
● กลุ่มสาระการเรียนรู้
    ภาษาไทย 240 (6 นก.) 240 (6 นก.) 240 (6 นก.)
    คณิตศาสตร์ 240 (6 นก.) 240 (6 นก.) 240 (6 นก.)
    วิทยาศาสตร์ 240 (6 นก.) 320 (8 นก.) 320 (8 นก.)
   ○ วิทยาศาสตร์ 160 (6 นก.) 160 (6 นก.)
    ○ วิทยาการค านวณ
    ○ การออกแบบและเทคโนโลยี
    สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 320 (8 นก.) 240 (6 นก.) 240 (6 นก.)
   ○ ประวัติศาสตร์ 80 (2 นก.) 80 (2 นก.)
   ○ ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม
   ○ หน้าท่ีพลเมือง วัฒนธรรมและการ
   ○ ภูมิศาสตร์
   ○ เศรษฐศาสตร์
    สุขศึกษาและพลศึกษา 120 (3 นก.) 120 (3 นก.) 120 (3 นก.)
    ศิลปะ 120 (3 นก.) 120 (3 นก.) 120 (3 นก.)
    การงานอาชีพ 120 (3 นก.) 120 (3 นก.) 120 (3 นก.)
    ภาษาต่างประเทศ 240 (6 นก.) 240 (6 นก.) 240 (6 นก.)
    รวมเวลาเรียน (พ้ืนฐาน) 1,640 (41 นก.) 1,640 41 1,640 41
● รายวิชาเพ่ิมเติม 2,440 (61 นก.) 2,440 (61 นก.)
● กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 360 ช่ัวโมง 360 ช่ัวโมง 360 ช่ัวโมง
   ○ กิจกรรมแนะแนว 120 ช่ัวโมง 120 ช่ัวโมง 120 ช่ัวโมง
   ○ กิจกรรมนักเรียน
     -  ลูกเสือ 120 ช่ัวโมง 120 ช่ัวโมง 120 ช่ัวโมง
     -  ชุมนุม 120 ช่ัวโมง 120 ช่ัวโมง 120 ช่ัวโมง
   ○ กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์
รวมเวลาท้ังหมด 4,440 ช่ัวโมง 4,440 ช่ัวโมง

กลุ่มสาระการเรียนรู้/กิจกรรม
เวลาเรียน

โครงสร้างเวลาเรียน หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนด่านช้างวิทยา 2564-2566

ระดับมัธยมยมศึกษาตอนปลาย
แกนกลาง วิทย์-คณิต ศิลป์ท่ัวไป

80 (2 นก.) 80 (2 นก.)

160 (4 นก.) 160 (4 นก.)

ไม่น้อยกว่า 1,600

รวม 3 ปีไม่น้อยกว่า 3,600 ช่ัวโมง

60 ช่ัวโมง



● กลุ่มสาระการเรียนรู้
    ภาษาไทย 80 (2 นก.) 80 (2 นก.) 80 (2 นก.)
    คณิตศาสตร์ 80 (2 นก.) 80 (2 นก.) 80 (2 นก.)
    วิทยาศาสตร์ 160 (4 นก.) 160 (4 นก.)
   ○ วิทยาศาสตร์ 120 (3 นก.) 120 (3 นก.)
    ○ วิทยาการค านวณ
    ○ การออกแบบและเทคโนโลยี
    สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 80 (2 นก.) 80 (2 นก.) 80 (2 นก.)
   ○ ประวัติศาสตร์ 40 (1 นก.) 40 (1 นก.)
   ○ ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม
   ○ หน้าท่ีพลเมือง วัฒนธรรมและการ
   ○ ภูมิศาสตร์
   ○ เศรษฐศาสตร์
    สุขศึกษาและพลศึกษา 40 (1 นก.) 40 (1 นก.) 40 (1 นก.)
    ศิลปะ 40 (1 นก.) 40 (1 นก.) 40 (1 นก.)
    การงานอาชีพ 40 (1 นก.) 40 (1 นก.) 40 (1 นก.)
    ภาษาต่างประเทศ 80 (2 นก.) 80 (2 นก.) 80 (2 นก.)
    รวมเวลาเรียน (พ้ืนฐาน) 600 15 600 15 440 11
● รายวิชาเพ่ิมเติม 760 19 760 19 920 23
● กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 120 ช่ัวโมง 120 ช่ัวโมง 120 ช่ัวโมง
   ○ กิจกรรมแนะแนว 40 ช่ัวโมง 40 ช่ัวโมง 40 ช่ัวโมง
   ○ กิจกรรมนักเรียน
     -  ลูกเสือ 40 ช่ัวโมง 40 ช่ัวโมง 40 ช่ัวโมง
     -  ชุมนุม 40 ช่ัวโมง 40 ช่ัวโมง 40 ช่ัวโมง
   ○ กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์ 20 ช่ัวโมง 20 ช่ัวโมง 20 ช่ัวโมง

รวมเวลาท้ังหมด 1,480 ช่ัวโมง 1,480 ช่ัวโมง 1,480 ช่ัวโมง

กลุ่มสาระการเรียนรู้/กิจกรรม
เวลาเรียน

โครงสร้างเวลาเรียน หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนด่านช้างวิทยา 2564-2566

ระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย (ศิลป์ท่ัวไป)
ม.4 ม.5 ม.6

40 (1 นก.)

40 (1 นก.)

40 (1 นก.)

40 (1 นก.) 80 (2 นก.)



● กลุ่มสาระการเรียนรู้
    ภาษาไทย 40 (1 นก.) 40 (1 นก.) 40 (1 นก.) 40 (1 นก.) 40 (1 นก.) 40 (1 นก.)

    คณิตศาสตร์ 40 (1 นก.) 40 (1 นก.) 40 (1 นก.) 40 (1 นก.) 40 (1 นก.) 40 (1 นก.)

    วิทยาศาสตร์ 80 (1.5 นก.) 80 (1.5 นก.) 80 (1.5 นก.) 80 (1.5 นก.)

   ○ วิทยาศาสตร์ 60 (1.5 นก.) 60 (1.5 นก.) 60 (1.5 นก.) 60 (1.5 นก.)

    ○ วิทยาการค านวณ
    ○ การออกแบบและเทคโนโลยี
    สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 40 (1 นก.) 40 (1 นก.) 40 (1 นก.) 40 (1 นก.) 40 (1 นก.) 40 (1 นก.)

   ○ ประวัติศาสตร์ 20 (0.5นก.) 20 (0.5นก.) 20 (0.5นก.) 20 (0.5นก.)

   ○ ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม
   ○ หน้าท่ีพลเมือง วัฒนธรรม
   ○ ภูมิศาสตร์
   ○ เศรษฐศาสตร์
    สุขศึกษาและพลศึกษา 20 (0.5 นก.) 20 (0.5 นก.) 20 (0.5 นก.) 20 (0.5 นก.) 20 (0.5 นก.) 20 (0.5 นก.)

    ศิลปะ 20 (0.5 นก.) 20 (0.5 นก.) 20 (0.5 นก.) 20 (0.5 นก.) 20 (0.5 นก.) 20 (0.5 นก.)

    การงานอาชีพ 20 (0.5 นก.) 20 (0.5 นก.) 20 (0.5 นก.) 20 (0.5 นก.) 20 (0.5 นก.) 20 (0.5 นก.)

    ภาษาต่างประเทศ 40 (1 นก.) 40 (1 นก.) 40 (1 นก.) 40 (1 นก.) 40 (1 นก.) 40 (1 นก.)

    รวมเวลาเรียน (พ้ืนฐาน) 300 7.5 300 7.5 300 7.5 300 7.5 220 5.5 220 5.5

● รายวิชาเพ่ิมเติม 380 9.5 380 9.5 380 9.5 380 9.5 460 11.5 460 11.5

● กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 60 ช่ัวโมง 60 ช่ัวโมง 60 ช่ัวโมง 60 ช่ัวโมง 60 ช่ัวโมง 60 ช่ัวโมง
   ○ กิจกรรมแนะแนว 20 ช่ัวโมง 20 ช่ัวโมง 20 ช่ัวโมง 20 ช่ัวโมง 20 ช่ัวโมง 20 ช่ัวโมง
   ○ กิจกรรมนักเรียน
     -  ลูกเสือ 20 ช่ัวโมง 20 ช่ัวโมง 20 ช่ัวโมง 20 ช่ัวโมง 20 ช่ัวโมง 20 ช่ัวโมง
     -  ชุมนุม 20 ช่ัวโมง 20 ช่ัวโมง 20 ช่ัวโมง 20 ช่ัวโมง 20 ช่ัวโมง 20 ช่ัวโมง
   ○ กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์ 10 ช่ัวโมง 10 ช่ัวโมง 10 ช่ัวโมง 10 ช่ัวโมง 10 ช่ัวโมง 10 ช่ัวโมง
รวมเวลาท้ังหมด 740 ช่ัวโมง 740 ช่ัวโมง 740 ช่ัวโมง 740 ช่ัวโมง 740 ช่ัวโมง 740 ช่ัวโมง

กลุ่มสาระการเรียนรู้/กิจกรรม

เวลาเรียน
โครงสร้างเวลาเรียน หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนด่านช้างวิทยา 2564-2566

ระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย (ศิลป์ท่ัวไป)
ม.4 ม.5 ม.6

ภาคเรียนท่ี 1 ภาคเรียนท่ี 2 ภาคเรียนท่ี 1 ภาคเรียนท่ี 2 ภาคเรียนท่ี 1 ภาคเรียนท่ี 2

20 (0.5 นก.) 20 (0.5 นก.) 20 (0.5 นก.)

20 (0.5นก.) 20 (0.5นก.) 20

20 (0.5 นก.)

(0.5นก.) 20 (0.5นก.) 40 (1 นก.) 40 (1 นก.)



หน่วยกิต /ช่ัวโมง หน่วยกิต /ช่ัวโมง
7.5 300 7.5 300

ท31101 ภาษาไทย 1.0 (40) ท31102 ภาษาไทย 1.0 (40)
ค31103 คณิตศาสตร์ 1 1.0 (40) ค31104 คณิตศาสตร์ 2 1.0 (40)
ว30107 วิทยาศาสตร์ชีววิทยา 1.5 (60) ว30110 วิทยาการค านวณ 4 0.5 (20)
ว30109 ออกแบบและเทคโนโลยี 1 0.5 (20) ว30105 วิทยาศาสตร์กายภาพ 1.5 (60)
ส31105 สังคมศึกษา 0.5 (20) ส31106 สังคมศึกษา 0.5 (20)
ส31102 ประวัติศาสตร์ 0.5 (20) ส31104 ประวัติศาสตร์ 0.5 (20)
พ31101 สุขศึกษาและพลศึกษา 0.5 (20) พ31102 สุขศึกษาและศึกษา 0.5 (20)
ศ31101 ศิลปะ 0.5 (20) ศ31102 ศิลปะ 0.5 (20)
ง31103 การงานอาชีพ 0.5 (20) ง31104 การงานอาชีพ 0.5 (20)
ต31101 ภาษาอังกฤษ 1.0 (40) ต31102 ภาษาอังกฤษ 1.0 (40)

9.5 380 รายวิชาเพ่ิมเติม 9.5 380
ท.......... 1.0 (40) ท.......... 1.0 (40)
ท.......... 0.5 (20) ท.......... 0.5 (20)
ส........... 1.0 (40) ส........... 1.0 (40)
ส........... 0.5 (20) ส........... 0.5 (20)
พ........... 0.5 (20) พ........... 0.5 (20)
ศ........... 1.0 (40) ศ........... 1.0 (40)
ต............ 1.0 (40) ต............ 1.0 (40)
ต............ 0.5 (20) ต............ 0.5 (20)
ว............. คอม 1 1.0 (40) ว............. คอม 2 1.0 (40)
ง............ 1.0 (40) ง............ 1.0 (40)
ง............ 1.0 (40) ง............ 1.0 (40)
ง............ 0.5 (20) ง............ 0.5 (20)

ซ่อมเสริม ซ่อมเสริม
โฮมรูม โฮมรูม
คุณธรรม คุณธรรม

60 60
(20) (20)

 -  ลูกเสือ (20)  -  ลูกเสือ (20)

 -  ชุมนุม (20)  -  ชุมนุม (20)

740 740

ภาคเรียนท่ี 1
โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนด่านช้างวิทยา ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 (ศิลป์ท่ัวไป)

ภาคเรียนท่ี 2
รายวิชาพ้ืนฐาน รายวิชาพ้ืนฐาน

รายวิชาเพ่ิมเติม

● กิจกรรมนักเรียน ● กิจกรรมนักเรียน
● กิจกรรมแนะแนว ● กิจกรรมแนะแนว
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

รวมเวลาเรียนท้ังส้ิน รวมเวลาเรียนท้ังส้ิน

● กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์ ● กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์



หน่วยกิต /ช่ัวโมง หน่วยกิต/ช่ัวโมง
7.5 300 รายวิชาพ้ืนฐาน 7.5 300

ท32101 ภาษาไทย 1.0 (40) ท32102 ภาษาไทย 1.0 (40)
ค32103 คณิตศาสตร์ 3 1.0 (40) ค32104 คณิตศาสตร์ 4 1.0 (40)
ว30106 วิทยาศาสตร์กายภาพ (เคมี) 1.5 (60) ว30112 วิทยาการค านวณ 5 0.5 (20)
ว30111 ออกแบบและเทคโนโลยี 2 0.5 (20) ว30108 โลกดาราศาสตร์และอวกาศ 1.5 (60)
ส32105 สังคมศึกษา 0.5 (20) ส32106 สังคมศึกษา 0.5 (20)
ส32102 ประวัติศาสตร์ 0.5 (20) ส32104 ประวัติศาสตร์ 0.5 (20)
พ32101 สุขศึกษาและพลศึกษา 0.5 (20) พ32102 สุขศึกษาและพลศึกษา 0.5 (20)
ศ32101 ศิลปะ 0.5 (20) ศ32102 ศิลปะ 0.5 (20)
ง32103 การงานอาชีพ 0.5 (20) ง32104 การงานอาชีพ 0.5 (20)
ต32101 ภาษาอังกฤษ 1.0 (40) ต32102 ภาษาอังกฤษ 1.0 (40)

รายวิชาเพ่ิมเติม 9.5 380 รายวิชาเพ่ิมเติม 9.5 380
ท........... 1.0 (40) ท............ 1.0 (40)
ท........... 0.5 (20) ท............ 0.5 (20)
ส........... 1.0 (40) ส........... 1.0 (40)
ส........... 0.5 (20) ส........... 0.5 (20)
พ........... 0.5 (20) พ........... 0.5 (20)
ศ........... 1.0 (40) ศ........... 1.0 (40)
ต............ 1.0 (40) ต............ 1.0 (40)
ต............ 0.5 (20) ต............ 0.5 (20)
ว............. คอม 3 1.0 (40) ว............. คอม 4 1.0 (40)
ง............. IS 1.0 (40) ง............. IS 1.0 (40)
ง............. 1.0 (40) ง............. 1.0 (40)
ง............. 0.5 (20) ง............. 0.5 (20)

ซ่อมเสริม ซ่อมเสริม
โฮมรูม โฮมรูม
คุณธรรม คุณธรรม

60 60
(20) (20)

 -  ลูกเสือ (20)  -  ลูกเสือ (20)

 -  ชุมนุม (20)  -  ชุมนุม (20)

740 740

โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนด่านช้างวิทยา ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5 (ศิลป์ท่ัวไป)
ภาคเรียนท่ี 1 ภาคเรียนท่ี 2

รายวิชาพ้ืนฐาน

● กิจกรรมนักเรียน ● กิจกรรมนักเรียน
● กิจกรรมแนะแนว ● กิจกรรมแนะแนว
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

รวมเวลาเรียนท้ังส้ิน รวมเวลาเรียนท้ังส้ิน

● กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์ ● กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์



หน่วยกิต/ ช่ัวโมง หน่วยกิต/ช่ัวโมง
5.5 220 5.5 220

ท33101 ภาษาไทย 1.0 (40) ท33102 ภาษาไทย 1.0 (40)
ค33103 คณิตศาสตร์ 5 1.0 (40) ค33104 คณิตศาสตร์ 6 1.0 (40)
ส33101 สังคมศึกษา 1.0 (40) ส33102 สังคมศึกษา 1.0 (40)
พ33101 สุขศึกษาและพลศึกษา 0.5 (20) พ33102 สุขศึกษาและพลศึกษา 0.5 (20)
ศ33101 ศิลปะ 0.5 (20) ศ33102 ศิลปะ 0.5 (20)
ง33103 การงานอาชีพ 0.5 (20) ง33104 การงานอาชีพ 0.5 (20)
ต33101 ภาษาอังกฤษ 1.0 (40) ต33102 ภาษาอังกฤษ 1.0 (40)

รายวิชาเพ่ิมเติม 11.5 460 รายวิชาเพ่ิมเติม 11.5 460
ท.............. 1.0 (40) ท........... 1.0 (40)
ท.............. 0.5 (20) ท........... 0.5 (20)

ส........... 1.0 (40) ส........... 1.0 (40)
พ........... 0.5 (20) พ........... 0.5 (20)
ศ........... 1.0 (40) ศ........... 1.0 (40)
ต............ 1.0 (40) ต............ 1.0 (40)
ต............ 0.5 (20) ต............ 0.5 (20)
ว............. คอม 5 1.0 (40) ว............. คอม 6 1.0 (40)
ง.............. 1.0 (40) ง.............. 1.0 (40)
ง.............. 1.0 (40) ง.............. 1.0 (40)
ง.............. 1.0 (40) ง.............. 1.0 (40)
ง.............. 1.0 (40) ง.............. 1.0 (40)
ง.............. 1.0 (40) ง.............. 1.0 (40)

ซ่อมเสริม ซ่อมเสริม
โฮมรูม โฮมรูม
คุณธรรม คุณธรรม

60 60
(20) (20)

 -  ลูกเสือ (20)  -  ลูกเสือ (20)
 -  ชุมนุม (20)  -  ชุมนุม (20)

740 740

โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนด่านช้างวิทยา ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 (ศิลป์ท่ัวไป)
ภาคเรียนท่ี 1 ภาคเรียนท่ี 2

รายวิชาพ้ืนฐาน รายวิชาพ้ืนฐาน

● กิจกรรมแนะแนว ● กิจกรรมแนะแนว
● กิจกรรมนักเรียน ● กิจกรรมนักเรียน

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

● กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์ ● กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์

รวมเวลาเรียนท้ังส้ิน รวมเวลาเรียนท้ังส้ิน


