
โครงสร้างหลักสูตร ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๔ 
 

แผนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ 
ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี ๔ (ภาคเรียนที่ ๑)  ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี ๔ (ภาคเรียนที่ ๒) 

รายวิชา / กิจกรรม 
เวลาเรียน 

(หน่วยกิต / ชม.) 
 

รายวิชา / กิจกรรม 
เวลาเรียน 

(หน่วยกิต / ชม.) 
รายวิชาพ้ืนฐาน ๘.๐ (๓๒๐)  รายวิชาพ้ืนฐาน ๖.๕ (๒๖๐) 
ท๓๑๑๐๑   ภาษาไทย ๑ ๑.๐ (๔๐)  ท๓๑๑๐๒   ภาษาไทย ๒ ๑.๐ (๔๐) 
ค๓๑๑๐๑  คณิตศาสตร์ ๑ ๑.๐ (๔๐)  ค๓๑๑๐๒  คณิตศาสตร์ ๒ ๑.๐ (๔๐) 
ว๓๑๑๐๔  วิทยาศาสตร์ชีวภาพ ๑.๕ (๖๐)  ว๓๐๑๘๒  เทคโนโลยี ๒ ๐.๕ (๒๐) 
ว๓๐๑๘๑ 
ส๓๑๑๐๑  
พ๓๑๑๐๑ 
ศ๓๑๑๐๑ 
ง๓๑๑๐๑ 

เทคโนโลยี ๑ 
สังคมศึกษา ๑ 
สุขศึกษา ๑ 
ดนตรี ๑ 
การงานอาชีพ ๑ 

๐.๕ (๒๐) 
๑.๕  (๖๐) 
๐.๕ (๒๐) 
๐.๕ (๒๐) 
๐.๕ (๒๐) 

 ส๓๑๑๐๒  
พ๓๑๑๐๒ 
ศ๓๑๑๐๒ 
ง๓๑๑๐๒ 
อ๓๑๑๐๒ 

สังคมศึกษา ๒ 
สุขศึกษา ๒ 
ดนตรี ๒ 
การงานอาชีพ ๒
ภาษาอังกฤษ ๒ 

๑.๕  (๖๐) 
๐.๕ (๒๐) 
๐.๕ (๒๐) 
๐.๕ (๒๐) 
๑.๐ (๔๐) 

อ๓๑๑๐๑ ภาษาอังกฤษ ๑ ๑.๐ (๔๐)     
       

รายวิชาเพ่ิมเติม ๘.๐ (๓๒๐)  รายวิชาเพ่ิมเติม ๖.๕ (26๐) 
     
ค๓๑๒๐๒ 
ส๓๐๒๓๑  
ว๓๑๒๐๑ 
ว๓๑๒๒๑ 
ว๓๑๒๔๑ 
พ๓๑๒๐๑ 

คณิตศาสตร์เพิ่มเติม ๑ 
หน้าท่ีพลเมือง ๑ 
ฟิสิกส์ ๑ 
เคมี ๑ 
ชีววิทยา ๑ 
พลศึกษา ๑ 

  ๒.๐ (๘๐) 
๐.๕ (๒๐) 
๒.๐ (๘๐) 
๑.๕ (๖๐) 
๑.๕ (๖๐) 
๐.๕ (๒๐) 

 ค๓๑๒๐๒ 
ส๓๐๒๓๒  
ว๓๑๒๐๒ 
ว๓๑๒๒๒ 
ว๓๑๒๔๒ 
ว๓๐๒๐๑ 
 
พ ๓๑๒๐๒ 

คณติศาสตร์เพิม่เตมิ ๒ 
หน้าท่ีพลเมือง ๒ 
ฟิสิกส์ ๒ 
เคมี ๒ 
ชีววิทยา ๒ 
โลกดาราศาสตร์และ
อวกาศ๑ 
พลศึกษา ๒ 

 ๒.๐ (๘๐) 
๐.๕ (๒๐) 
 ๒.๐ (๘๐) 
๑.๕ (๖๐) 
๑.๕ (๖๐) 
๑.๕(๖๐) 

 
๐.๕ (๒๐) 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (๖๐)  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (๖๐) 
  - กิจกรรมแนะแนว (๒๐)    - กิจกรรมแนะแนว (๒๐) 
  - กิจกรรมนักเรียน     - กิจกรรมนักเรียน  
       ชุมนุม (๒๐)         ชุมนุม (๒๐) 
       สานฝันสู่รั้วมหาวิทยาลัย (๑๐)         สานฝันสู่รั้วมหาวิทยาลัย (๑๐) 
-  กิจกรรมเพื่อสังคมและ
สาธารณประโยชน์ 

(๑๐)  -  กิจกรรมเพื่อสังคมและ
สาธารณประโยชน์ 

(๑๐) 

รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น (๗๐๐)  รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น (๗๐๐) 
กิจกรรมลดเวลาเรียนเพ่ิมเวลารู้ ๑๐๐ ชั่วโมง  กิจกรรมลดเวลาเรียนเพ่ิมเวลารู้ ๑๐๐ ชั่วโมง 

 
 
 
 
 
 
 



โครงสร้างหลักสูตร ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๔ 
 

แผนศิลป์ท่ัวไป 
ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี ๔ (ภาคเรียนที่ ๑)  ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี ๔ (ภาคเรียนที่ ๒) 

รายวิชา / กิจกรรม 
เวลาเรียน 

(หน่วยกิต / ชม.) 
 

รายวิชา / กิจกรรม 
เวลาเรียน 

(หน่วยกิต / ชม.) 
รายวิชาพ้ืนฐาน ๘.๐ (๓๒๐)  รายวิชาพ้ืนฐาน ๖.๕ (๒๖๐) 
ท๓๑๑๐๑   ภาษาไทย ๑ ๑.๐ (๔๐)  ท๓๑๑๐๒   ภาษาไทย ๒ ๑.๐ (๔๐) 
ค๓๑๑๐๑  คณิตศาสตร์ ๑ ๑.๐ (๔๐)  ค๓๑๑๐๒  คณิตศาสตร์ ๒ ๑.๐ (๔๐) 
ว๓๑๑๐๔  วิทยาศาสตร์ชีวภาพ ๑.๕ (๖๐)  ว๓๐๑๘๒  เทคโนโลยี ๒ ๐.๕ (๒๐) 
ว๓๐๑๘๑ 
ส๓๑๑๐๑ 
พ๓๑๑๐๑ 
ศ๓๑๑๐๑ 
ง๓๑๑๐๑ 

เทคโนโลยี ๑ 
สังคมศึกษา ๑ 
สุขศึกษา ๑ 
ดนตรี ๑ 
การงานอาชีพ ๑ 

๐.๕ (๒๐) 
๑.๕  (๖๐) 
๐.๕ (๒๐) 
๐.๕ (๒๐) 
๐.๕ (๒๐) 

 ส๓๑๑๐๒  
พ๓๑๑๐๒ 
ศ๓๑๑๐๒ 
ง๓๑๑๐๒ 
อ๓๑๑๐๒ 

สังคมศึกษา ๒ 
สุขศึกษา ๒ 
ดนตรี ๒ 
การงานอาชีพ ๒
ภาษาอังกฤษ ๒ 

๑.๕  (๖๐) 
๐.๕ (๒๐) 
๐.๕ (๒๐) 
๐.๕ (๒๐) 
๑.๐ (๔๐) 

อ๓๑๑๐๑ ภาษาอังกฤษ ๑ ๑.๐ (๔๐)     
       

รายวิชาเพ่ิมเติม  ๖.๐ (๒๔๐)  รายวิชาเพ่ิมเติม ๗.๐ (๒๘๐) 
ท๓๑๒๐๑ 
ส๓๐๒๓๑  
อ๓๑๒๐๑ 
ว๓๑๒๐๓ 
ง๓๑๒๔๑ 
พ๓๑๒๐๑ 
จ๓๑๒๐๑ 

การแต่งคำประพันธ์ ๑ 
หน้าท่ีพลเมือง ๑ 
ภาษาอังกฤษรอบรู้ ๑ 
ภาษาอังกฤษฟัง-พูด ๑ 
การศึกษาค้นคว้า ๑ 
พลศึกษา ๑ 
สนทนาภาษาจีน ๑ 

๑.๐ (๔๐) 
๐.๕ (๒๐) 
๑.๐ (๔๐) 
๑.๐ (๔๐) 
๑.๐ (๔๐) 
๐.๕ (๒๐) 
๑.๐ (๔๐) 

 ท๓๑๒๐๒ 
ส๒๐๒๓๒  
อ๓๑๒๐๒ 
ว๓๑๒๐๔ 
ง๓๑๒๔๒ 
พ๓๑๒๐๑ 
จ๓๑๒๐2 
ง๓๑๒๔๔ 

การแต่งคำประพันธ์ ๒ 
หน้าท่ีพลเมือง ๒ 
ภาษาอังกฤษรอบรู้ ๒ 
ภาษาอังกฤษฟัง-พูด ๒ 
การศึกษาค้นคว้า ๒ 
พลศึกษา ๒ 
สนทนาภาษาจีน ๒ 
อาหารและโภชนาการ 

๑.๐ (๔๐) 
๐.๕ (๒๐) 
๑.๐ (๔๐) 
๑.๐ (๖๐) 
๑.๐ (๔๐) 
๐.๕ (๒๐) 
๑.๐ (๔๐) 
๑.๐(๔๐) 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (๖๐)  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (๖๐) 
  - กิจกรรมแนะแนว (๒๐)    - กิจกรรมแนะแนว (๒๐) 
  - กิจกรรมนักเรียน     - กิจกรรมนักเรียน  
       ชุมนุม (๒๐)         ชุมนุม (๒๐) 
       สานฝันสู่รั้วมหาวิทยาลัย (๑๐)         สานฝันสู่รั้วมหาวิทยาลัย (๑๐) 
-  กิจกรรมเพื่อสังคมและ 
    สาธารณประโยชน์ 

(๑๐)  -  กิจกรรมเพื่อสังคมและ 
    สาธารณประโยชน์ 

(๑๐) 

รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น (๖๒๐)  รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น (๖๐๐) 
กิจกรรมลดเวลาเรียนเพ่ิมเวลารู้ ๑๐๐ ชั่วโมง  กิจกรรมลดเวลาเรียนเพ่ิมเวลารู้ ๑๐๐ ชั่วโมง 

 
 

  



โครงสร้างหลักสูตร ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๕ 
 

แผนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ 
ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี ๕ (ภาคเรียนที่ ๑)  ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี ๕ (ภาคเรียนที่ ๒) 

รายวิชา / กิจกรรม 
เวลาเรียน 

(หน่วยกิต / ชม.) 
 

รายวิชา / กิจกรรม 
เวลาเรียน 

(หน่วยกิต / ชม.) 
รายวิชาพ้ืนฐาน ๗.๐ (๒๘๐)  รายวิชาพ้ืนฐาน ๗.๕ (๓๐๐) 
ท๓๒๑๐๑   ภาษาไทย ๓ ๑.๐ (๔๐)  ท๓๒๑๐๒   ภาษาไทย ๔ ๑.๐ (๔๐) 
ค๓๒๑๐๑  คณิตศาสตร์ ๓ ๑.๐ (๔๐)  ค๓๒๑๐๒  คณิตศาสตร์ ๔ ๑.๐ (๔๐) 
ว๓๒๑๐๔  วิทยาศาสตร์กายภาพ๑ ๑.๕ (๖๐)  ว๓๒๑๐๕  วิทยาศาสตร์กายภาพ๒ ๑.๕ (๖๐) 
ส๓๒๑๐๑  สังคมศึกษา ๓ ๑.๕  (๖๐)  ว๓๐๑๘๓ เทคโนโลยี ๓ ๐.๕ (๒๐) 
พ๓๒๑๐๑ สุขศึกษา ๓ ๐.๕ (๒๐)  ส๓๒๑๐๒ สังคมศึกษา ๔ ๑.๕  (๖๐) 
ศ๓๒๑๐๑ นาฏศิลป์ ๑ ๐.๕ (๒๐)  พ๓๒๑๐๒ สุขศึกษา ๔ ๐.๕ (๒๐) 
อ๓๒๑๐๑ ภาษาอังกฤษ ๓ ๑.๐ (๔๐)  ศ๓๒๑๐๒ นาฏศิลป์ ๒ ๐.๕ (๒๐) 
    อ๓๒๑๐๒ ภาษาอังกฤษ ๔ ๑.๐ (๔๐) 
       
รายวิชาเพ่ิมเติม ๙.๐ (๓๖๐)  รายวิชาเพ่ิมเติม ๘.๕ (๓๔๐) 
ส๓๐๒๓๓  หน้าท่ีพลเมือง ๓  ๐.๕ (๒๐)  ส๓๐๒๓๔  หน้าท่ีพลเมือง ๔  ๐.๕ (๒๐) 
ค๓๒๒๐๑ คณิตศาสตร์เพิ่มเติม ๓ ๒.๐(๘๐)  ค๓๒๒๐๒ คณิตศาสตร์เพิ่มเติม๔ ๒.๐(๘๐) 
ว๓๒๒๐๑ ฟิสิกส์ ๓ ๒.๐(๘๐)  ว๓๒๒๐๒ ฟิสิกส๔์ ๒.๐(๘๐) 
ว๓๒๒๔๑ ชีววิทยา ๓ ๑.๕(๖๐)  ว๓๒๒๔๒ ชีววิทยา๔ ๑.๕(๖๐) 
ว๓๒๒๒๑ เคมี๓ ๑.๕(๖๐)  ว๓๒๒๒๒ เคมี๔ ๑.๕(๖๐) 
ว๓๐๒๐๒ โลกดาราศาสตร์และ

อวกาศ๒ 
๑.๐(๔๐)  ว๓๐๒๐๓ โลกดาราศาสตร์และ

อวกาศ๓ 
๐.๕(๒๐) 

พ๓๒๒๐๑ พลศึกษา๓ ๐.๕(๒๐)  พ๓๒๒๐๒ พลศึกษา๔ ๐.๕(๒๐) 
        
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (๖๐)  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (๖๐) 
  - กิจกรรมแนะแนว (๒๐)    - กิจกรรมแนะแนว (๒๐) 
  - กิจกรรมนักเรียน     - กิจกรรมนักเรียน  
       ชุมนุม (๒๐)         ชุมนุม (๒๐) 
       สานฝันสู่รั้วมหาวิทยาลัย (๑๐)         สานฝันสู่รั้วมหาวิทยาลัย (๑๐) 
-  กิจกรรมเพื่อสังคมและ 
    สาธารณประโยชน์ 

(๑๐)  -  กิจกรรมเพื่อสังคมและ 
    สาธารณประโยชน์ 

(๑๐) 

รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น (๗๐๐)  รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น (๗๐๐) 
กิจกรรมลดเวลาเรียนเพ่ิมเวลารู้ ๑๐๐ ชั่วโมง  กิจกรรมลดเวลาเรียนเพ่ิมเวลารู้ ๑๐๐ ชั่วโมง 
  



โครงสร้างหลักสูตร ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๕ 
 

แผนศิลป์ท่ัวไป 
ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี ๕ (ภาคเรียนที่ ๑)  ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี ๕ (ภาคเรียนที่ ๒) 

รายวิชา / กิจกรรม 
เวลาเรียน 

(หน่วยกิต / ชม.) 
 

รายวิชา / กิจกรรม 
เวลาเรียน 

(หน่วยกิต / ชม.) 
รายวิชาพ้ืนฐาน ๗.๐ (๒๘๐)  รายวิชาพ้ืนฐาน ๗.๕ (๓๐๐) 
ท๓๒๑๐๑   ภาษาไทย ๓ ๑.๐ (๔๐)  ท๓๒๑๐๒   ภาษาไทย ๔ ๑.๐ (๔๐) 
ค๓๒๑๐๑  คณิตศาสตร์ ๓ ๑.๐ (๔๐)  ค๓๒๑๐๒  คณิตศาสตร์ ๔ ๑.๐ (๔๐) 
ว๓๒๑๐๔  วิทยาศาสตร์กายภาพ๑ ๑.๕ (๖๐)  ว๓๒๑๐๕  วิทยาศาสตร์กายภาพ๒ ๑.๕ (๖๐) 
ส๓๒๑๐๑  สังคมศึกษา ๓ ๑.๕  (๖๐)  ว๓๐๑๘๓ เทคโนโลยี ๓ ๐.๕ (๒๐) 
พ๓๒๑๐๑ สุขศึกษา ๓ ๐.๕ (๒๐)  ส๓๒๑๐๒  สังคมศึกษา ๔  ๑.๕  (๖๐) 
ศ๓๒๑๐๑ นาฏศิลป์ ๑ ๐.๕ (๒๐)  พ๓๒๑๐๒ สุขศึกษา ๔ ๐.๕ (๒๐) 
อ๓๒๑๐๑ ภาษาอังกฤษ ๓ ๑.๐ (๔๐)  ศ๓๒๑๐๒ นาฏศิลป์ ๒ ๐.๕ (๒๐) 
    อ๓๒๑๐๒ ภาษาอังกฤษ ๔ ๑.๐ (๔๐) 

       
รายวิชาเพ่ิมเติม ๗.๐ (๒๘๐)  รายวิชาเพ่ิมเติม ๖.๐ (๒๔๐) 
ส๓๐๒๓๓  หน้าท่ีพลเมือง ๓  ๐.๕ (๒๐)  ส๓๐๒๓๔  หน้าท่ีพลเมือง ๔  ๐.๕ (๒๐)  
ท๓๒๒๐๑ ประวัติวรรณคดี ๑ ๑.๐(๔๐)  ท๓๒๒๐๒ ประวัติวรรณคดี ๒ ๑.๐(๔๐) 
ท๓๒๒๐๓ การเขียน ๑ ๑.๐(๔๐)  ท๓๒๒๐๔ การเขียน ๒ ๑.๐(๔๐) 
ว๓๒๒๘๑ เทคโนโลยีสารสนเทศ๑ ๑.๐(๔๐)  ว๓๒๒๘๒ เทคโนโลยีสารสนเทศ ๒ ๑.๐(๔๐) 
พ๓๒๒๐๑ พลศึกษา ๓ ๐.๕(๒๐)  พ๓๒๒๐๒ พลศึกษา ๔ ๐.๕(๒๐) 
อ๓๒๒๐๓ ภาษาอังกฤษอา่น-เขยีน ๑ ๑.๐(๔๐)  อ๓๒๒๐๔ ภาษาอังกฤษอ่าน-เขยีน ๒ ๑.๐(๔๐) 
อ๓๒๒๐๕ ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ๑ ๑.๐(๔๐)  อ๓๒๒๐๖ ภาษาอังกฤษเพื่อการสือ่สาร ๒ ๑.๐(๔๐) 
ง๓๒๒๘๑ งานช่าง ๑.๐(๔๐)     
       
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (๖๐)  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (๖๐) 
  - กิจกรรมแนะแนว (๒๐)    - กิจกรรมแนะแนว (๒๐) 
  - กิจกรรมนักเรียน     - กิจกรรมนักเรียน  
       ชุมนุม (๒๐)         ชุมนุม (๒๐) 
       สานฝันสู่รั้วมหาวิทยาลัย (๑๐)         สานฝันสู่รั้วมหาวิทยาลัย (๑๐) 
-  กิจกรรมเพื่อสังคมและ 
    สาธารณประโยชน์ 

(๑๐)  -  กิจกรรมเพื่อสังคมและ 
   สาธารณประโยชน์ 

(๑๐) 

รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น (๖๒๐)  รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น (๖๐๐) 
กิจกรรมลดเวลาเรียนเพ่ิมเวลารู้ ๑๐๐ ชั่วโมง  กิจกรรมลดเวลาเรียนเพ่ิมเวลารู้ ๑๐๐ ชั่วโมง 
 

 

 

 

 



โครงสร้างหลักสูตร ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๖ 
 

แผนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ 
ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี ๖ (ภาคเรียนที่ ๑)  ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี ๖ (ภาคเรียนที่ ๒) 

รายวิชา / กิจกรรม 
เวลาเรียน 

(หน่วยกิต / ชม.) 
 

รายวิชา / กิจกรรม 
เวลาเรียน 

(หน่วยกิต / ชม.) 
รายวิชาพ้ืนฐาน ๗.๐ (๒๘๐)  รายวิชาพ้ืนฐาน ๕.๐ (๒๐๐) 
ท๓๓๑๐๑   ภาษาไทย ๕ ๑.๐ (๔๐)  ท๓๓๑๐๒   ภาษาไทย ๖ ๑.๐ (๔๐) 
ค๓๓๑๐๑  คณิตศาสตร์ ๕ ๑.๐ (๔๐)  ค๓๓๑๐๒  คณิตศาสตร์ ๖ ๑.๐ (๔๐) 
ว๓๓๑๐๓  วิทยาศาสตร์โลกและ

อวกาศ 
๑.๕ (๖๐)  ส๓๓๑๐๒  สังคมศึกษา ๖ ๑.๐  (๔๐) 

ว๓๐๑๘๔ เทคโนโลยี ๔ ๐.๕ (๒๐)  พ๓๓๑๐๒ สุขศึกษา ๖ ๐.๕ (๒๐) 
ส๓๓๑๐๑ สังคมศึกษา ๕ ๑.๐  (๔๐)  ศ๓๓๑๐๒ ทัศนศิลป์ ๒ ๐.๕ (๒๐) 
พ๓๓๑๐๑ สุขศึกษา ๕ ๐.๕ (๒๐)  อ๓๓๑๐๒ ภาษาอังกฤษ ๖ ๑.๐ (๔๐) 
ศ๓๓๑๐๑ ทัศนศิลป์ ๑ ๐.๕ (๒๐)     
อ๓๓๑๐๑ ภาษาอังกฤษ ๕ ๑.๐ (๔๐)     

       
รายวิชาเพ่ิมเติม ๙.๐ (๓๖๐)  รายวิชาเพ่ิมเติม ๘.๕ (๓๔๐) 
ส๓๓๒๐๓ ต้านทุจริตศึกษา ๑  ๐.๕ (๒๐)  ส๓๓๒๐๔ ต้านทุจริตศึกษา ๒  ๐.๕ (๒๐) 
ค๓๓๒๐๑ คณิตศาสตร์เพิ่มเติม๕ ๒.๐(๘๐)  ค๓๓๒๐๒ คณิตศาสตร์เพิ่มเติม๖ ๒.๐(๘๐) 
ว๓๓๒๐๑ ฟิสิกส๕์ ๒.๐(๘๐)  ว๓๓๒๐๒ ฟิสิกส๖์ ๑.๐(๔๐) 
ว๓๓๒๔๑ ชีววิทยา๕ ๑.๕(๖๐)  ว๓๓๒๔๒ ชีววิทยา๖ ๑.๐(๔๐) 
ว๓๓๒๒๑ เคมี๕ ๑.๕(๖๐)  ว๓๓๒๒๒ เคมี๖ ๑.๐(๔๐) 
พ๓๓๒๐๑ พลศึกษา๕ ๐.๕(๒๐)  ว๓๐๒๐๔          โลกดาราศาสตร์และ

อวกาศ๔ 
๑.๕(๖๐) 

อ๓๓๒๐๑ ภาษาอังกฤษเพื่อ
การศึกษาต่อ๑ 

๑.๐(๔๐)  พ๓๓๒๐๒ พลศึกษา๖ ๐.๕(๒๐) 

อ33203 ภาษาอังกฤษเพื่อความ
เพลิดเพลิน ๑             

๑.๐(๔๐)  อ๓๓๒๐๒ ภาษาอังกฤษเพื่อ
การศึกษาต่อ๒ 

๑.๐(๔๐) 

    อ33204 ภาษาอังกฤษเพื่อ
ความเพลดิเพลิน 2             

๑.๐(๔๐) 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (๖๐)  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (๖๐) 
  - กิจกรรมแนะแนว (๒๐)    - กิจกรรมแนะแนว (๒๐) 
  - กิจกรรมนักเรียน     - กิจกรรมนักเรียน  
       ชุมนุม (๒๐)         ชุมนุม (๒๐) 
       สานฝันสู่รั้วมหาวิทยาลัย (๑๐)         สานฝันสู่รั้วมหาวิทยาลัย (๑๐) 
-  กิจกรรมเพื่อสังคมและ 
    สาธารณประโยชน์ 

(๑๐)  -  กิจกรรมเพื่อสังคมและ 
    สาธารณประโยชน์ 

(๑๐) 

รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น (๗๐๐)  รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น (๖๐๐) 
กิจกรรมลดเวลาเรียนเพ่ิมเวลารู้ ๑๐๐ ชั่วโมง  กิจกรรมลดเวลาเรียนเพ่ิมเวลารู้ ๑๐๐ ชั่วโมง 

 
  



โครงสร้างหลักสูตร ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๖ 
 

แผนศิลป์ท่ัวไป 
ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี ๖ (ภาคเรียนที่ ๑)  ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี ๖ (ภาคเรียนที่ ๒) 

รายวิชา / กิจกรรม 
เวลาเรียน 

(หน่วยกิต / ชม.) 
 

รายวิชา / กิจกรรม 
เวลาเรียน 

(หน่วยกิต / ชม.) 
รายวิชาพ้ืนฐาน ๗.๐ (๒๘๐)  รายวิชาพ้ืนฐาน ๕.๐ (๒๐๐) 
ท๓๓๑๐๑   ภาษาไทย ๕ ๑.๐ (๔๐)  ท๓๓๑๐๒   ภาษาไทย ๖ ๑.๐ (๔๐) 
ค๓๓๑๐๑  คณิตศาสตร์ ๕ ๑.๐ (๔๐)  ค๓๓๑๐๒  คณิตศาสตร์ ๖ ๑.๐ (๔๐) 
ว๓๓๑๐๓  วิทยาศาสตร์โลกและ

อวกาศ 
๑.๕ (๖๐)  ส๓๓๑๐๒  สังคมศึกษา ๖  ๑.๐  (๔๐) 

ว๓๐๑๘๔ เทคโนโลยี ๔ ๐.๕ (๒๐)  พ๓๓๑๐๒ สุขศึกษา ๖ ๐.๕ (๒๐) 
ส๓๓๑๐๑ สังคมศึกษา ๕ ๑.๐  (๔๐)  ศ๓๓๑๐๒ ทัศนศิลป์ ๒ ๐.๕ (๒๐) 
พ๓๓๑๐๑ สุขศึกษา ๕ ๐.๕ (๒๐)  อ๓๓๑๐๒ ภาษาอังกฤษ ๖ ๑.๐ (๔๐) 
ศ๓๓๑๐๑ ทัศนศิลป์ ๑ ๐.๕ (๒๐)     
อ๓๓๑๐๑ ภาษาอังกฤษ ๕ ๑.๐ (๔๐)     
       

รายวิชาเพ่ิมเติม ๗.๕ (๓๐๐)  รายวิชาเพ่ิมเติม ๗.๕ (๓๐๐) 
ส๓๓๒๐๓ ต้านทุจริตศึกษา ๑  ๐.๕ (๒๐)  ส๓๓๒๐๔ ต้านทุจริตศึกษา ๒  ๐.๕ (๒๐) 
ท๓๓๒๐๑ หลักภาษาไทย๑ ๑.๐(๔๐)  ท๓๓๒๐๒ หลักภาษาไทย๒ ๑.๐(๔๐) 
ท๓๓๒๐๓ วรรณกรรมปัจจุบัน ๑.๐(๔๐)  ท๓๓๒๐๔ วรรณคดีมรดก ๑.๐(๔๐) 
ว๓๓๒๘๑ วิทยาการคอมพวิเตอร์๑ ๑.๐(๔๐)  ว๓๓๒๘๒ วิทยาการคอมพวิเตอร์๒ ๑.๐(๔๐) 
พ๓๓๒๐๑ พลศึกษา๕ ๐.๕(๒๐)  พ๓๓๒๐๒ พลศึกษา๖ ๐.๕(๒๐) 
ง๓๓๒๔๓ บัญช๑ี ๑.๐(๔๐)  ง๓๓๒๔๔ บัญช๒ี ๑.๐(๔๐) 
อ๓๓๒๐๑ ภาษาอังกฤษเพื่อ

การศึกษาต่อ๑ 
๑.๐(๔๐)  อ๓๓๒๐๒ ภาษาอังกฤษเพื่อ

การศึกษาต่อ๒ 
๑.๐(๔๐) 

อ๓๓๒๐๓ ภาษาอังกฤษ
เพลิดเพลิน๑ 

๑.๐(๔๐)  อ๓๓๒๐๔ ภาษาอังกฤษ
เพลิดเพลิน๒ 

๑.๐(๔๐) 

ส๓๓๒๐๖ อาเซียนศึกษา ๐.๕(๒๐)  ส๓๓๒๐๗ อาเซียนศึกษา ๐.๕(๒๐) 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (๖๐)  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (๖๐) 
  - กิจกรรมแนะแนว (๒๐)    - กิจกรรมแนะแนว (๒๐) 
  - กิจกรรมนักเรียน     - กิจกรรมนักเรียน  
       ชุมนุม (๒๐)         ชุมนุม (๒๐) 
       สานฝันสู่รั้วมหาวิทยาลัย (๑๐)         สานฝันสู่รั้วมหาวิทยาลัย (๑๐) 
-  กิจกรรมเพื่อสังคมและ
สาธารณประโยชน์ 

(๑๐)  -  กิจกรรมเพื่อสังคมและ
สาธารณประโยชน์ 

(๑๐) 

รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น (๖๔๐)  รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น (๕๖๐) 
กิจกรรมลดเวลาเรียนเพ่ิมเวลารู้ ๑๐๐ ชั่วโมง  กิจกรรมลดเวลาเรียนเพ่ิมเวลารู้ ๑๐๐ ชั่วโมง 

 


