
โครงสร้างเวลาเรียน 

โครงสร้างหลักสูตรเวลาเรียนโรงเรียนบ้านคลองไก่เถ่ือน พุทธศักราช  256๒ 
 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช  2551 (ฉบับปรับปรุง 2560)ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑-๖ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้/ กิจกรรม 
เวลาเรียน  (ชั่วโมง/ปี) 
ป.1 ป.2 ป.3 ป.4 ป.5 ป.6 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
1. ภาษาไทย 

      
๒๐๐ ๒๐๐ ๒๐๐ ๑๖๐ ๑๖๐ ๑๖๐ 

2. คณิตศาสตร์ ๒๐๐ ๒๐๐ ๒๐๐ ๑๖๐ ๑๖๐ ๑๖๐ 
3. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ 
4. สังคมศึกษา  (๑๒๐) (๑๒๐) (๑๒๐) (๑๒๐) (๑๒๐) (๑๒๐) 
-  ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม  
-  หน้าท่ีพลเมืองวัฒนธรรมและการด าเนินชีวิตในสังคม 
-  เศรษฐศาสตร์ ภูมิศาสตร ์
- ต้านทุจริตศึกษา 

๘๐ 
 

๘๐ 
 

๘๐ 
 

๘๐ 
 

๘๐ 
 

๘๐ 
 

-  ประวัติศาสตร์ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ 
5. สุขศึกษาและพลศึกษา ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ 
6.  ศิลปะ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ 
7. การงานอาชีพ ๔๐ 

 
๔๐ 

 
๔๐ 

 
๔๐ 

 
๔๐ 

 
๔๐ 

 
8. ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ 
รวมเวลาเรียนพื้นฐาน ๘๔๐ ๘๔๐ ๘๔๐ ๘๔๐ ๘๔๐ ๘๔๐ 
รวมเวลาเรียนรายวิชา/กิจกรรมที่จัดเพิ่มเติม ๒๔๐ 
- ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 1 ๑๖๐ - - - - - 
- ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 2 - ๑๖๐ - - - - 
- ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 3 - - ๑๖๐ - - - 
- ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 4 - - - ๑๒๐ - - 
- ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 5 - - - - ๑๒๐ - 
- ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 6 - - - - - ๑๒๐ 
- ภาษาเขมร - - - ๔๐ ๔๐ ๔๐ 
-สมุนไพรเพ่ือการอาชีพ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ 
-คอมพิวเตอร์ ๔๐ ๔๐ ๔๐ - - - 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
1.  กิจกรรมแนะแนว  

(๑๒๐) (๑๒๐) (๑๒๐) (๑๒๐) (๑๒๐) (๑๒๐) 
๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ 

2. กิจกรรมนักเรียน        
     -  กิจกรรมลูกเสือ/เนตรนารี ๓๐ ๓๐ ๓๐ ๓๐ ๓๐ ๓๐ 
     -  กิจกรรมชมรม/ชุมนุม ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ 
3. กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์ ๑๐ ๑๐ ๑๐ ๑๐ ๑๐ ๑๐ 
รวมเวลาเรียนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ๑๒๐ ๑๒๐ 
รวมเวลาเรียนตามโครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา ๑,๒๐๐ ชั่วโมง  

 
 
 
 
 



โครงสร้างหลักสูตรระดับชั้นประถมศึกษา 
โรงเรียนบ้านคลองไก่เถ่ือนส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต ๑ 
 

ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ 

รหัสวิชา รายวิชาพื้นฐาน เวลาเรียน (ชั่วโมง / ปี ๘๔๐)   

    ท๑๑๑๐๑     ภาษาไทย ๒๐๐ 
    ค๑๑๑๐๑     คณิตศาสตร์ ๒๐๐ 
    ว๑๑๑๐๑     วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ๘๐ 
    ส๑๑๑๐๑    สังคมศึกษา (วิชาการป้องกันการทุจริต) ๘๐ 
    ส๑๑๑๐๒ ประวัติศาสตร์ ๔๐ 
    พ๑๑๑๐๑   สุขศึกษา และพลศึกษา ๔๐ 
    ศ๑๑๑๐๑     ศิลปะ ๔๐ 
    ง๑๑๑๐๑   การงานอาชีพ ๔๐ 
    อ๑๑๑๐๑     ภาษาอังกฤษ ๑๒๐ 
 รายวิชาเพิ่มเติม ๒๔๐ 

อ๑๑๒๐๑ ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร 1 ๑๖๐ 
ง๑๑๒๐๑ สมุนไพรเพื่อการอาชีพ ๔๐ 
ว11201 คอมพิวเตอร์ ๔๐ 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ๑๒๐ 
    กิจกรรมแนะแนว  ๔๐ 
    กิจกรรมนักเรียน  
        -  ลูกเสือ / เนตรนารี  ๓๐ 
        -  ชมรม  ชุมนุม ๔๐ 
    กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน์ ๑๐ 
รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น ๑,๒๐๐  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



โครงสร้างหลักสูตรระดับชั้นประถมศึกษา 
โรงเรียนบ้านคลองไก่เถ่ือนส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต ๑ 
 

ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒ 
รหัสวิชา รายวิชาพื้นฐาน เวลาเรียน (ชั่วโมง / ปี ๘๔๐) 

    ท๑๒๑๐๑     ภาษาไทย ๒๐๐ 
    ค๑๒๑๐๑         คณิตศาสตร์ ๒๐๐ 
    ว๑๒๑๐๑         วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ๘๐ 
    ส๑๒๑๐๑       สังคมศึกษา (วิชาการป้องกันการทุจริต) ๘๐ 
    ส๑๒๑๐๒     ประวัติศาสตร์ ๔๐ 
    พ๑๒๑๐๑      สุขศึกษา และพลศึกษา ๔๐ 
    ศ๑๒๑๐๑         ศิลปะ ๔๐ 
    ง๑๒๑๐๑       การงานอาชีพ ๔๐ 
    อ๑๒๑๐๑         ภาษาอังกฤษ ๑๒๐ 
 รายวิชาเพิ่มเติม ๒๔๐ 

อ๑๒๒๐๑ ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร ๒ ๑๖๐ 
ง๑๒๒๐๑ สมุนไพรเพื่อการอาชีพ ๔๐ 
ว12201 คอมพิวเตอร์ ๔๐ 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ๑๒๐ 
    กิจกรรมแนะแนว  ๔๐ 
    กิจกรรมนักเรียน  
        -  ลูกเสือ / เนตรนารี  ๓๐ 
        -  ชมรม  ชุมนุม ๔๐ 
    กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน์ ๑๐ 
รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น ๑,๒๐๐ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



โครงสร้างหลักสูตรระดับชั้นประถมศึกษา 
โรงเรียนบ้านคลองไก่เถ่ือน   ส านักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต ๑ 
 

ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ 
รหัสวิชา รายวิชาพื้นฐาน เวลาเรียน (ชั่วโมง / ปี ๘๔๐) 

    ท๑๓๑๐๑     ภาษาไทย ๒๐๐ 
    ค๑๓๑๐๑         คณิตศาสตร์ ๒๐๐ 
    ว๑๓๑๐๑     วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ๘๐ 
    ส๑๓๑๐๑        สังคมศึกษา (วิชาการป้องกันการทุจริต) ๘๐ 
    ส๑๓๑๐๒ ประวัติศาสตร์ ๔๐ 
    พ๑๓๑๐๑     สุขศึกษา และพลศึกษา ๔๐ 
    ศ๑๓๑๐๑         ศิลปะ ๔๐ 
    ง๑๓๑๐๑       การงานอาชีพ ๔๐ 
    อ๑๓๑๐๑       ภาษาอังกฤษ ๑๒๐ 
 รายวิชาเพิ่มเติม ๒๔๐ 
    อ๑๓๒๐๑  ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร ๓ ๑๖๐ 
    ง๑๓๒๐๑ สมุนไพรเพื่อการอาชีพ ๔๐ 
    ง๑๓๒๐๑ คอมพิวเตอร์ ๔๐ 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ๑๒๐ 
    กิจกรรมแนะแนว  ๔๐ 
    กิจกรรมนักเรียน  
        -  ลูกเสือ / เนตรนารี  ๓๐ 
        -  ชมรม  ชุมนุม ๔๐ 
    กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน์ ๑๐ 
รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น ๑,๒๐๐ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



โครงสร้างหลักสูตรระดับชั้นประถมศึกษา 
โรงเรียนบ้านบ้านคลองไก่เถ่ือน   ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต ๑ 

ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ 
รหัสวิชา รายวิชาพื้นฐาน เวลาเรียน (ชั่วโมง / ปี๘๔๐) 

    ท๑๔๑๐๑    ภาษาไทย ๑๖๐ 
    ค๑๔๑๐๑     คณิตศาสตร์ ๑๖๐ 
    ว๑๔๑๐๑     วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ๑๒๐ 
    ส๑๔๑๐๑   สังคมศึกษา (วิชาการป้องกันการทุจริต) ๘๐ 
    ส๑๔๑๐๒ ประวัติศาสตร์ ๔๐ 
    พ๑๔๑๐๑   สุขศึกษา และพลศึกษา ๘๐ 
    ศ๑๔๑๐๑     ศิลปะ ๘๐ 
    ง๑๔๑๐๑   การงานอาชีพ ๔๐ 
    อ๑๔๑๐๑     ภาษาอังกฤษ ๘๐ 
 รายวิชาเพิ่มเติม ๒๔๐ 
    อ๑๔๒๐๑ ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร ๔ ๑๒๐ 
    ข๑๔๒๐๑ ภาษาเขมร ๔๐ 

ง๑๔๒๐๑ สมุนไพรเพื่อการอาชีพ ๘๐ 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ๑๒๐ 
    กิจกรรมแนะแนว  ๔๐ 
    กิจกรรมนักเรียน  
        -  ลูกเสือ / เนตรนารี  ๓๐ 
        -  ชมรม  ชุมนุม ๔๐ 
    กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน์ ๑๐ 
รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น ๑,๒๐๐ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



โครงสร้างหลักสูตรระดับชั้นประถมศึกษา 
โรงเรียนบ้านคลองไก่เถ่ือน   ส านักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต ๑ 

ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ 
รหัสวิชา รายวิชาพื้นฐาน เวลาเรียน (ชั่วโมง / ปี๘๔๐)   

    ท๑๕๑๐๑     ภาษาไทย ๑๖๐ 
    ค๑๕๑๐๑         คณิตศาสตร์ ๑๖๐ 
    ว๑๕๑๐๑        วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ๑๒๐ 
    ส๑๕๑๐๑        สังคมศึกษา (วิชาการป้องกันการทุจริต) ๘๐ 
    ส๑๕๑๐๒     ประวัติศาสตร์ ๔๐ 
    พ๑๕๑๐๑       สุขศึกษา และพลศึกษา ๘๐ 
    ศ๑๕๑๐๑        ศิลปะ ๘๐ 
    ง๑๕๑๐๑       การงานอาชีพ ๔๐ 
    อ๑๕๑๐๑        ภาษาอังกฤษ ๘๐ 
 รายวิชาเพิ่มเติม ๒๔๐ 
    อ๑๕๒๐๑  ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร ๕ ๑๒๐ 
    ข๑๕๒๐๑ ภาษาเขมร ๔๐ 
    ง๑๕๒๐๑ สมุนไพรเพื่อการอาชีพ ๘๐ 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ๑๒๐ 
    กิจกรรมแนะแนว  ๔๐ 
    กิจกรรมนักเรียน  
        -  ลูกเสือ / เนตรนารี  ๓๐ 
        -  ชมรม  ชุมนุม ๔๐ 
    กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน์ ๑๐ 
รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น ๑,๒๐๐ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



โครงสร้างหลักสูตรระดับชั้นประถมศึกษา 
โรงเรียนบ้านคลองไก่เถ่ือน   ส านักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต ๑ 

ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ 
รหัสวิชา รายวิชาพื้นฐาน เวลาเรียน (ชั่วโมง / ปี ๘๔๐)  

    ท๑๖๑๐๑     ภาษาไทย ๑๖๐ 
    ค๑๖๑๐๑         คณิตศาสตร์ ๑๖๐ 
    ว๑๖๑๐๑         วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ๑๒๐ 
    ส๑๖๑๐๑       สังคมศึกษา (วิชาการป้องกันการทุจริต) ๘๐ 
    ส๑๖๑๐๒     ประวัติศาสตร์ ๔๐ 
    พ๑๖๑๐๑       สุขศึกษา และพลศึกษา ๘๐ 
    ศ๑๖๑๐๑         ศิลปะ ๘๐ 
    ง๑๖๑๐๑      การงานอาชีพ ๔๐ 
    อ๑๖๑๐๑         ภาษาอังกฤษ ๘๐ 
 รายวิชาเพิ่มเติม ๒๔๐ 
    อ๑๖๒๐๑  ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร ๖ ๑๒๐ 
    ข๑๖๒๐๑ ภาษาเขมร ๔๐ 
     ง๑๖๒๐๑ สมุนไพรเพื่อการอาชีพ ๘๐ 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ๑๒๐ 
    กิจกรรมแนะแนว  ๔๐ 
    กิจกรรมนักเรียน  
        -  ลูกเสือ / เนตรนารี  ๓๐ 
        -  ชมรม  ชุมนุม ๔๐ 
    กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน์ ๑๐ 
รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น ๑,๒๐๐ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



โครงสร้างเวลาเรียน 
โครงสร้างหลักสูตรเวลาเรียนโรงเรียนบ้านคลองไก่เถ่ือน พุทธศักราช  256๒ 

              ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช  2551 (ฉบับปรับปรุง 2560) 
ระดบัชั้นมัธยมศกึษาปทีี่ ๑-๓ 

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้/กิจกรรม 

เวลาเรียน  (ชั่วโมง/ปี) 

ม.๑ ม.๒ ม.๓ 

ภาษาไทย ๑๒๐ (๓ นก.) ๑๒๐ (๓ นก.) ๑๒๐ (๓ นก.) 

คณิตศาสตร์ ๑๒๐ (๓ นก.) ๑๒๐ (๓ นก.) ๑๒๐ (๓ นก.) 

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ๑๒๐ (๓ นก.) ๑๒๐ (๓ นก.) ๑๒๐ (๓ นก.) 
สังคมศึกษาศาสนา และวัฒนธรรม 
- ศาสนา  ศีลธรรม  จริยธรรม 
-เศรษฐศาสตร์ 
-ภูมิศาสตร์ 
-วิชาการป้องกันการทุจริต ๑๒๐ (๓ นก.) ๑๒๐ (๓ นก.) ๑๒๐ (๓ นก.) 

ประวัติศาสตร์ ๔๐ (๑นก.) ๔๐ (๑นก.) ๔๐ (๑นก.) 

สุขศึกษาและพลศึกษา ๘๐ (๒ นก.) ๘๐ (๒ นก.) ๘๐ (๒ นก.) 

ศิลปะ ๘๐ (๒ นก.) ๘๐ (๒ นก.) ๘๐ (๒ นก.) 

การงานอาชีพ ๘๐ (๒ นก.) ๘๐ (๒ นก.) ๘๐ (๒ นก.) 

ภาษาต่างประเทศ(ภาษาอังกฤษ) ๑๒๐ (๓ นก.) ๑๒๐ (๓ นก.) ๑๒๐ (๓ นก.) 

รวมเวลาเรียนพื้นฐาน ๘๘๐ (๒๒ นก.) ๘๘๐ (๒๒ นก.) ๘๘๐ (๒๒ นก.) 

รายวิชาเพิ่มเติม ๒๐๐ (๕ นก.) ๒๐๐ (๕ นก.) ๒๐๐ (๕ นก.) 
คอมพิวเตอร์ ๔๐ ๔๐ ๔๐ 

วิทยาการค านวณ ๔๐ ๔๐ ๔๐ 

สมุนไพรเพื่อการอาชีพ ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (๑๒๐) (๑๒๐) (๑๒๐) 
กิจกรรมแนะแนว ๔๐ ๔๐ ๔๐ 

กิจกรรมนักเรียน    
     -  กิจกรรมลูกเสือ/เนตรนารี ๓๐ ๓๐ ๓๐ 

     -  กิจกรรมชมรม/ชุมนุม ๔๐ ๔๐ ๔๐ 

กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ ๑๐ ๑๐ ๑๐ 

รวมเวลาเรียนทั้งหมด ๑,๒๐๐ ชั่วโมง 
โครงสร้างหลักสูตรชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๑ 



ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ (ภาคเรียนที่ ๑) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (ภาคเรียนที่ 2) 
รายวิชา / กิจกรรม เวลาเรียน / ภาค รายวิชา / กิจกรรม เวลาเรียน / ภาค 
รายวิชาพื้นฐาน ๑๑ นก./๔๔๐ ชม. รายวิชาพื้นฐาน ๑๑ นก./๔๔๐ ชม. 
  ท๒๑๑๐๑  ภาษาไทย ๑ ๑.๕ นก./๖๐ ชม.   ท๒๑๑๐๒ ภาษาไทย ๒ ๑.๕ นก./๖๐ ชม. 
  ค๒๑๑๐๑  คณิตศาสตร์ ๑ ๑.๕ นก./๖๐ ชม.   ค๒๑๑๐๒   คณิตศาสตร์  ๒ ๑.๕ นก./๖๐ ชม. 
  ว๒๑๑๐๑   วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี ๑ 

๑.๕ นก./๖๐ ชม.   ว๒๑๑๐๒   วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี ๒ 

๑.๕ นก./๖๐ ชม. 

  ส๒๑๑๐๑ สังคมศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม ๑ 
- ศาสนา  ศีลธรรม  จริยธรรม 
-เศรษฐศาสตร์ 
-ภูมิศาสตร์ 
-วิชาการป้องกันการทุจริต 

๑.๕ นก./๖๐ ชม.   ส๒๑๑๐๓  สังคมศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม ๒ 
- ศาสนา  ศีลธรรม  จริยธรรม 
-เศรษฐศาสตร์ 
-ภูมิศาสตร์ 
-วิชาการป้องกันการทุจริต 

๑.๕ นก./๖๐ ชม. 

  ส๒๑๑๐๒ ประวัติศาสตร์  ๑ ๐.๕ นก./๒๐ ชม.   ส๒๑๑๐๔   ประวัติศาสตร์  ๒ ๐.๕ นก./๒๐ ชม. 
  พ๒๑๑๐๑ สุขศึกษา  ๑ ๐.๕ นก./๒๐ ชม. พ๒๑๑๐๓   สุขศึกษา๒ ๐.๕ นก./๒๐ ชม. 
พ๒๑๑๐๒ พลศึกษา  ๑ ๐.๕ นก./๒๐ ชม. พ๒๑๑๐๔  พลศึกษา๒ ๐.๕ นก./๒๐ ชม. 
  ศ๒๑๑๐๑  ศิลปะ ๑ ๐.๕ นก./๒๐ ชม.   ศ๒๑๑๐๓  ศิลปะ ๒ ๐.๕ นก./๒๐ ชม. 
  ศ๒๑๑๐๒  ดนตรีนาฎศิลป์ ๒ ๐.๕ นก./๒๐ ชม.   ศ๒๑๑๐๔  ดนตรีนาฎศิลป์ ๒ ๐.๕ นก./๒๐ ชม. 
  ง๒๑๑๐๑  การงานอาชีพ ๑ ๑ นก./๔๐ ชม.   ง๒๑๑๐๒  การงานอาชีพ ๒ ๑ นก./๔๐ ชม. 
  อ๒๑๑๐๑  ภาษาอังกฤษ ๑ ๑.๕ นก./๖๐ ชม.   อ๒๑๑๐๒   ภาษาอังกฤษ ๒ ๑.๕ นก./๖๐ ชม. 
รายวิชาเพิ่มเติม ๒.๕ นก./๑๐๐ ชม. รายวิชาเพิ่มเติม ๒.๕ นก./๑๐๐ ชม. 
ว๒๑๒๐๑ คอมพิวเตอร์ ๑ ๐.๕ นก./๒๐ ชม. ง๒๑๒๐๒  คอมพิวเตอร์ ๒ ๐.๕ นก./๒๐ ชม. 
 ว๒๑๒๐วิทยาการค านวณ ๑ ๐.๕ นก./๒๐ ชม. ว๒๑๒๐๒วิทยาการค านวณ ๒ ๐.๕ นก./๒๐ ชม. 
ง๒๑๒๐๑สมุนไพรเพื่อการอาชีพ ๑ ๑.๕ นก./๖๐ ชม. ง๒๑๒๐๒สมุนไพรเพื่อการอาชีพ ๒ ๑.๕ นก./๖๐ ชม. 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ๖๐ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ๖๐ 
  กิจกรรมแนะแนว ๒๐   กิจกรรมแนะแนว ๒๐ 
  กิจกรรมนักเรียน    กิจกรรมนักเรียน  
      - กิจกรรมลูกเสือ / เนตรนารี  ๒๐       - กิจกรรมลูกเสือ / เนตรนารี  ๒๐ 
      - กิจกรรมชุมนุม ๒๐       - กิจกรรมชุมนุม ๒๐ 
 กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะ
ประโยชน์ 

๑๐ กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะ
ประโยชน์ 

๑๐ 

รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น ๖๐๐ รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น ๖๐๐ 
รวมเวลาเรียนทั้งปี  ๑,๒๐๐ ชั่วโมง 

 
 
 
 
 
 
 



โครงสร้างหลักสูตรชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๒ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ (ภาคเรียนที่ ๑) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ (ภาคเรียนที่ ๒) 
รายวิชา / กิจกรรม เวลาเรียน / ภาค รายวิชา / กิจกรรม เวลาเรียน / ภาค 
รายวิชาพื้นฐาน ๑๑ นก./๔๔๐ ชม. รายวิชาพื้นฐาน ๑๑ นก./๔๔๐ ชม. 
ท๒๒๑๐๑  ภาษาไทย ๓ ๑.๕ นก./๖๐ ชม.   ท๒๒๑๐๒ ภาษาไทย ๔ ๑.๕ นก./๖๐ ชม. 
ค๒๒๑๐๑   คณิตศาสตร์ ๓ ๑.๕ นก./๖๐ ชม.   ค๒๒๑๐๒   คณิตศาสตร์  ๔ ๑.๕ นก./๖๐ ชม. 
ว๒๒๑๐๑   วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี ๓ 

๑.๕ นก./๖๐ ชม.   ว๒๒๑๐๒   วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี ๔ 

๑.๕ นก./๖๐ ชม. 

ส๒๒๑๐๑  สังคมศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม ๓ 
- ศาสนา  ศีลธรรม  จริยธรรม 
-เศรษฐศาสตร์ 
-ภูมิศาสตร์ 
-วิชาการป้องกันการทุจริต 

๑.๕ นก./๖๐ ชม.   ส๒๒๑๐๓  สังคมศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม ๔ 
- ศาสนา  ศีลธรรม  จริยธรรม 
-เศรษฐศาสตร์ 
-ภูมิศาสตร์ 
-วิชาการป้องกันการทุจริต 

๑.๕ นก./๖๐ ชม. 

ส๒๒๑๐๒  ประวัติศาสตร์  ๓ ๐.๕ นก./๒๐ ชม. ส๒๒๑๐๔  ประวัติศาสตร์  ๔ ๐.๕ นก./๒๐ ชม. 
พ๒๒๑๐๑  สุขศึกษา ๓ ๐.๕ นก./๒๐ ชม. พ๒๒๑๐๓  สุขศึกษา ๔ ๐.๕ นก./๒๐ ชม. 
พ๒๒๑๐๒  พลศึกษา ๓ ๐.๕ นก./๒๐ ชม. พ๒๒๑๐๔  พลศึกษา ๔ ๐.๕ นก./๒๐ ชม. 
ศ๒๒๑๐๑  ศิลปะ ๓ ๐.๕ นก./๒๐ ชม. ศ๒๒๑๐๓  ศิลปะ ๔ ๐.๕ นก./๒๐ ชม. 
ศ๒๒๑๐๒   ศิลปะ ๓ ๐.๕ นก./๒๐ ชม. ศ๒๒๑๐๔  ศิลปะ ๔ ๐.๕ นก./๒๐ ชม. 
ง๒๒๑๐๑  การงานอาชีพ ๓ ๑ นก./๔๐ ชม. ง๒๒๑๐๒  การงานอาชีพ ๔ ๑ นก./๔๐ ชม. 
อ๒๒๑๐๑  ภาษาอังกฤษ ๓ ๑.๕ นก./๖๐ ชม. อ๒๒๑๐๒  ภาษาอังกฤษ ๔ ๑.๕ นก./๖๐ ชม. 
รายวิชาเพิ่มเติม ๒.๕ นก./๑๐๐ ชม. รายวิชาเพิ่มเติม ๒.๕ นก./๑๐๐ ชม. 
ว๒๒๒๐๑ คอมพิวเตอร์ ๓ ๐.๕ นก./๒๐ ชม. ว๒๒๒๐3 คอมพิวเตอร์ ๔ ๐.๕ นก./๒๐ ชม. 
ว๒๒๒๐2วิทยาการค านวณ ๓ ๐.๕ นก./๒๐ ชม. ว๒๒๒๐4วิทยาการค านวณ ๔ ๐.๕ นก./๒๐ ชม. 
ง๒๒๒๐๑ สมุนไพรเพือ่การอาชีพ ๓ ๐.๕ นก./๖๐ ชม. ง๒๒๒๐๒ สมุนไพรเพือ่การอาชีพ ๔ ๑.๕ นก./๖๐ ชม. 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ๖๐ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ๖๐ 
  กิจกรรมแนะแนว ๒๐   กิจกรรมแนะแนว ๒๐ 
  กิจกรรมนักเรียน    กิจกรรมนักเรียน  
      - กิจกรรมลูกเสือ / เนตรนารี  ๒๐       - กิจกรรมลูกเสือ / เนตรนารี  ๒๐ 
      - กิจกรรมชุมนุม ๒๐       - กิจกรรมชุมนุม ๒๐ 
 กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะ
ประโยชน์ 

๑๐ กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะ
ประโยชน์ 

๑๐ 

รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น ๖๐๐ รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น ๖๐๐ 
รวมเวลาเรียนทั้งปี  ๑,๒๐๐ ชั่วโมง 

 
 
 
 
 
 



โครงสร้างหลักสูตรชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๓ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ (ภาคเรียนที่ ๑) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ (ภาคเรียนที่ ๒) 
รายวิชา / กิจกรรม เวลาเรียน / ภาค รายวิชา / กิจกรรม เวลาเรียน / ภาค 
รายวิชาพื้นฐาน ๑๑ นก./๔๔๐ ชม. รายวิชาพื้นฐาน ๑๑ นก./๔๔๐ ชม. 
ท๒๓๑๐๑  ภาษาไทย ๕ ๑.๕ นก./๖๐ ชม. ท๒๓๑๐๒ ภาษาไทย ๖ ๑.๕ นก./๖๐ ชม. 
ค๒๓๑๐๑  คณิตศาสตร์ ๕ ๑.๕ นก./๖๐ ชม. ค๒๓๑๐๒   คณิตศาสตร์  ๖ ๑.๕ นก./๖๐ ชม. 
ว๒๓๑๐๑  วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี ๕ 

๑.๕ นก./๖๐ ชม. ว๒๓๑๐๒   วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี ๖ 

๑.๕ นก./๖๐ ชม. 

ส๒๓๑๐๑  สังคมศึกษาศาสนาและ
วัฒนธรรม ๕ 
- ศาสนา  ศีลธรรม  จริยธรรม 
-เศรษฐศาสตร์ 
-ภูมิศาสตร์ 
-วิชาการป้องกันการทุจริต 

๑.๕ นก./๖๐ ชม. ส๒๓๑๐๓  สังคมศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม ๖ 
- ศาสนา  ศีลธรรม  จริยธรรม 
-เศรษฐศาสตร์ 
-ภูมิศาสตร์ 
-วิชาการป้องกันการทุจริต 

๑.๕ นก./๖๐ ชม. 

ส๒๓๑๐๒  ประวัติศาสตร์  ๕ ๐.๕ นก./๒๐ ชม. ส๒๓๑๐๔   ประวัติศาสตร์ ๖ ๐.๕ นก./๒๐ ชม. 
พ๒๓๑๐๑  สุขศึกษา ๕ ๐.๕ นก./๒๐ ชม. พ๒๓๑๐๓   สุขศึกษา ๖ ๐.๕ นก./๒๐ ชม. 
พ๒๓๑๐๒  พลศึกษา ๕ ๐.๕ นก./๒๐ ชม. พ๒๓๑๐๔  พลศึกษา  ๖ ๐.๕ นก./๒๐ ชม. 
ศ๒๓๑๐๑  ศิลปะ ๕  ๐.๕ นก./๒๐ ชม. ศ๒๓๑๐๓   ศิลปะ ๖ ๐.๕ นก./๒๐ ชม. 
ศ๒๓๑๐๒  ดนตรีนาฎศิล ๕ ๐.๕ นก./๒๐ ชม. ศ๒๓๑๐๔  ดนตรีนาฎศิล  ๖ ๐.๕ นก./๒๐ ชม. 
ง๒๓๑๐๑  การงานอาชีพ ๕ ๑ นก./๔๐ ชม. ง๒๓๑๐๒   การงานอาชีพ ๖ ๑ นก./๔๐ ชม. 
อ๒๓๑๐๑  ภาษาอังกฤษ  ๕ ๑.๕ นก./๖๐ ชม. อ๒๓๑๐๒  ภาษาอังกฤษ ๖ ๑.๕ นก./๖๐ ชม. 
รายวิชาเพิ่มเติม ๒.๕ นก./๑๐๐ ชม. รายวิชาเพิ่มเติม ๒.๕ นก./๑๐๐ ชม. 
ว๒๓๒๐๑  คอมพิวเตอร์ ๕ ๐.๕ นก./๒๐ ชม. ว๒๓๒๐3 คอมพิวเตอร์ ๖ ๐.๕ นก./๒๐ ชม. 
ว๒๓๒๐2วิทยาการค านวณ ๕ ๐.๕ นก./๒๐ ชม. ว๒๓๒๐4วิทยาการค านวณ ๖ ๐.๕ นก./๒๐ ชม. 
ง๒๓๒๐๑  สมุนไพรเพื่อการอาชีพ ๕ ๑.๕ นก./๖๐ ชม. ง๒๓๒๐๒ สมุนไพรเพือ่การอาชีพ ๖ ๑.๕ นก./๖๐ ชม. 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ๖๐ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ๖๐ 
  กิจกรรมแนะแนว ๒๐   กิจกรรมแนะแนว ๒๐ 
  กิจกรรมนักเรียน    กิจกรรมนักเรียน  
      - กิจกรรมลูกเสือ / เนตรนารี  ๒๐       - กิจกรรมลูกเสือ / เนตรนารี  ๒๐ 
      - กิจกรรมชุมนุม ๒๐       - กิจกรรมชุมนุม ๒๐ 
 กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะ
ประโยชน์ 

๑๐ กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะ
ประโยชน์ 

๑๐ 

รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น ๖๐๐ รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น ๖๐๐ 
รวมเวลาเรียนทั้งปี  ๑,๒๐๐ ชั่วโมง 

 
 
 
 
 
 



โครงสร้างรายวิชาวิทยาศาสตร์ (ว๑๑๑๐๑) 
ระดับประถมศึกษา   ชันประถมศึกษาปีที่ ๑     เวลา  ๘๐  ชั่วโมง 

ล าดับที ่ ชื่อหน่วยการเรียนรู ้ มาตรฐานการเรียนรู/้ตัวชี้วัด เวลา (ชั่วโมง) น้ าหนกัคะแนน 
๑ สิ่งมีชีวิตในท้องถิ่น ว๑.๑ ป๑/๑ ป๑/๒ ๑๖  
๒ มนุษย์  สตัว์  พืช ว๒.๑  ป๑/๑ ป๑/๒ ๑๒  
๓ สมบัติของวัตถุ ว๒.๑  ป๑/๑ ป๑/๒ ๑๐  
๔ เสียง ว๒.๓ ป๑/๑ ๖  
๕ ดาวหาง ว๓.๑ ป๑/๑ ป๑/๒ ๑๐  
๖ หิน ว๓.๒ ป๑/๑ ๑๐  
 ทดสอบปลายป ี  ๒ ๓๐ 
 รวมเวลาตลอดป ี  ๘๐ ๑๐๐ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



โครงสร้างรายวิชาวิทยาศาสตร์ (ว๑๒๑๐๑) 
ระดับประถมศึกษา   ชันประถมศึกษาปีที่ ๒     เวลา  ๘๐  ชั่วโมง 

 
ล าดับที ่ ชื่อหน่วยการเรียนรู ้ มาตรฐานการเรียนรู/้ตัวชี้วัด เวลา (ชั่วโมง) น้ าหนกัคะแนน 

๑ วัฏจักรชีวิตของพืชดอก ว 1.2 ป2/1, ป2/2, ป2/3   
๒ ส่ิงมีชีวิตและส่ิงไม่มีชีวิต ว 1.3 ป2/1    
๓ ธรรมชาติของสสาร ว 2.1 ป2/1, ป2/2, ป2/3,     

ป2/4 
  

๔ แสงและการเคล่ือนท่ี ว 2.3 ป2/1, ป2/2   
๕ ดิน ว 3.2 ป2/1, ป2/2   
๖ วิทยาการค านวณ  ว 4.2 ป2/1 ,ป2/2, ป2/3,     

ป2/4  
  

 ทดสอบปลายป ี  ๒ ๓๐ 
 รวมเวลาตลอดป ี  ๘๐ ๑๐๐ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



โครงสร้างรายวิชาวิทยาศาสตร์ (ว๑๓๑๐๑) 
ระดับประถมศึกษา   ชันประถมศึกษาปีที่ ๓     เวลา  ๘๐  ชั่วโมง 

 
ล าดับที ่ ชื่อหน่วยการเรียนรู ้ มาตรฐานการเรียนรู/้ตัวชี้วัด เวลา 

(ชั่วโมง) 
น้ าหนกั
คะแนน 

๑ วัฏจักรชีวิตของสัตว์ ว 1.2 ป3/1, ป3/2, ป3/3, ป3/4   
๒ วัสดุรอบตัว ว 2.1 ป3/1, ป3/2    
๓ ธรรมชาติของแรง ว 2.2 ป3/1, ป3/2, ป3/3, ป3/4   
๔ พลังงานและไฟฟ้า ว 2.3 ป3/1, ป3/2, ป3/3          
๕ ปรากฏการณ์ธรรมชาติ ว 3.1 ป3/1, ป3/2, ป3/3          
๖ อากาศ ว 3.2 ป3/1, ป3/2, ป3/3, ป3/4   
 ทดสอบปลายป ี  ๒ ๓๐ 
 รวมเวลาตลอดป ี  ๘๐ ๑๐๐ 

 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โครงสร้างรายวิชาวิทยาศาสตร์ (ว๑๔๑๐๑) 
ระดับประถมศึกษา   ชันประถมศึกษาปีที่ ๔     เวลา  ๑๒๐  ชั่วโมง 

 



ล าดับที ่ ชื่อหน่วยการเรียนรู ้ มาตรฐานการเรียนรู/้ตัวชี้วัด เวลา 
(ชั่วโมง) 

น้ าหนกั
คะแนน 

๑ ส่วนต่างๆของพืช ว.1.2 ป.4/1   
๒ พืชและสัตว์ ว.1.3 ป.4/1, ป.4/2, ป.4/3, ป4/4   
๓ สมบัติทางกายภาพ ว.2.1 ป.4/1, ป.4/2, ป.4/3, ป4/4   
๔ แรงโน้มถ่วงของโลก ว.2.2 ป.4/1, ป.4/2, ป4/3   
๕ ตัวกลางของแสง ว.2.3 ป.4/1    
๖ ดวงจันทร์และระบบสุริยะ ว 3.1 ป4/1, ป4/2, ป4/3   
๗ วิทยาการค านวณ  ว 4.2 ป4/1, ป4/2, ป4/3, ป4/4, 

ป4/5 
  

 ทดสอบปลายป ี  ๒ ๓๐ 
 รวมเวลาตลอดป ี  ๘๐ ๑๐๐ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โครงสร้างรายวิชาวิทยาศาสตร์ (ว๑๕๑๐๑) 
ระดับประถมศึกษา   ชันประถมศึกษาปีที่ ๕     เวลา  ๑๒๐  ชั่วโมง/ป ี

 
ล าดับที ่ ชื่อหน่วยการเรียนรู ้ มาตรฐานการเรียนรู/้ตัวชี้วัด เวลา 

(ชั่วโมง) 
น้ าหนกั
คะแนน 

๑ ส่ิงมีชีวิตและส่ิงไม่มีชีวิต ว 1.1 ป 5/1, ป 5/2, ป 5/3,  ป 5/4    



๒ พันธุกรรมของพืชและสัตว์ ว 1.3  ป 5/1, ป 5/2               
๓ สถานะของสาร ว 2.1  ป 5/1, ป 5/2, ป 5/3, ป 5/4   
๔ แรง ว 2.2 ป 5/1, ป 5/2, ป 5/3, ป 5/4, 

ป5/5 
  

๕ เสียง ว 2.3 ป 5/1, ป 5/2, ป 5/3, ป 5/4   
๖ ดาว ว 3.1  ป 5/1,  ป 5/2   
๗ น  าและการเปล่ียนแปลง ว 3.2 ป 5/1, ป 5/2, ป 5/3, ป 5/4, 

ป5/5 
  

๘ วิทยาการค านวณ  ว 4.2 ป4/1, ป4/2, ป4/3, ป4/4, ป
4/5 

  

 ทดสอบปลายป ี  ๒ ๓๐ 
 รวมเวลาตลอดป ี  ๘๐ ๑๐๐ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โครงสร้างรายวิชาวิทยาศาสตร์ (ว๑๖๑๐๑) 
ระดับประถมศึกษา   ชันประถมศึกษาปีที่ ๖     เวลา  ๑๒๐  ชั่วโมง/ป ี

 
ล าดับที ่ ชื่อหน่วยการเรียนรู ้ มาตรฐานการเรียนรู/้ตัวชี้วัด เวลา 

(ชั่วโมง) 
น้ าหนกั
คะแนน 

๑ สารอาหารและระบบย่อย
อาหาร 

ว 1.2 ป6/1, ป6/2, ป6/3, ป6/4, 
ป6/5 

  

๒ การแยกสาร ว 2.1 ป6/1    



๓ แรงไฟฟ้า ว 2.2 ป6/1   
๔ วงจรไฟฟ้า ว 2.3 ป6/1, ป6/2, ป6/3, ป6/4, ป6/5, 

ป6/6,  ป6/7, ป6/8 
  

๕ สุริยุปราคา จันทรุปราคาและ
เทคโนโลยีอวกาศ 

ว 3.1 ป6/1, ป6/2    

๖ โลกและการเปล่ียนแปลง ว 3.2 ป6/1, ป6/2, ป6/3, ป6/4, ป6/5, 
ป6/6,  ป6/7, ป6/8, ป6/9 

  

๗ วิทยาการค านวณ  ว 4.2 ป6/1, ป6/2, ป6/3, ป6/4   
 ทดสอบปลายป ี  ๒ ๓๐ 
 รวมเวลาตลอดป ี  ๘๐ ๑๐๐ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โครงสร้างรายวิชาวิทยาศาสตร์ (ว๒๑๑๐๑) 
ระดับมัธยมศึกษา   ชันมัธยมศึกษาปีที่ ๑     เวลา  ๑๒๐  ชั่วโมง/ป ี

 
ล าดับที ่ ชื่อหน่วยการเรียนรู ้ มาตรฐานการเรียนรู/้ตัวชี้วัด เวลา 

(ชั่วโมง) 
น้ าหนกั
คะแนน 

๑ หน่วยของส่ิงมีชีวิต ว 1.2 ม๑/๑ ,ม,๑/๒ ,ม๑/๓,ม๑/๔   
๒ การด ารงชีวิตของพืช ว 2.1 ม๑/๕ ,ม,๑/๖ ,ม๑/๗,ม๑/๘, 

ม๑/๙ ,ม๑/๑๐,ม๑/๑๑ 
  



๓ ธาตุและสารประกอบ ว 2.๑ม๑/๑ ,ม,๑/๒ ,ม๑/๓,ม๑/๗, 
ม๑/๘ 

  

๔ สารและสมบัติของสาร ว 2.๑ ม๑/๔ม๑/๕ ,ม,๑/๖,ม๑/๙ , 
ม๑/๑๐ 

  

๕ พลังงานความร้อน ว ๒.๓ ม๑/๑ ,ม,๑/๒ ,ม๑/๓,ม๑/๔, 
ม๑/๕ ,ม,๑/๖ ,ม๑/๗ 

  

๖ บรรยากาศ ว 3.2 ม๑/๑ ,ม,๑/๒ ,ม๑/๓,ม๑/๔, 
ม๑/๕ ,ม,๑/๖ ,ม๑/๗ 

  

๗ วิทยาการค านวณ  ว 4.2 ม๑/1, ม๑/2, ม๑/3, ม๑/4   
 ทดสอบปลายป ี  ๒ ๓๐ 
 รวมเวลาตลอดป ี  ๘๐ ๑๐๐ 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
โครงสร้างรายวิชาวิทยาศาสตร์ (ว๒๒๑๐๑) 

ระดับมัธยมศึกษา   ชันมัธยมศึกษาปีที่ ๒     เวลา  ๑๒๐  ชั่วโมง/ป ี
 

ล าดับที ่ ชื่อหน่วยการเรียนรู ้ มาตรฐานการเรียนรู/้ตัวชี้วัด เวลา 
(ชั่วโมง) 

น้ าหนกั
คะแนน 

๑ หน่วยของส่ิงมีชีวิต ว 1.2    
๒ การด ารงชีวิตของพืช ว 2.1 ป6/1    
๓ ธาตุและสารประกอบ ว 2.2 ป6/1   



๔ สารและสมบัติของสาร ว 2.3 ป6/1, ป6/2, ป6/3, ป6/4, ป
6/5, ป6/6,  ป6/7, ป6/8 

  

๕ พลังงานความร้อน ว 3.1 ป6/1, ป6/2    
๖ บรรยากาศ ว 3.2 ป6/1, ป6/2, ป6/3, ป6/4, ป

6/5, ป6/6,  ป6/7, ป6/8, ป6/9 
  

๗ วิทยาการค านวณ  ว 4.2 ม๑/1, ป6/2, ป6/3, ป6/4   
 ทดสอบปลายป ี  ๒ ๓๐ 
 รวมเวลาตลอดป ี  ๘๐ ๑๐๐ 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
โครงสร้างรายวิชาวิทยาศาสตร์ (ว๒๓๑๐๑) 

ระดับมัธยมศึกษา   ชันมัธยมศึกษาปีที่ ๓     เวลา  ๑๒๐  ชั่วโมง/ป ี
 

ล าดับที ่ ชื่อหน่วยการเรียนรู ้ มาตรฐานการเรียนรู/้ตัวชี้วัด เวลา 
(ชั่วโมง) 

น้ าหนกั
คะแนน 

๑ หน่วยของส่ิงมีชีวิต ว 1.2    
๒ การด ารงชีวิตของพืช ว 2.1 ป6/1    
๓ ธาตุและสารประกอบ ว 2.2 ป6/1   
๔ สารและสมบัติของสาร ว 2.3 ป6/1, ป6/2, ป6/3, ป6/4, ป

6/5, ป6/6,  ป6/7, ป6/8 
  



๕ พลังงานความร้อน ว 3.1 ป6/1, ป6/2    
๖ บรรยากาศ ว 3.2 ป6/1, ป6/2, ป6/3, ป6/4, ป

6/5, ป6/6,  ป6/7, ป6/8, ป6/9 
  

๗ วิทยาการค านวณ  ว 4.2 ป6/1, ป6/2, ป6/3, ป6/4   
 ทดสอบปลายป ี  ๒ ๓๐ 
 รวมเวลาตลอดป ี  ๘๐ ๑๐๐ 

 
 
 
 

 


