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โครงสร้างหลกัสูตรสถานศึกษาระดับประถมศึกษา  โรงเรียนบ้านบึงเนียมบึงใคร่นุ่นท่าหิน 
กลุ่มสาระการ

เรียนรู้ 
เวลาเรียน(ช่ัวโมง/ปี) 

ป.1 ป.2 ป.3 ป.4 ป.5 ป.6 

พื้น
ฐา

น 

เพิ่
มเ
ติม

 

พื้น
ฐา

น 

เพิ่
มเ
ติม

 

พื้น
ฐา

น 

เพิ่
มเ
ติม

 

พื้น
ฐา

น 

เพิ่
มเ
ติม

 

พื้น
ฐา

น 

เพิ่
มเ
ติม

 

พื้น
ฐา

น 

เพิ่
มเ
ติม

 

1. ภาษาไทย 200  200  200  160 40 160 40 160 40 

2. คณิตศาสตร์ 200  200  200  160 40 160 40 160 40 

3. วทิยาศาสตร์
และเทคโนโลย ี

120  120  120  120  120  120  

4. สงัคมศึกษา
ศาสนาและ
วฒันธรรม 

80  80  80  80  80  80  

5. ประวติัศาสตร์ 40  40  40  40  40  40  

5. สุขศึกษาและ 
พลศึกษา 

40  40  40  80  80  80  

6. ศิลปะ 40  40  40  80  80  80  

7.  การงานอาชีพ 40  40  40  40  40  40  

8.  ภาษาองักฤษ 80 120 80 120 80 120 80 40 80 40 80 40 

รวม 840 120 840 120 840 120 840 120 840 120 840 120 

กิจกรรมพฒันา
ผูเ้รียน 

120 120 120 120 120 120 

- แนะแนว 40 40 40 40 40 40 

- นกัเรียน 
*ลส./ยว./นร./ผย. 

40 40 40 40 40 40 

- ชุมนุมพลเมืองดี
วถีิพทุธ 

40 

 

40 

 

40 

 

40 

 

40 

 

40 

 
-  เกมคณิตคิด
สนุก 
-  ส่ือสารเสียงใส 
- กิจกรรม 
เพื่อสงัคมฯ * 

10 10 10 10 10 10 

เวลาเรียนทั้งหมด 1,080 1,080 1,080 1,080 1,080 1,080 

หมายเหตุ  :  กจิกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์ แทรกไว้ในกจิกรรมแนะแนว   ลูกเสือ ชุมนุมวถิพีุทธ  รวม  10 ช่ัวโมง/ปี 
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โครงสร้างหลกัสูตรสถานศึกษา  โรงเรียนบ้านบึงเนียมบึงใคร่นุ่นท่าหิน 
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ช้ันมัธยมศึกษาปีที ่ 1-3) 

 
 

สาระการเรียนรู้ 

เวลาเรียน (ช่ัวโมง/ปี) 

ช้ัน ม. 1 ช้ัน ม. 2 ช้ัน ม.3 

ภาคเรียนที ่1 ภาคเรียนที ่2 ภาคเรียนที ่1 ภาคเรียนที ่2 ภาคเรียนที ่1 ภาคเรียนที ่2 

พื้น
ฐา

น 
 เพ

ิม่เ
ตมิ

 

พื้น
ฐา

น 
 เพ

ิม่เ
ตมิ

 

พื้น
ฐา

น 
 เพ

ิม่เ
ตมิ

 

พื้น
ฐา

น 
 เพ

ิม่เ
ตมิ

 

พื้น
ฐา

น 
 เพ

ิม่เ
ตมิ

 

พื้น
ฐา

น 
 เพ

ิม่เ
ตมิ

 

1. ภาษาไทย 60 20 60 20 60 20 60 20 60 20 60 20 

2. คณิตศาสตร์ 60 20 60 20 60 20 60 20 60 20 60 20 

3. วทิยาศาสตร์และ
เทคโนโลย ี

80 20 80 20 80 20 80 20 80 20 80 20 

4. สงัคมศึกษา ศาสนา
และวฒันธรรม 

60  60  60  60  60  60  

5. ประวติัศาสตร์ 20  20  20  20  20  20  

6. สุขศึกษาและ 
พลศึกษา 

40  40  40  40  40  40  

7. ศิลปะ 40  40  40  40  40  40  

8. การงานอาชีพ 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 

9. ภาษาต่างประเทศ 60 20 60 20 60 20 60 20 60 20 60 20 

รวม 440 100 440 100 440 100 440 100 440 100 440 100 

9. กจิกรรมพฒันา
ผู้เรียน 

60 60 60 60 60 60 

9.1. แนะแนว 20 - 20 - 20 - 20 - 20 - 20 - 

9.2  - ชุมนุมวถีิพทุธ* 

20 

- 

20 
 

- 

20 
 

- 

20 
 

- 

20 
 

- 

20 
 

- 

-     ชุมนุมอนุรักษ*์
ส่ิงแวดลอ้ม 

- - - - - - 

-ชุมนุม ส่ือสารเสียงใส* - - - - - - 

9.3. กจิกรรมลูกเสือ/
เนตรนารี 

20 - 20 - 20 - 20 - 20 - 20 - 

- กิจกรรมเพ่ือสงัคมฯ กจิกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์ แทรกไว้ในกจิกรรมแนะแนว   ลูกเสือ ชุมนุม รวม  45 ช่ัวโมง 

รวมเวลาเรียนทั้งส้ิน 600 600 600 600 600 600 

หมายเหตุ  :  -กจิกรรมชุมนุมนักเรียนเลือกเรียนได้คนละ 1 ชุมนุม 
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ช้ันประถมศึกษาปีที ่1   

รายวชิา/กจิกรรม 
เวลาเรียน 

(ชม./ภาค
เรียน) 

รายวชิาพื้นฐาน  

ท11101    ภาษาไทย 200 

ค11101    คณิตศาสตร์ 200 

ว11101  วทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี 120 

ส11101  สงัคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม 80 

ส 11102  ประวติัศาสตร์ 40 

พ11101  สุขศึกษาและพลศึกษา 40 

ศ11101   ศิลปะ 40 

ง11101   การงานอาชีพ 40 

อ11101  ภาษาองักฤษ 80 

รวม 840 

รายวชิาเพิม่เตมิ  

อ11201  ภาษาองักฤษเพ่ิมเติม 120 

รวม 120 

กจิกรรมพฒันาผู้เรียน  

ก11901     กิจกรรมแนะแนว 40 

ก11902      ลูกเสือ 40 

ก11903     ชุมนุม        40 

กิจกรรมเพ่ือสงัคมและสาธารณประโยชน์* 10 

รวม 120 

รวมทั้งส้ิน 1,080 

*  หมายเหตุ  :  กจิกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์ 
แทรกไว้ในกจิกรรมแนะแนว   ลูกเสือ ชุมนุมวถิีพุทธ  รวม  10 
ช่ัวโมง/ปี 

 
 
 
 
 

ช้ันประถมศึกษาปีที ่2 

รายวชิา/กจิกรรม 
เวลาเรียน 

(ชม./ภาค
เรียน) 

รายวชิาพื้นฐาน  

ท12101  ภาษาไทย 200 

ค12101  คณิตศาสตร์ 200 

ว12101  วทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี 120 

ส12101  สงัคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม 80 

ส  12102  ประวติัศาสตร์ 40 

พ12101  สุขศึกษาและพลศึกษา 40 

ศ12101   ศิลปะ 40 

ง12101   การงานอาชีพ 40 

อ12101  ภาษาองักฤษ 80 

รวม 840 

รายวชิาเพิม่เตมิ  

อ11201  ภาษาองักฤษเพ่ิมเติม 120 

รวม 120 

กจิกรรมพฒันาผู้เรียน  

ก12901     กิจกรรมแนะแนว 40 

ก12902      ลูกเสือ 40 

ก12903    ชุมนุม  40 

กิจกรรมเพ่ือสงัคมและสาธารณประโยชน์* 10 

รวม 120 

รวมทั้งส้ิน 1,000 

* หมายเหตุ  :  กจิกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์ แทรก
ไว้ในกจิกรรมแนะแนว   ลูกเสือ ชุมนุมวถิพีุทธ  รวม  10 
ช่ัวโมง/ปี 

 
 
 
 
 

โครงสร้างหลกัสูตรสถานศึกษา ระดับประถมศึกษา  
โรงเรียนบ้านบึงเนียมบึงใคร่นุ่นท่าหิน 
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ช้ันประถมศึกษาปีที ่3 

รายวชิา/กจิกรรม 
เวลาเรียน 

(ชม./ภาค
เรียน) 

รายวชิาพื้นฐาน  

ท13101  ภาษาไทย 200 

ค13101  คณิตศาสตร์ 200 

ว13101  วทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี 120 

ส13101  สงัคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม 80 

ส 13102  ประวติัศาสตร์ 40 

พ13101  สุขศึกษาและพลศึกษา 40 

ศ13101   ศิลปะ 40 

ง13101   การงานอาชีพ 40 

อ13101  ภาษาองักฤษ 80 

รวม 840 

รายวชิาเพิม่เตมิ  

อ13201  ภาษาองักฤษเพ่ิมเติม 120 

รวม 120 

กจิกรรมพฒันาผู้เรียน  

ก13901     กิจกรรมแนะแนว 40 

ก13902      ลูกเสือ 40 

ก13903     ชุมนุม  40 

กิจกรรมเพ่ือสงัคมและสาธารณประโยชน์ 10 

รวม 120 

รวมทั้งส้ิน 1,000 

หมายเหตุ  :  กจิกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์ แทรก
ไว้ในกจิกรรมแนะแนว   ลูกเสือ ชุมนุมวถิพีุทธ  รวม  10 
ช่ัวโมง/     

 
 
 
 
 

 
 
 

ช้ันประถมศึกษาปีที ่4 

รายวชิา/กจิกรรม 
เวลาเรียน 

(ชม./ภาค
เรียน) 

รายวชิาพื้นฐาน  

ท14101  ภาษาไทย 160 

ค14101  คณิตศาสตร์ 160 

ว14101  วทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี 120 

ส14101  สงัคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม 80 

ส 14102  ประวติัศาสตร์ 40 

พ14101  สุขศึกษาและพลศึกษา 80 

ศ14101   ศิลปะ 80 

ง14101   การงานอาชีพ 40 

อ14101  ภาษาองักฤษ 80 

รวม 840 

รายวชิาเพิม่เตมิ  

ท14201  ภาษาไทยเพ่ิมเติม 40 

ค14201  คณิตศาสตร์เพ่ิมเติม 40 

อ14201  ภาษาองักฤษเพ่ิมเติม 40 

  รวม 120 

กจิกรรมพฒันาผู้เรียน  

ก14901     กิจกรรมแนะแนว 40 

ก14902      ลูกเสือ 40 

ก14903    ชุมนุม  40 

กิจกรรมเพ่ือสงัคมและสาธารณประโยชน์ 10 

รวม 120 

รวมทั้งส้ิน 1,080 

หมายเหตุ  :  กจิกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์ แทรก
ไว้ในกจิกรรมแนะแนว   ลูกเสือ ชุมนุมวถิพีุทธ  รวม  10 
ช่ัวโมง/ปี 

 
 

โครงสร้างหลกัสูตรสถานศึกษา ระดับประถมศึกษา  
โรงเรียนบ้านบึงเนียมบึงใคร่นุ่นท่าหิน 
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ช้ันประถมศึกษาปีที ่5 

รายวชิา/กจิกรรม 
เวลาเรียน 

(ชม./ภาค
เรียน) 

รายวชิาพื้นฐาน  

ท15101  ภาษาไทย 160 

ค15101  คณิตศาสตร์ 160 

ว15101  วทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี 120 

ส15101  สงัคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม 80 

ส 15102  ประวติัศาสตร์ 40 

พ15101  สุขศึกษาและพลศึกษา 80 

ศ15101   ศิลปะ 80 

ง15101   การงานอาชีพ 40 

อ15101  ภาษาองักฤษ 80 

รวม 840 

รายวชิาเพิม่เตมิ  

ท15201  ภาษาไทยเพ่ิมเติม 40 

ค15201  คณิตศาสตร์เพ่ิมเติม 40 

อ15201  ภาษาองักฤษเพ่ิมเติม 40 

รวม 120 

กจิกรรมพฒันาผู้เรียน  

ก15901     กิจกรรมแนะแนว 40 

ก15902      ลูกเสือ 40 

ก15903    ชุมนุม  40 

กิจกรรมเพ่ือสงัคมและสาธารณประโยชน์ 10 

รวม 120 

รวมทั้งส้ิน 1,080 

หมายเหตุ  :  กจิกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์ แทรก
ไว้ในกจิกรรมแนะแนว   ลูกเสือ ชุมนุมวถิพีุทธ  รวม  10 
ช่ัวโมง/ปี 

 

 
 
 
 
 

ช้ันประถมศึกษาปีที ่6 

รายวชิา/กจิกรรม 
เวลาเรียน 

(ชม./ภาค
เรียน) 

รายวชิาพื้นฐาน  

ท16101  ภาษาไทย 160 

ค16101  คณิตศาสตร์ 160 

ว16101  วทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี 120 

ส16101  สงัคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม 80 

ส 16102  ประวติัศาสตร์ 40 

พ16101  สุขศึกษาและพลศึกษา 80 

ศ16101   ศิลปะ 80 

ง16101   การงานอาชีพ 40 

อ16101  ภาษาองักฤษ 80 

รวม 840 

รายวชิาเพิม่เตมิ  

ท16201  ภาษาไทยเพ่ิมเติม 40 

ค16201  คณิตศาสตร์เพ่ิมเติม 40 

อ16201  ภาษาองักฤษเพ่ิมเติม 40 

รวม 120 

กจิกรรมพฒันาผู้เรียน  

ก16901     กิจกรรมแนะแนว 40 

ก16902      ลูกเสือ 40 

ก16903    ชุมนุมพลเมืองดีวถีิพทุธ/เกมคณิตคิด
สนุก/ ส่ือสารเสียงใส 

40 

กิจกรรมเพ่ือสงัคมและสาธารณประโยชน์* 10 

รวม 120 

รวมทั้งส้ิน 1,080 

* หมายเหตุ  :  กจิกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์ แทรก
ไว้ในกจิกรรมแนะแนว   ลูกเสือ ชุมนุมวถิพีุทธ  รวม  10 
ช่ัวโมง/ปี 

โครงสร้างหลกัสูตรสถานศึกษา ระดับประถมศึกษา  
โรงเรียนบ้านบึงเนียมบึงใคร่นุ่นท่าหิน 
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ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1  (ภาคเรียนที่ 1) 

รายวิชา/กจิกรรม 
เวลาเรียน 

(ชม./ภาคเรียน) 

รายวิชาพ้ืนฐาน  
ท21101  ภาษาไทย 60 
ค21101  คณิตศาสตร์ 60 
ว21101  วทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี 80 
ว21102  วทิยาการค านวณ 1 20 
ส21101  สังคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม 60 
ส21102  ประวติัศาสตร์ 20 
พ21101  สุขศึกษา 20 
พ21102  เทเบิลเทนนิส 20 
ศ21101   ศิลปะ 20 
ศ21102  ดนตรี 20 
ง21101   การงานอาชีพ 20 
อ21101  ภาษาองักฤษ 60 

รวม 440 

รายวิชาเพิม่เติม  
ท21201 การเขียนเชิงสร้างสรรค ์ 20 
ค21201 เสริมทกัษะคณิตศาสตร์ 1 20 
ว21201 ของเล่นเชิงวทิยาศาสตร์ 1 20 
ง21201 เกษตรอินทรีย ์ 1 20 
อ21201  ภาษาองักฤษเพื่อการส่ือสาร 1 20 

รวม 100 

กจิกรรมพฒันาผู้เรียน  

ก21901   กิจกรรมแนะแนว 20 

ก21902      ลูกเสือ-เนตรนารี 20 
ก21903    ชุมนุมดีวถีิพุทธ/อนุรักษส่ิ์งแวดลอ้ม/ 
ส่ือสารเสียงใส 

20 

กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์* 7 

รวม 60 

รวมทั้งส้ิน 600 

*หมายเหตุ  :  กจิกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์ แทรกไว้ใน
กจิกรรมแนะแนว  /ลูกเสือ-เนตรนารี  / รวม  7 ช่ัวโมง/ภาคเรียน 

 

 
 
 
 

ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1  (ภาคเรียนที่ 2) 

รายวิชา/กจิกรรม 
เวลาเรียน 

(ชม./ภาคเรียน) 

รายวิชาพ้ืนฐาน  
ท21102  ภาษาไทย 60 
ค21102  คณิตศาสตร์ 60 
ว21103  วทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี 80 
ว21104  วทิยาการค านวณ 2 20 
ส21103  สังคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม 60 
ส21104   ประวติัศาสตร์ 20 
พ21103  สุขศึกษา 20 
พ21104   แชร์บอล 20 
ศ21103   ศิลปะ 20 
ศ21104  ดนตรี 20 
ง21102   การงานอาชีพ 20 
อ21102  ภาษาองักฤษ 60 

รวม 440 

รายวิชาเพิม่เติม  
ท21202  ภาษากบัวฒันธรรม      20 
ค21202 เสริมทกัษะคณิตศาสตร์ 2 20 
ว21202 ของเล่นเชิงวทิยาศาสตร์ 2 20 
ง21202  เกษตรอินทรีย ์ 2 20 
อ21202  ภาษาองักฤษเพื่อการส่ือสาร 2 20 

รวม 100 

กจิกรรมพฒันาผู้เรียน  

ก21904   กิจกรรมแนะแนว 20 

ก21905      ลูกเสือ-เนตรนารี 20 
ก21906     ชุมนุมดีวถีิพุทธ/อนุรักษส่ิ์งแวดลอ้ม/ 
ส่ือสารเสียงใส 

20 

กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์* 8 

รวม 60 

รวมทั้งส้ิน 600 

*หมายเหตุ  :  กจิกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์ แทรกไว้ใน
กจิกรรมแนะแนว  /ลูกเสือ-เนตรนารี  / รวม  8 ช่ัวโมง/ภาคเรียน 

โครงสร้างหลกัสูตรสถานศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนบ้านบึงเนียมบึงใคร่นุ่นท่าหิน 
 
 

 



                                                                                         หลกัสูตรสถานศึกษา   ฉบบัปรับปรุง 2563 

                                                                                                                                                              โครงสร้างหลกัสตูร                                                                                
โรงเรียนบา้นบึงเนียมบึงใคร่นุ่นท่าหิน  สงักดั ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 
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ช้ันมธัยมศึกษาปีที ่2  (ภาคเรียนที ่1) 

รายวชิา/กจิกรรม 
เวลาเรียน 

(ชม./ภาคเรียน) 

รายวชิาพื้นฐาน  
ท22101  ภาษาไทย 60 
ค22101  คณิตศาสตร์ 60 
ว22101  วทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี 80 
ว22102  วทิยาการค านวณ 3 20 
ส22101  สงัคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม 60 
ส22102    ประวติัศาสตร์ 20 
พ22101  สุขศึกษา 20 
พ22102  กรีฑา 20 
ศ22101   ศิลปะ 20 
ศ22102  ดนตรี 20 
ง22101   การงานอาชีพ 20 
อ22101  ภาษาองักฤษ 60 

รวม 440 

รายวชิาเพิม่เตมิ  
ท22201 ศิลปะการพดู      20 
ค22201 เสริมทกัษะคณิตศาสตร์ 3 20 

ว22201 ของเล่นเชิงกลและไฟฟ้า 1 20 

ง22201 เกษตรอินทรีย ์ 3 20 
อ22201 ภาษาองักฤษเพือ่การส่ือสาร3 20 

รวม 100 

กจิกรรมพฒันาผู้เรียน  

ก22901   กิจกรรมแนะแนว 20 
ก22902   ลูกเสือ-เนตรนารี 20 
ก22903    ชุมนุมดีวถีิพทุธ/อนุรักษส่ิ์งแวดลอ้ม/ 
ส่ือสารเสียงใส 

20 

กิจกรรมเพ่ือสงัคมและสาธารณประโยชน์* 7 

รวม 60 

รวมทั้งส้ิน 600 

หมายเหตุ  :  กจิกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์ แทรกไว้ใน
กจิกรรมแนะแนว  /ลูกเสือ-เนตรนารี  / รวม  7 ช่ัวโมง/ภาคเรียน 

 

ช้ันมธัยมศึกษาปีที ่2  (ภาคเรียนที ่2) 

รายวชิา/กจิกรรม 
เวลาเรียน 

(ชม./ภาคเรียน) 

รายวชิาพื้นฐาน  
ท22102  ภาษาไทย 60 
ค22102  คณิตศาสตร์ 60 
ว22103  วทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี 80 
ว22104  วทิยาการค านวณ 4 20 
ส22103  สงัคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม 60 
ส21104    ประวติัศาสตร์ 20 
พ22103  สุขศึกษา 20 
พ22104  กระบ่ี 20 
ศ22103   ศิลปะ 20 
ศ22104  ดนตรี 20 
ง22102   การงานอาชีพ 20 
อ22102  ภาษาองักฤษ 60 

รวม 440 

รายวชิาเพิม่เตมิ  
ท22202  วรรณกรรมทอ้งถ่ิน      20 
ค22202   เสริมทกัษะคณิตศาสตร์ 4 20 

ว22202    ของเล่นเชิงกลและไฟฟ้า 2 20 

ง22202 เกษตรอินทรีย ์ 4 20 
อ22202  ภาษาองักฤษเพื่อการส่ือสาร4 20 

รวม 100 

กจิกรรมพฒันาผู้เรียน  

ก22904 กิจกรรมแนะแนว 20 

ก22905    ลูกเสือ-เนตรนารี 20 
ก22906    ชุมนุมดีวถีิพทุธ/อนุรักษส่ิ์งแวดลอ้ม/ 
ส่ือสารเสียงใส 

20 

กิจกรรมเพ่ือสงัคมและสาธารณประโยชน์* 8 

รวม 60 

รวมทั้งส้ิน 600 

หมายเหตุ  :  กจิกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์ แทรกไว้ใน
กจิกรรมแนะแนว  /ลูกเสือ-เนตรนารี  / รวม  8 ช่ัวโมง/ภาคเรียน 
 
 



                                                                                         หลกัสูตรสถานศึกษา   ฉบบัปรับปรุง 2563 

                                                                                                                                                              โครงสร้างหลกัสตูร                                                                                
โรงเรียนบา้นบึงเนียมบึงใคร่นุ่นท่าหิน  สงักดั ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 
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ช้ันมธัยมศึกษาปีที ่3 (ภาคเรียนที ่1) 

รายวชิา/กจิกรรม 
เวลาเรียน 

(ชม./ภาคเรียน) 

รายวชิาพื้นฐาน  
ท23101  ภาษาไทย 60 
ค23101  คณิตศาสตร์ 60 
ว23101  วทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี 80 
ว23102  วทิยาการค านวณ 5 20 
ส23101  สงัคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม 60 
ส23102    ประวติัศาสตร์ 20 
พ23101  สุขศึกษา 20 
พ23102  บาสเกตบอล 20 
ศ23101   ศิลปะ 20 
ศ23102  ดนตรี 20 
ง23101   การงานอาชีพ 20 
อ23101  ภาษาองักฤษ 60 

รวม 440 

รายวชิาเพิม่เตมิ  
ท23201 นิทานพ้ืนบา้น      20 
ค23201 เสริมทกัษะคณิตศาสตร์ 5 20 
ว23201  โครงงานวทิยาศาสตร์ 1 20 
ง23201การปลูกผกัปลอดสารพิษ 1 20 
อ23201  ภาษาองักฤษเพื่อการส่ือสาร 5 20 

รวม 100 

กจิกรรมพฒันาผู้เรียน  
ก23901   กิจกรรมแนะแนว 20 

ก23902   ลูกเสือ-เนตรนารี 20 
ก23903  ชุมนุมดีวถีิพทุธ/อนุรักษ์
ส่ิงแวดลอ้ม/ ส่ือสารเสียงใส 

20 

กิจกรรมเพ่ือสงัคมและสาธารณประโยชน์* 7 

รวม 60 

รวมทั้งส้ิน 600 

หมายเหตุ  : กจิกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์แทรก
ไว้ในกจิกรรมแนะแนว  /ลูกเสือ-เนตรนารี / รวม 7 ช่ัวโมง/
ภาคเรียน 

 

ช้ันมธัยมศึกษาปีที ่3 (ภาคเรียนที ่2) 

รายวชิา/กจิกรรม 
เวลาเรียน 

(ชม./ภาคเรียน) 

รายวชิาพื้นฐาน  
ท23102  ภาษาไทย 60 
ค23102  คณิตศาสตร์ 60 
ว23103 วทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี 80 
ว23104  วทิยาการค านวณ 6 20 
ส23103  สงัคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม 60 
ส23104    ประวติัศาสตร์ 20 
พ23103  สุขศึกษา 20 
พ23104  ตะกร้อ 20 
ศ23103   ศิลปะ 20 
ศ23104  ดนตรี 20 
ง23102   การงานอาชีพ 20 
อ23102  ภาษาองักฤษ 60 

รวม 440 

รายวชิาเพิม่เตมิ  
ท23201  การอ่านค าประพนัธ์ 20 
ค23202   เสริมทกัษะคณิตศาสตร์ 6 20 
ว23202   โครงงานวทิยาศาสตร์ 2 20 
ง23202 การปลูกผกัปลอดสารพษิ 2 20 
อ23202 ภาษาองักฤษเพื่อการส่ือสาร 6 20 

รวม 100 

กจิกรรมพฒันาผู้เรียน  
ก23904   กิจกรรมแนะแนว 20 

ก23905   ลูกเสือ-เนตรนารี 20 
ก23906   ชุมนุมดีวถีิพทุธ/อนุรักษส่ิ์งแวดลอ้ม/ 
ส่ือสารเสียงใส 

20 

กิจกรรมเพ่ือสงัคมและสาธารณประโยชน์* 8 

รวม 60 

รวมทั้งส้ิน 600 

หมายเหตุ  :  กจิกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์ แทรกไว้
ในกจิกรรมแนะแนว  /ลูกเสือ-เนตรนารี / รวม  8 ช่ัวโมง/ภาคเรียน 



                                                                                                                                              

                                                                                                                                      โครงสร้างเวลาเรียน                                                                                      
โรงเรียนบ้านบงึเนียมบงึใคร่นุน่ทา่หิน  สงักดั ส านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษาประถมศกึษาขอนแก่น เขต 1 

 

 


