โครงสร้ างหลักสู ตร โรงเรียนเลยอนุกูลวิทยา อาเภอเมือง จังหวัดเลย ตามหลักสู ตรแกนกลางการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน พุทธศักราช 2551 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ชั้น ม. 4 – 6 ปี การศึกษา 2553 – 2555 (ใช้2/2555)
-9ระดับชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4/6 (พิเศษวิทย์)
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 5/5 (พิเศษวิทย์)
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 6/4 (พิเศษวิทย์)
ภาคเรียนที่ 1
ภาคเรียนที่ 2
ภาคเรียนที่ 1
ภาคเรียนที่ 2
ภาคเรียนที่ 1
ภาคเรียนที่ 2
รหัสวิชา
รหัสวิชา
รายวิชา
นก. รหัสวิชา
รายวิชา
นก. รหัสวิชา
รายวิชา
นก. รหัสวิชา
รายวิชา
นก.
รายวิชา
นก. รหัสวิชา
รายวิชา
นก.
สาระพืน้ ฐาน
สาระพืน้ ฐาน
สาระพืน้ ฐาน
สาระพืน้ ฐาน
สาระพืน้ ฐาน
สาระพืน้ ฐาน
ท31101 ภาษาไทย 1
1.0 ท31102 ภาษาไทย 2
1.0 ท32101 ภาษาไทย 3
1.0 ท32102 ภาษาไทย 4
1.0
ท33101 ภาษาไทย 5
1.0 ท33102 ภาษาไทย 6
1.0
ค31101 คณิตศาสตร์ พฐ.1 1.0 ค31102 คณิตศาสตร์ พฐ.2
1.0 ค32101 คณิตศาสตร์ พฐ. 3
1.0 ค32102 คณิตศาสตร์ พฐ. 4
1.0
ค33101 คณิตศาสตร์ พฐ. 5 1.0 ค33102 คณิตศาสตร์ พฐ.6 1.0
ว31101 ฟิ สิกส์พ้นื ฐาน
1.5 ว31161 โลกดาราศาสตร์ฯ
1.5 ส32182 ภูมิศาสตร์ 2
0.5 ส32103 พระพุทธศาสนา
0.5
ส33144 เศรษฐศาสตร์ 4
0.5 ส33104 พระพุทธศาสนา 0.5
ว31121 เคมีพ้นื ฐาน
1.5 ส31122 หน้าที่พลเมือง 2
0.5 ส32162 ประวัติศาสตร์
0.5 พ32102 พลศึกษา 2
0.5
ส33163 ประวัติศาสตร์ 3
0.5 ส33164 ประวัติศาสตร์ 4
0.5
ว31141 ชีววิทยาพื้นฐาน
1.5 พ31102 พลศึกษา 1
0.5 พ32101 สุ ขศึกษา 2
0.5 ศ32102 ศิลปะ 4
0.5
พ33101 สุ ขศึกษา 3
0.5 พ33102 พลศึกษา 3
0.5
ส31143 เศรษฐศาสตร์ 3
0.5 ศ31102 ศิลปะ 2
0.5 ศ32101 ศิลปะ 3
0.5 อ32104 ภาษาอังกฤษ พฐ4
1.5
ศ33101 ศิลปะ 5
0.5 พ30213 บาสเกตบอล
1.0
ส31161 ประวัติศาสตร์ 1
0.5 อ31104 ภาษาอังกฤษ พฐ2
1.5 ง32103 การสร้างออกแบบเว็ปฯ 1.0
ง33103 การเขียนโปรแกรมฯ 1.0 ศ33102 ศิลปะ 6
0.5
รวม พฐ.
5.5
พ31101 สุ ขศึกษา 1
0.5
1.5
อ33103 ภาษาอังกฤษ พฐ5 1.5 อ33104 ภาษาอังกฤษ พฐ6 1.5
รวม พฐ.
6.5 อ32103 ภาษาอังกฤษ พฐ3
ศ31101 ศิลปะ 1
0.5
รวม พฐ.
6.5
สาระเพิ่มเติม
รวม พฐ
6.5
รวม พฐ
7.0
ง31103 เทคโนโลยีฯ
1.0
ค32204 คณิตฯเพิ่มเติม
2.0
สาระเพิ่มเติม
สาระเพิ่มเติม
อ31103 ภาษาอังกฤษ พฐ1
1.5
ค32203 คณิตฯเพิ่มเติม
2.0 ส30201 โครงงานคุณธรรม
0.5
ค33205 คณิตฯเพิ่มเติม
2.0
สาระเพิ่มเติม
สาระเพิ่มเติม
2.0 ว32203 ฟิ สิกส์ 3
2.0 ค30292 คณิตศาสตร์
0.5
ค30299 โครงงานคณิตฯ 2*
1.0 ว33261 โลกศึกษา
1.0
รวม พฐ.
11.0 ค31204 คณิตฯเพิ่มเติม
ค30291 คณิตศาสตร์
0.5 ว32222 เคมี 2
1.5 ค30298 โครงงานคณิตฯ 1*
1.0
ว33205 ฟิ สิกส์ 5
1.0 ง30243 คอมพิวเตอร์มลั ติมิเดีย 1.0
สาระเพิ่มเติม
ค31203 คณิตฯเพิ่มเติม
2.0 ว31202 ฟิ สิกส์ 2
2.0 ว32243 ชีววิทยา 3
1.0 ว32204 ฟิ สิกส์ 4
1.5
ว33224 เคมี 4
1.5 ส30221 เหตุการณ์ปัจจุบนั
1.0
ว31201 ฟิ สิกส์ 1
1.0 ว31221 เคมี 1
1.5 ว32283 ระเบียบวิธีวิจยั
1.0 ว32223 เคมี 3
1.5
ว33245 ชีววิทยา 5
1.0 อ33204 ภาษาอังกฤษปฏิบตั ิฯ 1.5
ว31281 เทคนิคปฏิบตั ิการ 1
1.0 ว31242 ชีววิทยา2
1.5 อ32203 การเขียนเชิงสร้างสรรค์ 1.5 ว32244 ชีววิทยา 4
1.0
ว33285 โครงงานวิทย์ 2*
1.0 ง30222 ไฟฟ้ าในอาคาร
1.0
ว30281 ทฤษฎีความรู้
1.0 ว31282 เทคนิคปฏิบตั ิการ 2
1.0 จ32101 ภาษาจีน
ว32284 โครงงานวิทย์ 1*
1.0
ง30246 โครงงานคอมฯ 2*
1.0 ง30265 การปลูกข้าว
1.0
ว31241 ชีววิทยา 1
1.5 ง30244 การเขียนโปรแกรม 1.0
ง30245 โครงงานคอมฯ 1*
1.0
อ33203 ภาษาเพื่อการสื่อสาร
1.5 จ33202 ภาษาจีน
0.5
อ31203 อังกฤษฟังพูด
1.5 อ31204 ภาษาอังกฤษอ่านเขียน 1.5
อ32204 การแปล
1.5
รวม พต.
8.0
รวม พต.
11.0
รวม พต.
9.0
รวม พต.
9.5
รวม พต.
7.5
รวม พต.
7.0
กิจกรรมพัฒนาฯ 1.5
กิจกรรมพัฒนาฯ 1.5
กิจกรรมพัฒนาฯ
1.5
กิจกรรมพัฒนาฯ
1.5
กิจกรรมพัฒนาฯ 1.5
กิจกรรมพัฒนาฯ 1.5
รวมหน่ วย/ภาค 20.5
รวมหน่ วย/ภาค 19.0
รวมหน่ วย/ภาค
17.0
รวมหน่ วย/ภาค
16.5
รวมหน่ วย/ภาค 15.5
รวมหน่ วย/ภาค 15.5
รวมชั่วโมง/สัปดาห์
41
รวมชั่วโมง/สัปดาห์
38
รวมชั่วโมง/สัปดาห์
34
รวมชั่วโมง/สัปดาห์
33
รวมชั่วโมง/สัปดาห์
31
รวมชั่วโมง/สัปดาห์
31
หมายเหตุ กิจกรรมพัฒนาผูเ้ รี ยน จานวน 3 คาบ – แนะแนว 1 คาบ , ชุมนุมวิชาการ 1 คาบ ,กิจกรรมสาธารณประโยชน์ 1 คาบ , รวมทั้งหมด 3 คาบ / ม. 4 ภาคเรี ยนที่ 1 เรี ยนภาษาจีน จ31201

โครงสร้ างหลักสู ตร โรงเรียนเลยอนุกูลวิทยา อาเภอเมือง จังหวัดเลย ตามหลักสู ตรแกนกลางการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน พุทธศักราช 2551 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ชั้น ม. 4 – 6 ปี การศึกษา 2553 – 2555 (ใช้2/2555)
-10ระดับชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4/1 ,4/2 (วิทย์-คณิต)
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 5/1,5/2 (วิทย์-คณิต)
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 6/1 (วิทย์-คณิต)
ภาคเรียนที่ 1
ภาคเรียนที่ 2
ภาคเรียนที่ 1
ภาคเรียนที่ 2
ภาคเรียนที่ 1
ภาคเรียนที่ 2
รหัสวิชา
รายวิชา
นก. รหัสวิชา
รายวิชา
นก. รหัสวิชา
รายวิชา
นก. รหัสวิชา
รายวิชา
นก. รหัสวิชา
รายวิชา
นก. รหัสวิชา
รายวิชา
นก.
สาระพืน้ ฐาน
สาระพืน้ ฐาน
สาระพืน้ ฐาน
สาระพืน้ ฐาน
สาระพืน้ ฐาน
สาระพืน้ ฐาน
ท31101 ภาษาไทย 1
1.0 ท31102 ภาษาไทย 2
1.0 ท32101 ภาษาไทย 3
1.0 ท32102 ภาษาไทย 4
1.0 ท33101 ภาษาไทย 5
1.0 ท33102 ภาษาไทย 6
1.0
ค31101 คณิตศาสตร์ พฐ1 1.0 ค31102 คณิตศาสตร์ พฐ 2 1.0 ค32101 คณิตศาสตร์ พฐ. 3
1.0 ค32102 คณิตศาสตร์ พฐ. 4
1.0 ค33101 คณิตศาสตร์ พฐ.5 1.0 ค33102 คณิตศาสตร์ 6
1.0
ว31101 ฟิ สิกส์พ้นื ฐาน
1.5 ส31121 หน้าที่พลเมือง 1
1.0 ว32161 โลกดาราศาสตร์และฯ
1.5 ส32101 พระพุทธศาสนา
1.0 ส33142 เศรษฐศาสตร์ 2
1.0 ส33102 พระพุทธศาสนา 1.0
ว31121 เคมีพ้นื ฐาน
1.5 พ31102 พลศึกษา 1
0.5 ส32181 ภูมิศาสตร์ 1
1.0 พ32102 พลศึกษา 2
0.5 ส33163 ประวัติศาสตร์ 3
0.5 ส33164 ประวัติศาสตร์ 4 0.5
ว31141 ชีววิทยาพื้นฐาน
1.5 ศ31102 ศิลปะ
0.5 ส32162 ประวัติศาสตร์ 2
0.5 ศ32102 ศิลปะ 4
0.5 พ33101 สุ ขศึกษา 3
0.5 พ33102 พลศึกษา 3
0.5
ส31141 เศรษฐศาสตร์ 1
1.0 ง31102 การงาน
0.5 พ32101 สุ ขศึกษา 2
0.5 ง32102 กานงาน
0.5 ศ33101 ศิลปะ 5
0.5 ศ33102 ศิลปะ 6
0.5
ส31161 ประวัติศาสตร์ 1
0.5 อ31102 ภาษาอังกฤษ พฐ 2 1.0 ศ32101 ศิลปะ 3
0.5 อ32102 ภาษาอังกฤษ พฐ 4
1.0 ง33101 การงาน
0.5 ง33102 การงาน
0.5
พ31101 สุ ขศึกษา 1
0.5
ง32101 การงาน
0.5
รวม พฐ.
5.5 อ33101 ภาษาอังกฤษ พฐ5 1.0 อ33102 ภาษาอังกฤษ พฐ6 1.0
ศ31101 ศิลปะ
0.5
1.0
รวม พฐ.
5.5 อ32101 ภาษาอังกฤษ พฐ3
สาระเพิ่มเติม
รวม พฐ
6.0
รวม พฐ
5.0
ง31101 การงาน
0.5
1.5
สาระเพิ่มเติม
รวม พฐ.
7.5 ค32202 คณิตศาสตร์ พต 4
อ31101 ภาษาอังกฤษ พฐ1
1.0 ค31202 คณิตศาสตร์ พต..2 1.5
ว30204 ฟิ สิกส์ 4
2.0
สาระเพิ่มเติม
สาระเพิ่มเติม
สาระเพิ่มเติม
0.5 ค32201 คณิตศาสตร์ พต 3
1.5 ว30223 เคมี 3
1.5 ค33201 คณิตศาสตร์ พต 5 1.5 ค33202 คณิตศาสตร์ พต. 2.0
รวม พฐ.
10.5 ส30261 โครงงานประวัติฯ
6
ว30202 ฟิ สิกส์ 2
2.0 ว30203 ฟิ สิกส์ 3
2.0 ว30243 ชีววิทยา 3
1.5 ว30205 ฟิ สิกส์ 5
2.0 อ33202 อังกฤษปฏิบตั ิงาน
1.0
สาระเพิ่มเติม
ค31201 คณิตศาสตร์ พต1 1.5 ว30221 เคมี 1
1.5 ว30222 เคมี 2
1.5 ส30201 โครงงานคุณธรรม
0.5 ว30224 เคมี 4
1.5 ว30225 เคมี 5
1.5
ว30201 ฟิ สิกส์
2.0 ว30241 ชีววิทยา 1
1.5 ว30242 ชีววิทยา 2
1.5 อ32202 การแปลภาษาอังกฤษ
1.0 ว30244 ชีววิทยา 4
1.5 ส30221 เหตุการณ์ปัจจุบนั 1.0
อ31201 ภาษาอังกฤษฟัง-พูด
1.0 อ31202 ภาษาอังกฤษอ่านเขียน 1.0 อ32201 การเขียนเชิงสร้างสรรค์ 1.0 ง30209 ผลิตเครื่ องดื่ม (5/1)
1.0 ว30245 ชีววิทยา 5
1.5 ง30212 ช่างดอกไม้สด
1.0
ง30241 เทคโนโลยีฯ 1
1.0 ง30201 ช่างดอกไม้ประดิษฐ์ (4/1) 1.0 ง30242 การสร้างและออกแบบฯ 1.0 ง30224 ช่างปูน (5/1)
1.0 ส30222 อาเซียนศึกษา
0.5 ง30226 ช่างไม้เครื่ องเรื อน
1.0
จ31201 ภาษาจีน
ง30206 อาหารจานเดียว (4/1)
1.0
ง30228 หัตถกรรม (5/2)
1.0 อ33201 ภาษาเพื่อการสื่อสาร 1.0 ง30264 ธุรกิจทัว่ ไป
1.0
ง30262 ไม้ดอก (4/2)
2.0
ง30261 ลูกคิด (5/2)
1.0 ง30243 คอมพิวเตอร์มลั ฯ
1.0 จ33202 ภาษาจีน
0.5
รวม พต.
5.5
รวม พต.
10.0
รวม พต.
8.5
รวม พต.
10.0
รวม พต.
10.5
รวม
9.0
กิจกรรมพัฒนาฯ 1.5
กิจกรรมพัฒนาฯ 1.5
กิจกรรมพัฒนาฯ
1.5
กิจกรรมพัฒนาฯ
1.5
กิจกรรมพัฒนาฯ 1.5
กิจกรรมพัฒนาฯ 1.5
รวมหน่ วย/ภาค 17.5
รวมหน่ วย/ภาค 17.0
รวมหน่ วย/ภาค
17.0
รวมหน่ วย/ภาค
17.0
รวมหน่ วย/ภาค
18
รวมหน่ วย/ภาค 15.5
รวมชั่วโมง/สัปดาห์
35
รวมชั่วโมง/สัปดาห์
34
รวมชั่วโมง/สัปดาห์
34
รวมชั่วโมง/สัปดาห์
34
รวมชั่วโมง/สัปดาห์
36
รวมชั่วโมง/สัปดาห์
31

หมายเหตุ กิจกรรมพัฒนาผูเ้ รี ยน จานวน 3 คาบ – แนะแนว 1 คาบ , ชุมนุมวิชาการ 1 คาบ ,กิจกรรมสาธารณประโยชน์ 1 คาบ , รวมทั้งหมด 3 คาบ
โครงสร้ างหลักสู ตร โรงเรียนเลยอนุกูลวิทยา อาเภอเมือง จังหวัดเลย ตามหลักสู ตรแกนกลางการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน พุทธศักราช 2551 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ชั้น ม. 4 – 6 ปี การศึกษา 2553 – 2555 (ใช้2/2555)
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4/3 (คณิต – ภาษา)
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 5/3 (คณิต – ภาษา)
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 6/2 (คณิต – ภาษา)
ภาคเรียนที่ 1
ภาคเรียนที่ 2
ภาคเรียนที่ 1
ภาคเรียนที่ 2
ภาคเรียนที่ 1
ภาคเรียนที่ 2
รหัสวิชา
รหัสวิชา
รายวิชา
นก. รหัสวิชา
รายวิชา
นก. รหัสวิชา
รายวิชา
นก. รหัสวิชา
รายวิชา
นก.
รายวิชา
นก. รหัสวิชา
รายวิชา
สาระพืน้ ฐาน
สาระพืน้ ฐาน
สาระพืน้ ฐาน
สาระพืน้ ฐาน
สาระพืน้ ฐาน
สาระพืน้ ฐาน
ท31101 ภาษาไทย 1
1.0 ท31102 ภาษาไทย 2
1.0 ท32101 ภาษาไทย 3
1.0 ท32102 ภาษาไทย 4
1.0
ท33101 ภาษาไทย 5
1.0 ท33102 ภาษาไทย 6
ค31101 คณิตศาสตร์ พฐ1 1.0 ค31102 คณิตศาสตร์ พฐ 2 1.0 ค32101 คณิตศาสตร์ พฐ. 3
1.0 ค32102 คณิตศาสตร์ พฐ. 4
1.0
ค33101 คณิตศาสตร์ 5
1.0 ค33102 คณิตศาสตร์ 6
ว31102 การเคลื่อนที่และฯ
1.0 ส31121 หน้าที่พลเมือง 1
1.0 ว32161 โลกดาราศาสตร์ฯ
1.5 ส32101 พระพุทธศาสนา
1.0
ส33142 เศรษฐศาสตร์ 2
1.0 ส33102 พระพุทธศาสนา
ว31122 สารและสมบัติฯ
1.0 พ31102 พลศึกษา 1
0.5 ส32181 ภูมศิ าสตร์ 1
1.0 พ32102 พลศึกษา 2
0.5
ส33163 ประวัติศาสตร์ 3
0.5 ส33164 ประวัติศาสตร์ 4
ว31142 ดุลยภาพฯ
1.0 ศ31102 ศิลปะ 2
0.5 ส32162 ประวัติศาสตร์ 2
0.5 ศ32102 ศิลปะ 4
0.5
พ33101 สุ ขศึกษา 3
0.5 พ33102 พลศึกษา 3
ส31141 เศรษฐศาสตร์
1.0 ง31102 การงาน
0.5 พ32101 สุ ขศึกษา 2
0.5 ง32102 การงาน
0.5
ศ33101 ศิลปะ 5
0.5 ศ33102 ศิลปะ6
ส31161 ประวัติศาสตร์ 1
0.5 อ31102 ภาษาอังกฤษ พฐ 2 1.0 ศ32101 ศิลปะ3
0.5 อ32102 ภาษาอังกฤษ พฐ 4
1.0
ง33101 การงาน
0.5 ง33102 การงาน
พ31101 สุ ขศึกษา 1
0.5
0.5
อ33101 ภาษาอังกฤษ พฐ5 1.0 อ33102 ภาษาอังกฤษ พฐ6
รวม พฐ.
5.5 ง32101 การงาน
รวม พฐ.
5.5
ศ31101 ศิลปะ 1
0.5
อ32101 ภาษาอังกฤษ พฐ3
1.0
สาระเพิ่มเติม
สาระเพิ่มเติม
รวม พฐ
6.0
รวม พฐ
ง31101 การงาน
0.5 ท31202 อ่านและพิจารณาวรรณฯ 1.0
1.0
รวม พฐ.
7.5 ท32202 ภาษาเพื่อการสื่อสาร
สาระเพิ่มเติม
สาระเพิ่มเติม
อ31101 ภาษาอังกฤษ พฐ 1
1.0 ส30261 โครงงานประวัติฯ
0.5
ส30202 โครงงานคุณธรรม
0.5
ท33201 หลักภาษาไทย
1.0 ท33202 วรรณกรรมท้องถิน่
สาระเพิ่มเติม
1.0
ว33262 โลกและดวงดาว
1.5 ค33203 คณิตศาสตร์
รวม พฐ.
9.0 ว30226 อาหารและการตรวจฯ 1.0 ท32201 การเขียนเชิงสร้างสรรค์ 1.0 ว32288 แสงอาทิตย์และพลังงาน
อ31202 ภาษาอังกฤษอ่านเขียน 1.0 ส30201 โครงงานคุณธรรม
0.5 อ32202 การแปล
1.0
อ33201 ภาษาเพื่อการสื่อสาร 1.0 ว33289 ชีวติ และวิวฒั นาการ
สาระเพิ่มเติม
ท31201 การเขียน
1.0 ง30201 ช่างดอกไม้ประดิษฐ์
1.0 อ32201 การเขียนเชิงสร้างสรรค์ 1.0 ง30204 ช่างร้อยมาลัย 2
1.0
ส30222 อาเซียนศึกษา
0.5 อ33202 ภาษาอังกฤษปฏิบตั ิฯ
ว31286 พันธุกรรมและฯ
1.0 ง30206 อาหารจานเดียว
1.0 ง30263 งานสานักงาน
1.0 ง30207 อาหาร 1
1.0
ง30208 อาหาร 2
1.0 ง30211 โครงงาน
อ31201 อังกฤษฟัง-พูด
1.0 ง30223 เขียนแบบ
1.0 ง30203 ช่างร้อยมาลัย 1
1.0 ง30209 ผลิตเครื่ องดื่ม
1.0
ง30221 ไฟฟ้ าในอาคาร 1
1.0 ง30212 ช่างดอกไม้สด
ง30205 บายศรี
1.0 ง30262 ไม้ดอก
2.0 ง30225 ช่างกลึงไม้
1.0 ง30224 ช่างปูน
1.0
ง30243 คอมพิวเตอร์มลั ติมิเดีย
1.0 ง30222 ไฟฟ้ าในอาคาร 2
ง30241 เทคโนโลยีฯ
1.0 ง30269 บัญชีครัวเรื อน
1.0 ง30227 หัตถกรรม 1
1.0 ง30228 หัตถกรรม 2
1.0
ง30268 ไม้ดอกไม้ประดับ
2.0 ง30226 ช่างไม้เครื่ องเรือน
ง30266 ปุ๋ ยชีวภาพ
1.0 จ31202 ภาษาจีน
0.5 ง30242 การสร้างและออกแบบเว็ปฯ 1.0 ง30261 ลูกคิด
1.0
ง30267 พิมพ์ดีดไทย
1.0 ง30264 บัญชี
รวม พต.
6.0
รวม พต.
10.0
รวม พต.
7.5
รวม พต.
9.5
รวม พต.
10.0 ง30265 การปลูกข้าว
กิจกรรมพัฒนาฯ 1.5
กิจกรรมพัฒนาฯ 1.5
กิจกรรมพัฒนาฯ
1.5
กิจกรรมพัฒนาฯ
1.5
กิจกรรมพัฒนาฯ 1.5
รวม
กิจกรรมพัฒนาฯ
รวมหน่ วย/ภาค
16.5
รวมหน่ วย/ภาค 17.0
รวมหน่ วย/ภาค
16.5
รวมหน่ วย/ภาค
16.5
รวมหน่ วย/ภาค 17.5
รวมชั่วโมง/สัปดาห์
33
รวมชั่วโมง/สัปดาห์
34
รวมชั่วโมง/สัปดาห์
33
รวมชั่วโมง/สัปดาห์
33
รวมชั่วโมง/สัปดาห์
35
รวมหน่ วย/ภาค
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นก.
1.0
1.0
1.0
0.5
0.5
0.5
0.5
1.0
6.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
10.0
1.5
17.5

หมายเหตุ กิจกรรมพัฒนาผูเ้ รี ยน จานวน 3 คาบ – แนะแนว 1 คาบ , ชุมนุมวิชาการ 1 คาบ ,กิจกรรมสาธารณประโยชน์ 1 คาบ , รวมทั้งหมด 3 คาบ
โครงสร้ างหลักสู ตร โรงเรียนเลยอนุกูลวิทยา อาเภอเมือง จังหวัดเลย ตามหลักสู ตรแกนกลางการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน พุทธศักราช 2551 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ชั้น ม. 4 – 6 ปี การศึกษา 2553 – 2555 (ใช้1/2555)
-12ระดับชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4/4 ,4/5 (ทัว่ ไป)
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 5/4 (ทัว่ ไป)
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 6/3 (ทัว่ ไป)
ภาคเรียนที่ 1
ภาคเรียนที่ 2
ภาคเรียนที่ 1
ภาคเรียนที่ 2
ภาคเรียนที่ 1
ภาคเรียนที่ 2
รหัสวิชา
รายวิชา
นก. รหัสวิชา
รายวิชา
นก. รหัสวิชา
รายวิชา
นก. รหัสวิชา
รายวิชา
นก. รหัสวิชา
รายวิชา
นก. รหัสวิชา
รายวิชา
นก.
สาระพืน้ ฐาน
สาระพืน้ ฐาน
สาระพืน้ ฐาน
สาระพืน้ ฐาน
สาระพืน้ ฐาน
สาระพืน้ ฐาน
ท31101 ภาษาไทย 1
1.0 ท31102 ภาษาไทย 2
1.0 ท32101 ภาษาไทย 3
1.0 ท32102 ภาษาไทย 4
1.0 ท33101 ภาษาไทย 5
1.0 ท33102 ภาษาไทย 6
1.0
ค31101 คณิตศาสตร์ พฐ1
1.0 ค31102 คณิตศาสตร์ พฐ 2 1.0 ค32101 คณิตศาสตร์ พฐ. 3
1.0 ค32102 คณิตศาสตร์ พฐ. 4
1.0 ค33101 คณิตศาสตร์ 5
1.0 ค33102 คณิตศาสตร์ 6
1.0
ว31102 การเคลื่อนที่และพลังฯ 1.0 ส31121 หน้าที่พลเมือง 1
1.0 ว32161 โลกดาราศาสตร์ฯ
1.5 ส32101 พระพุทธศาสนา
1.0 ส33142 เศรษฐศาสตร์ 2
1.0 ส33102 พระพุทธศาสนา 1.0
ว31122 สารและสมบัติฯ
1.0 พ31102 พลศึกษา 1
0.5 ส32181 ภูมิศาสตร์ 1
1.0 พ32102 พลศึกษา
0.5 ส33163 ประวัติศาสตร์ 3
0.5 ส33164 ประวัติศาสตร์ 4
0.5
ว31142 ดุลยภาพฯ
1.0 ศ31102 ศิลปะ 2
0.5 ส32162 ประวัติศาสตร์ 2
0.5 ศ32102 ศิลปะ 4
0.5 พ33101 สุ ขศึกษา 3
0.5 พ33102 พลศึกษา 3
0.5
ส31141 เศรษฐศาสตร์
1.0 ง31102 การงาน
0.5 พ32101 สุ ขศึกษา 2
0.5 ง32102 การงาน
0.5 ศ33101 ศิลปะ 5
0.5 ศ33102 ศิลปะ 6
0.5
ส31161 ประวัติศาสตร์ 1
0.5 อ31102 ภาษาอังกฤษ พฐ 2 1.0 ศ32101 ศิลปะ 3
0.5 อ32102 ภาษาอังกฤษ พฐ 4
1.0 ง33101 การงาน
0.5 ง33102 การงาน
0.5
พ31101 สุ ขศึกษา
0.5
0.5
1.0 อ33102 ภาษาอังกฤษ พฐ6 1.0
รวม พฐ.
5.5 ง32101 การงาน
รวม พฐ.
5.5 อ33101 ภาษาอังกฤษ พฐ5
ศ31101 ศิลปะ 1
0.5
อ32101 ภาษาอังกฤษ พฐ3
1.0
สาระเพิ่มเติม
สาระเพิ่มเติม
รวม พฐ
6.0
รวม พฐ
6.0
ง31101 การงาน
0.5 ว30226 อาหารและการตรวจฯ 1.0
1.0
รวม พฐ.
7.5 ท32202 ภาษาเพื่อการสื่อสาร
สาระเพิ่มเติม
สาระเพิ่มเติม
อ31101 ภาษาอังกฤษ พฐ 1
1.0 ว30227 สารเคมีในชีวติ ฯ
1.0
ส30202 โครงงานคุณธรรม
0.5 ว33262 โลกและดวงดาว
1.5 ว33289 ชีวติ และวิวฒั นาการ 1.0
สาระเพิ่มเติม
1.0
0.5 ท32201 การเขียนเชิงสร้างสรรค์ 1.0 ว32288 แสงอาทิตย์และพลังงาน
อ33201 ภาษาเพื่อการสื่อสาร
1.0 ค33203 คณิตศาสตร์
1.0
รวม พฐ.
9.0 ส30261 โครงงานประวัติฯ
อ31202 อังกฤษอ่านเขียน
1.0 ส30201 โครงงานคุณธรรม
0.5 อ32202 การแปล
1.0 ส30222 อาเซียนศึกษา
0.5 อ33202 ภาษาอังกฤษปฏิบตั ิฯ 1.0
สาระเพิ่มเติม
ว31286 พันธุกรรมและฯ
1.0 ง30201 ช่างดอกไม้ประดิษฐ์ 2 1.0 อ32201 การเขียนเชิงสร้างสรรค์ 1.0 ง30204 ช่างร้อยมาลัย 2
1.0 ง30208 อาหาร 2
1.0 ส30221 เหตุการณ์ปัจจุบนั
1.0
อ31201 อังกฤษฟังพูด
1.0 ง30206 อาหารจานเดียว
1.0 ง30203 ช่างร้อยมาลัย 1*
1.0 ง30207 อาหาร 1*
1.0 ง30210 อาหารพื้นเมือง
1.0 ง30211 โครงงาน
1.0
ง30201 ดอกไม้ประดิษฐ์ 1 1.0 ง30222 เขียนแบบ
1.0 ง30225 ช่างกลึงไม้ *
1.0 ง30209 ผลิตเครื่ องดื่ม*
1.0 ง30221 ไฟฟ้ าในอาคาร 1
1.0 ง30212 ช่างดอกไม้สด
1.0
ง30205 บายศรี *
1.0 ง30262 ไม้ดอก *
2.0 ง30227 หัตถกรรม 1
1.0 ง30224 ช่างปูน
1.0 ง30243 คอมพิวเตอร์มลั ติมิเดีย
1.0 ง30222 ไฟฟ้ าในอาคาร 2
1.0
ง30241 เทคโนโลยีฯ
1.0 ง30269 บัญชีครัวเรื อน
1.0 ง30242 การสร้างและออกแบบเว็ปฯ 1.0 ง30228 หัตถกรรม 2
1.0 ง30268 ไม้ดอกไม้ประดับ
2.0 ง30226 ช่างไม้เครื่ องเรือน
1.0
ง30266 ปุ๋ ยชีวภาพ *
1.0 พ30202 ฟุตบอล 2 *
2.0 ง30263 งานสานักงาน
1.0 ง30261 ลูกคิด
1.0 ง30267 พิมพ์ดีดไทย
1.0 ง30264 บัญชี
1.0
พ30201 ฟุตบอล 1 *
2.0
2.0 พ30204 ฟุตบอล 4*
2.0
1.0
รวม พต.
9.5 พ30203 ฟุตบอล 3*
รวม พต.
10.0 ง30265 การปลูกข้าว
กิจกรรมพัฒนาฯ 1.5
กิจกรรมพัฒนาฯ 1.5
กิจกรรมพัฒนาฯ
1.5
กิจกรรมพัฒนาฯ
1.5
กิจกรรมพัฒนาฯ 1.5
กิจกรรมพัฒนาฯ 1.5
รวมหน่ วย/ภาค 16.5
รวมหน่ วย/ภาค
16.5
รวมหน่ วย/ภาค
16.5
รวมหน่ วย/ภาค 17.5
รวมหน่ วย/ภาค 17.5
รวมชั่วโมง/สัปดาห์
33
รวมชั่วโมง/สัปดาห์
33
รวมชั่วโมง/สัปดาห์
33
รวมชั่วโมง/สัปดาห์
33
รวมชั่วโมง/สัปดาห์
35
รวมชั่วโมง/สัปดาห์
35

หมายเหตุ กิจกรรมพัฒนาผูเ้ รี ยน จานวน 3 คาบ – แนะแนว 1 คาบ , ชุมนุมวิชาการ 1 คาบ ,กิจกรรมสาธารณประโยชน์ 1 คาบ , รวมทั้งหมด 3 คาบ

ม. 4/4 ภาคเรียนที่ 1
วิชาที่มี * เลือกเรี ยนคู่กบั วิชาฟุตบอล 1
วิชาเซปั คตะกร้อ
ม. 4/4 ภาคเรียนที่ 2
วิชาที่มี * เลือกเรี ยนคู่กบั วิชาฟุตบอล 2
วิชาบาสเกตบอล
ม. 5/4 ภาคเรียนที่ 1
วิชาที่มี * เลือกเรี ยนคู่กบั วิชาฟุตบอล 3
วิชาแฮนด์บอล
ม. 5/4 ภาคเรียนที่ 2
วิชาที่มี * เลือกเรี ยนคู่กบั วิชาฟุตบอล 4
วิชาฮอกกี้
ม. 6/4 ภาคเรียนที่ 1
วิชาที่มี * เลือกเรี ยนคู่กบั วิชาฟุตบอล 5
วิชาฟุตซอล
ม. 6/4 ภาคเรียนที่ 2
วิชาที่มี * เลือกเรี ยนคู่กบั วิชาฟุตบอล 6
วิชาวอลเลย์บอล

พ30201 จานวน 2.0 หน่วยกิต
พ30207 จานวน 2.0 หน่วยกิต
พ30202 จานวน 2.0 หน่วยกิต
พ30208 จานวน 2.0 หน่วยกิต

พ30203 จานวน 2.0 หน่วยกิต
พ30209 จานวน 2.0 หน่วยกิต
พ30204 จานวน 2.0 หน่วยกิต
พ30210 จานวน 2.0 หน่วยกิต

พ30205 จานวน 2.0 หน่วยกิต
พ30211 จานวน 2.0 หน่วยกิต
พ30206 จานวน 2.0 หน่วยกิต
พ30212 จานวน 2.0 หน่วยกิต

