โรงเรียนสุรวิทยาคาร จังหวัดสุรินทร
โครงสรางเวลาเรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4 - ม.6) ป(การศึกษา 2561 - 2563
ชั้นมัธยมศึกษาปTที่ 4
ชั้นมัธยมศึกษาปTที่ 5
ภาคเรียนที่ 1
ภาคเรียนที่ 2
ภาคเรียนที่ 1
ภาคเรียนที่ 2
รหัส

ชื่อวิชา

หน รหัส

ชื่อวิชา

หน รหัส

ชื่อวิชา

หน รหัส

ชื่อวิชา

กลุ-มหองเรียนพิเศษวิทยาศาสตร (หอง 1 - 2)
ชั้นมัธยมศึกษาปTที่ 6
ภาคเรียนที่ 1
ภาคเรียนที่ 2
หน รหัส

ชื่อวิชา

หน รหัส

ชื่อวิชา

หน

วิชาพื้นฐาน 12 ชั่วโมง

6.0 วิชาพื้นฐาน 13 ชั่วโมง

6.5 วิชาพื้นฐาน 12 ชั่วโมง

6.5 วิชาพื้นฐาน 13 ชั่วโมง

6.5 วิชาพื้นฐาน 12 ชั่วโมง

6.5 วิชาพื้นฐาน 19 ชั่วโมง

9.0

ท31101 ภาษาไทย

1.0 ท31102 ภาษาไทย

1.0 ท32101 ภาษาไทย

1.0 ท32102 ภาษาไทย

1.0 ท33101 ภาษาไทย

1.0 ท33102 ภาษาไทย

1.0

ค31103 คณิตศาสตร

1.0 ค31104 คณิตศาสตร

1.0 ค32103 คณิตศาสตร

1.5 ค32104 คณิตศาสตร

1.5 ค33101 คณิตศาสตร

1.0 อ33102 ภาษาอังกฤษ

1.0

อ31101 ภาษาอังกฤษ

1.0 อ31102 ภาษาอังกฤษ

1.0 อ32101 ภาษาอังกฤษ

1.0 อ32102 ภาษาอังกฤษ

1.0 อ33101 ภาษาอังกฤษ

1.0 ว30122 เคมีพื้นฐาน

1.5

ว30142 ชีววิทยาพื้นฐาน

2.0 ว30181 วิทยาการคํานวณ

1.0 ว30182 การออกแบบเทคโนโลยี

1.0 ว30162 ธรณีวิทยาพื้นฐาน

1.0 ว30163 ดาราศาสตรพื้นฐาน

1.0 ว30102 ฟ1สิกสพื้นฐาน

2.0

ส31101 หน2าที่พลเมือง

1.0 ส31102 พระพุทธศาสนา

1.0 ส32103 ภูมิศาสตร

1.0 ส32102 เศรษฐศาสตร

1.0 ส33101 สังคมศึกษา

1.0 ส33102 สังคมศึกษา

1.0

ศ31101 นาฎศิลป9

0.5 ศ32101 ทัศนศิลป9

0.5 ศ32103 ทัศนศิลป9

0.5 ส30101 ประวัติศาสตรไทย 1

1.0 ส30102 ประวัติศาสตรไทย 2

1.0

พ30101 สุขศึกษาและพลศึกษา

0.5 พ30102 สุขศึกษาและพลศึกษา

0.5 ง30102 การงานอาชีพ

0.5 พ30103 สุขศึกษาและพลศึกษา

0.5 ศ33102 ดนตรี

0.5

ง30101 การงานอาชีพ

0.5

พ30104 สุขศึกษาและพลศึกษา

0.5

ง30103 การงานอาชีพ

0.5

วิชาเพิ่มเติม 15 ชั่วโมง

12.5 วิชาเพิ่มเติม 15 ชั่วโมง

12.5 วิชาเพิ่มเติม 13 ชั่วโมง

12.0 วิชาเพิ่มเติม 13 ชั่วโมง

12.5 วิชาเพิ่มเติม 13 ชั่วโมง

12.5 วิชาเพิ่มเติม 13 ชั่วโมง

8.0

ค31215 คณิตศาสตรเพิ่มเติม

2.0 ค31216 คณิตศาสตรเพิ่มเติม

2.0 ค32215 คณิตศาสตรเพิ่มเติม

1.5 ค32216 คณิตศาสตรเพิ่มเติม

1.5 ค33215 คณิตศาสตรเพิ่มเติม

1.5 ค33216 คณิตศาสตรเพิ่มเติม

1.5

ค31211 เสริมประสบการณคณิตศาสตร 1 0.5 ค31212 เสริมประสบการณคณิตศาสตร 2 0.5 ค32211 เสริมประสบการณคณิตศาสตร 3 0.5 ค32212 เสริมประสบการณคณิตศาสตร 4 0.5 ค33211 เสริมประสบการณคณิตศาสตร 5 0.5 ค33212 เสริมประสบการณคณิตศาสตร 6 0.5
ว31206 ฟ1สิกส 1

2.0 ว31207 ฟ1สิกส 2

2.0 ค30291 คณิตศาสตร พสวท. 1

0.5 ค30292 คณิตศาสตร พสวท. 2

0.5 ว33210 ฟ1สิกส 5

2.0 ว33250 ชีววิทยา 5

ว31226 เคมี 1

1.5 ว31227 เคมี 2

1.5 ว32208 ฟ1สิกส 3

2.0 ว32209 ฟ1สิกส 4

2.0 ว33230 เคมี 5

1.5 ว33212 เสริมประสบการณวิทยาศาสตร 6 1.0

ว30281 เทคนิคปฎิบัติการ 1

1.0 ว31246 ชีววิทยา 1

1.5 ว32228 เคมี 3

1.5 ว32229 เคมี 4

1.5 ว33249 ชีววิทยา 4

2.0 ว30266 ดาราศาสตรเพิ่มเติม

1.0

1.0 ว32247 ชีววิทยา 2

2.0 ว32248 ชีววิทยา 3

1.5 ว30291 โครงงานวิทยาศาสตร 2

1.0 ว30287 การออกแบบและการนําเสนอ

1.0

1.0 ว30290 โครงงานวิทยาศาสตร 1

1.0 ว33211 เสริมประสบการณวิทยาศาสตร 5 1.0 อ33202 ภาษาอังกฤษอ?าน-เขียน

ว31211 เสริมประสบการณวิทยาศาสตร 1 1.0 ว30282 เทคนิคปฎิบัติการ 2
ว30264 ธรณีวิทยาเพิ่มเติม

1.0 ว31212 เสริมประสบการณวิทยาศาสตร 2 1.0 ว30292 ระเบียบวิธีวิจัย

ว30284 การสร2างเว็บเพจ Web Application 1.0 I31202 การสื่อสารและการนําเสนอ(Is2) 1.0 ว32211 เสริมประสบการณวิทยาศาสตร 3 1.0 ว32212 เสริมประสบการณวิทยาศาสตร 4 1.0 ว30265 อุตุนิยมวิทยาเพิ่มเติม

0.5

I31201 การศึกษาค2นคว2าฯ (IS1)

1.0 อ31224 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2

1.0 อ32223 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 3

1.0 ว30285 ระบบเครือข?าย

1.0 ว30286 โครงงานคอมพิวเตอร

1.0

อ31223 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1

1.0 ส30231 หน2าที่พลเมือง 1

0.5 ส30232 หน2าที่พลเมือง 2

0.5 อ32224 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 4

1.0 อ33201 ภาษาอังกฤษอ?าน-เขียน

1.0

0.5

0.5

0.5 ส30233 หน2าที่พลเมือง 3

0.5 ส30234 หน2าที่พลเมือง 4

0.5

-

ภาษาต?างประเทศที่ 2

-

ภาษาต?างประเทศที่ 2

-

ภาษาต?างประเทศที่ 2

วิชากิจกรรม 3 ชั่วโมง

วิชากิจกรรม 3 ชั่วโมง

วิชากิจกรรม 3 ชั่วโมง

ภาษาต?างประเทศที่ 2

วิชากิจกรรม 3 ชั่วโมง

วิชากิจกรรม 3 ชั่วโมง

วิชากิจกรรม 3 ชั่วโมง

แนะแนว

แนะแนว

แนะแนว

แนะแนว

แนะแนว

ลูกเสือ

ลูกเสือ

ลูกเสือ

ลูกเสือ

ลูกเสือ

ลูกเสือ

ชุมนุม

ชุมนุม

ชุมนุม

ชุมนุม

ชุมนุม

ชุมนุม

40 รวมชั่วโมงต-อสัปดาห

41 รวมชั่วโมงต-อสัปดาห

40 รวมชั่วโมงต-อสัปดาห

1.0

0.5

แนะแนว

รวมชั่วโมงต-อสัปดาห

2.0

41 รวมชั่วโมงต-อสัปดาห

41 รวมชั่วโมงต-อสัปดาห

37

โรงเรียนสุรวิทยาคาร จังหวัดสุรินทร
โครงสรางเวลาเรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4 - ม.6) ป(การศึกษา 2561 - 2563
ชั้นมัธยมศึกษาปTที่ 4
ชั้นมัธยมศึกษาปTที่ 5
ภาคเรียนที่ 1
ภาคเรียนที่ 2
ภาคเรียนที่ 1
ภาคเรียนที่ 2
รหัส

ชื่อวิชา

วิชาพื้นฐาน 12 ชั่วโมง
ท31101 ภาษาไทย

หน รหัส

ชื่อวิชา

หน รหัส

ชื่อวิชา

หน รหัส

ชื่อวิชา

กลุ-มหองเรียนพิเศษทางภาษา IEP (หอง 3)
ชั้นมัธยมศึกษาปTที่ 6
ภาคเรียนที่ 1
ภาคเรียนที่ 2
หน รหัส

ชื่อวิชา

หน รหัส

ชื่อวิชา

หน

7.0 วิชาพื้นฐาน 13 ชั่วโมง
1.0 ท31102 ภาษาไทย
1.0 ค31104 คณิตศาสตร

8.0 วิชาพื้นฐาน 12 ชั่วโมง
1.0 ท32101 ภาษาไทย
1.0 ค32103 คณิตศาสตร

8.0 วิชาพื้นฐาน 13 ชั่วโมง
1.0 ท32102 ภาษาไทย
1.5 ค32104 คณิตศาสตร

7.0 วิชาพื้นฐาน 12 ชั่วโมง
1.0 ท33101 ภาษาไทย
1.5 ค33101 คณิตศาสตร

6.5 วิชาพื้นฐาน 19 ชั่วโมง
1.0 ท33102 ภาษาไทย
1.0 ส33102 สังคมศึกษา

4.5
1.0

1.5 ว30181 วิทยาการคํานวณ
1.0 ว30142 ชีววิทยาพื้นฐาน
0.5 ส31102 พระพุทธศาสนา

1.0 ว30182 การออกแบบเทคโนโลยี
2.0 ว30102 ฟ1สิกสพื้นฐาน
1.0 ส32103 ภูมิศาสตร

1.0 ว30162 ธรณีวิทยาพื้นฐาน
2.0 ส32102 เศรษฐศาสตร

1.0 ว30163 ดาราศาสตรพื้นฐาน
1.0 ส33101 สังคมศึกษา

1.0 ส30102 ประวัติศาสตรไทย 2
1.0 ง30103 การงานอาชีพ

1.0
0.5

0.5 พ30103 สุขศึกษาและพลศึกษา
0.5 อ32103 English 3

0.5 ส30101 ประวัติศาสตรไทย 1
0.5 ศ33102 ดนตรี

1.0 อ33104 English 6
0.5

1.0

0.5 พ30102 สุขศึกษาและพลศึกษา
0.5 ศ31102 ทัศนศิลป9

1.0 พ30104 สุขศึกษาและพลศึกษา
0.5 ศ32101 ทัศนศิลป9
1.0 ง30102 การงานอาชีพ

1.0

1.0 อ31104 English 2

1.0

0.5 อ33103 English 5
1.0

วิชาเพิ่มเติม 15 ชั่วโมง

11.5 วิชาเพิ่มเติม 15 ชั่วโมง

11.0 วิชาเพิ่มเติม 13 ชั่วโมง

10.5 วิชาเพิ่มเติม 13 ชั่วโมง

11.5 วิชาเพิ่มเติม 13 ชั่วโมง

11.5 วิชาเพิ่มเติม 13 ชั่วโมง

13.5

ค31205 คณิตศาสตรเพิ่มเติม

1.0 ค31206 คณิตศาสตรเพิ่มเติม

1.0 ค32205 คณิตศาสตรเพิ่มเติม

1.0 ค32206 คณิตศาสตรเพิ่มเติม

1.0 ค33205 คณิตศาสตรเพิ่มเติม

1.0 ค33206 คณิตศาสตรเพิ่มเติม

1.0

อ31212 Reading and Writing 1

2.0 อ31213 Reading and Writing 2

2.0 อ32212 Reading and Writing 3

2.0 อ32213 Reading and Writing 4

2.0 อ33212 Reading and Writing 5

2.0 อ33213 Reading and Writing 6

2.0

อ31214 English for Communication 1

2.0 อ31215 English for Communication 2

2.0 อ32214 English for Communication 3

2.0 อ32215 English for Communication 4

2.0 อ33214 English for Communication 5

2.0 อ33215 English for Communication 6

2.0

อ31216 Grammar 1

2.0 อ31217 Grammar 2

2.0 อ32216 Grammar 3

2.0 อ32217 Grammar 4

2.0 อ33216 Grammar 5

2.0 อ33217 Grammar 6

2.0

อ31218 Introduction to Translation 1 1.0 อ31219 Introduction to Translation 2 1.0 อ32218 Project work 1

1.0 อ32219 Project work 2

1.0 อ33218 Project work 3

1.0 อ32219 Project work 4

1.0

ว31281 Health Science 1

1.0 ว31282 Health Science 2

1.0 ว32282 Health Science 4

1.0 ว33281 Health Science 5

1.0 ว30287 การออกแบบและการนําเสนอ

1.0

ว31288 คอมพิวเตอรกราฟฟ1ค

1.0 I31202 การสื่อสารและการนําเสนอ(Is2) 1.0

1.0 ว30289 มัลติมีเดีย

1.0 ว30286 โครงงานคอมพิวเตอร

1.0 ว30241 เสริมชีววิทยา

1.0

I31201 การศึกษาค2นคว2าฯ (IS1)

1.0

0.5

1.0

1.0 ว30221 เสริมเคมี

1.0

ค31103 คณิตศาสตร
ว30122 เคมีพื้นฐาน
ส31101 หน2าที่พลเมือง
พ30101 สุขศึกษาและพลศึกษา
ศ31101 นาฎศิลป9
ง30101 การงานอาชีพ
อ31103 English 1

-

การงานอาชีพ 1 วิชา(เลือก)

-

การงานอาชีพ 1 วิชา(เลือก)

0.5 ส30231 หน2าที่พลเมือง 1

อ32104 English 4

1.0 ว32281 Health Science 3
-

การงานอาชีพ 1 วิชา(เลือก)

0.5 ส30232 หน2าที่พลเมือง 2
0.5

-

การงานอาชีพ 1 วิชา(เลือก)

ส30233 หน2าที่พลเมือง 3

-

การงานอาชีพ 1 วิชา(เลือก)

0.5 ส30234 หน2าที่พลเมือง 4

0.5 ว30212 เสริมฟ1สิกส
-

การงานอาชีพ 1 วิชา(เลือก)

พ33201 พลศึกษา
วิชากิจกรรม 3 ชั่วโมง

วิชากิจกรรม 3 ชั่วโมง

วิชากิจกรรม 3 ชั่วโมง

วิชากิจกรรม 3 ชั่วโมง

วิชากิจกรรม 3 ชั่วโมง

แนะแนว

แนะแนว

แนะแนว

แนะแนว

แนะแนว

ลูกเสือ

ลูกเสือ

ลูกเสือ

ลูกเสือ

ลูกเสือ

ลูกเสือ

ชุมนุม

ชุมนุม

ชุมนุม

ชุมนุม

ชุมนุม

ชุมนุม

40 รวมชั่วโมงต-อสัปดาห

41 รวมชั่วโมงต-อสัปดาห

40 รวมชั่วโมงต-อสัปดาห

40 รวมชั่วโมงต-อสัปดาห

1.0
1.0
0.5

วิชากิจกรรม 3 ชั่วโมง

แนะแนว

รวมชั่วโมงต-อสัปดาห

1.0

39 รวมชั่วโมงต-อสัปดาห

39

โรงเรียนสุรวิทยาคาร จังหวัดสุรินทร
โครงสรางเวลาเรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4 - ม.6) ป(การศึกษา 2561 - 2563
ชั้นมัธยมศึกษาปTที่ 4
ชั้นมัธยมศึกษาปTที่ 5
ภาคเรียนที่ 1
ภาคเรียนที่ 2
ภาคเรียนที่ 1
ภาคเรียนที่ 2
รหัส

ชื่อวิชา

หน รหัส

ชื่อวิชา

วิชาพื้นฐาน 12 ชั่วโมง
ท31101 ภาษาไทย
ค31103 คณิตศาสตร
ว30142 ชีววิทยาพื้นฐาน
ส31101 หน2าที่พลเมือง
พ30101 สุขศึกษาและพลศึกษา
ศ31101 นาฎศิลป9
อ31101 ภาษาอังกฤษ

7.0
1.0
1.0
2.0
1.0
0.5
0.5
1.0

วิชาพื้นฐาน 13 ชั่วโมง
ท31102 ภาษาไทย
ค31104 คณิตศาสตร
ว30181 วิทยาการคํานวณ
ส31102 พระพุทธศาสนา
พ30102 สุขศึกษาและพลศึกษา
ง30101 การงานอาชีพ
อ31102 ภาษาอังกฤษ

วิชาเพิ่มเติม 15 ชั่วโมง
ค31213 คณิตศาสตรเพิ่มเติม

11.5 วิชาเพิ่มเติม 15 ชั่วโมง
2.0 ค31214 คณิตศาสตรเพิ่มเติม

อ31201 ภาษาอังกฤษอ?าน-เขียน
ว31206 ฟ1สิกส 1

1.0 อ31202 ภาษาอังกฤษอ?าน-เขียน
2.0 ว31207 ฟ1สิกส 2

เคมี 1
ธรณีวิทยาเพิ่มเติม

1.5 ว31227 เคมี 2
1.0 ว31246 ชีววิทยา 1
การสร2างเว็บเพจ Web Application 1.0 ว30265 อุตนุ ิยมวิทยาเพิ่มเติม

หน รหัส
6.0
1.0
1.0
1.0
1.0
0.5
0.5
1.0

ชื่อวิชา

วิชาพื้นฐาน 12 ชั่วโมง
ท32101 ภาษาไทย
ค32103 คณิตศาสตร
ว30182 การออกแบบเทคโนโลยี
ส32103 ภูมิศาสตร
พ30103 สุขศึกษาและพลศึกษา
ศ32101 ทัศนศิลป9
อ32101 ภาษาอังกฤษ

หน รหัส

ชื่อวิชา

กลุ-ม วิทย - คณิตฯ (หอง 4 -10)
ชั้นมัธยมศึกษาปTที่ 6
ภาคเรียนที่ 1
ภาคเรียนที่ 2
หน รหัส

ชื่อวิชา

หน รหัส

ชื่อวิชา

หน

6.5 วิชาพื้นฐาน 13 ชั่วโมง
1.0 ท32102 ภาษาไทย
1.5 ค32104 คณิตศาสตร
1.0 ว30162 ธรณีวิทยาพื้นฐาน
1.0 ส32102 เศรษฐศาสตร
0.5 ศ32103 ทัศนศิลป9
0.5 ง30102 การงานอาชีพ
1.0 อ32102 ภาษาอังกฤษ

6.5 วิชาพื้นฐาน 12 ชั่วโมง
1.0 ท33101 ภาษาไทย
1.5 ค33101 คณิตศาสตร
1.0 ว30163 ดาราศาสตรพื้นฐาน
1.0 ส33101 สังคมศึกษา
0.5 ส30101 ประวัติศาสตรไทย 1
0.5 พ30104 สุขศึกษาและพลศึกษา
1.0 ศ33102 ดนตรี
อ33101 ภาษาอังกฤษ

7.0 วิชาพื้นฐาน 19 ชั่วโมง
1.0 ท33102 ภาษาไทย
1.0 ว30102 ฟ1สิกสพื้นฐาน
1.0 ว30122 เคมีพื้นฐาน
1.0 ส33102 สังคมศึกษา
1.0 ส30102 ประวัติศาสตรไทย 1
0.5 ง30103 การงานอาชีพ
0.5 อ33102 ภาษาอังกฤษ
1.0

8.0
1.0

13.0 วิชาเพิ่มเติม 13 ชั่วโมง
2.0 ค32213 คณิตศาสตรเพิ่มเติม

11.5 วิชาเพิ่มเติม 13 ชั่วโมง
1.5 ค32214 คณิตศาสตรเพิ่มเติม

11.5 วิชาเพิ่มเติม 13 ชั่วโมง
1.5 ค33213 คณิตศาสตรเพิ่มเติม

12.0 วิชาเพิ่มเติม 13 ชั่วโมง
2.0 ค33214 คณิตศาสตรเพิ่มเติม

10.5
2.0

1.0 อ32201 ภาษาอังกฤษอ?าน-เขียน
2.0 ว32208 ฟ1สิกส 3

1.0 อ32202 ภาษาอังกฤษอ?าน-เขียน
2.0 ว32209 ฟ1สิกส 4

1.0 อ33201 ภาษาอังกฤษอ?าน-เขียน
2.0 ว33210 ฟ1สิกส 5

1.0 อ33202 ภาษาอังกฤษอ?าน-เขียน
2.0 ว33250 ชีววิทยา 5

1.0
1.0

1.5 ว32228 เคมี 3
1.5 ว32247 ชีววิทยา 2
0.5
- ศิลปะ 1 รายวิชา (เลือก)

1.5 ว32229 เคมี 4
2.0 ว32248 ชีววิทยา 3
0.5 ว30285 ระบบเครือข?าย

1.5 ว33230 เคมี 5
1.5 ว33249 ชีววิทยา 4
1.0 ว30286 โครงงานคอมพิวเตอร

1.5 ว30290 โครงงานวิทยาศาสตร 1
2.0 ว30266 ดาราศาสตรเพิ่มเติม
1.0 ว30287 การออกแบบและการนําเสนอ

1.0
1.0
1.0

2.0
1.5
1.0
1.0
0.5
1.0

ว31226
ว30264
ว30284
I31201
อ31223

การศึกษาค2นคว2าฯ (IS1)
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1

1.0
- ศิลปะ 1 รายวิชา (เลือก)
0.5 อ32223 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 3
1.0 I31202 การสื่อสารและการนําเสนอ(Is2) 1.0 ส30232 หน2าที่พลเมือง 2

1.0
- ศิลปะ 1 รายวิชา (เลือก)
0.5 อ32224 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 4

0.5 อ33225 เสริมภาษาอังกฤษ
1.0 ส30234 หน2าที่พลเมือง 4

1.0
- ศิลปะ 1 รายวิชา (เลือก)
0.5 อ33226 เสริมภาษาอังกฤษ

0.5
1.0

-

ภาษาต?างประเทศที่ 2
การงานอาชีพ 1 วิชา(เลือก)

0.5 อ31224 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2
0.5 ส30231 หน2าที่พลเมือง 1
- ภาษาต?างประเทศที่ 2

0.5 ส30233 หน2าที่พลเมือง 3
0.5
- ภาษาต?างประเทศที่ 2
0.5
- การงานอาชีพ 1 วิชา(เลือก)

0.5 ท33202 เสริมทักษะภาษาไทย 1
0.5
- การงานอาชีพ 1 วิชา(เลือก)
0.5

0.5 ส33203 เสริมสังคมศึกษา 1
0.5 ท33203 เสริมทักษะภาษาไทย 2
- การงานอาชีพ 1 วิชา(เลือก)

1.0
0.5
0.5

พ30201 พลศึกษา
การงานอาชีพ 1 วิชา(เลือก)
วิชากิจกรรม 3 ชั่วโมง
แนะแนว
ลูกเสือ
ชุมนุม
รวมชั่วโมงต-อสัปดาห

วิชากิจกรรม 3 ชั่วโมง
แนะแนว
ลูกเสือ
ชุมนุม
40 รวมชั่วโมงต-อสัปดาห

1.0
- ภาษาต?างประเทศที่ 2
0.5 พ30202 พลศึกษา
0.5
- การงานอาชีพ 1 วิชา(เลือก)
0.5
0.5
วิชากิจกรรม 3 ชั่วโมง
แนะแนว
ลูกเสือ
ชุมนุม
41 รวมชั่วโมงต-อสัปดาห

วิชากิจกรรม 3 ชั่วโมง
แนะแนว
ลูกเสือ
ชุมนุม
39 รวมชั่วโมงต-อสัปดาห

วิชากิจกรรม 3 ชั่วโมง
แนะแนว
ลูกเสือ
ชุมนุม
39 รวมชั่วโมงต-อสัปดาห

วิชากิจกรรม 3 ชั่วโมง
แนะแนว
ลูกเสือ
ชุมนุม
41 รวมชั่วโมงต-อสัปดาห

40

โรงเรียนสุรวิทยาคาร จังหวัดสุรินทร
โครงสรางเวลาเรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4 - ม.6) ป(การศึกษา 2561 - 2563
ชั้นมัธยมศึกษาปTที่ 4
ชั้นมัธยมศึกษาปTที่ 5
ภาคเรียนที่ 1
ภาคเรียนที่ 2
ภาคเรียนที่ 1
ภาคเรียนที่ 2
รหัส

ชื่อวิชา

หน รหัส

วิชาพื้นฐาน 12 ชั่วโมง
ท31101 ภาษาไทย
ค31103 คณิตศาสตร
ส31101 หน2าที่พลเมือง

6.5
1.0
1.0
1.0

ว30122
พ30101
ศ31101
อ31101

1.5
0.5
0.5
1.0

เคมีพื้นฐาน
สุขศึกษาและพลศึกษา
นาฎศิลป9
ภาษาอังกฤษ

ชื่อวิชา

วิชาพื้นฐาน 13 ชั่วโมง
ท31102 ภาษาไทย
ค31104 คณิตศาสตร
ส31102 พระพุทธศาสนา
ส30101 ประวัติศาสตรไทย 1
ว30181 วิทยาการคํานวณ
ว30142 ชีววิทยาพื้นฐาน
พ30102 สุขศึกษาและพลศึกษา
ง30101 การงานอาชีพ
อ31102 ภาษาอังกฤษ

หน รหัส

ชื่อวิชา

หน รหัส

ชื่อวิชา

กลุ-ม ศิลป> - คณิต (หอง 11-13)
ชั้นมัธยมศึกษาปTที่ 6
ภาคเรียนที่ 1
ภาคเรียนที่ 2
หน รหัส

ชื่อวิชา

หน รหัส

ชื่อวิชา

หน

9.0
1.0
1.0
1.0

วิชาพื้นฐาน 12 ชั่วโมง
ท32101 ภาษาไทย
ค32103 คณิตศาสตร
ส32103 ภูมิศาสตร
1.0 ว30182 การออกแบบเทคโนโลยี
1.0 ว30102 ฟ1สิกสพื้นฐาน
2.0 พ30103 สุขศึกษาและพลศึกษา
0.5 ศ32101 ทัศนศิลป9
0.5 อ32101 ภาษาอังกฤษ
1.0

8.5 วิชาพื้นฐาน 13 ชั่วโมง
1.0 ท32102 ภาษาไทย
1.5 ค32104 คณิตศาสตร
1.0 ส32102 เศรษฐศาสตร
1.0 ว30162 ธรณีพื้นฐาน
2.0 พ30104 สุขศึกษาและพลศึกษา
0.5 ง30102 การงานอาชีพ
0.5 อ32102 ภาษาอังกฤษ
1.0

6.5 วิชาพื้นฐาน 12 ชั่วโมง
1.0 ท33101 ภาษาไทย
1.5 ค33101 คณิตศาสตร
1.0 ส33101 สังคมศึกษา
1.0 ส30102 ประวัติศาสตรไทย 2
0.5 ว30163 ดาราศาสตรพื้นฐาน
0.5 ศ33102 ดนตรี
1.0 อ33101 ภาษาอังกฤษ

6.5 วิชาพื้นฐาน 19 ชั่วโมง
1.0 ท33102 ภาษาไทย
1.0 ส33102 สังคมศึกษา
1.0 ศ33103 ดนตรี
1.0 ง30103 การงานอาชีพ
1.0 อ33102 ภาษาอังกฤษ
0.5
1.0

4.0
1.0
1.0
0.5
0.5
1.0

วิชาเพิ่มเติม 15 ชั่วโมง

10.0 วิชาเพิ่มเติม 15 ชั่วโมง

9.5 วิชาเพิ่มเติม 13 ชั่วโมง

9.5 วิชาเพิ่มเติม 13 ชั่วโมง

11.0 วิชาเพิ่มเติม 13 ชั่วโมง

10.5 วิชาเพิ่มเติม 13 ชั่วโมง

13.0

ค31217 คณิตศาสตรเพิ่มเติม
อ31201 ภาษาอังกฤษอ?าน-เขียน

2.0 ค31218 คณิตศาสตรเพิ่มเติม
1.0 อ31202 ภาษาอังกฤษอ?าน-เขียน

2.0 ค32217 คณิตศาสตรเพิ่มเติม
1.0 อ32201 ภาษาอังกฤษอ?าน-เขียน

1.5 ค32218 คณิตศาสตรเพิ่มเติม
1.0 อ32202 ภาษาอังกฤษอ?าน-เขียน

1.5 ค33217 คณิตศาสตรเพิ่มเติม
1.0 อ33201 ภาษาอังกฤษอ?าน-เขียน

2.0 ค33218 คณิตศาสตรเพิ่มเติม
1.0 อ33202 ภาษาอังกฤษอ?าน-เขียน

2.0
1.0

อ31223 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1
- การงานอาชีพ 1 วิชา (เลือก)
- ศิลปะ 1 รายวิชา(เลือก)

1.0 อ31224 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2
1.0
- การงานอาชีพ 1 วิชา (เลือก)
1.0
- ศิลปะ 1 รายวิชา(เลือก)

1.0 อ32223 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 3
1.0
- การงานอาชีพ 1 วิชา (เลือก)
1.0
- ศิลปะ 1 รายวิชา(เลือก)

1.0 อ32224 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 4
1.0
- การงานอาชีพ 1 วิชา (เลือก)
1.0
- ศิลปะ 1 รายวิชา(เลือก)

1.0
- การงานอาชีพ 1 วิชา (เลือก)
1.5
- ศิลปะ 1 รายวิชา(เลือก)
1.0 ว30286 โครงงานคอมพิวเตอร

1.5
- การงานอาชีพ 1 วิชา (เลือก)
1.0
- ศิลปะ 1 รายวิชา(เลือก)
1.0 ว30287 การออกแบบและการนําเสนอ

1.5
1.0
1.0

I31201 การศึกษาค2นคว2าฯ (IS1)
ว30288 คอมพิวเตอรกราฟฟ1ค

1.0 I31202 การสื่อสารและการนําเสนอ(Is2) 1.0 ว32281 สีสันมัดย2อม
1.0 พ30201 พลศึกษา
0.5 พ30207 พลศึกษา

1.0 ว30289 มัลติมีเดีย
1.0 พ30209 พลศึกษา
1.0 ว32282 ไฟฟfาและเครื่องอํานวยความสะดวก 1.0
- ภาษาต?างประเทศที่ 2

1.0 พ30210 พลศึกษา
0.5 ว30241 เสริมชีววิทยา

1.0
1.0

- ภาษาต?างประเทศที่ 2
ส31201 อาเซียนศึกษา
ส31202 กฎหมาย 1

0.5
- ภาษาต?างประเทศที่ 2
1.0 ส30231 หน2าที่พลเมือง 1
0.5 ส31203 กฎหมาย 2

0.5 พ30208 พลศึกษา
0.5
- ภาษาต?างประเทศที่ 2
1.0 ส30233 หน2าที่พลเมือง 3

1.0 ว30221 เสริมเคมี
0.5 ว30212 เสริมฟ1สิกส
1.0
- ภาษาต?างประเทศที่ 2

1.0
1.0
0.5

อ33204 ภาษาอังกฤษฟgง-พูด 6
ส33203 เสริมสังคมศึกษา

1.0
1.0

0.5
- ภาษาต?างประเทศที่ 2
0.5 ส30232 หน2าที่พลเมือง 2
1.0 ส32201 ภัยพิบัติ

ส32202 เศรษฐกิจพอเพียง

วิชากิจกรรม 3 ชั่วโมง
แนะแนว
ลูกเสือ
ชุมนุม
รวมชั่วโมงต-อสัปดาห

วิชากิจกรรม 3 ชั่วโมง
แนะแนว
ลูกเสือ
ชุมนุม
36 รวมชั่วโมงต-อสัปดาห

วิชากิจกรรม 3 ชั่วโมง
แนะแนว
ลูกเสือ
ชุมนุม
40 รวมชั่วโมงต-อสัปดาห

วิชากิจกรรม 3 ชั่วโมง
แนะแนว
ลูกเสือ
ชุมนุม
39 รวมชั่วโมงต-อสัปดาห

1.0 อ33203 ภาษาอังกฤษฟgง-พูด 5
0.5 ส30234 หน2าที่พลเมือง 4
0.5 ท33204 รอบรูภ2 าษาไทย
1.0

วิชากิจกรรม 3 ชั่วโมง
แนะแนว
ลูกเสือ
ชุมนุม
38 รวมชั่วโมงต-อสัปดาห

วิชากิจกรรม 3 ชั่วโมง
แนะแนว
ลูกเสือ
ชุมนุม
37 รวมชั่วโมงต-อสัปดาห

37

โรงเรียนสุรวิทยาคาร จังหวัดสุรินทร
โครงสรางเวลาเรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4 - ม.6) ป(การศึกษา 2561 - 2563
ชั้นมัธยมศึกษาปTที่ 4
ชั้นมัธยมศึกษาปTที่ 5
ภาคเรียนที่ 1
ภาคเรียนที่ 2
ภาคเรียนที่ 1
ภาคเรียนที่ 2
รหัส

ชื่อวิชา

วิชาพื้นฐาน 12 ชั่วโมง
ท31101 ภาษาไทย
ค31103 คณิตศาสตร

หน รหัส

ชื่อวิชา

หน รหัส

6.5 วิชาพื้นฐาน 13 ชั่วโมง
1.0 ท31102 ภาษาไทย
1.0 ค31104 คณิตศาสตร
1.5 ว30181 วิทยาการคํานวณ
1.0 ว30142 ชีววิทยาพื้นฐาน
0.5 ส31102 พระพุทธศาสนา
0.5 ส30101 ประวัติศาสตรไทย 1
1.0 พ30102 สุขศึกษาและพลศึกษา
อ31102 ภาษาอังกฤษ
ง30101 การงานอาชีพ

9.0
1.0
1.0
1.0
2.0
1.0

วิชาเพิ่มเติม 15 ชั่วโมง

10.0 วิชาเพิ่มเติม 15 ชั่วโมง

ค31219 คณิตศาสตรเพิ่มเติม
อ31201 ภาษาอังกฤษอ?าน-เขียน

ชื่อวิชา

ชื่อวิชา

หน รหัส

ชื่อวิชา

หน รหัส

ชื่อวิชา

หน

8.5 วิชาพื้นฐาน 13 ชั่วโมง
1.0 ท32102 ภาษาไทย
1.5 ค32104 คณิตศาสตร
1.0 ว30162 ธรณีวิทยาพื้นฐาน
2.0 ส32102 เศรษฐศาสตร
1.0 พ30104 สุขศึกษาและพลศึกษา
0.5 อ32102 ภาษาอังกฤษ
0.5 ง30102 การงานอาชีพ
1.0

6.5 วิชาพื้นฐาน 12 ชั่วโมง
1.0 ท33101 ภาษาไทย
1.5 ค33101 คณิตศาสตร
1.0 ว30163 ดาราศาสตรพื้นฐาน
1.0 ส33101 สังคมศึกษา
0.5 ส30102 ประวัติศาสตรไทย 2
1.0 ศ33102 ดนตรี
0.5 อ33101 ภาษาอังกฤษ

6.5 วิชาพื้นฐาน 19 ชั่วโมง
1.0 ท33102 ภาษาไทย
1.0 ส33102 สังคมศึกษา
1.0 ศ33103 ดนตรี
1.0 อ33102 ภาษาอังกฤษ
1.0 ง30103 การงานอาชีพ
0.5
1.0

4.0
1.0

9.5 วิชาเพิ่มเติม 13 ชั่วโมง

9.5 วิชาเพิ่มเติม 13 ชั่วโมง

11.0 วิชาเพิ่มเติม 13 ชั่วโมง

10.5 วิชาเพิ่มเติม 13 ชั่วโมง

14.0

1.0 ค31220 คณิตศาสตรเพิ่มเติม
1.0 อ31202 ภาษาอังกฤษอ?าน-เขียน

1.0 ค32219 คณิตศาสตรเพิ่มเติม
1.0 อ32201 ภาษาอังกฤษอ?าน-เขียน

1.0 ค32220 คณิตศาสตรเพิ่มเติม
1.0 อ32202 ภาษาอังกฤษอ?าน-เขียน

1.0 ค33219 คณิตศาสตรเพิ่มเติม
1.0 อ33201 ภาษาอังกฤษอ?าน-เขียน

1.0 ค33220 คณิตศาสตรเพิ่มเติม
1.0 อ33202 ภาษาอังกฤษอ?าน-เขียน

1.0
1.0

อ31223 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1
- สายภาษา
- การงานอาชีพ 1 วิชา (เลือก)

1.0 อ31224 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2
3.0
- สายภาษา
0.5
- การงานอาชีพ 1 วิชา (เลือก)

1.0 อ32223 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 3
3.0
- สายภาษา
0.5
- การงานอาชีพ 1 วิชา (เลือก)

1.0 อ32224 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 4
3.0
- สายภาษา
0.5
- การงานอาชีพ 1 วิชา (เลือก)

1.0 อ33208 เสริมภาษาอังกฤษศิลป9 1
3.0
- สายภาษา
0.5
- การงานอาชีพ 1 วิชา (เลือก)

1.5 อ33210 เสริมภาษาอังกฤษศิลป9 2
3.0
- สายภาษา
1.0
- การงานอาชีพ 1 วิชา (เลือก)

1.5
3.0
1.0

พ30201 พลศึกษา
I31201 การศึกษาค2นคว2าฯ (IS1)

0.5 พ30202 พลศึกษา
0.5 พ30207 พลศึกษา
1.0 I31202 การสื่อสารและการนําเสนอ(Is2) 1.0
- ศิลปะ 1 รายวิชา (เลือก)

1.0 พ30208 พลศึกษา
0.5
- ศิลปะ 1 รายวิชา (เลือก)

1.0 พ30209 พลศึกษา
1.0
- ศิลปะ 1 รายวิชา (เลือก)

1.0 ว30241 เสริมชีววิทยา
0.5 ว30221 เสริมเคมี

1.0
1.0

- ศิลปะ 1 รายวิชา (เลือก)
ว30288 คอมพิวเตอรกราฟฟ1ค
ส31204 สัมมนาอาเซียน

0.5
- ศิลปะ 1 รายวิชา (เลือก)
1.0 ส31202 กฎหมาย 1
0.5 ส30231 หน2าที่พลเมือง 1

1.0 ว30289 มัลติมีเดีย
1.0 ว30286 โครงงานคอมพิวเตอร
0.5 ว32282 ไฟฟfาและเครื่องอํานวยความสะดวก 1.0 ส30234 หน2าที่พลเมือง 4
ส30233 หน2าที่พลเมือง 3
0.5

1.0 ว30212 เสริมฟ1สิกส
0.5 พ30210 พลศึกษา
ท33204 รอบรู2ภาษาไทย

1.0
1.0
1.0

ว30122
ส31101
พ30101
ศ31101
อ31101

เคมีพื้นฐาน
หน2าที่พลเมือง
สุขศึกษาและพลศึกษา
นาฎศิลป9
ภาษาอังกฤษ

วิชาพื้นฐาน 12 ชั่วโมง
ท32101 ภาษาไทย
ค32103 คณิตศาสตร
ว30182 การออกแบบเทคโนโลยี

หน รหัส

กลุ-ม ศิลป> - ภาษา (หอง 14-16)
ชั้นมัธยมศึกษาปTที่ 6
ภาคเรียนที่ 1
ภาคเรียนที่ 2

ว30102
ส32103
1.0 พ30103
0.5 ศ32101
1.0 อ32101
0.5

ฟ1สิกสพื้นฐาน
ภูมิศาสตร
สุขศึกษาและพลศึกษา
ทัศนศิลป9
ภาษาอังกฤษ

0.5 ว32281 สีสันมัดย2อม
0.5 ส30232 หน2าที่พลเมือง 2
0.5

- ศิลปะ 1 รายวิชา (เลือก)
ว30287 การออกแบบและการนําเสนอ
วิชากิจกรรม 3 ชั่วโมง
แนะแนว
ลูกเสือ
ชุมนุม
รวมชั่วโมงต-อสัปดาห

วิชากิจกรรม 3 ชั่วโมง
แนะแนว
ลูกเสือ
ชุมนุม
36 รวมชั่วโมงต-อสัปดาห

วิชากิจกรรม 3 ชั่วโมง
แนะแนว
ลูกเสือ
ชุมนุม
40 รวมชั่วโมงต-อสัปดาห

วิชากิจกรรม 3 ชั่วโมง
แนะแนว
ลูกเสือ
ชุมนุม
39 รวมชั่วโมงต-อสัปดาห

วิชากิจกรรม 3 ชั่วโมง
แนะแนว
ลูกเสือ
ชุมนุม
38 รวมชั่วโมงต-อสัปดาห

1.0
0.5
1.0
0.5

0.5
1.0

วิชากิจกรรม 3 ชั่วโมง
แนะแนว
ลูกเสือ
ชุมนุม
37 รวมชั่วโมงต-อสัปดาห

39

