
ปีการศึกษา 2562  (หลักสูตรใหม่ ใช้ 1,2,4,5  หลักสูตรเดิมใช้ 3,6)    
 

โครงสร้างเวลาเรียน หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนจระเข้วิทยายน พุทธศักราช 2561    
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้/ กิจกรรม 

เวลาเรียน 

ระดับมัธยมศึกษาตอนตน้ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

ม. 1 (2561) ม. 2 (2551) ม. 3 (2551) ม. 4 – 6 
 กลุ่มสาระการเรียนรู้  

ภาษาไทย 120 (3 นก.) 120 (3 นก.) 120 (3 นก.) 240 (6 นก.) 
คณิตศาสตร์ 120 (3 นก.) 120 (3 นก.) 120 (3 นก.) 240 (6 นก.) 
วิทยาศาสตร์ 

เดิม 120 
160 (4 นก.) 

120 (3 นก.) 120 (3 นก.) 
เดิม 240  (6 นก.) 

ใหม่ 320 (วิทย์6 นก. 
เทคโน 2 = 8 นก.) 

สังคมศึกษา ศาสนา  

และวัฒนธรรม 
160 (4 นก.) 160 (4 นก.) 160 (4 นก.) 320 (8 นก.) 

o ประวัติศาสตร ์ 40 (1 นก.) 40 (1 นก.) 40 (1 นก.) 80 (2 นก.) 
o ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม     
o หน้าท่ีพลเมือง  

วัฒนธรรม  และการ
ด าเนินชีวิตในสังคม 

120 (3 นก.) 120 (3 นก.) 120 (3 นก.) 240 (6 นก.) 

o ภูมิศาสตร ์     
o เศรษฐศาสตร ์     

    สุขศึกษาและพลศึกษา 80 (2นก.) 80 (2 นก.) 80  (2 นก.) 120 (3นก.) 
การงานอาชีพและเทคโนโลย ี เดิม 80 

40 (1นก.) 
80 (2 นก.) 80 (2 นก.) 

เดิม 120 (3 นก.) 
ใหม่ 40 (1 นก.) 

ศิลปะ 80  (2นก.) 80  (2 นก.) 80  (2 นก.) 120  (3 นก.) 
    ภาษาต่างประเทศ 120  (3 นก.) 120  (3 นก.) 120  (3 นก.) 240 (6 นก.) 

รวมเวลาเรียน (พื้นฐาน) 880 (22 นก.) 880 (22 นก.) 880 (22 นก.) 1,640  (41 นก.) 

 รายวิชาเพ่ิมเติม  ปีละไม่น้อยกว่า 200 ชั่วโมง ไม่น้อยกว่า 1,600 ชั่วโมง 
 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน     
o กิจกรรมแนะแนว     
o กิจกรรมนักเรียน     

-  ลูกเสือ ยุวกาชาดฯ     
-  ชมรม ชุมนุม     

o  กิจกรรมเพื่อสังคมและ  
สาธารณประโยชน ์

    

รวมเวลากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 120 120 120 360 
รวมเวลาเรียน 

ไม่น้อยกว่า ๑,๒๐๐ ชั่วโมง/ปี 
รวม 3  ปี 

ไม่น้อยกว่า   3,600 ชั่วโมง 

 

120 120 120 360 

หมายเหตุ  ในชั้นมัธยมศึกษาปีที ่1 สาระเทคโนโลยี  ในกลุ่มสาระการงานอาชีพ น าไปไว้ในกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์  ดังนั้น  
จ านวนหน่วยกิต และ เวลาเรียนจึงมีการปรับเปลี่ยน ดังท่ีขีดเส้นใต้และปรากฏในตาราง 



ปีการศึกษา 2562  (หลักสูตรใหม่ ใช้ 1,2,4,5  หลักสูตรเดิมใช้ 3,6)    
 

โครงสร้างเวลาเรียน หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนจระเข้วิทยายน พุทธศักราช 2562    
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้/ กิจกรรม 

เวลาเรียน 

ระดับมัธยมศึกษาตอนตน้ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

ม. 1 (2561) ม. 2 (2551) ม. 3 (2551) ม. 4 – 6 
 กลุ่มสาระการเรียนรู้  

ภาษาไทย 120 (3 นก.) 120 (3 นก.) 120 (3 นก.) 240 (6 นก.) 
คณิตศาสตร์ 120 (3 นก.) 120 (3 นก.) 120 (3 นก.) 240 (6 นก.) 
วิทยาศาสตร์ 

เดิม 120 
160 (4 นก.) 

เดิม 120 
160 (4 นก.) 

120 (3 นก.) 
เดิม 240  (6 นก.) 

ใหม่ 320 (วิทย์6 นก. 
เทคโน 2 = 8 นก.) 

สังคมศึกษา ศาสนา  

และวัฒนธรรม 
160 (4 นก.) 160 (4 นก.) 160 (4 นก.) 320 (8 นก.) 

o ประวัติศาสตร ์ 40 (1 นก.) 40 (1 นก.) 40 (1 นก.) 80 (2 นก.) 
o ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม     
o หน้าท่ีพลเมือง  

วัฒนธรรม  และการ
ด าเนินชีวิตในสังคม 

120 (3 นก.) 120 (3 นก.) 120 (3 นก.) 240 (6 นก.) 

o ภูมิศาสตร ์     
o เศรษฐศาสตร ์     

    สุขศึกษาและพลศึกษา 80 (2นก.) 80 (2 นก.) 80  (2 นก.) 120 (3นก.) 
การงานอาชีพและเทคโนโลย ี เดิม 80 

40 (1นก.) 
เดิม 80 

40 (1นก.) 
80 (2 นก.) 

เดิม 120 (3 นก.) 
ใหม่ 40 (1 นก.) 

ศิลปะ 80  (2นก.) 80  (2 นก.) 80  (2 นก.) 120  (3 นก.) 
    ภาษาต่างประเทศ 120  (3 นก.) 120  (3 นก.) 120  (3 นก.) 240 (6 นก.) 

รวมเวลาเรียน (พื้นฐาน) 880 (22 นก.) 880 (22 นก.) 880 (22 นก.) 1,640  (41 นก.) 

 รายวิชาเพ่ิมเติม  ปีละไม่น้อยกว่า 200 ชั่วโมง ไม่น้อยกว่า 1,600 ชั่วโมง 
 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน     
o กิจกรรมแนะแนว     
o กิจกรรมนักเรียน     

-  ลูกเสือ ยุวกาชาดฯ     
-  ชมรม ชุมนุม     

o  กิจกรรมเพื่อสังคมและ  
สาธารณประโยชน ์

    

รวมเวลากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 120 120 120 360 
รวมเวลาเรียน 

ไม่น้อยกว่า ๑,๒๐๐ ชั่วโมง/ปี 
รวม 3  ปี 

ไม่น้อยกว่า   3,600 ชั่วโมง 

 

120 120 120 360 

หมายเหตุ  ในชั้นมัธยมศึกษาปีที ่1 และ 2 สาระเทคโนโลยี  ในกลุ่มสาระการงานอาชีพ น าไปไว้ในกลุม่สาระวิทยาศาสตร์  
ดังนั้น  จ านวนหน่วยกิต และ เวลาเรียนจึงมีการปรับเปลี่ยน ดังท่ีขีดเส้นใต้และปรากฏในตาราง 



ปีการศึกษา 2562  (หลักสูตรใหม่ ใช้ 1,2,4,5  หลักสูตรเดิมใช้ 3,6)    
 

โครงสร้างเวลาเรียน หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนจระเข้วิทยายน พุทธศักราช 2563   
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้/ กิจกรรม 

เวลาเรียน 

ระดับมัธยมศึกษาตอนตน้ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

ม. 1 (2561) ม. 2 (2551) ม. 3 (2551) ม. 4 – 6 
 กลุ่มสาระการเรียนรู้  

ภาษาไทย 120 (3 นก.) 120 (3 นก.) 120 (3 นก.) 240 (6 นก.) 
คณิตศาสตร์ 120 (3 นก.) 120 (3 นก.) 120 (3 นก.) 240 (6 นก.) 
วิทยาศาสตร์ 

เดิม 120 
160 (4 นก.) 

เดิม 120 
160 (4 นก.) 

เดิม 120 
160 (4 นก.) 

เดิม 240  (6 นก.) 
ใหม่ 320 (วิทย์6 นก. 
เทคโน 2 = 8 นก.) 

สังคมศึกษา ศาสนา  

และวัฒนธรรม 
160 (4 นก.) 160 (4 นก.) 160 (4 นก.) 320 (8 นก.) 

o ประวัติศาสตร ์ 40 (1 นก.) 40 (1 นก.) 40 (1 นก.) 80 (2 นก.) 
o ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม     
o หน้าท่ีพลเมือง  

วัฒนธรรม  และการ
ด าเนินชีวิตในสังคม 

120 (3 นก.) 120 (3 นก.) 120 (3 นก.) 240 (6 นก.) 

o ภูมิศาสตร ์     
o เศรษฐศาสตร ์     

สุขศึกษาและพลศกึษา 80 (2นก.) 80 (2 นก.) 80  (2 นก.) 120 (3นก.) 
การงานอาชีพและเทคโนโลย ี เดิม 80 

40 (1นก.) 
เดิม 80 

40 (1นก.) 
เดิม 80 

40 (1นก.) 
เดิม 120 (3 นก.) 
ใหม่ 40 (1 นก.) 

ศิลปะ 80  (2นก.) 80  (2 นก.) 80  (2 นก.) 120  (3 นก.) 
    ภาษาต่างประเทศ 120  (3 นก.) 120  (3 นก.) 120  (3 นก.) 240 (6 นก.) 

รวมเวลาเรียน (พื้นฐาน) 880 (22 นก.) 880 (22 นก.) 880 (22 นก.) 1,640  (41 นก.) 

 รายวิชาเพ่ิมเติม  ปีละไม่น้อยกว่า 200 ชั่วโมง ไม่น้อยกว่า 1,600 ชั่วโมง 
 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน     
o กิจกรรมแนะแนว     
o กิจกรรมนักเรียน     

-  ลูกเสือ ยุวกาชาดฯ     
-  ชมรม ชุมนุม     

o  กิจกรรมเพื่อสังคมและ  
สาธารณประโยชน ์

    

รวมเวลากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 120 120 120 360 
รวมเวลาเรียน 

ไม่น้อยกว่า ๑,๒๐๐ ชั่วโมง/ปี 
รวม 3  ปี 

ไม่น้อยกว่า   3,600 ชั่วโมง 

 

120 120 120 360 

หมายเหตุ  ในชั้นมัธยมศึกษาปีที ่1 สาระเทคโนโลยี  ในกลุ่มสาระการงานอาชีพ น าไปไว้ในกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์  ดังนั้น  
จ านวนหน่วยกิต และ เวลาเรียนจึงมีการปรับเปลี่ยน ดังท่ีขีดเส้นใต้และปรากฏในตาราง 



ปีการศึกษา 2562  (หลักสูตรใหม่ ใช้ 1,2,4,5  หลักสูตรเดิมใช้ 3,6)    
 

โครงสร้างเวลาเรียน หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนจระเข้วิทยายน พุทธศักราช 2559 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้/ กิจกรรม 

เวลาเรียน 

ระดับมัธยมศึกษาตอนตน้ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

ม. ๑ ม. ๒ ม. ๓ ม. ๔ – ๖ 
 กลุ่มสาระการเรียนรู้  

ภาษาไทย ๑๒๐ (๓ นก.) ๑๒๐ (๓ นก.) ๑๒๐ (๓ นก.) ๒๔๐ (๖ นก.) 
คณิตศาสตร์ ๑๒๐ (๓ นก.) ๑๒๐ (๓ นก.) ๑๒๐ (๓ นก.) ๒๔๐ (๖ นก.) 
วิทยาศาสตร์ ๑๒๐ (๓ นก.) ๑๒๐ (๓ นก.) ๑๒๐ (๓ นก.) ๒๔๐ (๖ นก.) 
สังคมศึกษา ศาสนา  

และวัฒนธรรม 
๑๖๐ (๔ นก.) ๑๖๐ (๔ นก.) ๑๖๐ (๔ นก.) ๓๒๐ (๘ นก.) 

o ประวัติศาสตร ์ ๔๐ (๑ นก.) ๔๐ (๑ นก.) ๔๐ (๑ นก.) ๘๐ (๒ นก.) 
o ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม     
o หนา้ที่พลเมือง  

วัฒนธรรม  และการ
ด าเนินชีวิตในสังคม 

๑๒๐ (๓ นก.) ๑๒๐ (๓ นก.) ๑๒๐ (๓ นก.) ๒๔๐ (๖ นก.) 

o ภูมิศาสตร ์     
o เศรษฐศาสตร ์     

    สุขศึกษาและพลศึกษา ๘๐ (๒นก.) ๘๐ (๒ นก.) ๘๐  (๒ นก.) ๑๒๐ (๓นก.) 
    ศิลปะ ๘๐ (๒นก.) ๘๐ (๒ นก.) ๘๐ (๒ นก.) ๑๒๐ (๓ นก.) 
    การงานอาชีพและ

เทคโนโลย ี
๘๐  (๒นก.) ๘๐  (๒ นก.) ๘๐  (๒ นก.) ๑๒๐  (๓ นก.) 

    ภาษาต่างประเทศ ๑๒๐  (๓ 
นก.) 

๑๒๐  (๓ 
นก.) 

๑๒๐  (๓ 
นก.) 

๒๔๐ (๖ นก.) 

รวมเวลาเรียน (พื้นฐาน) ๘๘๐ (๒๒ นก.) ๘๘๐ (๒๒ นก.) ๘๘๐ (๒๒ นก.) ๑,๖๔๐  (๔๑ นก.) 

 รายวิชาเพ่ิมเติม  ปีละไม่น้อยกว่า ๒๐๐ ชั่วโมง ไม่น้อยกว่า ๑,๖๐๐ ชั่วโมง 
 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน     
o กิจกรรมแนะแนว     
o กิจกรรมนักเรียน     

-  ลูกเสือ ยุวกาชาดฯ     
-  ชมรม ชุมนุม     

o  กิจกรรมเพื่อสังคมและ  
สาธารณประโยชน ์

    

รวมเวลากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ ๓๖๐ 

รวมเวลาเรียน ไม่น้อยกว่า ๑,๒๐๐ ชั่วโมง/ปี 
รวม ๓  ปี 

ไม่น้อยกว่า   ๓,๖๐๐ ชั่วโมง 

 
 

๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ ๓๖๐ 


