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ชื่อรายวิชาและหน่วยกิต 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
 

รายวิชาเพิ่มเติมกลุ่ม 2 
1. ท20202 การเขียนเชิงวิชาการ 2    2 คาบ/สัปดาห์/ภาคเรียน 1.0 หน่วยกิต 

THA20202 Academic Writing 2 
2. ท20203 การสืบค้นข้อมูลสารสนเทศ  2 คาบ/สัปดาห์/ภาคเรียน 1.0 หน่วยกิต 

THA20203 Information Retrieval   
3. ท20204 การอ่านคิดวิเคราะห์       2 คาบ/สัปดาห์/ภาคเรียน 1.0 หน่วยกิต 

THA20204 Critical Reading   
4. ท20205 คารมคมความคิด   2 คาบ/สัปดาห์/ภาคเรียน 1.0 หน่วยกิต 

THA20205 Debate 
5. ท20206 วรรณกรรมพ้ืนบ้าน   2 คาบ/สัปดาห์/ภาคเรียน 1.0 หน่วยกิต 

THA20206 Folk Literature 
6. ท20207 การท าหนังสือส าหรับเด็ก   2 คาบ/สัปดาห์/ภาคเรียน 1.0 หน่วยกิต 

THA20207 Children’ Literature Writing 
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รายวิชา ท20202 การเขียนเชิงวิชาการ 2 

2 คาบ/สัปดาห์/ภาคเรียน                           1.0 หน่วยกิต 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ค าอธิบายรายวิชา  

 ศึกษาความหมาย รูปแบบความเรียงขั้นสูง ฝึกเขียนโครงเรื่อง เขียนความน า เขียนสรุป และเขียน
ความเรียงตามหัวข้อที่ก าหนดหรือตามหัวข้อที่เลือกเอง 

เพ่ือให้นักเรียนเขียนความเรียงชั้นสูงโดยเลือกใช้ค า ระดับภาษา โวหาร ได้ถูกต้องเหมาะสมตามเรื่อง
และจุดประสงค์ในการเขียน ใช้เครื่องหมายวรรคตอนได้ถูกต้องมีมารยาทในการเขียน มีการอ้างอิงข้อมูล
สารสนเทศได้ถูกต้อง  ทั้งสามารถทบทวนและปรับปรุงงานเขียนของตนเองได้  
 

ผลการเรียนรู้ 
1. บอกความหมายและรูปแบบของเรียงความชั้นสูงได้ 
2. เลือกใช้ค าได้ถูกต้อง  
3. ใช้ค าให้ถูกต้องตามระดับของภาษา 
4. ใช้เครื่องหมายวรรคตอนได้ถูกต้อง 
5. ใช้โวหารในการเขียนได้ถูกต้อง 
6. เขียนโครงเรื่องความเรียงได้ 
7. เขยีนความเรียงตามหัวข้อท่ีก าหนดหรือเลือกเองได้ 
8. อ้างอิงข้อมูลสารสนเทศได้ถูกต้อง 
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รายวิชา  ท20203 การสืบค้นข้อมูลสารสนเทศ 
2 คาบ/สัปดาห์/ภาคเรียน                                            1.0 หน่วยกิต 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ค าอธิบายรายวิชา  

 ศึกษาข้อมูลการให้บริการของแหล่งสารนิเทศต่าง ๆ เช่น ระบบการจัดเก็บทรัพยากรสารนิเทศ   
การใช้เครื่องมือสืบค้น การบริการยืม การคืนวัสดุสารนิเทศ ฝึกการสืบค้นข้อมลูสารสนเทศ จากเอกสาร  ต ารา  
หนังสืออ้างอิง หรือสื่อสารสนเทศอ่ืน ๆ ด้วยตนเอง  โดยสามารถจับใจความ แล้วเขียนบันทึกจากการสืบค้น  
เขียนอ้างอิงข้อมูลสารสนเทศ  เขียนรายงานหรือน าเสนอข้อมูลด้วยวิธีการต่าง ๆ  ทั้งน าความรู้จากการศึกษา
ค้นคว้าไปพัฒนาตนเองและใช้เป็นพื้นฐานการศึกษาต่อหรือประกอบอาชีพได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 

ผลการเรียนรู้ 
1. อธิบายระบบการจัดเก็บสารนิเทศได้ถูกต้อง 
2. อธิบายการใช้เครื่องมือสืบค้นประเภทต่าง ๆ ได้ 
3. อธิบายการบริการยืม การคืนวัสดุสารนิเทศได้ 
4. สามารถสืบค้นข้อมูลตามหัวข้อที่ก าหนดหรือตามความต้องการได้ 
5. สามารถจับใจความ แล้วเขียนบันทึกจากการสืบค้นได้ 
6. เขียนอ้างอิงข้อมูลสารสนเทศได้ถูกต้อง 
7. เขียนรายงานหรือน าเสนอข้อมูลด้วยวิธีการต่างๆได้ 
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รายวิชา  ท20204 การอ่านคิดวิเคราะห์ 

2 คาบ/สัปดาห์/ภาคเรียน         1.0 หน่วยกิต 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ค าอธิบายรายวิชา  

 ศึกษากลวิธีการอ่าน การอ่านส ารวจ การอ่านในใจ การอ่านเร็ว การจับใจความส าคัญ การแปลความ  
ตีความ ขยายความ ลักษณะของบทความท่ีเป็นข้อเท็จจริง ข้อคิดเห็น ข้อความแสดงอารมณ ์

ฝึกการอ่านจากสื่อต่าง ๆ แล้วจับสาระส าคัญ แปลความ ตีความ ขยายความ แยกข้อเท็จจริง 
ข้อคิดเห็นข้อความแสดงอารมณ์ การใช้วิจารณญาณในการอ่านเพ่ือวิเคราะห์แนวคิดการใช้ภาษา ความ
น่าเชื่อถือของสื่อ เพ่ือให้สามารถอ่านอย่างมีวิจารณญาณและมีวิจารณญาณในการเลือกเรื่องเพ่ืออ่านทั้ง
สามารถน าความรู้ ความคิดท่ีได้จากการอ่านมาปรับใช้เพ่ือพัฒนาตนเอง  
 
ผลการเรียนรู้ 

1. บอกความส าคัญของการอ่านส ารวจ การอ่านในใจ การอ่านเร็ว การจับใจความส าคัญ การแปลความ   
ตีความ ขยายความได ้

2. บอกข้อเท็จจริง  ข้อคิดเห็น  ข้อความแสดงอารมณ์จากเรื่องที่อ่านได ้
3. บอกสาระส าคัญของเรื่องที่อ่านได้ 
4. แปลความ ตีความ ขยายความ จากเรื่องที่อ่านได้ถูกต้อง 
5. วิเคราะห์แนวคิด การใช้ภาษาและความน่าเชื่อถือจากเรื่องที่อ่านได้อย่างมีเหตุผล  
6. บอกเหตุผลในการเลือกเรื่องเพ่ืออ่านได้อย่างถูกต้อง 
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รายวิชา  ท20205 คารมคมความคิด 

2 คาบ/สัปดาห์/ภาคเรียน                            1.0 หน่วยกิต 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ค าอธิบายรายวิชา  

 ศึกษาลักษณะของบทความที่เป็นข้อเท็จจริง ข้อคิดเห็น ข้อความแสดงอารมณ์ความรู้สึก  ภาษากับ
เหตุผล การแสดงทรรศนะ การโต้แย้ง การโน้มน้าวใจ     
 ฝึกวิเคราะห์และแยกประเภทของบทความเพ่ือหาข้อเท็จจริง ข้อคิดเห็น  ข้อความแสดงอารมณ์
ความรู้สึกจากสื่อต่าง ๆ  ฝึกการใช้ภาษาในการแสดงเหตุผล ให้สามารถแสดงทรรศนะ โต้แย้ง โน้มน้าวใจโดย
การโต้คารมคมความคิดได้    
 
ผลการเรียนรู้ 

1. บอกข้อความที่เป็นข้อเท็จจริง ข้อคิดเห็น ข้อความแสดงอารมณ์ความรู้สึกได้ 
2. พูดสรุปเนื้อหาสาระแนวคิดและแสดงความคิดเห็นจากการอ่าน ฟัง ดูได ้
3. ใช้ภาษากับเหตุผลในการพูดแสดงทรรศนะ โต้แย้ง โน้มน้าวใจได้ 
4. เสนอแนวคิดใหม่ได้ด้วยการใช้ภาษาและวิธีพูดที่ถูกต้องเหมาะสม มีมารยาท 
5. โต้คารมคมความคิดตามหัวข้อที่ก าหนดหรือเลือกเองได้ 
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รายวิชา  ท20206 วรรณกรรมพื้นบ้าน 

2 คาบ/สัปดาห์/ภาคเรียน         1.0 หน่วยกิต 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ค าอธิบายรายวิชา  

 ศึกษาความหมายและลักษณะของวรรณกรรมพ้ืนบ้านประเภทเพลงพ้ืนบ้าน ปริศนาค าทาย ภาษิต  
ส านวน ต านาน นิทาน นิยาย ในด้านที่มา เนื้อหา ค าศัพท์ ส านวนและความหมายที่มีผลต่อการด าเนินชีวิต 
ศึกษาการใช้ภาษาในการตั้งค าถามเพ่ือเก็บข้อมูลด้วยการสัมภาษณ์  
 ฝึกค้นคว้ารวบรวมข้อมูล จากเอกสาร ต ารา งานวิจัย สื่อสารสนเทศและการสัมภาษณ์ปราชญ์
ชาวบ้านในเรื่องท่ีเกี่ยวข้องกับวรรณกรรมพ้ืนบ้านที่ตนสนใจ ให้มีความรู้ ความเข้าใจ เห็นคุณค่าและร่วมมือใน
การอนุรักษ์วรรณกรรมพ้ืนบ้าน สามารถน าเสนอผลงานการศึกษาค้นคว้าในรูปแบบต่าง  ๆ  โดยอ้างอิง
แหล่งข้อมูลได้อย่างถูกต้อง   
 
ผลการเรียนรู้ 

1. อธิบายความหมายและลักษณะของวรรณกรรมพ้ืนบ้านได้ 
2. จ าแนกประเภทของวรรณกรรมพ้ืนบ้านได้ 
3. อธิบายความสัมพันธ์ระหว่างเนื้อหาในวรรณกรรมกับการด าเนินชีวิตได้ 
4. ใช้ภาษาในการตั้งค าถามเพ่ือเก็บข้อมูลด้วยการสัมภาษณ์ได้อย่างถูกต้องเหมาะสม 
5. บอกคุณค่าและแนวทางในการอนุรักษ์วรรณกรรมพ้ืนบ้านได้ 
6. น าเสนอผลงานการศึกษาค้นคว้าวรรณกรรมพ้ืนบ้านที่ตนสนใจได้ 
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รายวิชา  ท20207 การท าหนังสือส าหรับเด็ก 

2 คาบ/สัปดาห์/ภาคเรียน         1.0 หน่วยกิต 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ค าอธิบายรายวิชา  
 ศึกษาความหมาย ลักษณะ ประเภทของหนังสือภาพส าหรับเด็ก อ่านหนังสือภาพส าหรับเด็กอย่าง
น้อย 30 เรื่อง เพ่ือให้เกิดข้อสังเกต เกิดความคิดสร้างสรรค์ ได้แนวทางในการท าหนังสือภาพส าหรับเด็ก ฝึก
เขียนโครงเรื่อง  เขียนเรื่องฝึกท าภาพประกอบให้สอดคล้องกับเนื้อเรื่อง  ให้สามารถท าหนังสือภาพส าหรับเด็ก 
โดยใช้ความรู้ ประสบการณ์ จินตนาการ อย่างสร้างสรรค์และใช้ถ้อยค าส านวนที่เหมาะสม น าเสนอผลงานด้วย
วิธีต่าง ๆ ได ้
 
ผลการเรียนรู้ 

1. อธิบายลักษณะของวรรณกรรมส าหรับเด็กได้ 
2. บอกประเภทของหนังสือภาพส าหรับเด็ก 
3. สรุปสาระจากหนังสือภาพส าหรับเด็กที่อ่านได้ 
4. บอกความรู้สึกจากหนังสือภาพส าหรับเด็กที่อ่านได้ 
5. เขียนโครงเรื่อง เนื้อเรื่องหนังสือภาพส าหรับเด็กได้ 
6. ท าภาพประกอบให้สอดคล้องกับเนื้อเรื่องได้ 
7. ท าหนังสือภาพส าหรับเด็กได้ 
8. น าเสนอผลงานในรูปแบบต่าง ๆ ได ้
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ชื่อรายวิชาและหน่วยกิต 

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
 

รายวิชาเพิ่มเติม กลุ่ม 2 
1. ค20207 ตรรกศาสตร์และการพิสูจน์เบื้องต้น    2 คาบ/สัปดาห์/ภาคเรียน 1.0 หน่วยกิต 

 MAT20207 Elementary Logic and Proofs 
2. ค20208 การแก้ปัญหาทางทฤษฎีจ านวน 1        2 คาบ/สัปดาห์/ภาคเรียน 1.0 หน่วยกิต 

 MAT20208 Introduction to Problem Solving in Number Theory 
3. ค20209 การพิสูจน์ทางเรขาคณิต            2 คาบ/สัปดาห์/ภาคเรียน 1.0 หน่วยกิต 

 MAT20209 Introduction to Problem Solving in Geometry 
4. ค20210 ความรู้พื้นฐานส าหรับการแก้ปัญหาทางคอมบินาทอริก   

   2 คาบ/สัปดาห์/ภาคเรียน 1.0 หน่วยกิต 
 MAT20210 Introductions for Problem Solving in Combinatorics 

5. ค20211 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับพีชคณิต     2 คาบ/สัปดาห์/ภาคเรียน 1.0 หน่วยกิต 
 MAT20211 Elementary  Algebra 

6. ค20212 สถิติเบื้องต้น       2 คาบ/สัปดาห์/ภาคเรียน 1.0 หน่วยกิต 
 MAT20212 Elementary Statistics 

7. ค20213 ความน่าจะเป็นเบื้องต้น        2 คาบ/สัปดาห์/ภาคเรียน 1.0 หน่วยกิต 
 MAT20213 Elementary Probability 

8. ค20214 ทฤษฎีกราฟเบื้องต้น      2 คาบ/สัปดาห์/ภาคเรียน 1.0 หน่วยกิต 
 MAT20214 Elementary Graph Theory 

9. ค20215 ความรู้พื้นฐานส าหรับแคลคูลัส     2 คาบ/สัปดาห์/ภาคเรียน 1.0 หน่วยกิต 
 MAT20215 Pre-Calculus 

10. ค20216 โครงงานคณิตศาสตร์      2 คาบ/สัปดาห์/ภาคเรียน 1.0 หน่วยกิต 
 MAT20216 Mathematics Projects 

11. ค20217 สัมมนาทางคณิตศาสตร์      2 คาบ/สัปดาห์/ภาคเรียน 1.0 หน่วยกิต 
 MAT20217 Seminar  in  Mathematics 

12. ค20218 การแก้ปัญหาทางทฤษฎีจ านวน 2          2 คาบ/สัปดาห์/ภาคเรียน 1.0 หน่วยกิต 
 MAT20218 Problem Solving in Number Theory 2 

13. ค20219 การแก้ปัญหาทางเรขาคณิต     2 คาบ/สัปดาห์/ภาคเรียน 1.0 หน่วยกิต 
 MAT20219 Problem Solving in Geometry 

20. ค 20220 การแก้ปัญหาทางสมการและอสมการ    2 คาบ/สัปดาห์/ภาคเรียน 1.0 หน่วยกิต 
 MAT20220 Problem Solving in Functional Equations and Inequalities  
21. ค20221 เปิดโลกคณิตศาสตร์ด้วยภาษาต่างประเทศ 1     2 คาบ/สัปดาห์/ภาคเรียน 1.0 หน่วยกิต 

MAT20221 Exploring Mathematics through Foreign Languages 1 
22. ค20222 เปิดโลกคณิตศาสตร์ด้วยภาษาต่างประเทศ 2     2 คาบ/สัปดาห์/ภาคเรียน 1.0 หน่วยกิต 

MAT20222 Exploring Mathematics through Foreign Languages 1 
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23. ค20223 เปิดโลกคณิตศาสตร์ด้วยภาษาต่างประเทศ 3     2 คาบ/สัปดาห์/ภาคเรียน 1.0 หน่วยกิต 
MAT20223 Exploring Mathematics through Foreign Languages 1 

24. ค20224 เปิดโลกคณิตศาสตร์ด้วยภาษาต่างประเทศ 4     2 คาบ/สัปดาห์/ภาคเรียน 1.0 หน่วยกิต 
MAT20224 Exploring Mathematics through Foreign Languages 1 
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รายวิชา ค20207 ตรรกศาสตร์และการพิสูจน์เบื้องต้น 

2 คาบ/สัปดาห์/ภาคเรียน  1.0 หนวยกิต 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ค าอธิบายรายวิชา 

 ศึกษา ฝึกทักษะ/กระบวนการในสาระต่อไปนี้ 
ประพจน์ การเชื่อมประพจน์ ค่าความจริงของประพจน์ การสร้างตารางค่าความจริง  สัจนิรันดร์ 

รูปแบบของประพจน์ที่สมมูลกันและนิเสธกัน การอ้างเหตุผล ตัวบ่งปริมาณ การพิสูจน์เบื้องต้น 
โดยใช้กระบวนการทางคณิตศาสตร์ การสืบเสาะหาความรู้ การส ารวจ การตรวจสอบ การสืบค้น

ข้อมูลและการอภิปราย มีการวัดประเมินผลด้วยวิธีที่หลากหลาย ตามสภาพจริงครอบคลุมทั้งด้านความรู้
ทักษะกระบวนการ โดยอิงมาตรฐานการเรียนรู้และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
 เพ่ือให้เกิดความรู้ความเข้าใจ มีความสามารถในการคิด ความสามารถวิเคราะห์ปัญหาหรือ
สถานการณ์ต่าง ๆ ได้อย่างถี่ถ้วนรอบคอบและใช้วิธีการที่หลากหลายแก้ปัญหาในสถานการณ์ต่าง  ๆ ได้อย่าง
เหมาะสม สร้างสรรค์ เชื่อมโยงความรู้ หลักการ กระบวนการทางคณิตศาสตร์ สามารถท างานได้อย่างมีระบบ
มีความรอบคอบ มีความรับผิดชอบ มีวิจารณญาณ มีความเชื่อมั่นในตนเอง ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืน มี
ความสามารถในการตัดสินใจเห็นคุณค่าของการน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจ าวันและ เป็นเครื่องมือ
ในการศึกษาทางด้านคณิตศาสตร์และศาสตร์อ่ืน ๆ  สามารถให้เหตุผล สื่อสาร น าเสนอสิ่งที่เรียนรู้และ
เชื่อมโยงความรู้ต่าง ๆ  มีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่เหมาะสม มีเจตคติที่ดีต่อวิชาคณิตศาสตร์ มีจิต
สาธารณะ สามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข 

ผลการเรียนรู้ 
1. บอกความหมายของประพจน์ การเชื่อมประพจน์ และหาค่าความจริงของประพจน์ได้ 
2. หารูปแบบของประพจน์ที่สมมูลกันและรูปแบบของประพจน์ที่เป็นนิเสธกัน 
3. บอกความหมายของประโยคเปิด ตัวบ่งปริมาณและหาค่าความจริงของประโยคเปิดทีมีตัวบ่งปริมาณได้ 
4. เข้าใจและสามารถใช้การอ้างเหตุผลแบบอุปนัยและนิรนัยสามารถพิสูจน์ทฤษฎีเบื้องต้น

ที่ส าคัญได้ 
5. ใช้วิธีการที่หลากหลายแก้ปัญหา 
6. ใช้ความรู้ ทักษะและกระบวนการทาง คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยีในการแก้ปัญหาในสถานการณ์ 

ต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสม 
7. ให้เหตุผลประกอบการตัดสินใจ และสรุปผลได้อย่างเหมาะสม 
8. ใช้ภาษาและสัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ในการสื่อสาร การสื่อความหมาย และการน าเสนอได้อย่าง

ถูกต้อง และชัดเจน 
9. เชื่อมโยงความรู้ต่าง ๆ ในคณิตศาสตร์ และน าความรู้ หลักการ กระบวนการทางคณิตศาสตร์ไป

เชื่อมโยงกับศาสตร์อื่น ๆ  
10. มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
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รายวิชา ค20208 การแก้ปัญหาทางทฤษฎีจ านวน 1 

2 คาบ/สัปดาห์/ภาคเรียน  1.0 หนวยกิต 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ค าอธิบายรายวิชา 

 ศึกษา  ฝึกทักษะ/กระบวนการในสาระต่อไปนี้ 
การพิสูจน์ด้วยวิธีอุปนัยทางคณิตศาสตร์  การหารลงตัว จ านวนเฉพาะ ห.ร.ม.และ ค.ร.น.  
เพ่ือพัฒนาทักษะ/กระบวนการในการคิดค านวณ การแก้ปัญหา การให้เหตุผล การสื่อความหมายทาง

คณิตศาสตร์และน าประสบการณ์ด้านความรู้ ความคิด ทักษะกระบวนการที่ได้ไปใช้ในการเรียนรู้สิ่งต่างๆและ
ใช้ในชีวิตประจ าวันอย่างสร้างสรรค์ รวมทั้งเห็นคุณค่าและมีเจตคติที่ดีต่อคณิตศาสตร์ สามารถท างานอย่าง
เป็นระบบระเบียบ มีความรอบคอบ มีความรับผิดชอบ มีวิจารณญาณและมีความเชื่อมั่นในตนเอง  โดยจัด
ประสบการณ์หรือสร้างสถานการณ์ในชีวิตประจ าวันที่ใกล้ตัวให้ผู้เรียนได้ศึกษาค้นคว้าโดยการปฏิบัติจริง  
ทดลอง สรุป รายงาน 
 
ผลการเรียนรู้ 

1. น าความรู้เรื่องหลักอุปนัยทางคณิตศาสตร์พิสูจน์ข้อความ p(n) ส าหรับทุก n ที่เป็นจ านวนนับได้ 
2. น าทฤษฎีบทการหารลงตัวไปแก้ปัญหาโจทย์ที่ก าหนดให้ได้ 
3. น าทฤษฎีเกี่ยวกับจ านวนเฉพาะไปใช้ได้ 
4. หา ห.ร.ม. โดยวิธีของยุคลิดได้ 
5. น าทฤษฎีต่าง ๆ ของ ห.ร.ม. และ ค.ร.น. ไปใช้ได้ 
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รายวิชา ค20209 การพิสูจน์ทางเรขาคณิต 

2 คาบ/สัปดาห์/ภาคเรียน  1.0 หนวยกิต 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

ค าอธิบายรายวิชา 

ศึกษา  ฝึกทักษะ/กระบวนการในสาระต่อไปนี้ 
สัจพจน์ในวิชาเรขาคณิต  ทฤษฎีบทเบื้องต้นทางเรขาคณิต  ทฤษฎีบทเกี่ยวกับความเท่ากันทุก

ประการของรูปสามเหลี่ยม  ทฤษฏีบทเกี่ยวกับรูปสี่เหลี่ยมด้านขนาน  ทฤษฏีบทเกี่ยวกับวงกลม 
โดยใช้กระบวนการทางคณิตศาสตร์ การสืบเสาะหาความรู้  การส ารวจ การตรวจสอบ การสืบค้น 

ข้อมูลและการอภิปราย มีการวัดประเมินผลด้วยวิธีที่หลากหลาย ตามสภาพจริงครอบคลุมทั้งด้านความรู้  
ทักษะกระบวนการ โดยอิงมาตรฐานการเรียนรู้และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
 เพ่ือให้เกิดความรู้ความเข้าใจ มีความสามารถในการคิด ความสามารถวิเคราะห์ปัญหาหรือ
สถานการณ์ต่าง ๆ ได้อย่างถี่ถ้วนรอบคอบและใช้วิธีการที่หลากหลายแก้ปัญหาในสถานการณ์ต่าง ๆ ได้อย่าง
เหมาะสมสร้างสรรค์ เชื่อมโยงความรู้ หลักการ กระบวนการทางคณิตศาสตร์ สามารถท างานได้อย่างมีระบบมี
ความรอบคอบ มีความรับผิดชอบ มีวิจารณญาณ มีความเชื่อมั่นในตนเอง ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืนมี
ความสามารถในการตัดสินใจเห็นคุณค่าของการน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจ าวันและ เป็นเครื่องมือ
ในการศึกษาทางด้านคณิตศาสตร์และศาสตร์อ่ืน ๆ สามารถให้เหตุผล สื่อสาร น าเสนอสิ่งที่เรียนรู้และเชื่อมโยง
ความรู้ต่าง ๆ มีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่เหมาะสม มีเจตคติที่ดีต่อวิชาคณิตศาสตร์ มีจิตสาธารณะ 
สามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข 
ผลการเรียนรู้ 

1. น าทฤษฎีบทเบื้องต้นทางเรขาคณิตไปใช้ในการพิสูจน์ได้ 
2. น าทฤษฎีบทเก่ียวกับความเท่ากันทุกประการของรูปสามเหลี่ยมไปใช้ในการพิสูจน์ได้ 
3. พิสูจน์ทฤษฎีเกีย่วกับสี่เหลี่ยมด้านขนานได้ 
4. น าทฤษฎีเกี่ยวกับสี่เหลี่ยมด้านขนานไปใช้แก้ปัญหาได้ 
5. พิสูจน์ทฤษฎีบทวงกลม ที่เกี่ยวข้องกับมุมภายในวงกลม  คอร์ดและเส้นสัมผัสได้ 
6. น าทฤษฎีบทวงกลม ที่เกี่ยวข้องกับมุมภายในวงกลม  คอร์ดและเส้นสัมผัสไปใช้แก้ปัญหาได้ 
7. ใช้วิธีการที่หลากหลายแก้ปัญหา 
8. ใช้ความรู้ ทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ และเทคโนโลยีในการแก้ปัญหาในสถานการณ์  
9. ให้เหตุผลประกอบการตัดสินใจ และสรุปผลได้อย่างเหมาะสม 
10. ใช้ภาษาและสัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ในการสื่อสาร การสื่อความหมาย และการน าเสนอได้อย่าง

ถูกต้อง และชัดเจน 
11. เชื่อมโยงความรู้ต่าง ๆ ในคณิตศาสตร์ และน าความรู้ หลักการ กระบวนการทางคณิตศาสตร์ไป

เชื่อมโยงกับศาสตร์อื่น ๆ  
12. มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 

 
 
 
 



 
 

หลักสตูรโรงเรยีนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร (โรงเรยีนวิทยาศาสตรภ์ูมภิาค) พุทธศักราช2554                                   
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น  

201 

 

รายวิชา ค20210 ความรู้พื้นฐานส าหรับการแก้ปัญหาคอมบินาทอริก 
2 คาบ/สัปดาห์/ภาคเรียน  1.0 หนวยกิต 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ค าอธิบายรายวิชา 

ศึกษา  ฝึกทักษะ/กระบวนการในสาระต่อไปนี้ 
การแก้ปัญหาโดยใช้แผนภาพต้นไม้ หรือกฎเกณฑ์เบื้องต้นเกี่ยวกับการนับ การแก้ปัญหาเกี่ยวกับแฟก

ทอเรียล  วิธีเรียงสับเปลี่ยนของสิ่งของที่แตกต่างกันทั้งหมด ในแบบเชิงเส้น และแบบวงกลม วิธีเรียงสับเปลี่ยน
ของสิ่งของที่ไม่แตกต่างกันทั้งหมดในแนวเชิงเส้นและการแก้ปัญหาเกี่ยวกับวิธีจัดหมู่ของสิ่งของที่แตกต่างกัน
ทั้งหมด  
 เพ่ือพัฒนาทักษะ และกระบวนการในการคิดค านวณ การแก้ปัญหา การให้เหตุผล การสื่อความหมาย
ทางคณิตศาสตร์ และน าประสบการณ์ด้านความรู้ ความคิด ทักษะกระบวนการที่ได้ไปใช้ในการเรียนรู้สิ่งต่าง ๆ  
และใช้ในชีวิตประจ าวันอย่างสร้างสรรค์ รวมทั้งเห็นคุณค่าและมีเจตคติที่ดีต่อคณิตศาสตร์  สามารถท างาน
อย่างเป็นระบบ ระเบียบ  มีความคิดรอบคอบ มีความรับผิดชอบ มีวิจารณญาณ และมีความเชื่อมั่นในตนเอง  
โดยจัดประสบการณ์ หรือสร้างสถานการณ์ในชีวิตประจ าวันที่ใกล้ตัวให้ผู้เรียนได้ศึกษาค้นคว้า  โดยการปฏิบัติ
จริง ทดลอง สรุป รายงาน 
 
ผลการเรียนรู้ 

1. สามารถใช้แผนภาพต้นไม้  หาจ านวนวิธีที่เป็นไปได้ท้ังหมด ของการเกิดเหตุการณ์ได ้
2. สามารถใช้กฎเกณฑ์เบื้องต้นเกี่ยวกับการนับ ในการแก้โจทย์ปัญหาได้ 
3. สามารถบอกความหมายของแฟกทอเรียล และแก้โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับแฟกทอเรียลได้ 
4. อธิบายและบอกลักษณะของวิธีเรียงสับเปลี่ยนและค านวณหาวิธีเรียงสับเปลี่ยนแบบเชิงเส้นของ

สิ่งของที่แตกต่างกันทั้งหมด หรือสิ่งของที่ไม่แตกต่างกันทั้งหมดได้ 
5. ค านวณหาจ านวนวิธีเรียงสับเปลี่ยนของสิ่งของที่แตกต่างกันทั้งหมดแบบวงกลมได้ 
6. อธิบายและบอกลักษณะของวิธีการจัดหมู่และค านวณหาจ านวนวิธีจัดหมู่ของสิ่งของที่แตกต่างกัน

ทั้งหมดได้ 
7. ค านวณหาจ านวนวิธี จัดหมู่ของสิ่งของที่แตกต่างกันทั้งหมดได้ 
8. สามารถแก้โจทย์ปัญหาระคนที่เก่ียวกับวิธีเรียงสับเปลี่ยนและวิธีจัดหมู่ได้ 

 
 
 
 



 
 

หลักสตูรโรงเรยีนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร (โรงเรยีนวิทยาศาสตรภ์ูมภิาค) พุทธศักราช2554                                   
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น  

202 

 

รายวิชา ค20211 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกบัพีชคณิต 

2 คาบ/สัปดาห์/ภาคเรียน  1.0 หนวยกิต 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ค าอธิบายรายวิชา 

 ศึกษา  ฝึกทักษะ/กระบวนการในสาระต่อไปนี้ 
มโนคติเบื้องต้นทางพีชคณิต สมการและสมการสมมูล เอกลักษณ์พีชคณิต ความสมมาตรเชิงพีชคณิต

พหุนามและสมการพหุนาม พหุนามตัวแปรเดียว พหุนามก าลังสอง พหุนามก าลังสาม พหุนามก าลังสี่บาง
รูปแบบ พหุนามส่วนกลับ   

เพ่ือพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนให้มีความรู้ ความเข้าใจ มีทักษะในการพิสูจน์ การใช้ภาษาทาง
คณิตศาสตร์ และสามารถน าความรู้นั้นไปประยุกต์ได้ในเนื้อหาเกี่ยวกับมโนคติเบื้องต้นทางพีชคณิต พหุนาม
และสมการพหุนาม  เห็นคุณค่าและเจตคติที่ดีต่อวิชาคณิตศาสตร์ สามารถท างานเป็นระบบ มีความรอบคอบมี
วิจารณญาณและเชื่อมั่นในตนเอง 

 
ผลการเรียนรู้ 

1. มีความคิดรวบยอดเก่ียวกับพีชคณิต 
2. พิสูจน์เอกลักษณ์พีชคณิตได้ 
3. น าสมบัติต่าง ๆ  เกี่ยวกับพีชคณิต ไปใช้แก้สมการพหุนามได้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

หลักสตูรโรงเรยีนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร (โรงเรยีนวิทยาศาสตรภ์ูมภิาค) พุทธศักราช2554                                   
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น  

203 

 

รายวิชา ค20212 สถิติเบือ้งต้น 

2 คาบ/สัปดาห์/ภาคเรียน  1.0 หนวยกิต 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ค าอธิบายรายวิชา 

ศึกษา  ฝึกทักษะ/กระบวนการในสาระต่อไปนี้ 
การเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้นและการน าเสนอข้อมูล  การวัดค่ากลางของข้อมูล  

โดยใช้ค่าเฉลี่ยเลขคณิต มัธยฐานและฐานนิยม การวัดต าแหน่งที่ของข้อมูลโดยใช้ควอไทล์ เดไซล์ เปอร์เซ็น
ไทล์ การวัดการกระจายของข้อมูล   
 โดยใช้กระบวนการทางคณิตศาสตร์ การสืบเสาะหาความรู้  การส ารวจ ตรวจสอบ  การสืบค้นข้อมูล 
การใช้เครื่องช่วยค านวณ และการอภิปราย มีการวัดผลประเมินผลด้วยวิธีที่หลากหลาย  ตามสภาพจริง 
ครอบคลุมทั้งด้านความรู้ ทักษะกระบวนการ มีวินัย คุณธรรมจริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ต่อการ
ด าเนินชีวิตในปัจจุบัน 

เพ่ือพัฒนาทักษะ/กระบวนการในการคิดค านวณ การใช้เครื่องช่วยค านวณ การแก้ปัญหา การให้
เหตุผล การสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์และน าประสบการณ์ด้านความรู้ ความคิด ทักษะกระบวนการที่ได้
ไปใช้ในการเรียนรู้สิ่งต่าง ๆ  และใช้ในชีวิตประจ าวันอย่างสร้างสรรค์ รวมทั้งเห็นคุณค่าและมีเจตคติที่ดีต่อ
คณิตศาสตร์ สามารถท างานอย่างเป็นระบบระเบียบ มีความรอบคอบ มีความรับผิดชอบ มีวิจารณญาณ และมี
ความเชื่อมั่นในตนเอง โดยจัดประสบการณ์หรือสร้างสถานการณ์ในชีวิตประจ าวันที่ใกล้ตัวให้ผู้เรียนได้ศึกษา
ค้นคว้าโดยการปฏิบัติจริง ทดลอง สรุป รายงาน 
 
ผลการเรียนรู้ 

1. รู้วิธีการส ารวจความคิดเห็นอย่างง่ายและสามารถน าผลจากการส ารวจไปช่วยในการตัดสินใจ
บางอย่าง 

2. เลือกใช้ค่ากลางที่เหมาะสมกับข้อมูลที่ก าหนดและวัตถุประสงค์ที่ต้องการได้ 
3. น าเสนอข้อมูลในรูปแบบต่าง ๆ ร่วมทั้งการอ่านและตีความหมายจากการน าเสนอข้อมูลได้ 
4. วิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้นโดยใช้ค่ากลางโดยใช้ค่าเฉลี่ยเลขคณิต มัธยฐาน และฐานนิยมได้ 
5. หาต าแหน่งที่ของข้อมูลโดยใช้เปอร์เซ็นไทล์ ควอร์ไทล์ และเดไซล์ได้ 
6. วัดการกระจายของข้อมูลโดยใช้พิสัย ส่วนเบี่ยงเบนควอร์ไทล์ ส่วนเบี่ยงเบนเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐานได้ 
7. บอกสมบัติที่ส าคัญของส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานได้ 

 
 



 
 

หลักสตูรโรงเรยีนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร (โรงเรยีนวิทยาศาสตรภ์ูมภิาค) พุทธศักราช2554                                   
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น  

204 

 

รายวิชา ค20213 ความน่าจะเป็นเบื้องต้น 

2 คาบ/สัปดาห์/ภาคเรียน  1.0 หนวยกิต 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ค าอธิบายรายวิชา 

 ศึกษา  ฝึกทักษะ/กระบวนการในสาระต่อไปนี้ 
กฎเกณฑ์เบื้องต้นเกี่ยวกับการนับ วิธีเรียงสับเปลี่ยน วิธีจัดหมู่ สัมประสิทธิ์ ทวินาม ความน่าจะเป็น

ของเหตุการณ์ กฎที่ส าคัญของความน่าจะเป็น    
 เพ่ือพัฒนาทักษะในการคิดค านวณ การแก้ปัญหา การให้เหตุผล การสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์
และน าประสบการณ์ด้านความรู้ ความคิด ทักษะกระบวนการที่ได้ไปใช้ในการเรียนรู้สิ่งต่าง ๆ และใช้ใน
ชีวิตประจ าวันอย่างสร้างสรรค์ รวมทั้งเห็นคุณค่าและมีเจตคติที่ดีต่อคณิตศาสตร์  สามารถท างานอย่างเป็น
ระบบระเบียบ มีความรอบคอบ มีความรับผิดชอบ มีวิจารณญาณและมีความเชื่อมั่นในตนเอง  โดยจัด
ประสบการณ์หรือสร้างสถานการณ์ในชีวิตประจ าวันที่ใกล้ตัวให้ผู้เรียนได้ศึกาค้นคว้าโดยการปฏิบัติจริงทดลอง 
สรุป รายงาน 
 
ผลการเรียนรู้ 

1. แก้โจทย์ปัญหาโดยใช้กฎเกณฑ์เบื้องต้นเกี่ยวกับการนับ  วิธีเรียงสับเปลี่ยนและวิธีจัดหมู่ 
2. กระจายและหาพจน์ทั่วไปของบททวินามที่มีเลขชี้ก าลังเป็นจ านวนเต็มบวก 
3. อธิบายการทดลองสุ่ม เหตุการณ์ ความน่าจะเป็นของเหตุการณ์ และความน่าจะเป็นชองเหตุการณ์ที่

ก าหนดให้ได ้
4. หาค่าความน่าจะเป็นของเหตุการณ์ท่ีก าหนดให้ได้ 
5. น าความรู้เกี่ยวกับความน่าจะเป็นไปใช้ในการคาดการณ์และช่วยในการตัดสินใจได้ 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

หลักสตูรโรงเรยีนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร (โรงเรยีนวิทยาศาสตรภ์ูมภิาค) พุทธศักราช2554                                   
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น  

205 

 

รายวิชา ค20214 ทฤษฎกีราฟเบื้องต้น 

2 คาบ/สัปดาห์/ภาคเรียน  1.0 หนวยกิต 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ค าอธิบายรายวิชา 

 ศึกษา ฝึกทักษะ/กระบวนการในสาระต่อไปนี้ 
ทฤษฎีกราฟเบื้องต้น ดีกรีของจุดยอด กราฟเดียวกัน กราฟถอดแบบ วงจร วิถี วัฏจักร กราฟเชื่อมโยง

กราฟย่อย กราฟออยเลอร์ กราฟแฮมินตัน กราฟเชิงระนาบ ต้นไม้ ต้นไม้แผ่ทั่ว ต้นไม้แผ่ทั่วน้อยสุด สูตรของ
ออยเลอร์ 

เพ่ือพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนให้มีความรู้ ความเข้าใจ มีทักษะในการคิดค านวณ การให้เหตุผล และ
สามารถน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ได้ เห็นคุณค่าและมีเจตคติที่ดีต่อคณิตศาสตร์  สามารถท างานอย่างเป็นระบบ 
ระเบียบ รอบคอบ มีความรับผิดชอบ มีวิจารณญาณ และเชื่อม่ันในตนเอง 

 
ผลการเรียนรู้ 

1. มีความคิดรวบยอดเก่ียวกับทฤษฎีกราฟ 
2. หาเซตของจุดยอด และเซตของเส้นเชื่อมของกราฟได้ 
3. บอกได้ว่ากราฟที่ก าหนดให้เป็นกราฟถอดแบบกันหรือไม ่
4. หาแนวเดิน วงจร วิถี และวัฏจักรของกราฟได้ 
5. บอกได้ว่ากราฟที่ก าหนดเป็นกราฟออยเลอร์หรือไม่ 
6. หาต้นไม้แผ่ทั่วที่น้อยที่สุดของกราฟถ่วงน้ าหนักได้ 
7. น าความรู้ทฤษฎีกราฟไปประยุกต์ใช้ได้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

หลักสตูรโรงเรยีนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร (โรงเรยีนวิทยาศาสตรภ์ูมภิาค) พุทธศักราช2554                                   
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รายวิชา ค20215 ความรู้พื้นฐานส าหรับแคลคูลัส 

2 คาบ/สัปดาห์/ภาคเรียน  1.0 หนวยกิต 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ค าอธิบายรายวิชา 

 ศึกษา  ฝึกทักษะ/กระบวนการในสาระต่อไปนี้ 
ความรู้พ้ืนฐานส าหรับแคลคูลัส ลิมิตของฟังก์ชัน ทฤษฎีบทของลิมิตของฟังก์ชัน ความต่อเนื่องของ

ฟังก์ชัน อัตราการเปลี่ยนแปลง ความเร็วเฉลี่ยและความเร็วของวัตถุ อนุพันธ์ของฟังก์ชัน การหาอนุพันธ์
ฟังก์ชันโดยใช้สูตร ความชันของเส้นโค้ง 

เพ่ือพัฒนาทักษะ/กระบวนการในการคิดค านวณ การแก้ปัญหา การให้เหตุผล ใช้ภาษาและสัญลักษณ์
ทางคณิตศาสตร์ในการสื่อสาร การสื่อความหมาย และการน าเสนอได้อย่างถูกต้องและชัดเจนและน า
ประสบการณ์ด้านความรู้ ความคิด ทักษะกระบวนการที่ได้ไปใช้ในการเรียนรู้สิ่งต่าง ๆ และใช้ในชีวิตประจ าวัน
อย่างสร้างสรรค์ มีวินัย ใฝ่รู้ใฝ่เรียน มุ่งมั่นในการท างาน มีจิตสาธารณะ รวมทั้งเห็นคุณค่าและมีเจตคติที่ดี ต่อ
คณิตศาสตร์ สามารถท างานอย่างเป็นระบบระเบียบ รอบคอบ มีความรับผิดชอบ มีวิจารณญาณ และเชื่อมั่น
ในตนเอง โดยจัดประสบการณ์หรือสร้างสถานการณ์ในชีวิตประจ าวันที่ใกล้ตัวให้ผู้เรียนได้ศึกษาค้นคว้า  โดย
การปฏิบัติจริง 
 

ผลการเรียนรู้ 
1. หาลิมิตของฟังก์ชันที่ก าหนดให้ได้ โดยอาศัยทฤษฎีบทเก่ียวกับลิมิต 
2. บอกได้ว่าฟังก์ชันที่ก าหนดให้เป็นฟังก์ชันต่อเนื่องหรือไม่ 
3. หาอัตราการเปลี่ยนแปลงเฉลี่ยของฟังก์ชันใด ๆ ได ้
4. น าความรู้เรื่องการหาลิมิตของฟังก์ชันไปหาอัตราการการเปลี่ยนแปลงขณะใด ๆ ได ้
5. น าความรู้เรื่องอัตราการเปลี่ยนแปลงไปประยุกต์หาความเร็วเฉลี่ยและความเร็วของวัตถุรวมถึงสมการ

การเคลื่อนที่ได้  
6. น าความรู้เรื่องการหาลิมิตและอัตราการเปลี่ยนแปลงของฟังก์ชันไปหาอนุพันธ์ของฟังก์ชันได้ 
7. หาอนุพันธ์ของฟังก์ชันโดยใช้สูตรได้ 
8. น าความรู้เรื่องอนุพันธ์ฟังก์ชันไปประยุกต์ใช้ในการหาความชันของเส้นโค้งได้ 
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รายวิชา ค20216 โครงงานคณิตศาสตร์ 

2 คาบ/สัปดาห์/ภาคเรียน  1.0 หนวยกิต 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ค าอธิบายรายวิชา 

ศึกษาวิเคราะห์กระบวนการท าโครงงานคณิตศาสตร์เกี่ยวกับ การตั้งค าถามหรือการระบุปัญหาการ
ส ารวจตรวจสอบโดยการก าหนดความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรต่าง ๆ  การสืบค้นข้อมูล การตั้งสมมติฐานที่
เป็นไปได้หลายแนวทาง การตัดสินใจเลือกตรวจสอบสมมติฐานที่เป็นไปได้การวางแผนการส ารวจตรวจสอบ
เพ่ือแก้ปัญหาหรือตอบค าถาม การวิเคราะห์เชื่อมโยง สมการทางคณิตศาสตร์ หรือสร้างแบบจ าลองจากผล
หรือความรู้ที่ได้รับจากการส ารวจตรวจสอบ 

เพ่ือใช้ความรู้และกระบวนการท าโครงงานคณิตศาสตร์ในการด ารงชีวิต  ศึกษาหาความรู้เพ่ิมเติมท า
โครงงานหรือสร้างชิ้นงานตามความสนใจ ด้วยความมุ่งม่ัน รับผิดชอบ รอบคอบและซื่อสัตย์ในการ สืบเสาะหา
ความรู้ โดยใช้เครื่องมือและวิธีการที่ได้ผลถูกต้องเชื่อถือได้ สามารถสื่อสารความคิด ความรู้จาก ผลการส ารวจ
ตรวจสอบโดยการพูดเขียน จัดแสดง หรือใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ มีจิตคณิตศาสตร์และตระหนักในคุณค่าของ
ความรู้และเทคโนโลยีที่ใช้ในชีวิตประจ าวัน เห็นคุณค่าในการค้นพบความรู้พบค าตอบหรือแก้ปัญหาได้ เข้าใจ
ว่า คณิตศาสตร์เทคโนโลยี สังคม และสิ่งแวดล้อม มีความเก่ียวข้องสัมพันธ์กัน 

 
ผลการเรียนรู้ 

1. เข้าใจเกี่ยวกับระเบียบวิธีการท าโครงงานทางคณิตศาสตร์บนพ้ืนฐานของความรู้และความเข้าใจทาง
คณิตศาสตร์ 

2. ตั้งค าถามที่อยู่บนพ้ืนฐานของความรู้และความเข้าใจทางคณิตศาสตร์ หรือความสนใจหรือจาก
ประเด็นที่เกิดขึ้นในขณะนั้น ที่สามารถท าการส ารวจตรวจสอบ หรือศึกษาค้นคว้าได้อย่างครอบคลุม
และเชื่อถือได ้

3. สร้างสมติฐานที่มีทฤษฎีรองรับ หรือคาดการณ์สิ่งที่จะพบ หรือสร้างแบบจ าลอง หรือสร้างรูปแบบเพ่ือ
น าไปสู่การส ารวจตรวจสอบ 

4. ค้นคว้ารวบรวมข้อมูลที่ต้องพิจารณาปัจจัยหรือตัวแปรส าคัญ ปัจจัยที่มีผลต่อปัจจัยอ่ืนปัจจัยที่ควบคุม
ไม่ได้และจ านวนครั้งของการส ารวจ ตรวจสอบ เพ่ือให้ได้ผลที่มีความเชื่อม่ันอย่างเพียงพอ 

5. จัดกระท าข้อมูลอย่างเป็นระบบโดยค านึงถึงการรายงานผลที่มีระดับความถูกต้อง และน าเสนอข้อมูล
ด้วยเทคนิควิธีที่เหมาะสม 

6. วิเคราะห์ข้อมูล แปรความหมายข้อมูล และประเมินความสอดคล้องของข้อสรุป หรือสาระส าคัญเพ่ือ
ตรวจสอบกับสมมติฐานที่ตั้งไว้ 

7. น าผลของการส ารวจตรวจสอบที่ได้ ทั้งวิธีการและองค์ความรู้ที่ได้ไปสร้างค าถามใหม่น าไปใช้
แก้ปัญหาในสถานการณ์ใหม่ และในชีวิตจริง 

8. ตระหนักถึงความส าคัญของการที่จะต้องมีส่วนร่วมรับผิดชอบการอธิบาย  การลงความเห็น และการ
สรุปผลการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ที่น าเสนอต่อสาธารณชนด้วยความถูกต้อง 

9. บันทึกและอธิบายผลการส ารวจตรวจสอบอย่างมีเหตุผล ใช้พยานหลักฐานอ้างอิง หรือค้นคว้าเพ่ิมเติม 
เพ่ือหาหลักฐานอ้างอิงที่เชื่อถือได้ และยอมรับว่าความรู้เดิม อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ เมื่อมีข้อมูล
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และประจักษ์พยานใหม่เพ่ิมเติม หรือโต้แย้งจากเดิม ซึ่งท้าทายให้มีการตรวจสอบอย่างระมัดระวัง 
อันจะน ามาสู่ การยอมรับเป็นความรู้ใหม่ 

10. จัดแสดงผลงาน เขียนรายงานในรูปแบบความเรียงชั้นสูง หรืออธิบายเกี่ยวกับแนวคิด กระบวนการ 
และผลของโครงงานหรือชิ้นงานให้ผู้อ่ืนเข้าใจ 
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รายวิชา ค20217 สัมมนาทางคณิตศาสตร์ 

2 คาบ/สัปดาห์/ภาคเรียน  1.0 หนวยกิต 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ค าอธิบายรายวิชา 
ศึกษาค้นคว้างานวิจัย และเรื่องที่น่าสนใจทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ศึกษาการอ่านการวิเคราะห์

สังเคราะห์ทางคณิตศาสตร์ และจับประเด็นที่ส าคัญมาเรียบเรียงให้เข้าใจและน าเสนอผลการค้นคว้าโดยวิธีให้
สัมมนาด้วยการใช้สื่อมัลติมิเดีย ศึกษาวิธีการตั้งค าถาม ตอบค าถามและการอภิปรายในเรื่องเกี่ยวกับ
คณิตศาสตร์ เพ่ือให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ มีทักษะกระบวนการ  เจตคติและเห็นคุณค่าทางคณิตศาสตร์
สามารถน าความรู้ต่าง ๆ ที่ได้จากสัมมนามาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ในการน าเสนองานที่มีคุณภาพและ
น าไปใช้ในการพัฒนาประเทศต่อไป 

 
ผลการเรียนรู้ 

1. เข้าใจความส าคัญของการจัดสัมมนา 
2. มีทักษะ และกระบวนการทางคณิตศาสตร์ในการอ่านเพ่ือวิเคราะห์สังเคราะห์แล้วจับประเด็นส าคัญ

ของงานวิจัยมาเรียบเรียงให้เกิดความเข้าใจ 
3. สามารถออกแบบสื่อและน าเสนอผลงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
4. สามารถตอบค าถาม ตั้งค าถามและอภิปรายงานวิจัย 
5. สามารถเขียนรายงานทางคณิตศาสตร์ได้ถูกต้อง 
6. สามารถวางแผนการท างานได้ตามล าดับขั้นและบรรลุเป้าหมาย 
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รายวิชา ค20218 การแก้ปัญหาทางทฤษฎีจ านวน 2 

2 คาบ/สัปดาห์/ภาคเรียน  1.0 หนวยกิต 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ค าอธิบายรายวิชา 

 ศึกษา  ฝึกทักษะ/กระบวนการในสาระต่อไปนี้ 
สมภาค สมการสมภาคเชิงเส้น ทฤษฎีบทเศษเหลือของชาวจีน  
เพ่ือพัฒนาทักษะ/กระบวนการในการคิดค านวณ การแก้ปัญหา การให้เหตุผล การสื่อความหมายทาง

คณิตศาสตร์และน าประสบการณ์ด้านความรู้ ความคิด ทักษะกระบวนการที่ได้ไปใช้ในการเรียนรู้สิ่งต่าง ๆ 
และใช้ในชีวิตประจ าวันอย่างสร้างสรรค์ รวมทั้งเห็นคุณค่าและมีเจตคติที่ดีต่อคณิตศาสตร์ สามารถท างาน
อย่างเป็นระบบระเบียบ มีความรอบคอบ มีความรับผิดชอบ มีวิจารณญาณและมีความเชื่อมั่นในตนเอง  โดย
จัดประสบการณ์ หรือสร้างสถานการณ์ในชีวิตประจ าวันที่ใกล้ตัวให้ผู้เรียนได้ศึกษาค้นคว้าโดยการปฏิบัติจริง
ทดลอง สรุป รายงาน 

 
ผลการเรียนรู้ 

1. พิสูจน์ทฤษฎีต่าง ๆ ที่เก่ียวกับสมภาคได้ 
2. น าทฤษฎีสมภาคไปใช้ในการแก้ปัญหาได้ 
3. แก้สมการสมภาคได้ 
4. แก้ระบบสมการสมภาคโดยใช้ทฤษฎีบทเศษเหลือของชาวจีนได้ 
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รายวิชา ค20219 การแก้ปัญหาทางเรขาคณิต 

2 คาบ/สัปดาห์/ภาคเรียน  1.0 หนวยกิต 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ค าอธิบายรายวิชา 

 ศึกษา  ฝึกทักษะ/กระบวนการในสาระต่อไปนี้ 
เส้นตรง ระยะห่างระหว่างจุดสองจุดบนระนาบ  จุดกึ่งกลางระหว่างจุดสองจุดบนระนาบ  ความชัน

ของเส้นตรง เส้นขนาน เส้นตั้งฉาก ความสัมพันธ์ซึ่งมีกราฟเป็นเส้นตรง 
ภาคตัดกรวย วงกลม พาราโบลา วงรี ไฮเพอร์โบลา 
โดยใช้กระบวนการทางคณิตศาสตร์  การสืบเสาะหาความรู้ การส ารวจ การตรวจสอบ การสืบค้น

ข้อมูลและการอภิปราย การวัดผลประเมินผลตามสภาพจริงที่หลากหลาย ครอบคลุมทั้งด้านความรู้ ทักษะ
กระบวนการแก้ปัญหา โดยอิงมาตรฐานการเรียนรู้และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
 เพ่ือพัฒนาให้ผู้เรียนเกิดความรู้ ความเข้าใจ มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ปัญหาหรือสถานการณ์
ต่างๆ ได้อย่างถี่ถ้วนรอบคอบ ใช้วิธีการที่หลากหลายแก้ปัญหาในสถานการณ์ต่างได้อย่างเหมาะสม มีความคิด
สร้างสรรค์ สามารถตัดสินใจ เห็นคุณค่าของการน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจ าวัน และเป็นเครื่องมือ
ในการศึกษาทางด้านคณิตศาสตร์ และศาสตร์อ่ืนๆ สามารถให้เหตุผล สื่อสาร น าเสนอสิ่งที่เรียนรู้และเชื่อมโยง
ความรู้ต่าง ๆ  มีเจตคติท่ีดีต่อคณิตศาสตร์ มีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ต่อการด าเนินชีวิตใน
ปัจจุบัน มีจิตสาธารณะ สามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข 
 
ผลการเรียนรู้ 

1. หาระยะห่างระหว่างจุดสองจุด จุดกึ่งกลาง ระยะห่างระหว่างเส้นตรงกับจุดได้ 
2. หาความชันของเส้นตรง สมการเส้นขนาน เส้นตั้งฉากและน าไปใช้ได ้
3. เขียนความสัมพันธ์ที่มีกราฟเป็นภาคตัดกรวยเมื่อก าหนดส่วนต่าง ๆ ของภาคตัดกรวยให้และเขียน

กราฟของความสัมพันธ์นั้นได้ 
4. น าความรู้เรื่องการเลื่อนแกนทางขนานไปใช้ในการเขียนกราฟได้ 
5. สามารถหาส่วนต่าง ๆ ของภาคตัดกรวยได้ เมื่อก าหนดสมการของภาคตัดกรวยให้ 
6. น าความรู้เรื่องเรขาคณิตวิเคราะห์ไปใช้แก้ปัญหาได้ 
7. ใช้วิธีการที่หลากหลายแก้ปัญหา 
8. ใช้ความรู้ ทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ และเทคโนโลยีในการแก้ปัญหาในสถานการณ์ ต่าง 

ๆ ได้อย่างเหมาะสม 
9. ให้เหตุผลประกอบการตัดสินใจ และสรุปผลได้อย่างเหมาะสม 
10. ใช้ภาษาและสัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ในการสื่อสาร การสื่อความหมาย และการน าเสนอได้อย่าง

ถูกต้อง และชัดเจน 
11. เชื่อมโยงความรู้ต่าง ๆ ในคณิตศาสตร์ และน าความรู้ หลักการ กระบวนการทางคณิตศาสตร์ไป

เชื่อมโยงกับศาสตร์อื่น ๆ  
12. มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 
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รายวิชา ค20220 การแก้ปัญหาทางอสมการและสมการเชิงฟังก์ชันเบื้องต้น 

2 คาบ/สัปดาห์/ภาคเรียน  1.0 หนวยกิต 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ค าอธิบายรายวิชา 

 ศึกษา ฝึกทักษะ/กระบวนการในสาระต่อไปนี้ 
ระบบสมการที่ประกอบด้วยสมการเชิงเส้นและสมการดีกรีสอง สมบัติการเท่ากันและการไม่เท่ากัน

ช่วงและการแก้อสมการค่าสัมบูรณ์ การแก้สมการและอสมการในรูปค่าสัมบูรณ์ เซตผลคูณคาร์ทีเซียน 
ความสัมพันธ์และกราฟของความสัมพันธ์ ฟังก์ชันและกราฟของฟังก์ชัน ฟังก์ชันเชิงเส้น ฟังก์ชันก าลังสอง 

โดยใช้กระบวนการทางคณิตศาสตร์ การสืบเสาระหาความรู้ การส ารวจ การตรวจสอบ การสืบค้น
ข้อมูลและการอภิปราย การวัดผลประเมินผลตามสภาพจริงที่หลากหลาย ครอบคลุมทั้งด้านความรู้ ทักษะ
กระบวนการแก้ปัญหา โดยอิงมาตรฐานการเรียนรู้และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
 เพ่ือพัฒนาให้ผู้เรียนเกิดความรู้ ความเข้าใจ มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ปัญหาหรือสถานการณ์
ต่างๆ ได้อย่างถี่ถ้วนรอบคอบ ใช้วิธีการที่หลากหลายแก้ปัญหาในสถานการณ์ต่างได้อย่างเหมาะสม มีความคิด
สร้างสรรค์ สามารถตัดสินใจ เห็นคุณค่าของการน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจ าวัน และเป็นเครื่องมือ
ในการศึกษาทางด้านคณิตศาสตร์ และศาสตร์อ่ืน ๆ  สามารถให้เหตุผล สื่อสาร น าเสนอสิ่งที่ เรียนรู้และ
เชื่อมโยงความรู้ต่าง ๆ มีเจตคติที่ดีต่อคณิตศาสตร์ มีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ต่อการ
ด าเนินชีวิตในปัจจุบัน มีจิตสาธารณะ สามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข 
 
ผลการเรียนรู้ 

1. แก้สมการ และอสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว 
2. แก้สมการและโจทย์ปัญหาเกี่ยวกับสมการก าลังสอง ตัวแปรเดียวโดยการแยกตัวประกอบ   การใช้วิธี

ก าลังสองสมบูรณ์และการใช้สูตรได้ 
3. แก้อสมการและโจทย์ปัญหาเกี่ยวกับอสมการก าลังสองตัวแปรเดียว 
4. แก้สมการและอสมการในรูปค่าสัมบูรณ ์
5. มีความคิดรวบยอดเกี่ยวกับความสัมพันธ์และฟังก์ชัน เขียนแสดงความสัมพันธ์และฟังก์ชันในรูปต่าง ๆ 

เช่น ตาราง กราฟ และสมการ 
6. สร้างความสัมพันธ์หรือฟังก์ชันจากสถานการณ์หรือปัญหาและน าไปใช้แก้ปัญหาได้ 
7. ใช้กราฟของสมการ อสมการ ฟังก์ชัน ในการแก้ปัญหา 
8. ใช้วิธีการที่หลากหลายแก้ปัญหา 
9. ใช้ความรู้ ทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ และเทคโนโลยีในการแก้ปัญหาในสถานการณ์ต่าง ๆ 

ได้อย่างเหมาะสม 
10. ให้เหตุผลประกอบการตัดสินใจ และสรุปผลได้อย่างเหมาะสม 
11. ใช้ภาษาและสัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ในการสื่อสาร การสื่อความหมาย และการน าเสนอ  ความ

ถูกต้อง และชัดเจนได้ 
12. เชื่อมโยงความรู้ต่าง ๆ ในคณิตศาสตร์ และน าความรู้ หลักการ กระบวนการทางคณิตศาสตร์ไป

เชื่อมโยงกับศาสตร์อื่น ๆ  
13. มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 
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รายวิชา ค20221 เปิดโลกคณิตศาสตร์ด้วยภาษาต่างประเทศ 1 
2 คาบ/สัปดาห์/ภาคเรียน  1.0 หนวยกิต 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ค าอธิบายรายวิชา 

 ศึกษา ฝึกทักษะการคิดค านวณ ฝึกการแก้ปัญหาโจทย์ และน าความรู้นั้นไปประยุกต์ในเนื้อหาเกี่ยวกับ
จ านวน และ ตัวเลข ทศนิยม เศษส่วน 
 โดยใช้กระบวนการทางคณิตศาสตร์  การสืบเสาะหาความรู้  การส ารวจ ตรวจสอบ  การสืบค้นข้อมูล
และการอภิปราย  มีการวัดประเมินผลด้วยวิธีที่หลากหลาย ตามสภาพจริง ครอบคลุมทั้งด้านความรู้ ทักษะ
กระบวนการ มีวินัย คุณธรรมจริยธรรม และค่านิยมท่ีพึงประสงค์ต่อการด าเนินชีวิตในปัจจุบัน 
 เพ่ือให้เกิดความรู้ความเข้าใจ มีความสามารถในการคิด  มีความสามารถวิเคราะห์ปัญหาหรือ
สถานการณ์ต่าง ๆ ได้อย่างถี่ถ้วนรอบคอบและใช้วิธีการที่หลากหลายแก้ปัญหาในสถานการณ์ต่าง  ๆ ได้อย่าง
เหมาะสม สร้างสรรค์มีความสามารถในการตัดสินใจเห็นคุณค่าของการน าความรู้ไป ใช้ประโยชน์ใน
ชีวิตประจ าวัน และเป็นเครื่องมือในการศึกษาทางด้านคณิตศาสตร์และศาสตร์อ่ืน  ๆ  สามารถให้เหตุผล 
สื่อสารน าเสนอสิ่งที่เรียนรู้ และเชื่อมโยงความรู้ต่าง ๆ  มีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่เหมาะสม มีจิต
สาธารณะ สามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข  
 
ผลการเรียนรู้ 

1. อ่านและเขียนจ านวนนับ และ ตัวเลข เป็นภาษาต่างประเทศได้ 
2. เปรียบเทียบจ านวนนับต่าง ๆ ด้วยภาษาต่างประเทศได้ 
3. อ่าน และ เขียนจ านวนในรูปทศนิยมด้วยภาษาต่างประเทศได้ 
4. อ่านและเขียนจ านวน ในรูปเศษส่วนด้วยภาษาต่างประเทศได้ 
5. ท าทศนิยมให้เป็นอยู่ในรูปเศษส่วนด้วยภาษาต่างประเทศได้ 
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รายวิชา ค20222 เปิดโลกคณิตศาสตร์ด้วยภาษาต่างประเทศ 2 

2 คาบ/สัปดาห์/ภาคเรียน  1.0 หนวยกิต 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ค าอธิบายรายวิชา 

 ศึกษา ฝึกทักษะการคิดค านวณ การด าเนินการของจ านวนเต็ม ร้อยละ   
 โดยใช้กระบวนการทางคณิตศาสตร์  การสืบเสาะหาความรู้ การส ารวจ ตรวจสอบ  การสืบค้นข้อมูล
และการอภิปราย  มีการวัดประเมินผลด้วยวิธีที่หลากหลาย ตามสภาพจริง ครอบคลุมทั้งด้านความรู้ ทักษะ
กระบวนการ มีวินัย คุณธรรมจริยธรรม และ ค่านิยมท่ีพึงประสงค์ต่อการด าเนินชีวิตในปัจจุบัน 
 เพ่ือให้เกิดความรู้ความเข้าใจ มีความสามารถในการคิด  มีความสามารถวิเคราะห์ปัญหาหรือ
สถานการณ์ต่าง ๆ ได้อย่างถี่ถ้วนรอบคอบและใช้วิธีการที่หลากหลายแก้ปัญหาในสถานการณ์ต่าง  ๆ ได้อย่าง
เหมาะสม สร้างสรรค์มีความสามารถในการตัดสินใจเห็นคุณค่าของการน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ใน
ชีวิตประจ าวัน และเป็นเครื่องมือในการศึกษาทางด้านคณิตศาสตร์และศาสตร์อ่ืน ๆ สามารถให้เหตุผล สื่อสาร
น าเสนอสิ่งที่เรียนรู้ และเชื่อมโยงความรู้ต่าง ๆ มีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่เหมาะสม  มีจิตสาธารณะ 
สามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข  
 
ผลการเรียนรู้ 

1. หาผลลัพธ์จากการบวก การลบ การคูณ การหาร จ านวนต่าง ๆ ด้วยภาษาต่างประเทศได้ 
2. แก้โจทย์ปัญหาที่เป็นภาษาฝรั่งเศสได้ 

3. เขียนจ านวนนับต่าง ๆ ในรูป 
100

a   ด้วยภาษาต่างประเทศได้ 

4. เขียนร้อยละจากจ านวนในรูปเศษส่วนด้วยภาษาต่างประเทศได้ 
5. เปลี่ยนจ านวนในรูปทศนิยมให้เป็นร้อยละด้วยภาษาต่างประเทศได้ 
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รายวิชา ค20223 เปิดโลกคณิตศาสตร์ด้วยภาษาต่างประเทศ 3 

2 คาบ/สัปดาห์/ภาคเรียน  1.0 หนวยกิต 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ค าอธิบายรายวิชา 

 ศึกษา ฝึกทักษะการคิดค านวณ ฝึกการแก้ปัญหาโจทย์ และน าความรู้นั้นไปประยุกต์ในเนื้อหาเกี่ยวกับ
เส้นสมมาตรของรูปทรงต่าง ๆ และ พื้นที่ของรูปทรงต่าง ๆ 
 โดยใช้กระบวนการทางคณิตศาสตร์ การสืบเสาะหาความรู้ การส ารวจ ตรวจสอบ การสืบค้นข้อมูล
และการอภิปราย มีการวัดประเมินผลด้วยวิธีที่หลากหลาย ตามสภาพจริง ครอบคลุมทั้งด้านความรู้ ทักษะ
กระบวนการ มีวินัย คุณธรรมจริยธรรม และ ค่านิยมท่ีพึงประสงค์ต่อการด าเนินชีวิตในปัจจุบัน 
 เพ่ือให้เกิดความรู้ความเข้าใจ มีความสามารถในการคิด  มีความสามารถวิเคราะห์ปัญหาหรือ
สถานการณ์ต่าง ๆ ได้อย่างถี่ถ้วนรอบคอบและใช้วิธีการที่หลากหลายแก้ปัญหาในสถานการณ์ต่าง  ๆ ได้อย่าง
เหมาะสม สร้างสรรค์มีความสามารถในการตัดสินใจเห็นคุณค่าของการน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ใน
ชีวิตประจ าวัน และเป็นเครื่องมือในการศึกษาทางด้านคณิตศาสตร์และศาสตร์อ่ืน ๆ สามารถให้เหตุผล สื่อสาร
น าเสนอสิ่งที่เรียนรู้ และเชื่อมโยงความรู้ต่าง ๆ มีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่เหมาะสม มีจิตสาธารณะ 
สามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข  
 
ผลการเรียนรู้ 

1. หาแกนสมมาตรของรูปทรงต่าง ๆ ด้วยภาษาต่างประเทศได้ 
2. หาพื้นที่ของรูปทรงต่าง ๆ เช่น รูปสามเหลี่ยม รูปสี่เหลี่ยม รูปวงกลม ฯลฯ ด้วยภาษาต่างประเทศได้ 
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รายวิชา ค20224 เปิดโลกคณิตศาสตร์ด้วยภาษาต่างประเทศ 4 

2 คาบ/สัปดาห์/ภาคเรียน  1.0 หนวยกิต 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ค าอธิบายรายวิชา 

 ศึกษา ฝึกทักษะการคิดค านวณ ฝึกการแก้ปัญหาโจทย์ และน าความรู้นั้นไปประยุกต์ในเนื้อหาเกี่ยวกับ
สถิติเบื้องต้นได ้
 โดยใช้กระบวนการทางคณิตศาสตร์ การสืบเสาะหาความรู้ การส ารวจ ตรวจสอบ การสืบค้นข้อมูล
และการอภิปราย มีการวัดประเมินผลด้วยวิธีที่หลากหลาย ตามสภาพจริง ครอบคลุมทั้งด้านความรู้ ทักษะ
กระบวนการ มีวินัย คุณธรรมจริยธรรม และ ค่านิยมท่ีพึงประสงค์ต่อการด าเนินชีวิตในปัจจุบัน 
 เพ่ือให้เกิดความรู้ความเข้าใจ มีความสามารถในการคิด มีความสามารถวิเคราะห์ปัญหาหรือ
สถานการณ์ต่าง ๆ ได้อย่างถี่ถ้วนรอบคอบและใช้วิธีการที่หลากหลายแก้ปัญหาในสถานการณ์ต่าง  ๆ ได้อย่าง
เหมาะสม สร้างสรรค์มีความสามารถในการตัดสินใจเห็นคุณค่าของการน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ใน
ชีวิตประจ าวัน และเป็นเครื่องมือในการศึกษาทางด้านคณิตศาสตร์และศาสตร์อ่ืน ๆ สามารถให้เหตุผล สื่อสาร
น าเสนอสิ่งที่เรียนรู้ และเชื่อมโยงความรู้ต่าง ๆ  มีคุณธรรมจริยธรรม และค่านิยมที่เหมาะสมมีจิตสาธารณะ 
สามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข  
 
ผลการเรียนรู้ 

1. หาความถี่ของข้อมูลเป็นภาษาต่างประเทศได้ 
2. แจกแจงความถี่ของข้อมูลเป็นภาษาต่างประเทศได้ 
3. อ่านข้อมูลจากกราฟ หรือฮิสโทรแกรมเป็นภาษาต่างประเทศได้ 
4. น าเสนอข้อมูล ในรูปตารางหรือฮิสโทรแกรมเป็นภาษาต่างประเทศได้ 
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ชื่อรายวิชาและหน่วยกิต 
กลุ่มสาระวิชาวิทยาศาตร์ 

 
รายวิชาเพิ่มเติมกลุ่ม 2 

1. ว20205 สิทธิบัตรทางปัญญา      2 คาบ/สัปดาห์/ภาคเรียน  1.0 หน่วยกิต 
SCI20205 The Study of Patents 

2. ว20206 เทคนิคปฏิบัติการชีววิทยาเบื้องต้น 2 คาบ/สัปดาห์/ภาคเรียน  1.0 หน่วยกิต 
SCI20206 Fundamentals of  Biology Laboratory 

3. ว20207 เทคนิคปฏิบัติการเคมีเบื้องต้น  2 คาบ/สัปดาห์/ภาคเรียน  1.0 หน่วยกิต 
SCI20207 Fundamentals of Chemistry Laboratory 

4. ว20208 เทคนิคปฏิบัติการฟิสิกส์เบื้องต้น  2 คาบ/สัปดาห์/ภาคเรียน  1.0 หน่วยกิต 
SCI20208 Fundamentals of Physics Laboratory  

5. ว20209 หัวข้อพิเศษทางวิทยาศาสตร์  2 คาบ/สัปดาห์/ภาคเรียน  1.0 หน่วยกิต 
SCI20209 Selected Topics in Science 

6. ว20210 วิทยาศาสตร์โลกทั้งระบบ   2 คาบ/สัปดาห์/ภาคเรียน  1.0 หน่วยกิต 
SCI20210 Earth System Science 

7. ว20211 ธรณีวิทยาเบื้องต้น   2 คาบ/สัปดาห์/ภาคเรียน  1.0 หน่วยกิต 
SCI20211 Fundamentals of Geology 

8. ว20212 เสริมประสบการณ์ในศูนย์วิจัย  2 คาบ/สัปดาห์/ภาคเรียน  1.0 หน่วยกิต 
SCI20212 Enhancement of Research Perspective 

9. ว20213 เปิดโลกชีววิทยา    2 คาบ/สัปดาห์/ภาคเรียน  1.0 หน่วยกิต 
SCI20213 Exploring the World of  Biology 

10. ว20214 เปิดโลกเคมี    2 คาบ/สัปดาห์/ภาคเรียน  1.0 หน่วยกิต 
SCI20214 Exploring the World of  Chemistry 

11. ว20215 เปิดโลกฟิสิกส์    2 คาบ/สัปดาห์/ภาคเรียน  1.0 หน่วยกิต 
SCI20215 Exploring the World of  Physics 

12. ว20216 ดาราศาสตร์เบื้องต้น   2 คาบ/สัปดาห์/ภาคเรียน  1.0 หน่วยกิต 
SCI20216 Fundamentals  of Astronomy 

13. ว20217 ปฏิบัติการดาราศาสตร์พื้นฐาน  2 คาบ/สัปดาห์/ภาคเรียน  1.0 หน่วยกิต 
SCI20217 Fundamentals of Astronomy  Laboratory 

14. ว20218 เปิดโลกวิทยาศาสตร์ด้วยภาษาต่างประเทศ 2 คาบ/สัปดาห์/ภาคเรียน 1.0 หน่วยกิต 
SCI20218 Exploring Science through Foreign Languages 

15. ว20219 วิทยาศาสตร์กับภูมิปัญญาท้องถิ่น 2 คาบ/สัปดาห์/ภาคเรียน  1.0 หน่วยกิต 
SCI20219 Science and Traditional Knowledge 

16. ว20220 วิทยาศาสตร์ทางทะเล   2 คาบ/สัปดาห์/ภาคเรียน  1.0 หน่วยกิต 
SCI20220  Marine Science 

17. ว20221 นาโนเทคโนโลยี   2 คาบ/สัปดาห์/ภาคเรียน  1.0 หน่วยกิต 
SCI20221 Nanotechonology 
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รายวิชา ว20205 สิทธิบตัรทางปัญญา 
2 คาบ/สัปดาห์/ภาคเรียน  1.0 หนวยกิต 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ค าอธิบายรายวิชา 

ศึกษาความหมายและประเภทของทรัพย์สินทางปัญญา กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาของไทยและ
ต่างประเทศ  สิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร เครื่องหมายการค้า ผังภูมิของวงจรรวม ความลับทางการค้า สิ่งบ่งชี้ทาง
ภูมิศาสตร์ ภูมิปัญญาท้องถิ่น ลิขสิทธิ์ การคุ้มครอง องค์กรทรัพย์สินทางปัญญา และ สนธิสัญญาความร่วมมือ
ระหว่างประเทศ สืบค้น วิเคราะห์ สิทธิบัตรไทยและต่างประเทศ  ตลอดจน สรุปประเด็นผลการวิเคราะห์ 
ความส าคัญและการน าสิทธิบัตรไปใช้ประโยชน์  

โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ การสืบเสาะหาความรู้ การวิเคราะห์ และการอภิปราย เพ่ือให้มี
เจตคติ และจริยธรรมทางวิทยาศาสตร์ รวมถึงเห็นคุณค่าและความส าคัญของทรัพย์สินทางปัญญา การ
คุ้มครอง  การรักษาสิทธิและไม่ละเมิดสิทธิ์ทางกฎหมายของทรัพย์สินทางปัญญา 
 
ผลการเรียนรู้ 

1. อธิบายความหมายและบอกประเภทของทรัพย์สินทางปัญญา  กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาของไทย
และต่างประเทศ 

2. อธิบายความหมาย สิทธิบัตร  อนุสิทธิบัตร  เครื่องหมายการค้า  ผังภูมิของวงจรรวม  ความลับ
ทางการค้า  สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์  ภูมิปัญญาท้องถิ่น  ลิขสิทธิ์  การคุ้มครอง  องค์กรทรัพย์สินทาง
ปัญญา  และสนธิสัญญาความร่วมมือระหว่างประเทศ 

3. ระบุความส าคัญของสิทธิบัตรและการน าสิทธิบัตรไปใช้ประโยชน์  การรักษาสิทธิและไม่ละเมิดสิทธิ์
ทางกฎหมายของทรัพย์สินทางปัญญา 
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รายวิชา ว20206 เทคนิคปฏิบัติการชีววิทยาเบื้องต้น 
2 คาบ/สัปดาห์/ภาคเรียน  1.0 หนวยกิต 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ค าอธิบายรายวิชา 

ศึกษาหลักการและปฏิบัติการเกี่ยวกับเทคนิคการใช้กล้องจุลทรรศน์แบบใช้แสงและกล้องจุลทรรศน์ 
สเตอริโอในการศึกษาสิ่งมีชีวิตขนาดเล็ก การเก็บตัวอย่างแพลงก์ตอนพืชและแพลงก์ตอนสัตว์ การเตรียมสไลด์
สด  การเก็บรักษาตัวอย่างพรรณไม้โดยวิธีการต่าง ๆ  

โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ การสืบเสาะหาความรู้ การสังเกต การส ารวจ  การอธิบาย การ
วิเคราะห์ และการอภิปราย เพ่ือให้มีทักษะเบื้องตันในการท ากิจกรรมทางชีววิทยา  การใช้วัสดุอุปกรณ์ทาง
วิทยาศาสตร์ มีเจตคติและเห็นคุณค่าของวิทยาศาสตร์  สามารถน าความรู้และเทคนิคเบื้องต้นทางชีววิทยาไป
ใช้ในการศึกษาค้นคว้า ทดลองเกี่ยวกับปัญหาพิเศษท่ีนักเรียนสนใจต่อไป 
 

ผลการเรียนรู้ 
1. สามารถใช้และบ ารุงรักษากล้องจุลทรรศน์แบบใช้แสง และกล้องจุลทรรศน์สเตอริโอ ในการศึกษา

สิ่งมีชีวิตขนาดเล็กได้อย่างถูกต้องตามข้ันตอน 
2. สามารถเก็บตัวอย่างแพลงก์ตอนพืชและแพลงก์ตอนสัตว์ด้วยอุปกรณ์พ้ืนฐาน เพื่อน าไปศึกษาได้ 
3. สามารถเตรียมสไลด์สดและวาดภาพระบุรายละเอียดที่ส าคัญได้ 
4. เก็บรักษาตัวอย่างพรรณไม้โดยวิธีการต่าง ๆ พร้อมทั้งบันทึกข้อมูล แสดงรายละเอียดของตัวอย่าง

พืชได้ถูกต้อง 
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รายวิชา ว20207 เทคนิคปฏิบัติการเคมีเบื้องต้น 

2 คาบ/สัปดาห์/ภาคเรียน  1.0 หนวยกิต 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ค าอธิบายรายวิชา 

ศึกษาข้อควรปฏิบัติในการท างานในห้องปฏิบัติการเคมี ซึ่งเกี่ยวข้องกับการใช้และความปลอดภัยใน
ห้องปฎิบัติการเคมี เทคนิคพ้ืนฐานการวัด กระบวนการวัด ความผิดพลาดของการวัด ความถูกต้องความไม่
แน่นอนของการวัด รวมทั้งการอ่านการบันทึกผลของการวัด เลขนัยส าคัญของผลลัพธ์ที่ ได้จากการค านวณ 
บวก ลบ คูณ หาร การปัดตัวเลขและการเปลี่ยนหน่วย เทคนิคการใช้อุปกรณ์ และเครื่องแก้วที่ใช้ใน
ห้องปฏิบัติการเคมี  เทคนิควิธีการและปฏิบัติการทดลองเกี่ยวกับการถ่ายเทสาร การกรอง การเตรียม
สารละลาย  การแยกสารโดยการสกัดด้วยตัวท าละลาย และการแยกสารโดยใช้เทคนิคโครมาโทกราฟี การ
กลั่นสาร  

โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ การสืบเสาะหาความรู้ การสังเกต การส ารวจ การอธิบาย การ
วิเคราะห์ และการอภิปราย เพ่ือให้มีความเข้าใจ มีทักษะกระบวนการและเจตคติทางวิทยาศาสตร์  เห็นคุณค่า
ของวิทยาศาสตร์ รวมทั้งมีความเข้าใจเกี่ยวกับเทคนิคต่าง ๆ ที่ใช้ในห้องปฏิบัติการทดลอง ท างานด้วยความ
รอบคอบและปลอดภัย ทราบวิธีป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุ ภัยอันตรายที่แอบแฝงอยู่ในสารเคมี ตลอดจน
สามารถใช้อุปกรณ์ และติดตั้งอุปกรณ์ท่ีเหมาะสมกับกระบวนการทดลองได้ 
 

ผลการเรียนรู้ 
1. ระบุข้อควรปฏิบัติและปฏิบัติตามข้อควรปฏิบัติในห้องปฏิบัติการเคมีได้ 
2. ระบุหน่วยพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์  การเปลี่ยนหน่วยและการค านวณโดยค านึงถึงเลขนัยส าคัญได้ 
3. แปลความหมายของตัวอักษร ตัวเลข ที่ปรากฏบนอุปกรณ์ที่ใช้ในห้องปฏิบัติการเคมีได้ 
4. เปรียบเทียบความเที่ยงของเครื่องแก้วที่ใช้ในห้องปฏิบัติการเคมีและเลือกใช้เครื่ องแก้วได้อย่าง

เหมาะสม  
5. ค านวณและเตรียมสารละลายที่มีความเข้มข้นในหน่วยของร้อยละโดยมวล  ร้อยละโดยปริมาตร   

และส่วนในล้านส่วน (ppm) 
6. สามารถสกัดสารโดยใช้เทคนิคการสกัดด้วยตัวท าละลายและใช้อุปกรณ์ในการแยกสารได้อย่างถูกต้อง 
7. ระบุหลักการและสามารถแยกสารโดยใช้เทคนิคโครมาโทกราฟีได้ 
8. สามารถวัด ความเป็นกรด-เบสของสารละลายได้อย่างถูกต้อง 
9. สามารถอธิบายและเลือกใช้วิธีการกลั่นได้อย่างเหมาะสม 

 
 



 
 

หลักสตูรโรงเรยีนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร (โรงเรยีนวิทยาศาสตรภ์ูมภิาค) พุทธศักราช2554                                   
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น  
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รายวิชา ว20208 เทคนิคปฏิบัติการฟิสิกส์เบื้องต้น 

2 คาบ/สัปดาห์/ภาคเรียน  1.0 หนวยกิต 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ค าอธิบายรายวิชา 

ศึกษาหลักการและปฏิบัติการทดลองการใช้เครื่องมือวัดทางฟิสิกส์เบื้องต้นเกี่ยวกับแรง แรงเสียดทาน  
การตกแบบอิสระ พื้นเอียง การเคลื่อนที่แบบฮาร์มอนิกอย่างง่าย แคลอรีมิเตอร์ มัลติมิเตอร์และ เลนส์ เทคนิค
พ้ืนฐานการวัด กระบวนการวัด ความผิดพลาดของการวัด ความถูกต้อง ความไม่แน่นอนของการวัด รวมทั้ง
การอ่านการบันทึกผลของการวัด เลขนัยส าคัญ เลขนัยส าคัญของผลลัพธ์ที่ได้จากการค านวณ บวก ลบ คูณ 
หาร การปัดตัวเลขและการเปลี่ยนหน่วย 

โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ การสืบเสาะหาความรู้ การสังเกต การส ารวจ การอธิบาย การ
วิเคราะห์ และการอภิปราย เพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจ มีทักษะกระบวนในการปฏิบัติการทดลองเกี่ยวกับแรง 
แรงเสียดทานของพ้ืนเอียง การเคลื่อนที่แบบฮาร์มอนิกอย่างง่าย แคลอรีมิเตอร์ มัลติมิเตอร์และเลนส์ 

 

ผลการเรียนรู้ 

1. บันทึกข้อมูลจากการทดลองได้อย่างถูกต้อง 
2. ใช้เครื่องมือวัดอย่างละเอียดด้วยไมโครมิเตอร์และเวอร์เนียร์คาลิเปอร์ได้ 
3. ใช้เครื่องมือในการศึกษา เรื่องแรง แรงเสียดทานและสัมประสิทธิ์แรงเสียดทานได้ 
4. ใช้เครื่องมือและทดลองหาค่าความเร่งเนื่องจากแรงโน้มถ่วงของโลกจากการตกแบบอิสระได้ 
5. ใช้เครื่องมือและทดลองหาค่าความเร่งเนื่องจากแรงโน้มถ่วงของโลกจากการเคลื่อนที่แบบฮาร์มอนิก 

อย่างง่ายของลูกตุ้มนาฬิกาได้ 
6. ใช้เครื่องมือและทดลองหาค่าความจุความร้อนจ าเพาะของโลหะได้ 
7. ใช้มัลติมิเตอร์ ในการวัดค่าความต้านทาน กระแสไฟฟ้าและความต่างศักย์ในวงจรไฟฟ้าได้ 
8. ใช้เครื่องมือทดลองหาค่าความยาวโฟกัสของเลนส์นูนและเลนส์เว้าได้ 
 

 
 
 
 
 



 
 

หลักสตูรโรงเรยีนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร (โรงเรยีนวิทยาศาสตรภ์ูมภิาค) พุทธศักราช2554                                   
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รายวิชา ว20209 หัวข้อพิเศษทางวิทยาศาสตร์ 

2 คาบ/สัปดาห์/ภาคเรียน  1.0 หนวยกิต 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ค าอธิบายรายวิชา 

ศึกษาหัวข้อพิเศษ ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่นักเรียนสนใจ ซึ่งสอดคล้องกับการท าโครงงาน 
หรืออาจเป็นหัวข้อที่เก่ียวข้องกับการวิจัยและพัฒนาในปัจจุบันที่ก าลังอยู่ในกระแสความสนใจทางวิทยาศาสตร์  

โดยใช้กระบวนการสืบเสาะ ส ารวจ ตรวจสอบ รวบรวม วิเคราะห์ข้อมูล และน าเสนอข้อคิดเห็นจาก
หัวข้อที่สนใจ เพ่ือให้เกิดความรู้ความเข้าใจ  มีเจตคติและเห็นคุณค่าทางวิทยาศาสตร์และน าความรู้ที่ได้ไป
ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน 
 
ผลการเรียนรู้ 

1. ศึกษาหัวข้อพิเศษ ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่นักเรียนสนใจ จากแหล่งสืบค้นต่าง ๆ 
2. วิเคราะห์ อธิบาย และอภิปรายข้อมูลที่ได้จากการสืบค้นได้  
3. สามารถสรุปผลการสืบค้นข้อมูลในรูปแบบของบทความท่ีเผยแพร่ได้ 
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รายวิชา ว20210 วิทยาศาสตร์โลกทั้งระบบ 

2 คาบ/สัปดาห์/ภาคเรียน  1.0 หนวยกิต 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ค าอธิบายรายวิชา 

 ศึกษาสภาพแวดล้อมในท้องถิ่นทั้งดิน น้ า อากาศสิ่งปกคลุมดินและสิ่งมีชีวิต โดยการส ารวจ การ
สังเกต การตั้งค าถามวิจัย การสืบค้นข้อมูล การตรวจวัด การวิเคราะห์ การอภิปรายและสรุปผล ศึกษา
ความสัมพันธ์ระหว่างดิน น้ า อากาศ สิ่งปกคลุมดิน สิ่งมีชีวิตและการเปลี่ยนแปลง ตลอดจนภัยภิบัติทาง
ธรรมชาติ  

โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ การสืบเสาะหาความรู้ การสังเกต การส ารวจ การอธิบาย การ
วิเคราะห์ และการอภิปราย เพ่ือให้พัฒนาองค์ความรู้และน าไปสู่การวิจัย มีกระบวนการคิดวิเคราะห์อย่างมี
ระบบ การแก้ปัญหาและการตัดสินใจ มีทักษะในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ มีความสามารถในการสื่อสาร 
และน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันตลอดจนมีจิตวิทยาศาสตร์ มีคุณธรรม ค่านิยม และควา ม
ตระหนักท่ีถูกต้องและเหมาะสม 
ผลการเรียนรู้ 

1. อธิบายความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งแวดล้อม สภาพแวดล้อมในท้องถิ่นทั้งดิน น้ า อากาศ สิ่งปกคลุม
ดินและสิ่งมีชีวิตได้ 

2. ใช้หลักการทางวิทยาศาสตร์และหลักเกณฑ์ที่สมเหตุสมผลในการพิจารณาปรากฏการณ์ท่ีพบเห็น 
3. ตั้งค าถามที่อยู่บนพ้ืนฐานของความรู้และความเข้าใจทางวิทยาศาสตร์ หรือความสนใจ หรือจาก

ประเด็นที่เกิดขึ้นในขณะนั้น ที่สามารถท าการส ารวจตรวจสอบ หรือศึกษา ค้นคว้าได้อย่าง
ครอบคลุมและเชื่อถือได้ 

4. สร้างสมมติฐานที่มีทฤษฎีรองรับ สร้างรูปแบบเพ่ือน าไปสู่การส ารวจตรวจสอบ ออกแบบการ
ทดลอง และท าการทดสอบเพื่อหาค าตอบ 

5. เข้าใจการก าหนดนิยามเชิงปฏิบัติการและการก าหนดตัวแปรอิสระ และตัวแปรควบคุม 
6. เลือกเครื่องมือที่เหมาะสมในการเก็บข้อมูลที่ต้องการ 
7. เลือกวิธีการที่เหมาะสมในการวิเคราะห์ แปลผล และสรุปข้อมูล 
8. รวบรวมข้อมูลและบันทึกผลการส ารวจตรวจสอบอย่างเป็นระบบถูกต้อง ครอบคลุมทั้งในเชิง

ปริมาณและคุณภาพ 
9. จัดกระท าข้อมูลโดยค านึงถึงการรายงานผลเชิงตัวเลขที่มีระดับความถูกต้องและน าเสนอข้อมูล

ด้วยเทคนิควิธีที่เหมาะสม 
10. วิเคราะห์ข้อมูล แปลความหมายข้อมูล และประเมินความสอดคล้องของข้อสรุป หรือสาระส าคัญ

เพ่ือตรวจสอบกับสมมติฐานที่ตั้งไว้  
11. บันทึกและอธิบายผลการส ารวจตรวจสอบอย่างมีเหตุผลใช้พยานหลักฐานอ้างอิง หรือค้นคว้า 

เพ่ิมเติมเพ่ือหาหลักฐานอ้างอิงที่เชื่อถือได้ 
12. จัดแสดงผลงาน เขียนรายงาน และ/หรืออธิบายเกี่ยวกับแนวคิด กระบวนการ และผลของงานให้

ผู้อื่นเข้าใจ 
13. ตระหนักถึงความส าคัญของการที่ต้องมีส่วนร่วมรับผิดชอบการอภิปราย การลงความเห็น และ

การสรุปผลการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ที่น าเสนอต่อสาธารณชนด้วยความถูกต้อง  



 
 

หลักสตูรโรงเรยีนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร (โรงเรยีนวิทยาศาสตรภ์ูมภิาค) พุทธศักราช2554                                   
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รายวิชา ว20211 ธรณีวิทยาเบื้องต้น 

2 คาบ/สัปดาห์/ภาคเรียน  1.0 หนวยกิต 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ค าอธิบายรายวิชา 

 ศึกษาลักษณะทางธรณีวิทยา ลักษณะทางกายภาพของพ้ืนโลก ส่วนประกอบของโลก ปรากฏการณ์
ทางธรณีที่มีผลท าให้เกิดภูมิประเทศที่แตกต่างกัน ลักษณะทางธรณีวิทยาในท้องถิ่น ทรัพยากรดิน หิน แร่ ซาก
ดึกด าบรรพ์และวิวัฒนาการโลกศึกษากระบวนการต่าง ๆ ที่เกิดข้ึนบนผิวโลกและภายในโลก ความสัมพันธ์ของ
กระบวนการต่างๆ ที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงภูมิประเทศ และสัณฐานของโลก  

โดยใช้กระบวนการสืบเสาะหาความรู้  ส ารวจ  ตรวจสอบ และอภิปราย  เพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจ  
มีทักษะกระบวนการ มีเจตคติและเห็นคุณค่าของวิทยาศาสตร์ สื่อสารสิ่งที่เรียนรู้และน าความรู้ไปใช้ประโยชน์
และใช้ในการศึกษาวิชาอ่ืนต่อไป 
 
ผลการเรียนรู้ 

1. อธิบายส่วนประกอบของโลกทางธรณีวิทยาได้ 
2. อภิปรายการเกิดปรากฏการณ์ทางธรณีและผลกระทบที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของโลกได้ 
3. อธิบายปัจจัยที่ท าให้เกิดดิน สมบัติทางกายภาพ และทางชีวภาพของดินได้ 
4. วิเคราะห์และอภิปรายสาเหตุของมลภาวะของดินและเสนอแนวทางแก้ไขได้ 
5. อธิบายและวิเคราะห์กระบวนการเกิดองค์ประกอบ สมบัติ สามารถจ าแนกชนิดของหินและการใช้

ประโยชน์ของหินแต่ละประเภทได้ 
6. อธิบายกระบวนการเกิดแร่ องค์ประกอบ สมบัติ และการน าแร่ไปใช้ประโยชน์ได้ 
7. วิเคราะห์และอภิปรายวิวัฒนาการโลกโดยใช้ข้อมูลของซากดึกด าบรรพ์และอายุของหินได้ 
8. วิเคราะห์และอภิปรายลักษณะทางธรณีวิทยาในท้องถิ่นและการเปลี่ยนแปลงทางธรณีวิทยาที่เกิด

จากภัยธรรมชาติหรือมนุษย์ได้ 
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รายวิชา ว20212 เสริมประสบการณใ์นศูนย์วิจัย 

2 คาบ/สัปดาห์/ภาคเรียน  1.0 หนวยกิต 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ค าอธิบายรายวิชา 

 เรียนรู้กระบวนการท างานของนักวิจัย มีทักษะ ประสบการณ์ตรงในการท างานร่วมกับนักวิจัย 
ตลอดจนท าความรู้จักกับนักวิจัยเพ่ือสามารถขอความอนุเคราะห์การใช้ห้องปฏิบัติการ และการขอเป็นที่
ปรึกษาโครงงานของนักเรียนในอนาคต 

เพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจ มีทักษะกระบวนการ มีเจตคติและเห็นคุณค่าของวิทยาศาสตร์ สื่อสารสิ่งที่
เรียนรู้และน าความรู้ไปใช้ประโยชน์และใช้ในการศึกษาวิชาอ่ืนต่อไป 
 
ผลการเรียนรู้ 

1. เรียนรู้กระบวนการท างานของนักวิจัย  โดยสามารถสรุปเป็นรายงานได้ 
2. มีเจคติท่ีดี มีมนุษย์สัมพันธ์ในการปฏิบัติงานร่วมกับหน่วยงานวิจัย  
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รายวิชา ว20213 เปิดโลกชีววิทยา 

2 คาบ/สัปดาห์/ภาคเรยีน  1.0 หนวยกิต 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ค าอธิบายรายวิชา 

ศึกษาหน่วยพื้นฐานของสิ่งมีชีวิต ความสัมพันธ์ของโครงสร้างและหน้าที่ของระบบต่าง ๆ ของสิ่งมีชีวิต
ที่ท างานสัมพันธ์กัน ความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิตในระบบนิเวศ การจัดจ าแนกหมวดหมู่ของสิ่งมีชีวิต 

โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ การสืบเสาะหาความรู้ การส ารวจ ตรวจสอบ การสืบค้นข้อมูล
และอภิปราย เพ่ือให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ และมีเจตคติที่ดี สามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู้และประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจ าวันได้ 
 
ผลการเรียนรู้ 

1. อธิบายหน่วยพ้ืนฐานของสิ่งมีชีวิต ความสัมพันธ์ของโครงสร้างและหน้าที่ของระบบต่าง ๆ ของ
สิ่งมีชีวิตที่ท างานสัมพันธ์กัน ความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิตในระบบนิเวศ การจัดจ าแนกหมวดหมู่ของ
สิ่งมีชีวิต 

2. ศึกษา ส ารวจความหลากหลายทางชีวภาพ ระบบนิเวศในท้องถิ่นและเสนอแนวทางในการอนุรักษ์
ความหลากหลายทางชีวภาพในท้องถิ่นได้ 

3. ส ารวจ สืบค้น ท ากิจกรรม อภิปราย เปรียบเทียบลักษณะส าคัญในการจ าแนกสิ่งมีชีวิต และใช้   ไดโค
โทมัสคียใ์นการจ าแนกสิ่งมีชีวิตออกเป็นหมวดหมู่ได้  
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รายวิชา ว20214 เปิดโลกเคมี 

2 คาบ/สัปดาห์/ภาคเรียน  1.0 หนวยกิต 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ค าอธิบายรายวิชา 

ศึกษาเกี่ยวกับพลังงานของปฏิกิริยาเคมี  พันธะเคมี การเรียกชื่อสาร การเขียนสูตรและสมการเคมี ชนิด
ของปฏิกิริยาเคมี  สมบัติของกรด-เบส  นิยามของกรดเบส ปฏิกิริยาสะเทิน การตรวจสอบความเป็นกรดเบส 
และสารเคมีในชีวิตประจ าวัน  

โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์  การสืบเสาะหาความรู้  การส ารวจ  ตรวจสอบการสืบค้นข้อมูลและ
อภิปราย  เพ่ือให้เกิดความรู้  ความเข้าใจ และมีเจตคติที่ดี สามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู้และประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจ าวันได้ 

 
ผลการเรียนรู้ 

1. ทดลองและอธิบายการเปลี่ยนแปลงพลังงานกับการเกิดปฏิกิริยาเคมีได้ 
2. สร้างแบบจ าลอง อธิบายการเกิดพันธะเคมีและเรียกชื่อสารได้ 
3. ทดลอง อธิบาย และเขียนสมการเคมี ของปฏิกิริยาเคมี ชนิดต่าง ๆ ได้ 
4. ทดลอง อธิบายความเป็นกรด-เบสโดยใช้ทฤษฎี กรด-เบสได้ 
5. อธิบายผลของกรด-เบสที่มีต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อมได้ 
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รายวิชา ว20215 เปิดโลกฟิสิกส ์

2 คาบ/สัปดาห์/ภาคเรียน  1.0 หนวยกิต 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ค าอธิบายรายวิชา 

ศึกษาคณิตศาสตร์เบื้องต้นที่จ าเป็นในวิชาฟิสิกส์ ธรรมชาติของฟิสิกส์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
เลขนัยส าคัญ ความละเอียดของเครื่องมือวัด การวัด หน่วยฐานและหน่วยอนุพัทธ์ ปริมาณเวกเตอร์ ปริมาณ 
สเกลาร์ การเคลื่อนที่ในหนึ่งมิติด้วยความเร่งคงที่ กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน งานและพลังงาน และ
ปรากฏการณ์ธรรมชาติทางฟิสิกส์ 

โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ การสืบเสาะหาความรู้ การส ารวจ ตรวจสอบ การสืบค้นข้อมูล
และอภิปราย เพ่ือให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ และมีเจตคติที่ดี สามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู้และประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจ าวันได้ 
 
ผลการเรียนรู้ 

1. ใช้ความรู้ทางคณิตศาสตร์เบื้องต้นไปค านวณปริมาณทางฟิสิกส์ได้ 
2. อธิบายความหมายของฟิสิกส์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และอธิบายความสัมพันธ์ระหว่างกันได้ 
3. ทดลอง อธิบาย วิเคราะห์มิติ เลขนัยส าคัญ ความละเอียดของเครื่องมือวัด การวัด ความไม่แน่นอน

ของการวัด และบันทึกข้อมูลจากการทดลองได้ 
4. ทดลอง อธิบาย ค านวณ เกี่ยวกับการเคลื่อนที่ในหนึ่งมิติด้วยความเร่งคงที่ได้  
5. ทดลอง อธิบาย ค านวณเก่ียวกับกฎการเคลื่อนที่ของนิวตันได ้
6. ทดลอง อธิบาย ค านวณ เกี่ยวกับงานและพลังงานได้ 
7. น าความรู้ที่ได้ไปออกแบบการทดลอง อธิบาย ปรากฏการณ์ธรรมชาติทางฟิสิกส์ได้ 
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รายวิชา ว20216 ดาราศาสตร์เบื้องต้น 

2 คาบ/สัปดาห์/ภาคเรียน  1.0 หนวยกิต 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ค าอธิบายรายวิชา 

ศึกษาและค้นคว้าเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ดาราศาสตร์ การใช้เครื่องมือทางดาราศาสตร์ กล้อง
โทรทรรศน์  ก าหนดต าแหน่งของวัตถุท้องฟ้าที่สัมพันธ์กับต าแหน่งบนโลก ทรงกลมท้องฟ้า ต าแหน่งของวัตถุ
ท้องฟ้าบนทรงกลมท้องฟ้า กลุ่มดาว เวลาดาราคติ เวลาสุริยคติ เวลาท้องถิ่น และเวลามาตรฐานสากล 
ความสัมพันธ์ระหว่างดวงอาทิตย์ โลก และดวงจันทร์ ระบบสุริยะ ดาวฤกษ์ กาแล็กซี เอกภพ และเทคโนโลยี
อวกาศ 

โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ การสืบเสาะหาความรู้ การส ารวจ ตรวจสอบ การสืบค้นข้อมูล
และอภิปราย เพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจ มีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ มีเจตคติและเห็นคุณค่าของ
วิทยาศาสตร์ สามารถน ากระบวนการทางวิทยาศาสตร์ทางดาราศาสตร์พ้ืนฐานไปใช้อธิบายและแก้ไขปัญหา
เกี่ยวกับปรากฏการณ์ทางดาราศาสตร์ต่อไป 
 
ผลการเรียนรู้ 

1. อธิบายความหมายและความส าคัญของดาราศาสตร์ที่สัมพันธ์กับชีวิตได้ 
2. อธิบายพัฒนาการของดาราศาสตร์ตั้งแต่สมัยเริ่มแรก ถึงสมัยปัจจุบันได้ 
3. อธิบายการก าหนดต าแหน่งของวัตถุในท้องฟ้าที่สัมพันธ์กับต าแหน่งบนโลก ทรงกลมท้องฟ้า

ต าแหน่งของวัตถุบนทรงกลมท้องฟ้าได้ 
4. อธิบายความหมายของเวลาดาราคติ เวลาสุริยคติ เวลาท้องถิ่น และเวลาสากลได้ 
5. ระบุส่วนประกอบของกล้องโทรทรรศน์ สามารถติดตั้งและใช้งานได้ 
6. อธิบายการเกิดและวิวัฒนาการของระบบสุริยะ ดาวฤกษ์ กาแล็กซี และเอกภพได้ 
7. อธิบายความสัมพันธ์ระหว่างดวงอาทิตย์  โลก ดวงจันทร์และระบบสุริยะได้ 
8. สืบค้นข้อมูลและอธิบายเกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีอวกาศ ในการส ารวจทรัพยากร  การสื่อสาร 

อุตุนิยมวิทยา และการศึกษาทางดาราศาสตร์ได้ 
9. อธิบายการส่งและการค านวณความเร็วในการโคจรของดาวเทียมรอบโลกได้ 
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รายวิชา ว20217 ปฏิบัตกิารดาราศาสตร์พื้นฐาน 

2 คาบ/สัปดาห์/ภาคเรียน  1.0 หนวยกิต 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ค าอธิบายรายวิชา 

ศึกษากลุ่มดาวและวัตถุท้องฟ้า ระบบขอบฟ้า และระบบศูนย์สูตรท้องฟ้า การประกอบแผนที่ดาว 
ระบบขอบฟ้า  ปฏิบัติการใช้ กล้องโทรทรรศน์แบบหักเหแสงและสะท้อนแสง แผนที่ดาวระบบขอบฟ้า การขึ้น
ตกของดวงอาทิตย์ ดวงจันทร์และกลุ่มดาวบนท้องฟ้า การเคลื่อนที่ของดาวเคราะห์ การหาต าแหน่งของผู้
สังเกตบนโลก สังเกตการณ์เกิดเสี้ยวของดวงจันทร์ปฏิบัติการดาวเคราะห์ ภาพที่เกิดจากเลนส์นูนและกระจก
เว้า หลักการท างานของกล้องโทรทรรศน์แบบหักเหแสงและสะท้อนแสง  ปฏิบัติการเลนส์และกระจก 
ปฏิบัติการประกอบและปรับตั้งกล้องโทรทรรศน์เพ่ือสังเกตวัตถุท้องฟ้า และปฏิบัติการถ่ายภาพวัตถุท้องฟ้า 

โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ การสืบเสาะหาความรู้ การส ารวจ ตรวจสอบ การสืบค้นข้อมูล
และอภิปราย เพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจ มีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์  มีเจตคติและเห็นคุณค่าของ
วิทยาศาสตร์ สามารถน ากระบวนการวิทยาศาสตร์ทางปฏิบัติการดาราศาสตร์พ้ืนฐานไปใช้ในการอธิบายและ
แก้ไขปัญหาเกี่ยวกับปรากฏการณ์ทางดาราศาสตร์ต่อไป 
 
 

ผลการเรียนรู้ 
1. อธิบายระบบขอบฟ้าและระบบศูนย์สูตรท้องฟ้าได้ 
2. อ่านแผนที่ดาวระบบขอบฟ้าและระบบศูนย์สูตรท้องฟ้าได้ 
3. อธิบายการขึ้นตกของดวงอาทิตย์ ดวงจันทร์ กลุ่มดาว และการเกิดเสี้ยวของดวงจันทร์ได้  
4. อธิบายการเกิดสุริยุปราคาและจันทรุปราคา การเคลื่อนที่ดาวเคราะห์ได้ 
5. อธิบายการเกิดภาพของวัตถุท่ีผ่านเลนส์นูน และกระจกเว้าได้ 
6. อธิบายหลักการท างานของกล้องโทรทรรศน์แบบหักเหแสงและสะท้อนแสงได้ 
7. ประกอบและปรับตั้งกล้องโทรทรรศน์เพ่ือสังเกตวัตถุท้องฟ้าได้ 
8. ปฏิบัติการถ่ายภาพวัตถุท้องฟ้าได้ 
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รายวิชา ว20218 เปิดโลกวิทยาศาสตร์ด้วยภาษาต่างประเทศ 

2 คาบ/สัปดาห์/ภาคเรียน  1.0 หนวยกิต 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ค าอธิบายรายวิชา 

ศึกษาค้นคว้าความรู้เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ด้านกายภาพและชีวภาพ อาทิ โครงสร้างของพืช  การ
ล าเลียงของพืช การสังเคราะห์แสงของพืช การจัดจ าแนกพืช ไฟฟ้าสถิต แรงและการเคลื่อนที่ พลังงานศักย์
และพลังงานจลน์ สารและการจ าแนกสาร ธาตุและสารประกอบ การเปลี่ยนสถานะของสาร ตลอดจนการ
เกิดปฏิกิริยาเคมี  

โดยใช้กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ทางวิทยาศาสตร์ด้วยภาษาต่างประเทศ  เพ่ือให้ผู้เรียนมีความรู้ 
ความสามารถ และเกิดทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์อันจะน าไปสู่การเปิดโลกทัศน์ในการศึกษาหา
ความรู้เพิ่มเติม เสริมสร้างเจตคติที่ดีทางวิทยาศาสตร์ต่อไป 
 
 

ผลการเรียนรู้ 
1. ส ารวจ สืบค้น อธิบาย อภิปราย และน าเสนอความรู้เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ด้านกายภาพและชีวภาพ

ด้วยภาษาต่างประเทศได้ 
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รายวิชา ว20219 วิทยาศาสตร์กับภูมิปัญญาท้องถิ่น 

2 คาบ/สัปดาห์/ภาคเรียน  1.0 หนวยกิต 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ค าอธิบายรายวิชา 

ศึกษาค้นคว้า และวิเคราะห์ ปฏิบัติการทดลอง วิธีการทางวิทยาศาสตร์ การเขียนความเรียงขั้นสูง  
โดยผ่านภูมิปัญญาท้องถิ่นในเชิงวิทยาศาสตร์ ใช้ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์กระบวนการสืบเสาะหา
ความรู้ การส ารวจตรวจสอบการสืบค้นข้อมูลด้วยเทคโนโลยี การอธิบายและทดลองท าโครงงานวิทยาศาสตร์
อย่างง่าย   

เพ่ือให้เกิดความรู้ความเข้าใจ มีทักษะในการสืบค้นข้อมูล ทักษะการคิดแก้ปัญหา  วิเคราะห์
เปรียบเทียบ สื่อสารสิ่งที่เรียนรู้ มีความสามารถในการตัดสินใจ โดยอาศัยทฤษฎีองค์ความรู้ สร้างชิ้นงาน  
ประเมินผลงาน  มีจิตสาธารณะและเห็นคุณค่า  ตระหนักถึงความส าคัญของเรื่องที่ศึกษา  สามารถน าความรู้
และทักษะไปใช้ในชีวิตประจ าวัน  มีจิตวิทยาศาสตร์  คุณธรรม  จริยธรรม  ค่านิยมที่เหมาะสมและภาคภูมิใจ
ในภูมิปัญญาท้องถิ่น  ช่วยอนุรักษ์  ดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม และสาธารณะสมบัติ เพ่ือประโยชน์ของส่วนร่วมและ
ประเทศชาติ 

 

ผลการเรียนรู้ 
1. ตั้งค าถามที่ก าหนดประเด็นหรือตัวแปรที่ส าคัญในการส ารวจตรวจสอบหรือศึกษาค้นคว้าเรื่องที่สนใจ

ได้อย่างครอบคลุมและเชื่อถือได้ 
2. ออกแบบการทดลองวิธีการด าเนินงานศึกษาภูมิปัญญาท้องถิ่นได้อย่างเหมาะสม 
3. วิเคราะห์ข้อมูลและสรุปผลการศึกษาภูมิปัญญาท้องถิ่นโดยใช้วิธีการทางวิทยาศาสตร์และทักษะการ

คิดข้ันสูงได้ 
4. ใช้เทคโนโลยีในการสืบค้นข้อมูล เชื่อมโยงองค์ความรู้ด้วยตนเอง เขียนความเรียงขั้นสูง เขียนรายงาน 

น าเสนอผลงานได้  
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รายวิชา ว20220 วิทยาศาสตร์ทางทะเล 

2 คาบ/สัปดาห์/ภาคเรียน  1.0 หนวยกิต 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ค าอธิบายรายวิชา 

ศึกษาวิเคราะห์สมุทรศาสตร์ทางกายภาพ ทางเคมี ทางธรณีวิทยาและทางอุตุนิยมวิทยา จัดจ าแนก
สิ่งมีชีวิตในทะเลโดยใช้ลักษณะภายนอกเป็นเกณฑ์ ความส าคัญของสิ่งมีชีวิต สร้างสถานการณ์จ าลองเกี่ยวกับ
หาดหิน หาดทราย พืชและสัตว์ชายฝั่ง ความส าคัญของระบบนิเวศวิทยาชายฝั่ง คุณค่าของทรัพยากรทางทะเล
อันดามันที่มีความส าคัญต่อเศรษฐกิจในระดับท้องถิ่น ผลกระทบปัญหาสิ่งแวดล้อมที่ท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลง
ของชายฝั่ง ปรากฏการณ์ทางทะเล วิถีชีวิตชุมชน ภูมิปัญญาท้องถิ่น และการอนุรักษ์สภาพแวดล้อมทางทะเล  

โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ การสืบเสาะหาความรู้ การส ารวจตรวจสอบ การสืบค้นข้อมูล
และการอภิปรายเพ่ือให้เกิดความรู้ ความคิด ความเข้าใจ สามารถสื่อสารสิ่งที่เรียน มีความสามารถในการ
ตัดสินใจ น าความรู้ไปใช้ในชีวิตประจ าวัน มีจิตวิทยาศาสตร์ จริยธรรม คุณธรรมและค่านิยมที่เหมาะสม 
 
ผลการเรียนรู้ 

1. สืบค้นข้อมูล อภิปราย และสรุปความหมายและประเภทของระบบนิเวศชายฝั่งทะเล  
2. ส ารวจ วิเคราะห์ข้อมูล จ าแนกประเภท และอภิปราย เกี่ยวกับระบบนิเวศป่าชายเลน หาดทราย 

หาดหิน และหาดเลน ของชายฝั่งทะเล 
3. วิเคราะห์ความส าคัญเชิงพ้ืนที่ของสิ่งมีชีวิตที่พบในระบบนิเวศป่าชายเลน หาดทราย หาดหิน และ

หาดเลน บริเวณพ้ืนที่ชายฝั่งทะเล 
4. ส ารวจ สืบค้นข้อมูล สังเกต สิ่งมีชีวิตในทะเลท้องถิ่น และสามารถบอกลักษณะที่เหมือนกันและ

แตกต่างกันของสิ่งมีชีวิต 
5. จ าแนกชนิดสิ่งมีชีวิตโดยใช้ลักษณะภายนอกและเกณฑ์อนุกรมวิธาน 
6. สืบค้นข้อมูล วิเคราะห์ อภิปราย คุณค่าของความหลากหลายของสิ่งมีชีวิต กับการใช้ประโยชน์

ของชุมชนในท้องถิ่นท่ีมีผลต่อสังคมและระบบนิเวศชายฝั่งทะเล 
7. ส ารวจ ทดลอง วิเคราะห์เปรียบเทียบข้อมูลเชิงพ้ืนที่ ค่ามาตรฐานคุณภาพน้ าทะเล และอภิปราย

เกี่ยวกับคุณภาพน้ าชายฝั่งทะเล 
8. วิเคราะห์สาเหตุและผลกระทบปัญหาสิ่งแวดล้อมที่ท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของชายฝั่งทะเล 
9. ส ารวจ สืบค้นข้อมูล วิเคราะห์อภิปราย สาเหตุและผลกระทบปัญหาสิ่งแวดล้อม ปรากฏการณ์

ทางทะเล วิถีชีวิตชุมชน ภูมิปัญญาท้องถิ่นและการอนุรักษ์สภาพแวดล้อมทางทะเล 
10. ส ารวจ สืบค้นข้อมูล วิเคราะห์ และอภิปราย วิถีชีวิต การใช้ประโยชน์จากภูมิปัญญาท้องถิ่นของ

ชุมชนที่อาศัยอยู่บริเวณพ้ืนที่ชายฝั่งทะเล 
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รายวิชา ว20221 นาโนเทคโนโลย ี
2 คาบ/สัปดาห์/ภาคเรียน  1.0 หนวยกิต 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ค าอธิบายรายวิชา 

ศึกษาความหมายของนาโนเทคโนโลยี นาโนเทคโนโลยีในธรรมชาติ ผลิตภัณฑ์นาโนเทคโนโลยี ความ
เป็นสหวิทยาการของนาโนเทคโนโลยี  สืบเสาะความรู้ทางวิทยาศาสตร์ ใช้หลักการ เหตุผลและจินตนาการ 
ทดลอง ลงข้อสรุปจากข้อมูลอย่างสมเหตุสมผล เพ่ือหาค าตอบ เสนอผลงานทางวิทยาศาสตร์  

เพ่ือให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจ หลักการที่เกี่ยวข้องกับนาโนเทคโนโลยี  เข้าใจหลักการท างานของ
นักวิจัยทางด้านนาโนศาสตร์ และนาโนเทคโนโลยี ใช้ทักษะกระบวนการในการ สืบเสาะหาความรู้  สื่อสารสิ่งที่
เรียนรู้  และสามารถประยุกต์ความรู้ในการวิเคราะห์ ผลดี ผลเสียของผลิตภัณฑ์ที่เกิดจากนาโนเทคโนโลยี ใน
ชีวิตประจ าวัน 

 
ผลการเรียนรู้ 

1. สืบค้นเก่ียวกับองค์ความรู้ทางด้านนาโนศาสตร์ และนาโนเทคโนโลยีได ้
2. อธิบายกระบวนการเกิดความรู้ทางนาโนศาสตร์และนาโนเทคโนโลยีได้ 
3. ใช้หลักการทางวิทยาศาสตร์และหลักเกณฑ์ที่สมเหตุสมผลในการอธิบายนาโนเทคโนโลยีในธรรมชาติ 

ผลิตภัณฑ์นาโนเทคโนโลยี  และสหวิทยาการของนาโนเทคโนโลยีได้ 
4. วิเคราะห์ อภิปรายและน าเสนอผลงานที่น่าสนใจเกี่ยวกับนาโนเทคโนโลยีได้ 
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ชื่อรายวิชาและหน่วยกิต 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

 

รายวิชาเพิ่มเติมกลุม 2 
1. ส20202 ท้องถิ่นศึกษา    2 คาบ/สัปดาห์/ภาคเรียน 1.0 หน่วยกิต 

 SOC20202 Our Community 
 2. ส20203 การปกครองส่วนท้องถิ่น  2 คาบ/สัปดาห์/ภาคเรียน  1.0 หน่วยกติ 

 SOC20203 Local Administration 
 3. ส20204 กฎหมายในชีวิตประจ าวัน  2 คาบ/สัปดาห์/ภาคเรียน  1.0 หน่วยกิต 

 SOC20204 Law in Everyday Life 
4. ส20205 สัมมนาพระพุทธศาสนา  2 คาบ/สัปดาห์/ภาคเรียน  1.0 หน่วยกิต 
 SOC20205 Seminar of Buddhism 

 5. ส20206 ประชากรกับสิ่งแวดล้อม  2 คาบ/สัปดาห์/ภาคเรียน  1.0 หน่วยกิต 
 SOC20206 Population and Environment 

 6. ส20207 ปรัชญาชีวิต    2 คาบ/สัปดาห์/ภาคเรียน  1.0 หน่วยกิต 
 SOC20207 Philosophy of Life 
 7. ส20208 มนุษยสัมพันธ์และภาวะผู้น า  2 คาบ/สัปดาห์/ภาคเรียน  1.0 หน่วยกิต 
 SOC20208 Human Relations and Leadership 
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รายวิชา ส20202 ท้องถิ่นศึกษา 

2 คาบ/สัปดาห์/ภาคเรียน  1.0 หนวยกิต 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ค าอธิบายรายวิชา  

 ศึกษาสภาพแวดล้อมทางภูมิศาสตร์ ของท้องถิ่นที่ส่งผลต่อการด ารงชีวิตของคนในท้องถิ่น ผลกระทบ
ของการท าลายทรัพยากรทางธรรมชาติในท้องถิ่น  อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติของท้องถิ่น 
 ศึกษาประวัติศาสตร์ความเป็นมาของท้องถิ่น และอาณาจักรโบราณที่ เกี่ยวข้อง  ที่สืบทอดมาจนถึง
ปัจจุบัน  
 ศึกษาวัฒนธรรมของท้องถิ่น ขนบธรรมเนียมประเพณี ศิลปะพ้ืนบ้าน อาชีพที่เป็นเอกลักษณ์ของ
ท้องถิ่น บุคคลส าคัญของท้องถิ่น  
 โดยใช้กระบวนการสืบค้นข้อมูล  กระบวนการกลุ่ม ฝึกปฏิบัติ และการศึกษาสถานที่จริง เพ่ือให้เกิด
ความตระหนักและเห็นคุณค่า  ในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่นของตนและเกิด
ความภูมิใจในศิลปวัฒนธรรมที่ดีงามในท้องถิ่นและน าแบบอย่างของบุคคลในท้องถิ่นมาใช้เป็นแนวทางในการ
ด าเนินชีวิต 
 
ผลการเรียนรู้ 

1. มีความรู้ความเข้าใจอิทธิพลของสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติที่มีต่อการด ารงชีวิตของประชาชนใน
ท้องถิ่น  ตระหนักและเห็นคุณค่าของการร่วมมือกันอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ใน
ท้องถิ่นของตนเอง 

2. อธิบายและเล่าถึงประวัติความเป็นมาของท้องถิ่นตนเอง และอาณาจักรโบราณที่เกี่ยวข้องกับท้องถิ่น
ตนเอง 

3. ความตระหนักเห็นคุณค่า เกิดความภาคภูมิใจ  และร่วมมือกันอนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณี และ
ศิลปะพ้ืนบ้านของท้องถิ่นของตนเอง 

4. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับประวัติและผลงาน และเห็นความส าคัญของบุคคลที่สร้างสมความเจริญ
ในท้องถิ่น น ามาเป็นแบบอย่างที่ดี และร่วมกันสร้างสรรค์ผลงานเหล่านั้น สืบทอดผลงานให้คงอยู่
ต่อไป 

5. มีความรู้ความเข้าใจในเศรษฐกิจของท้องถิ่น อธิบายและยกตัวอย่างการประกอบอาชีพของคนใน
ท้องถิ่น   
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รายวิชา ส20203 การปกครองส่วนท้องถิ่น 

2 คาบ/สัปดาห์/ภาคเรียน  1.0 หนวยกิต 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ค าอธิบายรายวิชา  

ศึกษาความรู้พ้ืนฐานเกี่ยวกับการปกครองส่วนท้องถิ่น อธิบาย ความหมายและอ านาจหน้าที่การ
บริหารงานต่าง ๆ ขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่น วิเคราะห์ลักษณะความส าคัญขององค์การบริหารส่วน
ท้องถิ่น ความสัมพันธ์ระหว่างรัฐกับองค์การบริหารส่วนท้องถิ่นและการมีส่วนร่วมของประชาชนในท้องถิ่นซึ่ง
เป็นบทบาทส าคัญน าไปสู่การใช้ในชีวิตประจ าวันของคนในแต่ละท้องถิ่น 
 โดยใช้กระบวนการสืบค้นข้อมูล กระบวนการกลุ่ม ฝึกปฏิบัติ และการศึกษาสถานที่จริง เพ่ือปลูกฝัง
ค่านิยมที่ดีงามในการพัฒนาท้องถิ่น การรักษาชาติ ศาสนา  พระมหากษัตริย์ รักความเป็นไทย มีส่วนร่วมใน
การสร้างความเจริญให้กับท้องถิ่นตามหลักการและความเป็นจริง พร้อมทั้งยึดมั่นศรัทธา  ปฏิบัติตนตามหน้าที่
พลเมืองด ี
 
ผลการเรียนรู้ 

1. อธิบายความหมายและอ านาจหน้าที่ การบริหารงานต่างๆขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่นได้ 
2. อธิบายถึงลักษณะส าคัญขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่น ความสัมพันธ์ระหว่างรัฐกับองค์การบริหาร

ส่วนท้องถิ่นและประชาชนในท้องถิ่นได้ 
3. วิเคราะห์ความแตกต่างของหน่วยงานองค์การบริหารส่วนท้องถิ่นได้ 
4. วิเคราะห์ถึงบทบาทส าคัญของการปกครองส่วนท้องถิ่นได ้
5. ยกตัวอย่างการน าความรู้ไปใช้ในชีวิตประจ าวัน ปลูกฝังค่านิยมที่ดีงามในการที่ประชาชนในท้องถิ่นได้

มีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นได้ 
6. เสนอแนวทางการมีส่วนร่วมและปลูกฝังจิตส านึก จิตสาธารณะเกี่ยวกับการสร้างความเจริญให้กับ

ท้องถิ่นได ้
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รายวิชา ส20204 กฎหมายในชีวิตประจ าวัน 

2 คาบ/สัปดาห์/ภาคเรียน  1.0 หนวยกิต 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ค าอธิบายรายวิชา ส20203 

ศึกษากฎหมายอาญาและประมวลกฎหมายอาญา  วิเคราะห์กฎหมายพ้ืนฐานทางอาญา  หลักเกณฑ์ 
ความรับผิดชอบของเด็กและเยาวชนทางอาญาและการกระท าความผิดทางอาญา  ศึกษาประมวลกฎหมาย
แพ่ง และกฎหมายที่เก่ียวข้องกับการท านิติกรรม ครอบครัวและมรดก  ศึกษากฎมายที่เกี่ยวข้องกับตนเอง ชื่อ
บุคคล บัตรประจ าตัวประชาชน สิทธิของเด็ก ศึกษากฎหมายเกี่ยวกับชุมชนและประเทศชาติว่าด้วยการรับ
ราชการทหาร กฎหมายหมายภาษีอากร กฎหมายยาเสพติด 

โดยใช้ทักษะในการแสวงหาความรู้ กระบวนการคิดวิเคราะห์ข้อมูลข่าวสารและการน าเสนอ เพ่ือ
ส่งเสริมให้นักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจในเรื่องสิทธิและหน้าที่พลเมืองที่ดีร่วมกันปฏิบัติตามกฎหมายใน
ระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข 
 
ผลการเรียนรู้ 

1. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายอาญา  การกระท าผิดทางอาญาและสามารถน าไปใช้ใน
ชีวิตประจ าวันได้ 

2. มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายแพ่ง  กฎหมายเกี่ยวกับครอบครัวและสามารถน าไปใช้ใน
ชีวิตประจ าวันได้ 

3. มีความรู้ ความเข้าใจ กฎหมายที่เก่ียวข้องกับตนเอง ชื่อบุคคล บัตรประจ าตัวประชาชน  สิทธิของเด็ก
และสามารถน าไปปฏิบัติได ้

4. มีความรู้ ความเข้าใจกฎหมายเกี่ยวกับชุมชนและประเทศชาติว่าด้วยการรับราชการทหารกฎหมาย
ภาษีอากร กฎหมายยาเสพติด และน าไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 
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รายวิชา ส20205 สัมมนาพระพุทธศาสนา 

2 คาบ/สัปดาห์/ภาคเรียน  1.0 หนวยกิต 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ค าอธิบายรายวิชา  

ศึกษาและวิเคราะห์กรณีศึกษาเกี่ยวกับปัญหาในชุมชนและสังคม ในยุคปัจจุบันโดยใช้หลักอริยสัจ 4 
วิเคราะห์ข่าวหรือตัวอย่างเหตุการณ์ที่มีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาที่น าไปสู่การ
ด าเนินชีวิตและการแก้ไขปัญหาของสังคม  

โดยกระบวนการสืบค้นข้อมูล การคิดวิเคราะห์ ,กระบวนการกลุ่ม ฝึกปฏิบัติน าเสนอผลงาน  เพ่ือให้
เข้าใจและสามารถวิเคราะห์เหตุการณ์ที่เป็นปัญหาส่งผลกระทบต่อการด าเนินชีวิตของคนสังคมไทย  บอก
สาเหตุและปัจจัย  ตลอดจนวิธีการแก้ปัญหาโดยใช้หลักธรรมของศาสนาที่ตนนับถือและสามารถปรับตัวอยู่ใน
สังคมอย่างมีความสุข 
 
ผลการเรียนรู้ 

1. สัมมนาและวิเคราะห์กรณีศึกษาเกี่ยวกับปัญหาในชุมชนและสังคม ในยุคปัจจุบันโดยใช้หลักอริยสัจ 4 
2. ส ารวจ รวบรวมความคิดเห็นจากบุคคลต่าง ๆ ในองค์กร เกี่ยวกับเหตุการณ์และบุคคลส าคัญใน

กรณีศึกษาท่ียกตัวอย่าง เกี่ยวกับเหตุการณ์น ามาประกอบการสัมมนาเชิงวิเคราะห์อย่างเป็นเหตุเป็นผล 
3. ระดมความคิดและน าเสนอรายงานผลการสัมมนา ด้วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
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รายวิชา ส20206 ประชากรกับสิ่งแวดล้อม 

2 คาบ/สัปดาห์/ภาคเรียน  1.0 หนวยกิต 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ค าอธิบายรายวิชา  

ศึกษาความส าคัญของประชากรที่มีต่อปัญหาทางกายภาพ  สถานการณ์การเปลี่ยนแปลงลักษณะทาง
กายภาพในประเทศไทย หรือวิกฤตการณ์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของ  ตลอดจนภัยพิบัติทาง
ธรรมชาติในประเทศไทย วิเคราะห์สถานการณ์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และแนวทางในการ
ร่วมมือของประชากรในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

โดยใช้กระบวนการสืบค้นข้อมูล กระบวนการกลุ่ม การคิดวิเคราะห์ การศึกษาสถานที่จริง การน าเสนอ
ผลงาน เพ่ือให้เกิดความรู้ความเข้าใจสถานการณ์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและเกิดความ
ตระหนักเห็นคุณค่าในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เสนอแนวทางการปก้ปัญหาด้าน
สิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน 
 
ผลการเรียนรู้ 

1. ตระหนักเห็นคุณค่าในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
2. วิเคราะห์สถานการณ์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในประเทศไทยได้ 
3. เสนอแนวทางในการร่วมมือของประชากรในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมใน

ประเทศไทยได ้
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รายวิชา ส20207 ปรัชญาชีวิต 

2 คาบ/สัปดาห์/ภาคเรียน  1.0 หนวยกิต 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ค าอธิบายรายวิชา  

ศึกษาหลักธรรมที่เกี่ยวกับการด าเนินชีวิต ได้แก่ ศีลห้า บุญกริยาวัตถุ 3 อริยสัจ 4  กฎแห่งกรรม  
การบริหารจิตและเจริญปัญญาปฏิบัติสมาธิ เจริญปัญญา  จนรู้เท่าทันอารมณ์ของตนเอง มีสติสัมปชัญญะ
ในขณะท างานวิเคราะห์ข่าวหรือตัวอย่างเหตุการณ์ที่มีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับหลักพุทสันติวิธีที่น าไปสู่การ
ด าเนินชีวิตและการแก้ไขปัญหาของสังคม 

โดยกระบวนการสืบค้นข้อมูล การคิดวิเคราะห์  กระบวนการกลุ่ม  ฝึกปฏิบัติน าเสนอผลงานเพ่ือให้
นักเรียนน าคุณธรรมด้านความซื่อสัตย์ มีวินัย มีจิตสาธารณะ มาใช้ในการด าเนินชีวิต สามารถแก้ปัญหาต่าง ๆ 
ที่ใช้ในชีวิตประจ าวันและสามารถปรับตัวอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข 
 
ผลการเรียนรู้ 

1. วิเคราะห์เปรียบเทียบหลักธรรมของพระพุทธศาสนาที่น ามาใช้การด าเนินชีวิตประจ าวัน 
2. สามารถฝึกสมาธิและเจริญปัญญาจนรอบรู้เท่าทันอารมณ์ มีสติสัมปชัญญะ เป็นอิสระ มีปัญญาเฉียบ

แหลมเรียนรู้ได้ง่าย เอาปัญญามาใช้ในการท างานได้อย่างมีความสุข 
3. มีความเข้าใจแนวทางไปสู่ความศรัทธาอย่างลึกซึ้งต่อพระพุทธศาสนา สามารถพิจารณาหาวิธี

แก้ปัญหาต่าง ๆ ของชีวิตตนเองและบุคคลอ่ืน ตลอดจนปัญหาสังคมตามหลักอริยสัจ 4  และแก้ไข
ความขัดแย้งด้วยหลักสันติวิธี 

4. วิเคราะห์ข่าวหรือตัวอย่างเหตุการณ์ที่มีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับหลักพุทธสันติวิธีได้ 
5. สามารถพิจารณาหาวิธีแก้ปัญหาต่าง ๆ ของชีวิตตนเองและบุคคลอ่ืน ตลอดจนปัญหาสังคมตามหลัก

อริยสัจ และแก้ไขความขัดแย้งด้วยหลักสันติวิธี 
6. สามารถพิจารณาแนวคิดที่หลากหลายและวินิจฉัยความถูกต้องของเหตุการณ์ได้ด้วยหลักโยนิโสนสิ

การโดยใช้วิธีคิดแบบแยกแยะ และอริยสัจ 
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รายวิชา  ส20208 มนุษยสัมพันธ์และภาวะผู้น า 

2 คาบ/สัปดาห์/ภาคเรียน  1.0 หนวยกิต 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ค าอธิบายรายวิชา  

ศึกษาความหมายและความส าคัญของมนุษยสัมพันธ์ในชีวิตส่วนตัว ครอบครัวสังคมและการงานศึกษา
ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อมนุษยสัมพันธ์  การสร้างมนุษยสัมพันธ์ที่ดี  การปรับปรุงมนุษยสัมพันธ์  ศึกษาความ
แตกต่างของบุคคลและการสร้างภาวะผู้น าให้เกิดข้ึนในตนเอง 
 โดยใช้กระบวนการสืบค้นข้อมูล  กระบวนการกลุ่ม  ฝึกปฏิบัติ และกระบวนการแก้ปัญหา  เพ่ือให้
นักเรียนตระหนักและเห็นความส าคัญของการมีมนุษยสัมพันธ์ ในการอยู่ร่วมกับครอบครัว สังคม  ตลอดจน
การสร้างภาวะผู้น าให้เกิดข้ึนในตนเองและสามารถปรับตัวให้อยู่ร่วมกับสังคมได้อย่างมีความสุข  
 
ผลการเรียนรู้ 

1. รู้และเข้าใจพ้ืนฐานและหลักเกณฑ์ของมนุษยสัมพันธ์ 
2. รู้และเข้าใจปัจจัยที่มีผลกระทบต่อความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและระหว่างกลุ่ม 
3. รู้และเข้าใจความแตกต่างของบุคคลและสามารถสร้างภาวะผู้น าให้เกิดข้ึนในตนเอง 
4. รู้และเข้าใจพฤติกรรมมนุษย์โดยทั่ว ๆ ไป สามารถปรับตนให้อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข 
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ชื่อรายวิชาและหน่วยกิต 

กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 
 

รายวิชาเพิ่มเติมกลุ่ม 2 
1. พ20201 กอล์ฟ    2 คาบ/สัปดาห์/ภาคเรียน  1.0 หน่วยกิต       
 HPE20201 olf 
2. พ20202 กิจกรรมเข้าจังหวะ   2 คาบ/สัปดาห์/ภาคเรียน  1.0 หน่วยกิต    

HPE20202 Rhythmic Activities   
3. พ20203 ดาบสองมือ            2 คาบ/สัปดาห์/ภาคเรียน  1.0 หน่วยกิต         

HPE20203 Thai swords   
4. พ20204 เทนนิส    2 คาบ/สัปดาห์/ภาคเรียน  1.0 หน่วยกิต    

HPE20204 Tennis   
5. พ20205 แบดมินตัน    2 คาบ/สัปดาห์/ภาคเรียน  1.0 หน่วยกิต    

HPE20205 Badminton 
6.พ20206 เปตอง    2 คาบ/สัปดาห์/ภาคเรียน  1.0 หน่วยกิต     

HPE20206 Petanque   
7. พ20207 ฟุตบอล    2 คาบ/สัปดาห์/ภาคเรียน  1.0 หน่วยกิต     

HPE20207 Soccer 
8. พ20208 รักบี้ฟุตบอล               2 คาบ/สัปดาห์/ภาคเรียน  1.0 หน่วยกิต     

HPE20208 Rugby Football   
9. พ20209ว่ายน้ า    2 คาบ/สัปดาห์/ภาคเรียน  1.0 หน่วยกิต     

HPE20209 Swimming 
10. พ20210 แฮนด์บอล    2 คาบ/สัปดาห์/ภาคเรียน  1.0 หน่วยกิต    

HPE20210 Handball  
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รายวิชา พ20201 กอล์ฟ 

2 คาบ/สัปดาห์/ภาคเรียน  1.0 หนวยกิต 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ค าอธิบายรายวิชา 

  ความส าคัญและหลักการทางวิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหวไปใช้ฝึกทักษะการบริหารร่างกาย การ
เคลื่อนไหวที่สร้างสรรค์ของการเล่นกีฬากอล์ฟ  โดยเน้นการประยุกต์และพัฒนาการตามศักยภาพของแต่ละ
บุคคล ให้ความร่วมมือในการเล่น และการแข่งขันกีฬากอล์ฟ    
 การวิเคราะห์และประยุกต์ ความคิดรวบยอดจากหลักการทางวิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหวไปใช้ในการ
เล่นกีฬากอล์ฟอย่างปลอดภัย 
 เพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง  เห็นคุณค่าของการวางแผนดูแลสุขภาพ มีเจตคติ และค่านิยม ที่
ดีต่อการเคารพสิทธิและปฏิบัติตามกฎ กติกา ของการเล่นกีฬากอล์ฟ มีสุนทรียภาพในการชม แสดงความ 
มีน้ าใจนักกีฬา เล่นกีฬาด้วยความสนุกสนานและน าไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 
 
ผลการเรียนรู้ 

1. แสดงความสามารถในการเล่นกีฬาประเภทบุคคล กีฬาประเภททีม มีการเคลื่อนไหวที่สร้างสรรค์
ในการเข้าร่วมกิจกรรม 

2. วิเคราะห์ สรุป และประยุกต์ความคิดรวบยอดจากหลักการทางวิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหวไปใช้
ในการเล่นกีฬากอล์ฟได ้

3. ยอมรับ เห็นคุณค่าของการออกก าลังกาย และเล่นกีฬาเป็นประจ าสม่ าเสมอ รู้จักพักผ่อน เข้าร่วม
กิจกรรมที่เหมาะสม กับการสร้างเสริมสมรรถภาพทางกาย ให้มีวิถีชีวิตที่มีสุขภาพดี 

4. ให้ความร่วมมือในการเล่นและการแข่งขันกีฬากอล์ฟ 
5. แสดงความรู้เกี่ยวกับสิทธิ กฎ กติกา ความปลอดภัย และกลวิธีต่าง ๆ  ในระหว่างการเล่นและ

การแข่งขันกีฬากับผู้อ่ืน และน าไปใช้ในชีวิตประจ าวัน 
6. แสดงความรับผิดชอบของตนเองในระหว่างการเข้าร่วมกิจกรรมการเล่นกีฬาเป็นทีม 
7. แสดงทักษะการให้ความร่วมมือในระหว่างเข้าร่วมกิจกรรมทางกาย และการเล่นกีฬาเป็นทีม 
8. แสดงความมีน้ าใจนักกีฬา จิตวิญญาณในการแข่งขัน และสุนทรียภาพของการกีฬาทั้งในการเล่น 

การดู และการแข่งขัน 
9. พัฒนาสมรรถภาพทางกายเพ่ือสุขภาพ และสมรรถภาพทางกลไก ตามความต้องการจนส าเร็จ

ตามเป้าหมาย 
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รายวิชา พ20202 กิจกรรมเข้าจังหวะ 

2 คาบ/สัปดาห์/ภาคเรียน  1.0 หนวยกิต 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ค าอธิบายรายวิชา 

 ความส าคัญและหลักการทางวิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหวไปใช้ฝึกทักษะการบริหารร่างกาย การ
เคลื่อนไหวที่สร้างสรรค์ของการเข้าร่วมกิจกรรมเข้าจังหวะ  โดยเน้นการประยุกต์และพัฒนาการตามศักยภาพ
ของแต่ละบุคคล   
 การวิเคราะห์และประยุกต์  ความคิดรวบยอดจากหลักการทางวิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหวไปใช้ใน
กิจกรรมเข้าจังหวะอย่างสร้างสรรค์และปลอดภัย 
 เพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง  เห็นคุณค่าของการวางแผนดูแลสุขภาพ มีเจตคติและค่านิยมที่ดี
ต่อการเคารพสิทธิและปฏิบัติตามกฎ กติกา ของการเข้าร่วมกิจกรรมเข้าจังหวะ แสดงความมีน้ าใจนักกีฬา  
มีจิตวิญญาณในการแข่งขัน ชื่นชมในสุนทรียภาพ และน าไปใช้ในชีวิตประจ าวัน 
 
ผลการเรียนรู้ 

1. แสดงความสามารถในการเข้าร่วมกิจกรรมเข้าจังหวะ และมีการเคลื่อนไหวที่สร้างสรรค์ 
2. สามารถวิเคราะห์ สรุป และประยุกต์ความคิดรวบยอดจากหลักการทางวิทยาศาสตร์การ

เคลื่อนไหวไปใช้ในการเล่นกีฬากิจกรรมเข้าจังหวะได้ 
3. ยอมรับ เห็นคุณค่าของการออกก าลังกาย และเล่นกีฬาเป็นประจ าสม่ าเสมอกับการสร้างเสริม

สมรรถภาพทางกาย ให้มีวิถีชีวิตที่มีสุขภาพดี 
4. แสดงความรู้เกี่ยวกับสิทธิ กฎ กติกา ความปลอดภัย และกลวิธีต่าง ๆ  ในระหว่างการเข้าร่วม

และการแข่งขันกิจกรรมเข้าจังหวะกับผู้อ่ืน และน าไปใช้ในชีวิตประจ าวัน 
5. มีน้ าใจนักกีฬา มีจิตวิญญาณในการชม การแข่งขัน และสุนทรียภาพของกิจกรรมเข้าจังหวะ  
6. พัฒนาสมรรถภาพทางกายเพ่ือสุขภาพ และสมรรถภาพทางกลไก ตามความต้องการจนส าเร็จ

ตามเป้าหมาย 
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รายวิชา พ20203 ดาบสองมือ 

2 คาบ/สัปดาห์/ภาคเรียน  1.0 หนวยกิต 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ค าอธิบายรายวิชา 

  ความส าคัญและหลักการทางวิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหวไปใช้ฝึกทักษะการบริหารร่างกาย การ
เคลื่อนไหวที่สร้างสรรค์ของการเล่นกีฬาดาบสองมือโดยเน้นการประยุกต์และพัฒนาการตามศักยภาพของแต่
ละบุคคล หลักการรุก การป้องกัน และการให้ความร่วมมือในการเล่นและการแข่งขันกีฬาดาบสองมือ 
 การวิเคราะห์และประยุกต์ ความคิดรวบยอดจากหลักการทางวิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหวไปใช้ในการ
เล่นกีฬาดาบสองมืออย่างปลอดภัย 
 เพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง เห็นคุณค่าของการวางแผนดูแลสุขภาพ  มีเจตคติและค่านิยมที่ดี
ต่อการเคารพสิทธิและปฏิบัติตามกฎ กติกา ของการเล่นกีฬาดาบสองมือ  แสดงความมีน้ าใจนักกีฬา  มีจิต
วิญญาณในการแข่งขัน ชื่นชมในสุนทรียภาพ และน าไปใช้ในชีวิตประจ าวัน 
 
ผลการเรียนรู้ 

1. แสดงความสามารถในการเล่นกีฬาดาบสองมือ และมีการเคลื่อนไหวที่สร้างสรรค์ 
2. สามารถวิเคราะห์ สรุป และประยุกต์ความคิดรวบยอดจากหลักการทางวิทยาศาสตร์การ

เคลื่อนไหวไปใช้ในการเล่นกีฬาดาบสองมือได้ 
3. ยอมรับ เห็นคุณค่าของการออกก าลังกาย และเล่นกีฬาเป็นประจ าสม่ าเสมอกับการสร้างเสริม

สมรรถภาพทางกาย ให้มีวิถีชีวิตที่มีสุขภาพดี 
4. ประยุกต์หลักการรุก การป้องกันและการให้ความร่วมมือในการเล่นการแข่งขันกีฬาดาบสองมือ 
5. แสดงความรู้เกี่ยวกับสิทธิ กฎ กติกา ความปลอดภัย และกลวิธีต่าง ๆ  ในระหว่างการเล่นและ

การแข่งขันกีฬาดาบสองมือกับผู้อ่ืน และน าไปใช้ในชีวิตประจ าวัน 
6. มีน้ าใจนักกีฬา มีจิตวิญญาณในการชม การแข่งขัน และสุนทรียภาพของกีฬาดาบสองมือ  
7. พัฒนาสมรรถภาพทางกายเพ่ือสุขภาพ และสมรรถภาพทางกลไก  ตามความต้องการจนส าเร็จ

ตามเป้าหมาย 
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รายวิชา พ20204 เทนนิส 

2 คาบ/สัปดาห์/ภาคเรียน  1.0 หนวยกิต 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ค าอธิบายรายวิชา 

 ความส าคัญและหลักการทางวิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหวไปใช้ฝึกทักษะการบริหารร่างกาย การ
เคลื่อนไหวที่สร้างสรรค์ของการเล่นกีฬาเทนนิส  โดยเน้นการประยุกต์และพัฒนาการตามศักยภาพของแต่ละ
บุคคล หลักการรุก การป้องกัน และการให้ความร่วมมือในการเล่น และการแข่งขันกีฬาเทนนิส    
 วิเคราะห์และประยุกต์ ความคิดรวบยอดจากหลักการทางวิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหวไปใช้ในการเล่น
กีฬาเทนนิส อย่างปลอดภัย 
 เพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง เห็นคุณค่าของการวางแผนดูแลสุขภาพ มีเจตคติและค่านิยมที่ดี
ต่อการเคารพสิทธิและปฏิบัติตามกฎ กติกา ของการเล่นกีฬาเทนนิส แสดงความมีน้ าใจนักกีฬา  มีจิตวิญญาณ
ในการแข่งขัน ชื่นชมในสุนทรียภาพและน าไปใช้ในชีวิตประจ าวัน 
 
ผลการเรียนรู้ 

1. แสดงความสามารถในการเล่นกีฬาเทนนิส และมีการเคลื่อนไหวที่สร้างสรรค์ 
2. สามารถวิเคราะห์ สรุป และประยุกต์ความคิดรวบยอดจากหลักการทางวิทยาศาสตร์การ

เคลื่อนไหวไปใช้ในการเล่นกีฬาเทนนิสได้ 
3. ยอมรับ เห็นคุณค่าของการออกก าลังกาย และเล่นกีฬาเป็นประจ าสม่ าเสมอกับการสร้างเสริม

สมรรถภาพทางกาย ให้มีวิถีชีวิตที่มีสุขภาพดี 
4. ประยุกต์หลักการรุก การป้องกันและการให้ความร่วมมือในการเล่นการแข่งขันกีฬาเทนนิส 
5. แสดงความรู้เกี่ยวกับสิทธิ กฎ กติกา ความปลอดภัย และกลวิธีต่าง ๆ  ในระหว่างการเล่นและ

การแข่งขันกีฬาเทนนิสกับผู้อ่ืน และน าไปใช้ในชีวิตประจ าวัน 
6. มีน้ าใจนักกีฬา มีจิตวิญญาณในการชม การแข่งขัน และสุนทรียภาพของกีฬาเทนนิส 
7. พัฒนาสมรรถภาพทางกายเพ่ือสุขภาพ และสมรรถภาพทางกลไก ตามความต้องการจนส าเร็จ

ตามเป้าหมาย 
 
 
 
 



 
 

หลักสตูรโรงเรยีนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร (โรงเรยีนวิทยาศาสตรภ์ูมภิาค) พุทธศักราช2554                                   
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น  

248 

 

รายวิชา พ20205 แบดมนิตัน 

2 คาบ/สัปดาห์/ภาคเรียน  1.0 หนวยกิต 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ค าอธิบายรายวิชา 

 ความส าคัญและหลักการทางวิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหวไปใช้ฝึกทักษะการบริหารร่างกาย การ
เคลื่อนไหวที่สร้างสรรค์ของการเล่นกีฬาแบดมินตัน  โดยเน้นการประยุกต์และพัฒนาการตามศักยภาพของแต่
ละบุคคล หลักการรุก การป้องกัน และการให้ความร่วมมือในการเล่นและการแข่งขันกีฬาแบดมินตัน   
 การวิเคราะห์และประยุกต์  ความคิดรวบยอดจากหลักการทางวิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหวไปใช้ใน
การเล่นกีฬาแบดมินตันอย่างปลอดภัย 
 เพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง  เห็นคุณค่าของการวางแผนดูแลสุขภาพ  มีเจตคติและค่านิยมที่ดี
ต่อการเคารพสิทธิและปฏิบัติตามกฎ กติกา ของการเล่นกีฬาแบดมินตัน  แสดงความมีน้ าใจนักกีฬา  มีจิต
วิญญาณในการแข่งขัน ชื่นชมในสุนทรียภาพ และน าไปใช้ในชีวิตประจ าวัน 
 
ผลการเรียนรู้ 

1. แสดงความสามารถในการเล่นกีฬาแบดมินตัน และมีการเคลื่อนไหวที่สร้างสรรค์ 
2. สามารถวิเคราะห์ สรุป และประยุกต์ความคิดรวบยอดจากหลักการทางวิทยาศาสตร์การ

เคลื่อนไหวไปใช้ในการเล่นกีฬาแบดมินตันได้ 
3. ยอมรับ เห็นคุณค่าของการออกก าลังกาย และเล่นกีฬาเป็นประจ าสม่ าเสมอกับการสร้างเสริม

สมรรถภาพทางกาย ให้มีวิถีชีวิตที่มีสุขภาพดี 
4. ประยกุต์หลักการรุก การป้องกันและการให้ความร่วมมือในการเล่นการแข่งขันกีฬาแบดมินตัน 
5. แสดงความรู้เกี่ยวกับสิทธิ กฎ กติกา ความปลอดภัย และกลวิธีต่าง ๆ  ในระหว่างการเล่นและ

การแข่งขันกีฬาแบดมินตันกับผู้อื่น และน าไปใช้ในชีวิตประจ าวัน 
6. มีน้ าใจนักกีฬา มีจิตวิญญาณในการชม การแข่งขัน และสุนทรียภาพของกีฬาแบดมินตัน  
7. พัฒนาสมรรถภาพทางกายเพ่ือสุขภาพ และสมรรถภาพทางกลไก ตามความต้องการจนส าเร็จ

ตามเป้าหมาย 
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รายวิชา พ20206 เปตอง 

2 คาบ/สัปดาห์/ภาคเรียน  1.0 หนวยกิต 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ค าอธิบายรายวิชา 

 ความส าคัญและหลักการทางวิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหวไปใช้ฝึกทักษะการบริหารร่างกาย การ
เคลื่อนไหวที่สร้างสรรค์ของการเล่นกีฬาเปตอง โดยเน้นการประยุกต์และพัฒนาการตามศักยภาพของแต่ละ
บุคคล หลักการรุก การป้องกัน และการให้ความร่วมมือในการเล่น และการแข่งขันกีฬาเปตอง  
 การวิเคราะห์และประยุกต์ ความคิดรวบยอดจากหลักการทางวิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหวไปใช้ในการ
เล่นกีฬาเปตองอย่างปลอดภัย 
 เพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง เห็นคุณค่าของการวางแผนดูแลสุขภาพ มีเจตคติและค่านิยมที่ดี
ต่อการเคารพสิทธิและปฏิบัติตามกฎ กติกา ของการเล่นกีฬาเปตอง  แสดงความมีน้ าใจนักกีฬา  มีจิตวิญญาณ
ในการแข่งขัน ชื่นชมในสุนทรียภาพ และน าไปใช้ในชีวิตประจ าวัน 
 
ผลการเรียนรู้ 

1. แสดงความสามารถในการเล่นกีฬาเปตอง และมีการเคลื่อนไหวที่สร้างสรรค์ 
2. สามารถวิเคราะห์ สรุป และประยุกต์ความคิดรวบยอดจากหลักการทางวิทยาศาสตร์การ

เคลื่อนไหวไปใช้ในการเล่นกีฬาเปตองได้ 
3. ยอมรับ เห็นคุณค่าของการออกก าลังกาย และเล่นกีฬาเป็นประจ าสม่ าเสมอกับการสร้างเสริม

สมรรถภาพทางกาย ให้มีวิถีชีวิตที่มีสุขภาพดี 
4. ประยุกต์หลักการรุก การป้องกันและการให้ความร่วมมือในการเล่นการแข่งขันกีฬาเปตอง 
5. แสดงความรู้เกี่ยวกับสิทธิ กฎ กติกา ความปลอดภัย และกลวิธีต่าง ๆ  ในระหว่างการเล่นและ

การแข่งขันกีฬาเปตอง กับผู้อ่ืน และน าไปใช้ในชีวิตประจ าวัน 
6. มีน้ าใจนักกีฬา มีจิตวิญญาณในการชม การแข่งขัน และสุนทรียภาพของกีฬาเปตอง  
7. พัฒนาสมรรถภาพทางกายเพ่ือสุขภาพ และสมรรถภาพทางกลไก ตามความต้องการจนส าเร็จ

ตามเป้าหมาย 
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รายวิชา พ20207 ฟุตบอล 

2 คาบ/สัปดาห์/ภาคเรียน  1.0 หนวยกิต 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ค าอธิบายรายวิชา 

 ความส าคัญและหลักการทางวิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหวไปใช้ฝึกทักษะการบริหารร่างกาย การ
เคลื่อนไหวที่สร้างสรรค์ของการเล่นกีฬาฟุตบอล  โดยเน้นการประยุกต์และพัฒนาการตามศักยภาพของแต่ละ
บุคคล หลักการรุก การป้องกัน และการให้ความร่วมมือในการเล่น และการแข่งขันกีฬาฟุตบอล  
 การวิเคราะห์และประยุกต์ ความคิดรวบยอดจากหลักการทางวิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหวไปใช้ในการ
เล่นกีฬาฟุตบอลอย่างปลอดภัย 
 เพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง เห็นคุณค่าของการวางแผนดูแลสุขภาพ มีเจตคติและค่านิยมที่ดี
ต่อการเคารพสิทธิและปฏิบัติตามกฎ กติกา ของการเล่นกีฬาฟุตบอล แสดงความมีน้ าใจนักกีฬา  มีจิตวิญญาณ
ในการแข่งขัน ชื่นชมในสุนทรียภาพ และน าไปใช้ในชีวิตประจ าวัน 
 
ผลการเรียนรู้ 

1. แสดงความสามารถในการเล่นกีฬาฟุตบอล และมีการเคลื่อนไหวที่สร้างสรรค์ 
2. สามารถวิเคราะห์ สรุป และประยุกต์ความคิดรวบยอดจากหลักการทางวิทยาศาสตร์การ

เคลื่อนไหวไปใช้ในการเล่นกีฬาฟุตบอลได้ 
3. ยอมรับ เห็นคุณค่าของการออกก าลังกาย และเล่นกีฬาเป็นประจ าสม่ าเสมอกับการสร้างเสริม

สมรรถภาพทางกาย ให้มีวิถีชีวิตที่มีสุขภาพดี 
4. ประยุกต์หลักการรุก การป้องกันและการให้ความร่วมมือในการเล่นการแข่งขันกีฬาฟุตบอล 
5. แสดงความรู้เกี่ยวกับสิทธิ กฎ กติกา ความปลอดภัย และกลวิธีต่าง ๆ  ในระหว่างการเล่นและ

การแข่งขันกีฬาฟุตบอลกับผู้อ่ืน และน าไปใช้ในชีวิตประจ าวัน 
6. มีน้ าใจนักกีฬา มีจิตวิญญาณในการชม การแข่งขัน และสุนทรียภาพของกีฬาฟุตบอล  
7. พัฒนาสมรรถภาพทางกายเพ่ือสุขภาพ และสมรรถภาพทางกลไก ตามความต้องการจนส าเร็จ

ตามเป้าหมาย 
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รายวิชา พ20208 รักบี้ฟุตบอล 

2 คาบ/สัปดาห์/ภาคเรียน  1.0 หนวยกิต 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ค าอธิบายรายวิชา 

 ความส าคัญและหลักการทางวิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหวไปใช้ฝึกทักษะการบริหารร่างกาย การ
เคลื่อนไหวที่สร้างสรรค์ของการเล่นกีฬารักบี้ฟุตบอล  โดยเน้นการประยุกต์และพัฒนาการตามศักยภาพของ
แต่ละบุคคล หลักการรุก การป้องกัน และการให้ความร่วมมือในการเล่นและการแข่งขันกีฬารักบี้ฟุตบอล  
 การวิเคราะห์และประยุกต์ ความคิดรวบยอดจากหลักการทางวิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหวไปใช้ในการ
เล่นกีฬารักบี้ฟุตบอลอย่างปลอดภัย 
 เพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง เห็นคุณค่าของการวางแผนดูแลสุขภาพ มีเจตคติและค่านิยมที่ดี
ต่อการเคารพสิทธิและปฏิบัติตามกฎ กติกา ของการเล่นกีฬารักบี้ฟุตบอล  แสดงความมีน้ าใจนักกีฬา  มีจิต
วิญญาณในการแข่งขัน ชื่นชมในสุนทรียภาพ และน าไปใช้ในชีวิตประจ าวัน 
 
ผลการเรียนรู้ 

1. แสดงความสามารถในการเล่นกีฬารักบี้ฟุตบอล และมีการเคลื่อนไหวที่สร้างสรรค์ 
2. สามารถวิเคราะห์ สรุป และประยุกต์ความคิดรวบยอดจากหลักการทางวิทยาศาสตร์การ

เคลื่อนไหวไปใช้ในการเล่นกีฬารักบี้ฟุตบอลได้ 
3. ยอมรับ เห็นคุณค่าของการออกก าลังกาย และเล่นกีฬาเป็นประจ าสม่ าเสมอกับการสร้างเสริม

สมรรถภาพทางกาย ให้มีวิถีชีวิตที่มีสุขภาพดี 
4. ประยุกต์หลักการรุก การป้องกันและการให้ความร่วมมือในการเล่นการแข่งขันกีฬารักบี้ฟุตบอล 
5. แสดงความรู้เกี่ยวกับสิทธิ กฎ กติกา ความปลอดภัย และกลวิธีต่าง ๆ  ในระหว่างการเล่นและ

การแข่งขันกีฬารักบี้ฟุตบอลกับผู้อ่ืน และน าไปใช้ในชีวิตประจ าวัน 
6. มีน้ าใจนักกีฬา มีจิตวิญญาณในการชม การแข่งขัน และสุนทรียภาพของกีฬารักบี้ฟุตบอล  
7. พัฒนาสมรรถภาพทางกายเพ่ือสุขภาพ และสมรรถภาพทางกลไก ตามความต้องการจนส าเร็จ

ตามเป้าหมาย 
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รายวิชา พ20209 ว่ายน ำ้ 

2 คาบ/สัปดาห์/ภาคเรียน  1.0 หนวยกิต 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ค าอธิบายรายวิชา 

 ความส าคัญและหลักการทางวิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหวไปใช้ฝึกทักษะการบริหารร่างกาย การ
เคลื่อนไหวที่สร้างสรรค์ของการเล่นกีฬาว่ายน้ า โดยเน้นการประยุกต์และพัฒนาการตามศักยภาพของแต่ละ
บุคคล  ให้ความร่วมมือในการเล่นและการแขง่ขันกีฬาว่ายน ้ ำ    
 การวิเคราะห์และประยุกต์ ความคิดรวบยอดจากหลักการทางวิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหวไปใช้ในการ
เล่นกีฬาว่ายน้ าอย่างปลอดภัย 
 เพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง  เห็นคุณค่าของการวางแผนดูแลสุขภาพ มีเจตคติ และค่านิยม ที่
ดีต่อการเคารพสิทธิและปฏิบัติตามกฎ กติกา ของการเล่นกีฬาว่ายน ้ำ แสดงความมีน ้ำใจนักกีฬา มีจิตวิญญาณ
ในการแข่งขัน ชื่นชมในสุนทรียภาพ และน าไปใช้ในชีวิตประจ าวัน 
 
ผลการเรียนรู้ 

1. แสดงความสามารถในการเล่นกีฬาประเภทบุคคล กีฬาประเภททีม มีการเคลื่อนไหวที่สร้างสรรค์
ในการเข้าร่วมกิจกรรม 

2. สามารถวิเคราะห์และสรุป ประยุกต์ความคิดรวบยอดจากหลักการทางวิทยาศาสตร์การ
เคลื่อนไหวไปใช้ในการเล่นกีฬาว่ายน ้ำได้ 

3. ยอมรับ เห็นคุณค่าของการออกก าลังกาย และเล่นกีฬาเป็นประจ าสม ่ำเสมอ รู้จักพักผ่อน เข้าร่วม
กิจกรรมที่เหมาะสม กับการสร้างเสริมสมรรถภาพทางกาย ให้มีวิถีชีวิตที่มีสุขภาพดี 

4. ให้ความร่วมมือในการเล่นและการแข่งขันกีฬาว่ายน้ า 
5. แสดงความรู้เกี่ยวกับสิทธิ กฎ กติกา ความปลอดภัย และกลวิธีต่าง ๆ  ในระหว่างการเล่นและ

การแข่งขันกีฬากับผู้อ่ืน และน าไปใช้ในชีวิตประจ าวัน 
6. แสดงความรับผิดชอบของตนเองในระหว่างการเข้าร่วมกิจกรรมการเล่นกีฬาเป็นทีม 
7. แสดงทักษะการให้ความร่วมมือในระหว่างเข้าร่วมกิจกรรมทางกาย และการเล่นกีฬาเป็นทีม 
8. แสดงความมีน ้ำใจนักกีฬา จิตวิญญาณในการแข่งขัน และสุนทรียภาพของการกีฬาทั้งในการเล่น 

การดู และการแข่งขัน 
9.  พัฒนาสมรรถภาพทางกายเพ่ือสุขภาพ และสมรรถภาพทางกลไก ตามความต้องการจนส าเร็จ

ตามเป้าหมาย 
 

 



 
 

หลักสตูรโรงเรยีนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร (โรงเรยีนวิทยาศาสตรภ์ูมภิาค) พุทธศักราช2554                                   
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น  

253 

 

รายวิชา พ20210 แฮนด์บอล 

2 คาบ/สัปดาห์/ภาคเรียน  1.0 หนวยกิต 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ค าอธิบายรายวิชา 

 ความส าคัญและหลักการทางวิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหวไปใช้ฝึกทักษะการบริหารร่างกาย การ
เคลื่อนไหวที่สร้างสรรค์ของการเล่นกีฬาแฮนด์บอล โดยเน้นการประยุกต์และพัฒนาการตามศักยภาพของแต่
ละบุคคล หลักการรุก การป้องกัน และการให้ความร่วมมือในการเล่น และการแข่งขันกีฬาแฮนด์บอล  
 การวิเคราะห์และประยุกต์ ความคิดรวบยอดจากหลักการทางวิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหวไปใช้ในการ
เล่นกีฬาแฮนด์บอลอย่างปลอดภัย 
 เพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง เห็นคุณค่าของการวางแผนดูแลสุขภาพ  มีเจตคติและค่านิยมที่ดี
ต่อการเคารพสิทธิและปฏิบัติตามกฎ กติกา ของการเล่นกีฬาแฮนด์บอล  แสดงความมีน้ าใจนักกีฬา  มีจิต
วิญญาณในการแข่งขัน ชื่นชมในสุนทรียภาพและน าไปใช้ในชีวิตประจ าวัน 
 
ผลการเรียนรู้ 

1. แสดงความสามารถในการเล่นกีฬาแฮนด์บอล และมีการเคลื่อนไหวที่สร้างสรรค์ 
2. สามารถวิเคราะห์ สรุป และประยุกต์ความคิดรวบยอดจากหลักการทางวิทยาศาสตร์การ

เคลื่อนไหวไปใช้ในการเล่นกีฬาแฮนด์บอลได้ 
3. ยอมรับ เห็นคุณค่าของการออกก าลังกาย และเล่นกีฬาเป็นประจ าสม ่ำเสมอกับการสร้างเสริม

สมรรถภาพทางกาย ให้มีวิถีชีวิตที่มีสุขภาพดี 
4. ประยุกต์หลักการรุก การป้องกันและการให้ความร่วมมือในการเล่นการแข่งขันกีฬาแฮนด์บอล 
5. แสดงความรู้เกี่ยวกับสิทธิ กฎ กติกา ความปลอดภัย และกลวิธีต่าง ๆ  ในระหว่างการเล่นและ

การแข่งขันกีฬาแฮนด์บอลกับผู้อื่น และน าไปใช้ในชีวิตประจ าวัน 
6. มีน้ าใจนักกีฬา มีจิตวิญญาณในการชม การแข่งขัน และสุนทรียภาพของกีฬาแฮนด์บอล  
7. พัฒนาสมรรถภาพทางกายเพ่ือสุขภาพ และสมรรถภาพทางกลไก  ตามความต้องการจนส าเร็จ

ตามเป้าหมาย 
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ชื่อรายวิชาและหน่วยกิต 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 

 
รายวิชาเพิ่มเติมกลุ่ม 2 

1. ศ20201 จิตรกรรม    2 คาบ/สัปดาห/์ภาคเรียน 1.0 หน่วยกิต  
ART20201 Painting 

2. ศ20202 ประติมากรรม    2 คาบ/สัปดาห/์ภาคเรียน 1.0 หน่วยกิต 
ART20202 Sculpture 

3. ศ 20203 ดนตรีไทย    2 คาบ/สัปดาห/์ภาคเรียน 1.0 หน่วยกิต 
ART20203 Thai Music  

4. ศ20204 ดนตรีสากล    2 คาบ/สัปดาห/์ภาคเรียน 1.0 หน่วยกิต 
ART20204 Western Music  

5. ศ20205 นาฏศิลป์นานาชาติ   2 คาบ/สัปดาห/์ภาคเรียน 1.0 หน่วยกิต 
ART20205 International Dance 

6. ศ20206 ละครสร้างสรรค์    2 คาบ/สัปดาห/์ภาคเรียน 1.0 หน่วยกิต 
ART20206 Creative Drama 
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รายวิชา ศ20201 จิตรกรรม 
2 คาบ/สัปดาห์/ภาคเรียน  1.0 หนวยกิต 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ค าอธิบายรายวิชา 

ศึกษาเพ่ือให้มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับประวัติความเป็นมาและประเภทของงานจิตรกรรม  
หลักการจัดองค์ประกอบศิลป์ ทัศนธาตุกับการประยุกต์ใช้ในงานจิตรกรรม ฝึกปฏิบัติการจัดองค์ประกอบ
ศิลปะ และการวาดเส้น การเขียนภาพสเกตช์ การเขียนภาพแสดงรายละเอียด การระบายสีน้ าในรูปแบบการ
เขียนภาพหุ่นนิ่ง การเขียนภาพทิวทัศน์ ด้วยเทคนิคต่าง ๆ  ใช้และดูแลรักษาวัสดุอุปกรณ์ในการเขียนภาพได้ 
ตามความเหมาะสม    

เห็นคุณค่างานจิตรกรรมกับชีวิตประจ าวันและสามารถถ่ายทอดสิ่งที่มองเห็นออกมาเป็นภาพตาม
ความเป็นจริง  และหรือสามารถสร้างสรรค์งานเขียนภาพได้อย่างอิสระและเพลิดเพลิน 
 
ผลการเรียนรู้ 

1. อธิบายประวัติ ความหมาย คุณค่า ลักษณะรูปแบบงานจิตรกรรมและวิธีการเขียนภาพประเภทต่าง ๆ 
2. อธิบายหลักการใช้ การเก็บรักษาวัสดุอุปกรณ์ในการเขียนภาพ 
3. อธิบายวิธีการเขียนร่างภาพ เขียนภาพสเกตซ์ การวัดสัดส่วน และปฏิบัติการร่างภาพ เขียนภาพ

สเกตช์ 
4. อธิบายหลักการวาดเส้นและปฏิบัติงานวาดเส้น 
5. อธิบายหลักการและประยุกต์ใช้หลักการจัดองค์ประกอบศิลป์ ทัศนธาตุมาใช้ในการสร้างงาน 

จิตรกรรมให้เหมาะสม สวยงามและสามารถปฏิบัติได้ 
6. อธิบายความหมาย ขั้นตอนการเขียนภาพหุ่นนิ่ง 
7. ปฏิบัติงานเขียนภาพแสงเงาหุ่นนิ่ง วัตถุ สิ่งของตามท่ีจัดให้ด้วยดินสอได้ 
8. ปฏิบัติงานเขียนภาพหุ่นนิ่ง ผลไม้ ดอกไม้และภาชนะอ่ืน ๆ ตามท่ีจัดให้ด้วยสีน้ าได้ 
9. อธิบายลักษณะ รูปแบบ ประเภทของภาพทิวทัศน์ ขั้นตอนการเขียนภาพและปฏิบัติงานเขียนภาพ

ทิวทัศน์ด้วยสีน้ าได้ 
10. เห็นคุณค่าและประยุกต์ใช้งานจิตรกรรมกับการบูรณาการในการเรียนและชีวิตประจ าวันได้อย่าง

เหมาะสม 
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รายวิชา ศ20202 ประติมากรรม 

2 คาบ/สัปดาห์/ภาคเรียน  1.0 หนวยกิต 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ค าอธิบายรายวิชา 

ศึกษาความหมาย ประเภท รูปแบบลักษณะงานประติมากรรมไทยและสากลตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน  
งานประติมากรรมกับการด ารงชีวิตฝึกปฏิบัติการปั้นในเรื่อง รูปแบบ ความงาม วัสดุ เครื่องมือ  การออกแบบ 
เทคนิคการปั้น การใช้เครื่องมือ คุณลักษณะของวัสดุที่ใช้ ศึกษาและฝึกปฏิบัติการหล่อในเรื่อง รูปแบบ การท า
แม่พิมพ์ การหล่อรูปนูน และรูปลอยตัว  

เพ่ือให้มีความเข้าใจ เห็นคุณค่า และสามารถออกแบบสร้างสรรค์งานปั้นและหล่อ ชื่นชมและเห็น
คุณค่างานประติมากรรมไทยและสากลกับการด ารงชีวิตของมนุษย์ 
 
ผลการเรียนรู้ 

1. อธิบายความหมายและประเภทของงานประติมากรรม 
2. อธิบาย เปรียบเทียบลักษณะงานประติมากรรมไทยและสากลตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน 
3. ชื่นชมและเห็นคุณค่างานประติมากรรมไทยและสากลตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันกับวิถีการด ารงชีวิต  

ของมนุษย์ 
4. อธิบาย หลักการปั้นและรูปแบบของการปั้นลักษณะต่าง ๆ 
5. บอกชื่อ คุณลักษณะ วิธีการใช้และการดูแลรักษาวัสดุที่ใช้ในการปั้น 
6. บอกชื่อ คุณสมบัติ วิธีการใช้และการดูแลรักษาอุปกรณ์ท่ีใช้ในการปั้น 
7. จ าแนกรูปแบบ วิธีการ และอธิบายความแตกต่างของการท าแม่พิมพ์แบบต่าง ๆ 
8. บอกชื่อ คุณลักษณะ วิธีท าและการใช้วัสดุที่ใช้ท าแม่พิมพ์ 
9. สามารถปั้นภาพนูนต่ า นูนสูง การท าแม่พิมพ์และหล่อชิ้นงานนั้นได้ 
10. สามารถปั้นภาพลอยตัว ท าแม่พิมพ์ และหล่อชิ้นงานนั้นได ้
11. ออกแบบสร้างสรรค์ผลงานประติมากรรมและหล่อผลงานได้ 
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รายวิชา ศ20203 ดนตรีไทย 

2 คาบ/สัปดาห์/ภาคเรียน  1.0 หนวยกิต 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ค าอธิบายรายวิชา 

ศึกษาองค์ประกอบของดนตรีไทยในการสร้างสรรค์งานดนตรีตนเอง  พ้ืนฐานทางดนตรีไทยในการแต่ง
เพลงสั้น ๆ จังหวะง่าย ๆ ใช้เทคนิคการร้องเพลง เล่นดนตรีไทยเดี่ยวและรวมวงดนตรี  โดยเน้นเทคนิคการร้อง 
การเล่นการแสดงออกและคุณภาพเสียง  เหตุผลในการเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างงานดนตรีไทยของ
ตนเองและผู้อ่ืน แต่งเพลงสั้น ๆ ด้วยจังหวะง่าย ๆ  ปฏิบัติการร้องเพลง เล่นดนตรีไทยเดี่ยวและรวมวงโดยใช้
เทคนิคทางดนตรีที่สมบูรณ์  โดยน าเสนอหรือจัดการแสดงดนตรีไทยที่เหมาะสม สามารถบูรณาการกับสาระ
การเรียนรู้อ่ืนในกลุ่มศิลปะ  

โดยใช้กระบวนการเรียนรู้ด้วยตนเอง กระบวนการเรียนรู้แบบบูรณาการ และใช้กระบวนการสร้าง
เสริมคุณลักษณะอันพึงประสงค์  เพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับดนตรีไทยและสามารถบรรเลงดนตรีไทยที่
ถนัดได้อย่างถูกต้อง  มีความไพเราะเพลิดเพลินและสร้างสรรค์  ชื่นชมและเห็นคุณค่าของความเป็นไทย 
 
ผลการเรียนรู้ 

1. อธิบายเหตุผลในการเลือกใช้องค์ประกอบดนตรีไทยในการสร้างสรรค์ งานดนตรีของตนเอง 
2. ใช้พื้นฐานทางดนตรีไทยในการแต่งเพลงสั้น ๆ จังหวะง่าย ๆ 
3. แสดงออกทางด้านการร้องเพลง เล่นดนตรีไทยเดี่ยวและรวมวงโดยใช้เทคนิคทางดนตรีที่สมบูรณ์ 
4. น าเสนอหรือจัดการแสดงดนตรีที่เหมาะสมโดยการบูรณาการกับสาระการเรียนรู้อื่นในกลุ่มศิลปะ 
5. เปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างงานดนตรีไทยของตนเองและผู้อ่ืน 
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รายวิชา ศ20204 ดนตรีสากล 

2 คาบ/สัปดาห์/ภาคเรียน  1.0 หนวยกิต 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ค าอธิบายรายวิชา 

ศึกษาความเป็นมาของดนตรีตะวันตกและดนตรีตะวันออก ทฤษฎีการดนตรี โน้ตสากล ศัพท์สังคีต 
บันไดเสียง ระยะคู่เสียง โครงสร้างของท านองเพลง ธรรมชาติของดนตรี  ประวัติและผลงานของคีตกวีของไทย
และสากล ฝึกโสตประสาท และฝึกปฏิบัติเครื่องดนตรีสากลตามความถนัด  โดยฝึกบรรเลงทั้งแบบเดี่ยวและ
แบบกลุ่ม พร้อมทั้งรู้จักการดูแลรักษาเครื่องดนตรี 

โดยใช้กระบวนการเรียนรู้แบบการสืบค้นข้อมูล อภิปราย  คิดวิเคราะห์  กระบวนการเรียนรู้แบบ
บูรณาการ และใช้กระบวนการสร้างเสริมคุณลักษณะอันพึงประสงค์  เพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจและบรรเลง
ดนตรีสากลที่ถนัดได้อย่างถูกต้อง  มีความไพเราะเพลิดเพลิน และสร้างสรรค์ ชื่นชมและเห็นคุณค่าของดนตรี 
 
ผลการเรียนรู้ 

1. อธิบายประวัติความเป็นมาของดนตรีตะวันตกและตะวันออก 
2. อธิบายหลักทฤษฎีดนตรีสากล โน้ตสากล บันไดเสียงและโครงสร้างของท านองเพลง 
3. ใช้องค์ประกอบทางดนตรีสากลในการสร้างสรรค์งานดนตรีสากลของตนเอง 
4. ฝึกปฏิบัติเครื่องดนตรีสากลตามความถนัดทั้งบรรเลงเดี่ยวและกลุ่ม 
5. น าเสนอผลงานการแสดงดนตรีสากล 
6. ศึกษาประวัติและผลงานของคีตกวีของไทยและสากล 
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รายวิชา ศ20205 นาฏศิลป์นานาชาติ 

2 คาบ/สัปดาห์/ภาคเรียน  1.0 หนวยกิต 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ค าอธิบายรายวิชา 

ศึกษาประวัติความเป็นมา รูปแบบ ประเภทและลักษณะของการแสดงนาฏศิลป์นานาชาติ และมี
ทักษะในการสร้างสื่อประกอบการน าเสนอผลงานและการฝึกปฏิบัติน าเสนอผลงาน  โดยใช้ทักษะกระบวนการ
สืบค้นข้อมูลจากแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ  ด้วยความชื่นชมและเห็นคุณค่าทางนาฏศิลป์ที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรม 
ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิปัญญาไทยและสากล 

เพ่ือให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ  เกี่ยวกับนาฏศิลป์นานาชาติและเข้าใจในความสัมพันธ์ระหว่าง
นาฏศิลป์กับวัฒนธรรมต่าง ๆ  และเห็นคุณค่าของนาฏศิลป์ที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรม  ภูมิปัญญาท้องถิ่น   
ภูมิปัญญาไทยและสากล 
 
ผลการเรียนรู้ 

1. มีความรู้ความเข้าใจ และสามารถอธิบายประวัติความเป็นมา รูปแบบ ประเภท ลักษณะของ    
การแสดงออกของนาฏศิลป์นานาชาติได้ 

2. ใช้ทักษะกระบวนการสืบค้นข้อมูลจากแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ ได ้
3. มีทักษะในการสร้างสื่อประกอบการน าเสนอผลงานได้อย่างเหมาะสมและน่าสนใจ 
4. น าเสนอผลงานการสืบค้นนาฏศิลป์นานาชาติตามท่ีก าหนดได้อย่างครอบคลุม 
5. ชื่นชมและเห็นคุณค่านาฏศิลป์ที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิปัญญาไทยและ

สากล 
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รายวิชา ศ20206 ละครสร้างสรรค์ 

2 คาบ/สัปดาห์/ภาคเรียน  1.0 หนวยกิต 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ค าอธิบายรายวิชา 

ศึกษาความรู้พ้ืนฐานการละครสร้างสรรค์ การพัฒนาทักษะ  การสังเกต  การใช้ประสาทสัมผัสทั้ง 5 
การเคลื่อนไหวตามจินตนาการอย่างอิสระ  เพ่ือสื่อความคิด การรับรู้จังหวะท่าทาง การใช้เสียง บทบาทสมมุติ 
การใช้ภาษา  การถ่ายทอดความรู้สึกเพ่ือให้เกิดความสนุกสนานและบรรลุวัตถุประสงค์ มีความคิดสร้างสรรค์
ในการประดิษฐ์อุปกรณ์จากวัสดุที่หาง่ายจากท้องถิ่นและภูมิปัญญาไทยเพ่ือใช้ประกอบในการจัดการแสดง 
และแสดงความคิดเห็นคุณภาพของผลงานการแสดงละครที่ชมสามารถถ่ายทอดความรู้สึก ความคิดอย่างอิสระ
โดยใช้กระบวนการฝึกปฏิบัติทักษะการท างานเป็นกลุ่ม  การแสดงความคิดเห็น  กระบวนการคิดวิเคราะห์ 
และกระบวนการสร้างเสริมคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

เพ่ือให้เกิดความรู้ความเข้าใจในการเรียนรู้พ้ืนฐานในการแสดงละครสร้างสรรค์ สามารถแสดงออก
ทางนาฏศิลป์ได้อย่างสร้างสรรค์และสามารถถ่ายทอดความรู้สึกตามความคิดอย่างอิสระ ชื่นชมพร้อมทั้ง
สามารถน ามาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 
 
ผลการเรียนรู้ 

1. มีความรู้ความเข้าใจและสามารถอธิบายความหมายของละครสร้างสรรค์ได้ 
2. ใช้ประสาทสัมผัสทั้ง 5  เคลื่อนไหวร่างกายตามจินตนาการอย่างอิสระ  
3. สามารถน าวัสดุท้องถิ่นมาประดิษฐ์เป็นอุปกรณ์ประกอบการแสดงได้  
4. แสดงบทบาทสมมุติ และใช้ภาษาเพ่ือสื่อความคิดให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ได้  
5. ชื่นชมและเห็นคุณค่าละครสร้างสรรค์ 
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ชื่อรายวิชาและหน่วยกิต 

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
รายวิชาเพิ่มเติมกลุ่ม 2  

1. ง20202 การปลูกพืช          2 คาบ/สัปดาห์/ภาคเรียน  1.0 หน่วยกิต 
TEC20202 Planting  

2. ง20203 การเลี้ยงสัตว์        2 คาบ/สัปดาห์/ภาคเรียน  1.0 หน่วยกิต 
TEC20203 Husbandry  

3. ง20204 ไบโอดีเซล         2 คาบ/สัปดาห์/ภาคเรียน  1.0 หน่วยกิต 
TEC20204 Bio-Diesel  

4. ง20205 การท าอาหาร       2 คาบ/สัปดาห์/ภาคเรียน  1.0 หน่วยกิต 
TEC20205 Cooking 

5. ง20206 การท าขนม         2 คาบ/สัปดาห์/ภาคเรียน  1.0 หน่วยกิต 
TEC20206 Dessert Cooking 

6. ง20207 การตัดเย็บเสื้อผ้า       2 คาบ/สัปดาห์/ภาคเรียน  1.0 หน่วยกิต 
TEC20207 Dressmaking  

7. ง20208 งานประดิษฐ์         2 คาบ/สัปดาห์/ภาคเรียน  1.0 หน่วยกิต 
TEC20208 Crafts  

8. ง20209 งานธุรกิจ        2 คาบ/สัปดาห์/ภาคเรียน  1.0 หน่วยกิต 
TEC20209 Basic Business  

9. ง20210 งานบัญชีเบื้องต้น      2 คาบ/สัปดาห์/ภาคเรียน  1.0 หน่วยกิต 
TEC20210 Basic Accounting  

10. ง20211 งานช่างพ้ืนฐาน    2 คาบ/สัปดาห์/ภาคเรียน  1.0 หน่วยกิต 
TEC20211 Fundamental Mechanics 

11. ง20212 ระบบหุ่นยนต์พ้ืนฐาน      2 คาบ/สัปดาห์/ภาคเรียน  1.0 หน่วยกิต 
TEC20212 Fundamentals of  Robotic System   

12. ง20213 การออกแบบและอัลกอริทึม     2 คาบ/สัปดาห์/ภาคเรียน  1.0 หน่วยกิต 
TEC20213 Design and Algorithms  

13. ง20214 คอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบและสร้างต้นแบบ  2 คาบ/สัปดาห์/ภาคเรียน 1.0 หน่วยกิต 
TEC20214 Computer Aided Design and Manufacturing 

14. ง20215 คอมพิวเตอร์กราฟิกและการน าเสนอ   2 คาบ/สัปดาห์/ภาคเรียน  1.0 หน่วยกิต 
TEC20215 Computer Graphic and Presentation  

15. ง20216 ออกแบบเว็บไซต์เบื้องต้น     2 คาบ/สัปดาห์/ภาคเรียน  1.0 หน่วยกิต 
TEC20216 Basic  Website Design 

16. ง20217 ระบบปฏิบัติการลินุกซ์      2 คาบ/สัปดาห์/ภาคเรียน  1.0 หน่วยกิต 
TEC20217 Linux Operating System



 
 

หลักสตูรโรงเรยีนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร (โรงเรยีนวิทยาศาสตรภ์ูมภิาค) พุทธศักราช2554                                   
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น  

262 

 

รายวิชา ง20202 งานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น 
1 คาบ/สัปดาห์/ภาคเรียน  0.5 หนวยกิต 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ค าอธิบายรายวิชา 

ศึกษาทฤษฎีไฟฟ้าและคุณสมบัติพ้ืนฐานของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น การใช้มัลติมิเตอร์  การ
ใช้งานและบ ารุงรักษาอุปกรณ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์พ้ืนฐาน  การค านวณค่าใช้จ่ายในการติดตั้งอุปกรณ์
ไฟฟ้าภายในบ้านที่เหมาะสม 

ปฏิบัติการทางอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ และวงจรไฟฟ้าเบื้องต้น การใช้มัลติมิเตอร์  การต่อชุดวงจร
อิเล็กทรอนิกส์ส าเร็จรูปด้วยวิธีการบัดกรี การค านวณค่าใช้จ่ายในการติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าภายในบ้าน 

เพ่ือให้มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และวงจรไฟฟ้าเบื้องต้น สามารถใช้งาน
อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ได้อย่างถูกต้องและปลอดภัย ค านวณค่าใช้จ่ายในการติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าภายในบ้าน 
 
ผลการเรียนรู้  

1. อธิบายทฤษฎีไฟฟ้าเบื้องต้นได้ 
2. อธิบายคุณสมบัติพ้ืนฐานของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้นได้ 
3. อธิบายวิธีใช้และวัดค่าด้วยมัลติมิเตอร์ได้ถูกต้องและปลอดภัย 
4. สามารถต่อวงจรไฟฟ้าเบื้องต้นได้ถูกต้องและปลอดภัย 
5. สามารถต่อชุดวงจรอิเล็กทรอนิกส์ส าเร็จรูปด้วยวิธีการบัดกรีได้ถูกต้องและปลอดภัย 
6. สามารถค านวณค่าใช้จ่ายในการติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าภายในบ้านได้อย่างเหมาะสม 
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รายวิชา ง20202 การปลูกพืช 

1 คาบ/สัปดาห์/ภาคเรียน  0.5 หนวยกิต 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ค าอธิบายรายวิชา 

 ศึกษาความหมาย ความส าคัญของการปลูกพืช ประเภทของพืช ปัจจัยที่ส าคัญในการเจริญเติบโตของ
พืช เครื่องมือและวัสดุอุปกรณ์ในการปลูกพืช การขยายพันธุ์พืช การดูแลรักษา การเก็บเกี่ยว การแปรรูปผลิต 
และการจัดจ าหน่าย 
 ปฏิบัติการปลูกพืชตามความสนใจ เตรียม การขยายพันธุ์พืช การแปรรูปผลผลิตและค านวณค่าใช้จ่าย
ในการปลูกพืช การจัดจ าหน่าย จดบันทึกการปฏิบัติงาน จัดท าบัญชีรายรับ–รายจ่าย และประเมินผลรายงานผล 
 เพ่ือให้มีความรู้ ความเข้าใจเห็นความส าคัญของการปลูกพืช ประเภทของพืช  ปัจจัยที่ส าคัญในการ
เจริญเติบโตของพืช สามารถปลูกพืชและแปรรูปผลผลิตให้ประสบผลส าเร็จอย่างน้อย 1 ชนิด และประเมินผล
ค่าใช้จ่ายได้ 
 
ผลการเรียนรู้ 

1. มีความรู้ความเข้าใจเห็นความส าคัญของการปลูกพืช ชนิดและประเภทของพืช 
2. อธิบายปัจจัยในการเจริญเติบโตของพืชได้ 
3. เลือกและวางแผนปลูกพืชได้อย่างเหมาะสมกับสภาพแวดล้อม 
4. มีทักษะในการปลูกพืช การขยายพันธ์พืช และการแปรรูปผลผลิต 
5. สามารถปฏิบัติปลูกพืชได้ประสบความส าเร็จได ้
6. สามารถจัดจ าหน่าย จดบันทึกการปฏิบัติงาน จัดท าบัญชีรายรับ – รายจ่าย และประเมินผลพืชที่ปลูก

ได ้
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รายวิชา ง20203 การเลี้ยงสัตว ์

1 คาบ/สัปดาห์/ภาคเรียน  0.5 หนวยกิต 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ค าอธิบายรายวิชา 

 ศึกษาความหมาย ความส าคัญของการเลี้ยงสัตว์ ประเภทและพันธุ์สัตว์ โรงเรือน เครื่องมือและวัสดุ
อุปกรณ์ในการเลี้ยง สัตว์ การสุขาภิบาลสัตว์ การแปรรูปผลิต และการจัดจ าหน่าย 
 ปฏิบัติการเลี้ยงสัตว์ตามความสนใจ สามารถแปรรูปผลผลิต และจัดจ าหน่าย จดบันทึกการปฏิบัติงาน 
คิดค านวณค่าใช้จ่ายในการเลี้ยงสัตว์ จัดท าบัญชีรายรับ – รายจ่าย และประเมินผลรายงานผล 
 เพ่ือให้มีความรู้ ความเข้าใจเห็นความส าคัญของการเลี้ยงสัตว์ ประเภทของการเลี้ยงสัตว์ ปัจจัยที่
ส าคัญในการเจริญเติบโตการเลี้ยงสัตว์ สามารถเลี้ยงสัตว์และแปรรูปผลผลิตให้ประสบผลส าเร็จอย่างน้อย 1 
ชนิด และประเมินผลค่าใช้จ่ายได้ 
  
ผลการเรียนรู้ 

1. มีความรู้ความเข้าใจเห็นความส าคัญของการเลี้ยงสัตว์ ชนิดและประเภทของสัตว์ 
2. เตรียมโรงเรือนและเลือกวัสดุอุปกรณ์ในการเลี้ยงสัตว์ได้อย่างเหมาะสมกับชนิดและประเภทของสัตว์ 
3. เลือกและวางแผนการเลี้ยงสัตว์ได้อย่างเหมาะสมกับสภาพแวดล้อม 
4. มีทักษะในการสุขาภิบาลสัตว์และการแปรรูปผลผลิตจากสัตว์ 
5. สามารถปฏิบัติการเลี้ยงสัตว์ได้ประสบความส าเร็จได้ 
6. สามารถจัดจ าหน่าย จดบันทึกการปฏิบัติงาน  จัดท าบัญชีรายรับ – รายจ่าย และประเมินผลรายงาน

ผลได้ 
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รายวิชา ง20204 ไบโอดีเซล 

1 คาบ/สัปดาห์/ภาคเรียน  0.5 หนวยกิต 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ค าอธิบายรายวิชา 

 ศึกษาประวัติความเป็นมาและความหมายของไบโอดีเซล พืชพลังงานทดแทน ที่ได้มาจากปาล์มน้ ามัน
สบู่ด า ออกแบบอุปกรณ์การผลิตน้ ามันไบโอดี เซลเพ่ือใช้ในการผลิตไบโอดีเซล จากน้ ามันพืชใช้แล้ว ผลิต
น้ ามันไบโอดีเซลจากน้ ามันพืชใช้แล้ว เพ่ือให้ผู้เรียนได้ทักษะกระบวนการแก้ปัญหาในการท างานเรียนรู้อย่าง
เป็นระบบ มีจิตส านึกในการใช้ทรัพยากรให้คุ้มค่า ผลิตงานอย่างสร้างสรรค์ โดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง ซึ่งมีประโยชน์ต่อสิ่งแวดล้อมและมีการจัดการ เทคโนโลยีด้วยการลดการใช้ทรัพยากรหรือเลือกใช้
เทคโนโลยีที่ไม่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 
 
ผลการเรียนรู้ 

1. อธิบายความหมายและประวัติความเป็นมาไบโอดีเซลได้ถูกต้อง        
2. อธิบายประโยชน์ของไบโอดีเซลได้ถูกต้อง 
3. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับน้ ามันทอดซ้ า การเลือกซื้อ  เลือกใช้ได้อย่างถูกต้อง    
4. มีความรู้ความเข้าใจสารโพลาร์ในน้ ามันทอดซ้ า ตรวจวัดปริมาณสารโพลาร์  พร้อมแปรผลได้ 
5. ระบอุุปกรณ์การผลิตไบโอดีเซล 
6. อธิบายหรือสาธิตขั้นตอนการผลิตไบโอดีเซลได้ 
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รายวิชา ง20205 งานอาหารไทยเพิ่มเติม 

1 คาบ/สัปดาห์/ภาคเรียน  0.5 หนวยกิต 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ค าอธิบายรายวิชา 

ศึกษาวิเคราะห์ขั้นตอนการท างานตามกระบวนการท างานที่วางแผนไว้ การเลือกซื้ออาหารสด 
อาหารแห้ง การเตรียมวัสดุ อุปกรณ์ในการประกอบอาหาร การประกอบอาหารไทย การแปรรูปอาหาร
ท้องถิ่น การจัดตกแต่งและบริการอาหารที่ถูกต้องตามหลักโภชนาการและสุขาภิบาลอาหาร โดยใช้ทักษะ
กระบวนการกลุ่มในการท างานร่วมกันด้วยความเสียสละ  สามารถตัดสินใจแก้ปัญหาการท างานอย่างมีเหตุผล 
พร้อมทั้งแสวงหาความรู้  เพ่ือน ามาประเมินผลงานและปรับปรุงและน ามาเป็นแนวทางในการเลือกอาชีพและ
สามารถสร้างอาชีพที่สุจริต 

ปฏิบัติการท าอาหารไทยชนิดต่างๆ ตามล าดับขั้นตอน แปรรูปอาหารที่มีในท้องถิ่น รายงานความรู้
เกี่ยวกับโภชนาการและสุขาภิบาลอาหาร การเลือกซื้ออาหารสดและอาหารแห้ง 

เพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจ กระบวนการท างาน สามารถวิเคราะห์ขั้นตอนการท างานตามกระบวนการ
ท างาน ท างานกลุ่มด้วยความเสียสละ ตัดสินใจแก้ปัญหาในการท างานอย่างมีเหตุผล มีคุณธรรม จริยธรรม 
ค่านิยมท่ีเหมาะสม และมีจิตส านึกในการใช้พลังงาน ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม 
 
ผลการเรียนรู้ 

1. อธิบายความรู้เกี่ยวกับโภชนาการและสุขาภิบาลอาหารได้ถูกต้อง 
2. อธิบายการเลือกซื้ออาหารสดและอาหารแห้งได้ถูกต้อง 
3. ประกอบและตกแต่งอาหารไทยได้ถูกต้องตามหลักโภชนาการอย่างน้อย 3 ชนิด 
4. แปรรูปอาหารที่มีในท้องถิ่นได้อย่างน้อย 1 ชนิด 
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รายวิชา ง20206 งานขนมไทยเพิ่มเติม 

1 คาบ/สัปดาห์/ภาคเรียน  0.5 หนวยกิต 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ค าอธิบายรายวิชา 

ศึกษาความเป็นมาของขนมไทยและฝึกปฏิบัติการท าขนมไทย ชนิดและประเภทของขนมไทยการใช้
เครื่องมือและวัสดุอุปกรณ์ การดูแลรักษาอุปกรณ์ ให้เกิดประโยชน์อย่างคุ้มค่า วิธีการท าขนมไทยชนิดต่างๆ
ความปลอดภัยในระหว่างการปฏิบัติงาน ความประณีต ความสะอาดและการวัดผลตามสภาพจริงที่หลากหลาย
ครอบคลุมทั้งด้านความรู้ ทักษะ และคุณลักษณะที่พึงประสงค ์
 ปฏิบัติการท าขนมไทยชนิดต่างๆ ตามล าดับขั้นตอน รายงานความรู้เกี่ยวกับความหมาย ความส าคัญ 
ชนิด ประเภท และเครื่องมือเครื่องใช้ในการท าขนมไทย 
 เพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจ กระบวนการท างาน สามารถวิเคราะห์ขั้นตอนการท างานตามกระบวนการ
ท างาน ท างานกลุ่มด้วยความเสียสละ ตัดสินใจแก้ปัญหาในการท างานอย่างมีเหตุผล  มีจิตส านึกในการท างาน
และใช้ทรัพยากรในการปฏิบัติงานอย่างประหยัดและคุ้มค่า 
 
ผลการเรียนรู้ 

1. อธิบายความหมาย ความส าคัญของขนมไทยได้ 
2. บอกชนิดและประเภทของขนมไทยได้ 
3. เลือกใช้และเก็บรักษาเครื่องมือเครื่องใช้ในการท าขนมไทยได้ถูกต้อง 
4. เข้าใจและฝึกปฏิบัติการท าขนมไทยได้ถูกต้องตามข้ันตอน 
5. เห็นคุณค่าของขนมไทยและน าไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 
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รายวิชา ง20207 การตัดเย็บเสื้อผ้าเพ่ิมเติม 

1 คาบ/สัปดาห์/ภาคเรียน  0.5 หนวยกิต 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ค าอธิบายรายวิชา 

ศึกษาหลักการใช้จักรและการบ ารุงรักษา การเลือกผ้า การค านวณผ้า การออกแบบและการสร้าง
แบบเสื้อผ้า เทคนิคการตัดเย็บ/การตกแต่งเสื้อผ้า และการจัดจ าหน่าย  

ปฏิบัติงานเบื้องต้นเกี่ยวกับการใช้จักรและการบ ารุงรักษา ปฏิบัติการเลือกผ้า ออกแบบ สร้างแบบ 
และตัดเย็บเสื้อผ้า/ตกแต่งเสื้อผ้า ค านวณค่าใช้จ่าย ก าหนดราคาค่าบริการ การจัดจ าหน่าย จดบันทึกการ
ปฏิบัติงาน ท าบัญชีรายรับ – รายจ่าย และประเมินผล 
 เพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจในวิธีการใช้จักรและการบ ารุงรักษา การเลือกผ้า การค านวณผ้า การ
ออกแบบ การสร้างแบบ เทคนิคการตัดเย็บและการตกแต่งเสื้อผ้า มีทักษะในการตัดเย็บเสื้อผ้า และสามารถ
น าไปเป็นแนวทางในการประกอบอาชีพที่สุจริต มีคุณธรรมจริยธรรม และเจตคติท่ีมีต่องานอาชีพ 
 
ผลการเรียนรู้ 

1. มีทักษะการใช้และการจัดเก็บวัสดุอุปกรณ์ ที่ใช้ในการตัดเย็บได้ด้วยจักร 
2. มีความรู้ ความเข้าใจความหมายความส าคัญของชนิดของผ้า  
3. มีทักษะการออกแบบและการสร้างแบบเสื้อผ้า  
4. มีทักษะการตัดเย็บและการตกแต่งเสื้อผ้าได้ถูกต้อง ตามข้ันตอนการผลิต 
5. มีเจตคติท่ีดีต่อการตัดเย็บเสื้อผ้า   
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รายวิชา ง20208 งานประดิษฐ์ 

1 คาบ/สัปดาห์/ภาคเรียน  0.5 หนวยกิต 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ค าอธิบายรายวิชา 

ศึกษาลักษณะ ของงานอาชีพประเภทต่าง ๆ  การออกแบบชิ้นงาน  การเตรียม วัสดุ วิธีการผลิต   
การใช้การเก็บรักษา 

ปฏิบัติการ เลือกแบบ ออกแบบ สร้างแบบ  ปฏิบัติชิ้นงานจากวัสดุที่จ าหน่ายในท้องตลาด วัสดุเหลือ
ใช้  หรือวัสดุที่มีในท้องถิน่ ค านวณค่าใช้จ่าย ก าหนดราคาและค่าบริการ จัดจ าหน่าย  จดบันทึกการปฏิบัติงาน  
ท าบัญชีรายรับ – รายจ่าย และประเมินผล 

เพ่ือให้ความรู้ความเข้าใจ ในการประดิษฐ์ชิ้นงาน มีทักษะเกี่ยวกับ การออกแบบ ดูแลการจัดเก็บ
เครื่องมือ เครื่องใช้ และสามารถน าไปเป็นแนวทางในการประกอบอาชีพที่สุจริต มีคุณธรรมจริยธรรม และเจต
คติท่ีมีต่องานอาชีพ 
 
ผลการเรียนรู้ 

1. เข้าใจ ความหมาย ความส าคัญของงานอาชีพและการประกอบอาชีพประเภทต่างๆ    
2. วิเคราะห์วางแผน ออกแบบ ชิ้นงานได้อย่างเหมาะสม 
3. มีทักษะในการเลือกซ้ือ ใช้วัสดุ – อุปกรณ์ ตลอดจนการเก็บบ ารุงรักษา 
4. ปฏิบัติการประดิษฐ์ชิ้นงาน ของใช้ภายในบ้านจากวัสดุต่าง ๆ  
5. บันทึกการปฏิบัติงาน ก าหนดต้นทุน ก าไร ในการจ าหน่ายและจัดท าบัญชี 
6. มีเจตคติท่ีดี มีประสบการณ์ เกิดความภาคภูมิใจและเห็นแนวทางในการประกอบอาชีพ 
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รายวิชา ง20209 งานธุรกิจ 

1 คาบ/สัปดาห์/ภาคเรียน  0.5 หนวยกิต 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ค าอธิบายรายวิชา 

ศึกษาความหมาย ความส าคัญ ประโยชน์ของธุรกิจทั่วไป การตลาด การค้าปลีก และการค้าส่ง การ
รักษาและคุ้มครองสิทธิประโยชน์ของผู้บริโภค การใช้เครื่องใช้ส านักงาน  

ปฏิบัติการเลือก ใช้ และบ ารุงรักษาเครื่องใช้ส านักงาน ได้แก่ เครื่องถ่ายเอกสาร เครื่องอัดส าเนา
ระบบดิจิตอล  

เพ่ือให้มีความรู้ ความเข้าใจ ความหมาย ความส าคัญ และประโยชน์ของธุรกิจทั่วไป การตลาดการค้า
ปลีก การค้าส่ง การรักษาและคุ้มครองสิทธิประโยชน์ของผู้บริโภค และเลือกใช้ บ ารุงรักษาเครื่องใช้ส านักงาน
ได้อย่างคุ้มค่า และประหยัด  
 
ผลการเรียนรู้ 

1. อธิบายความหมาย ความส าคัญ และประโยชน์ของธุรกิจทั่วไป 
2. อธิบายความหมาย ความส าคัญ และอรรถประโยชน์ของการตลาด 
3. อธิบาย อภิปราย ความหมาย ความส าคัญและประเภทของการค้าปลีก การค้าส่ง 
4. อธิบาย อภิปราย การคุ้มครองผู้บริโภคในด้านต่าง ๆ 
5. สามารถเลือก ใช้ และบ ารุงรักษาเครื่องใช้ส านักงาน ได้แก่ เครื่องถ่ายเอกสาร เครื่องอัดส าเนาระบบ

ดิจิตอล  อย่างถูกวิธี คุ้มค่า และประหยัด 
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รายวิชา ง20210 งานบัญชีเบื้องต้น 

1 คาบ/สัปดาห์/ภาคเรียน  0.5 หนวยกิต 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ค าอธิบายรายวิชา 

ศึกษาหลักการบัญชีคู่ของกิจการประเภทบริการ  การบันทึกรายการธุรกิจในสมุดรายวันทั่วไป และ
สมุดบัญชีแยกประเภท การท าบัญชีครบวงจรเบื้องต้น 
 ปฏิบัติการวิเคราะห์รายการธุรกิจ  บันทึกรายการธุรกิจในสมุดรายวันทั่วไป บัญชีแยกประเภท จัดท า
งบทดลอง ฝึกกิจนิสัยในการท าบัญชี 
 เพ่ือให้มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการบัญชีคู่ของกิจการบริการ และสามารถท าบัญชีกิจการ
บริการได ้
 
ผลการเรียนรู้ 

1. มีความรู้ ความเข้าใจหลักการบัญชีคู่ของกิจการประเภทบริการ 
2. มีความรู้ ความเข้าใจเรื่อง การบันทึกรายการธุรกิจในสมุดรายวันทั่วไป  
3. มีความรู้ ความเข้าใจเรื่องการจัดท าสมุดบัญชีแยกประเภท  
4. มีความรู้ ความเข้าใจเรื่องการจัดท างบทดลอง และการท าบัญชีครบวงจรเบื้องต้น 
5. สามารถวิเคราะห์รายการธุรกิจ  
6. สามารถบันทึกรายการค้าในสมุดรายวันทั่วไป บัญชีแยกประเภท จัดท างบทดลองได้ตามหลักการ

บัญชีคู่ได้อย่างถูกต้อง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

หลักสตูรโรงเรยีนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร (โรงเรยีนวิทยาศาสตรภ์ูมภิาค) พุทธศักราช2554                                   
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น  

272 

 

รายวิชา ง20211 งานช่างพื้นฐาน 

1 คาบ/สัปดาห์/ภาคเรียน  0.5 หนวยกิต 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ค าอธิบายรายวิชา 

ศึกษาวิเคราะห์ อธิบายประเภทของงานช่างพ้ืนฐาน  การใช้การบ ารุงรักษาเครื่องมือและอุปกรณ์ 
กระบวนการในการปฏิบัติงาน  ความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน 

ฝึกทักษะปฏิบัติงานช่างพ้ืนฐานตามแบบที่ก าหนด ถูกต้องครบตามกระบวนการท างาน 
เพ่ือให้มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับงานช่างพ้ืนฐาน การใช้ การบ ารุงรักษาเครื่องมือ -อุปกรณ์ 

สามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องและปลอดภัย 
 
ผลการเรียนรู้ 

1. บอกประเภทของงานช่างพื้นฐานได้ 
2. อธิบายวิธีการใช้และการบ ารุงรักษาเครื่องมือและอุปกรณ์ 
3. อธิบายขั้นตอนการปฏิบัติงานได้ 
4. ปฏิบัติชิ้นงานได้ตามที่ก าหนด 
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รายวิชา ง20212 ระบบหุ่นยนต์พื้นฐาน 

1 คาบ/สัปดาห์/ภาคเรียน  0.5 หนวยกิต 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ค าอธิบายรายวิชา 

ศึกษาและแนะน าเครื่องมือทางฮาร์ดแวร์และการใช้โปรแกรมไมโครคอนโทรเลอร์  มีความรู้เบื้องต้น
เกี่ยวกับระบบตัวเลขและการจัดการข้อมูลตลอดจนการใช้งานขาพอร์ตอินพุตและเอาต์พุตของ
ไมโครคอนโทรเลอร ์มีทักษะการใช้ไมโครคอนโทรเลอร์ขับสัญญาณเสียงขับ LCD ขับมอเตอร์แบบต่าง ๆ  

ปฏิบัติการพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ เพ่ือควบคุมการขับเคลื่อน Robot เดินตามแสงและควบคุม
การตรวจจับการชนวัตถุ ตลอดจนเดินตามเส้นไปเก็บวัตถุตามจุดต่าง ๆ ในช่องที่ก าหนด 
 เพ่ือพัฒนาทักษะในการพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ และควบคุมการขับเคลื่อนหุ่นยนต์ เดินตามแสง 
และควบคุมการตรวจจับการชนวัตถุ ตลอดจน เดินตามเส้นไปเก็บวัตถุตามจุดต่าง  ๆ ในช่องที่ก าหนด โดย
ไม่ให้โดนวัตถุอ่ืน ๆ ที่ไม่อนุญาตให้เก็บ แล้วกลับมาจุดเริ่มต้นได ้
 
ผลการเรียนรู้ 

1. อธิบายเครื่องมือทางฮาร์ดแวร์และการใช้งานโปรแกรมไมโครคอนโทรเลอร์ได้ 
2. มีความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับระบบตัวเลขและการจัดการข้อมูล 
3. มีทักษะการใช้งานขาพอร์ตเอาต์พุตของไมโครคอนโทรเลอร์ 
4. มีทักษะการรับข้อมูลอินพุตของไมโครคอนโทรเลอร์ 
5. มีทักษะการขับสัญญาณเสียงโดยใช้ไมโครคอนโทรเลอร์ 
6. มีทักษะการใช้งานไมโครคอนโทรเลอร์ขับ LED ตัวเลข 7 ส่วน 
7. มีทักษะการใช้งานไมโครคอนโทรเลอร์ขับมอเตอร์แบบต่าง ๆ 
8. มีทักษะการพัฒนาโปรแกรมภาษา Basic เพ่ือควบคุมการขับเคลื่อนหุ่นยนต์ 
9. มีทักษะการพัฒนาโปรแกรมภาษา Basic เพ่ือควบคุมการขับเคลื่อนหุ่นยนต์ และควบคุมการตรวจจับ

การชนวัตถุ 
10. มีทักษะการพัฒนาโปรแกรมภาษา Basic เพ่ือควบคุมการขับเคลื่อนหุ่นยนต์เดินตามแสง และควบคุม

การตรวจจับการชนวัตถุ 
11. มีทักษะการพัฒนาโปรแกรมภาษา Basic เพ่ือควบคุมการขับเคลื่อนหุ่นยนต์ เดินตามเส้นเก็บวัตถุ

ตามท่ีก าหนดแล้วกลับมาจุดเริ่มต้น 
12. มีทักษะการพัฒนาโปรแกรมภาษา Basic เพ่ือควบคุมการขับเคลื่อนหุ่นยนต์ เดินตามเส้นไปเก็บวัตถุ

ตามจุดต่าง ๆ ในช่องที่ก าหนด โดยไม่ให้โดนวัตถุอ่ืน ๆ ที่ไม่อนุญาตให้เก็บแล้วกลับมาจุดเริ่มต้น 
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รายวิชา ง20213 การออกแบบและวิเคราะห์อัลกอริทึม 

1 คาบ/สัปดาห์/ภาคเรียน  0.5 หนวยกิต 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ค าอธิบายรายวิชา 

 ศึกษาปัจจัยในการวัดประสิทธิภาพของอัลกอริทึม การแทนการเติมโตของฟังก์ชันเวลาในการท างาน
ของอัลกอริทึมด้วยสัญกรณ์เชิงเส้นก ากับ (Asymptotic Notations) การวิเคราะห์อัลกอริทึมการท างานแบบ
ล าดับ แบบมีเงื่อนไข แบบวนซ้ า และแบบเรียกเวียนเกิด (Recursive Call) แนวทางการวิเคราะห์อัลกอริทึม
กรณีเลวสุด (Worse Case Analysis) กรณีเฉลี่ย (Average Case Analysis) และกรณีเฉลี่ย (Amortized 
Analysis) อัลกอริทึมการแบ่งแยกและเอาชนะ (Divide and Conquer Algorithms) ก าหนดการพลวัต 
(Dynamic Programming) อัลกอริทึมเชิงละโมบ (Greedy Algorithms) การค้นในปริภูมิสถานะ (State 
Space) การค้นตามแนวกว้าง (Breadth – first search) แนวลึก (Depth First Search) การย้อนรอย 
(Backtracking) การขยายและจ ากัด (Branch and Bound) อัลกอริทึมเชิงสุ่ม (Randomized Algorithms) 
อัลกอริทึมเชิงประมาณ (Approximation Algorithms) และการจ าแนกกลุ่มของปัญหา (Decision 
Problem) 
 เพ่ือให้มีความรู้ ความเข้าใจ ทักษะในการพัฒนาโปรแกรมภาษาคอมพิวเตอร์ที่มีหลักการและ
กระบวนการคิดอย่างมีระบบ และรู้จักการวัดประสิทธิภาพของอัลกอริทึม ที่ใช้ท างานในระบบคอมพิวเตอร์ 
รวมทั้งสามารถน าความรู้ทางด้านการวัดประสิทธิภาพของอัลกอริทึมไปประยุกต์ใช้ได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม 
และมีประสิทธิภาพ 
ผลการเรียนรู้ 

1. บอกปัจจัยที่ใช้ในการวัดประสิทธิภาพของอัลกอริทึมได้ 
2. บอกวิธีการแทนการเติบโตของฟังก์ชันเวลาในการท างานของอัลกอริทึมด้วยสัญกรณ์เชิงเส้นก ากับได้ 
3. เปรียบเทียบการเติบโตของฟังก์ชันเวลาในการท างานของอัลกอริทึมแบบต่าง ๆ ได ้
4. วิเคราะห์อัลกอริทึมการท างานแบบล าดับ แบบมีเงื่อนไข แบบวนซ้ า และแบบเรียนเวียนเกิด 

(Recursive Call) ได ้
5. เปรียบเทียบแนวทางการวิเคราะห์อัลกอริทึมกรณีเลวสุด (Worse Case Analysis) กรณีเฉลี่ย 

(Average Case Analysis) และกรณีถัวเฉลี่ย (Amortized Analysis) ได้ 
6. บอกวิธีการแก้ปัญหาด้วยอัลกอริทึมแบ่งแยกและเอาภาชนะ (Divide and Conquer Algorithms) 

ได ้
7. บอกวิธีการแก้ปัญหาด้วยอัลกอริทึมก าหนดการพลวัตถุ (Dynamic Programming) ได ้
8. บอกวิธีการแก้ปัญหาด้วยอัลกอริทึมเชิงละโมบ (Greedy Algorithms) ได้ 
9. บอกหลักการค้นในปริภูมิสถานะ (State Space) ได ้
10. เปรียบเทียบหลักการค้นคว้าแนวกว้างและแนวลึกได้ 
11. บอกวิธีการแก้ปัญหาด้วยการย้อนรอย (Backtracking) ได ้
12. บอกวิธีการแก้ปัญหาด้วยการขยายและจ ากัด (Branch and Bound) ได้ 
13. บอกวิธีการแก้ปัญหาด้วยอัลกอริทึมเชิงเส้น (Randomized Algorithms) ได ้
14. บอกวิธีการแก้ปัญหาด้วยอัลกอริทึมเชิงประมาณ (Approximation Algorithms) ได ้
15. บอกหลักการจ าแนกกลุ่มของปัญหา (Decision Problem) ได ้
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รายวิชา ง20214 คอมพิวเตอร์เพ่ือการออกแบบและสร้างต้นแบบ 
1 คาบ/สัปดาห์/ภาคเรียน  0.5 หนวยกิต 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ค าอธิบายรายวิชา 

ศึกษาและปฏิบัติการใช้งานและการท างานของโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพ่ือการออกแบบงาน  3 มิติ 
การติดตั้งและการปรับแต่งส่วนประกอบของโปรแกรมรู้จักและสามารถใช้งานค าสั่งต่าง  ๆ ของการออกแบบ
งาน 3 มิติ  การสร้างผลงานเพ่ือการน าเสนอ การสร้างงานเขียนแบบ 2 มิติ จากงาน 3 มิติ การสร้างงานรวม
ภาพ 3 มิต ิหลายชิ้นส่วน   

ปฏิบัติการใช้งาน และการท างานของโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพ่ือสร้างต้นแบบ การติดตั้งและปรับแต่ง
แก้ไขงานออกแบบ 3 มิติ  

เพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจ การใช้งานและการท างานของโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพ่ือการออกเเบบ 
งาน 2 มิติ การติดตั้งและการปรับแต่งส่วนประกอบของโปรแกรมรู้จักและสามารถใช้งาน ค าสั่งต่าง ๆ ของการ
ออกแบบงาน 2 มิต ิการสร้างผลงานเพ่ือการน าเสนอ การสร้างงานเขียนแบบ 2 มิต ิ 
 
ผลการเรียนรู้ 

1. อธิบายประวัติความเป็นมาของการใช้คอมพิวเตอร์เพ่ือการออกแบบเเละสร้างต้นแบบจากอดีตถึง
ปัจจุบัน  

2. อธิบายถึงประโยชน์บทบาทและความส าคัญของการใช้คอมพิวเตอร์เพ่ือการออกเเบบและสร้าง
ต้นแบบ  

3. รู้จักค าสั่งต่าง ของโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบ 3 มิต ิ 
4. รู้จักการท างานบน Workplane เเละสามารถปรับแต่งส่วนประกอบของโปรแกรมเพ่ือสร้างต้นแบบ    
5. ให้สามารถใช้งานได้เหมาะสมและตรงตามความต้องการ  
6. สามารถใช้ค าสั่งประกอบการใช้งาน View, Zoom, Select  
7. สามารถใช้ค าสั่งการเขียนภาพสามามิติ โดยใช้ค าสั่ง New. Skectch, Cut  
8. สามารถใช้ค าสั่งสร้างผลงานพ้ืนฐาน Extude prorile And Roundlng, Revole profile  
9. สามารถใช้ค าสั่งสร้างผลงานพ้ืนฐาน 3D Text , Rendering  
10. สามารถใช้ค าสั่งสร้างผลงานพ้ืนฐาน Assembly, lnsert Hole, Set component color  
11. สามารถสร้างผลงานโดยใช้ค าสั่งพิเศษ Deform, Face Feature, Left Rough prof1le, Sweep 

along part feature, Sweep along helix feature  
12. สามารถสร้างผลงาน 3 มิติแบบก าหนดสัดส่วน โดยใช้ค าสั่ง Dimension และ Propehles  
13. สามารถแปลงภาพ 3 มิต ิเป็น 2 มิต ิโดยใช้ค าสั่ง Import object  
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รายวิชา ง20215 คอมพิวเตอร์กราฟิกและการน าเสนอ 

1 คาบ/สัปดาห์/ภาคเรียน  0.5 หนวยกิต 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ค าอธิบายรายวิชา 

ศึกษาความหมาย บทบาทความส าคัญของงานกราฟิก ความหมายสตอรี่บอร์ด การเขียนสตอรี่บอร
การใช้โปรแกรมส าหรับงานกราฟิกและการน าเสนอ แถบเครื่องมือ ออปชั่น พาเล็ตต่าง ๆ  

ปฏิบัติการเขียนสตอรี่บอร์ด การ ใช้แถบเครื่องมือ ออปชั่น พาเล็ตต่าง ๆ  โปรแกรมส าหรับงาน
กราฟิกและการน าเสนอ 

เพ่ือให้มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับงานกราฟิก การใช้โปรแกรมส าหรับงานกราฟิกและการน าเสนอ  
สามารถสร้างงานกราฟิกและการน าเสนองานตามจินตนาการ เผยแพร่ผลงาน อย่างมีคุณธรรมและจริยธรรม 
 
ผลการเรียนรู้ 

1. บอกความหมาย และบทบาทความส าคัญของงานกราฟฟิกและการน าเสนอได้ 
2. เขียนสตอรี่บอร์ดได้ 
3. บอกชื่อ หน้าที่ แถบเครื่องมือ ออปชั่น พาเล็ต ต่างๆ ของโปรแกรมส าหรับงานกราฟิกและการ

น าเสนอได ้
4. ใช้แถบเครื่องมอื ออปชั่น พาเล็ตต่าง ๆ โปรแกรมส าหรับงานกราฟิกและการน าเสนอได้ 
5. สามารถสร้างงานกราฟฟิกและการน าเสนอได้ 
6. เผยแพร่ผลงานได้ 
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รายวิชา ง20216 ออกแบบเว็บไซต์เบื้องต้น 

1 คาบ/สัปดาห์/ภาคเรียน  0.5 หนวยกิต 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ค าบรรยายรายวิชา 

ศึกษาหลักการพัฒนาเว็บไซต์เบื้องต้น หลักการท างานของเว็บบราวเซอร์ (Web Browser) การขอ
พ้ืนที่จัดท าเว็บไซต์ การน าข้อมูลขึ้นสู่เว็บไซต์  
 ปฏิบัติการออกแบบเว็บไซต์ด้วยภาษา HTML หรือภาษา PHP 
 เพ่ือให้เข้าใจหลักการพัฒนาเว็บไซต์เบื้องต้น และมีทักษะการเขียนโปรแกรมบนเว็บ 
 
ผลการเรียนรู้  

1. มีความรู้  ความเข้าใจเรื่องหลักการเขียนโปรแกรมบนเว็บ 
2. สามารถอธิบายกลไกการท างานของ Web Browser ได ้
3. สามารถอธิบายโครงสร้างโปรแกรมท่ีพัฒนาด้วยภาษา HTML ได ้
4. สามารถอธิบายโครงสร้างโปรแกรมโดยใช้ภาษา PHP ได ้
5. สามารถขอพ้ืนที่จัดท าเว็บไซต์ และน าข้อมูลขึ้นสู่เว็บไซต์ได้ 
6. เพ่ือให้มีความรู้  ความเข้าใจ  และทักษะการเขียนโปรแกรมบนเว็บ 
7. มีคุณธรรม จริยธรรม ในพัฒนาเว็บไซต์ 
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รายวิชา ง20217 ระบบปฏิบัติการลินุกซ ์

1 คาบ/สัปดาห์/ภาคเรียน  0.5 หนวยกิต 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ค าอธิบายรายวิชา 

ศึกษาประวัติระบบปฏิบัติการลินุกซ์ การใช้ระบบปฏิบัติการ Linux ผ่านทาง Live CD ROM ติดตั้ง
ระบบปฏิบัติการ Linux ค าสั่งระบบปฏิบัติการลินุกซ์ การติดตั้งโปรแกรมเพ่ิมเติม การใช้โปรแกรม Open 
Office 

ปฏิบัติการใช้งานระบบปฏิบัติการ Linux Live CD ติดตั้งระบบปฏิบัติการลินุกซ์ ฝึกใช้ค าสั่งลินุกซ์
เบื้องต้น การติดตั้งโปรแกรมที่ต้องการเพิ่มเติม การใช้งานโปรแกรม Open Office 

เพ่ือให้มีความรู้ ความเข้าใจระบบปฏิบัติการลินุกซ์ สามารถติดตั้งระบบปฏิบัติการลินุกซ์ มีทักษะ
การใช้ค าสั่งลินุกซ์เบื้องต้น สามารถติดตั้งเพ่ิมโปรแกรมในระบบ มีทักษะการใช้โปรแกรมส านักงาน Open 
office 
 
ผลการเรียนรู้  

1. มีความรู้ความเข้าใจระบบปฏิบัติการลินุกซ์ 
2. สามารถใช้งานระบบปฏิบัติการลินุกซ์ Live CD ได ้
3. สามารถติดตั้งระบบปฏิบัติการลินุกซ์ได้ 
4. ใช้ค าสั่งลินุกซ์เบื้องต้นได้ 
5. เพ่ิมโปรแกรมที่ต้องการในระบบลินุกซ์ได้ 
6. ใช้โปรแกรม Open Office ได ้
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รายวิชาและหน่วยกิต 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
 

วิชาเพิ่มเติมกลุ่ม 2 
   ภาษาอังกฤษ   

1. อ20204 ภาษาอังกฤษฟังพูด 2   1 คาบ/สัปดาห์/ภาคเรียน  0.5 หน่วยกิต 
ENG20204 Listening and Speaking 2 

2. อ20205 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 1  1 คาบ/สัปดาห์/ภาคเรียน  0.5 หน่วยกิต 
ENG20205 English for Communication 1 

3. อ20206 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 2  1 คาบ/สัปดาห์/ภาคเรียน  0.5 หน่วยกิต 
ENG20206 English for Communication 2 

4. อ20207 การพูดในที่ประชุมชน      1 คาบ/สัปดาห์/ภาคเรียน  0.5 หน่วยกิต 
ENG20207 Public Speaking 

5. อ20208 ภาษาอังกฤษเพ่ือการท่องเที่ยว    1 คาบ/สัปดาห์/ภาคเรียน  0.5 หน่วยกิต 
ENG20208 English for Tourism 

6. อ20209 ภาษาอังกฤษเพ่ือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเบื้องต้น  
       1 คาบ/สัปดาห์/ภาคเรียน 0.5 หน่วยกิต 
ENG20209 Basic English for Science and Technology 

7. อ20210 การอ่านภาษาอังกฤษเชิงวิเคราะห์      1 คาบ/สัปดาห์/ภาคเรียน  0.5 หน่วยกิต 
ENG20210 Critical Reading 

   ภาษาต่างประเทศภาษาที่ 2 
8. จ20201 ภาษาจีน 1    2 คาบ/สัปดาห์/ภาคเรียน  1.0 หน่วยกิต 

CHI20201 Chinese 1  
9. จ20202 ภาษาจีน 2    2 คาบ/สัปดาห์/ภาคเรียน  1.0 หน่วยกิต 

CHI20202 Chinese 2 
10. ญ20201 ภาษาญี่ปุ่น 1   2 คาบ/สัปดาห์/ภาคเรียน  1.0 หน่วยกิต 

JAP20201 Japanese 1 
11. ญ20202 ภาษาญี่ปุ่น 2   2 คาบ/สัปดาห์/ภาคเรียน  1.0 หน่วยกิต 

JAP20202 Japanese 2 
12. ย20201 ภาษาเยอรมัน 1   2 คาบ/สัปดาห์/ภาคเรียน  1.0 หน่วยกิต 

GER20201 German 1 
13. ย20203 ภาษาเยอรมัน 2   2 คาบ/สัปดาห์/ภาคเรียน  1.0 หน่วยกิต 

GER20203 German 2 
14. ฝ20201 ฝรั่งเศส 1    2 คาบ/สัปดาห์/ภาคเรียน  1.0 หน่วยกิต 

FRE20201 French 1 
15. ฝ20202 ฝรั่งเศส 1    2 คาบ/สัปดาห์/ภาคเรียน  1.0 หน่วยกิต 

FRE20202 French 2 
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รายวิชา อ20204 ภาษาอังกฤษฟังพูด 2 

1 คาบ/สัปดาห์/ภาคเรียน  0.5 หนวยกิต 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ค าอธิบายรายวิชา 

ใช้ภาษา น้ าเสียง และท่าทาง สื่อสารตามมารยาททางสังคม และภาษาในการสื่อสาร  โดยใช้
เทคโนโลยีในการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล ในกานเรียน การปฏิบัติงาน การสมัครงาน ขอและให้ข้อมูล 
ความช่วยเหลือและบริการผู้ อ่ืน ถ่ายโอนข้อมูลที่ได้ฟัง ออกเสียงค า วลี ส านวน ประโยคค าสั่ง ขอร้อง 
ค าแนะน า ค าอธิบาย ข้อความที่ซับซ้อน ข้อมูล บทอ่าน เรื่องราวสั้น  ๆ  ทั้งที่เป็นความเรียงและไม่ใช่ความ
เรียง จากสื่อสิ่งพิมพ์ และสื่ออิเลคทรอนิคส์ แล้วถ่ายโอนเป็นข้อความของตนเองในรูปแบบต่าง ๆ  สรุป แสดง
ความคิดเห็น ความต้องการ ความรู้สึกเกี่ยวกับประสบการณ์ของตนเอง บทกวี บทเพลง บทละครสั้น  ๆ 
เปรียบเทียบข้อมูล ข่าวสาร เหตุการณ์ส าคัญต่าง ๆ ในชีวิตประจ าวัน ท้องถิ่นและสังคมถูกต้อง  เจรจาต่อรอง  
น าเสนอเรื่องราว รายงานเกี่ยวกับประสบการณ์ เหตุการณ์ทั่วไป  ใช้ภาษาอังกฤษสื่อสารในรูปแบบต่าง ๆ ให้
ถูกกาลเทศะ ตั้งค าถาม สนทนาโต้ตอบ แสดงความคิดเห็นเพ่ือให้ ฟัง-พูด ได้คล่องแคล่ว แม่นย า เหมาะกับ
สถานการณ์ต่างๆ โดยใช้กระบวนการฟัง กระบวนการกลุ่ม และการฝึกปฏิบัติ    

 
ผลการเรียนรู้ 

1. ใช้ส านวนในการสมัครงานขอและให้ข้อมูล ความช่วยเหลือและบริการผู้อ่ืน 
2. ถ่ายโอนข้อมูลที่ได้ฟังอ่านข้อมูล บทอ่าน เรื่องราวสั้น ๆ  ทั้งท่ีเป็นความเรียงและไม่ใช่ความเรียง  จาก

สื่อสิ่งพิมพ์และสื่ออิเลคทรอนิคส์   
3. พูดออกความคิดเห็นและแสดงรู้สึกวามคิดเห็นเกี่ยวกับประสบการณ์ของตนเอง บทกวี บทเพลง บท

ละครสั้นๆ 
4. ฟังและพูดเปรียบเทียบข้อมูล ข่าวสาร เหตุการณ์ส าคัญต่าง ๆ ในชีวิตประจ าวัน  ท้องถิ่นและสังคม  
5. เจรจาต่อรอง น าเสนอเรื่องราว รายงานเกี่ยวกับประสบการณ์ เหตุการณ์ทั่วไป   
6. ใช้ภาษาอังกฤษสื่อสารในรูปแบบต่าง ๆ ให้ถูกกาลเทศะ 
7. ตั้งค าถาม สนทนาโต้ตอบ แสดงความคิดเห็นได้คล่องแคล่ว แม่นย า เหมาะกับสถานการณ์ต่าง ๆ ได ้

 
 

 
 
 



 
 

หลักสตูรโรงเรยีนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร (โรงเรยีนวิทยาศาสตรภ์ูมภิาค) พุทธศักราช2554                                   
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น  

281 

 

รายวิชา อ20205 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1 

1 คาบ/สัปดาห์/ภาคเรียน  0.5 หนวยกิต 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ค าอธิบายรายวิชา 

ศึกษาฝึกปฏิบัติการฟัง พูด อ่าน เขียน เรื่องราวเนื้อหา สนทนาเรื่องเกี่ยวข้องกับชีวิตประจ าวัน การ
แนะน าตนเอง ครอบครัว การถามและการให้ข้อมูลบุคคล วัน เวลา เหตุการณ์ในอดีต ปัจจุบัน เสนอให้ความ
ช่วยเหลือ การตอบรับ-ปฏิเสธ การพูดแทรกอย่างสุภาพ การใช้ภาษาและท่าทางสื่อสารได้อย่างถูกต้องตาม
มารยาทสังคมเหมาะสมกับกาลเทศะ ศึกษาความเหมือนและความแตกต่างระหว่างภาษาอังกฤษ และ
ภาษาไทย การใช้ ค า การอ่าน สัญลักษณ์ แผนที่  ถ่ายโอนข้อมูลจากเรื่องที่อ่านและฟัง เข้าใจเกี่ยวกับวัน
ส าคัญและประเพณีของเจ้าของภาษา สามารถพัฒนาทักษะการอ่านเพ่ือความเข้าใจ (Comprehension 
Reading) และหาแหล่งความรู้เสริมจากสื่อต่าง ๆ  เพ่ือพัฒนาทักษะทางด้านการอ่านให้สูงยิ่งขึ้น นอกจากนี้
สามารถพัฒนาทักษะการอ่านเพ่ือความเข้าใจ ฝึกตีความ วิเคราะห์ วิจารณ์สิ่งที่ซ่อนอยู่ในบทความนั้น ๆ   
และเชื่อมโยงสิ่งที่ได้เรียนรู้กับรายวิชาอ่ืน ๆ  เพ่ือน าไปสู่แนวคิดใหม่ๆ เพ่ือพัฒนาความคิดเชิงสร้างสรรค์ 
ทักษะทางวิชาการ และกระบวนการเรียนรู้ต่าง ๆ  ตลอดจนพัฒนาทักษะการพูดให้คล่องแคล่วมากขึ้น มีการ
น าเสนอบทความที่อยู่นอกต าราเรียน หรือสิ่งที่ตนเองสนใจทั้งในและนอกห้องเรียน  
 

ผลการเรียนรู้ 

1. พูดสนทนาโต้ตอบในสถานการณ์ต่าง ๆ  
2. เขียนแนะน าตนเอง สมาชิกในครอบครัว เพื่อน และสถานศึกษา 
3. กล่าวและตอบรับการทักทาย การกล่าวลา ขอบคุณ และขอโทษ พูดแทรก พูดเพ่ือขอความกระจ่าง 

และขอให้พูดซ้ า เลือกใช้ศัพท ์ส านวน เลือกใช้ภาษาท่าทางท่ีเหมาะสมกับบุคคลและกาลเทศะ 
4. บอกใจความส าคัญ และรายละเอียดของเรื่องที่ฟังและอ่าน จากสื่อประเภทต่าง ๆ   โดยใช้กลยุทธ์ใน

การฟังและอ่านที่เหมาะสม 
5. รู้และเข้าใจสัญลักษณ์ ป้าย ประกาศ บทความ ระบุอารมณ์และจุดมุ่งหมายของผู้เขียนได้ (Writer’s 

Purposes) 
6. สรุปและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับสิ่ง ที่ฟังและอ่านได้ 
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รายวิชา อ20206 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2 

1 คาบ/สัปดาห์/ภาคเรียน  0.5 หนวยกิต 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ค าอธิบายรายวิชา 

ศึกษาและฝึกปฏิบัติการพูดทักทาย ขอโทษ ขอบคุณ ออกเสียงได้ถูกต้อง  ขอหรือให้ความช่วยเหลือ 
ถามหรือตอบ แนะน าแสดงความคิดเห็นในการเล่าเรื่องหรือเหตุการณ์ในชีวิตประจ าวันหรือประสบการณ์ของ
ตน ใช้ภาษาเพ่ือสื่อสารในชีวิตประจ าวัน และแสดงความคิดเห็น เจรจาโน้มน้าวอย่างมีเหตุผล ฟังข่าวสารหรือ
โฆษณาจากสื่อประเภทต่าง ๆ  ตีความ  สรุปใจความข้อมูลต่าง ๆ  เรียงความที่มีใจความส าคัญ ข้อความ
สนับสนุน และบทสรุปที่ถูกต้องชัดเจน (Critical Writing) สามารถพัฒนาทักษะการอ่านเพ่ือความเข้าใจ 
(Comprehension Reading) หาแหล่งความรู้เสริมจากสื่อต่าง ๆ  เพ่ือพัฒนาทักษะทางด้านการอ่านต่างๆ ให้
สูงยิ่งขึ้น มีทักษะการอ่านเพ่ือความเข้าใจในขั้นสูง และสามารถเข้าใจอารมณ์และจุดมุ่งหมายของผู้เขียน 
(Writer’s Mood or Tone) อ่านเนื้อหาที่เป็นข้อเท็จจริง และเรื่องที่แต่งขึ้น และฝึกอ่านบทกวี  นวนิยายใน
เชิงวิทยาศาสตร์  ซึ่งจะเน้นทั้งการอ่านเพ่ือหาข้อมูลและการอ่านเพ่ือความเพลิดเพลิน  โดยสรุปบทอ่านทาง
วิชาการโดยให้มีเนื้อหาและใจความที่สมบูรณ์ได้  มีทักษะการฟังเพ่ือความเข้าใจ  นักเรียนจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับ
การใช้ภาษาอังกฤษให้เหมาะสมกับบริบททางวิชาการ สามารถพัฒนาทักษะในการจดบันทึก (Note Taking)
การพัฒนาความเข้าใจในการฟังบทสนทนาสั้น ๆ ที่ประกอบด้วยส านวนต่าง ๆ (Daily Expressions) 

ผลการเรียนรู้ 

1. บอกใจความส าคัญ และรายละเอียดของเรื่องที่ฟังและอ่าน จากสื่อประเภทต่าง ๆ  โดยใช้กลยุทธ์ใน
การฟังและอ่านที่เหมาะสม 

2. มีทักษะในการสื่อสารทางภาษา แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร แสดงความรู้สึก และความคิดเห็น  โดยใช้
ภาษาท่ีเหมาะสม 

3. เข้าใจสามารถแยกแยะเนื้อหาที่เป็นข้อเท็จจริง (Facts) เรื่องที่แต่งขึ้น (Idea) รวมทั้งสามารถอธิบาย
ความหมายแฝงของบทกวีต่าง ๆ  รู้จักประยุกต์อ่านเพ่ือความรู้หรือความเพลิดเพลินและสามารถ
สรุปบทอ่านทางวิชาการได้อย่างเหมาะสม 

4. ใช้ภาษาอังกฤษให้เหมาะสมกับบริบททางวิชาการ มีทักษะในการจดบันทึก (Note Taking) และ
เข้าใจในการฟังบทสนทนาสั้น ๆ ที่ประกอบด้วยส านวนต่าง ๆ (Daily Expressions)  

5. แยกแยะข้อมูลที่เป็นข้อเท็จจริง แนวคิด หรือเรื่องที่แต่งขึ้น  ทั้งในการอ่านและการฟังเพ่ือหาข้อมูล
และการอ่านเพ่ือความเพลิดเพลิน  ตลอดจนสามารถสรุปบทอ่านทางวิชาการโดยมีเนื้อหาและ
ใจความที่สมบูรณ์ได้ 

6. ใช้ภาษาต่างประเทศเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ การศึกษาต่อ และการอยู่ร่วมกันในสังคม 
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รายวิชา อ20207 การพูดในที่ประชุมชน 

1 คาบ/สัปดาห์/ภาคเรียน  0.5 หนวยกิต 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ค าอธิบายรายวิชา 

เข้าใจค าศัพท์  ส านวนทางภาษา  ประโยคไวยากรณ์  ที่ใช้ในการพูดในที่ประชุมชนอย่างถูกต้อง  
เข้าใจขั้นตอนการพูด และมีลักษณะการพูดที่ดี พร้อมทั้งมีบุคลิกภาพ น้ าเสียง ท่าทาง ที่คล่องแคล่ว และมั่นใจ
ในการพูด พูดแสดงความคิดเห็น  แสดงความรู้สึกในที่ประชุมชนได้อย่างเหมาะสมตามกาลเทศะ และ
สถานการณ์  มีเจตคติที่ดีต่อภาษาและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา  ตลอดจนพูดอย่างมีล าดับขั้นตอน 
ครอบคลุมเนื้อหาสาระและวัตถุประสงค์ที่ต้องการสื่อสารได้ 
 
ผลการเรียนรู้ 

1. ใช้ค าศัพท์ ส านวนทางภาษา ประโยค ได้อย่างถูกต้อง 
2. เข้าใจในขั้นตอนการพูด มีบุคลิกภาพ ลักษณะการพูดท่ีดี น้ าเสียง ท่าทาง ได้อย่างคล่องแคล่วและม่ันใจ 
3. ใช้ภาษาในการพูดในที่ชุมชนได้อย่างเหมาะสมตามกาลเทศะ บุคคล และสถานการณ์  
4. พูดแสดงความคิดเห็น ความรู้สึกต่อที่ประชุมได้ 
5. มีเจตคติท่ีดีต่อภาษาและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา 
6. พูดอย่างมีล าดับขั้นตอน ครอบคลุมสาระและวัตถุประสงค์ที่ต้องการสื่อสาร 
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รายวิชา อ20208 ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยว 

1 คาบ/สัปดาห์/ภาคเรียน  0.5 หนวยกิต 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ค าอธิบายรายวิชา 

ศึกษาค าศัพท์เฉพาะทางท่ีใช้ในธุรกิจการโรงแรมและการท่องเที่ยว ศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับศิลปวัฒนธรรม 
ภูมิศาสตร์ ประวัติศาสตร์ ศิลปะการละคร ดนตรีและสถาปัตยกรรม สื่อสารโดยใช้ภาษาท่าทาง น้ าเสียง แสดง
ความรู้สึกได้อย่างเหมาะสมกับบุคคลและถูกต้องตามกาลเทศะรวมทั้ งใช้ภาษา สื่อสารตามสถานการณ์ต่าง ๆ 
ภายในโรงเรียนและชุมชน ให้ค าแนะน า เผยแพร่ข้อมูล ข่าวสารของชุมชนท้องถิ่น หรือเกี่ยวกับตนเอง ฟัง พูด 
อ่าน เขียน และการอ่านเพ่ือความเข้าใจจากบทความ ข้อความ หนังสือที่เกี่ยวกับการโรงแรม การท่องเที่ยว 
และการสนทนาในชีวิตประจ าวัน ฝึกกับสถานการณ์จ าลอง ศึกษาและฝึกการใช้ภาษาอังกฤษด้านศัพท์ส านวน
ที่ใช้ในการท่องเที่ยว เช่น ที่พัก  การวางแผนการท่องเที่ยว  บรรยายสถานที่ท่องเที่ยว  ศึกษาและฝึกฝน
กระบวนการใช้ภาษาเพ่ือเข้าใจ และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับสื่อที่เป็นความเรียงและไม่เป็นความเรียงจาก
สื่อสิ่งพิมพ์ สื่ออิเลคทรอนิกส์ และการสื่อสารโดยตรงจากผู้พูด ในหัวข้อเรื่องเกี่ยวกับการเดินทางท่องเที่ยว
ตลอดจนทักษะการขอและให้ข้อมูล อธิบาย เปรียบเทียบ  สรุปความคิดรวบยอด แสดงความคิดเห็น แสดง
ความต้องการ เสนอบริการและวางแผนเกี่ยวกับสถานที่ท่องเที่ยว กิจกรรม สินค้าและบริการด้านการ
ท่องเที่ยวและสื่อสารเพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับวัฒนธรรรมที่ดีงามของชาวไทยแก่
นักท่องเที่ยว สื่อสารโดยใช้ภาษาท่าทาง แนะน า บรรยายหรือให้ข้อมูลเกี่ยวกับท้องถิ่น  ภูมิภาคของตนเอง 
แสดงความคิดเห็น แลกเปลี่ยนข้อมูล บอกกิจกรรม สินค้าส าคัญหรือบริการในท้องถิ่น มีความรู้และ
แลกเปลี่ยนประสบการณ์ต่าง ๆ กับเจ้าของภาษาทั้งทางด้านวัฒนธรรม  งานเทศกาลได้อย่างถูกต้องและ
เหมาะสมกับบุคคล กาลเทศะ ใช้ภาษาอังกฤษ ในการค้นคว้า รวบรวม สรุป เปรียบเทียบ ข้อมูล/ข้อเท็จจริง  
ที่เก่ียวข้องกับการท่องเที่ยว จากแหล่งการ เรียนรู้ต่าง ๆ เช่น วารสาร โฆษณา เว็บไซต์ เป็นต้น  
 
ผลการเรียนรู้ 

1. เข้าใจความหมาย ค าศัพท์ ส านวน ประโยค ที่ใช้ในแหล่งท่องเที่ยวในท้องถิ่น  
2. ฟังข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการท่องเที่ยวแล้วเข้าใจ สรุปความเห็นออกมาในรูปแบบต่าง ๆ ได้  
3. พูดและเขียน ให้ข้อมูล บอกทิศทาง เสนอให้บริการ และแนะน าการท่องเที่ยวได้  
4. ขอและให้ข้อมูล อธิบาย บรรยาย เปรียบเทียบ แลกเปลี่ยนความรู้ ประเด็นปัญหาต่าง  ๆ เกี่ยวกับ

บรรยากาศการท่องเที่ยวได้  
5. พูดหรือเขียน ให้ข้อมูล แหล่งท่องเที่ยวในท้องถิ่น สถานที่ บุคคล หัตถกรรม เทศกาล  ประเพณี การ

แสดงสิ่งที่น่าสนใจในท้องถิ่น ภูมิภาคและภายในประเทศได้ 
6. ศึกษาค้นคว้า เปรียบเทียบ ข้อมูลจากแหล่งต่างๆ ที่เกี่ยวกับการท่องเที่ยวได้ 
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รายวิชา อ20209  ภาษาอังกฤษเพ่ือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเบื้องต้น 

1 คาบ/สัปดาห์/ภาคเรียน  0.5 หนวยกิต 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ค าอธิบายรายวิชา 

 มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องค าศัพท์ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ใช้ส านวนภาษาสื่อสารเรื่อง
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เช่นการเปรียบเทียบ การวัด การให้ค านิยาม การจัดแบ่งประเภท ฝึกฝนทักษะ
การอ่านด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สามารถสืบค้นและสรุปข้อมูล จากแหล่งข้อมูลต่าง  ๆอย่าง
หลากหลาย วิเคราะห์ อภิปราย ประเด็นเก่ียวกับเหตุการณ์ การเปลี่ยนแปลง พัฒนาการด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีในโลกยุคปัจจุบัน สามารถเผยแพร่ข้อมูล ข่าวสารในรูปแบบต่าง ๆ  โดยใช้กระบวนการทางภาษา 
กระบวนการกลุ่ม  กระบวนการสืบค้น  กระบวนการสร้างความคิดรวบยอด  กระบวนการคิดวิเคราะห์และ
สังเคราะห์ เห็นคุณค่าของภาษา  มีความใฝ่รู้ใฝ่เรียน  มุ่งม่ันในการท างาน 

ผลการเรียนรู้ 
1. เข้าใจ และสามารถใช้ค าศัพท์ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
2. ใช้ส านวนภาษาสื่อสารเกี่ยวกับด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เช่น การเปรียบเทียบ การวัด การให้

ค านิยาม การจัดแบ่งประเภทและอ่ืน ๆ  
3. สืบค้นและสรุปข้อมูลด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ อย่างหลากหลาย 
4. วิเคราะห์ อภิปราย ประเด็นเกี่ยวกับเหตุการณ์ การเปลี่ยนแปลง พัฒนาการด้านวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยีในโลกยุคปัจจุบัน 
5. เขียนเผยแพร่ข้อมูล ข่าวสารในรูปแบบต่าง ๆ  เช่น แผ่นพับ ป้ายประกาศ เว็บไซต์ ฯลฯ 
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รายวิชา อ20210 การอ่านภาษาอังกฤษเชิงวิเคราะห์ 

1 คาบ/สัปดาห์/ภาคเรียน  0.5 หนวยกิต 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ค าอธิบายรายวิชา 

 ศึกษาบทความประเภทต่าง ๆ องค์ประกอบของบทความ ศึกษากลวิธีการอ่านที่มีประสิทธิภาพ  
ศึกษาและฝึกฝนกลวิธีการอ่านบทความหรือสื่อประเภทต่าง ๆ สามารถวิเคราะห์ แยกแยะองค์ประกอบ จับ
ประเด็นหลัก  ระบุข้อเท็จจริงจากข้อคิดเห็น แสดงความเห็นจากเรื่องที่อ่านและให้เหตุผลประกอบ ตีความ 
คาดคะเน เปรียบเทียบ ประเมินค่า เหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนจากบทความประเภทต่าง ๆ  จับแนวคิด ข้อคิดเห็นจาก
เรื่องที่อ่านมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน โดยใช้กระบวนการทางภาษา กระบวนการกลุ่ม กระบวนการสร้าง
ความคิดรวบยอด กระบวนการคิดวิเคราะห์และสังเคราะห์  มุ่งมั่น ใฝ่รู้ใฝ่เรียน เห็นคุณค่าของการเรียน
ภาษาอังกฤษ 
 
ผลการเรียนรู้ 

1. มีความรู้ เข้าใจในการอ่านบทความ (Passage) ประเภทต่าง ๆ และวิเคราะห์ แยกแยะ องค์ประกอบ
ของบทความ 

2. อ่านสื่อประเภทที่เป็นความเรียงและไม่เป็นความเรียง เช่น แผนภาพ กราฟ ตาราง ฯลฯ ใช้ประโยชน์
จากข้อมูลที่อ่านได ้

3. อ่านเรื่อง หรือข้อความจากสื่อ/สิ่งพิมพ์ประเภทต่าง ๆ แล้วจับประเด็นหลักท่ีส าคัญของเรื่องได้ 
4. อ่านเรื่อง หรือบทความจากสื่อประเภทต่าง ๆ  แล้วแยกแยะข้อเท็จจริง แสดงความคิดเห็นและให้

เหตุผลประกอบได้  
5. อ่านเรื่อง บทความ หรือบทอ่านจากสื่อประเภทต่างๆ แล้วตีความ คาดคะเน เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นได้ 
6. เปรียบเทียบ ประเมินค่า สื่อ/สิ่งพิมพ์ประเภทต่าง ๆ ที่อ่านแล้วให้เหตุผลสนับสนุน 
7. จับแนวคิด ข้อคิดเห็นจากเรื่องที่อ่านน ามาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน 
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รายวิชา จ20201 ภาษาจีน 1 

2 คาบ/สัปดาห์/ภาคเรียน  1.0 หนวยกิต 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ค าอธิบายรายวิชา 
 

ศึกษาภาษาที่ใช้ในการสื่อสารระหว่างบุคคลเกี่ยวกับเรื่องราว  และสถานการณ์ต่าง ๆ  ใน
ชีวิตประจ าวัน ศึกษาการพูดทักทาย  แนะน าตนเองและผู้อ่ืน อ่านออกเสียง ค า วลี สานวน ประโยค บทกวี 
ข้อความ สื่อทีไม่ใช่ความเรียงบทความสั้น ๆ ปฏิบัติตามค าสั่ง ค าขอร้อง ใช้ภาษาและท่าทาง ขอความ
ช่วยเหลือและบริการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ ประสบการณ์ปัจจุบันประสบการณ์ของตนเอง เรื่องราวต่าง ๆ 
ในชีวิตประจ าวัน เห็นคุณค่าของภาษาจีน และวันส าคัญประเพณีวัฒนธรรม เพ่ือสามารถน าไปใช้เป็นเครื่องมือ
ในการแสวงหาความรู้เพิม่เติม และเชื่อมโยงกับกลุ่มสาระอ่ืน  

โดยใช้ทักษะทางภาษา สร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล และสามารถดาเนินการสื่อสารได้อย่าง
ต่อเนื่อง สามารถเลือกใช้คาศัพท์และโครงสร้าง เพ่ือแนะน าตนเองและสถานที่ที่พบเห็นในชีวิตประจาวัน มี
ทักษะในการแสดงความคิดเห็น แลกเปลี่ยนข้อมลูข่าวสาร มีทักษะในการสื่อสารทางภาษา เข้าใจกระบวนการ
พูดและการออกเสียงในระบบภาษาจีนได้ถูกต้อง  

เพ่ือให้มีเจตคติที่ดีต่อวิชาภาษาจีน รักการสืบค้น รักเขียนและเรียนรู้ภาษาจีน มีค่านิยมที่พึงประสงค์
ใฝ่เรียนใฝ่รู้ มีความมุ่งมั่นในการท างาน มีจิตใจช่วยเหลือเพ่ือนร่วมห้อง และรักความเป็นไทย  

ผลการเรียนรู้  
1. อ่านออกเสียงค า กลุ่มค า และประโยคง่าย ๆ ได้ถูกต้องตามหลักการออกเสียง  
2. เข้าใจค าสั่ง ขอร้อง ภาษาท่าทางและประโยคง่าย ๆ ในสถานการณ์ต่างๆ  
3. เข้าใจบทสนทนา เรื่องสั้น ๆ เรื่องเล่า นิทานง่าย ๆ  ที่มีภาพประกอบ  
4. พูดและเขียนทักทาย กล่าวลา ขอบคุณ ขอโทษ แนะน าออกค าสั่งและขอร้อง  
5. พูดและเขียนแสดงความคิดเห็นความต้องการของตน เสนอความช่วยเหลือแก่ผู้อื่น 
6. พูดและเขียนภาษาง่าย ๆ ในการขอและให้ข้อมูล เกี่ยวกับสิ่งต่าง ๆ ที่พบเห็นในชีวิตประจ าวัน  
7. น าเสนอข้อมูลที่เก่ียวกับตนเองและสิ่งแวดล้อม  
8. ใช้ถ้อยค าส านวนง่าย ๆ ในการปฏิสัมพันธ์ตามวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา  
9. รู้จักขนบธรรมเนียม ประเพณ ีเทศกาลงานฉลองในวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา  
10. เข้าใจความแตกต่างระหว่างภาษาและวัฒนธรรมของภาษาต่างประเทศท่ีเรียนกับภาษาไทย  
11. เข้าใจรูปแบบพฤติกรรม การใช้ถ้อยค าส านวนต่าง ๆ  ในการปฏิสัมพันธ์ตามวัฒนธรรม ของเจ้าของ

ภาษา  
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รายวิชา จ20202 ภาษาจีน 2 

2 คาบ/สัปดาห์/ภาคเรียน  1.0 หนวยกิต 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ค าอธิบายรายวิชา 

ศึกษาการพูดทักทาย แนะน าตนเองและผู้อื่น อ่านออกเสียง ค า  วลี ส านวน ประโยค บทกวี ข้อความ 
สื่อทีไม่ใช่ความเรียงบทความสั้น ๆ ปฏิบัติตามค าสั่ง  ค าขอร้อง  ใช้ภาษาและท่าทาง  ขอความช่วยเหลือและ
บริการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับประสบการณ์ปัจจุบันประสบการณ์ของตนเอง  เรื่องราวต่าง ๆ ในชีวิต 
ประจ าวัน  เห็นคุณค่าของภาษาจีน และวันส าคัญประเพณีวัฒนธรรม  เพ่ือสามารถน าไปใช้เป็นเครื่องมือใน
การแสวงหาความรู้เพิ่มเติม และเชื่อมโยงกับกลุ่มสาระอ่ืน  

โดยใช้ทักษะทางภาษา สร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล  และสามารถด าเนินการสื่อสารได้อย่าง
ต่อเนื่อง สามารถเลือกใช้ค าศัพท์และโครงสร้าง  เพ่ือแนะน าตนเองและสถานที่ที่พบเห็นในชีวิตประจ าวัน  
มีทักษะในการแสดงความคิดเห็น แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร มีทักษะในการสื่อสารทางภาษา เข้าใจ
กระบวนการพูดและการออกเสียงในระบบภาษาจีนได้ถูกต้อง  

เพ่ือให้มีเจตคติท่ีดีต่อวิชาภาษาจีน รักการสืบค้น รักเขียนและเรียนรู้ภาษาจีน  มีค่านิยมที่พึงประสงค์
ใฝ่เรียนใฝ่รู้ มีความมุ่งมั่นในการทางาน มีจิตใจช่วยเหลือเพ่ือนร่วมห้อง และรักความเป็นไทย  
 
ผลการเรียนรู้  

1. พูดและเขียนทักทาย กล่าวลา ขอบคุณ ขอโทษ แนะน าออกค าสั่งและขอร้อง  
2. พูดและเขียนแสดงความคิดเห็นและความต้องการของตน เสนอความช่วยเหลือแก่ผู้อื่น  
3. พูดและเขียนภาษาง่าย ๆ ในการขอและให้ข้อมูล เกี่ยวกับสิ่งต่างๆที่พบเห็นในชีวิตประจ าวัน  
4. ให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง และสิ่งแวดล้อมด้วยภาพ ค าและข้อความสั้นๆ  
5. น าเสนอข้อมูลจากสื่อประเภทต่าง ๆ  
6. เข้าใจเนื้อหาสาระภาษาต่างประเทศเก่ียวข้องกับกลุ่มสาระการเรียนรูอื่น  
7. รู้จักขนบธรรมเนียม ประเพณ ีเทศกาลงานฉลองในวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา  
8. เข้าใจรูปแบบพฤติกรรม และการใช้ถ้อยค าส านวนต่าง ๆ ในการปฏิสัมพันธ์ตามวัฒนธรรมของ

เจ้าของภาษา  
9. เข้าใจความแตกต่างระหว่างภาษาและวัฒนธรรมของภาษาต่างประเทศที่เรียนกับภาษาไทย  
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รายวิชา ญ20201 ภาษาญี่ปุ่น 1 

2 คาบ/สัปดาห์/ภาคเรียน  1.0 หนวยกิต 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ค าอธิบายรายวิชา 

ศึกษาการใช้ภาษาญี่ปุ่นเพ่ือการสื่อสารเกี่ยวกับตนเองและผู้อ่ืน สถานการณ์ใกล้ตัว  ค าสั่งที่ใช้ใน
ห้องเรียน ค าขอร้อง ค าแนะน า ภาษาท่าทาง การแสดงความรู้สึกความต้องการของตนอย่างง่าย ๆ  การเสนอ
ความช่วยเหลือผู้อ่ืน  การขอและให้ข้อมูล การเสนอความคิดเห็นต่อเรื่องต่าง ๆ  บทเพลงส าหรับเด็ก ข้อมูล
จากสื่อประเภทต่าง ๆ  การเสนอความคิดรวบยอด รวมทั้งมีทักษะในการอ่านค า กลุ่มค า ประโยค บทความ
สั้นๆ โดยเข้าใจความเหมือนและความแตกต่างของภาษา และวัฒนธรรมไทยกับญี่ปุ่น และน าไปใช้ได้อย่าง
ถูกต้อง ร่วมกิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรม เห็นคุณค่า ของการเรียนภาษาญี่ปุ่น และน าความรู้ที่ได้ไปใช้ใน
การแสวงหาความรู้ ความบันเทิง  โดยผ่านสื่อเทคโนโลยีหรือนวัตกรรม เพ่ือสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล 
ในสถานการณ์ต่าง ๆ ภายในสถานศึกษาได้อย่างเหมาะสม และเชื่อมโยงความรู้กับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น 

โดยใช้ทักษะทางภาษา สร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล และสามารถด าเนินการสื่อสารได้อย่าง
ต่อเนื่อง สามารถเลือกใช้คาศัพท์และโครงสร้าง  เพ่ือแนะน าตนเองและสถานที่ที่พบเห็นในชีวิตประจ าวัน มี
ทักษะในการแสดงความคิดเห็น แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร มีทักษะในการสื่อสารทางภาษา เข้าใจกระบวนการ
พูดและการออกเสียงในระบบภาษาญี่ปุ่นได้ถูกต้อง  

เพ่ือให้มีเจตคติที่ดีต่อวิชาภาษาญี่ปุ่น รักการสืบค้น รักเขียนและเรียนรู้ภาษาญี่ปุ่น มีค่านิยมที่พึง
ประสงค์ใฝ่เรียนใฝ่รู้ มีความมุ่งมั่นในการทางาน มีจิตใจช่วยเหลือ 
 
ผลการเรียนรู้  

1. อ่านออกเสียงค า กลุ่มค า และประโยคง่าย ๆ ได้ถูกต้องตามหลักการออกเสียง  
2. เข้าใจค าสั่ง ขอร้อง ภาษาท่าทางและประโยคง่าย ๆ ในสถานการณ์ต่าง ๆ  
3. เข้าใจบทสนทนา เรื่องสั้น ๆ เรื่องเล่า นิทานง่าย ๆ ที่มีภาพประกอบ  
4. พูดและเขียน การทักทาย กล่าวลา ขอบคุณ ขอโทษ แนะน าออกค าสั่งและขอร้อง  
5. พูดและเขียนภาษาง่าย ๆ ในการขอและให้ข้อมูล เกีย่วกับสิ่งต่าง ๆ ที่พบเห็นในชีวิตประจ าวัน 
6. น าเสนอข้อมูลที่เก่ียวกับตนเองและสิ่งแวดล้อม   
7. รู้จักขนบธรรมเนียม ประเพณ ีเทศกาลงานฉลองในวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา  
8. เข้าใจรูปแบบพฤติกรรม การใช้ถ้อยค าส านวนต่าง ๆ ในการปฏิสัมพันธ์ตามวัฒนธรรม ของเจ้าของ

ภาษา  
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รายวิชา ญ20202 ภาษาญี่ปุ่น 2 

2 คาบ/สัปดาห์/ภาคเรียน  1.0 หนวยกิต 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ค าอธิบายรายวิชา 

ศึกษาการใช้ภาษาญี่ปุ่นเพ่ือการสื่อสารเกี่ยวกับตนเองและผู้อ่ืน สถานการณ์ใกล้ตัว ค าสั่งที่ใช้ใน
ห้องเรียน ค าขอร้อง ค าแนะน า ค าชี้แจง ภาษาท่าทาง การแสดงความรู้สึกความต้องการของตนอย่างง่าย ๆ 
การเสนอความช่วยเหลือผู้อื่น  การขอและให้ข้อมูล การเสนอความคิดเห็นต่อเรื่องต่าง ๆ  บทเพลงส าหรับเด็ก 
ข้อมูลจากสื่อประเภทต่าง ๆ  การเสนอความคิดรวบยอด รวมทั้งมีทักษะในการอ่านค า กลุ่มค า ประโยค 
บทความสั่น ๆ  โดยเข้าใจความเหมือนและความแตกต่างของภาษา และวัฒนธรรมไทยกับญี่ปุ่น และน าไปใช้
ได้อย่างถูกต้อง  ร่วมกิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรม  เห็นคุณค่าของการเรียนภาษาญี่ปุ่น และน าความรู้ที่ได้
ไปใช้ในการแสวงหาความรู้ ความบันเทิง  โดยผ่านสื่อเทคโนโลยีหรือนวัตกรรม  เพ่ือสร้างความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลในสถานการณ์ต่าง ๆ  ภายในสถานศึกษาได้อย่างเหมาะสมและเชื่อมโยงความรู้กับกลุ่มสาระการ
เรียนรู้อื่น 

โดยใช้ทักษะทางภาษา สร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล  และสามารถด าเนินการสื่อสารได้อย่าง
ต่อเนื่อง สามารถเลือกใช้ค าศัพท์และโครงสร้าง  เพ่ือแนะน าตนเองและสถานที่ที่พบเห็นในชีวิตประจ าวัน มี
ทักษะในการแสดงความคิดเห็น แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร มีทักษะในการสื่อสารทางภาษา เข้าใจกระบวนการ
พูดและการออกเสยีงในระบบภาษาญี่ปุ่นได้ถูกต้อง  

เพ่ือให้มีเจตคติที่ดีต่อวิชาภาษาญี่ปุ่น รักการสืบค้น รักเขียนและเรียนรู้ภาษาญี่ปุ่น มีค่านิยมที่พึง
ประสงค์ใฝ่เรียนใฝ่รู้ มีความมุ่งมั่นในการท างาน มีจิตใจช่วยเหลือเพ่ือนร่วมห้องและรักความเป็นไทย  
 
ผลการเรียนรู้  

1. อ่านออกเสียงค า กลุ่มค า และประโยคง่าย ๆ ได้ถูกตอ้งตามหลักการออกเสียง  
2. เข้าใจค าสั่ง ขอร้อง ภาษาท่าทางและประโยคง่าย ๆ ในสถานการณ์ต่าง ๆ  
3. เข้าใจบทสนทนา เรื่องสั้น ๆ เรื่องเล่า นิทานง่าย ๆ ที่มีภาพประกอบ  
4. พูดและเขียน ทักทาย กล่าวลา ขอบคุณ ขอโทษ แนะน าออกค าสั่ง  ขอร้อง และค าชี้แจง 
5. พูดและเขียนภาษาง่าย ๆ ในการขอและให้ข้อมูล เกี่ยวกับสิ่งต่าง ๆ ที่พบเห็นในชีวิตประจ าวัน 
6. น าเสนอข้อมูลที่เก่ียวกับตนเองและสิ่งแวดล้อม   
7. รู้จักขนบธรรมเนียม ประเพณ ีเทศกาลงานฉลองในวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา  
8. เข้าใจความแตกต่างระหว่างภาษาและวัฒนธรรมของภาษาต่างประเทศท่ีเรียนกับภาษาไทย  
9. เข้าใจรูปแบบพฤติกรรม การใช้ถ้อยค าส านวนต่าง ๆ ในการปฏิสัมพันธ์ตามวัฒนธรรมของเจ้าของ

ภาษา 
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รายวิชา ย20201 ภาษาเยอรมัน 1 

2 คาบ/สัปดาห์/ภาคเรียน  1.0 หนวยกิต 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ค าอธิบายรายวิชา 

ปฏิบัติตามค าสั่ง ค าขอร้องง่าย ๆ ที่ฟังหรืออ่าน ใช้ภาษาง่าย ๆ สั้น ๆ  แลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับ
ตนเอง เรื่องต่าง ๆ ใกล้ตัว แสดงความต้องการ แสดงความรู้สึกของตนเองและและเรื่องที่ตนเองสนใจโดยใช้สื่อ
เทคโนโลยีที่มีอยู่ในสถานศึกษา อธิบายประโยค ข้อความสั้น ๆ  โดยถ่ายโอนเป็นภาพหรือสัญลักษณ์ บอก
ใจความส าคัญจากบทสนทนาและเรื่องสั้น ๆ จากสื่อ สิ่งพิมพ์ประเภทต่าง ๆ หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เขียนภาพ 
แผนผัง แผนภูมิและตารางแสดงข้อมูลต่าง ๆ  สรุปใจความส าคัญจากเรื่องที่ฟังหรืออ่าน ใช้ภาษาเยอรมัน
สื่อสารในสถานการณ์ต่าง ๆ ในชีวิตประจ าวันที่เกิดขึ้นในห้องเรียน ค าศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับการสาระการเรียนรู้
อ่ืน ๆ และอาชีพต่าง ๆ ในท้องถิ่น  

โดยใช้กระบวนการทางภาษา กระบวนการกลุ่ม กระบวนการปฏิบัติ  กระบวนการคิด กระบวนการ
สร้าง เจตคติ เพ่ือให้ผู้เรียนมีความสามารถในการสื่อสาร ความสามารถในการคิด การแก้ปัญหา การใช้ทักษะ
ชีวิต การใช้เทคโนโลยี มีวินัยใฝ่เรียนรู้ มุ่งม่ันในการท างาน และรักความเป็นไทย 
 
ผลการเรียนรู้ 

1. ปฏิบัติตามค าสั่ง ค าขอร้องง่าย ๆ ที่ฟังหรืออ่าน  
2. อธิบายประโยค ข้อความสั้น ๆ  โดยถ่ายโอนเป็นภาพหรือสัญลักษณ์  
3. ใช้ภาษาง่าย ๆ สั้น ๆ ในการแลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง เรื่องต่างๆ ใกล้ตัวได้เหมาะสม 
4. ใช้ภาษาง่าย ๆ เพื่อแสดงความต้องการของตนโดยใช้สื่อเทคโนโลยีที่มีอยู่ในสถานศึกษา  
5. ใช้ภาษาง่าย ๆ เพื่อแสดงความรู้สึกของตนเองเก่ียวกับเรื่องต่าง ๆ ใกล้ตัว   
6. เขียนภาพ แผนภูมิเพ่ือสรุปใจความส าคัญจากเรื่องที่ฟังหรืออ่าน  
7. บอกความแตกต่างของเสียง ตัวอักษร ค า กลุ่มค าประโยค ข้อความและเครื่องหมายวรรคตอนของ

ภาษาเยอรมันกับภาษาไทย  
8. บอกค าศัพท์ที่เก่ียวข้องกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น ๆ เป็นภาษาเยอรมัน  
9. ใช้ภาษาเยอรมันง่าย ๆ เพ่ือสื่อสารเกี่ยวกับอาชีพต่าง ๆ ในท้องถิ่น 
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รายวิชา ย20202 ภาษาเยอรมัน 2 

2 คาบ/สัปดาห์/ภาคเรียน  1.0 หนวยกิต 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ค าอธิบายรายวิชา 

บอกความแตกต่างของเสียงตัวอักษร ค า กลุ่มค า ประโยค ข้อความ และเครื่องหมายวรรคตอนของ
ภาษาเยอรมันกับภาษาไทย อ่านออกเสียงค า กลุ่มค า ประโยคและข้อความง่าย ๆ ได้ถูกต้องตามหลักการอ่าน
ออกเสียง บอกใจความส าคัญจากบทสนทนาสั้น ๆ เรื่องสั้น ๆ จากสื่อ สิ่งพิมพ์ประเภทต่าง ๆ หรือสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ ใช้ภาษาง่าย ๆ เพ่ือขอและให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง เพ่ือน ครอบครัว และเรื่องตามความสนใจ  
ให้ข้อมูลสั้น ๆ เกี่ยวกับตนเองและสิ่งใกล้ตัวทั่วไป ใช้ถ้อยค า น้ าเสียง และกิริยาท่าทางตามมารยาทและ
วัฒนธรรมเยอรมัน บอกความเหมือนและความแตกต่างระหว่างวัฒนธรรมเยอรมันกับวัฒนธรรมไทย ใช้
ภาษาเยอรมันสื่อสารในสถานการณ์ต่าง ๆ ในชีวิตประจ าวันที่เกิดขึ้นในห้องเรียน 

โดยใช้กระบวนการทางภาษา กระบวนการกลุ่ม กระบวนการปฏิบัติ กระบวนการคิด กระบวนการ
สร้าง  เจตคติ เพื่อให้ผู้เรียนมีความสามารถในการสื่อสาร ความสามารถในการคิด การแก้ปัญหา การใช้ทักษะ
ชีวิต การใช้เทคโนโลยี มีวินัยใฝ่เรียนรู้ มุ่งม่ันในการท างาน และรักความเป็นไทย 

ผลการเรียนรู้ 
1. อ่านออกเสียงค า กลุ่มค า และประโยคและข้อความง่าย ๆ ได้ถูกต้องตามหลักการออกเสียง  
2. บอกใจความส าคัญจากบทสนทนาสั้น ๆ เรื่องสั้น ๆ จากสื่อ สิ่งพิมพ์ประเภทต่าง ๆ หรือสื่อ

อิเล็กทรอนิกส์  
3. ใช้ภาษาสั้น ๆ ง่าย ๆ  เพ่ือขอร้องและขออนุญาต  
4. ใช้ถ้อยค า น้ าเสียงและกิริยาท่าทางอย่างสุภาพตามมารยาทและวัฒนธรรมเยอรมัน  
5. บอกค าศัพท์ที่เก่ียวข้องกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น ๆ เป็นภาษาเยอรมัน 
6. การให้ข้อมูลสั้น ๆ เกี่ยวกับตนเองและสิ่งใกล้ตัวทั่วไป 
7. การบอกความเหมือนและความแตกต่างระหว่างวัฒนธรรมเยอรมันกับวัฒนธรรมไทย 
8. การใช้ภาษาเยอรมันสื่อสารในสถานการณ์ต่าง ๆ ในชีวิตประจ าวันที่เกิดขึ้นในห้องเรียน 
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รายวิชา ฝ20201 ภาษาฝร่ังเศส 1 
2 คาบ/สัปดาห์/ภาคเรียน  1.0 หนวยกิต 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ค าอธิบายรายวิชา 

ปฏิบัติตามค าสั่ง ค าขอร้อง ค าแนะน า ประโยคง่ายๆ บทสนทนา เรื่องสั้น รูปแบบพฤติกรรม ท่าทาง 
ขนบธรรมเนียมประเพณี ความแตกต่างระหว่างภาษา - วัฒนธรรมฝรั่งเศสกับภาษา - วัฒนธรรมไทย โดยให้
ผู้เรียนศึกษาการออกเสียงค า กลุ่มค า ประโยค และข้อความง่ายๆ ได้ถูกต้องตามหลักการออกเสียง ฝึกใช้
ภาษาฝรั่งเศสที่เหมาะสม เพ่ือการขอ และให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเองและบุคคลอ่ืน สร้างความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคล แสดงความต้องการ ความรู้สึกของตน น าเสนอความคิดเห็น ความคิดรวบยอดเกี่ยวกับข้อมูล 
ข้อเท็จจริง เรื่องต่างๆ ใกล้ตัว บทเพลงหรือบทกวีง่ายๆ เชื่อมโยงความรู้กับกลุ่มสาระการเรียนรู้อ่ืน  และ
แสวงหาความรู้จากสื่อประเภทต่างๆ ได้ตามความสนใจ โดยใช้กระบวนการฝึกทักษะการใช้ภาษาเพ่ือการ
สื่อสาร และกระบวนการคิดวิเคราะห์ 

 โดยใช้ทักษะทางภาษา สร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล และสามารถด าเนินการสื่อสารได้อย่าง
ต่อเนื่อง สามารถเลือกใช้ค าศัพท์และโครงสร้าง เพ่ือแนะน าตนเองและสถานที่ที่พบเห็นในชีวิตประจ าวัน มี
ทักษะในการแสดงความคิดเห็น แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร มีทักษะในการสื่อสารทางภาษา เข้าใจกระบวนการ
พูดและการออกเสียงในระบบภาษาฝรั่งเศสได้ถูกต้อง 
 เพ่ือให้มีเจตคติท่ีดีต่อวิชาภาษาฝรั่งเศส รักการสืบค้น รักการเขียนและเรียนรู้ภาษาฝรั่งเศส มีค่านิยม
ที่พึงประสงค์ใฝ่เรียนใฝ่รู้ มีความมุ่งมั่นในการท างาน มีจิตใจช่วยเหลือ 
 
ผลการเรียนรู้ 

1. เข้าใจค าสั่ง ค าขอร้อง ค าแนะน า ประโยคง่ายๆ บทสนทนา เรื่องสั้น รูปแบบพฤติกรรม ท่าทาง 
ขนบธรรมเนียมประเพณี 

2. บอกความแตกต่างระหว่างภาษาและวัฒนธรรมฝรั่งเศสกับภาษาและวัฒนธรรมไทย 
3. อ่านออกเสียงค า กลุ่มค า ประโยค และข้อความง่ายๆ ได้ถูกต้องตามหลักการออกเสียง 
4. ใช้ภาษาฝรั่งเศสที่เหมาะสม เพ่ือการขอ และให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเองและบุคคลอื่น 
5. สร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล แสดงความต้องการ ความรู้สึกของตน น าเสนอความคิดเห็น 

ความคิดรวบยอดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง เรื่องต่างๆ ใกล้ตัว 
6. อ่านบทเพลงหรือบทกวีง่ายๆ 
7. เชื่อมโยงความรู้กับกลุ่มสาระการเรียนรู้อ่ืน และแสวงหาความรู้จากสื่อประเภทต่างๆ ได้ตามความ

สนใจ โดยใช้กระบวนการฝึกทักษะการใช้ภาษาเพ่ือการสื่อสาร และกระบวนการคิดวิเคราะห์ 
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รายวิชา ฝ20202 ภาษาฝร่ังเศส 2 
2 คาบ/สัปดาห์/ภาคเรียน  1.0 หนวยกิต 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ค าอธิบายรายวิชา 

รายวิชา ภาษาฝรั่งเศส 2 เป็นรายวิชาที่มุ่งให้ผู้เรียนเข้าใจค าสั่ง ค าขอร้อง ค าแนะน า ค าอภิปราย บท
สนทนา ข้อมูล ข่าวสาร นิทาน เรื่องสั้น รูปแบบพฤติกรรม ท่าทาง ความแตกต่างระหว่างภาษา - วัฒนธรรม
ฝรั่งเศส กับภาษา - วัฒนธรรมไทย ตีความ หรือแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับสื่อที่หลากหลายโดยถ่ายโอนเป็น
ถ้อยค าของตนเอง อ่านออกเสียงได้ถูกต้อง ตามหลักการอ่าน ใช้ภาษาฝรั่งเศสตามมารยาทสังคม  เพ่ือสื่อสาร
ในชีวิตประจ าวันในสถานการณ์ต่างๆ เพ่ือปฏิบัติงาน เพ่ือสื่อสารขั้นพ้ืนฐานเกี่ยวกับอาชีพ และด้านการเรียน 
โดยใช้ประโยชน์จากสื่อการเรียนทางภาษาและสื่อเทคโนโลยีที่เหมาะสม น าเสนอข้อมูล ความคิดเห็น ความคิด
รวบยอดเกี่ยวกับตนเอง สังคมใกล้ตัว สังคมโลก กิจกรรมทางภาษาบทเพลง บทกวีเชิงสร้างสรรค์ผลงานที่
ทรงคุณค่าทางวัฒนธรรม ใช้ภาษาฝรั่งเศสเพ่ือเชื่อมโยงกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อ่ืน เพ่ือแสวงหาความรู้  ความ
บันเทิงตามความสนใจ เพ่ือสื่อสารหรือเพ่ือเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ในสถานศึกษา ชุมชนและสังคม 

โดยใช้ทักษะทางภาษา สร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล และสามารถด าเนินการสื่อสารได้อย่าง
ต่อเนื่อง สามารถเลือกใช้ค าศัพท์และโครงสร้าง เพ่ือน าเสนอข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง สังคมใกล้ตัวและสังคมโลก 
มีทักษะในการแสดงความคิดเห็น แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร มีทักษะในการสื่อสารทางภาษา เข้าใจ
กระบวนการพูดและการออกเสียงในระบบภาษาฝรั่งเศสได้ถูกต้อง 
 เพ่ือให้มีเจตคติท่ีดีต่อวิชาภาษาฝรั่งเศส รักการสืบค้น รักการเขียนและเรียนรู้ภาษาฝรั่งเศส มีค่านิยม
ที่พึงประสงค์ใฝ่เรียนใฝ่รู้ มีความมุ่งมั่นในการท างาน มีจิตใจช่วยเหลือ 
 

ผลการเรียนรู้ 
1. ปฏิบัติตามค าสั่ง ค าขอร้อง ค าแนะน า ค าอภิปราย 
2. สามารถอ่านบทสนทนา ข้อมูล ข่าวสาร นิทาน เรื่องสั้น รูปแบบพฤติกรรม ท่าทาง 
3. สามารถบอกความแตกต่างระหว่างภาษาและวัฒนธรรมฝรั่งเศส กับภาษาและวัฒนธรรมไทย 
4. สามารถตีความ หรือแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับสื่อที่หลากหลาย โดยถ่ายโอนเป็นถ้อยค าของตนเอง 
5. อ่านออกเสียงได้ถูกต้อง ตามหลักการอ่าน 
6. ใช้ภาษาฝรั่งเศสตามมารยามสังคม เพ่ือสื่อสารในชีวิตประจ าวันในสถานการณ์ต่าง ๆ เพ่ือปฏิบัติงาน 

เพ่ือสื่อสารขั้นพื้นฐานเกี่ยวกับอาชีพ และด้านการเรียน 
7. สามารถใช้ประโยชน์จากสื่อการเรียนทางภาษาและเทคโนโลยีที่เหมาะสม 
8. น าเสนอข้อมูล ความคิดเห็น ความคิดรวบยอดเก่ียวกับตนเอง สังคมใกล้ตัว สังคมโลก 
9. น าเสนอกิจกรรมทางภาษาบทเพลง บทกวีเชิงสร้างสรรค์ผลงานที่ทรงคุณค่าทางวัฒนธรรม 
10. ใช้ภาษาฝรั่งเศสเพื่อเชื่อมโยงกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อ่ืน เพ่ือแสวงหาความรู้ ความบันเทิงตามความ

สนใจ เพื่อสื่อสารหรือเพ่ือเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ในสถานศึกษา ชุมชนและสังคม 


