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ความน า 
 

กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศใช้มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
วิทยาศาสตร์และสาระภูมิศาสตร์ในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม(ฉบับปรับปรุง พ.ศ.
2560) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551ตามค าสั่งกระทรวงศึกษาธิการที่ สพฐ. 
1239/2560 ลงวันที่ 7 สิงหาคม 2560 และค าสั่งส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ที่ 30/2561 ลง
วันที่ 5 มกราคม 2561 ให้เปลี่ยนแปลงมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560)  โดยมีค าสั่งให้โรงเรียนด าเนินการใช้หลักสูตรในปีการศึกษา 2561 โดยให้
ใช้ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ตั้งแต่ปีการศึกษา2561เป็นต้นมา ให้เป็นหลักสูตรแกนกลางของประเทศ โดย
ก าหนดจุดหมาย และมาตรฐานการเรียนรู้เป็นเป้าหมายและกรอบทิศทางในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนมีพัฒนาการ
เต็มตามศักยภาพ มีคุณภาพและมีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 เพ่ือให้สอดคล้องกับนโยบายและเป้าหมาย
ของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
โรงเรียนจึงได้ท าการปรับปรุงหลักสูตรโพธิ์ชัยชนูปถัมภ์พ.ศ.2553 (ฉบับปรับปรุงพ.ศ.2561/1)ตามหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551ในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
และสาระภูมิศาสตร์ในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม เพ่ือน าไปใช้ประโยชน์และเป็น
กรอบในการวางแผนและพัฒนาหลักสูตรของสถานศึกษาและจัดการเรียนการสอน โดยมีเป้าหมายในการพัฒนา
คุณภาพผู้เรียน ให้มีกระบวนการน าหลักสูตรไปสู่การปฏิบัติ  โดยมีการก าหนดวิสัยทัศน์  จุดหมาย  สมรรถนะ
ส าคัญของผู้เรียน  คุณลักษณะอันพึงประสงค์  มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด  โครงสรา้งเวลาเรียน  ตลอดจน
เกณฑ์การวัดประเมินผลให้มีความสอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้  เปิดโอกาสให้โรงเรียนสามารถก าหนด
ทิศทางในการจัดท าหลักสูตรการเรียนการสอนในแต่ละระดับตามความพร้อมและจุดเน้น  โดยมีกรอบแกนกลาง
เป็นแนวทางท่ีชัดเจนเพ่ือตอบสนองนโยบายไทยแลนด์ 4.0  มีความพร้อมในการก้าวสู่สังคมคุณภาพ มีความรู้
อย่างแท้จริง  และมีทักษะในศตวรรษท่ี 21 
 มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดที่ก าหนดไว้ในเอกสารนี้ ช่วยท าให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในทุกระดับเห็น
ผลคาดหวังที่ต้องการในการพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนที่ชัดเจนตลอดแนว ซึ่งจะสามารถช่วยให้หน่วยงานที่
เกี่ยวข้องในระดับท้องถิ่นและสถานศึกษาร่วมกันพัฒนาหลักสูตรได้อย่างมั่นใจ ท าให้การจัดท าหลักสูตรในระดับ
สถานศึกษามีคุณภาพและมีความเป็นเอกภาพยิ่งขึ้น อีกทั้งยังช่วยให้เกิดความชัดเจนเรื่องการวัดและประเมินผล
การเรียนรู้ และช่วยแก้ปัญหาการเทียบโอนระหว่างสถานศึกษา ดังนั้นในการพัฒนาหลักสูตรในทุกระดับตั้งแต่
ระดับชาติจนกระทั่งถึงสถานศึกษา จะต้องสะท้อนคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดที่ก าหนดไว้ใน
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน รวมทั้งเป็นกรอบทิศทางในการจัดการศึกษาทุกรูปแบบ และครอบคลุม
ผู้เรียนทุกกลุ่มเป้าหมายในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน   
 
 การจัดหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐานจะประสบความส าเร็จตามเป้าหมายที่คาดหวังได้ ทุกฝ่าย  ที่
เกี่ยวข้องทั้งระดับชาติ ชุมชน ครอบครัว และบุคคลต้องร่วมรับผิดชอบ โดยร่วมกันท างานอย่างเป็นระบบ และ
ต่อเนื่อง ในการวางแผน ด าเนินการ ส่งเสริมสนับสนุน ตรวจสอบ ตลอดจนปรับปรุงแก้ไข เพื่อพัฒนาเยาวชนของ
ชาติไปสู่คุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู้ที่ก าหนดไว้ 
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วิสัยทัศน์หลักสูตร(Course Vision ) 

 หลักสูตรโรงเรียนโพธิ์ชัยชนปูถัมภ์พ.ศ. 2553 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2561/1) ตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช  2551  เป็นหลักสูตรที่มุ่งพัฒนาผู้เรียนทุกคนเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้สู่
มาตรฐานสากลและเป็นมนุษย์ที่มีความสมดุลทั้งร่างกาย  ความรู้คู่คุณธรรม  มีความเป็นผู้น าของสังคมมีจิตส านึก
ในความเป็นพลเมืองไทยและเป็นพลโลกโดยใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงยึดมั่นในการปกครองตาม
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข  มีความรู้และทักษะพ้ืนฐานสามารถใช้นวัตกรรมและ
เทคโนโลยีรวมทั้งเจตคติที่จ าเป็นต่อการศึกษาในการประกอบอาชีพและการศึกษาตลอดชีวิตโดยมุ่งเน้นผู้เรียนเป็น
ส าคัญบนพื้นฐานความเชื่อว่าทุกคนสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้เต็มตามศักยภาพ 

เป้าประสงค์หลักสูตร (Course Objectives) 
1.เพ่ือให้ผู้เรียนทุกคนได้รับการปลูกฝังคุณธรรม  จริยธรรม  มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์  มีการพัฒนา

เต็มตามศักยภาพ  มีทักษะชีวิต  มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตดี  น าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนว
ทางการด าเนินชีวิต  เป็นผู้น าที่ดีของสังคมและมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีเพ่ือการเรียนรู้และการสื่อสาร
อย่างหลากหลาย  ผู้เรียนมีศักยภาพเป็นพลโลก (Word Citizen) 

2.เพ่ือให้สถานศึกษามีระบบการบริหารและจัดการศึกษาด้วยระบบคุณภาพ (Quality System 
Management)  เพื่อรองรับการกระจายอ านาจอย่างทั่วถึง 

3.เพ่ือให้บุคลากรทุกคนมีทักษะวิชาชีพในการพัฒนาการเรียนการสอนและใช้นวัตกรรมเทคโนโลยีที่ 
ทันสมัยยกระดับการจัดการเรียนการสอนเทียบเคียงมาตรฐานสากล (Word  Class standard) 
4.เพ่ือให้การใช้งบประมาณและทรัพยากรของทุกหน่วยงานเป็นไปตามเป้าหมายได้ 
อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด 

วิสัยทัศน์โรงเรียน (School Vision) 

         โรงเรียนโพธิ์ชัยชนูปถัมภ์ เป็นสถานศึกษาของชุมชน  เน้นผลผลิตสู่อาเชียน  เรียนรู้ทันเทคโนโลยี 
 กีฬาเยี่ยม  เปี่ยมด้วยวัฒนธรรมไทย  รวมใจตามรอยเศรษฐกิพอเพียง 

พันธกิจโรงเรียน(School Missin) 

 1.  พัฒนาผู้เรียนให้มีศักยภาพเป็นพลโลก 
 2.  พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรมจริยธรรม บนพื้นฐานความเป็นไทยตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 
 3.  ส่งเสริม สนับสนุนครูบุคลกรทางการศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ 
 4.  พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาและจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพตามแนวทางมาตรฐานสากล 
 5.  พัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ มุ่งสู่มาตรฐานสากล 

 6.  พัฒนาโรงเรียนให้มีสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้อย่างหลากหลายและมีคุณภาพ 
 7.  ประสานความร่วมมือระหว่างโรงเรียนกับชุมชน องค์กรภาครัฐ เอกชนในการจัดการศึกษา 
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เป้าหมายโรงเรียน (School  Goal) 

1.ผู้เรียนจบการศึกษาภาคบังคับและการศึกษาขั้นพ้ืนฐานอย่างมีคุณภาพและเป็นพลโลกตามท่ี
โรงเรียนก าหนด 
2.ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม บนพื้นฐานความเป็นไทยตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
3.ครูและบุคลากรทางการศึกษามีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพและมาตรฐานสากล 
4.ครูและบุคลากรทางการศึกษาจัดการเรียนรู้ได้อย่างมีคุณภาพ ตามแนวทางมาตรฐานสากล 
5.โรงเรียนบริหารจัดการศึกษาอย่างเป็นระบบมีประสิทธิภาพ มุ่งสู่มาตรฐานสากล 
6.โรงเรียนมีและจัดสภาพแวดล้อมท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ที่หลากหลายอย่างมีคุณภาพ 
7. โรงเรียนร่วมมือกับชุมชน องค์กรภาครัฐ เอกชนในการจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพ 

สมรรถนะส าคัญและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน 

ในการพัฒนาผู้เรียนตามหลักสูตรโรงเรียนโพธิ์ชัยชนูปถัมภ ์พุทธศักราช 2553 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2561/1) ตาม
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 มุ่งเน้นพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานที่
ก าหนด  ซึ่งจะช่วยให้ผู้เรียนเกิดสมรรถนะส าคัญและคุณลักษณะอันพึงประสงค์  ดังนี้ 

สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน 

หลักสูตรโรงเรียนโพธิ์ชัยชนูปถัมภ์พ.ศ.2553 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2561/1)ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ัน
พ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551มุ่งให้ผู้เรียนเกิดสมรรถนะส าคัญ 5 ประการ ดังนี้ 

 1.ความสามารถในการสื่อสาร เป็นความสามารถในการรับและส่งสาร  มีวัฒนธรรมในการใช้ภาษา
ถ่ายทอดความคิด ความรู้ความเข้าใจ ความรู้สึก และทัศนะของตนเองเพ่ือแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารและ
ประสบการณ์อันจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาตนเองและสังคม การเลือกรับหรือไม่รับข้อมูลข่าวสารด้วยหลัก
เหตุผลและความถูกต้อง ตลอดจนการเลือกใช้วิธีการสื่อสาร ที่มีประสิทธิภาพโดยค านึงถึงผลกระทบที่มีต่อตนเอง
และสังคม 

 2.ความสามารถในการคิดเป็นความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์คิดอย่างสร้างสรรค์  
การคิดอย่างมีวิจารณญาณ และการคิดเป็นระบบ เพ่ือน าไปสู่การสร้างองค์ความรู้หรือสารสนเทศเพ่ือการตัดสินใจ
เกี่ยวกับตนเองและสังคมได้อย่างเหมาะสม 

 3.ความสามารถในการแก้ปัญหา เป็นความสามารถในการแก้ปัญหาและอุปสรรคต่าง ๆ ที่เผชิญได้
อย่างถูกต้องเหมาะสมบนพ้ืนฐานของหลักเหตุผล คุณธรรมและข้อมูลสารสนเทศ เข้าใจความสัมพันธ์และการ
เปลี่ยนแปลงของเหตุการณ์ต่าง ๆ ในสังคม แสวงหาความรู้ ประยุกต์ความรู้มาใช้ในการป้องกันและแก้ไขปัญหา
และมีกาตัดสินใจที่มีประสิทธิภาพโดยค านึงถึงผลกระทบที่เกิดข้ึนต่อตนเอง สังคมและสิ่งแวดล้อม 

 4.ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิตเป็นความสามารถในการน ากระบวนการต่าง ๆ ไปใช้ในการด าเนิน
ชีวิตประจ าวัน การเรียนรู้ด้วยตนเอง การเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง การท างาน และการอยู่ร่วมกันในสังคมด้วยการ
สร้างเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคคล การจัดการปัญหาและความขัดแย้งต่าง ๆ อย่างเหมาะสม การปรับตัวให้
ทันกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมและสภาพแวดล้อม และการรู้จักหลีกเลี่ยงพฤติกรรมไม่พึงประสงค์ที่ส่งผลกระทบ
ต่อตนเองและผู้อื่น 
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 5.ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีเป็นความสามารถในการเลือก และใช้ เทคโนโลยีด้านต่าง ๆ และมี
ทักษะกระบวนการทางเทคโนโลยี เพ่ือการพัฒนาตนเองและสังคมในด้านการเรียนรู้ สื่อสาร การท างาน การ
แก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ ถูกต้อง เหมาะสม และมีคุณธรรม 

คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน 

หลักสูตรโรงเรียนโพธิ์ชัยชนูปถัมภ์พ.ศ.2553 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2561/1) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ เพ่ือให้สามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนในสังคม
ได้อย่างมีความสุข ในฐานะพลเมืองไทยและพลโลก  ดังนี้ 

1.รักษ์ชาติ ศาสน์ กษัตริย์ 
2. ซื่อสัตย์สุจริต 
3.มีวินัย 
4.ใฝ่เรียนรู้ 
5.อยู่อย่างพอเพียง 
6.มุ่งม่ันในการท างาน 
7.รักความเป็นไทย 
8.มีจิตเป็นสาธารณะ 

 
อัตตลักษณ์     “  สุขภาพดี  มีสัมมาคาระ ” 
เอกลักษณ์      “  กีฬาเด่น   เน้นวิชาการ ” 
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สาระและมาตรฐานการเรียนรู้ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 

สาระท่ี  1 ทัศนศิลป์ 

มาตรฐาน ศ 1.1  สร้างสรรค์งานทัศนศิลป์ตามจินตนาการ และความคิดสร้างสรรค์ วิเคราะห์  
วิพากษ์ วิจารณ์ คุณค่างานทัศนศิลป์  ถ่ายทอดความรู้สึก  ความคิดต่องานศิลปะอย่างอิสระ ชื่น
ชม และประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน 

มารฐาน ศ 1.2  เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างทัศนศิลป์ ประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรม เห็นคุณค่างานทัศนศิลป์ที่
เป็นมรดกทางวัฒนธรรม ภูมิปัญญาไทยและสากล 

สาระท่ี 2 ดนตรี 

มาตรฐาน ศ 2.1  เข้าใจและแสดงออกทางดนตรีอย่างสร้างสรรค์ วิเคราะห์ วิพากษ์วิจารณ์คุณค่าดนตรี ถ่ายทอด 
ความรู้สึก ความคิดต่อดนตรีอย่างอิสระ ชื่นชม และประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน 

มาตรฐาน ศ 2.2 เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างดนตรี ประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรม เห็นคุณค่าของดนตรีที่เป็น
มรดกทางวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิปัญญาไทยและสากล 

สาระท่ี 3 นาฏศิลป์ 

มาตรฐาน ศ 3.1 เข้าใจและแสดงออกทางนาฏศิลป์อย่างสร้างสรรค์ วิเคราะห์ วิพากษ์ วิจารณ์คุณค่านาฏศิลป์ถ่าย
ทองความรู้สึก ความคิดอย่างอิสระ ชื่นชม และประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน 

มาตรฐาน ศ 3.2 เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างนาฏศิลป์ ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม เห็นคุณค่าของนาฏศิลป์ที่
เป็นมรดกทางวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิปัญญาไทยและสากล 
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โครงสร้างเวลาเรียน 
หลักสูตรโรงเรียนโพธิ์ชัยชนูปถัมภ์พ.ศ. 2553(ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2561/1)  

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช2551  ก าหนดกรอบโครงสร้างเวลาเรียน ดังนี้ 

กลุ่มสาระการเรียนรู/้กิจกรรม 

เวลาเรียน 

ระดับมัธยมศึกษาตอนตน้ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

ม.1 ม.2 ม.3 ม.4-6 

กลุ่มสาระการเรียนรู ้  

รายวิชาพ้ืนฐาน 

ภาษาไทย 120 (3 นก) 120 (3 นก) 120 (3 นก) 240 (6 นก) 

คณิตศาสตร ์ 120 (3 นก) 120 (3 นก) 120 (3 นก) 240 (6 นก) 

วิทยาศาสตร ์
เทคโนโลย ี

120 (3 นก) 
40 (1 นก) 

120 (3 นก) 
40 (1 นก) 

120 (3 นก) 
40 (1 นก) 

160(4 นก) 
120 (3 นก) 

สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
ประวัติศาสตร ์
 

120 (3 นก) 
40 (1 นก) 

120 (3 นก) 
40 (1 นก) 

120 (3 นก) 
40 (1 นก) 

240 (6 นก) 
80 (2 นก) 

สุขศึกษาและพลศึกษา 80 (2 นก) 80 (2 นก) 80 (2 นก) 120 (3 นก) 

ศิลปะ 80 (2 นก) 80 (2 นก) 80 (2 นก) 120 (3 นก) 

การงานอาชีพ 40 (1 นก) 40 (1 นก) 40 (1 นก) 80 (2 นก) 

ภาษาต่างประเทศ 120 (3 นก) 120 (3 นก) 120 (3 นก) 240 (6 นก) 

รวมเวลาเรียน (รายวิชาพ้ืนฐาน) 880 (22นก) 880 (22นก) 880 (22นก) 1,640 (41 นก) 

     รายวิชาเพ่ิมเติม ปีละไม่น้อยกว่า  200ชม. 
(ไม่น้อยกว่า 5นก) 

ไม่น้อยกว่า1,600 ชม.: 
(ไม่น้อยกว่า 40นก) 

40 นก หน้าท่ีพลเมือง ต้องเรียน  120 (3 นก) 

40 (1 นก) 

40 (1 นก) 

ต้องเรียน  80 (2 นก) 

การศึกษาค้นคว้าอิสระ (IS) ต้องเรียน80 (2 นก) 

80 (2 นก) 

ต้องเรียน80 (2 นก) 

กจิกรรมพัฒนาผู้เรียน  

- กิจกรรมแนะแนว 
- กิจกรรมนักเรียน 
- กิจกรรมเพื่อสังคมและบริการสังคม 

 

 

สาธารณประโยชน์ 

 

120 

 

 

 

 

120 

 

 

 

 

120 

 

 

 

 

360 

 

 

 

รวมเวลากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 120 120 120 360 

รวมเวลาเรียนทั้งหมด ไม่น้อยกว่า 1,200 ชม./ป ี ไม่น้อยกว่า 3,600 ชม. 
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โครงสร้างหลักสูตร 
หลักสูตรโรงเรียนโพธิ์ชัยชนูปถัมภ์ พ.ศ.2553 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2561/1) ตามหลักสูตรแกนกลาง

การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช2551 
ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นห้องเรียนปกติ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
มัธยมศึกษาปีท่ี 1 มัธยมศึกษาปีท่ี 2 มัธยมศึกษาปีท่ี 3 

รวม 
ภาค 1 ภาค 2 ภาค 1 ภาค 2 ภาค 1 ภาค 2 

1. รายวิชาพ้ืนฐาน               

1.1 ภาษาไทย 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 9.0 

1.2 คณติศาสตร ์ 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 9.0 

1.3 วิทยาศาสตร ์ 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 9.0 

- เทคโนโลย ี 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 3.0 

1.4สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 9.0 

- ประวัติศาสตร ์ 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 3.0 

1.5 สุขศึกษา 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 3.0 

- พลศึกษา 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 3.0 

1.6 ศิลปะ 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 6.0 

1.7 การงานอาชีพ 0.5 0.5  0.5 0.5  0.5 0.5  3.0 

1.8 ภาษาตา่งประเทศ 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 9.0 

รวมหน่วยกิตวิชาพ้ืนฐาน 11.0 11.0 11.0 11.0 11.0 11.0 66.0 

2. รายวิชาเพ่ิมเติม               

   2.1 หน้าท่ีพลเมือง 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 3.0 

   2.2 เลือก 2.0 2.0 1.0 1.0 2.0 2.0 10.0 

   2.3การศึกษาค้นคว้าอิสระ (IS) - - 1.0 1.0 - - 2.0 

   2.4ภาษาจีน 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 3.0 

รวมหน่วยกิตวิชาเพ่ิมเติม 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 18.0 

รวมหน่วยกิตท้ังสิ้น 14.0 14.0 14.0 14.0 14.0 14.0 84.0 
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โครงสร้างหลักสูตร 
หลักสูตรโรงเรียนโพธิ์ชัยชนูปถัมภ์ พ.ศ. 2553 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2561/1) 

ตามหลักสตูรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 
ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นห้องเรียนพิเศษ (Gifted Program) 

 กลุ่มสาระการเรียนรู้ มัธยมศึกษาปีท่ี 1 มัธยมศึกษาปีท่ี 2 มัธยมศึกษาปีท่ี 3 รวม 

  ภาค 1 ภาค 2 ภาค 1 ภาค 2 ภาค 1 ภาค 2   

1. รายวิชาพ้ืนฐาน               

1.1 ภาษาไทย 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 9.0 

1.2 คณติศาสตร ์ 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 9.0 

1.3 วิทยาศาสตร ์ 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 9.0 

 - เทคโนโลย ี 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 3.0 

1.4สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 9.0 

 - ประวตัิศาสตร ์ 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 3.0 

1.5 สุขศึกษา 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 3.0 

  - พลศึกษา 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 3.0 

1.6 ศิลปะ 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 6.0 

1.7 การงานอาชีพ 0.5 0.5  0.5 0.5  0.5 0.5  3.0 

1.8 ภาษาตา่งประเทศ 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 9.0 

รวมหน่วยกิตวิชาพ้ืนฐาน 11.0 11.0 11.0 11.0 11.0 11.0 66.0 

2. รายวิชาเพ่ิมเติม               

  2.1 หน้าท่ีพลเมือง 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 3.0 

  2.2 คณิตศาสตร ์ 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 6.0 

  2.3 วิทยาศาสตร ์ 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 6.0 

  2.4 ภาษาอังกฤษ 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 6.0 

  2.5 เลือก 1.0 1.0 
  

1.0 1.0 4.0 

  2.6การศึกษาค้นคว้าอสิระ (IS) - - 1.0 1.0 - - 2.0 

  2.7ภาษาจีน 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 3.0 

รวมหน่วยกิตวิชาเพ่ิมเติม 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 30.0 

รวมหน่วยกิตท้ังสิ้น 16.0 16.0 16.0 16.0 16.0 16.0 94.0 
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โครงสร้างหลักสูตร 
โครงสร้างหลักสูตรโรงเรียนโพธิ์ชัยชนูปถัมภ์   พ.ศ. 2553 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2561/1) 
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช2551 ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 

แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ -  คณิตศาสตร์ ห้องเรียนปกติ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
มัธยมศึกษาปีท่ี 4 มัธยมศึกษาปีท่ี 5 มัธยมศึกษาปีท่ี 6 

รวม 
ภาค 1 ภาค 2 ภาค 1 ภาค 2 ภาค 1 ภาค 2 

1. รายวิชาพ้ืนฐาน               

  1.1 ภาษาไทย 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 6.0 

  1.2 คณิตศาสตร ์ 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 6.0 

  1.3 วิทยาศาสตร ์ 1.0 -  1.0 1.0 1.0 - 4.0 

      -  เทคโนโลย ี 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 3.0 

  1.4 สังคมศึกษาฯ 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 6.0 

      - ประวตัิศาสตร ์ -  0.5  0.5 0.5 - 0.5 2.0 

  1.5สุข/พลศึกษา 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 3.0 

  1.6ศิลปะ 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 3.0 

  1.7การงานอาชีพ 0.5 0.5 - - 0.5 0.5 2.0 

  1.8ภาษาต่างประเทศ 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 6.0 

รวมหน่วยกิตวิชาพ้ืนฐาน 7.0 6.5 7.0 7.0 7.0 6.5 41.0 

2. รายวิชาเพ่ิมเติม               

2.1 หน้าท่ีพลเมือง 0.5 0.5  
 

 
0.5 0.5 2.0 

2.2 การศึกษาค้นคว้าอสิระ (IS) 1.0 1.0 - - - - 2.0 

2.3 คณติศาสตร ์ 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 9.0 

2.4 วิทยาศาสตร ์               

    2.4.1 ฟิสิกส ์ 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 12.0 

    2.4.2 เคม ี 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 9.0 

    2.4.3 ชีววิทยา 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 9.0 

    2.4.4 เลือก - - 0.5 0.5 
 

1.0 2.0 

2.5 ภาษาตา่งประเทศ               

    2.5.1 ภาษาอังกฤษ -  1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 5.0 

    2.5.2 ภาษาจีน - 0.5 -  - - 0.5 1.0 
รวมหน่วยกิจวิชาเพ่ิมเติม 8.0 9.5 8.0 8.0 8.0 9.5 51.0 
        รวมหน่วยกิจทั้งสิ้น 15.0 15.0 15.0 15.0 15.0 15.0 92.0 
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โครงสร้างหลักสูตรโรงเรียนโพธิ์ชัยชนูปถัมภ์   พ.ศ. 2553 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2561/1) 
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช2551 ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 

แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ -  คณิตศาสตร์ ห้องเรียนพิเศษ (Gifted Program) 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
มัธยมศึกษาปีท่ี 4 มัธยมศึกษาปีท่ี 5 มัธยมศึกษาปีท่ี 6 

รวม 
ภาค 1 ภาค 2 ภาค 1 ภาค 2 ภาค 1 ภาค 2 

1. รายวิชาพ้ืนฐาน               

  1.1 ภาษาไทย 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 6.0 

  1.2 คณิตศาสตร ์ 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 6.0 

  1.3 วิทยาศาสตร ์ 1.0 -  1.0 1.0 1.0 - 4.0 

      -  เทคโนโลย ี 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 3.0 

  1.4 สังคมศึกษาฯ 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 6.0 

      - ประวตัิศาสตร ์ -  0.5  0.5 0.5 - 0.5 2.0 

  1.5สุข/พลศึกษา 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 3.0 

  1.6ศิลปะ 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 3.0 

  1.7การงานอาชีพ 0.5 0.5 - - 0.5 0.5 2.0 

  1.8ภาษาต่างประเทศ 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 6.0 

รวมหน่วยกิตวิชาพ้ืนฐาน 7.0 6.5 7.0 7.0 7.0 6.5 41.0 

2. รายวิชาเพ่ิมเติม               

   2.1  หน้าท่ีพลเมือง 
 

0.5  0.5 0.5  
0.5 2.0 

   2.2  การศึกษาค้นคว้าอิสระ (IS) 1.0 1.0 - - - - 2.0 

   2.3 คณิตศาสตร ์ 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 9.0 

   2.4 วิทยาศาสตร ์               

       2.4.1 ฟิสิกส ์ 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 12.0 

       2.4.2 เคม ี 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 9.0 

       2.4.3 ชีววิทยา 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 9.0 

2.4.4 เลือก     1.0 1.0  1.0   1.0  4.0 

   2.5 ภาษาต่างประเทศ 
       

       2.5.1 ภาษาอังกฤษ 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 6.0 

       2.5.2 ภาษาจีน 0.5 0.5 -  - 0.5 0.5 2.0 

รวมหน่วยกิตวิชาเพ่ิมเติม 9.0 9.5 9.0 9.0 9.0 9.5 55.0 

รวมหน่วยกิตท้ังสิ้น 16.0 16.0 16.0 16.0 16.0 16.0 96.0 
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โครงสร้างหลักสูตรโรงเรียนโพธิ์ชัยชนูปถัมภ์   พ.ศ. 2553 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2561/1) 
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช2551 ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 

แผนการเรียนภาษา – ศิลป์  

กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
มัธยมศึกษาปีท่ี 4 มัธยมศึกษาปีท่ี 5 มัธยมศึกษาปีท่ี 6 

รวม 
ภาค 1 ภาค 2 ภาค 1 ภาค 2 ภาค 1 ภาค 2 

1. รายวิชาพ้ืนฐาน               

  1.1 ภาษาไทย 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 6.0 

  1.2 คณิตศาสตร ์ 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 6.0 

  1.3 วิทยาศาสตร ์ 1.0 -  1.0 1.0 1.0 - 4.0 

      -  เทคโนโลย ี 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 3.0 

  1.4 สังคมศึกษาฯ 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 6.0 

      - ประวตัิศาสตร ์ -  0.5  0.5 0.5 - 0.5 2.0 

  1.5สุข/พลศึกษา 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 3.0 

  1.6ศิลปะ 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 3.0 

  1.7การงานอาชีพ 0.5 0.5 - - 0.5 0.5 2.0 

  1.8ภาษาต่างประเทศ 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 6.0 

รวมหน่วยกิตวิชาพ้ืนฐาน 7.0 6.5 7.0 7.0 7.0 6.5 41.0 

2. รายวิชาเพ่ิมเติม               

2.1หน้าท่ีพลเมือง 
 

0.5  0.5 0.5  
0.5 2.0 

2.2การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง IS 1.0 1.0 - - - - 2.0 

2.3 ภาษาไทย 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 6.0 

2.4 สังคมศึกษา 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 6.0 

2.5 วิทยาศาสตร ์ 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 6.0 

2.6  ศิลปะ 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 6.0 

2.7  อาชีพ 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 6.0 

2.8 ภาษาต่างประเทศ               

2.8.1 ภาษาอังกฤษ 0.5 0.5 1.0 1.0 1.0 1.0 5.0 

2.8.2ภาษาจีน - - -  - 0.5 0.5 1.0 

2.9 พลศึกษา 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 3.0 

รวมหน่วยกิตวิชาเพ่ิมเติม 7.0 7.5 7.0 7.0 7.0 7.5 43.0 

รวมหน่วยกิตท้ังสิ้น 14.0 14.0 14.0 14.0 14.0 14.0 84.0 
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โครงสร้างหลักสูตรโรงเรียนโพธิ์ชัยชนูปถัมภ์   พ.ศ. 2553 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2561/1) 
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช2551 ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 

แผนการเรียนภาษา(ทวิศึกษา) 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
มัธยมศึกษาปีท่ี 4 มัธยมศึกษาปีท่ี 5 มัธยมศึกษาปีท่ี 6 

รวม 
ภาค 1 ภาค 2 ภาค 1 ภาค 2 ภาค 1 ภาค 2 

1. รายวิชาพ้ืนฐาน               

  1.1 ภาษาไทย 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 6.0 

  1.2 คณิตศาสตร ์ 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 6.0 

  1.3 วิทยาศาสตร ์ 1.0 -  1.0 1.0 1.0 - 4.0 

      -  เทคโนโลย ี 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 3.0 

  1.4 สังคมศึกษาฯ 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 6.0 

      - ประวตัิศาสตร ์ -  0.5  0.5 0.5 - 0.5 2.0 

  1.5สุข/พลศึกษา 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 3.0 

  1.6ศิลปะ 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 3.0 

  1.7การงานอาชีพ 0.5 0.5 - - 0.5 0.5 2.0 

  1.8ภาษาต่างประเทศ 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 6.0 

รวมหน่วยกิตวิชาพ้ืนฐาน 7.0 6.5 7.0 7.0 7.0 6.5 41.0 

2. รายวิชาเพ่ิมเติม               

2.1หน้าท่ีพลเมือง 
 

0.5  0.5 0.5  
0.5 2.0 

2.2การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง IS 1.0 1.0 - - - - 2.0 

2.3 ภาษาไทย 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 6.0 

2.4 สังคมศึกษา 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 6.0 

2.5 วิทยาศาสตร ์ 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 6.0 

2.6  ศิลปะ 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 6.0 

2.7  อาชีพ 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 6.0 

2.8 ภาษาต่างประเทศ               

2.8.1 ภาษาอังกฤษ 0.5 0.5 1.0 1.0 1.0 1.0 5.0 

2.8.2ภาษาจีน - - -  - 0.5 0.5 1.0 

2.9 พลศึกษา 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 3.0 

รวมหน่วยกิตวิชาเพ่ิมเติม 7.0 7.5 7.0 7.0 7.0 7.5 43.0 

รวมหน่วยกิตท้ังสิ้น 14.0 14.0 14.0 14.0 14.0 14.0 84.0 
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โครงสร้างหลักสูตรโรงเรียนโพธิ์ชัยชนูปถัมภ์พ.ศ. 2553 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2561/1)  
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช2551 ระดบัมัธยมศึกษาตอนต้น 

 (ห้องเรียนปกต)ิ 
 

  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่1(ภาคเรียนที่1)  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่1(ภาคเรียนที่2)  
    

เวลาเรียน 
   เวลาเรียน  

  
รายวิชา/กิจกรรม 

  
รายวิชา/กิจกรรม 

 
หน่วยกิต 

 
   

หน่วยกิต (ชม. 
   

       
(ชม.) 

 
         
  รายวิชาพื้นฐาน  11.0 (440) รายวิชาพื้นฐาน  11.0 (440)  
  ท21101 ภาษาไทย 1 1.5(60) ท21102 ภาษาไทย 2 1.5(60)  
  ค21101 คณิตศาสตร1์ 1.5(60) ค21102 คณิตศาสตร์2 1.5(60)  
  ว21101 วิทยาศาสตร์1 1.5(60) ว21102 วิทยาศาสตร์2 1.5(60)  
  ว21103 การออกแบบและเทคโนโลยี1 0.5 (20) ว21104 วิทยาการค านวณ1 0.5 (20)  
  ส21101 สังคมศึกษา1 1.5(60) ส21102 สังคมศึกษา2 1.5(60)  
  ส21103 ประวัติศาสตร ์ 0.5 (20) ส21104 ประวัติศาสตร ์ 0.5 (20)  
  พ21101 สุขศึกษาและพลศึกษา 1.0(40) พ21101 สุขศึกษาและพลศึกษา 1.0(40)  
  ศ21101 ศิลปะ 1.0 (40) ศ21102 ศิลปะ 1.0 (40)  
  ง21101 การงานอาชีพ 0.5 (20) ง21102 การงานอาชีพ 0.5 (20)  
  อ21101 ภาษาอังกฤษ1 1.5 (60) อ21102 ภาษาอังกฤษ2 1.5 (60)  
  รายวิชาเพิ่มเติม  4.0 (160) รายวิชาเพิ่มเติม  4.0 (160)  
  ส21231 หน้าที่พลเมือง 0.5 (20) ส21232 หน้าที่พลเมือง 0.5 (20  
  ท ..(เลือกภาษาไทยรายวิชาเพิ่มเติม) 1.0 (40) ท ..(เลือกภาษาไทยรายวิชาเพิ่มเติม) 1.0 (40)  
  ว...(เลือกวิทยาศาสตร์รายวชิาเพิ่มเติม) 1.0 (40) ว...(เลือกวิทยาศาสตร์รายวชิาเพิ่มเติม) 1.0 (40)  
  ค...(เลือกคณิตศาสตร์รายวิชาเพิ่มเติม) 1.0 (40) ค...(เลือกคณิตศาสตร์รายวิชาเพิ่มเติม) 1.0 (40)  
  จ21201 ภาษาจนีเบื้องต้น1 0.5 (20) จ21202 ภาษาจนีเบื้องต้น2 0.5 (20)  
  รวมหน่วยกิต(ชม.)  15.0 (600) รวมหน่วยกิต(ชม.)  15.0 (600)  
  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  0.0 (70) กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  0.0 (70)  
  ก21901 แนะแนว 0.0 (20) ก21902 แนะแนว 0.0 (20)  
  ก21903 ลูกเสือ/เนตรนาร/ียุวกาชาด 0.0 (20) ก21904 ลูกเสือ/เนตรนาร/ียุวกาชาด 0.0 (20)  
  ก21905 ชมรม/ชุมนุม 0.0 (20) ก21906 ชมรม/ชุมนุม 0.0 (20)  
  กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ 0.0 (10) กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยช 0.0 (10)  
  รวมเวลาเรียน  670ชม.  รวมเวลาเรียน  670ชม.  
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โครงสร้างหลักสูตรโรงเรียนโพธิ์ชัยชนูปถัมภ์พ.ศ. 2553 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2561/1)  
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช2551 ระดบัมัธยมศึกษาตอนต้น  

(ห้องเรียนปกต)ิ 
 
 
  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่2(ภาคเรียนที่1)  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่2(ภาคเรียนที่2)  
  

รายวิชา/กิจกรรม 
 เวลาเรียน  

รายวิชา/กิจกรรม 
 เวลาเรียน  

   
หน วยกิต (ชม. 

  
หน วยกิต (ชม.) 

 
        
  รายวิชาพื้นฐาน  11.0(440) รายวิชาพื้นฐาน  11.0(440)  
  ท22101 ภาษาไทย 3 1.5(60) ท22102 ภาษาไทย 4 1.5(60)  
  ค22101 คณิตศาสตร3์ 1.5(60) ค22102 คณิตศาสตร์4 1.5(60)  
  ว22101 วิทยาศาสตร์3 1.5(60) ว22102 วิทยาศาสตร์4 1.5(60)  
  ว22103 การออกแบบและเทคโนโลยี2 0.5 (20) ว22104 วิทยาการค านวณ2 0.5 (20)  
  ส22101 สังคมศึกษา3 1.5(60) ส22102 สังคมศึกษา4 1.5(60)  
  ส22103 ประวัติศาสตร ์ 0.5 (20) ส22104 ประวัติศาสตร์ 0.5 (20)  
  พ22101 สุขศึกษาและพลศึกษา 1.0 (40) พ22102 สุขศึกษาและพลศึกษา 1.0 (40)  
  ศ22101 ศิลปะ 1.0 (40) ศ22102 ศิลปะ 1.0 (40)  
  ง22101 การงานอาชีพ 0.5 (20) ง22102 การงานอาชีพ 0.5 (20)  
  อ22101ภาษาอังกฤษ3 1.5 (60) อ22102ภาษาอังกฤษ4 1.5 (60)  
  รายวิชาเพิ่มเติม  4.0 (160) รายวิชาเพิ่มเติม  4.0 (160)  
  ส22233 หน้าที่พลเมือง 0.5 (20) ส22234 หน้าที่พลเมือง 0.5 (20)  
  I20201การศึกษาค้นคว้าและสร้างองค์IS1 1.0 (40) I20202 การสื่อสารและการน าเสนอIS2 1.0 (40)  
  ว...(เลือกวิทยาศาสตร์รายวชิาเพิ่มเติม) 1.0 (40) ว...(เลือกวิทยาศาสตร์รายวชิาเพิ่มเติม) 1.0 (40)  
  ค...(เลือกคณิตศาสตร์รายวิชาเพิ่มเติม) 1.0 (40) ค...(เลือกคณิตศาสตร์รายวิชาเพิ่มเติม) 1.0 (40)  
  จ22201 ภาษาจนีเบื้องต้น2 0.5 (20) จ22202 ภาษาจนีเบื้องต้น3 0.5 (20)  
  รวมหน่วยกิต-ชม.  15.0 (600) รวมหน่วยกิต-ชม.  15.0 (600)  
  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  0.0 (70) กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  0.0 (70)  
  ก22901 แนะแนว 0.0 (20) ก22902 แนะแนว 0.0 (20)  
  ก22903 ลูกเสือ/เนตรนาร/ียุวกาชาด 0.0 (20) ก22904 ลูกเสือ/เนตรนาร/ียุวกาชา 0.0 (20)  
  ก22905 ชมรม/ชุมนุม 0.0 (20) ก22906 ชมรม/ชุมนุม 0.0 (20)  
  กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ 0.0 (10) กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ 0.0 (10)  
  รวมเวลาเรียน  670ชม.  รวมเวลาเรียน  670ชม.  
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โครงสร้างหลักสูตรโรงเรียนโพธิ์ชัยชนูปถัมภ์ พ.ศ.2553 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2561/1)  
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช2551 ระดบัมัธยมศึกษาตอนต้น 

(ห้องเรียนปกต)ิ  
  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่3(ภาคเรียนที่1)  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่3(ภาคเรียนที่2)  
  

รายวิชา/กิจกรรม 
 เวลาเรียน  

รายวิชา/กิจกรรม 
 เวลาเรียน  

   
หน่วยกิต (ชม. 

  
หน่วยกิต (ชม.) 

 
        
 รายวิชาพื้นฐาน  11.0(440) รายวิชาพื้นฐาน  11.0(440)  
 ท23101 ภาษาไทย 5 1.5(60) ท23102ภาษาไทย  6 1.5(60)  
 ค23101 คณิตศาสตร5์ 1.5(60) ค23102 คณิตศาสตร์6 1.5(60)  
 ว23101 วิทยาศาสตร์5 1.5(60) ว23102 วิทยาศาสตร์6 1.5(60)  
 ว23103 ออกแบบและเทคโนโลยี3 0.5 (20) ว23104 วิทยาการค านวณ3 0.5 (20)  
 ส23101 สังคมศึกษา5 1.5(60) ส23102 สังคมศึกษา6 1.5(60)  
 ส23103 ประวัติศาสตร์ 0.5 (20) ส23104 ประวัติศาสตร์ 0.5 (20)  
 พ23101 สุขศึกษาและพลศึกษา 1.0 (40) พ23102 สุขศึกษาและพลศึกษา 1.0 (40)  
 ศ23101 ศิลปะ 1.0 (40) ศ23102 ศิลปะ 1.0 (40)  
 ง23101การงานอาชีพ 0.5 (20) ง23102 การงานอาชีพ 0.5 (20)  
 อ23101ภาษาอังกฤษ5 1.5 (60) อ23102 ภาษาอังกฤษ6 1.5 (60)  
 รายวิชาเพิ่มเติม  4.0 (160) รายวิชาเพิ่มเติม  4.0 (160)  
 ส23235 หน้าที่พลเมือง 0.5 (20) ส23236 หน้าที่พลเมือง 0.5 (20)  
 ท ..(เลือกภาษาไทยรายวิชาเพิ่มเติม) 1.0 (40) ท ..(เลือกภาษาไทยรายวิชาเพิ่มเติม) 1.0 (40)  
 ว...(เลือกวิทยาศาสตร์รายวชิาเพิ่มเติม) 1.0 (40) ว...(เลือกวิทยาศาสตร์รายวชิาเพิ่มเติม) 1.0 (40)  
 ง ..(เลือกการงานรายวชิาเพิ่มเตมิ) 1.0 (40) ง ..(เลือกศิลปะรายวิชาเพิ่มเติม) 1.0 (40)  
 จ23201 ภาษาจนีเบื้องต้น5 0.5 (20) จ23202 ภาษาจนีเบื้องต้น6 0.5 (20)  
 รวมหน่วยกิต-ชั่วโมง  15.0 (600) รวมหน่วยกิต-ชั่วโมง  15.0 (600)  
 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  0.0 (70) กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  0.0 (70)  
 ก23901 แนะแนว 0.0 (20) ก23902 แนะแนว 0.0 (20)  
 ก23903 ลูกเสือ/เนตรนาร/ียุวกาชาด 0.0 (20) ก23904 ลูกเสือ/เนตรนาร/ียุวกาชา 0.0 (20)  
 ก23905 ชมรม/ชุมนุม 0.0 (20) ก23906 ชมรม/ชุมนุม 0.0 (20)  
 I20203 การบริการสังคมIS3 0.0 (10) I20203 การบริการสังคมIS3 0.0 (10)  
  รวมเวลาเรียน  670ชม.  รวมเวลาเรียน  670ชม.  
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โครงสร้างหลักสูตรโรงเรียนโพธิ์ชัยชนูปถัมภ์พ.ศ. 2553 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2561/1)  
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช2551 ระดบัมัธยมศึกษาตอนต้น 

(ห้องเรียนพิเศษ:Gifted Program)  
  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่1(ภาคเรียนที่1)  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่1(ภาคเรียนที่2)  
    

เวลาเรียน 
   เวลาเรียน  

  
รายวิชา/กิจกรรม 

  
รายวิชา/กิจกรรม 

 
หน วยกิต 

 
   

หน วยกิต (ชม. 
   

       
(ชม.) 

 
         
  รายวิชาพื้นฐาน  11.0 (440) รายวิชาพื้นฐาน  11.0 (440)  
  ท21101ภาษาไทย 1 1.5(60) ท21102 ภาษาไทย 2 1.5(60)  
  ค21101คณิตศาสตร์1 1.5(60) ค21102 คณิตศาสตร์2 1.5(60)  
  ว21101วิทยาศาสตร์1 1.5(60) ว21102 วิทยาศาสตร์2 1.5(60)  
  ว21103 การออกแบบและเทคโนโลยี1 0.5 (20) ว21104 วิทยาการค านวณ1 0.5 (20)  
  ส21101 สังคมศึกษา1 1.5(60) ส21102 สังคมศึกษา2 1.5(60)  
  ส21103 ประวัติศาสตร ์ 0.5 (20) ส21104 ประวัติศาสตร ์ 0.5 (20)  
  พ21101 สุขศึกษาและพลศึกษา 1.0 (40) พ21102 สุขศึกษาและพลศึกษา 1.0 (20)  
  ศ21101 ศิลปะ 1.0 (40) ศ21102 ศิลปะ 1.0 (40)  
  ง21101 การงานอาชีพ 0.5 (20) ง21102 การงานอาชีพ 0.5 (20)  
  อ21101 ภาษาอังกฤษ1 1.5 (60) อ21102 ภาษาอังกฤษ2 1.5 (60)  
  รายวิชาเพิ่มเติม  5.0 (200) รายวิชาเพิ่มเติม  5.0 (200)  
  ส21231 หน้าที่พลเมือง 0.5 (20) ส21232 หน้าที่พลเมือง 0.5 (20  
  ค30201 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม1 1.0 (40) ค30202 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม2 1.0 (40)  
  ท ..(เลือกภาษาไทยรายวิชาเพิ่มเติม) 1.0 (40) ท ..(เลือกภาษาไทยรายวิชาเพิ่มเติม) 1.0 (40)  
  ว...(เลือกวิทยาศาสตร์รายวชิาเพิ่มเติม) 1.0 (40) ว...(เลือกวิทยาศาสตร์รายวชิาเพิ่มเติม) 1.0 (40)  
  อ..(เลือกภาษาอังกฤษรายวิชาเพิ่มเติม) 1.0 (40) อ...(เลือกภาษาอังกฤษรายวิชาเพิ่มเติม) 1.0 (40)  
  จ21201 ภาษาจนีเบื้องต้น 1 0.5 (20) จ21202 ภาษาจนีเบื้องต้น 2 0.5 (20)  
  รวมหน่วยกิต(ชม.)  16.0(640) รวมหน่วยกิต(ชม.)  16.0(640)  
  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  0.0 (70) กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  0.0 (70)  
  ก21901 แนะแนว 0.0 (20) ก21902 แนะแนว 0.0 (20)  
  ก21903 ลูกเสือ/เนตรนาร/ียุวกาชาด 0.0 (20) ก21904 ลูกเสือ/เนตรนาร/ียุวกาชาด 0.0 (20)  
  ก21905 ชมรม/ชุมนุม 0.0 (20) ก21906 ชมรม/ชุมนุม 0.0 (20)  
  กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ 0.0 (10) กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ 0.0 (10)  
  รวมเวลาเรียน  710ชม.  รวมเวลาเรียน  710ชม.  
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โครงสร้างหลักสูตรโรงเรียนโพธิ์ชัยชนูปถัมภ์พ.ศ. 2553 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2561/1) 
     ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช2551 ระดับมัธยมศึกษาตอนตน้ 

(ห้องเรียนพิเศษ:Gifted Program) 
 
 
  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่2(ภาคเรียนที่1)  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่2(ภาคเรียนที่2)  
  

รายวิชา/กิจกรรม 
 เวลาเรียน  

รายวิชา/กิจกรรม 
 เวลาเรียน  

   
หน่วยกิต (ชม. 

  
หน่วยกิต (ชม.) 

 
        
  รายวิชาพื้นฐาน  11.0(440) รายวิชาพื้นฐาน  11.0(440)  
  ท22101 ภาษาไทย 3 1.5(60) ท22102ภาษาไทย 4 1.5(60)  
  ค22101 คณิตศาสตร3์ 1.5(60) ค22102 คณิตศาสตร์4 1.5(60)  
  ว22101 วิทยาศาสตร์3 1.5(60) ว22102 วิทยาศาสตร์4 1.5(60)  
  ว22103 การออกแบบและเทคโนโลยี2 0.5 (20) ว22104 วิทยาการค านวณ2 0.5 (20)  
  ส22101 สังคมศึกษา3 1.5(60) ส22102 สังคมศึกษา4 1.5(60)  
  ส22103 ประวัติศาสตร ์ 0.5 (20) ส22104 ประวัติศาสตร์ 0.5 (20)  
  พ22101 สุขศึกษาและพลศึกษา 1.0 (40) พ22102 สุขศึกษาและพลศึกษา 1.0 (40)  
  ศ22101 ศิลปะ 1.0 (40) ศ22102 ศิลปะ 1.0 (40)  
  ง22101การงานอาชีพ 0.5 (20) ง22102 การงานอาชีพ 0.5 (20)  
  อ22101ภาษาอังกฤษ3 1.5 (60) อ22102ภาษาอังกฤษ4 1.5 (60)  
  รายวิชาเพิ่มเติม  5.0 (200) รายวิชาเพิ่มเติม  5.0 (200)  
  ส22233 หน้าที่พลเมือง 0.5 (20) ส22234 หน้าที่พลเมือง 0.5 (20)  
  ค30203 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม3 1.0 (40) ค30204 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม4 1.0 (40)  
  I20201 การศึกษาค้นคว้า 1.0 (40) I20202 การสื่อสาร 1.0 (40)  
  และสร้างองค์ความรู้:IS1   และการน าเสนอ: IS2    
  ว...(เลือกวิทยาศาสตร์รายวชิาเพิ่มเติม) 1.0 (40) ว...(เลือกวิทยาศาสตร์รายวชิาเพิ่มเติม) 1.0 (40)  
  อ...(เลือกภาษาอังกฤษรายวิชาเพิ่มเติม) 1.0 (40) อ...(เลือกภาษาอังกฤษรายวิชาเพิ่มเติม) 1.0 (40)  
  จ22201 ภาษาจนีเบื้องต้น 3 0.5 (20) จ22202 ภาษาจนีเบื้องต้น 4 0.5 (20)  
  รวมหน่วยกิต-ชม.  16.0(640) รวมหน่วยกิต-ชม.  16.0(640)  
  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  0.0 (70) กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  0.0 (70)  
  ก22901 แนะแนว 0.0 (20) ก22902 แนะแนว 0.0 (20)  
  ก22903 ลูกเสือ/เนตรนาร/ียุวกาชาด 0.0 (20) ก22904 ลูกเสือ/เนตรนาร/ียุวกาชา 0.0 (20)  
  ก22905 ชมรม/ชุมนุม 0.0 (20) ก22906 ชมรม/ชุมนุม 0.0 (20)  
  กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ 0.0 (10) กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ 0.0 (10)  
  รวมเวลาเรียน  710ชม.  รวมเวลาเรียน  710ชม.  
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โครงสร้างหลักสูตรโรงเรียนโพธิ์ชัยชนูปถัมภ์พ.ศ. 2553 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2561/1)  

 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช2551 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
(ห้องเรียนพิเศษ:Gifted Program) 

 
 
 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่3(ภาคเรียนที่1)  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่3(ภาคเรียนที่2)  
 

รายวิชา/กิจกรรม 
 เวลาเรียน  

รายวิชา/กิจกรรม 
 เวลาเรียน  

  
หน่วยกิต (ชม. 

  
หน่วยกิต (ชม.) 

 
       
รายวิชาพื้นฐาน  11.0(440) รายวิชาพื้นฐาน  11.0(440)  
ท23101 ภาษาไทย 5 1.5(60) ท23102ภาษาไทย 6 1.5(60)  
ค23101 คณิตศาสตร5์ 1.5(60) ค23102 คณิตศาสตร์6 1.5(60)  
ว23101 วิทยาศาสตร์5 1.5(60) ว23102 วิทยาศาสตร์6 1.5(60)  
ว23103 ออกแบบและเทคโนโลยี3 0.5 (20) ว23104 วิทยาการค านวณ3 0.5 (20)  
ส23101 สังคมศึกษา5 1.5(60) ส23102 สังคมศึกษา6 1.5(60)  
ส23103 ประวัติศาสตร ์ 0.5 (20) ส23104 ประวัติศาสตร์ 0.5 (20)  
พ23101 สุขศึกษาและพลศึกษา 1.0 (40) พ23102 สุขศึกษาและพลศึกษา 1.0 (40)  
ศ23101 ศิลปะ 1.0 (40) ศ23102 ศิลปะ 1.0 (40)  
ง23101 การงานอาชีพ 0.5 (20) ง23102 การงานอาชีพ 0.5 (20)  
อ23101 ภาษาอังกฤษ5 1.5 (60) อ23102 ภาษาอังกฤษ6 1.5 (60)  
รายวิชาเพิ่มเติม  5.0 (200) รายวิชาเพิ่มเติม  5.0 (200)  
ส23235 หน้าที่พลเมือง 0.5 (20) ส23236 หน้าที่พลเมือง 0.5 (20)  
ค30205 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม5 1.0 (40) ค30206 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม6 1.0 (40)  
ท ..(เลือกภาษาไทยรายวิชาเพิ่มเติม) 1.0 (40) ท ..(เลือกภาษาไทยรายวิชาเพิ่มเติม) 1.0 (40)  
ว...(เลือกวิทยาศาสตร์รายวชิาเพิ่มเติม) 1.0 (40) ว...(เลือกวิทยาศาสตร์รายวชิาเพิ่มเติม) 1.0 (40)  
อ...(เลือกภาษาอังกฤษรายวิชาเพิ่มเติม) 1.0 (40) อ...(เลือกภาษาอังกฤษรายวิชาเพิ่มเติม) 1.0 (40)  
จ23201 ภาษาจนีเบื้องต้น5 0.5 (20) จ23202 ภาษาจนีเบื้องต้น6 0.5 (20)  
รวมหน่วยกิต-ชั่วโมง  16.0(640) รวมหน่วยกิต-ชั่วโมง  16.0(640)  
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  0.0 (70) กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  0.0 (70)  
ก23901 แนะแนว 0.0 (20) ก23902 แนะแนว 0.0 (20)  
ก23903 ลูกเสือ/เนตรนาร/ียุวกาชาด 0.0 (20) ก23904 ลูกเสือ/เนตรนาร/ียุวกาชา 0.0 (20)  
ก23905 ชมรม/ชุมนุม 0.0 (20) ก23906 ชมรม/ชุมนุม 0.0 (20)  

I20203 กิจกรรมบริการสังคมIS3 0.0 (10) I20203 กิจกรรมบริการสังคมIS3 0.0 (10)  
 รวมเวลาเรียน  710ชม.  รวมเวลาเรียน  710ชม.   

. 
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โครงสร้างหลักสูตรโรงเรียนโพธิ์ชัยชนูปถัมภ์พ.ศ. 2553 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2561/1)  
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช2551 ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย แผน

วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์(ห้องเรียนปกต)ิ 
 
   ชั้นมัธยมศึกษาปีที่4(ภาคเรียนที่1)  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่4(ภาคเรียนที่2)  
   รายวิชา/กิจกรรม  เวลาเรียน  รายวิชา/กิจกรรม เวลาเรียน  
     หน่วยกิต (ชม.   หน่วยกิต (ชม.)  
          
  รายวิชาพื้นฐาน  7.0 (280)  รายวิชาพื้นฐาน 6.5(260)   
  ท31101 ภาษาไทย 1  1.0 (40)  ท31102 ภาษาไทย 2 1.0 (40)   
  ค31101 คณิตศาสตร1์  1.0 (40)  ค31102 คณิตศาสตร2์ 1.0 (40)   
  ว31101 วิทยาศาสตร์ชีวภาพ  1.0 (40)  ว31104 วิทยาการค านวณ1 0.5 (20)   
  ว31103 การออกแบบและเทคโนโลย1ี  0.5 (20)  ส31102 สังคมศึกษา2 1.0 (40)   
  ส31101 สังคมศึกษา1  1.0 (60)  ส32103 ประวัติศาสตร์ 0.5 (20)   
  พ31101 สุขศึกษาและพลศึกษา(ฟุตซอล)  0.5 (20)  พ31102 สุขศึกษาและพลศึกษา(ฟุตบอล) 0.5 (20)   
  ศ31101 ศิลปะ  0.5 (20)  ศ31102 ศิลปะ 0.5 (20)   
  ง31101 การงานอาชีพ  0.5 (20)  ง31102 การงานอาชีพ 0.5 (20)   
  อ31101 ภาษาอังกฤษ1  1.0 (40)  อ31102 ภาษาอังกฤษ2 1.0 (40)   
  รายวิชาเพิ่มเติม  8.0(320)  รายวิชาเพิ่มเติม 9.5 (380)   
  ส30231 หน้าที่พลเมือง  0.5(20)  ส30232 หน้าที่พลเมือง 0.5(20)   
  I30201 การศึกษาค๎นควา๎  

1.0 (40) 
 I30202 การสื่อสาร 

1.0 (40) 
  

  
และสร้างองค ์วามรู:้IS1 

   
และการน าเสนอ: IS2 

  
                         
          
  ค31201 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม1  1.5 (60)  ค31202 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม2 1.5 (60)   
  ว30201 ฟิสิกส์1  2.0 (80)  ว30202 ฟิสิกส์2 2.0 (80)   
  ว30221 เคมี1  1.5 (60)  ว30222 เคมี 2 1.5 (60)   
  ว30241 ชีววิทยา1  1.5 (60)  ว30242 ชีววิทยา2 1.5 (60)   
       อ30201 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร1 1.0 (40)   
  จ 30201 ภาษาจนี  0.5 (20)  จ30202 ภาษาจนี 0.5 (20)   
  รวมหน่วยกิต-ชั่วโมง  15.0 (600)  รวมหน่วยกิต-ชั่วโมง 15.0(600)   
  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  0.0 (70)  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 0.0 (70)   
  ก31901 แนะแนว  0.0 (20)  ก31902 แนะแนว 0.0 (20)   
  ก31903 กิจกรรมบังคับ  0.0 (20)  ก31904 กิจกรรมบังคับ 0.0 (20)   
  ก31905 ชมรม/ชุมนุม  0.0 (20)  ก31906 ชมรม/ชุมนุม 0.0 (20)   
  กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์  0.0 (10)  กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ 0.0 (10)   
   รวมเวลาเรียน  670ชม.   รวมเวลาเรียน 670ชม.   
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โครงสร้างหลักสูตรโรงเรียนโพธิ์ชัยชนูปถัมภ์พ.ศ. 2553 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2561/1)  

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช2551 ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย แผน 
วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์(ห้องเรียนปกติ) 

 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่5(ภาคเรียนที่1) ชั้นมัธยมศกึษาปทีี5่(ภาคเรียนที2่)   

รายวิชา/กิจกรรม 
เวลาเรียน 

รายวิชา/กิจกรรม 
เวลาเรียน  

หน่วยกิต หน่วยกิต 
 

    
รายวิชาพื้นฐาน 7.0 (280)  รายวิชาพื้นฐาน 7.0 (280) 
ท32101 ภาษาไทย 3 1.0 (40)  ท32102 ภาษาไทย 4 1.0 (40) 
ค32101 คณิตศาสตร3์ 1.0 (40)  ค32102 คณิตศาสตร4์ 1.0 (40) 
ว32101 วิทยาศาสตร์กายภาพ(เคมี) 1.0 (40)  ว32102 วิทยาศาสตร์กายภาพ(ฟิสิกส์) 1.0 (40) 
ว32103 การออกแบบและเทคโนโลยี2 0.5 (20)  ว32104 วิทยาการค านวณ2 0.5 (20) 
ส32101 สังคมศึกษา3 1.0 (40)  ส32102 สังคมศึกษา4 1.0 (40) 
ส32103 ประวัติศาสตร์ 0.5 (20)  ส32104 ประวัติศาสตร์ 0.5 (20) 
พ32101 สุขศึกษาและพลศึกษา(ลีลาศ) 0.5 (20)  พ32102 สุขศึกษาและพลศึกษา(แบดมินตัน) 0.5 (20) 
ศ32101 ศิลปะ 0.5 (20)  ศ32102 ศิลปะ 0.5 (20) 
อ32101 ภาษาอังกฤษ3 1.0 (40)  อ32102 ภาษาอังกฤษ4 1.0 (40) 
รายวิชาเพิ่มเติม 8.0 (320)  รายวิชาเพิ่มเติม 8.0 (320) 
ค32203 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม3 1.5 (60)  ค32204 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม4 1.5 (60) 
ว30203 ฟิสิกส3์ 2.0 (80)  ว30204 ฟิสิกส4์ 2.0 (80) 
ว30223 เคมี3 1.5 (60)  ว30224 เคมี4 1.5 (60) 
ว30243 ชีววิทยา3 1.5 (60)  ว30244 ชีววิทยา4 1.5 (60) 
ว...(เลือกวิทยาศาสตร์รายวชิาเพิ่มเติม) 0.5 (20)  ว...(เลือกวิทยาศาสตร์รายวชิาเพิ่มเติม) 0.5 (20) 
อ30202 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร2 1.0 (40)  อ30203 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร3 1.0 (40) 
รวมหน่วยกิต-ชั่วโมง 15.0 (600)  รวมหน่วยกิต-ชั่วโมง 15.0 (600) 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 0.0 (70)  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 0.0 (70) 
ก32901 แนะแนว 0.0 (20)  ก32902 แนะแนว 0.0 (20) 
ก32903 กิจกรรมบังคับ 0.0 (20)  ก32904 กิจกรรมบังคับ 0.0 (20) 
ก32905 ชมรม/ชุมนุม 0.0 (20)  ก32906 ชมรม/ชุมนุม 0.0 (20) 
กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ 0.0 (10)  กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ 0.0 (10) 

 รวมเวลาเรียน 670 ชม.   รวมเวลาเรียน 670 ชม. 
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โครงสร้างหลักสูตรโรงเรียนโพธิ์ชัยชนูปถัมภ์พ.ศ. 2553 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2561/1)  
 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช2551 ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย แผน

วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์(ห้องเรียนปกต)ิ 
 
  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่6(ภาคเรียนที่1)  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่6(ภาคเรียนที่2)  
  รายวิชา/กิจกรรม เวลาเรียน  รายวิชา/กิจกรรม เวลาเรียน  
   หน่วยกิต   หน่วยกิต (ชม  
      
 รายวิชาพื้นฐาน 7.0 (280) รายวิชาพื้นฐาน 6.5 (260)  
 ท33101 ภาษาไทย 5 1.0 (40) ท33102 ภาษาไทย 6 1.0 (40)  
 ค33101 คณิตศาสตร5์ 1.0 (40) ค33102 คณิตศาสตร6์ 1.0 (40)  
 ว32103 วิทยาศาสตร์โลกและอวกาศ 1.0 (40)     
 ว33102 การออกแบบและเทคโนโลยี3 0.5 (20) ว33103 วิทยาการค านวณ3 0.5 (20)  
 ส33101 สังคมศึกษา5 1.0 (40) ส33102 สังคมศึกษา6 1.0 (40)  
    ส33103 ประวัติศาสตร์ 0.5 (20)  
 พ33101 สุขศึกษาและพลศึกษา(ผู้ตัดสนิ1) 0.5 (20) พ33102 สุขศึกษาและพลศึกษา(ผู้ตัดสนิ2) 0.5 (20)  
 ศ33101 ศิลปะ 0.5 (20) ศ33102 ศิลปะ 0.5 (20)  
 ง31103 การงานอาชีพ 0.5 (20) ง31104 การงานอาชีพ 0.5 (20)  
 อ33101 ภาษาอังกฤษ5 1.0 (40) อ33102 ภาษาอังกฤษ6 1.0 (40)  
 รายวิชาเพิ่มเติม 8.0(320) รายวิชาเพิ่มเติม 9.5 (380)  
 ส30233 หน้าที่พลเมือง 0.5(20) ส30234 หน้าที่พลเมือง 0.5 (20)  
 ค33205 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม5 1.5 (60) ค33206 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม6 1.5 (60)  
 ว30205 ฟิสิกส5์ 2.0 (80) ว30206 ฟิสิกส6์ 2.0 (80)  
 ว30225 เคมี5 1.5 (60) ว30226 เคมี6 1.5 (60)  
 ว30245 ชีววิทยา5 1.5 (60) ว30246 ชีววิทยา6 1.5 (60)  
    ว...(เลือกวิทยาศาสตร ์รายวิชาเพิ่มเติม) 1.0 (40)  
 ส30232 หน้าที่พลเมือง 0.5 (20) ส30233 หน้าที่พลเมือง 0.5 (20)  
 อ30205 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร4 0.5 (20) อ30206 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร5 0.5 (20)  
    จ30203 ภาษาจนี 0.5 (20)  
 รวมหน่วยกิต-ชั่วโมง 15.0(600) รวมหน่วยกิต-ชั่วโมง 15.0 (600)  
 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 0.0 (70) กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 0.0 (70)  
 ก32901 แนะแนว 0.0 (20) ก32902 แนะแนว 0.0 (20)  
 ก32903 กิจกรรม รด.,บพ. ,ลส.  0.0 (20) ก32904 กิจกรรม รด.,บพ. ,ลส.  0.0 (20)  
 ก33905 ชมรม/ชุมนุม 0.0 (20) ก33906 ชมรม/ชุมนุม 0.0 (20)  
 I20203 กิจกรรมบริการสังคม:IS3 0.0 (10) I20203 กิจกรรมบริการสังคม:IS3 0.0 (10)  
  รวมเวลาเรียน 670ชม.  รวมเวลาเรียน 670ชม.  
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โครงสร้างหลักสูตรโรงเรียนโพธิ์ชัยชนูปถัมภ์พ.ศ. 2553 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2561/1)  
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช2551 ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 

แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ห้องเรียนพิเศษGifted( Program) 
 
 
  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่4(ภาคเรียนที่1)  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่4(ภาคเรียนที่2)  
  รายวิชา/กิจกรรม  เวลาเรียน  รายวิชา/กิจกรรม เวลาเรียน  
    หน่วยกิต (ชม.   หน่วยกิต (ชม.)  
         
 รายวิชาพื้นฐาน  7.0(280)  รายวิชาพื้นฐาน 6.5(260)   
 ท31101 ภาษาไทย 1  1.0(40)  ท31102 ภาษาไทย 2 1.0(40)   
 ค31101 คณิตศาสตร1์  1.0(40)  ค31102 คณิตศาสตร2์ 1.0(40)   
 ว31101 วิทยาศาสตร์ชีวภาพ  1.0 (40)  ว31104 วิทยาการค านวณ1 0.5 (20)   
 ว31103 การออกแบบและเทคโนโลย1ี  0.5 (20)  ส31102 สังคมศึกษา2 1.0 (40)   
 ส31101 สังคมศึกษา1  1.0 (60)  ส32103 ประวัติศาสตร์ 0.5 (20)   
 พ31101 สุขศึกษา  0.5 (20)  พ31102 สุขศึกษา 0.5 (20)   
 ศ31101 ศิลปะ  0.5 (20)  ศ31102 ศิลปะ 0.5 (20)   
 ง31101 การงานอาชีพ  0.5 (20)  ง31102 การงานอาชีพ 0.5 (20)   
 อ31101 ภาษาอังกฤษ1  1.0 (40)  อ31102 ภาษาอังกฤษ2 1.0 (40)   
 รายวิชาเพิ่มเติม  9.0(360)  รายวิชาเพิ่มเติม 9.5 (380)   
      ส30231 หน้าที่พลเมือง 0.5(20)   
 I30201 การศึกษาค้นควา้  

1.0 (40) 
 I30202 การสื่อสาร 

1.0 (40) 
  

  
และสร้างองค ์วามรู:้IS 1 

   
และการน าเสนอ: IS2 

  
         
         
 ค31201 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม1  1.0 (40)  ค31202 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม2 1.0 (40)   
 ว30201 ฟิสิกส์1  1.5 (60)  ว30202 ฟิสิกส์2 1.5 (60)   
 ว30221 เคมี1  1.5 (60)  ว30222 เคมี 2 1.5 (60)   
 ว30241 ชีววิทยา1  1.5 (60)  ว30242 ชีววิทยา2 1.5 (60)   
 อ30201 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร1  1.0 (40)  อ30202 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร2 1.0 (40)   
 จ 30201 ภาษาจนี  0.5 (20)  จ30202 ภาษาจนี 0.5 (20)   
 รวมหน่วยกิต-ชั่วโมง  16.0 (640)   รวมหน่วยกิต-ชั่วโมง 16.0(640)   
 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  0.0 (70)  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 0.0 (70)   
 ก31901 แนะแนว  0.0 (20)  ก31902 แนะแนว 0.0 (20)   
 ก31903 กิจกรรม รด.,บพ. ,ลส.   0.0 20)  ก31904 กิจกรรม รด.,บพ. ,ลส.  0.0 20)   
 ก31905 ชมรม/ชุมนุม  0.0 (20)  ก31906 ชมรม/ชุมนุม 0.0 (20)   
 กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์  0.0 (10)  กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ 0.0 (10)   
  รวมเวลาเรียน  710 ชม.   รวมเวลาเรียน 710 ชม.   
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โครงสร้างหลักสูตรโรงเรียนโพธิ์ชัยชนูปถัมภ์พ.ศ. 2553 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2561/1)  
 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช2551 ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 

แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ห้องเรียนพิเศษGifted( Program) 
 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่5(ภาคเรียนที่1) ชั้นมัธยมศกึษาปทีี5่(ภาคเรียนที2่)   

รายวิชา/กิจกรรม 
เวลาเรียน 

รายวิชา/กิจกรรม 
เวลาเรียน  

หน่วยกิต หน่วยกิต 
 

    
รายวิชาพื้นฐาน 7.0 (280) รายวิชาพื้นฐาน 7.0 (280) 
ท32101 ภาษาไทย 3 1.0 (40) ท32102 ภาษาไทย 4 1.0 (40) 
ค32101 คณิตศาสตร3์ 1.0 (40) ค32102 คณิตศาสตร4์ 1.0 (40) 
ว32101 วิทยาศาสตร์กายภาพ(เคมี) 1.0 (40) ว32102 วิทยาศาสตร์กายภาพ(ฟิสิกส์) 1.0 (40) 
ว32103 การออกแบบและเทคโนโลยี2 0.5 (20) ว32104 วิทยาการค านวณ2 0.5 (20) 
ส32101 สังคมศึกษา3 1.0 (40) ส32102 สังคมศึกษา4 1.0 (40) 
ส32103 ประวัติศาสตร์ 0.5 (20) ส32104 ประวัติศาสตร์ 0.5 (20) 
พ32101 สุขศึกษาและพลศึกษา(ลีลาศ) 0.5 (20) พ32102 สุขศึกษาและพลศึกษา(แบดมินตัน) 0.5 (20) 
ศ32101 ศิลปะ 0.5 (20) ศ32102 ศิลปะ 0.5 (20) 
อ32101 ภาษาอังกฤษ3 1.0 (40) อ32102 ภาษาอังกฤษ4 1.0 (40) 
รายวิชาเพิ่มเติม 9.0 (360) รายวิชาเพิ่มเติม 9.0 (360) 
ส30232 หน้าที่พลเมือง 0.5 (20) ส30233 หน้าที่พลเมือง 0.5 (20) 
ค32203 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม3 1.5 (60) ค32204 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม4 1.5 (60) 
ว30203 ฟิสิกส3์ 2.0 (80) ว30204 ฟิสิกส4์ 2.0 (80) 
ว30223 เคมี3 1.5 (60) ว30224 เคมี4 1.5 (60) 
ว30243 ชีววิทยา3 1.5 (60) ว30244 ชีววิทยา4 1.5 (60) 
ว...(เลือกวิทยาศาสตร ์รายวิชาเพิ่มเติม) 1.0 (40) ว...(เลือกวิทยาศาสตร์รายวชิาเพิ่มเติม) 1.0 (40) 
อ30203 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร3 1.0 (40) อ30204 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร4 1.0 (40) 

      
 รวมหน่วยกิต-ชั่วโมง 16.0 (640)  รวมหน่วยกิต-ชั่วโมง 16.0 
     (640) 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 0.0 (70) กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 0.0 (70) 
ก31901 แนะแนว 0.0 (20) ก31902 แนะแนว 0.0 (20) 
ก31903 กิจกรรม รด.,บพ. ,ลส.  0.0 20) ก31904 กิจกรรม รด.,บพ. ,ลส.  0.0 20) 
ก31905 ชมรม/ชุมนุม 0.0 (20) ก31906 ชมรม/ชุมนุม 0.0 (20) 
กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ 0.0 (10) กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ 0.0 (10) 

 รวมเวลาเรียน 710 ชม.  รวมเวลาเรียน 710 ชม. 
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โครงสร้างหลักสูตรโรงเรียนโพธิ์ชัยชนูปถัมภ์พ.ศ. 2553 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2561/1)  
 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช2551 ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 

แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ห้องเรียนพิเศษGifted( Program)  
  มัธยมศึกษาปีที่6(ภาคเรียนที่1)  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่6(ภาคเรียนที่2)  
  รายวิชา/กิจกรรม เวลาเรียน  รายวิชา/กิจกรรม เวลาเรียน  
   หน่วยกิต   หน่วยกิต (ชม  
      
 รายวิชาพื้นฐาน 7.0 (280) รายวิชาพื้นฐาน 6.5 (260)  
 ท33101 ภาษาไทย 5 1.0 (40) ท33102 ภาษาไทย 6 1.0 (40)  
 ค33101 คณิตศาสตร5์ 1.0 (40) ค33102 คณิตศาสตร6์ 1.0 (40)  
 ว32103 วิทยาศาสตร์โลกและอวกาศ 1.0 (40)     
 ว33102 การออกแบบและเทคโนโลยี3 0.5 (20) ว33103 วิทยาการค านวณ3 0.5 (20)  
 ส33101 สังคมศึกษา5 1.0 (40) ส33102 สังคมศึกษา6 1.0 (40)  
    ส33103 ประวัติศาสตร์ 0.5 (20)  
 พ33101 สุขศึกษาและพลศึกษา(ผู้ตัดส1ิ) 0.5 (20) พ33102 สุขศึกษาและพลศึกษา(ผู้ตัดสนิ2) 0.5 (20)  
 ศ33101 ศิลปะ 0.5 (20) ศ33102 ศิลปะ 0.5 (20)  
 ง31103 การงานอาชีพ 0.5 (20) ง31104 การงานอาชีพ 0.5 (20)  
 อ33101 ภาษาอังกฤษ5 1.0 (40) อ33102 ภาษาอังกฤษ6 1.0 (40)  
 รายวิชาเพิ่มเติม 9.0(360) รายวิชาเพิ่มเติม 9.5 (380)  
    ส30234 หน้าที่พลเมือง 0.5 (20)  
 ค33205 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม5 1.5 (60) ค33206 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม6 1.5(60)  
 ว30205 ฟิสิกส5์ 2.0 (80) ว30206 ฟิสิกส6์ 2.0 (80)  
 ว30225 เคมี5 1.5 (60) ว30226เคมี6 1.5 (60)  
 ว30245 ชีววิทยา5 1.5 (60) ว30246 ชีววิทยา6 1.5 (60)  
 ว...(เลือกวิทยาศาสตร ์รายวิชาเพิ่มเติม) 1.0 (40) ว...(เลือกวิทยาศาสตร์รายวชิาเพิ่มเติม) 1.0 (40)  
 อ30205 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร5 1.0 (40) อ30206 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร6 1.0 (40)  
 จ30203 ภาษาจนี 0.5 (20) จ30204 ภาษาจนี 0.5 (20)  
 รวมหน่วยกิต-ชั่วโมง 16.0 (640) รวมหน่วยกิต-ชั่วโมง 16.0 (640)  
 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 0.0 (70) กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 0.0 (70)  
 ก32901 แนะแนว 0.0 (20) ก32902 แนะแนว 0.0 (20)  
 ก32903 กิจกรรม รด.,บพ. ,ลส.  0.0 (20) ก32904 กิจกรรม รด.,บพ. ,ลส.  0.0 (20)  
 ก33905 ชมรม/ชุมนุม 0.0 (20) ก33906 ชมรม/ชุมนุม 0.0 (20)  
 I20203 กิจกรรมบริการสังคม:IS3 0.0 (10) I20203 กิจกรรมบริการสังคม:IS3 0.0 (10)  
  รวมเวลาเรียน 710ชม.  รวมเวลาเรียน 710ชม.  
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โครงสร้างหลักสูตรโรงเรียนโพธิ์ชัยชนูปถัมภ์พ.ศ. 2553 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2561/1)  

 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช2551 ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 
แผนการเรียนภาษา - ศิลป์ 

  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่4(ภาคเรียนที่1)  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่4(ภาคเรียนที่2)  
  รายวิชา/กิจกรรม  

หน่วยกิต(ชม 
 รายวิชา/กิจกรรม  

หน่วยกิต (ชม 
 

        
          
 รายวิชาพื้นฐาน  7.0 (280)  รายวิชาพื้นฐาน  6.5 (260)   
 ท31101 ภาษาไทย 1 1.0(40)  ท31102 ภาษาไทย 2 1.0 (40)   
 ค31101 คณิตศาสตร1์ 1.0(40)  ค31102 คณิตศาสตร2์ 1.0 (40)   
 ว31101 วิทยาศาสตร์ชีวภาพ 1.0 (40)  ว31104 วิทยาการค านวณ1  0.5 (20)   
 ว31103 การออกแบบและเทคโนโลย1ี 0.5 (20)  ส31102 สังคมศึกษา2 1.0 (40)   
 ส31101 สังคมศึกษา1 1.0 (60)  ส32103 ประวัติศาสตร์ 0.5 (20)   
 พ31101 สุขศึกษาและพลศึกษา(ฟุตซอล) 0.5 (20)  พ31102 สุขศึกษาและพลศึกษา 0.5 (20)   
 ศ31101 ศิลปะ 0.5 (20)  ศ31102 ศิลปะ 0.5 (20)   
 ง31101 การงานอาชีพ 0.5 (20)  ง31102 การงานอาชีพ 0.5 (20)   
 อ31101 ภาษาอังกฤษ1 1.0 (40)  อ31102 ภาษาอังกฤษ2 1.0 (40)   
 รายวิชาเพิ่มเติม  7.0 (280)  รายวิชาเพิ่มเติม  7.5 (300)   
      ส30231 หน้าที่พลเมือง 0.5(20)   
 I30201 การศึกษาค้นควา้ 

1.0 (40) 
 I30202 การสื่อสาร 

1.0 (40) 
  

  
และสร้างองค ์วามรู:้IS 1 

  
และการน าเสนอ: IS2 

  
          
        
 ท….(เลือกภาษาไทยรายวชิาเพิม่เติม) 1.0 (40)  ท….(เลือกภาษาไทยรายวชิาเพิม่เติม) 1.0 (40)   
 ส....(เลือกสังคมศึกษารายวิชาเพิ่มเติม) 1.0 (40)  ส....(เลือกสังคมศึกษารายวิชาเพิ่มเติม) 1.0 (40)   
 ศ....(เลือกศิลปะรายวชิาเพิ่มเตมิ) 1.0 (40)  ศ....(เลือกศิลปะรายวชิาเพิ่มเตมิ) 1.0 (40)   
 ง....(เลือกการงานอาชีพรายวิชาเพิ่มเติม) 1.0 (40)  ง....(เลือกการงานอาชีพรายวิชาเพิ่มเติม) 1.0 (40)   
 ว...(เลือกวิทยาศาสตร์รายวิชาเพิ่มเติม) 1.0 (40)  ว...(เลือกวิทยาศาสตร์รายวิชาเพิ่มเติม 1.0 (40)   
 อ…(เลือกภาษาอังกฤษรายวิชาเพิ่มเติม) 0.5 (20)  อ…(เลือกภาษาอังกฤษรายวิชาเพิ่มเติม) 0.5 (20)   
 พ...(เลือกพลศึกษารายวิชาเพิ่มเติม) 0.5 (20)  พ...(เลือกพลศึกษารายวิชาเพิ่มเติม) 0.5 (20)   
 รวมหน่วยกิต-ชั่วโมง  14.0(560)  รวมหน่วยกิต-ชั่วโมง  14.0(560)   
 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  0.0 (70)  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  0.0 (70)   
 ก31901 แนะแนว 0.0 (20)  ก31902 แนะแนว 0.0 (20)   
 ก31903 กิจกรรม รด.,บพ. ,ลส.  0.0 20)  ก31904 กิจกรรม รด.,บพ. ,ลส.  0.0 20)   
 ก31905 ชมรม/ชุมนุม 0.0 (20)  ก31906 ชมรม/ชุมนุม 0.0 (20)   
 กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ 0.0 (10)  กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน 0.0 (10)   
  รวมเวลาเรียน  630 ชม.   รวมเวลาเรียน  630 ชม.   
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โครงสร้างหลักสูตรโรงเรียนโพธิ์ชัยชนูปถัมภ์พ.ศ. 2553 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2561/1)  
 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช2551 ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 

แผนการเรียนภาษา - ศิลป์ 
 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่5(ภาคเรียนที่1) ชั้นมัธยมศกึษาปทีี5่(ภาคเรียนที2่)   

รายวิชา/กิจกรรม 
เวลาเรียน 

รายวิชา/กิจกรรม 
เวลาเรียน  

หน่วยกิต หน่วยกิต 
 

    
รายวิชาพื้นฐาน 7.0 (280) รายวิชาพื้นฐาน 7.0 (280) 
ท32101 ภาษาไทย 3 1.0 (40) ท32102 ภาษาไทย 4 1.0 (40) 
ค32101 คณิตศาสตร3์ 1.0 (40) ค32102 คณิตศาสตร4์ 1.0 (40) 
ว32101 วิทยาศาสตร์กายภาพ(เคมี) 1.0 (40) ว32102 วิทยาศาสตร์กายภาพ(ฟิสิกส์) 1.0 (40) 
ว32103 การออกแบบและเทคโนโลยี2 0.5 (20) ว32104 วิทยาการค านวณ2 0.5 (20) 
ส32101 สังคมศึกษา3 1.0 (40) ส32102 สังคมศึกษา4 1.0 (40) 
ส32103 ประวัติศาสตร์ 0.5 (20) ส32104 ประวัติศาสตร์ 0.5 (20) 
พ32101 สุขศึกษาและพลศึกษา(ลีลาศ) 0.5 (20) พ32102 สุขศึกษาและพลศึกษา(แบดมินตัน 0.5 (20) 
ศ32101 ศิลปะ 0.5 (20) ศ32102 ศิลปะ 0.5 (20) 
อ32101 ภาษาอังกฤษ3 1.0 (40) อ32102 ภาษาอังกฤษ4 1.0 (40) 
รายวิชาเพิ่มเติม 7.0 (280) รายวิชาเพิ่มเติม 7.0 (280) 
ส30232 หน๎าที่พลเมือง 0.5 (20) ส30232 หน๎าที่พลเมือง 0.5 (20) 
ท….(เลือกภาษาไทยรายวชิาเพิม่เติม) 1.0 (40) ท….(เลือกภาษาไทยรายวชิาเพิม่เติม) 1.0 (40) 
ส....(เลือกสังคมศึกษารายวิชาเพิ่มเติม) 1.0 (40) ส....(เลือกสังคมศึกษารายวิชาเพิ่มเติม) 1.0 (40) 
ศ....(เลือกศิลปะรายวชิาเพิ่มเตมิ) 1.0 (40) ศ....(เลือกศิลปะรายวชิาเพิ่มเตมิ) 1.0 (40) 
ง....(เลือกการงานอาชีพรายวิชาเพิ่มเติม) 1.0 (40) ง....(เลือกการงานอาชีพรายวชิาเพิ่มเติม) 1.0 (40) 
ว...(เลือกวิทยาศาสตร์รายวชิาเพิ่มเติม) 1.0 (40) ว...(เลือกวิทยาศาสตร์รายวชิาเพิ่มเติม) 1.0 (40) 
อ…(เลือกภาษาอังกฤษรายวิชาเพิ่มเติม) 1.0 (40) อ…(เลือกภาษาอังกฤษรายวิชาเพิ่มเติม) 1.0 (40) 

    
พ...(เลือกพลศึกษารายวิชาเพิ่มเติม) 0.5 (20) พ...(เลือกพลศึกษารายวิชาเพิ่มเติม) 0.5 (20) 
รวมหน่วยกิต-ชั่วโมง 14.0 (560) รวมหน่วยกิต-ชั่วโมง 14.0 (560) 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 0.0 (70) กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 0.0 (70) 
ก31901 แนะแนว 0.0 (20) ก31902 แนะแนว 0.0 (20) 
ก31903 กิจกรรม รด.,บพ. ,ลส.  0.0 20) ก31904 กิจกรรม รด.,บพ. ,ลส.  0.0 20) 
ก31905 ชมรม/ชุมนุม 0.0 (20) ก31906 ชมรม/ชุมนุม 0.0 (20) 
กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ 0.0 (10) กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ 0.0 (10) 

 รวมเวลาเรียน 630 ชม.  รวมเวลาเรียน 630 ชม. 
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โครงสร้างหลักสูตรโรงเรียนโพธิ์ชัยชนูปถัมภ์พ.ศ. 2553 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2561/1)  
 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช2551 ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 

แผนการเรียนภาษา - ศิลป์ 
 
 
  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่6(ภาคเรียนที่1)  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่6(ภาคเรียนที่2) 
  รายวิชา/กิจกรรม เวลาเรียน  รายวิชา/กิจกรรม เวลาเรียน 
 รายวิชาพื้นฐาน 7.0 (280) รายวิชาพื้นฐาน 6.5 (260) 
 ท33101 ภาษาไทย 5 1.0 (40) ท33102 ภาษาไทย 6 1.0 (40) 
 ค33101 คณิตศาสตร5์ 1.0 (40) ค33102 คณิตศาสตร6์ 1.0 (40) 
 ว32103 วิทยาศาสตร์โลกและอวกาศ 1.0 (40)    
 ว33102 การออกแบบและเทคโนโลยี3 0.5 (20) ว33103 วิทยาการค านวณ3 0.5 (20) 
 ส33101 สังคมศึกษา5 1.0 (40) ส33102 สังคมศึกษา6 1.0 (40) 
    ส33103 ประวัติศาสตร์ 0.5 (20) 
 พ33101 สุขศึกษาและพลศึกษา(ผู้ตัดส1ิ) 0.5 (20) พ33102 สุขศึกษาและพลศึกษา(ผู้ตัดสนิ2) 0.5 (20) 
 ศ33101 ศิลปะ 0.5 (20) ศ33102 ศิลปะ 0.5 (20) 
 ง31103 การงานอาชีพ 0.5 (20) ง31104 การงานอาชีพ 0.5 (20) 
 อ33101 ภาษาอังกฤษ5 1.0 (40) อ33102 ภาษาอังกฤษ6 1.0 (40) 
 รายวิชาเพิ่มเติม 7.0 (280) รายวิชาเพิ่มเติม 7.5 (300) 
    ส30234 หน้าที่พลเมือง 0.5 (20) 
 ท….(เลือกภาษาไทยรายวชิาเพิม่เติม) 1.0 (40) ท….(เลือกภาษาไทยรายวชิาเพิม่เติม) 1.0 (40) 
 ส....(เลือกสังคมศึกษารายวิชาเพิ่มเติม) 1.0 (40) ส....(เลือกสังคมศึกษารายวิชาเพิ่มเติม) 1.0 (40) 
 ศ....(เลือกศิลปะรายวชิาเพิ่มเตมิ) 1.0 (40) ศ....(เลือกศิลปะรายวชิาเพิ่มเตมิ) 1.0 (40) 
 ง....(เลือกการงานอาชีพรายวิชาเพิ่มเติม) 1.0 (40) ง....(เลือกการงานอาชีพรายวิชาเพิ่มเติม) 1.0 (40) 
     
 ว...(เลือกวิทยาศาสตรายวชิาเพิม่เติม) ์ 1.0 (40) ว...(เลือกวิทยาศาสตร์รายวชิาเพิ่มเติ 1.0 (40) 
 อ…(เลือกภาษาอังกฤษรายวิชาเพิ่มเติม) 1.0 (40) อ…(เลือกภาษาอังกฤษรายวิชาเพิ่มเติม 1.0 (40) 
 พ...(เลือกพลศึกษารายวิชาเพิ่มเติม) 0.5 (20) พ...(เลือกพลศึกษารายวิชาเพิ่มเติม) 0.5 (20) 
 จ30201 ภาษาจนี1 0.5 (20) จ30202 ภาษาจนี2 0.5 (20) 
 รวมหน่วยกิต-ชั่วโมง 14.0 (560) รวมหน่วยกิต-ชั่วโมง 14.0 (560) 
 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 0.0 (70) กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 0.0 (70) 
 ก31901 แนะแนว 0.0 (20) ก31902 แนะแนว 0.0 (20) 
 ก31903 กิจกรรม รด.,บพ. ,ลส.  0.0 20) ก31904 กิจกรรม รด.,บพ. ,ลส.  0.0 20) 
 ก31905 ชมรม/ชุมนุม 0.0 (20) ก31906 ชมรม/ชุมนุม 0.0 (20) 
 I20203 กิจกรรมบริการสังคม:IS3 0.0 (10) I20203 กิจกรรมบริการสังคม:IS3 0.0 (10) 
  รวมเวลาเรียน 630 ชม.  รวมเวลาเรียน 630 ชม. 
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โครงสร้างหลักสูตรโรงเรียนโพธิ์ชัยชนูปถัมภ์พ.ศ. 2553 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2561/1)  
 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช2551 ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 

แผนการเรียนทวิศืกษา 
  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่4(ภาคเรียนที่1)  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่4(ภาคเรียนที่2)  
  รายวิชา/กิจกรรม  

หน่วยกิต(ชม 
 รายวิชา/กิจกรรม  

หน่วยกิต (ชม 
 

        
          
 รายวิชาพื้นฐาน  7.0 (280)  รายวิชาพื้นฐาน  6.5 (260)   
 ท31101 ภาษาไทย 1 1.0(40)  ท31102 ภาษาไทย 2 1.0 (40)   
 ค31101 คณิตศาสตร1์ 1.0(40)  ค31102 คณิตศาสตร2์ 1.0 (40)   
 ว31101 วิทยาศาสตร์ชีวภาพ 1.0 (40)  ว31104 วิทยาการค านวณ1  0.5 (20)   
 ว31103 การออกแบบและเทคโนโลย1ี 0.5 (20)  ส31102 สังคมศึกษา2 1.0 (40)   
 ส31101 สังคมศึกษา1 1.0 (60)  ส32103 ประวัติศาสตร์ 0.5 (20)   
 พ31101 สุขศึกษาและพลศึกษา(ฟุตซอล) 0.5 (20)  พ31102 สุขศึกษาและพลศึกษา 0.5 (20)   
 ศ31101 ศิลปะ 0.5 (20)  ศ31102 ศิลปะ 0.5 (20)   
 ง31101 การงานอาชีพ 0.5 (20)  ง31102 การงานอาชีพ 0.5 (20)   
 อ31101 ภาษาอังกฤษ1 1.0 (40)  อ31102 ภาษาอังกฤษ2 1.0 (40)   
 รายวิชาเพิ่มเติม  7.0 (280)  รายวิชาเพิ่มเติม  7.5 (300)   
      ส30231 หน้าที่พลเมือง 0.5(20)   
 I30201 การศึกษาค้นควา้ 

1.0 (40) 
 I30202 การสื่อสาร 

1.0 (40) 
  

  
และสร้างองค ์วามรู:้IS 1 

  
และการน าเสนอ: IS2 

  
          
        
 ท….(เลือกภาษาไทยรายวชิาเพิม่เติม) 1.0 (40)  ท….(เลือกภาษาไทยรายวชิาเพิม่เติม) 1.0 (40)   
 อ…(เลือกภาษาอังกฤษรายวิชาเพิ่มเติม) 1.0 (40)  อ…(เลือกภาษาอังกฤษรายวิชาเพิ่มเติม) 1.0 (40)   
 พ...(เลือกพลศึกษารายวิชาเพิ่มเติม) 0.5 (20)  พ...(เลือกพลศึกษารายวิชาเพิ่มเติม) 0.5 (20)   
 โอนจากวิทยาลัยการอาชีพ 3.5 (140)  โอนจากวิทยาลัยการอาชีพ 2.5 (90)   
        
 รวมหน่วยกิต-ชั่วโมง  14.0(560)  รวมหน่วยกิต-ชั่วโมง  14.0(560)   
 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  0.0 (70)  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  0.0 (70)   
 ก31901 แนะแนว 0.0 (20)  ก31902 แนะแนว 0.0 (20)   
 ก31903 กิจกรรม รด.,บพ. ,ลส.  0.0 20)  ก31904 กิจกรรม รด.,บพ. ,ลส.  0.0 20)   
 ก31905 ชมรม/ชุมนุม 0.0 (20)  ก31906 ชมรม/ชุมนุม 0.0 (20)   
 กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ 0.0 (10)  กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน 0.0 (10)   
  รวมเวลาเรียน  630 ชม.   รวมเวลาเรียน  630 ชม.   
 

 
 
 



 

หลักสูตรโรงเรียนโพธิ์ชัยชนูปถัมภ์พ.ศ. 2553(ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2561/1) 
29 
 

 

โครงสร้างหลักสูตรโรงเรียนโพธิ์ชัยชนูปถัมภ์พ.ศ. 2553 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2561/1)  
 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช2551 ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 

แผนการเรียนทวิศีกษา 
 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่5(ภาคเรียนที่1) ชั้นมัธยมศกึษาปทีี5่(ภาคเรียนที2่)   

รายวิชา/กิจกรรม 
เวลาเรียน 

รายวิชา/กิจกรรม 
เวลาเรียน  

หน่วยกิต หน่วยกิต 
 

    
รายวิชาพื้นฐาน 7.0 (280) รายวิชาพื้นฐาน 7.0 (280) 
ท32101 ภาษาไทย 3 1.0 (40) ท32102 ภาษาไทย 4 1.0 (40) 
ค32101 คณิตศาสตร3์ 1.0 (40) ค32102 คณิตศาสตร4์ 1.0 (40) 
ว32101 วิทยาศาสตร์กายภาพ(เคมี) 1.0 (40) ว32102 วิทยาศาสตร์กายภาพ(ฟิสิกส์) 1.0 (40) 
ว32103 การออกแบบและเทคโนโลยี2 0.5 (20) ว32104 วิทยาการค านวณ2 0.5 (20) 
ส32101 สังคมศึกษา3 1.0 (40) ส32102 สังคมศึกษา4 1.0 (40) 
ส32103 ประวัติศาสตร์ 0.5 (20) ส32104 ประวัติศาสตร์ 0.5 (20) 
พ32101 สุขศึกษาและพลศึกษา 0.5 (20) พ32102 สุขศึกษาและพลศึกษา 0.5 (20) 
ศ32101 ศิลปะ 0.5 (20) ศ32102 ศิลปะ 0.5 (20) 
อ32101 ภาษาอังกฤษ3 1.0 (40) อ32102 ภาษาอังกฤษ4 1.0 (40) 
รายวิชาเพิ่มเติม 7.0 (280) รายวิชาเพิ่มเติม 7.0 (280) 
ส30232 หน้าที่พลเมือง 0.5 (20) ส30232 หน้าที่พลเมือง 0.5 (20) 
ท….(เลือกภาษาไทยรายวชิาเพิม่เติม) 1.0 (40) ท….(เลือกภาษาไทยรายวชิาเพิม่เติม) 1.0 (40) 
อ…(เลือกภาษาอังกฤษรายวิชาเพิ่มเติม) 1.0 (40) อ…(เลือกภาษาอังกฤษรายวิชาเพิ่มเติม) 1.0 (40) 
พ...(เลือกพลศึกษารายวิชาเพิ่มเติม) 0.5 (20) พ...(เลือกพลศึกษารายวิชาเพิ่มเติม) 0.5 (20) 
ศ....(เลือกศิลปะรายวชิาเพิ่มเตมิ) 0.5 (20) ศ....(เลือกศิลปะรายวชิาเพิ่มเตมิ) 0.5 (20)  

โอนจากวิทยาลัยการอาชีพ 3.5 (140) โอนจากวิทยาลัยการอาชีพ 3.5 (140) 
    
    
รวมหน่วยกิต-ชั่วโมง 14.0 (560) รวมหน่วยกิต-ชั่วโมง 14.0 (560) 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 0.0 (70) กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 0.0 (70) 
ก31901 แนะแนว 0.0 (20) ก31902 แนะแนว 0.0 (20) 
ก31903 กิจกรรม รด.,บพ. ,ลส.  0.0 20) ก31904 กิจกรรม รด.,บพ. ,ลส.  0.0 20) 
ก31905 ชมรม/ชุมนุม 0.0 (20) ก31906 ชมรม/ชุมนุม 0.0 (20) 
กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ 0.0 (10) กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ 0.0 (10) 

 รวมเวลาเรียน 630 ชม.  รวมเวลาเรียน 630 ชม. 
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โครงสร้างหลักสูตรโรงเรียนโพธิ์ชัยชนูปถัมภ์พ.ศ. 2553 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2561/1)  
 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช2551 ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 

แผนการเรียนทวิศึกษา 
 
 
  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่6(ภาคเรียนที่1)  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่6(ภาคเรียนที่2) 
  รายวิชา/กิจกรรม เวลาเรียน  รายวิชา/กิจกรรม เวลาเรียน 
 รายวิชาพื้นฐาน 7.0 (280) รายวิชาพื้นฐาน 6.5 (260) 
 ท33101 ภาษาไทย 5 1.0 (40) ท33102 ภาษาไทย 6 1.0 (40) 
 ค33101 คณิตศาสตร5์ 1.0 (40) ค33102 คณิตศาสตร6์ 1.0 (40) 
 ว32103 วิทยาศาสตร์โลกและอวกาศ 1.0 (40)    
 ว33102 การออกแบบและเทคโนโลยี3 0.5 (20) ว33103 วิทยาการค านวณ3 0.5 (20) 
 ส33101 สังคมศึกษา5 1.0 (40) ส33102 สังคมศึกษา6 1.0 (40) 
    ส33103 ประวัติศาสตร์ 0.5 (20) 
 พ33101 สุขศึกษาและพลศึกษา 0.5 (20) พ33102 สุขศึกษาและพลศึกษา 0.5 (20) 
 ศ33101 ศิลปะ 0.5 (20) ศ33102 ศิลปะ 0.5 (20) 
 ง31103 การงานอาชีพ 0.5 (20) ง31104 การงานอาชีพ 0.5 (20) 
 อ33101 ภาษาอังกฤษ5 1.0 (40) อ33102 ภาษาอังกฤษ6 1.0 (40) 
 รายวิชาเพิ่มเติม 7.0 (280) รายวิชาเพิ่มเติม 7.5 (300) 
    ส30234 หน้าที่พลเมือง 0.5 (20) 
 ท….(เลือกภาษาไทยรายวชิาเพิม่เติม) 1.0 (40) ท….(เลือกภาษาไทยรายวชิาเพิม่เติม) 1.0 (40) 
 ส....(เลือกสังคมศึกษารายวิชาเพิ่มเติม) 1.0 (40) อ…(เลือกภาษาอังกฤษรายวิชาเพิ่มเติม 1.0 (40) 
 อ…(เลือกภาษาอังกฤษรายวิชาเพิ่มเติม) 1.0 (40) พ...(เลือกพลศึกษารายวิชาเพิ่มเติม) 0.5 (20) 
 พ...(เลือกพลศึกษารายวิชาเพิ่มเติม) 0.5 (20) ส....(เลือกสังคมศึกษารายวิชาเพิ่มเติม) 1.0(40) 
  โอนจากวิทยาลัยการอาชีพ 3.5 (140)  โอนจากวิทยาลัยการอาชีพ 3.5(140) 
       
 รวมหน่วยกิต-ชั่วโมง 14.0 (560) รวมหน่วยกิต-ชั่วโมง 14.0 (560) 
 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 0.0 (70) กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 0.0 (70) 
 ก31901 แนะแนว 0.0 (20) ก31902 แนะแนว 0.0 (20) 
 ก31903 กิจกรรม รด.,บพ. ,ลส.  0.0 20) ก31904 กิจกรรม รด.,บพ. ,ลส.  0.0 20) 
 ก31905 ชมรม/ชุมนุม 0.0 (20) ก31906 ชมรม/ชุมนุม 0.0 (20) 
 I20203 กิจกรรมบริการสังคม:IS3 0.0 (10) I20203 กิจกรรมบริการสังคม:IS3 0.0 (10) 
  รวมเวลาเรียน 630 ชม.  รวมเวลาเรียน 630 ชม. 
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รหัสวิชา รายวิชา 
ค าอธิบายรายวิชา 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
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กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ   ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
 

วิชาพื้นฐาน 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 
ศ21101 ทัศนศิลป์ 1                            2  ชั่วโมง / สัปดาห์ 1.0  หน่วยกิต จ านวน  40  ชั่วโมง 
ศ21102 ทัศนศิลป์ 2                            2  ชั่วโมง / สัปดาห์ 1.0  หน่วยกิต จ านวน  40  ชั่วโมง 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2 
ศ22101 ดนตรี 1                                 2  ชัว่โมง / สปัดาห์ 1.0  หน่วยกิต จ านวน  40  ชั่วโมง 
ศ22102 ดนตรี 2                                 2  ชัว่โมง / สปัดาห์ 1.0  หน่วยกิต จ านวน  40  ชั่วโมง 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 
ศ23101 นาฎศิลป์ 1                             2  ชัว่โมง / สปัดาห์ 1.0  หน่วยกิต จ านวน  40  ชั่วโมง 
ศ23102  นาฎศิลป์2                             2  ชัว่โมง / สปัดาห์ 1.0  หน่วยกิต จ านวน  40  ชั่วโมง 
วิชาเพิ่มเติม 
ศ20201 ศิลปะพ้ืนฐาน 1                        2  ชัว่โมง / สปัดาห์ 1.0  หน่วยกิต จ านวน  40  ชั่วโมง 

ศ20202 ศิลปะพ้ืนฐาน 2                        2  ชัว่โมง / สปัดาห์ 1.0  หน่วยกิต จ านวน  40  ชั่วโมง 
ศ20203  วาดเส้น  1                             2  ชัว่โมง / สปัดาห์ 1.0  หน่วยกิต จ านวน  40  ชั่วโมง 
ศ20204  วาดเส้น  2                             2  ชัว่โมง / สปัดาห์ 1.0  หน่วยกิต จ านวน  40  ชั่วโมง 
ศ20205  วาดภาพระบายสี 1                   2  ชัว่โมง / สปัดาห์ 1.0  หน่วยกิต จ านวน  40  ชั่วโมง 

ศ20206  วาดภาพระบายสี 2                  2  ชั่วโมง / สปัดาห์ 1.0  หน่วยกิต จ านวน  40  ชั่วโมง 
ศ20207  จิตรกรรมไทย                         2  ชัว่โมง / สปัดาห์ 1.0  หน่วยกิต จ านวน  40  ชั่วโมง 

ศ20208  เครื่องปั้นดินเผา                      2  ชั่วโมง / สปัดาห์ 1.0  หน่วยกิต จ านวน  40  ชั่วโมง 

ศ20209  ดนตรีไทย 1                           2  ชัว่โมง / สปัดาห์ 1.0  หน่วยกิต จ านวน  40  ชั่วโมง 

ศ20210 ดนตรีไทย 2                          2  ชั่วโมง / สัปดาห์ 1.0  หน่วยกิต จ านวน  40  ชั่วโมง 
ศ20211 ดนตรีพื้นเมือง 1                     2  ชั่วโมง / สัปดาห์ 1.0  หน่วยกิต จ านวน  40  ชั่วโมง 
ศ20212 ดนตรีพื้นเมือง 2                     2  ชั่วโมง / สัปดาห์ 1.0  หน่วยกิต จ านวน  40  ชั่วโมง 
ศ20213 ดนตรีสากล 1                        2  ชั่วโมง / สัปดาห์ 1.0  หน่วยกิต จ านวน  40  ชั่วโมง 
ศ20214 ดนตรีสากล 2                        2  ชั่วโมง / สัปดาห์ 1.0  หน่วยกิต จ านวน  40  ชั่วโมง 
ศ20215 นาฏศิลป์ 1                           2  ชั่วโมง / สัปดาห์ 1.0  หน่วยกิต จ านวน  40  ชั่วโมง 
ศ20216 นาฏศิลป์ 2                           2  ชั่วโมง / สัปดาห์ 1.0  หน่วยกิต จ านวน  40  ชั่วโมง 
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กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ   ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 
 

วิชาพื้นฐาน 
ศ31201 ทัศนศิลป์ 1            1  ชัว่โมง / สัปดาห์ 0.5  หน่วยกิต จ านวน 20  ชั่วโมง 
ศ31202 ทัศนศิลป์ 2            1  ชัว่โมง / สัปดาห์ 0.5  หน่วยกิต จ านวน 20  ชั่วโมง 
ศ32201 ดนตรี 1            1  ชัว่โมง / สัปดาห์ 0.5  หน่วยกิต จ านวน 20  ชั่วโมง 
ศ32202 ดนตรี 2            1  ชัว่โมง / สัปดาห์ 0.5  หน่วยกิต จ านวน 20  ชั่วโมง 
ศ33201 นาฏศิลป์ 1   1  ชั่วโมง / สัปดาห์ 0.5  หน่วยกิต จ านวน 20  ชั่วโมง 
ศ33202 นาฏศิลป์ 2             1  ชั่วโมง / สัปดาห์ 0.5  หน่วยกิต จ านวน 20  ชั่วโมง 
วิชาเพิ่มเติม 
ศ30201ออกแบบศิลป์ 1                       2  ชั่วโมง / สัปดาห์ 1.0  หน่วยกิต จ านวน  40  ชั่วโมง 

ศ30202ออกแบบศิลป์ 2                       2  ชั่วโมง / สัปดาห์ 1.0  หน่วยกิต จ านวน  40  ชั่วโมง 
ศ30203 ศิลปปฏิบัติ 1                         2  ชั่วโมง / สัปดาห์ 1.0  หน่วยกิต จ านวน  40  ชั่วโมง 
ศ30204 ศิลปปฏิบัติ 2                         2  ชั่วโมง / สัปดาห์ 1.0  หน่วยกิต จ านวน  40  ชั่วโมง 
ศ30205 วาดเส้น                                2  ชั่วโมง / สปัดาห์ 1.0  หน่วยกิต จ านวน  40  ชั่วโมง 
ศ30206 จิตรกรรมสากล                       2  ชั่วโมง / สปัดาห์ 1.0  หน่วยกิต จ านวน  40  ชั่วโมง 
ศ30207 จิตรกรรมไทย                         2  ชั่วโมง / สปัดาห์ 1.0  หน่วยกิต จ านวน  40  ชั่วโมง 
ศ30208 เครื่องปั้นดินเผา                      2  ชั่วโมง / สัปดาห์ 1.0  หน่วยกิต จ านวน  40  ชั่วโมง 
ศ30209 ดนตรีไทยปฏิบัติ 1                   2  ชั่วโมง / สัปดาห์ 1.0  หน่วยกิต จ านวน  40  ชั่วโมง 
ศ30210ดนตรีไทยปฏิบัติ 2                  2  ชั่วโมง / สัปดาห์ 1.0  หน่วยกิต จ านวน  40  ชั่วโมง 
ศ30211 ดนตรีพื้นเมืองปฏิบัติ 1            2  ชั่วโมง / สัปดาห์ 1.0  หน่วยกิต จ านวน  40  ชั่วโมง  
ศ30212 ดนตรีพื้นเมืองปฏิบัติ 2            2  ชั่วโมง / สัปดาห์ 1.0  หน่วยกิต จ านวน  40  ชั่วโมง 
ศ30213 ดนตรีสากลปฏิบัติ 1               2  ชั่วโมง / สัปดาห์ 1.0  หน่วยกิต จ านวน  40  ชั่วโมง 
ศ30214 ดนตรีสากลปฏิบัติ 2               2  ชั่วโมง / สัปดาห์ 1.0  หน่วยกิต จ านวน  40  ชั่วโมง 
ศ30215 นาฏศิลป์ปฏิบัติ 1                  2  ชั่วโมง / สัปดาห์ 1.0  หน่วยกิต จ านวน  40  ชั่วโมง 
ศ30216 นาฏศิลป์ปฏิบัติ 2                  2  ชั่วโมง / สัปดาห์ 1.0  หน่วยกิต จ านวน  40  ชั่วโมง   
ศ30217 นาฏศิลป์พื้นเมือง 1               2  ชั่วโมง / สัปดาห์ 1.0  หน่วยกิต จ านวน  40  ชั่วโมง 
ศ30218 นาฏศิลป์พื้นเมือง 2               2  ชั่วโมง / สัปดาห์ 1.0  หน่วยกิต จ านวน  40  ชั่วโมง 
ศ30219 การแสดงละคร                     2  ชั่วโมง / สัปดาห์ 1.0  หน่วยกิต จ านวน  40  ชั่วโมง 
ศ30220 สังคีตนิยม                          2  ชั่วโมง / สัปดาห์ 1.0  หน่วยกิต จ านวน  40  ชั่วโมง                                    
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ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
ค าอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 

ศ 21101  ทัศนศิลป์ 1                                                 กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ     
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  1    ภาคเรียนที่    1                   เวลา   40   ชั่วโมง    1.0     หน่วยกิต 
 
 ศึกษาและฝึกปฏิบัติ  ความแตกต่างและคล้ายคลึงกันของทัศนียภาพใน งานทัศนศิลป์และสิ่งแวดล้อม 
ความเป็นเอกภาพความกลมกลืนและความสมดุล  ความเป็นเอกภาพความกลมกลืนและความสมดุล  วาดภาพ
แสดงทัศนียภาพการวาดภาพทัศนียภาพในท้องถิ่นเอกภาพความกลมกลืนของเรื่องราวงานปั้นหรืองานสื่อผสม
สร้างสรรค์งานปั้นเป็นเรื่องราว 3มิติแสดงถึงความเป็นเอกลักษณ์การออกแบบรูปภาพลักษณ์งานกราฟิก การ
ออกแบบลวดลายประจ าท้องถิ่น  ประเมินงานทัศนศิลป์. งานทัศนศิลป์ของชาติ และท้องถิ่น  งานทัศนศิลป์ของ
ภาคต่างๆในประเทศไทย  ความแตกต่างของงานทัศนศิลป์ในวัฒนธรรมไทยและสากล 
 โดยใช้กระบวนการเรียนรู้  สืบเสาะ  คิดวิเคราะห์  อภิปราย  บรรยาย     และปฏิบัติผลงานทางด้าน
ทัศนศิลป์ด้วยเทคนิควิธีการที่หลากหลายในการสื่อความหมายและเรื่องราวต่าง ๆ  น าเสนอวิจารณ์ผลงานและ 
สร้างเกณฑ์ในการประเมินเพ่ือน ามาปรับปรุงพัฒนา 
 เพ่ือให้สร้างสรรค์งานทัศนศิลป์ตามจินตนาการ ความคิดสร้างสรรค์ วิเคราะห์วิพากษ์ วิจารณ์คุณค่างาน
ทัศนศิลป์  ถ่ายทอดความคิด ความรู้สึก ต่องานศิลปะอย่างอิสระ  ชื่นชม และประยุกต์ใช้ 
ในชีวิตประจ าวันละมีความรู้ความเข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างทัศนศิลป์  ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม  เห็นคุณค่า
งานทัศนศิลป์ที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรม  ภูมิปัญญาท้องถิ่น  ภูมิปัญญาไทยและสากล 
 
มาตรฐานและตัวชี้วัด รวมทั้งหมด  9  ตัวชี้วัด 
 
                    ศ1.1   ม.1/1  1/2  1/3   1/4   1/5   1/6   
                    ศ1.2    ม.2/1   2/2   2/3 
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ค าอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
ศ 21102  ทัศนศิลป์ 2                                                 กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ     
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  1    ภาคเรียนที่  2                          เวลา   40   ชั่วโมง    1.0     หน่วยกิต 
 
 ศึกษาและฝึกปฏิบัติ  ทัศนธาตุ  ในด้านรูปแบบและแนวคิดของงานทัศนศิลป์ 
 ความเหมือนและความแตกต่างของรูปแบบการใช้วัสดุอุปกรณ์ในงานทัศนศิลป์ของศิลปิน  เทคนิคท่ี 
หลากหลายในการสื่อความหมายของการวาดภาพ  วาดภาพแสดงบุคลิกลักษณะนิสัยของตัวละคร  วิธีการใช้งาน
ทัศนศิลป์ในการโฆษณา   การเปลี่ยนแปลงของงานทัศนศิลป์ในแต่ละยุคสมัย  แนวคิดในการออกแบบงาน
ทัศนศิลป์ที่มาจากวัฒนธรรมไทย และสากล  และวัฒนธรรมที่สะท้อนถึงงานทัศนศิลป์ในปัจจุบัน 
 โดยใช้กระบวนการเรียนรู้  ความรู้ความเข้าใจ  อภิปราย  บรรยาย  เปรียบเทียบ  จ าแนก   
คิดวิเคราะห์   และปฏิบัติผลงานทางด้านทัศนศิลป์ด้วยเทคนิควิธีการที่หลากหลายในการสื่อความหมายและ
เรื่องราวต่าง ๆ  น าเสนอวิจารณ์ผลงานและ สร้างเกณฑ์ในการประเมินเพ่ือน ามาปรับปรุงพัฒนา 
 เพ่ือให้เสร้างสรรค์งานทัศนศิลป์ตามจินตนาการ ความคิดสร้างสรรค์ วิเคราะห์วิพากษ์ วิจารณ์คุณค่างาน
ทัศนศิลป์  ถ่ายทอดความคิด ความรู้สึก ต่องานศิลปะอย่างอิสระ  ชื่นชมและประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันละมี
ความรู้ความเข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างทัศนศิลป์  ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม  เห็นคุณค่างานทัศนศิลป์ที่เป็น
มรดกทางวัฒนธรรม  ภูมิปัญญาท้องถิ่น  ภูมิปัญญาไทยและสากล 
 
มาตรฐานและตัวชี้วัด รวมทั้งหมด  10  ตัวชี้วัด 
 
                    ศ1.1    ม.1/1 1/2 1/3   1/4 1/5  1/6   1/7 
                    ศ1.2     ม.2/1  2/2  2/3 
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ค าอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
ศ 22101  ดนตรี 1                                                    กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ     
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  2    ภาคเรียนที่  1                          เวลา   40   ชั่วโมง   1.0   หน่วยกิต 
 

 ศึกษาและฝึกปฏิบัติ   การอ่าน เขียน เครื่องหมายสัญลักษณ์ทางดนตรี  โน้ตไทย  
โน้ตสากลในกุญแจ  ซอล และ ฟาในบันไดเสียง C Major    วิธีการขับร้องและบรรเลง  บทเพลงพ้ืนบ้านบทเพลง
ไทยเดิมอัตราจังหวะ 2 ชั้น  บทเพลงประสานเสียง 2 แนว   บทเพลงรูปแบบ ABA   บทเพลงประกอบการเต้นร า   
จัดประเภท   ใช้และบ ารุงรักษา  เครื่องดนตรี   วงดนตรีไทย  วงดนตรีพื้นเมือง  วงดนตรีสากลที่มาจาก
วัฒนธรรมต่าง ๆ   แสดงความคิดเห็นถ่ายทอดความรู้สึกกับอารมณ์เพลง  จังหวะ  ความดัง -เบา  น าเสนอบท
เพลงที่ชื่นชอบใช้เกณฑ์ประเมินคุณภาพหรือผลงานเพลงที่ฟัง  ระบุองค์ประกอบของดนตรีในแต่ละวัฒนธรรม  
อธิบายบทบาทความสัมพันธ์และอิทธิพลของดนตรีในสังคม   
 โดยกระบวนการเรียนรู้  ความรู้ความเข้าใจ  กระบวนการสืบเสาะหาความรู้  กระบวนการน าเสนอ  
กระบวนการคิดวิเคราะห์   กระบวนการกลุ่ม  กระบวนการปฏิบัติ 
 เพ่ือให้เกิดความรู้ความเข้าใจ  ความสัมพันธ์ระหว่างดนตรี  ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม  เห็นคุณค่าของ
ดนตรีที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่น  ภูมิปัญญาไทยและ สากลสามารถแสดงออกทางด้านดนตรี  
วิเคราะห์  วิพากษ์วิจารณ์  ถ่ายทอดความรู้สึกความคิดต่อดนตรีอย่างอิสระ  ชื่นชมและประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจ าวัน 
 
มาตรฐานและตัวชี้วัด รวมทั้งหมด  11  ตัวชี้วัด 
 
            ศ.  2.1      ม.   1/1     1/2     1/3     1/4      1/5     1/6    1/7    1/8    1/9 
            ศ.  2.2       ม.   1/1     1/2      
 

  



 

หลักสูตรโรงเรียนโพธิ์ชัยชนูปถัมภ์พ.ศ. 2553(ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2561/1) 
37 
 

 

ค าอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
ศ 22102  ดนตรี 2                                                 กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ     
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  2    ภาคเรียนที่  2                     เวลา   40   ชั่วโมง   1.0     หน่วยกิต 
 

 ศึกษา ฝึกปฏิบัติ และคิดวิเคราะห์ถึง องค์ประกอบของดนตรีจากแหล่งวัฒนธรรมต่างๆ เครื่องหมาย
สัญลักษณ์ทางดนตรี โน้ตเพลงไทยอัตราจังหวะสองชั้น โน้ตสากล (เครื่องหมายแปลงเสียง)  เทคนิคและการ
แสดงออกในการ จินตนาการในการสร้างสรรค์บทเพลงการถ่ายทอดเรื่องราวความคิดในบท เพลง เทคนิคและการ
บรรเลงดนตรี การร้องและบรรเลงเดี่ยว การร้องและบรรเลงเป็นวง  การบรรยายอารมณ์และความรู้สึกในบท
เพลง  การประเมินความสามารถทางดนตรี 
 ความถูกต้องในการบรรเลง  ความแม่นย าในการอ่านเครื่องหมายและสัญลักษณ์ การควบคุมคุณภาพเสียงในการ
ร้องและบรรเลง อาชีพทางด้านดนตรี บทบาททางดนตรีในธุรกิจบันเทิง 
 โดยใช้กระบวนการเรียนรู้ ความรู้ความเข้าใจ กระบวนการคิดวิเคราะห์ 
 กระบวนการคิดสร้างสรรค์   กระบวนการน าเสนอ  กระบวนการปฏิบัติ 
 เพ่ือให้เกิดความรู้ความเข้าใจ ความสัมพันธ์ระหว่างดนตรี ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมเห็นคุณค่าของ
ดนตรีเป็นมรดกทางวัฒนธรรม  ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิปัญญาไทยและสากล  สามารถแสดงออกทางด้านดนตรี 
วิเคราะห์ วิพากษ์วิจารณ์ ถ่ายทอดความรู้สึกความคิดต่อดนตรีอย่างอิสระ ชื่นชมและประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน 
 
มาตรฐานและตัวชี้วัด รวมทั้งหมด  9  ตัวช้ีวัด 
 
 ศ.2/1   ม. 1/1   1/2   1/3   1/4   1/5   1/6   1/7 
 ศ.2/2     ม. 2/1    2/2 
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ค าอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
ศ 23101  นาฏศิลป์1                                                 กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ     
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  3    ภาคเรียนที่  1                    เวลา   40   ชั่วโมง   1.0     หน่วยกิต 
 

 ศึกษาประวัติครูด้านนาฏศิลป์  ประวัตินักแสดงที่ชื่นชอบ  การพัฒนารูปแบบของการแสดง  อิทธิพลของ
นักแสดงที่มีต่อผู้ชม   การปฏิบัติของผู้แสดงและผู้ชม    

ฝึกปฏิบัตินาฏยศัพท์หรือศัพท์ทางการละครในการแสดงภาษาท่า  และการตีบท  ท่าทางการเคลื่อนไหวที่
แสดงสื่อทางอารมณ์ ระบ าเบ็ดเตล็ด  ร าวงมาตรฐาน  จัดการแสดงตามบทบาทและหน้าที่ของฝ่ายต่าง ๆ ในการ
จัดการแสดง 
 โดยกระบวนการเรียนรู้  ความรู้ความเข้าใจ  กระบวนการสืบเสาะหาความรู้  กระบวนการน าเสนอ  
กระบวนการคิดวิเคราะห์   กระบวนการกลุ่ม   กระบวนการปฏิบัติ 
 เพ่ือให้เกิดความรู้ความเข้าใจ  ความสัมพันธ์ระหว่างนาฏศิลป์  ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม  เห็นคุณค่า
ของนาฏศิลป์ที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่น  ภูมิปัญญาไทยและสากลแสดงออกทางนาฏศิลป์อย่าง
สร้างสรรค์  วิเคราะห์วิพากษ์วิจารณ์  คุณค่านาฏศิลป์  ถ่ายทอดความรู้สึก ความคิดอย่างอิสระ  ชื่นชมและ
ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน  
 
มาตรฐานและตัวชี้วัด รวมทั้งหมด  7  ตัวช้ีวัด 
 
            ศ.  3.1       ม. 1/1     1/2     1/3     1/4      1/5 
            ศ.  3.2       ม. 2/1     2/2      
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ค าอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
ศ 23102  นาฏศิลป์2                                                     กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ     
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  3    ภาคเรียนที่  2                        เวลา   40   ชั่วโมง     1.0     หน่วยกิต 
 
 ศึกษาศิลปะเกี่ยวกับการแสดง  ด้านแสง  สี  เสียง  ฉาก  เครื่องแต่งกาย  อุปกรณ์   
หลักและวิธีการสร้างสรรค์การแสดง  รูปแบบการแสดงประเภทต่าง ๆ   นาฏศิลป์  นาฏศิลป์พื้นเมือง 
ด้านความหมาย  ที่มา  วัฒนธรรม  ลักษณะเฉพาะ  ละครไทย  ละครพ้ืนบ้าน  การละครสมัยต่าง ๆ  
เปรียบเทียบลักษณะเฉพาะของการแสดงนาฏศิลป์จากวัฒนธรรมต่าง ๆ   แสดงนาฏศิลป์พ้ืนบ้านหรือละคร
พ้ืนบ้าน  โดยใช้องค์ประกอบนาฏศิลป์และการละคร  วิเคราะห์วิจารณ์การแสดงนาฏศิลป์และการละครเห็น
คุณค่าตลอดจนเชื่อมโยงกับสาระการเรียนรู้อ่ืน   
 โดยใช้กระบวนการเรียนรู้  ความรู้ความเข้าใจ  กระบวนการสืบเสาะหาความรู้  กระบวนการคิดวิเคราะห์  
กระบวนการปฏิบัติ  กระบวนการน าเสนอ 
 เพ่ือให้เกิดความรู้ความเข้าใจ  ความสัมพันธ์ระหว่างนาฏศิลป์  ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม  เห็นคุณค่า
ของนาฏศิลป์ที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่น  ภูมิปัญญาไทยและสากล 
แสดงออกทางนาฏศิลป์อย่างสร้างสรรค์  วิเคราะห์วิพากษ์วิจารณ์  คุณค่านาฏศิลป์  ถ่ายทอดความรู้สึก ความคิด
อย่างอิสระ  ชื่นชมและประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน  
 
มาตรฐานและตัวชี้วัด รวมทั้งหมด  7  ตัวช้ีวัด 
 
            ศ.3.1       ม.1/1     ม.1/2      ม.1/3     ม.1/4      ม.1/5 
            ศ.3.2        ม..2/1     ม.2/2     ม.2/3 
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ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
ศ 20201 ศิลปะพื้นฐาน 1                                     กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี   1 - 3                                               เวลา   40  ชั่วโมง   1.0  หน่วยกิต 
               
          เรียนรู้และฝึกปฏิบัติการออกแบบเกี่ยวกับวิธีการสื่อความหมาย ความคิดจินตนาการ รูปแบบทัศนธาตุ
และองค์ประกอบศิลป์ โดยใช้วัสดุอุปกรณ์ ตามกระบวนการสร้างงานทัศนศิลป์ น าเทคโนโลยี  เทคนิควิธีการ
ใหม่ๆในการสร้างงาน การประยุกต์ใช้สื่อวัสดุอุปกรณ์การรับรู้ทางสุนทรียภาพจากงานศิลปะและธรรมชาติ
สิ่งแวดล้อม เพ่ือความรู้ความเข้าใจในการศึกษาต่อและใช้ในชีวิตประจ าวัน 

โดยใช้ทักษะกระบวนการคิด  ทักษะกระบวนการแก้ปัญหา  ทักษะกระบวนการใช้ชีวิต  ทักษะ
กระบวนการสื่อสาร  และทักษะกระบวนการใช้เทคโนโลยี เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจ กล้าคิด  กล้าแสดงออกทาง
ทัศนศิลป์อย่างสร้างสรรค์ เห็นคุณค่า ซื่อสัตย์สุจริต  มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ อยู่อย่างพอเพียง มุ่งมั่นในการท างาน รัก
ชาติ ศาสน์ กษัตริย์ รักความเป็นไทย  มีจิตสาธารณะ และสามารถประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน   
 
ผลการเรียนรู้ รวมทั้งหมด 3 ผลการเรียนรู้ 
  

1. เข้าใจและสามารถออกแบบวิธีการสื่อความหมาย ความคิดจินตนาการ รูปแบบธาตุและองค์ประกอบ
ศิลป์ โดยใช้วัสดุอุปกรณ์ ตามกระบวนการสร้างงานทัศนศิลป์ได้ 

2. น าเทคโนโลยี  เทคนิควิธีการใหม่ ๆ มาใช้ในการสร้างงานทัศนศิลป์ 
3. 3.ประยุกตใ์ช้สื่อ อุปกรณ์ต่าง ๆ เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจในทัศนศิลป์มากยิ่งขึ้น 
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ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
ศ 20203   วาดเส้น  1                                        กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ                                                          
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี   1 - 3                            เวลา  40  ชั่วโมง 1.0  หน่วยกิต                      
 
 ศึกษาชนิดและประเภทของเส้นชนิดต่าง ๆ ที่ใช้ในการวาดเส้น  ความรู้สึกของเส้นชนิดต่างๆ  ศึกษาวัสดุ
อุปกรณ์ เทคนิควิธีการใช้ในการวาดเส้น  มีทักษะในการวาดเส้นชนิดต่าง ๆ การร่างภาพ การจัดภาพ  การลงน า
หนักแสงและเงา   การวาดเส้นภาพหุ่นนิ่งตามแบบ  และ วาดเส้นสร้างสรรค์   เพ่ือให้มีความรู้มีทักษะ  เห็น
คุณค่าความงาม และประโยชน์ของการวาดเส้น    
 
ผลการเรียนรู้ รวมทั้งหมด   10    ผลการเรียนรู้ 
 

1. รู้เข้าใจลักษณะของงานวาดเส้น 
2. รู้เข้าใจความรู้สึกของเส้นลักษณะต่างๆ  
3. รู้เข้าใจเทคนิควิธีการใช้วัสดุอุปกรณ์ในการวาดเส้น 
4. มีทักษะในการลากเส้นพ้ืนฐาน 
5. มีทักษะในการวาดภาพตามสัมผัส 
6. รู้เข้าใจมีทักษะร่างภาพวัตถุประเภทต่างๆ 
7. รู้เข้าใจมีทักษะในการจัดภาพ 
8. รู้เข้าใจหลักการเทคนิคและมีทักษะในการลงน้ าหนักแสงและเงา 
9. มีทักษะวาดเส้นภาพหุ่นนิ่งประเภทต่างๆ  
10. มีทักษะวาดเส้นสร้างสรรค์ตามความคิดจินตนาการด้วยวัสดุชนิดต่างๆ  
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 ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
ศ 20204     วาดเส้น   2                                 กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ     
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี   1 - 3                                  เวลา   40  ช่ัวโมง   1.0  หน่วยกิต                     
 
 ศึกษาชนิดและประเภทของเส้นชนิดต่าง ๆ ที่ใช้ในการวาดเส้น  ความรู้สึกของเส้นชนิดต่างๆ  ศึกษาวัสดุ
อุปกรณ์ เทคนิควิธีการใช้ในการวาดเส้น  ฝึกการวาดเส้นด้วยวัสดุชนิดต่าง ๆ การร่างภาพ การจัดภาพ  การลง 
น้ าหนักแสงและเงา   การวาดเส้นภาพหุ่นนิ่งตามแบบ  วาดภาพทิวทัศน์  และ วาดเส้นสร้างสรรค์   
 เพ่ือให้มีความรู้มีทักษะ  เห็นคุณค่าความงาม และประโยชน์ของการวาดเส้น    
 
ผลการเรียนรู้ รวมทั้งหมด  8  ผลการเรียนรู้ 
 

1. รู้เข้าใจลักษณะและชนิดของเส้นต่างๆที่ใช้ในการวาดเส้น 
2. รู้เข้าใจความรู้สึกของเส้นลักษณะต่าง ๆ  
3. รู้เข้าใจเทคนิควิธีการใช้วัสดุอุปกรณ์ในการวาดเส้น 
4. มีทักษะในการใช้เส้นชนิดต่างๆในการสร้างภาพ 
5. มีทักษะในการจัดภาพ 
6. มีทักษะวาดเส้นหุ่นนิ่ง  
7. มีทักษะวาดเส้นทิวทัศน์ 
8. มีทักษะวาดเส้นสร้างสรรค์ตามความคิดจินตนาการด้วยวัสดุชนิดต่าง ๆ  
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ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
ศ 20205      วาดภาพระบายสี 1                               กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ                                                       
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี   1  -  3                             เวลา 40 ชั่วโมง   1.0   หน่วยกิต                      
 
 ศึกษาชนิดและประเภทของงานวาดภาพระบายสีและคุณสมบัติของสีน้ า  วัสดุอุปกรณ์ในการวาดภาพ
ระบายสีด้วยสีน้ า เทคนิคการวาดภาพและระบายสีน้ า  ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับหลักการใช้สีและทฤษฎีสี  หลักการ
จัดองค์ประกอบภาพ ฝึกปฏิบัติการเขียนภาพด้วยสีน้ า   เพื่อให้มีความรู้มีทักษะ  เห็นคุณค่าความงาม และ
ประโยชน์ของการวาดภาพระบายสี 
    
ผลการเรียนรู้ รวมทั้งหมด 7  ผลการเรียนรู้ 
 

1. รู้เข้าใจลักษณะเทคนิคของงานวาดภาพระบายสี 
2. รู้เข้าใจคุณสมบัติของสีน้ า 
3. รู้เข้าใจการใช้วัสดุอุปกรณ์ในการวาดภาพระบายสีด้วยสีน้ า 
4. รู้เข้าใจหลักการและเทคนิคการวาดภาพระบายสีด้วยสีน้ า 
5. รู้เข้าใจหลักการใช้สีและทฤษฎีสี 
6. รู้เข้าใจหลักการจัดองค์ประกอบ 
7. มีทักษะในการวาดภาพระบายสีด้วยสีน้ า 
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ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
ศ 20206   วาดภาพระบายสี 2                                      กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ                                                 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี   1 - 3                                        เวลา  40  ชั่วโมง  1.0   หน่วยกิต                   
 
 ศึกษาชนิดและประเภทของงานวาดภาพระบายสี  และศึกษาคุณสมบัติของสีโปสเตอร์ วัสดุอุปกรณ์ใน
การวาดภาพระบายสีด้วยสีโปสเตอร์ เทคนิคการวาดภาพระบายสีด้วยสีโปสเตอร์ ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับหลักการ
ใช้สี ทฤษฎีสี  หลักการจัดองค์ประกอบภาพ  ฝึกปฏิบัติการเขียนภาพด้วยสีโปสเตอร์  เพื่อให้มีความรู้มีทักษะ  
เห็นคุณค่าความงาม และประโยชน์ของการวาดภาพระบายสี 
 
ผลการเรียนรู้ รวมทั้งหมด 7  ผลการเรียนรู้ 
 

1. รู้เข้าใจลักษณะเทคนิคของงานวาดภาพระบายสี 
2. รู้เข้าใจคุณสมบัติของสีโปสเตอร์ 
2. รู้เข้าใจการใช้วัสดุอุปกรณ์ในการวาดภาพระบายสีด้วยสีโปสเตอร์ 
3. รู้เข้าใจหลักการและเทคนิคการวาดภาพระบายสีด้วยสีโปสเตอร์ 
 4. รู้เข้าใจหลักการใช้สีและทฤษฎีสี 
5. รู้เข้าใจหลักการจัดองค์ประกอบภาพ 
 6. มีทักษะในการวาดภาพระบายสีด้วยสีโปสเตอร์ 
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ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
ศ 20207    จิตรกรรมไทย                                                     กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ     
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  1 - 3                                         เวลา 40 ชั่วโมง    1.0   หน่วยกิต                   
 
 ศึกษาลักษณะและประเภทของงานจิตรกรมไทย  วัสดุอุปกรณ์ในการสร้างสรรค์งานจิตรกรรมไทย   
ศึกษาแนวทางอนุรักษ์จิตรกรรมไทย  ฝึกปฏิบัติเขียนภาพจิตรกรรมไทย การใช้สีแบบไทย  น างานจิตรกรรมไทย 
ไปประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับสภาวะปัจจุบัน   เพ่ือให้มีความรู้มีทักษะ  เห็นคุณค่าความงาม และประโยชน์ของ
งานจิตรกรรมไทย 
 
ผลการเรียนรู้ รวมทั้งหมด 6  ผลการเรียนรู้ 
 

1. รู้เข้าใจลักษณะของงานจิตรกรรมไทยแต่ละประเภท 
2. รู้เข้าใจการใช้วัสดุอุปกรณ์ในการสร้างงานจิตรกรรมไทย 
3. รู้เข้าใจหลักการและเทคนิคการวาดภาพจิตรกรรมไทย  
4. มีทักษะในการเขียนลายไทยพื้นฐาน 
5. รู้เข้าใจมีทักษะในการใช้สีเขียนภาพจิตกรรมไทย 
6. ประยุกต์ใช้งานจิตรกรรมไทยได้เหมาะสมกับสภาวะปัจจุบัน 
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 ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
ศ 20208 เครื่องปั้นดินเผา                                                 กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ     
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  1 - 3                                       เวลา 40 ช่ัวโมง  1.0   หน่วยกิต                   
  
 ศึกษาประวัติความเป็นมา  ชนิดและประเภทของงานเครื่องปั้นดินเผา  วัสดุอุปกรณ์ในการสร้างงาน
เครื่องปั้นดินเผา  ฝึกการข้ึนรูปด้วยเทคนิคต่าง ๆ การตกแต่งชิ้นงาน  การเผาดิบ เผาเคลือบ การชุบเคลือบ  สร้าง
ผลงานสนองความต้องการในปัจจุบัน เพ่ือให้มีความรู้มีทักษะ  เห็นคุณค่าความงาม และประโยชน์ของ
เครื่องปั้นดินเผา 
 
ผลการเรียนรู้ รวมทั้งหมด 6  ผลการเรียนรู้ 
 

1. รู้เข้าใจประวัติความเป็นมาของเครื่องปั้นดินเผา 
2. รู้เข้าใจประเภทของเครื่องปั้นดินเผา  
3. รู้เข้าใจหลักการและเทคนิคการสร้างงานเครื่องปั้นดินเผา  
4. มีทักษะการขึ้นรูปด้วยเทคนิคต่าง ๆ 
5. รู้เข้าใจมีทักษะการตกแต่งชิ้นงานและควบคุมการเผาผลิตภัณฑ์ 
6. สร้างสรรค์ผลงานเครื่องปั้นดินเผาให้เหมาะสมกับความต้องการในปัจจุบัน 
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ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
ศ 20209 ดนตรีไทย 1                                                         กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี   1 - 3                                              เวลา   40  ชั่วโมง    1.0  หน่วยกิต 

 
ศึกษาเพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจลักษณะ และประเภทของเพลงไทยในรูปแบบต่างๆ  อัตราจังหวะของ

เพลงไทย  สามารถจ าแนกความแตกต่างของบทเพลงจากความรู้สึกในการรับรู้ หลักการฟังเพลงและดนตรี   การ
ประพันธ์เพลงไทยแบบง่าย ๆ   หลักการขับร้องเพลงไทย ปฏิบัติการขับร้องเพลงไทยในหลาย ๆ  รูปแบบ  

โดยใช้ทักษะกระบวนการคิด  ทักษะกระบวนการแก้ปัญหา  ทักษะกระบวนการใช้ชีวิต  ทักษะ
กระบวนการสื่อสาร  และทักษะกระบวนการใช้เทคโนโลยี เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจ กล้าคิด  กล้าแสดงออกทาง
ทัศนศิลป์อย่างสร้างสรรค์ เห็นคุณค่า ซื่อสัตย์สุจริต  มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ อยู่อย่างพอเพียง มุ่งมั่นในการท างาน รัก
ชาติ ศาสน์ กษัตริย์ รักความเป็นไทย  มีจิตสาธารณะ และสามารถประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน   
 
ผลการเรียนรู้ รวมทั้งหมด   5   ผลการเรียนรู้ 
 

1. เข้าใจและสามารถจ าแนกประเภทของเพลงไทยในรูปแบบต่างๆได้   
2. เข้าใจอัตราจังหวะของเพลงไทยในรูปแบบต่าง ๆ  
3. หลักการฟังเพลงและดนตรี 
4. หลักการประพันธ์เพลงไทย 
5. การปฏิบัติขับร้องเพลงไทย  
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ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
ศ 20210 ดนตรีไทย 2                                           กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่   1 - 3                                            เวลา   40  ช่ัวโมง     1.0  หน่วยกิต 

 
ศึกษาเพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจสามารถ ปฏิบัติเครื่องดนตรีไทยตามการประพันธ์เพลงโดยน าเทคนิคมา

ประยุกต์ใช้ ให้ได้ผลตามต้องการ วิธีใช้เครื่องดนตรี และการดูแลเก็บรักษาเครื่องดนตรีไทยอย่างถูกวิธี  ดนตรีที่มี
ส่วนเกี่ยวข้องกับพิธีกรรมต่างๆของไทย กิจกรรมดนตรีที่เก่ียวกับวัฒนธรรมและอิทธิพลของดนตรีต่อสังคมไทย  
การน าความรู้และหลักการทางดนตรีมาใช้กับวิชาอ่ืน และชีวิตประจ าวัน  

โดยใช้ทักษะกระบวนการคิด  ทักษะกระบวนการแก้ปัญหา  ทักษะกระบวนการใช้ชีวิต  ทักษะ
กระบวนการสื่อสาร  และทักษะกระบวนการใช้เทคโนโลยี เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจ กล้าคิด  กล้าแสดงออกทาง
ทัศนศิลป์อย่างสร้างสรรค์ เห็นคุณค่า ซื่อสัตย์สุจริต  มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ อยู่อย่างพอเพียง มุ่งมั่นในการท างาน รัก
ชาติ ศาสน์ กษัตริย์ รักความเป็นไทย  มีจิตสาธารณะ และสามารถประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน   
 
ผลการเรียนรู้ รวมทั้งหมด  5 ผลการเรียนรู้ 
 

1. สามารถปฏิบัติเครื่องดนตรีไทยตามการประพันธ์เพลงโดยน าเทคนิคมาประยุกต์ใช้ ให้ได้ผลตาม
ต้องการ 

2. หลักการประพันธ์เพลงไทย 
3. วิธีใช้เครื่องดนตรี และการดูแลเก็บรักษาเครื่องดนตรีไทยอย่างถูกวิธี  ๆ    
4. ดนตรีที่เกี่ยวกับวัฒนธรรมและอิทธิพลของดนตรีต่อสังคมไทย  
5. การน าความรู้และหลักการทางดนตรีมาใช้กับวิชาอ่ืน และชีวิตประจ าวัน     
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ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
ศ 20211 ดนตรีพื้นเมือง 1                                             กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี   1 - 3                                            เวลา   40  ช่ัวโมง   1.0  หน่วยกิต 

 
ศึกษาเพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจลักษณะ และประเภทของเพลงพ้ืนเมืองในรูปแบบต่างๆ  อัตราจังหวะ

ของเพลงพื้นเมือง สามารถจ าแนกความแตกต่างของบทเพลงจากความรู้สึกในการรับรู้ หลักการฟังเพลงและดนตรี  
การประพันธ์เพลงพ้ืนเมืองแบบง่าย ๆ   หลักการขับร้องเพลงพ้ืนเมืองปฏิบัติการขับร้องเพลงพ้ืนเมืองในหลาย ๆ  
รูปแบบ  

โดยใช้ทักษะกระบวนการคิด  ทักษะกระบวนการแก้ปัญหา  ทักษะกระบวนการใช้ชีวิต  ทักษะ
กระบวนการสื่อสาร  และทักษะกระบวนการใช้เทคโนโลยี เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจ กล้าคิด  กล้าแสดงออกทาง
ทัศนศิลป์อย่างสร้างสรรค์ เห็นคุณค่า ซื่อสัตย์สุจริต  มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ อยู่อย่างพอเพียง มุ่งมั่นในการท างาน รัก
ชาติ ศาสน์ กษัตริย์ รักความเป็นไทย  มีจิตสาธารณะ และสามารถประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน   
 
ผลการเรียนรู้ รวมทั้งหมด  5  ผลการเรียนรู้ 
 

1.เข้าใจและสามารถจ าแนกประเภทของเพลงพ้ืนเมืองในรูปแบบต่างๆได้   
2.เข้าใจอัตราจังหวะของเพลงพื้นเมืองในรูปแบบต่าง ๆ  
3.หลักการฟังเพลงและดนตรี 
4.หลักการประพันธ์เพลงพื้นเมือง 
5.การปฏิบัติขับร้องเพลงพื้นเมือง  
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ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
ศ 20212 ดนตรีพื้นเมือง  2                                   กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี   1 - 3                                           เวลา   40  ช่ัวโมง   1.0  หน่วยกิต 

 
ศึกษาเพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจสามารถ ปฏิบัติเครื่องดนตรีพื้นเมือง ตามการประพันธ์เพลงโดยน า

เทคนิคมาประยุกต์ใช้ ให้ได้ผลตามต้องการ วิธีใช้เครื่องดนตรี และการดูแลเก็บรักษาเครื่องดนตรีพ้ืนเมืองอย่างถูก
วิธีดนตรีพ้ืนเมือง ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับพิธีกรรมต่างๆของไทย กิจกรรมดนตรีที่เกี่ยวกับวัฒนธรรมและอิทธิพลของ
ดนตรีพื้นเมือง ต่อสังคมไทย  การน าความรู้และหลักการทางดนตรีพ้ืนเมือง มาใช้กับวิชาอ่ืน และชีวิตประจ าวัน  

โดยใช้ทักษะกระบวนการคิด  ทักษะกระบวนการแก้ปัญหา  ทักษะกระบวนการใช้ชีวิต  ทักษะ
กระบวนการสื่อสาร  และทักษะกระบวนการใช้เทคโนโลยี เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจ กล้าคิด  กล้าแสดงออกทาง
ทัศนศิลป์อย่างสร้างสรรค์ เห็นคุณค่า ซื่อสัตย์สุจริต  มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ อยู่อย่างพอเพียง มุ่งมั่นในการท างาน รัก
ชาติ ศาสน์ กษัตริย์ รักความเป็นไทย  มีจิตสาธารณะ และสามารถประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน   
 
ผลการเรียนรู้ รวมทั้งหมด 5  ผลการเรียนรู้ 
 

1. สามารถปฏิบัติเครื่องดนตรีพ้ืนเมืองตามการประพันธ์เพลงโดยน าเทคนิคมาประยุกต์ใช้ ให้ได้ผลตาม
ต้องการ 
2. หลักการประพันธ์เพลงพ้ืนเมือง 
3. วิธีใช้เครื่องดนตรี และการดูแลเก็บรักษาเครื่องดนตรีไทยอย่างถูกวิธี  ๆ  
4. ดนตรีที่เกี่ยวกับวัฒนธรรมและอิทธิพลของดนตรีต่อสังคมไทย 
5. การน าความรู้และหลักการทางดนตรีมาใช้กับวิชาอ่ืน และชีวิตประจ าวัน     
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ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
ศ 20213 ดนตรีสากล 1                                               กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี   1 - 3                                                เวลา   40  ชั่วโมง  1.0  หน่วยกิต 

 
โดยใช้ทักษะกระบวนการคิด  ทักษะกระบวนการแก้ปัญหา  ทักษะกระบวนการใช้ชีวิต  ทักษะ

กระบวนการสื่อสาร  และทักษะกระบวนการใช้เทคโนโลยี เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจ กล้าคิด  กล้าแสดงออกทาง
ทัศนศิลป์อย่างสร้างสรรค์ เห็นคุณค่า ซื่อสัตย์สุจริต  มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ อยู่อย่ างพอเพียง มุ่งมั่นในการท างาน รัก
ชาติ ศาสน์ กษัตริย์ รักความเป็นไทย  มีจิตสาธารณะ และสามารถประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน   
 
 
ผลการเรียนรู้ รวมทั้งหมด  3  ผลการเรียนรู้ 
 

1. หลักการขับร้องเพลงสากลรูปแบบต่าง ๆ  
2. สามารถฟังเสียง และร้องเพลงไล่เสียงตามตัวโน้ตและบันไดเสียงต่างๆ ได้   
3. สามารถขับร้อง เพลงพระราชนิพนธ์   เพลงชาติ เพลงสรรเสริญพระบารมี  เพลงประสานเสียง 2

แนว เพลงโรงเรียน และ เพลงสมัยนิยมได้   
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ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 

ศ 20214 ดนตรีสากล 2                                          กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี   1 - 3                                            เวลา   40  ช่ัวโมง  1.0  หน่วยกิต 

 
ศึกษาเพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องวิธีใช้เครื่องดนตรีสากล และการดูแลรักษาที่ถูกวิธี  สามารถ

ปฏิบัติเครื่องดนตรีสากลตามบทเพลงที่ก าหนดอย่างง่าย ๆ ได้ สามารถแสดงความรู้สึกในการรับรู้ความไพเราะ
ของวงดนตรีสากลรูปแบบต่างๆได้จากประสบการณ์  สามารถสร้างสรรค์ผลงานทางดนตรีและสามารถจัดกิจกรรม
ดนตรีที่เกี่ยวกับวัฒนธรรมได้  

โดยใช้ทักษะกระบวนการคิด  ทักษะกระบวนการแก้ปัญหา  ทักษะกระบวนการใช้ชีวิต  ทักษะ
กระบวนการสื่อสาร  และทักษะกระบวนการใช้เทคโนโลยี เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจ กล้าคิด  กล้าแสดงออกทาง
ทัศนศิลป์อย่างสร้างสรรค์ เห็นคุณค่า ซื่อสัตย์สุจริต  มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ อยู่อย่างพอเพียง มุ่งมั่นในการท างาน รัก
ชาติ ศาสน์ กษัตริย์ รักความเป็นไทย  มีจิตสาธารณะ และสามารถประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน   
 
ผลการเรียนรู้  รวมทั้งหมด  4 ผลการเรียนรู้ 
 

1. วิธีใช้เครื่องดนตรีสากล และการดูแลรักษาที่ถูกวิธี   
2. สามารถปฏิบัติเครื่องดนตรีสากลอย่างง่าย ๆ ได้ 
3. แสดงความรู้สึกในการรับรู้ความไพเราะของวงดนตรีสากลรูปแบบต่างๆได้ 
4. สามารถสร้างสรรค์ผลงานทางดนตรีและสามารถจัดกิจกรรมดนตรีที่เก่ียวกับวัฒนธรรมได้    
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ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 

ศ 20215 นาฏศิลป์ 1                                                         กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี   1 - 3                                                เวลา   40  ชั่วโมง   1.0  หน่วยกิต 

 
ศึกษาเพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจในเรื่อง  ลักษณะและองค์ประกอบของการแสดงนาฏศิลป์ไทย นาฏศิลป์

พ้ืนบ้าน และ นาฏศิลป์สากล   การตีบทเบื้องต้น  ท่าร าพ้ืนฐาน   นาฏยศัพท์    ระบ าแบบมาตรฐานและปรับปรุง
ร าวงมาตรฐาน และการแสดงพ้ืนเมือง  โดยสร้างสรรค์และประยุกต์ผลงานให้สอดคล้องกับภูมิปัญญาท้องถิ่น และ
น าไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้  

โดยใช้ทักษะกระบวนการคิด  ทักษะกระบวนการแก้ปัญหา  ทักษะกระบวนการใช้ชีวิต  ทักษะ
กระบวนการสื่อสาร  และทักษะกระบวนการใช้เทคโนโลยี เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจ     กล้าคิด  กล้าแสดงออก
ทางทัศนศิลป์อย่างสร้างสรรค์ เห็นคุณค่า ซื่อสัตย์สุจริต  มีวินัย ใฝ่เรียนรู้    อยู่อย่างพอเพียง มุ่งมั่นในการท างาน 
รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ รักความเป็นไทย  มีจิตสาธารณะ และสามารถประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน   
 
ผลการเรียนรู้  รวมทั้งหมด  3  ผลการเรียนรู้ 
 

1. เข้าใจองค์ประกอบของการแสดงนาฏศิลป์ไทย นาฏศิลป์พ้ืนบ้าน และ นาฏศิลป์สากล 
2. สามารถตีบทเบื้องต้น ท่าร าพ้ืนฐาน  นาฏยศัพท์  ระบ าแบบมาตรฐานและปรับปรุงร าวงมาตรฐาน 

และการแสดงพ้ืนเมือง   
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3. สามารถสร้างสรรค์และประยุกต์ผลงานให้สอดคล้องกับภูมิปัญญาท้องถิ่น และน าไปใช้ใน
ชีวิตประจ าวันได้  
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
ศ 20216 นาฏศิลป์ 2                                                       กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี   1 - 3                                             เวลา   40  ช่ัวโมง   1.0  หน่วยกิต 

 
ศึกษาเพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจในเรื่อง  ลักษณะบทละคร ไทยกับละบทละครสากล  สามารถเขียนบท

ละครและ  สามารถแสดงตามบทละครที่เขียน โดยประยุกต์ให้สอดคล้องกับสังคม  ขนบธรรมเนียมประเพณี และ
วัฒนธรรมไทยท ากิจกรรมเพ่ืออนุรักษ์และเผยแพร่งานนาฏศิลป์ไทย  เพ่ือให้ตระหนักในคุณค่าและบทบาท
นาฏศิลป์ไทยกับสังคม 

โดยใช้ทักษะกระบวนการคิด  ทักษะกระบวนการแก้ปัญหา  ทักษะกระบวนการใช้ชีวิต  ทักษะ
กระบวนการสื่อสาร  และทักษะกระบวนการใช้เทคโนโลยี เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจ กล้าคิด  กล้าแสดงออกทาง
ทัศนศิลป์อย่างสร้างสรรค์ เห็นคุณค่า ซื่อสัตย์สุจริต  มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ อยู่อย่างพอเพียง มุ่งมั่นในการท างาน รัก
ชาติ ศาสน์ กษัตริย์ รักความเป็นไทย  มีจิตสาธารณะ และสามารถประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน   
 
ผลการเรียนรู้  รวมทั้งหมด  3   ผลการเรียนรู้ 
 

1. เข้าใจและสามารถเปรียบเทียบลักษณะบทละคร ไทยกับละบทละครสากลได้   
2. สามารถแสดงตามบทละครที่เขียนขึ้นได้ โดยประยุกต์ให้สอดคล้องกับสังคม ขนบธรรมเนียม

ประเพณี และวัฒนธรรมไทย 
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3. สามารถท ากิจกรรมเพ่ืออนุรักษ์และเผยแพร่งานนาฏศิลป์ไทย  เพ่ือให้ตระหนักในคุณค่าและบทบาท
นาฏศิลป์ไทยกับสังคม 
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ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 
ค าอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 

 ศ 31101   ทัศนศิลป์ 1                                 สาระการเรียนรู้ศิลปะ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  4  ภาคเรียนที่  1                            วลา   20   ชั่วโมง  0.5    หน่วยกิต 
 

 ศึกษาและฝึกปฏิบัติ  ทัศนธาตุและหลักการออกแบบ  ศัพท์ทางทัศนศิลป์  วัสดุ อุปกรณ์ และเทคนิคของ
ศิลปินในการแสดงออกทางทัศนศิลป์   เทคนิค วัสดุ อุปกรณ์ กระบวนการในสร้างงานทัศนศิลป์  หลักการ
ออกแบบและหลักการจัดองค์ประกอบศิลป์ด้วยเทคโนโลยี  การวาดภาพล้อเลียนหรือภาพการ์ตูน  งานทัศนศิลป์
รูปแบบตะวันออกและตะวันตก 
 โดยใช้กระบวนการเรียนรู้  ความรู้ความเข้าใจ   ฟังบรรยาย  ศึกษาใบความรู้  สืบค้นข้อมูล   
คิดวิเคราะห์   และปฏิบัติผลงานทางด้านทัศนศิลป์ด้วยเทคนิควิธีการที่หลากหลายในการสื่อความหมายและ
เรื่องราวต่าง ๆ  น าเสนอวิจารณ์ผลงานและ สร้างเกณฑ์ในการประเมินเพ่ือน ามาปรับปรุงพัฒนา 
 เพ่ือให้เสร้างสรรค์งานทัศนศิลป์ตามจินตนาการ ความคิดสร้างสรรค์ วิเคราะห์วิพากษ์วิจารณ์คุณค่างาน
ทัศนศิลป์  ถ่ายทอดความคิด ความรู้สึก ต่องานศิลปะอย่างอิสระ  ชื่นชมและประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันละมี
ความรู้ความเข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างทัศนศิลป์  ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม  เห็นคุณค่างานทัศนศิลป์ที่เป็น
มรดกทางวัฒนธรรม  ภูมิปัญญาท้องถิ่น  ภูมิปัญญาไทยและสากล 
 
มาตรฐานและตัวชี้วัด รวมทั้งหมด 7 ตัวช้ีวัด 
 
                 ศ1.1  ม.1/1  1/2  1/3  1/4  1/5  1/6   
                 ศ1.2  ม.2/1 
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ค าอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
ศ 31102   ทัศนศิลป์ 2                                         สาระการเรียนรู้ศิลปะ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  4  ภาคเรียนที่  2                    เวลา   20   ชั่วโมง     0.5      หน่วยกิต 

 

 ศึกษาและฝึกปฏิบัติ   การออกแบบงานทัศนศิลป์  จุดมุ่งหมายของศิลปินในการเลือกใช้ วัสดุ อุปกรณ์ 
เทคนิคและเนื้อหาในการสร้างงานทัศนศิลป์   ทฤษฎีการวิจารณ์ศิลปะ  การจัดท าแฟ้มสะสมงานทัศนศิลป์  
หลักการสร้างสรรค์งานทัศนศิลป์จากแนวคิดและวิธีการของศิลปิน  งานทัศนศิลป์ของศิลปิน    ที่มีชื่อเสียง  
อิทธิพลของวัฒนธรรมระหว่างประเทศท่ีมีผลต่องานทัศนศิลป์ 
 โดยใช้กระบวนการเรียนรู้  ค้นคว้า  ศึกษาใบความรู้  อภิปราย  บรรยาย  เปรียบเทียบ  การคิดวิเคราะห์   
และปฏิบัติผลงานทางด้านทัศนศิลป์ด้วยเทคนิควิธีการที่หลากหลายในการสื่อความหมายและเรื่องราวต่าง ๆ  
น าเสนอวิจารณ์ผลงานและ สร้างเกณฑ์ในการประเมินเพ่ือน ามาปรับปรุงพัฒนา 
 เพ่ือให้เสร้างสรรค์งานทัศนศิลป์ตามจินตนาการ ความคิดสร้างสรรค์ วิเคราะห์วิพากษ์วิจารณ์คุณค่างาน
ทัศนศิลป์  ถ่ายทอดความคิด ความรู้สึก ต่องานศิลปะอย่างอิสระ  ชื่นชมและประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันละมี
ความรู้ความเข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างทัศนศิลป์  ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม  เห็นคุณค่างานทัศนศิลป์ที่เป็น
มรดกทางวัฒนธรรม  ภูมิปัญญาท้องถิ่น  ภูมิปัญญาไทยและสากล 
 
มาตรฐานและตัวชี้วัด รวมทั้งหมด 7 ตัวช้ีวัด 
 
             ศ1.1  ม.1/1  1/2  1/3  1/4  1/5   
             ศ1.2  ม.2/1  2/2 
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ค าอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
ศ 32101   ดนตรี  1                                           สาระการเรียนรู้ศิลปะ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  5  ภาคเรียนที่  1                    ททท  เวลา   20   ชั่วโมง   0.5    หน่วยกิต 
 
 ศึกษา ฝึกปฏิบัติ  คิดวิเคราะห์ถึง  การจัดวงดนตรี การใช้เครื่องดนตรีในวงดนตรีประเภทต่างๆ บทเพลงที่
บรรเลงโดยวงดนตรีประเภทต่างๆ ประเภทของวงดนตรี ประเภทของวงดนตรีไทย ประเภทของวงดนตรีสากล 
ปัจจัยในการสร้างสรรค์ผลงานดนตรีในแต่ละวัฒนธรรม  ความเชื่อกับการสร้างสรรค์งานดนตรี ศาสนากับการ
สร้างสรรค์งานดนตรี เครื่องหมาย และสัญลักษณ์ทางดนตรี เครื่องหมายก าหนดอัตราจังหวะ  เครื่องหมาย
ก าหนดบันไดเสียง โน้ตบทเพลงไทยอัตราจังหวะ 2 ชั้น และ 3 ชั้น เกณฑ์ในการประเมินผลงานดนตรี คุณภาพ
ของผลงานทางดนตรี คุณค่าของผลงานทางดนตรี รูปแบบบทเพลงและวงดนตรีไทยแต่ละยุคสมัย รูปแบบบท
เพลงและวงดนตรีสากลแต่ละยุคสมัย ประวัติสังคีตกวี ลักษณะเด่นของดนตรีในแต่ละวัฒนธรรม เครื่องดนตรี  วง
ดนตรี ภาษา เนื้อร้อง ส าเนียง องค์ประกอบบทเพลง 
 โดยใช้กระบวนการเรียนรู้ ความรู้ความเข้าใจ กระบวนการคิดวิเคราะห์ 
 กระบวนการคิดสร้างสรรค์   กระบวนการน าเสนอ  กระบวนการปฏิบัติ 
 เพ่ือให้เกิดความรู้ความเข้าใจ ความสัมพันธ์ระหว่างดนตรี ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมเห็นคุณค่าของ
ดนตรีเป็นมรดกทางวัฒนธรรม  ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิปัญญาไทยและสากล  สามารถแสดงออกทางด้านดนตรี 
วิเคราะห์ วิพากษ์วิจารณ์ ถ่ายทอดความรู้สึกความคิดต่อดนตรีอย่างอิสระ ชื่นชมและประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน 
 
มาตรฐานและตัวชี้วัด รวมทั้งหมด 8  ตัวช้ีวัด 
 
 ศ.2/1  ม  1/1  1/2  1/3   1/4    1/5 
        ศ.2/2  ม  2/1  2/2   2/3 
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ค าอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
ศ 32102   ดนตรี  2                                           สาระการเรียนรู้ศิลปะ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  5  ภาคเรียนที่  2                       เวลา   20   ชั่วโมง     0.5    หน่วยกิต 
 

 ศึกษา ฝึกปฏิบัติ  คิดวิเคราะห์ถึง เทคนิคและการถ่ายทอดอารมณ์เพลงด้วยการร้องบรรเลงเครื่องดนตรี
เดี่ยวและรวมวง  การถ่ายทอดอารมณ์ ความรู้สึกของงานดนตรีจากแต่ละวัฒนธรรม ดนตรีกับการผ่อนคลาย 
ดนตรีกับการพัฒนามนุษย์ ดนตรีกับการประชาสัมพันธ์ ดนตรีกับการบ าบัดรักษา ดนตรีกับธุรกิจ ดนตรีกับ
การศึกษา  บทบาทดนตรีในการสะท้อนสังคม ค่านิยมของสังคมในผลงานดนตรี ความเชื่อของสังคมในงานดนตรี    
แนวทางและวิธีการในการส่งเสริมอนุรักษ์ดนตรีไทย 
 โดยใช้กระบวนการเรียนรู้ ความรู้ความเข้าใจ กระบวนการคิดวิเคราะห์ 
 กระบวนการคิดสร้างสรรค์   กระบวนการน าเสนอ  กระบวนการปฏิบัติ 
 เพ่ือให้เกิดความรู้ความเข้าใจ ความสัมพันธ์ระหว่างดนตรี ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมเห็นคุณค่าของ
ดนตรีเป็นมรดกทางวัฒนธรรม  ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิปัญญาไทยและสากล  สามารถแสดงออกทางด้านดนตรี 
วิเคราะห์ วิพากษ์วิจารณ์ ถ่ายทอดความรู้สึกความคิดต่อดนตรีอย่างอิสระ ชื่นชมและประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน 
 
มาตรฐานและตัวชี้วัด รวมทั้งหมด 5 ตัวช้ีวัด 
 
       ศ.2/1  ม.  1/1  1/2  1/3   
       ศ.2/2  ม.  2/1  2/2 
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ค าอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
ศ 33101   นาฎศิลป์  1                                           สาระการเรียนรู้ศิลปะ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  6  ภาคเรียนที่  1                          เวลา   20   ชั่วโมง   0.5   หน่วยกิต 
 
 ศึกษา วิเคราะห์ถึงรูปแบบของงานแสดง ระบ าร าฟ้อน การละครไทย   การแสดงพ้ืนเมืองภาคต่างๆ   
 การละครสากล    ละครสร้างสรรค์ ความเป็นมา   องค์ประกอบของละครสร้างสรรค์ละครพูดละคร
โศกนาฏกรรม   ละครสุขนาฏกรรม   ละครแนวเหมือนจริง   ละครแนวไม่เหมือนจริงการประดิษฐ์ท่าร าที่เป็นคู่
และหมูห่ลักการสร้างสรรค์  การวิจารณ์การแสดงนาฏศิลป์และการละคร   การแสดงนาฏศิลป์ในโอกาสต่างๆ  
การอนุรักษ์นาฏศิลป์ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 โดยใช้กระบวนการเรียนรู้  ความรู้ความเข้าใจ   กระบวนการคิดวิเคราะห์  กระบวนการปฏิบัติและ
กระบวนการน าเสนอ 
 เพ่ือให้เกิดความรู้ความเข้าใจเและแสดงออกทางนาฏศิลป์อย่างสร้างสรรค์  วิเคราะห์วิพากษ์วิจารณ์  
คุณค่านาฏศิลป์  มีเจตคติที่ดีในการปฏิบัติ มีคุณธรรม  จริยธรรมมีคุณค่าที่เหมาะสม ถ่ายทอดความรู้สึกความคิด
อิสระ   ชื่นชม  และประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน  
 
มาตรฐานและตัวชี้วัด รวมทั้งหมด 6 ตัวช้ีวัด 
 
       ศ 3.1 ม. 3/1   3/2   3/3   3/4 
       ศ 3.2 ม. 3/13/2 
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ค าอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
ศ 33102   นาฎศิลป์  2                                          สาระการเรียนรู้ศิลปะ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  6  ภาคเรียนที่  2                     เวลา   20   ชั่วโมง      0.5   หน่วยกิต 
 
 ศึกษา วิเคราะห์ถึงรูปแบบ  ประวัติความเป็นมา วิวัฒนาการนาฏศิลป์ และละครไทย   เทคนิคการจัดการ
แสดง  แสง สี เสียง  ฉาก อุปกรณ์ สถานที่ เครื่องแต่งกาย การสร้างสรรค์ผลงาน (การแสดงละครพูด) การแสดง
ละครพืน้บ้าน  (วรรณกรรมท้องถิ่น)  การประเมินคุณภาพการแสดง 
คุณภาพด้านการแสดง  คุณภาพองค์ประกอบของการแสดง  การวิเคราะห์การแสดงละครน ามาประยุกต์ใช้ในการ
ด ารงชีวิตประจ าวัน 
 โดยใช้กระบวนการเรียนรู้  ความรู้ความเข้าใจ   กระบวนการคิดวิเคราะห์  กระบวนการปฏิบัติและ
กระบวนการน าเสนอ 
 เพ่ือให้เกิดความรู้ความเข้าใจ และแสดงออกทางนาฏศิลป์อย่างสร้างสรรค์  ถ่ายทอดความรู้สึกความคิด
อิสระ   ชื่นชม  และประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน  
 
มาตรฐานและตัวชี้วัด รวมทั้งหมด 6 ตัวช้ีวัด 
 
          ศ 3.1 ม. 3/1   3/2   3/3   3/4 
           ศ 3.2 ม. 3/1  3/2 
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ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
ศ 30201ออกแบบศิลป์ 1                                           กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่   4 - 6                                        เวลา   40  ชั่วโมง    1.0  หน่วยกิต 

 
   ศึกษาและฝึกปฏิบัติกระบวนการทางศิลปะ   การจัดโครงสร้าง   สื่อ   วัสดุ อุปกรณ์เทคนิควิธีการ  

เข้าใจความรู้สึกในการรับรู้ความงาม   วิธีสื่อความคิด และจินตนาการในการออกแบบงานทัศนศิลป์ และพัฒนา
งานออกแบบทัศนศิลป์ให้ผู้ อ่ืนรับรู้ได้    สามารถน าความรู้ทางศิลปะไปประยุกต์ ใช้กับวิชาอ่ืนและใน
ชีวิตประจ าวัน 

โดยใช้ทักษะกระบวนการคิด  ทักษะกระบวนการแก้ปัญหา  ทักษะกระบวนการใช้ชีวิต  ทักษะ
กระบวนการสื่อสาร  และทักษะกระบวนการใช้เทคโนโลยี เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจ กล้าคิด  กล้าแสดงออกทาง
ทัศนศิลป์อย่างสร้างสรรค์ เห็นคุณค่า ซื่อสัตย์สุจริต  มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ อยู่อย่างพอเพียง มุ่งมั่นในการท างาน รัก
ชาติ ศาสน์ กษัตริย์ รักความเป็นไทย  มีจิตสาธารณะ และสามารถประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน   
 
ผลการเรียนรู้ รวมทั้งหมด  5 ผลการเรียนรู้ 
  

1.สามารถฝึกปฏิบัติตามกระบวนการทางศิลปะโดยจัดโครงสร้าง สื่อวัสดุ อุปกรณ์เทคนิควิธีการ 
2.รู้และเข้าใจความรู้สึกในการรับรู้ความงาม  
3. รู้จักวิธีสื่อความคิด และจินตนาการในการออกแบบงานทัศนศิลป์ และพัฒนางาน ออกแบบทัศนศิลป์
ให้ผู้อื่นรับรู้ได้   
4 .สามารถน าความรู้ทางศิลปะไปประยุกต์ใช้กับวิชาอ่ืนและในชีวิตประจ าวัน 
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ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
ศ 30202 ออกแบบศิลป์ 2                                                     กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่   4 - 6                                            เวลา   40  ช่ัวโมง     1.0  หน่วยกิต 

 
ศึกษาและ ประยุกต์ใช้ทัศนธาตุ  ตามกระบวนการทางศิลปะ เข้าใจการออกแบบและวิวัฒนาการการ

ออกแบบทัศนศิลป์  สามารถใช้เทคโนโลยีรูปแบบใหม่ ๆ ในการออกแบบและพัฒนางานออกแบบทัศนศิลป์ตาม
ความถนัดได้อย่างเหมาะสมและมีความรับผิดชอบ เห็นคุณค่า รักและภาคภูมิใจในงานศิลปะอันเป็นมรดกทาง
วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น และภูมิปัญญาไทย 

โดยใช้ทักษะกระบวนการคิด  ทักษะกระบวนการแก้ปัญหา  ทักษะกระบวนการใช้ชีวิต  ทักษะ
กระบวนการสื่อสาร  และทักษะกระบวนการใช้เทคโนโลยี เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจ กล้าคิด  กล้าแสดงออกทาง
ทัศนศิลป์อย่างสร้างสรรค์ เห็นคุณค่า ซื่อสัตย์สุจริต  มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ อยู่อย่างพอเพียง มุ่งมั่นในการท างาน รัก
ชาติ ศาสน์ กษัตริย์ รักความเป็นไทย  มีจิตสาธารณะ และสามารถประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน   
 
ผลการเรียนรู้ รวมทั้งหมด  4  ผลการเรียนรู้ 
  

1. สามารถ ประยุกต์ใช้ทัศนธาตุ  ตามกระบวนการทางศิลปะ 
2. รู้และเข้าใจการออกแบบและวิวัฒนาการการออกแบบทัศนศิลป์   
3. สามารถใช้เทคโนโลยีรูปแบบใหม่ ๆ ในการออกแบบและพัฒนางานออกแบบทัศนศิลป์ตามความ

ถนัดได้อย่างเหมาะสม 
4. มีความรับผิดชอบ เห็นคุณค่า รักและภาคภูมิใจในงานศิลปะอันเป็นมรดกทางวัฒนธรรม ภูมิปัญญา

ท้องถิ่น และภูมิปัญญาไทย 
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ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
ศ 30203 ศิลปปฏิบัติ 1                                      กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่   4 - 6                                             เวลา   40  ชั่วโมง   1.0  หน่วยกิต 

 
ศึกษาและ ประยุกต์ใช้ทัศนธาตุ ตามกระบวนการทางศิลปะ สามารถใช้เทคโนโลยีรูปแบบใหม่ ๆ พัฒนา

งานทางศิลปะ รู้จักลักษณะและประเภทของลายไทย  ลายรดน้ า ลายกนกและแม่แบบลายไทยชนิดต่าง ๆ ประวัติ
ความเป็นมาของลายไทย การใช้อุปกรณ์ในการเขียนลายไทย ฝึกเขียนลายไทย ประดิษฐ์ลายไทยในลักษณะต่างๆ 
การใช้สีในการเขียนภาพไทย  การสร้างสรรค์และพัฒนางานทัศนศิลป์ตามความถนัดได้อย่าเหมาะสมและสามารถ
น าความรู้ทางศิลปะไปประยุกต์ใช้กับวิชาอ่ืนและในชีวิตประจ าวัน 

โดยใช้ทักษะกระบวนการคิด  ทักษะกระบวนการแก้ปัญหา  ทักษะกระบวนการใช้ชีวิต  ทักษะ
กระบวนการสื่อสาร  และทักษะกระบวนการใช้เทคโนโลยี เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจ กล้าคิด  กล้าแสดงออกทาง
ทัศนศิลป์อย่างสร้างสรรค์ เห็นคุณค่า ซื่อสัตย์สุจริต  มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ อยู่อย่ างพอเพียง มุ่งมั่นในการท างาน รัก
ชาติ ศาสน์ กษัตริย์ รักความเป็นไทย  มีจิตสาธารณะ และสามารถประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน   
 
ผลการเรียนรู้ รวมทั้งหมด 6 ผลการเรียนรู้ 
  

1. สามารถ ประยุกต์ใช้ทัศนธาตุ  ตามกระบวนการทางศิลปะ 
2. สามารถใช้เทคโนโลยีรูปแบบใหม่ ๆ พัฒนางานทางศิลปะ  
3. รู้จักประวัติความเป็นมาของลายไทย ลักษณะและประเภทของลายไทย  ลายรดน้ า   ลายกนกและ

แม่แบบลายไทยชนิดต่าง ๆ 
4. การใช้สีในการเขียนภาพไทย  
5. สร้างสรรค์และพัฒนางานทัศนศิลป์ตามความถนัด 
6. สามารถน าความรู้ทางศิลปะไปประยุกต์ใช้กับวิชาอ่ืนและในชีวิตประจ าวัน 
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ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
ศ 30204 ศิลปปฏิบัติ 2                                            กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่   4 - 6                                          เวลา   40  ช่ัวโมง    1.0  หน่วยกิต 

 
ศึกษาและฝึกปฏิบัติกระบวนการทางศิลปะ   การจัดองค์ประกอบศิลป์   สื่อ   วัสดุ อุปกรณ์เทคนิค

วิธีการ  รู้จักลักษณะและประเภทของภาพจิตรกรรมฝาผนัง การวาดภาพเครื่องแต่งกาย รูปร่าง กิริยาท่าทางของ
ตัวละคร  และสัตว์ป่าหิมพานต์ในวรรณคดีไทย  เข้าใจความรู้สึกในการรับรู้ความงาม   วิธีสื่อความคิด และ
จินตนาการในการสร้างสรรค์งานทัศนศิลป์ และพัฒนางานทัศนศิลป์  ให้ผู้อ่ืนรับรู้ได้การจัดกิจกรรมทางศิลปะเพ่ือ
การอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรม  ภูมิปัญญาไทย และ ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

โดยใช้ทักษะกระบวนการคิด  ทักษะกระบวนการแก้ปัญหา  ทักษะกระบวนการใช้ชีวิต  ทักษะ
กระบวนการสื่อสาร  และทักษะกระบวนการใช้เทคโนโลยี เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจ กล้าคิด  กล้าแสดงออกทาง
ทัศนศิลป์อย่างสร้างสรรค์ เห็นคุณค่า ซื่อสัตย์สุจริต  มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ อยู่อย่างพอเพียง มุ่งมั่นในการท างาน รัก
ชาติ ศาสน์ กษัตริย์ รักความเป็นไทย  มีจิตสาธารณะ และสามารถประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน   
 
ผลการเรียนรู้   รวมทั้งหมด 5 ผลการเรียนรู้ 
 

1. สามารถ ปฏิบัติตามกระบวนการทางศิลปะได้    
2. การจัดองค์ประกอบศิลป์   สื่อ   วัสดุ อุปกรณ์เทคนิควิธีการ  
3. รู้จักลักษณะและประเภทของภาพจิตรกรรมฝาผนัง การวาดภาพเครื่องแต่งกาย รูปร่าง กิริยาท่าทาง

ของตัวละคร  และสัตว์ป่าหิมพานต์ในวรรณคดีไทย 
4. เข้าใจความรู้สึกในการรับรู้ความงาม   วิธีสื่อความคิด และจินตนาการในการสร้างสรรค์งานทัศนศิลป์ 

และพัฒนางานทัศนศิลป์  ให้ผู้อ่ืนรับรู้ได้  
5. สามารถจัดกิจกรรมทางศิลปะเพ่ือการอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรม  ภูมิปัญญาไทย และ ภูมิปัญญา

ท้องถิ่น 
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ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
ศ 30205 วาดเส้น                                                         กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่   4 - 6                                         เวลา   40  ชั่วโมง   1.0  หน่วยกิต 
 
 ศึกษาลักษณะของงานวาดเส้น  วิธีการใช้วัสดุอุปกรณ์ เทคนิคในการวาดเส้น  ฝึกวาดเส้นชนิดต่าง ๆ การ
ร่างภาพ การจัดภาพ  การลงน าหนักแสงและเงา   การวาดเส้นภาพหุ่นนิ่งตามแบบ   
และวาดเส้นสร้างสรรค์   
 เพ่ือให้มีความรู้มีทักษะ  เห็นคุณค่าความงาม และประโยชน์ของการวาดเส้น    
 
ผลการเรียนรู้  รวมทั้งหมด  9  ผลการเรียนรู้ 
 

1. รู้เข้าใจลักษณะของงานวาดเส้น 
2. รู้เข้าใจเทคนิควิธีการใช้วัสดุอุปกรณ์ในการวาดเส้น 
3. มีทักษะในการลากเส้นพ้ืนฐาน 
4. มีทักษะในการวาดภาพตามสัมผัส 
5. รู้หลักการร่างภาพวัตถุต่าง ๆ 
6. รู้เข้าใจหลักการจัดภาพ 
7. รู้เข้าใจหลักการในการลงน้ าหนักแสงและเงา 
8. มีทักษะวาดเส้นภาพหุ่นนิ่งประเภทต่าง ๆ  
9. มีทักษะวาดเส้นสร้างสรรค์ตามความคิดจินตนาการด้วยวัสดุและเทคนิคต่าง ๆ  

 



 

หลักสูตรโรงเรียนโพธิ์ชัยชนูปถัมภ์พ.ศ. 2553(ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2561/1) 
67 
 

 

ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
ศ 30206 จิตรกรรมสากล                                  กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่   4 - 6                                     เวลา   40  ชั่วโมง  1.0  หน่วยกิต 
 
     ศึกษาประวัติความเป็นมาของงานจิตรกรรมสากล  ทั้งรูปแบบวิธีการ  วัสดุอุปกรณ์ และเทคนิคการใช้
สร้างสรรค์งานจิตรกรรม  ศึกษาทฤษฎีสี  การจัดภาพ  ฝึกปฏิบัติสร้างสรรค์ผลงาน จิตรกรรมสากลตามเทคนิค
ของวัสดุชนิดต่าง ๆ  เพื่อให้มีความรู้มีทักษะ  เห็นคุณค่าความงาม และประโยชน์ของงานจิตรกรรม 
 
ผลการเรียนรู้ รวมทั้งหมด  7  ผลการเรียนรู้ 
 

1. รู้ประวัติความเป็นมาของงานจิตรกรรมสากล 
2. รู้เข้าใจลักษณะงานจิตรกรรมสากล 
3. รู้เข้าใจการใช้วัสดุอุปกรณ์ในการสร้างงานจิตรกรรมสากล 
4. รู้เข้าใจหลักการและเทคนิคการการสร้างสรรค์งานจิตรกรรมสากล  
5. รู้เข้าใจหลักการใช้สีและทฤษฎีสี 
6. รู้เข้าใจหลักการจัดภาพ 
7. มีทักษะในการสร้างสรรค์งานจิตรกรรมสากลตามเทคนิคของวัสดุชนิดต่างๆ  
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ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
ศ 30207 จิตรกรรมไทย                                          กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่   4 - 6                                 เวลา   40  ช่ัวโมง   1.0  หน่วยกิต 
 
 ศึกษาประวัติความเป็นมาของงานจิตรกรรมไทย  ทั้งรูปแบบวิธีการ  วัสดุอุปกรณ์ และเทคนิคการใช้
สร้างสรรค์งานจิตรกรรมไทย  ฝึกปฏิบัติการร่างภาพการใช้สีในงานจิตรกรรมไทย  สร้างสรรค์ผลงาน จิตรกรรม
ไทยแบบประเพณี และ ประยุกต์ผลงานจิตรกรรมไทยกับงานอื่นๆ  การอนุรักษ์ผลงานจิตรกรรมไทย  เพ่ือให้มี
ความรู้มีทักษะ  เห็นคุณค่าความงาม และประโยชน์ของงานจิตรกรรมไทย มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ผลงานอันเป็น
มรดกทางวัฒนธรรม 
 
ผลการเรียนรู้ รวมทั้งหมด  7  ผลการเรียนรู้ 
 

1. รู้ประวัติความเป็นมาของงานจิตรกรรมไทย 
2. รู้เข้าใจลักษณะงานจิตรกรรมไทยประเภทต่างๆ 
3. รู้เข้าใจการใช้วัสดุอุปกรณ์ในการสร้างงานจิตรกรรมไทย 
4. รู้เข้าใจการร่างภาพไทยการใช้สีในงานจิตรกรรมไทย 
5. รู้เข้าใจมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ผลงานจิตรกรรมไทย 
6. สร้างสรรค์งานจิตรกรรมไทยแบบประเพณี 
7. ประยุกต์ใช้ผลงานจิตรกรรมไทยกับงานด้านอ่ืนๆ ได้อย่างเหมาะสม 
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ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
ศ 30208 เครื่องปั้นดินเผา                                         กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่   4 - 6                                         เวลา   40  ชั่วโมง    1.0  หน่วยกิต 
 
    ศึกษาประวัติความเป็นมา  ชนิดและประเภทของงานเครื่องปั้นดินเผา  วัสดุอุปกรณ์ในการสร้างงาน
เครื่องปั้นดินเผา  ฝึกการข้ึนรูปด้วยเทคนิคต่าง ๆ การตกแต่งชิ้นงาน  การเผาดิบ เผาเคลือบ การชุบเคลือบ  สร้าง
ผลงานสนองความต้องการในปัจจุบัน 
 เพ่ือให้มีความรู้มีทักษะ  เห็นคุณค่าความงาม และประโยชน์ของเครื่องปั้นดินเผา 
 
ผลการเรียนรู้  รวมทั้งหมด 6  ผลการเรียนรู้ 
 

1. รู้เข้าใจประวัติความเป็นมาของเครื่องปั้นดินเผา 
2. รู้เข้าใจประเภทของเครื่องปั้นดินเผา  
3. รู้เข้าใจหลักการและเทคนิคการสร้างงานเครื่องปั้นดินเผา  
4. มีทักษะการขึ้นรูปด้วยเทคนิคต่าง ๆ 
5. รู้เข้าใจมีทักษะการตกแต่งชิ้นงานและควบคุมการเผาผลิตภัณฑ์ 
6. สร้างสรรค์ผลงานเครื่องปั้นดินเผาให้เหมาะสมกับความต้องการในปัจจุบัน 
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ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
ศ 30209 ดนตรีไทยปฏิบัติ 1                            กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่   4 - 6                                เวลา   40  ชั่วโมง   1.0  หน่วยกิต 
 
               ศึกษาเพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจสามารถจ าแนกความแตกต่างลักษณะและประเภทของเครื่องดนตรี
ไทย  การเกิดเสียงของเครื่องดนตรีไทย และวงดนตรีไทย  วิเคราะห์และจ าแนกความแตกต่างของบทเพลงจาก
ความรู้สึกในการรับรู้ หลักการฟังเพลงและดนตรี   การน าความรู้และหลักการทางดนตรีมาใช้กับวิชาอ่ืน และ
ชีวิตประจ าวัน 
 โดยใช้ทักษะกระบวนการคิด  ทักษะกระบวนการแก้ปัญหา  ทักษะกระบวนการใช้ชีวิต  ทักษะ
กระบวนการสื่อสาร  และทักษะกระบวนการใช้เทคโนโลยี เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจ กล้าคิด  กล้าแสดงออกทาง
ทัศนศิลป์อย่างสร้างสรรค์ เห็นคุณค่า ซื่อสัตย์สุจริต  มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ อยู่อย่างพอเพียง มุ่งมั่นในการท างาน รัก
ชาติ ศาสน์ กษตัริย์ รักความเป็นไทย  มีจิตสาธารณะ และสามารถประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน   
 
ผลการเรียนรู้  รวมทั้งหมด 3  ผลการเรียนรู้ 
  

1. สามารถจ าแนกความแตกต่างลักษณะและประเภทของเครื่องดนตรีไทย  การเกิดเสียงของเครื่อง
ดนตรีไทย และวงดนตรีไทย 

2. วิเคราะห์และจ าแนกความแตกต่างของบทเพลงจากความรู้สึกในการรับรู้ หลักการฟังเพลงและ
ดนตรี   

3. น าความรู้และหลักการทางดนตรีมาใช้กับวิชาอ่ืน และชีวิตประจ าวัน    
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ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
ศ 30210 ดนตรีไทยปฏิบัติ 2                                 กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่   4 - 6                                    เวลา   40  ช่ัวโมง  1.0  หน่วยกิต 

 
ศึกษาเพ่ือให้มีความรู้เรื่องทฤษฏีโน้ตไทยและสากล  สามารถอ่าน – เขียน และปฏิบัติเครื่องดนตรีไทย

โดยน าเทคนิควิธีการมาประยุกต์ใช้ให้ได้ผลตามต้องการ  ใช้และเก็บรักษาเครื่องดนตรีไทยอย่างถูกต้องและมี
ประสิทธิภาพ  ประวัติความเป็นมาและวิวัฒนาการของดนตรีไทยในสมัยต่างๆ  ดนตรีที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับ
พิธีกรรมต่างๆของไทย 

โดยใช้ทักษะกระบวนการคิด  ทักษะกระบวนการแก้ปัญหา  ทักษะกระบวนการใช้ชีวิต  ทักษะ
กระบวนการสื่อสาร  และทักษะกระบวนการใช้เทคโนโลยี เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจ กล้าคิด  กล้าแสดงออกทาง
ทัศนศิลป์อย่างสร้างสรรค์ เห็นคุณค่า ซื่อสัตย์สุจริต  มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ อยู่อย่างพอเพียง มุ่ งมั่นในการท างาน รัก
ชาติ ศาสน์ กษัตริย์ รักความเป็นไทย  มีจิตสาธารณะ และสามารถประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน   
 
ผลการเรียนรู้ รวมทั้งหมด    4    ผลการเรียนรู้ 
  

1. รู้และเข้าใจเรื่องทฤษฏีโน้ตไทยและสากล สามารถอ่าน เขียนโน้ตไทยและสากลได้   
2. ปฏิบัติเครื่องดนตรีไทยโดยน าเทคนิควิธีการมาประยุกต์ใช้ให้ได้ผลตามต้องการ 
3. ใช้และเก็บรักษาเครื่องดนตรีไทยอย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ 
4. รู้และเข้าใจประวัติความเป็นมาและวิวัฒนาการของดนตรีไทยในสมัยต่างๆ  รวมถึงดนตรีที่มีส่วน

เกี่ยวข้องกับพิธีกรรมต่างๆของไทย  
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ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
ศ 30211 ดนตรีพื้นเมืองปฏิบัติ 1                            กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่   4 - 6                                            เวลา   40  ช่ัวโมง   1.0  หน่วยกิต 
 
               ศึกษาเพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจสามารถจ าแนกความแตกต่างลักษณะและประเภทของเครื่องดนตรี
พ้ืนเมือง  การเกิดเสียงของเครื่องดนตรีพื้นเมือง และวงดนตรีพื้นเมือง  วิเคราะห์และจ าแนกความแตกต่างของบท
เพลงจากความรู้สึกในการรับรู้ หลักการฟังเพลงและดนตรีพ้ืนเมือง   การน าความรู้และหลักการทางดนตรี
พ้ืนเมือง มาใช้กับวิชาอ่ืน และชีวิตประจ าวัน 
 โดยใช้ทักษะกระบวนการคิด  ทักษะกระบวนการแก้ปัญหา  ทักษะกระบวนการใช้ชีวิต  ทักษะ
กระบวนการสื่อสาร  และทักษะกระบวนการใช้เทคโนโลยี เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจ กล้าคิด  กล้าแสดงออกทาง
ทัศนศิลป์อย่างสร้างสรรค์ เห็นคุณค่า ซื่อสัตย์สุจริต  มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ อยู่อย่างพอเพียง มุ่งมั่นในการท างาน รัก
ชาติ ศาสน์ กษัตริย์ รักความเป็นไทย  มีจิตสาธารณะ และสามารถประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน   
 
ผลการเรียนรู้ รวมทั้งหมด 3  ผลการเรียนรู้ 
  

1.สามารถจ าแนกความแตกต่างลักษณะและประเภทของเครื่องดนตรีพ้ืนเมือง  การเกิดเสียงของเครื่อง
ดนตรีพื้นเมือง และวงดนตรีพื้นเมือง 
2. วิเคราะห์และจ าแนกความแตกต่างของบทเพลงจากความรู้สึกในการรับรู้ หลักการฟังเพลงและดนตรี
พ้ืนเมือง   
3. น าความรู้และหลักการทางดนตรีพื้นเมือง มาใช้กับวิชาอ่ืน และชีวิตประจ าวัน    
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ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
ศ 30212 ดนตรีพื้นเมืองปฏิบัติ 2                          กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่   4 - 6                                เวลา   40  ชั่วโมง    1.0  หน่วยกิต 

 
ศึกษาเพ่ือให้มีความรู้เรื่องทฤษฏีโน้ตไทยและสากล  สามารถอ่าน – เขียน และปฏิบัติเครื่องดนตรี

พ้ืนเมือง โดยน าเทคนิควิธีการมาประยุกต์ใช้ให้ได้ผลตามต้องการ  ใช้และเก็บรักษาเครื่องดนตรีพ้ืนเมือง อย่าง
ถูกต้องและมีประสิทธิภาพ  ประวัติความเป็นมาและวิวัฒนาการของดนตรี พ้ืนเมือง ในสมัยต่างๆ  ดนตรีพ้ืนเมือง 
ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับพิธีกรรมต่างๆของไทย 

โดยใช้ทักษะกระบวนการคิด  ทักษะกระบวนการแก้ปัญหา  ทักษะกระบวนการใช้ชีวิต  ทักษะ
กระบวนการสื่อสาร  และทักษะกระบวนการใช้เทคโนโลยี เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจ กล้าคิด  กล้าแสดงออกทาง
ทัศนศิลป์อย่างสร้างสรรค์ เห็นคุณค่า ซื่อสัตย์สุจริต  มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ อยู่อย่างพอเพียง มุ่งมั่นในการท างาน รัก
ชาติ ศาสน์ กษัตริย์ รักความเป็นไทย  มีจิตสาธารณะ และสามารถประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน   
 
ผลการเรียนรู้ รวมทั้งหมด 4 ผลการเรียนรู้ 
  

1. รู้และเขา้ใจเรื่องทฤษฏีโน้ตไทยและสากล สามารถอ่าน เขียนโน้ตไทยและสากลได้ 
2. ปฏิบัติเครื่องดนตรีพื้นเมือง โดยน าเทคนิควิธีการมาประยุกต์ใช้ให้ได้ผลตามต้องการ 
3. ใช้และเก็บรักษาเครื่องดนตรีพื้นเมือง อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ 
4. รู้และเข้าใจประวัติความเป็นมาและวิวัฒนาการของดนตรีพ้ืนเมือง ในสมัยต่างๆ  รวมถึงดนตรีพ้ืนเมือง 
ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับพิธีกรรมต่างๆของไทย  
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ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
ศ 30213 ดนตรีสากลปฏิบัติ 1                                    กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่   4 - 6                                    เวลา   40  ช่ัวโมง  1.0  หน่วยกิต 

 
ศึกษาเพ่ือให้มีความรู้  ความเข้าใจ  ใน หลักการขับร้องและ การปฏิบัติการขับร้องเพลงสากล ตามโน้ต

สากล     เพลงสมัยนิยม  เพลงที่ใช้ในพิธีต่าง ๆ   กรรมเพลงประสานเสียง   สามารถแสดงความรู้สึกในการรับรู้
ความไพเราะของเสียงเพลงในรูปแบบต่างๆได้จากประสบการณ์  แสดงความคิดเห็น และ วิเคราะห์จากการฟัง
เพลง สามารถสร้างสรรค์ผลงานทางบทเพลงสากล  แต่งเพลง และท านองเพลงได้  

โดยใช้ทักษะกระบวนการคิด  ทักษะกระบวนการแก้ปัญหา  ทักษะกระบวนการใช้ชี วิต  ทักษะ
กระบวนการสื่อสาร  และทักษะกระบวนการใช้เทคโนโลยี เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจ กล้าคิด  กล้าแสดงออกทาง
ทัศนศิลป์อย่างสร้างสรรค์ เห็นคุณค่า ซื่อสัตย์สุจริต  มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ อยู่อย่างพอเพียง มุ่งมั่นในการท างาน รัก
ชาติ ศาสน์ กษัตริย์ รักความเป็นไทย  มีจิตสาธารณะ และสามารถประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน   
 
 
ผลการเรียนรู้ รวมทั้งหมด 4 ผลการเรียนรู้ 
 

1. หลักการขับร้องและ การปฏิบัติการขับร้องเพลงสากล ตามโน้ตสากล  เพลงสมัยนิยม  เพลงที่ใช้ใน
พิธีต่าง ๆ   กรรมเพลงประสานเสียง   

2. สามารถแสดงความรู้สึกในการรับรู้ความไพเราะของเสียงเพลงในรูปแบบต่างๆได้จากประสบการณ์ 
3. แสดงความคิดเห็น และ วิเคราะห์จากการฟังเพลง  
4. สามารถสร้างสรรค์ผลงานทางบทเพลงสากล  แต่งเพลง และท านองเพลงได้   
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ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
ศ 30215 นาฏศิลป์ปฏิบัติ 1                                     กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่   4 - 6                                   เวลา   40  ช่ัวโมง   1.0  หน่วยกิต 

 
ศึกษาเพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจในเรื่อง  ลักษณะบทละคร องค์ประกอบของบทละคร องค์ประกอบการ

แสดงนาฏศิลป์วิเคราะห์วรรณกรรมบทละคร   เขียนบทละคร  วิเคราะห์งานนาฏศิลป์ ประวัติความเป็นมาของ
นาฏศิลป์ไทยประเภทต่าง ๆ สามารถแสดงบทบาทสมมุติ และแสดงละครโดยประยุกต์ผลงานให้สอดคล้องกับ
สังคมขนบธรรมเนียมประเพณี และวัฒนธรรมไทย 

โดยใช้ทักษะกระบวนการคิด  ทักษะกระบวนการแก้ปัญหา  ทักษะกระบวนการใช้ชีวิต  ทักษะ
กระบวนการสื่อสาร  และทักษะกระบวนการใช้เทคโนโลยี เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจ กล้าคิด  กล้าแสดงออกทาง
ทัศนศิลป์อย่างสร้างสรรค์ เห็นคุณค่า ซื่อสัตย์สุจริต  มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ อยู่อย่างพอเพียง มุ่งมั่นในการท างาน รัก
ชาติ ศาสน์ กษัตริย์ รักความเป็นไทย  มีจิตสาธารณะ และสามารถประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน   
 
ผลการเรียนรู้ รวมทั้งหมด 5 ผลการเรียนรู้ 
  

1. มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องลักษณะบทละคร องค์ประกอบของบทละคร องค์ประกอบการแสดง
นาฏศิลป์ 

2. สามารถวิเคราะห์วรรณกรรมบทละคร    วิเคราะห์งานนาฏศิลป์ ได้ 
3. สามารถเขียนบทละครได ้
4. รู้และเข้าใจประวัติความเป็นมาของนาฏศิลป์ไทยประเภทต่าง ๆ 
5. สามารถแสดงบทบาทสมมุติ  และแสดงละครโดยประยุกต์ผลงานให้สอดคล้องกับสังคม

ขนบธรรมเนียมประเพณี และวัฒนธรรมไทย 
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ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 

ศ 30216 นาฏศิลป์ปฏิบัติ 2                                กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี   4 - 6                                       เวลา   40  ชั่วโมง    1.0  หน่วยกิต 

 
ศึกษาเพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจในเรื่อง  ลักษณะละครไทยกับละครสากล  หลักการวิจารณ์งาน

นาฏศิลป์ไทยการประดิษฐ์และการสร้างสรรค์งานนาฏศิลป์ความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับศิลปะการท ากิจกรรม
เพ่ืออนุรักษ์และเผยแพร่งานนาฏศิลป์ไทยเพ่ือให้ตระหนักในคุณค่าและบทบาทนาฏศิลป์ไทยกับสังคม 

โดยใช้ทักษะกระบวนการคิด  ทักษะกระบวนการแก้ปัญหา  ทักษะกระบวนการใช้ชีวิต  ทักษะ
กระบวนการสื่อสาร  และทักษะกระบวนการใช้เทคโนโลยี เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจ กล้าคิด  กล้าแสดงออกทาง
ทัศนศิลป์อย่างสร้างสรรค์ เห็นคุณค่า ซื่อสัตย์สุจริต  มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ อยู่อย่ างพอเพียง มุ่งมั่นในการท างาน รัก
ชาติ ศาสน์ กษัตริย์ รักความเป็นไทย  มีจิตสาธารณะ และสามารถประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน   
 
ผลการเรียนรู้ รวมทั้งหมด 5 ผลการเรียนรู้ 
 

1. มีความรู้ความเข้าใจในเรื่อง  ลักษณะละครไทยกับละครสากล   
2. รู้และเข้าใจสามารถวิจารณ์งานนาฏศิลป์ไทย 
3. สร้างสรรค์งานนาฏศิลป์ได้ 
4. รู้และเข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับศิลปะ 
5. ท ากิจกรรมเพ่ืออนุรักษ์และเผยแพร่งานนาฏศิลป์ไทย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

หลักสูตรโรงเรียนโพธิ์ชัยชนูปถัมภ์พ.ศ. 2553(ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2561/1) 
77 
 

 

ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
ศ 30217 นาฏศิลป์พื้นเมือง 1                             กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี   4 - 6                                        เวลา   40  ชั่วโมง    1.0  หน่วยกิต 
 

ศึกษาร าไทยมาตรฐาน  โขน  ระบ าเบ็ดเตล็ดและละคร  เกี่ยวกับความเป็นมา  การแต่งกาย  ลีลาท่าร าเพลง
ประกอบการร า  ฝึกปฏิบัติร าไทยมาตรฐาน   ระบ าชุดต่างๆรูปแบบการแสดง  เพ่ือให้เกิดความเข้าใจ เห็นคุณค่า 
ก่อให้เกิดความภาคภูมิใจ มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทย 
 
ผลการเรียนรู้  รวมทั้งหมด  3  ผลการเรียนรู้ 
 

1.  อธิบายร าไทยมาตรฐาน  โขน  ระบ าเบ็ดเตล็ดและละคร 
2.  ฝึกการแสดงนาฏศิลป์ชุดต่างๆเป็นคู่และหมู่ 
3.  วิเคราะห์ท่าทางและการเคลื่อนไหวของผู้คนในชีวิตประจ าวันและน ามาประยุกต์ใช้ในการแสดง 
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ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
ศ 30218 นาฏศิลป์พื้นเมือง 2                                   กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี   4 - 6                                    เวลา   40  ช่ัวโมง    1.0  หน่วยกิต 

 
ศึกษาหลักการวิเคราะห์  วิจารณ์การแสดงตามหลักนาฏศิลป์และการละคร ตลอดจนบุคคลส าคัญในวงการ

นาฏศิลป์และการละคร    การน าการแสดงไปใช้ในโอกาสต่างๆ อย่างหลากหลาย   
ฝึกการวิเคราะห์ วิจารณ์ การแสดงนาฏศิลป์และการละคร เพื่อให้เห็นคุณค่า เกิดความเข้าใจ มีทักษะ และมีส่วนร่วมใน
การอนุรักษ์ส่งเสริมนาฏศิลป์ไทยและการละคร 
 
ผลการเรียนรู้  รวมทั้งหมด  4  ผลการเรียนรู้ 
 

1. วิเคราะห์   วิจารณ์การแสดงตามหลักนาฏศิลป์และการละคร 
 2.  เปรียบเทียบการน าการแสดงไปใช้ในโอกาสต่างๆ 
 3.  อภิปรายบทบาทของบุคคลส าคัญในวงการนาฏศิลป์และการละครของประเทศไทย 

     ในยุคสมัยต่างๆ 
4.   สร้างสรรค์การแสดงในรูปแบบที่ชื่นชอบ 
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ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
ศ 30219 การแสดงละคร                                    กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี   4 - 6                                    เวลา   40  ช่ัวโมง   1.0  หน่วยกิต 
 
 ศึกษาประวัติความเป็นมา องค์ประกอบ ประเภทของการแสดงละคร  หลักการสร้างสรรค์ตลอดจน
ประวัติของบุคคลส าคัญในวงการละครของไทยและของสากล  ตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน  และวิเคราะห์  วิจารณ์การ
แสดงละครได้ตามหลัก  จัดการแสดงละครในรูปแบบที่ตนชื่นชอบ  น าประสบการณ์ทางการแสดงละครมา
เชื่อมโยงกับชีวิต  สังคม ภูมิปัญญาท้องถิ่น   

โดยใช้กระบวนการปฏิบัติ  กระบวนการคิดวิเคราะห์  วิจารณ์   เพื่อให้เกิดความซาบซึ้ง และเห็นคุณค่า 
มีวินัย ใฝ่รู้ใฝ่เรียน มุ่งม่ันในการท างาน และภาคภูมิใจ เกี่ยวกับศิลปะการละครและมีทักษะสามารถจัดการแสดง
ในโอกาสต่าง ๆ ได้ มีความตระหนัก ที่จะถ่ายทอดและอนุรักษ์ให้สืบทอดต่อไป 

 
ผลการเรียนรู้  รวมทั้งหมด  5 ผลการเรียนรู ้
 
 1. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับศิลปะการละครไทยและสากลในเรื่อง ความหมาย จุดมุ่งหมาย 
 ความเป็นมาความเป็นเอกลักษณ์ประจ าชาติ ความสัมพันธ์กับชีวิต 
 2. บอกและอธิบาย ประเภทของการแสดงละคร องค์ประกอบ หลักการสร้างสรรค์การแสดง 
ละครไทยและสากล  
 3. มีทักษะจัดการแสดงละครในรูปแบบที่ตนชื่นชอบ ในโอกาสต่าง ๆ ได้ 

4. บอกประวัติของบุคคลส าคัญในวงการละครของไทยและของสากล  ตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน   
วิเคราะห์  วิจารณ์  การแสดงละครได้ตามหลัก 
 5. เห็นคุณค่าและภาคภูมิใจ เกี่ยวกับศิลปะการละครมาเชื่อมโยงกับชีวิต สังคม ภูมิปัญญาท้องถิ่น   
มีความตระหนัก ที่จะถ่ายทอดและอนุรักษ์ให้สืบทอดต่อไป 
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ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
ศ 30220 สังคีตนิยม                                                  กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี   4 - 6                                    เวลา   40  ช่ัวโมง    1.0  หน่วยกิต 
 
 ศึกษาความหมายและประวัติดนตรีในยุคต่างๆ  ประวัติผลงานเพลงของคีตกวีในยุคต่าง ๆ  ฝึกฟังเพลง
แยกโครงสร้างของเพลงขั้นพ้ืนฐาน  เพ่ือให้มีความรู้มีทักษะในการฟังเสียงดนตรีที่ชื่นชอบ  เห็นคุณค่าและ
ประโยชน์ของการฟังดนตรี  
 
ผลการเรียนรู้ รวมทั้งหมด  4  ผลการเรียนรู้ 
 

1. รู้เข้าใจความหมายของคีตศิลป์  
2 รู้ประวัติดนตรีในยุคสมัยต่าง ๆ 
3. รู้ประวัติและผลงานเพลงของคีตกวีในยุคต่าง ๆ 
4. มีทักษะในการฟังเพลงและแยกโครงสร้างของบทเพลงขั้นพื้นฐาน 
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ค าสั่งโรงเรียนโพธิ์ชัยชนูปถัมภ์ 

ที ่๙๔ / ๒๕๖๑ 
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการตรวจสอบ ทบทวน ปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา 

โรงเรียนโพธิ์ชัยชนูปถัมภ์ 
 

             พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช ๒๕๔๒ แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที ่๒ ) พ.ศ. ๒๕๔๕ 
พร้อมกฎกระทรวงที่เกี่ยวข้อง และพระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. ๒๕๔๕ มุง่เน้นให้การปฏิรูประบบ
บริหารและการจัดการทางการศึกษาให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยให้มีเอกภาพทางนโยบายและมีความ
หลากหลายในทางปฏิบัติ มีการกระจายอ านาจไปสู!เขตพ้ืนที่การศึกษา สถานศึกษาและองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น และกระทรวงศึกษาธิการได้มีค าสั่งให้ใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ ใน
โรงเรียนต้นแบบและโรงเรียนที่มีความพร้อมใช้หลักสูตรในปีการศึกษา ๒๕๕๒ และใช้ในโรงเรียนทั่วประเทศ ในปี
การศึกษา ๒๕๕๓ โรงเรียนโพธิ์ชัยชนูปถัมภ์ไดด้ าเนินการจัดท าหลักสูตรสถานศึกษาให้สอดคล้องกับหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ตามบริบทและความต้องการของท้องถิ่น และประกาศใช้ตั้งแต่ ปีการศึกษา 
๒๕๕๓ประกอบกับค าสั่งกระทรวงศึกษาธิการ ที ่สพฐ. ๑๒๓๙/๒๕๖๐ เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการเรียนรู้ 
และตัวชี้วัด กลุม่สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และสาระภูมิศาสตร์(ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๐) ลง
วันที่ ๗ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ค าสั่งส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ที ่๓๐/๒๕๖๑ เรื่อง ให้
เปลี่ยนแปลงมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด กลุม่สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง 
พ.ศ. ๒๕๖๐) ลงวันที่ ๕ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ประกาศส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน เรื่อง การ
บริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษา กลุม่สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ และ วิทยาศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 
๒๕๖๐) ลงวันที่ ๘ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑ และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การบริหารจัดการเวลาเรียน
ของสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ลงวันที่ ๑๑กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๐จึงเห็นควรให้มีการตรวจสอบองค์ประกอบ
หลักสูตรของโรงเรียน เพ่ือให้ทราบจุดเด่น จุดที่ควรพัฒนาปรับปรุงแก้ไข ความสอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑บรรลุตามมาตรฐานและตัวชี้วัดที่หลักสูตรแกนกลางก าหนดหรือไม! เพ่ือ
น าไปปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรโรงเรียนให้มีคุณภาพยิ่งขึ้น สอดคล้องกับบริบทของโรงเรียน ชุมชน สังคม 
กฎหมาย แนวโน้มการจัดการศึกษา นโยบายรัฐบาล การบรูณาการจัดกระบวนการเรียนการสอนตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนวิถีพุทธ หลักสูตรเทียบเคียงหลักสูตรมาตรฐานสากล หลักสูตรอาเซียน การจัด 
การศึกษาตามนโยบาย “ลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้” การจัดการศึกษาแบบทวิศึกษา 
            เพ่ือให้การด าเนินงานไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ อาศัยอ านาจตามมาตรา ๓๙ (๑) 
แห่งระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ และมาตรา ๒๗ (๑) แห่งพระราชบัญญัติ 
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ค าสั่งส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ที ่๕๑๑/๒๕๕๙ เรื่อง การมอบอ านาจการปฏิบัติราชการแทนเกี่ยวกับพนักงานราชการ 
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ค าสั่งส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ที ่๕๑๒/๒๕๕๙ เรื่องการมอบอ านาจเกี่ยวกับลูกจ้างชั่วคราว 
ลงวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๕๙ และหนังสืออ่ืนๆ ที่เก่ียวขอ้งจึงแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการตรวจสอบ ทบทวน 
ปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนโพธิ์ชัยชนูปถัมภ์ดังนี้ 
๑. คณะกรรมการอ านวยการ ประกอบด้วย 

๑) นายวัฒนา    พลอาษา   ผู้อ านวยการ        ประธานกรรมการ 
๒) นายชินกร   โตกลาง   รองผู้อ านวยการ   รองประธานกรรมการ 
๓) นายยุทธศาสตร์    กมลชู    ผู้ช่วยอ านวยการ  กรรมการ 
๔) นายคุลี   มณีโสม    ผู้ช่วยผู้อ านวยการ    กรรมการ 
๕) นายวรรณชัย   กมลศิลป์                  หัวหน้ากลุ่มบริหารทั่วไป     กรรมการ 
๖) นางสาวทัศนีย์   สนั่นเอื้อ  หัวหน้ากลุ่มบริหารงานแผนงานฯ    กรรมการ 
๗) นางสุรีย์พร   บุญสินชัย  หัวหน้ากลุ่มบริหารงานงบประมาณฯ  กรรมการ 
๘) นางประภาวรรณ   สิทธิเสนา   หัวหน้ากลุ่มบริหารงานบริหารบุคคล กรรมการ 
๙) นายทินกร  มลาขันธ์                 หัวหน้ากลุม่บริหารงานวิชาการ     กรรมการและเลขานุการ 
มีหน้าที่     อ านวยการ ประสานงาน ให้ค าแนะน าปรึกษา อ านวยความสะดวก ก ากับติดตามตลอดจน

พิจารณาแกไ้ขปญัหาอุปสรรคต่าง ๆ ในการด าเนินงานให้ด าเนินไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ 
 

๒. คณะกรรมการด าเนินงาน ประกอบด้วย 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 

๑. นางวันดี   เขจรักษ์   คร ูคศ.๓   ประธานกรรมการ 
๒. นายวรรณชัย   กมลศิลป์ คร ูคศ.๓   กรรมการ 
๓. นางจุฬาภรณ์   สินธิทา คร ูคศ.๓    กรรมการ 
๔. นางนิจพร   ขามชู   คร ูคศ.๓    กรรมการ 
๕. นางเอ้ือมพร   นราทร   คร ูคศ.๒    กรรมการ 
๖. นางสุภาภรณ์   จอมค าสิงห์ คร ูคศ.๒    กรรมการและเลขานุการ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
๑. นายมนตรี   กาสี   คร ูคศ.๓    ประธานกรรมการ 
๒. นายทินกร   มลาขันธ์  คร ูคศ.๓    กรรมการ 
๓. นางสนทยา  อินทร์พจน์  คร ูคศ.๓    กรรมการ 
๔. นางสาวสุวิชชา  จรบุรมณ ์ คร ูคศ.๓    กรรมการ 
๕  นางสาวภัควลัญช์  ค าทองเทพ คร ูคศ.๓    กรรมการ 
๖. นางสาวทัศนีย์   สนั่นเอื้อ  คร ูคศ.๓    กรรมการ 
๗. นางสาวพีริยา   พันทะสาร  คร ูคศ.๓    กรรมการและเลขานุการ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
๑. นางอุษา   ชมภูพฤกษ์  คร ูคศ.๓    ประธานกรรมการ 
๒. นางนงนุช  ศรีนุกูล   คร ูคศ.๓    กรรมการ 
๓. นางประภาวรรณ  สิทธิเสนา  คร ูคศ.๓    กรรมการ 
๔. นางสาวธัญทิวา  บุญศล  คร ูคศ.๓    กรรมการ 
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๕. นางพจนา   มอไธสง   คร ูคศ.๒    กรรมการ 
๖. นางศศิธร  คงครบ   คร ูคศ.๒    กรรมการ 
๗. นางเปรมจิตร  วงค์กระโซ่  คร ูคศ.๓    กรรมการ 
๘. นางณปัช  ชัยสุขจินดา  คร ูคศ.๓    กรรมการ 
๙. นางพจนีย์   หรเพลิด   พนักงานราชการ   กรรมการ 
๑๐. นายวราเวช  ระดาไสย์  พนักงานราชการ    กรรมการ 
๑๑. นางสาวมนปรียา  โพธิ์ชัยหล้า  พนักงานราชการ    กรรมการ 
๑๒. นางสุรีย์พร   อนันต์            ครู คศ ๒    กรรมการและเลขานุการ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
๑. นายนิกร    แหลมกี่ก่ า  คร ูคศ.๓    ประธานกรรมการ 
๒. นายคุลี   มณีโสม   คร ูคศ.๓    กรรมการ 
๓. นายสุประเทพ   บุญสินชัย  คร ูคศ.๓    กรรมการ 
๔. นายเตรียมใจ  ตาลทอง คร ูคศ.๓    กรรมการ 
๕. นางสุรีย์พร  บุญสินชัย  คร ูคศ.๓    กรรมการ 
๕. นายสุบิล  วรชัย   พนักงานราชการ   กรรมการ 
๖. นายธีระสิทธิ์  วิเศษศิลป์  พนักงานราชการ   กรรมการ 
๗. นางวรินทร์ทิพย์  ค าจุมจัง       ครูอัตราจ้าง    กรรมการ 
๘. นางนุชจรินทร์  สุวรรณศรี  คร ูคศ.๒    กรรมการและเลขานุการ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 
๑. นายกมล   บุญสินชัย   คร ูคศ.๓    ประธานกรรมการ 
๒. นายยุทธศาสตร์   กมลชู  คร ูคศ.๓    กรรมการ 
๓. นายวุฒิชัย  มุลเมืองแสน  พนักงานราชการ   กรรมการและเลขานุการ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
๑. นายดุสิต   ดลปัดชา   คร ูคศ.๒    ประธานกรรมการ 
๒. นายทองพูน   สุขรัตน์    คร ูคศ.๑    กรรมการ 
๓. นายธนวัฒน์   ธนาไสย์  ครูอัตราจ้าง    กรรมการ 
๔. นางสาวมยุรา   ภูมิบุญช ู คร ูคศ. ๑    กรรมการและเลขานุการ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 
๑. นางลออ   แร่ทอง   คร ูคศ.๓    ประธานกรรมการ 
๒. นางสาวสมจิตร   ชูศรีเมฆ  คร ูคศ.๓    กรรมการและเลขานุการ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
๑. นางสาวสาธกา    ตาลชัย  คร ูคศ.๓    ประธานกรรมการ 
๒. นางรัตน์ธนพร   ตาลทอง  คร ูคศ.๓    กรรมการ 
๓. นายชูศิลป์   ดงตะไน   คร ูคศ.๓    กรรมการ 
๔. นางสาวปิยฉัตร  วิมลพล  คร ูคศ.๓    กรรมการ 
๕. นางสวานันทนา   ภานุเมศ  คร ูคศ.๓    กรรมการ 
๖. นางฉัตรลดา   มลาขันธ์ คร ูคศ.๓    กรรมการและเลขานุการ 
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 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
๑. นายสนทยา  อินทร์พจน์  คร ูคศ.๓    ประธานกรรมการ 
๒. นายมนตรี    กาสี     คร ูคศ.๓    กรรมการ 
๓. นางประภาวรรณ   สิทธิเสนา  คร ูคศ. ๓    กรรมการ 

มีหน้าที่ 
๑. ประชุม วางแผน เตรียมการ ศึกษา วิเคราะห์_ เอกสารหลักสูตรของโรงเรียนหลักสูตรกลุ่มสาระการ

เรียนรู้ ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง บริบทของโรงเรียน ชุมชน สังคม กฎหมาย แนวโน้มการจัดการศึกษา นโยบายรัฐบาล 
การบูรณาการจัดกระบวนการเรียนการสอนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนวิถีพุทธ หลักสูตร
เทียบเคียงหลักสูตรมาตรฐานสากล หลักสูตรอาเซียนการจัดการศึกษาตามนโยบาย “ลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู4” 
การจัดการศึกษาแบบทวิศึกษา เพ่ือน ามาบูรณาการจัดท าเป็นหลักสูตรของกลุ่มสาระการเรียนรู้ 

๒. ด าเนินการตรวจสอบองค์ประกอบหลักสูตรของโรงเรียน (วิสัยทัศน_โรงเรียน สมรรถนะส าคัญของ
ผู้เรียน คุณลักษณะอันพึงประสงค์ โครงสร้างเวลาเรียนของหลักสูตรโรงเรียน ค าอธิบายรายวิชา กิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน เกณฑก์ารจบหลักสูตร การวัดผลและประเมินผล) เพ่ือให้ทราบจุดเด่น 
จุดที่ควรพัฒนาปรับปรุงแก้ไข มีความสอดคล้องกับมาตรฐาน สาระ ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง 
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ และบริบทของโรงเรียนบรรลุตามท่ีหลักสูตร
แกนกลางก าหนดหรือไม่ 

๓. ประชุมเสนอผลการตรวจสอบในภาพรวม ปัญหา ข้อแนะน า เพ่ือน าไปปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร
โรงเรียนให้มีคุณภาพยิ่งขึ้น 

๔. น าผลที่ไดจ้ากข้อ ๑ – ๓ ด าเนินการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรโรงเรียน 
๕. รายงานผลการด าเนินงาน จัดท าข้อมูล จัดพิมพ์ ต่อไป 

๓. คณะกรรมการตรวจทาน จัดพิมพ์ ประกอบด้วย 
๑. นายทินกร   มลาขันธ์   หัวหน้ากลุม่บริหารงานวิชาการ   ประธานกรรมการ 
๒. นายมนตรี  กาสี   หัวหน้ากลุม่สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์       กรรมการ 
๓. นางอุษา   ชมภูพฤกษ์   หัวหน้ากลุม่สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กรรมการ 
๔. นายนิกร   แหลมกีก่ า  หัวหน้ากลุม่สาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ   กรรมการ 
๕ นายกมล  บุญสินชัย   หัวหน้ากลุม่สาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ   กรรมการ 
๖. นายดุสิต   ดลปัดชา   หัวหน้ากลุม่สาระการเรียนรู้ศิลปะ    กรรมการ 
๗. นางสาวสาธกา  ตาลชัย  หัวหน้ากลุม่สาระการเรียนรู้ภาษาตา่งประเทศ กรรมการ 
๘. นางลออ   แร่ทอง   หัวหน้ากลุม่สาระการเรียนรู้การงานอาชีพ   กรรมการ 
๙. นางวันดี   เขจรรักษ์   หัวหน้ากลุม่สาระการเรียนรู้ภาษาไทย  กรรมการ 
๑๐. นางฉัตรลดา   มลาขันธ์  หัวหน้างานวัดผล    กรรมการและเลขานุการ 
๑๑  นางสาวพีริยา  พันทะสาร     หัวหน้างานทะเบียน  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

มีหน้าที่ 
น าผลที่ไดจ้ากการตรวจสอบองค์ประกอบหลักสูตรของโรงเรียน (วิสัยทัศน์โรงเรียนสมรรถนะส าคัญของผู้เรียน 
คุณลักษณะอันพึงประสงค์โครงสร้างเวลาเรียนของหลักสูตรโรงเรียนค าอธิบายรายวิชา กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
เกณฑ์การจบหลักสูตร การวัดผลและประเมินผลของกลุ่มสาระการเรียนรู้ ตรวจทานความถูกต้อง รูปแบบการ
พิมพ์ น าร่างหลักสูตร ฯ เสนอคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐานให้ความเห็นชอบ เข้ารูปเล่มใหเ้รียบร้อยต่อไป 



 

หลักสูตรโรงเรียนโพธิ์ชัยชนูปถัมภ์พ.ศ. 2553(ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2561/1) 
86 
 

 

ขอให้ครูและบุคลากรที่ได้รับการแตง่ตั้ง ประชุม ปรึกษาหารือ ประสานงาน วางแผนด าเนินงาน ตั้งใจ
ปฏิบัติหน้าที่ท่ีไดร้ับมอบหมายด้วยเรียบร้อย เสียสละ รับผิดชอบ เอาใจใส่ต่อหน้าที่อย่างเต็มก าลังความสามารถ 
ปฏิบัติหน้าที่ตามระเบียบแบบแผนของทางราชการที่ก าหนด เพ่ือให้เกิดผลดีแกท่างราชการสืบไป ถ้าพบ
ข้อผิดพลาดในการพิมพ์ปัญหาข้อจ ากัดอุปสรรคประการใด ข้อสงสัยในการปฏิบัติหน้าที่ให้แจ้งกลุ่มการบริหารงาน
วิชาการทราบเพื่อแก้ไข และรายงานให้ผู้อ านวยการโรงเรียนทราบแนวทางการแก้ไขต่อไป 

ทั้งนี้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
สั่ง ณ วันที่   ๔    เดือน  มิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๖๑ 
 

                                                                  
(นายวัฒนา   พลอาษา) 

   ผู้อ านวยการโรงเรียนโพธิ์ชยัชนูปถัมภ์ 
 


