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๑ 
 

๕ ๒ 
๕ ๗ 

บทน า 
 

ตามที่กระทรวงศึกษาธิการไดป้ระกาศใชห้ลกัสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พทุธศกัราช ๒๕๔๔  
ใหเ้ป็นหลกัสูตรแกนกลางของประเทศ โดยก าหนดจุดหมาย และมาตรฐานการเรียนรู้เป็นเป้าหมายและ
กรอบทิศทางในการพฒันาคุณภาพผูเ้รียนใหเ้ป็นคนดี มีปัญญา มีคุณภาพชีวติที่ดีและมีขีดความสามารถ
ในการแข่งขนัในเวทีระดบัโลก พร้อมกนัน้ีไดป้รับกระบวนการพฒันาหลกัสูตรให้มีความสอดคลอ้งกบั
เจตนารมณ์แห่งพระราชบญัญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒)        
พ.ศ. ๒๕๔๕ ที่มุ่งเน้นการกระจายอ านาจทางการศึกษาให้ทอ้งถ่ินและสถานศึกษาไดมี้บทบาทและ       
มีส่วนร่วมในการพฒันาหลกัสูตร เพื่อให้สอดคลอ้งกบัสภาพ และความตอ้งการของทอ้งถ่ิน และไดมี้
การประกาศใช้หลัก สูตรแกนกลางการศึกษาขั้ นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ ตามค าสั่ ง
กระทรวงศึกษาธิการ ที่ สพฐ.  ๒๙๓/๒๕๕๑   ลงวนัที่ ๑๑  กรกฎาคม   ๒๕๕๑  เร่ือง ให้ใชห้ลกัสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พทุธศกัราช ๒๕๕๑   

ดงันั้น คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และคณะกรรมการบริหารวชิาการ โรงเรียนดงสวา่งวิทยา    ได้
จดัท าหลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนดงสว่างวิทยา พุทธศักราช ๒๕๕๗ ตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศกัราช ๒๕๕๑  และฉบบัปรับปรุง พุทธศกัราช ๒๕๕๔ โดยมีจุดมุ่งหมาย
พฒันาผูเ้รียนทุกคน ซ่ึงเป็นก าลังของชาติให้เป็นมนุษยท์ี่มีความสมดุลทั้งด้านร่างกาย ความรู้  คุณธรรม      
มีจิตส านึกในความเป็นพลเมืองไทยและเป็นพลโลก ยดึมั่นในการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอนัมี
พระมหากษัตริยท์รงเป็นประมุข   มีความรู้และทักษะพื้นฐาน รวมทั้ง เจตคติ ที่จ  าเป็นต่อการศึกษาต่อ      
การประกอบอาชีพการศึกษาตลอดชีวิต  และการศึกษาเพื่อการมีงานท า โดยมุ่งเน้นผูเ้รียนเป็นส าคญั         
บนพื้นฐานความเช่ือวา่ ทุกคนสามารถเรียนรู้และพฒันาตนเองไดเ้ต็มตามศกัยภาพ ในการเตรียมความ
พร้อมเขา้สู่ประชาคมอาเซียนและประชาคมโลกต่อไป 
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๒ 
 

๕ ๒ 
๕ ๗ 

๑.  วิสัยทัศน์ 
มุ่งพฒันาผูเ้รียนทุกคน   ซ่ึงเป็นก าลังของชาติให้เป็นมนุษยท์ี่มีความสมดุลทั้งดา้นร่างกาย  

ความรู้  คุณธรรม  จิตส านึก  ในความเป็นพลเมืองไทยและพลโลก  ยดึมัน่ในการปกครองตามระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษตัริยเ์ป็นประมุข  มีความรู้  มีทกัษะพื้นฐานรวมทั้งเจตคติที่จ  าเป็นต่อ
การศึกษาต่อ  การประกอบอาชีพและการศึกษาตลอดชีวิต  โดยมุ่งเน้นผูเ้รียนเป็นส าคญับนพื้นฐาน
ความเช่ือวา่ทุกคนสามารถเรียนรู้และพฒันาตนเองไดต้ามศกัยภาพ 
 
๒.  หลักการ 

๑. เป็นหลกัสูตรการศึกษาเพือ่ความเป็นเอกภาพของชาติมีจุดมุ่งหมายและมาตรฐานการ
เรียนรู้  เป็นเป้าหมายส าหรับพฒันาเด็กและเยาวชน 

๒. เป็นหลกัสูตรการศึกษาเพือ่ปวงชนที่ประชาชนทุกคนมีโอกาส ไดรั้บการศึกษาอยา่งเสมอ
ภาค  และมีคุณภาพ  

๓. เป็นหลกัสูตรการศึกษาที่สนองต่อการกระจายอ านาจ 
๔. เป็นหลกัสูตรการศึกษาที่มีโครงสร้างยดืหยุน่  ทั้งดา้นสาระการเรียนรู้  เวลาและการ

จดัการเรียนรู้ 
๕. เป็นหลกัสูตรการศึกษาที่เนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั 
๖. เป็นหลกัสูตรการศึกษา  ส าหรับการศึกษาในระบบ  นอกระบบ  และตามอธัยาศยั  

ครอบคลุมทกุกลุ่มเป้าหมาย  สามารถเทียบโอนผลการเรียนรู้และประสบการณ์ 
 
๓.  จุดมุ่งหมาย 

๑. มีคุณธรรม  จริยธรรม  และค่านิยมที่พงึประสงค ์ เห็นคุณค่าของตนเอง 
๒. มีความรู้และความสมารถในการส่ือสาร การคิด การแกปั้ญหา  การใชเ้ทคโนโลย ี และมี

ทกัษะชีวติ   
๓. มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี   มีสุขนิสยั  และรักการออกก าลงักาย 
๔. มีความรักชาติ  มีจิตส านึกในการเป็นพลเมืองไทยและพลโลก 
๕. มีจิตส านึกในการอนุรักษว์ฒันธรรมและภูมิปัญญาไทย 
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๓ 
 

๕ ๒ 
๕ ๗ 

 
๔. สมรรถนะความส าคญัของผู้เรียน 

เป็นสมรรถนะจ าเป็นพื้นฐาน ๕ ประการที่กลุ่มสาระการเรียนรู้พึงมีสมรรถนะเหล่าน้ีได้
สอดแทรกบูรณาการในมาตรฐานการเรียนรู้ต่างๆ ทั้ง ๘  กลุ่มสาระการเรียนรู้ 

- ความสามารถในการส่ือสาร  
- ความสามารถในการคิด 
- ความสามารถในการแกปั้ญหา 
- ความสามารถในการใชท้กัษะชีวติ 
- ความสามารถในการใชเ้ทคโนโลย ี

 
๕.   คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

คุณลกัษณะอนัพงึประสงค ์๘ ประการ  ที่ก  าหนดไวใ้นหลกัสูตรแกนกลาง  เป็นคุณลกัษณะที่
ตอ้งการใหเ้กิดแก่ผูเ้รียนทุกคน โรงเรียนดงสวา่งวทิยา ไดก้  าหนดไวใ้นหลกัสูตรสถานศึกษา   ไดแ้ก่ 
 ๑)  รักชาติ   ศาสน์  กษตัริย ์  

๒)  ซ่ือสตัยสุ์จริต 
๓)  มีวนิยั 
๔)  ใฝ่เรียนรู้ 
๕)  อยูอ่ยา่งพอเพยีง 
๖)  มุ่งมัน่ในการท างาน 
๗)  รักความเป็นไทย 
๘)  มีจิตสาธารณะ 
คุณสมบติัเหล่าน้ีจะสอดแทรกบูรณาการในมาตรฐานและตวัช้ีวดัของกลุ่มสาระการเรียนรู้

ต่างๆ และสามารถพฒันาผา่นกิจกรรมพฒันาผูเ้รียน หรือโครงการต่างๆ ของนกัเรียน 
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๔ 
 

๕ ๒ 
๕ ๗ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

โครงสร้างเวลาเรียนระดับมธัยมศึกษาตอนปลาย 
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๕ 
 

๕ ๒ 
๕ ๗ 

โครงสร้างเวลาเรียนหลกัสูตรสถานศึกษา โรงเรียนดงสว่างวทิยา ระดับมธัยมศึกษาตอนปลาย (ม.๔-๖)  
 

ช้ันมธัยมศึกษาปีที ่  ๔   ภาคเรียนที ่๑ ช้ันมธัยมศึกษาปีที ่ ๔  ภาคเรียนที ่๒ 

รายวชิา/กจิกรรม 
เวลาเรียน/ 
หน่วย/ชม รายวชิา/กจิกรรม 

เวลาเรียน/ 
หน่วย/ชม 

รายวชิาพืน้ฐาน   ๑๑.๕  (๔๔๐) รายวชิาพืน้ฐาน   ๖.๕๐  (๒๔๐) 
ท๓๑๑๐๑ ภาษาไทย  ๑.๐   (๔๐) ท๓๑๑๐๒ ภาษาไทย  ๑.๐   (๔๐) 
ค๓๑๑๐๑ คณิตศาสตร์  ๑.๐  (๔๐) ค๓๑๑๐๒ คณิตศาสตร์  ๑.๐  (๔๐) 
ว๓๑๑๐๑ ฟิสิกส์  ๒.๐  (๘๐) ส๓๑๑๐๓ สังคมศึกษา  ๑.๐  (๔๐) 
ว๓๑๑๐๒ เคมี ๑.๕  (๖๐) พ๓๑๑๐๒ สุขศึกษา  ๐.๕ (๒๐) 
ว๓๑๑๐๓ ชีววิทยา ๑.๕  (๖๐) ศ๓๑๑๐๒ ศิลปะ  ๐.๕ (๒๐) 
ส๓๑๑๐๑ สังคมศึกษา   ๑.๐ (๔๐) ง๓๑๑๐๒ การงานอาชีพ  ๑.๐ (๔๐) 
พ๓๑๑๐๑ สุขศึกษา  ๐.๕ (๒๐) อ๓๑๑๐๒ ภาษาองักฤษ  ๑.๐ (๔๐) 
ศ๓๑๑๐๑ ศิลปะ  ๐.๕ (๒๐)    
ง๓๑๑๐๑ การงานอาชีพ  ๑.๐ (๔๐) รายวชิาเพิ่มเติม ๘.๐  (๓๐๐) 
อ๓๑๑๐๑ ภาษาองักฤษ  ๑.๐ (๔๐) ค๓๑๒๐๒ คณิตศาสตร์เพ่ิมเติม ๒ ๑.๕ (๖๐) 
   อ๓๑๒๐๒ ภาษาองักฤษเพิ่มเติม ๑.๐ (๔๐) 

รายวชิาเพิ่มเติม ๓.๐ (๑๒๐) ส31202 อาเซียนศึกษา ๐.๕ (๒๐) 
ค๓๑๒๐๑ คณิตศาสตร์เพ่ิมเติม ๑ ๑.๕ (๖๐) ว๓๑๒๐๑ ฟิสิกส์ ๑ ๑.๕  (๖๐) 
อ๓๑๒๐๑ ภาษาองักฤษเพิ่มเติม  ๑.๐ (๔๐) ว๓๑๒๒๑ เคมี ๑ ๑.๕ (๖๐) 
ส๓๐๒๔๑ อาเซียนศึกษา ๐.๕ (๒๐) ว๓๑๒๔๑ ชีววิทยา ๑ ๑.๕ (๖๐) 

      
      
      

กจิกรรมพัฒนาผู้เรียน    ( ๘๐) กจิกรรมพัฒนาผู้เรียน    ( ๘๐) 
กิจกรรมแนะแนว ๒๐ กิจกรรมแนะแนว ๒๐ 
กิจกรรมนกัเรียน 
- ลูกเสือ/เนตรนารี/ยวุกาชาด/ผูบ้  าเพญ็ประโยชน์ 
- ชมรมชุมนุม 

 
๒๐ 
๒๐ 

กิจกรรมนกัเรียน 
- ลูกเสือ/เนตรนารี/ยวุกาชาด/ผูบ้  าเพญ็ประโยชน์ 
- ชมรมชุมนุม 

 
๒๐ 
๒๐ 

กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์ ๒๐ กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์ ๘๐ 
    

รวมทั้งหมด ๖๔๐  รวมทั้งหมด ๖๒๐ 
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๖ 
 

๕ ๒ 
๕ ๗ 

โครงสร้างเวลาเรียนหลกัสูตรสถานศึกษา โรงเรียนดงสว่างวทิยา ระดับมธัยมศึกษาตอนปลาย (ม.๔-๖)  
 

ช้ันมธัยมศึกษาปีที ่  ๕  ภาคเรียนที ่๑ ช้ันมธัยมศึกษาปีที ่ ๕  ภาคเรียนที ่๒ 

รายวชิา/กจิกรรม 
เวลาเรียน/ 
หน่วย/ชม 

รายวชิา/กจิกรรม 
เวลาเรียน/ 
หน่วย/ชม 

รายวชิาพืน้ฐาน   ๗.๐  (๓๐๐) รายวชิาพืน้ฐาน   ๕.๕  (๒๒๐) 
ท๓๒๑๐๑ ภาษาไทย   ๑.๐   (๔๐) ท๓๒๑๐๒ ภาษาไทย   ๑.๐   (๔๐) 
ค๓๒๑๐๑ คณิตศาสตร์  ๑.๐  (๔๐) ค๓๒๑๐๒ คณิตศาสตร์ ๑.๐  (๔๐) 
ส๓๒๑๐๑ สังคมศึกษา   ๑.๐  (๔๐) ส๓๒๑๐๓ สังคมศึกษา   ๑.๐  (๔๐) 
ส๓๒๑๐๒ ประวติัศาสตร์  ๐.๕  (๒๐) ส๓๒๑๐๔ ประวติัศาสตร์  ๐.๕  (๒๐) 
พ๓๒๑๐๑ สุขศึกษา  ๐.๕  (๒๐) พ๓๒๑๐๒ สุขศึกษา  ๐.๕  (๒๐) 
ศ๓๒๑๐๑ ศิลปะ  ๐.๕  (๒๐) ศ๓๒๑๐๒ ศิลปะ  ๐.๕  (๒๐) 
ง๓๒๑๐๑ การงานอาชีพ  ๑.๐ (๔๐) อ๓๒๑๐๒ ภาษาองักฤษ  ๑.๐ (๔๐) 
อ๓๒๑๐๑ ภาษาองักฤษ  ๑.๐ (๔๐)    
ว๓๒๒๖๑ โลก ดาราศาสตร์ฯ ๑.๐ (๔๐)    

รายวชิาเพิ่มเติม ๗.๕ (๓๐๐) รายวชิาเพิ่มเติม ๘.๕ (๓๔๐) 
ค๓๒๒๐๓ คณิตศาสตร์เพ่ิมเติม ๓ ๑.๕ (๖๐) ค๓๒๒๐๔ คณิตศาสตร์เพ่ิมเติม ๔ ๑.๕ (๖๐) 
อ๓๒๒๐๓ ภาษาองักฤษเพิ่มเติม ๑.๐ (๔๐) อ๓๒๒๐๔ ภาษาองักฤษเพิ่มเติม ๑.๐ (๔๐) 
ว๓๒๒๐๒ ฟิสิกส์ ๒ ๒.๐ (๘๐) ว๓๒๒๐๓ ฟิสิกส์ ๓ ๒.๐ (๘๐) 
ว๓๒๒๒๒ เคมี ๒ ๑.๕ (๖๐) ว๓๒๒๒๓ เคมี ๓ ๑.๕ (๖๐) 
ว๓๒๒๔๒ ชีววิทยา ๒ ๑.๕ (๖๐) ว๓๒๒๔๓ ชีววิทยา ๓ ๑.๕ (๖๐) 
   ง๓๐๒๑๐ การท าขนมไทย ๑.๐ (๔๐) 
      
      
      

กจิกรรมพัฒนาผู้เรียน    ( ๘๐) กจิกรรมพัฒนาผู้เรียน    ( ๘๐) 
กิจกรรมแนะแนว ๒๐ กิจกรรมแนะแนว ๒๐ 
กิจกรรมนกัเรียน 
- ลูกเสือ/เนตรนารี/ยวุกาชาด/ผูบ้  าเพญ็ประโยชน์ 
- ชมรมชุมนุม 

 
๒๐ 
๒๐ 

กิจกรรมนกัเรียน 
- ลูกเสือ/เนตรนารี/ยวุกาชาด/ผูบ้  าเพญ็ประโยชน์ 
- ชมรมชุมนุม 

 
๒๐ 
๒๐ 

กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์ ๒๐ กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์ ๒๐ 
รวมทั้งหมด ๖๒๐ 

ชม. 
รวมทั้งหมด ๕๘๐ 

ชม. 
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๗ 
 

๕ ๒ 
๕ ๗ 

 
โครงสร้างเวลาเรียนหลกัสูตรสถานศึกษา โรงเรียนดงสว่างวทิยา ระดับมธัยมศึกษาตอนปลาย (ม.๔-๖) 

 

ช้ันมธัยมศึกษาปีที ่  ๖  ภาคเรียนที ่๑ ช้ันมธัยมศึกษาปีที ่ ๖  ภาคเรียนที ่๒ 

รายวชิา/กจิกรรม เวลาเรียน/หน่วย/ชม รายวชิา/กจิกรรม เวลาเรียน/หน่วย/ชม 

รายวชิาพืน้ฐาน   ๕.๐  (๒๐๐) รายวชิาพืน้ฐาน   ๕.๐  (๒๐๐) 
ท๓๓๑๐๑ ภาษาไทย   ๑.๐   (๔๐) ท๓๓๑๐๒ ภาษาไทย   ๑.๐   (๔๐) 
ค๓๓๑๐๑ คณิตศาสตร์  ๑.๐  (๔๐) ค๓๓๑๐ คณิตศาสตร์  ๑.๐  (๔๐) 
ส๓๓๑๐๑ สังคมศึกษา   ๑.๐  (๔๐) ส๓๓๑๐๓ สังคมศึกษา   ๑.๐  (๔๐) 
อ๓๓๑๐๑ ภาษาองักฤษ  ๑.๐ (๔๐) อ๓๓๑๐๒ ภาษาองักฤษ  ๑.๐ (๔๐) 
พ๓๓๑๐๑ สุขศึกษา  ๐.๕  (๒๐) พ๓๓๑๐๒ สุขศึกษา  ๐.๕  (๒๐) 
ศ๓๓๑๐๑ ศิลปะ  ๐.๕  (๒๐) ศ๓๓๑๐๒ ศิลปะ  ๐.๕  (๒๐) 
      
      

รายวชิาเพิ่มเติม ๙.๕ (๓๘๐) รายวชิาเพิ่มเติม ๙.๕ (๓๔๐) 
ค๓๓๒๐๑ คณิตศาสตร์เพ่ิมเติม ๕ ๑.๕ (๖๐) ค๓๓๒๐๒ คณิตศาสตร์เพ่ิมเติม ๖ ๑.๕ (๖๐) 
อ๓๒๒๐๕ ภาษาองักฤษเพิ่มเติม ๑.๐ (๔๐) อ๓๒๒๐๖ ภาษาองักฤษเพิ่มเติม ๑.๐ (๔๐) 
ว๓๓๒๐๔ ฟิสิกส์ ๔ ๒.๐ (๘๐) ว๓๓๒๐๕ ฟิสิกส์ ๕ ๒.๐ (๘๐) 
ว๓๓๒๒๔ เคมี ๔ ๑.๕ (๖๐) ว๓๓๒๒๕ เคมี ๕ ๑.๕ (๖๐) 
ว๓๓๒๔๔ ชีววิทยา ๔ ๑.๕ (๖๐) ว๓๓๒๔๕ ชีววิทยา ๕ ๑.๕ (๖๐) 
ง๓๐๒๐๒ การเล้ียงสัตวเ์ศรษฐกิจ ๑.๐(๔๐) ง๓๐๒๖๔ เกษตรแบบเศรษฐกิจพอเพียง ๑.๐(๔๐) 
ง๓๐๒๐๔ งานใบตอง ๑.๐(๔๐)    

กจิกรรมพัฒนาผู้เรียน    ( ๘๐) กจิกรรมพัฒนาผู้เรียน    ( ๘๐) 
กิจกรรมแนะแนว ๒๐ กิจกรรมแนะแนว ๒๐ 
กิจกรรมนกัเรียน 
- ลูกเสือ/เนตรนารี/ยุวกาชาด/ผูบ้  าเพญ็ประโยชน์ 
- ชมรมชุมนุม 

 
๒๐ 
๒๐ 

กิจกรรมนกัเรียน 
- ลูกเสือ/เนตรนารี/ยุวกาชาด/ผูบ้  าเพญ็ประโยชน์ 
- ชมรมชุมนุม 

 
๒๐ 
๒๐ 

กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์ ๒๐ กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์ ๒๐ 
รวมทั้งหมด ๖๖๐ ชม. รวมทั้งหมด ๖๒๐ ชม. 

หมายเหตุ    ๑.   กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์จดับรูณาการในกิจกรรมเคร่ืองแบบ/ ชุมนุม /ชมรม              
                          บรูณาการใน  ๘ กลุ่มสาระ  
     ๒. กิจกรรมในระดบัม.ปลาย  ขอ้๓.๒ และ ๓.๓     ผูเ้รียนเลือกเพียง ๑   กิจกรรม 
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๘ 
 

๕ ๒ 
๕ ๗ 

โครงสร้างเวลาเรียน ตามโครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา   ระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย 
โรงเรียนดงสว่างวิทยา   อ าเภอนาจะหลวย  จังหวัดอุบลราชธานี 

กลุ่มสาระการเรียนรู้/กจิกรรม 

เวลาเรียน 

ระดับมธัยมศึกษาตอนปลาย 

ม.๔ ม.๕ ม.๖ 

๑ ๒ ๑ ๒ ๑ ๒ 

๑.รายวชิาพืน้ฐาน 
-  ภาษาไทย 
- คณิตศาสตร์ 
- วิทยาศาสตร์ 
- ฟิสิกส์ 
- เคมี 
- ชีววิทยา 
- โลกดาราศาสตร์ 
- สังคมศึกษา ศาสนา วฒันธรรม 
- ประวติัศาสตร์ 
- สุขศึกษา 
- ศิลปะ 
- การงานอาชีพและเทคโนโลย ี
- ภาษาต่างประเทศ 

 
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 

รวม ๔๖๐ ๒๒๐ ๒๔๐ ๒๔๐ ๒๔๐ ๒๔๐ 
รวมเวลาเรียนวชิาพืน้ฐาน ๔๔๐ ๔๔๐ ๔๔๐ ๔๔๐ ๔๔๐ ๔๔๐ 

๒. รายวชิาเพิ่มเตมิ 
คณิตศาสตร์เพ่ิมเติม ๑ 
ภาษาองักฤษ 
คณิตศาสตร์เพ่ิมเติม ๒ 
ภาษาองักฤษ  

 
๖๐ 
๔๐ 
๖๐ 
๔๐ 

 

 
- 
- 
- 
- 
 

 

 
- 
- 
- 
- 
 

 
- 
- 
- 
- 
 

 
- 
- 
- 
- 
 

 
- 
- 
- 
- 
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๙ 
 

๕ ๒ 
๕ ๗ 

โครงสร้างเวลาเรียน ตามโครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา   ระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย   (ต่อ) 
โรงเรียนดงสว่างวิทยา   อ าเภอนาจะหลวย  จังหวัดอุบลราชธานี 

ลุ่มสาระการเรียนรู้/กจิกรรม 

เวลาเรียน 

ระดับมธัยมศึกษาตอนปลาย 

ม.๔ ม.๕ ม.๖ 

๑ ๒ ๑ ๒ ๑ ๒ 

๒. รายวชิาเพิ่มเตมิ (ต่อ) 
ฟิสิกส์๑ 
เคมี๑ 
ชีววิทยา๑ 
คณิตศาสตร์เพ่ิมเติม ๓ 
ภาษาองักฤษ – อ่านเขียน๑ 
ฟิสิกส์ ๒ 
เคมี ๒ 
ชีววิทยา๒ 
โลกดาราศาสตร์ 
คณิตศาสตร์เพ่ิมเติม ๔ 
ภาษาองักฤษ  
ฟิสิกส์ ๓ 
เคมี ๓ 
ชีววิทยา๓ 
คณิตศาสตร์เพ่ิมเติม ๕ 
ภาษาองักฤษ 
ฟิสิกส์ ๔ 
เคมี ๔ 
ชีววิทยา ๔ 
คณิตศาสตร์เพ่ิมเติม ๖ 
ภาษาองักฤษ 
ฟิสิกส์ ๕ 
เคมี ๕ 
ชีววิทยา ๕ 
เกษตรแบบเศรษฐกิจพอเพียง 

 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

 
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 

รวมเวลาเรียน(เพิ่มเตมิ) ๑๘๐ ๓๘๐ ๔๐๐ ๓๖๐ ๓๘๐ ๔๐๐ 
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๑๐ 
 

๕ ๒ 
๕ ๗ 

โครงสร้างเวลาเรียน ตามโครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา   ระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย   (ต่อ) 
โรงเรียนดงสว่างวิทยา   อ าเภอนาจะหลวย  จังหวัดอุบลราชธานี 

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้/กจิกรรม 

เวลาเรียน 

ระดับมธัยมศึกษาตอนปลาย 

ม.๔ ม.๕ ม.๖ 

๑ ๒ ๑ ๒ ๑ ๒ 

๓.  กจิกรรมพัฒนาผู้เรียน 
๓.๑.กจิกรรมแนะแนว 
๓.๒.กจิกรรมนักเรียน  
- กจิกรรมลูกเสือ/เนตรนารี/     
ยุวกาชาด/ผู้บ าเพ็ญประโยชน์/
รักษาดินแดน 
๓.๓ กจิกรรมเพื่อสังคมและ
สาธารณประโยชน์//ชุมนุม 
 

 
๒๐ 
๒๐ 

 
 
 

๑๐/๑๐ 
 
 
 

 
๒๐ 
๒๐ 

 
 
 

๑๐/๑๐ 
 
 
 

 
๒๐ 
๒๐ 

 
 
 

๑๐/๑๐ 

 
๒๐ 
๒๐ 

 
 
 

๑๐/๑๐ 

 
๒๐ 
๒๐ 

 
 
 

๑๐/๑๐ 

 
๒๐ 
๒๐ 

 
 
 

๑๐/๑๐ 

รวมเวลากจิกรรมพัฒนาผู้เรียน ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ 

รวมเวลาทั้งหมด ๗๒๐ ๖๘๐ ๗๐๐ ๖๖๐ ๖๘๐ ๗๐๐ 

 
หมายเหตุ      

๑. กิจกรรมเพือ่สงัคมและสาธารณประโยชน์จดับูรณาการในกิจกรรมเคร่ืองแบบ/ ชุมนุม / 
ชมรม/บูรณาการใน  ๘  กลู่มสาระ 

     ๒. กิจกรรมในระดบัม.ปลาย  ขอ้๓.๒ และ ๓.๓     ผูเ้รียนเลือกเพยีง ๑   กิจกรรม 
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๑๑ 
 

๕ ๒ 
๕ ๗ 

ค าอธิบายรายวิชา 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
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๑๒ 
 

๕ ๒ 
๕ ๗ 

โครงสร้างกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย   

 

รายวิชาพืน้ฐาน 

 ท๓๑๑๐๑   ภาษาไทย   จ านวน ๔๐ ชัว่โมง ๑.๐ หน่วยกิต 

ท๓๑๑๐๒   ภาษาไทย   จ านวน ๔๐ ชัว่โมง ๑.๐ หน่วยกิต 

ท๓๒๑๐๑   ภาษาไทย   จ านวน ๔๐ ชัว่โมง ๑.๐ หน่วยกิต 

ท๓๒๑๐๒   ภาษาไทย   จ านวน ๔๐ ชัว่โมง ๑.๐ หน่วยกิต 

ท๓๓๑๐๑   ภาษาไทย   จ านวน ๔๐ ชัว่โมง ๑.๐ หน่วยกิต 

ท๓๓๑๐๒   ภาษาไทย   จ านวน ๔๐ ชัว่โมง ๑.๐ หน่วยกิต 
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๑๓ 
 

๕ ๒ 
๕ ๗ 

ค าอธิบายรายวิชาพืน้ฐาน 
ท๓๑๑๐๑      ภาษาไทย               กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย                     
ช้ันมัธยมศึกษาปีที่  ๔  ภาคเรียนที่  ๑                     เวลา   ๔๐  ช่ัวโมง       จ านวน  ๑.๐  หน่วยกิต 

  อ่านออกเสียงร้อยแกว้และร้อยกรองไดอ้ยา่งถกูตอ้งไพเราะ  และเหมาะสมกบัเร่ืองท่ีอ่าน ตีความ  
แปลความ  และขยายความเร่ืองท่ีอ่าน  วิเคราะห์และวิจารณ์เร่ืองท่ีอ่านในทุกๆ ดา้นอยา่งมีเหตุผล  ตอบค าถาม
จากการอ่านงานเขียนประเภทต่างๆ  ภายในเวลาท่ีก าหนด  อ่านเร่ืองต่างๆ แลว้เขียนกรอบแนวคิด  บนัทึกยอ่
ความ  และรายงาน  มีมารยาทในการอ่าน  เขียนส่ือสารในรูปแบบต่างๆ ไดต้รงตามวตัถุประสงค ์ โดยใชภ้าษา
เรียบเรียงไดถ้กูตอ้ง มีขอ้มูลและสาระส าคญัชดัเจน เขียนเรียงความ   เขียนยอ่ความจากส่ือท่ีมีรูปแบบและ
เน้ือหาหลากหลาย  บนัทึกการศึกษาคน้ควา้เพ่ือน าไปพฒันาตนเองอยา่งสม ่าเสมอ  มีมารยาทในการเขียน  สรุป
แนวคิดและแสดงความคิดเห็นจากเร่ืองท่ีฟังและดู วิเคราะห์แนวคิด  การใชภ้าษา  และความน่าเช่ือถือจากเร่ือง
ท่ีฟังและดอูยา่งมีเหตุผล  มีวิจารณญาณในการเลือกเร่ืองท่ีฟังและด ู พูดในโอกาสต่างๆ พูดแสดงทรรศนะ
โตแ้ยง้โนม้นา้วใจ  และเสนอแนวคิดใหม่ดว้ยภาษาถูกตอ้งเหมาะสม มีมารยาทในการฟังการดู และการพูด 
อธิบายธรรมชาติของภาษาพลงัของภาษาและลกัษณะของภาษา ใชค้  าและกลุ่มค าสร้างประโยคตรงตาม
วตัถุประสงค ์ ใชภ้าษาเหมาะสมแก่โอกาส  กาลเทศะ  และบุคคล  รวมทั้งค าราชาศพัทอ์ยา่งเหมาะสม  อธิบาย
และวิเคราะห์หลกัการ  สร้างค าในภาษาไทย วิเคราะห์และวิจารณ์วรรณคดีและวรรณกรรมตามหลกัการวิจารณ์
เบ้ืองตน้ วิเคราะห์ลกัษณะเด่นของวรรณคดี เช่ือมโยงเก่ียวกบัการเรียนรู้ทางประวติัศาสตร์และวิถีชีวิตของ
สงัคมในอดีต  วิเคราะห์และประเมินคุณค่าดา้นวรรณศิลป์ของวรรณคดีและวรรณกรรมในฐานะท่ีเป็นมรดก
ทางวฒันธรรมของชาติ ท่องจ าและบอกคุณค่าบทอาขยานตามท่ีก าหนด  และบทร้อยกรองท่ีมีคุณค่า  ตาม
ความสนใจและน าไปอา้งอิง 

โดยใชก้ระบวนการฝึกทกัษะทางภาษา ฟัง  ดู  อ่าน  คิดวิเคราะห์  พูด และเขียน   สามารถน าเสนอ
ส่ือสารส่ิงท่ีเรียนรู้   เห็นคุณค่าของการน าความรู้ไปใชป้ระโยชน์ในชีวิตประจ าวนั ใฝ่รู้ ใฝ่เรียน  มุ่งมัน่ใน      
การท างาน  นอ้มน าหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใชใ้นชีวิตประจ าวนั  มีคุณธรรมจริยธรรม ค่านิยมที่ดี        
รักภาษาไทยและใชภ้าษาไทยไดเ้หมาะสมกบัระดบับุคคล  
รหัสตัวช้ีวัด 
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     ตวัช้ีวดั 



                                          หลักสูตรโรงเรียนดงสว่างวิทยา                                                            

๑๔ 
 

๕ ๒ 
๕ ๗ 

 
 ค าอธิบายรายวิชาพืน้ฐาน 

ท๓๑๑๐๒      ภาษาไทย                กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย                     
ช้ันมัธยมศึกษาปีที่  ๔  ภาคเรียนที่  ๒                     เวลา   ๔๐  ช่ัวโมง       จ านวน  ๑.๐  หน่วยกิต 
    

อ่านออกเสียงร้อยแก้วและร้อยกรองได้อย่างถูกตอ้งไพเราะ  และเหมาะสมกับเร่ืองที่อ่าน   
วิเคราะห์และวิจารณ์เร่ืองที่อ่านในทุกๆ ด้านอย่างมีเหตุผล   มีมารยาทในการอ่าน   ผลิตงานเขียน     
ของตนเองในรูปแบบต่างๆ ประเมินงานเขียนของผูอ่ื้น  แล้วน ามาพฒันางานเขียนของตนเอง                
มีมารยาท   ในการเขียน  สรุปแนวคิดและแสดงความคิดเห็นจากเร่ืองที่ฟังและดู ประเมินเร่ืองที่ฟังและ
ดู  แลว้ก าหนดแนวทางน าไปประยกุตใ์ชใ้นการด าเนินชีวิต  มีวิจารณญาณในการเลือกเร่ืองที่ฟังและ     
ดูพูดในโอกาสต่างๆ พูดแสดงทรรศนะโตแ้ยง้โน้มน้าวใจ  และเสนอแนวคิดใหม่ด้วยภาษาถูกตอ้ง
เหมาะสม มีมารยาทในการฟังการดู และการพูด ใชค้  าและกลุ่มค าสร้างประโยคตรงตามวตัถุประสงค ์
แต่งบทร้อยกรอง  วิเคราะห์ลักษณะเด่นของวรรณคดี เช่ือมโยงเก่ียวกับการเรียนรู้ทางประวติัศาสตร์
และวถีิชีวติของสงัคมในอดีต  วเิคราะห์และประเมินคุณค่าดา้นวรรณศิลป์ของวรรณคดีและวรรณกรรม
ในฐานะที่เป็นมรดกทางวฒันธรรมของชาติ รวบรวมวรรณกรรมพื้นบา้นและอธิบายภูมิปัญญาทางภาษา 
ท่องจ าและบอกคุณค่าบทอาขยานตามที่ก  าหนด  และบทร้อยกรองที่มีคุณค่าตามความสนใจและน าไป
อา้งอิง 

โดยใช้กระบวนการฝึกทักษะทางภาษา ฟัง  ดู อ่าน คิดวิเคราะห์  พูด และเขียน  สามารถ
น าเสนอส่ือสารส่ิงที่เรียนรู้   เห็นคุณค่าของการน าความรู้ไปใชป้ระโยชน์ในชีวติประจ าวนั ใฝ่รู้ ใฝ่เรียน  
มุ่งมัน่ในการท างาน  นอ้มน าหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพยีงมาใชใ้นชีวติประจ าวนั  มีคุณธรรมจริยธรรม 
ค่านิยมที่ดี  รักภาษาไทยและใชภ้าษาไทยไดเ้หมาะสมกบัระดบับุคคล  
 
รหัสตัวช้ีวัด 
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  ตวัช้ีวดั 

 



                                          หลักสูตรโรงเรียนดงสว่างวิทยา                                                            

๑๕ 
 

๕ ๒ 
๕ ๗ 

 



                                          หลักสูตรโรงเรียนดงสว่างวิทยา                                                            

๑๖ 
 

๕ ๒ 
๕ ๗ 

ค าอธิบายรายวิชาพืน้ฐาน 
ท๓๒๑๐๑      ภาษาไทย                       กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย                     
ช้ันมัธยมศึกษาปีที่  ๕  ภาคเรียนที่  ๑                เวลา   ๔๐  ช่ัวโมง   จ านวน  ๑.๐  หน่วยกิต 
 
  อ่านออกเสียงร้อยแก้วและร้อยกรองได้อย่างถูกตอ้งไพเราะ  และเหมาะสมกับเร่ืองที่อ่าน
ตีความ  แปลความ  และขยายความเร่ืองที่อ่าน ตอบค าถามจากการอ่านงานเขียนประเภทต่างๆ ภายใน
เวลาที่ก  าหนด อ่านเร่ืองต่างๆ แลว้เขียนกรอบแนวคิด  บนัทึกยอ่ความ  และรายงาน  มีมารยาทในการ
อ่าน  เขียนส่ือสารในรูปแบบต่างๆ ไดต้รงตามวตัถุประสงค ์ โดยใชภ้าษาเรียบเรียงไดถู้กตอ้งมีขอ้มูล
และสาระส าคญัชัดเจน  เขียนย่อความจากส่ือที่มีรูปแบบและเน้ือหาหลากหลาย ผลิตงานเขียนของ
ตนเองในรูปแบบต่างๆ  ประเมินงานเขียนของผูอ่ื้น  แลว้น ามาพฒันางานเขียนของตนเอง  มีมารยาท   
ในการเขียน  สรุปแนวคิดและแสดงความคิดเห็นจากเร่ืองที่ฟังและดู วิเคราะห์แนวคิด  การใช้ภาษา  
และความน่าเช่ือถือจากเร่ืองที่ฟังและดูอยา่งมีเหตุผล มีวิจารณญาณในการเลือกเร่ืองที่ฟังและดู  พูดใน
โอกาสต่างๆ พูดแสดงทรรศนะโตแ้ยง้โน้มน้าวใจ  และเสนอแนวคิดใหม่ดว้ยภาษาถูกตอ้งเหมาะสม     
มีมารยาทในการฟังการดู และการพูด  แต่งบทร้อยกรองประเภทโคลงและฉันท์ อธิบายลักษณะของ
ภาษา วิเคราะห์อิทธิพลของภาษาต่างประเทศและภาษาถ่ิน  อธิบายและวิเคราะห์หลกัการสร้างค าใน
ภาษาไทย  วิเคราะห์และวิจารณ์วรรณคดีและวรรณกรรมตามหลักการวิจารณ์เบื้องตน้ วิเคราะห์และ
ประเมินคุณค่าดา้นวรรณศิลป์ของวรรณคดีและวรรณกรรมในฐานะที่เป็นมรดกทางวฒันธรรมของชาติ 
ท่องจ าและบอกคุณค่าบทอาขยานตามที่ก  าหนด  และบทร้อยกรองที่มีคุณค่าตามความสนใจและน าไป
อา้งอิง 

โดยใช้กระบวนการฝึกทกัษะทางภาษา ฟัง  ดู  อ่าน  คิดวิเคราะห์  พูด และเขียน   สามารถ
น าเสนอส่ือสารส่ิงที่เรียนรู้   เห็นคุณค่าของการน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจ าวนั ใฝ่รู้            
ใฝ่เรียน  มุ่งมั่นในการท างาน  น้อมน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในชีวิตประจ าว ัน                      
มีคุณธรรมจริยธรรม ค่านิยมที่ดี  รักภาษาไทยและใชภ้าษาไทยไดเ้หมาะสมกบัระดบับุคคล   
รหัสตัวช้ีวัด 
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   ตวัช้ีวดั 



                                          หลักสูตรโรงเรียนดงสว่างวิทยา                                                            

๑๗ 
 

๕ ๒ 
๕ ๗ 

ค าอธิบายรายวิชาพืน้ฐาน 
ท๓๒๑๐๒      ภาษาไทย               กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย                     
ช้ันมัธยมศึกษาปีที่  ๕  ภาคเรียนที่  ๒                     เวลา   ๔๐  ช่ัวโมง       จ านวน  ๑.๐  หน่วยกิต 
 

อ่านออกเสียงร้อยแก้วและร้อยกรองได้อย่างถูกตอ้งไพเราะ  และเหมาะสมกับเร่ืองที่อ่าน 
วเิคราะห์และวจิารณ์เร่ืองที่อ่านในทุกๆ ดา้นอยา่งมีเหตุผล  ตอบค าถามจากการอ่านงานเขียนประเภท
ต่างๆภายในเวลาที่ก  าหนด อ่านเร่ืองต่างๆ แลว้เขียนกรอบแนวคิด  บนัทึกยอ่ความ  และรายงาน   เขียน
ส่ือสารในรูปแบบต่างๆ ได้ตรงตามวตัถุประสงค์  โดยใช้ภาษาเรียบเรียงได้ถูกต้อง มีข้อมูลและ
สาระส าคญัชัดเจน   เขียนเรียงความ  บนัทึกการศึกษาคน้ควา้เพื่อน าไปพฒันาตนเองอย่างสม ่าเสมอ
เขียนรายงานการศึกษาคน้ควา้เร่ืองที่สนใจตามหลักการเขียนเชิงวิชาการ และใช้ขอ้มูลสารสนเทศ
อา้งอิงอย่างถูกตอ้ง  มีมารยาทในการเขียน สรุปแนวคิดและแสดงความคิดเห็นจากเร่ืองที่ฟังและดู 
วเิคราะห์แนวคิด  การใชภ้าษา  และความน่าเช่ือถือจากเร่ืองที่ฟังและดูอยา่งมีเหตุผล ประเมินเร่ืองที่ฟัง
และดู  แลว้ก าหนดแนวทางน าไปประยกุตใ์ชใ้นการด าเนินชีวิต  มีวิจารณญาณในการเลือกเร่ืองที่ฟัง
และดู    มีมารยาทในการฟังการดู  และการพูด ใช้ค  าและกลุ่มค าสร้างประโยคตรงตามวตัถุประสงค ์  
ใช้ภาษาเหมาะสมแก่โอกาส  กาลเทศะ  และบุคคล  รวมทั้งค  าราชาศพัท์อย่างเหมาะสม  วิเคราะห์
ลกัษณะเด่นของวรรณคดี เช่ือมโยงเก่ียวกบัการเรียนรู้ทางประวติัศาสตร์และวิถีชีวิตของสังคมในอดีต  
วิเคราะห์และประเมินคุณค่าด้านวรรณศิลป์ของวรรณคดีและวรรณกรรมในฐานะที่เป็นมรดกทาง
วฒันธรรมของชาติ  รวบรวมวรรณกรรมพื้นบา้นและอธิบายภูมิปัญญาทางภาษา ท่องจ าและบอกคุณค่า
บทอาขยานตามที่ก  าหนด  และบทร้อยกรองที่มีคุณค่าตามความสนใจและน าไปอา้งอิง 

โดยใช้กระบวนการฝึกทกัษะทางภาษา ฟัง  ดู  อ่าน  คิดวิเคราะห์  พูด และเขียน   สามารถ
น าเสนอส่ือสารส่ิงที่เรียนรู้   เห็นคุณค่าของการน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจ าวนั ใฝ่รู้           
ใฝ่เรียน  มุ่งมัน่ในการท างาน  นอ้มน าหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใชใ้นชีวิตประจ าวนั มีคุณธรรม
จริยธรรม ค่านิยมที่ดี  รักภาษาไทยและใชภ้าษาไทยไดเ้หมาะสมกบัระดบับุคคล   
 
รหัสตัวช้ีวัด 
ท  ๑.๑   ม.๔-๖/๑   ม.๔-๖/๓  ม.๔-๖/๖  ม.๔-๖/๗    
ท  ๒.๑  ม.๔-๖/๑   ม.๔-๖/๒  ม.๔-๖/๖   ม.๔-๖/๗   ม.๔-๖/๘   
ท  ๓.๑  ม.๔-๖/๑   ม.๔-๖/๒  ม.๔-๖/๓  ม.๔-๖/๔  ม.๔-๖/๖   
ท  ๔.๑  ม.๔-๖/๒  ม.๔-๖/๓    
ท  ๕.๑  ม.๔-๖/๒  ม.๔-๖/๓  ม.๔-๖/๕  ม.๔-๖/๖   รวมทั้งหมด   ๒๐  ตวัช้ีวดั 



                                          หลักสูตรโรงเรียนดงสว่างวิทยา                                                            

๑๘ 
 

๕ ๒ 
๕ ๗ 

ค าอธิบายรายวิชาพืน้ฐาน 
ท๓๓๑๐๑      ภาษาไทย             กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย                     
ช้ันมัธยมศึกษาปีที่  ๖  ภาคเรียนที่  ๑                     เวลา   ๔๐  ช่ัวโมง       จ านวน  ๑.๐  หน่วยกิต 
 

อ่านออกเสียงร้อยแกว้และร้อยกรองไดอ้ยา่งถูกตอ้งไพเราะ  และเหมาะสมกบัเร่ืองที่อ่านวิเคราะห์และวิจารณ์
เร่ืองที่อ่านในทุก  ๆดา้นอยา่งมีเหตุผล   คาดคะเนเหตุการณ์จากเร่ืองที่อ่าน  และประเมินค่าเพื่อน าความรู้ความคิดไปใช้
ตดัสินใจแก้ปัญหาในการด าเนินชีวิต  วิเคราะห์  วิจารณ์  แสดงความคิดเห็นโตแ้ยง้เก่ียวกบัเร่ืองที่อ่านและเสนอ
ความคิดใหม่อยา่งมีเหตุผล  ตอบค าถามจากการอ่านงานเขียนประเภทต่างๆ ภายในเวลาที่ก  าหนด สังเคราะห์ความรู้จาก
การอ่าน         ส่ือส่ิงพมิพ ์ส่ืออิเล็กทรอนิกส์  และแหล่งเรียนรู้ต่างๆ  มาพฒันาตน  พฒันาการเรียน  และพฒันาความรู้ทาง
อาชีพมีมารยาทในการอ่าน  เขียนส่ือสารในรูปแบบต่างๆ  ไดต้รงตามวตัถุประสงค ์ โดยใชภ้าษาเรียบเรียงไดถู้กตอ้ง          
มีขอ้มูลและสาระส าคญัชดัเจน  ผลิตงานของตนเองในรูปแบบต่างๆ   ประเมินงานเขียนของผูอ่ื้น แลว้น ามาพฒันางาน
เขียนของตนเอง บนัทึกการศึกษาคน้คา้เพือ่น าพฒันาตนเองอยา่งสม ่าเสมอ  เขียนรายงานการศึกษาคน้ควา้เร่ืองที่สนใจ
ตามหลกัการเขียนเชิงวชิาการและใชข้อ้มูลสารสนเทศอา้งอิงอยา่งถูกตอ้ง  มีมารยาทในการเขียน  สรุปแนวคิดและแสดง
ความคิดเห็นจากเร่ืองที่ฟังและดู วิเคราะห์แนวคิด  การใชภ้าษา  และความน่าเช่ือถือจากเร่ืองที่ฟังและดูอยา่งมีเหตุผล 
ประเมินเร่ืองที่ฟังและดู  แลว้ก าหนดแนวทางน าไปประยกุตใ์ชใ้นการด าเนินชีวิต  มีวิจารณญาณในการเลือกเร่ืองที่ฟัง
และดู  มีมารยาทในการฟัง การดู  และการพูด   แต่งบทร้อยกรอง  อธิบายและวิเคราะห์หลกัการสร้างค าในภาษาไทย  
วเิคราะห์และประเมินการใชภ้าษาจากส่ือส่ิงพมิพแ์ละส่ืออิเล็กทรอนิกส์  วเิคราะห์และวิจารณ์วรรณคดีและวรรณกรรม
ตามหลกัการวจิารณ์เบื้องตน้ วเิคราะห์ลกัษณะเด่นของวรรณคดี เช่ือมโยงเก่ียวกบัการเรียนรู้ทางประวติัศาสตร์และวิถี
ชีวติของสงัคมในอดีต ท่องจ าและบอกคุณค่าบทอาขยานตามที่ก  าหนด  และบทร้อยกรองที่มีคุณค่าตามความสนใจและ
น าไปอา้งอิง 

โดยใช้กระบวนการฝึกทกัษะทางภาษา ฟัง  ดู  อ่าน  คิดวิเคราะห์  พูด และเขียน   สามารถ
น าเสนอส่ือสารส่ิงที่เรียนรู้   เห็นคุณค่าของการน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจ าวนั ใฝ่รู้           
ใฝ่เรียน  มุ่งมัน่ในการท างาน  นอ้มน าหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใชใ้นชีวิตประจ าวนั มีคุณธรรม
จริยธรรม ค่านิยมที่ดี  รักภาษาไทยและใชภ้าษาไทยไดเ้หมาะสมกบัระดบับุคคล   
รหัสตัวช้ีวัด 
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  ตวัช้ีวดั 



                                          หลักสูตรโรงเรียนดงสว่างวิทยา                                                            

๑๙ 
 

๕ ๒ 
๕ ๗ 

ค าอธิบายรายวิชาพืน้ฐาน 
ท๓๓๑๐๒      ภาษาไทย               กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย                     
ช้ันมัธยมศึกษาปีที่  ๖   ภาคเรียนที่  ๒                     เวลา   ๔๐  ช่ัวโมง       จ านวน  ๑.๐  หน่วยกิต 
 

อ่านออกเสียงร้อยแก้วและร้อยกรองได้อย่างถูกตอ้งไพเราะ  และเหมาะสมกับเร่ืองที่อ่าน
วิเคราะห์และวิจารณ์เร่ืองที่อ่านในทุกๆดา้นอย่างมีเหตุผล   คาดคะเนเหตุการณ์จากเร่ืองที่อ่าน  และ
ประเมินค่าเพือ่น าความรู้ความคิดไปใชต้ดัสินใจแกปั้ญหาในการด าเนินชีวิต  วิเคราะห์  วิจารณ์  แสดง
ความคิดเห็นโตแ้ยง้เก่ียวกบัเร่ืองที่อ่านและเสนอความคิดใหม่อยา่งมีเหตุผล  ตอบค าถามจากการอ่าน    
งานเขียนประเภทต่างๆ ภายในเวลาที่ก  าหนด สังเคราะห์ความรู้จากการอ่านส่ือส่ิงพิมพ ์ส่ืออิเล็กทรอนิกส์  และ   
แหล่งเรียนรู้ต่างๆ มาพฒันาตน  พฒันาการเรียน  และพฒันาความรู้ทางอาชีพ  มีมารยาทในการอ่าน  
เขียนส่ือสารในรูปแบบต่างๆ ได้ตรงตามวตัถุประสงค ์โดยใช้ภาษาเรียบเรียงไดถู้กตอ้ง มีขอ้มูลและ
สาระส าคญัชดัเจน ผลิตงานของตนเองในรูปแบบต่างๆ ประเมินงานเขียนของผูอ่ื้นแลว้น ามาพฒันางาน
เขียนของตนเอง มีมารยาทในการเขียน พูดในโอกาสต่างๆ พูดแสดงทรรศนะโตแ้ยง้โน้มน้าวใจ  และ
เสนอแนวคิดใหม่ดว้ยภาษาถูกตอ้งเหมาะสม  มีมารยาทในการฟังการดู และการพูด แต่งบทร้อยกรอง 
วิเคราะห์และประเมินการใชภ้าษาจากส่ือส่ิงพิมพแ์ละส่ืออิเล็กทรอนิกส์ วิเคราะห์และประเมินคุณค่า
ดา้นวรรณศิลป์ของวรรณคดีและวรรณกรรมในฐานะที่เป็นมรดกทางวฒันธรรมของชาติ   สังเคราะห์
ขอ้คิดจากวรรณคดีและวรรณกรรมเพือ่น าไปประยกุตใ์ชใ้นชีวิตจริงท่องจ าและบอกคุณค่าบทอาขยาน
ตามที่ก  าหนด  และบทร้อยกรองที่มีคุณค่าตามความสนใจและน าไปอา้งอิง 

โดยใชก้ระบวนการฝึกทกัษะทางภาษา ฟัง  ดู  อ่าน คิดวเิคราะห์ พดู และเขียน สามารถน าเสนอ
ส่ือสารส่ิงที่เรียนรู้   เห็นคุณค่าของการน าความรู้ไปใชป้ระโยชน์ในชีวิตประจ าวนั ใฝ่รู้  ใฝ่เรียน มุ่งมัน่
ในการท างาน น้อมน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในชีวิตประจ าวนั มีคุณธรรมจริยธรรม 
ค่านิยมที่ดี  รักภาษาไทยและใชภ้าษาไทยไดเ้หมาะสมกบัระดบับุคคล   
 
รหัสตัวช้ีวัด 

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  ตวัช้ีวดั 



                                          หลักสูตรโรงเรียนดงสว่างวิทยา                                                            

๒๐ 
 

๕ ๒ 
๕ ๗ 

ค าอธิบายรายวิชา 
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  
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๒๑ 
 

๕ ๒ 
๕ ๗ 

 

โครงสร้างกลุ่มสาระการเรียนรู้   ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณติศาสตร์ 

 

รายวิชาพืน้ฐาน 

 ค๓๑๑๐๑   คณิตศาสตร์    จ านวน ๔๐ ชัว่โมง ๑.๐ หน่วยกิต 

ค๓๑๑๐๒   คณิตศาสตร์   จ านวน ๔๐ ชัว่โมง ๑.๐ หน่วยกิต 

ค๓๒๑๐๑   คณิตศาสตร์  จ านวน ๔๐ ชัว่โมง ๑.๐ หน่วยกิต 

ค๓๒๑๐๒   คณิตศาสตร์  จ านวน ๔๐ ชัว่โมง ๑.๐ หน่วยกิต 

ค๓๓๑๐๑   คณิตศาสตร์  จ านวน ๔๐ ชัว่โมง ๑.๐ หน่วยกิต 

ค๓๓๑๐๒   คณิตศาสตร์  จ านวน ๔๐ ชัว่โมง ๑.๐ หน่วยกิต 

  
รายวิชาเพิ่มเติม 

 ค๓๑๒๐๑ คณิตศาสตร์เพิม่เติม ๑ จ านวน ๖๐ ชัว่โมง ๑.๕ หน่วยกิต 

 ค๓๑๒๐๒ คณิตศาสตร์เพิม่เติม ๒ จ านวน ๖๐ ชัว่โมง ๑.๕ หน่วยกิต 

 ค๓๒๒๐๑ คณิตศาสตร์เพิม่เติม ๓ จ านวน ๖๐ ชัว่โมง ๑.๕ หน่วยกิต 

ค๓๒๒๐๒ คณิตศาสตร์เพิม่เติม ๔ จ านวน ๖๐ ชัว่โมง ๑.๕ หน่วยกิต 

ค๓๓๒๐๑ คณิตศาสตร์เพิม่เติม ๕ จ านวน ๖๐ ชัว่โมง ๑.๕ หน่วยกิต 

ค๓๓๒๐๒  คณิตศาสตร์เพิม่เติม ๖ จ านวน ๖๐ ชัว่โมง ๑.๕ หน่วยกิต 
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๒๒ 
 

๕ ๒ 
๕ ๗ 

ค าอธิบายรายวิชาพืน้ฐาน 

ค๓๑๑๐๑    คณติศาสตร์          กลุ่มสาระการเรียนรู้คณติศาสตร์  
ช้ันมัธยมศึกษาปีที่  ๔  ภาคเรียนที ่ ๑                     เวลา  ๔๐  ช่ัวโมง          จ านวน  ๑.๐  หน่วยกิต 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   

ศึกษาและฝึกทักษะการคิดค  านวณ การคิดอย่างมีเหตุผล การเรียนรู้จากการปฏิบัติจริง            
การแกปั้ญหาในเร่ือง เซตและการด าเนินการของเซต  แผนภาพเวนน์ – ออยเลอร์  การให้เหตุผลแบบ
อุปนยัและนิรนยั   จ  านวนจริง สมบติัของจ านวนจริงและการน าไปใช ้  ค่าสมับูรณ์ของจ านวนจริง    

เพื่อพฒันาศกัยภาพของผูเ้รียนให้มีความรู้ความเขา้ใจ มีทกัษะการคิดค านวณ การให้เหตุผล
สามารถเลือกและใชว้ธีิการแกปั้ญหาไดอ้ยา่งเหมาะสมและสร้างสรรคส์ามารถเช่ือมโยงความรู้หลกัการ
และกระบวนการทางคณิตศาสตร์ในเน้ือหาคณิตศาสตร์เอง และเช่ือมโยงกับศาสตร์อ่ืนๆ สามารถ
ท างานอยา่งเป็นระบบ มีความรอบคอบ มีความรับผดิชอบ มีวจิารณญาณ มีความเช่ือมัน่ในตนเอง รับฟัง
ความคิดเห็นของผูอ่ื้น รวมทั้งมีความกระตือรือร้นที่จะเขา้ร่วมกิจกรรมอยา่งมีความสุข เห็นคุณค่าและ    
มีเจตคติที่ดีต่อคณิตศาสตร์ มีการวดัผลและประเมินผลตามสภาพจริงดว้ยวธีิการที่หลากหลาย ให้คลอบ
คลุมทั้งดา้นความรู้ ทกัษะ/กระบวนการ นอ้มน าหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพยีงมาใชใ้นชีวิตประจ าวนั มี
คุณธรรมจริยธรรม ค่านิยมที่ดี   

 
 รหัสตัวช้ีวัด      
ค ๔.๑ ม.๔-๖/๑ ม.๔-๖/๒ ม.๔-๖/๓     
ค ๔.๒ ม.๔-๖/๑ ม.๔-๖/๒      
ค ๑.๑ ม.๔-๖/ ม.๔-๖/ ค๑.๒     
ค ๑.๓ ม.๔-๖/๑       
ค ๑.๔ ม.๔-๖/๑       
ค ๖.๑ ม.๔-๖/๑ ม.๔-๖/๒ ม.๔-๖/๓ ม.๔-๖/๔ ม.๔-๖/๕ ม.๔-๖/๖  
 

รวมทั้งหมด     ๑๖  ตวัช้ีวดั 
 

 

 
 



                                          หลักสูตรโรงเรียนดงสว่างวิทยา                                                            

๒๓ 
 

๕ ๒ 
๕ ๗ 

ค าอธิบายรายวิชาพืน้ฐาน 

ค๓๑๑๐๒   คณติศาสตร์          กลุ่มสาระการเรียนรู้คณติศาสตร์  
ช้ันมัธยมศึกษาปีที่  ๔  ภาคเรียนที ่ ๒                     เวลา  ๔๐  ช่ัวโมง          จ านวน  ๑.๐ หน่วยกิต 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   

ศึกษาและฝึกทักษะการคิดค  านวณ การคิดอย่างมีเหตุผล การเรียนรู้จากการปฏิบัติจริง            
การแกปั้ญหาในเร่ือง เซตและการด าเนินการของเซต  แผนภาพเวนน์ – ออยเลอร์  การให้เหตุผลแบบ
อุปนยัและนิรนยั   จ  านวนจริง สมบติัของจ านวนจริงและการน าไปใช ้  ค่าสมับูรณ์ของจ านวนจริง    

เพื่อพฒันาศกัยภาพของผูเ้รียนให้มีความรู้ความเขา้ใจ มีทกัษะการคิดค านวณ การให้เหตุผล
สามารถเลือกและใชว้ธีิการแกปั้ญหาไดอ้ยา่งเหมาะสมและสร้างสรรคส์ามารถเช่ือมโยงความรู้หลกัการ
และกระบวนการทางคณิตศาสตร์ในเน้ือหาคณิตศาสตร์เอง และเช่ือมโยงกับศาสตร์อ่ืนๆ สามารถ
ท างานอยา่งเป็นระบบ มีความรอบคอบ มีความรับผดิชอบ มีวจิารณญาณ มีความเช่ือมัน่ในตนเอง รับฟัง
ความคิดเห็นของผูอ่ื้น รวมทั้งมีความกระตือรือร้นที่จะเขา้ร่วมกิจกรรมอยา่งมีความสุข เห็นคุณค่าและ    
มีเจตคติที่ดีต่อคณิตศาสตร์ มีการวดัผลและประเมินผลตามสภาพจริงดว้ยวธีิการที่หลากหลาย ให้คลอบ
คลุมทั้งดา้นความรู้ ทกัษะ/กระบวนการ นอ้มน าหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพยีงมาใชใ้นชีวิตประจ าวนั มี
คุณธรรมจริยธรรม ค่านิยมที่ดี   
 
รหัสตัวช้ีวัด      
ค ๔.๑ ม.๔-๖/๓       
ค ๔.๒ ม.๔-๖/๔ ม.๔-๖/๕      
ค ๖.๑ ม.๔-๖/๑ ม.๔-๖/๒ ม.๔-๖/๓ ม.๔-๖/๔ ม.๔-๖/๕ ม.๔-๖/๖  
 
รวมทั้งหมด    ๙   ตวัช้ีวดั 
 



                                          หลักสูตรโรงเรียนดงสว่างวิทยา                                                            

๒๔ 
 

๕ ๒ 
๕ ๗ 

ค าอธิบายรายวิชาพืน้ฐาน 

ค๓๒๑๐๑    คณติศาสตร์           กลุ่มสาระการเรียนรู้คณติศาสตร์  
ช้ันมัธยมศึกษาปีที่  ๕  ภาคเรียนที ่ ๑                     เวลา  ๔๐  ช่ัวโมง          จ านวน  ๑.๐  หน่วยกิต 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   

ศึกษาและฝึกทักษะการคิดค  านวณ การคิดอย่างมีเหตุผล การเรียนรู้จากการปฏิบัติจริง            
การแก้ปัญหาในเร่ือง  อัตราส่วนตรีโกณมิติ ฟังก์ชันตรีโกณมิติและการประยุกต์กราฟของฟังก์ชัน
ตรีโกณมิติ การแกส้มการตรีโกณมิติ กฎของไซน์และโคไซน์   

เพื่อพฒันาศกัยภาพของผูเ้รียนให้มีความรู้ความเขา้ใจ มีทกัษะการคิดค านวณ การให้เหตุผล
สามารถเลือกและใชว้ธีิการแกปั้ญหาไดอ้ยา่งเหมาะสมและสร้างสรรคส์ามารถเช่ือมโยงความรู้หลกัการ
และกระบวนการทางคณิตศาสตร์ในเน้ือหาคณิตศาสตร์เอง และเช่ือมโยงกับศาสตร์อ่ืนๆ สามารถ
ท างานอยา่งเป็นระบบ มีความรอบคอบ มีความรับผดิชอบ มีวจิารณญาณ มีความเช่ือมัน่ในตนเอง รับฟัง
ความคิดเห็นของผูอ่ื้น รวมทั้งมีความกระตือรือร้นที่จะเขา้ร่วมกิจกรรมอยา่งมีความสุข เห็นคุณค่าและ   
มีเจตคติที่ดีต่อคณิตศาสตร์ มีการวดัผลและประเมินผลตามสภาพจริงดว้ยวธีิการที่หลากหลาย ให้คลอบ
คลุมทั้งดา้นความรู้ ทกัษะ/กระบวนการ นอ้มน าหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพยีงมาใชใ้นชีวิตประจ าวนั มี
คุณธรรมจริยธรรม ค่านิยมที่ดี   
 
รหัสตัวช้ีวัด      
ค ๒.๑ ม.๔-๖/๑       
ค ๒.๒ ม.๔-๖/๑       
ค ๖.๑ ม.๔-๖/๑ ม.๔-๖/๒ ม.๔-๖/๓ ม.๔-๖/๔ ม.๔-๖/๕ ม.๔-๖/๖  
 
รวมทั้งหมด    ๘  ตวัช้ีวดั 



                                          หลักสูตรโรงเรียนดงสว่างวิทยา                                                            

๒๕ 
 

๕ ๒ 
๕ ๗ 

ค าอธิบายรายวิชาพืน้ฐาน 

ค๓๒๑๐๒    คณิตศาสตร์           กลุ่มสาระการเรียนรู้คณติศาสตร์  
ช้ันมัธยมศึกษาปีที่  ๕  ภาคเรียนที ่ ๒                     เวลา  ๔๐  ช่ัวโมง          จ านวน  ๑.๐  หน่วยกิต 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   

ศึกษาและฝึกทักษะการคิดค  านวณ การคิดอย่างมีเหตุผล การเรียนรู้จากการปฏิบัติจริง            
การแก้ปัญหาในเร่ือง  อัตราส่วนตรีโกณมิติ ฟังก์ชันตรีโกณมิติและการประยุกต์กราฟของฟังก์ชัน
ตรีโกณมิติ การแกส้มการตรีโกณมิติ กฎของไซน์และโคไซน์   

เพื่อพฒันาศกัยภาพของผูเ้รียนให้มีความรู้ความเขา้ใจ มีทกัษะการคิดค านวณ การให้เหตุผล
สามารถเลือกและใชว้ธีิการแกปั้ญหาไดอ้ยา่งเหมาะสมและสร้างสรรคส์ามารถเช่ือมโยงความรู้หลกัการ
และกระบวนการทางคณิตศาสตร์ในเน้ือหาคณิตศาสตร์เอง และเช่ือมโยงกับศาสตร์อ่ืนๆ สามารถ
ท างานอยา่งเป็นระบบ มีความรอบคอบ มีความรับผดิชอบ มีวจิารณญาณ มีความเช่ือมัน่ในตนเอง รับฟัง
ความคิดเห็นของผูอ่ื้น รวมทั้งมีความกระตือรือร้นที่จะเขา้ร่วมกิจกรรมอยา่งมีความสุข เห็นคุณค่าและ   
มีเจตคติที่ดีต่อคณิตศาสตร์ มีการวดัผลและประเมินผลตามสภาพจริงดว้ยวธีิการที่หลากหลาย ให้คลอบ
คลุมทั้งดา้นความรู้ ทกัษะ/กระบวนการ นอ้มน าหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพยีงมาใชใ้นชีวิตประจ าวนั มี
คุณธรรมจริยธรรม ค่านิยมที่ดี   
 
รหัสตัวช้ีวัด     
ค ๕.๑ ม.๔-๖/๑ ม.๔-๖/๒ ม.๔-๖/๓     
ค ๕.๓ ม.๔-๖/๑       
ค ๖.๑ ม.๔-๖/๑ ม.๔-๖/๒ ม.๔-๖/๓ ม.๔-๖/๔ ม.๔-๖/๕ ม.๔-๖/๖  
 
รวมทั้งหมด   ๑๐    ตวัช้ีวดั 
 



                                          หลักสูตรโรงเรียนดงสว่างวิทยา                                                            

๒๖ 
 

๕ ๒ 
๕ ๗ 

ค าอธิบายรายวิชาพืน้ฐาน 

ค๓๓๑๐๑    คณิตศาสตร์          กลุ่มสาระการเรียนรู้คณติศาสตร์  
ช้ันมัธยมศึกษาปีที่  ๖  ภาคเรียนที ่ ๑                     เวลา  ๔๐  ช่ัวโมง          จ านวน  ๑.๐ หน่วยกิต 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   
 

 ศึกษาและฝึกทกัษะการค านวณ  การคิดอยา่งมีเหตุผล  การเรียนรู้จากการปฏิบติั  การแกปั้ญหา  
ในเร่ือง  ล าดบัและอนุกรม ล าดบั ล าดบัเลขาคณิต ล าดบัเราขาคณิตอนุกรมเลขคณิต อนุกรมเรขาคณิต 
ลิมิตของล าดบั การหาผลบวก n พจน์แรกของอนุกรมเลขคณิตและเรขาคณิต อนุกรมอนนัต์ 
 เพือ่เสริมสร้างการแกปั้ญหา  เสริมสร้างทกัษะการให้เหตุผล  การส่ือสาร  การส่ือความหมาย
และการน าเสนอ  ตลอดจนการวดัผลและประเมินผลตามสภาพจริงดว้ยวธีิหลากหลายของเน้ือหาทกัษะ
กระบวนการครอบคลุมทั้งดา้นความรู้  ทกัษะ / กระบวนการ  น้อมน าหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมา
ใชใ้นชีวติประจ าวนั มีคุณธรรมจริยธรรม ค่านิยมที่ดี   
 
รหัสตัวช้ีวัด 
ค ๔.๑ ม.๔-๖/๔ ม.๔-๖/๕      
ค ๔.๒ ม.๔-๖/๖       
ค ๖.๑ ม.๔-๖/๑ ม.๔-๖/๒ ม.๔-๖/๓ ม.๔-๖/๔ ม.๔-๖/๕ ม.๔-๖/๖  
 
รวมทั้งหมด  ๙  ตวัช้ีวดั 
 



                                          หลักสูตรโรงเรียนดงสว่างวิทยา                                                            

๒๗ 
 

๕ ๒ 
๕ ๗ 

ค าอธิบายรายวิชาพืน้ฐาน 

ค๓๓๑๐๒   คณติศาสตร์           กลุ่มสาระการเรียนรู้คณติศาสตร์  
ช้ันมัธยมศึกษาปีที่  ๖  ภาคเรียนที ่ ๒                     เวลา  ๔๐  ช่ัวโมง          จ านวน  ๑.๐ หน่วยกิต 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   
 ศึกษาและฝึกทกัษะการค านวณ  การคิดอยา่งมีเหตุผล  การเรียนรู้จากการปฏิบติั  การแกปั้ญหา  
ในเร่ืองความน่าจะเป็น การทดลองสุ่ม เหตุการณ์ แซมเปิลสเปส กฎเกณฑ์เบื้องตน้เก่ียวกับการนับ 
ความน่าจะเป็นของเหตุการณ์แฟคทอเรียล วธีิเรียงสบัเปล่ียน วิธีจดัหมู่ กฎส าคญับางประการของความ      
น่าจะเป็น 
 เพือ่เสริมสร้างการแกปั้ญหา  เสริมสร้างทกัษะการให้เหตุผลการส่ือสาร  การส่ือความหมาย  
และการน าเสนอ  ตลอดจนการวดัผลและประเมินผลตามสภาพจริงดว้ยวิธีการที่หลากหลายของเน้ือหา  
ทกัษะกระบวนการ  ครอบคลุมทั้งดา้นความรู้  ทกัษะ / กระบวนการ  นอ้มน าหลกัปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพยีงมาใชใ้นชีวติประจ าวนั มีคุณธรรมจริยธรรม ค่านิยมที่ดี   
 
รหัสตัวช้ีวัด 
ค ๕.๒ ม.๔-๖/๒       
ค ๕.๓ ม.๔-๖/๒       
ค ๖.๑ ม.๔-๖/๑ ม.๔-๖/๒ ม.๔-๖/๓ ม.๔-๖/๔ ม.๔-๖/๕ ม.๔-๖/๖  
 
รวมทั้งหมด    ๘  ตวัช้ีวดั 
  
 
 



                                          หลักสูตรโรงเรียนดงสว่างวิทยา                                                            

๒๘ 
 

๕ ๒ 
๕ ๗ 

ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
ค๓๑๒๐๑    คณติศาสตร์ ๑                      กลุ่มสาระการเรียนรู้คณติศาสตร์      
ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ ๔   ภาคเรียนที่  ๑                             เวลา   ๖๐   ช่ัวโมง   จ านวน   ๑.๕   หน่วยกิต         
 ………………………………………………………………………………………………………… 
               ศึกษาความรู้  ฝึกทกัษะการคิดค านวณ   การให้เหตุผล และฝึกการแก้ปัญหาเพ่ือพฒันาศกัยภาพ      
ของผูเ้รียนให้มีความรู้ความเขา้ใจ และสามารถน าความรู้นั้นไปประยกุตใ์ชใ้นสาระต่อไปน้ี 
           ตรรกศาสตร์   ประพจน์ การเช่ือมประพจน์  ค่าความจริงของประพจน์  การสร้างตารางค่าความจริง  
การสมมูลกัน ตวับ่งปริมาณ ค่าความจริงของประพจน์ท่ีมีตวับ่งปริมาณ สมมูลและนิเสธประพจน์ท่ีมีตวับ่ง
ปริมาณ  การอา้งเหตุผล 
 ระบบจ านวนจริง    จ านวนจริง   การเท่ากนั  การบวก  ลบ  คูณ  หาร  สมบติัของระบบจ านวนจริง  
การแกส้มการพหุนามตวัแปรเดียว  สมบติัการไม่เท่ากนั ช่วงและอสมการ ค่าสมับูรณ์  การแก้สมการ อสมการ
ในรูปค่าสมับูรณ์  จ านวนจริงท่ีอยูใ่นรูปเลขยกก าลงัและกรณฑ ์
 ทฤษฎีจ านวนเบ้ืองตน้    ขอบเขตบน ขอบเขตล่าง  การหารลงตวัของจ านวนเตม็ 
              เพ่ือเสริมสร้างการแก้ปัญหา  เสริมสร้างทกัษะการให้เหตุผล   การส่ือสาร  การส่ือความหมายและ   
การน าเสนอ  ตลอดจนการวดัผล   และประเมินผลตามสภาพจริง   ด้วยวิธีท่ีหลากหลายของเน้ือหา  ทกัษะ  
กระบวนการ  คลอบคลุมทั้งดา้นความรู้  คุณธรรม  จริยธรรมและค่านิยม 
ผลการเรียนรู้  
      ๑. มีความคิดรวบยอดเก่ียวกบัระบบจ านวนจริง 
      ๒. เขา้ใจสมบติัของจ านวนเตม็ 
      ๓. น าสมบติัต่างๆของจ านวนจริงและการด าเนินการท่ีเก่ียวกบัการบวก การคูณ การเท่ากนั และ 
           การไม่เท่ากนั และน าไปใชไ้ด ้
      ๔. น าสมบติัของจ านวนเตม็ไปใชใ้นการให้เหตุผลเก่ียงกบั การหารลงตวัได ้
      ๕. เขา้ใจสมบติัขอจ านวนจริงเก่ียวกบัการบวก   การคูณ การเท่ากนั การไม่เท่ากนั และน าไปใชไ้ด  ้

      ๖. หาค่าความจริงของประพจน์ได ้

      ๗. หารูปแบบของประพจน์ท่ีสมมูลกนัได ้                               
      ๘. ใชค้วามรู้  ทกัษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ และเทคโนโลยใีน การแกปั้ญหาในสถานการณ์ 
            ต่าง ๆ ไดอ้ยา่งเหมาะสม 
       ๙. ให้เหตุผลประกอบการตดัสินใจ และสรุปผลไดอ้ยา่งเหมาะสม 
      ๑๐. ใชภ้าษาและสญัลกัษณ์ทางคณิตศาสตร์ในการส่ือสาร การส่ือ ความหมาย  และการน าเสนอไดอ้ยา่ง 
             ถูกตอ้งและชดัเจน 
      ๑๑. เช่ือมโยงความรู้ต่าง ๆ   ในคณิตศาสตร์  และน าความรู้  หลกัการ กระบวนการทางคณิตศาสตร์ไปเช่ือมโยง 
            กบัศาสตร์อ่ืน ๆ   
     ๑๒. มีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์    รวมทั้งหมด   ๑๒   ผลการเรียนรู้ 



                                          หลักสูตรโรงเรียนดงสว่างวิทยา                                                            

๒๙ 
 

๕ ๒ 
๕ ๗ 

ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
ค๓๑๒๐๒   คณิตศาสตร์เพิ่มเติม ๒                       กลุ่มสาระการเรียนรู้คณติศาสตร์      
ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ ๔   ภาคเรียนที่  ๒                   เวลา   ๖๐   ช่ัวโมง   จ านวน   ๑.๕   หน่วยกิต        
………………………………………………………………………………………………………… 
 ศึกษาความรู้  ฝึกทกัษะการคิดค านวณ  การใหเ้หตุผล และฝึกการแกปั้ญหาเพื่อพฒันาศกัยภาพ
ของผูเ้รียนใหมี้ความรู้ความเขา้ใจ และสามารถน าความรู้นั้นไปประยกุตใ์ชใ้นสาระต่อไปน้ี 
 ระบบสมการเชิงเส้นและเมทริกซ์   สัญลกัษณ์ของเมทริกซ์  สมบตัิของเมทริกซ์  การเท่ากัน  
การบวก การคูณ ทรานสโพสของเมทริกซ์ ดีเทอร์มินนัต ์การใชเ้มทริกซ์แกร้ะบบสมาการเชิงเส้น  การ
แกร้ะบบสมการโดยใชดี้เทอร์มินนัต ์ การแกร้ะบบสมการโดยใชก้ารด าเนินตามแถวเบื้องตน้ 
 เรขาคณิตวิเคราะห์   ความรู้พื้นฐานเรขาคณิตวิเคราะห์  เส้นตรง  ระยะระหว่างจุดสองจุด             
จุดก่ึงกลางระหว่างจุดสองจุด ความชัน  เส้นขนาน เส้นตั้งฉาก ความสัมพนัธ์ ที่มีกราฟเป็นเส้นตรง 
ระยะห่างระหวา่งเสน้ตรงกบัจุด  ภาคตดักรวย  วงกลม  พาราโบลา  วงรี  ไฮเพอร์โบลา 
              เพือ่เสริมสร้างการแกปั้ญหา  เสริมสร้างทกัษะการให้เหตุผล   การส่ือสาร  การส่ือความหมาย
และการน าเสนอ  ตลอดจนการวดัผล   และประเมินผลตามสภาพจริง   ดว้ยวิธีที่หลากหลายของเน้ือหา  
ทกัษะ  กระบวนการ  คลอบคลุมทั้งดา้นความรู้  คุณธรรม  จริยธรรมและค่านิยม 
ผลการเรียนรู้  
    ๑. มีความคิดรวบยอดเก่ียวกบัเมทริกและการด าเนินการ  ของเมทริกซ์ 

    ๒. หาดีเทอร์มินนัตข์องเมทริกซ์ n  n เม่ือ n เป็นจ านวน เตม็ไม่เกินส่ีได ้

    ๓. หาระยะระหวา่งจุดสองจุด  จุดก่ึงกลาง  ระยะระหวา่ง   เสน้ตรงกบัจุดได  ้

    ๔. ความชนัของเสน้ตรง  สมการเสน้ตรง  เสน้ขนาน     เสน้ตั้งฉาก  และน าไปใชใ้นการแกปั้ญหาได ้

    ๕. เขียนความสมัพนัธท์ี่มีกราฟเป็นภาคตดักรวย  เม่ือ    ก าหนดส่วนต่างๆของภาคตดักรายให ้ และ 
         เขียนกราฟ     ของความสมัพนัธน์ั้นได ้

    ๖. น าความรู้เร่ืองการเล่ือนแกนทางขนานไปใชใ้นการเขียนกราฟได ้

    ๗. ใชค้วามรู้  ทกัษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์  และ เทคโนโลยใีน  การแกปั้ญหา 
          ในสถานการณ์ต่างๆ ไดอ้ยา่งเหมาะสม 
    ๘. ให้เหตุผลประกอบการตดัสินใจ และสรุปผลไดอ้ยา่งเหมาะสม 
    ๙. ใชภ้าษาและสญัลกัษณ์ทางคณิตศาสตร์ในการส่ือสาร การส่ือ ความหมาย  และการน าเสนอได ้
         อยา่งถูกตอ้งและชดัเจน 
    ๑๐. เช่ือมโยงความรู้ต่าง ๆ   ในคณิตศาสตร์  และน าความรู้  หลกัการ กระบวนการทางคณิตศาสตร์ไป 
         เช่ือมโยงกบัศาสตร์อ่ืน ๆ   
   ๑๑. มีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์  รวมทั้งหมด   ๑๑   ผลการเรียนรู้ 



                                          หลักสูตรโรงเรียนดงสว่างวิทยา                                                            

๓๐ 
 

๕ ๒ 
๕ ๗ 

ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
ค๓๒๒๐๑   คณิตศาสตร์ ๓                                       กลุ่มสาระการเรียนรู้คณติศาสตร์      
ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ ๕   ภาคเรียนที่  ๑                                 เวลา   ๔๐   ช่ัวโมง   จ านวน   ๑.๕   หน่วยกิต            
 ………………………………………………………………………………………………………… 
 ศึกษาความรู้  ฝึกทกัษะการคิดค านวณ  การใหเ้หตุผล และฝึกการแกปั้ญหาเพื่อพฒันาศกัยภาพ
ของผูเ้รียนใหมี้ความรู้ความเขา้ใจ และสามารถน าความรู้นั้นไปประยกุตใ์ชใ้นสาระต่อไปน้ี 
 ฟังกช์นัเอกซ์โพเนนเซียลและฟังกช์นัลอการิทึม     ฟังก์ชันเอกซ์โพเนนเซียล  กราฟฟังก์ชัน
เอกซ์โพเนนเซียล การแกส้มการเอกซ์โพเนนเซียล  ฟังก์ชนัลอการิทึม  กราฟฟังก์ชนัลอการิทึม  การ
ค านวณหาค่าประมาณโดยใชล้อการิทึม  การแกส้มการโดยใชล้อการิทึม  
 เวกเตอร์     เวกเตอร์  เวกเตอร์ในสองมิติ  เวกเตอร์ในสามมิติ  การเท่ากนัของเวกเตอร์  การบวก 
การลบ เวกเตอร์หน่ึงหน่วย  การคูณเวกเตอร์ดว้ยสเกลาร์  ผลูคูณเชิงเวกเตอร์  ผลคูณเชิงสเกลาร์ 
 เพือ่เสริมสร้างการแกปั้ญหา  เสริมสร้างทกัษะการให้เหตุผล   การส่ือสาร  การส่ือความหมาย
และการน าเสนอ  ตลอดจนการวดัผล   และประเมินผลตามสภาพจริง   ดว้ยวิธีที่หลากหลายของเน้ือหา  
ทกัษะ  กระบวนการ  คลอบคลุมทั้งดา้นความรู้  คุณธรรม  จริยธรรมและค่านิยม 
 
ผลการเรียนรู้ 
      ๑. มีความคิดรวบยอดเก่ียวกบัฟังกช์นั  เขียนกราฟของ ฟังกช์นัและสร้างฟังกช์นัจากโจทยปั์ญหา 
          ที่ก  าหนดใหไ้ด ้   
      ๒. มีความคิดรวบยอดเก่ียวกบัฟังกช์นัเอกซ์โพเนนเชียล    ฟังกช์นัลอการิทึม และเขียนกราฟ 
           ของฟังกช์นัที่ก  าหนดใหไ้ด ้
     ๓. น าความรู้เร่ืองฟังกช์นัไปใชแ้กปั้ญหาได ้
     ๔. น าความรู้เร่ืองฟังกช์นัเอกซ์โพเนนเชียลและฟังกช์นัลอการิทึมไปใชแ้กปั้ญหาได ้
     ๕. มีความคิดรวบยอดเก่ียวกบัเวกเตอร์ในสามมิติ 
     ๖. หาผลบวกเวกเตอร์ ผลคูณเวกเตอร์ดว้ยสเกลาร์ และ  ผลคูณเชิงเวกเตอร์ได้ 
     ๗. หาขนาดและทิศทางของเวกเตอร์ที่ก  าหนดใหไ้ด ้
     ๘. ใชค้วามรู้  ทกัษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์  และ เทคโนโลยใีน  การแกปั้ญหาใน 
           สถานการณ์ต่างๆ ไดอ้ยา่งเหมาะสม 
    ๙. ใหเ้หตุผลประกอบการตดัสินใจ และสรุปผลไดอ้ยา่งเหมาะสม 
   ๑๐. ใชภ้าษาและสญัลกัษณ์ทางคณิตศาสตร์ในการส่ือสาร การส่ือ ความหมาย  และการน าเสนอไดอ้ยา่ง 
          ถูกตอ้งและชดัเจน 
รวมทั้งหมด   ๑๐   ผลการเรียนรู้ 



                                          หลักสูตรโรงเรียนดงสว่างวิทยา                                                            

๓๑ 
 

๕ ๒ 
๕ ๗ 

ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
ค๓๒๒๐๒    คณิตศาสตร์ ๔                         กลุ่มสาระการเรียนรู้คณติศาสตร์      
ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ ๕   ภาคเรียนที่  ๒                      เวลา   ๔๐   ช่ัวโมง   จ านวน   ๑.๕   หน่วยกิต         
 ………………………………………………………………………………………………………… 
 
 ศึกษาความรู้  ฝึกทกัษะการคิดค  านวณ  การใหเ้หตุผล และฝึกการแกปั้ญหาเพื่อพฒันาศกัยภาพ
ของผูเ้รียนใหมี้ความรู้ความเขา้ใจ และสามารถน าความรู้นั้นไปประยกุตใ์ชใ้นสาระต่อไปน้ี 
 จ านวนเชิงซอ้น   จ านวนเชิงซอ้น  กราฟและค่าสมับูรณ์จ านวนเชิงซ้อน  จ  านวนเชิงซ้อนในรูป
เชิงขั้ว  การแกส้มการพหุนามโดยจ านวนเชิงซอ้น 
 ทฤษฎีกราฟเบื้องตน้ กราฟ   กราฟออยเลอร์  การประยกุตข์องกราฟ 
ผลการเรียนรู้ 
   ๑. มีความคิดรวบยอดเก่ียวกบัจ านวนเชิงซอ้น 
   ๒. น าสมบติัต่างๆ เก่ียวกบัจ านวนเชิงซอ้น การด าเนินการ    ไปใชแ้กปั้ญหาได ้
   ๓. หารากที่  n  ของจ านวนเชิงซอ้นเม่ือ  n  เป็นจ านวนเตม็   บวกได ้

   ๔ .น าความรู้เร่ืองพื้นฐานเรขาคณิตวเิคราะห์ไปใช ้ แกปั้ญหาได  ้

   ๕. มีความคิดรวบยอดเก่ียวกบัฟังกช์นัตรีโกณมิติและ     เขียนกราฟของฟังกช์นัที่ก  าหนดใหไ้ด ้
   ๖. น าความรู้เร่ืองฟังกช์นัตรีโกณมิติและการประยกุตไ์ปใชแ้กปั้ญหาได ้
   ๗. ระบุไดว้า่กราฟที่ก  าหนดใหเ้ป็นกราฟออยเลอร์หรือไม่ 
   ๘. น าความรู้เร่ืองกราฟไปใชใ้นการแกปั้ญหาบางประการได ้
   ๙. ใชค้วามรู้  ทกัษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์  และ เทคโนโลยใีน  การแกปั้ญหา 
       ในสถานการณ์ต่างๆ ไดอ้ยา่งเหมาะสม 
  ๑๐. ให้เหตุผลประกอบการตดัสินใจ และสรุปผลไดอ้ยา่งเหมาะสม 
  ๑๑. ใชภ้าษาและสญัลกัษณ์ทางคณิตศาสตร์ในการส่ือสาร การส่ือ ความหมาย  และการน าเสนอได ้
         อยา่งถูกตอ้งและชดัเจน 
   ๑๒. เช่ือมโยงความรู้ต่าง ๆ   ในคณิตศาสตร์  และน าความรู้  หลกัการ กระบวนการทางคณิตศาสตร์ 
         ไปเช่ือมโยงกบัศาสตร์อ่ืน ๆ   
  ๑๓. มีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์

 
รวมทั้งหมด   ๑๓   ผลการเรียนรู้ 
 
 



                                          หลักสูตรโรงเรียนดงสว่างวิทยา                                                            

๓๒ 
 

๕ ๒ 
๕ ๗ 

 
ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 

ค๓๓๒๐๑   คณติศาสตร์ ๕                         กลุ่มสาระการเรียนรู้คณติศาสตร์      
ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ ๖   ภาคเรียนที่  ๑                       เวลา   ๖๐   ช่ัวโมง   จ านวน   ๑.๕   หน่วยกิต            
 ………………………………………………………………………………………………………… 
 ศึกษาความรู้  ฝึกทกัษะการคิดค านวณ  การใหเ้หตุผล และฝึกการแกปั้ญหาเพื่อพฒันาศกัยภาพ
ของผูเ้รียนใหมี้ความรู้ความเขา้ใจ และสามารถน าความรู้นั้นไปประยกุตใ์ชใ้นสาระต่อไปน้ี 
 ล าดบัอนนัตแ์ละอนุกรมอนนัต ์ ล าดบัอนนัต ์ ลิมิตของล าดบัอนันต ์ อนุกรมอนันต ์ ผลบวก
ของอนุกรม   
 แคลคูลสัเบื้องตน้      ลิมิตของฟังกช์นั  ความต่อเน่ืองของฟังกช์นั  อนุพนัธข์องฟังกช์นั  ความ
ชนัของเสน้โคง้  การหาอนุพนัธข์องฟังกช์นัพชีคณิตโดยใชสู้ตร  อนุพนัธฟั์งก์ชนัคอมโพสิท  อนุพนัธ์
อนัดบัสูงการประยกุตอ์นุพนัธ ์ปริพนัธ ์ปริพนัธ์ไม่จ  ากดัเขต ปริพนัธจ์  ากดัเขตพื้นที่ปิดลอ้มดว้ยเสน้โคง้ 
              เพือ่เสริมสร้างการแกปั้ญหา  เสริมสร้างทกัษะการให้เหตุผล   การส่ือสาร  การส่ือความหมาย
และการน าเสนอ  ตลอดจนการวดัผล   และประเมินผลตามสภาพจริง   ดว้ยวิธีที่หลากหลายของเน้ือหา  
ทกัษะ  กระบวนการ  คลอบคลุมทั้งดา้นความรู้  คุณธรรม  จริยธรรมและค่านิยม 
ผลการเรียนรู้ 
๑. หาลิมิตของล าดบัอนนัตโ์ดยอาศยัทฤษฎีเก่ียวกบัลิมิตได ้
๒. หาผลบวกของอนุกรมอนนัตไ์ดแ้ละน าความรู้เร่ืองล าดบัและอนุกรมไปใช้แกปั้ญหาได ้
๓. หาลิมิตของฟังกช์นัที่ก  าหนดใหไ้ด ้
๔. บอกไดว้า่ฟังกช์นัที่ก  าหนดใหเ้ป็นฟังกช์นัต่อเน่ือง  หรือไม่ 
๕. หาอนุพนัธข์องฟังกช์นัที่ก  าหนดใหไ้ด ้
๖. น าความรู้เร่ืองอนุพนัธข์องฟังกช์นัไปประยกุตไ์ด ้
๗. หาปริพนัธไ์ม่จ  ากดัเขตของฟังกช์นัที่ก  าหนดใหไ้ด ้
๘. เลือกวธีิวเิคราะห์ขอ้มูลเบื้องตน้และอธิบายผล การวเิคราะห์ขอ้มูลไดถู้กตอ้ง 
๙. น าความรู้เร่ืองการวเิคราะห์ขอ้มูลไปใชแ้กปั้ญหา 
๑0. ใชค้วามรู้  ทกัษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์  และ เทคโนโลยใีน  การแกปั้ญหาใน
สถานการณ์ต่างๆ ไดอ้ยา่งเหมาะสม 
๑๑. ใหเ้หตุผลประกอบการตดัสินใจ และสรุปผลไดอ้ยา่งเหมาะสม 
๑๒. ใชภ้าษาและสัญลกัษณ์ทางคณิตศาสตร์ในการส่ือสาร การส่ือ ความหมาย  และการน าเสนอไดอ้ยา่งถกูตอ้งและ
ชดัเจน 
๑๓. เช่ือมโยงความรู้ต่าง ๆ   ในคณิตศาสตร์และน าความรู้ หลกัการกระบวนการทางคณิตศาสตร์ไปเช่ือมโยงกบัศาสตร์อ่ืน 
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๓๓ 
 

๕ ๒ 
๕ ๗ 

๑๔. มีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์     รวมทั้งหมด   ๑๔    ผลการเรียนรู้ 



                                          หลักสูตรโรงเรียนดงสว่างวิทยา                                                            

๓๔ 
 

๕ ๒ 
๕ ๗ 

ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
ค๓๓๒๐๒    คณติศาสตร์ ๖                        กลุ่มสาระการเรียนรู้คณติศาสตร์      
ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ ๖   ภาคเรียนที่  ๒                          เวลา   ๖๐   ช่ัวโมง   จ านวน   ๑.๕   หน่วยกติ        
………………………………………………………………………………………………………… 
 ศึกษาความรู้  ฝึกทกัษะการคิดค านวณ  การใหเ้หตุผล และฝึกการแกปั้ญหาเพื่อพฒันาศกัยภาพ
ของผูเ้รียนใหมี้ความรู้ความเขา้ใจ และสามารถน าความรู้นั้นไปประยกุตใ์ชใ้นสาระต่อไปน้ี 
 ความสมัพนัธเ์ชิงฟังกช์นัระหวา่งขอ้มูล   ความสมัพนัธเ์ชิงฟังกช์นัที่เสน้ตรง  ความสัมพนัธ์เชิง
ฟังกช์นัที่เป็นเสน้โคง้    การประมาณค่าคงตวัโดยใชร้ะเบียบวิธีก าลงัสองน้อยที่สุด   ความสัมพนัธ์เชิง
ฟังกช์นัของขอ้มูลที่อยูใ่นรูปอนุกรมเวลา 
 ก าหนดการเชิงเสน้    อสมการและกราฟ  ระบบอสมการและกราฟ  การสร้างแบบจ าลอง
ทางคณิตศาสตร์  การใชว้ธีิของก าหนดการเชิงเสน้ในการแกปั้ญหา        
              เพือ่เสริมสร้างการแกปั้ญหา  เสริมสร้างทกัษะการให้เหตุผล   การส่ือสาร  การส่ือความหมาย
และการน าเสนอ  ตลอดจนการวดัผล   และประเมินผลตามสภาพจริง   ดว้ยวิธีที่หลากหลายของเน้ือหา  
ทกัษะ  กระบวนการ  คลอบคลุมทั้งดา้นความรู้  คุณธรรม  จริยธรรมและค่านิยม 
 
ผลการเรียนรู้ที่ 
๑. น าความรู้เร่ืองค่ามาตรฐานไปใชใ้นการเปรียบเทียบขอ้มลูได ้                                                                                     
๒. หาพ้ืนท่ีใตเ้ส้นโคง้ปกติและน าความรู้เก่ียวกบัพ้ืนท่ีใตเ้ส้นโคง้ปกติไปใชไ้ด ้
๓. เขา้ใจความหมายของการสร้างความสัมพนัธ์เชิงฟังกช์นัของขอ้มลูท่ีประกอบดว้ยสองตวัแปร 
๔. สร้างความสัมพนัธ์เชิงฟังกช์นัของขอ้มลูท่ีประกอบดว้ย  สองตวัแปรท่ีอยูใ่นรูปอนุกรมเวลาโดยใชเ้คร่ืองค านวณ 
๕. ใชค้วามสัมพนัธ์เชิงฟังกช์นัของขอ้มลูท านายค่าตวัแปรตามเม่ือก าหนดตวัแปรอิสระให้ 
๖.  เขียนกราฟเม่ือก าหนดจุด(vertex) และ เส้น (edge) ให้ และ 
๗. แกโ้จทยปั์ญหาโดยใชก้ฎเกณฑเ์บ้ืองตน้เก่ียวกบัการนบั     วิธีสับเปล่ียนและวิธีจดัหมู่ 
๘. ใชค้วามรู้  ทกัษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์  และ เทคโนโลยใีน  การแกปั้ญหาในสถานการณ์ต่างๆ ไดอ้ยา่ง     
      เหมาะสม 
๙. ให้เหตุผลประกอบการตดัสินใจ และสรุปผลไดอ้ยา่งเหมาะสม 
๑๐. ใชภ้าษาและสัญลกัษณ์ทางคณิตศาสตร์ในการส่ือสาร การส่ือ ความหมาย  และการน าเสนอไดอ้ยา่งถกูตอ้งและ   
     ชดัเจน 
๑๑. เช่ือมโยงความรู้ต่าง ๆ   ในคณิตศาสตร์  และน าความรู้  หลกัการ กระบวนการทางคณิตศาสตร์ไปเช่ือมโยงกบัศาสตร์ 
       อ่ืน ๆ   
๑๒. มีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์
รวมทั้งหมด   ๑๒  ผลการเรียนรู้ 
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๓๕ 
 

๕ ๒ 
๕ ๗ 

ค าอธิบายรายวิชา 
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
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๓๖ 
 

๕ ๒ 
๕ ๗ 

 
โครงสร้างกลุ่มสาระการเรียนรู้วทิยาศาสตร์  

ระดบัช้ันมธัยมศึกษาตอนปลาย 
 
รายวิชาพืน้ฐาน 
ว๓๑๑๐๑ ฟิสิกส์พื้นฐาน   ๔ ชัว่โมง/สปัดาห์/ภาค  ๒.๐ หน่วยกิต 
ว๓๑๑๐๒ เคมีพื้นฐาน   ๓ ชัว่โมง/สปัดาห์/ภาค  ๑.๕ หน่วยกิต 
ว๓๑๑๐๓ ชีววทิยาพื้นฐาน   ๓ ชัว่โมง/สปัดาห์/ภาค  ๑.๕ หน่วยกิต 
ว๓๒๑๖๑ โลก ดาราศาสตร์และอวกาศพื้นฐาน    ๒ ชัว่โมง/สปัดาห์/ภาค ๑.๐ หน่วยกิต 
 
รายวิชาเพิ่มเติม 
ว๓๑๒๐๑ ฟิสิกส์ ๑   ๔ ชัว่โมง/สปัดาห์/ภาค  ๒.๐ หน่วยกิต 
ว๓๑๒๒๑ เคมี ๑    ๓ ชัว่โมง/สปัดาห์/ภาค  ๑.๕ หน่วยกิต 
ว๓๑๒๔๑ ชีววทิยา๑   ๓ ชัว่โมง/สปัดาห์/ภาค  ๑.๕ หน่วยกิต 
ว๓๒๒๐๒ ฟิสิกส์ ๒   ๔ ชัว่โมง/สปัดาห์/ภาค  ๒.๐ หน่วยกิต 
ว๓๒๒๒๒ เคมี ๒    ๓ ชัว่โมง/สปัดาห์/ภาค  ๑.๕ หน่วยกิต 
ว๓๒๒๔๒ ชีววทิยา ๒   ๓ ชัว่โมง/สปัดาห์/ภาค  ๑.๕ หน่วยกิต 
ว๓๒๒๖๑ โลกดาราศาสตร์และอวกาศ      ๒ ชัว่โมง/สปัดาห์/ภาค  ๑.๐ หน่วยกิต 
ว๓๒๒๐๓ ฟิสิกส์ ๓   ๔ ชัว่โมง/สปัดาห์/ภาค  ๒.๐ หน่วยกิต 
ว๓๒๒๒๓ เคมี ๓    ๓ ชัว่โมง/สปัดาห์/ภาค  ๑.๕ หน่วยกิต 
ว๓๒๒๔๓ ชีววทิยา ๓   ๓ ชัว่โมง/สปัดาห์/ภาค  ๑.๕ หน่วยกิต 
ว๓๓๒๐๔ ฟิสิกส์ ๔   ๔ ชัว่โมง/สปัดาห์/ภาค  ๒.๐ หน่วยกิต 
ว๓๓๒๒๔ เคมี ๔    ๓ ชัว่โมง/สปัดาห์/ภาค  ๑.๕ หน่วยกิต 
ว๓๓๒๔๔ ชีววทิยา ๔   ๓ ชัว่โมง/สปัดาห์/ภาค  ๑.๕ หน่วยกิต 
ว๓๓๒๐๕ ฟิสิกส์ ๕   ๓ ชัว่โมง/สปัดาห์/ภาค  ๒.๐ หน่วยกิต 
ว๓๓๒๒๕ เคมี ๕    ๓ ชัว่โมง/สปัดาห์/ภาค  ๑.๕ หน่วยกิต 
ว๓๓๒๔๕ ชีววทิยา ๕   ๓ ชัว่โมง/สปัดาห์/ภาค  ๑.๕ หน่วยกิต 
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๓๗ 
 

๕ ๒ 
๕ ๗ 

ค าอธิบายรายวิชาพืน้ฐาน 

ว๓๑๑๐๑        ฟิสิกส์          กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ ๔     ภาคเรียนที่ ๑                       เวลา   ๘๐  ช่ัวโมง  จ านวน  ๒.๐  หน่วยกิต 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 ศึกษา  ทดลอง  สืบคน้และอธิบายเก่ียวกบัความหมายและขอบข่ายของวิชาฟิสิกส์ วิธีการทาง
วิทยาศาสตร์ ปริมาณและหน่วยในวิชาฟิสิกส์  การทดลองในวิชาฟิสิกส์   ความสัมพนัธ์ระหว่าง         
การกระจดั เวลา ความเร็ว ความเร่งของการเคล่ือนที่ในแนวตรง  แรงกบัการเคล่ือนที่ของวตัถุหรือ
อนุภาคในสนามโนม้ถ่วง  การเคล่ือนที่แบบต่างๆ  ไดแ้ก่ โพรเจกไทล ์ วงกลม  และฮาร์มอนิกอยา่งง่าย  
รวมถึงประโยชน์ของการเคล่ือนที่แบบโพรเจกไทล์ แบบวงกลม  และแบบฮาร์มอนิกอยา่งง่าย  สมบตัิ
ของคล่ืนกล   ความสัมพนัธ์ระหว่างอัตราเร็ว ความถ่ี และความยาวคล่ืน  การเกิดคล่ืนเสียง บีตส์        
ของเสียง ความเข้มเสียง ระดับความเข้มเสียง การได้ยินเสียง คุณภาพเสียง และน าความรู้ไปใช้
ประโยชน์  มลพษิทางเสียงที่มีต่อสุขภาพของมนุษยแ์ละการน าเสนอวิธีป้องกนั  การเคล่ือนที่ของวตัถุ
ในสนามไฟฟ้าและสนามแม่เหล็ก  แรงระหว่างประจุในนิวเคลียส  การเกิดคล่ืนแม่เหล็กไฟฟ้า  ชนิด
และคุณสมบติัของคล่ืนแม่เหล็กไฟฟ้า โพลาไรเซชนัของคล่ืนแม่เหล็กไฟฟ้า  ปฏิกิริยานิวเคลียร์ฟิชชนั  
ฟิวชนั ความสัมพนัธ์ระหว่างมวลกบัพลงังาน  ผลของปฏิกิริยานิวเคลียร์ต่อส่ิงมีชีวิตและส่ิงแวดลอ้ม  
โรงไฟฟ้านิวเคลียร์และการน าไปใช้ประโยชน์  การค้นพบกัมมันตภาพรังสี  การสลายตวัของธาตุ
กัมมันตรังสี  ไอโซโทป  เสถียรภาพของนิวเคลียส  ปฏิกิริยานิวเคลียร์  ประโยชน์และอันตราย           
จากกมัมนัตภาพรังสี   
 โดยใชก้ระบวนการทางวทิยาศาสตร์ การสืบเสาะหาความรู้  การส ารวจตรวจสอบ  การสืบคน้
ขอ้มูล  บนัทึก  จดักลุ่มขอ้มูลและการอภิปราย 

เพือ่ใหเ้กิดความรู้  ความคิด  ความเขา้ใจ  สามารถน าเสนอส่ือสารส่ิงที่เรียนรู้  มีความสามารถ
ในการตดัสินใจ เห็นคุณค่าของการน าไปใชป้ระโยชน์ในชีวิตประจ าวนั  มีจิตวิทยาศาสตร์ คุณธรรม
จริยธรรมและค่านิยมที่เหมาะสม นอ้มน าหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพยีงมาใชใ้นชีวติประจ าวนั  
 
รหัสตัวช้ีวัด 

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  ตัวช้ีวัด 
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๓๘ 
 

๕ ๒ 
๕ ๗ 

 
ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 

 ว๓๑๒๐๑    ฟิสิกส์ ๑                               กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์      
 ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ ๔  ภาคเรียนที่ ๒                                  เวลา  ๖๐  ช่ัวโมง     จ านวน  ๒.๐  หน่วยกิต 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ศึกษา  ทดลอง สืบคน้และอธิบายเก่ียวกบั กฎการเคล่ือนที่ของนิวตนั  กฎแรงดึงดูดระหวา่งมวล
ของนิวตนั จุดศูนยก์ลางมวลและจุดศูนยก์ลางของความโนม้ถ่วง  แรงเสียดทาน  การน ากฎการเคล่ือนที่
ไปใช ้ สภาพสมดุล โมเมนตข์องแรงหรือทอร์ก โมเมนตข์องแรงคู่ควบ  เสถียรภาพของสมดุล  การน า
หลกัสมดุลไปประยกุต ์ สภาพยดืหยุน่ของวตัถุ แรงที่ท  าให้วตัถุผิดรูป  ความเคน้และความเครียด  และ
มอดูลสัของยงั งาน  ก าลงั  พลงังาน  กฎการอนุรักษพ์ลงังานกล  การประยกุตก์ฎการอนุรักษพ์ลงังานกล 
เคร่ืองกล  แรงและการเปล่ียนแปลงโมเมนตมั  การดลและแรงดล  การชน  ทอร์กกบัการเคล่ือนที่แบบ
หมุน โมเมนตค์วามเฉ่ือย  พลงังานจลน์ของการหมุน   

โดยใชก้ระบวนการทางวทิยาศาสตร์ การสืบเสาะหาความรู้  การส ารวจตรวจสอบ  การสืบคน้
ขอ้มูล  บนัทึก  จดักลุ่มขอ้มูลและการอภิปราย 

เพือ่ใหเ้กิดความรู้ ความคิด ความเขา้ใจ สามารถน าเสนอส่ือสารส่ิงที่เรียนรู้ มีความสามารถ    
ในการตดัสินใจ เห็นคุณค่าของการน าไปใชป้ระโยชน์ในชีวติประจ าวนั มีจิตวทิยาศาสตร์ คุณธรรม
จริยธรรมและค่านิยมที่เหมาะสม นอ้มน าหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใชใ้นชีวติประจ าวนั  
ผลการเรียนรู้ 
   ๑.  สืบคน้ขอ้มลู ทดลอง อภิปรายและค านวณ เก่ียวกบัแรง และกฎการ  เคล่ือนท่ีของนิวตัน 
   ๒.  สืบคน้ขอ้มลู อภิปราย และค านวณเก่ียวกบักฎแรงดึงดูดระหว่างมวลของนิวตนั และผลของแรงเก่ียวกบัจุด 
          ศนูยก์ลางมวล และจุดศนูยก์ลางความโนม้ถ่วง 
   ๓.  สืบคน้ขอ้มลู ทดลอง  อธิบาย และค านวณเก่ียวกบัแรงเสียดทาน 
   ๔.  ส ารวจตรวจสอบ อภิปราย และค านวณเก่ียวกบัสภาพสมดุลและเง่ือนไขของสมดุล 
   ๕. ส ารวจตรวจสอบ อภิปราย และค านวณเก่ียวกบัสภาพยดืหยุน่ 
   ๖. อธิบาย  ท าการทดลองและค านวณเก่ียวกบั งาน  ก  าลงั  พลงังานจลน์และพลงังานศกัยไ์ด ้
   ๗. สามารถอธิบายถึงกฎการอนุรักษพ์ลงังานและน ากฎการอนุรักษพ์ลงังานไปอธิบายและค านวณเก่ียวกบัเคร่ืองกล 
   ๘. อธิบาย  ท าการทดลองและค านวณเก่ียวกบัโมเมนตมั  การดลและแรงดลได ้
   ๙. สามารถน ากฎการอนุรักษโ์มเมนตมัไปอธิบายการชนในลกัษณะต่างๆ  พร้อมทั้งค านวณปริมาณท่ีเก่ียวขอ้งได ้
  ๑๐.  อธิบาย  ท าการทดลองและค านวณเก่ียวกบัทอร์กการหมุน  โมเมนตค์วามเฉ่ือยได ้
   ๑๑.  อธิบาย  ท าการทดลองและน ากฎทรงพลงังานไปค านวณเก่ียวกบัพลงังานจลน์กบัการหมุน  พลงังานจลนใ์นการ 
           กล้ิงได ้                            รวมทั้งหมด  ๑๑  ผลการเรียนรู้ 
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๓๙ 
 

๕ ๒ 
๕ ๗ 

ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
ว๓๒๒๐๒    ฟิสิกส์ ๒                                                     กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์       
ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ ๕    ภาคเรียนที่ ๑                               เวลา  ๘๐  ช่ัวโมง     จ านวน  ๒.๐  หน่วยกิต 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ศึกษา สืบคน้ ทดลองและอธิบายเก่ียวกบัเร่ือง  ความหนาแน่นและความดนัในของเหลว  กฎ
ของพาสคลัและเคร่ืองวดัไฮโดรลิก   แรงลอยตวัและหลกัของ อาร์คิมิดิส    ความตึงผิว   ความหนืด  
พลศาสตร์ของของไหล  เร่ือง  ความร้อน   แก๊สอุดมคติ   ทฤษฎีจลน์ของแก๊ส   พลงังานภายในระบบ 
และการประยุกต์ใช้  การแทรกสอดของแสง   การเล้ียวเบนของแสง เกรตติง การกระเจิงของแสง       
การเคล่ือนที่และอัตราเร็วของแสง   การสะทอ้นของแสง เลนส์บาง ปรากฏการณ์เก่ียวกบัแสง  
ทศันูปกรณ์   ความสวา่ง   การถนอมสายตา   ตาและการมองเห็นแสงสีและ สี 

โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ การสืบเสาะหาความรู้การส ารวจตรวจสอบการสืบคน้
ขอ้มูล  บนัทึก  จดักลุ่มขอ้มูลและการอภิปราย 

เพือ่ใหเ้กิดความรู้  ความคิด  ความเขา้ใจ  สามารถน าเสนอส่ือสารส่ิงที่เรียนรู้  มีความสามารถ
ในการตดัสินใจ เห็นคุณค่าของการน าไปใชป้ระโยชน์ในชีวิตประจ าวนั  มีจิตวิทยาศาสตร์ คุณธรรม
จริยธรรมและค่านิยมที่เหมาะสม นอ้มน าหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพยีงมาใชใ้นชีวติประจ าวนั  
ผลการเรียนรู้ 

๑. อธิบาย  ท  าการทดลองและค านวณเก่ียวกบัความดนัในของเหลว  ความดนัเกจ  ความดนั
สมับูรณ์  เคร่ืองมือวดัความดนัในของเหลว  และหลกัการของแกว้รูปตวัยไูด ้

๒. อธิบาย  ท  าการทดลองและค านวณเก่ียวกบัแรงลอยตวักฎของปาสคาลและความหนืดได ้
๓. อธิบาย  ท  าการทดลองเก่ียวกบัพลศาสตร์ของของไหล  อตัราการไหล  ของไหลในอุดมคติ  

พร้อมทั้งค  านวณหาปริมาณต่างๆ ได ้
๔. สามารถอธิบายถึงหลกัการของแบร์นูลลีและน าสมการของแบร์นูลลีไปค านวณหาปริมาณ

ต่าง ๆได ้
 ๕. อธิบาย ท าการทดลองและค านวณเก่ียวกบักฎของบอยล ์กฎของชาร์ล กฎของก๊าซ และความ
ดนัตามทฤษฎีจลนข์องก๊าซได ้
 ๖.  อธิบาย  ทดลองและค านวณเก่ียวกบัความดนัของก๊าซ  พลงังานจลน์เฉล่ียของก๊าซ และ
พลงังานภายในของก๊าซ  การท างานของระบบพร้อมทั้งน าความรู้ไปอธิบายปรากฏการณ์ต่างๆ ได ้
 ๗. อธิบาย ท าการทดลองเก่ียวกบัการเคล่ือนที่  อตัราเร็วของแสง  การสะทอ้นของแสง  การหกั
เหของแสง  ดชันีหกัเหของแสง  ความลึกจริงและลึกปรากฏ และค านวณหาปริมาณต่างๆ  ได ้
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๔๐ 
 

๕ ๒ 
๕ ๗ 

 ๘.  อธิบาย  ท าการทดลองและค านวณเก่ียวกบัการแทรกสอดของแสง  การเล้ียวเบนของแสง  
การเล้ียวเบนของแสงผา่นช่องแคบคู่และช่องแคบเด่ียวได ้
 ๙. อธิบาย  ท  าการทดลองและค านวณเก่ียวกบัการเล้ียวเบนผา่นเกรตติง  การกระเจิงของแสง
และโพลาไรเซชัน่ของแสงได ้
 ๑๐.   อธิบายท าการทดลองและค านวณเก่ียวกบัการเกิดภาพของกระจกนูนและกระจกเวา้ได ้
 ๑๑. อธิบาย ท าการทดลองและค านวณเก่ียวกบัการหกัเหผา่นเลนส์นูน  เลนส์เวา้และการเกิด
ภาพได ้
 ๑๒. อธิบาย ท าการทดลองและค านวณเก่ียวกบัความสวา่งของแสง  การท างานของทศันูปกรณ์
ได ้
 ๑๓. อธิบายเก่ียวกบัส่วนประกอบของดวงดาว  การถนอมสายตา  การมองเห็นสีและการผสม
แสงสีได ้
 
รวมทั้งหมด  ๑๓  ผลการเรียนรู้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                          หลักสูตรโรงเรียนดงสว่างวิทยา                                                            

๔๑ 
 

๕ ๒ 
๕ ๗ 

 
ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 

ว๓๒๒๐๓    ฟิสิกส์ ๓                                                        กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์       
ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ ๕    ภาคเรียนที่ ๒                                เวลา  ๖๐  ช่ัวโมง      จ านวน  ๑.๕  หน่วยกิต 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ศึกษา สืบคน้ ทดลองและอธิบายเก่ียวกบัประจุไฟฟ้า  การเหน่ียวน าไฟฟ้า  แรงระหว่างประจุ
ไฟฟ้า  สนามไฟฟ้าเส้นแรงไฟฟ้า  ศกัยไ์ฟฟ้า  ตัวเก็บประจุ  ความจุ  ประโยชน์ของไฟฟ้าสถิตใน
ชีวติประจ าวนั  การน าไฟฟ้า  กระแสไฟฟ้านัวน า  กฎของโอห์มและและความตน้ทาน สภาพตา้นทาน 
สภาพน าไฟฟ้า  ผลของอุณหภูมิต่อความตา้นทาน  พลงังานไฟฟ้า  ก าลงัไฟฟ้า  การต่อเซลล์ไฟฟ้า  การ
วเิคราะห์วงจรไฟฟ้า เคร่ืองวดัทางไฟฟ้า   

โดยใชก้ระบวนการทางวทิยาศาสตร์ การสืบเสาะหาความรู้  การส ารวจตรวจสอบ  การสืบคน้
ขอ้มูล  บนัทึก  จดักลุ่มขอ้มูลและการอภิปราย 

เพือ่ใหเ้กิดความรู้  ความคิด  ความเขา้ใจ  สามารถน าเสนอส่ือสารส่ิงที่เรียนรู้  มีความสามารถ
ในการตดัสินใจ เห็นคุณค่าของการน าไปใชป้ระโยชน์ในชีวิตประจ าวนั  มีจิตวิทยาศาสตร์ คุณธรรม
จริยธรรมและค่านิยมที่เหมาะสม นอ้มน าหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพยีงมาใชใ้นชีวติประจ าวนั  
 
ผลการเรียนรู้ 

๑. อธิบาย  ท  าการทดลองและค านวณเก่ียวกับการเกิดประจุไฟฟ้า  การเหน่ียวน าไฟฟ้า  
ปรากฏการณ์ธรรมชาติเก่ียวกบัไฟฟ้า  การอนุรักษป์ระจุไฟฟ้าและแรงระหวา่งประจุตามกฎของคูลอมบ์
ได ้

๒.  อธิบาย  ท  าการทดลองและค านวณเก่ียวกับสนามไฟฟ้า  เส้นแรงไฟฟ้า ศักยไ์ฟฟ้า  
ความสมัพนัธร์ะหวา่งความต่างศกัยไ์ฟฟ้าและสนามไฟฟ้าสม ่าเสมอได ้

๓. อธิบาย และค านวณเก่ียวกบัความจุตวัเก็บประจุ  พลงังานที่สะสมในตวัเก็บประจุ  การต่อตวั
เก็บประจุ  และการน าความรู้เก่ียวกบัไฟฟ้าสถิตไปใชป้ระโยชน์ได ้

๔.  อธิบาย ท าการทดลองและค านวณเก่ียวกบักระแสไฟฟ้าในโลหะตวัน า  กฎของโอห์มและ
ความตา้นทาน  สภาพตา้นทาน  สภาพน าไฟฟ้าและผลของอุณหภูมิต่อความตา้นทานได ้

๕. อธิบาย ท าการทดลองและค านวณเก่ียวกบัพลงังานที่ส้ินเปลือง  แรงเคล่ือนไฟฟ้า  ความต่าง
ศกัยไ์ฟฟ้า  การต่อตวัตา้นทาน  การต่อเซลลไ์ฟฟ้าได ้

๖. อธิบาย ท าการทดลองและค านวณเก่ียวกบัวงจรไฟฟ้าเบื้องตน้การสร้างแอมมิเตอร์  โอห์ม
มิเตอร์และโวลตมิ์เตอร์ได ้
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๔๒ 
 

๕ ๒ 
๕ ๗ 

รวมทั้งหมด  ๖  ผลการเรียนรู้ 
ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 

ว๓๓๒๐๔  ฟิสิกส์ ๔                                                      กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์       
ช้ันมัธยมศึกษาปีที่   ๖   ภาคเรียนที่ ๑                                   เวลา  ๘๐  ช่ัวโมง    จ านวน  ๒.๐  หน่วยกิต 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ศึกษา และสืบคน้เก่ียวกบั ฟลกัซ์แม่เหล็ก  สนามแม่เหล็ก  การเคล่ือนที่ของอนุภาคที่มีประจุ  

ในสนามแม่เหล็กและสนามไฟฟ้า  สนามแม่เหล็กที่เกิดขึ้นในเส้นลวดและขดลวดที่มีกระแสไฟฟ้า    
แรงกระท าระหว่างเส้นลวดที่มีกระแสไฟฟ้า  การประยุกต์ของสนามแม่เหล็กที่มีผลต่อตวัน าทีมี
กระแสไฟฟ้า  กระแสเหน่ียวน า  มอเตอร์และเคร่ืองก าเนิดไฟฟ้า  หมอ้แปลง  ปริมาณที่เก่ียวขอ้งกับ
ไฟฟ้ากระแสสลบั  ตวัตา้นทาน  ตวัเหน่ียวน าและตวัเก็บประจุในวงจรไฟฟ้ากระแสสลบั  ก าลงัไฟฟ้า  
วงจรไฟฟ้าในบา้นและการใชไ้ฟฟ้าอยา่งประหยดัและปลอดภยั  

โดยใชก้ระบวนการทางวทิยาศาสตร์ การสืบเสาะหาความรู้  การส ารวจตรวจสอบ  การสืบคน้
ขอ้มูล  บนัทึก  จดักลุ่มขอ้มูลและการอภิปราย 

เพือ่ใหเ้กิดความรู้  ความคิด  ความเขา้ใจ  สามารถน าเสนอส่ือสารส่ิงที่เรียนรู้  มีความสามารถ
ในการตดัสินใจ เห็นคุณค่าของการน าไปใชป้ระโยชน์ในชีวิตประจ าวนั  มีจิตวิทยาศาสตร์ คุณธรรม
จริยธรรมและค่านิยมที่เหมาะสม นอ้มน าหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพยีงมาใชใ้นชีวติประจ าวนั  

ผลการเรียนรู้ 
๑. อธิบาย ท าการทดลองและค านวณเก่ียวกับแม่เหล็ก สนามแม่เหล็ก  ฟลักซ์แม่เหล็ก           

การเคล่ือนที่ของอนุภาคที่มีประจุในสนามแม่เหล็กได ้
๒. อธิบาย ท าการทดลองและค านวณเก่ียวกบัสนามแม่เหล็กที่เกิดจากกระแสไฟฟ้าในลวด

ตวัน า  แรงกระท าต่อเส้นลวดและขดลวดที่มีกระแสไฟฟ้าเม่ือวางในสนามแม่เหล็ก  การประยุกต ์     
ของแม่เหล็กไฟฟ้าได ้

๓. อธิบาย ท าการทดลองและค านวณเก่ียวกบักระแสเหน่ียวน า  มอเตอร์ เคร่ืองก าเนิดไฟฟ้า  
หมอ้แปลง  และปริมาณต่างๆ ที่เก่ียวขอ้งกบัไฟฟ้ากระแสสลบัได ้

๔. อธิบาย ท าการทดลองและค านวณเก่ียวกับวงจรไฟฟ้ากระแสสลับซ่ึงประกอบด้วยตัว
ตา้นทาน  ตวัเหน่ียวน าและตวัเก็บประจุ  ก าลงัไฟฟ้า  พลงังานไฟฟ้า  วงจรไฟฟ้า  เคร่ืองใชไ้ฟฟ้าและ
การใชไ้ฟฟ้าอยา่งประหยดัและปลอดภยัได ้
รวมทั้งหมด  ๔  ผลการเรียนรู้ 
 



                                          หลักสูตรโรงเรียนดงสว่างวิทยา                                                            

๔๓ 
 

๕ ๒ 
๕ ๗ 

ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
ว๓๓๒๐๕      ฟิสิกส์ ๕                                          กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์       
ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ ๖   ภาคเรียนที่ ๒                                    เวลา  ๖๐  ช่ัวโมง   จ านวน  ๑.๕  หน่วยกิต 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ศึกษา สืบค้น ทดลองและอธิบายเก่ียวกับ  การค้นพบอิเล็กตรอน  แบบจ าลองอะตอม  
สเปกตรัมของอะตอม  ปรากฏการณ์โฟโตอิเลคตริก  ทฤษฎีอะตอมของโบร์  การทดลองของฟรังคแ์ละ
เฮิร์ต  รังสีเอกซ์  ความไม่สมบูรณ์ของทฤษฎีอะตอมของโบร์  ปรากฏการณ์คอมตนั  สมมติฐานของ     
เดอร์บรอยด์  กลศาสตร์ควอนตมั  เลเซอร์  วสัดุอิเลคทรอนิกส์ส ารับการรับรู้  วสัดุอิเลคทรอนิกส์
ส าหรับการวเิคราะห์และตดัสินใจ  วสัดุอิเลคทรอนิกส์ส าหรับการควบคุม 

โดยใชก้ระบวนการทางวทิยาศาสตร์ การสืบเสาะหาความรู้  การส ารวจตรวจสอบ  การสืบคน้
ขอ้มูล  บนัทึก  จดักลุ่มขอ้มูลและการอภิปราย 

เพื่อให้เกิดความรู้  ความคิด  ความเขา้ใจ  สามารถน าเสนอส่ือสารส่ิงเรียนรู้  มีความสามารถ   
ในการตดัสินใจ เห็นคุณค่าของการน าไปใชป้ระโยชน์ในชีวิตประจ าวนั  มีจิตวิทยาศาสตร์ คุณธรรม
จริยธรรมและค่านิยมที่เหมาะสม นอ้มน าหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพยีงมาใชใ้นชีวติประจ าวนั  

 
ผลการเรียนรู้ 

 ๑. อธิบาย ท าการทดลองและค านวณเก่ียวกบัการคน้พบอิเล็กตรอน และแบบจ าลองอะตอมได ้
 ๒. อธิบาย ท าการทดลองและค านวณเก่ียวกบัสเปกตรัมของอะตอม   
๓. อธิบาย ท าการทดลองและค านวณเก่ียวกบักระแสเหน่ียวน า  มอเตอร์ เคร่ืองก าเนิดไฟฟ้า  

หมอ้แปปรากฏการณ์โฟโตอิเล็กตริกได ้
๔. อธิบาย ท าการทดลองและค านวณเก่ียวกบัทฤษฎีอะตอมของโบร์  และการทดลองของฟรังค์

และเฮิร์ตได ้
๕. อธิบาย ท าการทดลองและค านวณเก่ียวกบัการเกิดรังสีเอกซ์ ความไม่สมบูรณ์ของทฤษฎี

อะตอมของโบร์ได ้
๖. อธิบาย ท าการทดลองและค านวณเก่ียวกบัปรากฏการณ์คอมตนั  สมมติฐานของเดอร์บรอยด ์ 

กลศาสตร์ควอนตมัได ้
๗. อธิบาย ท าการทดลองและค านวณเก่ียวกบั เลเซอร์ได ้
๘. อธิบาย ท าการทดลองและค านวณเก่ียวกับวสัดุอิเลคทรอนิกส์ส ารับการรับรู้  วสัดุ

อิเลคทรอนิกส์ส าหรับการวเิคราะห์และตดัสินใจ  วสัดุอิเลคทรอนิกส์ส าหรับการควบคุมได ้



                                          หลักสูตรโรงเรียนดงสว่างวิทยา                                                            

๔๔ 
 

๕ ๒ 
๕ ๗ 

รวมทั้งหมด  ๘  ตัวช้ีวัด 



                                          หลักสูตรโรงเรียนดงสว่างวิทยา                                                            

๔๕ 
 

๕ ๒ 
๕ ๗ 

ค าอธิบายรายวิชาพืน้ฐาน 
ว๓๑๑๐๒   เคมี                                                            กลุ่มสาระการเรียนรู้วทิยาศาสตร์       
ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ ๔   ภาคเรียนที่ ๑                                    เวลา  ๖๐  ช่ัวโมง   จ านวน  ๑.๕  หน่วยกิต 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 ศึกษาวิเคราะห์  โครงสร้างอะตอม  และสัญลกัษณ์นิวเคลียร์ของธาตุ  การจดัเรียงอิเล็กตรอน   
ในอะตอม ความสมัพนัธร์ะหว่างอิเล็กตรอนในระดบัพลงังานนอกสุด  กบัสมบติัของธาตุและการเกิด 
ปฏิกิริยา  การจดัเรียงธาตุ และท านายแนวโน้มสมบติัของธาตุในตารางธาตุ  การเกิดพนัธะเคมีในโครง
ผลึกและในโมเลกุลของสาร  ความสัมพนัธ์ระหว่างจุดเดือดจุดหลอมเหลว  และสถานะของสารกับ   
แรงยดึเหน่ียวระหว่างอนุภาคของสาร  เขียนสมการแสดงปฏิกิริยาเคมีทัว่ไปที่พบในชีวิตประจ าวนั     
ผลของสารเคมีที่มีต่อส่ิงมีชีวิตและส่ิงแวดล้อม อัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี  ปัจจัยที่มีผลต่ออัตรา          
การเกิดปฏิกิริยาเคมี  และ น าความรู้ไปใช้ประโยชน์  การเกิดปิโตรเลียม  กระบวนการแยกก๊าซ
ธรรมชาติ  และการกลัน่ล าดบัส่วนน ้ ามนัดิบ  การใชป้ระโยชน์และผลกระทบจากผลิตภณัฑท์ี่ไดจ้าก
การแยกแก็สธรรมชาติ  และการกลัน่ล าดบัส่วนน ้ ามนัดิบ  การเกิดพอลิเมอร์  สมบติัของพอลิเมอร์  
ประโยชน์และผลกระทบที่ เ กิดจากการผลิตและใช้พอลิ เมอร์  ต่อ ส่ิงมีชีวิตและส่ิงแวดล้อม  
องค์ประกอบ ประโยชน์  และปฏิกิริยาบางชนิดของคาร์โบไฮเดรต  ไขมันและน ้ ามัน  โปรตีนและ    
กรดนิวคลีอิก 

โดยใชก้ระบวนการทางวิทยาศาสตร์  การสืบเสาะหาความรู้ การส ารวจตรวจสอบการสืบคน้
ขอ้มูล  และการอภิปราย 
 เพื่อให้เกิดความรู้ความเขา้ใจ  สามารถส่ือสารส่ิงที่เรียนรู้  น าความรู้ไปใช้ในชีวิตประจ าวนั                  
มีจิตวทิยาศาสตร์  มีคุณธรรมจริยธรรม  และค่านิยมที่เหมาะสม น้อมน าหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
มาใชใ้นชีวติประจ าวนั  
 
รหัสตัวช้ีวัด 

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   ตัวช้ีวัด 
 

 
 

 



                                          หลักสูตรโรงเรียนดงสว่างวิทยา                                                            

๔๖ 
 

๕ ๒ 
๕ ๗ 

 

ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
ว๓๑๒๒๑   เคมี๑                                                               กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์       
ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ ๔   ภาคเรียนที่ ๒                                    เวลา  ๖๐  ช่ัวโมง   จ านวน  ๑.๕  หน่วยกิต 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 ศึกษา  วเิคราะห์  โครงสร้างอะตอม  ชนิดและจ านวนอนุภาคมูลฐานของอะตอม  การจดัเรียง
อิเล็กตรอนในระดบัพลงังานต่างๆ  พลงังานไอออไนเซชนั  การจดัเรียงธาตุ  และท านายแนวโนม้สมบติั
ของธาตุตามตารางธาตุ  แรงยึดเหน่ียวระหว่างอนุภาคของสาร  สมบติัของสารประกอบ  ปฏิกิริยา      
ของธาตุและสารประกอบ  และการน าไปใช้ประโยชน์  ต  าแหน่งของธาตุไฮโดรเจนในตารางธาตุ  
สมบตัิของธาตุแทรนซิชนั  ธาตุก่ึงโลหะ  ธาตุกมัมนัตรังสี  การใชธ้าตุกมัมนัตรังสีอยา่งถูกตอ้ง การเกิด  
โครงสร้าง  และสมบตัิบางประการของพนัธะไอออนิก  พนัธะโคเวเลนต ์ พนัธะโลหะ   

โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์  สืบค้นข้อมูล  ส ารวจ  ทดลอง  วิเคราะห์  และ               
การอภิปรายเพือ่ใหเ้ดาความรู้ความเขา้ใจ  สามารถส่ือสารส่ิงที่เรียนรู้  น าความรู้ไปใชใ้นชีวิตประจ าวนั                      
มีจิตวทิยาศาสตร์  มีคุณธรรมจริยธรรม  และค่านิยมที่เหมาะสม น้อมน าหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
มาใชใ้นชีวติประจ าวนั   
ผลการเรียนรู้ 

๑.   สืบคน้ขอ้มูล  อภิปรายและอธิบายเก่ียวกบัแบบจ าลองอะตอมของนกัวทิยาศาสตร์สมยั 
      ต่างๆได ้
๒.  สืบคน้ขอ้มูล  อภิปรายและอธิบายเก่ียวกบัววิฒันาการของการสร้างตารางธาตุ  ศึกษา 
     สมบติัและปฏิกิริยาของธาตุและสารประกอบตามหมู่และตามคาบได ้
๓.  สืบคน้ขอ้มูล  อภิปรายและอธิบายเก่ียวกบัการเกิด  การเขียนสูตร  การเรียกช่ือ  สมบติัและ 
     ปฏิกิริยาของสารประกอบไอออนิก 
๔.  สืบคน้ขอ้มูล  อภิปรายและอธิบายเก่ียวกบัการเขียนสูตร  การเรียกช่ือ  ชนิด รูปร่างโมเลกุล   
     ความยาวพนัธะ และสภาพขั้วของโมเลกุลโคเวเลนตไ์ด ้
๕.  ศึกษาคน้ควา้ และอธิบายเก่ียวกบัการเกิดพนัธะและสมบติับางประการของโลหะได ้
๖.  สืบคน้ขอ้มูล  ทดลอง อภิปรายและอธิบายเก่ียวกบัสมบติัและปฏิกิริยาของธาตุและ 
     สารประกอบของธาตุตามคาบและตามหมู่ได ้
7. ศึกษาคน้ควา้  อภิปรายและอธิบายเก่ียวกบัต าแหน่งของธาตุไฮโดรเจนในตารางธาตุและ  

สืบคน้ขอ้มูลเก่ียวกบัสมบติัของธาตุแทรนซิชนั  ธาตุก่ึงโลหะและธาตุกมัมนัตรังสีได ้
8. สืบคน้ขอ้มูล  อภิปรายและอธิบายเก่ียวกบัต าแหน่งและสมบติัของธาตุในตารางธาตุ   



                                          หลักสูตรโรงเรียนดงสว่างวิทยา                                                            

๔๗ 
 

๕ ๒ 
๕ ๗ 

      รวมทั้งศึกษาคน้ควา้เก่ียวกบัธาตุและสารประกอบบางชนิดในส่ิงมีชีวติและส่ิงแวดลอ้มได ้

รวมทั้งหมด    ๘  ผลการเรียนรู้ 
ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 

ว๓๒๒๒๒   เคมี ๒                                                               กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์       
ช้ันมัธยมศึกษาปีที่  ๕  ภาคเรียนที่ ๑                                    เวลา  ๖๐  ช่ัวโมง   จ านวน  ๑.๕  หน่วยกิต 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ศึกษา  วเิคราะห์ มวลของธาตุ ๑ อะตอม มวลอะตอม และมวลอะตอมเฉล่ีย มวลโมเลกุลและ

มวลของสาร ๑ โมเลกุล ความสมัพนัธร์ะหวา่งจ านวนโมลกบัจ านวนอนุภาค  มวลของสาร และปริมาตร
ของก๊าซที่ STP  ความเขม้ขน้ของสารละลาย  และเตรียมสารละลาย   จุดเดือด  จุดหลอมเหลวหรือ        
จุดเยอืกแขง็ของสารละลาย  สูตรเอมพริิคลั  สูตรโมเลกุลของสาร  มวลเป็นร้อยละของธาตุองคป์ระกอบ  
ปฎิกิริยาเคมี  การเขียนและดุลสมการเคมี  ระบบปิดและระบบเปิด  กฎทรงมวล  กฎสัดส่วนคงที่         
กฎเกย-์ลูสแซกและกฎของอาโวกาโดร  ผลได้ร้อยละ  สมบตัิของของแข็ง  เหตุผลที่ธาตุบางชนิด
ปรากฏเป็นรูปต่างๆ การระเหิด  สมบติัของของเหลว  การระเหย และการเกิดความดันไอ  และก๊าซ      
กฎของก๊าซ  ทฤษฎีจลน์ของก๊าซและการน าไปอธิบายสมบติัต่างๆของสารทั้ง  ๓ สถานะ  เทคโนโลย ี    
ที่เก่ียวขอ้งกบัของแขง็ ของเหลว  และก๊าซโดยใชก้ระบวนการทางวิทยาศาสตร์  การสืบเสาะหาความรู้  
การส ารวจตรวจสอบ  การสืบคน้ขอ้มูลและการอภิปราย เพือ่เกิดความรู้  ความคิด  ความเขา้ใจ  สามารถ
ส่ือสารส่ิงที่เรียนรู้  มีความสามารถในการตดัสินใจ  น าความรู้ไปใชป้ระโยชน์ในชีวิตประจ าวนั  มีจิต
วทิยาศาสตร์  จริยธรรม  คุณธรรมและค่านิยมที่เหมาะสม น้อมน าหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้
ในชีวติประจ าวนั มีคุณธรรมจริยธรรม ค่านิยมที่ดี   
ผลการเรียนรู้ 

๑.   ศึกษาคน้ควา้  อภิปราย  อธิบายและค านวณเก่ียวกบัมวลอะตอมของธาตุได ้

๒.  สืบคน้ขอ้มูล  อธิบายและค านวณหามวลโมเลกุลของสารได ้

๓.  สืบคน้ขอ้มูลและอธิบายเก่ียวกบัจ านวนโมลกบัมวลของสารและอธิบายความสมัพนัธ ์

     ระหวา่งจ านวนโมล  อนุภาค  มวลและปริมาตรของก๊าซได ้

๔.  ศึกษาคน้ควา้  อภิปราย  อธิบายและสามารถเตรียมสารละลายใหมี้ความเขม้ขน้และ 

    ปริมาตรตามที่ตอ้งการ  รวมทั้งบอกสมบติับางประการของสารละลายได ้

๕. สืบคน้ขอ้มูลและค านวณหามวลเป็นร้อยละจากสูตร  และค านวณหาสูตรเอมพริิคลั                

    และสูตรโมเลกุลได ้
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๔๘ 
 

๕ ๒ 
๕ ๗ 

๖.  ศึกษาคน้ควา้และอธิบายเก่ียวกบัสมการเคมีและสามารถเขียนสมการเคมีได ้

๗.  ศึกษาคน้ควา้วธีิการค านวณและสามารถค านวณหาปริมาณสารในปฏิกิริยาเคมีได ้

๘.  สืบคน้ขอ้มูล  อภิปรายและอธิบายเก่ียวกบัสถานะของสารและการเปล่ียนสถานะของสารได ้
๙.  ศึกษาคน้ควา้ ท  าการทดลอง อภิปรายและอธิบายเก่ียวกบัสมบติัของก๊าซ ของเหลว  ของแขง็ 
     และทฤษฎีจลน์ของก๊าซได ้
๑๐.  สืบคน้ขอ้มูล  อภิปรายและอธิบายเก่ียวกบัเทคโนโลยทีี่เก่ียวกบัก๊าซ  ของเหลว  ของแขง็ได ้
 
รวมทั้งหมด  ๑๐ ผลการเรียนรู้ 
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๔๙ 
 

๕ ๒ 
๕ ๗ 
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๕๐ 
 

๕ ๒ 
๕ ๗ 
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๕๑ 
 

๕ ๒ 
๕ ๗ 

ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
ว๓๒๒๒๓   เคมี๓                                                           กลุ่มสาระการเรียนรู้วทิยาศาสตร์       
ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ ๕   ภาคเรียนที่ ๒                                    เวลา  ๖๐  ช่ัวโมง   จ านวน  ๑.๕  หน่วยกิต 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 ศึกษา  วเิคราะห์  ทดลองหาอตัราการเกิดปฏิกิริยาเคมี  ผลของความเขม้ขน้  พื้นที่ผิว  อุณหภูมิ 
ตวัเร่งและตวัหน่วงปฏิกิริยาต่ออตัราการเกิดปฏิกิริยาเคมี  พลงังานกบัการด าเนินไปของของปฏิกิริยา  
การใช้ทฤษฎีจลน์อธิบายผลของปัจจัยต่าง  ๆ  ที่ มีผลต่ออัตราการเกิดปฏิ กิริยาเคมี   ทดลอง                  
การเปล่ียนแปลงไปขา้งหน้า  การเปล่ียนแปลงยอ้นกลับ  การเปล่ียนแปลงที่ผนักลับได้  สมบตัิของ
ระบบที่มีภาวะสมดุลระหว่างสถานะ สมดุลในสารละลายอ่ิมตวั  สมดุลในปฏิกิริยาเคมี  ทิศทาง         
การด าเนินเขา้สู่ภาวะสมดุล  หลกัของเลอชาเตอลิเอ  และการน าไปใช้อธิบายการเปล่ียนแปลงภาวะ
สมดุล  ค  านวณหาค่าคงที่ของสมดุลและหาความเขม้ขน้ของสารในปฏิกิริยา  ณ  ภาวะสมดุล  ปัจจยัที่มี
ผลต่อค่าคงที่สมดุล สมบติับางประการของสารอิเล็กโทรไลต ์ ไอออนในสารละลายกรด-เบส  ทฤษฎี
กรด-เบส  คู่กรด-เบส ค  านวณการแตกตวัของกรด-เบส การแตกตวัของน ้ าบริสุทธ์ิ pH ของสารละลาย  
สมบติัและการแตกตวัของอินดิเคเตอร์  ทดลองการเปล่ียนสีของอินดิเคเตอร์ชนิดต่าง  ๆ  ในสารละลาย  
สารละลายกรด-เบสในชีวติประจ าวนัและในส่ิงแวดลอ้ม  และค านวณหาความเขม้ขน้ของไฮโดรเนียม
ไอออนและไฮดรอกไซดไ์อออนในน ้ าโดยการไทเทรต  เลือกใชอิ้นดิเคเตอร์ส าหรับไทเทรตสารละลาย  
ศึกษาองคป์ระกอบและทดสอบสมบตัิของสารละลายบพัเฟอร์ 

โดยใชก้ระบวนการทางวทิยาศาสตร์  การสืบเสาะหาความรู้  การส ารวจตรวจสอบ  การสืบคน้
ขอ้มูลและการอภิปราย 

เพื่อเกิดความรู้  ความคิด  ความเขา้ใจ  สามารถส่ือสารส่ิงที่เรียนรู้  มีความสามารถในการ
ตดัสินใจ  น าความรู้ไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจ าวนั  มีจิตวิทยาศาสตร์  จริยธรรม  คุณธรรมและ
ค่านิยมที่เหมาะสม นอ้มน าหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพยีงมาใชใ้นชีวติประจ าวนั  

 
ผลการเรียนรู้ 

1. สืบคน้ขอ้มูล  อภิปราย  และอธิบายการเกิดปฏิกิริยาเคมี  ความหมายของอตัราการ 
      เกิดปฏิกิริยาเคมี  และหาอตัราการเกิดปฏิกิริยาเคมีได ้ 
2. สืบคน้ขอ้มูล  ทดลอง  วเิคราะห์  อภิปราย  และสรุปปัจจยัที่มีผลต่ออตัราการ 
      เกิดปฏิกิริยาเคมีได ้    
3. สืบคน้ขอ้มูล  และน าเสนอเก่ียวกบัการควบคุมอตัราการเกิดปฏิกิริยาเคมีไปใชใ้น 
      ชีวติประจ าวนัและในอุตสาหกรรมได ้  
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๕๒ 
 

๕ ๒ 
๕ ๗ 

๔.  สืบคน้ขอ้มูล  และอธิบายเก่ียวกบัความหมาย  และบอกประเภทของภาวะสมดุลได ้     
๕.  สืบคน้ขอ้มูล  และอธิบายเก่ียวกบัความหมายของอตัราการเกิดปฏิกิริยาเคมีไปขา้งหนา้ 
     และอตัราการเกิดปฏิกิริยาเคมียอ้นกลบัได ้  
๖.  สืบคน้ขอ้มูล  และอธิบายเก่ียวกบัความหมาย  และค านวณค่าคงที่สมดุลได ้            
๗.  สืบคน้ขอ้มูล  ทดลอง  วเิคราะห์  อภิปรายและสรุปปัจจยัที่มีผลต่อภาวะสมดุลได ้   

  ๘.  สืบคน้ขอ้มูล  ทดลอง  วเิคราะห์  และอภิปรายเก่ียวกบัสารละลายกรด-เบสได ้
๙.  สืบคน้ขอ้มูล  ทดลอง  วเิคราะห์  และอภิปรายเก่ียวกบัทฤษฎีกรด-เบส,คู่กรด-เบสได ้
๑0. สืบคน้ขอ้มูล  ทดลอง  วเิคราะห์  และอภิปรายเก่ียวกบั pH  ของสารละลายและ                     
      อินดิเคเตอร์ส าหรับกรด-เบส ได ้
๑๑. สืบคน้ขอ้มูล  ทดลอง  วเิคราะห์  และอภิปรายเก่ียวกบัสารละลายกรด-เบสใน 
      ชีวติประจ าวนัและในส่ิงมีชีวติรวมทั้งปฏิกิริยาของกรดและเบสได ้

รวมทั้งหมด  ๑๑ ผลการเรียนรู้ 
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๕๓ 
 

๕ ๒ 
๕ ๗ 

ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
ว๓๓๒๒๔  เคมี๔                                                            กลุ่มสาระการเรียนรู้วทิยาศาสตร์       
ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ ๖   ภาคเรียนที่ ๑                                    เวลา  ๖๐  ช่ัวโมง   จ านวน  ๑.๕  หน่วยกิต 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ศึกษา  วิเคราะห์ เก่ียวกับปฏิกิริยารีดอกซ์  ประโยชน์ของปฏิกิริยารีดอกซ์  การดุลสมการ          

รีดอกซ์โดยใช้เลขออกซิเดชันและโดยใชค้ร่ึงปฏิกิริยา  เซลล์ไฟฟ้าเคมี  เซลล์กัลป์วานิก  ศกัยไ์ฟฟ้า    
ของเซลล์ ศกัยไ์ฟฟ้ามาตรฐานของคร่ึงเซลล์  แผนภาพของเซลล์ไฟฟ้า เซลล์อิเล็กโทรไลต ์ ธาตุและ
สารประกอบในอุตสาหกรรมเคมีทอ้งถ่ิน  อุตสาหกรรมเหมืองแร่  อุตสาหกรรมการผลิตและการใช้
ประโยชน์จากโซเดียมคลอไรด์  การผลิตโซเดียมคลอไรด์  การผลิตโซเดียมไฮดรอกไซด์และก๊าซ
คลอรีน  

โดยใชก้ระบวนการทางวทิยาศาสตร์  การสืบเสาะหาความรู้  การทดลอง  การส ารวจตรวจสอบ 
การสืบคน้ขอ้มูลและการอภิปราย  

เพื่อให้เกิดความรู้ความคิด ความเขา้ใจ  สามารถส่ือสารส่ิงที่เรียนรู้  มีความสามารถในการ
ตดัสินใจ  น าความรู้ไปใช้ในชีวิตประจ าวนั  มีจิตวิทยาศาสตร์  จริยธรรม  คุณธรรม  และค่านิยม           
ที่เหมาะสม นอ้มน าหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพยีงมาใชใ้นชีวติประจ าวนั  
 
ผลการเรียนรู้ 

๑. ศึกษาคน้ควา้  อธิบายและสามารถหาเลขออกซิเดชนัของสาร  รวมทั้งอธิบาย
เก่ียวกบั ปฏิกิริยารีดอกซ์และการดุลสมการรีดอกซ์ 

๒. ทดลอง  อภิปรายและอธิบายการถ่ายโอนอิเล็กตรอนในเซลลก์ลัวานิก  วเิคราะห์
ส่วนประกอบและเขียนแผนภาพของเซลลก์ลัวานิก  การหาค่าศกัยไ์ฟฟ้าของเซลล ์ 
ศกัยไ์ฟฟ้ามาตรฐานของคร่ึงเซลล ์รวมทั้งบอกประโยชน์ของค่าศกัยไ์ฟฟ้ามาตรฐาน
ของคร่ึงเซลล ์

๓. สืบคน้ขอ้มูลและอธิบายลกัษณะ  หลกัการและการเกิดปฏิกิริยาของเซลลก์ลัวานิก
ประเภท ปฐมภูมิและประเภททุติยภูมิ 

๔. สืบคน้ขอ้มูล  ส ารวจตรวจสอบ  อภิปรายและอธิบายหลกัการและปฏิกิริยาของ
เซลลอิ์เล็กโทรไลต ์รวมทั้งอธิบายการน าหลกัการของเซลลอิ์เล็กโทรไลตไ์ปใช้
ประโยชน์ 

๕. ส ารวจตรวจสอบ  สืบคน้ขอ้มูล  อภิปราย  อธิบายและสรุปหลกัการสึกกร่อนของ
โลหะ การป้องกนัการสึกกร่อนของโลหะดว้ยวธีิต่างๆ และน าเสนอขอ้มูล
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๕๔ 
 

๕ ๒ 
๕ ๗ 

ความกา้วหนา้ทางเทคโนโลยเีก่ียวกบัเซลลไ์ฟฟ้าเคมีและการน าหลกัการของ
เซลลไ์ฟฟ้าเคมีไปใชป้ระโยชน์ 

๖. สืบคน้ขอ้มูล  อภิปรายและอธิบายเก่ียวกบัสารประกอบที่ส าคญัในประเทศไทย แร่
เศรษฐกิจ และการน ามาใชใ้นอุตสาหกรรมเคมีในประเทศไทยได ้

๗. ศึกษาคน้ควา้  อภิปรายและบอกความหมายของเซรามิก  และสมบตัิของผลิตภณัฑ์
เซรามิก พร้อมทั้งยกตวัอยา่งประกอบได ้

๘. ศึกษาคน้ควา้ อภิปรายและอธิบายหลกัการของอุตสาหกรรมเคมีในประเทศ 
ไทย อุตสาหกรรมการผลิตและการใชป้ระโยชน์จากโซเดียมคลอไรดแ์ละ
อุตสาหกรรมปุ๋ ย 

รวมทั้งหมด    ๘  ผลการเรียนรู้ 
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๕๕ 
 

๕ ๒ 
๕ ๗ 

ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
ว๓๓๒๒๕   เคมี ๕                                                            กลุ่มสาระการเรียนรู้วทิยาศาสตร์       
ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ ๖   ภาคเรียนที่ ๒                                    เวลา  ๖๐  ช่ัวโมง   จ านวน  ๑.๕  หน่วยกิต 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ศึกษา  วิเคราะห์ ชนิดของพนัธะระหว่างคาร์บอน  สูตรเคมี  ไอโซเมอร์ของสารประกอบ

ไฮโดรคาร์บอน  และทดลองการจดัตวัของคาร์บอนในสารประกอบ  ทดลองสมบตัิของสาร ประกอบ
ไฮโดรคาร์บอน แบบสายตรง  แบบวงแหวนอะโรมาติก  มลพิษที่อาจเกิดขึ้นและการแกไ้ข  ศึกษาหมู่
ฟังกช์นั สูตรเคมีของสารประกอบคาร์บอน ศึกษาและทดลองสมบติัปฏิกิริยาของแอลกอฮอล ์แอลดีไฮด์  
คีโตน  กรดอินทรีย ์ เอสเทอร์  เอมีน เอไมด์ ศึกษาแหล่งก าเนิดและองคป์ระกอบของปิโตรเลียม  วิธี
แยกน ้ ามันดิบและก๊าซธรรมชาติ  กระบวนการผลิตและประโยชน์ของผลิตภณัฑปิ์โตรเคมีบางชนิด  
ชนิดและปฏิกิริยาของพอลิเมอร์  ชนิด  สมบติัและประโยชน์ของพลาสติก  เส้นใย  ยาง  ซิลิโคน  
รวมทั้งมลพิษที่อาจเกิดขึ้นและแนวทางในการป้องกนั  ศึกษาความกา้วหน้าของผลิตภณัฑพ์อลิเมอร์
สงัเคราะห์  ความส าคญัของอาหารต่อชีวติและสุขภาพ อาหารกบัสารชีวโมเลกุล  ซ่ึงไดแ้ก่  ไขมนัและ
น ้ ามนั  โปรตีน คาร์โบไฮเดรต องคป์ระกอบ  โครงสร้าง  แหล่งที่เกิดในธรรมชาติของสารชีวโมเลกุล  
ทดลอง  สมบติั ปฏิกิริยาเคมีบางประเภทของไขมันและน ้ ามนั  โปรตีน คาร์โบไฮเดรต  สมบติัและ     
การท างานของเอนไซม ์ ความกา้วหนา้ของเทคโนโลยทีี่เก่ียวขอ้งกบัสารชีวโมเลกุล 

โดยใชก้ระบวนการทางวทิยาศาสตร์  การสืบเสาะหาความรู้  การส ารวจตรวจสอบ  การสืบคน้
ขอ้มูลและการอภิปราย 

เพื่อเกิดความรู้ ความคิด  ความเขา้ใจ  สามารถส่ือสารส่ิงที่เรียนรู้  มีความสามารถในการ
ตดัสินใจ  น าความรู้ไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจ าวนั มีจิตวิทยาศาสตร์  จริยธรรม  คุณธรรมและ
ค่านิยมที่เหมาะสม นอ้มน าหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพยีงมาใชใ้นชีวติประจ าวนั  
 
ผลการเรียนรู้ 

 ๑.  สืบคน้ขอ้มูล  อภิปราย  อธิบายและท าการทดลองเก่ียวกบัสารประกอบไฮโดรคาร์บอนได ้
๒.  สืบคน้ขอ้มูล  อภิปรายและอธิบายเก่ียวกบัการเรียกช่ือสารประกอบอินทรีย ์ พร้อมทั้ง     
      เรียกช่ือสารประกอบอินทรียท์ี่ก  าหนดใหไ้ด ้
๓.  สืบคน้ขอ้มูล  อภิปราย  อธิบาย  ทดลองและจ าแนกประเภทของสารประกอบ
ไฮโดรคาร์บอน พร้อมทั้งระบุหมู่ฟังกช์นัหรือหมู่อะตอมที่แสดงสมบติัเฉพาะไดถู้กตอ้ง 
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๕๖ 
 

๕ ๒ 
๕ ๗ 

๔. สืบคน้ขอ้มูล  ส ารวจ  ตรวจสอบ  อภิปรายและอธิบายองคป์ระกอบ  สมบตัิ  ประโยชน์
และปฏิกิริยาของคาร์โบไฮเดรต  ไขมนั  กรดไขมนั  โปรตีนและกรดอะมิโนได ้
๕.  สืบคน้ขอ้มูล  อภิปราย  อธิบายและท าการทดลองเก่ียวกบัสมบติับางประการของ  
     คาร์โบไฮเดรตไขมนัและโปรตีนได ้
๖.  สืบคน้ขอ้มูล  อภิปรายและอธิบายเก่ียวกบักระบวนการแยกก๊าซธรรมชาติ  การกลัน่ล าดบั 
     ส่วนน ้ ามนัดิบ  รวมทั้งผลิตภณัฑท์ี่ไดจ้ากกระบวนการต่างๆ 
๗. สืบคน้ขอ้มูล  อภิปรายและอธิบายเก่ียวกบัประโยชน์และอนัตรายหรือมลภาวะที่อาจเกิดขึ้น 
     จากสารผลิตภณัฑต่์างๆ ในกระบวนการแยกก๊าซธรรมชาติทั้งก่อนและหลงัการน าไปใช ้
     ในชีวติประจ าวนั 
๘.  สงัเกต ส ารวจ ตรวจสอบ สืบคน้ขอ้มูล อภิปรายและอธิบายการเกิด สมบติัและการน า 

      พอลิเมอร์ ไปใชไ้ดอ้ยา่งเหมาะสม 

 
รวมทั้งหมด    ๘   ผลการเรียนรู้ 
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๕๗ 
 

๕ ๒ 
๕ ๗ 

ค าอธิบายรายวิชาพืน้ฐาน 
ว ๓๑๑๐๓   ชีววิทยา        กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ ๔   ภาคเรียนที่ ๑        เวลา ๖๐ ช่ัวโมง       จ านวน ๑.๕ หน่วยกิต 
............................................................................................................................................................ 
 ศึกษา  วเิคราะห์  เก่ียวกบัลกัษณะส าคญัของส่ิงมีชีวติ   อธิบายและสรุปเก่ียวกบักระบวนการ
ทางชีววทิยาที่เป็นประโยชน์ต่อมนุษยแ์ละส่ิงแวดลอ้ม ศึกษาขอบข่ายของวชิาชีววทิยา  ฝึกวเิคราะห์
กระบวนการทางวทิยาศาสตร์ ศึกษาโครงสร้างพื้นฐานของเซลลโ์ดยใชก้ลอ้งจุลทรรศน์   ศึกษา
องคป์ระกอบทางเคมีของเซลล ์  หนา้ที่ของส่วนห่อหุม้เซลล ์  นิวเคลียส   และออร์แกเนลลท์ี่ส าคญั     
ในไซโตพลาซึม  ศึกษาโครงสร้างและหนา้ที่ของสารเคมีในเซลลข์องส่ิงมีชีวติ  ศึกษาเก่ียวกบั           
การล าเลียงสารผา่นเซลลแ์ละการส่ือสารระหวา่งเซลล ์ทดลอง  สรุป เปรียบเทียบการแบ่งเซลลแ์บบ    
ไมโทซีสและไมโอซีส การชราภาพของเซลล ์การเปล่ียนสภาพเซลลแ์ละความสมัพนัธร์ะหวา่งเซลล ์
เน้ือเยือ่ อวยัวะและระบบต่าง ๆ  โดยใชก้ระบวนการทางวทิยาศาสตร์  กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ 
การส ารวจตรวจสอบ  การสงัเกต การสืบคน้ขอ้มูล  การอภิปราย  สรุป  เพือ่ให้เกิดความรู้ ความคดิ  
ความเขา้ใจ ส่ือสารส่ิงที่เรียนรู้  มีความสามารถในการตดัสินใจ  น าความรู้ไปใชใ้นชีวติของตนเอง   
ดูแลรักษาส่ิงมีชีวติอ่ืน  เฝ้าระวงัและพฒันาส่ิงแวดลอ้มอยา่งย ัง่ยนื   มีจิตวทิยาศาสตร์  จริยธรรม  
คุณธรรม และค่านิยมที่เหมาะสม นอ้มน าหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใชใ้นชีวติประจ าวนั  
 
รหัสตัวช้ีวัด 

ว๑.๑  ม. ๔ - ๖/๑ 
 
รวมทั้งหมด  ๑ ตัวช้ีวัด 
 



                                          หลักสูตรโรงเรียนดงสว่างวิทยา                                                            

๕๘ 
 

๕ ๒ 
๕ ๗ 

ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
ว ๓๑๒๔๑ ชีววิทยา๑          กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ ๔   ภาคเรียนที ่๒        เวลา ๖๐ ช่ัวโมง       จ านวน ๑.๕ หน่วยกิต 
............................................................................................................................................................. 
 ส ารวจตรวจสอบ  สืบคน้ขอ้มูล  อภิปรายและสรุปเก่ียวกบัโครงสร้างและการท างานของระบบ
ยอ่ยอาหารและการสลายสารอาหารเพื่อให้ได้พลังงานในร่างกายสัตวแ์ละมนุษย ์ ส ารวจตรวจสอบ  
สืบคน้ขอ้มูล  อภิปรายและสรุปเก่ียวกบัการรักษาดุลยภาพของร่างกายสัตวแ์ละมนุษย ์โดยการท างาน
ของระบบหายใจ  ระบบขบัถ่าย  ระบบหมุนเวยีนเลือด  ระบบน ้ าเหลืองและการสร้างภูมิคุม้กนั  สืบคน้
ขอ้มูล  อภิปราย  และสามารถน าความรู้  เร่ือง  การย่อยอาหารและการสลายสารอาหารเพื่อให้ได้
พลงังานและการรักษาดุลยภาพของสตัวแ์ละมนุษยม์าประยกุตใ์ช้ในชีวติประจ าวนั  โดยใชก้ระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร์  กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ การส ารวจตรวจสอบ  การสังเกต การสืบคน้ขอ้มูล  
การอภิปราย  สรุป  เพือ่ใหเ้กิดความรู้ ความคิด  ความเขา้ใจ ส่ือสารส่ิงที่เรียนรู้  มีความสามารถในการ
ตดัสินใจ  น าความรู้ไปใชใ้นชีวิตของตนเอง  ดูแลรักษาส่ิงมีชีวิตอ่ืน  เฝ้าระวงัและพฒันาส่ิงแวดลอ้ม
อยา่งย ัง่ยนื   มีจิตวิทยาศาสตร์  จริยธรรม  คุณธรรม และค่านิยมที่เหมาะสม น้อมน าหลกัปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพยีงมาใชใ้นชีวติประจ าวนั  
 
รหัสตัวช้ีวัด 

ว๑.๑  ม. ๔ - ๖/๓ 
 
รวมทั้งหมด  ๑ ตัวช้ีวัด 
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๕๙ 
 

๕ ๒ 
๕ ๗ 

ค าอธิบายรายวชิาเพิ่มเติม 
ว๓๒๒๔๒  ชีววิทยา ๒        กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ ๕   ภาคเรียนที ่๑        เวลา ๖๐ ช่ัวโมง       จ านวน ๑.๕  หน่วยกิต 
………………………………………………………………………………………………………. 
 ศึกษาวเิคราะห์ ระบบโครงร่างและการเคล่ือนทีข่องส่ิงมีชีวติ  การรับรู้และตอบสนอง  
เซลลป์ระสาท  การท างานของเซลลป์ระสาท  โครงสร้างและการท างานของระบบประสาท  อวยัวะ 
รับความรู้สึก  ต่อมไร้ท่อ  ฮอร์โมนจากต่อมไร้ท่อและอวยัวะที่ส าคญั  การรักษาดุลยภาพของร่างกาย
ดว้ยฮอร์โมน  ฟีโรโมน  กลไกการเกิดและประเภทพฤติกรรมของสัตว ์ การส่ือสารระหว่างสัตว ์ การ
สืบพนัธุ ์ และการเจริญเติบโตของสัตว ์ โดยใชก้ระบวนการทางวิทยาศาสตร์ กระบวนการสืบเสาะหา
ความรู้   การส ารวจตรวจสอบ การสังเกต  การสืบคน้ขอ้มูล การอภิปรายสรุป  เพื่อให้เกิดความรู้ 
ความคิด  ความเข้าใจ ส่ือสารส่ิงที่ เรียนรู้ มีความสามารถในการตัดสินใจ น าความรู้ไปใช้ใน
ชีวติประจ าวนั มีจิตวทิยาศาสตร์ จริยธรรม คุณธรรม และค่านิยม นอ้มน าหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
มาใชใ้นชีวติประจ าวนั  
 
รหัสตัวช้ีวัด 

ว ๑.๑ ม. ๔-๖/๔ 
 
รวมทั้งหมด ๑ ตัวช้ีวัด 
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๖๐ 
 

๕ ๒ 
๕ ๗ 

ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
ว๓๒๒๔๓    ชีววิทยา ๓          กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ ๕   ภาคเรียนที ่๒        เวลา ๖๐ ช่ัวโมง       จ านวน ๑.๕ หน่วยกิต 
………………………………………………………………………………………………………. 
 ศึกษา วเิคราะห์ ส ารวจตรวจสอบ อภิปราย และอธิบายเก่ียวกบัโครงสร้างและหนา้ที่  
กระบวนการล าเลียงและการคายน ้ าของพชืมีดอก  กระบวนการสงัเคราะห์ดว้ยแสง  และปัจจยัต่างๆ      
ที่มีผลต่อการสงัเคราะห์ดว้ยแสง  กระบวนการเจริญเติบโต  และกระบวนการสร้างเซลลสื์บพนัธุ ์ การ
เกิดผล  และเมล็ดของพชืดอก  สารที่พชืสร้างขึ้นมีผลต่อสรีระและการตอบสนองของพชืดอก  การ
ด ารงชีวติของพชืดอก  โดยใชก้ระบวนการทางวทิยาศาสตร์  กระบวนการทางเทคโนโลย ี การสืบเสาะ
หาความรู้  สืบคน้ขอ้มูลเพือ่ใหเ้กิดความรู้ความเขา้ใจ  มีทกัษะกระบวนการทางวทิยาศาสตร์  และ
สามารถน าไปใชใ้นการด ารงชีวิตอยา่งมีความสุข  โดยค านึงถึงผลกระทบต่อส่ิงมีชีวติและส่ิงแวดลอ้ม 
นอ้มน าหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใชใ้นชีวติประจ าวนั มีคุณธรรมจริยธรรม ค่านิยมที่ดี   
รหัสตัวช้ีวัด 

ว ๑.๑ ม.๔-๖/๒ 
ว ๑.๑ ม.๔-๖/๓ 

 
รวมทั้งหมด ๒ ตัวช้ีวัด 
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๖๑ 
 

๕ ๒ 
๕ ๗ 

ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม  
ว๓๓๒๔๔   ชีววิทยา                       กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ ๖   ภาคเรียนที่ ๑        เวลา ๖๐ ช่ัวโมง       จ านวน ๑.๕ หน่วยกิต 
………………………………………………………………………………………………………. 

ศึกษาวิเคราะห์   การศึกษาพนัธุศาสตร์ของเมนเดล ความน่าจะเป็นและกฎแห่งการแยก  กฎ
แห่งการรวมกลุ่มอยา่งอิสระ การผสมเพื่อทดสอบ  ลกัษณะทางพนัธุกรรมที่นอกเหนือกฏของเมนเดล 
การถ่ายทอดยนีและโครโมโซม การคน้พบสารพนัธุกรรม โครมโมโซม องคป์ระกอบทางเคมีของDNA 
โครงสร้างของ DNA สมบติัของสารพนัธุกรรม มิวเทชัน่ พนัธุวิศกรรม การโคลนยนี  การวิเคราะห์ 
DNAและการศึกษาจีโนม การประยุกตใ์ช้เทคโนโลยขีอง  DNA ความปลอดภยัของเทคโนโลยีทาง 
DNA และมุมมองทางสังคมและจริยธรรม หลักฐานที่บ่งบอกถึงวิวฒันาการของส่ิงมีชีวิต  แนวคิด
เก่ียวกบัววิฒันาการของส่ิงมีชีวิต พนัธุศาสตร์ประชากร ปัจจยัที่ท  าให้เกิดการเปล่ียนแปลงความถ่ีของ
แอลลีล ก าเนิดสปีชีส์ ความหลากหลายทางชีวภาพ การศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพ ก าเนิดของ
ชีวติ อาณาจกัรของส่ิงมีชีวติ ความหลากหลายทางชีวภาพในประเทศไทย การสูญเสียความหลากหลาย
ทางชีวภาพ   
 โดยใชก้ระบวนการทางวิทยาศาสตร์ การสืบเสาะหาความรู้ การส ารวจตรวจสอบ การสืบคน้
ขอ้มูล และการอภิปรายเพือ่เกิดความรู้ ความคิด ความเขา้ใจ สามารถส่ือสารส่ิงที่เรียนรู้  มีความสามารถ
ในการตดัสินใจ น าความรู้ไปใชป้ระโยชน์ในชีวติประจ าวนั มีจิตวิทยาศาสตร์  จริยธรรม คุณธรรมและ
ค่านิยมที่เหมาะสม นอ้มน าหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพยีงมาใชใ้นชีวติประจ าวนั  
 
รหัสตัวช้ีวัด 

ว ๑.๒  ม.๔-๖/๑ 
ว ๑.๒  ม.๔-๖/๒ 
ว ๑.๒  ม.๔-๖/๓ 
ว ๑.๒  ม.๔-๖/๔ 

 
รวมทั้งหมด ๔ ตัวช้ีวัด 
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๖๒ 
 

๕ ๒ 
๕ ๗ 

 
ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม  

ว๓๓๒๔๕   ชีววิทยา                             กลุ่มสาระการเรียนรู้วทิยาศาสตร์ 
ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ ๖   ภาคเรียนที่ ๒             เวลา ๖๐ ช่ัวโมง       จ านวน ๑.๕ หน่วยกิต 

***************************************************************** 
ศึกษาวเิคราะห์   ไบโอม  ความหลากหลายของระบบนิเวศ  ความสมัพนัธใ์นระบบนิเวศ       

การถ่ายทอดพลงังานและการหมุนเวยีนสารในระบบนิเวศ  การเปล่ียนแปลงแทนที่ของระบบนิเวศ   
ความหนาแน่นและการแพร่กระจายของประชากร  ขนาดของประชากร  รูปแบบการเพิม่ของประชากร  
การรอดชีวติของประชากร  ประชากรมนุษย ์ ประเภทของทรัพยากรธรรมชาติ  การใชป้ระโยชน์จาก
ทรัพยากรธรรมชาติ  ปัญหาและการจดัการ   หลกัการอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติ  ชนิดพนัธุต่์างถ่ินที่
ส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศ                
 โดยใชก้ระบวนการทางวทิยาศาสตร์  การสืบเสาะหาความรู้  การส ารวจตรวจสอบ  การสืบคน้
ขอ้มูลและการอภิปรายเพือ่เกิดความรู้  ความคิด  ความเขา้ใจ  สามารถส่ือสารส่ิงที่เรียนรู้มีความสามารถ
ในการตดัสินใจ  น าความรู้ไปใชป้ระโยชน์ในชีวิตประจ าวนั  มีจิตวทิยาศาสตร์  จริยธรรม  คุณธรรม
และค่านิยมที่เหมาะสม นอ้มน าหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพยีงมาใชใ้นชีวติประจ าวนั  
 
รหัสตัวช้ีวัด 

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 ตัวช้ีวัด 
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๖๓ 
 

๕ ๒ 
๕ ๗ 

ค าอธิบายรายวิชาพืน้ฐาน 
ว๓๒๑๖๑    โลก ดวงดาว ดาราศาสตร์และอวกาศ                  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์                     
 ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ ๕    ภาคเรียนที่ ๑                                    เวลา  ๔๐  ช่ัวโมง     จ านวน  ๑.๐  หน่วยกิต 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ศึกษา สืบคน้ ทดลองและอธิบายเก่ียวกบั โครงสร้างของโลก  ปรากฏการณ์ทางธรณีวิทยา  
ธรณีภาค  ธรณีประวตัิ  เอกภพ  ดาราจกัร  ดาวฤกษ ์ ระบบสุริยะ  ดาวเทียมและยานอวกาศ  การใช้
ประโยชน์จากเทคโนโลยอีวกาศ   

โดยใชก้ระบวนการทางวทิยาศาสตร์ การสืบเสาะหาความรู้  การส ารวจตรวจสอบ  การสืบคน้
ขอ้มูล  บนัทึก  จดักลุ่มขอ้มูลและการอภิปราย 

เพือ่ใหเ้กิดความรู้ ความคิด ความเขา้ใจ สามารถน าเสนอส่ือสารส่ิงที่เรียนรู้ มีความสามารถใน
การตดัสินใจ เห็นคุณค่าของการน าไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจ าวนั  มีจิตวิทยาศาสตร์ คุณธรรม
จริยธรรมและค่านิยมที่เหมาะสม น้อมน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในชีวิตประจ าวนั มี
คุณธรรมจริยธรรม ค่านิยมที่ดี   
 
รหัสตัวช้ีวัด 

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  ตัวช้ีวัด 
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๖๔ 
 

๕ ๒ 
๕ ๗ 

ค าอธิบายรายวิชา 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  
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๖๕ 
 

๕ ๒ 
๕ ๗ 

 

โครงสร้างกลุ่มสาระการเรียนรู้   ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

 

 

รายวิชาพืน้ฐาน    
ส๓๑๑๐๑     สงัคมศึกษา    จ านวน    ๔๐       ชัว่โมง       ๑.๐      หน่วยกิต 
ส๓๑๑๐๒      สงัคมศึกษา   จ านวน    ๔๐       ชัว่โมง       ๑.๐      หน่วยกิต 
ส๓๒๑๐๑       สงัคมศึกษา     จ านวน    ๔๐       ชัว่โมง       ๑.๐      หน่วยกิต 
ส๓๒๑๐๒       ประวตัิศาสตร์    จ านวน    ๒๐       ชัว่โมง       ๐.๕     หน่วยกิต 
ส๓๒๑๐๓       สงัคมศึกษา   จ านวน    ๔๐      ชัว่โมง        ๑.๐      หน่วยกิต 

ส๓๒๑๐๔       ประวตัิศาสตร์    จ านวน    ๒๐       ชัว่โมง       ๐.๕    หน่วยกิต 

ส๓๓๑๐๑       สงัคมศึกษา    จ านวน    ๔๐       ชัว่โมง       ๑.๐      หน่วยกิต 
ส๓๓๑๐๒       ประวตัิศาสตร์   จ านวน    ๒๐       ชัว่โมง       ๐.๕      หน่วยกิต 
ส๓๓๑๐๓      สงัคมศึกษา   จ านวน    ๔๐       ชัว่โมง       ๑.๐      หน่วยกิต 
ส๓๓๑๐๔       ประวตัิศาสตร์   จ านวน    ๒๐       ชัว่โมง      ๐.๕ หน่วยกิต 
 

 

 

 

 



                                          หลักสูตรโรงเรียนดงสว่างวิทยา                                                            

๖๖ 
 

๕ ๒ 
๕ ๗ 

ค าอธิบายรายวิชาพืน้ฐาน 
ส๓๑๑๐๑   สังคมศึกษา                        กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม 
ช้ันมัธยมศึกษาปีที่  ๔  ภาคเรียนที่  ๑                เวลา  ๔๐  ช่ัวโมง     จ านวน   ๑.๐   หน่วยกิต 

............................................................................................................................................................ 
 ศึกษา วิเคราะห์ ลกัษณะของชมพูทวีปและคติความเช่ือทางศาสนาสมัยก่อนพระพุทธเจา้  

พระพทุธศาสนา  มีทฤษฎีและวธีิการที่เป็นสากล และมีขอ้ปฏิบตัิที่ยดึสายกลาง  การพฒันา ศรัทธา และ
ปัญญาที่ถูกตอ้งในพระพุทธศาสนา พระเจ้าในฐานะเป็นมนุษยผ์ูฝึ้กตนได้อย่างสูงสุดในการตรัสรู้      
การก่อตั้งวิธีการสอน และการเผยแผ่พระพุทธศาสนา พุทธประวติัดา้นการบริหาร และการธ ารงวิชา
ศาสนา ขอ้คิด และแบบอยา่งการด าเนินชีวติจากประวติัพทุธสาวก  สาวกิา พทุธศาสนิกชนตวัอยา่ง และ
ตวัอย่างชาดก วิเคราะห์และปฏิบติัตนตามหลกัธรรม ของพระพุทธศาสนา  พระรัตนตรัย หลกัธรรม    
ในกรอบอริยสัจ ๔ พุทธศาสนสุภาษิต การสังคายนาพระไตรปิฎก  การปฏิบติัตนเป็นชาวพุทธที่ดีต่อ
พระภิกษุ  การปฏิบติัตนเป็นสมาชิกที่ดีของครอบครัวและสังคม ศาสนพิธี  คติธรรมที่เก่ียวเน่ือง         
กบัวนัส าคญั และเทศกาลส าคญัในพระพทุธศาสนา การบริหารจิต และเจริญปัญญาตามหลกัสติปัฏฐาน  
การพฒันาการเรียนรู้ด้วยวิธีคิดแบบโยนิโสมนสิการ  การสัมมนาและเสนอแนะแนวทางในการธ ารง
รักษาพระพทุธศาสนา อนัส่งผลถึงการพฒันาตน พฒันาชาติและโลก ประวติัของศาสดาของศาสนาอ่ืน
และหลกัค าสอนพื้นฐาน  
 โดยใชก้ระบวนการคิด กระบวนการสืบคน้ขอ้มูล กระบวนการทางสังคม กระบวนการปฏิบตัิ  
กระบวนการเผชิญสถานการณ์ และการแกปั้ญหา กระบวนการกลุ่ม 
 เพือ่ใหเ้กิดความรู้ความเขา้ใจ  สามารถน าไปปฏิบติัในการด ารงชีวติ น าไปแกปั้ญหาของตนเอง
และครอบครัว  มีคุณลกัษณะอนัพึงประสงคใ์นดา้นความรักชาติ ศาสน์  กษตัริย ์  ซ่ือสัตยสุ์จริต   มีวินัย 
ใฝ่เรียนรู้  อยูอ่ยา่งพอเพยีง มุ่งมัน่ในการท างาน รักความเป็นไทย มีจิตสาธารณะ สามารถอยูใ่นสังคมได้
อยา่งสนัติสุข 
 
รหัสตัวช้ีวัด  
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   ตัวช้ีวัด 
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๖๗ 
 

๕ ๒ 
๕ ๗ 

 
ค าอธิบายรายวิชาพืน้ฐาน 

ส๓๑๑๐๒   สังคมศึกษา                        กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม 
ช้ันมัธยมศึกษาปีที่  ๔   ภาคเรียนที่  ๒                          เวลา  ๔๐  ช่ัวโมง     จ านวน   ๑.๐   หน่วยกิต 

............................................................................................................................................................ 
 

          ศึกษา  วเิคราะห์ความส าคญัของโครงสร้างทางสงัคม การขดัเกลาทางสังคมและการเปล่ียนแปลง
ทางสงัคม  การแกปั้ญหาและแนวทางการพฒันาสังคม  การปฏิบติัตนและสนับสนุนให้ผูอ่ื้นประพฤติ
ปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดีของประเทศชาติและสังคมโลก วัฒนธรรมไทยที่ส าคัญ การปรับปรุง
เปล่ียนแปลงและการอนุรักษ์วฒันธรรมไทย และเลือกรับวฒันธรรมสากล สถานการณ์สิทธิมนุษยชน
ในประเทศไทย และแนวทางการพฒันา บทบญัญติัรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทยฉบบัปัจจุบนั
เก่ียวกบัสิทธิมนุษยชน ปัญหาการเมืองที่ส าคญัในประเทศไทย  การเมือง การปกครอง การประสาน
ประโยชน์ร่วมกนัระหวา่งประเทศ  การแลกเปล่ียนเพือ่ช่วยเหลือและส่งเสริมดา้นวฒันธรรม การศึกษา 
เศรษฐกิจ สังคม ความส าคัญและความจ าเป็นที่ต้องธ ารงรักษาไว้ซ่ึงการปกครองตามระบอบ
ประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษตัริยท์รงเป็นประมุข  การมีส่วนร่วมในการตรวจสอบ  การใชอ้  านาจรัฐ 
กฎหมายแพง่เก่ียวกบัตนเองและครอบครัว กฎหมายแพง่เก่ียวกบันิติกรรมสญัญา กฎหมายอาญาในเร่ือง
ความผดิเก่ียวกบัทรัพย ์ความผดิเก่ียวกบัชีวติและร่างกายกฎหมายอ่ืนที่ส าคญั ขอ้ตกลงระหวา่งประเทศ 
           โดยใช้กระบวนการคิด กระบวนการสืบคน้ขอ้มูล กระบวนการทางสังคม กระบวนการปฏิบตัิ  
กระบวนการเผชิญสถานการณ์ และการแกปั้ญหา กระบวนการกลุ่ม 

เพือ่ใหเ้กิดความรู้ความเขา้ใจ  สามารถน าไปประยกุตป์ฏิบติัในการด าเนินชีวติ   มีคุณธรรม
จริยธรรม  มีคุณลกัษณะอนัพงึประสงคใ์นดา้นความรักชาติ ศาสน์ กษตัริย ์ ซ่ือสตัยสุ์จริต มีวนิยั ใฝ่
เรียนรู้  อยูอ่ยา่งพอเพยีง มุ่งมัน่ในการท างาน รักความเป็นไทย มีจิตสาธารณะ สามารถด าเนินชีวติอยา่ง
สนัติสุขในสงัคมไทยและสงัคมโลก 
 
รหัสตัวช้ีวัด 
 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    ตัวช้ีวัด 
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๖๘ 
 

๕ ๒ 
๕ ๗ 

ค าอธิบายรายวิชาพืน้ฐาน 
ส๓๒๑๐๑  สังคมศึกษา      กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม 
ช้ันมัธยมศึกษาปีที่  ๕  ภาคเรียนที่ ๑              เวลา  ๔๐  ช่ัวโมง    จ านวน     ๑.๐  หน่วยกิต 
............................................................................................................................................................ 

ศึกษา วิเคราะห์ ฝึกปฏิบติั สร้างความคิดรวบยอด น าภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน สภาพปัญหาชีวิต 
สภาพแวดลอ้ม   เขา้มา   เป็นส่วนหน่ึงของกระบวนการเรียนรู้ เพื่อให้มีความรู้ความเขา้ใจ ตระหนัก
และเห็นคุณค่าในเร่ืองต่อไปน้ี 

พระพุทธ เก่ียวกบัประวัติและความส าคญัของพระพุทธศาสนา เร่ืองลกัษณะประชาธิปไตย
ในพระพทุธศาสนา หลกัการของพระพทุธศาสนากบัหลกัวิทยาศาสตร์ พระพุทธศาสนาเน้นการฝึกหัด
อบรมตน การพึ่งตนเอง และการมุ่งอิสรภาพ การคิดตามนัยแห่งพระพุทธศาสนาและการคิดแบบ
วิทยาศาสตร์ พุทธประวัติิ วิเคราะห์พุทธประวติั ดา้นการสอน และการเผยแผ่พระพุทธศาสนาตาม
แนวพุทธจริยา ชาดก เร่ืองมโหสถชาดก วันส าคัญทางพระพุทธศาสนา เร่ือง หลักธรรม คติธรรม                 
ที่เก่ียวเน่ืองในวนัส าคญัทางพระพุทธศาสนา วันธรรมสวนะและเทศกาลส าคญั  

ศึกษาวิเคราะห์คุณค่าผลงานภูมิปัญญาทอ้งถ่ินดา้นพระพุทธศาสนา มุ่งอนุรักษศ์าสนวตัถุ 
และศาสนสถานในทอ้งถ่ิน พระธรรม เก่ียวกับ หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา เร่ือง พระรัตนตรัย 
(วิเคราะห์ความหมายและคุณค่าของธรรมะ) อริยสัจ ๔ ทุกข ์(ธรรมที่ควรรู้) : ขนัธ์ ๕ - โลกธรรม ๘, 
สมุทยั (ธรรมที่ควรละ) : กรรมนิยาม-กรรม ๑๒  มิจฉาวณิชชา ๕, นิโรธ (ธรรมที่ควรบรรลุ) : วิมุตติ ๕, 
มรรค (ธรรมที่ควรเจริญ) : อปริหานิยธรรม ๗ ปาปณิกธรรม ๓ ทิฏฐธมัมิกตัถสังวตัตนิกธรรม ๔ โภค
อาทิยะ ๕ อริยวฑัฒิ ๕ มงคล ๓๘ ในเร่ือง เม่ือถูกโลกธรรมจิตไม่หวัน่ไหว      จิตไม่เศร้าโศก จิตไม่มวั
หมอง จิตเกษม พุทธศาสนสุภาษิต คือ ปฏิรูปการี ธุรวา อุฏฺฐาตา วินฺทเต ธน  (คนขยนัเอาการเอางาน 
กระท าเหมาะสม ย่อมหาทรัพยไ์ด)้ วาเมเถว ปุรโส ยาว อตฺถสฺส นิปฺปทา (เกิดเป็นคนควรจะพยายาม 
จนกวา่จะประสบความส าเร็จ) สนฺตุฏฺฐี ปรม  ธน  (ความสนัโดษเป็นทรัพยอ์ยา่งยิง่) อิณาทาน  ทุกฺข   โลเก 
(การเป็นหน้ีเป็นทุกขใ์นโลก) พระไตรปิฎก วเิคราะห์การสงัคายนาและการเผยแผพ่ระไตรปิฎก เร่ืองน่า
รู้จากพระไตรปิฎก  คนครองเรือนที่ ร้ายและที่ ดี  ๑๐ ประเภท ศัพท์ทางพระพุทธศาสนา  คือ                
โพธิปักขิยธรรม วาสนา-บารมี การบริหารจิตและเจริญปัญญา สวดมนตแ์ปล และแผ่เมตตา วิธีปฏิบติั
และประโยชน์ของการบริหารจิตและเจริญปัญญา ฝึกการบริหารจิตและเจริญปัญญาตามหลัก              
สติปัฏฐาน    น าวธีิการบริหารจิตและเจริญปัญญาไปใชใ้นการพฒันาการเรียนรู้คุณภาพชีวิตและสังคม 
พฒันาการเรียนรู้ด้วยวิธีคิดแบบโยนิโสมนสิการ ๒ วิธีคือ วิธีคิดแบบแยกแยะส่วนประกอบ และ
ความคิดแบบวภิชัชวาท ศึกษาภูมิปัญญาทอ้งถ่ินในการน าหลกัธรรมไปใชใ้นชีวติประจ าวนั 
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๖๙ 
 

๕ ๒ 
๕ ๗ 

พระสงฆ์ เก่ียวกับประวัติพุทธสาวก พุทธสาวิกา ได้แก่ พระอนุรุทธะ พระองคุลิมาล 
พระธัมมทินนาเถรี และจิตตคหบดี ชาวพุทธตัวอย่าง ได้แก่ สมเด็จพระนารายณ์มหาราช พระธรรม
โกศาจารย ์(พุทธทาสภิกขุ) พระธรรมโกศาจารย ์(ปัญญานันทะภิกขุ) และดร.เอ็มเบดการ์ หน้าที่ชาว
พุทธ เร่ืองการบรรพชาอุปสมบท  ในพระพุทธศาสนา ประโยชน์ของการบรรพชาและอุปสมบท        
การบวชเป็นแม่ชี ธรรมจาริณี หรือเนกขมัมนารี การศึกษาพุทธศาสนาวนัอาทิตยแ์ละธรรมศึกษา       
การปลูกจิตส านึกและการมีส่วนร่วมในสังคมพุทธ การปฏิบติัตนที่เหมาะสมในฐานะผูป้กครองและ    
ผูอ้ยู่ในปกครอง ตามหลักทิศเบื้องบนในทิศ ๖ การเข้าค่ายพุทธบุตร การเข้าร่วมพิธีกรรมทาง
พระพุทธศาสนา การแสดงตนเป็นพุทธมามกะ มรรยาทชาวพุทธและการปฏิบัติตนต่อพระภิกษุ       
เร่ืองการแสดงความเคารพตามหลกัพระพุทธศาสนาต่อพระรัตนตรัย ปูชนียสถาน ปูชนียวตัถุ และ       
ปูชนียบุคคล การปฏิสันถารตามหลักปฏิสันถาร ๒ ศาสนพิธิ ีเร่ือง ความหมายและความส าคญัคติ
ธรรมในพิธีกรรม บทสวดมนต์ของนักเรียน งานพิธี คุณค่าและประโยชน์พิธีบรรพชา อุปสมบท 
คุณสมบตัิของผูข้อบรรพชาอุปสมบท เคร่ืองอฏัฐบริขาร สัมมนาพระพุทธศาสนากบัการแกปั้ญหาและ
การพฒันา เร่ือง พระพทุธศาสนากบัการเมืองและสนัติภาพ 

เพื่อให้เกิดศรัทธาอย่างยิ่งต่อพระรัตนตรัย และรักการเรียนรู้พระพุทธศาสนา ประพฤติ
ปฏิบัติตนเป็นพุทธศาสนิกชนที่ดีมีคุณธรรม จริยธรรมในการอยู่ร่วมกันในสังคม และสามารถ            
น าหลักธรรมไปใช้เป็นเคร่ืองมือในการเรียนรู้ การท างานอย่างมีคุณค่าต่อชีวิตตนเองและสังคม         
โดยส่วนรวม 
 
รหัสตัวช้ีวัด 
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    ตัวช้ีวัด 
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๗๐ 
 

๕ ๒ 
๕ ๗ 

ค าอธิบายรายวิชาพืน้ฐาน 
ส๓๒๑๐๓  สังคมศึกษา      กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม 
 ช้ันมัธยมศึกษาปีที่  ๕  ภาคเรียนที่  ๒                        เวลา  ๔๐  ช่ัวโมง      จ านวน    ๑.๐   หน่วยกิต 
............................................................................................................................................................ 

ศึกษา และอภิปรายการก าหนดราคาและค่าจา้งในระบบเศรษฐกิจ แบบต่างๆ และบทบาท
ของรัฐในการ  แทรกแซงราคาและการควบคุมราคาเพื่อการแจกจ่ายและจกัสรรในทางเศรษฐกิจ  
ความส าคญัของปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่มีต่อเศรษฐกิจ สังคมของประเทศชาติและประยกุตใ์ช้
เศรษฐกิจพอเพียงในการด าเนินชีวิตของตนเองและครอบครัว และเห็นความส าคัญในการน า
ความส าคญัของปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใชใ้นการวางแผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมฉบบั
ปัจจุบนั 

ศึกษา ความหมาย วิวฒันาการของสหกรณ์ในประเทศไทย ตระหนักถึงความส าคญัของ
ระบบสหกรณ์ ในการพฒันาเศรษฐกิจในระดบัชุมชนและประเทศ วิเคราะห์ปัญหาทางเศรษฐกิจใน
ชุมชนและเสนอแนวทางแกไ้ข บทบาทของรัฐบาลดา้นนโยบายการเงิน การคลงัในการพฒันาเศรษฐกิจ
ของประเทศ วิเคราะห์สาเหตุและผลกระทบที่เกิดจากภาวะเศรษฐกิจ และบอกแนวทางในการแกไ้ข
ปัญหาโดยใชน้โยบายการเงิน การคลงั ศึกษาวเิคราะห์ววิฒันาการของการเปิด  เสรีทางเศรษฐกิจ  

โดยใช้กระบวนการคิด กระบวนการแก้ปัญหา กระบวนการสืบคน้ขอ้มูล กระบวนการ
ปฏิบติักระบวนการทางสงัคม เพือ่ใหมี้ความรู้ความเขา้ใจหลกัเศรษฐศาสตร์ ปัญหาที่เกิด แนวทางการ
แกไ้ขรู้จกัใชท้รัพยากรธรรมชาติ ให้เกิดประโยชน์สูงสุด เป็นแนวทางในการแกไ้ขปัญหาต่างๆ ให้มี
ประสิทธิภาพเพือ่ใหป้ระชาชนมีชีวติความเป็นอยูท่ี่ดีและส่งผลใหป้ระเทศชาติเจริญกา้วหนา้ 

เพือ่วเิคราะห์ผลกระทบของการเปิดเสรีทางเศรษฐกิจในยคุโลกาภิวตัน์ที่มีผลต่อสังคมไทย  
วเิคราะห์ผลดีผลเสียของความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหวา่งประเทศในรูปแบบต่างๆที่น าไปสู่การพึ่งพา 
การแข่งขนั การขดัแยง้และการประสานประโยชน์ทางเศรษฐกิจการคา้ระหวา่งประเทศ 

 
รหัสตัวช้ีวัด 

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    ตัวช้ีวัด 
 
 



                                          หลักสูตรโรงเรียนดงสว่างวิทยา                                                            

๗๑ 
 

๕ ๒ 
๕ ๗ 

ค าอธิบายรายวิชาพืน้ฐาน 
 ส๓๒๑๐๒     ประวัติศาสตร์ไทย        กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม 
  ช้ันมัธยมศึกษาปีที่  ๕  ภาคเรียนที่ ๑               เวลา  ๒๐  ช่ัวโมง    จ านวน     ๐.๕  หน่วยกิต 
............................................................................................................................................................ 

ศึกษา วิเคราะห์ ความส าคัญของเวลาและยุคสมัยทางประวัติศาสตร์ที่แสดงถึงการ
เปล่ียนแปลงของมนุษยชาติ ขั้นตอนของวธีิการทางประวติัศาสตร์ คุณค่าและประโยชน์ของวิธีการทาง
ประวติัศาสตร์ที่มีต่อการศึกษา ทางประวติัศาสตร์ ประเด็นส าคญัทางประวติัศาสตร์ตั้งแต่ความเป็นมา
ของชาติไทยสมยัก่อนอาณาจกัรสุโขทยัจนถึงการเปล่ียนแปลงการปกครอง ความส าคญัของสถาบนั
พระมหากษตัริยต่์อชาติไทย  บทบาทของสถาบนัพระมหากษตัริยใ์น  การพฒันาชาติไทย ในดา้นต่างๆ 
อิทธิพลของวฒันธรรมตะวนัตกและตะวนัออกที่มีต่อสงัคมไทย 

โดยใชว้ิธีการทางประวตัิศาสตร์ กระบวนการคิด กระบวนการสืบคน้ขอ้มูล กระบวนการ
ปฏิบติั กระบวนการทางสงัคม การแกไ้ขปัญหาและกระบวนการกลุ่ม 

เพือ่ ใหเ้กิดความรู้ ความเขา้ใจตระหนกัในความส าคญั ของการศึกษาประวติัศาสตร์ไทย เกิด
ความรัก  ความภาคภูมิใจและธ ารงความเป็นไทย มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ในดา้นรักชาติ ศาสน์ 
กษตัริย ์ซ่ือสตัยสุ์จริต มีวนิยั  ใฝ่เรียนรู้ รักความเป็นไทยมุ่งมัน่ในการท างาน 

 
รหัสตัวช้ีวัด 

ส. ๔.๑   ม. ๕/๑  ม. ๕/๒   
ส. ๔.๓   ม. ๕/๑  ม. ๕/๒ 

 
รวมทั้งหมด    ๔     ตัวช้ีวัด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                          หลักสูตรโรงเรียนดงสว่างวิทยา                                                            

๗๒ 
 

๕ ๒ 
๕ ๗ 

ค าอธิบายรายวิชาพืน้ฐาน 
 ส๓๒๑๐๔  ประวัติศาสตร์       กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม 
  ช้ันมัธยมศึกษาปีที่  ๕  ภาคเรียนที่  ๒          เวลา  ๒๐  ช่ัวโมง    จ านวน     ๐.๕  หน่วยกิต 
............................................................................................................................................................ 

ศึกษา วิเคราะห์ ผลงานของบุคคลส าคญัทั้งชาวไทยและต่างประเทศที่มีส่วนสร้างสรรค์
วฒันธรรมไทยปัจจยัที่ส่งเสริมการสร้างสรรคภู์มิปัญญาไทยและวฒันธรรมไทยซ่ึงมีผลต่อสังคมไทย
ในยคุปัจจุบนั สภาพแวดลอ้มที่มี  ผลต่อการสร้างสรรคภู์มิปัญญาไทยและวฒันธรรมไทย การก าหนด
แนวทางและการมีส่วนร่วมอนุรักษภู์มิปัญญาไทย  และวฒันธรรมไทย  

โดยใชว้ิธีการทางประวตัิศาสตร์ กระบวนการคิด กระบวนการสืบคน้ขอ้มูล กระบวนการ
ปฏิบติั กระบวนการเผชิญหนา้สถานการณ์ การแกปั้ญหาและกระบวนการกลุ่ม 

เพือ่ ใหเ้กิดความรู้ ความเขา้ใจตระหนักในความส าคญั ของการศึกษาประวติัศาสตร์ไทย มี
บทบาทใน   การตดัสินใจ การสร้างองคค์วามรู้ใหม่ เห็นคุณค่ามีส่วนร่วมในการอนุรักษแ์ละสามารถน า
ความรู้ไปใชใ้นชีวติประจ าวนัไดมี้คุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่เหมาะสม 

 
รหัสตัวช้ีวัด 

ส. ๔.๓   ม. ๕/๓  ม. ๕/๔   
 
รวมทั้งหมด    ๒     ตัวช้ีวัด 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



                                          หลักสูตรโรงเรียนดงสว่างวิทยา                                                            

๗๓ 
 

๕ ๒ 
๕ ๗ 

 
ค าอธิบายรายวิชาพืน้ฐาน 

ส๓๓๑๐๑  สังคมศึกษา      กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม 
ช้ันมัธยมศึกษาปีที่  ๖        ภาคเรียนที่  ๑                            เวลา  ๔๐  ช่ัวโมง     จ านวน   ๑.๐   หน่วยกิต 
............................................................................................................................................................ 

ศึกษาวิธีการใช้เคร่ืองมือทางภูมิศาสตร์ที่ให้ข้อมูลทางภู มิสังคมของไทยและภูมิภาค         
ต่างๆ ทัว่โลก เพื่อการน าไปใช้ในการรวบรวม  วิเคราะห์ และน าเสนอขอ้มูลภูมิสารสนเทศ อย่างมี
ประสิทธิภาพ อิทธิพลของสภาพภูมิศาสตร์  ซ่ึงท าให้เกิดปัญหาทางกายภาพหรือภยัพิบติัทางธรรมชาติ 
ในประเทศไทยของภาคต่าง ๆ ของโลก  รวมทั้งการเปล่ียนแปลงของพื้นที่  ซ่ึงไดรั้บอิทธิพลจากปัจจยั
ทางภูมิศาสตร์ในประเทศไทยและทวีปต่าง ๆ  การเปล่ียนแปลงทางธรรมชาติที่เกิดขึ้นในโลกว่า        
เป็นผลสืบเน่ืองมาจากการกระท าของมนุษย ์ หรือเกิดจากธรรมชาติ  โดยใชก้ระบวนการวิเคราะห์และ
ประเมินสถานการณ์และวิกฤตการณ์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมของประเทศไทยและ    
โลก   การหามาตรการป้องกนัและแกไ้ขปัญหา  บทบาทขององคก์ารและการประสานความร่วมมือทั้ง
ในประเทศและนอกประเทศเก่ียวกับกฎหมายส่ิงแวดล้อม  การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอ้ม  โดยระบุแนวทางการอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มในภูมิภาคต่าง ๆ ของโลก
ไดอ้ยา่งเหมาะสมและสร้างสรรค ์

โดยใชก้ระบวนการคิด  วเิคราะห์  สงัเคราะห์ สืบเสาะหาความรู้ขอ้มูล อภิปราย กระบวนการ
แกปั้ญหา กระบวนการเผชิญสถานการณ์  

เพื่อให้เกิดความตระหนัก มีจิตส านึก  และประเมินค่าการใช้ประโยชน์จากส่ิงแวดล้อม        
ในการสร้างสรรคว์ฒันธรรม  อนัเป็นเอกลกัษณ์ของทอ้งถ่ินทั้งในประเทศไทยและโลก  โดยมีส่วนร่วม
ในการแก้ปัญหาและด าเนินชีวิตตามแนวทางการอนุรักษ์ทรัพยากรและส่ิงแวดล้อม เพื่อการพฒันา        
ที่ย ัง่ยนื 
 
รหัสตัวช้ีวัด 

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   ตัวช้ีวัด   
 
 



                                          หลักสูตรโรงเรียนดงสว่างวิทยา                                                            

๗๔ 
 

๕ ๒ 
๕ ๗ 

 
ค าอธิบายรายวิชาพืน้ฐาน 

ส๓๓๑๐๓  สังคมศึกษา      กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม 
ช้ันมัธยมศึกษาปีที่  ๖    ภาคเรียนที่  ๒                           เวลา  ๔๐  ช่ัวโมง     จ านวน   ๑.๐   หน่วยกิต 
............................................................................................................................................................ 
  

ศึกษา วิเคราะห์  ประวตัิและความส าคญัของพระพุทธศาสนา เร่ือง พระพุทธศาสนาเป็น
ศาสตร์แห่งการศึกษา  พระพุทธศาสนาเน้นความสัมพนัธ์ของเหตุปัจจยัและวิธีการแก้ปัญหา  พุทธ
ศาสนาฝึกคนไม่ให้ประมาท  พระพุทธศาสนามุ่งประโยชน์และสันติสุขแก่บุคคล  สังคม  และโลก 
หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา  เ ร่ือง พระรัตนตรัย  อริยสัจ ๔  ขันธ์ ๕  พุทธศาสนสุภาษิต  
พระไตรปิฎก  ค  าศพัทท์างพระพทุธศาสนา การบริหารจิตและเจริญปัญญา  ภูมิปัญญาทอ้งถ่ินในการน า
หลกัธรรมไปใชใ้นชีวติประจ าวนั ศึกษาประวตัิพทุธสาวก  สาวกิา  เร่ือง พระอานนท ์ พระปฏาจาราเถรี 
จูฬสุภทัทา สุมนมาลาการ  ชาวพทุธตวัอยา่ง  หนา้ที่ชาวพทุธเร่ือง วเิคราะห์หนา้ที่พระภิกษุในฐานะพระ
นักเทศน์ บทบาทของอุบาสก อุบาสิกา  มารยาทชาวพุทธ  ศาสนพิธี สัมมนาพระพุทธศาสนากับการ
แกปั้ญหาและการพฒันาแบบยัง่ยนื 

โดยใชก้ระบวนการคิดวิเคราะห์  สังเคราะห์  กระบวนการสืบคน้ขอ้มูล อภิปราย ฝึกปฏิบตัิ
เพือ่ใหเ้กิดความรู้ความคิดความเขา้ใจ น าความรู้ที่ไดไ้ปใชป้ระโยชน์ในชีวิตประจ าวนัให้เป็นมนุษยท์ี่
สมบูรณ์ สามารถด ารงอยูใ่นสงัคมอยา่งมีความสุข 

เพือ่ใหเ้กิดความศรัทธาอยา่งยิง่ต่อพระรัตนตรัย และรักการเรียนรู้พระพุทธศาสนา  ประพฤติ  
ปฏิบติัตนเป็นพุทธศาสนิกชนที่ดี  มีคุณธรรม  จริยธรรมในการอยู่ร่วมกันในสังคมและสามารถน า
หลกัธรรมไปใชเ้ป็นเคร่ืองมือในการเรียนรู้  การท างานอยา่งมีคุณค่าต่อชีวติตนเองและสงัคม 
 
รหัสตัวช้ีวัด 
 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   ตัวช้ีวัด 
 
 
 



                                          หลักสูตรโรงเรียนดงสว่างวิทยา                                                            

๗๕ 
 

๕ ๒ 
๕ ๗ 

ค าอธิบายรายวิชา 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  
 

  
 
 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



                                          หลักสูตรโรงเรียนดงสว่างวิทยา                                                            

๗๖ 
 

๕ ๒ 
๕ ๗ 

 

โครงสร้างกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 
                                                              ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
 
รายวิชาพืน้ฐาน 
 พ๓๑๑๐๑   สุขศึกษา   จ านวน  ๒๐  ชัว่โมง ๐.๕  หน่วยกิต 

พ๓๑๑๐๒   สุขศึกษา  จ านวน  ๒๐  ชัว่โมง ๐.๕  หน่วยกิต 
พ๒๒๑๐๑   สุขศึกษา  จ านวน  ๒๐  ชัว่โมง ๐.๕  หน่วยกิต 
พ๓๒๑๐๒   สุขศึกษา  จ านวน  ๒๐  ชัว่โมง ๐.๕  หน่วยกิต 
พ๓๓๑๐๑   สุขศึกษา   จ านวน  ๒๐  ชัว่โมง ๐.๕  หน่วยกิต 
พ๓๓๑๐๒   สุขศึกษา  จ านวน  ๒๐  ชัว่โมง ๐.๕  หน่วยกิต 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

        



                                          หลักสูตรโรงเรียนดงสว่างวิทยา                                                            

๗๗ 
 

๕ ๒ 
๕ ๗ 

ค าอธิบายรายวิชาพืน้ฐาน 

พ๓๑๑๐๑  สุขศึกษา            กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา                                                            
ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ ๔  ภาคเรียนที่  ๑                   เวลา    ๒๐    ช่ัวโมง จ านวน  ๐.๕  หน่วยกิต 
............................................................................................................................................................ 

ศึกษาวิเคราะห์กระบวนการสร้างเสริมและด ารงประสิทธิภาพการท างานของระบบอวยัวะ
ต่างๆ  การวางแผนดูแลสุขภาพตามภาวการณ์เจริญเติบโตและพฒันาการของตนเองและบุคคล             
ในครอบครัว  อิทธิพลของครอบครัว  เพื่อน  สังคม  และวฒันธรรมที่มีต่อพฤติกรรมทางเพศและ      
การด าเนินชีวติ  ค่านิยมในเร่ืองเพศตามวฒันธรรมไทยและวฒันธรรมอ่ืนๆ    

ศึกษาสาเหตุและผลของความขดัแยง้ที่เกิดขึ้นระหว่างนักเรียนหรือเยาวชนในชุมชน  เพื่อหา
แนวทางและเลือกใชท้กัษะที่เหมาะสมในการป้องกนั  ลดความขดัแยง้  และการแกปั้ญหาเร่ืองเพศและ
ครอบครัว  บทบาทและความรับผิดชอบของบุคคลที่มีต่อการสร้างเสริมสุขภาพและการป้องกันโรค    
ในชุมชน  อิทธิพลของส่ือโฆษณาเก่ียวกับสุขภาพเพื่อการเลือกบริโภค  และการปฏิบตัิตนตามสิทธิ   
ของผูบ้ริโภค 

เพื่อให้มีความรู้  ความเขา้ใจ น าหลักการ  แนวคิดไปปรับปรุงและปฏิบตัิในการดูแลรักษา
สุขภาพ  เพือ่พฒันาคุณภาพชีวิตของตนเองและครอบครัว น้อมน าหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้
ในชีวติประจ าวนั มีคุณธรรมจริยธรรม ค่านิยมที่ดี   
 
รหัสตัวช้ีวัด  

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 

   
รวมจ านวน  ๙  ตัวช้ีวัด         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                          หลักสูตรโรงเรียนดงสว่างวิทยา                                                            

๗๘ 
 

๕ ๒ 
๕ ๗ 

 

ค าอธิบายรายวิชาพืน้ฐาน 
 พ๓๑๑๐๒      สุขศึกษา          กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา                                                             
ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ ๔  ภาคเรียนที่ ๒                             เวลา    ๒๐   ช่ัวโมง  จ านวน  ๐.๕  หน่วยกติ 

.......................................................................................................................................................... 
ศึกษาสาเหตุและเสนอแนวทางการป้องกนัการบาดเจบ็และการตายของคนไทย  การวางแผน

การพฒันาสุขภาพของตนเองและครอบครัว  แผนการพฒันาสมรรถภาพทางกายและสมรรถภาพทาง
กลไก  การมีส่วนร่วมในการป้องกันความเส่ียงต่อการใช้ยา  การใช้สารเสพติด  และความรุนแรง        
เพื่อสุขภาพของตนเอง  ครอบครัว  และสังคม  ผลกระทบที่เกิดจากการครอบครอง  การใช้และ          
การจ าหน่ายสารเสพติด  วธีิการช่วยฟ้ืนคืนชีพอยา่งถูกตอ้ง 

เพือ่เพือ่ใหมี้ความรู้  ความเขา้ใจ น าหลกัการ  แนวคิดไปปรับปรุงและปฏิบตัิในการดูแลรักษา
สุขภาพ  เพื่อพฒันาคุณภาพชีวิตของตนเองและครอบครัว   และสังคม น้อมน าหลกัปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพยีงมาใชใ้นชีวติประจ าวนั มีคุณธรรมจริยธรรม ค่านิยมที่ดี   

 
 
รหัสตัวช้ีวัด  
  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  ตัวช้ีวัด  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



                                          หลักสูตรโรงเรียนดงสว่างวิทยา                                                            

๗๙ 
 

๕ ๒ 
๕ ๗ 

                                                

อธิบายรายวิชาพืน้ฐาน 
พ๓๒๑๐๑   สุขศึกษา           กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา                                                              
ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ ๕  ภาคเรียนที่  ๑                                 เวลา    ๒๐  ช่ัวโมง  จ านวน  ๐.๕ หน่วยกิต 
............................................................................................................................................................. 

ศึกษากระบวนการสร้างเสริมและด ารงประสิทธิภาพการท างานของระบบอวยัวะต่างๆ      
การดูแลสุขภาพตามภาวะการเจริญเติบโตและพฒันาการของตนเองและบุคคลในครอบครัว  อิทธิพล
ของครอบครัว  เพื่อน สังคม และวฒันธรรมที่มีผลต่อพฤติกรรมทางเพศและการด าเนินชีวิต ค่านิยม    
ในเร่ืองเพศ  ตามวฒันธรรมไทยและวฒันธรรมอ่ืน ๆ  การใชท้กัษะที่เหมาะสมในการป้องกนั ลดความ
ขดัแยง้  และแกปั้ญหาเร่ืองเพศและครอบครัว  บทบาทและความรับผิดชอบของบุคคลที่มีต่อการสร้าง
เสริมสุขภาพและการป้องกันโรคในชุมชน  สาเหตุและแนวทางการป้องกันการเจ็บป่วยและการตาย    
ของไทย  

โดยน ากระบวน การสืบคน้ขอ้มูล   การอภิปราย กระบวนการกลุ่ม  แสดงบทบาทสมมุติ  
กระบวนการเรียนรู้ผา่นประสบการณ์  

เพือ่ใหเ้กิดความรู้ ความเขา้ใจ  น าหลกัการ  แนวคิดไปปรับปรุงและปฏิบตัิในการดูแลรักษา
สุขภาพ  เพื่อพฒันาคุณภาพชีวิตของตนเองและครอบครัว  และสังคม น้อมน าหลกัปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพยีงมาใชใ้นชีวติประจ าวนั มีคุณธรรมจริยธรรม ค่านิยมที่ดี   
 
รหัสตัวช้ีวัด 

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  ตัวช้ีวัด 

 
 
 

 
 

 
 



                                          หลักสูตรโรงเรียนดงสว่างวิทยา                                                            

๘๐ 
 

๕ ๒ 
๕ ๗ 

 

                                                ค าอธิบายรายวิชาพืน้ฐาน 
 พ๓๒๑๐๒      สุขศึกษา          กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา                                                             
ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ ๕  ภาคเรียนที่ ๒                                เวลา    ๒๐   ช่ัวโมง  จ านวน  ๐.๕  หน่วยกิต 

.......................................................................................................................................................... 
ศึกษาแผนการพฒันาสุขภาพของตนเองและครอบครัว  การมีส่วนร่วมและพฒันาสุขภาพของ

บุคคลในชุมชน  แผนการพฒันาสมรรถภาพทางกายและสมรรถภาพทางกลไก  การมีส่วนร่วมในการ
ป้องกนัความเส่ียงต่อการใชย้า  การใชส้ารเสพติด  และความรุนแรง  เพือ่สุขภาพของตนเอง  ครอบครัว  
และสังคม  การก าหนดแนวทางลดอุบัติเหตุและการมีส่วนร่วมในการสร้างเสริมความปลอดภัย           
ในชุมชน  ทกัษะการตดัสินใจและแกปั้ญหาในสถานการณ์ที่เส่ียงต่อสุขภาพความรุนแรง  และวิธีการ
ช่วยฟ้ืนคืนชีพอยา่งถูกตอ้ง 

เพื่อให้มีความรู้  ความเขา้ใจ น าหลักการ  แนวคิดไปปรับปรุงและปฏิบตัิในการดูแลรักษา
สุขภาพ  เพื่อพฒันาคุณภาพชีวิตของตนเองและครอบครัว  และสังคม น้อมน าหลกัปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพยีงมาใชใ้นชีวติประจ าวนั มีคุณธรรมจริยธรรม ค่านิยมที่ดี   

 
 
รหัสตัวช้ีวัด  
 
  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  ตัวช้ีวัด  

 

 

 

 

 

 

 



                                          หลักสูตรโรงเรียนดงสว่างวิทยา                                                            

๘๑ 
 

๕ ๒ 
๕ ๗ 

 

ค าอธิบายรายวิชาพืน้ฐาน 
พ๓๓๑๐๑    สุขศึกษา            กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 
ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ ๖  ภาคเรียนที่  ๑                                เวลา    ๒๐  ช่ัวโมง  จ านวน  ๐.๕ หน่วยกติ 
............................................................................................................................................................                                                                                                     
 

ศึกษากระบวนการสร้างเสริมและด ารงประสิทธิภาพการท างานของระบบอวยัวะต่างๆ      
การดูแลสุขภาพตามภาวะการเจริญเติบโตและพฒันาการของตนเองและบุคคลในครอบครัว  อิทธิพล
ของครอบครัว  เพื่อน สังคม และวฒันธรรมที่มีผลต่อพฤติกรรมทางเพศและการด าเนินชีวิต ค่านิยม     
ในเร่ืองเพศ  ตามวฒันธรรมไทยและวฒันธรรมอ่ืน ๆ  บทบาทและความรับผดิชอบของบุคคลที่มีต่อการ
สร้างเสริมสุขภาพและการป้องกนัโรคในชุมชน  สิทธิผูบ้ริโภค  แผนการพฒันาสุขภาพของตนเองและ
ครอบครัวและการมีส่วนร่วมในการสร้างเสริมพฒันาสุขภาพของบุคคลในชุมชน  

โดยน ากระบวน การสืบคน้ขอ้มูล   การอภิปราย กระบวนการกลุ่ม  แสดงบทบาทสมมุติ  
กระบวนการเรียนรู้ผา่นประสบการณ์  

เพือ่ใหเ้กิดความรู้ ความเขา้ใจ  น าหลกัการ  แนวคิดไปปรับปรุงและปฏิบตัิในการดูแลรักษา
สุขภาพ  เพื่อพฒันาคุณภาพชีวิตของตนเองและครอบครัว   และสังคม น้อมน าหลกัปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพยีงมาใชใ้นชีวติประจ าวนั มีคุณธรรมจริยธรรม ค่านิยมที่ดี   
 
รหัสตัวช้ีวัด 

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  ตัวช้ีวัด 

  
 
 
 
 
 
 



                                          หลักสูตรโรงเรียนดงสว่างวิทยา                                                            

๘๒ 
 

๕ ๒ 
๕ ๗ 

ค าอธิบายรายวิชาพืน้ฐาน 
 พ ๓๓๑๐๒  สุขศึกษา      กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา                                                           
ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ ๖ ภาคเรียนที่  ๒               เวลา    ๒๐  ช่ัวโมง  จ านวน  ๑  หน่วยกิต 
.............................................................................................................................................................  

ศึกษาแผนการพฒันาสุขภาพทางกายและสุขภาพทางกลไก   การมีส่วนร่วมในการป้องกัน
ความเส่ียงต่อการใชย้า  การใชส้ารเสพติด  และความรุนแรง  เพื่อสุขภาพของตนเอง  ครอบครัว  และ
สงัคม ผลกระทบที่เกิดจากการครอบครอง  การใช ้ และการจ าหน่ายสารเสพติด  ปัจจยัที่มีผลกระทบต่อ
สุขภาพหรือความรุนแรงของคนไทยและแนวทางป้องกัน   ทักษะการตัดสินใจและแก้ปัญหา               
ในสถานการณ์ที่เส่ียงต่อสุขภาพความรุนแรง  การก าหนดแนวทางลดอุบติัเหตุและการมีส่วนร่วมใน
การสร้างเสริมความปลอดภยัในชุมชน  และวธีิการช่วยฟ้ืนคืนชีพอยา่งถูกตอ้ง 

เพือ่เพือ่ใหมี้ความรู้  ความเขา้ใจ น าหลกัการ  แนวคิดไปปรับปรุงและปฏิบตัิในการดูแลรักษา
สุขภาพ  เพือ่พฒันาคุณภาพชีวติของตนเองและครอบครัว  และสงัคม นอ้มน าหลกัปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพยีงมาใชใ้นชีวติประจ าวนั มีคุณธรรมจริยธรรม ค่านิยมที่ดี   

 
รหัสตัวช้ีวัด 
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  ตัวช้ีวัด 
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๘๓ 
 

๕ ๒ 
๕ ๗ 

ค าอธิบายรายวิชา 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
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๘๔ 
 

๕ ๒ 
๕ ๗ 

 

 

โครงสร้างกลุ่มสาระการเรียนรู้  ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 

 

รายวิชาพืน้ฐาน 

ศ๓๑๑๐๑ ศิลปะ   จ านวน  ๒๐  ชัว่โมง                     ๐.๕  หน่วยกิต 
ศ๓๑๑๐๒ ศิลปะ   จ านวน  ๒๐  ชัว่โมง                     ๐.๕  หน่วยกิต 
ศ๓๒๑๐๑  ศิลปะ  จ านวน  ๒๐  ชัว่โมง                     ๐.๕   หน่วยกิต 
ศ๓๒๑๐๒ ศิลปะ  จ านวน  ๒๐  ชัว่โมง                     ๐.๕  หน่วยกิต 
ศ๓๓๑๐๑ ศิลปะ   จ านวน  ๒๐  ชัว่โมง                     ๐.๕  หน่วยกิต 
ศ๓๓๑๐๒ ศิลปะ   จ านวน  ๒๐  ชัว่โมง                     ๐.๕  หน่วยกิต 
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๘๕ 
 

๕ ๒ 
๕ ๗ 

ค าอธิบายรายวิชาพืน้ฐาน 
ศ๓๑๑๐๑   ศิลปะ    กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ                                                 
ช้ันมัธยมศึกษาปีที่  ๔  ภาคเรียนที่ ๑                   เวลา    ๒๐     ช่ัวโมง  จ านวน  ๐.๕  หน่วยกิต 

............................................................................................................................................................. 
สาระที่  ๑ ทัศนศิลป์       มาตรฐาน     ๑.๑     และ ๑.๒    

ศึกษา   บรรยาย  วิเคราะห์การใช้ทัศนธาตุและหลักการออกแบบในการส่ือความหมาย        
ในรูปแบบต่าง ๆ จุดประสงคแ์ละเน้ือหาของงานทศันศิลป์  โดยใชศ้พัทท์างทศันศิลป์ และการเลือกใช้
วสัดุ อุปกรณ์และเทคนิคของศิลปินในการแสดงออกทางทศันศิลป์ 

โดยการใชท้กัษะและเทคนิคในการใชว้สัดุ อุปกรณ์  กระบานการในการสร้างงานทศันศิลป์ 

เพื่อสามารถวิเคราะห์เปรียบเทียบงานทศันศิลป์ในรูปแบบตะวนัออกและรูปแบบตะวันตก  
ไดอ้ยา่งเห็นคุณค่า 
 

รหัสตัวช้ีวัด 

                        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      ตัวช้ีวัด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



                                          หลักสูตรโรงเรียนดงสว่างวิทยา                                                            

๘๖ 
 

๕ ๒ 
๕ ๗ 

ค าอธิบายรายวิชาพืน้ฐาน 
ศ๓๑๑๐๒   ศิลปะ   กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ                                                 
ช้ันมัธยมศึกษาปีที่  ๔  ภาคเรียนที่ ๒                   เวลา    ๒๐     ช่ัวโมง  จ านวน  ๐.๕  หน่วยกิต 

............................................................................................................................................................. 
สาระที่  ๒ ดนตรี     มาตรฐาน     ศ๒.๑     และ ศ๒.๒    
                   เปรียบเทียบรูปแบบของบทเพลง และวงดนตรีสากลแต่ละประเภท จ าแนกประเภทและ
รูปแบบของวงดนตรีทั้งไทยและสากล อธิบายเหตุผลที่คนต่างวฒันธรรมสร้างสรรคง์านดนตรี    
แตกต่างกนั อ่านเขียน โนต้ดนตรีไทยและสากลในอตัราจงัหวะต่างๆกนั 
                  วเิคราะห์รูปแบบของดนตรีไทย และดนตรีในยคุสมยัต่างๆวิเคราะห์สถานะสร้างสงัคม      
นกัดนตรีในวฒันธรรมต่างๆ 
สาระที่  ๓ นาฏศิลป์   มาตรฐาน     ศ๓.๑  และ ศ๓.๒ 
                   มีทกัษะในการแสดงหลากหลายรูปแบบ สร้างสรรคล์ะครสั้นในรูปแบบที่ช่ืนชอบ             
ใชค้วามคิดริเร่ิมในการแสดงนาฏศิลป์เป็นคู่และหมู่ 
                  เปรียบเทียบการน าการแสดงไปใชใ้นโอกาสต่างๆ อภิปรายบทบาทของบุคคลส าคญั         
ในวงการนาฏศิลป์และการละครของประเทศไทยในยคุสมยัต่างๆ 
 
รหัสตัวช้ีวัด 
                  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    ตัวช้ีวัด 
 
 
 
 
 
 
 

 



                                          หลักสูตรโรงเรียนดงสว่างวิทยา                                                            

๘๗ 
 

๕ ๒ 
๕ ๗ 

 

ค าอธิบายรายวิชาพืน้ฐาน 
ศ๓๑๒๐๑   เคร่ืองป้ันดินเผา   กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ                                                 
ช้ันมัธยมศึกษาปีที่  ๔  ภาคเรียนที่ ๑                   เวลา    ๔๐     ช่ัวโมง  จ านวน  ๑.๐  หน่วยกิต 

............................................................................................................................................................. 
 
 ศึกษาเก่ียวกับงานเคร่ืองป้ันดินเผาทัว่ไปประเภทอุณหภูมิต ่า ดินป้ันธรรมชาติในท้องถ่ิน       
การผสมดินป้ันกับวตัถุดิบ เคร่ืองมือ วสัดุ อุปกรณ์ การสร่างเตาอย่างง่าย ความปลอดภัยในการ
ปฏิบตัิงาน การเตรียมดินป้ัน การออกแบบผลิตภณัฑ์ การขึ้นรูปและตกแต่งผลิตภณัฑ์ด้วยวิธีต่างๆ     
การเผาอุณหภูมิต ่าอยา่งง่าย ในเตาที่สร้างขึ้นเองเช่นป๊ีบ กระป๋อง ฯลฯ เทคนิควธีิเผา 
 ปฏิบติังานออกแบบผลิตภณัฑรู์ปแบบต่างๆ เตรียมดินป้ันขึ้นรูปและตกแต่งผลิตภณัฑด์ว้ยวิธี
ต่างๆ เผาผลิตภณัฑอุ์ณหภูมิในเตาที่สร้างขึ้นเองส ารวจแหล่งวสัดุ และแหล่งจ าหน่ายในทอ้งถ่ิน ค  านวณ
ค่าใชจ่้ายก าหนดราคาขาย และจดัจ าหน่าย 
 เพือ่ใหมี้ความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัคุณสมบติัของเคร่ืองป้ันวธีิการป้ันและเผา สามารถออกแบบ
ขึ้นรูปและเผาผลิตภณัฑอุ์ณหภูมิต ่าในเตาที่สร้างขึ้นเองและจ าหน่ายได ้

ผลการเรียนรู้ 

๑. ศึกษาเก่ียวกบังานป้ันดินเผาทัว่ไปประเภทอุณหภูมิต ่าและการผสมดินป้ันกบัวตัถุดิบ 

๒. ศึกษาเก่ียวกบั เคร่ืองมือ วสัดุ อุปกรณ์ การสร้างเตาเผาอยา่งง่าย 

๓. ศึกษาเก่ียวกบัความปลอดภยัในการปฏิบติังานป้ัน การเตรียมดินป้ัน 

๔. ปฏิบติังานออกแบบผลิตภณัฑรู์ปแบบต่างๆและตกแต่งผลิตภณัฑด์ว้ยวธีิการต่างๆ 

๕. ปฏิบติัการเผาผลิตภณัฑ ์อุณหภูมิต ่าในเตาที่สร่างขึ้นเอง 

๖. ส ารวจแหล่งวสัดุ และแหล่งจ าหน่ายในทอ้งถ่ิน ค  านวณค่าใชจ่้าย ก าหนดราคาขาย  

      และจ าหน่าย 

๗.  มีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัคุณสมบติัของดินป้ัน วธีิการป้ันและเผาและจ าหน่ายได ้

   รวมทั้งหมด ๗ ผลการเรียนรู้ 

 



                                          หลักสูตรโรงเรียนดงสว่างวิทยา                                                            

๘๘ 
 

๕ ๒ 
๕ ๗ 

ค าอธิบายรายวิชาพืน้ฐาน 
ศ๓๒๑๐๑   ศิลปะ    กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ                                                 
ช้ันมัธยมศึกษาปีที่  ๕  ภาคเรียนที่ ๑                   เวลา    ๒๐     ช่ัวโมง  จ านวน  ๐.๕  หน่วยกิต 

............................................................................................................................................................. 
สาระที่  ๑ ทัศนศิลป์                    มาตรฐาน     ๑.๑     และ ๑.๒    

ศึกษา  วเิคราะห์และอธิบายจุดมุ่งหมายของศิลปินในการเลือกใชว้สัดุ อุปกรณ์ เทคนิค และ
เน้ือหาเพื่อการสร้างสรรคง์านทศันศิลป์  และระบุงานทศันศิลป์ของศิลปินที่มีช่ือเสียง และบรรยาย     
ผลตอบรับทางสงัคม 

โดยการสร้างสรรคง์านทศันศิลป์ดว้ยเทคโนโลยต่ีาง ๆ โดยเนน้หลกัการออกแบบและการจดั
องคป์ระกอบศิลป์   และออกแบบงานทศันศิลป์ไดเ้หมาะกับโอกาสและสถานที่ เพื่อประเมินและ
วจิารณ์งานทศันศิลป์โดยใชท้ฤษฏีการวจิารณ์ศิลปะอยา่งเห็นคุณค่า 
 

รหัสตัวช้ีวัด 
 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     ตัวช้ีวัด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



                                          หลักสูตรโรงเรียนดงสว่างวิทยา                                                            

๘๙ 
 

๕ ๒ 
๕ ๗ 

ค าอธิบายรายวิชาพืน้ฐาน 
ศ๓๒๑๐๒   ศิลปะ    กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ                                                 
ช้ันมัธยมศึกษาปีที่  ๕  ภาคเรียนที่ ๒                   เวลา    ๒๐     ช่ัวโมง  จ านวน  ๐.๕  หน่วยกิต 

............................................................................................................................................................. 
สาระที่  ๒ ดนตรี                  มาตรฐาน     ศ๒.๑     และ ศ๒.๒    
                       อธิบายเหตุผลที่คนต่างวฒันธรรมสร้างสรรคง์านดนตรีแตกต่างกนั อ่าน เขียน โนต้ดนตรี
ไทยและสากลในอตัราจงัหวะต่างๆ ร้องเพลง หรือเล่นดนตรีเด่ียวและรวมวง โดยเนน้เทคนิคการ
แสดงออกและคุณภาพของการแสดงออก 
                       วเิคราะห์สถานะทางสงัคมของนกัดนตรีในวฒันธรรมต่างๆ เปรียบเทียบลกัษณะเด่น    
ของดนตรีในวฒันธรรมต่างๆ 
สาระที่  ๓ นาฏศิลป์                 มาตรฐาน     ศ๓.๑     และ ศ๓.๒    
                   วจิารณ์การแสดงตามหลกันาฏศิลป์และการละคร วเิคราะห์แก่นของการแสดงนาฏศิลป์และ
การละครที่ตอ้งการส่ือความหมายในการแสดง บรรยายและวเิคราะห์อิทธิพลของเคร่ืองแต่งกาย แสง สี 
เสียง ฉาก อุปกรณ์ และสถานที่ที่มีผลต่อการแสดง 

บรรยายววิฒันาการของนาฏศิลป์และการละครไทยตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบนั น าเสนอแนวคิด
ในการอนุรักษน์าฏศิลป์ไทย 
 
รหัสตัวช้ีวัด 
 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     ตัวช้ีวัด 
 
 
 
 
 
 
 



                                          หลักสูตรโรงเรียนดงสว่างวิทยา                                                            

๙๐ 
 

๕ ๒ 
๕ ๗ 

 

ค าอธิบายรายวิชาพืน้ฐาน 
ศ๓๓๑๐๑   ศิลปะ    กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ                                                 
ช้ันมัธยมศึกษาปีที่  ๖  ภาคเรียนที่ ๑                   เวลา    ๒๐     ช่ัวโมง  จ านวน  ๐.๕  หน่วยกิต 

............................................................................................................................................................. 
สาระที่  ๑ ทัศนศิลป์                  มาตรฐาน     ๑.๑     และ ๑.๒    

ศึกษา  เปรียบเทียบความแตกต่างของจุดประสงคใ์นการสร้างสรรคง์านทศันศิลป์ของ
วฒันธรรมไทยและสากล 

โดยการสร้างสรรคง์านทศันศิลป์ไทย สากลโดยศึกษาจากแนวคิดและวธีิการสร้างงาน      
ของศิลปินที่ตนช่ืนชอบ   และวาดภาพระบายสีเป็นภาพลอ้เลียนหรือภาพการ์ตูนเพือ่แสดงความคิดเห็น
เก่ียวกบัสภาพสงัคมในปัจจุบนั 

เพือ่จดักลุ่มงานทศันศิลป์เพือ่สะทอ้นพฒันาการและความกา้วหนา้ของตนเองอยา่งช่ืนชม
และเห็นคุณค่า 
 

รหัสตัวช้ีวัด         
 ศ๑.๑ม.๔-๖/๙ ,ศ๑.๑ม.๔-๖/๑๐,ศ๑.๑ม.๔-๖/๑๑,ศ๑.๒ม.๔-๖/๓ 

 

รวมทั้งหมด    ๔   ตัวช้ีวัด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                          หลักสูตรโรงเรียนดงสว่างวิทยา                                                            

๙๑ 
 

๕ ๒ 
๕ ๗ 

ค าอธิบายรายวิชาพืน้ฐาน 
ศ๓๓๑๐๒   ศิลปะ    กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ                                                 
ช้ันมัธยมศึกษาปีที่  ๖  ภาคเรียนที่ ๒                   เวลา    ๒๐     ช่ัวโมง  จ านวน  ๐.๕  หน่วยกิต 

............................................................................................................................................................. 
สาระที่  ๒ ดนตรี                  มาตรฐาน     ศ๒.๑     และ ศ๒.๒    

สร้างเกณฑส์ าหรับประเมินคุณภาพการประพนัธ์และการเล่นดนตรีของตนเองและผูอ่ื้นได้
อย่างเหมาะสม เปรียบเทียบอารมณ์และความรู้สึกที่ได้รับจากงานดนตรีที่มาจากวฒันธรรมต่างกัน       
น าดนตรีไปประยกุตใ์ชใ้นงานอ่ืนๆ 

อธิบายบทบาทของดนตรีในการสะท้อนแนวความคิดและค่านิยมที่เปล่ียนไปของคน          
ในสงัคม น าเสนอแนวทางในการส่งเสริมและอนุรักษด์นตรีในฐานะมรดกของชาติ 
สาระที่  ๓ นาฏศิลป์             มาตรฐาน     ศ๓.๑     และ ศ๓.๒    

พัฒนาและใช้เกณฑ์การประเมินในการประเมินการแสดง วิ เคราะห์ท่ าทาง  และ                 
การเคล่ือนไหวของผูค้นในชีวติประจ าวนัและน ามาประยกุตใ์ชใ้นการแสดง 

บรรยายววิฒันาการของนาฏศิลป์และการละครไทยตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบนั น าเสนอแนวคิด
ในการอนุรักษน์าฏศิลป์ไทย 
 
รหัสตัวช้ีวัด 
              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     ตัวช้ีวัด 
 
 
 
 

 
 
  
 

 



                                          หลักสูตรโรงเรียนดงสว่างวิทยา                                                            

๙๒ 
 

๕ ๒ 
๕ ๗ 

ค าอธิบายรายวิชา 
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลย ี

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 



                                          หลักสูตรโรงเรียนดงสว่างวิทยา                                                            

๙๓ 
 

๕ ๒ 
๕ ๗ 

 

โครงสร้างกลุ่มสาระการเรียนรู้  ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลย ี  
 

รายวิชาพืน้ฐาน 
 ง๓๑๑๐๑ การงานอาชีพ  ๒ ชัว่โมง/สปัดาห์/ภาค  ๑.๐  หน่วยกิต 
 ง๓๑๑๐๒ การงานอาชีพ  ๒ ชัว่โมง/สปัดาห์/ภาค  ๑.๐  หน่วยกิต 
 ง๓๒๑๐๑ การงานอาชีพ  ๒ ชัว่โมง/สปัดาห์/ภาค  ๑.๐  หน่วยกิต 

ง๓๒๑๐๒  การงานอาชีพ  ๒ ชัว่โมง/สปัดาห์/ภาค  ๑.๐  หน่วยกิต 
ง๓๓๑๐๑  การงานอาชีพ  ๒ ชัว่โมง/สปัดาห์/ภาค  ๑.๐  หน่วยกิต 
ง๓๓๑๐๒ การงานอาชีพ  ๒ ชัว่โมง/สปัดาห์/ภาค  ๑.๐  หน่วยกิต 

 
รายวิชาเพิ่มเติม 
 ง๓๐๒๔๒ วชิาแอนิเมชัน่   ๒ ชัว่โมง/สปัดาห์/ภาค ๑.๐ หน่วยกิต 
 ง๓๐๒๔๓ วชิาการสร้างเวบ็ไซต ์  ๒ ชัว่โมง/สปัดาห์/ภาค ๑.๐ หน่วยกิต 
 ง๓๐๒๔๔ วชิาโครงงานคอมพวิเตอร์ ๒ ชัว่โมง/สปัดาห์/ภาค ๑.๐ หน่วยกิต 
 ง๓๐๒๔๕ วชิาภาษาซี   ๒ ชัว่โมง/สปัดาห์/ภาค ๑.๐ หน่วยกิต 
 ง๓๐๒๖๒ วชิาการแปรรูปผลิตภณัฑ ์ ๒ ชัว่โมง/สปัดาห์/ภาค ๑.๐ หน่วยกิต 
 ง๓๐๒๖๑ วชิาเกษตรแบบเศรษฐกิจพอเพียง ๒ ชัว่โมง/สปัดาห์/ภาค    ๑.๐ หน่วยกิต 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                          หลักสูตรโรงเรียนดงสว่างวิทยา                                                            

๙๔ 
 

๕ ๒ 
๕ ๗ 

ค าอธิบายรายวิชาพืน้ฐาน 

ง๓๑๑๐๑   การงานอาชีพ                            กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
ช้ันมัธยมศึกษาปีที่  ๔  ภาคเรียนที่  ๑                   เวลา   ๔๐   ช่ัวโมง            จ านวน  ๑.๐  หน่วยกิต 

............................................................................................................................................................. 
 

ผูเ้รียนศึกษาคน้ควา้และมีความรู้ ความเขา้ใจ ความหมาย ความส าคญั ประโยชน์การปลูกพืช   
ประเภทและชนิดของพชื  รู้จกัการส ารวจและวเิคราะห์ขอ้มูลเพือ่การปลูกพชื     ปัจจยัส าคญัในการปลูก
พชื   เคร่ืองมือและวสัดุอุปกรณ์ในการปลูกพชื  หลกัการ  วธีิการ ขั้นตอนหรือกระบวนการการปลูกพืช
ไร่  การปลูกพชืสวน  การปฏิบติัดูแลบ ารุงรักษาพชื  การจดัการหลงัการเก็บเก่ียวผลผลิตพชื  

ผูเ้รียนสามารถปฏิบตัิการปลูกพืชตามขอ้มูลจากการส ารวจ โดยด าเนินการตามหลักการ 
วิธีการ ขั้นตอนหรือกระบวนการการปลูกพืช    เพื่อการฝึกทกัษะกระบวนการในการท างาน รู้จกัการ
ท างานร่วมกบัผูอ่ื้นอยา่งมีความสุข   การวางแผนหรือใชก้ระบวนการในการท างาน  เป็นการแสวงหา
ความรู้และประสบการณ์จากการปลูกพชื   เพือ่การบริโภคในครัวเรือนหรือการคา้ 

ผูเ้รียนมีคุณธรรม จริยธรรม  มีลกัษณะนิสยัที่ดีในการท างาน  มีความขยนั อดทน รับผิดชอบ  
ตรงต่อเวลา  ซ่ือสัตย ์ เสียสละและมีจิตสาธารณะ  รู้จกัใชเ้วลา  ใชพ้ลงังานและทรัพยากรอย่างคุม้ค่า
และย ัง่ยนืเพือ่การอนุรักษพ์ลงังานและส่ิงแวดลอ้ม 
  

รหัสตัวช้ีวัด 

 ง๑.๑  ม.๔-๖/๑ ม.๔-๖/๒ ม.๔-๖/๓ 

 ง๔.๑ ม.๔-๖/๑ ม.๔-๖/๒ ม.๔-๖/๓ 

 

รวมทั้งหมด    ๖   ตัวช้ีวัด 
 

 

 



                                          หลักสูตรโรงเรียนดงสว่างวิทยา                                                            

๙๕ 
 

๕ ๒ 
๕ ๗ 

ค าอธิบายรายวิชาพืน้ฐาน 
ง๓๑๑๐๒  การงานอาชีพ                           กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลย ี
ช้ันมัธยมศึกษาปีที่  ๔  ภาคเรียนที่  ๒                       เวลา   ๔๐   ช่ัวโมง  จ านวน  ๑  หน่วยกิต 

............................................................................................................................................................. 
ผูเ้รียนศึกษาคน้ควา้และมีความรู้ ความเขา้ใจ ความหมาย ความส าคญั ประโยชน์ ประเภท

และชนิดการวสัดุเหลือใช้ เคร่ืองมือและวสัดุอุปกรณ์ในการงานประดิษฐ์แต่ละประเภท  หลักการ  
วิธีการออกแบบส่ิงประดิษฐ์ ขั้นตอนการประดิษฐ์ช้ินงานไดแ้ก่ การประดิษฐ์ของเล่น การประดิษฐ ์  
ของใช ้การจดัการ การดูแลบ ารุงรักษาหรือ การจดัจ าหน่ายและการขนส่ง 

ผูเ้รียนสามารถประดิษฐ์ของเล่น การประดิษฐ์ของใช ้โดยการท างานร่วมกนัเป็นกลุ่มและ
สามารถท างานกบัผูอ่ื้นไดอ้ยา่งมีความสุข  มีการวางแผนหรือมีกระบวนการในการท างานเพื่อให้เกิด
ทักษะการแสวงหาความรู้และประสบการณ์ในการประดิษฐ์ของเล่น การประดิษฐ์ของใช้ได ้              
เตม็ความสามารถ 

ผูเ้รียนมีคุณธรรม จริยธรรมหรือมีลักษณะนิสัยในการท างานที่ ดี  มีความขยนั อดทน 
รับผดิชอบ  ตรงต่อเวลา  ซ่ือสัตย ์ เสียสละและมีจิตสาธารณะ  รู้จกัใชเ้วลา  ใชพ้ลงังานและทรัพยากร
อยา่งคุม้ค่าและย ัง่ยนืเพือ่การอนุรักษพ์ลงังานและส่ิงแวดลอ้ม 

 

รหัสตัวช้ีวัด 

 ง๑.๑  ม.๔-๖/๑ ม.๔-๖/๒ ม.๔-๖/๓ 

 ง๔.๑ ม.๔-๖/๑ ม.๔-๖/๒ ม.๔-๖/๓ 

 

รวมทั้งหมด    ๖   ตัวช้ีวัด 
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๙๖ 
 

๕ ๒ 
๕ ๗ 

 

 

 

 

ค าอธิบายรายวิชาพืน้ฐาน 

ง๓๒๑๐๑   การงานอาชีพ                                        กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลย ี
ช้ันมัธยมศึกษาปีที่  ๕  ภาคเรียนที่  ๑                         เวลา   ๔๐   ช่ัวโมง  จ านวน  ๑  หน่วยกิต 

............................................................................................................................................................. 
 

               ผูเ้รียนศึกษาคน้ควา้และมีความรู้ ความเขา้ใจ ความหมาย ความส าคญั ประโยชน์ ประเภทและ
ชนิดของงานช่างที่มีความจ าเป็นต่อชีวิตประจ าวนั เคร่ืองมือและวสัดุอุปกรณ์ในการงานช่างพื้นฐาน    
แต่ละประเภท  หลกัการ  วธีิการออกแบบเก่ียวกบังานช่าง ขั้นตอนการปฏิบตัิงาน กระบวนการท างาน 
การจดัการ การดูแลบ ารุงรักษาหรือ การจดัจ าหน่ายและการขนส่ง 
              ผูเ้รียนสามารถปฏิบัติเก่ียวกับงานช่างที่จ  าเป็นต่อชีวิตประจ าวนั โดยการท างานร่วมกัน         
เป็นกลุ่มและสามารถท างานกบัผูอ่ื้นไดอ้ยา่งมีความสุข  มีการวางแผนหรือมีกระบวนการในการท างาน
เพือ่ใหเ้กิดทกัษะการแสวงหาความรู้และประสบการณ์เก่ียวกบังานช่างที่จ  าเป็นต่อชีวิตประจ าวนัไดเ้ต็ม
ความสามารถ 
              ผู ้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรมหรือมีลักษณะนิสัยในการท างานที่ ดี   มีความขยนั อดทน 
รับผดิชอบ  ตรงต่อเวลา  ซ่ือสัตย ์ เสียสละและมีจิตสาธารณะ  รู้จกัใชเ้วลา  ใชพ้ลงังานและทรัพยากร
อยา่งคุม้ค่าและย ัง่ยนืเพือ่การอนุรักษพ์ลงังานและส่ิงแวดลอ้ม 

 

รหัสตัวช้ีวัด 

 ง๑.๑  ม.๔-๖/๑ ม.๔-๖/๒ ม.๔-๖/๓ 

 ง๔.๑ ม.๔-๖/๑ ม.๔-๖/๒ ม.๔-๖/๓ 

 

รวมทั้งหมด    ๖   ตัวช้ีวัด 
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๙๗ 
 

๕ ๒ 
๕ ๗ 

 

 

ค าอธิบายรายวิชาพืน้ฐาน 

 ง๓๒๑๐๒  การงานอาชีพ                                       กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลย ี
 ช้ันมัธยมศึกษาปีที่  ๕  ภาคเรียนที่  ๒                        เวลา   ๔๐   ช่ัวโมง  จ านวน  ๑  หน่วยกิต 

............................................................................................................................................................. 
 

               ผูเ้รียนศึกษาคน้ควา้และมีความรู้ ความเขา้ใจ ความหมาย ความส าคญั ประโยชน์ ประเภทและ
ชนิดของงานอาชีที่ประสบความส าเร็จ เคร่ืองมือและวสัดุอุปกรณ์ที่ใช้กับงานอาชีพที่สนใจแต่ละ
ประเภท  หลักการ  วิธีการออกแบบเก่ียวกับงานอาชีพ ขั้นตอนการปฏิบตัิงาน กระบวนการท างาน      
การจดัการ การดูแลบ ารุงรักษาหรือ การจดัจ าหน่ายและการขนส่งที่เก่ียวกบัอาชีพ 
              ผูเ้รียนสามารถปฏิบติังานเก่ียวกบัอาชีพที่สนใจ และอาชีพที่จ  าเป็นต่อการด ารงชีวิตประจ าวนั 
โดยการท างานร่วมกันเป็นกลุ่มและสามารถท างานกับผูอ่ื้นได้อย่างมีความสุข  มีการวางแผนหรือ          
มีกระบวนการในการท างานเพื่อให้เกิดทกัษะการแสวงหาความรู้และประสบการณ์เก่ียวกบังานอาชีพ    
ที่สนใจ และอาชีพที่จ  าเป็นต่อชีวติประจ าวนัไดเ้ตม็ความสามารถ 

              ผู ้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรมหรือมีลักษณะนิสัยในการท างานที่ ดี   มีความขยนั อดทน 
รับผดิชอบ  ตรงต่อเวลา  ซ่ือสัตย ์ เสียสละและมีจิตสาธารณะ  รู้จกัใชเ้วลา  ใชพ้ลงังานและทรัพยากร
อยา่งคุม้ค่าและย ัง่ยนืเพือ่การอนุรักษพ์ลงังานและส่ิงแวดลอ้ม 
 

 

รหัสตัวช้ีวัด 

 ง๑.๑  ม.๔-๖/๑ ม.๔-๖/๒ ม.๔-๖/๓ 

 ง๔.๑ ม.๔-๖/๑ ม.๔-๖/๒ ม.๔-๖/๓ 

 

รวมทั้งหมด    ๖   ตัวช้ีวัด 
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๙๘ 
 

๕ ๒ 
๕ ๗ 

 

 

 

ค าอธิบายรายวิชาพืน้ฐาน 

  ง๓๓๑๐๑  การงานอาชีพ                                    กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลย ี
  ช้ันมัธยมศึกษาปีที่  ๖  ภาคเรียนที่  ๑                    เวลา   ๔๐   ช่ัวโมง            จ านวน  ๑  หน่วยกิต 

............................................................................................................................................................. 
 

               ผูเ้รียนศึกษาคน้ควา้และมีความรู้ ความเขา้ใจ ความหมาย ความส าคญั ประโยชน์ ประเภทและ
ชนิดของงานอาชีที่ประสบความส าเร็จ เคร่ืองมือและวสัดุอุปกรณ์ที่ใช้กับงานอาชีพที่สนใจแต่ละ
ประเภท  หลักการ  วิธีการออกแบบเก่ียวกับงานอาชีพ ขั้นตอนการปฏิบตัิงาน กระบวนการท างาน     
การจดัการ การดูแลบ ารุงรักษาหรือ การจดัจ าหน่ายและการขนส่งที่เก่ียวกบัอาชีพ 
              ผูเ้รียนสามารถปฏิบติังานเก่ียวกบัอาชีพที่สนใจ และอาชีพที่จ  าเป็นต่อการด ารงชีวิตประจ าวนั 
โดยการท างานร่วมกนัเป็นกลุ่มและสามารถท างานกับผูอ่ื้นได้อย่างมีความสุข  มีการวางแผนหรือมี
กระบวนการในการท างานเพื่อให้เกิดทกัษะการแสวงหาความรู้และประสบการณ์เก่ียวกับงานอาชีพ      
ที่สนใจ และอาชีพที่จ  าเป็นต่อชีวติประจ าวนัไดเ้ตม็ความสามารถ 

              ผู ้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรมหรือมีลักษณะนิสัยในการท างานที่ ดี   มีความขยนั อดทน 
รับผดิชอบ  ตรงต่อเวลา  ซ่ือสัตย ์ เสียสละและมีจิตสาธารณะ  รู้จกัใชเ้วลา  ใชพ้ลงังานและทรัพยากร
อยา่งคุม้ค่าและย ัง่ยนืเพือ่การอนุรักษพ์ลงังานและส่ิงแวดลอ้ม 

 

รหัสตัวช้ีวัด 

 ง๑.๑  ม.๔-๖/๑ ม.๔-๖/๒ ม.๔-๖/๓ 

 ง๔.๑ ม.๔-๖/๑ ม.๔-๖/๒ ม.๔-๖/๓ 

 

รวมทั้งหมด    ๖   ตัวช้ีวัด 
 

 
 

 

 

 

 



                                          หลักสูตรโรงเรียนดงสว่างวิทยา                                                            

๙๙ 
 

๕ ๒ 
๕ ๗ 

 

 

ค าอธิบายรายวิชาพืน้ฐาน 

  ง๓๓๑๐๒  การงานอาชีพ                             กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลย ี
  ช้ันมัธยมศึกษาปีที่  ๖  ภาคเรียนที่  ๒                       เวลา   ๔๐   ช่ัวโมง            จ านวน  ๑  หน่วยกิต 

............................................................................................................................................................. 
 

               ผูเ้รียนศึกษาคน้ควา้และมีความรู้ ความเขา้ใจ ความหมาย ความส าคญั ประโยชน์ ประเภทและ
ชนิดของงานอาชีที่ประสบความส าเร็จ เคร่ืองมือและวสัดุอุปกรณ์ที่ใช้กับงานอาชีพที่สนใจแต่ละ
ประเภท  หลักการ  วิธีการออกแบบเก่ียวกับงานอาชีพ ขั้นตอนการปฏิบตัิงาน กระบวนการท างาน      
การจดัการ การดูแลบ ารุงรักษาหรือ การจดัจ าหน่ายและการขนส่งที่เก่ียวกบัอาชีพ 
              ผูเ้รียนสามารถปฏิบติังานเก่ียวกบัอาชีพที่สนใจ และอาชีพที่จ  าเป็นต่อการด ารงชีวิตประจ าวนั 
โดยการท างานร่วมกันเป็นกลุ่มและสามารถท างานกับผูอ่ื้นได้อย่างมีความสุข  มีการวางแผนหรือ          
มีกระบวนการในการท างานเพื่อให้เกิดทกัษะการแสวงหาความรู้และประสบการณ์เก่ียวกบังานอาชีพ    
ที่สนใจ และอาชีพที่จ  าเป็นต่อชีวติประจ าวนัไดเ้ตม็ความสามารถ 

              ผูเ้รียนมีคุณธรรม จริยธรรมหรือมีลกัษณะนิสยัในการท างานที่ดี  มีความขยนั อดทน 
รับผดิชอบ  ตรงต่อเวลา  ซ่ือสตัย ์ เสียสละและมีจิตสาธารณะ  รู้จกัใชเ้วลา  ใชพ้ลงังานและทรัพยากร
อยา่งคุม้ค่าและย ัง่ยนืเพือ่การอนุรักษพ์ลงังานและส่ิงแวดลอ้ม 

 

รหัสตัวช้ีวัด 

 ง๑.๑  ม.๔-๖/๑ ม.๔-๖/๒ ม.๔-๖/๓ 

 ง๔.๑ ม.๔-๖/๑ ม.๔-๖/๒ ม.๔-๖/๓ 

 

รวมทั้งหมด    ๖   ตัวช้ีวัด 



                                          หลักสูตรโรงเรียนดงสว่างวิทยา                                                            

๑๐๐ 
 

๕ ๒ 
๕ ๗ 

 
ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 

ง๓๐๒๐๔  วิชาเกษตรแบบเศรษฐกิจพอเพียง    กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลย ี
 ช้ันมัธยมศึกษาปีที่  ๖  ภาคเรียนที่  ๒                         เวลา   ๔๐   ช่ัวโมง  จ านวน  ๑.๐ หน่วยกิต 

.............................................................................................................................................................  
ศึกษาสภาพของอาชีพทางดา้นการปลูกพืช  และเล้ียงสัตวท์ัว่ ๆ ไป ความสัมพนัธ์ระหว่างพืช  

สัตว์    และพืชกับสัตว์   การจัดระบบเกษตรแบบผสมผสาน  การจัดการฟาร์ม การวางแผน                
การจดัระบบเกษตรแบบผสมผสาน  ศึกษาความหมาย ความส าคญัและประโยชน์ของการถนอม และ
แปรรูปผลผลิตเกษตร หลักการถนอมและแปรรูปอาหาร การเตรียม ใชส้ารปรุงแต่ง อุปกรณ์ ภาชนะ 
เคร่ืองมือในการถนอมอาหารและแปรรูป  วิธีการถนอมและแปรรูปผลผลิตเกษตร การใชภู้มิปัญญา
ทอ้งถ่ินถนอมและแปรรูปแบบต่าง ๆ การเก็บรักษา การบรรจุ  การปรุงและบริโภคอยา่งถูกสุขอนามยั 

วิเคราะห์ขอ้มูลของตลาดพืชและหรือสัตวท์ี่จะท าเกษตรแบบผสมผสาน วางแผนจดัระบบ      
ท  าเกษตรแบบผสมผสานในพื้นที่ที่ก  าหนด  ปฏิบติัและด าเนินงานตามแผน ค  านวณค่าใชจ่้าย ก าหนด
ราคาขาย จดัจ าหน่ายผลิตผล จดบนัทึกการปฏิบติังาน ท าบญัชีรายรับรายจ่าย และประเมินผล 
 
ผลการเรียนรู้ 

๑. บอกถึงสภาพของ อาชีพทางดา้นการปลูกพชืและเล้ียงสตัวท์ัว่ ๆ ไปได ้
๒. สามารถวางแผน จดัระบบเกษตรแบบผสมผสาน  การจดัการฟาร์มได ้
๓. สามารถคิดวเิคราะห์ตลาดพชืสตัว ์โดยวางแผนคิดค่าใชจ่้าย ก าหนดราคาขาย จดัจ าหน่าย

ผลิตผล  
๔. บอกความหมาย ตระหนกัถึงความส าคญั และเห็นประโยชน์ ของการถนอม และแปรรูป

ผลิตผลเกษตร          
๕. เขา้ใจหลกัการถนอม และแปรรูปอาหาร และเห็นช่องทางในการสร้างผลิตภณัฑ ์       
๖. ปฏิบติัการถนอมและแปรรูปผลผลิตเกษตร และน าภูมิปัญญาทอ้งถ่ินมาใชใ้นการถนอม 

และแปรรูปผลิตผลในทอ้งถ่ินได ้
๗. รู้วธีิเก็บรักษา และมีแนวคิดในการท าบรรจุผลิตภณัฑ ์ไดเ้ป็นที่น่าสนใจ        
๘. สามารถก าหนดราคาขาย และจดัจ าหน่ายผลิตผลได ้
๙. จดบนัทึกท าบญัชีรายรับ – รายจ่าย และประเมิลผลได ้

  
รวมทั้งหมด   ๙   ผลการเรียนรู้ 



                                          หลักสูตรโรงเรียนดงสว่างวิทยา                                                            

๑๐๑ 
 

๕ ๒ 
๕ ๗ 

ค าอธิบายรายวิชา 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                          หลักสูตรโรงเรียนดงสว่างวิทยา                                                            

๑๐๒ 
 

๕ ๒ 
๕ ๗ 

 
โครงสร้างรายวิชากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

สาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
 

รายวิชาพืน้ฐาน 

 อ๓๑๑๐๑ ภาษาองักฤษ   จ านวน ๔๐  ชัว่โมง ๑.๐ หน่วยกิต 

อ๓๑๑๐๒ ภาษาองักฤษ   จ านวน ๔๐  ชัว่โมง ๑.๐ หน่วยกิต 

อ๓๒๑๐๑ ภาษาองักฤษ   จ านวน ๔๐  ชัว่โมง ๑.๐ หน่วยกิต 

อ๓๒๑๐๒ ภาษาองักฤษ   จ านวน ๔๐  ชัว่โมง ๑.๐ หน่วยกิต 

อ๓๓๑๐๑ ภาษาองักฤษ   จ านวน ๔๐  ชัว่โมง ๑.๐ หน่วยกิต 

อ๓๓๑๐๒ ภาษาองักฤษ   จ านวน ๔๐  ชัว่โมง ๑.๐ หน่วยกิต 

 

รายวิชาเพิ่มเติม 

อ๓๑๒๐๑   ภาษาองักฤษฟัง-พดู ๑  จ านวน  ๔๐  ชัว่โมง ๑.๐ หน่วยกิต 
อ๓๑๒๐๒   ภาษาองักฤษฟัง-พดู ๒ จ านวน  ๔๐  ชัว่โมง ๑.๐ หน่วยกิต 
อ๓๒๒๐๑   ภาษาองักฤษอ่าน-เขียน ๑ จ านวน  ๔๐  ชัว่โมง ๑.๐ หน่วยกิต 
อ๓๒๒๐๒   ภาษาองักฤษอ่าน-เขียน ๒  จ านวน  ๔๐  ชัว่โมง ๑.๐ หน่วยกิต 
อ๓๓๒๐๑   ภาษาองักฤษเพือ่การส่ือสาร ๑ จ านวน  ๔๐  ชัว่โมง ๑.๐ หน่วยกิต 
อ๓๓๒๐๒   ภาษาองักฤษเพือ่การส่ือสาร ๒ จ านวน  ๔๐  ชัว่โมง  ๑.๐ หน่วยกิต 



                                          หลักสูตรโรงเรียนดงสว่างวิทยา                                                            

๑๐๓ 
 

๕ ๒ 
๕ ๗ 

ค าอธิบายรายวิชาพืน้ฐาน 
อ๓๑๑๐๑   ภาษาอังกฤษ          กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  
ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ ๔  ภาคเรียนที่ ๑       เวลา  ๔๐  ช่ัวโมง      จ านวน  ๑.๐  หน่วยกิต 
…………………………………………………………………………………………………………… 

อ่านออกเสียงขอ้ความ ข่าว ประกาศ โฆษณา บทร้อยกรอง จบัใจความส าคญั สรุปความ 
ตีความเร่ืองที่เป็นสารคดี / เลือกและใช้ค  าขอร้อง ปฏิบติัตามและให้ค  าแนะน า ค  าช้ีแจง ค  าอธิบาย      
ในคู่มือการใชง้าน อธิบายและเขียนประโยคขอ้ความให้สัมพนัธ์กบัส่ือที่ไม่ใช่ความเรียง เปรียบเทียบ
ความแตกต่างระหว่างโครงสร้างประโยค ขอ้ความ ส านวน ค  าพงัเพย สุภาษิต และบทกลอนระหว่าง
ภาษาองักฤษและภาษาไทย สนทนา เขียนบรรยายโตต้อบ แสดงความตอ้งการ ความรู้สึก ตอบรับและ
ปฏิเสธ ขอและใหข้อ้มูล เก่ียวกบัตนเอง กิจกรรม ประสบการณ์ ข่าว และเหตุการณ์ในทอ้งถ่ิน เขา้ร่วม
กิจกรรมทางภาษา และวฒันธรรมในสถานการณ์จริง หรือจ าลองในห้องเรียน โดยใชภ้าษาส่ือสาร 
น ้ าเสียง กิริยาท่าทาง เหมาะสมตามมารยาทสังคม ใช้ภาษาอังกฤษในการคน้ควา้ บนัทึก รวบรวม 
แสดงความคิดเห็น สรุปขอ้มูล และการเผยแพร่ประชาสมัพนัธ ์รักชาติ ศาสน์ กษตัริย ์มีวินัย  ใฝ่เรียนรู้ 
มุ่งมัน่ในการท างาน และรักความเป็นไทย 

 
รหัสตัวช้ีวัด       
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    ตัวช้ีวัด 
 
 
 
 



                                          หลักสูตรโรงเรียนดงสว่างวิทยา                                                            

๑๐๔ 
 

๕ ๒ 
๕ ๗ 

ค าอธิบายรายวิชาพืน้ฐาน 
อ๓๑๑๐๒  ภาษาอังกฤษ          กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  
ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ ๔  ภาคเรียนที่ ๒  เวลา  ๔๐  ช่ัวโมง           จ านวน  ๑.๐  หน่วยกิต 
………………………………………………………………………………………………………… 

อ่านออกเสียงขอ้ความ ข่าว ประกาศ โฆษณา บทร้อยกรอง จบัใจความส าคญั สรุปความ 
ตีความเร่ืองที่เป็นสารคดี / เลือกและใช้ค  าขอร้อง ปฏิบติัตามและให้ค  าแนะน า ค  าช้ีแจง ค  าอธิบาย      
ในคู่มือการใชง้าน อธิบายและเขียนประโยคขอ้ความให้สัมพนัธ์กบัส่ือที่ไม่ใช่ความเรียง เปรียบเทียบ
ความแตกต่างระหว่างโครงสร้างประโยค ขอ้ความ ส านวน ค  าพงัเพย สุภาษิต และบทกลอนระหว่าง
ภาษาองักฤษและภาษาไทย สนทนา เขียนบรรยายโตต้อบ แสดงความตอ้งการ ความรู้สึก ตอบรับและ
ปฏิเสธ ขอและใหข้อ้มูล เก่ียวกบัตนเอง กิจกรรม ประสบการณ์ ข่าว และเหตุการณ์ในทอ้งถ่ิน เขา้ร่วม
กิจกรรมทางภาษา และวฒันธรรมในสถานการณ์จริง หรือจ าลองในห้องเรียน โดยใชภ้าษาส่ือสาร 
น ้ าเสียง กิริยาท่าทาง เหมาะสมตามมารยาทสังคม ใช้ภาษาอังกฤษในการคน้ควา้ บนัทึก รวบรวม 
แสดงความคิดเห็น สรุปขอ้มูล และการเผยแพร่ประชาสมัพนัธ ์รักชาติ ศาสน์ กษตัริย ์มีวินัย  ใฝ่เรียนรู้ 
มุ่งมัน่ในการท างาน และรักความเป็นไทย 

รหัสตัวช้ีวัด       
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    ตัวช้ีวัด 
 
 
 



                                          หลักสูตรโรงเรียนดงสว่างวิทยา                                                            

๑๐๕ 
 

๕ ๒ 
๕ ๗ 

ค าอธิบายรายวิชาพืน้ฐาน 
อ๓๒๑๐๑  ภาษาอังกฤษพืน้ฐาน         กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  
ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ ๕  ภาคเรียนที่ ๑    เวลา  ๔๐  ช่ัวโมง           จ านวน  ๑.๐  หน่วยกิต 
………………………………………………………………………………………………………… 

 อ่านออกเสียงข่าว ประกาศ โฆษณา บทร้อยกรอง และบทละครสั้นถูกตอ้งตามหลกัการอ่าน  
ปฏิบตัิตามค าอธิบาย และค าบรรยายที่ฟังและอ่าน เลือกและใชค้  าขอร้อง  ค  าช้ีแจง  ค  าอธิบาย  และให้
ค  าแนะน า อธิบายและเขียนประโยคและขอ้ความสมัพนัธก์บัส่ือที่ไม่ใช่ความเรียงรูปแบบต่างๆ ที่อ่าน 
ส่ือสารแสดงความตอ้งการ  เสนอและให้ ตอบรับและปฏิเสธการให้ความช่วยเหลือในสถานการณ์
จ าลองหรือสถานการณ์จริงอย่างเหมาะสม อภิปรายวิถีชีวิต ความคิด ความเช่ือ เปรียบเทียบความ
แตกต่างระหว่างโครงสร้างประโยค ขอ้ความ ส านวน   ค  าพงัเพย  สุภาษิต  บทกลอน ความเช่ือและ
วฒันธรรมของเจา้ของภาษากบัของไทย คน้ควา้ รวบรวม บนัทึก สรุปใจความส าคญั  วิเคราะห์ความ 
น าเสนอขอ้มูลเร่ือง กิจกรรม  ข่าว  เหตุการณ์  ประสบการณ์และสถานการณ์ต่าง ๆ ตามความสนใจ 
และแสดงความคิดเห็น พร้อมใหเ้หตุผลและยกตวัอยา่งประกอบในการฟังและอ่านสารคดี บนัเทิงคดี 
และเร่ืองที่เก่ียวขอ้งกบักลุ่มสาระการเรียนรู้อ่ืนจากแหล่งเรียนรู้ต่างๆ  ในการศึกษาต่อและประกอบ
อาชีพ โดยใชภ้าษา  น ้ าเสียง  และกิริยาท่าทางในการส่ือสารในสถานการณ์จริงและสถานการณ์จ าลอง
อยา่งเหมาะสมกบัระดบัของบุคคล  เวลา โอกาส และสถานที่ ถูกตอ้งตามมารยาทสงัคมและวฒันธรรม
ของเจา้ของภาษา เป็นผูท้ี่มีความรักชาติ ศาสน์ กษตัริย ์ซ่ือสัตยสุ์จริต มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ อยูอ่ยา่งพอเพียง 
มุ่งมัน่ในการท างาน รักความเป็นไทย และมีจิตสาธารณะ 
รหัสตัวช้ีวัด       
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     ตัวช้ีวัด 



                                          หลักสูตรโรงเรียนดงสว่างวิทยา                                                            

๑๐๖ 
 

๕ ๒ 
๕ ๗ 

ค าอธิบายรายวิชาพืน้ฐาน 
อ๓๒๑๐๒  ภาษาอังกฤษ          กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  
ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ ๕  ภาคเรียนที่ ๒  เวลา  ๔๐  ช่ัวโมง           จ านวน  ๑.๐  หน่วยกิต 
………………………………………………………………………………………………………… 

 อ่านออกเสียงข่าว ประกาศ โฆษณา บทร้อยกรอง และบทละครสั้นถูกตอ้งตามหลกัการอ่าน  
ปฏิบติัตามค าอธิบาย และค าบรรยายที่ฟังและอ่าน เลือกและใชค้  าขอร้อง  ค  าช้ีแจง  ค  าอธิบาย  และให้
ค  าแนะน า อธิบายและเขียนประโยคและขอ้ความสมัพนัธก์บัส่ือที่ไม่ใช่ความเรียงรูปแบบต่างๆ ที่อ่าน 
ส่ือสารแสดงความตอ้งการ  เสนอและให้ ตอบรับและปฏิเสธการให้ความช่วยเหลือในสถานการณ์
จ าลองหรือสถานการณ์จริงอย่างเหมาะสม อภิปรายวิถีชีวิต ความคิด ความเช่ือ เปรียบเทียบความ
แตกต่างระหว่างโครงสร้างประโยค ขอ้ความ ส านวน   ค  าพงัเพย  สุภาษิต  บทกลอน ความเช่ือและ
วฒันธรรมของเจา้ของภาษากบัของไทย คน้ควา้ รวบรวม บนัทึก สรุปใจความส าคญั  วิเคราะห์ความ 
น าเสนอขอ้มูลเร่ือง กิจกรรม  ข่าว  เหตุการณ์  ประสบการณ์และสถานการณ์ต่าง ๆ ตามความสนใจ 
และแสดงความคิดเห็น พร้อมใหเ้หตุผลและยกตวัอยา่งประกอบในการฟังและอ่านสารคดี บนัเทิงคดี 
และเร่ืองที่เก่ียวขอ้งกบักลุ่มสาระการเรียนรู้อ่ืนจากแหล่งเรียนรู้ต่างๆ  ในการศึกษาต่อและประกอบ
อาชีพ โดยใชภ้าษา  น ้ าเสียง  และกิริยาท่าทางในการส่ือสารในสถานการณ์จริงและสถานการณ์จ าลอง
อยา่งเหมาะสมกบัระดบัของบุคคล  เวลา โอกาส และสถานที่ ถูกตอ้งตามมารยาทสงัคมและวฒันธรรม
ของเจา้ของภาษา เป็นผูท้ี่มีความรักชาติ ศาสน์ กษตัริย ์ซ่ือสัตยสุ์จริต มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ อยูอ่ยา่งพอเพียง 
มุ่งมัน่ในการท างาน รักความเป็นไทย และมีจิตสาธารณะ 
รหัสตัวช้ีวัด       
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    ตัวช้ีวัด 



                                          หลักสูตรโรงเรียนดงสว่างวิทยา                                                            

๑๐๗ 
 

๕ ๒ 
๕ ๗ 

ค าอธิบายรายวิชาพืน้ฐาน 

อ๓๓๑๐๑  ภาษาอังกฤษ          กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  
ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ ๖  ภาคเรียนที่ ๑          เวลา  ๔๐  ช่ัวโมง   จ านวน  ๑.๐  หน่วยกิต 

……………………………………………………………………………………………………… 
 

 อ่านออกเสียงข้อความ ข่าว ประกาศ โฆษณา บทร้อยกรอง และบทละครสั้ นถูกต้อง           
ตามหลักการอ่าน ปฏิบติัตามค าแนะน าในคู่มือการใช้งานต่างๆ  เลือกและใช้ค  าขอร้อง ค  าช้ีแจง 
ค  าอธิบาย และค าบรรยาย ให้ค  าแนะน า  พูดและเขียนแสดงความตอ้งการ เสนอและให้ ตอบรับและ
ปฏิเสธ      การให้ความช่วยเหลือในสถานการณ์ จ  าลองหรือสถานการณ์จริงอยา่งเหมาะสม อธิบาย 
ระบุและเขียนประโยค ข้อความให้สัมพนัธ์กบัส่ือที่ไม่ใช่ความเรียงรูปแบบต่างๆ ที่อ่าน วิเคราะห์ 
เปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างโครงสร้างประโยค  ขอ้ความ ส านวน ค  าพงัเพย สุภาษิต บทกลอน 
วถีิชีวติ  ความคิด ความเช่ือ  ที่มาของขนบธรรมเนียมประเพณีและวฒันธรรมของเจา้ของภาษากบัของ
ไทย  และน าไปใชอ้ยา่งมีเหตุผล  สืบคน้  คน้ควา้  รวบรวม  วิเคราะห์  บนัทึกสรุป น าเสนอความรู้/
ขอ้มูลต่างๆ  ที่เก่ียวขอ้งกบักลุ่มสาระการเรียนรู้อ่ืนจากส่ือและแหล่งการเรียนรู้ต่างๆ  ในการศึกษาต่อ
และประกอบอาชีพ เผยแพร่ /ประชาสัมพนัธ์  ขอ้มูล  ข่าวสารของโรงเรียน  ชุมชน  และทอ้งถ่ิน/
ประเทศชาติเป็นภาษาต่างประเทศ  ส่ือสารอยา่งต่อเน่ือง เหมาะสมในสถานการณ์จริง /สถานการณ์
จ าลองที่เกิดขึ้น      ในห้องเรียน  สถานศึกษา  ชุมชนและสังคม เพื่อขอและให้ และน าเสนอขอ้มูล
เก่ียวกับตนเอง และเร่ืองต่างๆ ใกล้ตัว บรรยาย  อธิบาย  เปรียบเทียบ วิเคราะห์ตีความ สะท้อน
ความรู้สึก และแสดงความคิดเห็นของตนเอง พร้อมทั้งใหเ้หตุผลและยกตวัอยา่งประกอบ รวมทั้งสรุป
ใจความส าคญั แก่นสาระที่ไดจ้ากการวิเคราะห์เร่ืองที่เป็นสารคดี และบนัเทิงคดี กิจกรรม ประเด็น/
ข่าว /เหตุการณ์  ประสบการณ์  สถานการณ์ และจดักิจกรรมทางภาษาและวฒันธรรมอยา่งเหมาะสม
โดยเลือกใชภ้าษา  น ้ าเสียงและกิริยาท่าทางเหมาะสมกบัระดบัของบุคคล  เวลา  โอกาส  และสถานที่
ตามมารยาทสงัคมและวฒันธรรมของเจา้ของภาษา เป็นผูท้ี่มีความรักชาติ ศาสน์ กษตัริย ์ซ่ือสัตยสุ์จริต 
มีวนิยั ใฝ่เรียนรู้ อยูอ่ยา่งพอเพยีง มุ่งมัน่ในการท างาน รักความเป็นไทย และมีจิตสาธารณะ 
รหัสตัวช้ีวัด       
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     ตัวช้ีวัด 



                                          หลักสูตรโรงเรียนดงสว่างวิทยา                                                            

๑๐๘ 
 

๕ ๒ 
๕ ๗ 

ค าอธิบายรายวิชาพืน้ฐาน 

อ๓๓๑๐๒  ภาษาอังกฤษ       กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  
ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ ๖  ภาคเรียนที่ ๒        เวลา  ๔๐  ช่ัวโมง     จ านวน  ๑.๐  หน่วยกิต 

…………………………………………………………………………………………………… 
 

 อ่านออกเสียงข้อความ ข่าว ประกาศ โฆษณา บทร้อยกรอง และบทละครสั้นถูกตอ้งตาม
หลกัการอ่าน ปฏิบติัตามค าแนะน าในคู่มือการใชง้านต่างๆ  เลือกและใชค้  าขอร้อง ค  าช้ีแจง ค  าอธิบาย 
และค าบรรยาย ให้ค  าแนะน า  พูดและเขียนแสดงความตอ้งการ เสนอและให้ ตอบรับและปฏิเสธการ
ให้ความช่วยเหลือในสถานการณ์ จ  าลองหรือสถานการณ์จริงอย่างเหมาะสม อธิบาย ระบุและเขียน
ประโยค ขอ้ความใหส้มัพนัธก์บัส่ือที่ไม่ใช่ความเรียงรูปแบบต่างๆ ที่อ่าน วิเคราะห์ เปรียบเทียบความ
แตกต่างระหวา่งโครงสร้างประโยค  ขอ้ความ ส านวน ค  าพงัเพย สุภาษิต บทกลอน วิถีชีวิต  ความคิด 
ความเช่ือ  ที่มาของขนบธรรมเนียมประเพณีและวฒันธรรมของเจา้ของภาษากบัของไทย  และน าไปใช้
อย่างมีเหตุผล  สืบคน้  คน้ควา้  รวบรวม  วิเคราะห์  บนัทึกสรุป น าเสนอความรู้ /ขอ้มูลต่างๆ  ที่
เก่ียวขอ้งกบักลุ่มสาระการเรียนรู้อ่ืนจากส่ือและแหล่งการเรียนรู้ต่างๆ  ในการศึกษาต่อและประกอบ
อาชีพ เผยแพร่ /ประชาสัมพนัธ์  ขอ้มูล  ข่าวสารของโรงเรียน  ชุมชน  และทอ้งถ่ิน /ประเทศชาติเป็น
ภาษาต่างประเทศ  ส่ือสารอยา่งต่อเน่ือง เพื่อขอและให้ และน าเสนอขอ้มูลเก่ียวกบัตนเอง และเร่ือง
ต่างๆ ใกล้ตวั บรรยาย  อธิบาย  เปรียบเทียบ วิเคราะห์ตีความ สะทอ้นความรู้สึก และแสดงความ
คิดเห็นของตนเอง พร้อมทั้งให้เหตุผลและยกตวัอยา่งประกอบ รวมทั้งสรุปใจความส าคญั แก่นสาระ   
ที่ได้จากการวิเคราะห์เ ร่ืองที่ เป็นสารคดี และบันเทิงคดี กิจกรรม ประเด็น  /ข่าว /เหตุการณ์  
ประสบการณ์  สถานการณ์  ในสังคมและโลก ประเด็นที่อยู่ในความสนใจอย่างมีเหตุผล เขา้ร่วม  
แนะน า  และจดักิจกรรมทางภาษาและวฒันธรรมอยา่งเหมาะสมโดยเลือกใชภ้าษา  น ้ าเสียงและกิริยา
ท่าทางเหมาะสมกบัระดบัของบุคคล  เวลา  โอกาส  และสถานที่ตามมารยาทสงัคมและวฒันธรรมของ
เจา้ของภาษา เป็นผูท้ี่มีความรักชาติ ศาสน์ กษตัริย ์ซ่ือสัตยสุ์จริต มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ อยู่อยา่งพอเพียง 
มุ่งมัน่ในการท างาน รักความเป็นไทย และมีจิตสาธารณะ 
รหัสตัวช้ีวัด       
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    ตัวช้ีวัด 



                                          หลักสูตรโรงเรียนดงสว่างวิทยา                                                            

๑๐๙ 
 

๕ ๒ 
๕ ๗ 

ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
อ๓๑๒๐๑  ภาษาอังกฤษฟัง-พูด ๑       กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  
ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ ๔  ภาคเรียนที่ ๑       เวลา  ๔๐  ช่ัวโมง      จ านวน  ๑.๐  หน่วยกิต 

……………………………………………………………………………………………………… 
 ศึกษาเก่ียวกบัน ้ าเสียง ความรู้สึกของผูพู้ดค  าสั่งค  าขอร้องค าแนะน า ความแตกต่างดา้นภาษา
วฒันธรรมขนบธรรมเนียมประเพณี สามารถคิดความวิเคราะห์ข้อความ ขอ้มูล ข่าวสาร บทความ       
สารคดี บันเทิงคดี ส่ือที่เป็นความเรียงและไม่ใช่ความเรียงในแบบต่างๆจากส่ือส่ิงพิมพ์หรือส่ือ
อิเล็กทรอนิกส์ น าเสนอบทกวีหรือบทละครสั้ น การศึกษา อาชีพ จินตนาการ วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลย ีอาหารและเคร่ืองด่ืม โดยใชท้กัษะกระบวนฟัง พูด  ฝึกปฏิบตัิและน าเสนอขอ้มูล ความคิด
รวบยอด ความคิดเห็น ความตอ้งการ อธิบายบรรยาย แลกเปล่ียนเรียนรู้ด้วยวิธีการที่หลากหลายให้
เหตุผลอยา่งมีวจิารณญาณ เพือ่ใหเ้กิดความรู้ความเขา้ใจทกัษะทางภาษา มีความสนุกสนานเพลิดเพลิน 
เห็นประโยชน์ของการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ ในการแสวงหาความรู้เพื่อขยายโลกทศัน์จากแหล่งขอ้มูล      
ที่หลากหลาย เพื่อการเข้าสู่สังคม อาชีพ และการศึกษาต่อ สามารถใช้ภาษาส่ือสารในรูปแบบต่างๆ     
ตามสถานการณ์ในสถานศึกษาและชุมชน  
  
ผลการเรียนรู้       

๑. พูดบทสนทนาเก่ียวกบัการแนะน าตนเองและบุคคลอ่ืนได ้
๒. ฟังบทสนทนาเก่ียวกบัการเดินทางท่องเที่ยวแลว้จบัประเด็นส าคญัและน าไปใช้ใน 

ชีวิตประจ าวนัได้ 
๓. ฟัง-พูดสนทนาโตต้อบเก่ียวกบัการซ้ือ-ขายไดถู้กตอ้งตามหลกัภาษาและเหมาะสมกบั 

สถานการณ์ 
๔. ฟัง-พูดสนทนาเก่ียวกบัการรับประทานอาหาร การสั่งอาหารไดถู้กตอ้งเหมาะสม 
๕. ฟัง-พูดบทสนทนาเก่ียวกับการเชิญชวนและน าไปใช้ในชีวิตประจ าวนัได้ 
๖. พูดล่าเร่ืองหรือบรรยายโดยใชภ้าษาง่ายๆเพื่อน าเสนอขอ้มูล เร่ืองราวสั้นๆ หรือกิจวตัร 

ประจ าวนัของตนเองได้ 

รวมทั้งหมด    ๖    ผลการเรียนรู้ 
 
 
 
 



                                          หลักสูตรโรงเรียนดงสว่างวิทยา                                                            

๑๑๐ 
 

๕ ๒ 
๕ ๗ 

ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
อ๓๑๒๐๒  ภาษาอังกฤษฟัง-พูด ๒     กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  
ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ ๔  ภาคเรียนที่ ๒   เวลา  ๔๐  ช่ัวโมง   จ านวน  ๑.๐  หน่วยกิต 

……………………………………………………………………………………………………… 
 ศึกษาเก่ียวกบัน ้ าเสียง ความรู้สึกของผูพู้ดค  าสั่งค  าขอร้องค าแนะน า ความแตกต่างดา้นภาษา
วฒันธรรมขนบธรรมเนียมประเพณี สามารถคิดความวิเคราะห์ข้อความ ขอ้มูล ข่าวสาร บทความ       
สารคดี บันเทิงคดี ส่ือที่เป็นความเรียงและไม่ใช่ความเรียงในแบบต่างๆจากส่ือส่ิงพิมพ์หรือส่ือ
อิเล็กทรอนิกส์ น าเสนอบทกวีหรือบทละครสั้ น การศึกษา อาชีพ จินตนาการ วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลย ีอาหารและเคร่ืองด่ืม โดยใชท้กัษะกระบวนฟัง พูด  ฝึกปฏิบตัิและน าเสนอขอ้มูล ความคิด
รวบยอด ความคิดเห็น ความต้องการ อธิบายบรรยาย แลกเปล่ียนเรียนรู้ด้วยวิธีการที่หลากหลาย           
ให้เหตุผลอย่างมีวิจารณญาณ เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจทักษะทางภาษา มีความสนุกสนาน
เพลิดเพลิน เห็นประโยชน์ของการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ ในการแสวงหาความรู้เพื่อขยายโลกทศัน์          
จากแหล่งขอ้มูล      ที่หลากหลาย เพื่อการเขา้สู่สังคม อาชีพ และการศึกษาต่อ สามารถใชภ้าษาส่ือสาร
ในรูปแบบต่างๆ    ตามสถานการณ์ในสถานศึกษาและชุมชน  
  
ผลการเรียนรู้ 

๑. พูดบทสนทนาเก่ียวกบัการแนะน าตนเองและบุคคลอ่ืนได ้
๒. ฟังบทสนทนาเก่ียวกบัการเดินทางท่องเที่ยวแลว้จบัประเด็นส าคญัและน าไปใช้ใน 

ชีวิตประจ าวนัได้ 
๓. ฟัง-พูดสนทนาโตต้อบเก่ียวกบัการซ้ือ-ขายไดถู้กตอ้งตามหลกัภาษาและเหมาะสมกบั 

สถานการณ์ 
๔. ฟัง-พูดสนทนาเก่ียวกบัการรับประทานอาหาร การสั่งอาหารไดถู้กตอ้งเหมาะสม 
๕. ฟัง-พูดบทสนทนาเก่ียวกับการเชิญชวนและน าไปใช้ในชีวิตประจ าวนัได้ 
๖. พูดล่าเร่ืองหรือบรรยายโดยใชภ้าษาง่ายๆเพื่อน าเสนอขอ้มูล เร่ืองราวสั้นๆ หรือกิจวตัร 

ประจ าวนัของตนเองได้ 

รวมทั้งหมด    ๖    ผลการเรียนรู้ 



                                          หลักสูตรโรงเรียนดงสว่างวิทยา                                                            

๑๑๑ 
 

๕ ๒ 
๕ ๗ 

ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
อ๓๒๒๐๑  ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน ๑    กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  
ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ ๕  ภาคเรียนที่ ๑   เวลา  ๔๐  ช่ัวโมง     จ านวน  ๑.๐  หน่วยกิต 
……………………………………………………………………………………………………………

… 
อ่านและเขียนประโยคค าสั่ง ค  าขอร้อง  ขอ้ความสั้นๆ บทสนทนา  เร่ืองสั้น เร่ืองเล่า นิทาน 

เขียนขอและให้ข้อมูลเก่ียวกับตนเอง ส่ิงแวดล้อมและสังคมใกล้ตวัพร้อมทั้งให้เหตุผล  น าเสนอ
ความคิดรวบยอด บทเพลง บทกวี ข้อมูลจากส่ิงต่างๆ โดยการเขียน  เขียนความเหมือนและ              
ความแตกต่างของวฒันธรรมและภาษาต่างประเทศกับวฒันธรรมและภาษาไทย จากขอ้ความที่อ่าน     
เขา้ร่วมกิจกรรมทางภาษาและ วฒันธรรม แสวงหาความรู้ ความเพลิดเพลินจากภาษาต่างประเทศ         
ที่เก่ียวขอ้งกบักลุ่มสาระอ่ืนๆ 
  
 ผลการเรียนรู้       

๑. เขา้ใจกระบวนการฟังและการอ่าน สามารถตีความเร่ืองที่ฟังและอ่านจากส่ือประเภทต่างๆและน า 
            ความรู้มาใชอ้ยา่งมีวจิารณญาณ 

๒. มีทกัษะในการส่ือสารทางภาษา แลกเปล่ียนขอ้มูลขา่วสาร แสดงความรู้สึก และความคิดเห็น        
     โดยใชเ้ทคโนโลยแีละการจดัการที่เหมาะสมเพือ่การเรียนรู้ตลอดชีวติ 

๓. เขา้ใจกระบวนการพดู  การเขียน และส่ือสารขอ้มูล ความคิดเห็น  และความคิดรวบยอดในเร่ือง 
             ต่างๆ ไดอ้ยา่งสร้างสรรค ์มีประสิทธิภาพและมีสุนทรียภาพ 

๔. เขา้ใจความสมัพนัธร์ะหวา่งภาษากบัวฒันธรรมของเจา้ของภาษาและน าไปใชไ้ดอ้ยา่งเหมาะสม    
     กบักาลเทศะ  
๕. เขา้ใจความเหมือนและความแตกต่างระหวา่งภาษาและวฒันธรรม ของเจา้ของภาษากบัภาษา     
      และวฒันธรรมไทย และน าไปใชอ้ยา่งมีวจิารณญาณ  
๖. ใชภ้าษาต่างประเทศในการเช่ือมโยงความรู่กบักลุ่มสารการเรียนรู้อ่ืน และเป็นพื้นฐานใน 

     การพฒันาและเปิดโลกทศัน์ของตน 

๗. สามารถใชภ้าษาต่างประเทศตามสถานการณ์ต่างๆทั้งในสถานศึกษา  ชุมชน และสงัคม 

๘. สามารถใชภ้าษาต่างประเทศเป็นเคร่ืองมือในการเรียนรู้  การศึกษาต่อ การประกอบอาชีพ  
      การสร้างความร่วมมือ และการอยูร่่วมกนัในสงัคม 

รวมทั้งหมด   ๘   ผลการเรียนรู้ 
 



                                          หลักสูตรโรงเรียนดงสว่างวิทยา                                                            

๑๑๒ 
 

๕ ๒ 
๕ ๗ 

 
ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 

อ๓๒๒๐๒  ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน ๒   กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  
ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ ๕  ภาคเรียนที่ ๒   เวลา  ๔๐  ช่ัวโมง    จ านวน  ๑.๐  หน่วยกิต 
………………………………………………………………………………………………………… 

 อ่านและเขียนประโยคค าสั่ง ค  าขอร้อง  ขอ้ความสั้นๆ บทสนทนา  เร่ืองสั้น เร่ืองเล่า 
นิทาน เขียนขอและใหข้อ้มูลเก่ียวกบัตนเอง ส่ิงแวดลอ้มและสังคมใกลต้วัพร้อมทั้งให้เหตุผล  น าเสนอ
ความคิดรวบยอด บทเพลง บทกวี ข้อมูลจากส่ิงต่างๆ โดยการเขียน  เขียนความเหมือนและ              
ความแตกต่างของวฒันธรรมและภาษาต่างประเทศกับวฒันธรรมและภาษาไทย จากขอ้ความที่อ่าน     
เขา้ร่วมกิจกรรมทางภาษาและ วฒันธรรม แสวงหาความรู้ ความเพลิดเพลินจากภาษาต่างประเทศ         
ที่เก่ียวขอ้งกบักลุ่มสาระอ่ืนๆ 
  
 ผลการเรียนรู้       

๑. เขา้ใจกระบวนการฟังและการอ่าน สามารถตีความเร่ืองที่ฟังและอ่านจากส่ือประเภทต่างๆและน า 
           ความรู้มาใชอ้ยา่งมีวิจารณญาณ 

๒. มีทกัษะในการส่ือสารทางภาษา แลกเปล่ียนขอ้มูลขา่วสาร แสดงความรู้สึก และความคิดเห็น  
     โดยใชเ้ทคโนโลยแีละการจดัการที่เหมาะสมเพือ่การเรียนรู้ตลอดชีวติ 

๓. เขา้ใจกระบวนการพดู  การเขียน และส่ือสารขอ้มูล ความคิดเห็น  และความคิดรวบยอดในเร่ือง   
     ต่างๆ ไดอ้ยา่งสร้างสรรค ์มีประสิทธิภาพและมีสุนทรียภาพ 

๔. เขา้ใจความสมัพนัธร์ะหวา่งภาษากบัวฒันธรรมของเจา้ของภาษาและน าไปใชไ้ดอ้ยา่งเหมาะสม 

     กบักาลเทศะ  
๕. เขา้ใจความเหมือนและความแตกต่างระหวา่งภาษาและวฒันธรรม ของเจา้ของภาษากบัภาษา 
     และวฒันธรรมไทย และน าไปใชอ้ยา่งมีวจิารณญาณ  
๖. ใชภ้าษาต่างประเทศในการเช่ือมโยงความรู่กบักลุ่มสารการเรียนรู้อ่ืน และเป็นพื้นฐานในการ   
     พฒันาและเปิดโลกทศัน์ของตน 

๗. สามารถใชภ้าษาต่างประเทศตามสถานการณ์ต่างๆทั้งในสถานศึกษา  ชุมชน และสงัคม 

๘. สามารถใชภ้าษาต่างประเทศเป็นเคร่ืองมือในการเรียนรู้  การศึกษาต่อ การประกอบอาชีพ การ 
     สร้างความร่วมมือ และการอยูร่่วมกนัในสงัคม 

รวมทั้งหมด   ๘   ผลการเรียนรู้ 



                                          หลักสูตรโรงเรียนดงสว่างวิทยา                                                            

๑๑๓ 
 

๕ ๒ 
๕ ๗ 

ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
อ๓๓๒๐๑  ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร ๑      กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  
ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ ๖  ภาคเรียนที่ ๑   เวลา  ๔๐  ช่ัวโมง    จ านวน  ๑.๐  หน่วยกิต 

……………………………………………………………………………………………………… 
 ฝึกการใช้ภาษาและท่าทางส่ือสารตามมารยาททางสังคม ในการสร้างความสัมพนัธ์ระหว่าง
บุคคล ให้ขอ้มูลส่ือความหมาย ถ่ายโอนขอ้มูลที่ไดฟั้งและอ่าน อ่านออกเสียงค า วลี ส านวน ประโยค 
ขอ้ความ ขอ้มูล บทอ่านทั้งที่เป็นความเรียงและไม่ใช่ความเรียง แลว้ถ่ายโอนเป็นถอ้ยค าของตนเองใน
รูปแบบต่างๆ สรุปแสดงความคิดเห็น ความรู้สึกเก่ียวกบัประสบการณ์ของตนเองเหตุการณ์ส าคญัใน
ชีวติประจ าวนั การท างานการศึกษา เทคโนโลย ีวฒันธรรมไทยและวฒันธรรมของเจา้ของภาษา โดยใช้
กระบวนการกลุ่ม การรวบรวมขอ้มูล การใชภ้าษาไดอ้ยา่งเหมาะสมตามโอกาสต่างๆของการส่ือสาร 
การแสวงหา ความเขา้ใจและการน าไปใช ้เพือ่ใหเ้กิดความเขา้ใจในการส่ือสาร เห็นคุณค่าและประโยชน์
ของการเรียนภาษา ใชภ้าษาเพือ่แสวงหาความรู้เพือ่ขยายโลกทศัน์จากแหล่งขอ้มูลที่หลากหลาย เพื่อการ
เขา้สู่สงัคมและอาชีพ สามารถใชภ้าษาส่ือสารในรูปแบบต่างๆตามสถานการณ์ในชีวิตประจ าวนัทั้งใน
สถานศึกษา ชุมชนและสงัคม 
  
ผลการเรียนรู้       

๑. ใชภ้าษา ท่าทาง น ้ าเสียงในการส่ือสารไดเ้หมาะสมตามมารยาททางสงัคม 
๒. อ่านออกเสียงค า วลี ส านวนง่ายๆ ประโยค ขอ้ความ ขอ้มูล บทอ่าน ทั้งที่เป็นความเรียงและ 

ไม่ใช่ความเรียง แลว้ถ่ายโอนเป็นถอ้ยค าของตนเองในรูปแบบต่างๆ 
๓. สรุปแสดงความคิดเห็น ความรู้สึกเก่ียวกบัประสบการณ์ของตนเอง เหตุการณ์ส าคญัในชีวติ 

ประจ าวนั การท างาน การศึกษาเทคโนโลยแีละวฒันธรรมของเจา้ของภาษา 
 ๔. ถ่ายโอนขอ้มูลที่ไดจ้ากการฟังและอ่านเป็นส านวนของตนเองได ้

รวมทั้งหมด   ๔    ผลการเรียนรู้ 
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๑๑๔ 
 

๕ ๒ 
๕ ๗ 

ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
อ๓๓๒๐๒  ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร ๒      กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  
ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ ๖  ภาคเรียนที่ ๒   เวลา  ๔๐  ช่ัวโมง   จ านวน  ๑.๐  หน่วยกิต 

……………………………………………………………………………………………………… 
 ศึกษาวเิคราะห์ น ้ าเสียง ความรู้สึกของผูพ้ดู ปฏิบติัตามค าสั่ง ค  าขอร้อง ค  าแนะน า เปรียบเทียบ
ความแตกต่างดา้นภาษา วฒันธรรม ประเพณีของเจา้ของภาษาและของไทย ฟัง พูด อ่านและเขียน
ขอ้ความ ขอ้มูล ข่าวสาร บทความ สารคดี ส่ือที่เป็นความเรียงและไม่ใช่ความเรียงแบบต่างๆ เก่ียวกบั
ตนเอง ครอบครัว โรงเรียน  ส่ิงแวดล้อม อาหาร เคร่ืองด่ืม ความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคล เวลาว่าง 
สวสัดิการ การศึกษา อาชีพ การซ้ือขาย การเดินทางและการท่องเที่ยว วทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ีภาษา
มารยาททางสงัคมเก่ียวกบัเร่ืองราวต่างๆแลว้ถ่ายโอนเป็นส านวนของตนเอง  โดยใชก้ระบวนการ ทกัษะ
ทางภาษา ตีความ วิเคราะห์ ปฏิบตัิ คิดเปรียบเทียบ แสดงความคิดเห็นความตอ้งการ อธิบาย บรรยาย 

แลกเปล่ียนความรู้ และให้เหตุผลเก่ียวกบัเร่ืองราวต่างๆ แสวงหาวิธีการเรียนที่เหมาะสมกบัตนเอง 
น าเสนอขอ้มูล และน าความรู้ดา้นภาษา วฒันธรรม ประเพณี ไปใชอ้ยา่งเหมาะสมเพื่อให้เกิด การเรียนรู้
อยา่งเป็นระบบ นอกจากจะท าให้ผูเ้รียนภาษาองักฤษไดอ้ยา่งเพลิดเพลินแลว้ ยงัจะส่งผลท าให้ผูเ้รียน
สามารถปรับตวัเองใหเ้ขา้กบัสงัคม ในสภาพความเป็นจริง นอกจากนั้นท าให้เกิดเจตคติที่ดีต่อการเรียน
ภาษาองักฤษอีกดว้ย 
  
ผลการเรียนรู้       

๑. ศึกษาวเิคราะห์ น ้ าเสียง ความรู้สึกของผูพ้ดู  
๒. ปฏิบติัตามค าสัง่ ค  าขอร้อง ค าแนะน า  
๓. เปรียบเทียบความแตกต่างดา้นภาษา วฒันธรรม ประเพณีของเจา้ของภาษาและของไทย  
๔. ฟัง พดู อ่านและเขียนขอ้ความ ขอ้มูล ข่าวสาร บทความ สารคดี ส่ือที่เป็นความเรียงและ
ไม่ใช่ 

ความเรียงแบบต่างๆ เก่ียวกบัตนเอง ครอบครัว โรงเรียน ส่ิงแวดลอ้ม อาหาร เคร่ืองด่ืม ความสมัพนัธ์
ระหวา่งบุคคล เวลาวา่ง สวสัดิการ การศึกษา อาชีพ การซ้ือขาย การเดินทางและการท่องเที่ยว 
วทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ีภาษามารยาททางสังคมเก่ียวกบัเร่ืองราวต่างๆ แลว้ถ่ายโอนเป็นส านวนของ
ตนเอง 

รวมทั้งหมด   ๔    ผลการเรียนรู้ 
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๑๑๕ 
 

๕ ๒ 
๕ ๗ 

โครงสร้างเวลาเรียน ตามโครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา   ระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น/ตอนปลาย 
โรงเรียนดงสว่างวทิยา   อ าเภอนาจะหลวย  จงัหวดัอุบลราชธานี 

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้/กจิกรรม 

เวลาเรียน 

ม.๑ ม.๒ ม.๓ ม.๔ ม.๕ ม.๖ 

๑ ๒ ๑ ๒ ๑ ๒ ๑ ๒ ๑ ๒ ๑ ๒ 

๓.  กจิกรรมพัฒนาผู้เรียน 
๓.๑.กิจกรรมแนะแนว 
๓.๒ Pisa 
๓.๒.กิจกรรมนกัเรียน  
- กิจกรรมลูกเสือ/เนตรนารี/     
ยวุกาชาด/ผูบ้  าเพญ็ประโยชน์/
รักษาดินแดน 
๓.๓ กิจกรรมเพ่ือสังคมและ
สาธารณประโยชน์//ชุมนุม 

 
๒๐ 
๒๐ 
๒๐ 

 
 
 

๑๐/
๑๐ 

 

 
๒๐ 
๒๐ 
๒๐ 

 
 
 

๑๐/
๑๐ 

 

 
๒๐ 
๒๐ 
๒๐ 

 
 
 

๑๐/
๑๐ 

 

 
๒๐ 
๒๐ 
๒๐ 

 
 
 

๑๐/
๑๐ 

 

 
๒๐ 
๒๐ 
๒๐ 

 
 
 

๑๐/
๑๐ 

 

 
๒๐ 
๒๐ 
๒๐ 

 
 
 

๑๐/
๑๐ 

 

 
๒๐ 
๒๐ 
๒๐ 

 
 
 

๑๐/
๑๐ 

 

 
๒๐ 
๒๐ 
๒๐ 

 
 
 

๑๐/
๑๐ 

 

 
๒๐ 
๒๐ 
๒๐ 

 
 
 

๑๐/
๑๐ 

 

 
๒๐ 
๒๐ 
๒๐ 

 
 
 

๑๐/
๑๐ 

 

 
๒๐ 
๒๐ 
๒๐ 

 
 
 

๑๐/
๑๐ 

 

 
๒๐ 
๒๐ 
๒๐ 

 
 
 

๑๐/
๑๐ 

 
รวมเวลา 

กจิกรรมพัฒนาผู้เรียน 
๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ 

 
หมายเหตุ              ๑.   กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์จดับรูณาการในกิจกรรมเคร่ืองแบบ/ ชุมนุม /ชมรม/       
                                     บรูณาการใน  ๘  กลู่มสาระ 
  ๒. กิจกรรมในระดบัม.ปลาย  ขอ้๓.๒ และ ๓.๓     ผูเ้รียนเลือกเพียง ๑   กิจกรรม 
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๑๑๖ 
 

๕ ๒ 
๕ ๗ 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน โรงเรียนดงสว่างวทิยา 
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพืน้ฐาน  พทุธศักราช  ๒๕๕๑ 

------------------------------------------------- 

 กิจกรรมพฒันาผูเ้รียนตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศกัราช ๒๕๕๑ มุ่งให้
ผูเ้รียนได้พฒันาตนเองตามศกัยภาพ  พฒันาอย่างรอบด้านเพื่อความเป็นมนุษยท์ี่สมบูรณ์ ทั้งร่างกาย 
สติปัญญา  อารมณ์และสงัคม  เสริมสร้างใหเ้ป็นผูมี้ศีลธรรม จริยธรรม มีระเบียบวินัย ปลูกฝังและสร้าง
จิตส านึกของการท าประโยชน์เพื่อสังคม สามารถจดัการตนเองได ้และอยูร่่วมกบัผูอ่ื้นอยา่งมีความสุข  
กิจกรรมพฒันาผูเ้รียนมุ่งพฒันาผูเ้รียนให้ใชอ้งคค์วามรู้ ทกัษะ และเจตคติจากการเรียนรู้ ๘ กลุ่มสาระ
การเรียนรู้ และประสบการณ์ของผูเ้รียนมาปฏิบติักิจกรรม เพื่อช่วยให้ผูเ้รียนเกิดสมรรถนะส าคญัไดแ้ก่  
ความสามารถในการส่ือสาร ความสามารถในการคิด  ความสามารถในการแกปั้ญหา ความสามารถใน
การใช้ทักษะชีวิต  และความสามารถในการใช้เทคโนโลยี  ซ่ึงจะส่งผลในการพฒันาผูเ้รียนให้มี
คุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์ มีทกัษะในการท างานและอยูร่่วมกบัผูอ่ื้นในสังคมไดอ้ย่างมีความสุข ใน
ฐานะพลเมืองไทยและพลเมืองโลก  อนัไดแ้ก่  รักชาติ ศาสน์ กษตัริย ์ ซ่ือสัตยสุ์จริต  มีวินัย  ใฝ่เรียนรู้ 
อยูอ่ยา่งพอเพยีง มุ่งมัน่ในการท างาน รักความเป็นไทย และมีจิตสาธารณะ 
 กิจกรรมพฒันาผูเ้รียนโรงเรียนดงสวา่งวทิยา   ตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
พทุธศกัราช  ๒๕๕๑  ประกอบดว้ยกิจกรรม  ๓  ลกัษณะดงัน้ี  
 ๑. กิจกรรมแนะแนว  เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมพฒันาผูเ้รียนให้รู้จกัตนเอง  รู้รักษ์ส่ิงแวดล้อม  
สามารถคิดตดัสินใจ  คิดแกปั้ญหา  ก าหนดเป้าหมาย  วางแผนชีวิตทั้งดา้นการเรียนและอาชีพ สามารถ
ปรับตนไดอ้ยา่งเหมาะสม  นอกจากน้ียงัช่วยให้ครูรู้จกัและเขา้ใจผูเ้รียน  ทั้งยงัเป็นกิจกรรมที่ช่วยเหลือ
และใหค้  าปรึกษาแก่ผูป้กครองในการมีส่วนร่วมพฒันาผูเ้รียน 

 ๒. กิจกรรมนักเรียน   เป็นกิจกรรมที่มุ่งพฒันาความมีระเบียบวินัย  ความเป็นผูน้ า ผูต้ามที่ดี  มี
ความรับผดิชอบ การท างานร่วมกนั การรู้จกัแกปั้ญหา  การตดัสินใจที่เหมาะสม  การช่วยเหลือแบ่งปัน 
เอ้ืออาทรและสมานฉนัท ์ โดยจดัใหส้อดคลอ้งกบัความสามารถ  ความถนดั และความสนใจของผูเ้รียน 
ใหไ้ดป้ฏิบติัดว้ยตนเอง  กิจกรรมนกัเรียนประกอบดว้ย 
      ๒.๑  กิจกรรมลูกเสือ  เนตรนารี  ยวุกาชาด ผูบ้  าเพญ็ประโยชน์ และ นกัศึกษาวชิาทหาร 
      ๒.๒  กิจกรรมชุมนุม  ชมรม 

      ทั้งน้ีนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาตอนตน้และชั้นมธัยมศึกษาตอนปลายจะตอ้งเขา้ร่วมกิจกรรม
ทั้งขอ้ ๒.๑ และขอ้ ๒.๒ 
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๑๑๗ 
 

๕ ๒ 
๕ ๗ 

๓. กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน์   เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมให้ผูเ้รียนบ าเพญ็ตนให้
เป็นประโยชน์ต่อสงัคม  ชุมชน และทอ้งถ่ิน ตามความสนใจในลกัษณะอาสาสมคัร เพื่อแสดงถึงความ
รับผดิชอบ ความดีงาม  ความเสียสละ และการมีจิตสาธารณะ เช่น กิจกรรมอาสาพฒันา ต่างๆ  กิจกรรม
สร้างสรรคส์งัคม 

หลักการ 
 กิจกรรมพฒันาผูเ้รียน มีหลกัการส าคญั ดงัน้ี 

 ๑. มีการก าหนดเป้าหมายของการจดักิจกรรมที่ชัดเจน เป็นรูปธรรม และครอบคลุมผูเ้รียน             
ทุกคน 

 ๒. เป็นกิจกรรมที่ผูเ้รียนไดพ้ฒันาตนเองอยา่งรอบดา้น เตม็ตามศกัยภาพตามความสนใจ ความ
ถนดั ความตอ้งการ และเหมาะสมกบัวยัและวฒิุภาวะ 
 ๓. เป็นกิจกรรมที่ปลูกฝังและส่งเสริมจิตส านึกในการบ าเพญ็ตนให้เป็นประโยชน์ต่อสังคมใน
ลกัษณะต่างๆ ที่สอดคลอ้งกบัวถีิชีวติ ประเพณี และวฒันธรรมอยา่งต่อเน่ืองและสม ่าเสมอ 

 ๔. เป็นกิจกรรมที่ยดึหลกัการมีส่วนร่วม  โดยเปิดโอกาสให้ครู พ่อแม่  ผูป้กครอง  ผูน้ าชุมชน 
ปราชญช์าวบา้น  องคก์ร  และหน่วยงานอ่ืน  มีส่วนร่วมในการจดักิจกรรม 

แนวการจัดกิจกรรม 

 ๑. ใหผู้เ้รียนปฏิบติักิจกรรมดว้ยความสมคัรใจ 
 ๒. ใหผู้เ้รียนไดป้ฏิบติักิจกรรมผ่านประสบการณ์ที่หลากหลาย  ฝึกการท างานที่สอดคลอ้งกบั
ชีวติจริง  ตลอดจนสะทอ้นความรู้  ทกัษะ  และประสบการณ์ของผูเ้รียน 

 ๓. จดักิจกรรมอย่างสมดุลทั้ ง ๓ กิจกรรม คือ กิจกรรมแนะแนว  กิจกรรมนักเรียน  และ
กิจกรรมเพือ่สงัคมและสาธารณประโยชน์  มีความสมดุลในการจดักิจกรรมรายบุคคลและกิจกรรมกลุ่ม 
รวมทั้งมีการจดักิจกรรมในและนอกสถานศึกษา 
 ๔. จดักิจกรรมโดยให้ผูเ้รียนเป็นผูด้  าเนินการ  โดยมีการส ารวจและใช้ขอ้มูลประกอบการ
วางแผนอยา่งเป็นระบบ เนน้การคิดวเิคราะห์และใชค้วามคิดสร้างสรรคใ์นการด าเนินกิจกรรม  
 ๕. ใชก้ระบวนการมีส่วนร่วมและการเรียนรู้แบบร่วมมือมากกว่าเน้นการแข่งขนั บนพื้นฐาน
การปฏิบตัิตามวถีิประชาธิปไตย 

เวลาการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

 เวลาการจดักิจกรรมพฒันาผูเ้รียน หลกัสูตรสถานศึกษา โรงเรียนดงสว่างวิทยา ตามหลกัสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พทุธศกัราช  ๒๕๕๑  มีดงัน้ี 
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๑๑๘ 
 

๕ ๒ 
๕ ๗ 

๑. กิจกรรมแนะแนว  ชั้นมธัยมศึกษาตอนตน้และตอนปลาย  ภาคเรียนละ ๒๐   ชัว่โมง 
 ๒. กิจกรรมนักเรียน (ลูกเสือ/เนตรนารี/ยุวกาชาด/ผู้บ าเพ็ญประโยชน์/รักษาดินแดน                      
ชั้นมธัยมศึกษาตอนตน้และตอนปลาย  ภาคเรียนละ  ๒๐   ชัว่โมง 
 ๓. กิจกรรมเพื่อสังคมและจิตสาธารณะประโยชน์  (ชุมนุม/จิตอาสา)   ชั้นมธัยมศึกษาตอนตน้
และตอนปลาย  ภาคเรียนละ  ๒๐   ชัว่โมง 
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๑๑๙ 
 

๕ ๒ 
๕ ๗ 

เกณฑ์การจบการศึกษา 
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๑๒๐ 
 

๕ ๒ 
๕ ๗ 

 

แผนภูมกิารวดัและประเมนิผลการเรียน 
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๑๒๑ 
 

๕ ๒ 
๕ ๗ 

 
เกณฑ์การจบการศึกษาภาคบังคบั : 

 
 
   ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 

๑) ผูเ้รียนเรียนรายวิชาพื้นฐานและเพิม่เติม  โดยเป็นวชิาพื้นฐาน ๖๖ หน่วยกิต และรายวชิา
เพิม่เติมตามที่สถานศึกษาก าหนด 

๒) ผูเ้รียนตอ้งไดห้น่วยกิตตลอดหลกัสูตรไม่นอ้ยกวา่ ๗๗ หน่วยกิต โดยเป็นรายวิชาพื้นฐาน  
๖๖ หน่วยกิต และรายวชิาเพิม่เติมไม่นอ้ยกวา่ ๑๑ หน่วยกิต 

๓) ผูเ้รียนมีผลการประเมิน การอ่าน คิดวเิคราะห์และเขียน ในระดบัผา่นเกณฑก์ารประเมิน
ตามที่สถานศึกษาก าหนด 

๔) ผูเ้รียนมีผลการประเมินคุณลกัษณะอนัพงึประสงค ์ในระดบัผา่นเกณฑก์ารประเมินตามที่
สถานศึกษาก าหนด 

๕) ผูเ้รียนเขา้ร่วมกิจกรรมพฒันาผูเ้รียนและมีผลการประเมินผา่นเกณฑก์ารประเมินตามที่
สถานศึกษาก าหนด 

เกณฑ์การจบการศึกษาขั้นพืน้ฐาน : 
 

   
   ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

๑) ผูเ้รียนเรียนรายวิชาพื้นฐานและเพิม่เติม  โดยเป็นวชิาพื้นฐาน ๔๑ หน่วยกิต และรายวชิา
เพิม่เติมตามที่สถานศึกษาก าหนด 

๒) ผูเ้รียนตอ้งไดห้น่วยกิตตลอดหลกัสูตรไม่นอ้ยกวา่ ๗๗ หน่วยกิต โดยเป็นรายวิชาพื้นฐาน  
๔๑ หน่วยกิต และรายวชิาเพิม่เติมไม่นอ้ยกวา่ ๓๖ หน่วยกิต 

๓) ผูเ้รียนมีผลการประเมิน การอ่าน คิดวเิคราะห์และเขียน ในระดบัผา่นเกณฑก์ารประเมิน
ตามที่สถานศึกษาก าหนด 

๔) ผูเ้รียนมีผลการประเมินคุณลกัษณะอนัพงึประสงค ์ในระดบัผา่นเกณฑก์ารประเมินตามที่
สถานศึกษาก าหนด 

๕) ผูเ้รียนเขา้ร่วมกิจกรรมพฒันาผูเ้รียนและมีผลการประเมินผา่นเกณฑก์ารประเมินตามที่
สถานศึกษาก าหนด 
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๑๒๒ 
 

๕ ๒ 
๕ ๗ 

 เกณฑ์การวดัและประเมินผลการเรียน 
 
 

 
        การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 

 

 
การวดัและประเมินผลการเรียนนกัเรียน ชั้นมธัยมศึกษาตอนตน้ และ   ตอนปลาย  ก าหนดใหมี้

การสอบวดัและประเมินผลการเรียน จ านวน  ๒ คร้ัง ในแต่ละปีการศึกษา ดงัน้ี 
๑. การสอบปลายภาคเรียนที่ ๑ 
๒. การสอบปลายภาคเรียนที่ ๒ 
โดยก าหนดอตัราส่วนในการวดัและประเมินผลการเรียน ดงัน้ี 

๗๐ : ๓๐  (ยกเว้นกลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพฯ, ศิลปะ. สุขศึกษาและพลศึกษา เป็น ๘๐:๒๐) 
๗๐ หมายถึง คะแนนการประเมินผลการเรียนรู้ระหว่างเรียน มีการประเมินด้านความรู้             

คุณลกัษณะอนัพงึประสงค ์คุณธรรม จริยธรรม และทกัษะกระบวนการ โดยใชเ้คร่ืองมือการประเมินที่
หลากหลาย เช่น แบบทดสอบ แบบประเมินการปฏิบติังาน และประเมินแฟ้มสะสมงาน แบบสังเกต 
แบบสมัภาษณ์ และไดก้ าหนดการวดัและประเมินผล ดงัน้ี 

- การประเมินผลก่อนเรียน    
- การประเมินผลระหวา่งเรียน 
- การประเมินดา้นความรู้โดยใชแ้บบทดสอบ  
- การประเมินผลตามสภาพจริง 
- การประเมินผลดว้ยแฟ้มสะสมงาน 

๓๐ หมายถึง คะแนนการประเมินการเรียนรู้ปลายปี โดยใชแ้บบทดสอบ การประเมินการ
ปฏิบตัิงาน การประเมินคุณลกัษณะอนัพงึประสงค ์และการประเมินทกัษะกระบวนการ  
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๑๒๓ 
 

๕ ๒ 
๕ ๗ 

 

   การตัดสินผลการเรียน 
 
การตดัสินเพื่อให้ระดับผลการเรียนรายวิชาของกลุ่มสาระการเรียนรู้ใช้ตวัเลขแสดงระดับ              

ผลการเรียนเป็น ๘ ระดบัดงัน้ี 
การตดัสินผลการเรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานใช้ระบบผ่านและไม่ผ่าน โดยก าหนด

เกณฑ์การตดัสินผ่านแต่ละรายวิชาที่ร้อยละ ๕๐ จากนั้นจึงให้ระดบัผลการเรียนที่ผ่านส าหรับระดับ
มธัยมศึกษาตอนตน้และตอนปลาย ใชต้วัเลขแสดงระดบัผลการเรียนเป็น ๘ ระดบั แนวการให้ระดบัผล
การเรียน ๘ ระดบัและความหมายของแต่ละระดบัดงัแสดงในตารางดงัน้ี 

การประเมินผลการเรียนตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ ๘ กลุ่ม ใหแ้จง้ผลเป็นระดบัผลการเรียน  ดงัน้ี 
ระดับผลการเรียน ความหมาย ช่วงคะแนนเป็นร้อยละ 

๔ ดีเยีย่ม ๘๐-๑๐๐ 
๓.๕ ดี ๗๕-๗๙ 
๓ ดี ๗๐-๗๔ 

๒.๕ ค่อนขา้งดี ๖๕-๖๙ 
๒ ปานกลาง ๖๐-๖๔ 
๑.๕ พอใช ้ ๕๕-๕๙ 
๑ ผา่นเกณฑข์ั้นต ่า ๕๐-๕๔ 
๐ ต ่ากวา่เกณฑ ์ ๐-๔๙ 

  
   การประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์   
 
   

๑.  ใหร้ะดบัผลการประเมิน เป็นผา่นและไม่ผา่น 
 ๒.  กรณีใหผ้า่นการประเมินคุณลกัษณะอนัพงึประสงค ์ดงัน้ี 
  ดีเยี่ยม หมายถึง ผูเ้รียนมีคุณลกัษณะในการปฏิบตัิจนเป็นนิสยัและน าไปใช ้
     ในชีวติประจ าวนัเพือ่ประโยชน์สุขของตนเองและสงัคม  
   ด ี หมายถึง ผูเ้รียนมีคุณลกัษณะในการปฏิบตัิตามกฎเกณฑ ์ 
      เพือ่ใหเ้ป็นที่ยอมรับของสงัคม    
   ผ่าน หมายถึง ผูเ้รียนรับรู้และปฏิบตัิตามกฎเกณฑแ์ละเงื่อนไข 
      ที่สถานศึกษาก าหนด 
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๑๒๔ 
 

๕ ๒ 
๕ ๗ 

๓.  กรณีไม่ผา่น  ผูเ้รียนรับรู้แต่ไม่ปฏิบติัตามกฎเกณฑแ์ละเง่ือนไขที่สถานศึกษาก าหนด 
  
 
  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ให้ใช้ตัวหนังสือแสดงผลดังนี ้
 
  ผ่าน หมายถึง มีเวลาเขา้ร่วมกิจกรรมพฒันาผูเ้รียนผา่นการประเมินจุดประสงค ์
     ส าคญัตามเกณฑท์ีก่  าหนด 
  ไม่ผ่าน หมายถึง  มีเวลาเขา้ร่วมกิจกรรมพฒันาผูเ้รียนและผา่นการประเมินจุดประสงค ์
     ส าคญัไม่ครบตามเกณฑท์ี่ก  าหนด 
 
 

 การประเมนิการอ่าน คดิวิเคราะห์  และเขียนส่ือความ   
 
 ๑.  ใหร้ะดบัผลการประเมิน  เป็นผา่นและไม่ผา่น 
 ๒.  กรณีใหผ้า่นการอ่าน คิดวเิคราะห์  และเขียนส่ือความ  ดงัน้ี 
  ดีเยี่ยม หมายถึง สามารถจบัใจความส าคญัไดค้รบถว้น เขียนวพิากษว์จิารณ์   

เขียนสร้างสรรค ์แสดงความคิดเห็นประกอบอยา่งมีเหตุผล 
ไดถู้กตอ้งและสมบูรณ์ ใชภ้าษาสุภาพและเรียบเรียงได้ 
สละสลวย 

   ด ี หมายถึง สามารถจบัใจความส าคญัได ้เขียนวพิากษว์จิารณ์ 
         และเขียนสร้างสรรคไ์ดโ้ดยใชภ้าษาสุภาพ   
   ผ่าน หมายถึง สามารถจบัใจความส าคญัไดแ้ละเขียนวพิากษว์จิารณ์ไดบ้า้ง 
 
  การพิจารณาเลื่อนช้ันปลายปีทุกช้ัน 
 

  ให้พิจารณาจากผลการเรียนรู้ทั้ ง ๘ กลุ่มสาระ ครบทุกรายวิชา การประเมินการอ่าน คิด
วเิคราะห์และเขียน การประเมินคุณลกัษณะอนัพงึประสงค ์และการประเมินกิจกรรมพฒันาผูเ้รียน 
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๑๒๕ 
 

๕ ๒ 
๕ ๗ 

 
 เกณฑ์การตัดสินผลการเรียน  
 
  ๑. เกณฑก์ารตดัสินการเล่ือนชั้นปลายปี 
   นกัเรียนที่จะไดรั้บการพจิารณาใหเ้ล่ือนชั้นได ้ จะตอ้งมีคุณสมบติัดงัน้ี 
    ๑. ๑ มีเวลาเรียนทั้ง ๘ กลุ่มสาระ และเวลาในการเขา้ร่วมกิจกรรมพฒันา
ผูเ้รียน    ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ ๘๐ ของเวลาเรียนทั้งหมด 
     ๑.๒ ผ่านเกณฑก์ารประเมินตามตวัช้ีวดัไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๐ ของจ านวน
ตวัช้ีวดัของแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
    ๑.๓ ตอ้งไดร้ะดบัผลการเรียนรู้ทั้ง ๘ กลุ่มสาระ ตั้งแต่ระดบั  “๑”  ขึ้นไป  
    ๑.๔ ผ่านเกณฑ์การประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน การประเมิน
คุณลกัษณะอนัพงึประสงค ์และกิจกรรมพฒันาผูเ้รียน   
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๑๒๖ 
 

๕ ๒ 
๕ ๗ 

ภาคผนวก 
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๑๒๗ 
 

๕ ๒ 
๕ ๗ 

 
 
   

 
หลกัสูตรโรงเรียนดงสว่างวทิยา  พุทธศักราช  ๒๕๕๗ 
(ฉบับปรับปรุง ๒๕๕๔) ระดบัช้ันมธัยมศึกษาตอนปลาย 

ตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพืน้ฐานพุทธศักราช ๒๕๕๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สังกดัส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๙ 
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน            

กระทรวงศึกษาธิการ 
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๑๒๘ 
 

๕ ๒ 
๕ ๗ 

         
 
 
 
 

ประกาศโรงเรียนดงสว่างวิทยา 
เร่ือง   ให้ใช้หลักสูตรโรงเรียนดงสว่างวิทยาพุทธศักราช  ๒๕๕๗ (ฉบับปรับปรุง  ๒๕๕๔) 

  ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา   ข้ันพืน้ฐาน  พุทธศักราช  ๒๕๕๑ 
               ............................................. ......................................... 

ตามที่    ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกระทรวงศึกษาธิการ ไดป้ระกาศให้
สถานศึกษาใช้หลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศกัราช ๒๕๕๑ โดยให้เร่ิมใช้ตั้งแต่ภาค
เรียนที่ ๑  ปีการศึกษา ๒๕๕๒  ในระดับชั้นมธัยมศึกษาปีที่ ๑ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ เป็นตน้ไป  
และโรงเรียนไดด้ าเนินการปรับปรุงหลกัสูตรโรงเรียนดงสวา่งวทิยา  พทุธศกัราช ๒๕๕๖ ตามหลกัสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพทุธศกัราช  ๒๕๕๑ เรียบร้อยแลว้ 

ทั้งน้ีหลกัสูตรโรงเรียนไดรั้บความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เม่ือ
วนัที่  ๑๙  พฤษภาคม  ๒๕๕๗   จึงประกาศใหใ้ชห้ลกัสูตรโรงเรียนตั้งแต่บดัน้ีเป็นตน้ไป 

 
ประกาศ    ณ    วนัที่   ๑๙   เดือน พฤษภาคม  พทุธศกัราช ๒๕๕๗ 

 
 

 
                  ( นายเล่ียม ฝากกลาง )                                          ( นางบณัฑิต  พลอาษา ) 
ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน    ผูอ้  านวยการโรงเรียนดงสวา่งวทิยา 
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๑๒๙ 
 

๕ ๒ 
๕ ๗ 

 
บทน า 

 
ตามที่กระทรวงศึกษาธิการไดป้ระกาศใชห้ลกัสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศกัราช ๒๕๕๑  

ใหเ้ป็นหลกัสูตรแกนกลางของประเทศ โดยก าหนดจุดหมาย และมาตรฐานการเรียนรู้เป็นเป้าหมายและ
กรอบทิศทางในการพฒันาคุณภาพผูเ้รียนใหเ้ป็นคนดี มีปัญญา มีคุณภาพชีวติที่ดีและมีขีดความสามารถ
ในการแข่งขนัในเวทีระดบัโลก พร้อมกนัน้ีไดป้รับกระบวนการพฒันาหลกัสูตรให้มีความสอดคลอ้งกบั
เจตนารมณ์แห่งพระราชบญัญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒)        
พ.ศ. ๒๕๔๕ ที่มุ่งเน้นการกระจายอ านาจทางการศึกษาให้ทอ้งถ่ินและสถานศึกษาไดมี้บทบาทและมี
ส่วนร่วมในการพฒันาหลกัสูตร เพือ่ใหส้อดคลอ้งกบัสภาพ และความตอ้งการของทอ้งถ่ิน และไดมี้การ
ประกาศใชห้ลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พทุธศกัราช ๒๕๕๑ ตามค าสัง่กระทรวงศึกษาธิการ 
ที่ สพฐ.  ๒๙๓/๒๕๕๑   ลงวนัที่ ๑๑  กรกฎาคม   ๒๕๕๑  เร่ือง ให้ใชห้ลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
พทุธศกัราช ๒๕๕๑   

ดงันั้น คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และคณะกรรมการบริหารวิชาการ โรงเรียนดงสว่างวิทยาได้
ด าเนินการทบทวนหลกัสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศกัราช ๒๕๔๔ เพื่อน าไปสู่การจดัท าหลกัสูตร
สถานศึกษา โรงเรียนดงสวา่งวิทยา พุทธศกัราช ๒๕๕๒ ตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
พุทธศกัราช ๒๕๕๑  และได้ด าเนินการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา พุทธศักราช ๒๕๕๗ โดยมี
จุดมุ่งหมายเพื่อให้สอดคล้องกับบริบทของผูเ้รียน ชุมชนให้มากยิ่งขึ้นและเพื่อเป็นการเตรียมความ
พร้อมเขา้สู่ประชาคมอาเซียน ทั้งน้ีเพือ่น าไปสู่การพฒันาผูเ้รียนทุกคน ซ่ึงเป็นก าลงัของชาติใหเ้ป็นมนุษย์
ที่มีความสมดุลทั้งดา้นร่างกาย ความรู้  คุณธรรม  มีจิตส านึกในความเป็นพลเมืองไทยและเป็นพลโลก ยึด
มัน่ในการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษตัริยท์รงเป็นประมุข   มีความรู้และทกัษะ
พื้นฐาน รวมทั้ง เจตคติ ที่จ  าเป็นต่อการศึกษาต่อ  การประกอบอาชีพและการศึกษาตลอดชีวิต  โดยมุ่งเน้น
ผูเ้รียนเป็นส าคญับนพื้นฐานความเช่ือวา่ ทุกคนสามารถเรียนรู้และพฒันาตนเองไดเ้ตม็ตามศกัยภาพ  
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๑๓๐ 
 

๕ ๒ 
๕ ๗ 

ค าน า 
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และคณะกรรมการบริหารวิชาการ โรงเรียนดงสวา่งวทิยา  ได้

ด าเนินการพฒันา ปรับปรุง หลกัสูตรสถานศึกษา โรงเรียนดงสวา่งวทิยา พทุธศกัราช ๒๕๕๒  
เพือ่ใหส้อดคลอ้งกบับริบทของผูเ้รียน ชุมชนให้มากยิง่ขึ้นและเพือ่เป็นการเตรียมความพร้อมเขา้สู่
ประชาคมอาเซียน ทั้งน้ีเพือ่น าไปสู่การพฒันาผูเ้รียนทุกคน ซ่ึงเป็นก าลงัของชาติใหเ้ป็นมนุษยท์ีมี่ความ
สมดุลทั้งดา้นร่างกาย ความรู้  คุณธรรม  มีจิตส านึกในความเป็นพลเมืองไทยและเป็นพลโลก ยดึมัน่ใน 

การปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษตัริยท์รงเป็นประมุข  โดยเนน้ใหมี้ความสอดคลอ้ง
กบัเจตนารมณ์แห่งพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แกไ้ขเพิม่เติม (ฉบบัที่ ๒)   
พ.ศ. ๒๕๔๕ และหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พทุธศกัราช ๒๕๕๑ ในเล่มประกอบดว้ย 
วสิยัทศัน์ หลกัการ จุดหมาย สมรรถนะที่ส าคญัของผูเ้รียน คุณลกัษณะอนัพงึประสงค ์ สาระและ
มาตรฐานการเรียนรู้  ตวัช้ีวดั โครงสร้างหลกัสูตรสถานศึกษา ค  าอธิบายรายวชิา เกณฑก์ารวดั
ประเมินผล และการจบหลกัสูตร 

ขอขอบคุณ  คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน   ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยม         
เขต ๒๙  คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  และคณะครูโรงเรียนดงสว่างวิทยาทุกคน  ที่ไดมี้ส่วน
ร่วมในการพฒันาหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พทุธศกัราช  ๒๕๕๑ ไปสู่หลกัสูตรโรงเรียน
ดงสวา่งวทิยา พทุธศกัราช  ๒๕๕๒  (ฉบบัปรับปรุง พทุธศกัราช ๒๕๕๗) ใหมี้ความส าบูรณ์และส าเร็จ
ลุล่วงไปดว้ยดี 

หวงัเป็นอยา่งยิง่ว่า   หลกัสูตรโรงเรียนดงสว่างวิทยาเล่มน้ี  จะเป็นกรอบเป็นทิศทางในการ
จดัการเรียนการสอนเพือ่พฒันาผูเ้รียนให้มีความรู้  มีทกัษะพื้นฐานที่จ  าเป็นส าหรับใชเ้ป็นเคร่ืองมือใน
การด ารงชีวติในสงัคมที่มีการเปล่ียนแปลงไดอ้ยา่งมีประสิทธ์ิภาพ 
 
 
 

                       (  นายบณัฑิต พลอาษา ) 
                          ผูอ้  านวยการโรงเรียนดงสวา่งวทิยา 
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๑๓๑ 
 

๕ ๒ 
๕ ๗ 

สารบัญ 

 หน้า 
ค าน า  
ค าสัง่กระทรวงศึกษาธิการ ที่ สพฐ ๒๙๓/๒๕๕๑  เร่ือง  ให้ใชห้ลกัสูตรแกนกลางการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน พทุธศกัราช ๒๕๕๑  ลงวนัที่  ๑๑  กรกฎาคม พทุธศกัราช ๒๕๕๑ 

 

ประกาศโรงเรียนดงสวา่งวทิยา ลงวนัที่ ๑๙ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ เร่ือง ให้ใชห้ลกัสูตร
โรงเรียนดงสวา่งวทิยา พทุธศกัราช ๒๕๕๗ ตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
พทุธศกัราช ๒๕๕๑ 

 

วสิยัทศัน์ ๑ 
หลกัการ ๑ 
จุดหมาย ๑ 
สมรรถนะส าคญัของผูเ้รียน ๒ 
คุณลกัษณะอนัพงึประสงค ์ ๒ 
โครงสร้างหลกัสูตรโรงเรียนดงสวา่งวทิยา ๓ 
ค าอธิบาย/โครงสร้างหลกัสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ๑๕ 
ค าอธิบาย/โครงสร้างหลกัสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ๓๖ 
ค าอธิบาย/โครงสร้างหลกัสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้วทิยาศาสตร์ ๖๓ 
ค าอธิบาย/โครงสร้างหลกัสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้สงัคมศึกษา ศาสนา และวฒันธรรม ๑๐๑ 
ค าอธิบาย/โครงสร้างหลกัสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ๑๒๗ 
ค าอธิบาย/โครงสร้างหลกัสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ๑๕๔ 
ค าอธิบาย/โครงสร้างหลกัสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลย ี ๑๖๙ 
ค าอธิบาย/โครงสร้างหลกัสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ๑๙๖ 
กิจกรรมพฒันาผูเ้รียน ๒๑๗ 
เกณฑก์ารจบหลกัสูตร ๒๒๒ 
ภาคผนวก  
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๑๓๒ 
 

๕ ๒ 
๕ ๗ 

 
 
 

ค าส่ังโรงเรียนดงสว่างวิทยา 
ที่ ………/๒๕๕๗ 

เร่ือง    แต่งต้ังคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและงานวิชาการสถานศึกษาโรงเรียนดงสว่างวิทยา 
               ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๗ 
 

ด้วยกระทรวงศึกษาธิการ ได้ประกาศให้ใช้หลักสูตรแกนกลางขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 
๒๕๕๑  เพื่อให้การบริหารหลักสูตรและวิชาการสถานศึกษาโรงเรียนดงสว่างวิทยา เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพเป็นไปตามเจตนารมณ์มาตรา ๘๐ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช 
๒๕๕๐ และพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ  พุทธศกัราช  ๒๕๔๒ และที่แกไ้ขเพิ่มเติม (ฉบบัที่ ๒) 
พ.ศ. ๒๕๔๕ ที่ก  าหนดให้สถานศึกษามีหน้าที่จดัท  าสาระของหลกัสูตรเพื่อความเป็นไทย ความเป็น
พลเมืองดีของชาติ การด ารงชีวิต การประกอบอาชีพ ตลอดจนเพื่อการศึกษาต่อ ในส่วนที่เก่ียวขอ้ง
สภาพของปัญหาในชุมชน และสงัคม ภูมิปัญญา  ทอ้งถ่ิน คุณลกัษณะอนัพึ่งประสงคเ์พือ่เป็นสมาชิกทีดี
ของครอบครัว ชุมชน สงัคม  และประเทศ 

เพื่อให้การบริหารหลักสูตรและงานวิชาการสถานศึกษาโรงเรียนดงสว่างวิทยา บรรลุตาม
วตัถุประสงค์  จึงแต่งตั้งครูปฏิบัติหน้าที่คณะกรรมการบริหารหลักสูตรและวิชาการสถานศึกษา 
โรงเรียนดงสวา่งวทิยา ดงัน้ี 
 ๑. นายบณัฑิต พลอาษา  ผูอ้  านวยการโรงเรียน  ประธานกรรมการ 

๒. นางสาวทิฆมัพร  กอมณี หวัหนา้กลุ่มบริหารวชิาการ รองประธานกรรมการ 
๓. นางสาวหนูพลู เกตุโสระ ประธานอนุกรรมการกลุ่มสาระ กรรมการ 

การเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
 ๔. นางสาววลยัลกัษณ์  คตะวงศ ์ ประธานอนุกรรมการกลุ่มสาระ กรรมการ 

การเรียนรู้วทิยาศาสตร์ 
 ๕. นางปนสัยา กุลการี           ประธานอนุกรรมการกลุ่มสาระ กรรมการ 
                                                             การเรียนรู้ภาษาไทย 
 ๖. นางสาวดรุวรรณ์ วงษศ์รีแกว้ ประธานอนุกรรมการกลุ่มสาระ กรรมการ 
                            การเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
 ๗. นายไพฑูรย ์ กะมุล           ประธานอนุกรรมการกลุ่มสาระ กรรมการ 
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๑๓๓ 
 

๕ ๒ 
๕ ๗ 

              การเรียนรู้วชิาสงัคมศึกษา ศาสนา และวฒันธรรม 
  

๘. นายทรงพล จดจ า  ประธานอนุกรรมการกลุ่มสาระ   กรรมการ 
                  การเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 
 ๙. นายตะวนัเพลิง วเิวกวรณ์ ประธานอนุกรรมการกลุ่มสาระ   กรรมการ 

          การเรียนรู้ศิลปะ 
 ๑๐. นายณัฐพงศพ์นัธุ ์ จนัทร์ธรรมพรประธานอนุกรรมการกลุ่มสาระ กรรมการ 
     การเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลย ี
            ๑๑. นายตะวนัเพลิง วิเวกวรณ์      ประธานอนุกรรมการกิจกรรม  กรรมการ       

         พฒันาผูเ้รียน 
๑๒. นางสาวพลอยไพลิน ใจใส    หวัหนา้งานแนะแนว                             กรรมการ 

๑๓. นางสาวพชัราภรณ์ ช่วงหาราช    หวัหนา้งานจดัการเรียนการสอน   กรรมการและ 
เลขานุการ 

 ๑๕.นางอรทยั กุลบุตร       หวัหนา้งานวดัผลประเมินผล กรรมการและผูช่้วยเลขานุการ 

มีหน้าที ่ ดงัต่อไปน้ี 

 (๑) วางแผนการด าเนินงานวชิาการ ก าหนดสาระรายละเอียดของหลดัสูตรระดบัสถานศึกษาให้
สอดคลอ้งกบัหลกัสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน สภาพเศรษฐกิจ สงัคม ศิลปวฒันธรรม ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน 

(๒) จดัท าคู่มือการบริหารหลักสูตรและงานวิชาการขอสถานศึกษานิเทศ ก ากับติดตาม ให้
ค  าปรึกษาเก่ียวกบัการพฒันาหลกัสูตร การจดัการะบวนการเรียนการรู้ การวดัและประเมินผล และการ
แนะแนวใหส้อดคลอ้งและเป็นไปตามมาตรฐานหลกัสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

(๓) ส่งเสริมและสนบัสนุนการพฒันาบุคลากรเก่ียวกบัการพฒันาหลกัสูตรการจดักระบวนการ
เรียนรู้ การวดัและประเมินผลและการแนะแนวให้เป็นไปตามจุดหมายและแนวทางการด าเนินการของ
หลกัสูตร 

(๔) ประสานความร่วมมือจากบุคคล หน่วยงาน องคก์รต่างๆ และชุมชนเพือ่ใหก้ารใชห้ลกัสูตร
เป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพและมีคุณภาพ 

(๕) ประชาสัมพนัธ์หลักสูตรและการใช้หลักสูตรแก่นักเรียน ผูป้กครอง ชุมชน และผูท้ี่
เก่ียวขอ้ง และน าขอ้มูลป้อนกลบัจากฝ่ายต่างๆมาพิจารณาเพื่อการปรับปรุงและพฒันาหลักสูตรของ
สถานศึกษา 
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๑๓๔ 
 

๕ ๒ 
๕ ๗ 

(๖) ส่งเสริมและสนับสนุนการวิจยัเก่ียวกับการพฒันาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้
 (๗) ติดตามผลการเรียนของนกัเรียนรายบุคคล ระดบัชั้น ระดบัช่วงชั้นและระดบักลุ่มวชิาในแต่
ละปีการศึกษา เพือ่ ปรับปรุง แกไ้ขและพฒันาการด าเนินงานดา้นต่างๆ ของสถานศึกษา 

 

(๘) ตรวจสอบ ทบทวน ประเมินมาตรฐานการปฏิบตัิของครูและการบริหารหลกัสูตรระดับ
สถานศึกษาในรอบปีที่ผา่นมา แลว้ใชผ้ลการประเมินเพื่อวางแผนพฒันาการปฏิบตัิงานของครูและการ
บริหารหลกัสูตรระดบัเหนือสถานศึกษา สาธารณชนและผูเ้ก่ียวขอ้ง 

(๙) รายงานผลการปฏิบตัิงานและผลการบริหารหลกัสูตรของสถานศึกษา  โดยเน้นการพฒันา
คุณภาพนกัเรียนต่อคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  คณะกรรมการบริหารหลกัสูตรระดบัเหนือ
สถานศึกษา สาธารณชนและผูเ้ก่ียวขอ้ง 

 ขอใหผู้ท้ี่ไดรั้บค าสัง่ปฏิบติังานตามที่ไดรั้บมอบหมาย ก่อใหเ้กิดผลดีต่อราชการ 

สัง่   ณ    วนัที่  ๑๙  เดือนพฤษภาคม  พ.ศ.๒๕๕๗ 
 
 

       (นายบณัฑิต พลอาษา) 
      ผูอ้  านวยการโรงเรียนดงสวา่งวทิยา 
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๑๓๕ 
 

๕ ๒ 
๕ ๗ 
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๑๓๖ 
 

๕ ๒ 
๕ ๗ 

 



                                          หลักสูตรโรงเรียนดงสว่างวิทยา                                                            

๑๓๗ 
 

๕ ๒ 
๕ ๗ 

 


