
 
 
 

 
 
 

 
 

โครงสรางหลักสูตรสถานศึกษา 
โรงเรียนหนองปรือพทิยาคม พุทธศักราช 2564 

(ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช ๒๕๖๐) 
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากาญจนบุร ี
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โครงสรางหลักสูตร 
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
 
 

 
โครงสรางเวลาเรียน   หลักสูตรโรงเรียนหนองปรือพิทยาคม  พุทธศักราช ๒๕๖๔ 

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  (ม.๔ - ม.๖) 
 
 

ระดบัมัธยมศึกษาตอนปลาย ชั้นมธัยมศึกษาปท่ี ๔ ชั้นมธัยมศึกษาปท่ี ๕ ชั้นมธัยมศึกษาปท่ี ๖ รวม 
รายวิชา/กิจกรรม เวลาเรียน 

(หนวยกิต/ชม.) 
เวลาเรียน 

(หนวยกิต/ชม.) 
เวลาเรียน 

(หนวยกิต/ชม.) 
เวลาเรียน 

(หนวยกิต/ชม.) 
รายวิชาพื้นฐาน ๑๗.๐ (๖๘๐) ๑๔.๐ (๕๖๐) ๑๒.๐ (๔๘๐) ๔๓.๐ (๑,๗๒๐) 
ภาษาไทย ๒.๐ (๘๐) ๒.๐ (๘๐) ๒.๐ (๘๐) ๖.๐ (๒๔๐) 
คณิตศาสตร ๒.๐ (๘๐) ๒.๐ (๘๐) ๒.๐ (๘๐) ๖.๐ (๒๔๐) 
วิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี 5.๐ (๒0๐) 2.๐ (85) 1.0 (40) 8.๐ (320) 
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ๓.๐ (๑๒๐) ๓.๐ (๑๒๐) ๒.๐ (๘๐) ๘.๐ (๓๒๐) 
สุขศึกษาและพลศึกษา ๑.๐ (๔๐) ๑.๐ (๔๐) ๑.๐ (๔๐) ๓.๐ (๑๒๐) 
ศิลปะ ๑.๐ (๔๐) ๑.๐ (๔๐) ๑.๐ (๔๐) ๓.๐ (๑๒๐) 
การงานอาชีพ ๑.๐ (๔๐) ๑.๐ (๔๐) ๑.๐ (๔๐) ๓.๐ (๑๒๐) 
ภาษาอังกฤษ ๒.๐ (๘๐) ๒.๐ (๘๐) ๒.๐ (๘๐) ๖.๐ (๒๔๐) 

รายวิชาเพิ่มเติม  แผนการเรียน 

(วิทยาศาสตร – คณิตศาสตร) 
๑5.๐ (60๐) ๑8.๐ (720) ๑9.๐ (760) 52.๐ (2,08๐) 

คณิตศาสตร  ๓.๐ (๑๒๐) 4.๐ (๑6๐) ๓.๐ (๑๒๐) 10.๐ (40๐) 
วิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี ๑๐.๐ (๔๐๐) 9.5 (38๐) 10.5 (420) 30.๐ (1,20๐) 
สุขศึกษาและพลศึกษา ๑.๐ (๔๐) ๑.๐ (๔๐) ๑.๐ (๔๐) ๓.๐ (๑๒๐) 
สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 0.5 (20) 0.5 (20) ๑.๐ (๔๐) 2.0 (80) 
ภาษาอังกฤษ 0.5 (20) 2.5 (100) 1.5 (60) 4.5 (450) 
การงานอาชีพ - 0.5(20) 2.0 (80) 2.5 (100) 
รวมหนวยกิต วิทยาศาสตร-คณิตศาสตร 32.0 (1,280) 32.0 (1,280) 31.0 (1,240) 95.0 (3,800) 

กิจกรรมพัฒนาผูเรียน (๑๖๐) (๑๖๐) (๑๖๐) (๔๘๐) 
รวมเวลาเรียน (วิทยาศาสตร-คณิตศาสตร) (๑,๔๔๐) (๑,๔๔๐) (๑,๔๐๐) (๔,๒๘๐) 

รายวิชาเพิ่มเติม 
แผนการเรียน  (ศิลป–อาชีพ) 

๑4.0 (5๖๐) ๑๗.๐ (๖๘๐) ๑9.0 (๗6๐) 50.๐ (2,000) 

ภาษาไทย - 2.0 (80) - 2.0 (80) 
วิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี ๓.๐ (๑๒๐) 4.0 (160) 7.0 (280) 14.0 (๕6๐) 
สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 0.5 (20) 0.5 (20) 1.0 (40) 2.0 (80) 
สุขศึกษาและพลศึกษา ๑.๐ (๔๐) 1.0 (40) 1.0 (40) ๓.๐ (๑๒๐) 
การงานอาชีพ 5.0 (200) 5.0 (200) 4.5 (180) 14.5 (580) 
ศิลปะ  2.๐ (8๐) 2.๐ (8๐) 2.๐ (8๐) 6.๐ (240) 
ภาษาอังกฤษ 2.5 (100) 2.5 (100) 3.5 (140) 8.5 (340) 
รวมหนวยกิต ศิลป-อาชีพ 31.0 (1,240) 31.0 (1,240) 31.0 (1,240) 93.0 (3,720) 
กิจกรรมพัฒนาผูเรียน (๑๖๐) (๑๖๐) (๑๖๐) (4๘๐) 
รวมเวลาเรียน (ศิลป-อาชีพ) (๑,๔๐๐) (๑,๔๐๐) (๑,๔๐๐) (๔,๒๐๐) 

รวมเวลาเรียน 
ระดบัมัธยมศึกษาตอนปลาย 

(วิทยาศาสตร-คณิตศาสตร)           ๔,๒๘๐ ชั่วโมง หนวยกิต  ๑๐๗ 
(ศิลป-อาชีพ)                         ๓,๗๒๐  ชั่วโมง หนวยกิต  ๙๓.๐ 

 
 



 
 
 
 

โครงสรางหลักสูตร   โรงเรียนหนองปรือพทิยาคม  พุทธศักราช ๒๕๖4 
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี ๔/1 สายวิทย-คณิต  

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 (ภาคเรียนที่ 1) ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 (ภาคเรียนที่ 2) 

รายวิชา/กิจกรรม 
เวลาเรียน 
(หนวยกิต) 

รายวิชา/กิจกรรม 
เวลาเรียน 
(หนวยกิต) 

รายวิชาพื้นฐาน 8.5 รายวิชาพื้นฐาน 8.5 
ท31101 ภาษาไทย 1 1.0 ท31102 ภาษาไทย 2 1.0 
ค31101 คณิตศาสตร 1 1.0 ค31102 คณิตศาสตร 2 1.0 
ว31107 วิทยาศาสตรชีวภาพ  1.5 ว31108 วิทยาศาสตรกายภาพ 1 1.5 
ว31105 วิทยาการคำนวณพ้ืนฐาน 1 1.0 ว31106 การออกแบบและเทคโนโลยพ้ืีนฐาน 1 1.0 
ส31101 สังคมศึกษา 1 1.0 ส31103 สังคมศึกษา 2 1.0 
ส31102 ประวัติศาสตร 1 0.5 ส31104 ประวัติศาสตร 2 0.5 
พ31101 สุขศึกษา 1 0.5 พ31102 สุขศึกษา 2 0.5 
ศ31101 ศิลปะ 1 0.5 ศ31102 ศิลปะ 2 0.5 
ง31101 การงานอาชีพ 1 0.5 ง31102 การงานอาชีพ 2 0.5 
อ31101 ภาษาอังกฤษ 1 1.0 อ31102 ภาษาอังกฤษ 2 1.0 
รายวิชาเพิ่มเติม 7.0 รายวิชาเพิ่มเติม 8.0 
ค30201 คณิตศาสตรเพิ่มเติม 1 1.0 ค30202 คณิตศาสตรเพิ่มเติม 2 2.0 
ว30201 ฟสิกส 1 2.0 ว30202  ฟสิกส 2 2.0 
ว30221 เคม ี1 1.5 ว30222 เคมี 2 1.5 
ว30241 ชีววิทยา 1 1.5 ว30242 ชีววิทยา 2 1.5 
พ30201 แบดมินตัน  0.5 พ30202 บาสเกตบอล 0.5 
ส30231 หนาที่พลเมือง 0.5 อ30210 ภาษาอังกฤษเพื่อชีวิตและสังคม 0.5 
รวมหนวยกิต 15.5 รวมหนวยกิต 16.5   
กิจกรรมพัฒนาผูเรียน 80 กิจกรรมพัฒนาผูเรียน 80 
 ก31901 กิจกรรมแนะแนว 20  ก31905 กิจกรรมแนะแนว 20 
 ก31902 ชุมนุม 20  ก31906 ชุมนุม 20 
 ก31903 กิจกรรมเศรษฐกิจพอเพียง 20  ก31907 กิจกรรมเศรษฐกิจพอเพียง 20 
 ก31909  โครงงานคุณธรรม 1 10  ก31910  โครงงานคุณธรรม 2 10 
 ก31904 กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน  10  ก31908 กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน  10 
รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น 700 รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น 740 

 
 
 
 
 
 
  
 
 



 
 
 
 

โครงสรางหลักสูตร   โรงเรียนหนองปรือพทิยาคม  พุทธศักราช ๒๕๖4 
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี ๔/2 สายศิลป-อาชีพ   

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 (ภาคเรียนที่ 1) ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 (ภาคเรียนที่ 2) 

รายวิชา/กิจกรรม 
เวลาเรียน 
(หนวยกิต) 

รายวิชา/กิจกรรม 
เวลาเรียน 
(หนวยกิต) 

รายวิชาพื้นฐาน 8.5 รายวิชาพื้นฐาน 8.5 
ท31101 ภาษาไทย 1 1.0 ท31102 ภาษาไทย 2 1.0 
ค31101 คณิตศาสตร 1 1.0 ค31102 คณิตศาสตร 2 1.0 
ว31107 วิทยาศาสตรชีวภาพ  1.5 ว31108 วิทยาศาสตรกายภาพ 1 1.5 
ว31105 วิทยาการคำนวณพ้ืนฐาน 1 1.0 ว31106 การออกแบบและเทคโนโลยพ้ืีนฐาน 1 1.0 
ส31101 สังคมศึกษา 1 1.0 ส31103 สังคมศึกษา 2 1.0 
ส31102 ประวัติศาสตร 1 0.5 ส31104 ประวัติศาสตร 2 0.5 
พ31101 สุขศึกษา 1 0.5 พ31102 สุขศึกษา 2 0.5 
ศ31101 ศิลปะ 1 0.5 ศ31102 ศิลปะ 2 0.5 
ง31101 การงานอาชีพ 1 0.5 ง31102 การงานอาชีพ 2 0.5 
อ31101 ภาษาอังกฤษ 1 1.0 อ31102 ภาษาอังกฤษ 2 1.0 
รายวิชาเพิ่มเติม 7.0 รายวิชาเพิ่มเติม 7.0 
ว30282 ทรัพยากรและอุตสาหกรรม 1.5 ว30283 ยากับชีวติ 1.5 
พ30201 แบดมินตัน  0.5 ศ30206 ดนตรีไทย-ขบัรองเพลงไทย 1.0 
ศ30207 ทฤษฏีดนตร ี 1.0 อ30210 ภาษาอังกฤษเพื่อชีวิตและสังคม 0.5 
ส30231 หนาที่พลเมือง 0.5 อ30209 ภาษาอังกฤษเพ่ือการทองเที่ยว 1.0 
อ30201 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1.0 พ30202 บาสเกตบอล 0.5 
ง30251 ชางตัดตอวิดิโอ 1.0 ง30219 ชางซอมจักรยานยนต 1.5 
ง30260 ชางขนมไทย 1.0 ง30227 สลักลายกระจก  
ง30262 เชื้อเพลิงทางเลือก 0.5 ง30261 อาหารทองถ่ิน 1.0 
รวมหนวยกิต 15.5 รวมหนวยกิต 15.5 
กิจกรรมพัฒนาผูเรียน 80 กิจกรรมพัฒนาผูเรียน 80 
 ก31901 กิจกรรมแนะแนว 20  ก31905 กิจกรรมแนะแนว 20 
 ก31902 ชุมนุม 20  ก31906 ชุมนุม 20 
 ก31903 กิจกรรมเศรษฐกิจพอเพียง 20  ก31907 กิจกรรมเศรษฐกิจพอเพียง 20 
 ก31909  โครงงานคุณธรรม 1 10  ก31910  โครงงานคณุธรรม 2 10 
 ก31904 กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน  10  ก31908 กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน  10 
รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น 700 รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น 700 

 
 
 

 
 
 
 



 
 
 
 

โครงสรางหลักสูตร   โรงเรียนหนองปรือพทิยาคม  พุทธศักราช ๒๕๖4 
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี ๕ สายวิทย-คณิต  

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 (ภาคเรียนที่ 1) ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 5 (ภาคเรียนที่ 2) 

รายวิชา/กิจกรรม 
เวลาเรียน 
(หนวยกิต) 

รายวิชา/กิจกรรม 
เวลาเรียน 
(หนวยกิต) 

รายวิชาพื้นฐาน 7.0 รายวิชาพื้นฐาน 7.0 
ท32101 ภาษาไทย 3 1.0 ท32102 ภาษาไทย 4 1.0 
ค32101 คณิตศาสตร 3 1.0 ค32102 คณิตศาสตร 4 1.0 
ว32101 วิทยาการคำนวณพ้ืนฐาน 2 1.0 ว32102 การออกแบบและเทคโนโลยพ้ืีนฐาน 2 1.0 
ส32101 สังคมศึกษา 3 1.0 ส32103 สังคมศึกษา 4 1.0 
ส32102 ประวัติศาสตร 3 0.5 ส32104 ประวัติศาสตร 4 0.5 
พ32101 สุขศึกษา 3 0.5 พ32102 สุขศึกษา 4 0.5 
ศ32101 ศิลปะ 3 0.5 ศ32102 ศิลปะ 4 0.5 
ง32101 การงานอาชีพ 3 0.5 ง32102 การงานอาชีพ 4 0.5 
อ32101 ภาษาอังกฤษ 3 1.0 อ32102 ภาษาอังกฤษ 4 1.0 
รายวิชาเพิ่มเติม 9.0 รายวิชาเพิ่มเติม 9.0 
ค30203    คณิตศาสตรเพ่ิมเติม 3 2.0 ค30204 คณิตศาสตรเพ่ิมเติม 4 2.0 
ว30202 ฟสิกส 2 1.5 ว30203 ฟสิกส 3 1.5 
ว30222 เคม ี2 1.5 ว30223 เคม ี3 2.0 
ว30242 ชีววิทยา 2 1.5 ว30243 ชีววิทยา 3 1.5 
ส30232 หนาที่พลเมือง 2 0.5 พ30204 ฟุตบอล 0.5 
พ30203 แฮนดบอล 0.5 อ30206 ภาษาอังกฤษอาน – เขียน 1.0 
ง30246 อาชีพอิสระ 3 0.5 อ30211 ภาษาอังกฤษเพื่อการแปล 0.5 
อ30205 ภาษาอังกฤษฟง – พูด 1.0    
รวมหนวยกิต 16.0 รวมหนวยกิต 16.0 
กิจกรรมพัฒนาผูเรียน 80 กิจกรรมพัฒนาผูเรียน 80 
ก32901 กิจกรรมแนะแนว 20 ก32905 กิจกรรมแนะแนว 20 
ก32902 ชุมนุม 20 ก32906 ชุมนุม 20 
ก32903 กิจกรรมเศรษฐกิจพอเพียง 20 ก32907 กิจกรรมเศรษฐกิจพอเพียง 20 
ก32909 โครงงานคุณธรรม 3 10 ก32910 โครงงานคุณธรรม 4 10 
ก32904 กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน 10 ก32908 กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน 10 
รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น 720 รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น 720 

 
 
 
 
 
 



 
 
 

โครงสรางหลักสูตร   โรงเรียนหนองปรือพทิยาคม  พุทธศักราช ๒๕๖๔ 
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี ๕ ศิลป-อาชีพ 

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 (ภาคเรียนที่ 1) ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 5 (ภาคเรียนท่ี 2) 

รายวิชา/กิจกรรม 
เวลาเรียน 
(หนวยกิต) 

รายวิชา/กิจกรรม 
เวลาเรียน 
(หนวยกิต) 

รายวิชาพื้นฐาน 7.0 รายวิชาพื้นฐาน 7.0 
ท32101 ภาษาไทย 3 1.0 ท32102 ภาษาไทย 4 1.0 
ค32101 คณิตศาสตร 3 1.0 ค32102 คณิตศาสตร 4 1.0 
ว32101 วิทยาการคำนวณพ้ืนฐาน 2 1.0 ว32102 การออกแบบและเทคโนโลยพ้ืีนฐาน 2 1.0 
ส32101 สังคมศึกษา 3 1.0 ส32103 สังคมศึกษา 4 1.0 
ส32102 ประวัติศาสตร 3 0.5 ส32104 ประวัติศาสตร 4 0.5 
พ32101 สุขศึกษา 3 0.5 พ32102 สุขศึกษา 4 0.5 
ศ32101 ศิลปะ 3 0.5 ศ32102 ศิลปะ 4 0.5 
ง32101 การงานอาชีพ 3 0.5 ง32102 การงานอาชีพ 4 0.5 
อ32101 ภาษาอังกฤษ 3 1.0 อ32102 ภาษาอังกฤษ 4 1.0 
รายวิชาเพิ่มเติม 8.5 รายวิชาเพิ่มเติม 8.5 
ท30202 ประวัติวรรณคด ี1 1.0 ท30203 ประวัติวรรณคด ี2 1.0 
ว30284 แสง สี เสียงในชีวิตประจำวัน 1.5 ว30283 ยากับชีวิต 1.5 
ว30292 คอมพิวเตอรกราฟฟก 1.0 พ30204 ฟุตบอล 0.5 
ศ30208 วงดนตรีไทย-วงดนตรีสากล 1 1.0 ศ30204 ดนตรีสากล-ขับรองเพลงสากล 1.0 
พ30203 แฮนดบอล 0.5 ง30210 งานบริการทองเที่ยว 1.5  
อ30205 ภาษาอังกฤษฟง – พูด 1.0 ง30229 ชางบำรุงรักษารถยนต 1.5 
ง30253 การประกอบอาหารวาง 1.5 ง30208 การคุมครองสิทธิผูบริโภค  
ง30219 ชางซอมเครื่องยนตเล็ก  อ30206 ภาษาอังกฤษอาน – เขียน 1.0 
ส30232 หนาที่พลเมือง 2 0.5 อ30211 ภาษาอังกฤษเพ่ือการแปล 0.5 
ง30246 อาชีพอิสระ 3 0.5    
รวมหนวยกิต 15.5 รวมหนวยกิต 15.5 
กิจกรรมพัฒนาผูเรียน 80 กิจกรรมพัฒนาผูเรียน 80 
ก32901 กิจกรรมแนะแนว 20 ก32905 กิจกรรมแนะแนว 20 
ก32902 ชุมนุม 20 ก32906 ชุมนุม 20 
ก32903 กิจกรรมเศรษฐกิจพอเพียง 20 ก32907 กิจกรรมเศรษฐกิจพอเพียง 20 
ก32909 โครงงานคุณธรรม 3 10 ก32910 โครงงานคุณธรรม 4 10 
ก32904 กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน 10 ก32908 กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน 10 
รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น 700 รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น 700 

 
 
 
 
 



 
 
 

โครงสรางหลักสูตร   โรงเรียนหนองปรือพทิยาคม  พุทธศักราช ๒๕๖๔ 
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี ๖ สายวิทย-คณิต  

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 (ภาคเรียนที่ 1) ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 6 (ภาคเรียนที่ 2) 

รายวิชา/กิจกรรม 
เวลาเรียน 
(หนวยกิต) 

รายวิชา/กิจกรรม 
เวลาเรียน 
(หนวยกิต) 

รายวิชาพื้นฐาน 6.5 รายวิชาพื้นฐาน 5.5 
ท33101 ภาษาไทย 5 1.0 ท33102 ภาษาไทย 6 1.0 
ค33101 คณิตศาสตร 5 1.0 ค33102 คณิตศาสตร 6 1.0 
ว33101 วิทยาการคำนวณพ้ืนฐาน 3 1.0 ส33102 สังคมศึกษา 6 1.0 
ส33101 สังคมศึกษา 5 1.0 พ33102 สุขศึกษา 6 0.5 
พ33101 สุขศึกษา 5 0.5 ศ33102 ศลิปะ 6 0.5 
ศ33101 ศิลปะ 5 0.5 ง33102 การงานอาชีพ 6 0.5 
ง33101 การงานอาชีพ 5 0.5 อ33102 ภาษาอังกฤษ 6 1.0 
อ33101 ภาษาอังกฤษ 5 1.0    
รายวิชาเพิ่มเติม 9.0 รายวิชาเพิ่มเติม 10.0 
ค30205 คณิตศาสตรเพิ่มเติม 5 1.5 ค30206 คณิตศาสตรเพ่ิมเติม 6 1.5 
ว30204 ฟสิกส 4 1.5 ว30205 ฟสิกส 5 1.5 
ว30224 เคม ี4 1.5 ว30225 เคมี 5 1.5 
ว30244 ชีววิทยา 4 2.0 ว30245 ชีววิทยา 5 1.5 
อ30207 การสนทนาภาษาอังกฤษ 1.0 ว30265 การสรางและพัฒนาเว็บไซต 1.0 
พ30205 เปตอง 0.5 พ30206 ลีลาศ 0.5 
ส30234 หนาที่พลเมือง 4 0.5 อ30212 ภาษาอังกฤษเพ่ือการนำเสนอ 0.5 
ง30248 อาชีพอิสระ 5 0.5 ส30202 ประวัติทองถ่ิน 0.5 
   ง30259 ธุรกิจออนไลน 1.0 
   ง30249 อาชีพอิสระ 6 0.5 
รวมหนวยกิต 15.5 รวมหนวยกิต 15.5 
กิจกรรมพัฒนาผูเรียน 80 กิจกรรมพัฒนาผูเรียน 80 
ก32901 กิจกรรมแนะแนว 20 ก32905 กิจกรรมแนะแนว 20 
ก32902 ชุมนุม 20 ก32906 ชุมนุม 20 
ก32903 กิจกรรมเศรษฐกิจพอเพียง 20 ก32907 กิจกรรมเศรษฐกิจพอเพียง 20 
ก33909  โครงงานคุณธรรม5 10 ก33910  โครงงานคุณธรรม 6 10 
ก32904 กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน 10 ก32908 กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน 10 
รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น 700 รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น 700 
 

 

 

 

 

 



 

 

โครงสรางหลักสูตร   โรงเรียนหนองปรือพทิยาคม  พุทธศักราช ๒๕๖๔ 
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี ๖ สายศิลป-อาชีพ  

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 (ภาคเรียนที่ 1) ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 6 (ภาคเรียนที่ 2) 

รายวิชา/กิจกรรม 
เวลาเรียน 
(หนวย
กิต) 

รายวิชา/กิจกรรม 
เวลาเรียน 
(หนวยกิต) 

รายวิชาพื้นฐาน 6.5 รายวิชาพื้นฐาน 5.5 
ท33101 ภาษาไทย 5 1.0 ท33102 ภาษาไทย 6 1.0 
ค33101 คณิตศาสตร 5 1.0 ค33102 คณติศาสตร 6 1.0 
ว33101 วิทยาการคำนวณพ้ืนฐาน 3 1.0 ส33102 สังคมศึกษา 6 1.0 
ส33101 สังคมศึกษา 5 1.0 พ33102 สุขศึกษา 6 0.5 
พ33101 สุขศึกษา 5 0.5 ศ33102 ศิลปะ 6 0.5 
ศ33101 ศิลปะ 5 0.5 ง33102 การงานอาชีพ 6 0.5 
ง33101 การงานอาชีพ 5 0.5 อ33102 ภาษาอังกฤษ 6 1.0 
อ33101 ภาษาอังกฤษ 5 1.0    
รายวิชาเพิ่มเติม 9.0 รายวิชาเพิ่มเติม 10.0 
ว30290 ระบบเครือขายคอมพิวเตอร 1.5 ว30286 สารสังเคราะห 1.5 
ว30285 กินดีอยูดี 1.5 ว30291 การเขียนโปรแกรม 1.5 
อ30207 การสนทนาภาษาอังกฤษ 1.0 ว30265 การสรางและพัฒนาเว็บไซต 1.0 
อ30214 การใชภาษาอังกฤษ 1.0 อ30208 ภาษาอังกฤษเพ่ือการประกอบอาชีพ 1.0 
ง30263 การสรางผลิตภัณฑและบรรจุภัณฑ 1.5 อ30212 ภาษาอังกฤษเพ่ือการนำเสนอ 0.5 
พ30205 เปตอง 0.5 ศ30202 ดนตรีไทย-ดนตรีสากล 1.0 
ศ30209 วงดนตรีไทย-วงดนตรีสากล 2 1.0 พ30206 ลีลาศ 0.5 
ง30248 อาชีพอิสระ 5 0.5 ส30202 ประวัติทองถ่ิน 0.5 
ส30234 หนาที่พลเมือง 4 0.5 ง30252 ปลูกพืชผักสวนครัวเพ่ืออาชีพ 1.0 
   ง30259 ธุรกิจออนไลน 1.0 
   ง30249 อาชีพอิสระ 6 0.5 
รวมหนวยกิต 15.5 รวมหนวยกิต 15.5 
กิจกรรมพัฒนาผูเรียน 80 กิจกรรมพัฒนาผูเรียน 80 
ก32901 กิจกรรมแนะแนว 20 ก32905 กิจกรรมแนะแนว 20 
ก32902 ชุมนุม 20 ก32906 ชุมนุม 20 
ก32903 กิจกรรมเศรษฐกิจพอเพียง 20 ก32907 กิจกรรมเศรษฐกิจพอเพียง 20 
ก33909  โครงงานคุณธรรม5 10 ก33910  โครงงานคุณธรรม 6 10 
ก32904 กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน 10 ก32908 กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน 10 
รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น 700 รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น 700 

 
 
 
 
 



 
 

 

โครงสรางหลักสูตรระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย    
กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ปการศึกษา  2564 
โรงเรียนหนองปรือพทิยาคม  จังหวดักาญจนบุรี 

 

ที ่ รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต ประเภท หมายเหตุ 

1 ท31101 ภาษาไทย 1 1.0 พ้ืนฐาน  

2 ท31102 ภาษาไทย 2 1.0 พ้ืนฐาน  

3 ท32101 ภาษาไทย 3 1.0 พ้ืนฐาน  

4 ท32102 ภาษาไทย 4 1.0 พ้ืนฐาน  

5 ท33101 ภาษาไทย 5 1.0 พ้ืนฐาน  

6 ท33102 ภาษาไทย 6 1.0 พ้ืนฐาน  

7 ท30202 ประวัติวรรณคดี 1 1.0 เพ่ิมเติม  

8 ท30204 ประวัติวรรณคดี 2 1.0 เพ่ิมเติม  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

โครงสรางหลักสูตรระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย    
กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร ปการศึกษา  2564 

โรงเรียนหนองปรือพทิยาคม  จังหวดักาญจนบุรี 

 

ที ่ รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต ประเภท หมายเหตุ 

1 ค31101 คณิตศาสตร 1 1.0 พ้ืนฐาน  

2 ค31102 คณิตศาสตร 2 1.0 พ้ืนฐาน  

3 ค32101 คณิตศาสตร 3 1.0 พ้ืนฐาน  

4 ค32102 คณิตศาสตร 4 1.0 พ้ืนฐาน  

5 ค33101 คณิตศาสตร 5 1.0 พ้ืนฐาน  

6 ค33102 คณิตศาสตร 6 1.0 พ้ืนฐาน  

 

7 ค30201 คณิตศาสตรเพ่ิมเติม 1 1.0 เพ่ิมเติม  

8 ค30202 คณิตศาสตรเพ่ิมเติม 2 2.0 เพ่ิมเติม  

9 ค30203 คณิตศาสตรเพ่ิมเติม 3 2.0 เพ่ิมเติม  

10 ค30204 คณิตศาสตรเพ่ิมเติม 4 2.0 เพ่ิมเติม  

11 ค30205 คณิตศาสตรเพ่ิมเติม 5 1.5 เพ่ิมเติม  

12 ค30206 คณิตศาสตรเพ่ิมเติม 6 1.5 เพ่ิมเติม  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

โครงสรางหลักสูตรระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย    
กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ปการศึกษา  2564 

โรงเรียนหนองปรือพทิยาคม  จังหวดักาญจนบุรี 

 

ที ่ รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต ประเภท หมายเหตุ 

มัธยมศึกษาปท่ี 4 

1 ว31107 วิทยาศาสตรชีวภาพ 1.5 พ้ืนฐาน  

2 ว31108 วิทยาศาสตรกายภาพ 1 1.5 พ้ืนฐาน  

3 ว31105 วิทยาการคำนวณพ้ืนฐาน 1 1.0 พ้ืนฐาน  

4 ว31106 การออกเเบบเทคโนโลยพ้ืีนฐาน 1 1.0 พ้ืนฐาน  

5 ว30201 ฟสิกส 1 2.0 เพ่ิมเติม  

6 ว30202 ฟสิกส 2 2.0 เพ่ิมเติม  

7 ว30221 เคมี 1 1.5 เพ่ิมเติม  

8 ว30222 เคมี 2 1.5 เพ่ิมเติม  

9 ว30241 ชีววิทยา 1 1.5 เพ่ิมเติม  

10 ว30242 ชีววิทยา 2 1.5 เพ่ิมเติม  

11 ว30282 ทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรม 1.5 เพ่ิมเติม  

12 ว30283 ยากับชีวิต 1.5 เพ่ิมเติม  

มัธยมศึกษาปท่ี 5 

13 ว32101 วิทยาการคำนวณพ้ืนฐาน 2 1.0 พ้ืนฐาน  

14 ว32102 การออกเเบบเทคโนโลยพ้ืีนฐาน 2 1.0 พ้ืนฐาน  

15 ว30202 ฟสิกส 2 1.5 เพ่ิมเติม  

16 ว30203 ฟสิกส 3 1.5 เพ่ิมเติม  

17 ว30222 เคมี 2 1.5 เพ่ิมเติม  

18 ว30223 เคมี 3 2.0 เพ่ิมเติม  

19 ว30242 ชีววิทยา 2 1.5 เพ่ิมเติม  

21 ว30243 ชีววิทยา 3 1.5 เพ่ิมเติม  

22 ว30283 ยากับชีวิต 1.5 เพ่ิมเติม  

23 ว30284 แสง สี เสียงในชีวิต 1.5 เพ่ิมเติม  

24 ว30292 คอมพิวเตอรกราฟฟก 1.0 เพ่ิมเติม  
 

 

 

 



 

 

โครงสรางหลักสูตรระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย    
กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ปการศึกษา  2564 

โรงเรียนหนองปรือพทิยาคม  จังหวดักาญจนบุรี 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ที ่ รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต ประเภท หมายเหตุ 

มัธยมศึกษาปท่ี 6 

25 ว33101 วิทยาการคำนวณพ้ืนฐาน 3 1.0 พ้ืนฐาน  

26 ว30204 ฟสิกส 4 1.5 เพ่ิมเติม  

27 ว30205 ฟสิกส 5 1.5 เพ่ิมเติม  

28 ว30224 เคมี 4 1.5 เพ่ิมเติม  

29 ว30225 เคมี 5 1.5 เพ่ิมเติม  

30 ว30244 ชีววิทยา 4 2.0 เพ่ิมเติม  

31 ว30245 ชีววิทยา 5 1.5 เพ่ิมเติม  

32 ว30285 กินดีอยูดี 1.5 เพิ่มเติม  

33 ว30286 สารสังเคราะห 1.5 เพ่ิมเติม  

34 ว30265 การสรางและพัฒนาเว็บไซต 1.0 เพ่ิมเติม  

35 ว30290 ระบบเครือขายคอมพิวเตอร 1.5 เพ่ิมเติม  

36 ว30291 การเขียนโปรแกรม 1.5 เพ่ิมเติม  



 

 

โครงสรางหลักสูตรระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย    
กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม ปการศึกษา  2564 

โรงเรียนหนองปรือพทิยาคม  จังหวดักาญจนบุรี 

 

ที ่ รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต ประเภท หมายเหตุ 

1 ส31101 สังคมศึกษา1 1.0 พ้ืนฐาน  

2 ส31103 สังคมศึกษา2 1.0 พ้ืนฐาน  

3 ส32101 สังคมศึกษา3 1.0 พ้ืนฐาน  

4 ส32103 สังคมศึกษา4 1.0 พ้ืนฐาน  

5 ส33101 สังคมศึกษา5 1.0 พ้ืนฐาน  

6 ส33102 สังคมศึกษา6 1.0 พ้ืนฐาน  

7 ส31102 ประวัติศาสตร1 0.5 พื้นฐาน  

8 ส31104 ประวัติศาสตร2 0.5 พื้นฐาน  

9 ส32102 ประวัติศาสตร3 0.5 พื้นฐาน  

10 ส32104 ประวัติศาสตร4 0.5 พื้นฐาน  

 

11 ส30231 หนาที่พลเมือง1 0.5 เพ่ิมเติม  

12 ส30232 หนาที่พลเมือง2 0.5 เพ่ิมเติม  

13 ส30233 หนาที่พลเมือง3 0.5 เพ่ิมเติม  

14 ส30234 หนาที่พลเมือง4 0.5 เพ่ิมเติม  

15 ส30202 ประวัติทองถ่ิน 0.5 เพ่ิมเติม  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

โครงสรางหลักสูตรระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย    
กลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาและพลศกึษา  ปการศึกษา  2564 

โรงเรียนหนองปรือพทิยาคม  จังหวดักาญจนบุรี 

 

ที ่ รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต ประเภท หมายเหตุ 

1 พ31101 สุขศึกษา1 0.5 พ้ืนฐาน  

2 พ31102 สุขศึกษา2 0.5 พ้ืนฐาน  

3 พ32101 สุขศึกษา3 0.5 พ้ืนฐาน  

4 พ32102 สุขศึกษา4 0.5 พ้ืนฐาน  

5 พ33101 สุขศึกษา5 0.5 พ้ืนฐาน  

6 พ33102 สุขศึกษา6 0.5 พ้ืนฐาน  

 

7 พ30201 แบดมินตัน 0.5 เพ่ิมเติม  

8 พ30202 บาสเกตบอล 0.5 เพ่ิมเติม  

9 พ30203 แฮนดบอล 0.5 เพ่ิมเติม  

10 พ30204 ฟุตบอล 0.5 เพ่ิมเติม  

11 พ30205 เปตอง 0.5 เพ่ิมเติม  

12 พ30206 ลีลาศ 0.5 เพ่ิมเติม  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

โครงสรางหลักสูตรระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย    
กลุมสาระการเรียนรูศิลปะ ปการศึกษา  2564 
โรงเรียนหนองปรือพทิยาคม  จังหวดักาญจนบุรี 

 

ที ่ รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต ประเภท หมายเหตุ 

1 ศ31101 ศิลปะ1 0.5 พ้ืนฐาน  

2 ศ31102 ศิลปะ2 0.5 พ้ืนฐาน  

3 ศ32101 ศิลปะ3 0.5 พ้ืนฐาน  

4 ศ32102 ศิลปะ4 0.5 พ้ืนฐาน  

5 ศ33101 ศิลปะ5 0.5 พ้ืนฐาน  

6 ศ33102 ศิลปะ6 0.5 พ้ืนฐาน  

 

7 ศ30202 ดนตรีไทย-ดนตรีสากล 1.0 เพ่ิมเติม  

8 ศ30204 ดนตรีสากล-ขับรองเพลงสากล 1.0 เพ่ิมเติม  

9 ศ30206 ดนตรีไทย-ขับรองเพลงไทย 1.0 เพิ่มเติม  

10 ศ30207 ทฤษฎีดนตรี 1.0 เพ่ิมเติม  

11 ศ30208 วงดนตรีไทย-วงดนตรีสากล 1 1.0 เพ่ิมเติม  

12 ศ30209 วงดนตรีไทย-วงดนตรีสากล 2 1.0 เพ่ิมเติม  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

โครงสรางหลักสูตรระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย    
กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพ  ปการศกึษา  2564 

โรงเรียนหนองปรือพทิยาคม  จังหวดักาญจนบุรี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ที ่ รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต ประเภท หมายเหตุ 

1 ง31101 การงานอาชีพ1 0.5 พ้ืนฐาน  

2 ง31102 การงานอาชีพ2 0.5 พ้ืนฐาน  

3 ง32101 การงานอาชีพ3 0.5 พ้ืนฐาน  

4 ง32102 การงานอาชีพ4 0.5 พ้ืนฐาน  

5 ง33101 การงานอาชีพ5 0.5 พ้ืนฐาน  

6 ง33102 การงานอาชีพ6 0.5 พ้ืนฐาน  

มัธยมศึกษาปท่ี 4 

7 ง30219 ชางซอมจักรยานยนต 1.5 เพิ่มเติม  

8 ง30227 สลักลายกระจก 1.5 เพ่ิมเติม  

9 ง30251 ชางตัดตอวิดิโอ 1.0 เพ่ิมเติม  

10 ง30260 ชางขนมไทย 1.0 เพ่ิมเติม  

11 ง30261 อาหารทองถ่ิน 1.0 เพ่ิมเติม  

12 ง30262 เชื้อเพลิงทางเลือก 0.5 เพ่ิมเติม  

มัธยมศึกษาปท่ี 5 

13 ง30208 การคุมครองสิทธิผูบริโภค 1.5 เพ่ิมเติม  

14 ง30210 งานบริการทองเที่ยว 1.0 เพ่ิมเติม  

15 ง30221 ชางซอมเครื่องยนตเล็ก 1.5 เพ่ิมเติม  

16 ง30229 ชางซอมบำรุงรักษารถยนต 1.5 เพ่ิมเติม  

17 ง32046 อาชีพอิสระ 3 0.5 เพ่ิมเติม  

18 ง30253 การประกอบอาหารวาง 1.5 เพ่ิมเติม  

มัธยมศึกษาปท่ี 6 

19 ง30248 อาชีพอิสระ 5 0.5 เพ่ิมเติม  

20 ง30249 อาชีพอิสระ 6 0.5 เพ่ิมเติม  

21 ง30252 ปลูกพืชผักสวนครัว 1.0 เพ่ิมเติม  

22 ง30259 ธุรกิจออนไลน 1.0 เพ่ิมเติม  

23 ง30263 การสรางผลิตภัณฑและบรรจุภัณฑ 1.0 เพ่ิมเติม  



 

โครงสรางหลักสูตรระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย    
กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ ปการศึกษา  2564 

โรงเรียนหนองปรือพทิยาคม  จังหวดักาญจนบุรี 

 

ที ่ รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต ประเภท หมายเหตุ 

1 อ31101 ภาษาอังกฤษ1 1.0 พ้ืนฐาน  

2 อ31102 ภาษาอังกฤษ2 1.0 พ้ืนฐาน  

3 อ32101 ภาษาอังกฤษ3 1.0 พ้ืนฐาน  

4 อ32102 ภาษาอังกฤษ4 1.0 พ้ืนฐาน  

5 อ33101 ภาษาอังกฤษ5 1.0 พ้ืนฐาน  

6 อ33102 ภาษาอังกฤษ6 1.0 พ้ืนฐาน  

 

7 อ30201 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร1 1.0 เพ่ิมเติม  

8 อ30205 ภาษาอังกฤษฟง-พูด 1.0 เพ่ิมเติม  

9 อ30206 ภาษาอังกฤษอาน-เขียน 1.0 เพ่ิมเติม  

10 อ30207 สนทนาภาษาอังกฤษ 1.0 เพ่ิมเติม  

11 อ30208 ภาษาอังกฤษเพ่ือการประกอบอาชีพ 1.0 เพ่ิมเติม  

12 อ30209 ภาษาอังกฤษเพ่ือการทองเที่ยว 1.0 เพ่ิมเติม  

13 อ32010 ภาษาอังกฤษเพ่ือชีวิตและสังคม 0.5 เพ่ิมเติม  

14 อ30211 ภาษาอังกฤษเพ่ือการแปล 0.5 เพ่ิมเติม  

15 อ30212 ภาษาอังกฤษเพ่ือการนำเสนอ 0.5 เพ่ิมเติม  

16 อ30214 การใชภาษาอังกฤษ 1.0 เพ่ิมเติม  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



โครงสรางหลักสูตรระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย    
กิจกรรมพัฒนาผูเรียน ปการศกึษา  2564 

โรงเรียนหนองปรือพทิยาคม  จังหวดักาญจนบุรี 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

ที ่ รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต ประเภท หมายเหตุ 

1 ก31901 กิจกรรมแนะแนว 20.0 กิจกรรม ม.4 ภาคเรียนที่ 1 

2 ก31902 ชุมนุม 20.0 กิจกรรม  

3 ก31903 กิจกรรมเศรษฐกิจพอเพียง 20.0 กิจกรรม  

4 ก31904 กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน 10.0 กิจกรรม  

5 ก31905 กิจกรรมแนะแนว 20.0 กิจกรรม ม.4 ภาคเรียนที่ 2 

6 ก31906 ชุมนุม 20.0 กิจกรรม  

7 ก31907 กิจกรรมเศรษฐกิจพอเพียง 20.0 กิจกรรม  

8 ก31908 กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน 10.0 กิจกรรม  

9 ก32901 กิจกรรมแนะแนว 20.0 กิจกรรม ม.5 ภาคเรียนที่ 1 

10 ก32902 ชุมนุม 20.0 กิจกรรม  

11 ก32903 กิจกรรมเศรษฐกิจพอเพียง 20.0 กิจกรรม  

12 ก32904 กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน 10.0 กิจกรรม  

13 ก32905 กิจกรรมแนะแนว 20.0 กิจกรรม ม.5 ภาคเรียนที่ 2 

14 ก32906 ชุมนุม 20.0 กิจกรรม  

15 ก32907 กิจกรรมเศรษฐกิจพอเพียง 20.0 กิจกรรม  

16 ก32908 กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน 10.0 กิจกรรม  

17 ก33901 กิจกรรมแนะแนว 20.0 กิจกรรม ม.6 ภาคเรียนที่ 1 

18 ก33902 ชุมนุม 20.0 กิจกรรม  

19 ก33903 กิจกรรมเศรษฐกิจพอเพียง 20.0 กิจกรรม  

20 ก33904 กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน 10.0 กิจกรรม  

21 ก33905 กิจกรรมแนะแนว 20.0 กิจกรรม ม.6 ภาคเรียนที่ 2 

22 ก33906 ชุมนุม 20.0 กิจกรรม  

23 ก33907 กิจกรรมเศรษฐกิจพอเพียง 20.0 กิจกรรม  

24 ก33908 กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน 10.0 กิจกรรม  

25 ก31909 โครงงานคุณธรรม 1 20.0 กิจกรรม ม.4 ภาคเรียนที่ 1 

26 ก31910 โครงงานคุณธรรม 2 20.0 กิจกรรม ม.4 ภาคเรียนที่ 2 

27 ก32909 โครงงานคุณธรรม 3 20.0 กิจกรรม ม.5 ภาคเรียนที่ 1 

28 ก32910 โครงงานคุณธรรม 4 20.0 กิจกรรม ม.5 ภาคเรียนที่ 2 

29 ก33909 โครงงานคุณธรรม 5 20.0 กิจกรรม ม.6 ภาคเรียนที่ 1 

30 ก33910 โครงงานคุณธรรม 6 20.0 กิจกรรม ม.6 ภาคเรียนที่ 2 



 
 
เกณฑการจบระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

1.  ตองเรียนรายวิชาพื้นฐานและเพ่ิมเติม โดยเปนรายวิชาพื้นฐาน 41 หนวยกิต  
และรายวิชาเพ่ิมเติมไมนอยกวา 40 หนวยกิต 
2.  ตองไดหนวยกิตตลอดหลักสูตรไมนอยกวา 81 หนวยกิต โดยเปนรายวิชาพื้นฐาน 41 หนวยกิต  
และรายวิชาเพ่ิมเติมไมนอยกวา 40 หนวยกิต 
3.  ไดผลการประเมิน “ผาน” ในกิจกรรมพัฒนาผูเรียนทุกกิจกรรม 
4.  ไดผลการประเมิน “ดีเยี่ยม” “ดี” หรือ “ผาน” ในการประเมินการอาน คิด วิเคราะหและเขียน 
5.  ไดผลการประเมิน “ดีเยี่ยม” “ดี” หรือ “ผาน” ในการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค 
6.  ไดรับระดับผลการเรียนตามกลุมสาระการเรียนรูทั้ง 8 กลุมสาระการเรียนรู ไมต่ำกวา “1” 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


