
43อิสลามวิทยาลัยแห่งประเทศไทย

โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

(การศึกษาภาคบังคับ)

มัธยมศึกษาปีที่1–มัธยมศึกษาปีที่3



51อิสลามวิทยาลัยแห่งประเทศไทย

8 

 

โครงสรางหลกัสูตรมาตรฐานสากลอิสลามวิทยาลัยแหงประเทศไทย 
   ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 2 ปการศึกษา 2560     แผนการเรียน วิทยาศาสตร-คณิตศาสตร (คุณภาพ)  

ภาคเรียนที่ 1 หนวยกิต/ช.ม ภาคเรียนที่ 2 หนวยกิต/ ช.ม. 

รหัสวิชา รายวิชาพื้นฐาน 11.0(440) รหัสวิชา รายวิชาพื้นฐาน 11.0(440) 
ท22101 ภาษาไทย 1.5(60) ท22102 ภาษาไทย 1.5(60) 
ค22101 คณิตศาสตร 1.5(60) ค22102 คณิตศาสตร 1.5(60) 
ว22101 วิทยาศาสตร 1.5(60) ว22102 วิทยาศาสตร 1.5(60) 
ส22101 สังคมศึกษา 1.0(40) ส22104 สังคมศึกษา 1.0(40) 
ส22102 ประวัติศาสตร 0.5(20) ส22105 ประวัติศาสตร 0.5(20) 
ส22103 ศาสนา(พุทธ/อิสลาม) 0.5(20) ส22106 ศาสนา(พุทธ/อิสลาม) 0.5(20) 
พ22101 สุขศึกษา 0.5(20) พ22103 สุขศึกษา 0.5(20) 
พ22102 พลศึกษา 0.5(20) พ22104 พลศึกษา 0.5(20) 
ศ22101 ศิลปศึกษา 1.0(40) ศ22102 ศิลปศึกษา 1.0(40) 
ง22101 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 1.0(40) ง22102 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 1.0(40) 
อ22101 ภาษาอังกฤษ3 1.5(60) อ22102 ภาษาอังกฤษ4 1.5(60) 

 รายวิชาเพิ่มเติม 3.5(140)  รายวิชาเพิ่มเติม 4.5(180) 
ค22201 คณิตศาสตรเพ่ิมเติม 1.0(40) ค22202 คณิตศาสตรเพ่ิมเติม 1.0(40) 
ค20203 ทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร3 0.5(20) ค20204 ทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร4 0.5(20) 
ว22281 วิทยาศาสตรเพ่ิมเติม 1.0(40) ว22281 วิทยาศาสตรเพ่ิมเติม 1.0(40) 
ว20261 วิทยาศาสตรโลกท้ังระบบ1 0.5(20) ว20262 วิทยาศาสตรโลกท้ังระบบ2 0.5(20) 
ส22221 หนาท่ีพลเมือง 3 0.5(20) ส22222 หนาท่ีพลเมือง 4 0.5(20) 

   I20202 IS2 การสื่อสารและการนําเสนอ 1.0(40) 

 กิจกรรมพัฒนาผูเรียน 60  กิจกรรมพัฒนาผูเรียน 60 
 กิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู   กิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู  

 แนะแนว 20  แนะแนว 20 
 
 
ลูกเสือ/เนตรนารี/ยุวกาชาด 20  

 
ลูกเสือ/เนตรนารี/ยุวกาชาด 20 

-ชุมนมุ 
-กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณ 
ประโยชน 

15 
5 

-ชุมนมุ 
-กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณ 
ประโยชน 

15 
5 

รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น 14.5(640) รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น 15.5(680) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



52 คู่มือนักเรียน
9 

 

 
โครงสรางหลกัสูตรมาตรฐานสากลอิสลามวิทยาลัยแหงประเทศไทย 

ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 2 ปการศึกษา 2560     แผนการเรียน  ภาษาอังกฤษ (คุณภาพ)  
ภาคเรียนที่ 1 หนวยกิต/ช.ม ภาคเรียนที่ 2 หนวยกิต/ ช.ม. 

รหัสวิชา รายวิชาพื้นฐาน 11.0(440) รหัสวิชา รายวิชาพื้นฐาน 11.0(440) 
ท22101 ภาษาไทย 1.5(60) ท22102 ภาษาไทย 1.5(60) 
ค22101 คณิตศาสตร 1.5(60) ค22102 คณิตศาสตร 1.5(60) 
ว22101 วิทยาศาสตร 1.5(60) ว22102 วิทยาศาสตร 1.5(60) 
ส22101 สังคมศึกษา 1.0(40) ส22104 สังคมศึกษา 1.0(40) 
ส22102 ประวัติศาสตร 0.5(20) ส22105 ประวัติศาสตร 0.5(20) 
ส22103 ศาสนา(พุทธ/อิสลาม) 0.5(20) ส22106 ศาสนา(พุทธ/อิสลาม) 0.5(20) 
พ22101 สุขศึกษา 0.5(20) พ22103 สุขศึกษา 0.5(20) 
พ22102 พลศึกษา 0.5(20) พ22104 พลศึกษา 0.5(20) 
ศ22101 ศิลปศึกษา 1.0(40) ศ22102 ศิลปศึกษา 1.0(40) 
ง22101 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 1.0(40) ง22102 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 1.0(40) 
อ22101 ภาษาอังกฤษ3 1.5(60) อ22102 ภาษาอังกฤษ4 1.5(60) 

 รายวิชาเพิ่มเติม 3.0(120)  รายวิชาเพิ่มเติม 4.0(160) 
ส22221 หนาท่ีพลเมือง 3 0.5(20) ส22222 หนาท่ีพลเมือง 4 0.5(20) 
อ22207 ภาษาอังกฤษฟง-พูด 3 1.0(40) อ22208 ภาษาอังกฤษฟง-พูด 4 1.0(40) 
อ22209 ภาษาอังกฤษอาน – เขียน 1.5(60) อ22210 ภาษาอังกฤษอาน – เขียน 1.5(60) 

   I20202 IS2 การสื่อสารและการนําเสนอ 1.0(40) 
 กิจกรรมพัฒนาผูเรียน 60  กิจกรรมพัฒนาผูเรียน 60 
 กิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู   กิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู  

 แนะแนว 20  แนะแนว 20 
 
 
ลูกเสือ/เนตรนารี/ยุวกาชาด 20  

 
ลูกเสือ/เนตรนารี/ยุวกาชาด 20 

-ชุมนมุ 
-กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณ 
ประโยชน 

15 
5 

-ชุมนมุ 
-กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณ 
ประโยชน 

15 
5 

รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น 14(620) รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น 15(660) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



53อิสลามวิทยาลัยแห่งประเทศไทย
10 

 

 
โครงสรางหลกัสูตรมาตรฐานสากลอิสลามวิทยาลัยแหงประเทศไทย 

ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 2 ปการศึกษา 2560      แผนการเรียน วิทยาศาสตร– คณิตศาสตร 
ภาคเรียนที่ 1 หนวยกิต/ช.ม ภาคเรียนที่ 2 หนวยกิต/ ช.ม. 

รหัสวิชา รายวิชาพื้นฐาน 11.0(440) รหัสวิชา รายวิชาพื้นฐาน 11.0(440) 
ท22101 ภาษาไทย 1.5(60) ท22102 ภาษาไทย 1.5(60) 
ค22101 คณิตศาสตร 1.5(60) ค22102 คณิตศาสตร 1.5(60) 
ว22101 วิทยาศาสตร 1.5(60) ว22102 วิทยาศาสตร 1.5(60) 
ส22101 สังคมศึกษา 1.0(40) ส22104 สังคมศึกษา 1.0(40) 
ส22102 ประวัติศาสตร 0.5(20) ส22105 ประวัติศาสตร 0.5(20) 
ส22103 ศาสนา(พุทธ/อิสลาม) 0.5(20) ส22106 ศาสนา(พุทธ/อิสลาม) 0.5(20) 
พ22101 สุขศึกษา 0.5(20) พ22103 สุขศึกษา 0.5(20) 
พ22102 พลศึกษา 0.5(20) พ22104 พลศึกษา 0.5(20) 
ศ22101 ศิลปศึกษา 1.0(40) ศ22102 ศิลปศึกษา 1.0(40) 
ง22101 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 1.0(40) ง22102 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 1.0(40) 
อ22101 ภาษาอังกฤษ3 1.5(60) อ22102 ภาษาอังกฤษ4 1.5(60) 

 รายวิชาเพิ่มเติม 2.5(100)  รายวิชาเพิ่มเติม 3.5(140) 
ค22201 คณิตศาสตรเพ่ิมเติม 1.0 (40) ค22202 คณิตศาสตรเพ่ิมเติม 1.0 (40) 
ว22281 วิทยาศาสตรเพ่ิมเติม 1.0 (40) ว22284 โครงงานวิทยาศาสตร 1.0 (40) 
ส22221 หนาท่ีพลเมือง 3 0.5(20) ส22222 หนาท่ีพลเมือง 4 0.5(20) 

   I20202 IS2 การสื่อสารและการนําเสนอ 1.0(40) 
 กิจกรรมพัฒนาผูเรียน 60  กิจกรรมพัฒนาผูเรียน 60 
 กิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู 5  กิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู 5 

 แนะแนว 20  แนะแนว 20 
ลูกเสือ/เนตรนารี/ยุวกาชาด 20 ลูกเสือ/เนตรนารี/ยุวกาชาด 20 
-ชุมนมุ 
-กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณ 
ประโยชน 

15 
5 

-ชุมนมุ 
-กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณ 
ประโยชน 

15 
5 

 รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น 13.5(580)  รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น 14.5(620) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



54 คู่มือนักเรียน
11 

 

 
 

โครงสรางหลกัสูตรมาตรฐานสากลอิสลามวิทยาลัยแหงประเทศไทย 
ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 2 ปการศึกษา 2560      แผนการเรียนภาษาไทย – ธุรกิจ   

ภาคเรียนที่ 1 หนวยกิต/ช.ม ภาคเรียนที่ 2 หนวยกิต/ ช.ม. 

รหัสวิชา รายวิชาพื้นฐาน 11.0(440) รหัสวิชา รายวิชาพื้นฐาน 11.0(440) 
ท22101 ภาษาไทย 1.5(60) ท22102 ภาษาไทย 1.5(60) 
ค22101 คณิตศาสตร 1.5(60) ค22102 คณิตศาสตร 1.5(60) 
ว22101 วิทยาศาสตร 1.5(60) ว22102 วิทยาศาสตร 1.5(60) 
ส22101 สังคมศึกษา 1.0(40) ส22104 สังคมศึกษา 1.0(40) 
ส22102 ประวัติศาสตร 0.5(20) ส22105 ประวัติศาสตร 0.5(20) 
ส22103 ศาสนา(พุทธ/อิสลาม) 0.5(20) ส22106 ศาสนา(พุทธ/อิสลาม) 0.5(20) 
พ22101 สุขศึกษา 0.5(20) พ22103 สุขศึกษา 0.5(20) 
พ22102 พลศึกษา 0.5(20) พ22104 พลศึกษา 0.5(20) 
ศ22101 ศิลปศึกษา 1.0(40) ศ22102 ศิลปศึกษา 1.0(40) 
ง22101 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 1.0(40) ง22102 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 1.0(40) 
อ22101 ภาษาอังกฤษ3 1.5(60) อ22102 ภาษาอังกฤษ4 1.5(60) 

 รายวิชาเพิ่มเติม 2.5(100)  รายวิชาเพิ่มเติม 3.5(140) 
ท22201 หลักภาษา 1 1.0(40) ท22202 หลักภาษา 2 1.0(40) 
ง22267 หลักการตลาด1 1.0(40) ง22268 หลักการตลาด2 1.0(40) 
ส22221 หนาท่ีพลเมือง 3 0.5(20) ส22222 หนาท่ีพลเมือง 4 0.5(20) 

   I20202 IS2 การสื่อสารและการนําเสนอ 1.0(40) 
 กิจกรรมพัฒนาผูเรียน 60  กิจกรรมพัฒนาผูเรียน 60 
 กิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู   กิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู  

 แนะแนว 20  แนะแนว 20 
ลูกเสือ/เนตรนารี/ยุวกาชาด 20 ลูกเสือ/เนตรนารี/ยุวกาชาด 20 
-ชุมนมุ 
-กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณ 
ประโยชน 

15 
5 

-ชุมนมุ 
-กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณ 
ประโยชน 

15 
5 

 รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น 13.5(580)  รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น 14.5(620) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



55อิสลามวิทยาลัยแห่งประเทศไทย

12 

 

โครงสรางหลกัสูตรมาตรฐานสากลอิสลามวิทยาลัยแหงประเทศไทย 
ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 2 ปการศึกษา 2560     แผนการเรียน อิอดาดี 

ภาคเรียนที่ 1 หนวยกิต/ช.ม ภาคเรียนที่ 2 หนวยกิต/ ช.ม. 

รหัสวิชา รายวิชาพื้นฐาน 11.0(440) รหัสวิชา รายวิชาพื้นฐาน 11.0(440) 
ท22101 ภาษาไทย 1.5(60) ท22102 ภาษาไทย 1.5(60) 
ค22101 คณิตศาสตร 1.5(60) ค22102 คณิตศาสตร 1.5(60) 
ว22101 วิทยาศาสตร 1.5(60) ว22102 วิทยาศาสตร 1.5(60) 
ส22101 สังคมศึกษา 1.0(40) ส22104 สังคมศึกษา 1.0(40) 
ส22102 ประวัติศาสตร 0.5(20) ส22105 ประวัติศาสตร 0.5(20) 
ส22103 ศาสนา(อิสลาม) 0.5(20) ส22106 ศาสนา(อิสลาม) 0.5(20) 
พ22101 สุขศึกษา 0.5(20) พ22103 สุขศึกษา 0.5(20) 
พ22102 พลศึกษา 0.5(20) พ22104 พลศึกษา 0.5(20) 
ศ22101 ศิลปศึกษา 1.0(40) ศ22102 ศิลปศึกษา 1.0(40) 
ง22101 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 1.0(40) ง22102 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 1.0(40) 
อ22101 ภาษาอังกฤษ3 1.5(60) อ22102 ภาษาอังกฤษ4 1.5(60) 

 รายวิชาเพิ่มเติม 7.5(300)  รายวิชาเพิ่มเติม 8.5(340) 
ส22221 หนาท่ีพลเมือง 3 0.5(20) ส22222 หนาท่ีพลเมือง 4 0.5(20) 
ร22211 อัล-ลุเฆาะอัล-อะเราะบียะฮ 

(ฟง-พูด-อาน-เขียน) 
3.0(120) ร22221 อัล-ลุเฆาะอัล-อะเราะบียะฮ 

(ฟง-พูด-อาน-เขียน) 
3.0(120) 

ร22212 อัล-เกาะวาอิด(ไวยกรณ) 2.0(80) ร22222 อัล-เกาะวาอิด(ไวยกรณ) 2.0(80) 
ร22213 อัล-มุหาดะษะฮ (สนทนา) 1.0(40) ร22223 อัล-มุหาดะษะฮ (สนทนา) 1.0(40) 

ร22214 อัด-ดิรอสะฮ อัล-อิสลามียะฮ 1.0(40) ร22224 อัด-ดิรอสะฮ อัล-อิสลามียะฮ 1.0(40) 

   I20202 IS2 การสื่อสารและการนําเสนอ 1.0(40) 

 กิจกรรมพัฒนาผูเรียน 60  กิจกรรมพัฒนาผูเรียน 60 
 กิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู   กิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู  

 แนะแนว 20  แนะแนว 20 
 
 
ลูกเสือ/เนตรนารี/ยุวกาชาด 20  

 
ลูกเสือ/เนตรนารี/ยุวกาชาด 20 

ชุมนุม/กิจกรรมเพ่ือสังคมและ
สาธารณประโยชน 

20 ชุมนุม/กิจกรรมเพ่ือสังคมและ
สาธารณประโยชน 

20 

รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น 18.5(800) รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น 19.5(840) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



56 คู่มือนักเรียน
13 

 

 
โครงสรางหลกัสูตรมาตรฐานสากลอิสลามวิทยาลัยแหงประเทศไทย 
ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 2 ปการศึกษา 2560      แผนการเรียน  ศิลปะ – พละ  
ภาคเรียนที่ 1 หนวยกิต/ช.ม ภาคเรียนที่ 2 หนวยกิต/ ช.ม. 

รหัสวิชา รายวิชาพื้นฐาน 11.0(440) รหัสวิชา รายวิชาพื้นฐาน 11.0(440) 
ท22101 ภาษาไทย 1.5(60) ท22102 ภาษาไทย 1.5(60) 
ค22101 คณิตศาสตร 1.5(60) ค22102 คณิตศาสตร 1.5(60) 
ว22101 วิทยาศาสตร 1.5(60) ว22102 วิทยาศาสตร 1.5(60) 
ส22101 สังคมศึกษา 1.0(40) ส22104 สังคมศึกษา 1.0(40) 
ส22102 ประวัติศาสตร 0.5(20) ส22105 ประวัติศาสตร 0.5(20) 
ส22103 ศาสนา(พุทธ/อิสลาม) 0.5(20) ส22106 ศาสนา(พุทธ/อิสลาม) 0.5(20) 
พ22101 สุขศึกษา 0.5(20) พ22103 สุขศึกษา 0.5(20) 
พ22102 พลศึกษา 0.5(20) พ22104 พลศึกษา 0.5(20) 
ศ22101 ศิลปศึกษา 1.0(40) ศ22102 ศิลปศึกษา 1.0(40) 
ง22101 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 1.0(40) ง22102 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 1.0(40) 
อ22101 ภาษาอังกฤษ3 1.5(60) อ22102 ภาษาอังกฤษ4 1.5(60) 

 รายวิชาเพิ่มเติม 2.5(100)  รายวิชาเพิ่มเติม 3(100) 
ส22221 หนาท่ีพลเมือง 3 0.5(20) ส22222 หนาท่ีพลเมือง 4 0.5(20) 
พ22201 ฟุตบอล 1.0(40) พ22202 วอลเลยบอล 1.0(40) 
ศ22201 ดนตรี 1.0(40) ศ22202 ดนตรี 1.0(40) 

   I20202 IS2 การสื่อสารและการนําเสนอ 1.0(40) 
 กิจกรรมพัฒนาผูเรียน 60  กิจกรรมพัฒนาผูเรียน 60 
 กิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู 5  กิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู  

 แนะแนว 20  แนะแนว 20 
ลูกเสือ/เนตรนารี/ยุวกาชาด 20 ลูกเสือ/เนตรนารี/ยุวกาชาด 20 
-ชุมนมุ 
-กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณ 
ประโยชน 

15 
5 

-ชุมนมุ 
-กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณ 
ประโยชน 

15 
5 

 รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น 13.5(580)  รวมเวลาเรียนท้ังสิ้น 14.5(620) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



57อิสลามวิทยาลัยแห่งประเทศไทย
14 

 

 
โครงสรางหลกัสูตรมาตรฐานสากลอิสลามวิทยาลัยแหงประเทศไทย 

ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 2 ปการศึกษา 2560     แผนการเรียนคอมพิวเตอร – เกษตร  
ภาคเรียนที่ 1 หนวยกิต/ ช.ม. ภาคเรียนที่ 2 หนวยกิต/ ช.ม. 

รหัสวิชา รายวิชาพื้นฐาน 11.0(440) รหัสวิชา รายวิชาพื้นฐาน 11.0(440) 
ท22101 ภาษาไทย 1.5(60) ท22102 ภาษาไทย 1.5(60) 
ค22101 คณิตศาสตร 1.5(60) ค22102 คณิตศาสตร 1.5(60) 
ว22101 วิทยาศาสตร 1.5(60) ว22102 วิทยาศาสตร 1.5(60) 
ส22101 สังคมศึกษา 1.0(40) ส22104 สังคมศึกษา 1.0(40) 
ส22102 ประวัติศาสตร 0.5(20) ส22105 ประวัติศาสตร 0.5(20) 
ส22103 ศาสนา(พุทธ/อิสลาม) 0.5(20) ส22106 ศาสนา(พุทธ/อิสลาม) 0.5(20) 
พ22101 สุขศึกษา 0.5(20) พ22103 สุขศึกษา 0.5(20) 
พ22102 พลศึกษา 0.5(20) พ22104 พลศึกษา 0.5(20) 
ศ22101 ศิลปศึกษา 1.0(40) ศ22102 ศิลปศึกษา 1.0(40) 
ง22101 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 1.0(40) ง22102 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 1.0(40) 
อ22101 ภาษาอังกฤษ3 1.5(60) อ22102 ภาษาอังกฤษ4 1.5(60) 

 รายวิชาเพิ่มเติม 2.5(100)  รายวิชาเพิ่มเติม 3.5(140) 
ส22221 หนาท่ีพลเมือง 3 0.5(20) ส22222 หนาท่ีพลเมือง 4 0.5(20) 
ง20243 คอมพิวเตอรมัลติมิเดีย 1.0 (40) ง20244 การจัดการฐานขอมูลเบ้ืองตน 1.0 (40) 
ง22269 การปลูกพืชผักสวนครัว 1.0 (40) ง22270 การปลูกพืชผักท่ัวไป 1.0 (40) 

   I20202 IS2 การสื่อสารและการนําเสนอ 1.0(40) 
 กิจกรรมพัฒนาผูเรียน 60  กิจกรรมพัฒนาผูเรียน 60 
 กิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู   กิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู  

 แนะแนว 20  แนะแนว 20 
ลูกเสือ/เนตรนารี/ยุวกาชาด 20 ลูกเสือ/เนตรนารี/ยุวกาชาด 20 
-ชุมนมุ 
-กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณ 
ประโยชน 

15 
5 

-ชุมนมุ 
-กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณ 
ประโยชน 

15 
5 

 รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น 13.5(580)  รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น 14.5(620) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


