คําอธิบายรายวิชาพืน้ ฐาน
หลักสู ตรสถานศึกษาโรงเรียนการุ้ งวิทยาคม
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

คําอธิบายรายวิชาพืน้ ฐาน
รหัสวิชา ท31101 ภาษาไทย 1
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 ภาคเรียนที่ 1

กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย
เวลา 40 ชั่วโมง/ภาคเรียน
จํานวน 1.0 หนวยกิต

อา นกวีนิ พ นธป ระเภทกลอน กาพย โคลง ฉัน ท วรรณกรรมประเภทเรื่ องสั้น นวนิ ย าย สารคดี
บทความ ไดอยางถูกตอง อานขอความลักษณะอธิบาย ตีความ แปลความ สรุปความ ขยายความ วิเคราะห
สังเคราะห วิจารณ แสดงความคิดเห็น โตแยง ตอบคําถาม อธิบายคําศัพทไดอยางมีเหตุผลตามหลักการ
วิจารณวรรณคดีประเมินคุณคาดานวรรณศิลป และสังคม มีมารยาทในการอาน เลือกอานหนัง สือและสื่อ
สารสนเทศเพื่อพัฒนาการเรียน การทํางาน การประกอบอาชีพและเพื่อนําไปใชในชีวิตประจําวัน
เขี ย นกรอบแนวคิ ด ผั ง ความคิ ด บั น ทึ ก เขี ย นสื่ อ สาร เขี ย นเรี ย งความ ย อ ความ จดบั น ทึ ก
ใชกระบวนการเขียนพัฒนางานเขียนไดอยางมีประสิทธิภาพอางอิงแหลงที่มา ขอมูลสารสนเทศและทบทวน
ขัดเกลางานเขียนไดถูกตอง มีมารยาทในการเขียนและมีนิสัยรักการเขียน ฟงและดูขาว สื่อรูปแบบตาง ๆ
อยางมีมารยาทวิเคราะหแนวคิดและความนาเชื่อถือจากเรื่องที่ฟงและดู นําความรูขอมูลจากการฟงและการดู
มาประเมินคาใชเขียนขอมูล ในการพัฒนาการเรียน การทํางาน การประกอบอาชีพ ในการตัดสินใจแกปญหา
การพูดรายงานการศึกษาคนควาเกี่ยวกับภูมิปญญาทองถิ่นแสดงความคิดเห็นไดถูกตองตามหลักการพูดและมี
มารยาทในการพูด แสดงความเขาใจ ธรรมชาติของภาษา พลังของภาษา ลักษณะของภาษา ระดับภาษา
และใชคําราชาศัพท คําสุภาพ ไดเหมาะสมกับระดับของบุคคลและสถานการณ แตงคําประพันธประเภทกาพย
ไดอยางไพเราะ
ศึกษาหลักวิเคราะหวิจารณวรรณคดีและวรรณกรรมเบื้องตนบอกลักษณะเดนของวรรณคดีเชื่อมโยง
กับ การเรีย นรูท างประวัติ ศ าสตรแ ละวิถี ชี วิต ของสั ง คมในอดี ต และประเมิ น ค าและรวบรวมวรรณคดี แ ละ
วรรณกรรมพื้นบานที่แสดงกถึงภาษาและวัฒนธรรม โดยการเขียนรายงานและทองจําบทอาขยานและบทรอย
กรองที่มีคุณคา เพื่อใหเกิดคุณลักษณะอันพึงประสงคดานใฝเรียนรู รักในการคนควาหาความรู รักความ
เปนไทย มีมารยาทในการฟง พูด อาน เขียน รักชาติ ศาสน กษัตริย และมุงมั่นในการทํางาน
ตัวชี้วัด
ท 1.1 ม.4-6/1
ท 1.1
ท 1.1
ท 1.1

ม.4-6/2
ม.4-6/3
ม.4-6/4

อานออกเสียงบทรอยแกวและบทรอยกรองไดอยางถูกตอง ไพเราะและเหมาะสมกับ
เรื่องที่อาน
ตีความ แปลความและ ขยายความจากเรื่องที่อาน
ระบุเหตุและผล และขอเท็จจริงกับขอคิดเห็นจากเรื่องที่อาน
การคาดคะเนเหตุการณจากเรื่องที่อานและประเมินคาเพื่อนําความรูความคิดไปใช
ตัดสินใจแกปญหาในการดําเนินชีวิต
 โรงเรียนการุงวิทยาคม

อําเภอบานไร จังหวัดอุทัยธานี



ท 1.1

ม.4-6/5

ท 1.1
ท 1.1

ม.4-6/6
ม.4-6/7

ท 1.1

ม.4-6/8

ท 1.1
ท 2.1

ม.4-6/9
ม.4-6/1

ท 2.1
ท 2.1
ท 2.1
ท 2.1

ม.4-6/2
ม.4-6/3
ม.4/5
ม.4-6/6

ท 2.1
ท 2.1
ท 3.1
ท 3.1
ท 3.1
ท 3.1
ท 3.1
ท 3.1
ท 4.1
ท 4.1

ม.4-6/7
ม.4-6/8
ม.4-6/1
ม.4-6/2
ม4-6/3
ม.4-6/4
ม.4-6/5
ม.4-6/6
ม.4-6/1
ม4-6/3

ท 4.1
ท 5.1
ท 5.1

ม.4-6/4
ม.4-6/1
ม.4-6/2

ท 5.1

ม.4-6/3

วิเคราะหวิจารณแสดงความคิดเห็น โตแยงเกี่ยวกับเรื่องที่อานและเสนอความคิดใหม
อยางมีเหตุผล
ตอบคําถามจากการอานงานเขียนประเภทตาง ๆ ภายในเวลาที่กําหนด
อานเรื่องตาง ๆแลวเขียนกรอบแนวคิด ผังความคิด บันทึก ยอความและรายงาน
สังเคราะหความรูจากการอานสื่อสิ่งพิมพ สื่ออิเล็กทรอนิกสและแหลงเรียนรูตาง ๆ
มาพัฒนาตนพัฒนาการเรียนและพัฒนาความรูทางอาชีพ
มีมารยาทในการอาน
เขียนสื่อสารในรูปแบบตาง ๆไดตรงตามวัตถุประสงคโดยใชภาษาเรียบเรียงถูกตอง
มีขอมูลและสาระสําคัญชัดเจน
เขียนเรียงความ
เขียนยอความจากสื่อที่มีรูปแบบและเนื้อหาหลากหลาย
ประเมินงานเขียนของผูอื่นแลวนํามาพัฒนางานเขียนของตนเอง
เขียนรายงานศึกษาคนควาเรื่องที่สนใจตามหลักการเขียนเชิงวิชาการและใชขอมูล
สารสนเทศอางอิงอยางถูกตอง
บันทึกการศึกษาคนควาเพื่อนําไปพัฒนาตนเองอยางสม่ําเสมอ
มีมารยาทในการเขียน
สรุปแนวคิดและแสดงความคิดเห็นจากเรื่องที่ฟงและดู
วิเคราะหแนวการใชภาษา และความนาเชื่อถือจากเรื่องที่ฟงและดูอยางมีเหตุผล
ประเมินเรื่องที่ฟงและดูแลวกําหนดแนวทางนําไปประยุกตใชในการดําเนินชีวิต
มีวิจารณญาณในการเลือกเรือ่ งที่ฟงและดู
พูดในโอกาสตาง ๆ
มีมารยาทในการฟง การดูและการพูด
อธิบายธรรมชาติของภาษา พลังของภาษา และลักษณะของภาษา
ใชภาษาเหมาะสมแกโอกาสกาลเทศะ และบุคคลรวมทั้งใชคําราชาศัพทอยาง
เหมาะสม
แตงบทรอยกรองได
วิเคราะหและวิจารณวรรณคดีและวรรณกรรมตามหลักการวิจารณเบื้องตน
วิเคราะหลักษณะเดนของวรรณคดีเชื่อมโยงกับการเรียนรูทางประวัติศาสตรและ
วิถีชีวิตของสังคมในอดีต
วิเคราะหและประเมินคุณคาดานวรรณศิลปของวรรณคดีและวรรณกรรมในฐานะ
ที่เปนมรดกทางวัฒนธรรม
 โรงเรียนการุงวิทยาคม

อําเภอบานไร จังหวัดอุทัยธานี



ท 5.1
ท 5.1
ท 5.1

ม.4-6/4
ม.4-6/5
ม.4-6/6

สังเคราะหขอคิดจากวรรณคดีและวรรณกรรมเพื่อนําไปประยุกตใชในชีวิตจริง
รวบรวมวรรณกรรมพื้นบานและอธิบายภูมิปญญาทางภาษา
ทองจําและบอกคุณคาบทอาขยานตามที่กําหนดและบทรอยกรองที่มีคุณคาตาม
ความสนใจและนําไปใชอางอิง

รวม 32 ตัวชี้วัด

คําอธิบายรายวิชาพืน้ ฐาน
รหัสวิชา ท31102 ภาษาไทย 2
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 ภาคเรียนที่ 2

กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย
เวลา 40 ชั่วโมง/ภาคเรียน
จํานวน 1.0 หนวยกิต

อา นกวีนิ พ นธป ระเภทกลอน กาพย โคลง ฉัน ท วรรณกรรมประเภทเรื่ องสั้น นวนิ ย าย สารคดี
บทความ ไดอยางถูกตอง อานขอความลักษณะอธิบาย ตีความ แปลความ สรุปความ ขยายความ วิเคราะห
สังเคราะห วิจารณ แสดงความคิดเห็น โตแยง ตอบคําถาม อธิบายคําศัพทไดอยางมีเหตุผลตามหลักการ
วิจารณวรรณคดีประเมินคุณคาดานวรรณศิลป สังคม และมีมารยาทในการอาน เลือกอานหนังสือและสื่อ
สารสนเทศเพื่อพัฒนาการเรียน การทํางาน การประกอบอาชีพและเพื่อนําไปใชในชีวิตประจําวัน
เขียนกรอบแนวคิด ผังความคิด บันทึก เขียนสื่อสาร เขียนบทความ จดบันทึก ใชกระบวนการเขียน
พัฒ นางานเขียนไดอยางมีประสิทธิภาพอางอิงแหลงที่มา ขอมูลสารสนเทศและทบทวนขัดเกลางานเขียนได
ถูกตอง มีมารยาทในการเขียนและมีนิสัยรักการเขียน ฟงและดูขาว สื่อรูปแบบตาง ๆ อยางมีมารยาทวิเคราะห
แนวคิดและความนาเชื่อถือจากเรื่องที่ฟงและดู นําความรูขอมูลจากการฟงและการดูมาประเมินคาใชเขียน
ขอมู ล ในการพั ฒ นาการเรีย น การทํ างาน การประกอบอาชีพ ในการตั ดสิ น ใจแกป ญ หา การพู ด รายงาน
การศึกษาคนควาเกี่ยวกับภูมิปญญาทองถิ่นแสดงความคิดเห็นไดถูกตองตามหลักการพูดและมีมารยาทในการ
พูด แสดงความเขาใจ การใชคํา กลุมคําสรางประโยค และใช คําราชาศัพท คําสุภาพ ไดเหมาะสมกับระดับ
ของบุคคลและสถานการณ แตงคําประพันธประเภทโคลงไดอยางไพเราะ
ศึกษาหลักวิเคราะหวิจารณวรรณคดีและวรรณกรรมเบื้องตน ศึกษาภูมิปญญาทองถิ่นคูเมืองโบราน
บานเมืองการุง บอกลักษณะเดนของวรรณคดีเชื่อมโยงกับการเรียนรูทางประวัติศาสตรและวิถีชีวิตของสังคม
ในอดีตและประเมินคาและรวบรวมวรรณคดีและวรรณกรรมพื้นบานที่แสดงกถึงภาษาและวัฒนธรรม โดยการ
เขียนรายงานและทองจําบทอาขยานและบทรอยกรองที่มีคุณคา เพื่อใหเกิดคุณลักษณะอันพึงประสงคดานใฝ
 โรงเรียนการุงวิทยาคม

อําเภอบานไร จังหวัดอุทัยธานี



เรียนรู รักในการคนควาหาความรู รักความเป นไทย มีมารยาทในการฟง พู ด อาน เขียน รักชาติ
ศาสน กษัตริย และมุงมั่นในการทํางาน
ตัวชี้วัด
ท 1.1 ม.4/1
ท 1.1
ท 1.1
ท 1.1

ม.4-6/2
ม.4-6/3
ม.4-6/4

ท 1.1

ม.4-6/5

ท 1.1
ท 1.1

ม.4-6/6
ม.4-6/7

ท 1.1

ม.4-6/8

ท 1.1
ท 2.1

ม.4-6/9
ม.4-6/1

ท 2.1
ท 2.1
ท 2.1
ท 2.1

ม.4-6/2
ม.4-6/4
ม.4-6/5
ม.4-6/6

ท 2.1
ท 2.1
ท 3.1
ท 3.1
ท 3.1
ท 3.1
ท 3.1

ม.4-6/7
ม.4-6/8
ม.4-6/1
ม.4-6/2
ม.4-6/3
ม.4-6/4
ม.4-6/5

อานออกเสียงบทรอยแกวและบทรอยกรองไดอยางถูกตอง ไพเราะและเหมาะสมกับ
เรื่องที่อาน
ตีความ แปลความและ ขยายความจากเรื่องที่อาน
วิเคราะหและวิจารณเรื่องที่อานในทุก ๆ ดานอยางมีเหตุผล
การคาดคะเนเหตุการณจากเรื่องที่อานและประเมินคาเพื่อนําความรูความคิดไปใช
ตัดสินใจแกปญหาในการดําเนินชีวิต
วิเคราะหวิจารณแสดงความคิดเห็น โตแยงเกี่ยวกับเรื่องที่อานและเสนอความคิด
ใหมอยางมีเหตุผล
ตอบคําถามจากการอานงานเขียนประเภทตาง ๆ ภายในเวลาที่กําหนด
อานเรื่องตาง ๆ แลวเขียนกรอบแนวคิด ผังความคิด บันทึก ยอความและรายงาน
สังเคราะหความรูจากการอานสื่อสิ่งพิมพ สื่ออิเล็กทรอนิกสและแหลงเรียนรูตาง ๆ
มาพัฒนาตนพัฒนาการเรียนและพัฒนาความรูทางอาชีพ
มีมารยาทในการอาน
เขียนสื่อสารในรูปแบบตาง ๆไดตรงตามวัตถุประสงคโดยใชภาษาเรียบเรียงถูกตอง
มีขอมูลและสาระสําคัญชัดเจน
เขียนบทความ
บันทึกการศึกษาคนควาเพื่อนําไปพัฒนาตนเองอยางสม่ําเสมอ
ประเมินงานเขียนของผูอื่นแลวนํามาพัฒนางานเขียนของตนเอง
เขียนรายงานศึกษาคนควาเรื่องที่สนใจตามหลักการเขียนเชิงวิชาการและใชขอมูล
สารสนเทศอางอิงอยางถูกตอง
บันทึกการศึกษาคนควาเพื่อนําไปพัฒนาตนเองอยางสม่ําเสมอ
มีมารยาทในการเขียน
สรุปแนวคิดและแสดงความคิดเห็นจากเรื่องที่ฟงและดู
วิเคราะหแนวการใชภาษา และความนาเชื่อถือจากเรื่องที่ฟงและดูอยางมีเหตุผล
ประเมินเรื่องที่ฟงและดูแลวกําหนดแนวทางนําไปประยุกตใชในการดําเนินชีวิต
มีวิจารณญาณในการเลือกเรื่องที่ฟงและดู
พูดในโอกาสตาง ๆ
 โรงเรียนการุงวิทยาคม

อําเภอบานไร จังหวัดอุทัยธานี



ท 3.1
ท4.1
ท 4.1

ม.4-6/6
ม.4-6/2
ม.4-6/3

ท 4.1
ท 5.1
ท 5.1

ม.4-6/4
ม.4-6/1
ม.4-6/2

ท 5.1

ม.4-6/3

ท 5.1
ท 5.1
ท 5.1

ม.4-6/4
ม.4-6/5
ม.4-6/6

มีมารยาทในการฟง การดูและการพูด
ใชคําและกลุมคําสรางประโยคตรงตามวัตถุประสงค
ใชภาษาเหมาะสมแกโอกาสกาลเทศะ และบุคคลรวมทั้งใชคําราชาศัพทอยาง
เหมาะสม
แตงบทรอยกรองได
วิเคราะหและวิจารณวรรณคดีและวรรณกรรมตามหลักการวิจารณเบื้องตน
วิเคราะหลักษณะเดนของวรรณคดีเชื่อมโยงกับการเรียนรูทางประวัติศาสตรและ
วิถีชีวิตของสังคมในอดีต
วิเคราะหและประเมินคุณคาดานวรรณศิลปของวรรณคดีและวรรณกรรมในฐานะ
ที่เปนมรดกทางวัฒนธรรม
สังเคราะหขอคิดจากวรรณคดีและวรรณกรรมเพื่อนําไปประยุกตใชในชีวิตจริง
รวบรวมวรรณกรรมพื้นบานและอธิบายภูมิปญญาทางภาษา
ทองจําและบอกคุณคาบทอาขยานตามที่กําหนดและบทรอยกรองที่มีคุณคาตาม
ความสนใจและนําไปใชอางอิง

รวม 32 ตัวชี้วัด

คําอธิบายรายวิชาพืน้ ฐาน
รหัสวิชา ท32101 ภาษาไทย 3
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 ภาคเรียนที่ 1

กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย
เวลา 40 ชั่วโมง/ภาคเรียน
จํานวน 1.0 หนวยกิต

อานออกเสี ยงได ถูก ต อง ตี ความ แปลความ ขยายความ วิเคราะห วิจ ารณ ไ ด อย างมี เหตุ ผ ลลึ ก ซึ้ ง
เขีย นเรียงความเชิง สรางสรรค และเชิง วิ ชาการ มีนิ สั ยรัก การเขี ยน มี มารยาทในการเขีย น จดบัน ทึ กจาก
การอานได ฟง ดู สื่อ รูปแบบตาง ๆ แลวนําความรูมาใช มีมารยาทในการอาน พูดเลาเรื่องในโอกาสตาง ๆ
มี ม ารยาทในการพู ด พู ด สุ ภ าพ มี ค วามเข าใจพลั ง ของภาษา เข าใจอิ ท ธิ พ ลของภาษาต า งประเทศที่ มี ต อ
ภาษาไทย
ใชคํ าราชาศัพ ทอ ยางถูก ตอง แตง บทรอ ยกรองประเภทโคลง ราย อธิบ าย หรือเขี ยนรายงานการ
คนควา ประวัติวรรณคดี กวี และวรรณคดีที่สําคัญ สมัยอยุธยาตอนกลาง เหตุการณบานเมืองที่สัมพันธหรือ
 โรงเรียนการุงวิทยาคม

อําเภอบานไร จังหวัดอุทัยธานี



สงเสริมวรรณคดี คุณคาของวรรณคดี และเขียนรายงาน หรือทําโครงงานภูมิปญญาทองถิ่น วิเคราะหอิทธิพล
ของภาษาตางประเทศและภาษาถิ่น สังเคราะหขอคิดจากวรรณคดีและวรรณกรรมเพื่อนําไปประยุกตใชในชีวิต
จริง รวบรวมวรรณกรรมพื้น บานและอธิบายภูมิปญ ญาทางภาษา ทองจําและบอกคุณคาบทอาขยานตามที่
กําหนดและบทรอยกรองที่มีคุณคาตามความสนใจ
เพื่อใหเกิดคุณลักษณะอันพึงประสงคดานใฝเรียนรู รักในการคนควาหาความรู รักความเปนไทย
มีมารยาทในการฟง พูด อาน เขียน รักชาติ ศาสน กษัตริย และมุงมั่นในการทํางาน
ตัวชี้วัด
ท 1.1 ม.4-6/1
ท 1.1
ท 1.1
ท 1.1

ม.4-6/2
ม.4-6/3
ม.4-6/5

ท 1.1
ท 1.1
ท 1.1

ม.4-6/6
ม.4-6/7
ม.4-6/8

ท 1.1
ท 2.1

ม.4-6/9
ม.4-6/1

ท 2.1
ท 2.1
ท 2.1

ม.4-6/2
ม.4-6/4
ม.4-6/5

ท 2.1

ม.4-6/6

ท 2.1
ท 2.1
ท 3.1
ท 3.1
ท 3.1

ม.4-6/7
ม.4-6/8
ม.4-6/1
ม.4-6/4
ม.4-6/5

อานออกเสียงบทรอยแกว และบทรอยกรองไดอยางถูกตอง ไพเราะ และ
เหมาะสมกับเรื่องที่อาน
ตีความ แปลความ และขยายความเรื่องที่อาน
วิเคราะหและวิจารณเรื่องที่อานในทุกๆ ดานอยางมีเหตุผล
วิเคราะห วิจารณ แสดงความคิดเห็นโตแยงกับเรื่องที่อาน และเสนอความคิด
ใหมอยางมีเหตุผล
ตอบคําถามจากการอานประเภทตาง ๆ ภายในเวลาที่กําหนด
อานเรื่องตางๆ แลวเขียนกรอบแนวคิดผังความคิด บันทึก ยอความและรายงาน
สังเคราะหความรูจากการอานสื่อสิ่งพิมพ สื่ออิเล็กทรอนิกสและแหลงเรียนรูตาง ๆ มา
พัฒนาตน พัฒนาการเรียน และพัฒนาความรูทางอาชีพ
มีมารยาทในการอาน
เขียนสื่อสารในรูปแบบตาง ๆ ได ตรงตามวัตถุประสงค โดยใชภาษาเรียบเรียง
ถูกตอง มีขอมูล และสาระสําคัญชัดเจน
เขียนเรียงความ
ผลิตงานเขียนของตนเองในรูปแบบตางๆ
ประเมินงานเขียนของผูอื่นแลวนํามาพัฒนางานเขียนของตนเอง
เขียนรายงานการศึกษาคนควา เรื่องที่สนใจตามหลักการเขียนเชิงวิชาการ และ
ใชขอมูลสารสนเทศอางอิงอยางถูกตอง
บันทึกการศึกษาคนควาเพื่อนําไปพัฒนาตนเองอยางสม่ําเสมอ
มีมารยาทในการเขียน
สรุปแนวคิด และแสดงความคิดเห็นจากเรื่องที่ฟง และดู
มีวิจารณญาณในการเลือกเรื่องที่ฟงและดู
พูดในโอกาสตาง ๆ พูดแสดงทรรศนะ โตแยง โนมนาวใจ และเสนอแนวคิด
 โรงเรียนการุงวิทยาคม

อําเภอบานไร จังหวัดอุทัยธานี



ท 3.1
ท 4.1
ท4.1
ท 4.1

ม.4-6/6
ม.4-6/1
ม.4-6/2
ม.4-6/3

ท 4.1
ท 4.1
ท 4.1
ท 4.1
ท 5.1
ท 5.1

ม.4-6/4
ม.4-6/5
ม.4-6/6
ม.4-6/7
ม.4-6/1
ม.4-6/2

ท 5.1

ม.4-6/3

ท 5.1

ม.4-6/4

ท 5.1
ท 5.1

ม.4-6/5
ม.4-6/6

ใหมดวยภาษาถูกตองเหมาะสม
มีมารยาทในการฟงการดู และการพูด
อธิบายธรรมชาติของภาษาพลังของภาษา และลักษณะของภาษา
ใชคําและกลุมคําสรางประโยคตรงตามวัตถุประสงค
ใชภาษาเหมาะสมแกโอกาส กาลเทศะ และบุคคล รวมทั้งคําราชาศัพท
อยางเหมาะสม
แตงบทรอยกรอง
วิเคราะหอิทธิพลของภาษาตางประเทศและภาษาถิ่น
อธิบายและวิเคราะหหลักการสรางคําในภาษาไทย
วิเคราะหและประเมินการใชภาษาจากสื่อสิ่งพิมพและสื่ออิเล็กทรอนิกส
วิเคราะหและวิจารณวรรณคดีและวรรณกรรมตามหลักการวิจารณเบื้องตน
วิเคราะหลักษณะเดนของวรรณคดีเชื่อมโยงกับการเรียนรูทางประวัติศาสตร
และวิถีชีวิตของสังคมในอดีต
วิเคราะหและประเมินคุณคาดานวรรณศิลปของวรรณคดีและวรรณกรรม
ในฐานะที่เปนมรดกทางวัฒนธรรมของชาติ
สังเคราะหขอคิดจากวรรณคดีและวรรณกรรมเพื่อนําไปประยุกตใชในชีวิต
จริง
รวบรวมวรรณกรรมพื้นบานและอธิบายภูมิปญญาทางภาษา
ทองจําและบอกคุณคาบทอาขยานตามที่กําหนด และบทรอยกรองที่มีคุณคา
ตามความสนใจ และนําไปใชอางอิง

รวม 32 ตัวชี้วัด

คําอธิบายรายวิชาพืน้ ฐาน

 โรงเรียนการุงวิทยาคม

อําเภอบานไร จังหวัดอุทัยธานี



รหัสวิชา ท32102 ภาษาไทย 4
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 ภาคเรียนที่ 2

กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย
เวลา 40 ชั่วโมง/ภาคเรียน
จํานวน 1.0 หนวยกิต

การอ านอย างมีวิ จารณญาณ ตี ค วาม แปลความ ทั้ง การพู ด มี มารยาทในการอ าน และการเขีย น
วิเคราะห วิจารณ ประเมินเรื่องที่อาน จดบันทึกความรู เขียนยอความ เขียนสรางสรรค นําขอมูลจากฟง และ
ดูสื่อรูปแบบตาง ๆ มาวิเคราะห มีมารยาทในการฟง และดู พูดเปนทางการและไมเปนทางการ พูดแสดงการ
โต แ ย ง มี ม ารยาทในการพู ด ใช ป ระโยคซั บ ซ อ นตามเจตนาการสื่ อ สาร เขี ย นบทความ หรื อ งานเขี ย น
ใชแผนภาพความคิดประกอบการพูด และการเขียนตาง ๆ แตงบทรอยกรองประเภทโคลง ราย พูด
และเขียน สรางสรรคงานเชิงวิชาการ มีมารยาทในการเขียน บทกวีนิพนธประเภทลิลิต ฉันท กลอน นวนิยาย
และใชหลักการวิจารณ วรรณคดี ศึกษาประวัติวรรณคดีสมัยอยุธยาตอนปลาย และสมัยกรุงธนบุรี ศึกษาภูมิ
ปญ ญาทองถิ่นคูเมืองโบราณบานเมืองการุง ประวัติความเปนมา อภิปรายแสดงความคิดเห็น เลาเรื่องจาก
วรรณคดี การตอบคําถาม เขียนบทความ หรือจัดนิทรรศการ
เพื่อใหเกิดคุณลักษณะอันพึงประสงคดานใฝเรียนรู รักในการคนควาหาความรู รักความเปนไทย
มีมารยาทในการฟง พูด อาน เขียน รักชาติ ศาสน กษัตริย และมุงมั่นในการทํางาน
ตัวชี้วัด
ท 1.1 ม.4-6/1
ท 1.1
ท 1.1
ท 1.1

ม.4-6/2
ม.4-6/3
ม.4-6/5

ท 1.1
ท 1.1

ม.4-6/6
ม.4-6/8

ท 1.1
ท 2.1

ม.4-6/9
ม.4-6/1

ท 2.1
ท 2.1
ท 2.1

ม.4-6/4
ม.4-6/5
ม.4-6/6

อานออกเสียงบทรอยแกว และบทรอยกรองไดอยางถูกตอง ไพเราะ และ
เหมาะสมกับเรื่องที่อาน
ตีความ แปลความ และขยายความเรื่องที่อาน
วิเคราะหและวิจารณเรื่องที่อานในทุกๆ ดานอยางมีเหตุผล
วิเคราะห วิจารณ แสดงความคิดเห็นโตแยงกับเรื่องที่อาน และเสนอความคิด
ใหมอยางมีเหตุผล
ตอบคําถามจากการอานประเภทตาง ๆ ภายในเวลาที่กําหนด
สังเคราะหความรูจากการอานสื่อสิ่งพิมพ สื่ออิเล็กทรอนิกสและแหลงเรียนรู
ตาง ๆ มาพัฒนาตน พัฒนาการเรียน และพัฒนาความรูทางอาชีพ
มีมารยาทในการอาน
เขียนสื่อสารในรูปแบบตาง ๆ ได ตรงตามวัตถุประสงค โดยใชภาษาเรียบเรียง
ถูกตอง มีขอมูล และสาระสําคัญชัดเจน
ผลิตงานเขียนของตนเองในรูปแบบตางๆ
ประเมินงานเขียนของผูอื่นแลวนํามาพัฒนางานเขียนของตนเอง
เขียนรายงานการศึกษาคนควา เรื่องที่สนใจตามหลักการเขียนเชิงวิชาการ และ
ใชขอมูลสารสนเทศอางอิงอยางถูกตอง
 โรงเรียนการุงวิทยาคม

อําเภอบานไร จังหวัดอุทัยธานี



ท 2.1
ท 2.1
ท 3.1
ท 3.1
ท 3.1

ม.4-6/7
ม.4-6/8
ม.4-6/1
ม.4-6/4
ม.4-6/5

ท 3.1
ท 4.1
ท4.1
ท 4.1

ม.4-6/6
ม.4-6/1
ม.4-6/2
ม.4-6/3

ท 4.1
ท 4.1
ท 4.1
ท 4.1
ท 5.1
ท 5.1

ม.4-6/4
ม.4-6/5
ม.4-6/6
ม.4-6/7
ม.4-6/1
ม.4-6/2

ท 5.1

ม.4-6/3

ท 5.1

ม.4-6/4

ท 5.1
ท 5.1

ม.4-6/5
ม.4-6/6

บันทึกการศึกษาคนควาเพื่อนําไปพัฒนาตนเองอยางสม่ําเสมอมีเหตุผล
มีมารยาทในการเขียน
สรุปแนวคิด และแสดงความคิดเห็นจากเรื่องที่ฟง และดู
มีวิจารณญาณในการเลือกเรื่องที่ฟงและดู
พูดในโอกาสตาง ๆ พูดแสดงทรรศนะ โตแยง โนมนาวใจ และเสนอแนวคิดใหม
ดวยภาษาถูกตองเหมาะสม
มีมารยาทในการฟง การดู และการพูด
อธิบายธรรมชาติของภาษาพลังของภาษา และลักษณะของภาษา
ใชคําและกลุมคําสรางประโยคตรงตามวัตถุประสงค
ใชภาษาเหมาะสมแกโอกาส กาลเทศะ และบุคคล รวมทั้งคําราชาศัพท
อยางเหมาะสม
แตงบทรอยกรอง
วิเคราะหอิทธิพลของภาษาตางประเทศและภาษาถิ่น
อธิบายและวิเคราะหหลักการสรางคําในภาษาไทย
วิเคราะหและประเมินการใชภาษาจากสื่อสิ่งพิมพและสื่ออิเล็กทรอนิกส
วิเคราะหและวิจารณวรรณคดีและวรรณกรรมตามหลักการวิจารณเบื้องตน
วิเคราะหลักษณะเดนของวรรณคดีเชื่อมโยงกับการเรียนรูทางประวัติศาสตร
และวิถีชีวิตของสังคมในอดีต
วิเคราะหและประเมินคุณคาดานวรรณศิลปของวรรณคดีและวรรณกรรมในฐานะที
เปนมรดกทางวัฒนธรรมของชาติ
สังเคราะหขอคิดจากวรรณคดีและวรรณกรรมเพื่อนําไปประยุกตใชในชีวิต
จริง
รวบรวมวรรณกรรมพื้นบานและอธิบายภูมิปญญาทางภาษา
ทองจําและบอกคุณคาบทอาขยานตามที่กําหนด และบทรอยกรองที่มีคุณคา
ตามความสนใจ และนําไปใชอางอิง

รวม 30 ตัวชี้วัด

 โรงเรียนการุงวิทยาคม

อําเภอบานไร จังหวัดอุทัยธานี



คําอธิบายรายวิชาพืน้ ฐาน
รหัสวิชา ท33101 ภาษาไทย 5
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 ภาคเรียนที่ 1

กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย
เวลา 40 ชั่วโมง/ภาคเรียน
จํานวน 1.0 หนวยกิต

ศึกษาหลักการอานรอยแกวประเภทปาฐกถา เทศนา บทรอยกรองประเภทโคลง ฉัน ท กาพย
กลอน ราย การอานจับใจความสําคัญ การตีความ การแปลความ และการขยายความ การอานวิเคราะห
การวิจ ารณ การประเมิ นคา และการแสดงความคิดเห็นวรรณกรรมประเภทต าง ๆ การสรุปเปนแผนผั ง
ความคิด บัน ทึก ยอความ รายงาน ความรูจากการอานสื่อสิ่งพิมพ สื่ออิเล็กทรอนิกส และแหลงเรียนรู
การเขียนอธิบาย บรรยาย พรรณนา แสดงทรรศนะ การโตแยงไดตรงตามวัตถุประสงค โดยใชภาษาเรียบ
เรียงถูกตอง และมีขอมูลสาระสําคัญ ชัดเจน การเขียนเรียงความ ยอความจากสื่อที่หลากหลาย และการ
เขียนบันเทิงคดี การเขียนรายงานจากการศึกษาคนควาเรื่องที่สนใจ การฟง การดู ขาว เหตุการณ การ
อภิ ป ราย การให ความรู การคิด วิเคราะห วิจารณ การประเมิน ค าโดยใชวิจ ารณญาณอยางสรางสรรค
การศึกษาบริบทธรรมชาติของภาษา พลังของภาษา และลักษณะของภาษา การใชคํา กลุมคํา เพื่อสราง
ประโยคในการสื่อ สาร การแตง บทรอยกรองประเภทฉั นท อิท ธิพ ลของภาษาตางประเทศและภาษาถิ่ น
การศึกษากวีนิพนธ กลอน บทละคร วรรณกรรม วรรณคดี และการรวบรวมวรรณกรรมพื้น บานที่เปน
ภูมิปญญาทางภาษา การทองจําบทอาขยานที่นาสนใจ
โดยใชทักษะกระบวนการอาน กระบวนการเขียน กระบวนการคิด ทักษะการใชภาษา ทักษะการ
สื่อสาร การสืบคนขอมูล บันทึก จัดกลุมขอมูล และการอภิปรายเพื่อใหเกิดความรู ความคิด ความเขาใจ
สามารถนํ าความรูที่ ไ ด รับ นั้ น ไปใช สื่อ สารได อ ย างมี ป ระสิ ท ธิภ าพ เห็ น คุณ ค าของวรรณคดี วรรณกรรม
มีคุณธรรมในการใชภาษา และนําไปใชในชีวิตประจําวัน
เพื่ อให ผูเรียนเกิด คุณ ลัก ษณะอั นพึ ง ประสงค ในด านการมีนิ สั ยรัก การอา น และการศึ กษาค น คว า
ความรับผิดชอบ รักความเปนไทย ใฝเรียนรู มีมารยาทในการอาน การเขียน การฟง การดู การพูด มุงมั่น
ในการทํางาน และมีวินัย
ตัวชี้วัด
ท 1.1 ม.4-6/1
ท 1.1
ท 1.1
ท 1.1

ม4-6/2
ม.4-6/3
ม.4-6/4

อานออกเสียงบทรอยแกว และ บทรอยกรองไดถูกตองไพเราะและเหมาะสมกับเรื่อง
ที่อาน
ตีความ แปลความ และขยายความเรื่องที่อาน
วิเคราะหและวิจารณเรื่องที่อาน ในทุกๆ ดานอยางมีเหตุผล
คาดคะเนเหตุการณจากเรื่องที่อาน และประเมินคาเพื่อนําความรู ความคิดไปใช
ตัดสินใจแกปญหาในการดําเนินชีวิต
 โรงเรียนการุงวิทยาคม

อําเภอบานไร จังหวัดอุทัยธานี



ท 1.1

ม.4-6/5

ท 1.1
ท 1.1

ม.4-6/6
ม.4-6/7

ท 1.1

ม.4-6/8

ท 1.1
ท 1.1
ท 2.1
ท 2.1
ท 2.1
ท 2.1
ท 3.1
ท 3.1
ท 3.1
ท 3.1
ท 3.1
ท 3.1
ท 4.1
ท 4.1
ท 4.1
ท 4.1
ท 5.1
ท 5.1
ท 5.1
ท 5.1

วิเคราะห วิจารณ แสดงความคิดเห็นโตแยงกับเรื่องที่อาน และเสนอความคิดใหม
อยางมีเหตุผล
ตอบคําถามจากการอานประเภทตางๆ ภายในเวลาที่กําหนด
อานเรื่องตางๆ แลวเขียน กรอบแนวคิด ผังความคิด บันทึก ยอความ และรายงาน

สังเคราะหความรูจากการอาน สื่อสิ่งพิมพ สื่ออิเล็กทรอนิกสและแหลงเรียนรูตางๆ
มาพัฒนาตนพัฒนาการเรียน และพัฒนาความรูทางอาชีพ
ม.4-6/9 มีมารยาทในการอาน
ม.4-6/10 เขียนสื่อสารในรูปแบบตางๆ ได ตรงตามวัตถุประสงค โดยใชภาษาเรียบเรียง
ถูกตอง มีขอมูล และสาระสําคัญชัดเจน
ม.4-6/1 เขียนเรียงความ
ม.4-6/4 ผลิตงานเขียนของตนเองในรูปแบบตางๆ
ม.4-6/6 เขียนรายงานการศึกษาคนควา เรื่องที่สนใจตามหลักการเขียนเชิงวิชาการ และใช
ขอมูลสารสนเทศอางอิงอยางถูกตอง
ม.4-6/8 มีมารยาทในการเขียน
ม.4-6/1 สรุปแนวคิด และแสดงความคิดเห็น
ม.4-6/2 วิเคราะห แนวคิด การใชภาษา และความนาเชื่อถือจากเรื่องที่ฟงและดูอยางมีเหตุผล
ม.4-6/3 ประเมินเรื่องที่ฟงและดู แลวกําหนดแนวทางนําไปประยุกตใชในการดําเนินชีวิต
ม.4-6/4 มีวิจารณญาณในการเลือกเรื่องที่ฟงและดู
ม.4-6/5 พูดในโอกาสตางๆ พูดแสดงทรรศนะ โตแยง โนมนาวใจ และเสนอแนวคิดใหมดวย
ภาษาถูกตองเหมาะสม
ม.4-6/6 มีมารยาทในการฟง การดู และการพูด
ม.4-6/1 อธิบายธรรมชาติของภาษา พลังของภาษา และลักษณะของภาษา
ม.4-6/3 ใชภาษาเหมาะสมแกโอกาส กาลเทศะ และบุคคล รวมทั้งคําราชาศัพทอยางเหมาะสม
ม.4-6/4 แตงบทรอยกรอง
ม.4-6/6 อธิบายและวิเคราะหหลักการสรางคําในภาษาไทย
ม.4-6/1 วิเคราะหและวิจารณวรรณคดีและวรรณกรรมตามหลักการวิจารณเบื้องตน
ม.4-6/2 วิเคราะหลักษณะเดนของวรรณคดีเชื่อมโยงกับการเรียนรูทางประวัติศาสตร
และวิถีชีวิตของสังคมในอดีต
ม.4-6/5 รวบรวมวรรณกรรมพื้นบานและอธิบายภูมิปญญาทางภาษา
ม.4-6/6 ทองจําและบอกคุณคาบทอาขยานตามที่กําหนดและบทรอยกรองที่มีคุณคาตามความ
สนใจและนําไปใชอางอิงความสนใจและนําไปใชอางอิง

 โรงเรียนการุงวิทยาคม

อําเภอบานไร จังหวัดอุทัยธานี



รวม 29 ตัวชี้วัด

คําอธิบายรายวิชาพืน้ ฐาน
รหัสวิชา ท33102 ภาษาไทย 6
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 ภาคเรียนที่ 2

กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย
เวลา 40 ชั่วโมง/ภาคเรียน
จํานวน 1.0 หนวยกิต

ศึกษาหลักการอานรอยแกวประเภทพระบรมราโชวาท บทรอยกรองประเภทกลอน ราย รอยกรอง
รวมสมัย และบทอาเศี ยรวาท การจับ ใจความสําคัญ การตีค วาม การแปลความ และการขยายความ
การอานวิเคราะห วิจารณ การประเมินคา และการแสดงความคิดเห็นวรรณกรรมประเภทตางๆ การสรุปเปน
แผนผังความคิด ยอความ รายงาน การสัง เคราะหความรูจากการอานสื่อสิ่งพิมพ สื่ออิเล็กทรอนิกสและ
แหลงเรียนรู การเขียนโนมนาวใจเชิญชวน ประกาศ จดหมายกิจธุระ และการรายงานการประชุมไดตรงตาม
วัตถุประสงค โดยใชภาษาเรียบเรียงถูกตอง และมีขอมูลสาระสําคัญ ชัดเจน การเขียนสารคดี การเขียน
รายงานจากการศึกษาคนควาที่สนใจ เพื่อพัฒนาตนเอง การฟง การดูสารคดี โฆษณาทางสื่อ การวิเคราะห
วิจารณ ประเมินคาโดยใชวิจารณญาณอยางสรางสรรค โดยการพูดแสดงความรู พูดแสดงทรรศนะ และพูด
โนมนาวใจ การศึกษาการใชภาษาเหมาะสมแกโอกาส กาลเทศะ บุคคล พรอมที่จะใชระดับของภาษาเปน
ตัวกําหนด การใชคําราชาศัพท และประเมินคา การใชภาษาจากสื่อสิ่งพิมพ สื่ออิเล็กทรอนิกส การศึกษา
กวีนิพ นธ กลอนบทละคร วรรณกรรม วรรณคดี และการรวบรวมขอคิ ดจากวรรณคดี วรรณกรรมมา
ประยุกตใชในชีวิตจริง
โดยใชทักษะกระบวนการอาน กระบวนการเขียน กระบวนการคิด ทักษะการใชภาษา ทักษะการ
สื่อสาร การสืบคนขอมูล บันทึก จัดกลุมขอมูล และการอภิปรายเพื่อใหเกิดความรู ความคิด ความเขาใจ
สามารถนํ าความรูที่ ไ ด รับ นั้ น ไปใช สื่อ สารได อ ย างมี ป ระสิ ท ธิภ าพ เห็ น คุณ ค าของวรรณคดี วรรณกรรม
มีคุณธรรมในการใชภาษา และนําไปใชในชีวิตประจําวัน
เพื่ อให ผูเรียนเกิด คุณ ลัก ษณะอั นพึ ง ประสงค ในด านการมีนิ สั ยรัก การอา น และการศึ กษาค น คว า
ความรับผิดชอบ รักความเปนไทย ใฝเรียนรู มีมารยาทในการอาน การเขียน การฟง การดู การพูด มุงมั่น
ในการทํางาน และมีวินัย

 โรงเรียนการุงวิทยาคม

อําเภอบานไร จังหวัดอุทัยธานี



ตัวชี้วัด
ท 1.1
ท 1.1
ท 1.1
ท 1.1

ม.4-6/1
ม.4-6/2
ม.4-6/3
ม.4-6/4

อานออกเสียงบทรอยแกว และบทรอยกรองไดถูกตอง และเหมาะสมกับเรื่องที่อาน
ตีความ แปลความ และขยายความเรื่องที่อาน
วิเคราะหและวิจารณเรื่องที่อาน ในทุกๆ ดานอยางมีเหตุผล
คาดคะเนเหตุการณจากเรื่องที่อาน และประเมินคาเพื่อนําความรู ความคิดไปใช
ตัดสินใจแกปญหาในการดําเนินชีวิตและรายงาน

ท 1.1

ม.4-6/5

ท 1.1
ท 1.1

ม.4-6/6
ม.4-6/7

วิเคราะห วิจารณ แสดงความคิดเห็นโตแยงกับเรื่องที่อาน และเสนอความคิดใหม
อยางมีเหตุผล
ตอบคําถามจากการอานประเภทตางๆ ภายในเวลาที่กําหนด
อานเรื่องตางๆ แลวเขียน กรอบแนวคิด ผังความคิด บันทึก ยอความ และรายงาน

ท 1.1

ม.4-6/8

ท 1.1
ท.2.1

ม.4-6/9
ม.4-6/1

ท 2.1
ท 2.1
ท 2.1
ท 2.1
ท 3.1
ท 3.1
ท 3.1
ท 3.1
ท 3.1

ม.4-6/3
ม.4-6/5
ม.4-6/7
ม.4-6/8
ม.4-6/1
ม.4-6/2
ม.4-6/3
ม.4-6/4
ม.4-6/5

ท 3.1
ท 4.1
ท 4.1
ท 4.1
ท 4.1
ท 5.1

ม.4-6/6
ม.4-6/2
ม.4-6/3
ม.4-6/5
ม.4-6/7
ม.4-6/1

สังเคราะหความรูจากการอาน สื่อสิ่งพิมพ สื่ออิเล็กทรอนิกสและแหลงเรียนรูตางๆ
มาพัฒนาตนพัฒนาการเรียน และพัฒนาความรูทางอาชีพ
มีมารยาทในการอาน
เขียนสื่อสารในรูปแบบตางๆ ได ตรงตามวัตถุประสงค โดยใชภาษาเรียบเรียงถูกตอง
มีขอมูล และสาระสําคัญชัดเจน
เขียนยอความจากสื่อที่มีรูปแบบ และเนื้อหาหลากหลาย
ประเมินงานเขียนของผูอื่น แลวนํามาพัฒนางานเขียนของตนเอง
บันทึกการศึกษาคนควาเพื่อนําไปพัฒนาตนเองอยางสม่ําเสมอ
มีมารยาทในการเขียน
สรุปแนวคิด และแสดงความคิดเห็น
วิเคราะห แนวคิด การใชภาษา และความนาเชื่อถือจากเรื่องที่
ประเมินเรื่องที่ฟงและดู แลวกําหนดแนวทางนําไปประยุกตใชในการดําเนินชีวิต
ประเมินเรื่องที่ฟงและดู แลวกําหนดแนวทางนําไปประยุกตใชในการดําเนินชีวิต
พูดในโอกาสตางๆ พูดแสดงทรรศนะ โตแยง โนมนาวใจ และเสนอแนวคิดใหมดวย
ภาษาถูกตองเหมาะสม
มีมารยาทในการฟง การดู และการพูด
ใชคําและกลุมคําสรางประโยคตรงตามวัตถุประสงค
ใชภาษาเหมาะสมแกโอกาส กาลเทศะ และบุคคล รวมทั้งคําราชาศัพทอยางเหมาะสม
วิเคราะหอิทธิพลของภาษาตางประเทศและภาษาถิ่น
วิเคราะหและประเมินการใชภาษาจากสื่อสิ่งพิมพและสื่ออิเล็กทรอนิกส
วิเคราะหและวิจารณวรรณคดีและวรรณกรรมตามหลักการวิจารณเบื้องตน
 โรงเรียนการุงวิทยาคม

อําเภอบานไร จังหวัดอุทัยธานี



ท 5.1

ม.4-6/3

ท 5.1
ท 5.1

ม.4-6/4
ม.4-6/6

วิเคราะหและประเมินคุณคาดานวรรณศิลปของวรรณคดีและวรรณกรรมในฐานะที่
เปนมรดกทางวัฒนธรรมของชาติ
สังเคราะหขอคิดจากวรรณคดีและวรรณกรรมเพื่อนําไปประยุกตใชในชีวิตจริง
ทองจําและบอกคุณคาบทอาขยานตามที่กําหนดและบทรอยกรองที่มีคุณคาตาม
ความสนใจและนําไปใชอางอิง

รวม 28 ตัวชี้วัด

คําอธิบายรายวิชาพืน้ ฐาน
รหัสวิชา ค31101 คณิตศาสตร 1
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 ภาคเรียนที่ 1

กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร
เวลา 40 ชั่วโมง/ภาคเรียน
จํานวน 1.0 หนวยกิต

ศึก ษาเกี่ย วกับ เซต การเขี ย นเซต เซตจํ ากัด และเซตอนั น ต เซตที่ เท า กัน เซตวาง แผนภาพเวนน
เอกภพสัมพัทธ สับเซตและสับเซตแท เพาเวอรเซต การดําเนินการของเซต อินเตอรเซกชัน ยูเนียน คอมพลี
เมนต ผลตาง การหาผลการดําเนิน การของเซตตั้งแตสองการดําเนินการขึ้นไป จํานวนสมาชิกของเซตจํากัด
ประพจน การเชื่อมประพจนดวยตัวเชื่อม “และ” “หรือ” “ถา...แลว...” “ก็ตอเมื่อ” นิเสธของประพจน
การหาคาความจริงของรูปแบบของประพจน การสรางตารางคาความจริง รูปแบบของประพจนท่ีสมมูลกัน
สัจนิรันดร
โดยจัดประสบการณหรือสรางสถานการณในชีวิตประจําวันที่ใกลตัวผูเรียนไดศึกษาคนควา โดย การ
ปฏิบัติจริง สรุป รายงาน และนําเสนอ เพื่อพัฒนาทักษะกระบวนการคิดคํานวณ การแกปญหา การใชความรู
ทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตรและเทคโนโลยีในการแกปญหาในสถานการณตางๆ การใหเหตุผล การใช
ภาษาและสัญลักษณทางคณิตศาสตรในการสื่อสาร สื่อความหมายไดอยางเหมาะสม ถูกตอง
เห็น คุณ คาและมีเจตคติที่ดีตอคณิตศาสตร สามารถทํางานอยางเปน ระบบ มีระเบียบวินัย มีความ
ซื่อสัตยสุจริต ใฝเรียนรู มุงมั่นในการทํางานและมีจิตสาธารณะ

 โรงเรียนการุงวิทยาคม

อําเภอบานไร จังหวัดอุทัยธานี



ตัวชี้วัด
ค 1.1 ม.4/1

เขาใจและใชความรูเกี่ยวกับเซตและตรรกศาสตรเบือ้ งตน ในการสื่อสาร และสื่อ
ความหมายทางคณิตศาสตร

รวม 1 ตัวชี้วัด

 โรงเรียนการุงวิทยาคม

อําเภอบานไร จังหวัดอุทัยธานี



คําอธิบายรายวิชาพืน้ ฐาน
รหัสวิชา ค31102 คณิตศาสตร 2
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 ภาคเรียนที่ 2

กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร
เวลา 40 ชั่วโมง/ภาคเรียน
จํานวน 1.0 หนวยกิต

ศึกษาเกี่ยวกับหลักการนับเบื้องตน หลักการบวกและการคูณ การเรียงสับเปลี่ยนเชิงเสน
กรณี ที่ สิ่ ง ของแตกต างกั น ทั้ ง หมด การจั ด หมูก รณี ที่ สิ่ ง ของแตกต างกั น ทั้ ง หมด การทดลองสุ ม เหตุก ารณ
ความนาจะเปนของเหตุการณ
โดยจัดประสบการณหรือสรางสถานการณในชีวิตประจําวันที่ใกลตัวผูเรียนไดศึกษาคนควา โดยการ
ปฏิบัติจริง สรุป รายงาน และนําเสนอ เพื่อพัฒนาทักษะกระบวนการคิดคํานวณ การแกปญหา การใชความรู
ทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตรและเทคโนโลยีในการแกปญหาในสถานการณตางๆ การใหเหตุผล การใช
ภาษาและสัญลักษณทางคณิตศาสตรในการสื่อสาร สื่อความหมายไดอยางเหมาะสม ถูกตอง
เห็น คุณ คาและมีเจตคติที่ดีตอคณิตศาสตร สามารถทํางานอยางเปน ระบบ มีระเบียบวินัย มีความ
ซื่อสัตยสุจริต ใฝเรียนรู มุงมั่นในการทํางานและมีจิตสาธารณะ
ตัวชี้วัด
ค 3.2 ม.4/1
ค 3.2

ม.4/2

เขาใจและใชหลักการบวกและการคูณ การเรียงสับเปลี่ยน และการจัดหมูในการ
แกปญหา
หาความนาจะเปนและนําความรูเกี่ยวกับความนาจะเปนไปใช

รวม 2 ตัวชี้วัด

 โรงเรียนการุงวิทยาคม

อําเภอบานไร จังหวัดอุทัยธานี



คําอธิบายรายวิชาพืน้ ฐาน
รหัสวิชา ค32101 คณิตศาสตร 3
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 ภาคเรียนที่ 1

กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร
เวลา 40 ชั่วโมง/ภาคเรียน
จํานวน 1.0 หนวยกิต

ศึกษาเกี่ยวกับเลขยกกําลัง รากที่ n ของจํานวนจริง เมื่อ n เปนจํานวนนับที่มากกวา 1 เลขยกกําลังที่
มีเลขชี้กําลังเปน จํานวนตรรกยะ ฟงกชัน และกราฟของฟง กชัน ฟงกชันเชิงเสน ฟงกชันกําลังสอง ฟงกชัน
ขั้นบันได และฟงกชันเอกซโพเนนเชียล
โดยจัดประสบการณหรือสรางสถานการณในชีวิตประจําวันที่ใกลตัวผูเรียนไดศึกษาคนควา โดยการ
ปฏิบัติจริง สรุป รายงาน และนําเสนอ เพื่อพัฒนาทักษะกระบวนการคิดคํานวณ การแกปญหา การใชความรู
ทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตรและเทคโนโลยีในการแกปญหาในสถานการณตางๆ การใหเหตุผล การใช
ภาษาและสัญลักษณทางคณิตศาสตรในการสื่อสาร สื่อความหมายไดอยางเหมาะสม ถูกตอง
เห็นคุณ คาและมีเจตคติที่ดีตอคณิตศาสตร สามารถทํางานอยางเปน ระบบ มีระเบียบวินัย มีความ
ซื่อสัตยสุจริต ใฝเรียนรู มุงมั่นในการทํางานและมีจิตสาธารณะ
ตัวชี้วัด
ค 1.1 ม.5/1

ค 1.2

ม.5/1

เขาใจความหมายและใชสมบัติเกี่ยวกับการบวก การคูณ การเทากัน และการไม
เทากันของจํานวนจริงในรูปกรณฑและจํานวนจริงในรูปเลขยกกําลังที่มีเลขชี้กําลังเปน
จํานวนตรรกยะ
ใชฟงกชันและกราฟของฟงกชันอธิบายสถานการณที่กําหนด

รวม 2 ตัวชี้วัด

 โรงเรียนการุงวิทยาคม

อําเภอบานไร จังหวัดอุทัยธานี



คําอธิบายรายวิชาพืน้ ฐาน
รหัสวิชา ค32102 คณิตศาสตร 4
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 ภาคเรียนที่ 2

กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร
เวลา 40 ชั่วโมง/ภาคเรียน
จํานวน 1.0 หนวยกิต

ศึก ษาเกี่ย วกั บ ลํ าดับ ลํา ดับ เลขคณิ ต และลํา ดับ เรขาคณิ ต อนุ ก รม อนุ ก รมเลขคณิ ต และอนุ กรม
เรขาคณิต ดอกเบี้ย มูลคาของเงิน คารายงวด
โดยจัดประสบการณหรือสรางสถานการณในชีวิตประจําวันที่ใกลตัวผูเรียนไดศึกษาคนควา โดยการ
ปฏิบัติจริง สรุป รายงาน และนําเสนอ เพื่อพัฒนาทักษะกระบวนการคิดคํานวณ การแกปญหา การใชความรู
ทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตรและเทคโนโลยีในการแกปญหาในสถานการณตางๆ การใหเหตุผล การใช
ภาษาและสัญลักษณทางคณิตศาสตรในการสื่อสาร สื่อความหมายไดอยางเหมาะสม ถูกตอง
เห็น คุณ คาและมีเจตคติที่ดีตอคณิตศาสตร สามารถทํางานอยางเปน ระบบ มีระเบียบวินัย มีความ
ซื่อสัตยสุจริต ใฝเรียนรู มุงมั่นในการทํางานและมีจิตสาธารณะ
ตัวชี้วัด
ค 1.2 ม.5/2
ค 1.3 ม.5/1

เขาใจและนําความรูเกี่ยวกับลําดับและอนุกรมไปใช
เขาใจและใชความรูเกี่ยวกับดอกเบี้ยและมูลคาของเงินในการแกปญหา

รวม 2 ตัวชี้วัด

 โรงเรียนการุงวิทยาคม

อําเภอบานไร จังหวัดอุทัยธานี



คําอธิบายรายวิชาพืน้ ฐาน
รหัสวิชา ค33101 คณิตศาสตร 5
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 ภาคเรียนที่ 1

กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร
เวลา 40 ชั่วโมง/ภาคเรียน
จํานวน 1.0 หนวยกิต

ศึกษาเกี่ยวกับความหมายของสถิติ ขอมูล ประเภทของขอมูล ระเบียบวิธีการทางสถิติ การนําเสนอ
ข อ มู ล ด ว ยตารางแจกแจงความถี่ การแจกแจงความถี่ ส ะสม ความถี่ สั ม พั ท ธ และความถี่ ส ะสมสั ม พั ท ธ
ฮิส โทแกรมและรู ป หลายเหลี่ ย มความถี่ แผนภาพต น -ใบ การวัด ค ากลางของข อมู ล ดว ยค าเฉลี่ ยเลขคณิ ต
มัธยฐาน และฐานนิยม
โดยจัดประสบการณหรือสรางสถานการณในชีวิตประจําวันที่ใกลตัวผูเรียนไดศึกษาคนควา โดยการ
ปฏิบัติจริง สรุป รายงาน และนําเสนอ เพื่อพัฒนาทักษะกระบวนการคิดคํานวณ การแกปญหา การใชความรู
ทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตรและเทคโนโลยีในการแกปญหาในสถานการณตางๆ การใหเหตุผล การใช
ภาษาและสัญลักษณทางคณิตศาสตรในการสื่อสาร สื่อความหมายไดอยางเหมาะสม ถูกตอง
เห็น คุณ คาและมีเจตคติที่ดีตอคณิตศาสตร สามารถทํางานอยางเปน ระบบ มีระเบียบวินัย มีความ
ซื่อสัตยสุจริต ใฝเรียนรู มุงมั่นในการทํางานและมีจิตสาธารณะ
ตัวชี้วัด
ค 3.1 ม.6/1

เขาใจและใชความรูทางสถิติในการนําเสนอขอมูล และแปลความหมายของคาสถิติ
เพื่อประกอบการตัดสินใจ

รวม 1 ตัวชี้วัด

 โรงเรียนการุงวิทยาคม

อําเภอบานไร จังหวัดอุทัยธานี



คําอธิบายรายวิชาพืน้ ฐาน
รหัสวิชา ค33102 คณิตศาสตร 6
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 ภาคเรียนที่ 2

กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร
เวลา 40 ชั่วโมง/ภาคเรียน
จํานวน 1.0 หนวยกิต

ศึกษาเกี่ยวกับการวัดตําแหนงที่ของขอมูลดวยควอรไทล เดไซลและเปอรเซ็นไทล คาการกระจายของ
ขอมูล ไดแก พิสัย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และความแปรปรวน การนําเสนอขอมูลเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ
การแปลความหมายของคาสถิติ
โดยจัดประสบการณหรือสรางสถานการณในชีวิตประจําวันที่ใกลตัวผูเรียนไดศึกษาคนควา โดยการ
ปฏิบัติจริง สรุป รายงาน และนําเสนอ เพื่อพัฒนาทักษะกระบวนการคิดคํานวณ การแกปญหา การใชความรู
ทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตรและเทคโนโลยีในการแกปญหาในสถานการณตางๆ การใหเหตุผล การใช
ภาษาและสัญลักษณทางคณิตศาสตรในการสื่อสาร สื่อความหมายไดอยางเหมาะสม ถูกตอง
เห็น คุณ คาและมีเจตคติที่ดีตอคณิตศาสตร สามารถทํางานอยางเปน ระบบ มีระเบียบวินัย มีความ
ซื่อสัตยสุจริต ใฝเรียนรู มุงมั่นในการทํางานและมีจิตสาธารณะ
ตัวชี้วัด
ค 3.1 ม.6/1

เขาใจและใชความรูทางสถิติในการนําเสนอขอมูล และแปลความหมายของคาสถิติ
เพื่อประกอบการตัดสินใจ

รวม 1 ตัวชี้วัด

 โรงเรียนการุงวิทยาคม

อําเภอบานไร จังหวัดอุทัยธานี



คําอธิบายรายวิชาพืน้ ฐาน
รหัสวิชา ว31101 วิทยาศาสตรชีวภาพ 1
กลุมสาระการเรียนรูวทิ ยาศาสตรและเทคโนโลยี
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 ภาคเรียนที่ 1
เวลา 40 ชั่วโมง/ภาคเรียน
จํานวน 1.0 หนวยกิต
ศึกษาวิเคราะห โครงสรางของเยื่อหุมเซลล การลําเลียงสารผานเซลล การควบคุมดุลยภาพของน้ําและ
สารในเลือด กรด – เบส อุณหภูมิ โดยระบบหมุนเวียนเลือดและการทํางานของไต ระบบภูมิคุมกันของรางกาย
มนุษย การสรางอาหารของพืช ปจจัยที่มีผลตอการเจริญเติบโตของพืช สารควบคุมการเจริญเติบโตของพืชที่
มนุษยสังเคราะหขึ้น การตอบสนองของพืชตอสิ่งเรา
โดยใชกระบวนการทางวิทยาศาสตร การสืบคนขอมูล การสังเกต การวิเคราะหขอมูล การทดลอง
การอภิปราย การออกแบบ และยกตัวอยาง
เพื่อใหเกิดความรูความเขาใจ มีความสามารถในการตัดสินใจสื่อสารสิ่งที่เรียนรูและนําความรูไปใชใน
ชีวิตของตนเอง ดูแลรักษาสิ่งมีชีวิตอื่น เฝาระวังและพัฒนาสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน มีจิตวิทยาศาสตร จริยธรรม
คุณธรรม และคานิยม
ตัวชี้วัด
ว 1.2 ม.4/1
ว 1.2
ว 1.2
ว 1.2

ม.4/2
ม.4/3
ม.4/4

ว 1.2

ม.4/5

ว 1.2

ม.4/6

ว 1.2
ว 1.2
ว 1.2

ม.4/7
ม.4/8
ม.4/9

อธิบายโครงสรางและสมบัติของเยื่อหุมเซลลที่สัมพันธกับการลําเลียงสาร และ
เปรียบเทียบการลําเลียงสารผานเยื่อหุมเซลลแบบตาง ๆ
อธิบายการควบคุมดุลยภาพของน้ําและสารในเลือดโดยการทํางานของไต
อธิบายการควบคุมดุลยภาพของกรด-เบสของเลือดโดยการทํางานของไตและปอด
อธิบายการควบคุมดุลยภาพของอุณหภูมิภายในรางกายโดยระบบหมุนเวียนเลือด
ผิวหนัง และกลามเนื้อโครงราง
อธิบาย และเขียนแผนผังเกี่ยวกับการตอบสนองของรางกายแบบไมจําเพาะ และแบบ
จําเพาะตอสิง่ แปลกปลอมของรางกาย
สืบคนขอมูล อธิบาย และยกตัวอยางโรคหรืออาการที่เกิดจากความผิดปกติของระบบ
ภูมิคุมกัน
อธิบายภาวะภูมิคุมกันบกพรองที่มีสาเหตุมาจากการติดเชื้อ HIV
ทดสอบ และบอกชนิดของสารอาหารที่พืชสังเคราะหได
สืบคนขอมูล อภิปราย และยกตัวอยางเกี่ยวกับการใชประโยชนจากสารตาง ๆ ที่พืช
บางชนิดสรางขึ้น
 โรงเรียนการุงวิทยาคม

อําเภอบานไร จังหวัดอุทัยธานี



ว 1.2

ม.4/10

ว 1.2

ม.4/11

ว 1.2

ม.4/12

ออกแบบการทดลอง ทดลอง และอธิบายเกี่ยวกับปจจัยภายนอกที่มีผลตอการ
เจริญเติบโตของพืช
สืบคนขอมูลเกี่ยวกับสารควบคุมการเจริญเติบโตของพืชที่มนุษยสังเคราะหขึ้น
และยกตัวอยางการนํามาประยุกตใชทางดานการเกษตรของพืช
สังเกต และอธิบายการตอบสนองของพืชตอสิ่งเราในรูปแบบตาง ๆ ที่มีผลตอการ
ดํารงชีวิต

รวม 12 ตัวชี้วัด
คําอธิบายรายวิชาพืน้ ฐาน
รหัสวิชา ว31103 การออกแบบและเทคโนโลยี 1
กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 ภาคเรียนที่ 1
เวลา 20 ชั่วโมง/ภาคเรียน
จํานวน 0.5 หนวยกิต
ศึกษา วิเคราะหแนวคิดหลักของเทคโนโลยี การเปลี่ยนแปลงและผลกระทบของเทคโนโลยีที่เกิดขึ้น
และความสัมพันธของเทคโนโลยีกับศาสตรอื่น ออกแบบ สราง หรือพัฒนาผลงานสําหรับแกปญหาที่คํานึงถึง
ผลกระทบตอสังคมในประเด็นที่เกี่ยวของกับสุขภาพและการบริการ
โดยใชกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรมซึ่งใชความรู ทักษะ และเลือกใชวัสดุ อุปกรณ เครื่องมือ
กลไก ไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส
เพื่อแกปญหาไดอยางถูกตอง เหมาะสม ปลอดภัย คํานึงถึงทรัพยสินทางปญญา ใชซอฟตแวรชวยใน
การออกแบบและนําเสนอผลงาน
ตัวชี้วัด
ว 4.1 ม.4/1

ว 4.1

ม.4/2

ว 4.1

ม.4/3

วิเคราะหแนวคิดหลักของเทคโนโลยี ความสัมพันธกับศาสตรอื่นโดยเฉพาะ
วิทยาศาสตร หรือคณิตศาสตร รวมทั้งประเมินผลกระทบที่จะเกิดขึ้นตอมนุษย สังคม
เศรษฐกิจ และสิ่งแวดลอม เพื่อเปนแนวทางในการพัฒนาเทคโนโลยี
ระบุปญหาหรือความตองการที่มีผลกระทบตอสังคม รวบรวม วิเคราะหขอมูลและ
แนวคิดที่เกี่ยวของกับปญหาที่มีความซับซอนเพื่อสังเคราะหวิธีการ เทคนิคในการ
แกปญหา โดยคํานึงถึงความถูกตองดานทรัพยสินทางปญญา
ออกแบบวิธีการแกปญหา โดยวิเคราะหเปรียบเทียบ และตัดสินใจเลือกขอมูลที่จําเปน
ภายใตเงื่อนไขและทรัพยากรที่มีอยู นําเสนอแนวทางการแกปญหาใหผูอื่นเขาใจดวย
เทคนิคหรือวิธีการที่หลากหลายโดยใชซอฟตแวรชวยในการออกแบบ วางแผนขั้นตอน
การทางานและดาเนินการแกปญหา
 โรงเรียนการุงวิทยาคม

อําเภอบานไร จังหวัดอุทัยธานี



ว 4.1

ม.4/4

ว 4.1

ม.4/5

ทดสอบ ประเมินผล วิเคราะหและใหเหตุผลของปญหาหรือขอบกพรองที่เกิดขึ้น
ภายใตกรอบเงื่อนไขหาแนวทางการปรับปรุงแกไข และนําเสนอผลการแกปญหา
พรอมทั้งเสนอแนวทางการพัฒนาตอยอด
ใชความรูและทักษะเกี่ยวกับวัสดุ อุปกรณ เครื่องมือ กลไก ไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส
และเทคโนโลยีที่ซับซอนในการแกปญหาหรือพัฒนางาน ไดอยางถูกตอง เหมาะสม
และปลอดภัย

รวม 5 ตัวชี้วัด

คําอธิบายรายวิชาพืน้ ฐาน
รหัสวิชา ว31102 วิทยาศาสตรชีวภาพ 2
กลุมสาระการเรียนรูวทิ ยาศาสตรและเทคโนโลยี
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 ภาคเรียนที่ 2
เวลา 40 ชั่วโมง/ภาคเรียน
จํานวน 1.0 หนวยกิต
ศึกษาวิเคราะห การถายทอดลักษณะทางพันธุกรรม การแปรผันทางพันธุกรรม การเกิดมิวเทชัน ผล
ของเทคโนโลยี DNA ที่มีตอมนุษยและสิ่งแวดลอม ความหลากหลายของสิ่งมีชีวิต ระบบนิเวศบริเวณคูเมือง
โบราณบานการุง การดูแลรักษาสิ่งแวดลอมบริเวณรอบๆคูเมืองโบราณ หลักของเทคโนโลยี ความสัมพันธกับ
วิทยาศาสตรกับศาสตรอื่น
โดยใชกระบวนการทางวิทยาศาสตร การสืบคนขอมูล การสังเกต การวิเคราะหขอมูล การทดลอง การ
อภิปราย การออกแบบ และยกตัวอยาง
เพื่อใหเกิดความรูความเขาใจ มีความสามารถในการตัดสินใจสื่อสารสิ่งที่เรียนรูและนําความรูไปใชใน
ชีวิตของตนเอง ดูแลรักษาสิ่งมีชีวิตอื่น เฝาระวังและพัฒนาสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน มีจิตวิทยาศาสตร จริยธรรม
คุณธรรม และคานิยม
ตัวชี้วัด
ว 1.1 ม.4/1
ว 1.1

ม.4/2

สืบคนขอมูลและอธิบายความสัมพันธของสภาพทางภูมศิ าสตรบนโลกกับความหลากหลาย
ของไบโอม และยกตัวอยางไบโอมชนิดตาง ๆ
สืบคนขอมูล อภิปรายสาเหตุ และยกตัวอยางการเปลี่ยนแปลงแทนที่ของระบบนิเวศ
 โรงเรียนการุงวิทยาคม

อําเภอบานไร จังหวัดอุทัยธานี



ว 1.1

ม.4/3

ว 1.1

ม.4/4

ว 1.3
ว 1.3
ว 1.3

ม.4/1
ม.4/2
ม.4/3

ว 1.3
ว 1.3
ว 1.3

ม.4/4
ม.4/5
ม.4/6

สืบคนขอมูล อธิบายและยกตัวอยางเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงขององคประกอบทางกายภาพ
และทางชีวภาพทีม่ ีผลตอการเปลี่ยนแปลงขนาดของประชากรสิ่งมีชีวิตในระบบนิเวศ
สืบคนขอมูลและอภิปรายเกี่ยวกับปญหาและผลกระทบที่มีตอทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม พรอมทั้งนําเสนอแนวทางในการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและการแกไขปญหา
สิ่งแวดลอม
อธิบายความสัมพันธระหวางยีน การสังเคราะหโปรตีน และลักษณะทางพันธุกรรม
อธิบายหลักการถายทอดลักษณะที่ถูกควบคุมดวยยีนทีอ่ ยูบนโครโมโซมเพศและมัลติเปลแอลลีล
อธิบายผลที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงลําดับนิวคลีโอไทดในดีเอ็นเอตอการแสดงลักษณะของ
สิ่งมีชีวิต
สืบคนขอมูล และยกตัวอยางการนํามิวเทชันไปใชประโยชน
สืบคนขอมูล และอภิปรายผลของเทคโนโลยีทางดีเอ็นเอที่มีตอมนุษยและสิ่งแวดลอม
สืบคนขอมูล อธิบาย และยกตัวอยางความหลากหลายของสิ่งมีชีวิต ซึ่งเปนผลมาจาก
วิวัฒนาการ

รวม 10 ตัวชี้วัด

คําอธิบายรายวิชาพืน้ ฐาน
รหัสวิชา ว31104 วิทยาการคํานวณ 1
กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 ภาคเรียนที่ 2
เวลา 20 ชั่วโมง/ภาคเรียน
จํานวน 0.5 หนวยกิต
ศึกษาหลักการของแนวคิดเชิงคํานวณ การแยกสวนประกอบและการยอยปญ หา การหารูปแบบการ
คิดเชิงนามธรรม ตัวอยางและประโยชนของแนวคิดเชิงคํานวณ เพื่อแกปญ หาในชีวิตประจําวันประยุกตใช
แนวคิดเชิงคํานวณในการออกแบบขั้นตอนวิธีสําหรับแกปญหา ตัวอยางการออกแบบขั้นตอนวิธี
แกปญหาดวยคอมพิวเตอร การระบุขอมูลเขา ขอมูลออก และเงื่อนไขของปญหา ออกแบบขั้นตอนวิธี
การทําซ้ําการจัดเรียงและคนหาขอมูล
เพื่อแกปญ หาดวยคอมพิวเตอร การศึกษาตัวอยางโครงงานทางเทคโนโลยีสารสนเทศ การกําหนด
ปญหา ศึกษา วางแผน ดําเนินงาน สรุปผลและเผยแพร ในการพัฒนาโครงงานที่มีการบูรณาการรวมกับวิชาอื่น
และเชื่อมโยงกับชีวิตจริง
 โรงเรียนการุงวิทยาคม

อําเภอบานไร จังหวัดอุทัยธานี



ตัวชี้วัด
ว 4.2 ม.4/1

ประยุกตใชแนวคิดเชิงคํานวณในการพัฒนาโครงงานที่มีการบูรณาการกับวิชาอื่นอยาง
สรางสรรค และเชื่อมโยงกับชีวิตจริง

รวม 1 ตัวชี้วัด

คําอธิบายรายวิชาพืน้ ฐาน
รหัสวิชา ว32101 วิทยาศาสตรกายภาพ 1
กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 ภาคเรียนที่ 1
เวลา 40 ชั่วโมง/ภาคเรียน
จํานวน 1.0 หนวยกิต
ศึกษาวิเคราะหธาตุและสารประกอบ เปรียบเทียบแบบจําลองอะตอมของโบรและแบบกลุมหมอก
อนุภาคมูลฐานของอะตอม สัญ ลักษณนิวเคลียรของธาตุ ไอโซโทป หมูและคาบของธาตุ ธาตุโละ อโลหะ กึ่ง
โลหะและธาตุแทรนซิชัน สมบัติของธาตุ แนวโนมสมบัติบางประการของธาตุตามตารางธาตุ ประโยชนและ
 โรงเรียนการุงวิทยาคม

อําเภอบานไร จังหวัดอุทัยธานี



อันตรายของธาตุแทรนซิชัน พันธะเคมี สภาพขั้วของสารที่เปนโมเลกุล ความสัมพันธระหวางจุดเดือดกับแรง
ดึงดูดระหวางโมเลกุลตามสภาพขั้วหรือการเกิดพันธะไฮโดรเจน สูตรเคมี การละลายของสาร สารประกอบ
อิ น ทรี ย ป ระเภทไฮโดรคาร บ อน สมบั ติ ท างกายภาพของพอลิ เมอร แ ละมอนอเมอร ความเป น กรด-เบส
ความสัมพันธระหวางโครงสรางกับสมบัติเทอรมอพลาสติกและเทอรมอเซตของพอลิเมอร ผลกระทบของการใช
ผลิ ต ภั ณ ฑ พ อลิ เมอร ที่ มี ต อ สิ่ ง มี ชี วิ ต และสิ่ ง แวดล อ ม สมการเคมี ปฏิ กิ ริ ย าเคมี ป จจั ย ที่ มี ผ ลต อ อั ต ราการ
เกิดปฏิกิริยาเคมี ปฏิกิริรีดอกซ สารกัมมันตรังสี ประโยชและการปองกันอันตรายที่เกิดจากกัมมันตภาพรังสี
โดยใช ก ระบวนการทางวิ ท ยาศาสตร คิ ด วิ เคราะห คิ ด สั ง เคราะห และการคิ ด อย า งมี ร ะบบ
กระบวนการสืบ เสาะหารความรู การสํารวจตรวจสอบ การสังเกต การสืบ คนขอมูล การทดลอง อธิบาย
อภิปรายและสรุป เพื่อใหเกิดความรู ความเขาใจ มีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร
มีวินัย ใฝเรียนรู มุง มั่น ในการทํางาน สามารถทํางานไดอยางมีระบบ สามารถแกปญ หาไดอยาง
ถูกตองเหมาะสม บนพื้นฐานของหลักเหตุผล แสวงหาความรู ดวยตนเองอยางตอเนื่อง ทํางานรวมกันเปนกลุม
เลือกและใชเครื่องมือในการเรียนรูอยางถูกตองเหมาะสม มีความสามารถในการตัดสินใจ นําความรูไปใชในชีวิต
ประจํ าวัน ดู แ ลรัก ษาสิ่ ง แวดล อ ม มี จิ ต อาสาเฝ าระวั ง และพั ฒ นาสิ่ ง แวดล อ ม มี จิ ต วิท ยาศาสตรคุ ณ ธรรม
จริยธรรมและคานิยม
ตัวชี้วัด
ว 2.1 ม.5/1
ว 2.1

ม.5/2

ว 2.1

ม.5/3

ว 2.1
ว 2.1

ม.5/4
ม.5/5

ว 2.1

ม.5/6

ว 2.1

ม.5/7

ว 2.1

ม.5/8

ระบุวาสารเปนธาตุหรือสารประกอบ และอยูในรูปอะตอม โมเลกุล หรือไอออนจาก
สูตรเคมี
เปรียบเทียบความเหมือนและความแตกตางของแบบจําลองอะตอมของโบรกับ
แบบจําลองอะตอมแบบกลุมหมอก
ระบุจํานวนโปรตอน นิวตรอน และอิเล็กตรอนของอะตอม และไอออนที่เกิดจาก
อะตอมเดียว
เขียนสัญลักษณนิวเคลียรของธาตุและระบุการเปนไอโซโทป
ระบุหมูและคาบของธาตุ และระบุวาธาตุเปนโลหะ อโลหะ กึ่งโลหะ กลุมธาตุเรพรีเซน
เททีฟ หรือกลุมธาตุแทรนซิชัน จากตารางธาตุ
เปรียบเทียบสมบัติการนําไฟฟา การใหและรับอิเล็กตรอนระหวางธาตุในกลุมโลหะกับ
อโลหะ
สืบคนขอมูลและนําเสนอตัวอยางประโยชนและอันตรายที่เกิดจากธาตุเรพรีเซนเททีฟ
และธาตุแทรนซิชัน
ระบุวาพันธะโคเวเลนตเปนพันธะเดี่ยว พันธะคู หรือพันธะสาม และระบุจํานวนคู
อิเล็กตรอนระหวางอะตอมคูรวมพันธะ จากสูตรโครงสราง
 โรงเรียนการุงวิทยาคม

อําเภอบานไร จังหวัดอุทัยธานี



ว 2.1
ว 2.1
ว 2.1

ม.5/9
ม.5/10
ม.5/11

ว 2.1
ว 2.1

ม.5/12
ม.5/13

ว 2.1

ม.5/14

ว 2.1

ม.5/15

ว 2.1
ว 2.1
ว 2.1

ม.5/16
ม.5/17
ม.5/18

ว 2.1

ม.5/19

ว 2.1

ม.5/20

ว 2.1

ม.5/21

ว 2.1

ม.5/22

ว 2.1
ว 2.1

ม.5/23
ม.5/24

ว 2.1

ม.5/25

ระบุสภาพขั้วของสารที่โมเลกุลประกอบดวย 2 อะตอม
ระบุสารที่เกิดพันธะไฮโดรเจนไดจากสูตรโครงสราง
อธิบายความสัมพันธระหวางจุดเดือดของสารโคเวเลนตกับแรงดึงดูดระหวางโมเลกุล
ตามสภาพขั้วหรือการเกิดพันธะไฮโดรเจน
เขียนสูตรเคมีของไอออนและสารประกอบไอออนิก
ระบุวาสารเกิดการละลายแบบแตกตัวหรือไมแตกตัว พรอมใหเหตุผลและระบุวา
สารละลายที่ไดเปนสารละลายอิเล็กโทรไลต หรือนอนอิเล็กโทรไลต
ระบุสารประกอบอินทรียประเภทไฮโดรคารบอนวาอิ่มตัวหรือไมอิ่มตัวจากสูตร
โครงสราง
สืบคนขอมูลและเปรียบเทียบสมบัติทางกายภาพระหวางพอลิเมอรและมอนอเมอร
ของพอลิเมอรชนิดนั้น
ระบุสมบัติความเปนกรด-เบสจากโครงสรางของสารประกอบอินทรีย
อธิบายสมบัติการละลายในตัวทําละลายชนิดตาง ๆ ของสาร
วิเคราะหและอธิบายความสัมพันธระหวางโครงสรางกับสมบัติเทอรมอพลาสติกและ
เทอรมอเซตของพอลิเมอร และการนําพอลิเมอรไปใชประโยชน
สืบคนขอมูลและนําเสนอผลกระทบของการใชผลิตภัณฑพอลิเมอรที่มีตอสิ่งมีชีวิตและ
สิ่งแวดลอม พรอมแนวทางปองกันหรือแกไข
ระบุสูตรเคมีของสารตั้งตน ผลิตภัณฑ และแปลความหมายของสัญลักษณในสมการ
เคมีของปฏิกิริยาเคมี
ทดลองและอธิบายผลของความเขมขนพื้นที่ผิว อุณหภูมิ และตัวเรงปฏิกิริยา
ที่มีผลตออัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี
สืบคนขอมูลและอธิบายปจจัยที่มีผลตออัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมีที่ใชประโยชนใน
ชีวิตประจําวันหรือในอุตสาหกรรม
อธิบายความหมายของปฏิกิริยารีดอกซ
อธิบายสมบัติของสารกัมมันตรังสี และคํานวณครึ่งชีวิตและปริมาณของสาร
กัมมันตรังสี
สืบคนขอมูลและนําเสนอตัวอยางประโยชนของสารกัมมันตรังสีและการปองกัน
อันตรายที่เกิดจากกัมมันตภาพรังสี

รวม 25 ตัวชี้วัด

 โรงเรียนการุงวิทยาคม

อําเภอบานไร จังหวัดอุทัยธานี



คําอธิบายรายวิชาพืน้ ฐาน
รายวิชา ว32103 การออกแบบและเทคโนโลยี 2
กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 ภาคเรียนที่ 1
เวลา 20 ชั่วโมง/ภาคเรียน
จํานวน 0.5 หนวยกิต
ศึกษาการทําโครงงาน การใชทักษะจากศาสตรตาง ๆ สรางชิ้นงานหรือออกแบบวิธีการแกปญ หาใน
การอํานวยความสะดวกในการทํางาน ศึกษาการทําโครงงานที่เกี่ยวของกับการสรางหรือแกปญ หาในการ
ทํางาน
โดยกําหนดปญ หา วางแผน ดําเนินงานแกปญ หา สรุปผลและประปรุง นําเสนอชิ้นงานหรือวิธีการ
แกปญหาในการทํางาน ที่สามารถนําไปใชในชีวิตจริงได
มีวินัย ใฝเรียนรู มุง มั่น ในการทํางาน สามารถทํางานไดอยางมีระบบ สามารถแกปญ หาไดอยาง
ถูกตองเหมาะสม บนพื้นฐานของหลักเหตุผล แสวงหาความรู ดวยตนเองอยางตอเนื่อง ทํางานรวมกันเปนกลุม
เลือกและใชเครื่องมือในการเรียนรูอยางถูกตองเหมาะสม มีความสามารถในการตัดสินใจ นําความรูไปใชในชีวิต
ประจําวัน ดูแลรักษาสิ่งแวดลอม
ตัวชี้วัด
ว 4.1 ม.5/1

ประยุกตใชความรูและทักษะจากศาสตรตาง ๆ รวมทั้งทรัพยากรในการทําโครงงาน
เพื่อแกปญหาหรือพัฒนางาน

รวม 1 ตัวชี้วัด

 โรงเรียนการุงวิทยาคม

อําเภอบานไร จังหวัดอุทัยธานี



คําอธิบายรายวิชาพืน้ ฐาน
รหัสวิชา ว32102 วิทยาศาสตรกายภาพ 2
กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 ภาคเรียนที่ 2
เวลา 40 ชั่วโมง/ภาคเรียน
จํานวน 1.0 หนวยกิต
ศึกษาวิเคราะหความสัมพันธระหวางความเร็วกับเวลา แรงลัพธ ความสัมพันธระหวางความเรงกับแรง
ลัพ ธ แรงกิริยาและแรงปฏิกิริยา ผลของความเรง ที่มีตอการเคลื่อนที่แบบตางๆ แรงโนมถวงที่เกี่ยวกับการ
เคลื่อนที่ของวัตถุตางๆรอบโลก การเกิดสนามแมเหล็ก แรงแมเหล็ก การเคลื่อนที่ของอนุภาคที่มีประจุไฟฟาใน
สนามไฟฟาและสนามแมเหล็ก การเกิดอีเอฟเอ็ม แรงเขมและแรงออน พลังงานนิวเคลียรฟชชันและฟวชัน
การเปลี่ยนพลังงานทดแทนเปนพลังงานไฟฟา การสะทอน การหักเห การเลี้ยวเบนและการรวมคลื่น ความถี่
ธรรมชาติการสั่น พ อง การสะท อน การหั กเห การเลี้ ยวเบนและการรวมคลื่ นของคลื่นเสียง ความสัมพั น ธ
ระหวางความเขมเสียงกับระดับเสียง การเกิดเสียงสะทอนกลับ บีต ดอปเพลอรและการสั่นพองของเสียง การ
นําความรูของเสียงไปใชประโยชน การมองเห็นสีของวัตถุ การทํางานของแผนกรองแสงสี การผสมแสงสี การ
ผสมสารสี และการนําไปใชประโยชนในชีวิตประจําวัน คลื่นแมเหล็กไฟฟา เปรียบเทียบการสื่อสารดวยสันยาน
แอนะล็อกกับสันยานดิจิทัล
โดยใช ก ระบวนการทางวิ ท ยาศาสตร คิ ด วิ เคราะห คิ ด สั ง เคราะห และการคิ ด อย า งมี ร ะบบ
กระบวนการสืบ เสาะหารความรู การสํารวจตรวจสอบ การสังเกต การสืบ คนขอมูล การทดลอง อธิบาย
อภิปรายและสรุป เพื่อใหเกิดความรู ความเขาใจ มีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร
มีวินัย ใฝเรียนรู มุง มั่น ในการทํางาน สามารถทํางานไดอยางมีระบบ สามารถแกปญ หาไดอยาง
ถูกตองเหมาะสม บนพื้นฐานของหลักเหตุผล แสวงหาความรู ดวยตนเองอยางตอเนื่อง ทํางานรวมกันเปนกลุม
เลือกและใชเครื่องมือในการเรียนรูอยางถูกตองเหมาะสม มีความสามารถในการตัดสินใจ นําความรูไปใชในชีวิต
ประจํ าวัน ดู แ ลรัก ษาสิ่ ง แวดล อ ม มี จิ ต อาสาเฝ าระวั ง และพั ฒ นาสิ่ ง แวดล อ ม มี จิ ต วิท ยาศาสตรคุ ณ ธรรม
จริยธรรมและคานิยม
ตัวชี้วัด
 โรงเรียนการุงวิทยาคม

อําเภอบานไร จังหวัดอุทัยธานี



ว 2.2

ม.5/1

ว 2.2

ม.5/2

ว 2.2

ม.5/3

ว 2.2
ว 2.2

ม.5/4
ม.5/5

ว 2.2
ว 2.2

ม.5/6
ม.5/7

ว 2.2

ม.5/8

ว 2.2

ม.5/9

ว 2.2
ว 2.3

ม.5/10
ม.5/1

ว 2.3

ม.5/2

ว 2.3
ว 2.3
ว 2.3

ม.5/3
ม.5/4
ม.5/5

ว 2.3

ม.5/6

ว 2.3

ม.5/7

วิเคราะหและแปลความหมายขอมูลความเร็วกับเวลาของการเคลื่อนที่ของวัตถุ
เพื่ออธิบายความเรงของวัตถุ
สังเกตและอธิบายการหาแรงลัพธที่เกิดจากแรงหลายแรงที่อยูในระนาบเดียวกันที่
กระทําตอวัตถุโดยการเขียนแผนภาพการรวมแบบเวกเตอร
สังเกต วิเคราะห และอธิบายความสัมพันธระหวางความเรงของวัตถุกับแรงลัพธ
ที่กระทําตอวัตถุและมวลของวัตถุ
สังเกตและอธิบายแรงกิริยาและแรงปฏิกิริยาระหวางวัตถุคูหนึ่ง ๆ
สังเกตและอธิบายผลของความเรงที่มีตอการเคลื่อนที่แบบตาง ๆ ของวัตถุ ไดแก
การเคลื่อนที่แนวตรง การเคลื่อนที่แบบโพรเจกไทลการเคลื่อนทีแ่ บบวงกลม และ
การเคลื่อนที่แบบสั่น
สืบคนขอมูลและอธิบายแรงโนมถวงที่เกี่ยวกับการเคลื่อนที่ของวัตถุตาง ๆ รอบโลก
สังเกตและอธิบายการเกิดสนามแมเหล็กเนื่องจากกระแสไฟฟา
สังเกตและอธิบายแรงแมเหล็กที่กระทําตออนุภาคที่มีประจุไฟฟาที่เคลื่อนที่ใน
สนามแมเหล็ก และแรงแมเหล็กที่กระทําตอลวดตัวนําที่มีกระแสไฟฟาผานใน
สนามแมเหล็ก รวมทั้งอธิบายหลักการทํางานของมอเตอร
สังเกตและอธิบายการเกิดอีเอ็มเอฟ รวมทั้ง
ยกตัวอยางการนําความรูไปใชประโยชน
สืบคนขอมูลและอธิบายแรงเขมและแรงออน
สืบคนขอมูลและอธิบายพลังงานนิวเคลียรฟชชันและฟวชัน และความสัมพันธระหวาง
มวลกับพลังงานที่ปลดปลอยออกมาจากฟชชันและฟวชัน
สืบคนขอมูล และอธิบายการเปลี่ยนพลังงานทดแทนเปนพลังงานไฟฟา รวมทั้งสืบคน
และอภิปรายเกี่ยวกับเทคโนโลยีที่นํามาแกปญหาหรือตอบสนองความตองการ
ทางดานพลังงานโดยเนนดานประสิทธิภาพและความคุมคาดานคาใชจาย
สังเกต และอธิบายการสะทอน การหักเห การเลี้ยวเบน และการรวมคลื่น
สังเกต และอธิบายความถี่ธรรมชาติ การสั่นพอง และผลที่เกิดขึ้นจากการสั่นพอง
สังเกต และอธิบายการสะทอน การหักเห การเลี้ยวเบน และการรวมคลื่นของคลื่น
เสียง
สืบคนขอมูล และอธิบายความสัมพันธระหวางความเขมเสียงกับระดับเสียงและผล
ของความถี่กับระดับเสียงที่มีตอการไดยินเสียง
สังเกต และอธิบายการเกิดเสียงสะทอนกลับ บีต ดอปเพลอร และการสั่นพองของ
เสียง
 โรงเรียนการุงวิทยาคม

อําเภอบานไร จังหวัดอุทัยธานี



ว 2.3

ม.5/8

ว 2.3
ว 2.3

ม.5/9
ม.5/10

ว 2.3

ม.5/11

ว 2.3

ม.5/12

สืบคนขอมูล และยกตัวอยางการนําความรูเกี่ยวกับเสียงไปใชประโยชนใน
ชีวิตประจําวัน
สังเกต และอธิบายการมองเห็นสีของวัตถุและความผิดปกติในการมองเห็นสี
สังเกต และอธิบายการทํางานของแผนกรองแสงสี การผสมแสงสี การผสมสารสี
และการนําไปใชประโยชนในชีวิตประจําวัน
สืบคนขอมูลและอธิบายคลื่นแมเหล็กไฟฟาสวนประกอบคลื่นแมเหล็กไฟฟา
และหลักการทํางานของอุปกรณบางชนิดที่อาศัย คลื่นแมเหล็กไฟฟา
สืบคนขอมูลและอธิบายการสื่อสาร โดยอาศัยคลื่นแมเหล็กไฟฟาในการสงผาน
สารสนเทศและเปรียบเทียบการสื่อสารดวยสัญญาณแอนะล็อกกับสัญญาณดิจิทัล

รวม 22 ตัวชี้วัด

คําอธิบายรายวิชาพืน้ ฐาน
รหัสวิชา ว32104 วิทยาการคํานวณ 2
กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 ภาคเรียนที่ 2
เวลา 20 ชั่วโมง/ภาคเรียน
จํานวน 0.5 หนวยกิต
ศึกษา วิธีการรวบรวม วิเคราะหขอมูล และใชความารูทางดานวิทยาการคอมพิวเตอรมาใชในการ
แกปญ หาในชีวิตจริง การสรางและออกแบบผลิตภัณ ฑ การเก็บรวบรวมขอมูลทางสถิติ การวิเคราะหขอมูล
การนําเสนอขอมูลทางสถิติที่เปนสารสนเทศดวยสื่อดิจิทัล ศึกษากรณีศึกษาและตัวอยางปญหา การเลือกใช
แหลงขอมูลจากเว็บไซตตาง ๆ การศึกษาตัวอยางโครงงานทางเทคโนโลยีสารสนเทศ
โดยกํ าหนดปญ หา ศึก ษา วางแผน ดํ าเนิน งาน สรุป ผลและเผยแพร ในการพัฒ นาผลิต ภัณ ฑ ห รือ
บริการเพื่อเพิ่มมูลคาโดยสามารถนําไปใชกับชีวิตจริงได
มีวินัย ใฝเรียนรู มุง มั่น ในการทํางาน สามารถทํางานไดอยางมีระบบ สามารถแกปญ หาไดอยาง
ถูกตองเหมาะสม บนพื้นฐานของหลักเหตุผล แสวงหาความรู ดวยตนเองอยางตอเนื่อง ทํางานรวมกันเปนกลุม
เลือกและใชเครื่องมือในการเรียนรูอยางถูกตองเหมาะสม มีความสามารถในการตัดสินใจ
ตัวชี้วัด
 โรงเรียนการุงวิทยาคม

อําเภอบานไร จังหวัดอุทัยธานี



ว 4.2

ม.5/1

รวบรวม วิเคราะหขอมูล และใชความรูดานวิทยาการคอมพิวเตอร สื่อดิจิทัล
เทคโนโลยีสารสนเทศในการแกปญหาหรือเพิ่มมูลคาใหกับบริการหรือผลิตภัณฑที่ใชใน
ชีวิตจริงอยางสรางสรรค

รวม 1 ตัวชี้วัด

คําอธิบายรายวิชาพืน้ ฐาน
รหัสวิชา ว31101 วิทยาศาสตรโลกและอวกาศ
กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 ภาคเรียนที่ 1
เวลา 40 ชั่วโมง/ภาคเรียน
จํานวน 1.0 หนวยกิต
ศึกษา วิเคราะห สมบัติโครงสรางของโลก หลักฐานทางธรณีวิทยาที่สนับสนุนการเคลื่อนที่ของแผน
ธรณี รูปแบบรอยแนวตอของแผนธรณี กระบวนการเกิดภูเขาไฟระเบิดและแนวทางการเฝาระวังและการปฏิบัติ
ตนใหปลอดภัย กระบวนการเกิด ขนาดและความรุนแรงผลจากแผนดินไหวและแนวทางการเฝาระวังและการ
ปฏิบัติตนใหปลอดภัย กระบวนการเกิดสึนามิและแนวทางการเฝาระวังและการปฏิบัติตนใหปลอดภัย ผลจาก

 โรงเรียนการุงวิทยาคม

อําเภอบานไร จังหวัดอุทัยธานี



การไดรับพลังงานจากแสงอาทิตย การหมุนเวียนของอากาศ ทิศทางการเคลื่อนที่ของอากาศ การหมุนเวียนของ
น้ําผิวหนาในมหาสมุทร แปลความหมายของสัญลักษณลมฟาอากาศที่สําคัญจากแผนที่อากาศ
โดยใช ก ระบวนการทางวิ ท ยาศาสตร คิ ด วิ เคราะห คิ ด สั ง เคราะห และการคิ ด อย า งมี ร ะบบ
กระบวนการสืบ เสาะหารความรู การสํารวจตรวจสอบ การสังเกต การสืบ คนขอมูล การทดลอง อธิบาย
อภิปรายและสรุป เพื่อใหเกิดความรู ความเขาใจ มีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร
มีวินัย ใฝเรียนรู มุง มั่น ในการทํางาน สามารถทํางานไดอยางมีระบบ สามารถแกปญ หาไดอยาง
ถูกตองเหมาะสม บนพื้นฐานของหลักเหตุผล แสวงหาความรู ดวยตนเองอยางตอเนื่อง ทํางานรวมกันเปนกลุม
เลือกและใชเครื่องมือในการเรียนรูอยางถูกตองเหมาะสม มีความสามารถในการตัดสินใจ นําความรูไปใชในชีวิต
ประจํ าวัน ดู แ ลรัก ษาสิ่ ง แวดล อ ม มี จิ ต อาสาเฝ าระวั ง และพั ฒ นาสิ่ ง แวดล อ ม มี จิ ต วิท ยาศาสตรคุ ณ ธรรม
จริยธรรมและคานิยม
ตัวชี้วัด
ว 3.1 ม.6/1
ว 3.1 ม.6/2
ว 3.1 ม.6/3
ว 3.1

ม.6/4

ว 3.1

ม.6/5

ว 3.1

ม.6/6

ว 3.1

ม.6/7

ว 3.1
ว 3.1
ว 3.1

ม.6/8
ม.6/9
ม.6/10

ว 3.1

ม.6/11

ว 3.1

ม.6/12

อธิบายการแบงชั้นและสมบัติของโครงสรางโลก พรอมยกตัวอยางขอมูลที่สนับสนุน
อธิบายหลักฐานทางธรณีวิทยาที่สนับสนุนการเคลื่อนที่ของแผนธรณี
ระบุสาเหตุ และอธิบายรูปแบบแนวรอยตอของแผนธรณีที่สัมพันธกับการเคลื่อนที่ของ
แผนธรณี พรอมยกตัวอยางหลักฐานทางธรณีวิทยาที่พบ
อธิบายสาเหตุ กระบวนการเกิดภูเขาไฟระเบิด รวมทั้งสืบคนขอมูลพื้นที่เสี่ยงภัย
ออกแบบและนําเสนอแนวทางการเฝาระวังและการปฏิบัติตนใหปลอดภัย
อธิบายสาเหตุ กระบวนการเกิด ขนาดและความรุนแรง และผลจากแผนดินไหว รวมทั้ง
สืบคนขอมูลพื้นที่เสี่ยงภัย ออกแบบและนําเสนอแนวทางการเฝาระวังและการปฏิบัติ
ตนใหปลอดภัย
อธิบายสาเหตุ กระบวนการเกิด และผลจากสึนามิรวมทั้งสืบคนขอมูลพื้นที่เสี่ยงภัย
ออกแบบและนําเสนอแนวทางการเฝาระวังและการปฏิบัติตนใหปลอดภัย
อธิบายปจจัยสําคัญที่มีผลตอการไดรับพลังงานจากดวงอาทิตยแตกตางกันในแตละ
บริเวณของโลก
อธิบายการหมุนเวียนของอากาศ ที่เปนผลมาจากความแตกตางของความกดอากาศ
อธิบายทิศทางการเคลื่อนที่ของอากาศ ที่เปนผลมาจากการหมุนรอบตัวเองของโลก
อธิบายการหมุนเวียนของอากาศตามเขตละติจูด และผลที่มีตอภูมิอากาศ
อธิบายปจจัยที่ทําใหเกิดการหมุนเวียนของน้ําผิวหนาในมหาสมุทร และรูปแบบการ
หมุนเวียนของน้ําผิวหนาในมหาสมุทร
อธิบายผลของการหมุนเวียนของอากาศและน้ําผิวหนาในมหาสมุทรที่มีตอลักษณะ
 โรงเรียนการุงวิทยาคม

อําเภอบานไร จังหวัดอุทัยธานี



ว 3.1

ม.6/13

ว 3.1

ม.6/14

ภูมิอากาศ ลมฟาอากาศ สิ่งมีชีวิต และสิ่งแวดลอม
อธิบายปจจัยที่มีผลตอการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศของโลก พรอมทั้งนําเสนอแนวปฏิบัติ
เพื่อลดกิจกรรมของมนุษย ที่สงผลตอการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศโลก
แปลความหมายสัญลักษณลมฟาอากาศที่สําคัญจากแผนที่อากาศ และนําขอมูล
สารสนเทศตาง ๆ มาวางแผนการดําเนินชีวิต ใหสอดคลองกับสภาพลมฟาอากาศ

รวม 14 ตัวชี้วัด

 โรงเรียนการุงวิทยาคม

อําเภอบานไร จังหวัดอุทัยธานี



คําอธิบายรายวิชาพืน้ ฐาน
รหัสวิชา ว31102 วิทยาการคํานวณ 3
กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 ภาคเรียนที่ 1
เวลา 20 ชั่วโมง/ภาคเรียน
จํานวน 0.5 หนวยกิต
เข า ใจองค ป ระกอบของระบบสารสนเทศ สารสนเทศ องค ป ระกอบและหลั ก การทํ า งานของ
คอมพิวเตอร ใชกระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบคนขอมูล การเรียนรู การสื่อสาร การแกปญหา
การทํางาน และอาชีพอยางมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล มีคุณธรรม
นําเสนอและแบงปนขอมูลผานสื่อออนไลน นําเสนอขอมูลที่เปนประโยชนกับตัวเองและสังคม การใช
งานสื่อออนไลนใหปลอดภัย
มีจริยธรรมในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ อาชีพที่เกี่ยวของกับเทคโนโลยีสารสนเทศและผลกระทบ
ที่เกิดขึ้นจากการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
ตัวชี้วัด
ว 4.2 ม.6/1

ใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการนาเสนอและแบงปนขอมูลอยางปลอดภัย มีจริยธรรม
และวิเคราะหการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีผลตอการดาเนินชีวิต อาชีพ
สังคม และวัฒนธรรม

รวม 1 ตัวชี้วัด

 โรงเรียนการุงวิทยาคม

อําเภอบานไร จังหวัดอุทัยธานี



คําอธิบายรายวิชาพืน้ ฐาน
รหัสวิชา ส31101 สังคมศึกษาฯ 1
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 ภาคเรียนที่ 1

กลุมสาระเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
เวลา 40 ชั่วโมง/ภาคเรียน
จํานวน 1.0 หนวยกิต

บอก อธิบาย ยกตัวอยาง วิเคราะห หรือสรุปความสําคัญของสังคมชมพูทวีป ทางสายกลางในกรอบ
ของอริยสัจ 4 พระรัตนตรัย พุทธศาสนสุภาษิต พุทธสาวก สาวิกา ชาดก ชาวพุทธตัวอยางพระไตรปฎก
และคัมภีรของศาสนาอื่น ๆ คติธรรมเกี่ยวกับวันสําคัญ และเทศกาล มีความเชื่อมั่นตอผลของการทําความดี
ความชั่ว แสดงตนมีสวนรวมหรือปฏิบัติตนเปนศาสนิกชนที่ดีปฏิบัติศาสนพิธี สวดมนตแผเมตตาบริหารจิตและ
เจริญภาวนาตามหลักสติปฎฐาน ปกปองคุมครองดํารงรักษาศาสนาที่ตนนับถือ
วิเคราะหความสําคัญของโครงสรางทางสังคม การขัดเกลาทางสังคม และ การเปลี่ยนแปลงทางสังคม
เพื่อปฏิบัติตนและมีสวนสนับสนุนใหผูอื่น ประพฤติปฏิบัติเพื่อเปนพลเมืองดีของประเทศชาติ และสังคมโลก
ภายใตการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข
เพื่อใหผูเรียนไดเขาใจถึงหลักการปฏิบัติตน และปฏิบัติจิตตามหลักการทางพระพุทธศาสนา
เพื่อหลอหลอมและพัฒนาคุณภาพของเยาวชนไทยใหอยูในศีลธรรม จริยธรรม เพื่อเปนพื้นฐานและอนาคต
ของประเทศชาติตอไป ใหผูเรียนไดเขาใจถึงหลักการปฏิบัติตนในการเปนพลเมืองดีตามกฎหมาย ระบอบการ
ปกครองในระบอบประชาธิปไตยและอยูรวมกันอยางสันติสุขในสังคมไทยและสังคมโลก
ตัวชี้วัด
ส 1.1 ม.4-6/1
ส 1.1

ม.4-6/2

ส 1.1

ม.4-6/3

ส 1.1

ม.4-6/4

วิเคราะหสังคมชมพูทวีปและคติความเชื่อทางศาสนาสมัยกอนพระพุทธเจาหรือสังคม
สมัยของศาสดาที่ตนนับถือ
วิเคราะหพระพุทธเจาในฐานะเปนมนุษยผูฝกตนไดอยางสูงสุดในการตรัสรู การกอตั้ง
วิธีการ สอนและการเผยแผพระพุทธศาสนา หรือวิเคราะหประวัติศาสดาที่ตนนับถือ
ตามที่กําหนด
วิเคราะหพุทธประวัติดานการบริหารและการธํารงรักษาศาสนา หรือวิเคราะหประวัติ
ศาสดาทีตนนับถือตามที่กําหนด
วิเคราะหขอปฏิบัติทางสายกลางในพระพุทธศาสนา หรือแนวคิดของศาสนาที่ตนนับถือ
 โรงเรียนการุงวิทยาคม

อําเภอบานไร จังหวัดอุทัยธานี



ส 1.1
ส 1.1

ม.4-6/13
ม.4-6/14

ส 1.1

ม.4-6/15

ส 1.1

ม.4-6/16

ส 1.1
ส 1.1

ม.4-6/17
ม.4-6/18

ส 1.1

ม.4-6/19

ส 1.1

ม.4-6/20

ส 1.1

ม.4-6/21

ส 1.1

ม.4-6/22

ส 1.2
ส 1.2
ส 1.2
ส 1.2

ม.4-6/1
ม.4-6/2
ม.4-6/3
ม.4-6/4

ส 1.2

ม.4-6/5

ส 2.1

ม.4-6/1

ส 2.1

ม.4-6/2

ตามที่ กําหนด
วิเคราะหหลักธรรมในกรอบอริยสัจ 4 หรือหลักคําสอนของศาสนาที่ตนนับถือ
วิเคราะหขอคิดและแบบอยางการดําเนินชีวิตจากประวัติสาวก ชาดก เรื่องเลา และ
ศาสนิกชน ตัวอยาง ตามที่กําหนด
วิเคราะหคุณคาและความสําคัญของการสังคายนาพระไตรปฎก หรือคัมภีรของศาสนาที่
ตนนับถือและการเผยแผ
เชื่อมั่นตอผลของการทําความดี ความชั่ว สามารถวิเคราะหสถานการณที่ตองเผชิญ
และตัดสินใจเลือกดําเนินการหรือปฏิบัติตนไดอยางมีเหตุผลถูกตองตามหลักธรรม
จริยธรรม และ กําหนดเปาหมาย บทบาทการดําเนินชีวิตเพื่อการอยูรวมกันอยาง
สันติสุขและอยูรวมกันเปนชาติอยางสมานฉันท
อธิบายประวัติศาสดาของศาสนาอื่น ๆ โดยสังเขป
ตระหนักในคุณคาและความสําคัญของคานิยมจริยธรรมที่เปนตัวกําหนดความเชื่อและ
พฤติกรรมที่แตกตางกันของศาสนิกชนศาสนาตาง ๆ เพื่อขจัดความขัดแยงและอยู
รวมกันในสังคมอยางสันติสุข
เห็นคุณคา เชื่อมั่น และมุงมั่น พัฒนาชีวิตดวยการพัฒนาจิตและพัฒนาการเรียนรูดวย
วิธี คิด แบบโยนิโสมนสิการ หรือการพัฒนาจิตตามแนวทางของศาสนาที่ตนนับถือ
สวดมนต แผเมตตา และบริหารจิตและเจริญปญญาตามหลักสติปฏฐานหรือตาม
แนวทาง ของศาสนาที่ตนนับถือ
วิเคราะหหลักธรรมสําคัญในการอยูรวมกันอยางสันติสุขของศาสนาอื่น ๆ และชักชวน
สงเสริมสนับสนุนใหบุคคลอื่นเห็นความสําคัญของการทําความดีตอกัน
เสนอแนวทางการจัดกิจกรรมความรวมมือของทุกศาสนาในการแกปญหาและพัฒนา
สังคม
ปฏิบัติตนเปนศาสนิกชนที่ดีตอสาวก สมาชิกในครอบครัวและคนรอบขาง
ปฏิบัติตนถูกตองตามศาสนพิธี พิธีกรรมตามหลักศาสนาที่ตนนับถือ
แสดงตนเปนพุทธมามกะหรือแสดงตนเปนศาสนิกชนของศาสนาที่ตนนับถือ
วิเคราะหหลักธรรม คติธรรมที่เกี่ยวเนื่องกับวันสําคัญทางศาสนาและเทศกาลที่สําคัญ
ของ ศาสนาที่ตนนับถือและปฏิบัติตนไดถูกตอง
สัมมนาและเสนอแนะแนวทางในการธํารงรักษาศาสนาที่ตนนับถืออันสงผลถึงการ
พัฒนาตน พัฒนาชาติและโลก
วิเคราะหและปฏิบัติตนตามกฎหมายที่เกี่ยวของกับตนเอง ครอบครัว ชุมชน
ประเทศชาติและ สังคมโลก
วิเคราะหความสําคัญของโครงสรางทางสังคม การขัดเกลาทางสังคมและการ
 โรงเรียนการุงวิทยาคม

อําเภอบานไร จังหวัดอุทัยธานี



ส 2.1

ม.4-6/3

ส 2.1
ส 2.1

ม.4-6/4
ม.4-6/5

ส 2.2

ม.4-6/1

ส 2.2

ม.4-6/2

ส 2.2

ม.4-6/3

เปลี่ยนแปลง ทางสังคม
ปฏิบัติตนและมีสวนสนับสนุนใหผูอื่น ประพฤติปฏิบัติเพื่อเปนพลเมืองดีของ
ประเทศชาติ และสังคมโลก
ประเมินสถานการณสิทธิมนุษยชนในประเทศไทย และเสนอแนวทางพัฒนา
วิเคราะหความจําเปนที่จะตองมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงและอนุรักษวัฒนธรรมไทย
และเลือกรับวัฒนธรรมสากล
วิเคราะหปญหาการเมืองที่สําคัญในประเทศ จากแหลงขอมูลตาง ๆ พรอมทั้งเสนอ
แนวทางแกไข
เสนอแนวทางทางการเมือง การปกครองที่นําไปสูความเขาใจและการประสาน
ประโยชน รวมกันระหวางประเทศ
วิเคราะหความสําคัญและความจําเปนที่ตองธํารงรักษาไวซึ่งการปกครองตามระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข

รวม 27 ตัวชี้วัด
คําอธิบายรายวิชาพืน้ ฐาน
รหัสวิชา ส31102 สังคมศึกษาฯ 2
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 ภาคเรียนที่ 2

กลุมสาระเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
เวลา 40 ชั่วโมง/ภาคเรียน
จํานวน 1.0 หนวยกิต

บอก อธิบ าย ยกตั วอยาง วิ เคราะห ความสําคั ญ ของระบบเศรษฐกิ จ ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพี ย ง
ระบบสหกรณ และปญหาทางเศรษฐกิจในชุมชนที่มีผลตอเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ วิเคราะหปญหาใน
การพัฒ นาเศรษฐกิจในระดับชุมชนและประเทศ ตระหนักถึงความสําคัญของปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
และระบบสหกรณ สามารถนํามากําหนดแนวทางการแกไขปญหา เศรษฐกิจในชุมชน
มีสวนรวม หรือ
ปฏิบัติตนโดยใชแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงเปนแนวทางในการดําเนินชีวิต
ศึกษาวิเคราะห ก ารเปลี่ย นแปลงทางกายภาพในประเทศไทยและภู มิภาคต างๆ ของโลก ซึ่ง ได รับ
อิทธิพลจากปจจัยทางภูมิศาสตร วิเคราะหปฏิสัมพันธระหวางสิ่งแวดลอมทางกายภาพกับกิจกรรมของมนุษยใน
การสรางสรรควิถีการดําเนินชีวิตของทองถิ่นทั้งในประเทศไทยและภูมิภาคตางๆ ของโลก และเห็นความสําคัญ
ของสิ่งแวดลอมที่มีผลตอการดํารงชีวิตของมนุษย
เพื่อใหเกิดความรูความเขาใจ รวมถึงตระหนัก และเห็นความสําคัญของสภาพภูมิศาสตรที่มีผลตอ
การเปลี่ยนแปลง มีวินัย ใฝเรียนรู ซื่อสัตยสุจริต มุงมั่นในการทํางาน นําความรูที่ไดรับไปใชในชีวิตประจําวัน

 โรงเรียนการุงวิทยาคม

อําเภอบานไร จังหวัดอุทัยธานี



ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ตัวชี้วัด
ส 3.1 ม.4-6/1
ส 3.1 ม.4-6/2
ส 3.1

ม.4-6/3

ส 3.1
ส 5.1

ม.4-6/4
ม.4-6/1

ส 5.2

ม.4-6/1

อภิปรายการกําหนดราคาและคาจางในระบบเศรษฐกิจ
ตระหนักถึงความสําคัญของปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่มีตอเศรษฐกิจ สังคมของ
ประเทศ
ตระหนักถึงความสําคัญของระบบสหกรณในการพัฒนาเศรษฐกิจในระดับชุมชนและ
ประเทศ
วิเคราะหปญหาทางเศรษฐกิจในชุมชนและเสนอแนวทางแกไข
วิเคราะหการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพในประเทศไทยและภูมิภาคตางๆ ของโลก
ซึ่งไดรับอิทธิพลจากปจจัยทางภูมิศาสตร
วิเคราะหปฏิสัมพันธระหวางสิ่งแวดลอมทางกายภาพกับกิจกรรมของมนุษยในการ
สรางสรรควิถีการดําเนินชีวิตของทองถิ่นทั้งในประเทศไทยและภูมิภาคตางๆ ของโลก
และเห็นความสําคัญของสิ่งแวดลอมที่มีผลตอการดํารงชีวิตของมนุษย

รวม 6 ตัวชี้วัด

คําอธิบายรายวิชาพืน้ ฐาน
รหัสวิชา ส32101 สังคมศึกษาฯ 3
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 ภาคเรียนที่ 1

กลุมสาระเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
เวลา 40 ชั่วโมง/ภาคเรียน
จํานวน 1.0 หนวยกิต

ศึ ก ษา วิ เ คราะห ฝ ก ปฏิ บั ติ สร า งความคิ ด รวบยอด พระพุ ท ธศาสนา เกี่ ย วกั บ การก อ ตั้ ง
พระพุทธศาสนา วิธีการสอน และการเผยแผพระพุทธศาสนาตามแนวพุ ทธจริยา ลักษณะประชาธิปไตย
ในพระพุทธ- ศาสนา หลักการของพระพุทธศาสนากับหลักวิทยาศาสตร-การคิดตามนัยแหงพระพุทธศาสนา
และการคิดแบบวิทยาศาสตร พระพุทธศาสนาเนนการฝกหัดอบรมตน การพึ่งตนเอง และการมุงอิสรภาพ
พระพุทธศาสนากับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและการพัฒนาแบบยั่งยืน ความสําคัญของพระพุทธศาสนา
กับการเมืองและสันติภาพ พระธรรมเกี่ยวกับ หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา เรื่อง พระรัตนตรัย วิเคราะห
 โรงเรียนการุงวิทยาคม

อําเภอบานไร จังหวัดอุทัยธานี



ความหมายและคุณคาของ ธรรมะ อริยสัจ 4 .ทุกข (ธรรมที่ควรรู ขันธ 5 โลกธรรม 8 สมุทัย (ธรรมที่ควรละ
นิโรธ (ธรรมที่ควรบรรลุ มรรค (ธรรมที่ควรเจริญ พุทธศาสนสุภาษิต พระสงฆเกี่ยวกับ พุทธสาวก พุทธ
สาวิกา และคน คว าพระไตรปฏ ก และคัม ภี รของศาสนาอื่น ๆ การสัง คายนาและการเผยแผ พ ระไตรป ฏ ก
ตัวอยางผลที่เกิดจากการทําความดี ความชั่ว ของบุคคลในทองถิ่นตําบลเมืองการุง อําเภอบานไร จังหวัด
อุทัยธานี คุณคาและความสําคัญของคานิยมและจริยธรรมการขจัดความขัดแยงเพื่ออยูรวมกันอยางสันติสุข
พั ฒ นาการเรีย นรูดว ยวิธี คิด แบบโยนิ โสมนสิก าร 10 วิธี (เน น วิธีคิ ดแบบแยกแยะส วนประกอบ
แบบสามัญญลักษณะ วัดมนตแปล และแผเมตตารูและเขาใจวิธีปฏิบัติและประโยชนของการบริหารจิตและ
เจริญปญญา ฝกการบริหารจิตและเจริญปญญาตามหลักสติปฎฐาน วิธีการบริหารจิตและเจริญปญญาไปใช
ในการพัฒนาการเรียนรู คุณภาพชีวิตและสังคม หลักธรรมสําคัญในการอยูรวมกันอยางสันติสุข-หลักธรรม
ในพระพุทธศาสนา สภาพปญหาในชุมชน และสังคมของอําเภอบานไรและสังคมไทย ปฏิบตั ิตนเปนชาวพุทธ
ที่ ดี ต อ พระภิ ก ษุ การปฏิ บั ติ ต นต อ พระภิ ก ษุ ทางกาย วาจา และใจ การปฏิ บั ติ ต นที่ เหมาะสมในฐานะ
ผูปกครองและ ผูอยูในปกครอง ตามหลักทิศเบื้องลาง ในทิศ 6 การปฏิสันถาร วันสําคัญ และเทศกาลที่
สําคัญในพระพุทธศาสนาหรือศาสนาอื่น การปกปอง คุมครอง ธํารงรักษาพระพุทธศาสนาของพุทธบริษัท ใน
สังคมไทย-การปลูกจิตสํานึก และการมีสวนรวม ในสังคมพุทธ เพื่อใหเกิดศรัทธาอยางยิ่งตอพระรัตนตรัย และ
รักการเรียนรูพระพุทธศาสนา ประพฤติปฏิบัติตนเปนพุทธศาสนิกชนที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรมในการอยูรวมกัน
ในสังคม และสามารถนําหลักธรรมไปใชเปนเครื่องมือในการเรียนรู การทํางานอยางมีคุณคาตอชีวิตตนเองและ
สังคมโดยสวนรวม
ศึกษา วิเคราะหพรอมทั้งเสนอแนวทางแกไขปญหาเรื่องตอไปนี้ สถานการณการเมืองการปกครอง
ของอําเภอบานไร สังคมไทย และสังคมโลก วิเคราะหความสําคัญ การปกครองตามระบอบ ประชาธิปไตย
อัน มี พ ระมหากษั ต ริ ยท รงเป น ประมุ ข รูป แบบของรัฐ ฐานะและพระราชอํ านาจของ พระมหากษั ต ริ ย
เสนอแนวทางการตรวจสอบการใชอํานาจรัฐ ตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย ฉบับปจจุบัน ที่มีผลตอ
การเปลี่ยนแปลงทางสัง คม เพื่อใหมีความรูความเขาใจ การเปนสมาชิกที่ดีในวิถีประชาธิปไตยทั้ งในระดับ
ตนเอง สัง คม ประเทศชาติและสัง คมโลก การปฏิ บัติ ตามบทบาท สิทธิเสรีภาพ กติ กาของสั งคม ไดอย าง
เหมาะสม การจัดองคความรูเกี่ยวกับความแตกตางของระบบการเมืองการปกครองรูปแบบตางๆ ของแตละ
ประเทศ ตระหนักถึงความสําคัญของสถาบันพระมหากษัตริยไทยซึ่งมีความสําคัญตอสังคมไทยทั้งในอดีตจนถึง
ปจจุบัน มีความเขาใจ และการประสานประโยชนรวมกัน ระหวางประเทศ เพื่ อใหเกิดคุณ ลักษณะอัน พึ ง
ประสงคในดาน มีจิตสาธารณะอยูอยางพอเพียงและมีวินัย มุงมั่นในการทํางานซื่อสัตยสุจริต
ตัวชี้วัด
ส 1.1 ม.4-6/2

วิเคราะหพระพุทธเจาในฐานะเปนมนุษยผูฝกตนไดอยางสูงสุดในการตรัสรู การกอตั้ง
วิธีการ สอนและการเผยแผพระพุทธศาสนา หรือวิเคราะหประวัติศาสดาที่ตนนับถือ
ตามที่กําหนด
 โรงเรียนการุงวิทยาคม

อําเภอบานไร จังหวัดอุทัยธานี



ส 1.1

ม.4-6/5

ส 1.1
ส 1.1
ส 1.1
ส 1.1
ส 1.1

ม.4-6/6.
ม.4-6/7
ม.4-6/8
ม.4-6/13
ม.4-6/14

ส 1.1

ม.4-6/15

ส 1.1

ม.4-6/16

ส 1.1
ส 1.1

ม.4-6/17
ม.4-6/18

ส 1.1

ม.4-6/19

ส 1.1

ม.4-6/20

ส 1.1

ม.4-6/21

ส 1.1

ม.4-6/22

ส 1.2
ส 1.2
ส 1.2
ส 1.2

ม.4-6/1
ม.4-6/2
ม.4-6/3
ม.4-6/4

ส 2.2

ม.4-6/1

วิเคราะหการพัฒนาศรัทธาและปญญาที่ถูกตองในพระพุทธศาสนาหรือแนวคิดของ
ศาสนาที่ตนนับถือ
วิเคราะหลักษณะประชาธิปไตยในพระพุทธศาสนา
วิเคราะหหลักการของพระพุทธศาสนากับหลักวิทยาศาสตร
วิเคราะหการฝกฝนและพัฒนาตนเอง การพึ่งตนเอง และการมุงอิสรภาพใน
วิเคราะหหลักธรรมในกรอบอริยสัจ 4 หรือหลักคําสอนของศาสนาที่ตนนับถือ
วิเคราะหขอคิดและแบบอยางการดําเนินชีวิตจากประวัติสาวก ชาดก เรื่องเลา และ
ศาสนิกชน ตัวอยางตามที่กําหนด
วิเคราะหคุณคาและความสําคัญของการสังคายนาพระไตรปฎก หรือคัมภีรของศาสนาที่
ตนนับถือและการเผยแผ
เชื่อมั่นตอผลของการทําความดี ความชั่ว สามารถวิเคราะหสถานการณที่ตองเผชิญ
และตัดสินใจเลือกดําเนินการหรือปฏิบัติตนไดอยางมีเหตุผลถูกตองตามหลักธรรม
จริยธรรม และ กําหนดเปาหมาย บทบาทการดําเนินชีวิตเพื่อการอยูรวมกันอยาง
สันติสุขและอยูรวมกันเปนชาติอยางสมานฉันท
อธิบายประวัตศิ าสดาของศาสนาอื่น ๆ โดยสังเขป
ตระหนักในคุณคาและความสําคัญของคานิยมจริยธรรมที่เปนตัวกําหนดความเชื่อและ
พฤติกรรมที่แตกตางกันของศาสนิกชนศาสนาตาง ๆ เพื่อขจัดความขัดแยงและอยู
รวมกันในสังคมอยางสันติสุข
เห็นคุณคา เชื่อมั่น และมุงมั่น พัฒนาชีวิตดวยการพัฒนาจิตและพัฒนาการเรียนรูดวย
วิธี คิด แบบโยนิโสมนสิการ หรือการพัฒนาจิตตามแนวทางของศาสนาที่ตนนับถือ
สวดมนต แผเมตตา และบริหารจิตและเจริญปญญาตามหลักสติปฏฐานหรือตาม
แนวทาง ของศาสนาที่ตนนับถือ
วิเคราะหหลักธรรมสําคัญในการอยูรวมกันอยางสันติสุขของศาสนาอื่น ๆ และชักชวน
สงเสริมสนับสนุนใหบุคคลอื่นเห็นความสําคัญของการทําความดีตอกัน
เสนอแนวทางการจัดกิจกรรมความรวมมือของทุกศาสนาในการแกปญหาและพัฒนา
สังคม
ปฏิบัติตนเปนศาสนิกชนที่ดีตอสาวก สมาชิกในครอบครัวและคนรอบขาง
ปฏิบัติตนถูกตองตามศาสนพิธี พิธีกรรมตามหลักศาสนาที่ตนนับถือ
แสดงตนเปนพุทธมามกะหรือแสดงตนเปนศาสนิกชนของศาสนาที่ตนนับถือ
วิเคราะหหลักธรรม คติธรรมที่เกี่ยวเนื่องกับวันสําคัญทางศาสนาและเทศกาลที่สําคัญ
ของ ศาสนาที่ตนนับถือและปฏิบัติตนไดถูกตอง
วิเคราะหปญหาการเมืองที่สําคัญในประเทศ จากแหลงขอมูลตางๆ พรอมทั้งเสนอแนว
 โรงเรียนการุงวิทยาคม

อําเภอบานไร จังหวัดอุทัยธานี



ส 2.2

ม.4-6/2.

ส 2.2

ม.4-6/3

ส 2.2

ม.4-6/4

ทางแกไข
เสนอแนวทาง ทางการเมืองการปกครองที่นําไปสูความเขาใจ และการประสาน
ประโยชนรวมกันระหวางประเทศ
วิเคราะหความสําคัญและ ความจําเปนที่ตองธํารงรักษาไวซึ่งการปกครองตามระบอบ
ประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข
เสนอแนวทางและมีสวนรวมในการตรวจสอบการใชอํานาจรัฐ

รวม 23 ตัวชี้วัด

 โรงเรียนการุงวิทยาคม

อําเภอบานไร จังหวัดอุทัยธานี



คําอธิบายรายวิชาพืน้ ฐาน
รหัสวิชา ส32102 สังคมศึกษาฯ 4
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 ภาคเรียนที่ 2

กลุมสาระเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
เวลา 40 ชั่วโมง/ภาคเรียน
จํานวน 1.0 หนวยกิต

ศึกษาอธิบายบทบาทของรัฐบาลดานนโยบายการเงิน การคลังในการพัฒ นาเศรษฐกิจของประเทศ
อธิบายภาวะทางเศรษฐกิจ ไดแก เงิน เฟอ เงินฝด อธิบายตัวชี้วัดความเจริญ เติบโตทางเศรษฐกิจและแนว
ทางการแกปญหาของนโยบายการเงินการคลัง วิเคราะหผลกระทบของการเปดเสรีทางเศรษฐกิจในยุคโลกาภิวัตน ที่มีผลตอสังคมไทย วิเคราะหผลดีผลเสียของความรวมมือทางเศรษฐกิจระหวางประเทศในรูปแบบตางๆ
วิเคราะหลักษณะทางกายภาพซึ่งทําใหเกิดปญหาและภัยพิบัติทางธรรมชาติในประเทศไทยและภูมิภาคตางๆ
ของโลก วิเคราะหส ถานการณ สาเหตุ และผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงด านทรัพ ยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมของประเทศไทยและภูมิภาคตางๆ ของโลก
โดยการใช ทั ก ษะกระบวนการสํ า รวจ สั ง เกต การแสวงหาความรู การสื บ ค น การคิ ด วิ เคราะห
การลงมือปฏิบัติ เพื่อใหเกิดความเขาใจ รวมถึงตระหนักและเห็นความสําคัญ ของสภาพภูมิศาสตรที่มีผลตอ
การเปลี่ ยนแปลงและเห็ น ความสํ าคั ญ ของความรว มมื อ ในการรัก ษาทรัพ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ง แวดล อ ม
มีวินัย ใฝเรียนรู ซื่อสัตยสุจริต มุงมั่นในการทํางาน นําความรูที่ไดรับไปใชในชีวิตประจําวันตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง
เพื่อใหเกิดคุณลักษณะอันพึงประสงคในดาน มีจิตสาธารณะอยูอยางพอเพียงและมีวินัย มุงมั่นในการ
ทํางานซื่อสัตยสุจริต
ตัวชี้วัด
ส 3.1 ม.4-6/12
ส 3.1
ส 3.1

ม.4-6/13
ม.4-6/14

ส 3.1
ส 3.1

ม.4-6/15
ม.4-6/16

ส 3.1

ม.4-6/17

ตระหนักถึงความสําคัญของระบบสหกรณในการพัฒนาเศรษฐกิจในระดับชุมชนและ
ประเทศ
วิเคราะหปญหาทางเศรษฐกิจ ในชุมชนและเสนอแนวทางแกไข
อธิบายบทบาทของรัฐบาลดานนโยบายการเงิน การคลังในการพัฒนาเศรษฐกิจของ
ประเทศ
อธิบายภาวะทางเศรษฐกิจ ไดแก เงินเฟอ เงินฝด
อธิบายตัวชี้วัดความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและแนวทางการแกปญหาของนโยบาย
การเงินการคลัง
วิเคราะหผลกระทบของการเปดเสรีทางเศรษฐกิจในยุคโลกาภิวัตนที่มีผลตอสังคมไทย
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ส 3.1
ส 5.1

ม.4-6/18
ม.4-6/2

ส 5.2

ม.4-6/2

วิเคราะหผลดี ผลเสียของความรวมมือทางเศรษฐกิจระหวางประเทศในรูปแบบตาง ๆ
วิเคราะหลักษณะทางกายภาพซึ่งทําใหเกิดปญหาและภัยพิบัติทางธรรมชาติใน
ประเทศไทยและภูมิภาคตางๆ ของโลก
วิเคราะหสถานการณ สาเหตุ และผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงดาน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมของประเทศไทยและภูมิภาคตางๆ ของโลก

รวม 8 ตัวชี้วัด
คําอธิบายรายวิชาพืน้ ฐาน
รหัสวิชา ส33101 สังคมศึกษาฯ 5
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 ภาคเรียนที่ 1

กลุมสาระเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
เวลา 40 ชั่วโมง/ภาคเรียน
จํานวน 1.0 หนวยกิต

ศึกษา วิเคราะหประวัติพระพุทธเจาในฐานะเปนมนุษยผูฝกตนไดอยางสูงสุด พุทธประวัติ ดานการ
บริหารและการธํารงรักษาศาสนา วิเคราะหพระพุทธศาสนาวาเปนศาสตรแหงการศึกษาซึ่งเนนความสัมพันธ
ของเหตุปจจัยกับวิธีการแกปญหา พระพุทธศาสนากับการฝกตนไมใหประมาท มุงประโยชนสุขและสันติภาพ
แก บุ คคล สัง คมและโลก พระพุ ท ธศาสนากั บ ปรั ชญาของเศรษฐกิ จพอเพี ย งและการพั ฒ นาแบบยั่ง ยื น
ความสําคัญ ของพระพุทธศาสนาเกี่ยวกับการศึกษาที่สมบูรณ การเมืองและสันติภาพ วิเคราะหหลักธรรมใน
กรอบอริยสัจ 4 หลักธรรมสําคัญในการอยูรวมกัน อยางสันติสุข และหลักธรรม คติธรรมที่เกี่ยวเนื่องกับวัน
สําคัญ ทางศาสนาและเทศกาลสําคัญ วิเคราะหขอคิดและแบบอยางการดําเนินชีวิตจากประวัติสาวก ชาดก
เรื่ อ งเล า และศาสนิ ก ชนตั ว อย า ง ตามที่ กํ า หนด วิ เคราะห คุ ณ ค า และความสํ า คั ญ ของการสั ง คายนา
พระไตรป ฎ ก เพื่ อ ให เชื่ อมั่ น ต อ ผล ของการทํ า ความดี ความชั่ ว ปฏิ บั ติ ตนได อ ย างมี เหตุผ ลถู ก ตอ งตาม
หลั กธรรม จริยธรรม สามารถกํ าหนดเป าหมาย บทบาท การดําเนิน ชี วิตเพื่อ การอยูร วมกั น อยางสั น ติสุ ข
และสมานฉันท เห็นคุณคาและความสําคัญ ของคานิยมและจริยธรรม การขจัดความขัดแยง เพื่ออยูรวมกัน
อยางสันติสุข การพัฒนาจิตและพัฒนาการเรียนรูดวยวิธีคิดแบบโยนิโสมนสิการ การสวดมนต แผเมตตา และ
บริหารจิตและเจริญปญญาตามหลักสติปฏฐาน ปฏิบัติตนไดถูกตองตามศาสนพิธี และพิธีกรรมตามหลักศาสนา
ที่ตนนับถือ เสนอแนวทางการธํารงรักษาศาสนา และเปนศาสนิกชนที่ดีตอสาวก สมาชิกในครอบครัวและคน
รอบขาง
วิเคราะหและปฏิบัติตนตามกฎหมายที่เกี่ยวของกับตนเอง ครอบครัว ชุมชน ประเทศชาติ และ
สังคมโลก วิเคราะหความสําคัญ ของโครงสรางทางสังคม การขัดเกลาทางสังคม และ การเปลี่ยนแปลงทาง
สังคม ปฏิบัติตนและมีสวนสนับสนุนใหผูอื่นประพฤติปฏิบัติเพื่อเปนพลเมืองดีของประเทศชาติ และสังคมโลก
ประเมินสถานการณสิทธิมนุษยชนในประเทศไทย และเสนอแนวทางพัฒนา วิเคราะหความจําเปนที่ตองมีการ
ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงและอนุรักษวัฒนธรรมไทยและเลือกรับวัฒนธรรมสากล วิเคราะหปญหาการเมืองที่สําคัญ
 โรงเรียนการุงวิทยาคม
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ในประเทศ จากแหลงขอมูลตางๆ พรอมทั้งเสนอแนวทางแกไ ข เสนอแนวทาง ทางการเมืองการปกครองที่
นําไปสูความเขาใจ และการประสานประโยชนรวมกัน ระหวางประเทศ วิเคราะหความสําคัญ และ ความ
จําเปนที่ตองธํารงรักษาไวซึ่งการปกครองตามระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข เสนอ
แนวทางและมีสวนรวมในการตรวจสอบการใชอํานาจรัฐ
เพื่อใหเกิดคุณลักษณะอันพึงประสงคในดาน มีจิตสาธารณะอยูอยางพอเพียงและมีวินัย มุงมั่นในการ
ทํางานซื่อสัตยสุจริต
ตัวชี้วัด
ส 1.1 ม.4-6/8
ส 1.1

ม.4-6/9

ส 1.1

ม.4-6/10

ส 1.1

ม.4-6/11

ส 1.1

ม.4-6/12

ส 1.1
ส 1.1

ม.4-6/13
ม.4-6/14

ส 1.1

ม.4-6/15

ส 1.1

ม.4-6/16

ส 1.1
ส 1.1

ม.4-6/17
ม.4-6/18

ส 1.1

ม.4-6/19

วิเคราะหการฝกฝนและพัฒนาตนเอง การพึ่งตนเอง และการมุงอิสรภาพใน
พระพุทธศาสนา หรือแนวคิดของศาสนาที่ตนนับถือตามที่กําหนด
วิเคราะหพระพุทธศาสนาวาเปนศาสตรแหงการศึกษาซึ่งเนนความสัมพันธของเหตุ
ปจจัยกับวิธีการแกปญหา หรือแนวคิดของศาสนาที่ตนนับถือตามที่กําหนด
วิเคราะหพระพุทธศาสนาในการฝกตนไมใหประมาท มุงประโยชนและสันติภาพ
บุคคล สังคมและโลก หรือแนวคิดของศาสนาที่ตนนับถือตามที่กําหนด
วิเคราะหพระพุทธศาสนากับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและการพัฒนาประเทศ
แบบยั่งยืน หรือแนวคิดของศาสนาที่ตนนับถือตามที่กําหนด
วิเคราะหความสําคัญของพระพุทธศาสนาเกี่ยวกับการศึกษาที่สมบูรณการเมืองและ
สันติภาพ หรือแนวคิดของศาสนาที่ตนนับถือตามที่กําหนด
วิเคราะหหลักธรรมในกรอบอริยสัจ 4 หรือหลักคําสอนของศาสนาที่ตนนับถือ
วิเคราะหขอคิดและแบบอยางการดําเนินชีวิตจากประวัติสาวก ชาดก
เรื่องเลา และศาสนิกชนตัวอยาง ตามที่กําหนด
วิเคราะหคุณคาและความสําคัญของการสังคายนา พระไตรปฎก หรือคัมภีร
ของศาสนาที่ตนนับถือ และการเผยแผ
เชื่อมั่นตอผลของการทําความดี ความชั่ว สามารถวิเคราะหสถานการณที่ตองเผชิญ
และตัดสินใจเลือกดําเนินการหรือปฏิบัติตนไดอยางมีเหตุผลถูกตองตามหลักธรรม
จริยธรรม และกําหนดเปาหมาย บทบาทการดําเนินชีวิตเพื่อการอยูรวมกันอยางสันติ
สุข และอยูรวมกันเปนชาติอยางสมานฉันท
อธิบายประวัติศาสดาของศาสนาอื่นๆ โดยสังเขป
ตระหนักในคุณคาและความสําคัญของคานิยมจริยธรรมที่เปนตัวกําหนดความเชื่อ
และพฤติกรรมที่แตกตางกันของศาสนิกชนศาสนาตางๆ เพื่อขจัดความขัดแยงและอยู
รวมกันในสังคมอยางสันติสุข
เห็นคุณคา เชื่อมั่น และมุงมั่นพัฒนาชีวิตดวยการพัฒนาจิตและพัฒนาการเรียนรูดวย
วิธีคิดแบบโยนิโสมนสิการหรือการพัฒนาจิตตามแนวทางของศาสนาที่ตนนับถือ
 โรงเรียนการุงวิทยาคม
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ส 1.1

ม.4-6/20

สวดมนต แผเมตตา และบริหารจิตและเจริญปญญาตามหลักสติปฏฐาน หรือตาม
แนวทางของศาสนาที่ตนนับถือ

ส 1.1

ม.4-6/21

วิเคราะหหลักธรรมสําคัญในการอยูรวมกันอยางสันติสุขของศาสนาอื่นๆ และชักชวน
สงเสริม สนับสนุนใหบุคคลอื่นเห็นความสําคัญของการทําความดีตอกัน

ส 1.1

ม.4-6/22

เสนอแนวทางการจัดกิจกรรม ความรวมมือของทุกศาสนาในการแกปญหาและพัฒนา
สังคม

ส 1.2
ส 1.2
ส 1.2
ส 1.2

ม.4-6/1
ม.4-6/2
ม.4-6/3
ม.4-6/4

ส 1.2

ม.4-6/5

ส 2.1

ม 4-6/1

ส 2.1

ม 4-6/3

ส 2.1
ส 2.1

ม 4-6/4
ม 4-6/5

ส 2.2

ม 4-6/1

ส 2.2

ม 4-6/2

ส 2.2

ม 4-6/3

ส 2.2

ม 4-6/4

ปฏิบัติตนเปนศาสนิกชนที่ดีตอสาวก สมาชิกในครอบครัว และคนรอบขาง
ปฏิบัติตนถูกตองตาม ศาสนพิธีพิธีกรรมตามหลักศาสนาที่ตนนับถือ
แสดงตนเปนพุทธมามกะหรือแสดงตนเปนศาสนิกชนของศาสนาที่ตนนับถือ
วิเคราะหหลักธรรม คติธรรมที่เกี่ยวเนื่องกับวันสําคัญทางศาสนา และ
เทศกาลที่สําคัญ ของศาสนาที่ตนนับถือ และปฏิบัติตนไดถูกตอง
สัมมนาและเสนอแนะแนวทางในการธํารงรักษาศาสนาที่ตนนับถือ อันสงผลถึงการ
พัฒนาตน พัฒนาชาติและโลก
วิเคราะหและปฏิบัติตนตามกฎหมายที่เกี่ยวของกับตนเอง ครอบครัว ชุมชน
ประเทศชาติ และสังคมโลก
ปฏิบัติตนและมีสวนสนับสนุนใหผูอื่นประพฤติปฏิบัติเพื่อเปนพลเมืองดีของ
ประเทศชาติ และสังคมโลก
ประเมินสถานการณสิทธิมนุษยชนในประเทศไทย และเสนอแนวทางพัฒนา
วิเคราะหความจําเปนที่ตองมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงและอนุรักษวัฒนธรรมไทย
และเลือกรับวัฒนธรรมสากล
วิเคราะหปญหาการเมืองที่สําคัญในประเทศ จากแหลงขอมูลตางๆ พรอมทั้ง
เสนอแนวทางแกไข
เสนอแนวทาง ทางการเมืองการปกครองที่นําไปสูความเขาใจ และการประสาน
ประโยชนรวมกันระหวางประเทศ
วิเคราะหความสําคัญและ ความจําเปนที่ตองธํารงรักษาไวซึ่งการปกครองตาม
ระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข
เสนอแนวทางและมีสวนรวมในการตรวจสอบการใชอาํ นาจรัฐ

รวม 28 ตัวชี้วัด

 โรงเรียนการุงวิทยาคม

อําเภอบานไร จังหวัดอุทัยธานี



คําอธิบายรายวิชาพืน้ ฐาน
รหัสวิชา ส33102 สังคมศึกษาฯ 6
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 ภาคเรียนที่ 2

กลุมสาระเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
เวลา 40 ชั่วโมง/ภาคเรียน
จํานวน 1.0 หนวยกิต

อภิ ปรายการกําหนดราคาและคาจางในระบบเศรษฐกิจ ตระหนักถึงความสําคัญ ของปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงที่มีตอเศรษฐกิจสังคมของประเทศ ตระหนักถึงความสําคัญของระบบสหกรณในการพัฒนา
เศรษฐกิจในระดับชุมชนและประเทศ วิเคราะหปญหาทางเศรษฐกิจ ในชุมชนและเสนอแนวทางแกไข อธิบาย
บทบาทของรัฐบาลดานนโยบายการเงิน การคลังในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ วิเคราะหผลกระทบของ
การเปดเสรีทางเศรษฐกิจในยุคโลกาภิวัตนที่มีผลตอสัง คมไทย วิเคราะหผลดี ผลเสียของความรวมมือทาง
เศรษฐกิจระหวางประเทศในรูปแบบตาง ๆ ใชแผนที่และเครื่องมือทางภูมิศาสตรในการคนหา วิเคราะห และ
สรุปขอมูลตามกระบวนการทางภูมิศาสตรและนําภูมิสารสนเทศมาใชประโยชนในชีวิตประจําวัน ระบุมาตรการ
ปองกัน และแกปญ หากฎหมายและนโยบายดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม บทบาทขององคกรที่
 โรงเรียนการุงวิทยาคม

อําเภอบานไร จังหวัดอุทัยธานี



เกี่ยวของ และการประสานความรวมมือทั้งในประเทศและระหวางประเทศ วิเคราะหแนวทางและมีสวนรวมใน
การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
โดยการใช ทั ก ษะกระบวนการสํ า รวจ สั ง เกต การแสวงหาความรู การสื บ ค น การคิ ด วิ เคราะห
การลงมือปฏิบัติ เพื่อใหเกิดความเขาใจ รวมถึงตระหนักและเห็นความสําคัญ ของสภาพภูมิศาสตรที่มีผลตอ
การเปลี่ยนแปลงและเห็นความสําคัญของความรวมมือในการรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
เพื่ อ ให เกิ ด ความรู ค วามเข า ใจ ตระหนั ก และเห็ น ความสํ า คั ญ ของความร ว มมื อ ในการรั ก ษา
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม มีจิตสาธารณะ มีวินัย ใฝเรียนรู นําความรูที่ไดรับไปใชในชีวิตประจําวัน
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ตัวชี้วัด
ส 3.1 ม.4-6/1
ส 3.1 ม.4-6/2
ส 3.1

ม.4-6/3

ส 3.1
ส 3.2

ม.4-6/4
ม.4-6/1

ส 3.2
ส 3.2
ส 5.1

ม.4-6/2
ม.4-6/3
ม.4-6/3

ส 5.2

ม.4-6/3

ส 5.2

ม.4-6/4

อภิปรายการกําหนดราคาและคาจางในระบบเศรษฐกิจ
ตระหนักถึงความสําคัญของปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่มีตอเศรษฐกิจสังคมของ
ประเทศ
ตระหนักถึงความสําคัญของระบบสหกรณในการพัฒนาเศรษฐกิจในระดับชุมชนและ
ประเทศ
วิเคราะหปญหาทางเศรษฐกิจ ในชุมชนและเสนอแนวทางแกไข
อธิบายบทบาทของรัฐบาลดานนโยบายการเงิน การคลังในการพัฒนาเศรษฐกิจของ
ประเทศ
วิเคราะหผลกระทบของการเปดเสรีทางเศรษฐกิจในยุคโลกาภิวัตนที่มีผลตอสังคมไทย
วิเคราะหผลดี ผลเสียของความรวมมือทางเศรษฐกิจระหวางประเทศในรูปแบบตาง ๆ
ใชแผนที่และเครื่องมือทางภูมิศาสตรในการคนหา วิเคราะห และสรุปขอมูลตาม
กระบวนการทางภูมิศาสตรและนําภูมิสารสนเทศมาใชประโยชนในชีวิตประจําวัน
ระบุมาตรการปองกันและแกปญหากฎหมายและนโยบายดานทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม บทบาทขององคกรที่เกี่ยวของ และการประสานความรวมมือทั้งใน
ประเทศและระหวางประเทศ
วิเคราะหแนวทางและมีสวนรวมในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม
เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

รวม 10 ตัวชี้วัด

 โรงเรียนการุงวิทยาคม

อําเภอบานไร จังหวัดอุทัยธานี



คําอธิบายรายวิชาพืน้ ฐาน
รหัสวิชา ส31161 ประวัติศาสตร 1
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 ภาคเรียนที่ 1

กลุมสาระเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
เวลา 20 ชั่วโมง/ภาคเรียน
จํานวน 0.5 หนวยกิต

ศึกษาหาความรูในเรื่อง เวลา/ยุคสมัยทางประวัติศาสตรตามหลักฐานทางประวัติศาสตรไทยและสากล
เห็ น ความสํา คั ญ ของเวลาและยุ ค สมั ย ทางประวั ติ ศ าสตร องค ค วามรู ใหม ท างประวัติ ศ าสตร เพื่ อ นํ าไปใช

 โรงเรียนการุงวิทยาคม

อําเภอบานไร จังหวัดอุทัยธานี



ประโยชนในขั้นตอนของวิธีการทางประวัติศาสตร อารยธรรมของโลกโบราณและการติดตอทางวัฒนธรรมที่มี
ตอกันของโลกตะวันตกและตะวันออก
เพื่อพัฒ นาทักษะกระบวนการคิด วิเคราะห สังเคราะห การคิดหาเหตุและผลทางประวัติศาสตรเพื่อ
ประกอบการสํารวจขอมูล การสืบคน และเห็นคุณคา ประโยชนของวิธีการทางประวัติศาสตร
เห็นคุณคาและความสําคัญของการศึกษาประวัติศาสตรไทยและประวัติศาสตรสากล รักความเปนไทย
และประโยชนของวิธีการทางประวัติศาสตร มีความรับผิดชอบ มีความซื่อสัตยสุจริต ใฝเรียนรู มุง มั่น ในการ
ทํางานและมีจิตสาธารณะ
ตัวชี้วัด
ส 4.1 ม.4-6/1
ส 4.1

ม.4-6/2

ส 4.2

ม.4-6/1

ตระหนักถึงความสําคัญของเวลาและยุคสมัยทางประวัติศาสตรที่แสดงถึงการ
เปลี่ยนแปลงของมนุษยชาติ
สรางองคความรูใหมทางประวัติศาสตรโดยใชวิธีการทางประวัติศาสตรอยางเปน
ระบบ
วิเคราะหอิทธิพลของอารยธรรมโบราณ และการติดตอระหวางโลกตะวันออกกับโลก
ตะวันตก ที่มีผลตอพัฒนาการและการเปลี่ยนแปลงของโลก

รวม 4 ตัวชี้วัด

คําอธิบายรายวิชาพืน้ ฐาน

 โรงเรียนการุงวิทยาคม

อําเภอบานไร จังหวัดอุทัยธานี



รหัสวิชา ส31162 ประวัติศาสตร 2
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 ภาคเรียนที่ 2

กลุมสาระเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
เวลา 20 ชั่วโมง/ภาคเรียน
จํานวน 0.5 หนวยกิต

ศึกษาหาความรูเรื่องอารยธรรมโบราณ และการติดตอระหวางโลกตะวันออกกับโลกตะวันตก ระบบ
ศักดินาสวามิภักดิ์ สงครามครูเสด การฟนฟูศิลปะวิทยาการ การปฏิวัติทางวิทยาศาสตร การสํารวจทางทะเล
การปฏิ รูป ศาสนา การปฏิ วั ติ อุต สาหกรรม แนวคิด เสรีนิ ย ม แนวคิ ด จัก รวรรดิ นิ ย ม และแนวคิ ดชาติ นิ ย ม
การขยายและการลาอาณานิคมของชาติตะวันตก ความรวมมือและความขัดแยงของมนุษยชาติในโลก
เพื่ อ พั ฒ นากระบวนการคิ ด วิ เคราะห สั ง เคราะห การคิ ด หาเหตุ แ ละผลทางประวั ติ ศ าสตร
ประกอบการสํารวจขอมูล การสืบคน และเห็นคุณคา ประโยชนของวิธีการทางประวัติศาสตร
เห็นคุณคาและความสําคัญของการศึกษาประวัติศาสตรไทยและประวัติศาสตรสากล เกิดความรักและ
หวงแหนชาติ ศาสน กษัตริย มีความรับผิดชอบ มีความซื่อสัตยสุจริต ใฝเรียนรู มุงมั่นในการทํางานและมีจิต
สาธารณะและเปนบุคคลแหงการเรียนรูที่มีคุณภาพ
ตัวชี้วัด
ส 4.2 ม.4-6/1
ส 4.2

ม.4-6/2

วิเคราะหอิทธิพลของอารยธรรมโบราณ และการติดตอระหวางโลกตะวันออกกับโลก
ตะวันตกที่มีผลตอพัฒนาการและการเปลีย่ นแปลงของโลก
วิเคราะหเหตุการณสําคัญตางๆ ที่สงผลตอการเปลี่ยนแปลงทางสังคม เศรษฐกิจ
และการเมือง เขาสูโลกสมัยปจจุบัน

รวม 2 ตัวชี้วัด

 โรงเรียนการุงวิทยาคม

อําเภอบานไร จังหวัดอุทัยธานี



คําอธิบายรายวิชาพืน้ ฐาน
รหัสวิชา ส32161 ประวัติศาสตร 3
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 ภาคเรียนที่ 1

กลุมสาระเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
เวลา 20 ชั่วโมง/ภาคเรียน
จํานวน 0.5 หนวยกิต

ศึกษาตระหนักถึงความสําคัญของเวลาและ ยุคสมัยทางประวัติศาสตรที่แสดงถึงการเปลี่ยนแปลง
ของมนุ ษ ยชาติ สรา งองค ค วามรู ใหม ท างประวัติ ศ าสตร โดยใช วิ ธีก ารทางประวั ติ ศ าสตร อ ย า งเป น ระบบ
วิเคราะหอิทธิพลของอารยธรรมของโลกยุคโบราณ ไดแก ฮวงโห สินธุ
วิเคราะหเหตุการณสําคัญตางๆที่สงผลตอการเปลี่ยนแปลงทางสังคม เศรษฐกิจและการเมือง เขาสูโลก
สมัย ปจจุ บัน วิเคราะหผลกระทบของการขยายอิ ทธิ พลของปฏิ วัติอุต สาหกรรม ลัท ธิจัก รวรรดินิ ยม ของ
ประเทศในยุโรปไปยัง ทวีปอเมริกา แอฟริกาและเอเชีย วิเคราะหสถานการณของโลกในคริสตศตวรรษที่ 21
ไดแกเรื่อง การกอการรายในจังหวัดชายแดนภาคใตของไทย ความขัดแยงของอิสราเอลและปาเลสไตน การ
ขาดแคลนทรัพยากร การกอการราย เปนตน วางแผนกําหนดแนวทางและการมีสวนรวมการอนุรักษภูมิปญญา
ไทยและวัฒนธรรมไทย
เพื่อใหมีความเขาใจวาวิวัฒนาการ การดําเนินชีวิตของมนุษยชาตินั้นมีการสั่งสมมาตามกาลเวลาอยาง
ตอ เนื่ อง และเปลี่ ย นแปลงไปตามยุ ค สมั ย การศึ กษาเรื่อ งราวในอดี ต ทํ าให เกิ ด ความรู ถึง การดํ าเนิ น ชี วิ ต
สามารถนํามาความรูมาปรับใชในการดําเนินชีวิต มีความรัก ความภาคภูมิใจในบรรพบุรุษของตน
ตัวชี้วัด
ส 4.1 ม.4-6/1
ส 4.1

ม.4-6/2

ส 4.2

ม.4-6/1

ส 4.2

ม.4-6/3

ส 4.2
ส 4.3

ม.4-6/4
ม.4-6/5

ตระหนักถึงความสําคัญของเวลาและ ยุคสมัยทางประวัติศาสตรที่แสดงถึง
การเปลี่ยนแปลงของมนุษยชาติ
สรางองคความรูใหมทางประวัติศาสตรโดยใชวิธีการทางประวัติศาสตรอยางเปน
ระบบ
วิเคราะหอิทธิพลของอารยธรรรมโบราณ และการติดตอระหวางโลกตะวันออกกับ
โลกตะวันตกที่มีผลตอพัฒนาการและการเปลี่ยนแปลงของโลก
วิเคราะหผลกระทบของการขยายอิทธิพลของประเทศในยุโรปไปยังทวีปอเมริกา
แอฟริกาและเอเชีย
วิเคราะหสถานการณของโลกในคริสตศตวรรษที่ 21
วางแผนกําหนดแนวทางและการมีสวนรวมการอนุรักษภูมิปญญาไทยและ
วัฒนธรรมไทย
 โรงเรียนการุงวิทยาคม

อําเภอบานไร จังหวัดอุทัยธานี



รวม 6 ตัวชี้วัด

คําอธิบายรายวิชาพืน้ ฐาน
รหัสวิชา ส32162 ประวัติศาสตร 4
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 ภาคเรียนที่ 2

กลุมสาระเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
เวลา 20 ชั่วโมง/ภาคเรียน
จํานวน 0.5 หนวยกิต

ศึกษา วิเคราะหประเด็นสําคัญของประวัติศาสตรไทย เชน ความกาวหนาในการศึกษา
ประวัติศาสตรชนชาติไทย ชาวไทยในตางแดน ชาวไทยในดินแดนไทย บทบาทของสถาบันพระมหากษัตริย
ในการพัฒนาชาติไทยในดานตางๆ เชน การปองกันและรักษาเอกราชของชาติ การสรางสรรควัฒนธรรมไทย
การพั ฒ นาการดานการเมื องการปกครอง ดานเศรษฐกิ จ ดานสั งคม ด านวัฒ นธรรม- บทบาทของสถาบั น
กษัตริยตอชาวอําเภอทัพทัน จังหวัดอุทัยธานี การสืบทอดและเปลี่ยนแปลงของวัฒนธรรมไทย ภูมิปญญาการ
ใชสมุนไพรเพื่อผิวสวย ภูมิปญญาจากเรือนไทย ภูมิปญญาอาหารไทยเพื่อสุขภาพ ผลงานของบุคคลสําคัญทั้ง
ชาวไทยและตางประเทศ ที่มีสวนสรางสรรค วัฒ นธรรมไทย และประวัติศาสตรไทย วางแผนนําเสนอ แนว
ทางการอนุรักษภูมิปญญาและวัฒนธรรมไทยและการมีสวนรวมในการอนุรักษ วิธีการมีสวนรวมอนุรักษภูมิ
ปญญาและวัฒนธรรมไทย- ภูมิปญญาและแนวทางการอนุรักษของชาวอําเภอบานไร จังหวัดอุทัยธานี
เพื่อใหมีความเขาใจวาวิวัฒนาการ การดําเนินชีวิตของมนุษยชาตินั้นมีการสั่งสมมาตามกาลเวลาอยาง
ตอ เนื่ อง และเปลี่ ย นแปลงไปตามยุ ค สมั ย การศึ กษาเรื่อ งราวในอดี ต ทํ าให เกิ ด ความรู ถึง การดํ าเนิ น ชี วิ ต
สามารถนํามาความรูมาปรับใชในการดําเนินชีวิต มีความรัก ความภาคภูมิใจในทองถิ่น บรรพบุรุษ และความ
เปนไทยของตน
ตัวชี้วัด
ส 4.3 ม.4-6/1
ส 4.3 ม.4-6/2
ส 4.3 ม.4-6/3
ส 4.3

ม.4-6/4

วิเคราะหประเด็นสําคัญของประวัติศาสตรไทย
วิเคราะหความสําคัญของสถาบันพระมหากษัตริยตอชาติไทย
วิเคราะหปจจัยที่สงเสริมความสรางสรรคภูมิปญญาไทย และวัฒนธรรมไทย
ซึ่งมีผลตอสังคมไทยในยุคปจจุบัน
วิเคราะหผลงานของบุคคลสําคัญทั้งชาวไทยและตางประเทศ ที่มีสว น
สรางสรรควัฒนธรรมไทย และประวัติศาสตรไทย
 โรงเรียนการุงวิทยาคม

อําเภอบานไร จังหวัดอุทัยธานี



ส 4.3

ม.4-6/5

วางแผนกําหนดแนวทางและการมีสวนรวมการอนุรักษภูมิปญญาไทย
และวัฒนธรรมไทย

รวม 5 ตัวชี้วัด

คําอธิบายรายวิชาพืน้ ฐาน
รหัสวิชา พ31101 สุขศึกษา 1
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 ภาคเรียนที่ 1

กลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษา
เวลา 20 ชั่วโมง/ภาคเรียน
จํานวน 0.5 หนวยกิต

ศึก ษาเรื่ องการเสริ ม สรางและดํา รงประสิท ธิ ภ าพการทํ า งานของอวัย วะในระบบผิ ว หนั ง ระบบ
กลามเนื้อ ระบบกระดูก การดู แลรัก ษาสุข ภาพ การดําเนิ นชีวิต ในสัง คม พฤติ กรรมทางเพศของวัย รุน
การออกกําลังกาย ทั้งของตนเองและคนรอบขาง ความรูพื้นฐานเกีย่ วกับทักษะ กฎกติกามารยาทในการเลน
กีฬาวอลเลยบอล การเสริมสรางสุขภาพ การปองกันแกไขปญหาพฤติกรรมที่เสี่ยงตอสุขภาพจากการใชยา
สารเสพติด การใชความรุนแรง และอุบัติภัยตางๆ
โดยใชกระบวนการสืบคนขอมูลหาความรู การคิดวิเคราะห/แกปญหา กลุมรวมมือ กลุมฝกทักษะ
กิจกรรมแบบมีสวนรวม การอภิปราย การตัดสินใจแกปญ หา การเสนอผลงาน/ชิ้นงาน แนวทางการสรุป
ความสําคัญและการทํางานเปนกลุม
เพื่ อให ผูเรียนเกิ ดความรู ความเขาใจ มี ทั กษะ สามารถวิเคราะห สัง เคราะหป ญ หา ตลอดจน
แนวทางในการปองกันแกไข มีสมรรถภาพทางจิตและทางกายที่สมบูรณ ชื่นชมในคุณคาและความงามของการ
เล น กี ฬ า สมารถนํ า ไปใช ป ฏิ บั ติ จ ริง ได ทุ ก โอกาสในการดํ าเนิ น ชี วิ ต ประจํ า วั น อย า งต อ เนื่ อ งจนเกิ ด เป น
บุคลิกภาพที่ดี
ตัวชี้วัด
พ 1.1 ม.4/1
พ 1.1

ม.4/2

อธิบายกระบวนการสรางเสริมและดํารงประสิทธิภาพการทํางาน ของระบบอวัยวะ
ตาง ๆ
วางแผนดูแลสุขภาพตามภาวะการเจริญเติบโตและพัฒนาการของตนเอง
 โรงเรียนการุงวิทยาคม

อําเภอบานไร จังหวัดอุทัยธานี



พ 2.1

ม.4/1

พ 2.1
พ 2.1

ม.4/2
ม.4/3

พ 2.1

ม.4/4

วิเคราะหอิทธิพลของครอบครัว เพื่อน สังคม และวัฒนธรรมที่มีผลตอพฤติกรรมทาง
เพศและการดําเนินชีวิต
วิเคราะหคานิยมในเรื่องเพศ ตามวัฒนธรรมไทยและวัฒนธรรม อื่น ๆ
เลือกใชทักษะที่เหมาะสมในการปองกัน ลดความขัดแยงและแกปญหาเรื่องเพศและ
ครอบครัว
วิเคราะหสาเหตุและผลของความขัดแยงที่อาจเกิดขึ้นระหวางนักเรียน หรือเยาวชน
ในชุมชน และเสนอแนวทางแกไขปญหา

รวม 5 ตัวชี้วัด

คําอธิบายรายวิชาพืน้ ฐาน
รหัสวิชา พ31102 สุขศึกษา 2
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 ภาคเรียนที่ 2

กลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษา
เวลา 20 ชั่วโมง/ภาคเรียน
จํานวน 0.5 หนวยกิต

ศึกษาเรื่องการเสริม สรางสุขภาพของตนเอง ของครอบครัวและคนรอบขาง คานิยมในเรื่องเพศ
วัฒ นธรรมประเพณี ต างๆ ที่ มี ผ ลต อ พฤติ ก รรมทางเพศ การใช ค วามรุ น แรงในเด็ ก สตรี และเยาวชน
การเสริมสรางสุขภาพในชุมชน การออกกําลังกาย กิจกรรมนันทนาการ ความรูพื้นฐานเกี่ยวกับทักษะ กฎ
กติกา มารยาทในการเลนกีฬาฟุตบอล ปจจัยสําคัญที่มีผลกระทบตอสุขภาพ โดยใชกระบวนการสืบคนขอมูล
หาความรู การคิดวิเคราะห/แกปญ หา กลุมรวมมือ กลุมฝกทักษะ กิจกรรมแบบมีสวนรวม การอภิปราย
การตัด สิน ใจแก ปญ หา การเสนอผลงาน/ชิ้ นงาน แนวทางการสรุป ความสําคั ญ และการทํางานเป น กลุ ม
เพื่อใหผูเรียนเกิดความรู ความเขาใจ มีทักษะ สามารถวิเคราะห สังเคราะหปญหา ตลอดจนแนวทางในการ
ปองกันแกไขและใหคําแนะนําคนในครอบครัวรวมถึงคนอื่นๆรอบขางได
ตัวชี้วัด
พ 4.1 ม.4/1
พ 4.1

ม.4/2

วิเคราะหบทบาทและความรับผิดชอบของบุคคลที่มีตอการสรางเสริมสุขภาพและการ
ปองกันโรคในชุมชน
วิเคราะห อิทธิพลของสื่อโฆษณาเกี่ยวกับสุขภาพเพื่อการเลือกบริโภค
 โรงเรียนการุงวิทยาคม

อําเภอบานไร จังหวัดอุทัยธานี



พ 4.1
พ 4.1
พ 4.1
พ 4.1
พ 4.1
พ.5.1

ม.4/3
ม.4/4
ม.4/5
ม.4/6
ม.4/7
ม.4/1

พ 5.1
พ 5.1

ม.4/2
ม.4/3

พ 5.1
พ 5.1
พ 5.1
พ 5.1

ม.4/4
ม.4/5
ม.4/6
ม.4/7

ปฏิบัติตนตามสิทธิของผูบริโภค
วิเคราะหสาเหตุและเสนอแนวทางการปองกันการเจ็บปวยและการตายของคนไทย
วางแผนและปฏิบัติตามแผนการพัฒนาสุขภาพของตนเองและครอบครัว
มีสวนรวมในการสงเสริมและพัฒนาสุขภาพของบุคคลในชุมชน
วางแผนและปฏิบัติตามแผนการพัฒนาสมรรถภาพกายและสมรรถภาพกลไก
มีสวนรวมในการปองกันความเสี่ยงตอการใชยา การใชสารเสพติด และความรุนแรง
เพื่อสุขภาพของตนเอง ครอบครัว และสังคม
วิเคราะหผลกระทบที่เกิดจากการครอบครอง การใชและการจําหนายสารเสพติด
วิเคราะหปจจัยที่มีผลตอสุขภาพ หรือความรุนแรงของคนไทยและเสนอแนวทาง
ปองกัน
วางแผน กําหนดแนวทางลดอุบัติเหตุ และสรางเสริมความปลอดภัยในชุมชน
มีสวนรวมในการสรางเสริมความปลอดภัยในชุมชน
ใชทักษะการตัดสินใจแกปญหาในสถานการณที่เสี่ยงตอสุขภาพและความรุนแรง
แสดงวิธีการชวยฟนคืนชีพอยางถูกวิธี

รวม 14 ตัวชี้วัด

คําอธิบายรายวิชาพืน้ ฐาน
รหัสวิชา พ32101 สุขศึกษา 3
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 ภาคเรียนที่ 1

กลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษา
เวลา 20 ชั่วโมง/ภาคเรียน
จํานวน 0.5 หนวยกิต

ศึ ก ษาเรื่ อ งการเสริม สรา งและดํ ารงประสิ ท ธิ ภ าพการทํ างานของอวั ย วะในระบบหายใจ ระบบ
ไหลเวียนโลหิต ระบบยอยอาหาร การดูแลรักษาสุขภาพ การดําเนินชีวิตในสังคม พฤติกรรมทางเพศของ
วัยรุน การออกกําลังกาย ทั้งของตนเองและคนรอบขาง ความรูพื้นฐานเกี่ยวกับทักษะ การเสริมสรางสุขภาพ
การป อ งกั น แก ไ ขป ญ หาพฤติ ก รรมที่ เ สี่ ย งต อ สุ ข ภาพจากการใช ย า สารเสพติ ด การใช ค วามรุ น แรง
และอุบัติภัยตางๆ
โดยใชกระบวนการสืบคนขอมูลหาความรู การคิดวิเคราะห/แกปญหา กลุมรวมมือ กลุมฝกทักษะ
กิจกรรมแบบมีสวนรวม การอภิปราย การตัดสินใจแกปญ หา การเสนอผลงาน/ชิ้นงาน แนวทางการสรุป
ความสําคัญและการทํางานเปนกลุม
 โรงเรียนการุงวิทยาคม

อําเภอบานไร จังหวัดอุทัยธานี



เพื่ อให ผูเรียนเกิ ดความรู ความเขาใจ มี ทั กษะ สามารถวิเคราะห สัง เคราะหป ญ หา ตลอดจน
แนวทางในการปองกันแกไข มีสมรรถภาพทางจิตและทางกายที่สมบูรณ ชื่นชมในคุณคาและความงามของการ
เล น กี ฬ า สมารถนํ า ไปใช ป ฏิ บั ติ จ ริง ได ทุ ก โอกาสในการดํ าเนิ น ชี วิ ต ประจํ า วั น อย า งต อ เนื่ อ งจนเกิ ด เป น
บุคลิกภาพที่ดี
ตัวชี้วัด
พ 1.1 ม.5/1
พ 1.1

ม.5/2

พ 2.1

ม.5/1

พ 2.1
พ 2.1

ม.5/2
ม.5/3

พ 2.1

ม.5/4

อธิบายกระบวนการสรางเสริมและดํารงประสิทธิภาพการทํางาน ของระบบอวัยวะ
ตาง ๆ
วางแผนดูแลสุขภาพตามภาวะการเจริญเติบโตและพัฒนาการของตนเองและบุคคล
ในครอบครัว
วิเคราะหอิทธิพลของครอบครัว เพื่อน สังคม และวัฒนธรรมที่มีผลตอพฤติกรรมทาง
เพศและการดําเนินชีวิต
วิเคราะหคานิยมในเรื่องเพศ ตามวัฒนธรรมไทยและวัฒนธรรม อื่น ๆ
เลือกใชทักษะที่เหมาะสมในการปองกัน ลดความขัดแยงและแกปญหาเรื่องเพศและ
ครอบครัว
วิเคราะหสาเหตุและผลของความขัดแยงที่อาจเกิดขึ้นระหวางนักเรียน หรือเยาวชน
ในชุมชน และเสนอแนวทางแกไขปญหา

รวม 6 ตัวชี้วัด

คําอธิบายรายวิชาพืน้ ฐาน
รหัสวิชา พ32102 สุขศึกษา 4
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 ภาคเรียนที่ 2

กลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษา
เวลา 20 ชั่วโมง/ภาคเรียน
จํานวน 0.5 หนวยกิต

ศึกษาเรื่องการเสริม สรางสุขภาพของตนเอง ของครอบครัวและคนรอบขาง คานิยมในเรื่องเพศ
วัฒนธรรมประเพณีตางๆ ที่มีผลตอพฤติกรรมทางเพศ การใชความรุนแรงในเด็ก สตรี และเยาวชน การ
เสริมสรางสุขภาพในชุมชน การออกกําลังกาย กิจกรรมนันทนาการ ความรูพื้นฐานเกี่ยวกับทักษะ กฎ กติกา
มารยาทในการเลนกีฬาฟุตบอล ปจจัยสําคัญที่มีผลกระทบตอสุขภาพ
 โรงเรียนการุงวิทยาคม

อําเภอบานไร จังหวัดอุทัยธานี



โดยใชกระบวนการสืบคนขอมูลหาความรู การคิดวิเคราะห/แกปญหา กลุมรวมมือ กลุมฝกทักษะ
กิจกรรมแบบมีสวนรวม การอภิปราย การตัดสินใจแกปญ หา การเสนอผลงาน/ชิ้นงาน แนวทางการสรุป
ความสําคัญและการทํางานเปนกลุม
เพื่ อให ผูเรียนเกิ ดความรู ความเขาใจ มี ทั กษะ สามารถวิเคราะห สัง เคราะหป ญ หา ตลอดจน
แนวทางในการปองกันแกไขและใหคําแนะนําคนในครอบครัวรวมถึงคนอื่นๆรอบขางได
ตัวชี้วัด
พ 4.1 ม.4/1
พ 4.1
พ 4.1
พ 4.1
พ 4.1
พ 4.1
พ 4.1
พ.5.1

ม.4/2
ม.4/3
ม.4/4
ม.4/5
ม.4/6
ม.4/7
ม.4/1

พ 5.1
พ 5.1

ม.4/2
ม.4/3

พ 5.1
พ 5.1
พ 5.1
พ 5.1

ม.4/4
ม.4/5
ม.4/6
ม.4/7

วิเคราะหบทบาทและความรับผิดชอบของบุคคลที่มีตอการสรางเสริมสุขภาพและการ
ปองกันโรคในชุมชน
วิเคราะห อิทธิพลของสื่อโฆษณาเกี่ยวกับสุขภาพเพื่อการเลือกบริโภค
ปฏิบัติตนตามสิทธิของผูบริโภค
วิเคราะหสาเหตุและเสนอแนวทางการปองกันการเจ็บปวยและการตายของคนไทย
วางแผนและปฏิบัติตามแผนการพัฒนาสุขภาพของตนเองและครอบครัว
มีสวนรวมในการสงเสริมและพัฒนาสุขภาพของบุคคลในชุมชน
วางแผนและปฏิบัติตามแผนการพัฒนาสมรรถภาพกายและสมรรถภาพกลไก
มีสวนรวมในการปองกันความเสี่ยงตอการใชยา การใชสารเสพติด และความรุนแรง
เพื่อสุขภาพของตนเอง ครอบครัว และสังคม
วิเคราะหผลกระทบที่เกิดจากการครอบครอง การใชและการจําหนายสารเสพติด
วิเคราะหปจจัยที่มีผลตอสุขภาพ หรือความรุนแรงของคนไทยและเสนอแนวทาง
ปองกัน
วางแผน กําหนดแนวทางลดอุบัติเหตุ และสรางเสริมความปลอดภัยในชุมชน
มีสวนรวมในการสรางเสริมความปลอดภัยในชุมชน
ใชทักษะการตัดสินใจแกปญหาในสถานการณที่เสี่ยงตอสุขภาพและความรุนแรง
แสดงวิธีการชวยฟนคืนชีพอยางถูกวิธี

รวม 14 ตัวชี้วัด

คําอธิบายรายวิชาพืน้ ฐาน
รหัสวิชา พ33101 สุขศึกษา 5
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 ภาคเรียนที่ 1

กลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษา
เวลา 20 ชั่วโมง/ภาคเรียน
จํานวน 0.5 หนวยกิต
 โรงเรียนการุงวิทยาคม

อําเภอบานไร จังหวัดอุทัยธานี



ศึกษาเรื่องการเสริมสรางและดํารงประสิท ธิภาพการทํ างานของอวัยวะในระบบประสาท ระบบ
สืบ พัน ธุ ระบบตอ มไรทอ การดูแลรักษาสุขภาพ การดําเนิน ชีวิตในสังคม พฤติกรรมทางเพศของวัยรุน
การออกกําลังกาย ทั้งของตนเองและคนรอบขาง ความรูพื้นฐานเกี่ยวกับทักษะ การเสริมสรางสุขภาพ
การป อ งกั น แก ไ ขป ญ หาพฤติ ก รรมที่ เ สี่ ย งต อ สุ ข ภาพจากการใช ย า สารเสพติ ด การใช ค วามรุ น แรง
และอุบัติภัยตางๆ
โดยใชกระบวนการสืบคนขอมูลหาความรู การคิดวิเคราะห/แกปญหา กลุมรวมมือ กลุมฝกทักษะ
กิจกรรมแบบมีสวนรวม การอภิปราย การตัดสินใจแกปญ หา การเสนอผลงาน/ชิ้นงาน แนวทางการสรุป
ความสําคัญและการทํางานเปนกลุม
เพื่ อให ผูเรียนเกิ ดความรู ความเขาใจ มี ทั กษะ สามารถวิเคราะห สัง เคราะหป ญ หา ตลอดจน
แนวทางในการปองกันแกไข มีสมรรถภาพทางจิตและทางกายที่สมบูรณ ชื่นชมในคุณคาและความงามของการ
เล น กี ฬ า สมารถนํ า ไปใช ป ฏิ บั ติ จ ริง ได ทุ ก โอกาสในการดํ าเนิ น ชี วิ ต ประจํ า วั น อย า งต อ เนื่ อ งจนเกิ ด เป น
บุคลิกภาพที่ดี
ตัวชี้วัด
พ 1.1 ม.6/1
พ 1.1

ม.6/2

พ 2.1

ม.6/1

พ 2.1
พ 2.1

ม.6/2
ม.6/3

พ 2.1

ม.6/4

อธิบายกระบวนการสรางเสริมและดํารงประสิทธิภาพการทํางาน ของระบบอวัยวะ
ตาง ๆ
วางแผนดูแลสุขภาพตามภาวะการเจริญเติบโตและพัฒนาการของตนเองและบุคคล
ในครอบครัว
วิเคราะหอิทธิพลของครอบครัว เพื่อน สังคม และวัฒนธรรมที่มีผลตอพฤติกรรมทาง
เพศและการดําเนินชีวิต
วิเคราะหคานิยมในเรื่องเพศ ตามวัฒนธรรมไทยและวัฒนธรรมอื่น ๆ
เลือกใชทักษะที่เหมาะสมในการปองกัน ลดความขัดแยงและแกปญหาเรื่องเพศและ
ครอบครัว
วิเคราะหสาเหตุและผลของความขัดแยงที่อาจเกิดขึ้นระหวางนักเรียน หรือเยาวชน
ในชุมชน และเสนอแนวทางแกไขปญหา

รวม 6 ตัวชี้วัด

 โรงเรียนการุงวิทยาคม

อําเภอบานไร จังหวัดอุทัยธานี



คําอธิบายรายวิชาพืน้ ฐาน
รหัสวิชา พ33102 สุขศึกษา 6
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 ภาคเรียนที่ 2

กลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษา
เวลา 20 ชั่วโมง/ภาคเรียน
จํานวน 0.5 หนวยกิต

ศึกษาเรื่องการเสริม สรางสุขภาพของตนเอง ของครอบครัวและคนรอบขาง คานิยมในเรื่องเพศ
วัฒ นธรรมประเพณี ต างๆ ที่ มี ผ ลต อ พฤติ ก รรมทางเพศ การใช ค วามรุ น แรงในเด็ ก สตรี และเยาวชน
การเสริมสรางสุขภาพในชุมชน การออกกําลังกาย กิจกรรมนันทนาการ ความรูพื้นฐานเกี่ยวกับทักษะ กฎ
กติกา มารยาทในการเลนกีฬาฟุตบอล ปจจัยสําคัญที่มีผลกระทบตอสุขภาพ
โดยใชกระบวนการสืบคนขอมูลหาความรู การคิดวิเคราะห/แกปญหา กลุมรวมมือ กลุมฝกทักษะ
กิจกรรมแบบมีสวนรวม การอภิปราย การตัดสินใจแกปญ หา การเสนอผลงาน/ชิ้นงาน แนวทางการสรุป
ความสําคัญและการทํางานเปนกลุม
เพื่ อให ผูเรียนเกิ ดความรู ความเขาใจ มี ทั กษะ สามารถวิเคราะห สัง เคราะหป ญ หา ตลอดจน
แนวทางในการปองกันแกไขและใหคําแนะนําคนในครอบครัวรวมถึงคนอื่นๆรอบขางได
ตัวชี้วัด
พ 4.1 ม.6/1
พ 4.1
พ 4.1
พ 4.1
พ 4.1
พ 4.1
พ 4.1
พ .5.1

ม.6/2
ม.6/3
ม.6/4
ม.6/5
ม.6/6
ม.6/7
ม.6/1

พ 5.1
พ 5.1

ม.6/2
ม.6/3

พ 5.1
พ 5.1
พ 5.1

ม.6/4
ม.6/5
ม.6/6

วิเคราะหบทบาทและความรับผิดชอบของบุคคลที่มีตอการสรางเสริมสุขภาพและการ
ปองกันโรคในชุมชน
วิเคราะห อิทธิพลของสื่อโฆษณาเกี่ยวกับสุขภาพเพื่อการเลือกบริโภค
ปฏิบัติตนตามสิทธิของผูบริโภค
วิเคราะหสาเหตุและเสนอแนวทางการปองกันการเจ็บปวยและการตายของคนไทย
วางแผนและปฏิบัติตามแผนการพัฒนาสุขภาพของตนเองและครอบครัว
มีสวนรวมในการสงเสริมและพัฒนาสุขภาพของบุคคลในชุมชน
วางแผนและปฏิบัติตามแผนการพัฒนาสมรรถภาพกายและสมรรถภาพกลไก
มีสวนรวมในการปองกันความเสี่ยงตอการใชยา การใชสารเสพติด และความรุนแรง
เพื่อสุขภาพของตนเอง ครอบครัว และสังคม
วิเคราะหผลกระทบที่เกิดจากการครอบครอง การใชและการจําหนายสารเสพติด
วิเคราะหปจจัยที่มีผลตอสุขภาพ หรือความรุนแรงของคนไทยและเสนอแนวทาง
ปองกัน
วางแผน กําหนดแนวทางลดอุบัติเหตุ และสรางเสริมความปลอดภัยในชุมชน
มีสวนรวมในการสรางเสริมความปลอดภัยในชุมชน
ใชทักษะการตัดสินใจแกปญหาในสถานการณที่เสี่ยงตอสุขภาพและความรุนแรง
 โรงเรียนการุงวิทยาคม

อําเภอบานไร จังหวัดอุทัยธานี



พ 5.1

ม.6/7

แสดงวิธีการชวยฟนคืนชีพอยางถูกวิธี

รวม 14 ตัวชี้วัด
คําอธิบายรายวิชาพืน้ ฐาน
รหัสวิชา ศ31101 ศิลปะพื้นฐาน 1
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 ภาคเรียนที่ 1

เวลา 20 ชั่วโมง/ภาคเรียน

กลุมสาระการเรียนรูศิลปะ
จํานวน 0.5 หนวยกิต

ศึกษาเกี่ยวกับทัศนธาตุและหลักการออกแบบ รูปแบบงานทัศนศิลปตะวันออก การแสดงออกทาง
ทัศนศิลปของศิลปน การสรางสรรคง านทัศนศิลปประเภทจิตรกรรม การสรางสรรคง านทัศนศิลปประเภท
ประติมากรรม การสรางสรรคงานทัศนศิลปประเภทการตูน
โดยใหผูเรียนฝกทักษะการปฏิบัติ กระบวนการคิดวิเคราะห ทัศนธาตุ และหลักการออกแบบ ศัพท
ทางทัศนศิลป วัสดุ อุปกรณ กระบวนการในการสรางงานทัศนศิลป หลักการออกแบบและการจัดองคประกอบ
ศิลปดวยเทคโนโลยี วิเคราะห และเปรียบเทียบงานทัศนศิลปในรูปแบบตะวันออกและรูปแบบตะวันตก การ
ออกแบบงานทัศนศิลป จุดมุงหมายของศิลปนในการเลือกใช วัสดุ อุปกรณ เทคนิค และเนื้อหาในการสรางงาน
ทัศนศิลป การจัดทําแฟมสะสมงานทัศนศิลป การวาดภาพลอเลียนหรือภาพการตูน
เพื่อใหผูเรียนมีความรู ความเขาใจ พัฒ นาการ แนวคิด และหลักในการออกแบบ เพื่อใหสามารถ
ออกแบบผลงานไดอยางเหมาะสม มีความคิดสรางสรรคในการออกแบบผลงาน เพื่อใหไดผลงานที่มีความ
สวยงาม และมี คุณ ค า งานทั ศนศิล ปรูป แบบตะวันออกและตะวัน ตก งานทัศ นศิ ลป ของศิ ลปน ที่ มีชื่อ เสีย ง
อิทธิพลของวัฒนธรรมระหวางประเทศที่มีผลตองานทัศนศิลป
ตัวชี้วัด
ศ 1.1 ม.4-6/1
ศ 1.1 ม.4-6/2
ศ 1.1 ม.4-6/3
ศ 1.1
ศ 1.1
ศ 1.1

วิเคราะหการใชทัศนธาตุ และหลักการออกแบบในการสื่อความหมายในรูปแบบตาง ๆ
บรรยายจุดประสงคและเนื้อหาของงานทัศนศิลป โดยใชศัพททางทัศนศิลป
วิเคราะหการเลือกใชวัสดุอุปกรณ และเทคนิคของศิลปนในการแสดงออกทาง
ทัศนศิลป
ม.4-6/4 มีทักษะและเทคนิคในการใชวัสดุอุปกรณ และกระบวนการที่สูงขึ้น ในการสรางงาน
ทัศนศิลป
ม.4-6/9 จัดกลุมงานทัศนศิลปเพื่อสะทอนพัฒนาการและความกาวหนาของตนเอง
ม.4-6/10 สรางสรรคงานทัศนศิลปไทย สากลโดยศึกษาจากแนวคิดและวิธีการสรางงานของ
 โรงเรียนการุงวิทยาคม

อําเภอบานไร จังหวัดอุทัยธานี



ศ 1.1
ศ 1.2
ศ 1.2

ศิลปนที่ตน ชื่นชอบ
ม.4-6/11 วาดภาพ ระบายสีเปนภาพลอเลียน หรือภาพการตูนเพื่อแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ
สภาพสังคมในปจจุบัน
ม.4-6/1 วิเคราะห และเปรียบเทียบงานทัศนศิลปในรูปแบบตะวันออกและรูปแบบตะวันตก
ม.4-6/3 อภิปรายเกี่ยวกับอิทธิพลของวัฒนธรรมระหวางประเทศที่มีผลตองานทัศนศิลปใน
สังคม

รวม 9 ตัวชี้วัด

คําอธิบายรายวิชาพืน้ ฐาน
รหัสวิชา ศ31102 ศิลปะพื้นฐาน 2
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 ภาคเรียนที่ 2

เวลา 20 ชั่วโมง/ภาคเรียน

กลุมสาระการเรียนรูศิลปะ
จํานวน 0.5 หนวยกิต

ศึกษาเกี่ยวกับทัศนธาตุและหลักการออกแบบ รูปแบบงานทัศนศิลปตะวันออก การแสดงออกทาง
ทัศนศิลปของศิลปน การสรางสรรคง านทัศนศิลปประเภทจิตรกรรม การสรางสรรคง านทัศนศิลปประเภท
ประติมากรรม การสรางสรรคงานทัศนศิลปประเภทการตูน ศิลปวิจารณ
โดยใหผูเรียนฝกทักษะการคิด วิเคราะห อธิบาย เกี่ยวกับการใชทัศนธาตุ และหลักการออกแบบใน
การสื่อความหมายในรูปแบบตาง ๆ จุดประสงคและเนื้อหาของงานทัศนศิลป โดยใชศัพททางทัศนศิลป
วิเคราะหและเปรียบเทียบงานทัศนศิลปในรูปแบบตะวันออกและรูปแบบตก โดยใชกระบวนการอภิปรายเพื่อ
สรุปความรูเกี่ยวกับอิทธิพลของวัฒนธรรมระหวางประเทศที่มีผลตองานทัศนศิลปในสังคม มีทักษะและเทคนิค
ในการเลือกใชวัสดุ อุปกรณ และกระบวนการที่สูงขึ้นในการสรางงานทัศนศิลป สามารถสรางสรรคงานทัศน
ศิลปดวยเทคโนโลยีตาง ๆ โดยเนนหลักการออกแบบ และการจัดองคประกอบศิลป ออกแบบงานทัศนศิลปได
เหมาะสมกั บ โอกาส และสถานที่ ปฏิบั ติ ก ารวาดภาพระบายสีเป น ภาพลอ เลีย นหรือ ภาพการตู น โดยใช
กระบวนการเรียนรูแบบบูรณาการ
เพื่อใหผูเรียน มีความรู ความเขาใจ เกี่ยวกับการใชทัศนธาตุ และหลักการออกแบบ การสรางสรรค
งานทัศนศิลปดวยเทคโนโลยีตาง ๆ โดยเนนหลักการออกแบบ และการจัดองคประกอบศิลป ออกแบบงาน
ทัศนศิลปไดเหมาะสมกับโอกาส และสถานที่ แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพสังคมในปจจุบัน อิทธิพลของ
วัฒนธรรมระหวางประเทศที่มีผลตองานทัศนศิลปในสังคม
ตัวชี้วัด
 โรงเรียนการุงวิทยาคม

อําเภอบานไร จังหวัดอุทัยธานี



ศ 1.1
ศ 1.1
ศ 1.1
ศ 1.1
ศ 1.1
ศ 1.1
ศ 1.1
ศ 1.2

ม.4-6/1
ม.4-6/2
ม.4-6/3

วิเคราะหการใชทัศนธาตุ และหลักการออกแบบในการสื่อความหมายในรูปแบบตาง ๆ
บรรยายจุดประสงคและเนื้อหาของงานทัศนศิลป โดยใชศัพททางทัศนศิลป
วิเคราะหการเลือกใชวัสดุอุปกรณ และเทคนิคของศิลปนในการแสดงออกทาง
ทัศนศิลป
ม.4-6/4 มีทักษะและเทคนิคในการใชวัสดุอุปกรณ และกระบวนการที่สูงขึ้น ในการสรางงาน
ทัศนศิลป
ม.4-6/6 ออกแบบงานทัศนศิลปไดเหมาะกับโอกาส และสถานที่
ม.4-6/10 สรางสรรคงานทัศนศิลปไทย สากลโดยศึกษาจากแนวคิดและวิธีการสรางงานของ
ศิลปนที่ตน ชื่นชอบ
ม.4-6/11 วาดภาพ ระบายสีเปนภาพลอเลียน หรือภาพการตูนเพื่อแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ
สภาพสังคมในปจจุบัน
ม.4-6/3 อภิปรายเกี่ยวกับอิทธิพลของวัฒนธรรมระหวางประเทศทีม่ ีผลตองานทัศนศิลปใน
สังคม

รวม 8 ตัวชี้วัด
คําอธิบายรายวิชาพืน้ ฐาน
รหัสวิชา ศ32101 ศิลปะพื้นฐาน 3
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 ภาคเรียนที่ 1

เวลา 20 ชั่วโมง/ภาคเรียน

กลุมสาระการเรียนรูศิลปะ
จํานวน 0.5 หนวยกิต

ศึกษาเกี่ยวกับการบรรยายเกี่ยวกับผลงานทางทัศนศิลป รูปแบบงานทัศนศิลปตะวันตก
การแสดงออกทางทัศนศิลปของศิลปน การสรางสรรคผลงานทัศนศิลป การออกแบบงานทัศนศิลป
แฟมสะสมผลงานทัศนศิลป
โดยใหผูเรียนฝกทักษะการใชเทคนิค วัสดุ อุปกรณ กระบวนการในการสรางงานทัศนศิลป สามารถใช
โปรแกรมตางๆ ในการสรางสรรคผลงาน โดยเปนไปตามขั้นตอนของแนวคิดหลักการออกแบบและการจัด
องคประกอบศิลปดวยเทคโนโลยี การออกแบบงานทัศนศิลป ทฤษฏีการวิจารณศิลปะ การจัดทําแฟมสะสม
งานทัศนศิลป การสรางงานทัศนศิลปจากแนวคิดและวิธีการของศิลปน การวาดภาพลอเลียนหรือภาพการตูน
เพื่อ ให ผูเรียน มี ความรู ความเข าใจ เกี่ยวกั บจุด มุง หมายของศิ ลป นในการเลือกใช วัส ดุ อุ ปกรณ
เทคนิค และเนื้อหาในการสรางงานทัศนศิลป งานทัศนศิลปรูปแบบตะวันออกและตะวันตก งานทัศนศิลปของ
ศิลปนที่มีชื่อเสียง อิทธิพลของวัฒนธรรมระหวางประเทศที่มีผลตองานทัศนศิลป
ตัวชี้วัด
 โรงเรียนการุงวิทยาคม

อําเภอบานไร จังหวัดอุทัยธานี



ศ 1.1

ม.4-6/4

มีทักษะและเทคนิคในการใชวัสดุอุปกรณ และกระบวนการที่สูงขึ้น ในการสรางงาน
ทัศนศิลป
ศ 1.1 ม.4-6/5 สรางสรรคงานทัศนศิลปดวยเทคโนโลยีตาง ๆ โดยเนนหลักการออกแบบและการจัด
องคประกอบศิลป
ศ 1.1 ม.4-6/6 ออกแบบงานทัศนศิลปไดเหมาะกับโอกาสและสถานที่
ศ 1.1 ม.4-6/7 วิเคราะหและอธิบายจุดมุงหมายของศิลปนในการเลือกใชวัสดุ อุปกรณ เทคนิคและ
เนื้อหา เพื่อสรางสรรคงานทัศนศิลป
ศ 1.1 ม.4-6/8 ประเมินและวิจารณงานทัศนศิลป โดยใชทฤษฎีการวิจารณศิลปะ
ศ 1.1 ม.4-6/9 จัดกลุมงานทัศนศิลปเพื่อสะทอนพัฒนาการและความกาวหนาของตนเอง
ศ 1.1 ม.4-6/10 สรางสรรคงานทัศนศิลปไทย สากลโดยศึกษาจากแนวคิดและวิธีการสรางงานของ
ศิลปนที่ตน ชื่นชอบ
ศ 1.1 ม.4-6/11 วาดภาพ ระบายสีเปนภาพลอเลียน หรือภาพการตูนเพื่อแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ
สภาพสังคมในปจจุบัน
ศ 1.2 ม.4-6/1 วิเคราะห และเปรียบเทียบงานทัศนศิลปในรูปแบบตะวันออกและรูปแบบตะวันตก
ศ 1.2 ม.4-6/2 ระบุงานทัศนศิลปของศิลปนที่มีชื่อเสียง และบรรยายผลตอบรับของสังคม
ศ 1.2 ม.4-6/3 อภิปรายเกี่ยวกับอิทธิพลของวัฒนธรรมระหวางประเทศที่มีผลตองานทัศนศิลปใน
สังคม
รวม 11 ตัวชี้วัด
คําอธิบายรายวิชาพืน้ ฐาน
รหัสวิชา ศ32102 ศิลปะพื้นฐาน 4
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 ภาคเรียนที่ 2

เวลา 20 ชั่วโมง/ภาคเรียน

กลุมสาระการเรียนรูศิลปะ
จํานวน 0.5 หนวยกิต

ศึกษาเกี่ยวกับการแสดงออกทางทัศนศิลปของศิลปน การสรางสรรคผลงานทัศนศิลป
การออกแบบงานทัศนศิลป
โดยใหผูเรียนฝกทักษะการวิเคราะหการเลือกใชวัสดุ อุปกรณ เทคนิค และเนื้อหาของศิลปนไทย
สากล โดยศึกษาจากแนวคิดและวิธีการสรางงานของศิลปนที่ตนชื่นชอบ เพื่อสรางสรรคงานทัศนศิลปของ
ตนเอง สามารถสร างสรรค ง านทั ศ นศิ ล ป ด ว ยเทคโนโลยี ต าง ๆ โดยเน น หลั ก การออกแบบ และการจั ด
องคประกอบของศิลป
เพื่อใหผูเรียน มีความรู ความเขาใจ เกี่ยวกับ เทคนิคในการใชวัสดุ อุป กรณ และกระบวนการที่
สูงขึ้นในการสรางงานศิลป
 โรงเรียนการุงวิทยาคม

อําเภอบานไร จังหวัดอุทัยธานี



ตัวชี้วัด
ศ 1.1 ม.4-6/5
ศ 1.1
ศ 1.1

สรางสรรคงานทัศนศิลปดวยเทคโนโลยีตาง ๆ โดยเนนหลักการออกแบบและการจัด
องคประกอบศิลป
ม.4-6/7 วิเคราะหและอธิบายจุดมุงหมายของศิลปนในการเลือกใชวัสดุ อุปกรณ เทคนิคและ
เนื้อหา เพื่อสรางสรรคงานทัศนศิลป
ม.4-6/10 สรางสรรคงานทัศนศิลปไทย สากลโดยศึกษาจากแนวคิดและวิธีการสรางงานของ
ศิลปนที่ตน ชื่นชอบ

รวม 3 ตัวชี้วัด

คําอธิบายรายวิชาพืน้ ฐาน
รหัสวิชา ศ33101 ศิลปะพื้นฐาน 5
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 ภาคเรียนที่ 1

เวลา 20 ชั่วโมง/ภาคเรียน

กลุมสาระการเรียนรูศิลปะ
จํานวน 0.5 หนวยกิต

ศึกษาเกี่ยวกับการบรรยายผลงานทัศนศิลป งานทัศนศิลปและอิทธิพลจากวัฒนธรรม การแสดงออก
ทางทัศนศิลปของศิลปน การสรางสรรคผลงานทัศนศิลป ความเปนมาเกี่ยวกับภาพพิมพ
โดยใหผูเรียนฝกทักษะการใชเทคนิค วัสดุ อุปกรณ กระบวนการในการสรางงานทัศนศิลป
การออกแบบงานทั ศ นศิ ล ป ทฤษฏี ก ารวิ จ ารณ ศิ ล ปะ การจั ด ทํ าแฟ ม สะสมงานทั ศ นศิ ล ป การสรา งงาน
ทัศนศิลป จากแนวคิดและวิธีการของศิลป น ฝกปฏิบัติวาดภาพลอเลียนหรือ ภาพการตูน มีก ารอธิบายงาน
 โรงเรียนการุงวิทยาคม

อําเภอบานไร จังหวัดอุทัยธานี



ทัศนศิลปรูปแบบตะวันออกและตะวันตก งานทัศนศิลปของศิลปนที่มีชื่อเสียง อิทธิพลของวัฒนธรรมระหวาง
ประเทศที่มีผลตองานทัศนศิลป
เพื่อใหผูเรียน มีความรู ความเขาใจ เกี่ยวกับการบรรยายผลงานทัศนศิลป ทําใหผูชมผลงานเกิดความ
เขาใจถึงจุดประสงคและเนื้อหาของผลงานที่ศิลปนตองการสื่อและเปนการฝกใหผูบรรยายคิดวิเคราะห บอก
ความหมายและความเปนมาเกี่ยวกับภาพพิมพ วิเคราะหและเปรียบเทียบงานทัศนศิลปในรูปแบบตะวันออก
และรูปแบบตะวันตก
ตัวชี้วัด
ศ 1.1 ม.4-6/4
ศ 1.1
ศ 1.1
ศ 1.1
ศ 1.1
ศ 1.1
ศ 1.2
ศ 1.2
ศ 1.2

มีทักษะและเทคนิคในการใชวัสดุอุปกรณ และกระบวนการที่สูงขึ้น ในการสรางงาน
ทัศนศิลป
ม.4-6/6 ออกแบบงานทัศนศิลปไดเหมาะกับโอกาสและสถานที่
ม.4-6/8 ประเมินและวิจารณงานทัศนศิลป โดยใชทฤษฎีการวิจารณศิลปะ
ม.4-6/9 จัดกลุมงานทัศนศิลปเพื่อสะทอนพัฒนาการและความกาวหนาของตนเอง
ม.4-6/10 สรางสรรคงานทัศนศิลปไทย สากลโดยศึกษาจากแนวคิดและวิธีการสรางงานของ
ศิลปนที่ตน ชื่นชอบ
ม.4-6/11 วาดภาพ ระบายสีเปนภาพลอเลียน หรือภาพการตูนเพื่อแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ
สภาพสังคมในปจจุบัน
ม.4-6/1 วิเคราะห และเปรียบเทียบงานทัศนศิลปในรูปแบบตะวันออกและรูปแบบตะวันตก
ม.4-6/2 ระบุงานทัศนศิลปของศิลปนที่มีชื่อเสียง และบรรยายผลตอบรับของสังคม
ม.4-6/3 อภิปรายเกี่ยวกับอิทธิพลของวัฒนธรรมระหวางประเทศที่มีผลตองานทัศนศิลปใน
สังคม

รวม 9 ตัวชี้วัด

คําอธิบายรายวิชาพืน้ ฐาน
รหัสวิชา ศ33102 ศิลปะพื้นฐาน 6
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 ภาคเรียนที่ 2

เวลา 20 ชั่วโมง/ภาคเรียน

 โรงเรียนการุงวิทยาคม

กลุมสาระการเรียนรูศิลปะ
จํานวน 0.5 หนวยกิต

อําเภอบานไร จังหวัดอุทัยธานี



ศึกษาเกี่ยวกับการบรรยายผลงานทัศนศิลป งานทัศนศิลปและอิทธิพลจากวัฒนธรรม การแสดงออก
ทางทัศนศิลปของศิลปน การสรางสรรคผลงานทัศนศิลป ความเปนมาเกี่ยวกับภาพพิมพ
โดยให ผู เรี ย นฝ ก ทั ก ษะการคิ ด วิ เคราะห และอธิ บ ายจุ ด มุ ง หมายของศิ ล ป น ในการเลื อ กใช วั ส ดุ
อุปกรณ เทคนิคและเนื้อหาในการสรางสรรคงานทัศนศิลป ประเมินและวิจารณงานทัศนศิลป โดยใชทฤษฎี
การวิจารณศิลปะ และจัดกลุมงานทัศนศิลป
เพื่ อให ผูเรีย น มี ความรู ความเขา ใจ เกี่ ย วกับ จุ ดมุ ง หมาย ของศิล ป น ในการเลื อ กใชวั สดุ อุ ป กรณ
เทคนิคและเนื้อหา เพื่อสรางสรรคงานทัศนศิลป สะทอนพัฒ นาการและความกาวหนาของตนเอง ระบุงาน
ทัศนศิลป ของศิลปน ที่ มีช่ือเสียงและบรรยายผลตอบรับของสัง คม เพื่อให เห็น คุณ คาและสามารถสรางงาน
ทัศนศิลปอยางสรางสรรค วิเคราะห วิพากย วิจารณคุณคางานทัศนศิลปอยางชื่นชม และนํามาประยุกตใชให
เกิดประโยชนในชีวิตประจําวัน

ตัวชี้วัด
ศ 1.1 ม.4-6/7
ศ 1.1
ศ 1.1
ศ 1.2

ม.4-6/8
ม.4-6/9
ม.4-6/2

วิเคราะหและอธิบายจุดมุงหมาย ของศิลปนในการเลือกใชวัสดุ อุปกรณ เทคนิคและ
เนื้อหา เพื่อสรางสรรคงานทัศนศิลป
ประเมินและวิจารณงานทัศนศิลป โดยใชทฤษฎีการวิจารณศิลปะ
จัดกลุมงานทัศนศิลปเพื่อสะทอนพัฒนาการและความกาวหนาของตนเอง
ระบุงานทัศนศิลปของศิลปนที่มีชื่อเสียงและบรรยายผลตอบรับของสังคม

รวม 4 ตัวชี้วัด

 โรงเรียนการุงวิทยาคม

อําเภอบานไร จังหวัดอุทัยธานี



คําอธิบายรายวิชาพืน้ ฐาน
รหัสวิชา ง 31101 การงานอาชีพ 1
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 ภาคเรียนที่ 1

กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพ
เวลา 20 ชั่วโมง/ภาคเรียน
จํานวน 0.5 หนวยกิต

ศึกษาวิธีการทํางาน ความหมาย ความสําคัญ ประโยชน หลักการ วิธีการ ขั้นตอนกระบวนการการ
ทํางานการจัดการ สามารถสรางสัมพันธภาพในครอบครัว เพื่อการดํารงชีวิตเปนการทํางานที่จําเปนเกี่ยวกับ
ความเปน อยูในชีวิตประจําวัน หนาที่และบทบาทของตนเองที่มีตอสมาชิกในครอบครัว โรงเรียน และชุมชน
การดู แ ลรั ก ษา ทํ า ความสะอาด ประเมิ น ผลการสร า งสั ม พั น ธภาพในครอบครั ว การเลื อ กใช ซ อ มแซม
เก็บบํารุงรักษาเครื่องมือ เครื่องใช ความรับผิดชอบ ขยัน ซื่อสัตย ประหยัด อดออม มุงมั่น อดทน การใช
พลังงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมในการสรางสัมพันธภาพในครอบครัว ความมุงมั่นทํางานจนสําเร็จ
เห็ น คุ ณ ค าของการทํ า งาน ตั ด สิ น ใจและเลื อ กใช เทคโนโลยี ที่ มี ผ ลต อ ชี วิ ต สั ง คม และสิ่ ง แวดล อ มในทาง
สรางสรรค มีเจคติที่ดีตอการนําเทคโนโลยี มาใชอยางสรางสรรค และเหมาะสมกับการในการสรางสัมพันธภาพ
ในครอบครัว
ใชกระบวนการกลุม กระบวนการทํางาน การอภิปรายสรุปผล การนําเสนอผลงาน ดานกระบวนการ
ทํางาน การเก็บอาหาร ถนอม และแปรรูปอาหาร อยางคุมคาถูกวิธี วิธีการวิเคราะห วางแผนการดําเนินการ
ปฏิบัติงานตามแผน สรางทางเลือกที่หลากหลายในการแกปญหาตามแนวทางที่เลือก มีความรูดานกระบวนการ
ทํางาน ขั้นตอน การใชพลังงานในการทํางานอยางคุมคาและยั่งยืน
มีคุณธรรมและลักษณะนิสัยในการทํางาน การใชพลังงานในการทํางานอยางคุมคาและยั่งยืนการใช
ทรัพยากรอยางคุมคา การอนุรักษสิ่งแวดลอม
ตัวชี้วัด
ง 1.1
ง 1.1
ง 1.1
ง 1.1
ง 1.1
ง 1.1
ง 1.1

ม.4-6/1
ม.4-6/2
ม.4-6/3
ม.4-6/4
ม.4-6/5
ม.4-6/6
ม.4-6/7

อธิบายวิธีการทํางานเพื่อการดํารงชีวิต
สรางผลงานอยางมีความคิดสรางสรรคและมีทักษะการทํางานรวมกัน
มีทักษะการจัดการในการทํางาน
มีทักษะกระบวนการแกปญ
 หาในการทํางาน
มีทักษะในการแสวงหาความรูเพื่อการดํารงชีวิต
มีคุณธรรมและลักษณะนิสัยในการทํางาน
ใชพลังงาน ทรัพยากร ในการทํางานอยางคุมคาและยั่งยืน เพื่อการอนุรักษสิ่งแวดลอม

รวม 7 ตัวชี้วัด

 โรงเรียนการุงวิทยาคม

อําเภอบานไร จังหวัดอุทัยธานี



คําอธิบายรายวิชาพืน้ ฐาน
รหัสวิชา ง 32101 การงานอาชีพ 2
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 ภาคเรียนที่ 1

กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพ
เวลา 20 ชั่วโมง/ภาคเรียน
จํานวน 0.5 หนวยกิต

ศึกษาความหมาย วิธีการทํางานและการดํารงชีวิต โดยการกอใหเกิดผลผลิตที่สามารถนําไปใชใน
ครัวเรือน ชวยอนุรักษสิ่งแวดลอมเปนการเพิ่มจํานวนตนพืชที่มีอยูแลว การเพาะเมล็ด การตัดชํา การตอนกิ่ง
การติดตา ใหมีจํานวนหรือปริมาณมากขึ้น การเลี้ยงสัตวเชิงพาณิชยเปนการเลี้ยงสัตวตามความตองการของ
ตลาด ประโยชนของปุยอินทรีย การผลิตปุยอินทรียโดยการนําวัสดุทรัพยากรธรรมชาติในทองถิ่นตําบลเมืองกา
รุง อําเภอบานไร จังหวัดอุทัยธานี มาใชในการผลิต ลดคาใชจายและเพิ่มรายได การประดิษฐสิ่งของโดยการนํา
วัสดุ ทรัพยากรในทองถิ่นตางๆ มาออกแบบประดิษฐทําเปนชิ้นงานเพื่อสรางงานสรางอาชีพ
เพื่อใหมีความรู มีทักษะทํางานรวมกับผูอื่นอยางมีประสิทธิภาพและปลอดภัยในการปฏิบัติตอการ
ทํางาน การพึ่งตนเอง การใชทรัพยากรใหคุมคาถูกวิธี และประหยัด โดยมีทักษะในการประยุกตใชเทคโนโลยี
ภูมิปญญาและแหลงเรียนรูในทองถิ่นอยางเหมาะสมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
มีคุณธรรมและลักษณะนิสัยในการทํางาน มีความรับผิดชอบ ใชทรัพยากรในการทํางานอยางคุมคา
และยั่งยืน การอนุรักษสิ่งแวดลอม เห็นคุณคาของอาชีพสุจริตสามารถนําความรูและภูมิปญญาทองถิ่นมาใชได
อยางเหมาะสม
ตัวชี้วัด
ง 1.1
ง 1.1
ง 1.1
ง 1.1
ง 1.1
ง 1.1
ง 1.1

ม.4-6/1
ม.4-6/2
ม.4-6/3
ม.4-6/4
ม.4-6/5
ม.4-6/6
ม.4-6/7

อธิบายวิธีการทํางานเพื่อการดํารงชีวิต
สรางผลงานอยางมีความคิดสรางสรรคและมีทักษะการทํางานรวมกัน
มีทักษะการจัดการในการทํางาน
มีทักษะกระบวนการแกปญ
 หาในการทํางาน
มีทักษะในการแสวงหาความรูเพื่อการดํารงชีวิต
มีคุณธรรมและลักษณะนิสัยในการทํางาน
ใชพลังงาน ทรัพยากร ในการทํางานอยางคุมคาและยั่งยืน เพื่อการอนุรักษ
สิ่งแวดลอม

รวม 7 ตัวชี้วัด

 โรงเรียนการุงวิทยาคม

อําเภอบานไร จังหวัดอุทัยธานี



คําอธิบายรายวิชาพืน้ ฐาน
รหัสวิชา ง 33101 การงานอาชีพ 3
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 ภาคเรียนที่ 1

กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพ
เวลา 20 ชั่วโมง/ภาคเรียน
จํานวน 0.5 หนวยกิต

เลือกแนวทางสูอาชีพที่สนใจไดอยางเหมาะสมกับตนเอง สามารถประยุกตใชใหเหมาะกับงาน โดยมี
ความรูเกี่ยวกับวิธีการใชอยางถูกวิธี ใชโดยมีหลักการและมีความสมเหตุสมผลในการใช โดยผานกระบวนการ
วิเคราะห เปรียบเทียบ และตัดสินใจเลือกใชเทคโนโลยีอยางมีคุณธรรม จริยธรรม ความรับผิดชอบและเจตคติ
ที่ดีตอสังคมและสิ่งแวดลอม
ฝกปฏิบั ติ เพื่อ เพิ่ มประสบการณ ในอาชีพ ที่ถนั ดและสนใจ โดยสามารถจําลองอาชี พ เชน การจั ด
นิทรรศการ การทําโครงงานอาชีพ และ เขารวมกิจกรรมอาชีพ
ผู เรี ย น มี คุ ณ ธรรม จริ ย ธรรม เจตคติ ค า นิ ย ม และลั ก ษณะนิ สั ย ในการทํ างาน ประกอบด ว ย
ความซื่อสัตย เสียสละ ยุติธรรม ประหยัด ขยัน อดทน รับผิดชอบ ตรงเวลา รอบคอบ ปลอดภัย คุมคา ยั่งยืน
สะอาด ประณีต มีเหตุผล มีมารยาท ชวยเหลือตนเอง ทํางานบรรลุเปาหมาย ทํางานถูกวิธี ทํางานเปนขั้นตอน
ทํ างาน เป น ระบ บ มี ความคิ ดสร า งสรรค มี ป ระสิ ท ธิ ภาพ รั กษ าสิ่ งแวดล อม และเห็ น คุ ณ ค า
ของอาชีพสุจริต
ตัวชี้วัด
ง 2.1
ง 2.1
ง 2.1
ง 2.1

ม.4-6/1
ม.4-6/2
ม.4-6/3
ม.4-6/4

อภิปรายแนวทางสูอาชีพที่สนใจ
เลือกและใชเทคโนโลยีอยางเหมาะสมกับอาชีพ
มีประสบการณในอาชีพที่ถนัดและสนใจ
มีคุณลักษณะที่ดีตออาชีพ

รวม 4 ตัวชี้วัด

 โรงเรียนการุงวิทยาคม

อําเภอบานไร จังหวัดอุทัยธานี



คําอธิบายรายวิชาพืน้ ฐาน
รหัสวิชา อ31101 ภาษาอังกฤษ 1
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 ภาคเรียนที่ 1

กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ
เวลา 40 ชั่วโมง/ภาคเรียน
จํานวน 1.0 หนวยกิต

ศึกษาคํ าแนะนํา คูมือการใชง านตาง ๆ คําชี้แจง คําอธิบาย คําบรรยาย คําขอรอง ภาษา น้ําเสียง
และกิริยาทาทางที่เหมาะกับระดับของบุคคล โอกาสและสถานที่ตามมารยาทสังคมและวัฒ นธรรมของเจา
ของภาษา กิจ กรรมทางภาษาและวัฒ นธรรม ความแตกต างระหว างโครงสรางประโยค ข อความ สํ านวน
คําพังเพย สุภาษิตและบทกลอนของภาษาตางประเทศและภาษาไทย ขอมูลที่เกี่ยวของกับกลุมสาระการเรียนรู
อื่นจากแหลงเรียนรูตางๆ การใชภาษาตางประเทศสื่อสารในสถานการณจริงและสถานการณจําลองที่เกิดขึ้นใน
หองเรียน สถานศึกษา ชุมชนและสัง คม ตลอดจนการใชภ าษาตางประเทศในการสืบคน /คนควา รวบรวม
วิเคราะหและสรุปความรู/ขอมูลตาง ๆ จากสื่อและแหลงการเรียนรูตาง ๆ การศึกษาตอและประกอบอาชีพ
การเผยแพร ประชาสัมพันธขอมูล ขาวสารของโรงเรียนชุมชน ทองถิ่นและประเทศชาติเปนภาษาตางประเทศ
โดยใช ทั ก ษะกระบวนการฟ ง พู ด อ า น เขี ย น การฝ ก ปฏิ บั ติ การสื บ ค น การรวบรวม บั น ทึ ก
เปรี ย บเที ย บ วิ เคราะห การสรุ ป ความรู อธิ บ าย อภิ ป ราย แสดงความคิ ด เห็ น รวม การเผยแพร แ ละ
ประชาสัมพันธขอมูล ขาวสาร
เพื่ อใหมีความรูความเขาใจ สามารถใชภาษาอัง กฤษเพื่ อการสื่อสารไดอยางถูกตอง คลองแคลวทั้ ง
ทักษะการฟง การพูด การอานและการเขียน ตลอดจนมีสมรรถนะสําคัญ และคุณ ลักษณะที่พึงประสงคตาม
ที่หลักสูตรกําหนด
ตัวชี้วัด
ต 1.1 ม.4-6/1
ต 1.2

ม.4-6/2

ปฏิบัติตามคําแนะนําในคูมือการใชงานตางๆ คําชี้แจง คําอธิบาย และคําบรรยาย
ที่ฟงและอาน
เลือกและใชคําขอรอง ใหคําแนะนํา คําชี้แจง คําอธิบาย อยางคลองแคลว
 โรงเรียนการุงวิทยาคม

อําเภอบานไร จังหวัดอุทัยธานี



ต 2.1

ม.4-6/1

ต 2.1
ต 2.2

ม.4-6/3
ม.4-6/1

ต 2.2

ม.4-6/2

ต 3.1

ม.4-6/1

ต 4.1

ม.4-6/1

ต 4.2

ม.4-6/1

ต 4.2

ม.4-6/2

เลือกใชภาษา น้ําเสียง และกิริยาทาทางเหมาะกับระดับของบุคคล โอกาส และ
สถานที่ ตามมารยาทสังคมและวัฒนธรรมของเจาของภาษา
เขารวม แนะนํา และจัดกิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรมอยางเหมาะสม
อธิบาย/เปรียบเทียบความแตกตางระหวางโครงสรางประโยค ขอความ สํานวน
คําพังเพย สุภาษิต และบทกลอนของภาษาตางประเทศและภาษาไทย
วิเคราะห/อภิปราย ความเหมือนและความแตกตางระหวางวิถีชีวิต ความเชื่อและ
วัฒนธรรมของเจาของภาษากับของไทยและนําไปใชอยางมีเหตุผล
ค น ค ว า /สื บ ค น บั น ทึ ก ส รุ ป แ ล ะ แ ส ด ง ค ว า ม คิ ด เห็ น เกี่ ย ว กั บ ข อ มู ล
ที่เกี่ยวของกับกลุมสาระการเรียนรูอื่น จากแหลงเรียนรูตางๆ และนําเสนอดวยการพูด
และการเขียน
ใชภาษาสื่อสารในสถานการณจริง/สถานการณจําลองที่เกิดขึ้นในหองเรียน
สถานศึกษา ชุมชนและสังคม
ใชภาษาตางประเทศในการสืบคน/คนควา รวบรวม วิเคราะห และสรุปความรู/
ขอมูลตางๆ จากสื่อและแหลงการเรียนรูตางๆ ในการศึกษาตอและประกอบ
อาชีพ
เผยแพร/ประชาสัมพันธ ขอมูล ขาวสารของโรงเรียน ชุมชน และทองถิ่น/
ประเทศชาติ เปนภาษาตางประเทศ

รวม 10 ตัวชี้วัด

 โรงเรียนการุงวิทยาคม

อําเภอบานไร จังหวัดอุทัยธานี



คําอธิบายรายวิชาพืน้ ฐาน
รหัสวิชา อ31102 ภาษาอังกฤษ 2
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 ภาคเรียนที่ 2

กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ
เวลา 40 ชั่วโมง/ภาคเรียน
จํานวน 1.0 หนวยกิต

ศึกษาขอความ ขาว ประกาศ โฆษณา บทรอยกรอง และบทละครสั้น (skit การใชภาษาเพื่อแสดง
ความต อ งการ การตอบรั บ หรื อ ปฏิ เสธการให ค วามช ว ยเหลื อ ในสถานการณ จํ าลองหรือ สถานการณ จ ริ ง
การเลือกใชภาษา น้ําเสียง และกิริยาทาทางที่เหมาะกับระดับของบุคคล โอกาสและสถานที่ตามมารยาทสังคม
และวัฒนธรรมของเจาของภาษา กิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรม ความแตกตางระหวางโครงสรางประโยค
ขอความ สํานวน คําพังเพย สุภาษิตและบทกลอนของภาษาตางประเทศและภาษาไทย ขอมูลที่เกี่ยวของกับ
กลุ ม สาระการเรี ย นรู อื่ น จากแหล ง เรี ย นรูต างๆ การใช ภ าษาต างประเทศสื่ อ สารในสถานการณ จ ริ ง และ
สถานการณ จําลองที่ เกิดขึ้ น ในหอ งเรียน สถานศึกษา ชุมชนและสั งคม ตลอดจนการใชภาษาตางประเทศ
ในการสืบคน/คนควา รวบรวม วิเคราะหและสรุปความรู/ขอมูลตาง ๆ จากสื่อและแหลง การเรียนรูตาง ๆ
การศึก ษาต อและประกอบอาชี พ การเผยแพร ประชาสัมพั น ธขอ มูล ขาวสารของโรงเรีย นชุ มชน ท องถิ่ น
และประเทศชาติเปนภาษาตางประเทศ
 โรงเรียนการุงวิทยาคม

อําเภอบานไร จังหวัดอุทัยธานี



โดยใช ทั ก ษะกระบวนการฟ ง พู ด อ า น เขี ย น การฝ ก ปฏิ บั ติ การสื บ ค น การรวบรวม บั น ทึ ก
เปรี ย บเที ย บ วิ เ คราะห การสรุ ป ความรู อธิ บ าย อภิ ป ราย แสดงความคิ ด เห็ น รวม การเผยแพ ร
และประชาสัมพันธขอมูล ขาวสาร
เพื่อใหมีความรูความเขาใจ สามารถใชภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารไดอยางถูกตอง คลองแคลวทั้ง
ทักษะการฟง การพูด การอานและการเขียน ตลอดจนมีสมรรถนะสําคัญและคุณลักษณะ ที่พึงประสงคตาม
ที่หลักสูตรกําหนด
ตัวชี้วัด
ต 1.1 ม.4-6/2
ต 1.2

ม.4-6/3

ต 2.1

ม.4-6/1

ต 2.1
ต 2.2

ม.4-6/3
ม.4-6/1

ต 2.2

ม.4-6/2

ต 3.1

ม.4-6/1

ต 4.1

ม.4-6/1

ต 4.2

ม.4-6/1

ต 4.2

ม.4-6/2

อานออกเสียงขอความ ขาว ประกาศ โฆษณา บทรอยกรอง และบทละครสั้น
(skit) ถูกตองตามหลักการอาน
พูดและเขียนแสดงความตองการ เสนอ ตอบรับและปฏิเสธการใหความ
ชวยเหลือในสถานการณจําลองหรือสถานการณจริงอยางเหมาะสม
เลื อกใช ภาษา น้ํ าเสี ยง และกิ ริ ย าท าทางเหมาะกั บระดั บของบุ คคล โอกาส
และสถานที่ ตามมารยาทสังคมและวัฒนธรรมของเจาของภาษา
เขารวม แนะนํา และจัดกิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรมอยางเหมาะสม
อธิบาย/เปรียบเทียบความแตกตางระหวางโครงสรางประโยค ขอความ สํานวน
คําพังเพย สุภาษิต และบทกลอนของภาษาตางประเทศและภาษาไทย
วิเคราะห/อภิปราย ความเหมือนและความแตกตางระหวางวิถีชีวิต ความเชื่อและ
วัฒนธรรมของเจาของภาษากับของไทยและนําไปใชอยางมีเหตุผล
คน ควา/สืบคน บั นทึก สรุปและแสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับขอมูลที่ เกี่ยวของกับกลุ ม
สาระการเรียนรูอื่น จากแหลงเรียนรูตางๆ และนําเสนอดวยการพูดและการเขียน
ใชภาษาสื่อสารในสถานการณจริง/สถานการณจําลองที่เกิดขึ้นในหองเรียน
สถานศึกษา ชุมชนและสังคม
ใชภาษาตางประเทศในการสืบคน/คนควา รวบรวม วิเคราะห และสรุปความรู/
ขอมูลตางๆ จากสื่อและแหลงการเรียนรูตางๆ ในการศึกษาตอและประกอบ
อาชีพ
เผยแพร/ประชาสัมพันธ ขอมูล ขาวสารของโรงเรียน ชุมชน และทองถิ่น/
ประเทศชาติ เปนภาษาตางประเทศ

รวม 10 ตัวชี้วัด

 โรงเรียนการุงวิทยาคม

อําเภอบานไร จังหวัดอุทัยธานี



คําอธิบายรายวิชาพืน้ ฐาน
รหัสวิชา อ32101 ภาษาอังกฤษ 3
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 ภาคเรียนที่ 1

กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ
เวลา 40 ชั่วโมง/ภาคเรียน
จํานวน 1.0 หนวยกิต

ศึกษาประโยคและขอความที่สัมพั นธกับสื่อ ที่ไมใชความเรียงรูปแบบตาง ๆ การระบุ และเขียนสื่ อ
ที่ไมใชความเรียงรูปแบบตาง ๆ ใหสัมพัน ธกับประโยคและขอความที่ฟงหรืออาน ขอมูลเกี่ยวกับตนเองและ
เรื่ อ งต า ง ๆ ใกล ตั ว ประสบการณ สถานการณ ข า ว เหตุ ก ารณ ประเด็ น ที่ อ ยู ในความสนใจของสั ง คม
 โรงเรียนการุงวิทยาคม

อําเภอบานไร จังหวัดอุทัยธานี



และการสื่อสารอยางตอเนื่องและเหมาะสม การเลือกใชภาษา น้ําเสียง และกิริยาทาทางที่เหมาะกับระดับ
ของบุคคล โอกาสและสถานที่ ตามมารยาทสังคมและวัฒ นธรรมของเจาของภาษา กิจกรรมทางภาษาและ
วัฒ นธรรม ความแตกตางระหวางโครงสรางประโยค ขอความ สํานวน คําพังเพย สุภาษิตและบทกลอนของ
ภาษาต า งประเทศและภาษาไทย ข อ มู ล ที่ เกี่ ย วข อ งกั บ กลุ ม สาระการเรี ย นรู อื่ น จากแหล ง เรี ย นรู ต า งๆ
การใชภาษาตางประเทศสื่อสารในสถานการณจริงและสถานการณจําลองที่เกิดขึ้น ในหองเรียน สถานศึกษา
ชุมชนและสังคม ตลอดจนการใชภาษาตางประเทศในการสืบคน คนควา รวบรวม วิเคราะหและสรุปความรู
ขอมูลตาง ๆ จากสื่อและแหลงการเรียนรูตาง ๆ การศึกษาตอและประกอบอาชีพ การเผยแพร ประชาสัมพันธ
ขอมูล ขาวสารของโรงเรียนชุมชน ทองถิ่นและประเทศชาติเปนภาษาตางประเทศ
โดยใช ทั ก ษะกระบวนการฟ ง พู ด อ า น เขี ย น การฝ ก ปฏิ บั ติ การสื บ ค น การรวบรวม บั น ทึ ก
เปรี ย บเที ย บ วิ เ คราะห การสรุ ป ความรู อธิ บ าย อภิ ป ราย แสดงความคิ ด เห็ น รวม การเผยแพ ร
และประชาสัมพันธขอมูล ขาวสาร
เพื่ อใหมีความรูความเขาใจ สามารถใชภาษาอัง กฤษเพื่ อการสื่อสารไดอยางถูกตอง คลองแคลวทั้ ง
ทักษะการฟง การพูด การอานและการเขียน ตลอดจนมีสมรรถนะสําคัญ และคุณ ลักษณะที่พึงประสงคตาม
ที่หลักสูตรกําหนด
ตัวชี้วัด
ต 1.1 ม.4-6/3

ต 1.2

ม.4-6/1

ต 2.1

ม.4-6/1

ต 2.1
ต 2.2

ม.4-6/3
ม.4-6/1

ต 2.2

ม.4-6/2

ต 3.1

ม.4-6/1

อธิบายและเขียนประโยคและขอความใหสัมพันธกับสื่อที่ไมใชความเรียง รูปแบบตางๆ
ที่อาน รวมทั้งระบุและเขียนสื่อที่ไมใชความเรียงรูปแบบตางๆ ใหสัมพันธกับประโยค
และขอความที่ฟงหรืออาน
สนทนาและเขียนโตตอบขอมูลเกี่ยวกับตนเองและเรื่องตาง ๆ ใกลตัว
ประสบการณ สถานการณ ขาว / เหตุการณ ประเด็นที่อยูในความสนใจของ
สังคม และสื่อสารอยางตอเนื่องและเหมาะสม
เลื อกใช ภาษา น้ํ าเสี ยง และกิ ริ ย าท าทางเหมาะกั บระดั บของบุ คคล โอกาส
และสถานที่ ตามมารยาทสังคมและวัฒนธรรมของเจาของภาษา
เขารวม แนะนํา และจัดกิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรมอยางเหมาะสม
อธิบาย/เปรียบเทียบความแตกตางระหวางโครงสรางประโยค ขอความ สํานวน
คําพังเพย สุภาษิต และบทกลอนของภาษาตางประเทศและภาษาไทย
วิเคราะห/อภิปราย ความเหมือนและความแตกตางระหวางวิถีชีวิต ความเชื่อและ
วัฒนธรรมของเจาของภาษากับของไทยและนําไปใชอยางมีเหตุผล
คน ควา/สืบคน บั นทึก สรุปและแสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับขอมูลที่ เกี่ยวของกับกลุ ม
สาระการเรียนรูอื่น จากแหลงเรียนรูตางๆ และนําเสนอดวยการพูดและการเขียน
 โรงเรียนการุงวิทยาคม

อําเภอบานไร จังหวัดอุทัยธานี



ต 4.1

ม.4-6/1

ต 4.2

ม.4-6/1

ต 4.2

ม.4-6/2

ใชภาษาสื่อสารในสถานการณจริง/สถานการณจําลองที่เกิดขึ้นในหองเรียน
สถานศึกษา ชุมชนและสังคม
ใชภาษาตางประเทศในการสืบคน/คนควา รวบรวม วิเคราะห และสรุปความรู/
ขอมูลตางๆ จากสื่อและแหลงการเรียนรูตางๆ ในการศึกษาตอและประกอบอาชีพ
เผยแพร/ประชาสัมพันธ ขอมูล ขาวสารของโรงเรียน ชุมชน และทองถิ่น/
ประเทศชาติ เปนภาษาตางประเทศ

รวม 10 ตัวชี้วัด

 โรงเรียนการุงวิทยาคม

อําเภอบานไร จังหวัดอุทัยธานี



คําอธิบายรายวิชาพืน้ ฐาน
รหัสวิชา อ32102 ภาษาอังกฤษ 4
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 ภาคเรียนที่ 2

กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ
เวลา 40 ชั่วโมง/ภาคเรียน
จํานวน 1.0 หนวยกิต

ศึ ก ษาคํ า ศั พ ท สํ า นวน ประโยคและข อ ความที่ ใ ช ใ นการขอและให ข อ มู ล บรรยาย อธิ บ าย
เปรี ย บเที ย บและแสดงความคิ ด เห็ น เกี่ ย วกั บ เรื่ อ ง ประเด็ น ข า ว เหตุ ก ารณ ที่ ฟ ง และอ าน ภาษาที่ ใช ใ น
การบรรยายความรู สึ ก และแสดงความคิ ด เห็ น และให เหตุ ผ ลประกอบเกี่ ย วกั บ เรื่ อ งต า ง ๆ กิ จ กรรม
ประสบการณ ขาวและเหตุ การณ การเลือ กใช ภาษา น้ําเสียง และกิริยาท าทางเหมาะกับระดั บของบุ คคล
โอกาสและสถานที่ตามมารยาทสังคมและวัฒนธรรมของเจาของภาษา กิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรม ความ
แตกตางระหวางโครงสรางประโยค ขอความ สํานวน คําพังเพย สุภาษิตและบทกลอนของภาษาตางประเทศ
และภาษาไทย ขอมูลที่เกี่ยวของกับกลุมสาระการเรียนรูอื่นจากแหลง เรียนรูตางๆ การใชภาษาตางประเทศ
สื่อสารในสถานการณจริงและสถานการณจําลองที่เกิดขึ้นในหองเรียน สถานศึกษา ชุมชนและสังคม ตลอดจน
การใชภาษาตางประเทศในการสืบคน คนควา รวบรวม วิเคราะหและสรุปความรู ขอมูลตาง ๆ จากสื่อและ
แหลง การเรียนรูตาง ๆ การศึ กษาต อและประกอบอาชีพ การเผยแพร ประชาสัม พัน ธขอมู ล ขาวสารของ
โรงเรียนชุมชน ทองถิ่นและประเทศชาติเปนภาษาตางประเทศ
โดยใช ทั ก ษะกระบวนการฟ ง พู ด อ า น เขี ย น การฝ ก ปฏิ บั ติ การสื บ ค น การรวบรวม บั น ทึ ก
เปรี ย บเที ย บ วิ เ คราะห การสรุ ป ความรู อธิ บ าย อภิ ป ราย แสดงความคิ ด เห็ น รวม การเผยแพ ร
และประชาสัมพันธขอมูล ขาวสาร
เพื่ อใหมีความรูความเขาใจ สามารถใชภาษาอัง กฤษเพื่ อการสื่อสารไดอยางถูกตอง คลองแคลวทั้ ง
ทักษะการฟง การพูด การอานและการเขียน ตลอดจนมีสมรรถนะสําคัญ และคุณ ลักษณะที่พึงประสงคตาม
ที่หลักสูตรกําหนด
ตัวชี้วัด
ต 1.2 ม.4-6/4
ต 2.1

ม.4-6/1

ต 2.1
ต 2.2

ม.4-6/3
ม.4-6/1

พูดและเขียนเพื่อขอและใหขอมูล บรรยาย อธิบาย เปรียบเทียบ และแสดงความคิดเห็น
เกี่ยวกับเรื่อง/ประเด็น/ขาว/เหตุการณที่ฟงและอานอยางเหมาะสม
เลื อกใช ภาษา น้ํ าเสี ยง และกิ ริ ย าท าทางเหมาะกั บระดั บ ของบุ คคล โอกาส
และสถานที่ ตามมารยาทสังคมและวัฒนธรรมของเจาของภาษา
เขารวม แนะนํา และจัดกิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรมอยางเหมาะสม
อธิบาย/เปรียบเทียบความแตกตางระหวางโครงสรางประโยค ขอความ สํานวน
คําพังเพย สุภาษิต และบทกลอนของภาษาตางประเทศและภาษาไทย
 โรงเรียนการุงวิทยาคม

อําเภอบานไร จังหวัดอุทัยธานี



ต 2.2

ม.4-6/2

ต 3.1

ม.4-6/1

ต 4.1

ม.4-6/1

ต 4.2

ม.4-6/1

ต 4.2

ม.4-6/2

วิเคราะห/อภิปราย ความเหมือนและความแตกตางระหวางวิถีชีวิต ความเชื่อและ
วัฒนธรรมของเจาของภาษากับของไทยและนําไปใชอยางมีเหตุผล
คน ควา/สืบคน บั นทึก สรุปและแสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับขอมูลที่ เกี่ยวของกับกลุ ม
สาระการเรียนรูอื่น จากแหลงเรียนรูตางๆ และนําเสนอดวยการพูดและการเขียน
ใชภาษาสื่อสารในสถานการณจริง/สถานการณจําลองที่เกิดขึ้นในหองเรียน
สถานศึกษา ชุมชนและสังคม
ใชภาษาตางประเทศในการสืบคน/คนควา รวบรวม วิเคราะห และสรุปความรู/
ขอมูลตางๆ จากสื่อและแหลงการเรียนรูตางๆ ในการศึกษาตอและประกอบ
อาชีพ
เผยแพร/ประชาสัมพันธ ขอมูล ขาวสารของโรงเรียน ชุมชน และทองถิ่น/
ประเทศชาติ เปนภาษาตางประเทศ

รวม 9 ตัวชี้วัด

 โรงเรียนการุงวิทยาคม

อําเภอบานไร จังหวัดอุทัยธานี



คําอธิบายรายวิชาพืน้ ฐาน
รหัสวิชา อ33101 ภาษาอังกฤษ 5
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 ภาคเรียนที่ 1

กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ
เวลา 40 ชั่วโมง/ภาคเรียน
จํานวน 1.0 หนวยกิต

ศึกษาการจับใจความสําคัญ การวิเคราะหความ การสรุปความ การตีความและแสดงความคิดเห็นจาก
การฟงและอานเรือ่ งที่เปนสารคดีและบันเทิงคดี พรอมทั้งใหเหตุผลและยกตัวอยางประกอบ การนําเสนอขอมูล
เกี่ ย วกั บ ตนเอง ประสบการณ ข า ว เหตุ ก ารณ เรื่ อ งและประเด็ น ต า ง ๆ ที่ อ ยู ในความสนใจของสั ง คม
การเลือกใชภาษา น้ําเสียง และกิริยาทาทางที่เหมาะกับระดับของบุคคล โอกาสและสถานที่ตามมารยาทสังคม
และวั ฒ นธรรม วิถี ชีวิ ต ความคิ ด ความเชื่ อ และที่ มาของขนบธรรมเนี ยมและประเพณี ข องเจ าของภาษา
กิจกรรมทางภาษาและวัฒ นธรรม ความแตกต างระหวางโครงสรางประโยค ข อความ สํ านวน คําพั ง เพย
สุภ าษิ ต และบทกลอนของภาษาตางประเทศและภาษาไทย ขอ มู ลที่ เกี่ย วข องกั บ กลุ ม สาระการเรีย นรูอื่ น
จากแหลงเรียนรูตางๆ การใชภาษาตางประเทศสื่อสารในสถานการณจริงและสถานการณจําลองที่เกิดขึ้น ใน
หองเรียน สถานศึ กษา ชุมชนและสัง คม ตลอดจนการใชภ าษาตางประเทศในการสืบ คน คน ควา รวบรวม
วิเคราะหและสรุปความรู ขอมูลตาง ๆ จากสื่อและแหลงการเรียนรูตาง ๆ การศึกษาตอและประกอบอาชีพ
การเผยแพร ประชาสัมพันธขอมูล ขาวสารของโรงเรียนชุมชน ทองถิ่นและประเทศชาติเปนภาษาตางประเทศ
โดยใช ทั ก ษะกระบวนการฟ ง พู ด อ า น เขี ย น การฝ ก ปฏิ บั ติ การสื บ ค น การรวบรวม บั น ทึ ก
เปรี ย บเที ย บ วิ เ คราะห การสรุ ป ความรู อธิ บ าย อภิ ป ราย แสดงความคิ ด เห็ น รวม การเผยแพ ร
และประชาสัมพันธขอมูล ขาวสาร
เพื่อใหมีความรู ความเขาใจ สามารถใชภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารไดอยางถูกตอง คลองแคลวทั้ง
ทักษะการฟง การพูด การอานและการเขียน ตลอดจนมีสมรรถนะสําคัญ และคุณ ลักษณะที่พึงประสงคตาม
ที่หลักสูตรกําหนด
 โรงเรียนการุงวิทยาคม

อําเภอบานไร จังหวัดอุทัยธานี



ตัวชี้วัด
ต 1.1 ม.4-6/4
ต 1.3

ม.4-6/1

ต 2.1

ม.4-6/1

ต 2.1

ม.4-6/2

ต 2.1
ต 2.2

ม.4-6/3
ม.4-6/1

ต 2.2

ม.4-6/2

ต 3.1

ม.4-6/1

ต 4.1

ม.4-6/1

ต 4.2

ม.4-6/1

ต 4.2

ม.4-6/2

จับใจความสําคัญ วิเคราะหความสรุปความ ตีความ และแสดงความคิดเห็นจาก การฟง
และอานเรื่องที่เปนสารคดีและบันเทิงคดี พรอมทั้งใหเหตุผลและยกตัวอยางประกอบ
พูดและเขียนนําเสนอขอมูลเกี่ยวกับตนเอง ประสบการณ ขาว/เหตุการณ เรื่อง
และประเด็นตางๆ ตามความสนใจของสังคม
เลื อกใช ภาษา น้ํ าเสี ยง และกิ ริ ย าท าทางเหมาะกั บระดั บของบุ คคล โอกาส
และสถานที่ ตามมารยาทสังคมและวัฒนธรรมของเจาของภาษา
อธิบาย/อภิปรายวิถีชีวิต ความคิด ความเชื่อและที่มาของขนบธรรมเนียม และ
ประเพณีของเจาของภาษา
เขารวม แนะนํา และจัดกิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรมอยางเหมาะสม
อธิบาย/เปรียบเทียบความแตกตางระหวางโครงสรางประโยค ขอความ สํานวน
คําพังเพย สุภาษิต และบทกลอนของภาษาตางประเทศและภาษาไทย
วิ เ คราะห / อภิ ป ราย ความเหมื อ นและความแตกต า งระหว า งวิ ถี ชี วิ ต ความเชื่ อ
และวัฒนธรรมของเจาของภาษากับของไทยและนําไปใชอยางมีเหตุผล
คน ควา/สืบคน บั นทึก สรุปและแสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับขอมูลที่ เกี่ยวของกับกลุ ม
สาระการเรียนรูอื่น จากแหลงเรียนรูตางๆ และนําเสนอดวยการพูดและการเขียน
ใชภาษาสื่อสารในสถานการณจริง/สถานการณจําลองที่เกิดขึ้นในหองเรียน
สถานศึกษา ชุมชนและสังคม
ใชภาษาตางประเทศในการสืบคน/คนควา รวบรวม วิเคราะห และสรุปความรู/
ขอมูลตางๆ จากสื่อและแหลงการเรียนรูตางๆ ในการศึกษาตอและประกอบ
อาชีพ
เผยแพร/ประชาสัมพันธ ขอมูล ขาวสารของโรงเรียน ชุมชน และทองถิ่น/
ประเทศชาติ เปนภาษาตางประเทศ
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คําอธิบายรายวิชาพืน้ ฐาน
รหัสวิชา อ33102 ภาษาอังกฤษ 6
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 ภาคเรียนที่ 2

กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ
เวลา 40 ชั่วโมง/ภาคเรียน
จํานวน 1.0 หนวยกิต

ศึ ก ษาการสรุ ป ใจความสํ า คั ญ แก น สาระที่ ไ ด จ ากการวิ เคราะห เรื่ อ ง กิ จ กรรม ข า ว เหตุ ก ารณ
และสถานการณ ต ามความสนใจ การแสดงความคิ ด เห็ น เกี่ ย วกั บ กิ จ กรรม ประสบการณ แ ละเหตุ ก ารณ
ทั้งในทองถิ่น สังคมและโลก พรอมทั้งใหเหตุผลและยกตัวอยางประกอบ การเลือกใชภาษา น้ําเสียงและกิริยา
ทาทางที่เหมาะกับระดับของบุคคล โอกาสและสถานที่ตามมารยาทสังคมและวัฒ นธรรมของเจาของภาษา
วิถีชีวิต ความคิด ความเชื่อและที่มาของขนบธรรมเนียมและประเพณี ของเจาของภาษา กิจกรรมทางภาษา
และวัฒ นธรรม ความแตกตางระหวางโครงสรางประโยค ขอความ สํานวน คําพังเพย สุภาษิตและบทกลอน
ของภาษาตางประเทศและภาษาไทย ข อมู ลที่ เกี่ ยวขอ งกับ กลุมสาระการเรียนรูอื่ นจากแหล ง เรียนรูต างๆ
การใชภาษาตางประเทศสื่อสารในสถานการณจริงและสถานการณจําลองที่เกิดขึ้น ในหองเรียน สถานศึกษา
ชุมชนและสังคม ตลอดจนการใชภาษาตางประเทศในการสืบคน คนควา รวบรวม วิเคราะหและสรุปความรู
 โรงเรียนการุงวิทยาคม
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ข อ มู ล ต า ง ๆ จากสื่ อ และแหล ง การเรี ย นรู ต า ง ๆ การศึ ก ษาต อ และประกอบอาชี พ การเผยแพร
ประชาสัมพันธขอมูล ขาวสารของโรงเรียนชุมชน ทองถิ่นและประเทศชาติเปนภาษาตางประเทศ
โดยใช ทั ก ษะกระบวนการฟ ง พู ด อ า น เขี ย น การฝ ก ปฏิ บั ติ การสื บ ค น การรวบรวม บั น ทึ ก
เปรี ย บเที ย บ วิ เ คราะห การสรุ ป ความรู อธิ บ าย อภิ ป ราย แสดงความคิ ด เห็ น รวม การเผยแพ ร
และประชาสัมพันธขอมูล ขาวสาร
เพื่ อใหมีความรูความเขาใจ สามารถใชภาษาอัง กฤษเพื่ อการสื่อสารไดอยางถูกตอง คลองแคลวทั้ ง
ทักษะการฟง การพูด การอานและการเขียน ตลอดจนมีสมรรถนะสําคัญ และคุณ ลักษณะที่พึงประสงคตาม
ที่หลักสูตรกําหนด
ตัวชี้วัด
ต 1.3 ม.4-6/2
ต 1.3

ม.4-6/3

ต 2.1

ม.4-6/1

ต 2.1

ม.4-6/2

ต 2.1
ต 2.2

ม.4-6/3
ม.4-6/1

ต 2.2

ม.4-6/2

ต 3.1

ม.4-6/1

ต 4.1

ม.4-6/1

ต 4.2

ม.4-6/1

ต 4.2

ม.4-6/2

พูดและเขียนสรุปใจความสําคัญ/แกนสาระที่ไดจากการวิเคราะหเรื่อง กิจกรรม
ขาว เหตุการณ และสถานการณตามความสนใจ
พูดและเขียนแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับกิจกรรม ประสบการณ และเหตุการณ
ทั้งในทองถิ่น สังคม และโลก พรอมทั้งใหเหตุผลและยกตัวอยางประกอบ
เลือกใชภาษา น้ํ าเสี ยง และกิริยาท าทางเหมาะกั บระดั บของบุ คคล โอกาส และสถานที่
ตามมารยาทสังคมและวัฒนธรรมของเจาของภาษา
อธิบาย/อภิปรายวิถีชีวิต ความคิด ความเชื่อและที่มาของขนบธรรมเนียม
และประเพณีของเจาของภาษา
เขารวม แนะนํา และจัดกิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรมอยางเหมาะสม
อธิบาย/เปรียบเทียบความแตกตางระหวางโครงสรางประโยค ขอความ สํานวน
คําพังเพย สุภาษิต และบทกลอนของภาษาตางประเทศและภาษาไทย
วิเคราะห/อภิปราย ความเหมือนและความแตกตางระหวางวิถีชีวิต ความเชื่อ
และวัฒนธรรมของเจาของภาษากับของไทยและนําไปใชอยางมีเหตุผล
คน ควา/สืบคน บั นทึก สรุปและแสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับขอมูลที่ เกี่ยวของกับกลุ ม
สาระการเรียนรูอื่น จากแหลงเรียนรูตางๆ และนําเสนอดวยการพูดและการเขียน
ใชภาษาสื่อสารในสถานการณจริง/สถานการณจําลองที่เกิดขึ้นในหองเรียน สถานศึกษา
ชุมชนและสังคม
ใชภาษาตางประเทศในการสืบคน/คนควา รวบรวม วิเคราะห และสรุปความรู/ขอมูล
ตางๆ จากสื่อและแหลงการเรียนรูตางๆ ในการศึกษาตอและประกอบอาชีพ
เผยแพร/ประชาสัมพันธ ขอมูล ขาวสารของโรงเรียน ชุมชน และทองถิ่น/
ประเทศชาติ เปนภาษาตางประเทศ
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