
โครงสร้างหลกัสูตรสถานศึกษา 
โรงเรียนศรีวรการ 

 

ช้ันประถมศึกษาปีที ่1 

รายวชิา / กจิกรรม เวลาเรียน  ( ช่ัวโมง/ปี) 

รายวชิาพืน้ฐาน  
ท11101     ภาษาไทย 
ค11101     คณิตศาสตร์ 
ว11101     วิทยาศาสตร์   
ส11101     สังคมศึกษา 
ส11102     ประวติัศาสตร์ 
พ11101     สุขศึกษา และพลศึกษา 
ศ11101     ศิลปะ 
ง11101     การงานอาชีพ และเทคโนโลย ี
อ11101    ภาษาองักฤษ 

200 
200 
80 
80 
40 
80 
80 
40 
200 

รายวชิาเพิม่เติม  
ส11201    อาเซียนศึกษา 
ส11202    หนา้ท่ีพลเมือง 

40 
40 

กจิกรรมพฒันาผู้เรียน  
             แนะแนว 
             ลกูเสือ / ผูบ้  าเพญ็ประโยชน์ 
             ชุมนุม 
            กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ 

30 
40 
40 
10 

รวมทั้งส้ิน 1,200 
 

 

 

 



ช้ันประถมศึกษาปีที ่2 

รายวชิา / กจิกรรม เวลาเรียน  ( ช่ัวโมง/ปี) 

รายวชิาพืน้ฐาน  
ท12101     ภาษาไทย 
ค12101     คณิตศาสตร์ 
ว12101     วิทยาศาสตร์   
ส12101     สังคมศึกษา 
ส12102     ประวติัศาสตร์ 
พ12101     สุขศึกษา และพลศึกษา 
ศ12101     ศิลปะ 
ง12101     การงานอาชีพ และเทคโนโลย ี
อ12101    ภาษาองักฤษ 

200 
200 
80 
80 
40 
80 
80 
40 
200 

รายวชิาเพิม่เติม  
ส12201    อาเซียนศึกษา 
ส12202    หนา้ท่ีพลเมือง 

40 
40 

กจิกรรมพฒันาผู้เรียน  
             แนะแนว 
             ลกูเสือ / ผูบ้  าเพญ็ประโยชน์ 
             ชุมนุม 
            กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ 

30 
40 
40 
10 

รวมทั้งส้ิน 1,200 
 

 

 

 

 
 

 

 



ช้ันประถมศึกษาปีที ่3 

รายวชิา / กจิกรรม เวลาเรียน  ( ช่ัวโมง/ปี) 

รายวชิาพืน้ฐาน  
ท13101     ภาษาไทย 
ค13101     คณิตศาสตร์ 
ว13101     วิทยาศาสตร์   
ส13101     สังคมศึกษา 
ส13102     ประวติัศาสตร์ 
พ13101     สุขศึกษา และพลศึกษา 
ศ13101     ศิลปะ 
ง13101     การงานอาชีพ และเทคโนโลย ี
อ13101    ภาษาองักฤษ 

200 
200 
80 
80 
40 
80 
80 
40 
200 

รายวชิาเพิม่เติม  
ส13201    อาเซียนศึกษา 
ส13202    หนา้ท่ีพลเมือง 

40 
40 

กจิกรรมพฒันาผู้เรียน  
             แนะแนว 
             ลกูเสือ / ผูบ้  าเพญ็ประโยชน์ 
             ชุมนุม 
            กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ 

30 
40 
40 
10 

รวมทั้งส้ิน 1,200 
 

 

 

 

 
 

 

 



ช้ันประถมศึกษาปีที ่4 

รายวชิา / กจิกรรม เวลาเรียน  ( ช่ัวโมง/ปี) 

รายวชิาพืน้ฐาน  
ท14101     ภาษาไทย 
ค14101     คณิตศาสตร์ 
ว14101     วิทยาศาสตร์ 
ส14101     สังคมศึกษา 
ส14102     ประวติัศาสตร์ 
พ14101     สุขศึกษา  และพลศึกษา 
ศ14101     ศิลปะ  
ง14101     การงานอาชีพ และเทคโนโลย ี
อ14101     ภาษาองักฤษ 

200 
200 
80 
80 
40 
80 
80 
40 

200 
รายวชิาเพิม่เติม  
ง14201    คอมพิวเตอร์ 
ส14201   อาเซียนศึกษา 
ส14202   หนา้ท่ีพลเมือง 

40 
40 
40 

กจิกรรมพฒันาผู้เรียน  
      กิจกรรมแนะแนว 
       ลูกเสือ / ผูบ้  าเพญ็ประโยชน์ 
       ชุมนุม 
       กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์            

30 
40 
40 
10 

รวมทั้งส้ิน 1,240 
 

 

 

 

 

 



ช้ันประถมศึกษาปีที ่5 

รายวชิา / กจิกรรม เวลาเรียน  ( ช่ัวโมง/ปี) 

รายวชิาพืน้ฐาน  
ท15101     ภาษาไทย 
ค15101     คณิตศาสตร์ 
ว15101     วิทยาศาสตร์ 
ส15101     สังคมศึกษา 
ส15102     ประวติัศาสตร์ 
พ15101     สุขศึกษา  และพลศึกษา 
ศ15101     ศิลปะ  
ง15101     การงานอาชีพ และเทคโนโลย ี
อ15101     ภาษาองักฤษ 

200 
200 
80 
80 
40 
80 
80 
40 
120 

รายวชิาเพิม่เติม  
อ15201    องักฤษเสริม 
ง15201    คอมพิวเตอร์ 
ส15201   อาเซียนศึกษา 
ส15202   หนา้ท่ีพลเมือง 

80 
40 
40 
40 

กจิกรรมพฒันาผู้เรียน  
                  กิจกรรมแนะแนว 
                  ลูกเสือ  /  ผูบ้  าเพญ็ประโยชน์ 
                  ชุมนุม 
                 กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์            

30 
40 
40 
10 

รวมทั้งส้ิน 1,240 
 

 

 



ช้ันประถมศึกษาปีที ่6 

รายวชิา / กจิกรรม เวลาเรียน  ( ช่ัวโมง/ปี) 

รายวชิาพืน้ฐาน  
ท16101     ภาษาไทย 
ค16101     คณิตศาสตร์ 
ว16101     วิทยาศาสตร์ 
ส16101     สังคมศึกษา 
ส16102     ประวติัศาสตร์ 
พ16101     สุขศึกษา  และพลศึกษา 
ศ16101     ศิลปะ  
ง16101     การงานอาชีพ และเทคโนโลย ี
อ16101     ภาษาองักฤษ 

200 
200 
80 
80 
40 
80 
80 
40 
120 

รายวชิาเพิม่เติม  
อ16201    องักฤษเสริม 
ง16201    คอมพิวเตอร์ 
ส16201   อาเซียนศึกษา 
ส16202   หนา้ท่ีพลเมือง 

80 
40 
40 
40 

กจิกรรมพฒันาผู้เรียน  
                  กิจกรรมแนะแนว 
                  ลูกเสือ  /  ผูบ้  าเพญ็ประโยชน์ 
                  ชุมนุม 
                 กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์            

30 
40 
40 
10 

รวมทั้งส้ิน 1,240 
 


