
โครงสร้างหลักสูตร ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย สายการเรียนวิทย์-คณิต 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 

 
ภาคเรียนที่ 1  ภาคเรียนนที่ 2 

รหัสวิชา ชื่อวิชา 
ประเภท หน่วยกิต 

รหัสวิชา ชื่อวิชา 
ประเภท หน่วยกิต 

พื้นฐาน 12.5 พื้นฐาน 6.5 

ท31101 ภาษาไทยพื้นฐาน พื้นฐาน 1 ท31102 ภาษาไทยพื้นฐาน พื้นฐาน 1 
ค31101 คณิตศาสตร์พื้นฐาน พื้นฐาน 1 ค31102 คณิตศาสตร์พื้นฐาน พื้นฐาน 1 
ว30101 วิทยาศาสตร์พื้นฐาน (ฟิสิกส์) พื้นฐาน 1.5 ส31102 สังคมพื้นฐาน พื้นฐาน 1 
ว30102 วิทยาศาสตร์พื้นฐาน(เคมี) พื้นฐาน 1.5 ส31104 ประวัติศาสตร์ พื้นฐาน 0.5 
ว30103 วิทยาศาสตร์พื้นฐาน (ชีววิทยา) พื้นฐาน 1.5 พ31102 สุขศึกษาและพลศึกษา พื้นฐาน 0.5 
ว30104 วิทยาศาสตร์พื้นฐาน(โลก ดาราศาสตร์) พื้นฐาน 1.5 ศ31102 ศิลปศึกษา(นาฏศิลป์) พื้นฐาน 0.5 
ส31101 สังคมศึกษาพื้นฐาน พื้นฐาน 1 ง31102 การงานอาชีพและเทคโนโลยี พื้นฐาน 1 
ส31103 ประวัติศาสตร์ พื้นฐาน 0.5 อ31102 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน พื้นฐาน 1 
พ31101 สุขศึกษาและพละศึกษา พื้นฐาน 0.5 ชื่อวิชา เพิ่มเติม 10 

ศ31101 ศิลปศึกษา(ทัศนศิลป์) พื้นฐาน 0.5 ค31202 คณิตศาสตร์ เพิ่มเติม 2 
ง31101 การงานอาชีพและเทคโนโลยี พื้นฐาน 1 ว30201 ฟิสิกส์ เพิ่มเติม 2 
อ31101 ภาษาอังกฤษ พื้นฐาน พื้นฐาน 1 ว30221 เคมี เพิ่มเติม 1.5 

ชื่อวิชา เพิ่มเติม 4 ว30241 ชีววิทยา เพิ่มเติม 1.5 

ค31201 คณิตศาสตร์ เพิ่มเติม 2 ส30232 หน้าที่พลเมือง เพิ่มเติม 0.5 
ส30231 หน้าที่พลเมือง เพิ่มเติม 0.5 ง30205 เกษตรพอเพียง เพิ่มเติม 1 
อ31201 ภาษาอังกฤษ (อ่าน-เขียน) เพิ่มเติม 1.5 อ31202 ภาษาอังกฤษ (อ่าน-เขียน) เพิ่มเติม 1.5 

รวมวิชาพื้นฐานและเพิ่มเติม 16.5 รวมวิชาพื้นฐานและเพิ่มเติม 16.5 

                                                                         กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
ก31901 แนะแนว กิจกรรม 20 ก31902 แนะแนว กิจกรรม 20 

ก31911 ชุมนุม กิจกรม 20 ก31912 ชุมนุม กิจกรรม 20 
ก31919 กิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์ กิจกรรม 20 ก31920 กิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์ กิจกรรม 20 



โครงสร้างหลักสูตร ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย สายการเรียนวิทย์-คณิต 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 

 
ภาคเรียนที่ 1  ภาคเรียนนที่ 2 

รหัสวิชา ชื่อวิชา 
ประเภท น้ าหนัก 

รหัสวิชา ชื่อวิชา 
ประเภท น้ าหนัก 

พื้นฐาน 6 พื้นฐาน 6 

ท32101 ภาษาไทยพื้นฐาน พื้นฐาน 1 ท32102 ภาษาไทยพื้นฐาน พื้นฐาน 1 
ค32101 คณิตศาสตร์พื้นฐาน พื้นฐาน 1 ค32102 คณิตศาสตร์พื้นฐาน พื้นฐาน 1 
ส32101 สังคมพื้นฐาน พื้นฐาน 1 ส32102 สังคมพื้นฐาน พื้นฐาน 1 
ส32103 ประวัติศาสตร์ พื้นฐาน 0.5 ส32104 ประวัติศาสตร์ พื้นฐาน 0.5 
พ32102 สุขศึกษาและพลศึกษา พื้นฐาน 0.5 พ32101 สุขศึกษาและพลศึกษา พื้นฐาน 0.5 
ศ32102 ศิลปศึกษา(ดนตรี) พื้นฐาน 0.5 ศ32102 ศิลปศึกษา(ทัศนศิลป์) พื้นฐาน 0.5 
ง32102 การงานอาชีพและเทคโนโลยี พื้นฐาน 0.5 ง32102 การงานอาชีพและเทคโนโลยี พื้นฐาน 0.5 
อ32102 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน พื้นฐาน 1 อ31202 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน พื้นฐาน 1 

ชื่อวิชา เพิ่มเติม 10 ชื่อวิชา เพิ่มเติม 10 

ค32201 คณิตศาสตร์ เพิ่มเติม 2 ค32202 คณิตศาสตร์ เพิ่มเติม 2 
ว30202 ฟิสิกส์ เพิ่มเติม 2 ว30203 ฟิสิกส์ เพิ่มเติม 2 
ว30222 เคมี เพิ่มเติม 1.5 ว30223 เคมี เพิ่มเติม 1.5 
ว30242 ชีววิทยา เพิ่มเติม 1.5 ว30243 ชีววิทยา เพิ่มเติม 1.5 
ส30233 หน้าที่พลเมือง เพิ่มเติม 0.5 ส30234 หน้าที่พลเมือง เพิ่มเติม 0.5 
ง30209 การเขียนโปรแกรม เพิ่มเติม 1 ง302010 การเขียนโปรแกรม เพิ่มเติม 1 
อ32201 ภาษาอังกฤษ(อ่าน-เขียน) เพิ่มเติม 1.5 อ32202 ภาษาอังกฤษ (อ่าน-เขียน) เพิ่มเติม 1.5 

รวมวิชาพื้นฐานและเพิ่มเติม 16 รวมวิชาพื้นฐานและเพิ่มเติม 16 

                                                                         กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

ก32901 แนะแนว กิจกรรม 20 ก32902 แนะแนว กิจกรรม 20 
ก32911 ชุมนุม กิจกรม 20 ก32912 ชุมนุม กิจกรรม 20 
ก32919 กิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์ กิจกรรม 20 ก32920 กิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์ กิจกรรม 20 



โครงสร้างหลักสูตร ระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย สายการเรียนวิทย์-คณิต 
ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 

 

 
 
 

ภาคเรียนท่ี 1  ภาคเรียนนท่ี 2 

รหัสวิชา ช่ือวิชา 
ประเภท น้ าหนัก 

รหัสวิชา ช่ือวิชา 
ประเภท น้ าหนัก 

พื้นฐาน 5 พื้นฐาน 5 

ท33101 ภาษาไทยพ้ืนฐาน พ้ืนฐาน 1 ท33102 ภาษาไทยพ้ืนฐาน พ้ืนฐาน 1 
ค33101 คณิตศาสตร์พ้ืนฐาน พ้ืนฐาน 1 ค33102 คณิตศาสตร์พ้ืนฐาน พ้ืนฐาน 1 
ส33101 สังคมศึกษา พ้ืนฐาน 1 ส33102 สังคมพ้ืนฐาน พ้ืนฐาน 1 
พ33101 สุขศึกษาและพลพศึกษา พ้ืนฐาน 0.5 พ33102 สุขศึกษาและพลศึกษา พ้ืนฐาน 0.5 
ศ33101 ศิลปศึกษา พ้ืนฐาน 0.5 ศ33102 ศิลปศึกษา(ดนตรี) พ้ืนฐาน 0.5 
อ33101 ภาษาอังกฤษ พ้ืนฐาน พ้ืนฐาน 1 อ33102 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน พ้ืนฐาน 1 

ชื่อวิชา เพิ่มเติม 10 ช่ือวิชา เพิ่มเติม 10 

ท30201 การใช้ห้องสมุด 1 เพ่ิมเติม 0.5 ท30202 การใช้ห้องสมุด 2 เพ่ิมเติม 0.5 
ค33201 คณิตศาสตร์ เพ่ิมเติม 2 ค33202 คณิตศาสตร์ เพ่ิมเติม 2 
ว30204 ฟิสิกส์ เพ่ิมเติม 2 ว30205 ฟิสิกส์ เพ่ิมเติม 2 
ว30224 เคมี เพ่ิมเติม 1.5 ว30225 เคมี เพ่ิมเติม 1.5 
ว30244 ชีววิทยา เพ่ิมเติม 1.5 ว30245 ชีววิทยา เพ่ิมเติม 1.5 
ว30281 โครงงานวิทยาศาสตร์ เพ่ิมเติม 1 ว30282 โครงงานวิทยาศาสตร์ เพ่ิมเติม 1 
ส30205 ประวัติบุคคลส าคัญ เพ่ิมเติม 0.5 อ33202 ภาษาอังกฤษ (อ่าน-เขียน) เพ่ิมเติม 1.5 
อ33201 ภาษาอังกฤษ (อ่าน-เขียน) เพ่ิมเติม 1     

รวมวิชาพื้นฐานและเพิ่มเติม 15 รวมวิชาพื้นฐานและเพิ่มเติม 15 

 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
ก33901 แนะแนว กิจกรรม 20 ก33902 แนะแนว กิจกรรม 20 
ก33911 ชุมนุม กิจกรม 20 ก33912 ชุมนุม กิจกรรม 20 
ก33919 กิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์ กิจกรรม 20 ก33920 กิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์ กิจกรรม 20 



โครงสร้างหลักสูตร ระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย สายการเรียนศิลป์-ค านวณ 
ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 

 
ภาคเรียนท่ี 1  ภาคเรียนนท่ี 2 

รหัสวิชา ช่ือวิชา 
ประเภท น้ าหนัก 

รหัสวิชา ช่ือวิชา 
ประเภท น้ าหนัก 

พื้นฐาน 8 พื้นฐาน 8 

ท31101 ภาษาไทยพ้ืนฐาน พ้ืนฐาน 1 ท31102 ภาษาไทยพ้ืนฐาน พ้ืนฐาน 1 
ค31101 คณิตศาสตร์พ้ืนฐาน พ้ืนฐาน 1 ค31102 คณิตศาสตร์พ้ืนฐาน พ้ืนฐาน 1 
ว30101 วิทยาศาสตร์พ้ืนฐาน (ฟิสิกส์) พ้ืนฐาน 1.5 ว30102 วิทยาศาสตร์พ้ินฐาน (เคมี) พ้ืนฐาน 1.5 
ส31101 สังคมศึกษาพ้ืนฐาน พ้ืนฐาน 1 ส31102 สังคมศึกษา พ้ืนฐาน 1 
ส31103 ประวัติศาสตร์ 1 พ้ืนฐาน 0.5 ส31104 ประวัติศาสตร์ 2 พ้ืนฐาน 0.5 
พ31101 สุขศึกษาและพละศึกษา พ้ืนฐาน 0.5 พ31102 สุขศึกษาและพลศึกษา พ้ืนฐาน 0.5 
ศ31101 ศิลปศึกษา(ทัศนศิลป์) พ้ืนฐาน 0.5 ศ31102 ศิลปศึกษา(ดนตรี) พ้ืนฐาน 0.5 
ง31101 การงานอาชีพและเทคโนโลยี พ้ืนฐาน 1 ง31102 การงานอาชีพและเทคโนโลยี พ้ืนฐาน 1 
อ31101 ภาษาอังกฤษ พ้ืนฐาน พ้ืนฐาน 1 อ31102 อังกฤษพ้ืนฐาน พ้ืนฐาน 1 

ช่ือวิชา 8.5 ช่ือวิชา 8.5 
ท31201 ประวัติวรรณคดี 1 เพ่ิมเติม 1 ท31202 ประวัติวรรณคดี 2  เพ่ิมเติม 1 
ค31201 คณิตศาสตร์ เพ่ิมเติม 2 ค31202 คณิตศาสตร์ เพ่ิมเติม 2 
ส30231 หน้าท่ีพลเมือง เพ่ิมเติม 0.5 ส30202 ชลบุรีศึกษา เพ่ิมเติม 1 
อ31201 ภาษาอังกฤษ (อ่าน-เขียน) เพ่ิมเติม 1.5 ส30232 หน้าท่ีพลเมือง เพ่ิมเติม 0.5 
อ31203 อังกฤษฟัง-พูด เพ่ิมเติม 1 อ31202 ภาษาอังกฤษ (อ่าน-เขียน) เพ่ิมเติม 1.5 
จ31201 ภาษาจีน เพ่ิมเติม 2 อ31204 ภาษาอังกฤษ (ฟัง-พูด) เพ่ิมเติม 1 

    จ31202 ภาษาจีน เพ่ิมเติม 2 
รวมวิชาพื้นฐานและเพิ่มเติม 16 รวมวิชาพื้นฐานและเพิ่มเติม 17 

                                                                         กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
ก31901 แนะแนว กิจกรรม 20 ก31902 แนะแนว กิจกรรม 20 
ก31911 ชุมนุม กิจกรม 20 ก31912 ชุมนุม กิจกรรม 20 
ก31919 กิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์ กิจกรรม 20 ก31920 กิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์ กิจกรรม 20 

 
 



โครงสร้างหลักสูตร ระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย สายการเรียนศิลป์-ค านวณ 
ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5 

 
ภาคเรียนท่ี 1  ภาคเรียนนท่ี 2 

รหัสวิชา ช่ือวิชา 
ประเภท น้ าหนัก 

รหัสวิชา ช่ือวิชา 
ประเภท น้ าหนัก 

พื้นฐาน 7.5 พื้นฐาน 7.5 

ท32101 ภาษาไทยพ้ืนฐาน พ้ืนฐาน 1 ท32102 ภาษาไทยพ้ืนฐาน พ้ืนฐาน 1 
ค32101 คณิตศาสตร์พ้ืนฐาน พ้ืนฐาน 1 ค32102 คณิตศาสตร์พ้ืนฐาน พ้ืนฐาน 1 
ว32103 วิทยาศาสตร์พ้ืนฐาน (ชีววิทยา) พ้ืนฐาน 1.5 ว30104 วิทยาศาสตร์ (โลกดาราศาสตร์) พ้ืนฐาน 1.5 
ส32101 สังคมศึกษาพ้ืนฐาน พ้ืนฐาน 1 ส32102 สังคมศึกษา พ้ืนฐาน 1 
ส32103 ประวัติศาสตร์ 3 พ้ืนฐาน 0.5 ส32104 ประวัติศาสตร์4 พ้ืนฐาน 0.5 
พ32101 สุขศึกษาและพละศึกษา พ้ืนฐาน 0.5 พ31102 สุขศึกษาและพลศึกษา พ้ืนฐาน 0.5 
ศ32101 ศิลปศึกษา(ทัศนศิลป์) พ้ืนฐาน 0.5 ศ32102 ศิลปศึกษา(นาฏศิลป์) พ้ืนฐาน 0.5 
ง32101 การงานอาชีพและเทคโนโลยี พ้ืนฐาน 0.5 ง32102 การงานอาชีพและเทคโนโลยี พ้ืนฐาน 0.5 
อ32101 ภาษาอังกฤษ พ้ืนฐาน พ้ืนฐาน 1 อ32102 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน พ้ืนฐาน 1 

ช่ือวิชา เพิ่มเติม 8 ช่ือวิชา เพิ่มเติม 9 
ท32203 การพูด 1 เพ่ิมเติม 1 ท32204 การเขียน 1 เพ่ิมเติม 1 
ค32201 คณิตศาสตร์ เพ่ิมเติม 2 ค32202 คณิตศาสตร์ เพ่ิมเติม 2 
ส30233 หน้าท่ีพลเมือง เพ่ิมเติม 0.5 ส30204 การปกครองไทย เพ่ิมเติม 1 
อ32201 ภาษาอังกฤษ (อ่าน-เขียน) เพ่ิมเติม 1.5 ส30234 หน้าท่ีพลเมือง เพ่ิมเติม 0.5 
อ32203 ภาษาอังกฤษ (ฟัง-พูด) เพ่ิมเติม 1 อ32202 ภาษาอังกฤษ (อ่าน-เขียน) เพ่ิมเติม 1.5 
จ32201 ภาษาจีน เพ่ิมเติม 2 อ32204 ภาษาอังกฤษ (ฟัง-พูด) เพ่ิมเติม 1 

    จ32202 ภาษาจีน เพ่ิมเติม 2 
รวมวิชาพื้นฐานและเพิ่มเติม 15.5 รวมวิชาพื้นฐานและเพิ่มเติม 16.5 

                                                                         กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
ก32901 แนะแนว กิจกรรม 20 ก32902 แนะแนว กิจกรรม 20 
ก32911 ชุมนุม กิจกรม 20 ก32912 ชุมนุม กิจกรรม 20 
ก32919 กิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์ กิจกรรม 20 ก32920 กิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์ กิจกรรม 20 

 
 



โครงสร้างหลักสูตร ระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย สายการเรียนศิลป์-ค านวณ 
ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 

 

 

  

ภาคเรียนท่ี 1  ภาคเรียนท่ี 2 

รหัสวิชา ช่ือวิชา 
ประเภท น้ าหนัก 

รหัสวิชา ช่ือวิชา 
ประเภท น้ าหนัก 

พื้นฐาน 5 พื้นฐาน 5 

ท33101 ภาษาไทยพ้ืนฐาน พ้ืนฐาน 1 ท33102 ภาษาไทยพ้ืนฐาน พ้ืนฐาน 1 
ค33101 คณิตศาสตร์พ้ืนฐาน พ้ืนฐาน 1 ค33102 คณิตศาสตร์พ้ืนฐาน พ้ืนฐาน 1 
ส33101 สังคมศึกษา พ้ืนฐาน 1 ส33102 สังคมศึกษา พ้ืนฐาน 1 
พ33101 สุขศึกษาและพลศึกษา พ้ืนฐาน 0.5 พ33102 สุขศึกษาและพลศึกษา พ้ืนฐาน 0.5 
ศ33101 ศิลปศึกษา พ้ืนฐาน 0.5 ศ33102 ศิลปศึกษา(ดนตรี) พ้ืนฐาน 0.5 
อ33101 ภาษาอังกฤษ พ้ืนฐาน พ้ืนฐาน 1 อ33102 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน พ้ืนฐาน 1 

ช่ือวิชา เพิ่มเติม 9.5 ช่ือวิชา เพิ่มเติม 9.5 
ท33201 การพูด 2 เพ่ิมเติม 1 ท33202 การเขียน 2 เพ่ิมเติม 1 
ท30201 การใช้ห้องสมุด 1 เพ่ิมเติม 0.5 ท30202 การใช้ห้องสมุด 2 เพ่ิมเติม 0.5 
ค33101 คณิตศาสตร์ เพ่ิมเติม 2 ค33202 คณิตศาสตร์ เพ่ิมเติม 2 
ส30207 กฎหมายน่ารู้ เพ่ิมเติม 0.5 พ30204 พลศึกษา เพ่ิมเติม 1 
ศ30206 ดนตรีนานาชาติ เพ่ิมเติม 1 ง30218 อาหารสากล เพ่ิมเติม 1 
อ33201 ภาษาอังกฤษ (อ่าน-เขียน) เพ่ิมเติม 1.5 อ33202 ภาษาอังกฤษ (อ่าน-เขียน) เพ่ิมเติม 1.5 
อ33203 ภาษาอังกฤษ ฟัง-พูด เพ่ิมเติม 1 อ33204 ภาษาอังกฤษ ฟัง-พูด เพ่ิมเติม 1 
จ33201 ภาษาจีน เพ่ิมเติม 2 จ33202 ภาษาจีน เพ่ิมเติม 2 

รวมวิชาพื้นฐานและเพิ่มเติม 15 รวมวิชาพื้นฐานและเพิ่มเติม 14 

 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
ก33901 แนะแนว กิจกรรม 20 ก33902 แนะแนว กิจกรรม 20 
ก33911 ชุมนุม กิจกรม 20 ก33912 ชุมนุม กิจกรรม 20 
ก33919 กิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์ กิจกรรม 20 ก33920 กิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์ กิจกรรม 20 



โครงสร้างหลักสูตร ระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย สายการเรียนเน้นสังคมศึกษา-การงานอาชีพและเทคโนโลยี(คู่ขนาน-ไฟฟ้าก าลัง) 
ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 

 
ภาคเรียนท่ี 1  ภาคเรียนท่ี 2 

รหัสวิชา ช่ือวิชา 
ประเภท น้ าหนัก 

รหัสวิชา ช่ือวิชา 
ประเภท น้ าหนัก 

พื้นฐาน 8 พื้นฐาน 8 
ท31101 ภาษาไทยพ้ืนฐาน พ้ืนฐาน 1 ท31102 ภาษาไทยพ้ืนฐาน พ้ืนฐาน 1 
ค31101 คณิตศาสตร์พ้ืนฐาน พ้ืนฐาน 1 ค31102 คณิตศาสตร์พ้ืนฐาน พ้ืนฐาน 1 
ว30101 วิทยาศาสตร์พ้ืนฐาน (ฟิสิกส์พ้ืนฐาน) พ้ืนฐาน 1.5 ว30102 วิทยาศาสตร์พ้ืนฐาน(เคมีพ้ืนฐาน) พ้ืนฐาน 1.5 
ส31101 สังคมศึกษาพ้ืนฐาน พ้ืนฐาน 1 ส31102 สังคมศึกษาพ้ืนฐาน พ้ืนฐาน 1 
ส31103 ประวัติศาสตร์ พ้ืนฐาน 0.5 ส31104 ประวัติศาสตร์ พ้ืนฐาน 0.5 
พ31101 สุขศึกษาและพลศึกษา พ้ืนฐาน 0.5 พ31102 สุขศึกษาและพลศึกษา พ้ืนฐาน 0.5 
ศ31101 ศิลปศึกษา พ้ืนฐาน 0.5 ศ31102 ศิลปศึกษา พ้ืนฐาน 0.5 
ง31101 การงานอาชีพพ้ืนฐาน พ้ืนฐาน 1 ง31102 การงานอาชีพพ้ืนฐาน พ้ืนฐาน 1 
อ31101 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน พ้ืนฐาน 1 อ31102 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน พ้ืนฐาน 1 

ช่ือวิชา เพิ่มเติม 8 ช่ือวิชา เพิ่มเติม 8.5 
ท31201 ประวัติวรรณคดี 1 เพ่ิมเติม 1 ท31202 ประวัติวรรณคดี 2 เพ่ิมเติม 1 
ส30231 หน้าท่ีพลเมือง 1 เพ่ิมเติม 0.5 ส30202 ชลบุรีศึกษา เพ่ิมเติม 1 
ศ30202 การละเล่นพ้ืนบ้าน เพ่ิมเติม 1 ส30232 หน้าท่ีพลเมือง 2 เพ่ิมเติม 0.5 
ศ30201 ศิลปประดิษฐ์ เพ่ิมเติม 1 ศ30203 การแสดงพ้ืนบ้าน เพ่ิมเติม 1 
ง30202 อาหารไทย เพ่ิมเติม 1 ง30213 เขียนแบบเบ้ืองต้น เพ่ิมเติม 2 
ง30203 คอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพ่ืองานอาชีพ เพ่ิมเติม 1.5 ง30214 เขียนแบบไฟฟ้า เพ่ิมเติม 2 
ง30204 ไฟฟ้าเบ้ืองต้น เพ่ิมเติม 1 อ31206 ภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสาร เพ่ิมเติม 1 
อ31205 ภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสาร เพ่ิมเติม 1     

รวมวิชาพื้นฐานและเพิ่มเติม 16 รวมวิชาพื้นฐานและเพิ่มเติม 16.5 

                                                                         กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

ก31901 แนะแนว กิจกรรม 20 ก31902 แนะแนว กิจกรรม 20 
ก31911 ชุมนุม กิจกรม 20 ก31912 ชุมนุม กิจกรรม 20 
ก31919 กิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์ กิจกรรม 20 ก31920 กิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์ กิจกรรม 20 



โครงสร้างหลักสูตร ระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย สายการเรียนสังคมศึกษา-การงานอาชีพและเทคโนโลยี(คู่ขนาน-ไฟฟ้าก าลัง) 
ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5 

 
ภาคเรียนท่ี 1  ภาคเรียนท่ี 2 

รหัสวิชา ช่ือวิชา 
ประเภท น้ าหนัก 

รหัสวิชา ช่ือวิชา 
ประเภท น้ าหนัก 

พื้นฐาน 7.5 พื้นฐาน 7.5 
ท32101 ภาษาไทยพ้ืนฐาน พ้ืนฐาน 1 ท32102 ภาษาไทยพ้ืนฐาน พ้ืนฐาน 1 
ค32101 คณิตศาสตร์พ้ืนฐาน พ้ืนฐาน 1 ค32102 คณิตศาสตร์พ้ืนฐาน พ้ืนฐาน 1 
ว30103 วิทยาศาสตร์พ้ืนฐาน (ชีววิทยาพ้ืนฐาน) พ้ืนฐาน 1.5 ว30104 วิทยาศาสตร์พ้ืนฐาน(โลกดาราศาสตร์พ้ืนฐาน) พ้ืนฐาน 1.5 
ส32101 สังคมศึกษาพ้ืนฐาน พ้ืนฐาน 1 ส32102 สังคมศึกษาพ้ืนฐาน พ้ืนฐาน 1 
ส32103 ประวัติศาสตร์ พ้ืนฐาน 0.5 ส32104 ประวัติศาสตร์ พ้ืนฐาน 0.5 
พ32101 สุขศึกษาและพลศึกษา พ้ืนฐาน 0.5 พ32102 สุขศึกษาและพลศึกษา พ้ืนฐาน 0.5 
ศ32101 ศิลปศึกษา พ้ืนฐาน 0.5 ศ32102 ศิลปศึกษา พ้ืนฐาน 0.5 
ง32101 การงานอาชีพพ้ืนฐาน พ้ืนฐาน 0.5 ง32102 การงานอาชีพพ้ืนฐาน พ้ืนฐาน 0.5 
อ32101 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน พ้ืนฐาน 1 อ32102 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน พ้ืนฐาน 1 

ช่ือวิชา เพิ่มเติม 8 ช่ือวิชา เพิ่มเติม 8.5 
ท32201 การพูด 1 เพ่ิมเติม 1 ท32202 การเขียน 1 เพ่ิมเติม 1 
ส30203 เหตุการณ์ปัจจุบัน เพ่ิมเติม 1 ส30234 หน้าท่ีพลเมือง 4 เพ่ิมเติม 0.5 
ส30233 หน้าท่ีพลเมือง 3 เพ่ิมเติม 0.5 ง30224 งานเคร่ืองมือกลเบ้ืองต้น เพ่ิมเติม 2 
พ30201 พลศึกษา(ตะกร้อ) เพ่ิมเติม 1 ง30225 งานซ่อมเคร่ืองไฟฟ้า เพ่ิมเติม 2 
ง30218 อาหารสากล เพ่ิมเติม 1 ง30226 เคร่ืองกลเบ้ืองต้น เพ่ิมเติม 2 
ง30219 งานช่างอุตสาหกรรม เพ่ิมเติม 1 อ32206 ภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสาร เพ่ิมเติม 1 
ง30220 งานเช่ือมเบ้ืองต้น เพ่ิมเติม 1.5     
อ32205 ภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสาร เพ่ิมเติม 1     

รวมวิชาพื้นฐานและเพิ่มเติม 15.5 รวมวิชาพื้นฐานและเพิ่มเติม 16 

                                                                         กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

ก32901 แนะแนว กิจกรรม 20 ก32902 แนะแนว กิจกรรม 20 
ก32911 ชุมนุม กิจกรม 20 ก32912 ชุมนุม กิจกรรม 20 
ก32919 กิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์ กิจกรรม 20 ก32920 กิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์ กิจกรรม 20 



โครงสร้างหลักสูตร ระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย สายการเรียนสังคมศึกษา-การงานอาชีพและเทคโนโลยี(คู่ขนาน-ไฟฟ้าก าลัง) 
ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 

 
ภาคเรียนท่ี 1  ภาคเรียนท่ี 2 

รหัสวิชา ช่ือวิชา 
ประเภท น้ าหนัก 

รหัสวิชา ช่ือวิชา 
ประเภท น้ าหนัก 

พื้นฐาน 5 พื้นฐาน 5 
ท33101 ภาษาไทยพ้ืนฐาน พ้ืนฐาน 1 ท33102 ภาษาไทยพ้ืนฐาน พ้ืนฐาน 1 
ค33101 คณิตศาสตร์พ้ืนฐาน พ้ืนฐาน 1 ค33102 คณิตศาสตร์พ้ืนฐาน พ้ืนฐาน 1 
ส33101 สังคมศึกษาพ้ืนฐาน พ้ืนฐาน 1 ส33102 สังคมศึกษาพ้ืนฐาน พ้ืนฐาน 1 
พ33101 สุขศึกษาและพลศึกษา พ้ืนฐาน 0.5 พ33102 สุขศึกษาและพลศึกษา พ้ืนฐาน 0.5 
ศ33101 ศิลปศึกษา พ้ืนฐาน 0.5 ศ33101 ศิลปศึกษา พ้ืนฐาน 0.5 
อ33101 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน พ้ืนฐาน 1 อ33102 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน พ้ืนฐาน 1 

 ช่ือวิชา เพิ่มเติม 10.5 ช่ือวิชา เพิ่มเติม 10 
ท33201 การพูด 2 เพ่ิมเติม 1 ท33202 การเขียน 2 เพ่ิมเติม 1 
ท30201 การใช้ห้องสมุด 1 เพ่ิมเติม 0.5 ท30202 การใช้ห้องสมุด 2  เพ่ิมเติม 0.5 
ส30204 กฎหมายน่ารู้ เพ่ิมเติม 0.5 พ30206 พลศึกษา (แฮนด์บอล) เพ่ิมเติม 1 
พ30202 พลศึกษา (วอลเล่ย์บอล) เพ่ิมเติม 1 ส30206 อาเซียนศึกษา เพ่ิมเติม 0.5 0.5 
ศ30204 ดนตรีนานาชาติ เพ่ิมเติม 1 ส30207 ศาสนาสากล เพ่ิมเติม 0.5 
ง30209 การเขียนโปรแกรม 1 เพ่ิมเติม 1.5 ศ30206 ดนตรีปฏิบัติ(ดนตรีสากล) เพ่ิมเติม 1 
ง30216 งานประดิษฐ์ 1 เพ่ิมเติม 1 ศ30211 นาฏศิลป์สร้างสรรค์ เพ่ิมเติม 1 
ง30232 ดอกไม้ประดิษฐ์ เพ่ิมเติม 1 ง30210 การเขียนโปรแกรม 2 เพ่ิมเติม 1.5 
ง30234 การขายพันธ์ุพืช เพ่ิมเติม 1 ง30233 ขนมไทย เพ่ิมเติม 1 
อ33205 ภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสาร เพ่ิมเติม 1 ง30235 การขยายพันธ์ุสัตว์ เพ่ิมเติม 1 

    อ33206 ภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสาร เพ่ิมเติม 1 
รวมวิชาพื้นฐานและเพิ่มเติม 15.5 รวมวิชาพื้นฐานและเพิ่มเติม 15 

                                                                         กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
ก33901 แนะแนว กิจกรรม 20 ก33902 แนะแนว กิจกรรม 20 
ก33911 ชุมนุม กิจกรม 20 ก33912 ชุมนุม กิจกรรม 20 
ก33919 กิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์ กิจกรรม 20 ก33920 กิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์ กิจกรรม 20 

 



โครงสร้างหลักสูตร ระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย สายการเรียนสังคมศึกษา-การงานอาชีพและเทคโนโลยี(คู่ขนาน-การตลาด/บัญชี) 
ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 

 
ภาคเรียนท่ี 1  ภาคเรียนท่ี 2 

รหัสวิชา ช่ือวิชา 
ประเภท น้ าหนัก 

รหัสวิชา ช่ือวิชา 
ประเภท น้ าหนัก 

พื้นฐาน 8 พื้นฐาน 8 
ท31101 ภาษาไทยพ้ืนฐาน พ้ืนฐาน 1 ท31102 ภาษาไทยพ้ืนฐาน พ้ืนฐาน 1 
ค31101 คณิตศาสตร์พ้ืนฐาน พ้ืนฐาน 1 ค31102 คณิตศาสตร์พ้ืนฐาน พ้ืนฐาน 1 
ว30101 วิทยาศาสตร์พ้ืนฐาน (ฟิสิกส์พ้ืนฐาน) พ้ืนฐาน 1.5 ว30102 วิทยาศาสตร์พ้ืนฐาน(เคมีพ้ืนฐาน) พ้ืนฐาน 1.5 
ส31101 สังคมศึกษาพ้ืนฐาน พ้ืนฐาน 1 ส31102 สังคมศึกษาพ้ืนฐาน พ้ืนฐาน 1 
ส31103 ประวัติศาสตร์ พ้ืนฐาน 0.5 ส31104 ประวัติศาสตร์ พ้ืนฐาน 0.5 
พ31101 สุขศึกษาและพลศึกษา พ้ืนฐาน 0.5 พ31102 สุขศึกษาและพลศึกษา พ้ืนฐาน 0.5 
ศ31101 ศิลปศึกษา(ทัศนศิลป์) พ้ืนฐาน 0.5 ศ31102 ศิลปศึกษา(ดนตรี) พ้ืนฐาน 0.5 
ง31101 การงานอาชีพพ้ืนฐาน พ้ืนฐาน 1 ง31102 การงานพ้ืนฐาน พ้ืนฐาน 1 
อ31101 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน พ้ืนฐาน 1 อ31102 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน พ้ืนฐาน 1 

ช่ือวิชา เพิ่มเติม 8 ช่ือวิชา เพิ่มเติม 8.5 
ท31201 ประวัติวรรณคดี 1 เพ่ิมเติม 1 ท31202 ประวัติวรรณคดี 2 เพ่ิมเติม 1 
ส30231 หน้าท่ีพลเมือง 1 เพ่ิมเติม 0.5 ส30202 ชลบุรีศึกษา เพ่ิมเติม 1 
ศ30202 การละเล่นพ้ืนบ้าน เพ่ิมเติม 1 ส30232 หน้าท่ีพลเมือง 2 เพ่ิมเติม 0.5 
ศ30201 ศิลปประดิษฐ์ เพ่ิมเติม 1 ศ30203 การแสดงพ้ืนบ้าน เพ่ิมเติม 1 
ง30202 อาหาร เพ่ิมเติม 1 ง30211 การหาข้อมูลทางการตลาด เพ่ิมเติม 2 
ง30207 บัญชีเบ้ืองต้น เพ่ิมเติม 1.5 ง30212 การค้าปลีกและการค้าส่ง เพ่ิมเติม 2 
ง30208 ความรู้เก่ียวกับงานอาชีพ เพ่ิมเติม 1 อ31206 ภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสาร เพ่ิมเติม 1 
อ31205 ภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสาร เพ่ิมเติม 1     

รวมวิชาพื้นฐานและเพิ่มเติม 16 รวมวิชาพื้นฐานและเพิ่มเติม 16 

                                                                         กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

ก31901 แนะแนว กิจกรรม 20 ก31902 แนะแนว กิจกรรม 20 
ก31911 ชุมนุม กิจกรม 20 ก31912 ชุมนุม กิจกรรม 20 
ก31919 กิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์ กิจกรรม 20 ก31920 กิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์ กิจกรรม 20 



โครงสร้างหลักสูตร ระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย สายการเรียนสังคมศึกษา-การงานอาชีพและเทคโนโลยี(คู่ขนาน-การตลาด/บัญชี) 
ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5 

 
ภาคเรียนท่ี 1  ภาคเรียนท่ี 2 

รหัสวิชา ช่ือวิชา 
ประเภท น้ าหนัก 

รหัสวิชา ช่ือวิชา 
ประเภท น้ าหนัก 

พื้นฐาน 7.5 พื้นฐาน 7.5 
ท32101 ภาษาไทยพ้ืนฐาน พ้ืนฐาน 1 ท32102 ภาษาไทยพ้ืนฐาน พ้ืนฐาน 1 
ค32101 คณิตศาสตร์พ้ืนฐาน พ้ืนฐาน 1 ค32102 คณิตศาสตร์พ้ืนฐาน พ้ืนฐาน 1 
ว30103 วิทยาศาสตร์พ้ืนฐาน (ชีววิทยาพ้ืนฐาน) พ้ืนฐาน 1.5 ว30104 วิทยาศาสตร์พ้ืนฐาน(โลกดาราศาสตร์พ้ืนฐาน) พ้ืนฐาน 1.5 
ส32101 สังคมศึกษาพ้ืนฐาน พ้ืนฐาน 1 ส32102 สังคมศึกษาพ้ืนฐาน พ้ืนฐาน 1 
ส32103 ประวัติศาสตร์ พ้ืนฐาน 0.5 ส32104 ประวัติศาสตร์ พ้ืนฐาน 0.5 
พ32101 สุขศึกษาและพลศึกษา พ้ืนฐาน 0.5 พ32102 สุขศึกษาและพลศึกษา พ้ืนฐาน 0.5 
ศ32101 ศิลปศึกษา พ้ืนฐาน 0.5 ศ32102 ศิลปศึกษา พ้ืนฐาน 0.5 
ง32101 การงานอาชีพพ้ืนฐาน พ้ืนฐาน 0.5 ง32102 การงานอาชีพพ้ืนฐาน พ้ืนฐาน 0.5 
อ32101 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน พ้ืนฐาน 1 อ32102 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน พ้ืนฐาน 1 

ช่ือวิชา เพิ่มเติม 8 ช่ือวิชา เพิ่มเติม 8.5 
ท32201 การพูด 1 เพ่ิมเติม 1 ท32202 การเขียน 1 เพ่ิมเติม 1 
ส30203 เหตุการณ์ปัจจุบัน เพ่ิมเติม 1 ส30234 หน้าท่ีพลเมือง 4 เพ่ิมเติม 0.5 
ส30233 หน้าท่ีพลเมือง 3 เพ่ิมเติม 0.5 ง30223 กฎหมายธุรกิจค้าปลีกและขายตรง เพ่ิมเติม 2 
พ30201 พลศึกษา(ฟุตซอล) เพ่ิมเติม 1 ง30221 การจัดจ าหน่ายสินค้าและบริการ เพ่ิมเติม 2 
ง30203 คอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพ่ืองานอาชีพ เพ่ิมเติม 1.5 ง30222 การบรรจุภัณฑ์ เพ่ิมเติม 2 
ง30217 การจัดซ้ือเบ้ืองต้น เพ่ิมเติม 1 อ32206 ภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสาร เพ่ิมเติม 1 
ง30218 อาหารสากล เพ่ิมเติม 1     
อ32205 ภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสาร เพ่ิมเติม 1     

รวมวิชาพื้นฐานและเพิ่มเติม 15.5 รวมวิชาพื้นฐานและเพิ่มเติม 16 

                                                                         กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

ก32901 แนะแนว กิจกรรม 20 ก32902 แนะแนว กิจกรรม 20 
ก32911 ชุมนุม กิจกรม 20 ก32912 ชุมนุม กิจกรรม 20 
ก32919 กิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์ กิจกรรม 20 ก32920 กิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์ กิจกรรม 20 



โครงสร้างหลักสูตร ระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย สายการเรียนสังคมศึกษา-การงานอาชีพและเทคโนโลยี(คู่ขนาน-การตลาด/บัญชี) 
ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 

 
ภาคเรียนท่ี 1  ภาคเรียนท่ี 2 

รหัสวิชา ช่ือวิชา 
ประเภท น้ าหนัก 

รหัสวิชา ช่ือวิชา 
ประเภท น้ าหนัก 

พื้นฐาน 5 พื้นฐาน 5 
ท33101 ภาษาไทยพ้ืนฐาน พ้ืนฐาน 1 ท33102 ภาษาไทยพ้ืนฐาน พ้ืนฐาน 1 
ค33101 คณิตศาสตร์พ้ืนฐาน พ้ืนฐาน 1 ค33102 คณิตศาสตร์พ้ืนฐาน พ้ืนฐาน 1 
ส33101 สังคมศึกษาพ้ืนฐาน พ้ืนฐาน 1.5 ส33102 สังคมศึกษาพ้ืนฐาน พ้ืนฐาน 1 
พ33101 สุขศึกษาและพลศึกษา พ้ืนฐาน 1 พ33102 สุขศึกษาและพลศึกษา พ้ืนฐาน 0.5 
ศ33101 ศิลปศึกษา พ้ืนฐาน 0.5 ศ33101 ศิลปศึกษา พ้ืนฐาน 0.5 
อ33101 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน พ้ืนฐาน 0.5 อ33102 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน พ้ืนฐาน 1 

ช่ือวิชา เพิ่มเติม 8 ช่ือวิชา เพิ่มเติม 6 
ท33201 การพูด 2 เพ่ิมเติม 1 ท33202 การเขียน 2 เพ่ิมเติม 1 
ท30201 การใช้ห้องสมุด เพ่ิมเติม 0.5 ท30202 การใช้ห้องสมุด 2 เพ่ิมเติม 0.5 
ส30204 กฎหมายน่ารู้ เพ่ิมเติม 0.5 ส30207 อาเซียนศึกษา เพ่ิมเติม 0.5 0.5 
พ30202 พลศึกษา (เปตอง) เพ่ิมเติม 1 ส30209 ศาสนาสากล เพ่ิมเติม 0.5 
ศ 30204 ดนตรีนานาชาติ 1 เพ่ิมเติม 1 พ30206 พลศึกษา (ตะกร้อ) เพ่ิมเติม 1 
ง30216 งานประดิษฐ์ 1 เพ่ิมเติม 1 ศ30206 ดนตรีปฏิบัติ(ดนตรีสากล) เพ่ิมเติม 1 
ง30209 การเขียนโปรแกรม 1 เพ่ิมเติม 1.5 ศ30211 นาฏศิลป์สร้างสรรค์ เพ่ิมเติม 1 
ง30232 ดอกไม้ประดิษฐ์ เพ่ิมเติม 1 ง30210 การเขียนโปรแกรม 2 เพ่ิมเติม 1.5 
ง30233 ขยายพันธ์ุพืช เพ่ิมเติม 1 ง30234 ขนมไทย เพ่ิมเติม 1 
ง30231 วงจรไฟฟ้ากระแสสลับ เพ่ิมเติม 1 ง30235 การขยายพันธ์ุสัตว์ เพ่ิมเติม 1 
อ33205 ภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสาร เพ่ิมเติม 1 อ33206 ภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสาร เพ่ิมเติม 1 

รวมวิชาพื้นฐานและเพิ่มเติม 15.5 รวมวิชาพื้นฐานและเพิ่มเติม 15 

                                                                         กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
ก33901 แนะแนว กิจกรรม 20 ก33902 แนะแนว กิจกรรม 20 
ก33911 ชุมนุม กิจกรม 20 ก33912 ชุมนุม กิจกรรม 20 
ก33919 กิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์ กิจกรรม 20 ก33920 กิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์ กิจกรรม 20 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


