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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 

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 

สาระท่ี 1 การด ารงชีวิตและครอบครัว 

มาตรฐาน ง 1.1  เข้าใจการท างาน มีความคิดสร้างสรรค์ มีทักษะกระบวนการท างาน ทักษะ การจัดการ ทักษะ
กระบวนการแก้ปัญหา ทักษะการท างานร่วมกัน และทักษะการแสวงหาความรู้ มีคุณธรรมและ
ลักษณะนิสัยในการท างาน มีจิตส านึกในการใช้พลังงาน ทรัพยากร และสิ่งแวดล้อม เพ่ือการ
ด ารงชีวิตและครอบครัว 

สาระท่ี 2 การอาชีพ 

มาตรฐาน ง 2.1 เข้าใจ มีทักษะที่จ าเป็น มีประสบการณ์ เห็นแนวทางในงานอาชีพ ใช้เทคโนโลยีเพ่ือพัฒนาอาชีพ
มีคุณธรรม และมีเจตคติที่ดีต่ออาชีพ 
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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/)  
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...(เลือกคณิตศาสตรร์ายวิชาเพิ่มเติม) 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)  
  I20201การศึกษาค้นคว้าและสร้างองคI์S1 1.0 (40) I20202 การสื่อสารและการน าเสนอIS2 1.0 (40)  
  ว...(เลือกวิทยาศาสตร์รายวชิาเพิ่มเติม) 1.0 (40) ว...(เลือกวิทยาศาสตร์รายวชิาเพิ่มเติม) 1.0 (40)  
  ค...(เลือกคณิตศาสตรร์ายวิชาเพิ่มเติม) 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. 

  
หนว่ยกิต (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. 

  
หนว่ยกิต (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. 

  
หนว่ยกิต (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.   หนว่ยกิต (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.   หนว่ยกิต (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)  
กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโย
ชน 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 การศึกษาคน้ควา้ 

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)  
กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโย
ชน 0.0 (10)   

  รวมเวลาเรียน  630 ชม.   รวมเวลาเรียน  630 ชม.   
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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 

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 
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                           กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
 
วิชาพื้นฐาน 
ง21101 การงานอาชีพ 1     1  ชั่วโมง / สัปดาห์ 0.5   หน่วยกิต จ านวน  20  ชั่วโมง 
ง21102 การงานอาชีพ 2     1  ชั่วโมง / สัปดาห์ 0.5   หน่วยกิต จ านวน  20  ชั่วโมง 
ง22101 การงานอาชีพ 3     1  ชั่วโมง / สัปดาห์ 0.5   หน่วยกิต จ านวน  20  ชั่วโมง 
ง22102 การงานอาชีพ 4     1  ชั่วโมง / สัปดาห์ 0.5   หน่วยกิต จ านวน  20  ชั่วโมง 
ง23101 การงานอาชีพ 5     1  ชั่วโมง / สัปดาห์ 0.5   หน่วยกิต จ านวน  20  ชั่วโมง 
ง23102 การงานอาชีพ 6     1  ชั่วโมง / สัปดาห์ 0.5   หน่วยกิต จ านวน  20  ชั่วโมง 
วิชาเพิ่มเติม 
ง20201   ช่างไฟฟ้า 1              2  ชั่วโมง / สัปดาห์ 1.0  หน่วยกิต จ านวน  40  ชั่วโมง 
ง20202  ช่างไฟฟ้า 2              2  ชั่วโมง / สัปดาห์ 1.0  หน่วยกิต จ านวน  40  ชั่วโมง 
ง20203  งานเกษตร 1              2  ชั่วโมง / สัปดาห์ 1.0  หน่วยกิต จ านวน  40  ชั่วโมง 
ง20204  งานเกษตร 2              2  ชั่วโมง / สัปดาห์ 1.0  หน่วยกิต จ านวน  40  ชั่วโมง 
ง20205  การร้อยมาลัย 1              2  ชั่วโมง / สัปดาห์ 1.0  หน่วยกิต จ านวน  40  ชั่วโมง 
ง20206  การร้อยมาลัย 2              2  ชั่วโมง / สัปดาห์ 1.0  หน่วยกิต จ านวน  40  ชั่วโมง 
ง20207  งานแกะสลักผักผลไม้และใบตอง 1 2  ชั่วโมง / สปัดาห์ 1.0  หน่วยกิต จ านวน  40  ชั่วโมง 
ง20208  งานแกะสลักผักผลไม้และใบตอง 2 2  ชั่วโมง / สปัดาห์ 1.0  หน่วยกิต จ านวน  40  ชั่วโมง 
ง30209 การประดิษฐ์ของช าร่วย               2  ชั่วโมง / สัปดาห์ 1.0  หน่วยกิต จ านวน  40  ชั่วโมง 
ง20210 งานประดิษฐ์ดอกไม้ 1             2  ชั่วโมง / สัปดาห์ 1.0  หน่วยกิต จ านวน  40  ชั่วโมง 
ง20211 งานประดิษฐ์ดอกไม้ 2    2  ชั่วโมง / สัปดาห์ 1.0  หน่วยกิต จ านวน  40  ชั่วโมง 
ง20212 งานขนมไทย                            2  ชัว่โมง / สปัดาห์ 1.0  หน่วยกิต จ านวน  40  ชั่วโมง 
ง20213 การจัดสวนถาด                        2  ชั่วโมง / สปัดาห์ 1.0  หน่วยกิต จ านวน  40  ชั่วโมง 
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กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
 
วิชาพื้นฐาน 
ง31101 การงานอาชีพ 1    1  ชั่วโมง / สัปดาห์ 0.5   หน่วยกิต จ านวน  20  ชั่วโมง 
ง31102 การงานอาชีพ 2    1  ชั่วโมง / สัปดาห์ 0.5   หน่วยกิต จ านวน  20  ชั่วโมง 
ง33101 การงานอาชีพ 3    1  ชั่วโมง / สัปดาห์ 0.5   หน่วยกิต จ านวน  20  ชั่วโมง 
ง33102 การงานอาชีพ 4    1  ชั่วโมง / สัปดาห์ 0.5   หน่วยกิต จ านวน  20  ชั่วโมง 
 
วิชาเพิ่มเติม 
ง30201  ช่างอาหารพื้นเมือง                   2  ชั่วโมง / สปัดาห์ 1.0  หน่วยกิต จ านวน  40  ชั่วโมง 
ง30202  ช่างอาหารไทย                        2  ชั่วโมง / สปัดาห์ 1.0  หน่วยกิต จ านวน  40  ชั่วโมง 
ง30203 การท าขนมไทย                        2  ชั่วโมง / สปัดาห์ 1.0  หน่วยกิต จ านวน  40  ชั่วโมง 
ง30204 การท าขนมอบ                         2  ชั่วโมง / สปัดาห์ 1.0  หน่วยกิต จ านวน  40  ชั่วโมง 
ง30205 การท าเครื่องดื่มสมุนไพร             2  ชั่วโมง / สัปดาห์ 1.0  หน่วยกิต จ านวน  40  ชั่วโมง 
ง30206 การประดิษฐ์ของช าร่วย               2  ชั่วโมง / สัปดาห์ 1.0  หน่วยกิต จ านวน  40  ชั่วโมง 
ง30207 การปลูกไม้ดอกไม้ประดับ             2  ชัว่โมง / สัปดาห์ 1.0  หน่วยกิต จ านวน  40  ชั่วโมง 
ง30208 การปลูกไม้กระถาง                     2  ชัว่โมง / สปัดาห์ 1.0  หน่วยกิต จ านวน  40  ชั่วโมง 
ง30209 การเกษตรอินทรีย์                      2  ชัว่โมง / สปัดาห์ 1.0  หน่วยกิต จ านวน  40  ชั่วโมง 
ง30210 การผลิตพันธุ์พืช                      2  ชั่วโมง / สัปดาห์ 1.0  หน่วยกิต จ านวน  40  ชั่วโมง 
ง30211 การเลี้ยงสัตว์                          2  ชั่วโมง / สัปดาห์ 1.0  หน่วยกิต จ านวน  40  ชั่วโมง 
ง30212 การจัดสวนถาด                       2  ชั่วโมง / สัปดาห์ 1.0  หน่วยกิต จ านวน  40  ชั่วโมง                 
ง30213 ผลิตภัณฑ์จากวัสดุท้องถิ่น            2  ชั่วโมง / สปัดาห์ 1.0  หน่วยกิต จ านวน  40  ชั่วโมง 
ง30214 ช่างเดินสายไฟฟ้าในอาคาร         2  ชั่วโมง / สัปดาห์ 1.0  หน่วยกิต จ านวน  40  ชั่วโมง 
ง30215 ช่างซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้าน      2  ชั่วโมง / สปัดาห์ 1.0  หน่วยกิต จ านวน  40  ชั่วโมง 
ง30216 ช่างไฟฟ้า                               2  ชั่วโมง / สปัดาห์ 1.0  หน่วยกิต จ านวน  40  ชั่วโมง 
ง30217 ช่างปูน                                 2  ชั่วโมง / สัปดาห์ 1.0  หน่วยกิต จ านวน  40  ชั่วโมง 
ง30218 ช่างพิมพ์ซิลค์สกรีน                  2  ชัว่โมง / สัปดาห์ 1.0  หน่วยกิต จ านวน  40  ชั่วโมง 
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ค าอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
ง 21101    การงานอาชีพ 1                                        กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที  1                                              เวลา  20  ช่ัวโมง  0.5 หน่วยกิต 
 
  ศึกษากระบวนการท างานที่มีประสิทธิภาพ  ใช้กระบวนการกลุ่มในการท างาน  มีทักษะการแสวงหา
ความรู้  ทักษะกระบวนการแก้ปัญหา และทักษะการจัดการ  มีลักษณะนิสัยการท างานที่เสียสละ  มีคุณธรรม  
ตัดสินใจอย่างมีเหตุผลและถูกต้อง และมีจิตส านึกในการใช้พลังงาน ทรัพยากร และสิ่งแวดล้อม  อย่างประหยัด
และคุ้มค่า   
  ผู้เรียนแสดงออกด้วยการเรียนรู้และท างานการท างานโดยใช้กระบวนการกลุ่ม  ประดิษฐ์ของใช้ของ
ตกแต่งจากวัสดุในท้องถิ่นการแก้ปัญหาในการท างาน  ซ่อมแซมวัสดุอุปกรณ์ และเครื่องมือ/ เครื่องใช้ในงานช่าง
พ้ืนฐานวิเคราะห์การท างานช่างพ้ืนฐาน และอธิบายแนวทางการเลือกอาชีพ มีเจตคติที่ดีและเห็นความส าคัญของ
การสร้างอาชีพ  การท างานของคอมพิวเตอร์  บทบาทและประโยชน์ของคอมพิวเตอร์ลักษณะส าคัญ และ
ผลกระทบของเทคโนโลยีสารสนเทศการประมวลผลข้อมูลให้เป็นสารสนเทศ และการใช้คอมพิวเตอร์เพ่ือการ
จัดการสารสนเทศด้วยโปรแกรมไมโครซอฟต์เวิร์ด 
  โดยการเรียนรู้ผ่านโครงสร้างของความหมาย  ความส าคัญ  ทฤษฏี  หลักการ  วิธีการ  กระบวนการ
เทคโนโลยีและคุณธรรม  ผู้เรียนจะน าสาระต่าง ๆ มาบูรณาการในการท างานด้วย       
 
มาตรฐานและตัวชี้วัด รวมทั้งหมด  6  ตัวช้ีวัด 
 
        ง 1.1 ม.1/1, ม.1/2,ม.1/3,  
        ง 2.1 ม.1/1, ม.1/2, ม.1/3,  
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ค าอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
ง 21102    การงานอาชีพ 2                                     กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1                                             เวลา  20  ช่ัวโมง  0.5 หน่วยกิต 
 
  ศึกษากระบวนการท างานที่มีประสิทธิภาพ  ใช้กระบวนการกลุ่มในการท างาน  มีทักษะ 
การแสวงหาความรู้  ทักษะกระบวนการแก้ปัญหา  และทักษะการจัดการ  มีลักษณะนิสัยการท างานที่เสียสละ  มี
คุณธรรม  ตัดสินใจอย่างมีเหตุผลและถูกต้อง  และมีจิตส านึกในการใช้พลังงาน  ทรัพยากร  และสิ่งแวดล้อม  
อย่างประหยัดและคุ้มค่า   
  ผู้เรียนแสดงออกด้วยการเรียนรู้และท างานโดยวิเคราะห์ขั้นตอนการท างานการใช้อุปกรณ์อ านวยความ
สะดวกในการท างานบ้านและการเตรียมประกอบจัดตกแต่งและบริการอาหารวิเคราะห์ 
การเลือกซื้อสินค้า  และการจัดการทรัพยากรภายในบ้าน  อธิบายแนวทางเลือกอาชีพ  มีเจตคติท่ีดีและเห็น
ความส าคัญของการสร้างอาชีพ   
  โดยการเรียนรู้ผ่านโครงสร้างของความหมาย  ความส าคัญ  ทฤษฏี  หลักการ  วิธีการ  กระบวนการ
เทคโนโลยีและคุณธรรม  ผู้เรียนจะน าสาระต่าง ๆ มาบูรณาการในการท างานด้วย        
 
มาตรฐานและตัวชี้วัด รวมทั้งหมด  6  ตัวช้ีวัด 
 
          ง 1.1  ม.1/1,ม.1/2,ม.1/3,  
          ง 2.1 ม.1/1, ม.1/2, ม.1/3 
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ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
ง 22101 การงานอาชีพ 3                             กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2                                        เวลา  20  ชั่วโมง 0.5 หน่วยกิต 
 
  ศึกษากระบวนการท างานที่มีประสิทธิภาพ  ใช้กระบวนการกลุ่มในการท างาน  มีทักษะ 
การแสวงหาความรู้  ทักษะกระบวนการแก้ปัญหา  และทักษะการจัดการ  มีลักษณะนิสัยการท างานที่เสียสละ  มี
คุณธรรม  ตัดสินใจอย่างมีเหตุผลและถูกต้อง  และมีจิตส านึกในการใช้พลังงาน  ทรัพยากร  และสิ่งแวดล้อม  
อย่างประหยัดและคุ้มค่า   
  ผู้เรียนสามารถอธิบายกระบวนการเทคโนโลยีและสร้างเครื่องใช้  หรือวิธีการทางเทคโนโลยี  มีความคิด
สร้างสรรค์  ถ่ายทอดความคิดออกมาเป็นรูปแบบในการศึกษาเก่ียวกับงานช่าง  งานเขียนแบบ  และเลือกใช้
เทคโนโลยีอย่างสร้างสรรค์ต่อชีวิต และสังคม สิ่งแวดล้อมหลักการเบื้องต้นของการสื่อสารข้อมูลและเครือข่าย
คอมพิวเตอร์  หลักการและวิธีการแก้ปัญหาด้วยกระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศการติดต่อสื่อสารและสืบค้น
ผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ 
  โดยการเรียนรู้ผ่านโครงสร้างของความหมาย  ความส าคัญ  ทฤษฏี  หลักการ  วิธีการ  กระบวนการ
เทคโนโลยีและคุณธรรม  ผู้เรียนจะน าสาระต่าง ๆ มาบูรณาการในการท างานด้วย    
 
มาตรฐานและตัวชี้วัด รวมทั้งหมด  6  ตัวช้ีวัด 
 
          ง 1.1 ม.1/1,ม.1/2,ม1/3 
          ง 2.1 ม.2/1, ม.2/2, ม.2/3 
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ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
ง 22102 การงานอาชีพ 4                                    กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2                                                 เวลา  20  ช่ัวโมง 0.5 หน่วยกิต 
 
  เพ่ือเข้าใจกระบวนการท างานที่มีประสิทธิภาพ  ใช้กระบวนการกลุ่มในการท างาน  มีทักษะการแสวงหา
ความรู้  ทักษะกระบวนการแก้ปัญหา  และทักษะการจัดการ  มีลักษณะนิสัยการท างานที่เสียสละ   
มีคุณธรรม  ตัดสินใจอย่างมีเหตุผลและถูกต้อง  และมีจิตส านึกในการใช้พลังงาน  ทรัพยากร  และสิ่งแวดล้อม  
อย่างประหยัดและคุ้มค่า   
  ผู้เรียนสามารถใช้ทักษะแสวงหาความรู้เพื่อพัฒนาการท างานและใช้ทักษะกระบวนการแก้ปัญหาในการ
ท ามีจิตส านึกในการใช้ทรัพยากรในการปฏิบัติงานอย่างประหยัด และคุ้มค่าเก่ียวกับ 
การจัดตกแต่งบ้าน  การเตรียม ประกอบ จัดตกแต่งบริการอาหารและเครื่องดื่มการติดต่อสื่อสาร และ 
ใช้บริการที่หน่วยงานต่าง ๆ  การใช้เครื่องใช้ส านักงานต่าง ๆ อธิบายการเสริมสร้างประสบการณ์อาชีพ  
การเตรียมตัว และทักษะพื้นฐาน ที่จ าเป็นส าหรับงานอาชีพ  โดยการเรียนรู้และท างานเกี่ยวกับ  การฝึก
ปฏิบัติงานการจัดตกแต่งบ้าน และการประกอบอาหารการฝึกปฏิบัติการใช้เครื่องใช้ส านักงานและ 
การจัดเก็บเอกสาร 
  โดยการเรียนรู้ผ่านโครงสร้างของความหมาย  ความส าคัญ  ทฤษฏี  หลักการ  วิธีการ  กระบวนการ
เทคโนโลยีและคุณธรรม  ผู้เรียนจะน าสาระต่าง ๆ มาบูรณาการในการท างานด้วย 
 
มาตรฐานและตัวชี้วัด รวมทั้งหมด  6  ตัวช้ีวัด 
 
           ง 1.1 ม.2/1, ม.2/2, ม.2/3 
           ง 2.1 ม.2/1, ม.2/2, ม.2/3 
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ค าอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
ง 23101    การงานอาชีพ5                                            กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  3                                                     เวลา  20  ช่ัวโมง 0.5 หน่วยกิต 
   
            เพ่ือเข้าใจกระบวนการท างานที่มีประสิทธิภาพ  ใช้กระบวนการกลุ่มในการท างาน  มีทักษะการแสวงหา
ความรู้  ทักษะกระบวนการแก้ปัญหา  และทักษะการจัดการ  มีลักษณะนิสัยการท างานที่เสียสละ   
มีคุณธรรม  ตัดสินใจอย่างมีเหตุผลและถูกต้อง  และมีจิตส านึกในการใช้พลังงาน  ทรัพยากร  และสิ่งแวดล้อม  
อย่างประหยัดและคุ้มค่า   
  ผู้เรียนสามารถใช้ทักษะแสวงหาความรู้เพื่อพัฒนาการท างานและใช้ทักษะกระบวนการแก้ปัญหาในการ
ท ามีจิตส านึกในการใช้ทรัพยากรในการปฏิบัติงานอย่างประหยัด และคุ้มค่าเก่ียวกับ 
การจัดตกแต่งบ้าน  การเตรียม ประกอบ จัดตกแต่งบริการอาหารและเครื่องดื่มการติดต่อสื่อสาร และ 
ใช้บริการที่หน่วยงานต่าง ๆ  การใช้เครื่องใช้ส านักงานต่าง ๆ อธิบายการเสริมสร้างประสบการณ์อาชีพ  
การเตรียมตัว และทักษะพื้นฐาน ที่จ าเป็นส าหรับงานอาชีพ  โดยการเรียนรู้และท างานเกี่ยวกับ  การฝึก
ปฏิบัติงานการจัดตกแต่งบ้าน และการประกอบอาหารการฝึกปฏิบัติการใช้เครื่องใช้ส านักงานและ 
การจัดเก็บเอกสาร 
  โดยการเรียนรู้ผ่านโครงสร้างของความหมาย  ความส าคัญ  ทฤษฏี  หลักการ  วิธีการ  กระบวนการ
เทคโนโลยีและคุณธรรม  ผู้เรียนจะน าสาระต่าง ๆ มาบูรณาการในการท างานด้วย 
 
มาตรฐานและตัวชี้วัด รวมทั้งหมด  6  ตัวช้ีวัด 
 
         ง 1.1 ม.3/1,ม.3/2,ม.2/3  
         ง 2.1 ม.3/1,ม.3/2,ม.2/3 
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ค าอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
ง 23102    การงานอาชีพ 6                                          กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  3                                                เวลา  20  ช่ัวโมง  0.5 หน่วยกิต 
      
 ศึกษากระบวนการท างานที่มีประสิทธิภาพ  ใช้กระบวนการกลุ่มในการท างาน  มีทักษะ 
การแสวงหาความรู้ ทักษะกระบวนการแก้ปัญหา  และทักษะการจัดการ  มีลักษณะนิสัยการท างาน 
ที่เสียสละ  มีคุณธรรม ตัดสินใจอย่างมีเหตุผลและถูกต้อง  และมีจิตส านึกในการใช้พลังงาน  ทรัพยากร  และ
สิ่งแวดล้อม  อย่างประหยัดและคุ้มค่า   
 ผู้เรียนสามารถอภิปรายขั้นตอนการท างานและการจัดการ พลังงาน ทรัพยากรอย่างประหยัด  ใช้ทักษะ
ท างานร่วมกันอย่างมีคุณธรรม และอธิบายสร้างและเลือกใช้  มีความคิดสร้างสรรค์เก่ียวกับงานบรรจุภัณฑ์จาก
วัสดุธรรมชาติ งานติดตั้ง /ประกอบผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในบ้านหลักการท าโครงงานที่มีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  
การเขียนโปรแกรมภาษาขั้นพ้ืนฐาน การใช้คอมพิวเตอร์ช่วยสร้างชิ้นงานตามหลักการท าโครงงานและน าเสนองาน
ในรูปแบบที่เหมาะสม 
  โดยการเรียนรู้ผ่านโครงสร้างของความหมาย  ความส าคัญ  ทฤษฏี  หลักการ  วิธีการ  กระบวนการ
เทคโนโลยีและคุณธรรม  ผู้เรียนจะน าสาระต่าง ๆ มาบูรณาการในการท างานด้วย        
 
มาตรฐานและตัวชี้วัด รวมทั้งหมด  6  ตัวช้ีวัด 
 
         ง 1.1 ม.3/1,ม.3/2,ม.2/3  
         ง 2.1 ม.3/1,ม.3/2,ม.2/3 
, 
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ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
ง 20201   ช่างไฟฟ้า 1                                                กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 - 3                                                   เวลา  40  ชั่วโมง  1.0 หน่วยกิต 

 
ศึกษาเกี่ยวกับไฟฟ้าเบื้องต้น   เครื่องมือที่ใช้ในงานไฟฟ้า    วิธีป้องกกันอุบัติภัยในการปฏิบัติงานทาง

ไฟฟ้า   ชนิดและการใช้งานของสายไฟฟ้า  การเดินสายไฟฟ้าแสงสว่างและไฟฟ้าก าลัง   อุปกรณ์ป้องกันทาง
ไฟฟ้า    การติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าในอาคาร 
 

ผลการเรียนรู้  รวมทั้งหมด  12  ผลการเรียนรู้ 
 

1. รู้และเข้าใจเกี่ยวกับการเกิดกระแสไฟฟ้า 
2. ใช้เครื่องมือในการปฏิบัติงานทางไฟฟ้าได้อย่างถูกต้อง 
3. อธิบายวิธีป้องกันอุบัติภัยจากการปฏิบัติงานทางไฟฟ้าได้ 
4. เลือกใช้สายไฟฟ้าให้เหมาะกับงาน 
5. เลือกใช้อุปกรณ์ในงานไฟฟ้าได้อย่างถูกต้อง 
6. เลือกใช้อุปกรณ์ป้องกันทางไฟฟ้าได้อย่างถูกต้องและปลอดภัย 
7. บอกวิธีการช่วยเหลือผู้ประสบภัยหรือผู้ถูกกระแสไฟฟ้าดูด 
8. บอกวิธีการนวดหัวใจและผายปอด 
9. บอกส่วนประกอบของมัลติมิเตอร์ 
10. ปรับย่านวัดให้เหมาะสมกับการใช้งาน 
11. อธิบายวิธีการใช้งานมัลติมิเตอร์ 
12. ต่อสายไฟฟ้าแบบต่างๆได้อย่างถูกต้อง 
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ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
ง 20202   ช่างไฟฟ้า 2                                                  กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 - 3                                                  เวลา  40  ชั่วโม  1.0 หน่วยกิต 

 
ศึกษาเกี่ยวกับเครื่องมือในงานช่างไฟฟ้า   วัสดุอุปกรณ์    วิธีการบ ารุงดูแลรักษา  วิธีการอ่านและใช้

สัญลักษณ์ต่างๆในงานไฟฟ้าเพ่ือน ามาใช้อ่านแบบการติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าภายในอาคาร   วิธีการต่อสายไฟฟ้าแบบ
ต่างๆ 
 

ผลการเรียนรู้  รวมทั้งหมด  6  ผลการเรียนรู้ 
 

1. บอกชื่อเครื่องมือ  วัสดุอุปกรณ์ในงานช่างไฟฟ้า 
2. อธิบายวิธีการใช้เครื่องมือในงานช่างไฟฟ้า 
3. อธิบายวิธีการดูแลบ ารุงรักษาเครื่องมือในงานช่างไฟฟ้า 
4. อ่านสัญลักษณ์ในงานไฟฟ้า 
5. ต่อสายไฟฟ้าแบบต่าง ๆ 
6. แยกประเภทของสายไฟฟ้า 
7. เดินสายไฟฟ้าแบบต่าง ๆ ภาในอาคาร 
8. ต่อวงจรหลอดอินแคนเดสเซนต์ และวงจรหลอดฟูออเรสเซนต์ 
9. ต่อวงหลอดแสงสว่างโดยมีสวิตซ์ควบคุมร่วมกับวงจรก าลัง 
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ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
ง 20203  งานเกษตร 1                                                    กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 - 3                                                      เวลา  40  ช่ัวโมง 1.0 หน่วยกิต 

 
 ศึกษาความหมายและความส าคัญของการเกษตร   การเกษตรกับชีวิตประจ าวัน   เกษตรกับการพัฒนา
ประเทศ   ประเภทของการเกษตร   การปลูกพืช  การประมง  การเกษตรผสมผสาน 
               ศึกษาความหมายและประโยชน์ของเกษตรทฤษฎีใหม่    ศึกษาหลักการขั้นตอนของเกษตรทฤษฎีใหม่ 
วิธีการคัดเลือกและขยายพันธุ์พืช  การเลือกซ้ือเมล็ดพันธุ์พืช  วิธีการข้ันตอน การขยายพันธุ์พืชแบบต่าง ๆ 
 
 

ผลการเรียนรู้  รวมทั้งหมด  10  ผลการเรียนรู้ 
 

1. อธิบายความหมายและความส าคัญของการเกษตร 

2. แยกประเภทของการเกษตร 

3. อธิบายขั้นตอนการปลูกพืช 

4. อธิบายรูปแบบของการเกษตรผสมผสาน 

5. อธิบายหลักการของเศรษฐกิจพอพียง 

6. บอกความหมายและประโยชน์ของเกษตรทฤษฎีใหม่ 
7. อธิบายหลักการ ขั้นตอน เกษตรทฤษฎีใหม่ 
8. อธิบายหลักการคัดเลือกพันธุ์พืชและเมล็ดพันธุ์ 
9. อธิบายวิธีการขยายพันธุ์พืช โดยใช้เมล็ด   ปักช า   ตอนก่ิง  ทาบกิ่ง  เสียบยอด และติดตา 

10. คัดเลือกเมล็ดพันธุ์พืชเพ่ือน าไปเพาะปลูก 
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ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
ง 20204  งานเกษตร 2                                                   กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 - 3                                                      เวลา  40  ช่ัวโมง 1.0 หน่วยกิต 

 
                ศึกษาเรื่องของดินและน้ า   ความส าคัญของดิน   ส่วนประกอบของดิน   คุณสมบัติของดินที่เกี่ยวข้อง
กับการปลูกพืช  คุณสมบัติทางกายภาพทางเคมีของดิน    เรียนรู้ประเภทของดิน  การอนุรักษ์ดินเพ่ือการเกษตร  
ความเสื่อมของดิน   ศึกษาเรื่องของน้ า  การพัฒนาแหล่งน้ า   ประเภทของแหล่งน้ า  การอนุรักษ์น้ า 
                ศึกษาความหมายและความส าคญัของปุ๋ย  และธาตุอาหารพืช  ประเภทของธาตุอาหารพืช   ชนิดของ
ปุ๋ย   คุณสมบติัของปุ๋ย  หลกัการใช้ปุ๋ย   ศึกษาวิธีการให้ปุ๋ยแบบต่างๆ  การเก็บรักษาปุ๋ย   ศึกษาเร่ืองเคร่ืองมือ
และอุปกรณ์ในการปลูกพืช ประโยชน์ของเคร่ืองมือและอุปกรณ์ในการปลูกพืช  ประเภทของเคร่ืองมือท่ีใชใ้น
การดูแลรักษาพืช  หลกัการใชเ้คร่ืองมือและอุปกรณ์ในการปลูกพืช  และวธีิการดูแลรักษาเคร่ืองมือ 
 
 

ผลการเรียนรู้  รวมทั้งหมด  10   ผลการเรียนรู้ 
 

1. บอกความหมายและความส าคัญของดินและน้ า 

2. อธิบายคุณสมบัติของดินที่ใช้ในการปลูกพืช 

3.  บอกความหมายของการอนุรักษ์ดินและน้ า 

4. อธิบายลักษณะความเสื่อมโทรมของดิน  และปัญหาของน้ าในการเพาะปลูก 

5. อธิบายวิธีการปฏิบัติในการอนุรักษ์ดินและน้ า 

6. บอกคุณสมบัติ  ชนิด  ของปุ๋ย 

7. อธิบายวิธีการให้ปุ๋ยแก่พืชและวิธีการเก็บรักษา 

8. เลือกใช้ปุ๋ยได้ถูกต้องและเหมาะสมกับความต้องการของพืช 

9. บอกความหมายและประโยชน์ของเครื่องมือและอุปกรณ์ในการปลูกพืช 

10. เลือกใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ในการปลูกพืชได้ถูกต้องเหมาะสม 
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ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
ง 20205  การร้อยมาลัย 1                                                  กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 - 3                                                         เวลา  40  ชั่วโมง 1.0 หน่วยกิต 

 
อธิบายประวัติความเป็นมา ความหมาย ความส าคัญ ของการร้อยมาลัย วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการร้อย

มาลัย  การร้อยมาลัยตุ้ม มาลัยช าร่วย มาลัยซีก มาลัยกลม แบบต่างๆ 
โดยใช้ทักษะกระบวนการท างาน การแก้ปัญหา  การฝึกปฎิบัติการร้อยมาลัยตามขั้นตอน   กระบวนการ

ร้อยมาลัยชนิดต่างๆ 
เพ่ือให้ผู้เรียนน าความรู้ไปใช้ในชีวิตประจ าวันและเป็นแนวในการประกอบอาชีพในสภาวะเศรษฐกิจ

พอเพียง อย่างมีความคิดสร้างสรรค์ คุ้มค่า และเกิดความภาคภูมิใจในความเป็นไทย  มีเจตคติที่ดีต่อการท างาน มี
คุณธรรมจริยธรรมและลักษณะนิสัยที่ดีในการท างานตามคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
 

ผลการเรียนรู้  รวมทั้งหมด  6  ผลการเรียนรู้ 
 

1. อธิบายประวัติความเป็นมาความหมาย ความส าคัญ ของการร้อยมาลัย 
2. อธิบายส่วนประกอบต่างๆของมาลัยและการเลือกใช้วัสดุอุปกรณ์ 
3. ปฎิบัติการการร้อยมาลัยตุ้ม 
4. ปฎิบัติการการร้อยมาลัยซีก 
5. ปฎิบัติการร้อยมาลัยกลม 
6. ปฎิบัติการการร้อยมาลัยช าร่วยแบบต่างๆ 
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ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
ง 20206  การร้อยมาลัย 2                                                  กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 - 3                                                       เวลา  40  ชั่วโมง  1.0 หน่วยกิต 

 
อธิบายความส าคัญของงานมาลัย ส่วนประกอบของมาลัย การมาลัยช าร่วย   มาลัยโซ่  มาลัยบ่าวสาว  

มาลัยคล้องมือ  แบบและลายต่างๆ 
โดยใช้ทักษะกระบวนการท างาน  การแก้ปัญหา  ฝึกปฏิบัติการร้อยมาลัยตามขั้นตอนกระบวนการร้อย

มาลัยโซ่  มาลัยคล้องมือ แบบและลายต่างๆ 
เพ่ือให้ผู้เรียนสามารถน าความรู้มาใช้ไปใช้ในการด ารงชีวิตประจ าวัน  และเป็นแนวทางในการด ารงชีวิต

ในสภาวะเศรษฐกิจพอเพียงอย่างมีความคิดสร้างสรรค์ คุ้มค่าและเกิดความภาคภูมิใจในความเป็นไทยมีเจตคติท่ีใน
การท างานมีคุณธรรมจริยธรรม และลักษณะนิสัยที่ดีในการท างาน 
 

ผลการเรียนรู้  รวมทั้งหมด  6   ผลการเรียนรู้ 
 

1. อธิบายความส าคัญของงานร้อยมาลัย 
2. บอกส่วนประกอบของมาลัยรูปแบบต่างๆ 
3. ปฏิบัติการร้อยมาลัยช าร่วยลายต่างๆ 
4. ปฎิบัติการร้อยมาลัยโซ่บ่าวสาวลายต่างๆ 
5. ปฎิบัติการร้อยมาลัยคล้องมือลายต่างๆ 
6. ปฏิบัติร้อยมาลัยในวันส าคัญต่างๆ 
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ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
ง 20207  งานแกะสลักผักผลไม้และใบตอง 1                         กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 - 3                                                     เวลา  40  ช่ัวโมง 1.0 หน่วยกิต 
 

อธิบายการเตรียมวัสดุ และอุปกรณ์ หลักการ วิธีการ ในการประดิษฐ์ใบตอง  การแกะสลักผักผลไม้  
ฝึกปฏิบัติพับใบตองเป็นกลีบต่างๆ แกะสลักผักผลไม้เป็นลายต่างๆ ตามแบบ 
        โดยใช้กระบวนการแสวงหาความรู้ กระบวนการท างาน การแก้ปัญหา การท างานร่วมกัน ฝึกปฏิบัติตาม
ขั้นตอนกระบวนการ วิธีการประดิษฐ์ใบตองและแกะสลักผักผลไม้ 

เพ่ือให้นักเรียนได้มีทักษะการแสวงหาความรู้ ทักษะกระบวนการท างาน มีคุณธรรมและลักษณะนิสัยใน
การท างาน เพ่ือการด ารงชีวิต  โดยการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม 
 

ผลการเรียนรู้  รวมทั้งหมด  10  ผลการเรียนรู้ 

 
1. อธิบายความส าคัญของงานประดิษฐ์ใบตองและงานแกะสลัก 
2. เตรียมวัสดุ อุปกรณ์ ในการประดิษฐ์ 
3. เตรียมวัสดุอุปกรณ์ในการแกะสลักผักผลไม้ 
4. ปฏิบัติการแกะสลักมะละกอเป็นดอกกุหลาบ 
5. ปฏิบัติการประดิษฐ์กระทงด้วยกลีบผกา 
6. ปฏิบัติการเย็บแบบกลีบบัว 
7. ปฏิบัติการเย็บแบบกลีบบานชื่น 
8. ปฏิบัติการเย็บกลีบบัวสอดไส้ 
9. ปฏิบัติการเย็บกลีบหัวขวานแปลง 
10. แกะสลักผักผลไม้เป็นผอบ 
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ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
ง 20208  งานแกะสลักผักผลไม้และใบตอง 2                        กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 - 3                                                   เวลา  40  ชั่วโมง 1.0 หน่วยกิต 

 
อธิบายหลักการแกะสลักผักผลไม้ชนิดต่างๆ ปฏิบัติการแกะสลักผักผลไม้ลายต่างๆ เพ่ือตกแต่งจาน

อาหารและโต๊ะอาหารได้  อธิบายการพับกลีบต่างๆเพ่ือประดิษฐ์เป็นภาชนะ กระทงลอย บายศรีแบบต่าง ๆ 
โดยใช้ทักษะกระบวนการท างาน ทักษะการแก้ปัญหา ทักษะการท างานร่วมกัน ทักษะการแสวงหาความรู้ 

ฝึกปฏิบัติตามขั้นตอนกระบวนการแกะสลักผักผลไม้ลายต่างๆ การพับกลีบใบตองและการประดิษฐ์กระทงบายศรี 
แบบต่าง ๆ 

เพ่ือให้ผู้เรียนสามารถน าความรู้ มาช่วยเหลือตนเอง ครอบครัว สังคม ในสภาวะเศรษฐกิจพอเพียง ไม่
ท าลายสิ่งแวดล้อม    มีความมั่นใจ ภาคภูมิใจในความส าเร็จของงาน รักการท างาน มีเจตคติที่ดีต่อการท างาน  มี
คุณธรรมจริยธรรม และลักษณะนิสัยที่ดีในการท างาน   รักความเป็นไทย 
 

ผลการเรียนรู้  รวมทั้งหมด  6  ผลการเรียนรู้ 

 
1. อธิบายหลักการแกะสลักผักผลไม้ชนิดต่างๆได้ 
2. แกะสลักผักผลไม้ชนิดและลายต่างๆได้ 
3. อธิบายหลักการพับกลีบใบตองแบบต่างๆได้ 
4. ประดิษฐ์ใบตองเป็นภาชนะใส่อาหารแบบต่างๆได้ 
5. ประดิษฐ์ใบตองเป็นกระทงแบบต่างๆได้  
6. ประดิษฐ์ใบตองเป็นบายศรีประเภทต่างๆได้  
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ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
ง 20209 งานประดิษฐ์ของช าร่วย                                กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 - 3                                                   เวลา  40  ชั่วโมง 1.0 หน่วยกิต 

 
ศึกษา วิเคราะห์ความรู้เกี่ยวกับการประดิษฐ์ของช าร่วย  วัสดุ -อุปกรณ์ ออกแบบ วางแผน ประยุกต์ใช้

เทคโนโลยีได้อย่างสร้างสรรค์เหมาะสมกับงานอาชีพงานประดิษฐ์ของช าร่วย 
มีทักษะท างานร่วมกับผู้อ่ืนอย่างมีประสิทธิภาพ และปลอดภัยในการปฏิบัติงาน ประเมินผล ปรับปรุงและ

พัฒนางานประดิษฐ์ของช าร่วย 
 รู้จักรับผิดชอบ ซื่อสัตย์ รอบคอบ ประณีต สะอาดเป็นระเบียบในการท างาน มีเจตคติที่ดีต่อการท างาน การ
พ่ึงตนเอง การใช้ทรัพยากรให้คุ้มค่าถูกวิธีและประหยัด 

 
ผลการเรียนรู้ รวมทั้งหมด 4  ผลการเรียนรู้ 
 
             1.  มีความรู้ ความเข้าใจ ในการท างานประดิษฐ์ของช าร่วย 
             2.  สามารถออกแบบชิ้นงาน 
             3. สามารถวางแผนขั้นตอนการประดิษฐ์ชิ้นงาน โดยมีขั้นตอนการปฏิบัติงานตามความ 
เหมาะสม กระบวนการเทคโนโลยีได้ถูกต้อง 
              4.  สามารถน าชิ้นงานไปใช้ได้จริง 
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ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
ง 20210   งานประดิษฐ์ดอกไม้ 1               กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 - 3                                             เวลา  40  ช่ัวโมง  1.0 หน่วยกิต 

  
 อธิบายความส าคัญ ขั้นตอน  วิธีการในการใช้วัสดุอุปกรณ์  การประดิษฐ์ดอกไม้รูปแบบต่างๆ ด้วย
กระดาษย่น 2หน้า 
 โดยใช้ทักษะกระบวนการการท างาน การแก้ปัญหา การท างานร่วมกัน ฝึกปฏิบัติตามข้ันตอน วิธีการ การ
ประดิษฐ์ดอกไม้ด้วยกระดาษย่นในรูปแบบต่างๆ 

เพ่ือให้นักเรียนได้มีทักษะการแสวงหาความรู้ ทักษะกระบวนการท างาน มีคุณธรรมและลักษณะนิสัยใน
การท างาน เพ่ือการด ารงชีวิต 
 

ผลการเรียนรู้  รวมทั้งหมด  4  ผลการเรียนรู้ 
 

1. อธิบายความส าคัญของดอกไม้ประดิษฐ์ได้ 
2. อธิบายวิธีการใช้เครื่องมือในการปฏิบัติงานให้ปลอดภัยได้ 
3. อธิบายขั้นตอน  วิธีการ ในการประดิษฐ์ดอกไม้ด้วยกระดาษย่นแบบต่างๆได้ 
4. ปฏิบัติการประดิษฐ์ดอกไม้ประดิษฐ์แบบต่างๆได้ 
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ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
ง 20211   งานประดิษฐ์ดอกไม้ 2               กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 - 3                                              เวลา  40  ช่ัวโมง  1.0 หน่วยกิต 
 
 อธิบายความส าคัญ ขั้นตอน  วิธีการในการใช้วัสดุอุปกรณ์  การประดิษฐ์ดอกไม้ ด้วยวัสดุต่างๆ ตาม
ความคิดสร้างสรรค์ 

โดยใช้ทักษะกระบวนการการท างาน การแก้ปัญหา การท างานร่วมกัน ฝึกปฏิบัติตามข้ันตอน วิธีการ การ
ประดิษฐ์ดอกไม้ในรูปแบบต่างๆ 

เพ่ือให้นักเรียนได้มีทักษะการแสวงหาความรู้ ทักษะกระบวนการท างาน มีคุณธรรมและลักษณะนิสัยใน
การท างาน เพ่ือการด ารงชีวิต 
 

ผลการเรียนรู้  รวมทั้งหมด  4  ผลการเรียนรู้ 
 

1. อธิบายความส าคัญของดอกไม้ประดิษฐ์ได้ 
2. อธิบายวิธีการใช้เครื่องมือในการปฏิบัติงานให้ปลอดภัยได้ 
3. อธิบายขั้นตอน  วิธีการ ในการประดิษฐ์ดอกไม้ด้วยวัสดุธรรมชาติแบบต่างๆได้ 
4. ปฏิบัติการประดิษฐ์ดอกไม้แบบต่างๆตามความคิดสร้างสรรค์ 
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ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
ง 20212   งานขนมไทย                                             กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 - 3                                                  เวลา  40  ชั่วโมง 1.0 หน่วยกิต 
 
                อธิบายประวัติความเป็นมาของขนมไทย ประเภทของขนมไทย วัตถุดิบที่ใช้ในการท าขนมไทย  
ขนมไทยในแต่ละภาค ขนมไทยในแต่ละเทศกาล ปฏิบัติการท าขนมไทยชนิดต่างๆตามความสนใจ 
 โดยใช้กระบวนการแสวงหาความรู้ กระบวนการคิดแก้ปัญหา กระบวนการการท างานกลุ่มกระบวนการ
ปฏิบัติจริงตามข้ันตอนวิธีการการท าขนมไทยชนิดต่างๆ 
 เพ่ือให้ผู้เรียนได้เห็นคุณค่าของการท าขนมไทย น าความรู้ไปใช้ในชีวิตประจ าวัน ฝึกการท างานเป็น
กระบวนการ ความมีวินัย ใฝ่เรียนรู้ อยู่อย่างพอเพียง 
 

ผลการเรียนรู้  รวมทั้งหมด  6  ผลการเรียนรู้ 
 

1. อธิบายความส าคัญ และประวัติความเป็นมาของขนมไทย 
2. อธิบายลักษณะของขนมไทยแต่ละประเภท 
3. อธิบายลักษณะของวัตถุดิบที่ใช้ในการท าขนมไทย 
4. อธิบายลักษณะและยกตัวอย่างขนมไทยแต่ละภาค 
5. ปฏิบัติการท าขนมไทยภาคใต้บางชนิด 
6. ปฏิบัติการท าขนมไทยตามขั้นตอนวิธีการท าขนมไทยประเภทต่างๆ 
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ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
ง 20213   การจัดสวนถาด                                      กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 - 3                                            เวลา  40  ชั่วโมง 1.0 หน่วยกิต 
 

ศึกษาเกี่ยวกับความหมาย  หลักการ  วิธีการ กระบวนการ จัดสวนถาดเพ่ือการด ารงชีวิตและเป็นพ้ืนฐาน
ในการประกอบอาชีพ 

ฝึกปฏิบัติการจัดสวนถาด  ประยุกต์  ปรับเปลี่ยนแนวคิด พัฒนางานเป็นพื้นฐานการอาชีพ มีรายได้
ระหว่างเรียนจากการจ าหน่ายชิ้นงาน  โดยใช้ทักษะพื้นฐานที่จ าเป็นต่อการประกอบอาชีพได้แก่ทักษะ
กระบวนการท างาน ขั้นตอน  พันธุ์ไม้  วัสดุอุปกรณ์  ย่อทิวทัศน์ธรรมชาติทักษะแก้ปัญหา  ทักษะการท างาน
ร่วมกัน  ทักษะแสวงหาความรู้ และทักษะการจัดการในการฝึกปฏิบัติงาน 

เพ่ือให้นักเรียนมีความรู้ความสามารถในการจัดสวนถาด  เพื่อด ารงชีวิตและเป็นพ้ืนฐานการอาชีพโดยการ
สร้างรายได้ระหว่างเรียน  มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์  คือ มีความซื่อสัตย์  เสียสละ ยุติธรรมประหยัด  ขยัน 
อดทน รับผิดชอบ ตรงเวลา รอบคอบ ปลอดภัย คุ้มค่า ยั่งยืน สะอาด ประณีต มีเหตุผล มีมารยาท ช่วยเหลือ
ตนเอง ท างานบรรลุเป้าหมาย ท างานถูกวิธี ท างานเป็นขั้นตอน  ท างานมีระบบ มีความคิดสร้างสรรค์ มี
ประสิทธิภาพ รักษาสิ่งแวดล้อม 
 
ผลการเรียนรู้  รวมทั้งหมด  7  ผลการเรียนรู้   
       

 1.  อธิบายความหมายการจัดสวนถาด  หลักการ วิธีการ ในการจัดสวนถาดได้ 
 2.  บอกขั้นตอนการจัดท าสวนถาดได้ 
 3  แนวคิดการจัดสวนถาด ประยุกต์ ปรับเปลี่ยนแนวคิด พัฒนาชิ้นงานเป็นพื้นฐานสู่การมีรายได้ระหว่าง

เรียนได้ 
 4  สามารถเลือกใช้พันธุ์ไม้ ประเภทของพันธุ์ไม้ได้ 
 5  อธิบายสูตรการผสมดินส าหรับการจัดสวนถาดได้ 
6.  เลือกภาชนะท่ีใช้จัด อุปกรณ์จัดสวนถาด ขั้นตอนการจัดสวนถาดได้ 
7.  สามารถจัดสวนน้ าตกแบบย่อทิวทัศน์ธรรมชาติ  กลุ่มไม้ที่ต้องดูแลรักษา 
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ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
ค าอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 

ง 31101  การงานอาชีพ1                                      กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 - 6                                         จ านวน 20  ช่ัวโมง 0.5 หน่วยกิต 
 
           ศึกษาวิธีการท างานเพ่ือการด ารงชีวิต ซึ่งเป็นการท างานที่จ าเป็นเกี่ยวกับความเป็นอยู่ในชีวิตประจ าวัน 
สามารถสร้างผลงานอย่างมีความคิดสร้างสรรค์ โดยมีการน าทักษะกระบวนการเหล่านี้มาใช้ในการท างาน ได้แก่ 
ทักษะการท างานร่วมกัน ทักษะการจัดการท างาน ทักษะกระบวนการแก้ปัญหาในการท างาน รวมทั้งทักษะในการ
แสวงหาความรู้เพื่อการด ารงชีวิต  
 เพ่ือให้เกิดลักษณะนิสัยในการท างาน มีคุณธรรม ใช้พลังงาน ทรัพยากร ในการท างานอย่างคุ้มค่าและ
ยั่งยืน เพ่ือการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
 
มาตรฐานและตัวชี้วัด  รวมทั้งหมด 7 ตัวช้ีวัด 
   
          ง 1.1 ม.4-6/1,ม.4-6/2,ม.4-6/3,ม.4-6/4,ม.4-6/5,ม.4-6/6,ม.4-6/7 
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ค าอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
ง 31102  การงานอาชีพ2                                          กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 - 6                                         จ านวน 20    ชั่วโมง0.5 หน่วยกิต 
 
          อธิบายบทบาทและหน้าที่ของตนที่มีต่อสมาชิกในครอบครัว โรงเรียน และชุมชน  การดูแลรักษาและท า
ความสะอาดบ้าน โรงเรียน และชุมชน  การจัดและตกแต่งบ้าน ฝึกปฏิบัติดูแลรักษาความสะอาดบริเวณโรงเรียนที่
ก าหนดให้ การเก็บ ถนอมอาหารและแปรรูปอาหาร การเลือก การดูแลรักษา การซ่อมแซมการดัดแปลงเสื้อผ้า
และเครื่องแต่งกาย  ฝึกปฏิบัติซ่อมแซมหรือดัดแปลงเสื้อผ้าส าหรับตนเองและครอบครัวการประดิษฐ์ของใช้ของ
ประดับตกแต่งที่เป็นเอกลักษณ์ไทย ฝึกสร้างชิ้นงานที่เป็นเอกลักษณ์ไทยตามความถนัด  การปลูกพืช การ
ขยายพันธุ์พืช  การบ ารุง การเก็บรักษา  อุปกรณ์/เครื่องมือเครื่องใช้/สิ่งอ านวยความสะดวกในชีวิตประจ าวัน      
การประกอบธุรกิจในเรื่อง ความหมาย/ความส าคัญ  ประเภทของธุรกิจ ขั้นตอนการประกอบธุรกิจ และคุณธรรม
ในการประกอบธุรกิจ 
 ฝึกทักษะการแสวงหาความรู้ ฝึกปฏิบัติการท างานโดยใช้กระบวนการท างานตามแผนที่ วางไว้ใช้
กระบวนการกลุ่ม กระบวนการการแก้ปัญหา และทักษะการจัดการ 
 เพ่ือให้มีคุณธรรมและลักษณะนิสัยในการท างาน รู้จักใช้พลังงาน ทรัพยากรในการท างานอย่างคุ้มค่า 
ยั่งยืน และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
 
มาตรฐานและตัวชี้วัด  รวมทั้งหมด 7 ตัวชี้วัด 
 
           ง 1.1 ม.4-6/1,ม.4-6/2,ม.4-6/3,ม.4-6/4,ม.4-6/5,ม.4-6/6,ม.4-6/7 
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ค าอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
ง 33101 การงานอาชีพ3                                     กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 - 6                                       จ านวน 20    ชั่วโมง 0.5 หน่วยกิต 

 
             ศึกษาหลักการ  วิธีการและแนวทางสู่อาชีพที่น่าสนใจ  มีการวิเคราะห์  วางแผน ลงมือปฏิบัติจ าลอง
อาชีพ  โดยเลือกและใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม  เพ่ือให้การท างานมีประสิทธิภาพและถูกต้องตามกระบวนการ  
โดยยึดหลักความพอเพียง  ความมีคุณธรรมจริยธรรม เพ่ือมุ่งสู่มืออาชีพและสู่มาตรฐานสากล 
             ฝึกทักษะการแสวงหาความรู้ ฝึกปฏิบัติการท างานโดยใช้กระบวนการท างานตามแผนที่ วางไว้ใช้
กระบวนการกลุ่ม กระบวนการการแก้ปัญหา และทักษะการจัดการ 
  เพ่ือให้มีคุณธรรมและลักษณะนิสัยในการท างาน รู้จักใช้พลังงาน ทรัพยากรในการท างานอย่างคุ้มค่า 
ยั่งยืน และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
 
มาตรฐานและตัวชี้วัด  รวมทั้งหมด 11 ตัวช้ีวัด 
 
                     ง 1.1 ม.4-6/1,ม.4-6/2,ม.4-6/3,ม.4-6/4,ม.4-6/5,ม.4-6/6,ม.4-6/7 
                     ง 2.1 ม.4-6/1,ม.4-6/2,ม.4-6/3,ม.4-6/4 
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ค าอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
ง 33102 การงานอาชีพ4                                     กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 - 6                                      จ านวน 20    ชั่วโมง   0.5 หน่วยกิต 
 
 ศึกษา  ค้นคว้า  รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับอาชีพ ที่มีอยู่ในประเทศ  และอาชีพต่างๆ ที่มีอยู่ในโลกเพ่ือเป็น
ข้อมูลในการตัดสินใจในการเลือกงาน 

 วิเคราะห์  อภิปราย  จ าแนก จัดกลุ่ม เปรียบเทียบ  สังเคราะห์  ประเมินค่า  สรุปและน าข้อมูล มาเป็น
ส่วนประกอบเป็นแนวทางสู่อาชีพประเมินทางเลือกอาชีพ เป็นการรู้จักตนเองด้านความรู้  ความสามารถ   
ทัศนคต ิ ศักยภาพวิสัยทัศน์แนวโน้มที่เหมาะสมกับความสนใจ  ความถนัด และทักษะทางด้านอาชีพ              
โดยศึกษาข้อมูลในเรื่อง แนวโน้มด้านอาชีพที่ต้องการของตลาดแรงงาน การเตรียมตัวหางานและสมัครงาน การ
พัฒนาบุคลิกภาพเข้าสู่งาน    ลักษณะความมั่นคงและความก้าวหน้าของอาชีพต่างๆ  วิธีการสมัครงาน  การ
เตรียมตัวในการสัมภาษณ์  ลักษณะการท างาน เช่น เวลาที่เข้าท างาน สถานที่ท างาน  การเตรียมตัวในการ
เปลี่ยนอาชีพ 

เลือก  และใช้เทคโนโลยีอย่างเหมาะสมกับอาชีพสามารถประยุกต์ใช้ให้เหมาะกับงาน โดยมีความรู้
เกี่ยวกับวิธีการใช้อย่างถูกวิธี  ใช้โดยมีหลักการ และมีความสมเหตุสมผลในการใช้ โดยผ่านกระบวนการวิเคราะห์ 
เปรียบเทียบ และตัดสินใจเลือกใช้เทคโนโลยีอย่างมีคุณธรรม จริยธรรม ความรับผิดชอบและเจตคติที่ดีต่อสังคม
และสิ่งแวดล้อม 
  ฝึกปฏิบัติ เพื่อเพ่ิมประสบการณ์ในอาชีพที่ถนัดและสนใจโดยสามารถจ าลองอาชีพ เช่น การจัดนิทรรศการ 
และ เข้าร่วมกิจกรรมอาชีพ  

  ผู้เรียน มีคุณธรรม  จริยธรรม  เจตคติ ค่านิยม และลักษณะนิสัยในการท างาน ประกอบด้วย  ความ
ซื่อสัตย์  เสียสละ  ยุติธรรม  ประหยัด  ขยัน  อดทน    รับผิดชอบ  ตรงเวลา  รอบคอบ  ปลอดภัยคุ้มค่า   ยั่งยืน  
สะอาด  ประณีต มีเหตุผล  มีมารยาท    ช่วยเหลือตนเอง ท างานบรรลุเป้าหมาย  ท างานถูกวิธี  ท างานเป็น
ขั้นตอน   ท างานเป็นระบบ   มีความคิดสร้างสรรค์  มีประสิทธิภาพ  รักษาสิ่งแวดล้อม และเห็นคุณค่าของอาชีพ
สุจริตฯลฯ เพ่ือให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจและมีความสามารถตามมาตรฐานหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้การ
งานอาชีพ 

 
มาตรฐานและตัวชี้วัด  รวมทั้งหมด 11 ตัวช้ีวัด 
 
           ง 1.1 ม.4-6/1,ม.4-6/2,ม.4-6/3,ม.4-6/4,ม.4-6/5,ม.4-6/6,ม.4-6/7 

ง 2.1  ม.4-6/ 1 ม.4-6/2,ม.4-6/ 3,ม.4-6/ 4  
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ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
ง 30201  ช่างอาหารพื้นเมือง                               กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 - 6                           เวลา  40  ช่ัวโมง  1.0 หน่วยกิต 
 

 ฝึกทักษะการท างานอาชีพสุจริต มีทักษะการจัดการท างานอย่างเป็นระบบและกลยุทธ์ท างานร่วมกับ
ผู้อื่นได้ เห็นคุณค่าของอาชีพสุจริต เห็นแนวทางในการประกอบอาชีพเลือกใช้และประยุกต์เทคโนโลยีสารสนเทศ
ได้เหมาะสม ถูกตอ้งและมีคุณธรรม สามารถคิดออกแบบ  สร้างและพัฒนาผลิตภัณฑ์เพ่ือวิธีการใหม่ๆ ในการ
ท างาน ท างานด้วยความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์ ประหยัดอดออม มุ่งมั่น อดทน ใช้พลังงานทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมอย่างคุ้มค่าและถูกวิธี 
  ศึกษาให้เกิดความรู้ความเข้าใจในเรื่องโภชนาการ ศิลปวัฒนธรรมที่เกี่ยวข้องกับมารยาทในการ
รับประทานอาหารและการถนอมอาหารตามความเชื่อในประเพณีต่างๆ ของท้องถิ่น สืบค้นภูมิปัญญาชาวบ้าน
เกี่ยวกับอาหารและการถนอมอาหารในท้องถิ่น ฝึกทักษะการประกอบอาหารในแบบต่างๆผู้เรียนแสดงออกด้วย
การเรียนรู้เกี่ยวกับ  โภชนาการและโภชนบัญญัติ  การปฏิบัติตนในการรับประทานอาหารอย่างมีมารยาทที่
เหมาะสมอาหารตามความเชื่อในงานประเพณีท้องถิ่น  การฝึกปฏิบัติการประกอบอาหารและถนอมอาหารแบบ
ภูมิปัญญาท้องถิ่นการจัดตกแต่งอาหารและบรรจุภัณฑ์การคิดผลิตภัณฑ์จากอาหารท้องถิ่นเพ่ือการจ าหน่าย   
  โดยการเรียนรู้ผ่านโครงสร้างของความหมาย ความส าคัญ ทฤษฎี หลักการ วิธีการ กระบวนการ
เทคโนโลยีและคุณธรรม  ผู้เรียนจะต้องน าสาระที่ 2 เรื่อง การอาชีพ มาบูรณาการท างานด้วย 
 
ผลการเรียนรู้  รวมทั้งหมด  6  ผลการเรียนรู้ 
 
 1. มีความรู้ ความเข้าใจ ความหมาย ความส าคัญ ประโยชน์ของอาหารและโภชนาการ ปฏิบัติตนในการ
รับประทานอาหารอย่างมีมารยาทได้ถูกต้องและเหมาะสม 
 2. มีความรู้ ความเข้าใจในความเก่ียวข้องของวัฒนธรรม ประเพณี กับอาหารในท้องถิ่นและกระบวนการ 
วิธีการประกอบอาหารตามประเพณีได้อย่างถูกต้อง 
 3. สามารถปฏิบัติการประกอบอาหารและตกแต่งอาหารในงานประเพณีท้องถิ่นได้อย่างเหมาะสม 
 4. มีความรู้ ความเข้าใจ กระบวนการ วิธีการ สามารถประกอบอาหารประจ าของคนในท้องถิ่นได้อย่าง
เหมาะสมและมีแนวทางในการประกอบอาชีพได้ 
 5. มีความรู้ ความเข้าใจ หลักการ กระบวนการถนอมอาหาร และการแปรรูปภูมิปัญญาชาวบ้านสามารถ
ปฏิบัติตามวิธีการและขั้นตอนได้อย่างบูรณาการ มีแนวทางประกอบอาชีพได้ 
 6. มีความรู้ ความเข้าใจ กระบวนการผลิตและจ าหน่าย สามารถคิดประดิษฐ์ผลิตภัณฑ์อาหารท้องถิ่น มีเจต
คติท่ีดีต่ออาชีพสุจริต มีความรับผิดชอบ ขยัน อดทน รอบคอบ ปลอดภัย 

 
 
 
 
 
 



 

หลักสูตรโรงเรียนโพธิ์ชัยชนูปถัมภ์พ.ศ. 2553(ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2561/1) 
58 
 

 

ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
ง 30202  ช่างอาหารไทย                                         กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 - 6                                   เวลา  40  ช่ัวโมง  1.0 หน่วยกิต 
 

ศึกษาความรู้ทั่วไปในการท าอาหารไทยหลักการท าและเตรียมอาหารด้วยวิธีสงวนคุณค่า  
เลือกซ้ืออาหารสด อาหารแห้งได้ถูกวิธี การใช้วัสดุอุปกรณ์ เครื่องใช้เกี่ยวกับการท าอาหารไทย เครื่องปรุงสด และ
แห้ง เทคนิคการท าอาหารไทยชนิดต่างๆ 

 ปฏิบัติงานเตรียมวัสดุ- อุปกรณ์ เครื่องใช้ในการท าอาหารไทยแต่ละชนิด ตลอดจนมีทักษะเกี่ยวกับการ
ท าอาหารไทยวิธีเก็บรักษาอาหารที่ปรุงแล้วให้อยู่ได้นาน และถูกสุขลักษณะ 

  รู้จักรับผิดชอบ ซื่อสัตย์ รอบคอบ ประณีต สะอาดเป็นระเบียบในการท างาน มีเจตคติที่ดีต่อการท างาน 
การพ่ึงตนเอง การใช้ทรัพยากรให้คุ้มค่าถูกวิธีและประหยัด 

 
ผลการเรียนรู้ รวมทั้งหมด 5 ผลการเรียนรู้ 
 

        1.บอกประวัติความเป็นมา ความหมาย ความส าคัญ ประโยชน์ของอาหารไทย 
        2.บอกหลักการท าและเตรียมอาหารด้วยวิธีสงวนคุณค่าได้ 
        3.เลือกซ้ืออาหารสด อาหารแห้งได้ถูกวิธี 
        4.ใช้ บ ารุงรักษาวัสดุอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้เกี่ยวกับการท าอาหารไทย 

          5.ท าอาหารไทยชนิดต่างๆได้ตามแผน และขั้นตอนที่ก าหนด ประเมินผลและแก้ปัญหาในขณะท างาน 
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ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
ง 30203 การท าขนมไทย                                               กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 - 6                                   เวลา  40  ชั่วโมง  1.0 หน่วยกิต 
 
             ศึกษาขนมไทยต่างๆ ศัพท์ที่ใช้ในการท าขนมไทยการแนะน าความรู้เบื้องต้นเก่ียวกับชนิดของแป้ง   
น้ าตาล  ผ้ากรอง   เคร่ืองใช้ วัสดุอุปกรณ์ การใช้และการเก็บรักษา มาตราชั่ง วัด ตวง การใช้เตาอบ 
             วิเคราะห์ความต้องการของตลาดปฏิบัติงานท าขนมไทยประเภทต่างๆเช่นขนมตะโก้,ขนมกลีบล าดวน,ขนมถั่วพู
,ขนมชั้น,ข้าวเหนียวกวน,ขนมห่อและขนมไทยอ่ืนๆอย่างง่ายการเก็บรักษาและบรรจุภาชนะที่เหมาะสม ค านวณค่าใช้จ่าย 
ก าหนดราคาขาย จัดจ าหน่าย จดบันทึกการปฏิบัติงาน ท าบัญชีรายรับ-รายจ่าย และประเมินผล โดยบูรณาการเศรษฐกิจ
พอเพียงและภูมิปัญญาท้องถิ่นในการคิดวิเคราะห์สืบค้นข้อมูลและจัดการความรู้มีการปฏิบัติการแก้ปัญหาเน้น
กระบวนการกลุ่มกระบวนการปฏิบัติกระบวนการเผชิญสถานการณ์และแก้ปัญหากระบวนการกลุ่ม 

   เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจเกิดทักษะความช านาญในการท าขนมไทยรู้จักการประยุกต์รูปแบบของขนมไทยได้
สวยงามและจัดจ าหน่ายได้ 

 
ผลการเรียนรู้   รวมทั้งหมด 7 ผลการเรียนรู้ 
 
1. วิเคราะห์ขนมไทยประเภทตา่ง ๆ ได ้ 
2. สามารถศึกษาค าศัพทท์ี่ใช้ในการท าขนมไทยต่าง ๆได้   
3. ศึกษาเครื่องใช้วัสดุอุปกรณ์ การใช้และการเก็บรักษา เครื่อง ชั่ง   ตวง ในการท าขนมไทยได้ 
4. สามารถปฏิบัตงิานขนมไทยประเภทต่าง ๆได้ไมน่้อยกว่า 10 ชิ้นงาน  
5. สามารถศึกษาการเก็บรักษาและบรรจุภาชนะที่เหมาะสมได ้  
6. ศึกษาค านวณค่าใช้จ่าย ก าหนดราคาขายจัดจ าหน่ายได้ 
7. ท าบัญชีรายรับ –รายจ่าย   และประเมินผลได้ 
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ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
ง 30204 การท าขนมอบ                                               กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 - 6                              เวลา  40  ชั่วโมง  1.0 หน่วยกิต 
 

ศึกษาความหมาย ความส าคัญ ประโยชน์ หลักการ วิธีการ ขั้นตอนกระบวนการท างานขนมอบแบบต่าง                  
ปฏิบัติการท าขนมอบแบบต่างๆตามฤดูกาลของท้องถิ่น ใช้กรรมวิธีตามภูมิปัญญาท้องถิ่นน าเทคโนโลยี

สร้างสรรค์ ปรับปรุง และพัฒนา เหมาะสมกับงาน โดยค านึงถึงความคุ้มค่า ประสิทธิภาพ วัฒนธรรม สิ่งแวดล้อม
และสังคม ลงมือผลิตชิ้นงานและปรับปรุงการท างาน น าเสนอผลงาน เพ่ือให้การท า งานถูกต้อง ประหยัด 
ปลอดภัย ท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้  

มีทักษะเจตคติที่ดีต่อการท าขนมอบ เห็นคุณค่าของการเป็นผู้ผลิตมากกว่าผู้บริโภค และน าชิ้นงานไปใช้
ประโยชน์ได ้
 
ผลการเรียนรู้ รวมทั้งหมด 10 ผลการเรียนรู้ 
 

1. บอกประวัติความเป็นมา ความหมาย ความส าคัญ ประโยชน์ของการท าขนมอบได้ 
2. บอกหลักการท าขนมอบได้ถูกต้อง 
3. รู้และเข้าใจวิธีการท าขนมอบชนิดต่างๆ 
4. เข้าใจวิธีการและขั้นตอนการท าขนมอบได้ถูกต้อง 
5. ใช้ เก็บ ซ่อมแซม ดัดแปลง บ ารุงรักษาเครื่องมือเครื่องใช้ในการท าขนมอบ 
6. ท าขนมอบชนิดต่างๆได้ตามแผนและข้ันตอนที่ก าหนดประเมินผล และแก้ปัญหาระหว่างการท างาน 
7. ใช้พลังงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในการท าขนมอบได้อย่างประหยัด 
8. มีความคิดที่ดีและมีประโยชน์ต่อการท าขนมอบ 
9. เต็มใจท างานตามบทบาทหน้าที่ มีความรับผิดชอบประณีต รอบคอบ ขยัน ซื่อสัตย์ ประหยัด และอดออม 
10. หาความรู้เกี่ยวกับการท าขนมอบจากแหล่งความรู้ต่างๆได้ 
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ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
ง 30205 การท าเครื่องดื่มสมุนไพร                                กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 - 6                            เวลา  40  ช่ัวโมง  1.0 หน่วยกิต 

 
ศึกษาความหมาย  ประโยชน์ของเครื่องดื่มประเภทต่าง ๆ   การเลือกซื้อ การเลือกใช้วัสดุ อุปกรณ์ 

เครื่องใช้ในการท าเครื่องดื่ม การเก็บรักษา  หลักสุขาภิบาลอาหาร  หลักการจัดการ  การบริการจ าหน่ายเครื่องดื่ม 
ส ารวจความต้องการของตลาด  ผู้บริโภค และแหล่งวัสดุ เตรียมวัสดุอุปกรณ์ให้เหมาะสมกับลักษณะของ

เครื่องดื่มสมุนไพรที่จัดท า ประเภทต่าง ๆ เช่น เครื่องดื่มร้อน -เย็น  น้ าผักสมุนไพร และผลไม้/จัดร้านขาย
เครื่องดื่ม พร้อมกับการก าหนดราคาในการจัดจ าหน่าย จนบันทึก การปฏิบัติงาน ท าบัญชีรายรับ - รายจ่ายและ
ประเมินผล 

เพ่ือให้มีความรู้ ความเข้าใจ และมีทักษะเกี่ยวกับการประยุกต์ใช้พืชสมุนไพรมาผลิตเป็นเครื่องดื่ม พร้อม
กับการจ าหน่ายได ้
   
ผลการเรียนรู้    รวมทั้งหมด   7  ผลการเรียนรู้    
  
           1.   บอกความหมายและประโยชน์ของเครื่องดื่มสมุนไพร 
           2.   ปฏิบัติตนได้ถูกต้องตามหลักการสุขาภิบาลอาหาร  
           3.   สามารถเลือกซ้ือ เลือกใช้ พืชสมุนไรเพ่ือน าผลิตเป็นเครื่องดื่มสมุนไพรได้                     
           4.   สามารถเก็บรักษา ผัก,ผลไม้และวัสดุที่ใช้ท าเครื่องดื่มได้                                                  

 5.  นักเรียนสามารถวางแผนการจัดเตรียมการผลิตเครื่องดื่มสมุนไพรได้อย่างมี ประสิทธิภาพ 
                พร้อมกับการจัดจ าหน่ายได้                       
           6.  นักเรียนสามารถปฏิบัติเครื่องดื่มสมุนไพรแต่ละชนิดตามขั้นตอนได้อย่างถูกต้อง   และมี 
                คุณประโยชน์ต่อร่างกาย                                                        
           7.  นักเรียนสามารถท าบัญชี รายรับและรายจ่ายได้ 
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ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
ง 30206 การประดิษฐ์ของช าร่วย                          กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 - 6                             เวลา  40  ชั่วโมง  1.0 หน่วยกิต 

 
ศึกษาความหมาย ความส าคัญ ประโยชน์ หลักการ วิธีการ ขั้นตอน กระบวนการท างาน     การจัดการ 

เลือกใช้ ซ่อมแซม เก็บบ ารุงรักษาวัสดุ-อุปกรณ์ ออกแบบ วางแผน ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีได้อย่างสร้างสรรค์
เหมาะสมกับงานอาชีพงานประดิษฐ์ของช าร่วยประเมินผล ปรับปรุงและพัฒนางานงานประดิษฐ์ของช าร่วยเพื่อให้
มีความรู้  

วิเคราะห์และปฏิบัติการประดิษฐ์ของช าร่วยแบบต่างๆมีทักษะท างานร่วมกับผู้อ่ืนอย่างมีประสิทธิภาพ 
และปลอดภัยในการปฏิบัติงาน  

 รู้จักรับผิดชอบ ซื่อสัตย์ รอบคอบ ประณีต สะอาดเป็นระเบียบในการท างาน มีเจตคติที่ดีต่อการท างาน 
การพ่ึงตนเอง การใช้ทรัพยากรให้คุ้มค่าถูกวิธีและประหยัด 
 
ผลการเรียนรู้ รวมทั้งหมด  5  ผลการเรียนรู้ 
 

1. นักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจ ในการท างานประดิษฐ์ของช าร่วย 
2. นักเรียนสามารถใช้และดูแลรักษาวัสดุอุปกรณ์การประดิษฐ์ของช าร่วยได้ 
3. นักเรียนสามารถออกแบบชิ้นงานได้ 
4. นักเรียนสามารถวางแผนขั้นตอนการประดิษฐ์ชิ้นงาน โดยมีขั้นตอนการปฏิบัติงานตาม 

ความเหมาะสม กระบวนการเทคโนโลยีได้ถูกต้อง 
5. นักเรียนสามารถประดิษฐ์ของช าร่วยแบบต่างได้อย่างน้อย 6 แบบ 
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ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
ง 30207 การปลูกไม้ดอกไม้ประดับ                               กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 - 6                              เวลา  40  ชั่วโมง  1.0 หน่วยกิต 
 
 ศึกษา  ความหมาย  ประโยชน์  และประเภทของไม้ประดับ  ปัจจัยที่เกี่ยวข้องการเจริญเติบโต  ดิน
และวัสดุปลูก  เครื่องมือและอุปกรณ์ในการปลูก  วิธีการปลูกไม้ประดับ  การขยายพันธุ์  การดูแลรักษา   การ
ป้องกันก ำจัด  โรคและแมลง  วิเครำะห์ควำมต้องกำรของตลำด  คิดค ำนวณต้นทุน -ก ำไร  กำรจ ำหน่ำย
ผลผลิต 
          เพื่อให้มีควำมรู้และเกิดทักษะในกำรปลูกไม้ประดับ  รู้จักกำรประยุกต์ใช้เทคโนโลยีมำสร้ำงสรรงำนใน
กำรประกอบอำชีพ 
 

ผลการเรียนรู้    รวมทั้งหมด 6 ผลการเรียนรู้ 
 
1.   บอกควำมหมำย  ประโยชน์และประเภทของไม้ประดับได้         
2.   วิเครำะห์ปัจจัยท่ีมีผลต่อกำรเจริญเติบโตของไม้ประดับได้                       
3.   เลือกวัสดุที่ใช้ในกำรปลูกไม้ประดับได้ 
4.   สำมำรถใช้  บ ำรุงรักษำ เครื่องมืออุปกรณ์ในกำรปลูกไม้ประดับได้   
5.   ปฏิบัติกำรปลูกไม้ประดับได้อย่ำงน้อย  3  ชนิด         
6.   สำมำรถคิดต้นทุนในกำรผลิตและจัดจ ำหน่ำยได้ 
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ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
ง 30208 การปลูกไม้กระถาง                                      กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 - 6                             เวลา  40  ชั่วโมง  1.0 หน่วยกิต 
 
                 ศึกษาความหมาย ความสาคัญและประเภทของไม้กระถาง กระถางหรือภาชนะปลูก พันธุ์ไม้ที่ใช้
ปลูก เครื่องปลูก ขั้นตอนการปลูก การปลูกและการดูแลรักษา การใช้ไม้กระถางเพ่ือการตกแต่ง การจัดการ
ผลผลิต การจดบันทึกการปฏิบัติงาน การทาบัญชีรายรับ – รายจ่ายและประเมินผล  
                 ใช้ทักษะกระบวนการศึกษา วิเคราะห์ วางแผน เลือกปลูกไม้กระถางตามความเหมาะสมของท้องถิ่น 
เลือกใช้เครื่องมือ – อุปกรณ์ได้ถูกต้องและปลอดภัย ปฏิบัติการปลูกและดูแลรักษา จัดการผลผลิตหลังการปลูก 
บันทึกการปฏิบัติงาน ทาบัญชีรายรับ – รายจ่ายและประเมินผลเพ่ือการปรับปรุงพัฒนางาน ใช้ทรัพยากรและ
สิ่งแวดล้อมอย่างคุ้มค่าและถูกวิธี ท างานด้วยความรับผิดชอบ ขยัน อดทน ประหยัด ซื่อสัตย์ รักการท างาน  
ท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุขและมีเจตคติท่ีดีต่ออาชีพสุจริต  
 
ผลการเรียนรู้ รวมทั้งหมด  12  ผลการเรียนรู้ 
 

1. อธิบายความหมาย ความสาคัญ ประโยชน์และประเภทของไม้กระถาง 
2. จ าแนกประเภทของกระถางหรือภาชนะท่ีใช้ปลูก  
3. บอกชนิดของพันธุ์ไม้ที่ใช้ปลูกเป็นไม้กระถาง  
4. อธิบายชนิดของเครื่องปลูกไม้กระถาง  
5. อธิบายวิธีการและขั้นตอนของการปลูกไม้กระถาง และปลูกไม้กระถางได้  
6. อธิบายวิธีการและ ขั้นตอนของการดูแลรักษาไม้กระถาง และดูแลรักษาไม้กระถางได้  
7. ปฏิบัติการปลูกไม้กระถาง ได้อย่างน้อย  3  ชนิด 
10. บอกหลัก วิธีการ และน าไม้กระถางไปใช้เพื่อการตกแต่งหรือจ าหน่ายได้ 
11. จดบันทึกการปฏิบัติงาน การท าบัญชีรายรับ – รายจ่ายและประเมินผลได้  
12. อธิบายหลัก วิธีการอนุรักษ์ทรัพยากร พลังงาน สิ่งแวดล้อม และตระหนักถึงความปลอดภัยในการ  

     ท างานการปลูกไม้กระถาง  
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ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
ง 30209 การเกษตรอินทรีย์                                        กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 - 6                            เวลา  40  ช่ัวโมง  1.0 หน่วยกิต 
                     

ศึกษาความเป็นมาของเกษตรอินทรีย์   นโยบายการเกษตรอินทรีย์  ดิน  อินทรียวัตถุและจุลินทรีย์               
ที่เก่ียวข้องกับการเกษตรอินทรีย์  การผลิตน้ าหมักชีวภาพ  น้ าหมักชีวภาพป้องกันก าจัดศัตรูพืช การผลิตปุ๋ยหมัก
อินทรีย์ชีวภาพ เพื่อใช้ในการเกษตรตามหลักการเกษตรอินทรีย์  การเตรียมความพร้อมเพ่ือขอรับรองมาตรฐาน
เกษตรอินทรีย์ 
              วางแผนการปฏิบัติงานปลูกพืชหรือเลี้ยงสัตว์ และปฏิบัติดูแลรักษาพืชหรือสัตว์ตามโครงงาน
เกษตรอินทรีย์ 1 ชนิด   โดยการน าวัตถุดิบตามธรรมชาติที่มีอยู่ในท้องถิ่น มาใช้ในการปลูกพืชหรือเลี้ยงสัตว์ตาม
หลักการเกษตรอินทรีย์ และรายงานโครงงานได้ 
              เพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจ  มีทักษะในการปลูกพืชและเลี้ยงสัตว์ ตามหลักการเกษตรอินทรีย์  ด้วย
ความวิริยะอุตสาหะ  ขยัน ซื่อสัตย์  ประหยัด และอดทน และ สามารถด ารงชีพอย่างพอเพียงตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงได้ 
 
ผลการเรียนรู้  รวมทั้งหมด 10 ผลการเรียนรู้ 
 

1. บอกความเป็นมาของเกษตรอินทรีย์ 
2. เข้าใจเกี่ยวกับเกษตรอินทรีย์กับเศรษฐกิจแบบพอเพียง 
3 .บอกความส าคัญของดินและอินทรียวัตถุกับเกษตรอินทรีย์ได้ 
4. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับจุลินทรีย์กับเกษตรอินทรีย์ 
5. การวางแผนปฏิบัติงานได้ 
6. มีความรู้ความเข้าใจในการการท าน้ าหมักชีวภาพ 
7. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการการผลิตปุ๋ยหมักชีวภาพ 
8. ปฏิบัติงานโครงงานเกษตรอินทรีย์ได้ 
9. สามารถเตรียมความพร้อมเพ่ือรองรับมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ได้ 
10. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ 
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ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
ง 30210 การผลิตพันธุ์พืช                                         กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 - 6                           เวลา  40  ช่ัวโมง  1.0 หน่วยกิต 
  

ศึกษาความส าคัญ  และประโยชน์ของการขยายพันธุ์พืช    หลักและวิธีการขยายพันธุ์พืช การดูแลรักษา  
ต้นกล้าหรือกิ่งพันธุ์พืช   ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อขยายพันธุ์พืช   การปลูกบ ารุงรักษาต้นกล้าหรือก่ิงพันธุ์  
  วิเคราะห์ข้อมูลความต้องการของตลาด  เลือกขยายพันธุ์พืชที่ส าคัญในท้องถิ่นแบบอาศัยเพศ 1 ชนิดและ
แบบไม่อาศัยเพศ 1  ชนิด ปฏิบัติงานเลี้ยง บ ารุงดูแลรักษา  ค านวณค่าใช้จ่าย  ก าหนดราคาขาย   
จัดจ าหน่าย   

เพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจและมีทักษะในการขยายพันธุ์พืชที่ส าคัญในท้องถิ่นอย่างง่าย  
และจ าหน่ายได้ 
 
ผลการเรียนรู้ รวมทั้งหมด  8  ผลการเรียนรู้ 
 

1. บอกความส าคัญและประโยชน์ของการขยายพันธุ์พืชได้ 
2. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการขยายพันธุ์พืช 
3. บอกปัจจัยที่มีอิทธิพลของการขยายพันธุ์พืชได้ 
4. สามารถวางแผนการปฏิบัติงานได้ 
5. บอกหลักการของเกษตรอินทรีย์ได้ 
6. ปฏิบัติงานโครงงานขยายพันธุ์พืชได้ 
7. สามารถจัดการเรือนเพาะช าได้ 
8.วางแผนจัดจ าหน่ายพันธุ์ไม้ได้ 
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ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 

ง 30211 การเลี้ยงสัตว ์                                            กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 - 6                              เวลา  40  ชั่วโมง  1.0 หน่วยกิต 
 

ศึกษาความส าคัญ  และประโยชน์ของการเลี้ยงสัตว์ทั่วไปในท้องถิ่น  การเลือกท าเล   เลี้ยงสัตว์   
การดูแลรักษา  การป้องกันก าจัดศัตรูสัตว์เลี้ยง  การถนอมหรือการแปรรูปอย่างง่าย 
  วิเคราะห์ข้อมูลความต้องการของตลาด  เลือกเลี้ยงสัตว์เฉพาะอย่าง 1 ชนิด ปฏิบัติงานเลี้ยง บ ารุงดูแล
รักษา การให้อาหาร ถนอมหรือแปรรูปและจัดการผลผลิตจ าหน่าย  ค านวณค่าใช้จ่าย  ก าหนดราคาขาย  จัด
จ าหน่าย   

เพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจและมีทักษะในการเลี้ยงสัตว์เฉพาะอย่างในท้องถิ่น ที่ไม่ได้เปิดให้นักเรียนเรียน 
อาทิ แย้ อ่ึงอ่าง กบ ปลาไหล ฯลฯ เป็นต้น  สามารถถนอมหรือแปรรูปผลิตผลอย่างง่าย  
และจ าหน่ายได้ 
  
ผลการเรียนรู้ รวมทั้งหมด 8   ผลการเรียนรู้ 
 

1. บอกความส าคัญของการเลี้ยงสัตว์ทั่วไปได้ 
2. วิเคราะห์ตลาดสัตว์ที่นิยมเลี้ยงในท้องถิ่นได้ 
3. เลือกเลี้ยงสัตว์ในท้องถิ่น 1 ชนิดได ้
4. สามารถเลือกท าเลเลี้ยงสัตว์ในท้องถิ่นได้ 
5. สามารถเลี้ยง และดูแลรักษาได้ 
6. มีความรู้ความสามารถและจ าหน่ายได้ 
7. ด าเนินการจัดท าบัญชีรายรับ-จ่ายได้ 
8. สรุปและประเมินผลได้ 
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ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
ง 30212 การจัดสวนถาด                                       กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 - 6                            เวลา  40  ช่ัวโมง  1.0 หน่วยกิต 
 
 ศึกษา  ความหมาย  ประโยชน์ และประเภทของสวนถาด  พันธุ์ไม้ ดิน วัสดุ และเครื่องมือในการจัดสวน
ถาด  ออกแบบเขียนแบบสวนถาด  การดูแลรักษาสวนถาด  การประเมินและการตัดสินสวนถาด   
          วิเคราะห์ความต้องการของตลาด  คิดค านวณต้นทุน-ก าไร ปฏิบัติการจัดสวนถาด 
ออกแบบเลือกใช้วัสดุได้อย่างเหมาะสม 
           เพ่ือให้มีความรู้และเกิดทักษะในจัดสวนถาดที่ถูกต้องตามหลักและวิธีการและน าความรู้ไปใช้ ในการ
ประกอบอาชีพได้ 
 

ผลการเรียนรู้    รวมทั้งหมด 6 ผลการเรียนรู้     
 
1.   บอกความหมาย ประโยชน์และประเภทของ สวนถาดได้         
2.   วิเคราะห์พันธุ์ไม้ที่ใช้ในการจัดสวนถาดได้                        
3.   เลือกวัสดุ-เครื่องมือที่ใช้ในการจัดสวนถาดได้ 
4.   ออกแบบและเขียนแบบสวนถาดได้  
5.   ปฏิบัติการจัดสวนถาดได้  1  ประเภท 
6.   บอกเกณฑ์ในการตัดสินสวนถาดได้ 
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ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
ง 30213 ผลิตภัณฑ์จากวัสดุท้องถิ่น                              กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 - 6                               เวลา  40  ชั่วโมง 1.0 หน่วยกิต 
 
    ศึกษารูปแบบผลิตภัณฑ์  แหล่งวัสดุ  ทั้งที่เป็นธรรมชาติและสังเคราะห์คุณสมบัติวัสดุในท้องถิ่นเครื่องมือ
และอุปกรณ์  การออกแบบให้ตรงตามความต้องการของตลาด  วิธีการผลิต  เช่น  ถัก  ผูก  พัน  สาน  ฟ่ัน  ฯลฯ  
การบรรจุหีบห่อ ความปลอดภัยในการปฏิบัติงน   
    ปฏิบัติงานส ารวจผลิตภัณฑ์  และแหล่งวัสดุท้องถิ่น  และหรือวัสดุสังเคราะห์  ออกแบบผลิตภัณฑ์ให้
เหมาะสมกับวัสดุท้องถิ่น เตรียมเครื่องมือและวัสดุอุปกรณ์ผลิตชิ้นงานด้วยวิธีต่าง ๆ ตกแต่งส าเร็จ ท าบัญชี 
รับ - จ่าย  ก าหนดราคาและจัดจ าหน่าย   
    เพ่ือให้มีความรู้ และทักษะเกี่ยวกับการเลือกวัสดุ  การจัดท าผลิตภัณฑ์ตามข้ันตอนจนสามารถจ าหน่ายได้   
  
ผลการเรียนรู้  รวมทั้งหมด 7  ผลการเรียนรู้   
 
            1.  บอกลักษณะรูปแบบผลิตภัณฑ์  แหล่งวัสดุทั้งที่เป็นธรรมชาติและสังเคราะห์  คุณสมบัติ 
                  วัสดุในท้องถิ่นได้   
            2.  บอกการใช้เครื่องมือและอุปกรณ์การออกแบบให้ตรงตามความต้องการของตลาดใด้   
            3.  บอกวิธีการผลิต  เช่น  ถัก  ผูก  พัน  สาน  ฟ่ัน ฯลฯการบรรจุหีบห่อ  ความปลอดภัยใน 
                  การปฏิบัติงานได้   
            4.  สามารถปฏิบัติการส ารวจผลิตภัณฑ์และแหล่งวัสดุท้องถิ่น  และวัสดุสังเคราะห์ได้   
            5.  สามารถออกแบบผลิตภัณฑ์ให้เหมาะสมกับวัสดุท้องถิ่นได้   
            6.  สามารถเตรียมและใช้เครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ์ ผลิตชิ้นงานด้วยวิธีต่าง ๆตกแต่งจนส าเร็จได้   
            7.  สามารถท าบัญชี  รับ - จ่าย  ก าหนดราคาและจัดจ าหน่ายได้   
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ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
ง 30214 ช่างเดินสายไฟฟ้าในอาคาร                    กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 - 6                         เวลา  40  ชั่วโมง  1.0 หน่วยกิต 
 

ศึกษาเกี่ยวความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับไฟฟ้า  เครื่องมือและอุปกรณ์ไฟฟ้า  กฎระเบียบข้อบังคับในการเดิน
สายไฟฟ้า  การเดินสายไฟฟ้าภายในอาคาร  บริการตรวจสอบซ่อมแซมไฟฟ้าในอาคาร  

โดยใช้กระบวนการปฏิบัติงาน   กระบวนการท างานที่มีประสิทธิภาพ  มีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วย
ตนเอง  การบันทึก   ทักษะกระบวนการแก้ปัญหา   ทักษะการท างานร่วมกัน   กระบวนการท างานกลุ่มและ
กระบวนการจัดการ   

มีนิสัยในการท างานที่เสียสละ   มีคุณธรรม   เห็นคุณค่าของการน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ใน
ชีวิตประจ าวัน   ตัดสินใจอย่างมีเหตุผลและถูกต้อง   มีจิตส านึกในการใช้พลังงานและทรัพยากรอย่างคุ้มค่า 
  
ผลการเรียนรู้ รวมทั้งหมด 7  ผลการเรียนรู้ 
 

1.  อธิบายความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับไฟฟ้าได้   
2.  อธิบายวิธีการใช้และการบ ารุงรักษาเครื่องมือและอุปกรณ์ไฟฟ้าได้ 
3.  อธิบายถึงความปลอดภัยในการเดินสายไฟฟ้าได้   
4.  อธิบายกฎระเบียบข้อบังคับในการเดินสายไฟฟ้า 
5.  สามารถปฏิบัติการเดินสายไฟฟ้าภายในอาคารได้    
6.  สามารถบริการตรวจสอบซ่อมแซมไฟฟ้าในอาคาร 
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ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
ง 30215 ช่างซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้าน                        กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 - 6                             เวลา  40  ชั่วโมง  1.0 หน่วยกิต 
 

ศึกษาหลักการเบื้องต้นของเครื่องใช้ไฟฟ้า      เครื่องมือและอุปกรณ์ในการตรวจซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า    
ความปลอดภัยในการตรวจซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า    ศึกษาล าดับขั้นตอนการถอดประกอบการตรวจสอบหา
ข้อบกพร่องเครื่องใช้ไฟฟ้า    การให้บริการตรวจสอบซ่อมแซมเครื่องใช้ไฟฟ้า  

โดยใช้กระบวนการปฏิบัติงาน  กระบวนการท างานที่มีประสิทธิภาพ  มีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วย
ตนเอง  การบันทึก   ทักษะกระบวนการแก้ปัญหา   ทักษะการท างานร่วมกัน   กระบวนการท างานกลุ่มและ
กระบวนการจัดการ   

มีนิสัยในการท างานที่เสียสละ   มีคุณธรรม   เห็นคุณค่าของการน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ใน
ชีวิตประจ าวัน   ตัดสินใจอย่างมีเหตุผลและถูกต้อง   มีจิตส านึกในการใช้พลังงานและทรัพยากรอย่างคุ้มค่า 
  
ผลการเรียนรู้ รวมทั้งหมด 7  ผลการเรียนรู้ 
 

1.  บอกประเภทของเครื่องใช้ไฟฟ้าได้ 
2.  บอกหลักการท างานของเครื่องใช้ไฟฟ้าแต่ละชนิดได้ 
3.  อธิบายวิธีการใช้และการบ ารุงรักษาเครื่องมือที่ใช้ในการซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าได้ 
4.  อธิบายความปลอดภัยในการตรวจซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าได้    
5.  สามารถปฏิบัติการถอดประกอบการตรวจสอบหาข้อบกพร่องเครื่องใช้ไฟฟ้าชนิดต่างๆ ได้    
6.  สามารถปฏิบัติการบริการซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าได้    
7.  สามารถการค านวณค่าใช้จ่ายและก าหนดค่าบริการ ได้       
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ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
ง 30216 ช่างไฟฟ้า                                               กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 - 6                           เวลา  40  ช่ัวโมง  1.0 หน่วยกิต 
 
 ศึกษาทฤษฎีเบิ้องต้นเกี่ยวกับไฟฟ้าเบื้องต้น   ทฤษฎีการเคลื่อนที่ของอิเล็คตรอน  สัญลักษณ์ความปลอก
ภัย ชนิดของระบบไฟฟ้า หลักการออกแบบและอุปกรณ์ไฟฟ้า หลักการเขียบแบบสัญลักษณ์และวงจรระบบแสง
สว่าง การออกแบบระบบไฟฟ้าอุตสาหกรรม การคิดค่าแรงงานบริการ การประเมินราคา ทักษะเกี่ยวกับระบบแสง
สว่าง  การออกแบบ  การเขียนแบบวงจรไฟฟ้าขั้นพ้ืนฐาน 
          เพ่ือให้เข้าใจและเห็นคุณค่าของเทคโนโลยีทางไฟฟ้า  มีความเข้าใจในเรื่องข้อมูล พ้ืนฐานวงจรไฟฟ้า การ
ประมวลผล รู้จักใช้การออกแบบมาประยุกต์กับชีวิตประจ าวัน 
 

         ผลการเรียนรู้    รวมทั้งหมด  7  ผลการเรียนรู้  
   

1. บอกความหมาย  ประโยชน์ และประเภทของไฟฟ้า      
2. บรรยายระบบการส่ง ผลิตไฟฟ้า 
3. เขียนเปรียบเทียบสัญลักษณ์งานไฟฟ้า 
4. เลือกอุปกรณ์ได้เหมาะสมกับงาน 
5. อ่านแบบวงจรไฟฟ้าได้   
6. ปฎิบัติงาน ติดตั้งระบบไฟฟ้าถูกแบบ 
7. สามารถคิดต้นทุนค่าบริการได้ 
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ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
ง 30217 ช่างปูน                                             กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 - 6                                 เวลา  40  ชั่วโมง 1.0 หน่วยกิต 

 
ศึกษาเกี่ยวกับเครื่องมือและวัสดุอุปกรณ์ในงานช่างปูน   คุณสมบัติของวัสดุที่ใช้ในงานช่างปูน   ความ

ปลอดภัยในการปฏิบัติงานช่างปูน   การเตรียมพื้นที่และการหาระดับ   ล าดับขั้นตอนการปฏิบัติงานปูนแต่ละ
ประเภท  

โดยใช้กระบวนการปฏิบัติงาน  กระบวนการท างานที่มีประสิทธิภาพ  มีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วย
ตนเอง  การบันทึก   ทักษะกระบวนการแก้ปัญหา   ทักษะการท างานร่วมกัน   กระบวนการท างานกลุ่มและ
กระบวนการจัดการ   

มีนิสัยในการท างานที่เสียสละ   มีคุณธรรม   เห็นคุณค่าของการน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ใน
ชีวิตประจ าวัน   ตัดสินใจอย่างมีเหตุผลและถูกต้อง   มีจิตส านึกในการใช้พลังงานและทรัพยากรอย่างคุ้มค่า 
  
ผลการเรียนรู้ รวมทั้งหมด  6  ผลการเรียนรู้ 
 

1.  อธิบายหน้าที่การใช้งานของเครื่องมือและวัสดุอุปกรณ์ในงานช่างปูนได้      
2.  บอกคุณสมบัติของวัสดุที่ใช้ในงานช่างปูน 
3.  อธิบายถึงความปลอดภัยในการปฏิบัติงานช่างปูน  
4.  สามารถปฏิบัติการเตรียมพ้ืนที่และการหาระดับได้    
5.  สามารถปฏิบัติงานปูนแต่ละประเภทได้   
6.  สามารถการค านวณค่าใช้จ่ายและก าหนดค่าบริการงานช่างปูนได้         
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ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
ง 30218 ช่างพิมพ์ซิลค์สกรีน                                     กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 - 6                             เวลา  40  ชั่วโมง 1.0 หน่วยกิต 
 

ศึกษาเกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของการพิมพ์ซิลค์สกรีน  วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการพิมพ์ซิลค์สกรีน 
การท าต้นแบบการพิมพ์ซิลค์สกรีน  ปฏิบัติการท าซิลค์สกรีนสีเดียว ปฏิบัติการท าซิลค์สกรีนหลายสี 

โดยใช้กระบวนการปฏิบัติงาน  กระบวนการท างานที่มีประสิทธิภาพ  มีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วย
ตนเอง  การบันทึก   ทักษะกระบวนการแก้ปัญหา   ทักษะการท างานร่วมกัน   กระบวนการท างานกลุ่มและ
กระบวนการจัดการ   

มีนิสัยในการท างานที่เสียสละ   มีคุณธรรม   เห็นคุณค่าของการน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ใน
ชีวิตประจ าวัน   ตัดสินใจอย่างมีเหตุผลและถูกต้อง   มีจิตส านึกในการใช้พลังงานและทรัพยากรอย่างคุ้มค่า 
  
ผลการเรียนรู้ รวมทั้งหมด 6 ผลการเรียนรู้ 
 

1.  อธิบายประวัติความเป็นมาของการพิมพ์ซิลค์สกรีนได้      
2. บอกคุณสมบัติของวัสดุอุปกรณ์ท่ีใช้ในการพิมพ์ซิลค์สกรีนได้ 
3.  สามารถปฏิบัติการท าต้นแบบการพิมพ์ซิลค์สกรีนได้    
4.  สามารถปฏิบัติการท าซิลค์สกรีนสีเดียวได้    
5.  สามารถปฏิบัติการท าซิลค์สกรีนหลายสีได้   
6.  สามารถการค านวณค่าใช้จ่ายและก าหนดค่าบริการท าซิลค์สกรีนได้         
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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 จดุที่ควรพัฒนาปรับปรุงแก้ไข ความสอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑บรรลุตามมาตรฐานและตัวชี้วัดที่หลักสูตรแกนกลางก าหนดหรือไม! เพ่ือ
น าไปปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรโรงเรียนให้มีคุณภาพยิ่งขึ้น สอดคล้องกับบริบทของโรงเรียน ชุมชน สังคม 
กฎหมาย แนวโน้มการจัดการศึกษา นโยบายรัฐบาล การบูรณาการจัดกระบวนการเรียนการสอนตามหลักปรัชญา
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 



 

หลักสูตรโรงเรียนโพธิ์ชัยชนูปถัมภ์พ.ศ. 2553(ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2561/1) 
78 
 

 

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 
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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 
 


