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ค าน า 

เพื่อให้การจัดการเรียนการสอนนักเรียนของโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาคเป็นไปตามแนวคิด อุดมการณ์
และ เป้าหมาย ของการ จัด ต้ั ง โรง เรี ยนวิทยาศาสตร์ภูมิ ภาค ตามม ติของคณะรั ฐมนตรี เมื่ อ วัน ท่ี  
25 พฤศจิกายน 2553  มีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  ตลอดจนการประเมินผล
การเรียนรู้ของนักเรียนท่ีเป็นมาตรฐานเดียวกัน ท่ีประชุมผู้อ านวยการโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ในการ
ประชุมเมื่อวันท่ี 11-13 เดือนมิถุนายน 2555  จึงมีมติให้โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ท้ัง 12 แห่ง ร่วมกัน
พัฒนาหลักสูตร  จัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ ร่วมกันจัดท าแผนการวัดและการประเมินผลการเรียนรู้ ตลอดจน
ร่วมกันพัฒนาแบบทดสอบ  เครื่องมือ  และวิธีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ ส าหรับใช้กับนักเรียนของกลุ่ม
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย (โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค)  โดยขอความอนุเคราะห์กลุ่มพัฒนาการศึกษา
ส าหรับผู้มีความสามารถพิเศษ ส านักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สพฐ. เป็นผู้ด าเนินการ  และเป็นผู้ก าหนด
และเชิญผู้ทรงคุณวุฒิ  และบุคลากรจากโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ท้ัง 12 แห่ง มาร่วมกันจัดท า 

เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อม ระหว่างท่ีก าลังด าเนินการเสนอเรื่องการพัฒนาโรงเรียนจุฬาภรณราช
วิทยาลัยให้เป็นโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาคต่อคณะรัฐมนตรี  กลุ่มพัฒนาการศึกษาส าหรับผู้มีความสามารถ
พิเศษ ส านักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สพฐ. และกลุ่มโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย  ได้ด าเนินการ
พัฒนาหลักสูตรฉบับร่าง เป็นการล่วงหน้า  โดยได้จัดให้มีการประชุมปฏิบัติการเพื่อพัฒนาหลักสูตรฉบับร่าง 
จ านวน 2 ครั้ง ครั้งท่ี 1  จัดเมื่อวันท่ี 18 ถึง 21 เดือนมีนาคม พ.ศ. 2553  ท่ีโรงแรมปริ๊นส์พาเลซ โบ๊เบ๊ทาวเวอร์ 
กรุงเทพมหานคร และครั้งท่ี 2  จัดเมื่อวันท่ี 20 ถึง 25 เดือนเมษายน พ.ศ. 2553  ท่ีโรงแรมสวนนงนุชเมือง
พัทยา จังหวัดชลบุรี  มีผู้ทรงคุณวุฒิ บุคคลากรจากกลุ่มพัฒนาการศึกษาส าหรับผู้มีความสามารถพิเศษส านัก
วิชาการและมาตรฐานการศึกษา สพฐ. และบุคลากรจากโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย  เข้าร่วมประชุม
ปฏิบัติการ   

หลังจากท่ีคณะรัฐมนตรีได้อนุมัติให้กระทรวงศึกษาธิการด าเนินงานโครงการพัฒนาโรงเรียนจุฬาภรณ-
ราชวิทยาลัยให้เป็นโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค  เพื่อกระจายโอกาสส าหรับนักเรียนผู้มีความสามารถพิเศษด้าน
คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ (โครงการ พจวภ.) และคณะกรรมการบริหารโครงการ พจวภ.  ได้แต่งต้ัง
คณะอนุกรรมการด้านวิชาการขึ้น  คณะอนุกรรมการด้านวิชาการ จึงได้เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาหลักสูตร 
ฉบับนี้ด้วย  มีการประชุมปฏิบัติการเพื่อพัฒนาหลักสูตรดังกล่าวขึ้นอีก 3 ครั้ง  ครั้งแรกจัดเฉพาะกลุ่มสาระการ
เรียนรู้คณิตศาสตร์ ท่ีโรงแรมรอแยลเบญจา กรุงเทพมหานคร ระหว่างวันท่ี 6  ถึง 8 กุมภาพันธ์ 2554  
ครั้งท่ี 2 จัดส าหรับกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่เหลือท่ีโรงแรมโกลเดนบีช อ าเภอชะอ า  จังหวัดเพชรบุรี  ระหว่างวันท่ี 
21-25 มีนาคม  2554  มีผู้ทรงคุณวุฒิ บุคคลากรจากกลุ่มพัฒนาการศึกษาส าหรับผู้มีความสามารถพิเศษ ส านัก
วิชาการและมาตรฐานการศึกษา สพฐ.  ผู้แทนจากคณะอนุกรรมการด้านวิชาการ และบุคลากรจากกลุ่มโรงเรียน
จุฬาภรณราชวิทยาลัย (โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค)  เข้าร่วมประชุมปฏิบัติการ และครั้งท่ี 3 จัดขึ้นส าหรับ
หัวหน้างานหรือบุคลากรผู้รับผิดชอบงานพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา งานวัดและประเมินผล งานทะเบียน งาน
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กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน และทักษะชีวิตนักเรียนประจ า ของโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร ท้ังส้ิน 12 
แห่ง ณ โรงแรมปทุมธานี เพลส จังหวัดปทุมธานี พร้อมคณะผู้บริหารและผู้ทรงคุณวุฒิ 

 กรอบแนวคิดในการพัฒนาหลักสูตรระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น ของกลุ่มโรงเรียนจุฬาภรณราช
วิทยาลัย (โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค) พุทธศักราช ๒๕๕๔  ฉบับนี้ส่วนใหญ่ประยุกต์มาจากหลักสูตรของ
โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์  ซึ่งเป็นต้นแบบหนึ่งของหลักสูตรส าหรับพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษ 
ด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ของประเทศไทย  ในขณะเดียวกันก็ได้ศึกษาและใช้กรอบแนวคิดของหลักสูตร
ส าหรับพัฒนาผู้มีความสามารถพิเศษด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ของต่างประเทศในการพัฒนาหลักสูตร
ครั้งนี้ด้วย  

กลุ่มพัฒนาการศึกษาส าหรับผู้มีความสามารถพิเศษ ส านักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สพฐ. และ
กลุ่มโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย (โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค)  ขอขอบคุณผู้ทรงคุณวุฒิ คณะอนุกรรมการ
ด้านวิชาการ  ตลอดจนครูอาจารย์ทุกท่านท่ีได้ร่วมกันจัดท าหลักสูตรฉบับนี้อย่างทุ่มเทเสียสละอย่างเต็มก าลัง
ความสามารถ  และขอขอบคุณโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์  ท่ีได้พัฒนาหลักสูตรส าหรับผู้มีความสามารถพิเศษ
ด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ไว้เป็นต้นแบบ สามารถน าไปขยายผลใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

หวังว่าหลักสูตรฉบับนี้จะช่วยพัฒนานักเรียนของกลุ่มโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย (โรงเรียน
วิทยาศาสตร์ภูมิภาค) ให้มีศักยภาพและมีคุณลักษณะตามอุดมการณ์และเป้าหมายของการพัฒนานักเรียนของ
กลุ่มโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย (โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค) ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 

          กลุ่มพัฒนาการศึกษาส าหรับผู้มีความสามารถพิเศษ       
      ส านักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สพฐ. 

และท่ีประชุมผู้อ านวยการกลุ่มโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย 
(โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค) 
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สรุปภารกิจ ปัจจัยความส าเร็จ และสาระส าคัญของหลักสูตร 

1.1 ภารกิจและปัจจัยความส าเร็จ 

ภารกิจส าคัญของกลุ่มโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย (โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค)  ตามนัยของมติ
คณะรัฐมนตรีในการประชุมเมื่อวันท่ี 25 พฤศจิกายน 2553 ท่ีอนุมัติให้กระทรวงศึกษาธิการ ด าเนินงานโครงการ
พัฒนาโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ท้ัง 12 แห่ง ให้เป็นโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค สรุปได้ดังนี้ 

ปัจจัยหรือเงื่อนไขท่ีจะท าให้การด าเนินงานของโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาคบรรลุผลส าเร็จตาม
วัตถุประสงค์และเป้าหมายของการจัดต้ังโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค ประกอบด้วยปัจจัย 3 ประการ ดังนี้  

ประการที่ 1 มีกระบวนการสรรหาและคัดเลือกนักเรียนมีความเท่ียงและมีความเช่ือถือได้ เป็นไปตาม
หลักวิชา นักเรียนท่ีได้รับการคัดเลือกเข้าเรียนตามโครงการนี้เป็นผู้ท่ีมีความสามารถพิเศษด้านคณิตศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์อย่างแท้จริง  เป็นเพชรแท้ เป็นกลุ่มท่ีมีความสามารถด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ในระดับ 3% 

บนของกลุ่มอายุ (มีกระบวนการค้นหาเพชรท่ีมีประสิทธิภาพ)  
ประการที ่2  มีหลักสูตรและกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีออกแบบและพัฒนาขึ้นเป็นการเฉพาะส าหรับ 

นักเรียนกลุ่มนี้  ซึ่งเป็นผู้มีความสามารถพิเศษด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์  เป็นหลักสูตรท่ีสนองตอบต่อ
ความ สามารถและความต้องการของนักเรียนเป็นรายบุคคล (Customized Curriculum)  ช่วยให้นักเรียน
ค้นพบตนเองว่า มีความถนัดและความสนใจทางด้านไหน  สามารถคิด  ตัดสินใจ  แก้ปัญหา  ตลอดจนก าหนด
เป้าหมายและวางแผนชีวิต  

1 

โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาคมีภารกิจในการศึกษาค้นคว้ า และด าเนินการจัดการศึกษาส าหรับผู้มี
ความสามารถพิเศษด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์  ท้ังในระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย  
ในลักษณะของโรงเรียนประจ า  เพื่อเป็นการกระจายโอกาสให้กับผู้มีความสามารถพิเศษ  ท่ีมีกระจายอยู่ใน
ทุกภูมิภาคของประเทศ  และเพื่อเป็นการเพิ่มโอกาสให้กับนักเรียนกลุ่มด้อยโอกาสและขาดแคลนทุนทรัพย์  
ท้ังนี้เพื่อพัฒนานักเรียนผู้มีความสามารถพิเศษด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์เหล่านั้นไปสู่ความเป็น
นักวิจัยนักประดิษฐ์ นักคิดค้น ด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ที่มีความสามารถระดับสูง
เยี่ยม  เทียบเคียงกับนักวิจัยชั้นน าของนานาชาติ (world class) มีจิตวิญญาณมุ่งมั่นพัฒนาประเทศชาติ  
มีเจตคติท่ีดีต่อเพื่อนร่วมโลกและธรรมชาติ  สามารถสร้างองค์ความรู้ด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีให้กับประเทศชาติ  และสังคมไทยในอนาคต  ช่วยพัฒนาประเทศชาติให้สามารถด ารงอยู่และ
แข่งขันได้ในประชาคมโลก  เป็นสังคมผู้ผลิตท่ีมีมูลค่าเพิ่มมากขึ้น  สร้างสังคมแห่งภูมิปัญญาและการเรียนรู้  
สังคมแห่งคุณภาพและแข่งขันได้  และสังคมท่ียั่งยืนพอเพียง  มีความสมานฉันท์เอื้ออาทรต่อกัน 
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ท้ังด้านการเรียน  ด้านอาชีพ  และด้านการด ารงชีวิต มีความรู้ความเข้าใจถึงธรรมชาติและลักษณะของ
อาชีพท่ีหลากหลาย  โดยเฉพาะอาชีพท่ีต้องใช้คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นพื้นฐาน  ในการ
ปฏิบัติงาน และอาชีพของการเป็นนักวิจัย  นักประดิษฐ์ นักคิดค้น  ด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
เป็นหลักสูตรท่ีส่งเสริมให้ผู้เรียนมี อุดมการณ์และคุณลักษณะท้ัง 9 ประการ  ตามอุดมการณ์และเป้าหมายในการ
พัฒนานักเรียนของโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค (สร้างเครื่องมือและกระบวนการเจียรนัยเพชรท่ีมีประสิทธิภาพ) 

ประการที่ 3  มีครู  มีการบริหารจัดการ  และมีทรัพยากรสนับสนุนท่ีเหมาะสมเพียงพอ  ครูและผู้บริหารมี
ความตระหนัก  มีความรู้ความเข้าใจ  มีความเช่ือ  มีศรัทธา  เห็นคุณค่าและความส าคัญของการจัดการศึกษาส าหรับ  
ผู้มีความสามารถพิเศษด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์  มีความรู้  มีความสามารถและมีทักษะในการจัดกิจกรรม
การเรียนการสอน  และการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนให้ผู้เรียนมีอุดมการณ์และคุณลักษณะตามอุดมการณ์และ
เป้าหมายในการพัฒนานักเรียนของโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาคท้ัง 9 ประการ (ช่างเจียรนัยเพชรฝีมือเยี่ยม) 

1.2 สาระส าคัญของหลักสูตร 
หลักสูตรระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนต้นของโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค พุทธศักราช 2554 ฉบับนี้  

นอกจากจัดท าขึ้นเพื่อพัฒนานักเรียนให้มีอุดมการณ์ และคุณลักษณะตามอุดมการณ์  และเป้าหมายในการพัฒนา
นักเรียนของโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาคท้ัง 9 ประการแล้ว  ยังได้จัดท าให้ครอบคลุมสาระการเรียนรู้ของหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ของกระทรวงศึกษาธิการ  และครอบคลุมสาระของข้อก าหนดการ
เป็นโรงเรียนมาตรฐาน สากลของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานอีกด้วย 

การเรียนตามหลักสูตรระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนต้นของโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค พุทธศักราช 2554  
ฉบับนี้  นอกจากนักเรียนต้องลงทะเบียนรายวิชาพื้นฐาน จ านวน 66 หน่วยกิต รายวิชาเพิ่มเติมกลุ่ม 1 จ านวน 
18 หน่วยกิต  และเลือกลงทะเบียนรายวิชาเพิ่มเติมกลุ่ม 2 อีกไม่น้อยกว่า 4 หน่วยกิต  และมีผลการเรียนแต่ละ
รายวิชาไม่น้อยกว่า 2 แล้ว นักเรียนยังต้อง  (1) เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนตามเกณฑ์ขั้นต่ าท่ีก าหนด (2) ผ่าน
การประเมินความสามารถด้านการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน  และ (3) ผ่านการประเมินคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ตามเกณฑ์ท่ีก าหนดไว้ในหลักสูตรฉบับนี้อีกด้วย 

1.2.1 รายวิชาพื้นฐาน ประกอบด้วย 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้เช่นเดียวกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 นักเรียนจะได้เรียนเหมือนกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานทุกประการ 
ท้ังเวลาเรียนและสาระการเรียนรู้   

ในการจัดการเรียนการสอนรายวิชาพื้นฐานตามหลักสูตรฉบับนี้ยังได้ก าหนดให้ครูผู้สอนต้องพิจารณา 
ศักยภาพในการเรียนรู้ของนักเรียนเป็นรายบุคคลด้วย  หากนักเรียนคนใดมีศักยภาพและอัตราการเรียนรู้สูง  ก็
ถือเป็นหน้าที่ของผู้สอนที่จะต้องเพิ่มเติมรายละเอียดหรือความลึกซ้ึงของเนื้อหา  กระบวนการคิด  และฝึก
ทักษะต่าง ๆ ของรายวิชาพื้นฐานนั้น ๆ ให้เหมาะสมกับศักยภาพของนักเรียนแต่ละคนด้วย  เช่นจัดให้มีการ
สอนเสริมเป็นรายบุคคลหรือกลุ่มย่อย  มอบหมายงาน จัดหาส่ือและเอกสารให้นักเรียนศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง 
ตามศักยภาพของนักเรียนเป็นรายบุคคล  โดยครูท าหน้าท่ีให้ค าปรึกษาและค าแนะน า 



 
 

หลักสูตรโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร (โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค) พุทธศักราช2554                                   
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น  

52 

 

1.2.2 รายวิชาเพิ่มเติมกลุ่ม 1 เป็นรายวิชาท่ีจัดขึ้นให้ตอบสนองและให้สอดคล้องกับอุดมการณ์และ 
เป้าหมายในการพัฒนานักเรียนของโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค ในขณะเดียวกันโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค 
ยังมีเป้าหมายพัฒนานักเรียนทุกคนให้มีคุณภาพระดับเดียวกับโรงเรียนวิทยาศาสตร์ชั้นน าของนานาชาติ จึงได้น า
แนวคิดและข้อก าหนดของโรงเรียนมาตรฐานสากลของ สพฐ.  มาผนวกลงในหลักสูตรโรงเรียนวิทยาศาสตร์
ภูมิภาคนี้ด้วย  โดยก าหนดให้นักเรียนทุกคนต้องลงทะเบียนรายวิชาเพิ่มเติมกลุ่ม 1 ของกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
ต่าง ๆ ดังนี้ 

กลุ่มสาระ หน่วยกิต 
ภาษาไทย 1 
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 1 
ภาษาต่างประเทศ  
     ภาษาอังกฤษ 
     ภาษาต่างประเทศภาษาท่ี 2 

 
2 
1 

คณิตศาสตร์ 6 
การงานอาชีพและเทคโนโลยี 1 
วิทยาศาสตร์ 6 

รวม 18 

1.2.3 รายวิชาเพิ่มเติมกลุ่ม 2 เป็นรายวิชาเลือกเสรีท่ีจัดให้นักเรียนได้เลือกเรียนตามความรัก ความ
ถนัดและความสนใจ เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนทุกคนได้พัฒนาตนเองอย่างเต็มศักยภาพ  นักเรียนต้องเลือก
ลงทะเบียนเรียน รายวิชาเพิ่มเติมกลุ่ม 2 อีกไม่น้อยกว่า 4 หน่วยกิต จึงจบหลักสูตร 

1.2.4 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน นอกเหนือจากการลงทะเบียนเรียนรายวิชาพื้นฐานและรายวิชาเพิ่มเติมตาม
เกณฑ์ท่ีกล่าวมาแล้วข้างต้น การจบการศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ตามหลักสูตรโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค 
นักเรียนยังต้องเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนท้ัง 3 ด้านครบตามเกณฑ์ขั้นต่ าท่ีก าหนดไว้อีกด้วย ได้แก่   

1) กิจกรรมแนะแนว   
2) กิจกรรมพัฒนาคุณลักษณะผู้เรียน  
3) กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์  
1.2.5 การประเมินความสามารถด้านการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน และคุณลักษณะอันพึง

ประสงค ์นักเรียนต้องผ่านการประเมินความสามารถด้านการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน และคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ ตามเกณฑ์ท่ีก าหนดไว้ในหลักสูตรฉบับนี้อีกด้วย จึงจะถือว่าจบการศึกษาในระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 
ตามหลักสูตรของโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค 
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ท้ายท่ีสุดโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาคมีความเช่ือว่าหลักสูตรและกิจกรรมการเรียนการสอนตามหลักสูตร
ฉบับนี้   จะช่วยพัฒนานักเรียนของโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาคไปสู่ความเป็นนักวิจัย นักประดิษฐ์ นักคิดค้น 
ด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ที่มีความสามารถระดับสูงเยี่ยมเทียบเคียงนักวิจัยชั้นน าของ
นานาชาติ  มีจิตวิญญาณ มุ่งมั่นพัฒนาประเทศชาติ  มีเจตคติที่ดีต่อเพื่อนร่วมโลกและธรรมชาติ  สามารถ
สร้างองค์ความรู้ด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้กับประเทศชาติและสังคมไทยในอนาคต  ช่วย
พัฒนาประเทศชาติให้สามารถด ารงอยู่ และแข่งขันได้ในประชาคมโลก  เป็นสังคมผู้ผลิตท่ีมีมูลค่าเพิ่ม มากขึ้น  
สร้างสังคมแห่งภูมิปัญญาและการเรียนรู้  สังคมแห่งคุณภาพและแข่งขันได้  และสังคมท่ียั่งยืนพอเพียง  มีความ
สมานฉันท์เอื้ออาทรต่อกัน 
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นิยาม วิสัยทัศน์ พันธกิจโรงเรียนวทิยาศาสตร์ภูมิภาค 

2.1 นิยาม 

โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาคในท่ีนี้หมายถึงโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาคตามมติคณะรัฐมนตรีในการ
ประชุมเมื่อวันท่ี 25 พฤศจิกายน 2553  ท่ีอนุมัติให้กระทรวงศึกษาธิการ ด าเนินงานโครงการพัฒนาโรงเรียน
จุฬาภรณราชวิทยาลัย ท้ัง 12 แห่ง ให้เป็นโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค  มีภารกิจในการจัดการศึกษาส าหรับผู้มี
ความสามารถพิเศษด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์  ท้ังในระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย  ใน
ลักษณะของโรงเรียนประจ า  เพื่อเป็นการกระจายโอกาสให้กับผู้มีความสามารถพิเศษท่ีมีกระจายอยู่ในทุก
ภูมิภาคของประเทศ  และเพื่อเป็นการเพิ่มโอกาสให้กับนักเรียนกลุ่มด้อยโอกาสและขาดแคลนทุนทรัพย์ 

โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ท้ัง 12 แห่ง ดังกล่าว ได้แก่  1) โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย 
เชียงราย 2) โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก  3) โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี  4) โรงเรียน
จุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย  5) โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร  6) โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย 
บุรีรัมย์ 7) โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี  8) โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี  9) โรงเรียนจุฬา
ภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี  10) โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช  11) โรงเรียนจุฬาภรณราช
วิทยาลัย ตรัง  และ 12) โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล   

2.2 วิสัยทัศน์ 

เป็นโรงเรียนท่ีจัดการศึกษาส าหรับนักเรียนท่ีมีความสามารถพิเศษด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ท้ัง
ในระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย ในลักษณะของโรงเรียนประจ า เพื่อเป็นการกระจายโอกาสให้กับ
ผู้มีความ สามารถพิเศษท่ีมีกระจายอยู่ในทุกภูมิภาคของประเทศ และเพื่อเป็นการเพิ่มโอกาสให้กับนักเรียนกลุ่ม
ด้อยโอกาสและขาดแคลนทุนทรัพย์ให้มีคุณภาพทัดเทียมกับโรงเรียนวิทยาศาสตร์ช้ันน าของนานาชาติ ผู้เรียนมี
จิตวิญญาณของการเป็นนักวิจัยและนักประดิษฐ์คิดค้นมีสุขภาพพลานามัยท่ีดี มีคุณธรรมจริยธรรม รักการเรียนรู้ 
มีความเป็นไทย มีความมุ่งมั่นพัฒนาประเทศชาติ         มีเจตคติท่ีดีต่อเพื่อนร่วมโลกและธรรมชาติ 
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2.3 พันธกิจ 

ศึกษาค้นคว้า วิจัยพัฒนา และร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ ท้ังภาครัฐและเอกชน ท้ังในและต่างประเทศ
เพื่อด าเนินการบริหาร และจัดการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาท้ังตอนต้นและตอนปลาย ท่ีมุ่งเน้นความเป็นเลิศ
ด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ในลักษณะของโรงเรียนประจ า  ส าหรับนักเรียนท่ีมีความสามารถพิเศษด้าน
คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ในภูมิภาค เพื่อเป็นการกระจายโอกาสให้กับผู้มีความสามารถพิเศษท่ีมีกระจายอยู่
ในทุกภูมิภาคของประเทศ และเพื่อเป็นการเพิ่มโอกาสให้กับนักเรียนกลุ่มด้อยโอกาสและขาดแคลนทุนทรัพย์  

ท้ังนี้ เพื่อพัฒนานักเรียนผู้มีความสามารถพิเศษด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์เหล่านั้นไปสู่ความเป็น
นักวิจัย นักประดิษฐ์ นักคิดค้น ด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   ท่ีมีความสามารถระดับสูงเยี่ยม
เทียบเคียงนักวิจัยช้ันน าของนานาชาติ (world class)  มีจิตวิญญาณมุ่งมั่น  พัฒนาประเทศชาติ  มีเจตคติท่ี
ดีต่อเพื ่อนร่วมโลกและธรรมชาติ  สามารถสร้างองค์ความรู้ด้าน คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
ให้กับประเทศชาติและสังคมไทยในอนาคต  ช่วยพัฒนาประเทศชาติให้สามารถ  ด ารงอยู่และแข่งขันได้ใน
ประชาคมโลก  เป็นสังคมผู้ผลิตท่ีมีมูลค่าเพิ่มมากขึ้น  สร้างสังคมแห่งภูมิปัญญา  และการเรียนรู้  สังคมแห่ง
คุณภาพและแข่งขันได้ และสังคมท่ียั่งยืนพอเพียง  มีความสมานฉันท์เอื้ออาทรต่อกัน 
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อุดมการณ์ สมรรถนะ และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

หลักสูตรและกิจกรรมการเรียนการสอนของโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาคฉบับนี้   ได้ออกแบบเพื่อ
พัฒนาให้ นักเรียนของโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาคมีอุดมการณ์  มีสมรรถนะและมี คุณลักษณะ 
อันพึงประสงค์ดังต่อไปนี้ 
3.1 อุดมการณ์และเป้าหมายในการพัฒนานักเรียน  

อุดมการณ์และเป้าหมายในการพัฒนานักเรียนของโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาคจะใช้อุดมการณ์และ
เป้าหมายเดียวกับการพัฒนานักเรียนของโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ ดังนี้ 

มุ่งส่งเสริมและพัฒนานักเรียนให้  : 
1) เห็นคุณค่าของตนเอง มีวินัยในตนเอง ปฏิบัติตามหลักธรรมของพระพุทธศาสนาหรือศาสนาที่ตน

นับถือ มีคุณธรรม จริยธรรม มีบุคลิกภาพท่ีดีและมีความเป็นผู้น า 
2) มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการพื้นฐานด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์อย่างลึกซึ้ง   เทียบ

มาตรฐานสากลในระดับเดียวกัน 
3) มีความคิดริเริ ่มสร้างสรรค์ มีจิตวิญญาณของความเป็นนักวิจัย นักประดิษฐ์ นักคิดค้นและ

นักพัฒนาด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เทียบมาตรฐานสากลในระดับเดียวกัน 
4) รักการเรียนรู้ รักการอ่าน รักการเขียน รักการค้นคว้าอย่างเป็นระบบ มีความรอบรู้ รู้รอบ  และ

สามารถบูรณาการความรู้ได้ 
5) มีความรู้และทักษะการใช้ภาษาต่างประเทศและเทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ

เทียบมาตรฐานสากลในระดับเดียวกัน 
6) มีจิตส านึกในเกียรติภูมิของความเป็นไทย มีความเข้าใจและภูมิใจในประวัติศาสตร์ของชาติ   

มีความรักและความภาคภูมิใจในชาติบ้านเมืองและท้องถิ่น  เป็นพลเมืองดี ยึดมั่นในการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข 

7) ม ีจิตส าน ึกในการอนุร ักษ์ภาษาไทย  ศิลปวัฒนธรรมไทย ประเพณีไทยและภูมิป ัญญาไทย  
ตลอดจนอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม มีเจตคติท่ีดีต่อเพื่อนร่วมโลกและธรรมชาติ 

8) มีจิตมุ่งที่จะท าประโยชน์และสร้างสิ่ง ที่ดีงามให้กับสังคม มีความรับผิดชอบต่อสังคม  ต้องการ
ตอบแทนบ้านเมืองตามความสามารถของตนอย่างต่อเนื่อง  

9) มีสุขภาพอนามัยท่ีดี รักการออกก าลังกาย รู้จักดูแลตนเองให้เข้มแข็งท้ังกายและใจ 

ทั้งนี ้ เพื่อพัฒนาไปสู่ความเป็นนักวิจัย  นักประดิษฐ์คิดค้น  ด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีที่มีความสามารถระดับสูงเยี ่ยมเทียบเคียงกับนักวิจัยชั้นน าของนานาชาติ  และมีจิตวิญญาณ  
มุ่งมั ่นพัฒนาประเทศชาติ  มีเจตคติที่ดีต่อเพื ่อนร่วมโลกและธรรมชาติ  สามารถสร้างองค์ความรู้ด้าน
คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ให้กับประเทศชาติและสังคมไทยในอนาคต  ช่วยพัฒนาประเทศชาติ 
ให้สามารถด ารงอยู่และแข่งขันได้ในประชาคมโลก เป็นสังคมผู้ผลิตท่ีมีมูลค่าเพิ่มมากขึ้น  สร้างสังคมแห่งภูมิ
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ปัญญาและการเรียนรู้  สังคมแห่งคุณภาพและแข่งขันได้ และสังคมท่ียั่งยืนพอเพียง     มีความสมานฉันท์เอื้อ
อาทรต่อกัน 

3.2 สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน 

การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนและกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ตามหลักสูตรฉบับนี้มุ่งเน้นเพือ่พัฒนา
ผู้เรียน ให้มีสมรรถนะหรือความสามารถด้านต่าง ๆ  ดังต่อไปนี้ 

1) ความสามารถในการสื่อสาร มีความสามารถในการรับและส่งสาร มีวัฒนธรรมในการใช้ภาษา  
สามารถถ่ายทอดความคิด ความรู้ความเข้าใจ ความรู้สึกและทัศนะของตนเอง เพื่อแลกเปล่ียนข้อมูลข่าวสารและ
ประสบการณ์ อันจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาตนเองและสังคม รวมท้ังการเจรจาต่อรองเพื่อขจัดและลดปัญหา
ความขัดแย้งต่าง ๆ มีความสามารถในการเลือกรับหรือไม่รับข้อมูลข่าวสารด้วยหลักเหตุผลและความถูกต้อง  
ตลอดจนการเลือกใช้วิธีการส่ือสารที่มีประสิทธิภาพโดยค านึงถึงผลกระทบท่ีจะมีต่อตนเองและสังคม 

2) ความสามารถในการคิด มคีวามสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ คิดสร้างสรรค์ คิดอย่างมี
วิจารณญาณและคิดอย่างเป็นระบบ เพื่อน าไปสู่การสร้างองค์ความรู้หรือสารสนเทศเพื่อการตัดสินใจเกี่ยวกับ
ตนเองและสังคมได้อย่างเหมาะสม 

3) ความสามารถในการแก้ปัญหา มีความสามารถในการแก้ปัญหาและเผชิญปัญหาได้อย่างถูกต้อง
เหมาะสมบนพื้นฐานของหลักเหตุผล หลักคุณธรรม บนข้อมูลสารสนเทศต่าง ๆ เข้าใจความสัมพันธ์และการ
เปล่ียนแปลงของเหตุการณ์ต่าง ๆ ในสังคม สามารถแสวงหาความรู้v และประยุกต์ความรู้เพื่อใช้ในการป้องกัน
และแก้ไขปัญหา มีการตัดสินใจท่ีมีประสิทธิภาพ โดยค านึงถึงผลกระทบท่ีเกิดขึ้นต่อตนเอง  สังคมและ
ส่ิงแวดล้อม 

4) ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต มีความสามารถในการเรียนรู้ด้วยตนเอง เรียนรู้อย่างต่อเนื่อง มี
ทักษะในการด ารงชีวิต ทักษะการท างาน และทักษะในการอยู่ร่วมกันในสังคม ทักษะการสร้างเสริมความสัมพันธ์
อันดีระหว่างบุคคล  สามารถจัดการปัญหาและความขัดแย้งต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสม  สามารถปรับตัวให้ทันกับ
การเปล่ียนแปลงของสังคม และสภาพแวดล้อม และรู้จักหลีกเล่ียงการแสดงพฤติกรรมไม่พึงประสงค์ท่ีจะส่งผล
กระทบต่อตนเองและผู้อื่น  

5) ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี มีความสามารถในการเลือกและใช้เทคโนโลยีด้านต่าง ๆ อย่าง
เหมาะสม ท้ังเพื่อการเรียนรู้ การส่ือสาร การท างานและการแก้ปัญหาได้อย่างสร้างสรรค์ ถูกต้อง เหมาะสมและ
มีคุณธรรม 

6) ความสามารถในการท างานเป็นทีม มีความสามารถในการเป็นท้ังผู้น าและผู้ตามท่ีดี รู้จักบทบาท
และหน้าท่ีของตนเอง สามารถปรับตัวเข้ากับสถานการณ์ใหม่ ๆ และส่ิงแวดล้อมใหม่ ๆ ได้  สามารถท างาน
ร่วมกับผู้อื่นได้ รู้จักสังเกตคนรอบข้างและเพื่อนร่วมงาน รู้จักใช้จุดดีและจุดแข็งของแต่ละคนให้เป็นประโยชน์ได้  
สามารถบริหารความขัดแย้งได้ มีจิตวิทยาในการท างานร่วมกับคนอื่น 
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7) ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ  สามารถใช้ภาษาอังกฤษในการค้นคว้าหาความรู้     
การเรียน การประชุมสัมมนา การเจรจาต่อรองและการท างานร่วมกับชาวต่างชาติได้อย่างคล่องแคล่ว     มี
ประสิทธิภาพสมวัย ท้ังด้านการพูด การอ่าน และการเขียน  

8) ความสามารถในการใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ สามารถใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 
เพื่อหาค าตอบของปัญหาหรือสร้างองค์ความรู้ หรือประดิษฐ์คิดค้นส่ิงต่าง ๆ ด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีได้อย่างช านาญและสร้างสรรค์ 

3.3 คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาคได้ก าหนดเป้าหมายในการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน
ของโรงเรียนไว้ดังนี ้

1) มีความรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์  
2) มีความภูมิใจในความเป็นไทยและศิลปวัฒนธรรมไทย  
3) มีจิตสาธารณะและมีอุดมการณ์มุ่งมั่นในการพัฒนาประเทศ 

4) มีวินัยและมีความซื่อสัตย์สุจริต   

5) มุ่งมั่นในการท างานและด ารงชีวิตอยู่อย่างพอเพียง 

6) ใฝ่เรียน ใฝ่รู้ รักการอ่านและการค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเอง 

7) เห็นคุณค่าของการเรียนรู้จากการปฏิบัติทดลองจริง 

8) เห็นคุณค่าและความส าคัญของการวิจัยและการประดิษฐ์คิดค้น 

9) มีจิตใจเปิดกว้าง เช่ือในเหตุผล เปล่ียนแปลงความคิดเห็นของตนเองได้ตามข้อมูล                                     

    และหลักฐานใหม่ท่ีได้รับ 

10) รักและเห็นคุณค่าของการออกก าลังกาย 
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จุดเน้นของหลักสูตรโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค 
หลักสูตรระดับมัธยมศึกษาตอนต้นพุทธศักราช 2554 ของโรงเรียนวิทยาศาตร์ภูมิภาคฉบับนี้  มี

จุดเน้นในการจัดท าดังนี้  

1) เน้นการพัฒนานักเรียนรอบด้านท้ังพุทธิศึกษา จริยศึกษา พลศึกษา และหัตถศึกษา  

2) สาระการเรียนรู ้ในรายวิชาพื้นฐาน  เน้นการจัดให้สอดคล้องกับความสามารถของนักเรียนเป็น

รายบ ุคคล  และให ้ครอบคลุมหลักส ูตรแกนกลางการศ ึกษาขั ้นพื ้น ฐาน พ ุทธศ ักราช 2551 ของ

กระทรวงศึกษาธิการ  

3) รายวิชาเพิ่มเติม เน้นการจัดให้มีความหลากหลายสอดคล้องกับศักยภาพ  ความถนัดและความ

สนใจของน ัก เร ียนเป ็นรายบ ุคคล เป ิดโอกาสให ้น ัก เร ียนส ามารถเล ือกเร ียนรายว ิชาเพิ ่ม เต ิมจาก

สถาบันอุดมศึกษา ศูนย์วิจัย และสถานประกอบการภายนอกโรงเรียนทั้งในและต่างประเทศได้ตามศักยภาพ 

ความถนัด และความสนใจ เปิดโอกาสให้สามารถเทียบโอนความรู้ได้ 

4) เน้นการพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ  และทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศให้มีศักยภาพ

ระดับเดียวกับนักเรียนของโรงเรียนวิทยาศาสตร์ช้ันน าของนานาชาติ 

5) เน้นการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนท่ีหลากหลายท้ังภายในและภายนอกโรงเรียนเพื่อพัฒนานักเรียน

ให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามอุดมการณ์และเป้าหมายในการพัฒนานักเรียนของโรงเรียน  

6) เน้นการส่งเสริมการประดิษฐ์คิดค้น ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และการท าโครงงาน  
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โครงสร้างหลักสูตร 

หลักสูตรระดับมัธยมศึกษาตอนต้นของโรง เรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค  พุทธศักราช 2554  
จัดโครงสร้างให้มีลักษณะท่ียืดหยุ่น  มีลักษณะเป็นหลักสูตรรายบุคคล (Customized Curriculum)  
จัดรายวิชาและกิจกรรมท่ีหลากหลายให้นักเรียนได้เลือกตามศักยภาพ ความถนัดและความสนใจ 

การจัดรายวิชาและกิจกรรมท่ีหลากหลายให้นักเรียนผู้มีศักยภาพสูงด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นได้เลือกเรียน มีวัตถุประสงค์หลักส าคัญดังนี้ 

1) เพื่อให้นักเรียนได้มีโอกาสส ารวจความถนัดและความสนใจของตนเอง   
2) เพื่อให้นักเรียนได้มีโอกาสพัฒนาตนเองอย่างเต็มศักยภาพในด้านท่ีตนเองรัก ถนัดและสนใจ  
3) เพื่อให้นักเรียนได้เห็นความหลากหลาย เห็นคุณค่าและเห็นความส าคัญของคณิตศาสตร์ 

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ท่ีมีต่อการด ารงชีวิตและการประกอบอาชีพ  
4) เพื่อให้นักเรียนได้เห็นความหลากหลาย เห็นคุณค่า และเห็นความส าคัญของการวิจัยทางด้าน

คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ท่ีปัจจุบันประเทศไทยยังมีผู้ประกอบอาชีพทางด้านนี้น้อยมาก  จนท า
ให้ประเทศไทยต้องพึ่งพาองค์ความรู้และเทคโนโลยีจากต่างชาติเป็นจ านวนมาก ท าให้ผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ของ
ประเทศไทยมีมูลค่าต่ า เมื่อเทียบกับผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ท่ีประเทศไทยต้องส่ังเข้ามาใช้จากต่างชาติ  ผลท่ีตามมาคือ
ประเทศชาติยากจนคนไทยจ านวนมากยังมีคุณภาพชีวิตท่ีต่ ากว่าท่ีควรจะเป็น 

โครงสร้างของหลักสูตรระดับมัธยมศึกษาตอนต้นของโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค  ประกอบด้วยสาระ
การเรียนรู้พื้นฐาน  สาระการเรียนรู้เพิ่มเติม และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  ท านองเดียวกับหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาข้ันพื้นฐานพุทธศักราช 2551 แต่จัดให้ยืดหยุ่นมีลักษณะเป็นหลักสูตรรายบุคคลมากขึ้น  

5.1 สาระการเรยีนรู้พ้ืนฐาน  

สาระการเรียนรู้พื้นฐานประกอบด้วย 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้  เช่นเดียวกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551  นักเรียนจะได้เรียนเหมือนกับหลักสูตรแกนกลางขั้นพื้นฐานท้ังเวลาเรียนและ
สาระการเรียนรู้  นักเรียนต้องลงทะเบียนเรียนรายวิชาพื้นฐานรวมท้ังส้ิน 66 หน่วยกิต  โดยแยกเป็นกลุ่มสาระ
การเรียนรู้ต่าง ๆ ดังนี้ 
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ตาราง 1 จ านวนหน่วยกิตของสาระการเรียนรู้พืน้ฐานของกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ หน่วยกิต กลุ่มสาระการเรียนรู้ หน่วยกิต 

ภาษาไทย  9 สุขศึกษาและพลศึกษา 6 
คณิตศาสตร์   9 ศิลปะ  6 
วิทยาศาสตร์  9 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 6 
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  12 ภาษาต่างประเทศ  9 

ในการจัดการเรียนการสอนรายวิชาพื้นฐาน ครูผู้สอนต้องพิจารณาศักยภาพในการเรียนรู้ของนักเรียน
เป็นรายบุคคลด้วย  หากนักเรียนคนใดมีศักยภาพและอัตราการเรียนรู้ท่ีสูงกว่านักเรียนท่ัว ๆ ไป  ให้เป็นหน้าที่
ของผู้สอนที่จะเพิ่มเติมรายละเอียดและความลึกซ้ึงของเนื้อหา กระบวนการคิด และฝึกทักษะต่าง ๆ ของ
สาระการเรียนรู้พื้นฐานนั้น ๆ ได้ตามความเหมาะสม  อาจมีการส่งเสริมเป็นรายบุคคลหรือกลุ่มย่อย 
มอบหมายงาน  ส่ือ  เอกสารให้นักเรียนศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง โดยครูท าหน้าท่ีให้การปรึกษาและค าแนะน า 

5.2 สาระการเรยีนรู้เพ่ิมเติมกลุ่ม 1    

รายวิชาเพิ่มเติมกลุ่ม 1 หมายถึง รายวิชาท่ีจัดให้สอดคล้องกับการเป็นโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค ซึ่ง
เป็นโรงเรียนท่ีมีจุดมุ่งหมายเฉพาะดังกล่าวมาแล้วข้างต้น  ในขณะเดียวกันโรงเรียนวิทยาศาสตร์ยังมีเป้าหมาย
พัฒนานักเรียนทุกคนให้มีคุณภาพระดับเดียวกับโรงเรียนวิทยาศาสตร์ชั้นน าของนานาชาติ  จึงได้น าแนวคิดและ
ข้อก าหนดของโรงเรียนมาตรฐานสากลมาเป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตรโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาคนี้ด้วย   
นักเรียนทุกคนต้องเรียนรายวิชาเพิ่มเติมกลุ่ม 1 จ านวน 18.0 หน่วยกิต  แยกตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ 
ดังนี้ 

1) กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยจ านวน 1.0 หน่วยกิต เป็นรายวิชาท่ีจะช่วยส่งเสริม พัฒนาและฝึก
ทักษะ ให้นักเรียนสามารถเขียนเรียงความ เขียนสารคดี เขียนบทความทางวิชาการ เขียนเอกสารวิชาการ 
ตลอดจนเขียนรายงานการวิจัยได้อย่างมีคุณภาพมากขึ้น  เสริมแนวคิดและอุดมการณ์ของท้ังโรงเรียน
มาตรฐานสากล และโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค รายวิชานี้ใช้ช่ือว่า การเขียนเชิงวิชาการ (Academic 
Writing) 

2) กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ จ านวน 6.0 หน่วยกิต เป็นรายวิชาท่ีจัดขึ้นให้ตอบสนองและ
สอดคล้องกับจุดเน้นและอุดมการณ์ของการเป็นโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค 

3) กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์จ านวน 6.0 หน่วยกิต เป็นรายวิชาท่ีจัดขึ้นให้ตอบสนองและ
สอดคล้องกับจุดเน้นและอุดมการณ์ของการเป็นท้ังโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาคและโรงเรียนมาตรฐานสากล  
ประกอบด้วย  

3.1) รายวิชาการสืบเสาะอย่างวิทยาศาสตร์ 1.5 หน่วยกิต เป็นรายวิชาท่ีเป็นไปตามจุดเน้นและ
อุดมการณ์ของการเป็นโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาคและโรงเรียนมาตรฐานสากล 
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3.2) รายวิชาสนุกกับโครงงาน 1.5 หน่วยกิต เป็นรายวิชาท่ีเป็นไปตามจุดเน้นและอุดมการณ์ของการ
เป็นโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค 

3.3) รายวิชาการศึกษาค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้ 1 จ านวน 1.0 หน่วยกิต เป็นรายวิชาท่ีเป็นไป
ตามจุดเน้นและอุดมการณ์ของการเป็นโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาคและโรงเรียนมาตรฐานสากล 

3.4) รายวิชาการศึกษาค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้ 2 จ านวน 1.0 หน่วยกิต เป็นรายวิชาท่ีเป็นไป
ตามจุดเน้นและอุดมการณ์ของการเป็นโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาคและโรงเรียนมาตรฐานสากล 

3.5) รายวิชาการส่ือสารและการน าเสนอ จ านวน 1.0 หน่วยกิต เป็นรายวิชาท่ีเป็นไปตามจุดเน้น
และอุดมการณ์ของการเป็นโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาคและโรงเรียนมาตรฐานสากล 

4) กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม จ านวน 1.0 หน่วยกิต เป็นรายวิชาท่ีจัดขึ้น
ให้ ตอบสนองและสอดคล้องกับข้อก าหนดและอุดมการณ์ของโรงเรียนมาตรฐานสากล รายวิชานี้ช่ือว่า อาเซียน
ศึกษา (ASEAN Education) เพื่อเตรียมตัวนักเรียนเข้าสู่ประชาคมอาเซยีนและประชาคมโลก 

5) กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพและเทคโนโลยีจ านวน 1.0 หน่วยกิต เป็นรายวิชาท่ีจัดขึ้นให้
ตอบสนองและสอดคล้องกับจุดเน้นและอุดมการณ์ของการเป็นโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค 

6) กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ จ านวน 3.0 หน่วยกิต เป็นรายวิชาภาษาอังกฤษ 2.0 หน่วย
กิต และภาษาต่างประเทศภาษาท่ีสอง เช่น ฝรั่งเศส เยอรมัน สเปน จีน ญี่ปุ่น หรือภาษาอาเซียน จ านวน 1.0 
หน่ ว ย กิ ต  ( นั ก เ รี ย น ท่ี สน ใ จสาม าร ถ เ ลื อ ก เ รี ยน เพิ่ ม เ ติ ม ไ ด้ อี ก ใ น ก ลุ่ ม ร า ยวิ ช า เ พิ่ ม เ ติ ม ก ลุ่ ม  
2) รายวิชาเพิ่มเติมในกลุ่มนี้เป็นรายวิชาท่ีจัดขึ้นให้ตอบสนองและสอดคล้องกับจุดเน้นและอุดมการณ์ของท้ังการ
เป็นโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาคและโรงเรียนมาตรฐานสากล 

5.3 สาระการเรยีนรู้เพ่ิมเติมกลุ่ม 2  

รายวิชาเพิ่มเติมกลุ่ม 2 เป็นรายวิชาเพิ่มเติมท่ีจัดให้นักเรียนได้เลือกเรียนตามความรัก  ความถนัดและ
ความสนใจ  ส่งเสริมให้นักเรียนทุกคนได้พัฒนาตนเองอย่างเต็มศักยภาพ นักเรียนต้องเลือกเรียนรายวิชาเพิ่มเติม
กลุ่ม 2  ไม่น้อยกว่า 4.0 หน่วยกิต 

5.4 ลักษณะพิเศษของการจัดการเรียนการสอนบางรายวิชา 

การจัดการเรียนการสอนบางรายวิชาอาจจัดเป็นรายวิชาศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study)  
ภายใต้การก ากับดูแลของครูเจ้าของวิชาหรือในรูปของการเข้าค่ายเรียนรู้ (Mini Course)  ในช่วงระยะเวลาหนึ่ง 
(เช่น 2-5 วัน)  โดยไม่มีการเรียนในตารางเรียนปกติหรือจัดในรูปแบบผสมผสาน คือ เรียนในตารางเรียนปกติ
จ านวนหนึ่ง  แล้วไปเข้าค่ายเรียนรู้อีกช่วงระยะเวลาหนึ่งก็ได้   
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5.5 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน   
นอกเหนือจากการลงทะเบียนเรียนรายวิชาพื้นฐานและรายวิชาเพิ่มเติมตามเกณฑ์ท่ีกล่าวมาแล้วข้างต้นการ

จบการศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ตามหลักสูตรโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค นักเรียนยังต้องเข้าร่วมกิจกรรม พัฒนา
ผู้เรียนตามเกณฑ์ขั้นต่ าท่ีก าหนด อีกด้วย  

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนแบ่งออกเป็น 3 กิจกรรมย่อย  คือ  1) กิจกรรมแนะแนว  2) กิจกรรมพัฒนา
คุณลักษณะผู้เรียน  และ 3) กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ ดังต่อไปนี้ 

5.5.1 กิจกรรมแนะแนว  เป็นกิจกรรมท่ีมีจุดมุ่งหมายเพื่อส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้รู้จักตนเอง  สามารถ
ปรับตนเองได้อย่างเหมาะสมในทุกด้าน  สามารถคิดแก้ปัญหา  สามารถตัดสินใจ  ก าหนดเป้าหมายและวางแผนชีวิต  
ท้ังด้านการด ารงค์ชีวิต ด้านการเรียนและด้านอาชีพ  มีความรู้และมีความเข้าใจถึงลักษณะต่าง ๆ ของอาชีพท่ี
หลากหลาย  โดยเฉพาะอาชีพท่ีต้องใช้คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเป็นพื้นฐานในการ ประกอบอาชีพ  
และอาชีพของการเป็นนักวิจัยและนักประดิษฐ์คิดค้นด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  นอกจากนี้
กิจกรรมแนะแนวยังช่วยให้ครูรู้จักนักเรียนและเข้าใจนักเรียน  ท้ังยังเป็นกิจกรรมท่ีช่วยเหลือและให้ค าปรึกษา  แก่
ผู้ปกครองเพื่อให้มีส่วนร่วมในการพัฒนาผู้เรียนอีกด้วย 

นักเรียนต้องเข้าร่วมปฏิบัติกิจกรรมแนะแนวอย่างต่ าตามเกณฑ์ท่ีก าหนด  จึงจะจบการศึกษาในระดับช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 3  ตามหลักสูตรของโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค 

5.5.2 กิจกรรมพัฒนาคุณลักษณะผู้เรียน  เป็นกิจกรรมท่ีมุ่งพัฒนาผู้เรียนให้เป็นผู้ รู้กว้าง  รู้รอบ (Well-
rounded Person)  เป็นผู้มีระเบียบวินัย  เป็นผู้น าและผู้ตามท่ีดี  มีความรับผิดชอบ  มีทักษะในการท างานร่วมกับ
ผู้อื่น  รู้จักแก้ปัญหา  มีการตัดสินใจท่ีเหมาะสมอย่างมีเหตุผล  สามารถปรับตัว  พักอยู่ร่วมกันในหอพักของโรงเรียน   
มีทักษะชีวิตของการเป็นนักเรียนประจ า  โดยจัดกิจกรรมท่ีหลากหลาย  เน้นให้ผู้เรียนได้ปฏิบัติด้วยตนเองในทุก
ขั้นตอนต้ังแต่การวางแผนและการเตรียมการ  การด าเนินงานตามแผน  และการประเมินและปรับปรุงแผนการ
ด าเนินงาน  เน้นการท างานร่วมกันเป็นกลุ่ม  สอดคล้องเหมาะสมกับวุฒิภาวะของผู้เรียนและบริบทของสถานศึกษา
และท้องถิ่น  รวมถึงการจัดกิจกรรมท่ีมุ่งสร้างจิตส านึกในเกียรติภูมิของความเป็นไทย  มีความเข้าใจและภูมิใจ
ในประวัติศาสตร์ของชาติ  มีความรักและความภาคภูมิใจในชาติบ้านเมืองและท้องถิ่น  เป็นพลเมืองดี  ยึด
มั ่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข  มีจิตส านึกในการอนุร ักษ์
ภาษาไทย  ศิลปวัฒนธรรมไทย  ประเพณีไทยและภูมิปัญญาไทย  ตลอดจนอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อม มีเจตคติท่ีดีต่อเพื่อนร่วมโลกและธรรมชาติ รู้รักษ์ส่ิงแวดล้อม มีนิสัยรักการออกก าลังกาย รู้จักดูแล
สุขภาพอนามัยของตนเองให้เข้มแข็งท้ังกายและใจ  

นักเรียนต้องเข้าร่วมปฏิบัติกิจกรรม นักเรียนอย่างต่ าตามเกณฑ์ท่ีก าหนด จึงจะจบการศึกษาในระดับช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 3 ตามหลักสูตรของโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค  

5.5.3 กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ เป็นกิจกรรมท่ีส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถน าความรู้ไปใช้
บริการสังคม บ าเพ็ญประโยชน์ ต่อโรงเรียน ชุมชนและท้องถิ่น ตามความสนใจในลักษณะอาสาสมัคร  
เพื่อแสดงถึงความเสียสละต่อสังคม มีจิตสาธารณะ รู้จักการช่วยเหลือแบ่งปันกัน มีความเอื้ออาทร มีความสมานฉันท์ 
มีจิตมุ่งที่จะท าประโยชน์และสร้างสิ่งที่ดีงามให้กับสังคม  มีความรับผิดชอบต่อสังคม ต้องการตอบแทน
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บ้านเมืองตามความสามารถของตนอย่างต่อเนื่อง เป็นท้ังผู้ให้และผู้รับที่ดี การจัดกิจกรรมอาสาพัฒนา กิจกรรม
สร้างสรรค์สังคม   

กิจกรรมสาธารณประโยชน์ต่าง ๆ จะเน้นการจัดท่ีให้ผู้เรียนได้มีบทบาทท้ังการเป็นผู้สร้างสรรค์ การเป็น
ผู้ลงมือปฏิบัติ และการบริการต่อสาธารณะ ด้วยตัวของนักเรียนเอง  

นักเรียนต้องเข้าร่วมปฏิบัติกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์อย่างต่ าตามเกณฑ์ท่ีก าหนด 
จึงจะจบการศึกษาในระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3  ตามหลักสูตรของโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค  
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จ านวนหนว่ยกิตของรายวิชาพื้นฐานและรายวิชาเพิ่มเติม 
การเรียนตามหลักสูตรระดับมัธยมตอนต้นของโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค นักเรียนต้องลงทะเบียน

เรียนรายวิชาพื้นฐานและรายวิชาเพิ่มเติมของกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆ ดังนี้ 

ตาราง 2 หน่วยกิตรายวิชาพื้นฐานและรายวิชาเพิ่มเติม 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ รายวิชาพื้นฐาน 
รายวิชา 

เพิ่มกลุ่ม 1 
รายวิชาเพิ่มเติมกลุ่ม 2 

1. ภาษาไทย 9.0 1.0 เลือกเรียนจากกลุ่มสาระการเรียนรู้
ใด ๆ ตามศักยภาพความถนัดและ
ความสนใจอีก ไม่น้ อยกว่ า   4.0 

หน่วยกิต  
 
 

 

2. คณิตศาสตร์ 9.0 6.0 

3. วิทยาศาสตร์ 9.0 6.0 

4. สังคมศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม 

12.0 1.0 

5. สุขศึกษาและพลศึกษา 6.0 - 
6. ศิลปะ 6.0 - 
7. การงานอาชีพและเทคโนโลยี 6.0 1.0 

8. ภาษาต่างประเทศ 

 - ภาษาอังกฤษ 

 - ภาษาต่างประเทศภาษาท่ี 2  

 
9.0 

 
2.0 
1.0 

รวม 
66.0 18.0 ไม่น้อยกว่า  4.0 

ไม่น้อยกว่า 88.0 
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     ตัวอย่างจ านวนหน่วยกิตที่จดัให้นักเรียนเรียนในแต่ละภาคเรียน 
จ านวนหน่วยกิตของรายวิชาพื้นฐานและรายวิชาเพิ่มเติมกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ ท่ีจะจัดให้นักเรียน 

เรียนในแต่ละภาคอาจเป็นดังนี้ 

ตาราง 3 ตัวอย่างการจัดหน่วยกิตการเรียนรายวิชาพื้นฐานและรายวิชาเพิ่มเติมของแต่ละภาคเรียน  
 

กลุ่มสาระการเรียนรู ้
ม.1  ม.2  ม.3 

รวม 
ภาค 1 ภาค 2 ภาค 1 ภาค 2 ภาค 1 ภาค 2 

1. ภาษาไทย 

- รายวิชาพื้นฐาน 

- รายวิชาเพิ่มเติมกลุ่ม 1 (การเขียนเชิง
วิชาการ) 

 

1.5 
- 

 

1.5 
- 

 

1.5 
1.0 

 

1.5 
- 

 

1.5 
- 

 

1.5 
- 

 

9.0 
1.0 

2. คณิตศาสตร์ 

- รายวิชาพื้นฐาน 

- รายวิชาเพิ่มเติมกลุ่ม 1 

 

1.5   
1.0  

 

1.5  
1.0 

 

1.5 
1.0 

 

1.5 
1.0 

 

1.5 
1.0 

 

1.5 
1.0 

 

9.0 

6.0 

3. วิทยาศาสตร์ 

- รายวิชาพื้นฐาน 

- รายวิชาเพิ่มเติมกลุ่ม 1 

  : การสืบเสาะอย่างวิทยาศาสตร์ 
  : สนุกกับโครงงาน 
  : การศึกษาค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้  1 

  : การศึกษาค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้  2 

  : การส่ือสารและการน าเสนอ 

 

1.5 
 

1.5 
- 
- 
- 
- 

 

1.5 
 
- 

1.5 
- 
- 
- 

 

1.5 
 
- 
- 

1.0 
- 
- 

 

1.5 
 
- 
- 
- 

1.0 
- 

 

1.5 
 
- 
- 
- 
- 

1.0 

 

1.5 
 
- 
- 
- 
- 
- 

 

9.0 
 

1.5 
1.5 
1.0 
1.0 
1.0 

4. สังคมศกึษา ศาสนา และวัฒนธรรม 

- รายวิชาพื้นฐาน  : สังคมศึกษา 

     : พุทธศาสนา 

     : ประวัติศาสตร์ไทย 
- รายวิชาเพิ่มเติมกลุ่ม 1 (อาเซียนศึกษา) 

 
1.0 
0.5 
0.5 
- 

 
1.0 
0.5 
0.5 
- 

 
1.0 
0.5 
0.5 
- 

 
1.0 
0.5 
0.5 
- 

 
1.0 
0.5 
0.5 

- 

 
0.5+0.5 

0.5 
0.5 
1.0 

 

6.0 
3.0 
3.0 
1.0 

5. สุขศึกษาและพลศึกษา 

- รายวิชาพื้นฐาน : สุขศึกษา+พลานามัย 

 
0.5+0.5 

 
0.5+0.5 

 
0.5+0.5 

 
0.5+0.5 

 
0.5+0.5 

 
0.5+0.5 

 
6.0 

6. ศิลปะ 

- รายวิชาพื้นฐาน 

 

1.0 

 
0.5+0.5 

 

1.0 

 
0.5+0.5 

 

1.0 

 
0.5+0.5 

 
6.0 

7. การงานอาชีพและเทคโนโลย ี

- รายวิชาพื้นฐาน 

 

1.0 

 

1.0 

 

1.0 

 

1.0 

 

1.0 

 

1.0 

 

6.0 
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กลุ่มสาระการเรียนรู ้
ม.1  ม.2  ม.3 

รวม 
ภาค 1 ภาค 2 ภาค 1 ภาค 2 ภาค 1 ภาค 2 

- รายวิชาเพิ่มเติมกลุ่ม 1 1.0 - - - - - 1.0 

8. ภาษาต่างประเทศ 

- รายวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน 

- รายวิชาภาษาอังกฤษ (เพิ่มเติมกลุ่ม 1) 

- รายวิชาภาษาต่างประเทศท่ี 2  (เพิ่มเติม
กลุ่ม 1) 

 

1.5 
- 
- 

 

1.5 
- 
- 

 

1.5 
- 
- 

 

1.5 
0.5 
1.0 

 

1.5 
0.5 
- 

 

1.5 

1.0 
- 

 

9.0 

2.0 
1.0 

รวม รายวิชาพื้นฐานและเพิ่มเติมกลุ่ม 1 14.5 13.5 14.0 14.5 13.5 14.0 84.0 

-  รายวิชาเพิ่มเติมกลุ่ม 2 เลือกลงทะเบียนไม่น้อยกว่า 4.0 หน่วยกิต 4.0 
รวมไม่น้อยกว่า  88.0 
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 ตาราง 4 โครงสร้างหลักสูตรระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (ภาคเรียนที่ 1)  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (ภาคเรียนที่ 2) 

รายวิชาพื้นฐาน นก. คาบ  รายวิชาพื้นฐาน นก. คาบ 
ท21101  ภาษาไทย 1 (การฟัง ดู อ่าน พูด) 1.5 60  ท21102  ภาษาไทย 2 (การเขียน) 1.5 60 
ค21101  คณิตศาสตร์พ้ืนฐาน 1 1.5 60  ค21102  คณิตศาสตร์พ้ืนฐาน 2  1.5 60 
ว21101  วิทยาศาสตร์ 1 1.5 60  ว21102  วิทยาศาสตร์ 2 1.5 60 
ส21101  สังคมศึกษา 1 1.0 40  ส21104  สังคมศึกษา 2 1.0 40 
ส21102  พระพุทธศาสนา 1 

0.5 20 
 ส21105  พระพุทธศาสนา 2 

0.5 20 
ส21107  อิสลามศึกษา 1  ส21108  อิสลามศึกษา 2 
ส21103  ประวัติศาสตร์ไทย 1 0.5 20  ส21106  ประวัติศาสตร์ไทย 2 0.5 20 
พ21101  สุขศึกษา 1 0.5 20  พ21103  สุขศึกษา 2 0.5 20 
พ21102  พลศึกษา 1 0.5 20  พ21104  พลศึกษา 2  0.5 20 
ศ21101  ทัศนศิลป์ 1.0 40  ศ21102  ดนตรีศึกษา 1  0.5 20 
ง21101  เทคโนโลยีสารสนเทศ  1.0 40  ศ21103  นาฏศิลป์พ้ืนฐาน  0.5 20 
อ21101  ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 1  1.5 60  ง21102  งานอาชีพ 1  1.0 40 

รวม 11.0 440  อ21102  ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 2 1.5 60 
    รวม 11.0 440 

รายวิชาเพิ่มเติมกลุ่ม 1 นก. คาบ     
ค20201  คณิตศาสตร์เพ่ิมเติม 1  1.0 40  รายวิชาเพิ่มเติมกลุ่ม 1 นก. คาบ 
ว20201  การสืบเสาะอย่างวิทยาศาสตร์ 1.5 60  ค20202  คณิตศาสตร์เพ่ิมเติม 2 1.0 40 
ง20201  การออกแบบและเทคโนโลยี 1.0 40  ว20202  สนุกกับโครงงาน  1.5 60 

รวม 3.5 140  รวม 2.5 100 
รวมพื้นฐานและเพิ่มเติมกลุ่ม 1 14.5 580  รวมพื้นฐานและเพิ่มเติมกลุ่ม 1 13.5 540 

รายวิชาเพิ่มเติมกลุ่ม 2 นก. คาบ  รายวิชาเพิ่มเติมกลุ่ม 2 นก. คาบ 
เลือกลงทะเบียน  0.5-1.5   เลือกลงทะเบียน  0.5-1.5  

รวม 0.5-1.5   รวม 0.5-1.5  
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน นก. คาบ  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน นก. คาบ 

กิจกรรมแนะแนว - 20  กิจกรรมแนะแนว - 20 
ชุมนุม - 20  ชุมนุม - 20 
ลูกเสือ/เนตรนารี - 20  ลูกเสือ/เนตรนารี - 20 

กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์  
- นอก

ตาราง 
 

กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์  
- นอก

ตาราง 

กิจกรรมทางวิชาการ 
- นอก

ตาราง 
 

กิจกรรมทางวิชาการ 
- นอก

ตาราง 
รวม - 60  รวม - 60 
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ตาราง 5 โครงสร้างหลักสูตรระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  
 

ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 (ภาคเรียนที่ 1)  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 (ภาคเรียนที่ 2) 

รายวิชาพื้นฐาน นก. คาบ  รายวิชาพื้นฐาน นก. คาบ 
ท22101  ภาษาไทย 3 (หลักภาษาไทย 1) 1.5 60  ท22102  ภาษาไทย 4 (วรรณคดีวิจักษ์) 1.5 60 
ค22101  คณิตศาสตร์พ้ืนฐาน 3 1.5 60  ค22102  คณิตศาสตร์พ้ืนฐาน 4  1.5 60 
ว22101  วิทยาศาสตร์ 3 1.5 60  ว22102  วิทยาศาสตร์ 4 1.5 60 
ส22101  สังคมศึกษา 3 1.0 40  ส22104  สังคมศึกษา 4 1.0 40 

ส22102  พระพุทธศาสนา 3 
0.5 20 

 ส22105  พระพุทธศาสนา 4 
0.5 20 

ส22107  อิสลามศึกษา 3  ส22108  อิสลามศึกษา 4 
ส22103  ประวัติศาสตร์ไทย 3 0.5 20  ส22106  ประวัติศาสตร์ไทย 4 0.5 20 
พ22101  สุขศึกษา 3 0.5 20  พ22103  สุขศึกษา 4 0.5 20 
พ22102  พลศึกษา 3 0.5 20  พ22104  พลศึกษา 4 0.5 20 
ศ22101  ดนตรีศึกษา 2 1.0 40  ศ22102  การแสดงนาฏศิลป์ 0.5 20 
ง22101  การสื่อสารและเครือข่าย 
            คอมพิวเตอร์ 

1.0 40 
 ศ22103  ทัศนศิลป์ร่วมสมัย 0.5 20 
 ง22102  งานอาชีพ 2   1.0 40 

อ22101  ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 3 1.5 60  อ22102  ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 4 1.5 60 
รวม 11.0 440  รวม 11.0 440 

    รายวิชาเพิ่มเติมกลุ่ม 1 นก. คาบ 
รายวิชาเพิ่มเติมกลุ่ม 1 นก. คาบ  ค20204  คณิตศาสตร์เพ่ิมเติม 4 1.0 40 

ท20201  การเขียนเชิงวิชาการ 1.0 40  ว20204  การศึกษาค้นคว้าและ 
            สร้างองค์ความรู้ 2 

1.0 40 
ค20203  คณิตศาสตร์เพ่ิมเติม 3  1.0 40  
ว20203  การศึกษาค้นคว้าและ 
            สร้างองค์ความรู้ 1 

1.0 40 
 อ20201  ภาษาอังกฤษฟังพูด 1 0.5 20 
 ภาษาต่างประเทศที่ 2 1.0 40 

รวม 3.0 120  รวม 3.5 140 
รวมพื้นฐานและเพิ่มเติมกลุ่ม 1 14.0 560  รวมพื้นฐานและเพิ่มเติมกลุ่ม 1 14.5 580 

รายวิชาเพิ่มเติมกลุ่ม 2 นก. คาบ  รายวิชาเพิ่มเติมกลุ่ม 2 นก. คาบ 
เลือกลงทะเบียน  0.5-1.5   เลือกลงทะเบียน  0.5-1.5  

รวม 0.5-1.5   รวม 0.5-1.5  
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน นก. คาบ  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน นก. คาบ 

กิจกรรมแนะแนว - 20  กิจกรรมแนะแนว - 20 
ชุมนุม - 20  ชุมนุม - 20 
ลูกเสือ/เนตรนารี - 20  ลูกเสือ/เนตรนารี - 20 
กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์  -   กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์  -  
กิจกรรมทางวิชาการ -   กิจกรรมทางวิชาการ -  

รวม - 60  รวม - 60 
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ตาราง 6 โครงสร้างหลักสูตรระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3   
 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (ภาคเรียนที่ 1)  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (ภาคเรียนที่ 2) 

รายวิชาพื้นฐาน นก. คาบ  รายวิชาพื้นฐาน นก. คาบ 

ท23101  ภาษาไทย 5 (หลักภาษาไทย 2) 1.5 60  ท23102  ภาษาไทย 6 (วรรณคดีกับชีวิต) 1.5 60 

ค23101  คณิตศาสตร์พ้ืนฐาน 5 1.5 60  ค23102  คณิตศาสตร์พ้ืนฐาน 6  1.5 60 

ว23101  วิทยาศาสตร์ 5 1.5 60  ว23102  วิทยาศาสตร์ 6 1.5 60 

ส23101  สังคมศึกษา 5 1.0 40  ส23104  สังคมศึกษา 6 0.5 20 

ส23102  พระพุทธศาสนา 5 
0.5 20 

 ส23105  สังคมศึกษา 7 0.5 20 

ส23108  อิสลามศึกษา 5  ส23106  พระพุทธศาสนา 6 
0.5 20 

ส23103  ประวัติศาสตร์ไทย 5 0.5 20  ส23109  อิสลามศึกษา 6 

พ23101  สุขศึกษา 5 0.5 20  ส23107  ประวัติศาสตร์ไทย 6 0.5 20 

พ23102  พลศึกษา 5 0.5 20  พ23103  สุขศึกษา 6 0.5 20 

ศ23101  นาฏศิลป์และการละคร 1.0 40  พ23104  พลศึกษา 6 0.5 20 

ง23101  การเขียนโปรแกรมเบื้องต้น  1.0 40  ศ23102  ทัศนศิลป์สร้างสรรค ์ 0.5 20 

อ23101  ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 5  1.5 60  ศ23103  ดนตรีศึกษา 3 0.5 20 

รวม 11.0 440  ง23102  งานอาชีพ 3   1.0 40 
    อ23102  ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 6 1.5 60 

รายวิชาเพิ่มเติมกลุ่ม 1 นก. คาบ  รวม 11.0 440 
ค20205  คณิตศาสตร์เพ่ิมเติม 5  1.0 40  รายวิชาเพิ่มเติมกลุ่ม 1 นก. คาบ 
ว20205  การสื่อสารและการน าเสนอ 1.0 40  ค20206  คณิตศาสตร์เพ่ิมเติม 6 1.0 40 
อ20202  ภาษาอังกฤษรอบรู้   0.5 20  ส20201  อาเซียนศึกษา 1.0 40 

รวม 2.5 100  อ20203  การเขียนภาษาอังกฤษเชิงสร้างสรรค ์ 1.0 40 
รวมพื้นฐานและเพิ่มเติมกลุ่ม 1 13.5 540  รวม 3.0 120 

    รวมพื้นฐานและเพิ่มเติมกลุ่ม 1 14.0 560 
รายวิชาเพิ่มเติมกลุ่ม 2 นก. คาบ  รายวิชาเพิ่มเติมกลุ่ม 2 นก. คาบ 

เลือกลงทะเบียน  0.5-1.5   เลือกลงทะเบียน  0.5-1.5  
รวม 0.5-1.5   รวม 0.5-1.5  

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน นก. คาบ  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน นก. คาบ 
กิจกรรมแนะแนว - 20  กิจกรรมแนะแนว - 20 
ชุมนุม - 20  ชุมนุม - 20 
ลูกเสือ/เนตรนารี - 20  ลูกเสือ/เนตรนารี - 20 
กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์  - นอกตาราง  กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์  - นอกตาราง 

กิจกรรมทางวิชาการ - นอกตาราง  กิจกรรมทางวิชาการ - นอกตาราง 

    กิจกรรมพัฒนาทักษะชีวิต  นอกตาราง 

รวม - 60  รวม - 60 
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เกณฑ์การส าเร็จการศึกษา 
การจะส าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ตามหลักสูตรโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค 

พุทธศักราช 2554 นักเรียนต้องลงทะเบียนเรียนรายวิชาต่าง ๆ และมีผลการเรียนแต่ละรายวิชาไม่ต่ ากว่า 2 
ตลอดจนผ่านการประเมินคุณลักษณะและเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ดังนี้ 

1) ลงทะเบียนเรียนรายวิชาพื้นฐานจ านวน 66 หน่วยกิต รายวิชาเพิ่มเติมกลุ่ม 1 จ านวน 18 หน่วยกิต
และรายวิชาเพิ่มเติมกลุ่ม 2 จ านวนไม่น้อยกว่า 4 หน่วยกิต และมีผลการเรียนแต่ละรายวิชาท่ีลงทะเบียนเรียน   
ไม่ต่ ากว่า 2 

2) ผ่านการประเมินความสามารถด้านการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน ตามเกณฑ์ท่ีก าหนดตาม 
รายละเอียดในเอกสารหน้า 27 

    3) ผ่านการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ตามเกณฑ์ท่ีก าหนด ตามรายละเอียดในเอกสารหน้า 27  
  4) เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนท่ีหลากหลายตามความถนัด และความสนใจ และมีผลการเข้าร่วม
กิจกรรม ตามเกณฑ์ขั้นต่ าท่ีก าหนดตามรายละเอียดในเอกสารหน้า 28 
 
 
 
 
 
 
 
 

8 
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เกณฑ์ขั้นต่ าของกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
 

นอกจากการลงทะเบียนเรียนรายวิชาพื้นฐานและรายวิชาเพิ่มเติมตามเกณฑ์ท่ีกล่าวมาแล้วข้างต้น การจบ
การศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ตามหลักสูตรของโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย(โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค) 
พุทธศักราช 2554 นักเรียนยังต้องเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนตามเกณฑ์ขั้นต่ าท่ีก าหนดอีกด้วย กิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียนแบ่งออกเป็น 3 กิจกรรมย่อย คือ 1) กิจกรรมแนะแนว 2) กิจกรรมพัฒนาคุณลักษณะผู้เรียน และ  
3) กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ นักเรียนต้องปฏิบัติกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนตามเกณฑ์ขั้นต่ า ดังนี้ 

9.1 กิจกรรมแนะแนว  นักเรียนต้องเข้าร่วมปฏิบัติกิจกรรมแนะแนว ตามรายละเอียดในตาราง 7  

ตาราง 7  กิจกรรมแนะแนวท่ีนักเรียนต้องปฏิบัติใน 3 ปี 

กิจกรรม 
ขั้นต่ าที่ต้องปฏิบัติ

ใน 3 ป ี
1. ศึกษาดูงานหรือฝึกงาน ณ ภาควิชา ห้องปฏิบัติการวิจัย หรือศูนย์วิจัย ด้าน

คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ท่ีหลากหลาย  เพื่อให้เร่ิมมีความรู้  มี
ความเข้าใจ และมีข้อมูลต่าง ๆ เกี่ยวกับการศึกษาในระดับอุดมศึกษาและการ
ประกอบอาชีพเป็นนักวิจัย นักประดิษฐ์คิดค้นด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีในทุกสาขา  เพื่อเร่ิมต้นท าความรู้จักตนเองว่ามีความสนใจและความ
ถนัดในด้านใด และเร่ิมใช้ความรู้ความเข้าใจและข้อมูลดังกล่าว  ส าหรับการ
พิจารณาการเลือกสาขาวิชาท่ีจะศึกษาต่อและการประกอบอาชีพเป็นนักวิจัย  หรือ
นักประดิษฐ์  คิดค้นด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในอนาคต 

3 ครั้ง (ครั้งละ 
ไม่น้อยกว่า 3 
ช่ัวโมง) 
 
 

2. พบปะ สนทนาพูดคุย แลกเปล่ียนความคิดเห็น ฟังบรรยาย ซักถามปัญหา หรือ
ปฏิบัติกิจกรรมร่วมกับนักวิทยาศาสตร์ นักวิจัย นักประดิษฐ์คิดค้น ด้านคณิตศาสตร์ 
วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีช้ันน าของประเทศ โดยมีเป้าหมายเช่นเดียวกับ
การศึกษาดูงานหรือการฝึกงานในข้อ 1 

6 ครั้ง (ครั้งละ 
ไม่น้อยกว่า 1 ช่ัวโมง 
30 นาที) 

3. พบปะ สนทนาพูดคุย แลกเปล่ียนความคิดเห็น ฟังบรรยาย ซักถามปัญหา หรือ
ปฏิบัติกิจกรรมร่วมกับผู้ทรงคุณวุฒิท่ีประสบความส าเร็จในวิชาชีพด้านต่าง ๆ  โดย
มีเป้าหมายท านองเดียวกับการศึกษาดูงานหรือการฝึกงานในข้อ 1 

4 ครั้ง (ครั้งละ 
ไม่น้อยกว่า 1 ช่ัวโมง 
30 นาที) 

4. พบปะ สนทนาพูดคุย แลกเปล่ียนความคิดเห็น ฟังบรรยาย ซักถามปัญหา หรือ
ปฏิบัติกิจกรรมร่วมกับผู้ทรงคุณวุฒิด้านการพัฒนาบุคลิกภาพ  ความฉลาดทาง
อารมณ์ เพื่อให้ผู้เรียนได้รู้ จักตนเอง สามารถคิด ตัดสินใจ คิดแก้ปัญหา  ก าหนด
เป้าหมาย และวางแผนชีวิตท้ังด้านการด ารงชีวิต ด้านการเรียน และด้านอาชีพ  
สามารถปรับตนเองได้อย่างเหมาะสมในทุก ๆ ด้าน 

 4 ครั้ง (ครั้งละ 
ไม่น้อยกว่า 1 ช่ัวโมง 
30 นาที) 

5.  พบและท ากิจกรรมแนะแนวร่วมกับครูที่ปรึกษาประจ าช้ัน 120 ครั้ง (ครั้งละ 
ไม่น้อยกว่า 15 นาที) 

9 
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    9.2 กิจกรรมพัฒนาคุณลักษณะผู้เรียน  นักเรียนต้องเข้าร่วมปฏิบัติกิจกรรมพัฒนา
คุณลักษณะผู้เรียนตามรายละเอียดในตาราง 8  

ตาราง 8 กิจกรรมพัฒนาคุณลักษณะผู้เรียนท่ีนักเรียนต้องปฏิบัติใน 3 ปี  
 

กิจกรรม 
จ านวนขั้นต่ าที่ต้องปฏิบัติ 

ใน 3 ป ี

1.  กิจกรรมการอ่านหนังสือจากรายการท่ีโรงเรียนก าหนดให้ ไม่น้อยกว่า 30 ช่ือเรื่อง 

2.  กิจกรรมชุมนุม ไม่น้อยกว่า 6 ชุมนุม 

3.  กิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด  ไม่น้อยกว่า 120 ช่ัวโมง 

4.  กิจกรรมค่ายวิชาการ ไม่น้อยกว่า 1 ครั้ง (2 วัน) 

5.  กิจกรรมค่ายปฏิบัติธรรม ไม่น้อยกว่า 1 ครั้ง (2 วัน) 

6. กิจกรรมการศึกษาดูงานด้านสังคมศึกษา ภาษา  ศาสนา  ศิลปวัฒนธรรม และ
โบราณคดี เพื่อสร้างจิตส านึกในเกียรติภูมิของความเป็นไทย มีความเข้าใจและ
ภูมิใจในประวัติศาสตร์ของชาติมีความรักและความภาคภูมิใจใน ชาติ
บ้านเมืองและท้องถิ่น เป็นพลเมืองดี ยึดมั่นในการปกครองระบอบ 
ประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข มีจิตส านึกในการอนุรักษ์ 
ภาษาไทย ศิลปวัฒนธรรมไทย ประเพณีไทยและ 
ภูมิปัญญาไทย 

ไม่น้อยกว่า 3 ครั้ง 

(ครั้งละไม่น้อยกว่า 3 ช่ัวโมง) 

 

 

7.  กิจกรรมพบปะ สนทนาพูดคุย แลกเปล่ียนความคิดเห็น ฟังบรรยาย ซักถาม
ปัญหา หรือปฏิบัติกิจกรรมร่วมกับผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อสร้างจิตส านึกในเกียรติภูมิ
ของความเป็นไทย  
มีความเข้าใจและภูมิใจในประวัติศาสตร์ของชาติ มีความรักและความ
ภาคภูมิใจในชาติบ้านเมืองและท้องถิ่น เป็นพลเมืองดี ยึดมั่นในการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข มีจิตส านึกในการ
อนุรักษ์ภาษาไทย ศิลปวัฒนธรรมไทย ประเพณีไทยและภูมิปัญญาไทย  

ไม่น้อยกว่า 4 ครั้ง 

(ครั้งละไม่น้อยกว่า 1.30 
ช่ัวโมง) 

 

 

8.  กิจกรรมการออกก าลังกายและเล่นกีฬา เพื่อสร้างลักษณะนิสัยของความ
เป็นผู้รักการออกก าลังกาย รู้จักดูแลตนเองให้เข้มแข็งท้ังกายและใจ 

ไม่น้อยกว่า 240 ครั้ง  
(ครั้งละไม่น้อยกว่า 45 นาที) 

9.  กิจกรรมพัฒนาทักษะชีวิตการเป็นนักเรียนประจ า ผ่านเกณฑ์ตามท่ี
คณะกรรมการหอพักก าหนด 
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 9.3 กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์ นักเรียนต้องเข้าร่วมปฏิบัติกิจกรรมเพื่อสังคมและ
สาธารณประโยชน์ตามรายละเอียดในตาราง 9 

ตาราง 9 กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์ท่ีนักเรียนต้องปฏิบัติใน 3 ปี  

กิจกรรม จ านวนขัน้ต่ าที่ต้องปฏิบัติใน 3 ปี 

 1. กิจกรรมบ าเพ็ญสาธารณประโยชน์ให้กับโรงเรียน 
 2. กิจกรรมบ าเพ็ญสาธารณประโยชน์ต่อชุมชนและสังคม 
 3. กิจกรรมการน าความรู้ไปใช้บริการสังคม 

 
ไม่น้อยกว่า 80 ช่ัวโมง 

 
หมายเหตุ :  นักเรียนต้องเข้าร่วมกิจกรรมครบท้ัง 3 กิจกรรมและมีจ านวนช่ัวโมงครบตามจ านวนท่ีก าหนด  
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   การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียน 

จุดมุ่งหมายส าคัญของการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ คือ การมุ่งหาค าตอบว่าผู้เรียนมีความก้าวหน้า 
ท้ังด้านความรู้ ความเข้าใจ ทักษะ กระบวนการคิด คุณธรรม และค่านิยมอันพึงประสงค์อันเป็นผลเนื่องจากการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนหรือไม่เพียงใด  การวัดและประเมินผลต้องใช้วิธีการท่ีหลากหลายเน้นการปฏิบัติให้
สอดคล้องและเหมาะสมกับสาระและตัวช้ีวัด/ผลการเรียนรู้ นอกจากการสอบกลางภาคและปลายภาคท้ัง
ข้อเขียนและภาคปฏิบัติแล้ว  กระบวนการวัดและประเมินผลยังต้องด าเนินการอย่างต่อเนื่องควบคู่ไปกับ
กิจกรรมการเรียนการสอนโดยตลอด  โดยประเมินจากพฤติกรรมท่ัวไป  พฤติกรรมการเรียน  พฤติกรรมระหว่าง
การเข้าร่วมกิจกรรม  พฤติกรรมระหว่างการปฏิบัติงาน  ผลงาน  แฟ้มสะสมงานและอื่น ๆ 

ผู้ใช้ผลการวัดและประเมินผลการเรียนท่ีส าคัญคือ  ตัวผู้เรียน  ครูผู้สอนและพ่อแม่ผู้ปกครอง  ดังนั้นท้ัง
ผู้เรียน  ครูผู้สอนและพ่อแม่ผู้ปกครองจึงควรต้องมีส่วนร่วมในการก าหนดเป้าหมาย  วิธีการ  และกระบวนการ
ประเมินผลการเรียนรู้ต่าง ๆ ท่ีจะสะท้อนภาพผลสัมฤทธิ์ของการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนด้วย   

ผลจากการวัดและประเมินผลจะท าให้ผู้เรียนทราบระดับความก้าวหน้าในความส าเร็จของตน  เป็น 
ข้อมูลพื้นฐานในการพัฒนาตนเอง  ครูผู้สอนจะเข้าใจความต้องการของผู้เรียนแต่ละคนแต่ละกลุ่ม  และสามารถ
ให้ระดับคะแนนหรือจัดกลุ่มผู้เรียน  รวมท้ังประเมินผลการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของตน  ขณะท่ีพ่อแม่
ผู้ปกครองจะได้ทราบระดับความสามารถของผู้เรียนท่ีเป็นบุตรหลานของตนเอง 

หลักเกณฑ์การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ตามหลักสูตรโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค มีรายละเอียด
ดังนี้ 

10.1 การวัดและประเมินผลการเรยีนรูร้ายวิชาพ้ืนฐานและรายวิชาเพ่ิมเติม 

1) เครื่องมือท่ีใช้วัดและประเมินผลจะต้องใช้ให้หลากหลายสอดคล้องกับตัวช้ีวัด/ผลการเรียนรู้ ท่ี
ก าหนดไว้ โดยท่ัวไปจะต้องมีการประเมินกลางภาค ปลายภาค การประเมินจากผลงาน การประเมินจากแฟ้ม
สะสมงาน การสอบปากเปล่า การสัมภาษณ์ การสอบปฏิบัติ รวมถึงการประเมินโดยใช้แบบสังเกตและแบบ
บันทึกต่าง ๆ แล้วปรับผลการประเมินจากเครื่องมือและวิธีการประเมินรูปแบบต่าง ๆ ให้เป็นคะแนน  โดยให้
ปรับคะแนนเต็มให้เป็น 100  

2) การให้ระดับผลการเรียนของแต่ละรายวิชาจะใช้วิธีอิงเกณฑ์หรืออิงตัวช้ีวัด/ผลการเรียนรู้ โดยจะให้
ระดับผลการเรียนตามคะแนนผลการสอบและการประเมิน ดังนี้ 

10 
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                  ตาราง 10 การให้ระดับผลการเรียน 

ช่วงคะแนน ระดับผลการเรียน ความหมาย 

80-100 4 ผลการเรียนระดับดีเย่ียม 

75-79 3.5 ผลการเรียนระดับดีมาก 

70-74 3 ผลการเรียนระดับดี 

65-69 2.5 ผลการเรียนระดับค่อนข้างดี 

60-64 2 ผลการเรียนระดับพอใช้ 

55-59 1.5 ผลการเรียนระดับค่อนข้างต่ า 

50-54 1 ผลการเรียนระดับต่ า 
0-49 0 ผลการเรียนระดับต่ ามาก 

3) นักเรียนต้องมีเวลาเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของเวลาเรียนท้ังหมดจึงจะมีสิทธิ์สอบกลางภาค หรือ
ปลายภาค ถ้านักเรียนคนใดมีเวลาเรียนไม่ถึงร้อยละ 80 ของเวลาเรียนท้ังหมด นักเรียนต้องปฏิบัติกิจกรรม
เพิ่มเติมตามท่ีครูผู้สอนก าหนดโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการท่ีโรงเรียนแต่งต้ัง แล้วขอสอบกลางภาคหรือ
ปลายภาคใหม่ 

4) นักเรียนท่ีมีระดับผลการเรียนรายวิชาใดวิชาหนึ่งเป็น “0”  “1” หรือ “1.5” จะต้องท ากิจกรรมหรือ
เรียนเสริมตามท่ีครูผู้สอนก าหนด โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการท่ีโรงเรียนแต่งต้ังจากนั้นจึงสอบแก้ตัว 
การสอบแก้ตัวจะได้ระดับผลการเรียนสูงสุดไม่เกิน “2” ถ้านักเรียนสอบแก้ตัว 2 ครั้ง  แล้วยังได้ระดับผลการ
เรียน “0” “1” หรือ “1.5” อยู่อีกให้นักเรียนลงทะเบียนเรียนซ้ าในรายวิชานั้น ๆ  

5) นักเรียนท่ีขาดส่งผลงานหรือส่งงานยังไม่ครบตามท่ีได้รับมอบหมายจากครูผู้สอนให้ได้ผลการเรียน 
“ร” และเมื่อส่งงานครบเรียบร้อยแล้วครูผู้สอนจึงให้ระดับผลการเรียนได้   

6) นักเรียนท่ีไม่สามารถมาสอบหรือท ากิจกรรมประเมินผลตามก าหนดเวลา เพราะป่วยหรือมีเหตุ
สุดวิสัยอื่น ให้ยื่นค าร้องต่อคณะกรรมการท่ีโรงเรียนแต่งต้ัง เพื่อขอสอบหรือท ากิจกรรมประเมินผลใหม่ 

7) รายวิชาใดท่ีผู้เรียนมีหลักฐานเด่นชัดแสดงให้เห็นว่ามีความรู้ความสามารถตามข้อก าหนด ของ
รายวิชานั้น ๆ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการท่ีโรงเรียนแต่งต้ัง นักเรียนสามารถลงทะเบียนเรียน  โดยไม่
ต้องเข้าช้ันเรียนตามปกติได้ แต่ต้องเข้ารับการประเมินผลตามปกติของโรงเรียน  ในบางกรณีนักเรียนอาจน า
ผลงานท่ีแสดงว่านักเรียนได้มีความรู้ความสามารถตามข้อก าหนดของรายวิชานั้น ๆ  เสนอคณะกรรมการท่ี
โรงเรียนแต่งต้ังเพื่อพิจารณาให้ระดับคะแนน  โดยไม่ต้องเข้ารับการประเมินผลตามปกติของโรงเรียนก็ได้  

8) นักเรียนสามารถขอลงทะเบียนเรียนใหม่รายวิชาในสาขาวิชาต่าง ๆ ได้ โดยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการท่ีโรงเรียนแต่งต้ัง การประเมินผลรายวิชาท่ีเรียนใหมใ่ห้เป็นไปในแนวทางเดียวกันกับการประเมิน 
ผลรายวิชาท่ีลงทะเบียนปกต ิ
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9) ในแต่ละภาคเรียนนักเรียนต้องลงทะเบียนเรียนรายวิชาพื้นฐาน และรายวิชาเพิ่มเติม ตามท่ีโรงเรียน
ก าหนด  ในกรณีท่ีมีความจ าเป็นนักเรียนไม่สามารถเรียนได้ตลอดภาคเรียน  นักเรียนสามารถขอระงับการเรียน
และนักเรียนต้องลงทะเบียนเรียนใหม่ตามก าหนดเวลาและวิธีการท่ีแต่ละโรงเรียนเห็นสมควร  

10.2 การประเมนิความสามารถด้านการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน 

1) หลังจากนักเรียนเข้าศึกษาในโรงเรียนไปแล้วไม่น้อยกว่า 2 ภาคเรียนและไม่เกิน 4 ภาคเรียน 
โรงเรียนจะเป็นผู้มอบหมายให้ครูผู้สอนนักเรียนคนนั้น  ๆ ในขณะนั้นไม่น้อยกว่า 5 คน เป็นผู้ประเมิน
ความสามารถในการอ่าน การคิดวิเคราะห์ และการเขียนของผู้เรียนเป็นรายบุคคล โดยใช้เครื่องมือและวิธีการท่ี
คณะกรรมการท่ีโรงเรียนแต่งต้ังเป็นผู้ก าหนด โดยใช้มาตราประเมิน 5 ระดับ (1, 2, 3, 4 และ 5  เมื่อ 1 
หมายถึงความสามารถต่ า และ 5 หมายถึงความสามารถดีเย่ียม)   

นักเรียนจะต้องได้รับผลการประเมินความสามารถดังนี้  ผลการประเมินต่ ากว่า 3.00 ถือว่าไม่ผ่านการ
ประเมิน  ผลการประเมิน 3.00-3.74  ผ่านเกณฑ์การประเมิน  ผลการประเมิน 3.75-4.49 ผ่านการประเมิน
ระดับดี  ผลการประเมิน 4.50 ขึ้นไป ผ่านการประเมินระดับดีเย่ียม  

2) ในกรณีท่ีประเมินแล้วไม่ผ่าน ให้คณะกรรมการท่ีโรงเรียนแต่งต้ังจะเป็นผู้ก าหนดแนวทางหรือ
กิจกรรม  ให้นักเรียนน าไปปฏิบัติเพื่อปรับปรุงแก้ไข  คณะกรรมการดังกล่าวจะเป็นผู้ติดตามและประเมินผล
นักเรียนต่อไป  เมื่อประเมินผ่านแล้วจึงเสนอให้โรงเรียนปรับแก้ผลการประเมินจาก “ไม่ผ่าน” เป็น “ผ่าน” 

10.3 การประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

1) คณะกรรมการท่ีโรงเรียนแต่งต้ังจะเป็นผู้ก าหนดคุณลักษณะอันพึงประสงค์ด้านต่าง ๆ เพื่อใช้ในการ
ประเมิน และจะจัดท าเครื่องมือท่ีใช้ในการประเมินขึ้น โดยใช้มาตราประเมิน 5 ระดับ (1, 2, 3, 4 และ 5 เมื่อ 1 
หมายถึง ต่ าหรือไม่ดี และ 5 หมายถึง สูงหรือดีเยี่ยม) ในแต่ละภาคเรียนโรงเรียนจะมอบหมายให้ครูผู้สอนไม่น้อย
กว่า 5 คน เป็นผู้ประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนแต่ละคนโดยใช้เครื่องมือดังกล่าว  

นักเรียนจะต้องได้รับผลการประเมินความสามารถดังนี้  ผลการประเมินต่ ากว่า 3.00 ถือว่าไม่ผ่านการ
ประเมิน  ผลการประเมิน 3.00-3.74 ผ่านเกณฑ์การประเมิน  ผลการประเมิน 3.75-4.49 ผ่านการประเมิน
ระดับดี  ผลการประเมิน 4.50 ขึ้นไป ผ่านการประเมินระดับดีเย่ียม 

2) ในกรณีท่ีประเมินแล้วไม่ผ่าน ให้คณะกรรมการท่ีโรงเรียนแต่งต้ังเป็นผู้ก าหนดแนวทาง หรือกิจกรรม
ให้นักเรียนน าไปปฏิบัติเพื่อปรับปรุงแก้ไข คณะกรรมการดังกล่าวจะเป็นผู้ติดตามและประเมินผลนักเรียนต่อไป  
เมื่อประเมินผ่านแล้ว จึงให้โรงเรียนปรับแก้ผลการประเมินจาก “ไม่ผ่าน” เป็น “ผ่าน” 
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10.4 การประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน   
1) คณะกรรมการท่ีโรงเรียนแต่งต้ัง จะเป็นผู้จัดท าแบบบันทึกการปฏิบัติกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนแจก

ให้กับนักเรียนแต่ละคน ส าหรับใช้บันทึกผลการปฏิบัติกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนของตนเอง ในภาคเรียนนั้น ๆ เมื่อ
นักเรียนปฏิบัติกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนแล้วให้บันทึกลงในแบบบันทึกดังกล่าว  แล้วให้ครูท่ีปรึกษาหรือครู
ผู้รับผิดชอบการจัดกิจกรรมนั้น ๆ ลงนามรับรอง   

ส่วนการประเมินทักษะชีวิตของนักเรียนประจ าให้คณะกรรมการท่ีโรงเรียนแต่งต้ังเป็นผู้จัดท าเกณฑ์ 
วิธีการและแบบประเมิน ซึ่งจะประกาศให้นักเรียนทราบล่วงหน้าทุกปีการศึกษา ส าหรับการประเมินจะท าการ
ประเมินและสรุปผลการประเมินทุกภาคเรียน 

2) เมื่อส้ินภาคเรียนให้ครูที่ปรึกษารวบรวมแบบบันทึกการปฏิบัติกิจกรรมดังกล่าว ส่งงานทะเบียนเพื่อ
บันทึกเป็นข้อมูล นักเรียนจะต้องปฏิบัติกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนตามเกณฑ์ขั้นต่ าท่ีโรงเรียนก าหนด จึงจะถือว่าจบ
การ ศึกษาตามหลักสูตร กรณี ท่ีนัก เรียนยั งปฏิบั ติกิ จกรรมพัฒนา ผู้ เ รี ยน ไม่ครบถ้ วนตามเกณฑ์ 
ขัน้ต่ า คณะกรรมการท่ีโรงเรียนแต่งต้ัง จะเป็นผู้ก าหนดกิจกรรมให้นักเรียนปฏิบัติเพิ่มเติมจนผ่านเกณฑ์ขั้นต่ าท่ี
ก าหนด 
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การเทียบโอนผลการเรียน 
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ของกระทรวงศึกษาธิการ ได้ก าหนดให้

โรงเรียนสามารถเทียบโอนผลการเรียนได้ โดยการน าความรู้ทักษะและประสบการณ์ท่ีได้จาก การศึกษาใน
รูปแบบต่าง ๆ หรือจากการประกอบอาชีพมาเทียบโอนเป็นผลการเรียนของหลักสูตรใด หลักสูตรหนึ่งในระดับท่ี
ก าลังศึกษาอยู่  

การพิจารณาการเทียบโอนผลการเรียนตามหลักสูตรของโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาคสามารถ 
ด าเนินการได้ต่อไปนี้  ท้ังนี้ให้เป็นไปตามระเบียบท่ีแต่ละโรงเรียนก าหนดโดย  

1) พิจารณาจากหลักฐานการศึกษาซึ่งจะให้ข้อมูลท่ีแสดงความรู้ ความสามารถของผู้เรียน ในด้านต่าง ๆ 

2) พิจารณาจากความรู้และประสบการณ์ตรงจากการปฏิบัติจริง การทดสอบ การสัมภาษณ์ ฯลฯ 
3) พิจารณาจากความสามารถและการปฏิบัติได้จริง  
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ความหมายของรหัสวิชา 
รหัสวิชาประกอบไปด้วยพยัญชนะหนึง่ตัวน าหน้า ตามด้วยตัวเลขจ านวน  5 หลัก มีความหมายดังนี้ 
พยัญชนะ พยัญชนะแต่ละตัวแทนช่ือของกลุ่มสาระการเรียนรู้  ดังนี ้

  ท หมายถึง  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
  ส หมายถึง  กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
  ศ หมายถึง  กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
  พ หมายถึง  กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 
  ค หมายถึง  กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
  ง หมายถึง  กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
  ว หมายถึง  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์     
  อ หมายถึง  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) 
  จ หมายถึง  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาจีน) 
  ญ หมายถึง  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาญี่ปุ่น) 
  ย หมายถึง  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาเยอรมัน)  
  หมายเหตุ  ต  หมายถึง     กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอื่น ๆ ท่ีพยัญชนะซ้ ากับ
รหัสวิชาท่ีมีอยู่เดิม)            
 เลขหลักที่ 1  แทนระดับการศึกษา  โดยเลข 2 หมายถึง ระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น 
 เลขหลักที่ 2  แทนช้ันปีท่ีรายวิชานั้น ๆ จะเปิดสอน  

1   หมายถึง   รายวิชาท่ีปกติจะเปิดสอนในระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1  
2   หมายถึง   รายวิชาท่ีปกติจะเปิดสอนในระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 
3   หมายถึง   รายวิชาท่ีปกติจะเปิดสอนในระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 
0   หมายถึง   รายวิชาท่ีจะเปิดสอนในระดับช้ันใดก็ได้ 

 เลขหลักที่ 3  แทนประเภทของรายวิชา ดังนี้ 
  1   หมายถึง   รายวิชาพื้นฐาน 
  2   หมายถึง   รายวิชาเพิ่มเติม 
          เลขหลักที่ 4 และ 5  แทนล าดับท่ีของรายวิชาท่ีเปิดสอนในแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
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รหัสวิชา ชื่อรายวิชาและหน่วยกิตของรายวิชาพื้นฐาน 
 

ตาราง 8  รหัสวิชา ช่ือรายวิชาและหน่วยกิตของรายวิชาพื้นฐาน ตามหลักสูตรของโรงเรียนจุฬาภรณ                    
ราชวิทยาลัย (โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค) พุทธศักราช 2554 

กลุ่มสาระการเรียนรู้/รหัสวิชา/รายวิชา หน่วยกิต 
1.  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 9.0 

 1.1  ท21101   ภาษาไทย 1 (การฟัง ดู อ่านและพูด) 

        THA21101  Thai  Language 1 

1.5 

 1.2  ท21102 ภาษาไทย 2 (การเขียน) 

       THA21102  Thai  Language 2 

1.5 

 1.3  ท22101 ภาษาไทย 3 (หลักภาษาไทย 1) 

       THA22101  Thai  Language 3   

1.5 

 1.4 ท22102 ภาษาไทย 4 (วรรณคดีวิจักษ์) 

      THA22102  Thai  Language 4 

1.5 

 1.5 ท23101 ภาษาไทย 5 (หลักภาษาไทย 2) 

      THA23101  Thai  Language  5 

1.5 

 1.6 ท23102 ภาษาไทย 6 (วรรณคดีกับชีวิต) 

      THA23102  Thai  Language 6 

1.5 

2.  กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 9.0 

 2.1 ค21101 คณิตศาสตร์พื้นฐาน 1     
 MAT21101 Fundamental Mathematics 1 

1.5 

 2.2 ค21102 คณิตศาสตร์พื้นฐาน 2    
 MAT21102 Fundamental Mathematics 2 

1.5 

 2.3 ค22101 คณิตศาสตร์พื้นฐาน 3     
 MAT22101 Fundamental Mathematics 3 

1.5 

 2.4 ค22102 คณิตศาสตร์พื้นฐาน 4    
MAT22102 Fundamental Mathematics 4 

1.5 

 2.5 ค23101 คณิตศาสตร์พื้นฐาน 5   
 MAT23101 Fundamental Mathematics 5 

1.5 
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กลุ่มสาระการเรียนรู้/รหัสวิชา/รายวิชา หน่วยกิต 
 2.6 ค23102 คณิตศาสตร์พื้นฐาน 6   
 MAT23102 Fundamental Mathematics 6 

1.5 

3.  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  9.0 

 3.1 ว21101  วิทยาศาสตร์ 1  
  SCI21101  Science 1 

1.5 

 3.2 ว21102  วิทยาศาสตร์ 2  
  SCI21102  Science 2 

1.5 

 3.3 ว22101  วิทยาศาสตร์ 3  
  SCI22101  Science 3 

1.5 

 3.4 ว22102  วิทยาศาสตร์ 4  
  SCI22102  Science 4 

1.5 

 3.5 ว23101  วิทยาศาสตร์ 5  
  SCI23101  Science 5 

1.5 

 3.6 ว23102  วิทยาศาสตร์ 6  
  SCI23102 Science 6 

1.5 

4.  กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 12.0 
 4.1 ส21101  สังคมศึกษา 1 
  SOC21101   Social Study 1 

1.0 

 4.2 ส21102  พระพุทธศาสนา  1* 
  SOC21102   Buddhism 1 

0.5 

 4.3 ส21103 ประวัติศาสตร์ไทย 1 
  SOC21103   Thai History 1 

0.5 

 4.4 ส21104 สังคมศึกษา 2 
  SOC21104   Social Study 2 

1.0 

      4.5 ส21105 พระพุทธศาสนา  2*  
  SOC21105 Buddhism 2 

0.5 

 4.6 ส21106 ประวัติศาสตร์ไทย 2  
  SOC21106  Thai History 2 

0.5 

 4.7 ส21107 อิสลามศึกษา 1 
  SOC21107  Islam 1 

0.5 

 4.8 ส21108 อิสลามศึกษา 2 0.5 
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กลุ่มสาระการเรียนรู้/รหัสวิชา/รายวิชา หน่วยกิต 
  SOC21108  Islam 2 
 4.9 ส22101 สังคมศึกษา 3  
  SOC22101   Social Study 3 

1.0 

 4.10 ส22102 พระพุทธศาสนา  3*             
  SOC22102 Buddhism 3 

0.5 

 4.11 ส22103 ประวัติศาสตร์ไทย 3             
  SOC22103 Thai History 3 

0.5 

 4.12 ส22104 สังคมศึกษา 4              
  SOC22104   Social Study 4 

1.0 

 4.13 ส22105 พระพุทธศาสนา 4*             
  SOC22105 Buddhism 4 

0.5 

 4.14 ส22106 ประวัติศาสตร์ไทย 4  
  SOC22106 Thai History 4 

0.5 

 4.15 ส22107  อิสลามศึกษา 3 
  SOC22107  Islam 3 

0.5 

 4.16 ส22108  อิสลามศึกษา 4 
  SOC22108  Islam 4 

0.5 

 4.17 ส23101 สังคมศึกษา 5       
  SOC23101   Social Study 5 

1.0 

 4.18 ส23102 พระพุทธศาสนา  5*           
  SOC23102 Buddhism 5 

0.5 

 4.19 ส23103 ประวัติศาสตร์ไทย 5           
  SOC23103 Thai History 5 

0.5 

 4.20 ส23104 สังคมศึกษา 6   
  SOC23104   Social Study 6 

0.5 

 4.21 ส23105 สังคมศึกษา 7             
  SOC23105 Social Study 7 

0.5 

 4.22 ส23106 พระพุทธศาสนา 6* 
  SOC23106 Buddhism 6 

0.5 

 4.23 ส23107 ประวัติศาสตร์ไทย 6          
  SOC23107 Thai History 6 

0.5 

* รายวิชาพุทธศาสนาเปิดสอนส าหรับผู้นับถือศาสนาพุทธเป็นหลัก ส าหรับผู้นับถือศาสนาอ่ืน ให้แต่ละโรงเรียนพิจารณาน าสาระของศาสนานั้น ๆ มาสอนแทนและก าหนดรหัสวิชาขึ้นใหม่ 
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กลุ่มสาระการเรียนรู้/รหัสวิชา/รายวิชา หน่วยกิต 
 4.24 ส23108  อิสลามศึกษา 5 
  SOC23108  Islam 5 

0.5 

 4.25 ส23109  อิสลามศึกษา 6 
  SOC23109  Islam 6 

0.5 

5. กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 6.0 

 5.1 พ21101 สุขศึกษา 1   
  HPE21101 Health 1 

0.5 

      5.2 พ21102 พลศึกษา 1 
           HPE21102 Physical Education 1 

0.5 

 5.3 พ21103 สุขศึกษา 2   
  HPE21103 Health 2 

0.5 

      5.4 พ21104 พลศึกษา 2 
           HPE21104 Physical Education 2 

0.5 

 5.5 พ22101 สุขศึกษา 3   
  HPE22101 Health 3 

0.5 

      5.6 พ22102 พลศึกษา 3 
           HPE22102 Physical Education 3 

0.5 

 5.7 พ22103 สุขศึกษา 4   
  HPE22103 Health 4 

0.5 

      5.8 พ22104 พลศึกษา 4 
           HPE22104 Physical Education 4 

0.5 

 5.9 พ23101 สุขศึกษา 5   
  HPE23101 Health 5 

0.5 

      5.10 พ23102 พลศึกษา 5 
           HPE23102 Physical Education 5 

0.5 

 5.11 พ23103 สุขศึกษา 6   
  HPE23103 Health 6 

0.5 

      5.12 พ23104 พลศึกษา 6 
           HPE23104 Physical Education 6 

0.5 

6.  กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 6.0 
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กลุ่มสาระการเรียนรู้/รหัสวิชา/รายวิชา หน่วยกิต 
 6.1 ศ21101  ทัศนศิลป์             
  ART21101   Visual  Art  

1.0 

  6.2 ศ21102  ดนตรีศึกษา 1             
  ART21102  Music  Education  1 

0.5 

 6.3 ศ21103 นาฏศิลป์พื้นฐาน            
  ART21103 Basic Thai  Dance   

0.5 

 6.4 ศ22101 ดนตรีศึกษา 2               
  ART22101 Music  Education  2 

1.0 

 6.5 ศ22102 การแสดงนาฏศิลป์              
  ART22102 Thai Dance Performance 

0.5 

 6.6 ศ22103 ทัศนศิลป์ร่วมสมัย              
  ART22103 Contemporary Visual  Art   

0.5 

 6.7 ศ23101 นาฏศิลป์และการละคร              
  ART23101 Thai  Dance and Drama 

1.0 

 6.8 ศ23102 ทัศนศิลป์สร้างสรรค์          
  ART23102 Creative Visual  Art   

0.5 

 6.9 ศ23103  ดนตรีศึกษา 3              
  ART23103  Music  Education  3  

0.5 

7.  กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี 6.0 

 7.1 ง21101 เทคโนโลยีสารสนเทศ 
  TEC21101 Information Technology 

1.0 

 7.2 ง21102 งานอาชีพ 1 
  TEC21102 Occupation 1 

1.0 

 7.3 ง22101 การส่ือสารและเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 
  TEC22101 Communication & Network 

1.0 

 7.4 ง22102 งานอาชีพ 2 
  TEC22102 Occupation 2 

1.0 

 7.5 ง23101 การเขียนโปรแกรมเบ้ืองต้น 
  TEC23101 Basic Programming 

1.0 

 7.6 ง23102 งานอาชีพ 3 
  TEC23102  Occupation 3 

1.0 
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กลุ่มสาระการเรียนรู้/รหัสวิชา/รายวิชา หน่วยกิต 
8.  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ   9.0 

 8.1 อ21101 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1 
  ENG21101 Fundamental English 1 

1.5 

 8.2 อ21102 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2  
  ENG21102 Fundamental English 2 

1.5 

 8.3 อ22101 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 3    
  ENG22101 Fundamental English 3 

1.5 

 8.4 อ22102 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 4    
  ENG22102 Fundamental English 4 

1.5 

 8.5 อ23101 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 5    
  ENG23101 Fundamental English 5 

1.5 

 8.6 อ23102 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 6   
  ENG23102 Fundamental English 6 

1.5 
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รหัสวิชา ชื่อรายวิชาและหน่วยกิตของรายวิชาเพิ่มเติมกลุ่ม 1 

     ตาราง 9  รหัสวิชา ช่ือรายวิชาและหน่วยกิตของรายวิชาเพิ่มเติมกลุ่ม 1 ตามหลักสูตรโรงเรียนวิทยาศาสตร์ 
ภูมิภาค พุทธศักราช 2554 

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้/รหัสวิชา/รายวิชา หน่วยกิต 
1.  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 1.0 
 1.1  ท20201 การเขียนเชิงวิชาการ   
  THA20201  Academic  Writing     

1.0 

2.  กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 6.0 
 2.1 ค20201 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 1           
 MAT20201 Supplementary Mathematics 1 

1.0 

 2.2 ค20202 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 2           
 MAT20202 Supplementary Mathematics 2 

1.0 

 2.3 ค20203 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 3    
 MAT20203 Supplementary Mathematics 3 

1.0 

 2.4 ค20204 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 4           
MAT20204 Supplementary Mathematics 4 

1.0 

 2.5 ค20205 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 5    
MAT20205 Supplementary Mathematics 5 

1.0 

 2.6 ค20206 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 6    
MAT20206 Supplementary Mathematics 6 

1.0 

3.  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์   6.0 
 3.1 ว20201 การสืบเสาะอย่างวิทยาศาสตร์ 
  SCI20201  Scientific Inquiry  

1.5 

 3.2 ว20202  สนุกกับโครงงาน 
  SCI20202  Project for Fun 

1.5 

 3.3 ว20203  การศึกษาค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้ 1  
  SCI20203  Research and Knowledge Formation 1   

1.0 

 3.4 ว20204  การศึกษาค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้ 2 
  SCI20204  Research and Knowledge Formation 2 

1.0 

  1.0 

14 
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3.5 ว20205  การส่ือสารและการน าเสนอ 
  SCI20205 Communication and Presentation   
4.  กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาและวัฒนธรรม 1.0 
 4.1 ส20201 อาเซียนศึกษา  
   SOC20201 ASEAN Education 

1.0 

5. กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา - 
6.  กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ - 
7.  กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี 1.0 

 7.1 ง20201 การออกแบบและเทคโนโลยี   
   TEC20201 Basic Design and Technology 

1.0 

8.  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 3.0 

   ภาษาอังกฤษ    

 8.1 อ20201 ภาษาอังกฤษฟังพูด 1   
  ENG20201 Listening and Speaking 1 

0.5 

 8.2 อ20202 ภาษาอังกฤษรอบรู้     
  ENG20202 Thematic English 

0.5 

 8.3 อ20203 การเขียนภาษาอังกฤษเชิงสร้างสรรค์ 
  ENG20203 Creative Writing 

1.0 

   ภาษาต่างประเทศภาษาที่ 2 (เลือกเรียนได้ 1 รายวิชา)  

 8.4  จ20201 ภาษาจีน 1 
CHI20201 Chinese 1  

1.0 

 8.5  ญ20201 ภาษาญี่ปุ่น 1 
  JAP20201 Japanese 1 

1.0 

 8.6  ย20201 ภาษาเยอรมัน 1 
  GER20201 German 1 

1.0 

   8.7  ฝ20201 ฝรั่งเศส 1 
  FRE20201 French 1 

1.0 

       8.8  ต20201 ภาษาเกาหลีขั้นต้น 
               KOR20201 Basic Korean 

1.0 

       8.9  ม20201 ภาษามลายู 1 
             MAL20201 Malay 1 

1.0 

โรงเรียนสามารถเปิดเพิ่มเติมได้ตามความพร้อมของแต่ละโรงเรยีน 
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ตาราง 10  รหัสวิชา ช่ือรายวิชา และหน่วยกิตของรายวิชาเพิ่มเติมกลุ่ม 2 (รายวิชาเลือกเสรี) ตามหลักสูตร
โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค  พุทธศักราช 2554 

 
กลุ่มสาระการเรียนรู้/รหัสวิชา/รายวิชา หน่วยกิต 

1.  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
 1.1  ท20202 การเขียนเชิงวิชาการ 2                        

  THA20202 Academic Writing 2 

1.0 

 1.2  ท20203 การสืบค้นข้อมูลสารสนเทศ          

  THA20203 Information Retrieval 

1.0 

 1.3  ท20204  การอ่านคิดวิเคราะห์                          

  THA20204 Critical Reading   

1.0 

 1.4  ท20205 คารมคมความคิด                                

  THA20205 Debate 

1.0 

 1.5  ท20206 วรรณกรรมพื้นบ้าน    

  THA20206 Folk Literature 

1.0 

 1.6  ท20207 การท าหนังสือส าหรับเด็ก    

  THA20207 Children’ Literature Writing 

1.0 

2. กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  
 2.1 ค20207 ตรรกศาสตร์และการพิสูจน์เบ้ืองต้น           
  MAT20207 Elementary Logic and Proofs 

1.0 

 2.2 ค20208 การแก้ปัญหาทางทฤษฎีจ านวน 1           
  MAT20208 Introduction to Problem Solving in Number Theory 

1.0 

 2.3 ค20209 การพิสูจน์ทางเรขาคณิต          
  MAT20209 Introduction to Problem Solving in Geometry 

1.0 

 2.4 ค20210 ความรู้พื้นฐานส าหรับการแก้ปัญหาทางคอมบินาทอริก   
  MAT20210 Introductions for Problem Solving in Combinatorics 

1.0 

 2.5 ค20211 ความรู้เบ้ืองต้นเกี่ยวกับพีชคณิต    
  MAT20211 Elementary  Algebra 

1.0 

 2.6 ค20212 สถิติเบ้ืองต้น     1.0 

15 
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  MAT20212 Elementary Statistics 
 2.7 ค20213 ความน่าจะเป็นเบ้ืองต้น             
  MAT20213 Elementary Probability 

1.0 

 2.8 ค20214 ทฤษฎีกราฟเบื้องต้น          
  MAT20214 Elementary Graph Theory 

1.0 

 2.9 ค20215 ความรู้พื้นฐานส าหรับแคลคูลัส         
  MAT20215 Pre-Calculus 

1.0 

 2.10 ค20216 โครงงานคณิตศาสตร์             
 MAT20216 Mathematics Projects 

1.0 

 2.11 ค20217 สัมมนาทางคณิตศาสตร์          
 MAT20217 Seminar  in  Mathematics 

1.0 

 2.12 ค20218 การแก้ปัญหาทางทฤษฎีจ านวน 2         
 MAT20218 Problem Solving in Number Theory 2 

1.0 

 2.13 ค20219 การแก้ปัญหาทางเรขาคณิต         
 MAT20219 Problem Solving in Geometry 

1.0 

 2.14 ค20220 การแก้ปัญหาทางสมการและอสมการ        
  MATH 20220 Problem Solving in Functional Equations                       
                               and Inequalities 

1.0 

 2.15 ค20221 เปิดโลกคณิตศาสตร์ด้วยภาษาต่างประเทศ 1      
       MAT20221 Exploring Mathematics through Foreign Languages 1 

1.0 

 2.16 ค20222 เปิดโลกคณิตศาสตร์ด้วยภาษาต่างประเทศ 2     
      MAT20222 Exploring Mathematics through Foreign Languages 2 

1.0 

 2.17 ค20223 เปิดโลกคณิตศาสตร์ด้วยภาษาต่างประเทศ 3      
      MAT20223 Exploring Mathematics through Foreign Languages 3 

1.0 

 2.18 ค20224 เปิดโลกคณิตศาสตร์ด้วยภาษาต่างประเทศ 4      
      MAT20224 Exploring Mathematics through Foreign Languages 4 

1.0 

3. กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์    
 3.1  ว20206 สิทธิบัตรทางปัญญา 
  SCI20206 The Study of Patents 

1.0 

 3.2  ว20207 เทคนิคปฏิบัติการชีววิทยาเบ้ืองต้น 
 SCI20207 Fundamentals of  Biology Laboratory 

1.0 
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  3.3     ว20208 เทคนิคปฏิบัติการเคมีเบ้ืองต้น 
 SCI20208 Fundamentals of Chemistry Laboratory 

1.0 

 3.4  ว20209 เทคนิคปฏิบัติการฟิสิกส์เบ้ืองต้น 
   SCI20209 Fundamentals of Physics Laboratory  

1.0 

 3.5  ว20210 หัวข้อพิเศษทางวิทยาศาสตร์  
       SCI20210 Selected Topics in Science 

1.0 

 3.6  ว20211 วิทยาศาสตร์โลกท้ังระบบ 
    SCI20211 Earth System Science 

1.0 

 3.7  ว20212 ธรณีวิทยาเบ้ืองต้น 
    SCI20212 Fundamentals of Geology 

1.0 

 3.8  ว20213 เสริมประสบการณ์ในศูนย์วิจัย 
    SCI20213 Enhancement of Research Perspective 

1.0 

 3.9   ว20214 เปิดโลกชีววิทยา 
    SCI20214 Exploring the World of  Biology 

1.0 

 3.10 ว20215 เปิดโลกเคมี 
  SCI20215 Exploring the World of  Chemistry 

1.0 

 3.11 ว20216 เปิดโลกฟิสิกส์ 
  SCI20216 Exploring the World of  Physics 

1.0 

 3.12 ว20217 ดาราศาสตร์เบื้องต้น 
  SCI20217 Fundamentals  of Astronomy 

1.0 

 3.13 ว20218 ปฏิบัติการดาราศาสตร์พื้นฐาน 
  SCI20218 Fundamentals of Astronomy  Laboratory 

1.0 

 3.14 ว20219 เปิดโลกวิทยาศาสตร์ด้วยภาษาต่างประเทศ 
  SCI20219 Exploring Science through Foreign Languages 

1.0 

 3.15 ว20220 วิทยาศาสตร์กับภูมิปัญญาท้องถิ่น 
  SCI20220 Science and Traditional Knowledge 

1.0 

 3.16 ว20221 วิทยาศาสตร์ทางทะเล 
  SCI20221  Marine Science 

1.0 

 3.17 ว20222 นาโนเทคโนโลยี 
  SCI20222 Nanotechonology 

1.0 
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4.  กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

 

 4.1 ส20202 ท้องถิ่นศึกษา   
       SOC20202 Our Community 

1.0 

 4.2 ส20203 การปกครองส่วนท้องถิ่น   
  SOC20203 Local Administration 

1.0 

 4.3 ส20204 กฎหมายในชีวิตประจ าวัน   
  SOC20204  Law in Everyday Life 

1.0 

 4.4 ส20205 สัมมนาพระพุทธศาสนา   
  SOC20205 Seminar of Buddhism 

1.0 

 4.5 ส20206 ประชากรกับส่ิงแวดล้อม   
  SOC20206 Population and Environment 

1.0 

 4.6 ส20207  ปรัชญาชีวิต     
  SOC20207 Philosophy of Life 

1.0 

 4.7 ส20208  มนุษยสัมพันธ์และภาวะผู้น า  
  SOC20208 Human Relations and Leadership 

1.0 

5. กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  
 5.1 พ20201  กอล์ฟ                
  HPE20201 Golf 

1.0 

 5.2 พ20202  กิจกรรมเข้าจังหวะ               
  HPE20202 Rhythmic Activities   

1.0 

 5.3 พ20203 ดาบสองมือ                    
  HPE20203 Thai swords 

1.0 

 5.4 พ20204   เทนนิส     
  HPE20204 Tennis   

1.0 

 5.5 พ20205 แบดมินตัน     
  HPE20205 Badminton 

1.0 

 5.6 พ20206 เปตอง      
  HPE20206 Petanque   

1.0 

 5.7 พ20207 ฟุตบอล     
  HPE20207 Soccer 

1.0 
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 5.8 พ20208  รักบี้ฟุตบอล                
  HPE20208 Rugby Football   

1.0 

 5.9 พ20209 ว่ายน้ า      
  HPE20209 Swimming 

1.0 

 5.10 พ20210  แฮนด์บอล     
  HPE20210 Handball 

1.0 

6.  กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 1.0 
 6.1 ศ20201 จิตรกรรม   
  ART20201 Painting 

1.0 

 6.2 ศ20202 ประติมากรรม   
  ART20202 Sculpture 

1.0 

 6.3 ศ20203 ดนตรีไทย   
  ART20203 Thai Music  

1.0 

 6.4 ศ20204 ดนตรีสากล   
  ART20204 Western Music  

1.0 

 6.5 ศ20205 นาฏศิลป์นานาชาติ  
  ART20205 International Dance 

1.0 

 6.6 ศ20206 ละครสร้างสรรค์   
  ART20206 Creative Drama 

1.0 

7.  กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  
 7.1 ง20202 การปลูกพืช       
  TEC20202 Planting  

1.0 

 7.2 ง20203 การเล้ียงสัตว์     
  TEC20203 Husbandry  

1.0 

 7.3 ง20204 ไบโอดีเซล      
  TEC20204 Bio-Diesel  

1.0 

 7.4 ง20205 การท าอาหาร    
  TEC20205 Cooking 

1.0 

 7.5 ง20206 การท าขนม      
  TEC20206 Dessert Cooking 
 

1.0 
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 7.6 ง20207 การตัดเย็บเส้ือผ้า     
  TEC20207 Dressmaking  

1.0 

 7.7 ง20208 งานประดิษฐ์      
  TEC20208 Crafts  

1.0 

 7.8 ง20209 งานธุรกิจ     
  TEC20209 Basic Business  

1.0 

 7.9 ง20210 งานบัญชีเบื้องต้น    
  TEC20210 Basic Accounting  

1.0 

 7.10 ง20211 งานช่างพื้นฐาน  
  TEC20211 Fundamental Mechanics 

1.0 

 7.11 ง20212 ระบบหุ่นยนต์พื้นฐาน    
  TEC20212 Fundamentals of  Robotic System   

1.0 

 7.12 ง20213 การออกแบบและอัลกอริทึม    
  TEC20213 Design and Algorithms  

1.0 

 7.13 ง20214 คอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบและสร้างต้นแบบ    
  TEC20214 Computer Aided Design and Manufacturing 

1.0 

 7.14 ง20215 คอมพิวเตอร์กราฟิกและการน าเสนอ   
  TEC20215 Computer Graphic and Presentation  

1.0 

 7.15 ง20216 ออกแบบเว็บไซต์เบ้ืองต้น    
  TEC20216 Basic  Website Design 

1.0 

 7.16 ง20217 ระบบปฏิบัติการลินุกซ์     
  TEC20217 Linux Operating System 

1.0 

8.  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ - 

   ภาษาอังกฤษ    

 8.1 อ20204 ภาษาอังกฤษฟังพูด 2 
  ENG20204 Listening and Speaking 2 

0.5 

 8.2 อ20205 ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร 1 
  ENG20205 English for Communication 1 

0.5 

 8.3 อ20206 ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร 2 
  ENG20206 English for Communication 2 
 

0.5 
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 8.4 อ20207 การพูดในท่ีประชุมชน     
  ENG20207 Public Speaking 

0.5 

 8.5 อ20208 ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเท่ียว   
  ENG20208 English for Tourism 

 
0.5 

 8.6 อ20209 ภาษาอังกฤษเพื่อวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเบื้องต้น 
  ENG20209 Basic English for Science and Technology 

0.5 

 8.7 อ20210 การอ่านภาษาอังกฤษเชิงวิเคราะห์      
  ENG20210 Critical Reading 

0.5 

   ภาษาต่างประเทศภาษาที่ 2  

 8.8 จ20201 ภาษาจีน 1 
  CHI20201 Chinese 1  

1.0 

 8.9 จ20202 ภาษาจีน 2 
  CHI20202 Chinese 2 

1.0 

 8.10 ญ20201 ภาษาญี่ปุ่น 1 
  JAP20201 Japanese 1 

1.0 

 8.11 ญ20202 ภาษาญี่ปุ่น 2 
  JAP20202 Japanese 2 

1.0 

 8.12 ย20201 ภาษาเยอรมัน 1 
  GER20201 German 1 

1.0 

 8.13 ย20202 ภาษาเยอรมัน 2 
  GER20202 German 2  

1.0 

   8.14  ฝ20201 ฝรั่งเศส 1 
    FRE20201 French 1 

1.0 

   8.15  ฝ20202 ฝรั่งเศส 2 
    FRE20202 French 2 

1.0 

       8.16  ต20201 ภาษาเกาหลีขั้นต้น 
               KOR20201 Basic Korean 

1.0 

       8.17  ต20202 ภาษาเกาหลีระดับกลาง 
              KOR20202 Intermediate Korean 
 
 

1.0 
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กลุ่มสาระการเรียนรู้/รหัสวิชา/รายวิชา หน่วยกิต 
      8.19  ม20201 ภาษามลายู 1 
              MAL20201 Malay 1 

1.0 

หมายเหตุ     ผู้เลือกเรียนรายวิชาภาษาต่างประเทศท่ี 2 แล้วในรายวิชาเพิ่มเติมกลุ่ม 1 ไม่อนุญาตให้เลือก
รายวิชานี้ซ้ าในการเรียนรายวิชาเพิ่มเติมกลุ่ม 2  
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รายวิชาพื้นฐาน 
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มาตราฐานการเรียนรู ้

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
 

1. ใช้กระบวนการอ่านสร้างความรู้และความคิดเพื่อน าไปใช้ตัดสินใจ  แก้ปัญหาในการด าเนินชีวิต                  
และมีนิสัยรักการอ่าน  

2. ใช้กระบวนการเขียนส่ือสาร เขียนเรียงความ ย่อความ และเขียนเรื่องราวในรูปแบบต่าง ๆ เขียนรายงาน
ข้อมูลสารสนเทศและรายงานการศึกษาค้นคว้าอย่างมีประสิทธิภาพ   

3. สามารถเลือกฟังและดูอย่างมีวิจารณญาณ และพูดแสดงความรู้ ความคิด ความรู้สึกในโอกาสต่าง ๆ 
อย่างมีวิจารณญาณและสร้างสรรค์ 

4. เข้าใจธรรมชาติของภาษา หลักภาษาไทย การเปล่ียนแปลงของภาษา พลังของภาษา ภูมิปัญญาทางภาษา  
และรักษาภาษาไทยไว้เป็นสมบัติของชาติ 

5. เข้าใจและแสดงความคิดเห็น วิจารณ์วรรณคดี และวรรณกรรมไทยอย่างเห็นคุณค่า และน ามา
ประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง 
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ช่ือรายวิชาละหน่วยกิต 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 

รายวิชาพื้นฐาน 
1. ท21101ภาษาไทย 1 (การฟัง ดู อ่านและพูด)        3 คาบ/สัปดาห์/ภาคเรียน 1.5 หน่วยกิต 

THA21101 Thai Language 1 
2. ท21102 ภาษาไทย 2 (การเขียน)                       3 คาบ/สัปดาห์/ภาคเรียน 1.5 หน่วยกิต 

THA21102 Thai Language 2 
3. ท22101 ภาษาไทย 3 (หลักการใช้ภาษาไทย 1)   3 คาบ/สัปดาห์/ภาคเรียน 1.5 หน่วยกิต 

THA22101 Thai Language 3   
4. ท22102 ภาษาไทย 4 (วรรณคดีวิจักษ์)               3 คาบ/สัปดาห์/ภาคเรียน 1.5 หน่วยกิต 

THA22102 Thai Language 4 
5. ท23101 ภาษาไทย 5 (หลักภาษาไทย 2)       3 คาบ/สัปดาห์/ภาคเรียน 1.5 หน่วยกิต 

THA23101 Thai Language 5 
6. ท23102 ภาษาไทย 6 (วรรณคดีกับชีวิต)        3 คาบ/สัปดาห์/ภาคเรียน 1.5 หน่วยกิต 

THA23102 Thai Language 6 
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รายวิชา ท21101 ภาษาไทย 1 (การฟัง ดู อ่านและพูด) 
3 คาบ /สัปดาห์/ภาคเรียน                                                                      1.5 หน่วยกิต 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ค าอธิบายรายวิชา 

ศึกษาร้อยกรองจากวรรณกรรมเรื่องกาพย์พระไชยสุริยา  นิทานค ากลอนเรื่องพระอภัยมณี ตอน 
พระอภัยมณีหนีนางผีเส้ือและวรรณกรรมร้อยแก้วจากส่ือต่าง ๆ การใช้วิจารณญาณในการเลือกอ่านหนังสือ การพูด                
ในโอกาสต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสม  โดยใช้กระบวนการทางภาษาและกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 

เพื่ออ่านออกเสียงบทร้อยแก้วและร้อยกรองได้ถูกต้อง เข้าใจความหมายโดยตรงและโดยนัย จับใจความ
ส าคัญและรายละเอียดของส่ิงท่ีอ่าน มีวิจารณญาณในการเลือกอ่าน พูดแสดงความคิดเห็น โต้แย้งเกี่ยวกับเรื่อง 
ท่ีอ่านวิเคราะห์วิจารณ์อย่างมีเหตุผล ล าดับความอย่างมีข้ันตอน ประเมินส่ิงท่ีได้จากการฟัง  ดูและอ่าน แล้วน าไป
ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน พูดรายงานเรื่องหรือประเด็นท่ีได้จากการอ่าน พูดในโอกาสต่าง ๆ   ตรงตามวัตถุประสงค์ 
พูดโน้มน้าวอย่างมีเหตุผลน่าเช่ือถือและมีมารยาทในการฟัง ดู พูด  

ตัวชี้วัด 
1. อ่านออกเสียงร้อยแก้ว ได้เหมาะสมกับเนื้อความ 
2. อ่านออกเสียงร้อยกรอง  ได้ถูกต้องตามฉันทลักษณ์ 
3. พูดหรือเขียนแปลความ ถอดความ ตีความ  ขยายความจากวรรณคดีหรือวรรณกรรมท่ีอ่านหรือฟังได้ 
4. จับใจความส าคัญจากวรรณคดีหรือวรรณกรรมท่ีอ่านหรือฟังได้ถูกต้องแล้วน าเสนอด้วยการพูดหรือเขียน 
5. พูดอภิปรายแสดงความรู้  ความคิดจากการฟัง  ดู  อ่าน ได้อย่างสร้างสรรค์ 
6. พูดหรือเขียนแนะน าตัว  สถานท่ี  และบรรยายประสบการณ์ได้   
7. พูดในโอกาสต่าง ๆ ได้ตรงตามวัตถุประสงค์ 
8. ฟัง ดู อ่าน และ ศึกษาค้นคว้าแล้วน ามาพูดรายงานได้ 
9. พูดโน้มน้าวใจในรูปแบบต่าง ๆ ได้  
10. บอกเหตุผลท่ีเลือกหรือไม่เลือกอ่านงานเขียนเรื่องต่าง ๆ ได้ 
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รายวิชา ท21102   ภาษาไทย 2 (การเขียน) 

3 คาบ/สัปดาห์/ภาคเรียน                                                                                  1.5 หน่วยกิต 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ค าอธิบายรายวิชา 

ศึกษาวรรณคดีเรื่องราชาธิราชและบทความจากส่ือต่าง ๆ ท่ีหลากหลาย  ฝึกการเขียนคัดลายมือตัว
บรรจงครึ่งบรรทัด  เขียนบรรยาย  เขียนพรรณนา  เขียนเรียงความ  เขียนย่อความ  เขียนแสดงความคิดเห็น 
เขียนวิเคราะห์วิจารณ์  เขียนโต้แย้ง  เขียนจดหมายส่วนตัว  จดหมายกิจธุระ เขียนชีวประวัติหรืออัตชีวประวัติ 
กรอกแบบสมัครงาน  เขียนรายงานการศึกษาค้นคว้าโครงงาน  โดยใช้กระบวนการทางภาษาและกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร์ 

เพื่อให้เกิดทักษะในการเขียนส่ือสารด้วยลายมือท่ีอ่านง่ายชัดเจน  ใช้ถ้อยค าได้ถูกต้องเหมาะสมตาม
ระดับภาษา เขียนข้อความในโอกาสต่าง ๆ เขียนชีวประวัติ อัตชีวประวัติและประสบการณ์ต่าง ๆ เขียนย่อความ
จดหมายส่วนตัว จดหมายกิจธุระ แบบกรอกสมัครงาน เขียนวิเคราะห์วิจารณ์และแสดงความรู้ความคิดหรือ
โต้แย้งอย่างมีเหตุผล เขียนรายงานจากการศึกษาค้นคว้าและเขียนโครงงานแล้วน าความรู้ท่ีได้รับไปประยุกต์ใช้
ในชีวิตจริง 

ตัวชี้วัด 

1. เขียนคัดลายมือตัวบรรจงครึ่งบรรทัดได้   
2.  เขียนบรรยายประสบการณ์โดยระบุสาระส าคัญและรายละเอียดสนับสนุนได้ 
3. เขียนบรรยายเชิงพรรณนาโดยใช้ถ้อยค าถูกต้องเหมาะสมและสละสลวยได้  
4. เขียนเรียงความได้ 
5. เขียนย่อความและเล่าเรื่องย่อจากเรื่องท่ีฟังและดูได้ 
6. เขียนแสดงความคิดเห็นและพูดแสดงความคิดเห็นอย่างสร้างสรรค์เกี่ยวกับสาระจากส่ือท่ีได้รับได้  
7. เขียนจดหมายส่วนตัว  จดหมายกิจธุระโดยใช้ถ้อยค าได้ถูกต้องตามระดับภาษาได้ 
8. เขียนรายงานการศึกษาค้นคว้า  โครงงานแล้วพูดรายงานเรื่องหรือประเด็นท่ีศึกษาได้   
9. เขียนวิเคราะห์วิจารณ์  แสดงความรู้  แสดงความคิดเห็นหรือโต้แย้งในเรื่องท่ีอ่านหรือฟังอย่างมีเหตุผล  

โดยส่งงานทางอินเทอร์เน็ตได้ 
10. เขียนชีวประวัติหรืออัตชีวประวัติ  โดยเล่าเหตุการณ์  ข้อคิดเห็นและทัศนคติในเรื่องต่าง ๆ ได้และมี

มารยาทในการเขียน 
11. กรอกแบบสมัครงานพร้อมเขียนบรรยายเกี่ยวกับความรู้ และทักษะของตนเองท่ีเหมาะกับงานได้ 
12. ใช้เลขไทยในการเขียนงานภาษาไทยทุกครั้ง 
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รายวิชา ท22101 ภาษาไทย 3 (หลักการใช้ภาษาไทย) 

3 คาบ/สัปดาห์/ภาคเรียน                                                                                  1.5 หน่วยกิต 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ค าอธิบายรายวิชา 

ศึกษาลักษณะของเสียงในภาษาไทย ชนิดและหน้าท่ีของค าการสร้างค าประสม ค าซ้ า ค าซ้ าท่ีเป็น
ส านวน ค าซ้อน ค าพ้องในภาษาไทย ความแตกต่างของภาษาพูด และภาษาเขียน แต่งบทร้อยกรองประเภท
กลอนสุภาพ กาพย์ยานี ๑๑ และโคลงสี่สุภาพ ส านวนที่เป็นค าพังเพยและสุภาษิตโครงสร้างประโยค
สามัญประโยครวม และประโยคซ้อน  ระดับภาษา  ค าราชาศัพท์  ค าภาษาต่างประเทศท่ีใช้ในภาษาไทย  โดย
ใช้กระบวนการทางภาษาและกระบวนการทางวิทยาศาสตร์  เพื่อให้เกิดความเข้าใจธรรมชาติของภาษา  ลักษณะ
ของเสียงในภาษาไทย  การสร้างค า  ชนิดและหน้าท่ีของค าในประโยค  โครงสร้างประโยคสามัญ  ประโยครวม  
ประโยคซ้อน  ความแตกต่างของภาษาพูดและภาษาเขียน  ส านวนท่ีเป็นพังเพยและสุภาษิต   ระดับภาษา  
ระดับพิธีการ  ระดับทางการระดับกึ่ งทางการ  ระดับไม่ เป็นทางการและระดับกันเอง  ค าราชาศัพท์                              
ค าภาษาต่างประเทศท่ีใช้ในภาษาไทย  สามารถแต่งบทร้อยกรองประเภทกลอนสุภาพ   กาพย์ยานี ๑๑  และโคลง
ส่ีสุภาพ 

ตัวชี้วัด 

1. บอกลักษณะของเสียงในภาษาไทยจากวรรณคดีเรื่อง ศิลาจารึกหลักท่ี 1 และจากบทความท่ีก าหนดได้ 
2. บอกและยกตัวอย่างชนิดและหน้าท่ีของค าได้ 
3. บอกหลักการสร้างค าประสม ค าซ้ า  ค าซ้ าท่ีเป็นส านวน  ค าซ้อน  ค าพ้องในภาษาไทยได้   
4. จ าแนกความแตกต่างของภาษาพูดและภาษาเขียนได้   
5. แต่งบทร้อยกรอง ประเภทกลอนสุภาพ  กาพย์ยานี ๑๑  และโคลงส่ีสุภาพได้  
6. จ าแนกและใช้ส านวนท่ีเป็นค าพังเพยและสุภาษิตได้   
7. บอกความหมายของส านวนและสุภาษิตจากวรรณคดีเรื่องสุภาษิตพระร่วงได้   
8. อธิบายโครงสร้างประโยคสามัญ  ประโยครวมและประโยคซ้อนได้      
9. บอกความส าคัญของการใช้ภาษาได้ถูกต้องตามระดับของภาษาและน าไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้ถูกต้อง

เหมาะสม  
10. บอกความส าคัญของค าราชาศัพท์และใช้ได้ถูกต้อง     
11. จ าแนกค าภาษาต่างประเทศท่ีใช้ในภาษาไทยได้   
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รายวิชา ท22102 ภาษาไทย 4 (วรรณคดีวิจักษ์) 
3 คาบ/สัปดาห์/ภาคเรียน                                                                              1.5 หน่วยกิต 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ค าอธิบายรายวิชา 

ศึกษาสมบัติวรรณคดีของไทย  วรรณคดีและวรรณกรรม เรื่อง กาพย์เห่ชมเครื่องคาวหวานนิราศภูเขา
ทอง  โคลงโลกนิติ  โคลงภาพพระราชพงศาวดาร  บทเสภาสามัคคีเสวก ตอน วิศวกรรมาและสามัคคีเสวก   
บทละครเรื่อง รามเกียรต์ิ ตอนนารายณ์ปราบนนทก  กาพย์ห่อโคลงประพาสธารทองแดง  โคลงสุภาษิตพระราช
นิพนธ์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ศาสนา ประเพณี พิธีกรรม สุภาษิตค าสอน เหตุการณ์
ประวัติศาสตร์ บันเทิงคดี บันทึกการเดินทาง  โดยใช้กระบวนการทางภาษาและกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 

เพื่อสรุปเนื้อหาวรรณคดีและวรรณกรรมท่ีอ่าน วิเคราะห์การใช้ส านวนภาษา ตัวละครส าคัญ   
วิถีชีวิตไทย คุณค่าท่ีได้รับจากวรรณคดีวรรณกรรมและบทอาขยาน พร้อมท้ังสรุปความรู้ข้อคิด  เพื่อน าไป
ประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง 

ตัวชี้วัด 

1. สรุปเนื้อหาวรรณคดีและวรรณกรรมท่ีอ่านได้ 
2. วิเคราะห์วิจารณ์วรรณคดีวรรณกรรม  และวรรณกรรมท้องถิ่นที่อ่าน  พร้อมยกเหตุผลประกอบได้ 
3. บอกคุณค่าของวรรณคดีและวรรณกรรมท่ีอ่านได้ 
4. สรุปความรู้และข้อคิดจากการอ่านเพื่อน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตจริงได้ 
5. ท่องจ าและบอกคุณค่าบทอาขยานตามท่ีก าหนดและบทร้อยกรองท่ีมีคุณค่าตามความสนใจได้ 
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รายวิชา ท23101 ภาษาไทย 5 (พัฒนาหลักการใช้ภาษาไทย) 
3 คาบ/สัปดาห์/ภาคเรียน                                                                                  1.5 หน่วยกิต 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ค าอธิบายรายวิชา 

ศึกษาลักษณะของค าบาลี สันสกฤต เขมรและภาษาอื่นๆ ท่ีใช้ในภาษาไทย การสร้างค าสมาส  
โครงสร้างประโยคซับซ้อน ค าทับศัพท์และศัพท์บัญญัติ ค าศัพท์ทางวิชาการและวิชาชีพ ฝึกพูดสุนทรพจน์ ฝึก
แต่งบทร้อยกรองประเภทโคลงส่ีสุภาพ  โดยใช้กระบวนการทางภาษาและกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 

เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจ  ลักษณะของค าบาลี  สันสกฤต  เขมรและภาษาอื่น ๆ ท่ีใช้ในภาษาไทย
บอกโครงสร้างประโยคซับซ้อน  ค าทับศัพท์และศัพท์บัญญัติ  ค าศัพท์ทางวิชาการและวิชาชีพ  ช่ืนชมและ
อนุรักษ์การใช้ภาษาไทย  พูดสุนทรพจน์  แต่งบทร้อยกรองประเภทโคลงส่ีสุภาพ  

ตัวชี้วัด 

1. บอกลักษณะของค าบาลี  สันสกฤต  เขมรและภาษาอื่น ๆ ท่ีใช้ในภาษาไทยได้ 
2. บอกการสร้างค าสมาสและยกตัวอย่างได้    
3. บอกโครงสร้างและสร้างประโยคซับซ้อนได้ 
4. บอกลักษณะและยกตัวอย่างค าทับศัพท์  ศัพท์บัญญัติ  ค าศัพท์ทางวิชาการและวิชาชีพได้ 
5. พูดสุนทรพจน์ในหัวข้อท่ีก าหนดหรือสนใจได้ 
6. แต่งบทร้อยกรองประเภทโคลงส่ีสุภาพได้ 
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รายวิชา ท23102 ภาษาไทย 6 (วรรณคดีกับชีวิต) 
3 คาบ/สัปดาห์/ภาคเรียน                                                                                   1.5 หน่วยกิต 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ค าอธิบายรายวิชา 

ศึกษาสมบัติวรรณคดีของไทย  วรรณคดีวรรณกรรม  เรื่อง กลอนดอกสร้อยร าพึงในป่าช้า  พระบรม
ราโชวาทอิศรญาณภาษิต บทพากย์เอราวัณ บทละคร เรื่องเห็นแก่ลูกและนิทานพื้นบ้านเกี่ยวกับศาสนา 
ประเพณี พิธีกรรม สุภาษิตค าสอน เหตุการณ์ในประวัติศาสตร์  โดยใช้กระบวนการทางภาษาและกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร์ 

เพื่อสรุปเนื้อหาวรรณคดีและวรรณกรรมท่ีอ่าน วิเคราะห์ตัวละครส าคัญ วิถีชีวิตไทย  และคุณค่าท่ีได้รับ
จากวรรณคดีวรรณกรรมและบทอาขยาน พร้อมท้ังสรุปความรู้ข้อคิดเพื่อน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง 

 
ตัวชี้วัด 

1. สรุปเนื้อหาวรรณคดีวรรณกรรมและวรรณกรรมท้องถิ่นในระดับท่ียากยิ่งขึ้นได้ 
2. วิเคราะห์วิถีไทยและคุณค่าจากวรรณคดีและวรรณกรรม  พร้อมยกเหตุผลประกอบได้ 
3. สรุปความรู้และข้อคิดจากการอ่านเพื่อประยุกต์ใช้ในชีวิตจริงได้ 
4. ท่องจ าและบอกคุณค่าบทอาขยานตามท่ีก าหนดหรือบทร้อยกรองท่ีมีคุณค่าตามความสนใจและน าไปใช้

อ้างอิงได้ 
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มาตราฐานการเรียนรู ้

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
 

1. เข้าใจถึงความหลากหลายของการแสดงจ านวนและการใช้จ านวนในชีวิตจริง 
2. เข้าใจถึงผลท่ีเกิดขึ้นจากการด าเนินการของจ านวนและความสัมพันธ์ระหว่างการด าเนินการต่างๆ               

และสามารถใช้การด าเนินการในการแก้ปัญหา 
3. ใช้การประมาณค่าในการค านวณและแก้ปัญหา 
4. เข้าใจระบบจ านวนและน าสมบัติเกี่ยวกับจ านวนไปใช้ 
5. เข้าใจพื้นฐานเกี่ยวกับการวัด  วัดและคาดคะเนขนาดของส่ิงท่ีต้องการวัด 
6. แก้ปัญหาเกี่ยวกับการวัด 
7. อธิบายและวิเคราะห์รูปเรขาคณิตสองมิติและสามมิติ 
8. ใช้การนึกภาพ (visualization) ใช้เหตุผลเกี่ยวกับปริภูมิ (spatial reasoning)  และใช้แบบจ าลองทาง

เรขาคณิต (geometric  model) ในการแก้ปัญหา 
9. เข้าใจและวิเคราะห์แบบรูป (pattern) ความสัมพันธ์ และฟังก์ชัน 
10. ใช้นิพจน์  สมการ  อสมการ  กราฟ  และตัวแบบเชิงคณิตศาสตร์ (mathematical model) อื่น ๆ 

แทนสถานการณ์ต่าง ๆ ตลอดจนแปลความหมายและน าไปใช้แก้ปัญหา 
11. เข้าใจและใช้วิธีการทางสถิติในการวิเคราะห์ข้อมูล 
12. ใช้วิธีการทางสถิติและความรู้เกี่ยวกับความน่าจะเป็นในการคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผล 
13. ใช้ความรู้เกี่ยวกับสถิติและความน่าจะเป็นช่วยในการตัดสินใจและแก้ปัญหา 
14. มีความสามารถในการแก้ปัญหา  การให้เหตุผล  การส่ือสาร  การส่ือความหมายทางคณิตศาสตร์และ

การน าเสนอ  การเช่ือมโยงความรู้ต่าง ๆ ทางคณิตศาสตร์และเช่ือมโยงคณิตศาสตร์กับศาสตร์อื่น ๆ  
และมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 
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ช่ือรายวิชาและหน่วยกิต 

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
 
รายวิชาพื้นฐาน 

1. ค 21101 คณิตศาสตร์พื้นฐาน 1    3 คาบ/สัปดาห์/ภาคเรียน   1.5 หน่วยกิต 
MATH 20101 Fundamental Mathematics 1 

2. ค 21102 คณิตศาสตร์พื้นฐาน 2   3 คาบ/สัปดาห์/ภาคเรียน   1.5 หน่วยกิต 
 MATH 20102 Fundamental Mathematics 2 

3. ค 22101 คณิตศาสตร์พื้นฐาน 3   3 คาบ/สัปดาห์/ภาคเรียน   1.5 หน่วยกิต 
 MATH 22101 Fundamental Mathematics 3 

4. ค 22102 คณิตศาสตร์พื้นฐาน 4   3 คาบ/สัปดาห์/ภาคเรียน   1.5 หน่วยกิต 
 MATH 22102 Fundamental Mathematics 4 

5. ค 23101 คณิตศาสตร์พื้นฐาน 5   3 คาบ/สัปดาห์/ภาคเรียน   1.5 หน่วยกิต 
 MATH 23101 Fundamental Mathematics 5 

6. ค 23102 คณิตศาสตร์พื้นฐาน 6   3 คาบ/สัปดาห์/ภาคเรียน   1.5 หน่วยกิต 
 MATH 23102 Fundamental Mathematics 6 
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รายวิชา ค21101 คณิตศาสตร์พ้ืนฐาน 1 

3 คาบ/สัปดาห์/ภาคเรียน  1.5 หนวยกิต 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ค าอธิบายรายวิชา 

ศึกษา  ฝึกทักษะ/กระบวนการในสาระต่อไปนี้ 
สมบัติของจ านวนนับ การแยกตัวประกอบ การหา ห.ร.ม.ของจ านวนนับ การหา ค.ร.น.ของจ านวนนับ  

การหา ห.ร.ม. แบบยุคลิค การแก้ปัญหาโดยใช้ ห.ร.ม. และ ค.ร.น. 
ระบบจ านวนเต็ม จ านวนเต็มบวก จ านวนเต็มลบ และศูนย์ การเปรียบเทียบจ านวนเต็มการบวก ลบ 

คูณ และหารจ านวนเต็ม สมบัติของจ านวนเต็มและการน าไปใช้ 
เลขยกก าลัง ความหมายของเลขยกก าลัง การคูณและหารเลขยกก าลังท่ีฐานเดียวกันและเลขช้ีก าลัง  

เป็นจ านวนเต็ม การเขียนแสดงจ านวนในรูปสัญกรณ์วิทยาศาสตร์ 
การสร้างทาง เรขาคณิต จุด เส้นตรง ส่วนของเส้นตรง รัง สี มุม  และสร้างมุมขนาด ต่าง ๆ   

การสร้างรูปเรขาคณิตโดยใช้วงเวียนและสันตรง  การสร้างรูปเรขาคณิตอย่างง่ายโดยใช้การสร้างพื้นฐาน    
การสร้างรูปสามเหล่ียมและรูปส่ีเหล่ียมด้านขนาน   

โดยจัดประสบการณ์หรือสร้างสถานการณ์ในชีวิตประจ าวันท่ีใกล้ตัวให้ผู้เรียนได้ศึกษาค้นคว้า  โดยใช้
ทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ การใช้ค าถาม การอธิบายและแสดงเหตุผล การค้นพบ  อุปนัย-นิรนัย  
การศึกษาค้นคว้า การสืบเสาะหาความรู้ การส ารวจ การตรวจสอบ การปฏิบัติจริงโดยอิงมาตรฐานการเรียนรู้  
มุ่งเน้นส่งเสริมความสามารถในการคิด การแก้ปัญหาและการส่ือสาร และคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์  
 เพื่อพัฒนาให้ผู้เรียนเกิดความรู้  ความเข้าใจ  มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ปัญหาหรือสถานการณ์
ต่าง ๆ  ได้อย่างถี่ถ้วนรอบคอบและใช้วิธีการท่ีหลากหลายแก้ปัญหาในสถานการณ์ต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสม มี
ความคิดสร้างสรรค์ สามารถตัดสินใจ เห็นคุณค่าของการน าความรู้ ไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจ าวันและเป็น
เครื่องมือในการศึกษาทางด้านคณิตศาสตร์และศาสตร์อื่น  ๆ  สามารถให้เหตุผล ส่ือสาร น าเสนอส่ิงท่ีเรียนรู้ 
เช่ือมโยงความรู้ต่าง ๆ  มีเจตคติท่ีดีต่อคณิตศาสตร์ มีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมท่ีเหมาะสมมีจิตสาธารณะ 
สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข 
 การวัดและประเมินผล  ใช้วิธีการท่ีหลากหลายตามสภาพความเป็นจริงให้สอดคล้องกับเนื้อหาและ
ทักษะท่ีต้องการวัด 

ตัวชี้วัด 
1. การหา ห.ร.ม.  ค.ร.น.ของจ านวนท่ีก าหนดให้และน าไปใช้แก้ปัญหา 
2. ระบ ุหรือยกต ัวอย่าง และเปร ียบเทียบ จำนวนเต ็มบวก  จำนวนเต ็มลบ  ศูนย์  เศษส ่วน และทศนิยม 
3. บวก ลบ ค ูณ หารจ านวนเต็ม  และน าไปใช้แก้ปัญหา  ตระหนัก ถึงความสมเหตุสมผลของค าตอบ  

อธิบายผลท่ีเกิดขึ้นจากการบวก การลบ การคูณ  การหาร  และบอก ความสัมพันธ์ของการบวกกับ
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การลบ  การคูณกับ การหารของจ านวนเต็ม 

4. นำความรู้และสมบัติเกี่ยวกับจ านวนเต็มไปใช้ในการแก้ปัญหา 
5. เข้าใจเกี่ยวกับ เลขยกก าลังท่ีมีเลขช้ีก าลังเป็นจ านวนเต็มบวก และเข ียนแสดง จำนวนให ้อยู่ในรูปสัญ

กรณ์ทางวิทยาศาสตร์ (scientific notation) 

6. อธ ิบายผลท่ีเกิดขึ้นจากการยกก าลังของจ านวนเต็ม เศษส่วน และทศนิยม 
7. คูณและหาร เลขยกกำลังท่ีมีฐานเดียวกัน และเลขช้ีก าลัง  เป็นจ านวนเต็มบวก 
8. สร้างและบอกขัน้ตอนการสร้างพื้นฐานทางเรขาคณิต 

9. สร้างรูปเรขาคณิตสองมิติ  โดยใช้การสร้างพื้นฐานทางเรขาคณิตและบอกขั้นตอนการสร้างโดยไม่เน้น
การพิสูจน์ 

10. ส ืบเสาะ สังเกต  และคาดการณ์ เกี่ยวกับสมบัติทางเรขาคณิต 
11. ใช้วิธีการท่ีหลากหลายแก้ปัญหา 
12. ใช้ความรู้ ทักษะและกระบวนการทาง คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยีในการแก้ปัญหาในสถานการณ์ต่าง 

ๆ ได้อย่างเหมาะสม 
13. ให้เหตุผลประกอบการตัดสินใจ และสรุปผลได้อย่างเหมาะสม 
14. ใช้ภาษาและสัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ในการส่ือสาร การส่ือความหมาย  และการน าเสนอได้อย่าง

ถูกต้อง และชัดเจน 
15. เช่ือมโยงความรู้ต่าง ๆ ในคณิตศาสตร์ และน าความรู้ หลักการ กระบวนการทางคณิตศาสตร์ไป

เช่ือมโยงกับศาสตร์อื่น ๆ   
16. มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 
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รายวิชา ค21102 คณิตศาสตร์พ้ืนฐาน 2 

3 คาบ/สัปดาห์/ภาคเรียน  1.5 หนวยกิต 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ค าอธิบายรายวิชา 

ศึกษา  ฝึกทักษะ/กระบวนการในสาระต่อไปนี้ 
ทศนิยมและเศษส่วน ทศนิยมและการเปรียบเทียบทศนิยม การบวกและการลบทศนิยม การคูณ และ

การหารทศนิยม เศษส่วนและการเปรียบเทียบเศษส่วน การบวกและการลบเศษส่วน การคูณและการหาร
เศษส่วน ความสัมพันธ์ระหว่างทศนิยมและเศษส่วน โจทย์ปัญหาหรือสถานการณ์เกี่ยวกับเศษส่วนและทศนิยม  

การประมาณค่า ค่าประมาณ การปัดเศษ การประมาณค่าในสถานการณ์ต่าง ๆ  การแก้โจทย์ปัญหา
โดยใช้การประมาณค่า 

คู่อันดับและกราฟ คู่อันดับ กราฟ การน าไปใช้  
สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว แบบรูปและความสัมพันธ์ ค าตอบของสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว การแก้

สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวโดยใช้สมบัติของการเท่ากัน โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว  
 ความสัมพันธ์ระหว่างรูปเรขาคณิตสองมิติและสามมิติ ภาพของรูปเรขาคณิตสองมิติท่ีเกิดจาก การคล่ี

รูปเรขาคณิตสามมิติ หน้าตัดของรูปเรขาคณิตสามมิติ ภาพที่ได้จากการทองทางด้านหน้า (front view) ด้านข้าง 
(side view) และด้านบน (top view) ของรูปเรขาคณิตสามมิติ รูปเรขาคณิตท่ีประกอบข้ึนจากลูกบาศก์ 

โดยจัดประสบการณ์หรือสร้างสถานการณ์ในชีวิตประจ าวันท่ีใกล้ตัวให้ผู้เรียนได้ศึกษาค้นคว้าโดยใช้
ทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ การใช้ค าถาม การอธิบายและแสดงเหตุผล การค้นพบ อุปนัย-นิรนัย
การศึกษาค้นคว้า การสืบเสาะหาความรู้ การส ารวจ การตรวจสอบ การปฏิบัติจริงโดย อิงมาตรฐานการเรี ยนรู้  
มุ่งเน้นส่งเสริมความสามารถในการคิด  การแก้ปัญหาและการส่ือสาร และคุณลักษณะ ท่ีพึงประสงค์ ใช้การ
วัดผลประเมินผลตามสภาพจริงท่ีหลากหลาย  ให้ครอบคลุมท้ังด้านความรู้และทักษะกระบวนการ เพื่อพัฒนาให้
ผู้เรียนเกิดความรู้  ความเข้าใจ  มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ปัญหาหรือสถานการณ์ต่างๆ ได้อย่างถี่ถ้วน
รอบคอบและใช้วิธีการท่ีหลากหลายแก้ปัญหาในสถานการณ์ต่างๆได้ อย่างเหมาะสม มีความคิดสร้างสรรค์ 
สามารถตัดสินใจ เห็นคุณค่าของการน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ ในชีวิตประจ าวัน และเป็นเครื่องมือในการศึกษา
ทางด้านคณิตศาสตร์และศาสตร์อื่น ๆ  สามารถให้เหตุผล ส่ือสาร น าเสนอส่ิงท่ีเรียนรู้เช่ือมโยงความรู้ต่าง ๆ  มี
เจตคติท่ีดีต่อคณิตศาสตร์ มีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมท่ีเหมาะสม มีจิตสาธารณะ สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่น
ได้อย่างมีความสุข 
 การวัดและประเมินผล  ใช้วิธีการท่ีหลากหลายตามสภาพความเป็นจริงให้สอดคล้องกับเนื้อหาและ
ทักษะท่ีต้องการวัด 
 
ตัวชี้วัด 
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1. การเขียนเศษส่วนด้วยทศนิยมและการเขียนทศนิยมซ้ าเป็นเศษส่วน 
2. บวก ลบ คูณ หาร เศษส่วนและทศนิยมและน าไปใช้แก้ปัญหา  ตระหนักถึงความสมเหตุสมผลของ

ค าตอบอธิบายผลท่ีเกิดขึ้นจากการบวก การลบ การคูณ การหาร และบอกความสัมพันธ์ของการบวก 
การลบ การคูณ การหารของเศษส่วนและทศนิยม 

3. ใช้การประมาณค่าในสถานการณ์ต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสม รวมถึงใช้ในการพิจารณาความสมเหตุสมผล  
ของค าตอบท่ีได้จากการค านวณ 

4. เขียนกราฟบนระนาบในระบบพิกัดฉาก  แสดงความเกี่ยวข้องของปริมาณสองชุดท่ีก าหนดให้ 
5. อ่านและแปลความหมายของกราฟบนระนาบในระบบพิกัดฉากท่ีก าหนดให้ 
6. วิเคราะห์และอธิบายความสัมพันธ์ของแบบรูปท่ีก าหนดให้ 
7. แก้สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวอย่างง่าย 
8. เขียนสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวจากสถานการณ์หรือปัญหาอย่างง่าย 
9. แก้โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวอย่างง่ายพร้อมท้ังตระหนักถึงความสมเหตุสมผลของ

ค าตอบ 
10. แก้โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวพร้อมท้ังตระหนักถึงความสมเหตุสมผลของค าตอบ 
11. อธิบายลักษณะของรูปเรขาคณิตสามมิติจากภาพท่ีก าหนดให้ 
12. ระบุภาพสองมิติท่ีได้จากการมองด้านหน้า (front view) ด้านข้าง (side view) หรือด้านบน (top 

view) ของรูปเรขาคณิตสามมิติท่ีก าหนดให้ 
13. วาดหรือประดิษฐ์รูปเรขาคณิตสามมิติท่ีประกอบขึ้นจากลูกบาศก์เมื่อก าหนดภาพสองมิติท่ีได้จากการ

มองด้านหน้า ด้านข้าง และด้านบนให้ 
14. ใช้วิธีการท่ีหลากหลายแก้ปัญหา 
15. ใช้ความรู้ ทักษะและกระบวนการทาง คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยีในการแก้ปัญหาในสถานการณ์ต่าง 

ๆ ได้อย่างเหมาะสม 
16. ให้เหตุผลประกอบการตัดสินใจ และสรุปผลได้อย่างเหมาะสม 
17. ใช้ภาษาและสัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ในการส่ือสาร การส่ือความหมาย  และการน าเสนอได้อย่าง

ถูกต้อง และชัดเจน 
18. เช่ือมโยงความรู้ต่าง ๆ ในคณิตศาสตร์ และน าความรู้ หลักการ กระบวนการทางคณิตศาสตร์ไป

เช่ือมโยงกับศาสตร์อื่น ๆ   
19. มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 
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รายวิชา ค22101 คณิตศาสตร์พ้ืนฐาน 3 

3 คาบ/สัปดาห์/ภาคเรียน  1.5 หนวยกิต 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ค าอธิบายรายวิชา 

 ศึกษา  ฝึกทักษะ/กระบวนการในสาระต่อไปนี้ 
 อัตราส่วนและร้อยละ อัตราส่วน อัตราส่วนท่ีเท่ากัน อัตราส่วนของจ านวนหลาย ๆ  จ านวน สัดส่วน 
ร้อยละ การประยุกต์ของอัตราส่วนและร้อยละ แผนภูมิรูปวงกลม  
 การวัด ความเป็นมาของการวัด  การวัดความยาว  การเปรียบเทียบหน่วยการวัดระบบต่างๆการ
คาดคะเนเกี่ยวกับการวัด การหาพื้นท่ีรูปเรขาคณิต (รูปสามเหล่ียมรูปส่ีเหล่ียม รูปวงกลม และรูปหลายเหล่ียม ) 
การหาปริมาตรและน้ าหนัก การวัดเวลา 
 ความรู้เบ้ืองต้นเกี่ยวกับจ านวนจริง จ านวนตรรกยะ เศษส่วนและทศนิยมซ้ า จ านวนอตรรกยะ  รากท่ี

สอง รากท่ีสาม การบวก การลบ การคูณ การหารจ านวนในรูป a  เมื่อ a   0  รากท่ี n  การหารากท่ีสอง

ของนิพจน์ท่ีอยู่ในรูป y2x   
 โดยใช้กระบวนการทางคณิตศาสตร์ การสืบเสาะหาความรู้ การส ารวจ การตรวจสอบ การสืบค้นข้อมูล
และการอภิปราย  การวัดผลประเมินผลตามสภาพจริงท่ีหลากหลาย ครอบคลุม ท้ังด้านความรู้  ทักษะ
กระบวนการแก้ปัญหา โดยอิงมาตรฐานการเรียนรู้ และคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ 

เพื่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ มีความสามารถในการคิด ความสามารถวิเคราะห์ปัญหาหรือสถานการณ์
ต่างๆ ได้อย่างเหมาะสม สร้างสรรค์ มีความสามารถในการตัดสินใจ เห็นคุณค่าของ การน าความรู้ไปใช้ประโยชน์
ในชีวิตประจ าวัน และเป็นเครื่องมือในการศึกษาทางด้านคณิตศาสตร์ และศาสตร์อื่น ๆ มีคุณธรรม จริยธรรม 
และค่านิยมท่ีเหมาะสม มีจิตสาธารณะ สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข 
 การวัดและประเมินผล ใช้วิธีการท่ีหลากหลายตามสภาพความเป็นจริงให้สอดคล้องกับเนื้อหาและ 
ทักษะท่ีต้องการวัด 

ตัวชี้วัด 
1. ใช้ความรู้เกี่ยวกับอัตราส่วน  สัดส่วน  และร้อยละในการแก้โจทย์ปัญหา   
2. อ่านและน าเสนอข้อมูลโดยใช้แผนภูมิรูปวงกลม 
3. เปรียบเทียบหน่วยความยาว  หน่วยพื้นท่ี  ในระบบเดียวกัน  และต่างระบบ  และเลือกใช้หน่วยการวัด

ได้อย่างเหมาะสม 
4. คาดคะเน เวลา  ระยะทาง  พื้นท่ี  ปริมาตรและน้ าหนักได้อย่างใกล้เคียง  และอธิบายวิธีการท่ีใช้ 
5. ใช้การคาดคะเนเกี่ยวกับการวัดในสถานการณ์ต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสม    
6. ใช้ความรู้เกี่ยวกับความยาวและพื้นท่ีแก้ปัญหาในสถานการณ์ต่าง ๆ 
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7. บอกความเกี่ยวข้องของจ านวนจริง  จ านวนตรรกยะ  และจ านวนอตรรกยะ 
8. จ าแนกจ านวนจริงท่ีก าหนดให้  และยกตัวอย่างจ านวนตรรกยะและจ านวนอตรรกยะ 
9. เขียนเศษส่วนในรูปทศนิยมและเขียนทศนิยมซ้ าในรูปเศษส่วน  
10. อธิบายและระบุรากท่ีสองและรากท่ีสามของจ านวนจริง 
11. หารากท่ีสองและรากท่ีสามของจ านวนเต็มโดยการแยกตัวประกอบและน าไปใช้ในการแก้ปัญหาพร้อม

ท้ังตระหนักถึงความสมเหตุสมผลของค าตอบ   
12. อธิบายผลท่ีเกิดขึ้นจากการหารากท่ีสอง รากท่ีสามของจ านวนเต็ม เศษส่วน และทศนิยม                       

บอกความสัมพันธ์ของการยกก าลังกับการหารากของจ านวนจริง 
13. หาค่าประมาณของรากท่ีสอง และรากท่ีสามของจ านวนจริง และน าไปใช้ในการแก้ปัญหา  พร้อมท้ัง

ตระหนักถึงความสมเหตุสมผลของค าตอบ 
14. ใช้วิธีการท่ีหลากหลายแก้ปัญหา 
15. ใช้ความรู้ ทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ และเทคโนโลยีในการแก้ปัญหาในสถานการณ์             

ต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสม 
16. ให้เหตุผลประกอบการตัดสินใจ  และสรุปผลได้อย่างเหมาะสม 
17. ใช้ภาษาและสัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ในการส่ือสาร การส่ือความหมาย  และการน าเสนอได้อย่าง

ถูกต้อง และชัดเจน 
18. เช่ือมโยงความรู้ต่าง ๆ ในคณิตศาสตร์  และน าความรู้  หลักการ  กระบวนการทางคณิตศาสตร์ไป

เช่ือมโยง กับศาสตร์อื่น ๆ 
19. มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 
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รายวิชา ค22102 คณิตศาสตร์พ้ืนฐาน 4 

3 คาบ/สัปดาห์/ภาคเรียน  1.5 หนวยกิต 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ค าอธิบายรายวิชา 

ศึกษา ฝึกทักษะ/กระบวนการในสาระต่อไปนี้ 
เส้นขนาน มุมแย้ง มุมภายใน และมุมภายนอก  
ความเท่ากันทุกประการของรูปเรขาคณิต ความเท่ากันทุกประการของรูปสามเหล่ียมท่ีมีความสัมพันธ์ 

แบบด้าน–มุม–ด้าน  แบบมุม–ด้าน–มุม  แบบมุม-มุม-ด้าน  แบบด้าน-ด้าน-ด้าน  แบบฉาก-ด้าน-ด้าน สมบัติ
ของสามเหล่ียมหน้าจ่ัว และการน าไปใช้ 
 การแปลงทางเรขาคณิต การเล่ือนขนาน การสะท้อน การหมุน  และการประยุกต์ของการแปลง  
 ทฤษฏีบทปีทาโกรัส  บทกลับทฤษฏีบทปีทาโกรัส และการน าไปใช้ 
 โดยใช้กระบวนการทางคณิตศาสตร์  การสืบเสาะหาความรู้ การส ารวจ การตรวจสอบ การสืบค้นข้อมูล 
และการอภิปราย 

เพื่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ มีความสามารถในการคิด ความสามารถวิเคราะห์ปัญหาหรือสถานการณ์
ต่าง ๆ  ได้อย่างเหมาะสม สร้างสรรค์  มีความสามารถในการตัดสินใจ  เห็นคุณค่าของการน าความรู้ ไปใช้
ประโยชน์ในชีวิตประจ าวัน และเป็นเครื่องมือในการศึกษาทางด้านคณิตศาสตร์ และศาสตร์อื่น ๆ มีคุณธรรม 
จริยธรรม และค่านิยมท่ีเหมาะสม มีจิตสาธารณะ สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข 
 การวัดและประเมินผล ใช้วิธีการท่ีหลากหลายตามสภาพความเป็นจริงให้สอดคล้องกับเนื้อหาและ 
ทักษะท่ีต้องการวัด 
 
ตัวชี้วัด 

1. ใช้สมบัติเกี่ยวกับความเท่ากันทุกประการของรูปสามเหล่ียมและสมบัติของเส้นขนานในการให้เหตุผล
และแก้ปัญหา 

2. เข้าใจเกี่ยวกับการแปลงทางเรขาคณิตในเรื่อง การเล่ือนขนาน  การสะท้อน และการหมุน และน าไปใช้ 
3. บอกภาพที่เกิดข้ึนจากการเล่ือนขนาน  การสะท้อนและการหมุนรูปต้นแบบ  และอธิบายวิธีการท่ีจะได้

ภาพที่ปรากฏเมื่อก าหนดรูปต้นแบบและภาพนั้นให ้
4. หาพิกัดของจุด และอธิบายลักษณะของรูปเรขาคณิตท่ีเกิดขึ้นจากการเล่ือนขนาน การสะท้อน และการ

หมุนบนระนาบในระบบพิกัดฉาก 
5. ใช้ทฤษฎีบทพีทาโกรัสและบทกลับในการให้เหตุผลและแก้ปัญหา 
6. ใช้วิธีการท่ีหลากหลายแก้ปัญหา 
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7. ใช้ความรู้  ทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ และเทคโนโลยีในการแก้ปัญหาในสถานการณ์    
ต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสม 

8. ให้เหตุผลประกอบการตัดสินใจ และสรุปผลได้อย่างเหมาะสม 
9. ใช้ภาษาและสัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ในการส่ือสาร การส่ือความหมาย และการน าเสนอ ได้อย่าง

ถูกต้อง และชัดเจน 
10. เช่ือมโยงความรู้ต่าง ๆ ในคณิตศาสตร์ และน าความรู้ หลักการ กระบวนการทางคณิตศาสตร์ไปเช่ือมโยง 

กับศาสตร์อื่น ๆ   
11. มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 
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รายวิชา ค23101 คณิตศาสตร์พ้ืนฐาน 5 

3 คาบ/สัปดาห์/ภาคเรียน  1.5 หนวยกิต 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ค าอธิบายรายวิชา 

 ศึกษา  ฝึกทักษะ/กระบวนการในสาระต่อไปนี้ 
พื้นท่ีผิวและปริมาตรของรูปเรขาคณิตสามมิติ การหาพื้นท่ีผิวและปริมาตรของรูปเรขาคณิตสามมิติ

ได้แก่ ปริซึม ทรงกระบอก พีระมิด กรวย ทรงกลม พีระมิดยอดตัด กรวยยอดตัด ความหนาแน่น และการ
แก้ปัญหาหรือสถานการณ์โดยใช้ความรู้เกี่ยวกับปริมาตรและพื้นท่ีผิว 

กราฟ กราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณท่ีมีความสัมพันธ์เชิงเส้น  กราฟของสมการเชิงเส้นสอง
ตัวแปร กราฟกับการน าไปใช้  

ระบบสมการเชิงเส้น ระบบสมการเชิงเส้นสองตัวแปร  การแก้ระบบสมการเชิงเส้นสองตัวแปรและ
กราฟ โจทย์สมการเชิงเส้นสองตัวแปร 

ความคล้าย รูปเรขาคณิตท่ีคล้ายกัน รูปสามเหล่ียมท่ีคล้ายกัน และการน าไปใช้ 
อัตราส่วนตรีโกณมิติ อตราส่วนตรีโกณมิติของค่าไซน์ โคไซน์ แทนเจนต์  บทกลับของมุมท่ีมีขนาดต้ังแต่  

0o - 360 o และการน าไปใช้ การหาพื้นท่ีของ sector secment 
 โดยใช้กระบวนการทางคณิตศาสตร์ การจัดประสบการณ์ หรือสร้างสถานการณ์ท่ีใกล้ตัวให้ผู้เรียนได้
ศึกษา ค้นคว้า ปฏิบัติจริง ทดลอง อภิปราย และสรุปผล 
 เพื่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ มีความสามารถในการคิด ความสามารถในการวิเคราะห์ปัญหา หรือ
สถานการณ์ต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสม สร้างสรรค์ มีความสามารถในการตัดสินใจ เห็นคุณค่าของการน าความรู้ไป
ใช้ประโยชน์ในชีวิตประจ าวัน และเป็นเครื่องมือในการศึกษาทางด้านคณิตศาสตร์และศาสตร์อื่น ๆ  มีคุณธรรม 
จริยธรรม และค่านิยมท่ีเหมาะสม มีจิตสาธารณะ สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข 
 การวัดและประเมินผล ใช้วิธีการท่ีหลากหลายตามสภาพความเป็นจริงให้สอดคล้องกับเนื้อหาและ
ทักษะท่ีต้องการวัด 
 

ตัวชี้วัด 
1. อธิบายลักษณะและสมบัติของปริซึม พีระมิด ทรงกระบอก กรวย และทรงกลม 
2. หาพื้นท่ีผิวของปริซึมและทรงกระบอก 
3. เปรียบเทียบหน่วยความจุ  หรือหน่วยปริมาตร ในระบบเดียวกันหรือต่างระบบและเลือกใช้หน่วยการ

วัดได้อย่างเหมาะสม 
4. หาปริมาตรของปริซึม ทรงกระบอก พีระมิด กรวย และทรงกลม 
5. ใช้ความรู้เกี่ยวกับพื้นท่ี  พื้นท่ีผิว  และปริมาตรในการแก้ปัญหาในสถานการณ์ต่าง ๆ   
6. ใช้การคาดคะเนเกี่ยวกับการวัดในสถานการณ์ต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสม 
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7. เขียนกราฟแสดงความเกี่ยวข้องระหว่างปริมาณสองชุดท่ีมีความสัมพันธ์เชิงเส้น 
8. เขียนกราฟของสมการเชิงเส้นสองตัวแปร 
9. อ่านและแปลความหมายกราฟของระบบสมการเชิงเส้นสองตัวแปรและกราฟอื่น ๆ 
10. แก้ระบบสมการเชิงเส้นสองตัวแปรและน าไปใช้แก้ปัญหาพร้อมท้ังตระหนักถึงความสมเหตุสมผลของ

ค าตอบ 
11. ใช้สมบัติของรูปสามเหล่ียมคล้ายในการให้เหตุผลและการแก้ปัญหา 
12. แก้ปัญหาเกี่ยวกับระยะทาง  ความสูง  โดยใช้อัตราส่วนตรีโกณมิติ 
13. ใช้วิธีการท่ีหลากหลายแก้ปัญหา 
14. ใช้ความรู้ทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์และเทคโนโลยีในการแก้ปัญหาในสถานการณ์ต่างๆได้

อย่างเหมาะสม 
15. ให้เหตุผลประกอบการตัดสินใจและสรุปผลได้อย่างเหมาะสม 
16. ใช้ภาษาและสัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ในการส่ือสาร  การส่ือความหมาย  และการน าเสนอได้อย่าง

ถูกต้องและชัดเจน 
17. เช่ือมโยงความรู้ต่างๆในคณิตศาสตร์และน าความรู้หลักการกระบวนการทางคณิตศาสตร์ไปเช่ือมโยงกับ

ศาสตร์อื่น ๆ 
18. มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 
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รายวิชา ค23102 คณิตศาสตร์พ้ืนฐาน 6 

3 คาบ/สัปดาห์/ภาคเรียน  1.5 หนวยกิต 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ค าอธิบายรายวิชา 

 ศึกษา ฝึกทักษะ/กระบวนการในสาระต่อไปนี้ 
อสมการ  อสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว ช่วงและเซตค าตอบของอสมการ การแก้อสมการเชิงเส้น ตัว

แปรเดียว โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับอสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว 
ความน่าจะเป็น  การทดลองสุ่มและเหตุการณ์  ความน่าจะเป็นของเหตุการณ์  ความน่าจะเป็นกับการ

ตัดสินใจ   
สถิติ ความหมายของสถิติ ข้อมูลและการน าเสนอข้อมูล ค่ากลางของข้อมูล การกระจายของข้อมูลเส้น

โค้งปกติ การใช้ความรู้เกี่ยวกับสถิติและความน่าจะเป็นประกอบการตัดสินใจ 
ทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์  กิจกรรมพัฒนาทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์   

 โดยใช้กระบวนการทางคณิตศาสตร์ การจัดประสบการณ์ หรือสร้างสถานการณ์ท่ีใกล้ตัวให้ผู้เรียนได้
ศึกษา ค้นคว้า ปฏิบัติจริง ทดลอง อภิปราย และสรุปผล วัดและประเมินผลตามสภาพจริง ด้วย วิธีการท่ี
หลากหลาย ครอบคลุมท้ังด้านความรู้ ทักษะกระบวนการแก้ปัญหา โดยอิงมาตรฐานการเรียนรู้และคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ 
 เพื่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ มีความสามารถในการคิด ความสามารถในการวิเคราะห์ปัญหาหรือ
สถานการณ์ต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสม สร้างสรรค์ มีความสามารถในการตัดสินใจ  เห็นคุณค่าของการน าความรู้
ไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจ าวัน  และเป็นเครื่องมือในการศึกษาทางด้านคณิตศาสตร์และศาสตร์อื่น  ๆ มี
คุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมท่ีเหมาะสม มีจิตสาธารณะ สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข 
 การวัดและประเมินผล ใช้วิธีการท่ีหลากหลายตามสภาพความเป็นจริงให้สอดคล้องกับเนื้อหาและ
ทักษะท่ีต้องการวัด 
 

ตัวชี้วัด 
1. ใช้ความรู้เกี่ยวกับอสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวในการแก้ปัญหา  พร้อมท้ังตระหนักถึงความสมเหตุสมผล

ของค าตอบ 
2. อธิบายได้ว่าเหตุการณ์ท่ีก าหนดให้เหตุการณ์ใดจะมีโอกาสเกิดขึ้นได้มากกว่ากัน 
3. อธิบายได้ว่าเหตุการณ์ท่ีก าหนดให้เหตุการณ์ใดจะเกิดขึ้นแน่นอน  เหตุการณ์ใดไม่เกิดขึ้นแน่นอน  และ

เหตุการณ์ใดมีโอกาสเกิดขึ้นได้มากกว่ากัน 
4. หาความน่าจะเป็นของเหตุการณ์จากการทดลองสุ่มท่ีผลแต่ละตัวมีโอกาสเกิดขึ้นเท่า ๆ กันและใช้

ความรู้เกี่ยวกับความน่าจะเป็นในการคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผล    
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5. ก าหนดประเด็น และเขียนข้อค าถามเกี่ยวกับปัญหาหรือสถานการณ์ต่าง ๆ  รวมท้ังก าหนดวิธีการศึกษา
และการเก็บรวบรวมข้อมูลท่ีเหมาะสม 

6. น าเสนอข้อมูลในรูปแบบท่ีเหมาะสม  
7. อ่าน แปลความหมาย  และวิเคราะห์ข้อมูลท่ีได้จากการน าเสนอ 
8. หาค่าเฉล่ียเลขคณิต มัธยฐาน และฐานนิยมของข้อมูลท่ีไม่ได้แจกแจงความถี่ และเลือกใช้ได้อย่าง

เหมาะสม 
9. ใช้ความรู้เกี่ยวกับสถิติและความน่าจะเป็นประกอบการตัดสินใจในสถานการณ์ต่าง  ๆ 
10. อภิปรายถึงความคลาดเคล่ือนท่ีอาจเกิดขึ้นได้จากการน าเสนอข้อมูลทางสถิติ   
11. ใช้วิธีการท่ีหลากหลายแก้ปัญหา 
12. ใช้ความรู้ทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์และเทคโนโลยีในการแก้ปัญหาในสถานการณ์  

ต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสม 
13. ให้เหตุผลประกอบการตัดสินใจและสรุปผลได้อย่างเหมาะสม 
14. ใช้ภาษาและสัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ในการส่ือสาร  การส่ือความหมาย  และการน าเสนอได้อย่าง

ถูกต้องและชัดเจน 
15. เช่ือมโยงความรู้ต่าง ๆ ในคณิตศาสตร์และน าความรู้หลักการกระบวนการทางคณิตศาสตร์ไปเช่ือมโยง

กับศาสตร์อื่น ๆ 
16. มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 
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มาตราฐานการเรียนรู ้

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาตร์ 
 

1. เข้าใจหน่วยพื้นฐานของส่ิงมีชีวิต ความสัมพันธ์ของโครงสร้าง และหน้าท่ีของระบบต่าง ๆ ของส่ิงมีชีวิต
ท่ีท างานสัมพันธ์กัน  มีกระบวนการสืบเสาะหาความรู้   ส่ือสารส่ิงท่ีเรียนรู้และน าความรู้ไปใช้ในการ
ด ารงชีวิตของตนเองและดูแลส่ิงมีชีวิต 

2. เข้าใจกระบวนการและความส าคัญของการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม  วิวัฒนาการของส่ิงมีชีวิต 
ความหลากหลายทางชีวภาพ  การใช้เทคโนโลยีชีวภาพท่ีมีผลกระทบต่อมนุษย์และส่ิงแวดล้อม มี
กระบวนการสืบเสาะหาความรู้และจิตวิทยาศาสตร์  ส่ือสารส่ิงท่ีเรียนรู้และน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ 

3. เข้าใจส่ิงแวดล้อมในท้องถิ่น  ความสัมพันธ์ระหว่างส่ิงแวดล้อมกับส่ิงมีชีวิต  ความสัมพันธ์ระหว่าง
ส่ิงมีชีวิตต่าง ๆ ในระบบนิเวศ  มีกระบวนการสืบเสาะหาความรู้และจิตวิทยาศาสตร์  ส่ือสารส่ิงท่ี
เรียนรู้และน าความรู้ไปใช้ประโยชน์  

4. เข้าใจความส าคัญของทรัพยากรธรรมชาติ  การใช้ทรัพยากรธรรมชาติในระดับท้องถิ่น  ประเทศและ
โลกน าความรู้ไปใช้ในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมในท้องถิ่นอย่างยั่งยืน 

5. เข้าใจสมบัติของสาร  ความสัมพันธ์ระหว่างสมบัติของสารกับโครงสร้างและแรงยึดเหนี่ยวระหว่าง
อนุภาค  มีกระบวนการสืบเสาะหาความรู้และจิตวิทยาศาสตร์  ส่ือสารส่ิงท่ีเรียนรู้ น าความรู้ไปใช้
ประโยชน์ 

6. เข้าใจหลักการและธรรมชาติของการเปล่ียนแปลงสถานะของสาร  การเกิดสารละลาย  การเกิดปฏิกิริยา มี
กระบวนการสืบเสาะหาความรู้และจิตวิทยาศาสตร์  ส่ือสารส่ิงท่ีเรียนรู้และน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ 

7. เข้าใจธรรมชาติของแรงแม่เหล็กไฟฟ้า  แรงโน้มถ่วงและแรงนิวเคลียร์  มีกระบวนการสืบเสาะหา
ความรู้  ส่ือสารส่ิงท่ีเรียนรู้และน าความรู้ไปใช้ประโยชน์อย่างถูกต้องและมีคุณธรรม    

8. เข้าใจลักษณะการเคล่ือนท่ีแบบต่าง ๆ ของวัตถุในธรรมชาติ  มีกระบวนการสืบเสาะหาความรู้และ
จิตวิทยาศาสตร์   ส่ือสารส่ิงท่ีเรียนรู้และน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ 

9. เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างพลังงานกับการด ารงชีวิต  การเปล่ียนรูปพลังงาน  ปฏิสัมพันธ์ระหว่างสาร
และพลังงาน  ผลของการใช้พลังงานต่อชีวิตและส่ิงแวดล้อม  มีกระบวนการสืบเสาะหาความรู้ ส่ือสาร
ส่ิงท่ีเรียนรู้และน าความรู้ไปใช้ประโยชน์  

10. เข้าใจกระบวนการต่าง ๆ ท่ีเกิดขึ้นบนผิวโลกและภายในโลก  ความสัมพันธ์ของกระบวนการต่าง ๆ ท่ีมีผล
ต่อการเปล่ียนแปลงภูมิอากาศ  ภูมิประเทศและสัณฐานของโลก  มีกระบวนการสืบเสาะหาความรู้และ
จิตวิทยาศาสตร์  ส่ือสารส่ิงท่ีเรียนรู้และน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ 

11. เข้าใจวิวัฒนาการของระบบสุริยะ  กาแล็กซีและเอกภพ  การปฏิสัมพันธ์ภายในระบบสุริยะและผลต่อ
ส่ิงมีชีวิตบนโลก  มีกระบวนการสืบเสาะหาความรู้และจิตวิทยาศาสตร์  การส่ือสารส่ิงท่ีเรียนรู้และน า
ความรู้ไปใช้ประโยชน์ 
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12. เข้าใจความส าคัญของเทคโนโลยีอวกาศท่ีน ามาใช้ในการส ารวจอวกาศและทรัพยากรธรรมชาติ   ด้าน
การเกษตรและการส่ือสาร  มีกระบวนการสืบเสาะหาความรู้และจิตวิทยาศาสตร์  ส่ือสารส่ิงท่ีเรียนรู้
และน าความรู้ไปใช้ประโยชน์อย่างมีคุณธรรมต่อชีวิตและส่ิงแวดล้อม 

13. ใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์และจิตวิทยาศาสตร์ในการสืบเสาะหาความรู้   การแก้ปัญหา  รู้ว่า
ปรากฏการณ์ทางธรรมชาติท่ีเกิดขึ้นส่วนใหญ่มีรูปแบบท่ีแน่นอน  สามารถอธิบายและตรวจสอบได้ 
ภายใต้ข้อมูลและเครื่องมือท่ีมีอยู่ในช่วงเวลานั้น  ๆ  เข้าใจว่า วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี สังคมและ
ส่ิงแวดล้อมมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน 
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ช่ือรายวิชาและหน่วยกิต 

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาตร์ 
รายวิชาพ้ืนฐาน 

1. ว21101  วิทยาศาสตร์ 1     3 คาบ/สัปดาห์/ภาคเรียน  1.5 หน่วยกิต 
  SCI21101  Science 1 
2. ว21102  วิทยาศาสตร์ 2     3 คาบ/สัปดาห์/ภาคเรียน  1.5 หน่วยกิต 

SCI21102  Science 2 
3. ว22101  วิทยาศาสตร์ 3     3 คาบ/สัปดาห์/ภาคเรียน  1.5 หน่วยกิต 

SCI22101  Science 3 
4. ว22102  วิทยาศาสตร์ 4     3 คาบ/สัปดาห์/ภาคเรียน  1.5 หน่วยกิต 

SCI22102  Science 4 
5. ว23101  วิทยาศาสตร์ 5     3 คาบ/สัปดาห์/ภาคเรียน  1.5 หน่วยกิต 

SCI23101  Science 5 
6. ว23102  วิทยาศาสตร์ 6     3 คาบ/สัปดาห์/ภาคเรียน  1.5 หน่วยกิต 

SCI23102 Science 6 
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รายวิชา ว21101 วิทยาศาสตร์ 1 

3 คาบ/สัปดาห์/ภาคเรียน  1.5 หนวยกิต 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ค าอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาวิเคราะห์เซลล์ของส่ิงมีชีวิตและหน้าท่ีส่วนประกอบของเซลล์พืช และเซลล์สัตว์  กระบวนการสาร
ผ่านเซลล์และออสโมซิส  ปัจจัยบางประการท่ีจ าเป็นต่อการสังเคราะห์ด้วยแสงของพืช แสง คลอโรฟีลล์ แก๊ส
คาร์บอนไดออกไซด์ น้ า  ปัจจัยท่ีจ าเป็นต้องใช้ในการสังเคราะห์ด้วยแสง  ผลท่ีได้จากการการสังเคราะห์ด้วยแสง 
ของพืชต่อส่ิงมีชีวิตและส่ิงแวดล้อม  กลุ่มเซลล์ท่ีเกี่ยวข้องกับการล าเลียงน้ าของพืช  โครงสร้างท่ีเกี่ยวกับระบบ
การล าเลียงน้ าและอาหารของพืช  โครงสร้างของดอกท่ีเกี่ยวข้องกับการสืบพันธุ์ของพืช  การสืบพันธุ์แบบอาศัย
เพศของพืชดอก และการสืบพันธุ์แบบไม่อาศัยเพศของพืช  โดยใช้ส่วนต่าง ๆ ของพืช  เพื่อช่วยในการขยายพันธุ์  
การตอบสนองของพืชต่อแสง น้ าและการสัมผัส  หลักการและผลของการใช้เทคโนโลยีชีวภาพ  ในการขยายพันธุ์ 
ปรับปรุงพันธุ์ เพิ่มผลผลิตของพืช และน าความรู้ไปใช้ประโยชน์  จ าแนกสารเป็นกลุ่มโดยใช้เนื้อสารหรือขนาด
ของอนุภาคเป็นเกณฑ์  สมบัติของสารในแต่ละกลุ่ม  สมบัติและการเปล่ียนสถานะของสาร  โดยใช้แบบจ าลอง
การจัดเรียงอนุภาคของสาร  สมบัติความเป็นกรด-เบส ของสารละลาย ตรวจสอบค่า pH ของสารละลายและน า
ความรู้ไปใช้ประโยชน์ วิธีเตรียมสารละลายท่ีมีความเข้มข้นเป็นร้อยละ และการน าไปใช้ประโยชน์  การ
เปล่ียนแปลงสมบัติ มวลและพลังงานของสาร เมื่อสารเปล่ียนสถานะและเกิดการละลาย ปัจจัยท่ีมีผลต่อการ
เปล่ียนแปลงสถานะและการละลายของสาร 

โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์  การสืบเสาะหาความรู้  การส ารวจและตรวจสอบ การสืบค้น
ข้อมูลและอภิปราย เพื่อให้เกิดความรู้ ความคิด ความเข้าใจ  สามารถส่ือสารส่ิงท่ีเรียน มีความสามารถในการ
ตัดสินใจ  เห็นคุณค่าของการน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจ าวัน  มีจิตวิทยาศาสตร์ ใฝ่เรียนรู้  มุ่งมั่นใน
การท างาน 

ตัวชี้วัด 
1. สังเกตและอธิบายรูปร่าง  ลักษณะของเซลล์ของส่ิงมีชีวิตเซลล์เดียวและเซลล์ของส่ิงมีชีวิตหลายเซลล์    
2. สังเกตและเปรียบเทียบส่วนประกอบส าคัญของเซลล์พืชและเซลล์สัตว์  
3. ทดลองและอธิบายหน้าท่ีของส่วนประกอบท่ีส าคัญของเซลล์พืชและเซลล์สัตว์  
4. ทดลองและอธิบายกระบวนการสารผ่านเซลล์  โดยการแพร่และออสโมซิส  
5. ทดลองหาปัจจัยบางประการท่ีจ าเป็นต่อการสังเคราะห์ด้วยแสงของพืช และอธิบายว่าแสง คลอโรฟิลล์ 

แก๊ส คาร์บอนไดออกไซด์ น้ า เป็นปัจจัยท่ีจ าเป็น ต้องใช้ในการสังเคราะห์ด้วยแสง      
6. ทดลองและอธิบายผลท่ีได้จากการสังเคราะห์ด้วยแสงของพืช  
7. อธิบายความส าคัญของกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงของพืชต่อส่ิงมีชีวิตและส่ิงแวดล้อม   
8. ทดลองและอธิบายกลุ่มเซลล์ท่ีเกี่ยวข้องกับการล าเลียงน้ าของพืช  
9. สังเกตและอธิบายโครงสร้างท่ีเกี่ยวกับระบบล าเลียงน้ าและอาหารของพืช  
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10. ทดลองและอธิบายโครงสร้างของดอกท่ีเกี่ยวข้องกับการสืบพันธุ์ของพืช โครงสร้างท่ีเกี่ยวกับระบบล าเลียง
น้ าและอาหารของพืช  

11. อธิบายกระบวนการสืบพันธุ์แบบอาศัยเพศของพืชดอกและการสืบพันธุ์แบบไม่อาศัยเพศของพืช  โดยใช้
ส่วนต่าง ๆ ของพืชเพื่อช่วยในการขยายพันธุ์  

12. ทดลองและอธิบายการตอบสนองของพืชต่อแสง น้ า และการสัมผัส  
13. อธิบายหลักการและผลของการใช้เทคโนโลยีชีวภาพในการขยายพันธุ์ ปรับปรุงพันธุ์ เพิ่มผลผลิตของพืช

และน าความรู้ไปใช้ประโยชน์  
14. ทดลองและจ าแนกสารเป็นกลุ่มโดยใช้เนื้อสารหรือขนาดอนุภาคเป็นเกณฑ์ และอธิบายสมบัติของสาร

ในแต่ละกลุ่ม  
15. อธิบายสมบัติและการเปล่ียนสถานะของสาร โดยใช้แบบจ าลองการจัดเรียงอนุภาคของสาร  
16. ทดลองและอธิบายสมบัติความเป็นกรด  เบส ของสารละลาย  
17. ตรวจสอบค่า pH ของสารละลายและน าความรู้ไปใช้ประโยชน์  
18. ทดลองและอธิบายวิธีเตรียมสารละลายท่ีมีความเข้มข้นเป็นร้อยละ และอภิปรายการน าความรู้เกี่ยวกับ

สารละลายไปใช้ประโยชน์  
19. ทดลองและอธิบายการเปล่ียนแปลงสมบัติ มวลและพลังงานของสาร เมื่อสารเปล่ียนสถานะและเกิดการ

ละลาย  
20. ทดลองและอธิบายปัจจัยท่ีมีผลต่อการเปล่ียนสถานะ และการละลายของสาร   
21. ต้ังค าถามท่ีก าหนดประเด็นหรือตัวแปรท่ีส าคัญในการส ารวจตรวจสอบ หรือศึกษาค้นคว้าเรื่องท่ีสนใจ

ได้อย่างครอบคลุมและเช่ือถือได้  
22. สร้างสมมติฐานท่ีสามารถตรวจสอบได้และวางแผนการส ารวจตรวจสอบหลาย ๆ วิธี  
23. เลือกเทคนิควิธีการส ารวจตรวจสอบท้ังเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพที่ได้ผลเท่ียงตรงและปลอดภัยโดยใช้

วัสดุและเครื่องมือท่ีเหมาะสม  
24. รวบรวมข้อมูล จัดกระท าข้อมูลเชิงปริมาณและคุณภาพ  
25. วิเคราะห์และประเมินความสอดคล้องของประจักษ์พยานกับข้อสรุป ท้ังท่ีสนับสนุนหรือขัดแย้งกับ

สมมติฐาน และความผิดปกติของข้อมูลจากการส ารวจตรวจสอบ  
26. สร้างแบบจ าลอง หรือรูปแบบ ท่ีอธิบายผลหรือแสดงผลของการส ารวจตรวจสอบ  
27. สร้างค าถามท่ีน าไปสู่การส ารวจตรวจสอบ ในเรื่องท่ีเกี่ยวข้อง และน าความรู้ท่ีได้ไปใช้ในสถานการณ์

ใหม่หรืออธิบายเกี่ยวกับแนวคิด กระบวนการ และผลของโครงงานหรือช้ินงานให้ผู้อื่นเข้าใจ 
28. บันทึกและอธิบายผลการสังเกต การส ารวจ ตรวจสอบ ค้นคว้าเพิ่มเติมจากแหล่งความรู้ต่าง ๆ  ให้ได้

ข้อมูลท่ีเช่ือถือได้ และยอมรับการเปล่ียนแปลงความรู้ท่ีค้นพบเมื่อมีข้อมูลและประจักษ์พยานใหม่
เพิ่มข้ึนหรือโต้แย้งจากเดิม   

29. จัดแสดงผลงาน เขียนรายงาน และ/หรืออธิบายเกี่ยวกับแนวคิด กระบวนการ และผลของโครงงาน

หรือช้ินงานให้ผู้อื่นเข้าใจ 
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รายวิชา ว21102 วิทยาศาสตร์ 2 

3 คาบ/สัปดาห์/ภาคเรียน  1.5 หนวยกิต 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ค าอธิบายรายวิชา 

ศึกษาวิเคราะห์และอธิบายปริมาณสเกลาร์ และเวกเตอร์ ระยะทาง การกระจัด อัตราเร็ว ความเร็ว การ
เคล่ือนท่ีของวัตถุ อุณหภูมิ การถ่ายโอนความร้อนและน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ การดูดกลืนและการคายความ
ร้อน การแผ่รังสี สมดุลความร้อนและผลของความร้อนต่อการขยายตัวของสาร องค์ประกอบ และการแบ่งช้ัน
บรรยากาศ ความสัมพันธ์ระหว่างอุณหภูมิ ความช้ืนและความกดอากาศ ปรากฏการณ์ทางลมฟ้าอากาศ การ
แปลความหมายจากการพยากรณ์อากาศ ผลของลมฟ้าอากาศต่อการด ารงชีวิตของส่ิงมีชีวิตและส่ิงแวดล้อม 
ปัจจัยทางธรรมชาติและการกระท าของมนุษย์มีผลต่อการเปล่ียนแปลงอุณหภูมิของโลก รูโหว่ โอโซนและฝนกรด 
ผลของภาวะโลกร้อนท่ีมีต่อส่ิงมีชีวิตและส่ิงแวดล้อม  

โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ การสืบเสาะหาความรู้ การส ารวจและตรวจสอบ การสืบค้นข้อมูล
และอภิปรายเพื่อให้เกิดความรู้ ความคิด ความเข้าใจ สามารถส่ือสารส่ิงท่ีเรียน มีความสามารถในการตัดสินใจ 
เห็นคุณค่าของการน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจ าวัน มีจิตวิทยาศาสตร์ ใฝ่เรียนรู้ มุ่งมั่นในการท างาน 

 

ตัวชี้วัด 
1. สืบค้นข้อมูล และอธิบายปริมาณสเกลาร์ ปริมาณเวกเตอร์ 
2. ทดลองและอธิบายระยะทาง การกระจัด อัตราเร็วและความเร็ว ในการเคล่ือนท่ีของวัตถุ 
3. ทดลองและอธิบายอุณหภูมิและการวัดอุณหภูมิ 
4. สังเกตและอธิบายการถ่ายโอนความร้อน และน าความรู้ไปใช้ประโยชน์   
5. อธิบายการดูดกลืน การคายความร้อน โดยการแผ่รังสี และน าความรู้ไปใช้ประโยชน์  
6. อธิบายสมดุลความร้อนและผลของความร้อนต่อการขยายตัวของสาร และน าความรู้ ไปใช้ใน

ชีวิตประจ าวัน 
7. สืบค้นและอธิบายองค์ประกอบและการแบ่งช้ันบรรยากาศท่ีปกคลุมผิวโลก   
8. ทดลองและอธิบายความสัมพันธ์ระหว่าง อุณหภูมิ ความช้ืนและความกดอากาศท่ีมีผลต่อปรากฏการณ์

ทางลมฟ้าอากาศ 
9. สังเกต วิเคราะห์และ อภิปรายการเกิดปรากฏการณ์ทางลมฟ้าอากาศท่ีมีผลต่อมนุษย์  
10. สืบค้น วิเคราะห์ และแปลความหมายข้อมูลจากการพยากรณ์อากาศ   
11. สืบค้น วิเคราะห์ และอธิบายผลของลมฟ้าอากาศต่อการด ารงชีวิตของส่ิงมีชีวิต และส่ิงแวดล้อม 
12. สืบค้น วิเคราะห์ และอธิบายปัจจัยทางธรรมชาติและการกระท าของมนุษย์ท่ีมีผลต่อการเปล่ียนแปลง

อุณหภูมิของโลก รูโหว่โอโซนและฝนกรด  
13. สืบค้น วิเคราะห์และอธิบายผลของภาวะโลกร้อน รูโหว่โอโซนและฝนกรดท่ีมีต่อส่ิงมีชีวิตและส่ิงแวดล้อม  
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14. ต้ังค าถามท่ีก าหนดประเด็นหรือตัวแปรท่ีส าคัญในการส ารวจตรวจสอบ หรือศึกษาค้นคว้าเรื่องท่ีสนใจ
ได้อย่างครอบคลุมและเช่ือถือได้   

15. สร้างสมมติฐานท่ีสามารถตรวจสอบได้และวางแผนการส ารวจตรวจสอบหลาย ๆ วิธี  
16. เลือกเทคนิควิธีการส ารวจตรวจสอบท้ังเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพที่ได้ผลเท่ียงตรงและปลอดภัยโดยใช้

วัสดุและเครื่องมือท่ีเหมาะสม  
17. รวบรวมข้อมูล จัดกระท าข้อมูลเชิงปริมาณและคุณภาพ   
18. วิเคราะห์และประเมินความสอดคล้องของประจักษ์พยานกับข้อสรุป ท้ังท่ีสนับสนุนหรือขัดแย้งกับ

สมมติฐาน และความผิดปกติของข้อมูลจากการส ารวจตรวจสอบ  
19. สร้างแบบจ าลอง หรือรูปแบบ  ท่ีอธิบายผลหรือแสดงผลของการส ารวจตรวจสอบ 
20. สร้างค าถามท่ีน าไปสู่การส ารวจตรวจสอบในเรื่องท่ีเกี่ยวข้อง และน าความรู้ท่ีได้ไปใช้ในสถานการณ์ใหม่

หรืออธิบายเกี่ยวกับแนวคิด กระบวนการ และผลของโครงงานหรือช้ินงานให้ผู้อื่นเข้าใจ 
21. บันทึกและอธิบายผลการสังเกต การส ารวจ ตรวจสอบ ค้นคว้าเพิ่มเติมจากแหล่งความรู้ต่าง ๆ ให้ได้

ข้อมูลท่ีเช่ือถือได้ และยอมรับการเปล่ียนแปลงความรู้ ท่ีค้นพบเมื่อมีข้อมูลและประจักษิ์พยานใหม่
เพิ่มข้ึนหรือโต้แย้งจากเดิม  

22. จัดแสดงผลงาน เขียนรายงาน และ/หรืออธิบายเกี่ยวกับแนวคิด กระบวนการ และผลของโครงงานหรือ
ช้ินงานให้ผู้อื่นเข้าใจ   
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ายวิชา ว22101 วิทยาศาสตร์ 3 

3 คาบ/สัปดาห์/ภาคเรียน  1.5 หนวยกิต 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ค าอธิบายรายวิชา 

 ศึกษาโครงสร้างและการท างานของระบบ ย่อยอาหาร ระบบหมุนเวียนเลือด ระบบหายใจ ระบบ
ขับถ่าย ระบบสืบพันธุ์ของมนุษย์และสัตว์  รวมท้ังระบบประสาทของมนุษย์ ความสัมพันธ์ของระบบต่าง ๆ ของ
มนุษย์  พฤติกรรมของมนุษย์และสัตว์ท่ีตอบสนองต่อส่ิงเร้าภายนอกและภายใน  หลักการและผลของการใช้
เทคโนโลยีชีวภาพในการขยายพันธุ์ ปรับปรุงพันธุ์  และเพิ่มผลผลิตของสัตว์ สารอาหารในอาหารมีปริมาณ
พลังงานและสัดส่วนท่ีเหมาะสมกับเพศและวัย สารเสพติดต่อระบบต่าง ๆ ของร่างกาย และแนวทางในการ
ป้องกันตนเองจากสารเสพติด การหาแรงลัพธ์ของแรงหลายแรงในระนาบเดียวกันท่ีกระท าต่อวัตถุ แรงลัพธ์ท่ี
กระท าต่อวัตถุท่ีหยุดนิ่งหรือวัตถุเคล่ือนท่ีด้วยความเร็วคงตัว  
 โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ การสืบเสาะหาความรู้ การส ารวจและตรวจสอบ การสืบค้นข้อมูล 
และอภิปราย เพื่อให้เกิดความรู้ ความคิด ความเข้าใจ  สามารถส่ือสารส่ิงท่ีเรียนรู้  มีความสามารถในการ
ตัดสินใจ  เห็นคุณค่าของการน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจ าวัน มีจิตวิทยาศาสตร์ ใฝ่เรียนรู้ มุ่งมั่นในการ
ท างาน 
 

ตัวชี้วัด 
1. อธิบายโครงสร้างและการท างานของระบบย่อยอาหาร ระบบหมุนเวียนเลือด ระบบหายใจ  ระบบ

ขับถ่าย ระบบสืบพันธุ์ของมนุษย์และสัตว์ รวมท้ังระบบประสาทของมนุษย์ 
2. อธิบายความสัมพันธ์ของระบบต่าง ๆ ของมนุษย์และน าความรู้ไปใช้ประโยชน์  
3. สังเกตและอธิบายพฤติกรรมของมนุษย์และสัตว์ที่ตอบสนองต่อส่ิงเร้าภายนอกและภายใน   
4. อธิบายหลักการและผลของการใช้เทคโนโลยีชีวภาพในการขยายพันธุ์ ปรับปรุงพันธุ์ และเพิ่มผลผลิต

ของสัตว์และน าความรู้ไปใช้ประโยชน์   
5. ทดลอง วิเคราะห์ และอธิบายสารอาหารในอาหารมีปริมาณพลังงานและสัดส่วนท่ีเหมาะสมกับเพศ 

และวัย   
6. อภิปรายผลของสารเสพติดต่อระบบต่าง ๆ ของร่างกาย และแนวทางในการป้องกันตนเองจาก                 

สารเสพติด  
7. ทดลองและอธิบายการหาแรงลัพธ์ของแรงหลายแรงในระนาบเดียวกันท่ีกระท าต่อวัตถุ   
8. อธิบายแรงลัพธ์ท่ีกระท าต่อวัตถุท่ีหยุดนิ่งหรือวัตถุเคล่ือนท่ีด้วยความเร็วคงตัว  
9. ต้ังค าถามท่ีก าหนดประเด็นหรือตัวแปรท่ีส าคัญในการส ารวจตรวจสอบ หรือศึกษาค้นคว้าเรื่องท่ีสนใจ

ได้อย่างครอบคลุมและเช่ือถือได้  
10. สร้างสมมติฐานท่ีสามารถตรวจสอบได้และวางแผนการส ารวจตรวจสอบหลาย ๆ วิธี  
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11. เลือกเทคนิควิธีการส ารวจตรวจสอบท้ังเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพท่ีได้ผลเท่ียงตรงและปลอดภัย             
โดยใช้วัสดุและเครื่องมือท่ีเหมาะสม  

12. รวบรวมข้อมูล จัดกระท าข้อมูลเชิงปริมาณและคุณภาพ กับสมมติฐาน และความผิดปกติของข้อมูลจาก
การส ารวจตรวจสอบ  

13. สร้างแบบจ าลองหรือรูปแบบท่ีอธิบายผลหรือแสดงผลของการส ารวจตรวจสอบ  
14. สร้างค าถามท่ีน าไปสู่การส ารวจตรวจสอบ ในเรื่องท่ีเกี่ยวข้องและน าความรู้ท่ีได้ไปใช้ในสถานการณ์ใหม่

หรืออธิบายเกี่ยวกับแนวคิด กระบวนการ และผลของโครงงานหรือช้ินงานให้ผู้อื่นเข้าใจ   
15. บันทึกและอธิบายผลการสังเกต การส ารวจ ตรวจสอบ ค้นคว้าเพิ่มเติมจากแหล่งความรู้ต่าง  ๆ ให้ได้

ข้อมูลท่ีเช่ือถือได้ และยอมรับการเปล่ียนแปลงความรู้ ท่ีค้นพบเมื่อมีข้อมูลและประจักษ์พยานใหม่
เพิ่มข้ึนหรือโต้แย้งจากเดิม  

16. จัดแสดงผลงาน เขียนรายงาน และ/หรืออธิบายเกี่ยวกับแนวคิด กระบวนการ และผลของโครงงานหรือ
ช้ินงานให้ผู้อื่นเข้าใจ   
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รายวิชา ว22102 วิทยาศาสตร์ 4 

3 คาบ/สัปดาห์/ภาคเรียน  1.5 หนวยกิต 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ค าอธิบายรายวิชา 

ศึกษาองค์ประกอบ สมบัติของธาตุและสารประกอบ เปรียบเทียบสมบัติของธาตุโลหะ ธาตุอโลหะ ธาตุ
กึ่งโลหะและธาตุกัมมันตรังสี หลักการแยกสารด้วยวิธีการกรอง การตกผลึก การสกัด การกล่ัน และโครมาโทก
ราฟี การเปล่ียนแปลงสมบัติ มวล และพลังงานเมื่อสารเกิดปฏิกิริยาเคมี รวมท้ังอธิบายปัจจัยท่ีมีผลต่อการ
เกิดปฏิกิริยาเคมี เขียนสมการเคมีของปฏิกิริยาของสารต่าง ๆ  สารเคมี ปฏิกิริยาเคมีต่อส่ิงมีชีวิตและส่ิงแวดล้อม 
การใช้สารเคมีอย่างถูกต้อง ปลอดภัย วิธีป้องกันและแก้ไขอันตรายท่ีเกิดขึ้นจากการใช้สารเคมี การสะท้อนของ
แสง การหักเหของแสง ความสว่างท่ีมีต่อมนุษย์และส่ิงมีชีวิตอื่น ๆ การดูดกลืนแสงสี การมองเห็นสีของวัตถุ 
ลักษณะของช้ันหน้าตัดดิน สมบัติของดิน และกระบวนการเกิดดิน การใช้ประโยชน์และการปรับปรุงคุณภาพ
ของดินกระบวนการเกิด และลักษณะองค์ประกอบของหิน องค์ประกอบและสมบัติของหิน เพื่อจ าแนกประเภท
ของหินลักษณะทางกายภาพของแร่ กระบวนการเกิด ลักษณะและสมบัติของปิโตรเลียม ถ่านหิน หินน้ ามัน 
ลักษณะแหล่งน้ าธรรมชาติ การใช้ประโยชน์และการอนุรักษ์แหล่งน้ าในท้องถิ่น การเกิดแหล่งน้ าบนดิน แหล่งน้ า
ใต้ดิน กระบวนการผุพังอยู่กับท่ี การกร่อน การพัดพา การทับถม การตกผลึกและผลของกระบวนการดังกล่าว  
โครงสร้างและองค์ประกอบของโลก   
 โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ การสืบเสาะหาความรู้ การส ารวจและตรวจสอบ การสืบค้นข้อมูล 
และอภิปราย เพื่อให้เกิดความรู้  ความคิด ความเข้าใจ สามารถส่ือสารส่ิงท่ีเรียนรู้   มีความสามารถในการ
ตัดสินใจ เห็นคุณค่าของการน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจ าวัน  มีจิตวิทยาศาสตร์ ใฝ่เรียนรู้ มุ่งมั่นในการ
ท างาน 
 

 

ตัวชี้วัด 
1. ส ารวจและอธิบายองค์ประกอบ สมบัติของธาตุและสารประกอบ   
2. สืบค้นข้อมูลและเปรียบเทียบสมบัติของธาตุโลหะ ธาตุอโลหะ ธาตุกึ่งโลหะและธาตุกัมมันตรังสีและน า

ความรู้ไปใช้ประโยชน์   
3. ทดลองและอธิบายหลักการแยกสารด้วยวิธีการกรอง  การตกผลึก  การสกัด  การกล่ัน และ โครมาโท

กราฟฟี และน าความรู้ไปใช้ประโยชน์  
4. ทดลองและอธิบายการเปล่ียนแปลงสมบัติ มวล และพลังงานเมื่อสารเกิดปฏิกิริยาเคมี รวมท้ังอธิบาย

ปัจจัยท่ีมีผลต่อการเกิดปฏิกิริยาเคมี  
5. ทดลอง อธิบายและเขียนสมการเคมีของปฏิกิริยาของสารต่าง ๆ  และน าความรู้ไปใช้ประโยชน์    
6. สืบค้นข้อมูลและอภิปรายผลของสารเคมี ปฏิกิริยาเคมีต่อส่ิงมีชีวิตและส่ิงแวดล้อม      
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7. สืบค้นข้อมูลและอธิบายการใช้สารเคมีอย่างถูกต้อง ปลอดภัย วิธีป้องกันและแก้ไขอันตรายท่ีเกิดขึ้นจาก
การใช้สารเคมี   

8. ทดลองและอธิบายการสะท้อนของแสง การหักเหของแสง และน าความรู้ไปใช้ประโยชน์        
9. อธิบายผลของความสว่างท่ีมีต่อมนุษย์และส่ิงมีชีวิตอื่น ๆ  
10. ทดลองและอธิบายการดูดกลืนแสงสี การมองเห็นสีของวัตถุ และน าความรู้ไปใช้ประโยชน์  
11. ส ารวจ ทดลองและอธิบายลักษณะของช้ันหน้าตัดดิน สมบัติของดิน และกระบวนการเกิดดิน   
12. ส ารวจ วิเคราะห์และอธิบายการใช้ประโยชน์และการปรับปรุงคุณภาพของดิน    
13. ทดลองเลียนแบบเพื่ออธิบายกระบวนการเกิด  และลักษณะองค์ประกอบของหิน  
14. ทดสอบ และสังเกตองค์ประกอบและสมบัติของหิน เพื่อจ าแนกประเภทของหิน และน าความรู้ไปใช้ประโยชน์  
15. ตรวจสอบและอธิบาย ลักษณะทางกายภาพของแร่ และการน าไปใช้ประโยชน์  
16. สืบค้นและอธิบายกระบวนการเกิด ลักษณะและสมบัติของปิโตรเลียม ถ่านหิน หินน้ ามัน และการ

น าไปใช้ประโยชน์  
17. ส ารวจและอธิบายลักษณะแหล่งน้ าธรรมชาติ การใช้ประโยชน์และการอนุรักษ์แหล่งน้ าในท้องถิ่น  
18. ทดลองเลียนแบบ และอธิบาย การเกิดแหล่งน้ าบนดิน แหล่งน้ าใต้ดิน 
19. ทดลองเลียนแบบและอธิบายกระบวนการผุพังอยู่กับท่ี การกร่อน การพัดพา การทับถม การตกผลึก

และผลของกระบวนการดังกล่าว  
20. สืบค้น สร้างแบบจ าลองและ อธิบายโครงสร้างและองค์ประกอบของโลก  
21. ต้ังค าถามท่ีก าหนดประเด็นหรือตัวแปรท่ีส าคัญในการส ารวจตรวจสอบ หรือศึกษาค้นคว้าเรื่องท่ีสนใจ

ได้อย่างครอบคลุมและเช่ือถือได้  
22. สร้างสมมติฐานท่ีสามารถตรวจสอบได้และวางแผนการส ารวจตรวจสอบหลาย ๆ วิธี  
23. เลือกเทคนิควิธีการส ารวจตรวจสอบท้ังเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพที่ได้ผลเท่ียงตรงและปลอดภัยโดยใช้

วัสดุและเครื่องมือท่ีเหมาะสม  
24. รวบรวมข้อมูล จัดกระท าข้อมูลเชิงปริมาณและคุณภาพ  
25. วิเคราะห์และประเมินความสอดคล้องของประจักษ์พยานกับข้อสรุป ท้ังท่ีสนับสนุนหรือขัดแย้งกับ

สมมติฐาน และความผิดปกติของข้อมูลจากการส ารวจตรวจสอบ  
26. สร้างแบบจ าลอง หรือรูปแบบ ท่ีอธิบายผลหรือแสดงผลของการส ารวจตรวจสอบ  
27. สร้างค าถามท่ีน าไปสู่การส ารวจตรวจสอบ ในเรื่องท่ีเกี่ยวข้อง และน าความรู้ท่ีได้ไปใช้ในสถานการณ์

ใหม่หรืออธิบายเกี่ยวกับแนวคิด กระบวนการ และผลของโครงงานหรือช้ินงานให้ผู้อื่นเข้าใจ    
28. บันทึกและอธิบายผลการสังเกต การส ารวจ ตรวจสอบ ค้นคว้าเพิ่มเติมจากแหล่งความรู้ต่าง  ๆ ให้ได้

ข้อมูลท่ีเช่ือถือได้ และยอมรับการ เปล่ียนแปลงความรู้ท่ีค้นพบเมื่อมีข้อมูลและประจักษ์พยานใหม่
เพิ่มข้ึนหรือโต้แย้งจากเดิม  

29. จัดแสดงผลงาน เขียนรายงาน และ/หรืออธิบายเกี่ยวกับแนวคิด กระบวนการ และผลของโครงงานหรือ
ช้ินงานให้ผู้อื่นเข้าใจ  
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รายวิชา ว23101 วิทยาศาสตร์ 5 

3 คาบ/สัปดาห์/ภาคเรียน  1.5 หนวยกิต 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ค าอธิบายรายวิชา 

ศึกษาวิเคราะห์ ธรรมชาติของแรงแม่เหล็กไฟฟ้า แรงโน้มถ่วง แรงนิวเคลียร์ ความเร่งและผลของแรง
ลัพธ์ท่ีกระท าต่อวัตถุ แรงกิริยาและแรงปฏิกิริยา  แรงพยุงของของเหลวที่กระท าต่อวัตถุ แรงเสียดทานสถิตและ
แรงเสียดทานจลน์ โมเมนต์ของแรง ลักษณะการเคล่ือนท่ีแบบต่าง ๆ ของวัตถุในธรรมชาติ ความสัมพันธ์ระหว่าง
พลังงานกับการด ารงชีวิต การเปล่ียนรูปพลังงาน ปฏิสัมพันธ์ระหว่างงานและพลังงาน ความสัมพันธ์ระหว่างความ
ต่างศักย์ กระแสไฟฟ้า การค านวณหาค่าพลังงานไฟฟ้า การต่อวงจรไฟฟ้า วงจรอิเล็กทรอนิกส์เบ้ืองต้น 

โดยใช้ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ การสืบเสาะหาความรู้ การสังเกต การอธิบาย การทดลอง 
การค านวณ การวิเคราะห์ และการอภิปราย เพื่อให้เกิดความรู้ ความคิด ความเข้าใจ สามารถส่ือสารส่ิงท่ีเรียนรู้ 
เห็นคุณค่าของการน าความรู้ไปใช้ในชีวิตประจ าวันอย่างมีคุณธรรม มีจิตวิทยาศาสตร์ ใฝ่เรียนรู้ มุ่งมั่นในการ
ท างาน 
 
ตัวชี้วัด 

1. อธิบายความเร่งและผลของแรงลัพธ์ท่ีท าต่อวัตถุ    
2. ทดลองและอธิบายแรงกิริยาและแรงปฏิกิริยาระหว่างวัตถุ  และน าความรู้ไปใช้ประโยชน์   
3. ทดลองและอธิบายแรงพยุงของของเหลว ท่ีกระท าต่อวัตถุ  
4. ทดลองและอธิบายความแตกต่างระหว่างแรงเสียดทานสถิตกับแรงเสียดทานจลน์ และน าความรู้ไปใช้

ประโยชน์   
5. ทดลองและวิเคราะห์โมเมนต์ของแรง และน าความรู้ไปใช้ประโยชน์   
6. สังเกต และอธิบายการเคล่ือนท่ีของวัตถุท่ีเป็นแนวตรงและแนวโค้ง   
7. อธิบายงาน พลังงานจลน์ พลังงานศักย์โน้มถ่วง กฎการอนุรักษ์พลังงาน และความสัมพันธ์ระหว่าง

ปริมาณเหล่านี้ รวมท้ังน าความรู้ไปใช้ประโยชน์   
8. ทดลองและอธิบายความสัมพันธ์ระหว่างความต่างศักย์ กระแสไฟฟ้า ความต้านทานและน าความรู้ไปใช้

ประโยชน์   
9. ค านวณพลังงานไฟฟ้าของเครื่องใช้ ไฟฟ้า และน าความรู้ไปใช้ประโยชน์    
10. สังเกตและอภิปรายการต่อวงจรไฟฟ้าในบ้านอย่างถูกต้องปลอดภัยและประหยัด   
11. อธิบายตัวต้านทานไดโอด ทรานซิสเตอร์ และทดลองต่อวงจรอิเล็กทรอนิกส์เบ้ืองต้น ท่ีมีทรานซิสเตอร์   
12. ต้ังค าถามท่ีก าหนดประเด็นหรือตัวแปรท่ีส าคัญในการส ารวจตรวจสอบ หรือศึกษาค้นคว้าเรื่องท่ีสนใจ

ได้อย่างครอบคลุมและเช่ือถือได้  
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13. สร้างสมมติฐานท่ีสามารถตรวจสอบได้และวางแผนการส ารวจตรวจสอบหลาย ๆ วิธี  
14. เลือกเทคนิควิธีการส ารวจตรวจสอบท้ังเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพที่ได้ผลเท่ียงตรงและปลอดภัยโดยใช้

วัสดุและเครื่องมือท่ีเหมาะสม  
15. รวบรวมข้อมูลจัดกระท าข้อมูลเชิงปริมาณและคุณภาพ   
16. วิเคราะห์และประเมินความสอดคล้องของประจักษ์พยานกับข้อสรุปท้ังท่ีสนับสนุนหรือขัดแย้งกับ

สมมติฐานและความผิดปกติของข้อมูลจากการส ารวจตรวจสอบ   
17. สร้างแบบจ าลอง หรือรูปแบบท่ีอธิบายผลหรือแสดงผลของการส ารวจตรวจสอบ  
18. สร้างค าถามท่ีน าไปสู่การส ารวจตรวจสอบ ในเรื่องท่ีเกี่ยวข้องและน าความรู้ท่ีได้ไปใช้ในสถานการณ์ใหม่

หรืออธิบายเกี่ยวกับแนวคิด กระบวนการและผลของโครงงานหรือช้ินงานให้ผู้อื่นเข้าใจ   
19. บันทึกและอธิบายผลการสังเกตการส ารวจ ตรวจสอบ ค้นคว้ าเพิ่มเติมจากแหล่งความรู้ต่าง ๆ ให้ได้

ข้อมูลท่ีเช่ือถือได้และยอมรับการเปล่ียนแปลงความรู้ท่ีค้นพบ เมื่อมีข้อมูลและประจักษ์พยานใหม่
เพิ่มข้ึนหรือโต้แย้งจากเดิม  

20. จัดแสดงผลงาน เขียนรายงาน และ/หรืออธิบายเกี่ยวกับแนวคิด กระบวนการ และผลของโครงงานหรือ
ช้ินงานให้ผู้อื่นเข้าใจ  
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รายวิชา ว23102 วิทยาศาสตร์  6 

3 คาบ/สัปดาห์/ภาคเรียน  1.5 หนวยกิต 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ค าอธิบายรายวิชา 

 ศึกษา วิเคราะห์ กระบวนการและความส าคัญของการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม วิวัฒนาการของ
ส่ิงมีชีวิต ความผิดปกติของยีนและโครโมโซม ความหลากหลายทางชีวภาพ การใช้เทคโนโลยีชีวภาพท่ีมี
ผลกระทบต่อมนุษย์และส่ิงแวดล้อม ความสัมพันธ์ระหว่างส่ิงแวดล้อมกับส่ิงมีชีวิต ความสัมพันธ์ระหว่างส่ิงมีชีวิต
ต่าง ๆ ในระบบนิเวศ  การถ่ายทอดพลังงานของส่ิงมีชีวิต  วัฏจักรของสาร  ปัจจัยท่ีมีผลต่อการเปล่ียนแปลง
ประชากร  ความส าคัญของทรัพยากรธรรมชาติ  การใช้ทรัพยากรธรรมชาติในระดับท้องถิ่น ประเทศและโลก  
การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมในท้องถิ่นอย่างยั่งยืน การใช้ทรัพยากร ธรรมชาติตาม
พระราชบัญญัติเศรษฐกิจพอเพียง ปัญหาและแนวทางแก้ปัญหา การดูแลและอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม  วิวัฒนาการ
ของระบบสุริยะ กาแล็กซี และเอกภพ การปฏิสัมพันธ์ภายในระบบสุริยะและผลต่อส่ิงมีชีวิตบนโลก ความส าคัญ
ของเทคโนโลยีอวกาศท่ีน ามาใช้ในการส ารวจอวกาศและทรัพยากรธรรมชาติด้านการเกษตรและการส่ือสาร 
  โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ การสืบเสาะหาความรู้ การสังเกต การส ารวจ  การอธิบาย   
การวิเคราะห์ และการอภิปรายเพื่อให้เกิดความรู้ ความคิด ความเข้าใจ  สามารถส่ือสารส่ิงท่ีเรียนรู้ เห็นคุณค่า
ของการน าความรู้ไปใช้ในชีวิตประจ าวันอย่างมีคุณธรรม มีจิตวิทยาศาสตร์ ใฝ่เรียนรู้ มุ่งมั่นในการท างาน 

ตัวชี้วัด 

1. สังเกตและอธิบายลักษณะของโครโมโซมท่ีมีหน่วยพันธุกรรม หรือยีนในนิวเคลียส   
2. อธิบายความส าคัญของสารพันธุกรรมหรือดีเอ็นเอ และกระบวนการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม   
3. อภิปรายโรคทางพันธุกรรม ท่ีเกิดจากความผิดปกติของยีนและโครโมโซมและน าความรู้ไปใช้ประโยชน์   
4. ส ารวจและอธิบายความหลากหลายทางชีวภาพในท้องถิ่นที่ท าให้ส่ิงมีชีวิตด ารงชีวิตอยู่ได้อย่างสมดุล  
5. อธิบายผลของความหลากหลายทางชีวภาพท่ีมีต่อมนุษย์ สัตว์ พืช และส่ิงแวดล้อม  
6. อภิปรายผลของเทคโนโลยีชีวภาพต่อการด ารงชีวิตของมนุษย์และส่ิงแวดล้อม  
7. ส ารวจระบบนิเวศต่างๆ ในท้องถิ่นและอธิบายความสัมพันธ์ขององค์ประกอบภายในระบบนิเวศ  
8. วิเคราะห์และอธิบายความสัมพันธ์ของการถ่ายทอดพลังงานของส่ิงมีชีวิตในรูปของโซ่อาหารและสายใย

อาหาร  
9. อธิบายวัฏจักรน้ า วัฏจักรคาร์บอน และความส าคัญท่ีมีต่อระบบนิเวศ  
10. อธิบายปัจจัยท่ีมีผลต่อการเปล่ียนแปลงขนาดของประชากรในระบบนิเวศ  
11. วิเคราะห์สภาพปัญหาส่ิงแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติในท้องถิ่น และเสนอแนวทางในการแก้ไขปัญหา  
12. อธิบายแนวทางการรักษาสมดุลของระบบนิเวศ  
13. อภิปรายการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน  



 
 

หลักสูตรโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร (โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค) พุทธศักราช2554                                   
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น  

134 

 

14. วิเคราะห์และอธิบายการใช้ทรัพยากรธรรมชาติตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง    
15. อภิปรายปัญหาส่ิงแวดล้อมและเสนอแนะแนวทางการแก้ปัญหา  
16. อภิปรายและมีส่วนร่วมในการดูแลและอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อมในท้องถิ่นอย่างยั่งยืน   
17. สืบค้นและอธิบายความสัมพันธ์ระหว่างดวงอาทิตย์ โลก ดวงจันทร์และดาวเคราะห์อื่น ๆ  และผลท่ี

เกิดขึ้นต่อส่ิงแวดล้อมและส่ิงมีชีวิตบนโลก   
18. สืบค้นและอธิบายองค์ประกอบของเอกภพ กาแล็กซี และระบบสุริยะ   
19. ระบุต าแหน่งของกลุ่มดาวและน าความรู้ไปใช้ประโยชน์   
20. สืบค้นและอภิปรายความก้าวหน้าของเทคโนโลยีอวกาศท่ีใช้ส ารวจอวกาศ วัตถุท้องฟ้า สภาวะอากาศ 

ทรัพยากร ธรรมชาติ การเกษตร และการส่ือสาร    
21. ต้ังค าถามท่ีก าหนดประเด็นหรือตัวแปรท่ีส าคัญในการส ารวจตรวจสอบ หรือศึกษาค้นคว้าเรื่องท่ีสนใจ

ได้อย่างครอบคลุมและเช่ือถือได้  
22. สร้างสมมติฐานท่ีสามารถตรวจสอบได้และวางแผนการส ารวจตรวจสอบหลาย ๆ วิธี  
23. เลือกเทคนิควิธีการส ารวจตรวจสอบท้ังเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพที่ได้ผลเท่ียงตรงและปลอดภัยโดยใช้

วัสดุและเครื่องมือท่ีเหมาะสม  
24. รวบรวมข้อมูลจัดกระท าข้อมูลเชิงปริมาณและคุณภาพ   
25. วิเคราะห์และประเมินความสอดคล้องของประจักษ์พยานกับข้อสรุปท้ังท่ีสนับสนุนหรือขัดแย้งกับ

สมมติฐานและความผิดปกติของข้อมูลจากการส ารวจตรวจสอบ  
26. สร้างแบบจ าลองหรือรูปแบบท่ีอธิบายผลหรือแสดงผลของการส ารวจตรวจสอบ  
27. สร้างค าถามท่ีน าไปสู่การส ารวจตรวจสอบ ในเรื่องท่ีเกี่ยวข้องและน าความรู้ท่ีได้ไปใช้ ในสถานการณ์

ใหม่หรืออธิบายเกี่ยวกับแนวคิด  กระบวนการและผลของโครงงานหรือช้ินงานให้ผู้อื่นเข้าใจ   
28. บันทึกและอธิบายผลการสังเกตการส ารวจ ตรวจสอบ ค้นคว้าเพิ่มเติมจากแหล่งความรู้ต่าง ๆ ให้ได้

ข้อมูลท่ีเช่ือถือได้ และยอมรับการเปล่ียนแปลงความรู้ท่ีค้นพบ เมื่อมีข้อมูลและประจักษ์พยานใหม่
เพิ่มข้ึนหรือโต้แย้งจากเดิม  

29. จัดแสดงผลงาน เขียนรายงาน และ/หรืออธิบายเกี่ยวกับแนวคิด กระบวนการ และผลของโครงงานหรือ
ช้ินงานให้ผู้อื่นเข้าใจ  
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มาตรฐานการเรียนรู ้
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้สงัคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
 

1. รู้และเข้าใจประวัติ  ความส าคัญ  ศาสดา  หลักธรรมของพระพุทธศาสนาหรือศาสนาท่ีตนนับถือและ
ศาสนาอื่น  มีศรัทธาท่ีถูกต้อง  ยึดมั่น  และปฏิบัติตามหลักธรรม  เพื่ออยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข 

2. เข้าใจ  ตระหนักและปฏิบัติตนเป็นศาสนิกชนท่ีดี และธ ารงรักษาพระพุทธศาสนาหรือศาสนาท่ีตนนับถือ 
3. เข้าใจและปฏิบัติตนตามหน้าท่ีของการเป็นพลเมืองดี  มีค่านิยมท่ีดีงาม และธ ารงรักษาประเพณีและ

วัฒนธรรมไทย  ด ารงชีวิตอยู่ร่วมกันในสังคมไทย และสังคมโลกอย่างสันติสุข  
4. เข้าใจระบบการเมืองการปกครองในสังคมปัจจุบัน  ยึดมั่น  ศรัทธา  และธ ารงรักษาไว้ซึ่งการปกครอง

ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
5. เข้าใจและสามารถบริหารจัดการทรัพยากรในการผลิต  และการบริโภคการใช้  ทรัพยากรท่ีมีอยู่จ ากัด

ได้อย่างมีประสิทธิภาพและคุ้มค่า  รวมท้ังเข้าใจหลักการของเศรษฐกิจพอเพียง  เพื่อการด ารงชีวิตอย่าง
มีดุลยภาพ  

6. เข้าใจระบบและสถาบันทางเศรษฐกิจต่าง ๆ  ความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจและความจ าเป็นของการ
ร่วมมือกันทางเศรษฐกิจในสังคมโลก 

7. เข้าใจความหมาย  ความส าคัญของเวลาและยุคสมัยทางประวัติศาสตร์   สามารถใช้วิธีการทาง
ประวัติศาสตร์มาวิเคราะห์เหตุการณ์ต่าง ๆ อย่างเป็นระบบ 

8. เข้าใจพัฒนาการของมนุษยชาติจากอดีตจนถึงปัจจุบัน  ในด้านความสัมพันธ์และการเปล่ียนแปลงของ
เหตุการณ์อย่างต่อเนื่อง  ตระหนักถึงความส าคัญและสามารถวิเคราะห์ผลกระทบท่ีเกิดขึ้น 

9. เข้าใจความเป็นมาของชาติไทย  วัฒนธรรม  ภูมิปัญญาไทย  มีความรัก  ความภูมิใจและธ ารงความเป็นไทย 
10. เข้าใจลักษณะของโลกทางกายภาพ  และความสัมพันธ์ของสรรพส่ิงซึ่งมีผลต่อกันและกันในระบบของ

ธรรมชาติ  ใช้แผนท่ีและเครื่องมือทางภูมิศาสตร์ในการค้นหาวิเคราะห์  สรุปและใช้ข้อมูลภูมิสารสนเทศ
อย่างมีประสิทธิภาพ  

11. เข้าใจปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับสภาพแวดล้อมทางกายภาพท่ีก่อให้เกิดการสร้างสรรค์วัฒนธรรม  มี
จิตส านึก และมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรและส่ิงแวดล้อม  เพื่อการพัฒนาท่ียั่งยืน 
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ช่ือรายวิชาและหน่วยกิต 

กลุ่มสาระการเรียนรู้สงัคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
 

รายวิชาพื้นฐาน 

  1.  ส21101  สังคมศึกษา 1   2 คาบ/สัปดาห์/ภาคเรียน  1.0 หนวยกิต 
     SOC21101   Social Study 1 

2.  ส21102  พระพุทธศาสนา  1             1 คาบ/สัปดาห์/ภาคเรียน  0.5 หนวยกิต 
     SOC21103  Buddhism 1 
         3.  ส21103  ประวัติศาสตร์ไทย 1              1 คาบ/สัปดาห์/ภาคเรียน  0.5 หนวยกิต 
              SOC21103  Thai History 1 
          4.  ส21104  สังคมศึกษา 2              2 คาบ/สัปดาห์/ภาคเรียน  1.0 หนวยกิต 
     SOC21104   Social Study 2 
 5. ส21105  พระพุทธศาสนา  2             1 คาบ/สัปดาห์/ภาคเรียน  0.5 หนวยกิต  
     SOC21103  Buddhism 2 

6. ส21106  ประวัติศาสตร์ไทย 2             1 คาบ/สัปดาห์/ภาคเรียน  0.5 หนวยกิต 
              SOC21102  Thai History 2 
 7. ส22101  สังคมศึกษา 3              2 คาบ/สัปดาห์/ภาคเรียน  1.0 หนวยกิต 
     SOC22101   Social Study 3 
 8. ส22102  พระพุทธศาสนา  3             1 คาบ/สัปดาห์/ภาคเรียน  0.5 หนวยกิต 
     SOC22102  Buddhism 3 
          9. ส22103  ประวัติศาสตร์ไทย 3             1 คาบ/สัปดาห์/ภาคเรียน  0.5 หนวยกิต 
              SOC21103  Thai History 3 
          10. ส22104  สังคมศึกษา 4             2 คาบ/สัปดาห์/ภาคเรียน  1.0 หนวยกิต 
      SOC21104   Social Study 4 

11. ส22105  พระพุทธศาสนา 4             1 คาบ/สัปดาห์/ภาคเรียน  0.5 หนวยกิต  
      SOC22105  Buddhism 4             
          12.  ส22106  ประวัติศาสตร์ไทย 4           1 คาบ/สัปดาห์/ภาคเรียน  0.5 หนวยกิต 

SOC21102   Thai History 4 
            13. ส23101  สังคมศึกษา 5                2 คาบ/สัปดาห์/ภาคเรียน  1.0 หนวยกิต 
       SOC23101   Social Study 5 
 14. ส23102  พระพุทธศาสนา  5            1 คาบ/สัปดาห์/ภาคเรียน  0.5 หนวยกิต     
       SOC23102  Buddhism 5 
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          15. ส23103  ประวัติศาสตร์ไทย 5           1 คาบ/สัปดาห์/ภาคเรียน  0.5 หนวยกิต 
         SOC21103  Thai History 5 
          16. ส23104  สังคมศึกษา 6            1 คาบ/สัปดาห์/ภาคเรียน  0.5 หนวยกิต 
      SOC21104   Social Study 6 
   17.  ส23105  สังคมศึกษา 7            1 คาบ/สัปดาห์/ภาคเรียน  0.5 หนวยกิต 
          SOC21104   Social Study 7 
           18.  ส23106  พระพุทธศาสนา 6           1 คาบ/สัปดาห์/ภาคเรียน  0.5 หนวยกิต 
        SOC23106  Buddhism 6 
            19.  ส23107  ประวัติศาสตร์ไทย 6          1 คาบ/สัปดาห์/ภาคเรียน  0.5 หนวยกิต 

  SOC23107  Thai History 6 
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รายวิชา ส21101 สังคมศึกษา 1 
2 คาบ/สัปดาห์/ภาคเรียน  1.0 หนวยกิต 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

ค าอธิบายรายวิชา 
 

 ศึกษาต าแหน่งท่ีต้ัง ลักษณะทางกายภาพ  กิจกรรมทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทยและ
ทวีปเอเชียและโอเชียเนีย การใช้เส้นแบ่งเวลา การเปรียบเทียบเวลาไทยกับทวีปต่างๆ การใช้เครื่องมือทาง
ภูมิศาสตร์ในการสืบค้นข้อมูล 
    ศึกษาผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงทางธรรมชาติท่ีมีผลต่อส่ิงแวดล้อม และความร่วมมือของ
ประเทศต่างๆท่ีเป็นแนวทางการป้องกันภัยธรรมชาติในทวีปเอเชียและโอเชียเนีย 
    ศึกษาพัฒนาการทางสังคม เศรษฐกิจและการเมืองของภูมิภาคเอเชียและความส าคัญของแหล่งอารย
ธรรมโบราณในภูมิภาคเอเชีย  อิทธิพลของอารยธรรมโบราณท่ีมีต่อภูมิภาคเอเชียในปัจจุบัน  
    โดยใช้กระบวนการสืบค้นข้อมูล คิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ กระบวนการกลุ่มในการแลกเปล่ียนเรียนรู้ 
สร้างองค์ความรู้     

เพื่อวิเคราะห์ลักษณะทางกายภาพของประเทศไทย ทวีปเอเชียและโอเชียเนีย เปรียบเทียบความ
แตกต่างเวลาท้องถิ่น  และเวลามาตรฐานของประเทศไทยกับภูมิภาคต่าง ๆ  วิเคราะห์ผลกระทบจากการ
เปล่ียนแปลงทางธรรมชาติท่ีมีผลต่อส่ิงแวดล้อม กิจกรรมทางเศรษฐกิจ สังคมและ เสนอแนวทางการใช้
ทรัพยากรท่ีมีอยู่อย่างจ ากัดให้เกิดประโยชน์สูงสุดโดยใช้หลักเศรษฐกิจพอเพียง ตลอดจนพัฒนาการทางสังคม 
เศรษฐกิจและการเมืองท่ีมีต่อเอเชียในปัจจุบัน  โดยการสร้างจิตส านึกในการร่วมมือกันระหว่างประเทศไทยและ
ประเทศในภูมิภาค 
 
ตัวชี้วัด  
  1. เลือกใช้เครื่องมือทางภูมิศาสตร์ในการสืบค้นข้อมูลเพื่อวิเคราะห์ลักษณะทางกายภาพ                   
                    และสังคมของประเทศไทยและทวีปเอเชีย ออสเตรเลียและโอเชียเนีย 
    2. อธิบายเส้นแบ่งเวลา  และเปรียบเทียบวัน เวลาของประเทศไทยกับทวีปต่าง ๆ                  

                 3. ส ารวจ และอธิบายท าเลท่ีต้ังกิจกรรมทางเศรษฐกิจ และสังคมในทวีปเอเชีย                             
                    ออสเตรเลีย และโอเชียเนีย โดยใช้แหล่งข้อมูลท่ีหลากหลาย 

  4. วิเคราะห์เช่ือมโยงสาเหตุและแนวทางป้องกันภัยธรรมชาติและการระวังภัยท่ีเกิดขึ้นใน 
                       ประเทศไทยและทวีปเอเชีย  ออสเตรเลีย และโอเชียเนีย 

       5. วิเคราะห์ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงทางธรรมชาติของทวีปเอเชีย  ออสเตรเลีย  และ 
       โอเชียเนีย 

     6. วิเคราะห์ความร่วมมือของประเทศต่าง ๆ ท่ีมีผลต่อส่ิงแวดล้อมทางธรรมชาติของทวีปเอเชีย  
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                       ออสเตรเลีย และโอเชียเนีย 
     7. วิเคราะห์ปัจจัยทางกายภาพและสังคมท่ีมีผลต่อการเล่ือนไหลของความคิด เทคโนโลยี สินค้า  

                    และประชากรในทวีปเอเชีย ออสเตรเลีย และโอเชียเนีย 
    8. อธิบายพัฒนาการทางสังคม เศรษฐกิจและการเมืองของภูมิภาคเอเชีย 
       9. ระบุความส าคัญของแหล่งอารยธรรมโบราณในภูมิภาคเอเชียศึกษา 
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รายวิชา ส21102 พระพุทธศาสนา 1 
1 คาบ/สัปดาห์/ภาคเรียน  0.5 หนวยกิต 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

ค าอธิบายรายวิชา 

 ศึกษาประวัติและความส าคัญของพระพุทธศาสนาท่ีมีต่อสภาพแวดล้อมในสังคมไทย รวมท้ังการพัฒนา
ตนและครอบครัว   
 ศึกษาพุทธประวัติต้ังแต่ประสูติจนถึงบ าเพ็ญทุกกรกิริยา  การสังคายนา  การเผยแผ่พระพุทธศาสนาเข้า
สู่ประเทศไทย   
  ศึกษาประวัติพระมหากัสสปะ พระอุบาลี อนาถบิณฑิกะ นางวิสาขา พระเจ้าอโศกมหาราช  พระโสณะ
และพระอุตตระ ชาดกในเรื่องอัมพชาดก ติตติรชาดก ประพฤติตนตามแบบอย่างการด าเนินชีวิตและข้อคิดจาก
ประวัติสาวก ชาดก เรื่องเล่าและศาสนิกชนตัวอย่าง   
 ศึกษาการปฏิบัติตนตามหน้าท่ีชาวพุทธด้วยการบ าเพ็ญประโยชน์ต่อศาสนสถาน วิถีชีวิตของพระภิกษุ 
บทบาทของพระภิกษุในการเผยแผ่พระพุทธ ศาสนา ปฏิบัติตนอย่างเหมาะสมต่อบุคคลต่าง ๆ    
 ศึกษาศาสนพิธี การจัดโต๊ะหมู่บูชา  การจุดธูปเทียน  การจัดเครื่องประกอบโต๊ะหมู่บูชา การปฏิบัติตน
ในศาสนพิธีและพิธีกรรมในเรื่องค าอาราธนาต่าง ๆ  
 ศึกษาประวัติความส าคัญและการปฏิบัติตนในวันส าคัญทางพระพุทธศาสนา    
 โดยใช้การสืบค้นข้อมูล กระบวนการกลุ่ม กระบวนการคิดวิเคราะห์ การฝึกปฏิบัติ กระบวนการทาง
สังคม  บทบาทสมมติและการแก้ปัญหา   
 เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจ สามารถน าไปปฏิบัติในการด าเนินชีวิต  น าไปพัฒนาแก้ปัญหาของตนเอง
และครอบครัว  รักษาส่ิงแวดล้อม  มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ในด้านรักชาติ  ศาสน์  กษัตริย์  ซื่อสัตย์  สุจริต  
มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ อยู่อย่างพอเพียง มุ่งมั่นในการท างาน รักความเป็นไทย มีจิตสาธารณะ สามารถอยู่ร่วมกันได้
อย่างสันติสุข 
 

ตัวชี้วัด 

1. อธิบายการเผยแผ่พระพุทธศาสนาหรือศาสนาท่ีตนนับถือสู่ประเทศไทย  
2. วิเคราะห์ความส าคัญของพระพุทธศาสนาหรือศาสนาท่ีตนนับถือท่ีมีต่อสภาพแวดล้อมในสังคมไทย

รวมท้ังการพัฒนาตนและครอบครัว 
3. วิเคราะห์พุทธประวัติต้ังแต่ประสูติจนถึงบ าเพ็ญทุกขกิริยาหรือประวัติศาสดาท่ีตนนับถือ  ตามท่ีก าหนด   
4. วิเคราะห์และประพฤติตนตามแบบอย่างการด าเนินชีวิตและข้อคิดจากประวัติสาวก ชาดก  เรื่องเล่า

และศาสนิกชนตัวอย่างตามท่ีก าหนด 
5. อธิบายจริยวัตรของสาวกเพื่อเป็นแบบอย่างในการประพฤติปฏิบัติและปฏิบัติตนอย่างเหมาะสมต่อ

สาวกของศาสนาท่ีตนนับถือ 
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6. ปฏิบัติตนอย่างเหมาะสมต่อบุคคลต่าง ๆ ตามหลักศาสนาท่ีตนนับถือตามท่ีก าหนด   
7. จัดพิธีกรรมและปฏิบัติตนในศาสนพิธี  พิธีกรรมได้ถูกต้อง 
8. อธิบายประวัติ  ความส าคัญ และปฏิบัติตนในวันส าคัญทางศาสนาท่ีตนนับถือตามท่ีก าหนดได้ถูกต้อง    
9. บ าเพ็ญประโยชน์ต่อศาสนสถานของศาสนาท่ีตนนับถือ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

หลักสูตรโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร (โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค) พุทธศักราช2554                                   
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น  

142 

 

รายวิชา ส21103   ประวัติศาสตร์ไทย 1 
1 คาบ/สัปดาห์/ภาคเรียน  0.5 หนวยกิต 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

ค าอธิบายรายวิชา 

 ศึกษาเรื่องของเวลา การแบ่งเวลา การเทียบศักราช ในระบบต่าง ๆ  การแบ่งยุคสมัยใน
ประวัติศาสตร์ของชาติเพื่อ ให้เข้าใจเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์ และเปรียบเทียบการนับศักราชในระบบต่างๆ 
ในการศึกษาประวัติศาสตร์ได้อย่างถูกต้อง 

ศึกษาวิธีการทางประวัติศาสตร์ ประเภทและหลักฐานทางประวัติศาสตร์ เพื่อใช้ในการศึกษา
ประวัติศาสตร์ได้อย่างถูกต้อง                         

โดยใช้กระบวนการทางประวัติศาสตร์ การส ารวจและการตรวจสอบหลักฐานในการสืบค้นข้อมูลและ
อธิบายให้เกิดความรู้ความเข้าใจในการคิดวิเคราะห์ ศึกษาหลักฐานทางประวัติศาสตร์                         

เพื่อให้เข้าใจความสัมพันธ์และความส าคัญของอดีตท่ีมีต่อปัจจุบันและอนาคต ตลอดจนเข้าใจ
พัฒนาการของมนุษยชาติท่ีมีความเปล่ียนแปลงจากอดีตตนถึงปัจจุบันและผลกระทบท่ีมีต่อสังคมไทย เข้าใจและ
อยู่ร่วมกับสังคมท่ีมีความหลากหลายทางวัฒนธรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 
ตัวชี้วัด 
 1.  วิเคราะห์ความส าคัญของเวลาในการศึกษาประวัติศาสตร์ 
             2. เทียบศักราชตามระบบต่างๆท่ีใช้ศึกษาประวัติศาสตร์ 
             3. น าวิธีการทางประวัติศาสตร์มาใช้ศึกษาเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์ 
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รายวิชา ส21104 สังคมศึกษา 2 
2 คาบ/สัปดาห์/ภาคเรียน  1.0 หนวยกิต 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ค าอธิบายรายวิชา 

 ศึกษากฎหมายในเรื่องการคุ้มครองสิทธิของบุคคล กฎหมายการคุ้มครองเด็ก กฎหมายการศึกษา  
กฎหมายการคุ้มครองผู้บริโภค กฎหมายลิขสิทธิ์ ประโยชน์ของการปฏิบัติตนตามกฎหมาย การคุ้มครองสิทธิของ  
บุคคล บทบาทและหน้าท่ีของเยาวชนท่ีมีต่อสังคมและประเทศชาติ  โดยเน้นจิตสาธารณะ เช่น เคารพกติกา
สังคม ปฏิบัติตนตามกฎหมาย  มีส่วนร่วมและรับผิดชอบในกิจกรรมทางสังคม อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และ
การรักษาสาธารณประโยชน์ เปรียบเทียบความคล้ายคลึง และความแตกต่างระหว่างวัฒนธรรมไทยกับวัฒนธรรมของ
ประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่งเป็นปัจจัยในการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีหรืออาจน าไปสู่ความเข้าใจผิด
ต่อกัน  

  ศึกษาการปฏิบัติตนในการเคารพในสิทธิของตนเองและผู้อื่น ตลอดจนอธิบายหลักการ 
เจตนารมณ์  โครงสร้าง และสาระส าคัญของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ฉบับปัจจุบัน รวมท้ังวิเคราะห์
การแบ่งอ านาจและการถ่วงดุลอ านาจอธิปไตยท้ัง 3 ฝ่าย คือ  นิติบัญญัติ   บริหาร  ตุลาการ     ตามท่ีระบุใน
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยฉบับปัจจุบัน พร้อมท้ังสามารถปฏิบัติตนตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทยฉบับปัจจุบันที่เกี่ยวกับสิทธิ เสรีภาพและหน้าท่ีของประชาชนชาวไทย 
        ศึกษาวิเคราะห์กฎหมายท่ีเกี่ยวข้องกับตนเอง ครอบครัว ชุมชน และประเทศชาติ การปฏิบัติ
ตนตามสถานภาพ บทบาท  สิทธิเสรีภาพ และหน้าท่ีในฐานะพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย เข้าใจบทบาท
ความส าคัญและความสัมพันธ์ของสถาบันทางสังคมวัฒนธรรมไทยและวัฒนธรรมของประเทศในภูมิภาคเอเชีย
เพื่อน าไปสู่ความเข้าใจอันดีระหว่างกัน กระบวนการในการตรากฎหมายเพื่อให้เกิดความถูกต้องและยุติธรรม 
เหตุการณ์และการเปล่ียนแปลงส าคัญของระบอบการปกครองของไทย  หลักการวิเคราะห์ข้อมูล ข่าวสารของ 
ประชาชนทางการเมืองท่ีมีผลต่อตนเอง  สังคม  และประเทศชาติ 
 โดยใช้กระบวนการสืบค้นข้อมูล บทบาทสมมติ  คิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ กระบวนการกลุ่ม   
แลกเปล่ียนเรียนรู้  ฝึกปฏิบัติสรุป น าเสนอข้อมูลและการใช้เหตุผลในการแก้ปัญหา 
   เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจกฎหมายในการคุ้มครองสิทธิของบุคคล กระบวนการในการตรา
กฎหมาย บทบาทความส าคัญและความสัมพันธ์ของสถาบันทางสังคมวัฒนธรรมไทยและวัฒนธรรมของประเทศ
ในภูมิภาคเอเชียเพื่อน าไปสู่ความเข้าใจอันดีระหว่างกัน ตลอดจนตระหนักเห็นคุณค่าของการน าความรู้ไป
ประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ในชีวิตประจ าวัน มีความรักชาติ ศาสน์กษัตริย์ มีความซื่อสัตย์    มีวินัย ใฝ่รู้ใฝ่เรียน 
มีจิตสาธารณะสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างสันติสุข 
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ตัวชี้วัด 
 1. ปฏิบัติตามกฎหมายในการคุ้มครองสิทธิของบุคคล 
 2. ระบุความสามารถของตนเองในการท าประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติ 
 3. อภิปรายเกี่ยวกับคุณค่าทางวัฒนธรรมท่ีเป็นปัจจัยในการสร้างความสัมพันธ์ที่ดี 
   หรืออาจน าไปสู่ความเข้าใจผิดต่อกัน 

   4. แสดงออกถึงการเคารพในสิทธิของตนเองและผู้อื่น 

 
   5. อธิบายหลักการเจตนารมณ์   โครงสร้างและสาระส าคัญของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  
       ฉบับปัจจุบันโดยสังเขป   
   6. วิเคราะห์บทบาทการถ่วงดุลของอ านาจอธิปไตยในรัฐธรรมนญูแห่งราชอาณาจักรไทยฉบับ 
       ปัจจุบัน 
   7. ปฏิบัติตนตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ฉบับปัจจุบันที่เกี่ยวข้องกับ 
       ตนเอง    

 8.  อธิบายและปฏิบัติตนตามกฎหมายท่ีเกี่ยวข้องกับตนเอง  ครอบครัว  ชุมชน และประเทศ 
 9. เห็นคุณค่าในการปฏิบัติตนตามสถานภาพ บทบาท  สิทธิ  เสรีภาพ หน้าท่ีในฐานะพลเมืองดี 
                  ตามวิถีประชาธิปไตย 
 10. วิเคราะห์บทบาท  ความส าคัญ และความสัมพันธ์ของสถาบันทางสังคม 
 11. อธิบายความคล้ายคลึงและความแตกต่างของวัฒนธรรมไทย   และวัฒนธรรมของประเทศใน 
                   ภูมิภาคเอเชีย เพื่อน าไปสู่ความเข้าใจอันดีระหว่างกัน 
 12. อธิบายกระบวนการในการตรากฎหมาย 
 13. วิเคราะห์ข้อมูลข่าวสารทางการเมืองการปกครองท่ีมีผลกระทบต่อสังคมไทยสมัยปัจจุบัน 
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รายวิชา ส21105 พระพุทธศาสนา 2 

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

ค าอธิบายรายวิชา 

 ศึกษาพระรัตนตรัยตามหลักพุทธคุณ 9  อริยสัจ 4  ทุกข์ (ธรรมท่ีควรรู้)  ในเรื่อง ขันธ์ 5 (ธาตุ 4)   
สมุทัย (ธรรมท่ีควรละ) ในเรื่องหลักกรรม อบายมุข 6 นิโรธ (ธรรมท่ีควรบรรลุ) ในเรื่องสุข 2 (กายิก เจตสิก)  
คิหิสุข  มรรค  (ธรรมท่ีควรเจริญ)  ในเรื่องไตรสิกขา  มงคล 38  (ไม่คบ คนพาล  คบบัณฑิต  บูชาผู้ควรบูชา)   

    ศึกษาพุทธศาสนสุภาษิต  ในเรื่อง ย   เว  เสวติ  ตาทิโส  (คบคนเช่นใดย่อมเป็นเช่นนั้น)   
อตฺตนาโจทยตฺตาน (จงเตือนตนด้วยตน) นิสมฺม กรณ เสยฺโย  (ใคร่ครวญก่อนจึงท าดีกว่า) ทุราวาสา ฆรา ทุกฺ
ขานา โจทยตฺตาน (เรือนท่ีครองไม่ดีน าทุกข์มาให้)   

   ศึกษาการปฏิบัติตนตามหลักธรรมและน าไปพัฒนา  แก้ปัญหาของตนและครอบครัวในการ 
ด ารงชีวิตแบบพอเพียงและดูแลรักษาส่ิงแวดล้อมเพื่อการอยู่ร่วมกันได้อย่างสันติสุข  

      ศึกษาการพัฒนาจิตเพื่อการเรียนรู้และและการด าเนินชีวิตด้วยวิธีคิดแบบโยนิโสมนสิการ (วิธีคิด 
แบบคุณค่าแท้  คุณค่าเทียม  วิธีคิดแบบคุณ-โทษและทางออก) และ กรรมฐาน 2  ปธาน 4 โกศล 3  สวดมนต์แผ่
เมตตา  บริหารจิต  และเจริญปัญญาด้วยอานาปานสติ   บุคคลท่ีเป็นแบบอย่างด้านศาสนสัมพันธ์   
     โดยใช้กระบวนการสืบค้นข้อมูล คิดวิ เคราะห์ กระบวนการทางสังคม การฝึกปฏิบัติจริง   
กระบวนการกลุ่ม  และแก้ปัญหา  
    เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจ  สามารถน าไปปฏิบัติในการด าเนินชีวิต  สามารถเผชิญสถานการณ์
ต่างๆน าไปพัฒนาแก้ปัญหาของตนเองและครอบครัว รักษาส่ิงแวดล้อม มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ในด้านรัก
ชาติ ศาสน์  กษัตริย์  ซื่อสัตย์  สุจริต  มีวินัย  ใฝ่เรียนรู้  อยู่อย่างพอเพียง  มุ่งมั่นในการท างาน  รักความเป็น
ไทย  มีจิตสาธารณะ  สามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างสันติสุข 
 
ตัวชี้วัด 
       1.  อธิบายพุทธคุณและข้อธรรมส าคัญในกรอบอริยสัจ 4  หรือหลักธรรมของศาสนาท่ีตนนับถือ   
           ตามท่ีก าหนด เห็นคุณค่าและน าไปพัฒนาแก้ปัญหาของตัวเองและครอบครัว    
       2.  เห็นคุณค่าของการพัฒนาจิตเพื่อการเรียนรู้และการด าเนินชีวิตด้วยวิธีคิดแบบโยนิโส 
           มนสิการคือวิธีคิดแบบคุณค่าแท้-คุณค่าเทียม และวิธีคิดแบบคุณ-โทษและทางออกหรือ  
           การพัฒนาจิตตามแนวทางของศาสนาท่ีตนนับถือ  
       3.  สวดมนต์ แผ่เมตตา บริหารจิต และเจริญปัญญาด้วยอานาปานสติหรือตามแนวทางของ   
           ศาสนาท่ีตนนับถือตามท่ีก าหนด   
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       4.  วิเคราะห์และปฏิบัติตนตามหลักธรรมทางศาสนาท่ีตนนับถือในการด ารงชีวิตแบบพอเพียง 
           และดูแลรักษาส่ิงแวดล้อมเพื่อการอยู่ร่วมกันได้อย่างสันติสุข    
       5.  วิเคราะห์เหตุผลความจ าเป็นท่ีทุกคนต้องศึกษาเรียนรู้ศาสนาอื่นๆ  
       6.  ปฏิบัติตนต่อศาสนิกชนอื่นในสถานการณ์ต่างๆได้อย่างเหมาะสม  
       7.  วิเคราะห์การกระท าของบุคคลท่ีเป็นแบบย่างด้านศาสนสัมพันธ์และน าเสนอแนวทางการ                     
           ปฏิบัติของตนเอง   
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รายวิชา ส21106 ประวัติศาสตร์ไทย 2 
1 คาบ/สัปดาห์/ภาคเรียน  0.5 หนวยกิต 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ค าอธิบายรายวิชา 

 ศึกษาประวัติความเป็นมาของอาณาจักรต่างๆในดินแดนประเทศไทยสมัยก่อนสมัยสุโขทัย  ต้ังแต่
อดีตจนถึงปัจจุบันโดยสังเขป                             
 ศึกษาประวัติศาสตร์สมัยสุโขทัย ด้านการเมือง การปกครอง เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม                            
โดยเน้นการสร้างและพัฒนาชาติไทย 
 ศึกษาแหล่งอารยธรรมท่ีมีอิทธิพลต่อพัฒนาการทางสังคม เศรษฐกิจ และการเมืองรวมท้ังเหตุการณ์
ส าคัญของประเทศต่างๆในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้      
 โดยใช้กระบวนการทางประวัติศาสตร์  การส ารวจและการตรวจสอบหลักฐานในการสืบค้นข้อมูล                         
และอธิบายให้เกิดความรู้ความเข้าใจในการคิดวิเคราะห์ศึกษาหลักฐานทางประวัติศาสตร์     
 เพื่อให้เกิดความเข้าใจในพัฒนาการของชาติไทย   เกิดความภาคภูมิใจความเป็นปึกแผ่นของชนชาติ
ไทย  และมีความเข้าใจในพัฒนาการทางสังคมเศรษฐกิจและการเมืองของประเทศต่าง ๆ  ในภูมิภาคเอเชีย
ตะวันออก เฉียงใต้รวมท้ังแหล่งอารยธรรมโบราณใน เอเชียตะวันออกเฉียงใต้  
 
 ตัวชี้วัด 
 1.  อธิบายเรื่องราวทางประวัติศาสตร์สมัยก่อนสุโขทัยในดินแดนไทยโดยสังเขป 
 2. วิเคราะห์พัฒนาการของอาณาจักรสุโขทัยในด้านต่าง ๆ 
              3. วิเคราะห์อิทธิพลของวัฒนธรรม  และภูมิปัญญาไทยสมัยสุโขทัย  และสังคมไทยในปัจจุบัน 
              4. อธิบาย พัฒนาการทางสังคมเศรษฐกิจและการเมืองของประเทศต่าง ๆในภูมิภาคเอเชียตะวันออก 
                 เฉียงใต้                            
     5. ระบุความส าคัญของแหล่งอารยธรรมในภูมภิาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 
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รายวิชา ส21107 อิสลามศึกษา 1 

1 คาบ/สัปดาห์/ภาคเรียน  0.5 หนวยกิต 

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

ศึกษา  การศรัทธาต่ออัลลอฮฺ   คุณลักษณะของอัลลออฮฺ สุบหานะฮุวะตะอาลา  ประโยชน์ของเตา
ฮีดอัร-รูบูบียะฮฺ   และบทลงโทษของชิรฺก     ส่ิงท่ีวาญิบ ฟัรดู ชัรฏฺ สุนนะฮฺ   และส่ิงท่ีท าให้เสียการละหมาด    
วิธีการละหมาดสุนนะฮฺ  ตะรอวีหฺและวิตฺร  การปกปิดเอาเราะฮฺ  ชีวประวัติก่อนและหลังรับวะหฺยุ  คุณลักษณะ  
บทบาทหน้าท่ี ค าส่ังสอน คุณธรรม จริยธรรมของท่านนบีมุฮัมมัด ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม    และคอลีฟะฮฺ
ท้ังส่ี   

     โดยใช้กระบวนการสร้างความรู้ ความเข้าใจ  กระบวนการปฏิบัติและกระบวนการสร้างนิสัย เพื่อให้
เกิดความรู้ ความเข้าใจ เห็นคุณค่าและสามารถน าความรู้มาปฏิบัติในชีวิตประจ าวัน  
 

ตัวชี้วัด 
 1. อธิบายความหมายคุณลักษณะของอัลลอฮฺ สุบหานะฮุวะตะอาลาและการชิรฺก             
     ตามเตาฮีดอัร-รูบูบียะฮ ฺ
 2. เช่ือมั่น ยอมรับและปฏิบัติตนเป็นผู้ท่ีมีความศรัทธาต่ออัลลอฮฺ สุบหานะฮุวะตะอาลา  
     ตามเตาฮีดอัร-รูบูบียะฮ ฺ
 3. อธิบายและเห็นคุณค่าบทบัญญัติเกี่ยวกับการละหมาดและการปกปิดเอาเราะฮฺ 
 4. ปฏิบัติตามบทบัญญัติเกี่ยวกับการละหมาดและการปกปิดเอาเราะฮฺ 
 5. อธิบายความเป็นมา ความส าคัญ ประวัติของท่านนบีมุฮัมมัด ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม  
    และเคาะลีฟฮฺท้ังส่ี 
 6. วิเคราะห์พฤติกรรมและปฏิบัติตนเป็นมุสลิมท่ีดี มีคุณธรรมจริยธรรมตามแบบอย่างของท่าน    
    นบีมุฮัมมัด ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม  
 7. เห็นคุณค่า คุณธรรมจริยธรรมท่ีดีงามของท่านนบีมุฮัมมัด ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม  
    และเคาะลีฟฮฺท้ังส่ี และน าแบบอย่างไปใช้ในการด าเนินชีวิต 
 8. ยอมรับผู้อื่นท่ีปฏิบัติตนตามแบบอย่างของท่านนบีมุฮัมมัด ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม  
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    รายวิชา ส21108 อิสลามศึกษา 2 
1 คาบ/สัปดาห์/ภาคเรียน  0.5 หนวยกิต 

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

ศึกษาศาสนสถานท่ีส าคัญ ประวัติความเป็นมาของอัล-กุรฺอาน อ่านตามหลักการอ่านมีมสากินะฮฺ    สู
เราะฮฺอัล-ลัยลฺ   และอัช- ชัมสฺ   หลักค าสอนและท่องจ าสูเราะฮฺอัล-ซิลซาลและอัล-อาดิยาต  เห็นคุณค่าและ
ปฏิบัติตนในการเป็นผู้น า ผู้ตาม  การรักษาระเบียบวินัย  การตรงต่อเวลา  การรู้จักความพอเพียงและพอใจใน
ส่ิงท่ีตนมีตามทัศนะอิสลาม     

โดยใช้กระบวนการสร้างความรู้ ความเข้าใจ  กระบวนการปฏิบัติและกระบวนการสร้างนิสัย เพื่อให้เกิด
ความรู้ ความเข้าใจ เห็นคุณค่าและสามารถน าความรู้มาปฏิบัติในชีวิตประจ าวัน  

 
ตัวชี้วัด 

1. วิเคราะห์ความส าคัญและบ าเพ็ญประโยชน์ต่อศาสนสถาน 
2. อ่าน เขียนอายะฮฺ และท่องจ าสูเราะฮฺที่ก าหนด 
3. บอกความหมาย ความส าคัญโดยสรุปของสูเราะฮฺที่ก าหนดและน าหลักค าสอนมาใช้ในการด าเนิน

ชีวิต 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

หลักสูตรโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร (โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค) พุทธศักราช2554                                   
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รายวิชา ส22101 สังคมศึกษา 3 
2 คาบ/สัปดาห์/ภาคเรียน  1.0 หนวยกิต 

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

 ศึกษาต าแหน่งท่ีต้ังทางภูมิศาสตร์และลักษณะทางกายภาพ สังคม และวัฒนธรรมของทวีป 
ยุโรปและแอฟริกา ลักษณะทางกายภาพ และสังคมของทวีปยุโรปและแอฟริกา ท่ีมีผลต่อพัฒนาการทางสังคม 
เศรษฐกิจ และการเมืองของภูมิภาค 
              ศึกษาอิทธิพลของอารยธรรมตะวันตกท่ีส่งผลต่อพัฒนาการและการเปล่ียนแปลงของสังคมโลกและ
ความร่วมมือของกลุ่มประเทศในทวีปยุโรปและแอฟริกากับประเทศนอกภูมิภาค 
     โดยใช้กระบวนการสืบค้นความรู้ รวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ สังเคราะห์ การอภิปราย การ
แก้ปัญหา การสรุปและน าเสนอข้อมูล    
     เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจ สามารถใช้แหล่งเรียนรู้และเทคโนโลยีในการสืบค้นข้อมูล พัฒนาการของ
มนุษยชาติและวิเคราะห์การเปล่ียนแปลงและผลกระทบท่ีเกิดขึ้น สามารถน าความรู้ ไปประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจ าวัน 
 
ตัวชี้วัด                      
      1. ใช้เครื่องมือทางภูมิศาสตร์ในการรวบรวม  วิเคราะห์   และน าเสนอข้อมูลเกี่ยวกับ ลักษณะทาง 
                    กายภาพและสังคมของทวีปยุโรป และแอฟริกา  
      2. วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะทางภายภาพ  และสังคมของทวีปยุโรป และแอฟริกา 

       3. วิเคราะห์การก่อเกิดส่ิงแวดล้อมใหม่ทางสังคม อันเป็นผลจากการเปล่ียนแปลงทางธรรมชาติ 
          และทางสังคมของทวีปยุโรป และแอฟริกา  

      4. ระบุแนวทางการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ  และส่ิงแวดล้อมในทวีปยุโรป  และ แอฟริกา 
      5. ส ารวจ  อภิปรายประเด็นปัญหาเกี่ยวกับส่ิงแวดล้อมท่ีเกิดขึ้นในทวีปยุโรป  และแอฟริกา  
      6. วิเคราะห์เหตุและผลกระทบท่ีประเทศไทยได้รับจากการเปล่ียนแปลงของส่ิงแวดล้อมในทวีป 
                   ยุโรป และแอฟริกา 
      7. อธิบายพัฒนาการทางสังคม เศรษฐกิจและการเมืองของภูมิภาคต่างๆในโลกโดยสังเขป 
               8. วิเคราะห์ผลของการเปล่ียนแปลงท่ีน าไปสู่ความร่วมมือและความขัดแย้งในคริสตวรรษที่ 20 
                  ตลอดจนความพยายามในการแก้ปัญหาความขัดแย้ง 
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รายวิชา ส22102 พระพุทธศาสนา 3 

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

ค าอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาการเผยแผ่พระพุทธศาสนาสู่ประเทศเพื่อนบ้าน ความส าคัญของพระพุทธศาสนาท่ีช่วยในการ
เสริมสร้างความเข้าใจอันดีกับประเทศเพื่อนบ้าน เป็นรากฐานของวัฒนธรรม เอกลักษณ์ของชาติ และมรดกของ
ชาติ การพัฒนาชุมชนและการจัดระเบียบสังคม  

      ศึกษาพุทธประวัติ ตอนผจญมาร การตรัสรู้ การส่ังสอน ประวัติพระสารีบุตร พระโมคคัลลานะ นาง
ขุชชุตตรา พระเจ้าพิมพิสาร มิตตวินทุกชาดก ราโชวาทชาดก พระมหาธรรมราชาลิไทย สมเด็จพระมหาสมณ
เจ้ากรมพระยาวชิรญาณวโรรส 

 ศึกษามารยาทของความเป็นศาสนิกชนท่ีดีท่ีปฏิบัติตนในศาสนพิธี พิธีกรรม และหลักค าสอนท่ี   
เกี่ยวเนื่องกับวันส าคัญทางพระพุทธ ศาสนา 
     โดยใช้กระบวนการสืบค้นข้อมูล คิดวิเคราะห์ กระบวนการทางสังคม การฝึกปฏิบัติ การใช้บทบาท
สมมติและการแก้ปัญหา 
  เพื่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ สามารถน าไปปฏิบัติในการด าเนินชีวิต น าไปพัฒนาและแก้ปัญหา            
ของชุมชนและสังคม มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ในด้านรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย ใฝ่เรียนรู้อยู่
อย่างพอเพียง มุ่งมั่นในการท างาน รักความเป็นไทย มีจิตสาธารณะสามารถด าเนินชีวิตอยู่ร่วมกันได้อย่างสันติสุข  
 
ตัวชี้วัด 
          1.  อธิบายการเผยแผ่พระพุทธศาสนาหรือศาสนาท่ีตนนับถือสู่ประเทศเพื่อนบ้าน 

2. วิเคราะห์ความส าคัญของพระพุทธศาสนาหรือศาสนาท่ีตนนับถือ   ท่ีช่วยเสริมสร้างความเข้าใจ  
    อันดีกับประเทศเพื่อนบ้าน 
3. วิเคราะห์ความส าคัญของพระพุทธศาสนาหรือศาสนาท่ีตนนับถือ ในฐานะท่ีเป็นรากฐานของ 
   วัฒนธรรม  เอกลักษณ์ของชาติ และมรดกของชาติ 
4. อภิปรายความส าคัญของพระพุทธศาสนาหรือศาสนาท่ีตนนับถือกับการพัฒนาชุมชนและการจัด 
    ระเบียบสังคม 
5. วิเคราะห์พุทธประวัติหรือประวัติศาสดาของศาสนาท่ีตนนับถือตามท่ีก าหนด 
6. วิเคราะห์และประพฤติตนตามแบบอย่างการด าเนินชีวิตและข้อคิดจากประวัติสาวก  ชาดก          
    เรื่องเล่า และศาสนิกชนตัวอย่างตามท่ีก าหนด 
7.  ปฏิบัติตนอย่างเหมาะสมต่อบุคคลต่าง ๆ ตามหลักศาสนาท่ีตนนับถือตามท่ีก าหนด 
8.  มีมรรยาทของความเป็นศาสนิกชนท่ีดีตามท่ีก าหนด 
9.  วิเคราะห์คุณค่าของศาสนพิธีและปฏิบัติตนได้ถูกต้อง 
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10. อธิบายค าสอนท่ีเกี่ยวกับวันส าคัญทางศาสนาและปฏิบัติตนได้ถูกต้อง 
11. อธิบายความแตกต่างของศาสนพิธี พิธีกรรม ตามแนวทางของศาสนาอื่น ๆ เพื่อน าไปสู่การ 
     ยอมรับและความเข้าใจซึ่งกันและกัน 
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รายวิชา ส22103 ประวัติศาสตร์ไทย 3 

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

ค าอธิบายรายวิชา 

 ศึกษาวิธีการประวัติศาสตร์ในการเรียนรู้การประเมินความน่าเช่ือถือของหลักฐาน ประเภทของข้อมูล  
หลักฐานทางประวัติศาสตร์ท่ีอยู่ในท้องถิ่นหรือ ข้อมูลจากเอกสารต่างๆ สมัยอยุธยา เช่น ข้อความบางตอนใน
พงศาวดารหรือ จดหมายเหตุชาวต่างชาติ   
 ศึกษาพัฒนาการของอาณาจักรอยุธยาท่ีเกิดจากปัจจัยส าคัญท่ีส่งผลต่อความเจริญรุ่งเรืองของ
อาณาจักร  
 ศึกษาภูมิปัญญาและวัฒนธรรมไทยสมัยอยุธยา ท่ีมีอิทธิพลต่อการพัฒนาชาติไทยในยุคต่อมา 
ตลอดจนวีรกรรมของบรรพบุรุษไทยท่ีมีส่วนสร้างสรรค์ชาติไทย เช่น สมเด็จพระรามาธิบดีท่ี 2 พระสุริโยทัย   
พระนเรศวรมหาราช พระนารายณ์มหาราช   
 โดยใช้วิธีการทางประวัติศาสตร์  วิเคราะห์ สังเคราะห์ และประเมินความเช่ือถือของข้อเท็จจริง   
และอธิบายพัฒนาของเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์                 
 เพื่อให้ผู้เรียนเห็นคุณค่าของการน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจ าวันมีเหตุผล ใฝ่เรียนรู้  มุ่งมั่น
ในการท างาน รักความเป็นไทย ใช้ชีวิตอย่างพอเพียง 
  
ตัวชี้วัด   
  1.  ประเมินความน่าเช่ือถือของหลักฐานทางประวัติศาสตร์ในลักษณะต่างๆ 
  2.   วิเคราะห์ความแตกต่างระหว่างความจริงกับข้อเท็จจริงของเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์ 
  3.   เห็นความส าคัญของการตีความทางประวัติศาสตร์ที่น่าเช่ือถือ 
  4.   วิเคราะห์พัฒนาการของอาณาจักรอยุธยาและธนบุรีในด้านต่างๆ 
  5.   วิเคราะห์ปัจจัยท่ีส่งผลต่อความมั่นคงและความเจริญรุ่งเรืองของอาณาจักรอยุธยา 
  6.   ระบุภูมิปัญญาและวฒันธรรมไทยสมัยอยุธยา และธนบุรีและอิทธิพลของภูมิปัญญาต่อการ 
                          พัฒนาชาติไทยยุคต่อมา 
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รายวิชา ส22104 สังคมศึกษา 4 
2 คาบ/สัปดาห์/ภาคเรียน  1.0 หนวยกิต 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ค าอธิบายรายวิชา 

 ศึกษาความหมายและความส าคัญของเศรษฐศาสตร์เบื้องต้น  หลักการการบริโภค ปัจจัยท่ีมีอิทธิพล
ต่อพฤติกรรมการบริโภค รวมท้ังค่านิยมและพฤติกรรมของการบริโภคของคนในสังคมปัจจุบัน ท่ี มีผลต่อ
เศรษฐกิจชุมชนและประเทศ      
              ศึกษาความหมาย กฎอุปสงค์ อุปทาน  ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการก าหนดอุปสงค์และอุปทาน    
หลักการส าคัญของเศรษฐกิจพอเพียงและโครงการพระราชด าริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รวมท้ัง
กฎหมายเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญา ความส าคัญและคุณค่า การประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ในการ
ด ารงชีวิตต่อสังคมไทย   
     ศึกษาการลงทุนและการออม การบริหารจัดการเงินภาคครัวเรือน  ปัจจัยและปัญหาการลงทุน การ
ออมในสังคมไทย  บทบาทหน้าท่ีของสถาบันการเงิน การผลิตสินค้าและบริการ หน่วยงานท่ีมีบทบาทหน้า ท่ี
เกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค กฎหมายการคุ้มครองสิทธิประโยชน์ผู้บริโภค 
     ศึกษาระบบเศรษฐกิจแบบต่างๆ ตลาดและประเภทของตลาด กลไกราคา และการก าหนดราคาใน
ระบบเศรษฐกิจผลกระทบท่ีเกิดจากภาวะเงินเฟ้อ เงินฝืด ปัญหาการว่างงาน ความสัมพันธ์ระหว่างแนวคิด
เศรษฐกิจพอเพียงกับระบบสหกรณ์ บทบาทหน้าท่ีของรัฐบาลในระบบเศรษฐกิจ  นโยบายและกิจกรรมทาง
เศรษฐกิจของรัฐบาลท่ีมีต่อประเทศชาติ บทบาทความส าคัญของการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศ  
การกีดกันทางการค้า                 
                     โดยใช้วิธีการกระบวนการกลุ่ม ฝึกปฏิบัติในการออม จ าลองสถานการณ์ ส ารวจตลาดจาก
ประสบการณ์ตรง การเผชิญปัญหาและการแก้ไขสถานการณ์  คิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ รวบรวมข้อมูล  อภิปราย 
และ น าเสนอข้อมูลองค์ความรู้สืบค้นความรู้        
   เพื่อมีความรู้เข้าใจหลักเศรษฐศาสตร์เบื้องต้น สามารถคิดวิเคราะห์เช่ือมโยงความรู้  
เสนอแนะแนวทางแก้ปัญหาเศรษฐกิจ เกิดความตระหนักถึงความส าคัญของการน าปรัชญาเศรษฐกิจ 
พอเพียงมาแก้ปัญหาเศรษฐกิจสังคมไทย 
 
ตัวชี้วัด 
  1. อธิบายความหมายและความส าคัญของเศรษฐศาสตร์ 
  2. วิเคราะห์ค่านิยม และพฤติกรรมการบริโภคของคนในสังคมซึ่งส่งผลต่อเศรษฐกิจ 
               ของชุมชนและประเทศ 
  3. อธิบายความเป็นมาหลักการและความส าคัญของปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงต่อสังคมไทย 
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  4. วิเคราะห์บทบาทหน้าท่ี  และความแตกต่างของสถาบันการเงินแต่ละประเภท                                
                         และธนาคารกลาง 

          5.  ยกตัวอย่างท่ีสะท้อนให้เห็นการพึ่งพาอาศัยกัน และการแข่งขันกันทางเศรษฐกิจ ในประเทศ 
  6.  ระบุปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการก าหนด อุปสงค์และอุปทาน 
  7.  อภิปรายผลของการมีกฎหมายเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญา  
               8.  วิเคราะห์ปัจจัยท่ีมีผลต่อการลงทุนและการออม 

          9 . อธิบายปัจจัยการผลิตสินค้าและบริการ และปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการผลิตสินค้า และบริการ 
  10. เสนอแนวทางการพัฒนาการผลิตในท้องถิ่นตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
  11. อภิปรายแนวทางการคุ้มครองสิทธิของตนเองในฐานะผู้บริโภค 
  12. อภิปรายระบบเศรษฐกิจแบบต่างๆ 
                     13. ยกตัวอย่างท่ีสะท้อนให้เห็นการพึ่งพาอาศัยกัน และการแข่งขันทางเศรษฐกิจ ในภูมิภาค             
                          เอเชีย 
  14.  วิเคราะห์การกระจายของทรัพยากร  ในโลกท่ีส่งผลต่อความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจ 
        ระหว่างประเทศ 

           15. วิเคราะห์การแข่งขันทางการค้าในประเทศและต่างประเทศส่งผลต่อ คุณภาพ สินค้า 
                ปริมาณการผลิตและ ราคาสินค้า 
  16. อธิบายกลไกราคาในระบบเศรษฐกิจ  
           17.  มีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาท้องถิ่นตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

   18. วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงกับระบบสหกรณ์ 
   19. อธิบายบทบาทหน้าท่ีของรัฐบาลในระบบเศรษฐกิจ 

           20. แสดงความคิดเห็นต่อนโยบาย และกิจกรรมทาง เศรษฐกิจของรัฐท่ีมีต่อบุคคล กลุ่มคน     
                และประเทศชาติ 

            21. อภิปรายบทบาทความส าคัญของการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศ 
            22. อภิปรายผลกระทบท่ีเกิดจากภาวะเงินเฟ้อ เงินฝืด 
            23. วิเคราะห์ผลเสียจากการว่างงาน และแนวทางแก้ปัญหา 
  24.  วิเคราะห์สาเหตุและวิธีการกีดกันทางการค้าในการค้าระหว่างประเทศ 
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รายวิชา ส22105 พระพุทธศาสนา 4 

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

ค าอธิบายรายวิชา 

 ศึกษาการปฏิบัติตนตามธรรมคุณ และปฏิบัติตนตามข้อธรรมส าคัญในกรอบอริยสัจ 4 ในเรื่อง 
ธรรมคุณ 6 อริยสัจ 4 ทุกข์ (ธรรมท่ีควรรู้) ในเรื่อง ขันธ์ 5 (อายตนะ) สมุทัย (ธรรมท่ีควรละ) ในเรื่อง หลักกรรม 
(สมบัติ 4 วิบัติ 4) อกุศลกรรมบถ 10  อบายมุข 6  นิโรธ  (ธรรมท่ีควรบรรลุ) ในเรื่อง สุข 2  (สามิส นิรามิส)  
มรรค (ธรรมท่ีควรเจริญ)  ในเรื่องบุพพนิมิตของมัชฌิมาปฏิปทา  ดรุณธรรรม 6  กุลจิรัฏฐิติธรรม 4  กุศล
กรรมบถ 10  สติปัฏฐาน 4   มงคล 38  ในเรื่อง ประพฤติธรรม  เว้นจากความช่ัว   เว้นจากการดื่มน้ าเมา  
  ศึกษาโครงสร้างและสาระสังเขปของพระไตรปิฎก  พุทธศาสนสุภาษิต กมฺมุนา วตฺตติ โลโก  กลฺยาณ
การี กลฺยาณ  ปาปการี จ ปาปก   สุโข ปุญฺญสฺส อุจฺจโย    ปูชโก ลภเต ปูช  วนฺทโก ปฏิวนฺทน    
  ศึกษาการพัฒนาจิตเพื่อการเรียนรู้และด าเนินชีวิตด้วยวิธีคิดแบบอุบายปลุกเร้าคุณธรรม และวิธีคิด
แบบอรรถธรรมสัมพันธ์ สวดมนต์แปล แผ่เมตตา บริหารจิตและเจริญปัญญาด้วยอานาปานสติ 
  โดยใช้กระบวนการสืบค้นข้อมูล คิดวิเคราะห์ การปฏิบัติ รวมท้ังการเผชิญสถานการณ์และแก้ปัญหา 
  เพื่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ สามารถน าไปปฏิบัติในการด าเนินชีวิต น าไปพัฒนาและแก้ปัญหา            
ของชุมชนและสังคม มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ในด้านรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย ใฝ่เรียนรู้อยู่
อย่างพอเพียง มุ่งมั่นในการท างาน รักความเป็นไทย มีจิตสาธารณะ สามารถด าเนินชีวิตอยู่ร่วมกันได้                  
อย่างสันติสุข 
 
ตัวชี้วัด 

1. อธิบายธรรมคุณและข้อธรรมส าคัญในกรอบอริยสัจ 4 หรือหลักธรรมของศาสนาท่ีตนนับถือ 
    ตามท่ีก าหนดเห็นคุณค่าและน าไปพัฒนาแก้ปัญหาของชุมชนและสังคม 
2. อธิบายโครงสร้างและสาระโดยสังเขปของพระไตรปิฎก หรือคัมภีร์ของศาสนาท่ีตนนับถือ 
3. เห็นคุณค่าการพัฒนาจิตเพื่อการเรียนรู้และด าเนินชีวิตด้วยวิธีคิดแบบโยนิโสมนสิการ  คือวิธีคิด 
    แบบอุบายปลุกเร้าคุณธรรมและวิธีคิดแบบอรรถธรรมสัมพันธ์หรือการพฒันาจิตตามแนวทางของ  
    ศาสนาท่ีตนนับถือ 
4. สวดมนต์  แผ่เมตตา  บริหารจิตและเจริญปัญญาด้วยอานาปนสติหรือตามแนวทางของศาสนาท่ี  
    ตนนับถือ 
5. วิเคราะห์การปฏิบัติตนตามหลักทางศาสนาท่ีตนนับถือ เพื่อการด ารงตนอย่างเหมาะสมในกระแส 
    ความเปล่ียนแปลงของโลกและการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข 
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รายวิชา ส22106 ประวัติศาสตร์ไทย 4 
1 คาบ/สัปดาห์/ภาคเรียน  0.5 หนวยกิต 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ค าอธิบายรายวิชา   

       ศึกษาเหตุการณ์การเสียกรุงศรีอยุธยาครั้งท่ี 2  การกู้เอกราชและรวบรวมแผ่นดินของสมเด็จพระ
เจ้าตากสิน   
    ศึกษาพัฒนาการของสมัยธนบุรี   ในด้านการเมืองการปกครอง  สังคม   เศรษฐกิจและ
ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ  ปัจจัยท่ีส่งผลต่อความมั่นคงและความเส่ือมของกรุงธนบุรี 
   ศึกษาภูมิปัญญาและวัฒนธรรมไทยสมัยธนบุรี ท่ีมีอิทธิพลต่อพัฒนาการชาติไทยในสมัยต่อมา  
ตลอดจนวีรกรรมของบรรพบุรุษไทย ท่ีมีส่วนสร้างสรรค์ชาติไทย เช่น    สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช 
พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช (ด้วง) สมเด็จพระบวรราชเจ้ามหา สุรสิงหนาถ(บุญมา) 
  โดยใช้กระบวนการทางประวัติศาสตร์  การสืบค้นข้อมูล  การคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ สร้างองค์
ความรู้ สามารถส่ือสาร และอธิบายส่ิงท่ีเรียนรู้                                  
  เพื่อให้เกิดความตระหนักเห็นคุณค่าและความ ส าคัญของประวัติศาสตร์ มีความรักชาติ  ศาสนา  
พระมหากษัตริย์ ตลอดจนภาคภูมิใจในความเป็นไทย  
 
ตัวชี้วัด    

1. วิเคราะห์พัฒนาการของอาณาจักรอยุธยาและธนบุรีในด้านต่างๆ 
       2.  ระบุภูมิปัญญาและวัฒนธรรมไทยสมัยอยุธยาและธนบุรี และอิทธิพลของภูมิปัญญา 
                    ดังกล่าวต่อพัฒนาการชาติไทยในยุคสมัยต่อมา 
                3.  วิเคราะห์ความแตกต่างระหว่างความจริงกับข้อเท็จจริงของเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์ 
                4.  เห็นความส าคัญของการตีความทางประวัติศาสตร์ที่น่าเช่ือถือ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

หลักสูตรโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร (โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค) พุทธศักราช2554                                   
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น  

158 

 

    รายวิชา ส22107 อิสลามศึกษา 3 
1 คาบ/สัปดาห์/ภาคเรียน  0.5 หนวยกิต 

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

ศึกษาการศรัทธาและคุณลักษณะของอัลลอฮฺสุบหานะฮุวะตะอาลา  ตามเตาฮีดอุลูฮียะฮฺ  บทลงโทษ
ของชิรฺกอุลูฮียะฮฺ   ความสัมพันธ์ของโครงสร้างอิสลาม  จริยวัตร สภาพก่อนและหลังอพยพ  การเผยแผ่ศาสนา
อิสลามของท่านนบีมูฮัมมัด ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม  และคอลีฟะฮฺทั้งส่ี  ประวัติความเป็นมาของมัสญิดอัล-
หะรอม มัสญิดอัล-นะบะวีย์ และมัสญิดอัล-อักศอ     

โดยใช้กระบวนการสร้างความรู้ ความเข้าใจ  กระบวนการปฏิบัติและกระบวนการสร้างนิสัย เพื่อให้เกิด
ความรู้ ความเข้าใจ เห็นคุณค่าและสามารถน าความรู้มาปฏิบัติในชีวิตประจ าวัน  
 
ตัวชี้วัด 

1. อธิบายหมาย คุณลักษณะของอัลลอฮฺสุบหานะฮุวะตะอาลา และการชิรฺกตามเตาฮีดอุลูฮียะฮฺ  
 2. เช่ือมั่น ยอมรับและปฏิบัติตนเป็นผู้ศรัทธาต่อของอัลลอฮฺสุบหานะฮุวะตะอาลา                
    ตามเตาฮีดอุลูฮียะฮฺ   
 3. วิเคราะห์และเช่ือมโยงความสัมพันธ์ของโครงสร้างของอิสลาม 
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รายวิชา ส22108 อิสลามศึกษา 4 
1 คาบ/สัปดาห์/ภาคเรียน  0.5 หนวยกิต 

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

ศึกษาหลักการละหมาดสุนนะฮฺ  และญัมฮฺ-ก็อศรฺ  การจ่ายซะกาฮฺฟิฏรฺ  การถือศีลอดสุนนะฮฺ  การ
จัดการญะนาซะฮฺ   การขออภัยโทษ การอดกล้ันและการให้อภัย  ความกล้าหาญ และการเป็นผู้มีจิตอาสา   
อ่านตามหลักการอ่านหุกุมมัด สูเราะฮฺอัล-บาลัด อัล-ฆอซียะฮฺ  หลักค าสอนและท่องจ าสูเราะฮฺอัต-ตะกาษุร  
และสูเราะฮฺอัล-กอรีอะฮฺ     

โดยใช้กระบวนการสร้างความรู้ ความเข้าใจ  กระบวนการปฏิบัติและกระบวนการสร้างนิสัย เพื่อให้เกิด
ความรู้ ความเข้าใจ เห็นคุณค่าและสามารถน าความรู้มาปฏิบัติในชีวิตประจ าวัน  

 
ตัวชี้วัด 
 1. อภิปรายความหมาย ความส าคัญบทบัญญัติ วิธีการ เห็นคุณค่าและปฏิบัติตน 
    ในการละหมาดสุนนะฮฺและการถือศีลอดสุนนะฮฺ 
 2. ปฏิบัติตามบทบัญญัติเกี่ยวกับการละหมาดสุนนะฮฺและญัอมฺ-ก็อศรฺ 
 3. ปฏิบัติตามบทบัญญัติเกี่ยวกับการถือศีลอดสุนนะฮฺ 
 4. ปฏิบัติตามบทบัญญัติเกี่ยวกับการจ่ายซะกาฮฺฟิฎเราะฮฺ 
 5. ปฏิบัติตามบทบัญญัติเกี่ยวกับการจัดการญะนาซะฮฺ 
 6. วิเคราะห์พฤติกรรมและปฏิบัติตนเป็นมุสลิมท่ีดี มีคุณธรรมจริยธรรมตามแบบอย่างของ     
    ท่านนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม 
 7. ยอมรับและช่ืนชมผู้อื่นท่ีปฏิบัติตนตามแบบอย่างของท่านนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม 
 8. อ่านเขียนอายะฮฺตามหลักการอ่านและท่องจ าสูเราะฮฺที่ก าหนด 
 9. อธิบายความหมาย ความส าคัญของสูเราะฮฺที่ก าหนด และน าหลักค าสอนมาใช้ 
    ในการด าเนินชีวิต 
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รายวิชา ส23101 สังคมศึกษา 5 
2 คาบ/สัปดาห์/ภาคเรียน  1.0 หนวยกิต 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ค าอธิบายรายวิชา 
      ศึกษาลักษณะทางกายภาพและสังคมของทวีปอเมริกาเหนือและอเมริกาใต้  ด้าน ความสัมพันธ์การ
ก่อเกิดส่ิงแวดล้อมใหม่ทางสังคมเกี่ยวกับการเปล่ียนแปลงประชากรเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรมของทวีป
อเมริกาเหนือ อเมริกาใต้ และแนวทางการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม   ปัญหาเกี่ยวกับ
ส่ิงแวดล้อม  และผลกระทบต่อเนื่องจากการเปล่ียนแปลงของส่ิงแวดล้อม  
  ศึกษาปัจจัยทางภูมิศาสตร์ท่ีมีผลต่อพัฒนาการทางสังคม เศรษฐกิจและการเมือง อิทธิพลของ
อารยธรรมตะวันตกท่ีส่งผลต่อพัฒนาการ การเปล่ียนแปลงของสังคมโลกท่ีน าไปสู่ความร่วมมือ และความขัดแย้ง
ในคริสต์ศตวรรษที่  20                  
    โดยใช้วิธีการรวบรวมข้อมูล อภิปราย กระบวนการกลุ่ม วิเคราะห์ สังเคราะห์ และน าเสนอข้อมูล
องค์ความรู้    
       เพื่อสามารถวิเคราะห์และเปรียบเทียบ ลักษณะทางกายภาพท่ีมีผลต่อพัฒนาการทางสังคม 
เศรษฐกิจ การเมืองท่ีส่งผลต่อเนื่องถึงการเปล่ียนแปลงของโลกโดยรวม 
 
ตัวชี้วัด 
 1. ใช้เครื่องมือทางภูมิศาสตร์ในการรวบรวม  วิเคราะห์ และน าเสนอข้อมูลเกี่ยวกับ 
  ลักษณะทางกายภาพและสังคมของทวีปอเมริกาเหนือ และอเมริกาใต้ 
 2. วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะทางกายภาพและสังคมของทวีปอเมริกาเหนือ 
                 และอเมริกาใต้ 
 3. วิเคราะห์การก่อเกิดส่ิงแวดล้อมใหม่ทางสังคม อันเป็นผลจากการเปล่ียนแปลงทาง 
  ธรรมชาติและทางสังคมของทวีปอเมริกาเหนือและอเมริกาใต้  
 4. ระบุแนวทางการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ  และส่ิงแวดล้อมในทวีปอเมริกาเหนือ 
  และอเมริกาใต้ 
             5. ส ารวจ อภิปรายประเด็นปัญหาเกี่ยวกับส่ิงแวดล้อมท่ีเกิดขึ้นในทวีปอเมริกาเหนือ 
  และอเมริกาใต้ 
             6. วิเคราะห์เหตุผลและผลกระทบต่อเนื่องจากการเปล่ียนแปลงของส่ิงแวดล้อมในทวีป 
                อเมริกาเหนือ  และอเมริกาใต้ท่ีส่งผลต่อประเทศไทย 
             7. อธิบายพัฒนาการทางสังคม  เศรษฐกิจ  และการเมืองของภูมิภาคต่าง ๆ  ในโลก 
                โดยสังเขป 
             8. วิเคราะห์ผลของการเปล่ียนแปลงท่ีน าไปสู่ความร่วมมือ และความขัดแย้งในคริสต์ 
                 ศตวรรษที่ 20 ตลอดจน  ความพยายามในการขจัดปัญหาความขัดแย้ง 
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รายวิชา ส23102 พระพุทธศาสนา 5 
1 คาบ/สัปดาห์/ภาคเรียน  0.5 หนวยกิต 

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

     ศึกษาเกี่ยวกับประวัติและความส าคัญของพระพุทธศาสนา ในฐานะท่ีช่วยสร้างสรรค์อารยธรรมและ
ความสงบสุขให้แก่โลก  สัมมนาพระพุทธศาสนากับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและการพัฒนาอย่างยั่งยืนการ
เผยแผ่พระพุทธศาสนาเข้าสู่ประเทศต่าง ๆ ท่ัวโลก และการนับถือพระพุทธศาสนาของประเทศเหล่านั้นใน
ปัจจุบัน พุทธประวัติจากพระพุทธรูป ปางมารวิชัย ปางปฐมเทศนา ปางลีลา ปางประจ าวันเกิด  สรุปและ
วิเคราะห์พุทธประวัติ เรื่องปฐมเทศนา  โอวาทปาติโมกข์  ประวัติสาวก ชาดก/เรื่องเล่า และศาสนิกชนตัวอย่าง  
คือ พระอัญญาโกณฑัญญะ พระมหาปชาบดีเถรี พระเขมาเถรี พระเจ้าปเสนทิโกศล นันทิวิสาลชาดก สุวัณณหัง
สชาดก    

ศึกษาการปฎิบัติตนตามหลักธรรมและพุทธศาสนสุภาษิตพระรัตนตรัย  สังฆคุณ อริยสัจ 4  ทุกข์  
(ธรรมท่ีควรรู้) ขันธ์ 5 ไตรลักษณ์สมุทัย (ธรรมท่ีควรละ) หลักกรรม วัฏฏะ 3 ปปัญจธรรม 3 (ตัณหา มานะ ทิฎฐิ) 
นิโรธ (ธรรมท่ีควรบรรลุ) อัตถะ 3 มรรค (ธรรมท่ีควรเจริญ)มรรคมีองค์ 8 ปัญญา 3 สัปปุริสธรรม 7 บุญกิริยา
วัตถุ 10 อุบาสกธรรม 7 มงคล 38 มีศิลปวิทยา พบสมณะ ฟังธรรมตามกาล สนทนาธรรมตามกาล  พุทธศาสน
สุภาษิต อตฺตา หเว ชิต  เสยฺโย   ชนะตนนั่นแลดีกว่า  ธมฺมจารี สุข  เสติ   ผู้ประพฤติธรรมย่อมอยู่เป็นสุข ปมาโท 
มจฺจุโน ปท    ความประมาทเป็นทางแห่งความตาย  สุสฺสูส  ลภเต ปญฺญ   ผู้ฟังด้วยดีย่อมได้ปัญญา  เรื่องน่ารู้จาก
พระไตรปิฎก พุทธปณิธาน 4 ในมหาปรินิพพานสูตร 

โดยใช้กระบวนการ การสืบค้นข้อมูล วิเคราะห์ สังเคราะห์ การอภิปราย การสัมมนาแลกเปล่ียน
เรียนรู้ การฝึกปฎิบัติ      

เพื่อให้เกิดความตระหนักในคุณค่า การปฏิบัติตนตามหลักธรรมในการพัฒนาตน การพัฒนาจิต
ตามแนวทางศาสนาท่ีตนนับถือ และวิถีการด าเนินชีวิตของศาสนิกชนในศาสนาอื่นๆ ประพฤติตนถูกต้องตาม
หลักค าสอนทางพระพุทธศาสนา และมีความศรัทธาในพระพุทธศาสนาตลอดจนปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดี ด้วย
ความซื่อสัตย์สุจริต มีความรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ รักความเป็นไทย และมีจิตสาธารณะน าไปใช้ในชีวิตประจ าวัน 
สามารถด ารงชีวิตอยู่อย่างมีความสุข 

 
ตัวชี้วัด 
 1. อธิบายการเผยแผ่พระพุทธศาสนา หรือศาสนาท่ีตนนับถือสู่ประเทศต่างๆ  ท่ัวโลก 
 2. วิเคราะห์ความส าคัญของพระพุทธศาสนา หรือศาสนาท่ีตนนับถือในฐานะท่ีช่วยสร้างสรรค์               

อารยธรรม และความสงบสุขแก่โลก 
 3. อภิปรายความส าคัญของพระพุทธศาสนา  หรือศาสนาท่ีตนนับถือ กับปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียงและการพัฒนาอย่างยั่งยนื 
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 4. วิเคราะห์พุทธประวัติจากพระพุทธรูปปางต่างๆ หรือประวัติศาสดาท่ีตนนับถือตามท่ีก าหนด 
 5 .วิเคราะห์และประพฤติตนตามแบบอย่างการด าเนินชีวิตและข้อคิดจากประวัติสาวกชาดก/              

เรื่องเล่า และศาสนิกชนตัวอย่าง  ตามท่ีก าหนด 
 6. อธิบายสังฆคุณ และข้อธรรมส าคัญในกรอบอริยสัจ 4  หรือหลักธรรมของศาสนาท่ีตนนับถือ 
                 ตามท่ีก าหนด 
 7. เห็นคุณค่า และวิเคราะห์การปฏิบัติตนตามหลักธรรมในการพฒันาตน เพื่อเตรียมพร้อมส าหรับ    

การท างาน  และการมีครอบครัว 
 8. เห็นคุณค่าของการพัฒนาจิตเพื่อการเรียนรู้และด าเนินชีวิตด้วยวิธีคิดแบบโยนิโส –มนสิการคือวิธี   
                 คิดแบบอริยสัจ และวิธีคิดแบบสืบสาวเหตุปัจจัย  หรือการพัฒนาจิตตามแนวทางของศาสนาท่ีตน

นับถือ 
 9. สวดมนต์ แผ่เมตตา บริหารจิตและเจริญปัญญาด้วยอานาปานสติหรือตามแนวทางของศาสนาท่ี

ตนนับถือ 
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รายวิชา ส23103 ประวัติศาสตร์ 5 
1 คาบ/สัปดาห์/ภาคเรียน  0.5 หนวยกิต 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ค าอธิบายรายวิชา 

    ศึกษาพัฒนาการของไทยในสมัยรัตนโกสินทร์ทางด้านการเมือง การปกครอง  สังคม  เศรษฐกิจ  
และความสัมพันธ์ระหว่างประเทศตามช่วงสมัยต่างๆ เหตุการณ์ส าคัญในสมัยรัตนโกสินทร์ด้านเศรษฐกิจใน 
สมัยรัชกาลท่ี 3 เกี่ยวกับการจัดต้ังระบบเจ้าภาษีนายอากร ด้านสังคมในสมัยรัชกาลท่ี 4 เกี่ยวกับสิทธิมนุษยชน                
ด้านการเมืองระหว่างประเทศเกี่ยวกับลัทธิจักรวรรดินิยม   
  โดยใช้กระบวนการศึกษาวิเคราะห์ ใช้วิธีการทางประวัติศาสตร์ ในการประเมินความน่าเช่ือถือ
ตีความและน าเสนอข้อมูลทางประวัติศาสตร์  
  เพื่อวิ เคราะห์เรื่องราวเหตุการณ์ส าคัญทางประวัติศาสตร์ได้อย่างมีเหตุผลตามวิธีการทาง
ประวัติศาสตร์ 
 
 ตัวชี้วัด 
 1. วิเคราะห์เรื่องราวเหตุการณ์ส าคัญทางประวัติศาสตร์ได้อย่างมีเหตุผลตามวิธีการ 
  ทางประวัติศาสตร์ 
 2. ใช้วิธีการทางประวัติศาสตร์ในการศึกษาเรื่องราวต่างๆท่ีตนสนใจ 
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รายวิชา ส23104 สังคมศึกษา 6 
1 คาบ/สัปดาห์/ภาคเรียน  0.5 หนวยกิต 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ค าอธิบายรายวิชา 

       ศึกษาความแตกต่างของการกระท าความผิดทางอาญาและทางแพ่ง ความหมาย ความส าคัญของ
สิทธิมนุษยชน การอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยและรู้จักเลือกรับวัฒนธรรมสากลท่ีเหมาะสม  
    ศึกษาระบอบการปกครองแบบต่างๆ ในปัจจุบัน เปรียบเทียบระบอบการปกครองของไทยกับ
ประเทศอื่นๆ ท่ีมีการปกครองระบอบประชาธิปไตยและรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันในมาตราต่างๆท่ีเกี่ยวข้องกับ
การเลือกต้ัง การมีส่วนร่วมและการตรวจสอบการใช้อ านาจรัฐประเด็นปัญหาท่ีเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนา
ประชาธิปไตยของประเทศและปัจจัยของความขัดแย้งในประเทศ 

 โดยใช้กระบวนการ การสืบค้นข้อมูล วิเคราะห์ สังเคราะห์ การอภิปราย การแลกเปล่ียนเรียนรู้   
การสรุป การน าเสนอ  
    เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจเรื่องความผิดทางอาญาและทางแพ่ง สิทธิมนุษยชน การอนุ รักษ์
วัฒนธรรมไทย   เปรียบเทียบระบอบการปกครองของไทยกับประเทศอื่นๆ รัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบัน เสนอ
แนวความคิดในการลดความขัดแย้งภายในประเทศ มีความรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ รักความเป็นไทย ตลอดจน
การปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดีด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและมีจิตสาธารณะ สามารถด ารงชีวิตอยู่อย่างมีความสุข 
 
ตัวชี้วัด 
 1. อธิบายความแตกต่างของการกระท าความผิดระหว่างคดีอาญาและคดีแพ่ง 
 2. มีส่วนร่วมในการปกป้องคุ้มครองผู้อื่นตามหลักสิทธิมนุษยชน 
 3. อนุรักษ์วัฒนธรรมไทยและเลือกรับวัฒนธรรมสากลท่ีเหมาะสม 
 4. อธิบายระบอบการปกครองแบบต่างๆท่ีใช้ในยุคปัจจุบัน 
              5. วิเคราะห์เปรียบเทียบระบอบการปกครองของไทยกับประเทศอื่นๆ ท่ีมีการ 
   ปกครองระบอบประชาธิปไตย 

    6. วิเคราะห์ปัจจัยท่ีก่อให้เกิดปัญหาความขัดแย้งในประเทศ และเสนอแนวคิดใน 
   การลดความขัดแย้ง 

 7. วิเคราะห์รัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันในมาตราต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับการเลือกตั้ง 
   การมีส่วนร่วม และการตรวจสอบการใช้อ านาจรัฐ 
  8. วิเคราะห์ประเด็น ปัญหาท่ีเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาประชาธิปไตยของ 
   ประเทศไทยและเสนอแนวทางแก้ไข 
 9.  เสนอแนวคิดในการด ารงชีวิตอย่างมีความสุขในประเทศและสังคมโลก 
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รายวิชา ส23105 สังคมศึกษา 7 
1 คาบ/สัปดาห์/ภาคเรียน  0.5 หนวยกิต 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ค าอธิบายรายวิชา 

 ศึกษาหลักธรรมอริยสัจ 4 และน าไปใช้ในการแก้ปัญหาและการพัฒนาคน สังคม 
 ศึกษาปัญหาความขัดแย้งและการแก้ปัญหาในสังคม 
 ศึกษาสภาพภูมิศาสตร์ ปัญหาส่ิงแวดล้อมกับความสัมพันธ์ระหว่างส่ิงแวดล้อมกับคนและสังคม 
 ศึกษาเหตุการณ์ส าคัญในสังคมไทย และเห็นคุณค่าการน าวิธีการทางประวัติศาสตร์ไปใช้ในการศึกษา 
 ศึกษาสภาพเศรษฐกิจ กลไกราคา เงินเฟ้อ เงินฝืดตลอดจนการน าหลักเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ 
             โดยใช้กระบวนการกลุ่ม และวิธีการสัมมนาและน าเสนอองค์ความรู้ 
             เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจสามารถวิเคราะห์ประเด็นเหตุการณ์ต่างๆ เกิดความคิดรวบยอด  
ท่ีสามารถน าไปปรับใช้ในชีวิตประจ าวันและสังคมได้ 
 
ตัวชี้วัด 

1. อธิบายธรรมคุณและข้อธรรมส าคัญในกรอบอริยสัจ 4 หรือหลักธรรมของศาสนาท่ีตนนับถือ 
   ตามท่ีก าหนดเห็นคุณค่าและน าไปพัฒนาแก้ปัญหาของชุมชนและสังคม 
2. วิเคราะห์ปัจจัยท่ีก่อให้เกิดปัญหาความขัดแย้งในประเทศ และเสนอแนวคิดใน 
 การลดความขัดแย้ง 

          3. วิเคราะห์เหตุผลและผลกระทบต่อเนื่องจากการเปล่ียนแปลงของส่ิงแวดล้อมในทวีป 
             อเมริกาเหนือ  และอเมริกาใต้ท่ีส่งผลต่อประเทศไทย 

4. วิเคราะห์เรื่องราวเหตุการณ์ส าคัญทางประวัติศาสตร์ได้อย่างมีเหตุผลตามวิธีการทางประวัติศาสตร์ 
5. อภิปรายผลกระทบท่ีเกิดจากภาวะเงินเฟ้อและเงินฝืด 
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รายวิชา ส23106 พระพุทธศาสนา 6 
1 คาบ/สัปดาห์/ภาคเรียน  0.5 หนวยกิต 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ค าอธิบายรายวิชา 

      ศึกษาเกี่ยวกับพระสงฆ์และการปฎิบัติตนท่ีเหมาะสมต่อพระสงฆ์ หน้าท่ีของพระสงฆ์ในการปฏิบัติ
ตามหลักพระธรรมวินัย และจริยวัตร การปฏิบัติตนต่อพระสงฆ์ในงานศาสนพิธีท่ีบ้าน การสนทนา การแต่งกาย
มรรยาทการพูดกับพระสงฆ์ตามฐานะศาสนพิธี พิธีท าบุญ งานมงคล งานอวมงคล การนิมนต์พระภิกษุ การ
เตรียมท่ีต้ังพระพุทธรูปและเครื่องบูชา การวงด้ายสายสิญจน์ การปูลาดอาสนะ การเตรียมเครื่องรับรอง  การจุด
ธูปเทียน ข้อปฏิบัติในวันเล้ียงพระ การถวายข้าวพระพุทธ การถวายไทยธรรม  การกรวดน้ า การแสดงตนเป็น
พุทธมามกะ ขั้นเตรียมการ ขั้นพิธีการ วันส าคัญทางศาสนาวันวิสาขบูชา (วันส าคัญสากล)วันธรรมสวนะและ
เทศกาลส าคัญ  หลักปฏิบัติตน  การฟังพระธรรมเทศนา การแต่งกายในการประกอบศาสนพิธีท่ีวัด การงดเว้น
อบายมุข การประพฤติปฏิบัติในวันธรรมสวนะและเทศกาลส าคัญ  หน้าท่ีและมารยาทชาวพุทธ การเป็นศิษย์ท่ีดี 
ตามหลักทิศเบื้องขวาในทิศ 6  ของพระพุทธศาสนา  การปฏิบัติหน้าท่ีชาวพุทธตามพุทธปณิธาน  4  ในมหา
ปรินิพพานสูตร องค์ประกอบของพระพุทธศาสนา น าไปปฏิบัติและเผยแผ่ตามโอกาส การศึกษาการรวมตัวของ
องค์กรชาวพุทธ การปลูกจิตส านึกในด้านการบ ารุงรักษาวัดและพุทธสถานให้เกิดประโยชน์  ศาสนสัมพันธ์  วิถี
การด าเนินชีวิตของศาสนิกชนศาสนาอื่นๆ 

ศึกษาการสวดมนต์ แผ่เมตตา บริหารจิตและเจริญปัญญาด้วยอานาปานสติ  สวดมนต์แปล และ 
แผ่เมตตา  วิธีปฏิบัติและประโยชน์ของการบริหารจิตและเจริญปัญญา  การบริหารจิตและเจริญปัญญาตามหลัก
อานาปานสติ  การบริหารจิตและเจริญปัญญาไปใช้ในชีวิตประจ าวัน  วิธีคิดแบบโยนิโสมนสิการ  วิธีคิดแบบ
อริยสัจ   วิธีคิดแบบสืบสาวเหตุปัจจัย 

โดยใช้กระบวนการ การสืบค้นข้อมูล วิเคราะห์ สังเคราะห์ การอภิปราย การฝึกปฎิบัติ  การ
แลกเปล่ียนเรียนรู้ การสรุป การน าเสนอ และการน าไปใช้ในชีวิตประจ าวัน 

เพื่อให้เกิดความตระหนักในคุณค่า การปฏิบัติตนตามหลักธรรมในการพัฒนาตน การพัฒนาจิต
ตามแนวทางศาสนาท่ีตนนับถือ และวิถีการด าเนินชีวิตของศาสนิกชนในศาสนาอื่นๆ ประพฤติตนถูกต้องตาม
หลักค าสอนทางพระพุทธศาสนา และมีความศรัทธาในพระพุทธศาสนาตลอดจนปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดี ด้วย
ความซื่อสัตย์สุจริต มีความรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ รักความเป็นไทย และมีจิตสาธารณะ สามารถด ารงชีวิตอยู่
อย่างมีความสุข 

 
ตัวชี้วัด 
 1.  วิเคราะห์หน้าท่ีและบทบาทของสาวก  และปฏิบัติตนต่อสาวก ตามท่ีก าหนดได้ถูกต้อง 
 2.  ปฏิบัติตนอย่างเหมาะสมต่อบุคคลต่าง ๆ ตามหลักศาสนา ตามท่ีก าหนด 
 3.  ปฏิบัติหน้าท่ีของศาสนิกชนท่ีดี 
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 4.  ปฏิบัติตนในศาสนพิธีพิธีกรรมได้ถูกต้อง 
 5.  อธิบายประวัติวันส าคัญทางศาสนาตามท่ีก าหนดและปฏิบัติตนได้อย่างถูกต้อง 
 6.  แสดงตนเป็นพุทธมามกะหรือแสดงตนเป็นศาสนิกชนของศาสนาท่ีตนนับถือ 
 7.  น าเสนอแนวทางในการธ ารงศาสนาท่ีตนนับถือ 
 8.  วิเคราะห์ความแตกต่าง  และยอมรับวิถีการด าเนินชีวิตของศาสนิกชนในศาสนาอื่นๆ 
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รายวิชา ส23107 ประวัติศาสตร์ไทย 6 
1 คาบ/สัปดาห์/ภาคเรียน  0.5 หนวยกิต 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ค าอธิบายรายวิชา 

 ศึกษาเหตุการณ์ส าคัญสมัยรัตนโกสินทร์ที่มีผลต่อการพัฒนาทางเศรษฐกิจ สังคมและการเมือง 

การปกครองของไทยในสมัยรัตนโกสินทร์  เช่น การท าสนธิสัญญาเบาว์ริง ในสมัยรัชกาลท่ี 4 การปฏิรูปประเทศ
ในสมัยรัชกาลท่ี 5 การเข้าร่วมสงครามโลกครั้งท่ี 1 และครั้งท่ี 2   
 ศึกษาภูมิปัญญาและวัฒนธรรมไทยสมัยรัตนโกสินทร์ที่มีอิทธิพลต่อการพัฒนาชาติไทย  ตลอดจน
การเปล่ียนแปลงการปกครองจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชมา เป็นระบอบประชาธิปไตยและบทบาทของไทย
ในสมัยประชาธิปไตยหลังการเปล่ียนแปลงการปกครองจนถึงปัจจุบัน                        
 โดยใช้กระบวนการศึกษาวิเคราะห์ ใช้วิธีการทางประวัติศาสตร์ ในการประเมินความน่าเช่ือถือ      
ตีความและน าเสนอข้อมูลทางประวัติศาสตร์                   
 เพื่อให้สามารถวิเคราะห์ความส าคัญ และผลกระทบของการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดจากการปฏิรูป
ประเทศสมัยรัชกาลท่ี 5   บทบาทของไทยสมัยประชาธิปไตยหลังการเปล่ียนแปลงการปกครองจนถึงปัจจุบัน 
ตลอดจนอิทธิพลของภูมิปัญญาไทยท่ีมีผลต่อการพัฒนาชาติไทย 
 
ตัวชี้วัด 
 1.  วิเคราะห์พัฒนาการของไทยในสมัยรัตนโกสินทร์ในด้านต่างๆ 
 2.  วิเคราะห์ปัจจัยท่ีส่งผลต่อความมั่นคงและความเจริญรุ่งเรืองของไทยในสมัย 
   รัตนโกสินทร์ 
 3.  วิเคราะห์ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมไทยสมัยรัตนโกสินทร์และอิทธิพลต่อพัฒนาการ 
   ชาติไทย 
 4. วิเคราะห์บทบาทของไทยในสมัยประชาธิปไตย 
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รายวิชา ส23108 อิสลามศึกษา 5 
1 คาบ/สัปดาห์/ภาคเรียน  0.5 หนวยกิต 

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

ศึกษาการศรัทธาและคุณลักษณะของอัลลอฮฺสุบหานะฮุวะตะอาลา  ตามเตาฮีดอัสมาอฺวัศศิฟาต 
ประโยชน์ของเตาฮีดอุลูฮียะฮฺ   หลักการเตาฮีดตามแนวสะลัฟ  เตาฮีดอัร-รูบูบียะฮฺ  เตาฮีดอุลูฮียะฮฺ  เตาฮีดอัส
มาอฺวัศศิฟาต    บทลงโทษของชิรฺกอัสมาอฺวัศศิฟาต  เห็นคุณค่าและปฏิบัติการประกอบพิธีหัจญ์และอุมเราะฮฺ  
การท า กุรฺบานและอากีเกาะฮฺ  การจัดการญะนาซะฮฺ   การบริโภคอาหารและเครี่องด่ืมท่ีหะลาล  หะรอม   

โดยใช้กระบวนการสร้างความรู้ ความเข้าใจ  กระบวนการปฏิบัติและกระบวนการสร้างนิสัย เพื่อให้เกิด
ความรู้ ความเข้าใจ เห็นคุณค่าและสามารถน าความรู้มาปฏิบัติในชีวิตประจ าวัน  
 
ตัวชี้วัด 
 1. อธิบายความหมายคุณลักษณะของอัลลอฮฺสุบหานะฮุวะตะอาลา และการชิรฺก            
    ตามเตาฮีดอัสมาอฺวัศศิฟาต 
 2. วิเคราะห์หลักการเตาฮีดอัร-รูบูยะฮฺ อุลูฮียะฮฺ อัสมาอฺวัศศิฟาตตามแนวสะลัฟ และปฏิบัติตน 
    ให้ห่างไกลจากชิรฺก 
 3. เช่ือมั่น ยอมรับและปฏิบัติตนเป็นผู้ศรัทธาต่ออัลลอฮฺสุบหานะฮุวะตะอาลา                            
    ตามเตาฮีดอัสมาอฺวัศศิฟาต 
 4. ปฏิบัติตามบทบัญญัติเกี่ยวกับการประกอบพิธีหัจญ์ การอุมเราะฮฺ กุรฺบาน อากีเกาะฮฺและ       
    การจัดการญะนาซะฮฺ 
 5. วิเคราะห์และเห็นคุณค่าในการเลือกอุปโภคและบริโภคส่ิงท่ีหะลาลและหะรอม 
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รายวิชา ส23109 อิสลามศึกษา 6 
1 คาบ/สัปดาห์/ภาคเรียน  0.5 หนวยกิต 

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

ศึกษาชีวประวัติ  คุณลักษณะ  บทบาทหน้าท่ี  จริยธรรม  การเผยแผ่ศาสนาของบรรดารสูล “อุลุลอัซ
มียฺ”   ยุทธศาสตร์ของนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม  ในการแก้ปัญหา  และประวัติความเป็นมา  
ความเจริญรุ่งเรืองในสมัย      เคาะลีฟะฮฺท้ังส่ี   ศาสนสถานท่ีส าคัญในอิสลาม   ความยุติธรรม  ความใฝ่ รู้ใฝ่
เรียน  ความสามัคคี  อ่านตามหลักการอ่านวักฟฺ  วัศลฺ  และพยัญชนะมุกอฏเฏาะอะฮฺ   สูเราะฮฺอัล -อะลาอฺ สู
เราะฮฺอัต-ตอรีก  สูเราะฮฺอัล-บุรุจ  หลักค าสอนและท่องจ าสูเราะฮฺอัฎ-ฎุฮา  และสูเราะฮฺอัล-ตีน 

โดยใช้กระบวนการสร้างความรู้ ความเข้าใจ  กระบวนการปฏิบัติและกระบวนการสร้างนิสัย เพื่อให้เกิด
ความรู้ ความเข้าใจ เห็นคุณค่าและสามารถน าความรู้มาปฏิบัติในชีวิตประจ าวัน  

 
ตัวชี้วัด 
 1. วิเคราะห์ประวัติความเป็นมา ความส าคัญของบรรดารสูลอุลุอัซมีท่ีปรากฏอยู่ในอัล-กุรฺอาน 
    และน าข้อคิดท่ีได้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน 
 2. วิเคราะห์เหตุการณ์ในประวัติศาสตร์ของท่านนบีมุฮัมมัด ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม  
    และเคาะลีฟฮฺท้ังส่ี พร้อมน าข้อคิดท่ีได้ไปใช้ในชีวิตประจ าวัน 
 3. ตระหนักและคุณค่าความส าคัญและประวัติความเป็นมาของศาสนสถานท่ีส าคัญในอิสลาม 
 4. วิเคราะห์พฤติกรรมและปฏิบัติตนเป็นมุสลิมท่ีดี มีคุณธรรมจริยธรรมตมแบบอย่างของ 
    ท่านนบีมุฮัมมัด ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม  
 5. ยอมรับ ช่ืนชมและน าผู้อื่นให้ปฏิบัติตนตามแบบอย่างของท่านนบีมุฮัมมัด  
    ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม 
 6. อ่านเขียนอายะฮฺตามหลักการอ่านและท่องจ าสูเราะฮฺที่ก าหนด 
 7. สรุปความหมาย ความส าคัญของสูเราะฮฺที่ก าหนดและน าหลักค าสอนมาใช้ในการด าเนินชีวิต 
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มาตรฐานการเรียนรู ้
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 

 
1. เข้าใจธรรมชาติของการเจริญเติบโตและพัฒนาการของมนุษย์ 
2. เข้าใจและเห็นคุณค่าตนเอง ครอบครัว เพศศึกษา และมีทักษะในการด าเนินชีวิต 

3. เข้าใจ มีทักษะในการเคล่ือนไหว  กิจกรรมทางกาย การเล่นเกม และกีฬา 

4. รักการออกก าลังกาย การเล่นเกม และการเล่นกีฬา ปฏิบัติเป็นประจ าอย่างสม่ าเสมอมีวินัย เคารพสิทธิ กฎ 
กติกา  มีน้ าใจนักกีฬา  มีจิตวิญญาณในการแข่งขัน และช่ืนชมในสุนทรียภาพของการกีฬา  

5. เห็นคุณค่าและมีทักษะในการสร้างเสริมสุขภาพ การด ารงสุขภาพ การป้องกันโรคและการสร้างเสริม
สมรรถภาพเพื่อสุขภาพ 

6. ป้องกันและหลีกเล่ียงปัจจัยเส่ียง พฤติกรรมเส่ียงต่อสุขภาพ อุบัติเหตุ การใช้ยา สารเสพติด และความ
รุนแรง 
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ช่ือรายวิชาและหน่วยกิต 

กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 
 
รายวิชาพื้นฐาน  

1.   พ21101 สุขศึกษา 1    1 คาบ/สัปดาห์/ภาคเรียน  0.5 หน่วยกิต 
HPE21101 Health 1 

2. พ21103 สุขศึกษา 2    1 คาบ/สัปดาห์/ภาคเรียน  0.5 หน่วยกิต
HPE21103   Health 2 

3. พ22101 สุขศึกษา 3    1 คาบ/สัปดาห์/ภาคเรียน  0.5 หน่วยกิต 
HPE2211 Health 3 

4. พ22103 สุขศึกษา 4    1 คาบ/สัปดาห์/ภาคเรียน  0.5 หน่วยกิต 
HPE22103 Health 4 

5. พ23101 สุขศึกษา 5    1 คาบ/สัปดาห์/ภาคเรียน  0.5 หน่วยกิต 
HPE23101 Health 5 

6. พ23103 สุขศึกษา 6    1 คาบ/สัปดาห์/ภาคเรียน  0.5 หน่วยกิต 
HPE23103 Health 6 

 
รายวิชาพื้นฐาน พลศึกษา 

1. พ21102  พลศึกษา 1    1 คาบ/สัปดาห์/ภาคเรียน  0.5 หน่วยกิต 
    HPE21102 Physical Education 1 
2. พ21104 พลศึกษา 2    1 คาบ/สัปดาห์/ภาคเรียน  0.5 หน่วยกิต 
    HPE21104 Physical Education 2 
3. พ22102 พลศึกษา 3       1 คาบ/สัปดาห์/ภาคเรียน  0.5 หน่วยกิต 
   HPE22102 Physical Education 3 
4. พ22104 พลศึกษา 4       1 คาบ/สัปดาห์/ภาคเรียน  0.5 หน่วยกิต 
   HPE22104 Physical Education 4 
5. พ23102 พลศึกษา 5       1 คาบ/สัปดาห์/ภาคเรียน  0.5 หน่วยกิต 
    HPE23102 Physical Education 5 
6. พ23104 พลศึกษา 6    1 คาบ/สัปดาห์/ภาคเรียน  0.5 หน่วยกิต       
    HPE23104 Physical Education 6 
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รายวิชา พ21101 สุขศึกษา 1และ พ21103 พลศึกษา 1 

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

ค าอธิบายรายวิชา 
 ความส าคัญของระบบประสาท ระบบต่อมไร้ท่อ ระบบกล้ามเนื้อ และข้อต่อ ท่ีมีผลต่อสุขภาพ การ
เจริญเติบโต และพัฒนาการของวัยรุ่น วิธีดูแลรักษาระบบประสาท ระบบต่อมไร้ท่อ และระบบกล้ามเนื้อและข้อ
ต่อ ให้ท างานตามปกติ อนามัยเจริญพันธุ์  วิธีการปรับตัวต่อการเปล่ียนแปลงทางร่างกาย จิตใจ อารมณ์ และ
พัฒนาการทางเพศอย่างเหมาะสม การยอมรับและการปรับตัวต่อการเปล่ียนแปลง การเบี่ยงเบนทางเพศ การ
สร้างและรักษาสัมพันธภาพกับผู้อื่นและการหลีกเล่ียงพฤติกรรมเส่ียง วิธีปฐมพยาบาล การเป็นลม ไฟไหม้ น้ า
ร้อนลวก บาดแผล กระดูกหัก การดูแลผู้ป่วย การนวด  ฯลฯ การดูแลเบื้องต้น และการเคล่ือนย้ายผู้ป่วยอย่าง
ปลอดภัย  

การวิเคราะห์ปัญหาท่ีเกิดจากการภาวะโภชนาการท่ีมีผลกระทบต่อสุขภาพ การเลือกกินอาหารท่ี
เหมาะสมกับวัย การควบคุมน้ าหนักของตนเองให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน การสร้างเสริมและการปรับปรุง
สมรรถภาพทางกายตามผลการทดสอบ การเล่นกีฬาไทยและกีฬาสากลประเภทบุคคลและทีมโดยใช้ทักษะ
พื้นฐานตามชนิดกีฬา อย่างละ 1 ชนิด การเพิ่มพูนความสามารถของตนตามหลักการเคล่ือนไหวท่ีใช้ทักษะกลไก
และทักษะพื้นฐานท่ีน าไปสู่การพัฒนาทักษะการเล่นกีฬา หลักการเพิ่มพูนความสามารถในการเคล่ือนไหวท่ีใช้
ทักษะกลไกและทักษะพื้นฐานท่ีน าไปสู่การพัฒนาทักษะการเล่นกีฬา(การเคล่ือนไหวแบบอยู่กับท่ี /การ
เคล่ือนไหวแบบเคล่ือนท่ี/การเคล่ือนไหวแบบผสมผสาน) กีฬาไทยและกีฬาสากล (กรีฑาประเภทลู่และลาน 
บาสเกตบอล กระบี่ เทเบิลเทนิส เทนนิส ว่ายน้ า)  การควบคุมการเล่นด้วยมือประกอบด้วย(บาสเกตบอล 
วอลเล่ย์บอล) การควบคุมวัตถุด้วยส่วนต่างๆของร่างกาย (ตะกร้อ ฟุตบอล)การควบคุมวัตถุด้วยอุปกรณ์ (เทเบิล
เทนิส แบดมินตัน เทนนิส) และการใช้อุปกรณ์ประกอบการเคล่ือนไหว (กระบี่ ดาบ พลอง ) การละเล่นพื้นเมือง/
พื้นบ้าน (ปันจักสิลัต การตีกลองสะบัดชัย) กีฬาภูมิปัญญาไทย (ศิลปะมวยไทย ตะกร้อวง กระบี่กระบอง) การน า
ความรู้และหลักการของกิจกรรมนันทนาการไปเช่ือมโยงสัมพันธ์กับวิชาอื่น (การละเล่นกีฬาพื้นบ้านและกิจกรรม
พลศึกษาเพื่อนันทนาการ) ความส าคัญของการออกก าลังกายและเล่นกีฬาจนเป็นวิถีชีวิตท่ีมีสุขภาพดี การออก
ก าลังกาย ( กายบริหารแบบต่างๆ เต้นแอโรบิก โยคะ ร ามวยจีน) การประเมินการเล่นกีฬาของตนเองและผู้อื่น  

 การเคล่ือนไหวแบบอยู่กับท่ี/การเคล่ือนไหวแบบเคล่ือนท่ี/การเคล่ือนไหวแบบผสมผสาน การควบคุม
การเล่นด้วยมือ(บาสเกตบอล วอลเล่ย์บอล)การควบคุมด้วยส่วนต่างๆของร่างกาย(ตะกร้อ ฟุตบอล)การควบคุม
ด้วยวัตถุด้วยอุปกรณ์(เทเบิลเทนนิส เทนนิส แบดมินตัน)และการใช้อุปกรณ์ประกอบการเคล่ือนไหว(กระบี่ ดาบ 
พลอง)การละเล่นพื้นบ้าน/พื้นเมือง(ปันจักสิลัต การตีกลองสะบัดชัย)กีฬาไทย(ศิลปะมวยไทย ตะกร้อวง กระบี่
กระบอง)วิเคราะห์ผลพัฒนาการของตนเองและผู้อื่นในการกีฬา กฎ กติกา การเล่นเกมและการแข่งขันกีฬาท่ี
เลือกเล่น รูปแบบ วิธีการรุกและป้องกันในการเล่นกีฬาท่ีเลือก การเล่น การแข่งขันกีฬา และการท างานเป็นทีม 
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การยอมรับความสามารถและความแตกต่างระหว่างบุคคลในการเล่นกีฬา ประกอบด้วยการวิเคราะห์ความ
แตกต่างระหว่างบุคคลเพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาการเล่นกีฬา    
 
 
ตัวชี้วัด 

1. อธิบายความส าคัญของระบบประสาท ระบบต่อมไร้ท่อ ระบบกล้ามเนื้อ และข้อต่อท่ีมีผลต่อสุขภาพ 
การเจริญเติบโต และพัฒนาการของวัยรุน่ได้ 

2. อธิบายวิธีดูแลรักษาระบบประสาท ระบบต่อมไร้ท่อ ระบบกล้ามเนื้อ และข้อต่อให้ท างานตามปกติ 
3. วิเคราะห์ภาวะการเจริญเติบโตทางร่างกายของตนเองกับเกณฑ์มาตรฐาน 
4. แสวงหาแนวทางในการพัฒนาตนเองให้เจริญเติบโตสมวัย 
5. อธิบายวิธีปรับตัวต่อการเปล่ียนแปลงทางร่างกาย จิตใจ อารมณ์ และพัฒนาการทางเพศอย่างเหมาะสม 

6. แสดงทักษะการปฏิเสธเพื่อป้องกันตนเองจากการถูกล่วงละเมิดทางเพศ  

7. อธิบายความส าคัญของการออกก าลังกายและการเล่นกีฬา จนเป็นวิถีชีวิตท่ีดี 

8. ออกก าลังกายและเลือกเข้าร่วมเล่นกีฬาตามความถนัด ความสนใจอย่างเต็มความสามารถ พร้อมท้ังมี

การประเมินการเล่นของตนและผู้อื่น 

9. ปฏิบัติตามกฎ กติกา และข้อตกลงตามชนิดกีฬาท่ีเลือกเล่น 

10. วางแผนการรุกและการป้องกันในการเล่นกีฬาท่ีเลือกและน าไปใช้ในการเล่นอย่างเป็นระบบ 

11. ร่วมมือในการเล่นกีฬา และการท างานเป็นทีมอย่างสนุกสนาน 

12. วิเคราะห์เปรียบเทียบและยอมรับความแตกต่างระหว่างวิธีการเล่นกีฬาของตนเองกับผู้อื่น 

13. เพิ่มพูนความสามารถของตน ตามหลักการเคล่ือนไหวท่ีใช้ทักษะกลไกลและทักษะพื้นฐานท่ีน าไปสู่การ

พัฒนาทักษะการเล่นกีฬา 

14. เล่นกีฬาไทยและกีฬาสากลประเภทบุคคลและทีมโดยใช้ทักษะพื้นฐานตามชนิดกีฬา อย่างละ 1 ชนิด 

15. ร่วมกิจกรรมนนัทนาการอย่างน้อย 1 กิจกรรมและน าความรู้ท่ีได้ไปเช่ือมโยงสัมพันธ์กับวิชาอื่น 

16. ควบคุมน้ าหนักของตนเองให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน 

17. การสร้างเสริมและปรับปรุงสมรรถภาพทางกายตามผลการทดสอบ 
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รายวิชา พ21103 สุขศึกษา 2 และ พ21104 พลศึกษา 2 
2 คาบ/สัปดาห์   1.0 หนวยกิต/ภาคเรียน 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ค าอธิบายรายวิชา 
 การเจริญเติบโตทางร่างกาย  การหาค่าดัชนีมวลกายของตนเองกับเกณฑ์มาตรฐาน ตามแนวทางในการ
พัฒนาตนเองให้เจริญเติบโตสมวัย โดยค านึงถึงปัจจัยของการมีสุขภาพดีตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
มีทักษะการปฏิเสธเพื่อป้องกันตนเองจากการถูกล่วงละเมิดทางเพศ การป้องกันการต้ังครรภ์ บอกอาการของผู้
ติดสารเสพติดและป้องกันการติดยาเสพติดประเภท เหล้า บุหรี่ ยาบ้า ยาอี ยาไอซ์ และชนิดผสมเช่น 4x100 ยา
แก้ไอ ยาแก้อักเสพ ฯลฯ การใช้สารเสพติดกับการเกิดโคประสาท โรคจิต และอุบัติเหตุทางบก ทางน้ า ทาง
อากาศ  พฤติกรรมท่ีพึงประสงค์และไม่พึงประสงค์ในการแก้ปัญหาความขัดแย้งในครอบครัวและกลุ่มเพื่อน การ
ชักชวนผู้อื่นให้ลดละเลิกสารเสพติดโดยใช้ทักษะการคิดวิเคราะห์ ทักษะการส่ือสาร ทักษะการตัดสินใจ ทักษะ
การแก้ปัญหา ทักษะชีวิต และทักษะการใช้เทคโนโลยี  

การควบคุมน้ าหนักของตนเองให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน การสร้างเสริมและปรับปรุงสมรรถภาพทางกาย
ตามผลการทดสอบ การเล่นกีฬาไทยและกีฬาสากลประเภทบุคคลและทีม  โดยใช้ทักษะพื้นฐานตามชนิดกีฬา 
อย่างละ 1 ชนิด การเพิ่มพูนความสามารถของตนตามหลักการเคล่ือนไหวท่ีใช้ทักษะกลไกและทักษะพื้นฐานท่ี
น าไปสู่การพัฒนาทักษะการเล่นกีฬา หลักการเพิ่มพูนความสมมารถในการเคล่ือนไหวท่ีใช้ทักษะกลไกและทักษะ
พื้นฐานท่ีน าไปสู่การพัฒนาทักษะการเล่นกีฬา(การเคล่ือนไหวแบบอยู่กับท่ี/การเคล่ือนไหวแบบเคล่ือนท่ี/การ
เคล่ือนไหวแบบผสมผสาน) กีฬาไทยและกีฬาสากล (กรีฑาประเภทลู่และลาน บาสเกตบอล กระบี่ เทเบิลเทนิส 
เทนนิส ว่ายน้ า)  การควบคุมการเล่นด้วยมือประกอบด้วย(บาสเกตบอล วอลเล่ย์บอล) การควบคุมวัตถุด้วยส่วน
ต่างๆของร่างกาย (ตะกร้อ ฟุตบอล)การควบคุมวัตถุด้วยอุปกรณ์ (เทเบิลเทนิส แบดมินตัน เทนนิส) และการใช้
อุปกรณ์ประกอบการเคล่ือนไหว (กระบี่ ดาบ พลอง ) การละเล่นพื้นเมือง/พื้นบ้าน (ปันจักสิลัต การตีกลอง
สะบัดชัย) กีฬาภูมิปัญญาไทย (ศิลปะมวยไทย ตะกร้อวง กระบี่กระบอง) การน าความรู้และหลักการของ
กิจกรรมนันทนาการไปเช่ือมโยงสัมพันธ์กับวิชาอื่น (การละเล่นกีฬาพื้นบ้านและกิจกรรมพลศึกษาเพื่อ
นันทนาการ) ความส าคัญของการออกก าลังกายและเล่นกีฬาจนเป็นวิถีชีวิตท่ีมีสุขภาพดี  การออกก าลังกาย 
(กายบริหารแบบต่างๆ เต้นแอโรบิก โยคะ ร ามวยจีน) การประเมินการเล่นกีฬาของตนเองและผู้อื่น  

การเคล่ือนไหวแบบอยู่กับท่ี/การเคล่ือนไหวแบบเคล่ือนท่ี/การเคล่ือนไหวแบบผสมผสาน การควบคุม
การเล่นด้วยมือ(บาสเกตบอล วอลเล่ย์บอล)การควบคุมด้วยส่วนต่างๆของร่างกาย(ตะกร้อ ฟุตบอล)การควบคุม
ด้วยวัตถุด้วยอุปกรณ์(เทเบิลเทนนิส เทนนิส แบดมินตัน)และการใช้อุปกรณ์ประกอบการเคล่ือนไหว(กระบี่ ดาบ 
พลอง)การละเล่นพื้นบ้าน/พื้นเมือง(ปันจักสิลัต การตีกลองสะบัดชัย)กีฬาไทย(ศิลปะมวยไทย ตะกร้อวง กระบี่
กระบอง)วิเคราะห์ผลพัฒนาการของตนเองและผู้อื่นในการกีฬา กฎ กติกา การเล่นเกมและการแข่งขันกีฬาท่ี
เลือกเล่น รูปแบบ วิธีการรุกและป้องกันในการเล่นกีฬาท่ีเลือก การเล่น การแข่งขันกีฬา และการท างานเป็นทีม 
การยอมรับความสามารถและความแตกต่างระหว่างบุคคลในการเล่นกีฬา ประกอบด้วยการวิเคราะห์ความ
แตกต่างระหว่างบุคคลเพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาการเล่นกีฬา    
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 ตัวชีวั้ด 
1. วิเคราะห์การเจริญเติบโตทางร่างกาย และค านวณหาค่าดัชนีมวลกายของตนเองกับเกณฑ์มาตรฐาน 

2. แสวงหาแนวทางในการพัฒนาตนเองให้เจริญเติบโตสมวัยโดยค านึงถึงปัจจัยของการมีสุขภาพดีตามหลัก

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

3. แสดงทักษะการปฏิเสธเพื่อป้องกันตนเองจากการถูกล่วงละเมิดทางเพศ 

4. ระบุพฤติกรรมท่ีพึงประสงค์และไม่พึงประสงค์ในการแก้ปัญหาความขัดแย้งในครอบครัวและกลุ่มเพื่อน 

5. การป้องกันการตั้งครรภ ์

6. อธิบายความส าคัญของการออกก าลังกายและการเล่นกีฬา จนเป็นวิถีชีวิตท่ีดี 

7. ออกก าลังกายและเลือกเข้าร่วมเล่นกีฬาตามความถนัด ความสนใจอย่างเต็มความสามารถ พร้อมท้ังมี

การประเมินการเล่นของตนและผู้อื่น 

8. ปฏิบัติตามกฎ กติกา และข้อตกลงตามชนิดกีฬาท่ีเลือกเล่น 

9. วางแผนการรุกและการป้องกันในการเล่นกีฬาท่ีเลือกและน าไปใช้ในการเล่นอย่างเป็นระบบ 

10. ร่วมมือในการเล่นกีฬา และการท างานเป็นทีมอย่างสนุกสนาน 

11. วิเคราะห์เปรียบเทียบและยอมรับความแตกต่างระหว่างวิธีการเล่นกีฬาของตนเองกับผู้อื่น 

12. เพิ่มพูนความสามารถของตน ตามหลักการเคล่ือนไหวท่ีใช้ทักษะกลไกลและทักษะพื้นฐานท่ีน าไปสู่การ

พัฒนาทักษะการเล่นกีฬา 

13. เล่นกีฬาไทยและกีฬาสากลประเภทบุคคลและทีมโดยใช้ทักษะพื้นฐานตามชนิดกีฬา อย่างละ 1 ชนิด 

14. ร่วมกิจกรรมนนัทนาการอย่างน้อย 1 กิจกรรมและน าความรู้ท่ีได้ไปเช่ือมโยงสัมพันธ์กับวิชาอื่น 

15. ควบคุมน้ าหนักของตนเองให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน 

16. การสร้างเสริมและปรับปรุงสมรรถภาพทางกายตามผลการทดสอบ 

17. อธิบายลักษณะอาการของผู้ติดสารเสพติดและการป้องกันการติดยาเสพติด 

18. อธิบายความสัมพันธ์ของการใช้สารเสพติดกับการเกิดโรและอุบัติเหตุ 
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รายวิชา พ22101 สุขศึกษา 3 และ พ22102 พลศึกษา 3 
2 คาบ/สัปดาห์   1.0 หนวยกิต/ภาคเรียน 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

ค าอธิบายรายวิชา 
ปัจจัยท่ีมีผลกระทบต่อการเจริญเติบโต การเปล่ียนแปลง และพัฒนาการทางด้านร่างกาย จิตใจ 

อารมณ์ สังคมและสติปัญญาในวัยรุ่น(พันธุกรรม อาหาร การออกก าลังกาย การพักผ่อน การท างานของระบบ
ต่อมไร้ท่อ ส่ิงแวดล้อม การอบรมเล้ียงดู การเจ็บป่วยจากโรคภัยไข้เจ็บและการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุ) การ
วิเคราะห์ปัจจัยทางด้านครอบครัว เพื่อน วัฒนธรรม และส่ือท่ีมีอิทธิพลต่อเจตคติในเรื่องเพศ  ปัญหาและ
ผลกระทบท่ีเกิดจากการมีเพศสัมพันธ์ในวัยเรียน การป้องกันตนเอง และการหลีกเล่ียงจากโรคติดต่อทาง
เพศสัมพันธ์ เอดส์ และการตั้งครรภ์โดยไม่พึงประสงค์ ความเสมอภาคทางเพศ และการวางตัวต่อเพศตรงข้ามได้
อย่างเหมาะสม  

การปฏิบัติตนเกี่ยวกับทักษะกลไกและทักษะการเคล่ือนไหวในการเล่นกีฬาท่ีหลากหลาย การก าหนด
รูปแบบการเคล่ือนไหว(การเคล่ือนไหวแบบอยู่กับท่ี/การเคล่ือนไหวแบบเคล่ือนท่ี/การเคล่ือนไหวแบบ
ผสมผสาน)ท่ีส่งผลต่อการเล่นกีฬาและการเข้าร่วมกิจกรรมการเล่นท่ีเหมาะสมตามบริบทของตนเอง  เช่น 
กิจกรรมการออกก าลังกาย การเล่นกีฬาตามความถนัดความสนใจ กิจกรรมนันทนาการอย่างละ 1 ชนิด
(การละเล่นกีฬาพื้นบ้านและกิจกรรมพลศึกษาเพื่อนันทนาการ) การวางแผนการรุก การป้องกันในการเล่นกีฬา  
การมีวินัย ปฏิบัติตามกฎ กติกา และข้อตกลงในการเล่นกีฬาท่ีเลือก  

วิเคราะห์ความแตกต่างระหว่างบุคคล ประกอบด้วยการเปล่ียนแปลงทางกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม และ
สติปัญญา ท่ีเกิดจากการออกก าลังกาย การเล่นกีฬาไทยและกีฬาสากลท้ังประเภทบุคคลและทีม(กรีฑาประเภท
ลู่และลาน บาสเกตบอล กระบี่ เทนนิส ตระกร้อลอดบ่วง ฟุตบอล ว่ายน้ า เทคควันโด ฯลฯ) เป็นประจ า
สม่ าเสมอจนเป็นวิถีชีวิต น าผลท่ีได้ไปปรับใช้ในการพัฒนาตนเอง(การเลือกวิธีการเล่น การแก้ไขข้อบกพร่อง การ
เพิ่มทักษะ การสร้างแรงจูงใจและการสร้างความมุ่งมั่นในการเล่นและแข่งขันกี ฬา) อย่างเป็นระบบและมี
ประสิทธิภาพ 
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ตัวชี้วัด 
1. อธิบายการเปล่ียนแปลงด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคมและสติปัญญาในวัยรุ่น 
2. ระบุปัจจัยท่ีมีผลผลกระทบต่อการเจริญเติบโต และพัฒนาการด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคมและ

สติปัญญาในวัยรุ่น 
3. วิเคราะห์ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อเจตคติในเรื่องเพศ 
4. วิเคราะห์ปัญหาและผลกระทบท่ีเกิดจากการมีเพศสัมพันธ์ในวัยเรียน 
5. อธิบายวิธีป้องกันตนเอง และหลีกเล่ียงจากโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ เอดส์ และการตั้งครรภ์โดยไม่พึง

ประสงค์ 
6. อธิบายความส าคัญของความเสมอภาคทางเพศ และวางตัวได้อย่างเหมาะสม 
7. น าผลการปฏิบัติตนเกี่ยวกับทักษะกลไกและทักษะการเคล่ือนไหวในการเล่นกีฬาจากแหล่งข้อมูลท่ี

หลากหลายมาสรุปเป็นวิธีท่ีเหมาะสมในบริบทของตนเอง 
8. เล่นกีฬาไทยและกีฬาสากลท้ังประเภทบุคคลและทีมได้อย่างละ 1 ชนิด 
9. เปรียบเทียบประสิทธิภาพของรูปแบบการเคล่ือนไหวท่ีส่งผลต่อการเล่นกีฬาและกิจกรรมใน

ชีวิตประจ าวัน 
10. ร่วมกิจกรรมนนัทนาการอย่างน้อย 1 กิจกรรม และน าความรู้และหลักการที่ได้ไปปรับใช้ใน

ชีวิตประจ าวันอย่างเป็นระบบ 
11. อธิบายสาเหตุการเปล่ียนแปลงทางกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม และสติปัญญา ท่ีเกิดจากการออกก าลัง

กาย และเล่นกีฬาเป็นประจ าจนเป็นวิถีชีวิต 
12. เลือกเข้าร่วมกิจกรรมการออกก าลังกาย เล่นกีฬาตามความถนัดความสนใจพร้อมท้ังวิเคราะห์ความ

แตกต่างระหว่างบุคคลเพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาตนเอง 
13. มีวินัย ปฏิบัติตามกฎ กติกา และข้อตกลงในการเล่นกีฬาท่ีเลือก 
14. วางแผนการรุกและการป้องกันในการเล่นกีฬาท่ีเลือกและน าไปใช้ในการเล่นอย่างเหมาะสมกับทีม 
15. น าผลการปฏิบัติในการเล่นกีฬามาสรุปเป็นวิธีที่เหมาะสมกับตนเองด้วยความมุ่งมั่น 
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รายวิชา พ22103 สุขศึกษา 4 และ พ22104 พลศึกษา 4 
2 คาบ/สัปดาห์   1.0 หนวยกิต/ภาคเรียน 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ค าอธิบายรายวิชา 
การใช้บริการทางสุขภาพอย่างมีเหตุผล   การวิเคราะห์ผลของการใช้เทคโนโลยีท่ีมีต่อสุขภาพ   ความ

เจริญก้าวหน้าทางการแพทย์ท่ีมีผลต่อสุขภาพ  ความสัมพันธ์ของภาวะสมดุลระหว่างสุขภาพกายและสุขภาพจิต
บอกลักษณะอาการเบื้องต้นของผู้มีปัญหาสุขภาพจิต วิธีการปฏิบัติตนเพื่อจัดการกับอารมณ์ และความเครียด
การสร้างเสริมสมรรถภาพทางกายตนเองให้เป็นไปตามเกณฑ์ท่ีก าหนด  ปัจจัยและแหล่งท่ีช่วยเหลือฟื้นฟูผู้ติด
สารเสพติด (โรงพยาบาลธัญญรักษ์ ปทุมธานี โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า กรุงเทพมหานคร  
โรงพยาบาลทหารเรือ กรุงเทพมหานคร โรงพยาบาลอาภากรเกียรติวงศ์ ชลบุรี  ศูนย์เกิดใหม่  อ.สวนผ้ึง 
ราชบุร ี ศูนย์เกิดใหม่  อ.บางคล้า  ฉะเชิงเทรา ศูนย์ฟื้นฟูชีวิตผู้ติดยาเสพติด คอมมูนิต้าอินคอนโทร  อ.ล าลูกา 
ปทุมธานี ฯลฯ)  การหลีกเล่ียงพฤติกรรมเส่ียงและสถานการณ์เส่ียง (การมั่วสุม การทะเลาะวิวาท การเข้าไปใน
แหล่งอบายมุข การแข่งขันจักยานต์บนท้องถนน ฯลฯ) การใช้ทักษะชีวิต (ทักาะการส่ือสาร ทักษะการคิด
วิเคราะห์ ทักษะการต่อรอง ทักษะการตัดสินใจ ทักษะการแก้ปัญหา ทักษะการปฏิเสธ) ในการป้องกันตนเอง
และหลีกเล่ียงสถานการณ์คับขันอาจน าไปสู่อันตราย 

การปฏิบัติตนเกี่ยวกับทักษะกลไกและทักษะการเคล่ือนไหวในการเล่นกีฬาท่ีหลากหลาย การก าหนดรูป
แทบบการเคล่ือนไหว(การเคล่ือนไหวแบบอยู่กับท่ี/การเคล่ือนไหวแบบเคล่ือนท่ี/การเคล่ือนไหวแบบผสมผสาน)
ท่ีส่งผลต่อการเล่นกีฬาและการเข้าร่วมกิจกรรมการเล่นท่ีเหมาะสมตามบริบทของตนเอง เช่น กิจกรรมการออก
ก าลังกาย การเล่นกีฬาตามความถนัดความสนใจ กิจกรรมนันทนาการอย่างละ 1 ชนิด(การละเล่นกีฬาพื้นบ้าน
และกิจกรรมพลศึกษาเพื่อนันทนาการ) การวางแผนการรุก การป้องกันในการเล่นกีฬา  การมีวินัย ปฏิบัติตาม
กฎ กติกา และข้อตกลงในการเล่นกีฬาท่ีเลือก  

การวิเคราะห์ความแตกต่างระหว่างบุคคล ประกอบด้วยการเปล่ียนแปลงทางกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม 
และสติปัญญา ท่ีเกิดจากการออกก าลังกาย การเล่นกีฬาไทยและกีฬาสากลท้ังประเภทบุคคลและทีม(กรีฑา
ประเภทลู่และลาน บาสเกตบอล กระบี่ เทนนิส ตระกร้อลอดบ่วง ฟุตบอล ว่ายน้ า เทคควันโด ฯลฯ) เป็นประจ า
สม่ าเสมอจนเป็นวิถีชัวิต น าผลท่ีได้ไปปรับใช้ในการพัฒนาตนเอง (การเลือกวิธีการเล่น การแก้ไขข้อบกพร่อง 
การเพิ่มทักษะ การสร้างแรงจูงใจและการสร้างความมุ่งมั่นในการเล่นและแข่งขันกีฬา) อย่างเป็นระบบและมี
ประสิทธิภาพ 
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ตัวชี้วัด 
1. เลือกใช้บริการทางสุขภาพอย่างมีเหตุผล 
2. วิเคราะห์ผลของการใช้เทคโนโลยีท่ีมีต่อสุขภาพ 
3. วิเคราะห์ตามความเจริญก้าวหน้าทางการแพทย์ท่ีมีผลต่อสุขภาพ 
4. วิเคราะห์ความสัมพันธ์ของภาวะสมดุลระหว่างสุขภาพกายและสุขภาพจิต 
5. อธิบายลักษณะอาการเบ้ืองต้นของผู้มีปัญหาสุขภาพจิต 
6. เสนอแนะวิธีปฏิบัติตนเพื่อจัดการกับอารมณ์และความเครียด 
7. พัฒนาสมรรถภาพทางกายตนเองให้เป็นไปตามเกณฑ์ท่ีก าหนด 
8. ระบุวิธีการ ปัจจัยและแหล่งท่ีช่วยเหลือฟื้นฟูผู้ติดสารเสพติด 
9. อธิบายวิธีการหลีกเล่ียงพฤติกรรมเส่ียงและสถานการณ์เส่ียง 
10. ใช้ทักษะชีวิตในการป้องกันตนเองและหลีกเล่ียงสถานการณ์คับขันอาจน าไปสู่อันตราย 
11. น าผลการปฏิบัติตนเกี่ยวกับทักษะกลไกและทักษะการเคล่ือนไหวในการเล่นกีฬาจากแหล่งข้อมูลท่ี

หลากหลายมาสรุปเป็นวิธีท่ีเหมาะสมในบริบทของตนเอง 
12. เล่นกีฬาไทยและกีฬาสากลท้ังประเภทบุคคลและทีมได้อย่างละ 1 ชนิด 
13. เปรียบเทียบประสิทธิภาพของรูปแบบการเคล่ือนไหวท่ีส่งผลต่อการเล่นกีฬาและกิจกรรมใน

ชีวิตประจ าวัน 
14. ร่วมกิจกรรมนนัทนาการอย่างน้อย 1 กิจกรรม และน าความรู้และหลักการที่ได้ไปปรับใช้ใน

ชีวิตประจ าวันอย่างเป็นระบบ 
15. อธิบายสาเหตุการเปล่ียนแปลงทางกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม และสติปัญญา ท่ีเกิดจากการออกก าลัง

กาย และเล่นกีฬาเป็นประจ าจนเป็นวิถีชีวิต 
16. เลือกเข้าร่วมกิจกรรมการออกก าลังกาย เล่นกีฬาตามความถนัดความสนใจพร้อมท้ังวิเคราะห์ความ

แตกต่างระหว่างบุคคลเพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาตนเอง 
17. มีวินัย ปฏิบัติตามกฎ กติกา และข้อตกลงในการเล่นกีฬาท่ีเลือก 
18. วางแผนการรุกและการป้องกันในการเล่นกีฬาท่ีเลือกและน าไปใช้ในการเล่นอย่างเหมาะสมกับทีม 
19. น าผลการปฏิบัติในการเล่นกีฬามาสรุปเป็นวิธีที่เหมาะสมกับตนเองด้วยความมุ่งมั่น 
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รายวิชา พ23101 สุขศึกษา 5 และ พ23102 พลศึกษา 5 
2 คาบ/สัปดาห์   1.0 หนวยกิต/ภาคเรียน 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ค าอธิบายรายวิชา 
การเปล่ียนแปลงทางด้านร่างกายจิตใจ อารมณ์ สังคม และสติปัญญาของแต่ละช่วงวัย(วัยทารก วัยก่อน

เรียน วัยเรียน วัยรุ่น วัยผู้ใหญ่ วัยสูงอายุ) การวิเคราะห์อิทธิพลส่ือโฆษณา(โทรทัศน์ วิทยุ ส่ือส่ิงพิมพ์ 
อินเทอร์เน็ต) ท่ีมีผลต่อการเจริญเติบโต พัฒนาการ และการเปล่ียนแปลงของวัยรุ่น  อนามัยแม่และเด็ก การ
วางแผนครอบครัว ปัจจัยท่ีมีผลกระทบต่อการตั้งครรภ์(แอลกอฮอล์ สารเสพติด บุหรี่ สภาพแวดล้อม การติดเช้ือ 
โรคท่ีเกิดจากภาวะการตั้งครรภ์) สาเหตุ การป้องกัน และการแก้ไขความขัดแย้งในครอบครัว 

 การเล่นกีฬาไทยและกีฬาสากลท่ีเลือกได้อย่างละ 1 ชนิด(กรีฑาประเภทลู่ลาน วอลเลย์บอล บาสเกตบอล 
ดาบสองมือ เทนนิส ตะกร้อตาข่าย ฟุตบอล ฯลฯ) โดยใช้เทคนิคท่ีเหมาะสมกับตนเองและทีม น าหลักความรู้
และทักษะในการเคล่ือนไหว กิจกรรมทางกาย การเล่นเกม และการเล่นกีฬาไปใช้สร้างเสริมสุขภาพอย่าง
ต่อเนื่องเป็นระบบ การเข้าร่วมกิจกรรมนันทนาการอย่างน้อย 1 กิจกรรม (การละเล่นพื้นบ้าน และกิจกรรม   
พลศึกษาเพื่อนันทนาการ) และน าไปขยายผลการเรียนให้กับผู้อื่น การเล่นและดูกีฬาด้วยความมีน้ าใจนักกีฬา 
การออกก าลังกายและการเล่นกีฬาอย่างสม่ าเสมอ และ การปฏิบัติตนตามกฎ กติกา และข้อตกลงในการเล่น
ตามชนิดกีฬาท่ีเลือก  การประยุกต์ใช้กลวิธีการรุก การป้องกัน การตัดสินใจท่ีเหมาะสมกับทีมไปใช้ใน
สถานการณ์ของการเล่น การพัฒนาสุขภาพของตนเองท่ีเกิดจากการออกก าลังกายและการเล่นกีฬาเป็นประจ า
สม่ าเสมอ  การประยุกต์ประสบการณ์ และแนวความคิดจากการปฏิบัติตามกฏ กติกา และข้อตกลงในการเล่น
กีฬาท่ีได้รับไปปรับใช้ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของตนในสังคมด้วยความภาคภูมิใจ 
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ตัวชี้วัด 
1. เปรียบเทียบการเปล่ียนแปลงด้านร่างกายจิตใจ อารมณ์ สังคม และสติปัญญาของแต่ละช่วงของชีวิต 
2. วิเคราะห์อิทธิพล และความคาดหวังของสังคมต่อการเปล่ียนแปลงของวัยรุ่น 
3. วิเคราะห์ส่ือโฆษณาท่ีมีอิทธิพลต่อการเจริญเติบโต และพัฒนาการของวัยรุน่ 
4. อธิบายอนามัยแม่และเด็ก การวางแผนครอบครัว และวิธีการปฏิบัติตนท่ีเหมาะสม 
5. วิเคราะห์ปัจจัยท่ีมีผลกระทบต่อการตั้งครรภ์ 
6. วิเคราะห์สาเหตุ และเสนอแนวทางป้องกัน แก้ไขความขัดแย้งในครอบครัว 
7. เล่นกีฬาไทยและกีฬาสากลได้อย่างละ 1 ชนิดโดยใช้เทคนิคท่ีเหมาะสมกับตนเองและทีม 
8. น าหลักการ ความรู้และทักษะในการเคล่ือนไหว กิจกรรมทางกาย การเล่นเกม และการเล่นกีฬาไปใช้

สร้างเสริมสุขภาพอย่างต่อเนื่องเป็นระบบ 
9. ร่วมกิจกรรมนนัทนาการอย่างน้อย 1 กิจกรรมและน าหลักความรู้ วิธีการไปขยายผลการเรียนให้กับผู้อื่น 
10. มีมารยาทในการเล่นและดูกีฬาด้วยความมีน้ าใจนักกีฬา 
11. ออกก าลังกายและเล่นกีฬาอย่างสม่ าเสมอและน าแนวคิดหลักการจากการเล่นไปพัฒนาคุณภาพชีวิต

ของตนด้วยความภาคภูมิใจ 
12. ปฏิบัติตนตามกฎ กติกา และข้อตกลงในการเล่นตามชนิดกีฬาท่ีเลือกและน าแนวคิดท่ีได้ไปพัฒนา

คุณภาพชีวิต ของตนในสังคม 
13. จ าแนกกลวิธีการรุก การป้องกัน และใช้นการตัดสินใจเลือกวิธีที่เหมาะสมกับทีมไปใช้ได้ตาม

สถานการณ์ของการเล่น 
14. เสนอผลการพัฒนาสุขภาพของตนเองท่ีเกิดจากการออกก าลังกายและการเล่นกีฬาประจ า 
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รายวิชา พ23103 สุขศึกษา 6 และ พ23104 พลศึกษา 6 
2 คาบ/สัปดาห์   1.0 หนวยกิต/ภาคเรียน 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ค าอธิบายรายวิชา 

  รายการอาหารท่ีเหมาะสมกับวัยต่าง ๆ ประกอบด้วย วัยทารก วัยเด็ก(วัยก่อนเรียน วัยเรียน) วัยรุ่น วัย
ผู้ใหญ่ วัยสูงอายุ โดยค านึงถึงความประหยัดและคุณค่าทางโภชนาการ การเสนอแนวทางในการป้องกันโรคท่ี
เป็นสาเหตุของการเจ็บป่วยและการตายของคนไทย ได้แก่ โรคติดต่อ และโรคไม่ติดต่อ เช่น โรคท่ีเกิดจากการมี
เพศสัมพันธ์ โรคเอดส์ โรคไข้หวัดนก โรคหัวใจ เบาหวาน มะเร็ง ฯลฯ การแก้ไขปัญหาสุขภาพในชุมชน การ
วางแผน และการจัดเวลาในการออกก าลังกาย การพักผ่อน และการสร้างเสริมและปรับปรุงสมรรถภาพทางตาม
ผลการทดสอบ โดยใช้แบบทดสอบสมรรถภาพทางกายแบบต่าง ๆ เช่น  แบบทดสอบสมรรถภาพทางกายเพื่อ
สุขภาพ(Health-Related Physical Fitness) และหรือสมรรถภาพกลไก(Motor Fitness) สมรรถภาพเชิง
ทักษะปฏิบัติ (Skill-Related Physical Fitness) 

การวิเคราะห์ปัจจัยเส่ียงและพฤติกรรมเส่ียงท่ีมีผลต่อสุขภาพ การป้องกัน การชักชวนเพื่อนให้หลีกเล่ียงการ
ใช้ความรุนแรงในการแก้ปัญหา อิทธิพลของส่ือต่อพฤติกรรมสุขภาพและความรุนแรง(คลิปวิดิโอ การทะเลาะ
วิวาท อินเทอร์เน็ต เกม ฯลฯ) ความสัมพันธ์ของการดื่มเครื่องด่ืมท่ีมีแอลกอฮอล์ต่อสุขภาพและการเกิดอุบัติเหตุ  
การช่วยฟื้นคืนชีพอย่างถูกวิธี  

การเล่นกีฬาไทยและกีฬาสากลท่ีเลือกได้อย่างละ 1 ชนิด(กรีฑาประเภทลู่ลาน วอลเลย์บอล บาสเกตบอล 
ดาบสองมือ เทนนิส ตะกร้อตาข่าย ฟุตบอล ฯลฯ) โดยใช้เทคนิคท่ีเหมาะสมกับตนเองและทีม น าหลักความรู้
และทักษะในการเคล่ือนไหว กิจกรรมทางกาย การเล่นเกม และการเล่นกีฬาไปใช้สร้างเสริมสุขภาพอย่าง
ต่อเนื่องเป็นระบบ การเข้าร่วมกิจกรรมนันทนาการอย่างน้อย 1 กิจกรรม (การละเล่นพื้นบ้าน และกิจกรรม   
พลศึกษาเพื่อนันทนาการ) และน าไปขยายผลการเรียนให้กับผู้อื่น การเล่นและดูกีฬาด้วยความมีน้ าใจนักกีฬา 
การออกก าลังกายและการเล่นกีฬาอย่างสม่ าเสมอ และการปฏิบัติตนตามกฎ กติกา และข้อตกลงในการเล่นตาม
ชนิดกีฬาท่ีเลือก  การประยุกต์ใช้กลวิธีการรุก การป้องกัน การตัดสินใจท่ีเหมาะสมกับทีมไปใช้ในสถานการณ์
ของการเล่น การพัฒนาสุขภาพของตนเองท่ีเกิดจากการออกก าลังกายและการเล่นกีฬาเป็นประจ าสม่ าเสมอ  
การประยุกต์ประสบการณ์ และแนวความคิดจากการปฏิบัติตามกฏ กติกา และข้อตกลงในการเล่นกีฬาท่ีได้รับ
ไปปรับใช้ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของตนในสังคมด้วยความภาคภูมิใจ 
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ตัวชี้วัด 
1. ก าหนดรายการอาหารที่เหมาะสมกับวัยต่าง ๆ โดยค านึงถึงความประหยัดและคุณค่าทางโภชนาการ 
2. เสนอแนวทางป้องกันโรคท่ีเป็นสาเหตุส าคัญของการเจ็บป่วยและการตายของคนไทย 
3. รวบรวมข้อมูลและเสนอแนวทางแก้ไขปัญหาสุขภาพในชุมชน 
4. วางแผนและจัดเวลาในการออกก าลังกาย การพักผ่อน และการสร้างเสริมสมรรถภาพทางกาย 
5. ทดสอบสมรรถภาพทางกายและพัฒนาได้ตามความแตกต่างระหว่างบุคคล 
6. วิเคราะห์ปัจจัยเส่ียงและพฤติกรรมเส่ียงท่ีมีผลต่อสุขภาพ และแนวทางป้องกัน 
7. หลีกเล่ียงการใช้ความรุนแรงและชักชวนเพื่อนให้หลีกเล่ียงการใช้ความรุนแรงในการแก้ปัญหา 
8. วิเคราะห์อิทธิพลของส่ือต่อพฤติกรรมสุขภาพและความรุนแรง 
9. วิเคราะห์ความสัมพันธ์ของการดื่มเครื่องด่ืมท่ีมีแอลกอฮอล์ต่อสุขภาพและการเกิดอุบัติเหตุ 
10. แสดงวิธีการช่วยฟื้นคืนชีพอย่างถูกวิธี 
11. เล่นกีฬาไทยและกีฬาสากลได้อย่างละ 1 ชนิดโดยใช้เทคนิคท่ีเหมาะสมกับตนเองและทีม 
12. น าหลักการ ความรู้และทักษะในการเคล่ือนไหว กิจกรรมทางกาย การเล่นเกม และการเล่นกีฬาไปใช้

สร้างเสริมสุขภาพอย่างต่อเนื่องเป็นระบบ 
13. ร่วมกิจกรรมนนัทนาการอย่างน้อย 1 กิจกรรมและน าหลักความรู้ วิธีการไปขยายผลการเรียนให้กับผู้อื่น 
14. มีมารยาทในการเล่นและดูกีฬาด้วยความมีน้ าใจนักกีฬา 
15. ออกก าลังกายและเล่นกีฬาอย่างสม่ าเสมอและน าแนวคิดหลักการจากการเล่นไปพัฒนาคุณภาพชีวิต

ของตนด้วยความภาคภูมิใจ 
16. ปฏิบัติตนตามกฎ กติกา และข้อตกลงในการเล่นตามชนิดกีฬาท่ีเลือกและน าแนวคิดท่ีได้ไปพัฒนา

คุณภาพชีวิต ของตนในสังคม 
17. จ าแนกกลวิธีการรุก การป้องกัน และใช้นการตัดสินใจเลือกวิธีที่เหมาะสมกับทีมไปใช้ได้ตาม

สถานการณ์ของการเล่น 
18. เสนอผลการพัฒนาสุขภาพของตนเองท่ีเกิดจากการออกก าลังกายและการเล่นกีฬาประจ า 
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มาตรฐานการเรียนรู ้
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 

 
1. สร้างสรรค์งานทัศนศิลป์ตามจินตนาการ และความคิดสร้างสรรค์ วิเคราะห์ วิพากษ์วิจารณ์ คุณค่า   

งานทัศนศิลป์  ถ่ายทอดความรู้ สึก  ความคิดต่องานศิลปะอย่างอิสระช่ืนชม  และประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจ าวัน 

2. เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างทัศนศิลป์ ประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรม เห็นคุณค่างานทัศนศิลป์ท่ีเป็น
มรดกทางวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิปัญญาไทย และสากล 

3. เข้าใจและแสดงออกทางดนตรีอย่างสร้างสรรค์ วิเคราะห์ วิพากษ์วิจารณ์คุณค่าดนตรี ถ่ายทอด
ความรู้สึก ความคิดต่อดนตรีอย่างอิสระ ช่ืนชม และประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน 

4. เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างดนตรี ประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรม เห็นคุณค่าของดนตรีท่ี เป็นมรดกทาง
วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิปัญญาไทยและสากล 

5. เข้าใจ และแสดงออกทางนาฏศิลป์อย่างสร้างสรรค์ วิเคราะห์ วิพากษ์วิจารณ์คุณค่านาฏศิลป์ถ่ายทอด
ความรู้สึก ความคิดอย่างอิสระ ช่ืนชม และประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน 

6. เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างนาฏศิลป์  ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม  เห็นคุณค่าของนาฏศิลป์ท่ีเป็น
มรดกทางวัฒนธรรม  ภูมิปัญญาท้องถิ่น  ภูมิปัญญาไทยและสากล 
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ช่ือรายวิชาและหน่วยกิต 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 

 
รายวิชาพื้นฐาน 

1. ศ21101 ทัศนศิลป์     2 คาบ/สัปดาห์/ภาคเรียน 1.0 หน่วยกิต 

  ART21101 Visual Art  
2. ศ21102 ดนตรีศึกษา 1    1 คาบ/สัปดาห์/ภาคเรียน 0.5 หน่วยกิต 

  ART21102 Music Education 1 
3. ศ21103 นาฏศิลป์พื้นฐาน    1 คาบ/สัปดาห์/ภาคเรียน 0.5 หน่วยกิต 

  ART21103 Basic Thai Dance   
4. ศ22101  ดนตรีศึกษา 2     2 คาบ/สัปดาห์/ภาคเรียน 1.0 หน่วยกิต 

  ART22101 Music Education 2 
5. ศ22102 การแสดงนาฏศิลป์    1 คาบง/สัปดาห์/ภาคเรียน 0.5 หน่วยกิต 

 ART22102 Thai Dance Performance 
6. ศ22103 ทัศนศิลป์ร่วมสมัย    1 คาบ/สัปดาห์/ภาคเรียน 0.5 หน่วยกิต 

 ART22103 Contemporary Visual Art   
7. ศ23101 นาฏศิลป์และการละคร     2 คาบ/สัปดาห์/ภาคเรียน 1.0 หน่วยกิต 

 ART23101 Thai Dance and Drama 
8. ศ23102 ทัศนศิลป์สร้างสรรค์   1 คาบ/สัปดาห์/ภาคเรียน 0.5 หน่วยกิต 

 ART23102 Creative Visual Art   
9. ศ23103 ดนตรีศึกษา 3     1 คาบ/สัปดาห์/ภาคเรียน 0.5 หน่วยกิต 

 ART23103 Music Education 3 
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รายวิชา ศ21101 ทัศนศิลป์ 
2 คาบ/สัปดาห์/ภาคเรียน  1.0 หนวยกิต 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ค าอธิบายรายวิชา 

ศึกษาเพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความแตกต่างและความคล้ายคลึงกันของงานทัศนศิลป์และ
ส่ิงแวดล้อมโดยใช้ความรู้เรื่อง ทัศนธาตุ องค์ประกอบศิลป์และหลักการออกแบบรูปภาพสัญลักษณ์หรืองาน
กราฟิกอื่นๆในการน าเสนอความคิดและข้อมูล การประเมินงานทัศนศิลป์ ลักษณะรูปแบบงานจิตรกรรม 
ประติมากรรมและสถาปัตยกรรมของชาติและท้องถิ่นในภาคต่าง ๆ ของไทย ความแตกต่างของงานทัศนศิลป์ใน
วัฒนธรรมไทยและสากล 

โดยใช้ทักษะกระบวนการปฏิบัติ   การวาดภาพทัศนียภาพ  แสดงให้เห็นระยะไกลใกล้เป็น 3มิติ  
รวบรวมงานปั้นส่ือผสมมาสร้างเป็นส่ือเรื่องราว 3 มิติ  โดยเน้นหลักการออกแบบและองค์ประกอบศิลป์ท่ีส่ือถึง
เรื่องราวของงานออกแบบรูปภาพ สัญลักษณ์หรือกราฟิกอื่น ๆ  เสนอความคิดในรูปแบบการบรรยาย
เปรียบเทียบประกอบการวิจารณ์เพื่อประเมินผลงานทัศนศิลป์   เพื่อให้เห็นความส าคัญของการน าความรู้
เกี่ยวกับงานทัศนศิลป์มาสร้างสรรค์ผลงานเพื่อพัฒนาความคิดสร้างสรรค์และจินตนาการน าไปประยุกต์ใช้ได้
อย่างช่ืนชมและเห็นคุณค่าของงานทัศนศิลป์ท่ีเป็นมรดกทางวัฒนธรรม มีจิตวิญญาณทางศิลปะ จริยธรรม 
คุณธรรม และค่านิยมท่ีเหมาะสม 
 
ตัวชี้วัด 

1. บรรยาย  ความแตกต่างและความคล้ายคลึงกันของงานทัศนศิลป์ และส่ิงแวดล้อมโดยใช้ความรู้เรื่อง
ทัศนธาตุ 

2. ระบุ และบรรยายหลักการออกแบบงานทัศนศิลป์ โดยเน้นความเป็นเอกภาพ  ความกลมกลืน  และ
ความสมดุล 

3. วาดภาพทัศนียภาพแสดงให้เห็นระยะไกลใกล้ เป็น 3 มิติ 
4. รวบรวมงานปั้นหรือส่ือผสมมาสร้างเป็นเรื่องราว 3 มิติ  โดยเน้นความเป็นเอกภาพความกลมกลืน และ

การส่ือถึงเรื่องราวของงาน 
5. ออกแบบรูปภาพ สัญลักษณ์ หรือกราฟิกอื่น ๆ ในการน าเสนอความคิดและข้อมูล 
6. ระบุ และบรรยายเกี่ยวกับลักษณะรูปแบบงานทัศนศิลป์ของชาติและของท้องถิ่นตนเอง จากอดีตจนถึง

ปัจจุบัน 
7. ระบุ และเปรียบเทียบงานทัศนศิลป์ของภาคต่าง ๆ ในประเทศไทย 
8. เปรียบเทียบความแตกต่างของจุดประสงค์ในการสร้างสรรค์งานทัศนศิลป์ของวัฒนธรรมไทยและสากล  

ประเมนิงานทัศนศิลป์  และบรรยายถึงวิธีการปรับปรุงงานของตนเองและผู้อื่นโดยใช้เกณฑ์ท่ีก าหนดให้ 
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รายวิชา ศ21102 ดนตรีศึกษา 1 
1 คาบ/สัปดาห์/ภาคเรียน  0.5 หนวยกิต 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ค าอธิบายรายวิชา 

ศึกษาการอ่าน  เขียน  ร้อง  โน้ตไทยและโน้ตสากล  เปรียบเทียบเสียงร้องและเสียงของเครื่องดนตรี
ท่ีมาจากวัฒนธรรมท่ีต่างกัน จัดประเภทของเครื่องดนตรีและวงดนตรีไทย วงดนตรีท่ีมาจากวัฒนธรรมต่าง ๆ 
ถ่ายทอดอารมณ์ของบทเพลง  บทบาทความสัมพันธ์และอิทธิพลของดนตรีท่ีมีต่อสังคมไทย ระบุความ
หลากหลายขององค์ประกอบดนตรีในวัฒนธรรมต่างกัน สร้างความรู้ความเข้าใจเรื่องสัญลักษณ์และเครื่องหมาย
ทางดนตรี ฟังเพลงท่ีมีอัตราจังหวะช้า ปานกลาง เร็ว  แสดงความคิดเห็นท่ีมีต่ออารมณ์ของบทเพลงท่ีมีความช้า  
ปานกลาง  เร็วของจังหวะและความดัง-เบาแตกต่างกัน  เปรียบเทียบอารมณ์ความรู้สึกในการฟังดนตรีไทย 
ดนตรีสากล  สร้างความรู้ความเข้าใจเรื่องประเภทของเครื่องดนตรีและวงดนตรีไทย วงดนตรีที่มาจากวัฒนธรรม
ต่าง ๆ  ปฏิบัติการร้องเพลงและใช้เครื่องดนตรีบรรเลงประกอบการร้องเพลงด้วยบทเพลงท่ีหลากหลายรูปแบบ
ในบทเพลงพื้นบ้าน เพลงปลุกใจ เพลงไทยเดิม เพลงประสานเสียง 2 แนว  บทเพลงรูปแบบ ABA บทเพลง
ประกอบการเต้นร า   

โดยน าเสนอตัวอย่างเพลงท่ีตนช่ืนชอบและอภิปรายลักษณะเด่นท่ีท าให้งานนั้นน่าช่ืนชม ใช้เกณฑ์
ส าหรับประเมินคุณภาพงานดนตรีหรือเพลงท่ีฟัง บ ารุงรักษาเครื่องดนตรีอย่างระมัดระวังและรับผิดชอบ โดยใช้
กระบวนการคิดวิเคราะห์บทบาทความสัมพันธ์และอิทธิพลของดนตรีท่ีมีต่อสังคมไทย  เพื่อให้รู้  เข้าใจและ
แสดงออกทางดนตรีอย่างสร้างสรรค์  และเห็นคุณค่าของดนตรีท่ี เป็นมรดกทางวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น  
ภูมิปัญญาไทยและสากล 
 
ตัวชี้วัด 

1. อ่าน เขียน ร้อง โน้ตไทย และโน้ตสากล 
2. เปรียบเทียบเสียงร้องและเสียงของเครื่องดนตรีที่มาจากวัฒนธรรมท่ีต่างกัน 
3. จัดประเภทของวงดนตรีไทยและวงดนตรีที่มาจากวัฒนธรรมต่าง ๆ 
4. ร้องเพลงและใช้เครื่องดนตรีบรรเลงประกอบ การร้องเพลงด้วยบทเพลงท่ีหลากหลายรูปแบบ 
5. แสดงความคิดเห็นท่ีมีต่ออารมณ์ของบทเพลงท่ีมีความเร็ว ของจังหวะ และความดัง-เบา แตกต่างกัน  
6. เปรียบเทียบอารมณ์ ความรู้สึกในการฟังดนตรีแต่ละประเภท 
7. น าเสนอตัวอย่างเพลงท่ีตนเองช่ืนชอบ และอภิปรายลักษณะเด่นท่ีท าให้งานนั้นน่าช่ืนชม 
8. ใช้เกณฑ์ส าหรับประเมินคุณภาพงานดนตรีหรือเพลงท่ีฟัง 
9. ใช้และบ ารุงรักษาเครื่องดนตรีอย่างระมัดระวังและรับผิดชอบ 
10. อธิบายบทบาทความสัมพันธ์และอิทธิพลของดนตรีที่มีต่อสังคมไทย 
11. ระบุความหลากหลายขององค์ประกอบดนตรีในวัฒนธรรมต่างกัน 
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รายวิชา ศ21103 นาฏศิลป์พ้ืนฐาน 
1 คาบ/สัปดาห์/ภาคเรียน  0.5 หนวยกิต 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ค าอธิบายรายวิชา 

ศึกษาวิเคราะห์ อิทธิพลของนักแสดงช่ือดังท่ีมีผลต่อการโน้มน้าวอารมณ์หรือความคิดของผู้ชม และฝึก
ปฏิบัติ เพื่อให้มีความรู้ความสามารถเกี่ยวกับนาฏยศัพท์ หรือศัพท์ทางการละครในการแสดง  พัฒนาทักษะ
พื้นฐานทางนาฏศิลป์อย่างง่าย ได้แก่ นาฏยศัพท์ ระบ าเบ็ดเตล็ด ร าวงมาตรฐาน รู้จักรูปแบบการแสดงนาฏศิลป์
ไทย นาฏศิลป์พื้นเมือง และประเภทของละครไทยในแต่ละยุคสมัย  

โดยใช้กระบวนการการสร้างความรู้ความเข้าใจ  กระบวนการคิดวิเคราะห์  และเรียนรู้วิธีการสืบค้น
ข้อมูลอย่างสร้างสรรค์ มีความรู้ความเข้าใจในปัจจัยท่ีมีผลต่อการเปล่ียนแปลงของนาฏศิลป์ไทย นาฏศิลป์
พื้นบ้าน ละครไทย และละครพื้นบ้าน สามารถสร้างสรรค์กิจกรรมการแสดงละครอย่างง่าย ๆ ใช้ทักษะการ
ท างานเป็นกลุ่มในกระบวนการผลิตการแสดง ศึกษาการประเมินคุณภาพของผลงานการแสดงท่ีชม ใช้เกณฑ์ง่าย 
ๆ ท่ีก าหนดให้ในการพิจารณาคุณภาพ  การแสดงท่ีชม  โดยเน้นเรื่องการใช้เสียง การแสดงท่า และการ
เคล่ือนไหว ใช้กระบวนการคิดวิเคราะห์  และกระบวนการสร้างเสริมคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
 มีทักษะพื้นฐานของนาฏศิลป์และการละคร สามารถแสดงออกทางนาฏศิลป์อย่างสร้างสรรค์ เรียนรู้
วิธีการท างานเป็นกลุ่ม  ฝึกความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ จินตนาการ มีสุนทรียภาพ  สร้างสรรค์งานนาฏศิลป์ด้วย
ความช่ืนชมและเห็นคุณค่าของนาฏศิลป์ไทย   
 
ตัวชี้วัด 

1. อธิบายอิทธิพลของนักแสดงช่ือดังท่ีมีผลต่อการโน้มน้าวอารมณ์หรือความคิดของผู้ชม 
2. ใช้นาฏยศัพท์หรือศัพท์ทางการละครในการแสดง 
3. แสดงนาฏศิลป์และการละครในรูปแบบง่าย ๆ 
4. บรรยายประเภทของละครไทย ในแต่ละยุคสมัย 
5. ระบุปัจจัยท่ีมีผลต่อการเปล่ียนแปลงของนาฏศิลป์ นาฏศิลป์พื้นบ้าน ละครไทย และละครพื้นบ้าน 
6. ใช้ทักษะการท างานเป็นกลุ่มในระบวนการผลิตการแสดงง่าย ๆ ท่ีก าหนดให้ ในการพิจารณาคุณภาพ

การแสดงท่ีชมโดยเน้นเรื่องการใช้เสียง การแสดงท่า และการเคล่ือนไหว 
7. ใช้เกณฑ์ง่าย ๆ ท่ีก าหนดให้ในการพิจารณาคุณภาพการแสดง ท่ีชมโดยเน้นเรื่องการใช้เสียง 

การแสดงท่า และการเคล่ือนไหว 
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รายวิชา ศ22101 ดนตรีศึกษา 2 
2 คาบ/สัปดาห์/ภาคเรียน  1.0 หนวยกิต 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ค าอธิบายรายวิชา 

ศึกษาการอ่าน การเขียน การร้อง โน้ตไทย โน้ตสากลท่ีมีเครื่องหมายแปลงเสียง เปรียบเทียบองค์ประกอบ 
ของดนตรีจากวัฒนธรรมท่ีต่างกัน ศึกษาปัจจัยส าคัญท่ีมีอิทธิพลต่อการสร้างสรรค์งาน ดนตรีขับร้อง  บรรยาย
อารมณ์  ความรู้สึกต่อบทเพลงท่ีฟัง  ศึกษางานอาชีพต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับดนตรีและบทบาทของดนตรีในธุรกิจ
บันเทิง บรรเลงดนตรีท้ังเด่ียวและรวมวง  ประเมินพัฒนาการทักษะทางดนตรีของตนเองหลังจากฝึกปฏิบัติ และ
ศึกษาบทบาทและอิทธิพลของดนตรีในวัฒนธรรมของประเทศต่าง ๆ  อิทธิพลของวัฒนธรรมและเหตุการณ์
ประวัติศาสตร์ที่มีต่อดนตรีในประเทศไทย 

โดยใช้กระบวนการคิดวิเคราะห์ กระบวนการ สืบค้นข้อมูล อภิปราย น าเสนอ กระบวนการฝึกปฏิบัติ 
เรียนรู้เทคนิค วิธีการท างานเป็นกลุ่ม และเด่ียว กระบวนการสร้างเสริมคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์  เพื่อให้รู้  
เข้าใจและแสดงออกทางดนตรีอย่างสร้างสรรค์ วิเคราะห์วิจารณ์คุณค่าดนตรีความรู้สึกความคิดต่อดนตรีอย่าง
อิสระ และเห็นคุณค่าของดนตรีท่ี เป็นมรดกทางวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิปัญญาไทยและสากล 
 
ตัวชี้วัด 

1. อ่าน เขียน ร้อง โน้ตไทยและโน้ตสากลท่ีมีเครื่องหมายแปลงเสียง 
2. เปรียบเทียบการใช้องค์ประกอบดนตรีที่มาจากวัฒนธรรมต่างกัน  
3. ระบุปัจจัยส าคัญท่ีมีอิทธิพลต่อการสร้างสรรค์งานดนตรี 
4. บรรยายอารมณ์ของเพลงและความรู้สึกท่ีมีต่อบทเพลงท่ีฟัง  

5. ระบุงานอาชีพต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับดนตรีและบทบาทของดนตรีในธุรกิจบันเทิง  

6. ร้องเพลง และเล่นดนตรีเด่ียว และรวมวง 

7. ประเมิน พัฒนาการทักษะทางดนตรีของตนเอง หลังจากการฝึกปฏิบัติ 

8. บรรยายบทบาท และอิทธิพลของดนตรีในวัฒนธรรมของประเทศต่าง ๆ 

9. บรรยายอิทธิพลของวัฒนธรรม และเหตุการณ์ในประวัติศาสตร์ที่มีต่อรูปแบบของดนตรีในประเทศไทย 
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รายวิชา ศ22102 การแสดงนาฏศิลป์ 

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

ค าอธิบายรายวิชา 

ศึกษาหลักและวิธีการสร้างสรรค์  การแสดงโดยใช้องค์ประกอบนาฏศิลป์และการละคร  วิเคราะห์การ
แสดงของตนเองและผู้อื่นโดยใช้นาฏยศัพท์หรือศัพท์ทางการละครท่ีเหมาะสม การเสนอข้อคิดเห็นในการ
ปรับปรุงการแสดง การบูรณาการศิลปะแขนงอื่น ๆ กับการแสดง เพื่อเช่ือมโยงการเรียนรู้ระหว่างนาฏศิลป์ การ
ละครกับสาระการเรียนรู้อื่น ๆ  

โดยการใช้กระบวนการเรียนรู้แบบบูรณาการและกระบวนการสร้างเสริมคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ มี
ความรู้ความเข้าใจในการแสดงนาฏศิลป์ นาฏศิลป์พื้นเมือง ละครไทย ละครพื้นบ้าน หรือมหรสพอื่นท่ีเคยนิยม
กันในอดีต เปรียบเทียบลักษณะเฉพาะของการแสดงนาฏศิลป์จากวัฒนธรรมต่าง ๆ ใช้กระบวนการจัดการการ
เรียนรู้ด้วยตนเอง กระบวนการสืบค้นข้อมูลและอภิปราย กระบวนการคิดวิเคราะห์ อธิบายอิทธิพลของ
วัฒนธรรมท่ีมีผลต่อเนื้อหาของละคร เพื่อให้เข้าใจในหลักการสร้างสรรค์การแสดง ใช้องค์ประกอบนาฏศิลป์และ
การละคร สามารถวิเคราะห์ วิพากษ์วิจารณ์คุณค่าของนาฏศิลป์ สามารถถ่ายทอดความรู้สึก ความคิดอย่างอิสระ  
ช่ืนชมและน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน พร้อมท้ังเข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างนาฏศิลป์  ประวัติศาสตร์และ
วัฒนธรรม เห็นคุณค่าของนาฏศิลป์ท่ีเป็นมรดกทางวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิปัญญาไทยและสากล 
 
ตัวชี้วัด 

1. สร้างสรรค์การแสดง โดยใช้องค์ประกอบนาฏศิลป์และการละคร 
2. วิเคราะห์การแสดงของตนเองและผู้อื่น โดยใช้นาฏยศัพท์หรือศัพท์ทางการละครที่เหมาะสม 
3. เสนอข้อคิดเห็นในการปรับปรุงการแสดง ระหว่างนาฏศิลป์และการละคร กับสาระการเรียนรู้อื่น ๆ 
4. อธิบายการบูรณาการศิลปะแขนงอื่น ๆ กับการแสดง  
5. เช่ือมโยงการเรียนรู้ระหว่างนาฏศิลป์และการละครกับสาระการเรียนรู้อื่น ๆ 
6. ระบุหรือแสดงนาฏศิลป์นาฏศิลป์พื้นบ้าน ละครไทย ละครพื้นบ้าน หรือมหรสพอื่น ท่ีเคยนิยมกันในอดีต 
7. .เปรียบเทียบลักษณะเฉพาะของการแสดงนาฏศิลป์จากวัฒนธรรมต่าง ๆ 
8. อธิบายอิทธิพลของวัฒนธรรมท่ีมีผลต่อเนื้อหาของละคร 
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รายวิชา ศ22103 ทัศนศิลป์ร่วมสมัย 

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

ค าอธิบายรายวิชา 

 ศึกษาเพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจสามารถเกี่ยวกับสุนทรียภาพทางศิลปะ รูปแบบของทัศนธาตุและ
องค์ประกอบศิลป์ในงานทัศนศิลป์และส่ือโฆษณาด้าน ความเหมือนและความแตกต่างของรูปแบบการใช้วัสดุ 
อุปกรณ์ เทคนิคในการวาดภาพส่ือความหมายในงานทัศนศิลป์ของศิลปินไทยและสากล ลักษณะ  รูปแบบของ
งานภูมิปัญญาไทยและสากล  ศิลปะพื้นบ้าน  จิตรกรรมไทย 
 โดยเน้นทักษะการคิดสร้างสรรค์ สืบค้นข้อมูลมาวิเคราะห์และถ่ายทอดเป็นผลงานทางด้านทัศนศิลป์
งานส่ือโฆษณา ภูมิปัญญาไทย ศิลปะพื้นบ้านและจิตรกรรม เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ เทคนิควิธีการท างาน การเปิด
โอกาสให้แสดงออกอย่างอิสระมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีสุนทรียภาพ สร้างสรรค์งานทัศนศิลป์ด้วยความช่ืนชม
และเห็นคุณค่างานทัศนศิลป์ท่ีมีบริบทมาจากภูมิปัญญาไทยและสากล 
 
ตัวชี้วัด 

1. อภิปรายเกี่ยวกับทัศนธาตุในด้านรูปแบบและแนวคิดของงานทัศนศิลป์ท่ีเลือกมา 
2. บรรยายเกี่ยวกับความเหมือนและความแตกต่างของรูปแบบการใช้วัสดุอุปกรณ์ในงานทัศนศิลป์ของ

ศิลปิน 
3. วาดภาพด้วยเทคนิคท่ีหลากหลายในการส่ือความหมายและเรื่องราวต่าง ๆ 
4. สร้างเกณฑ์ในการประเมินและวิจารณ์งานทัศนศิลป์ 
5. น าผลการวิจารณ์ไปปรับปรุงแก้ไขและพัฒนางาน 
6. บรรยายวิธีการใช้งานทัศนศิลป์ในการโฆษณาเพื่อโน้มน้าวใจ และน าเสนอตัวอย่างประกอบ 
7. ระบุและบรรยายเกี่ยวกับวัฒนธรรม ต่าง ๆ ท่ีสะท้อนถึงงานทัศนศิลป์ในปัจจุบัน 
8. บรรยายถึงการเปล่ียนแปลงของงานทัศนศิลป์ของไทยในแต่ละยุคสมัยโดยเน้นถึงแนวคิด และเนื้อหา

ของงาน 
9. เปรียบเทียบแนวคิดในการออกแบบงานทัศนศิลป์ท่ีมาจาก วัฒนธรรม ไทย และสากล 
10. วาดภาพแสดงบุคลิกลักษณะของตัวละคร 
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รายวิชา ศ23101 นาฏศิลป์และการละคร 

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

ศึกษานาฏยศัพท์ หรือศัพท์ทางละครที่เหมาะสมโดยสามารถน ามาเปรียบเทียบ  การแสดงอากัปกิริยา
ของผู้คนในชีวิตประจ าวันและในการแสดง มีทักษะในการใช้ความคิดพัฒนารูปแบบการแสดง  มีทักษะในแปล
ความและการส่ือสารผ่านการแสดง ได้แก่ การแสดงเป็นหมู่ การแสดงเด่ียว การแสดงเป็นชุดเป็นตอน การ
ประดิษฐ์ท่าร าและท่าทางประกอบการแสดง แล้วน ามาวิจารณ์เปรียบเทียบงานนาฏศิลป์ท่ีมีความแตกต่างกัน
โดยใช้ความรู้เรื่ององค์ประกอบนาฏศิลป์ ศึกษาเกี่ยวกับองค์ประกอบของบทละคร ได้แก่โครงเรื่อง ตัวละคร 
ความคิดหรือแก่นของเรื่อง บทสนทนา โดยน ามาร่วมจัดการแสดง ในบทบาทหน้าท่ีต่าง ๆ แล้วน าเสนอแนวคิด
จากเนื้อเรื่องของการแสดงท่ีสามารถน าไปปรับใช้ในชีวิตประจ าวัน สามารถออกแบบและสร้างสรรค์อุปกรณ์ 
เครื่องแต่งกาย เพื่อแสดงนาฏศิลป์และการละครท่ีมาจากวัฒนธรรมต่าง ๆ  ศึกษาความส าคัญและบทบาทของ
นาฏศิลป์และการละคร ในชีวิตประจ าวัน สามารถแสดงความคิดเห็นในการอนุรักษ์งานนาฏศิลป์โดยใช้
กระบวนการ  การสร้างความรู้ความ กระบวนการคิดวิเคราะห์ วิจารณ์  กระบวนการฝึกปฏิบัติ กระบวนการ
ประยุกต์และน าไปใช้  กระบวนการเรียนรู้แบบบูรณาการ กระบวนการสืบค้นข้อมูล และกระบวนการสร้างเสริม
คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ 
 เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับนาฏศิลป์และการละคร  มีทักษะการแสดงออกอย่างอิสระ   
มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ จินตนาการ มีสุนทรียภาพ สร้างสรรค์งานนาฏศิลป์ท่ีมีบริบทมาจากศิลปวัฒนธรรม
ไทย ร่วมอนุรักษ์ช่ืนชมและเห็นคุณค่าของนาฏศิลป์และละครในชีวิตประจ าวัน 

ตัวชี้วัด 
1. ใช้นาฏยศัพท์ หรือศัพท์ทางการละครที่เหมาะสมบรรยายเปรียบเทียบการแสดงอากัปกิริยาของผู้คนใน

ชีวิต ประจ าวันและในการแสดง 
2. มีทักษะในการใช้ความคิดในการพัฒนารูปแบบการแสดงส่ือสารผ่านการแสดง 
3. มีทักษะในการแปลความและการส่ือสารผ่านการแสดง 
4. วิจารณ์เปรียบเทียบงานนาฏศิลป์ท่ีมีความแตกต่างกันโดยใช้ความรู้เรื่ององค์ประกอบนาฏศิลป์ 
5. ระบุโครงสร้างของบทละครโดยใช้ศัพท์ทางการละคร 
6. ร่วมจัดงานการแสดง ในบทบาทหน้าท่ีต่าง ๆ 
7. ออกแบบ และสร้างสรรค์อุปกรณ์ และเครื่องแต่งกาย เพื่อแสดงนาฏศิลป์และการละครท่ีมาจาก

วัฒนธรรมต่าง ๆ 
8. น าเสนอแนวคิดจากเนื้อเรื่อง ของการแสดงท่ีสามารถน าไปปรับใช้ในชีวิตประจ าวัน 
9. อธิบายความส าคัญและบทบาทของนาฏศิลป์และการละครในชีวิตประจ าวัน 
10. แสดงความคิดเห็นในการอนุรักษ์ 
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รายวิชา ศ23102 ทัศนศิลป์สร้างสรรค์ 

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

ค าอธิบายรายวิชา 

ศึกษาหลักทัศนธาตุ และหลักการออกแบบในส่ิงแวดล้อมและงานทัศนศิลป์โดยระบุและบรรยายเทคนิค
วิธีการของศิลปินในการสร้างงานทัศนศิลป์  มีทักษะในการสร้างงานและประยุกต์ใช้ทัศนธาตุและหลักการ
ออกแบบสร้างสรรค์งานทัศนศิลป์ท้ัง 2 มิติและ 3 มิติในรูปแบบงานส่ือผสมท้ังไทยและสากล เพื่อน าทักษะท่ี
จ าเป็นไปใช้ในการประกอบอาชีพ เล็งเห็นคุณค่าของวัฒนธรรมและเปรียบเทียบความแตกต่างของงานทัศนศิลป์
ในแต่ละยุคสมัยของวัฒนธรรมไทยและสากลได้ 

การสร้างความรู้ความเข้าใจ กระบวนการคิดวิเคราะห์ อภิปราย กระบวนการการจัดการเรียนรู้ด้วย
ตนเอง กระบวนการสืบค้นข้อมูลและอภิปรายกระบวนการเรียนรู้แบบบูรณาการ และกระบวนการสร้างเสริม
คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ เพื่อให้เกิดการเรียนรู้เทคนิค วิธีการท างาน ตลอดจนเปิดโอกาสให้แสดงออกอย่าง
อิสระ  มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ จินตนาการ มีสุนทรียภาพ สร้างสรรค์งานศิลปะด้วยความช่ืนชมและเห็น
คุณค่าของศิลปวัฒนธรรมไทยสากล 
 
ตัวชี้วัด 

1. บรรยายส่ิงแวดล้อม และงานทัศนศิลป์ท่ีเลือกมาโดยใช้ความรู้เรื่องทัศนธาตุ และหลักการออกแบบ 
2. ระบุ และบรรยายเทคนิค  วิธีการของศิลปินในการสร้างงาน ทัศนศิลป์ 
3. วิเคราะห์ และบรรยายวิธีการใช้ทัศนธาตุ และหลักการออกแบบในการสร้างงาน   ทัศนศิลป์ของตนเองให้มี

คุณภาพ 
4. มีทักษะในการสร้างงานทัศนศิลป์อย่างน้อย 3  ประเภท 
5. มีทักษะในการผสมผสานวัสดุต่าง ๆ ในการสร้างงานทัศนศิลป์โดยใช้หลักการออกแบบ 
6. สร้างงานทัศนศิลป์ ท้ัง 2 มิติ และ 3 มิติเพื่อถ่ายทอดประสบการณ์และจินตนาการ 
7. สร้างสรรค์งานทัศนศิลป์ส่ือความหมายเป็นเรื่องราวโดยประยุกต์ใช้ทัศนธาตุ และหลักการออกแบบ 
8. วิเคราะห์และอภิปรายรูปแบบ เนื้อหาและคุณค่าในงานทัศนศิลป์ของตนเอง และผู้อื่น หรือของศิลปิน 
9. สร้างสรรค์งานทัศนศิลป์เพื่อบรรยาย   เหตุการณ์ต่าง ๆ โดยใช้เทคนิคท่ีหลากหลาย 
10. ระบุอาชีพที่เกี่ยวข้องกับงานทัศนศิลป์ และทักษะท่ีจ าเป็นในการประกอบอาชีพนั้น ๆ 
11. เลือกงานทัศนศิลป์โดยใช้เกณฑ์ท่ีก าหนดขึ้นอย่างเหมาะสม และน าไปจัดนิทรรศการ 
12. ศึกษาและอภิปรายเกี่ยวกับงานทัศนศิลป์ท่ีสะท้อนคุณค่าของวัฒนธรรม 
13. เปรียบเทียบความแตกต่างของงานทัศนศิลป์ในแต่ละยุคสมัย ของวัฒนธรรมไทยและสากล 
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รายวิชา ศ23103 ดนตรีศึกษา 3 

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

ค าอธิบายรายวิชา 

ศึกษาและอภิปรายวิวัฒนาการของดนตรีแต่ละยุคสมัย การเลือกใช้องค์ประกอบดนตรีในการสร้างสรรค์
งานดนตรีของตนเอง  อิทธิพลของดนตรีที่มีต่อบุคคลและสังคม  เปรียบเทียบองค์ประกอบท่ีใช้ในงานดนตรีและ
งานศิลปะอื่น ศึกษาความแตกต่างระหว่างงานดนตรีของตนเองและผู้อื่น  สามารถอธิบายเกี่ยวกับอิทธิพลของ
ดนตรีที่มีต่อบุคคลและสังคม  

ฝึกปฏิบัติการร้องเพลง การเล่นดนตรีเด่ียวและรวมวง โดยเน้นเทคนิคการร้อง การเล่น การแสดงออก
และคุณภาพเสียง สามารถแต่งเพลงส้ัน ๆ ด้วยจังหวะง่าย ๆ และอธิบายเหตุผลในการเลือกใช้องค์ประกอบ
ดนตรีในการสร้างสรรค์งานดนตรีของตนเอง โดยใช้กระบวนการเรียนรู้และบูรณาการ กระบวนการการจัดการ
เรียนรู้ด้วยตนเอง กระบวนการสร้างเสริมคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ 

เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจ และสามารถแสดงออกทางดนตรีอย่างสร้างสรรค์  โดยการบูรณาการกับ
สาระการเรียนรู้อื่นในกลุ่มศิลปะ  และประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน 
 
ตัวชี้วัด 

1. บรรยายวิวัฒนาการของดนตรีแต่ละยุคสมัย 

2. เปรียบเทียบองค์ประกอบท่ีใช้ในงานดนตรีและงานศิลปะอื่น  
3. อภิปรายลักษณะเด่นท่ีท าให้งานดนตรีนั้นได้รับการยอมรับ 
4. เปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างงานดนตรีของตนเองและผู้อื่น  
5. อธิบายเหตุผลในการเลือกใช้องค์ประกอบดนตรี ในการสร้างสรรค์งานดนตรีของตนเอง 
6. อธิบายเกี่ยวกับอิทธิพลของดนตรีที่มีต่อบุคคลและสังคม  
7. แต่งเพลงส้ัน ๆ จังหวะง่าย ๆ 
8. ร้องเพลง เล่นดนตรีเด่ียว และรวมวง โดยเน้นเทคนิคการร้อง การเล่น การแสดงออก และคุณภาพ

สียง 
9. โดยการบูรณาการกับสาระการเรียนรู้อื่นในกลุ่มศิลปะ 
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มาตราฐานการเรียนรู ้

กลุ่มสาระเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
 

1. เข้าใจการท างาน  มีความคิดสร้างสรรค์  มีทักษะกระบวนการท างาน  ทักษะ  การจัดการ  ทักษะ
กระบวนการแก้ปัญหา  ทักษะการท างานร่วมกัน และทักษะ   การแสวงหาความรู้   มีคุณธรรม   
และลักษณะนิสัยในการท างาน มีจิตส านึก ในการใช้พลังงาน ทรัพยากร และส่ิงแวดล้อม  เพื่อการ
ด ารงชีวิตและครอบครัว  

2. เข้าใจเทคโนโลยีและกระบวนการเทคโนโลยี  ออกแบบและสร้างส่ิงของเครื่องใช้หรือวิธีการ  ตาม
กระบวนการเทคโนโลยีอย่างมีความคิดสร้างสรรค์  เลือกใช้เทคโนโลยีในทางสร้างสรรค์ต่อชีวิต  สังคม 
ส่ิงแวดล้อม และมีส่วนร่วมในการจัดการเทคโนโลยีท่ียั่งยืน 

3. เข้าใจ เห็นคุณค่า และใช้กระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นข้อมูล การเรียนรู้  การส่ือสาร  การ
แก้ปัญหา การท างาน  และอาชีพอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และมีคุณธรรม  

4. เข้าใจ มีทักษะท่ีจ าเป็น  มีประสบการณ์  เห็นแนวทางในงานอาชีพใช้เทคโนโลยีเพื่อพัฒนาอาชีพ    
มีคุณธรรม  และมีเจตคติท่ีดีต่ออาชีพ 
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ช่ือรายวิชาและหน่วยกิต 

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
รายวิชาพื้นฐาน  

1. ง21101 เทคโนโลยีสารสนเทศ   2 คาบ/สัปดาห์/ภาคเรียน  1.0 หน่วยกิต 
  TEC21101 Information Technology 

1. ง21102 งานอาชีพ 1    2 คาบ/สัปดาห์/ภาคเรียน  1.0 หน่วยกิต 
  TEC21102 Occupation 1 

2. ง22101 การส่ือสารและเครือข่าย คอมพิวเตอร์ 2 คาบ/สัปดาห์/ภาคเรียน  1.0 หน่วยกิต 
  TEC22101 Communication & Network 

3. ง22102 งานอาชีพ 2    2 คาบ/สัปดาห์/ภาคเรียน  1.0 หน่วยกิต 
  TEC22102 Occupation 2 

4. ง23101 การเขียนโปรแกรมเบ้ืองต้น  2 คาบ/สัปดาห์/ภาคเรียน  1.0 หน่วยกิต 
  TEC23101 Basic Programming 

5. ง23102 งานอาชีพ 3    2 คาบ/สัปดาห์/ภาคเรียน  1.0 หน่วยกิต 
TEC23102  Occupation 3 
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รายวิชา ง21101 เทคโนโลยีสารสนเทศ 

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

ค าอธิบายรายวิชา 

ศึกษาองค์ประกอบและหลักการท างานของคอมพิวเตอร์  บทบาทของคอมพิวเตอร์ท่ีเกี่ยวข้องกับงาน
ด้านต่างๆ บอกประโยชน์ท่ีได้รับจากการใช้คอมพิวเตอร์  ผลกระทบของเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีมีต่อสังคม 
ความหมายและความส าคัญของข้อมูลสารสนเทศ  ประเภทของข้อมูล ความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลและ
สารสนเทศ  การจัดเก็บและแยกประเภทข้อมูล  วิธีการประมวลผลข้อมูลให้เป็นสารสนเทศ  การจัดการ
สารสนเทศระดับสารสนเทศ 

ปฏิบัติการใช้คอมพิวเตอร์ค้นหาข้อมูล ประมวลผลข้อมูล จัดท ารายงานและใช้โปรแกรมส าเร็จรูป
น าเสนอข้อมูลเพื่อเผยแพร่ข้อมูล 

เพื่อให้มีความรู้  ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการท างาน บทบาท และประโยชน์ของคอมพิวเตอร์ 
สามารถอภิปรายลักษณะส าคัญ และผลกระทบของเทคโนโลยีสารสนเทศ  มีทักษะในการประมวลผลข้อมูลให้
เป็นสารสนเทศได้ เกิดการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ด้วยตนเองอย่างสร้างสรรค์  มี
คุณธรรมจริยธรรม เจตคติ และลักษณะนิสัยในการท างาน 

 

ตัวชี้วัด 
1. อธิบายหลักการท างาน บทบาท และประโยชน์ของคอมพิวเตอร์ 
2. อภิปรายลักษณะส าคัญและผลกระทบของเทคโนโลยีสารสนเทศ 
3. ประมวลผลข้อมูลให้เป็นสารสนเทศ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

หลักสูตรโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร (โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค) พุทธศักราช2554                                   
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รายวิชา ง21102 งานอาชีพ 1 

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

ค าอธิบายรายวิชา  

ศึกษากระบวนการท างาน (การวิเคราะห์งาน  การวางแผนในการท างาน  การปฏิบัติงานและการ
ประเมินผลการท างาน) การท างานโดยใช้กระบวนการกลุ่ม (กระบวนการในการท างานกลุ่ม มีขั้นตอน ดังนี้การ
เลือกหัวหน้ากลุ่ม  การก าหนดเป้าหมาย  หรือวัตถุประสงค์ของงาน  วางแผนการท างาน  แบ่งงานตาม
ความสามารถของแต่ละบุคคล ปฏิบัติตามบทบาทหน้าท่ี ประเมินผล และปรับปรุงการท างาน)   การใช้เหตุผล
ในการแก้ปัญหาในการท างาน (เป็นกระบวนการท่ีต้องการให้ผู้เรียนได้เกิดความคิดหาวิธีการแก้ปัญหาอย่างมี
ขั้นตอน การสังเกต การวิเคราะห์ การสร้างทางเลือก และการประเมินทางเลือก)  การเลือกอาชีพ (ข้ันตอนก่อน
ตัดสินใจเลือกอาชีพ กระบวนการตัดสินใจเลือกอาชีพ ความจ าเป็นในการประกอบอาชีพ  การด าเนินงานอาชีพ
ส่วนตัว การน าเทคโนโลยีและภูมิปัญญาไทยมาใช้กับงานอาชีพ การเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติงานอาชีพ 
รายได้จากอาชีพ) 

ปฏิบัติการวิเคราะห์ข้ันตอนการท างานตามกระบวนการท างาน การท างานโดยใช้กระบวนการกลุ่มและ
ใช้การตัดสินใจแก้ปัญหาอย่างมีเหตุผลรายงานการเลือกอาชีพท่ีตนเองสนใจเพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจ
กระบวนการท างาน  สามารถวิเคราะห์ขั้นตอนการท างานตามกระบวนการท างาน  ท างานกลุ่มด้วยความ
เสียสละ  ตัดสินใจแก้ปัญหาอย่างมีเหตุผล  มีแนวทางการเลือกอาชีพ มีเจตคติท่ีดีต่อการประกอบอาชีพและ
เห็นความส าคัญของการสร้างอาชีพ 
 
ตัวชี้วัด 

1. วิเคราะห์ข้ันตอนการท างานตามกระบวนการท างาน 
2. ใช้กระบวนการกลุ่มในการท างานด้วยความเสียสละ 
3. ตัดสินใจแก้ปัญหาการท างานอย่างมีเหตุผล 
4. อธิบายแนวทางการเลือกอาชีพ 
5. มีเจตคติท่ีดีต่อการประกอบอาชีพ 
6. เห็นความส าคัญของการสร้างอาชีพ 

 
 
 
 



 
 

หลักสูตรโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร (โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค) พุทธศักราช2554                                   
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น  
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รายวิชา ง22101 การสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์พ้ืนฐาน 

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

ค าอธิบายรายวิชา  

 ศึกษาความหมาย พัฒนาการ การส่ือสารข้อมูล ชนิด อุปกรณ์ ประโยชน์ของเครือข่ายคอมพิวเตอร์  
กระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศ วิธีการแก้ปัญหาโดยใช้คอมพิวเตอร์ การใช้อินเทอร์เน็ต  ซอฟต์แวร์ระบบ 
ซอฟต์แวร์ประยุกต์ 
 ปฏิบัติการเช่ือมต่อเครือข่าย  ใช้ค าส่ังเครือข่ายเบื้องต้น และจัดการทรัพยากรบนเครือข่าย   การใช้
โปรแกรมติดต่อส่ือสารและบริการบนอินเทอร์เน็ต  การใช้ซอฟต์แวร์ระบบและซอฟต์แวร์ประยุกต์ช่วยในการ
ท างาน 
 เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจ ความหมาย พัฒนาการ การส่ือสารข้อมูล ชนิด อุปกรณ์ กระบวนการ
เทคโนโลยีสารสนเทศ วิธีการแก้ปัญหาโดยใช้คอมพิวเตอร์  มีทักษะในการใช้งานโปรแกรมติดต่อส่ือสารและ
บริการบนอินเทอร์เน็ต  ซอฟต์แวร์ระบบและซอฟต์แวร์ประยุกต์ในการท างานอย่างมีคุณธรรม จริยธรรม   
 
ตัวชี้วัด 

1. อธิบายหลักการเบ้ืองต้นของการส่ือสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 
2. อธิบายหลักการและวิธีการแก้ปัญหาด้วยกระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศ 
3. ค้นหาข้อมูล และติดต่อส่ือสารผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์อย่างมีคุณธรรมและจริยธรรม 
4. ใช้ซอฟต์แวร์ในการท างาน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

หลักสูตรโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร (โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค) พุทธศักราช2554                                   
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รายวิชา ง22102 งานอาชีพ 2 

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

ศึกษาวิธีการแสวงหาความรู้ (เช่น การศึกษาค้นคว้า การรวบรวม การสังเกต การส ารวจ และการ
บันทึก) กระบวนการแก้ปัญหาในการท างาน (การสังเกต การวิเคราะห์ การสร้างทางเลือก และการประเมิน
ทางเลือก) กระบวนการเทคโนโลยี (ก าหนดปัญหาหรือความต้องการ รวบรวมข้อมูลเพื่อแสวงหาวิธีการ
แก้ปัญหาหรือสนองความต้องการ เลือกวิธีการ ออกแบบและปฏิบัติการ ทดสอบ ปรับปรุงแก้ไข และ
ประเมินผล) สร้างส่ิงของเครื่องใช้และน าเสนอวิธีการสร้าง (ออกแบบเป็นภาพร่าง 3 มิติ หรือภาพฉายหรือ
ถ่ายทอดความคิดของวิธีการเป็นแบบจ าลองความคิด) การเสริมสร้างประสบการณ์อาชีพ การเตรียมตัวเข้าสู่
อาชีพ 

ปฏิบัติการแสวงหาความรู้เพื่อพัฒนาการท างาน  แก้ปัญหาการท างานโดยใช้กระบวนการแก้ปัญหา  สร้าง
ส่ิงของเครื่องใช้และน าเสนอวิธีการสร้าง กิจกรรมเสริมสร้างประสบการณ์อาชีพเพื่อเตรียมตัวเข้าสู่อาชีพ  

เพื่อให้เกิดทักษะการแสวงหาความรู้เพื่อพัฒนาการท างาน  ทักษะกระบวนการแก้ปัญหาในการท างาน การ
สร้างส่ิงของเครื่องใช้หรือวิธีการตามกระบวนการเทคโนโลยีอย่างปลอดภัยและน าเสนอวิธีการสร้าง  โดยเลือกใช้
ทรัพยากร  พลังงาน  เทคโนโลยีท่ีไม่มีผลกระทบกับส่ิงแวดล้อม มีจิตส านึกในการท างานและใช้ทรัพยากรในการ
ปฏิบัติงานอย่างประหยัดและคุ้มค่า  มีทักษะพื้นฐานท่ีจ าเป็นส าหรับการประกอบอาชีพที่สนใจ  
 
ตัวชี้วัด 

1. ใช้ทักษะการแสวงหาความรู้  เพื่อพัฒนาการท างาน 
2. ใช้ทักษะกระบวนการแก้ปัญหาในการท างาน 
3. มีจิตส านึกในการท างานและใช้ทรัพยากรในการปฏิบัติงานอย่างประหยัดและคุ้มค่า 
4. อธิบายกระบวนการเทคโนโลยี 
5. สร้างส่ิงของเครื่องใช้หรือวิธีการตามกระบวนการเทคโนโลยีอย่างปลอดภัย  ออกแบบโดยถ่ายทอด

ความคิดเป็นภาพร่าง 3 มิติ หรือภาพฉาย เพื่อน าไปสู่การสร้างต้นแบบของส่ิงของเครื่องใช้  หรือ
ถ่ายทอดความคิดของวิธีการเป็นแบบจ าลองความคิดและการรายงานผลเพื่อน าเสนอวิธีการ 

6. มีความคิดสร้างสรรค์ในการแก้ปัญหา  หรือสนองความต้องการในงานท่ีผลิตเอง 
7. เลือกใช้เทคโนโลยีอย่างสร้างสรรค์ต่อชีวิต สังคม ส่ิงแวดล้อมและมีการจัดารเทคโนโลยีด้วยการลดการ

ใช้ทรัพยากร หรือเลือกใช้เทคโนโลยีท่ีมีผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม 
8. อธิบายการเสริมสร้างประสบการณ์อาชีพ 
9. ระบุการเตรียมตัวเข้าสู่อาชีพ 
10. มีทักษะพื้นฐานท่ีจ าเป็นส าหรับการประกอบอาชีพที่สนใจ 
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รายวิชา ง23101การเขียนโปรแกรมข้ันพ้ืนฐาน 
2 คาบ/สัปดาห์/ภาคเรียน  1.0 หนวยกิต 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ค าอธิบายรายวิชา  

ศึกษาหลักการโปรแกรมและเขียนโปรแกรมข้ันพื้นฐาน  หลักการท าโครงงานและท าโครงงานท่ีมีการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

ปฏิบัติการเขียนโปรแกรมภาษาขั้นพื้นฐาน  การพัฒนาโครงงานท่ีมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและ
น าเสนองานในรูปแบบท่ีเหมาะสมกับลักษณะงาน 
 เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจหลักการโปรแกรม  หลักการท าโครงงาน  และสามารถเขียนโปรแกรมขั้น
พื้นฐาน  และพัฒนาช้ินงานจากจินตนาการหรืองานท่ีท าในชีวิตประจ าวันตามหลักการท าโครงงานอย่างมี
จิตส านึกและความรับผิดชอบ  มีทักษะในการน าเสนองานในรูปแบบท่ีเหมาะสมกับลักษณะงาน 
 
ตัวชี้วัด 

1. อธิบายหลักการท างานท าโครงงานท่ีมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
2. เขียนโปรแกรมภาษาขั้นพื้นฐาน 
3. ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศน าเสนองานในรูปแบบท่ีเหมาะสมกับลักษณะงาน 
4. ใช้คอมพิวเตอร์ช่วยสร้างช้ินงานจากจินตนาการหรืองานท่ีท าในชีวิตประจ าวัน ตามหลักการท าโครงงาน

อย่างมีจิตส านึกและความรับผิดชอบ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

หลักสูตรโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร (โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค) พุทธศักราช2554                                   
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รายวิชา ง23102 งานอาชีพ 3 

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

ค าอธิบายรายวิชา  

ศึกษาขั้นตอนการท างานท่ีมีประสิทธิภาพ  การท างานร่วมกันอย่างมีคุณธรรม  การจัดการเพื่อการ
ประหยัดพลังงานทรัพยากร และส่ิงแวดล้อม  สร้างส่ิงของเครื่องใช้หรือวิธีการตามกระบวนการเทคโนโลยีอย่าง
ปลอดภัย  การหางานด้วยวิธีหลากหลาย  วิเคราะห์แนวทางเข้าสู่อาชีพ  ประเมินทางเลือกในการประกอบอาชีพ
ท่ีสอดคล้องกับความรู้ความถนัด และความสนใจของตนเอง 

ปฏิบัติการสร้างส่ิงของเครื่องใช้หรือวิธีการตามกระบวนการเทคโนโลยีอย่างปลอดภัย  โดยการท างาน
ร่วมกันอย่างมีคุณธรรม  อภิปรายขั้นตอนการท างานท่ีมีประสิทธิภาพ  มีการจัดการเพื่อการประหยัดพลังงาน 
ทรัพยากรและส่ิงแวดล้อม พร้อมรายงานผลอภิปรายการหางานด้วยวิธีหลากหลาย  วิเคราะห์แนวทางเข้าสู่
อาชีพ  จัดท ารายงานผลการประเมินทางเลือกในการประกอบอาชีพที่สอดคล้องกับความรู้ความถนัด  และความ
สนใจของตนเอง 

เพื่อให้สามารถตัดสินใจเลือกขั้นตอนการท างานท่ีมีประสิทธิภาพ  และการจัดการเพื่อการประหยัด
พลังงานทรัพยากรและส่ิงแวดล้อม  มีทักษะการท างานร่วมกันอย่างมีคุณธรรม  มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
ระดับของเทคโนโลยี  การออกแบบและการถ่ายทอดความคิดของวิธีการเป็นแบบจ าลองความคิด สร้างส่ิงของ
เครื่องใช้หรือวิธีการตามกระบวนการเทคโนโลยีอย่างปลอดภัย มีแนวทางเข้าสู่อาชีพและเลือกอาชีพท่ีสอดคล้อง
กับความรู้ความถนัดและความสนใจของตนเอง 
 
ตัวชี้วัด 

1. อภิปรายข้ันตอนการท างานท่ีมีประสิทธิภาพ 
2. ใช้ทักษะในการท างานร่วมกันอย่างมีคุณธรรม 
3. อภิปรายการท างานโดยใช้ทักษะการจัดการเพื่อการประหยัดพลังงานทรัพยากร  และส่ิงแวดล้อม 
4. สร้างส่ิงของเครื่องใช้หรือวิธีการตามกระบวนการเทคโนโลยีอย่างปลอดภัยออกแบบโดยถ่ายทอด

ความคิดเป็นภาพฉายเพื่อน าไปสู่การสร้างต้นแบบ และแบบจ าลองของส่ิงของเครื่องใช้หรือถ่ายทอด
ความคิดของวิธีการเป็นแบบจ าลองความคิดและการรายงานผล 

5. อธิปรายการหางานด้วยวิธีหลากหลาย 
6. วิเคราะห์แนวทางเข้าสู่อาชีพ 
7. ประเมินทางเลือกในการประกอบอาชีพที่สอดคล้องกับความรู้ความถนัด และความสนใจของตนเอง 
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มาตรฐานการเรียนรู ้

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
 

1. เข้าใจและตีความเรื่องท่ีฟังและอ่านจากส่ือประเภทต่าง ๆ และแสดงความคิดเห็น อย่างมีเหตุผล 

2. มีทักษะการส่ือสารทางภาษาในการแลกเปล่ียนข้อมูลข่าวสาร แสดงความรู้สึกและความคิดเห็นอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

3. น าเสนอ ข้อมูล ข่าวสาร ความคิดรวบยอด  และความคิดเห็นในเรื่องต่าง ๆ โดยการพูดและการเขียน 

4. เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างภาษากับวัฒนธรรมของเจ้าของภาษาและน าไปใช้ได้อย่างเหมาะสมกับ
กาลเทศะ 

5. เข้าใจความเหมือนและความแตกต่างระหว่างภาษาและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษากับภาษาและ
วัฒนธรรมใทยและน ามาใช้อย่างถูกต้อง 

6. ใช้ภาษาต่างประเทศในการเช่ือมโยงความรู้กับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น และเป็นพื้นฐานในการพัฒนา  
แสวงหาความรู้ และเปิดโลกทัศน์ของตน 

7. ใช้ภาษาต่างประเทศในสถานการต่าง ๆ ท้ังในสถานศึกษา ชุมชน และสังคม 

8. ใช้ภาษาต่างประเทศเป็นเครื่องมือพื้นฐานในการศึกษาต่อ การประกอบอาชีพ และการแลกเปล่ียน
เรียนรู้กับสังคมโลก 
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ช่ือรายวิชาและหน่วยกิต 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
รายวิชาพื้นฐาน  

1. อ21101 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1      2 คาบ/สัปดาห์/ภาคเรียน  1.0 หน่วยกิต 
  ENG21101 Fundamental English 1 

2. อ21102 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2    2 คาบ/สัปดาห์/ภาคเรียน  1.0 หน่วยกิต 
  ENG21102 Fundamental English 2 

3. อ22101 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 3     2 คาบ/สัปดาห์/ภาคเรียน  1.0 หน่วยกิต 
  ENG22101 Fundamental English 3 

4. อ22102 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 4     2 คาบ/สัปดาห์/ภาคเรียน  1.0 หน่วยกิต 
  ENG22102 Fundamental English 4 

5. อ23101 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 5     2 คาบ/สัปดาห์/ภาคเรียน  1.0 หน่วยกิต 
  ENG23101 Fundamental English 5 

6. อ23102 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 6     2 คาบ/สัปดาห์/ภาคเรียน  1.0 หน่วยกิต 
ENG23102 Fundamental English 6 
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รายวิชา อ21101 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 1 
3 คาบ/สัปดาห์/ภาคเรียน  1.5 หนวยกิต 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ค าอธิบายรายวิชา 

รายวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1 (อ21101) เป็นการสร้างความเข้าใจและศึกษาถึงความสัมพันธ์ของ
ภาษาและวัฒนธรรมท่ีมีท้ังความเหมือนและความแตกต่าง  ซึ่งจะเป็นพื้นฐานในการน าความรู้ ไปใช้ใน
ชีวิตประจ าวัน เพื่อการสืบค้นหาข้อมูลและการส่ือสาร โดยเริ่มจากการศึกษาโครงสร้างประโยคค าส่ัง ค าขอร้อง 
ค าแนะน า และค าช้ีแจงง่าย ๆ  ท้ังจากเรื่องท่ีได้ฟังและอ่าน อีกท้ังฝึกอ่านออกเสียงข้อความและ  นิทานส้ัน ๆ 
อย่างถูกต้องตามหลักการอ่าน และฝึกสนทนาเพื่อแลกเปล่ียนข้อมูล พร้อมท้ังเขียนบรรยายข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง  
ครอบครัว  กิจวัตรประจ าวัน รวมท้ังขอและให้ความช่วยเหลือในสถานการณ์ต่างๆ นอกจากนี้ ผู้เรียนยังได้ฝึกพูด
และเขียนตอบค าถามเกี่ยวกับหัวข้อเรื่อง (topic)  ใจความส าคัญ (main idea)    และแสดงความคิดเห็น พร้อม
ท้ังให้เหตุผลส้ัน ๆ ประกอบในสถานการณ์ต่างๆ ท้ังจากเรื่องท่ีฟังและอ่าน  โดยเลือกใช้ค าศัพท์  ส านวน 
ข้อความและประโยคความเดียว (simple sentence) ได้อย่างเหมาะสม รวมถึงการฝึกใช้พจนานุกรมอย่าง
รวดเร็วและถูกต้อง  

 
ตัวชี้วัด 

1. ปฏิบัติตามค าส่ัง ค าขอร้อง ค าแนะน า และค าช้ีแจงง่าย ๆ ท่ีได้ฟังและอ่าน  
2. อ่านออกเสียงข้อความและนิทานส้ัน ๆ  ได้ถูกต้องตามหลักการอ่าน     
3.  เลือก/ระบุประโยคและข้อความ ให้สัมพันธ์กับส่ือท่ีไม่ใช่ความเรียง (non-text information) ท่ีอ่าน 
4.  ระบุหัวข้อเรื่อง ( topic)  ใจความส าคัญ ( main idea)  และตอบค าถามจากการฟังและอ่านบทสนทนา 

นิทาน และเรื่องส้ัน  
5. สนทนา แลกเปล่ียนข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง กิจกรรม และสถานการณ์ต่าง ๆ ในชีวิตประจ าวัน   
6. พูดและเขียนบรรยายเกี่ยวกับตนเอง กิจวัตรประจ าวัน ประสบการณ์ และส่ิงแวดล้อมใกล้ตัว 
7. ใช้ภาษาส่ือสารในสถานการณ์จริง/สถานการณ์จ าลองท่ีเกิดขึ้นในห้องเรียนและสถานศึกษา 
8. ใช้ภาษา น้ าเสียง และกิริยาท่าทางสุภาพเหมาะสม ตามมารยาททางสังคม และวัฒนธรรมของเจ้าของ

ภาษา 
9. ค้นคว้า รวบรวม และสรุปข้อมูล/ ข้อเท็จจริงท่ีเกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่นจากแหล่งเรียนรู้ต่าง 

ๆ และน าเสนอด้วยการพูด/การเขียน  
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รายวิชา อ21102 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 2 
3 คาบ/สัปดาห์/ภาคเรียน  1.5 หนวยกิต 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ค าอธิบายรายวิชา 

รายวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2 (อ21102) เป็นการเสริมสร้างให้ผู้เรียนมีวินัย  ใฝ่เรียนรู้  และมุ่งมั่นใน
การน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจ าวัน  และการศึกษาต่อ โดยผู้เรียนจะได้ฝึกพูดและเขียนแสดงความ
ต้องการ ขอความช่วยเหลือ ตอบรับและปฏิเสธการให้ความช่วยเหลือในสถานการณ์ต่าง ๆ อย่างเหมาะสม 
รวมถึงการแสดงความรู้สึกและความคิดเห็นของตนเองเกี่ยวกับเรื่องราว เหตุการณ์ กิจกรรมวันส าคัญ และ
เทศกาลต่างๆ รวมท้ังชีวิตความเป็นอยู่ และประเพณีของเจ้าของภาษาท่ีได้ฟังและอ่าน โดยสามารถให้เหตุผล
ส้ันๆ ประกอบได้อย่างเหมาะสม  รวมท้ังเข้าร่วม/จัดกิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรมตามความสนใจ  เข้า
ใจความเหมือนและความแตกต่างระหว่างการออกเสียงประโยคชนิดต่างๆ  การใช้เครื่องหมายวรรคตอนและ
การล าดับค าตามโครงสร้างประโยคของภาษาอังกฤษและภาษาไทย  ใช้ทักษะภาษาอังกฤษเพื่อส่ือสารใน
สถานการณ์จริง/สถานการณ์จ าลองท่ีเกิดขึ้นในห้องเรียน สถานศึกษา และชุมชน ท้ังนี้โดยใช้โครงสร้างประโยค
ความเดียว (simple sentence)  นอกจากนี้ยังฝึกใช้ทักษะภาษาอังกฤษในการสืบค้น/ค้นคว้า  เพื่อหาความรู้
และข้อมูลจากส่ือและแหล่งการเรียนรู้ต่าง ๆ 
 
ตัวชี้วัด  

1. พูดและเขียนแสดงความต้องการขอความช่วยเหลือ  ตอบรับและปฏิเสธการให้ความช่วยเหลือ ใน
สถานการณ์ต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสม  

2. พูดและเขียนแสดงความรู้สึกและความคิดเห็นของตนเองเกี่ยวกับเรื่องใกล้ตัว และกิจกรรมต่างๆ  
พร้อมท้ังให้เหตุผลส้ันๆ ประกอบได้อย่างเหมาะสม   

3. พูด/เขียน สรุปใจความส าคัญ/แก่นสาระ (theme) ท่ีได้จากการวิเคราะห์เรื่อง /เหตุการณ์ท่ีอยู่ในความ
สนใจของสังคม  

4. ฟัง พูด อ่าน และเขียนในสถานการณ์จริง/สถานการณ์จ าลองท่ีเกิดขึ้นในห้องเรียนและสถานศึกษาได้ 
5. พูดและเขียนเพื่อขอและให้ข้อมูล และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องท่ีฟังหรืออ่านได้อย่างเหมาะสม  
6. พูด/เขียนแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับกิจกรรมหรือเรื่องใกล้ตัวต่าง ๆ  พร้อมท้ังให้เหตุผลส้ัน ๆ ประกอบ  
7. บรรยายเกี่ยวกับเทศกาล  วันส าคัญ ชีวิตความเป็นอยู่ และประเพณีของเจ้าของภาษา  

8. เข้าร่วม/จัดกิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรมตามความสนใจ 
9. บอกความเหมือนและความแตกต่างระหว่างการออกเสียงประโยคชนิดต่างๆ การใช้เครื่องหมายวรรค

ตอน และการล าดับค าตามโครงสร้างประโยคของภาษาอังกฤษและภาษาไทย 
10.เปรียบเทียบความเหมือนและความแตกต่างระหว่างเทศกาล งานฉลอง วันส าคัญ และชีวิตความเป็นอยู่

ของเจ้าของภาษากับของไทย  
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11.ค้นคว้า รวบรวม และสรุปข้อมูล /ข้อเท็จจริงท่ีเกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่นจากแหล่งเรียนรู้
ต่างๆ และน าเสนอด้วยการพูด/การเขียน 

12.ใช้ภาษาอังกฤษในการสืบค้น/ค้นคว้า เพื่อหาความรู้และข้อมูลจากส่ือและแหล่งการเรียนรู้ต่างๆ 
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รายวิชา อ22101 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 3 
3 คาบ/สัปดาห์/ภาคเรียน  1.5 หนวยกิต 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ค าอธิบายรายวิชา 

ในรายวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน 3 (อ22101) ผู้เรียนจะได้ฝึกฟังและอ่านค าขอร้อง ค าแนะน า ค าช้ีแจง 
และค าอธิบายท่ีมีรูปประโยคท่ียาวขึ้นและมีความซับซ้อนมากขึ้น ฝึกอ่านออกเสียงข้อความ ข่าว ประกาศ นิทาน 
และบทร้อยกรอง (poem) ตามหลักการอ่าน   ฝึกพูดและเขียนบรรยายเกี่ยวกับโรงเรียน ประสบการณ์ และ
ส่ิงแวดล้อม ท่ีอยู่ในความสนใจของตนเองและสังคม โดยเลือกใช้ค าศัพท์ ส านวน และโครงสร้างประโยคความ
รวม (compound sentence)   เข้าร่วม/จัดกิจกรรม/สถานการณ์จ าลองทางภาษาและวัฒนธรรมตามความ
สนใจ เพื่อฝึกการส่ือสารระหว่างบุคคลในสถานการณ์ต่างๆท้ังท่ีเกิดขึ้นในห้องเรียน   สถานศึกษา และชุมชน 
โดยใช้ภาษา  น้ าเสียง และกริยาท่าทางในการสนทนาให้เหมาะสมกับบุคคลตามมารยาททางสังคมและ
วัฒนธรรมของเจ้าของภาษา ใช้ภาษาอังกฤษในการค้นคว้า รวบรวม และสรุปข้อมูล/ข้อเท็จจริงท่ีเกี่ยวข้องกับ
กลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น หรือสถานการณ์ต่างๆ เพื่อให้เกิดความรู้ ความคิด ความเข้าใจ และสามารถน าเสนอ
และส่ือสารได้อย่างถูกต้องเหมาะสม 

 
ตัวชี้วัด 

1. ปฏิบัติตามค าขอร้อง  ค าแนะน า ค าช้ีแจง และค าอธิบายง่ายๆ ท่ีได้ฟังและอ่าน  
2. อ่านออกเสียงข้อความ ข่าว ประกาศ และบทร้อยกรองส้ัน ๆ ได้ถูกต้องตามหลักการอ่าน  

3. ระบุ/เขียนประโยคและข้อความให้สัมพันธ์กับส่ือท่ีไม่ใช่ความเรียง (non-text information) รูปแบบต่าง ๆ 
ท่ีอ่าน  

4. สนทนาเพื่อแลกเปล่ียนข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง เรื่องใกล้ตัว  และสถานการณ์ต่างๆ ในชีวิตประจ าวันได้
อย่างเหมาะสม 

5. พูดและเขียนแสดงความต้องการ  เสนอและให้ความช่วยเหลือ  ตอบรับและปฏิเสธการให้ความช่วยเหลือ
ในสถานการณ์ต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสม  

6. พูดและเขียนบรรยายเกี่ยวกับตนเอง กิจวัตรประจ าวัน ประสบการณ์ และข่าว /เหตุการณ์ ท่ีอยู่ในความ
สนใจของสังคม  

7. ใช้ภาษา น้ าเสียง และกิริยาท่าทางให้เหมาะสมกับบุคคลและโอกาส ตามมารยาททางสังคม และ
วัฒนธรรมของเจ้าของภาษา    

8. เข้าร่วม/จัดกิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรมตามความสนใจ 

9. เปรียบเทียบและอธิบายความเหมือนและความแตกต่างระหว่างการออกเสียงประโยคชนิดต่างๆ และ
การล าดับค าตามโครงสร้างประโยค ของภาษาอังกฤษและภาษาไทย  
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10. ค้นคว้า รวบรวม และสรุปข้อมูล/ข้อเท็จจริงท่ีเกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่นจากแหล่งเรียนรู้ และ
น าเสนอด้วยการพูด/การเขียน  

11. ใช้ภาษาส่ือสารในสถานการณ์จริง/สถานการณ์จ าลองท่ีเกิดขึ้นในห้องเรียน สถานศึกษา และชุมชน 
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รายวิชา อ22102 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 4 
3 คาบ/สัปดาห์/ภาคเรียน  1.5 หนวยกิต 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ค าอธิบายรายวิชา 

ในรายวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน 4 (อ22102 )  ผู้เรียนจะได้ฝึกพูดและเขียนเพื่อบอกรายละเอียด
(supporting detail) ใจความส าคัญ (main idea) และแสดงความคิดเห็น พร้อมท้ังให้เหตุผลและยกตัวอย่างง่าย ๆ
ประกอบเกี่ยวกับเรื่องท่ีได้ฟังและอ่าน เช่น บทสนทนา นิทาน บทความจากส่ือจริงประเภทต่าง ๆ (authentic 

texts)  โดยใช้ค าศัพท์ ส านวน ข้อความและโครงสร้างประโยคความรวม (compound sentence) ได้อย่างถูกต้อง
เหมาะสม พูดและเขียนสรุปใจความส าคัญ แก่นสาระ (theme) และหัวข้อเรื่อง (topic) ท่ีได้จากการวิเคราะห์
เรื่อง/ข่าว/เหตุการณ์ท่ีอยู่ในความสนใจของสังคม สามารถอธิบายความเหมือนและความแตกต่างระหว่างชีวิต
ความเป็นอยู่และวัฒนธรรมของเจ้าของภาษากับของไทย   ใช้ภาษาอังกฤษในการค้นคว้า รวบรวม และสรุป
ข้อมูล/ข้อเท็จจริง เพื่อเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของโรงเรียนเป็นภาษาอังกฤษ  และปลูกฝังให้
ผู้เรียนเห็นคุณค่าของการเรียนภาษา และน าความรู้ไปใช้ประโยชน์อย่างมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมท่ี
เหมาะสม 

 
ตัวชี้วัด       

1. เลือกหัวข้อเรื่องและใจความส าคัญ บอกรายละเอียดสนับสนุน (supporting detail) และแสดงความ
คิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องท่ีฟังและอ่าน  พร้อมท้ังให้เหตุผลและยกตัวอย่างง่ายๆ ประกอบ 

2. ใช้ค าขอร้อง  ให้ค าแนะน า ค าช้ีแจง และค าอธิบายตามสถานการณ์ 

3. พูดและเขียนเพื่อขอและให้ข้อมูล บรรยาย และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องท่ีฟังหรืออ่านได้อย่าง
เหมาะสม     

4. พูดและเขียนแสดงความรู้สึกและความคิดเห็นของตนเองเกี่ยวกับเรื่องต่าง ๆ กิจกรรมและประสบการณ์
พร้อมท้ังให้เหตุผลประกอบได้อย่างเหมาะสม 

5. พูดและเขียนสรุปใจความส าคัญ /แก่นสาระ และหัวข้อเรื่อง (topic) ท่ีได้จากการวิเคราะห์เรื่อง /ข่าว/
เหตุการณ์ ท่ีอยู่ในความสนใจของสังคม  

6. พูดและเขียนแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับกิจกรรม  เรื่องใกล้ตัวต่างๆ  และประสบการณ์ พร้อมท้ังให้
เหตุผลส้ันๆ ประกอบ  

7. อธิบายเกี่ยวกับเทศกาล วันส าคัญ ชีวิตความเป็นอยู่ และประเพณีของเจ้าของภาษา 
8. เปรียบเทียบและอธิบายความเหมือนและความแตกต่างระหว่างชีวิตความเป็นอยู่  และวัฒนธรรมของ

เจ้าของภาษากับของไทย   

9. ค้นคว้า รวบรวม และสรุปข้อมูล/ ข้อเท็จจริงท่ีเกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่นจากแหล่งเรียนรู้ และ
น าเสนอด้วยการพูด/การเขียน  
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10. ใช้ภาษาอังกฤษในการสืบค้น/ค้นคว้า รวบรวม และสรุปความรู้/ข้อมูลจากส่ือและแหล่งการเรียนรู้ต่างๆ 

ในการศึกษาต่อและการประกอบอาชีพ    

11. เผยแพร่/ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของโรงเรียนเป็นภาษาอังกฤษ   
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รายวิชา อ23101  ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 5 
3 คาบ/สัปดาห์/ภาคเรียน  1.5 หนวยกิต 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ค าอธิบายรายวิชา 

ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 5 (อ23101) จะมุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้ฝึกฝนทักษะท่ีใช้ในการเรียนภาษาโดยสามารถ
ปฏิบัติตามค าขอร้อง ค าแนะน า ค าช้ีแจง และค าอธิบายท่ีฟังและอ่านได้อย่างถูกต้องและมั่นใจ รวมท้ังสามารถ
อ่านออกเสียงข้อความ ข่าว โฆษณา และบทร้อยกรองส้ันๆ  ได้ถูกต้องตามหลักการอ่าน พูดและเขียนสรุป
ใจความส าคัญ /แก่นสาระ หัวข้อเรื่อง  รายละเอียดสนับสนุน ท่ีได้จากการวิเคราะห์เรื่อง /ข่าว /เหตุการณ์/
สถานการณ์ท่ีอยู่ในความสนใจของสังคม ท้ังจากการฟังและอ่านส่ือประเภทต่างๆ พร้อมท้ังให้เหตุผลและ
ยกตัวอย่างประกอบ โดยเลือกใช้ค าศัพท์ และโครงสร้างประโยคเชิงซ้อน (complex sentence) พูดสนทนา
และเขียนแสดงความคิดเห็น ความรู้สึกท่ีมีต่อข่าว /เหตุการณ์   / เรื่อง/ ประเด็นต่าง ๆ โดยใช้ภาษา น้ าเสียง และ
กิริยาท่าทางให้เหมาะสมกับบุคคลและโอกาส ตามมารยาททางสังคมและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา  ใช้
ภาษาอังกฤษในการค้นคว้า รวบรวม และสรุปข้อมูล/ข้อเท็จจริงท่ีเกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น เพื่อน า
ความรู้ไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจ าวัน ในการศึกษาต่อและการประกอบอาชีพ โดยน าเสนอท้ังการพูดและการ
เขียนได้อย่างเหมาะสม 

 
ตัวชี้วัด 

1. ปฏิบัติตามค าขอร้อง ค าแนะน า ค าช้ีแจง  และค าอธิบายท่ีได้ฟังและอ่าน 
2. อ่านออกเสียงข้อความ ข่าว โฆษณา และบทร้อยกรองส้ัน ๆ ได้ถูกต้องตามหลักการอ่าน     
3. เลือก/ระบุหัวข้อเรื่อง ใจความส าคัญ รายละเอียดสนับสนุน และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องท่ีฟัง

และอ่านจากส่ือประเภทต่าง ๆ พร้อมท้ังให้เหตุผลและยกตัวอย่างประกอบ   
4. ใช้ค าขอร้อง ให้ค าแนะน า ค าช้ีแจง และค าอธิบายอย่างเหมาะสม  
5. พูดและเขียนแสดงความต้องการ เสนอและให้ความช่วยเหลือ ตอบรับและปฏิเสธการให้ความช่วยเหลือใน

สถานการณ์ต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสม  
6. พูดและเขียนเพื่อขอและให้ข้อมูล อธิบาย เปรียบเทียบ และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องท่ีฟังหรือ

อ่านได้อย่างเหมาะสม  
7. พูดและเขียนบรรยายเกี่ยวกับตนเอง ประสบการณ์  ข่าว /เหตุการณ์    / เรื่อง/ ประเด็นต่าง ๆ ท่ีอยู่ใน

ความสนใจของสังคม  
8. พูดและเขียนสรุปใจความส าคัญ /แก่นสาระ หัวข้อเรื่องท่ีได้จากการวิเคราะห์เรื่อง /ข่าว /เหตุการณ์/

สถานการณ์ท่ีอยู่ในความสนใจของสังคม  
9. พูดและเขียนแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับกิจกรรม ประสบการณ์  และเหตุการณ์  พร้อมท้ังให้เหตุผล

ประกอบ  
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10. ใช้ภาษา น้ าเสียง และกิริยาท่าทางให้เหมาะสมกับบุคคลและโอกาส ตามมารยาททางสังคม และวัฒนธรรม
ของเจ้าของภาษา  

11. ใช้ภาษาส่ือสารในสถานการณ์จริง /สถานการณ์จ าลองท่ีเกิดขึ้นในห้องเรียน สถานศึกษา ชุมชน และ
สังคม   

12. ใช้ภาษาอังกฤษในการสืบค้น/ค้นคว้า รวบรว  และสรุปความรู้ /ข้อมูลจากส่ือและแหล่งการเรียนรู้ต่าง ๆ 
ในการศึกษาต่อและการประกอบอาชีพ  

13. ค้นคว้า รวบรวม และสรุปข้อมูล/ข้อเท็จจริงท่ีเกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่นจากแหล่งเรียนรู้ และ
น าเสนอด้วยการพูดและการเขียน 
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รายวิชา อ23102 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 6 
3 คาบ/สัปดาห์/ภาคเรียน  1.5 หนวยกิต 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ค าบธิบายรายวิชา 

ในรายวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน 6 (อ23102) ผู้เรียนจะสามารถระบุและเขียนส่ือท่ีไม่ใช่ความเรียง
(non-text information) รูปแบบต่าง ๆ ให้สัมพันธ์กับประโยค และข้อความท่ีได้ฟังหรืออ่าน สนทนาและเขียน
โต้ตอบเกี่ยวกับสถานการณ์ ข่าว และเรื่องท่ีอยู่ในความสนใจของสังคม และสามารถส่ือสารได้อย่างต่อเนื่องและ
เหมาะสม พูดและเขียนบรรยายความรู้ สึกและความคิดเห็นของตนเอง เกี่ยวกับเรื่องต่างๆ กิจกรรม 
ประสบการณ์ และข่าว/เหตุการณ์ พร้อมท้ังให้เหตุผลประกอบได้อย่างเหมาะสม โดยเลือกใช้ภาษา น้ าเสียง และ
กิริยาท่าทางให้เหมาะสมกับบุคคลและโอกาส ตามมารยาททางสังคม และวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา  อธิบาย/เข้า
ร่วม/จัดกิจกรรมทางภาษา เพื่อสะท้อนให้เห็นถึงชีวิตความเป็นอยู่ ขนบธรรมเนียม ประเพณี และวัฒนธรรมของ
เจ้าของภาษาตามความสนใจ น าเสนอด้วยการพูดและการเขียน เผยแพร่/  ประชาสัมพันธ์ข้อมูล ข่าวสารของ
โรงเรียน ชุมชน และท้องถิ่น ได้อย่างถูกต้องตามหลักการใช้ภาษา และค่านิยมท่ีเหมาะสม  
 
ตัวชี้วัด 

1. ระบุและเขียนส่ือท่ีไม่ใช่ความเรียง  (non-text information)  รูปแบบต่าง  ๆให้สัมพันธ์กับประโยค และ
ข้อความท่ีได้ฟังหรืออ่าน 

2. สนทนาและเขียนโต้ตอบข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง เรื่องใกล้ตัวต่างๆ สถานการณ์ ข่าว เรื่องท่ีอยู่ในความ
สนใจของสังคม และสามารถส่ือสารได้อย่างต่อเนื่องและเหมาะสม 

3. พูดและเขียนบรรยายความรู้สึกและความคิดเห็นของตนเอง เกี่ยวกับเรื่องต่างๆ กิจกรรม ประสบการณ์ 
และข่าว/เหตุการณ์  พร้อมท้ังให้เหตุผลประกอบอย่างเหมาะสม 

4. เลือกใช้ภาษา น้ าเสียง และกิริยาท่าทางให้เหมาะสมกับบุคคลและโอกาส ตามมารยาททางสังคม และ
วัฒนธรรมของเจ้าของภาษา  

5. อธิบายเกี่ยวกับชีวิตความเป็นอยู่ ขนบธรรมเนียม และประเพณีของเจ้าของภาษา  
6. เข้าร่วม/จัดกิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรมตามความสนใจ  

7. เปรียบเทียบและอธิบายความเหมือนและความแตกต่างระหว่างการออกเสียงประโยคชนิดต่างๆ และ
การล าดับค าตามโครงสร้างประโยคของภาษาอังกฤษและภาษาไทย  

8. เปรียบเทียบและอธิบายความเหมือนและความแตกต่างระหว่างชีวิตความเป็นอยู่และวัฒนธรรมของ
เจ้าของภาษากับของไทย และสามารถน าไปใช้ได้อย่างเหมาะสม  

9. เผยแพร่ /ประชาสัมพันธ์ ข้อมูล ข่าวสารของโรงเรียน ชุมชน และท้องถิ่น เป็นภาษาอังกฤษ  

10. ค้นคว้า รวบรวม และสรุปข้อมูล/ ข้อเท็จจริงท่ีเกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่นจากแหล่งเรียนรู้ และ
น าเสนอด้วยการพูดและการเขียน 



 
 

หลักสูตรโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร (โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค) พุทธศักราช2554                                   
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น  

216 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

รายวิชาเพิ่มเตมิกลุ่ม 2 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

หลักสูตรโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร (โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค) พุทธศักราช2554                                   
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น  

217 

 

ช่ือรายวิชาและหน่วยกิต 

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 วรรณกรรมพื้นบ้าน   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 และเขียนความ
เรียงตามหัวข้อท่ีก าหนดหรือตามหัวข้อท่ีเลือกเอง 

เพื่อให้นักเรียนเขียนความเรียงช้ันสูงโดยเลือกใช้ค า ระดับภาษา โวหาร ได้ถูกต้องเหมาะสมตามเรื่อง
และจุดประสงค์ในการเขียน ใช้เครื่องหมายวรรคตอนได้ถูกต้องมีมารยาทในการเขียน มีการอ้างอิงข้อมูล
สารสนเทศได้ถูกต้อง  ท้ังสามารถทบทวนและปรับปรุงงานเขียนของตนเองได้  
 

ผลการเรียนรู้ 

1. บอกความหมายและรูปแบบของเรียงความช้ันสูงได้ 
2. เลือกใช้ค าได้ถูกต้อง  
3. ใช้ค าให้ถูกต้องตามระดับของภาษา 
4. ใช้เครื่องหมายวรรคตอนได้ถูกต้อง 
5. ใช้โวหารในการเขียนได้ถูกต้อง 
6. เขียนโครงเรื่องความเรียงได้ 
7. เขียนความเรียงตามหัวข้อท่ีก 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 ฝึกการสืบค้นข้อมูลสารสนเทศ จากเอกสาร  ต ารา  
หนังสืออ้างอิง หรือส่ือสารสนเทศอื่น ๆ ด้วยตนเอง  โดยสามารถจับใจความ แล้วเขียนบันทึกจากการสืบค้น  
เขียนอ้างอิงข้อมูลสารสนเทศ  เขียนรายงานหรือน าเสนอข้อมูลด้วยวิธีการต่าง ๆ  ท้ังน าความรู้จากการศึกษา
ค้นคว้าไปพัฒนาตนเองและใช้เป็นพื้นฐานการศึกษาต่อหรือประกอบอาชีพได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 

ผลการเรียนรู้ 
1. อธิบายระบบการจัดเก็บสารนิเทศได้ถูกต้อง 
2. อธิบายการใช้เครื่องมือสืบค้นประเภทต่าง ๆ ได้ 
3. อธิบายการบริการยืม การคืนวัสดุสารนิเทศได้ 
4. สามารถสืบค้นข้อมูลตามหัวข้อท่ีก 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 ข้อความแสดงอารมณ์ 

ฝึกการอ่านจากส่ือต่าง ๆ แล้วจับสาระส าคัญ แปลความ ตีความ ขยายความ แยกข้อเท็จจริง ข้อคิดเห็น
ข้อความแสดงอารมณ์ การใช้วิจารณญาณในการอ่านเพื่อวิเคราะห์แนวคิดการใช้ภาษา ความน่าเช่ือถือของส่ือ 
เพื่อให้สามารถอ่านอย่างมีวิจารณญาณและมีวิจารณญาณในการเลือกเรื่อง เพื่ออ่านท้ังสามารถน าความรู้ 
ความคิดท่ีได้จากการอ่านมาปรับใช้เพื่อพัฒนาตนเอง  
 
ผลการเรียนรู้ 

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

2. บอกข้อเท็จจริง  ข้อคิดเห็น  ข้อความแสดงอารมณ์จากเรื่องท่ีอ่านได้ 
3. บอกสาระส าคัญของเรื่องท่ีอ่านได้ 
4. แปลความ ตีความ ขยายความ จากเรื่องท่ีอ่านได้ถูกต้อง 
5. วิเคราะห์แนวคิด การใช้ภาษาและความน่าเช่ือถือจากเรื่องท่ีอ่านได้อย่างมีเหตุผล  
6. บอกเหตุผลในการเลือกเรื่องเพื่ออ่านได้อย่างถูกต้อง 
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รายวิชา  ท20205 คารมคมความคิด 

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

ค าอธิบายรายวิชา  

 ศึกษาลักษณะของบทความท่ีเป็นข้อเท็จจริง ข้อคิดเห็น ข้อความแสดงอารมณ์ความรู้สึก  ภาษากับ
เหตุผล การแสดงทรรศนะ การโต้แย้ง การโน้มน้าวใจ     
 ฝึกวิเคราะห์และแยกประเภทของบทความเพื่อหาข้อเท็จจริง ข้อคิดเห็ น ข้อความแสดงอารมณ์
ความรู้สึกจากส่ือต่าง ๆ  ฝึกการใช้ภาษาในการแสดงเหตุผล ให้สามารถแสดงทรรศนะ โต้แย้ง โน้มน้าวใจโดย
การโต้คารมคมความคิดได้    
 
ผลการเรียนรู้ 

1. บอกข้อความท่ีเป็นข้อเท็จจริง ข้อคิดเห็น ข้อความแสดงอารมณ์ความรู้สึกได้ 
2. พูดสรุปเนื้อหาสาระแนวคิดและแสดงความคิดเห็นจากการอ่าน ฟัง ดูได้ 
3. ใช้ภาษากับเหตุผลในการพูดแสดงทรรศนะ โต้แย้ง โน้มน้าวใจได้ 
4. เสนอแนวคิดใหม่ได้ด้วยการใช้ภาษาและวิธีพูดท่ีถูกต้องเหมาะสม มีมารยาท 
5. โต้คารมคมความคิดตามหัวข้อท่ีก าหนดหรือเลือกเองได้ 

 
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

หลักสูตรโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร (โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค) พุทธศักราช2554                                   
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น  

222 

 

รายวิชา  ท20206 วรรณกรรมพ้ืนบ้าน 

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

ค าอธิบายรายวิชา  

 ศึกษาความหมายและลักษณะของวรรณกรรมพื้นบ้านประเภทเพลงพื้นบ้าน ปริศนาค าทาย ภาษิต  
ส านวน ต านาน นิทาน นิยาย ในด้านท่ีมา เนื้อหา ค าศัพท์ ส านวนและความหมายท่ีมีผลต่อการด าเนินชีวิต 
ศึกษาการใช้ภาษาในการตั้งค าถามเพื่อเก็บข้อมูลด้วยการสัมภาษณ์  
 ฝึกค้นคว้ารวบรวมข้อมูล จากเอกสาร ต ารา งานวิจัย ส่ือสารสนเทศและการสัมภาษณ์ปราชญ์ชาวบ้าน
ในเรื่องท่ีเกี่ยวข้องกับวรรณกรรมพื้นบ้านท่ีตนสนใจ ให้มีความรู้ ความเข้าใจ เห็นคุณค่าและร่วมมือในการ
อนุรักษ์วรรณกรรมพื้นบ้าน สามารถน าเสนอผลงานการศึกษาค้นคว้าในรูปแบบต่าง ๆ  โดยอ้างอิงแหล่งข้อมูลได้
อย่างถูกต้อง   
 
ผลการเรียนรู้ 

1. อธิบายความหมายและลักษณะของวรรณกรรมพื้นบ้านได้ 
2. จ าแนกประเภทของวรรณกรรมพื้นบ้านได้ 
3. อธิบายความสัมพันธ์ระหว่างเนื้อหาในวรรณกรรมกับการด าเนินชีวิตได้ 
4. ใช้ภาษาในการตั้งค าถามเพื่อเก็บข้อมูลด้วยการสัมภาษณ์ได้อย่างถูกต้องเหมาะสม 
5. บอกคุณค่าและแนวทางในการอนุรักษ์วรรณกรรมพื้นบ้านได้ 
6. น าเสนอผลงานการศึกษาค้นคว้าวรรณกรรมพื้นบ้านท่ีตนสนใจได้ 
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รายวิชา  ท20207 การท าหนังสือส าหรับเด็ก 

2 คาบ/สัปดาห์/ภาคเรียน         1.0 หน่วยกิต 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ค าอธิบายรายวิชา  
 ศึกษาความหมาย ลักษณะ ประเภทของหนังสือภาพส าหรับเด็ก อ่านหนังสือภาพส าหรับเด็กอย่างน้อย 
30 เรื่อง เพื่อให้เกิดข้อสังเกต เกิดความคิดสร้างสรรค์ ได้แนวทางในการท าหนังสือภาพส าหรับเด็ก ฝึกเขียนโครง
เรื่อง  เขียนเรื่องฝึกท าภาพประกอบให้สอดคล้องกับเนื้อเรื่อง  ให้สามารถท าหนังสือภาพส าหรับเด็ก โดยใช้
ความรู้ ประสบการณ์ จินตนาการ อย่างสร้างสรรค์และใช้ถ้อยค าส านวนท่ีเหมาะสม น าเสนอผลงานด้วยวิธีต่าง 
ๆ ได้ 
 
ผลการเรียนรู้ 

1. อธิบายลักษณะของวรรณกรรมส าหรับเด็กได้ 
2. บอกประเภทของหนังสือภาพส าหรับเด็ก 
3. สรุปสาระจากหนังสือภาพส าหรับเด็กท่ีอ่านได้ 
4. บอกความรู้สึกจากหนังสือภาพส าหรับเด็กท่ีอ่านได้ 
5. เขียนโครงเรื่อง เนื้อเรื่องหนังสือภาพส าหรับเด็กได้ 
6. ท าภาพประกอบให้สอดคล้องกับเนื้อเรื่องได้ 
7. ท าหนังสือภาพส าหรับเด็กได้ 
8. น าเสนอผลงานในรูปแบบต่าง ๆ ได้ 
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ช่ือรายวิชาและหน่วยกิต 

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
 

รายวิชาเพิ่มเติม กลุ่ม 2 
1. ค20207 ตรรกศาสตร์และการพิสูจน์เบ้ืองต้น    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 ความรู้เบ้ืองต้นเกี่ยวกับพีชคณิต     2 คาบ/สัปดาห์/ภาคเรียน 1.0 หน่วยกิต 
 MAT20211 Elementary  Algebra 

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

7. ค20213 ความน่าจะเป็นเบ้ืองต้น        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 
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 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 
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 การเช่ือมประพจน์ ค่าความจริงของประพจน์ การสร้างตารางค่าความจริง สัจนิรันดร์ รูปแบบ
ของประพจน์ท่ีสมมูลกันและนิเสธกัน การอ้างเหตุผล ตัวบ่งปริมาณ การพิสูจน์เบ้ืองต้น 

โดยใช้กระบวนการทางคณิตศาสตร์ การสืบเสาะหาความรู้ การส ารวจ การตรวจสอบ การสืบค้นข้อมูล
และการอภิปราย มีการวัดประเมินผลด้วยวิธีท่ีหลากหลาย ตามสภาพจริงครอบคลุมท้ังด้านความรู้ทักษะ
กระบวนการ โดยอิงมาตรฐานการเรียนรู้และคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ 
 เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจ มีความสามารถในการคิด ความสามารถวิเคราะห์ปัญหาหรือสถานการณ์
ต่าง ๆ ได้อย่างถี่ถ้วนรอบคอบและใช้วิธีการท่ีหลากหลายแก้ปัญหาในสถานการณ์ต่าง  ๆ ได้อย่างเหมาะสม 
สร้างสรรค์ เช่ือมโยงความรู้ หลักการ กระบวนการทางคณิตศาสตร์ สามารถท างานได้อย่างมีระบบมีความ
รอบคอบ มีความรับผิดชอบ มีวิจารณญาณ มีความเช่ือมั่นในตนเอง ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น มี
ความสามารถในการตัดสินใจเห็นคุณค่าของการน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจ าวันและ เป็นเครื่องมือใน
การศึกษาทางด้านคณิตศาสตร์และศาสตร์อื่น ๆ  สามารถให้เหตุผล ส่ือสาร น าเสนอส่ิงท่ีเรียนรู้และเช่ือมโยง
ความรู้ต่าง ๆ  มีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมท่ีเหมาะสม มี เจตคติท่ีดีต่อวิชาคณิตศาสตร์ มีจิตสาธารณะ 
สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข 

ผลการเรียนรู้ 
1. บอกความหมายของประพจน์ การเช่ือมประพจน์ และหาค่าความจริงของประพจน์ได้ 
2. หารูปแบบของประพจน์ท่ีสมมูลกันและรูปแบบของประพจน์ท่ีเป็นนิเสธกัน 
3. บอกความหมายของประโยคเปิด ตัวบ่งปริมาณและหาค่าความจริงของประโยคเปิดทีมีตัวบ่งปริมาณได้ 
4. เข้าใจและสามารถใช้การอ้างเหตุผลแบบอุปนัยและนิรนัยสามารถพิสูจน์ทฤษฎีเบ้ืองต้นท่ีส าคัญได้ 
5. ใช้วิธีการท่ีหลากหลายแก้ปัญหา 
6. ใช้ความรู้ ทักษะและกระบวนการทาง คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยีในการแก้ปัญหาในสถานการณ์ ต่าง 

ๆ ได้อย่างเหมาะสม 
7. ให้เหตุผลประกอบการตัดสินใจ และสรุปผลได้อย่างเหมาะสม 
8. ใช้ภาษาและสัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ในการส่ือสาร การส่ือความหมาย และการน าเสนอได้อย่าง

ถูกต้อง และชัดเจน 
9. เช่ือมโยงความรู้ต่าง ๆ ในคณิตศาสตร์ และน าความรู้ หลักการ กระบวนการทางคณิตศาสตร์ไปเช่ือมโยง

กับศาสตร์อื่น 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.  
เพื่อพัฒนาทักษะ/กระบวนการในการคิดค านวณ การแก้ปัญหา การให้เหตุผล การส่ือความหมายทาง

คณิตศาสตร์และน าประสบการณ์ด้านความรู้ ความคิด ทักษะกระบวนการท่ีได้ไปใช้ในการเรียนรู้ส่ิงต่างๆและใช้
ในชีวิตประจ าวันอย่างสร้างสรรค์ รวมท้ังเห็นคุณค่าและมีเจตคติท่ีดีต่อคณิตศาสตร์ สามารถท างานอย่างเป็น
ระบบระเบียบ มีความรอบคอบ มีความรับผิดชอบ มีวิจารณญาณและมีความเช่ือมั่นในตนเอง  โดยจัด
ประสบการณ์หรือสร้างสถานการณ์ในชีวิตประจ าวันท่ีใกล้ตัวให้ผู้เรียนได้ศึกษาค้นคว้าโดยการปฏิบัติจริง ทดลอง 
สรุป รายงาน 
 
ผลการเรียนรู้ 

1. น าความรู้เรื่องหลักอุปนัยทางคณิตศาสตร์พิสูจน์ข้อความ p(n) ส าหรับทุก n ท่ีเป็นจ านวนนับได้ 
2. น าทฤษฎีบทการหารลงตัวไปแก้ปัญหาโจทย์ท่ีก 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  ทฤษฎีบทเบ้ืองต้นทางเรขาคณิต  ทฤษฎีบทเกี่ยวกับความเท่ากันทุกประการ

ของรูปสามเหล่ียม  ทฤษฏีบทเกี่ยวกับรูปส่ีเหล่ียมด้านขนาน  ทฤษฏีบทเกี่ยวกับวงกลม 
โดยใช้กระบวนการทางคณิตศาสตร์ การสืบเสาะหาความรู้  การส ารวจ การตรวจสอบ การสืบค้น 

ข้อมูลและการอภิปราย มีการวัดประเมินผลด้วยวิธีที่หลากหลาย ตามสภาพจริงครอบคลุมท้ังด้านความรู้  ทักษะ
กระบวนการ โดยอิงมาตรฐานการเรียนรู้และคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ 
 เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจ มีความสามารถในการคิด ความสามารถวิเคราะห์ปัญหาหรือสถานการณ์
ต่าง ๆ ได้อย่างถี่ถ้วนรอบคอบและใช้วิธีการท่ีหลากหลายแก้ปัญหาในสถานการณ์ต่าง  ๆ ได้อย่างเหมาะสม
สร้างสรรค์ เช่ือมโยงความรู้ หลักการ กระบวนการทางคณิตศาสตร์  สามารถท างานได้อย่างมีระบบมีความ
รอบคอบ มีความรับผิดชอบ มีวิจารณญาณ มีความเช่ือมั่นในตนเอง  ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นมี
ความสามารถในการตัดสินใจเห็นคุณค่าของการน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจ าวันและ เป็นเครื่องมือใน
การศึกษาทางด้านคณิตศาสตร์และศาสตร์อื่น ๆ สามารถให้เหตุผล ส่ือสาร น าเสนอส่ิงท่ีเรียนรู้และเช่ือมโยง
ความรู้ต่าง ๆ มีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมท่ีเหมาะสม มีเจตคติท่ีดีต่อวิชาคณิตศาสตร์ มีจิตสาธารณะ 
สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข 
ผลการเรียนรู้ 

1. น าทฤษฎีบทเบ้ืองต้นทางเรขาคณิตไปใช้ในการพิสูจน์ได้ 
2. น าทฤษฎีบทเกี่ยวกับความเท่ากันทุกประการของรูปสามเหล่ียมไปใช้ในการพิสูจน์ได้ 
3. พิสูจน์ทฤษฎีเกี่ยวกับส่ีเหล่ียมด้านขนานได้ 
4. น าทฤษฎีเกี่ยวกับส่ีเหล่ียมด้านขนานไปใช้แก้ปัญหาได้ 
5. พิสูจน์ทฤษฎีบทวงกลม ท่ีเกี่ยวข้องกับมุมภายในวงกลม  คอร์ดและเส้นสัมผัสได้ 
6. น าทฤษฎีบทวงกลม ท่ีเกี่ยวข้องกับมุมภายในวงกลม  คอร์ดและเส้นสัมผัสไปใช้แก้ปัญหาได้ 
7. ใช้วิธีการท่ีหลากหลายแก้ปัญหา 
8. ใช้ความรู้ ทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ และเทคโนโลยีในการแก้ปัญหาในสถานการณ์  
9. ให้เหตุผลประกอบการตัดสินใจ และสรุปผลได้อย่างเหมาะสม 
10. ใช้ภาษาและสัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ในการส่ือสาร การส่ือความหมาย และการน าเสนอได้อย่าง

ถูกต้อง และชัดเจน 
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11. เช่ือมโยงความรู้ต่าง ๆ ในคณิตศาสตร์ และน าความรู้ หลักการ กระบวนการทางคณิตศาสตร์ไป
เช่ือมโยงกับศาสตร์อื่น ๆ  

12. มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 
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รายวิชา ค20210 ความรู้พ้ืนฐานส าหรับการแก้ปัญหาคอมบินาทอริก 
2 คาบ/สัปดาห์/ภาคเรียน  1.0 หนวยกิต 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ค าอธิบายรายวิชา 

ศึกษา  ฝึกทักษะ/กระบวนการในสาระต่อไปนี้ 
การแก้ปัญหาโดยใช้แผนภาพต้นไม้ หรือกฎเกณฑ์เบื้องต้นเกี่ยวกับการนับ การแก้ปัญหาเกี่ยวกับแฟก

ทอเรียล  วิธีเรียงสับเปล่ียนของส่ิงของท่ีแตกต่างกันท้ังหมด ในแบบเชิงเส้น และแบบวงกลม วิธีเรียงสับเปล่ียน
ของส่ิงของท่ีไม่แตกต่างกันท้ังหมดในแนวเชิงเส้นและการแก้ปัญหาเกี่ยวกับวิธีจัดหมู่ของส่ิงของท่ีแตกต่างกัน
ท้ังหมด  
 เพื่อพัฒนาทักษะ และกระบวนการในการคิดค านวณ การแก้ปัญหา การให้เหตุผล การส่ือความหมาย
ทางคณิตศาสตร์ และน าประสบการณ์ด้านความรู้ ความคิด ทักษะกระบวนการท่ีได้ไปใช้ในการเรียนรู้ส่ิงต่าง ๆ  
และใช้ในชีวิตประจ าวันอย่างสร้างสรรค์ รวมท้ังเห็นคุณค่าและมีเจตคติท่ีดีต่อคณิตศาสตร์  สามารถท างานอย่าง
เป็นระบบ ระเบียบ  มีความคิดรอบคอบ มีความรับผิดชอบ มีวิจารณญาณ และมีความเช่ือมั่นในตนเอง  โดยจัด
ประสบการณ์ หรือสร้างสถานการณ์ในชีวิตประจ าวันท่ีใกล้ตัวให้ผู้เรียนได้ศึกษาค้นคว้า  โดยการปฏิบัติจริง 
ทดลอง สรุป รายงาน 
 
ผลการเรียนรู้ 

1. สามารถใช้แผนภาพต้นไม้  หาจ านวนวิธีท่ีเป็นไปได้ท้ังหมด ของการเกิดเหตุการณ์ได้ 

2. สามารถใช้กฎเกณฑ์เบ้ืองต้นเกี่ยวกับการนับ ในการแก้โจทย์ปัญหาได้ 

3. สามารถบอกความหมายของแฟกทอเรียล และแก้โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับแฟกทอเรียลได้ 

4. อธิบายและบอกลักษณะของวิธีเรียงสับเปล่ียนและค านวณหาวิธีเรียงสับเปล่ียนแบบเชิงเส้นของส่ิงของ
ท่ีแตกต่างกันท้ังหมด หรือส่ิงของท่ีไม่แตกต่างกันท้ังหมดได้ 

5. ค านวณหาจ านวนวิธีเรียงสับเปล่ียนของส่ิงของท่ีแตกต่างกันท้ังหมดแบบวงกลมได้ 

6. อธิบายและบอกลักษณะของวิธีการจัดหมู่และค านวณหาจ านวนวิธีจัดหมู่ของส่ิงของท่ีแตกต่างกัน
ท้ังหมดได้ 

7. ค านวณหาจ านวนวิธี จัดหมู่ของส่ิงของท่ีแตกต่างกันท้ังหมดได้ 

8. สามารถแก้โจทย์ปัญหาระคนท่ีเกี่ยวกับวิธีเรียงสับเปล่ียนและวิธีจัดหมู่ได้ 
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รายวิชา ค20211 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับพีชคณิต 

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

ค าอธิบายรายวิชา 

 ศึกษา  ฝึกทักษะ/กระบวนการในสาระต่อไปนี้ 
มโนคติเบื้องต้นทางพีชคณิต สมการและสมการสมมูล เอกลักษณ์พีชคณิต ความสมมาตรเชิงพีชคณิต

พหุนามและสมการพหุนาม พหุนามตัวแปรเดียว พหุนามก าลังสอง พหุนามก าลังสาม พหุนามก าลังส่ีบาง
รูปแบบ พหุนามส่วนกลับ   

เพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนให้มีความรู้  ความเข้าใจ มีทักษะในการพิสูจน์ การใช้ภาษาทาง
คณิตศาสตร์ และสามารถน าความรู้นั้นไปประยุกต์ได้ในเนื้อหาเกี่ยวกับมโนคติเบ้ืองต้นทางพีชคณิต พหุนามและ
สมการพหุนาม  เห็นคุณค่าและเจตคติท่ีดีต่อวิชาคณิตศาสตร์ สามารถท างานเป็นระบบ มีความรอบคอบมี
วิจารณญาณและเช่ือมั่นในตนเอง 

 
ผลการเรียนรู้ 

1. มีความคิดรวบยอดเกี่ยวกับพีชคณิต 
2. พิสูจน์เอกลักษณ์พีชคณิตได้ 
3. น าสมบัติต่าง ๆ  เกี่ยวกับพีชคณิต ไปใช้แก้สมการพหุนามได้ 
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รายวิชา ค20212 สถิติเบื้องต้น 

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

ค าอธิบายรายวิชา 

ศึกษา  ฝึกทักษะ/กระบวนการในสาระต่อไปนี้ 
การเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้นและการน าเสนอข้อมูล  การวัดค่ากลางของข้อมูล  

โดยใช้ค่าเฉล่ียเลขคณิต มัธยฐานและฐานนิยม การวัดต าแหน่งท่ีของข้อมูลโดยใช้ควอไทล์ เดไซล์ เปอร์เซ็นไทล์ 
การวัดการกระจายของข้อมูล   
 โดยใช้กระบวนการทางคณิตศาสตร์ การสืบเสาะหาความรู้  การส ารวจ ตรวจสอบ  การสืบค้นข้อมูล 
การใช้เครื่องช่วยค านวณ และการอภิปราย มีการวัดผลประเมินผลด้วยวิธีท่ีหลากหลาย  ตามสภาพจริง 
ครอบคลุมท้ังด้านความรู้ ทักษะกระบวนการ มีวินัย คุณธรรมจริยธรรม และค่านิยมท่ีพึงประสงค์ต่อการด าเนิน
ชีวิตในปัจจุบัน 

เพื่อพัฒนาทักษะ/กระบวนการในการคิดค านวณ การใช้เครื่องช่วยค านวณ การแก้ปัญหา การให้เหตุผล 
การส่ือความหมายทางคณิตศาสตร์และน าประสบการณ์ด้านความรู้  ความคิด ทักษะกระบวนการท่ีได้ไปใช้ใน
การเรียนรู้ส่ิงต่าง ๆ  และใช้ในชีวิตประจ าวันอย่างสร้างสรรค์ รวมท้ังเห็นคุณค่าและมีเจตคติท่ีดีต่อคณิตศาสตร์ 
สามารถท างานอย่างเป็นระบบระเบียบ มีความรอบคอบ มีความรับผิดชอบ มีวิจารณญาณ และมีความเช่ือมั่นใน
ตนเอง โดยจัดประสบการณ์หรือสร้างสถานการณ์ในชีวิตประจ าวันท่ีใกล้ตัวให้ผู้เรียนได้ศึกษาค้นคว้าโดยการ
ปฏิบัติจริง ทดลอง สรุป รายงาน 
 
ผลการเรียนรู้ 

1. รู้วิธีการส ารวจความคิดเห็นอย่างง่ายและสามารถน าผลจากการส ารวจไปช่วยในการตัดสินใจบางอย่าง 
2. เลือกใช้ค่ากลางท่ีเหมาะสมกับข้อมูลท่ีก าหนดและวัตถุประสงค์ท่ีต้องการได้ 
3. น าเสนอข้อมูลในรูปแบบต่าง ๆ ร่วมทั้งการอ่านและตีความหมายจากการน าเสนอข้อมูลได้ 
4. วิเคราะห์ข้อมูลเบ้ืองต้นโดยใช้ค่ากลางโดยใช้ค่าเฉล่ียเลขคณิต มัธยฐาน และฐานนิยมได้ 
5. หาต าแหน่งท่ีของข้อมูลโดยใช้เปอร์เซ็นไทล์ ควอร์ไทล์ และเดไซล์ได้ 
6. วัดการกระจายของข้อมูลโดยใช้พิสัย ส่วนเบี่ยงเบนควอร์ไทล์ ส่วนเบี่ยงเบนเฉล่ีย ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐานได้ 
7. บอกสมบัติท่ีส าคัญของส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานได้ 
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รายวิชา ค20213 ความน่าจะเป็นเบื้องต้น 

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

ค าอธิบายรายวิชา 

 ศึกษา  ฝึกทักษะ/กระบวนการในสาระต่อไปนี้ 
กฎเกณฑ์เบ้ืองต้นเกี่ยวกับการนับ วิธีเรียงสับเปล่ียน วิธีจัดหมู่ สัมประสิทธิ์ ทวินาม ความน่าจะเป็นของ

เหตุการณ์ กฎท่ีส าคัญของความน่าจะเป็น    
 เพื่อพัฒนาทักษะในการคิดค านวณ การแก้ปัญหา การให้เหตุผล การส่ือความหมายทางคณิตศาสตร์
และน าประสบการณ์ด้านความรู้ ความคิด ทักษะกระบวนการท่ีได้ไปใช้ในการเรียนรู้ ส่ิงต่าง ๆ และใช้ใน
ชีวิตประจ าวันอย่างสร้างสรรค์ รวมท้ังเห็นคุณค่าและมีเจตคติท่ีดีต่อคณิตศาสตร์  สามารถท างานอย่างเป็น
ระบบระเบียบ มีความรอบคอบ มีความรับผิดชอบ มีวิจารณญาณและมีความเช่ือมั่นในตนเอง  โดยจัด
ประสบการณ์หรือสร้างสถานการณ์ในชีวิตประจ าวันท่ีใกล้ตัวให้ผู้เรียนได้ศึกาค้นคว้าโดยการปฏิบัติจริงทดลอง 
สรุป รายงาน 
 
ผลการเรียนรู้ 

1. แก้โจทย์ปัญหาโดยใช้กฎเกณฑ์เบ้ืองต้นเกี่ยวกับการนับ  วิธีเรียงสับเปล่ียนและวิธีจัดหมู่ 
2. กระจายและหาพจน์ท่ัวไปของบททวินามท่ีมีเลขช้ีก าลังเป็นจ านวนเต็มบวก 
3. อธิบายการทดลองสุ่ม เหตุการณ์ ความน่าจะเป็นของเหตุการณ์ และความน่าจะเป็นชองเหตุการณ์ท่ี

ก าหนดให้ได้ 
4. หาค่าความน่าจะเป็นของเหตุการณ์ท่ีก าหนดให้ได้ 
5. น าความรู้เกี่ยวกับความน่าจะเป็นไปใช้ในการคาดการณ์และช่วยในการตัดสินใจได้ 
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รายวิชา ค20214 ทฤษฎีกราฟเบื้องต้น 

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

ค าอธิบายรายวิชา 

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

กราฟย่อย กราฟออยเลอร์ กราฟแฮมินตัน กราฟเชิงระนาบ ต้นไม้ ต้นไม้แผ่ท่ัว ต้นไม้แผ่ท่ัวน้อยสุด สูตรของ
ออยเลอร์ 

เพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนให้มีความรู้ ความเข้าใจ มีทักษะในการคิดค านวณ การให้เหตุผล และ
สามารถน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ได้ เห็นคุณค่าและมีเจตคติท่ีดีต่อคณิตศาสตร์  สามารถท างานอย่างเป็นระบบ 
ระเบียบ รอบคอบ มีความรับผิดชอบ มีวิจารณญาณ และเช่ือมั่นในตนเอง 

 
ผลการเรียนรู้ 

1. มีความคิดรวบยอดเกี่ยวกับทฤษฎีกราฟ 

2. หาเซตของจุดยอด และเซตของเส้นเช่ือมของกราฟได้ 

3. บอกได้ว่ากราฟที่ก าหนดให้เป็นกราฟถอดแบบกันหรือไม่ 

4. หาแนวเดิน วงจร วิถี และวัฏจักรของกราฟได้ 

5. บอกได้ว่ากราฟที่ก าหนดเป็นกราฟออยเลอร์หรือไม่ 

6. หาต้นไม้แผ่ท่ัวที่น้อยท่ีสุดของกราฟถ่วงน้ าหนักได้ 

7. น าความรู้ทฤษฎีกราฟไปประยุกต์ใช้ได้ 
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รายวิชา ค20215 ความรู้พ้ืนฐานส าหรับแคลคูลัส 

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

ค าอธิบายรายวิชา 

 ศึกษา  ฝึกทักษะ/กระบวนการในสาระต่อไปนี้ 
ความรู้พื้นฐานส าหรับแคลคูลัส ลิมิตของฟังก์ชัน ทฤษฎีบทของลิมิตของฟังก์ชัน ความต่อเนื่องของ

ฟังก์ชัน อัตราการเปล่ียนแปลง ความเร็วเฉล่ียและความเร็วของวัตถุ อนุพันธ์ของฟังก์ชัน การหาอนุพันธ์ฟังก์ชัน
โดยใช้สูตร ความชันของเส้นโค้ง 

เพื่อพัฒนาทักษะ/กระบวนการในการคิดค านวณ การแก้ปัญหา การให้เหตุผล ใช้ภาษาและสัญลักษณ์
ทางคณิตศาสตร์ ในการส่ือสาร การส่ือความหมาย และการน าเสนอได้อย่างถูกต้องและชัดเจนและน า
ประสบการณ์ด้านความรู้ ความคิด ทักษะกระบวนการท่ีได้ไปใช้ในการเรียนรู้ส่ิงต่าง ๆ และใช้ในชีวิตประจ าวัน
อย่างสร้างสรรค์ มีวินัย ใฝ่รู้ใฝ่เรียน มุ่งมั่นในการท างาน มีจิตสาธารณะ รวมท้ังเห็นคุณค่าและมีเจตคติท่ีดี ต่อ
คณิตศาสตร์ สามารถท างานอย่างเป็นระบบระเบียบ รอบคอบ มีความรับผิดชอบ มีวิจารณญาณ และเช่ือมั่นใน
ตนเอง โดยจัดประสบการณ์หรือสร้างสถานการณ์ในชีวิตประจ าวันท่ีใกล้ตัวให้ผู้เรียนได้ศึกษาค้นคว้า  โดยการ
ปฏิบัติจริง 
 

ผลการเรียนรู้ 
1. หาลิมิตของฟังก์ชันท่ีก าหนดให้ได้ โดยอาศัยทฤษฎีบทเกี่ยวกับลิมิต 
2. บอกได้ว่าฟังก์ชันท่ีก าหนดให้เป็นฟังก์ชันต่อเนื่องหรือไม่ 
3. หาอัตราการเปล่ียนแปลงเฉล่ียของฟังก์ชันใด ๆ ได้ 
4. น าความรู้เรื่องการหาลิมิตของฟังก์ชันไปหาอัตราการการเปล่ียนแปลงขณะใด ๆ ได้ 
5. น าความรู้เรื่องอัตราการเปล่ียนแปลงไปประยุกต์หาความเร็วเฉล่ียและความเร็วของวัตถุรวมถึงสมการ

การเคล่ือนท่ีได้  
6. น าความรู้เรื่องการหาลิมิตและอัตราการเปล่ียนแปลงของฟังก์ชันไปหาอนุพันธ์ของฟังก์ชันได้ 
7. หาอนุพันธ์ของฟังก์ชันโดยใช้สูตรได้ 
8. น าความรู้เรื่องอนุพันธ์ฟังก์ชันไปประยุกต์ใช้ในการหาความชันของเส้นโค้งได้ 
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รายวิชา ค20216 โครงงานคณิตศาสตร์ 

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

ค าอธิบายรายวิชา 

ศึกษาวิเคราะห์กระบวนการท าโครงงานคณิตศาสตร์เกี่ยวกับ  การต้ังค าถามหรือการระบุปัญหาการ
ส ารวจตรวจสอบโดยการก าหนดความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรต่าง ๆ  การสืบค้นข้อมูล การตั้งสมมติฐานท่ีเป็นไป
ได้หลายแนวทาง การตัดสินใจเลือกตรวจสอบสมมติฐานท่ีเป็นไปได้การวางแผนการส ารวจตรวจสอบเพื่อ
แก้ปัญหาหรือตอบค าถาม การวิเคราะห์เช่ือมโยง สมการทางคณิตศาสตร์ หรือสร้างแบบจ าลองจากผลหรือ
ความรู้ท่ีได้รับจากการส ารวจตรวจสอบ 

เพื่อใช้ความรู้และกระบวนการท าโครงงานคณิตศาสตร์ในการด ารงชีวิต  ศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมท า
โครงงานหรือสร้างช้ินงานตามความสนใจ ด้วยความมุ่งมั่น รับผิดชอบ รอบคอบและซื่อสัตย์ในการ สืบเสาะหา
ความรู้ โดยใช้เครื่องมือและวิธีการท่ีได้ผลถูกต้องเช่ือถือได้ สามารถส่ือสารความคิด ความรู้จาก ผลการส ารวจ
ตรวจสอบโดยการพูดเขียน จัดแสดง หรือใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ มีจิตคณิตศาสตร์และตระหนักในคุณค่าของ
ความรู้และเทคโนโลยีท่ีใช้ในชีวิตประจ าวัน เห็นคุณค่าในการค้นพบความรู้พบค าตอบหรือแก้ปัญหาได้ เข้าใจว่า 
คณิตศาสตร์เทคโนโลยี สังคม และส่ิงแวดล้อม มีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน 

 
ผลการเรียนรู้ 

1. เข้าใจเกี่ยวกับระเบียบวิธีการท าโครงงานทางคณิตศาสตร์บนพื้นฐานของความรู้และความเข้าใจทาง
คณิตศาสตร์ 

2. ต้ังค าถามท่ีอยู่บนพื้นฐานของความรู้และความเข้าใจทางคณิตศาสตร์ หรือความสนใจหรือจากประเด็น
ท่ีเกิดขึ้นในขณะนั้น ท่ีสามารถท าการส ารวจตรวจสอบ หรือศึกษาค้นคว้าได้อย่างครอบคลุมและเช่ือถือ
ได้ 

3. สร้างสมติฐานท่ีมีทฤษฎีรองรับ หรือคาดการณ์ส่ิงท่ีจะพบ หรือสร้างแบบจ าลอง หรือสร้างรูปแบบเพื่อ
น าไปสู่การส ารวจตรวจสอบ 

4. ค้นคว้ารวบรวมข้อมูลท่ีต้องพิจารณาปัจจัยหรือตัวแปรส าคัญ ปัจจัยท่ีมีผลต่อปัจจัยอื่นปัจจัยท่ีควบคุม
ไม่ได้และจ านวนครั้งของการส ารวจ ตรวจสอบ เพื่อให้ได้ผลท่ีมีความเช่ือมั่นอย่างเพียงพอ 

5. จัดกระท าข้อมูลอย่างเป็นระบบโดยค านึงถึงการรายงานผลท่ีมีระดับความถูกต้อง  และน าเสนอข้อมูล
ด้วยเทคนิควิธีท่ีเหมาะสม 

6. วิเคราะห์ข้อมูล แปรความหมายข้อมูล และประเมินความสอดคล้องของข้อสรุป หรือสาระส าคัญเพื่อ
ตรวจสอบกับสมมติฐานท่ีต้ังไว้ 
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7. น าผลของการส ารวจตรวจสอบท่ีได้ ท้ังวิธีการและองค์ความรู้ท่ีได้ไปสร้างค าถามใหม่น าไปใช้แก้ปัญหา
ในสถานการณ์ใหม่ และในชีวิตจริง 

8. ตระหนักถึงความส าคัญของการท่ีจะต้องมีส่วนร่วมรับผิดชอบการอธิบาย การลงความเห็น และการ
สรุปผลการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ท่ีน าเสนอต่อสาธารณชนด้วยความถูกต้อง 

9. บันทึกและอธิบายผลการส ารวจตรวจสอบอย่างมีเหตุผล ใช้พยานหลักฐานอ้างอิง หรือค้นคว้าเพิ่มเติม 
เพื่อหาหลักฐานอ้างอิงท่ีเช่ือถือได้ และยอมรับว่าความรู้เดิม อาจมีการเปล่ียนแปลงได้ เมื่อมีข้อมูลและ
ประจักษ์พยานใหม่เพิ่มเติม หรือโต้แย้งจากเดิม ซึ่งท้าทายให้มีการตรวจสอบอย่างระมัดระวัง อันจะ
น ามาสู่ การยอมรับเป็นความรู้ใหม่ 

10. จัดแสดงผลงาน เขียนรายงานในรูปแบบความเรียงช้ันสูง หรืออธิบายเกี่ยวกับแนวคิด กระบวนการ และ
ผลของโครงงานหรือช้ินงานให้ผู้อื่นเข้าใจ 
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รายวิชา ค20217 สัมมนาทางคณิตศาสตร์ 

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

ค าอธิบายรายวิชา 

ศึกษาค้นคว้างานวิจัย และเรื่องท่ีน่าสนใจท้ังภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ศึกษาการอ่านการวิเคราะห์
สังเคราะห์ทางคณิตศาสตร์ และจับประเด็นท่ีส าคัญมาเรียบเรียงให้เข้าใจและน าเสนอผลการค้นคว้าโดยวิธีให้
สัมมนาด้วยการใช้ส่ือมัลติมิเดีย ศึกษาวิธีการตั้งค าถาม ตอบค าถามและการอภิปรายในเรื่องเกี่ยวกับคณิตศาสตร์ 
เพื่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ มีทักษะกระบวนการ  เจตคติและเห็นคุณค่าทางคณิตศาสตร์สามารถน าความรู้
ต่าง ๆ ท่ีได้จากสัมมนามาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ในการน าเสนองานท่ีมีคุณภาพและน าไปใช้ในการพัฒนา
ประเทศต่อไป 

 
ผลการเรียนรู้ 

1. เข้าใจความส าคัญของการจัดสัมมนา 
2. มีทักษะ และกระบวนการทางคณิตศาสตร์ในการอ่านเพื่อวิเคราะห์สังเคราะห์แล้วจับประเด็นส าคัญของ

งานวิจัยมาเรียบเรียงให้เกิดความเข้าใจ 
3. สามารถออกแบบส่ือและน าเสนอผลงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
4. สามารถตอบค าถาม ต้ังค าถามและอภิปรายงานวิจัย 
5. สามารถเขียนรายงานทางคณิตศาสตร์ได้ถูกต้อง 
6. สามารถวางแผนการท างานได้ตามล าดับข้ันและบรรลุเป้าหมาย 
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รายวิชา ค20218 การแก้ปัญหาทางทฤษฎีจ านวน 2 

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

ค าอธิบายรายวิชา 

 ศึกษา  ฝึกทักษะ/กระบวนการในสาระต่อไปนี้ 
สมภาค สมการสมภาคเชิงเส้น ทฤษฎีบทเศษเหลือของชาวจีน  
เพื่อพัฒนาทักษะ/กระบวนการในการคิดค านวณ การแก้ปัญหา การให้เหตุผล การส่ือความหมายทาง

คณิตศาสตร์และน าประสบการณ์ด้านความรู้ ความคิด ทักษะกระบวนการท่ีได้ไปใช้ในการเรียนรู้ส่ิงต่าง ๆ และ
ใช้ในชีวิตประจ าวันอย่างสร้างสรรค์ รวมท้ังเห็นคุณค่าและมีเจตคติท่ีดีต่อคณิตศาสตร์ สามารถท างานอย่างเป็น
ระบบระเบียบ มีความรอบคอบ มีความรับผิดชอบ มีวิจารณญาณและมีความเช่ือมั่นในตนเอง  โดยจัด
ประสบการณ์ หรือสร้างสถานการณ์ในชีวิตประจ าวันท่ีใกล้ตัวให้ผู้เรียนได้ศึกษาค้นคว้าโดยการปฏิบัติจริงทดลอง 
สรุป รายงาน 

 
ผลการเรียนรู้ 

1. พิสูจน์ทฤษฎีต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวกับสมภาคได้ 
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  ความชันของ

เส้นตรง เส้นขนาน เส้นต้ังฉาก ความสัมพันธ์ซึ่งมีกราฟเป็นเส้นตรง 
ภาคตัดกรวย วงกลม พาราโบลา วงรี ไฮเพอร์โบลา 
โดยใช้กระบวนการทางคณิตศาสตร์  การสืบเสาะหาความรู้ การส ารวจ การตรวจสอบ การสืบค้นข้อมูล

และการอภิปราย การวัดผลประเมินผลตามสภาพจริงท่ีหลากหลาย ครอบคลุมท้ังด้านความรู้  ทักษะ
กระบวนการแก้ปัญหา โดยอิงมาตรฐานการเรียนรู้และคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ 
 เพื่อพัฒนาให้ผู้เรียนเกิดความรู้ ความเข้าใจ มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ปัญหาหรือสถานการณ์
ต่างๆ ได้อย่างถี่ถ้วนรอบคอบ ใช้วิธีการท่ีหลากหลายแก้ปัญหาในสถานการณ์ต่างได้อย่างเหมาะสม มีความคิด
สร้างสรรค์ สามารถตัดสินใจ เห็นคุณค่าของการน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจ าวัน และเป็นเครื่องมือใน
การศึกษาทางด้านคณิตศาสตร์ และศาสตร์อื่นๆ สามารถให้เหตุผล ส่ือสาร น าเสนอส่ิงท่ีเรียนรู้และเช่ือมโยง
ความรู้ตา่ง ๆ  มีเจตคติท่ีดีต่อคณิตศาสตร์ มีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมท่ีพึงประสงค์ต่อการด าเนินชีวิตใน
ปัจจุบัน มีจิตสาธารณะ สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข 
 
ผลการเรียนรู้ 

1. หาระยะห่างระหว่างจุดสองจุด จุดกึ่งกลาง ระยะห่างระหว่างเส้นตรงกับจุดได้ 
2. หาความชันของเส้นตรง สมการเส้นขนาน เส้นต้ังฉากและน าไปใช้ได้ 
3. เขียนความสัมพันธ์ที่มีกราฟเป็นภาคตัดกรวยเมื่อก าหนดส่วนต่าง ๆ ของภาคตัดกรวยให้และเขียนกราฟ

ของความสัมพันธ์นั้นได้ 
4. น าความรู้เรื่องการเล่ือนแกนทางขนานไปใช้ในการเขียนกราฟได้ 
5. สามารถหาส่วนต่าง ๆ ของภาคตัดกรวยได้ เมื่อก าหนดสมการของภาคตัดกรวยให้ 
6. น าความรู้เรื่องเรขาคณิตวิเคราะห์ไปใช้แก้ปัญหาได้ 
7. ใช้วิธีการท่ีหลากหลายแก้ปัญหา 
8. ใช้ความรู้ ทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ และเทคโนโลยีในการแก้ปัญหาในสถานการณ์ ต่าง 

ๆ ได้อย่างเหมาะสม 
9. ให้เหตุผลประกอบการตัดสินใจ และสรุปผลได้อย่างเหมาะสม 
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10. ใช้ภาษาและสัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ในการส่ือสาร การส่ือความหมาย และการน าเสนอได้อย่าง
ถูกต้อง และชัดเจน 

11. เช่ือมโยงความรู้ต่าง ๆ ในคณิตศาสตร์ และน าความรู้ หลักการ กระบวนการทางคณิตศาสตร์ไปเช่ือมโยง
กับศาสตร์อื่น ๆ  

12. มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 
 



 
 

หลักสูตรโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร (โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค) พุทธศักราช2554                                   
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น  

242 

 

รายวิชา ค20220 การแก้ปัญหาทางอสมการและสมการเชิงฟังก์ชันเบื้องต้น 

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

ค าอธิบายรายวิชา 

 ศึกษา ฝึกทักษะ/กระบวนการในสาระต่อไปนี้ 
ระบบสมการท่ีประกอบด้วยสมการเชิงเส้นและสมการดีกรีสอง สมบัติการเท่ากันและการไม่เท่ากันช่วง

และการแก้อสมการค่าสัมบูรณ์ การแก้สมการและอสมการในรูปค่าสัมบูรณ์ เซตผลคูณคาร์ทีเซียน ความสัมพันธ์
และกราฟของความสัมพันธ์ ฟังก์ชันและกราฟของฟังก์ชัน ฟังก์ชันเชิงเส้น ฟังก์ชันก าลังสอง 

โดยใช้กระบวนการทางคณิตศาสตร์ การสืบเสาระหาความรู้ การส ารวจ การตรวจสอบ การสืบค้นข้อมูล
และการอภิปราย การวัดผลประเมินผลตามสภาพจริงท่ีหลากหลาย คร อบคลุมท้ังด้านความรู้  ทักษะ
กระบวนการแก้ปัญหา โดยอิงมาตรฐานการเรียนรู้และคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ 
 เพื่อพัฒนาให้ผู้เรียนเกิดความรู้ ความเข้าใจ มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ปัญหาหรือสถานการณ์
ต่างๆ ได้อย่างถี่ถ้วนรอบคอบ ใช้วิธีการท่ีหลากหลายแก้ปัญหาในสถานการณ์ต่างได้อย่างเหมาะสม มีความคิด
สร้างสรรค์ สามารถตัดสินใจ เห็นคุณค่าของการน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจ าวัน และเป็นเครื่องมือใน
การศึกษาทางด้านคณิตศาสตร์ และศาสตร์อื่น ๆ  สามารถให้เหตุผล ส่ือสาร น าเสนอส่ิงท่ีเรียนรู้และเช่ือมโยง
ความรู้ต่าง ๆ มีเจตคติท่ีดีต่อคณิตศาสตร์ มีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมท่ีพึงประสงค์ต่อการด าเนินชีวิตใน
ปัจจุบัน มีจิตสาธารณะ สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข 
 
ผลการเรียนรู้ 

1. แก้สมการ และอสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว 
2. แก้สมการและโจทย์ปัญหาเกี่ยวกับสมการก าลังสอง ตัวแปรเดียวโดยการแยกตัวประกอบ  การใช้วิธี

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

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

อย่างเหมาะสม 
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10. ให้เหตุผลประกอบการตัดสินใจ และสรุปผลได้อย่างเหมาะสม 
11. ใช้ภาษาและสัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ในการส่ือสาร การส่ือความหมาย และการน าเสนอ  ความ

ถูกต้อง และชัดเจนได้ 
12. เช่ือมโยงความรู้ต่าง ๆ ในคณิตศาสตร์ และน าความรู้ หลักการ กระบวนการทางคณิตศาสตร์ไป

เช่ือมโยงกับศาสตร์อื่น 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  มีการวัดประเมินผลด้วยวิธีท่ีหลากหลาย ตามสภาพจริง ครอบคลุมท้ังด้านความรู้ ทักษะ
กระบวนการ มีวินัย คุณธรรมจริยธรรม และค่านิยมท่ีพึงประสงค์ต่อการด าเนินชีวิตในปัจจุบัน 
 เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจ มีความสามารถในการคิด  มีความสามารถวิเคราะห์ปัญหาหรือ
สถานการณ์ต่าง ๆ ได้อย่างถี่ถ้วนรอบคอบและใช้วิธีการท่ีหลากหลายแก้ปัญหาในสถานการณ์ต่าง  ๆ ได้อย่าง
เหมาะสม สร้างสรรค์มีความสามารถในการตัดสินใจเห็นคุณค่าของการน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจ าวัน 
และเป็นเครื่องมือในการศึกษาทางด้านคณิตศาสตร์และศาสตร์อื่น  ๆ  สามารถให้เหตุผล ส่ือสารน าเสนอส่ิงท่ี
เรียนรู้ และเช่ือมโยงความรู้ต่าง ๆ  มีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมท่ีเหมาะสม มีจิตสาธารณะ  สามารถอยู่
ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข  
 
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  มีการวัดประเมินผลด้วยวิธีท่ีหลากหลาย ตามสภาพจริง ครอบคลุมท้ังด้านความรู้ ทักษะ
กระบวนการ มีวินัย คุณธรรมจริยธรรม และ ค่านิยมท่ีพึงประสงค์ต่อการด าเนินชีวิตในปัจจุบัน 
 เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจ มีความสามารถในการคิด มีความสามารถวิเคราะห์ปัญหาหรือ
สถานการณ์ต่าง ๆ ได้อย่างถี่ถ้วนรอบคอบและใช้วิธีการท่ีหลากหลายแก้ปัญหาในสถานการณ์ต่าง  ๆ ได้อย่าง
เหมาะสม สร้างสรรค์มีความสามารถในการตัดสินใจเห็นคุณค่าของการน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจ าวัน 
และเป็นเครื่องมือในการศึกษาทางด้านคณิตศาสตร์และศาสตร์อื่น ๆ สามารถให้เหตุผล ส่ือสารน าเสนอส่ิงท่ี
เรียนรู้ และเช่ือมโยงความรู้ต่าง ๆ มีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมท่ีเหมาะสม  มีจิตสาธารณะ สามารถอยู่
ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข  
 
ผลการเรียนรู้ 

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

3. เขียนจ านวนนับต่าง ๆ ในรูป 
100

a   ด้วยภาษาต่างประเทศได้ 

4. เขียนร้อยละจากจ านวนในรูปเศษส่วนด้วยภาษาต่างประเทศได้ 
5. เปล่ียนจ 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 พื้นท่ีของรูปทรงต่าง ๆ 
 โดยใช้กระบวนการทางคณิตศาสตร์ การสืบเสาะหาความรู้ การส ารวจ ตรวจสอบ การสืบค้นข้อมูลและ
การอภิปราย มีการวัดประเมินผลด้วยวิธีท่ีหลากหลาย ตามสภาพจริง ครอบคลุมท้ังด้านความรู้ ทักษะ
กระบวนการ มีวินัย คุณธรรมจริยธรรม และ ค่านิยมท่ีพึงประสงค์ต่อการด าเนินชีวิตในปัจจุบัน 
 เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจ มีความสามารถในการคิด  มีความสามารถวิเคราะห์ปัญหาหรือ
สถานการณ์ต่าง ๆ ได้อย่างถี่ถ้วนรอบคอบและใช้วิธีการท่ีหลากหลายแก้ปัญหาในสถานการณ์ต่าง ๆ ได้อย่าง
เหมาะสม สร้างสรรค์มีความสามารถในการตัดสินใจเห็นคุณค่าของการน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจ าวัน 
และเป็นเครื่องมือในการศึกษาทางด้านคณิตศาสตร์และศาสตร์อื่น  ๆ สามารถให้เหตุผล ส่ือสารน าเสนอส่ิงท่ี
เรียนรู้ และเช่ือมโยงความรู้ต่าง ๆ มีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมท่ีเหมาะสม มีจิตสาธารณะ  สามารถอยู่
ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข  
 
ผลการเรียนรู้ 

1. หาแกนสมมาตรของรูปทรงต่าง ๆ ด้วยภาษาต่างประเทศได้ 
2. หาพื้นท่ีของรูปทรงต่าง ๆ เช่น รูปสามเหล่ียม รูปส่ีเหล่ียม รูปวงกลม ฯลฯ ด้วยภาษาต่างประเทศได้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

หลักสูตรโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร (โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค) พุทธศักราช2554                                   
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น  

247 

 

รายวิชา ค20224 เปิดโลกคณิตศาสตร์ด้วยภาษาต่างประเทศ 4 

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

ค าอธิบายรายวิชา 

 ศึกษา ฝึกทักษะการคิดค านวณ ฝึกการแก้ปัญหาโจทย์ และน าความรู้นั้นไปประยุกต์ในเนื้อหาเกี่ยวกับ
สถิติเบ้ืองต้นได้ 
 โดยใช้กระบวนการทางคณิตศาสตร์ การสืบเสาะหาความรู้ การส ารวจ ตรวจสอบ การสืบค้นข้อมูลและ
การอภิปราย มีการวัดประเมินผลด้วยวิธีท่ีหลากหลาย ตามสภาพจริง ครอบคลุมท้ังด้านความรู้ ทักษะ
กระบวนการ มีวินัย คุณธรรมจริยธรรม และ ค่านิยมท่ีพึงประสงค์ต่อการด าเนินชีวิตในปัจจุบัน 
 เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจ มีความสามารถในการคิด  มีความสามารถวิเคราะห์ปัญหาหรือ
สถานการณ์ต่าง ๆ ได้อย่างถี่ถ้วนรอบคอบและใช้วิธีการท่ีหลากหลายแก้ปัญหาในสถานการณ์ต่าง ๆ ได้อย่าง
เหมาะสม สร้างสรรค์มีความสามารถในการตัดสินใจเห็นคุณค่าของการน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจ าวัน 
และเป็นเครื่องมือในการศึกษาทางด้านคณิตศาสตร์และศาสตร์อื่น  ๆ สามารถให้เหตุผล ส่ือสารน าเสนอส่ิงท่ี
เรียนรู้ และเช่ือมโยงความรู้ต่าง ๆ  มีคุณธรรมจริยธรรม และค่านิยมท่ีเหมาะสมมีจิตสาธารณะ สามารถอยู่
ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข  
 
ผลการเรียนรู้ 

1. หาความถ่ีของข้อมูลเป็นภาษาต่างประเทศได้ 
2. แจกแจงความถ่ีของข้อมูลเป็นภาษาต่างประเทศได้ 
3. อ่านข้อมูลจากกราฟ หรือฮิสโทรแกรมเป็นภาษาต่างประเทศได้ 
4. น าเสนอข้อมูล ในรูปตารางหรือฮิสโทรแกรมเป็นภาษาต่างประเทศได้ 
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ช่ือรายวิชาและหน่วยกิต 
กลุ่มสาระวิชาวิทยาศาตร์ 

 
รายวิชาเพ่ิมเติมกลุ่ม 2 

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

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

4. ว20207 เทคนิคปฏิบัติการเคมีเบ้ืองต้น  2 คาบ/สัปดาห์/ภาคเรียน  1.0 หน่วยกิต 
SCI20207 Fundamentals of Chemistry Laboratory 

5. ว20208 เทคนิคปฏิบัติการฟิสิกส์เบ้ืองต้น  2 คาบ/สัปดาห์/ภาคเรียน  1.0 หน่วยกิต 
SCI20208 Fundamentals of Physics Laboratory  

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

7. ว20210 วิทยาศาสตร์โลกท้ังระบบ   2 คาบ/สัปดาห์/ภาคเรียน  1.0 หน่วยกิต 
SCI20210 Earth System Science 

8. ว20211 ธรณีวิทยาเบ้ืองต้น   2 คาบ/สัปดาห์/ภาคเรียน  1.0 หน่วยกิต 
SCI20211 Fundamentals of Geology 

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

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

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

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

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

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

15. ว20218 เปิดโลกวิทยาศาสตร์ด้วยภาษาต่างประเทศ 2 คาบ/สัปดาห์/ภาคเรียน 1.0 หน่วยกิต 
SCI20218 Exploring Science through Foreign Languages 
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16. ว20219 วิทยาศาสตร์กับภูมิปัญญาท้องถิ่น 2 คาบ/สัปดาห์/ภาคเรียน  1.0 หน่วยกิต 
SCI20219 Science and Traditional Knowledge 

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

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

ค าอธิบายรายวิชา 

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

โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ การสืบเสาะหาความรู้ การวิเคราะห์ และการอภิปราย เพื่อให้มี
เจตคติ และจริยธรรมทางวิทยาศาสตร์ รวมถึงเห็นคุณค่าและความส าคัญของทรัพย์สินทางปัญญา การคุ้มครอง  
การรักษาสิทธิและไม่ละเมิดสิทธิ์ทางกฎหมายของทรัพย์สินทางปัญญา 
 
ผลการเรียนรู้ 

1. อธิบายความหมายและบอกประเภทของทรัพย์สินทางปัญญา  กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาของไทย
และต่างประเทศ 

2. อธิบายความหมาย สิทธิบัตร  อนุสิทธิบัตร  เครื่องหมายการค้า  ผังภูมิของวงจรรวม  ความลับทางการ
ค้า  ส่ิงบ่งช้ีทางภูมิศาสตร์  ภูมิปัญญาท้องถิ่น  ลิขสิทธิ์  การคุ้มครอง  องค์กรทรัพย์สินทางปัญญา  
และสนธิสัญญาความร่วมมือระหว่างประเทศ 

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

ค าอธิบายรายวิชา 

ศึกษาหลักการและปฏิบัติการเกี่ยวกับเทคนิคการใช้กล้องจุลทรรศน์แบบใช้แสงและกล้องจุลทรรศน์ 
สเตอริโอในการศึกษาส่ิงมีชีวิตขนาดเล็ก การเก็บตัวอย่างแพลงก์ตอนพืชและแพลงก์ตอนสัตว์  การเตรียมสไลด์
สด  การเก็บรักษาตัวอย่างพรรณไม้โดยวิธีการต่าง ๆ  

โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ การสืบเสาะหาความรู้ การสังเกต การส ารวจ  การอธิบาย การ
วิเคราะห์ และการอภิปราย เพื่อให้มีทักษะเบื้องตันในการท ากิจกรรมทางชีววิทยา  การใช้วัสดุอุปกรณ์ทาง
วิทยาศาสตร์ มีเจตคติและเห็นคุณค่าของวิทยาศาสตร์  สามารถน าความรู้และเทคนิคเบื้องต้นทางชีววิทยาไปใช้
ในการศึกษาค้นคว้า ทดลองเกี่ยวกับปัญหาพิเศษท่ีนักเรียนสนใจต่อไป 
 

ผลการเรียนรู้ 
1. สามารถใช้และบ ารุงรักษากล้องจุลทรรศน์แบบใช้แสง และกล้องจุลทรรศน์สเตอริโอ ในการศึกษา

ส่ิงมีชีวิตขนาดเล็กได้อย่างถูกต้องตามข้ันตอน 
2. สามารถเก็บตัวอย่างแพลงก์ตอนพืชและแพลงก์ตอนสัตว์ด้วยอุปกรณ์พื้นฐาน เพื่อน าไปศึกษาได้ 
3. สามารถเตรียมสไลด์สดและวาดภาพระบุรายละเอียดท่ีส าคัญได้ 
4. เก็บรักษาตัวอย่างพรรณไม้โดยวิธีการต่าง ๆ พร้อมท้ังบันทึกข้อมูล แสดงรายละเอียดของตัวอย่าง

พืชได้ถูกต้อง 
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รายวิชา ว20207 เทคนิคปฏิบัติการเคมีเบื้องต้น 

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

ค าอธิบายรายวิชา 

ศึกษาข้อควรปฏิบัติในการท างานในห้องปฏิบัติการเคมี ซึ่งเกี่ยวข้องกับการใช้และความปลอดภัยใน
ห้องปฎิบัติการเคมี เทคนิคพื้นฐานการวัด กระบวนการวัด ความผิดพลาดของการวัด ความถูกต้องความไม่
แน่นอนของการวัด รวมท้ังการอ่านการบันทึกผลของการวัด เลขนัยส าคัญของผลลัพธ์ท่ีได้จากการค านวณ บวก 
ลบ คูณ หาร การปัดตัวเลขและการเปล่ียนหน่วย เทคนิคการใช้อุปกรณ์ และเครื่องแก้วท่ีใช้ในห้องปฏิบัติการ
เคมี  เทคนิควิธีการและปฏิบัติการทดลองเกี่ยวกับการถ่ายเทสาร การกรอง การเตรียมสารละลาย  การแยกสาร
โดยการสกัดด้วยตัวท าละลาย และการแยกสารโดยใช้เทคนิคโครมาโทกราฟี การกล่ันสาร  

โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ การสืบเสาะหาความรู้ การสังเกต การส ารวจ การอธิบาย การ
วิเคราะห์ และการอภิปราย เพื่อให้มีความเข้าใจ มีทักษะกระบวนการและเจตคติทางวิทยาศาสตร์  เห็นคุณค่า
ของวิทยาศาสตร์ รวมท้ังมีความเข้าใจเกี่ยวกับเทคนิคต่าง ๆ ท่ีใช้ในห้องปฏิบัติการทดลอง ท างานด้วยความ
รอบคอบและปลอดภัย ทราบวิธีป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุ ภัยอันตรายท่ีแอบแฝงอยู่ในสารเคมี ตลอดจน
สามารถใช้อุปกรณ์ และติดต้ังอุปกรณ์ท่ีเหมาะสมกับกระบวนการทดลองได้ 
 

ผลการเรียนรู้ 
1. ระบุข้อควรปฏิบัติและปฏิบัติตามข้อควรปฏิบัติในห้องปฏิบัติการเคมีได้ 
2. ระบุหน่วยพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์  การเปล่ียนหน่วยและการค านวณโดยค านึงถึงเลขนัยส าคัญได้ 
3. แปลความหมายของตัวอักษร ตัวเลข ท่ีปรากฏบนอุปกรณ์ท่ีใช้ในห้องปฏิบัติการเคมีได้ 
4. เปรียบเทียบความเท่ียงของเครื่องแก้วท่ีใช้ในห้องปฏิบัติการเคมีและเลือกใช้เครื่องแก้วได้อย่าง

เหมาะสม  
5. ค านวณและเตรียมสารละลายท่ีมีความเข้มข้นในหน่วยของร้อยละโดยมวล  ร้อยละโดยปริ มาตร   

และส่วนในล้านส่วน (ppm) 
6. สามารถสกัดสารโดยใช้เทคนิคการสกัดด้วยตัวท าละลายและใช้อุปกรณ์ในการแยกสารได้อย่างถูกต้อง 
7. ระบุหลักการและสามารถแยกสารโดยใช้เทคนิคโครมาโทกราฟีได้ 
8. สามารถวัด ความเป็นกรด-เบสของสารละลายได้อย่างถูกต้อง 
9. สามารถอธิบายและเลือกใช้วิธีการกล่ันได้อย่างเหมาะสม 
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รายวิชา ว20208 เทคนิคปฏิบัติการฟิสิกส์เบื้องต้น 

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

ค าอธิบายรายวิชา 

ศึกษาหลักการและปฏิบัติการทดลองการใช้เครื่องมือวัดทางฟิสิกส์เบื้องต้นเกี่ยวกับแรง แรงเสียดทาน  
การตกแบบอิสระ พื้นเอียง การเคล่ือนท่ีแบบฮาร์มอนิกอย่างง่าย แคลอรีมิเตอร์ มัลติมิเตอร์และ เลนส์ เทคนิค
พื้นฐานการวัด กระบวนการวัด ความผิดพลาดของการวัด ความถูกต้อง ความไม่แน่นอนของการวัด รวมท้ังการ
อ่านการบันทึกผลของการวัด เลขนัยส าคัญ เลขนัยส าคัญของผลลัพธ์ท่ีได้จากการค านวณ บวก ลบ คูณ หาร 
การปัดตัวเลขและการเปล่ียนหน่วย 

โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ การสืบเสาะหาความรู้ การสังเกต การส ารวจ การอธิบาย การ
วิเคราะห์ และการอภิปราย เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจ มีทักษะกระบวนในการปฏิบัติการทดลองเกี่ยวกับแรง 
แรงเสียดทานของพื้นเอียง การเคล่ือนท่ีแบบฮาร์มอนิกอย่างง่าย แคลอรีมิเตอร์ มัลติมิเตอร์และเลนส์ 

 

ผลการเรียนรู้ 

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

อย่างง่ายของลูกตุ้มนาฬิกาได้ 
6. ใช้เครื่องมือและทดลองหาค่าความจุความร้อนจ าเพาะของโลหะได้ 
7. ใช้มัลติมิเตอร์ ในการวัดค่าความต้านทาน กระแสไฟฟ้าและความต่างศักย์ในวงจรไฟฟ้าได้ 
8. ใช้เครื่องมือทดลองหาค่าความยาวโฟกัสของเลนส์นูนและเลนส์เว้าได้ 
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รายวิชา ว20209 หัวข้อพิเศษทางวิทยาศาสตร์ 

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

ค าอธิบายรายวิชา 

ศึกษาหัวข้อพิเศษ ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีท่ีนักเรียนสนใจ ซึ่งสอดคล้องกับการท าโครงงาน 
หรืออาจเป็นหัวข้อท่ีเกี่ยวข้องกับการวิจัยและพัฒนาในปัจจุบันที่ก าลังอยู่ในกระแสความสนใจทางวิทยาศาสตร์  

โดยใช้กระบวนการสืบเสาะ ส ารวจ ตรวจสอบ รวบรวม วิเคราะห์ข้อมูล และน าเสนอข้อคิดเห็นจาก
หัวข้อท่ีสนใจ เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจ  มีเจตคติและเห็นคุณค่าทางวิทยาศาสตร์และน าความรู้ท่ีได้ไป
ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน 
 
ผลการเรียนรู้ 

1. ศึกษาหัวข้อพิเศษ ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีท่ีนักเรียนสนใจ จากแหล่งสืบค้นต่าง ๆ 
2. วิเคราะห์ อธิบาย และอภิปรายข้อมูลท่ีได้จากการสืบค้นได้  
3. สามารถสรุปผลการสืบค้นข้อมูลในรูปแบบของบทความท่ีเผยแพร่ได้ 
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รายวิชา ว20210 วิทยาศาสตร์โลกท้ังระบบ 

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

ค าอธิบายรายวิชา 

 ศึกษาสภาพแวดล้อมในท้องถิ่นทั้งดิน น้ า อากาศส่ิงปกคลุมดินและส่ิงมีชีวิต โดยการส ารวจ การสังเกต 
การต้ังค าถามวิจัย การสืบค้นข้อมูล การตรวจวัด การวิเคราะห์ การอภิปรายและสรุปผล ศึกษาความสัมพันธ์
ระหว่างดิน น้ า อากาศ ส่ิงปกคลุมดิน ส่ิงมีชีวิตและการเปล่ียนแปลง ตลอดจนภัยภิบัติทางธรรมชาติ  

โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ การสืบเสาะหาความรู้ การสังเกต การส ารวจ การอธิบาย การ
วิเคราะห์ และการอภิปราย เพื่อให้พัฒนาองค์ความรู้และน าไปสู่การวิจัย มีกระบวนการคิดวิเคราะห์อย่างมี
ระบบ การแก้ปัญหาและการตัดสินใจ มีทักษะในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ มีความสามารถในการส่ือสาร และ
น าความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันตลอดจนมีจิตวิทยาศาสตร์ มีคุณธรรม ค่านิยม และความตระหนักท่ี
ถูกต้องและเหมาะสม 
ผลการเรียนรู้ 

1. อธิบายความสัมพันธ์ระหว่างส่ิงแวดล้อม สภาพแวดล้อมในท้องถิ่นทั้งดิน น้ า อากาศ ส่ิงปกคลุมดิน
และส่ิงมีชีวิตได้ 

2. ใช้หลักการทางวิทยาศาสตร์และหลักเกณฑ์ท่ีสมเหตุสมผลในการพิจารณาปรากฏการณ์ท่ีพบเห็น 
3. ต้ังค าถามท่ีอยู่บนพื้นฐานของความรู้และความเข้าใจทางวิทยาศาสตร์ หรือความสนใจ หรือจาก

ประเด็นท่ีเกิดขึ้นในขณะนั้น ท่ีสามารถท าการส ารวจตรวจสอบ หรือศึกษา ค้นคว้าได้อย่าง
ครอบคลุมและเช่ือถือได้ 

4. สร้างสมมติฐานท่ีมีทฤษฎีรองรับ สร้างรูปแบบเพื่อน าไปสู่การส ารวจตรวจสอบ ออกแบบการ
ทดลอง และท าการทดสอบเพื่อหาค าตอบ 

5. เข้าใจการก าหนดนิยามเชิงปฏิบัติการและการก าหนดตัวแปรอิสระ และตัวแปรควบคุม 
6. เลือกเครื่องมือท่ีเหมาะสมในการเก็บข้อมูลท่ีต้องการ 
7. เลือกวิธีการที่เหมาะสมในการวิเคราะห์ แปลผล และสรุปข้อมูล 
8. รวบรวมข้อมูลและบันทึกผลการส ารวจตรวจสอบอย่างเป็นระบบถูกต้อง ครอบคลุมท้ังในเชิง

ปริมาณและคุณภาพ 
9. จัดกระท าข้อมูลโดยค านึงถึงการรายงานผลเชิงตัวเลขท่ีมีระดับความถูกต้องและน าเสนอข้อมูลด้วย

เทคนิควิธีท่ีเหมาะสม 
10. วิเคราะห์ข้อมูล แปลความหมายข้อมูล และประเมินความสอดคล้องของข้อสรุป หรือสาระส าคัญ

เพื่อตรวจสอบกับสมมติฐานท่ีต้ังไว้  



 
 

หลักสูตรโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร (โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค) พุทธศักราช2554                                   
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น  
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11. บันทึกและอธิบายผลการส ารวจตรวจสอบอย่างมีเหตุผลใช้พยานหลักฐานอ้างอิง หรือค้นคว้า 
เพิ่มเติมเพื่อหาหลักฐานอ้างอิงท่ีเช่ือถือได้ 

12. จัดแสดงผลงาน เขียนรายงาน และ/หรืออธิบายเกี่ยวกับแนวคิด กระบวนการ และผลของงานให้
ผู้อื่นเข้าใจ 

13. ตระหนักถึงความส าคัญของการท่ีต้องมีส่วนร่วมรับผิดชอบการอภิปราย การลงความเห็น และการ
สรุปผลการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ท่ีน าเสนอต่อสาธารณชนด้วยความถูกต้อง  
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รายวิชา ว20211 ธรณีวิทยาเบื้องต้น 

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

ค าอธิบายรายวิชา 

 ศึกษาลักษณะทางธรณีวิทยา ลักษณะทางกายภาพของพื้นโลก ส่วนประกอบของโลก ปรากฏการณ์ทาง
ธรณีท่ีมีผลท าให้เกิดภูมิประเทศท่ีแตกต่างกัน ลักษณะทางธรณีวิทยาในท้องถิ่น ทรัพยากรดิน หิน แร่ ซากดึกด า
บรรพ์และวิวัฒนาการโลกศึกษากระบวนการต่าง ๆ ท่ีเกิดขึ้นบนผิวโลกและภายในโลก ความสัมพันธ์ของ
กระบวนการต่างๆ ท่ีมีผลต่อการเปล่ียนแปลงภูมิประเทศ และสัณฐานของโลก  

โดยใช้กระบวนการสืบเสาะหาความรู้  ส ารวจ  ตรวจสอบ และอภิปราย  เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจ  มี
ทักษะกระบวนการ มีเจตคติและเห็นคุณค่าของวิทยาศาสตร์ ส่ือสารส่ิงท่ีเรียนรู้และน าความรู้ไปใช้ประโยชน์และ
ใช้ในการศึกษาวิชาอื่นต่อไป 
 
ผลการเรียนรู้ 

1. อธิบายส่วนประกอบของโลกทางธรณีวิทยาได้ 
2. อภิปรายการเกิดปรากฏการณ์ทางธรณีและผลกระทบท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลงของโลกได้ 
3. อธิบายปัจจัยท่ีท าให้เกิดดิน สมบัติทางกายภาพ และทางชีวภาพของดินได้ 
4. วิเคราะห์และอภิปรายสาเหตุของมลภาวะของดินและเสนอแนวทางแก้ไขได้ 
5. อธิบายและวิเคราะห์กระบวนการเกิดองค์ประกอบ สมบัติ สามารถจ าแนกชนิดของหินและการใช้

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

จากภัยธรรมชาติหรือมนุษย์ได้ 
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รายวิชา ว20212 เสริมประสบการณ์ในศูนย์วิจัย 

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

ค าอธิบายรายวิชา 

 เรียนรู้กระบวนการท างานของนักวิจัย มีทักษะ ประสบการณ์ตรงในการท างานร่วมกับนักวิจัย ตลอดจน
ท าความรู้จักกับนักวิจัยเพื่อสามารถขอความอนุเคราะห์การใช้ห้องปฏิบัติการ และการขอเป็นท่ีปรึกษาโครงงาน
ของนักเรียนในอนาคต 

เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจ มีทักษะกระบวนการ มีเจตคติและเห็นคุณค่าของวิทยาศาสตร์ ส่ือสารส่ิงท่ี
เรียนรู้และน าความรู้ไปใช้ประโยชน์และใช้ในการศึกษาวิชาอื่นต่อไป 
 
ผลการเรียนรู้ 

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

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

ค าอธิบายรายวิชา 

ศึกษาหน่วยพื้นฐานของส่ิงมีชีวิต ความสัมพันธ์ของโครงสร้างและหน้าท่ีของระบบต่าง ๆ ของส่ิงมีชีวิตท่ี
ท างานสัมพันธ์กัน ความสัมพันธ์ของส่ิงมีชีวิตในระบบนิเวศ การจัดจ าแนกหมวดหมู่ของส่ิงมีชีวิต 

โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ การสืบเสาะหาความรู้ การส ารวจ ตรวจสอบ การสืบค้นข้อมูลและ
อภิปราย เพื่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ และมีเจตคติท่ีดี สามารถส่ือสารส่ิงท่ีเรียนรู้และประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจ าวันได้ 
 
ผลการเรียนรู้ 

1. อธิบายหน่วยพื้นฐานของส่ิงมีชีวิต ความสัมพันธ์ของโครงสร้างและหน้าท่ีของระบบต่าง ๆ ของส่ิงมีชีวิต
ท่ีท างานสัมพันธ์กัน ความสัมพันธ์ของส่ิงมีชีวิตในระบบนิเวศ การจัดจ าแนกหมวดหมู่ของส่ิงมีชีวิต 

2. ศึกษา ส ารวจความหลากหลายทางชีวภาพ ระบบนิเวศในท้องถิ่นและเสนอแนวทางในการอนุรักษ์ความ
หลากหลายทางชีวภาพในท้องถิ่นได้ 

3. ส ารวจ สืบค้น ท ากิจกรรม อภิปราย เปรียบเทียบลักษณะส าคัญในการจ าแนกส่ิงมีชีวิต และใช้   ไดโค
โทมัสคีย์ในการจ าแนกส่ิงมีชีวิตออกเป็นหมวดหมู่ได้  
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รายวิชา ว20214 เปิดโลกเคมี 

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

ค าอธิบายรายวิชา 

ศึกษาเกี่ยวกับพลังงานของปฏิกิริยาเคมี  พันธะเคมี การเรียกชื่อสาร การเขียนสูตรและสมการเคมี ชนิดของ
ปฏิกิริยาเคมี  สมบัติของกรด-เบส  นิยามของกรดเบส ปฏิกิริยาสะเทิน การตรวจสอบความเป็นกรดเบส และ
สารเคมีในชีวิตประจ าวัน  

โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์  การสืบเสาะหาความรู้  การส ารวจ  ตรวจสอบการสืบค้นข้อมูลและ
อภิปราย  เพื่อให้เกิดความรู้  ความเข้าใจ และมีเจตคติท่ีดี สามารถส่ือสารส่ิงท่ีเรียนรู้และประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจ าวันได้ 

 
ผลการเรียนรู้ 

1. ทดลองและอธิบายการเปล่ียนแปลงพลังงานกับการเกิดปฏิกิริยาเคมีได้ 
2. สร้างแบบจ าลอง อธิบายการเกิดพันธะเคมีและเรียกช่ือสารได้ 
3. ทดลอง อธิบาย และเขียนสมการเคมี ของปฏิกิริยาเคมี ชนิดต่าง ๆ ได้ 
4. ทดลอง อธิบายความเป็นกรด-เบสโดยใช้ทฤษฎี กรด-เบสได้ 
5. อธิบายผลของกรด-เบสท่ีมีต่อส่ิงมีชีวิตและส่ิงแวดล้อมได้ 
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รายวิชา ว20215 เปิดโลกฟิสิกส์ 

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

ค าอธิบายรายวิชา 

ศึกษาคณิตศาสตร์เบื้องต้นท่ีจ าเป็นในวิชาฟิสิกส์ ธรรมชาติของฟิสิกส์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เลข
นัยส าคัญ ความละเอียดของเครื่องมือวัด การวัด หน่วยฐานและหน่วยอนุพัทธ์ ปริมาณเวกเตอร์ ปริมาณ 
สเกลาร์ การเคล่ือนท่ีในหนึ่งมิติด้วยความเร่งคงท่ี กฎการเคล่ื อนท่ีของนิวตัน งานและพลังงาน และ
ปรากฏการณ์ธรรมชาติทางฟิสิกส์ 

โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ การสืบเสาะหาความรู้ การส ารวจ ตรวจสอบ การสืบค้นข้อมูลและ
อภิปราย เพื่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ และมีเจตคติท่ีดี สามารถส่ือสารส่ิงท่ีเรียนรู้และประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจ าวันได้ 
 
ผลการเรียนรู้ 

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

การวัด และบันทึกข้อมูลจากการทดลองได้ 
4. ทดลอง อธิบาย ค านวณ เกี่ยวกับการเคล่ือนท่ีในหนึ่งมิติด้วยความเร่งคงท่ีได้  
5. ทดลอง อธิบาย ค านวณเกี่ยวกับกฎการเคล่ือนท่ีของนิวตันได้ 
6. ทดลอง อธิบาย ค านวณ เกี่ยวกับงานและพลังงานได้ 
7. น าความรู้ท่ีได้ไปออกแบบการทดลอง อธิบาย ปรากฏการณ์ธรรมชาติทางฟิสิกส์ได้ 
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รายวิชา ว20216 ดาราศาสตร์เบื้องต้น 

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

ค าอธิบายรายวิชา 

ศึกษาและค้นคว้าเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ดาราศาสตร์ การใช้เครื่องมือทางดาราศาสตร์ กล้องโทรทรรศน์  
ก าหนดต าแหน่งของวัตถุท้องฟ้าท่ีสัมพันธ์กับต าแหน่งบนโลก ทรงกลมท้องฟ้า ต าแหน่งของวัตถุท้องฟ้าบนทรง
กลมท้องฟ้า กลุ่มดาว เวลาดาราคติ เวลาสุริยคติ เวลาท้องถิ่น และเวลามาตรฐานสากล ความสัมพันธ์ระหว่าง
ดวงอาทิตย์ โลก และดวงจันทร์ ระบบสุริยะ ดาวฤกษ์ กาแล็กซี เอกภพ และเทคโนโลยีอวกาศ 

โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ การสืบเสาะหาความรู้ การส ารวจ ตรวจสอบ การสืบค้นข้อมูลและ
อภิปราย เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจ มีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ มีเจตคติและเห็นคุณค่าของ
วิทยาศาสตร์ สามารถน ากระบวนการทางวิทยาศาสตร์ทางดาราศาสตร์พื้นฐานไปใช้อธิบายและแก้ไขปัญหา
เกี่ยวกับปรากฏการณ์ทางดาราศาสตร์ต่อไป 
 
ผลการเรียนรู้ 

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

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

อุตุนิยมวิทยา และการศึกษาทางดาราศาสตร์ได้ 
9. อธิบายการส่งและการค านวณความเร็วในการโคจรของดาวเทียมรอบโลกได้ 
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รายวิชา ว20217 ปฏิบัติการดาราศาสตร์พ้ืนฐาน 

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

ค าอธิบายรายวิชา 

ศึกษากลุ่มดาวและวัตถุท้องฟ้า ระบบขอบฟ้า และระบบศูนย์สูตรท้องฟ้า การประกอบแผนท่ีดาว 
ระบบขอบฟ้า  ปฏิบัติการใช้ กล้องโทรทรรศน์แบบหักเหแสงและสะท้อนแสง แผนท่ีดาวระบบขอบฟ้า การขึ้น
ตกของดวงอาทิตย์ ดวงจันทร์และกลุ่มดาวบนท้องฟ้า การเคล่ือนท่ีของดาวเคราะห์ การหาต าแหน่งของผู้สังเกต
บนโลก สังเกตการณ์เกิดเส้ียวของดวงจันทร์ปฏิบัติการดาวเคราะห์ ภาพท่ีเกิดจากเลนส์นูนและกระจกเว้า  
หลักการท างานของกล้องโทรทรรศน์แบบหักเหแสงและสะท้อนแสง  ปฏิบัติการเลนส์และกระจก ปฏิบัติการ
ประกอบและปรับต้ังกล้องโทรทรรศน์เพื่อสังเกตวัตถุท้องฟ้า และปฏิบัติการถ่ายภาพวัตถุท้องฟ้า 

โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ การสืบเสาะหาความรู้ การส ารวจ ตรวจสอบ การสืบค้นข้อมูลและ
อภิปราย เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจ มีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์  มีเจตคติและเห็นคุณค่าของ
วิทยาศาสตร์ สามารถน ากระบวนการวิทยาศาสตร์ทางปฏิบัติการดาราศาสตร์พื้นฐานไปใช้ในการอธิบายและ
แก้ไขปัญหาเกี่ยวกับปรากฏการณ์ทางดาราศาสตร์ต่อไป 
 

ผลการเรียนรู้ 
1. อธิบายระบบขอบฟ้าและระบบศูนย์สูตรท้องฟ้าได้ 
2. อ่านแผนท่ีดาวระบบขอบฟ้าและระบบศูนย์สูตรท้องฟ้าได้ 
3. อธิบายการขึ้นตกของดวงอาทิตย์ ดวงจันทร์ กลุ่มดาว และการเกิดเส้ียวของดวงจันทร์ได้  
4. อธิบายการเกิดสุริยุปราคาและจันทรุปราคา การเคล่ือนท่ีดาวเคราะห์ได้ 
5. อธิบายการเกิดภาพของวัตถุท่ีผ่านเลนส์นูน และกระจกเว้าได้ 
6. อธิบายหลักการท างานของกล้องโทรทรรศน์แบบหักเหแสงและสะท้อนแสงได้ 
7. ประกอบและปรับต้ังกล้องโทรทรรศน์เพื่อสังเกตวัตถุท้องฟ้าได้ 
8. ปฏิบัติการถ่ายภาพวัตถุท้องฟ้าได้ 
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รายวิชา ว20218 เปิดโลกวิทยาศาสตร์ด้วยภาษาต่างประเทศ 

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

ค าอธิบายรายวิชา 

ศึกษาค้นคว้าความรู้เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ด้านกายภาพและชีวภาพ อาทิ โครงสร้างของพืช การล าเลียง
ของพืช การสังเคราะห์แสงของพืช การจัดจ าแนกพืช ไฟฟ้าสถิต แรงและการเคล่ือนท่ี พลังงานศักย์และพลังงาน
จลน์ สารและการจ าแนกสาร ธาตุและสารประกอบ การเปล่ียนสถานะของสาร ตลอดจนการเกิดปฏิกิริยาเคมี  

โดยใช้กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ทางวิทยาศาสตร์ด้วยภาษาต่างประเทศ  เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ 
ความสามารถ และเกิดทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์อันจะน าไปสู่การเปิดโลกทัศน์ในการศึกษาหาความรู้
เพิ่มเติม เสริมสร้างเจตคติท่ีดีทางวิทยาศาสตร์ต่อไป 
 
 

ผลการเรียนรู้ 
1. ส ารวจ สืบค้น อธิบาย อภิปราย และน าเสนอความรู้เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ด้านกายภาพและชีวภาพด้วย

ภาษาต่างประเทศได้ 
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รายวิชา ว20219 วิทยาศาสตร์กับภูมิปัญญาท้องถิ่น 

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

ค าอธิบายรายวิชา 

ศึกษาค้นคว้า และวิเคราะห์ ปฏิบติัการทดลอง วิธีการทางวิทยาศาสตร์ การเขียนความเรียงขั้นสูง  โดย
ผ่านภูมิปัญญาท้องถิ่นในเชิงวิทยาศาสตร์ ใช้ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ 
การส ารวจตรวจสอบการสืบค้นข้อมูลด้วยเทคโนโลยี การอธิบายและทดลองท าโครงงานวิทยาศาสตร์อย่างง่าย   

เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจ มีทักษะในการสืบค้นข้อมูล ทักษะการคิดแก้ปัญหา วิเคราะห์เปรียบเทียบ 
ส่ือสารส่ิงท่ีเรียนรู้ มีความสามารถในการตัดสินใจ โดยอาศัยทฤษฎีองค์ความรู้ สร้างช้ินงาน  ประเมินผลงาน  มี
จิตสาธารณะและเห็นคุณค่า  ตระหนักถึงความส าคัญของเรื่องท่ีศึกษา  สามารถน าความรู้และทักษะไปใช้ใน
ชีวิตประจ าวัน  มีจิตวิทยาศาสตร์  คุณธรรม  จริยธรรม  ค่านิยมท่ีเหมาะสมและภาคภูมิใจในภูมิปัญญาท้องถิ่น   

ช่วยอนุรักษ์  ดูแลรักษาส่ิงแวดล้อม และสาธารณะสมบัติ เพื่อประโยชน์ของส่วนร่วมและประเทศชาติ 

 

ผลการเรียนรู้ 
1. ต้ังค าถามท่ีก าหนดประเด็นหรือตัวแปรที่ส าคัญในการส ารวจตรวจสอบหรือศึกษาค้นคว้าเรื่องท่ีสนใจได้

อย่างครอบคลุมและเช่ือถือได้ 
2. ออกแบบการทดลองวิธีการด าเนินงานศึกษาภูมิปัญญาท้องถิ่นได้อย่างเหมาะสม 
3. วิเคราะห์ข้อมูลและสรุปผลการศึกษาภูมิปัญญาท้องถิ่นโดยใช้วิธีการทางวิทยาศาสตร์และทักษะการคิด

ขั้นสูงได้ 
4. ใช้เทคโนโลยีในการสืบค้นข้อมูล เช่ือมโยงองค์ความรู้ด้วยตนเอง 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
ส่ิงมีชีวิตในทะเลโดยใช้ลักษณะภายนอกเป็นเกณฑ์ ความส าคัญของส่ิงมีชีวิต สร้างสถานการณ์จ าลองเกี่ยวกับ
หาดหิน หาดทราย พืชและสัตว์ชายฝ่ัง ความส าคัญของระบบนิเวศวิทยาชายฝ่ัง คุณค่าของทรัพยากรทางทะเล
อันดามันท่ีมีความส าคัญต่อเศรษฐกิจในระดับท้องถิ่น ผลกระทบปัญหาส่ิงแวดล้อมท่ีท าให้เกิดการเปล่ียนแปลง
ของชายฝ่ัง ปรากฏการณ์ทางทะเล วิถีชีวิตชุมชน ภูมิปัญญาท้องถิ่น และการอนุรักษ์สภาพแวดล้อมทางทะเล  

โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ การสืบเสาะหาความรู้ การส ารวจตรวจสอบ การสืบค้นข้อมูลและ
การอภิปรายเพื่อให้เกิดความรู้ ความคิด ความเข้าใจ สามารถส่ือสารส่ิงท่ีเรียน มีความสามารถในการตัดสินใจ 
น าความรู้ไปใช้ในชีวิตประจ าวัน มีจิตวิทยาศาสตร์ จริยธรรม คุณธรรมและค่านิยมท่ีเหมาะสม 
 
ผลการเรียนรู้ 

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

หาดหิน และหาดเลน ของชายฝ่ังทะเล 
3. วิเคราะห์ความส าคัญเชิงพื้นท่ีของส่ิงมีชีวิตท่ีพบในระบบนิเวศป่าชายเลน หาดทราย หาดหิน และ

หาดเลน บริเวณพื้นท่ีชายฝ่ังทะเล 
4. ส ารวจ สืบค้นข้อมูล สังเกต ส่ิงมีชีวิตในทะเลท้องถิ่น และสามารถบอกลักษณะท่ีเหมือนกันและ

แตกต่างกันของส่ิงมีชีวิต 
5. จ าแนกชนิดส่ิงมีชีวิตโดยใช้ลักษณะภายนอกและเกณฑ์อนุกรมวิธาน 
6. สืบค้นข้อมูล วิเคราะห์ อภิปราย คุณค่าของความหลากหลายของส่ิงมีชีวิต กับการใช้ประโยชน์ของ

ชุมชนในท้องถิ่นที่มีผลต่อสังคมและระบบนิเวศชายฝ่ังทะเล 
7. ส ารวจ ทดลอง วิเคราะห์เปรียบเทียบข้อมูลเชิงพื้นท่ี ค่ามาตรฐานคุณภาพน้ าทะเล และอภิปราย

เกี่ยวกับคุณภาพน้ าชายฝ่ังทะเล 
8. วิเคราะห์สาเหตุและผลกระทบปัญหาส่ิงแวดล้อมท่ีท าให้เกิดการเปล่ียนแปลงของชายฝ่ังทะเล 
9. ส ารวจ สืบค้นข้อมูล วิเคราะห์อภิปราย สาเหตุและผลกระทบปัญหาส่ิงแวดล้อม ปรากฏการณ์ทาง

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

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

ค าอธิบายรายวิชา 

ศึกษาความหมายของนาโนเทคโนโลยี นาโนเทคโนโลยีในธรรมชาติ ผลิตภัณฑ์นาโนเทคโนโลยี ความเป็นสห
วิทยาการของนาโนเทคโนโลยี  สืบเสาะความรู้ทางวิทยาศาสตร์ ใช้หลักการ เหตุผลและจินตนาการ  ทดลอง ลง
ข้อสรุปจากข้อมูลอย่างสมเหตุสมผล เพื่อหาค าตอบ เสนอผลงานทางวิทยาศาสตร์  

เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจ หลักการที่เกี่ยวข้องกับนาโนเทคโนโลยี  เข้าใจหลักการท างานของ
นักวิจัยทางด้านนาโนศาสตร์ และนาโนเทคโนโลยี ใช้ทักษะกระบวนการในการ สืบเสาะหาความรู้  ส่ือสารส่ิงท่ี
เรียนรู้  และสามารถประยุกต์ความรู้ในการวิเคราะห์ ผลดี ผลเสียของผลิตภัณฑ์ท่ีเกิดจากนาโนเทคโนโลยี ใน
ชีวิตประจ าวัน 

 
ผลการเรียนรู้ 

1. สืบค้นเกี่ยวกับองค์ความรู้ทางด้านนาโนศาสตร์ และนาโนเทคโนโลยีได้ 
2. อธิบายกระบวนการเกิดความรู้ทางนาโนศาสตร์และนาโนเทคโนโลยีได้ 
3. ใช้หลักการทางวิทยาศาสตร์และหลักเกณฑ์ท่ีสมเหตุสมผลในการอธิบายนาโนเทคโนโลยีในธรรมชาติ 

ผลิตภัณฑ์นาโนเทคโนโลยี  และสหวิทยาการของนาโนเทคโนโลยีได้ 
4. วิเคราะห์ อภิปรายและน าเสนอผลงานท่ีน่าสนใจเกี่ยวกับนาโนเทคโนโลยีได้ 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

หลักสูตรโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร (โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค) พุทธศักราช2554                                   
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น  

268 

 

ช่ือรายวิชาและหน่วยกิต 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สงัคมศึกษา 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 หน่วยกิต 

 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 ประชากรกับส่ิงแวดล้อม  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 ของท้องถิ่นท่ีส่งผลต่อการด ารงชีวิตของคนในท้องถิ่น ผลกระทบ
ของการท าลายทรัพยากรทางธรรมชาติในท้องถิ่น  อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติของท้องถิ่น 
 ศึกษาประวัติศาสตร์ความเป็นมาของท้องถิ่น และอาณาจักรโบราณท่ีเกี่ยวข้อง  ท่ีสืบทอดมาจนถึง
ปัจจุบัน  
 ศึกษาวัฒนธรรมของท้องถิ่น ขนบธรรมเนียมประเพณี ศิลปะพื้นบ้าน อาชีพที่เป็นเอกลักษณ์ของท้องถิ่น 
บุคคลส าคัญของท้องถิ่น  
 โดยใช้กระบวนการสืบค้นข้อมูล  กระบวนการกลุ่ม ฝึกปฏิบัติ และการศึกษาสถานท่ีจริง เพื่อให้เกิด
ความตระหนักและเห็นคุณค่า  ในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมในท้องถิ่นของตนและเกิด
ความภูมิใจในศิลปวัฒนธรรมท่ีดีงามในท้องถิ่นและน าแบบอย่างของบุคคลในท้องถิ่นมาใช้เป็นแนวทางในการ
ด าเนินชีวิต 
 
ผลการเรียนรู้ 

1. มีความรู้ความเข้าใจอิทธิพลของสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติท่ีมีต่อการด ารงชีวิตของประชาชนใน
ท้องถิ่น  ตระหนักและเห็นคุณค่าของการร่วมมือกันอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวด ล้อม ใน
ท้องถิ่นของตนเอง 

2. อธิบายและเล่าถึงประวัติความเป็นมาของท้องถิ่นตนเอง และอาณาจักรโบราณท่ีเกี่ยวข้องกับท้องถิ่น
ตนเอง 

3. ความตระหนักเห็นคุณค่า เกิดความภาคภูมิใจ  และร่วมมือกันอนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณี และ
ศิลปะพื้นบ้านของท้องถิ่นของตนเอง 

4. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับประวัติและผลงาน และเห็นความส าคัญของบุคคลท่ีสร้างสมความเจริญใน
ท้องถิ่น น ามาเป็นแบบอย่างท่ีดี และร่วมกันสร้างสรรค์ผลงานเหล่านั้น สืบทอดผลงานให้คงอยู่ต่อไป 

5. มีความรู้ความเข้าใจในเศรษฐกิจของท้องถิ่น อธิบายและยกตัวอย่างการประกอบอาชีพของคนใน
ท้องถิ่น   
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รายวิชา ส20203 การปกครองส่วนท้องถิ่น 

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

ค าอธิบายรายวิชา  

ศึกษาความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการปกครองส่วนท้องถิ่น อธิบาย ความหมายและอ านาจหน้าท่ีการ
บริหารงานต่าง ๆ ขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่น วิเคราะห์ลักษณะความส าคัญขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่น 
ความสัมพันธ์ระหว่างรัฐกับองค์การบริหารส่วนท้องถิ่นและการมีส่วนร่วมของประชาชนในท้องถิ่นซึ่งเป็นบทบาท
ส าคัญน าไปสู่การใช้ในชีวิตประจ าวันของคนในแต่ละท้องถิ่น 
 โดยใช้กระบวนการสืบค้นข้อมูล กระบวนการกลุ่ม ฝึกปฏิบัติ และการศึกษาสถานท่ีจริง เพื่อปลูกฝัง
ค่านิยมท่ีดีงามในการพัฒนาท้องถิ่น การรักษาชาติ ศาสนา  พระมหากษัตริย์ รักความเป็นไทย มีส่วนร่วมในการ
สร้างความเจริญให้กับท้องถิ่นตามหลักการและความเป็นจริง พร้อมท้ังยึดมั่นศรัทธา  ปฏิบัติตนตามหน้าท่ี
พลเมืองดี 
 
ผลการเรียนรู้ 

1. อธิบายความหมายและอ านาจหน้าท่ี การบริหารงานต่างๆขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่นได้ 

2. อธิบายถึงลักษณะส าคัญขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่น ความสัมพันธ์ระหว่างรัฐกับองค์การบริหาร
ส่วนท้องถิ่นและประชาชนในท้องถิ่นได้ 

3. วิเคราะห์ความแตกต่างของหน่วยงานองค์การบริหารส่วนท้องถิ่นได้ 

4. วิเคราะห์ถึงบทบาทส าคัญของการปกครองส่วนท้องถิ่นได้ 

5. ยกตัวอย่างการน าความรู้ไปใช้ในชีวิตประจ าวัน ปลูกฝังค่านิยมท่ีดีงามในการท่ีประชาชนในท้องถิ่นได้มี
ส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นได้ 

6. เสนอแนวทางการมีส่วนร่วมและปลูกฝังจิตส านึก จิตสาธารณะเกี่ยวกับการสร้างความเจริญให้กับ
ท้องถิ่นได้ 
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รายวิชา ส20204 กฎหมายในชีวิตประจ าวัน 

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

ค าอธิบายรายวิชา ส20203 

ศึกษากฎหมายอาญาและประมวลกฎหมายอาญา  วิเคราะห์กฎหมายพื้นฐานทางอาญา  หลักเกณฑ์ 
ความรับผิดชอบของเด็กและเยาวชนทางอาญาและการกระท าความผิดทางอาญา  ศึกษาประมวลกฎหมายแพ่ง 
และกฎหมายท่ีเกี่ยวข้องกับการท านิติกรรม ครอบครัวและมรดก  ศึกษากฎมายท่ีเกี่ยวข้องกับตนเอง ช่ือบุคคล 
บัตรประจ าตัวประชาชน สิทธิของเด็ก ศึกษากฎหมายเกี่ยวกับชุมชนและประเทศชาติว่าด้วยการรับราชการ
ทหาร กฎหมายหมายภาษีอากร กฎหมายยาเสพติด 

โดยใช้ทักษะในการแสวงหาความรู้ กระบวนการคิดวิเคราะห์ข้อมูลข่าวสารและการน าเสนอ เพื่อ
ส่งเสริมให้นักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจในเรื่องสิทธิและหน้าท่ีพลเมืองท่ีดีร่วมกันปฏิบัติตามกฎหมายในระบอบ
ประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข 
 
ผลการเรียนรู้ 

1. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายอาญา  การกระท าผิดทางอาญาและสามารถน าไปใช้ใน
ชีวิตประจ าวันได้ 

2. มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายแพ่ง  กฎหมายเกี่ยวกับครอบครัวและสามารถน าไปใช้ใน
ชีวิตประจ าวันได้ 

3. มีความรู้ ความเข้าใจ กฎหมายท่ีเกี่ยวข้องกับตนเอง ช่ือบุคคล บัตรประจ าตัวประชาชน  สิทธิของเด็ก
และสามารถน าไปปฏิบัติได้ 

4. มีความรู้ ความเข้าใจกฎหมายเกี่ยวกับชุมชนและประเทศชาติว่าด้วยการรับราชการทหารกฎหมายภาษี
อากร กฎหมายยาเสพติด และน าไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 
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รายวิชา ส20205 สัมมนาพระพุทธศาสนา 

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

ค าอธิบายรายวิชา  

ศึกษาและวิเคราะห์กรณีศึกษาเกี่ยวกับปัญหาในชุมชนและสังคม ในยุคปัจจุบันโดยใช้หลักอริยสัจ 4 
วิเคราะห์ข่าวหรือตัวอย่างเหตุการณ์ท่ีมีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาท่ีน าไปสู่การ
ด าเนินชีวิตและการแก้ไขปัญหาของสังคม  

โดยกระบวนการสืบค้นข้อมูล การคิดวิเคราะห์,กระบวนการกลุ่ม ฝึกปฏิบัติน าเสนอผลงาน  เพื่อให้
เข้าใจและสามารถวิเคราะห์เหตุการณ์ท่ีเป็นปัญหาส่งผลกระทบต่อการด าเนินชีวิตของคนสังคมไทย  บอกสาเหตุ
และปัจจัย  ตลอดจนวิธีการแก้ปัญหาโดยใช้หลักธรรมของศาสนาท่ีตนนับถือและสามารถปรับตัวอยู่ในสังคม
อย่างมีความสุข 
 
ผลการเรียนรู้ 

1. สัมมนาและวิเคราะห์กรณีศึกษาเกี่ยวกับปัญหาในชุมชนและสังคม ในยุคปัจจุบันโดยใช้หลักอริยสัจ 4 

2. ส ารวจ รวบรวมความคิดเห็นจากบุคคลต่าง ๆ ในองค์กร เกี่ยวกับเหตุการณ์และบุคคลส าคัญในกรณีศึกษา
ท่ียกตัวอย่าง เกี่ยวกับเหตุการณ์น ามาประกอบการสัมมนาเชิงวิเคราะห์อย่างเป็นเหตุเป็นผล 

3. ระดมความคิดและน าเสนอรายงานผลการสัมมนา ด้วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
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รายวิชา ส20206 ประชากรกับสิ่งแวดล้อม 

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

ค าอธิบายรายวิชา  

ศึกษาความส าคัญของประชากรท่ีมีต่อปัญหาทางกายภาพ  สถานการณ์การเปล่ียนแปลงลักษณะทาง
กายภาพในประเทศไทย หรือวิกฤตการณ์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมของ   ตลอดจนภัยพิบัติทาง
ธรรมชาติในประเทศไทย วิเคราะห์สถานการณ์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม และแนวทางในการ
ร่วมมือของประชากรในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 

โดยใช้กระบวนการสืบค้นข้อมูล กระบวนการกลุ่ม การคิดวิเคราะห์ การศึกษาสถานท่ีจริง การน าเสนอ
ผลงาน เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจสถานการณ์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมและเกิดความตระหนัก
เห็นคุณค่าในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม เสนอแนวทางการปก้ปัญหาด้านส่ิงแวดล้อม เพื่อ
การพัฒนาท่ียั่งยืน 
 
ผลการเรียนรู้ 

1. ตระหนักเห็นคุณค่าในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 

2. วิเคราะห์สถานการณ์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมในประเทศไทยได้ 

3. เสนอแนวทางในการร่วมมือของประชากรในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมในประเทศ
ไทยได้ 
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รายวิชา ส20207 ปรัชญาชีวิต 

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

ค าอธิบายรายวิชา  

ศึกษาหลักธรรมท่ีเกี่ยวกับการด าเนินชีวิต ได้แก่ ศีลห้า บุญกริยาวัตถุ 3 อริยสัจ 4  กฎแห่งกรรม  การ
บริหารจิตและเจริญปัญญาปฏิบัติสมาธิ เจริญปัญญา  จนรู้เท่าทันอารมณ์ของตนเอง มีสติสัมปชัญญะในขณะ
ท างานวิเคราะห์ข่าวหรือตัวอย่างเหตุการณ์ท่ีมีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับหลักพุทสันติวิธีท่ีน าไปสู่การด าเนินชีวิต
และการแก้ไขปัญหาของสังคม 

โดยกระบวนการสืบค้นข้อมูล การคิดวิเคราะห์  กระบวนการกลุ่ม  ฝึกปฏิบัติน าเสนอผลงานเพื่อให้
นักเรียนน าคุณธรรมด้านความซื่อสัตย์ มีวินัย มีจิตสาธารณะ มาใช้ในการด าเนินชีวิต สามารถแก้ปัญหาต่าง ๆ ท่ี
ใช้ในชีวิตประจ าวันและสามารถปรับตัวอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข 
 
ผลการเรียนรู้ 

1. วิเคราะห์เปรียบเทียบหลักธรรมของพระพุทธศาสนาท่ีน ามาใช้การด าเนินชีวิตประจ าวัน 

2. สามารถฝึกสมาธิและเจริญปัญญาจนรอบรู้เท่าทันอารมณ์ มีสติสัมปชัญญะ  เป็นอิสระ มีปัญญาเฉียบ
แหลมเรียนรู้ได้ง่าย เอาปัญญามาใช้ในการท างานได้อย่างมีความสุข 

3. มีความเข้าใจแนวทางไปสู่ความศรัทธาอย่างลึกซึ้งต่อพระพุทธศาสนา สามารถพิจารณาหาวิธีแก้ปัญหา
ต่าง ๆ ของชีวิตตนเองและบุคคลอื่น ตลอดจนปัญหาสังคมตามหลักอริยสัจ 4  และแก้ไขความขัดแย้ง
ด้วยหลักสันติวิธี 

4. วิเคราะห์ข่าวหรือตัวอย่างเหตุการณ์ท่ีมีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับหลักพุทธสันติวิธีได้ 

5. สามารถพิจารณาหาวิธีแก้ปัญหาต่าง ๆ ของชีวิตตนเองและบุคคลอื่น ตลอดจนปัญหาสังคมตามหลัก
อริยสัจ และแก้ไขความขัดแย้งด้วยหลักสันติวิธี 

6. สามารถพิจารณาแนวคิดท่ีหลากหลายและวินิจฉัยความถูกต้องของเหตุการณ์ได้ด้วยหลักโยนิโสนสิการ
โดยใช้วิธีคิดแบบแยกแยะ และอริยสัจ 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

หลักสูตรโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร (โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค) พุทธศักราช2554                                   
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น  

275 

 

รายวิชา  ส20208 มนุษยสัมพันธ์และภาวะผู้น า 

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

ค าอธิบายรายวิชา  

ศึกษาความหมายและความส าคัญของมนุษยสัมพันธ์ในชีวิตส่วนตัว ครอบครัวสังคมและการงานศึกษา
ปัจจัยท่ีมีผลกระทบต่อมนุษยสัมพันธ์  การสร้างมนุษยสัมพันธ์ท่ีดี  การปรับปรุงมนุษยสัมพันธ์  ศึกษาความ
แตกต่างของบุคคลและการสร้างภาวะผู้น าให้เกิดข้ึนในตนเอง 
 โดยใช้กระบวนการสืบค้นข้อมูล  กระบวนการกลุ่ม  ฝึกปฏิบัติ และกระบวนการแก้ปัญหา  เพื่อให้
นักเรียนตระหนักและเห็นความส าคัญของการมีมนุษยสัมพันธ์ ในการอยู่ร่วมกับครอบครัว สังคม  ตลอดจนการ
สร้างภาวะผู้น าให้เกิดข้ึนในตนเองและสามารถปรับตัวให้อยู่ร่วมกับสังคมได้อย่างมีความสุข  
 
ผลการเรียนรู้ 

1. รู้และเข้าใจพื้นฐานและหลักเกณฑ์ของมนุษยสัมพันธ์ 
2. รู้และเข้าใจปัจจัยท่ีมีผลกระทบต่อความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและระหว่างกลุ่ม 

3. รู้และเข้าใจความแตกต่างของบุคคลและสามารถสร้างภาวะผู้น าให้เกิดขึ้นในตนเอง 

4. รู้และเข้าใจพฤติกรรมมนุษย์โดยท่ัว ๆ ไป สามารถปรับตนให้อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข 
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ช่ือรายวิชาและหน่วยกิต 

กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 
 

รายวิชาเพ่ิมเติมกลุ่ม 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 าคัญและหลักการทางวิทยาศาสตร์การเคล่ือนไหวไปใช้ฝึกทักษะการบริหารร่างกาย การ
เคล่ือนไหวท่ีสร้างสรรค์ของการเล่นกีฬากอล์ฟ  โดยเน้นการประยุกต์และพัฒนาการตามศักยภาพของแต่ละ
บุคคล ให้ความร่วมมือในการเล่น และการแข่งขันกีฬากอล์ฟ    
 การวิเคราะห์และประยุกต์ ความคิดรวบยอดจากหลักการทางวิทยาศาสตร์การเคล่ือนไหวไปใช้ในการ
เล่นกีฬากอล์ฟอย่างปลอดภัย 
 เพื่อให้มคีวามรู้ความเข้าใจท่ีถูกต้อง  เห็นคุณค่าของการวางแผนดูแลสุขภาพ มีเจตคติ และค่านิยม ท่ีดี
ต่อการเคารพสิทธิและปฏิบัติตามกฎ กติกา ของการเล่นกีฬากอล์ฟ มีสุนทรียภาพในการชม แสดงความ 
มีน้ าใจนักกีฬา เล่นกีฬาด้วยความสนุกสนานและน าไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 
 
ผลการเรียนรู้ 

1. แสดงความสามารถในการเล่นกีฬาประเภทบุคคล กีฬาประเภททีม มีการเคล่ือนไหวท่ีสร้างสรรค์ใน
การเข้าร่วมกิจกรรม 

2. วิเคราะห์ สรุป และประยุกต์ความคิดรวบยอดจากหลักการทางวิทยาศาสตร์การเคล่ือนไหวไปใช้ใน
การเล่นกีฬากอล์ฟได้ 

3. ยอมรับ เห็นคุณค่าของการออกก าลังกาย และเล่นกีฬาเป็นประจ าสม่ าเสมอ รู้จักพักผ่อน เข้าร่วม
กิจกรรมท่ีเหมาะสม กับการสร้างเสริมสมรรถภาพทางกาย ให้มีวิถีชีวิตท่ีมีสุขภาพดี 

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

แข่งขันกีฬากับผู้อื่น และน าไปใช้ในชีวิตประจ าวัน 
6. แสดงความรับผิดชอบของตนเองในระหว่างการเข้าร่วมกิจกรรมการเล่นกีฬาเป็นทีม 
7. แสดงทักษะการให้ความร่วมมือในระหว่างเข้าร่วมกิจกรรมทางกาย และการเล่นกีฬาเป็นทีม 
8. แสดงความมีน้ าใจนักกีฬา จิตวิญญาณในการแข่งขัน และสุนทรียภาพของการกีฬาท้ังในการเล่น 

การดู และการแข่งขัน 
9. พัฒนาสมรรถภาพทางกายเพื่อสุขภาพ และสมรรถภาพทางกลไก ตามความต้องการจนส าเร็จตาม

เป้าหมาย 
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รายวิชา พ20202 กิจกรรมเข้าจังหวะ 

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

ค าอธิบายรายวิชา 

 ความส าคัญและหลักการทางวิทยาศาสตร์การเคล่ือนไหวไปใช้ฝึกทักษะการบริหารร่างกาย การ
เคล่ือนไหวท่ีสร้างสรรค์ของการเข้าร่วมกิจกรรมเข้าจังหวะ  โดยเน้นการประยุกต์และพัฒนาการตามศักยภาพ
ของแต่ละบุคคล   
 การวิเคราะห์และประยุกต์  ความคิดรวบยอดจากหลักการทางวิทยาศาสตร์การเคล่ือนไหวไปใช้ใน
กิจกรรมเข้าจังหวะอย่างสร้างสรรค์และปลอดภัย 
 เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจท่ีถูกต้อง  เห็นคุณค่าของการวางแผนดูแลสุขภาพ มีเจตคติและค่านิยมท่ีดี
ต่อการเคารพสิทธิและปฏิบัติตามกฎ กติกา ของการเข้าร่วมกิจกรรมเข้าจังหวะ แสดงความมีน้ าใจนักกีฬา  
มีจิตวิญญาณในการแข่งขัน ช่ืนชมในสุนทรียภาพ และน าไปใช้ในชีวิตประจ าวัน 
 
ผลการเรียนรู้ 

1. แสดงความสามารถในการเข้าร่วมกิจกรรมเข้าจังหวะ และมีการเคล่ือนไหวท่ีสร้างสรรค์ 
2. สามารถวิเคราะห์ สรุป และประยุกต์ความคิดรวบยอดจากหลักการทางวิทยาศาสตร์การเคล่ือนไหว

ไปใช้ในการเล่นกีฬากิจกรรมเข้าจังหวะได้ 
3. ยอมรับ เห็นคุณค่าของการออกก าลังกาย และเล่นกีฬาเป็นประจ าสม่ าเสมอกับการสร้างเสริม

สมรรถภาพทางกาย ให้มีวิถีชีวิตท่ีมีสุขภาพดี 
4. แสดงความรู้เกี่ยวกับสิทธิ กฎ กติกา ความปลอดภัย และกลวิธีต่าง ๆ  ในระหว่างการเข้าร่วมและ

การแข่งขันกิจกรรมเข้าจังหวะกับผู้อื่น และน าไปใช้ในชีวิตประจ าวัน 
5. มีน้ าใจนักกีฬา มีจิตวิญญาณในการชม การแข่งขัน และสุนทรียภาพของกิจกรรมเข้าจังหวะ  
6. พัฒนาสมรรถภาพทางกายเพื่อสุขภาพ และสมรรถภาพทางกลไก ตามความต้องการจนส าเร็จตาม

เป้าหมาย 
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รายวิชา พ20203 ดาบสองมือ 

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

ค าอธิบายรายวิชา 

  ความส าคัญและหลักการทางวิทยาศาสตร์การเคล่ือนไหวไปใช้ฝึกทักษะการบริหารร่างกาย การ
เคล่ือนไหวท่ีสร้างสรรค์ของการเล่นกีฬาดาบสองมือโดยเน้นการประยุกต์และพัฒนาการตามศักยภาพของแต่ละ
บุคคล หลักการรุก การป้องกัน และการให้ความร่วมมือในการเล่นและการแข่งขันกีฬาดาบสองมือ 
 การวิเคราะห์และประยุกต์ ความคิดรวบยอดจากหลักการทางวิทยาศาสตร์การเคล่ือนไหวไปใช้ในการ
เล่นกีฬาดาบสองมืออย่างปลอดภัย 
 เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจท่ีถูกต้อง เห็นคุณค่าของการวางแผนดูแลสุขภาพ  มีเจตคติและค่านิยมท่ีดี
ต่อการเคารพสิทธิและปฏิบัติตามกฎ กติกา ของการเล่นกีฬาดาบสองมือ  แสดงความมีน้ าใจนักกีฬา  มีจิต
วิญญาณในการแข่งขัน ช่ืนชมในสุนทรียภาพ และน าไปใช้ในชีวิตประจ าวัน 
 
ผลการเรียนรู้ 

1. แสดงความสามารถในการเล่นกีฬาดาบสองมือ และมีการเคล่ือนไหวท่ีสร้างสรรค์ 
2. สามารถวิเคราะห์ สรุป และประยุกต์ความคิดรวบยอดจากหลักการทางวิทยาศาสตร์การเคล่ือนไหว

ไปใช้ในการเล่นกีฬาดาบสองมือได้ 
3. ยอมรับ เห็นคุณค่าของการออกก าลังกาย และเล่นกีฬาเป็นประจ าสม่ าเสมอกับการสร้างเสริม

สมรรถภาพทางกาย ให้มีวิถีชีวิตท่ีมีสุขภาพดี 
4. ประยุกต์หลักการรุก การป้องกันและการให้ความร่วมมือในการเล่นการแข่งขันกีฬาดาบสองมือ 
5. แสดงความรู้เกี่ยวกับสิทธิ กฎ กติกา ความปลอดภัย และกลวิธีต่าง ๆ  ในระหว่างการเล่นและการ

แข่งขันกีฬาดาบสองมือกับผู้อื่น และน าไปใช้ในชีวิตประจ าวัน 
6. มีน้ าใจนักกีฬา มีจิตวิญญาณในการชม การแข่งขัน และสุนทรียภาพของกีฬาดาบสองมือ  
7. พัฒนาสมรรถภาพทางกายเพื่อสุขภาพ และสมรรถภาพทางกลไก  ตามความต้องการจนส าเร็จตาม

เป้าหมาย 
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รายวิชา พ20204 เทนนิส 

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

ค าอธิบายรายวิชา 

 ความส าคัญและหลักการทางวิทยาศาสตร์การเคล่ือนไหวไปใช้ฝึกทักษะการบริหารร่างกาย การ
เคล่ือนไหวท่ีสร้างสรรค์ของการเล่นกีฬาเทนนิส  โดยเน้นการประยุกต์และพัฒนาการตามศักยภาพของแต่ละ
บุคคล หลักการรุก การป้องกัน และการให้ความร่วมมือในการเล่น และการแข่งขันกีฬาเทนนิส    
 วิเคราะห์และประยุกต์ ความคิดรวบยอดจากหลักการทางวิทยาศาสตร์การเคล่ือนไหวไปใช้ในการเล่น
กีฬาเทนนิส อย่างปลอดภัย 
 เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจท่ีถูกต้อง เห็นคุณค่าของการวางแผนดูแลสุขภาพ มีเจตคติและค่านิยมท่ีดีต่อ
การเคารพสิทธิและปฏิบัติตามกฎ กติกา ของการเล่นกีฬาเทนนิส แสดงความมีน้ าใจนักกีฬา  มีจิตวิญญาณใน
การแข่งขัน ช่ืนชมในสุนทรียภาพและน าไปใช้ในชีวิตประจ าวัน 
 
ผลการเรียนรู้ 

1. แสดงความสามารถในการเล่นกีฬาเทนนิส และมีการเคล่ือนไหวท่ีสร้างสรรค์ 
2. สามารถวิเคราะห์ สรุป และประยุกต์ความคิดรวบยอดจากหลักการทางวิทยาศาสตร์การเคล่ือนไหว

ไปใช้ในการเล่นกีฬาเทนนิสได้ 
3. ยอมรับ เห็นคุณค่าของการออกก าลังกาย และเล่นกีฬาเป็นประจ าสม่ าเสมอกับการสร้างเสริม

สมรรถภาพทางกาย ให้มีวิถีชีวิตท่ีมีสุขภาพดี 
4. ประยุกต์หลักการรุก การป้องกันและการให้ความร่วมมือในการเล่นการแข่งขันกีฬาเทนนิส 
5. แสดงความรู้เกี่ยวกับสิทธิ กฎ กติกา ความปลอดภัย และกลวิธีต่าง ๆ  ในระหว่างการเล่นและการ

แข่งขันกีฬาเทนนิสกับผู้อื่น และน าไปใช้ในชีวิตประจ าวัน 
6. มีน้ าใจนักกีฬา มีจิตวิญญาณในการชม การแข่งขัน และสุนทรียภาพของกีฬาเทนนิส 
7. พัฒนาสมรรถภาพทางกายเพื่อสุขภาพ และสมรรถภาพทางกลไก ตามความต้องการจนส าเร็จตาม

เป้าหมาย 
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รายวิชา พ20205 แบดมินตัน 

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

ค าอธิบายรายวิชา 

 ความส าคัญและหลักการทางวิทยาศาสตร์การเคล่ือนไหวไปใช้ฝึกทักษะการบริหารร่างกาย การ
เคล่ือนไหวท่ีสร้างสรรค์ของการเล่นกีฬาแบดมินตัน  โดยเน้นการประยุกต์และพัฒนาการตามศักยภาพของแต่ละ
บุคคล หลักการรุก การป้องกัน และการให้ความร่วมมือในการเล่นและการแข่งขันกีฬาแบดมินตัน   
 การวิเคราะห์และประยุกต์  ความคิดรวบยอดจากหลักการทางวิทยาศาสตร์การเคล่ือนไหวไปใช้ในการ
เล่นกีฬาแบดมินตันอย่างปลอดภัย 
 เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจท่ีถูกต้อง  เห็นคุณค่าของการวางแผนดูแลสุขภาพ  มีเจตคติและค่านิยมท่ีดี
ต่อการเคารพสิทธิและปฏิบัติตามกฎ กติกา ของการเล่นกีฬาแบดมินตัน  แสดงความมีน้ าใจนักกีฬา  มีจิต
วิญญาณในการแข่งขัน ช่ืนชมในสุนทรียภาพ และน าไปใช้ในชีวิตประจ าวัน 
 
ผลการเรียนรู้ 

1. แสดงความสามารถในการเล่นกีฬาแบดมินตัน และมีการเคล่ือนไหวท่ีสร้างสรรค์ 
2. สามารถวิเคราะห์ สรุป และประยุกต์ความคิดรวบยอดจากหลักการทางวิทยาศาสตร์การเคล่ือนไหว

ไปใช้ในการเล่นกีฬาแบดมินตันได้ 
3. ยอมรับ เห็นคุณค่าของการออกก าลังกาย และเล่นกีฬาเป็นประจ าสม่ าเสมอกับการสร้างเสริม

สมรรถภาพทางกาย ให้มีวิถีชีวิตท่ีมีสุขภาพดี 
4. ประยุกต์หลักการรุก การป้องกันและการให้ความร่วมมือในการเล่นการแข่งขันกีฬาแบดมินตัน 
5. แสดงความรู้เกี่ยวกับสิทธิ กฎ กติกา ความปลอดภัย และกลวิธีต่าง ๆ  ในระหว่างการเล่นและการ

แข่งขันกีฬาแบดมินตันกับผู้อื่น และน าไปใช้ในชีวิตประจ าวัน 
6. มีน้ าใจนักกีฬา มีจิตวิญญาณในการชม การแข่งขัน และสุนทรียภาพของกีฬาแบดมินตัน  
7. พัฒนาสมรรถภาพทางกายเพื่อสุขภาพ และสมรรถภาพทางกลไก ตามความต้องการจนส าเร็จตาม

เป้าหมาย 
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รายวิชา พ20206 เปตอง 

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

ค าอธิบายรายวิชา 

 ความส าคัญและหลักการทางวิทยาศาสตร์การเคล่ือนไหวไปใช้ฝึกทักษะการบริหารร่างกาย การ
เคล่ือนไหวท่ีสร้างสรรค์ของการเล่นกีฬาเปตอง โดยเน้นการประยุกต์และพัฒนาการตามศักยภาพของแต่ละ
บุคคล หลักการรุก การป้องกัน และการให้ความร่วมมือในการเล่น และการแข่งขันกีฬาเปตอง  
 การวิเคราะห์และประยุกต์ ความคิดรวบยอดจากหลักการทางวิทยาศาสตร์การเคล่ือนไหวไปใช้ในการ
เล่นกีฬาเปตองอย่างปลอดภัย 
 เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจท่ีถูกต้อง เห็นคุณค่าของการวางแผนดูแลสุขภาพ มีเจตคติและค่านิยมท่ีดีต่อ
การเคารพสิทธิและปฏิบัติตามกฎ กติกา ของการเล่นกีฬาเปตอง  แสดงความมีน้ าใจนักกีฬา  มีจิตวิญญาณใน
การแข่งขัน ช่ืนชมในสุนทรียภาพ และน าไปใช้ในชีวิตประจ าวัน 
 
ผลการเรียนรู้ 

1. แสดงความสามารถในการเล่นกีฬาเปตอง และมีการเคล่ือนไหวท่ีสร้างสรรค์ 
2. สามารถวิเคราะห์ สรุป และประยุกต์ความคิดรวบยอดจากหลักการทางวิทยาศาสตร์การเคล่ือนไหว

ไปใช้ในการเล่นกีฬาเปตองได้ 
3. ยอมรับ เห็นคุณค่าของการออกก าลังกาย และเล่นกีฬาเป็นประจ าสม่ าเสมอกับการสร้างเสริม

สมรรถภาพทางกาย ให้มีวิถีชีวิตท่ีมีสุขภาพดี 
4. ประยุกต์หลักการรุก การป้องกันและการให้ความร่วมมือในการเล่นการแข่งขันกีฬาเปตอง 
5. แสดงความรู้เกี่ยวกับสิทธิ กฎ กติกา ความปลอดภัย และกลวิธีต่าง ๆ  ในระหว่างการเล่นและการ

แข่งขันกีฬาเปตอง กับผู้อื่น และน าไปใช้ในชีวิตประจ าวัน 
6. มีน้ าใจนักกีฬา มีจิตวิญญาณในการชม การแข่งขัน และสุนทรียภาพของกีฬาเปตอง  
7. พัฒนาสมรรถภาพทางกายเพื่อสุขภาพ และสมรรถภาพทางกลไก ตามความต้องการจนส าเร็จตาม

เป้าหมาย 
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รายวิชา พ20207 ฟุตบอล 

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

ค าอธิบายรายวิชา 

 ความส าคัญและหลักการทางวิทยาศาสตร์การเคล่ือนไหวไปใช้ฝึกทักษะการบริหารร่างกาย การ
เคล่ือนไหวท่ีสร้างสรรค์ของการเล่นกีฬาฟุตบอล  โดยเน้นการประยุกต์และพัฒนาการตามศักยภาพของแต่ละ
บุคคล หลักการรุก การป้องกัน และการให้ความร่วมมือในการเล่น และการแข่งขันกีฬาฟุตบอล  
 การวิเคราะห์และประยุกต์ ความคิดรวบยอดจากหลักการทางวิทยาศาสตร์การเคล่ือนไหวไปใช้ในการ
เล่นกีฬาฟุตบอลอย่างปลอดภัย 
 เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจท่ีถูกต้อง เห็นคุณค่าของการวางแผนดูแลสุขภาพ มีเจตคติและค่านิยมท่ีดีต่อ
การเคารพสิทธิและปฏิบัติตามกฎ กติกา ของการเล่นกีฬาฟุตบอล แสดงความมีน้ าใจนักกีฬา  มีจิตวิญญาณใน
การแข่งขัน ช่ืนชมในสุนทรียภาพ และน าไปใช้ในชีวิตประจ าวัน 
 
ผลการเรียนรู้ 

1. แสดงความสามารถในการเล่นกีฬาฟุตบอล และมีการเคล่ือนไหวท่ีสร้างสรรค์ 
2. สามารถวิเคราะห์ สรุป และประยุกต์ความคิดรวบยอดจากหลักการทางวิทยาศาสตร์การเคล่ือนไหว

ไปใช้ในการเล่นกีฬาฟุตบอลได้ 
3. ยอมรับ เห็นคุณค่าของการออกก าลังกาย และเล่นกีฬาเป็นประจ าสม่ าเสมอกับการสร้างเสริม

สมรรถภาพทางกาย ให้มีวิถีชีวิตท่ีมีสุขภาพดี 
4. ประยุกต์หลักการรุก การป้องกันและการให้ความร่วมมือในการเล่นการแข่งขันกีฬาฟุตบอล 
5. แสดงความรู้เกี่ยวกับสิทธิ กฎ กติกา ความปลอดภัย และกลวิธีต่าง ๆ  ในระหว่างการเล่นและการ

แข่งขันกีฬาฟุตบอลกับผู้อื่น และน าไปใช้ในชีวิตประจ าวัน 
6. มีน้ าใจนักกีฬา มีจิตวิญญาณในการชม การแข่งขัน และสุนทรียภาพของกีฬาฟุตบอล  
7. พัฒนาสมรรถภาพทางกายเพื่อสุขภาพ และสมรรถภาพทางกลไก ตามความต้องการจนส าเร็จตาม

เป้าหมาย 
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รายวิชา พ20208 รักบี้ฟุตบอล 

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

ค าอธิบายรายวิชา 

 ความส าคัญและหลักการทางวิทยาศาสตร์การเคล่ือนไหวไปใช้ฝึกทักษะการบริหารร่างกาย การ
เคล่ือนไหวท่ีสร้างสรรค์ของการเล่นกีฬารักบี้ฟุตบอล  โดยเน้นการประยุกต์และพัฒนาการตามศักยภาพของแต่
ละบุคคล หลักการรุก การป้องกัน และการให้ความร่วมมือในการเล่นและการแข่งขันกีฬารักบี้ฟุตบอล  
 การวิเคราะห์และประยุกต์ ความคิดรวบยอดจากหลักการทางวิทยาศาสตร์การเคล่ือนไหวไปใช้ในการ
เล่นกีฬารักบี้ฟุตบอลอย่างปลอดภัย 
 เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจท่ีถูกต้อง เห็นคุณค่าของการวางแผนดูแลสุขภาพ มีเจตคติและค่านิยมท่ีดีต่อ
การเคารพสิทธิและปฏิบัติตามกฎ กติกา ของการเล่นกีฬารักบี้ฟุตบอล  แสดงความมีน้ าใจนักกีฬา  มีจิต
วิญญาณในการแข่งขัน ช่ืนชมในสุนทรียภาพ และน าไปใช้ในชีวิตประจ าวัน 
 
ผลการเรียนรู้ 

1. แสดงความสามารถในการเล่นกีฬารักบี้ฟุตบอล และมีการเคล่ือนไหวท่ีสร้างสรรค์ 
2. สามารถวิเคราะห์ สรุป และประยุกต์ความคิดรวบยอดจากหลักการทางวิทยาศาสตร์การเคล่ือนไหว

ไปใช้ในการเล่นกีฬารักบี้ฟุตบอลได้ 
3. ยอมรับ เห็นคุณค่าของการออกก าลังกาย และเล่นกีฬาเป็นประจ าสม่ าเสมอกับการสร้างเสริม

สมรรถภาพทางกาย ให้มีวิถีชีวิตท่ีมีสุขภาพดี 
4. ประยุกต์หลักการรุก การป้องกันและการให้ความร่วมมือในการเล่นการแข่งขันกีฬารักบี้ฟุตบอล 
5. แสดงความรู้เกี่ยวกับสิทธิ กฎ กติกา ความปลอดภัย และกลวิธีต่าง ๆ  ในระหว่างการเล่นและการ

แข่งขันกีฬารักบี้ฟุตบอลกับผู้อื่น และน าไปใช้ในชีวิตประจ าวัน 
6. มีน้ าใจนักกีฬา มีจิตวิญญาณในการชม การแข่งขัน และสุนทรียภาพของกีฬารักบี้ฟุตบอล  
7. พัฒนาสมรรถภาพทางกายเพื่อสุขภาพ และสมรรถภาพทางกลไก ตามความต้องการจนส าเร็จตาม

เป้าหมาย 
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รายวิชา พ20209 ว่ายน ำ้ 

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

ค าอธิบายรายวิชา 

 ความส าคัญและหลักการทางวิทยาศาสตร์การเคล่ือนไหวไปใช้ฝึกทักษะการบริหารร่างกาย การ
เคล่ือนไหวท่ีสร้างสรรค์ของการเล่นกีฬาว่ายน้ า โดยเน้นการประยุกต์และพัฒนาการตามศักยภาพของแต่ละ

บุคคล  ให้ความร่วมมือในการเล่นและการแข่งขันกีฬาว่ายน ้ ำ    
 การวิเคราะห์และประยุกต์ ความคิดรวบยอดจากหลักการทางวิทยาศาสตร์การเคล่ือนไหวไปใช้ในการ
เล่นกีฬาว่ายน้ าอย่างปลอดภัย 
 เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจท่ีถูกต้อง  เห็นคุณค่าของการวางแผนดูแลสุขภาพ มีเจตคติ และค่านิยม ท่ีดี

ต่อการเคารพสิทธิและปฏิบัติตามกฎ กติกา ของการเล่นกีฬาว่ายน ้ ำ แสดงความมีน ้ ำใจนักกีฬา มีจิตวิญญาณใน
การแข่งขัน ช่ืนชมในสุนทรียภาพ และน าไปใช้ในชีวิตประจ าวัน 
 
ผลการเรียนรู้ 

1. แสดงความสามารถในการเล่นกีฬาประเภทบุคคล กีฬาประเภททีม มีการเคล่ือนไหวท่ีสร้างสรรค์ใน
การเข้าร่วมกิจกรรม 

2. สามารถวิเคราะห์และสรุป ประยุกต์ความคิดรวบยอดจากหลักการทางวิทยาศาสตร์การเคล่ือนไหว

ไปใช้ในการเล่นกีฬาว่ายน ้ ำได้ 

3. ยอมรับ เห็นคุณค่าของการออกก าลังกาย และเล่นกีฬาเป็นประจ าสม ่ำเสมอ รู้จักพักผ่อน เข้าร่วม
กิจกรรมท่ีเหมาะสม กับการสร้างเสริมสมรรถภาพทางกาย ให้มีวิถีชีวิตท่ีมีสุขภาพดี 

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

แข่งขันกีฬากับผู้อื่น และน าไปใช้ในชีวิตประจ าวัน 
6. แสดงความรับผิดชอบของตนเองในระหว่างการเข้าร่วมกิจกรรมการเล่นกีฬาเป็นทีม 
7. แสดงทักษะการให้ความร่วมมือในระหว่างเข้าร่วมกิจกรรมทางกาย และการเล่นกีฬาเป็นทีม 

8. แสดงความมีน ้ ำใจนักกีฬา จิตวิญญาณในการแข่งขัน และสุนทรียภาพของการกีฬาท้ังในการเล่น 
การดู และการแข่งขัน 

9.  พัฒนาสมรรถภาพทางกายเพื่อสุขภาพ และสมรรถภาพทางกลไก ตามความต้องการจนส าเร็จตาม
เป้าหมาย 
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รายวิชา พ20210 แฮนด์บอล 

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

ค าอธิบายรายวิชา 

 ความส าคัญและหลักการทางวิทยาศาสตร์การเคล่ือนไหวไปใช้ฝึกทักษะการบริหารร่างกาย การ
เคล่ือนไหวท่ีสร้างสรรค์ของการเล่นกีฬาแฮนด์บอล โดยเน้นการประยุกต์และพัฒนาการตามศักยภาพของแต่ละ
บุคคล หลักการรุก การป้องกัน และการให้ความร่วมมือในการเล่น และการแข่งขันกีฬาแฮนด์บอล  
 การวิเคราะห์และประยุกต์ ความคิดรวบยอดจากหลักการทางวิทยาศาสตร์การเคล่ือนไหวไปใช้ในการ
เล่นกีฬาแฮนด์บอลอย่างปลอดภัย 
 เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจท่ีถูกต้อง เห็นคุณค่าของการวางแผนดูแลสุขภาพ  มีเจตคติและค่านิยมท่ีดี
ต่อการเคารพสิทธิและปฏิบัติตามกฎ กติกา ของการเล่นกีฬาแฮนด์บอล  แสดงความมีน้ าใจนักกีฬา  มีจิต
วิญญาณในการแข่งขัน ช่ืนชมในสุนทรียภาพและน าไปใช้ในชีวิตประจ าวัน 
 
ผลการเรียนรู้ 

1. แสดงความสามารถในการเล่นกีฬาแฮนด์บอล และมีการเคล่ือนไหวท่ีสร้างสรรค์ 
2. สามารถวิเคราะห์ สรุป และประยุกต์ความคิดรวบยอดจากหลักการทางวิทยาศาสตร์การเคล่ือนไหว

ไปใช้ในการเล่นกีฬาแฮนด์บอลได้ 

3. ยอมรับ เห็นคุณค่าของการออกก าลังกาย และเล่นกีฬาเป็นประจ าสม ่ำเสมอกับการสร้างเสริม
สมรรถภาพทางกาย ให้มีวิถีชีวิตท่ีมีสุขภาพดี 

4. ประยุกต์หลักการรุก การป้องกันและการให้ความร่วมมือในการเล่นการแข่งขันกีฬาแฮนด์บอล 
5. แสดงความรู้เกี่ยวกับสิทธิ กฎ กติกา ความปลอดภัย และกลวิธีต่าง ๆ  ในระหว่างการเล่นและการ

แข่งขันกีฬาแฮนด์บอลกับผู้อื่น และน าไปใช้ในชีวิตประจ าวัน 
6. มีน้ าใจนักกีฬา มีจิตวิญญาณในการชม การแข่งขัน และสุนทรียภาพของกีฬาแฮนด์บอล  
7. พัฒนาสมรรถภาพทางกายเพื่อสุขภาพ และสมรรถภาพทางกลไก  ตามความต้องการจนส าเร็จตาม

เป้าหมาย 
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ช่ือรายวิชาและหน่วยกิต 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 

 
รายวิชาเพ่ิมเติมกลุ่ม 2 

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

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

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

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

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

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

ค าอธิบายรายวิชา 

ศึกษาเพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับประวัติความเป็นมาและประเภทของงานจิตรกรรม  หลักการ
จัดองค์ประกอบศิลป์ ทัศนธาตุกับการประยุกต์ใช้ในงานจิตรกรรม ฝึกปฏิบัติการจัดองค์ประกอบศิลปะ และการ
วาดเส้น การเขียนภาพสเกตช์ การเขียนภาพแสดงรายละเอียด การระบายสีน้ าในรูปแบบการเขียนภาพหุ่นนิ่ง 
การเขียนภาพทิวทัศน์ ด้วยเทคนิคต่าง ๆ  ใช้และดูแลรักษาวัสดุอุปกรณ์ในการเขียนภาพได้ ตามความเหมาะสม    

เห็นคุณค่างานจิตรกรรมกับชีวิตประจ าวันและสามารถถ่ายทอดส่ิงท่ีมองเห็นออกมาเป็นภาพตามความ
เป็นจริง  และหรือสามารถสร้างสรรค์งานเขียนภาพได้อย่างอิสระและเพลิดเพลิน 
 
ผลการเรียนรู้ 

1. อธิบายประวัติ ความหมาย คุณค่า ลักษณะรูปแบบงานจิตรกรรมและวิธีการเขียนภาพประเภทต่าง ๆ 
2. อธิบายหลักการใช้ การเก็บรักษาวัสดุอุปกรณ์ในการเขียนภาพ 
3. อธิบายวิธีการเขียนร่างภาพ เขียนภาพสเกตซ์ การวัดสัดส่วน และปฏิบัติการร่างภาพ เขียนภาพสเกตช์ 
4. อธิบายหลักการวาดเส้นและปฏิบัติงานวาดเส้น 
5. อธิบายหลักการและประยุกต์ใช้หลักการจัดองค์ประกอบศิลป์ ทัศนธาตุมาใช้ในการสร้างงาน จิตรกรรม

ให้เหมาะสม สวยงามและสามารถปฏิบัติได้ 
6. อธิบายความหมาย ขั้นตอนการเขียนภาพหุ่นนิ่ง 
7. ปฏิบัติงานเขียนภาพแสงเงาหุ่นนิ่ง วัตถุ ส่ิงของตามท่ีจัดให้ด้วยดินสอได้ 
8. ปฏิบัติงานเขียนภาพหุ่นนิ่ง ผลไม้ ดอกไม้และภาชนะอื่น 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 รูปแบบลักษณะงานประติมากรรมไทยและสากลต้ังแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน  
งานประติมากรรมกับการด ารงชีวิตฝึกปฏิบัติการปั้นในเรื่อง รูปแบบ ความงาม วัสดุ เครื่องมือ  การออกแบบ 
เทคนิคการปั้น การใช้เครื่องมือ คุณลักษณะของวัสดุท่ีใช้ ศึกษาและฝึกปฏิบัติการหล่อในเรื่อง รูปแบบ การท า
แม่พิมพ์ การหล่อรูปนูน และรูปลอยตัว  

เพื่อให้มีความเข้าใจ เห็นคุณค่า และสามารถออกแบบสร้างสรรค์งานปั้นและหล่อ ช่ืนชมและเห็นคุณค่า
งานประติมากรรมไทยและสากลกับการด ารงชีวิตของมนุษย์ 
 
ผลการเรียนรู้ 

1. อธิบายความหมายและประเภทของงานประติมากรรม 
2. อธิบาย เปรียบเทียบลักษณะงานประติมากรรมไทยและสากลต้ังแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน 
3. ช่ืนชมและเห็นคุณค่างานประติมากรรมไทยและสากลต้ังแต่อดีตจนถึงปัจจุบันกับวิถีการด ารงชีวิต ของ

มนุษย์ 
4. อธิบาย หลักการปั้นและรูปแบบของการปั้นลักษณะต่าง ๆ 
5. บอกช่ือ คุณลักษณะ วิธีการใช้และการดูแลรักษาวัสดุท่ีใช้ในการปั้น 
6. บอกช่ือ คุณสมบัติ วิธีการใช้และการดูแลรักษาอุปกรณ์ท่ีใช้ในการปั้น 
7. จ าแนกรูปแบบ วิธีการ และอธิบายความแตกต่างของการท าแม่พิมพ์แบบต่าง ๆ 
8. บอกช่ือ คุณลักษณะ วิธีท าและการใช้วัสดุท่ีใช้ท าแม่พิมพ์ 
9. สามารถป้ันภาพนูนต่ า นูนสูง การท าแม่พิมพ์และหล่อช้ินงานนั้นได้ 
10. สามารถป้ันภาพลอยตัว ท าแม่พิมพ์ และหล่อช้ินงานนั้นได้ 
11. ออกแบบสร้างสรรค์ผลงานประติมากรรมและหล่อผลงานได้ 
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รายวิชา ศ20203 ดนตรีไทย 

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

ค าอธิบายรายวิชา 

ศึกษาองค์ประกอบของดนตรีไทยในการสร้างสรรค์งานดนตรีตนเอง  พื้นฐานทางดนตรีไทยในการแต่ง
เพลงส้ัน ๆ จังหวะง่าย ๆ ใช้เทคนิคการร้องเพลง เล่นดนตรีไทยเด่ียวและรวมวงดนตรี  โดยเน้นเทคนิคการร้อง 
การเล่นการแสดงออกและคุณภาพเสียง  เหตุผลในการเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างงานดนตรีไทยของ
ตนเองและผู้อื่น แต่งเพลงส้ัน ๆ ด้วยจังหวะง่าย ๆ  ปฏิบัติการร้องเพลง เล่นดนตรีไทยเด่ียวและรวมวงโดยใช้
เทคนิคทางดนตรีที่สมบูรณ์  โดยน าเสนอหรือจัดการแสดงดนตรีไทยท่ีเหมาะสม สามารถบูรณาการกับสาระการ
เรียนรู้อื่นในกลุ่มศิลปะ  

โดยใช้กระบวนการเรียนรู้ด้วยตนเอง กระบวนการเรียนรู้แบบบูรณาการ และใช้กระบวนการสร้างเสริม
คุณลักษณะอันพึงประสงค์  เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับดนตรีไทยและสามารถบรรเลงดนตรีไทยท่ีถนัด
ได้อย่างถูกต้อง  มีความไพเราะเพลิดเพลินและสร้างสรรค์  ช่ืนชมและเห็นคุณค่าของความเป็นไทย 
 
ผลการเรียนรู้ 

1. อธิบายเหตุผลในการเลือกใช้องค์ประกอบดนตรีไทยในการสร้างสรรค์ งานดนตรีของตนเอง 

2. ใช้พื้นฐานทางดนตรีไทยในการแต่งเพลงส้ัน ๆ จังหวะง่าย ๆ 
3. แสดงออกทางด้านการร้องเพลง เล่นดนตรีไทยเด่ียวและรวมวงโดยใช้เทคนิคทางดนตรีที่สมบูรณ์ 
4. น าเสนอหรือจัดการแสดงดนตรีที่เหมาะสมโดยการบูรณาการกับสาระการเรียนรู้อื่นในกลุ่มศิลปะ 
5. เปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างงานดนตรีไทยของตนเองและผู้อื่น 
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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  โดยฝึกบรรเลงท้ังแบบเด่ียวและแบบ
กลุ่ม พร้อมท้ังรู้จักการดูแลรักษาเครื่องดนตรี 

โดยใช้กระบวนการเรียนรู้แบบการสืบค้นข้อมูล อภิปราย  คิดวิเคราะห์  กระบวนการเรียนรู้แบบบูรณา
การ และใช้กระบวนการสร้างเสริมคุณลักษณะอันพึงประสงค์ เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจและบรรเลงดนตรี
สากลท่ีถนัดได้อย่างถูกต้อง  มีความไพเราะเพลิดเพลิน และสร้างสรรค์ ช่ืนชมและเห็นคุณค่าของดนตรี 
 
ผลการเรียนรู้ 

1. อธิบายประวัติความเป็นมาของดนตรีตะวันตกและตะวันออก 

2. อธิบายหลักทฤษฎีดนตรีสากล โน้ตสากล บันไดเสียงและโครงสร้างของท านองเพลง 

3. ใช้องค์ประกอบทางดนตรีสากลในการสร้างสรรค์งานดนตรีสากลของตนเอง 

4. ฝึกปฏิบัติเครื่องดนตรีสากลตามความถนัดท้ังบรรเลงเด่ียวและกลุ่ม 

5. น าเสนอผลงานการแสดงดนตรีสากล 

6. ศึกษาประวัติและผลงานของคีตกวีของไทยและสากล 
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รายวิชา ศ20205 นาฏศิลป์นานาชาติ 

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

ค าอธิบายรายวิชา 

ศึกษาประวัติความเป็นมา รูปแบบ ประเภทและลักษณะของการแสดงนาฏศิลป์นานาชาติ และมีทักษะ
ในการสร้างส่ือประกอบการน าเสนอผลงานและการฝึกปฏิบัติน าเสนอผลงาน  โดยใช้ทักษะกระบวนการสืบค้น
ข้อมูลจากแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ  ด้วยความช่ืนชมและเห็นคุณค่าทางนาฏศิลป์ท่ีเป็นมรดกทางวัฒนธรรม ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น ภูมิปัญญาไทยและสากล 

เพื่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ  เกี่ยวกับนาฏศิลป์นานาชาติและเข้าใจในความสัมพันธ์ระหว่างนาฏศิลป์
กับวัฒนธรรมต่าง ๆ  และเห็นคุณค่าของนาฏศิลป์ท่ีเป็นมรดกทางวัฒนธรรม  ภูมิปัญญาท้องถิ่น   ภูมิปัญญา
ไทยและสากล 
 
ผลการเรียนรู้ 

1. มีความรู้ความเข้าใจ และสามารถอธิบายประวัติความเป็นมา รูปแบบ ประเภท ลักษณะของ    การ
แสดงออกของนาฏศิลป์นานาชาติได้ 

2. ใช้ทักษะกระบวนการสืบค้นข้อมูลจากแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ ได้ 

3. มีทักษะในการสร้างส่ือประกอบการน าเสนอผลงานได้อย่างเหมาะสมและน่าสนใจ 

4. น าเสนอผลงานการสืบค้นนาฏศิลป์นานาชาติตามท่ีก าหนดได้อย่างครอบคลุม 

5. ช่ืนชมและเห็นคุณค่านาฏศิลป์ท่ีเป็นมรดกทางวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิปัญญาไทยและ
สากล 
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รายวิชา ศ20206 ละครสร้างสรรค์ 

2 คาบ/สัปดาห์/ภาคเรียน  1.0 หนวยกิต 

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

ศึกษาความรู้พื้นฐานการละครสร้างสรรค์ การพัฒนาทักษะ  การสังเกต  การใช้ประสาทสัมผัสท้ัง 5 
การเคล่ือนไหวตามจินตนาการอย่างอิสระ  เพื่อส่ือความคิด การรับรู้จังหวะท่าทาง การใช้เสียง บทบาทสมมุติ 
การใช้ภาษา  การถ่ายทอดความรู้สึกเพื่อให้เกิดความสนุกสนานและบรรลุวัตถุประสงค์ มีความคิดสร้างสรรค์ใน
การประดิษฐ์อุปกรณ์จากวัสดุท่ีหาง่ายจากท้องถิ่นและภูมิปัญญาไทยเพื่อใช้ประกอบในการจัดการแสดง  และ
แสดงความคิดเห็นคุณภาพของผลงานการแสดงละครที่ชมสามารถถ่ายทอดความรู้สึก ความคิดอย่างอิสระโดยใช้
กระบวนการฝึกปฏิบัติทักษะการท างานเป็นกลุ่ม  การแสดงความคิดเห็น  กระบวนการคิดวิเคราะห์ และ
กระบวนการสร้างเสริมคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจในการเรียนรู้พื้นฐานในการแสดงละครสร้างสรรค์ สามารถแสดงออกทาง
นาฏศิลป์ได้อย่างสร้างสรรค์และสามารถถ่ายทอดความรู้สึกตามความคิดอย่างอิสระ ช่ืนชมพร้อมท้ังสามารถ
น ามาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 
 
ผลการเรียนรู้ 

1. มีความรู้ความเข้าใจและสามารถอธิบายความหมายของละครสร้างสรรค์ได้ 
2. ใช้ประสาทสัมผัสท้ัง 5  เคล่ือนไหวร่างกายตามจินตนาการอย่างอิสระ  
3. สามารถน าวัสดุท้องถิ่นมาประดิษฐ์เป็นอุปกรณ์ประกอบการแสดงได้  
4. แสดงบทบาทสมมุติ และใช้ภาษาเพื่อส่ือความคิดให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ได้  
5. ช่ืนชมและเห็นคุณค่าละครสร้างสรรค์ 
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ชื่อรายวิชาและหน่วยกิต 

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
รายวิชาเพิ่มเติมกลุ่ม 2  

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

2. ง20203 การเล้ียงสัตว์        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 การตัดเย็บเส้ือผ้า       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 งานช่างพื้นฐาน    2 คาบ/สัปดาห์/ภาคเรียน  1.0 หน่วยกิต 
TEC20211 Fundamental Mechanics 

11. ง20212 ระบบหุ่นยนต์พื้นฐาน     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 ออกแบบเว็บไซต์เบ้ืองต้น     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 



 
 

หลักสูตรโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร (โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค) พุทธศักราช2554                                   
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น  

295 

 

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

ค าอธิบายรายวิชา 

ศึกษาทฤษฎีไฟฟ้าและคุณสมบัติพื้นฐานของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น การใช้มัลติมิเตอร์  การใช้
งานและบ ารุงรักษาอุปกรณ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์พื้นฐาน  การค านวณค่าใช้จ่ายในการติดต้ังอุปกรณ์ไฟฟ้า
ภายในบ้านท่ีเหมาะสม 

ปฏิบัติการทางอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ และวงจรไฟฟ้าเบื้องต้น การใช้มัลติมิเตอร์  การต่อชุดวงจร
อิเล็กทรอนิกส์ส าเร็จรูปด้วยวิธีการบัดกรี การค านวณค่าใช้จ่ายในการติดต้ังอุปกรณ์ไฟฟ้าภายในบ้าน 

เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และวงจรไฟฟ้าเบื้องต้น สามารถใช้งาน
อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ได้อย่างถูกต้องและปลอดภัย ค านวณค่าใช้จ่ายในการติดต้ังอุปกรณ์ไฟฟ้าภายในบ้าน 
 
ผลการเรียนรู้  

1. อธิบายทฤษฎีไฟฟ้าเบ้ืองต้นได้ 
2. อธิบายคุณสมบัติพื้นฐานของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เบ้ืองต้นได้ 
3. อธิบายวิธีใช้และวัดค่าด้วยมัลติมิเตอร์ได้ถูกต้องและปลอดภัย 
4. สามารถต่อวงจรไฟฟ้าเบ้ืองต้นได้ถูกต้องและปลอดภัย 
5. สามารถต่อชุดวงจรอิเล็กทรอนิกส์ส าเร็จรูปด้วยวิธีการบัดกรีได้ถูกต้องและปลอดภัย 
6. สามารถค านวณค่าใช้จ่ายในการติดต้ังอุปกรณ์ไฟฟ้าภายในบ้านได้อย่างเหมาะสม 
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รายวิชา ง20202 การปลูกพืช 

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

ค าอธิบายรายวิชา 

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

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

ได้ 
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รายวิชา ง20203 การเลี้ยงสัตว์ 

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

ค าอธิบายรายวิชา 

 ศึกษาความหมาย ความส าคัญของการเล้ียงสัตว์ ประเภทและพันธุ์สัตว์ โรงเรือน เครื่องมือและวัสดุ
อุปกรณ์ในการเล้ียง สัตว์ การสุขาภิบาลสัตว์ การแปรรูปผลิต และการจัดจ าหน่าย 
 ปฏิบัติการเล้ียงสัตว์ตามความสนใจ สามารถแปรรูปผลผลิต และจัดจ าหน่าย จดบันทึกการปฏิบัติงาน 
คิดค านวณค่าใช้จ่ายในการเล้ียงสัตว์ จัดท าบัญชีรายรับ – รายจ่าย และประเมินผลรายงานผล 
 เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจเห็นความส าคัญของการเล้ียงสัตว์ ประเภทของการเล้ียงสัตว์ ปัจจัยท่ีส าคัญ
ในการเจริญเติบโตการเล้ียงสัตว์ สามารถเล้ียงสัตว์และแปรรูปผลผลิตให้ประสบผลส าเร็จอย่างน้อย 1 ชนิด และ
ประเมินผลค่าใช้จ่ายได้ 
  
ผลการเรียนรู้ 

1. มีความรู้ความเข้าใจเห็นความส าคัญของการเล้ียงสัตว์ ชนิดและประเภทของสัตว์ 
2. เตรียมโรงเรือนและเลือกวัสดุอุปกรณ์ในการเล้ียงสัตว์ได้อย่างเหมาะสมกับชนิดและประเภทของสัตว์ 
3. เลือกและวางแผนการเล้ียงสัตว์ได้อย่างเหมาะสมกับสภาพแวดล้อม 
4. มีทักษะในการสุขาภิบาลสัตว์และการแปรรูปผลผลิตจากสัตว์ 
5. สามารถปฏิบัติการเล้ียงสัตว์ได้ประสบความส 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 ท่ีได้มาจากปาล์มน้ ามัน
สบู่ด า ออกแบบอุปกรณ์การผลิตน้ ามันไบโอดีเซลเพื่อใช้ในการผลิตไบโอดีเซล จากน้ ามันพืชใช้แล้ว ผลิต
น้ ามันไบโอดีเซลจากน้ ามันพืชใช้แล้ว เพื่อให้ผู้เรียนได้ทักษะกระบวนการแก้ปัญหาในการท างานเรียนรู้อย่างเป็น
ระบบ มีจิตส านึกในการใช้ทรัพยากรให้คุ้มค่า ผลิตงานอย่างสร้างสรรค์ โดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง ซึ่งมีประโยชน์ต่อส่ิงแวดล้อมและมีการจัดการ เทคโนโลยีด้วยการลดการใช้ทรัพยากรหรือเลือกใช้
เทคโนโลยีท่ีไม่มีผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม 
 
ผลการเรียนรู้ 

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

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

ค าอธิบายรายวิชา 

ศึกษาวิเคราะห์ข้ันตอนการท างานตามกระบวนการท างานท่ีวางแผนไว้ การเลือกซื้ออาหารสด อาหารแห้ง 
การเตรียมวัสดุ อุปกรณ์ในการประกอบอาหาร การประกอบอาหารไทย การแปรรูปอาหารท้องถิ่น การจัด
ตกแต่งและบริการอาหารที่ถูกต้องตามหลักโภชนาการและสุขาภิบาลอาหาร โดยใช้ทักษะกระบวนการกลุ่มในการ
ท างานร่วมกันด้วยความเสียสละ  สามารถตัดสินใจแก้ปัญหาการท างานอย่างมีเหตุผล พร้อมท้ังแสวงหาความรู้  
เพื่อน ามาประเมินผลงานและปรับปรุงและน ามาเป็นแนวทางในการเลือกอาชีพและสามารถสร้างอาชีพที่สุจริต 

ปฏิบัติการท าอาหารไทยชนิดต่างๆ ตามล าดับขั้นตอน แปรรูปอาหารท่ีมีในท้องถิ่น รายงานความรู้
เกี่ยวกับโภชนาการและสุขาภิบาลอาหาร การเลือกซื้ออาหารสดและอาหารแห้ง 

เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจ กระบวนการท างาน สามารถวิเคราะห์ขั้นตอนการท างานตามกระบวนการ
ท างาน ท างานกลุ่มด้วยความเสียสละ ตัดสินใจแก้ปัญหาในการท างานอย่างมีเหตุผล มีคุณธรรม จริยธรรม 
ค่านิยมท่ีเหมาะสม และมีจิตส านึกในการใช้พลังงาน ทรัพยากรและส่ิงแวดล้อม 
 
ผลการเรียนรู้ 

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

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

ค าอธิบายรายวิชา 

ศึกษาความเป็นมาของขนมไทยและฝึกปฏิบัติการท าขนมไทย ชนิดและประเภทของขนมไทยการใช้
เครื่องมือและวัสดุอุปกรณ์ การดูแลรักษาอุปกรณ์ ให้เกิดประโยชน์อย่างคุ้มค่า วิธีการท าขนมไทยชนิดต่างๆ
ความปลอดภัยในระหว่างการปฏิบัติงาน ความประณีต ความสะอาดและการวัดผลตามสภาพจริงท่ีหลากหลาย
ครอบคลุมท้ังด้านความรู้ ทักษะ และคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ 
 ปฏิบัติการท าขนมไทยชนิดต่างๆ ตามล าดับขั้นตอน รายงานความรู้เกี่ยวกับความหมาย ความส าคัญ 
ชนิด ประเภท และเครื่องมือเครื่องใช้ในการท าขนมไทย 
 เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจ 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 การออกแบบและการสร้างแบบ
เส้ือผ้า เทคนิคการตัดเย็บ/การตกแต่งเส้ือผ้า และการจัดจ าหน่าย  

ปฏิบัติงานเบ้ืองต้นเกี่ยวกับการใช้จักรและการบ ารุงรักษา ปฏิบัติการเลือกผ้า ออกแบบ สร้างแบบ และ
ตัดเย็บเส้ือผ้า/ตกแต่งเส้ือผ้า ค านวณค่าใช้จ่าย ก าหนดราคาค่าบริการ การจัดจ าหน่าย จดบันทึกการปฏิบัติงาน 
ท าบัญชีรายรับ – รายจ่าย และประเมินผล 
 เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจในวิธีการใช้จักรและการบ ารุงรักษา การเลือกผ้า การค านวณผ้า การ
ออกแบบ การสร้างแบบ เทคนิคการตัดเย็บและการตกแต่งเส้ือผ้า มีทักษะในการตัดเย็บเส้ือผ้า และสามารถ
น าไปเป็นแนวทางในการประกอบอาชีพที่สุจริต มีคุณธรรมจริยธรรม และเจตคติท่ีมีต่องานอาชีพ 
 
ผลการเรียนรู้ 

1. มีทักษะการใช้และการจัดเก็บวัสดุอุปกรณ์ ท่ีใช้ในการตัดเย็บได้ด้วยจักร 
2. มีความรู้ ความเข้าใจความหมายความส าคัญของชนิดของผ้า  
3. มีทักษะการออกแบบและการสร้างแบบเส้ือผ้า  
4. มีทักษะการตัดเย็บและการตกแต่งเส้ือผ้าได้ถูกต้อง ตามข้ันตอนการผลิต 
5. มีเจตคติท่ีดีต่อการตัดเย็บเส้ือผ้า   
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รายวิชา ง20208 งานประดิษฐ์ 

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

ค าอธิบายรายวิชา 

ศึกษาลักษณะ ของงานอาชีพประเภทต่าง ๆ  การออกแบบช้ินงาน  การเตรียม วัสดุ วิธีการผลิต   การ
ใช้การเก็บรักษา 

ปฏิบัติการ เลือกแบบ ออกแบบ สร้างแบบ  ปฏิบัติช้ินงานจากวัสดุท่ีจ าหน่ายในท้องตลาด วัสดุเหลือใช้  
หรือวัสดุท่ีมีในท้องถิ่น ค านวณค่าใช้จ่าย ก าหนดราคาและค่าบริการ จัดจ าหน่าย  จดบันทึกการปฏิบัติงาน  ท า
บัญชีรายรับ – รายจ่าย และประเมินผล 

เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจ ในการประดิษฐ์ช้ินงาน มีทักษะเกี่ยวกับ การออกแบบ ดูแลการจัดเก็บ
เครื่องมือ เครื่องใช้ และสามารถน าไปเป็นแนวทางในการประกอบอาชีพท่ีสุจริต มีคุณธรรมจริยธรรม และเจต
คติท่ีมีต่องานอาชีพ 
 
ผลการเรียนรู้ 

1. เข้าใจ ความหมาย ความส าคัญของงานอาชีพและการประกอบอาชีพประเภทต่างๆ    
2. วิเคราะห์วางแผน ออกแบบ ช้ินงานได้อย่างเหมาะสม 
3. มีทักษะในการเลือกซื้อ ใช้วัสดุ – อุปกรณ์ ตลอดจนการเก็บบ ารุงรักษา 
4. ปฏิบัติการประดิษฐ์ช้ินงาน 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 ประโยชน์ของธุรกิจท่ัวไป การตลาด การค้าปลีก และการค้าส่ง การ
รักษาและคุ้มครองสิทธิประโยชน์ของผู้บริโภค การใช้เครื่องใช้ส านักงาน  

ปฏิบัติการเลือก ใช้ และบ ารุงรักษาเครื่องใช้ส านักงาน ได้แก่ เครื่องถ่ายเอกสาร เครื่องอัดส าเนาระบบ
ดิจิตอล  

เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจ ความหมาย ความส าคัญ และประโยชน์ของธุรกิจท่ัวไป การตลาดการค้า
ปลีก การค้าส่ง การรักษาและคุ้มครองสิทธิประโยชน์ของผู้บริโภค และเลือกใช้ บ ารุงรักษาเครื่องใช้ส านักงานได้
อย่างคุ้มค่า และประหยัด  
 
ผลการเรียนรู้ 

1. อธิบายความหมาย ความส าคัญ และประโยชน์ของธุรกิจท่ัวไป 
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  การบันทึกรายการธุรกิจในสมุดรายวันท่ัวไป และสมุด
บัญชีแยกประเภท การท าบัญชีครบวงจรเบื้องต้น 
 ปฏิบัติการวิเคราะห์รายการธุรกิจ  บันทึกรายการธุรกิจในสมุดรายวันท่ัวไป บัญชีแยกประเภท จัดท างบ
ทดลอง ฝึกกิจนิสัยในการท าบัญชี 
 เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการบัญชีคู่ของกิจการบริการ และสามารถท าบัญชีกิจการ
บริการได้ 
 
ผลการเรียนรู้ 

1. มีความรู้ ความเข้าใจหลักการบัญชีคู่ของกิจการประเภทบริการ 
2. มีความรู้ ความเข้าใจเรื่อง การบันทึกรายการธุรกิจในสมุดรายวันท่ัวไป  
3. มีความรู้ ความเข้าใจเรื่องการจัดท าสมุดบัญชีแยกประเภท  
4. มีความรู้ ความเข้าใจเรื่องการจัดท างบทดลอง และการท าบัญชีครบวงจรเบื้องต้น 
5. สามารถวิเคราะห์รายการธุรกิจ  
6. สามารถบันทึกรายการค้าในสมุดรายวันท่ัวไป บัญชีแยกประเภท จัดท างบทดลองได้ตามหลักการบัญชีคู่

ได้อย่างถูกต้อง 
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รายวิชา ง20211 งานช่างพื้นฐาน 

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

ค าอธิบายรายวิชา 

ศึกษาวิเคราะห์ อธิบายประเภทของงานช่างพื้นฐาน  การใช้การบ ารุงรักษาเครื่องมือและอุปกรณ์ 
กระบวนการในการปฏิบัติงาน  ความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน 

ฝึกทักษะปฏิบัติงานช่างพื้นฐานตามแบบท่ีก าหนด ถูกต้องครบตามกระบวนการท างาน 
เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับงานช่างพื้นฐาน การใช้ การบ ารุงรักษาเครื่องมือ-อุปกรณ์ สามารถ

ปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องและปลอดภัย 
 
ผลการเรียนรู้ 

1. บอกประเภทของงานช่างพื้นฐานได้ 
2. อธิบายวิธีการใช้และการบ ารุงรักษาเครื่องมือและอุปกรณ์ 
3. อธิบายข้ันตอนการปฏิบัติงานได้ 
4. ปฏิบัติช้ินงานได้ตามท่ีก าหนด 
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รายวิชา ง20212 ระบบหุ่นยนต์พ้ืนฐาน 

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

ค าอธิบายรายวิชา 

ศึกษาและแนะน าเครื่องมือทางฮาร์ดแวร์และการใช้โปรแกรมไมโครคอนโทรเลอร์  มีความรู้เบื้องต้น
เกี่ ยวกับระบบตัวเลขและการจัดการข้อมูลตลอดจนการใช้งานขาพอร์ตอินพุตและเอาต์พุตของ
ไมโครคอนโทรเลอร์ มีทักษะการใช้ไมโครคอนโทรเลอร์ขับสัญญาณเสียงขับ LCD ขับมอเตอร์แบบต่าง ๆ  

ปฏิบัติการพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ เพื่อควบคุมการขับเคล่ือน Robot เดินตามแสงและควบคุม
การตรวจจับการชนวัตถุ ตลอดจนเดินตามเส้นไปเก็บวัตถุตามจุดต่าง ๆ ในช่องท่ีก าหนด 
 เพื่อพัฒนาทักษะในการพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ และควบคุมการขับเคล่ือนหุ่นยนต์ เดินตามแสง 
และควบคุมการตรวจจับการชนวัตถุ ตลอดจน เดินตามเส้นไปเก็บวัตถุตามจุดต่าง ๆ ในช่องท่ีก าหนด โดยไม่ให้
โดนวัตถุอื่น ๆ ท่ีไม่อนุญาตให้เก็บ แล้วกลับมาจุดเริ่มต้นได้ 
 
ผลการเรียนรู้ 

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

การชนวัตถุ 
10. มีทักษะการพัฒนาโปรแกรมภาษา Basic เพื่อควบคุมการขับเคล่ือนหุ่นยนต์เดินตามแสง และควบคุม

การตรวจจับการชนวัตถุ 
11. มีทักษะการพัฒนาโปรแกรมภาษา Basic เพื่อควบคุมการขับเคล่ือนหุ่นยนต์ เดินตามเส้นเก็บวัตถุตามท่ี

ก าหนดแล้วกลับมาจุดเริ่มต้น 
12. มีทักษะการพัฒนาโปรแกรมภาษา Basic เพื่อควบคุมการขับเคล่ือนหุ่นยนต์ เดินตามเส้นไปเก็บวัตถุ

ตามจุดต่าง ๆ ในช่องท่ีก าหนด โดยไม่ให้โดนวัตถุอื่น ๆ ท่ีไม่อนุญาตให้เก็บแล้วกลับมาจุดเริ่มต้น 
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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) กรณีเฉล่ีย (Average Case Analysis) และกรณีเฉล่ีย (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) 
 เพื่อให้มีความรู้  ความเข้าใจ ทักษะในการพัฒนาโปรแกรมภาษาคอมพิวเตอร์ ท่ีมีหลักการและ
กระบวนการคิดอย่างมีระบบ และรู้จักการวัดประสิทธิภาพของอัลกอริทึม ท่ีใช้ท างานในระบบคอมพิวเตอร์ 
รวมท้ังสามารถน าความรู้ทางด้านการวัดประสิทธิภาพของอัลกอริทึมไปประยุกต์ใช้ได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม 
และมีประสิทธิภาพ 
ผลการเรียนรู้ 

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

(Recursive Call) ได้ 
5. เปรียบเทียบแนวทางการวิเคราะห์อัลกอริทึมกรณีเลวสุด (Worse Case Analysis) กรณีเฉล่ีย 

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

ค าอธิบายรายวิชา 

ศึกษาและปฏิบัติการใช้งานและการท างานของโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบงาน 3 มิติ การ
ติดต้ังและการปรับแต่งส่วนประกอบของโปรแกรมรู้จักและสามารถใช้งานค าส่ังต่าง ๆ ของการออกแบบงาน 3 
มิติ  การสร้างผลงานเพื่อการน าเสนอ การสร้างงานเขียนแบบ 2 มิติ จากงาน 3 มิติ การสร้างงานรวมภาพ 3 มิติ 
หลายช้ินส่วน   

ปฏิบัติการใช้งาน และการท างานของโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อสร้างต้นแบบ การติดต้ังและปรับแต่ง
แก้ไขงานออกแบบ 3 มิติ  

เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจ การใช้งานและการท างานของโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อการออกเเบบ งาน 
2 มิติ การติดต้ังและการปรับแต่งส่วนประกอบของโปรแกรมรู้จักและสามารถใช้งาน ค าส่ังต่าง ๆ ของการ
ออกแบบงาน 2 มิติ การสร้างผลงานเพื่อการน าเสนอ การสร้างงานเขียนแบบ 2 มิติ  
 
ผลการเรียนรู้ 

1. อธิบายประวัติความเป็นมาของการใช้คอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบเเละสร้างต้นแบบจากอดีตถึง
ปัจจุบัน  

2. อธิบายถึงประโยชน์บทบาทและความส าคัญของการใช้คอมพิวเตอร์เพื่อการออกเเบบและสร้างต้นแบบ  
3. รู้จักค าส่ังต่าง ของโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบ 3 มิติ  
4. รู้จักการท างานบน Workplane เเละสามารถปรับแต่งส่วนประกอบของโปรแกรมเพื่อสร้างต้นแบบ    
5. ให้สามารถใช้งานได้เหมาะสมและตรงตามความต้องการ  
6. สามารถใช้ค าส่ังประกอบการใช้งาน View, Zoom, Select  
7. สามารถใช้ค าส่ังการเขียนภาพสามามิติ โดยใช้ค าส่ัง New. Skectch, Cut  
8. สามารถใช้ค าส่ังสร้างผลงานพื้นฐาน Extude prorile And Roundlng, Revole profile  
9. สามารถใช้ค าส่ังสร้างผลงานพื้นฐาน 3D Text , Rendering  
10. สามารถใช้ค าส่ังสร้างผลงานพื้นฐาน Assembly, lnsert Hole, Set component color  
11. สามารถสร้างผลงานโดยใช้ค าส่ังพิเศษ Deform, Face Feature, Left Rough prof1le, Sweep 

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

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

ค าอธิบายรายวิชา 

ศึกษาความหมาย บทบาทความส าคัญของงานกราฟิก ความหมายสตอรี่บอร์ด การเขียนสตอรี่บอรการ
ใช้โปรแกรมส าหรับงานกราฟิกและการน าเสนอ แถบเครื่องมือ ออปช่ัน พาเล็ตต่าง ๆ  

ปฏิบัติการเขียนสตอรี่บอร์ด การ ใช้แถบเครื่องมือ ออปช่ัน พาเล็ตต่าง ๆ  โปรแกรมส าหรับงานกราฟิก
และการน าเสนอ 

เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับงานกราฟิก การใช้โปรแกรมส าหรับงานกราฟิกและการน าเสนอ  
สามารถสร้างงานกราฟิกและการน าเสนองานตามจินตนาการ เผยแพร่ผลงาน อย่างมีคุณธรรมและจริยธรรม 
 
ผลการเรียนรู้ 

1. บอกความหมาย และบทบาทความส าคัญของงานกราฟฟิกและการน าเสนอได้ 
2. เขียนสตอรี่บอร์ดได้ 
3. บอกช่ือ หน้าท่ี แถบเครื่องมือ ออปช่ัน พาเล็ต ต่างๆ ของโปรแกรมส าหรับงานกราฟิกและการน าเสนอ

ได้ 
4. ใช้แถบเครื่องมือ ออปช่ัน 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 

ศึกษาหลักการพัฒนาเว็บไซต์เบ้ืองต้น หลักการท างานของเว็บบราวเซอร์ (Web Browser) การขอพื้นท่ี
จัดท าเว็บไซต์ การน าข้อมูลขึ้นสู่เว็บไซต์  
 ปฏิบัติการออกแบบเว็บไซต์ด้วยภาษา HTML หรือภาษา PHP 
 เพื่อให้เข้าใจหลักการพัฒนาเว็บไซต์เบ้ืองต้น และมีทักษะการเขียนโปรแกรมบนเว็บ 
 
ผลการเรียนรู้  

1. มีความรู้  ความเข้าใจเรื่องหลักการเขียนโปรแกรมบนเว็บ 
2. สามารถอธิบายกลไกการท างานของ Web Browser ได้ 
3. สามารถอธิบายโครงสร้างโปรแกรมท่ีพัฒนาด้วยภาษา HTML ได้ 
4. สามารถอธิบายโครงสร้างโปรแกรมโดยใช้ภาษา PHP ได้ 
5. สามารถขอพื้นท่ีจัดท าเว็บไซต์ และน าข้อมูลขึ้นสู่เว็บไซต์ได้ 
6. เพื่อให้มีความรู้  ความเข้าใจ  และทักษะการเขียนโปรแกรมบนเว็บ 
7. มีคุณธรรม จริยธรรม ในพัฒนาเว็บไซต์ 
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รายวิชา ง20217 ระบบปฏิบัติการลินุกซ์ 

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

ค าอธิบายรายวิชา 

ศึกษาประวัติระบบปฏิบัติการลินุกซ์ การใช้ระบบปฏิบัติการ Linux ผ่านทาง Live CD ROM ติดต้ัง
ระบบปฏิบัติการ Linux ค าส่ังระบบปฏิบัติการลินุกซ์ การติดต้ังโปรแกรมเพิ่มเติม การใช้โปรแกรม Open 
Office 

ปฏิบัติการใช้งานระบบปฏิบัติการ Linux Live CD ติดต้ังระบบปฏิบัติการลินุกซ์ ฝึกใช้ค าส่ังลินุกซ์
เบ้ืองต้น การติดต้ังโปรแกรมท่ีต้องการเพิ่มเติม การใช้งานโปรแกรม Open Office 

เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจระบบปฏิบัติการลินุกซ์ สามารถติดต้ังระบบปฏิบัติการลินุกซ์ มีทักษะการ
ใช้ค าส่ังลินุกซ์เบ้ืองต้น สามารถติดต้ังเพิ่มโปรแกรมในระบบ มีทักษะการใช้โปรแกรมส านักงาน Open office 
 
ผลการเรียนรู้  

1. มีความรู้ความเข้าใจระบบปฏิบัติการลินุกซ์ 
2. สามารถใช้งานระบบปฏิบัติการลินุกซ์ Live CD ได้ 
3. สามารถติดต้ังระบบปฏิบัติการลินุกซ์ได้ 
4. ใช้ค าส่ังลินุกซ์เบ้ืองต้นได้ 
5. เพิ่มโปรแกรมท่ีต้องการในระบบลินุกซ์ได้ 
6. ใช้โปรแกรม Open Office ได้ 
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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 ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร 1  1 คาบ/สัปดาห์/ภาคเรียน  0.5 หน่วยกิต 
ENG20205 English for Communication 1 

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

4. อ20207 การพูดในท่ีประชุมชน      1 คาบ/สัปดาห์/ภาคเรียน  0.5 หน่วยกิต 

ENG20207 Public Speaking 
5. อ20208 ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเท่ียว    1 คาบ/สัปดาห์/ภาคเรียน  0.5 หน่วยกิต 

ENG20208 English for Tourism 
6. อ20209 ภาษาอังกฤษเพื่อวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเบื้องต้น  

       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 
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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 ส่ือสารตามมารยาททางสังคม และภาษาในการส่ือสาร  โดยใช้เทคโนโลยี
ในการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล ในกานเรียน การปฏิบัติงาน การสมัครงาน ขอและให้ข้อมูล ความ
ช่วยเหลือและบริการผู้อื่น ถ่ายโอนข้อมูลท่ีได้ฟัง ออกเสียงค า วลี ส านวน ประโยคค าส่ัง ขอร้อง ค าแนะน า 
ค าอธิบาย ข้อความท่ีซับซ้อน ข้อมูล บทอ่าน เรื่องราวส้ัน ๆ  ท้ังท่ีเป็นความเรียงและไม่ใช่ความเรียง จากส่ือ
ส่ิงพิมพ์ และส่ืออิเลคทรอนิคส์ แล้วถ่ายโอนเป็นข้อความของตนเองในรูปแบบต่าง ๆ  สรุป แสดงความคิดเห็น 
ความต้องการ ความรู้สึกเกี่ยวกับประสบการณ์ของตนเอง บทกวี บทเพลง บทละครส้ัน  ๆ เปรียบเทียบข้อมูล 
ข่าวสาร เหตุการณ์ส าคัญต่าง ๆ ในชีวิตประจ าวัน ท้องถิ่นและสังคมถูกต้อง  เจรจาต่อรอง  น าเสนอเรื่องราว 
รายงานเกี่ยวกับประสบการณ์ เหตุการณ์ท่ัวไป  ใช้ภาษาอังกฤษส่ือสารในรูปแบบต่าง ๆ ให้ถูกกาลเทศะ ต้ัง
ค าถาม สนทนาโต้ตอบ แสดงความคิดเห็นเพื่อให้ ฟัง-พูด ได้คล่องแคล่ว แม่นย า เหมาะกับสถานการณ์ต่างๆ 
โดยใช้กระบวนการฟัง กระบวนการกลุ่ม และการฝึกปฏิบัติ    

 
ผลการเรียนรู้ 

1. ใช้ส านวนในการสมัครงานขอและให้ข้อมูล ความช่วยเหลือและบริการผู้อื่น 

2. ถ่ายโอนข้อมูลท่ีได้ฟังอ่านข้อมูล บทอ่าน เรื่องราวส้ัน ๆ  ท้ังท่ีเป็นความเรียงและไม่ใช่ความเรียง  จาก
ส่ือส่ิงพิมพ์และส่ืออิเลคทรอนิคส์   

3. พูดออกความคิดเห็นและแสดงรู้สึกวามคิดเห็นเกี่ยวกับประสบการณ์ของตนเอง บทกวี บทเพลง บท
ละครส้ันๆ 

4. ฟังและพูดเปรียบเทียบข้อมูล ข่าวสาร เหตุการณ์ส าคัญต่าง ๆ ในชีวิตประจ าวัน  ท้องถิ่นและสังคม  
5. เจรจาต่อรอง น าเสนอเรื่องราว รายงานเกี่ยวกับประสบการณ์ เหตุการณ์ท่ัวไป   
6. ใช้ภาษาอังกฤษส่ือสารในรูปแบบต่าง ๆ ให้ถูกกาลเทศะ 

7. ต้ังค าถาม สนทนาโต้ตอบ แสดงความคิดเห็นได้คล่องแคล่ว แม่นย า เหมาะกับสถานการณ์ต่าง ๆ ได้ 
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รายวิชา อ20205 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 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 การใช้ภาษาและท่าทางส่ือสารได้อย่างถูกต้องตาม
มารยาทสังคมเหมาะสมกับกาลเทศะ ศึกษาความเหมือนและความแตกต่างระหว่างภาษาอังกฤษ และภาษาไทย 
การใช้ ค า การอ่าน สัญลักษณ์ แผนท่ี  ถ่ายโอนข้อมูลจากเรื่องท่ีอ่านและฟัง  เข้าใจเกี่ยวกับวันส าคัญและ
ประเพณีของเจ้าของภาษา สามารถพัฒนาทักษะการอ่านเพื่อความเข้าใจ (Comprehension Reading) และหา
แหล่งความรู้เสริมจากส่ือต่าง ๆ  เพื่อพัฒนาทักษะทางด้านการอ่านให้สูงยิ่งขึ้น นอกจากนี้สามารถพัฒนาทักษะ
การอ่าน เพื่ อความ เข้า ใจ  ฝึก ตีความ  วิ เคราะห์  วิ จาร ณ์ ส่ิง ท่ีซ่ อนอยู่ ในบทความนั้ น  ๆ   
และเช่ือมโยงส่ิงท่ีได้เรียนรู้กับรายวิชาอื่น ๆ  เพื่อน าไปสู่แนวคิดใหม่ๆ เพื่อพัฒนาความคิดเชิงสร้างสรรค์ ทักษะ
ทางวิชาการ และกระบวนการเรียนรู้ต่าง ๆ  ตลอดจนพัฒนาทักษะการพูดให้คล่องแคล่วมากขึ้น มีการน าเสนอ
บทความท่ีอยู่นอกต าราเรียน หรือส่ิงท่ีตนเองสนใจท้ังในและนอกห้องเรียน  
 

ผลการเรียนรู้ 

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

และขอให้พูดซ้ า เลือกใช้ศัพท์ ส านวน เลือกใช้ภาษาท่าทางท่ีเหมาะสมกับบุคคลและกาลเทศะ 
4. บอกใจความส าคัญ และรายละเอียดของเรื่องท่ีฟังและอ่าน จากส่ือประเภทต่าง ๆ   โดยใช้กลยุทธ์ใน

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

Purposes) 
6. สรุปและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับส่ิง ท่ีฟังและอ่านได้ 
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รายวิชา อ20206 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 2 

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

ค าอธิบายรายวิชา 

ศึกษาและฝึกปฏิบัติการพูดทักทาย ขอโทษ ขอบคุณ ออกเสียงได้ถูกต้อง  ขอหรือให้ความช่วยเหลือ 
ถามหรือตอบ แนะน าแสดงความคิดเห็นในการเล่าเรื่องหรือเหตุการณ์ในชีวิตประจ าวันหรือประสบการณ์ของตน 
ใช้ภาษาเพื่อส่ือสารในชีวิตประจ าวัน และแสดงความคิดเห็น  เจรจาโน้มน้าวอย่างมีเหตุผล ฟังข่าวสารหรือ
โฆษณาจากส่ือประเภทต่าง ๆ  ตีความ  สรุปใจความข้อมูลต่าง ๆ  เรียงความท่ีมีใจความส าคัญ ข้อความ
สนับสนุน และบทสรุปท่ีถูกต้องชัดเจน (Critical Writing) สามารถพัฒนาทักษะการอ่านเพื่อความเข้าใจ 
(Comprehension Reading) หาแหล่งความรู้เสริมจากส่ือต่าง ๆ  เพื่อพัฒนาทักษะทางด้านการอ่านต่างๆ ให้
สูงยิ่งขึ้น มีทักษะการอ่านเพื่อความเข้าใจในขั้นสูง  และสามารถเข้าใจอารมณ์และจุดมุ่งหมายของผู้เขียน 
(Writer’s Mood or Tone) อ่านเนื้อหาท่ีเป็นข้อเท็จจริง และเรื่องท่ีแต่งขึ้น และฝึกอ่านบทกวี  นวนิยายในเชิง
วิทยาศาสตร์  ซึ่งจะเน้นท้ังการอ่านเพื่อหาข้อมูลและการอ่านเพื่อความเพลิดเพลิน  โดยสรุปบทอ่านทางวิชาการ
โดยให้มีเนื้อหาและใจความท่ีสมบูรณ์ได้  มีทักษะการฟังเพื่อความเข้าใจ  นักเรียนจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับการใช้
ภาษาอังกฤษให้เหมาะสมกับบริบททางวิชาการ  สามารถพัฒนาทักษะในการจดบันทึก (Note Taking)การ
พัฒนาความเข้าใจในการฟังบทสนทนาส้ัน ๆ ท่ีประกอบด้วยส านวนต่าง ๆ (Daily Expressions) 

ผลการเรียนรู้ 

1. บอกใจความส าคัญ และรายละเอียดของเรื่องท่ีฟังและอ่าน จากส่ือประเภทต่าง ๆ   โดยใช้กลยุทธ์ใน
การฟังและอ่านท่ีเหมาะสม 

2. มีทักษะในการส่ือสารทางภาษา แลกเปล่ียนข้อมูลข่าวสาร แสดงความรู้สึก และความคิดเห็น  โดยใช้
ภาษาท่ีเหมาะสม 

3. เข้าใจสามารถแยกแยะเนื้อหาท่ีเป็นข้อเท็จจริง (Facts) เรื่องท่ีแต่งขึ้น (Idea) รวมท้ังสามารถอธิบาย
ความหมายแฝงของบทกวีต่าง ๆ  รู้จักประยุกต์อ่านเพื่อความรู้หรือความเพลิดเพลินและสามารถสรุป
บทอ่านทางวิชาการได้อย่างเหมาะสม 

4. ใช้ภาษาอังกฤษให้เหมาะสมกับบริบททางวิชาการ มีทักษะในการจดบันทึก (Note Taking) และเข้าใจ
ในการฟังบทสนทนาส้ัน ๆ ท่ีประกอบด้วยส านวนต่าง ๆ (Daily Expressions)  

5. แยกแยะข้อมูลท่ีเป็นข้อเท็จจริง แนวคิด หรือเรื่องท่ีแต่งขึ้น  ท้ังในการอ่านและการฟังเพื่อหาข้อมูลและ
การอ่านเพื่อความเพลิดเพลิน  ตลอดจนสามารถสรุปบทอ่านทางวิชาการโดยมีเนื้อหาและใจความท่ี
สมบูรณ์ได้ 

6. ใช้ภาษาต่างประเทศเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ การศึกษาต่อ และการอยู่ร่วมกันในสังคม 
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รายวิชา อ20207 การพูดในท่ีประชุมชน 

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

ค าอธิบายรายวิชา 

เข้าใจค าศัพท์  ส านวนทางภาษา  ประโยคไวยากรณ์  ท่ีใช้ในการพูดในท่ีประชุมชนอย่างถูกต้อง  เข้าใจ
ขั้นตอนการพูด และมีลักษณะการพูดท่ีดี พร้อมท้ังมีบุคลิกภาพ น้ าเสียง ท่าทาง ท่ีคล่องแคล่ว และมั่นใจในการ
พูด พูดแสดงความคิดเห็น  แสดงความรู้สึกในท่ีประชุมชนได้อย่างเหมาะสมตามกาลเทศะ และสถานการณ์  มี
เจตคติท่ีดีต่อภาษาและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา  ตลอดจนพูดอย่างมีล าดับขั้นตอน ครอบคลุมเนื้อหาสาระ
และวัตถุประสงค์ท่ีต้องการส่ือสารได้ 
 
ผลการเรียนรู้ 

1. ใช้ค าศัพท์ ส านวนทางภาษา ประโยค ได้อย่างถูกต้อง 
2. เข้าใจในขั้นตอนการพูด มีบุคลิกภาพ ลักษณะการพูดท่ีดี น้ าเสียง ท่าทาง ได้อย่างคล่องแคล่วและมั่นใจ 
3. ใช้ภาษาในการพูดในท่ีชุมชนได้อย่างเหมาะสมตามกาลเทศะ บุคคล และสถานการณ์  
4. พูดแสดงความคิดเห็น ความรู้สึกต่อท่ีประชุมได้ 
5. มีเจตคติท่ีดีต่อภาษาและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา 
6. พูดอย่างมีล าดับข้ันตอน ครอบคลุมสาระและวัตถุประสงค์ท่ีต้องการส่ือสาร 
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รายวิชา อ20208 ภาษาอังกฤษเพ่ือการท่องเท่ียว 

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

ค าอธิบายรายวิชา 

ศึกษาค าศัพท์เฉพาะทางท่ีใช้ในธุรกิจการโรงแรมและการท่องเท่ียว ศัพท์ท่ีเกี่ยวข้องกับศิลปวัฒนธรรม 
ภูมิศาสตร์ ประวัติศาสตร์ ศิลปะการละคร ดนตรีและสถาปัตยกรรม ส่ือสารโดยใช้ภาษาท่าทาง น้ าเสียง แสดง
ความรู้สึกได้อย่างเหมาะสมกับบุคคลและถูกต้องตามกาลเทศะรวมท้ังใช้ภาษา  ส่ือสารตามสถานการณ์ต่าง ๆ 
ภายในโรงเรียนและชุมชน ให้ค าแนะน า เผยแพร่ข้อมูล ข่าวสารของชุมชนท้องถิ่น หรือเกี่ยวกับตนเอง ฟัง พูด 
อ่าน เขียน และการอ่านเพื่อความเข้าใจจากบทความ ข้อความ หนังสือท่ีเกี่ยวกับการโรงแรม การท่องเท่ียว และ
การสนทนาในชีวิตประจ าวัน ฝึกกับสถานการณ์จ าลอง ศึกษาและฝึกการใช้ภาษาอังกฤษด้านศัพท์ส านวนท่ีใช้ใน
การท่องเท่ียว เช่น ท่ีพัก  การวางแผนการท่องเท่ียว  บรรยายสถานท่ีท่องเท่ียว  ศึกษาและฝึกฝนกระบวนการ
ใช้ภาษาเพื่อเข้าใจ และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับส่ือท่ีเป็นความเรียงและไม่เป็นความเรียงจากส่ือส่ิงพิมพ์ ส่ือ
อิเลคทรอนิกส์ และการส่ือสารโดยตรงจากผู้พูด ในหัวข้อเรื่องเกี่ยวกับการเดินทางท่องเท่ียวตลอดจนทักษะการ
ขอและให้ข้อมูล อธิบาย เปรียบเทียบ  สรุปความคิดรวบยอด แสดงความคิดเห็น แสดงความต้องการ เสนอ
บริการและวางแผนเกี่ยวกับสถานท่ีท่องเท่ียว กิจกรรม สินค้าและบริการด้านการท่องเท่ียวและส่ือสารเพื่อสร้าง
ความรู้ความเข้าใจท่ีถูกต้องเกี่ยวกับวัฒนธรรรมท่ีดีงามของชาวไทยแก่นักท่องเท่ียว ส่ือสารโดยใช้ภาษาท่าทาง 
แนะน า บรรยายหรือให้ข้อมูลเกี่ยวกับท้องถิ่น ภูมิภาคของตนเอง แสดงความคิดเห็น แลกเปล่ียนข้อมูล บอก
กิจกรรม สินค้าส าคัญหรือบริการในท้องถิ่น มีความรู้และแลกเปล่ียนประสบการณ์ต่าง ๆ กับเจ้าของภาษาท้ัง
ทางด้านวัฒนธรรม งานเทศกาลได้อย่างถูกต้องและเหมาะสมกับบุคคล กาลเทศะ  ใช้ภาษาอังกฤษ ในการ
ค้นคว้า รวบรวม สรุป เปรียบเทียบ ข้อมูล/ข้อเท็จจริง  ท่ีเกี่ยวข้องกับการท่องเท่ียว จากแหล่งการ เรียนรู้ต่าง ๆ 
เช่น วารสาร โฆษณา เว็บไซต์ เป็นต้น  
 
ผลการเรียนรู้ 

1. เข้าใจความหมาย ค าศัพท์ ส านวน ประโยค ท่ีใช้ในแหล่งท่องเท่ียวในท้องถิ่น  
2. ฟังข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการท่องเท่ียวแล้วเข้าใจ สรุปความเห็นออกมาในรูปแบบต่าง ๆ ได้  
3. พูดและเขียน ให้ข้อมูล บอกทิศทาง เสนอให้บริการ และแนะน าการท่องเท่ียวได้  
4. ขอและให้ข้อมูล อธิบาย บรรยาย เปรียบเทียบ แลกเปล่ียนความรู้ ประเด็นปัญหาต่าง ๆ เกี่ยวกับ

บรรยากาศการท่องเท่ียวได้  
5. พูดหรือเขียน ให้ข้อมูล แหล่งท่องเท่ียวในท้องถิ่น สถานท่ี บุคคล หัตถกรรม เทศกาล  ประเพณี การ

แสดงส่ิงท่ีน่าสนใจในท้องถิ่น ภูมิภาคและภายในประเทศได้ 
6. ศึกษาค้นคว้า เปรียบเทียบ ข้อมูลจากแหล่งต่างๆ ท่ีเกี่ยวกับการท่องเท่ียวได้ 
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รายวิชา อ20209  ภาษาอังกฤษเพ่ือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเบื้องต้น 

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

ค าอธิบายรายวิชา 

 มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องค าศัพท์ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ใช้ส านวนภาษาส่ือสารเรื่อง
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เช่นการเปรียบเทียบ การวัด การให้ค านิยาม การจัดแบ่งประเภท ฝึกฝนทักษะการ
อ่านด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สามารถสืบค้นและสรุปข้อมูล จากแหล่งข้อมูลต่าง ๆอย่างหลากหลาย 
วิเคราะห์ อภิปราย ประเด็นเกี่ยวกับเหตุการณ์ การเปล่ียนแปลง พัฒนาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีใน
โลกยุคปัจจุบัน สามารถเผยแพร่ข้อมูล ข่าวสารในรูปแบบต่าง ๆ   โดยใช้กระบวนการทางภาษา กระบวนการ
กลุ่ม  กระบวนการสืบค้น  กระบวนการสร้างความคิดรวบยอด  กระบวนการคิดวิเคราะห์และสังเคราะห์ เห็น
คุณค่าของภาษา  มีความใฝ่รู้ใฝ่เรียน  มุ่งมั่นในการท างาน 

ผลการเรียนรู้ 
1. เข้าใจ และสามารถใช้ค าศัพท์ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
2. ใช้ส านวนภาษาส่ือสารเกี่ยวกับด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เช่น การเปรียบเทียบ การวัด การให้ค า

นิยาม การจัดแบ่งประเภทและอื่น ๆ  
3. สืบค้นและสรุปข้อมูลด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ อย่างหลากหลาย 
4. วิเคราะห์ อภิปราย ประเด็นเกี่ยวกับเหตุการณ์ การเปล่ียนแปลง 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 ศึกษากลวิธีการอ่านท่ีมีประสิทธิภาพ  ศึกษา
และฝึกฝนกลวิธีการอ่านบทความหรือส่ือประเภทต่าง ๆ สามารถวิเคราะห์ แยกแยะองค์ประกอบ จับประเด็น
หลัก  ระบุข้อเท็จจริงจากข้อคิดเห็น แสดงความเห็นจากเรื่องท่ีอ่านและให้เหตุผลประกอบ ตีความ คาดคะเน 
เปรียบเทียบ ประเมินค่า เหตุการณ์ท่ีเกิดขึ้นจากบทความประเภทต่าง ๆ  จับแนวคิด ข้อคิดเห็นจากเรื่องท่ีอ่าน
มาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน โดยใช้กระบวนการทางภาษา กระบวนการกลุ่ม กระบวนการสร้างความคิดรวบ
ยอด กระบวนการคิดวิเคราะห์และสังเคราะห์ มุ่งมั่น ใฝ่รู้ใฝ่เรียน เห็นคุณค่าของการเรียนภาษาอังกฤษ 
 
ผลการเรียนรู้ 

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

2. อ่านส่ือประเภทท่ีเป็นความเรียงและไม่เป็นความเรียง เช่น แผนภาพ กราฟ ตาราง ฯลฯ ใช้ประโยชน์
จากข้อมูลท่ีอ่านได้ 

3. อ่านเรื่อง หรือข้อความจากส่ือ/ส่ิงพิมพ์ประเภทต่าง ๆ แล้วจับประเด็นหลักท่ีส าคัญของเรื่องได้ 
4. อ่านเรื่อง หรือบทความจากส่ือประเภทต่าง ๆ  แล้วแยกแยะข้อเท็จจริง แสดงความคิดเห็นและให้

เหตุผลประกอบได้  
5. อ่านเรื่อง บทความ หรือบทอ่านจากส่ือประเภทต่างๆ แล้วตีความ คาดคะเน เหตุการณ์ท่ีเกิดขึ้นได้ 
6. เปรียบเทียบ ประเมินค่า ส่ือ/ส่ิงพิมพ์ประเภทต่าง ๆ ท่ีอ่านแล้วให้เหตุผลสนับสนุน 
7. จับแนวคิด ข้อคิดเห็นจากเรื่องท่ีอ่านน ามาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน 
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รายวิชา จ20201 ภาษาจีน 1 

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

ค าอธิบายรายวิชา 
 

ศึกษาภาษาท่ีใช้ในการส่ือสารระหว่างบุคคลเกี่ยวกับเรื่องราว และสถานการณ์ต่าง ๆ  ในชีวิตประจ าวัน 
ศึกษาการพูดทักทาย  แนะน าตนเองและผู้อื่น อ่านออกเสียง ค า วลี สานวน ประโยค บทกวี ข้อความ ส่ือทีไม่ใช่
ความเรียงบทความส้ัน ๆ ปฏิบัติตามค าส่ัง ค าขอร้อง ใช้ภาษาและท่าทาง ขอความช่วยเหลือและบริการแสดง
ความคิดเห็นเกี่ยวกับ ประสบการณ์ปัจจุบันประสบการณ์ของตนเอง เรื่องราวต่าง ๆ ในชีวิตประจ าวัน เห็น
คุณค่าของภาษาจีน และวันส าคัญประเพณีวัฒนธรรม เพื่อสามารถน าไปใช้เป็นเครื่องมือในการแสวงหาความรู้
เพิ่มเติม และเช่ือมโยงกับกลุ่มสาระอื่น  

โดยใช้ทักษะทางภาษา สร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล และสามารถดาเนินการส่ือสารได้อย่าง
ต่อเนื่อง สามารถเลือกใช้คาศัพท์และโครงสร้าง เพื่อแนะน าตนเองและสถานท่ีท่ีพบเห็นในชีวิตประจาวัน มี
ทักษะในการแสดงความคิดเห็น แลกเปล่ียนข้อมูลข่าวสาร มีทักษะในการส่ือสารทางภาษา เข้าใจกระบวนการ
พูดและการออกเสียงในระบบภาษาจีนได้ถูกต้อง  

เพื่อให้มเีจตคติท่ีดีต่อวิชาภาษาจีน รักการสืบค้น รักเขียนและเรียนรู้ภาษาจีน มีค่านิยมท่ีพึงประสงค์ใฝ่
เรียนใฝ่รู้ มีความมุ่งมั่นในการท างาน มีจิตใจช่วยเหลือเพื่อนร่วมห้อง และรักความเป็นไทย  

ผลการเรียนรู้  
1. อ่านออกเสียงค า กลุ่มค า และประโยคง่าย ๆ ได้ถูกต้องตามหลักการออกเสียง  
2. เข้าใจค าส่ัง ขอร้อง ภาษาท่าทางและประโยคง่าย ๆ ในสถานการณ์ต่างๆ  
3. เข้าใจบทสนทนา เรื่องส้ัน ๆ เรื่องเล่า นิทานง่าย ๆ  ท่ีมีภาพประกอบ  
4. พูดและเขียนทักทาย กล่าวลา ขอบคุณ ขอโทษ แนะน าออกค าส่ังและขอร้อง  
5. พูดและเขียนแสดงความคิดเห็นความต้องการของตน เสนอความช่วยเหลือแก่ผู้อื่น 
6. พูดและเขียนภาษาง่าย ๆ ในการขอและให้ข้อมูล เกี่ยวกับส่ิงต่าง ๆ ท่ีพบเห็นในชีวิตประจ าวัน  
7. น าเสนอข้อมูลท่ีเกี่ยวกับตนเองและส่ิงแวดล้อม  
8. ใช้ถ้อยค าส านวนง่าย ๆ ในการปฏิสัมพันธ์ตามวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา  
9. รู้จักขนบธรรมเนียม ประเพณี เทศกาลงานฉลองในวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา  
10. เข้าใจความแตกต่างระหว่างภาษาและวัฒนธรรมของภาษาต่างประเทศท่ีเรียนกับภาษาไทย  
11. เข้าใจรูปแบบพฤติกรรม การใช้ถ้อยค าส านวนต่าง ๆ  ในการปฏิสัมพันธ์ตามวัฒนธรรม ของเจ้าของ

ภาษา  
 
 



 
 

หลักสูตรโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร (โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค) พุทธศักราช2554                                   
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น  
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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 
ส่ือทีไม่ใช่ความเรียงบทความส้ัน ๆ ปฏิบัติตามค าส่ัง  ค าขอร้อง  ใช้ภาษาและท่าทาง  ขอความช่วยเหลือและ
บริการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับประสบการณ์ปัจจุบันประสบการณ์ของตนเอง  เรื่องราวต่าง ๆ ในชีวิต 
ประจ าวัน  เห็นคุณค่าของภาษาจีน และวันส าคัญประเพณีวัฒนธรรม  เพื่อสามารถน าไปใช้เป็นเครื่องมือในการ
แสวงหาความรู้เพิ่มเติม และเช่ือมโยงกับกลุ่มสาระอื่น  

โดยใช้ทักษะทางภาษา สร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล  และสามารถด าเนินการส่ือสารได้อย่าง
ต่อเนื่อง สามารถเลือกใช้ค าศัพท์และโครงสร้าง  เพื่อแนะน าตนเองและสถานท่ีท่ีพบเห็นในชีวิตประจ าวัน  
มีทักษะในการแสดงความคิดเห็น แลกเปล่ียนข้อมูลข่าวสาร มีทักษะในการส่ือสารทางภาษา เข้าใจกระบวนการ
พูดและการออกเสียงในระบบภาษาจีนได้ถูกต้อง  

เพื่อให้มีเจตคติท่ีดีต่อวิชาภาษาจีน รักการสืบค้น รักเขียนและเรียนรู้ภาษาจีน  มีค่านิยมท่ีพึงประสงค์ใฝ่
เรียนใฝ่รู้ มีความมุ่งมั่นในการทางาน มีจิตใจช่วยเหลือเพื่อนร่วมห้อง และรักความเป็นไทย  
 
ผลการเรียนรู้  

1. พูดและเขียนทักทาย กล่าวลา ขอบคุณ ขอโทษ แนะน าออกค าส่ังและขอร้อง  
2. พูดและเขียนแสดงความคิดเห็นและความต้องการของตน เสนอความช่วยเหลือแก่ผู้อื่น  
3. พูดและเขียนภาษาง่าย ๆ ในการขอและให้ข้อมูล เกี่ยวกับส่ิงต่างๆท่ีพบเห็นในชีวิตประจ าวัน  
4. ให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง และส่ิงแวดล้อมด้วยภาพ ค าและข้อความส้ันๆ  
5. น าเสนอข้อมูลจากส่ือประเภทต่าง ๆ  
6. เข้าใจเนื้อหาสาระภาษาต่างประเทศเกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระการเรียนรูอื่น  
7. รู้จักขนบธรรมเนียม ประเพณี เทศกาลงานฉลองในวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา  
8. เข้าใจรูปแบบพฤติกรรม และการใช้ถ้อยค าส านวนต่าง ๆ ในการปฏิสัมพันธ์ตามวัฒนธรรมของเจ้าของ

ภาษา  
9. เข้าใจความแตกต่างระหว่างภาษาและวัฒนธรรมของภาษาต่างประเทศท่ีเรียนกับภาษาไทย  

 
 
 
 



 
 

หลักสูตรโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร (โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค) พุทธศักราช2554                                   
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น  
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รายวิชา ญ20201 ภาษาญี่ปุ่น 1 

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

ค าอธิบายรายวิชา 

ศึกษาการใช้ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการส่ือสารเกี่ยวกับตนเองและผู้อื่น สถานการณ์ใกล้ตัว  ค าส่ังท่ีใช้ใน
ห้องเรียน ค าขอร้อง ค าแนะน า ภาษาท่าทาง การแสดงความรู้สึกความต้องการของตนอย่างง่าย ๆ  การเสนอ
ความช่วยเหลือผู้อื่น  การขอและให้ข้อมูล การเสนอความคิดเห็นต่อเรื่องต่าง ๆ  บทเพลงส าหรับเด็ก ข้อมูลจาก
ส่ือประเภทต่าง ๆ  การเสนอความคิดรวบยอด รวมท้ังมีทักษะในการอ่านค า กลุ่มค า ประโยค บทความส้ันๆ 
โดยเข้าใจความเหมือนและความแตกต่างของภาษา และวัฒนธรรมไทยกับญี่ปุ่น และน าไปใช้ได้อย่างถูกต้อง 
ร่วมกิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรม เห็นคุณค่า ของการเรียนภาษาญี่ปุ่น และน าความรู้ท่ีได้ไปใช้ในการ
แสวงหาความรู้ ความบันเทิง  โดยผ่านส่ือเทคโนโลยีหรือนวัตกรรม เพื่อสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล ใน
สถานการณ์ต่าง ๆ ภายในสถานศึกษาได้อย่างเหมาะสม และเช่ือมโยงความรู้กับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น 

โดยใช้ทักษะทางภาษา สร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล และสามารถด าเนินการส่ือสารได้อย่าง
ต่อเนื่อง สามารถเลือกใช้คาศัพท์และโครงสร้าง  เพื่อแนะน าตนเองและสถานท่ีท่ีพบเห็นในชีวิตประจ าวัน มี
ทักษะในการแสดงความคิดเห็น แลกเปล่ียนข้อมูลข่าวสาร มีทักษะในการส่ือสารทางภาษา เข้าใจกระบวนการ
พูดและการออกเสียงในระบบภาษาญี่ปุ่นได้ถูกต้อง  

เพื่อให้มีเจตคติท่ีดีต่อวิชาภาษาญี่ปุ่น รักการสืบค้น รักเขียนและเรียนรู้ภาษาญี่ปุ่น มีค่านิยมท่ีพึง
ประสงค์ใฝ่เรียนใฝ่รู้ มีความมุ่งมั่นในการทางาน มีจิตใจช่วยเหลือ 
 
ผลการเรียนรู้  

1. อ่านออกเสียงค า กลุ่มค า และประโยคง่าย ๆ ได้ถูกต้องตามหลักการออกเสียง  
2. เข้าใจค าส่ัง ขอร้อง ภาษาท่าทางและประโยคง่าย ๆ ในสถานการณ์ต่าง ๆ  
3. เข้าใจบทสนทนา เรื่องส้ัน ๆ เรื่องเล่า นิทานง่าย ๆ ท่ีมีภาพประกอบ  
4. พูดและเขียน การทักทาย กล่าวลา ขอบคุณ ขอโทษ แนะน าออกค าส่ังและขอร้อง  
5. พูดและเขียนภาษาง่าย ๆ ในการขอและให้ข้อมูล เกี่ยวกับส่ิงต่าง ๆ ท่ีพบเห็นในชีวิตประจ าวัน 
6. น าเสนอข้อมูลท่ีเกี่ยวกับตนเองและส่ิงแวดล้อม   
7. รู้จักขนบธรรมเนียม ประเพณี เทศกาลงานฉลองในวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา  
8. เข้าใจรูปแบบพฤติกรรม การใช้ถ้อยค าส านวนต่าง ๆ ในการปฏิสัมพันธ์ตามวัฒนธรรม ของเจ้าของ

ภาษา  
 
 



 
 

หลักสูตรโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร (โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค) พุทธศักราช2554                                   
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น  
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รายวิชา ญ20202 ภาษาญี่ปุ่น 2 

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

ค าอธิบายรายวิชา 

ศึกษาการใช้ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการส่ือสารเกี่ยวกับตนเองและผู้อื่น สถานการณ์ใกล้ตัว ค าส่ังท่ีใช้ใน
ห้องเรียน ค าขอร้อง ค าแนะน า ค าช้ีแจง ภาษาท่าทาง การแสดงความรู้สึกความต้องการของตนอย่างง่าย ๆ การ
เสนอความช่วยเหลือผู้อื่น  การขอและให้ข้อมูล การเสนอความคิดเห็นต่อเรื่องต่าง ๆ  บทเพลงส าหรับเด็ก 
ข้อมูลจากส่ือประเภทต่าง ๆ  การเสนอความคิดรวบยอด รวมท้ังมีทักษะในการอ่านค า กลุ่มค า ประโยค 
บทความส่ัน ๆ  โดยเข้าใจความเหมือนและความแตกต่างของภาษา และวัฒนธรรมไทยกับญี่ปุ่น และน าไปใช้ได้
อย่างถูกต้อง  ร่วมกิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรม  เห็นคุณค่าของการเรียนภาษาญี่ปุ่น และน าความรู้ท่ีได้ไป
ใช้ในการแสวงหาความรู้ ความบันเทิง  โดยผ่านส่ือเทคโนโลยีหรือนวัตกรรม  เพื่อสร้างความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลในสถานการณ์ต่าง ๆ  ภายในสถานศึกษาได้อย่างเหมาะสมและเช่ือมโยงความรู้กับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น 

โดยใช้ทักษะทางภาษา สร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล  และสามารถด าเนินการส่ือสารได้อย่าง
ต่อเนื่อง สามารถเลือกใช้ค าศัพท์และโครงสร้าง  เพื่อแนะน าตนเองและสถานท่ีท่ีพบเห็นในชีวิตประจ าวัน มี
ทักษะในการแสดงความคิดเห็น แลกเปล่ียนข้อมูลข่าวสาร มีทักษะในการส่ือสารทางภาษา เข้าใจกระบวนการ
พูดและการออกเสียงในระบบภาษาญี่ปุ่นได้ถูกต้อง  

เพื่อให้มีเจตคติท่ีดีต่อวิชาภาษาญี่ปุ่น รักการสืบค้น รักเขียนและเรียนรู้ภาษาญี่ปุ่น มีค่านิยมท่ีพึง
ประสงค์ใฝ่เรียนใฝ่รู้ มีความมุ่งมั่นในการท างาน มีจิตใจช่วยเหลือเพื่อนร่วมห้องและรักความเป็นไทย  
 
ผลการเรียนรู้  

1. อ่านออกเสียงค า กลุ่มค า และประโยคง่าย ๆ ได้ถูกต้องตามหลักการออกเสียง  
2. เข้าใจค าส่ัง ขอร้อง ภาษาท่าทางและประโยคง่าย ๆ ในสถานการณ์ต่าง ๆ  
3. เข้าใจบทสนทนา เรื่องส้ัน ๆ เรื่องเล่า นิทานง่าย ๆ ท่ีมีภาพประกอบ  
4. พูดและเขียน ทักทาย กล่าวลา ขอบคุณ ขอโทษ แนะน าออกค าส่ัง  ขอร้อง และค าช้ีแจง 
5. พูดและเขียนภาษาง่าย ๆ ในการขอและให้ข้อมูล เกี่ยวกับส่ิงต่าง ๆ ท่ีพบเห็นในชีวิตประจ าวัน 
6. น าเสนอข้อมูลท่ีเกี่ยวกับตนเองและส่ิงแวดล้อม   
7. รู้จักขนบธรรมเนียม ประเพณี เทศกาลงานฉลองในวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา  
8. เข้าใจความแตกต่างระหว่างภาษาและวัฒนธรรมของภาษาต่างประเทศท่ีเรียนกับภาษาไทย  
9. เข้าใจรูปแบบพฤติกรรม การใช้ถ้อยค าส านวนต่าง ๆ ในการปฏิสัมพันธ์ตามวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา 



 
 

หลักสูตรโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร (โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค) พุทธศักราช2554                                   
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น  
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รายวิชา ย20201 ภาษาเยอรมัน 1 

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

ค าอธิบายรายวิชา 

ปฏิบัติตามค าส่ัง ค าขอร้องง่าย ๆ ท่ีฟังหรืออ่าน ใช้ภาษาง่าย ๆ ส้ัน ๆ  แลกเปล่ียนข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง 
เรื่องต่าง ๆ ใกล้ตัว แสดงความต้องการ แสดงความรู้สึกของตนเองและและเรื่องท่ีตนเองสนใจโดยใช้ส่ือ
เทคโนโลยีท่ีมีอยู่ในสถานศึกษา อธิบายประโยค ข้อความส้ัน ๆ  โดยถ่ายโอนเป็นภาพหรือสัญลักษณ์ บอก
ใจความส าคัญจากบทสนทนาและเรื่องส้ัน ๆ จากส่ือ ส่ิงพิมพ์ประเภทต่าง ๆ หรือส่ืออิเล็กทรอนิกส์ เขียนภาพ 
แผนผัง แผนภูมิและตารางแสดงข้อมูลต่าง ๆ  สรุปใจความส าคัญจากเรื่องท่ีฟังหรืออ่าน ใช้ภาษาเยอรมันส่ือสาร
ในสถานการณ์ต่าง ๆ ในชีวิตประจ าวันท่ีเกิดขึ้นในห้องเรียน ค าศัพท์ท่ีเกี่ยวข้องกับการสาระการเรียนรู้อื่น ๆ 
และอาชีพต่าง ๆ ในท้องถิ่น  

โดยใช้กระบวนการทางภาษา กระบวนการกลุ่ม กระบวนการปฏิบัติ กระบวนการคิด กระบวนการสร้าง 
เจตคติ เพื่อให้ผู้เรียนมีความสามารถในการส่ือสาร ความสามารถในการคิด การแก้ปัญหา การใช้ทักษะชีวิต การ
ใช้เทคโนโลยี มีวินัยใฝ่เรียนรู้ มุ่งมั่นในการท างาน และรักความเป็นไทย 
 
ผลการเรียนรู้ 

1. ปฏิบัติตามค าส่ัง ค าขอร้องง่าย ๆ ท่ีฟังหรืออ่าน  
2. อธิบายประโยค ข้อความส้ัน ๆ  โดยถ่ายโอนเป็นภาพหรือสัญลักษณ์  
3. ใช้ภาษาง่าย ๆ ส้ัน ๆ ในการแลกเปล่ียนข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง เรื่องต่างๆ ใกล้ตัวได้เหมาะสม 
4. ใช้ภาษาง่าย ๆ เพื่อแสดงความต้องการของตนโดยใช้ส่ือเทคโนโลยีท่ีมีอยู่ในสถานศึกษา  
5. ใช้ภาษาง่าย ๆ เพื่อแสดงความรู้สึกของตนเองเกี่ยวกับเรื่องต่าง ๆ ใกล้ตัว   
6. เขียนภาพ แผนภูมิเพื่อสรุปใจความส าคัญจากเรื่องท่ีฟังหรืออ่าน  
7. บอกความแตกต่างของเสียง ตัวอักษร ค า กลุ่มค าประโยค ข้อความและเครื่ องหมายวรรคตอนของ

ภาษาเยอรมันกับภาษาไทย  
8. บอกค าศัพท์ท่ีเกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น ๆ เป็นภาษาเยอรมัน  
9. ใช้ภาษาเยอรมันง่าย ๆ เพื่อส่ือสารเกี่ยวกับอาชีพต่าง 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 าคัญจากบทสนทนาส้ัน ๆ เรื่องส้ัน ๆ จากส่ือ ส่ิงพิมพ์ประเภทต่าง ๆ หรือส่ือ
อิเล็กทรอนิกส์ ใช้ภาษาง่าย ๆ เพื่อขอและให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง เพื่อน ครอบครัว และเรื่องตามความสนใจ  
ให้ข้อมูลส้ัน ๆ เกี่ยวกับตนเองและส่ิงใกล้ตัวท่ัวไป ใช้ถ้อยค า น้ าเสียง และกิริยาท่าทางตามมารยาทและ
วัฒนธรรมเยอรมัน บอกความเหมือนและความแตกต่างระหว่างวัฒนธรรมเยอรมันกับวัฒนธรรมไทย ใช้
ภาษาเยอรมันส่ือสารในสถานการณ์ต่าง ๆ ในชีวิตประจ าวันท่ีเกิดขึ้นในห้องเรียน 

โดยใช้กระบวนการทางภาษา กระบวนการกลุ่ม กระบวนการปฏิบัติ กระบวนการคิด กระบวนการสร้าง  
เจตคติ เพื่อให้ผู้เรียนมีความสามารถในการส่ือสาร ความสามารถในการคิด การแก้ปัญหา การใช้ทักษะชีวิต การ
ใช้เทคโนโลยี มีวินัยใฝ่เรียนรู้ มุ่งมั่นในการท างาน และรักความเป็นไทย 

ผลการเรียนรู้ 
1. อ่านออกเสียงค า กลุ่มค า และประโยคและข้อความง่าย ๆ ได้ถูกต้องตามหลักการออกเสียง  
2. บอกใจความส าคัญจากบทสนทนาส้ัน  ๆ เรื่องส้ัน ๆ จากส่ือ ส่ิงพิมพ์ประเภทต่าง  ๆ หรือส่ือ

อิเล็กทรอนิกส์  
3. ใช้ภาษาส้ัน ๆ ง่าย ๆ  เพื่อขอร้องและขออนุญาต  
4. ใช้ถ้อยค า น้ าเสียงและกิริยาท่าทางอย่างสุภาพตามมารยาทและวัฒนธรรมเยอรมัน  
5. บอกค าศัพท์ท่ีเกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น ๆ เป็นภาษาเยอรมัน 
6. การให้ข้อมูลส้ัน ๆ เกี่ยวกับตนเองและส่ิงใกล้ตัวทั่วไป 
7. การบอกความเหมือนและความแตกต่างระหว่างวัฒนธรรมเยอรมันกับวัฒนธรรมไทย 
8. การใช้ภาษาเยอรมันส่ือสารในสถานการณ์ต่าง ๆ ในชีวิตประจ าวันท่ีเกิดขึ้นในห้องเรียน 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

หลักสูตรโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร (โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค) พุทธศักราช2554                                   
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รายวิชา ฝ20201 ภาษาฝรั่งเศส 1 
2 คาบ/สัปดาห์/ภาคเรียน  1.0 หนวยกิต 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ค าอธิบายรายวิชา 

ปฏิบัติตามค าส่ัง ค าขอร้อง ค าแนะน า ประโยคง่ายๆ บทสนทนา เรื่องส้ัน รูปแบบพฤติกรรม ท่าทาง 
ขนบธรรมเนียมประเพณี ความแตกต่างระหว่างภาษา - วัฒนธรรมฝรั่งเศสกับภาษา - วัฒนธรรมไทย โดยให้
ผู้เรียนศึกษาการออกเสียงค า กลุ่มค า ประโยค และข้อความง่ายๆ ได้ถูกต้องตามหลักการออกเสียง ฝึกใช้ภาษา
ฝรั่งเศสท่ีเหมาะสม เพื่อการขอ และให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเองและบุคคลอื่น สร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล 
แสดงความต้องการ ความรู้สึกของตน น าเสนอความคิดเห็น ความคิดรวบยอดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง เรื่อง
ต่างๆ ใกล้ตัว บทเพลงหรือบทกวีง่ายๆ เช่ือมโยงความรู้กับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น และแสวงหาความรู้จากส่ือ
ประเภทต่างๆ ได้ตามความสนใจ โดยใช้กระบวนการฝึกทักษะการใช้ภาษาเพื่อการส่ือสาร และกระบวนการคิด
วิเคราะห ์

 โดยใช้ทักษะทางภาษา สร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล และสามารถด าเนินการส่ือสารได้อย่าง
ต่อเนื่อง สามารถเลือกใช้ค าศัพท์และโครงสร้าง เพื่อแนะน าตนเองและสถานท่ีท่ีพบเห็นในชีวิตประจ าวัน มี
ทักษะในการแสดงความคิดเห็น แลกเปล่ียนข้อมูลข่าวสาร มีทักษะในการส่ือสารทางภาษา เข้าใจกระบวนการ
พูดและการออกเสียงในระบบภาษาฝรั่งเศสได้ถูกต้อง 
 เพื่อให้มีเจตคติท่ีดีต่อวิชาภาษาฝรั่งเศส รักการสืบค้น รักการเขียนและเรียนรู้ภาษาฝรั่งเศส มีค่านิยมท่ี
พึงประสงค์ใฝ่เรียนใฝ่รู้ มีความมุ่งมั่นในการท างาน มีจิตใจช่วยเหลือ 
 
ผลการเรียนรู้ 

1. เข้าใจค าส่ัง ค าขอร้อง ค าแนะน า ประโยคง่ายๆ บทสนทนา เรื่องส้ัน รูปแบบพฤติกรรม ท่าทาง 
ขนบธรรมเนียมประเพณี 

2. บอกความแตกต่างระหว่างภาษาและวัฒนธรรมฝรั่งเศสกับภาษาและวัฒนธรรมไทย 
3. อ่านออกเสียงค า กลุ่มค า ประโยค และข้อความง่ายๆ ได้ถูกต้องตามหลักการออกเสียง 

4. ใช้ภาษาฝรั่งเศสท่ีเหมาะสม เพื่อการขอ และให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเองและบุคคลอื่น 

5. สร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล แสดงความต้องการ ความรู้สึกของตน น าเสนอความคิดเห็น ความคิด
รวบยอดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง เรื่องต่างๆ ใกล้ตัว 

6. อ่านบทเพลงหรือบทกวีง่ายๆ 
7. เช่ือมโยงความรู้กับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น และแสวงหาความรู้จากส่ือประเภทต่างๆ ได้ตามความสนใจ 

โดยใช้กระบวนการฝึกทักษะการใช้ภาษาเพื่อการส่ือสาร และกระบวนการคิดวิเคราะห์ 
 



 
 

หลักสูตรโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร (โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค) พุทธศักราช2554                                   
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รายวิชา ฝ20202 ภาษาฝรั่งเศส 2 
2 คาบ/สัปดาห์/ภาคเรียน  1.0 หนวยกิต 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ค าอธิบายรายวิชา 

รายวิชา ภาษาฝรั่งเศส 2 เป็นรายวิชาท่ีมุ่งให้ผู้เรียนเข้าใจค าส่ัง ค าขอร้อง ค าแนะน า ค าอภิปราย บท
สนทนา ข้อมูล ข่าวสาร นิทาน เรื่องส้ัน รูปแบบพฤติกรรม ท่าทาง ความแตกต่างระหว่างภาษา  - วัฒนธรรม
ฝรั่งเศส กับภาษา - วัฒนธรรมไทย ตีความ หรือแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับส่ือท่ีหลากหลายโดยถ่ายโอนเป็น
ถ้อยค าของตนเอง อ่านออกเสียงได้ถูกต้อง ตามหลักการอ่าน ใช้ภาษาฝรั่งเศสตามมารยาทสังคม เพื่อส่ือสารใน
ชีวิตประจ าวันในสถานการณ์ต่างๆ เพื่อปฏิบัติงาน เพื่อส่ือสารขั้นพื้นฐานเกี่ยวกับอาชีพ และด้านการเรียน โดย
ใช้ประโยชน์จากส่ือการเรียนทางภาษาและส่ือเทคโนโลยีท่ีเหมาะสม น าเสนอข้อมูล ความคิดเห็น ความคิดรวบ
ยอดเกี่ยวกับตนเอง สังคมใกล้ตัว สังคมโลก กิจกรรมทางภาษาบทเพลง บทกวีเชิงสร้างสรรค์ผลงานท่ีทรงคุณค่า
ทางวัฒนธรรม ใช้ภาษาฝรั่งเศสเพื่อเช่ือมโยงกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น เพื่อแสวงหาความรู้  ความบันเทิงตาม
ความสนใจ เพื่อส่ือสารหรือเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ในสถานศึกษา ชุมชนและสังคม 

โดยใช้ทักษะทางภาษา สร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล และสามารถด าเนินการส่ือสารได้อย่าง
ต่อเนื่อง สามารถเลือกใช้ค าศัพท์และโครงสร้าง เพื่อน าเสนอข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง สังคมใกล้ตัวและสังคมโลก มี
ทักษะในการแสดงความคิดเห็น แลกเปล่ียนข้อมูลข่าวสาร มีทักษะในการส่ือสารทางภาษา เข้าใจกระบวนการ
พูดและการออกเสียงในระบบภาษาฝรั่งเศสได้ถูกต้อง 
 เพื่อให้มีเจตคติท่ีดีต่อวิชาภาษาฝรั่งเศส รักการสืบค้น รักการเขียนและเรียนรู้ภาษาฝรั่งเศส มีค่านิยมท่ี
พึงประสงค์ใฝ่เรียนใฝ่รู้ มีความมุ่งมั่นในการท างาน มีจิตใจช่วยเหลือ 
 

ผลการเรียนรู้ 
1. ปฏิบัติตามค าส่ัง ค าขอร้อง ค าแนะน า ค าอภิปราย 
2. สามารถอ่านบทสนทนา ข้อมูล ข่าวสาร นิทาน เรื่องส้ัน รูปแบบพฤติกรรม ท่าทาง 
3. สามารถบอกความแตกต่างระหว่างภาษาและวัฒนธรรมฝรั่งเศส กับภาษาและวัฒนธรรมไทย 
4. สามารถตีความ หรือแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับส่ือท่ีหลากหลาย โดยถ่ายโอนเป็นถ้อยค าของตนเอง 

5. อ่านออกเสียงได้ถูกต้อง ตามหลักการอ่าน 

6. ใช้ภาษาฝรั่งเศสตามมารยามสังคม เพื่อส่ือสารในชีวิตประจ าวันในสถานการณ์ต่าง ๆ เพื่อปฏิบัติงาน 
เพื่อส่ือสารขั้นพื้นฐานเกี่ยวกับอาชีพ และด้านการเรียน 

7. สามารถใช้ประโยชน์จากส่ือการเรียนทางภาษาและเทคโนโลยีท่ีเหมาะสม 

8. น าเสนอข้อมูล ความคิดเห็น ความคิดรวบยอดเกี่ยวกับตนเอง สังคมใกล้ตัว สังคมโลก 
9. น าเสนอกิจกรรมทางภาษาบทเพลง บทกวีเชิงสร้างสรรค์ผลงานท่ีทรงคุณค่าทางวัฒนธรรม 
10. ใช้ภาษาฝรั่งเศสเพื่อเช่ือมโยงกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น เพื่อแสวงหาความรู้ ความบันเทิงตามความ

สนใจ เพื่อส่ือสารหรือเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ในสถานศึกษา ชุมชนและสังคม 


