
โครงสร้างหลักสูตรชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 
โรงเรียนบ้านยางน้้ากลัดใต้    พุทธศักราช 2553 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2555) 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551  
 
 

รายวิชา / กิจกรรม เวลาเรียน 
(ชม. / ปี) 

รายวิชาพื้นฐาน 840 
ท11101  ภาษาไทย1    (ครูอุบล) 200 
ค11101  คณิตศาสตร์1  (ครูอุบล) 200 
ว11101  วิทยาศาสตร์1  (ครูอุบล) 80 
ส11101  สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม1 (ครูอุบล) 80 
ส11102  ประวัติศาสตร์1  (ครูอุบล) 40 
พ11101  สุขศึกษาและพลศึกษา1  (ครูอุบล) 80 
ศ11101  ศิลปะ1  (ครูยุธารัตน์) 80 
ง11101  การงานอาชีพและเทคโนโลยี1 (ครูอุบล) 40 
อ11101  ภาษาอังกฤษ1 (ครูปนัดดา) 40 

รายวิชาเพิ่มเติม 40 
ส11201  ผ้าทอกะเหรี่ยง1  (ครูวรรณา) 40 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 120 
กิจกรรมแนะแนว 30 
กิจกรรมนักเรียน  

                        ลูกเสือ / เนตรนาร ี 40 
                        ชมรม /  ชุมนุม          40 

กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน ์ 10 
รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น 1,000 
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โครงสร้างหลักสูตรชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 
โรงเรียนบ้านยางน้้ากลัดใต้    พุทธศักราช 2553 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2555) 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551  
 
 

รายวิชา / กิจกรรม เวลาเรียน 
(ชม. / ปี) 

รายวิชาพื้นฐาน 840 
ท12101  ภาษาไทย2  (ครูพเยาว์) 200 
ค12101  คณิตศาสตร์2 (ครูพเยาว์) 200 
ว12101  วิทยาศาสตร์2 (ครูสมหมาย) 80 
ส12101  สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม2 (ครูวีระพล) 80 
ส12102  ประวัติศาสตร์2 (ครูพเยาว์) 40 
พ12101  สุขศึกษาและพลศึกษา2 (ครูวีระพล) 80 
ศ12101  ศิลปะ2 (ครูยุธารัตน์) 80 
ง12101  การงานอาชีพและเทคโนโลยี2 (ครูพเยาว์) 40 
อ12101  ภาษาอังกฤษ2(ครูปนัดดา) 40 

รายวิชาเพิ่มเติม 40 
ส12201  ผ้าทอกะเหรี่ยง2 (ครูวรรณา) 40 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 120 
กิจกรรมแนะแนว 30 
กิจกรรมนักเรียน  

                        ลูกเสือ / เนตรนาร ี 40 
                        ชมรม /  ชุมนุม          40 

กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน์ 10 
รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น 1,000 

 
 
 
 
 
 

โครงสร้างหลักสูตรชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 
โรงเรียนบ้านยางน้้ากลัดใต้    พุทธศักราช 2553 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2555) 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551  
 
 

รายวิชา / กิจกรรม เวลาเรียน 
(ชม. / ปี) 
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รายวิชาพื้นฐาน 840 
ท13101  ภาษาไทย3(ครูงามจิต) 200 
ค13101  คณิตศาสตร์3(ครูงามจิต) 200 
ว13101  วิทยาศาสตร์3(ครูงามจิต) 80 
ส13101  สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม3(ครูงามจิต) 80 
ส13102  ประวัติศาสตร์3(ครูงามจิต) 40 
พ13101  สุขศึกษาและพลศึกษา3(ครูงามจิต) 80 
ศ13101  ศิลปะ3(ครูยุธารัตน์) 80 
ง13101  การงานอาชีพและเทคโนโลยี3(ครูงามจิต) 40 
อ13101  ภาษาอังกฤษ3(ครูปนัดดา) 40 

รายวิชาเพิ่มเติม 40 
ส13201  ผ้าทอกะเหรี่ยง3 (ครูวรรณา) 40 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 120 
กิจกรรมแนะแนว 30 
กิจกรรมนักเรียน  

                        ลูกเสือ / เนตรนาร ี 40 
                        ชมรม /  ชุมนุม          40 

กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน ์ 10 
รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น 1,000 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

โครงสร้างหลักสูตรชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 
โรงเรียนบ้านยางน้้ากลัดใต้    พุทธศักราช 2553 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2555) 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551  
 
 

รายวิชา / กิจกรรม เวลาเรียน 
(ชม. / ปี) 

รายวิชาพื้นฐาน 840 
ท14101  ภาษาไทย4(ครูวรรณา) 160 
ค14101  คณิตศาสตร์4(ครูวรรณา) 160 
ว14101  วิทยาศาสตร์4(ครูวรรณา) 80 
ส14101  สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม4 (ครูวีระพล) 80 
ส14102  ประวัติศาสตร์4 (ครูวีระพล) 40 
พ14101  สุขศึกษาและพลศึกษา4(ครูกรกฤศ) 80 
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ศ14101  ศิลปะ4(ครูยุธารัตน์) 80 
ง14101  การงานอาชีพและเทคโนโลยี4(ครูกรกฤศ) 80 
อ14101  ภาษาอังกฤษ4(ครูปนัดดา) 80 

รายวิชาเพิ่มเติม 40 
ส14201  ผ้าทอกะเหรี่ยง4(ครูวรรณา) 40 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 120 
กิจกรรมแนะแนว 30 
กิจกรรมนักเรียน  

                        ลูกเสือ / เนตรนาร ี 40 
                        ชมรม /  ชุมนุม          40 

กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน์ 10 
รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น 1,000 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

โครงสร้างหลักสูตรชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 
โรงเรียนบ้านยางน้้ากลัดใต้    พุทธศักราช 2553 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2555) 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551  
                                                     

 

รายวิชา / กิจกรรม เวลาเรียน 
(ชม. / ปี) 

รายวิชาพื้นฐาน 840 
ท15101  ภาษาไทย5(ครูสมหมาย) 160 
ค15101  คณิตศาสตร์5(ครูสมหมาย) 160 
ว15101  วิทยาศาสตร์5(ครูสมหมาย) 80 
ส15101  สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม5 (ครูวีระพล) 80 
ส15102  ประวัติศาสตร์5 (ครูวีระพล) 40 
พ15101  สุขศึกษาและพลศึกษา5 (ครูวีระพล) 80 
ศ15101  ศิลปะ5(ครูยุธารัตน์) 80 
ง15101  การงานอาชีพและเทคโนโลยี5(ครูกรกฤศ) (ครูสมหมาย) 80 
อ15101  ภาษาอังกฤษ5(ครูปนัดดา) 80 

รายวิชาเพิ่มเติม 40 
ส15201 ผ้าทอกะเหรี่ยง5(ครูพิทยา) 40 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 120 
กิจกรรมแนะแนว 30 
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กิจกรรมนักเรียน  
                        ลูกเสือ / เนตรนาร ี 40 
                        ชมรม /  ชุมนุม          40 

กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน ์ 10 
รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น 1,000 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

โครงสร้างหลักสูตรชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 
โรงเรียนบ้านยางน้้ากลัดใต้    พุทธศักราช 2553 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2555) 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551  
 
 

รายวิชา / กิจกรรม เวลาเรียน 
(ชม. / ปี) 

รายวิชาพื้นฐาน 840 
ท16101  ภาษาไทย6(ครูเตือนจิตร) 160 
ค16101  คณิตศาสตร์6(ครูพเยาว์) 160 
ว16101  วิทยาศาสตร์6(ครูวีระพงศ์) 80 
ส16101  สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม6 (ครูวีระพล) 80 
ส16102  ประวัติศาสตร์6 (ครูวีระพล) 40 
พ16101  สุขศึกษาและพลศึกษา6 (ครูวีระพล) 80 
ศ16101  ศิลปะ6(ครูยุธารัตน์) 80 
ง16101  การงานอาชีพและเทคโนโลยี6(ครูกรกฤศ) (ครูสมหมาย) 80 
อ16101  ภาษาอังกฤษ6(ครูปนัดดา) 80 

รายวิชาเพิ่มเติม 40 
ส16201  ผ้าทอกะเหรี่ยง6(ครูพิทยา) 40 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 120 
กิจกรรมแนะแนว 40 
กิจกรรมนักเรียน  

                        ลูกเสือ / เนตรนาร ี 40 
                        ชมรม /  ชุมนุม          30 

กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน์ 10 
รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น 1,000 
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โครงสร้างหลักสูตรชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 
โรงเรียนบ้านยางน้้ากลัดใต้    พุทธศักราช 2553 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2555) 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 
 

 

ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 

รายวิชา/กิจกรรม 
เวลาเรียน 

(หน่วยกิต/ชม.) รายวิชา/กิจกรรม 
เวลาเรียน 

(หน่วยกิต/ชม.) 

รายวิชาพ้ืนฐาน 11 (440) รายวิชาพ้ืนฐาน 11 (440) 

ท21101  ภาษาไทย1(ครูเตือนจิตร) 1.5 ( 60 ) ท21102  ภาษาไทย 2(ครูเตือนจิตร) 1.5 ( 60 ) 

ค21101  คณิตศาสตร์1(ครูพเยาว์) 1.5 ( 60 ) ค21102  คณิตศาสตร์ 2(ครูพเยาว์) 1.5 ( 60 ) 

ว21101  วิทยาศาสตร์1(ครูวีระพงศ์) 1.5 ( 60 ) ว21102  วิทยาศาสตร์ 2(ครูวีระพงศ์) 1.5 ( 60 ) 
ส21101   สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม1 

ส21102  ประวัติศาสตร์1(ครูพิทยา)  
1.5 ( 60 ) 
0.5 ( 20 ) 

ส21103   สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม2 

ส21104  ประวัติศาสตร์ 2(ครูพิทยา)  
1.5 ( 60 ) 
0.5 ( 20 ) 

พ21101  สุขศึกษาและพลศึกษา1(ครูวีระพล) 1.0 (40) พ21102  พลศึกษาและสุขศึกษา2 1.0 (40) 

ศ21101  ศิลปะ1(ครูยุธารัตน์) 1.0 (40) ศ21102  ศิลปะ2(ครูยุธารัตน์) 1.0 (40) 
ง21101   การงานอาชีพและเทคโนโลยี1 
 (ครูกรกฤศ) (ครูสมหมาย) 

1.0 (40) ง21102   การงานอาชีพและเทคโนโลยี2 
(ครูกรกฤศ) (ครูสมหมาย) 

1.0 (40) 

อ21101  ภาษาอังกฤษ1(ครูปนัดดา) 1.5 ( 60 ) อ21102  ภาษาอังกฤษ2(ครูปนัดดา) 1.5 ( 60 ) 
รายวิชาเพ่ิมเติม 2.5 (100) รายวิชาเพ่ิมเติม 2.5 (100) 

ส21201  ผ้าทอกะเหร่ียง7(ครูพทิยา) 1.0 ( 40 ) ส21202  ผ้าทอกะเหร่ียง8(ครูพทิยา) 1.0 ( 40 ) 
ง21201  โปรแกรม Microsoft Word 1    
(ครูกรกฤศ)  1.0 ( 40 ) 

ง21203  โปรแกรม Microsoft Word 2   
(ครูกรกฤศ)      1.0 ( 40 ) 

ง21202  การงานประดิษฐ ์(ครูเตือนจิตร) 0.5 ( 20 ) ศ21201  ศิลปะประดิษฐ์(ครูยุธารัตน์) 0.5 ( 20 ) 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 60 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 60 

1. กิจกรรม แนะแนว  13 1. กิจกรรมแนะแนวแนะแนว  12 
2. กิจกรรม ลูกเสือ-เนตรนารี  20 2. กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี 20 
3. กิจกรรมชุมนุม     20 3. กิจกรรมชุมนุม  20 
4. กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะ    
   ประโยชน์ 7 

4. กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะ    
   ประโยชน์ 8 

รวมเวลาเรียนภาคเรียนที่  1 600 รวมเวลาเรียนภาคเรียนที่  2 600 
โครงสร้างหลักสูตรชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 

โรงเรียนบ้านยางน้้ากลัดใต้    พุทธศักราช 2553 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2555) 
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 

 

ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 

รายวิชา/กิจกรรม 
เวลาเรียน 

(หน่วยกิต/ชม.) 
รายวิชา/กิจกรรม 

เวลาเรียน 
(หน่วยกิต/ชม.) 

รายวิชาพ้ืนฐาน 11 (440) รายวิชาพ้ืนฐาน 11 (440) 
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ท22101  ภาษาไทย3(ครูเตือนจิตร) 1.5 ( 60 ) ท22102  ภาษาไทย 4(ครูเตือนจิตร) 1.5 ( 60 ) 

ค22101  คณิตศาสตร์3(ครูวีระพงศ์) 1.5 ( 60 ) ค22102  คณิตศาสตร์ 4(ครูวีระพงศ์) 1.5 ( 60 ) 

ว22101  วิทยาศาสตร์3(ครูวีระพงศ์) 1.5 ( 60 ) ว22102  วิทยาศาสตร์ 4(ครูวีระพงศ์) 1.5 ( 60 ) 
ส22101   สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม3 
ส22102  ประวัติศาสตร์3 (ครูพิทยา) 

1.5 ( 60 ) 
0.5 ( 20 ) 

ส22103    สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม4 

ส22104  ประวัติศาสตร์4 (ครูพิทยา) 
1.5 ( 60 ) 
0.5 ( 20 ) 

พ22101  สุขศึกษาและพลศึกษา3  
(ครูวีระพล) 

1.0 (40) พ22102  สุขศึกษาและพลศึกษา4 
(ครูวีระพล) 

1.0 (40) 

ศ22101  ศิลปะ3(ครูยุธารัตน์) 1.0 (40) ศ22102  ศิลปะ4(ครูยุธารัตน์) 1.0 (40) 
ง22101  การงานอาชีพและเทคโนโลยี3 
(ครูกรกฤศ) (ครูสมหมาย) 

1.0 (40) ง22102   การงานอาชีพและเทคโนโลยี4 
(ครูกรกฤศ) (ครูสมหมาย) 

1.0 (40) 

อ22101  ภาษาอังกฤษ3 (ครูปนัดดา) 1.5 ( 60 ) อ22102  ภาษาอังกฤษ4(ครูปนัดดา) 1.5 ( 60 ) 
รายวิชาเพ่ิมเติม 2.5 (100) รายวิชาเพ่ิมเติม 2.5 (100) 

ส22201  ผ้าทอกะเหร่ียง9(ครูพทิยา)   1.0 ( 40 ) ส22202  ผ้าทอกะเหร่ียง10(ครูพิทยา) 1.0 ( 40 ) 
ง22201  ผ้าบาติก1      (ครูวรรณา)   1.0 ( 40 ) ง22202   ผ้าบาติก2   (ครูวรรณา) 1.0 ( 40 ) 
ศ22201 งานเพ้นทก์ระจก 1  (ครูยุธา
รัตน์)     0.5 ( 20 ) 

ง22203  โปรแกรม Microsoft PowerPoint 
(ครูกรกฤศ) 0.5 ( 20 ) 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 60 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 60 
1. กิจกรรมแนะแนว  13 1. กิจกรรมแนะแนว  12 
2. กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี  20 2. ลูกเสือ-เนตรนารี 20 
3. กิจกรรมชุมนุม  20 3. ชุมนุม  20 
4. กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะ   
   ประโยชน์ 

7 4. กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะ   
   ประโยชน์ 

8 

รวมเวลาเรียนภาคเรียนที่  1  600 รวมเวลาเรียนภาคที่  2  600 

 
 

โครงสร้างหลักสูตรชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 

โรงเรียนบ้านยางน้้ากลัดใต้    พุทธศักราช 2553 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2555) 
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551  

 

ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 

รายวิชา/กิจกรรม 
เวลาเรียน 

(หน่วยกิต/ชม.) 
รายวิชา/กิจกรรม 

เวลาเรียน 
(หน่วยกิต/ชม.) 

รายวิชาพ้ืนฐาน 11 (440) รายวิชาพ้ืนฐาน 11 (440) 

ท23101  ภาษาไทย5(ครูเตือนจิตร) 1.5 ( 60 ) ท23102  ภาษาไทย 6(ครูเตือนจิตร) 1.5 ( 60 ) 

ค23101  คณิตศาสตร์5(ครูวีระพงศ์) 1.5 ( 60 ) ค23102  คณิตศาสตร์ 6(ครูวีระพงศ์) 1.5 ( 60 ) 

ว23101  วิทยาศาสตร์5(ครูกรกฤศ) 1.5 ( 60 ) ว23102  วิทยาศาสตร์ 6(ครูกรกฤศ) 1.5 ( 60 ) 
ส23101   สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม5 
ส23102  ประวัติศาสตร์5 (ครูพิทยา) 

1.5 ( 60 ) 
0.5 ( 20 ) 

ส23103    สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม6 

ส23104  ประวัติศาสตร์6 (ครูพิทยา) 
1.5 ( 60 ) 
0.5 ( 20 ) 

พ23101  สุขศึกษาและพลศึกษา5 1.0 (40) พ23102  สุขศึกษาและพลศึกษา6 1.0 (40) 
ศ23101  ศิลปะ5(ครูยุธารัตน์) 1.0 (40) ศ23102  ศิลปะ6(ครูยุธารัตน์) 1.0 (40) 
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ง23101  การงานอาชีพและเทคโนโลยี5 
(ครูกรกฤศ) (ครูสมหมาย) 

1.0 (40) ง23102   การงานอาชีพและเทคโนโลยี6  
(ครูกรกฤศ) (ครูสมหมาย) 

1.0 (40) 

อ23101  ภาษาอังกฤษ5 (ครูปนัดดา) 1.5 ( 60 ) อ23102  ภาษาอังกฤษ6(ครูปนัดดา) 1.5 ( 60 ) 
รายวิชาเพ่ิมเติม 2.5 (100) รายวิชาเพ่ิมเติม 2.5 (100) 

พ23201  กีฬาพื้นเมือง(ครูกรกฤศ) 0.5 ( 20 ) ส23202  ผ้าทอกะเหร่ียง12(ครูพิทยา) 0.5 (20) 
ง23201  โปรแกรม Microsoft Excel 1    
(ครูกรกฤศ)     1.0 (40) 

ศ22201 งานเพ้นทก์ระจก 2   (ครูยุธา
รัตน์) 0.5 ( 20 ) 

ง23202  งานใบตอง(ครูเตือนจิตร) 1.0 (40) 
ง23203  โปรแกรม Microsoft Excel 2 
(ครูกรกฤศ) 0.5 (20) 

  ง23204  งานผ้า (ครูเตือนจิตร) 1.0 (40) 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 60 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 60 

1. กิจกรรม แนะแนว  13 1. กิจกรรมแนะแนว  12 
2. กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี  20 2. กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี 20 
3. กิจกรรมชุมนุม   20 3. กิจกรรมชุมนุม  20 
4. กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะ 
   ประโยชน์ 

7 4. กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะ 
   ประโยชน์ 

8 

รวมเวลาเรียนภาคที่ 1  600 รวมเวลาเรียนภาคที่ 2  600 
 


