
  
 
 
 
 
 
 
 
 

โครงสรางหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี  
ปการศึกษา ๒๕65 

สังกัดมหาวิทยาลัยการกีฬาแหงชาติ 
 
 
 

 
 
 

 
โรงเรียนกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี 

มหาวิทยาลัยการกีฬาแหงชาติ กระทรวงการทองเท่ียวและกีฬา 
  

 
 

 
 



๒  
โครงสรางหลักสูตร โรงเรียนกีฬาจังหวัดอุบลราชธาน ี

สังกัดมหาวิทยาลัยการกฬีาแหงชาติ กระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา 

กลุมสาระการเรียนรู/ กิจกรรม
พัฒนาผูเรียน 

เวลาเรียน 
ระดับมัธยมศึกษาตอนตน ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

ม.๑ ม.๒ ม.๓ ม.๔ - ๖ 
• กลุมสาระการเรียนรู 

ภาษาไทย 
๑๒๐ 

(๓ นก.) 
๑๒๐ 

(๓ นก.) 
๑๒๐ 

(๓ นก.) 
๒๔๐ 

(๖ นก.) 

คณิตศาสตร 
๑๒๐ 

(๓ นก.) 
๑๒๐ 

(๓ นก.) 
๑๒๐ 

(๓ นก.) 
๒๔๐ 

(๖ นก.) 

วิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี
๑๖๐ 

(๔ นก.) 
๑๖๐ 

(๔ นก.) 
๑๖๐ 

(๔ นก.) 
๒๔๐ 

(๖ นก.) 
สังคมศึกษา ศาสนาและ

วัฒนธรรม 
*ประวัติศาสตร 

*ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม 
หนาท่ีพลเมือง วัฒนธรรม 

และการดําเนินชีวิตในสังคม 
*เศรษฐศาสตร 

*ภูมิศาสตร 

 
๔๐ 

(๑ นก.) 
 

๑๒๐ 
(๓ นก.) 

 

 
๔๐ 

(๑ นก.) 
 

๑๒๐ 
(๓ นก.) 

 

 
๔๐ 

(๑ นก.) 
 

๑๒๐ 
(๓ นก.) 

 

 
๘๐ 

(๒ นก.) 
 

๒๔๐ 
(๖ นก.) 

 

สุขศึกษาและพลศึกษา 
๘๐ 

(๒ นก.) 
๘๐ 

(๒ นก.) 
๘๐ 

(๒ นก.) 
๑๒๐ 

(๓ นก.) 

ศิลปะ 
๘๐ 

(๒ นก.) 
๘๐ 

(๒ นก.) 
๘๐ 

(๒ นก.) 
๑๒๐ 

(๓ นก.) 

การงานอาชีพ 
๔๐ 

(๑ นก.) 
๔๐ 

(๑ นก.) 
๔๐ 

(๑ นก.) 
๑๒๐ 

(๓ นก.) 

ภาษาตางประเทศ 
๑๒๐ 

(๓ นก.) 
๑๒๐ 

(๓ นก.) 
๑๒๐ 

(๓ นก.) 
๒๔๐ 

(๖ นก.) 

รวมเวลาเรียน (พ้ืนฐาน) 
๘๘๐ 

(๒๒ นก.) 
๘๘๐ 

(๒๒ นก.) 
๘๘๐ 

(๒๒ นก.) 
๑,๖๔๐ (๔๑ นก.) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



๓  
 
 รายวิชาเพ่ิมเติม 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนตน 
รายวิชาเพ่ิมเติม 

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
 ม.๑ ม.๒ ม.๓ แผนวิทย– คณิต แผนศิลป – ภาษา 

กีฬ
าเ

พื่อ
คว

าม
เป

นเ
ลิศ

 

กีฬ
าเ

พื่อ
คว

าม
เป

นเ
ลิศ

 

กีฬ
าเ

พื่อ
คว

าม
เป

นเ
ลิศ

 

๑. กีฬาเพ่ือความเปน
เลิศ 

๑,๒๐๐ 
(๓๐ นก.) 

๑. กีฬาเพ่ือความเปนเลศิ ๑,๒๐๐ 
(๓๐ นก.) 

๒. ฟสิกส ๒๔๐ 
(๖ นก.) 

๒.ภาษาอังกฤษฟง-พูด ๒๔๐ 
(๖ นก.) 

๓. เคม ี ๒๔๐ 
(๖ นก.) 

๓.ภาษาอังกฤษอาน – 
เขียน 

๒๔๐ 
(๖ นก.) 

๔.ชีววิทยา ๒๔๐ 
(๖ นก.) 

  

๕. คณติศาสตรเพ่ิมเติม ๒๔๐ 
(๖ นก.) 

  

๖.ภาษาอังกฤษเพ่ือ 
การสื่อสาร 

๑๒๐ 
(๓ นก.) 

  

รวมเวลาเรียน 
(เพ่ิมเติม) 

๔๐๐ 
(๑๐ 
นก.) 

๔๐๐ 
(๑๐ นก.) 

๔๐๐ 
(๑๐ นก.) 

๒,๒๘๐ 
(๕๗ นก.) 

๑,๖๘๐ 
(๔๒ นก.) 

กิจกรรมพัฒนาผูเรยีน 

• กิจกรรมแนะแนว 

• กิจกรรมนักเรียน 

• กิจกรรมเพื่อสังคมและ
สาธารณประโยชน 

 
๔๐ 
๘๐ 
(๑๕*) 

 
๔๐ 
๘๐ 

 (๑๕*) 

 
๔๐ 
๘๐ 

 (๑๕*) 

กิจกรรมพัฒนาผูเรียน 

• กิจกรรมแนะแนว 

• กิจกรรมนักเรียน 

• กิจกรรมเพ่ือสังคม
และสาธารณประโยชน 

 

๑๒๐ 
๑๒๐ 
๑๒๐ 

 

กิจกรรมพัฒนาผูเรียน 

• กิจกรรมแนะแนว 

• กิจกรรมนักเรียน 

• กิจกรรมเพ่ือสังคมและ
สาธารณประโยชน 

 

๑๒๐ 
๑๒๐ 
๑๒๐ 

 

รวมเวลาเรียน
กิจกรรม 

๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ ๓๖๐ ๓๖๐ 

รวมเวลาเรียน
ท้ังหมด 

๑,๔๐๐ ๑,๔๐๐ ๑,๔๐๐ ๔,๒๘๐ ๓,๖๘๐ 

   *หมายเหตุ ๑. การจัดกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชนในระดบัมัธยมศึกษาตอนตนใหบูรณาการรวมกับการ
จัดกิจกรรมแนะแนวและ/หรือกิจกรรมนักเรียน   
 

 



๔  
 

สังกัดมหาวิทยาลัยการกีฬาแหงชาติ กระทรวงการทองเท่ียวและกีฬา 
ระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี ๑  

ภาคเรียนท่ี ๑ ภาคเรียนท่ี ๒ 

รายวิชา / กิจกรรม 
เวลาเรียน 

หนวยกิต(ชม.) 
รายวิชา / กิจกรรม 

เวลาเรียน 
หนวยกิต(ชม.) 

รายวิชาพ้ืนฐาน ๔4๐ (๑๑.0) รายวิชาพ้ืนฐาน ๔4๐ (๑๑.0) 
ท21101 ภาษาไทย ๑ ๖๐ (๑.๕)  ท21102 ภาษาไทย ๒ ๖๐ (๑.๕)  
ค21101 คณิตศาสตร ๑ ๖๐ (๑.๕)  ค21102 คณิตศาสตร ๒ ๖๐ (๑.๕)  
ว21101 วิทยาศาสตร ๑ ๖๐ (๑.๕)  ว21103 วิทยาศาสตร ๒ ๖๐ (๑.๕)  
ว 21102 เทคโนโลยี ๑ (การออกแบบ) 2๐ (0.๕) ว21104 วิทยาการคํานวณ ๑ 2๐ (0.๕) 
ส21101 สังคมศึกษา ๑ ๖๐ (๑.๕) ส21103 สังคมศึกษา ๒ ๖๐ (๑.๕) 
ส21102 ประวัติศาสตร ๑ 2๐ (0.๕) ส21104 ประวัติศาสตร ๒ 2๐ (0.๕) 
พ21101 สุขศึกษา ๑ 2๐ (0.๕) พ21103 สุขศึกษา ๒ 2๐ (0.๕) 
พ21101 พลศึกษา 1 (มวยไทย) 2๐ (0.๕) พ21102 พลศึกษา 2 (วายน้ํา ) 2๐ (0.๕) 
ศ21101 ทัศนศิลป 1 4๐ (1.0) ศ21102 ดนตรี-นาฏศิลป ๑ 4๐ (1.0) 
ง21101 การงานอาชีพ ๑ 2๐ (0.๕) ง21102 การงานอาชีพ 2 2๐ (0.๕) 
อ21101 ภาษาอังกฤษ ๑ ๖๐ (๑.๕) อ21102 ภาษาอังกฤษ ๒ ๖๐ (๑.๕) 

รายวิชาเพ่ิมเติม 200 (5.0) รายวิชาเพ่ิมเติม 200 (5.0) 
พ21201 กรีฑา 1 ๒๐๐ (๕.๐)  พ21202 กรีฑา 2 ๒๐๐ (๕.๐)  
พ21205 คาราเตโด 1 ๒๐๐ (๕.๐)  พ21206 คาราเตโด 2 ๒๐๐ (๕.๐)  
พ21207 จักรยาน 1 ๒๐๐ (๕.๐)  พ21208 จักรยาน 2 ๒๐๐ (๕.๐)  
พ21209 ตะกรอ 1 ๒๐๐ (๕.๐)  พ21210 ตะกรอ 2 ๒๐๐ (๕.๐)  
พ21231 มวยปล้ํา 1 ๒๐๐ (๕.๐)  พ21232 มวยปล้ํา 2 ๒๐๐ (๕.๐)  
พ21233 มวยสากลสมัครเลน  1 ๒๐๐ (๕.๐)  พ21234 มวยสากลสมัครเลน 2 ๒๐๐ (๕.๐)  
พ21245 เรือพาย 1 ๒๐๐ (๕.๐)  พ21246 เรือพาย 2 ๒๐๐ (๕.๐)  
พ21255 แฮนดบอล 1 ๒๐๐ (๕.๐)  พ21256 แฮนดบอล 2 ๒๐๐ (๕.๐)  

กิจกรรมพัฒนาผูเรียน 60 กิจกรรมพัฒนาผูเรียน 60 
- กิจกรรมแนะแนว 20 - กิจกรรมแนะแนว 20 
- กิจกรรมนักเรียน 40 - กิจกรรมนักเรียน 40 
- กิจกรรมบําเพ็ญประโยชน *15 - กิจกรรมบําเพ็ญประโยชน *15 

รวมเวลาท้ังส้ิน 700 (16.0) รวมเวลาท้ังส้ิน 700 (16.0) 

 
หมายเหตุ 1.การจัดกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชนใหบูรณาการรวมกับการจัดกิจกรรมแนะแนวและ/หรือกจิกรรมนักเรียน 

 
 
 



๕  
 

สังกัดมหาวิทยาลัยการกีฬาแหงชาติ กระทรวงการทองเท่ียวและกีฬา 
ระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2  

ภาคเรียนท่ี ๑ ภาคเรียนท่ี ๒ 

รายวิชา / กิจกรรม 
เวลาเรียน 

หนวยกิต(ชม.) 
รายวิชา / กิจกรรม 

เวลาเรียน 
หนวยกิต(ชม.) 

รายวิชาพ้ืนฐาน ๔4๐ (๑๑.0) รายวิชาพ้ืนฐาน ๔4๐ (๑๑.0) 
ท22101  ภาษาไทย ๓ ๖๐ (๑.๕)  ท22102 ภาษาไทย ๔ ๖๐ (๑.๕)  
ค22101 คณิตศาสตร ๓ ๖๐ (๑.๕)  ค22102 คณิตศาสตร ๔ ๖๐ (๑.๕)  
ว22101 วิทยาศาสตร ๓ ๖๐ (๑.๕)  ว22103 วิทยาศาสตร ๔ ๖๐ (๑.๕)  
ว22102 เทคโนโลยี 3 (การออกแบบ) 2๐ (0.๕) ว22104 เทคโนโลยี 4 (วิทยาการคํานวณ) 2๐ (0.๕) 
ส22101 สังคมศึกษา ๓ ๖๐ (๑.๕) ส22103 สังคมศึกษา ๔ ๖๐ (๑.๕) 
ส22102 ประวัติศาสตร ๓ 2๐ (0.๕) ส22104 ประวัติศาสตร ๔ 2๐ (0.๕) 
พ22101 สุขศึกษา ๓  2๐ (0.๕) พ22103 สุขศึกษา ๔ 2๐ (0.๕) 
พ22101 พลศึกษา 3 (กระบี่กระบอง) 2๐ (0.๕) พ22102 พลศึกษา 4 (กรีฑา) 2๐ (0.๕) 
ศ22101  ทัศนศิลป 2 4๐ (1.0) ศ22102 ดนตรี-นาฏศิลป 2 4๐ (1.0) 
ง22101 การงานอาชีพ 3 2๐ (0.๕) ง22102 การงานอาชีพ 4 2๐ (0.๕) 
อ22101 ภาษาอังกฤษ 3 ๖๐ (๑.๕) อ22102 ภาษาอังกฤษ ๔ ๖๐ (๑.๕) 

รายวิชาเพ่ิมเติม 200 (5.0) รายวิชาเพ่ิมเติม 200 (5.0) 
พ22201 กรีฑา 3 ๒๐๐ (๕.๐)  พ22202 กรีฑา 4 ๒๐๐ (๕.๐)  
พ22205 คาราเตโด 3 ๒๐๐ (๕.๐)  พ22206 คาราเตโด 4 ๒๐๐ (๕.๐)  
พ22207 จักรยาน 3  ๒๐๐ (๕.๐)  พ22208 จักรยาน 4 ๒๐๐ (๕.๐)  
พ22209 ตะกรอ 3 ๒๐๐ (๕.๐)  พ22210 ตะกรอ 4 ๒๐๐ (๕.๐)  
พ22231 มวยปล้ํา 3 ๒๐๐ (๕.๐)  พ22232 มวยปล้ํา 4 ๒๐๐ (๕.๐)  
พ22233 มวยสากลสมัครเลน  3 ๒๐๐ (๕.๐)  พ22234 มวยสากลสมัครเลน 4 ๒๐๐ (๕.๐)  
พ22245 เรือพาย 3  ๒๐๐ (๕.๐)  พ22246 เรือพาย 4 ๒๐๐ (๕.๐)  
พ22255 แฮนดบอล 3 ๒๐๐ (๕.๐)  พ22256 แฮนดบอล 4 ๒๐๐ (๕.๐)  

กิจกรรมพัฒนาผูเรียน 60 กิจกรรมพัฒนาผูเรียน 60 
- กิจกรรมแนะแนว 20 - กิจกรรมแนะแนว 20 
- กิจกรรมลูกเสือ  20 - กิจกรรมลูกเสือ  20 
- กิจกรรมชมุนุม 13 - กิจกรรมชมุนุม 13 
- กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน *7 - กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน *7 

รวมเวลาท้ังส้ิน 700 (16.0) รวมเวลาท้ังส้ิน 700 (16.0) 

 
หมายเหตุ 1.การจัดกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชนใหบูรณาการรวมกับการจัดกิจกรรมแนะแนวและ/หรือกจิกรรมนักเรียน 

 
 



๖  
 

สังกัดมหาวิทยาลัยการกีฬาแหงชาติ กระทรวงการทองเท่ียวและกีฬา 
ระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3  

 
หมายเหตุ 1.การจัดกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชนใหบูรณาการรวมกับการจัดกิจกรรมแนะแนวและ/หรือกจิกรรมนักเรียน 

 

ภาคเรยีนที่ ๑ ภาคเรยีนที่ ๒ 

รายวิชา / กิจกรรม 
เวลาเรยีน 

หนวยกิต(ชม.) 
รายวิชา / กิจกรรม 

เวลาเรยีน 
หนวยกิต(ชม.) 

รายวิชาพืน้ฐาน ๔4๐ (๑๑.0) รายวิชาพืน้ฐาน ๔4๐ (๑๑.0) 

ท23101 ภาษาไทย ๕ (๖๐) ๑.๕  ท23102 ภาษาไทย ๖ ๑.๕ (๖๐) 
ค23101 คณิตศาสตร ๕ (๖๐) ๑.๕ ค23102 คณิตศาสตร ๖ ๑.๕ (๖๐) 
ว23101 วิทยาศาสตร ๕ (๖๐) ๑.๕ ว23102 วิทยาศาสตร ๖ ๑.๕ (๖๐) 
ว23102 การออกแบบและเทคโนโลยี ๑ (๒๐) ๐.๕  ว23104 วิทยาการคํานวณ 3 ๐.๕ (๒๐) 
ส23101 สังคมศึกษา ๕ (๖๐) ๑.๕ ส23103 สังคมศึกษา ๖ ๑.๕ (๖๐) 
ส23102 ประวัติศาสตร ๕ (๒๐) ๐.๕ ส23104 ประวัติศาสตร ๖ ๐.๕ (๒๐) 
พ23101 สุขศึกษา ๕ (๒๐) ๐.๕ พ23103 สุขศึกษา ๖ ๐.๕ (๒๐) 
พ23102  พลศึกษา 5 (ตะกรอ) (๒๐) ๐.๕ พ23104 พลศึกษา 6 (ฟุตบอล) ๐.๕ (๒๐) 
ศ23101 ทัศนศิลป ๓ (4๐) 1.0 ศ23102 ดนตรี – นาฏศิลป ๓ ๑.๐ (๔๐) 
ง23101 การงานอาชีพ 5 (๒๐) ๐.๕ ง23102 การงานอาชีพ 6 ๐.๕ (๒๐) 
อ23101 ภาษาอังกฤษ ๕ (๖๐) ๑.๕ อ23102 ภาษาอังกฤษ ๖ ๑.๕ (๖๐) 

รายวิชาเพ่ิมเติม  200 (5.0) รายวิชาเพ่ิมเติม  200 (5.0) 
พ23201 กรีฑา 5 ๒๐๐ (๕.๐)  พ23202 กรีฑา 6 ๒๐๐ (๕.๐)  
พ23205 คาราเตโด 5 ๒๐๐ (๕.๐)  พ23206 คาราเตโด 6 ๒๐๐ (๕.๐)  
พ23207 จักรยาน 5 ๒๐๐ (๕.๐)  พ23208 จักรยาน 6 ๒๐๐ (๕.๐)  
พ23209 ตะกรอ 5 ๒๐๐ (๕.๐)  พ23210 ตะกรอ 6 ๒๐๐ (๕.๐)  
พ23231 มวยปล้ํา 5 ๒๐๐ (๕.๐)  พ23232 มวยปล้ํา 6 ๒๐๐ (๕.๐)  
พ23233 มวยสากลสมัครเลน  5 ๒๐๐ (๕.๐)  พ23234 มวยสากลสมัครเลน 6 ๒๐๐ (๕.๐)  
พ23245 เรือพาย 5 ๒๐๐ (๕.๐)  พ23246 เรือพาย 6 ๒๐๐ (๕.๐)  
พ23255 แฮนดบอล 5 ๒๐๐ (๕.๐)  พ23256 แฮนดบอล 6 ๒๐๐ (๕.๐)  

กิจกรรมพัฒนาผูเรียน 60 กิจกรรมพัฒนาผูเรียน 60 
- กิจกรรมแนะแนว 20 - กิจกรรมแนะแนว 20 
- กิจกรรมลูกเสือ  20 - กิจกรรมลูกเสือ  20 
- กิจกรรมชมุนุม 13 - กิจกรรมชมุนุม 13 
- กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน *7 - กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน *7 

รวมเวลาท้ังส้ิน 700 (16.0) รวมเวลาท้ังส้ิน 700 (16.0) 



๗  
 

สังกัดมหาวิทยาลัยการกีฬาแหงชาติ กระทรวงการทองเท่ียวและกีฬา 
ระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 4  (แผนการเรียน วิทย - คณิต) 

 

ภาคเรียนท่ี ๑ ภาคเรียนท่ี ๒ 

รายวิชา / กิจกรรม 
เวลาเรียน 

หนวยกิต (ชม.) 
รายวิชา / กิจกรรม 

เวลาเรียน 
หนวยกิต (ชม.) 

รายวิชาพ้ืนฐาน 280 (7.0) รายวิชาพ้ืนฐาน 280 (7.0) 
ท31101 ภาษาไทย ๑ ๔๐ (๑.๐)  ท31102 ภาษาไทย ๒ ๔๐ (๑.๐)  
ค31101 คณิตศาสตร ๑ ๔๐ (๑.๐)  ค31102 คณิตศาสตร ๒ ๔๐ (๑.๐)  
ว31101 วิทยาศาสตรชีวภาพ   ๔๐ (๑.๐)  ว31102 เทคโนโลยี 1 (การออกแบบและเทคโนโลยี) ๔๐ (๑.๐)  
ส31101 สังคมศึกษา ๑ ๔๐ (๑.๐)  ส31103 สังคมศึกษา ๒ ๔๐ (๑.๐)  
ส31102 ประวัติศาสตร ๑ 2๐ (0.5)  ส31104 ประวัติศาสตร ๒ 2๐ (0.5)  
พ31101 สุขศึกษา ๑ 2๐ (0.5)  พ31102 พลศึกษา 1 (แบตมินตัน) 2๐ (0.5)  
ศ31101 ดนตร-ีนาฏศิลป 1 2๐ (0.5)  ศ31102 ทัศนศิลป 1 2๐ (0.5)  
ง31101 การงานอาชีพ 1 2๐ (0.5)  ง31102 การงานอาชีพ 2 2๐ (0.5)  
อ31101 ภาษาอังกฤษ ๑ ๔๐ (๑.๐)  อ31102 ภาษาอังกฤษ ๒ ๔๐ (๑.๐)  

รายวิชาเพ่ิมเติม 200 (9.5) รายวิชาเพ่ิมเติม 200 (9.5) 
ค31201 คณิตศาสตร  1 ๔๐ (๑.๐)  ค31202 คณิตศาสตร  2 ๔๐ (๑.๐)  
ว31201 กลศาสตร 1 ๔๐ (๑.๐)  ว31202 กลศาสตร 2 ๔๐ (๑.๐)  
ว31221 เคมีอินทรีย ๔๐ (๑.๐)  ว31222 ปริมาณสารสมัพันธ ๔๐ (๑.๐)  
ว31241 เซลลของสิ่งมีชีวิต ๔๐ (๑.๐)  ว31242 พันธุกรรม ๔๐ (๑.๐)  
อ31201 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 1 20 (0.5) อ31202 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 2 20 (0.5)  
(เลือกเรยีนสาระกีฬาเพ่ือความเปนเลิศ 1 รายวิชา)  (เลือกเรยีนสาระกีฬาเพ่ือความเปนเลิศ 1 รายวิชา)  
พ31201 กรีฑา 1 ๒๐๐ (๕.๐)  พ31202 กรีฑา 2 200 (5.0) 
พ31205 คาราเตโด 1 ๒๐๐ (๕.๐)  พ31206 คาราเตโด 2 200 (5.0) 
พ31207 จักรยาน 1 ๒๐๐ (๕.๐)  พ31208 จักรยาน 2 200 (5.0) 
พ31209 ตะกรอ 1 ๒๐๐ (๕.๐)  พ31210 ตะกรอ 2 200 (5.0) 
พ31231 มวยปล้ํา 1 ๒๐๐ (๕.๐)  พ31232 มวยปล้ํา 2 200 (5.0) 
พ31233 มวยสากลสมัครเลน  1 ๒๐๐ (๕.๐)  พ31234 มวยสากลสมัครเลน 2 200 (5.0) 
พ31245 เรือพาย 1 ๒๐๐ (๕.๐)  พ31246 เรือพาย 2 200 (5.0) 
พ31255 แฮนดบอล 1 ๒๐๐ (๕.๐)  พ31256 แฮนดบอล 2 200 (5.0) 

กิจกรรมพัฒนาผูเรียน 60 กิจกรรมพัฒนาผูเรียน 60 
- กิจกรรมแนะแนว 20 - กิจกรรมแนะแนว 20 
- กิจกรรมนักเรียน 20 - กิจกรรมนักเรียน 20 
- กิจกรรมบําเพ็ญประโยชน 20 - กิจกรรมบําเพ็ญประโยชน 20 

รวมเวลาท้ังสิ้น 720 (16.5) รวมเวลาท้ังสิ้น 
720 

(16.5) 

 
หมายเหตุ 1.การจัดกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชนใหบูรณาการรวมกับการจัดกิจกรรมแนะแนวและ/หรือกจิกรรมนักเรียน 

 
 



๘  
 

สังกัดมหาวิทยาลัยการกีฬาแหงชาติ กระทรวงการทองเท่ียวและกีฬา 
ระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 5  (แผนการเรียน วิทย - คณิต) 

 

ภาคเรียนท่ี ๑ ภาคเรียนท่ี ๒ 

รายวิชา / กิจกรรม 
เวลาเรียน 

หนวยกิต (ชม.) 
รายวิชา / กิจกรรม 

เวลาเรียน 
หนวยกิต (ชม.) 

รายวิชาพ้ืนฐาน 280 (7.0) รายวิชาพ้ืนฐาน 280 (7.0) 

ท32101  ภาษาไทย ๓ ๔๐ (๑.๐)  ท32102 ภาษาไทย ๔ ๔๐ (๑.๐)  
ค32101  คณิตศาสตร ๓ ๔๐ (๑.๐)  ค32102 คณิตศาสตร ๔ ๔๐ (๑.๐)  
ว32101 วิทยาศาสตรกายภาพ 1 ๔๐ (๑.๐) ว32102 วิทยาศาสตรกายภาพ 2 ๔๐ (๑.๐) 
ส32101 สังคมศึกษา ๓ ๔๐ (๑.๐) ส32103 สังคมศึกษา ๔ ๔๐ (๑.๐)  
ส32102 ประวัติศาสตร ๓ 2๐ (0.5)  ส32104 ประวัติศาสตร ๔ 2๐ (0.5)  
พ32101 สุขศึกษา ๒ 2๐ (0.5)  พ32102 พลศึกษา 2 (มวยไทย) 2๐ (0.5)  
ศ32101 ดนตรี-นาฏศิลป 2 2๐ (0.5)  ศ32102 ทัศนศิลป 1 2๐ (0.5)  
ง32101 การงานอาชีพ 3 2๐ (0.5)  ง32102 การงานอาชีพ 4 2๐ (0.5)  
อ32101 ภาษาอังกฤษ ๓ ๔๐ (๑.๐)  อ32102 ภาษาอังกฤษ ๔ ๔๐ (๑.๐)  

รายวิชาเพ่ิมเติม 200 (9.5) รายวิชาเพ่ิมเติม 200 (9.5) 

ค32201  คณิตศาสตร ๓ ๔๐ (๑.๐)  ค32202  คณิตศาสตร ๔ ๔๐ (๑.๐)  
ว32203  คลื่น ๔๐ (๑.๐)  ว32204  ไฟฟา ๔๐ (๑.๐)  
ว32223  อุณหพลศาสตร ๔๐ (๑.๐)  ว32224  ไฟฟาเคม ี ๔๐ (๑.๐)  
ว32243  พฤกษศาสตร ๔๐ (๑.๐)  ว32244  กายวิภาคศาสตร ๔๐ (๑.๐)  
อ32201  ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 3 20 (0.5) อ32202  ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 4 20 (0.5)  
(เลือกเรยีนสาระกีฬาเพ่ือความเปนเลิศ 1 รายวิชา)  (เลือกเรยีนสาระกีฬาเพ่ือความเปนเลิศ 1 รายวิชา)  
พ32201 กรีฑา 3 ๒๐๐ (๕.๐)  พ32202 กรีฑา 4 200 (5.0) 
พ32205 คาราเตโด 3 ๒๐๐ (๕.๐)  พ32206 คาราเตโด 4 200 (5.0) 
พ32207 จักรยาน 3 ๒๐๐ (๕.๐)  พ32208 จักรยาน 4 200 (5.0) 
พ32209 ตะกรอ 3 ๒๐๐ (๕.๐)  พ32210 ตะกรอ 4 200 (5.0) 
พ32231 มวยปล้ํา 3 ๒๐๐ (๕.๐)  พ32232 มวยปล้ํา 4 200 (5.0) 
พ32233 มวยสากลสมัครเลน  3 ๒๐๐ (๕.๐)  พ32234 มวยสากลสมัครเลน 4 200 (5.0) 
พ32245 เรือพาย 3 ๒๐๐ (๕.๐)  พ32246 เรือพาย 4 200 (5.0) 
พ32255 แฮนดบอล 3 ๒๐๐ (๕.๐)  พ32256 แฮนดบอล 4 200 (5.0) 

กิจกรรมพัฒนาผูเรียน 60 กิจกรรมพัฒนาผูเรียน 60 
- กิจกรรมแนะแนว 20 - กิจกรรมแนะแนว 20 
- กิจกรรมนักเรียน 20 - กิจกรรมนักเรียน 20 
- กิจกรรมบําเพ็ญประโยชน 20 - กิจกรรมบําเพ็ญประโยชน 20 

รวมเวลาท้ังสิ้น 720 (16.5) รวมเวลาท้ังสิ้น 720 (16.5) 

 
หมายเหตุ 1.การจัดกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชนใหบูรณาการรวมกับการจัดกิจกรรมแนะแนวและ/หรือกจิกรรมนักเรียน 

 
 



๙  
 

สังกัดมหาวิทยาลัยการกีฬาแหงชาติ กระทรวงการทองเท่ียวและกีฬา 
ระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 6  (แผนการเรียน วิทย - คณิต) 

ภาคเรียนท่ี ๑ ภาคเรียนท่ี ๒ 

รายวิชา / กิจกรรม 
เวลาเรียน 

หนวยกิต (ชม.) 
รายวิชา / กิจกรรม 

เวลาเรียน 
หนวยกิต (ชม.) 

รายวิชาพ้ืนฐาน 260 (6.5) รายวิชาพ้ืนฐาน 260 (6.5) 
ท33101 ภาษาไทย ๕ ๔๐ (๑.๐)  ท33102 ภาษาไทย ๖ ๔๐ (๑.๐)  
ค33101 คณิตศาสตร ๕ ๔๐ (๑.๐)  ค33102 คณิตศาสตร ๖ ๔๐ (๑.๐)  
ว33101 วิทยาศาสตรโลก และอวกาศ 40 (๑.0)  ว33102 เทคโนโลยี 2 (วิทยาการคํานวณ) 40 (๑.0) 
ส33101 สังคมศึกษา ๕ ๔๐ (๑.๐)  ส33102 สังคมศึกษา ๖ ๔๐ (๑.๐)  
พ33101 สุขศึกษา ๓ 2๐ (0.5)  พ33102 พลศึกษา 3 2๐ (0.5)  
ศ33101 ดนตรี-นาฏศิลป 3 2๐ (0.5)  ศ33102 ทัศนศิลป 3 2๐ (0.5)  
ง33101 การงานอาชีพ 5 2๐ (0.5)  ง33102 การงานอาชีพ 6 2๐ (0.5)  
อ33101 ภาษาอังกฤษ  5 ๔๐ (๑.๐) อ33102 ภาษาอังกฤษ  6 ๔๐ (๑.๐) 

รายวิชาเพ่ิมเติม 380 (9.5) รายวิชาเพ่ิมเติม 380 (9.5) 
ค33201 คณิตศาสตร  ๕ ๔๐ (๑.๐)  ค33202 คณิตศาสตร ๖ ๔๐ (๑.๐)  
ว33205  แมเหล็กไฟฟาและความรอน ๔๐ (๑.๐)  ว33206  ของไหลและนิวเคลียรฟสิกส ๔๐ (๑.๐)  
ว33225 เคมีอินทรีย ๔๐ (๑.๐)  ว33226  เคมีบูรณาการ ๔๐ (๑.๐)  
ว33245 ฮอรโมน ๔๐ (๑.๐)  ว33246  เทคโนโลยีชีวภาพ ๔๐ (๑.๐)  
อ33201 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 5 20 (0.5) อ33202  ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 6 20 (0.5) 
(เลือกเรยีนสาระกีฬาเพ่ือความเปนเลิศ 1 รายวิชา)  (เลือกเรยีนสาระกีฬาเพ่ือความเปนเลิศ 1 รายวิชา)  
พ33201 กรีฑา 5 ๒๐๐ (๕.๐)  พ33202 กรีฑา 6 200 (5.0) 
พ33205 คาราเตโด 5 ๒๐๐ (๕.๐)  พ33206 คาราเตโด 6 200 (5.0) 
พ33207 จักรยาน 5 ๒๐๐ (๕.๐)  พ33208 จักรยาน 6 200 (5.0) 
พ33209 ตะกรอ 5 ๒๐๐ (๕.๐)  พ33210 ตะกรอ 6 200 (5.0) 
พ33231 มวยปล้ํา 5 ๒๐๐ (๕.๐)  พ33232 มวยปล้ํา 6 200 (5.0) 
พ33233 มวยสากลสมัครเลน  5 ๒๐๐ (๕.๐)  พ33234 มวยสากลสมัครเลน 6 200 (5.0) 
พ33245 เรือพาย 5 ๒๐๐ (๕.๐)  พ33246 เรือพาย 6 200 (5.0) 

กิจกรรมพัฒนาผูเรียน 60 กิจกรรมพัฒนาผูเรียน 60 
- กิจกรรมแนะแนว 20 - กิจกรรมแนะแนว 20 
- กิจกรรมนักเรียน 20 - กิจกรรมนักเรียน 20 
- กิจกรรมบําเพ็ญประโยชน 20 - กิจกรรมบําเพ็ญประโยชน 20 

รวมเวลาท้ังส้ิน 700 (16.0) รวมเวลาท้ังส้ิน 700 (16.0) 
 

หมายเหตุ 1.การจัดกิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชนใหบูรณาการรวมกับการจัดกิจกรรมแนะแนวและ/หรือกิจกรรมนักเรยีน 

 



๑๐  
 

สังกัดมหาวิทยาลัยการกีฬาแหงชาติ กระทรวงการทองเท่ียวและกีฬา 
ระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 6  (แผนการเรียน ศิลป-ภาษา) 

 

ภาคเรียนท่ี ๑ ภาคเรียนท่ี ๒ 

รายวิชา / กิจกรรม 
เวลาเรียน 
หนวยกิต 

(ชม.) 
รายวิชา / กิจกรรม 

เวลาเรียน 
หนวยกิต (ชม.) 

รายวิชาพ้ืนฐาน 260 (6.5) รายวิชาพ้ืนฐาน 260 (6.5) 
ท33101 ภาษาไทย ๕ ๔๐ (๑.๐)  ท33102 ภาษาไทย ๖ ๔๐ (๑.๐)  
ค33101 คณิตศาสตร ๕ ๔๐ (๑.๐)  ค33102 คณิตศาสตร ๖ ๔๐ (๑.๐)  
ว33101 วิทยาศาสตรโลก และอวกาศ 40 (๑.0)  ว33102 เทคโนโลยี 2 (วิทยาการคํานวณ) 40 (๑.0) 
ส33101 สังคมศึกษา ๕ ๔๐ (๑.๐)  ส33102 สังคมศึกษา ๖ ๔๐ (๑.๐)  
พ33101 สุขศึกษา ๓ 2๐ (0.5)  พ33102 พลศึกษา 3 2๐ (0.5)  
ศ33101 ดนตรี-นาฏศิลป 3 2๐ (0.5)  ศ33102 ทัศนศิลป 3 2๐ (0.5)  
ง33101 การงานอาชีพ 5 2๐ (0.5)  ง33102 การงานอาชีพ 6 2๐ (0.5)  
อ33101 ภาษาอังกฤษ  5 ๔๐ (๑.๐) อ33102 ภาษาอังกฤษ  6 ๔๐ (๑.๐) 

รายวิชาเพ่ิมเติม 280 (7.0) รายวิชาเพ่ิมเติม 380 (7.0) 
อ33211 ภาษาอังกฤษฟง-พูด 5 ๔๐ (๑.๐)  อ33212 ภาษาอังกฤษฟง-พูด 6 ๔๐ (๑.๐)  
อ33221  ภาษาอังกฤษอาน-เขียน 5 ๔๐ (๑.๐)  อ33222 ภาษาอังกฤษอาน-เขียน 6 ๔๐ (๑.๐)  
(เลือกเรียนสาระกีฬาเพ่ือความเปนเลิศ 1 รายวิชา)  (เลือกเรียนสาระกีฬาเพ่ือความเปนเลิศ 1 รายวิชา)  
พ33201 กรีฑา 5 ๒๐๐ (๕.๐)  พ33202 กรีฑา 6 200 (5.0) 
พ33205 คาราเตโด 5 ๒๐๐ (๕.๐)  พ33206 คาราเตโด 6 200 (5.0) 
พ33207 จักรยาน 5 ๒๐๐ (๕.๐)  พ33208 จักรยาน 6 200 (5.0) 
พ33209 ตะกรอ 5 ๒๐๐ (๕.๐)  พ33210 ตะกรอ 6 200 (5.0) 
พ33231 มวยปล้ํา 5 ๒๐๐ (๕.๐)  พ33232 มวยปล้ํา 6 200 (5.0) 
พ33233 มวยสากลสมัครเลน  5 ๒๐๐ (๕.๐)  พ33234 มวยสากลสมัครเลน 6 200 (5.0) 
พ33245 เรือพาย 5 ๒๐๐ (๕.๐)  พ33246 เรือพาย 6 200 (5.0) 

กิจกรรมพัฒนาผูเรียน 60 กิจกรรมพัฒนาผูเรียน 60 
- กิจกรรมแนะแนว 20 - กิจกรรมแนะแนว 20 
- กิจกรรมนักเรียน 20 - กิจกรรมนักเรียน 20 
- กิจกรรมบําเพ็ญประโยชน 20 - กิจกรรมบําเพ็ญประโยชน 20 

รวมเวลาท้ังส้ิน 600 (13.5) รวมเวลาท้ังส้ิน 600 (13.5) 
 
 

หมายเหตุ 1.การจัดกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชนใหบูรณาการรวมกบัการจัดกจิกรรมแนะแนวและ/หรือกจิกรรมนักเรียน 
 
 
 

อางอิง : งานหลักสูตร ฝายวิชาการ โรงเรยีนกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี 
 


