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กลุ่มงานบริหารวิชาการ  โรงเรียนกุศลวิทยา 

โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา 
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

พุทธศักราช ๒๕๕๑ 

(ฉบับปรับปรุง  ปีการศึกษา ๒๕๖๑) 

โรงเรียนกุศลวิทยา 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๐ 

กระทรวงศึกษาธิการ 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ – ๖ 
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กลุ่มงานบริหารวิชาการ  โรงเรียนกุศลวิทยา 

โครงสร้างเวลาเรียน  ระดับมัธยมศึกษา 

กลุ่มสาระการเรียนรู้/
กิจกรรม 

เวลาเรียน 
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

ม.๑ ม.๒ ม.๓ ม.๔ – ๖  

กลุ่มสาระการเรียนรู้  (รายวิชาพื้นฐาน) 
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 ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

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

ประวัติศาสตร์ ๔๐ (๑ นก.) ๔๐ (๑ นก.) ๔๐ (๑ นก.) ๘๐ (๒ นก.) 

สุขศึกษาและ 
พลศึกษา 

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

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

การงานอาชีพและ
เทคโนโลยี 

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

ภาษาต่างประเทศ ๑๒๐ (๓ นก.) ๑๒๐ (๓ นก.) ๑๒๐ (๓ นก.) ๒๔๐ (๖ นก.) 
รวมเวลาเรียนพื้นฐาน ๘๘๐ (๒๒ นก.) ๘๘๐ (๒๒ นก.) ๘๘๐ (๒๒ นก.) ๑,๖๔๐ (๔๑ นก.) 

รายวิชาเพิ่มเติม ปีละ ๒๐๐ ชั่วโมง ไม่น้อยกว่า ๑,๖๐๐ ชั่วโมง 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
O กิจกรรมแนะแนว 
O กิจกรรมนักเรียน 
     - ลูกเสือ เนตรนารี ฯ 
     - ชมรม ชุมนุม 
O กิจกรรมเพื่อสังคมและ
สาธารณประโยชน์ 

๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ ๓๖๐ 

รวมเวลากิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน 

๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ ๓๖๐ 

รวมเวลาเรียน 
ไม่เกิน ๑,๒๐๐ ชั่วโมง/ปี 

รวม ๓ ปี 
ไม่น้อยกว่า ๓,๖๐๐ ชั่วโมง 
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กลุ่มงานบริหารวิชาการ  โรงเรียนกุศลวิทยา 

เกณฑ์การจบระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
 ๑)  ผู้เรียนต้องเรียนรายวิชาพ้ืนฐานและเพ่ิมเติม  โดยเป็นรายวิชาพ้ืนฐาน ๖๖ หน่วยกิต  และ
รายวิชาเพ่ิมเติมตามท่ีสถานศึกษาก าหนด 
 ๒)  ผู้เรียนต้องได้หน่วยกิตตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า ๗๗ หน่วยกิต  โดยเป็นรายวิชาพ้ืนฐาน ๖๖ 
หน่วยกิตและรายวิชาเพ่ิมเติมไม่น้อยกว่า ๑๑ หน่วยกิต 
 ๓)  ผู้เรียนมีผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียนในระดับผ่านเกณฑ์การประเมินตามที่
สถานศึกษาก าหนด 
 ๔)  ผู้เรียนมีผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ในระดับผ่านเกณฑ์การประเมินตามที่
สถานศึกษาก าหนด 
 ๕)  ผู้ เรียนเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาผู้ เรียนและมีผลการประเมินผ่านเกณฑ์การประเมินตามที่
สถานศึกษาก าหนด 
 
เกณฑ์การจบระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
 ๑)  ผู้เรียนต้องเรียนรายวิชาพ้ืนฐานและเพ่ิมเติม  โดยเป็นรายวิชาพ้ืนฐาน ๔๑ หน่วยกิต  และ
รายวิชาเพ่ิมเติมตามท่ีสถานศึกษาก าหนด 
 ๒)  ผู้เรียนต้องได้หน่วยกิตตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า ๗๗ หน่วยกิต  โดยเป็นรายวิชาพ้ืนฐาน ๔๑ 
หน่วยกิตและรายวิชาเพ่ิมเติมไม่น้อยกว่า ๓๖ หน่วยกิต 
 ๓)  ผู้เรียนมีผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียนในระดับผ่านเกณฑ์การประเมินตามที่
สถานศึกษาก าหนด 
 ๔)  ผู้เรียนมีผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ในระดับผ่านเกณฑ์การประเมินตามที่
สถานศึกษาก าหนด 
 ๕)  ผู้ เรียนเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาผู้ เรียนและมีผลการประเมินผ่านเกณฑ์การประเมินตามที่
สถานศึกษาก าหนด 
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กลุ่มงานบริหารวิชาการ  โรงเรียนกุศลวิทยา 

โครงสร้างหลักสูตร  ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๑ 
 

ภาคเรียนที่ ๑ หน่วยกิต/ชั่วโมง ภาคเรียนที่ ๒ หน่วยกิต/ชั่วโมง 

รายวิชาพื้นฐาน ๑๑.๐ (๔๔๐) รายวิชาพื้นฐาน ๑๑.๐ (๔๔๐) 

ท๒๑๑๐๑ ภาษาไทย ๑ ๑.๕ (๖๐) ท๒๑๑๐๒ ภาษาไทย ๒ ๑.๕ (๖๐) 
ค๒๑๑๐๑ คณิตศาสตร์ ๑ ๑.๕ (๖๐) ค๒๑๑๐๒ คณิตศาสตร์ ๒ ๑.๕ (๖๐) 

ว๒๑๑๐๑ วิทยาศาสตร์ ๑ ๑.๕ (๖๐) ว๒๑๑๐๒ วิทยาศาสตร์ ๒ ๑.๕ (๖๐) 

ส๒๑๑๐๑ สังคมศึกษา ๑ ๑.๕ (๖๐) ส๒๑๑๐๒ สังคมศึกษา ๒ ๑.๕ (๖๐) 
ส๒๑๑๐๓ ประวัติศาสตร์ ๑ ๐.๕ (๒๐) ส๒๑๑๐๔ ประวัติศาสตร์ ๒ ๐.๕ (๒๐) 

พ๒๑๑๐๑ สุขศึกษา ๑ ๐.๕ (๒๐) พ๒๑๑๐๓ สุขศึกษา ๒ ๐.๕ (๒๐) 
พ๒๑๑๐๒ พลศึกษา ๑ ๐.๕ (๒๐) พ๒๑๑๐๔ พลศึกษา ๒ ๐.๕ (๒๐) 

ศ๒๑๑๐๑ ทัศนศิลป์ ๑ ๑.๐ (๔๐) ศ๒๑๑๐๒ ดนตรีและนาฏศิลป์ ๑ ๑.๐ (๔๐) 

ง๒๑๑๐๑ การงานอาชีพและ
เทคโนโลยี ๑ (งานบ้าน) 

๑.๐ (๔๐) ง๒๑๑๐๒ การงานอาชีพและ
เทคโนโลยี ๒ (คอมพิวเตอร์) 

๑.๐ (๔๐) 

อ๒๑๑๐๑ ภาษาอังกฤษ ๑ ๑.๕ (๖๐) อ๒๑๑๐๒ ภาษาอังกฤษ ๒ ๑.๕ (๖๐) 
รายวิชาเพิ่มเติม ๒.๕ (๑๐๐) รายวิชาเพิ่มเติม ๒.๕ (๑๐๐) 

ค๒๐๒๐๑ คณิตศาสตร์เพ่ิมเติม ๑ ๑.๐ (๔๐) อ๒๐๒๐๑ เสริมทักษะ
ภาษาอังกฤษ ๑ 

๑.๐ (๔๐) 

คอมพิวเตอร์เพ่ิมเติมส าหรับ ม.ต้น ๑.๐ (๔๐) คอมพิวเตอร์เพ่ิมเติมส าหรับ ม.ต้น ๑.๐ (๔๐) 

ส๒๐๒๓๑ หน้าที่พลเมือง ๑ ๐.๕ (๒๐) ส๒๐๒๓๒ หน้าที่พลเมือง ๒ ๐.๕ (๒๐) 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ๖๐ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ๖๐ 

กิจกรรมแนะแนว 
กิจกรรมนักเรียน 
     - ลูกเสือ เนตรนารี 
     - ชมรม/ชุมนุม 
กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณะ
ประโยชน์ 

๒๐ 
 

๒๐ 
๑๐ 
๑๐ 

กิจกรรมแนะแนว 
กิจกรรมนักเรียน 
     - ลูกเสือ เนตรนารี 
     - ชมรม/ชุมนุม 
กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณะ
ประโยชน์ 

๒๐ 
 

๒๐ 
๑๐ 
๑๐ 

รวมเวลาเรียน ๖๐๐ รวมเวลาเรียน ๖๐๐ 
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กลุ่มงานบริหารวิชาการ  โรงเรียนกุศลวิทยา 

โครงสร้างหลักสูตร  ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๒ 
 

ภาคเรียนที่ ๑ หน่วยกิต/ชั่วโมง ภาคเรียนที่ ๒ หน่วยกิต/ชั่วโมง 

รายวิชาพื้นฐาน ๑๑.๐ (๔๔๐) รายวิชาพื้นฐาน ๑๑.๐ (๔๔๐) 

ท๒๒๑๐๑ ภาษาไทย ๓ ๑.๕ (๖๐) ท๒๒๑๐๒ ภาษาไทย ๔ ๑.๕ (๖๐) 
ค๒๒๑๐๑ คณิตศาสตร์ ๓ ๑.๕ (๖๐) ค๒๒๑๐๒ คณิตศาสตร์ ๔ ๑.๕ (๖๐) 

ว๒๒๑๐๑ วิทยาศาสตร์ ๓ ๑.๕ (๖๐) ว๒๒๑๐๒ วิทยาศาสตร์ ๔ ๑.๕ (๖๐) 

ส๒๒๑๐๑ สังคมศึกษา ๓ ๑.๕ (๖๐) ส๒๒๑๐๒ สังคมศึกษา ๔ ๑.๕ (๖๐) 
ส๒๒๑๐๓ ประวัติศาสตร์ ๓ ๐.๕ (๒๐) ส๒๒๑๐๔ ประวัติศาสตร์ ๔ ๐.๕ (๒๐) 

พ๒๒๑๐๑ สุขศึกษา ๓ ๐.๕ (๒๐) พ๒๒๑๐๓ สุขศึกษา ๔ ๐.๕ (๒๐) 
พ๒๒๑๐๒ พลศึกษา ๓ ๐.๕ (๒๐) พ๒๒๑๐๔ พลศึกษา ๔ ๐.๕ (๒๐) 

ศ๒๒๑๐๑ ทัศนศิลป์ ๒ ๑.๐ (๔๐) ศ๒๒๑๐๒ ดนตรีและนาฏศิลป์ ๒ ๑.๐ (๔๐) 

ง๒๒๑๐๑ การงานอาชีพและ
เทคโนโลยี ๓ (งานเกษตร) 

๑.๐ (๔๐) ง๒๒๑๐๒ การงานอาชีพและ
เทคโนโลยี ๔ (คอมพิวเตอร์) 

๑.๐ (๔๐) 

อ๒๒๑๐๑ ภาษาอังกฤษ ๓ ๑.๕ (๖๐) อ๒๒๑๐๒ ภาษาอังกฤษ ๔ ๑.๕ (๖๐) 
รายวิชาเพิ่มเติม ๒.๕ (๑๐๐) รายวิชาเพิ่มเติม ๒.๕ (๑๐๐) 

ค๒๐๒๐๒ คณิตศาสตร์เพ่ิมเติม ๒ ๑.๐ (๔๐) อ๒๐๒๐๒ เสริมทักษะ
ภาษาอังกฤษ ๒ 

๑.๐ (๔๐) 

I๒๐๒๐๑ การศึกษาค้นคว้าและ
สร้างองค์ความรู้ 

๑.๐ (๔๐) I๒๐๒๐๒ การสื่อสารและการ
น าเสนอ 

๑.๐ (๔๐) 

ส๒๐๒๓๓ หน้าที่พลเมือง ๓ ๐.๕ (๒๐) ส๒๐๒๓๔ หน้าที่พลเมือง ๔ ๐.๕ (๒๐) 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ๖๐ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ๖๐ 

กิจกรรมแนะแนว 
กิจกรรมนักเรียน 
     - ลูกเสือ เนตรนารี 
     - ชมรม/ชุมนุม 
กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณะ
ประโยชน์ 

๒๐ 
 

๒๐ 
๑๐ 
๑๐ 

กิจกรรมแนะแนว 
กิจกรรมนักเรียน 
     - ลูกเสือ เนตรนารี 
     - ชมรม/ชุมนุม 
กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณะ
ประโยชน์ 

๒๐ 
 

๒๐ 
๑๐ 
๑๐ 

รวมเวลาเรียน ๖๐๐ รวมเวลาเรียน ๖๐๐ 
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กลุ่มงานบริหารวิชาการ  โรงเรียนกุศลวิทยา 

โครงสร้างหลักสูตร  ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๓ 
 

ภาคเรียนที่ ๑ หน่วยกิต/ชั่วโมง ภาคเรียนที่ ๒ หน่วยกิต/ชั่วโมง 

รายวิชาพื้นฐาน ๑๑.๐ (๔๔๐) รายวิชาพื้นฐาน ๑๑.๐ (๔๔๐) 

ท๒๓๑๐๑ ภาษาไทย ๕ ๑.๕ (๖๐) ท๒๓๒๑๐๒ ภาษาไทย ๖ ๑.๕ (๖๐) 
ค๒๓๑๐๑ คณิตศาสตร์ ๕ ๑.๕ (๖๐) ค๒๓๑๐๒ คณิตศาสตร์ ๖ ๑.๕ (๖๐) 

ว๒๓๑๐๑ วิทยาศาสตร์ ๕ ๑.๕ (๖๐) ว๒๓๑๐๒ วิทยาศาสตร์ ๖ ๑.๕ (๖๐) 

ส๒๓๑๐๑ สังคมศึกษา ๕ ๑.๕ (๖๐) ส๒๓๑๐๒ สังคมศึกษา ๖ ๑.๕ (๖๐) 
ส๒๓๑๐๓ ประวัติศาสตร์ ๕ ๐.๕ (๒๐) ส๒๓๑๐๔ ประวัติศาสตร์ ๖ ๐.๕ (๒๐) 

พ๒๓๑๐๑ สุขศึกษา ๕ ๐.๕ (๒๐) พ๒๓๑๐๓ สุขศึกษา ๖ ๐.๕ (๒๐) 
พ๒๓๑๐๒ พลศึกษา ๕ ๐.๕ (๒๐) พ๒๓๑๐๔ พลศึกษา ๖ ๐.๕ (๒๐) 

ศ๒๓๑๐๑ ทัศนศิลป์ ๓ ๑.๐ (๔๐) ศ๒๓๑๐๒ ดนตรีและนาฏศิลป์ ๓ ๑.๐ (๔๐) 

ง๒๓๑๐๑ การงานอาชีพและ
เทคโนโลยี ๕ (คอมพิวเตอร์) 

๑.๐ (๔๐) ง๒๓๑๐๒ การงานอาชีพและ
เทคโนโลยี ๖ (งานช่าง/งาน
ประดิษฐ์) 

๑.๐ (๔๐) 

อ๒๓๑๐๑ ภาษาอังกฤษ ๕ ๑.๕ (๖๐) อ๒๓๑๐๒ ภาษาอังกฤษ ๖ ๑.๕ (๖๐) 

รายวิชาเพิ่มเติม ๒.๕ (๑๐๐) รายวิชาเพิ่มเติม ๒.๕ (๑๐๐) 

ค๒๐๒๐๓ คณิตศาสตร์เพ่ิมเติม ๓ ๑.๐ (๔๐) ค๒๐๒๐๔ คณิตศาสตร์เพ่ิมเติม ๔ ๑.๐ (๔๐) 
อ๒๐๒๐๓ เสริมทักษะ
ภาษาอังกฤษ ๓ 

๑.๐ (๔๐) อ๒๐๒๐๔ เสริมทักษะ
ภาษาอังกฤษ ๔ 

๑.๐ (๔๐) 

ส๒๐๒๓๕ หน้าที่พลเมือง ๕ ๐.๕ (๒๐) ส๒๐๒๓๖ หน้าที่พลเมือง ๖ ๐.๕ (๒๐) 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ๖๐ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ๖๐ 

กิจกรรมแนะแนว 
กิจกรรมนักเรียน 
     - ลูกเสือ เนตรนารี 
     - ชมรม/ชุมนุม 
กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณะ
ประโยชน์ 

๒๐ 
 

๒๐ 
๑๐ 
๑๐ 

กิจกรรมแนะแนว 
กิจกรรมนักเรียน 
     - ลูกเสือ เนตรนารี 
     - ชมรม/ชุมนุม 
กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณะ
ประโยชน์ 

๒๐ 
 

๒๐ 
๑๐ 
๑๐ 

รวมเวลาเรียน ๖๐๐ รวมเวลาเรียน ๖๐๐ 

 
 
 



7 
 

กลุ่มงานบริหารวิชาการ  โรงเรียนกุศลวิทยา 

โครงสร้างหลักสูตร  ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๔ (วิทย์ – คณิต) 
 

ภาคเรียนที่ ๑ หน่วยกิต/ชั่วโมง ภาคเรียนที่ ๒ หน่วยกิต/ชั่วโมง 

รายวิชาพื้นฐาน ๖.๕ (๒๖๐) รายวิชาพื้นฐาน ๕.๕ (๒๒๐) 

ท๓๑๑๐๑ ภาษาไทย ๑ ๑.๐ (๔๐) ท๓๑๑๐๒ ภาษาไทย ๒ ๑.๐ (๔๐) 
ค๓๑๑๐๑ คณิตศาสตร์ ๑ ๑.๐ (๔๐) ค๓๑๑๐๒ คณิตศาสตร์ ๒ ๑.๐ (๔๐) 

ส๓๑๑๐๑ สังคมศึกษา ๑ ๑.๐ (๔๐) ส๓๑๑๐๒ สังคมศึกษา ๒ ๑.๐ (๔๐) 

ส๓๑๑๐๓ ประวัติศาสตร์ ๑ ๐.๕ (๒๐) ส๓๑๑๐๔ ประวัติศาสตร์ ๒ ๐.๕ (๒๐) 
พ๓๑๑๐๑ สุขศึกษาและพลศึกษา๑ ๐.๕ (๒๐) พ๓๑๑๐๒ สุขศึกษาและพลศึกษา๒ ๐.๕ (๒๐) 

ศ๓๑๑๐๑ ศิลปะ ๑ ๐.๕ (๒๐) ศ๓๑๑๐๒ ศิลปะ ๒ ๐.๕ (๒๐) 
ง๓๓๑๐๑ การงานอาชีพและ
เทคโนโลยี ๑ (งานบ้าน) 

๐.๕ (๒๐) อ๓๑๑๐๒ ภาษาอังกฤษ ๒ ๑.๐ (๔๐) 

ง๓๓๑๐๒ เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร ๑ 

๐.๕ (๒๐) 
  

อ๓๑๑๐๑ ภาษาอังกฤษ ๑ ๑.๐ (๔๐)   
รายวิชาเพิ่มเติม ๗.๕ (๓๐๐) รายวิชาเพิ่มเติม ๘.๕ (๓๔๐) 

ค๓๑๒๐๑ คณิตศาสตร์เพ่ิมเติม ๑ ๒.๐ (๘๐) ค๓๑๒๐๒ คณิตศาสตร์เพ่ิมเติม ๒ ๒.๐ (๘๐) 

ว๓๑๒๑๑ ฟิสิกส์เพิ่มเติม ๑ ๑.๕ (๖๐) ว๓๑๒๑๒ ฟิสิกส์เพิ่มเติม ๒ ๑.๕ (๖๐) 
ว๓๑๒๒๑ เคมีเพ่ิมเติม ๑ ๑.๕ (๖๐) ว๓๑๒๒๒ เคมีเพ่ิมเติม ๒ ๑.๕ (๖๐) 

ว๓๑๒๓๑ ชีววิทยาเพ่ิมเติม ๑ ๑.๕ (๖๐) ว๓๑๒๓๒ ชีววิทยาเพ่ิมเติม ๒ ๑.๕ (๖๐) 
ว๓๑๒๔๑ โลก ดาราศาสตร์ฯ ๑ ๑.๐ (๔๐) ว๓๑๒๔๒ โลก ดาราศาสตร์ฯ ๒ ๑.๐ (๔๐) 

  I๓๐๒๐๑ การศึกษาค้นคว้าและ
สร้างองค์ความรู้  

๑.๐ (๔๐) 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ๖๐ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ๖๐ 

กิจกรรมแนะแนว 
กิจกรรมนักเรียน 
     - ผู้บ าเพ็ญประโยชน์ 
     - ชมรม/ชุมนุม 
กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณะ
ประโยชน์ 

๒๐ 
 

๒๐ 
๑๐ 
๑๐ 

กิจกรรมแนะแนว 
กิจกรรมนักเรียน 
     - ผู้บ าเพ็ญประโยชน์ 
     - ชมรม/ชุมนุม 
กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณะ
ประโยชน์ 

๒๐ 
 

๒๐ 
๑๐ 
๑๐ 

รวมเวลาเรียน ๖๒๐ รวมเวลาเรียน ๖๒๐ 



8 
 

กลุ่มงานบริหารวิชาการ  โรงเรียนกุศลวิทยา 

โครงสร้างหลักสูตร  ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๕ (วิทย์ – คณิต) 
 

ภาคเรียนที่ ๑ หน่วยกิต/ชั่วโมง ภาคเรียนที่ ๒ หน่วยกิต/ชั่วโมง 

รายวิชาพื้นฐาน ๕.๕ (๒๒๐) รายวิชาพื้นฐาน ๖.๕ (๒๖๐) 

ท๓๒๑๐๑ ภาษาไทย ๓ ๑.๐ (๔๐) ท๓๒๑๐๒ ภาษาไทย ๔ ๑.๐ (๔๐) 
ค๓๒๑๐๑ คณิตศาสตร์ ๓ ๑.๐ (๔๐) ค๓๒๑๐๒ คณิตศาสตร์ ๔ ๑.๐ (๔๐) 

ส๓๒๑๐๑ สังคมศึกษา ๓ ๑.๐ (๔๐) ส๓๒๑๐๒ สังคมศึกษา ๔ ๑.๐ (๔๐) 

ส๓๒๑๐๓ ประวัติศาสตร์ ๓ ๐.๕ (๒๐) ส๓๒๑๐๔ ประวัติศาสตร์ ๔ ๐.๕ (๒๐) 
พ๓๒๑๐๑ สุขศึกษาและพลศึกษา๓ ๐.๕ (๒๐) พ๓๒๑๐๒ สุขศึกษาและพลศึกษา๔ ๐.๕ (๒๐) 

ศ๓๒๑๐๑ ดนตรี ๑ ๐.๕ (๒๐) ศ๓๒๑๐๒ ดนตรี ๒ ๐.๕ (๒๐) 
อ๓๒๑๐๑ ภาษาอังกฤษ ๓ ๑.๐ (๔๐) ง๓๒๑๐๑ การงานอาชีพและ

เทคโนโลยี ๒ (งานเกษตร) 
๐.๕ (๒๐) 

  ง๓๒๑๐๒ เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร ๒ 

๐.๕ (๒๐) 

  อ๓๒๑๐๒ ภาษาอังกฤษ ๔ ๑.๐ (๔๐) 
รายวิชาเพิ่มเติม ๙.๐ (๓๖๐) รายวิชาเพิ่มเติม ๘.๐ (๓๒๐) 

ค๓๒๒๐๑ คณิตศาสตร์เพ่ิมเติม ๓ ๒.๐ (๘๐) ค๓๒๒๐๒ คณิตศาสตร์เพ่ิมเติม ๒ ๒.๐ (๘๐) 

ว๓๒๒๑๑ ฟิสิกส์เพิ่มเติม ๓ ๑.๕ (๖๐) ว๓๒๒๑๒ ฟิสิกส์เพิ่มเติม ๔ ๑.๕ (๖๐) 
ว๓๒๒๒๑ เคมีเพ่ิมเติม ๓ ๑.๕ (๖๐) ว๓๒๒๒๒ เคมีเพ่ิมเติม ๔ ๑.๕ (๖๐) 

ว๓๒๒๓๑ ชีววิทยาเพ่ิมเติม ๓ ๑.๕ (๖๐) ว๓๒๒๓๒ ชีววิทยาเพ่ิมเติม ๔ ๑.๕ (๖๐) 
ว๓๒๒๔๑ โลก ดาราศาสตร์ฯ ๓ ๑.๐ (๔๐) ว๓๒๒๔๒ โลก ดาราศาสตร์ฯ ๔ ๑.๐ (๔๐) 

อ๓๐๒๑๑ ภาษาอังกฤษใน
ชีวิตประจ าวัน ๑ 

๐.๕ (๒๐) อ๓๐๒๑๒ ภาษาอังกฤษใน
ชีวิตประจ าวัน ๒ 

๐.๕ (๒๐) 

I๓๐๒๐๒ การสื่อสารและการ
น าเสนอ 

๑.๐ (๔๐)   

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ๖๐ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ๖๐ 
กิจกรรมแนะแนว 
กิจกรรมนักเรียน 
     - ผู้บ าเพ็ญประโยชน์ 
     - ชมรม/ชุมนุม 
กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณะ
ประโยชน์ 

๒๐ 
 

๒๐ 
๑๐ 
๑๐ 

กิจกรรมแนะแนว 
กิจกรรมนักเรียน 
     - ผู้บ าเพ็ญประโยชน์ 
     - ชมรม/ชุมนุม 
กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณะ
ประโยชน์ 

๒๐ 
 

๒๐ 
๑๐ 
๑๐ 

รวมเวลาเรียน ๖๒๐ รวมเวลาเรียน ๖๒๐ 



9 
 

กลุ่มงานบริหารวิชาการ  โรงเรียนกุศลวิทยา 

โครงสร้างหลักสูตร  ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๖ (วิทย์ – คณิต) 
 

ภาคเรียนที่ ๑ หน่วยกิต/ชั่วโมง ภาคเรียนที่ ๒ หน่วยกิต/ชั่วโมง 

รายวิชาพื้นฐาน ๕.๕ (๒๒๐) รายวิชาพื้นฐาน ๕.๕ (๒๒๐) 

ท๓๓๑๐๑ ภาษาไทย ๕ ๑.๐ (๔๐) ท๓๓๑๐๒ ภาษาไทย ๖ ๑.๐ (๔๐) 
ค๓๓๑๐๑ คณิตศาสตร์ ๕ ๑.๐ (๔๐) ค๓๓๑๐๒ คณิตศาสตร์ ๖ ๑.๐ (๔๐) 

ส๓๓๑๐๑ สังคมศึกษา ๕ ๑.๐ (๔๐) ส๓๓๑๐๒ สังคมศึกษา ๖ ๑.๐ (๔๐) 

พ๓๓๑๐๑ สุขศึกษาและพลศึกษา๕ ๐.๕ (๒๐) พ๓๓๑๐๒ สุขศึกษาและพลศึกษา๖ ๐.๕ (๒๐) 
ศ๓๓๑๐๑ นาฏศิลป์ ๑ ๐.๕ (๒๐) ศ๓๓๑๐๒ นาฏศิลป์ ๒ ๐.๕ (๒๐) 

ง๓๓๑๐๑ การงานอาชีพและ
เทคโนโลยี ๓ (งานช่าง) 

๐.๕ (๒๐) ง๓๓๑๐๒ การออกแบบและ
เทคโนโลยี 

๐.๕ (๒๐) 

อ๓๓๑๐๑ ภาษาอังกฤษ ๕ ๑.๐ (๔๐) อ๓๓๑๐๒ ภาษาอังกฤษ ๖ ๑.๐ (๔๐) 

รายวิชาเพิ่มเติม ๘.๐ (๓๒๐) รายวิชาเพิ่มเติม ๘.๐ (๓๒๐) 
ค๓๓๒๐๑ คณิตศาสตร์เพ่ิมเติม ๕ ๒.๐ (๘๐) ค๓๓๒๐๒ คณิตศาสตร์เพ่ิมเติม ๖ ๒.๐ (๘๐) 

ว๓๓๒๑๑ ฟิสิกส์เพิ่มเติม ๕ ๑.๕ (๖๐) ว๓๓๒๑๒ ฟิสิกส์เพิ่มเติม ๖ ๑.๕ (๖๐) 
ว๓๓๒๒๑ เคมีเพ่ิมเติม ๕ ๑.๕ (๖๐) ว๓๓๒๒๒ เคมีเพ่ิมเติม ๖ ๑.๕ (๖๐) 

ว๓๓๒๓๑ ชีววิทยาเพ่ิมเติม ๕ ๑.๕ (๖๐) ว๓๓๒๓๒ ชีววิทยาเพ่ิมเติม ๖ ๑.๕ (๖๐) 

ว๓๓๒๔๑ โลก ดาราศาสตร์ฯ ๕ ๑.๐ (๔๐) ว๓๓๒๔๒ โลก ดาราศาสตร์ฯ ๖ ๑.๐ (๔๐) 
อ๓๐๒๑๓ ภาษาอังกฤษใน
ชีวิตประจ าวัน ๓ 

๐.๕ (๒๐) อ๓๐๒๑๔ ภาษาอังกฤษใน
ชีวิตประจ าวัน ๔ 

๐.๕ (๒๐) 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ๖๐ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ๖๐ 

กิจกรรมแนะแนว 
กิจกรรมนักเรียน 
     - ผู้บ าเพ็ญประโยชน์ 
     - ชมรม/ชุมนุม 
กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณะ
ประโยชน์ 

๒๐ 
 

๒๐ 
๑๐ 
๑๐ 

กิจกรรมแนะแนว 
กิจกรรมนักเรียน 
     - ผู้บ าเพ็ญประโยชน์ 
     - ชมรม/ชุมนุม 
กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณะ
ประโยชน์ 

๒๐ 
 

๒๐ 
๑๐ 
๑๐ 

รวมเวลาเรียน ๖๐๐ รวมเวลาเรียน ๖๐๐ 

 
 
 
 



10 
 

กลุ่มงานบริหารวิชาการ  โรงเรียนกุศลวิทยา 

โครงสร้างหลักสูตร  ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๔ (ศิลป์ – อาชีพ) 
 

ภาคเรียนที่ ๑ หน่วยกิต/ชั่วโมง ภาคเรียนที่ ๒ หน่วยกิต/ชั่วโมง 

รายวิชาพื้นฐาน ๘.๐ (๓๒๐) รายวิชาพื้นฐาน ๕.๕ (๒๒๐) 

ท๓๓๑๐๑ ภาษาไทย ๑ ๑.๐ (๔๐) ท๓๑๑๐๒ ภาษาไทย ๒ ๑.๐ (๔๐) 
ค๓๓๑๐๑ คณิตศาสตร์ ๑ ๑.๐ (๔๐) ค๓๑๑๐๒ คณิตศาสตร์ ๒ ๑.๐ (๔๐) 

ว๓๐๑๐๒ เคมีพ้ืนฐาน ๑.๕ (๖๐) ส๓๑๑๐๒ สังคมศึกษา ๒ ๑.๐ (๔๐) 

ส๓๑๑๐๑ สังคมศึกษา ๑ ๑.๐ (๔๐) ส๓๑๑๐๔ ประวัติศาสตร์ ๒ ๐.๕ (๒๐) 
ส๓๑๑๐๓ ประวัติศาสตร์ ๑ ๐.๕ (๒๐) พ๓๑๑๐๒ สุขศึกษาและพลศึกษา๒ ๐.๕ (๒๐) 

ง๓๓๑๐๑ การงานอาชีพและ
เทคโนโลยี ๑ (งานบ้าน) 

๐.๕ (๒๐) ศ๓๑๑๐๒ ศิลปะ ๒ ๐.๕ (๒๐) 

ง๓๓๑๐๒ เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร ๑ 

๐.๕ (๒๐) อ๓๑๑๐๒ ภาษาอังกฤษ ๒ ๑.๐ (๔๐) 

ศ๓๑๑๐๑ ศิลปะ ๑ ๐.๕ (๒๐)   

พ๓๑๑๐๑ สุขศึกษาและพลศึกษา๑ ๐.๕ (๒๐)   
อ๓๑๑๐๑ ภาษาอังกฤษ ๑ ๑.๐ (๔๐) รายวิชาเพิ่มเติม ๘.๐ (๓๒๐) 

รายวิชาเพิ่มเติม ๖.๐ (๒๔๐) งานเกษตรส าหรับ ม.ปลาย ๒.๐ (๘๐) 

งานเกษตรส าหรับ ม.ปลาย ๒.๐ (๘๐) งานคหกรรมส าหรับ ม.ปลาย ๒.๐ (๘๐) 
งานคหกรรมส าหรับ ม.ปลาย ๒.๐ (๘๐) คอมพิวเตอร์ส าหรับ ม.ปลาย ๒.๐ (๘๐) 

คอมพิวเตอร์ส าหรับ ม.ปลาย ๒.๐ (๘๐) วิทย์เพ่ิมเติม (ส าหรับไม่เน้นวิทย์) ๑.๐ (๔๐) 
  I๓๐๒๐๑ การศึกษาค้นคว้าและ

สร้างองค์ความรู้  
๑.๐ (๔๐) 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ๖๐ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ๖๐ 
กิจกรรมแนะแนว 
กิจกรรมนักเรียน 
     - ผู้บ าเพ็ญประโยชน์ 
     - ชมรม/ชุมนุม 
กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณะ
ประโยชน์ 

๒๐ 
 

๒๐ 
๑๐ 
๑๐ 

กิจกรรมแนะแนว 
กิจกรรมนักเรียน 
     - ผู้บ าเพ็ญประโยชน์ 
     - ชมรม/ชุมนุม 
กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณะ
ประโยชน์ 

๒๐ 
 

๒๐ 
๑๐ 
๑๐ 

รวมเวลาเรียน ๖๒๐ รวมเวลาเรียน ๖๐๐ 

 
 



11 
 

กลุ่มงานบริหารวิชาการ  โรงเรียนกุศลวิทยา 

โครงสร้างหลักสูตร  ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๕ (ศิลป์ – อาชีพ) 
 

ภาคเรียนที่ ๑ หน่วยกิต/ชั่วโมง ภาคเรียนที่ ๒ หน่วยกิต/ชั่วโมง 

รายวิชาพื้นฐาน ๗.๐ (๒๘๐) รายวิชาพื้นฐาน ๗.๕ (๓๐๐) 

ท๓๒๑๐๑ ภาษาไทย ๓ ๑.๐ (๔๐) ท๓๒๑๐๒ ภาษาไทย ๔ ๑.๐ (๔๐) 
ค๓๒๑๐๑ คณิตศาสตร์ ๓ ๑.๐ (๔๐) ค๓๒๑๐๒ คณิตศาสตร์ ๔ ๑.๐ (๔๐) 

ว๓๐๑๐๓ ชีววิทยาพ้ืนฐาน ๑.๕ (๖๐) ว๓๐๑๐๔ โลก ดาราศาสตร์ ฯ ๑.๐ (๔๐) 

ส๓๒๑๐๑ สังคมศึกษา ๓ ๑.๐ (๔๐) ส๓๒๑๐๒ สังคมศึกษา ๔ ๑.๐ (๔๐) 
ส๓๒๑๐๓ ประวัติศาสตร์ ๓ ๐.๕ (๒๐) ส๓๒๑๐๔ ประวัติศาสตร์ ๔ ๐.๕ (๒๐) 

พ๓๒๑๐๑ สุขศึกษาและพลศึกษา๓ ๐.๕ (๒๐) พ๓๒๑๐๒ สุขศึกษาและพลศึกษา๔ ๐.๕ (๒๐) 
ศ๓๒๑๐๑ ดนตรี ๑ ๐.๕ (๒๐) ศ๓๒๑๐๒ ดนตรี ๒ ๐.๕ (๒๐) 

อ๓๒๑๐๑ ภาษาอังกฤษ ๓ ๑.๐ (๔๐) ง๓๒๑๐๑ การงานอาชีพและ
เทคโนโลยี ๒ (งานเกษตร) 

๐.๕ (๒๐) 

  ง๓๒๑๐๒ เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร ๒ 

๐.๕ (๒๐) 

  อ๓๒๑๐๒ ภาษาอังกฤษ ๔ ๑.๐ (๔๐) 

รายวิชาเพิ่มเติม ๗.๕ (๓๐๐) รายวิชาเพิ่มเติม ๖.๕ (๒๖๐) 

งานเกษตรส าหรับ ม.ปลาย ๒.๐ (๘๐) งานเกษตรส าหรับ ม.ปลาย ๒.๐ (๘๐) 
งานคหกรรมส าหรับ ม.ปลาย ๒.๐ (๘๐) งานคหกรรมส าหรับ ม.ปลาย ๒.๐ (๘๐) 

คอมพิวเตอร์ส าหรับ ม.ปลาย ๒.๐ (๘๐) คอมพิวเตอร์ส าหรับ ม.ปลาย ๒.๐ (๘๐) 
อ๓๐๒๑๑ ภาษาอังกฤษใน
ชีวิตประจ าวัน ๑ 

๐.๕ (๒๐) อ๓๐๒๑๒ ภาษาอังกฤษใน
ชีวิตประจ าวัน ๒ 

๐.๕ (๒๐) 

I๓๐๒๐๒ การสื่อสารและการ
น าเสนอ 

๑.๐ (๔๐)   

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ๖๐ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ๖๐ 
กิจกรรมแนะแนว 
กิจกรรมนักเรียน 
     - ผู้บ าเพ็ญประโยชน์ 
     - ชมรม/ชุมนุม 
กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณะ
ประโยชน์ 

๒๐ 
 

๒๐ 
๑๐ 
๑๐ 

กิจกรรมแนะแนว 
กิจกรรมนักเรียน 
     - ผู้บ าเพ็ญประโยชน์ 
     - ชมรม/ชุมนุม 
กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณะ
ประโยชน์ 

๒๐ 
 

๒๐ 
๑๐ 
๑๐ 

รวมเวลาเรียน ๖๔๐ รวมเวลาเรียน ๖๒๐ 



12 
 

กลุ่มงานบริหารวิชาการ  โรงเรียนกุศลวิทยา 

โครงสร้างหลักสูตร  ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๖ (ศิลป์ – อาชีพ) 
 

ภาคเรียนที่ ๑ หน่วยกิต/ชั่วโมง ภาคเรียนที่ ๒ หน่วยกิต/ชั่วโมง 

รายวิชาพื้นฐาน ๗.๕ (๓๐๐) รายวิชาพื้นฐาน ๕.๕ (๒๒๐) 

ท๓๓๑๐๑ ภาษาไทย ๕ ๑.๐ (๔๐) ท๓๓๑๐๒ ภาษาไทย ๖ ๑.๐ (๔๐) 
ค๓๓๑๐๑ คณิตศาสตร์ ๕ ๑.๐ (๔๐) ค๓๓๑๐๒ คณิตศาสตร์ ๖ ๑.๐ (๔๐) 

ว๓๐๑๐๑ ฟิสิกส ์ ๒.๐ (๘๐) ส๓๓๑๐๒ สังคมศึกษา ๖ ๑.๐ (๔๐) 

ส๓๓๑๐๑ สังคมศึกษา ๕ ๑.๐ (๔๐) พ๓๓๑๐๒ สุขศึกษาและพลศึกษา๖ ๐.๕ (๒๐) 
พ๓๓๑๐๑ สุขศึกษาและพลศึกษา๕ ๐.๕ (๒๐) ศ๓๓๑๐๒ นาฏศิลป์ ๒ ๐.๕ (๒๐) 

ศ๓๓๑๐๑ นาฏศิลป์ ๑ ๐.๕ (๒๐) ง๓๓๑๐๒ การออกแบบและ
เทคโนโลยี 

๐.๕ (๒๐) 

ง๓๓๑๐๑ การงานอาชีพและ
เทคโนโลยี ๓ (งานช่าง) 

๐.๕ (๒๐) อ๓๓๑๐๒ ภาษาอังกฤษ ๖ ๑.๐ (๔๐) 

อ๓๓๑๐๑ ภาษาอังกฤษ ๕ ๑.๐ (๔๐) รายวิชาเพิ่มเติม ๘.๐ (๓๒๐) 

รายวิชาเพิ่มเติม ๖.๐ (๒๔๐) ส๓๐๒๐๙ วิถีเศรษฐกิจพอเพียง ๑.๐ (๔๐) 
งานเกษตรส าหรับ ม.ปลาย ๒.๐ (๘๐) งานเกษตรส าหรับ ม.ปลาย ๒.๐ (๘๐) 

งานคหกรรมส าหรับ ม.ปลาย ๒.๐ (๘๐) งานคหกรรมส าหรับ ม.ปลาย ๒.๐ (๘๐) 

คอมพิวเตอร์ส าหรับ ม.ปลาย ๒.๐ (๘๐) คอมพิวเตอร์ส าหรับ ม.ปลาย ๒.๐ (๘๐) 
  อ๓๐๒๐๑ ภาษาอังกฤษอ่าน – 

เขียน ๑ 
๑.๐ (๔๐) 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ๖๐ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ๖๐ 

กิจกรรมแนะแนว 
กิจกรรมนักเรียน 
     - ผู้บ าเพ็ญประโยชน์ 
     - ชมรม/ชุมนุม 
กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณะ
ประโยชน์ 

๒๐ 
 

๒๐ 
๑๐ 
๑๐ 

กิจกรรมแนะแนว 
กิจกรรมนักเรียน 
     - ผู้บ าเพ็ญประโยชน์ 
     - ชมรม/ชุมนุม 
กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณะ
ประโยชน์ 

๒๐ 
 

๒๐ 
๑๐ 
๑๐ 

รวมเวลาเรียน ๖๐๐ รวมเวลาเรียน ๖๐๐ 
 
 


