
 

ค ำอธิบำยรำยวิชำ  
รหัสวิชำ ...................   ชื่อวิชำ ...............................................   กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ .............................. 
ชั้นมัธยมศึกษำปทีี ่........  ภำคเรียนที่ ........   เวลำ …….. ชั่วโมง     จ ำนวน ....... หน่วยกิต              
 
 

ค ำอธิบำยรำยวิชำ 
 ............................................................................................................................. .......................................... 
............................................................................................................................. ........................................................ 
.......................................................................... ............................................................................................... ............ 
............................................................................................................................. ........................................................ 
............................................................................................................................. ........................................................ 
 ................................................................................................................................................. ...................... 
............................................................................................................................. ........................................................ 
............................................................................................................................. ........................................................ 
................................................................................................................................................ ..................................... 
 ............................................................................................ ........................................................................... 
............................................................................................................................. ........................................................ 
............................................................................................................................. ........................................................ 
 
รหัสตัวช้ีวัด 
 ................................................. 
 ................................................. 
 ................................................. 
 ................................................. 
 ................................................. 
 
รวมทั้งหมด ........ ตัวช้ีวัด 
 
 (ถ้าเป็นรายวิชาเพิ่มเติม ให้เปลี่ยนจาก มาตรฐานและตัวช้ีวัด เป็น มาตรฐานและผลการเรยีนรู้ 
  ค าอธิบายรายวิชา ควรมีทั้ง K P และ A แบ่งเป็นย่อหน้าให้ชัดเจน 
  ส าหรับด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ให้เขียนข้อความเพิ่มเตมิว่า “ปฏิบัติตนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและ
หลักวิถีพุทธ” 
  วิชา 0.5 หน่วยกิต เวลาเรียน 20 ช่ัวโมง แบ่งเป็น 1 คาบต่อสัปดาห์ 
  วิชา 1.0 หน่วยกิต เวลาเรียน 40 ช่ัวโมง แบ่งเป็น 2 คาบต่อสัปดาห์ 
  วิชา 1.5 หน่วยกิต เวลาเรียน 60 ช่ัวโมง แบ่งเป็น 3 คาบต่อสัปดาห์ 
  วิชา 2.0 หน่วยกิต เวลาเรียน 80 ช่ัวโมง แบง่เป็น 4 คาบต่อสัปดาห์) 

 วก.3 



ตำรำงมำตรฐำนกำรเรียนรู้และตัวชี้วัดชั้นปี  
กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ …………………….   ชั้นมัธยมศกึษำปีที่ ............. 

รหัสวิชำ ..............................   ชื่อวิชำ .............................................................. 
 

สำระและมำตรฐำนกำรเรียนรู้ ตัวช้ีวัดชั้นปี 
สำระ : ……………… 
มำตรฐำน ……………………………… 
     ……………………………………………...… 
……………………………………………….......... 
……………………………………………….......... 

 
1. ............................................................................ 
2. ............................................................................ 
3. ............................................................................ 
4. ............................................................................ 

มำตรฐำน ..................................... 
     ……………………………………………...… 
……………………………………………….......... 
……………………………………………….......... 

1. ............................................................................ 
2. ............................................................................ 
3. ............................................................................ 
4. ............................................................................ 
5. ............................................................................ 

 
ที่มา : หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 กระทรวงศึกษาธิการ 

 
 

 (ถ้าเป็นรายวิชาเพ่ิมเติม ให้เปลี่ยนจาก มาตรฐานและตัวชี้วัด เป็น มาตรฐานและผลการเรียนรู้) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ตำรำงวิเครำะห์หน่วยกำรเรียนรู้กับมำตรฐำนกำรเรียนรู้และตัวชี้วัดชั้นปี 
รหัสวิชำ .................... ชื่อวิชำ .............................. 
กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ ........................................... 

 
มำตรฐำนกำรเรียนรู้และ 

ตัวช้ีวัด 
หน่วยกำรเรียนรู้ 

มำตรฐำน .......... มำตรฐำน .......... 

1 2 3 4 1 2 3 4 5 

หน่วยกำรเรียนรู้ที่ 1 
ชื่อหน่วย 
.................................................. 

         

หน่วยกำรเรียนรู้ที่ 2 
ชื่อหน่วย 
.................................................. 

         

หน่วยกำรเรียนรู้ที่ 3 
ชื่อหน่วย 
.................................................. 

         

หน่วยกำรเรียนรู้ที่ 4 
ชื่อหน่วย 
.................................................. 

         

 
 (ให้ท าเครื่องหมาย  ลงในช่องว่าง  
  ส าหรับเลข 1, 2, 3, 4, 5 ในแนวนอน หมายถึง หมายเลขตัวชี้วัดในมาตรฐานนั้น 
    และในรายวิชาเพ่ิมเติมให้ใช้ผลการเรียนรู้แทน) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ผังมโนทัศน์หน่วยกำรเรียนรู้ 
รหัสวิชำ ................... ชื่อรำยวิชำ .....................................  ชั้นมธัยมศึกษำปีที่ ........ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 (เขียนชื่อรายวิชาและชื่อหน่วยการเรียนรู้ลงในผังมโนทัศน์) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

หน่วยที่ 1 
................................ 

หน่วยที่ 2 
................................ 

 

หน่วยที่ 3 
................................ 

หน่วยที่ 4 
................................ 

ชื่อรำยวิชำ 



 
โครงสร้ำงรำยวิชำ .........................  ชื่อวิชำ ................................... 

 ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ ..........   เวลำ  ...........  ชั่วโมง  จ ำนวน ........... หน่วยกิต 
ล ำดับ 

ที ่
ชื่อหน่วยกำรเรียนรู้ มำตรฐำนกำรเรียนรู้/ตัวช้ีวัด สำระส ำคัญ 

เวลำ 
(ชั่วโมง) 

น้ ำหนักคะแนน 
(คะแนน) 

1 ........................................ .............................................     ............................................................................................... 
.....................................................................................................  

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

2 ........................................ 
  

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

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

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

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

3 ........................................ .............................................     ...............................................................................................  
................................................................ ..................................... 

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

4 ........................................ ............................................     ...............................................................................................  
.....................................................................................................  

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

 กลางภาค  หน่วยที่ 1 จ านวน ............ คะแนน 
หน่วยที่ 2 จ านวน ............ คะแนน 

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

 ปลายภาค  หน่วยที่ 1 จ านวน ............ คะแนน 
หน่วยที่ 2 จ านวน ............ คะแนน 
หน่วยที่ 3 จ านวน ............ คะแนน 
หน่วยที่ 4 จ านวน ............ คะแนน 

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

รวม ......................... .........100........... 
 
 (ช่องมาตรฐาน/ตัวชี้วัด ให้เขียน รหัสตัวชี้วัดและค าอธิบายตัวชี้วัดนั้นๆ 
  ช่องเวลา รวมแล้วต้องได้ 20, 40 หรือ 60 ชั่วโมง ตามหน่วยกิต ช่องน้ าหนักคะแนน รวมแล้วต้องได้ 100 คะแนน และเวลำกับน้ ำหนักคะแนนต้องสอดคล้องกัน 
  หน่วยไหนใช้หลายมาตรฐานกับตัวชี้วัด ให้เพ่ิมเฉพาะช่องมาตรฐานกับตัวชี้วัดเท่านั้น) 
 
 



 

โครงสร้ำงกำรจัดเวลำเรียนและกำรวัดผลประเมินผล 
รำยวิชำ ............     ชื่อวชิำ .................................................     ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ ............     เวลำ  ............  ชั่วโมง 

อัตรำส่วนคะแนน     ระหว่ำงภำค ...........  :  กลำงภำค …………  :  ปลำยภำค .....20...... 
อัตรำส่วนคะแนน     K : ………..     P : …………     A : ……20… 

 

หน่วยกำรเรียนรู้ 
 

เวลำเรียน 
(ชั่วโมง) 

น้ ำหนักคะแนน 
(คะแนน) 

อัตรำส่วนคะแนน คะแนน
ปลำย
ภำค 

กิจกรรม 
วิธีวัด 

และประเมินผล 
เครื่องมือที่ใช้วัด
และประเมินผล K P A 

หน่วยการเรียนรู้ 1  ............. ............. ....... ....... ....... ............. ........................ ........................ ........................ 
หน่วยการเรียนรู้ 2  ............. ............. ....... ....... ....... ............. ........................ ........................ ........................ 
หน่วยการเรียนรู้ 3  ............. ............. ....... ....... ....... ............. ........................ ........................ ........................ 
หน่วยการเรียนรู้ 4  ............. ............. ....... ....... ....... ............. ........................ ........................ ........................ 

รวมระหว่ำงภำค ............. ............. ....... ....... ...20..     
กลางภาค ............. ............. ....... .......   ........................ ........................ ........................ 
ปลายภาค ............. ....20..... ...20..   ....20..... ........................ ........................ ........................ 

รวมทั้งสิ้น ............. 100 100     
 
 

 (อัตราส่วนคะแนนระหว่างภาค : กลางภาค : ปลายภาค เชน่ 70 : 10 : 20 รวมกันแล้วได้ 100 คะแนน  
           ตำมระเบียบกำรวัดและประเมินผลของโรงเรียน ก ำหนดให้ ทุกรำยวิชำต้องใช้ปลำยภำค 20 คะแนน 
  อัตราส่วนคะแนน K : ………   P : ………   A : ………. รวมกันแล้วต้องได้ 100 คะแนน 
  ตำมระเบียบกำรวัดและประเมินผลของโรงเรียน ก ำหนดให้ คะแนนคุณลักษณะอันพึงประสงค์ (A) มีน้ ำหนักคะแนน 20 คะแนน 

 
 
 


