
โครงสร้างหลักสูตร ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๑ 
 

 
ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี ๑ (ภาคเรียนที่ ๑)  ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี ๑ (ภาคเรียนที่ ๒) 

รายวิชา / กิจกรรม 
เวลาเรียน 

(หน่วยกิต / ชม.) 
 

รายวิชา / กิจกรรม 
เวลาเรียน 

(หน่วยกิต / ชม.) 
รายวิชาพ้ืนฐาน ๑๑.๐ (๔๔๐)  รายวิชาพ้ืนฐาน ๑๑.๐ (๔๔๐) 
ท๒๑๑๐๑   ภาษาไทย ๑ ๑.๕ (๖๐)  ท๒๑๑๐๒   ภาษาไทย ๒ ๑.๕ (๖๐) 
ค๒๑๑๐๑  คณิตศาสตร์ ๑ ๑.๕ (๖๐)  ค๒๑๑๐๒  คณิตศาสตร์ ๒ ๑.๕ (๖๐) 
ว๒๑๑๐๑  วิทยาศาสตร์ ๑ ๑.๕ (๖๐)  ว๒๑๑๐๒  วิทยาศาสตร์ ๒ ๑.๕ (๖๐) 
ว๒๑๑๘๑ วิทยาการคำนวณ ๑ ๐.๕ (๒๐)  ว๒๑๑๘๒ วิทยาการคำนวณ ๒ ๐.๕ (๒๐) 
ส๒๑๑๐๑  สังคมศึกษา ๑ ๑.๕  (๖๐)  ส๒๑๑๐๒  สังคมศึกษา ๒ ๑.๕  (๖๐) 
ส๒๑๑๐๓ ประวัติศาสตร์ ๑ ๐.๕ (๒๐)  ส๒๑๑๐๔ ประวัติศาสตร์ ๒ ๐.๕ (๒๐) 
พ๒๑๑๐๑ สุขศึกษา ๑ ๐.๕ (๒๐)  พ๒๑๑๐๒ สุขศึกษา ๒ ๐.๕ (๒๐) 
พ๒๑๑๐๓ พลศึกษา ๑ ๐.๕ (๒๐)  พ๒๑๑๐๔ พลศึกษา ๒ ๐.๕ (๒๐) 
ศ๒๑๑๐๑ 
ง๒๑๑๐๑ 

ศิลปะ ๑ 
การงานอาชีพ ๑ 

๑.๐ (๔๐) 
๐.๕ (๒๐) 

 ศ๒๑๑๐๒ 
ง๒๑๑๐๒ 

ศิลปะ ๒ 
การงานอาชีพ ๒ 

๑.๐ (๔๐) 
๐.๕ (๒๐) 

อ๒๑๑๐๑ ภาษาอังกฤษ ๑ ๑.๕ (๖๐)  อ๒๑๑๐๒ ภาษาอังกฤษ ๒ ๑.๕ (๖๐) 

รายวิชาเพ่ิมเติม ๒.๕ (๑๐๐)  รายวิชาเพ่ิมเติม ๒.๕ (๑๐๐) 
ส๒๐๒๓๑  หน้าท่ีพลเมือง ๑  ๐.๕ (๒๐)  ส๒๐๒๓๒  หน้าท่ีพลเมือง ๒  ๐.๕ (๒๐)  
ค๒๑๒๐๑ คณิตศาสตร์เพิ่มเติม ๑ 
ว๒๐๒๑๐ ของเล่นเชิงวิทยาศาสตร์ 
ง๒๑๒๔๓ การศึกษาค้นคว้าดว้ยตนเอง ๑ 
ศ๒๑๒๒๑ นาฏศิลป์ ๑ 
ศ๒๑๒๐๑ จติรกรรม ๑  
ง๒๑๒๘๑ ผลิตภณัฑ์ออนไลน์ ๑ 
ง๒๑๒๗๑ เพาะพันธ์กลา้ไม้ ๑ 
ง๒๑๒๙๑ การออมและการลงทุน ๑ 
ง๒๑๒๖๑ คกุกี ้๑ 

  ๑.๐(๖๐) 
๑.๐(๖๐) 
๑.๐(๖๐) 
๑.๐(๖๐) 
๑.๐(๖๐) 
๑.๐(๖๐) 
๑.๐(๖๐) 
๑.๐(๖๐) 
๑.๐(๖๐) 

 ค๒๑๒๐๒ คณิตศาสตร์เพิ่มเติม ๒ 
ว๒๐๒๐๑ ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์  

ง๒๑๒๔4 การศึกษาค้นคว้าดว้ยตนเอง2 
ศ๒๑๒๒๒ นาฏศิลป์ ๒ 
ศ๒๑๒๐2  จิตกรรม ๒ 
ง๒๑๒๘๒ ผลิตภณัฑ์ออนไลน์ ๒ 
ง๒๑๒๗๒ เพาะพันธ์กลา้ไม้ ๒ 
ง๒๑๒๙๒ การออมและการลงทุน ๒ 
ง๒๑๒๖๒ คุกกี ้๒ 

  ๑.๐(๖๐) 
๑.๐(๖๐) 
๑.๐(๖๐) 
๑.๐(๖๐) 
๑.๐(๖๐) 
๑.๐(๖๐) 
๑.๐(๖๐) 
๑.๐(๖๐) 
๑.๐(๖๐) 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (๖๐)  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (๖๐) 
  - กิจกรรมแนะแนว (๒๐)    - กิจกรรมแนะแนว (๒๐) 
  - กิจกรรมนักเรียน     - กิจกรรมนักเรียน  
       ลูกเสือ / เนตรนารี/ยุวกาชาด (๒๐)         ลูกเสือ / เนตรนารี/ยุวกาชาด (๒๐) 
       ชุมนุม (๑๒)         ชุมนุม (๑๓) 
-  กิจกรรมเพื่อสังคมและ 
    สาธารณประโยชน์ 

(๘)  -  กิจกรรมเพื่อสังคมและ 
    สาธารณประโยชน์ 

(๗) 

รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น (๖๐๐)  รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น (๖๐๐) 
กิจกรรมลดเวลาเรียนเพ่ิมเวลารู้ ๑๐๐ ชั่วโมง  กิจกรรมลดเวลาเรียนเพ่ิมเวลารู้ ๑๐๐ ชั่วโมง 
  



โครงสร้างหลักสูตร ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๒ 
 

 
ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี ๒ (ภาคเรียนที่ ๑)  ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี ๒ (ภาคเรียนที่ ๒) 

รายวิชา / กิจกรรม 
เวลาเรียน 

(หน่วยกิต / ชม.) 
 

รายวิชา / กิจกรรม 
เวลาเรียน 

(หน่วยกิต / ชม.) 
รายวิชาพ้ืนฐาน ๑๑.๐ (๔๔๐)  รายวิชาพ้ืนฐาน ๑๑.๐ (๔๔๐) 
ท๒๒๑๐๑   ภาษาไทย ๓ ๑.๕ (๖๐)  ท๒๒๑๐๒   ภาษาไทย ๔ ๑.๕ (๖๐) 
ค๒๒๑๐๑  คณิตศาสตร์ ๓ ๑.๕ (๖๐)  ค๒๒๑๐๒  คณิตศาสตร์ ๔ ๑.๕ (๖๐) 
ว๒๒๑๐๑  วิทยาศาสตร์ ๓ ๑.๕ (๖๐)  ว๒๒๑๐๒  วิทยาศาสตร์ ๔ ๑.๕ (๖๐) 
ว๒๒๑๘๑ 
ส๒๒๑๐๑  

วิทยาการคำนวณ ๓
สังคมศึกษา ๓ 

๐.๕ (๒๐) 
๑.๕  (๖๐) 

 ว๒๒๑๘๒ 
ส๒๒๑๐๒  

วิทยาการคำนวณ ๔
สังคมศึกษา ๔ 

๐.๕ (๒๐) 
๑.๕  (๖๐) 

ส๒๒๑๐๓ ประวัติศาสตร์ ๓ ๐.๕ (๒๐)  ส๒๒๑๐๔ ประวัติศาสตร์ ๔ ๐.๕ (๒๐) 
พ๒๒๑๐๑ 
พ๒๒๑๐๓ 

สุขศึกษา ๓ 
พลศึกษา ๓ 

๐.๕ (๒๐) 
๐.๕ (๒๐) 

 พ๒๒๑๐๒ 
พ๒๒๑๐๔ 

สุขศึกษา ๔ 
พลศึกษา ๔ 

๐.๕ (๒๐) 
๐.๕ (๒๐) 

ศ๒๒๑๐๑ 
ง๒๒๑๐๑ 

ศิลปะ ๓ 
การงานอาชีพ ๓ 

๑.๐ (๔๐) 
๐.๕ (๒๐) 

 ศ๒๒๑๐๒ 
ง๒๒๑๐๒ 

ศิลปะ ๔ 
การงานอาชีพ ๔ 

๑.๐ (๔๐) 
๐.๕ (๒๐) 

อ๒๒๑๐๑ ภาษาอังกฤษ ๓ ๑.๕ (๖๐)  อ๒๒๑๐๒ ภาษาอังกฤษ ๔ ๑.๕ (๖๐) 

รายวิชาเพ่ิมเติม ๒.๕ (๑๐๐)  รายวิชาเพ่ิมเติม ๒.๕ (๑๐๐) 
ส๒๐๒๓๓  หน้าท่ีพลเมือง ๓  ๐.๕ (๒๐)  ส๒๐๒๓๔  หน้าท่ีพลเมือง ๔  ๐.๕ (๒๐)  
ค๒๒๒๐๑ คณิตศาสตร์เพิ่มเติม ๓   ๑.๐(๔๐)  ค๒๒๒๐๒ คณิตศาสตร์เพิ่มเติม๔   ๑.๐(๔๐) 
ว๒๐๒๑๑ วิทยาศาสตร์กับ 

ความงาม 
๑.๐(๔๐) 

 
 ว๒๐๒๐๓  

 
เริ่มต้นกับโครงงาน 
วิทยาศาสตร ์

๑.๐(๔๐) 
 

พ๒๒๒1๑ เพศวิถี๑ ๑.๐(๔๐)  พ๒๒๒1๒ เพศวิถี๒ ๑.๐(๔๐) 
ศ๒๒๒๐๓ การออกแบบเบื้องต้น ๑   ๑.๐(๔๐)  ศ๒๒๒๐๔ การออกแบบเบื้องต้น ๒   ๑.๐(๔๐) 
ง๒๒๒๘๑ งานปูนป้ันแต่ง ๑ ๑.๐(๔๐)  ง๒๒๒๘๒ งานปูนป้ันแต่ง 2 ๑.๐(๔๐) 
ง22271 พืชเศรษฐกิจ  1.0(40)  ง22272 ขยายพันธุ์พืช 1.0(40) 
ง๒๒๒๙๑   สินค้าและการผลติ ๑   ๑.๐(๔๐)  ง๒๒๙๑๒  สินค้าและการผลติ ๒    ๑.๐(๔๐) 
ง๒๒๒๖๑ เค้ก๑    ๑.๐(๔๐)  ง๒๒๒๖๒ เค้ก๒    ๑.๐(๔๐) 
อ๒๒๒๐๑ อังกฤษเพิ่มเติม1 ๑.๐(๔๐)  อ๒๒๒๐๑ อังกฤษเพิ่มเติม2 ๑.๐(๔๐) 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (๖๐)  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (๖๐) 
  - กิจกรรมแนะแนว (๒๐)    - กิจกรรมแนะแนว (๒๐) 
  - กิจกรรมนักเรียน     - กิจกรรมนักเรียน  
       ลูกเสือ / เนตรนารี/ยุวกาชาด (๒๐)         ลูกเสือ / เนตรนารี/ยุวกาชาด (๒๐) 
       ชุมนุม (๑๒)         ชุมนุม (๑๓) 
-  กิจกรรมเพื่อสังคมและ 
    สาธารณประโยชน์ 

(๘)  -  กิจกรรมเพื่อสังคมและ 
    สาธารณประโยชน์ 

(๗) 

รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น (๖๐๐)  รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น (๖๐๐) 
กิจกรรมลดเวลาเรียนเพ่ิมเวลารู้ ๑๐๐ ชั่วโมง  กิจกรรมลดเวลาเรียนเพ่ิมเวลารู้ ๑๐๐ ชั่วโมง 

 

 

 

 

 



โครงสร้างหลักสูตร  ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๓ 
 

 
ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี ๓ (ภาคเรียนที่ ๑)  ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี ๓ (ภาคเรียนที่ ๒) 

รายวิชา / กิจกรรม 
เวลาเรียน 

(หน่วยกิต / ชม.) 
 

รายวิชา / กิจกรรม 
เวลาเรียน 

(หน่วยกิต / ชม.) 
รายวิชาพ้ืนฐาน ๑๑.๐ (๔๔๐)  รายวิชาพ้ืนฐาน ๑๑.๐ (๔๔๐) 
ท๒๓๑๐๑   ภาษาไทย ๕ ๑.๕ (๖๐)  ท๒๓๑๐๒   ภาษาไทย ๖ ๑.๕ (๖๐) 
ค๒๓๑๐๑  คณิตศาสตร์ ๕ ๑.๕ (๖๐)  ค๒๓๑๐๒  คณิตศาสตร์ ๖ ๑.๕ (๖๐) 
ว๒๓๑๐๑  วิทยาศาสตร์ ๕ ๑.๕ (๖๐)  ว๒๓๑๐๒  วิทยาศาสตร์ ๖ ๑.๕ (๖๐) 
ว๒๓๑๘๑ 
ส๒๓๑๐๑  

วิทยาการคำนวณ ๕
สังคมศึกษา ๕ 

๐.๕ (๒๐) 
๑.๕  (๖๐) 

 ว๒๓๑๘๒ 
ส๒๓๑๐๒  

วิทยาการคำนวณ ๖
สังคมศึกษา ๖ 

๐.๕ (๒๐) 
๑.๕  (๖๐) 

ส๒๓๑๐๓ ประวัติศาสตร์ ๕ ๐.๕ (๒๐)  ส๒๓๑๐๔ ประวัติศาสตร์ ๖ ๐.๕ (๒๐) 
พ๒๓๑๐๑ 
พ๒๓๑๐๓ 

สุขศึกษา ๕ 
พลศึกษา ๕ 

๐.๕ (๒๐) 
๐.๕ (๒๐) 

 พ๒๓๑๐๒ 
พ๒๓๑๐๔ 

สุขศึกษา ๖ 
พลศึกษา ๖ 

๐.๕ (๒๐) 
๐.๕ (๒๐) 

ศ๒๓๑๐๑ 
ง๒๓๑๐๑ 

ศิลปะ ๕ 
การงานอาชีพ ๕ 

๑.๐ (๔๐) 
๐.๕ (๒๐) 

 ศ๒๓๑๐๒ 
ง๒๓๑๐๒ 

ศิลปะ ๖ 
การงานอาชีพ ๖ 

๑.๐ (๔๐) 
๐.๕ (๒๐) 

อ๒๓๑๐๑ ภาษาอังกฤษ ๕ ๑.๕ (๖๐)  อ๒๓๑๐๒ ภาษาอังกฤษ ๖ ๑.๕ (๖๐) 

รายวิชาเพ่ิมเติม ๒.๕ (๑๐๐)  รายวิชาเพ่ิมเติม ๒.๕ (๑๐๐) 
ส๒๐๒๓๕  หน้าท่ีพลเมือง ๕  ๐.๕ (๒๐)  ส๒๐๒๓๖ หน้าท่ีพลเมือง ๖  ๐.๕ (๒๐)  
ค๒๓๒๐๑ คณิตศาสตร์เพิ่มเติม ๕ ๑.๐(๔๐)  ค๒๓๒๐๒ คณิตศาสตร์เพิ่มเติม ๖ ๑.๐(๔๐) 
ว๒๐๒๐๔ โครงงานวิทยาศาสตร์กับ

คุณภาพชีวิต 
๑.๐(๔๐)  ว๒๐๒๑๔ สนุกคิดกับวิทยาศาสตร์ ๑.๐(๔๐) 

ศ๒๓๒๐๗ วาดเส้น ๑ ๑.๐(๔๐)  ศ๒๓๒๐๘ วาดเส้น 2       ๑.๐(๔๐) 
ศ๒๓๒๑๐ ภาพพิมพ์ ๑ ๑.๐(๔๐)  ศ๒๓๒๑๑ ภาพพิมพ์ ๒ ๑.๐(๔๐) 
ง๒๓๒๙๑   ช้ีทางรวย ๑ ๑.๐(๔๐)  ง๒๓๒๙๒   ช้ีทางรวย ๒ ๑.๐(๔๐) 
ง๒๓๒๗๓   การเพาะเห็ด๑  ๑.๐(๔๐)  ง๒๓๒๗๔   การเพาะเห็ด๒  ๑.๐(๔๐) 
ง๒๓๒๖๑   ขนมปัง๑  ๑.๐(๔๐)  ง๒๓๒๖๒  ขนมปัง2  ๑.๐(๔๐) 
ง23286 งานเขียนแบบเบื้องต้น

1 
1.0(40)  ง23287 งานเขียนแบบเบื้องต้น

2 
1.0(40) 

อ๒๓๒๐๑ ภาษาอังกฤษผ่านสื่อ
และเทคโนโลยี1 

๑.๐(๔๐)  อ๒๓๒๐๒ ภาษาอังกฤษผ่านสื่อ
และเทคโนโลยี2 

๑.๐(๔๐) 

ง๒๓๒๘๑ โครงงานช่าง ๑ ๑.๐(๔๐)  ง๒๓๒๘๒ โครงงานช่าง ๒ ๑.๐(๔๐) 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (๖๐)  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (๖๐) 
  - กิจกรรมแนะแนว (๒๐)    - กิจกรรมแนะแนว (๒๐) 
  - กิจกรรมนักเรียน     - กิจกรรมนักเรียน  
       ลูกเสือ / เนตรนารี/ยุวกาชาด (๒๐)         ลูกเสือ / เนตรนารี/ยุวกาชาด (๒๐) 
       ชุมนุม (๑๒)         ชุมนุม (๑๒) 
-  กิจกรรมเพื่อสังคมและ 
    สาธารณประโยชน์ 

(๘)  -  กิจกรรมเพื่อสังคมและ 
    สาธารณประโยชน์ 

(๗) 

รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น (๖๐๐)  รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น (๖๐๐) 
กิจกรรมลดเวลาเรียนเพ่ิมเวลารู้ ๑๐๐ ชั่วโมง  กิจกรรมลดเวลาเรียนเพ่ิมเวลารู้ ๑๐๐ ชั่วโมง 
 


