
โครงสร้างเวลาเรียน ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช  2551 
( ฉบับปรับปรุง 2560) ปีการศึกษา 2561 

โรงเรียนพระสุธรรมยานเถระวิทยา  อ าเภอ  เมือง  จังหวัด  อุทัยธานี 
ระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนต้นและระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย 

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้  
/ กจิกรรม 

เวลาเรียน 

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

ม. 1 ม. 2 ม.3 ม. 4 ม. 5 ม. 6 

 กลุ่มสาระการเรียนรู้  

ภาษาไทย 
120  

(3 นก.) 
120 

(3 นก.) 
120 

(3 นก.) 
80 

(2 นก.) 
80  

(2 นก.) 
80  

(2 นก.) 

คณิตศาสตร์ 
120  

(3 นก.) 
120  

(3 นก.) 
120  

(3 นก.) 
80  

(2 นก.) 
80  

(2 นก.) 
80  

(2 นก.) 

วิทยาศาสตร์ 
120  

(3 นก.) 
120  

(3 นก.) 
120  

(3 นก.) 
240 

(6 นก.) 
- - 

สังคมศึกษา ศาสนา และ
วฒันธรรม 
-  ประวติัศาสตร์  
- ศาสนา หนา้ท่ีฯ ภูมิฯ เศรษฐฯ 

160  
(4 นก.) 

- 40(1.0นก.) 
120(3.0นก.) 

160  
       (4 นก.) 
- 40(1.0นก.) 
120(3.0นก.) 

160  
(4 นก.) 
-40(1) 
120(3.) 

120  
(3 นก.) 

- 40(1.0นก.) 
-80(2.0นก.) 

120  
(3 นก.) 

- 40(1.0นก.) 
80(2.0นก.) 

80  
(2 นก.) 

- 
80(2.0นก.) 

สุขศึกษาและพลศึกษา 
80  

(2 นก.) 
80  

(2 นก.) 
80  

(2 นก.) 
40  

(1 นก.) 
40  

(1 นก.) 
40  

(1 นก.) 

ศิลปะ 
80  

(2 นก.) 
80  

(2 นก.) 
80  

(2 นก.) 
40  

(1 นก.) 
40  

(1 นก.) 
40 

(1 นก.) 

การงานอาชีพและ
เทคโนโลย ี

80  
(2 นก.) 

80  
(2 นก.) 

80  
(2 นก.) 

40  
(1 นก.) 

40  
(1 นก.) 

40  
(1 นก.) 

ภาษาต่างประเทศ 
120  

(3 นก.) 
120  

(3 นก.) 
120  

(3 นก.) 
80  

(2 นก.) 
80  

(2 นก.) 
80 

(2 นก.) 

รวมเวลาเรียน (พื้นฐาน) 
880 

(22 นก.) 
880 

(22 นก.) 
880 

(22 นก.) 
720 

(18 นก.) 
480 

 (12 นก.) 
440 

(11 นก.) 

 กจิกรรมพฒันาผู้เรียน 120 120 120 120 120 120 

รายวิชา / กิจกรรมที่
สถานศึกษาจัดเพิม่เติมตาม
ความพร้อมและจุดเน้น   

       200 
    (5 นก.) 
ไม่เกิน200/ปี 

        200 
(5 นก.) 

ไม่เกิน200/ปี 

       200 
   (5 นก.) 
ไม่เกิน200/ปี 

สายวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ = 1,880 ชม.  
สายศิลป์ - ภาษา  = 1,980  ชม.  
(ไม่นอ้ยกว่า  1,600  ชัว่โมง) 



กลุ่มสาระการเรียนรู้  
/ กจิกรรม 

เวลาเรียน 

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

ม. 1 ม.2 ม. 3 ม.4 ม. 5 ม.6 

 
รวมเวลาเรียนท้ังหมด 
 
 

ปีละ 
ไม่เกิน1,200 

 
 
 

ปีละ 
ไม่เกิน1,200 

 
 
 

 ปีละ 
ไม่เกิน1,200 

 
 
 

สายวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์  
 รวม3ปี= 3,880 ชม. 
สายศิลป์ – คณิตศาสตร์ 
 รวม 3 ปี  =  3,600 ชม. 
รวม  3 ปี  ไม่น้อยกว่า 3,600  ช่ัวโมง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



โครงสร้างหลกัสูตรสถานศึกษา  ระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น 
ตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช  2551 ( ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) 
โรงเรียนพระสุธรรมยานเถระวิทยา  อ าเภอเมือง จังหวัดอุทัยธานี ( พุทธศักราช  2561 ) 

ช้ันมัธยมศึกษาปีที่  1  (ภาคเรียนที่ 1) ช้ันมัธยมศึกษาปีที่  1  (ภาคเรียนที่ 2) 

รายวิชา/กิจกรรม 
เวลาเรียน 

(หน่วยกิต/ชม.) 
รายวิชา/กิจกรรม 

เวลาเรียน 
(หน่วยกิต/ชม.) 

รายวิชาพื้นฐาน 11.0 (440) รายวิชาพื้นฐาน 11.0 (440) 
ท21101 ภาษาไทย 1.5 (60) ท21102 ภาษาไทย   1.5 (60) 
ค21101 คณิตศาสตร์ 1.5 (60) ค21102 คณิตศาสตร์   1.5 (60) 
ว21101 วิทยาศาสตร์ 1.5 (60) ว21102 วิทยาศาสตร์  1.5 (60) 
ว21103 วิทยาการค านวณ 0.5(20) ว21104 การออกแบบเทคโนโลยี 0.5(20) 
ส21101 สังคมศึกษา ฯ1 

พระพุทธ+ภูมิศาสตร์  
1.5 (60) ส21103 สังคมศึกษาฯ2 

หนา้ท่ีพลเมือง+ เศรษฐศาสตร์ 
1.5 (60) 

ส21102 ประวติัศาสตร์ 1 0.5 (20) ส21104 ประวติัศาสตร์ 2 0.5 (20) 
พ21101 สุขศึกษา   0.5 (20) พ21103 สุขศึกษา  0.5 (20) 
พ21102 พลศึกษา(ปิงปอง) 0.5 (20) พ21104 พลศึกษา(ฟุตซอล) 0.5 (20) 
ศ21101 ทศันศิลป์ 0.5 (20) ศ21102 นาฏศิลป์ 0.5 (20) 
ศ21103 ดนตรีไทย 0.5 (20) ศ21104 ดนตรีสากล 0.5 (20) 
ง21101 การงานอาชีพ 1 0.5 (20) ง21102 การงานอาชีพ 2 0.5 (20) 
อ21101 ภาษาองักฤษ 1.5 (60) อ21102 ภาษาองักฤษ   1.5 (60) 
      
รายวิชาเพิม่เติม 2.5 (100) รายวิชาเพิม่เติม 2.5 (100) 
ค21201 คณิตศาสตร์เพ่ิมเติม1 1.0 (40) ค21202 คณิตศาสตร์เพ่ิมเติม2 1.0 (40) 
ส21231 หนา้ท่ีพลเมือง1 0.5 (20) ส21232 หนา้ท่ีพลเมือง2 0.5 (20) 
อ21201 ภาษาองักฤษเพ่ิมเติม1 0.5 (20) อ21202 ภาษาองักฤษเพ่ิมเติม2 0.5 (20) 
จ21201 ภาษาจีน 1 0.5 (20) จ21202 ภาษาจีน  2 0.5 (20) 
      
กิจกรรมพฒันาผู้เรียน (60) กิจกรรมพฒันาผู้เรียน (60) 
-กิจกรรมแนะแนว 20 -กิจกรรมแนะแนว 20 
- กิจกรรมผูบ้  าเพญ็ประโยชน ์ 15 - กิจกรรมผูบ้  าเพญ็ประโยชน ์ 15 
-ชุมนุม 15 -ชุมนุม 15 
-กิจกรรมเพื่อสังคมและ
สาธารณประโยชน์ 

10 -กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน ์ 10 

รวมเวลาเรียนท้ังส้ิน 600 รวมเวลาเรียนท้ังส้ิน 600 

 



โครงสร้างหลกัสูตรสถานศึกษา  ระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น 
ตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช  2551 ( ฉบับปรับปรุง 2560) 
โรงเรียนพระสุธรรมยานเถระวิทยา  อ าเภอเมือง จังหวัดอุทัยธานี( พุทธศักราช  2561 ) 

ช้ันมัธยมศึกษาปีที่  2  (ภาคเรียนที่ 1) ช้ันมัธยมศึกษาปีที่  2  (ภาคเรียนที่ 2) 

รายวิชา/กิจกรรม 
เวลาเรียน 

(หน่วยกิต/ชม.) 
รายวิชา/กิจกรรม 

เวลาเรียน 
(หน่วยกิต/ชม.) 

รายวิชาพื้นฐาน 11.0 (440) รายวิชาพื้นฐาน 11.0 (440) 
ท22101 ภาษาไทย 1.5 (60) ท22102 ภาษาไทย   1.5 (60) 
ค22101 คณิตศาสตร์ 1.5 (60) ค22102 คณิตศาสตร์   1.5 (60) 
ว22101 วิทยาศาสตร์ 1.5 (60) ว22102 วิทยาศาสตร์  1.5 (60) 
ว22103 วิทยาการค านวณ 0.5(20) ว22104 การออกแบบเทคโนโลยี 0.5(20) 
ส22101 สังคมศึกษา ฯ3 

พระพุทธ+ภูมิศาสตร์ 

1.5 (60) ส22103 สังคมศึกษาฯ4 

หนา้ท่ีพลเมือง+ เศรษฐศาสตร์ 

1.5 (60) 

ส22102 ประวติัศาสตร์3 0.5 (20) ส22104 ประวติัศาสตร์4 0.5 (20) 
พ22101 สุขศึกษา   0.5 (20) พ22103 สุขศึกษา  0.5 (20) 
พ22102 พลศึกษา(วอลเลยฯ์) 0.5 (20) พ22104 พลศึกษา (บาสเกตฯ) 0.5 (20) 
ศ22101 ทศันศิลป์ 0.5 (20) ศ22103 ดนตรีไทย 0.5 (20) 
ศ22102 นาฏศิลป์ 0.5 (20) ศ22104 ดนตรีสากล 0.5 (20) 
ง22101 การงานอาชีพ 3 0.5 (20) ง22104 การงานอาชีพ 4 0.5 (20) 
อ22101 ภาษาองักฤษ 1.5 (60) อ22102 ภาษาองักฤษ   1.5 (60) 
      
รายวิชาเพิม่เติม 2.5 (100) รายวิชาเพิม่เติม 2.5 (100) 
ค22201 คณิตศาสตร์เพ่ิมเติม3 1.0 (40) ค22202 คณิตศาสตร์เพ่ิมเติม4 1.0 (40) 
ส22233 หนา้ท่ีพลเมือง 3 0.5 (20) ส22234 หนา้ท่ีพลเมือง 4 0.5 (20) 
อ22201 ภาษาองักฤษเพ่ิมเติม3 0.5 (20) อ22202 ภาษาองักฤษเพ่ิมเติม4 0.5 (20) 
จ22203 ภาษาจีน   3 0.5 (20) จ22204 ภาษาจีน 4 0.5 (20) 
      
กิจกรรมพฒันาผู้เรียน (60) กิจกรรมพฒันาผู้เรียน (60) 
-กิจกรรมแนะแนว 20 -กิจกรรมแนะแนว 20 
- กิจกรรมผูบ้  าเพญ็ประโยชน ์ 15 - กิจกรรมผูบ้  าเพญ็ประโยชน ์ 15 
-ชุมนุม 15 -ชุมนุม 15 
-กิจกรรมเพื่อสังคมและ
สาธารณประโยชน์ 

10 -กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน ์ 10 

รวมเวลาเรียนท้ังส้ิน 600 รวมเวลาเรียนท้ังส้ิน 600 
 



โครงสร้างหลกัสูตรสถานศึกษา  ระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น 
ตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช  2551( ฉบับปรับปรุง 2560) 
โรงเรียนพระสุธรรมยานเถระวิทยา  อ าเภอเมือง จังหวัดอุทัยธานี( พุทธศักราช  2561 ) 

ช้ันมัธยมศึกษาปีที่  3  (ภาคเรียนที่ 1) ช้ันมัธยมศึกษาปีที่  3  (ภาคเรียนที่ 2) 

รายวิชา/กิจกรรม 
เวลาเรียน 

(หน่วยกิต/ชม.) 
รายวิชา/กิจกรรม 

เวลาเรียน 
(หน่วยกิต/ชม.) 

รายวิชาพื้นฐาน 11.0 (440) รายวิชาพื้นฐาน 11.0 (440) 
ท23101 ภาษาไทย 1.5 (60) ท23102 ภาษาไทย   1.5 (60) 
ค23101 คณิตศาสตร์ 1.5 (60) ค23102 คณิตศาสตร์   1.5 (60) 
ว23101 วิทยาศาสตร์ 1.5 (60) ว23102 วิทยาศาสตร์  1.5 (60) 
ว23103 วิทยาการค านวณ 0.5 (20) ว23104 การออกแบบเทคโนโลยี 0.5 (20) 
ส23101 สังคมศึกษา ฯ 5 

พระพุทธ+ภูมิศาสตร์ 

1.5 (60) ส23103 สังคมศึกษาฯ 6 

หนา้ท่ีพลเมือง+ 
เศรษฐศาสตร์ 

1.5 (60) 

ส23102 ประวติัศาสตร์5 0.5 (20) ส23104 ประวติัศาสตร์6 0.5 (20) 
พ23101 สุขศึกษา   0.5 (20) พ23103 สุขศึกษา  0.5 (20) 
พ23102 พลศึกษา(ตะกร้อ) 0.5 (20) พ23104 พลศึกษา(แบตมินตนั) 0.5 (20) 
ศ23101 ทศันศิลป์ 0.5 (20) ศ23103 ดนตรีไทย 0.5 (20) 
ศ23102 นาฏศิลป์ 0.5 (20) ศ23104 ดนตรีสากล 0.5 (20) 
ง23101 การงานอาชีพ 5 0.5 (20) ง23102 การงานอาชีพ 6 0.5 (20) 
อ23101 ภาษาองักฤษ 1.5 (60) อ23102 ภาษาองักฤษ   1.5 (60) 
      
รายวิชาเพิม่เติม 2.5 (100) รายวิชาเพิม่เติม 2.5 (100) 
ค23201 คณิตศาสตร์เพ่ิมเติม5 1.0 (40) ค23202 คณิตศาสตร์เพ่ิมเติม6 1.0 (40) 
ส23235 หนา้ท่ีพลเมือง 5 0.5 (20) ส23236 หนา้ท่ีพลเมือง 6 0.5 (20) 
อ23201 ภาษาองักฤษเพ่ิมเติม5 0.5 (20) อ23202 ภาษาองักฤษเพ่ิมเติม6 0.5 (20) 
จ23205 ภาษาจีน  5 0.5 (20) จ23206 ภาษาจีน  6 0.5 (20) 
      
กิจกรรมพฒันาผู้เรียน (60) กิจกรรมพฒันาผู้เรียน (60) 
-กิจกรรมแนะแนว 20 -กิจกรรมแนะแนว 20 
- กิจกรรมผูบ้  าเพญ็ประโยชน ์ 15 - กิจกรรมผูบ้  าเพญ็ประโยชน ์ 15 
-ชุมนุม 15 -ชุมนุม 15 
-กิจกรรมเพื่อสังคมและ
สาธารณประโยชน์ 

10 -กิจกรรมเพื่อสังคมและ
สาธารณประโยชน์ 

10 

รวมเวลาเรียนท้ังส้ิน 600 รวมเวลาเรียนท้ังส้ิน 600 



โครงสร้างหลกัสูตรสถานศึกษา  ระดับช้ันมัธยมศึกษาปลาย  โรงเรียนพระสุธรรมยานเถระวิทยา 
ส าหรับนักเรียนท่ีเรียนเน้นหนักด้านวิทยาศาสตร์  -  คณิตศาสตร์  ( พุทธศักราช  2561 ) 
ช้ันมัธยมศึกษาปีที่  4  (ภาคเรียนที่ 1) ช้ันมัธยมศึกษาปีที่  4  (ภาคเรียนที่ 2) 

รายวิชา/กิจกรรม 
เวลาเรียน 

(หน่วยกิต/ชม.) 
รายวิชา/กิจกรรม 

เวลาเรียน 
     (หน่วยกิต/ชม.) 

รายวิชาพื้นฐาน 10.5(420) รายวิชาพื้นฐาน                                           6.0 ( 240 ) 
ท31101 ภาษาไทย 1.0 (40) ท31102 ภาษาไทย 1.0 (40) 
ค31101 คณิตศาสตร์ 1.0 (40) ค31102 คณิตศาสตร์ 1.0 (40) 
ว30101 วิทยาศาสตร์กายภาพ(ฟิสิกส์) 1.5 (60) ส31103 สังคมศึกษาฯ 1.0 (40) 
ว30102 วิทยาศาสตร์กายภาพ(เคมี) 1.5 (60) ส31104 ประวติัศาสตร์ 0.5 (20) 
ว30103 วิทยาศาสตร์ชีวภาพ (ชีววิทยา) 1.5 (60) พ31102 สุขศึกษาและพลศึกษา 0.5 (20) 
ว 31191 วิทยาการค านวณ 0.5 (20) ว 31192 การออกแบบเทคโนโลยี 0.5 (20) 
ส31101 สังคมศึกษาฯ 1.0 (40) ศ31102 ศิลปะ(ร าไทย 4-6) 0.5 (20) 
ส31102 ประวติัศาสตร์ 0.5 (20) อ31102 ภาษาองักฤษ 1.0 (40) 
พ31101 สุขศึกษาและพลศึกษา 0.5 (20)  
ศ31101 ศิลปะ(ดนตรีไทย) 0.5 (20)  รายวิชาเพิม่เติม 9.0 (360) 
อ31101 ภาษาองักฤษ 1.0 (40) ค31202 คณิตศาสตร์เพ่ิมเติม2 1.5 (60) 

  ว31201 ฟิสิกส์เพ่ิมเติม 1           2.0 (80) 
 รายวิชาเพิม่เติม 4.0 (160) ว31221 เคมีเพ่ิมเติม1 1.5 (60) 
ค31201 คณิตศาสตร์เพ่ิมเติม1 1.5 (60) ว31241 ชีววิทยาเพ่ิมเติม1 1.5 (60) 
ส31231 หนา้ท่ีพลเมือง1 0.5 (20) ส31232 หนา้ท่ีพลเมือง2 0.5 (20) 
อ31201 ภาษาองักฤษเพ่ิมเติม1 1.0 (40) อ31202 ภาษาองักฤษเพ่ิมเติม2 1.0 (40) 
ง30271 งานใบตอง 1 0.5(20) ง 30272 งานใบตอง 2 0.5(20) 
จ31201 ภาษาจีน 1 0.5(20) จ31202 ภาษาจีน 2 0.5 (20) 
กิจกรรมพฒันาผู้เรียน (60) กิจกรรมพฒันาผู้เรียน (60) 
-กิจกรรมแนะแนว 20 -กิจกรรมแนะแนว 20 
- กิจกรรมผูบ้  าเพญ็ประโยชน ์ 15 - กิจกรรมผูบ้  าเพญ็ประโยชน ์ 15 
-ชุมนุม 15 -ชุมนุม 15 
-กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน ์ 10 -กิจกรรมเพื่อสังคมและาธารณประโยชน์ 10 
รวมเวลาเรียนท้ังส้ิน 600 รวมเวลาเรียนท้ังส้ิน 600 

 
 
 
 



โครงสร้างหลกัสูตรสถานศึกษา  ระดับช้ันมัธยมศึกษาปลาย  โรงเรียนพระสุธรรมยานเถระวิทยา 
ส าหรับนักเรียนท่ีเรียนเน้นหนักด้าน วิทยาศาสตร์  -  คณิตศาสตร์  ( พุทธศักราช  2561 ) 
ช้ันมัธยมศึกษาปีที่  5  (ภาคเรียนที่ 1) ช้ันมัธยมศึกษาปีที่  5  (ภาคเรียนที่ 2) 

รายวิชา/กิจกรรม 
เวลาเรียน 

(หน่วยกิต/ชม.) 
รายวิชา/กิจกรรม 

เวลาเรียน 
(หน่วยกิต/ชม.) 

รายวิชาพื้นฐาน 6.0 (240) รายวิชาพื้นฐาน 6.0 (240) 
ท32101 ภาษาไทย 1.0 (40) ท32102 ภาษาไทย 1.0 (40) 
ค32101 คณิตศาสตร์ 1.0 (40) ค32102 คณิตศาสตร์ 1.0 (40) 
ว32193 วิทยาการค านวณ 0.5 (20) ว32194 การออกแบบเทคโนโลยี 0.5 (20) 
ส32101 สังคมศึกษาฯ 1.0 (40) ส32103 สังคมศึกษาฯ 1.0 (40) 
ส32102 ประวติัศาสตร์ 0.5 (20) ส32104 ประวติัศาสตร์ 0.5 (20) 
พ32101 สุขศึกษาและพลศึกษา 0.5 (20) พ32102 สุขศึกษาและพลศึกษา 0.5 (20) 
ศ32101 ศิลปะ(วาดรูป) 0.5 (20) ศ32102 ศิลปะ(ดนตรีสากล) 0.5 (20) 
อ32101 ภาษาองักฤษ 1.0 (40) อ32102 ภาษาองักฤษ 1.0 (40) 
      
 รายวิชาเพิม่เติม 9.0 (360)  รายวิชาเพิม่เติม 9.0  (360) 
ค32201 คณิตศาสตร์เพ่ิมเติม3 1.5 (60) ค32202 คณิตศาสตร์เพ่ิมเติม4 1.5 (60) 
ว32202 ฟิสิกส์เพ่ิมเติม2 2.0 (80) ว32203 ฟิสิกส์เพ่ิมเติม3 2.0 (80) 
ว32222 เคมีเพ่ิมเติม2 1.5 (60) ว32223 เคมีเพ่ิมเติม3 1.5 (60) 
ว32242 ชีววิทยาเพ่ิมเติม2 1.5 (60) ว32243 ชีววิทยาเพ่ิมเติม3 1.5 (60) 
ส32233 หนา้ท่ีพลเมือง3 0.5 (20) ส32234 หนา้ท่ีพลเมือง4 0.5 (20) 
ง30262 ช่างซ่อมเคร่ืองใชไ้ฟฟ้าในบา้น 0.5 (20) ง 30273 งานแกะสลกัผกัผลไมแ้ละใบตอง 1        0.5 (20) 
อ32201 ภาษาองักฤษเพ่ิมเติม3 1.0 (40) อ32202 ภาษาองักฤษเพ่ิมเติม4 1.0 (40) 
จ32203 ภาษาจีน 3 0.5 (20) จ32204 ภาษาจีน 4 0.5 (20) 
      
กิจกรรมพฒันาผู้เรียน (60) กิจกรรมพฒันาผู้เรียน (60) 
-กิจกรรมแนะแนว 20 -กิจกรรมแนะแนว 20 
- กิจกรรมผูบ้  าเพญ็ประโยชน ์ 10 - กิจกรรมผูบ้  าเพญ็ประโยชน ์ 10 
-ชุมนุม 20 -ชุมนุม 20 
-กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน ์ 10 -กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน ์ 10 
รวมเวลาเรียนท้ังส้ิน 660 รวมเวลาเรียนท้ังส้ิน 660 

 

 
 
 



โครงสร้างหลกัสูตรสถานศึกษา  ระดับช้ันมัธยมศึกษาปลาย  โรงเรียนพระสุธรรมยานเถระวิทยา 
ส าหรับนักเรียนท่ีเรียนเน้นหนักด้าน  วิทยาศาสตร์  -  คณิตศาสตร์  ( พุทธศักราช  2561 ) 
ช้ันมัธยมศึกษาปีที่  6  (ภาคเรียนที่ 1) ช้ันมัธยมศึกษาปีที่  6  (ภาคเรียนที่ 2) 

รายวิชา/กิจกรรม 
เวลาเรียน 

(หน่วยกิต/ชม.) 
รายวิชา/กิจกรรม 

เวลาเรียน 
(หน่วยกิต/ชม.) 

รายวิชาพื้นฐาน 7.0 (280) รายวิชาพื้นฐาน 5.5 (220) 
ท33101 ภาษาไทย 1.0 (40) ท33102 ภาษาไทย 1.0 (40) 
ค33101 คณิตศาสตร์ 1.0 (40) ค33102 คณิตศาสตร์ 1.0 (40) 
ว30104 วิทยาศาสตร์โลกและอวกาศ 1.5 (60)    
ส33101 สังคมศึกษาฯ 1.0 (40) ส33102 สังคมศึกษา 1.0 (40) 
พ33101 สุขศึกษาและพลศึกษา 0.5 (20) พ33102 สุขศึกษาและพลศึกษา 0.5 (20) 
ศ33101 ศิลปะ( ดนตรีไทย) 0.5 (20) ศ33102 ศิลปะ( ดนตรีสากล) 0.5 (20) 
ง33101 การงานอาชีพ 1 0.5 (20) ง33102 การงานอาชีพ 2 0.5 (20) 
อ33101 ภาษาองักฤษ 1.0 (40) อ33102 ภาษาองักฤษ 1.0 (40) 
      
รายวิชาเพิม่เติม 9.0 (360) รายวิชาเพิม่เติม   8.0 (320) 
ค33201 คณิตศาสตร์เพ่ิมเติม5 1.5 (60) ค33202 คณิตศาสตร์เพ่ิมเติม6 1.5 (60) 
ว33204 ฟิสิกส์เพ่ิมเติม4 2.0 (80) ว33205 ฟิสิกส์เพ่ิมเติม5 2.0 (80) 
ว33224 เคมีเพ่ิมเติม4 1.5 (60) ว33225 เคมีเพ่ิมเติม5 1.5 (60) 
ว33244 ชีววิทยาเพ่ิมเติม4 1.5(60) ว33245 ชีววิทยาเพ่ิมเติม5 1.5(60) 
ง30241 คอมพิวเตอร์และระบบ

ปฎิบติัการ 
1.0 (40) อ33202 ภาษาองักฤษเพ่ิมเติม6 1.0 (40) 

อ33201 ภาษาองักฤษเพ่ิมเติม5 1.0 (40) จ33206 ภาษาจีน 6 0.5 (20) 
จ33205 ภาษาจีน 5 0.5 (20)    
      
กิจกรรมพฒันาผู้เรียน (60) กิจกรรมพฒันาผู้เรียน (60) 
-กิจกรรมแนะแนว 20 -กิจกรรมแนะแนว 20 
- กิจกรรมผูบ้  าเพญ็ประโยชน ์ 10 - กิจกรรมผูบ้  าเพญ็ประโยชน ์ 10 
-ชุมนุม 20 -ชุมนุม 20 
-กิจกรรมเพื่อสังคมและ
สาธารณประโยชน์ 

10 -กิจกรรมเพื่อสังคมและ
สาธารณประโยชน์ 

10 

รวมเวลาเรียนท้ังส้ิน 680 รวมเวลาเรียนท้ังส้ิน 580 
 

 
 



โครงสร้างหลกัสูตรสถานศึกษา  ระดับช้ันมัธยมศึกษาปลาย  โรงเรียนพระสุธรรมยานเถระวิทยา 
ส าหรับนักเรียนท่ีเรียนเน้นหนักด้าน ( คณิตศาสตร์-ศิลป์ ) ( พุทธศักราช  2561 ) 

ช้ันมัธยมศึกษาปีที่  4  (ภาคเรียนที่ 1) ช้ันมัธยมศึกษาปีที่  4  (ภาคเรียนที่ 2) 

รายวิชา/กิจกรรม 
เวลาเรียน 

(หน่วยกิต/ชม.) 
รายวิชา/กิจกรรม 

เวลาเรียน 
(หน่วยกิต/ชม.) 

รายวิชาพื้นฐาน 7.5 (300) รายวิชาพื้นฐาน 7.0 (280) 
ท31101 ภาษาไทย 1.0 (40) ท31102 ภาษาไทย 1.0 (40) 
ค31101 คณิตศาสตร์ 1.0 (40) ค31102 คณิตศาสตร์ 1.0 (40) 
ว30105 วิทยาศาสตร์กายภาพ(เคมี) 1.5 (60) ว30106 วิทยาศาสตร์ชีวภาพ1(ชีววิทยา) 1.0 (40) 
ว31191 วิทยาการค านวณ 0.5 (20) ว31192 การออกแบบเทคโนโลยี 0.5 (20) 
ส31101 สังคมศึกษาฯ 1.0 (40) ส31103 สังคมศึกษาฯ 1.0 (40) 
ส31102 ประวติัศาสตร์ 0.5 (20) ส31104 ประวติัศาสตร์ 0.5 (20) 
พ31101 สุขศึกษาและพลศึกษา 0.5 (20) พ31102 สุขศึกษาและพลศึกษา 0.5 (20) 
ศ31101 ศิลปะ( ดนตรีไทย ) 0.5 (20) ศ31102 ศิลปะ( ร าไทย) 0.5 (20) 
อ31101 ภาษาองักฤษ 1.0 (40) อ31102 ภาษาองักฤษ 1.0 (40) 

  
            รายวิชาเพิม่เติม                          7.5 (300)         รายวิชาเพิม่เติม                      7.5 (300) 

ท31201 วรรณกรรมปัจจบุนั 1.0(40) ท31202 ประวติัวรรณคดีไทย  1 1.0 (40) 
ค31201 คณิตศาสตร์เพ่ิมเติม1 1.5 (60) ค31202 คณิตศาสตร์เพ่ิมเติม2 1.5 (60) 
ว31281 วิทยาศาสตร์กายภาพ1 1.0(40) ว31282 วิทยาศาสตร์กายภาพ2 1.0(40) 
ส31221 กฏหมายท่ีประชาชนฯ 1.0 (40) ส31222 การปกครองส่วนทอ้งถิ่น 1.0 (40) 
ส31231 หนา้ท่ีพลเมือง1 0.5 (20) ส31232 หนา้ท่ีพลเมือง2 0.5 (20) 
พ31201 พลศึกษาเพ่ิมเติม1 

(แฮนดบ์อล) 
0.5 (20) พ31202 พลศึกษาเพ่ิมเติม2  

(วอลเลยบ์อล) 
0.5 (20) 

อ31201 ภาษาองักฤษเพ่ิมเติม1 1.0 (40) อ31202 ภาษาองักฤษเพ่ิมเติม2 1.0 (40) 
ง30271 งานใบตอง 1 0.5 (20) ง30272 งานใบตอง 2 0.5 (20) 
จ31201 ภาษาจีน 1 0.5 (20) จ31202 ภาษาจีน 2 0.5 (20) 
กิจกรรมพฒันาผู้เรียน (60) กิจกรรมพฒันาผู้เรียน (60) 
-กิจกรรมแนะแนว 20 -กิจกรรมแนะแนว 20 
- กิจกรรมผูบ้  าเพญ็ประโยชน ์ 10 - กิจกรรมผูบ้  าเพญ็ประโยชน ์ 10 
-ชุมนุม 20 -ชุมนุม 20 
-กิจกรรมเพื่อสังคมและ
สาธารณประโยชน์ 

10 -กิจกรรมเพื่อสังคมและ
สาธารณประโยชน์ 

10 

รวมเวลาเรียนท้ังส้ิน 680 รวมเวลาเรียนท้ังส้ิน 640 



โครงสร้างหลกัสูตรสถานศึกษา  ระดับช้ันมัธยมศึกษาปลาย  โรงเรียนพระสุธรรมยานเถระวิทยา 
ส าหรับนักเรียนท่ีเรียนเน้นหนักด้าน  ( คณิตศาสตร์-ศิลป์ ) ( พุทธศักราช  2561 ) 

 
ช้ันมัธยมศึกษาปีที่  5  (ภาคเรียนที่ 1) ช้ันมัธยมศึกษาปีที่  5  (ภาคเรียนที่ 2) 

รายวิชา/กิจกรรม 
เวลาเรียน 

(หน่วยกิต/ชม.) 
รายวิชา/กิจกรรม 

เวลาเรียน 
(หน่วยกิต/ชม.) 

รายวิชาพื้นฐาน 7.0 (280) รายวิชาพื้นฐาน 7.5(300) 
ท32101 ภาษาไทย 1.0 (40) ท32102 ภาษาไทย 1.0 (40) 
ค32101 คณิตศาสตร์ 1.0 (40) ค32102 คณิตศาสตร์ 1.0 (40) 
ว30107 วิทยาศาสตร์ชีวภาพ2(ชีววิทยา) 1.0 (40) ว30108 วิทยาศาสตร์กายภาพ(ฟิสิกส์) 1.5 (60) 
ว32193 วิทยาการค านวณ 0.5 (20) ว32194 การออกแบบเทคโนโลยี 0.5 (20) 
ส32101 สังคมศึกษาฯ 1.0 (40) ส32103 สังคมศึกษาฯ 1.0 (40) 
ส32102 ประวติัศาสตร์ 0.5 (20) ส32104 ประวติัศาสตร์ 0.5 (20) 
พ32101 สุขศึกษาและพลศึกษา 0.5 (20) พ32102 สุขศึกษาและพลศึกษา 0.5 (20) 
ศ32101 ศิลปะ(วาดรูป ) 0.5 (20) ศ32102 ศิลปะ(ดนตรีสากล) 0.5 (20) 
อ32101 ภาษาองักฤษ 1.0 (40) อ32102 ภาษาองักฤษ 1.0 (40) 
      
                  รายวิชาเพิม่เติม 7.5 (300)                        รายวิชาเพิม่เติม 7.5(300) 
ท32203 ประวติัวรรณคดีไทย 2 1.0 (40) ท32204 การพูด 1.0 (40) 
ค32201 คณิตศาสตร์เพ่ิมเติม3 1.5 (60) ค32202 คณิตศาสตร์เพ่ิมเติม4 1.5 (60) 
ว32283 วิทยาศาสตร์กายภาพ3 1.0 (40) ว32284 วิทยาศาสตร์กายภาพ4 1.0 (40) 
ส32241 การเงินการคลงัฯ 1.0 (40) ส32281 อาเซียนศึกษา 1.0 (40) 
ส32233 หนา้ท่ีพลเมือง 3 0.5 (20) ส32234 หนา้ท่ีพลเมือง 4 0.5 (20) 
พ32201 พลศึกษาเพ่ิมเติม3(ฟุตซอล) 0.5 (20) พ32202 พลศึกษาเพ่ิมเติม4(ตะกร้อ) 0.5 (20) 
ง30262 ช่างซ่อมเคร่ืองใชไ้ฟฟ้าในบา้น 0.5 (20) ง30273 งานแกะสลกัผกัผลไมแ้ละใบตอง1 0.5 (20) 
อ32201 ภาษาองักฤษเพ่ิมเติม3 1.0 (40) อ32202 ภาษาองักฤษเพ่ิมเติม4 1.0 (40) 
จ32203 ภาษาจีน 3 0.5 (20) จ32204 ภาษาจีน 4 0.5 (20) 
กิจกรรมพฒันาผู้เรียน (60) กิจกรรมพฒันาผู้เรียน (60) 
-กิจกรรมแนะแนว 20 -กิจกรรมแนะแนว 20 
- กิจกรรมผูบ้  าเพญ็ประโยชน ์ 10 - กิจกรรมผูบ้  าเพญ็ประโยชน ์ 10 
-ชุมนุม 20 -ชุมนุม 20 
-กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน ์ 10 -กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน ์ 10 
รวมเวลาเรียนท้ังส้ิน 680 รวมเวลาเรียนท้ังส้ิน 640 

 
 



โครงสร้างหลกัสูตรสถานศึกษา  ระดับช้ันมัธยมศึกษาปลาย  โรงเรียนพระสุธรรมยานเถระวิทยา 
ส าหรับนักเรียนท่ีเรียนเน้นหนักด้าน ( คณิตศาสตร์-ศิลป์ ) ( พุทธศักราช  2561 ) 

 

ช้ันมัธยมศึกษาปีที่  6  (ภาคเรียนที่ 1) ช้ันมัธยมศึกษาปีที่  6  (ภาคเรียนที่ 2) 

รายวิชา/กิจกรรม 
เวลาเรียน 

(หน่วยกิต/ชม.) 
รายวิชา/กิจกรรม 

เวลาเรียน 
(หน่วยกิต/ชม.) 

รายวิชาพื้นฐาน 6.5 (260) รายวิชาพื้นฐาน 5.5 (220) 
ท33101 ภาษาไทย 1.0 (40) ท33102 ภาษาไทย 1.0 (40) 
ค33101 คณิตศาสตร์ 1.0 (40) ค33102 คณิตศาสตร์ 1.0 (40) 
ว30109 วิทยาศาตร์โลกและอวกาศ 1.0 (40)    
ส33101 สังคมศึกษาฯ 1.0 (40) ส33102 สังคมศึกษาฯ 1.0 (40) 
พ33101 สุขศึกษาและพลศึกษา 0.5 (20) พ33102 สุขศึกษาและพลศึกษา 0.5 (20) 
ศ33101 ศิลปะ( ดนตรีไทย ) 0.5 (20) ศ33102 ศิลปะ(ดนตรีสากล ) 0.5 (20) 
ง33101 การงานอาชีพ 1 0.5 (20) ง33102 การงานอาชีพ 2 0.5 (20) 
อ33101 ภาษาองักฤษ 1.0 (40) อ33102 ภาษาองักฤษ 1.0 (40) 
      
รายวิชาเพิม่เติม 7.0 (280) รายวิชาเพิม่เติม 6.0 (240) 
ท33205 หลกัภาษาไทย 1.0 (40) ท33206 การเขียน 1.0 (40) 
ค33201 คณิตศาสตร์เพ่ิมเติม5 1.5 (60) ค33202 คณิตศาสตร์เพ่ิมเติม6 1.5 (60) 
ว33285 วิทยาศาสตร์กายภาพ5 1.0 (40) ว33286 วิทยาศาสตร์กายภาพ6 1.0 (40) 
ส33224 เหตุการณ์ปัจจบุนั 1.0 (40) ส33282 พลงังานกบัส่ิงแวดลอ้ม 1.0 (40) 
ง30241 คอมพิวเตอร์และระบบปฎิบติัการ 1.0 (40) อ33202 ภาษาองักฤษเพ่ิมเติม6 1.0 (40) 
อ33201 ภาษาองักฤษเพ่ิมเติม5 1.0 (40) จ33206 ภาษาจีน 6 0.5 (20) 
จ33205 ภาษาจีน 5 0.5 (20)    
กิจกรรมพฒันาผู้เรียน (60) กิจกรรมพฒันาผู้เรียน (60) 
-กิจกรรมแนะแนว 20 -กิจกรรมแนะแนว 20 
- กิจกรรมผูบ้  าเพญ็ประโยชน ์ 10 - กิจกรรมผูบ้  าเพญ็ประโยชน ์ 10 
-ชุมนุม 20 -ชุมนุม 20 
-กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน ์ 10 -กิจกรรมเพื่อสังคมและ

สาธารณประโยชน์ 
10 

รวมเวลาเรียนท้ังส้ิน 580 รวมเวลาเรียนท้ังส้ิน 500 
 


