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ความน า 
 

 กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศใช้มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
วิทยาศาสตร์และสาระภูมิศาสตร์ในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม(ฉบับปรับปรุง             
พ.ศ.2560) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 ตามค าสั่งกระทรวงศึกษาธิการที่     
สพฐ. 1239/2560 ลงวันที่ 7 สิงหาคม 2560 และค าสั่งส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ที่ 30/2561 
ลงวันที่ 5 มกราคม 2561 ให้เปลี่ยนแปลงมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560)  โดยมีค าสั่งให้โรงเรียนด าเนินการใช้หลักสูตรในปีการศึกษา 2561 โดย 
ให้ใช้ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ตั้งแต่ปีการศึกษา 2561เป็นต้นมา ให้เป็นหลักสูตรแกนกลางของประเทศ 
โดยก าหนดจุดหมาย และมาตรฐานการเรียนรู้เป็นเป้าหมายและกรอบทิศทางในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนมี
พัฒนาการเต็มตามศักยภาพ มีคุณภาพและมีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 เพ่ือให้สอดคล้องกับนโยบาย            
และเป้าหมายของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
            โรงเรียนจึงได้ท าการปรับปรุงหลักสูตรโพธิ์ชัยชนูปถัมภ์ พ.ศ.2553 (ฉบับปรับปรุงพ.ศ.2561/1)  ตาม
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551  ในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี และสาระภูมิศาสตร์ในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม เพ่ือน าไปใช้ประโยชน์
และเป็นกรอบในการวางแผนและพัฒนาหลักสูตรของสถานศึกษาและจัดการเรียนการสอน โดยมีเป้าหมายในการ
พัฒนาคุณภาพผู้เรียน ให้มีกระบวนการน าหลักสูตรไปสู่การปฏิบัติ  โดยมีการก าหนดวิสัยทัศน์  จุดหมาย  
สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน  คุณลักษณะอันพึงประสงค์  มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด  โครงสร้างเวลาเรียน  
ตลอดจนเกณฑ์การวัดประเมินผลให้มีความสอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้   เปิดโอกาสให้โรงเรียนสามารถ
ก าหนดทิศทางในการจัดท าหลักสูตรการเรียนการสอนในแต่ละระดับตามความพร้อมและจุดเน้น  โดยมีกรอบ
แกนกลางเป็นแนวทางท่ีชัดเจนเพื่อตอบสนองนโยบายไทยแลนด์ 4.0  มีความพร้อมในการก้าวสู่สังคมคุณภาพ มี
ความรู้อย่างแท้จริง  และมีทักษะในศตวรรษที่ 21 
 มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดที่ก าหนดไว้ในเอกสารนี้ ช่วยท าให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในทุกระดับ            
เห็นผลคาดหวังที่ต้องการในการพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนที่ชัดเจนตลอดแนว ซึ่งจะสามารถช่วยให้หน่วยงานที่
เกี่ยวข้องในระดับท้องถิ่นและสถานศึกษาร่วมกันพัฒนาหลักสูตรได้อย่างมั่นใจ ท าให้การจัดท าหลักสูตรในระดับ
สถานศึกษามีคุณภาพและมีความเป็นเอกภาพยิ่งขึ้น อีกทั้งยังช่วยให้เกิดความชัดเจนเรื่องการวัดและประเมินผล
การเรียนรู้ และช่วยแก้ปัญหาการเทียบโอนระหว่างสถานศึกษา ดังนั้นในการพัฒนาหลักสูตรในทุกระดับตั้งแต่
ระดับชาติจนกระทั่งถึงสถานศึกษา จะต้องสะท้อนคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดที่ก าหนดไว้ใน
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน รวมทั้งเป็นกรอบทิศทางในการจัดการศึกษาทุกรูปแบบ และครอบคลุม
ผู้เรียนทุกกลุ่มเป้าหมายในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน   
 
 การจัดหลักสูตรการศึกษาข้ันพ้ืนฐานจะประสบความส 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 ) 

 หลักสูตรโรงเรียนโพธิ์ชัยชนปูถัมภ์ พ.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 จัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานในศตวรรษที่ 21 อย่างมีคุณภาพตามมาตรฐานสากล 

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 

              ในการพัฒนาผู้เรียนตามหลักสูตรโรงเรียนโพธิ์ชัยชนูปถัมภ์ พุทธศักราช 2553 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 
2561/1) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 มุ่งเน้นพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตาม
มาตรฐานที่ก าหนด  ซึ่งจะช่วยให้ผู้เรียนเกิดสมรรถนะส าคัญและคุณลักษณะอันพึงประสงค์  ดังนี้ 

สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน 

             หลักสูตรโรงเรียนโพธิ์ชัยชนูปถัมภ์ พ.ศ. 2553 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2561/1)ตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551  มุ่งให้ผู้เรียนเกิดสมรรถนะส าคัญ 5 ประการ ดังนี้ 

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

  2.ความสามารถในการคิด เป็นความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ คิดอย่างสร้างสรรค์  
การคิดอย่างมีวิจารณญาณ และการคิดเป็นระบบ เพ่ือน าไปสู่การสร้างองค์ความรู้หรือสารสนเทศเพ่ือการตัดสินใจ
เกี่ยวกับตนเองและสังคมได้อย่างเหมาะสม 

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

 4.ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต เป็นความสามารถในการน ากระบวนการต่าง ๆ ไปใช้ในการ
ด าเนินชีวิตประจ าวัน การเรียนรู้ด้วยตนเอง การเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง การท างาน และการอยู่ร่วมกันในสังคมด้วย
การสร้างเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคคล การจัดการปัญหาและความขัดแย้งต่าง ๆ อย่างเหมาะสม การ
ปรับตัวให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมและสภาพแวดล้อม และการรู้จักหลีกเลี่ยงพฤติกรรมไม่พึงประสงค์ที่
ส่งผลกระทบต่อตนเองและผู้อื่น 
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 5.ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีเป็นความสามารถในการเลือก และใช้ เทคโนโลยีด้านต่าง ๆ                
และ มีทักษะกระบวนการทางเทคโนโลยี เพ่ือการพัฒนาตนเองและสังคมในด้านการเรียนรู้ สื่อสาร การท างาน                         
การแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ ถูกต้อง เหมาะสม และมีคุณธรรม 

คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน 

                หลักสูตรโรงเรียนโพธิ์ชัยชนูปถัมภ์ พ.ศ.2553 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2561/1) ตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ เพื่อให้สามารถอยู่ร่วมกับ
ผู้อื่นในสังคมได้อย่างมีความสุข 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 ” 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

                   หลักสูตรโรงเรียนโพธิ์ชัยชนูปถัมภ์  พ.ศ. 2553 ( ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2561/1 ) 
5 
 

 

 
 
 
 
 

สาระและมาตรฐานการเรียนรู้ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

สาระท่ี1วิทยาศาสตร์ชีวภาพ 

 

มาตรฐาน ว1.1  เข้าใจความหลากหลายของระบบนิเวศความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งไม่มีชีวิตกับสิ่งมีชีวิตและ
ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตกับสิ่งมีชีวิตต่างๆในระบบนิเวศการถ่ายทอดพลังงานการ
เปลี่ยนแปลงแทนที่ในระบบนิเวศความหมายของประชากรปัญหาและผลกระทบที่มีต่อ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแนวทางในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและการแก้ไข
ปัญหาสิ่งแวดล้อมรวมทั้งน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ 

มาตรฐาน ว1.2 เข้าใจสมบัติของสิ่งมีชีวิตหน่วยพื้นฐานของสิ่งมีชีวิตการล าเลียงสารเข้าและออกจากเซลล์
ความสัมพันธ์ของโครงสร้างและหน้าที่ของระบบต่างๆของสัตว์และมนุษย์ที่ท างานสัมพันธ์กัน
ความสัมพันธ์ของโครงสร้างและหน้าที่ของอวัยวะต่างๆของพืชที่ท างานสัมพันธ์กันรวมทั้งน า
ความรู้ไปใช้ประโยชน์ 

มาตรฐาน ว1.3 เข้าใจกระบวนการและความส าคัญของการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมสารพันธุกรรมการ
เปลี่ยนแปลงทางพันธุกรรมที่มีผลต่อสิ่งมีชีวิตความหลากหลายทางชีวภาพและวิวัฒนาการของ
สิ่งมีชีวิตรวมทั้งน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ 

สาระท่ี 2 วิทยาศาสตร์กายภาพ 

มาตรฐาน ว2.1 เข้าใจสมบัติของสสารองค์ประกอบของสสารความสัมพันธ์ระหว่างสมบัติของสสารกับโครงสร้าง
และแรงยึดเหนี่ยวระหว่างอนุภาคหลักและธรรมชาติของการเปลี่ยนแปลงสถานะของสสารการ
เกิดสารละลายและการเกิดปฏิกิริยาเคมี 

มาตรฐาน ว2.2 เข้าใจธรรมชาติของแรงในชีวิตประจ าวันผลของแรงที่กระท าต่อวัตถุลักษณะการเคลื่อนที่แบบ
ต่างๆของวัตถุรวมทั้งน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ 

มาตรฐาน ว2.3 เข้าใจความหมายของพลังงานการเปลี่ยนแปลงและการถ่ายโอนพลังงานปฏิสัมพันธ์ระหว่างสสาร
และพลังงานพลังงานในชีวิตประจ าวันธรรมชาติของคลื่นปรากฏการณ์ที่เก่ียวข้องกับเสียงแสง
และคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ารวมทั้งน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ 

 
สาระท่ี 3 วิทยาศาสตร์โลกและอวกาศ 
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มาตรฐาน ว3.1  เข้าใจองค์ประกอบลักษณะกระบวนการเกิดและวิวัฒนาการของเอกภพกาแล็กซีดาวฤกษ์และ
ระบบสุริยะรวมทั้งปฏิสัมพันธ์ภายในระบบสุริยะที่ส่งผลต่อสิ่งมีชีวิตและการประยุกต์ใช้
เทคโนโลยีอวกาศ 

มาตรฐาน ว3.2  เข้าใจองค์ประกอบและความสัมพันธ์ของระบบโลกกระบวนการเปลี่ยนแปลงภายในโลกและ                        
บนผิวโลกธรณีพิบัติภัยกระบวนการเปลี่ยนแปลงลมฟ้าอากาศและภูมิอากาศโลกรวมทั้งผลต่อ
สิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม 

สาระท่ี 4  เทคโนโลยี 
 
มาตรฐาน ว 4.1      เข้าใจแนวคิดหลักของเทคโนโลยีเพ่ือการด ารงชีวิตในสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว

ใช้ความรู้และทักษะทางด้านวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์และศาสตร์อ่ืนๆเพื่อแก้ปัญหาหรือ
พัฒนางานอย่างมีความคิดสร้างสรรค์ด้วยกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรมเลือกใช้
เทคโนโลยีอย่างเหมาะสมโดยค านึงถึงผลกระทบต่อชีวิตสังคมและสิ่งแวดล้อม 

มาตรฐานว 4.2      เข้าใจและใช้แนวคิดเชิงค านวณในการแก้ปัญหาที่พบในชีวิตจริงอย่างเป็นขั้นตอนและเป็น  
ระบบใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการเรียนรู้การท างานและการแก้ปัญหาได้
อย่างมีประสิทธิภาพรู้เท่าทันและมีจริยธรรม 
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โครงสร้างเวลาเรียน 
หลักสูตรโรงเรียนโพธิ์ชัยชนูปถัมภ์พ.ศ. 2553(ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2561/1)  

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช2551  ก าหนดกรอบโครงสร้างเวลาเรียน ดังนี้ 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู/้กิจกรรม 

เวลาเรียน 

ระดับมัธยมศึกษาตอนตน้ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

ม.1 ม.2 ม.3 ม.4-6 

กลุ่มสาระการเรียนรู ้  

รายวิชาพ้ืนฐาน 

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

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

วิทยาศาสตร ์
เทคโนโลย ี

120 (3 นก) 
40 (1 นก) 

120 (3 นก) 
40 (1 นก) 

120 (3 นก) 
40 (1 นก) 

160(4 นก) 
120 (3 นก) 

สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
ประวัติศาสตร ์
 

120 (3 นก) 
40 (1 นก) 

120 (3 นก) 
40 (1 นก) 

120 (3 นก) 
40 (1 นก) 

240 (6 นก) 
80 (2 นก) 

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

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

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

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

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

     รายวิชาเพ่ิมเติม ปีละไม่น้อยกว่า  200ชม. 
(ไม่น้อยกว่า 5นก) 

ไม่น้อยกว่า1,600 ชม.: 
(ไม่น้อยกว่า 40นก) 

40 นก หน้าท่ีพลเมือง ต้องเรียน  120 (3 นก) 

40 (1 นก) 

40 (1 นก) 

ต้องเรียน  80 (2 นก) 

การศึกษาค้นคว้าอิสระ (IS) ต้องเรียน80 (2 นก) 

80 (2 นก) 

ต้องเรียน80 (2 นก) 

กจิกรรมพัฒนาผู้เรียน  

- กิจกรรมแนะแนว 
- กิจกรรมนักเรียน 
- กิจกรรมเพื่อสังคมและบริการสังคม 

 

 

สาธารณประโยชน์ 

 

120 

 

 

 

 

120 

 

 

 

 

120 

 

 

 

 

360 

 

 

 

รวมเวลากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 120 120 120 360 

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

การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช2551 
ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นห้องเรียนปกติ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
มัธยมศึกษาปีท่ี 1 มัธยมศึกษาปีท่ี 2 มัธยมศึกษาปีท่ี 3 

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

1. รายวิชาพ้ืนฐาน               

1.1 ภาษาไทย 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 9.0 

1.2 คณติศาสตร ์ 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 9.0 

1.3 วิทยาศาสตร ์ 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 9.0 

- เทคโนโลย ี 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 3.0 

1.4สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 9.0 

- ประวัติศาสตร ์ 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 3.0 

1.5 สุขศึกษา 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 3.0 

- พลศึกษา 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 3.0 

1.6 ศิลปะ 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 6.0 

1.7 การงานอาชีพ 0.5 0.5  0.5 0.5  0.5 0.5  3.0 

1.8 ภาษาตา่งประเทศ 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 9.0 

รวมหน่วยกิตวิชาพ้ืนฐาน 11.0 11.0 11.0 11.0 11.0 11.0 66.0 

2. รายวิชาเพ่ิมเติม               

   2.1 หน้าท่ีพลเมือง 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 3.0 

   2.2 เลือก 2.0 2.0 1.0 1.0 2.0 2.0 10.0 

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

   2.4ภาษาจีน 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 3.0 

รวมหน่วยกิตวิชาเพ่ิมเติม 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 18.0 

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

ตามหลักสตูรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 
ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นห้องเรียนพิเศษ (Gifted Program) 

 กลุ่มสาระการเรียนรู้ มัธยมศึกษาปีท่ี 1 มัธยมศึกษาปีท่ี 2 มัธยมศึกษาปีท่ี 3 รวม 

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

1. รายวิชาพ้ืนฐาน               

1.1 ภาษาไทย 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 9.0 

1.2 คณติศาสตร ์ 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 9.0 

1.3 วิทยาศาสตร ์ 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 9.0 

 - เทคโนโลย ี 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 3.0 

1.4สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 9.0 

 - ประวตัิศาสตร ์ 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 3.0 

1.5 สุขศึกษา 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 3.0 

  - พลศึกษา 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 3.0 

1.6 ศิลปะ 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 6.0 

1.7 การงานอาชีพ 0.5 0.5  0.5 0.5  0.5 0.5  3.0 

1.8 ภาษาตา่งประเทศ 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 9.0 

รวมหน่วยกิตวิชาพ้ืนฐาน 11.0 11.0 11.0 11.0 11.0 11.0 66.0 

2. รายวิชาเพ่ิมเติม               

  2.1 หน้าท่ีพลเมือง 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 3.0 

  2.2 คณิตศาสตร ์ 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 6.0 

  2.3 วิทยาศาสตร ์ 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 6.0 

  2.4 ภาษาอังกฤษ 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 6.0 

  2.5 เลือก 1.0 1.0 
  

1.0 1.0 4.0 

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

  2.7ภาษาจีน 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 3.0 

รวมหน่วยกิตวิชาเพ่ิมเติม 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 30.0 

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

แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ -  คณิตศาสตร์ ห้องเรียนปกติ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
มัธยมศึกษาปีท่ี 4 มัธยมศึกษาปีท่ี 5 มัธยมศึกษาปีท่ี 6 

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

1. รายวิชาพ้ืนฐาน               

  1.1 ภาษาไทย 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 6.0 

  1.2 คณิตศาสตร ์ 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 6.0 

  1.3 วิทยาศาสตร ์ 1.0 -  1.0 1.0 1.0 - 4.0 

      -  เทคโนโลย ี 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 3.0 

  1.4 สังคมศึกษาฯ 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 6.0 

      - ประวตัิศาสตร ์ -  0.5  0.5 0.5 - 0.5 2.0 

  1.5สุข/พลศึกษา 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 3.0 

  1.6ศิลปะ 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 3.0 

  1.7การงานอาชีพ 0.5 0.5 - - 0.5 0.5 2.0 

  1.8ภาษาต่างประเทศ 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 6.0 

รวมหน่วยกิตวิชาพ้ืนฐาน 7.0 6.5 7.0 7.0 7.0 6.5 41.0 

2. รายวิชาเพ่ิมเติม               

2.1 หน้าท่ีพลเมือง 0.5 0.5  
 

 
0.5 0.5 2.0 

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

2.3 คณติศาสตร ์ 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 9.0 

2.4 วิทยาศาสตร ์               

    2.4.1 ฟิสิกส ์ 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 12.0 

    2.4.2 เคม ี 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 9.0 

    2.4.3 ชีววิทยา 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 9.0 

    2.4.4 เลือก - - 0.5 0.5 
 

1.0 2.0 

2.5 ภาษาตา่งประเทศ               

    2.5.1 ภาษาอังกฤษ -  1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 5.0 

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

แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ -  คณิตศาสตร์ ห้องเรียนพิเศษ (Gifted Program) 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
มัธยมศึกษาปีท่ี 4 มัธยมศึกษาปีท่ี 5 มัธยมศึกษาปีท่ี 6 

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

1. รายวิชาพ้ืนฐาน               

  1.1 ภาษาไทย 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 6.0 

  1.2 คณิตศาสตร ์ 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 6.0 

  1.3 วิทยาศาสตร ์ 1.0 -  1.0 1.0 1.0 - 4.0 

      -  เทคโนโลย ี 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 3.0 

  1.4 สังคมศึกษาฯ 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 6.0 

      - ประวตัิศาสตร ์ -  0.5  0.5 0.5 - 0.5 2.0 

  1.5สุข/พลศึกษา 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 3.0 

  1.6ศิลปะ 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 3.0 

  1.7การงานอาชีพ 0.5 0.5 - - 0.5 0.5 2.0 

  1.8ภาษาต่างประเทศ 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 6.0 

รวมหน่วยกิตวิชาพ้ืนฐาน 7.0 6.5 7.0 7.0 7.0 6.5 41.0 

2. รายวิชาเพ่ิมเติม               

   2.1  หน้าท่ีพลเมือง 
 

0.5  0.5 0.5  
0.5 2.0 

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

   2.3 คณิตศาสตร ์ 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 9.0 

   2.4 วิทยาศาสตร ์               

       2.4.1 ฟิสิกส ์ 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 12.0 

       2.4.2 เคม ี 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 9.0 

       2.4.3 ชีววิทยา 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 9.0 

2.4.4 เลือก     1.0 1.0  1.0   1.0  4.0 

   2.5 ภาษาต่างประเทศ 
       

       2.5.1 ภาษาอังกฤษ 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 6.0 

       2.5.2 ภาษาจีน 0.5 0.5 -  - 0.5 0.5 2.0 

รวมหน่วยกิตวิชาเพ่ิมเติม 9.0 9.5 9.0 9.0 9.0 9.5 55.0 

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

แผนการเรียนภาษา – ศิลป์  

กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
มัธยมศึกษาปีท่ี 4 มัธยมศึกษาปีท่ี 5 มัธยมศึกษาปีท่ี 6 

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

1. รายวิชาพ้ืนฐาน               

  1.1 ภาษาไทย 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 6.0 

  1.2 คณิตศาสตร ์ 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 6.0 

  1.3 วิทยาศาสตร ์ 1.0 -  1.0 1.0 1.0 - 4.0 

      -  เทคโนโลย ี 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 3.0 

  1.4 สังคมศึกษาฯ 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 6.0 

      - ประวตัิศาสตร ์ -  0.5  0.5 0.5 - 0.5 2.0 

  1.5สุข/พลศึกษา 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 3.0 

  1.6ศิลปะ 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 3.0 

  1.7การงานอาชีพ 0.5 0.5 - - 0.5 0.5 2.0 

  1.8ภาษาต่างประเทศ 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 6.0 

รวมหน่วยกิตวิชาพ้ืนฐาน 7.0 6.5 7.0 7.0 7.0 6.5 41.0 

2. รายวิชาเพ่ิมเติม               

2.1หน้าท่ีพลเมือง 
 

0.5  0.5 0.5  
0.5 2.0 

2.2การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง IS 1.0 1.0 - - - - 2.0 

2.3 ภาษาไทย 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 6.0 

2.4 สังคมศึกษา 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 6.0 

2.5 วิทยาศาสตร ์ 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 6.0 

2.6  ศิลปะ 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 6.0 

2.7  อาชีพ 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 6.0 

2.8 ภาษาต่างประเทศ               

2.8.1 ภาษาอังกฤษ 0.5 0.5 1.0 1.0 1.0 1.0 5.0 

2.8.2ภาษาจีน - - -  - 0.5 0.5 1.0 

2.9 พลศึกษา 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 3.0 

รวมหน่วยกิตวิชาเพ่ิมเติม 7.0 7.5 7.0 7.0 7.0 7.5 43.0 

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

แผนการเรียนภาษา(ทวิศึกษา) 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
มัธยมศึกษาปีท่ี 4 มัธยมศึกษาปีท่ี 5 มัธยมศึกษาปีท่ี 6 

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

1. รายวิชาพ้ืนฐาน               

  1.1 ภาษาไทย 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 6.0 

  1.2 คณิตศาสตร ์ 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 6.0 

  1.3 วิทยาศาสตร ์ 1.0 -  1.0 1.0 1.0 - 4.0 

      -  เทคโนโลย ี 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 3.0 

  1.4 สังคมศึกษาฯ 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 6.0 

      - ประวตัิศาสตร ์ -  0.5  0.5 0.5 - 0.5 2.0 

  1.5สุข/พลศึกษา 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 3.0 

  1.6ศิลปะ 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 3.0 

  1.7การงานอาชีพ 0.5 0.5 - - 0.5 0.5 2.0 

  1.8ภาษาต่างประเทศ 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 6.0 

รวมหน่วยกิตวิชาพ้ืนฐาน 7.0 6.5 7.0 7.0 7.0 6.5 41.0 

2. รายวิชาเพ่ิมเติม               

2.1หน้าท่ีพลเมือง 
 

0.5  0.5 0.5  
0.5 2.0 

2.2การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง IS 1.0 1.0 - - - - 2.0 

2.3 ภาษาไทย 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 6.0 

2.4 สังคมศึกษา 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 6.0 

2.5 วิทยาศาสตร ์ 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 6.0 

2.6  ศิลปะ 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 6.0 

2.7  อาชีพ 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 6.0 

2.8 ภาษาต่างประเทศ               

2.8.1 ภาษาอังกฤษ 0.5 0.5 1.0 1.0 1.0 1.0 5.0 

2.8.2ภาษาจีน - - -  - 0.5 0.5 1.0 

2.9 พลศึกษา 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 3.0 

รวมหน่วยกิตวิชาเพ่ิมเติม 7.0 7.5 7.0 7.0 7.0 7.5 43.0 

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

 (ห้องเรียนปกต)ิ 
 

  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่1(ภาคเรียนที่1)  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่1(ภาคเรียนที่2)  
    

เวลาเรียน 
   เวลาเรียน  

  
รายวิชา/กิจกรรม 

  
รายวิชา/กิจกรรม 

 
หน่วยกิต 

 
   

หน่วยกิต (ชม. 
   

       
(ชม.) 

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

(ห้องเรียนปกต)ิ 
 
 
  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่2(ภาคเรียนที่1)  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่2(ภาคเรียนที่2)  
  

รายวิชา/กิจกรรม 
 เวลาเรียน  

รายวิชา/กิจกรรม 
 เวลาเรียน  

   
หน วยกิต (ชม. 

  
หน วยกิต (ชม.) 

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

(ห้องเรียนปกต)ิ  
  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่3(ภาคเรียนที่1)  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่3(ภาคเรียนที่2)  
  

รายวิชา/กิจกรรม 
 เวลาเรียน  

รายวิชา/กิจกรรม 
 เวลาเรียน  

   
หน่วยกิต (ชม. 

  
หน่วยกิต (ชม.) 

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

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

เวลาเรียน 
   เวลาเรียน  

  
รายวิชา/กิจกรรม 

  
รายวิชา/กิจกรรม 

 
หน วยกิต 

 
   

หน วยกิต (ชม. 
   

       
(ชม.) 

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

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

รายวิชา/กิจกรรม 
 เวลาเรียน  

รายวิชา/กิจกรรม 
 เวลาเรียน  

   
หน่วยกิต (ชม. 

  
หน่วยกิต (ชม.) 

 
        
  รายวิชาพื้นฐาน  11.0(440) รายวิชาพื้นฐาน  11.0(440)  
  ท22101 ภาษาไทย 3 1.5(60) ท22102ภาษาไทย 4 1.5(60)  
  ค22101 คณิตศาสตร3์ 1.5(60) ค22102 คณิตศาสตร์4 1.5(60)  
  ว22101 วิทยาศาสตร์3 1.5(60) ว22102 วิทยาศาสตร์4 1.5(60)  
  ว22103 การออกแบบและเทคโนโลยี2 0.5 (20) ว22104 วิทยาการค านวณ2 0.5 (20)  
  ส22101 สังคมศึกษา3 1.5(60) ส22102 สังคมศึกษา4 1.5(60)  
  ส22103 ประวัติศาสตร ์ 0.5 (20) ส22104 ประวัติศาสตร์ 0.5 (20)  
  พ22101 สุขศึกษาและพลศึกษา 1.0 (40) พ22102 สุขศึกษาและพลศึกษา 1.0 (40)  
  ศ22101 ศิลปะ 1.0 (40) ศ22102 ศิลปะ 1.0 (40)  
  ง22101การงานอาชีพ 0.5 (20) ง22102 การงานอาชีพ 0.5 (20)  
  อ22101ภาษาอังกฤษ3 1.5 (60) อ22102ภาษาอังกฤษ4 1.5 (60)  
  รายวิชาเพิ่มเติม  5.0 (200) รายวิชาเพิ่มเติม  5.0 (200)  
  ส22233 หน้าที่พลเมือง 0.5 (20) ส22234 หน้าที่พลเมือง 0.5 (20)  
  ค30203 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม3 1.0 (40) ค30204 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม4 1.0 (40)  
  I20201 การศึกษาค้นคว้า 1.0 (40) I20202 การสื่อสาร 1.0 (40)  
  และสร้างองค์ความรู้:IS1   และการน าเสนอ: IS2    
  ว...(เลือกวิทยาศาสตร์รายวชิาเพิ่มเติม) 1.0 (40) ว...(เลือกวิทยาศาสตร์รายวชิาเพิ่มเติม) 1.0 (40)  
  อ...(เลือกภาษาอังกฤษรายวิชาเพิ่มเติม) 1.0 (40) อ...(เลือกภาษาอังกฤษรายวิชาเพิ่มเติม) 1.0 (40)  
  จ22201 ภาษาจนีเบื้องต้น 3 0.5 (20) จ22202 ภาษาจนีเบื้องต้น 4 0.5 (20)  
  รวมหน่วยกิต-ชม.  16.0(640) รวมหน่วยกิต-ชม.  16.0(640)  
  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  0.0 (70) กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  0.0 (70)  
  ก22901 แนะแนว 0.0 (20) ก22902 แนะแนว 0.0 (20)  
  ก22903 ลูกเสือ/เนตรนาร/ียุวกาชาด 0.0 (20) ก22904 ลูกเสือ/เนตรนาร/ียุวกาชา 0.0 (20)  
  ก22905 ชมรม/ชุมนุม 0.0 (20) ก22906 ชมรม/ชุมนุม 0.0 (20)  
  กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ 0.0 (10) กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ 0.0 (10)  
  รวมเวลาเรียน  710ชม.  รวมเวลาเรียน  710ชม.  
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โครงสร้างหลักสูตรโรงเรียนโพธิ์ชัยชนูปถัมภ์พ.ศ. 2553 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2561/1)  
 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช2551 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 

(ห้องเรียนพิเศษ:Gifted Program) 
 
 
 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่3(ภาคเรียนที่1)  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่3(ภาคเรียนที่2)  
 

รายวิชา/กิจกรรม 
 เวลาเรียน  

รายวิชา/กิจกรรม 
 เวลาเรียน  

  
หน่วยกิต (ชม. 

  
หน่วยกิต (ชม.) 

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

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

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

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

1.0 (40) 
 I30202 การสื่อสาร 

1.0 (40) 
  

  
และสร้างองค ์วามรู:้IS1 

   
และการน าเสนอ: IS2 

  
                         
          
  ค31201 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม1  1.5 (60)  ค31202 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม2 1.5 (60)   
  ว30201 ฟิสิกส์1  2.0 (80)  ว30202 ฟิสิกส์2 2.0 (80)   
  ว30221 เคมี1  1.5 (60)  ว30222 เคมี 2 1.5 (60)   
  ว30241 ชีววิทยา1  1.5 (60)  ว30242 ชีววิทยา2 1.5 (60)   
       อ30201 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร1 1.0 (40)   
  จ 30201 ภาษาจนี  0.5 (20)  จ30202 ภาษาจนี 0.5 (20)   
  รวมหน่วยกิต-ชั่วโมง  15.0 (600)  รวมหน่วยกิต-ชั่วโมง 15.0(600)   
  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  0.0 (70)  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 0.0 (70)   
  ก31901 แนะแนว  0.0 (20)  ก31902 แนะแนว 0.0 (20)   
  ก31903 กิจกรรมบังคับ  0.0 (20)  ก31904 กิจกรรมบังคับ 0.0 (20)   
  ก31905 ชมรม/ชุมนุม  0.0 (20)  ก31906 ชมรม/ชุมนุม 0.0 (20)   
  กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์  0.0 (10)  กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ 0.0 (10)   
   รวมเวลาเรียน  670ชม.   รวมเวลาเรียน 670ชม.   
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โครงสร้างหลักสูตรโรงเรียนโพธิ์ชัยชนูปถัมภ์พ.ศ. 2553 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2561/1)  
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช2551 ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย แผน 

วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์(ห้องเรียนปกติ) 
 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่5(ภาคเรียนที่1) ชั้นมัธยมศกึษาปทีี5่(ภาคเรียนที2่)   

รายวิชา/กิจกรรม 
เวลาเรียน 

รายวิชา/กิจกรรม 
เวลาเรียน  

หน่วยกิต หน่วยกิต 
 

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

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

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

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

1.0 (40) 
 I30202 การสื่อสาร 

1.0 (40) 
  

  
และสร้างองค ์วามรู:้IS 1 

   
และการน าเสนอ: IS2 

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

แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ห้องเรียนพิเศษGifted( Program) 
 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่5(ภาคเรียนที่1) ชั้นมัธยมศกึษาปทีี5่(ภาคเรียนที2่)   

รายวิชา/กิจกรรม 
เวลาเรียน 

รายวิชา/กิจกรรม 
เวลาเรียน  

หน่วยกิต หน่วยกิต 
 

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

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

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

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

 
 

 



 
 

                   หลักสูตรโรงเรียนโพธิ์ชัยชนูปถัมภ์  พ.ศ. 2553 ( ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2561/1 ) 
26 
 

 

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

 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช2551 ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 
แผนการเรียนภาษา - ศิลป์ 

  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่4(ภาคเรียนที่1)  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่4(ภาคเรียนที่2)  
  รายวิชา/กิจกรรม  

หน่วยกิต(ชม 
 รายวิชา/กิจกรรม  

หน่วยกิต (ชม 
 

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

1.0 (40) 
 I30202 การสื่อสาร 

1.0 (40) 
  

  
และสร้างองค ์วามรู:้IS 1 

  
และการน าเสนอ: IS2 

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

แผนการเรียนภาษา - ศิลป์ 
 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่5(ภาคเรียนที่1) ชั้นมัธยมศกึษาปทีี5่(ภาคเรียนที2่)   

รายวิชา/กิจกรรม 
เวลาเรียน 

รายวิชา/กิจกรรม 
เวลาเรียน  

หน่วยกิต หน่วยกิต 
 

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

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

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

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

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

หน่วยกิต(ชม 
 รายวิชา/กิจกรรม  

หน่วยกิต (ชม 
 

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

1.0 (40) 
 I30202 การสื่อสาร 

1.0 (40) 
  

  
และสร้างองค ์วามรู:้IS 1 

  
และการน าเสนอ: IS2 

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

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์                
และเทคโนโลยี 
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กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 

วิชาพื้นฐาน 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 
ว21101  วิทยาศาสตร์ 1    3 ชั่วโมง / สัปดาห์ 1.5 หน่วยกิต จ านวน 60 ชั่วโมง   
ว21103 การออกแบบและเทคโนโลยี 1    1  ชั่วโมง / สัปดาห์ 0.5 หน่วยกิต จ านวน 20 ชั่วโมง 
ว21102  วิทยาศาสตร์ 2   3 ชั่วโมง / สัปดาห์ 1.5 หน่วยกิต จ านวน 60 ชั่วโมง   
ว21104 วิทยาการค านวณ 1          1  ชั่วโมง / สัปดาห์ 0.5 หน่วยกิต จ านวน 20 ชั่วโมง 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2 
ว22101  วิทยาศาสตร์ 3             3  ชั่วโมง / สัปดาห์ 1.5 หน่วยกิต จ านวน 60 ชั่วโมง   
ว22103 การออกแบบและเทคโนโลยี 2    1  ชั่วโมง / สัปดาห์ 0.5 หน่วยกิต จ านวน 20 ชั่วโมง 
ว22102  วิทยาศาสตร์ 4             3  ชั่วโมง / สัปดาห์ 1.5 หน่วยกิต จ านวน 60 ชั่วโมง   
ว22104 วิทยาการค านวณ 2         1  ชั่วโมง / สัปดาห์ 0.5 หน่วยกิต จ านวน 20 ชั่วโมง 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 
ว23101  วิทยาศาสตร์ 5   3  ชั่วโมง / สัปดาห์ 1.5 หน่วยกิต จ านวน 60 ชั่วโมง   
ว23103 การออกแบบและเทคโนโลยี 3    1  ชั่วโมง / สัปดาห์ 0.5 หน่วยกิต จ านวน 20 ชั่วโมง 
ว23102  วิทยาศาสตร์ 6             3 ชั่วโมง / สัปดาห์ 1.5 หน่วยกิต จ านวน 60 ชั่วโมง   
ว23104 วิทยาการค านวณ 3          1  ชั่วโมง / สัปดาห์ 0.5 หน่วยกิต จ านวน 20 ชั่วโมง 
รายวิชาเพิ่มเติม 
ว20201 ทักษะกระบวนการวิทยาศาสตร์ 1  2  ชั่วโมง / สปัดาห์ 1.0 หน่วยกิต จ านวน  40 ชั่วโมง 
ว20202  ทักษะกระบวนการวิทยาศาสตร์2  2  ชั่วโมง / สปัดาห์ 1.0 หน่วยกิต จ านวน  40 ชั่วโมง 
ว20203  เริ่มต้นกับโครงงานวิทยาศาสตร์  2  ชั่วโมง / สัปดาห์ 1.0 หน่วยกิต จ านวน  40 ชั่วโมง 
ว20204  โครงงานวิทยาศาสตร์             2  ชั่วโมง / สัปดาห์ 1.0 หน่วยกิต จ านวน  40 ชั่วโมง 
ว20205  นาโนเทคโนโลยีเบื้องต้น             2  ชั่วโมง / สัปดาห์ 1.0 หน่วยกิต จ านวน  40 ชั่วโมง 
ว20206  อิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น               2  ชัว่โมง / สปัดาห์ 1.0 หน่วยกิต จ านวน  40 ชั่วโมง 
ว20207  วิทยาศาสตร์การอาหาร              2  ชัว่โมง / สปัดาห์ 1.0 หน่วยกิต จ านวน  40 ชั่วโมง            
ว20208 วิทยาศาสตร์สุขภาพ                   2  ชัว่โมง / สปัดาห์ 1.0 หน่วยกิต จ านวน  40 ชั่วโมง          
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กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

วิชาพื้นฐาน 

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 
ว31101 วิทยาศาสตร์ชีวภาพ   2  ชั่วโมง / สัปดาห์ 1.0 หน่วยกิต จ านวน 40 ชั่วโมง 
ว32101 การออกแบบและเทคโนโลยี 1 1 ชั่วโมง / สัปดาห์ 0.5 หน่วยกิต จ านวน 20 ชั่วโมง   
ว33101 วิทยาการค านวณ 1            1 ชั่วโมง / สัปดาห์ 0.5 หน่วยกิต จ านวน  20 ชั่วโมง   
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 5 
ว32101วิทยาศาสตร์ภายภาพ(เคมี) 2 ชั่วโมง / สัปดาห์ 1.0 หน่วยกิต จ านวน  40 ชั่วโมง   
ว32102 วิทยาศาสตร์กายภาพ(ฟิสิกส์) 2 ชั่วโมง / สัปดาห์ 1.0 หน่วยกิต จ านวน  40 ชั่วโมง 
ว32103 การออกแบบและเทคโนโลยี 2 1 ชั่วโมง / สัปดาห์ 0.5 หน่วยกิต จ านวน  20 ชั่วโมง   
ว32104 วิทยาการค านวณ 2            1 ชั่วโมง / สัปดาห์ 0.5 หน่วยกิต จ านวน  20 ชั่วโมง   
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6 
ว33101 วิทยาศาสตร์โลกและอวกาศ 2 ชั่วโมง / สัปดาห์ 1.0 หน่วยกิต จ านวน  40 ชั่วโมง   
ว33103 การออกแบบและเทคโนโลยี 3 1 ชั่วโมง / สัปดาห์ 0.5 หน่วยกิต จ านวน  20 ชั่วโมง   
ว33104 วิทยาการค านวณ 3              1 ชั่วโมง / สัปดาห์ 0.5 หน่วยกิต จ านวน  20 ชั่วโมง   

วิชาเพิ่มเติม 

ว30201 ฟิสิกส์ 1       4  ชั่วโมง / สัปดาห์ 2.0 หน่วยกิต จ านวน  80 ชั่วโมง 
ว30202 ฟิสิกส์ 2       4  ชั่วโมง / สัปดาห์ 2.0 หน่วยกิต จ านวน  80 ชั่วโมง 
ว30203 ฟิสิกส์ 3       4  ชั่วโมง / สัปดาห์ 2.0 หน่วยกิต จ านวน  80 ชั่วโมง 
ว30204 ฟิสิกส์ 4       4  ชั่วโมง / สัปดาห์ 2.0 หน่วยกิต จ านวน  80 ชั่วโมง 
ว30205 ฟิสิกส์ 5       4  ชั่วโมง / สัปดาห์ 2.0 หน่วยกิต จ านวน  80 ชั่วโมง 
ว30206 ฟิสิกส์ 6       4  ชั่วโมง / สัปดาห์ 2.0 หน่วยกิต จ านวน  80 ชั่วโมง 
ว30221 เคมี 1               3  ชั่วโมง / สัปดาห์ 1.5 หน่วยกิต จ านวน  60 ชั่วโมง   
ว30222 เคมี 2                  3 ชั่วโมง / สัปดาห์ 1.5 หน่วยกิต จ านวน  60 ชั่วโมง   
ว30223 เคมี 3                  3 ชั่วโมง / สัปดาห์ 1.5 หน่วยกิต จ านวน  60 ชั่วโมง   
ว30224 เคมี 4                     3  ชั่วโมง / สัปดาห์ 1.5 หน่วยกิต จ านวน  60 ชั่วโมง   
ว30225 เคมี 5                 3 ชั่วโมง / สัปดาห์ 1.5 หน่วยกิต จ านวน  60 ชั่วโมง   
ว30226 เคมี 6                 3 ชั่วโมง / สัปดาห์ 1.5 หน่วยกิต จ านวน  60 ชั่วโมง   
ว30241 ชีววิทยา 1                  3 ชั่วโมง / สัปดาห์ 1.5 หน่วยกิต จ านวน  60 ชั่วโมง   
ว30242 ชีววิทยา 2                  3 ชั่วโมง / สัปดาห์ 1.5 หน่วยกิต จ านวน  60 ชั่วโมง   
ว30243 ชีววิทยา 3                  3 ชั่วโมง / สัปดาห์ 1.5 หน่วยกิต จ านวน  60 ชั่วโมง   
ว30244 ชีววิทยา 4         3 ชั่วโมง / สัปดาห์ 1.5 หน่วยกิต จ านวน  60 ชั่วโมง   
ว30245 ชีววิทยา 5         3 ชั่วโมง / สัปดาห์ 1.5 หน่วยกิต จ านวน  60 ชั่วโมง   
ว30246 ชีววิทยา 6                  3 ชั่วโมง / สัปดาห์ 1.5 หน่วยกิต จ านวน  60 ชั่วโมง   
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 วิชาเพิ่มเติม 
ว30281    วิทยาศาสตร์กายภาพ 1           2  ชัว่โมง / สปัดาห์ 1.0  หน่วยกิต จ านวน  40 ชั่วโมง                     
ว30282    วิทยาศาสตร์กายภาพ 2           2  ชัว่โมง / สปัดาห์ 1.0  หน่วยกิต จ านวน  40 ชั่วโมง 
ว30283    เทคนิคปฏิบัติการวิทยาศาสตร์1  2  ชั่วโมง / สปัดาห์ 1.0  หน่วยกิต จ านวน  40 ชั่วโมง                
ว30284    เทคนิคปฏิบัติการวิทยาศาสตร์2  2  ชั่วโมง / สปัดาห์ 1.0  หน่วยกิต จ านวน  40 ชั่วโมง 
ว30285    โครงงานวิทยาศาสตร์ 1           2  ชั่วโมง / สปัดาห์ 1.0  หน่วยกิต จ านวน  40 ชั่วโมง 
ว30286    โครงงานวิทยาศาสตร์ 2           2  ชั่วโมง / สปัดาห์ 1.0  หน่วยกิต จ านวน  40 ชั่วโมง 
ว30287    สิ่งมีชีวิตกับสิ่งแวดล้อม            2  ชั่วโมง / สปัดาห์ 1.0  หน่วยกิต จ านวน  40 ชั่วโมง 
ว30288    พฤกษศาสตร์ท้องถิ่น               2  ชั่วโมง / สปัดาห์ 1.0  หน่วยกิต จ านวน  40 ชั่วโมง 
ว30289    วิทยาศาสตร์การกีฬา               1  ชั่วโมง / สัปดาห์ 0.5  หน่วยกิต จ านวน  20 ชั่วโมง 
ว30290    ธรณีวิทยา                                    1  ชั่วโมง / สปัดาห์ 0.5  หน่วยกิต จ านวน  20 ชั่วโมง 
ว30291   เอกภพ กาแลกซี่ และระบบสุริยะ1  ชั่วโมง / สปัดาห์ 0.5  หน่วยกิต จ านวน  20 ชั่วโมง 
ว30292   ระเบียบวิธีวิจัยเบื้องต้น             1  ชั่วโมง / สปัดาห์ 0.5  หน่วยกิต จ านวน  20 ชั่วโมง 
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ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 
ค าอภิบายรายวิชาพื้นฐาน 

ว21101  วิทยาศาสตร์ 1                                        กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1  ภาคเรยีนที่ 1                               เวลา 60  ชั่วโมง    1.5  หน่วยกิต 

 

 ศึกษาวิเคราะห์ความแตกต่างของลักษณะของเซลล์ของสิ่งมีชีวิตเซลล์เดียวและเซลล์ของสิ่งมีชีวิตหลาย
เซลล์  เปรียบเทียบส่วนประกอบของเซลล์พืชและเซลล์สัตว์  หน้าที่ของส่วนประกอบของเซลล์พืชและเซลล์สัตว์  
กระบวนการสารผ่านเซลล์โดยการแพร่และออสโมซิส  ปัจจัยที่จ าเป็นต่อการสังเคราะห์ด้วยแสงของพืช  ผลที่ได้
จากการสังเคราะห์ด้วยแสงของพืช  ความส าคัญของกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงของพืชต่อสิ่งมีชีวิตและ
สิ่งแวดล้อม  กลุ่มเซลล์ที่เกี่ยวข้องกับการล าเลียงน้ า  ล าเลียงอาหารของพืช  โครงสร้างของดอก  กระบวนการ
สืบพันธุ์แบบอาศัยเพศและไม่อาศัยเพศของพืช  การตอบสนองของพืชต่อแสง  น้ าและการสัมผัส   หลักการและ
ผลของการใช้เทคโนโลยีชีวภาพในการขยายพันธุ์  ปรับปรุงพันธุ์  เพ่ิมผลผลิต  ของพืชและสามารถน าความรู้ไปใช้
ประโยชน์  จ าแนกสารโดยใช้เนื้อสาร  ขนาดอนุภาคเป็นเกณฑ์  สมบัติของสารและการเปลี่ยนสถานะของสาร    
สมบัติความเป็นกรด-เบส  ของสารละลาย  ตรวจสอบค่า  pH  ของสารละลาย  วิธีเตรียมสารละลายที่มีความ
เข้มข้นเป็นร้อยละ  ปัจจัยที่มีผลต่อการเปลี่ยนสถานะและการละลายของสาร  และน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ใน
ชีวิตประจ าวัน  ให้เกิดความปลอดภัยต่อตนเองและสิ่งแวดล้อม 
 โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์  การสืบเสาะหาความรู้  การส ารวจตรวจสอบ  การสืบค้นข้อมูล  
บันทึก  จัดกลุ่มข้อมูล  และการอภิปรายเพ่ือให้เกิดความรู้  ความคิด  ความเข้าใจ  สามารถน าเสนอสื่อสารสิ่งที่
เรียนรู้  มีความสามารถในการตัดสินใจ  เห็นคุณค่าของการน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจ าวัน  มีจิต
วิทยาศาสตร์  คุณธรรม  จริยธรรม  และค่านิยมท่ีเหมาะสม 
 
มาตรฐานและตัวชี้วัด รวมทั้งหมด  29  ตัวชี้วัด 

 
ว 1.1 ม.1/1 , ม.1/2 , ม.1/3 , ม.1/4 , ม.1/5 , ม.1/6 , ม. 1/7 , ม.1/8 , ม.1/9 , ม.1/10 , ม.1/11  
 ม.1/12 , ม.1/13 
ว 3.1 ม.1/1 , ม.1/2 , ม.1/3 , ม.1/4 
ว 3.2 ม.1/1 , ม.1/2 , ม.1/3  
ว 8.1 ม.1/1 , ม.1/2 , ม.1/3 , ม.1/4 , ม.1/5 , ม.1/6 , ม. 1/7 , ม.1/8 , ม.1/9 
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ค าอภิบายรายวิชาพื้นฐาน 
ว 21102  วิทยาศาสตร์ 2                                       กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1  ภาคเรยีนที่ 2                              เวลา 60  ชั่วโมง    1.5  หน่วยกิต 
 ศึกษาวิเคราะห์  ปริมาณสเกลาร์  ปริมาณเวกเตอร์  ระยะทาง  การกระจัด  อัตราเร็วในการเคลื่อนที่ของ
วัตถุ  อุณหภูมิและการวัดอุณหภูมิ  การถ่ายโอนความร้อน  การดูดกลืน  การคายความร้อน  โดยการแผ่รังสี  
สมดุลความร้อน  ผลของความร้อนต่อการขยายตัวของสาร  ความสัมพันธ์ระหว่างอุณหภูมิ  ความชื้นและความกด
อากาศที่มีผลต่อปรากฏการณ์ทางลมฟ้าอากาศ  การเกิดปรากฏการณ์ทางลมฟ้าอากาศที่มีผลต่อมนุษย์  แปล
ความหมายข้อมูลจากการพยากรณ์อากาศ  ผลของลมฟ้าอากาศต่อการด ารงชีวิตของสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม  
ปัจจัยทางธรรมชาติและการกระท าของมนุษย์ที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิของโลก  รูโหว่โอโซนและฝนกรด  
ผลของภาวะโลกร้อน  ที่มีต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม 
 โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์  การสืบเสาะหาความรู้  การส ารวจตรวจสอบ  การสืบค้นข้อมูล  
บันทึก  จัดกลุ่มข้อมูล  และการอภิปรายเพ่ือให้เกิดความรู้  ความคิด  ความเข้าใจ  สามารถน าเสนอสื่อสารสิ่งที่
เรียนรู้  มีความสามารถในการตัดสินใจ  เห็นคุณค่าของการน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจ าวัน  มีจิต
วิทยาศาสตร์  คุณธรรม  จริยธรรม  และค่านิยมท่ีเหมาะสม 
 
มาตรฐานและตัวชี้วัด รวมทั้งหมด  22  ตัวชี้วัด 

 
ว 4.1 ม.1/1 , ม.1/2  
ว 5.1 ม.1/1 , ม.1/2 , ม.1/3 , ม.1/4 
ว 6.1 ม.1/1 , ม.1/2 , ม.1/3 , ม.1/4 , ม.1/5 , ม.1/6 , ม. 1/7 
ว 8.1 ม.1/1 , ม.1/2 , ม.1/3 , ม.1/4 , ม.1/5 , ม.1/6 , ม. 1/7 , ม.1/8 , ม.1/9 
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ค าอภิบายรายวิชาพื้นฐาน 

ว22101  วิทยาศาสตร์ 3                                        กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  2 ภาคเรยีนที่ 1                               เวลา 60  ชั่วโมง    1.5  หน่วยกิต 

 
                ศึกษาวิเคราะห์โครงสร้างและการท างานของระบบต่าง ๆ ของมนุษย์ และสัตว์ ความสัมพันธ์ของระบบ
ต่าง ๆ  พฤติกรรมของมนุษย์และสัตว์ที่ตอบสนองต่อสิ่งเร้าภายนอกและภายใน  การใช้เทคโนโลยีชีวภาพในการ
ขยายพันธุ์  ปรับปรุงพันธุ์  และเพ่ิมผลผลิตของสัตว์  อาหาร  ความส าคัญของอาหาร  สารเสพติด  แนวทางใน
การป้องกันตนเองจากสารเสพติด  ธาตุและสารประกอบ   การแยกสาร  การเปลี่ยนแปลงของสารปฏิกิริยาเคมี  
ผลของสารเคมี  ปฏิกิริยาเคมีต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม 
 โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์  การสืบเสาะหาความรู้  การส ารวจตรวจสอบ  การสืบค้นข้อมูล  
บันทึก  จัดกลุ่มข้อมูล  และการอภิปรายเพื่อให้เกิดความรู้  ความคิด  ความเข้าใจ  สามารถน าเสนอ  สื่อสารสิ่งที่
เรียนรู้  มีความสามารถในการตัดสินใจ  เห็นคุณค่าของการน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจ าวัน  มีจิต
วิทยาศาสตร์  คุณธรรม  จริยธรรม  และค่านิยมท่ีเหมาะสม 
 
มาตรฐานและตัวชี้วัด รวมทั้งหมด  22  ตัวชี้วัด 

 
ว 1.1 ม.2/1 , ม.2/2 ,  ม.2/3 , ม.2/4 , ม.2/5 , ม.2/6 ,  
ว 3.1 ม.2/1 , ม.2/2 , ม.2/3 ,  
ว 3.2 ม.2/1 , ม.2/2 , ม.2/3 , ม.2/4 , 
ว 8.1 ม.2/1 , ม.2/2 , ม.2/3 , ม.2/4 , ม.2/5 , ม.2/6 , ม.2/7 , ม.2/8 , ม.2/9 
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ค าอภิบายรายวิชาพื้นฐาน 
ว22101  วิทยาศาสตร์ 4                                       กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2  ภาคเรยีนที่ 2                               เวลา 60  ชั่วโมง    1.5  หน่วยกิต 
 

               ศึกษาวิเคราะห์การหาแรงลัพธ์ของแรงหลายแรงในระนาบเดียวกัน  แรงลัพธ์ที่กระท าต่อวัตถุที่หยุด
นิ่ง  หรือวัตถุเคลื่อนที่ด้วยความเร็วคงตัว  การสะท้อนของแสง  การหักเหของแสง  ความสว่างและการมองเห็น  
ดิน  หิน  แร่  การเกิดปิโตรเลียม  แหล่งน้ า  การใช้ประโยชน์และการอนุรักษ์แหล่งน้ า  กระบวนการส าคัญที่ท า
ให้ผิวโลกเกิดการเปลี่ยนแปลง  โครงสร้างและองค์ประกอบของโลก 
 โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์  การสืบเสาะหาความรู้  การส ารวจตรวจสอบ  การสืบค้นข้อมูล  
บันทึก  จัดกลุ่มข้อมูล  และการอภิปรายเพื่อให้เกิดความรู้  ความคิด  ความเข้าใจ  สามารถน าเสนอ  สื่อสารสิ่งที่
เรียนรู้  มีความสามารถในการตัดสินใจ  เห็นคุณค่าของการน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจ าวัน  มีจิต
วิทยาศาสตร์  คุณธรรม  จริยธรรม  และค่านิยมท่ีเหมาะสม 
 
มาตรฐานและตัวชี้วัด รวมทั้งหมด  24  ตัวชี้วัด 

 
ว 4.1 ม.2/1 , ม.2/2  
ว 5.1 ม.2/1 , ม.2/2 , ม.2/3  
ว 6.1 ม.2/1 , ม.2/2  , ม.2/3 , ม.2/4 , ม.2/5 , ม.2/6 , ม.2/7 , ม.2/8 , ม.2/9 , ม.2/10  
ว 8.1 ม.2/1 , ม.2/2  , ม.2/3 , ม.2/4 , ม.2/5 , ม.2/6 , ม.2/7 , ม.2/8 , ม.2/9 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

                   หลักสูตรโรงเรียนโพธิ์ชัยชนูปถัมภ์  พ.ศ. 2553 ( ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2561/1 ) 
40 
 

 

 
ค าอภิบายรายวิชาพื้นฐาน 

ว23101  วิทยาศาสตร์ 5                                        กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3  ภาคเรยีนที่ 1                               เวลา 60  ชั่วโมง    1.5  หน่วยกิต 
  ศึกษาวิเคราะห์และอธิบาย    ลักษณะของโครโมโซมที่มีหน่วยพันธุกรรมหรือยีนในนิวเคลียส    
ความส าคัญของสารพันธุกรรมหรือดีเอ็นเอ   และกระบวนการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม   ความผิดปกติและ
โรคทางพันธุกรรม    ความหลากหลายทางชีวภาพ   ผลของเทคโนโลยีชีวภาพต่อการด ารงชีวิตของมนุษย์และ
สิ่งแวดล้อม      ระบบนิเวศในท้องถิ่นและความสัมพันธ์ขององค์ประกอบภายในระบบนิเวศ    สภาพปัญหา
สิ่งแวดล้อมทรัพยากรธรรมชาติในท้องถิ่นและแนวทางในการแก้ไขปัญหา   การดูแลและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมใน
ท้องถิ่นอย่างยั่งยืน      ความเร่งและผลของแรงลัพธ์ที่ท าต่อวัตถุ  แรงกิริยาและแรงปฏิกิริยาระหว่างวัตถุ    แรง
พยุงของของเหลวที่กระท าต่อวัตถุ    ความแตกต่างระหว่างแรงเสียดทานสถิตกับแรงเสียดทานจลน์  โมเมนต์
ของแรง  
  โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์    การสืบเสาะหาความรู้    การส ารวจตรวจสอบ   การสืบค้น
ข้อมูล  บันทึกจัดกลุ่มข้อมูล  และการอภิปราย    เพ่ือให้เกิดความรู้  ความคิด  ความเข้าใจ  สามารถน าเสนอ
สื่อสารสิ่งที่เรียนรู้    มีความสามารถในการตัดสินใจ    เห็นคุณค่าของการน าความรู้ไปใช้ในชีวิตประจ าวัน  มีจิต
วิทยาศาสตร์  จริยธรรมคุณธรรม  และค่านิยมท่ีเหมาะสม 
 
มาตรฐานและตัวช้ีวัด รวมทั้งหมด  31  ตัวช้ีวัด 

 
ว 1.2 ม.3/1 , ม.3/2  , ม.3/3 , ม.3/4  , ม.3/5 ,  ม.3/6  ,  
ว 2.1 ม.3/1 , ม.3/2  , ม.3/3 , ม.3/4 ,  
ว 2.2  ม.3/1, ม.3/2, ม.3/3,  ม.3/4, ม.3/5,  ม.3/6 ,  
ว 4.1 ม.3/1, ม.3/2,  ม.3/3 ,  
ว 4.2 ม.3/1, ม.3/2, ม.3/3 ,  
ว 8.1 ม.3/1, ม.3/2, ม.3/3, ม.3/4, ม.3/5, ม.3/6, ม.3/7, ม.3/8, ม.3/9 
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ค าอภิบายรายวิชาพื้นฐาน 
ว23102  วิทยาศาสตร์ 6                                       กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3  ภาคเรยีนที่ 2                               เวลา 60  ชั่วโมง    1.5  หน่วยกิต 

 
ศึกษาวิเคราะห์  อธิบาย  และค านวณ   งาน  พลังงานจลน์  พลังงานศักย์โน้มถ่วง  กฎการอนุรักษ์

พลังงาน และความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณเหล่านี้   ความสัมพันธ์ระหว่างความต่างศักย์ กระแสไฟฟ้า ความ
ต้านทาน  พลังงานไฟฟ้าของเครื่องใช้ไฟฟ้า  การต่อวงจรไฟฟ้าในบ้านอย่างถูกต้องปลอดภัยและประหยัด  
ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์  วงจรอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้นและน าความรู้ไปใช้ประโยชน์      ความสัมพันธ์ระหว่างดวง
อาทิตย์ โลก  ดวงจันทร์และดาวเคราะห์ อ่ืน ๆ รวมถึงผลที่ เกิดขึ้นต่อสิ่ งแวดล้อมและสิ่ งมีชีวิตบนโลก   
องค์ประกอบของเอกภพ  กาแล็กซี  และระบบสุริยะ  ต าแหน่งของกลุ่มดาว และน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ 
ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีอวกาศที่ใช้ส ารวจอวกาศ  วัตถุท้องฟ้า  สภาวะอากาศ ทรัพยากรธรรมชาติ 
การเกษตร และการสื่อสาร     
  โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์    การสืบเสาะหาความรู้    การส ารวจตรวจสอบ   การสืบค้น
ข้อมูล  บันทึกจัดกลุ่มข้อมูล  และการอภิปราย    เพ่ือให้เกิดความรู้  ความคิด  ความเข้าใจ  สามารถน าเสนอ
สื่อสารสิ่งที่เรียนรู้    มีความสามารถในการตัดสินใจ    เห็นคุณค่าของการน าความรู้ไปใช้ในชีวิตประจ าวัน  มีจิต
วิทยาศาสตร์  จริยธรรมคุณธรรม  และค่านิยมท่ีเหมาะสม 
 
มาตรฐานและตัวช้ีวัด  รวมทั้งหมด  18  ตัวช้ีวัด 

 
ว 5.1 ม.3/1, ม.3/1, ม.3/2, ม.3/3, ม.3/4, ม.3/5 ,  
ว 7.1 ม.3/1, ม.3/2, ม.3/3 ,  
ว 7.2 ม.3/1,  
ว 8.1 ม.3/1, ม.3/2, ม.3/3, ม.3/4, ม.3/5, ม.3/6, ม.3/7, ม.3/8, ม.3/9 
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ค าอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
 ว21103 การออกแบบและเทคโนโลยี 1                         กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 - 3                                            เวลา 20  ชั่วโมง    0.5  หน่วยกิต 
 
              ศึกษา อธิบายความหมายของเทคโนโลยี วิเคราะห์สาเหตุหรือปัจจัยที่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงของ 
เทคโนโลยี การท างานของระบบทางเทคโนโลยี ประยุกต์ใช้ความรู้ ทักษะ และทรัพยากร โดยวิเคราะห์ 
เปรียบเทียบและเลือกข้อมูลที่จ าเป็นเพื่อออกแบบวิธีการแก้ปัญหาในชีวิตประจ าวันในด้านการเกษตรและ 
อาหาร และสร้างชิ้นงานหรือพัฒนาวิธีการโดยใช้กระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม รวมทั้งเลือกใช้วัสดุ อุปกรณ์ 
เครื่องมือในการแก้ปัญหาได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม และปลอดภัย 
 
มาตรฐานและตัวชี้วัด รวมทั้งหมด  5 ตัวช้ีวัด 
 
 ตัวชี้วัด ว. 4.1 เทคโนโลยี(การออกแบบและเทคโนโลยี)   
                1. อธิบายแนวคิดหลักของเทคโนโลยีในชีวิตประจ าวันและวิเคราะห์สาเหตุหรือปัจจัยที่ส่งผลต่อการ 
เปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี 
               2. ระบุปัญหาหรือความต้องการในชีวิตประจ าวัน รวบรวม วิเคราะห์ข้อมูลและแนวคิดท่ีเกี่ยวข้องกับ 
ปัญหา  
               3. ออกแบบวิธีการแก้ปัญหา โดยวิเคราะห์เปรียบเทียบ และตัดสินใจเลือกข้อมูลที่จ าเป็น น าเสนอ 
แนวทางการแก้ปัญหาให้ผู้อื่นเข้าใจ วางแผนและด าเนินการแก้ปัญหา  
               4. ทดสอบ ประเมินผล และระบุข้อบกพร่องที่เกิดขึ้น พร้อมทั้งหาแนวทางการปรับปรุงแก้ไข และ น 
าเสนอผลการแก้ปัญหา 
                5. ใช้ความรู้และทักษะเกี่ยวกับวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือ กลไก ไฟฟ้า หรืออิเล็กทรอนิกส์เพ่ือ
แก้ปัญหาได้ อย่างถูกต้อง เหมาะสมและปลอดภัย 
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ค าอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
 ว21103 การออกแบบและเทคโนโลยี 2                         กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 - 3                                            เวลา 20  ชั่วโมง    0.5  หน่วยกิต 
 
              ศึกษา อธิบายความหมายของเทคโนโลยี วิเคราะห์สาเหตุหรือปัจจัยที่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงของ 
เทคโนโลยี การท างานของระบบทางเทคโนโลยี ประยุกต์ใช้ความรู้ ทักษะ และทรัพยากร โดยวิเคราะห์ 
เปรียบเทียบและเลือกข้อมูลที่จ าเป็นเพื่อออกแบบวิธีการแก้ปัญหาในชีวิตประจ าวันในด้านการเกษตรและ 
อาหาร และสร้างชิ้นงานหรือพัฒนาวิธีการโดยใช้กระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม รวมทั้งเลือกใช้วัสดุ อุปกรณ์ 
เครื่องมือในการแก้ปัญหาได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม และปลอดภัย 
 
มาตรฐานและตัวชี้วัด รวมทั้งหมด  5 ตัวช้ีวัด 
 
 ตัวชี้วัด ว. 4.1 เทคโนโลยี(การออกแบบและเทคโนโลยี)   
                1. อธิบายแนวคิดหลักของเทคโนโลยีในชีวิตประจ าวันและวิเคราะห์สาเหตุหรือปัจจัยที่ส่งผลต่อการ 
เปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี 
               2. ระบุปัญหาหรือความต้องการในชีวิตประจ าวัน รวบรวม วิเคราะห์ข้อมูลและแนวคิดท่ีเกี่ยวข้องกับ 
ปัญหา  
               3. ออกแบบวิธีการแก้ปัญหา โดยวิเคราะห์เปรียบเทียบ และตัดสินใจเลือกข้อมูลที่จ าเป็น น าเสนอ 
แนวทางการแก้ปัญหาให้ผู้อื่นเข้าใจ วางแผนและด าเนินการแก้ปัญหา  
               4. ทดสอบ ประเมินผล และระบุข้อบกพร่องที่เกิดข้ึน พร้อมทั้งหาแนวทางการปรับปรุงแก้ไข และ น 
าเสนอผลการแก้ปัญหา 
                5. ใช้ความรู้และทักษะเกี่ยวกับวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือ กลไก ไฟฟ้า หรืออิเล็กทรอนิกส์เพ่ือ
แก้ปัญหาได้ อย่างถูกต้อง เหมาะสมและปลอดภัย 
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ค าอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
 ว21103 การออกแบบและเทคโนโลยี 3                         กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 - 3                                            เวลา 20  ชั่วโมง    0.5  หน่วยกิต 
 
              ศึกษา อธิบายความหมายของเทคโนโลยี วิเคราะห์สาเหตุหรือปัจจัยที่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงของ 
เทคโนโลยี การท างานของระบบทางเทคโนโลยี ประยุกต์ใช้ความรู้ ทักษะ และทรัพยากร โดยวิเคราะห์ 
เปรียบเทียบและเลือกข้อมูลที่จ าเป็นเพื่อออกแบบวิธีการแก้ปัญหาในชีวิตประจ าวันในด้านการเกษตรและ 
อาหาร และสร้างชิ้นงานหรือพัฒนาวิธีการโดยใช้กระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม รวมทั้งเลือกใช้วัสดุ อุปกรณ์ 
เครื่องมือในการแก้ปัญหาได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม และปลอดภัย 
 
มาตรฐานและตัวชี้วัด รวมทั้งหมด  5 ตัวช้ีวัด 
 
 ตัวชี้วัด ว. 4.1 เทคโนโลยี(การออกแบบและเทคโนโลยี)   
                1. อธิบายแนวคิดหลักของเทคโนโลยีในชีวิตประจ าวันและวิเคราะห์สาเหตุหรือปัจจัยที่ส่งผลต่อการ 
เปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี 
               2. ระบุปัญหาหรือความต้องการในชีวิตประจ าวัน รวบรวม วิเคราะห์ข้อมูลและแนวคิดท่ีเกี่ยวข้องกับ 
ปัญหา  
               3. ออกแบบวิธีการแก้ปัญหา โดยวิเคราะห์เปรียบเทียบ และตัดสินใจเลือกข้อมูลที่จ าเป็น น าเสนอ 
แนวทางการแก้ปัญหาให้ผู้อื่นเข้าใจ วางแผนและด าเนินการแก้ปัญหา  
               4. ทดสอบ ประเมินผล และระบุข้อบกพร่องที่เกิดข้ึน พร้อมทั้งหาแนวทางการปรับปรุงแก้ไข และ น 
าเสนอผลการแก้ปัญหา 
                5. ใช้ความรู้และทักษะเกี่ยวกับวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือ กลไก ไฟฟ้า หรืออิเล็กทรอนิกส์เพ่ือ
แก้ปัญหาได้ อย่างถูกต้อง เหมาะสมและปลอดภัย 
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     ค าอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
 ว21104  วิทยาการค านวณ 1                                กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1- 3                                          เวลา 20  ชั่วโมง    0.5  หน่วยกิต 
 

               ศึกษาแนวคิคเชิงนามธรรม การคัดเลือกคุณลักษณะที่จ าเป็นต่อการแก้ปัญหา ขั้นตอนการแก้ปัญหา 
การเขียนรหัสล าลองและผังงาน การเขียนออกแบบและเขียนโปรแกรมอย่างง่าย ที่มีการใช้งานตัวแปร เงื่อนไข 
และการวนซ้ า เพ่ือแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ หรือวิทยาศาสตร์ การรวบรวมข้อมูลปฐมภูมิ การประมวลผลข้อมูล 
การสร้างทางเลือกและประเมินผล เพ่ือตัดสินใจซอฟต์แวร์และบริการบนอินเทอร์เน็ตที่ใช้ในการจัดการข้อมูล 
แนวทางการใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศให้ปลอดภัย การจัดการอัตลักษณ์ การพิจารณาความเหมาะสมของ
เนื้อหา ข้อตกลงและข้อก าหนดการใช้สื่อและแหล่งข้อมูล น าแนวคิดเชิงนามธรรมและขั้นตอนการแก้ปัญหา ไป
ประยุกต์ใช้ในการเขียนโปรแกรม หรือการแก้ปัญหาในชีวิตจริง รวบรวมข้อมูลและสร้างทางเลือก ในการตัดสินใจ
ได้อย่างมีประสิทธิภาพและตระหนักถึงการใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างปลอดภัย เกิดประโยชน์ต่อการเรียนรู้ 
และไม่สร้างความเสียหายให้แก่ผู้อ่ืน  

 
 มาตรฐานและตัวชี้วัด รวมทั้งหมด 4 ตัวช้ีวัด 

     ตัวชี้วัด ว 4.2 เทคโนโลยี (วิทยาการค านวณ) 
          1. ออกแบบอัลกอริทึมที่ใช้แนวคิดเชิงนามธรรมเพ่ือแก้ปัญหาหรืออธิบายการท างานที่พบในชีวิตจริง  
          2. ออกแบบและเขียนโปรแกรมอย่างง่าย เพื่อแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ หรือวิทยาศาสตร์  
          3. รวบรวมข้อมูลปฐมภูมิ ประมวลผล ประเมินผล น าเสนอข้อมูลและสารสนเทศ ตามวัตถุประสงค์โดยใช้
ซอฟต์แวร์หรือบริการบนอินเทอร์เน็ตที่หลากหลาย  
          4. ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างปลอดภัย ใช้สื่อและแหล่งข้อมูลตามข้อก าหนดและข้อตกลง  
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ค าอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
 ว21104  วิทยาการค านวณ 2                                กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1- 3                                          เวลา 20  ชั่วโมง    0.5  หน่วยกิต 
 
               ศึกษาแนวคิคเชิงนามธรรม การคัดเลือกคุณลักษณะที่จ าเป็นต่อการแก้ปัญหา ขั้นตอนการแก้ปัญหา 
การเขียนรหัสล าลองและผังงาน การเขียนออกแบบและเขียนโปรแกรมอย่างง่าย ที่มีการใช้งานตัวแปร เงื่อนไข 
และการวนซ้ า เพ่ือแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ หรือวิทยาศาสตร์ การรวบรวมข้อมูลปฐมภูมิ การประมวลผลข้อมูล 
การสร้างทางเลือกและประเมินผล เพ่ือตัดสินใจซอฟต์แวร์และบริการบนอินเทอร์เน็ตที่ใช้ในการจัดการข้อมูล 
แนวทางการใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศให้ปลอดภัย การจัดการอัตลักษณ์ การพิจารณาความเหมาะสมของ
เนื้อหา ข้อตกลงและข้อก าหนดการใช้สื่อและแหล่งข้อมูล น าแนวคิดเชิงนามธรรมและขั้นตอนการแก้ปัญหา ไป
ประยุกต์ใช้ในการเขียนโปรแกรม หรือการแก้ปัญหาในชีวิตจริง รวบรวมข้อมูลและสร้างทางเลือก ในการตัดสินใจ
ได้อย่างมีประสิทธิภาพและตระหนักถึงการใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างปลอดภัย เกิดประโยชน์ต่อการเรียนรู้ 
และไม่สร้างความเสียหายให้แก่ผู้อ่ืน  
 
 มาตรฐานและตัวชี้วัด รวมทั้งหมด 4 ตัวช้ีวัด 
 
     ตัวชี้วัด ว 4.2 เทคโนโลยี (วิทยาการค านวณ) 
           1. ออกแบบอัลกอริทึมท่ีใช้แนวคิดเชิงนามธรรมเพ่ือแก้ปัญหาหรืออธิบายการท างานที่พบในชีวิตจริง  
          2. ออกแบบและเขียนโปรแกรมอย่างง่าย เพ่ือแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ หรือวิทยาศาสตร์  
          3. รวบรวมข้อมูลปฐมภูมิ ประมวลผล ประเมินผล น าเสนอข้อมูลและสารสนเทศ ตามวัตถุประสงค์โดยใช้
ซอฟต์แวร์หรือบริการบนอินเทอร์เน็ตที่หลากหลาย  
          4. ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างปลอดภัย ใช้สื่อและแหล่งข้อมูลตามข้อก าหนดและข้อตกลง  
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     ค าอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
 ว21104  วิทยาการค านวณ 3                                กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1- 3                                          เวลา 20  ชั่วโมง    0.5  หน่วยกิต 
 
               ศึกษาแนวคิคเชิงนามธรรม การคัดเลือกคุณลักษณะที่จ าเป็นต่อการแก้ปัญหา ขั้นตอนการแก้ปัญหา 
การเขียนรหัสล าลองและผังงาน การเขียนออกแบบและเขียนโปรแกรมอย่างง่าย ที่มีการใช้งานตัวแปร เงื่อนไข 
และการวนซ้ า เพ่ือแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ หรือวิทยาศาสตร์ การรวบรวมข้อมูลปฐมภูมิ การประมวลผลข้อมูล 
การสร้างทางเลือกและประเมินผล เพ่ือตัดสินใจซอฟต์แวร์และบริการบนอินเทอร์เน็ตที่ใช้ในการจัดการข้อมูล 
แนวทางการใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศให้ปลอดภัย การจัดการอัตลักษณ์ การพิจารณาความเหมาะสมของ
เนื้อหา ข้อตกลงและข้อก าหนดการใช้สื่อและแหล่งข้อมูล น าแนวคิดเชิงนามธรรมและขั้นตอนการแก้ปัญหา ไป
ประยุกต์ใช้ในการเขียนโปรแกรม หรือการแก้ปัญหาในชีวิตจริง รวบรวมข้อมูลและสร้างทางเลือก ในการตัดสินใจ
ได้อย่างมีประสิทธิภาพและตระหนักถึงการใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างปลอดภัย เกิดประโยชน์ต่อการเรียนรู้ 
และไม่สร้างความเสียหายให้แก่ผู้อ่ืน  
 
 มาตรฐานและตัวชี้วัด รวมทั้งหมด 4 ตัวช้ีวัด 
     ตัวชี้วัด ว 4.2 เทคโนโลยี (วิทยาการค านวณ) 
           1. ออกแบบอัลกอริทึมท่ีใช้แนวคิดเชิงนามธรรมเพ่ือแก้ปัญหาหรืออธิบายการท างานที่พบในชีวิตจริง  
          2. ออกแบบและเขียนโปรแกรมอย่างง่าย เพื่อแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ หรือวิทยาศาสตร์  
          3. รวบรวมข้อมูลปฐมภูมิ ประมวลผล ประเมินผล น าเสนอข้อมูลและสารสนเทศ ตามวัตถุประสงค์โดยใช้
ซอฟต์แวร์หรือบริการบนอินเทอร์เน็ตที่หลากหลาย  
          4. ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างปลอดภัย ใช้สื่อและแหล่งข้อมูลตามข้อก าหนดและข้อตกลง  
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ค าอธิบายรายวิชาเพ่ิมเติม 
ว20201  ทักษะกระบวนการวิทยาศาสตร์ 1  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3                                            เวลา  40   ชั่วโมง       1.0  หน่วยกิต    
 

ศึกษา  ทดลอง เกี่ยวกับอุปกรณ์วิทยาศาสตร์  การใช้อุปกรณ์วิทยาศาสตร์   และทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ขั้นพ้ืนฐาน  ได้แก่  การสังเกต  การจ าแนกประเภท   การวัด   การหาความสัมพันธ์ระหว่างสเปส
กับสเปส และสเปสกับเวลา   การสื่อความหมายข้อมูล    การลงความคิดเห็น    การพยากรณ์    วิเคราะห์ทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นพ้ืนฐานจากการเล่นเกมส์  หรือการท ากิจกรรมในชีวิตประจ าวัน  และพัฒนา
ความคิดสร้างสรรค์ในการออกแบบดัดแปลง และ/หรือ คิดประดิษฐ์ชิ้นงาน  โดยใช้ทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ขั้นพ้ืนฐาน   การสืบเสาะหาความรู้   เพ่ือให้เกิดความรู้  ความคิด ความเข้าใจ  สามารถสื่อสารสิ่งที่
เรียนรู้   มีความสามารถในการตัดสินใจ  เห็นคุณค่าของการน าความรู้ไปใช้ในชีวิตประจ าวัน  มีจิตวิทยาศาสตร์  
จริยธรรม  คุณธรรม  และค่านิยมที่เหมาะสม 

ผลการเรียนรู้ รวมทั้งหมด  9  ผลการเรียนรู้ 

1. ระบุชื่ออุปกรณ์วิทยาศาสตร์ และสามารถใช้ได้อย่างถูกต้อง 
2. ทดลองเกี่ยวกับทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ด้านการสังเกต ได้อย่างถูกต้อง        
3. ทดลองเกี่ยวกับทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ด้านความสามารถในการจัดจ าแนกได้อย่างถูกต้อง 
4. ทดลองเกี่ยวกับทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ด้านความสามารถในการใช้เครื่องมือวัด ได้อย่าง

ถูกต้อง 
5. ทดลองเกี่ยวกับทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ด้านการระบุความสัมพันธ์ระหว่างสเปสกับสเปส 

และ สเปสกับเวลาได้อย่างถูกต้อง 
6. ทดลองเกี่ยวกับทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ด้านการน าข้อมูลมาจัดกระท าเพ่ือให้ผู้อื่นเข้าใจได้

อย่างถูกต้อง 
7. ทดลองเกี่ยวกับทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ด้านการอธิบายข้อมูลได้อย่างถูกต้อง 
8. ทดลองเกี่ยวกับทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ด้านการท านายหรือคาดคะเนสิ่งที่จะเกิดขึ้น

ล่วงหน้าได้อย่างถกูต้อง 
9. น าทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นพ้ืนฐานมาใช้ออกแบบและประดิษฐ์ชิ้นงานได้อย่าง

สร้างสรรค ์
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ค าอธิบายรายวิชาเพ่ิมเติม   
ว20202  ทักษะกระบวนการวิทยาศาสตร์ 2       กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3                                              เวลา  40   ชั่วโมง      1.0  หน่วยกิต    

 
ศึกษา  ทดลอง เกี่ยวกับทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นผสม  ได้แก่   การชี้บ่งและบอกชนิดของ

ตัวแปร    การตั้งสมมติฐาน    การก าหนดนิยามเชิงปฏิบัติการ   การออกแบบการทดลองและปฏิบัติการทดลอง    
การตีความหมายข้อมูลและลงข้อสรุป      วิเคราะห์สภาพปัญหา  และภูมิปัญญาท้องถิ่น    น ามาเขียนเค้าโครง
โครงงานวิทยาศาสตร์    โดยใช้ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นพ้ืนฐาน   การสืบเสาะหาความรู้     เพ่ือให้
เกิดความรู้   ความคิด  ความเข้าใจ    สามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู้   มีความสามารถในการตัดสินใจ   เห็นคุณค่า
ของการน าความรู้ไปใช้ในชีวิตประจ าวัน  มีจิตวิทยาศาสตร์  จริยธรรม  คุณธรรม  และค่านิยมที่เหมาะสม 
 
ผลการเรียนรู้ รวมทั้งหมด  6  ผลการเรียนรู้ 

 
1.ทดลองเก่ียวกับทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ด้านการระบุและควบคุมตัวแปรได้อย่างถูกต้อง   
2. ทดลองเกี่ยวกับทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ด้านการตั้งสมมติฐานได้อย่างถูกต้อง   
3. ทดลองเกี่ยวกับทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ด้านการก าหนดความหมายและขอบเขตของค า 

หรือตวัแปรต่างๆ ให้เข้าใจตรงกัน 
4. ทดลองเกี่ยวกับทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ด้านกระบวนการปฏิบัติการเพ่ือหาค าตอบหรือ

ทดสอบสมมุติฐานที่ตั้งไว้ 
5. ทดลองเกี่ยวกับทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ด้านการจัดกระท าข้อมูล และการลงข้อสรุป 
6. เขียนโครงการเพ่ือขอเสนอท าโครงงานวิทยาศาสตร์ได้อย่างถูกต้องเหมาะสม 
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ค าอธิบายรายวิชา  เพิ่มเติม    

ว20203  เริ่มต้นกับโครงงานวิทยาศาสตร์    กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 - 3                                     เวลา  40  ช่ัวโมง    1.0  หน่วยกิต 

 
ศึกษาวิเคราะห์การท างานของนักวิทยาศาสตร์    ปัญหา หรือ สถานการณ์ ที่สังเกตพบในชีวิตประจ าวัน  

ตั้งสมมติฐานจากปัญหา หรือสถานการณ์ ที่สังเกตพบ  ออกแบบการทดลอง  เพ่ือตรวจสอบ  สมมติฐาน ก าหนด
ตัวแปร  ก าหนดนิยามเชิงปฏิบัติการ  เลือกใช้อุปกรณ์และวิธีการทดลอง อย่างเหมาะสม   บันทึกข้อมูล  จัด
กระท าข้อมูล  น าเสนอข้อมูล  วิเคราะห์  และสรุปผลการทดลอง ได้สอดคล้องกับจุดประสงค์  มีความคิดริเริ่ม
สร้างสรรค์ในการออกแบบการทดลอง หรือดัดแปลงอุปกรณ์ ในการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้น  โดยใช้กระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์  การสืบค้นข้อมูล  การอภิปราย  การวิเคราะห์  การเปรียบเทียบ  การส ารวจตรวจสอบ  การ
ท านาย  และการทดลองเพ่ือให้เกิดความรู้  ความคิด  ความเข้าใจ  สามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู้  มีความสามารถใน
การตัดสินใจ  น าความรู้ไปใช้ในชีวิตประจ าวัน  มีจิตวิทยาศาสตร์  จริยธรรม  คุณธรรม  และค่านิยมที่เหมาะสม  
โดยการวัดและประเมินผลด้วยแบบทดสอบ  แบบประเมินจากสภาพจริง  แบบประเมินทักษะกระบวนการ  แบบ
ประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ทางวิทยาศาสตร์  แบบประเมินด้านเจตคติในการท างานกลุ่ม  แบบประเมิน
ความสามารถในการแก้ปัญหา  แบบทดสอบความคิดสร้างสรรค์ 

 
ผลการเรียนรู้ รวมทั้งหมด  8  ผลการเรียนรู้ 

 
1.  สืบค้น  อธิบาย  และอภิปราย ถึงการท างานของนักวิทยาศาสตร์                 
2.  สืบค้น  อธิบาย  และอภิปราย ถึงปัญหา  หรือ  สถานการณ์ ที่สังเกตพบในชีวิตประจ าวัน  
3. อธิบาย และอภิปรายการตั้งสมมติฐานจากปัญหา หรือสถานการณ์ ที่สังเกตพบได้ อย่างเหมาะสม 
4.  ออกแบบการทดลอง  เพ่ือตรวจสอบสมมติฐาน ก าหนดตัวแปร  ก าหนดนิยามเชิงปฏิบัติการ  

เลือกใช้อุปกรณ์และวิธีการทดลอง อย่างเหมาะสม 
5.  บันทึกข้อมูล  จัดกระท าข้อมูล และน าเสนอข้อมูลที่เหมาะสม  สอดคล้องกับจุดประสงค์ 
6.  วิเคราะห์  และสรุปผลการทดลอง ได้สอดคล้องกับจุดประสงค์ 
7.  มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในการออกแบบการทดลอง หรือดัดแปลงอุปกรณ์ ในการแก้ปัญหาที่เกิดข้ึน

ขณะท าการทดลอง 
8.  มีเจตคติ  จริยธรรม  คุณธรรม  และค่านิยมที่ดี ต่อวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม 
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ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
ว20204      โครงงานวิทยาศาสตร์     กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 - 3                                        เวลา  40  ช่ัวโมง  1.0  หน่วยกิต 
 
 ศึกษาวิเคราะห์ ความหมาย  ประเภท  ขั้นตอนการท าโครงงานวิทยาศาสตร์   คิดหัวเรื่อง  เลือกเรื่องที่
จะท าโครงงานวิทยาศาสตร์   ท าการทดลองเบื้องต้นดูความเป็นไปได้  จัดท าเค้าโครงของเรื่องที่เลือกท า  ลงมือ
ท าโครงงานวิทยาศาสตร์ อย่างน้อย 1 เรื่อง  โดยใช้วิธีการทางวิทยาศาสตร์ ในการรวบรวมข้อมูลหลาย ๆ ครั้ง  
น าเสนอข้อมูลอย่างเป็นระบบ  แก้ปัญหาที่เกิดขึ้นโดยวิธีการทางวิทยาศาสตร์  และพัฒนาชิ้นงานให้เหมาะสม  
วิเคราะห์ผลการทดลอง  สรุปผลการทดลอง  ท ารายงานผลการทดลอง  และน าเสนอโครงงาน  ด้วยปากเปล่า 
อย่างถูกต้อง  และมั่นใจ  โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์  การสืบค้นข้อมูล  การอภิปราย  การวิเคราะห์   
การเปรียบเทียบ  การส ารวจตรวจสอบ  การท านาย  และการทดลองเพ่ือให้เกิดความรู้  ความคิด  ความเข้าใจ  
สามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู้  มีความสามารถในการตัดสินใจ  น าความรู้ไปใช้ในชีวิตประจ าวัน  มีจิตวิทยาศาสตร์  
จริยธรรม  คุณธรรม  และค่านิยมที่เหมาะสม  โดยการวัดและประเมินผลด้วยแบบทดสอบ  แบบประเมินจาก
สภาพจริง  แบบประเมินทักษะกระบวนการ  แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ทางวิทยาศาสตร์  แบบ
ประเมินด้านเจตคติในการท างานกลุ่ม  แบบประเมินความสามารถในการแก้ปัญหา  แบบทดสอบความคิด
สร้างสรรค ์

 
ผลการเรียนรู้ รวมทั้งหมด  7  ผลการเรียนรู้ 

 
1.  สืบค้นข้อมูล  อธิบาย  และอภิปรายความหมายและประเภทของโครงงานวิทยาศาสตร์ 
2.  ศึกษา  และอธิบายขั้นตอนการท าโครงงานวิทยาศาสตร์ และคิดหัวเรื่องโครงงาน 
3.  สืบค้นข้อมูล เกี่ยวกับเรื่องที่เลือกท าโครงงานท าการทดลองเบื้องต้นดูความเป็นไปได้  และจัดท าเค้า

โครงของเรื่อง 
4.  ท าโครงงานวิทยาศาสตร์ อย่างน้อย 1 เรื่อง โดยใช้วิธีการทางวิทยาศาสตร์ ในการรวบรวมข้อมูล

หลาย ๆ ครั้ง  น าเสนอข้อมูลอย่างเป็นระบบ  แก้ปัญหาที่เกิดข้ึนโดยวิธีการทางวิทยาศาสตร์  และพัฒนาชิ้นงาน
ให้เหมาะสม 

5.  วิเคราะห์ผลการทดลอง  สรุปผลการทดลอง  และท ารายงานผลการทดลอง 
6.  น าเสนอโครงงานวิทยาศาสตร์  ด้วยปากเปล่า อย่างถูกต้อง  และมั่นใจ 
7.  มีเจตคติ  จริยธรรม  คุณธรรม  และค่านิยมที่ดี  ต่อวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี  และสิ่งแวดล้อม 
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ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
ว20205 นาโนเทคโนโลยีเบื้องต้น                        กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 - 3                                         เวลา  40  ชั่วโมง  1.0    หน่วยกิต 
 
 ศึกษาวิเคราะห์     ความหมายนาโนเทคโนโลยี     นาโนเทคโนโลยีในธรรมชาติและท่ีมนุษย์ประดิษฐ์ขึ้น    
องค์ประกอบหลักของธาตุคาร์บอน    กระบวนการสังเคราะห์ผลิตภัณฑ์ขนาดนาโน     สมบัติเชิงแสงของสารที่มี
อนุภาคขนาดระดับนาโน    ประโยชน์จากนาโนเทคโนโลยี    ด้านการแพทย์    อิเล็กทรอนิกส์    วัสดุ     
เครื่องส าอาง    พลังงาน     สิ่งแวดล้อม      การเกษตรและอาหาร      พัฒนาการของนาโนเทคโนโลยี      
แนวโน้มธุรกิจนาโนเทคโนโลย ี     ข้อดี   ข้อเสียของนาโนเทคโนโลยี    ความส าคัญของนาโนเทคโนโลยีที่มี
บทบาทในชีวิตประจ าวันและในการพัฒนาประเทศ 
 โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์    การสืบเสาะหาความรู้   สืบค้นข้อมูล   ส ารวจตรวจสอบ    
สังเกต   ทดลอง   อธิบายและอภิปราย 
 เพ่ือให้เกิดความรู้    ความคิด    ความเข้าใจ    สามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู้     มีความสามารถในการ
ตัดสินใจ   น าความรู้ไปใช้ในชีวิตประจ าวัน    มีจิตวิทยาศาสตร์   จริยธรรม   คุณธรรมและค่านิยมที่เหมาะสม 
 
ผลการเรียนรู้ รวมทั้งหมด  9  ผลการเรียนรู้ 

 
1.  สืบค้นข้อมูล  และอธิบายความหมาย นาโนเทคโนโลยี  นาโนเมตร สิ่งที่มีใน ธรรมชาติ  สิ่งที่มนุษย์

ประดิษฐ์ขึ้นขนาดระดับนาโนเมตร 
2.  ส ารวจตรวจสอบ  และอธิบายเกี่ยวกับนาโนเทคโนโลยีในธรรมชาติ 
3.  สืบค้นข้อมูลและอธิบายองค์ประกอบหลักของธาตุคาร์บอนท่ีเป็นสารประกอบในสิ่งมีชีวิต 
4.  ทดลอง  อภิปราย และอธิบายกระบวน การสังเคราะห์ผลิตภัณฑ์ขนาดนาโน 
5.  ทดลองและอธิบายเกี่ยวกับสมบัติเชิงแสงของสารที่มีอนุภาคขนาดนาโน 
6.  สืบค้น   อธิบายและน าเสนอการใช้ประโยชน์จากนาโนเทคโนโลยีด้านการแพทย์ อิเล็กทรอนิกส์ วัสดุ 

เครื่องส าอางพลังงาน สิ่งแวดล้อม   การเกษตรและอาหาร 
7.  สืบค้น  ลงข้อสรุปเกี่ยวกับพัฒนาการของนาโนเทคโนโลยี 
8.  ศึกษา  อภิปราย  แนวโน้มธุรกิจนาโนเทคโนโลยี 
9.  สืบค้น   อภิปราย  และแสดงบทบาท สมมติถึงข้อดี  ข้อเสียของนาโน เทคโนโลยี  ความส าคัญของ   

นาโนเทคโนโลยีที่มีบทบาทส าคัญใน  ชีวิตประจ าวันและในการพัฒนาประเทศ 
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                                                    ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
ว20206 อิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น                         กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 - 3                                      เวลา  40  ชั่วโมง        1.0  หน่วยกิต 
 
 ศึกษาวิเคราะห์     ความหมายของกระแสไฟฟ้า  ประเภทของไฟฟ้าและแหล่งก าเนิด  สมบัติการน า
ไฟฟ้าของสาร การเพ่ิมสมบัติการน าไฟฟ้าของสารกึ่งตัวน าบริสุทธิ์  เครื่องใช้ไฟฟ้า  เครื่องใช้ประเภท
อิเล็กทรอนิกส์ สัญญาณอิเล็กทรอนิกส์ อุปกรณ์พ้ืนฐานในวงจรไฟฟ้า  ลักษณะ สัญลักษณ์ และสมบัติของ ตัว
ต้านทาน ไดโอด ทรานซิสเตอร์ ตัวเก็บประจุ ไอซี  วิธีต่อเข้ากับวงจรไฟฟ้า สัญลักษณ์แทนอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
ชนิดต่างๆ แผนภาพวงจรที่ใช้แสดงการต่อวงจรอิเล็กทรอนิกส์  บัดกรีเพ่ือเชื่อต่อวงจรอิเล็กทรอนิกส์ ออกแบบ
วงจรอิเล็กทรอนิกส์ หรือชุดคิดมาประกอบบนแผ่นปริ๊นท์ 
 โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์    การสืบเสาะหาความรู้   สืบค้นข้อมูล   ส ารวจตรวจสอบ    
สังเกต   ทดลอง   อธิบายและอภิปราย 
 เพ่ือให้เกิดความรู้    ความคิด    ความเข้าใจ    สามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู้     มีความสามารถในการ
ตัดสินใจ   น าความรู้ไปใช้ในชีวิตประจ าวัน    มีจิตวิทยาศาสตร์   จริยธรรม   คุณธรรมและค่านิยมที่เหมาะสม 

ผลการเรียนรู้ รวมทั้งหมด  9  ผลการเรียนรู้ 

1.  อธิบายความหมายของกระแสไฟฟ้า  อนุภาคท่ีเกี่ยวข้องกับการน าไฟฟ้าของสาร และ  บอกประเภท
ของไฟฟ้าและวิธีการที่ท าให้เกิดไฟฟ้าแต่ละประเภท 

2.  จ าแนกประเภทของสารตามสมบัติการน าไฟฟ้าและยกตัวอย่าง 
3.  อธิบายสมบัติการน าไฟฟ้าของสารกึ่งตัวน าและวิธีการเพ่ิมสมบัติในการน าไฟฟ้าของสารกึ่งตัวน า

บริสุทธิ์ 
4.  อธิบายความหมายของเครื่องใช้ไฟฟ้าและเครื่องใช้ประเภทอิเล็กทรอนิกส์ 
5.  อธิบายความหมายของอิเล็กทรอนิกส์และระบุเครื่องใช้ประเภทอิเล็กทรอนิกส์  ระบุชนิดของ

สัญญาณอิเล็กทรอนิกส์ และอุปกรณ์พ้ืนฐานในวงจรไฟฟ้า 
6.  อธิบายลักษณะ สัญลักษณ์ และสมบัติของ ตัวต้านทาน ไดโอด ทรานซิสเตอร์ ตัวเก็บประจุ ไอซี 

รวมทั้งวิธีต่อเข้ากับวงจรไฟฟ้า  
7.  อธิบาย เกี่ยวกับสัญลักษณ์ท่ีใช้แทนอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ชนิดต่างๆ และแผนภาพวงจรที่ใช้แสดง

การต่อวงจรอิเล็กทรอนิกส์   
8.  บัดกรีเพื่อเชื่อมต่อวงจรอิเล็กทรอนิกส์ตามท่ีต้องการ และตระหนักถึงความปลอดภัยในการป้องกัน

อันตรายจากการบัดกรี 
9.  ออกแบบวงจรอิเล็กทรอนิกส์โดยเลือกชุดอิเล็กทรอนิกส์หรือชุดคิทมาประกอบบนแผ่นปริ๊นท์ตามที่

ต้องการ  
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ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
ว20207  วิทยาศาสตร์การอาหาร                        กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี                                   
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1- 3   เวลา 40 ชั่วโมง    1.0 หน่วยกิต 

 
ศึกษาเกี่ยวกับ ประเภทของสารอาหาร องค์ประกอบทางเคมีในสารอาหาร สารปนเปื้อนอาหาร สารบอ

แรกซ์  ผงชูรส การตรวจสอบสารอาหาร สารปนเปื้อน โทษของสารปนเปื้อน การค านวณหาปริมาณพลังงานใน
สารอาหาร และ  การเลือกอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกาย   

โดยใช้ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ และจิตวิทยาศาสตร์ ในการสืบเสาะแสวงหาความรู้  การ
ส ารวจตรวจสอบ  สังเกต คิดวิเคราะห์  อภิปราย  ใช้เทคโนโลยีสืบค้นข้อมูล วิเคราะห์   สรุปผล 
 เพ่ือให้เกิดความรู้ ความคิด ความเข้าใจ สามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู้ มีความสามารถในการตัดสินใจ มี การ
เลือกรับข้อมูลอย่างมีเหตุมีผลรอบคอบ สามารถน าความรู้ไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้ มีจิตวิทยาศาส ตร์ และ
จริยธรรม  ในการใช้ความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอย่างมีคุณธรรมจริยธรรม   

 

ผลการเรียนรู้ รวมทั้งหมด   8  ผลการเรียนรู้ 
 
1.  สืบค้นข้อมูล อภิปรายและอธิบายเกี่ยวกับ สารอาหาร สารปนเปื้อนอาหาร 
2.  ทดลอง อภิปราย อธิบาย และสรุป เกี่ยวกับองค์ประกอบทางเคมี ในสารอาหาร 
3.  อธิบายและสรุปเกี่ยวกับ  สารปนเปื้อน สารบอแรกซ์  ผงชูรส  
4.  ทดลอง ตรวจสอบ สารปนเปื้อนในอาหาร 
5. อภิปรายและสรุปเกี่ยวกับ โทษของสารปนเปื้อน 
6. อธิบายปริมาณพลังงานในสารอาหาร ประเภทต่างๆ 
7.  สืบค้นข้อมูล ส ารวจตรวจสอบ อภิปรายและสรุป เกี่ยวกับปริมาณพลังงานในสารอาหารประเภทต่างๆ 
8. อภิปราย อธิบาย วิเคราะห์ข้อมูล เพ่ือเลือกอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกาย 
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ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 

ว20208  วิทยาศาสตร์สุขภาพ                          กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี                                    
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  1 - 3            เวลา 40 ช่ัวโมง   1.0 หน่วยกิต 

 
ศึกษาหลักการส่งเสริมสุขภาพและความยืนยาวของชีวิต ตั้งแต่สาเหตุของการเกิดโรควิธีป้องกันและก าจัด

เชื้อโรคของร่างกาย การเสริมสร้างภูมิคุ้มกันโรคพืชสมุนไพร ผลิตภัณฑ์จากพืชสมุนไพร ประโยชน์และข้อควร
ระวังในการใช้ยาสมุนไพร การใช้ยาสามัญประจ าบ้านและยาอ่ืนๆ วัตถุอาหารและองค์ประกอบความส าคัญหน้าที่
และประโยชน์ของวัตถุอาหารหลักการบริโภคอาหารและหลักการค านวณปริมาณของวัตถุอาหารที่ร่างกายควร
ได้รับอาหารส าหรับผู้ป่วย สารพิษในอาหารและความรู้ทางด้านการแพทย์ประยุกต์ที่เกี่ยวข้องกับโภชนาการการ
ออกก าลังกายรูปแบบต่างๆการดูแลรักษาสุขภาพของนักเรียน ความก้าวหน้าในการวินิจฉัยและรักษาโรค 

โดยใช้ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ และจิตวิทยาศาสตร์ ในการสืบเสาะหาความรู้ การส ารวจ
ตรวจสอบ สังเกต แก้ปัญหา ใช้เทคโนโลยีในการสืบค้นข้อมูล การอธิบาย การอภิปราย ทดลอง สรุป  

เพ่ือให้เกิดความรู้ ความคิด ความเข้าใจ สื่อสารสิ่งที่เรียนรู้มีทักษะในการใช้ชีวิต เพื่อให้สามารถด ารงชีวิต
ในสังคม รักความเป็นไทย รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์  มีวินัย อยู่อย่างพอเพียง ซื่อสัตย์ สุจริต ใฝ่เรียนรู้ มุ่งมั่นในการ
ท างานและ มีจิตสาธารณะ   

ผลการเรียนรู้ รวมทั้งหมด   9  ผลการเรียนรู้ 

1.สืบค้นข้อมูล อภิปราย อธิบาย และสรุปหลักการส่งเสริมสุขภาพและความยืนยาวของชีวิต 
2.วิเคราะห์ อธิบาย และสรุปตั้งแต่สาเหตุของการเกิดโรควิธีป้องกันและก าจัดเชื้อโรคของร่างกาย การ

เสริมสร้างภูมิคุ้มกันโรค 
3.สืบค้นข้อมูล ทดลองและอธิบายเกี่ยวกับพืชสมุนไพร ผลิตภัณฑ์จากพืชสมุนไพร ประโยชน์และข้อควร

ระวังในการใช้ยาสมุนไพร  
4.สืบค้นข้อมูล อภิปราย อธิบาย และสรุปการใช้ยาสามัญประจ าบ้านและยาอ่ืนๆ  
5.วิเคราะห์ อธิบายและสรุปสารอาหารและองค์ประกอบความส าคัญหน้าที่และประโยชน์ของสารอาหาร 
6.ทดลอง อภิปราย และสรุปหลักการบริโภคอาหารและหลักการค านวณปริมาณของวัตถุอาหารที่ร่างกาย

ควรได้รับ 
7.สืบค้นข้อมูล อภิปราย และสรุปอาหารส าหรับผู้ป่วยและสารพิษในอาหาร 
8.อภิปราย อธิบาย และน าเสนอความรู้ทางด้านการแพทย์ประยุกต์ที่เกี่ยวข้องกับโภชนาการการออกก าลัง

กายรูปแบบต่างๆ 
9.จดัแสดงผลงาน เขียนรายงาน หรืออธิบายการดูแลรักษาสุขภาพ ความก้าวหน้าในการวินิจฉัยและรักษา

โรค 
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ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 
ค าอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 

ว 31101   วิทยาศาสตร์ชีววิทยา                      กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4- 6                          เวลา 40  ช่ัวโมง          1.0  หน่วยกิต  

           ศึกษาและเข้าใจธรรมชาติของสิ่งมีชีวิต การศึกษาชีววิทยาและวิธีการทางวิทยาศาสตร์ สารที่เป็น 
องค์ประกอบของสิ่งมีชีวิต ปฏิกิริยาเคมีในเซลล์ของสิ่งมีชีวิต กล้องจุลทรรศน์ โครงสร้างและ หน้าที่ของเซลล์ การ
ล าเลียงสารเข้าและออกจากเซลล์ การแบ่งเซลล์ และการหายใจระดับเซลล์ 
                   เข้าการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม การถ่ายทอดยีนบนโครโมโซม สมบัติและหน้าที่ ของสาร
พันธุกรรม การเกิดมิวเทชัน เทคโนโลยีทางดีเอ็นเอ หลักฐาน ข้อมูล และแนวคิด เกี่ยวกับวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต 
ภาวะสมดุลของฮาร์ดี-ไวน์เบิร์ก การเกิดสปีชีส์ใหม่ ความ หลากหลายทางชีวภาพ ก าเนิดของสิ่งมีชีวิต ความ
หลากหลายของสิ่งมีชีวิต และ อนุกรมวิธาน รวมทั้งน าความรู้ไปใช้ประโยชน  เข้าใจส่วนประกอบของพืช การ
แลกเปลี่ยนแก๊สและคายน้ าของพืช การล าเลียงของพืช การสังเคราะห์ด้วยแสง การสืบพันธุ์ของพืชดอกและการ
เจริญเติบโต และการตอบสนองของพืช รวมทั้งน าความรู้ไปใช้ประโยชน์   เข้าใจการย่อยอาหารของสัตว์และ
มนุษย์ รวมทั้งการหายใจและการแลกเปลี่ยนแก๊ส การล าเลียงสารและการหมุนเวียนเลือด ภูมิคุ้มกันของร่างกาย 
การขับถ่าย การรับรู้และ การตอบสนอง การเคลื่อนที่ การสืบพันธุ์และการเจริญเติบโต ฮอร์โมนกับการรักษาดุลย
ภาพ และ พฤติกรรมของสัตว์ รวมทั้งน าความรู้ไปใช้ประโยชน์     เข้าใจแนวคิดเก่ียวกับระบบนิเวศ กระบวนการ
ถ่ายทอดพลังงานและการหมุนเวียนสารในระบบ นิเวศ ความหลากหลายของไบโอม การเปลี่ยนแปลงแทนที่ของ
สิ่งมีชีวิตในระบบนิเวศ ประชากร และรูปแบบการเพ่ิมของประชากร ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ปัญหา 
และผลกระทบที่ เกิดจากการใช้ประโยชน์ และแนวทางการแก้ไขปัญหา 

      โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์   การสืบเสาะหาความรู้  การส ารวจตรวจสอบ การสืบค้น
ข้อมูล   การอภิปรายและการทดลอง   

     เพ่ือให้เกิดความรู้  ความคิด  ความเข้าใจ  สามารถสื่อสาร  สิ่งที่เรียนรู้  มีความสามารถในการ
ตัดสินใจ  น าความรู้ไปใช้ในชีวิตประจ าวัน  มีจิตวิทยาศาสตร์ จริยธรรม  คุณธรรม  และค่านิยมที่เหมาะสม  
 
มาตรฐาน/ตัวช้ีวัด   รวมทั้งหมด   100   ตัวช้ีวัด 

 ว4.1 ม. 4/1-10 
        ว4.2 ม. 4/1-15 ม. 6/1-4 
        ว4.3 ม. 5/1-18 
        ว4.4 ม. 5/1-21 ม. 6/1-19 
        ว4.5 ม. 6/1-13 
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ค าอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
ว31102  วิทยาศาสตร์การยภาพ(เคมี)                 กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 - 6                                 เวลา 40  ชั่วโมง           1.0  หน่วยกิต  
  
               ศึกษา วิเคราะห์ ทดลอง และอธิบาย เกี่ยวกับโครงสร้างอะตอม การจัดเรียงธาตุในตารางธาตุ สมบัติ
ของธาตุ พันธะเคมีและสมบัติ ของสาร แก๊สและสมบัติของแก๊ส ประเภทและสมบัติของสารประกอบอินทรีย์และ
พอลิเมอร์ รวมทั้งการน าความรู้ไปใช้ประโยชน การเขียนและการดุลสมการเคมี ปริมาณสัมพันธ์ในปฏิกิริยาเคมี 
อัตราการเกิดปฏิกิริยา เคมี สมดุลในปฏิกิริยาเคมี สมบัติและปฏิกิริยาของกรด–เบส ปฏิกิริยารีดอกซ์และเซลล์ 
เคมีไฟฟ้า รวมทั้งการน าความรู้ไปใช้ประโยชน 
             หลักการท าปฏิบัติการเคมี การวัดปริมาณสาร หน่วยวัดและการเปลี่ยนหน่วย การ ค านวณปริมาณ
ของสาร ความเข้มข้นของสารละลาย รวมทั้งการบูรณาการความรู้และ ทักษะในการอธิบายปรากฏการณ์ในชีวิต
ประจ าวันและการแก้ปัญหาทางเคมี 

โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์   การสืบเสาะหาความรู้  การส ารวจตรวจสอบ การสืบค้นข้อมูล   
การอภิปรายและการทดลอง   

เพ่ือให้เกิดความรู้  ความคิด  ความเข้าใจ  สามารถสื่อสาร สิ่งที่เรียนรู้  มีความสามารถในการตัดสินใจ  
น าความรู้ไปใช้ในชีวิตประจ าวัน  มีจิตวิทยาศาสตร์ จริยธรรม  คุณธรรม  และค่านิยมที่เหมาะสม  

 
มาตรฐานตัวช้ีวัด รวมทั้งหมด 95  ตัวช้ีวัด 

 
ว 5.1  ม.4/1-21 ม.5/1-6 ม.6/1-15 
ว 5.2  ม.4/1-7 ม.5/1-32 
ว 5.3  ม.4/1-10 ม.6/1-4 
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ค าอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
ว31103  วิทยาศาสตร์กายภาพ (ฟิสิกส์)             กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  4 - 6                                  เวลา 40  ชั่วโมง     1.0  หน่วยกิต  
 
    ศึกษา วิเคราะห์ ทดลอง และอธิบาย เกี่ยวกับ เข้าใจธรรมชาติทางฟิสิกส์ ปริมาณและกระบวนการวัด 
การเคลื่อนที่แนวตรง แรงและ กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน กฎความโน้มถ่วงสากล แรงเสียดทาน สมดุลกลของวัตถุ 
งานและกฎการ อนุรักษ์พลังงานกล โมเมนตัมและกฎการอนุรักษ์โมเมนตัม การเคลื่อนที่แนวโค้ง รวมทั้งน าความรู้ 
ไปใช้ประโยชน์     เข้าใจการเคลื่อนที่แบบฮาร์มอนิกส์อย่างง่าย ธรรมชาติของคลื่น เสียงและการได้ยิน 
ปรากฏการณ์ ที่เก่ียวข้องกับเสียง แสงและการเห็น ปรากฏการณ์ท่ีเกี่ยวข้องกับแสง รวมทั้งน าความรู้ไปใช้ 
ประโยชน์ เข้าใจแรงไฟฟ้าและกฎของคูลอมบ์ สนามไฟฟ้า ศักย์ไฟฟ้า ความจุไฟฟ้า กระแสไฟฟ้าและกฎของ 
โอห์ม วงจรไฟฟ้ากระแสตรง พลังงานไฟฟ้าและก าลังไฟฟ้า การเปลี่ยนพลังงานทดแทนเป็นพลังงาน ไฟฟ้า 
สนามแม่เหล็ก แรงแม่เหล็กที่กระท ากับประจุไฟฟ้าและกระแสไฟฟ้า การเหนี่ยวน าแม่เหล็กไฟฟ้าและกฎของฟา
ราเดย์ ไฟฟ้ากระแสสลับ คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าและการสื่อสาร รวมทั้งน า ความรู้ไปใช้ประโยชน์ 
เข้าใจความสัมพันธ์ของความร้อนกับการเปลี่ยนอุณหภูมิและสถานะของสสาร สภาพยืดหยุ่นของ วัสดุและมอดุลัส
ของยัง ความดันในของไหล แรงพยุงและหลักของอาร์คิมีดีส ความตึงผิวและแรงหนืด ของของเหลว ของไหลอุดม
คติและสมการแบร์นูลลี กฎของแก๊ส ทฤษฎีจลน์ของแก๊สอุดมคติและ พลังงานในระบบ ทฤษฎีอะตอมของโบร์ 
ปรากฏการณ์โฟโตอิเล็กทริก ทวิภาวะของคลื่นและอนุภาค กัมมันตภาพรังสี แรง นิวเคลียร์ ปฏิกิริยานิวเคลียร์ 
พลังงานนิวเคลียร์ ฟิสิกส์อนุภาค รวมทั้งน าความรู้ ไปใช้ประโยชน์ 

โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์   การสืบเสาะหาความรู้  การส ารวจตรวจสอบ การสืบค้นข้อมูล   
การอภิปรายและการทดลอง   

เพ่ือให้เกิดความรู้  ความคิด  ความเข้าใจ  สามารถสื่อสาร สิ่งที่เรียนรู้  มีความสามารถในการตัดสินใจ  
น าความรู้ไปใช้ในชีวิตประจ าวัน  มีจิตวิทยาศาสตร์ จริยธรรม  คุณธรรม  และค่านิยมที่เหมาะสม  
 
มาตรฐานตัวช้ีวัด รวมทั้งหมด 67 ตัวช้ีวัด 
 

ว 6.1  ม.4/1-17   
ว 6.2  ม.5/1 - 13   
ว 6.3  ม.5/1-11 ม.6/ 1-8  
ว 6.4 ม 6/1-18 
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                                                ค าอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
ว31104  โลก ดาราศาสตร์ และอวกาศ                      กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4-6                                     เวลา 40  ช่ัวโมง     1.0  หน่วยกิต  
 
           ศึกษา เข้าใจกระบวนการเปลี่ยนแปลงภายในโลก ธรณีพิบัติภัย และผลต่อสิ่งมีชีวิตและ สิ่งแวดล้อม การ
ศึกษาล าดับชั้นหิน ทรัพยากรธรณี แผนที่ และการน าไปใช้ประโยชนเข้าใจสมดุลพลังงานของโลก การหมุนเวียน
ของอากาศบนโลก การหมุนเวียนของน้ าในมหาสมุทร การเกิดเมฆ การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศโลก และผลต่อ
สิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งการ พยากรณ์อากาศ 
           โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์   การสืบเสาะหาความรู้  การส ารวจตรวจสอบ การสืบค้นข้อมูล   
การอภิปรายและการทดลอง   

เพ่ือให้เกิดความรู้  ความคิด  ความเข้าใจ  สามารถสื่อสาร สิ่งที่เรียนรู้  มีความสามารถในการตัดสินใจ  
น าความรู้ไปใช้ในชีวิตประจ าวัน  มีจิตวิทยาศาสตร์ จริยธรรม  คุณธรรม  และค่านิยมที่เหมาะสม  

ผลการเรียนรู้รวมทั้งหมด 44  ผลการเรียนรู้ 

 
ว7.1  ม.4/1-12 
ว7.2  ม.5/1-13 
ว7.3  ม.6/1-19 
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ค าอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
ว32103  การออกแบบและเทคโนโลยี 1                   กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 - 6                                         เวลา 20  ช่ัวโมง   0.5 หน่วยกิต  
 
        ศึกษา วิเคราะห์แนวคิดหลักของเทคโนโลยี การเปลี่ยนแปลงและผลกระทบของเทคโนโลยีที่เกิดขึ้น              
และความสัมพันธ์ของเทคโนโลยีกับศาสตร์อ่ืน ออกแบบ สร้าง หรือพัฒนาผลงานส าหรับแก้ปัญหาที่ค านึงถึง 
ผลกระทบต่อสังคมในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพและการบริการ โดยใช้กระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม  
ซึ่งใช้ความรู้ทักษะ และเลือกใช้วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือ กลไก ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ เพ่ือแก้ปัญหาได้อย่าง 
ถูกต้อง เหมาะสม ปลอดภัย ค านึงถึงทรัพย์สินทางปัญญา มีการใช้ซอฟต์แวร์ช่วยในการออกแบบและน าเสนอ 
ผลงาน 
 
มาตรฐานและตัวชี้วัด  รวมทั้งหมด 5 ตัวช้ีวัด 
 
 ตัวชี้วัด ว. 4.1 เทคโนโลยี(การออกแบบและเทคโนโลยี)  
                1. วิเคราะห์แนวคิดหลักของเทคโนโลยี ความสัมพันธ์กับศาสตร์อื่นโดยเฉพาะวิทยาศาสตร์ หรือ 
คณิตศาสตร์ รวมทั้งประเมินผลกระทบที่จะเกิดข้ึนต่อมนุษย์ สังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม เพ่ือ เป็นแนวทาง
ในการพัฒนาเทคโนโลยี  
                2. ระบุปัญหาหรือความต้องการที่มีผลกระทบต่อสังคม รวบรวม วิเคราะห์ข้อมูลและแนวคิดที่
เกี่ยวข้อง กับปัญหาที่มีความซับซ้อนเพ่ือสังเคราะห์วิธีการ เทคนิคในการแก้ปัญหา โดยค านึงถึงความถูกต้อง 
ด้านทรัพย์สินทางปัญญา 
                3. ออกแบบวิธีการแก้ปัญหา โดยวิเคราะห์เปรียบเทียบ และตัดสินใจเลือกข้อมูลที่จ าเป็นภายใต้
เงื่อนไข และทรัพยากรที่มีอยู่ น าเสนอแนวทางการแก้ปัญหาให้ผู้อ่ืนเข้าใจด้วยเทคนิคหรือวิธีการที่ หลากหลาย 
โดยใช้ซอฟต์แวร์ช่วยในการออกแบบ วางแผนขั้นตอนการท างานและด าเนินการ แก้ปัญหา 
                4. ทดสอบ ประเมินผล วิเคราะห์และให้เหตุผลของปัญหาหรือข้อบกพร่องที่เกิดขึ้นภายใต้กรอบ 
เงื่อนไข หาแนวทางการปรับปรุงแก้ไข และน าเสนอผลการแก้ปัญหา พร้อมทั้งเสนอแนวทางการ พัฒนาต่อยอด       
                 5. ใช้ความรู้และทักษะเกี่ยวกับวัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือ กลไก ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ และ
เทคโนโลยี ที่ซบัซ้อนในการแก้ปัญหาหรือพัฒนางาน ได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม และปลอดภัย  
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ค าอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
ว32103  การออกแบบและเทคโนโลยี 2                   กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 - 6                                         เวลา 20  ช่ัวโมง   0.5 หน่วยกิต  
 
        ศึกษา วิเคราะห์แนวคิดหลักของเทคโนโลยี การเปลี่ยนแปลงและผลกระทบของเทคโนโลยีที่เกิดขึ้น              
และความสัมพันธ์ของเทคโนโลยีกับศาสตร์อ่ืน ออกแบบ สร้าง หรือพัฒนาผลงานส าหรับแก้ปัญหาที่ค านึงถึง 
ผลกระทบต่อสังคมในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพและการบริการ โดยใช้กระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม  
ซึ่งใช้ความรู้ทักษะ และเลือกใช้วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือ กลไก ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ เพ่ือแก้ปัญหาได้อย่าง 
ถูกต้อง เหมาะสม ปลอดภัย ค านึงถงึทรัพย์สินทางปัญญา มีการใช้ซอฟต์แวร์ช่วยในการออกแบบและน าเสนอ 
ผลงาน 
 
มาตรฐานและตัวชี้วัด  รวมทั้งหมด 5 ตัวช้ีวัด 
 
 ตัวชี้วัด ว. 4.1 เทคโนโลยี(การออกแบบและเทคโนโลยี)  
                1. วิเคราะห์แนวคิดหลักของเทคโนโลยี ความสัมพันธ์กับศาสตร์อื่นโดยเฉพาะวิทยาศาสตร์ หรือ 
คณิตศาสตร์ รวมทั้งประเมินผลกระทบที่จะเกิดข้ึนต่อมนุษย์ สังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม เพ่ือ เป็นแนวทาง
ในการพัฒนาเทคโนโลยี  
                2. ระบุปัญหาหรือความต้องการที่มีผลกระทบต่อสังคม รวบรวม วิเคราะห์ข้อมูลและแนวคิดที่
เกี่ยวข้อง กับปัญหาที่มีความซับซ้อนเพ่ือสังเคราะห์วิธีการ เทคนิคในการแก้ปัญหา โดยค านึงถึงความถูกต้อง 
ด้านทรัพย์สินทางปัญญา 
                3. ออกแบบวิธีการแก้ปัญหา โดยวิเคราะห์เปรียบเทียบ และตัดสินใจเลือกข้อมูลที่จ าเป็นภายใต้
เงื่อนไข และทรัพยากรที่มีอยู่ น าเสนอแนวทางการแก้ปัญหาให้ผู้อ่ืนเข้าใจด้วยเทคนิคหรือวิธีการที่ หลากหลาย 
โดยใช้ซอฟต์แวร์ช่วยในการออกแบบ วางแผนขั้นตอนการท างานและด าเนินการ แก้ปัญหา 
                4. ทดสอบ ประเมินผล วิเคราะห์และให้เหตุผลของปัญหาหรือข้อบกพร่องที่เกิดขึ้นภายใต้กรอบ 
เงื่อนไข หาแนวทางการปรับปรุงแก้ไข และน าเสนอผลการแก้ปัญหา พร้อมทั้งเสนอแนวทางการ พัฒนาต่อยอด       
                 5. ใช้ความรู้และทักษะเกี่ยวกับวัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือ กลไก ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ และ
เทคโนโลยี ที่ซับซ้อนในการแก้ปัญหาหรือพัฒนางาน ได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม และปลอดภัย  
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ค าอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
ว32103  การออกแบบและเทคโนโลยี 3                   กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 - 6                                         เวลา 20  ช่ัวโมง   0.5 หน่วยกิต  
 
        ศึกษา วิเคราะห์แนวคิดหลักของเทคโนโลยี การเปลี่ยนแปลงและผลกระทบของเทคโนโลยีที่เกิดขึ้น              
และความสัมพันธ์ของเทคโนโลยีกับศาสตร์อ่ืน ออกแบบ สร้าง หรือพัฒนาผลงานส าหรับแก้ปัญหาที่ค านึงถึง 
ผลกระทบต่อสังคมในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพและการบริการ โดยใช้กระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม  
ซึ่งใช้ความรู้ทักษะ และเลือกใช้วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือ กลไก ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ เพ่ือแก้ปัญหาได้อย่าง 
ถูกต้อง เหมาะสม ปลอดภัย ค านึงถึงทรัพย์สินทางปัญญา มีการใช้ซอฟต์แวร์ช่วยในการออกแบบและน าเสนอ 
ผลงาน 
 
มาตรฐานและตัวชี้วัด  รวมทั้งหมด 5 ตัวช้ีวัด 
 
 ตัวชี้วัด ว. 4.1 เทคโนโลยี(การออกแบบและเทคโนโลยี)  
                1. วิเคราะห์แนวคิดหลักของเทคโนโลยี ความสัมพันธ์กับศาสตร์อื่นโดยเฉพาะวิทยาศาสตร์ หรือ 
คณิตศาสตร์ รวมทั้งประเมินผลกระทบที่จะเกิดข้ึนต่อมนุษย์ สังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม เพ่ือ เป็นแนวทาง
ในการพัฒนาเทคโนโลยี  
                2. ระบุปัญหาหรือความต้องการที่มีผลกระทบต่อสังคม รวบรวม วิเคราะห์ข้อมูลและแนวคิดที่
เกี่ยวข้อง กับปัญหาที่มีความซับซ้อนเพ่ือสังเคราะห์วิธีการ เทคนิคในการแก้ปัญหา โดยค านึงถึงความถูกต้อง 
ด้านทรัพย์สินทางปัญญา 
                3. ออกแบบวิธีการแก้ปัญหา โดยวิเคราะห์เปรียบเทียบ และตัดสินใจเลือกข้อมูลที่จ าเป็นภายใต้
เงื่อนไข และทรัพยากรที่มีอยู่ น าเสนอแนวทางการแก้ปัญหาให้ผู้อ่ืนเข้าใจด้วยเทคนิคหรือวิธีการที่ หลากหลาย 
โดยใช้ซอฟต์แวร์ช่วยในการออกแบบ วางแผนขั้นตอนการท างานและด าเนินการ แก้ปัญหา 
                4. ทดสอบ ประเมินผล วิเคราะห์และให้เหตุผลของปัญหาหรือข้อบกพร่องที่เกิดขึ้นภายใต้กรอบ 
เงื่อนไข หาแนวทางการปรับปรุงแก้ไข และน าเสนอผลการแก้ปัญหา พร้อมทั้งเสนอแนวทางการ พัฒนาต่อยอด       
                 5. ใช้ความรู้และทักษะเกี่ยวกับวัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือ กลไก ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ และ
เทคโนโลยี ที่ซับซ้อนในการแก้ปัญหาหรือพัฒนางาน ได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม และปลอดภัย  
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ค าอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
ว33104  วิทยาการค านวณ  1                         กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 – 6                               เวลา 20  ชั่วโมง    0.5หน่วยกิต 
 

 ศึกษาหลักการของแนวคิดเชิงค านวณ การแยกส่วนประกอบและการย่อยปัญหา การหารูปแบบ การคิด
เชิงนามธรรม ตัวอย่างและประโยชน์ของแนวคิดเชิงค านวณ เพื่อแก้ปัญหาในชีวิตประจ าวัน ประยุกต์ใช้แนวคิด
เชิงค านวณในการออกแบบขั้นตอนวิธีส าหรับแก้ปัญหา การแก้ปัญหาด้วยคอมพิวเตอร์ การระบุข้อมูลเข้า ข้อมูล
ออก และเง่ือนไขของปัญหา การออกแบบขั้นตอนวิธี การท าซ้ า การจัดเรียงและค้นหาข้อมูล ตัวอย่างการ
ออกแบบขั้นตอนวิธีเพ่ือแก้ปัญหาด้วยคอมพิวเตอร์ การศึกษาตัวอย่างโครงงานทางเทคโนโลยีสารสนเทศ การ
ก าหนดปัญหา ศึกษา วางแผน ด าเนินงาน สรุปผลและเผยแพร่ ในการพัฒนาโครงงานที่มีการบูรณาการร่วมกับ
วิชาอ่ืนและเชื่อมโยงกับชีวิตจริง  

 
มาตรฐานตัวช้ีวัด รวมทั้งหมด 1  ตัวช้ีวัด 

 

       ตวัชี้วัด ว 4.2 เทคโนโลยี (วิทยาการค านวณ)  
               1. ประยุกต์ใช้แนวคิดเชิงค านวณในการพัฒนาโครงงานที่มีการบูรณาการกับวิชาอ่ืนอย่าง สร้างสรรค์ 
และเชื่อมโยงกับชีวิตจริง  
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ค าอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 

ว33104  วิทยาการค านวณ  2                         กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 – 6                               เวลา 20  ชั่วโมง    0.5หน่วยกิต 
 

 ศึกษาหลักการของแนวคิดเชิงค านวณ การแยกส่วนประกอบและการย่อยปัญหา การหารูปแบบ การคิด
เชิงนามธรรม ตัวอย่างและประโยชน์ของแนวคิดเชิงค านวณ เพื่อแก้ปัญหาในชีวิตประจ าวัน ประยุกต์ใช้แนวคิด
เชิงค านวณในการออกแบบขั้นตอนวิธีส าหรับแก้ปัญหา การแก้ปัญหาด้วยคอมพิวเตอร์ การระบุข้อมูลเข้า ข้อมูล
ออก และเง่ือนไขของปัญหา การออกแบบขั้นตอนวิธี การท าซ้ า การจัดเรียงและค้นหาข้อมูล ตัวอย่างการ
ออกแบบขั้นตอนวิธีเพ่ือแก้ปัญหาด้วยคอมพิวเตอร์ การศึกษาตัวอย่างโครงงานทางเทคโนโลยีสารสนเทศ การ
ก าหนดปัญหา ศึกษา วางแผน ด าเนินงาน สรุปผลและเผยแพร่ ในการพัฒนาโครงงานที่มีการบูรณาการร่วมกับ
วิชาอ่ืนและเชื่อมโยงกับชีวิตจริง  

 
มาตรฐานตัวช้ีวัด รวมทั้งหมด 1  ตัวช้ีวัด 

 

       ตวัชี้วัด ว 4.2 เทคโนโลยี (วิทยาการค านวณ)  
               1. ประยุกต์ใช้แนวคิดเชิงค านวณในการพัฒนาโครงงานที่มีการบูรณาการกับวิชาอ่ืนอย่าง สร้างสรรค์ 
และเชื่อมโยงกับชีวิตจริง  
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ค าอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 

ว33104  วิทยาการค านวณ  3                         กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 – 6                               เวลา 20  ชั่วโมง    0.5หน่วยกิต 
 

 ศึกษาหลักการของแนวคิดเชิงค านวณ การแยกส่วนประกอบและการย่อยปัญหา การหารูปแบบ การคิด
เชิงนามธรรม ตัวอย่างและประโยชน์ของแนวคิดเชิงค านวณ เพื่อแก้ปัญหาในชีวิตประจ าวัน ประยุกต์ใช้แนวคิด
เชิงค านวณในการออกแบบขั้นตอนวิธีส าหรับแก้ปัญหา การแก้ปัญหาด้วยคอมพิวเตอร์ การระบุข้อมูลเข้า ข้อมูล
ออก และเง่ือนไขของปัญหา การออกแบบขั้นตอนวิธี การท าซ้ า การจัดเรียงและค้นหาข้อมูล ตัวอย่างการ
ออกแบบขั้นตอนวิธีเพ่ือแก้ปัญหาด้วยคอมพิวเตอร์ การศึกษาตัวอย่างโครงงานทางเทคโนโลยีสารสนเทศ การ
ก าหนดปัญหา ศึกษา วางแผน ด าเนินงาน สรุปผลและเผยแพร่ ในการพัฒนาโครงงานที่มีการบูรณาการร่วมกับ
วิชาอ่ืนและเชื่อมโยงกับชีวิตจริง  

 
มาตรฐานตัวช้ีวัด รวมทั้งหมด 1  ตัวช้ีวัด 

 

       ตวัชี้วัด ว 4.2 เทคโนโลยี (วิทยาการค านวณ)  
               1. ประยุกต์ใช้แนวคิดเชิงค านวณในการพัฒนาโครงงานที่มีการบูรณาการกับวิชาอ่ืนอย่าง สร้างสรรค์ 
และเชื่อมโยงกับชีวิตจริง  
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ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
ว 30201  ฟิสิกส ์1                                       กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4  ภาคเรยีนที่ 1                           เวลา 80  ชั่วโมง  2.0  หน่วยกิต  
                
          ศึกษา วิเคราะห์ ทดลอง และอธิบาย เกี่ยวกับ ปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ  ฟิสิกส์ วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี ปริมาณทางกายภาพ  การใช้หน่วยในระบบเอสไอ ปริมาณสเกลาร์  ปริมาณเวกเตอร์   ความแตกต่าง
ระหว่างปริมาณสเกลาร์และปริมาณเวกเตอร์ การหาเวกเตอร์ลัพธ์  การทดลองในวิชาฟิสิกส์  ความไม่แน่นอนใน
การวัด เลขนัยส าคัญ การบันทึกผลการค านวณ  การวิเคราะห์ผลการทดลอง  การเคลื่อนที่แนวตรง ปริมาณต่างๆ
ของการเคลื่อนที่  การวัดอัตราเร็วของการเคลื่อนที่ในแนวตรง  ความเร่ง ความสัมพันธ์ระหว่างกราฟความเร็ว กับ
เวลาส าหรับการเคลื่อนที่แนวตรง สมการส าหรับค านวณหาปริมาณต่างๆของการเคลื่อนที่ในแนวเส้นตรงด้วย
ความเร่งคงตัว  แรงและการหาแรงลัพธ์    กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน น้ าหนัก  กฎแรงดึงดูดระหว่างมวลของนิว
ตัน   แรงเสียดทาน  การน ากฏการเคลื่อนที่ของนิวตันไปใช้   การเคลื่อนที่แบบโพรเจกไทล์  การเคลื่อนที่ในแนว
ระดับและแนวดิ่ง การกระจัดและความเร็วของวัตถุที่เคลื่อนที่แบบโพรเจกไทล์  การเคลื่อนที่แบบวงกลมด้วย
อัตราเร็วคงตัว  ความเร่งสู่ศูนย์กลาง การเคลื่อนที่บนทางโค้ง อัตราเร็วเชิงมุม การเคลื่อนที่ของดาวเทียม  การ
เคลื่อนที่แบบฮาร์มอนิกอย่างง่าย  การเคลื่อนที่แบบฮาร์มอนิกอย่างง่ายของวัตถุติดปลายสปริง การเคลื่อนที่แบบ
ฮาร์มอนิก อย่างง่ายเทียบกับการเคลื่อนที่แบบวงกลม การแกว่งของลูกตุ้มอย่างง่าย         
  โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์   การสืบเสาะหาความรู้  การส ารวจตรวจสอบ การสืบค้นข้อมูล   
การอภิปรายและการทดลอง  
  เพ่ือให้เกิดความรู้    ความคิด   ความเข้าใจ    สามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู้   มีความสามารถในการ
ตัดสินใจ   น าความรู้ไปใช้ในชีวิตประจ าวัน   มีจิตวิทยาศาสตร์   จริยธรรม  คุณธรรมและค่านิยมที่เหมาะสม 
 
ผลการเรียนรู้ รวมทั้งหมด   16  ผลการเรียนรู้ 
 
1. อธิบายความหมายและความสัมพันธ์ของฟิสิกส์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปริมาณทางฟิสิกส์ หน่วย

มาตรฐานนานาชาติ(หน่วยระบบ SI ) ของปริมาณนั้นๆ ระบุหน่วยฐานและหน่วยอนุพันธ์ของระบบเอสไอ 
พร้อมทั้งอธิบายความหมายของตัวน าหน้าหน่วยเพื่อท าให้เป็นหน่วยที่โตขึ้นหรือเล็กลงๆได้ 

2. ส ารวจ ตรวจสอบ และแสดงข้อมูลที่กะทัดรัด ชัดเจน ตลอดจนแสดงการวิเคราะห์ด้วยวิธีทางคณิตศาสตร์ 
รวมถึงการใช้กราฟเส้นตรง เพ่ือประกอบการสรุปผลได้อย่างรัดกุม  

3. ทดลอง และอธิบายวิธีการวัด เครื่องมือที่ใช้วัด ความคลาดเคลื่อนจากการวัด ตลอดจนประมาณค่าความคลาด
เคลื่อนที่อาจเป็นไปได้อย่างเหมาะสมเมื่อท าการวัด   

4. อธิบายความหมายของเลขนัยส าคัญและสามารถใช้ได้อย่างเหมาะสม  
5. สืบค้นข้อมูลและอธิบายการบอกต าแหน่งของวัตถุในแนวตรงและแกนอ้างอิง การบอกต าแหน่งของวัตถุใน

ระนาบและแกนอ้างอิง ระยะทางและการกระจัดของอนุภาคหรือวัตถุ เขียนสัญลักษณ์และรูปแบบแทนการ
กระจัดของอนุภาคหรือวัตถุ การหาเวกเตอร์ในหนึ่งมิติ  
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6. สืบค้นข้อมูลและอธิบายการหาอัตราเร็ว ความเร็ว ความเร็วสัมพัทธ์ ของอนุภาคหรือวัตถุ และทดลองเพ่ือหา
อัตราเร็วของวัตถุ โดยใช้เครื่องเคาะสัญญาณเวลา หาความเร่งของอนุภาคหรือวัตถุ ทดลองเพ่ือหาความเร่ง
ของวัตถุที่ตกแบบเสรี และเขียนกราฟของความเร็วกับเวลาของวัตถุ 

7. สืบค้นข้อมูล หาความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเคลื่อนที่ในแนวตรงด้วยความเร็วคงตัว  
8. หาความสัมพันธ์ระหว่างแรงที่มากระท าต่อวัตถุกับสภาพการเคลื่อนที่ของวัตถุ หาแรงลัพธ์เมื่อมีแรงมากกว่า

หนึ่งแรงมากระท าต่อวัตถุ โดยการสร้างรูปและการค านวณ 
9. สืบค้นข้อมูล ส ารวจตรวจสอบ จัดกิจกรรมและอธิบายเกี่ยวกับมวล แรง แรงพื้นฐาน แรงลัพธ์ น าหนัก สภาพ

เสมือนไร้น้ าหนัก แรงกิริยา แรงปฏิกิริยา แรงคู่ปฏิกิริยา ศูนย์กลางมวล ศูนย์ถ่วง  
10. ส ารวจ ตรวจสอบกฎการเคลื่อนท่ีของนิวตัน และน ากฎการเคลื่อนที่ของนิวตันไปประยุกต์ใช้ได้  
11. สืบค้นข้อมูลและทดลองการเคลื่อนที่แบบโพรเจกไทล์และแสดงความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณต่างๆของการ

เคลื่อนที่แบบโพรเจกไทล์ โดยพิจารณาจากแนวการเคลื่อนที่ตกแบบเสรี และการเคลื่อนที่ในแนวระดับด้วย
ความเร็งคงที่  

12. ทดลอง สืบค้นข้อมูลและอธิบายการเคลื่อนที่ในแนววงกลมได้ และแสดงความสัมพันธ์ระหว่างแรงสู่ศูนย์กลาง 
รัศมีวงกลม อัตราเร็วและมวลของวัตถุซึ่งเคลื่อนที่ในแนววงกลม 

13. อธิบายการเคลื่อนที่บนทางโค้งของรถยนต์ รถจักรยานยนต์ และรถจักรยานบนถนนราบและถนนเอียง การ
เคลื่อนที่แบบวงกลมในระนาบดิ่ง พร้อมทั้งค านวณหาปริมาณท่ีเกี่ยวข้อง  

14. อธิบายความหมายของอัตราเร็วเชิงมุม และแสดงความสัมพันธ์ระหว่างแรงสู่ศูนย์กลางและอัตราเร็วเชิงมุม 
15. ประยุกต์ใช้ความรู้เกี่ยวกับการเคลื่อนที่ในแนววงกลมไปอธิบายการเคลื่อนที่ของดาวเทียมในวงโคจรรอบโลก 

และค านวณหาปริมาณต่างๆ ที่เก่ียวข้องได้จากสถานการณ์ที่ก าหนดให้  
16. ส ารวจ ตรวจสอบและสืบค้นข้อมูล การเคลื่อนที่แบบฮาร์มอนิกส์อย่างง่าย และแสดงความสัมพันธ์ระหว่างการ

กระจัด ความเร็ว และความเร่งของการเคลื่อนที่แบบฮาร์มอนิกส์อย่างง่าย  
17. ค านวณหาปริมาณต่างๆของการเคลื่อนที่แบบฮาร์มอนิกอย่างง่ายที่เกี่ยวข้องได้  
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ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม    
ว 30202    ฟิสิกส ์2                               กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4  ภาคเรยีนที่ 2                         เวลา 80  ชั่วโมง 2.0  หน่วยกิต  
 
           ศึกษาวิเคราะห์เกี่ยวกับ งาน  ก าลัง  พลังงาน   กฎการอนุรักษ์พลังงาน เครื่องกลอย่างง่าย   โมเมนตัม 
การเปลี่ยนแปลงโมเมนตัม  แรงและการเปลี่ยนโมเมนตัม  การดลและแรงดล  กฎการอนุรักษ์โมเมนตัม  การชน
กันของวัตถุ  การเคลื่อนที่ของจุดศูนย์กลางมวล  การเคลื่อนที่แบบหมุน การกระจัดเชิงมุม ความเร็วเชิงมุม  
ความเร่งเชิงมุม  ทอร์กกับการเคลื่อนที่แบบหมุน  โมเมนต์ความเฉื่อย  โมเมนตัมเชิงมุม กฎการอนุรักษ์โมเมนตัม
เชิงมุม  พลังงานจลน์ของการหมุน  งานจากการหมุน  สภาพสมดุล  เงื่อนไขสมดุล โมเมนต์ของแรงหรือทอร์ก  
โมเมนต์ของแรงคู่ควบ เสถียรภาพของสมดุล การน าหลักสมดุลไปประยุกต์ใช้  และสภาพยืดหยุ่น ความทนแรง
ของวัตถุ 
  โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์   การสืบเสาะหาความรู้  การส ารวจตรวจสอบ การสืบค้นข้อมูล   
การอภิปรายและการทดลอง  
  เพ่ือให้เกิดความรู้    ความคิด   ความเข้าใจ    สามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู้   มีความสามารถในการ
ตัดสินใจ   น าความรู้ไปใช้ในชีวิตประจ าวัน   มีจิตวิทยาศาสตร์   จริยธรรม  คุณธรรมและค่านิยมที่เหมาะสม 
 
ผลการเรียนรู้  รวมทั้งหมด   12  ผลการเรียนรู้ 
 
1. ส ารวจตรวจสอบ อธิบาย และค านวณเกี่ยวกับงานและก าลัง 
2. ส ารวจตรวจสอบ อภิปราย และค านวณเกี่ยวกับพลังงาน  ความสัมพันธ์ระหว่างงานและพลังงานจลน์ 
3. สืบค้นข้อมูล ทดลอง และอธิบายเกี่ยวกับกฎการอนุรักษ์พลังงาน และรวมไปถึงกฎการอนุรักษ์พลังงานรูปอื่น 
4. ส ารวจตรวจสอบ อภิปราย และค านวณเกี่ยวกับโมเมนตัม และการเปลี่ยนแปลงโมเมนตัม 
5. ส ารวจตรวจสอบ  อภิปราย และค านวณเกี่ยวกับการดลและแรงดล 
6. ส ารวจตรวจสอบ อภิปราย และค านวณเกี่ยวกับการชน และกฎอนุรักษ์โมเมนตัม 
7. ส ารวจตรวจสอบ อภิปราย และค านวณเกี่ยวกับการเคลื่อนที่แบบหมุน และปริมาณที่เก่ียวข้อง 
8. ส ารวจตรวจสอบ อภิปราย และค านวณเกี่ยวกับทอร์ก การเคลื่อนที่แบบหมุน  และโมเมนต์ความเฉื่อย   
9. ส ารวจตรวจสอบ อภิปราย และค านวณเกี่ยวกับพลังงานจลน์ของการหมุน และโมเมนตัมเชิงมุม   
10. ส ารวจตรวจสอบ  อภิปราย และค านวณเกี่ยวกับสภาพสมดุล และเงื่อนไขของสมดุล 
11. ส ารวจตรวจสอบ อภิปราย และค านวณเกี่ยวกับโมเมนต์ของแรงหรือทอร์ก  และโมเมนต์ของแรงคู่ควบ 
12. ส ารวจตรวจสอบ อภิปราย และค านวณเกี่ยวกับสภาพยืดหยุ่น 
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ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
ว 30203 ฟิสิกส ์3                                     กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 5  ภาคเรยีนที่ 1                           เวลา 80  ชั่วโมง 2.0  หน่วยกิต  

 ศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ ค านวณและอธิบาย เกี่ยวกับของไหล ความหนาแน่น ความดันในของเหลว กฎ
ของพาสคาลและเครื่องอัดไฮโดรลิก  แรงลอยตัวและหลักของอาร์คิมีดิส  ความตึงผิว ความหนืด และพลศาสตร์
ของของไหล  ความร้อน สมบัติของแก๊สอุดมคติ  กฎของบอยล์  กฎของชาร์ลส์  กฎของแก๊ส ทฤษฎีจลน์ของแก๊ส  
พลังงานภายในระบบ และการประยุกต์ใช้   คลื่นกล  การถ่ายโอนพลังงานของคลื่นกล  คลื่นผิวน้ า การซ้อนทับ
ของคลื่น สมบัติของคลื่นได้แก่ การสะท้อน การหักเห การแทรกสอดและการเลี้ยวเบนของคลื่น  คลื่นนิ่งและการ
สั่นพ้อง  
  โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์   การสืบเสาะหาความรู้  การส ารวจตรวจสอบ การสืบค้นข้อมูล   
การอภิปรายและการทดลอง  
  เพ่ือให้เกิดความรู้    ความคิด   ความเข้าใจ    สามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู้   มีความสามารถในการ
ตัดสินใจ   น าความรู้ไปใช้ในชีวิตประจ าวัน   มีจิตวิทยาศาสตร์   จริยธรรม  คุณธรรมและค่านิยมที่เหมาะสม 
 
ผลการเรียนรู้   รวมทั้งหมด   11  ผลการเรียนรู้ 
 
1. ส ารวจ ตรวจสอบ อภิปราย และค านวณสิ่งที่เกี่ยวข้องกับ สมบัติทั่วไปของของไหล ได้แก่ ความหนาแน่น  

ความดันได้ 
2. ส ารวจ ตรวจสอบ อภิปราย และค านวณสิ่งที่เกี่ยวข้องกับ กฎของพาสคัลและหลักของอาร์คิมีดิสได้ 
3. ส ารวจตรวจสอบ อภิปรายและค านวณสิ่งที่เก่ียวข้องกับ ความตึงผิว  ความหนืด การลอยตัว และ กฎของส

โตกส์เกี่ยวข้องกับการเคลื่อนที่ของวัตถุทรงกลมในของไหลที่มีความหนืดได้ 
4. ส ารวจตรวจสอบ อภิปราย และค านวณสิ่งที่เกี่ยวข้องกับสมการของแบร์นูลลีได้ 
5. ส ารวจตรวจสอบ ทดลอง อภิปรายและค านวณเกี่ยวกับผลของความร้อนที่ท าให้สารเปลี่ยนแปลงทางกายภาพ 

การถ่ายโอนความร้อน และ สมดุลความร้อนได้ 
6. ส ารวจตรวจสอบ อภิปราย และค านวณสิ่งที่เกี่ยวข้องกับสมบัติของแก๊สได้ 
7. ส ารวจตรวจสอบ อภิปราย และค านวณสิ่งที่เกี่ยวข้องกับทฤษฎีจลน์ของแก๊สได้ 
8. สืบค้นข้อมูล อภิปราย และค านวณสิ่งที่เก่ียวข้องกับ พลังงานภายในระบบ กฎข้อที่หนึ่งของอุณหพลศาสตร์ 

และเครื่องมือที่เปลี่ยนความร้อนได้ 
9. ส ารวจตรวจสอบ อภิปราย วิเคราะห์และค านวณสิ่งที่เก่ียวข้องกับคลื่นกล คลื่นน้ า และการซ้อนทับของคลื่นได้ 
10. ส ารวจตรวจสอบ ทดลอง อภิปราย และค านวณสิ่งที่เก่ียวข้องกับสมบัติของคลื่นได้ 
11. ส ารวจตรวจสอบ อภิปราย และค านวณสิ่งที่เกี่ยวข้องกับคลื่นนิ่งและการสั่นพ้องได้ 
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ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
ว 30204  ฟิสิกส ์4                                        กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 5  ภาคเรยีนที่ 2                        เวลา 80  ชั่วโมง 2.0  หน่วยกิต  
 
 ศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์ ค านวณและอธิบายเกี่ยวกับ คลื่นเสียง ธรรมชาติของเสียง อัตราเร็วของเสียง 
การเคลื่อนที่ของเสียงในตัวกลางต่างๆ  คุณสมบัติทั่วไปของคลื่นเสียง  ความเข้มเสียงและการได้ยิน ระดับความ
เข้มเสียงและผลกระทบของเสียงในชีวิตประจ าวัน เสียงดนตรี  บีตส์และคลื่นนิ่งของเสียง   ปรากฏการณ์ดอป
เพลอร์และคลื่นกระแทก  การประยุกต์ความรู้เรื่องเสียงไปใช้ประโยชน์  แสง     การแทรกสอดของแสง   การ
เลี้ยวเบนของแสง  เกรตติง คุณสมบัติเชิงกายภาพของแสง  การเกิดโพลาไรเซชันของแสงและการกระเจิงของแสง   
การเคลื่อนที่และอัตราเร็วของแสง  การสะท้อนของแสง    การหาต าแหน่งและขนาดของภาพที่เกิดจากกระจก
เงาทั้งโดยการเขียนภาพและการค านวณ  การหักเหของแสง   เลนส์บาง การค านวณปริมาณต่าง ๆ จากการเกิด
ภาพเมื่อแสงผ่านเลนส์ ปรากฏการณ์เกี่ยวกับแสง  ทัศนอุปกรณ์  ความสว่าง  การถนอมสายตา ตาและการ
มองเห็นสี  การผสมสารสี และการผสมแสงสี  
  โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์   การสืบเสาะหาความรู้  การส ารวจตรวจสอบ การสืบค้นข้อมูล   
การอภิปรายและการทดลอง  
  เพ่ือให้เกิดความรู้    ความคิด   ความเข้าใจ    สามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู้   มีความสามารถในการ
ตัดสินใจ   น าความรู้ไปใช้ในชีวิตประจ าวัน   มีจิตวิทยาศาสตร์   จริยธรรม  คุณธรรมและค่านิยมที่เหมาะสม 
  
ผลการเรียนรู้  รวมทั้งหมด   10   ผลการเรียนรู้ 
 
1. ส ารวจตรวจสอบ อภิปราย และค านวณสิ่งที่เกี่ยวกับ ธรรมชาติของคลื่นเสียง คุณสมบัติของคลื่นเสียงได้ 
2. สืบค้นข้อมูล  อภิปราย และค านวณสิ่งที่เก่ียวกับ ความเข้มเสียง และการได้ยินเสียงได้ 
3. ส ารวจตรวจสอบ ทดลอง อภิปราย และค านวณสิ่งที่เก่ียวกับ เสียงดนตรี บีตส์ และคลื่นนิ่งของเสียงได้ 
4. ส ารวจตรวจสอบ อภิปราย และค านวณสิ่งที่เกี่ยวกับ ปรากฏการณ์ดอปเปลอร์  คลื่นกระแทก ได้ 
5. ส ารวจตรวจสอบ  อภิปราย และค านวณสิ่งที่เกี่ยวกับสมบัติการแทรกสอดของแสงได้ 
6. ส ารวจตรวจสอบ  อภิปราย และค านวณสิ่งที่เกี่ยวกับสมบัติการเลี้ยวเบนเกรตติ้ง  และการกระเจิงของแสงได้ 
7. ทดลอง  วิเคราะห์ อภิปราย และค านวณสิ่งที่เก่ียวกับ การเคลื่อนที่และการสะท้อนของแสงได้ 
8. ทดลอง วิเคราะห์ อภิปราย และค านวณสิ่งที่เกี่ยวกับ การหักเหของแสงได้ 
9. ทดลอง วิเคราะห์ อภิปราย และค านวณสิ่งที่เกี่ยวกับ เลนส์บาง และปรากฏการณ์ของแสงได้ 
10. ส ารวจตรวจสอบ วิเคราะห์ อภิปรายเกี่ยวกับ ทัศนอุปกรณ์  ความสว่าง และการถนอมสายตา ได้ 
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ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
ว 30205  ฟิสิกส ์5                                         กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6  ภาคเรยีนที่ 1                             เวลา 80  ชั่วโมง  2.0  หน่วยกิต  
  
 ศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ ค านวณ และอธิบายเกี่ยวกับ แรงกระท าระหว่างอนุภาคท่ีมีประจุไฟฟ้า
ศักย์ไฟฟ้า  สนามไฟฟ้า  งานในการเคลื่อนประจุ  การต่อวงจรไฟฟ้ากระแสตรง  ตัวต้านทาน  วงจรไฟฟ้าแบบ
ต่าง ๆ    ค านวณหากระแสไฟฟ้าตามกฎของโอห์มและเคอร์ชอฟฟ์ อภิปราย ค านวณแรงในสนามแม่เหล็ก  เมื่อมี
อนุภาคเข้าไปในสนามแม่เหล็กโมเมนต์ของลวดที่มีกระแสไฟฟ้าผ่าน ชนิดสนามแม่เหล็ก  หม้อแปลงไฟฟ้า  
มอเตอร์   ไดนาโม  
  โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์   การสืบเสาะหาความรู้  การส ารวจตรวจสอบ การสืบค้นข้อมูล   
การอภิปรายและการทดลอง  
  เพ่ือให้เกิดความรู้    ความคิด   ความเข้าใจ    สามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู้   มีความสามารถในการ
ตัดสินใจ   น าความรู้ไปใช้ในชีวิตประจ าวัน   มีจิตวิทยาศาสตร์   จริยธรรม  คุณธรรมและค่านิยมที่เหมาะสม 
 
ผลการเรียนรู้   รวมทั้งหมด   12   ผลการเรียนรู้ 

 
1. สืบค้นข้อมูล อธิบายแรงระหว่างอนุภาคท่ีมีประจุ และน าปริมาณที่เกี่ยวข้องไปแก้ปัญหาได้ 
2. สืบค้นข้อมูล อธิบายสนามไฟฟ้า และน าปริมาณที่เก่ียวข้องไปแก้ปัญหาได้ 
3. สืบค้นข้อมูล อธิบายศักย์ไฟฟ้า และน าปริมาณท่ีเกี่ยวข้องไปแก้ปัญหาได้ 
4. สืบค้นข้อมูล อธิบาย ตัวเก็บประจุ ความจุไฟฟ้า และน าปริมาณที่เกี่ยวข้องไปแก้ปัญหาได้ 
5. สืบค้นข้อมูล อธิบายการเคลื่อนที่ของประจุไฟฟ้าผ่านตัวกลาง และน าปริมาณท่ีเกี่ยวข้องไปแก้ปัญหาได้ 
6. สืบค้นข้อมูล อธิบายกฎของโอห์ม  กฎของเคอร์ชอฟฟ์ และน าไปแก้ปัญหาได้ 
7. สืบค้นข้อมูล อธิบายแรงเคลื่อน ไฟฟ้าซึ่งเป็นงานต่อหนึ่งหน่วยประจุ และน าปริมาณท่ีเกี่ยวข้องไปแก้ปัญหาได้ 
8. สืบค้นข้อมูล อธิบายวงจรไฟฟ้าอย่างง่าย  วงจรวีทสโตนบริดส์ และน าไปแก้ปัญหาได้ 
9. ส ารวจตรวจสอบ วิเคราะห์  อธิบายแรงกระท าต่ออนุภาค ในสนามแม่เหล็ก  และน าปริมาณที่เกี่ยวข้องไป

แก้ปัญหาได้ 
10. ส ารวจตรวจสอบ วิเคราะห์  อธิบายโมเมนต์ของแรงคู่ควบต่อลวดตัวน า ในบริเวณท่ีมีสนามแม่เหล็ก  มอเตอร์  

ไดนาโม และน าปริมาณที่เก่ียวข้องไปแก้ปัญหาได้ 
11. สืบค้นข้อมูล อธิบายแรงเคลื่อนไฟฟ้าเหนี่ยวน า และน าปริมาณท่ีเกี่ยวข้องไปแก้ปัญหาได้ 
12. ส ารวจตรวจสอบ วิเคราะห์ อธิบายหลักการท างานของหม้อแปลงไฟฟ้าซึ่งเป็นอุปกรณ์ท่ีใช้เปลี่ยนความต่าง

ศักย์ไฟฟ้ากระแสสลับ และน าปริมาณท่ีเกี่ยวข้องไปแก้ปัญหาได้ 
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ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม    
ว 30206   ฟิสิกส ์6                                    กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6  ภาคเรยีนที่ 2                          เวลา 80  ชั่วโมง 2.0  หน่วยกิต  
 
   ศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์   ค านวณ และอธิบาย เกี่ยวกับ สเปกตรัมคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า    ประโยชน์และ
อันตรายของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า  โครงสร้างของสสาร   แรงนิวเคลียร์ และพลังงานยึดเหนี่ยวระหว่างอนุภาค การ
เปลี่ยนสภาพนิวเคลียส  ปฏิกิริยานิวเคลียร์ ( ฟิวชันและฟิชชัน ) ผลของกัมมันตรังสีต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม 
  โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์   การสืบเสาะหาความรู้  การส ารวจตรวจสอบ การสืบค้นข้อมูล   
การอภิปรายและการทดลอง  
  เพ่ือให้เกิดความรู้    ความคิด   ความเข้าใจ    สามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู้   มีความสามารถในการ
ตัดสินใจ   น าความรู้ไปใช้ในชีวิตประจ าวัน   มีจิตวิทยาศาสตร์   จริยธรรม  คุณธรรมและค่านิยมที่เหมาะสมการ
วัดผลประเมินผลที่หลากหลายตามสภาพจริงของเนื้อหา และทักษะกระบวนการที่ต้องการ 
 
ผลการเรียนรู้  รวมทั้งหมด   19   ผลการเรียนรู้ 
 
1. อธิบายเกี่ยวกับไฟฟ้ากระแสสลับ ความต่างศักย์ไฟฟ้า และกระแสไฟฟ้าแปรค่าตามเวลาเป็นรูปไซน์ 
2. อธิบายและค านวณค่ากระแสไฟฟ้าน าไปใช้นิยมก าหนดเป็นค่ายังผลและค่ารากท่ีสองก าลังเฉลี่ย และปริมาณ 

ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
3. อธิบายและเขียนแผนภาพ Phasor เกี่ยวกับวงจรไฟฟ้ากระแสสลับเบื้องต้นที่ประกอบด้วยตัวต้านทาน ตัวเก็บ

ประจุ และตัวเหนี่ยวน า ซึ่งมีคุณสมบัติ ให้กระแสไฟฟ้าและความต่าง ศักย์ไฟฟ้าคร่อม อุปกรณ์มีค่าต่างกัน 
4. น าเสนอข้อมูล ทดลอง และอธิบายวงจรอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น เกี่ยวกับตรรกะ การควบคุมการขยาย

สัญญาณ ซึ่งให้ใช้ออกแบบสร้างวงจรเพื่อน าไปใช้งานและหลักการเบื้องต้นของอิเล็กทรอนิกส์ในคอมพิวเตอร์ 
5. อธิบายเกี่ยวกับการเกิดคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าซึ่งเกิดจากประจุไฟฟ้าเคลื่อนที่ด้วยความเร่ง 
6. อธิบายเกี่ยวกับองค์ประกอบของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า ซึ่งประกอบด้วยสนามไฟฟ้า และสนามแม่เหล็กที่

เปลี่ยนแปลงตลอดเวลาในระนาบที่ตั้งฉากกัน และสนามท้ังสองตั้งฉากกับทิศการแผ่คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า 
7. การน าเสนอข้อมูลและอธิบาย สมบัติของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า ซึ่งสามารถผ่านสูญญากาศได้ และมีอัตราเร็วใน

สุญญากาศกับความเร็วแสง คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า มีความถี่ต่ าต่าง ๆ กันเรียกว่า สเปกตรัมคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า 
8. อธิบายเกี่ยวกับแบบจ าลองอะตอม  โครงสร้างอะตอม  และหาค่าประจุไฟฟ้า และมวล อิเล็กตรอนจากการ

ทดลองของทอมสันและการทดลองของ มิลลิแกน ค านวณหาประจุต่อ มวล (q/m) จากการทดลองของ  เจเจ  
ทอมสัน การหาค่าประจุไฟฟ้าของอิเล็กตรอนจากการทดลองของมิลลิแกน 

9. อธิบายปรากฏการณ์โฟโตอิเลกตริก เพื่อสนับสนุนว่าแสงมีพลังงานเป็นควอนตัม  
10. อธิบายปรากฏการณ์คอมป์ตันเพื่อสนับสนุนว่าคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าแสดงคุณสมบัติเป็นคลื่นได้และค านวณหา

ปริมาณต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
11. อธิบายการเกิดรังสีเอกซ์ ซึ่งสนับสนุนว่าแสงมีพลังงานเป็นควอนตัม ค านวณหาปริมาณต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
12. อธิบายบททวิภาคของคลื่นและอนุภาค ซึ่งแสดงสมบัติของอนุภาคได้ และอนุภาคแสดง สมบัติของคลื่นได้ 
13. อธิบายเกี่ยวกับทฤษฎีอะตอมของไฮโดรเจนตามแนวความคิดของโบร์ การชนกันระหว่างอิเล็กตรอน กับ

อะตอม ของไอปรอทและสเปกตรัมของก๊าซร้อนอะตอมของก๊าซจะดูดหรือคายพลังงานเฉพาะค่า 
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14. อธิบายโครงสร้างอะตอม ตามทฤษฎีกลศาสตร์ควอนตัม บอกถึงโอกาสที่จะพบอิเล็กตรอนในลักษณะความ
หนาแน่นของกลุ่มหมอก 

15. อธิบายการสร้างแสงเลเซอร์และการน าไปใช้ประโยชน์ 
16. วิเคราะห์คุณสมบัติที่ส าคัญของรังสีแอลฟา บีตา แกมมา ใน สนามแม่เหล็กได้ 
17. อธิบายมวลพร่อง และพลังงานยึดเหนี่ยวของนิวเคลียส ค านวณหาปริมาณต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
18. อธิบายเกี่ยวกับปฏิกิริยานิวเคลียร์เกิดจากการเปลี่ยนแปลงองค์ประกอบของนิวเคลียสและระดับ  พลังงาน 

ปฏิกิริยาฟิวชั่นและปฏิกิริยาฟิชชั่น 
19. อธิบายปฏิกิริยานิวเคลียร์ที่ใช้ ผลิตไอโซโทป  กัมมันตภาพรังสี และพลังงานนิวเคลียร์และการน าไปใช้ 
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ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
ว 30201เคมี 1                                       กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4  ภาคเรยีนที่ 1                   เวลา 60  ช่ัวโมง  1.5  หน่วยกิต  
 
 ศึกษาข้อปฎิบัติเบื้องต้นในการท าปฎิบัติการเคมี การเลือกใช้อุปกรณ์และเครื่องมือในการท าปฎิบัติการ 
การระบุหน่วยวัด  ปริมาณต่างๆของสาร การเปลี่ยนหน่วยในระบบเอสไอด้วยการใช้แฟกเตอร์เปลี่ยนหน่วย 
ศึกษาแบบจ าลองอะตอม สัญลักษณ์นิวเคลียร์ของธาตุ อนุภาคมุลฐานของอะตอม การจัดเรียงอิเล็กตรอนใน
อะตอม การจัดเรียงธาตุในตารางธาตุ  แนวโน้มสมบัติบางประการของธาตุในตารางธาตุตามหมู่และตามคาบ  
สมบัติของธาตุโลหะแทรนซินชัน  การเปรียบเทียบสมบัติของธาตุโลหะในกลุ่มธาตุเรพรีเซนเททีฟ ศึกษาและ
อธิบายสมบัติและค านวณครึ่งชีวิตของไอโซโทปของกัมมันตรังสี  ยกตัวอย่างการน าธาตุมาใช้ประโยชน์รวมทั้ง
ผลกระทบต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม  ศึกษาการเกิดพันธะไอออนิก สูตรและการเรียกชื่อสารประกอบไอออนิก  
การเปลี่ยนพลังงานในการเกิดสารประกอบไอออนิก  สมบัติของสารประกอบไอออนิก ปฏิกิริยาของสารประกอบ
ไอออนิก  ศึกษาการเกิดพันธะและชนิดของพันธะโคเวเลนต์ การเขียนสูตรและเรียกชื่อสารโคเวเลนต์ ความยาว
พันธะและพลังงานพันธะในสารโคเวเลนต์  พลังงานที่เก่ียวข้องกับปฎิกิริยาของสารโคเวเลนต์ รูปร่างโมเลกุลโคเว
เลนต์  สภาพขั้วของโมเลกุลโคเวเลนต์ แรงยึดเหนี่ยวระหว่างโมเลกุลโคเวเลนต์  สมบัติของสารโคเวเลนต์โครงร่าง
ตาข่าย  ศึกษาการเกิดโลหะและสมบัติของโลหะ 
 โดยใช้การเรียนรู้ด้วยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์  การสืบเสาะหาความรู้  การส ารวจตรวจสอบ  สามารถ
น าความรู้และหลักการไปใช้ประโยชน์  เชื่อมโยง อธิบายปรากฎการณ์  หรือแก้ปัญหาในชีวิตประจ าวัน  สามารถ
จัดกระท าและวิเคราะห์ข้อมูล  สื่อสารสิ่งที่เรียนรู้  มีความสามารในการตัดสินใจแก้ปัญหา  มีจิตวิทยาศาสตร์  
เห็นคุณค่าของวิทยาศาสตร์  มีจริยธรรม  คุณธรรมและค่านิยมที่เหมาะสม  
 

ผลการเรียนรู้   รวมทั้งหมด   25   ผลการเรียนรู้ 
 

1. บอกและอธิบายข้อปฏิบัติเบื้องต้นและปฎิบัติตนที่แสดงถึงความตระหนักในการท าปฏิบัติการเคมีเพ่ือให้มี
ความปลอดภัยทั้งต่อตนเองผู้อ่ืนและสิ่งแวดล้อมและเสนอแนวทางแก้ไขเมื่อเกิดอุบัติเหตุ 
2. เลือกและใช้อุปกรณ์หรือเครื่องมือในการท าปฎิบัติการและวัดปริมาณต่างๆได้อย่างเหมาะสม 
3. น าเสนอแผนการทดลองทดลองและเขียนรายงานการทดลอง 
4. ระบุหน่วยวัดปริมาณต่างๆของศาลและเปลี่ยนหน่วยวัดให้เป็นหน่วยในระบบเอสไอด้วยการใช้แฟคเตอร์
เปลี่ยนหน่วย 
5. สืบค้นข้อมูลสมมุติฐานการทดลองหรือผลการทดลองที่เป็นประจักษ์พยานในการเสนอแบบจ าลองอะตอม
ของนักวิทยาศาสตร์และอธิบายวิวัฒนาการของแบบจ าลองอะตอม 
6. เขียนสัญลักษณ์นิวเคลียร์ของธาตุและระบุจ านวนโปรตรอน นิวตรอนและอิเล็กตอนของอะตอม 
 จากสัญลักษณ์นิวเคลียร์รวมทั้งบอกความหมายของไอโซโทป 
7. อธิบายและเขียนการจัดเรียงอิเล็กตอนในระดับพลังงานหลักและระดับพลังงานย่อยเมื่อทราบเลขอะตอม
ของธาตุ 
8. ระบุหมู่คาบความเป็นโลหะอโลหะและกึ่งโลหะของธาตุเรพรีเซนเททีฟ และธาตุแทรนซิซันในตารางธาตุ 
9. วิเคราะห์และบอกแนวโน้มสมบัติของธาตุเรพีเซนต์เททีฟตามหมู่และตามคาบ 
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10. บอกสมบัติของธาตุโลหะแทรนซิซัน และเปรียบเทียบสมบัติของธาตุโลหะในกลุ่ม 
ธาตุเรพรีเซนเททีฟ 
11. อธิบายสมบัติและค านวณครึ่งชีวิตของไอโซโทปกัมมันตรังสี 
12. สืบค้นข้อมูลและยกตัวอย่างการน าธาตุมาใช้ประโยชน์รวมทั้งผลกระทบต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม 
13. อธิบายการเกิดไอออนและการเกิดพันธะไอออนิก  โดยใช้แผนภาพหรือสัญลักษณ์แบบจุดของลิวอิส 
14. เขียนสูตรและเรียกชื่อสารประกอบไอออนิก 
15. ค านวณพลังงานที่เก่ียวข้องกับปฏิกิริยาการเกิดสารประกอบไอออนิกจากวัฎจักรบอร์น-ฮาเบอร์ 
16. อธิบายสมบัติของสารประกอบไอออนิก 
17. เขียนสมการไอออนิกและสมการไอออนิกสุทธิของปฏิกิริยาของสารประกอบไอออนิก 
18. อธิบายการเกิดพันธะโคเวเลนซ์แบบพันธะเดี่ยวพันธะคู่และพันธะสามด้วยโครงสร้างลิวอิส 
19. เขียนสูตรและเรียกชื่อสารโคเวเลนซ์ 
20. วิเคราะห์และเปรียบเทียบความยาวพันธะและพลังงานพันธะในสารโคเวเลนซ์รวมทั้งค านวณพลังงานที่
เกี่ยวข้องกับปฏิกิริยาของสารโคเวเลนซ์จากพลังงานพันธะ 
21. คาดคะเนรูปร่างโมเลกุลโคเวเลนซ์โดยใช้ทฤษฎีการผลักระหว่างคู่อิเล็กตรอนในวงเลนซ์ และระบุสภาพขั้ว
ของโมเลกุลโคเวเลนซ์ 
22. ระบุชนิดของแรงยึดเหนี่ยวระหว่างโมเลกุลโคเวเลนซ์และเปรียบเทียบจุดหลอมเหลวจุดเดือดและการ
ละลายน้ าของสารโคเวเลนซ์ 
23. สืบค้นข้อมูลและอธิบายสมบัติของสารโคเวเลนซ์โครงร่างตาข่ายชนิดต่างๆ 
24. อธิบายการเกิดพันธะโลหะและสมบัติของโลหะ 
25. เปรียบเทียบสมบัติบางประการของสารประกอบไอออนิก สารโคเวเลนซ์และโลหะสืบค้นข้อมูลและ
น าเสนอตัวอย่างการใช้ประโยชน์ของสารประกอบไอออนิก  สารโคเวเลนซ์และโลหะได้อย่างเหมาะสม 
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ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
ว 30202  เคมี 2                                         กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 ภาคเรยีนที่ 2                            เวลา 60  ช่ัวโมง 1.5  หน่วยกิต  

     ศึกษาเก่ียวกับมวลอะตอมของธาตุ มวลของธาตุ 1 อะตอม มวลอะตอมเฉลี่ยของธาตุ มวลโมเลกุลของ
สาร ความสัมพันธ์ระหว่างจ านวนโมล อนุภาค มวลและปริมาตรของแก๊สที่ STP ศึกษาหน่วยและการค านวนความ
เข้มข้นของสารละลาย การทดลองเตรียมสารละลายการเปรียบเทียบจุดเดือดและจุดหลอมเหลวของสารบริสุทธิ์
และสารละลาย ศึกษาความหมายและเขียนสูตรโมเลกุล สูตรเอมพิริคัล หรือสูตรอย่างง่าย  และสูตรโครงสร้าง 
การค านวณหามวลเป็นร้อยละจากสูตรการค านวณหาสูตรเอมพิริคัลและสูตรโมเลกุลของสาร ศึกษาการเขียนและ
ดุลสมการเคมี ทดลองและค านวณหาอัตราส่วนจ านวนโมลของสารตั้งต้นที่ท าปฏิกิริยาพอดีกัน ศึกษาสมบัติของ
ระบบปิด และระบบเปิด ศึกษาและฝึกค านวณปริมาณสารในปฏิกิริยาเคมีที่เป็นไปตามกฎทรงมวล กฎสัดส่วนคงท่ี 
ศึกษาทดลองและค านวณปริมาตรของแก๊สในปฏิกิริยาเคมีตามกฎของเกย์-ลูสแซก และกฎอาโวกาโดร  ศึกษาและ
ฝึกค านวณหาความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณของสารในสมการเคมีนั้นๆ และสมการเคมีที่เกี่ยวข้องมากกว่าหนึ่ง
สมการ สารก าหนดปริมาณ ผลได้ร้อยละโดยใช้การเรียนรู้ด้วยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ การสืบเสาะหา
ความรู้ การส ารวจตรวจสอบสามารถน าความรู้และหลักการไปใช้ประโยชน์ เชื่อมโยง อธิบายปรากฏการณ์ หรือ
แก้ปัญหาในชีวิตประจ าวันสามารถจัดกระท าและวิเคราะห์ข้อมูลสื่อสารสิ่งที่เรียนรู้ มีความสามารถในการตัดสินใจ
แก้ปัญหา มีจิตวิทยาศาสตร์ เห็นคุณค่าของวิทยาศาสตร์ มีจริยธรรม คุณธรรมและค่านิยมที่เหมาะสม   
ผลการเรียนรู้ รวมทั้งหมด   13  ผลการเรียนรู้ 

1. บอกความหมายของมวลอะตอมของธาตุ และค านวณมวลอะตอมเฉลี่ยของธาตุ มวลโมเลกุลและมวลสูตร 
2.อธิบาย ค านวณปริมาณใดปริมาณหนึ่งจากความสัมพันธ์ของโมลจ านวนอนุภาคมวลปริมาตรของแก๊สที่ STP 
3.ค านวณอัตราส่วนโดยมวลของธาตุองค์ประกอบของสารประกอบตามกฎสัดส่วนคงท่ี 
4.ค านวณสูตรอย่างง่ายและสูตรโมเลกุลของสารและค านวณความเข้มข้นของสารละลายในหน่วยต่างๆ 
5.อธิบายวิธีการและเตรียมสารละลายให้มีความเข้มข้นในหน่วยโมลาริติ และปริมาตรสารละลายตามท่ีก าหนด        
6. เปรียบเทียบจุดเดือดและจุดเยือกแข็งของสารละลายกับสารบริสุทธิ์ รวมทั้งค านวณจุดเดือดและ จุดเยือก

แข็งของสารละลาย 
7.แปลความหมายสัญลักษณ์ในสมการเคมี เขียนและดุลสมการเคมีของปฏิกิริยาเคมีบางชนิด 
8.ค านวณปริมาณของสารในปฏิกิริยาเคมีที่เกี่ยวข้องกับมวลสาร 
9.ค านวณปริมาณของสารในปฏิกิริยาเคมีที่เกี่ยวข้องกับความเข้มข้นของสารละลาย 
10.ค านวณปริมาณของสารในปฏิกิริยาเคมีที่เกี่ยวข้องกับปริมาตรแก๊ส 
11.ค านวณปริมาณของสารในปฏิกิริยาเคมีหลายขั้นตอนได้ 
12.ระบุสารก าหนดปริมาณและค านวณปริมาณสารต่างๆในปฏิกิริยาเคมี 
13.ค านวณผลได้ร้อยละของผลิตภัณฑ์ในปฏิกิริยาเคมี 
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ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
ว 30203 เคมี 3                                             กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 5 ภาคเรยีนที่ 1                          เวลา 60  ช่ัวโมง 1.5  หน่วยกิต  
 
 อธิบายความสัมพันธ์และค านวณปริมาตรความดัน หรืออุณหภูมิของแก๊สที่ภาวะต่างๆ ตามกฎของบอยล์ 
กฎของชาร์ล กฎของเกย์-ลูสแซก ค านวณปริมาตรความดันหรืออุณหภูมิของแก๊สที่ภาวะต่างๆตามกฎรวมแก๊ส  
ค านวณปริมาตร ความดัน อุณหภูมิ จ านวนโมลหรือมวลของแก๊สจากความสัมพันธ์ตามกฎของอาโวกาโดรและกฎ
แก๊สอุดมคติ   ค านวณความดันย่อย หรือจ านวนโมลของแก๊สในแก๊สผสมโดยใช้กฎความดันย่อยของดอลตัน   
อธิบายการแพร่ของแก๊สโดยใช้ทฤษฎีจลน์ของแก๊ส ค านวณและเปรียบเทียบอัตราการแพร่ของแก๊ส โดยใช้กฎการ
แพร่ผ่านของเกรแฮม  สืบค้นข้อมูล น าเสนอตัวอย่าง และอธิบายการประยุกต์ใช้ความรู้เกี่ยวกับสมบัติและกฏ
ต่างๆของแก๊สในการอธิบายปรากฏการณ์ หรือแก้ปัญหาในชีวิตประจ าวันและในอุตสาหกรรมโดยใช้การเรียนรู้
ด้วยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์  การสืบเสาะหาความรู้  การส ารวจตรวจสอบ  สามารถน าความรู้และหลักการ
ไปใช้ประโยชน์  เชื่อมโยง อธิบายปรากฎการณ์  หรือแก้ปัญหาในชีวิตปร าจ าวัน  สามารถจัดกระท าและวิเคราะห์
ข้อมูล  สื่อสารสิ่งที่เรียนรู้  มีความสามารในการตัดสินใจแก้ปัญหา  มีจิตวิทยาศาสตร์  เห็นคุณค่าของ
วิทยาศาสตร์  มีจริยธรรม  คุณธรรมและค่านิยมที่เหมาะสม 
 
ผลการเรียนรู้ รวมทั้งหมด     6    ผลการเรียนรู้ 
 
 1.อธิบายความสัมพันธ์และค านวณปริมาตรความดัน หรืออุณหภูมิของแก๊สที่ภาวะต่างๆ ตามกฎของ 
 บอยล์ กฎของชาร์ล กฎของเกย์-ลูสแซก 
 2.ค านวณปริมาตรความดันหรืออุณหภูมิของแก๊สที่ภาวะต่างๆตามกฎรวมแก๊ส 

3.ค านวณปริมาตร ความดัน อุณหภูมิ จ านวนโมลหรือมวลของแก๊สจากความสัมพันธ์ตามกฎของ 
 อาโวกาโดรและกฎแก๊สอุดมคติ 
 4.ค านวณความดันย่อย หรือจ านวนโมลของแก๊สในแก๊สผสมโดยใช้กฎความดันย่อยของดอลตัน 
 5.อธิบายการแพร่ของแก๊สโดยใช้ทฤษฎีจลน์ของแก๊ส ค านวณและเปรียบเทียบอัตราการแพร่ของ 
 แก๊ส โดยใช้กฎการแพร่ผ่านของเกรแฮม 
 6.สืบค้นข้อมูล น าเสนอตัวอย่าง และอธิบายการประยุกต์ใช้ความรู้เกี่ยวกับสมบัติและกฎต่างๆ ของ 
 แก๊สในการอธิบายปรากฏการณ์ หรือแก้ปัญหาในชีวิตประจ าวันและในอุตสาหกรรม 
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ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
ว 30204 เคมี 4                                                กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 5  ภาคเรยีนที่ 2                          เวลา 60  ช่ัวโมง 1.5  หน่วยกิต  
 
 ทดลองและเขียนกราฟการเพ่ิมข้ึนหรือลดลงของสารที่ท าการวัดในปฏิกิริยา ค านวณอัตราการเกิดปฏิกิริยา
เคมี และเขียนกราฟการลดลงหรือเพ่ิมขึ้นของสารที่ไม่ได้วัดในปฏิกิริยา เขียนแผนภาพ และอธิบายทิศทางการชน
กันของอนุภาคและพลังงานที่ส่งผลต่ออัตราการเกิดปฏิกิริยาริยาเคมี ทดลองและอธิบายผลของความเข้มข้น พื้นที่
ผิวของสารตั้งต้น อุณหภูมิ และตัวเร่งปฏิกิริยาที่มีต่ออัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมีเปรียบเทียบอัตราการเกิดปฏิกิริยา
เคมีเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงความเข้มข้น พื้นที่ผิวของสารตั้งต้นอุณหภูมิ และตัวเร่งปฏิกิริยา  ยกตัวอย่างและ
อธิบายปัจจัยที่มีผลต่ออัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมีในชีวิตประจ าวันหรืออุตสาหกรรม  ทดสอบและอธิบาย
ความหมายของปฏิกิริยาผันกลับได้และภาวะสมดุล อธิบายการเปลี่ยนแปลงความเข้มข้นของสารอัตราการ
เกิดปฏิกิริยาไปข้างหน้าและอัตราการเกิดปฏิกิริยาย้อนกลับ เมื่อเริ่มปฏิกิริยาจนกระทั่งระบบอยู่ในภาวะสมดุล 
ค านวณค่าคงท่ีสมดุลของปฏิกิริยา ค านวณค่าความเข้มข้นของสารที่ภาวะสมดุล ค านวณค่าคงที่สมดุลหรือความ
เข้มข้นของปฏิกิริยาหลายขั้นตอน ระบุปัจจัยที่มีผลต่อภาวะสมดุลและค่าคงที่สมดุลของระบบ รวมทั้งคาดคะเน
การเปลี่ยนแปลงที่เกิดข้ึนเมื่อภาวะสมดุลของระบบถูกรบกวน โดยใช้หลักของเลอชาเตอลิเอ ยกตัวอย่าง และ
อธิบายสมดุลเคมีของกระบวนการที่เกิดขึ้นในสิ่งมีชีวิตปรากฏการณ์ในธรรมชาติและกระบวนการในอุตสาหกรรม 
ระบุและอธิบายว่าสารเป็นกรดหรือเบสโดยใช้ทฤษฎีกรด-เบสของ อาร์เรเนียส เบรินสเตด-ลาวรี หรือลิวอีส ระบุคู่
กรด-เบสของสารตามทฤษฎีกรด-เบสของเบรินสเตด-ลาวรี ค านวณและเปรียบเทียบความสามารถในการแตกตัว
หรือความแรงของกรดและเบส ค านวณค่า PH ความเข้มข้นของไฮโดรเนียมไอออนหรือไฮดรอกไซค์ไอออนของ
สารละลายกรดและเบส เขียนสมการเคมีแสดงปฏิกิริยาสะเทิน และระบุความเป็นกรด-เบสของสารละลายหลัง
การสะเทิน เขียนปฏิกิริยาไฮโดรลิซิสของเกลือ และระบุความเป็นกรด-เบสของสารละลายเกลือ ทดลอง และ
อธิบายหลักการการไทเทรตและเลือกใช้อินดิเคตอร์ที่เหมาะสมส าหรับการไทเทรตกรด-เบสค านวณปริมาณสาร
หรือความเข้มข้นของสารละลายกรดหรือเบสจากการไทเทรต อธิบายสมบัติองค์ประกอบและประโยชน์ของ
สารละลายบัฟเฟอร์ สืบค้นข้อมูล และน าเสนอตัวอย่างการใช้ประโยชน์และการแก้ปัญหาโดยใช้ความรู้เกี่ยวกับ
กรด-เบส ค านวณเลขออกซิเดชัน และระบุปฏิกิริยาที่เป็นปฏิกิริยารีดอกซ์ วิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงเลข
ออกซิเดชันและระบุตัวรีดิวซ์และตัวออกซิไดซ์ รวมทั้งเขียนครึ่งปฏิกิริยาออกซิเดชันและครึ่งปฏิกิริยารีดักชันของ
ปฏิกิริยารีดอกซ์ ทดลอง และเปรียบเทียบความสามารถในการเป็นตัวรีดิวซ์หรือตัวออกซิไดซ์และเขียนแสดง
ปฏิกิริยารีดอกซ์ ดุลสมการรีดอกซ์ด้วยการใช้เลขออกซิเดชันและวิธีครึ่งปฏิกิริยา ระบุองค์ประกอบของเซลล์ไฟฟ้า
เคมีและเขียนสมการเคมีของปฏิกิริยาที่แอโนดและแคโทดปฏิกิริยารวมและ แผนภาพเซลล์ ค านวณค่าศักย์ไฟฟ้า
มาตรฐานของเซลล์และระบุประเภทของเซลล์เคมีไฟฟ้า ขั้วไฟฟ้าและปฏิกิริยาเคมีที่เกิดข้ึน อธิบายหลักการ
ท างาน และเขียนสมการแสดงปฏิกิริยาของเซลล์ปฐมภูมิและเซลล์ทุติยภูมิ ทดลองชุบโลหะและแยกสารเคมีด้วย
กระแสไฟฟ้า และอธิบายหลักการทางเคมีไฟฟ้าที่ใช้ในการชุบโลหะ การแยกสารเคมีด้วยกระแสไฟฟ้า การท า
โลหะให้บริสุทธิ์ และการป้องกันการกัดกร่อนของโลหะ สืบค้นข้อมูล และน าเสนอตัวอย่างความก้าวหน้าทาง
เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับเซลล์เคมีไฟฟ้าในชีวิตประจ าวัน 
 โดยใช้การเรียนรู้ด้วยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์  การสืบเสาะหาความรู้  การส ารวจตรวจสอบ  สามารถ
น าความรู้และหลักการไปใช้ประโยชน์  เชื่อมโยง อธิบายปรากฎการณ์  หรือแก้ปัญหาในชีวิตปร าจ าวัน  สามารถ
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จัดกระท าและวิเคราะห์ข้อมูล  สื่อสารสิ่งที่เรียนรู้  มีความสามารในการตัดสินใจแก้ปัญหา  มีจิตวิทยาศาสตร์  
เห็นคุณค่าของวิทยาศาสตร์  มีจริยธรรม  คุณธรรมและค่านิยมที่เหมาะสม 
 
ผลการเรียนรู้ รวมทั้งหมด     32    ผลการเรียนรู้ 
 

1.ทดลองและเขียนกราฟการเพ่ิมข้ึนหรือลดลงของสารที่ท าการวัดในปฏิกิริยา 
2.ค านวณอัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี และเขียนกราฟการลดลงหรือเพ่ิมขึ้นของสารที่ไม่ได้วัดในปฏิกิริยา 
3.เขียนแผนภาพ และอธิบายทิศทางการชนกันของอนุภาคและพลังงานที่ส่งผลต่ออัตราการเกิดปฏิกิริยาริ

ยาเคมี 
4.ทดลองและอธิบายผลของความเข้มข้น พ้ืนที่ผิวของสารตั้งต้น อุณหภูมิ และตัวเร่งปฏิกิริยาที่มีต่ออัตรา

การเกิดปฏิกิริยาเคมี 
5.เปรียบเทียบอัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมีเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงความเข้มข้น พื้นที่ผิวของสารตั้งต้นอุณหภูมิ 

และตัวเร่งปฏิกิริยา 
6.ยกตัวอยา่งและอธิบายปัจจัยที่มีผลต่ออัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมีในชีวิตประจ าวันหรืออุตสาหกรรม 
7.ทดสอบและอธิบายความหมายของปฏิกิริยาผันกลับได้และภาวะสมดุล 
8.อธิบายการเปลี่ยนแปลงความเข้มข้นของสารอัตราการเกิดปฏิกิริยาไปข้างหน้าและอัตราการเกิดปฏิกิริยา

ย้อนกลับ เมื่อเริ่มปฏิกิริยาจนกระทั่งระบบอยู่ในภาวะสมดุล 
9.ค านวณค่าคงที่สมดุลของปฏิกิริยา 
10. ค านวณค่าความเข้มข้นของสารที่ภาวะสมดุล 
11.ค านวณค่าคงท่ีสมดุลหรือความเข้มข้นของปฏิกิริยาหลายขั้นตอน 
12.ระบุปัจจัยที่มีผลต่อภาวะสมดุลและค่าคงท่ีสมดุลของระบบ รวมทั้งคาดคะเนการเปลี่ยนแปลงที่เ  

เกิดข้ึนเมื่อภาวะสมดุลของระบบถูกรบกวน โดยใช้หลักของเลอชาเตอลิเอ 
13.ยกตัวอย่าง และอธิบายสมดุลเคมีของกระบวนการที่เกิดขึ้นในสิ่งมีชีวิตปรากฏการณ์ในธรรมชาติและ

กระบวนการในอุตสาหกรรม 
14.ระบุ และอธิบายว่าสารเป็นกรดหรือเบสโดยใช้ทฤษฎีกรด-เบสของ อาร์เรเนียส เบรินสเตด-ลาวรี หรือ

ลิวอีส 
15.ระบุคู่กรด-เบสของสารตามทฤษฎีกรด-เบสของเบรินสเตด-ลาวรี 
16.ค านวณและเปรียบเทียบความสามารถในการแตกตัวหรือความแรงของกรดและเบส 
17.ค านวณค่า PH ความเข้มข้นของไฮโดรเนียมไอออนหรือไฮดรอกไซค์ไอออนของสารละลายกรดและเบส 
18.เขียนสมการเคมีแสดงปฏิกิริยาสะเทิน และระบุความเป็นกรด-เบสของสารละลายหลังการสะเทิน 
19.เขียนปฏิกิริยาไฮโดรลิซิสของเกลือ และระบุความเป็นกรด-เบสของสารละลายเกลือ 
20.ทดลอง และอธิบายหลักการการไทเทรตและเลือกใช้อินดิเคตอร์ที่เหมาะสมส าหรับการไทเทรตกรด-

เบส 
21.ค านวณปริมาณสารหรือความเข้มข้นของสารละลายกรดหรือเบสจากการไทเทรต 
22.อธิบายสมบัติองค์ประกอบและประโยชน์ของสารละลายบัฟเฟอร์ 
23.สืบค้นข้อมูล และน าเสนอตัวอย่างการใช้ประโยชน์และการแก้ปัญหาโดยใช้ความรู้เกี่ยวกับกรด-เบส 
24.ค านวณเลขออกซิเดชัน และระบุปฏิกิริยาที่เป็นปฏิกิริยารีดอกซ์ 
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25.วิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงเลขออกซิเดชันและระบุตัวรีดิวซ์และตัวออกซิไดซ์ รวมทั้งเขียนครึ่งปฏิกิริยา
ออกซิเดชันและครึ่งปฏิกิริยารีดักชันของปฏิกิริยารีดอกซ์ 

26.ทดลอง และเปรียบเทียบความสามารถในการเป็นตัวรีดิวซ์หรือตัวออกซิไดซ์และเขียนแสดงปฏิกิริยา         
รีดอกซ์ 

27.ดุลสมการรีดอกซ์ด้วยการใช้เลขออกซิเดชันและวิธีครึ่งปฏิกิริยา 
28.ระบุองค์ประกอบของเซลล์ไฟฟ้าเคมีและเขียนสมการเคมีของปฏิกิริยาที่แอโนดและแคโทดปฏิกิริยารวม

และแผนภาพเซลล์ 
29.ค านวณค่าศักย์ไฟฟ้ามาตรฐานของเซลล์และระบุประเภทของเซลล์เคมีไฟฟ้า ขั้วไฟฟ้าและปฏิกิริยาเคมี

ที่เกิดขึ้น 
30.อธิบายหลักการท างาน และเขียนสมการแสดงปฏิกิริยาของเซลล์ปฐมภูมิและเซลล์ทุติยภูมิ 
31.ทดลองชุบโลหะและแยกสารเคมีด้วยกระแสไฟฟ้า และอธิบายหลักการทางเคมีไฟฟ้าที่ใช้ในการชุบ

โลหะ การแยกสารเคมีด้วยกระแสไฟฟ้า การท าโลหะให้บริสุทธิ์ และการป้องกันการกัดกร่อนของโลหะ 
32.สืบค้นข้อมูล และน าเสนอตัวอย่างความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีที่เก่ียวข้องกับเซลล์เคมีไฟฟ้าใน

ชีวิตประจ าวัน 
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ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
ว 30205  เคมี 5                                           กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6  ภาคเรยีนที่ 1                              เวลา 60  ช่ัวโมง 1.5  หน่วยกิต  
 
 สืบค้นข้อมูลและน าเสนอตัวอย่างสารประกอบอินทรีย์ที่มีพันธะเดี่ยว พันธะคู่ หรือพันธะสามที่พบใน
ชีวิตประจ าวัน  เขียนสูตรโครงสร้างลิวอิส สูตรโครงสร้างแบบย่อและสูตรโครงสร้างแบบเส้นของสารประกอบ
อินทรีย์  วิเคราะห์โครงสร้าง และระบุประเภทของสารประกอบอินทรีย์จากหมู่ฟังก์ชัน  เขียนสูตรโครงสร้างและ
เรียกชื่อสารประกอบอินทรีย์ประเภทต่างๆ ที่มีหมู่ฟังก์ชันไม่เกิน 1 หมู่ตามระบบ IUPAC  เขียนไอโซเมอร์
โครงสร้างของสารประกอบอินทรีย์ประเภทต่างๆ  วิเคราะห์ และเปรียบเทียบจุดเดือดและการละลายในน้ าของ
สารประกอบอินทรีย์ที่มีหมู่ฟังก์ชันขนาดโมเลกุล หรือโครงสร้างต่างกัน  ระบุประเภทของสารประกอบ
ไฮโดรคาร์บอนและเขียนผลิตภัณฑ์จากปฏิกิริยาการเผาไหม้ปฏิกิริยากับโบรมีน หรือปฏิกิริยากับโพแทสเซียมเปอร์
แมงกาเนต  เขียนสมการเคมีและอธิบายการเกิดปฏิกิริยาเอสเทอริฟิเคชัน ปฏิกิริยาการสังเคราะห์เอไมด์ปฏิกิริยา
ไฮโดรลิซิส และปฏิกิริยาสปอนนิฟิเคชัน  ทดสอบปฏิกิริยาเอสเทอริฟิเคชัน ปฎิกิริยาไฮโดรลิซิส และปฏิกิริยาส
ปอนนิฟิเคชัน  สืบค้นข้อมูล และน าเสนอตัวอย่างการน าสารประกอบอินทรีย์ไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจ าวันและ
อุตสาหกรรม  ระบุประเภทของปฏิกิริยาการเกิดพอลิเมอร์จากโครงสร้างของมอนอเมอร์หรือโพลิเมอร์  วิเคราะห์ 
และอธิบายความสัมพันธ์ระหว่างโครงสร้างและสมบัติของพอลิเมอร์ รวมทั้งการน าไปใช้ประโยชน์  ทดสอบ และ
ระบุประเภทของพลาสติกและผลิตภัณฑ์ยาง รวมทั้งการน าไปใช้ประโยชน์ อธิบายผลของการปรับเปลี่ยน
โครงสร้างและการสังเคราะห์พอลิเมอร์ที่มีต่อสมบัติของพอลิเมอร์  สืบค้นข้อมูล และน าเสนอตัวอย่างผลกระทบ
จากการใช้และการก าจัดผลิตภัณฑ์พอลิเมอร์และแนวทางแก้ไข 
 โดยใช้การเรียนรู้ด้วยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์  การสืบเสาะหาความรู้  การส ารวจตรวจสอบ  สามารถ
น าความรู้และหลักการไปใช้ประโยชน์  เชื่อมโยง อธิบายปรากฎการณ์  หรือแก้ปัญหาในชีวิตปร าจ าวัน  สามารถ
จัดกระท าและวิเคราะห์ข้อมูล  สื่อสารสิ่งที่เรียนรู้  มีความสามารในการตัดสินใจแก้ปัญหา  มีจิตวิทยาศาสตร์  
เห็นคุณค่าของวิทยาศาสตร์  มีจริยธรรม  คุณธรรมและค่านิยมที่เหมาะสม 

ผลการเรียนรู้ รวมทั้งหมด     15   ผลการเรียนรู้ 

1.สืบค้นข้อมูลและน าเสนอตัวอย่างสารประกอบอินทรีย์ที่มีพันธะเดี่ยว พันธะคู่ หรือพันธะสามที่พบใน
ชีวิตประจ าวัน 

2.เขียนสูตรโครงสร้างลิวอิส สูตรโครงสร้างแบบย่อและสูตรโครงสร้างแบบเส้นของสารประกอบอินทรีย์ 
3.วิเคราะห์โครงสร้าง และระบุประเภทของสารประกอบอินทรีย์จากหมู่ฟังก์ชัน 
4.เขียนสูตรโครงสร้างและเรียกชื่อสารประกอบอินทรีย์ประเภทต่างๆ ที่มีหมู่ฟังก์ชันไม่เกิน 1 หมู่ตามระบบ 

IUPAC 
5.เขียนไอโซเมอร์โครงสร้างของสารประกอบอินทรีย์ประเภทต่างๆ 
6.วิเคราะห์ และเปรียบเทียบจุดเดือดและการละลายในน้ าของสารประกอบอินทรีย์ที่มีหมู่ฟังก์ชันขนาด

โมเลกุล หรือโครงสร้างต่างกัน 
7.ระบุประเภทของสารประกอบไฮโดรคาร์บอนและเขียนผลิตภัณฑ์จากปฏิกิริยาการเผาไหม้ปฏิกิริยากับ

โบรมีน หรือปฏิกิริยากับโพแทสเซียมเปอร์แมงกาเนต 
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8.เขียนสมการเคมีและอธิบายการเกิดปฏิกิริยาเอสเทอริฟิเคชัน ปฏิกิริยาการสังเคราะห์เอไมด์ปฏิกิริยาไฮโดร
ลิซิส และปฏิกิริยาสปอนนิฟิเคชัน 

9.ทดสอบปฏิกิริยาเอสเทอริฟิเคชัน ปฎิกิริยาไฮโดรลิซิส และปฏิกิริยาสปอนนิฟิเคชัน 
10.สืบค้นข้อมูล และน าเสนอตัวอย่างการน าสารประกอบอินทรีย์ไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจ าวันและ

อุตสาหกรรม 
11.ระบุประเภทของปฏิกิริยาการเกิดพอลิเมอร์จากโครงสร้างของมอนอเมอร์หรือโพลิเมอร์ 
12.วิเคราะห์ และอธิบายความสัมพันธ์ระหว่างโครงสร้างและสมบัติของพอลิเมอร์ รวมทั้งการน าไปใช้

ประโยชน์ 
13.ทดสอบ และระบุประเภทของพลาสติกและผลิตภัณฑ์ยาง รวมทั้งการน าไปใช้ประโยชน์ 
14.อธิบายผลของการปรับเปลี่ยนโครงสร้างและการสังเคราะห์พอลิเมอร์ที่มีต่อสมบัติของพอลิเมอร์ 
15.สืบค้นข้อมูล และน าเสนอตัวอย่างผลกระทบจากการใช้และการก าจัดผลิตภัณฑ์พอลิเมอร์และแนว

ทางแก้ไข 
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ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
ว 30206     เคมี 6                                          กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6  ภาคเรยีนที่ 2                                เวลา 60  ช่ัวโมง1.5  หน่วยกิต  
 
 ก าหนดปัญหา และน าเสนอแนวทางการแก้ปัญหาโดยใช้ความรู้ทางเคมีจากสถานการณ์ท่ีเกิดข้ึนใน
ชีวิตประจ าวัน การประกอบอาชีพ หรืออุตสาหกรรม  แสดงหลักฐานถึงการบูรณาการความรู้ทางเคมีร่วมกับ
สาขาวิชาอ่ืน รวมทั้งทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์หรือกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม โดยเน้นการ
วิเคราะห์ การแก้ปัญหาและความคิดสร้างสรรค์ เพ่ือแก้ปัญหาในสถานการณ์หรือประเด็นที่สนใจ  น าเสนอผลงาน
หรือชิ้นงานที่ได้จากการแก้ปัญหาในสถานการณ์หรือประเด็นที่สนใจโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  แสดงหลักฐาน
การเข้าร่วมการสัมมนา การเข้าร่วมประชุมวิชาการ หรือการแสดงผลงานสิ่งประดิษฐ์ในงานนิทรรศการ 
 โดยใช้การเรียนรู้ด้วยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์  การสืบเสาะหาความรู้  การส ารวจตรวจสอบ  สามารถ
น าความรู้และหลักการไปใช้ประโยชน์  เชื่อมโยง อธิบายปรากฎการณ์  หรือแก้ปัญหาในชีวิตปร าจ าวัน  สามารถ
จัดกระท าและวิเคราะห์ข้อมูล  สื่อสารสิ่งที่เรียนรู้  มีความสามารในการตัดสินใจแก้ปัญหา  มีจิตวิทยาศาสตร์  
เห็นคุณค่าของวิทยาศาสตร์  มีจริยธรรม  คุณธรรมและค่านิยมที่เหมาะสม 
 
ผลการเรียนรู้ รวมทั้งหมด    4   ผลการเรียนรู้ 
 

1.ก าหนดปัญหา และน าเสนอแนวทางการแก้ปัญหาโดยใช้ความรู้ทางเคมีจากสถานการณ์ที่เกิดขึ้นใน
ชีวิตประจ าวัน การประกอบอาชีพ หรืออุตสาหกรรม 
2.แสดงหลักฐานถึงการบูรณาการความรู้ทางเคมีร่วมกับสาขาวิชาอ่ืน รวมทั้งทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์หรือกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม โดยเน้นการวิเคราะห์ การแก้ปัญหาและความคิด
สร้างสรรค์ เพ่ือแก้ปัญหาในสถานการณ์หรือประเด็นที่สนใจ 
3.น าเสนอผลงานหรือชิ้นงานที่ได้จากการแก้ปัญหาในสถานการณ์หรือประเด็นที่สนใจโดยใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 
4.แสดงหลักฐานการเข้าร่วมการสัมมนา การเข้าร่วมประชุมวิชาการ หรือการแสดงผลงานสิ่งประดิษฐ์ใน
งานนิทรรศการ 
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ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 

ว 30201    ชีววิทยา 1                                    กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4  ภาคเรยีนที่ 1                         เวลา 60  ช่ัวโมง 1.5  หน่วยกิต  
 
 ธรรมชาติของสิ่งมีชีวิตสมบัติที่ส าคัญของสิ่งมีชีวิต และความสัมพันธ์ของการจัดระบบในสิ่งมีชีวิตที่ท าให้
สิ่งมีชีวิตด ารงชีวิต การศึกษาชีววิทยาและวิธีการทางวิทยาศาสตร์ สารที่เป็นองค์ประกอบของสิ่งมีชีวิต ปฏิกิริยา
เคมีในเซลล์ของสิ่งมีชีวิต กล้องจุลทรรศน์ โครงสร้างและหน้าที่ของเซลล์ การล าเลียงสารเข้าและออกจากเซลล์ 
การแบ่งเซลล์ และการหายใจระดับเซลล์ 
 โดยใช้การเรียนรู้ด้วยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์  การสืบเสาะหาความรู้  การส ารวจตรวจสอบ  สามารถ
น าความรู้และหลักการไปใช้ประโยชน์  เชื่อมโยง อธิบายปรากฎการณ์  หรือแก้ปัญหาในชีวิตปร าจ าวัน  สามารถ
จัดกระท าและวิเคราะห์ข้อมูล  สื่อสารสิ่งที่เรียนรู้  มีความสามารในการตัดสินใจแก้ปัญหา   
มีจิตวิทยาศาสตร์  เห็นคุณค่าของวิทยาศาสตร์  มีจริยธรรม  คุณธรรมและค่านิยมที่เหมาะสม 
 

ผลการเรียนรู้  รวมทั้งหมด   17   ผลการเรียนรู้ 
 

1. อธิบาย และสรุปสมบัติที่ส าคัญของสิ่งมีชีวิต และความสัมพันธ์ของการจัดระบบในสิ่งมีชีวิตที่ท าให้ 
สิ่งมีชีวิตด ารงชีวิตอยู่ได้ 

2. อภิปรายและบอกความส าคัญของการระบุปัญหา ความสัมพันธ์ระหว่างปัญหา สมมติฐาน และ 
วิธีการตรวจสอบสมมติฐาน รวมทั้งออกแบบการทดลองเพ่ือตรวจสอบสมมติฐาน 
           3. สืบค้นข้อมูล อธิบายเกี่ยวกับสมบัติของน้ าและบอกความส าคัญของน้ าที่มีต่อสิ่งมีชีวิตและ 
ยกตัวอย่างธาตุชนิดต่าง ๆ ที่มีความส าคัญต่อร่างกายสิ่งมีชีวิต 
            4. สืบค้นข้อมูล อธิบายโครงสร้างของคาร์โบไฮเดรต ระบุกลุ่มของคาร์โบไฮเดรต รวมทั้งความส าคัญของ
คาร์โบไฮเดรตที่มีต่อสิ่งมีชีวิต 
           5. สืบค้นข้อมูล อธิบายโครงสร้างของโปรตีนและความส าคัญของโปรตีนที่มีต่อสิ่งมีชีวิต 
           6. สืบค้นข้อมูล อธิบายโครงสร้างของลิพิดและความส าคัญของลิพิดที่มีต่อสิ่งมีชีวิต 

 7. อธิบายโครงสร้างของกรดนิวคลิอิก และระบุชนิดของกรดนิวคลิอิก และความส าคัญของกรดนิวคลิอิก
ที่มีต่อสิ่งมีชีวิต 

8. สืบค้นข้อมูลและอธิบายปฏิกิริยาเคมีที่เกิดข้ึนในสิ่งมีชีวิต 
9. อธิบายการท างานของเอนไซม์ในการเร่งปฏิกิริยาเคมีในสิ่งมีชีวิต และระบุปัจจัยที่มีผลต่อการ ท างาน

ของเอนไซม์ 
10. บอกวิธีการและเตรียมตัวอย่างสิ่งมีชีวิตเพ่ือศึกษาภายใต้กล้องจุลทรรศน์ใช้แสงวัดขนาดโดยประมาณ 

และวาดภาพที่ปรากฏภายใต้กล้อง บอกวิธีการใช้ และการดูแลรักษากล้องจุลทรรศน์ใช้แสงที่ถูกต้อง 
11. อธิบายโครงสร้างและหน้าที่ของส่วนที่ห่อหุ้มเซลล์ของเซลล์พืชและเซลล์สัตว์ 
12. สืบค้นข้อมูล อธิบายและระบุชนิดและหน้าที่ของออร์แกเนลล์ 
13. อธิบายโครงสร้างและหน้าที่ของนิวเคลียส 
14. อธิบายและเปรียบเทียบการแพร่ ออสโมซิส การแพร่แบบฟาซิลิเทต และแอกทีฟทรานสปอร์ต 
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15. สืบค้นข้อมูล อธิบาย และเขียนแผนภาพการล าเลียงสารโมเลกุลใหญ่ออกจากเซลล์ด้วยกระบวนการ
เอกโซไซโทซิสและการล าเลียงสารโมเลกุลใหญ่เข้าสู่เซลล์ด้วยกระบวนการเอนโดไซโทซิส 

16. สังเกตการแบ่งนิวเคลียสแบบไมโทซิสและแบบไมโอซิสจากตัวอย่างภายใต้กล้องจุลทรรศน์ พร้อมทั้ง
อธิบายและเปรียบเทียบการแบ่งนิวเคลียสแบบไมโทซิส และแบบไมโอซิส 
          17. อธิบาย เปรียบเทียบ และสรุปขั้นตอนการหายใจระดับเซลล์ในภาวะที่มีออกซิเจนเพียงพอและภาวะ
มีออกซิเจนไม่เพียงพอ 
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ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
ว 30202   ชีววิทยา 2                                       กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4  ภาคเรยีนที่ 2                             เวลา 60  ช่ัวโมง  1.5  หน่วยกิต  
  
         การถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม การถ่ายทอดยีนบนโครโมโซม สมบัติ และหน้าที่ของสารพันธุกรรม 
การเกิดมิวเทชัน เทคโนโลยีทางดีเอ็นเอ หลักฐาน ข้อมูลและแนวคิดเกี่ยวกับวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต ภาวะสมดุล
ของฮาร์ดี-ไวน์เบิร์ก การเกิดสปีชีส์ใหม่ ความหลากหลายทางชีวภาพ ก าเนิดของสิ่งมีชีวิต ความหลากหลาย ของ
สิ่งมีชีวิต และอนุกรมวิธาน รวมทั้งน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ 
 โดยใช้การเรียนรู้ด้วยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์  การสืบเสาะหาความรู้  การส ารวจตรวจสอบ  สามารถ
น าความรู้และหลักการไปใช้ประโยชน์  เชื่อมโยง อธิบายปรากฎการณ์  หรือแก้ปัญหาในชีวิตปร าจ าวัน  สามารถ
จัดกระท าและวิเคราะห์ข้อมูล  สื่อสารสิ่งที่เรียนรู้  มีความสามารในการตัดสินใจแก้ปัญหา   
มีจิตวิทยาศาสตร์  เห็นคุณค่าของวิทยาศาสตร์  มีจริยธรรม  คุณธรรมและค่านิยมที่เหมาะสม 
 

ผลการเรียนรู้ รวมทั้งหมด   15   ผลการเรียนรู้ 
 

1. สืบค้นข้อมูล อธิบาย และสรุปผลการทดลอง ของเมนเดล 
2. อธิบาย และสรุปกฎแห่งการแยก และกฎแห่งการรวมกลุ่มอย่างอิสระ และน ากฎของเมนเดลไปอธิบาย

การถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมและใช้ในการค านวณโอกาสในการเกิดฟีโนไทป์และจีโนไทป์แบบต่าง ๆ ของ
รุ่น F1 และ F2 

3. สืบค้นข้อมูล วิเคราะห์ อธิบาย และสรุปเกี่ยวกับการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม ที่เป็นส่วนขยาย
ของพันธุศาสตร์เมนเดล 

4. สืบค้นข้อมูล วิเคราะห์ และเปรียบเทียบลักษณะทางพันธุกรรมที่มีการแปรผันไม่ต่อเนื่องและลักษณะ
ทางพันธุกรรมที่มีการแปรผันต่อเนื่อง 

5. อธิบายการถ่ายทอดยีนบนโครโมโซม และยกตัวอย่างลักษณะทางพันธุกรรมที่ถูกควบคุมด้วยยีนบนออ
โตโซมและยีนบนโครโมโซมเพศ 

6. สืบค้นข้อมูล อธิบายสมบัติและหน้าที่ของสารพันธุกรรม โครงสร้างและองค์ประกอบทางเคมีของ  
DNA และสรุปการจ าลอง DNA 

7. อธิบาย และระบุขั้นตอนในกระบวนการสังเคราะห์โปรตีนและหน้าที่ของ DNA และ RNA แต่ละชนิด
ในกระบวนการสังเคราะห์ โปรตีน 

8. สรุปความสัมพันธ์ระหว่างสารพันธุกรรม แอลลีล โปรตนี ลักษณะทางพันธุกรรม และเชื่อมโยงกับ
ความรู้เรื่องพันธุศาสตร์เมนเดล 

9. สืบค้นข้อมูล และอธิบายการเกิดมิวเทชันระดับยีนและระดับโครโมโซม สาเหตุการเกิดมิวเทชัน รวมทั้ง
ยกตัวอย่างโรคและกลุ่มอาการที่เป็นผลของการเกิดมิวเทชัน 

10. อธิบายหลักการสร้างสิ่งมีชีวิตดัดแปรพันธุกรรมโดยใช้ดีเอ็นเอรีคอมบิแนนท์ 
11. สืบค้นข้อมูล ยกตัวอย่าง และอภิปรายการน าเทคโนโลยีทางดีเอ็นเอไปประยุกต์ใช้ทั้งในด้าน

สิ่งแวดล้อม นิติวิทยาศาสตร์ การแพทย์ การเกษตรและอุตสาหกรรม และข้อควรค านึงถึงด้าน 
ชีวจริยธรรม 
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12. สืบค้นข้อมูล และอธิบายเกี่ยวกับหลักฐานที่สนับสนุนและข้อมูลที่ใช้อธิบายการเกิดวิวัฒนาการของ
สิ่งมีชีวิต 

13. อธิบาย และเปรียบเทียบแนวคิดเก่ียวกับวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิตของฌอง ลามาร์ก และทฤษฎี
เกี่ยวกับวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิตของชาลส์ ดาร์วิน 

14. ระบุสาระส าคัญ และอธิบายเงื่อนไขของภาวะสมดุลของฮาร์ดี-ไวน์เบิร์ก ปัจจัยที่ท าให้เกิดการ 
เปลี่ยนแปลงความถ่ีของแอลลีลในประชากร พร้อมทั้งค านวณหาความถี่ของแอลลีลและจีโนไทป์ของประชากรโดย
ใช้หลักของฮาร์ดี-ไวน์เบิร์ก 

15. สืบค้นข้อมูล อภิปราย และอธิบายกระบวนการเกิดสปีชีส์ใหม่ของสิ่งมีชีวิต 
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ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
ว 30203   ชีววิทยา 3                                    กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 5  ภาคเรยีนที่ 1                             เวลา 60  ช่ัวโมง 1.5  หน่วยกิต  
 
 ส่วนประกอบของพืช ชนิดของเนื้อเยื่อพืชโครงสร้างภายในของใบพืชจากการตัดตามขวางการแลกเปลี่ยน
แก๊สและคายน้ าของพืช การล าเลียงของพืช การสังเคราะห์ด้วยแสงของพืช C3พืช C4และ พืช CAMการทดลอง
ของนักวิทยาศาสตร์ในอดีตเกี่ยวกับกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงการสืบพันธุ์ของพืชดอกและการเจริญเติบโต 
และการ ตอบสนองของพืช รวมทั้งน าความรู้ไปใช้ประโยชน์โดยใช้การเรียนรู้ด้วยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์  
การสืบเสาะหาความรู้  การส ารวจตรวจสอบ  สามารถน าความรู้และหลักการไปใช้ประโยชน์  เชื่อมโยง อธิบาย
ปรากฎการณ์  หรือแก้ปัญหาในชีวิตปร าจ าวัน  สามารถจัดกระท าและวิเคราะห์ข้อมูล  สื่อสารสิ่งที่เรียนรู้  มี
ความสามารในการตัดสินใจแก้ปัญหา   
มีจิตวิทยาศาสตร์  เห็นคุณค่าของวิทยาศาสตร์  มีจริยธรรม  คุณธรรมและค่านิยมที่เหมาะสม 

ผลการเรียนรู้ รวมทั้งหมด     18   ผลการเรียนรู้ 

      1. อธิบายเกี่ยวกับชนิดและลักษณะของเนื้อเยื่อพืช และเขียนแผนผังเพ่ือสรุปชนิดของเนื้อเยื่อพืช 
      2. สังเกต อธิบาย และเปรียบเทียบโครงสร้างภายในของรากพืชใบเลี้ยงเดี่ยวและรากพืชใบเลี้ยงคู่จากการตัด
ตามขวาง 
       3. สังเกต อธิบาย และเปรียบเทียบโครงสร้างภายในของล าต้นพืชใบเลี้ยงเดี่ยวและล าต้นพืชใบเลี้ยงคู่จาก
การตัดตามขวาง 
       4. สังเกต และอธิบายโครงสร้างภายในของใบพืชจากการตัดตามขวาง 
       5. สืบค้นข้อมูล สังเกต และอธิบายการแลกเปลี่ยนแก๊สและการคายน้ าของพืช 
       6. สืบค้นข้อมูล และอธิบายกลไกการล าเลียงน้ าและธาตุอาหารของพืช 
       7. สืบค้นข้อมูล อธิบายความส าคัญของธาตุอาหาร และยกตัวอย่างธาตุอาหารที่ส าคัญท่ีมีผลต่อการ
เจริญเติบโตของพืช 
       8. อธิบายกลไกการล าเลียงอาหารในพืช 
       9. สืบค้นข้อมูล และสรุปการศึกษาที่ได้จากการทดลองของนักวิทยาศาสตร์ในอดีตเกี่ยวกับกระบวนการ
สังเคราะห์ด้วยแสง 
      10. อธิบายขั้นตอนที่เกิดขึ้นในกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงของพืช C3 

      11. เปรียบเทียบกลไกการตรึงคาร์บอนไดออกไซด์ในพืช C3พืช C4และ พืช CAM 
      12. สืบค้นข้อมูล อภิปราย และสรุปปัจจัยความเข้มของแสง ความเข้มข้นของคาร์บอนไดออกไซด์ และ
อุณหภูมิ ที่มีผลต่อการสังเคราะห์ด้วยแสงของพืช 
 
      13. อธิบายวัฏจักรชวีิตแบบสลับของพืชดอก 
      14. อธิบาย และเปรียบเทียบกระบวนการสร้างเซลล์สืบพันธุ์เพศผู้และเพศเมียของพืชดอก และอธิบายการ
ปฏิสนธิของพืชดอก 
      15. อธิบายการเกิดเมล็ดและการเกิดผลของพืชดอก โครงสร้างของเมล็ดและผล และยกตัวอย่างการใช้
ประโยชน์จากโครงสร้างต่าง ๆ ของเมล็ดและผล 
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      16. ทดลอง และอธิบายเกี่ยวกับปัจจัยต่าง ๆ ที่มีผลต่อการงอกของเมล็ด สภาพพักตัวของเมล็ด และบอก
แนวทางในการแก้สภาพพักตัวของเมล็ด 
      17. สืบค้นข้อมูล อธิบายบทบาทและหน้าที่ของออกซิน ไซโทไคนิน จิบเบอเรลลิน เอทิลีน และกรดแอบไซ
ซิก และอภิปรายเกี่ยวกับการน าไปใช้ประโยชน์ทางการเกษตร 
      18. สืบค้นข้อมูล ทดลอง และอภิปรายเกี่ยวกับสิ่งเร้าภายนอกที่มีผลต่อการเจริญเติบโตของพืช 
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ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
ว 30204   ชีววิทยา 4                                    กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 5  ภาคเรยีนที่ 2                             เวลา 60  ช่ัวโมง 1.5  หน่วยกิต  
 
 เข้าใจการย่อยอาหารของสัตว์และมนุษย์ การหายใจและการแลกเปลี่ยนแก๊ส การล าเลียงสารและการ
หมุนเวียนเลือด ภูมิคุ้มกันของร่างกาย การขับถ่าย การรับรู้ และการตอบสนอง การเคลื่อนที่ การสืบพันธุ์และการ
เจริญเติบโต ฮอร์โมนกับ การรักษาดุลยภาพ และพฤติกรรมของสัตว์ รวมทั้งน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ 
 โดยใช้การเรียนรู้ด้วยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์  การสืบเสาะหาความรู้  การส ารวจตรวจสอบ  สามารถ
น าความรู้และหลักการไปใช้ประโยชน์  เชื่อมโยง อธิบายปรากฎการณ์  หรือแก้ปัญหาในชีวิตปร าจ าวัน  สามารถ
จัดกระท าและวิเคราะห์ข้อมูล  สื่อสารสิ่งที่เรียนรู้  มีความสามารในการตัดสินใจแก้ปัญหา   
มีจิตวิทยาศาสตร์  เห็นคุณค่าของวิทยาศาสตร์  มีจริยธรรม  คุณธรรมและค่านิยมที่เหมาะสม 

ผลการเรียนรู้  รวมทั้งหมด     21   ผลการเรียนรู้ 

       1. สืบค้นข้อมูล อธิบาย และเปรียบเทียบโครงสร้างและกระบวนการย่อยอาหารของสัตว์ที่ไม่มีทางเดิน
อาหาร สัตว์ที่มีทางเดินอาหารแบบไม่สมบูรณ์ และสัตว์ที่มีทางเดินอาหารแบบสมบูรณ์ 
     2. สังเกต อธิบาย การกินอาหารของไฮดราและพลานาเรีย 
     3. อธิบายเกี่ยวกับโครงสร้าง หน้าที่ และกระบวนการย่อยอาหาร และการดูดซึมสารอาหารภายในระบบย่อย
อาหารของมนุษย์ 
     4. สืบค้นข้อมูล อธิบาย และเปรียบเทียบโครงสร้างที่ท าหน้าที่แลกเปลี่ยนแก๊สของฟองน้ า ไฮดรา พลานาเรีย 
ไส้เดือนดิน แมลง ปลา กบ และนก 
     5. สังเกตและอธิบายโครงสร้างของปอดในสัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้ านม 
     6. สืบค้นข้อมูล อธิบายโครงสร้างที่ใช้ในการแลกเปลี่ยนแก๊ส และกระบวนการแลกเปลี่ยนแก๊สของมนุษย์ 
     7. อธิบายการท างานของปอด และทดลองวัดปริมาตรของอากาศในการหายใจออกของมนุษย์ 
     8. สืบค้นข้อมูล อธิบาย และเปรียบเทียบระบบหมุนเวียนเลือดแบบเปิดและระบบหมุนเวียนเลือดแบบปิด 
     9. สังเกต และอธิบายทิศทางการไหลของเลือดและการเคลื่อนที่ของเซลล์เม็ดเลือดในหางปลา และสรุป
ความสัมพันธ์ระหว่างขนาดของหลอดเลือดกับความเร็วในการไหลของเลือด 
    10. อธิบายโครงสร้างและการท างานของหัวใจและหลอดเลือดในมนุษย์ 
    11. สังเกตและอธิบายโครงสร้างหัวใจของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้ านม ทิศทางการไหลของเลือดผ่านหัวใจของมนุษย์ 
และเขียนแผนผังสรุป การหมุนเวียนเลือดของมนุษย์ 
    12. สืบค้นข้อมูล ระบุความแตกต่างของเซลล์เม็ดเลือดแดง เซลล์เม็ดเลือดขาว เพลตเลต และพลาสมา 
    13. อธิบายหมู่เลือดและหลักการให้และรับเลือดในระบบ ABO และระบบ Rh 
        14. อธิบายและสรุปเกี่ยวกับส่วนประกอบและหน้าที่ของน้ าเหลือง รวมทั้งโครงสร้างและหน้าที่ของหลอด
น้ าเหลือง และต่อมน้ าเหลือง 
        15. สืบค้นข้อมูล อธิบาย และเปรียบเทียบกลไกการต่อต้านหรือท าลายสิ่งแปลกปลอมแบบไม่จ าเพาะและ
แบบจ าเพาะ 
        16. สืบค้นข้อมูล อธิบาย และเปรียบเทียบการสร้างภูมิคุ้มกันก่อเองและภูมิคุ้มกันรับมา 
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        17. สืบค้นข้อมูลและอธิบายเกี่ยวกับความผิดปกติของระบบภูมิคุ้มกันที่ท าให้เกิดเอดส์ ภูมิแพ้ การสร้างภูมิ
ต้านทานต่อเนื้อเยื่อตนเอง 
        18. สืบค้นข้อมูล อธิบาย และเปรียบเทียบโครงสร้างและหน้าที่ในการก าจัดของเสียออกจากร่างกายของ
ฟองน้ า ไฮดรา พลานาเรีย ไส้เดือนดิน แมลง และสัตว์มีกระดูกสันหลัง 
        19. อธิบายโครงสร้างและหน้าที่ของไต และโครงสร้างที่ใช้ล าเลียงปัสสาวะออกจากร่างกาย 
        20. อธิบายกลไกการท างานของหน่วยไต ในการก าจัดของเสียออกจากร่างกาย และเขียนแผนผังสรุป
ขั้นตอนการก าจัดของเสียออกจากร่างกายโดยหน่วยไต 
        21. สืบค้นข้อมูล อธิบาย และยกตัวอย่างเกี่ยวกับความผิดปกติของไตอันเนื่องมาจากโรคต่าง ๆ 
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ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
ว 30205   ชีววิทยา 5                                     กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6  ภาคเรยีนที่ 1                            เวลา 60  ช่ัวโมง 1.5  หน่วยกิต   
  
          การถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม การถ่ายทอดยีนบนโครโมโซม สมบัติ และหน้าที่ของสารพันธุกรรม 
การเกิดมิวเทชัน เทคโนโลยีทางดีเอ็นเอ หลักฐาน ข้อมูลและแนวคิดเกี่ยวกับวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต ภาวะสมดุล
ของฮาร์ดี-ไวน์เบิร์ก การเกิดสปีชีส์ใหม่ ความหลากหลายทางชีวภาพ ก าเนิดของสิ่งมีชีวิต ความหลากหลาย ของ
สิ่งมีชีวิต และอนุกรมวิธาน รวมทั้งน าความรู้ไปใช้ประโยชน์การย่อยอาหารของสัตว์และมนุษย์ การหายใจและการ
แลกเปลี่ยนแก๊ส การล าเลียงสารและการหมุนเวียนเลือด ภูมิคุ้มกันของร่างกาย การขับถ่าย การรับรู้ และการ
ตอบสนอง การเคลื่อนที่ การสืบพันธุ์และการเจริญเติบโต ฮอร์โมนกับ การรักษาดุลยภาพ และพฤติกรรมของสัตว์ 
รวมทั้งน าความรู้ไปใช้ประโยชน์โดยใช้การเรียนรู้ด้วยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์  การสืบเสาะหาความรู้  การ
ส ารวจตรวจสอบ  สามารถน าความรู้และหลักการไปใช้ประโยชน์  เชื่อมโยง อธิบายปรากฎการณ์  หรือแก้ปัญหา
ในชีวิตปร าจ าวัน  สามารถจัดกระท าและวิเคราะห์ข้อมูล  สื่อสารสิ่งที่เรียนรู้  มีความสามารในการตัดสินใจ
แก้ปัญหา  มีจิตวิทยาศาสตร์  เห็นคุณค่าของวิทยาศาสตร์  มีจริยธรรม  คุณธรรมและค่านิยมที่เหมาะสม 

ผลการเรียนรู้ รวมทั้งหมด     24   ผลการเรียนรู้  

1. อภิปรายความส าคัญของความหลากหลายทางชีวภาพ และความเชื่อมโยงระหว่างความ6หลากหลาย
ทางพันธุกรรม ความหลากหลายของสปีชีส์ และความหลากหลายของระบบนิเวศ 

2. อธิบายการเกิดเซลล์เริ่มแรกของสิ่งมีชีวิตและวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิตเซลล์เดียว 
3. อธิบายลักษณะส าคัญ และยกตัวอย่างสิ่งมีชีวิตกลุ่มแบคทีเรีย สิ่งมีชีวิตกลุ่มโพรทิสต์ สิ่งมีชีวิตกลุ่มพืช 

สิ่งมีชีวิตกลุ่มฟังไจ และสิ่งมีชีวิตกลุ่มสัตว์ 
4. อธิบาย และยกตัวอย่างการจ าแนกสิ่งมีชีวิตจากหมวดหมู่ใหญ่จนถึงหมวดหมู่ย่อย และวิธีการเขียนชื่อ

วิทยาศาสตร์ในล าดับขั้นสปีชีส์ 
5. สร้างไดโคโทมัสคีย์ในการระบุสิ่งมีชีวิตหรือตัวอย่างที่ก าหนดออกเป็นหมวดหมู่ 
6. สืบค้นข้อมูล อธิบาย และเปรียบเทียบโครงสร้างและหน้าที่ของระบบประสาทของไฮดรา 

พลานาเรีย ไส้เดือนดิน กุ้ง หอย แมลงและสัตว์มีกระดูกสันหลัง 
7. อธิบายเกี่ยวกับโครงสร้างและหน้าที่ของเซลล์ประสาท 
8. อธิบายเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของศักย์ไฟฟ้าที่เยื่อหุ้มเซลล์ของเซลล์ประสาท และกลไกการถ่ายทอด

กระแสประสาท 
9. อธิบาย และสรุปเกี่ยวกับโครงสร้างของระบบประสาทส่วนกลางและระบบประสาทรอบนอก 
10. สืบค้นข้อมูล อธิบายโครงสร้างและหน้าที่ของส่วนต่าง ๆ ในสมองส่วนหน้า สมองส่วนกลาง สมองส่วน

หลัง และไขสันหลัง 
11. สืบค้นข้อมูล อธิบาย เปรียบเทียบ และยกตัวอย่างการท างานของระบบประสาทโซมาติก และระบบ

ประสาทอัตโนวัติ 
12. สืบค้นข้อมูล อธิบายโครงสร้างและหน้าที่ของ ตา หู จมูก ลิ้น และผิวหนังของมนุษย์ ยกตัวอย่างโรค

ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง และบอกแนวทางในการดูแลป้องกัน และรักษา 
13. สังเกต และอธิบายการหาต าแหน่งของจุดบอด โฟเวีย และความไวในการรับสัมผัสของผิวหนัง 
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14. สืบค้นข้อมูล อธิบาย และเปรียบเทียบโครงสร้างและหน้าที่ของอวัยวะที่เก่ียวข้องกับการเคลื่อนที่ของ
แมงกะพรุน หมึก ดาวทะเล ไส้เดือนดิน แมลง ปลา และนก 

15. สืบค้นข้อมูล และอธิบายโครงสร้างและหน้าที่ของกระดูกและกล้ามเนื้อที่เกี่ยวข้องกับการเคลื่อนไหว
และการเคลื่อนที่ของมนุษย์ 

16. สังเกต และอธิบายการท างานของข้อต่อชนิดต่าง ๆ และการท างานของกล้ามเนื้อโครงร่างที่เกี่ยวข้อง
กับการเคลื่อนไหวและการเคลื่อนที่ของมนุษย์ 

17. สืบค้นข้อมูล อธิบาย และยกตัวอย่างการสืบพันธุ์แบบไม่อาศัยเพศและการสืบพันธุ์แบบอาศัยเพศใน
สัตว์ 

18. สืบค้นข้อมูล อธิบายโครงสร้างและหน้าที่ของอวัยวะในระบบสืบพันธุ์เพศชายและระบบสืบพันธุ์เพศ
หญิง 

19. อธิบายกระบวนการสร้างสเปิร์ม กระบวนการสร้างเซลล์ไข่ และการปฏิสนธิในมนุษย์ 
20. อธิบายการเจริญเติบโตระยะเอ็มบริโอและระยะหลังเอ็มบริโอของกบ ไก่ และมนุษย์ 
21. สืบค้นข้อมูล อธิบาย และเขียนแผนผังสรุปหน้าที่ของฮอร์โมนจากต่อมไร้ท่อและเนื้อเยื่อ ที่สร้าง

ฮอร์โมน 
22. สืบค้นข้อมูล อธิบาย เปรียบเทียบ และยกตัวอย่างพฤติกรรมที่เป็นมาแต่ก าเนิดและพฤติกรรมที่เกิด

จากการเรียนรู้ของสัตว์ 
23. สืบค้นข้อมูล อธิบาย และยกตัวอย่างความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมกับวิวัฒนาการของระบบประสาท 
24. สืบค้นข้อมูล อธิบาย และยกตัวอย่างการสื่อสารระหว่างสัตว์ที่ท าให้สัตว์แสดงพฤติกรรม 
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ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
ว 30206   ชีววิทยา 6                                    กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6  ภาคเรยีนที่ 2                           เวลา 60  ช่ัวโมง 1.5  หน่วยกิต  
 
 แนวคิดเก่ียวกับระบบนิเวศ กระบวนการถ่ายทอดพลังงานและ การหมุนเวียนสารในระบบนิเวศ ความ
หลากหลายของไบโอม การเปลี่ยนแปลงแทนที่ ของสิ่งมีชีวิตในระบบนิเวศ ประชากรและรูปแบบการเพิ่มของ
ประชากร ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ปัญหาและผลกระทบที่เกิดจากการใช้ประโยชน์ และแนวทางการ
แก้ไขปัญหา โดยใช้การเรียนรู้ด้วยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์  การสืบเสาะหาความรู้  การส ารวจตรวจสอบ  
สามารถน าความรู้และหลักการไปใช้ประโยชน์  เชื่อมโยง อธิบายปรากฎการณ์  หรือแก้ปัญหาในชีวิตปร าจ าวัน  
สามารถจัดกระท าและวิเคราะห์ข้อมูล  สื่อสารสิ่งที่เรียนรู้  มีความสามารในการตัดสินใจแก้ปัญหา  มีจิต
วิทยาศาสตร์  เห็นคุณค่าของวิทยาศาสตร์  มีจริยธรรม  คุณธรรมและค่านิยมที่เหมาะสม 
 
ผลการเรียนรู้ รวมทั้งหมด    12   ผลการเรียนรู้ 
 
 1. วิเคราะห์ อธิบาย และยกตัวอย่างกระบวนการถ่ายทอดพลังงานในระบบนิเวศและการเกิดไบโอแมกนิฟิ
เคชัน และบอกแนวทางในการลดการเกิดไบโอแมกนิฟิเคชัน 

2.  สืบค้นข้อมูล และเขียนแผนภาพ เพื่ออธิบายวัฏจักรไนโตรเจน วัฏจักรก ามะถัน และวัฏจักรฟอสฟอรัส 
3 สืบค้นข้อมูล ยกตัวอย่าง และอธิบายลักษณะของไบโอมที่กระจายอยู่ตามเขตภูมิศาสตร์ต่าง ๆ บนโลก 
4. สืบค้นข้อมูล ยกตัวอย่าง อธิบาย และเปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงแทนที่แบบปฐมภูมิ และการ

เปลี่ยนแปลงแทนที่แบบทุติยภูมิ 
5. สืบค้นข้อมูล อธิบาย ยกตัวอย่าง และสรุปเกี่ยวกับลักษณะเฉพาะของประชากรของสิ่งมีชีวิตบางชนิด 
6. สืบค้นข้อมูล อธิบาย เปรียบเทียบ และยกตัวอย่างการเพ่ิมของประชากรแบบเอ็กโพเนนเชียลและการ

เพ่ิมของประชากรแบบลอจิสติก 
7. อธิบาย และยกตัวอย่างปัจจัยที่ควบคุมการเติบโตของประชากร 
8. วิเคราะห์ อภิปราย และสรุปปัญหาการขาดแคลนน้ า การเกิดมลพิษทางน้ า และผลกระทบที่มีต่อมนุษย์

และสิ่งแวดล้อม รวมทั้งเสนอแนวทางการวางแผนการจัดการน้ าและการแก้ไขปัญหา 
9. วิเคราะห์ อภิปราย และสรุปปัญหามลพิษทางอากาศ และผลกระทบที่มีต่อมนุษย์และสิ่งแวดล้อม 

รวมทั้งเสนอแนวทางการแก้ไขปัญหา 
10. วิเคราะห์ อภิปราย และสรุปปัญหาที่เกิดกับทรัพยากรดิน และผลกระทบที่มีต่อมนุษย์และสิ่งแวดล้อม 

รวมทั้งเสนอแนวทางการแก้ไขปัญหา 
11. วิเคราะห์ อภิปราย และสรุปปัญหา ผลกระทบที่เกิดจากการท าลายป่าไม้ รวมทั้งเสนอแนวทางในการ

ป้องกันการท าลายป่าไม้และการอนุรักษ์ป่าไม้ 
12. วิเคราะห์ อภิปราย และสรุปปัญหา ผลกระทบที่ท าให้สัตว์ป่ามีจ านวนลดลง และแนวทางในการ

อนุรักษ์สัตว์ป่า 
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ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
ว 30281    วิทยาศาสตร์กายภาพ 1                          กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 - 6                                               เวลา 40  ช่ัวโมง 1.0  หน่วยกิต  
 

 ศึกษา วิเคราะห์ เปรียบเทียบ และอธิบาย การเกิดพลังงานแสงอาทิตย์ อิทธิพลของแสงอาทิตย์ที่มีผลต่อ
สิ่งแวดล้อม การเกิดปฏิกิริยาเคมีของสารบางชนิดเมื่อได้รับแสงอาทิตย์ และการน าแสงอาทิตย์มาใช้ประโยชน์ 
แหล่งก าเนิดและส่วนประกอบของปิโตรเลียม  การทดลองกลั่นแยกส่วนประกอบและประโยชน์ของน้ ามันดิบ แก๊ส
ธรรมชาติ ถ่านหิน หินน้ ามัน ฟืน และ ถ่านไม้พลังงานจากปฏิกิริยานิวเคลียร์ พลังงานจากแหล่งทดแทนอ่ืนๆ 

ใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ การสืบเสาะหาความรู้ การส ารวจตรวจสอบ การสืบค้นข้อมูลและการ
อภิปราย เพ่ือให้เกิดความรู้ ความคิด ความเข้าใจ สามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู้ มีความสามารถในการตัดสินใจ น า
ความรู้ไปใช้ในชีวิตประจ าวัน 

การเรียนรู้วิชานี้มุ่งให้ผู้เรียนมีจิตวิทยาศาสตร์ซึ่งประกอบด้วย ความสนใจใฝ่รู้   ความมุ่งมั่น  อดทน  
รอบคอบ  ความรับผิดชอบ  ความซื่อสัตย์  ประหยัด  การร่วมแสดงความคิดเห็นและยอมรับฟังความคิดเห็นของ
ผู้อื่น  ความมีเหตุผล   การท างานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างสร้างสรรค์ ปฏิบัติตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มี
คุณธรรม  จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ 

ผลการเรียนรู้ รวมทั้งหมด  7    ผลการเรียนรู้ 

1 อธิบายการเกิดพลังงานในดวงอาทิตย์ อิทธิพลของดวงอาทิตย์ต่อสิ่งแวดล้อมและ    
การเปลี่ยนแปลงของสารเคมีบางชนิดได้รับจากแสงอาทิตย์ 

2. ทดลองการเกิดปรากฏการณ์บางชนิดที่มีผลมาจากดวงอาทิตย์ 
3. อธิบายการน าพลังงานจากดวงอาทิตย์มาใช้ประโยชน์ในรูปต่าง ๆ ทั้งทางตรงและทางอ้อม ได้แก่ 

ปิโตรเลียม  ถ่านหิน  หินน ามัน  ฟืน  ถ่าน 
4. อธิบายการเกิดเชื้อเพลิงที่มีอิทธิพลมาจากดวงอาทิตย์ 
5. ทดลองการท าถ่านไม้ และผลผลิตที่ได้จากการท าถ่านไม้ 
6. วิเคราะห์และอภิปรายถึงผลกระทบจากการใช้เชื้อเพลิงของมนุษย์ต่อสิ่งแวดล้อม 
7. อธิบายการน าพลังงานทดแทนมาใช้ประโยชน์ในอนาคต 
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ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
ว 30282  วิทยาศาสตร์กายภาพ 2                           กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 - 6                                          เวลา 40  ชั่วโมง  1.0  หน่วยกิต  
 

 ศึกษา วิเคราะห์ เปรียบเทียบ และอธิบาย สารอาหาร การทดสอบสารอาหารบางชนิด การกินอาหารให้
ได้สัดส่วนตามที่ร่างกายต้องการต่อวัน การวิเคราะห์รายการอาหาร รูปแบบในการถนอมอาหาร การถนอมอาหาร
อย่างง่าย ประโยชน์และโทษของสารปรุงแต่งอาหาร ปัญหาสารพิษในอาหารและการวิเคราะห์ สารพิษในอาหาร 
การขาดแคลนของประชากร 

ใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ การสืบเสาะหาความรู้ การส ารวจตรวจสอบ การสืบค้นข้อมูลและการ
อภิปราย เพ่ือให้เกิดความรู้ ความคิด ความเข้าใจ สามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู้ มีความสามารถในการตัดสินใจ น า
ความรู้ไปใช้ในชีวิตประจ าวัน 

การเรียนรู้วิชานี้มุ่งให้ผู้เรียนมีจิตวิทยาศาสตร์ซึ่งประกอบด้วย ความสนใจใฝ่รู้  ความมุ่งมั่น  อดทน  
รอบคอบ  ความรับผิดชอบ  ความซื่อสัตย์  ประหยัด  การร่วมแสดงความคิดเห็นและยอมรับฟังความคิดเห็นของ
ผู้อื่น  ความมีเหตุผล   การท างานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างสร้างสรรค์ ปฏิบัติตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มี
คุณธรรม  จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ 

ผลการเรียนรู้  รวมทั้งหมด   7    ผลการเรียนรู้ 

1. อธิบายความส าคัญของสารอาหารต่าง ๆ ที่ร่างกายต้องการและองค์ประกอบทางเคมีในสารอาหาร 
2. ตรวจสอบและทดลองหาองค์ประกอบของสารอาหารที่มีอยู่ในอาหารประเภทต่าง ๆ 
3. ส ารวจและรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับอาหารประเภทต่าง ๆ การใส่สารปรุงแต่งในอาหาร  

และสารปนเปื้อนอื่น ๆ ในอาหาร 
4. ทดลองและตรวจสอบหาสารปรุงแต่งที่เป็นสารพิษปนเปื้อนในอาหาร 
5. อภิปรายและอธิบายผลกระทบที่เกิดจากการใช้สารพิษปนเปื้อนในอาหาร 
6. วิเคราะห์และสรุปผลถึงการขาดแคลนสารอาหารบางชนิดของคนไทย  ตลอดจนการเกิดโรคท่ีมีผลจาก

การขาดแคลนสารอาหารบางชนิด 
7 วางแผนในการแก้ปัญหาและแนวทางการแก้ไขการขาดสารอาหารบางชนิดรวมถึงการบริโภคอาหาร

อย่างถูกหลักอนามัย 
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ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
ว 30283    เทคนิคปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ 1               กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 - 6                                              เวลา 40  ช่ัวโมง  1.0  หน่วยกิต  
 
 ศึกษากระบวนการแก้ปัญหาและสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับเทคนิคปฏิบัติการพื้นฐานทางชีววิทยา   เกี่ยวกับ
ระบบนิเวศ    เนื้อเยื่อพืชและสัตว์    เทคนิคทางจุลชีววิทยาและเทคนิคการสกัดดีเอ็นเอจากพืช 
 ศึกษาวิธีการแก้ปัญหาทางเคมีเก่ียวกับการวิเคราะห์หาปริมาณของวิตามินซีในผักและผลไม้  สมบัติของ
แร่ยิปซัมที่ใช้ในอุตสาหกรรม  ภาวะและปฏิกิริยาการเกิดสนิมเหล็ก   ผลของสารประกอบแฮไลด์ที่มีต่อสุขภาพ 
 เพ่ือฝึกให้นักเรียนเป็นผู้ใฝ่รู้  มีความกระตือรือร้นในกระบวนการค้นคว้า  มีทักษะในการใช้เครื่องมือที่
เกี่ยวข้องกับปฏิบัติการพื้นฐานทางชีววิทยาและเคมี มีจิตวิทยาศาสตร์  คุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมที่พึง
ประสงค์ 
 
ผลการเรียนรู้ รวมทั้งหมด    8    ผลการเรียนรู้ 
 
 1.  มีความรู้เกี่ยวกับวิธีการค้นคว้าหาข้อมูลในเรื่องท่ีสนใจ  รวมทั้งวิธีการทดลองและเทคนิคท่ีเกี่ยวข้อง 
 2.  มีทักษะในการใช้วัสดุอุปกรณ์  เลือกใช้หรือดัดแปลงอุปกรณ์และวัสดุทางชีววิทยาเพ่ือใช้ในการ
ทดลองได้อย่างถูกต้องเหมาะสม  
 3.  สามารถน าทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และความรู้ทางชีววิทยามาประยุกต์ใช้แก้ปัญหา
พ้ืนฐานทางชีววิทยา 
 4.  มีความสามารถในการสืบเสาะหาความรู้และมีทักษะปฏิบัติการเบื้องต้นทางเคมี 
 5.  มีความรู้ในเทคนิคการไทเทรตและสามารถปฏิบัติการการทดลอง วิเคราะห์หาปริมาณวิตามินซีในผัก
และผลไม ้
 6.  มีทักษะในการแก้ปัญหาและสามารถแสวงหาความรู้ด้วยวิธีการทางวิทยาศาสตร์ 
 7.  มีความรู้และความคิดริเริ่มในการสร้างสรรค์ผลงานทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 8.  มีเจตคติทางวิทยาศาสตร์และความสามารถในการตัดสินใจ 
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ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม   
ว 30284    เทคนิคปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ 2              กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 - 6                                    เวลา 40  ช่ัวโมง  1.0  หน่วยกิต  
 
 

 ฝึกกระบวนการคิดและการทดลองแก้ปัญหาทางฟิสิกส์เกี่ยวกับการวัดระยะทาง  เวลา  อุณหภูมิ ใน
ระดับขนาดที่แตกต่างกันจากการใช้ในชีวิตประจ าวัน  การวัดปริมาณทางไฟฟ้า  ความผิดพลาดและขอบเขตของ
การวัด 
 ศึกษาวิธีการและลงมือปฏิบัติการ  ค้นคว้าความรู้ที่ต้องการผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์  ศึกษาการวัดและ
ประมวลผลข้อมูลด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์  ศึกษาและปฏิบัติการเกี่ยวกับวงจรควบคุม การเขียนโปรแกรม 
 เพ่ือให้เกิดความรู้ ความเข้าใจที่เกี่ยวข้องกับปฏิบัติการพ้ืนฐานทางฟิสิกส์  เพ่ิมทักษะความช านาญและ
ความรู้ในการใช้โปรแกรมส าเร็จรูปด้วยตนเองผ่านตัวช่วยเหลือในโปรแกรมคอมพิวเตอร์ และใช้วงจรควบคุม
ร่วมกับโปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการอ่านค่าและประมวลผลข้อมูลในการท าโครงงาน  การทดลองต่าง ๆ และมี
จิตวิทยาศาสตร์  คุณธรรม  จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค ์
 
ผลการเรียนรู้ รวมทั้งหมด    8    ผลการเรียนรู้ 
 
 1.  มีความรู้และความเข้าใจหลักการเบื้องต้นเกี่ยวกับการวัด 
 2.  มีทักษะในการใช้เครื่องมือวัดต่าง ๆ 
 3.  มีความละเอียดรอบคอบและระมัดระวังในการใช้เครื่องมือวัด 
 4.  ปฏิบัติการ ค้นคว้าความรู้ที่ต้องการผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 
 5.  ประกอบเครื่องคอมพิวเตอร์และแก้ไขปัญหาเบื้องต้น 
 6.  ใช้โปรแกรมส าเร็จด้วยตนเองผ่านตัวช่วยเหลือในโปรแกรมคอมพิวเตอร์ต่าง ๆ 
 7.  ใช้วงจรควบคุมในการวัดผลและการประมวลผลข้อมูลด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 
 8.  ออกแบบและท าการทดลองเล็ก ๆ ที่ใช้วงจรควบคุมร่วมกับโปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการอ่านค่าและ
ประมวลผลข้อมูล  
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ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม   
ว 30285    โครงงานวิทยาศาสตร์ 1                       กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 - 6                                           เวลา 40  ช่ัวโมง 1.0  หน่วยกิต  
 

 ศึกษา สืบค้น วิเคราะห์ อภิปราย และทดลอง เกี่ยวกับเรื่องที่สนใจจากแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ หรือภูมิปัญญา
ท้องถิ่นน ามาจัดท าโครงงานวิทยาศาสตร์ประเภทส ารวจ ประเภททดลอง ประเภททฤษฎี และประเภทประดิษฐ์ 
หรือทั้งสี่ประเภท การเขียนเค้าโครงของโครงงาน การวางแผนการทดลอง และด าเนินการตามตามเค้าโครงการ
น าเสนอผลงานได้อย่างเหมาะสม และสามารถวิเคราะห์โครงงานวิทยาศาสตร์อย่างง่ายตามรูปแบบได้ 

เพ่ือให้ผู้เรียนเกิดความรู้ ความเข้าใจ มีทักษะ/กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ เจตคติทางวิทยาศาสตร์    
สามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน ผ่านกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 
กระบวนการสืบเสาะหาความรู้  การทดลอง การปฏิบัติจริง  การใช้กระบวนการกลุ่มในการเรียนรู้   การใช้แหล่ง
การเรียนรู้และเทคโนโลยี  การวัดและประเมินผลใช้วิธีการที่หลากหลายตามสภาพจริงให้สอดคล้องกับสาระ 
ทักษะ/กระบวนการ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ และความสามารถด้านการอ่าน คิดวิเคราะห์ เขียน ที่ต้องการวัด 
 
ผลการเรียนรู้ รวมทั้งหมด    6    ผลการเรียนรู้ 
 

1. ใช้ทักษะทางวิทยาศาสตร์ในการแสวงหาความรู้เบื้องต้นได้  
2.  อธิบาย  น าเสนอวิธีการแก้ปัญหาจากสถานการณ์ที่ก าหนดให้ด้วยวิธีการทางวิทยาศาสตร์  
3. ใช้เครื่องมือพ้ืนฐานทางวิทยาศาสตร์และวิธีการทางวิทยาศาสตร์แก้ปัญหาที่ก าหนดให้ได้ถูกต้อง

เหมาะสมตามขั้นตอนและปลอดภัย  
4. คิดและเลือกเรื่องโครงงานได้อย่างเหมาะสม  
5. ศึกษาปัญหาทางวิทยาศาสตร์ที่ตนเองสนใจโดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ที่เหมาะสม 
6. ท าโครงงานโดยอาศัยทักษะทางวิทยาศาสตร์ได้เหมาะสม 
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ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
ว 30286    โครงงานวิทยาศาสตร์ 2                       กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 - 6                                           เวลา 40  ช่ัวโมง  1.0  หน่วยกิต  

 
 ศึกษา สืบค้น วิเคราะห์ อภิปราย และทดลอง เกี่ยวกับเรื่องที่สนใจจากแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ หรือภูมิปัญญา
ท้องถิ่นน ามาจัดท าโครงงานวิทยาศาสตร์ประเภทต่าง ๆ ศึกษาบทบาทหน้าที่ของสมาชิกกลุ่มโครงงาน
วิทยาศาสตร์ เรียนรู้การปฏิบัติงานร่วมกันเป็นกลุ่ม การวางแผนเพ่ือศึกษาตามขั้นตอนกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ การออกแบบการทดลองที่เหมาะสมกับโครงงาน การเก็บข้อมูลเพ่ือน ามาวิเคราะห์ข้อมูล สรุปและ
การเขียนรายงานผลการปฏิบัติในรูปแบบรายงาน 5 บท น าเสนอผลรายงานกลุ่มเพ่ือเผยแพร่แก่ผู้ที่สนใจ  
 เพ่ือให้ผู้เรียนเกิดความรู้ ความเข้าใจ มีทักษะ/กระบวนการทางวิทยาศาสตร์และเจตคติทางวิทยาศาสตร์ 
เห็นคุณค่าของวิทยาศาสตร์ สามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน ผ่านกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร์   กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ การทดลอง การปฏิบัติจริง การใช้กระบวนการกลุ่มในการ
เรียนรู้   การใช้แหล่งการเรียนรู้และเทคโนโลยี  การวัดและประเมินผลใช้วิธีการที่หลากหลายตามสภาพจริงให้
สอดคล้องกับสาระ  ทักษะ/กระบวนการ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ และความสามารถด้านการอ่าน คิดวิเคราะห์ 
และเขียน ที่ต้องการวัด 
 
ผลการเรียนรู้ รวมทั้งหมด    3    ผลการเรียนรู้ 
 
 1.  ด าเนินการท าโครงงานวิทยาศาสตร์ ตามแผนการปฏิบัติงาน 
 2.  เขียนรายงานโครงงานวิทยาศาสตร์ 
 3.  เสนอผลงานโครงงานวิทยาศาสตร์ในโรงเรียน หรือชุมชน 
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ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
ว 30287    สิ่งมีชีวิตกับสิ่งแวดล้อม                        กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 - 6                                          เวลา 40  ช่ัวโมง  1.0  หน่วยกิต  

ศึกษาค้นคว้า ส ารวจ วิเคราะห์เกี่ยวกับ ความหลากหลายทางชีวภาพ ระบบนิเวศ ทรัพยากรทาง
ธรรมชาติ กระบวนการเปลี่ยนแปลงแทนที่ของสิ่งมีชีวิต สภาพปัญหา  สาเหตุของปัญหาสิ่งแวดล้อมและ
ทรัพยากรธรรมชาติในระดับท้องถิ่น ระดับประเทศ  และระดับโลกการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรทางธรรมชาติ
อย่างคุ้มค่า การอนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรทางธรรมชาติอย่างยั่งยืน โดยใช้สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนเป็นแหล่ง
เรียนรู้ เพ่ือน าความรู้ที่ได้รับมาใช้เป็นพ้ืนฐานในการศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมและน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน 
  โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์สืบเสาะหาความรู้ ส ารวจตรวจสอบ สืบค้นข้อมูล อภิปรายให้เกิด
ความรู้ความเข้าใจ  มีความคิดสร้างสรรค์  มีชีวจริยธรรม สื่อสารสิ่งที่เรียนรู้ สามารถตัดสินใจ มีจิตวิทยาศาสตร์ 
คุณธรรมจริยธรรม น าความรู้ไปใช้ในชีวิตประจ าวัน ดูแลตนเองและสิ่งมีชีวิตอ่ืนอย่างเหมาะสม 

 
ผลการเรียนรู้ รวมทั้งหมด 7 ผลการเรียนรู้ 

1. สืบค้นข้อมูลและอภิปรายผลของความหลากหลายทางชีวภาพที่มีต่อมนุษย์และสิ่งแวดล้อม  
2. อธิบายกระบวนการคัดเลือกตามธรรมชาติ และผลของการคัดเลือกตามธรรมชาติต่อความหลากหลาย

ของสิ่งมีชีวิต 
  3. อธิบายความส าคัญของความหลากหลายทางชีวภาพ และเสนอแนะแนวทางในการดูแลและรักษา  
  4. อธิบายดุลยภาพของระบบนิเวศ  
  5. อธิบายกระบวนการเปลี่ยนแปลงแทนที่ของสิ่งมีชีวิต  
  6. วิเคราะห์สภาพปัญหา  สาเหตุของปัญหาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ 
ในระดับท้องถิ่น  ระดับประเทศ  และระดับโลก    
  7. อภิปรายแนวทางในการป้องกัน  แก้ไข ปัญหา  สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ  
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ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม      
ว 30288    พฤกษศาสตร์ท้องถิ่น                              กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 - 6                                          เวลา 40  ชั่วโมง  1.0  หน่วยกิต 
 
 ศึกษา  สืบค้น อภิปราย ความรู้ทางด้านพฤกษศาสตร์ท้องถิ่น บทบาทของสวนพฤกษศาสตร์  
อนุกรมวิธานพืชเบื้องต้นและลักษณะพืช จดจ าลักษณะเด่นของพรรณไม้  วิธีการเก็บข้อมูล ความส าคัญของการ
เก็บตัวอย่างพรรณไม้ และศึกษาวิชาการพืชขั้นสูง ส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรพืชถูกตามหลักวิชาการ  
  โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์สืบเสาะหาความรู้ มีความรู้ความเข้าใจ  มีความคิดสร้างสรรค์  มีชีวจ
ริยธรรม น าความรู้ไปใช้ในชีวิตประจ าวัน ดูแลตนเองและสิ่งมีชีวิตอ่ืนอย่างเหมาะสม 
 
ผลการเรียนรู้ รวมทั้งหมด 5 ผลการเรียนรู้ 
 
  1. มีความรู้ทางด้านพฤกษศาสตร์ท้องถิ่น ชนิดและธรรมชาติของพันธุ์พืชประจ าถิ่น  
  2. เข้าใจบทบาทของสวนพฤกษศาสตร์ ที่มีความหลากหลาย และการใช้ประโยชน์จากพันธุ์พืชในสวน
พฤกษศาสตร์  
  3. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับอนุกรมวิธานพืชเบื้องต้น สามารถจัดจ าแนกและจดจ าลักษณะเด่นของ
พรรณไม้    
  4. มีทักษะกระบวนการในการเก็บข้อมูล และให้ความส าคัญกับการเก็บตัวอย่างพรรณไม้  5. มี
จิตส านึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรพันธุ์พืช รักษาภูมิปัญญาท้องถิ่นให้คงอยู่ และสามารถขยายพันธุ์พืชที่ด้วยวิธีการ
ง่ายๆ  
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ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม     
ว 30289  วิทยาศาสตร์การกีฬา                                  กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 - 6                                          เวลา 20  ช่ัวโมง 0.5 หน่วยกิต 
 

ศึกษาเกี่ยวกับรายละเอียดเกี่ยวกับโครงสร้างของร่างกาย เช่นกระดูก กล้ามเนื้อ หัวใจ ปอด เป็นต้น การ
ท างานของอวัยวะระบบต่างๆ ของร่างกาย  สาเหตุที่น าไปสู่การเสื่อมสภาพของระบบการท างานของอวัยวะต่างๆ  
ภายในร่างกาย ตลอดจนวิธีการป้องกัน รายละเอียดเกี่ยวกับคุณค่าของอาหารแต่ละชนิด และรู้จักเลือก
รับประทานอาหารให้ถูกต้องได้สัดส่วน ทั้งในปริมาตรและคุณภาพ 

โดยใช้ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ และจิตวิทยาศาสตร์ ในการสืบเสาะแสวงหาความรู้  การ
ส ารวจตรวจสอบ สังเกต  คิดวิเคราะห์  อภิปราย ใช้เทคโนโลยีสืบค้นข้อมูล วิเคราะห์ สรุปผล 
         เพ่ือให้เกิดความรู้ ความคิด ความเข้าใจ สามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู้ มีความสามารถในการตัดสินใจ 
มี การเลือกรับข้อมูลอย่างมีเหตุมีผลรอบคอบ สามารถน าความรู้ไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้ มีจิตวิทยาศาสตร์ และ
จริยธรรม  ในการใช้ความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอย่างมีคุณธรรมจริยธรรม   

 

ผลการเรียนรู้ รวมทั้งหมด  8  ผลการเรียนรู้ 
 
1. สืบค้นข้อมูล อภิปราย อธิบายและสรุปเกี่ยวกับ  โครงสร้างของร่างกาย  
2. อภิปราย อธิบายเกี่ยวกับ  การท างานของอวัยวะระบบต่างๆ 
3. สืบค้นข้อมูล อภิปราย เกี่ยวกับ ความสัมพันธ์ระหว่างอวัยวะระบบต่างๆ ภายในร่างกาย 
4. สืบค้นข้อมูล ส ารวจตรวจสอบและอธิบาย เกี่ยวกับสาเหตุที่น าไปสู่ความเสื่อมสภาพของระบบการท างานของ

อวัยวะต่างๆภายในร่างกาย 
5. อภิปราย อธิบาย วิธีการป้องกันความเสื่อมสภาพของระบบการท างานของ อวัยวะต่างๆภายในร่างกาย 
6. สืบค้นข้อมูล ส ารวจตรวจสอบคุณค่าของอาหารแต่ละชนิด  
7. น าความรู้ไปใช้ในการเลือกรับประทานอาหารให้ถูกต้อง 
8. สื่อสารสิ่งที่เรียนรู้ เกี่ยวกับความงามอย่างมีคุณธรรมและจริยธรรม  เลือกรับข้อมูลข่าวสารอย่างมีเหตุมีผล 
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อธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
ว 30290     ธรณีวิทยา                                                    กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 - 6                                           เวลา 20  ช่ัวโมง 0.5  หน่วยกิต 
 

ศึกษาโครงสร้างของโลก อายุของโลก ความเป็นมาของโลก ซากดึกด าบรรพ์ ปรากฏการณ์ทางธรณีวิทยา 
และการเปลี่ยนแปลงทางธรณีภาค 

โดยใช้ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ และจิตวิทยาศาสตร์ ในการสืบเสาะแสวงหาความรู้             
การส ารวจตรวจสอบ สังเกต คิดวิเคราะห์ อภิปราย ใช้เทคโนโลยีสืบค้นข้อมูล วิเคราะห์ สรุปผล 
 เพ่ือให้เกิดความรู้ ความคิด ความเข้าใจ สามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู้ มีความสามารถในการตัดสินใจ มี การ
เลือกรับข้อมูลอย่างมีเหตุมีผลรอบคอบ สามารถน าความรู้ไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้ มีจิตวิทยาศาสตร์ และ
จริยธรรม   
 

ผลการเรียนรู้  รวมทั้งหมด  6  ผลการเรียนรู้ 
 
1. ศึกษาและอธิบายความหมายโครงสร้างของโลก 
2. ศึกษาและอธิบายอายุของโลก 
3. สืบค้นและอธิบายขั้นตอนการเกิด และความเป็นมาของโลก 
4. สืบค้นและอธิบายการเกิดซากดึกด าบรรพ์ 
5. สืบค้น และอธิบายความส าคัญของปรากฏการณ์ทางธรณีวิทยา 
6. ศึกษา สืบค้น วิเคราะห์ และอธิบายขั้นตอนการเปลี่ยนแปลงทางธรณีภาค 
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ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
ว 30291  เอกภพ กาแลกซี่ และระบบสุริยะ               กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 - 6                                             เวลา 20  ชั่วโมง  0.5  หน่วยกิต 
 

ศึกษาการเกิด และวิวัฒนาการของเอกภพ กาแลกซี่ ระบบสุริยะ ดาวฤกษ์ ดาวเทียม และเทคโนโลยี
ส ารวจอวกาศ 

โดยใช้ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ และจิตวิทยาศาสตร์ ในการสืบเสาะแสวงหาความรู้  การ
ส ารวจตรวจสอบ สังเกต คิดวิเคราะห์ อภิปราย ใช้เทคโนโลยีสืบค้นข้อมูล วิเคราะห์ สรุปผล 
 เพ่ือให้เกิดความรู้ ความคิด ความเข้าใจ สามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู้ มีความสามารถในการตัดสินใจ มี การ
เลือกรับข้อมูลอย่างมีเหตุมีผลรอบคอบ สามารถน าความรู้ไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้ มีจิตวิทยาศาสตร์ และ
จริยธรรม 
 

ผลการเรียนรู้  รวมทั้งหมด  6  ผลการเรียนรู้ 
 

1. สืบค้น และอธิบายการเกิด และวิวัฒนาการของเอกภพ 
2. สืบค้น และอธิบายการเกิด และวิวัฒนาการของกาแลคซี่ 
3. สืบค้น และอธิบายการเกิด และวิวัฒนาการของระบสุริยะ 
4. สืบค้น และอธิบายการเกิด และวิวัฒนาการของดาวฤกษ์ 
5. สืบค้น และอธิบายประโยชน์ของดาวเทียมในด้านต่างๆ 
6. สืบค้น และอธิบายการใช้เทคโนโลยีส ารวจอวกาศ 
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ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
ว 30292 ระเบียบวิธีวิจัยเบื้องต้น                       กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 - 6                                           เวลา 20  ช่ัวโมง 0.5  หน่วยกิต 
 

 ศึกษาผลงานวิจัยด้านวิทยาศาสตร์  คณิตศาสตร์และคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี  จากแหล่งเรียนรู้ โดยมี
การสืบค้นข้อมูล  วิเคราะห์ น าเสนอ อภิปรายและสรุปผล  ศึกษาสถิติเพ่ือการวิจัย  รูปแบบการเขียนงานวิจัย  
เขียนเค้าโครงงานวิจัยและน าเสนอเค้าโครงงานวิจัย 
 เพ่ือให้เกิดการเรียนรู้กระบวนการวิจัยทางวิทยาศาสตร์  จากความรู้ความเข้าใจในงานวิจัยที่ศึกษา  
สื่อสารสิ่งที่เรียนรู้  มีคุณสมบัติและจรรยาบรรณของนักวิทยาศาสตร์  มีความสามารถในการตัดสินใจ   มีจิต
วิทยาศาสตร์  คุณธรรม  จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ 
 
ผลการเรียนรู้รวมทั้งหมด    3    ผลการเรียนรู้ 
 
 1.  อธิบายระเบียบวิธีวิจัย 
 2.  สืบค้นข้อมูลงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์  คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี 
 3.  เขียนและน าเสนอเค้าโครงงานวิจัยของตนเองในสาขาที่สนใจ 
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ค าสั่งโรงเรียนโพธิ์ชัยชนูปถัมภ์ 

ที ่๙๔ / ๒๕๖๑ 
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการตรวจสอบ ทบทวน ปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา 

โรงเรียนโพธิ์ชัยชนูปถัมภ์ 
 

             พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช ๒๕๔๒ แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที ่๒ ) พ.ศ. ๒๕๔๕ 
พร้อมกฎกระทรวงที่เกี่ยวข้อง และพระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. ๒๕๔๕ มุง่เน้นให้การปฏิรูประบบ
บริหารและการจัดการทางการศึกษาให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยให้มีเอกภาพทางนโยบายและมีความ
หลากหลายในทางปฏิบัติ มีการกระจายอ านาจไปสู!เขตพ้ืนที่การศึกษา สถานศึกษาและองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น และกระทรวงศึกษาธิการได้มีค าสั่งให้ใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ ใน
โรงเรียนต้นแบบและโรงเรียนที่มีความพร้อมใช้หลักสูตรในปีการศึกษา ๒๕๕๒ และใช้ในโรงเรียนทั่วประเทศ ในปี
การศึกษา ๒๕๕๓ โรงเรียนโพธิ์ชัยชนูปถัมภ์ไดด้ าเนินการจัดท าหลักสูตรสถานศึกษาให้สอดคล้องกับหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ตามบริบทและความต้องการของท้องถิ่น และประกาศใช้ตั้งแต่ ปีการศึกษา 
๒๕๕๓ประกอบกับค าสั่งกระทรวงศึกษาธิการ ที ่สพฐ. ๑๒๓๙/๒๕๖๐ เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการเรียนรู้ 
และตัวชี้วัด กลุม่สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และสาระภูมิศาสตร์(ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๐) ลง
วันที่ ๗ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ค าสั่งส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ที ่๓๐/๒๕๖๑ เรื่อง ให้
เปลี่ยนแปลงมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด กลุม่สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง 
พ.ศ. ๒๕๖๐) ลงวันที่ ๕ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ประกาศส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน เรื่อง การ
บริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษา กลุม่สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ และ วิทยาศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 
๒๕๖๐) ลงวันที่ ๘ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑ และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การบริหารจัดการเวลาเรียน
ของสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ลงวันที่ ๑๑กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๐จึงเห็นควรให้มีการตรวจสอบองค์ประกอบ
หลักสูตรของโรงเรียน เพ่ือให้ทราบจุดเด่น จุดที่ควรพัฒนาปรับปรุงแก้ไข ความสอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑บรรลุตามมาตรฐานและตัวชี้วัดที่หลักสูตรแกนกลางก าหนดหรือไม! เพ่ือ
น าไปปรบัปรุงและพัฒนาหลักสูตรโรงเรียนให้มีคุณภาพยิ่งขึ้น 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 
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๕. นางพจนา   มอไธสง   คร ูคศ.๒    กรรมการ 
๖. นางศศิธร  คงครบ   คร ูคศ.๒    กรรมการ 
๗. นางเปรมจิตร  วงค์กระโซ่  คร ูคศ.๓    กรรมการ 
๘. นางณปัช  ชัยสุขจินดา  คร ูคศ.๓    กรรมการ 
๙. นางพจนีย์   หรเพลิด   พนักงานราชการ   กรรมการ 
๑๐. นายวราเวช  ระดาไสย์  พนักงานราชการ    กรรมการ 
๑๑. นางสาวมนปรียา  โพธิ์ชัยหล้า  พนักงานราชการ    กรรมการ 
๑๒. นางสุรีย์พร   อนันต์            ครู คศ ๒    กรรมการและเลขานุการ 

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

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

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

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

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
๑. นางสาวสาธกา    ตาลชัย  คร ูคศ.๓    ประธานกรรมการ 
๒. นางรัตน์ธนพร   ตาลทอง  คร ูคศ.๓    กรรมการ 
๓. นายชูศิลป์   ดงตะไน   คร ูคศ.๓    กรรมการ 
๔. นางสาวปิยฉัตร  วิมลพล  คร ูคศ.๓    กรรมการ 
๕. นางสวานันทนา   ภานุเมศ  คร ูคศ.๓    กรรมการ 
๖. นางฉัตรลดา   มลาขันธ์ คร ูคศ.๓    กรรมการและเลขานุการ 



 
 

                   หลักสูตรโรงเรียนโพธิ์ชัยชนูปถัมภ์  พ.ศ. 2553 ( ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2561/1 ) 
111 

 

 

 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 
 


