
โครงสร้างหลักสูตรโรงเรียนเทศบาล 1 วัดแหลมใต้ (สุตสุนทร) 

โครงสร้างหลักสูตร  ชั้นประถมศึกษาปีที่  1 
 

รหัส กลุ่มสาระการเรียนรู้/กิจกรรม เวลาเรียน(ชม./ป)ี 
รายวิชาพื้นฐาน 840 

ท11102 ภาษาไทย 200 
ค11102 คณิตศาสตร์ 160 
ว11102 วิทยาศาสตร์ 80 
ส11103 สังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม  40 
ส11104 ประวัติศาสตร์  40 
พ11102 สุขศึกษาและพลศึกษา  40 
ศ11102 ศิลปะ  40 
ง11102 การงานอาชีพและเทคโนโลยี  40 
อ11102 ภาษาอังกฤษ  200 

รายวิชาเพิ่มเติม / กิจกรรมเพิ่มเติม 40 
ส11231 หน้าท่ีพลเมือง1                                             จัดแบบบูรณาการ

กับกิจกรรมของ
โรงเรียน 

อ11201 ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร 40 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 120 

 แนะแนว1 40 
 ลูกเสือ – เนตรนารี1 40 
 กิจกรรมชุมนุม 1 30 
 กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน์ 1 10 

รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น 1,000 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



โครงสร้างหลักสูตร  ช้ันประถมศึกษาปีที่  2 
 

รหัส กลุ่มสาระการเรียนรู้/กิจกรรม เวลาเรียน(ชม./ป)ี 
รายวิชาพื้นฐาน 840 

ท12101 ภาษาไทย2 200 
ค12101 คณิตศาสตร์2 160 
ว12101 วิทยาศาสตร์2 80 
ส12101 สังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม 2 40 
ส12102 ประวัติศาสตร์ 2 40 
พ12101 สุขศึกษาและพลศึกษา 2 40 
ศ12101 ศิลปะ 2 40 
ง12101 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 2 40 
อ12101 ภาษาอังกฤษ 2 200 

รายวิชาเพิ่มเติม / กิจกรรมเพิ่มเติม 40 
ส12232 หน้าท่ีพลเมือง จัดแบบบูรณาการ

กับกิจกรรมของ
โรงเรียน 

อ12201 ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร 40 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 120 

 แนะแนว2 40 
 ลูกเสือ – เนตรนารี2 40 
 กิจกรรมชุมนุม 2 30 
 กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน์ 2 10 

รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น 1,040 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



โครงสร้างหลักสูตร  ชั้นประถมศึกษาปีที่  3 
 

รหัส กลุ่มสาระการเรียนรู้/กิจกรรม เวลาเรียน(ชม./ป)ี 
รายวิชาพื้นฐาน 840 

ท13101 ภาษาไทย3 200 
ค13101 คณิตศาสตร์3 160 
ว13101 วิทยาศาสตร์3 80 
ส13101 สังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม 3 40 
ส13102 ประวัติศาสตร์ 3 40 
พ13101 สุขศึกษาและพลศึกษา 3 40 
ศ13101 ศิลปะ 3 40 
ง13101 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 3 40 
อ13101 ภาษาอังกฤษ 3 200 

รายวิชาเพิ่มเติม / กิจกรรมเพิ่มเติม 40 
ส13233 หน้าท่ีพลเมือง จัดแบบบูรณาการ

กับกิจกรรมของ
โรงเรียน 

อ13201 ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร 40 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 120 

 แนะแนว3 40 
 ลูกเสือ – เนตรนารี3 40 
 กิจกรรมชุมนุม 3 30 
 กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน์ 3 10 

รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น 1,040 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



โครงสร้างหลักสูตร  ช้ันประถมศึกษาปีที่  4 
 

รหัส กลุ่มสาระการเรียนรู้/กิจกรรม เวลาเรียน(ชม./ป)ี 
รายวิชาพื้นฐาน 840 

ท14101 ภาษาไทย4 160 
ค14101 คณิตศาสตร์4 160 
ว14101 วิทยาศาสตร์4 80 
ส14101 สังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม 4 80 
ส14102 ประวัติศาสตร์ 4 40 
พ14101 สุขศึกษาและพลศึกษา 4 80 
ศ14101 ศิลปะ 4 80 
ง14101 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 4 80 
อ14101 ภาษาอังกฤษ 4 80 

รายวิชาเพิ่มเติม / กิจกรรมเพิ่มเติม 40 
ส14234 หน้าท่ีพลเมือง จัดแบบบูรณาการกับ

กิจกรรมของโรงเรียน 
จ14201 ภาษาจีน 40 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 120 
 แนะแนว4 40 
 ลูกเสือ – เนตรนารี4 40 
 กิจกรรมชุมนุม 4 30 
 กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน์ 4 10 

รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น 1,000 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



โครงสร้างหลักสูตร  ช้ันประถมศึกษาปีที่  5 
 

รหัส กลุ่มสาระการเรียนรู้/กิจกรรม เวลาเรียน(ชม./ป)ี 
รายวิชาพื้นฐาน 840 

ท15101 ภาษาไทย5 160 
ค15101 คณิตศาสตร์5 160 
ว15101 วิทยาศาสตร์5 80 
ส15101 สังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม 5 80 
ส15102 ประวัติศาสตร์ 5 40 
พ15101 สุขศึกษาและพลศึกษา 5 80 
ศ15101 ศิลปะ 5 80 
ง15101 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 5 80 
อ15101 ภาษาอังกฤษ 5 80 

รายวิชาเพิ่มเติม / กิจกรรมเพิ่มเติม 40 
ส15235 หน้าท่ีพลเมือง จัดแบบบูรณาการกับ

กิจกรรมของโรงเรียน 
จ15201 ภาษาจีน 40 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 120 
 แนะแนว5 40 
 ลูกเสือ – เนตรนารี5 40 
 กิจกรรมชุมนุม 5 30 
 กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน์ 5 10 

รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น 1,000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



โครงสร้างหลักสูตร  ช้ันประถมศึกษาปีที่  6 
 

รหัส กลุ่มสาระการเรียนรู้/กิจกรรม เวลาเรียน(ชม./ป)ี 
รายวิชาพื้นฐาน 840 

ท16101 ภาษาไทย6 160 
ค16101 คณิตศาสตร์6 160 
ว16101 วิทยาศาสตร์6 80 
ส16101 สังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม 6 80 
ส16102 ประวัติศาสตร์ 6 40 
พ16101 สุขศึกษาและพลศึกษา 6 80 
ศ16101 ศิลปะ 6 80 
ง16101 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 6 80 
อ16101 ภาษาอังกฤษ 6 80 

รายวิชาเพิ่มเติม / กิจกรรมเพิ่มเติม 40 
ส16236 หน้าท่ีพลเมือง จัดแบบบูรณาการกับ

กิจกรรมของโรงเรียน 
จ16201 ภาษาจีน 40 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 120 
 แนะแนว6 40 
 ลูกเสือ – เนตรนารี6 40 
 กิจกรรมชุมนุม 6 30 
 กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน์ 6 10 

รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น 1,000 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



โครงสร้างหลักสูตร  ช้ันมัธยมศึกษาปีที่  1 ภาคเรียนที่ 1 
 

รหัส กลุ่มสาระการเรียนรู้/กิจกรรม เวลาเรียน(ชม./ปี) 
รายวิชาพื้นฐาน 880 

ท21101 ภาษาไทย 120(3 นก.) 
ค21101 คณิตศาสตร์ 120(3 นก.) 
ว21101 วิทยาศาสตร์ 120(3 นก.) 
ส21101 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 120(3 นก.) 
ส21102 ประวัติศาสตร์ 40 (1 นก.) 
พ21101 สุขศึกษา 40 (1 นก.) 
พ21102 พลศึกษา 40 (1 นก.) 
ศ21101 ทัศนศิลป์ 40 (1 นก.) 
ศ21102 ดนตรี-นาฏศิลป์ 40 (1 นก.) 
ง21101 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 80 (2 นก.) 
อ21101 ภาษาอังกฤษ  120 (3 นก.) 

รายวิชาเพิ่มเติม / กิจกรรมเพิ่มเติม 200 
ศ21201 ดนตรี 40 (1 นก.) 
ง21201 คอมพิวเตอร์ 80 (2 นก.) 
อ21201 ภาษาจีน 80 (2 นก.) 
ส21231 จัดแบบบูรณาการกับกิจกรรมของโรงเรียน จัดแบบบูรณาการกับ

กิจกรรมของโรงเรียน 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 120 

 แนะแนว 40 
 ลูกเสือ – เนตรนารี 40 
 กิจกรรมชุมนุม  30 
 กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน์  10 

รวมเวลาเรียนท้ังส้ิน 1,200 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



โครงสร้างหลักสูตร  ช้ันมัธยมศึกษาปีที่  1 ภาคเรียนที่ 2 
 

รหัส กลุ่มสาระการเรียนรู้/กิจกรรม เวลาเรียน(ชม./ปี) 
รายวิชาพื้นฐาน 880 

ท21102 ภาษาไทย 120(3 นก.) 
ค21102 คณิตศาสตร์ 120(3 นก.) 
ว21102 วิทยาศาสตร์ 120(3 นก.) 
ส21103 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 120(3 นก.) 
ส21104 ประวัติศาสตร์ 40 (1 นก.) 
พ21103 สุขศึกษา 40 (1 นก.) 
พ21104 พลศึกษา 40 (1 นก.) 
ศ21103 ทัศนศิลป์ 40 (1 นก.) 
ศ21104 ดนตรี-นาฏศิลป์ 40 (1 นก.) 
ง21102 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 80 (2 นก.) 
อ21101 ภาษาอังกฤษ  120 (3 นก.) 

รายวิชาเพิ่มเติม / กิจกรรมเพิ่มเติม 200 
ศ21202 ดนตรี 40 (1 นก.) 
ง21202 คอมพิวเตอร์ 80 (2 นก.) 
อ21201 ภาษาจีน 80 (2 นก.) 
ส21232 หน้าท่ีพลเมือง จัดแบบบูรณาการกับ

กิจกรรมของโรงเรียน 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 120 

 แนะแนว 40 
 ลูกเสือ – เนตรนารี 40 
 กิจกรรมชุมนุม  30 
 กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน์  10 

รวมเวลาเรียนท้ังส้ิน 1,200 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

โครงสร้างหลักสูตร  ช้ันมัธยมศึกษาปีที่  2  ภาคเรียนที่ 1 
 

รหัส กลุ่มสาระการเรียนรู้/กิจกรรม เวลาเรียน(ชม./ปี) 
รายวิชาพื้นฐาน 880 

ท22101 ภาษาไทย 120(3 นก.) 
ค22101 คณิตศาสตร์ 120(3 นก.) 
ว22101 วิทยาศาสตร์ 120(3 นก.) 
ส22101 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 120(3 นก.) 
ส22102 ประวัติศาสตร์ 40 (1 นก.) 
พ22101 สุขศึกษา 40 (1 นก.) 
พ22102 พลศึกษา 40 (1 นก.) 
ศ22101 ทัศนศิลป์ 40 (1 นก.) 
ศ22102 ดนตรี-นาฏศิลป์ 40 (1 นก.) 
ง22101 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 80 (2 นก.) 
อ22101 ภาษาอังกฤษ  120 (3 นก.) 

รายวิชาเพิ่มเติม / กิจกรรมเพิ่มเติม 200 
ศ22201 ดนตรี 40 (1 นก.) 
ง22201 คอมพิวเตอร์ 80 (2 นก.) 
อ22201 ภาษาจีน 80 (2 นก.) 
ส22233 จัดแบบบูรณาการกับกิจกรรมของโรงเรียน จัดแบบบูรณาการ

กับกิจกรรมของ
โรงเรียน 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 120 
 แนะแนว 40 
 ลูกเสือ – เนตรนารี 40 
 กิจกรรมชุมนุม  15 
 กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน์  15 

รวมเวลาเรียนท้ังส้ิน 1,200 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
โครงสร้างหลักสูตร  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2  ภาคเรียนที่ 2 

 

รหัส กลุ่มสาระการเรียนรู้/กิจกรรม เวลาเรียน(ชม./ปี) 
รายวิชาพื้นฐาน 880 

ท22102 ภาษาไทย 120(3 นก.) 
ค22102 คณิตศาสตร์ 120(3 นก.) 
ว22102 วิทยาศาสตร์ 120(3 นก.) 
ส22103 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 120(3 นก.) 
ส22104 ประวัติศาสตร์ 40 (1 นก.) 
พ22103 สุขศึกษา 40 (1 นก.) 
พ22104 พลศึกษา 40 (1 นก.) 
ศ22103 ทัศนศิลป์ 40 (1 นก.) 
ศ22104 ดนตรี-นาฏศิลป์ 40 (1 นก.) 
ง22102 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 80 (2 นก.) 
อ22102 ภาษาอังกฤษ  120 (3 นก.) 

รายวิชาเพิ่มเติม / กิจกรรมเพิ่มเติม 200 
ศ22202 ดนตรี 40 (1 นก.) 
ง22202 คอมพิวเตอร์ 80 (2 นก.) 
อ22202 ภาษาจีน 80 (2 นก.) 
ส22234 หน้าท่ีพลเมือง จัดแบบบูรณาการ

กับกิจกรรมของ
โรงเรียน 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 120 
 แนะแนว 40 
 ลูกเสือ – เนตรนารี 40 
 กิจกรรมชุมนุม  15 
 กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน์  15 

รวมเวลาเรียนท้ังส้ิน 1,200 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
โครงสร้างหลักสูตร  ช้ันมัธยมศึกษาปีที่  3  ภาคเรียนที่ 1 

 

รหัส กลุ่มสาระการเรียนรู้/กิจกรรม เวลาเรียน(ชม./ปี) 
รายวิชาพื้นฐาน 880 

ท23101 ภาษาไทย 120(3 นก.) 
ค23101 คณิตศาสตร์ 120(3 นก.) 
ว23101 วิทยาศาสตร์ 120(3 นก.) 
ส23101 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 120(3 นก.) 
ส23102 ประวัติศาสตร์ 40 (1 นก.) 
พ23101 สุขศึกษา 40 (1 นก.) 
พ23102 พลศึกษา 40 (1 นก.) 
ศ23101 ทัศนศิลป์ 40 (1 นก.) 
ศ23102 ดนตรี-นาฏศิลป์ 40 (1 นก.) 
ง23101 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 80 (2 นก.) 
อ23101 ภาษาอังกฤษ  120 (3 นก.) 

รายวิชาเพิ่มเติม / กิจกรรมเพิ่มเติม 200 
ศ23201 ดนตรี 40 (1 นก.) 
ง23201 คอมพิวเตอร์ 80 (2 นก.) 
อ23201 ภาษาจีน 80 (2 นก.) 
ส23235 จัดแบบบูรณาการกับกิจกรรมของโรงเรียน จัดแบบบูรณาการ

กับกิจกรรมของ
โรงเรียน 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 120 
 แนะแนว1 40 
 ลูกเสือ – เนตรนารี1 40 
 กิจกรรมชุมนุม 1 15 
 กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน์ 1 15 

รวมเวลาเรียนท้ังส้ิน 1,200 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 



โครงสร้างหลักสูตร  ช้ันมัธยมศึกษาปีที่  3  ภาคเรียนที่ 2 
 

รหัส กลุ่มสาระการเรียนรู้/กิจกรรม เวลาเรียน(ชม./ปี) 
รายวิชาพื้นฐาน 880 

ท23102 ภาษาไทย 120(3 นก.) 
ค23102 คณิตศาสตร์ 120(3 นก.) 
ว23102 วิทยาศาสตร์ 120(3 นก.) 
ส23103 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 120(3 นก.) 
ส23104 ประวัติศาสตร์ 40 (1 นก.) 
พ23103 สุขศึกษา 40 (1 นก.) 
พ23104 พลศึกษา 40 (1 นก.) 
ศ23103 ทัศนศิลป์ 40 (1 นก.) 
ศ23104 ดนตรี-นาฏศิลป์ 40 (1 นก.) 
ง23102 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 80 (2 นก.) 
อ23102 ภาษาอังกฤษ  120 (3 นก.) 

รายวิชาเพิ่มเติม / กิจกรรมเพิ่มเติม 200 
ศ23202 ดนตรี 40 (1 นก.) 
ง23202 คอมพิวเตอร์ 80 (2 นก.) 
อ23202 ภาษาจีน 80 (2 นก.) 
ส23236 หน้าท่ีพลเมือง จัดแบบบูรณาการ

กับกิจกรรมของ
โรงเรียน 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 120 
 แนะแนว1 40 
 ลูกเสือ – เนตรนารี1 40 
 กิจกรรมชุมนุม 1 15 
 กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน์ 1 15 

รวมเวลาเรียนท้ังส้ิน 1,200 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


