
โครงสร้างหลักสูตร โรงเรียนไผ่วงวิทยา  
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พทุธศักราช  2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560)ระดับชั้น

มัธยมศึกษาปีที่ 1  
 

 
 

ภาคเรียนที่  1 ภาคเรียนที่  2 
รหัสวิชา รายวิชา นก.(ชม.) รหัสวิชา รายวิชา นก.(ชม.) 

 สาระการเรียนรู้พื้นฐาน   สาระการเรียนรู้พื้นฐาน  
ท21101   ภาษาไทย  1.5 (60) ท21102   ภาษาไทย  1.5 (60) 
ค21101   คณิตศาสตร์พ้ืนฐาน  1.5 (60) ค21102   คณิตศาสตร์พ้ืนฐาน  1.5 (60) 
ว21103   วิทยาศาสตร์  1.0 (40) ว21104   วิทยาศาสตร์  1.0 (40) 
ว21105 การออกแบบเทคโนโลยี 0.5 (20) ว21106 วิทยาการค านวณ 0.5 (20) 
ส21101   สังคมศึกษา ฯ  1.5(60) ส21102   สังคมศึกษา ฯ  1.5 (60) 
ส21102   ประวัติศาสตร์  0.5(20) ส21104   ประวัติศาสตร์  0.5(20) 
พ21101   สุขศึกษา  0.5 (20) พ21103  สุขศึกษา  0.5 (20) 
พ21102   พลศึกษา  0.5 (20) พ21104   พลศึกษา  0.5 (20) 
ศ21101   ศิลปะ  1.0 (40) ศ21102   ศิลปะ  1.0 (40) 
ง21101   การงานอาชีพ 1.0 (40) ง21102   การงานอาชีพ  1.0 (40) 
อ21101   ภาษาอังกฤษ  1.5 (60) อ21102   ภาษาอังกฤษ  1.5 (60) 

 รวม 11 (440)  รวม 11 (440) 
 สาระการเรียนรู้เพิ่ม   สาระการเรียนรู้เพิ่ม  

ว21241   คอมพิวเตอร์ 1 1.0(40) ว21242  คอมพิวเตอร์ 2 1.0(40) 
จ20201     ภาษาจีน 0.5(20) จ20202     ภาษาจีน  0.5(20) 
ส21231   หน้าท่ีพลเมือง  1 0.5(20) ส21232   หน้าทีพลเมือง  2 0.5(20) 
ว21201 ของเล่นวิทยาศาสตร์ 1.0(40) ว20202 วิทยาศาสตร์กับการแก้ปัญหา 1.0(40) 
ค21201 คณิตศาสตร์เพ่ิมเติม 0.5(20) ค21202 คณิตศาสตร์ เพ่ิมเติม 0.5(20) 
ส21221 สุจริตศึกษา 1 0.5(20) ส21222 สุจริตศึกษา 2 0.5(20) 

 รวม    4.0 (160)  รวม  4.0(160) 
 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน   กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
 แนะแนว        20 (1)  แนะแนว        20 (1) 
 ลส.-นน. 20 (1)  ลส.-นน. 20 (1) 
 ชุมนุม   20 (1)  ชุมนุม                        20 (1) 
 กิจกรรมเพ่ือสังคมและ

สาธารณประโยชน์               
20 (1) 

 กิจกรรมเพ่ือสังคมและ
สาธารณประโยชน์               

20 (1) 

 กิจกรรมลดเวลาเรียนเพ่ิมเวลารู้ 40 (2)  กิจกรรมลดเวลาเรียนเพ่ิมเวลารู้ 40 (2) 
 รวม 120   รวม 120  
 รวมหน่วยกิตทั้งหมด 15.0  รวมหน่วยกิตทั้งหมด 15.0 



โครงสร้างหลักสูตร โรงเรียนไผ่วงวิทยา  
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พทุธศักราช  2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  
 
 

 
 

ภาคเรียนที่  1 ภาคเรียนที่  2 
รหัสวิชา รายวิชา นก.(ชม.) รหัสวิชา รายวิชา นก.(ชม.) 

 สาระการเรียนรู้พื้นฐาน   สาระการเรียนรู้พื้นฐาน  
ท22101   ภาษาไทย  1.5 (60) ท22102   ภาษาไทย  1.5 (60) 
ค22101   คณิตศาสตร์พ้ืนฐาน  1.5 (60) ค22102   คณิตศาสตร์พ้ืนฐาน  1.5 (60) 
ว22101   วิทยาศาสตร์  1.0 (40) ว22102   วิทยาศาสตร์  1.0 (40) 
ว22105 การออกแบบเทคโนโลยี 0.5 (20) ว22106 วิทยาการค านวณ 0.5 (20) 
ส22101   สังคมศึกษา ฯ  1.5 (60) ส22103   สังคมศึกษา ฯ  1.5 (60) 
ส22102   ประวัติศาสตร์  0.5 (20) ส22104   ประวัติศาสตร์  0.5 (20) 
พ22101   สุขศึกษา  0.5 (20) พ22103  สุขศึกษา  0.5 (20) 
พ22102   พลศึกษา  0.5 (20) พ22104   พลศึกษา  0.5 (20) 
ศ22101    ศิลปะ  1.0 (40) ศ22102    ศิลปะ  1.0 (40) 
ง22101    การงานอาชีพ  1.0 (40) ง22102    การงานอาชีพ  1.0 (40) 
อ22101    ภาษาอังกฤษ  1.5 (60) อ22102    ภาษาอังกฤษ  1.5 (60) 

 รวม 11 (440)  รวม 11 (440) 
 สาระการเรียนรู้เพิ่ม   สาระการเรียนรู้เพิ่ม  

จ20203   ภาษาจีน 0.5(20) จ20204   ภาษาจีน 0.5(20) 
ว22243   คอมพิวเตอร์ 3 1.0(40) ว22244   คอมพิวเตอร์ 4 1.0(40) 
ส22233   หน้าท่ีพลเมือง  0.5(20) ส22234   หน้าท่ีพลเมือง   0.5(20) 
I22203 การศึกษาค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้ 1.0(40) I22204 การสื่อสารและการน าเสนอ 1.0(40) 
ค22201 คณิตศาสตร์เพ่ิมเติม 0.5(20) ค22202 คณิตศาสตร์เพ่ิมเติม 0.5(20) 
ส22221 สุจริตศึกษา 3 0.5(20) ส22222 สุจริตศึกษา 4 0.5(20) 

 รวม  4.0(160)  รวม  4.0(160) 
 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน   กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
 แนะแนว        20 (1)  แนะแนว        20 (1) 
 ลส.-นน. 20 (1)  ลส.-นน. 20 (1) 
 ชุมนุม   20 (1)  ชุมนุม                        20 (1) 
 กิจกรรมเพ่ือสังคมและ

สาธารณประโยชน์               
20 (1) 

 กิจกรรมเพ่ือสังคมและ
สาธารณประโยชน์               

20 (1) 

 กิจกรรมลดเวลาเรียนเพ่ิมเวลารู้ 40 (2)  กิจกรรมลดเวลาเรียนเพ่ิมเวลารู้ 40 (2) 
 รวม 120   รวม 120  
 รวมหน่วยกิตทั้งหมด 15.0  รวมหน่วยกิตทั้งหมด 15.0 



โครงสร้างหลักสูตร โรงเรียนไผ่วงวิทยา  
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พทุธศักราช  2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3   
 

 
 
 

ภาคเรียนที่  1 ภาคเรียนที่  2 
รหัสวิชา รายวิชา นก.(ชม.) รหัสวิชา รายวิชา นก.(ชม.) 

 สาระการเรียนรู้พื้นฐาน   สาระการเรียนรู้พื้นฐาน  
ท23101   ภาษาไทย  1.5 (60) ท23102   ภาษาไทย  1.5 (60) 
ค23101   คณิตศาสตร์พ้ืนฐาน   1.5 (60) ค23102   คณิตศาสตร์พ้ืนฐาน   1.5 (60) 
ว23101   วิทยาศาสตร์  1.0 (40) ว23102   วิทยาศาสตร์  1.0 (40) 
ว23105 การออกแบบเทคโนโลยี 0.5 (20) ว22106 วิทยาการค านวณ 0.5 (20) 
ส23101   สังคมศึกษา ฯ  1.5 (60) ส23102   สังคมศึกษา ฯ  1.5 (60) 
ส23102   ประวัติศาสตร์  0.5 (20) ส23103   ประวัติศาสตร์  0.5 (20) 
พ23101   สุขศึกษา  0.5 (20) พ23103   สุขศึกษา  0.5 (20) 
พ23102   พลศึกษา  0.5 (20) พ23104   พลศึกษา  0.5 (20) 
ศ23101   ศิลปะ  1.0 (40) ศ23102   ศิลปะ  1.0 (40) 
ง23101   การงานอาชีพ  1.0 (40) ง23102   การงานอาชีพ  1.0 (40) 
อ23101   ภาษาอังกฤษ  1.5 (60) อ23102   ภาษาอังกฤษ  1.5 (60) 

 รวม 11 (440)  รวม 11 (440) 
 สาระการเรียนรู้เพิ่ม   สาระการเรียนรู้เพิ่ม  

ว23245   คอมพิวเตอร์ 5 1.0(40) ง23246   คอมพิวเตอร์ 6 1.0(40) 
ส21235   หน้าทีพลเมือง  5 0.5(20) ส21236   หน้าทีพลเมือง  6 0.5(20) 
ว20203 โครงงานวิทยาศาสตร ์ 1.5(60) ว20204 โครงงานวิทยาศาสตร์กับคุณภาพ 1.5(60)  
ค23201 คณิตศาสตร์เพ่ิมเติม 0.5(20) ค23202 คณิตศาสตร์เพ่ิมเติม  0.5(20) 
ส23221 สุจริตศึกษา 5 0.5(20) ส23222 สุจริตศึกษา 6 0.5(20) 

 รวม  4.0 (160)  รวม  4.0(160) 
 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน   กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
 แนะแนว        20 (1)  แนะแนว        20 (1) 
 ลส.-นน. 20 (1)  ลส.-นน. 20 (1) 
 ชุมนุม   20 (1)  ชุมนุม                        20 (1) 
 กิจกรรมเพ่ือสังคมและ

สาธารณประโยชน์                   
20 (1) 

 กิจกรรมเพ่ือสังคมและ
สาธารณประโยชน์                     

20 (1) 

 กิจกรรมลดเวลาเรียนเพ่ิมเวลารู้ 40 (2)  กิจกรรมลดเวลาเรียนเพ่ิมเวลารู้ 40 (2) 
 รวม 120   รวม 120  
 รวมหน่วยกิตทั้งหมด 15.0  รวมหน่วยกิตทั้งหมด 15.0 



โครงสร้างหลักสูตร โรงเรียนไผ่วงวิทยา  
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พทุธศักราช  2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4   
ภาคเรียนที่  1 ภาคเรียนที่  2 

รหัสวิชา รายวิชา นก.(ชม.) รหัสวิชา รายวิชา นก.(ชม.) 
 สาระการเรียนรู้พื้นฐาน   สาระการเรียนรู้พื้นฐาน  

ท31101 ภาษาไทย  1.0(40) ท31102 ภาษาไทย  1.0(40) 
ค31101 คณิตศาสตร์พ้ืนฐาน  1.0(40) ค31102 คณิตศาสตร์พ้ืนฐาน  1.0(40) 
ว31103 วิทยาศาสตร์ชีวภาพ 1 0.5(20) ว31104 วิทยาศาสตร์ชีวภาพ 2 0.5(20) 
ว31105 การออกแบบเทคโนโลยี 0.5 (20) ว31106 วิทยาการค านวณ 0.5 (20) 
ส31101 สังคมศึกษา ฯ  1.0(40) ส31102 สังคมศึกษา ฯ  1.0(40) 
ส31103 ประวัติศาสตร์   0.5(20) ส31104 ประวัติศาสตร์  0.5(20) 
พ31101 สุขศึกษา   0.5(20) พ31102 สุขศึกษา  0.5(20) 
ศ31101  ศิลปะ  0.5(20) ศ31102 ศิลปะ  0.5(20) 
ง31101 การงานอาชีพ  0.5(20) ง31102 การงานอาชีพ 0.5(20) 
อ41101 ภาษาอังกฤษ  1.0(40) อ31102 ภาษาอังกฤษ  1.0(40) 

 รวม 7.0(280)  รวม 7.0(280) 
 สาระการเรียนรู้เพิ่ม   สาระการเรียนรู้เพิ่ม  

ว31241 โปรแกรมประยุกต์ 1 0.5(20) ว31242 โปรแกรมประยุกต์ 2 0.5(20) 
ท31201   ภาษาไทยเพ่ือการพัฒนาตนเอง 1 0.5(20) ท31202   การอ่านและพิจารณาวรรณกรรม 0.5(20) 
อ31201 ภาษาอังกฤษในชีวิตประจ าวัน 0.5(20) อ31202 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 0.5(20) 
ว30251 หุ่นยนต์ 1.0(40) ว30252 หุ่นยนต์ 1.0(40) 
ศ30207 พ้ืนฐานนาฏศิลป์ไทย 1.0(40) ศ30211 พ้ืนฐานนาฏศิลป์ไทย 1.0(40) 
ว30283 โครงงานวิทยาศาสตร ์ 1.0(40) ส30284 โครงงานวิทยาศาสตร์กับคุณภาพ 1.0(40) 
ศ30214 พ้ืนฐานศิราภรณ์ 1 1.0(40) ศ30216 พ้ืนฐานศิราภรณ์ 2 1.0(40) 
พ30207 กีฬาตะกร้อ 0.5(20) พ30201 กีฬาเทเบิลเทนนิส 0.5(20) 
ส30231 หน้าท่ีพลเมือง 1 0.5(20) ส30232 หน้าท่ีพลเมือง 2 0.5(20) 
จ31201 ภาษาจีน 1 0.5(20) จ31202 ภาษาจีน 2 0.5(20) 
ค31201 คณิตศาสตร์เพ่ิมเติม 1.0(40) ค31202 คณิตศาสตร์เพ่ิมเติม 1.0 (40) 
ง31261 การแปรรูปอาหาร 1 1.0(40) ง31262 การแปรรูปอาหาร 2 1.0(40) 

 รวม 9.0(360)  รวม 9.0(360) 
 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน   กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
 แนะแนว 20  แนะแนว 20 
 ชุมนุม 20  ชุมนุม 20 
 กิจกรรมเพ่ือสังคม 20  กิจกรรมเพ่ือสังคม 20 
 จริยะธรรม 20  จริยะธรรม 20 
 รวม 80  รวม 80 
      
 รวมหน่วยกิตทั้งหมด 16  รวมหน่วยกิตทั้งหมด 16 



โครงสร้างหลักสูตร โรงเรียนไผ่วงวิทยา  
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พทุธศักราช  2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5   

 

ภาคเรียนที่  1 ภาคเรียนที่  2 
รหัสวิชา รายวิชา นก.(ชม.) รหัสวิชา รายวิชา นก.(ชม.) 

 สาระการเรียนรู้พื้นฐาน   สาระการเรียนรู้พื้นฐาน  
ท32101 ภาษาไทย  1.0(40) ท32102   ภาษาไทย  1.0(40) 
ค32101 คณิตศาสตร์พ้ืนฐาน  1.0(40) ค32102   คณิตศาสตร์พ้ืนฐาน  1.0(40) 
ว32103 วิทยาศาสตร์กายภาพ 1 1.0(40) ว32104 วิทยาศาสตร์กายภาพ 2 1.0(40) 
ว32105 การออกแบบเทคโนโลยี 0.5(20) ว32106 วิทยาการค านวณ 0.5(20) 
ส32101 สังคมศึกษา ฯ  0.5(20) ส32102   สังคมศึกษา ฯ  0.5(20) 
ส32103 ประวัติศาสตร์   0.5(20) ส32104   ประวัติศาสตร์   0.5(20) 
พ32101 สุขศึกษา   0.5(20) พ32102   สุขศึกษา   0.5(20) 
ศ32101  ศิลปะ  0.5(20) ศ32102    ศิลปะ  0.5(20) 
ง32101 การงานอาชีพ ฯ  1.0(40) ง32102   การงานอาชีพ ฯ  1.0(40) 
อ32101 ภาษาอังกฤษ  1.0(40) อ32102   ภาษาอังกฤษ  1.0(40) 

 รวม 7.5(300)  รวม 7.5(300) 
 สาระการเรียนรู้เพิ่ม   สาระการเรียนรู้เพิ่ม  

ค32201 คณิตศาสตร์เพ่ิมเติม 1.0(40) ค32202 คณิตศาสตร์เพ่ิมเติม 1.0(40) 
อ32201 ภาษาอังกฤษในชีวิตประจ าวัน 2 0.5(20) อ32202 ภาษาอังกฤษเพ่ือการท่องเท่ียว 0.5(20) 
ว32243    โปรแกรมประยุกต์3 0.5(20) ว32244   โปรแกรมประยุกต์ 4 0.5(20) 
ศ30202   การประดิษฐ์เครื่องประดับ 1 1.0(40) ศ30203   การประดิษฐ์เครื่องประดับ 2 1.0(40) 
ส30233   หน้าท่ีพลเมือง  3 0.5(20) ส30234   หน้าท่ีพลเมือง  4 0.5(20) 
ท32201   ภาษาไทยเพ่ือการพัฒนาตนเอง 2 0.5(20) ท32202   ประวัติวรรณคดี 0.5(20) 
จ32201    ภาษาจีน  0.5(20) จ32202   ภาษาจีน  0.5(20) 
I32201 การศึกษาค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้ 1.0 (40) I32202 การสื่อสารและการน าเสนอ 1.0 (40) 
ว30241 ชีวิตพืช 1.0 (40) ว30242 ชีวิตสัตว์ 1.0 (40) 
พ23204 กีฬาฟุตซอล 0.5(20) พ30208 กีฬาแบดมินตัน 0.5(20) 
ส30281 อาเซียนศึกษา 1 0.5(20) ส30282 อาเซียนศึกษา 2 0.5(20) 
ง32263 การแปรรูปอาหาร 3 1.0(40) ง32262 การแปรรูปอาหาร 4 1.0(40) 

 รวม 8.5(340)  รวม 8.5(340) 
 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน   กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
 แนะแนว 20  แนะแนว 20 
 ชุมนุม 20  ชุมนุม 20 
 กิจกรรมเพ่ือสังคม 20  กิจกรรมเพ่ือสังคม 20 
 จริยะธรรม 20  จริยะธรรม 20 
 รวม 80  รวม 80 
 รวมหน่วยกิตทั้งหมด 16.0  รวมหน่วยกิตทั้งหมด 16.0 



โครงสร้างหลักสูตร โรงเรียนไผ่วงวิทยา  
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พทุธศักราช  2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6   

 
 
 

ภาคเรียนที่  1 ภาคเรียนที่  2 
รหัสวิชา รายวิชา นก.(ชม.) รหัสวิชา รายวิชา นก.(ชม.) 

 สาระการเรียนรู้พื้นฐาน   สาระการเรียนรู้พื้นฐาน  
ท33101   ภาษาไทย  1.0(40) ท33102 ภาษาไทย  1.0(40) 
ค33101   คณิตศาสตร์พ้ืนฐาน  1.0(40) ค33102 คณิตศาสตร์พ้ืนฐาน  1.0(40) 
ว33103 วิทยาศาสตร์โลกและอวกาศ 1.0 (40) ส33102 สังคมศึกษา ฯ  1.0(40) 
ส33101   สังคมศึกษา ฯ  1.0(40) พ33102 สุขศึกษา  0.5(20) 
พ33101   สุขศึกษา  0.5(20) ศ33102 ศิลปะ  0.5(20) 
ศ33101   ศิลปะ  0.5(20) ง33102 การงานอาชีพ  0.5(20) 
ง33101   การงานอาชีพ  0.5(20) อ33102 ภาษาอังกฤษ  1.0(40) 
อ33101   ภาษาอังกฤษ  1.0(40)    

 รวม 6.5(260)  รวม 5.5(220) 
 สาระการเรียนรู้เพิ่ม   สาระการเรียนรู้เพิ่ม  

ค33201 คณิตศาสตร์เพ่ิมเติม 1.0(40) ค33202 คณิตศาสตร์เพ่ิมเติม 1.0(40) 
ว30243   กีฏวิทยา 1.5(60) ว30282   อาหารและยา 1.5(60) 
อ33201   ภาษาอังกฤษในชีวิตประจ าวัน 3 0.5(20) อ33202   ภาษาอังกฤษธุรกิจ 0.5(20) 
พ30203   กีฬาเปตอง 0.5(20) พ30206 กรีฑา 0.5(20) 
ว30245   โปรแกรมประยุกต์5 0.5(20) ว30246 โปรแกรมประยุกต์ 6 0.5(20) 
ศ30208   นาฎศิลป์ไทยสร้างสรรค1์ 1.0(40) ศ30212   นาฎศิลป์ไทยสร้างสรรค์ 2 1.0(40) 
ท33201 ภาษาไทยธุรกิจ 0.5(20) ท 33202 ภาษากับวัฒนธรรม 0.5(20) 
จ33201 ภาษาจีน 5 0.5(20) จ33202 ภาษาจีน 6 0.5(20) 
ศ30213 ศิราภรณ์ประยุกต์ 1 1.0 (40) ศ30215 ศิราภรณ์ประยุกต์ 2 1.0(40) 
ง33265 การแปรรูปอาหาร 5 1.0 (40) ‘ง33266 การแปรรูปอาหาร 6 1.0(40) 
ว30281 วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 1.5(60)  ติวโอเน็ต  

 รวม 9.5(380)  รวม 8(320) 
 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน   กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
 แนะแนว 20  แนะแนว 20 
 ชุมนุม 20  ชุมนุม 20 
 กิจกรรมเพ่ือสังคม 20  กิจกรรมเพ่ือสังคม 20 
 จริยธรรม 20  จริยธรรม 20 
 รวม 80  รวม 80 
 รวมหน่วยกิตทั้งหมด 16.0  รวมหน่วยกิตทั้งหมด 13.5 


