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โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา ๕ ตามแนวทางหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (ปรับปรุงพุทธศักราช 2561) “ห้องเรียนวิทย์-คณิต” 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2562 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ปีการศึกษา 2563 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ปีการศึกษา 2564 

ภาคเรียนท่ี1 ภาคเรียนท่ี1 ภาคเรียนท่ี1 ภาคเรียนท่ี2 ภาคเรียนท่ี1  ภาคเรียนท่ี2  
วิชาพื้นฐาน นก. วิชาพื้นฐาน นก. วิชาพื้นฐาน นก. วิชาพื้นฐาน นก. วิชาพื้นฐาน นก. วิชาพื้นฐาน นก. 

ท31101 ภาษาไทย1 1.0 ท31102 ภาษาไทย2 1.0 ท32101 ภาษาไทย3 1.0 ท32102 ภาษาไทย4 1.0 ท33101 ภาษาไทย5 1.0 ท33102 ภาษาไทย6 1.0 

ค31101คณิตศาสตร์1 1.0 ค31102คณิตศาสตร์2 1.0 ค32101คณิตศาสตร์3 1.0 ค32101คณิตศาสตร์4 1.0 ค33101คณิตศาสตร์5 1.0 ค33101คณิตศาสตร์6 1.0 
ว31108วิทยาการค านวณ7 0.5 ว31109วิทยาการค านวณ8 0.5 ว32108วิทยาการค านวณ9 0.5 ว32109วิทยาการค านวณ10 0.5 ว33108วิทยาการค านวณ11 0.5 ว33109วิทยาการค านวณ12 0.5 
ว31110วิทยาศาสตร์ชีวภาพ1 0.5 ว31111วิทยาศาสตร์ชีวภาพ2 0.5 ว32110วิทยาศาสตร์กายภาพ1 0.5 ว32111วิทยาศาสตร์กายภาพ2 0.5 ว33110โลกและอวกาศ1 0.5 ว33111โลกและอวกาศ2 0.5 
ส31101 สังคมศึกษา1 1.0 ส31103 สังคมศึกษา2 1.0 ส32101 สังคมศึกษา3 1.0 ส32103 สังคมศึกษา4 1.0 ส33101 สังคมศึกษา5 1.0 ส33102 สังคมศึกษา6 1.0 

ส31102ประวัติศาสตร์1 0.5 ส31104ประวัติศาสตร์2 0.5 ส32102ประวัติศาสตร์3 0.5 ส32102ประวัติศาสตร์4 0.5 - - - - 

พ31103สุขศึกษาพลศึกษา1 0.5 พ31104สุขศึกษาพลศึกษา2 0.5 พ32103สุขศึกษาพลศึกษา3 0.5 พ32104สุขศึกษาพลศึกษา4 0.5 พ33103สุขศึกษาพลศึกษา5 0.5 พ35104สุขศึกษาพลศึกษา6 0.5 
ศ31101ดนตรีนาฏศิลป์1 0.5 ศ31102ทัศนศิลป์1 0.5 ศ32101ดนตรีนาฏศิลป์2 0.5 ศ32102ทัศนศิลป์2 0.5 ศ33101ดนตรีนาฏศิลป์3 0.5 ศ33102ทัศนศิลป์3 0.5 
ง31101การงานอาชีพ1 0.5 ง31102การงานอาชีพ2 0.5 ง32101การงานอาชีพ3 0.5 ง32101การงานอาชีพ4 0.5 ง33101การงานอาชีพ5 0.5 ง33101การงานอาชีพ6 0.5 
อ31101ภาษาอังกฤษ1 1.0 อ31102ภาษาอังกฤษ2 1.0 อ32101ภาษาอังกฤษ3 1.0 อ32102ภาษาอังกฤษ4 1.0 อ33101ภาษาอังกฤษ5 1.0 อ33102ภาษาอังกฤษ6 1.0 
รวมหน่วยกิตพืน้ฐาน 7.0 รวมหน่วยกิตพืน้ฐาน 7.0 รวมหน่วยกิตพืน้ฐาน 7.0 รวมหน่วยกิตพืน้ฐาน 7.0 รวมหน่วยกิตพืน้ฐาน 6.5 รวมหน่วยกิตพืน้ฐาน 6.5 
วิชาเพิ่มเติม นก. วิชาเพิ่มเติม นก. วิชาเพิ่มเติม นก. วิชาเพิ่มเติม นก. วิชาเพิ่มเติม นก. วิชาเพิ่มเติม นก. 
ค31201คณิตศาสตร์เพิ่มเติม1 1.5 ค31202คณิตศาสตร์เพิ่มเติม1 1.5 ค32201คณิตศาสตร์เพิ่มเติม3 1.5 ค32202คณิตศาสตร์เพิ่มเติม4 1.5 ค33201คณิตศาสตร์เพิ่มเติม5 1.5 ค33202คณิตศาสตร์เพิ่มเติม6 1.5 
ว30201ฟิสิกส์1 2.0 ว30202ฟิสิกส์2 2.0 ว30203ฟิสิกส์3 2.0 ว30204ฟิสิกส์4 2.0 ว30205ฟิสิกส์5 2.0 ว30206ฟิสิกส์6 2.0 
ว30221เคมี1 1.5 ว30222เคมี2 1.5 ว30223เคมี3 1.5 ว30224เคมี4 1.5 ว30225เคมี5 1.5 ว30226เคมี6 1.5 
ว30261ชีววิทยา1 1.5 ว30262ชีววิทยา2 1.5 ว30263ชีววิทยา3 1.5 ว30264ชีววิทยา4 1.5 ว30265ชีววิทยา5 1.5 ว30266ชีววิทยา6 1.5 
ส30201พระพุทธศาสนา1 0.5 ส30202พระพุทธศาสนา2 0.5 ส30203พระพุทธศาสนา3 0.5 ส30204พระพุทธศาสนา4 0.5 ส30205พระพุทธศาสนา5 0.5 ส30206พระพุทธศาสนา6 0.5 

อ31201อังกฤษอ่านเขียน1 1.0 อ31202อังกฤษฟังพูด1 1.0 อ32201อังกฤษอ่านเขียน2 1.0 อ32202อังกฤษฟังพูด2 1.0 อ33201อังกฤษอ่านเขียน3 1.0 อ33202อังกฤษฟังพูด3 1.0 
IS1การศึกษาคน้คว้าและสร้าง
องคค์วามรู ้

1.0 IS2การสื่อสารและการน าเสนอ 1.0 ส30231หน้าท่ีพลเมือง7 0.5 ส30232หน้าท่ีพลเมือง8 0.5 ส30233หน้าท่ีพลเมือง9 0.5 ส30234หน้าท่ีพลเมือง10 0.5 

รวมหน่วยกิตวิชาเพิ่มเติม 9.0 รวมหน่วยกิตวิชาเพิ่มเติม 9.0 รวมหน่วยกิตวิชาเพิ่มเติม 8.5 รวมหน่วยกิตวิชาเพิ่มเติม 8.5 รวมหน่วยกิตวิชาเพิ่มเติม 8.5 รวมหน่วยกิตวิชาเพิ่มเติม 8.5 
นก.พฐ.+นก.พต. 16.0 นก.พฐ.+นก.พต. 16.0 นก.พฐ.+นก.พต. 15.5 นก.พฐ.+นก.พต. 15.5 นก.พฐ.+นก.พต. 15.0 นก.พฐ.+นก.พต. 15.0 
กิจกรรมพฒันาผูเ้รียน ชม. กิจกรรมพฒันาผูเ้รียน ชม. กิจกรรมพฒันาผูเ้รียน ชม. กิจกรรมพฒันาผูเ้รียน ชม. กิจกรรมพฒันาผูเ้รียน ชม. กิจกรรมพฒันาผูเ้รียน ชม. 
ก31901 แนะแนว 20 ก31902แนะแนว 20 ก31901 แนะแนว 20 ก31902แนะแนว 20 ก31901 แนะแนว 20 ก31902แนะแนว 20 
ก31903บ าเพ็ญประโยชน์ 20 ก31904บ าเพ็ญประโยชน์ 20 ก31903บ าเพ็ญประโยชน์ 20 ก31904บ าเพ็ญประโยชน์ 20 ก31903บ าเพ็ญประโยชน์ 20 ก31904บ าเพ็ญประโยชน์ 20 
ก31905เพื่อสังคมและ
สาธารณประโยชน์ 

10 ก31906เพื่อสังคมและ
สาธารณประโยชน์ 

10 ก31905เพื่อสังคมและ
สาธารณประโยชน์ 

10 ก31906เพื่อสังคมและ
สาธารณประโยชน์ 

10 ก31905เพื่อสังคมและ
สาธารณประโยชน์ 

10 ก31906เพื่อสังคมและ
สาธารณประโยชน์ 

10 

ก31907ชุมนุมวิชาการ 20 ก31908ชุมนุมวิชาการ 20 ก31907ชุมนุมวิชาการ 20 ก31908ชุมนุมวิชาการ 20 ก31907ชุมนุมวิชาการ 20 ก31908ชุมนุมวิชาการ 20 
  IS3การน าองค์ความรู้ไปใช้บริการ

สังคม 
20 ศาสนา  ศาสนา      

รวมชั่วโมงกิจกรรมพฒันาผูเ้รียนตลอดปี   160 ชั่วโมง รวมชั่วโมงกิจกรรมพฒันาผูเ้รียนตลอดปี   140 ชั่วโมง รวมชั่วโมงกิจกรรมพฒันาผูเ้รียนตลอดปี   140 ชั่วโมง 
รวมชั่วโมงเรียนตลอดปี  1280 ชั่วโมง (32 หน่วยกิต) ชั่วโมงเรียนตลอดปี  1240 ชั่วโมง (31 หน่วยกิต) รวมชั่วโมงเรียนตลอดปี  1200 ชั่วโมง (30 หน่วยกิต) 
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โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา ๕ ตามแนวทางหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (ปรบัปรุงพุทธศักราช 2561) “ห้องเรียนศิลป์-ทั่วไป” 
 

ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2562 ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 5 ปีการศึกษา 2563 ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2564 
ภาคเรียนท่ี1 ภาคเรียนท่ี2 ภาคเรียนท่ี1 ภาคเรียนท่ี2 ภาคเรียนท่ี1  ภาคเรียนท่ี2  

วิชาพื้นฐาน นก. วิชาพื้นฐาน นก. วิชาพื้นฐาน นก. วิชาพื้นฐาน นก. วิชาพื้นฐาน นก. วิชาพื้นฐาน นก. 
ท31101 ภาษาไทย1 1.0 ท31102 ภาษาไทย2 1.0 ท32101 ภาษาไทย3 1.0 ท32102 ภาษาไทย4 1.0 ท33101 ภาษาไทย5 1.0 ท33102 ภาษาไทย6 1.0 
ค31101คณิตศาสตร์1 1.0 ค31102คณิตศาสตร์2 1.0 ค32101คณิตศาสตร์3 1.0 ค32101คณิตศาสตร์4 1.0 ค33101คณิตศาสตร์5 1.0 ค33101คณิตศาสตร์6 1.0 
ว31108วิทยาการค านวณ7 0.5 ว31109วิทยาการค านวณ8 0.5 ว32108วิทยาการค านวณ9 0.5 ว32109วิทยาการค านวณ10 0.5 ว33108วิทยาการค านวณ11 0.5 ว33109วิทยาการค านวณ12 0.5 
ว31110วิทยาศาสตร์ชีวภาพ1 0.5 ว31111วิทยาศาสตร์ชีวภาพ2 0.5 ว32110วิทยาศาสตร์กายภาพ1 0.5 ว32111วิทยาศาสตร์กายภาพ2 0.5 ว33110โลกและอวกาศ1 0.5 ว33111โลกและอวกาศ2 0.5 
ส31101 สังคมศึกษา1 1.0 ส31103 สังคมศึกษา2 1.0 ส32101 สังคมศึกษา3 1.0 ส32103 สังคมศึกษา4 1.0 ส33101 สังคมศึกษา5 1.0 ส33102 สังคมศึกษา6 1.0 
ส31102ประวัติศาสตร์1 0.5 ส31104ประวัติศาสตร์2 0.5 ส32102ประวัติศาสตร์3 0.5 ส32102ประวัติศาสตร์4 0.5 - - - - 
พ31103สุขศึกษาพลศึกษา1 0.5 พ31104สุขศึกษาพลศึกษา2 0.5 พ32103สุขศึกษาพลศึกษา3 0.5 พ32104สุขศึกษาพลศึกษา4 0.5 พ33103สุขศึกษาพลศึกษา5 0.5 พ35104สุขศึกษาพลศึกษา6 0.5 
ศ31101ดนตรีนาฏศิลป์1 0.5 ศ31102ทัศนศิลป์1 0.5 ศ32101ดนตรีนาฏศิลป์2 0.5 ศ32102ทัศนศิลป์2 0.5 ศ33101ดนตรีนาฏศิลป์3 0.5 ศ33102ทัศนศิลป์3 0.5 
ง31101การงานอาชีพ1 0.5 ง31102การงานอาชีพ2 0.5 ง32101การงานอาชีพ3 0.5 ง32101การงานอาชีพ4 0.5 ง33101การงานอาชีพ5 0.5 ง33101การงานอาชีพ6 0.5 
อ31101ภาษาอังกฤษ1 1.0 อ31102ภาษาอังกฤษ2 1.0 อ32101ภาษาอังกฤษ3 1.0 อ32102ภาษาอังกฤษ4 1.0 อ33101ภาษาอังกฤษ5 1.0 อ33102ภาษาอังกฤษ6 1.0 
รวมหน่วยกิตพืน้ฐาน 7.0 รวมหน่วยกิตพืน้ฐาน 7.0 รวมหน่วยกิตพืน้ฐาน 7.0 รวมหน่วยกิตพืน้ฐาน 7.0 รวมหน่วยกิตพืน้ฐาน 6.5 รวมหน่วยกิตพืน้ฐาน 6.5 
วิชาเพิ่มเติม นก. วิชาเพิ่มเติม นก. วิชาเพิ่มเติม นก. วิชาเพิ่มเติม นก. วิชาเพิ่มเติม นก. วิชาเพิ่มเติม นก. 
ท31201การอ่านและพิจารณา
วรรณกรรม 

1.0 วรรณกรรมท้องถ่ิน 1.0 ภาษากับวัฒนธรรม 1.0 วรรณกรรมปัจจุบัน 1.0 การแต่งค าประพันธ์ 1.0 ภาษาเพื่อการแสดง 1.0 

ว30271เสริมทักษะวิทย์1 0.5 ว30272เสริมทักษะวิทย์2 0.5 ว30273เสริมทักษะวิทย์3 0.5 ว30274เสริมทักษะวิทย์4 0.5 ว30275เสริมทักษะวิทย์5 0.5 ว30276เสริมทักษะวิทย์6 0.5 
จ31201ภาษาจีน1 1.0 จ31202ภาษาจีน2 1.0 จ32201ภาษาจีน3 1.0 จ32204ภาษาจีน4 1.0 จ33201ภาษาจีน5 1.0 จ33202ภาษาจีน6 1.0 
ว30291 คอมพิวเตอร์ศึกษา1 1.0 ว30292 คอมพิวเตอร์ศึกษา2 1.0 ว30293 คอมพิวเตอร์ศึกษา3 1.0 ว30294 คอมพิวเตอร์ศึกษา4 1.0 ว30295 คอมพิวเตอร์ศึกษา5 1.0 ว30296 คอมพิวเตอร์ศึกษา6 1.0 
เลือกวิชาจากรหัส ง 1 วิชา ...... 2.0 เลือกวิชาจากรหัส ง 1 วิชา ...... 2.0 เลือกวิชาจากรหัส ง 1 วิชา ..... 2.0 เลือกวิชาจากรหัส ง 1 วิชา ..... 2.0 เลือกวิชาจากรหัส ง 1 วิชา ..... 2.0 เลือกวิชาจากรหัส ง 1 วิชา ...... 2.0 
ส30201พระพุทธศาสนา1 0.5 ส30202พระพุทธศาสนา2 0.5 ส30203พระพุทธศาสนา3 0.5 ส30204พระพุทธศาสนา4 0.5 ส30205พระพุทธศาสนา5 0.5 ส30206พระพุทธศาสนา6 0.5 
อ31201อังกฤษอ่านเขียน1 1.0 อ31202อังกฤษฟังพูด1 1.0 อ32201อังกฤษอ่านเขียน2 1.0 อ32202อังกฤษฟังพูด2 1.0 อ33201อังกฤษอ่านเขียน3 1.0 อ33202อังกฤษฟังพูด3 1.0 
IS1การศึกษาคน้คว้าและสร้าง
องคค์วามรู ้

1.0 IS2การสื่อสารและการน าเสนอ 1.0 ส30231หน้าท่ีพลเมือง7 0.5 ส30232หน้าท่ีพลเมือง8 0.5 ส30233หน้าท่ีพลเมือง9 0.5 ส30234หน้าท่ีพลเมือง10 0.5 

ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ 2ชม ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ 2ชม ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ 2ชม ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ 2ชม ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ 2ชม ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ 2
ชม 

รวมหน่วยกิตวิชาเพิ่มเติม 8.0 รวมหน่วยกิตวิชาเพิ่มเติม 8.0 รวมหน่วยกิตวิชาเพิ่มเติม 7.5 รวมหน่วยกิตวิชาเพิ่มเติม 7.5 รวมหน่วยกิตวิชาเพิ่มเติม 7.5 รวมหน่วยกิตวิชาเพิ่มเติม  
นก.พฐ.+นก.พต. 15.0 นก.พฐ.+นก.พต. 15.0 นก.พฐ.+นก.พต. 14.5 นก.พฐ.+นก.พต. 14.5 นก.พฐ.+นก.พต. 14.5 นก.พฐ.+นก.พต.  
กิจกรรมพฒันาผูเ้รียน ชม. กิจกรรมพฒันาผูเ้รียน ชม. กิจกรรมพฒันาผูเ้รียน ชม. กิจกรรมพฒันาผูเ้รียน ชม. กิจกรรมพฒันาผูเ้รียน ชม. กิจกรรมพฒันาผูเ้รียน ชม. 
ก31901 แนะแนว 20 ก31902แนะแนว 20 ก31901 แนะแนว 20 ก31902แนะแนว 20 ก31901 แนะแนว 20 ก31902แนะแนว 20 
ก31903บ าเพ็ญประโยชน์ 20 ก31904บ าเพ็ญประโยชน์ 20 ก31903บ าเพ็ญประโยชน์ 20 ก31904บ าเพ็ญประโยชน์ 20 ก31903บ าเพ็ญประโยชน์ 20 ก31904บ าเพ็ญประโยชน์ 

 
20 

ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2562 ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 5 ปีการศึกษา 2563 ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2564 
ภาคเรียนท่ี1 ภาคเรียนท่ี2 ภาคเรียนท่ี1 ภาคเรียนท่ี2 ภาคเรียนท่ี1  ภาคเรียนท่ี2  
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วิชาพื้นฐาน นก. วิชาพื้นฐาน นก. วิชาพื้นฐาน นก. วิชาพื้นฐาน นก. วิชาพื้นฐาน นก. วิชาพื้นฐาน นก. 
ก31905เพื่อสังคมและ
สาธารณประโยชน์ 

10 ก31906เพื่อสังคมและ
สาธารณประโยชน์ 

10 ก31905เพื่อสังคมและ
สาธารณประโยชน์ 

10 ก31906เพื่อสังคมและ
สาธารณประโยชน์ 

10 ก31905เพื่อสังคมและ
สาธารณประโยชน์ 

10 ก31906เพื่อสังคมและ
สาธารณประโยชน์ 

10 

ก31907ชุมนุมวิชาการ 20 ก31908ชุมนุมวิชาการ 20 ก31907ชุมนุมวิชาการ 20 ก31908ชุมนุมวิชาการ 20 ก31907ชุมนุมวิชาการ 20 ก31908ชุมนุมวิชาการ 20 
  IS3การน าองค์ความรู้ไปใช้บริการ

สังคม 
20 ศาสนา(สวดมนต์) 1ชม ศาสนา(สวดมนต์) 1ชม ศาสนา(สวดมนต์) 1ชม ศาสนา(สวดมนต์) 1

ชม 
รวมชั่วโมงกิจกรรมพฒันาผูเ้รียนตลอดปี   160 ชั่วโมง รวมชั่วโมงกิจกรรมพฒันาผูเ้รียนตลอดปี   140 ชั่วโมง รวมชั่วโมงกิจกรรมพฒันาผูเ้รียนตลอดปี   140 ชั่วโมง 
รวมชั่วโมงเรียนตลอดปี  1280 ชั่วโมง (32 หน่วยกิต) ชั่วโมงเรียนตลอดปี  1240 ชั่วโมง (31 หน่วยกิต) รวมชั่วโมงเรียนตลอดปี  1200 ชั่วโมง (30 หน่วยกิต) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา ๕  ตามแนวทางหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (ปรับปรุงพุทธศักราช 2561) “ห้องเรียนเพชรบรรหาร๕ 
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” 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ปีการศึกษา 2563 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2564 

ภาคเรียนที่1 ภาคเรียนที่2 ภาคเรียนที่1 ภาคเรียนที่2 ภาคเรียนที่1  ภาคเรียนที่2  
วิชาพื้นฐาน นก. วิชาพื้นฐาน นก. วิชาพื้นฐาน นก. วิชาพื้นฐาน นก. วิชาพื้นฐาน นก. วิชาพื้นฐาน นก. 

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 คณิตศาสตร์2 1.5 ค22101 คณิตศาสตร์3 1.5 ค22102 คณิตศาสตร์4 1.5 ค23101 คณิตศาสตร์5 1.5 ค23102 คณิตศาสตร์6 1.5 

ว21107 วิทยาศาสตร์7 1.0 ว21109 วิทยาศาสตร์8 1.0 ว22107 วิทยาศาสตร์9 1.0 ว22109 วิทยาศาสตร์10 1.0 ว23107 วิทยาศาสตร์11 1.0 ว23109 วิทยาศาสตร์12 1.0 
ว21108 วิทยาการค านวณ1 0.5 ว21110 วิทยาการค านวณ2 0.5 ว22108 วิทยาการค านวณ3 0.5 ว22110 วิทยาการค านวณ4 0.5 ว23108 วิทยาการค านวณ5 0.5 ว23110 วิทยาการค านวณ6 0.5 
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 ส21104 ประวัติศาสตร์2 0.5 ส22102 ประวัติศาสตร์3 0.5 ส22104 ประวัติศาสตร์4 0.5 ส23102 ประวัติศาสตร์5 0.5 ส23104 ประวัติศาสตร์6 0.5 
พ21101สุขศึกษา1 0.5 พ21103สุขศึกษา2 0.5 พ22101สุขศึกษา3 0.5 พ22103สุขศึกษา4 0.5 พ23101สุขศึกษา5 0.5 พ23103สุขศึกษา4 0.5 
พ21102ตะกร้อ 0.5 พ21104ฟุตบอล 0.5 พ22102กรีฑา 0.5 พ22104วอลเลย์บอล 0.5 พ23102มวยไทย 0.5 พ23104บาสเก็ตบอล 0.5 
ศ21101ทัศนศิลป์1 1.0 ศ21102ดนตรีนาฏศิลป์1 1.0 ศ22101ทัศนศิลป์2 1.0 ศ22102ดนตรีนาฏศิลป์2 1.0 ศ23101ทัศนศิลป์3 1.0 ศ23102ดนตรีนาฏศิลป์3 1.0 

ง21105การงานอาชีพ7 1.0 ง21106การงานอาชีพ8 1.0 ง22105การงานอาชีพ9 1.0 ง22106การงานอาชีพ10 1.0 ง23105การงานอาชีพ11 1.0 ง23106การงานอาชีพ12 1.0 
อ21101ภาษาอังกฤษ1 1.5 อ21102ภาษาอังกฤษ2 1.5 อ22101ภาษาอังกฤษ3 1.5 อ22102ภาษาอังกฤษ4 1.5 อ23101ภาษาอังกฤษ5 1.5 อ23102ภาษาอังกฤษ6 1.5 
รวมหน่วยกิตพืน้ฐาน 11.0 รวมหน่วยกิตพืน้ฐาน 11.0 รวมหน่วยกิตพืน้ฐาน 11.0 รวมหน่วยกิตพืน้ฐาน 11.0 รวมหน่วยกิตพืน้ฐาน 11.0 รวมหน่วยกิตพืน้ฐาน 11.0 
วิชาเพิ่มเติม นก. วิชาเพิ่มเติม นก. วิชาเพิ่มเติม นก. วิชาเพิ่มเติม นก. วิชาเพิ่มเติม นก. วิชาเพิ่มเติม นก. 
ค21201 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม1 1.0 ค21201 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม1 1.0 ค22201 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม3 1.0 ค22201 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม4 1.0 ค23201 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม5 1.0 ค22201 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม6 1.0 
ว20201 วิทย์กบัการแก้ปัญหา 1.0 ว20201 วิทย์กบัการแก้ปัญหา 1.0 ว20217 วิทย์เพิ่มเติม3 1.0 ว20218 วิทย์เพิ่มเติม4 1.0 ว20219 วิทย์เพิ่มเติม5 1.0 ว20220 วิทย์เพิ่มเติม6 1.0 
ส20231 หน้าท่ีพลเมือง1 0.5 ส20232 หน้าท่ีพลเมือง2 0.5 ส20233 หน้าท่ีพลเมือง3 0.5 ส20234 หน้าท่ีพลเมือง4 0.5 ส20235 หน้าท่ีพลเมือง5 0.5 ส20236 หน้าท่ีพลเมือง6 0.5 
จ21201 ภาษาจีน1 0.5 จ21202 ภาษาจีน1 0.5 จ22201 ภาษาจีน3 0.5 จ22202 ภาษาจีน4 0.5 จ23201 ภาษาจีน5 0.5 จ23202 ภาษาจีน6 0.5 
อ21201 อังกฤษอ่านเขียน1 0.5 อ21202 อังกฤษอ่านเขียน1 0.5 อ22201 อังกฤษอ่านเขียน2 0.5 อ22202 อังกฤษอ่านเขียน2 0.5 อ23201 อังกฤษอ่านเขียน3 0.5 อ23202 อังกฤษอ่านเขียน3 0.5 
พ20201 พระพุทธ1 0.5 พ20202 พระพุทธ2 0.5 IS1การศึกษาคน้คว้าและสร้าง

องคค์วามรู ้
1.0 IS2การสื่อสารและการน าเสนอ 1.0 พ20205 พระพุทธ5 0.5 พ20206 พระพุทธ6 0.5 

    พ20203 พระพุทธ3 0.5 พ20204 พระพุทธ4 0.5  0.5   
รวมหน่วยกิตวิชาเพิ่มเติม 4.0 รวมหน่วยกิตวิชาเพิ่มเติม 4.0 รวมหน่วยกิตวิชาเพิ่มเติม 4.5 รวมหน่วยกิตวิชาเพิ่มเติม 4.5 รวมหน่วยกิตวิชาเพิ่มเติม 4.0 รวมหน่วยกิตวิชาเพิ่มเติม 4.0 

นก.พฐ.+นก.พต. 15.0 นก.พฐ.+นก.พต. 15.0 นก.พฐ.+นก.พต. 15.5 นก.พฐ.+นก.พต. 15.5 นก.พฐ.+นก.พต. 15.0 นก.พฐ.+นก.พต. 15.0 
กิจกรรมพฒันาผูเ้รียน  กิจกรรมพฒันาผูเ้รียน  กิจกรรมพฒันาผูเ้รียน  กิจกรรมพฒันาผูเ้รียน  กิจกรรมพฒันาผูเ้รียน  กิจกรรมพฒันาผูเ้รียน  
ก21901 แนะแนว 20 ก21902แนะแนว 20 ก22901 แนะแนว 20 ก22902แนะแนว 20 ก23901 แนะแนว 20 ก23902แนะแนว 20 
ก21903ลูกเสือเนตรนาร ี 20 ก21904ลูกเสือเนตรนารี 20 ก22903ลูกเสือเนตรนาร ี 20 ก22904ลูกเสือเนตรนาร ี 20 ก23903ลูกเสือเนตรนารี 20 ก23904ลูกเสือเนตรนาร ี 20 
ก21905เพื่อสังคมและ
สาธารณประโยชน ์

8 ก21906เพื่อสังคมและ
สาธารณประโยชน ์

8 ก22905เพื่อสังคมและ
สาธารณประโยชน ์

8 ก22906เพื่อสังคมและ
สาธารณประโยชน ์

8 ก23905เพื่อสังคมและ
สาธารณประโยชน ์

8 ก23906เพื่อสังคมและ
สาธารณประโยชน ์

8 

ก21907ชุมนุมวิชาการ 20 ก21908ชุมนุมวิชาการ 20 ก22907ชุมนุมวิชาการ 20 ก22908ชุมนุมวิชาการ 20 ก23907ชุมนุมวิชาการ 20 ก23908ชุมนุมวิชาการ 20 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ปีการศึกษา 2563 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2564 

ภาคเรียนที่1 ภาคเรียนที่2 ภาคเรียนที่1 ภาคเรียนที่2 ภาคเรียนที่1  ภาคเรียนที่2  
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วิชาพื้นฐาน นก. วิชาพื้นฐาน นก. วิชาพื้นฐาน นก. วิชาพื้นฐาน นก. วิชาพื้นฐาน นก. วิชาพื้นฐาน นก. 

สวดมนต ์ 20 สวดมนต ์ 20 สวดมนต ์ 20 สวดมนต ์ 20 สวดมนต ์ 20 สวดมนต ์ 20 

      IS3การน าองค์ความรู้ไปใช้
บรกิารสังคม 

20     

กิจกรรมวัยใส 20 กิจกรรมวัยใส 20 -  -  กิจกรรมวัยใส 20 กิจกรรมวัยใส 20 
รวมชั่วโมงกิจกรรมพฒันาผูเ้รียนตลอดปี   216 ชั่วโมง รวมชั่วโมงกิจกรรมพฒันาผูเ้รียนตลอดปี  196  ชั่วโมง รวมชั่วโมงกิจกรรมพฒันาผูเ้รียนตลอดปี   216 ชั่วโมง 
รวมชั่วโมงเรียนตลอดปี  1160 ชั่วโมง (29 หน่วยกิต) ชั่วโมงเรียนตลอดปี  1240 ชั่วโมง (31 หน่วยกิต) รวมชั่วโมงเรียนตลอดปี  1160 ชั่วโมง (29 หน่วยกิต) 
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          โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา ๕ ตามแนวทางหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (ปรับปรุงพุทธศักราช 2561) “ห้องเรียนศิลปินบรรหาร5” ½-1/4 

 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ปีการศึกษา 2563 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2564 

ภาคเรียนที่1 ภาคเรียนที่2 ภาคเรียนที่1 ภาคเรียนที่2 ภาคเรียนที่1  ภาคเรียนที่2  
วิชาพื้นฐาน นก. วิชาพื้นฐาน นก. วิชาพื้นฐาน นก. วิชาพื้นฐาน นก. วิชาพื้นฐาน นก. วิชาพื้นฐาน นก. 

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 คณิตศาสตร์2 1.5 ค22101 คณิตศาสตร์3 1.5 ค22102 คณิตศาสตร์4 1.5 ค23101 คณิตศาสตร์5 1.5 ค23102 คณิตศาสตร์6 1.5 
ว21107 วิทยาศาสตร์7 1.0 ว21109 วิทยาศาสตร์8 1.0 ว22107 วิทยาศาสตร์9 1.0 ว22109 วิทยาศาสตร์10 1.0 ว23107 วิทยาศาสตร์11 1.0 ว23109 วิทยาศาสตร์12 1.0 
ว21108 วิทยาการ
ค านวณ1 

0.5 ว21110 วิทยาการ
ค านวณ2 

0.5 ว22108 วิทยาการ
ค านวณ3 

0.5 ว22110 วิทยาการ
ค านวณ4 

0.5 ว23108 วิทยาการ
ค านวณ5 

0.5 ว23110 วิทยาการ
ค านวณ6 

0.5 

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 ประวัติศาสตร์
1 

0.5 ส21104 ประวัติศาสตร์
2 

0.5 ส22102 ประวัติศาสตร์
3 

0.5 ส22104 ประวัติศาสตร์
4 

0.5 ส23102 ประวัติศาสตร์
5 

0.5 ส23104 ประวัติศาสตร์6 0.5 

พ21101สุขศึกษา1 0.5 พ21103สุขศึกษา2 0.5 พ22101สุขศึกษา3 0.5 พ22103สุขศึกษา4 0.5 พ23101สุขศึกษา5 0.5 พ23103สุขศึกษา4 0.5 
พ21102ตะกร้อ 0.5 พ21104ฟุตบอล 0.5 พ22102กรีฑา 0.5 พ22104วอลเลย์บอล 0.5 พ23102มวยไทย 0.5 พ23104บาสเก็ตบอล 0.5 
ศ21101ทัศนศิลป์1 1.0 ศ21102ดนตรีนาฏศิลป์

1 
1.0 ศ22101ทัศนศิลป์2 1.0 ศ22102ดนตรีนาฏศิลป์

2 
1.0 ศ23101ทัศนศิลป์3 1.0 ศ23102ดนตรีนาฏศิลป์3 1.0 

ง21105การงานอาชีพ7 1.0 ง21106การงานอาชีพ8 1.0 ง22105การงานอาชีพ9 1.0 ง22106การงานอาชีพ
10 

1.0 ง23105การงานอาชีพ
11 

1.0 ง23106การงานอาชีพ12 1.0 

อ21101ภาษาอังกฤษ1 1.5 อ21102ภาษาอังกฤษ2 1.5 อ22101ภาษาอังกฤษ3 1.5 อ22102ภาษาอังกฤษ4 1.5 อ23101ภาษาอังกฤษ5 1.5 อ23102ภาษาอังกฤษ6 1.5 
รวมหน่วยกิตพื้นฐาน 11.0 รวมหน่วยกิตพื้นฐาน 11.0 รวมหน่วยกิตพื้นฐาน 11.0 รวมหน่วยกิตพื้นฐาน 11.0 รวมหน่วยกิตพื้นฐาน 11.0 รวมหน่วยกิตพื้นฐาน 11.0 
วิชาเพิ่มเติม นก. วิชาเพิ่มเติม นก. วิชาเพิ่มเติม นก. วิชาเพิ่มเติม นก. วิชาเพิ่มเติม นก. วิชาเพิ่มเติม นก. 

ท21201การอ่าน
เบื้องต้น 

0.5 ท21202การอ่านสิ่งพิมพ์ 0.5 ท22201การอ่านค า
ประพันธ ์

0.5 การพูดและเขยีนเชิง
สร้างสรรค์ 

0.5 หลักภาษาและการ
สื่อสาร 

0.5 ศิลปะการประพันธ์กับ
การสื่อสาร 

0.5 

เลือกวิชาจากรหัส ง...... 1.0 เลือกวิชาจากรหัส ง...... 1.0 เลือกวิชาจากรหัส ง...... 1.0 เลือกวิชาจากรหัส ง...... 1.0 เลือกวิชาจากรหัส ง...... 1.0 เลือกวิชาจากรหัส ง...... 1.0 
ส20231 หน้าที่พลเมือง
1 

0.5 ส20232 หน้าที่พลเมือง
2 

0.5 ส20233 หน้าที่พลเมือง
3 

0.5 ส20234 หน้าที่พลเมือง
4 

0.5 ส20235 หน้าที่พลเมือง
5 

0.5 ส20236 หน้าที่พลเมือง6 0.5 

จ21201 ภาษาจีน1 0.5 จ21202 ภาษาจีน1 0.5 จ22201 ภาษาจีน3 0.5 จ22202 ภาษาจีน4 0.5 จ23201 ภาษาจีน5 0.5 จ23202 ภาษาจีน6 0.5 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ปีการศึกษา 2563 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2564 
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ภาคเรียนที่1 ภาคเรียนที่2 ภาคเรียนที่1 ภาคเรียนที่2 ภาคเรียนที่1  ภาคเรียนที่2  
วิชาพื้นฐาน นก. วิชาพื้นฐาน นก. วิชาพื้นฐาน นก. วิชาพื้นฐาน นก. วิชาพื้นฐาน นก. วิชาพื้นฐาน นก. 

อ21201 อังกฤษอ่าน
เขียน1 

0.5 อ21202 อังกฤษอ่าน
เขียน1 

0.5 อ22201 อังกฤษอ่าน
เขียน2 

0.5 อ22202 อังกฤษอ่าน
เขียน2 

0.5 อ23201 อังกฤษอ่าน
เขียน3 

0.5 อ23202 อังกฤษอ่าน
เขียน3 

0.5 

ลดเวลาเรียน 2ค ลดเวลาเรียน 2ค IS1การศึกษาคน้คว้าและสร้าง
องคค์วามรู ้

1.0 IS2การสื่อสารและการน าเสนอ 1.0 ลดเวลาเรียน 2ค ลดเวลาเรียน 2ค 

รวมหน่วยกิตวิชาเพิ่มเติม 3.0 รวมหน่วยกิตวิชาเพิ่มเติม 3.0 รวมหน่วยกิตวิชาเพิ่มเติม 4.0 รวมหน่วยกิตวิชาเพิ่มเติม 4.0 รวมหน่วยกิตวิชาเพิ่มเติม 3.0 รวมหน่วยกิตวิชาเพิ่มเติม 3.0 

นก.พฐ.+นก.พต. 14.0 นก.พฐ.+นก.พต. 14.5 นก.พฐ.+นก.พต. 15.0 นก.พฐ.+นก.พต. 15.0 นก.พฐ.+นก.พต. 14.0 นก.พฐ.+นก.พต. 14.5 
กิจกรรมพฒันาผูเ้รียน  กิจกรรมพฒันาผูเ้รียน  กิจกรรมพฒันาผูเ้รียน  กิจกรรมพฒันาผูเ้รียน  กิจกรรมพฒันาผูเ้รียน  กิจกรรมพฒันาผูเ้รียน  
ก21901 แนะแนว 20 ก21902แนะแนว 20 ก22901 แนะแนว 20 ก22902แนะแนว 20 ก23901 แนะแนว 20 ก23902แนะแนว 20 
ก21903ลูกเสือเนตรนาร ี 20 ก21904ลูกเสือเนตรนารี 20 ก22903ลูกเสือเนตรนาร ี 20 ก22904ลูกเสือเนตรนาร ี 20 ก23903ลูกเสือเนตรนาร ี 20 ก23904ลูกเสือเนตรนาร ี 20 
ก21905เพื่อสังคมและ
สาธารณประโยชน ์

8 ก21906เพื่อสังคมและ
สาธารณประโยชน ์

8 ก22905เพื่อสังคมและ
สาธารณประโยชน ์

8 ก22906เพื่อสังคมและ
สาธารณประโยชน ์

8 ก23905เพื่อสังคมและ
สาธารณประโยชน ์

8 ก23906เพื่อสังคมและ
สาธารณประโยชน ์

8 

ก21907ชุมนุมวิชาการ 20 ก21908ชุมนุมวิชาการ 20 ก22907ชุมนุมวิชาการ 20 ก22908ชุมนุมวิชาการ 20 ก23907ชุมนุมวิชาการ 20 ก23908ชุมนุมวิชาการ 20 

กิจกรรมวัยใส 20 กิจกรรมวัยใส 20 -  -  กิจกรรมวัยใส 20 กิจกรรมวัยใส 20 
ศาสนา 20 ศาสนา 20 ศาสนา 20 ศาสนา 20 ศาสนา 20 ศาสนา 20 
      IS3การน าองค์ความรู้ไปใช้

บรกิารสังคม 
20     

รวมชั่วโมงกิจกรรมพฒันาผูเ้รียนตลอดปี   136 ชั่วโมง รวมชั่วโมงกิจกรรมพฒันาผูเ้รียนตลอดปี   136 ชั่วโมง รวมชั่วโมงกิจกรรมพฒันาผูเ้รียนตลอดปี   136 ชั่วโมง 
รวมชั่วโมงเรียนตลอดปี  1200 ชั่วโมง (30 หน่วยกิต) ชั่วโมงเรียนตลอดปี  1280 ชั่วโมง (32 หน่วยกิต) รวมชั่วโมงเรียนตลอดปี  1200 ชั่วโมง (30 หน่วยกิต) 

 

 
 
 
 
 
 
 


