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เวลาเรียน (พื้นฐาน+เพิ่มเติม)

ชั่วโมง 
(หนวยกิต)

ชั่วโมง 
(หนวยกิต)

หนวย

360
(9)

160 
(4)

120
(3)

120
(3)

80
(2)

ปละ20 ถึง40คณิตศาสตร 
เพิ่มเติม 

(15)

240
(6)

มากนอย

(9-10)
คณิตศาสตร 
พื้นฐาน+เพิ่มเติม 

240
(6)

120
(3)

120
(3)

120
(3)

ปละ 160ปละ200คณิตศาสตร
พื้นฐาน

ม4-6ม3ม2ม 1ป 4-6ป 1-3

ระดับมัธยมศึกษา
ตอนปลาย

ระดับมัธยมศึกษา
ตอนตน

ระดับประถมศึกษา

ขอเสนอแนะจาก สสวท. ในการจัดเวลาเรียนสาระเพิ่มเติม
(เพิ่มเติม)ประถมปละไมเกิน 80 ชั่วโมง ม.ตนปละไมเกิน 240 ชั่วโมง ม.ปลาย ใน 3 ปไมนอยกวา 1,680 ชั่วโมง

2

เวลาเรียน (พื้นฐาน+เพิ่มเติม)

ม4-6ม 1-3ป 4-6ป 1-3

วิชาละ1.5-2.0 หนวยกิต
รวม 3 ป 25-28 หนวยกิต

240
(6:4วิชา)

เนน

-วิชาละ 40 (1)
เสนอแนะไว 6 วิชา

วิทยาศาสตร 
เพิ่มเติม 

240
(6:6วิชา)

ปละ 120
(3)

ปละ 80ปละ 80วิทยาศาสตร
พื้นฐาน 

ไมเนน

ระดับมัธยมศึกษา
ตอนปลาย

ระดับมัธยมศึกษา 
ตอนตน

ระดับประถมศึกษา

(เพิ่มเติม)ประถมปละไมเกิน 80 ชั่วโมง ม.ตนปละไมเกิน 240 ชั่วโมง ม.ปลาย ใน 3 ปไมนอยกวา 1,680 ชั่วโมง

ขอเสนอแนะจาก สสวท. ในการจัดเวลาเรียนสาระเพิ่มเติม
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1. ชีววิทยา 7.5-9 หนวยกิต 
2. เคมี 7.5-9 หนวยกิต 
5 วิชาx1.5= 7.5 หนวยกิต 
บางวิชา x 2 = 9.0 หนวยกิต 
3. ฟสิกส 10 หนวยกิต 
5 วิชาx2.0= 10 หนวยกิต

1. โครงงานวิทยาศาสตร 
2. อิเล็กทรอนิกสเบื้องตน 
3. ไฟฟาและเครื่องกล 
4. วิทยาศาสตรกับสุขภาพ 
5. วิทยาศาสตรส่ิงแวดลอม 
6. อาหารและยา

ชวงช้ันที่ 4 (ม4-6)
ภาคเรียนละ 80 ชั่วโมง (2)

รวม 3 ป = 25-28 หนวยกิต 

ชวงช้ันที ่3 (ม1-3)
วิชาละ 40 ชั่วโมง (1)

สาระเพิ่มเติม ชวงชั้นที่ 3-4

ขอเสนอแนะจาก สสวท. ในการจัดเวลาเรียนสาระเพิ่มเติม

4

เวลาเรียน (พื้นฐาน)

ม4-6ม 1-3ป4-6ป1-3
รวม 3 ป 120

(3)
ปละ 40+40

(1+1)
ปละ 80ปละ 401. การดํารงชีวิตและครอบครัว

2. การออกแบบและเทคโนโลยี
3. เทคโนโลยีสารสนเทศ 

และการสื่อสาร
4. การอาชีพ

มัธยมศึกษา
ตอนปลาย

มัธยมศึกษา
ตอนตน

ระดับประถมศึกษา

ตามความคาดหวังของหลักสูตร

เวลาเรียนตามที่กําหนดเปนรวมทั้ง 4 สาระ(ไมใชของ 5 งาน)
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เวลาเรียน (พื้นฐาน+เพิ่มเติม)

รวม 3ป 120
(3)

ปละ 40+40
(1+1)

ปละ 80ปละ 401. การดํารงชีวิตและครอบครัว
4. การอาชีพ
(พื้นฐาน)

ม4-6ม 1-3ป4-6ป1-3

รวม 3 ป 80
(2)

ปละ 20+20
(0.5+0.5)

ปละ 80ปละ 403. เทคโนโลยีสารสนเทศ 
และการสื่อสาร

(พื้นฐาน + เพิ่มเติม)

มัธยมศึกษา
ตอนปลาย

มัธยมศึกษา
ตอนตน

ระดับประถมศึกษา

เทาท่ีสถานศึกษาปฏิบัติอยู

6

เวลาเรียน (พื้นฐาน+เพิ่มเติม)

รวม 3 ป 80
(2)

ปละ 20+20
(0.5+0.5)

ปละ 80ปละ 403. เทคโนโลยีสารสนเทศและ 
การสื่อสาร(พื้นฐาน +เพิ่มเติม)

3 ปไมนอยกวา 1,680ปละไมเกิน 240ปละไมเกิน 80-เพิ่มเติม

รวม 3ป 120
(3)

ปละ 40+40
(1+1)

ปละ 80ปละ 40พื้นฐาน

รวม 3ป 120
(3)

ปละ 40+40
(1+1)

ปละ 80ปละ 401. การดํารงชีวิตและครอบครัว
2. การออกแบบและเทคโนโลยี
4. การอาชีพ

ม4-6ม 1-3ป4-6ป1-3

วิชาละ 40 (1)
เสนอแนะไว 5 วิชา

วิชาละ 40 (1)
เสนอแนะไว 5

3. (เพิ่มเติม)

มัธยมศึกษา
ตอนปลาย

มัธยมศึกษา
ตอนตน

ระดับประถมศึกษา
การจัดท่ีนาจะเหมาะสม
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1. คณิตศาสตรคอมพิวเตอร 
2. โปรแกรมภาษาปาสคาล 
3. โปรแกรมภาษาซี 
4. โปรแกรมภาษาจาวา 
5. โครงงานคอมพิวเตอร

1. กราฟกและเทคโนโลยีสื่อประสม 
2. ซอฟตแวรประยุกต
3. การจัดการขอมูลเบ้ืองตน 
4. การโปรแกรมเบ้ืองตน 
5.โครงงานคอมพิวเตอร

ชวงช้ันที่ 4 (ม4-6)ชวงช้ันที่ 3 (ม1-3)

สาระที่ 3 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สาระเพิ่มเติม ชวงชั้นที่ 3-4

วิชาละ 40 ชั่วโมง ( 1 หนวยกิต)

8

แผนการจัดทําสื่อตามหลักสูตร 51

หนังสือเรียนและคูมือครู การออกแบบและเทคโนโลยี

หนังสือเรียนคูมือครู เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
---2554
---2553
---2552

2554
2553
2552

ม4-6ม3ม2ม 1ป6ป5ป 4ป 3ป 2ป 1

มัธยมศึกษา
ตอนปลาย

มัธยมศึกษา
ตอนตน

ระดับประถมศึกษาหนังสือเรียนคูมือครู
การออกแบบและเทคโนฯ


