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โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

(การศึกษาขั้นพื้นฐาน)

มัธยมศึกษาปีที่4–มัธยมศึกษาปีที่6
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โครงสรางหลกัสูตรมาตรฐานสากลอิสลามวิทยาลัยแหงประเทศไทย 
ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 5  ปการศึกษา 2560     แผนการเรียน วิทยาศาสตร-คณิตศาสตร(คุณภาพ หอง 1) 

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

รหัสวิชา รายวิชาพื้นฐาน 6.5(260) รหัสวิชา รายวิชาพื้นฐาน 6.5(260) 
ท32101 ภาษาไทย 1.0(40) ท32102 ภาษาไทย 1.0(40) 
ค32101 คณิตศาสตร 1.5(60) ค32102 คณิตศาสตร 1.5(60) 
ส32101 สังคมศึกษา  1.0(40) ส32103 สังคมศึกษา 1.0(40) 
ส32102 ประวัติศาสตรไทย  0.5(20) ส32104 ประวัติศาสตรไทย  0.5(20) 
พ32101 สุขศึกษาและพลศึกษา 0.5(20) พ32102 สุขศึกษาและพลศึกษา 0.5(20) 
ศ32101 ศิลปะ 0.5(20) ศ32102 ศิลปะ 0.5(20) 
ง32101 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 0.5(20) ง32102 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 0.5(20) 
อ32101 ภาษาอังกฤษ 3 1.0(40) อ32102 ภาษาอังกฤษ 4 1.0(40) 

 รายวิชาเพิ่มเติม 11.0(440)  รายวิชาเพิ่มเติม 11.0(440) 
ค32201 คณิตศาสตรเพ่ิมเติม 2.0(80) ค32202 คณิตศาสตรเพ่ิมเติม 2.0(80) 
ว30203 ฟสิกสเพ่ิมเติม 2.0(80) ว30204 ฟสิกสเพ่ิมเติม 2.0(80) 
ว30223 เคมีเพ่ิมเติม 1.5(60) ว30224 เคมีเพ่ิมเติม 1.5(60) 
ว30243 ชีววิทยาเพ่ิมเติม 1.5(60) ว30244 ชีววิทยาเพ่ิมเติม 1.5(60) 
ว30281 โครงงานวิทยาศาสตร 1.0(40) ส32202 พระพุทธศาสนา 4 

1.0(40) 
ส32201 พระพุทธศาสนา 3 

1.0(40) 
ส32204 กฎหมายอิสลาม 

ส32203 อัล-หะดีษ ส30223 หนาท่ีพลเมือง  0.5(20) 
ส32221 หนาท่ีพลเมือง  0.5(20) พ32202 บาสเก็ตบอล 0.5(20) 
พ32201 กรีฑา 0.5(20) อ32216 อังกฤษสื่อสาร 0.5(20) 
อ32215 อังกฤษสื่อสาร 0.5(20) ร32282 ภาษาอาหรับเพ่ือการสื่อสาร 0.5(20) 
ร32281 ภาษาอาหรับเพ่ือการสื่อสาร 0.5(20) I30202 IS2การสื่อสารและการนําเสนอ 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 17.5(760) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โครงสร้างหลักสูตรมาตรฐานสากลอิสลามวิทยาลัยแห่งประเทศไทย
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่5ปีการศึกษา2560แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์(คุณภาพห้อง1)
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โครงสรางหลกัสูตรมาตรฐานสากลอิสลามวิทยาลัยแหงประเทศไทย 
ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 5  ปการศึกษา 2560     แผนการเรียน วิทยาศาสตร-คณิตศาสตร 

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

รหัสวิชา รายวิชาพื้นฐาน 6.5(260) รหัสวิชา รายวิชาพื้นฐาน 6.5(260) 
ท32101 ภาษาไทย 1.0(40) ท32102 ภาษาไทย 1.0(40) 
ค32101 คณิตศาสตร 1.5(60) ค32102 คณิตศาสตร 1.5(60) 
ส32101 สังคมศึกษา  1.0(40) ส32103 สังคมศึกษา 1.0(40) 
ส32102 ประวัติศาสตรไทย  0.5(20) ส32104 ประวัติศาสตรไทย  0.5(20) 
พ32101 สุขศึกษาและพลศึกษา 0.5(20) พ32102 สุขศึกษาและพลศึกษา 0.5(20) 
ศ32101 ศิลปะ 0.5(20) ศ32102 ศิลปะ 0.5(20) 
ง32101 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 0.5(20) ง32102 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 0.5(20) 
อ32101 ภาษาอังกฤษ 3 1.0(40) อ32102 ภาษาอังกฤษ 4 1.0(40) 

 รายวิชาเพิ่มเติม 11.0(440)  รายวิชาเพิ่มเติม 11.0(440) 
ค32201 คณิตศาสตรเพ่ิมเติม 2.0(80) ค32202 คณิตศาสตรเพ่ิมเติม 2.0(80) 
ว30203 ฟสิกสเพ่ิมเติม 2.0(80) ว30204 ฟสิกสเพ่ิมเติม 2.0(80) 
ว30223 เคมีเพ่ิมเติม 1.5(60) ว30224 เคมีเพ่ิมเติม 1.5(60) 
ว30243 ชีววิทยาเพ่ิมเติม 1.5(60) ว30244 ชีววิทยาเพ่ิมเติม 1.5(60) 
ว30281 โครงงานวิทยาศาสตร 1.0(40) ส32202 พระพุทธศาสนา 4 

1.0(40) 
ส32201 พระพุทธศาสนา 3 

1.0(40) 
ส32204 กฎหมายอิสลาม 

ส32203 อัล-หะดีษ ส30223 หนาท่ีพลเมือง  0.5(20) 
ส32221 หนาท่ีพลเมือง 1 0.5(20) พ32202 บาสเก็ตบอล 0.5(20) 
พ32201 กรีฑา 0.5(20) อ32216 อังกฤษสื่อสาร 0.5(20) 
อ32215 อังกฤษสื่อสาร 0.5(20) ร32282 ภาษาอาหรับเพ่ือการสื่อสาร 0.5(20) 
ร32281 ภาษาอาหรับเพ่ือการสื่อสาร 0.5(20) I30202 IS2การสื่อสารและการนําเสนอ 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 17.5(740)  รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น 17.5(740) 
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โครงสรางหลกัสูตรมาตรฐานสากลอิสลามวิทยาลัยแหงประเทศไทย 
ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 5   ปการศึกษา 2560  แผนการเรียน วิทยาศาสตร-คณิตศาสตร-อาหรับ  

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

รหัสวิชา รายวิชาพื้นฐาน 6.5(260) รหัสวิชา รายวิชาพื้นฐาน 6.5 (260) 
ท32101 ภาษาไทย 1.0(40) ท32102 ภาษาไทย 1.0(40) 
ค32101 คณิตศาสตร 1.5(60) ค32102 คณิตศาสตร 1.5(60) 
ส32101 สังคมศึกษา  1.0(40) ส32103 สังคมศึกษา 1.0(40) 
ส32102 ประวัติศาสตรไทย  0.5(20) ส32104 ประวัติศาสตรไทย  0.5(20) 
พ32101 สุขศึกษาและพลศึกษา 0.5(20) พ32102 สุขศึกษาและพลศึกษา 0.5(20) 
ศ32101 ศิลปะ 0.5(20) ศ32102 ศิลปะ 0.5(20) 
ง32101 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 0.5(20) ง32102 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 0.5(20) 
อ32101 ภาษาอังกฤษ 2 1.0(40) อ31102 ภาษาอังกฤษ 2 1.0(40) 

 รายวิชาเพิ่มเติม 12.5(500)  รายวิชาเพิ่มเติม 12.5 (500) 
ค32201 คณิตศาสตรเพ่ิมเติม 2.0(80) ค32202 คณิตศาสตรเพ่ิมเติม 2.0(80) 
ว30203 ฟสิกสเพ่ิมเติม 2.0(80) ว30204 ฟสิกสเพ่ิมเติม 2.0(80) 
ว30223 เคมีเพ่ิมเติม 1.5(60) ว30224 เคมีเพ่ิมเติม 1.5(60) 
ว30243 ชีววิทยาเพ่ิมเติม 1.5(60) ว30244 ชีววิทยาเพ่ิมเติม 1.5(60) 
ว30281 โครงงานวิทยาศาสตร 1.0(40) ส32202 พระพุทธศาสนา 4 1.0(40) 
ส32201 พระพุทธศาสนา 3  

1.0(40) 
ส32204 กฎหมายอิสลาม 

ส32203 อัล-หะดีษ ส30223 หนาท่ีพลเมือง  0.5(20) 
ส32221 หนาท่ีพลเมือง  0.5(20) พ32202 บาสเก็ตบอล 0.5(20) 
พ32201 กรีฑา 0.5(20) อ32216 อังกฤษสื่อสาร 0.5(20) 
อ32215 อังกฤษสื่อสาร 0.5(20) ร32284 ภาษาอาหรับเพ่ือการสื่อสาร(วิทย) 2.0(80) 
ร32283 ภาษาอาหรับเพ่ือการสื่อสาร(วิทย) 2.0(80) I30202 IS2การสื่อสารและการนําเสนอ 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 19.0(820)  รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น 19.0(820) 
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โครงสรางหลกัสูตรมาตรฐานสากลอิสลามวิทยาลัยแหงประเทศไทย 

ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 5   ปการศึกษา 2560       แผนการเรียน คณิตศาสตร-อังกฤษ  
ภาคเรียนที่ 1 หนวยกิต/ช.ม ภาคเรียนที่ 2 หนวยกิต/ช.ม. 

รหัสวิชา รายวิชาพื้นฐาน 7.5(300) รหัสวิชา รายวิชาพื้นฐาน 7.5 (300) 
ท32101 ภาษาไทย 1.0(40) ท32102 ภาษาไทย 1.0(40) 
ค32101 คณิตศาสตร 1.5(60) ค32102 คณิตศาสตร 1.5(60) 
ว30110 การเคลื่อนท่ีและแรงในธรรมชาติ 1.0(40) ว30121 สารและสมบัติของสาร 1.0(40) 
ส32101 สังคมศึกษา  1.0(40) ส32103 สังคมศึกษา 1.0(40) 
ส32102 ประวัติศาสตรไทย  0.5(20) ส32104 ประวัติศาสตรไทย  0.5(20) 
พ32101 สุขศึกษาและพลศึกษา 0.5(20) พ32102 สุขศึกษาและพลศึกษา 0.5(20) 
ศ32101 ศิลปะ 0.5(20) ศ32102 ศิลปะ 0.5(20) 
ง32101 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 0.5(20) ง32102 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 0.5(20) 
อ32101 ภาษาอังกฤษ3 1.0(40) อ32102 ภาษาอังกฤษ 4 1.0(40) 

 รายวิชาเพิ่มเติม 7.5(300)  รายวิชาเพิ่มเติม 8.5(340) 
ค32201 คณิตศาสตรเพ่ิมเติม 2.0(80) ค32202 คณิตศาสตรเพ่ิมเติม 2.0(80) 
ส32201 พระพุทธศาสนา 3 

1.0(40) 
ส32202 พระพุทธศาสนา 4 

1.0(40) 
ส32203 อัล-หะดีษ ส32204 กฎหมายอิสลาม 
ส32221 หนาท่ีพลเมือง  0.5(20) ส30223 หนาท่ีพลเมือง  0.5(20) 
พ32201 กรีฑา 0.5(20) พ32202 บาสเก็ตบอล 0.5(20) 
อ32201 ภาษาอังกฤษฟง-พูด 3 1.0(40) อ32202 ภาษาอังกฤษฟง-พูด 4 1.0(40) 
อ32203 ภาษาอังกฤษอาน-เขียน 3 1.0(40) อ32204 ภาษาอังกฤษอาน-เขียน 4 1.0(40) 
อ32205 การอานเชิงวิเคราะห 3 1.0(40) อ32206 การอานเชิงวิเคราะห 4 1.0(40) 
ร32281 ภาษาอาหรับเพ่ือการสื่อสาร 0.5(20) ร32282 ภาษาอาหรับเพ่ือการสื่อสาร 0.5(20) 

   I30202 IS2การสื่อสารและการนําเสนอ 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 5  ปการศึกษา 2560     แผนการเรียน คณิตศาสตร – คอมพิวเตอร  

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

รหัสวิชา รายวิชาพื้นฐาน 7.5(300) รหัสวิชา รายวิชาพื้นฐาน 7.5 (300) 
ท32101 ภาษาไทย 1.0(40) ท32102 ภาษาไทย 1.0(40) 
ค32101 คณิตศาสตร 1.5(60) ค32102 คณิตศาสตร 1.5(60) 
ว30110 การเคลื่อนท่ีและแรงในธรรมชาติ 1.0(40) ว30121 สารและสมบัติของสาร 1.0(40) 
ส32101 สังคมศึกษา  1.0(40) ส32103 สังคมศึกษา 1.0(40) 
ส32102 ประวัติศาสตรไทย  0.5(20) ส32104 ประวัติศาสตรไทย  0.5(20) 
พ32101 สุขศึกษาและพลศึกษา 0.5(20) พ32102 สุขศึกษาและพลศึกษา 0.5(20) 
ศ32101 ศิลปะ 0.5(20) ศ32102 ศิลปะ 0.5(20) 
ง32101 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 0.5(20) ง32102 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 0.5(20) 
อ32101 ภาษาอังกฤษ3 1.0(40) อ32102 ภาษาอังกฤษ 4 1.0(40) 

 รายวิชาเพิ่มเติม 6.5(260)  รายวิชาเพิ่มเติม 7.5(300) 
ค32201 คณิตศาสตรเพ่ิมเติม 2.0(80) ค32202 คณิตศาสตรเพ่ิมเติม 2.0(80) 
ส32201 พระพุทธศาสนา 3 

1.0(40) 
ส32202 พระพุทธศาสนา 4 

1.0(40) 
ส32203 อัล-หะดีษ ส32204 กฎหมายอิสลาม 
ส32221 หนาท่ีพลเมือง  0.5(20) ส30223 หนาท่ีพลเมือง  0.5(20) 
พ32201 กรีฑา 0.5(20) พ32202 บาสเก็ตบอล 0.5(20) 
ง32241 โครงสรางขอมูลและอัลกอริทึม 1.0(40) ง32243 การจัดการฐานขอมูล 1.0(40) 
ง32242 การเขียนโปรแกรมคอมฯ 1.0(40) ง32244 ระบบปฏิบัติการ 1.0(40) 
ร32281 ภาษาอาหรับเพ่ือการสื่อสาร 0.5(20) ร32282 ภาษาอาหรับเพ่ือการสื่อสาร 0.5(20) 

   I30202 IS2การสื่อสารและการนําเสนอ 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 5  ปการศึกษา 2560     แผนการเรียน ธุรกิจ – คอมพิวเตอร  
ภาคเรียนที่ 1 หนวยกิต/ช.ม ภาคเรียนที่ 2 หนวยกิต/ช.ม. 

รหัสวิชา รายวิชาพื้นฐาน 7.5(300) รหัสวิชา รายวิชาพื้นฐาน 7.5(300) 
ท32101 ภาษาไทย 1.0(40) ท32102 ภาษาไทย 1.0(40) 
ค32101 คณิตศาสตร 1.5(60) ค32102 คณิตศาสตร 1.5(60) 
ว30110 การเคลื่อนท่ีและแรงในธรรมชาติ 1.0(40) ว30121 สารและสมบัติของสาร 1.0(40) 
ส32101 สังคมศึกษา  1.0(40) ส32103 สังคมศึกษา 1.0(40) 
ส32102 ประวัติศาสตรไทย  0.5(20) ส32104 ประวัติศาสตรไทย  0.5(20) 
พ32101 สุขศึกษาและพลศึกษา 0.5(20) พ32102 สุขศึกษาและพลศึกษา 0.5(20) 
ศ32101 ศิลปะ 0.5(20) ศ32102 ศิลปะ 0.5(20) 
ง32101 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 0.5(20) ง32102 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 0.5(20) 
อ32101 ภาษาอังกฤษ3 1.0(40) อ32102 ภาษาอังกฤษ 4 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 
ส32221 หนาท่ีพลเมือง  0.5(20) ส30223 หนาท่ีพลเมือง  0.5(20) 
พ32201 กรีฑา 0.5(20) พ32202 บาสเก็ตบอล 0.5(20) 
ง32242 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร 1.0(40) ง32244 ระบบปฏิบัติการ 1.0(40) 
ง32243 การจัดการฐานขอมูล 1.0(40) ง32245 การจัดการฐานขอมูล 1.0(40) 
ง32265 บัญชีเบ้ืองตน 1 2.0(80) ง32266 บัญชีเบ้ืองตน 2 2.0(80) 
ร31281 ภาษาอาหรับเพ่ือการสื่อสาร 0.5(20) ร31282 ภาษาอาหรับเพ่ือการสื่อสาร 0.5(20)  

   I30202 IS2การสื่อสารและการนําเสนอ 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 5   ปการศึกษา 2560    แผนการเรียน ซานาวีย   
ภาคเรียนที่ 1 หนวยกิต/ช.ม ภาคเรียนที่ 2 หนวยกิต/ช.ม. 

รหัสวิชา รายวิชาพื้นฐาน 6.5(260) รหัสวิชา รายวิชาพื้นฐาน 6.5(260) 
ท32101 ภาษาไทย 1.0(40) ท32102 ภาษาไทย 1.0(40) 
ค32101 คณิตศาสตร 1.5(60) ค32102 คณิตศาสตร 1.5(60) 
ส32101 สังคมศึกษา  1.0(40) ส32103 สังคมศึกษา 1.0(40) 
ส32102 ประวัติศาสตรไทย  0.5(20) ส32104 ประวัติศาสตรไทย  0.5(20) 
พ32101 สุขศึกษาและพลศึกษา 0.5(20) พ32102 สุขศึกษาและพลศึกษา 0.5(20) 
ศ32101 ศิลปะ 0.5(20) ศ32102 ศิลปะ 0.5(20) 
ง32101 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 0.5(20) ง32102 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 0.5(20) 
อ32101 ภาษาอังกฤษ3 1.0(40) อ32102 ภาษาอังกฤษ 4 1.0(40) 

 รายวิชาเพิ่มเติม 8.5(340)  รายวิชาเพิ่มเติม 9.5(320) 
ส32221 หนาท่ีพลเมือง  0.5(20) ส30223 หนาท่ีพลเมือง  0.5(20) 
พ32201 กรีฑา 0.5(20) พ32202 บาสเก็ตบอล 0.5(20) 
ร32211 อัล-ลุเฆาะฮ อัล-อะเราะบียะฮ  3.0(120) ร32221 อัล-ลุเฆาะฮ อัล-อะเราะบียะฮ  3.0(120) 
ร32212 อัล-เกาะวาอิด 2.0 )80(  ร32222 อัล-เกาะวาอิด 2.0 )80(  
ร32213 อัล-มุหาดะษะฮ 1.0(40) ร32223 อัล-มุหาดะษะฮ 1.0(40) 
ร32214 อัด-ดิรอสะฮ อัล-อิสลามียะฮ 1.0(40) ร32224 อัด-ดิรอสะฮ อัล-อิสลามียะฮ 1.0(40) 
ร32215 ฮิฟซุลกุรอาน 0.5(20) ร32225 ฮิฟซุลกุรอาน 0.5(20) 

   I30202 IS2การสื่อสารและการนําเสนอ 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 
ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี5  ปการศึกษา 2560      แผนการเรียน ศิลปะ – พละ  
ภาคเรียนที่ 1 หนวยกิต/ช.ม ภาคเรียนที่ 2 หนวยกิต/ช.ม. 

รหัสวิชา รายวิชาพื้นฐาน 6.5(260) รหัสวิชา รายวิชาพื้นฐาน 6.5(260) 
ท32101 ภาษาไทย 1.0(40) ท32102 ภาษาไทย 1.0(40) 
ค32101 คณิตศาสตร 1.5(60) ค32102 คณิตศาสตร 1.5(60) 
ส32101 สังคมศึกษา  1.0(40) ส32103 สังคมศึกษา 1.0(40) 
ส32102 ประวัติศาสตรไทย  0.5(20) ส32104 ประวัติศาสตรไทย  0.5(20) 
พ32101 สุขศึกษาและพลศึกษา 0.5(20) พ32102 สุขศึกษาและพลศึกษา 0.5(20) 
ศ32101 ศิลปะ 0.5(20) ศ32102 ศิลปะ 0.5(20) 
ง32101 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 0.5(20) ง32102 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 0.5(20) 
อ32101 ภาษาอังกฤษ3 1.0(40) อ32102 ภาษาอังกฤษ 4 1.0(40) 

 รายวิชาเพิ่มเติม 6.0(240)  รายวิชาเพิ่มเติม 7.0(280) 
ส31201 พระพุทธศาสนา 1 

1.0(40) 
ส31202 พระพุทธศาสนา 2 1.0(40) 

 ส31203 อัล-ฮะดิส ส31204 อรรถาธิบายอัลกุรอาน 
ส32221 หนาท่ีพลเมือง  0.5(20) ส30223 หนาท่ีพลเมือง  0.5(20) 
พ32203 ฟุตซอลเพ่ือการแขงขัน 1.0(40) พ32205 ฟุตซอลเพ่ือการแขงขัน 1.0(40) 
พ32204 กรีฑาประเภทลู 1.0(40) พ32206 กรีฑาประเภทลาน 1.0(40) 

  ศ32____ ดนตรี 2.0(80) ศ32____ ดนตรี 2.0(80) 
ร31281 ภาษาอาหรับเพ่ือการสื่อสาร 0.5(20) ร31282 ภาษาอาหรับเพ่ือการสื่อสาร 0.5(20) 

   I30202 IS2การสื่อสารและการนําเสนอ 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 12.5(560) รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น 13.5(600) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


