
65อิสลามวิทยาลัยแห่งประเทศไทย

โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

(การศึกษาขั้นพื้นฐาน)

มัธยมศึกษาปีที่4–มัธยมศึกษาปีที่6



66 คู่มือนักเรียน

22 

 

โครงสรางหลกัสูตรมาตรฐานสากลอิสลามวิทยาลัยแหงประเทศไทย 
ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 4 ปการศึกษา 2559 แผนการเรียน วิทยาศาสตร-คณิตศาสตร(หองเรียนคุณภาพ)  

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

รหัสวิชา รายวิชาพื้นฐาน 6.5(260) รหัสวิชา รายวิชาพื้นฐาน 7.5(300) 
ท31101 ภาษาไทย 1.0(40) ท31102 ภาษาไทย 1.0(40) 
ค31101 คณิตศาสตร 1.5(60) ค31102 คณิตศาสตร 1.5(60) 
ส31101 สังคมศึกษา  1.0(40) ว30104 โลกดาราศาสตรและอวกาศ 1.0(40) 
ส31102 ประวัติศาสตรไทย 0.5(20) ส31103 สังคมศึกษา 1.0(40) 
พ31101 สุขศึกษาและพลศึกษา 0.5(20) ส31104 ประวัติศาสตรไทย 0.5(20) 
ศ31101 ศิลปะ 0.5(20) พ31102 สุขศึกษาและพลศึกษา 0.5(20) 
ง31101 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 0.5(20) ศ31102 ศิลปะ 0.5(20) 
อ31101 ภาษาอังกฤษ 1 1.0(40) ง31102 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 0.5(20) 

   อ31102 ภาษาอังกฤษ 2 1.0(40) 
 รายวิชาเพิ่มเติม 10.0(400)  รายวิชาเพิ่มเติม 11.0(440) 

ค31201 คณิตศาสตรเพ่ิมเติม 2.0(80) ค31202 คณิตศาสตรเพ่ิมเติม 2.0(80) 
ว30201 ฟสิกสเพ่ิมเติม 2.0(80) ว30202 ฟสิกสเพ่ิมเติม 2.0(80) 
ว30221 เคมีเพ่ิมเติม 1.5(60) ว30222 เคมีเพ่ิมเติม 1.5(60) 
ว30241 ชีววิทยาเพ่ิมเติม 1.5(60) ว30242 ชีววิทยาเพ่ิมเติม 1.5(60) 
ส31201 พระพุทธศาสนา 1 

1.0(40) 
ส31202 พระพุทธศาสนา 2 

1.0(40) 
ส31203 ระบอบอิสลาม  ส31204 อรรถาธิบายอัลกุรอาน 
ส31221 หนาท่ีพลเมือง 1 0.5(20) ส31222 หนาท่ีพลเมือง 2 0.5(20) 
พ31201 วอลเลยบอล 0.5(20) พ31202 ฟุตซอล 0.5(20) 
อ31215 อังกฤษสื่อสาร 0.5(20) อ31216 อังกฤษสื่อสาร 0.5(20) 
ร31281 ภาษาอาหรับเพ่ือการสื่อสาร 0.5(20) ร31282 ภาษาอาหรับเพ่ือการสื่อสาร 0.5(20) 

   I30201 IS1 ศึกษาคนควาสรางองคความรู 1.0(40) 
 กิจกรรมพัฒนาผูเรียน 60  กิจกรรมพัฒนาผูเรียน 60 

แนะแนว 20 แนะแนว 20 
สงเสริมวิชาการ /รักษาดินแดน  20 สงเสริมวิชาการ /รักษาดินแดน  20 
ชุมนุม/กิจกรรมเพ่ือสังคมและ
สาธารณประโยชน 

20 ชุมนุม/กิจกรรมเพ่ือสังคมและ
สาธารณประโยชน 

20 

 รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น 16.5(720)  รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น 18.5(800) 
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โครงสรางหลกัสูตรมาตรฐานสากลอิสลามวิทยาลัยแหงประเทศไทย 
ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 4 ปการศึกษา 2559  แผนการเรียน วิทยาศาสตร-คณิตศาสตร หอง 2 

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

รหัสวิชา รายวิชาพื้นฐาน 6.5(260) รหัสวิชา รายวิชาพื้นฐาน 7.5(300) 
ท31101 ภาษาไทย 1.0(40) ท31102 ภาษาไทย 1.0(40) 
ค31101 คณิตศาสตร 1.5(60) ค31102 คณิตศาสตร 1.5(60) 
ส31101 สังคมศึกษา  1.0(40) ว30104 โลกดาราศาสตรและอวกาศ 1.0(40) 
ส31102 ประวัติศาสตรไทย 0.5(20) ส31103 สังคมศึกษา 1.0(40) 
พ31101 สุขศึกษาและพลศึกษา 0.5(20) ส31104 ประวัติศาสตรไทย 0.5(20) 
ศ31101 ศิลปะ 0.5(20) พ31102 สุขศึกษาและพลศึกษา 0.5(20) 
ง31101 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 0.5(20) ศ31102 ศิลปะ 0.5(20) 
อ31101 ภาษาอังกฤษ 1 1.0(40) ง31102 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 0.5(20) 

   อ31102 ภาษาอังกฤษ 2 1.0(40) 
 รายวิชาเพิ่มเติม 10.0(400)  รายวิชาเพิ่มเติม 11(440) 

ค31201 คณิตศาสตรเพ่ิมเติม 2.0(80) ค31202 คณิตศาสตรเพ่ิมเติม 2.0(80) 
ว30201 ฟสิกสเพ่ิมเติม 2.0(80) ว30202 ฟสิกสเพ่ิมเติม 2.0(80) 
ว30221 เคมีเพ่ิมเติม 1.5(60) ว30222 เคมีเพ่ิมเติม 1.5(60) 
ว30241 ชีววิทยาเพ่ิมเติม 1.5(60) ว30242 ชีววิทยาเพ่ิมเติม 1.5(60) 
ส31201 พระพุทธศาสนา 1 

1.0(40) 
ส31202 พระพุทธศาสนา 2 

1.0(40) 
ส31203 ระบอบอิสลาม  ส31204 อรรถาธิบายอัลกุรอาน 
ส31221 หนาท่ีพลเมือง 1 0.5(20) ส31222 หนาท่ีพลเมือง 2 0.5(20) 
พ31201 วอลเลยบอล 0.5(20) พ31202 ฟุตซอล 0.5(20) 
อ31215 อังกฤษสื่อสาร 0.5(20) อ31216 อังกฤษสื่อสาร 0.5(20) 
ร31281 ภาษาอาหรับเพ่ือการสื่อสาร 0.5(20) ร31282 ภาษาอาหรับเพ่ือการสื่อสาร 0.5(20) 

   I30201 IS1 ศึกษาคนควาสรางองคความรู 1.0(40) 
 กิจกรรมพัฒนาผูเรียน 60  กิจกรรมพัฒนาผูเรียน 60 

แนะแนว 20 แนะแนว 20 
สงเสริมวิชาการ /รักษาดินแดน  20 สงเสริมวิชาการ /รักษาดินแดน  20 
ชุมนุม/กิจกรรมเพ่ือสังคมและ
สาธารณประโยชน 

20 ชุมนุม/กิจกรรมเพ่ือสังคมและ
สาธารณประโยชน 

20 

 รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น 16.5(720)  รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น 18.5(800) 
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โครงสรางหลกัสูตรมาตรฐานสากลอิสลามวิทยาลัยแหงประเทศไทย 
ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 4 ปการศึกษา 2559  แผนการเรียน วิทยาศาสตร-คณิตศาสตร-อาหรับ  

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

รหัสวิชา รายวิชาพื้นฐาน 6.5(260) รหัสวิชา รายวิชาพื้นฐาน 7.5(300) 
ท31101 ภาษาไทย 1.0(40) ท31102 ภาษาไทย 1.0(40) 
ค31101 คณิตศาสตร 1.5(60) ค31102 คณิตศาสตร 1.5(60) 
ส31101 สังคมศึกษา  1.0(40) ว30104 โลกดาราศาสตรและอวกาศ 1.0(40) 
ส31102 ประวัติศาสตรไทย 0.5(20) ส31103 สังคมศึกษา 1.0(40) 
พ31101 สุขศึกษาและพลศึกษา 0.5(20) ส31104 ประวัติศาสตรไทย 0.5(20) 
ศ31101 ศิลปะ 0.5(20) พ31102 สุขศึกษาและพลศึกษา 0.5(20) 
ง31101 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 0.5(20) ศ31102 ศิลปะ 0.5(20) 
อ31101 ภาษาอังกฤษ 1 1.0(40) ง31102 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 0.5(20) 

   อ31102 ภาษาอังกฤษ 2 1.0(40) 
 รายวิชาเพิ่มเติม 11.5(460)  รายวิชาเพิ่มเติม 12.5 (500) 

ค31201 คณิตศาสตรเพ่ิมเติม 2.0(80) ค31202 คณิตศาสตรเพ่ิมเติม 2.0(80) 
ว30201 ฟสิกสเพ่ิมเติม 2.0(80) ว30202 ฟสิกสเพ่ิมเติม 2.0(80) 
ว30221 เคมีเพ่ิมเติม 1.5(60) ว30222 เคมีเพ่ิมเติม 1.5(60) 
ว30241 ชีววิทยาเพ่ิมเติม 1.5(60) ว30242 ชีววิทยาเพ่ิมเติม 1.5(60) 
ส31201 พระพุทธศาสนา 1 

1.0(40) 
ส31202 พระพุทธศาสนา 2 

1.0(40) 
ส31203 ระบอบอิสลาม  ส31204 อรรถาธิบายอัลกุรอาน 
ส31221 หนาท่ีพลเมือง 1 0.5(20) ส31222 หนาท่ีพลเมือง 2 0.5(20) 
พ31201 วอลเลยบอล 0.5(20) พ31202 ฟุตซอล 0.5(20) 
อ31215 อังกฤษสื่อสาร 0.5(20) อ31216 อังกฤษสื่อสาร 0.5(20) 
ร31283 ภาษาอาหรับเพ่ือการสื่อสาร(วิทย) 2.0(80) ร31284 ภาษาอาหรับเพ่ือการสื่อสาร(วิทย) 2.0(80) 

   I30201 IS1 ศึกษาคนควาสรางองคความรู 1.0(40) 
 กิจกรรมพัฒนาผูเรียน 60  กิจกรรมพัฒนาผูเรียน 60 

แนะแนว 20 แนะแนว 20 
สงเสริมวิชาการ /รักษาดินแดน  20 สงเสริมวิชาการ /รักษาดินแดน  20 
ชุมนุม/กิจกรรมเพ่ือสังคมและ
สาธารณประโยชน 

20 ชุมนุม/กิจกรรมเพ่ือสังคมและ
สาธารณประโยชน 

20 

 รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น 18.0(780)  รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น 20.0(860) 
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โครงสรางหลกัสูตรมาตรฐานสากลอิสลามวิทยาลัยแหงประเทศไทย 
ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 4 ปการศึกษา 2559   แผนการเรียน  คณิตศาสตร-อังกฤษ  

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

รหัสวิชา รายวิชาพื้นฐาน 7.5(300) รหัสวิชา รายวิชาพื้นฐาน 7.5(300) 
ท31101 ภาษาไทย 1.0(40) ท31102 ภาษาไทย 1.0(40) 
ค31101 คณิตศาสตร 1.5(60) ค31102 คณิตศาสตร 1.5(60) 
ว30141 ดุลยภาพของสิ่งมีชีวิต 1.0(40 ว30142 พันธุกรรมและสิ่งแวดลอม 1.0(40 
ส31101 สังคมศึกษา  1.0(40) ส31103 สังคมศึกษา 1.0(40) 
ส31102 ประวัติศาสตรไทย  0.5(20) ส31104 ประวัติศาสตรไทย  0.5(20) 
พ31101 สุขศึกษาและพลศึกษา 0.5(20) พ31102 สุขศึกษาและพลศึกษา 0.5(20) 
ศ31101 ศิลปะ 0.5(20) ศ31102 ศิลปะ 0.5(20) 
ง31101 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 0.5(20) ง31102 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 0.5(20) 
อ31101 ภาษาอังกฤษ 1 1.0(40) อ31102 ภาษาอังกฤษ 2 1.0(40) 

 รายวิชาเพิ่มเติม 7.5(300)  รายวิชาเพิ่มเติม 8.5(340) 
ค31201 คณิตศาสตรเพ่ิมเติม 2.0(80) ค31202 คณิตศาสตรเพ่ิมเติม 2.0(80) 
ส31201 พระพุทธศาสนา 1 

1.0(40) 
ส31202 พระพุทธศาสนา 2 

1.0(40) 
ส31203 ระบอบอิสลาม  ส31204 อรรถาธิบายอัลกุรอาน 
ส31221 หนาท่ีพลเมือง 1 0.5(20) ส31222 หนาท่ีพลเมือง 2 0.5(20) 
พ31201 วอลเลยบอล 0.5(20) พ31202 ฟุตซอล 0.5(20) 
อ31201 ภาษาอังกฤษฟง-พูด 1 1.0(40) อ31202 ภาษาอังกฤษฟง-พูด 2 1.0(40) 
อ31203 ภาษาอังกฤษอาน-เขียน 1 1.0(40) อ31204 ภาษาอังกฤษอาน-เขียน 2 1.0(40) 
อ31205 การอานเชิงวิเคราะห 1 1.0(40) อ31206 การอานเชิงวิเคราะห 2 1.0(40) 
ร31281 ภาษาอาหรับเพ่ือการสื่อสาร 0.5(20) ร31282 ภาษาอาหรับเพ่ือการสื่อสาร 0.5(20) 

   I30201 IS1 ศึกษาคนควาสรางองคความรู 1.0(40) 
 กิจกรรมพัฒนาผูเรียน 60  กิจกรรมพัฒนาผูเรียน 60 

แนะแนว 20 แนะแนว 20 
สงเสริมวิชาการ /รักษาดินแดน  20 สงเสริมวิชาการ /รักษาดินแดน  20 
ชุมนุม/กิจกรรมเพ่ือสังคมและ
สาธารณประโยชน 

20 ชุมนุม/กิจกรรมเพ่ือสังคมและ
สาธารณประโยชน 

20 

 รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น 15.0(660)  รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น 16.0(700) 
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โครงสรางหลกัสูตรมาตรฐานสากลอิสลามวิทยาลัยแหงประเทศไทย 

ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 4 ปการศึกษา 2559   แผนการเรียน  คณิตศาสตร – คอมพิวเตอร  
ภาคเรียนที่ 1 หนวยกิต/ช.ม ภาคเรียนที่ 2 หนวยกิต/ช.ม. 

รหัสวิชา รายวิชาพื้นฐาน 7.5(300) รหัสวิชา รายวิชาพื้นฐาน 7.5(300) 
ท31101 ภาษาไทย 1.0(40) ท31102 ภาษาไทย 1.0(40) 
ค31101 คณิตศาสตร 1.5(60) ค31102 คณิตศาสตร 1.5(60) 
ว30141 ดุลยภาพของสิ่งมีชีวิต 1.0(40 ว30142 พันธุกรรมและสิ่งแวดลอม 1.0(40 
ส31101 สังคมศึกษา  1.0(40) ส31103 สังคมศึกษา 1.0(40) 
ส31102 ประวัติศาสตรไทย  0.5(20) ส31104 ประวัติศาสตรไทย  0.5(20) 
พ31101 สุขศึกษาและพลศึกษา 0.5(20) พ31102 สุขศึกษาและพลศึกษา 0.5(20) 
ศ31101 ศิลปะ 0.5(20) ศ31102 ศิลปะ 0.5(20) 
ง31101 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 0.5(20) ง31102 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 0.5(20) 
อ31101 ภาษาอังกฤษ 1 1.0(40) อ31102 ภาษาอังกฤษ 2 1.0(40) 

 รายวิชาเพิ่มเติม 6.5(260)  รายวิชาเพิ่มเติม 7.5(300) 
ค31201 คณิตศาสตรเพ่ิมเติม 2.0(80) ค31202 คณิตศาสตรเพ่ิมเติม 2.0(80) 
ส31201 พระพุทธศาสนา 1 

1.0(40) 
ส31202 พระพุทธศาสนา 2 

1.0(40) 
ส31203 ระบอบอิสลาม  ส31204 อรรถาธิบายอัลกุรอาน 
ส31221 หนาท่ีพลเมือง 1 0.5(20) ส31222 หนาท่ีพลเมือง 2 0.5(20) 
พ31201 วอลเลยบอล 0.5(20) พ31202 ฟุตซอล 0.5(20) 
ง31241 การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ 1.0(40) ง31243 คณิตศาสตรสําหรับคอมพิวเตอร 1.0(40) 
ง31242 คอมพิวเตอรมัลติมิเดีย 1.0(40) ง31244 คอมพิวเตอรกราฟก 1.0(40) 
ร31281 ภาษาอาหรับเพ่ือการสื่อสาร 0.5(20) ร31282 ภาษาอาหรับเพ่ือการสื่อสาร 0.5(20) 

   I30201 IS1 ศึกษาคนควาสรางองคความรู 1.0(40) 
 กิจกรรมพัฒนาผูเรียน 60  กิจกรรมพัฒนาผูเรียน 60 

แนะแนว 20 แนะแนว 20 
สงเสริมวิชาการ /รักษาดินแดน  20 สงเสริมวิชาการ /รักษาดินแดน  20 
ชุมนุม/กิจกรรมเพ่ือสังคมและ
สาธารณประโยชน 

20 ชุมนุม/กิจกรรมเพ่ือสังคมและ
สาธารณประโยชน 

20 

 รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น 14.0(620)  รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น 15.0(660) 
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โครงสรางหลกัสูตรมาตรฐานสากลอิสลามวิทยาลัยแหงประเทศไทย 
ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 4 ปการศึกษา 2559   แผนการเรียน  ธุรกิจ – คอมพิวเตอร  

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

รหัสวิชา รายวิชาพื้นฐาน 7.5(300) รหัสวิชา รายวิชาพื้นฐาน 7.5(300) 
ท31101 ภาษาไทย 1.0(40) ท31102 ภาษาไทย 1.0(40) 
ค31101 คณิตศาสตร 1.5(60) ค31102 คณิตศาสตร 1.5(60) 
ว30141 ดุลยภาพของสิ่งมีชีวิต 1.0(40 ว30142 พันธุกรรมและสิ่งแวดลอม 1.0(40 
ส31101 สังคมศึกษา  1.0(40) ส31103 สังคมศึกษา 1.0(40) 
ส31102 ประวัติศาสตรไทย  0.5(20) ส31104 ประวัติศาสตรไทย  0.5(20) 
พ31101 สุขศึกษาและพลศึกษา 0.5(20) พ31102 สุขศึกษาและพลศึกษา 0.5(20) 
ศ31101 ศิลปะ 0.5(20) ศ31102 ศิลปะ 0.5(20) 
ง31101 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 0.5(20) ง31102 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 0.5(20) 
อ31101 ภาษาอังกฤษ 1 1.0(40) อ31102 ภาษาอังกฤษ 2 1.0(40) 

 รายวิชาเพิ่มเติม 6.5(260)  รายวิชาเพิ่มเติม 7.5(300) 
ส31201 พระพุทธศาสนา 1 

1.0(40) 
ส31202 พระพุทธศาสนา 2 

1.0(40) 
ส31203 ระบอบอิสลาม  ส31204 อรรถาธิบายอัลกุรอาน 
ส31221 หนาท่ีพลเมือง 1 0.5(20) ส31222 หนาท่ีพลเมือง 2 0.5(20) 
พ31201 วอลเลยบอล 0.5(20) พ31202 ฟุตซอล 0.5(20) 
ง31205 ธุรกิจเบ้ืองตน1 2.0(80) ง31206 ธุรกิจเบ้ืองตน2 2.0(80) 
ง31241 การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ 1.0(40) ง31243 คณิตศาสตรสําหรับคอมพิวเตอร 1.0(40) 
ง31242 คอมพิวเตอรมัลติมิเดีย 1.0(40) ง31244 คอมพิวเตอรกราฟก 1.0(40) 
ร31281 ภาษาอาหรับเพ่ือการสื่อสาร 0.5(20) ร31282 ภาษาอาหรับเพ่ือการสื่อสาร 0.5(20) 

   I30201 IS1 ศึกษาคนควาสรางองคความรู 1.0(40) 
 กิจกรรมพัฒนาผูเรียน 60  กิจกรรมพัฒนาผูเรียน 60 

แนะแนว 20 แนะแนว 20 

สงเสริมวิชาการ /รักษาดินแดน  20 สงเสริมวิชาการ /รักษาดินแดน  20 
ชุมนุม/กิจกรรมเพ่ือสังคมและ
สาธารณประโยชน 

20 ชุมนุม/กิจกรรมเพ่ือสังคมและ
สาธารณประโยชน 

20 

รวม เวลาเรียนทั้งสิ้น 14.0 (620) รวม เวลาเรียนทั้งสิ้น 14.0 (620) 
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โครงสรางหลกัสูตรมาตรฐานสากลอิสลามวิทยาลัยแหงประเทศไทย 
ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 4  ปการศึกษา 2559    แผนการเรียน  ซานาวีย   

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

รหัสวิชา รายวิชาพื้นฐาน 7.5(300) รหัสวิชา รายวิชาพื้นฐาน 7.5(300) 
ท31101 ภาษาไทย 1.0(40) ท31102 ภาษาไทย 1.0(40) 
ค31101 คณิตศาสตร 1.5(60) ค31102 คณิตศาสตร 1.5(60) 
ว30141 ดุลยภาพของสิ่งมีชีวิต 1.0(40 ว30142 พันธุกรรมและสิ่งแวดลอม 1.0(40 
ส31101 สังคมศึกษา  1.0(40) ส31103 สังคมศึกษา 1.0(40) 
ส31102 ประวัติศาสตรไทย  0.5(20) ส31104 ประวัติศาสตรไทย  0.5(20) 
พ31101 สุขศึกษาและพลศึกษา 0.5(20) พ31102 สุขศึกษาและพลศึกษา 0.5(20) 
ศ31101 ศิลปะ 0.5(20) ศ31102 ศิลปะ 0.5(20) 
ง31101 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 0.5(20) ง31102 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 0.5(20) 
อ31101 ภาษาอังกฤษ 1 1.0(40) อ31102 ภาษาอังกฤษ 2 1.0(40) 

 รายวิชาเพิ่มเติม 8.5(340)  รายวิชาเพิ่มเติม 10.5(420) 
ส31221 หนาท่ีพลเมือง 1 0.5(20) ส31222 หนาท่ีพลเมือง 2 0.5(20) 
พ31201 วอลเลยบอล 0.5(20) พ31202 ฟุตซอล 0.5(20) 
ร31211 อัล-ลุเฆาะฮ อัล-อะเราะบียะฮ  3.0(120) ร31221 อัล-ลุเฆาะฮ อัล-อะเราะบียะฮ 3.0(120) 
ร31212 อัล-เกาะวาอิด 2.0(80) ร31222 อัล-เกาะวาอิด 2.0(80) 
ร31213 อัล-มุหาดะษะฮ 1.0(40) ร31223 อัล-มุหาดะษะฮ 1.0(40) 
ร31214 อัด-ดิรอสะฮ อัล-อิสลามียะฮ 1.0(40) ร31224 อัด-ดิรอสะฮ อัล-อิสลามียะฮ 1.0(40) 
ร31215 ฮิฟซุลกุรอาน 0.5(20) ร31225 ฮิฟซุลกุรอาน 0.5(20) 

   I30201 IS1 ศึกษาคนควาสรางองคความรู 1.0(40) 
 กิจกรรมพัฒนาผูเรียน 60  กิจกรรมพัฒนาผูเรียน 60 

แนะแนว 20 แนะแนว 20 
สงเสริมวิชาการ /รักษาดินแดน  20 สงเสริมวิชาการ /รักษาดินแดน  20 
ชุมนุม/กิจกรรมเพ่ือสังคมและ
สาธารณประโยชน 

20 ชุมนุม/กิจกรรมเพ่ือสังคมและ
สาธารณประโยชน 

20 

 รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น 16.0(700)  รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น 18.0(780) 
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โครงสรางหลกัสูตรมาตรฐานสากลอิสลามวิทยาลัยแหงประเทศไทย 
ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 4   ปการศึกษา 2559 แผนการเรียน  ศิลปะ – พละ  
ภาคเรียนที่ 1 หนวยกิต/ช.ม ภาคเรียนที่ 2 หนวยกิต/ช.ม. 

รหัสวิชา รายวิชาพื้นฐาน 7.5(300) รหัสวิชา รายวิชาพื้นฐาน 7.5(300) 
ท31101 ภาษาไทย 1.0(40) ท31102 ภาษาไทย 1.0(40) 
ค31101 คณิตศาสตร 1.5(60) ค31102 คณิตศาสตร 1.5(60) 
ว30141 ดุลยภาพของสิ่งมีชีวิต 1.0(40 ว30142 พันธุกรรมและสิ่งแวดลอม 1.0(40 
ส31101 สังคมศึกษา  1.0(40) ส31103 สังคมศึกษา 1.0(40) 
ส31102 ประวัติศาสตรไทย  0.5(20) ส31104 ประวัติศาสตรไทย  0.5(20) 
พ31101 สุขศึกษาและพลศึกษา 0.5(20) พ31102 สุขศึกษาและพลศึกษา 0.5(20) 
ศ31101 ศิลปะ 0.5(20) ศ31102 ศิลปะ 0.5(20) 
ง31101 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 0.5(20) ง31102 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 0.5(20) 
อ31101 ภาษาอังกฤษ 1 1.0(40) อ31102 ภาษาอังกฤษ 2 1.0(40) 

 รายวิชาเพิ่มเติม 6.5(260)  รายวิชาเพิ่มเติม 7.5(300) 
ส31201 พระพุทธศาสนา 1 

1.0(40) 
ส31202 พระพุทธศาสนา 2 

1.0(40) 
ส31203 อัล-ฮะดิส  ส31204 อรรถาธิบายอัลกุรอาน 
ส31221 หนาท่ีพลเมือง 1 0.5(20) ส31222 หนาท่ีพลเมือง 2 0.5(20) 
พ31201 วอลเลยบอล 0.5(20) พ31202 ฟุตซอล 0.5(20) 
พ31203 สมรรถภาพทางกายพ้ืนฐาน 1.0(40) พ31205 สมรรถภาพทางกายพ้ืนฐาน 1.0(40) 
พ31204 วายน้ํา1 1.0(40) พ31206 วายน้ํา2 1.0(40) 
ศ32111 ศิลปะเพ่ิมเติม 2.0(80) ศ32112 ศิลปะเพ่ิมเติม 2.0(80) 
ร31281 ภาษาอาหรับเพ่ือการสื่อสาร 0.5(20) ร31282 ภาษาอาหรับเพ่ือการสื่อสาร 0.5(20) 

   I30201 IS1 ศึกษาคนควาสรางองคความรู 1.0(40) 
 กิจกรรมพัฒนาผูเรียน 60  กิจกรรมพัฒนาผูเรียน 60 

แนะแนว 20 แนะแนว 20 
สงเสริมวิชาการ /รักษาดินแดน  20 สงเสริมวิชาการ /รักษาดินแดน  20 
ชุมนุม/กิจกรรมเพ่ือสังคมและ
สาธารณประโยชน 

20 ชุมนุม/กิจกรรมเพ่ือสังคมและ
สาธารณประโยชน 

20 

 รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น 14.0(620)  รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น 15.0(660) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


