
 

หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ) 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปพุทธศักราช  2551 

โครงสรางหลักสูตรสถานศึกษา  ระดับมัธยมศึกษาตอนตน 

มัธยมศึกษาปท่ี 1  (ภาคเรียนที่ 1)  มัธยมศึกษาปท่ี 1  (ภาคเรียนที่ 2) 

รหัสวิชา รายวิชา / กิจกรรม 
เวลาเรียน 

(หนวยกิต/ช.
ม.) 

 รหัสวิชา รายวิชา / กิจกรรม 
เวลาเรียน 

(หนวยกิต/ช.
ม.) 

วิชาพื้นฐาน 11  (440)  วิชาพื้นฐาน 11  (440) 
ท21101 ภาษาไทย 7 1.5  (60)  ท21102 ภาษาไทย 8 1.5  (60) 
ค21101 คณิตศาสตร 7 1.5  (60)  ค21102 คณิตศาสตร 8 1.5  (60) 
ว21101 วิทยาศาสตร 7 1.5  (60)  ว21102 วิทยาศาสตร 8 1.5  (60) 
ส21101 สังคมศึกษา 7 1.5  (60)  ส21103 สังคมศึกษา 8 1.5  (60) 
ส21102 ประวัติศาสตร 7 0.5  (20)  ส21104 ประวัติศาสตร 8 0.5  (20) 

   พ 21101 สุขศึกษา 7 0.5  (20)  พ21103 สุขศึกษา 8 0.5  (20) 
พ21102 เทเบิลเทนนิส 0.5  (20)  พ21104 วอลเลยบอล 0.5  (20) 
ศ21101 ศิลปะ  7 1.0  (40)  ศ21102 ศิลปะ  8 1.0  (40) 
ง21101 การงานอาชีพ 7 1.0  (40)  ง21102 การงานอาชีพ 8 1.0  (40) 
อ21101 ภาษาอังกฤษ  7 1.5  (60)  อ21102 ภาษาอังกฤษ  8 1.5  (60) 

วิชาเพิ่มเติม 2.5  (100)  วิชาเพิ่มเติม 2.5  (100) 
ท21201 นิทานพื้นบาน 0.5  (20)  ท21202 ภาษาถิ่น 0.5  (20) 
ค21201 เสริมทักษะคณิตศาสตร   1 0.5  (20)  ค21202  คณิตศาสตรเพิ่มเติม  2 0.5  (20) 
ว21201 วิทยาศาสตรกับสิ่งแวดลอม 0.5  (20)  ว21202 วิทยาศาสตรเพื่อสุขภาพ 0.5  (20) 
ศ21201 งานปน 1 0.5  (20)  ศ21202 งานปน 2 0.5  (20) 
ง21201 คอมพิวเตอรเบื้องตน 0.5  (20)  ง21202 การใชแปรมแกรมขั้นพื้นฐาน 0.5  (20) 

กิจกรรมพัฒนาผูเรียน 60  กิจกรรมพัฒนาผูเรียน 60 
กิจกรรมแนะแนว (20)  กิจกรรมแนะแนว (20) 

กิจกรรมนักเรียน   กิจกรรมนักเรียน  
        ลูกเสือ / เนตรนารี (15)          ลูกเสือ / เนตรนารี (15) 
        ชุมนุม / ชมรม (20)          ชุมนุม / ชมรม (20 
        กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน (5)          กิจกรรมเพื่อสังคมและ

สาธารณประโยชน 
(5) 

รวมเวลาเรียน 600  รวมเวลาเรียน 600 
 

 

 



 

หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ) 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปพุทธศักราช  2551 

 

โครงสรางหลักสูตรสถานศึกษา  ระดับมัธยมศึกษาตอนตน 

มัธยมศึกษาปท่ี 2  (ภาคเรียนที่ 1)  มัธยมศึกษาปท่ี 2  (ภาคเรียนที่ 2) 

รหัสวิชา รายวิชา / กิจกรรม 
เวลาเรียน 

(หนวยกิต/ช.
ม.) 

 รหัสวิชา รายวิชา / กิจกรรม 
เวลาเรียน 

(หนวยกิต/ช.
ม.) 

วิชาพื้นฐาน 11  (440)  วิชาพื้นฐาน 11  (440) 
ท22101 ภาษาไทย 9 1.5  (60)  ท22102 ภาษาไทย 10 1.5  (60) 
ค22101 คณิตศาสตร 9 1.5  (60)  ค22102 คณิตศาสตร 10 1.5  (60) 
ว22101 วิทยาศาสตร 9 1.5  (60)  ว22102 วิทยาศาสตร 10 1.5  (60) 
ส22101 สังคมศึกษา 9 1.5  (60)  ส22103 สังคมศึกษา 10 1.5  (60) 
ส22102 ประวัติศาสตร 9 0.5  (20)  ส22104 ประวัติศาสตร 10 0.5  (20) 
พ22101 สุขศึกษา 9 0.5  (20)  พ22103 สุขศึกษา 10 0.5  (20) 
พ22102 แฮนดบอล 0.5  (20)  พ22104 ฟุตบอล 0.5  (20) 
ศ22101 ศิลปะ  9 1.0  (40)  ศ22102 ศิลปะ  10 1.0  (40) 
ง22101 การงานอาชีพ 9 1.0  (40)  ง22102 การงานอาชีพ 10 1.0  (40) 
อ22101 ภาษาอังกฤษ  9 1.5  (60)  อ22102 ภาษาอังกฤษ  10 1.5  (60) 

วิชาเพิ่มเติม 2.5  (100)  วิชาเพิ่มเติม 2.5  (100) 
ท22201 ศิลาจารึก 0.5  (20)  ท22202 วาทการ 0.5  (20) 
ค22201 เสริมทักษะคณิตศาสตร   3 0.5  (20)   ค22202 เสริมทักษะคณิตศาสตร   4  0.5  (20) 
ว22201 อาหารและยา 0.5  (20)  ว22202 โครงงานวิทยาศาสตร 0.5  (20) 
ศ22201 เทคนิคการใชสีน้ํา 1 0.5  (20)  ศ22202 เทคนิคการใชสีน้ํา 2 0.5  (20) 
 ง22201  การใชโปรแกรมตารางทํางาน

เบื้องตน 1 
0.5  (20)   ง22202  การใชโปรแกรมตารางทํางาน

เบื้องตน 2  
 0.5  (20) 

กิจกรรมพัฒนาผูเรียน 60  กิจกรรมพัฒนาผูเรียน 60 
กิจกรรมแนะแนว (20)  กิจกรรมแนะแนว (20) 

กิจกรรมนักเรียน   กิจกรรมนักเรียน  
        ลูกเสือ / เนตรนารี (15)          ลูกเสือ / เนตรนารี (15) 
        ชุมนุม / ชมรม (20)          ชุมนุม / ชมรม (20) 
 กิจกรรมเพื่อสังคมและ สาธารณ  ประโยชน (5)   กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน (5) 

รวมเวลาเรียน 600  รวมเวลาเรียน 600 
 

 



 

หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ) 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปพุทธศักราช  2551 

 

 

โครงสรางหลักสูตรสถานศึกษา   ระดับมัธยมศึกษาตอนตน 

มัธยมศึกษาปท่ี 3  (ภาคเรียนที่ 1)  มัธยมศึกษาปท่ี 3  (ภาคเรียนที่ 2) 

รหัสวิชา รายวิชา / กิจกรรม 
เวลาเรียน 

(หนวยกิต/ช.
ม.) 

 รหัสวิชา รายวิชา / กิจกรรม 
เวลาเรียน 

(หนวยกิต/ช.
ม.) 

วิชาพื้นฐาน 11.0  (440)  วิชาพื้นฐาน 11.0  (440) 
ท23101 ภาษาไทย 11 1.5  (60)  ท23102 ภาษาไทย 12 1.5  (60) 
ค23101 คณิตศาสตร 11 1.5  (60)  ค23102 คณิตศาสตร 12 1.5  (60) 
ว23101 วิทยาศาสตร 11 1.5  (60)  ว23102 วิทยาศาสตร 12 1.5  (60) 
ส23101 สังคมศึกษา 1 1.5  (60)  ส23103 สังคมศึกษา 12 1.5  (60) 
ส23102 ประวัติศาสตร 11 0.5  (20)  ส23104 ประวัติศาสตร 12 0.5  (20) 
พ23101 สุขศึกษา 11 0.5  (20)  พ23103 สุขศึกษา 12 0.5  (20) 
พ23102 เซปกตะกรอ 0.5  (20)  พ23104 บาสเกตบอล 0.5  (20) 
ศ23101 ศิลปะ  11 1.0  (40)  ศ23102 ศิลปะ  12 1.0  (40) 
ง23101 การงานอาชีพ  11 1.0  (40)  ง23102 การงานอาชีพ  12 1.0  (40) 
อ23101 ภาษาอังกฤษ  11 1.5  (60)  อ23102 ภาษาอังกฤษ  12 1.5  (60) 

วิชาเพิ่มเติม 2.5  (100)  วิชาเพิ่มเติม 2.5  (100) 
ท23201 เสริมทักษะภาษา 1 0.5  (20)   ท23202 เสริมทักษะภาษา 2 0.5  (20)  
ค23201 เสริมทักษะคณิตศาสตร  5 0.5  (20)  ค23202 เสริมทักษะคณิตศาสตร  6 0.5  (20) 
ว23201 ไฟฟาและเครื่องกล 0.5  (20)  ว23202 อิเล็กทรอนิกสเบื้องตน 0.5  (20) 
ศ23201  แรเงา 1  0.5  (20)  ศ23202  แรเงา 2 0.5  (20)  
ง23201 งานกราฟกและการนําเสนอ

ขอมูล 1 
0.5  (20)  ง23202 งานกราฟกและการนําเสนอ 

ขอมูล 2 
0.5  (20) 

กิจกรรมพัฒนาผูเรียน 60  กิจกรรมพัฒนาผูเรียน 60 
กิจกรรมแนะแนว (20)  กิจกรรมแนะแนว (20) 

กิจกรรมนักเรียน   กิจกรรมนักเรียน  
        ลูกเสือ / เนตรนารี (15)          ลูกเสือ / เนตรนารี (15) 
        ชุมนุม / ชมรม (20)          ชุมนุม / ชมรม (20) 
  กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน (5)   กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน (5) 

รวมเวลาเรียน 600  รวมเวลาเรียน 600 
 


