โรงเรียนสุรวิทยาคาร จังหวัดสุรินทร
โครงสรางเวลาเรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนตน (ม.1-ม.3) ป(การศึกษา 2561 - 2563
ชั้นมัธยมศึกษาป(ที่ 1
ชั้นมัธยมศึกษาป(ที่ 2
ภาคเรียนที่ 1
ภาคเรียนที่ 2
ภาคเรียนที่ 1
ภาคเรียนที่ 2
รหัส

ชื่อวิชา

หน รหัส

ชื่อวิชา

วิชาพื้นฐาน 22 ชั่วโมง
ท21101 ภาษาไทย
ค21103 คณิตศาสตร
ว21103 วิทยาศาสตร
ว21104 วิทยาการคํานวณ
ส21101 สังคมศึกษา ศาสนาฯ
ส21102 ประวัติศาสตร
พ21105 สุขศึกษาและพลศึกษา
ศ21104 ทัศนศิลป:
ง21103 การงานอาชีพ
อ21101 ภาษาอังกฤษ

11
1.5
2.0
1.5
1.0
1.5
0.5
0.5
0.5
0.5
1.5

วิชาเพิ่มเติม 15 ชั่วโมง

อ21105 ภาษาอังกฤษ
7.5 วิชาเพิ่มเติม 15 ชั่วโมง

ค21203
ค21207
ว21202
ว21207
ว21209

คณิตศาสตรเพิ่มเติม
1.0
เสริมประสบการณคณิตศาสตร 1 0.5
วิทยาศาสตรปฎิบัติการ 1
1.0
เสริมประสบการณวิทยาศาสตร 1 1.0
การเขียนโปรแกรม 1
1.0

อ21201 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1
ส21231 หนาที่พลเมือง 1
ภาษาต,างประเทศที่ 2
I21201 การศึกษาคนควาฯ (IS1)
วิชากิจกรรม 3 ชั่วโมง
แนะแนว
ลูกเสือ
ชุมนุม
รวมชั่วโมงตอสัปดาห"

วิชาพื้นฐาน 22 ชั่วโมง
ท21102 ภาษาไทย
ค21104 คณิตศาสตร
ว21105 วิทยาศาสตร
ว21106 การออกแบบเทคโนโลยี
ส21103 สังคมศึกษา ศาสนาฯ
ส21104 ประวัติศาสตร
พ21106 สุขศึกษาและพลศึกษา
ศ21105 ดนตรี
ศ21106 นาฎศิลป:
ง21104 การงานอาชีพ

หน รหัส
11
1.5
2.0
1.5
1.0
1.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5

ชื่อวิชา

วิชาพื้นฐาน 22 ชั่วโมง
ท22101 ภาษาไทย
ค22103 คณิตศาสตร
ว22103 วิทยาศาสตร
ว22104 วิทยาการคํานวณ
ส22101 สังคมศึกษา ศาสนาฯ
ส22102 ประวัติศาสตร
พ22105 สุขศึกษาและพลศึกษา
ศ22104 ทัศนศิลป:
ง22103 การงานอาชีพ
อ22101 ภาษาอังกฤษ

1.0
7.5 วิชาเพิ่มเติม 13 ชั่วโมง

หน รหัส

ชื่อวิชา

11
1.5
2.0
1.5
1.0
1.5
0.5
0.5
0.5
0.5

วิชาพื้นฐาน 22 ชั่วโมง
ท22102 ภาษาไทย
ค22104 คณิตศาสตร
ว22105 วิทยาศาสตร
ว22106 การออกแบบเทคโนโลยี
ส22103 สังคมศึกษา ศาสนาฯ
ส22104 ประวัติศาสตร
พ22106 สุขศึกษาและพลศึกษา
ศ22105 ดนตรี
ศ22106 นาฎศิลป:
1.5 ง22104 การงานอาชีพ
อ22105 ภาษาอังกฤษ
6.5 วิชาเพิ่มเติม 13 ชั่วโมง

กลุ,มหองเรียนพิเศษวิทยาศาสตร (หอง 1 - 3)
ชั้นมัธยมศึกษาป(ที่ 3
ภาคเรียนที่ 1
ภาคเรียนที่ 2
หน รหัส
11
1.5
2.0
1.5
1.0
1.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5

ชื่อวิชา

วิชาพื้นฐาน 22 ชั่วโมง
ท23101 ภาษาไทย
ค23103 คณิตศาสตร
ว23103 วิทยาศาสตร
ว23104 วิทยาการคํานวณ
ส23101 สังคมศึกษา ศาสนาฯ
ส23102 ประวัติศาสตร
พ23105 สุขศึกษาและพลศึกษา
ศ23104 ทัศนศิลป:
ง23103 การงานอาชีพ
อ23101 ภาษาอังกฤษ

1.0
6.5 วิชาเพิ่มเติม 13 ชั่วโมง

หน รหัส

ชื่อวิชา

11
1.5
2.0
1.5
1.0
1.5
0.5
0.5
0.5
0.5

วิชาพื้นฐาน 22 ชั่วโมง
ท23102 ภาษาไทย
ค23104 คณิตศาสตร
ว23105 วิทยาศาสตร
ว23106 การออกแบบเทคโนโลยี
ส23103 สังคมศึกษา ศาสนาฯ
ส23104 ประวัติศาสตร
พ23106 สุขศึกษาและพลศึกษา
ศ23105 ดนตรี
ศ23106 นาฎศิลป:
1.5 ง23104 การงานอาชีพ
อ23105 ภาษาอังกฤษ
6.5 วิชาเพิ่มเติม 13 ชั่วโมง

หน
11
1.5
2.0
1.5
1.0
1.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
1.0
6.5

ค21204 คณิตศาสตรเพิ่มเติม
1.0 ค22203 คณิตศาสตรเพิ่มเติม
1.0 ค22204 คณิตศาสตรเพิ่มเติม
1.0 ค23203 คณิตศาสตรเพิ่มเติม
1.0 ค23204 คณิตศาสตรเพิ่มเติม
1.0
ค21208 เสริมประสบการณคณิตศาสตร 2 0.5 ค22207 เสริมประสบการณคณิตศาสตร 3 0.5 ค22208 เสริมประสบการณคณิตศาสตร 4 0.5 ค23207 เสริมประสบการณคณิตศาสตร 5 0.5 ค23208 เสริมประสบการณคณิตศาสตร 6 0.5
ว21204 วิทยาศาสตรปฎิบัติการ 2
1.0 ว22203 ฟ@สิกสดาราศาสตร 1
1.0 ว22204 ฟ@สิกสดาราศาสตร 2
1.0 ว23203 วิทยาศาสตรและพลังงาน
1.0 ว23204 ไฟฟAาและเครื่องอํานวยความสะดวก 1.0
ว21208 เสริมประสบการณวิทยาศาสตร 2 1.0 ว22207 เสริมประสบการณวิทยาศาสตร 3 1.0 ว22208 เสริมประสบการณวิทยาศาสตร 4 1.0 ว23207 เสริมประสบการณวิทยาศาสตร 5 1.0 ว23208 เสริมประสบการณวิทยาศาสตร 6 1.0
ว21210 การเขียนโปรแกรม 2
1.0 ว22209 กล,องสมองกล 1
1.0 ว22210 กล,องสมองกล 2
1.0 ว23209 การเขียนโปรแกรมควบคุมหุ,นยนต 1 1.0 ว23210 การเขียนโปรแกรมควบคุมหุ,นยนต 2 1.0

1.0 อ21202 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2
0.5 ส21232 หนาที่พลเมือง 2

1.0 อ22201 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 3
0.5 ส22233 หนาที่พลเมือง 3

1.0 อ22202 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 4
0.5 ส22234 หนาที่พลเมือง 4

1.0 อ23201 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 5
0.5 ส23235 หนาที่พลเมือง 5

1.0 อ23202 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 6
0.5 ส23236 หนาที่พลเมือง 6

1.0
0.5

0.5
- ภาษาต,างประเทศที่ 2
1.0 I21202 การสื่อสารและการนําเสนอ(IS2)
วิชากิจกรรม 3 ชั่วโมง
- แนะแนว
- ลูกเสือ
- ชุมนุม
40 รวมชั่วโมงตอสัปดาห"

0.5
1.0

0.5
-

0.5
-

0.5
-

0.5
-

40

- ภาษาต,างประเทศที่ 2
วิชากิจกรรม 3 ชั่วโมง
- แนะแนว
- ลูกเสือ
- ชุมนุม
รวมชั่วโมงตอสัปดาห"

38

- ภาษาต,างประเทศที่ 2
วิชากิจกรรม 3 ชั่วโมง
- แนะแนว
- ลูกเสือ
- ชุมนุม
รวมชั่วโมงตอสัปดาห"

38

- ภาษาต,างประเทศที่ 2
วิชากิจกรรม 3 ชั่วโมง
- แนะแนว
- ลูกเสือ
- ชุมนุม
รวมชั่วโมงตอสัปดาห"

38

- ภาษาต,างประเทศที่ 2
วิชากิจกรรม 3 ชั่วโมง
- แนะแนว
- ลูกเสือ
- ชุมนุม
รวมชั่วโมงตอสัปดาห"

38

โรงเรียนสุรวิทยาคาร จังหวัดสุรินทร
โครงสรางเวลาเรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนตน (ม.1-ม.3) ป(การศึกษา 2561 - 2563
ชั้นมัธยมศึกษาป(ที่ 1
ชั้นมัธยมศึกษาป(ที่ 2
ภาคเรียนที่ 1
ภาคเรียนที่ 2
ภาคเรียนที่ 1
ภาคเรียนที่ 2
รหัส

ชื่อวิชา

หน รหัส

ชื่อวิชา

11
1.5
2.0
1.5
1.0
1.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5

ชื่อวิชา

วิชาพื้นฐาน 22 ชั่วโมง
ท22101 ภาษาไทย
ค22103 คณิตศาสตร
ว22103 วิทยาศาสตร
ว22104 วิทยาการคํานวณ
ส22101 สังคมศึกษา ศาสนาฯ
ส22102 ประวัติศาสตร
พ22105 สุขศึกษาและพลศึกษา
ศ22104 ทัศนศิลป:
ง22103 การงานอาชีพ
อ22103 English 3

หน รหัส

ชื่อวิชา

วิชาพื้นฐาน 22 ชั่วโมง
ท21101 ภาษาไทย
ค21103 คณิตศาสตร
ว21103 วิทยาศาสตร
ว21104 วิทยาการคํานวณ
ส21101 สังคมศึกษา ศาสนาฯ
ส21102 ประวัติศาสตร
พ21105 สุขศึกษาและพลศึกษา
ศ21104 ทัศนศิลป:
ง21103 การงานอาชีพ
อ21103 English 1

11
1.5
2.0
1.5
1.0
1.5
0.5
0.5
0.5
0.5
1.5

1.0

วิชาเพิ่มเติม 15 ชั่วโมง

อ21106 English 2
6.5 วิชาเพิ่มเติม 15 ชั่วโมง

วิชาพื้นฐาน 22 ชั่วโมง
ท22102 ภาษาไทย
ค22104 คณิตศาสตร
ว22105 วิทยาศาสตร
ว22106 การออกแบบเทคโนโลยี
ส22103 สังคมศึกษา ศาสนาฯ
ส22104 ประวัติศาสตร
พ22106 สุขศึกษาและพลศึกษา
ศ22105 ดนตรี
ศ22106 นาฎศิลป:
1.5 ง22104 การงานอาชีพ
อ22106 English 4

7.0 วิชาเพิ่มเติม 13 ชั่วโมง

ค21205 Additional Mathematic 1
ว21205 Health Science 1

1.0 ค21206 Additional Mathematic 2
1.0 ว21206 Health Science 2

1.0 ค22205 Additional Mathematic 3
1.0 ว22205 Health Science 3

อ21205 Reading and Writing 1
อ21207 English for communication 1
I21201 การศึกษาคนควาฯ (IS1)
ส21231 หนาที่พลเมือง 1
วิชากิจกรรม 3 ชั่วโมง
แนะแนว
ลูกเสือ
ชุมนุม
รวมชั่วโมงตอสัปดาห"

วิชาพื้นฐาน 22 ชั่วโมง
ท21102 ภาษาไทย
ค21104 คณิตศาสตร
ว21105 วิทยาศาสตร
ว21106 การออกแบบเทคโนโลยี
ส21103 สังคมศึกษา ศาสนาฯ
ส21104 ประวัติศาสตร
พ21106 สุขศึกษาและพลศึกษา
ศ21105 ดนตรี
ศ21106 นาฎศิลป:
ง21104 การงานอาชีพ

หน รหัส

11
1.5
2.0
1.5
1.0
1.5
0.5
0.5
0.5
0.5

กลุ,มหองเรียนพิเศษทางภาษา IEP (หอง 4)
ชั้นมัธยมศึกษาป(ที่ 3
ภาคเรียนที่ 1
ภาคเรียนที่ 2
หน รหัส
11
1.5
2.0
1.5
1.0
1.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5

ชื่อวิชา

วิชาพื้นฐาน 22 ชั่วโมง
ท23101 ภาษาไทย
ค23103 คณิตศาสตร
ว23103 วิทยาศาสตร
ว23104 วิทยาการคํานวณ
ส23101 สังคมศึกษา ศาสนาฯ
ส23102 ประวัติศาสตร
พ23105 สุขศึกษาและพลศึกษา
ศ23104 ทัศนศิลป:
ง23103 การงานอาชีพ
อ23103 English 5

หน รหัส

ชื่อวิชา

11
1.5
2.0
1.5
1.0
1.5
0.5
0.5
0.5
0.5

วิชาพื้นฐาน 22 ชั่วโมง
ท23102 ภาษาไทย
ค23104 คณิตศาสตร
ว23105 วิทยาศาสตร
ว23106 การออกแบบเทคโนโลยี
ส23103 สังคมศึกษา ศาสนาฯ
ส23104 ประวัติศาสตร
พ23106 สุขศึกษาและพลศึกษา
ศ23105 ดนตรี
ศ23106 นาฎศิลป:
1.5 ง23104 การงานอาชีพ
อ23106 English 6

หน
11
1.5
2.0
1.5
1.0
1.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5

5.5 วิชาเพิ่มเติม 13 ชั่วโมง

1.0
6.0 วิชาเพิ่มเติม 13 ชั่วโมง

5.5 วิชาเพิ่มเติม 13 ชั่วโมง

1.0
6.0

1.0 ค22206 Additional Mathematic 4
1.0 ว22206 Health Science 4

1.0 ค23205 Additional Mathematic 5
1.0 ว23205 Health Science 5

1.0 ค23206 Additional Mathematic 6
1.0 ว23206 Health Science 6

1.0
1.0

1.5 อ21206 Reading and Writing 2
2.0 อ22205 Reading and Writing 3
1.5 อ21208 English for communication 2 1.5 อ22207 English for communication 3
1.0 I21202 การสื่อสารและการนําเสนอ(IS2) 1.0 ส22233 หนาที่พลเมือง 3

1.5 อ22206 Reading and Writing 4
1.5 อ22208 English for communication 4
0.5 ส22234 หนาที่พลเมือง 4

2.0 อ23205 Reading and Writing 5
1.5 อ23207 English for communication 5
0.5 ส23235 หนาที่พลเมือง 5

1.5 อ23206 Reading and Writing 6
1.5 อ23208 English for communication 6
0.5 ส23236 หนาที่พลเมือง 6

2.0
1.5
0.5

0.5 ส21232 หนาที่พลเมือง 2
วิชากิจกรรม 3 ชั่วโมง
- แนะแนว
- ลูกเสือ
- ชุมนุม
38 รวมชั่วโมงตอสัปดาห"

วิชากิจกรรม 3 ชั่วโมง
- แนะแนว
- ลูกเสือ
- ชุมนุม
36 รวมชั่วโมงตอสัปดาห"

วิชากิจกรรม 3 ชั่วโมง
- แนะแนว
- ลูกเสือ
- ชุมนุม
37 รวมชั่วโมงตอสัปดาห"

วิชากิจกรรม 3 ชั่วโมง
- แนะแนว
- ลูกเสือ
- ชุมนุม
36 รวมชั่วโมงตอสัปดาห"

37

0.5
วิชากิจกรรม 3 ชั่วโมง
- แนะแนว
- ลูกเสือ
- ชุมนุม
39 รวมชั่วโมงตอสัปดาห"

โรงเรียนสุรวิทยาคาร จังหวัดสุรินทร
โครงสรางเวลาเรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนตน (ม.1-ม.3) ป(การศึกษา 2561 - 2563
ชั้นมัธยมศึกษาป(ที่ 1
ชั้นมัธยมศึกษาป(ที่ 2
ภาคเรียนที่ 1
ภาคเรียนที่ 2
ภาคเรียนที่ 1
ภาคเรียนที่ 2
รหัส

ชื่อวิชา

หน รหัส

ชื่อวิชา

วิชาพื้นฐาน 22 ชั่วโมง
ท21101 ภาษาไทย
ค21103 คณิตศาสตร
ว21103 วิทยาศาสตร
ว21104 วิทยาการคํานวณ
ส21101 สังคมศึกษา ศาสนาฯ
ส21102 ประวัติศาสตร
พ21105 สุขศึกษาและพลศึกษา
ศ21104 ทัศนศิลป:
ง21103 การงานอาชีพ
อ21101 ภาษาอังกฤษ

11
1.5
2.0
1.5
1.0
1.5
0.5
0.5
0.5
0.5
1.5

1.0

วิชาเพิ่มเติม 15 ชั่วโมง

อ21105 ภาษาอังกฤษ
6.0 วิชาเพิ่มเติม 15 ชั่วโมง
1.0
1.0
1.0
1.0
0.5

ค21201
ว21201
ว21211
อ21201
ส21231

คณิตศาสตรเพิ่มเติม
ของเล,นเชิงวิทยาศาสตร
โปรแกรมสํานักงาน 1
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1
หนาที่พลเมือง 1

ภาษาต,างประเทศที่ 2
I21201 การศึกษาคนควาฯ (IS1)
วิชากิจกรรม 3 ชั่วโมง
แนะแนว
ลูกเสือ
ชุมนุม
รวมชั่วโมงตอสัปดาห"

วิชาพื้นฐาน 22 ชั่วโมง
ท21102 ภาษาไทย
ค21104 คณิตศาสตร
ว21105 วิทยาศาสตร
ว21106 การออกแบบเทคโนโลยี
ส21103 สังคมศึกษา ศาสนาฯ
ส21104 ประวัติศาสตร
พ21106 สุขศึกษาและพลศึกษา
ศ21105 ดนตรี
ศ21106 นาฎศิลป:
ง21104 การงานอาชีพ

หน รหัส

ค21202
ว21202
ว21212
อ21202
อ21207

คณิตศาสตรเพิ่มเติม
วิทยาศาสตรกับความงาม
โปรแกรมสํานักงาน 2
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2
ภาษาอังกฤษอ,าน-เขียน

0.5 ส21232 หนาที่พลเมือง 2
1.0
ภาษาต,างประเทศที่ 2

37

I21202 การสื่อสารและการนําเสนอ(IS2)
วิชากิจกรรม 3 ชั่วโมง
- แนะแนว
- ลูกเสือ
- ชุมนุม
รวมชั่วโมงตอสัปดาห"

11
1.5
2.0
1.5
1.0
1.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5

ชื่อวิชา

ชื่อวิชา

ชื่อวิชา

ชื่อวิชา

6.5 วิชาเพิ่มเติม 13 ชั่วโมง

1.0
5.5 วิชาเพิ่มเติม 13 ชั่วโมง

1.0
1.0
1.0
1.0
0.5

คณิตศาสตรเพิ่มเติม
เชื้อเพลิงเพื่อการคมนาคม
การออกแบบเว็บเพจฯ 1
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 3
หนาที่พลเมือง 3

1.0
1.0
1.0
1.0
0.5

1.0
1.0
1.0
1.0
0.5

คณิตศาสตรเพิ่มเติม
โครงงานวิทยาศาสตร 2
โปรแกรมสรางสรรคงาน 1
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 5
หนาที่พลเมือง 5

1.0
1.0
1.0
1.0
0.5

ภาษาต,างประเทศที่ 2

0.5 ส22234 หนาที่พลเมือง 4
ภาษาต,างประเทศที่ 2

0.5
0.5

ภาษาต,างประเทศที่ 2

0.5 ส23236 หนาที่พลเมือง 6
ภาษาต,างประเทศที่ 2

0.5
0.5

วิชากิจกรรม 3 ชั่วโมง
- แนะแนว
- ลูกเสือ
- ชุมนุม
35 รวมชั่วโมงตอสัปดาห"

วิชากิจกรรม 3 ชั่วโมง
- แนะแนว
- ลูกเสือ
- ชุมนุม
36 รวมชั่วโมงตอสัปดาห"

วิชากิจกรรม 3 ชั่วโมง
- แนะแนว
- ลูกเสือ
- ชุมนุม
35 รวมชั่วโมงตอสัปดาห"

36

คณิตศาสตรเพิ่มเติม
โครงงานวิทยาศาสตร 1
การออกแบบเว็บเพจฯ 2
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 4
ภาษาอังกฤษอ,าน-เขียน

ค23201
ว23201
ว23211
อ23201
ส23235

11
1.5
2.0
1.5
1.0
1.5
0.5
0.5
0.5
0.5

หน

วิชาพื้นฐาน 22 ชั่วโมง
ท23102 ภาษาไทย
ค23104 คณิตศาสตร
ว23105 วิทยาศาสตร
ว23106 การออกแบบเทคโนโลยี
ส23103 สังคมศึกษา ศาสนาฯ
ส23104 ประวัติศาสตร
พ23106 สุขศึกษาและพลศึกษา
ศ23105 ดนตรี
ศ23106 นาฎศิลป:
1.5 ง23104 การงานอาชีพ
อ23105 ภาษาอังกฤษ
5.0 วิชาเพิ่มเติม 13 ชั่วโมง

ค22202
ว22202
ว22212
อ22202
อ22207

วิชาพื้นฐาน 22 ชั่วโมง
ท23101 ภาษาไทย
ค23103 คณิตศาสตร
ว23103 วิทยาศาสตร
ว23104 วิทยาการคํานวณ
ส23101 สังคมศึกษา ศาสนาฯ
ส23102 ประวัติศาสตร
พ23105 สุขศึกษาและพลศึกษา
ศ23104 ทัศนศิลป:
ง23103 การงานอาชีพ
อ23101 ภาษาอังกฤษ

หน รหัส

11
1.5
2.0
1.5
1.0
1.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5

ค22201
ว22201
ว22211
อ22201
ส22233

11
1.5
2.0
1.5
1.0
1.5
0.5
0.5
0.5
0.5

หน รหัส

วิชาพื้นฐาน 22 ชั่วโมง
ท22102 ภาษาไทย
ค22104 คณิตศาสตร
ว22105 วิทยาศาสตร
ว22106 การออกแบบเทคโนโลยี
ส22103 สังคมศึกษา ศาสนาฯ
ส22104 ประวัติศาสตร
พ22106 สุขศึกษาและพลศึกษา
ศ22105 ดนตรี
ศ22106 นาฎศิลป:
1.5 ง22104 การงานอาชีพ
อ22105 ภาษาอังกฤษ
5.0 วิชาเพิ่มเติม 13 ชั่วโมง

0.5
0.5

วิชาพื้นฐาน 22 ชั่วโมง
ท22101 ภาษาไทย
ค22103 คณิตศาสตร
ว22103 วิทยาศาสตร
ว22104 วิทยาการคํานวณ
ส22101 สังคมศึกษา ศาสนาฯ
ส22102 ประวัติศาสตร
พ22105 สุขศึกษาและพลศึกษา
ศ22104 ทัศนศิลป:
ง22103 การงานอาชีพ
อ22101 ภาษาอังกฤษ

หน รหัส

กลุ,มทั่วไปเนนวิทยาศาสตร (หอง 5-7)
ชั้นมัธยมศึกษาป(ที่ 3
ภาคเรียนที่ 1
ภาคเรียนที่ 2

ค23202
ว23202
ว23212
อ23202
อ23207

11
1.5
2.0
1.5
1.0
1.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
1.0
5.5

คณิตศาสตรเพิ่มเติม

1.0
พลังงานทดแทนกับการใชประโยชน 1.0

โปรแกรมสรางสรรคงาน 2
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 6
ภาษาอังกฤษอ,าน-เขียน

1.0
1.0
0.5

1.0
วิชากิจกรรม 3 ชั่วโมง
- แนะแนว
- ลูกเสือ
- ชุมนุม
38 รวมชั่วโมงตอสัปดาห"

โรงเรียนสุรวิทยาคาร จังหวัดสุรินทร
โครงสรางเวลาเรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนตน (ม.1-ม.3) ป(การศึกษา 2561 - 2563
ชั้นมัธยมศึกษาป(ที่ 1
ชั้นมัธยมศึกษาป(ที่ 2
ภาคเรียนที่ 1
ภาคเรียนที่ 2
ภาคเรียนที่ 1
ภาคเรียนที่ 2
รหัส

ชื่อวิชา

หน รหัส

ชื่อวิชา

วิชาพื้นฐาน 22 ชั่วโมง
ท21101 ภาษาไทย
ค21103 คณิตศาสตร
ว21103 วิทยาศาสตร
ว21104 วิทยาการคํานวณ
ส21101 สังคมศึกษา ศาสนาฯ
ส21102 ประวัติศาสตร
พ21105 สุขศึกษาและพลศึกษา
ศ21104 ทัศนศิลป:
ง21103 การงานอาชีพ
อ21101 ภาษาอังกฤษ

11
1.5
2.0
1.5
1.0
1.5
0.5
0.5
0.5
0.5
1.5

1.0

วิชาเพิ่มเติม 15 ชั่วโมง

อ21105 ภาษาอังกฤษ
6.0 วิชาเพิ่มเติม 15 ชั่วโมง

ค21201 คณิตศาสตรเพิ่มเติม
ว21211 โปรแกรมสํานักงาน 1

ชื่อวิชา

6.5 วิชาเพิ่มเติม 13 ชั่วโมง

1.0 ค21202 คณิตศาสตรเพิ่มเติม
1.0 ว21212 โปรแกรมสํานักงาน 2

1.0 ค22201 คณิตศาสตรเพิ่มเติม
1.0 ว22211 การออกแบบเว็บเพจฯ 1

พ21201 พลศึกษา 1
อ21201 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1
ศิลปะ 1 รายวิชา

0.5 พ21202 พลศึกษา 2
1.0 อ21202 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2
0.5 อ21207 ภาษาอังกฤษอ,าน-เขียน

ส21231 หนาที่พลเมือง 1
ภาษาต,างประเทศที่ 2
I21201 การศึกษาคนควาฯ (IS1)

ชื่อวิชา

ชื่อวิชา

1.0 ค22202 คณิตศาสตรเพิ่มเติม
1.0 ว22212 การออกแบบเว็บเพจฯ 2

1.0 ค23201 คณิตศาสตรเพิ่มเติม
1.0 ว23211 โปรแกรมสรางสรรคงาน 1

1.0 ค23202 คณิตศาสตรเพิ่มเติม
1.0 ว23212 โปรแกรมสรางสรรคงาน 2

1.0
1.0

0.5 พ22201 พลศึกษา 3
1.0 อ22201 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 3
0.5
ศิลปะ 1 รายวิชา

0.5 พ22202 พลศึกษา 4
1.0 อ22202 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 4
0.5 อ22207 ภาษาอังกฤษอ,าน-เขียน

0.5 พ23201 พลศึกษา 5
1.0 อ23201 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 5
0.5
ศิลปะ 1 รายวิชา

0.5 พ23202 พลศึกษา 6
1.0 อ23202 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 6
0.5 อ23207 ภาษาอังกฤษอ,าน-เขียน

0.5
1.0
0.5

0.5
ศิลปะ 1 รายวิชา
0.5 ส21232 หนาที่พลเมือง 2

0.5 ส22233 หนาที่พลเมือง 3
0.5
- ภาษาต,างประเทศที่ 2

0.5
ศิลปะ 1 รายวิชา
0.5 ส22234 หนาที่พลเมือง 4

0.5 ส23235 หนาที่พลเมือง 5
0.5
- ภาษาต,างประเทศที่ 2

0.5
ศิลปะ 1 รายวิชา
0.5 ส23236 หนาที่พลเมือง 6

0.5
0.5

1.0

0.5
1.0
38

35

0.5
36

วิชากิจกรรม 3 ชั่วโมง
- แนะแนว
- ลูกเสือ
- ชุมนุม
รวมชั่วโมงตอสัปดาห"

11
1.5
2.0
1.5
1.0
1.5
0.5
0.5
0.5
0.5

หน

1.0
5.5 วิชาเพิ่มเติม 13 ชั่วโมง

- ภาษาต,างประเทศที่ 2
วิชากิจกรรม 3 ชั่วโมง
- แนะแนว
- ลูกเสือ
- ชุมนุม
รวมชั่วโมงตอสัปดาห"

วิชาพื้นฐาน 22 ชั่วโมง
ท23101 ภาษาไทย
ค23103 คณิตศาสตร
ว23103 วิทยาศาสตร
ว23104 วิทยาการคํานวณ
ส23101 สังคมศึกษา ศาสนาฯ
ส23102 ประวัติศาสตร
พ23105 สุขศึกษาและพลศึกษา
ศ23104 ทัศนศิลป:
ง23103 การงานอาชีพ
อ23101 ภาษาอังกฤษ

หน รหัส

11
1.5
2.0
1.5
1.0
1.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5

วิชากิจกรรม 3 ชั่วโมง
- แนะแนว
- ลูกเสือ
- ชุมนุม
รวมชั่วโมงตอสัปดาห"

11
1.5
2.0
1.5
1.0
1.5
0.5
0.5
0.5
0.5

หน รหัส

วิชาพื้นฐาน 22 ชั่วโมง
ท23102 ภาษาไทย
ค23104 คณิตศาสตร
ว23105 วิทยาศาสตร
ว23106 การออกแบบเทคโนโลยี
ส23103 สังคมศึกษา ศาสนาฯ
ส23104 ประวัติศาสตร
พ23106 สุขศึกษาและพลศึกษา
ศ23105 ดนตรี
ศ23106 นาฎศิลป:
1.5 ง23104 การงานอาชีพ
อ23102 ภาษาอังกฤษ
5.0 วิชาเพิ่มเติม 13 ชั่วโมง

37

วิชาพื้นฐาน 22 ชั่วโมง
ท22101 ภาษาไทย
ค22103 คณิตศาสตร
ว22103 วิทยาศาสตร
ว22104 วิทยาการคํานวณ
ส22101 สังคมศึกษา ศาสนาฯ
ส22102 ประวัติศาสตร
พ22105 สุขศึกษาและพลศึกษา
ศ22104 ทัศนศิลป:
ง22103 การงานอาชีพ
อ22101 ภาษาอังกฤษ

หน รหัส

11
1.5
2.0
1.5
1.0
1.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5

- ภาษาต,างประเทศที่ 2
I21202 การสื่อสารและการนําเสนอ(IS2)
วิชากิจกรรม 3 ชั่วโมง
- แนะแนว
- ลูกเสือ
- ชุมนุม
รวมชั่วโมงตอสัปดาห"

11
1.5
2.0
1.5
1.0
1.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5

ชื่อวิชา

วิชาพื้นฐาน 22 ชั่วโมง
ท22102 ภาษาไทย
ค22104 คณิตศาสตร
ว22105 วิทยาศาสตร
ว22106 การออกแบบเทคโนโลยี
ส22103 สังคมศึกษา ศาสนาฯ
ส22104 ประวัติศาสตร
พ22106 สุขศึกษาและพลศึกษา
ศ22105 ดนตรี
ศ22106 นาฎศิลป:
1.5 ง22104 การงานอาชีพ
อ22105 ภาษาอังกฤษ
5.0 วิชาเพิ่มเติม 13 ชั่วโมง

วิชากิจกรรม 3 ชั่วโมง
แนะแนว
ลูกเสือ
ชุมนุม
รวมชั่วโมงตอสัปดาห"

วิชาพื้นฐาน 22 ชั่วโมง
ท21102 ภาษาไทย
ค21104 คณิตศาสตร
ว21105 วิทยาศาสตร
ว21106 การออกแบบเทคโนโลยี
ส21103 สังคมศึกษา ศาสนาฯ
ส21104 ประวัติศาสตร
พ21106 สุขศึกษาและพลศึกษา
ศ21105 ดนตรี
ศ21106 นาฎศิลป:
ง21104 การงานอาชีพ

หน รหัส

กลุ,มทั่วไป (หอง 8-14)
ชั้นมัธยมศึกษาป(ที่ 3
ภาคเรียนที่ 1
ภาคเรียนที่ 2

35

- ภาษาต,างประเทศที่ 2
วิชากิจกรรม 3 ชั่วโมง
- แนะแนว
- ลูกเสือ
- ชุมนุม
รวมชั่วโมงตอสัปดาห"

1.0
5.5

0.5
36

