
 ๒๘ หลักสูตรสถานศึกษา  พุทธศักราช ๒๕๕๓  ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 

โรงเรียนช่องแคพิทยาคม ต าบลช่องแค  อ าเภอตาคลี  จังหวัดนครสวรรค์ 

โครงสร้างเวลาเรียน 
 หลักสูตรโรงเรียนช่องแคพิทยาคม พุทธศักราช ๒๕๕๓ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  พุทธศักราช   
๒๕๕๑  (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐) ก าหนดกรอบโครงสร้างเวลาเรียน ดังนี้ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้/ 
กิจกรรม 

การศึกษาระดับมัธยมศึกษา 
ตอนต้น ตอนปลาย 

ม. ๑ ม. ๒ ม. ๓ ม. ๔ – ๖ 
 กลุ่มสาระการเรียนรู้  
     ภาษาไทย ๑๒๐ (๓นก.) ๑๒๐ (๓ นก.) ๑๒๐ (๓ นก.) ๒๔๐ (๖ นก.) 
     คณิตศาสตร์ ๑๒๐ (๓ นก.) ๑๒๐ (๓ นก.) ๑๒๐ (๓ นก.) ๒๔๐ (๖ นก.) 
     วิทยาศาสตร์ 
และเทคโนโลยี 
     วิทยาการค านวณ 

๑๒๐ (๓ นก.) 
๔๐ (๑ นก.) 

๑๒๐ (๓ นก.) 
๔๐ (๑ นก.) 

๑๒๐ (๓ นก.) 
๔๐ (๑ นก.) 

๒๔๐ (๖ นก.) 
๖๐ (๑.๕ นก.) 

    สังคมศึกษา ฯ 
    ประวัติศาสตร์ 
    พระพุทธศาสนา 

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.) 

๒๔๐ (๖ นก.) 
๘๐ (๒ นก.) 

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

๔๐ (๑ นก.) ๔๐ (๑ นก.) ๔๐ (๑ นก.) ๖๐ (๑.๕ 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.) 
 กิจกรรมพัฒนาผูเ้รียน ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ ๓๖๐ 
รายวิชา / กิจกรรมที่
สถานศึกษาจัดเพิ่มเติม          
ตามความพร้อมและจุดเน้น   

๒๘๐ ชั่วโมง/ปี 
- คณิต-วิทย์ ๒,๐๔๐ชั่วโมง 
- ภาษา-คณิต-ศิลปะ  ๒,๐๔๐ ชั่วโมง 

รวมเวลาเรียนทั้งหมด ๑,๒๘๐ ชั่วโมง/ปี 
รวม ๓  ปี 

*คณิต-วิทย์  ๓,๗๒๐ ชั่วโมง 
*ศิลป์ท่ัวไป  ๓,๗๒๐ ชั่วโมง 

(ปรับปรุง 30 เมษายน 2561) 
 
 
 
 
 
 
 



 ๒๙ หลักสูตรสถานศึกษา  พุทธศักราช ๒๕๕๓  ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 

โรงเรียนช่องแคพิทยาคม ต าบลช่องแค  อ าเภอตาคลี  จังหวัดนครสวรรค์ 

โครงสร้างหลักสูตรโรงเรียนช่องแคพิทยาคม พ.ศ. ๒๕๕๓  ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐) 

 

ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี ๑ 
ภาคเรียนที่ ๑ ภาคเรียนที่ ๒ 

รหัสวิชา รายวิชา นก/ชม รหัสวิชา รายวิชา นก/ชม 
รายวิชาพ้ืนฐาน ๑๑/๔๔๐ รายวิชาพ้ืนฐาน ๑๑/๔๔๐ 

ท๒๑๑๐๑ ภาษาไทย๑ ๑.๕/๓ ท๒๑๑๐๒ ภาษาไทย๒ ๑.๕/๓ 
ว๒๑๑๐๑ 
ว๒๑๑๘๑ 

วิทยาศาสตร์๑ 
การออกแบบและเทคโนโลย๑ี 

๑.๕/๓ 
๐.๕/๑ 

ว๒๑๑๐๒ 
ว๒๑๑๘๒ 

วิทยาศาสตร์๒ 
วิทยาการค านวณ๑ 

๑.๕/๓ 
๐.๕/๑ 

ค๒๑๑๐๑ คณิตศาสตร์๑ ๑.๕/๓ ค๒๑๑๐๒ คณิตศาสตร์๒ ๑.๕/๓ 
ส๒๑๑๐๑ สังคมศึกษา๑ ๑.๐/๒ ส๒๑๑๐๔ สังคมศึกษา๑ ๑.๐/๒ 
ส๒๑๑๐๒ ประวัติศาสตร์๑ ๐.๕/๑ ส๒๑๑๐๕ ประวัติศาสตร์๒ ๐.๕/๑ 
ส๒๑๑๐๓ พระพุทธศาสนา๑ ๐.๕/๑ ส๒๑๑๐๖ พระพุทธศาสนา๒ ๐.๕/๑ 
พ๒๑๑๐๑ สุขศึกษา๑ ๐.๕/๑ พ๒๑๑๐๓ สุขศึกษา๒ ๐.๕/๑ 
พ๒๑๑๐๒ พลศึกษา๑ ๐.๕/๑ พ๒๑๑๐๔ พลศึกษา๒ ๐.๕/๑ 
ศ๒๑๑๐๑ ทัศนศิลป์๑ ๐.๕/๑ ศ๒๑๑๐๓ ทัศนศิลป์๒ ๐.๕/๑ 
ศ๒๑๑๐๒ ดนตร๑ี ๐.๕/๑ ศ๒๑๑๐๔ นาฏศิลป๑์ ๐.๕/๑ 
ง๒๑๑๐๓ การงานอาชีพ๑ ๐.๕/๑ ง๒๑๑๐๔ การงานอาชีพ๒ ๐.๕/๑ 
อ๒๑๑๐๑ ภาษาอังกฤษ๑ ๑.๕/๓ อ๒๑๑๐๒ ภาษาอังกฤษ๒ ๑.๕/๓ 

รายวิชาเพ่ิมเติม ๓.๕/๑๔๐ รายวิชาเพ่ิมเติม ๓.๕/๑๔๐ 
ว๒๐๒๘๑ คอมพิวเตอร์และหลักการใช้งาน ๑.๐/๒ ว๒๐๒๙๒ คอมพิวเตอร์และการจัดการข้อมูล ๑.๐/๒ 
ส๒๐๒๓๑ หน้าท่ีพลเมือง๑ ๐.๕/๑ ส๒๐๒๓๒ หน้าที่พลเมือง๒ ๐.๕๑ 
ศ๒๐๒๐๕ ดนตรไีทย๑ ๑.๐/๒ ท๒๐๒๐๔ อ่านคล่อง – เขียนคล่อง ๑.๐/๒ 
ว๒๐๒๐๑ วิทยาศาสตร์เพิ่มเติม๑ ๑.๐/๒ ค๒๐๒๐๑ คณิตศาสตร์เพิ่มเติม๑ ๑.๐/๒ 
      

รวม ๑๔.๕/๕๘๐ รวม ๑๔.๕/๕๘๐ 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ๖๐ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ๖๐ 

แนะแนว  (ก๒๑๙๐๑) ๒๐ แนะแนว  (ก๒๑๙๐๔) ๒๐ 
กิจกรรมนกัเรียน 
    -  ลกูเสือ-เนตรนารี-ยุวกาชาด/เพื่อสังคมฯ 
(ก๒๑๙๐๒) 
    -  ชุมนุม/ชมรม (ก๒๐๙๐....) 

 
๒๐ 
๒๐ 

กิจกรรมนกัเรียน 
   -  ลกูเสือ-เนตรนารี-ยุวกาชาด/เพื่อสังคมฯ 
(ก๒๑๙๐๕) 
   -  ชุมนุม/ชมรม   (ก๒๐๙๐.....) 

 
๒๐ 
๒๐ 

กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน๑์ 
(ก๒๑๙๐๓) 

๒๐   

รวมท้ังหมด ๑๔.๕/๖๔๐                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   รวมทั้งหมด ๑๔.๕/๖๔๐ 
(ปรับปรุง ๓๐ เมษายน ๒๕๖๑) 

 
 
 
 
 
 



 ๓๐ หลักสูตรสถานศึกษา  พุทธศักราช ๒๕๕๓  ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 

โรงเรียนช่องแคพิทยาคม ต าบลช่องแค  อ าเภอตาคลี  จังหวัดนครสวรรค์ 

โครงสร้างหลักสูตรโรงเรียนช่องแคพิทยาคม พ.ศ. ๒๕๕๓  ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐) 

 

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๒ 
ภาคเรียนที่ ๑ ภาคเรียนที่ ๒ 

รหัสวิชา รายวิชา นก/ชม รหัสวิชา รายวิชา นก/ชม 
รายวิชาพื้นฐาน ๑๑/๔๔๐ รายวิชาพื้นฐาน ๑๑/๔๔๐ 

ท๒๒๑๐๑ ภาษาไทย๓ ๑.๕/๓ ท๒๑๑๐๒ ภาษาไทย๔ ๑.๕/๓ 
ว๒๒๑๐๑ 
ว๒๒๑๘๑ 

วิทยาศาสตร์๓ 
การออกแบบและเทคโนโลย๒ี 

๑.๕/๓ 
๐.๕/๑ 

ว๒๑๑๐๓ 
ว๒๒๑๘๒ 

วิทยาศาสตร์๔ 
วิทยาการค านวณ๒ 

๑.๕/๓ 
๐.๕/๑ 

ค๒๒๑๐๑ คณิตศาสตร์๓ ๑.๕/๓ ค๒๑๑๐๒ คณิตศาสตร์๔ ๑.๕/๓ 
ส๒๒๑๐๑ สังคมศึกษา๓ ๑.๐/๒ ส๒๒๑๐๔ สังคมศึกษา๔ ๑.๐/๒ 
ส๒๒๑๐๒ ประวัติศาสตร์๓ ๐.๕/๑ ส๒๒๑๐๕ ประวัติศาสตร์๔ ๐.๕/๑ 
ส๒๒๑๐๓ พระพุทธศาสนา๓ ๐.๕/๑ ส๒๒๑๐๖ พระพุทธศาสนา๔ ๐.๕/๑ 
พ๒๒๑๐๑ สุขศึกษา๓ ๐.๕/๑ พ๒๑๑๐๓ สุขศึกษา๔ ๐.๕/๑ 
พ๒๒๑๐๒ พลศึกษา๓ ๐.๕/๑ พ๒๑๑๐๔ พลศึกษา๔ ๐.๕/๑ 
ศ๒๒๑๐๑ ทัศนศิลป์๓ ๐.๕/๑ ศ๒๑๑๐๓ ทัศนศิลป์๔ ๐.๕/๑ 
ศ๒๒๑๐๒ ดนตร๒ี ๐.๕/๑ ศ๒๑๑๐๔   นาฏศิลป๒์ ๐.๕/๑ 
ง๒๒๑๐๓ การงานอาชีพ๓ ๐.๕/๑ ง๒๑๑๐๔ การงานอาชีพ๔ ๐.๕/๑ 
อ๒๒๑๐๑ ภาษาอังกฤษ๓ ๑.๕/๓ อ๒๑๑๐๒ ภาษาอังกฤษ๔ ๑.๕/๓ 

รายวิชาเพ่ิมเติม ๓.๕/๑๔๐ รายวิชาเพ่ิมเติม ๓.๕/๑๔๐ 

ว๒๐๒๙๓ 
คอมพิวเตอร ์
กับการน าเสนอผลงาน 

๑.๐/๒ ว๒๐๒๙๔ 
คอมพิวเตอร์กับการค านวณ 
อิเล็กทรอนิกส ์

๑.๐/๒ 

ส๒๐๒๓๓ หน้าท่ีพลเมือง๓ ๐.๕/๑ ส๒๐๒๓๔ หน้าท่ีพลเมือง๔ ๐.๕/๑ 
ง๒๐๒๘๒ งานธุรกิจ ๑.๐/๒ ท๒๐๒๐๕ การเขียนเชิงสร้างสรรค ์ ๑.๐/๒ 
ง๒๐๒๔๔ การปลูกพืชและการขยายพันธ์ุพืช ๑.๐/๒ ศ๒๐๒๐๔ การวาดภาพระบายส ี ๑.๐/๒ 
      

รวม ๑๔.๕/๕๘๐ รวม ๑๔.๕/๕๘๐ 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ๖๐ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ๖๐ 

แนะแนว (๒๒๙๐๑) ๒๐ แนะแนว  (๒๒๙๐๔) ๒๐ 
กิจกรรมนกัเรียน 
   -  ลกูเสือ-เนตรนารี-ยุวกาชาด/เพือ่สังคมฯ 
(๒๒๙๐๒) 
   -  ชุมนุม/ชมรม (๒๐๒๙๐......) 

 
๒๐ 
๒๐ 

กิจกรรมนกัเรียน 
   -  ลกูเสือ-เนตรนารี-ยุวกาชาด/เพื่อสังคมฯ  
(๒๒๙๐๕) 
   -  ชุมนุม/ชมรม  (๒๐๒๙๐...) 

 
๒๐ 
๒๐ 

กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน๒์ 
(ก๒๒๙๐๓) 

๒๐   

รวมทั้งหมด ๑๔.๕/๖๔๐ รวมทั้งหมด ๑๔.๕/๖๔๐ 
(ปรับปรุง ๓๐ เมษายน ๒๕๖๑) 

 
 
 
 
 
 



 ๓๑ หลักสูตรสถานศึกษา  พุทธศักราช ๒๕๕๓  ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 

โรงเรียนช่องแคพิทยาคม ต าบลช่องแค  อ าเภอตาคลี  จังหวัดนครสวรรค์ 

โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนช่องแคพิทยาคม พ.ศ. ๒๕๕๓  ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐) 

 

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๓ 
ภาคเรียนที่ ๑ ภาคเรียนที่ ๒ 

รหัสวิชา รายวิชา นก/ชม รหัสวิชา รายวิชา นก/ชม 
รายวิชาพื้นฐาน ๑๑/๔๔๐ รายวิชาพื้นฐาน ๑๑/๔๔๐ 

ท๒๓๑๐๑ ภาษาไทย๕ ๑.๕/๓ ท๒๓๑๐๒ ภาษาไทย๖ ๑.๕/๓ 
ว๒๓๑๐๑ 
ว๒๓๑๘๑ 

วิทยาศาสตร์๕ 
การออกแบบและเทคโนโลย๓ี 

๑.๕/๓ 
๐.๕/๑ 

ว๒๓๑๐๓ 
ว๒๓๑๘๑ 

วิทยาศาสตร์๖ 
วิทยาการค านวณ๓ 

๑.๕/๓ 
๐.๕/๑ 

ค๒๓๑๐๑ คณิตศาสตร์๕ ๑.๕/๓ ค๒๓๑๐๒ คณิตศาสตร์๖ ๑.๕/๓ 
ส๒๓๑๐๑ สังคมศึกษา๕ ๑.๐/๒ ส๒๓๑๐๔ สังคมศึกษา ๖ ๑.๐/๒ 
ส๒๓๑๐๒ ประวัติศาสตร์๕ ๐.๕/๑ ส๒๓๑๐๕ ประวัติศาสตร์๖ ๐.๕/๑ 
ส๒๓๑๐๓ พระพุทธศาสนา๕ ๐.๕/๑ ส๒๓๑๐๖ พระพุทธศาสนา๖ ๐.๕/๑ 
พ๒๓๑๐๑ สุขศึกษา๕ ๐.๕/๑ พ๒๓๑๐๒ สุขศึกษา๖ ๐.๕/๑ 
พ๒๓๑๐๒ พลศึกษา๕ ๐.๕/๑ พ๒๓๑๐๔ พลศึกษา๖ ๐.๕/๑ 
ศ๒๓๑๐๑ ทัศนศิลป์๕ ๐.๕/๑ ศ๒๓๑๐๓ ทัศนศิลป์๖ ๐.๕/๑ 
ศ๒๓๑๐๒ ดนตร๓ี ๐.๕/๑ ศ๒๓๑๐๔ นาฏศิลป๓์ ๐.๕/๑ 
ง๒๓๑๐๓ การงานอาชีพ๕ ๐.๕/๑ ง๒๓๑๐๔ การงานอาชีพ๖ ๐.๕/๑ 
อ๒๓๑๐๑ ภาษาอังกฤษ๕ ๑.๕/๓ อ๒๓๑๐๒ ภาษาอังกฤษ๖ ๑.๕/๓ 

รายวิชาเพ่ิมเติม ๓.๕/๑๔๐ รายวิชาเพ่ิมเติม ๓.๕/๑๔๐ 
ว๒๐๒๙๕ คอมพิวเตอร์เพื่อการสื่อสาร ๑.๐/๒ ว๒๐๒๙๖ คอมพิวเตอร์เพื่องานสร้างสรรค ์ ๑.๐/๒ 
ส๒๐๒๓๕ หน้าท่ีพลเมือง๕ ๐.๕/๑ ส๒๐๒๓๖ หน้าท่ีพลเมือง๖ ๐.๕/๑ 
ง๒๐๒๘๓ เศรษฐศาสตรเ์บื้องต้น ๑.๐/๒ ง๒๐๒๔๓ การปลูกไม้ดอกไม้ประดับ ๑.๐/๒ 
ส๒๐๒๐๑ อาเซียนศึกษา ๑.๐/๒ ง๒๐๒๔๒ การประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุท้องถิ่น ๑.๐/๒ 
      

รวม ๑๔.๕/๕๘๐ รวม ๑๔.๕/๕๘๐ 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ๖๐ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ๖๐ 

แนะแนว (๒๓๙๐๑) ๒๐ แนะแนว  (๒๓๙๐๔) ๒๐ 
กิจกรรมนักเรียน 
   -  ลกูเสือ-เนตรนารี-ยุวกาชาด/เพื่อสังคมฯ  
(๒๓๙๐๒) 
   - ชุมนุม (๒๐๙๐...) 

 
๒๐ 
๒๐ 

กิจกรรมนักเรียน 
   -  ลกูเสือ-เนตรนารี-ยุวกาชาด/เพือ่สังคมฯ  
(๒๓๙๐๕) 
   -  ชุมุนุม (๒๐๙๐.....) 

 
๒๐ 
๒๐ 

กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน๓์ 
(ก๒๓๙๐๓) 

๒๐   

รวมทั้งหมด ๑๔.๕/๖๔๐ รวมทั้งหมด ๑๔.๕/๖๔๐ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(ปรับปรุง ๓๐ เมษายน ๒๕๖๑) 
 
 
 
 
 
 



 ๓๒ หลักสูตรสถานศึกษา  พุทธศักราช ๒๕๕๓  ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 

โรงเรียนช่องแคพิทยาคม ต าบลช่องแค  อ าเภอตาคลี  จังหวัดนครสวรรค์ 

โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนช่องแคพิทยาคม พ.ศ. ๒๕๕๓  ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐) 

โครงสร้าง วิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร ์
 

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๔ 
ภาคเรียนที่ ๑ ภาคเรียนที่ ๒ 

รหัสวิชา รายวิชา นก/ชม รหัสวิชา รายวิชา ชม/นก 
รายวิชาพื้นฐาน ๗.๐/๒๘๐ รายวิชาพื้นฐาน ๗.๐/๒๘๐ 

ท๓๑๑๐๑ ภาษาไทย๑ ๑.๐/๒ ท๓๑๑๐๒ ภาษาไทย๒ ๑.๐/๒ 
ว๓๑๑๐๑ 
 

วิทยาศาสตร์ชีวภาพ๑ ๑.๐/๒ 
 

ว๓๑๑๐๒ 
ว๓๑๑๘๑ 

วิทยาศาสตร์ชีวภาพ๒ 
วิทยาการค านวณและการ
ออกแบบเทคโนโลยี๑ 

๑.๐/๒ 
๐.๕/๑ 

ค๓๑๑๐๑ คณิตศาสตร์๑ ๑.๐/๒ ค๓๑๑๐๒ คณิตศาสตร์ ๒ ๑.๐/๒ 
ส๓๑๑๐๑ สังคมศึกษา๑ ๐.๕/๑ ส๓๑๑๐๔ สงัคมศึกษา ๒ ๐.๕/๑ 
ส๓๑๑๐๒ ประวัติศาสตร์๑ ๐.๕/๑ ส๓๑๑๐๕ ประวัติศาสตร์ ๒ ๐.๕/๑ 
ส๓๑๑๐๓ พระพุทธศาสนา๑ ๐.๕/๑ ส๓๑๑๐๖ พระพุทธศาสนา๒ ๐.๕/๑ 
พ๓๑๑๐๑ สุขศึกษาและพลศึกษา๑ ๐.๕/๑ พ๓๑๑๐๒ สุขศึกษาและพลศึกษา๒ ๐.๕/๑ 
ศ๓๑๑๐๑ ศิลปะ๑ ๐.๕/๑ ศ๓๑๑๐๒ ศิลปะ ๒ ๐.๕/๑ 
ง๓๑๑๐๓ การงานอาชีพ๑ ๐.๕/๑    
อ๓๑๑๐๑ ภาษาอังกฤษ๑ ๑.๐/๒ อ๓๑๑๐๒ ภาษาอังกฤษ๒ ๑.๐/๒ 

รายวิชาเพ่ิมเติม ๘.๕/๓๔๐ รายวิชาเพ่ิมเติม ๘.๕/๓๔๐ 
ว๓๐๒๙๑ การศึกษาหลักวิทยาการคอมพิวเตอร ์ ๑.๐/๒ อ๓๐๒๐๒ ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน๑ ๑.๐/๒ 
ว๓๐๒๐๑ ฟิสิกส๑์ ๑.๕/๓ ว๓๐๒๐๒ ฟิสิกส์ ๒ ๑.๕/๓ 
ว๓๐๒๒๑ เคมี ๑ ๑.๕/๓ ว๓๐๒๒๒ เคมี ๒ ๑.๕/๓ 
ว๓๐๒๔๑ ชีววิทยา ๑ ๑.๕/๓ ว๓๐๒๔๒ ชีววิทยา ๒ ๑.๕/๓ 
ว๓๐๒๖๑ โลก ดาราศาสตร์และอวกาศ๑ ๑.๐/๒ ว๓๐๒๖๒ โลก ดาราศาสตร์และอวกาศ๒ ๑.๐/๒ 
ค๓๐๒๐๑ คณิตศาสตร์เพิ่มเติม ๑ ๑.๕/๓ ค๓๐๒๐๒ คณิตศาสตร์เพิ่มเติม ๒ ๑.๕/๓ 
พ๓๐๒๐๑ กีฬา๑ ๐.๕/๑ พ๓๐๒๐๒ กีฬา๒ ๐.๕/๑ 
      

รวม ๑๕.๕/๖๒๐ รวม ๑๕.๕/๖๒๐ 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ๖๐ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ๖๐ 

แนะแนว  (ก๓๑๙๐๑) ๒๐ แนะแนว  (ก๓๑๙๐๓) ๒๐ 
กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์/ 
นักศึกษาวิชาทหาร (ก๓๒๙๐๒) 

๒๐ กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์/
นักศึกษาวิชาทหาร  (ก๓๒๙๐๔) 

๒๐ 

กิจกรรมนักเรียน 
   -  ชุมนุม/ชมรม  (ก๓๐๙๐...........) 

๒๐ กิจกรรมนักเรียน 
   -  ชุมนุม/ชมรม  (ก๓๐๙๐........) 

๒๐ 

รวมท้ังหมด ๑๕.๕/๖๘๐ รวมท้ังหมด ๑๕.๕/๖๘๐ 
(ปรับปรุง 30 เมษายน 2561) 

 
 
 
 
 
 



 ๓๓ หลักสูตรสถานศึกษา  พุทธศักราช ๒๕๕๓  ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 

โรงเรียนช่องแคพิทยาคม ต าบลช่องแค  อ าเภอตาคลี  จังหวัดนครสวรรค์ 

โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนช่องแคพิทยาคม พ.ศ. ๒๕๕๓  ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐) 

โครงสร้าง วิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร ์

ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี ๕ 
ภาคเรียนที่ ๑ ภาคเรียนที่ ๒ 

รหัสวิชา รายวิชา นก/ชม รหัสวิชา รายวิชา นก/ชม 
รายวิชาพ้ืนฐาน ๗.๐/๒๘๐ รายวิชาพ้ืนฐาน ๗.๐/๒๘๐ 

ท๓๒๑๐๑ ภาษาไทย๓ ๑.๐/๒ ท๓๒๑๐๒ ภาษาไทย๔ ๑.๐/๒ 
ว๓๒๑๐๑ 
 

วิทยาศาสตร์กายภาพ๑ 
 

๑.๐/๒ 
 

ว๓๒๑๐๓ 
ว๓๒๑๘๒ 

วิทยาศาสตร์กายภาพ๒ 
วิทยาการค านวณและ 
การแบบเทคโนโลย๒ี 

๑.๐/๒ 
๐.๕/๑ 

ค๓๒๑๐๑ คณิตศาสตร์๓ ๑.๐/๒ ค๓๒๑๐๒ คณิตศาสตร์๔ ๑.๐/๒ 
ส๓๒๑๐๑ สังคมศึกษา๓ ๐.๕/๑ ส๓๒๑๐๔ สังคมศึกษา ๔ ๐.๕/๑ 
ส๓๒๑๐๒ ประวัติศาสตร์๓ ๐.๕/๑ ส๓๒๑๐๕ ประวัติศาสตร์ ๔ ๐.๕/๑ 
ส๓๒๑๐๓ พระพุทธศาสนา๓ ๐.๕/๑ ส๓๒๑๐๖ พระพุทธศาสนา๔ ๐.๕/๑ 
พ๓๒๑๐๑ สุขศึกษาและพลศึกษา๓ ๐.๕/๑ พ๓๒๑๐๒ สุขศึกษาและพลศึกษา๔ ๐.๕/๑ 
ศ๓๒๑๐๑ ศิลปะ๓ ๐.๕/๑ ศ๓๒๑๐๒ ศิลปะ๔ ๐.๕/๑ 
ง๓๒๑๐๓ การงานอาชีพ๒ ๐.๕/๑    
อ๓๒๑๐๑ ภาษาอังกฤษ๓ ๑.๐/๒ อ๓๒๑๐๒ ภาษาอังกฤษ๔ ๑.๐/๒ 

รายวิชาเพ่ิมเติม ๙.๐/๓๖๐ รายวิชาเพ่ิมเติม ๙.๐/๓๖๐ 
ว๓๐๒๙๓ การสร้างงานน าเสนอด้วยคอมพิวเตอร์ ๑.๐/๒ อ๓๐๒๐๒ ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน๒ ๑.๐/๒ 
ว๓๐๒๐๓ ฟิสิกส๓์ ๑.๕/๓ ว๓๐๒๐๔ ฟิสิกส๔์ ๑.๕/๓ 
ว๓๐๒๒๓ เคมี๓ ๑.๕/๓ ว๓๐๒๒๔ เคมี๔ ๑.๕/๓ 
ว๓๐๒๔๓ ชีววิทยา ๓ ๑.๕/๓ ว๓๐๒๔๔ ชีววิทยา๔ ๑.๕/๓ 
ว๓๐๒๖๓ โลก ดาราศาสตร์ และอวกาศ๓ ๑.๐/๒ ว๓๐๒๖๔ โลก ดาราศาสตร์ และ อวกาศ๔ ๑.๐/๒ 
ค๓๐๒๐๓ คณิตศาสตร์เพิ่มเติม๓ ๑.๕/๓ ค๓๐๒๐๔ คณิตศาสตร์เพิ่มเติม๔ ๑.๕/๓ 
ส๓๐๒๓๑ หน้าท่ีพลเมือง๑ ๐.๕/๑ ส๓๐๒๓๒ หน้าท่ีพลเมือง๒ ๐.๕/๑ 

พ๓๐๒๐๓ กีฬา๓ ๐.๕/๑ พ๓๐๒๐๔ กีฬา๔ ๐.๕/๑ 
รวม ๑๖.๐/๖๔๐ รวม ๑๖.๐/๖๔๐ 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ๖๐ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ๖๐ 

แนะแนว  (ก๓๒๙๐๑) ๒๐ แนะแนว  (ก๓๒๙๐๓) ๒๐ 
กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์/ 
นักศึกษาวิชาทหาร (ก๓๒๙๐๒) 

๒๐ กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์/
นักศึกษาวิชาทหาร  (ก๓๒๙๐๔) 

๒๐ 

กิจกรรมนักเรียน 
   -  ชุมนุม/ชมรม  (ก๓๐๙๐.....) 

๒๐ กิจกรรมนักเรียน 
   - ชุมนุม/ชมรม  (ก๓๐๙๐......) 

๒๐ 

รวมท้ังหมด ๑๖.๐/๗๐๐ รวมท้ังหมด ๑๖.๐/๗๐๐ 
(ปรับปรุง ๓๐ เมษายน ๒๕๖๑) 

 
 
 
 
 
 



 ๓๔ หลักสูตรสถานศึกษา  พุทธศักราช ๒๕๕๓  ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 

โรงเรียนช่องแคพิทยาคม ต าบลช่องแค  อ าเภอตาคลี  จังหวัดนครสวรรค์ 

โครงสร้างหลักสูตรโรงเรียนช่องแคพิทยาคม พ.ศ. ๒๕๕๓  ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐) 

โครงสร้าง วิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร ์
ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี ๖ 

ภาคเรียนที่ ๑ ภาคเรียนที่ ๒ 
รหัสวิชา รายวิชา นก/ชม รหัสวิชา รายวิชา นก/ชม 

รายวิชาพ้ืนฐาน ๖.๕/๒๖๐ รายวิชาพ้ืนฐาน ๖.๕/๒๖๐ 
ท๓๓๑๐๑ ภาษาไทย๕ ๑.๐/๒ ท๓๓๑๐๒ ภาษาไทย๖ ๑.๐/๒ 
ค๓๓๑๐๑ คณิตศาสตร์๕ ๑.๐/๒ ค๓๓๑๐๒ คณิตศาสตร์๖ ๑.๐/๒ 
ว๓๓๑๐๑ 
 

วิทยาศาสตร์โลกและอวกาศ๑ 
 

๑.๐/๒ 
๐.๕/๑ 

ว๓๓๑๐๓ 
ว๓๓๑๘๑ 

วิทยาศาสตร์โลกและอวกาศ๒ 
วิทยาการค านวณและ 
การออกแบบเทคโนโลย๓ี 

๑.๐/๒ 
๐.๕/๑ 

ส๓๓๑๐๑ สังคมศึกษา ๕ ๐.๕/๑ ส๓๓๑๐๓ สังคมศึกษา๖ ๐.๕/๑ 
ส๓๓๑๐๒ พระพุทธศาสนา๕ ๐.๕/๑ ส๓๓๑๐๔ พระพุทธศาสนา๖ ๐.๕/๑ 
พ๓๓๑๐๑ สุขศึกษาและพลศึกษา๓ ๐.๕/๑ พ๓๓๑๐๒ สุขศึกษาและพลศึกษา๔ ๐.๕/๑ 
ศ๓๓๑๐๑ ศิลปะ๕ ๐.๕/๑ ศ๓๓๑๐๒ ศิลปะ ๖ ๐.๕/๑ 
ง๓๓๑๐๓ การงานอาชีพ๓ ๐.๕/๑    
อ๓๓๑๐๑ ภาษาอังกฤษ๕ ๑.๐/๒ อ๓๓๑๐๒ ภาษาอังกฤษ๖ ๑.๐/๒ 

รายวิชาเพ่ิมเติม ๙.๐/๓๖๐ รายวิชาเพ่ิมเติม ๙.๐/๓๖๐ 

ว๓๐๒๙๕ การติดต่อสื่อสารและเครือข่ายคอมพิวเตอร ์ ๑.๐/๒ อ๓๐๒๐๖ ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน๓ ๑.๐/๒ 
ว๓๐๒๐๕ ฟิสิกส๕์ ๑.๕/๓ ว๓๐๒๐๖ ฟิสิกส๖์ ๑.๕/๓ 
ว๓๐๒๒๕ เคมี๕ ๑.๕/๓ ว๓๐๒๒๖ เคมี๖ ๑.๕/๓ 
ว๓๐๒๔๕ ชีววิทยา๕ ๑.๕/๓ ว๓๐๒๔๖ ชีววิทยา๖ ๑.๕/๓ 
ค๓๐๒๐๑ คณิตศาสตร์เพิ่มเติม๕ ๑.๕/๓ ค๓๐๒๐๒ คณิตศาสตร์เพิ่มเติม๖ ๑.๕/๓ 
ว๓๐๒๖๕ โลก ดาราศาสตร์ และ อวกาศ๕ ๑.๐/๒ ว๓๐๒๖๖ โลก ดาราศาสตร์ และอวกาศ๖ ๑.๐/๒ 
ส๓๐๒๓๓ หน้าท่ีพลเมือง๓ ๐.๕/๑ ส๓๐๒๓๔ หน้าท่ีพลเมือง๔ ๐.๕/๑ 
พ๓๐๒๐๕ กีฬา๕ ๐.๕/๑ พ๓๐๒๐๖ กีฬา๖ ๐.๕/๑ 

รวม ๑๕.๕/๖๒๐ รวม ๑๕.๕/๖๒๐ 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ๖๐ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ๖๐ 

แนะแนว   (ก๓๓๙๐๑) ๒๐ แนะแนว  (ก๓๓๙๐๑) ๒๐ 
กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ 
(ก๓๓๙๐๒) 

๒๐ กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ 
(ก๓๓๙๐๔) 

๒๐ 

กิจกรรมนักเรียน 
   -  ชุมนุม/ชมรม  (ก๓๓๙๒......) 

๒๐ กิจกรรมนักเรียน 
   -  ชุมนุม/ชมรม  (ก๓๓๙๒......) 

๒๐ 

รวมท้ังหมด ๑๕.๕/๖๘๐ รวมท้ังหมด ๑๕.๕/๖๘๐ 
(ปรับปรุง ๓๐ เมษายน ๒๕๖๑) 

 
 
 
 
 
 



 ๓๕ หลักสูตรสถานศึกษา  พุทธศักราช ๒๕๕๓  ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 

โรงเรียนช่องแคพิทยาคม ต าบลช่องแค  อ าเภอตาคลี  จังหวัดนครสวรรค์ 

โครงสร้างหลักสูตรโรงเรียนช่องแคพิทยาคม พ.ศ. ๒๕๕๓  ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐) 

โครงสร้าง ศิลป์-ทั่วไป 
ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี ๔ 

ภาคเรียนที่ ๑ ภาคเรียนที่ ๒ 
รหัสวิชา รายวิชา นก/ชม รหัสวิชา รายวิชา นก/ชม 

รายวิชาพ้ืนฐาน ๗.๐/๒๘๐ รายวิชาพ้ืนฐาน ๗.๐/๒๘๐ 
ท๓๑๑๐๑ ภาษาไทย๑ ๑.๐/๒ ท๓๑๑๐๒ ภาษาไทย๒       ๑.๐/๒ 
ว๓๑๑๐๑ 
 

วิทยาศาสตร์ชีวภาพ๑ 
 

๑.๐/๒ 
 

ว๓๑๑๐๒ 
ว๓๑๑๘๑ 

วิทยาศาสตร์ชีวภาพ๒ 
วิทยาการค านวณและ 
การออกแบบเทคโนโลย๑ี 

๑.๐/๒ 
๐.๕/๑ 

ค๓๑๑๐๑ คณิตศาสตร์๑ ๑.๐/๒ ค๓๑๑๐๒ คณิตศาสตร์๒ ๑.๐/๒ 
ส๓๑๑๐๑ สังคมศึกษา ๑ ๐.๕/๑ ส๓๑๑๐๔ สังคมศึกษา ๒ ๐.๕/๑ 
ส๓๑๑๐๒ ประวัติศาสตร์๑ ๐.๕/๑ ส๓๑๑๐๕ ประวัติศาสตร์๒ ๐.๕/๑ 
ส๓๑๑๐๓ พระพุทธศาสนา๑ ๐.๕/๑ ส๓๑๑๐๖ พระพุทธศาสนา๒ ๐.๕/๑ 
พ๓๑๑๐๑ สุขศึกษา๑ ๐.๕/๑ พ๓๑๑๐๒ สุขศึกษา๒ ๐.๕/๑ 
ศ๓๑๑๐๑ ศิลปะ๑ ๐.๕/๑ ศ๓๑๑๐๒ ศิลปะ๒ ๐.๕/๑ 
ง๓๑๑๐๓ การงานอาชีพฯ๑ ๐.๕/๑    
อ๓๑๑๐๑ ภาษาอังกฤษ๑ ๑.๐/๒ อ๓๑๑๐๒ ภาษาอังกฤษ๒ ๑.๐/๒ 

รายวิชาเพ่ิมเติม ๘.๕/๓๔๐ รายวิชาเพ่ิมเติม ๘.๕/๓๔๐ 
อ๓๐๒๐๑ ภาษาอังกฤษฟัง-พูด๑ ๑.๐/๒ อ๓๐๒๐๒ ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน๑ ๑.๐/๒ 
ท๓๐๒๑๕ ภาษาไทยกับการศึกษาค้นคว้า1 ๑.๐/๒ ท๓๐๒๑๔ การพัฒนาการเขียน๒ ๑.๐/๑ 
ว๓๐๒๙๑ การศึกษาหลักวิทยาการ

คอมพิวเตอร ์
๑.๐/๒ ว๓๐๒๙๒ การจัดการสารสนเทศ 

ด้วยคอมพิวเตอร ์
๑.๐/๒ 

ง๓๐๒๐๘ บัญชีเบื้องต้น1 ๒.๐/๔ ว๓๐๒๙๙ การสร้างสื่อสิ่งพิมพ์ด้วยคอมพิวเตอร์ ๒.๐/๔ 
พ๓๐๒๐๑ กีฬา๑ ๐.๕/๑ พ๓๐๒๐๒ กีฬา๒ ๐.๕/๑ 
ส๓๐๒๐๔ อาเซียนศึกษา ๑.๐/๒ ส๓๐๒๐๓ การปกครองท้องถิ่นของไทย ๑.๐/๒ 
ง๓๐๒๑๖ การปลูกกล้าไม ้ ๑.๐/๒ ง๓๐๒๔๓ การปลูกพืชเศรษฐกิจ๑ ๑.๐/๒ 
ศ๓๐๒๑๐ ดนตรไีทย1 ๑.๐/๒ ว๓๐๒๘๑ พลังงานและสิ่งแวดล้อม ๑.๐/๒ 
      

รวม ๑๕.๕/๖๒๐ รวม ๑๕.๕/๖๒๐ 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ๖๐ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ๖๐ 

แนะแนว  (ก๓๑๙๐๑) ๒๐ แนะแนว  (ก๓๑๙๐๓) ๒๐ 
กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์/นักศึกษา
วิชาทหาร  (ก๓๑๙๐๒) 

๒๐ กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์/
นักศึกษาวิชาทหาร  (ก๓๑๙๐๔) 

๒๐ 

กิจกรรมนักเรียน -  ชุมนุม/ชมรม  (ก๓๐๙๐.....) ๒๐ กิจกรรมนักเรียน  - ชุมนุม/ชมรม  (ก๓๐๙๐......) ๒๐ 
รวมท้ังสิ้น ๑๕.๕/๖๒๐ รวมท้ังสิ้น ๑๕.๕/๖๘๐ 

(ปรับปรุง ๓๐ เมษายน ๒๕๖๑) 
 
 
 
 
 
 



 ๓๖ หลักสูตรสถานศึกษา  พุทธศักราช ๒๕๕๓  ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 

โรงเรียนช่องแคพิทยาคม ต าบลช่องแค  อ าเภอตาคลี  จังหวัดนครสวรรค์ 

โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนช่องแคพิทยาคม พ.ศ. ๒๕๕๓  ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐) 

โครงสร้าง ศิลป์-ทั่วไป 
ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี ๕ 

ภาคเรียนที่ ๑ ภาคเรียนที่ ๒ 
รหัสวิชา รายวิชา นก/ชม รหัสวิชา รายวิชา นก/ชม 

รายวิชาพ้ืนฐาน ๗.๐/๒๘๐ รายวิชาพ้ืนฐาน ๗.๐/๒๘๐ 
ท๓๒๑๐๑ ภาษาไทย๓ ๑.๐/๒ ท๓๒๑๐๒ ภาษาไทย๔       ๑.๐/๒ 
ว๓๒๑๐๑ วิทยาศาสตร์กายภาพ๑ ๑.๐/๒ ว๓๒๑๐๓ วิทยาศาสตร์กายภาพ๒ ๑.๐/๒ 

 
 

  ว๓๒๑๘๑ วิทยาการค านวณและการออกแบบ
เทคโนโลยี๒ 

๐.๕/๑ 

ค๓๒๑๐๑ คณิตศาสตร์๓ ๑.๐/๒ ค๓๒๑๐๒ คณิตศาสตร์๔ ๑.๐/๒ 
ส๓๒๑๐๑ สังคมศึกษา ๓ ๐.๕/๑ ส๓๒๑๐๔ สังคมศึกษา ๔ ๐.๕/๑ 
ส๓๒๑๐๒ ประวัติศาสตร์๓ ๐.๕/๑ ส๓๒๑๐๕ ประวัติศาสตร์๔ ๐.๕/๑ 
ส๓๒๑๐๓ พระพุทธศาสนา๓ ๐.๕/๑ ส๓๒๑๐๖ ประวัติศาสตร์๔ ๐.๕/๑ 
พ๓๒๑๐๑ สุขศึกษาและพลศึกษา๓ ๐.๕/๑ พ๓๒๑๐๒ สุขศึกษาและพลศึกษา๔ ๐.๕/๑ 
ศ๓๒๑๐๑ ศิลปะ๓ ๐.๕/๑ ศ๓๒๑๐๒ ศิลปะ๔ ๐.๕/๑ 
ง๓๒๑๐๓ การงานอาชีพ๒ ๐.๕/๑    
อ๓๒๑๐๑ ภาษาอังกฤษ๓ ๑.๐/๒ อ๓๒๑๐๒ ภาษาอังกฤษ๔ ๑.๐/๒ 

รายวิชาเพิ่มเติม ๙.๐/๓๖๐ รายวิชาเพิ่มเติม ๙.๐/๓๖๐ 
อ๓๐๒๐๓ ภาษาอังกฤษฟัง-พูด๒ ๑.๐/๒ อ๓๐๒๐๔ ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน๒ ๑.๐/๒ 
ว๓๐๒๙๓ การสร้างงานน าเสนอด้วยคอมพิวเตอร์ ๑.๐/๒ ว๓๐๒๙๔ การค านวณและตรรกะทางคอมพิวเตอร์ ๑.๐/๒ 
ง๓๐๒๐๙ ความรู้เกี่ยวกับอาชีพ ๑.๐/๒ ง๓๐๒๐๔ โครงงานอาชีพเพื่อท้องถิ่น ๑.๕/๓ 
พ๓๐๒๐๓ กีฬา๓ ๐.๕/๑ พ๓๐๒๐๔ กีฬา๔ ๐.๕/๑ 
ง๓๐๒๒๙ การค้าปลีกและการค้าส่ง ๑.๐/๒ ง๓๐๒๑๕ การเลี้ยงสัตว์เศรษฐกิจ ๑.๐/๒ 
ท๓๐๒๑๖ อ่านคล่อง-เขียนคล่อง ๑.๐/๒ ท๓๐๒๑๓ การอ่านและการพิจารณาวรรณกรรม ๑.๐/๒ 
ง๓๐๒๑๑ มารยาทและการสมาคม ๑.๐/๒ ง๓๐๒๑๔ การขาย๑ ๑.๕/๓ 
ส๓๐๒๓๑ หน้าท่ีพลเมือง๑ ๐.๕/๑ ส๓๐๒๓๒ หน้าท่ีพลเมือง๒ ๐.๕/๑ 
ส๓๐๒๐๗ กฎหมายน่ารู้ ๑.๐/๒ ท๓๐๒๐๗ ภาษาสืบสานนาฏการท้องถิ่น ๑.๐/๒ 
ง๓๐๒๑๓ การเป็นผู้ประกอบการ ๑.๐/๒    

รวม ๑๖.๐/๖๔๐ รวม ๑๖.๐/๖๔๐ 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ๖๐ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ๖๐ 

แนะแนว  (ก๓๒๙๐๑) ๒๐ แนะแนว  (ก๓๒๙๐๓) ๒๐ 
กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์/นักศึกษา    
วิชาทหาร  (ก๓๒๙๐๒) 

๒๐ กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์/นักศึกษา  
วิชาทหาร  (ก๓๒๙๐๔) 

๒๐ 

กิจกรรมนักเรียน 
      - ชุมนุม/ชมรม  (ก๓๐๙๐......) 

๒๐ กิจกรรมนักเรียน 
     - ชุมนุม/ชมรม  (ก๓๐๙๐......) 

๒๐ 

รวม ๑๖.๐/๗๐๐ รวม ๑๖.๐/๗๐๐ 
 

(ปรับปรุง ๓๐ เมษายน ๒๕๖๑) 
 
 
 
 
 
 



 ๓๗ หลักสูตรสถานศึกษา  พุทธศักราช ๒๕๕๓  ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 

โรงเรียนช่องแคพิทยาคม ต าบลช่องแค  อ าเภอตาคลี  จังหวัดนครสวรรค์ 

โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนช่องแคพิทยาคม พ.ศ. ๒๕๕๓  ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐) 

โครงสร้าง ศิลป์-ทั่วไป 
ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี ๖ 

ภาคเรียนที่ ๑ ภาคเรียนที่ ๒ 
รหัสวิชา รายวิชา นก/ชม รหัสวิชา รายวิชา นก/ชม 

รายวิชาพ้ืนฐาน ๖.๕/๒๖๐ รายวิชาพ้ืนฐาน ๖.๕/๒๖๐ 
ท๓๓๑๐๑ ภาษาไทย๕ ๑.๐/๒ ท๓๓๑๐๒ ภาษาไทย๖       ๑.๐/๒ 
ว๓๓๑๐๑ 
 

วิทยาศาสตร์โลกและอวกาศ๑ 
 

๑.๐/๒ 
 

ว๓๓๑๐๓ 
ว๓๓๑๘๑ 

วิทยาศาสตร์โลกและอวกาศ๒ 
วิทยาการค านวณและการ
ออกแบบเทคโนโลยี๓ 

๑.๐/๒ 
๐.๕/๑ 

ค๓๓๑๐๑ คณิตศาสตร์๕ ๑.๐/๒ ค๓๓๑๐๒ คณิตศาสตร์๖ ๑.๐/๒ 
ส๓๓๑๐๑ สังคมศึกษา ๕ ๐.๕/๑ ส๓๓๑๐๓ สังคมศึกษา ๖ ๐.๕/๑ 
ส๓๓๑๐๒ พระพุทธศาสนา๕ ๐.๕/๑ ส๓๓๑๐๔ พระพุทธศาสนา๖ ๐.๕/๑ 
พ๓๓๑๐๑ สุขศึกษาและพลศึกษา๕ ๐.๕/๑ พ๓๓๑๐๒ สุขศึกษาและพลศึกษา๖ ๐.๕/๑ 
ศ๓๓๑๐๑ ศิลปะ๕ ๐.๕/๑ ศ๓๓๑๐๒ ศิลปะ๖ ๐.๕/๑ 
ง๓๓๑๐๓ การงานอาชีพ๓ ๐.๕/๑    
อ๓๓๑๐๑ ภาษาอังกฤษ๕ ๑.๐/๒ อ๓๓๑๐๒ ภาษาอังกฤษ๖ ๑.๐/๒ 

รายวิชาเพิ่มเติม ๙.๐/๓๖๐ รายวิชาเพิ่มเติม ๙.๐/๓๖๐ 
อ๓๐๒๐๕ ภาษาอังกฤษฟัง-พูด๓ ๑.๐/๒ อ๓๐๒๐๖ ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน๓ ๑.๐/๒ 
ท๓๐๒๑๙ วรรณคดีมรดก ๑.๐/๒ ท๓๐๒๑๗ การแต่งค าประพันธ์ขั้นสูง ๑.๐/๒ 
ท๓๐๒๑๐ วิเคราะห์ภาษาไทยใน O-NET๑ ๑.๐/๒ ท๓๐๒๑๘ การพัฒนาทักษะการพูดขั้นสูง ๑.๐/๒ 
ว๓๐๒๙๕ การติดต่อสื่อสารและเครือข่าย

คอมพิวเตอร์ 
๑.๐/๒ ว๓๐๒๙๖ การออกแบบงานสร้างด้วย

คอมพิวเตอร์ 
๑.๐/๒ 

พ๓๐๒๐๕ กีฬา๕ ๐.๕/๑ พ๓๐๒๐๖ กีฬา๖ ๐.๕/๑ 
ส๓๐๒๓๓ หน้าท่ีพลเมือง๓ ๐.๕/๑ ส๓๐๒๓๔ หน้าท่ีพลเมือง๔ ๐.๕/๑ 
ส๓๐๒๐๖ โลกศึกษา ๑.๐/๒ ง๓๐๒๔๗ การปลูกพืชสมุนไพร ๑.๐/๒ 
ส๓๐๒๐๗ วัฒนธรรมท้องถิ่น ๑.๐/๒ ส๓๐๒๐๑ โครงงานคุณธรรม ๑.๐/๒ 
ง๓๐๒๐๖ ข้าวกับวิถีไทย ๑.๐/๒ ศ๓๐๒๑๐ การสร้างสรรค์ผลงานทางศิลปะ ๑.๐/๒ 
ง๓๐๒๑๗ การปลูกพืชเศรษฐกิจ๑ ๑.๐/๒ ง๓๐๒๑๘ การปลูกพืชเศรษฐกิจ๒ ๑.๐/๒ 

รวม ๑๕.๕/๖๒๐ รวม ๑๕.๕/๖๒๐ 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ๖๐ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ๖๐ 

แนะแนว  (ก๓๓๙๐๑) ๒๐ แนะแนว  (ก๓๓๙๐๓) ๒๐ 
กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์/นักศึกษาวิชา
ทหาร  (ก๓๓๙๐๒) 

๒๐ กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์/นักศึกษา
วิชาทหาร  (ก๓๓๙๐๔) 

๒๐ 

กิจกรรมนักเรียน 
   -  ชุมนุม/ชมรม  (๓๐๙๐....) 

๒๐ กิจกรรมนักเรียน 
   -  ชุมนุม/ชมรม  (ก๓๐๙๐...) 

๒๐ 

รวม ๑๕.๕/๖๘๐ รวม ๑๕.๕/๖๘๐ 
(ปรับปรุง ๓๐ เมษายน ๒๕๖๑) 


