
 

การจดัเวลาเรียน 
 

หลกัสูตรแกนกลางการศกึษาขั 2นพื2นฐาน ไดก้ําหนดกรอบโครงสรา้งเวลาเรยีนขั 2นตํBาสําหรบักลุ่ม
สาระการเรยีนรู ้๘ กลุ่ม และกจิกรรมพฒันาผูเ้รยีน ซึBงสถานศกึษาสามารถเพิBมเตมิไดต้ามความพรอ้มและ
จุดเน้น  โดยสามารถปรบัใหเ้หมาะสมตามบรบิทของสถานศกึษาและสภาพของผูเ้รยีน ดงันี2  

 

 ๑. ระดบัชั 2นมธัยมศกึษาตอนตน้ (ชั 2นมธัยมศกึษาปีทีB ๑ - ๓) ใหจ้ดัเวลาเรยีนเป็นรายภาค มเีวลา
เรยีนวนัละไมเ่กนิ ๖ ชั Bวโมง คดินํ2าหนกัของรายวชิาทีBเรยีนเป็นหน่วยกติ ใชเ้กณฑ ์๔๐ ชั Bวโมงต่อภาคเรยีน                  
มคีา่นํ2าหนกัวชิา เทา่กบั ๑ หน่วยกติ (นก.) 
 

๒. ระดบัมธัยมศกึษาตอนปลาย   (ชั 2นมธัยมศกึษาปีทีB ๔ - ๖)  ใหจ้ดัเวลาเรยีนเป็นรายภาค  มี
เวลาเรยีนวนัละไมน้่อยกวา่ ๖ ชั Bวโมง คดินํ2าหนกัของรายวชิาทีBเรยีนเป็นหน่วยกติ ใชเ้กณฑ ์๔๐ ชั Bวโมง
ต่อภาคเรยีน มคีา่นํ2าหนกัวชิา เทา่กบั ๑ หน่วยกติ (นก.) 

  
 

การจดัการศึกษา 
โรงเรียนคลองประชาบำรุงได4จัดให4มีการศึกษาสำหรับผู4เรียนอยAางหลากหลาย โดยมุAงเน4นการจัด

การศึกษาท่ีสนองความต4องการของชุมชนและผู4เรียน โดยยึดตามเปIาหมายของการจัดการศึกษาท่ีวางไว4ดังน้ี 

 ๑. สAงเสริมการจัดการเรียนรู4ท่ีเน4นการใช4 ICT ทุกกลุAมสาระการเรียนรู4และนักเรียนมีความสามารถ

ด4านเทคโนโลยีเปRนเคร่ืองมือในการเรียนรู4 

 ๒. มุAงจัดการศึกษาสูAความเปRนเลิศด4านภาษาไทย คณิตศาสตรW วิทยาศาสตรW ภาษาตAางประเทศ และ

เทคโนโลยี 

 ๓. สAงเสริมการจัดการเรียนรู4ท่ีเน4นให4นักเรียนพัฒนาการคิด วิเคราะหW สังเคราะหW คิดอยAางมี

วิจารณญาณ คิดเชิงระบบ คิดริเร่ิมสร4างสรรคW แก4ป\ญหา และกล4าตัดสินใจ เพ่ือให4ก4าวทันการเปล่ียนแปลง 

 ๔. สAงเสริมนักเรียนทุกคนให4สามารถพัฒนาศักยภาพของตนเองตามความต4องการ ความถนัด

ความสามารถ และความสนใจ อยAางหลากหลายรูปแบบและวิธีการ 

 ๕. เป̀ดโอกาสให4ผู4ปกครอง ชุมชน คณะกรรมการสถานศึกษามีสAวนรAวมในการวางแผนพัฒนาการจัด

การศึกษา รAวมดำเนินการ รAวมประเมินผล และรAวมรับผิดชอบในผลผลิตท่ีเกิดข้ึน 

 ๖. พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาท่ีมุAงเน4นการจัดการเรียนรู4ท่ียึดความแตกตAางระหวAางบุคคลและ

นักเรียนได4รับโอกาสในการพัฒนาเต็มศักยภาพอยAางตAอเน่ือง 

 ๗. มุAงพัฒนาคุณภาพนักเรียนให4เปRนคนดี มีคุณธรรม มีสำนึกความเปRนไทยและวิถีชีวิตตามหลัก

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มีความรู4ความสามารถเหมาะสมกับวัย มีสุขภาพอนามัยสมบูรณWแข็งแรง มี

สุขภาพจิตดี สามารถดำรงชีวิตในสังคมได4อยAางมีความสุข 

 ๘. สAงเสริมสนับสนุนการใช4เทคโนโลยี ข4อมูล และสารสนเทศเพ่ือพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 

 ๙. พัฒนาศักยภาพผู4เรียนให4มีทักษะการส่ือสารภาษาอังกฤษ และภาษาจีนซ่ึงเปRนภาษาตAางประเทศ

ภาษาท่ีสอง 

 



 

 

 โรงเรียนเหนือคลองประชาบำรุงจัดให9มีหลักสูตรท่ีหลากหลายดังน้ี 

๑. หลักสูตรการจัดการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษจากครูชาวตAางชาติ 

๒. สูตรการจัดการเรียนการสอนวิชาภาษาจีนและภาษาอาเซียน 

๓. หลักสูตรการจัดการเรียนการสอนตามความต4องการของผู4เรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนต4น  ระดับ

มัธยมศึกษาตอนปลายโดยจัดให4มีโปรแกรมการเรียนท่ีหลากหลายดังน้ี 

ระดับมัธยมศึกษาตอนต9น  - ห4องเรียนโครงการ EIS    ห4อง ๑ 

    - ห4องเรียนวิทยาศาสตรWคณิตศาสตรW  ห4อง ๒ – ๔ 

    - ห4องเรียนท่ัวไป     ห4อง ๕ - ๑๐ 

 

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย - แผนการเรียนวิทยาศาสตรW - คณิตศาสตรW  ห4อง ๑ - ๒ 

    - แผนการเรียนภาษาอังกฤษ - คณิตศาสตรW  ห4อง ๓ - ๔ 

    - แผนการเรียนภาษาไทย - สังคมศึกษา  ห4อง ๕ – ๖ 

    - แผนการเรียนภาษาอังกฤษ -ภาษาจีน  ห4อง ๗ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



โครงสร้างเวลาเรียน  โรงเรียนเหนือคลองประชาบํารุง 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ / 

กิจกรรม 

เวลาเรียน 

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

ม.๑ ม.๒ ม.๓ ม.๔ ม.๕ ม.๖ 

s กลุ่มสาระการเรียนรู้  

ภาษาไทย ๑๒๐ 

(๓ นก.) 

๑๒๐ 

(๓ นก.) 

๑๒๐ 

(๓ นก.) 

๘๐ 

(๒ นก.) 

๘๐ 

(๒ นก.) 

๘๐ 

(๒ นก.) 

คณิตศาสตร์ ๑๖๐ 

(๔ นก.) 

๑๖๐ 

(๔ นก.) 

๑๖๐ 

(๔ นก.) 

๘๐ 

(๒ นก.) 

๘๐ 

(๒ นก.) 

๘๐ 

(๒ นก.) 

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

§วิทยาศาสตร์ 
 

§เทคโนโลยี 

๑๖๐ 

(๔ นก.) 

๑๒๐ 

(๓ นก.) 

๔๐ 

(๑ นก.) 

๑๖๐ 

(๔ นก.) 

๑๒๐ 

(๓ นก.) 

๔๐ 

(๑ นก.) 

๑๖๐ 

(๔ นก.) 

๑๒๐ 

(๓ นก.) 

๔๐ 

(๑ นก.) 

๒๘๐ 

(๗ นก.) 

๒๔๐ 

(๖นก.) 

๔๐ 

(๑ นก.) 

สังคมศึกษา ศาสนา  และ

วัฒนธรรม 

§ ประวัติศาสตร์ 

 

§ ศาสนา  จริยธรรม 

 

§หน้าท่ีพลเมืองฯ 
§เศรษฐศาสตร์ 
§ภูมิศาสตร์ 

๑๖๐ 

(๔ นก.) 

๔๐ 

(๑ นก.) 

๔๐ 

(๑ นก.) 

 

๘๐ 

(๒ นก.) 

๑๖๐ 

(๔ นก.) 

๔๐ 

(๑ นก.) 

๔๐ 

(๑ นก.) 

 

๘๐ 

(๒ นก.) 

๑๖๐ 

(๔ นก.) 

๔๐ 

(๑ นก.) 

๔๐ 

(๑ นก.) 

 

๘๐ 

(๒ นก.) 

๑๒๐ 

(๓ นก.) 

๔๐ 

(๑ นก.) 

 

 

 

๘๐ 

(๒ นก.) 

๑๒๐ 

(๓ นก.) 

๔๐ 

(๑ นก.) 

 

 

 

๘๐ 

(๒ นก.) 

๘๐ 

(๒ นก.) 

 

- 

 

 

 

๘๐ 

(๒ นก.) 

สุขศึกษาและพละศึกษา 

 

§สุขศึกษา 
 

§พลศึกษา 

๘๐ 

(๒ นก.) 

๔๐ 

(๑ นก.) 

๔๐ 

(๑ นก.) 

๘๐ 

(๒ นก.) 

๔๐ 

(๑ นก.) 

๔๐ 

(๑ นก.) 

๘๐ 

(๒ นก.) 

๔๐ 

(๑ นก.) 

๔๐ 

(๑ นก.) 

๔๐ 

(๑ นก.) 

๔๐ 

(๑ นก.) 

๔๐ 

(๑ นก.) 

ศิลปะ ๔๐ 

(๑ นก.) 

๔๐ 

(๑ นก.) 

๔๐ 

(๑ นก.) 

๔๐ 

(๑ นก.) 

๔๐ 

(๑ นก.) 

๔๐ 

(๑ นก.) 

การงานอาชีพ 

 

๔๐ 

(๑ นก.) 

๔๐ 

(๑ นก.) 

๔๐ 

(๑ นก.) 

 
๔๐ 

(๑ นก.) 

๔๐ 

(๑ นก.) 



กลุ่มสาระการเรียนรู้ / 

กิจกรรม 

เวลาเรียน 

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

ม.๑ ม.๒ ม.๓ ม.๔ ม.๕ ม.๖ 

ภาษาต่างประเทศ 

(ภาษาอังกฤษ) 

 

๑๒๐ 

(๓ นก.) 

๑๒๐ 

(๓ นก.) 

๑๒๐ 

(๓ นก.) 

๘๐ 

(๒ นก.) 

๘๐ 

(๒ นก.) 

๘๐ 

(๒ นก.) 

รวมเวลาเรียนพ้ืนฐาน ๘๘๐ 

(๒๒ นก.) 

๘๘๐ 

(๒๒ 

นก.) 

๘๘๐ 

(๒๒ นก.) 

๕๖๐ 

(๑๔ นก.) 

๕๖๐ 

(๑๔ นก.) 

๕๒๐ 

(๑๓ นก.) 

sกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ 

sรายวิชา /กิจกรรมท่ี
สถานศึกษาจัดเพ่ิมเติมตาม

ความพร้อมและจุดเน้น 

ปีละไม่น้อยกว่า ๒๐๐ ช่ัวโมง รวม ๓ ปี  

ไม่น้อยกว่า ๑,๖๐๐ ช่ัวโมง 

sรวมเวลาเรียนท้ังหมด 
(หลักสูตรปกติ) 

ไม่น้อยกว่า ๑,๒๐๐ ช่ัวโมง / ปี 

 

รวม ๓ ปี 

ไม่น้อยกว่า ๓,๖๐๐ ช่ัวโมง 

  

 

 

 

 

 

   



 

 

 

 

 

โครงสร้างหลกัสูตร  

โรงเรียนเหนือคลองประชาบํารุง 

ระดบัชั;นมธัยมศึกษาตอนต้น 

ปีการศึกษา ๒๕๖๔-๒๕๖๖ 

 

 

 

 

 

 



 

โครงสร้างหลกัสูตรโรงเรียนเหนือคลองประชาบํารุง   มธัยมศึกษาปีที@ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 

ชั#นมัธยมศึกษาปีที0 ๑   (ภาคเรียนที0๑) ชั#นมัธยมศึกษาปีที0๑   (ภาคเรียนที0๒) 
รายวชิา/กจิกรรม เวลาเรียน 

(หน่วยกติ/ชม.) 

รายวชิา/กจิกรรม เวลาเรียน 

(หน่วยกติ/ชม.) 

รายวชิาพื3นฐาน  รายวชิาพื3นฐาน  

ท๒๑๑๐๑  ภาษาไทย ๑.๕(๖๐) ท๒๑๑๐๒  ภาษาไทย ๑.๕(๖๐) 

ค๒๑๑๐๑  คณิตศาสตร์  ๒.๐(๘๐) ค๒๑๑๐๒  คณิตศาสตร์  ๒.๐(๘๐) 

ว๒๑๑๐๑  วทิยาศาสตร์ ๑ ๑.๕(๖๐) ว๒๑๑๐๒  วทิยาศาสตร์ ๒ ๑.๕(๖๐) 

ว๒๑๑๐๓ การออกแบบและเทคโนโลย ี๑ ๐.๕(๒๐) ว๒๑๑๐๔ วทิยาการคาํนวณ ๑ ๐.๕(๒๐) 

ส๒๑๑๐๑  สงัคมศึกษา  ๑.๐(๔๐) ส๒๑๑๐๒  สงัคมศึกษา  ๑.๐(๔๐) 

ส๒๑๑๐๓ ประวติัศาสตร์   ๐.๕(๒๐) ส๒๑๑๐๔ ประวติัศาสตร์   ๐.๕(๒๐) 

ส๒๑๑๐๕ พระพทุธศาสนา  ๐.๕(๒๐) ส๒๑๑๐๖ พระพทุธศาสนา  ๐.๕(๒๐) 

ส๒๑๑๐๗ เอกภาพ ๐.๕(๒๐) ส๒๑๑๐๘ อลั-กรุอ่าน ๐.๕(๒๐) 

พ๒๑๑๐๑ สุขศึกษา ๐.๕(๒๐) พ๒๑๑๐๓ สุขศึกษา ๐.๕(๒๐) 

พ๒๑๑๐๒ พละศึกษา ๐.๕(๒๐) พ๒๑๑๐๔ พละศึกษา ๐.๕(๒๐) 

ศ๒๑๑๐๑  ศิลปะ ๑ ๐.๕(๒๐) ศ๒๑๑๐๒ ศิลปะ ๒ ๐.๕(๒๐) 

ง๒๑๑๐๑ ดาํรงชีวติและครอบครัว ๑ ๐.๕(๒๐) ง๒๑๑๐๒ ดาํรงชีวติและครอบครัว ๒ ๐.๕(๒๐) 

อ๒๑๑๐๑  ภาษาองักฤษ  ๑.๕(๖๐) อ๒๑๑๐๒  ภาษาองักฤษ  ๑.๕(๖๐) 

รวมรายวชิาพื3นฐาน ๑๑.๐(๔๔๐) รวมรายวชิาพื3นฐาน ๑๑.๐(๔๔๐) 

รายวชิาเพิ8มเตมิ  รายวชิาเพิ8มเตมิ  

เลือกวชิาเพิRมเติม....................... ๑.๐(๔๐) เลือกวชิาเพิRมเติม....................... ๑.๐(๔๐) 

เลือกวชิาเพิRมเติม....................... ๑.๐(๔๐) เลือกวชิาเพิRมเติม....................... ๑.๐(๔๐) 

ว๒๑๒๐๓ การเขียนโปรแกรม ๑ ๑.๐(๔๐) ว๒๑๒๐๔ การเขียนโปรแกรม ๒ ๑.๐(๔๐) 

ส๒๐๒๓๑หนา้ทีRพลเมือง ๑ ๐.๕(-)* ส๒๐๒๓๒หนา้ทีRพลเมือง ๒ ๐.๕(-)* 

วชิาเพิRมเติม อิสลาม **  วชิาเพิRมเติม อิสลาม ** 

รวมรายวชิาเพิ8มเตมิ (๓.๕) (๑๒๐) รวมรายวชิาเพิ8มเตมิ (๓.๕) (๑๒๐) 

กจิกรรมพฒันาผู้เรียน  กจิกรรมพฒันาผู้เรียน  

ลูกเสือเนตรนารี (๒๐) ลูกเสือเนตรนารี (๒๐) 

กิจกรรมชุมนุม (๒๐) กิจกรรมชุมนุม (๒๐) 

กิจกรรมแนะแนว (๒๐) กิจกรรมแนะแนว (๒๐) 

กิจกรรมเพืRอสงัคมและสาธารณะประโยชน ์(๗) *** กิจกรรมเพืRอสงัคมและสาธารณะประโยชน ์(๘) *** 

รวมกจิกรรมพฒันาผู้เรียน (๖๐) รวมกจิกรรมพฒันาผู้เรียน (๖๐) 

รวมเวลาเรียนทั,งหมด (๖๒๐) รวมเวลาเรียนทั,งหมด (๖๒๐) 

      * วชิาหนา้ทีRพลเมืองจดับูรณาการกบัรายวชิาสงัคมพืWนฐานและกิจกรรมต่างๆ ของโรงเรียน โดยนบัหน่วยกิตแต่ไม่นบัเวลาเรียน 

**จดัสอนเพิRมเติมศาสนาอิสลามในคาบจริยธรรมอิสลาม 

***กิจกรรมเพืRอสงัคมและสาธารณะประโยชน ์จดับูรณาการกบักิจกรรมโฮมรูม 

 

 

 

 



โครงสร้างหลกัสูตรโรงเรียนเหนือคลองประชาบํารุง  ชัFนมธัยมศึกษาที@ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ 

ชั3นมธัยมศึกษาปีที8 ๒   (ภาคเรียนที8๑) ชั3นมธัยมศึกษาปีที8 ๒   (ภาคเรียนที8๒) 

รายวชิา/กจิกรรม เวลาเรียน 

(หน่วยกติ/

ชม.) 

รายวชิา/กจิกรรม เวลาเรียน 

(หน่วยกติ/ชม.) 

รายวชิาพื3นฐาน  รายวชิาพื3นฐาน  

ท๒๒๑๐๑  ภาษาไทย ๑.๕(๖๐) ท๒๒๑๐๒  ภาษาไทย ๑.๕(๖๐) 

ค๒๒๑๐๑  คณิตศาสตร์  ๒.๐(๘๐) ค๒๒๑๐๒  คณิตศาสตร์  ๒.๐(๘๐) 

ว๒๒๑๐๑  วทิยาศาสตร์ ๓ ๑.๕(๖๐) ว๒๒๑๐๒  วทิยาศาสตร์ ๔ ๑.๕(๖๐) 

ว๒๒๑๐๓ การออกแบบและเทคโนโลย ี๒ ๐.๕(๒๐) ว๒๒๑๐๔ วทิยาการคาํนวณ ๒ ๐.๕(๒๐) 

ส๒๒๑๐๑  สงัคมศึกษา  ๑.๐(๔๐) ส๒๒๑๐๒  สงัคมศึกษา  ๑.๐(๔๐) 

ส๒๒๑๐๓ ประวติัศาสตร์  ๐.๕(๒๐) ส๒๒๑๐๔ ประวติัศาสตร์  ๐.๕(๒๐) 

ส๒๒๑๐๕ พระพทุธศาสนา  ๐.๕(๒๐) ส๒๒๑๐๖ พระพทุธศาสนา  ๐.๕(๒๐) 

ส๒๒๑๐๗ ศาสนบญัญติั ๐.๕(๒๐) ส๒๒๑๐๘ จริยธรรมอิสลาม ๐.๕(๒๐) 

พ๒๒๑๐๑ สุขศึกษา ๐.๕(๒๐) พ๒๒๑๐๓ สุขศึกษา ๐.๕(๒๐) 

พ๒๒๑๐๒ พลศึกษา ๐.๕(๒๐) พ๒๒๑๐๔ พลศึกษา ๐.๕(๒๐) 

ศ๒๒๑๐๑  ศิลปะ ๓ ๐.๕(๒๐) ศ๒๒๑๐๒  ศิลปะ ๔ ๐.๕(๒๐) 

ง๒๒๑๐๑  การดาํรงชีวติและครอบครัว ๓ ๐.๕(๒๐) ง๒๒๑๐๒ การดาํรงชีวติและครอบครัว ๔ ๐.๕(๒๐) 

อ๒๒๑๐๑  ภาษาองักฤษ  ๑.๕(๖๐) อ๒๒๑๐๒  ภาษาองักฤษ  ๑.๕(๖๐) 

รวมรายวชิาพื3นฐาน ๑๑.๐(๔๔๐) รวมรายวชิาพื3นฐาน ๑๑.๐(๔๔๐) 

รายวชิาเพิ8มเตมิ  รายวชิาเพิ8มเตมิ  

เลือกวชิาเพิRมเติม....................... ๑.๐(๔๐) เลือกวชิาเพิRมเติม....................... ๑.๐(๔๐) 

เลือกวชิาเพิRมเติม....................... ๑.๐(๔๐) เลือกวชิาเพิRมเติม....................... ๑.๐(๔๐) 

ว๒๒๒๐๓ การออกแบบผลิตภณัฑด์ว้ยโปรแกรม

คอมฯ 

๑.๐(๔๐) ว๒๒๒๐๔ ไมโครคอนโทรลเบืWองตน้ ๑.๐(๔๐) 

ส๒๐๒๓๓ หนา้ทีRพลเมือง ๓ ๐.๕(-)* ส๒๐๒๓๔ หนา้ทีRพลเมือง ๔ ๐.๕(-)* 

I๒๐๒๐๑ การศึกษาคน้ควา้และสร้างองคค์วามรู้ (IS๑) ๑.๐(๒๐) ** I๒๐๒๐๒  การสืRอสารและการนาํเสนอ (IS๒)  ๑.๐(๒๐) ** 

วชิาเพิRมเติม อิสลาม *** วชิาเพิRมเติม อิสลาม *** 

รวมรายวชิาเพิ8มเตมิ (๔.๕) (๑๔๐) รวมรายวชิาเพิ8มเตมิ (๔.๕) (๑๔๐) 

กจิกรรมพฒันาผู้เรียน  กจิกรรมพฒันาผู้เรียน  

ลูกเสือเนตรนารี (๒๐) ลูกเสือเนตรนารี (๒๐) 

กิจกรรมชุมนุม (๒๐) กิจกรรมชุมนุม (๒๐) 

กิจกรรมแนะแนว (๒๐) กิจกรรมแนะแนว (๒๐) 

กิจกรรมเพืRอสงัคมและสาธารณะประโยชน ์(๗) **** กิจกรรมเพืRอสงัคมและสาธารณะประโยชน ์(๘) **** 

รวมกจิกรรมพฒันาผู้เรียน (๖๐) รวมกจิกรรมพฒันาผู้เรียน (๖๐) 

รวมเวลาเรียนทั,งหมด (๖๔๐) รวมเวลาเรียนทั,งหมด (๖๔๐) 

* วชิาหนา้ทีRพลเมืองจดับูรณาการกบัรายวชิาสงัคมพืWนฐานและกิจกรรมต่างๆ ของโรงเรียน โดยนบัหน่วยกิตแต่ไม่นบัเวลาเรียน 

** วชิา IS จดัสอนในคาบเรียน ๑ คาบและจดับูรณาการและนบัหน่วยการเรียนรวมกบัรายวชิาคอมพิวเตอร์เพิRมเติม อีก ๑ คาบแต่ไม่นบัเวลา

เรียน 

***จดัสอนเพิRมเติมศาสนาอิสลามในคาบจริยธรรมอิสลาม 

****กิจกรรมเพืRอสงัคมและสาธารณะประโยชน ์จดับูรณาการกบักิจกรรมโฮมรูม 

 

 



 

โครงสร้างหลกัสูตรโรงเรียนเหนือคลองประชาบํารุง ชัFนมธัยมศึกษาปี ๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๖ 

ชั3นมธัยมศึกษาปีที8 ๓   (ภาคเรียนที8๑) ชั3นมธัยมศึกษาปีที8๓   (ภาคเรียนที8๒) 

รายวชิา/กจิกรรม เวลาเรียน 

(หน่วยกติ/ชม.) 

รายวชิา/กจิกรรม เวลาเรียน 

(หน่วยกติ/ชม.) 

รายวชิาพื3นฐาน  รายวชิาพื3นฐาน  

ท๒๓๑๐๑  ภาษาไทย ๑.๕(๖๐) ท๒๓๑๐๒  ภาษาไทย ๑.๕(๖๐) 

ค๒๓๑๐๑  คณิตศาสตร์  ๒.๐(๘๐) ค๒๓๑๐๒  คณิตศาสตร์  ๒.๐(๘๐) 

ว๒๓๑๐๑  วทิยาศาสตร์ ๕ ๑.๕(๖๐) ว๒๓๑๐๒  วทิยาศาสตร์ ๖  ๑.๕(๖๐) 

ว๒๓๑๐๓ การออกแบบและเทคโนโลย ี๓ ๐.๕(๒๐) ว๒๓๑๐๔ วทิยาการคาํนวณ ๓ ๐.๕(๒๐) 

ส๒๓๑๐๑  สงัคมศึกษา  ๑.๐(๔๐) ส๒๓๑๐๒  สงัคมศึกษา  ๑.๐(๔๐) 

ส๒๓๑๐๓ ประวติัศาสตร์  ๐.๕(๒๐) ส๒๓๑๐๔ ประวติัศาสตร์  ๐.๕(๒๐) 

ส๒๓๑๐๕ พระพทุธศาสนา  ๐.๕(๒๐) ส๒๓๑๐๖ พระพทุธศาสนา  ๐.๕(๒๐) 

ส๒๓๑๐๗ ประวติัศาสตร์อิสลาม ๐.๕(๒๐) ส๒๓๑๐๘ หลกัการอ่านอลั-กรุะอ่าน ๐.๕(๒๐) 

พ๒๓๑๐๑ สุขศึกษา ๑.๐(๔๐) พ๒๓๑๐๓ สุขศึกษาและพลศึกษา  ๑.๐(๔๐) 

พ๒๓๑๐๒ พลศึกษา ๐.๕(๒๐) พ๒๒๑๐๔ พลศึกษา ๐.๕(๒๐) 

ศ๒๓๑๐๑  ศิลปะ ๕ ๐.๕(๒๐) ศ๒๓๑๐๒ ศิลปะ ๖ ๐.๕(๒๐) 

ง๒๓๑๐๑  การดาํรงชีวติและครอบครัว ๕ ๐.๕(๒๐) ง๒๓๑๐๒  การงานอาชีพ ๐.๕(๒๐) 

อ๒๓๑๐๑  ภาษาองักฤษ  ๑.๕(๖๐) อ๒๓๑๐๒  ภาษาองักฤษ  ๑.๕(๖๐) 

รวมรายวชิาพื3นฐาน ๑๑.๐(๔๔๐) รวมรายวชิาพื3นฐาน ๑๑.๐(๔๔๐) 

รายวชิาเพิ8มเตมิ  รายวชิาเพิ8มเตมิ  

 เลือกวชิาเพิRมเติม........................ ๒.๐(๘๐) *  เลือกวชิาเพิRมเติม........................ ๒.๐(๘๐) * 

ว๒๓๒๐๕ การเขียนโปรแกรมภาษาคอมพิวเตอร์ ๑.๐(๔๐) ว๒๓๒๐๖ การพฒันาโปรแกรมบนอุปกรณ์

พกพา 

๑.๐(๔๐) 

ส๒๐๒๓๕ หนา้ทีRพลเมือง ๕ ๐.๕(-)** ส๒๐๒๓๖ หนา้ทีRพลเมือง ๖ ๐.๕(-)** 

วชิาเพิRมเติม อิสลาม *** วชิาเพิRมเติม อิสลาม  ***  

รวมรายวชิาเพิ8มเตมิ (๓.๕) (๑๒๐) รวมรายวชิาเพิ8มเตมิ (๓.๕) (๑๒๐) 

กจิกรรมพฒันาผู้เรียน  กจิกรรมพฒันาผู้เรียน  

ลูกเสือเนตรนารี (๒๐) ลูกเสือเนตรนารี (๒๐) 

กิจกรรมชุมนุม (๒๐) กิจกรรมชุมนุม (๒๐) 

กิจกรรมแนะแนว (๒๐) กิจกรรมแนะแนว (๒๐) 

กิจกรรมเพืRอสงัคมและสาธารณะประโยชน ์(๗) **** กิจกรรมเพืRอสงัคมและสาธารณะประโยชน ์(๘) **** 

รวมกจิกรรมพฒันาผู้เรียน (๖๐) รวมกจิกรรมพฒันาผู้เรียน (๖๐) 

รวมเวลาเรียนทั,งหมด (๖๒๐) รวมเวลาเรียนทั,งหมด (๖๒๐) 

   * วชิาเพิRมเติม ๔ รายวชิาหลกั วทิยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ภาษาไทย ภาษาองักฤษ วชิาละ ๐.๕  

  ** วชิาหนา้ทีRพลเมืองจดับูรณาการกบัรายวชิาสงัคมพืWนฐานและกิจกรรมต่างๆ ของโรงเรียน โดยนบัหน่วยกิตแต่ไม่นบัเวลาเรียน 

***จดัสอนเพิRมเติมศาสนาอิสลามในคาบจริยธรรมอิสลามโดย 

****กิจกรรมเพืRอสงัคมและสาธารณะประโยชน ์จดับูรณาการกบักิจกรรมโฮมรูม 

 

 

 



 

ห้องเรียน EIS ชัFนมธัยมศึกษาปีที@ ๑/๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 

ชั#นมัธยมศึกษาปีที0 ๑   (ภาคเรียนที0๑) ชั#นมัธยมศึกษาปีที0๑   (ภาคเรียนที0๒) 
รายวชิา/กจิกรรม เวลาเรียน 

(หน่วยกติ/ชม.) 

รายวชิา/กจิกรรม เวลาเรียน 

(หน่วยกติ/ชม.) 

รายวชิาพื3นฐาน  รายวชิาพื3นฐาน  

ท๒๑๑๐๑  ภาษาไทย ๑.๕(๖๐) ท๒๑๑๐๒  ภาษาไทย ๑.๕(๖๐) 

ค๒๑๑๐๑  คณิตศาสตร์  ๒.๐(๘๐) ค๒๑๑๐๒  คณิตศาสตร์   ๒.๐(๘๐) 

ว๒๑๑๐๑  วทิยาศาสตร์ ๑ ๑.๕(๖๐) ว๒๑๑๐๒  วทิยาศาสตร์ ๒ ๑.๕(๖๐) 

ว๒๑๑๐๓ การออกแบบและเทคโนโลย ี๑ ๐.๕(๒๐) ว๒๑๑๐๔ วทิยาการคาํนวณ ๒ ๐.๕(๒๐) 

ส๒๑๑๐๑  สงัคมศึกษา  ๑.๐(๔๐) ส๒๑๑๐๒  สงัคมศึกษา  ๑.๐(๔๐) 

ส๒๑๑๐๓ ประวติัศาสตร์   ๐.๕(๒๐) ส๒๑๑๐๔ ประวติัศาสตร์   ๐.๕(๒๐) 

ส๒๑๑๐๕ พระพทุธศาสนา  ๐.๕(๒๐) ส๒๑๑๐๖ พระพทุธศาสนา  ๐.๕(๒๐) 

ส๒๑๑๐๑๗ เอกภาพ ๐.๕(๒๐) ส๒๑๑๐๘ อลั-กรุะอ่าน ๐.๕(๒๐) 

พ๒๑๑๐๑ สุขศึกษา ๐.๕(๒๐) พ๒๑๑๐๓ สุขศึกษา ๐.๕(๒๐) 

พ๒๑๑๐๒ พละศึกษา ๐.๕(๒๐) พ๒๑๑๐๔ พละศึกษา ๐.๕(๒๐) 

ศ๒๑๑๐๑ ศิลปะ ๑ ๐.๕(๒๐) ศ๒๑๑๐๒  ศิลปะ ๒ ๐.๕(๒๐) 

ง๒๑๑๐๑ ดาํรงชีวติและครอบครัว ๑ ๐.๕(๒๐) ง๒๑๑๐๒ ดาํรงชีวติและครอบครัว ๒ ๐.๕(๒๐) 

อ๒๑๑๐๑  ภาษาองักฤษ  ๑.๕(๖๐) อ๒๑๑๐๒  ภาษาองักฤษ  ๑.๕(๖๐) 

รวมรายวชิาพื3นฐาน ๑๑.๐(๔๔๐) รวมรายวชิาพื3นฐาน ๑๑.๐(๔๔๐) 

รายวชิาเพิ8มเตมิ  รายวชิาเพิ8มเตมิ  

อ๒๐๒๐๑ ภาษาองักฤษฟัง-พดู ๑ ๑.๐(๔๐) อ๒๐๒๐๒ ภาษาองักฤษฟัง-พดู ๒ ๑.๐(๔๐) 

จ๒๐๒๐๑ ภาษาจีน ๑ ๑.๐(๔๐) จ๒๐๒๐๒ ภาษาจีน ๒ ๑.๐(๔๐) 

ม๒๐๒๐๑ ภาษามลาย ู๑ ๑.๐(๔๐) ม๒๐๒๐๒ ภาษามลาย ู๒ ๑.๐(๔๐) 

ว๒๑๒๐๓ การเขียนโปรแกรม ๑ ๑.๐(๔๐) ว๒๑๒๐๔ การเขียนโปรแกรม ๒ ๑.๐(๔๐) 

ส๒๐๒๓๑หนา้ทีRพลเมือง ๑ ๐.๕(-)* ส๒๐๒๓๒หนา้ทีRพลเมือง ๒ ๐.๕(-)* 

วชิาเพิRมเติม อิสลาม ** วชิาเพิRมเติม อิสลาม ** 

รวมรายวชิาเพิ8มเตมิ (๔.๕) (๑๖๐) รวมรายวชิาเพิ8มเตมิ (๔.๕) (๑๖๐) 

กจิกรรมพฒันาผู้เรียน  กจิกรรมพฒันาผู้เรียน  

ลูกเสือเนตรนารี (๒๐) ลูกเสือเนตรนารี (๒๐) 

กิจกรรมชุมนุม (๒๐) กิจกรรมชุมนุม (๒๐) 

กิจกรรมแนะแนว (๒๐) กิจกรรมแนะแนว (๒๐) 

กิจกรรมเพืRอสงัคมและสาธารณะประโยชน ์

(๗) 
*** กิจกรรมเพืRอสงัคมและสาธารณะประโยชน ์(๘) *** 

รวมกจิกรรมพฒันาผู้เรียน (๖๐) รวมกจิกรรมพฒันาผู้เรียน (๖๐) 

รวมเวลาเรียนทั,งหมด (๖๖๐) รวมเวลาเรียนทั,งหมด (๖๖๐) 

 * วชิาหนา้ทีRพลเมืองจดับูรณาการกบัรายวชิาสงัคมพืWนฐานและกิจกรรมต่างๆ ของโรงเรียน โดยนบัหน่วยกิตแต่ไม่นบัเวลาเรียน 

**จดัสอนเพิRมเติมศาสนาอิสลามในคาบจริยธรรมอิสลาม 

***กิจกรรมเพืRอสงัคมและสาธารณะประโยชน ์จดับูรณาการกบักิจกรรมโฮมรูม 

กจิกรรมเสริมหลกัสูตร : ๑. ค่าย EIS 

                                        ๒. ทศันศึกษาภายในประเทศ 



ห้องเรียน EIS ชัFนมธัยมศึกษาปีที@ ๒/๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ 

ชั3นมธัยมศึกษาปีที8 ๒   (ภาคเรียนที8๑) ชั3นมธัยมศึกษาปีที8 ๒   (ภาคเรียนที8๒) 

รายวชิา/กจิกรรม เวลาเรียน

(หน่วยกติ/

ชม.) 

รายวชิา/กจิกรรม เวลาเรียน 

(หน่วยกติ/ชม.) 

รายวชิาพื3นฐาน  รายวชิาพื3นฐาน  

ท๒๒๑๐๑  ภาษาไทย ๑.๕(๖๐) ท๒๒๑๐๒  ภาษาไทย ๑.๕(๖๐) 

ค๒๒๑๐๑  คณิตศาสตร์  ๒.๐(๘๐) ค๒๒๑๐๒  คณิตศาสตร์   ๒.๐(๘๐) 

ว๒๒๑๐๑  วทิยาศาสตร์  ๑.๕(๖๐) ว๒๒๑๐๒  วทิยาศาสตร์  ๑.๕(๖๐) 

ว๒๒๑๐๓ การออกแบบและเทคโนโลย ี๒ ๐.๕(๒๐) ว๒๒๑๐๔ วทิยาการคาํนวณ ๒ ๐.๕(๒๐) 

ส๒๒๑๐๑  สงัคมศึกษา  ๑.๐(๔๐) ส๒๒๑๐๒  สงัคมศึกษา  ๑.๐(๔๐) 

ส๒๒๑๐๓ ประวติัศาสตร์  ๐.๕(๒๐) ส๒๒๑๐๔ ประวติัศาสตร์  ๐.๕(๒๐) 

ส๒๒๑๐๕ พระพทุธศาสนา  ๐.๕(๒๐)* ส๒๒๑๐๖ พระพทุธศาสนา  ๐.๕(๒๐)* 

ส๒๒๑๐๗ ศาสนบญัญติั ๐.๕(๒๐)* ส๒๒๑๐๘ จริยธรรมอิสลาม ๐.๕(๒๐)* 

พ๒๒๑๐๑ สุขศึกษา ๐.๕(๒๐) พ๒๒๑๐๓ สุขศึกษา ๐.๕(๒๐) 

พ๒๒๑๐๒ พลศึกษา ๐.๕(๒๐) พ๒๒๑๐๔ พลศึกษา ๐.๕(๒๐) 

ศ๒๒๑๐๑  ศิลปะ ๓ ๐.๕(๒๐) ศ๒๒๑๐๒ ศิลปะ ๔  ๐.๕(๒๐) 

ง๒๒๑๐๑  การดาํรงชีวติและครอบครัว ๓ ๐.๕(๒๐) ง๒๒๑๐๒ การดาํรงชีวติและครอบครัว ๔ ๐.๕(๒๐) 

อ๒๒๑๐๑  ภาษาองักฤษ  ๑.๕(๖๐) อ๒๒๑๐๒  ภาษาองักฤษ  ๑.๕(๖๐) 

รวมรายวชิาพื3นฐาน ๑๑.๐(๔๔๐) รวมรายวชิาพื3นฐาน ๑๑.๐(๔๔๐) 

รายวชิาเพิ8มเตมิ  รายวชิาเพิ8มเตมิ  

อ๒๐๒๐๓ ภาษาองักฤษอ่าน-เขียน ๑ ๑.๐(๔๐) อ๒๐๒๐๔ ภาษาองักฤษอ่าน-เขียน ๒ ๑.๐(๔๐) 

จ๒๐๒๐๓ ภาษาจีน ๓ ๑.๐(๔๐) จ๒๐๒๐๔ ภาษาจีน ๔ ๑.๐(๔๐) 

ม๒๐๒๐๗ ภาษามลายเูพืRอการสืRอสาร ๑ ๐.๕(๒๐) ม๒๐๒๐๘ ภาษามลายเูพืRอการสืRอสาร ๒ ๐.๕(๒๐) 

ว๒๒๒๐๓ การออกแบบผลิตภณัฑด์ว้ยโปรแกรม

คอมฯ 

๑.๐(๔๐) ว๒๒๒๐๔ ไมโครคอนโทรลเบืWองตน้ ๑.๐(๔๐) 

ส๒๐๒๓๓หนา้ทีRพลเมือง ๓ ๐.๕(-)* ส๒๐๒๓๔หนา้ทีRพลเมือง ๔ ๐.๕(-)* 

I๒๐๒๐๑ การศึกษาคน้ควา้และสร้างองคค์วามรู้ (IS๑) ๑.๐(๒๐) ** I๒๐๒๐๒  การสืRอสารและการนาํเสนอ (IS๒)  ๑.๐(๒๐)** 

วชิาเพิRมเติม อิสลาม *** วชิาเพิRมเติม อิสลาม *** 

รวมรายวชิาเพิ8มเตมิ (๕.๐) (๑๖๐) รวมรายวชิาเพิ8มเตมิ (๕.๕) (๑๖๐) 

กจิกรรมพฒันาผู้เรียน  กจิกรรมพฒันาผู้เรียน  

ลูกเสือเนตรนารี (๒๐) ลูกเสือเนตรนารี (๒๐) 

กิจกรรมชุมนุม (๒๐) กิจกรรมชุมนุม (๒๐) 

กิจกรรมแนะแนว (๒๐) กิจกรรมแนะแนว (๒๐) 

กิจกรรมเพืRอสงัคมและสาธารณะประโยชน ์(๗) **** กิจกรรมเพืRอสงัคมและสาธารณะประโยชน ์(๘) **** 

รวมกจิกรรมพฒันาผู้เรียน (๖๐) รวมกจิกรรมพฒันาผู้เรียน (๖๐) 

รวมเวลาเรียนทั,งหมด (๖๖๐) รวมเวลาเรียนทั,งหมด (๖๖๐) 

 * วชิาหนา้ที*พลเมืองจดับูรณาการกบัรายวชิาสงัคมพื=นฐานและกิจกรรมต่างๆ ของโรงเรียน โดยนบัหน่วยกิตแต่ไม่นบัเวลาเรียน 

 ** วชิา IS จดัสอนในคาบเรียน ๑ คาบและจดับูรณาการและนบัหน่วยการเรียนรวมกบัรายวชิาคอมพิวเตอร์เพิ*มเติม อีก ๑ คาบแต่ไม่นบัเวลาเรียน  

 ***จดัสอนเพิ*มเติมศาสนาอิสลามในคาบจริยธรรม ****กิจกรรมเพื*อสงัคมและสาธารณะประโยชน์ จดับูรณาการกบักิจกรรมโฮมรูม 

กจิกรรมเสริมหลกัสูตร : ๑. ค่าย EIS                                        ๒. ทศันศึกษาภายในประเทศ 

 

 



ห้องเรียน EIS ชัFนมธัยมศึกษาปีที@ ๓/๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๖ 

ชั3นมธัยมศึกษาปีที8 ๓   (ภาคเรียนที8๑) ชั3นมธัยมศึกษาปีที8 ๓   (ภาคเรียนที8๒) 

รายวชิา/กจิกรรม เวลาเรียน 

(หน่วยกติ/ชม.) 

รายวชิา/กจิกรรม เวลาเรียน 

(หน่วยกติ/ชม.) 

รายวชิาพื3นฐาน  รายวชิาพื3นฐาน  

ท๒๓๑๐๑  ภาษาไทย ๑.๕(๖๐) ท๒๓๑๐๒  ภาษาไทย ๑.๕(๖๐) 

ค๒๓๑๐๑  คณิตศาสตร์  ๒.๐(๘๐) ค๒๓๑๐๒  คณิตศาสตร์   ๒.๐(๘๐) 

ว๒๓๑๐๑  วทิยาศาสตร์  ๑.๕(๖๐) ว๒๓๑๐๒  วทิยาศาสตร์  ๑.๕(๖๐) 

ว๒๓๑๐๓ การออกแบบและเทคโนโลย ี๓ ๐.๕(๒๐) ว๒๓๑๐๔ วทิยาการคาํนวณ ๓ ๐.๕(๒๐) 

ส๒๓๑๐๑  สงัคมศึกษา  ๑.๐(๔๐) ส๒๓๑๐๒  สงัคมศึกษา  ๑.๐(๔๐) 

ส๒๓๑๐๓ ประวติัศาสตร์  ๐.๕(๒๐) ส๒๓๑๐๔ ประวติัศาสตร์  ๐.๕(๒๐) 

ส๒๓๑๐๕ พระพทุธศาสนา  ๐.๕(๒๐) ส๒๓๑๐๖ พระพทุธศาสนา  ๐.๕(๒๐) 

ส๒๓๑๐๗ ประวติัศาสตร์อิสลาม ๐.๕(๒๐) ส๒๓๑๐๘ หลกัการอ่านอลั-กรุะอ่าน ๐.๕(๒๐) 

พ๒๓๑๐๑ สุขศึกษา ๐.๕(๒๐) พ๒๓๑๐๓ สุขศึกษา ๐.๕(๒๐) 

พ๒๓๑๐๒ พลศึกษา ๐.๕(๒๐) พ๒๒๑๐๔ พลศึกษา ๐.๕(๒๐) 

ศ๒๓๑๐๑  ศิลปะ ๕ ๐.๕(๒๐) ศ๒๓๑๐๒ ศิลปะ ๖ ๐.๕(๒๐) 

ง๒๓๑๐๑  การดาํรงชีวติและครอบครัว ๕ ๐.๕(๒๐) ง๒๓๑๐๒ การงานอาชีพ ๐.๕(๒๐) 

อ๒๓๑๐๑  ภาษาองักฤษ  ๑.๕(๖๐) อ๒๓๑๐๒  ภาษาองักฤษ  ๑.๕(๖๐) 

รวมรายวชิาพื3นฐาน ๑๑.๐(๔๔๐) รวมรายวชิาพื3นฐาน ๑๑.๐(๔๔๐) 

รายวชิาเพิ8มเตมิ  รายวชิาเพิ8มเตมิ  

ท๒๐๒๐๙ เสริมทกัษะภาษาไทย ๑ ๐.๕(๒๐) ท๒๐๒๑๐ เสริมทกัษะภาษาไทย ๒ ๐.๕(๒๐) 

ว๒๓๒๐๓ วทิยาศาสตร์เชิงวเิคราะห์ ๑ ๐.๕(๒๐) ว๒๓๒๐๔ วทิยาศาสตร์เชิงวเิคราะห์ ๒ ๐.๕(๒๐) 

ค๒๐๒๐๑ คณิตเพืRอการศึกษาต่อ ๑ ๐.๕(๒๐) ค๒๐๒๐๒ คณิตเพืRอการศึกษาต่อ ๒ ๐.๕(๒๐) 

อ๒๐๒๐๗ ภาษาองักฤษรอบรู้ ๑ ๐.๕(๒๐) อ๒๐๒๐๘ ภาษาองักฤษรอบรู้ ๒ ๐.๕(๒๐) 

อ๒๐๒๐๕ การเขียนเพืRอการสืRอสาร ๑ ๐.๕(๒๐) อ๒๐๒๐๖ การเขียนเพืRอการสืRอสาร ๒ ๐.๕(๒๐) 

จ๒๐๒๐๗ ภาษาจีนฟัง-พดู ๑ ๐.๕(๒๐) จ๒๐๒๐๘ ภาษาจีนฟัง-พดู ๒ ๐.๕(๒๐) 

ว๒๓๒๐๕ การเขียนโปรแกรมภาษาคอมพิวเตอร์ ๑.๐(๔๐) ว๒๓๒๐๖ การพฒันาโปรแกรมบนอุปกรณ์

พกพา 

๑.๐(๔๐) 

ส๒๐๒๓๕ หนา้ทีRพลเมือง ๕ ๐.๕(-)* ส๒๐๒๓๖ หนา้ทีRพลเมือง ๖ ๐.๕(-)* 

วชิาเพิRมเติม อิสลาม ** วชิาเพิRมเติม อิสลาม ** 

รวมรายวชิาเพิ8มเตมิ (๔.๕) (๑๖๐) รวมรายวชิาเพิ8มเตมิ (๔.๕) (๑๖๐) 

กจิกรรมพฒันาผู้เรียน  กจิกรรมพฒันาผู้เรียน  

ลูกเสือเนตรนารี (๒๐) ลูกเสือเนตรนารี (๒๐) 

กิจกรรมชุมนุม (๒๐) กิจกรรมชุมนุม (๒๐) 

กิจกรรมแนะแนว (๒๐) กิจกรรมแนะแนว (๒๐) 

กิจกรรมเพืRอสงัคมและสาธารณะประโยชน ์(๗) *** กิจกรรมเพืRอสงัคมและสาธารณะประโยชน ์(๘) *** 

รวมกจิกรรมพฒันาผู้เรียน (๖๐) รวมกจิกรรมพฒันาผู้เรียน (๖๐) 

รวมเวลาเรียนทั,งหมด ๖๖๐ รวมเวลาเรียนทั,งหมด ๖๖๐ 

    * วชิาหนา้ที<พลเมืองจดับูรณาการกบัรายวชิาสงัคมพืFนฐานและกิจกรรมต่างๆ ของโรงเรียน โดยนบัหน่วยกิตแต่ไม่นบัเวลาเรียน 

**จดัสอนเพิ<มเติมศาสนาอิสลามในคาบจริยธรรมอิสลาม 

***กิจกรรมเพื<อสงัคมและสาธารณะประโยชน์ จดับูรณาการกบักิจกรรมโฮมรูม 

กิจกรรมเสริมหลกัสูตร : ๑. กิจกรรมยกระดบัผลสมัฤทธิT ทางการเรียน                                                   ๒. ทศันศึกษาต่างประเทศ 

 



ห้องเรียนวทิยาศาสตร์  - คณติศาสตร์  ชัFนมธัยมศึกษาปีที@ ๑/๒ ,๑/๓, ๑/๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 

ชั#นมัธยมศึกษาปีที0 ๑   (ภาคเรียนที0๑) ชั#นมัธยมศึกษาปีที0๑   (ภาคเรียนที0๒) 
รายวชิา/กจิกรรม เวลาเรียน 

(หน่วยกติ/ชม.) 

รายวชิา/กจิกรรม เวลาเรียน 

(หน่วยกติ/ชม.) 

รายวชิาพื3นฐาน  รายวชิาพื3นฐาน  

ท๒๑๑๐๑  ภาษาไทย ๑.๕(๖๐) ท๒๑๑๐๒  ภาษาไทย ๑.๕(๖๐) 

ค๒๑๑๐๑  คณิตศาสตร์  ๒.๐(๘๐) ค๒๑๑๐๒  คณิตศาสตร์  ๒.๐(๘๐) 

ว๒๑๑๐๑  วทิยาศาสตร์ ๑ ๑.๕(๖๐) ว๒๑๑๐๓  วทิยาศาสตร์ ๒ ๑.๕(๖๐) 

ว๒๑๑๐๓ การออกแบบและเทคโนโลย ี๑ ๐.๕(๒๐) ว๒๑๑๐๔ วทิยาการคาํนวณ ๒ ๐.๕(๒๐) 

ส๒๑๑๐๑  สงัคมศึกษา  ๑.๐(๔๐) ส๒๑๑๐๒  สงัคมศึกษา  ๑.๐(๔๐) 

ส๒๑๑๐๓ ประวติัศาสตร์   ๐.๕(๒๐) ส๒๑๑๐๔ ประวติัศาสตร์   ๐.๕(๒๐) 

ส๒๑๑๐๕ พระพทุธศาสนา  ๐.๕(๒๐) ส๒๑๑๐๖ พระพทุธศาสนา  ๐.๕(๒๐) 

ส๒๑๑๐๑๗ เอกภาพ ๐.๕(๒๐) ส๒๑๑๐๘ อลั-กรุะอ่าน ๐.๕(๒๐) 

พ๒๑๑๐๑ สุขศึกษา ๐.๕(๒๐) พ๒๑๑๐๓ สุขศึกษา ๐.๕(๒๐) 

พ๒๑๑๐๒ พลศึกษา ๐.๕(๒๐) พ๒๑๑๐๔ พลศึกษา ๐.๕(๒๐) 

ศ๒๑๑๐๑  ศิลปะ ๑ ๐.๕(๒๐) ศ๒๑๑๐๒ ศิลปะ ๒ ๐.๕(๒๐) 

ง๒๑๑๐๑ ดาํรงชีวติและครอบครัว ๑ ๐.๕(๒๐) ง๒๑๑๐๒ ดาํรงชีวติและครอบครัว ๒ ๐.๕(๒๐) 

อ๒๑๑๐๑  ภาษาองักฤษ  ๑.๕(๖๐) อ๒๑๑๐๒  ภาษาองักฤษ  ๑.๕(๖๐) 

รวมรายวชิาพื3นฐาน ๑๑.๐(๔๔๐) รวมรายวชิาพื3นฐาน ๑๑.๐(๔๔๐) 

รายวชิาเพิ8มเตมิ  รายวชิาเพิ8มเตมิ  

ว๒๑๒๐๑ ทกัษะกระบวนการทางวทิยาศาสตร์ ๑.๐(๔๐) ว๒๑๒๐๒ ปฏิบติัการทางวทิยาศาสตร์ ๑.๐(๔๐) 

ศ๒๐๒๐๑ ปฏิบติัขลุ่ยรีคอเดอร์ ๑.๐(๔๐) ศ๒๐๒๐๒ ปฏิบติัเครืRองกระทบ ๑.๐(๔๐) 

ศ๒๐๒๐๗ ปฏิบติัดนตรีโนราเบืWองตน้ ๑ ๑.๐(๔๐) ศ๒๐๒๐๘ ปฏิบติัดนตรีโนราเบืWองตน้ ๒ ๑.๐(๔๐) 

ศ๒๐๒๑๓  ปฏิบติัโนราเบืWองตน้ ๑ ๑.๐(๔๐) ศ๒๐๒๑๔ ปฏิบติัโนราเบืWองตน้ ๒ ๑.๐(๔๐) 

ศ๒๐๒๑๙ วาดภาพลายเสน้แสงเงา ๑ ๑.๐(๔๐) ศ๒๐๒๒๐ วาดภาพลายเสน้แสงเงา ๒ ๑.๐(๔๐) 

จ๒๐๒๑๑ ภาษาจีนเพืRอการสืRอสาร ๑ ๐.๕(๒๐) จ๒๐๒๑๒ ภาษาจีนเพืRอการสืRอสาร ๒ ๐.๕(๒๐) 

ว๒๑๒๐๓ การเขียนโปรแกรม ๑ ๑.๐(๔๐) ว๒๑๒๐๔ การเขียนโปรแกรม ๒ ๑.๐(๔๐) 

ส๒๐๒๓๑หนา้ทีRพลเมือง ๑ ๐.๕(-)* ส๒๐๒๓๒หนา้ทีRพลเมือง ๒ ๐.๕(-)* 

วชิาเพิRมเติม อิสลาม ** วชิาเพิRมเติม อิสลาม ** 

รวมรายวชิาเพิ8มเตมิ (๔.๐) (๑๔๐) รวมรายวชิาเพิ8มเตมิ (๔.๐) (๑๔๐) 

กจิกรรมพฒันาผู้เรียน  กจิกรรมพฒันาผู้เรียน  

ลูกเสือเนตรนารี (๒๐) ลูกเสือเนตรนารี (๒๐) 

กิจกรรมชุมนุม (๒๐) กิจกรรมชุมนุม (๒๐) 

กิจกรรมแนะแนว (๒๐) กิจกรรมแนะแนว (๒๐) 

กิจกรรมเพืRอสงัคมและสาธารณะประโยชน ์

(๗) 
*** กิจกรรมเพืRอสงัคมและสาธารณะประโยชน ์(๘) *** 

รวมกจิกรรมพฒันาผู้เรียน (๖๐) รวมกจิกรรมพฒันาผู้เรียน (๖๐) 

รวมเวลาเรียนทั,งหมด (๖๔๐) รวมเวลาเรียนทั,งหมด (๖๔๐) 

      * วชิาหนา้ที<พลเมืองจดับูรณาการกบัรายวชิาสงัคมพืFนฐานและกิจกรรมต่างๆ ของโรงเรียน โดยนบัหน่วยกิตแต่ไม่นบัเวลาเรียน 

**จดัสอนเพิ<มเติมศาสนาอิสลามในคาบจริยธรรมอิสลาม 

***กิจกรรมเพื<อสงัคมและสาธารณะประโยชน์ จดับูรณาการกบักิจกรรมโฮมรูม 

 



ห้องเรียนวทิยาศาสตร์  - คณติศาสตร์ ชัFนมธัยมศึกษาปีที@ ๒/๒ , ๒/๓ , ๒/๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ 

ชั3นมธัยมศึกษาปีที8 ๒   (ภาคเรียนที8๑) ชั3นมธัยมศึกษาปีที8 ๒   (ภาคเรียนที8๒) 

รายวชิา/กจิกรรม เวลาเรียน 

(หน่วยกติ/

ชม.) 

รายวชิา/กจิกรรม เวลาเรียน 

(หน่วยกติ/ชม.) 

รายวชิาพื3นฐาน  รายวชิาพื3นฐาน  

ท๒๒๑๐๑  ภาษาไทย ๑.๕(๖๐) ท๒๒๑๐๒  ภาษาไทย ๑.๕(๖๐) 

ค๒๒๑๐๑  คณิตศาสตร์  ๒.๐(๘๐) ค๒๒๑๐๒  คณิตศาสตร์  ๒.๐(๘๐) 

ว๒๒๑๐๑  วทิยาศาสตร์  ๑.๕(๖๐) ว๒๒๑๐๒  วทิยาศาสตร์  ๑.๕(๖๐) 

ว๒๒๑๐๓ การออกแบบและเทคโนโลย ี๒ ๐.๕(๒๐) ว๒๒๑๐๔ วทิยาการคาํนวณ ๒ ๐.๕(๒๐) 

ส๒๒๑๐๑  สงัคมศึกษา  ๑.๐ (๔๐) ส๒๒๑๐๒  สงัคมศึกษา  ๑.๐ (๔๐) 

ส๒๒๑๐๒ ประวติัศาสตร์  ๐.๕ (๒๐) ส๒๒๑๐๔  ประวติัศาสตร์  ๐.๕ (๒๐) 

ส๒๒๑๐๕ พระพทุธศาสนา  ๐.๕(๒๐) ส๒๒๑๐๖ พระพทุธศาสนา  ๐.๕(๒๐) 

ส๒๒๑๐๗ ศาสนบญัญติั ๐.๕(๒๐) ส๒๒๑๐๘ จริยธรรมอิสลาม ๐.๕(๒๐) 

พ๒๒๑๐๑ สุขศึกษา ๐.๕ (๒๐) พ๒๒๑๐๓ สุขศึกษา ๐.๕ (๒๐) 

พ๒๒๑๐๒ พลศึกษา  ๐.๕ (๒๐) พ๒๒๑๐๔ พลศึกษา  ๐.๕ (๒๐) 

ศ๒๒๑๐๑  ศิลปะ ๓ ๐.๕(๒๐) ศ๒๒๑๐๒  ศิลปะ ๔ ๐.๕(๒๐) 

ง๒๒๑๐๑  การดาํรงชีวติแลครอบครัว ๓ ๐.๕(๒๐) ง๒๒๑๐๒ การดาํรงชีวติแลครอบครัว ๔ ๐.๕(๒๐) 

อ๒๒๑๐๑  ภาษาองักฤษ  ๑.๕(๖๐) อ๒๒๑๐๒  ภาษาองักฤษ  ๑.๕(๖๐) 

รวมรายวชิาพื3นฐาน ๑๑.๐(๔๔๐) รวมรายวชิาพื3นฐาน ๑๑.๐(๔๔๐) 

รายวชิาเพิ8มเตมิ  รายวชิาเพิ8มเตมิ  

ว๒๒๒๐๑ สิRงแวดลอ้มถิRนกระบีR ๑.๐(๔๐) ว๒๒๒๐๒ โครงงานวทิยาศาสตร์ ๑.๐(๔๐) 

ศ๒๐๒๐๓ ปฏิบติัเครืRองลิRมนิWว ๑.๐ (๔๐) ศ๒๐๒๐๔ ปฏิบติัเครืRองดนตรีสากล ๑ ๑.๐ (๔๐) 

ศ๒๐๒๐๙ ปฏิบติัดนตรีโนราเพืRอการขบักลอน ๑ ๑.๐ (๔๐) ศ๒๐๒๑๐ ปฏิบติัดนตรีโนราเพืRอการขบักลอน ๒ ๑.๐ (๔๐) 

ศ๒๐๒๑๕ ปฏิบติัโนราเพืRอการขบักลอน ๑ ๑.๐ (๔๐) ศ๒๐๒๑๖ ปฏิบติัโนราเพืRอการขบักลอน ๒ ๑.๐ (๔๐) 

ศ๒๐๒๒๑ วาดภาพดว้ยสีไม ้๑ ๑.๐ (๔๐) ศ๒๐๒๒๒ วาดภาพดว้ยสีไม ้๒ ๑.๐ (๔๐) 

จ๒๐๒๑๓ ภาษาจีนเพืRอการสืRอสาร ๓ ๐.๕(๒๐) จ๒๐๒๕๑๔ ภาษาจีนเพืRอการสืRอสาร ๔ ๐.๕(๒๐) 

ว๒๒๒๐๓ การออกแบบผลิตภณัฑด์ว้ยโปรแกรมคอมฯ ๑.๐(๔๐) ว๒๒๒๐๔ ไมโครคอนโทรลเบืWองตน้ ๑.๐(๔๐) 

ส๒๐๒๓๓หนา้ทีRพลเมือง ๓ ๐.๕(-)* ส๒๐๒๓๔หนา้ทีRพลเมือง ๔ ๐.๕(-)* 

I๒๐๒๐๑ การศึกษาคน้ควา้และสร้างองคค์วามรู้ (IS๑) ๑.๐(๒๐) ** I๒๐๒๐๒  การสืRอสารและการนาํเสนอ (IS๒)  ๑.๐(๒๐) ** 

วชิาเพิRมเติม อิสลาม ** วชิาเพิRมเติม อิสลาม ** 

รวมรายวชิาเพิ8มเตมิ (๕.๐) (๑๖๐) รวมรายวชิาเพิ8มเตมิ (๕.๐) (๑๖๐) 

กจิกรรมพฒันาผู้เรียน  กจิกรรมพฒันาผู้เรียน  

ลูกเสือเนตรนารี (๒๐) ลูกเสือเนตรนารี (๒๐) 

กิจกรรมชุมนุม (๒๐) กิจกรรมชุมนุม (๒๐) 

กิจกรรมแนะแนว (๒๐) กิจกรรมแนะแนว (๒๐) 

กิจกรรมเพืRอสงัคมและสาธารณะประโยชน ์(๗) *** กิจกรรมเพืRอสงัคมและสาธารณะประโยชน ์(๘) *** 

รวมกจิกรรมพฒันาผู้เรียน (๖๐) รวมกจิกรรมพฒันาผู้เรียน (๖๐) 

รวมเวลาเรียนทั,งหมด (๖๖๐) รวมเวลาเรียนทั,งหมด (๖๖๐) 

* วชิาหนา้ที<พลเมืองจดับูรณาการกบัรายวชิาสงัคมพืFนฐานและกิจกรรมต่างๆ ของโรงเรียน โดยนบัหน่วยกิตแต่ไม่นบัเวลาเรียน 

** วชิา IS จดัสอนในคาบเรียน ๑ คาบและจดับูรณาการและนบัหน่วยการเรียนรวมกบัรายวชิาคอมพิวเตอร์เพิ<มเติม อีก ๑ คาบแต่ไม่นบัเวลาเรียน**จดัสอน

เพิ<มเติมศาสนาอิสลามในคาบจริยธรรมอิสลาม ***กิจกรรมเพื<อสงัคมและสาธารณะประโยชน์ จดับูรณาการกบักิจกรรมโฮมรูม 

 



ห้องเรียนวทิยาศาสตร์  - คณติศาสตร์ ชัFนมธัยมศึกษาปีที@ ๓/๒ , ๓/๓ , ๓/๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๖ 

ชั3นมธัยมศึกษาปีที8 ๓  (ภาคเรียนที8๑) ชั3นมธัยมศึกษาปีที8๓ (ภาคเรียนที8๒) 

รายวชิา/กจิกรรม เวลาเรียน 

(หน่วยกติ/ชม.) 

รายวชิา/กจิกรรม เวลาเรียน 

(หน่วยกติ/ชม.) 

รายวชิาพื3นฐาน  รายวชิาพื3นฐาน  

ท๒๓๑๐๑ ภาษาไทย ๑.๕(๖๐) ท๒๓๑๐๒  ภาษาไทย ๑.๕(๖๐) 

ค๒๓๑๐๑  คณิตศาสตร์  ๒.๐(๘๐) ค๒๓๑๐๒  คณิตศาสตร์  ๒.๐(๘๐) 

ว๒๓๑๐๑ วทิยาศาสตร์  ๑.๕(๖๐) ว๒๓๑๐๒ วทิยาศาสตร์  ๑.๕(๖๐) 

ว๒๓๑๐๓ การออกแบบและเทคโนโลย ี๓ ๐.๕(๒๐) ว๒๓๑๐๔ วทิยาการคาํนวณ ๓ ๐.๕(๒๐) 

ส๒๓๑๐๑ สงัคมศึกษา  ๑.๐(๔๐) ส๒๓๑๐๒  สงัคมศึกษา  ๑.๐(๔๐) 

ส๒๓๑๐๓ ประวติัศาสตร์  ๐.๕(๒๐) ส๒๓๑๐๔ ประวติัศาสตร์  ๐.๕(๒๐) 

ส๒๓๑๐๕ พระพทุธศาสนา  ๐.๕(๒๐) ส๒๓๑๐๖ พระพทุธศาสนา  ๐.๕(๒๐) 

ส๒๓๑๐๗ ประวติัศาสตร์อิสลาม ๐.๕(๒๐) ส๒๓๑๐๘ หลกัการอ่านอลั-กรุะอ่าน ๐.๕(๒๐) 

พ๒๓๑๐๑ สุขศึกษา ๐.๕(๒๐) พ๒๓๑๐๓ สุขศึกษา ๐.๕(๒๐) 

พ๒๓๑๐๒ พลศึกษา  ๐.๕(๒๐) พ๒๓๑๐๔ พลศึกษา  ๐.๕(๒๐) 

ศ๒๓๑๐๑  ศิลปะ ๕ ๐.๕(๒๐) ศ๒๓๑๐๒ ศิลปะ ๖ ๐.๕(๒๐) 

ง๒๓๑๐๑ การดาํรงชีวติและครอบครัว ๕ ๐.๕(๒๐) ง๒๓๑๐๒ การงานอาชีพ ๐.๕(๒๐) 

อ๒๓๑๐๑  ภาษาองักฤษ  ๑.๕(๖๐) อ๒๓๑๐๒  ภาษาองักฤษ  ๑.๕(๖๐) 

รวมรายวชิาพื3นฐาน ๑๑.๐(๔๔๐) รวมรายวชิาพื3นฐาน ๑๑.๐(๔๔๐) 

รายวชิาเพิ8มเตมิ  รายวชิาเพิ8มเตมิ  

ท๒๐๒๐๙ เสริมทกัษะภาษาไทย ๑ ๐.๕(๒๐) ท๒๐๒๑๐ เสริมทกัษะภาษาไทย ๒ ๐.๕(๒๐) 

ว๒๓๒๐๑ สะเตม็ศึกษา ๑.๐(๔๐) ว๒๓๒๐๒ อิเลคทรอนิกส์  ๑.๐(๔๐) 

ว๒๓๒๐๓ วทิยาศาสตร์เชิงวเิคราะห์ ๑ ๐.๕(๒๐) ว๒๓๒๐๔ วทิยาศาสตร์เชิงวเิคราะห์ ๒ ๐.๕(๒๐) 

ค๒๐๒๐๑ คณิตเพืRอการศึกษาต่อ ๑ ๐.๕(๒๐) ค๒๐๒๐๒ คณิตเพืRอการศึกษาต่อ ๒ ๐.๕(๒๐) 

อ๒๐๒๐๗ ภาษาองักฤษรอบรู้ ๑ ๐.๕(๒๐) อ๒๐๒๐๘ ภาษาองักฤษรอบรู้ ๒ ๐.๕(๒๐) 

ว๒๓๒๐๕ การเขียนโปรแกรมภาษาคอมพิวเตอร์ ๑.๐(๔๐) ว๒๓๒๐๖ การพฒันาโปรแกรมบนอุปกรณ์

พกพา 

๑.๐(๔๐) 

ส๒๐๒๓๕ หนา้ทีRพลเมือง ๕ ๐.๕(-)* ส๒๐๒๓๖ หนา้ทีRพลเมือง ๖ ๐.๕(-)* 

วชิาเพิRมเติม อิสลาม ** วชิาเพิRมเติม อิสลาม ** 

รวมรายวชิาเพิ8มเตมิ (๔.๕) (๑๖๐) รวมรายวชิาเพิ8มเตมิ (๔.๕) (๑๖๐) 

กจิกรรมพฒันาผู้เรียน  กจิกรรมพฒันาผู้เรียน  

ลูกเสือเนตรนารี (๒๐) ลูกเสือเนตรนารี (๒๐) 

กิจกรรมชุมนุม (๒๐) กิจกรรมชุมนุม (๒๐) 

กิจกรรมแนะแนว (๒๐) กิจกรรมแนะแนว (๒๐) 

กิจกรรมเพืRอสงัคมและสาธารณะประโยชน ์(๗) *** กิจกรรมเพืRอสงัคมและสาธารณะประโยชน ์(๘) *** 

รวมกจิกรรมพฒันาผู้เรียน (๖๐) รวมกจิกรรมพฒันาผู้เรียน (๖๐) 

รวมเวลาเรียนทั,งหมด (๖๖๐) รวมเวลาเรียนทั,งหมด (๖๖๐) 

    * วชิาหนา้ทีRพลเมืองจดับูรณาการกบัรายวชิาสงัคมพืWนฐานและกิจกรรมต่างๆ ของโรงเรียน โดยนบัหน่วยกิตแต่ไม่นบัเวลาเรียน 

**จดัสอนเพิRมเติมศาสนาอิสลามในคาบจริยธรรมอิสลาม 

***กิจกรรมเพืRอสงัคมและสาธารณะประโยชน ์จดับูรณาการกบักิจกรรมโฮมรูม 

 

 



  ห้องเรียนทั@วไป  ชัFนมธัยมศึกษาปีท ี๑/๕ - ๑/๑๐ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 

ชั#นมัธยมศึกษาปีที0 ๑   (ภาคเรียนที0๑) ชั#นมัธยมศึกษาปีที0๑   (ภาคเรียนที0๒) 
รายวชิา/กจิกรรม เวลาเรียน 

(หน่วยกติ/ชม.) 

รายวชิา/กจิกรรม เวลาเรียน 

(หน่วยกติ/ชม.) 

รายวชิาพื3นฐาน  รายวชิาพื3นฐาน  

ท๒๑๑๐๑  ภาษาไทย ๑.๕(๖๐) ท๒๑๑๐๒  ภาษาไทย ๑.๕(๖๐) 

ค๒๑๑๐๑  คณิตศาสตร์  ๒.๐(๘๐) ค๒๑๑๐๒  คณิตศาสตร์  ๒.๐(๘๐) 

ว๒๑๑๐๑  วทิยาศาสตร์ ๑ ๑.๕(๖๐) ว๒๑๑๐๓  วทิยาศาสตร์ ๒ ๑.๕(๖๐) 

ว๒๑๑๐๓ การออกแบบและเทคโนโลย ี๑ ๐.๕(๒๐) ว๒๑๑๐๔ วทิยาการคาํนวณ ๒ ๐.๕(๒๐) 

ส๒๑๑๐๑  สงัคมศึกษา  ๑.๐(๔๐) ส๒๑๑๐๒  สงัคมศึกษา  ๑.๐(๔๐) 

ส๒๑๑๐๓ ประวติัศาสตร์   ๐.๕(๒๐) ส๒๑๑๐๔ ประวติัศาสตร์   ๐.๕(๒๐) 

ส๒๑๑๐๕ พระพทุธศาสนา  ๐.๕(๒๐) ส๒๑๑๐๖ พระพทุธศาสนา  ๐.๕(๒๐) 

ส๒๑๑๐๑๗ เอกภาพ ๐.๕(๒๐) ส๒๑๑๐๘ อลั-กรุะอ่าน ๐.๕(๒๐) 

พ๒๑๑๐๑ สุขศึกษา ๐.๕(๒๐) พ๒๑๑๐๓ สุขศึกษา ๐.๕(๒๐) 

พ๒๑๑๐๒ พลศึกษา ๐.๕(๒๐) พ๒๑๑๐๔ พลศึกษา ๐.๕(๒๐) 

ศ๒๑๑๐๑  ศิลปะ ๑ ๐.๕(๒๐) ศ๒๑๑๐๒ ศิลปะ ๒ ๐.๕(๒๐) 

ง๒๑๑๐๑ ดาํรงชีวติและครอบครัว ๑ ๐.๕(๒๐) ง๒๑๑๐๒ ดาํรงชีวติและครอบครัว ๒ ๐.๕(๒๐) 

อ๒๑๑๐๑  ภาษาองักฤษ  ๑.๕(๖๐) อ๒๑๑๐๒  ภาษาองักฤษ  ๑.๕(๖๐) 

รวมรายวชิาพื3นฐาน ๑๑.๐(๔๔๐) รวมรายวชิาพื3นฐาน ๑๑.๐(๔๔๐) 

รายวชิาเพิ8มเตมิ  รายวชิาเพิ8มเตมิ  

ส๒๐๒๐๘ ทอ้งถิRนของเรา ๑.๐ (๔๐) ส๒๐๒๐๙ ประชาคมอาเซียน ๑.๐ (๔๐) 

อ๒๐๒๐๑ ภาษาองักฤษฟัง-พดู๑ ๑.๐(๔๐) อ๒๐๒๐๒ ภาษาองักฤษฟัง-พดู๒ ๑.๐(๔๐) 

ท๒๐๒๐๓ การอ่านเพืRอการสืRอสาร ๑.๐(๔๐) ท๒๐๒๐๗ การเขียนในชีวติประจาํวนั ๑.๐(๔๐) 

ม๒๐๒๐๑ ภาษามลาย ู๑ ๑.๐(๔๐) ม๒๐๒๐๒ ภาษามลาย ู๒ ๑.๐(๔๐) 

ศ๒๐๒๐๑ ปฏิบติัขลุ่ยรีคอเดอร์ ๑.๐(๔๐) ศ๒๐๒๐๒ ปฏิบติัเครืRองกระทบ ๑.๐(๔๐) 

ศ๒๐๒๐๗ ปฏิบติัดนตรีโนราเบืWองตน้ ๑ ๑.๐(๔๐) ศ๒๐๒๐๘ ปฏิบติัดนตรีโนราเบืWองตน้ ๒ ๑.๐(๔๐) 

ศ๒๐๒๑๓  ปฏิบติัโนราเบืWองตน้ ๑ ๑.๐(๔๐) ศ๒๐๒๑๔ ปฏิบติัโนราเบืWองตน้ ๒ ๑.๐(๔๐) 

ศ๒๐๒๑๙ วาดภาพลายเสน้แสงเงา ๑ ๑.๐(๔๐) ศ๒๐๒๒๐ วาดภาพลายเสน้แสงเงา ๒ ๑.๐(๔๐) 

พ๒๐๒๐๕ ฟุตบอล ๑.๐(๔๐) พ๒๐๒๐๖ วอลเลยบ์อล ๑.๐(๔๐) 

จ๒๐๒๑๑ ภาษาจีนเพืRอการสืRอสาร ๑ ๐.๕(๒๐) จ๒๐๒๑๒ ภาษาจีนเพืRอการสืRอสาร ๒ ๐.๕(๒๐) 

ว๒๑๒๐๓ การเขียนโปรแกรม ๑ ๑.๐(๔๐) ว๒๑๒๐๔ การเขียนโปรแกรม ๒ ๑.๐(๔๐) 

ส๒๐๒๓๑หนา้ทีRพลเมือง ๑ ๐.๕(-)* ส๒๐๒๓๒หนา้ทีRพลเมือง ๒ ๐.๕(-)* 

วชิาเพิRมเติม อิสลาม ** วชิาเพิRมเติม อิสลาม  ** 

รวมรายวชิาเพิ8มเตมิ (๓.๕) (๑๒๐) รวมรายวชิาเพิ8มเตมิ (๓.๕) (๑๒๐) 

กจิกรรมพฒันาผู้เรียน  กจิกรรมพฒันาผู้เรียน  

ลูกเสือเนตรนารี (๒๐) ลูกเสือเนตรนารี (๒๐) 

กิจกรรมชุมนุม (๒๐) กิจกรรมชุมนุม (๒๐) 

กิจกรรมแนะแนว (๒๐) กิจกรรมแนะแนว (๒๐) 

กิจกรรมเพื<อสงัคมและสาธารณะประโยชน์ (๗) *** กิจกรรมเพื<อสงัคมและสาธารณะประโยชน์ (๘) *** 

รวมกจิกรรมพฒันาผู้เรียน (๖๐) รวมกจิกรรมพฒันาผู้เรียน (๖๐) 

รวมเวลาเรียนทั,งหมด (๖๒๐) รวมเวลาเรียนทั,งหมด (๖๒๐) 

 



ห้องเรียนทั@วไป ชัFนมธัยมศึกษาปีที@ ๒/๕ – ๒/๑๐ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ 
ชั#นมธัยมศึกษาปีที0 ๒   (ภาคเรียนที0๑) ชั#นมธัยมศึกษาปีที0 ๒   (ภาคเรียนที0๒) 

รายวชิา/กจิกรรม เวลาเรียน 

(หน่วยกติ/ชม.) 

รายวชิา/กจิกรรม เวลาเรียน 

(หน่วยกติ/ชม.) 

รายวชิาพื#นฐาน  รายวชิาพื#นฐาน  

ท๒๒๑๐๑  ภาษาไทย ๑.๕(๖๐) ท๒๒๑๐๒  ภาษาไทย ๑.๕(๖๐) 

ค๒๒๑๐๑  คณิตศาสตร์  ๒.๐(๘๐) ค๒๒๑๐๒  คณิตศาสตร์  ๒.๐(๘๐) 

ว๒๒๑๐๑  วทิยาศาสตร์  ๑.๕(๖๐) ว๒๒๑๐๒  วทิยาศาสตร์  ๑.๕(๖๐) 

ว๒๒๑๐๓ การออกแบบและเทคโนโลย ี๒ ๐.๕(๒๐) ว๒๒๑๐๔ วทิยาการคาํนวณ ๒ ๐.๕(๒๐) 

ส๒๒๑๐๑  สงัคมศึกษา  ๑.๐ (๔๐) ส๒๒๑๐๒  สงัคมศึกษา  ๑.๐ (๔๐) 

ส๒๒๑๐๒ ประวติัศาสตร์  ๐.๕ (๒๐) ส๒๒๑๐๔  ประวติัศาสตร์  ๐.๕ (๒๐) 

ส๒๒๑๐๕ พระพทุธศาสนา  ๐.๕(๒๐) ส๒๒๑๐๖ พระพทุธศาสนา  ๐.๕(๒๐) 

ส๒๒๑๐๗ ศาสนบญัญติั ๐.๕(๒๐) ส๒๒๑๐๘ จริยธรรมอิสลาม ๐.๕(๒๐) 

พ๒๒๑๐๑ สุขศึกษา ๐.๕ (๒๐) พ๒๒๑๐๓ สุขศึกษา ๐.๕ (๒๐) 

พ๒๒๑๐๒ พลศึกษา  ๐.๕ (๒๐) พ๒๒๑๐๔ พลศึกษา  ๐.๕ (๒๐) 

ศ๒๒๑๐๑  ศิลปะ ๓ ๐.๕(๒๐) ศ๒๒๑๐๒  ศิลปะ ๔ ๐.๕(๒๐) 

ง๒๒๑๐๑  การดาํรงชีวติแลครอบครัว ๓ ๐.๕(๒๐) ง๒๒๑๐๒ การดาํรงชีวติแลครอบครัว ๔  ๐.๕(๒๐) 

อ๒๒๑๐๑  ภาษาองักฤษ  ๑.๕(๖๐) อ๒๒๑๐๒  ภาษาองักฤษ  ๑.๕(๖๐) 

รวมรายวชิาพื#นฐาน ๑๑.๐(๔๔๐) รวมรายวชิาพื#นฐาน ๑๑.๐(๔๔๐) 

รายวชิาเพิ0มเตมิ  รายวชิาเพิ0มเตมิ  

ท๒๐๒๐๑ การใชห้อ้งสมุด ๑ ๐.๕(๒๐) ท๒๐๒๐๒ การใชห้อ้งสมุด ๒ ๐.๕(๒๐) 

ส๒๐๒๐๗ โครงงานการดาํรงชีวติตามหลกัเศรษฐกิจ

พอเพียง 

๑.๐(๔๐) ส๒๐๒๐๓ กฎหมายที<ประชาชนควรรู้ ๑.๐(๔๐) 

อ๒๐๒๐๓ ภาษาองักฤษอ่าน-เขียน ๑ ๑.๐(๔๐) อ๒๐๒๐๔ ภาษาองักฤษอ่าน-เขียน ๒ ๑.๐(๔๐) 

ท๒๐๒๑๑ ศิลปะการพดู ๑.๐(๔๐) ท๒๐๒๐๘ พฒันาทกัษะการเขียน ๑.๐(๔๐) 

ม๒๐๒๐๓ ภาษามลาย ู๓ ๑.๐(๔๐) ม๒๐๒๐๔ ภาษามลาย ู๔ ๑.๐(๔๐) 

ศ๒๐๒๐๓ ปฏิบติัเครื<องลิ<มนิFว ๑.๐ (๔๐) ศ๒๐๒๐๔ ปฏิบติัเครื<องดนตรีสากล ๑ ๑.๐ (๔๐) 

ศ๒๐๒๐๙ ปฏิบติัดนตรีโนราเพื<อการขบักลอน ๑ ๑.๐ (๔๐) ศ๒๐๒๑๐ ปฏิบติัดนตรีโนราเพื<อการขบักลอน ๒ ๑.๐ (๔๐) 

ศ๒๐๒๑๕ ปฏิบติัโนราเพื<อการขบักลอน ๑ ๑.๐ (๔๐) ศ๒๐๒๑๖ ปฏิบติัโนราเพื<อการขบักลอน ๒ ๑.๐ (๔๐) 

ศ๒๐๒๒๑ วาดภาพดว้ยสีไม ้๑ ๑.๐ (๔๐) ศ๒๐๒๒๒ วาดภาพดว้ยสีไม ้๒ ๑.๐ (๔๐) 

พ๒๐๒๐๗ มวย ๑.๐ (๔๐) พ๒๐๒๐๘ ตะกร้อ ๑.๐ (๔๐) 

จ๒๐๒๑๓ ภาษาจีนเพื<อการสื<อสาร ๓ ๐.๕(๒๐) จ๒๐๒๑๔ ภาษาจีนเพื<อการสื<อสาร ๔ ๐.๕(๒๐) 

ว๒๒๒๐๓ การออกแบบผลิตภณัฑด์ว้ยโปรแกรมคอมฯ ๑.๐(๔๐) ว๒๒๒๐๔ ไมโครคอนโทรลเบืFองตน้ ๑.๐(๔๐) 

ส๒๐๒๓๓หนา้ที<พลเมือง ๓ ๐.๕(-)* ส๒๐๒๓๔หนา้ที<พลเมือง ๔ ๐.๕(-)* 

วชิาเพิ<มเติม อิสลาม ** วชิาเพิ<มเติม อิสลาม ** 

I๒๐๒๐๑ การศึกษาคน้ควา้และสร้างองคค์วามรู้ (IS๑) ๑.๐(๒๐) ** I๒๐๒๐๒  การสื<อสารและการนาํเสนอ (IS๒)  ๑.๐(๒๐)** 

รวมรายวชิาเพิ0มเตมิ (๕.๐) (๑๖๐) รวมรายวชิาเพิ0มเตมิ (๕.๐) (๑๖๐) 

กจิกรรมพฒันาผู้เรียน  กจิกรรมพฒันาผู้เรียน  

ลูกเสือเนตรนารี (๒๐) ลูกเสือเนตรนารี (๒๐) 

กิจกรรมชุมนุม (๒๐) กิจกรรมชุมนุม (๒๐) 

กิจกรรมแนะแนว (๒๐) กิจกรรมแนะแนว (๒๐) 

กิจกรรมเพื<อสงัคมและสาธารณะประโยชน์ (๗) *** กิจกรรมเพื<อสงัคมและสาธารณะประโยชน์ (๘) *** 

รวมกจิกรรมพฒันาผู้เรียน (๖๐) รวมกจิกรรมพฒันาผู้เรียน (๖๐) 

รวมเวลาเรียนทั#งหมด (๖๖๐) รวมเวลาเรียนทั#งหมด (๖๖๐) 

 



ห้องเรียนทั@วไป  ชัFนมธัยมศึกษาปีท ี๓/๕ - ๓/๑๐ ปีการศึกษา ๒๕๖๖ 

ชั3นมธัยมศึกษาปีที8 ๓  (ภาคเรียนที8๑) ชั3นมธัยมศึกษาปีที8๓ (ภาคเรียนที8๒) 

รายวชิา/กจิกรรม เวลาเรียน 

(หน่วยกติ/ชม.) 

รายวชิา/กจิกรรม เวลาเรียน 

(หน่วยกติ/ชม.) 

รายวชิาพื3นฐาน  รายวชิาพื3นฐาน  

ท๒๓๑๐๑ ภาษาไทย ๑.๕(๖๐) ท๒๓๑๐๒  ภาษาไทย ๑.๕(๖๐) 

ค๒๓๑๐๑  คณิตศาสตร์  ๒.๐(๘๐) ค๒๓๑๐๒  คณิตศาสตร์  ๒.๐(๘๐) 

ว๒๓๑๐๑ วทิยาศาสตร์  ๑.๕(๖๐) ว๒๓๑๐๒ วทิยาศาสตร์  ๑.๕(๖๐) 

ว๒๓๑๐๓ การออกแบบและเทคโนโลย ี๓ ๐.๕(๒๐) ว๒๓๑๐๔ วทิยาการคาํนวณ ๓ ๐.๕(๒๐) 

ส๒๓๑๐๑ สงัคมศึกษา  ๑.๐(๔๐) ส๒๓๑๐๒  สงัคมศึกษา  ๑.๐(๔๐) 

ส๒๓๑๐๓ ประวติัศาสตร์  ๐.๕(๒๐) ส๒๓๑๐๔ ประวติัศาสตร์  ๐.๕(๒๐) 

ส๒๓๑๐๕ พระพทุธศาสนา  ๐.๕(๒๐) ส๒๓๑๐๖ พระพทุธศาสนา  ๐.๕(๒๐) 

ส๒๓๑๐๗ ประวติัศาสตร์อิสลาม ๐.๕(๒๐) ส๒๓๑๐๘ หลกัการอ่านอลั-กรุะอ่าน ๐.๕(๒๐) 

พ๒๓๑๐๑สุขศึกษา ๐.๕(๒๐) พ๒๓๑๐๓ สุขศึกษา ๐.๕(๒๐) 

พ๒๓๑๐๒พลศึกษา  ๐.๕(๒๐) พ๒๓๑๐๔ พลศึกษา  ๐.๕(๒๐) 

ศ๒๓๑๐๑  ศิลปะ ๕ ๐.๕(๒๐) ศ๒๓๑๐๒ ศิลปะ ๖ ๐.๕(๒๐) 

ง๒๓๑๐๑ การดาํรงชีวติและครอบครัว ๕ ๐.๕(๒๐) ง๒๓๑๐๒  การงานอาชีพ ๐.๕(๒๐) 

อ๒๓๑๐๑  ภาษาองักฤษ  ๑.๕(๖๐) อ๒๓๑๐๒  ภาษาองักฤษ  ๑.๕(๖๐) 

รวมรายวชิาพื3นฐาน ๑๑.๐(๔๔๐) รวมรายวชิาพื3นฐาน ๑๑.๐(๔๔๐) 

รายวชิาเพิ8มเตมิ  รายวชิาเพิ8มเตมิ  

ท๒๐๒๐๙ เสริมทกัษะภาษาไทย ๑  ๐.๕(๒๐) ท๒๐๒๑๐ เสริมทกัษะภาษาไทย ๒ ๐.๕(๒๐) 

ว๒๓๒๐๓ วทิยาศาสตร์เชิงวเิคราะห์ ๑ ๐.๕(๒๐) ว๒๓๒๐๔ วทิยาศาสตร์เชิงวเิคราะห์ ๒ ๐.๕(๒๐) 

ค๒๐๒๐๑ คณิตเพืRอการศึกษาต่อ ๑ ๐.๕(๒๐) ค๒๐๒๐๒ คณิตเพืRอการศึกษาต่อ ๒ ๐.๕(๒๐) 

อ๒๐๒๐๗ ภาษาองักฤษรอบรู้ ๑ ๐.๕(๒๐) อ๒๐๒๐๘ ภาษาองักฤษรอบรู้ ๒ ๐.๕(๒๐) 

ศ๒๐๒๐๕ ปฏิบติัคียเ์ครืRองดนตรีสากล ๒ ๑.๐ (๔๐) ศ๒๐๒๐๖ ปฏิบติัรวมวง ๑.๐ (๔๐) 

ศ๒๐๒๑๑ ปฏิบติัรวมวงดนตรีโนรา ๑ ๑.๐ (๔๐) ศ๒๐๒๑๒ ปฏิบติัรวมวงดนตรีโนรา ๒ ๑.๐ (๔๐) 

ศ๒๐๒๑๗ ปฏิบติัโนราโรง ๑ ๑.๐(๔๐) ศ๒๐๒๑๘ ปฏิบติัโนราโรง ๒ ๑.๐(๔๐) 

ศ๒๐๒๒๓ การเขียนภาพดว้ยโปสเตอร์ ๑ ๑.๐(๔๐) ศ๒๐๒๒๔ การเขียนภาพดว้ยโปสเตอร์ ๑ ๑.๐(๔๐) 

พ๒๐๒๐๙ กิจกรรมเขา้จงัหวะ ๑.๐(๔๐) พ๒๐๒๑๐ ปิงปอง ๑.๐(๔๐) 

ว๒๓๒๐๕ การเขียนโปรแกรมภาษาคอมพิวเตอร์ ๑.๐(๔๐) ว๒๓๒๐๖ การพฒันาโปรแกรมบนอุปกรณ์

พกพา 

๑.๐(๔๐) 

ส๒๐๒๓๕ หนา้ทีRพลเมือง ๕ ๐.๕(-)* ส๒๐๒๓๖ หนา้ทีRพลเมือง ๖ ๐.๕(-)* 

วชิาเพิRมเติม อิสลาม ** วชิาเพิRมเติม อิสลาม ** 

รวมรายวชิาเพิ8มเตมิ (๔.๕) (๑๖๐) รวมรายวชิาเพิ8มเตมิ (๔.๕) (๑๖๐) 

กจิกรรมพฒันาผู้เรียน  กจิกรรมพฒันาผู้เรียน  

ลูกเสือเนตรนารี (๒๐) ลูกเสือเนตรนารี (๒๐) 

กิจกรรมชุมนุม (๒๐) กิจกรรมชุมนุม (๒๐) 

กิจกรรมแนะแนว (๒๐) กิจกรรมแนะแนว (๒๐) 

กิจกรรมเพืRอสงัคมและสาธารณะประโยชน ์(๗) *** กิจกรรมเพืRอสงัคมและสาธารณะประโยชน ์(๘) *** 

รวมกจิกรรมพฒันาผู้เรียน (๖๐) รวมกจิกรรมพฒันาผู้เรียน (๖๐) 

รวมเวลาเรียนทั,งหมด (๖๖๐) รวมเวลาเรียนทั,งหมด (๖๖๐) 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โครงสร้างหลกัสูตร 

โรงเรียนเหนือคลองประชาบํารุง  

ระดบัชั;นมธัยมศึกษาตอนปลาย 

ปีการศึกษา ๒๕๖๔-๒๕๖๖ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แผนการเรียนวทิยาศาสตร์  - คณติศาสตร์ ชัFนมธัยมศึกษาปีที@ ๔/๑ – ๔/๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 

ชั3นมธัยมศึกษาปีที8 ๔  (ภาคเรียนที8๑) ชั3นมธัยมศึกษาปีที8 ๔  (ภาคเรียนที8๒) 

รายวชิา/กจิกรรม เวลาเรียน 

(หน่วยกติ/ชม.) 

รายวชิา/กจิกรรม เวลาเรียน 

(หน่วยกติ/ชม.) 

รายวชิาพื3นฐาน  รายวชิาพื3นฐาน  

ท๓๑๑๐๑  ภาษาไทย ๑.๐(๔๐) ท๓๑๑๐๒  ภาษาไทย ๑.๐(๔๐) 

ค๓๑๑๐๑  คณิตศาสตร์  ๑.๐(๔๐) ค๓๑๑๐๒  คณิตศาสตร์  ๑.๐(๔๐) 

ว๓๑๑๐๕ เทคโนโลย ี(การออกแบบและ

เทคโนโลย)ี 

๐.๕(๒๐) ว๓๑๑๐๖ เทคโนโลย ี(วทิยาการคาํนวณ) ๐.๕(๒๐)) 

ส๓๑๑๐๑ สงัคมศึกษา  ๑.๐(๔๐) ส๓๑๑๐๒ สงัคมศึกษา  ๑.๐(๔๐) 

ส๓๑๑๐๓ ประวติัศาสตร์  ๐.๕(๒๐) ส๓๑๑๐๔ ประวติัศาสตร์  ๐.๕(๒๐) 

พ๓๑๑๐๑ สุขศึกษา และพลศึกษา  ๐.๕(๒๐) พ๓๑๑๐๒ สุขศึกษาและพลศึกษา  ๐.๕(๒๐) 

ศ๓๑๑๐๑ ศิลปะ ๑ ๐.๕(๒๐) ศ๓๑๑๐๒  ศิลปะ ๒ ๐.๕(๒๐) 

อ๓๑๑๐๑ ภาษาองักฤษ  ๑.๐(๔๐) อ๓๑๑๐๒ ภาษาองักฤษ  ๑.๐(๔๐) 

รวมรายวชิาพื3นฐาน ๖.๐ (๒๔๐) รวมรายวชิาพื3นฐาน ๖.๐ (๒๔๐) 

รายวชิาเพิ8มเตมิ  รายวชิาเพิ8มเตมิ  

ค๓๐๒๐๑ คณิตศาสตร์เพิRมเติม ๑ ๒.๐ (๘๐) ค๓๐๒๐๒ คณิตศาสตร์เพิRมเติม ๒ ๒.๐ (๘๐) 

ว๓๐๒๐๑ฟิสิกส์ ๑ ๒.๐(๘๐) ว๓๐๒๐๒ฟิสิกส์ ๒ ๒.๐(๘๐) 

ว๓๐๒๒๑ เคมี ๑ ๑.๕(๖๐) ว๓๐๒๒๒ เคมี ๒ ๑.๕(๖๐) 

ว๓๐๒๔๑ ชีววทิยา ๑ ๑.๕(๖๐) ว๓๐๒๔๒ ชีววทิยา ๒ ๑.๕(๖๐) 

อ๓๐๒๐๓ องักฤษอ่าน-เขียน๑ ๑.๐(๔๐) อ๓๐๒๐๔  องักฤษอ่าน-เขียน๒ ๑.๐(๔๐) 

อ๓๐๒๑๕ ภาษาองักฤษเพืRอการสืRอสาร ๑ ๐.๕(๒๐) อ๓๐๒๑๖ ภาษาองักฤษเพืRอการสืRอสาร ๒ ๐.๕(๒๐) 

ว๓๐๒๘๓ ฐานขอ้มูลเบืWองตน้ ๑.๐(๔๐) ว๓๐๒๘๔ การเขียนโปรแกรมบนเวบ็ ๑.๐(๔๐) 

ส๓๐๒๓๑ หนา้ทีRพลเมือง ๑ ๐.๕(-)* ส๓๐๒๓๒ หนา้ทีRพลเมือง ๒ ๐.๕(-)* 

วชิาเพิRมเติม อิสลาม ** วชิาเพิRมเติม อิสลาม ** 

รวมรายวชิาเพิ8มเตมิ ๑๐.๐(๓๘๐) รวมรายวชิาเพิ8มเตมิ ๑๐.๐(๓๘๐) 

กจิกรรมพฒันาผู้เรียน  กจิกรรมพฒันาผู้เรียน  

กิจกรรมเพืRอสงัคมและสาธารณะประโยชน ์     (๑๐) *** กิจกรรมเพืRอสงัคมและสาธารณะประโยชน ์     (๑๐) *** 

กิจกรรมชุมนุม (๓๐) กิจกรรมชุมนุม (๓๐) 

กิจกรรมแนะแนว (๒๐) กิจกรรมแนะแนว (๒๐) 

รวมกจิกรรมพฒันาผู้เรียน (๖๐) รวมกจิกรรมพฒันาผู้เรียน (๖๐) 

รวมเวลาเรียนทั,งหมด (๖๘๐) รวมเวลาเรียนทั,งหมด (๖๘๐) 

* วชิาหนา้ทีRพลเมืองจดับูรณาการกบัรายวชิาสงัคมพืWนฐานและกิจกรรมต่างๆ ของโรงเรียน โดยนบัหน่วยกิตแต่ไม่นบัเวลาเรียน 

**จดัสอนเพิRมเติมศาสนาอิสลามในคาบจริยธรรมอิสลาม 

***กิจกรรมเพืRอสงัคมและสาธารณะประโยชน ์จดับูรณาการกบักิจกรรมโฮมรูม 

 

 



 

แผนการเรียนวทิยาศาสตร์  - คณติศาสตร์ ชัFนมธัยมศึกษาปีที@ ๕/๑ – ๕/๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๕  

ชั3นมธัยมศึกษาปีที8 ๕  (ภาคเรียนที8๑) ชั3นมธัยมศึกษาปีที8 ๕   (ภาคเรียนที8๒) 

รายวชิา/กจิกรรม เวลาเรียน 

(หน่วยกติ/

ชม.) 

รายวชิา/กจิกรรม เวลาเรียน 

(หน่วยกติ/ชม.) 

รายวชิาพื3นฐาน  รายวชิาพื3นฐาน  

ท๓๒๑๐๑  ภาษาไทย ๑.๐(๔๐) ท๓๒๑๐๒  ภาษาไทย ๑.๐(๔๐) 

ค๓๒๑๐๑  คณิตศาสตร์  ๑.๐(๔๐) ค๓๒๑๐๒  คณิตศาสตร์  ๑.๐(๔๐) 

ส๓๒๑๐๑  สงัคมศึกษา  ๑.๐(๔๐) ส๓๒๑๐๒  สงัคมศึกษา  ๑.๐(๔๐) 

ส๓๒๑๐๓  ประวติัศาสตร์  ๐.๕(๒๐) ส๓๒๑๐๔  ประวติัศาสตร์  ๐.๕(๒๐) 

พ๓๒๑๐๑  สุขศึกษา และพลศึกษา  ๐.๕(๒๐) พ๓๒๑๐๒  สุขศึกษา และพลศึกษา  ๐.๕(๒๐) 

ศ๓๒๑๐๑  ศิลปะ ๓ ๐.๕(๒๐) ศ๓๒๑๐๒  ศิลปะ ๔ ๐.๕(๒๐) 

ง๓๒๑๐๑  การดาํรงชีวติและครอบครัว ๑ ๐.๕(๒๐) ง๓๒๑๐๒  การดาํรงชีวติและครอบครัว ๒ ๐.๕(๒๐) 

อ๓๒๑๐๑  ภาษาองักฤษ  ๑.๐(๔๐) อ๓๒๑๐๒  ภาษาองักฤษ  ๑.๐(๔๐) 

รวมรายวชิาพื3นฐาน ๖.๐ (๒๔๐) รวมรายวชิาพื3นฐาน ๖.๐ (๒๔๐) 

รายวชิาเพิ8มเตมิ  รายวชิาเพิ8มเตมิ  

ค๓๐๒๐๓  คณิตศาสตร์เพิRมเติม ๓ ๒.๐(๘๐) ค๓๐๒๐๔  คณิตศาสตร์เพิRมเติม ๔ ๒.๐(๘๐) 

ว๓๐๒๐๓  ฟิสิกส์๓ ๒.๐(๘๐) ว๓๐๒๐๔  ฟิสิกส์๔ ๒.๐(๘๐) 

ว๓๐๒๒๓  เคมี๓ ๑.๕(๖๐) ว๓๐๒๒๔  เคมี๔ ๑.๕(๖๐) 

ว๓๐๒๔๓  ชีววทิยา๓ ๑.๕(๖๐) ว๓๐๒๔๔  ชีววทิยา๔ ๑.๕(๖๐) 

อ๓๐๒๐๕  องักฤษอ่าน-เขียน๓ ๑.๐(๔๐) อ๓๐๒๐๖  องักฤษอ่าน-เขียน ๔ ๑.๐(๔๐) 

อ๓๐๒๑๗ ภาษาองักฤษเพืRอการสืRอสาร ๓ ๐.๕(๒๐) อ๓๐๒๑๘ ภาษาองักฤษเพืRอการสืRอสาร ๔ ๐.๕(๒๐) 

ว๓๐๒๘๕ โครงงานการออกแบบและเทคโนโลย ี ๑.๐(๔๐) ว๓๐๒๘๖ โครงงานวทิยาการคาํนวณ ๑ ๑.๐(๔๐) 

ส๓๐๒๓๓ หนา้ทีRพลเมือง ๓ ๐.๕(-)* ส๓๐๒๓๔ หนา้ทีRพลเมือง ๔ ๐.๕(-)* 

I๓๐๒๐๑ การศึกษาคน้ควา้และสร้างองคค์วามรู้ (IS๑) ๑.๐(-) ** I๓๐๒๐๒  การสืRอสารและการนาํเสนอ (IS๒)  ๑.๐(-) ** 

วชิาเพิRมเติม อิสลาม *** วชิาเพิRมเติม อิสลาม *** 

รวมรายวชิาเพิ8มเตมิ ๑๑.๐(๓๘๐) รวมรายวชิาเพิ8มเตมิ ๑๑.๐(๓๘๐) 

กจิกรรมพฒันาผู้เรียน  กจิกรรมพฒันาผู้เรียน  

กิจกรรมเพืRอสงัคมและสาธารณะประโยชน ์       (๑๐) **** กิจกรรมเพืRอสงัคมและสาธารณะประโยชน ์      (๑๐) **** 

กิจกรรมชุมนุม (๓๐) กิจกรรมชุมนุม (๓๐) 

กิจกรรมแนะแนว (๒๐) กิจกรรมแนะแนว (๒๐) 

รวมกจิกรรมพฒันาผู้เรียน (๖๐) รวมกจิกรรมพฒันาผู้เรียน (๖๐) 

รวมเวลาเรียนทั,งหมด (๖๘๐) รวมเวลาเรียนทั,งหมด (๖๘๐) 

      * วชิาหนา้ทีRพลเมืองจดับูรณาการกบัรายวชิาสงัคมพืWนฐานและกิจกรรมต่างๆ ของโรงเรียน โดยนบัหน่วยกิตแต่ไม่นบัเวลาเรียน 

       ** วชิา IS จดับูรณาการกบัรายวชิาคอมพิวเตอร์เพิRมเติม โดยนบัหน่วยกิตแต่ไม่นบัเวลาเรียน 

***จดัสอนเพิRมเติมศาสนาอิสลามในคาบจริยธรรมอิสลาม 

****กิจกรรมเพืRอสงัคมและสาธารณะประโยชน ์จดับูรณาการกบักิจกรรมโฮมรูม 

 

 

 

 



แผนการเรียนวทิยาศาสตร์  - คณติศาสตร์ ชัFนมธัยมศึกษาปีที@ ๖/๑ – ๖/๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๖ 

ชั3นมธัยมศึกษาปีที8 ๖   (ภาคเรียนที8๑) ชั3นมธัยมศึกษาปีที8๖   (ภาคเรียนที8๒) 

รายวชิา/กจิกรรม เวลาเรียน 

(หน่วยกติ/ชม.) 

รายวชิา/กจิกรรม เวลาเรียน 

(หน่วยกติ/ชม.) 

รายวชิาพื3นฐาน  รายวชิาพื3นฐาน  

ท๓๓๑๐๑  ภาษาไทย ๑.๐(๔๐) ท๓๓๑๐๒  ภาษาไทย ๑.๐(๔๐) 

ค๓๓๑๐๑  คณิตศาสตร์ ๕ ๑.๐(๔๐) ค๓๓๑๒  คณิตศาสตร์  ๑.๐(๔๐) 

ว๓๐๑๐๔ วทิยาศาสตร์โลกและดาราศาสตร์ ๑.๕(๖๐) ว๓๐๑๐๑ ชีวภาพ ๑.๕(๖๐) 
  

ว๓๐๑๐๒ วทิยาศาสตร์กายภาพ ๑ (เคมี) ๑.๕(๖๐) 
  

ว๓๐๑๐๓ วทิยาศาสตร์กายภาพ ๑(ฟิสิกส์) ๑.๕(๖๐) 

ส๓๓๑๐๑  สงัคมศึกษา ๕ ๑.๐(๔๐) ส๓๓๑๐๒ สงัคมศึกษา  ๑.๐(๔๐) 

พ๓๑๑๐๑  สุขศึกษา และพลศึกษา  ๐.๕(๒๐) พ๓๒๑๐๒ สุขศึกษา และพลศึกษา  ๐.๕(๒๐) 

ศ๓๓๑๑๐  ศิลปะ ๕ ๐.๕(๒๐) ศ๓๓๑๐๒  ศิลปะ ๖ ๐.๕(๒๐) 

ง๓๓๑๐๑  การดาํรงชีวติและครอบครัว ๓ ๐.๕(๒๐) ง๓๓๑๐๒ การงานอาชีพ ๐.๕(๒๐) 

อ๓๓๑๐๑  ภาษาองักฤษ  ๑.๐(๔๐) อ๓๓๑๐๒  ภาษาองักฤษ  ๑.๐(๔๐) 

รวมรายวชิาพื3นฐาน ๗.๐(๒๘๐) รวมรายวชิาพื3นฐาน ๑๐.๐ (๔๐๐) 

รายวชิาเพิ8มเตมิ  รายวชิาเพิ8มเตมิ  

ค๓๐๒๐๕  คณิตศาสตร์เพิRมเติม ๕ ๒.๐(๘๐) ค๓๐๒๐๖  คณิตศาสตร์เพิRมเติม ๖ ๒.๐(๘๐) 

ท๓๐๒๑๕ ทกัษะภาษาไทย ๑ ๐.๕(๒๐) ท๓๐๒๑๖ ทกัษะภาษาไทย ๒ ๐.๕(๒๐) 

ว๓๐๒๐๕   ฟิสิกส์ ๕ ๒.๐(๘๐) ส๓๐๒๑๙ สงัคมคิดวเิคราะห์ ๒ ๐.๕(๒๐) 

ว๓๐๒๒๕  เคมี ๕ ๑.๕(๖๐) 
  

ว๓๐๒๔๕  ชีววทิยา ๕ ๑.๕(๖๐) 
  

อ๓๐๒๑๓  ภาษาองักฤษรอบรู้ ๑ ๐.๕(๒๐) อ๓๐๒๑๔  ภาษาองักฤษรอบรู้ ๒ ๐.๕(๒๐) 

อ๓๐๒๑๙ ภาษาองักฤษเพืRอการสืRอสาร ๕ ๐.๕(๒๐) อ๓๐๒๒๐ ภาษาองักฤษเพืRอการสืRอสาร ๖ ๐.๕(๒๐) 

ว๓๐๒๘๗ โครงงานวทิยาการคาํนวณ ๒ ๑.๐(๔๐) ว๓๐๒๘๘ โครงงานวทิยาการคาํนวณ ๓ ๑.๐(๔๐) 

วชิาเพิRมเติม อิสลาม * วชิาเพิRมเติม อิสลาม  * 

รวมรายวชิาเพิ8มเตมิ ๙.๕ (๓๘๐) รวมรายวชิาเพิ8มเตมิ ๕.๐ (๒๐๐) 

กจิกรรมพฒันาผู้เรียน  กจิกรรมพฒันาผู้เรียน  

กิจกรรมเพืRอสงัคมและสาธารณะประโยชน ์     (๑๐) ** กิจกรรมเพืRอสงัคมและสาธารณะประโยชน ์     (๑๐) ** 

กิจกรรมชุมนุม (๓๐) กิจกรรมชุมนุม (๓๐) 

กิจกรรมแนะแนว (๒๐) กิจกรรมแนะแนว (๒๐) 

รวมกจิกรรมพฒันาผู้เรียน (๖๐) รวมกจิกรรมพฒันาผู้เรียน (๖๐) 

รวมเวลาเรียนทั,งหมด (๗๒๐) รวมเวลาเรียนทั,งหมด (๖๖๐) 

*จดัสอนเพิRมเติมศาสนาอิสลามในคาบจริยธรรมอิสลาม 

**กิจกรรมเพืRอสงัคมและสาธารณะประโยชน ์จดับูรณาการกบักิจกรรมโฮมรูม 

 

 

 

 

 

 

 



แผนการเรียน ภาษาองักฤษ  - คณติศาสตร์    ชัFนมธัยมศึกษาปีที@ ๔/๓ – ๔/๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 
 

 

 

ชั3นมธัยมศึกษาปีที8 ๔   (ภาคเรียนที8๑) ชั3นมธัยมศึกษาปีที8 ๔   (ภาคเรียนที8๒) 

รายวชิา/กจิกรรม เวลาเรียน 

(หน่วยกติ/ชม.) 

รายวชิา/กจิกรรม เวลาเรียน 

(หน่วยกติ/ชม.) 

รายวชิาพื3นฐาน  รายวชิาพื3นฐาน  

ท๓๑๑๐๑ ภาษาไทย ๑.๐(๔๐) ท๓๑๑๐๒  ภาษาไทย ๑.๐(๔๐) 

ค๓๑๑๐๑ คณิตศาสตร์  ๑.๐(๔๐) ค๓๑๑๐๒  คณิตศาสตร์  ๑.๐(๔๐) 

ว๓๐๑๐๑  วทิยาศาสตร์ชีวภาพ ๑.๕(๖๐) ว๓๐๑๐๔ โลก ดาราศาสตร์และอวกาศ   ๑.๕(๖๐) 

ว๓๑๑๐๕ เทคโนโลย ี(การออกแบบและเทคโนโลย)ี ๐.๕(๒๐) ว๓๑๑๐๖ เทคโนโลย ี(วทิยาการคาํนวณ) ๐.๕(๒๐)) 

ส๓๑๑๐๑  สงัคมศึกษา  ๑.๐(๔๐) ส๓๑๑๐๒  สงัคมศึกษา  ๑.๐(๔๐) 

ส๓๑๑๐๓ ประวติัศาสตร์  ๐.๕(๒๐) ส๓๑๑๐๔  ประวติัศาสตร์  ๐.๕(๒๐) 

พ๓๑๑๐๑ สุขศึกษา และพลศึกษา  ๐.๕(๒๐) พ๓๑๑๐๒  สุขศึกษาและพลศึกษา  ๐.๕(๒๐) 

ศ๓๑๑๐๑ ศิลปะ ๑ ๐.๕(๒๐) ศ๓๑๑๐๒  ศิลปะ ๒ ๐.๕(๒๐) 

อ๓๑๑๐๑ ภาษาองักฤษ  ๑.๐(๔๐) อ๓๑๑๐๒  ภาษาองักฤษ  ๑.๐(๔๐) 

รวมรายวชิาพื3นฐาน ๗.๕ (๓๐๐) รวมรายวชิาพื3นฐาน ๗.๕ (๓๐๐) 

รายวชิาเพิ8มเตมิ  รายวชิาเพิ8มเตมิ  

ค๓๐๒๐๑  คณิตศาสตร์เพิRมเติม ๑ ๒.๐(๘๐) ค๓๐๒๐๒  คณิตศาสตร์เพิRมเติม ๒ ๒.๐(๘๐) 
  

ท๓๐๒๑๗ การใชห้อ้งสมุด ๐.๕(๒๐) 

อ๓๐๒๐๑  ภาษาองักฤษฟัง–พดู   ๑ ๑.๐(๔๐) อ๓๐๒๐๒  ภาษาองักฤษฟัง–พดู   ๒ ๑.๐(๔๐) 

อ๓๐๒๐๓  ภาษาองักฤษอ่าน–เขียน ๑ ๑.๐(๔๐) อ๓๐๒๐๔  ภาษาองักฤษอ่าน–เขียน ๒ ๑.๐(๔๐) 

อ๓๐๒๑๕ ภาษาองักฤษเพืRอการสืRอสาร ๑ ๐.๕(๒๐) อ๓๐๒๑๖ ภาษาองักฤษเพืRอการสืRอสาร ๒ ๐.๕(๒๐) 

จ๓๐๒๐๑ ภาษาจีน ๑ ๑.๐(๔๐) จ๓๐๒๐๒ ภาษาจีน ๒ ๑.๐(๔๐) 

รายวชิาเพิRมเติมกลุ่มการงานอาชีพฯ ๑.๕(๖๐) รายวชิาเพิRมเติมกลุ่มการงานอาชีพฯ ๑.๕(๖๐) 

ว๓๐๒๘๓ ฐานขอ้มูลเบืWองตน้ ๑.๐(๔๐) ว๓๐๒๘๔ การเขียนโปรแกรมบนเวบ็ ๑.๐(๔๐) 

ส๓๐๒๓๑ หนา้ทีRพลเมือง ๑ ๐.๕(-)* ส๓๐๒๓๒ หนา้ทีRพลเมือง ๒ ๐.๕(-)* 

วชิาเพิRมเติม อิสลาม ** วชิาเพิRมเติม อิสลาม ** 

รวมรายวชิาเพิ8มเตมิ ๘.๕(๓๒๐) รวมรายวชิาเพิ8มเตมิ ๙.๐(๓๔๐) 

กจิกรรมพฒันาผู้เรียน  กจิกรรมพฒันาผู้เรียน  

กิจกรรมเพืRอสงัคมและสาธารณะประโยชน ์     (๑๐) *** กิจกรรมเพืRอสงัคมและสาธารณะประโยชน ์      (๑๐) *** 

กิจกรรมชุมนุม (๓๐) กิจกรรมชุมนุม (๓๐) 

กิจกรรมแนะแนว (๒๐) กิจกรรมแนะแนว (๒๐) 

รวมกจิกรรมพฒันาผู้เรียน (๖๐) รวมกจิกรรมพฒันาผู้เรียน (๖๐) 

รวมเวลาเรียนทั,งหมด (๖๘๐) รวมเวลาเรียนทั,งหมด ๗๐๐ 

* วชิาหนา้ทีRพลเมืองจดับูรณาการกบัรายวชิาสงัคมพืWนฐานและกิจกรรมต่างๆ ของโรงเรียน โดยนบัหน่วยกิตแต่ไม่นบัเวลาเรียน 

**จดัสอนเพิRมเติมศาสนาอิสลามในคาบจริยธรรมอิสลาม.   ***กิจกรรมเพืRอสงัคมและสาธารณะประโยชน ์จดับูรณาการกบักิจกรรมโฮมรูม 

 



แผนการเรียนภาษาองักฤษ  - คณติศาสตร์    ชัFนมธัยมศึกษาปีที@ ๕/๓ – ๕/๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ 

ชั3นมธัยมศึกษาปีที8 ๕   (ภาคเรียนที8๑) ชั3นมธัยมศึกษาปีที8 ๕   (ภาคเรียนที8๒) 

รายวชิา/กจิกรรม เวลาเรียน 

(หน่วยกติ/ชม.) 

รายวชิา/กจิกรรม เวลาเรียน 

(หน่วยกติ/ชม.) 

รายวชิาพื3นฐาน  รายวชิาพื3นฐาน  

ท๓๒๑๐๑  ภาษาไทย ๑.๐(๔๐) ท๓๒๑๐๒  ภาษาไทย ๑.๐(๔๐) 

ค๓๒๑๐๑  คณิตศาสตร์  ๑.๐(๔๐) ค๓๒๑๐๒  คณิตศาสตร์  ๑.๐(๔๐) 

ว๓๐๑๐๒ วทิยาศาสตร์กายภาพ (เคมี) ๑.๕(๖๐) ว๓๐๑๐๓ วทิยาศาสตร์กายภาพ ๒ (ฟิสิกส์) ๑.๕(๖๐) 

ส๓๒๑๐๑  สงัคมศึกษา  ๑.๐(๔๐) ส๓๒๑๐๒ สงัคมศึกษา  ๑.๐(๔๐) 

ส๓๒๑๐๓  ประวติัศาสตร์  ๐.๕(๒๐) ส๓๒๑๐๔  ประวติัศาสตร์  ๐.๕(๒๐) 

พ๓๒๑๐๑  สุขศึกษา และพลศึกษา  ๐.๕(๒๐) พ๓๒๑๐๒  สุขศึกษาและพลศึกษา  ๐.๕(๒๐) 

ศ๓๒๑๐๑  ศิลปะ ๓ ๐.๕(๒๐) ศ๓๒๑๐๒  ศิลปะ ๔ ๐.๕(๒๐) 

ง๓๒๑๐๑  การดาํรงชีวติและครอบครัว ๑ ๐.๕(๒๐) ง๓๒๑๐๒  การดาํรงชีวติและครอบครัว ๒ ๐.๕(๒๐) 

อ๓๒๑๐๑  ภาษาองักฤษ  ๑.๐(๔๐) อ๓๒๑๐๒  ภาษาองักฤษ  ๑.๐(๔๐) 

รวมรายวชิาพื3นฐาน ๗.๕ (๓๐๐) รวมรายวชิาพื3นฐาน ๗.๕ (๓๐๐) 

รายวชิาเพิ8มเตมิ  รายวชิาเพิ8มเตมิ  

ค๓๐๒๐๓  คณิตศาสตร์เพิRมเติม ๓ ๒.๐(๘๐) ค๓๐๒๐๔  คณิตศาสตร์เพิRมเติม ๔ ๒.๐(๘๐) 

อ๓๐๒๐๕  ภาษาองักฤษอ่าน-เขียน  ๓ ๑.๐(๔๐) อ๓๐๒๐๖   ภาษาองักฤษอ่าน-เขียน ๔ ๑.๐(๔๐) 

อ๓๐๒๐๗   ภาษาองักฤษเพืRอการท่องเทีRยว ๑.๐(๔๐) อ๓๐๒๐๘   ภาษาองักฤษเพื<อการท่องเที<ยวในทอ้งถิ<นของ

เรา 

๑.๐(๔๐) 

อ๓๐๒๑๗  ภาษาองักฤษเพืRอการสืRอสาร ๓ ๐.๕(๒๐) อ๓๐๒๑๘  ภาษาองักฤษเพืRอการสืRอสาร ๔ ๐.๕(๒๐) 

จ๓๐๒๐๓ ภาษาจีน ๓ ๑.๐(๔๐) จ๓๐๒๐๔ ภาษาจีน ๔ ๑.๐(๔๐) 

รายวชิาเพิRมเติมกลุ่มการงานอาชีพฯ ๑.๕(๖๐) รายวชิาเพิRมเติมกลุ่มการงานอาชีพฯ ๑.๕(๖๐) 

ว๓๐๒๘๕ โครงงานการออกแบบและเทคโนโลย ี ๑.๐(๔๐) ว๓๐๒๘๖ โครงงานวทิยาการคาํนวณ ๑ ๑.๐(๔๐) 

ส๓๐๒๓๓ หนา้ทีRพลเมือง ๓ ๐.๕(-)* ส๓๐๒๓๔ หนา้ทีRพลเมือง ๔ ๐.๕(-)* 

I๓๐๒๐๑ การศึกษาคน้ควา้และสร้างองคค์วามรู้ (IS๑) ๑.๐(๔๐) ** I๓๐๒๐๒  การสืRอสารและการนาํเสนอ (IS๒)  ๑.๐(๔๐) ** 

วชิาเพิRมเติม อิสลาม *** วชิาเพิRมเติม อิสลาม *** 

รวมรายวชิาเพิ8มเตมิ ๙.๕ (๓๒๐) รวมรายวชิาเพิ8มเตมิ ๙.๕ (๓๒๐) 

กจิกรรมพฒันาผู้เรียน  กจิกรรมพฒันาผู้เรียน  

กิจกรรมเพืRอสงัคมและสาธารณะประโยชน ์     (๑๐) **** กิจกรรมเพืRอสงัคมและสาธารณะประโยชน ์     (๑๐) **** 

กิจกรรมชุมนุม (๓๐) กิจกรรมชุมนุม (๓๐) 

กิจกรรมแนะแนว (๒๐) กิจกรรมแนะแนว (๒๐) 

รวมกจิกรรมพฒันาผู้เรียน (๖๐) รวมกจิกรรมพฒันาผู้เรียน (๖๐) 

รวมเวลาเรียนทั,งหมด (๖๘๐) รวมเวลาเรียนทั,งหมด (๖๘๐) 

      * วชิาหนา้ทีRพลเมืองจดับูรณาการกบัรายวชิาสงัคมพืWนฐานและกิจกรรมต่างๆ ของโรงเรียน โดยนบัหน่วยกิตแต่ไม่นบัเวลาเรียน 

       ** วชิา IS จดับูรณาการกบัรายวชิาคอมพิวเตอร์เพิRมเติม โดยนบัหน่วยกิตแต่ไม่นบัเวลาเรียน 

***จดัสอนเพิRมเติมศาสนาอิสลามในคาบจริยธรรมอิสลาม 

****กิจกรรมเพืRอสงัคมและสาธารณะประโยชน ์จดับูรณาการกบักิจกรรมโฮมรูม 

 

 

 

 



  แผนการเรียนภาษาองักฤษ  - คณติศาสตร์    ชัFนมธัยมศึกษาปีที@ ๖/๓ – ๖/๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๖ 

ชั3นมธัยมศึกษาปีที8 ๖   (ภาคเรียนที8๑) ชั3นมธัยมศึกษาปีที8 ๖   (ภาคเรียนที8๒) 

รายวชิา/กจิกรรม เวลาเรียน 

(หน่วยกติ/ชม.) 

รายวชิา/กจิกรรม เวลาเรียน 

(หน่วยกติ/ชม.) 

รายวชิาพื3นฐาน  รายวชิาพื3นฐาน  

ท๓๓๑๐๑  ภาษาไทย  ๑.๐(๔๐) ท๓๓๑๐๒   ภาษาไทย  ๑.๐(๔๐) 

ค๓๓๑๐๑  คณิตศาสตร์  ๑.๐(๔๐) ค๓๓๑๐๒   คณิตศาสตร์  ๑.๐(๔๐) 

ส๓๓๑๐๑  สงัคมศึกษา  ๑.๐(๔๐) ส๓๓๑๐๒  สงัคมศึกษา  ๑.๐(๔๐) 

พ๓๓๑๐๑  สุขศึกษา และพลศึกษา  ๐.๕(๒๐) พ๓๓๑๐๒  สุขศึกษาและพลศึกษา  ๐.๕(๒๐) 

ศ๓๓๑๐๑  ศิลปะ ๕ ๐.๕(๒๐) ศ๓๓๑๐๒ ศิลปะ ๖  ๐.๕(๒๐) 

ง๓๓๑๐๑  การดาํรงชีวติและครอบครัว ๓ ๐.๕(๒๐) ง๓๓๑๐๒  การงานอาชีพ ๐.๕(๒๐) 

อ๓๓๑๐๑  ภาษาองักฤษ  ๑.๐(๔๐) อ๓๓๑๐๒  ภาษาองักฤษ  ๑.๐(๔๐) 

รวมรายวชิาพื3นฐาน ๕.๕ (๒๒๐) รวมรายวชิาพื3นฐาน ๕.๕ (๒๒๐) 

รายวชิาเพิ8มเตมิ  รายวชิาเพิ8มเตมิ  

ท๓๐๒๑๕ เสริมทกัษะภาษาไทย ๑ ๐.๕(๒๐) ท๓๐๒๑๖ เสริมทกัษะภาษาไทย ๒ ๐.๕(๒๐) 

ค๓๐๒๐๕ คณิตศาสตร์เพิRมเติม ๕ ๒.๐(๘๐) ค๓๐๒๐๖ คณิตศาสตร์เพิRมเติม ๖ ๒.๐(๘๐) 

ว๓๐๒๘๑ รอบรู้วทิยาศาสตร์ ๑ ๐.๕(๒๐) ว๓๐๒๘๒ รอบรู้วทิยาศาสตร์ ๒ ๐.๕(๒๐) 

ส๓๐๒๑๘ สงัคมคิดวเิคราะห์ ๑ ๐.๕(๒๐) ส๓๐๒๑๙ สงัคมคิดวเิคราะห์ ๒ ๐.๕(๒๐) 
  

อ๓๐๒๑๐ ภาษาองักฤษเพืRอการโรงแรม ๑.๐(๔๐) 

อ๓๐๒๑๓ ภาษาองักฤษรอบรู้ ๑ ๐.๕(๒๐) อ๓๐๒๑๔  ภาษาองักฤษรอบรู้ ๒ ๐.๕(๒๐) 

อ๓๐๒๑๙ ภาษาองักฤษเพืRอการสืRอสาร ๕ ๐.๕(๒๐) อ๓๐๒๒๐  ภาษาองักฤษเพืRอการสืRอสาร ๖ ๐.๕(๒๐) 

จ๓๐๒๐๕ ภาษาจีน ๕ ๑.๐(๔๐) จ๓๐๒๐๖ ภาษาจีน ๖ ๑.๐(๔๐) 

รายวชิาเพิRมเติมกลุ่มการงานอาชีพฯ ๑.๕(๖๐) รายวชิาเพิRมเติมกลุ่มการงานอาชีพฯ ๑.๕(๖๐) 

ว๓๐๒๘๗ โครงงานวทิยาการคาํนวณ ๒ ๑.๐(๔๐) ว๓๐๒๘๘ โครงงานวทิยาการคาํนวณ ๓ ๑.๐(๔๐) 

วชิาเพิRมเติม อิสลาม * วชิาเพิRมเติม อิสลาม * 

รวมรายวชิาเพิ8มเตมิ ๘.๓(๓๒๐) รวมรายวชิาเพิ8มเตมิ ๙.๓(๓๖๐) 

กจิกรรมพฒันาผู้เรียน  กจิกรรมพฒันาผู้เรียน  

กิจกรรมเพืRอสงัคมและสาธารณะประโยชน ์     (๑๐) ** กิจกรรมเพืRอสงัคมและสาธารณะประโยชน ์     (๑๐) ** 

กิจกรรมชุมนุม (๓๐) กิจกรรมชุมนุม (๓๐) 

กิจกรรมแนะแนว (๒๐) กิจกรรมแนะแนว (๒๐) 

รวมกจิกรรมพฒันาผู้เรียน (๖๐) รวมกจิกรรมพฒันาผู้เรียน (๖๐) 

รวมเวลาเรียนทั,งหมด (๖๖๐) รวมเวลาเรียนทั,งหมด (๖๒๐) 

*จดัสอนเพิRมเติมศาสนาอิสลามในคาบจริยธรรมอิสลาม 

**กิจกรรมเพืRอสงัคมและสาธารณะประโยชน ์จดับูรณาการกบักิจกรรมโฮมรูม 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

แผนการเรียนภาษาไทย - สังคมศึกษา    ชัFนมธัยมศึกษาปีที@ ๔/๕ – ๔/๖ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 

ชั3นมธัยมศึกษาปีที8 ๔   (ภาคเรียนที8๑) ชั3นมธัยมศึกษาปีที8 ๔   (ภาคเรียนที8๒) 

 รายวชิา/กจิกรรม  เวลาเรียน 

(หน่วยกติ/ชม.) 

รายวชิา/กจิกรรม เวลาเรียน 

(หน่วยกติ/ชม.) 

รายวชิาพื3นฐาน  รายวชิาพื3นฐาน  

ท๓๑๑๐๑  ภาษาไทย ๑.๐(๔๐) ท๓๑๑๐๒  ภาษาไทย ๑.๐(๔๐) 

ค๓๑๑๐๑  คณิตศาสตร์  ๑.๐(๔๐) ค๓๑๑๐๒  คณิตศาสตร์  ๑.๐(๔๐) 

ว๓๐๑๐๑  วทิยาศาสตร์ชีวภาพ       ๑.๕ (๖๐) ว๓๐๑๐๔ โลก ดาราศาสตร์และอวกาศ   ๑.๕ (๖๐) 

ว๓๑๑๐๕ เทคโนโลย ี(การออกแบบและ

เทคโนโลย)ี 

๐.๕(๒๐) ว๓๑๑๐๖ เทคโนโลย ี(วทิยาการคาํนวณ) ๐.๕(๒๐)) 

ส๓๑๑๐๑  สงัคมศึกษา  ๑.๐(๔๐) ส๓๑๑๐๒  สงัคมศึกษา  ๑.๐(๔๐) 

ส๓๑๑๐๒  ประวติัศาสตร์  ๐.๕(๒๐) ส๓๑๑๐๔  ประวติัศาสตร์  ๐.๕(๒๐) 

พ๓๑๑๐๑ สุขศึกษา และพลศึกษา  ๐.๕(๒๐) พ๓๑๑๐๒  สุขศึกษาและพลศึกษา  ๐.๕(๒๐) 

ศ๓๑๑๐๑  ศิลปะ ๑ ๐.๕(๒๐) ศ๓๑๑๐๒  ศิลปะ ๒ ๐.๕(๒๐) 

อ๓๑๑๐๑  ภาษาองักฤษ  ๑.๐(๔๐) อ๓๑๑๐๒  ภาษาองักฤษ  ๑.๐(๔๐) 

รวมรายวชิาพื3นฐาน ๗.๕ (๓๐๐) รวมรายวชิาพื3นฐาน ๗.๕ (๓๐๐) 

รายวชิาเพิ8มเตมิ  รายวชิาเพิ8มเตมิ  

ท๓๐๒๐๑  วาทศาสตร์ ๑.๐(๔๐) ท๓๐๒๐๓  หลกัการใชภ้าษาไทย ๑.๐(๔๐) 

ท๓๐๒๐๒  ประวติัวรรณคดี ๑.๐(๔๐) ท๓๐๒๐๔  วรรณคดีมรดก ๑.๐(๔๐) 
  

ท๓๐๒๑๗ การใชห้อ้งสมุด ๑ ๐.๕(๒๐) 

ส๓๐๒๒๑ ประวติัยโุรปสมยัใหม่ ๑.๐(๔๐) ส๓๐๒๑๐  มนุษยก์บัสงัคม ๑.๐(๔๐) 

ส๓๐๒๐๓  ศาสนาสากล ๑.๐(๔๐) ส๓๐๒๑๕ เหตุการณ์โลกปัจจุบนั ๑.๐(๔๐) 

อ๓๐๒๑๕  ภาษาองักฤษเพืRอการสืRอสาร ๑ ๐.๕(๒๐) อ๓๐๒๑๖  ภาษาองักฤษเพืRอการสืRอสาร ๒ ๐.๕(๒๐) 

จ๓๐๒๐๗ ภาษาจีนเพืRอการสืRอสาร ๑ ๐.๕(๒๐) จ๓๐๒๐๘ ภาษาจีนเพืRอการสืRอสาร ๒ ๐.๕(๒๐) 

รายวชิาเพิRมเติมกลุ่มการงานอาชีพฯ ๑.๕(๖๐) รายวชิาเพิRมเติมกลุ่มการงานอาชีพฯ ๑.๕(๖๐) 

ว๓๐๒๘๓ ฐานขอ้มูลเบืWองตน้ ๑.๐(๔๐) ว๓๐๒๘๔ การเขียนโปรแกรมบนเวบ็ ๑.๐(๔๐) 

ส๓๐๒๓๑ หนา้ทีRพลเมือง ๑ ๐.๕(-)* ส๓๐๒๓๒ หนา้ทีRพลเมือง ๒ ๐.๕(-)* 

วชิาเพิRมเติม อิสลาม ** วชิาเพิRมเติม อิสลาม ** 

รวมรายวชิาเพิ8มเตมิ ๘.๐ (๓๐๐) รวมรายวชิาเพิ8มเตมิ ๘.๕ (๓๒๐) 

กจิกรรมพฒันาผู้เรียน  กจิกรรมพฒันาผู้เรียน  

กิจกรรมเพืRอสงัคมและสาธารณะประโยชน ์      (๑๐) *** กิจกรรมเพืRอสงัคมและสาธารณะประโยชน ์      (๑๐) *** 

กิจกรรมชุมนุม (๓๐) กิจกรรมชุมนุม (๓๐) 

กิจกรรมแนะแนว (๒๐) กิจกรรมแนะแนว (๒๐) 

รวมกจิกรรมพฒันาผู้เรียน (๖๐) รวมกจิกรรมพฒันาผู้เรียน (๖๐) 

รวมเวลาเรียนทั,งหมด (๖๖๐) รวมเวลาเรียนทั,งหมด (๖๘๐) 

* วชิาหนา้ทีRพลเมืองจดับูรณาการกบัรายวชิาสงัคมพืWนฐานและกิจกรรมต่างๆ ของโรงเรียน โดยนบัหน่วยกิตแต่ไม่นบัเวลาเรียน 

**จดัสอนเพิRมเติมศาสนาอิสลามในคาบจริยธรรมอิสลาม  ***กิจกรรมเพืRอสงัคมและสาธารณะประโยชน ์จดับูรณาการกบักิจกรรมโฮมรูม 



แผนการเรียนภาษาไทย - สังคมศึกษา        ชัFนมธัยมศึกษาปีที@ ๕/๕ – ๕/๖ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ 

ชั3นมธัยมศึกษาปีที8 ๕   (ภาคเรียนที8๑) ชั3นมธัยมศึกษาปีที8 ๕   (ภาคเรียนที8๒) 

 รายวชิา/กจิกรรม  เวลาเรียน 

(หน่วยกติ/ชม.) 

รายวชิา/กจิกรรม เวลาเรียน 

(หน่วยกติ/ชม.) 

รายวชิาพื3นฐาน  รายวชิาพื3นฐาน  

ท๓๒๑๐๑ ภาษาไทย ๑.๐(๔๐) ท๓๒๑๐๒  ภาษาไทย ๑.๐(๔๐) 

ค๓๒๑๐๑  คณิตศาสตร์  ๑.๐(๔๐) ค๓๒๑๐๒  คณิตศาสตร์  ๑.๐(๔๐) 

ว๓๐๑๐๒ วทิยาศาสตร์กายภาพ (เคมี) ๑.๕(๖๐) ว๓๐๑๐๓ วทิยาศาสตร์กายภาพ (ฟิสิกส์) ๑.๕(๖๐) 

ส๓๒๑๐๑  สงัคมศึกษา  ๑.๐(๔๐) ส๓๒๑๐๒  สงัคมศึกษา  ๑.๐(๔๐) 

ส๓๐๑๐๓ ประวติัศาสตร์  ๐.๕(๒๐) ส๓๐๑๐๔ ประวติัศาสตร์  ๐.๕(๒๐) 

พ๓๒๑๐๑ สุขศึกษา และพลศึกษา  ๐.๕(๒๐) พ๓๒๑๐๒ สุขศึกษาและพลศึกษา  ๐.๕(๒๐) 

ศ๓๒๑๐๑  ศิลปะ ๓ ๐.๕(๒๐) ศ๓๒๑๐๒  ศิลปะ ๔ ๐.๕(๒๐) 

ง๓๒๑๐๑ การดาํรงชีวติและครอบครัว ๑ ๐.๕(๒๐) ง๓๒๑๐๒ การดาํรงชีวติและครอบครัว ๒ ๐.๕(๒๐) 

อ๓๒๑๐๑  ภาษาองักฤษ  ๑.๐(๔๐) อ๓๒๑๐๒  ภาษาองักฤษ  ๑.๐(๔๐) 

รวมรายวชิาพื3นฐาน ๗.๕ (๓๐๐) รวมรายวชิาพื3นฐาน ๗.๕ (๓๐๐) 

รายวชิาเพิ8มเตมิ  รายวชิาเพิ8มเตมิ  

ท๓๐๒๐๕  การแต่งคาํประพนัธ์ ๑.๐(๔๐) ท๓๐๒๐๗  หลกัภาษาไทย ๑.๐(๔๐) 

ท๓๐๒๐๖ วรรณกรรมปัจจุบนั ๑.๐(๔๐) ท๓๐๒๐๘  ภาษาเพืRอกิจกรรมการแสดง ๑.๐(๔๐) 

ส๓๐๒๑๑ การเงิน การธนาคาร การคลงั  ๑.๐(๔๐) ส๓๐๒๐๘ การปกครองของไทย ๑.๐(๔๐) 

ส๓๐๒๑๓ สิทธิมนุษยชน ๑.๐(๔๐) ส๓๐๒๑๒ กฎหมายทีRประชาชนควรรู้ ๑.๐(๔๐) 

อ๓๐๒๑๗  ภาษาองักฤษเพืRอการสืRอสาร ๓ ๐.๕(๒๐) อ๓๐๒๑๘  ภาษาองักฤษเพืRอการสืRอสาร ๔ ๐.๕(๒๐) 

จ๓๐๒๐๙ ภาษาจีนเพืRอการสืRอสาร ๓ ๐.๕(๒๐) จ๓๐๒๑๐ ภาษาจีนเพืRอการสืRอสาร ๔ ๐.๕(๒๐) 

รายวชิาเพิRมเติมกลุ่มการงานอาชีพฯ ๑.๕(๖๐) รายวชิาเพิRมเติมกลุ่มการงานอาชีพฯ ๑.๕(๖๐) 

ว๓๐๒๘๕ โครงงานการออกแบบและเทคโนโลย ี ๑.๐(๔๐) ว๓๐๒๘๖ โครงงานวทิยาการคาํนวณ ๑ ๑.๐(๔๐) 

ส๓๐๒๓๓ หนา้ทีRพลเมือง ๓ ๐.๕(-)* ส๓๐๒๓๔ หนา้ทีRพลเมือง ๔ ๐.๕(-)* 

I๓๐๒๐๑ การศึกษาคน้ควา้และสร้างองคค์วามรู้ (IS๑) ๑.๐(-) ** I๓๐๒๐๒  การสืRอสารและการนาํเสนอ (IS๒)  ๑.๐(-) ** 

วชิาเพิRมเติม อิสลาม  ** วชิาเพิRมเติม อิสลาม ** 

รวมรายวชิาเพิ8มเตมิ ๙.๐ (๓๐๐) รวมรายวชิาเพิ8มเตมิ ๙.๐ (๓๐๐) 

กจิกรรมพฒันาผู้เรียน  กจิกรรมพฒันาผู้เรียน  

กิจกรรมเพืRอสงัคมและสาธารณะประโยชน ์     (๑๐) *** กิจกรรมเพืRอสงัคมและสาธารณะประโยชน ์      (๑๐) ***  

กิจกรรมชุมนุม (๓๐) กิจกรรมชุมนุม (๓๐) 

กิจกรรมแนะแนว (๒๐) กิจกรรมแนะแนว (๒๐) 

รวมกจิกรรมพฒันาผู้เรียน (๖๐) รวมกจิกรรมพฒันาผู้เรียน (๖๐) 

รวมเวลาเรียนทั,งหมด (๖๖๐) รวมเวลาเรียนทั,งหมด (๖๖๐) 

* วชิาหนา้ทีRพลเมืองจดับูรณาการกบัรายวชิาสงัคมพืWนฐานและกิจกรรมต่างๆ ของโรงเรียน โดยนบัหน่วยกิตแต่ไม่นบัเวลาเรียน 

**จดัสอนเพิRมเติมศาสนาอิสลามในคาบจริยธรรมอิสลาม 

***กิจกรรมเพืRอสงัคมและสาธารณะประโยชน ์จดับูรณาการกบักิจกรรมโฮมรูม 

 

 

 

 



แผนการเรียน ภาษาไทย - สังคมศึกษา        ชัFนมธัยมศึกษาปีที@ ๖/๕ – ๖/๖ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 

ชั3นมธัยมศึกษาปีที8 ๖   (ภาคเรียนที8๑) ชั3นมธัยมศึกษาปีที8 ๖  (ภาคเรียนที8๒) 

 รายวชิา/กจิกรรม  เวลาเรียน 

(หน่วยกติ/ชม.) 

รายวชิา/กจิกรรม เวลาเรียน 

(หน่วยกติ/ชม.) 

รายวชิาพื3นฐาน  รายวชิาพื3นฐาน  

ท๓๓๑๐๑  ภาษาไทย ๑.๐(๔๐) ท๓๓๑๐๒  ภาษาไทย ๑.๐(๔๐) 

ค๓๓๑๐๑  คณิตศาสตร์ ๑ ๑.๐(๔๐) ค๓๓๑๐๒  คณิตศาสตร์ ๒ ๑.๐(๔๐) 

ส๓๓๑๐๑  สงัคมศึกษา ๑ ๑.๐(๔๐) ส๓๓๑๐๒  สงัคมศึกษา ๒ ๑.๐(๔๐) 

พ๓๓๑๐๑ สุขศึกษา และพลศึกษา  ๐.๕(๒๐) พ๓๓๑๐๒  สุขศึกษาและพลศึกษา  ๐.๕(๒๐) 

ศ๓๓๑๐๑  ศิลปะ ๕ ๐.๕(๒๐) ศ๓๓๑๐๒  ศิลปะ ๖ ๐.๕(๒๐) 

ง๓๓๑๐๑ การดาํรงชีวติและครอบครัว ๓ ๐.๕(๒๐) ง๓๓๑๐๒ งานอาชีพ ๐.๕(๒๐) 

อ๓๓๑๐๑  ภาษาองักฤษ  ๑.๐(๔๐) อ๓๓๑๐๒  ภาษาองักฤษ  ๑.๐(๔๐) 

รวมรายวชิาพื3นฐาน ๕.๕ (๒๒๐)  รวมรายวชิาพื3นฐาน ๕.๕ (๒๒๐)  

รายวชิาเพิ8มเตมิ  รายวชิาเพิ8มเตมิ  

ท๓๐๒๐๙  การเขียนเชิงสร้างสรรค ์ ๑.๐(๔๐) ท๓๐๒๑๑  นิทานตาํนานเพลงพืWนบา้น ๑.๐(๔๐) 

ท๓๐๒๑๕ เสริมทกัษะภาษาไทย ๑ ๐.๕(๒๐) ท๓๐๒๑๖ เสริมทกัษะภาษาไทย ๒ ๐.๕(๒๐) 

ท๓๐๒๑๘ การใชห้อ้งสมุด ๒ ๐.๕(๒๐) 
  

ค๓๐๒๐๗  คณิตเพืRอการศึกษาต่อ ๑ ๐.๕(๒๐) ค๓๐๒๐๘  คณิตเพืRอการศึกษาต่อ ๒ ๐.๕(๒๐) 

ว๓๐๒๘๑  รอบรู้วทิยาศาสตร์ ๑ ๐.๕(๒๐) ว๓๐๒๘๒  รอบรู้วทิยาศาสตร์ ๒ ๐.๕(๒๐) 

ส๓๐๒๒๐  อาเซียนศึกษา ๑.๐(๔๐) ส๓๐๒๐๙ ภยัพิบติัทางธรรมชาติ ๑.๐(๔๐) 

ส๓๐๒๑๘ สงัคมคิดวเิคราะห์ ๑ ๐.๕(๒๐) ส๓๐๒๑๙ สงัคมคิดวเิคราะห์ ๒ ๐.๕(๒๐) 

อ๓๐๒๑๓ ภาษาองักฤษรอบรู้ ๑ ๐.๕(๒๐) อ๓๐๒๑๔ ภาษาองักฤษรอบรู้ ๒ ๐.๕(๒๐) 

อ๓๐๒๑๙  ภาษาองักฤษเพืRอการสืRอสาร ๕ ๐.๕(๒๐) อ๓๐๒๒๐   ภาษาองักฤษเพืRอการสืRอสาร ๖ ๐.๕(๒๐) 

จ๓๐๒๑๑ ภาษาจีนเพืRอการสืRอสาร ๕ ๐.๕(๒๐) จ๓๐๒๑๒ ภาษาจีนเพืRอการสืRอสาร ๖ ๐.๕(๒๐) 

รายวชิาเพิRมเติมกลุ่มการงานอาชีพฯ ๑.๕(๖๐) รายวชิาเพิRมเติมกลุ่มการงานอาชีพฯ ๑.๕(๖๐) 

ว๓๐๒๘๗ โครงงานวทิยาการคาํนวณ ๒ ๑.๐(๔๐) ว๓๐๒๘๘ โครงงานวทิยาการคาํนวณ ๓ ๑.๐(๔๐) 

วชิาเพิRมเติม อิสลาม * วชิาเพิRมเติม อิสลาม * 

รวมรายวชิาเพิ8มเตมิ ๘.๕ (๓๔๐) รวมรายวชิาเพิ8มเตมิ ๘.๐ (๓๒๐) 

กจิกรรมพฒันาผู้เรียน  กจิกรรมพฒันาผู้เรียน  

กิจกรรมเพืRอสงัคมและสาธารณะประโยชน ์      (๑๐) ** กิจกรรมเพืRอสงัคมและสาธารณะประโยชน ์     (๑๐) ** 

กิจกรรมชุมนุม (๓๐) กิจกรรมชุมนุม (๓๐) 

กิจกรรมแนะแนว (๒๐) กิจกรรมแนะแนว (๒๐) 

รวมกจิกรรมพฒันาผู้เรียน (๖๐) รวมกจิกรรมพฒันาผู้เรียน (๖๐) 

รวมเวลาเรียนทั,งหมด (๖๒๐) รวมเวลาเรียนทั,งหมด (๖๐๐) 

*จดัสอนเพิRมเติมศาสนาอิสลามในคาบจริยธรรมอิสลาม 

**กิจกรรมเพืRอสงัคมและสาธารณะประโยชน ์จดับูรณาการกบักิจกรรมโฮมรูม 

 

 

 

 

 



แผนการเรียนภาษาองักฤษ – ภาษาจนี    ชัFนมธัยมศึกษาปีที@ ๔/๗ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 

ชั3นมธัยมศึกษาปีที8 ๔   (ภาคเรียนที8๑) ชั3นมธัยมศึกษาปีที8 ๔   (ภาคเรียนที8๒) 

 รายวชิา/กจิกรรม  เวลาเรียน 

(หน่วยกติ/ชม.) 

รายวชิา/กจิกรรม เวลาเรียน 

(หน่วยกติ/ชม.) 

รายวชิาพื3นฐาน  รายวชิาพื3นฐาน  

ท๓๑๑๐๑  ภาษาไทย ๑.๐(๔๐) ท๓๑๑๐๒  ภาษาไทย ๑.๐(๔๐) 

ค๓๑๑๐๑  คณิตศาสตร์  ๑.๐(๔๐) ค๓๑๑๐๒  คณิตศาสตร์  ๑.๐(๔๐) 

ว๓๐๑๐๑  วทิยาศาสตร์ชีวภาพ       ๑.๕ (๖๐) ว๓๐๑๐๔ วทิยาศาสตร์โลกและดาราศาสตร์ ๑.๕(๖๐) 

ว๓๑๑๐๕ เทคโนโลย ี(การออกแบบและ

เทคโนโลย)ี 

๐.๕(๒๐) ว๓๑๑๐๖ เทคโนโลย ี(วทิยาการคาํนวณ) ๐.๕(๒๐)) 

ส๓๑๑๐๑  สงัคมศึกษา  ๑.๐(๔๐) ส๓๑๑๐๒  สงัคมศึกษา  ๑.๐(๔๐) 

ส๓๑๑๐๒  ประวติัศาสตร์  ๐.๕(๒๐) ส๓๑๑๐๔  ประวติัศาสตร์  ๐.๕(๒๐) 

พ๓๑๑๐๑ สุขศึกษา และพลศึกษา  ๐.๕(๒๐) พ๓๑๑๐๒  สุขศึกษาและพลศึกษา  ๐.๕(๒๐) 

ศ๓๑๑๐๑  ศิลปะ ๑ ๐.๕(๒๐) ศ๓๑๑๐๒  ศิลปะ ๒ ๐.๕(๒๐) 

อ๓๑๑๐๑  ภาษาองักฤษ  ๑.๐(๔๐) อ๓๑๑๐๒  ภาษาองักฤษ  ๑.๐(๔๐) 

วชิาเพิRมเติม อิสลาม (๒๐)* วชิาเพิRมเติม อิสลาม (๒๐)* 

รวมรายวชิาพื3นฐาน ๗.๕ (๓๐๐) รวมรายวชิาพื3นฐาน ๗.๕ (๓๐๐) 

รายวชิาเพิ8มเตมิ  รายวชิาเพิ8มเตมิ  

อ๓๐๒๐๑  ภาษาองักฤษฟัง–พดู   ๑ ๑.๐(๔๐) อ๓๐๒๐๒  ภาษาองักฤษฟัง–พดู   ๒ ๑.๐(๔๐) 

อ๓๐๒๐๓  ภาษาองักฤษอ่าน–เขียน ๑ ๑.๐(๔๐) อ๓๐๒๐๔  ภาษาองักฤษอ่าน–เขียน ๒ ๑.๐(๔๐) 

อ๓๐๒๑๕   ภาษาองักฤษเพืRอการสืRอสาร ๑ ๐.๕(๒๐) อ๓๐๒๑๖   ภาษาองักฤษเพืRอการสืRอสาร ๒ ๐.๕(๒๐) 

จ๓๐๒๑๓ ภาษาจีนไวยากรณ์ ๑ ๑.๕(๖๐) จ๓๐๒๑๔ ภาษาจีนไวยากรณ์ ๒ ๑.๕(๖๐) 

จ๓๐๒๐๗ ภาษาจีนเพืRอการสืRอสาร ๑ ๐.๕(๒๐) จ๓๐๒๐๘ ภาษาจีนเพืRอการสืRอสาร ๒ ๐.๕(๒๐) 

ม๓๐๒๐๑ ภาษามลาย ู๑ ๑.๐(๔๐) ม๓๐๒๐๒ ภาษามลาย ู๒ ๑.๐(๔๐) 

รายวชิาเพิRมเติมกลุ่มการงานอาชีพฯ ๑.๕(๖๐) รายวชิาเพิRมเติมกลุ่มการงานอาชีพฯ ๑.๕(๖๐) 

ว๓๐๒๘๓ ฐานขอ้มูลเบืWองตน้ ๑.๐(๔๐) ว๓๐๒๘๔ การเขียนโปรแกรมบนเวบ็ ๑.๐(๔๐) 

ส๓๐๒๓๑ หนา้ทีRพลเมือง ๑ ๐.๕(-)* ส๓๐๒๓๒ หนา้ทีRพลเมือง ๒ ๐.๕(-)* 

วชิาเพิRมเติม อิสลาม ** วชิาเพิRมเติม อิสลาม  ** 

รวมรายวชิาเพิ8มเตมิ ๘.๕ (๓๒๐) รวมรายวชิาเพิ8มเตมิ  ๘.๕ (๓๒๐) 

กจิกรรมพฒันาผู้เรียน  กจิกรรมพฒันาผู้เรียน  

กิจกรรมเพืRอสงัคมและสาธารณะประโยชน ์      (๑๐) *** กิจกรรมเพืRอสงัคมและสาธารณะประโยชน ์      (๑๐) *** 

กิจกรรมชุมนุม (๓๐) กิจกรรมชุมนุม (๓๐) 

กิจกรรมแนะแนว (๒๐) กิจกรรมแนะแนว (๒๐) 

รวมกจิกรรมพฒันาผู้เรียน (๖๐) รวมกจิกรรมพฒันาผู้เรียน (๖๐) 

รวมเวลาเรียนทั,งหมด (๖๘๐) รวมเวลาเรียนทั,งหมด (๖๘๐) 

* วชิาหนา้ทีRพลเมืองจดับูรณาการกบัรายวชิาสงัคมพืWนฐานและกิจกรรมต่างๆ ของโรงเรียน โดยนบัหน่วยกิตแต่ไม่นบัเวลาเรียน 

**จดัสอนเพิRมเติมศาสนาอิสลามในคาบจริยธรรมอิสลาม.  ***กิจกรรมเพืRอสงัคมและสาธารณะประโยชน ์จดับูรณาการกบักิจกรรมโฮมรูม 

 



แผนการเรียนภาษาองักฤษ – ภาษาจนี           ชัFนมธัยมศึกษาปีที@ ๕/๗ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ 

ชั3นมธัยมศึกษาปีที8 ๕   (ภาคเรียนที8๑) ชั3นมธัยมศึกษาปีที8 ๕   (ภาคเรียนที8๒) 

 รายวชิา/กจิกรรม  เวลาเรียน 

(หน่วยกติ/ชม.) 

รายวชิา/กจิกรรม เวลาเรียน 

(หน่วยกติ/ชม.) 

รายวชิาพื3นฐาน  รายวชิาพื3นฐาน  

ท๓๒๑๐๑ ภาษาไทย ๑.๐(๔๐) ท๓๒๑๐๒  ภาษาไทย ๑.๐(๔๐) 

ค๓๒๑๐๑  คณิตศาสตร์  ๑.๐(๔๐) ค๓๒๑๐๒  คณิตศาสตร์  ๑.๐(๔๐) 

ว๓๐๑๐๒ วทิยาศาสตร์กายภาพ เคมี) ๑.๕(๖๐) ว๓๐๑๐๓ วทิยาศาสตร์กายภาพ (ฟิสิกส์) ๑.๕(๖๐) 

ส๓๒๑๐๑  สงัคมศึกษา  ๑.๐(๔๐) ส๓๒๑๐๒  สงัคมศึกษา  ๑.๐(๔๐) 

ส๓๐๑๐๓ ประวติัศาสตร์  ๐.๕(๒๐) ส๓๐๑๐๔ ประวติัศาสตร์  ๐.๕(๒๐) 

พ๓๒๑๐๑ สุขศึกษา และพลศึกษา  ๐.๕(๒๐) พ๓๒๑๐๒ สุขศึกษาและพลศึกษา  ๐.๕(๒๐) 

ศ๓๒๑๐๑  ศิลปะ ๓ ๐.๕(๒๐) ศ๓๒๑๐๒  ศิลปะ ๔ ๐.๕(๒๐) 

ง๓๒๑๐๑ การดาํรงชีวติและครอบครัว ๑ ๐.๕(๒๐) ง๓๒๑๐๒ การดาํรงชีวติและครอบครัว ๒ ๐.๕(๒๐) 

อ๓๒๑๐๑  ภาษาองักฤษ  ๑.๐(๔๐) อ๓๒๑๐๒  ภาษาองักฤษ  ๑.๐(๔๐) 

รวมรายวชิาพื3นฐาน ๗.๕ (๓๐๐) รวมรายวชิาพื3นฐาน ๗.๕ (๓๐๐) 

รายวชิาเพิ8มเตมิ  รายวชิาเพิ8มเตมิ  

อ๓๐๒๐๕  ภาษาองักฤษอ่าน-เขียน  ๓ ๑.๐(๔๐) อ๓๐๒๐๖   ภาษาองักฤษอ่าน-เขียน ๔ ๑.๐(๔๐) 

อ๓๐๒๐๗   ภาษาองักฤษเพืRอการท่องเทีRยว ๑.๐(๔๐) อ๓๐๒๐๘   ภาษาองักฤษเพื<อการท่องเที<ยวในทอ้งถิ<นของ

เรา 

๑.๐(๔๐) 

อ๓๐๒๑๗   ภาษาองักฤษเพืRอการสืRอสาร ๓ ๐.๕(๒๐) อ๓๐๒๑๘  ภาษาองักฤษเพืRอการสืRอสาร ๔ ๐.๕(๒๐) 

จ๓๐๒๑๕ ภาษาจีนไวยากรณ์ ๓ ๑.๕(๖๐) จ๓๐๒๑๖ ภาษาจีนไวยากรณ์ ๔ ๑.๕(๖๐) 

จ๓๐๒๐๙ ภาษาจีนเพืRอการสืRอสาร ๓ ๐.๕(๒๐) จ๓๐๒๑๐ ภาษาจีนเพืRอการสืRอสาร ๔ ๐.๕(๒๐) 

ม๓๐๒๐๓ ภาษามลาย ู๓ ๑.๐(๔๐) ม๓๐๒๐๔ ภาษามลาย ู๔ ๑.๐(๔๐) 

รายวชิาเพิRมเติมกลุ่มการงานอาชีพฯ ๑.๕(๖๐) รายวชิาเพิRมเติมกลุ่มการงานอาชีพฯ ๑.๕(๖๐) 

ว๓๐๒๘๕ โครงงานการออกแบบและเทคโนโลย ี๑ ๑.๐(๔๐) ว๓๐๒๘๖ โครงงานวทิยาการคาํนวณ ๑ ๑.๐(๔๐) 

ส๓๐๒๓๓ หนา้ทีRพลเมือง ๓ ๐.๕(-)* ส๓๐๒๓๔ หนา้ทีRพลเมือง ๔ ๐.๕(-)* 

I๓๐๒๐๑ การศึกษาคน้ควา้และสร้างองคค์วามรู้ (IS๑) ๑.๐(-) ** I๓๐๒๐๒  การสืRอสารและการนาํเสนอ (IS๒)  ๑.๐(-) ** 

วชิาเพิRมเติม อิสลาม *** วชิาเพิRมเติม อิสลาม *** 

รวมรายวชิาเพิ8มเตมิ ๙.๕ (๓๒๐) รวมรายวชิาเพิ8มเตมิ ๙.๕ (๓๒๐) 

กจิกรรมพฒันาผู้เรียน  กจิกรรมพฒันาผู้เรียน  

กิจกรรมเพืRอสงัคมและสาธารณะประโยชน ์        (๑๐) **** กิจกรรมเพืRอสงัคมและสาธารณะประโยชน ์        (๑๐) ****   

กิจกรรมชุมนุม (๓๐) กิจกรรมชุมนุม (๓๐) 

กิจกรรมแนะแนว (๒๐) กิจกรรมแนะแนว (๒๐) 

รวมกจิกรรมพฒันาผู้เรียน (๖๐) รวมกจิกรรมพฒันาผู้เรียน (๖๐) 

รวมเวลาเรียนทั,งหมด (๖๘๐) รวมเวลาเรียนทั,งหมด (๖๘๐) 

    * วชิาหนา้ทีRพลเมืองจดับูรณาการกบัรายวชิาสงัคมพืWนฐานและกิจกรรมต่างๆ ของโรงเรียน โดยนบัหน่วยกิตแต่ไม่นบัเวลาเรียน 

    ** วชิา IS จดับูรณาการกบัรายวชิาคอมพิวเตอร์เพิRมเติม โดยนบัหน่วยกิตแต่ไม่นบัเวลาเรียน 

***จดัสอนเพิRมเติมศาสนาอิสลามในคาบจริยธรรมอิสลาม 

****กิจกรรมเพืRอสงัคมและสาธารณะประโยชน ์จดับูรณาการกบักิจกรรมโฮมรูม 

 

 

 

 



แผนการเรียนภาษาองักฤษ – ภาษาจนี    ชัFนมธัยมศึกษาปีที@ ๖/๗ ปีการศึกษา ๒๕๖๖ 

ชั3นมธัยมศึกษาปีที8 ๖   (ภาคเรียนที8๑) ชั3นมธัยมศึกษาปีที8 ๖  (ภาคเรียนที8๒) 

 รายวชิา/กจิกรรม  เวลาเรียน 

(หน่วยกติ/ชม.) 

รายวชิา/กจิกรรม เวลาเรียน 

(หน่วยกติ/ชม.) 

รายวชิาพื3นฐาน  รายวชิาพื3นฐาน  

ท๓๓๑๐๑  ภาษาไทย ๑.๐(๔๐) ท๓๓๑๐๒  ภาษาไทย ๑.๐(๔๐) 

ค๓๓๑๐๑  คณิตศาสตร์ ๑ ๑.๐(๔๐) ค๓๓๑๐๒  คณิตศาสตร์ ๒ ๑.๐(๔๐) 

ส๓๓๑๐๑  สงัคมศึกษา ๑ ๑.๐(๔๐) ส๓๓๑๐๓  สงัคมศึกษา ๒ ๑.๐(๔๐) 

พ๓๓๑๐๑ สุขศึกษา และพลศึกษา  ๐.๕(๒๐) พ๓๓๑๐๒  สุขศึกษาและพลศึกษา  ๐.๕(๒๐) 

ศ๓๓๑๐๑  ศิลปะ ๕ ๐.๕(๒๐) ศ๓๓๑๐๒  ศิลปะ ๖ ๐.๕(๒๐) 

ง๓๓๑๐๑ งานอาชีพ ๐.๕(๒๐) ง๓๓๑๐๒ การออกแบบเทคโนโลย ี ๐.๕(๒๐) 

อ๓๓๑๐๑  ภาษาองักฤษ  ๑.๐(๔๐) อ๓๓๑๐๒  ภาษาองักฤษ  ๑.๐(๔๐) 

รวมรายวชิาพื3นฐาน ๕.๕ (๒๒๐)  รวมรายวชิาพื3นฐาน ๕.๕ (๒๒๐)  

รายวชิาเพิ8มเตมิ  รายวชิาเพิ8มเตมิ  

ท๓๐๒๑๕ ทกัษะภาษาไทย ๑ ๐.๕(๒๐) ท๓๐๒๑๖ ทกัษะภาษาไทย ๒ ๐.๕(๒๐) 

ค๓๐๒๐๗  คณิตคิดวเิคราะห์ ๑ ๐.๕(๒๐) ค๓๐๒๐๘  คณิตคิดวเิคราะห์ ๒ ๐.๕(๒๐) 

ว๓๐๒๘๑  รอบรู้วทิยาศาสตร์ ๑ ๐.๕(๒๐) ว๓๐๒๘๒  รอบรู้วทิยาศาสตร์ ๐.๕(๒๐) 

ส๓๐๒๑๘ สงัคมคิดวเิคราะห์ ๑ ๐.๕(๒๐) ส๓๐๒๑๙ สงัคมคิดวเิคราะห์ ๒ ๐.๕(๒๐) 

อ๓๐๒๑๓ ภาษาองักฤษรอบรู้ ๑ ๐.๕(๒๐) อ๓๐๒๑๔ ภาษาองักฤษรอบรู้ ๒ ๐.๕(๒๐) 
  

อ๓๐๒๑๐ ภาษาองักฤษเพืRอการโรงแรม ๑.๐(๔๐) 

อ๓๐๒๑๙  ภาษาองักฤษเพืRอการสืRอสาร ๕ ๐.๕(๒๐) อ๓๐๒๒๐  ภาษาองักฤษเพืRอการสืRอสาร ๖ ๐.๕(๒๐) 

จ๓๐๒๑๗ ภาษาจีนไวยากรณ์ ๕ ๑.๕(๖๐) จ๓๐๒๑๘ ภาษาจีนไวยากรณ์ ๖ ๑.๕(๖๐) 

จ๓๐๒๑๑ ภาษาจีนเพืRอการสืRอสาร ๕ ๐.๕(๒๐) จ๓๐๒๑๒ ภาษาจีนเพืRอการสืRอสาร ๖ ๐.๕(๒๐) 

ม๓๐๒๐๕ ภาษามลาย ู๕ ๑.๐(๔๐) ม๓๐๒๐๖ ภาษามลาย ู๖ ๑.๐(๔๐) 

รายวชิาเพิRมเติมกลุ่มการงานอาชีพฯ ๑.๕(๖๐) รายวชิาเพิRมเติมกลุ่มการงานอาชีพฯ ๑.๕(๖๐) 

ว๓๐๒๘๗ โครงงานวทิยาการคาํนวณ ๑ ๑.๐(๔๐) ว๓๐๒๘๗ โครงงานวทิยาการคาํนวณ ๒ ๑.๐(๔๐) 

วชิาเพิRมเติม อิสลาม * วชิาเพิRมเติม อิสลาม 
 

รวมรายวชิาเพิ8มเตมิ ๙.๕ (๓๘๐) รวมรายวชิาเพิ8มเตมิ ๘.๕ (๓๔๐) 

กจิกรรมพฒันาผู้เรียน  กจิกรรมพฒันาผู้เรียน  

กิจกรรมเพืRอสงัคมและสาธารณะประโยชน ์      (๑๐) ** กิจกรรมเพืRอสงัคมและสาธารณะประโยชน ์     (๑๐) ** 

กิจกรรมชุมนุม (๓๐) กิจกรรมชุมนุม (๓๐) 

กิจกรรมแนะแนว (๒๐) กิจกรรมแนะแนว (๒๐) 

รวมกจิกรรมพฒันาผู้เรียน (๖๐) รวมกจิกรรมพฒันาผู้เรียน (๖๐) 

รวมเวลาเรียนทั,งหมด (๖๖๐) รวมเวลาเรียนทั,งหมด (๖๒๐) 

*จดัสอนเพิRมเติมศาสนาอิสลามในคาบจริยธรรมอิสลาม 

**กิจกรรมเพืRอสงัคมและสาธารณะประโยชน ์จดับูรณาการกบักิจกรรมโฮมรูม 

 

 

 


