
 
 
 
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                   
 
 
 
 
 
                     
       
                     
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



โครงสร้างเวลาเรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560)ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551   
โรงเรียนโนนสูงพิทยาคาร  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 20 

พัฒนาปี พ.ศ. 2563     
ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 (2562) ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2 (2563) ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 (2564) 

ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 
รายวิชา นก. รายวิชา นก. รายวิชา นก. รายวิชา นก. รายวิชา นก. รายวิชา นก. 

วิชาพื้นฐาน  วิชาพื้นฐาน  วิชาพื้นฐาน  วิชาพื้นฐาน  วิชาพื้นฐาน  วิชาพื้นฐาน  
ท21101 ภาษาไทย1 1.5 ท21102 ภาษาไทย2 1.5 ท22101 ภาษาไทย3 1.5 ท22102 ภาษาไทย4 1.5 ท23101 ภาษาไทย5 1.5 ท23102 ภาษาไทย6 1.5 
ค21101 คณิตศาสตร์1 1.5 ค21102 คณิตศาสตร์

2 
1.5 ค22101 คณิตศาสตร์3 1.5 ค22102 คณิตศาสตร์4 1.5 ค23101 คณิตศาสตร์5 1.5 ค23102 คณิตศาสตร์6 1.5 

ว21101 วิทยาศาสตร์1 1.5 ว21102วิทยาศาสตร์2 1.5 ว22101 วิทยาศาสตร์3 1.5 ว22103 วิทยาศาสตร์4 1.5 ว23101 วิทยาศาสตร์5 1.5 ว23103 วิทยาศาสตร์6 1.5 
    ว21103 เทคโนโลย ี

(วิทยาการคำนวณ) 
1.0 ว22102 เทคโนโลยี 

(การออกแบบฯ) 1 
1.0     ว23102 เทคโนโลยี 

(การออกแบบฯ) 2  
1.0     

ส21101 สังคมศึกษา1 1.5 ส21103 สังคมศึกษา2 1.5 ส22101 สังคมศึกษา3 1.5 ส22103 สังคมศึกษา4 1.5 ส23101 สังคมศึกษา5 1.5 ส23103 สังคมศึกษา6 1.5 
ส21102 ประวัติศาสตร์1 0.5 ส21104ประวัติศาสตร์2 0.5 ส22102 ประวัติศาสตร์3 0.5 ส22104 ประวัติศาสตร์4 0.5 ส23102 ประวัติศาสตร์5 0.5 ส23104 ประวัติศาสตร์6 0.5 
พ21101 สุขศึกษา1 0.5 พ21103 สุขศึกษา2 0.5 พ22101 สุขศึกษา3 0.5 พ22103 สุขศึกษา4 0.5 พ23101 สุขศึกษา5 0.5 พ23103 สุขศึกษา6 0.5 
พ21102 พลศึกษา1 
  (เทเบิลเทนนิส 1) 

0.5 พ21104 พลศึกษา2 
 (เทเบิลเทนนิส 2) 

0.5 พ22102 พลศึกษา3 
  (บาสเกตบอล 1) 

0.5 พ22104 พลศึกษา4 
  (บาสเกตบอล 2) 

0.5 พ23102 พลศึกษา5 
  (วอลเลย์บอล 1) 

0.5 พ23104 พลศึกษา6 
 (วอลเลย์บอล 2) 

0.5 

ศ21101 ศิลปะ1 1.0 ศ21102 ศิลปะ2 1.0 ศ22101 ศิลปะ3 1.0 ศ22102 ศิลปะ4 1.0 ศ23101 ศิลปะ5 1.0 ศ23102 ศิลปะ6 1.0 
ง21101 การงานอาชีพ1        1.0         ง22101 การงานอาชีพ2  1.0     ง23101 การงานอาชีพ3  1.0 
อ21101 อังกฤษ1 1.5 อ21102 อังกฤษ2 1.5 อ22101 อังกฤษ3 1.5 อ22102 อังกฤษ 4 1.5 อ23101 อังกฤษ 5 1.5 อ23102 อังกฤษ 6 1.5 
รวม นก.วิชาพื้นฐาน 11 รวม นก.วิชาพื้นฐาน 11 รวม นก.วิชาพื้นฐาน 11 รวม นก.วิชาพื้นฐาน 11 รวม นก.วิชาพื้นฐาน 11 รวม นก.วิชาพื้นฐาน 11 
รวม คาบวิชาพ้ืนฐาน 22 รวม คาบวิชาพ้ืนฐาน 22 รวม คาบวิชาพ้ืนฐาน 22 รวม คาบวิชาพ้ืนฐาน 22 รวม คาบวิชาพ้ืนฐาน 22 รวม คาบวิชาพ้ืนฐาน 22 
วิชาเพิ่มเติม  วิชาเพิ่มเติม  วิชาเพิ่มเติม  วิชาเพิ่มเติม  วิชาเพิ่มเติม  วิชาเพิ่มเติม  
ว20241คอมพิวเตอร์1 1.0 ว20242คอมพิวเตอร์2 1.0 I20201 การศึกษาค้นคว้า

และสร้างองค์ความรู้(IS-1) 
1.5  I20202การสื่อสารและ

การนำเสนอ (IS-2) 
1.5 I20203กิจกรรมโครงงาน

เพื่อสาธารณประโยชน์(IS-3) 
0.0 

(2คาบ) 
ง20212งานช่างพื้นฐาน 1.0 

จ20213 ภาษาจีน1 0.5 จ20214 ภาษาจีน2 0.5 จ20215 ภาษาจีน3 0.5 จ20216 ภาษาจีน4 0.5 จ20217 ภาษาจีน5 0.5 จ20218 ภาษาจีน6 0.5 
ส21231หน้าท่ี1(คสช) 0.5 ส21232หน้าท่ี2(คสช) 0.5 ส22233หน้าท่ี 3(คสช) 0.5 ส22234หน้าท่ี 4(คสช) 0.5 ส23235หน้าท่ี5(คสช) 0.5 ส23236หน้าท่ี 6(คสช) 0.5 



โครงสร้างเวลาเรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560)ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551   
โรงเรียนโนนสูงพิทยาคาร  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 20 

พัฒนาปี พ.ศ. 2563    
ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 (2562) ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2 (2563) ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 (2564) 

ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 
รายวิชา นก. รายวิชา นก. รายวิชา นก. รายวิชา นก. รายวิชา นก. รายวิชา นก. 

เลือกเพิ่มเติมอิสระ 1.0 เลือกเพิ่มเติมอิสระ 1.0   ศ22201สีสรรแห่งชีวิต 0.5 ว23241การสร้างงาน
ด้วยคอมพิวเตอร์1 

1.0 ว23242การสร้างงาน
ด้วยคอมพิวเตอร์ 

1.0 

รวม นก.วิชาเพิ่มเติม 3.0 รวม นก.วิชาเพิ่มเติม 3.0 รวม นก.วิชาเพิ่มเติม 2.5 รวม นก.วิชาเพิ่มเติม 3.0 รวม นก.วิชาเพิ่มเติม 2.0 รวม นก.วิชาเพิ่มเติม 3.0 
รวม คาบวิชาเพ่ิมเติม 6  รวม คาบวิชาเพิ่มเติม 6  รวม คาบวิชาเพิ่มเติม 5  รวม คาบวิชาเพิ่มเติม 6  รวม คาบวิชาเพิ่มเติม 4  รวม คาบวิชาเพิ่มเติม 6 
รวม นก.ท้ังหมด 14.0 รวม นก.ท้ังหมด 14.0 รวม นก.ท้ังหมด 13.5 รวม นก.ท้ังหมด 14.0 รวม นก.ท้ังหมด 13.0 รวม นก.ท้ังหมด 14.0 
รวมคาบวิชาท้ังหมด 27 รวมคาบวิชาท้ังหมด 27 รวมคาบวิชาท้ังหมด 26 รวมคาบวิชาท้ังหมด 27 รวมคาบวิชาท้ังหมด 27 รวมคาบวิชาท้ังหมด 27 
-แนะแนว 1 -แนะแนว 1 -แนะแนว 1 -แนะแนว 1 -แนะแนว 1 -แนะแนว 1 
    คาบอิสระ 1       
-ลูกเสือ/กิจกรรมเพื่อสังคมฯ 1 -ลูกเสือ/กิจกรรมเพื่อสังคมฯ 1 -ลูกเสือ/กิจกรรมเพื่อสังคมฯ 1 -ลูกเสือ/กิจกรรมเพื่อสังคมฯ 1 -ลูกเสือ/กิจกรรมเพื่อสังคมฯ 1 -ลูกเสือ/กิจกรรมเพื่อสังคมฯ 1 
-กิจกรรมชุมนุม 1  -กิจกรรมชุมนุม 1  -กิจกรรมชุมนุม 1  -กิจกรรมชุมนุม 1  -กิจกรรมชุมนุม 1  -กิจกรรมชุมนุม 1  
-กิจกรรมลดเวลาเรียนฯ 5 -กิจกรรมลดเวลาเรียนฯ 5 -กิจกรรมลดเวลาเรียนฯ 5 -กิจกรรมลดเวลาเรียนฯ 5 -กิจกรรมลดเวลาเรียนฯ 5 -กิจกรรมลดเวลาเรียนฯ 5 
รวมเวลาเรียนคาบ/
สัปดาห ์

35 รวมเวลาเรียนคาบ/สัปดาห์ 35 รวมเวลาเรียนคาบ/สัปดาห ์ 35 รวมเวลาเรียนคาบ/สัปดาห ์ 35 รวมเวลาเรียนคาบ/สัปดาห ์ 35 รวมเวลาเรียนคาบ/สัปดาห ์ 35 

หมายเหตุ : 1. เพ่ิมวิชาหน้าท่ีพลเมืองในหลักสูตรสถานศกึษา โดยจัดเป็นวิชาเพ่ิมเติมในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ(วัดผลรายวิชาเพ่ิมเติมหน้าที่พลเมือง ตัดเกรด 0-4โดยครูประจำชั้น)  
                  แต่เป็นกิจกรรม/โครงการ/โครงงานหรือวิถิชีวิตประจำวันในไม่มีเรียนในชั่วโมง 
   2. คาบอิสระหน้าที่พลเมืองให้จัดเป็นคาบคู่ต่อรายวิชา วิทย์เทคโนโลยี 
   3. รายวิชาพ้ืนฐาน 66 หน่วยกิต  และ รายวิชาเพ่ิมเติม 16.5 หน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร 82.5 หน่วยกิต 
 
 
 
 
 
 



 
 

วิชาเพ่ิมเติม ม.1 
ภาคเรียนที่ 1-2  ปีการศึกษา 2562   

โรงเรียนโนนสูงพิทยาคาร  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 
------------------------ 

 
ที ่ รหัสวิชา ชื่อวิชา จำนวน(คน) หมายเหตุ 

1.  ท20201 เสริมทักษะการอ่านคิดและเขียน 
ภาษาไทย 

20 ครูจารุมาส 

2.  ค20207 คณิต-แบบสะเต็ม 1 20 ครูถนอมจิตร 
3.  ว20208 วิทย์-แบบสะเต็ม 1 20 ครูสุมาลี/ครูไพบูลย์ 
4.  อ20206 อังกฤษเพ่ิมเติม 20 ครูกรรณิกา 
5.  พ20212 กีฬาฟุตซอล 20 ครูภราดร 
6.  พ20204 กีฬาตะกร้อ 20 ครูยุพารัตน์ 
7.  ศ20201 นาฏศิลป์ 1 20 ครูปาริชาติ 
8.  ศ20203 ดนตรีไทย 20 ครูธวัชชัย 
9.  ศ20207 ดนตรีพื้นบ้าน 20 ครูวิษณุ 

 
    นักเรียนเลือกได้ภาคเรียนละ 1 รายวิชา  ห้ามซ้ำรายวิชาเดิม 
 
 
 
 
 
 



โครงสร้างเวลาเรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560)ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551   
โรงเรียนโนนสูงพิทยาคาร  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 20 

พัฒนาปี พ.ศ. 2563   (แผนการเรียนวิทย์-คณิต)  ห้องพิเศษ 
ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4 ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5 ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6 

ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 
รายวิชา นก. รายวิชา นก. รายวิชา นก. รายวิชา นก. รายวิชา นก. รายวิชา นก. 

วิชาพ้ืนฐาน  วิชาพ้ืนฐาน  วิชาพ้ืนฐาน  วิชาพ้ืนฐาน  วิชาพ้ืนฐาน  วิชาพ้ืนฐาน  
ท31101ภาษาไทย1 1.0 ท31102ภาษาไทย2 1.0 ท32101ภาษาไทย3 1.0 ท32102ภาษาไทย4 1.0 ท33101ภาษาไทย5 1.0 ท33102ภาษาไทย6 1.0 
ค31101คณิตศาสตร์1 1.5 ค31102คณิตศาสตร์2 1.5 ค32101คณิตศาสตร์3 1.5 ค32102คณิตศาสตร์4 1.5  0  0 
ว31101วิทย์ชีวภาพ 1.5 ว31102เทคโนโลย ี

(วิทยาการคำนวณ) 
1.0 ว32101วิทย์กายภาพ 1.5 ศ32101ศิลปะ1 1.0 ว33101วิทย์โลกและ

อวกาศ 
1.0 ง33101การงานอาชีพ 1.0 

ส31101สังคมศึกษา1 
        

1.0 ส31103สังคมศึกษา2 
  

1.0 ส32101สังคมศึกษา3 
  

1.0 ส32103สังคมศึกษา4 
  

1.0 ส33101สังคมศึกษา5 
  

1.0 ส33104สังคมศึกษา6 
  

1.0 

ส31102ประวัติศาสตร์ไทย1 0.5 ส31104ประวัติศาสตร์ไทย2 0.5 ส32102ประวัติศาสตร์ไทย3 0.5 ส32104ประวัติศาสตร์ไทย4 0.5  0  0 
พ31101สุขฯพลฯ1 0.5 พ31102สุขฯพลฯ2 0.5 พ32101สุขฯพลฯ3 0.5 พ32102สุขฯพลฯ4 0.5 พ33101สุขฯพลฯ5 0.5 พ33102สุขฯพลฯ6 0.5 
ง31101การงานอาชีพ 1.0 ศ31101ศิลปะ1 1.0  0 ง32101การงานอาชีพ 1.0 ว33102เทคโนโลย ี

(การออกแบบฯ)  
1.0 ศ33101ศิลปะ1 1.0 

อ31101อังกฤษ1 1.0 อ31102อังกฤษ2 1.0 อ32101อังกฤษ3 1.0 อ32102อังกฤษ4 1.0 อ33101อังกฤษ5 1.0 อ33102อังกฤษ6 1.0 
รวม นก.วิชาพื้นฐาน 8.0 รวม นก.วิชาพื้นฐาน 7.5 รวม นก.วิชาพื้นฐาน 7.0 รวม นก.วิชาพื้นฐาน 7.5 รวม นก.วิชาพื้นฐาน 5.5 รวม นก.วิชาพื้นฐาน 5.5 
รวม คาบวิชาพ้ืนฐาน 16 รวม คาบวิชาพ้ืนฐาน 15 รวม คาบวิชาพ้ืนฐาน 14 รวม คาบวิชาพ้ืนฐาน 15 รวม คาบวิชาพ้ืนฐาน 11 รวม คาบวิชาพ้ืนฐาน 11 
วิชาเพิ่มเติม  วิชาเพิ่มเติม  วิชาเพิ่มเติม  วิชาเพิ่มเติม  วิชาเพิ่มเติม  วิชาเพิ่มเติม  
ว31201 ฟิสิกส์1 1.5 ว31202 ฟิสิกส์2 1.5 ว32203 ฟิสิกส์3 1.5 ว32204 ฟิสิกส์4 1.5 ว33205 ฟิสิกส์5 1.5 ว33206 ฟิสิกส์6 1.5 
ว31221 เคมี1 1.5 ว31222 เคมี2 1.5 ว32223เคมี3 1.5 ว32224 เคมี4 1.0 ว33225 เคมี5 1.5   
ว31241ชีววิทยา1 1.0 ว31242ชีววิทยา2 1.5 ว32243ชีววิทยา3 1.5 ว32244ชีววิทยา4 1.5 ว33245ชีววิทยา5 1.5 ว33246ชีววิทยา6 1.5 
  อ30201การอ่านเชิง    

          วิเคราะห์1 
1.0   อ30202การอ่านเชิง    

          วิเคราะห์2 
1.0 อ30203การอ่านเชิง    

          วิเคราะห์3 
1.0 อ30204การอ่านเชิง    

          วิเคราะห์4 
1.0 

ค31201คณิตฯเพ่ิมเติม1 1.5 ค31202คณิตฯเพ่ิมเติม2 1.5 ค32203คณิตฯเพ่ิมเติม3 1.5 ค32204คณิตฯเพ่ิมเติม4 1.5 ค33205คณิตฯเพ่ิมเติม5 1.5 ค33206คณิตฯเพ่ิมเติม6 1.5 
จ31201ภาษาจีน1 0.5 จ31202ภาษาจีน2 0.5 จ32203ภาษาจีน3 0.5 จ32204ภาษาจีน4 0.5 จ33205ภาษาจีน5 0.5 จ33206ภาษาจีน6 0.5 



โครงสร้างเวลาเรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560)ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551   
โรงเรียนโนนสูงพิทยาคาร  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 20 

พัฒนาปี พ.ศ. 2563  (แผนการเรียนวิทย์-คณิต) ห้องพิเศษ 
ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4 ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5 ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6 

ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 
รายวิชา นก. รายวิชา นก. รายวิชา นก. รายวิชา นก. รายวิชา นก. รายวิชา นก. 

ว30282 STEM 
Education 

1.0   I30201 (IS-1)การศึกษา
ค้าคว้าและสร้างองค์ความรู ้

1.5 I30202(IS-2) การสื่อสาร
และการนำเสนอ 

1.5 ว30261โลกดาราศาสตร์ฯ1 1.0 ว30262โลกดาราศาสตร์ฯ2 1.0 

ว30283 
Coding&Robotting 

1.0   ว30281โครงงานวิทย์ 1.0   I30203(IS-3)กิจกรรม
โครงงานเพ่ือสาธารณฯ 

0.0 
(2คาบ) 

อ30210อังกฤษเพ่ือ
ประกอบอาชีพ 

1.0 

  ส30231หน้าท่ีพลเมือง 
           (คสช.) 

0.5   ส30232หน้าท่ีพลเมือง 
           (คสช.) 

0.5 ส30233หน้าท่ีพลเมือง 
           (คสช.) 

0.5 ส30234หน้าท่ีพลเมือง 
           (คสช.) 

0.5 

          ง30295 เบเกอรีเพื่อ
อาชีพ 

2.0 

รวม นก.วิชาเพิ่มเติม 8.0 รวม นก.วิชาเพิ่มเติม 8.0 รวม นก.วิชาเพิ่มเติม 9.0 รวม นก.วิชาเพิ่มเติม 9.0 รวม นก.วิชาเพิ่มเติม 9.0 รวม นก.วิชาเพิ่มเติม 10.5 
รวม คาบวิชาเพ่ิมเติม 16  รวม คาบวิชาเพิ่มเติม 16  รวม คาบวิชาเพิ่มเติม  18  รวม คาบวิชาเพิ่มเติม 18  รวม คาบวิชาเพิ่มเติม 20  รวม คาบวิชาเพิ่มเติม 21 
รวม นก.ท้ังหมด 16.0 รวม นก.ท้ังหมด 15.5 รวม นก.ท้ังหมด 16.0 รวม นก.ท้ังหมด 16.5 รวม นก.ท้ังหมด 14.5 รวม นก.ท้ังหมด 16.0 
รวมคาบวิชาท้ังหมด 32 รวมคาบวิชาท้ังหมด 31 รวมคาบวิชาท้ังหมด 32 รวมคาบวิชาท้ังหมด 33 รวมคาบวิชาท้ังหมด 31 รวมคาบวิชาท้ังหมด 32 
  -คาบอิสระ 1     -คาบอิสระ 1   
-แนะแนว 1   -แนะแนว 1   -แนะแนว 1   -แนะแนว 1   -แนะแนว 1   -แนะแนว 1   
-กิจกรรมเพื่อสังคมฯ 1   -กิจกรรมเพื่อสังคมฯ 1   -กิจกรรมเพื่อสังคมฯ 1   -กิจกรรมเพื่อสังคมฯ 0  -กิจกรรมเพื่อสังคมฯ 1   -กิจกรรมเพื่อสังคมฯ 1   
-กิจกรรมชุมนุม 1   -กิจกรรมชุมนุม 1   -กิจกรรมชุมนุม 1   -กิจกรรมชุมนุม 1   -กิจกรรมชุมนุม 1   -กิจกรรมชุมนุม 1   
รวมเวลาเรียน/สัปดาห ์ 35   รวมเวลาเรียน/สัปดาห ์ 35   รวมเวลาเรียน/สัปดาห ์ 35   รวมเวลาเรียน/สัปดาห ์ 35   รวมเวลาเรียน/สัปดาห ์ 35   รวมเวลาเรียน/สัปดาห ์ 35   

 
หมายเหตุ : 1.วิชาหน้าที่พลเมือง ม.ปลาย ใช้รูปแบบที่ 1  โดยจัดเป็นรายวิชาเพิ่มเติมในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ (วัดผลรายวิชาเพิ่มเติมหน้าที่พลเมืองเกรด 0-4)                    
              2. ม.ปลาย เรียนรายวิชาพื้นฐาน 41 หน่วยกิต  รายวิชาเพิ่มเติม 53.5 หน่วยกิต  รวมตลอดหลักสูตร 94.5 หน่วยกิต 
     3. คาบอิสระ สามารถนำไปบริหารจัดการจัดการเรียนการสอนในกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่คาบการสอนของครูต่ำกว่าเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ.กำหนด โดยเพิ่มรายวิชาเพิ่มเติม  
 



โครงสร้างเวลาเรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560)ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551   
โรงเรียนโนนสูงพิทยาคาร  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 20 

พัฒนาปี พ.ศ. 2563    (แผนการเรียนวิทย์-คณิต)  ห้องปกติ 
ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4 ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5 ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6 

ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 
รายวิชา นก. รายวิชา นก. รายวิชา นก. รายวิชา นก. รายวิชา นก. รายวิชา นก. 

วิชาพ้ืนฐาน  วิชาพ้ืนฐาน  วิชาพ้ืนฐาน  วิชาพ้ืนฐาน  วิชาพ้ืนฐาน  วิชาพ้ืนฐาน  
ท31101ภาษาไทย1 1.0 ท31102ภาษาไทย2 1.0 ท32101ภาษาไทย3 1.0 ท32102ภาษาไทย4 1.0 ท33101ภาษาไทย5 1.0 ท33102ภาษาไทย6 1.0 
ค31101คณิตศาสตร์1 1.5 ค31102คณิตศาสตร์2 1.5 ค32101คณิตศาสตร์3 1.5 ค32102คณิตศาสตร์4 1.5  0  0 
ว31101วิทย์ชีวภาพ 1.5 ว31102เทคโนโลย ี

(วิทยาการคำนวณ) 
1.0 ว32101วิทย์กายภาพ 1.5 ศ32101ศิลปะ1 1.0 ว33101วิทย์โลกและ

อวกาศ 
1.0 ง33101การงานอาชีพ 1.0 

ส31101สังคมศึกษา1 
        

1.0 ส31103สังคมศึกษา2 
  

1.0 ส32101สังคมศึกษา3 
  

1.0 ส32103สังคมศึกษา4 
  

1.0 ส33101สังคมศึกษา5 
  

1.0 ส33104สังคมศึกษา6 
  

1.0 

ส31102ประวัติศาสตร์ไทย1 0.5 ส31105ประวัติศาสตร์ไทย

2 
0.5 ส32102ประวัติศาสตร์ไทย3 0.5 ส32105ประวัติศาสตร์ไทย4 0.5  0  0 

พ31101สุขฯพลฯ1 0.5 พ31102สุขฯพลฯ2 0.5 พ32101สุขฯพลฯ3 0.5 พ32102สุขฯพลฯ4 0.5 พ33101สุขฯพลฯ5 0.5 พ33102สุขฯพลฯ6 0.5 
ง31101การงานอาชีพ 1.0 ศ31101ศิลปะ1 1.0  0 ง32101การงานอาชีพ 1.0 ว33102เทคโนโลย ี

(การออกแบบฯ)  
1.0 ศ33101ศิลปะ1 1.0 

อ31101อังกฤษ1 1.0 อ31102อังกฤษ2 1.0 อ32101อังกฤษ3 1.0 อ32102อังกฤษ4 1.0 อ33101อังกฤษ5 1.0 อ33102อังกฤษ6 1.0 
            
รวม นก.วิชาพื้นฐาน 8.0 รวม นก.วิชาพื้นฐาน 7.5 รวม นก.วิชาพื้นฐาน 7.0 รวม นก.วิชาพื้นฐาน 7.5 รวม นก.วิชาพื้นฐาน 5.5 รวม นก.วิชาพื้นฐาน 5.5 
รวม คาบวิชาพ้ืนฐาน 16 รวม คาบวิชาพ้ืนฐาน 15 รวม คาบวิชาพ้ืนฐาน 14 รวม คาบวิชาพ้ืนฐาน 15 รวม คาบวิชาพ้ืนฐาน 11 รวม คาบวิชาพ้ืนฐาน 11 
วิชาเพิ่มเติม  วิชาเพิ่มเติม  วิชาเพิ่มเติม  วิชาเพิ่มเติม  วิชาเพิ่มเติม  วิชาเพิ่มเติม  
ว31201 ฟิสิกส์1 1.5 ว31202 ฟิสิกส์2 1.5 ว32203 ฟิสิกส์3 1.5 ว32204 ฟิสิกส์4 1.5 ว33205 ฟิสิกส์5 1.5 ว33206 ฟิสิกส์6 1.5 
ว31221 เคมี1 1.5 ว31222 เคมี2 1.5 ว32223เคมี3 1.5 ว32224 เคมี4 1.0 ว33225 เคมี5 1.5   
ว31241ชีววิทยา1 1.0 ว31242ชีววิทยา2 1.5 ว32243ชีววิทยา3 1.5 ว32244ชีววิทยา4 1.5 ว33245ชีววิทยา5 1.5 ว33246ชีววิทยา6 1.5 
  อ30201การอ่านเชิง    

          วิเคราะห์1 
1.0   อ30202การอ่านเชิง    

          วิเคราะห์2 
1.0 อ30203การอ่านเชิง    

          วิเคราะห์3 
1.0 อ30204การอ่านเชิง    

          วิเคราะห์4 
1.0 



ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4 ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5 ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6 
ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 

รายวิชา นก. รายวิชา นก. รายวิชา นก. รายวิชา นก. รายวิชา นก. รายวิชา นก. 
ค31201คณิตฯเพ่ิมเติม1 1.5 ค31202คณิตฯเพิ่มเติม2 1.5 ค32203คณิตฯเพ่ิมเติม3 1.5 ค32204คณิตฯเพ่ิมเติม4 1.5 ค33205คณิตฯเพ่ิมเติม5 1.5 ค33206คณิตฯเพ่ิมเติม6 1.5 
จ31201ภาษาจีน1 0.5 จ31202ภาษาจีน2 0.5 จ32203ภาษาจีน3 0.5 จ32204ภาษาจีน4 0.5 จ33205ภาษาจีน5 0.5 จ33206ภาษาจีน6 0.5 



โครงสร้างเวลาเรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560)ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551   
โรงเรียนโนนสูงพิทยาคาร  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 20 

พัฒนาปี พ.ศ. 2563    (แผนการเรียนวิทย์-คณิต) ห้องปกติ 
ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4 ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5 ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6 

ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 
รายวิชา นก. รายวิชา นก. รายวิชา นก. รายวิชา นก. รายวิชา นก. รายวิชา นก. 

    I30201 (IS-1)การศึกษา
ค้าคว้าและสร้างองค์ความรู ้

1.5 I30202(IS-2) การสื่อสาร
และการนำเสนอ 

1.5 ว30261โลกดาราศาสตร์ฯ1 1.0 ว30262โลกดาราศาสตร์ฯ2 1.0 

    ว30281โครงงานวิทย์ 1.0   I30203(IS-3)กิจกรรม
โครงงานเพ่ือสาธารณฯ 

0.0 
(2คาบ) 

อ30210อังกฤษเพ่ือ
ประกอบอาชีพ 

1.0 

  ส30231หน้าท่ีพลเมือง 
           (คสช.) 

0.5   ส30232หน้าท่ีพลเมือง 
           (คสช.) 

0.5 ส30233หน้าท่ีพลเมือง 
           (คสช.) 

0.5 ส30234หน้าท่ีพลเมือง 
           (คสช.) 

0.5 

          ง30295 เบเกอรีเพื่อ
อาชีพ 

2.0 

รวม นก.วิชาเพิ่มเติม 6.0 รวม นก.วิชาเพิ่มเติม 8.0 รวม นก.วิชาเพิ่มเติม 9.0 รวม นก.วิชาเพิ่มเติม 9.0 รวม นก.วิชาเพิ่มเติม 9.0 รวม นก.วิชาเพิ่มเติม 10.5 
รวม คาบวิชาเพ่ิมเติม 12  รวม คาบวิชาเพิ่มเติม 16  รวม คาบวิชาเพิ่มเติม  18  รวม คาบวิชาเพิ่มเติม 18  รวม คาบวิชาเพิ่มเติม 20  รวม คาบวิชาเพิ่มเติม 21 
รวม นก.ท้ังหมด 14.0 รวม นก.ท้ังหมด 15.5 รวม นก.ท้ังหมด 16.0 รวม นก.ท้ังหมด 16.5 รวม นก.ท้ังหมด 14.5 รวม นก.ท้ังหมด 16.0 
รวมคาบวิชาท้ังหมด 28 รวมคาบวิชาท้ังหมด 31 รวมคาบวิชาท้ังหมด 32 รวมคาบวิชาท้ังหมด 33 รวมคาบวิชาท้ังหมด 31 รวมคาบวิชาท้ังหมด 32 
-คาบอิสระ 4 -คาบอิสระ 1     -คาบอิสระ 1   
-แนะแนว 1   -แนะแนว 1   -แนะแนว 1   -แนะแนว 1   -แนะแนว 1   -แนะแนว 1   
-กิจกรรมเพื่อสังคมฯ 1   -กิจกรรมเพื่อสังคมฯ 1   -กิจกรรมเพื่อสังคมฯ 1   -กิจกรรมเพื่อสังคมฯ 0  -กิจกรรมเพื่อสังคมฯ 1   -กิจกรรมเพื่อสังคมฯ 1   
-กิจกรรมชุมนุม 1   -กิจกรรมชุมนุม 1   -กิจกรรมชุมนุม 1   -กิจกรรมชุมนุม 1   -กิจกรรมชุมนุม 1   -กิจกรรมชุมนุม 1   
รวมเวลาเรียน/สัปดาห ์ 35   รวมเวลาเรียน/สัปดาห ์ 35   รวมเวลาเรียน/สัปดาห ์ 35   รวมเวลาเรียน/สัปดาห ์ 35   รวมเวลาเรียน/สัปดาห ์ 35   รวมเวลาเรียน/สัปดาห ์ 35   

 
หมายเหตุ : 1.วิชาหน้าที่พลเมือง ม.ปลาย ใช้รูปแบบที่ 1  โดยจัดเป็นรายวิชาเพิ่มเติมในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ (วัดผลรายวิชาเพิ่มเติมหน้าที่พลเมืองเกรด 0-4) 
              2. ม.ปลาย เรียนรายวิชาพื้นฐาน 41 หน่วยกิต  รายวิชาเพิ่มเติม 51.5.5 หน่วยกิต  รวมตลอดหลักสูตร 92.5 หน่วยกิต 
     3. คาบอิสระ สามารถนำไปบริหารจัดการจัดการเรียนการสอนในกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่คาบการสอนของครูต่ำกว่าเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ.กำหนด โดยเพิ่มรายวิชาเพิ่มเติม  
 



โครงสร้างเวลาเรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560)ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551   
โรงเรียนโนนสูงพิทยาคาร  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 20 

พัฒนาปี พ.ศ. 2563    (แผนการเรียนทั่วไป –ภาษา- พลศึกษา) 
ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4 ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5 ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6 

ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 
รายวิชา นก. รายวิชา นก. รายวิชา นก. รายวิชา นก. รายวิชา นก. รายวิชา นก. 

วิชาพ้ืนฐาน  วิชาพ้ืนฐาน  วิชาพ้ืนฐาน  วิชาพ้ืนฐาน  วิชาพ้ืนฐาน  วิชาพ้ืนฐาน  
ท31101ภาษาไทย1 1.0 ท31102ภาษาไทย2 1.0 ท32101ภาษาไทย3 1.0 ท32102ภาษาไทย4 1.0 ท33101ภาษาไทย5 1.0 ท33102ภาษาไทย6 1.0 
ค31103คณิตศาสตร์1 1.5 ค31104คณิตศาสตร์2 1.5 ค32103คณิตศาสตร์3 1.5 ค32104คณิตศาสตร์4 1.5  0  0 
ว31101วิทย์ชีวภาพ 1.5 ว31102เทคโนโลย ี

(วิทยาการคำนวณ) 
1.0 ว32101วิทย์กายภาพ 1.5 ศ32101ศิลปะ1 1.0 ว33101วิทย์โลกและ

อวกาศ 
1.0 ง33101การงานอาชีพ 1.0 

ส31101สังคมศึกษา1 
        

1.0 ส31103สังคมศึกษา2 
  

1.0 ส32101สังคมศึกษา3 
  

1.0 ส32103สังคมศึกษา4 
  

1.0 ส33101สังคมศึกษา5 
  

1.0 ส33104สังคมศึกษา6 
  

1.0 

ส31102ประวัติศาสตร์ไทย1 0.5 ส31105ประวัติศาสตร์ไทย

2 
0.5 ส32102ประวัติศาสตร์ไทย3 0.5 ส32105ประวัติศาสตร์ไทย4 0.5  0  0 

พ31101สุขฯพลฯ1 0.5 พ31102สุขฯพลฯ2 0.5 พ32101สุขฯพลฯ3 0.5 พ32102สุขฯพลฯ4 0.5 พ33101สุขฯพลฯ5 0.5 พ33102สุขฯพลฯ6 0.5 
ง31101การงานอาชีพ 1.0 ศ31101ศิลปะ1 1.0  0 ง32101การงานอาชีพ 1.0 ว33102เทคโนโลย ี

(การออกแบบฯ)  
1.0 ศ33101ศิลปะ1 1.0 

อ31101อังกฤษ1 1.0 อ31102อังกฤษ2 1.0 อ32101อังกฤษ3 1.0 อ32102อังกฤษ4 1.0 อ33101อังกฤษ5 1.0 อ33102อังกฤษ6 1.0 
รวม นก.วิชาพื้นฐาน 8.0 รวม นก.วิชาพื้นฐาน 7.5 รวม นก.วิชาพื้นฐาน 7.0 รวม นก.วิชาพื้นฐาน 7.5 รวม นก.วิชาพื้นฐาน 5.5 รวม นก.วิชาพื้นฐาน 5.5 
รวม คาบวิชาพ้ืนฐาน 16 รวม คาบวิชาพ้ืนฐาน 15 รวม คาบวิชาพ้ืนฐาน 14 รวม คาบวิชาพ้ืนฐาน 15 รวม คาบวิชาพ้ืนฐาน 11 รวม คาบวิชาพ้ืนฐาน 11 
วิชาเพิ่มเติม  วิชาเพิ่มเติม  วิชาเพิ่มเติม  วิชาเพิ่มเติม  วิชาเพิ่มเติม  วิชาเพิ่มเติม  
  ส30231หน้าท่ีพลเมือง 

           (คสช.) 
0.5   ส30232หน้าท่ีพลเมือง 

           (คสช.) 
0.5 ส30233หน้าท่ีพลเมือง 

           (คสช.) 
0.5 ส30234หน้าท่ีพลเมือง 

           (คสช.) 
0.5 

ง30201การค้นคว้าและ  
  เขียนรายงาน 

0.5     I30202(IS-2) การสื่อสาร
และการนำเสนอ 

1.5 I30203(IS-3)กิจกรรม
โครงงานเพ่ือสาธารณฯ 

0.0 
(2คาบ) 

อ30210อังกฤษเพ่ือ
ประกอบอาชีพ 

1.0 

อ30207อังกฤษฟัง-พูด 1.0 อ30201การอ่านเชิง    
          วิเคราะห์1 

1.0 I30201 (IS-1)การศึกษา
ค้าคว้าและสร้างองค์ความรู ้

1.5 อ30202การอ่านเชิง    
          วิเคราะห์2 

1.0 อ30203การอ่านเชิง    
          วิเคราะห์3 

1.0 อ30204การอ่านเชิง    
          วิเคราะห์4 

1.0 



ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4 ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5 ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6 
ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 

รายวิชา นก. รายวิชา นก. รายวิชา นก. รายวิชา นก. รายวิชา นก. รายวิชา นก. 
ง30241เทคโนโลยี

สารสนเทศและคอมพิวเตอร ์
1.0 ง30242การใช้คอมฯใน

การประมวลคำ 
1.0 ง30243ระบบห้องสมุด

อัตโนมัติ 
1.0 ง30244การจัดการฐาน 

          ข้อมูล 
1.0 ง30245ระบบสื่อสาร

ข้อมูลและเครือข่ายฯ 
1.0 ง30246คอมฯสร้างสรรค์ 1.0 

  



 
โครงสร้างเวลาเรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551   

โรงเรียนโนนสูงพิทยาคาร  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 20 
พัฒนาปี พ.ศ. 2563    (แผนการเรียนทั่วไป –ภาษาจีน) 

ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4 ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5 ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6 
ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 

รายวิชา นก. รายวิชา นก. รายวิชา นก. รายวิชา นก. รายวิชา นก. รายวิชา นก. 
จ31203เสริมทักษะ 
         ภาษาจีน 1 

2.0 จ31205เสริมทักษะ 
         ภาษาจีน 2 

2.0 จ32203เสริมทักษะ 
         ภาษาจีน 3 

2.0 จ32205เสริมทักษะ 
         ภาษาจีน 4 

2.0 จ33203 ภาษาจีน 
           สู่สากล 1 

2.0 จ33205 ภาษาจีน 
            สู่สากล 2 

2.0 

จ31204ภาษาจีน 
         สู่มาตรฐาน 1 

2.0 จ31206 ภาษาจีน 
         สู่มาตรฐาน 2 

1.0 จ32204 ภาษาจีน 
         สู่มาตรฐาน 3 

2.0 จ32206ภาษาจีน 
       สู่มาตรฐาน 4 

1.0 จ33204 ภาษาจีน 
         สู่มาตรฐาน 5 

2.0 จ33206 ภาษาจีน 
           สู่มาตรฐาน 6 

1.0 

  จ31207 ภูมิศาสตร์ 
        ประเทศจีน 

1.0   จ32207วัฒนธรรม 
        ประเทศจีน 

1.0   จ33207 ประวัติศาสตร์ 
            ประเทศจีน 

1.0 

ง30292 โครงงานอาชีพ 1.5   ง30293 การแปรรูป
อาหารเบื้องต้น 

1.5   ง30294 ช่างเบเกอรี
เบื้องต้น 

1.5 ง30295 เบเกอรีเพื่อ
อาชีพ 

2.0 

รวม นก.วิชาเพิ่มเติม 8.0 รวม นก.วิชาเพิ่มเติม 6.5 รวม นก.วิชาเพิ่มเติม 8.0 รวม นก.วิชาเพิ่มเติม 8.0 รวม นก.วิชาเพิ่มเติม 8.0 รวม นก.วิชาเพิ่มเติม 9.5 
รวม คาบวิชาเพ่ิมเติม 16  รวม คาบวิชาเพิ่มเติม 13  รวม คาบวิชาเพิ่มเติม 16  รวม คาบวิชาเพิ่มเติม 16  รวม คาบวิชาเพิ่มเติม 16  รวม คาบวิชาเพิ่มเติม 19 
รวม นก.ท้ังหมด 16.0 รวม นก.ท้ังหมด 14.0 รวม นก.ท้ังหมด 15.0 รวม นก.ท้ังหมด 15.5 รวม นก.ท้ังหมด 13.5 รวม นก.ท้ังหมด 15.0 
รวมคาบวิชาท้ังหมด 32 รวมคาบวิชาท้ังหมด 28 รวมคาบวิชาท้ังหมด 30 รวมคาบวิชาท้ังหมด 31 รวมคาบวิชาท้ังหมด 27 รวมคาบวิชาท้ังหมด 30 
  -คาบอิสระ 4 -คาบอิสระ 2 -คาบอิสระ 1 -คาบอิสระ 5 -คาบอิสระ 2 
-แนะแนว 1 ชม. -แนะแนว 1 ชม. -แนะแนว 1 ชม. -แนะแนว 1 ชม. -แนะแนว 1 ชม. -แนะแนว 1 ชม. 
-กิจกรรมเพื่อสังคมฯ 1 ชม. -กิจกรรมเพื่อสังคมฯ 1 ชม. -กิจกรรมเพื่อสังคมฯ 1 ชม. -กิจกรรมเพื่อสังคมฯ 1 ชม. -กิจกรรมเพื่อสังคมฯ 1 ชม. -กิจกรรมเพื่อสังคมฯ 1 ชม. 
-กิจกรรมชุมนุม 1 ชม. -กิจกรรมชุมนุม 1 ชม. -กิจกรรมชุมนุม 1 ชม. -กิจกรรมชุมนุม 1 ชม. -กิจกรรมชุมนุม 1 ชม. -กิจกรรมชุมนุม 1 ชม. 
รวมเวลาเรียน/สัปดาห ์ 35 ชม. รวมเวลาเรียน/สัปดาห ์ 35 ชม. รวมเวลาเรียน/สัปดาห ์ 35 ชม. รวมเวลาเรียน/สัปดาห ์ 35 ชม. รวมเวลาเรียน/สัปดาห ์ 35 ชม. รวมเวลาเรียน/สัปดาห ์ 35 ชม. 

 
หมายเหตุ : 1. วิชาหน้าที่พลเมือง ม.ปลาย ใช้รูปแบบที่ 1  โดยจัดเป็นรายวิชาเพิ่มเติมในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ (วัดผลรายวิชาเพิ่มเติมหน้าที่พลเมืองเกรด 0-4)               
              2. ม.ปลาย เรียนรายวิชาพื้นฐาน 41 หน่วยกิต  รายวิชาเพิ่มเติม 48.0 หน่วยกิต  รวมตลอดหลักสูตร 89.0 หน่วยกิต 
     3. คาบอิสระ สามารถนำไปบริหารจัดการจัดการเรียนการสอนในกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่คาบการสอนของครูต่ำกว่าเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ.กำหนด โดยเพิ่มรายวิชาเพิ่มเติม  



โครงสร้างเวลาเรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560)ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551   
โรงเรียนโนนสูงพิทยาคาร  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 20 

พัฒนาปี พ.ศ. 2563    (แผนการเรียนทั่วไป –พลศึกษา) 
ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4 ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5 ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6 

ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 
รายวิชา นก. รายวิชา นก. รายวิชา นก. รายวิชา นก. รายวิชา นก. รายวิชา นก. 

พ31211 ฟุตซอล 1 2.0 พ31214 ฟุตซอล 2 1.0 พ32211 บาสเกตบอล1  2.0 พ32214 บาสเกตบอล2 1.0 พ33211 แบดมินตัน1 1.0 พ33215 แบดมินตัน2 1.0 
พ31212 วอลเลย์บอล 1 1.0 พ31215 วอลเลย์บอล2 2.0 พ32212 ฟุตบอล 1 1.0 พ32215 ฟุตบอล2 2.0 พ33212 เซปักตะกร้อ1 1.0 พ33216 เซปักตะกร้อ2 1.0 
พ31213 เทเบิลเทนนิส1 1.0 พ31216 เทเบิลเทนนิส

2 
1.0 พ32213 วอลเลย์บอล 

            ชายหาด 1 
1.0 พ32216 วอลเลย์บอล 

            ชายหาด 2 
1.0 พ33213 แอโรบิก 1.0 พ33217 เปตอง 1.0 

        พ33214 แฮนด็บอล 1.0 พ33218 นันทนาการ 1.0 
ง30292 โครงงานอาชีพ 1.5   ง30293 การแปรรูป

อาหารเบื้องต้น 
1.5   ง30294 ช่างเบเกอรี

เบื้องต้น 
1.5 ง30295 เบเกอรีเพื่อ

อาชีพ 
2.0 

รวม นก.วิชาเพิ่มเติม 8.0 รวม นก.วิชาเพิ่มเติม 6.5 รวม นก.วิชาเพิ่มเติม 8.0 รวม นก.วิชาเพิ่มเติม 7.5 รวม นก.วิชาเพิ่มเติม 8.0 รวม นก.วิชาเพิ่มเติม 9.5 
รวม คาบวิชาเพ่ิมเติม 16  รวม คาบวิชาเพิ่มเติม 13  รวม คาบวิชาเพิ่มเติม 16  รวม คาบวิชาเพิ่มเติม 15  รวม คาบวิชาเพิ่มเติม 16  รวม คาบวิชาเพิ่มเติม 19 
รวม นก.ท้ังหมด 16.0 รวม นก.ท้ังหมด 14.0 รวม นก.ท้ังหมด 15.0 รวม นก.ท้ังหมด 15.0 รวม นก.ท้ังหมด 13.5 รวม นก.ท้ังหมด 15.0 
รวมคาบวิชาท้ังหมด 32 รวมคาบวิชาท้ังหมด 28 รวมคาบวิชาท้ังหมด 30 รวมคาบวิชาท้ังหมด 30 รวมคาบวิชาท้ังหมด 27 รวมคาบวิชาท้ังหมด 30 
  -คาบอิสระ 4 -คาบอิสระ 2 -คาบอิสระ 2 -คาบอิสระ 5 -คาบอิสระ 2 
-แนะแนว 1 ชม. -แนะแนว 1 ชม. -แนะแนว 1 ชม. -แนะแนว 1 ชม. -แนะแนว 1 ชม. -แนะแนว 1 ชม. 
-กิจกรรมเพื่อสังคมฯ 1 ชม. -กิจกรรมเพื่อสังคมฯ 1 ชม. -กิจกรรมเพื่อสังคมฯ 1 ชม. -กิจกรรมเพื่อสังคมฯ 1 ชม. -กิจกรรมเพื่อสังคมฯ 1 ชม. -กิจกรรมเพื่อสังคมฯ 1 ชม. 
-กิจกรรมชุมนุม 1 ชม. -กิจกรรมชุมนุม 1 ชม. -กิจกรรมชุมนุม 1 ชม. -กิจกรรมชุมนุม 1 ชม. -กิจกรรมชุมนุม 1 ชม. -กิจกรรมชุมนุม 1 ชม. 
รวมเวลาเรียน/สัปดาห ์ 35 ชม. รวมเวลาเรียน/สัปดาห ์ 35 ชม. รวมเวลาเรียน/สัปดาห ์ 35 ชม. รวมเวลาเรียน/สัปดาห ์ 35 ชม. รวมเวลาเรียน/สัปดาห ์ 35 ชม. รวมเวลาเรียน/สัปดาห ์ 35 ชม. 

 
หมายเหตุ : 1. วิชาหน้าที่พลเมือง ม.ปลาย ใช้รูปแบบที่ 1  โดยจัดเป็นรายวิชาเพิ่มเติมในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ (วัดผลรายวิชาเพิ่มเติมหน้าที่พลเมืองเกรด 0-4)                    
              2. ม.ปลาย เรียนรายวิชาพื้นฐาน 41 หน่วยกิต  รายวิชาเพิ่มเติม 48.0 หน่วยกิต  รวมตลอดหลักสูตร 89.0 หน่วยกิต 
     3. คาบอิสระ สามารถนำไปบริหารจัดการจัดการเรียนการสอนในกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่คาบการสอนของครูต่ำกว่าเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ.กำหนด โดยเพิ่มรายวิชาเพิ่มเติม  
 



เกณฑ์การจบหลักสูตร 
มัธยมศึกษาตอนต้น 

1. ผู้เรียนเรียนรายวิชาพื้นฐานและเพิ่มเติม โดยเป็นรายวิชาพื้นฐาน 66 หน่วยกิต และรายวิชาเพิ่มเติมตามที่สถานศึกษากำหนด 
2. ผู้เรียนต้องได้หน่วยกิตตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 77 หน่วยกิต  โดยเป็นรายวิชาพื้นฐาน 66 หน่วยกิต และเป็นรายวิชาเพิ่มเติมไม่น้อยกว่า 11 หน่วยกิต 
3. กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  ได้แก่ แนะแนว   ลูกเสือ-เนตรนารี  กิจกรรมชุมนุมและสาธารณประโยชน์    ตัดสินผ่าน 
4. การอ่านคิด วิเคราะห์และเขียน   ตัดสินผ่าน 

 

มัธยมศึกษาตอนปลาย 
1. ผู้เรียนเรียนรายวิชาพื้นฐานและเพิ่มเติม โดยเป็นรายวิชาพื้นฐาน 41 หน่วยกิต และรายวิชาเพิ่มเติมตามที่สถานศึกษากำหนด 
2. ผู้เรียนต้องได้หน่วยกติตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 77 หน่วยกิต  โดยเป็นรายวิชาพื้นฐาน 41 หน่วยกิต และเป็นรายวิชาเพิ่มเติมไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต 
3. กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  ได้แก่ แนะแนว   กิจกรรมชุมนุมและสาธารณประโยชน์    ตัดสินผ่าน 
4. การอ่านคิด วิเคราะห์และเขียน   ตัดสินผ่าน 

 
 
 
 


