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โครงสรางเวลาเรียนระดับชั้นประถมศึกษา  

โรงเรียนบานโปงนอย ตามหลักสูตรสถานศึกษาปรับปรุง พ.ศ. 2559 
 

กลุมสาระการเรียนรู 
ระดับประถมศึกษา 

หมายเหตุ 
ป.1 ป.2 ป.3 ป.4 ป.5 ป.6 

รายวิชาพ้ืนฐาน  
ภาษาไทย 240 240 240 200 200 200  
คณิตศาสตร 200 200 200 160 160 160  
วิทยาศาสตร 80 80 80 80 80 80  
สังคมศึกษาฯ 40 40 40 80 80 80  
ประวัติศาสตร 40 40 40 40 40 40  
สุขศึกษาและพลศึกษา 80 80 80 80 80 80  
ศิลปะ(ทัศนศิลป/ดนตรี/นาฏศิลป) 120 120 120 120 120 120  
การงานอาชีพและเทคโนโลยี 40 40 40 80 80 80  
ภาษาอังกฤษ 120 120 120 120 120 120  
รวมเวลาเรียน(พ้ืนฐาน) 960 960 960 960 960 960  
รายวิชา/กิจกรรมเพ่ิมเติม  
พื้นฐานอาชีพ 40 40 40 40 40 40  
หนาที่พลเมือง 40 40 40 40 40 40  
คอมพิวเตอร 40 40 40 40 40 40  
รวมเวลาเรียน(เพ่ิมเติม) 120 120 120 120 120 120  
กิจกรรมพัฒนาผูเรียน  
กิจกรรมแนะแนว 40 40 40 40 40 40  
กิจกรรมนักเรียน 
- ลูกเสือ – เนตรนาร ี

40 40 40 40 40 40 
 

- ชมรม ชุมนุม 40 40 40 40 40 40  
กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน นอกช่ัวโมงเรียน  
รวมเวลากิจกรรมพัฒนาผูเรียน 120 120 120 120 120 120  
รวมเวลาเรียน 1200 1200 1200 1200 1200 1200  
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โครงสรางหลักสูตรชั้นป 
เปนการแสดงรายละเอียดรายวิชาเรียน   กิจกรรมพัฒนาผูเรียนเปนรายช้ันต้ังแตช้ัน

ประถมศึกษาปที่ 1-6 
 

โครงสรางชั้นประถมศึกษาปท่ี 1  
 

 รายวิชา / กิจกรรม เวลาเรียน (ชั่วโมง/ป) 
 
รวมวิชาพ้ืนฐาน 

 
960 

ท11101  ภาษาไทย 240 

ค11101  คณิตศาสตร 200 

ว11101  วิทยาศาสตร 80 

ส11101  สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 40 

ส11102  ประวัติศาสตร 40 

พ11101  สุขศึกษาพลศึกษา 80 

ศ11101  ศิลปะ(ทัศนศิลป/ดนตรี/นาฏศิลป) 120 

ง11101  การงานอาชีพและเทคโนโลยี 40 

อ11101  ภาษาอังกฤษ 120 

 
รวมวิชาเพ่ิมเติม 

 
120 

ง11261 พื้นฐานอาชีพ 1 40 
ส11221 หนาที่พลเมือง 1 40 
ง11241 คอมพิวเตอร 1 40 
 
กิจกรรมพัฒนาผูเรียน 

 
120 

กิจกรรมแนะแนว 40 
กิจกรรมนักเรียน 
- ลูกเสือ – เนตรนาร ี

40 

- ชมรม ชุมนุม 40 
 รวมท้ังสิ้นปละ 1200 
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โครงสรางชั้นประถมศึกษาปท่ี 2 
 

 รายวิชา / กิจกรรม เวลาเรียน (ชั่วโมง/ป) 
 
รวมวิชาพ้ืนฐาน 

 
960 

ท12101  ภาษาไทย 240 

ค12101  คณิตศาสตร 200 

ว12101  วิทยาศาสตร 80 

ส12101  สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 40 

ส12102  ประวัติศาสตร 40 

พ12101  สุขศึกษาพลศึกษา 80 

ศ12101  ศิลปะ(ทัศนศิลป/ดนตรี/นาฏศิลป) 120 

ง12101  การงานอาชีพและเทคโนโลยี 40 

อ12101  ภาษาอังกฤษ 120 

 
รวมวิชาเพ่ิมเติม 

 
120 

ง12261 พื้นฐานอาชีพ 2 40 
ส12221 หนาที่พลเมือง 2 40 
ง12241 คอมพิวเตอร 2 40 
 
กิจกรรมพัฒนาผูเรียน 

 
120 

กิจกรรมแนะแนว 40 
กิจกรรมนักเรียน 
- ลูกเสือ – เนตรนาร ี

40 

- ชมรม ชุมนุม 40 
 รวมท้ังสิ้นปละ 1200 
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โครงสรางชั้นประถมศึกษาปท่ี 3 
 

 รายวิชา / กิจกรรม เวลาเรียน (ชั่วโมง/ป) 
 
รวมวิชาพ้ืนฐาน 

 
960 

ท13101  ภาษาไทย 240 

ค13101  คณิตศาสตร 200 

ว13101  วิทยาศาสตร 80 

ส13101  สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 40 

ส13102  ประวัติศาสตร 40 

พ13101  สุขศึกษาพลศึกษา 80 

ศ13101  ศิลปะ(ทัศนศิลป/ดนตรี/นาฏศิลป) 120 

ง13101  การงานอาชีพและเทคโนโลยี 40 

อ13101  ภาษาอังกฤษ 120 

 
รวมวิชาเพ่ิมเติม 

 
120 

ง13261 พื้นฐานอาชีพ 3 40 
ส13221 หนาที่พลเมือง 3 40 
ง13241 คอมพิวเตอร 3 40 
 
กิจกรรมพัฒนาผูเรียน 

 
120 

กิจกรรมแนะแนว 40 
กิจกรรมนักเรียน 
- ลูกเสือ – เนตรนาร ี

40 

- ชมรม ชุมนุม 40 
 รวมท้ังสิ้นปละ 1200 
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โครงสรางชั้นประถมศึกษาปท่ี 4 
 

 รายวิชา / กิจกรรม เวลาเรียน (ชั่วโมง/ป) 
 
รวมวิชาพ้ืนฐาน 

 
960 

ท14101  ภาษาไทย 200 

ค14101  คณิตศาสตร 160 

ว14101  วิทยาศาสตร 80 

ส14101  สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 80 

ส14102  ประวัติศาสตร 40 

พ14101  สุขศึกษาพลศึกษา 80 

ศ14101  ศิลปะ(ทัศนศิลป/ดนตรี/นาฏศิลป) 120 

ง14101  การงานอาชีพและเทคโนโลยี 80 

อ14101  ภาษาอังกฤษ 120 

 
รวมวิชาเพ่ิมเติม 

 
120 

ง14261 พื้นฐานอาชีพ 4 40 
ส14221 หนาที่พลเมือง 4 40 
ง14241 คอมพิวเตอร 4 40 
 
กิจกรรมพัฒนาผูเรียน 

 
120 

กิจกรรมแนะแนว 40 
กิจกรรมนักเรียน 
- ลูกเสือ – เนตรนาร ี

40 

- ชมรม ชุมนุม 40 
 รวมท้ังสิ้นปละ 1200 
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โครงสรางชั้นประถมศึกษาปท่ี 5 
 

 รายวิชา / กิจกรรม เวลาเรียน (ชั่วโมง/ป) 
 
รวมวิชาพ้ืนฐาน 

 
960 

ท15101  ภาษาไทย 200 

ค15101  คณิตศาสตร 160 

ว15101  วิทยาศาสตร 80 

ส15101  สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 80 

ส15102  ประวัติศาสตร 40 

พ15101  สุขศึกษาพลศึกษา 80 

ศ15101  ศิลปะ(ทัศนศิลป/ดนตรี/นาฏศิลป) 120 

ง15101  การงานอาชีพและเทคโนโลยี 80 

อ15101  ภาษาอังกฤษ 120 

 
รวมวิชาเพ่ิมเติม 

 
120 

ง15261 พื้นฐานอาชีพ 5 40 
ส15221 หนาที่พลเมือง 5 40 
ง15241 คอมพิวเตอร 5 40 
 
กิจกรรมพัฒนาผูเรียน 

 
120 

กิจกรรมแนะแนว 40 
กิจกรรมนักเรียน 
- ลูกเสือ – เนตรนาร ี

40 

- ชมรม ชุมนุม 40 
 รวมท้ังสิ้นปละ 1200 
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โครงสรางชั้นประถมศึกษาปท่ี 6 
 

 รายวิชา / กิจกรรม เวลาเรียน (ชั่วโมง/ป) 
 
รวมวิชาพ้ืนฐาน 

 
960 

ท16101  ภาษาไทย 200 

ค16101  คณิตศาสตร 160 

ว16101  วิทยาศาสตร 80 

ส16101  สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 80 

ส16102  ประวัติศาสตร 40 

พ16101  สุขศึกษาพลศึกษา 80 

ศ16101  ศิลปะ(ทัศนศิลป/ดนตรี/นาฏศิลป) 120 

ง16101  การงานอาชีพและเทคโนโลยี 80 

อ16101  ภาษาอังกฤษ 120 

 
รวมวิชาเพ่ิมเติม 

 
120 

ง16261 พื้นฐานอาชีพ 6 40 
ส16221 หนาที่พลเมือง 6 40 
ง16241 คอมพิวเตอร 6 40 
 
กิจกรรมพัฒนาผูเรียน 

 
120 

กิจกรรมแนะแนว 40 
กิจกรรมนักเรียน 
- ลูกเสือ – เนตรนาร ี

40 

- ชมรม ชุมนุม 40 
 รวมท้ังสิ้นปละ 1200 
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โครงสรางกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย  ระดับประถมศึกษา 
รายวิชาพ้ืนฐาน 

  ท11101 ภาษาไทย   จํานวน  240  ช่ัวโมง 

  ท12101 ภาษาไทย   จํานวน  240  ช่ัวโมง 

  ท13101 ภาษาไทย   จํานวน  240  ช่ัวโมง 

  ท14101 ภาษาไทย   จํานวน  200  ช่ัวโมง 

  ท15101 ภาษาไทย   จํานวน  200  ช่ัวโมง 

  ท16101 ภาษาไทย   จํานวน  200  ช่ัวโมง 
 

โครงสรางกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร  ระดับประถมศึกษา 
รายวิชาพ้ืนฐาน 

  ค11101 คณิตศาสตร   จํานวน  200  ช่ัวโมง 

  ค12101 คณิตศาสตร   จํานวน  200  ช่ัวโมง 

  ค13101 คณิตศาสตร   จํานวน  200  ช่ัวโมง 

  ค14101 คณิตศาสตร   จํานวน  160 ช่ัวโมง 

  ค15101 คณิตศาสตร   จํานวน  160  ช่ัวโมง 

  ค16101 คณิตศาสตร   จํานวน  160  ช่ัวโมง 
 
 

โครงสรางกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร  ระดับประถมศึกษา 
รายวิชาพ้ืนฐาน 

  ว11101 วิทยาศาสตร   จํานวน  80  ช่ัวโมง 

  ว12101 วิทยาศาสตร   จํานวน  80  ช่ัวโมง 

  ว13101 วิทยาศาสตร   จํานวน  80  ช่ัวโมง 

  ว14101 วิทยาศาสตร   จํานวน  80  ช่ัวโมง 

  ว15101 วิทยาศาสตร   จํานวน  80  ช่ัวโมง 

  ว16101 วิทยาศาสตร   จํานวน  80  ช่ัวโมง 
 
 

โครงสรางกลุมสาระการเรียนสังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม  ระดับประถมศึกษา   
รายวิชาพ้ืนฐาน 

  ส11101 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม จํานวน  40  ช่ัวโมง 

  ส12101 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม จํานวน  40  ช่ัวโมง 

  ส13101 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม จํานวน  40  ช่ัวโมง 

  ส14101 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม จํานวน  80  ช่ัวโมง 

  ส15101 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม จํานวน  80  ช่ัวโมง 

  ส16101 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม จํานวน  80  ช่ัวโมง 
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ส11102 ประวัติศาสตร   จํานวน  40  ช่ัวโมง 

  ส12102 ประวัติศาสตร   จํานวน  40  ช่ัวโมง 

  ส13102 ประวัติศาสตร   จํานวน  40  ช่ัวโมง 

  ส14102 ประวัติศาสตร   จํานวน  40  ช่ัวโมง 

  ส15102 ประวัติศาสตร   จํานวน  40  ช่ัวโมง 

  ส16102 ประวัติศาสตร   จํานวน  40  ช่ัวโมง 
 
 

รายวิชาเพ่ิมเติม 

  ส11221 หนาที่พลเมือง 1   จํานวน  40  ช่ัวโมง 
  ส12221 หนาที่พลเมือง 2   จํานวน  40  ช่ัวโมง 
  ส13221 หนาที่พลเมือง 3   จํานวน  40  ช่ัวโมง 
  ส14221 หนาที่พลเมือง 4   จํานวน  40  ช่ัวโมง 
  ส15221 หนาที่พลเมือง 5   จํานวน  40  ช่ัวโมง 
  ส16221 หนาที่พลเมือง 6   จํานวน  40  ช่ัวโมง 
 

 
 

โครงสรางกลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาพลศึกษา ระดับประถมศึกษา 
 
รายวิชาพ้ืนฐาน 

  พ11101 สุขศึกษาพลศึกษา  จํานวน  80  ช่ัวโมง 

  พ12101 สุขศึกษาพลศึกษา  จํานวน  80  ช่ัวโมง 

  พ13101 สุขศึกษาพลศึกษา  จํานวน  80  ช่ัวโมง 

  พ14101 สุขศึกษาพลศึกษา  จํานวน  80  ช่ัวโมง 

  พ15101 สุขศึกษาพลศึกษา  จํานวน  80  ช่ัวโมง 

  พ16101 สุขศึกษาพลศึกษา  จํานวน  80  ช่ัวโมง 
 
 

โครงสรางกลุมสาระการเรียนรูศิลปะ ระดับประถมศึกษา 
 
รายวิชาพ้ืนฐาน 

  ศ11101 ศิลปะ(ทัศนศิลป/ดนตรี/นาฏศิลป) จํานวน  120  ช่ัวโมง 

  ศ12101 ศิลปะ(ทัศนศิลป/ดนตรี/นาฏศิลป) จํานวน  120  ช่ัวโมง 

  ศ13101 ศิลปะ(ทัศนศิลป/ดนตรี/นาฏศิลป) จํานวน  120  ช่ัวโมง 

  ศ14101 ศิลปะ(ทัศนศิลป/ดนตรี/นาฏศิลป) จํานวน  120  ช่ัวโมง 

  ศ15101 ศิลปะ(ทัศนศิลป/ดนตรี/นาฏศิลป) จํานวน  120  ช่ัวโมง 

  ศ16101 ศิลปะ(ทัศนศิลป/ดนตรี/นาฏศิลป) จํานวน  120  ช่ัวโมง 
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โครงสรางกลุมสาระการเรียนรูภาษาอังกฤษ  ระดับประถมศึกษา 
 
รายวิชาพ้ืนฐาน 

  อ11101 ภาษาอังกฤษ   จํานวน  120  ช่ัวโมง 

  อ12101 ภาษาอังกฤษ   จํานวน  120  ช่ัวโมง 

  อ13101 ภาษาอังกฤษ   จํานวน  120  ช่ัวโมง 

  อ14101 ภาษาอังกฤษ   จํานวน  120  ช่ัวโมง 

  อ15101 ภาษาอังกฤษ   จํานวน  120  ช่ัวโมง 

  อ16101 ภาษาอังกฤษ   จํานวน  120  ช่ัวโมง 
 

 
 
โครงสรางกลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี  ระดับประถมศึกษา 
 
รายวิชาพ้ืนฐาน 

  ง11101 การงานอาชีพและเทคโนโลยี   จํานวน  40  ช่ัวโมง 

  ง12101 การงานอาชีพและเทคโนโลยี   จํานวน  40  ช่ัวโมง 

  ง13101 การงานอาชีพและเทคโนโลยี   จํานวน  40  ช่ัวโมง 

  ง14101 การงานอาชีพและเทคโนโลยี   จํานวน  80  ช่ัวโมง 

  ง15101 การงานอาชีพและเทคโนโลยี   จํานวน  80  ช่ัวโมง 

  ง16101 การงานอาชีพและเทคโนโลยี   จํานวน  80  ช่ัวโมง 
รายวิชาเพ่ิมเติม 

  ง11241 คอมพิวเตอรเพิ่มเติม 1    จํานวน  40  ช่ัวโมง 
  ง12241 คอมพิวเตอรเพิ่มเติม 2    จํานวน  40  ช่ัวโมง 
  ง13241 คอมพิวเตอรเพิ่มเติม 3    จํานวน  40  ช่ัวโมง 
  ง14241 คอมพิวเตอรเพิ่มเติม 4    จํานวน  40  ช่ัวโมง 
  ง15241 คอมพิวเตอรเพิ่มเติม 5    จํานวน  40  ช่ัวโมง 
  ง16241 คอมพิวเตอรเพิ่มเติม 6    จํานวน  40  ช่ัวโมง 
 

  ง11261 พื้นฐานอาชีพ 1     จํานวน  40  ช่ัวโมง 
  ง12261 พื้นฐานอาชีพ 2     จํานวน  40  ช่ัวโมง 
  ง13261 พื้นฐานอาชีพ 3     จํานวน  40  ช่ัวโมง 
  ง14261 พื้นฐานอาชีพ 4     จํานวน  40  ช่ัวโมง 
  ง15261 พื้นฐานอาชีพ 5     จํานวน  40  ช่ัวโมง 
  ง16261 พื้นฐานอาชีพ 6     จํานวน  40  ช่ัวโมง 
 


