
โครงสรางเวลาเรียนระดบัมัธยมศกึษาตอนตน (ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 1-3) 

หลักสูตรโรงเรียนแมใจวิทยาคม พุทธศักราช 2556 

 
เวลาเรียน 

ระดับมัธยมศึกษาตอนตน 

 
กลุมสาระการเรียนรู/กิจกรรม 

 
ม.1 ม.2 ม.3 

  กลุมสาระการเรียนรู    
     ภาษาไทย 120 (3 นก.) 120 (3 นก.) 120 (3 นก.) 
     คณิตศาสตร 120 (3 นก.) 120 (3 นก.) 120 (3 นก.) 
     วิทยาศาสตร 120 (3 นก.) 120 (3 นก.) 120 (3 นก.) 
     สังคมศึกษา ศาสนา และ 
     วัฒนธรรม 

160 (4 นก.) 160 (4 นก.) 160 (4 นก.) 

 ประวัติศาสตร 40 ( 1 นก.) 40 ( 1 นก.) 40 ( 1 นก.) 
  ศาสนา ศีลธรรม    
   จริยธรรม  
 หนาที่พลเมือง  วัฒนธรรม 

         และการดําเนินชีวิตใน 
         สังคม 
 เศรษฐศาสตร  
 ภูมิศาสตร 

 
 
 

120 (3 นก.) 120 (3 นก.) 120(3 นก.) 

     สุขศึกษาและพลศึกษา 80 (2นก.) 80 (2 นก.) 80 (2 นก.) 
     ศิลปะ 80 (2นก.) 80 (2 นก.) 80 (2 นก.) 
     การงานอาชีพและเทคโนโลยี 80 (2นก.) 80 (2 นก.) 80 (2 นก.) 
     ภาษาตางประเทศ 120 (3 นก.) 120 (3 นก.) 120 (3 นก.) 
     รวมเวลาเรียน (พื้นฐาน) 880 (22 นก.) 880 (22 นก.) 880 (22 นก.) 
     รายวิชาเพิ่มเติม 200 ( 5 นก.) 200 ( 5 นก.) 200 ( 5 นก.) 
  กิจกรรมพัฒนาผูเรียน    
       กิจกรรมแนะแนว 
       กิจกรรมนักเรียน 
           - ลูกเสือ เนตรนารี  
             ยุวกาชาด 
           - ชุมนุม 
       กิจกรรมเพื่อสังคมและ 
         สาธารณประโยชน 

 
 
 

120 

 
 
 

120 

 
 
 

120 

รวมเวลากิจกรรมพัฒนาผูเรียน 120 120 120 
รวมเวลาเรียนทั้งหมด ไมนอยกวา 1,200 

ช่ัวโมง/ป 
(27 นก.) 

ไมนอยกวา 1,200 
ช่ัวโมง/ป 
(27 นก.) 

ไมนอยกวา 1,200 
ช่ัวโมง/ป 
(27 นก.) 

 



โครงสรางหลกัสูตรระดบัมัธยมศกึษาตอนตน (ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 1-3) 

หลักสูตรโรงเรียนแมใจวิทยาคม พุทธศักราช 2555 

ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1 

ภาคเรียนท่ี 1 
หนวยกิต/

ชั่วโมง 
ภาคเรียนท่ี 2 

หนวยกิต/
ชั่วโมง 

รายวิชาพ้ืนฐาน 11.0 (440) รายวิชาพ้ืนฐาน 11.0 (440) 

ท21101 ภาษาไทย 1 1.5 (60) ท21102 ภาษาไทย 2 1.5 (60) 

ค21101 คณิตศาสตรพื้นฐาน 1  1.5 (60) ค21102 คณิตศาสตรพื้นฐาน 2 1.5 (60) 

ว21101 วิทยาศาสตร 1 1.5 (60) ว21102 วิทยาศาสตร 2 1.5 (60) 

ส21101 สังคมศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม 1 

1.5 (60) 
ส21103 สังคมศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม 2 

1.5 (60) 

ส21102 ประวัติศาสตร1 0.5 (20) ส21104 ประวัติศาสตร2 0.5 (20) 

พ21101 สุขศึกษาและพลศึกษา 1 1.0 (40) พ21102 สุขศึกษาและพลศึกษา 2 1.0 (40) 

ศ21101 ศิลปะ 1 (ดนตร-ีนาฏศิลป) 1.0 (40) ศ21101 ศิลปะ 2 (ดนตร-ีนาฏศิลป) 1.0 (40) 

ง21101 การงานอาชีพ 1 1.0 (40) ง21101 การงานอาชีพ 1 1.0 (40) 

อ21101 ภาษาอังกฤษ 1 1.5 (60) อ21102 ภาษาอังกฤษ 2 1.5 (60) 

รายวิชาเพ่ิมเติม 2.5 (100) รายวิชาเพ่ิมเติม 2.5 (100) 

อ21201 ภาษาอังกฤษเสริมทกัษะ 1 0.5 (20) อ21202 ภาษาอังกฤษเสริมทกัษะ 2 0.5 (20) 

                  วิชาเพิ่มเติม 1 1.0 (40)                   วิชาเพิ่มเติม 1 1.0 (40) 

                  วิชาเพิ่มเติม 2 1.0 (40)                   วิชาเพิ่มเติม 2 1.0 (40) 

อ20201ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร1 มก. อ20202ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร2 มก. 

กิจกรรมพัฒนาผูเรียน 60 กิจกรรมพัฒนาผูเรียน 60 

กิจกรรมแนะแนว 20 กิจกรรมแนะแนว 20 

 กิจกรรมนักเรียน 
     ลูกเสือ เนตรนารี  ยุวกาชาด 
     ชุมนุม 

 
20 
15 

 กิจกรรมนักเรียน 
     ลูกเสือ  เนตรนารี ยุวกาชาด 
     ชุมนุม 

 
20 
10 

 กิจกรรมเพื่อสังคมและ
สาธารณประโยชน 

5 
 กิจกรรมเพื่อสังคมและ
สาธารณประโยชน 

10 

รวมเวลาเรียนท้ังสิ้น 600 รวมเวลาเรียนท้ังสิ้น 600 

 

 



 

ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 2 

ภาคเรียนท่ี 1 
หนวยกิต/

ชั่วโมง 
ภาคเรียนท่ี 2 

หนวยกิต/
ชั่วโมง 

รายวิชาพ้ืนฐาน 11.0 (440) รายวิชาพ้ืนฐาน 11.0 (440) 

ท22101 ภาษาไทย 3 1.5 (60) ท22102 ภาษาไทย 4 1.5 (60) 

ค22101 คณิตศาสตรพื้นฐาน 3  1.5 (60) ค22102 คณิตศาสตรพื้นฐาน 4 1.5 (60) 

ว22101 วิทยาศาสตร 3 1.5 (60) ว22102 วิทยาศาสตร 4 1.5 (60) 

ส22101 สังคมศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม 3 

1.5 (60) 
ส22103 สังคมศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม 4 

1.5 (60) 

ส22102 ประวัติศาสตร3 0.5 (20) ส22104 ประวัติศาสตร4 0.5 (20) 

พ22101 สุขศึกษาและพลศึกษา 3 1.0 (40) พ22102 สุขศึกษาและพลศึกษา 4 1.0 (40) 

ศ22101 ศิลปะ 3 (ดนตร-ีนาฏศิลป) 1.0 (40) ศ22101 ศิลปะ 4 (ดนตร-ีนาฏศิลป) 1.0 (40) 

ง22101 การงานอาชีพ 2 1.0 (40) ง22101 การงานอาชีพ 2 1.0 (40) 

อ22101 ภาษาอังกฤษ 3 1.5 (60) อ22102 ภาษาอังกฤษ 4 1.5 (60) 

รายวิชาเพ่ิมเติม 2.5 (100) รายวิชาเพ่ิมเติม 2.5 (100) 

อ22201 ภาษาอังกฤษเสริมทกัษะ 3 0.5 (20) อ22202 ภาษาอังกฤษเสริมทกัษะ 4 0.5 (20) 

                  วิชาเพิ่มเติม 1 1.0 (40)                   วิชาเพิ่มเติม 1 1.0 (40) 

                  วิชาเพิ่มเติม 2 1.0 (40)                   วิชาเพิ่มเติม 2 1.0 (40) 

อ20203ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร3 มก. อ20204ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร4 มก. 

กิจกรรมพัฒนาผูเรียน 60 กิจกรรมพัฒนาผูเรียน 60 

กิจกรรมแนะแนว 20 กิจกรรมแนะแนว 20 

 กิจกรรมนักเรียน 
     ลูกเสือ  เนตรนารี ยุวกาชาด 
     ชุมนุม 

 
20 
15 

 กิจกรรมนักเรียน 
     ลูกเสือ  เนตรนารี ยุวกาชาด 
     ชุมนุม 

 
20 
10 

 กิจกรรมเพื่อสังคมและ
สาธารณประโยชน 

5 
 กิจกรรมเพื่อสังคมและ
สาธารณประโยชน 

10 

รวมเวลาเรียนท้ังสิ้น 600 รวมเวลาเรียนท้ังสิ้น 600 
 
 
 

 

 



 

 

ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 

ภาคเรียนท่ี 1 
หนวยกิต/

ชั่วโมง 
ภาคเรียนท่ี 2 

หนวยกิต/
ชั่วโมง 

รายวิชาพ้ืนฐาน 11.0 (440) รายวิชาพ้ืนฐาน 11.0 (440) 

ท23101 ภาษาไทย 5 1.5 (60) ท23102 ภาษาไทย 6 1.5 (60) 

ค23101 คณิตศาสตรพื้นฐาน 5  1.5 (60) ค23102 คณิตศาสตรพื้นฐาน 6 1.5 (60) 

ว23101 วิทยาศาสตร 5 1.5 (60) ว23102 วิทยาศาสตร 6 1.5 (60) 

ส23101 สังคมศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม 5 

1.5 (60) 
ส23103 สังคมศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม 6 

1.5 (60) 

ส23102 ประวัติศาสตร 5 0.5 (20) ส23104 ประวัติศาสตร 6 0.5 (20) 

พ23101 สุขศึกษาและพลศึกษา 5 1.0 (40) พ23102 สุขศึกษาและพลศึกษา 6 1.0 (40) 

ศ23101 ศิลปะ 5 (ดนตร-ีนาฏศิลป) 1.0 (40) ศ23101 ศิลปะ 6 (ดนตร-ีนาฏศิลป) 1.0 (40) 

ง23101 การงานอาชีพ 3 1.0 (40) ง23101 การงานอาชีพ 3 1.0 (40) 

อ23101 ภาษาอังกฤษ 5 1.5 (60) อ23102 ภาษาอังกฤษ 6 1.5 (60) 

รายวิชาเพ่ิมเติม 2.5 (100) รายวิชาเพ่ิมเติม 2.5 (100) 

อ23201 ภาษาองักฤษเสริมทกัษะ 5 0.5 (20) อ23202 ภาษาอังกฤษเสริมทกัษะ 6 0.5 (20) 

                  วิชาเพิ่มเติม 1 1.0 (40)                   วิชาเพิ่มเติม 1 1.0 (40) 

                  วิชาเพิ่มเติม 2 1.0 (40)                   วิชาเพิ่มเติม 2 1.0 (40) 

อ20205ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร5 มก. อ20206ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร6 มก. 

กิจกรรมพัฒนาผูเรียน 60 กิจกรรมพัฒนาผูเรียน 60 

กิจกรรมแนะแนว 20 กิจกรรมแนะแนว 20 

 กิจกรรมนักเรียน 
     ลูกเสือ  เนตรนาร ียุวกาชาด 
     ชุมนุม 

 
20 
15 

 กิจกรรมนักเรียน 
     ลูกเสือ  เนตรนารี ยุวกาชาด 
     ชุมนุม 

 
20 
10 

 กิจกรรมเพื่อสังคมและ
สาธารณประโยชน 

5 
 กิจกรรมเพื่อสังคมและ
สาธารณประโยชน 

10 

รวมเวลาเรียนท้ังสิ้น 600 รวมเวลาเรียนท้ังสิ้น 600 
 
 
 
 
 
 



 

โครงสรางเวลาเรียนระดบัมัธยมศกึษาตอนปลาย (ช้ันมัธยมศกึษาปที่ 4-6) 

หลักสูตรโรงเรียนแมใจวิทยาคม พุทธศักราช 2555 

 

เวลาเรียน 

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

 
กลุมสาระการเรียนรู/กิจกรรม 

 
ม.4-6 

  กลุมสาระการเรียนรู  
     ภาษาไทย 240 (6 นก.) 
     คณิตศาสตร 240 (6 นก.) 
     วิทยาศาสตร 240 (6 นก.) 
     สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 320 (8 นก.) 
 ประวัติศาสตร 80 ( 2 นก.) 
 ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม  
 หนาที่พลเมือง  วัฒนธรรมและการดําเนินชีวิตในสังคม 
 เศรษฐศาสตร  
 ภูมิศาสตร 

240 (6 นก.) 

     สุขศึกษาและพลศึกษา 120 (3 นก.) 
     ศิลปะ 120 (3 นก.) 
     การงานอาชีพและเทคโนโลยี 160 (4 นก.) 
     ภาษาตางประเทศ 240 (6 นก.) 
     รวมเวลาเรียน (พ้ืนฐาน) 1,680 (42 นก.) 
     รายวิชาเพ่ิมเติม 
      กลุมวิทยาศาสตร-คณิตศาสตร 
      กลุมศิลป 

 
1,800 (45 นก.) 
1,560 (39 นก.) 

  กิจกรรมพัฒนาผูเรียน  
       กิจกรรมแนะแนว 
       กิจกรรมนักเรียน 
           - คุณธรรม 
           - ชุมนุม 
       กิจกรรมเพือ่สงัคมและ สาธารณประโยชน 

 
 

360 

     รวมเวลากิจกรรมพัฒนาผูเรียน   360 
รวมเวลาเรียนท้ังหมด รวม 3 ป 

ไมนอยกวา 3,600 ชั่วโมง 
(81 นก.) 



 

ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 4 

(กลุมวิทยาศาสตร-คณิตศาสตร) 
 

ภาคเรียนท่ี 1 
หนวยกิต/

ช่ัวโมง 
ภาคเรียนท่ี 2 

หนวยกิต/
ช่ัวโมง 

รายวิชาพ้ืนฐาน 9.5(380) รายวิชาพ้ืนฐาน 6.5(260) 

ท31101 ภาษาไทย 1 1.0 (40) ท31102 ภาษาไทย 2 1.0 (40) 

ค31101 คณิตศาสตรพื้นฐาน 1  1.0 (40) ค31102 คณิตศาสตรพื้นฐาน 2  1.0 (40) 

ว31141 ชีววิทยาพื้นฐาน 1.5 (60)   

ว31161 โลก ดาราศาสตรและอวกาศพ้ืนฐาน 1.5 (60)   

ส31101 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 1 1.0 (40) ส31103 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 2 1.0 (40) 

ส31102 ประวัติศาสตร 1 0.5 (20) ส31104 ประวัติศาสตร 2 0.5 (20) 

พ31101 สุขศึกษาและพลศึกษา 1 0.5 (20) พ31102 สุขศึกษาและพลศึกษา 2 0.5 (20) 

ศ31101 ศิลปะ 1 นาฏศิลป 0.5 (20) ศ31102 ศิลปะ 2 ดนตร ี 0.5 (20) 

ง31101 การงานอาชีพ 1  1.0 (40) ง31101 การงานอาชีพ 2 1.0 (40) 

อ31101 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1 1.0 (40) อ31102 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2 1.0 (40) 

รายวิชาเพ่ิมเติม 6.0(240) รายวิชาเพ่ิมเติม 9.0(360) 

อ31201 ภาษาอังกฤษเสริมทกัษะ 1 0.5 (20) อ31202 ภาษาอังกฤษเสริมทกัษะ 2 0.5 (20) 

ค31201 คณิตศาสตร 1 2.0 (80) ค31202 คณิตศาสตร 2 2.0 (80) 

ว30221  เคมี1 1.5 (60) ว30222 เคมี2 1.5 (60) 

ว30201  ฟสิกส1 2.0 (80) ว30202 ฟสิกส2 2.0 (80) 

  ว30241 ชีววิทยา1 1.5 (60) 

  ว30261 โลก ดาราศาสตรและอวกาศ1 1.5 (60) 

อ30207 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร1 มก. อ30208 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร2 มก. 

กิจกรรมพัฒนาผูเรียน 60 กิจกรรมพัฒนาผูเรียน 60 

กิจกรรมแนะแนว 20 กิจกรรมแนะแนว 20 

 กิจกรรมนักเรียน 
    ชุมนุม 
    คุณธรรม        

 
20 
10 

 กิจกรรมนักเรียน 
     ชุมนุม   
     คุณธรรม  

 
20 
10 

 กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน 10  กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน 10 

รวมเวลาเรียนท้ังสิ้น 680 รวมเวลาเรียนท้ังสิ้น 680 
 
 



 

ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 4 

(กลุมศิลป) 

ภาคเรียนท่ี 1 
หนวยกิต/

ช่ัวโมง 
ภาคเรียนท่ี 2 

หนวยกิต/
ช่ัวโมง 

รายวิชาพ้ืนฐาน 7.5(300) รายวิชาพ้ืนฐาน 7.5(300) 

ท31101 ภาษาไทย 1 1.0 (40) ท31102 ภาษาไทย 2 1.0 (40) 

ค31101 คณิตศาสตรพื้นฐาน 1  1.0 (40) ค31102 คณิตศาสตรพื้นฐาน 2  1.0 (40) 

ว31101 ดุลยภาพของสิ่งมีชีวิต 1.0 (40) ว31102 ดวงดาวและโลกของเรา 1.0 (40) 

ส31101 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 1 1.0 (40) ส31103 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 2 1.0 (40) 

ส31102 ประวัติศาสตร 1 0.5 (20) ส31104 ประวัติศาสตร 2 0.5 (20) 

พ31101 สุขศึกษาและพลศึกษา 1 0.5 (20) พ31102 สุขศึกษาและพลศึกษา 2 0.5 (20) 

ศ31101 ศิลปะ 1 นาฏศิลป 0.5 (20) ศ31102 ศิลปะ 2 ดนตร ี 0.5 (20) 

ง31101 การงานอาชีพ 1  1.0 (40) ง31101 การงานอาชีพ 2 1.0 (40) 

อ31101 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1 1.0 (40) อ31102 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2 1.0 (40) 

รายวิชาเพ่ิมเติม 6.5(260) รายวิชาเพ่ิมเติม 6.5(260) 

กิจกรรมพัฒนาผูเรียน 60 กิจกรรมพัฒนาผูเรียน 60 

กิจกรรมแนะแนว 20 กิจกรรมแนะแนว 20 

 กิจกรรมนักเรียน 
    ชุมนุม 
    คุณธรรม        

 
20 
10 

 กิจกรรมนักเรียน 
     ชุมนุม   
     คุณธรรม  

 
20 
10 

 กิจกรรมเพ่ือสงัคมและสาธารณประโยชน 10  กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน 10 

รวมเวลาเรียนท้ังสิ้น 620 รวมเวลาเรียนท้ังสิ้น 620 

รายวิชาเพ่ิมเติม (กลุมศิลป-ภาษา) 

ท30203 การอานสื่อสิ่งพมิพ 1.0 (40) ท 30204 การเขียนรายงานทางวิชาการ 1.0 (40) 

อ30201 ภาษาอังกฤษฟง-พูด1 1.0 (40) อ30202 ภาษาอังกฤษฟง-พูด2 1.0 (40) 

ศ30220 การปกครองของไทย 1.0 (40) ส30222 การปกครองทองถ่ิน 1.0 (40) 

จ30201 ภาษาจีน1 1.5 (60) จ30202 ภาษาจีน2 1.5 (60) 

ญ30201 ภาษาญี่ปุนพื้นฐาน1 1.5 (60) ญ30202 ภาษาญี่ปุนพื้นฐาน2 1.5 (60) 

อ31201 ภาษาอังกฤษเสริมทกัษะ1 0.5 (20) อ31202 ภาษาอังกฤษเสริมทกัษะ2 0.5 (20) 

อ30207 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร1 มก. อ30208 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร2 มก. 

รวม 6.5(260) รวม 6.5(260) 
 
 



 
 
 

ภาคเรียนท่ี 1 
หนวยกิต/

ช่ัวโมง 
ภาคเรียนท่ี 2 

หนวยกิต/
ช่ัวโมง 

รายวิชาเพ่ิมเติม (กลุมศิลป-คอมพิวเตอร/ธุรกิจ) 

ท30203 การอานสื่อสิ่งพมิพ 1.0 (40) ท30204 การเขียนรายงานทางวิชาการ 1.0 (40) 

อ30201 ภาษาอังกฤษฟง-พูด1 1.0 (40) อ30202 ภาษาอังกฤษฟง-พูด2 1.0 (40) 

ส30220 การปกครองของไทย 1.0 (40) ส30222 การปกครองทองถ่ิน 1.0 (40) 

ง30260 คอมพิวเตอรเพือ่งานอาชีพ1 1.5 (60) ง30261 คอมพิวเตอรเพือ่งานอาชีพ2 1.5 (60) 

ง30250 ธุรกิจเบือ้งตน1 1.5 (60) ง30254 ธุรกิจเบือ้งตน2 1.5 (60) 

อ31201 ภาษาอังกฤษเสริมทกัษะ1 0.5 (20) อ31202 ภาษาอังกฤษเสริมทกัษะ2 0.5 (20) 

อ30207 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร1 มก. อ30208 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร2 มก. 

รวม 6.5(260) รวม 6.5(260) 

รายวิชาเพ่ิมเติม (กลุมศิลป-ทัศนศิลป) 

ท30201 ภาษาลานนา1 1.0 (40) ท30202 ภาษาลานนา2 1.0 (40) 

อ30201 ภาษาอังกฤษฟง-พูด1 1.0 (40) อ30202 ภาษาอังกฤษฟง-พูด2 1.0 (40) 

ส30221 พลังงานกบัสิง่แวดลอม 1.0 (40) ส30213 อาเซียนศึกษา 1.0 (40) 

ศ30201 วาดเสน 1.5 (60) ศ30202 องคประกอบศิลป 1.5 (60) 

ศ30207 ดนตรีไทยปฏิบัติตามความถนัด1 1.5 (60) ศ30208 ดนตรีไทยปฏิบัติตามความถนัด2 1.5 (60) 

อ31201 ภาษาอังกฤษเสริมทกัษะ1 0.5 (20) อ31202 ภาษาอังกฤษเสริมทกัษะ2 0.5 (20) 

อ30207 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร1 มก. อ30208 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร2 มก. 

รวม 6.5(260) รวม 6.5(260) 

รายวิชาเพ่ิมเติม (กลุมศิลป-การงานอาชีพฯ) 

ท30201 ภาษาลานนา1 1.0 (40) ท30202 ภาษาลานนา2 1.0 (40) 

อ30201 ภาษาอังกฤษฟง-พูด1 1.0 (40) อ30202 ภาษาอังกฤษฟง-พูด2 1.0 (40) 

ส30221 พลังงานกบัสิง่แวดลอม 1.0 (40) ส30213 อาเซียนศึกษา 1.0 (40) 

ง30201 การประดิษฐจากเศษกระดาษ1 1.5 (60) ง30202 การประดิษฐจากเศษกระดาษ2 1.5 (60) 

ง30230 บาติกเบื้องตน 1.5 (60) ง30231 ผลิตภัณฑบาติก 1.5 (60) 

อ31201 ภาษาอังกฤษเสริมทกัษะ1 0.5 (20) อ31202 ภาษาอังกฤษเสริมทกัษะ2 0.5 (20) 

อ30207 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร1 มก. อ30208 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร2 มก. 

รวม 6.5(260) รวม 6.5(260) 

 



 

ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 5 

(กลุมวิทยาศาสตร-คณิตศาสตร) 
 

ภาคเรียนท่ี 1 
หนวยกิต/

ช่ัวโมง 
ภาคเรียนท่ี 2 

หนวยกิต/
ช่ัวโมง 

รายวิชาพ้ืนฐาน 6.5(260) รายวิชาพ้ืนฐาน 6.5(260) 

ท32101 ภาษาไทย 3 1.0 (40) ท32102 ภาษาไทย 4 1.0 (40) 

ค32101 คณิตศาสตรพื้นฐาน 3  1.0 (40) ค32102 คณิตศาสตรพื้นฐาน 4  1.0 (40) 

ส32101 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 3 1.0 (40) ส32103 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 4 1.0 (40) 

ส32102 ประวัติศาสตร 3 0.5 (20) ส32104 ประวัติศาสตร 4 0.5 (20) 

พ32101 สุขศึกษาและพลศึกษา 3 0.5 (20) พ32102 สุขศึกษาและพลศึกษา 4 0.5 (20) 

ศ32101 ศิลปะ 3 ทัศนศิลป 0.5 (20) ศ32102 ศิลปะ 4 ทัศนศิลป 0.5 (20) 

ง32101 การงานอาชีพ 3 1.0 (40) ง32102 การงานอาชีพ 4 1.0 (40) 

อ32101 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 3 1.0 (40) อ32102 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 4 1.0 (40) 

รายวิชาเพ่ิมเติม 9.0(360) รายวิชาเพ่ิมเติม 9.0(360) 

อ32201 ภาษาอังกฤษเสริมทกัษะ 3 0.5 (20) อ32202 ภาษาอังกฤษเสริมทกัษะ 4 0.5 (20) 

ค32201 คณิตศาสตร 3 2.0 (80) ค32202 คณิตศาสตร 4 2.0 (80) 

ว30223 เคมี3 1.5 (60) ว30224 เคมี4 1.5 (60) 

ว30203 ฟสิกส3 2.0 (80) ว30204 ฟสิกส4 2.0 (80) 

ว30242 ชีววิทยา2 1.5 (60) ว30243 ชีววิทยา3 1.5 (60) 

ว30262 โลก ดาราศาสตรและอวกาศ2 1.5 (60) ว30263 โลก ดาราศาสตรและอวกาศ3 1.5 (60) 

อ30209 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร3 มก. อ30210 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร4 มก. 

กิจกรรมพัฒนาผูเรียน 60 กิจกรรมพัฒนาผูเรียน 60 

กิจกรรมแนะแนว 20 กิจกรรมแนะแนว 20 

 กิจกรรมนักเรียน 
    ชุมนุม 
    คุณธรรม        

 
20 
10 

 กิจกรรมนักเรียน 
     ชุมนุม   
     คุณธรรม  

 
20 
10 

 กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน 10  กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน 10 

รวมเวลาเรียนท้ังสิ้น 680 รวมเวลาเรียนท้ังสิ้น 680 
 
 
 
 
 



 

ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 5 

(กลุมศิลป) 

ภาคเรียนท่ี 1 
หนวยกิต/

ช่ัวโมง 
ภาคเรียนท่ี 2 

หนวยกิต/
ช่ัวโมง 

รายวิชาพ้ืนฐาน 7.5(300) รายวิชาพ้ืนฐาน 7.5(300) 

ท32101 ภาษาไทย 3 1.0 (40) ท32102 ภาษาไทย 4 1.0 (40) 

ค32101 คณิตศาสตรพื้นฐาน 3  1.0 (40) ค32102 คณิตศาสตรพื้นฐาน 4  1.0 (40) 

ว32103 พลังงาน 1.0 (40) ว32104 พันธุกรรมและสิง่แวดลอม 1.0 (40) 

ส32101 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 3 1.0 (40) ส32103 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 4 1.0 (40) 

ส32102 ประวัติศาสตร 3 0.5 (20) ส32104 ประวัติศาสตร 4 0.5 (20) 

พ32101 สุขศึกษาและพลศึกษา 3 0.5 (20) พ32102 สุขศึกษาและพลศึกษา 4 0.5 (20) 

ศ32101 ศิลปะ 3 ทัศนศิลป 0.5 (20) ศ32102 ศิลปะ 4 ทัศนศิลป 0.5 (20) 

ง32101 การงานอาชีพ 3 1.0 (40) ง32102 การงานอาชีพ 4 1.0 (40) 

อ32101 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 3 1.0 (40) อ32102 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 4 1.0 (40) 

รายวิชาเพ่ิมเติม 6.5(260) รายวิชาเพ่ิมเติม 6.5(260) 

กิจกรรมพัฒนาผูเรียน 60 กิจกรรมพัฒนาผูเรียน 60 

กิจกรรมแนะแนว 20 กิจกรรมแนะแนว 20 

 กิจกรรมนักเรียน 
    ชุมนุม 
    คุณธรรม        

 
20 
10 

 กิจกรรมนักเรียน 
     ชุมนุม   
     คุณธรรม  

 
20 
10 

 กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน 10  กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน 10 

รวมเวลาเรียนท้ังสิ้น 620 รวมเวลาเรียนท้ังสิ้น 620 

รายวิชาเพ่ิมเติม (กลุมศิลป-ภาษา) 

ท30207 การเขียน1 1.0 (40) ท30208 การเขียน2 1.0 (40) 

อ30213 การอานเชิงวิเคราะห1 1.0 (40) อ30214 การอานเชิงวิเคราะห2 1.0 (40) 

ส30206 การคุมครองผูบริโภค 1.0 (40) ส30216 ภูมิศาสตรเศรษฐกจิ 1.0 (40) 

จ30203 ภาษาจีน3 1.5 (60) จ30204 ภาษาจีน4 1.5 (60) 

ญ30203 ภาษาญี่ปุนพื้นฐาน3 1.5 (60) ญ30204 ภาษาญี่ปุนพื้นฐาน4 1.5 (60) 

อ32201 ภาษาอังกฤษเสริมทกัษะ3 0.5 (20) อ32202 ภาษาอังกฤษเสริมทกัษะ4 0.5 (20) 

อ30209 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร3 มก. อ30210 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร4 มก. 

รวม 6.5(260) รวม 6.5(260) 
 
 



 
 

ภาคเรียนท่ี 1 
หนวยกิต/

ช่ัวโมง 
ภาคเรียนท่ี 2 

หนวยกิต/
ช่ัวโมง 

รายวิชาเพ่ิมเติม (กลุมศิลป-คอมพิวเตอร/ธุรกิจ) 

ท30207 การเขียน1 1.0 (40) ท30208 การเขียน2 1.0 (40) 

อ30213 การอานเชิงวิเคราะห1 1.0 (40) อ30214 การอานเชิงวิเคราะห2 1.0 (40) 

ส30206 การคุมครองผูบริโภค 1.0 (40) ส30216 ภูมิศาสตรเศรษฐกจิ 1.0 (40) 

ง30264 คอมพิวเตอรเพือ่การศึกษา1 1.5 (60) ง30265 คอมพิวเตอรเพือ่การศึกษา2 1.5 (60) 

ง30252 บัญชีเบื้องตน1 1.5 (60) ง30255 บัญชีเบื้องตน2 1.5 (60) 

อ32201 ภาษาอังกฤษเสริมทกัษะ3 0.5 (20) อ32202 ภาษาอังกฤษเสริมทกัษะ4 0.5 (20) 

อ30209 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร3 มก. อ30210 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร4 มก. 

รวม 6.5(260) รวม 6.5(260) 

รายวิชาเพ่ิมเติม (กลุมศิลป-ทัศนศิลป) 

ท30209 ภาษากับวัฒนธรรมทองถ่ิน1 1.0 (40) ท30210 ภาษากับวัฒนธรรมทองถ่ิน2 1.0 (40) 

อ30213 การอานเชิงวิเคราะห1 1.0 (40) อ30214 การอานเชิงวิเคราะห2 1.0 (40) 

ส30208 เหตุการณโลกปจจุบัน 1.0 (40) ส30214 ภัยพิบัติทางธรรมชาติ 1.0 (40) 

ศ30203 ออกแบบ 1.5 (60) ศ30204 จิตรกรรม 1.5 (60) 

ศ30209 ดนตรีสากลปฏิบตัิตามความถนัด1 1.5 (60) ศ30210 ดนตรีสากลปฏิบตัิตามความถนัด2 1.5 (60) 

อ32201 ภาษาอังกฤษเสริมทกัษะ3 0.5 (20) อ32202 ภาษาอังกฤษเสริมทกัษะ4 0.5 (20) 

อ30209 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร3 มก. อ30210 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร4 มก. 

รวม 6.5(260) รวม 6.5(260) 

รายวิชาเพ่ิมเติม (กลุมศิลป-การงานอาชีพฯ) 

ท30209 ภาษากับวัฒนธรรมทองถ่ิน1 1.0 (40) ท30210 ภาษากับวัฒนธรรมทองถ่ิน2 1.0 (40) 

อ30213 การอานเชิงวิเคราะห1 1.0 (40) อ30214 การอานเชิงวิเคราะห2 1.0 (40) 

ส30208 เหตุการณโลกปจจุบัน 1.0 (40) ส30214 ภัยพิบัติทางธรรมชาติ 1.0 (40) 

ง30204 การเขียนแบบ1 1.5 (60) ง30205 การเขียนแบบ2 1.5 (60) 

ง30221 ชางเช่ือม1 1.5 (60) ง30222 ชางเช่ือม2 1.5 (60) 

อ32201 ภาษาอังกฤษเสริมทกัษะ3 0.5 (20) อ32202 ภาษาอังกฤษเสริมทกัษะ4 0.5 (20) 

อ30209 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร3 มก. อ30210 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร4 มก. 

รวม 6.5(260) รวม 6.5(260) 
 
 
 
 
 



ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 6 

(กลุมวิทยาศาสตร-คณิตศาสตร) 
 

ภาคเรียนท่ี 1 
หนวยกิต/

ช่ัวโมง 
ภาคเรียนท่ี 2 

หนวยกิต/
ช่ัวโมง 

รายวิชาพ้ืนฐาน 5.0(200) รายวิชาพ้ืนฐาน 8.0(320) 

ท33101 ภาษาไทย 5 1.0 (40) ท33102 ภาษาไทย 6 1.0 (40) 

ค33101 คณิตศาสตรพื้นฐาน 5  1.0 (40) ค33102 คณิตศาสตรพื้นฐาน 6  1.0 (40) 

  ว33121 เคมีพื้นฐาน 1.5 (60) 

  ว33101 ฟสิกสพื้นฐาน 1.5 (60) 

ส33101 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 5 1.0 (40) ส33102 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 6 1.0 (40) 

พ33101 สุขศึกษาและพลศึกษา 5 0.5 (20) พ33102 สุขศึกษาและพลศึกษา 6 0.5 (20) 

ศ33101 ศิลปะ 5 ดนตร ี 0.5 (20) ศ33102 ศิลปะ 6 ดนตร ี 0.5 (20) 

อ33101 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 5 1.0 (40) อ33102 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 6 1.0 (40) 

รายวิชาเพ่ิมเติม 7.5(300) รายวิชาเพ่ิมเติม 4.5(180) 

อ33201 ภาษาอังกฤษเสริมทกัษะ 5 0.5 (20) อ33202 ภาษาอังกฤษเสริมทกัษะ 6 0.5 (20) 

ค33201 คณิตศาสตร 5 2.0 (80) ค33202 คณิตศาสตร 6 2.0 (80) 

ว30225 เคม5ี 1.5 (60) ง30214 ฐานขอมูลเบือ้งตน 0.5 (20) 

ว30205 ฟสิกส5 2.0 (80)   

ว30244 ชีววิทยา4 1.5 (60) ว30245 ชีววิทยา5 1.5 (60) 

อ30211 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร5 มก. อ30212 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร6 มก. 

กิจกรรมพัฒนาผูเรียน 60 กิจกรรมพัฒนาผูเรียน 60 

กิจกรรมแนะแนว 20 กิจกรรมแนะแนว 20 

 กิจกรรมนักเรียน 
    ชุมนุม 
    คุณธรรม        

 
20 
10 

 กิจกรรมนักเรียน 
     ชุมนุม   
     คุณธรรม  

 
20 
10 

 กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน 10  กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน 10 

รวมเวลาเรียนท้ังสิ้น 620 รวมเวลาเรียนท้ังสิ้น 620 
 
 
 
 
 
 
 
 



ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 6 

(กลุมศิลป) 

ภาคเรียนท่ี 1 
หนวยกิต/

ช่ัวโมง 
ภาคเรียนท่ี 2 

หนวยกิต/
ช่ัวโมง 

รายวิชาพ้ืนฐาน 6.0(240) รายวิชาพ้ืนฐาน 6.0(240) 

ท33101 ภาษาไทย 5 1.0 (40) ท33102 ภาษาไทย 6 1.0 (40) 

ค33101 คณิตศาสตรพื้นฐาน 5  1.0 (40) ค33102 คณิตศาสตรพื้นฐาน 6  1.0 (40) 

ว33105 สารและสมบัติของสาร 1.0 (40) ว33106 การเคลื่อนที่และแรงในธรรมชาติ 1.0 (40) 

ส33101 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 5 1.0 (40) ส33102 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 6 1.0 (40) 

พ33101 สุขศึกษาและพลศึกษา 5 0.5 (20) พ33102 สุขศึกษาและพลศึกษา 6 0.5 (20) 

ศ33101 ศิลปะ 5 ดนตร ี 0.5 (20) ศ33102 ศิลปะ 6 ดนตร ี 0.5 (20) 

อ33101 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 5 1.0 (40) อ33102 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 6 1.0 (40) 

รายวิชาเพ่ิมเติม 6.5(260) รายวิชาเพ่ิมเติม 6.5(260) 

กิจกรรมพัฒนาผูเรียน 60 กิจกรรมพัฒนาผูเรียน 60 

กิจกรรมแนะแนว 20 กิจกรรมแนะแนว 20 

 กิจกรรมนักเรียน 
    ชุมนุม 
    คุณธรรม        

 
20 
10 

 กิจกรรมนักเรียน 
     ชุมนุม   
     คุณธรรม  

 
20 
10 

 กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน 10  กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน 10 

รวมเวลาเรียนท้ังสิ้น 620 รวมเวลาเรียนท้ังสิ้น 620 

รายวิชาเพ่ิมเติม (กลุมศิลป-ภาษา) 

ท30215 พื้นฐานการแตงคําประพันธ1 1.0 (40) ท30216 การแตงคําประพันธชนิดตางๆ 1.0 (40) 

อ30215 ภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษาตอ1 1.0 (40) อ30216 ภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษาตอ2 1.0 (40) 

ส30215 การเงินการธนาคาร 1.0 (40) ส30217 โลกศึกษา 1.0 (40) 

จ30205 ภาษาจีน5 1.5 (60) จ30206 ภาษาจีน6 1.5 (60) 

ญ30205 ภาษาญี่ปุนพื้นฐาน5 1.5 (60) ญ30206 ภาษาญี่ปุนพื้นฐาน6 1.5 (60) 

อ33201 ภาษาอังกฤษเสริมทกัษะ5 0.5 (20) อ33202 ภาษาอังกฤษเสริมทกัษะ6 0.5 (20) 

อ30211 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร5 มก. อ30212 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร6 มก. 

รวม 6.5(260) รวม 6.5(260) 
 
 
 
 
 



ภาคเรียนท่ี 1 
หนวยกิต/

ช่ัวโมง 
ภาคเรียนท่ี 2 

หนวยกิต/
ช่ัวโมง 

รายวิชาเพ่ิมเติม (กลุมศิลป-คอมพิวเตอร/ธุรกิจ) 

ท30217 ภาษากับการพัฒนาความคิด1 1.0 (40) ท30218 ภาษากับการพัฒนาความคิด2 1.0 (40) 

อ30215 ภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษาตอ1 1.0 (40) อ30216 ภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษาตอ2 1.0 (40) 

ส30215 การเงินการธนาคาร 1.0 (40) ส30217 โลกศึกษา 1.0 (40) 

ง30268 คอมพิวเตอรสรางสรรค1 1.5 (60) ง30269 คอมพิวเตอรสรางสรรค2 1.5 (60) 

ง30253 บัญชีเชาซื้อ/ผอนชําระ 1.5 (60) ง30254 บัญชีเชาซื้อ/ผอนชําระ 1.5 (60) 

อ33201 ภาษาอังกฤษเสริมทกัษะ5 0.5 (20) อ33202 ภาษาอังกฤษเสริมทกัษะ6 0.5 (20) 

อ30211 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร5 มก. อ30212 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร6 มก. 

รวม 6.5(260) รวม 6.5(260) 

รายวิชาเพ่ิมเติม (กลุมศิลป-ทัศนศิลป) 

ท30217 ภาษากับการพัฒนาความคิด1 1.0 (40) ท30218 ภาษากับการพัฒนาความคิด2 1.0 (40) 

อ30215 ภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษาตอ1 1.0 (40) อ30216 ภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษาตอ2 1.0 (40) 

ส30210 กฎหมายทีประชาชนควรรู1 1.0 (40) ส30212 กฎหมายที่ประชาชนควรรู2 1.0 (40) 

ศ30205 คอมพิวเตอรกราฟก 1.5 (60) ศ30206 ศิลปะสรางสรรค 1.5 (60) 

ศ30211 ดนตรีสากล-ขับรอง1 1.5 (60) ศ30212 ดนตรีสากล-ขับรอง2 1.5 (60) 

อ33201 ภาษาอังกฤษเสริมทกัษะ5 0.5 (20) อ33202 ภาษาอังกฤษเสริมทกัษะ6 0.5 (20) 

อ30211 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร5 มก. อ30212 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร6 มก. 

รวม 6.5(260) รวม 6.5(260) 

รายวิชาเพ่ิมเติม (กลุมศิลป-การงานอาชีพฯ) 

ท30217 ภาษากับการพัฒนาความคิด1 1.0 (40) ท30218 ภาษากับการพัฒนาความคิด2 1.0 (40) 

อ30215 ภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษาตอ1 1.0 (40) อ30216 ภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษาตอ2 1.0 (40) 

ส30210 กฎหมายทีประชาชนควรรู1 1.0 (40) ส30212 กฎหมายที่ประชาชนควรรู2 1.0 (40) 

ง30223 ชางเช่ือม3 1.5 (60) ง30224 ชางเช่ือม4 1.5 (60) 

ง30211 การจัดตกแตงสวนหยอม1 1.5 (60) ง30212 การจัดตกแตงสวนหยอม2 1.5 (60) 

อ33201 ภาษาอังกฤษเสริมทกัษะ5 0.5 (20) อ33202 ภาษาอังกฤษเสริมทกัษะ6 0.5 (20) 

อ30211 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร5 มก. อ30212 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร6 มก. 

รวม 6.5 260) รวม 6.5(260) 
 
 
 
 
 
 
 


