คําอธิบายรายวิชาพื้นฐาน
หลักสูตรโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ พุทธศักราช 2556
1. กลุม สาระการเรียนรูภาษาไทย
เปาหมายการเรียนรูกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย
ภาษาไทยเปนเอกลักษณของชาติ เปนสมบัติทางวัฒนธรรมอันกอใหเกิดความเปนเอกภาพและ
เสริมสรางบุคลิกภาพของคนในชาติใหมีความเปนไทย เปนเครื่องมือในการติดตอสื่อสารเพื่อสรางความเขาใจ
และความสัมพันธที่ดีตอกัน ทําใหสามารถประกอบกิจธุระ การงาน และดํารงชีวิตรวมกันในสังคม
ประชาธิปไตยไดอยางสันติสุข และเปนเครื่องมือในการแสวงหาความรู ประสบการณจากแหลงขอมูล
สารสนเทศตางๆ เพื่อพัฒนาความรู กระบวนการคิดวิเคราะห วิจารณ และสรางสรรค ใหทันตอการ
เปลี่ยนแปลงทางสังคม และความกาวหนาทางวิทยาศาสตร เทคโนโลยี ตลอดจนนําไปใชในการพัฒนาอาชีพ
ใหมีความมั่นคง นอกจากนี้ยังเปนสื่อแสดงภูมิปญญาของบรรพบุรุษดานวัฒนธรรม ประเพณี สุนทรียภาพ
เปนสมบัติล้ําคาควรแกการเรียนรู อนุรักษ และสืบสานใหคงอยูคูชาติไทยตลอดไป

ผลการเรียนรูที่คาดหวัง (Learning outcomes)
การเรียนรูในรายวิชาภาษาไทย นักเรียนควรมีความรู ความเขาใจและความสามารถ ดังตอไปนี้
1. ใชกระบวนการอานสรางความรูและความคิดเพื่อนําไปใชตัดสินใจแกปญหาในการดําเนินชีวิตและ
มีนิสัยรักการอาน
2. ใชกระบวนการเขียน เขียนสื่อสาร เขียนเรียงความ ยอความและเขียนเรื่องราวในรูปแบบตางๆ
เขียนรายงานขอมูลสารสนเทศและรายงานการศึกษาคนควาอยางมีประสิทธิภาพ
3. สามารถเลือกฟงและดูอยางมีวิจารณญาณ และพูดแสดงความรู ความคิดและความรูสึกในโอกาส
ตางๆ อยางมีวิจารณญาณและสรางสรรค
4. เขาใจธรรมชาติของภาษาและหลักภาษาไทย การเปลี่ยนแปลงของภาษาและพลังของภาษา
ภูมิปญญาทางภาษาและรักษาภาษาไทยไวเปนสมบัติของชาติ
5. เขาใจและแสดงความคิดเห็น วิจารณวรรณคดีและวรรณกรรมไทยอยางเห็นคุณคาและนํามา
ประยุกตใชในชีวิตจริง
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รายชื่อรายวิชาพื้นฐานกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย (6.0 หนวยกิต)
1. ท30101
THA30101
2. ท30102
THA30102
3. ท30103
THA30103
4. ท30104
THA30104
5. ท30105
THA30105
6. ท30106
THA30106

ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 1
Thai Language for Communication 1
ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 2
Thai Language for Communication 2
วรรณวินิจ
An Approach to Literary Works
พัฒนาทักษะภาษาไทย
Thai Skill Development
หลักภาษาไทยในชีวิตประจําวัน
Thai Grammar in Daily Life
วรรณคดีกับชีวิต
Literature and Life
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1.0 หนวยกิต
1.0 หนวยกิต
1.0 หนวยกิต
1.0 หนวยกิต
1.0 หนวยกิต
1.0 หนวยกิต

รายวิชา ท30101 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 1
2 คาบ / สัปดาห / ภาคเรียน

1.0 หนวยกิต

......................................................................................................................................................
คําอธิบายรายวิชา (Course description)
ศึกษาความรูเกี่ยวกับการสื่อสาร คุณธรรมและมารยาทในการสื่อสาร หลักการอาน การฟง การดู
และการพูด การใชภาษาเพื่อพัฒนาการคิด วิธีคิดแบบตางๆ ฝกอานออกเสียง อานในใจเพื่อจับสาระในเวลาที่
กําหนด อาน ฟง และดูสื่อตางๆ แลวสรุปเนื้อหาสาระ แยกขอเท็จจริง ขอคิดเห็น วิเคราะหแนวคิด การใช
ภาษา ความนาเชื่อถือเพื่อใหมีวิจารณญาณในการเลือกเรื่องเพื่ออาน ฟงและดู
ฝกพูดในโอกาสตางๆ พูดตอประชุมชน การกลาวสุนทรพจน ฝกการเขียนเชิงกิจธุระ เขียนรายงาน
การศึกษาคนควาตามหลักการเขียนเชิงวิชาการโดยอางอิงขอมูลสารสนเทศ
วัตถุประสงครายวิชา (Course objectives)
เมื่อเรียนจบรายวิชานี้ นักเรียนสามารถ
1. อธิบายเรื่องการสื่อสารได
2. อานออกเสียงไดถูกตองตามระบบอักขรวิธี มีจังหวะ เนนน้ําหนักเสียงไดอยางเหมาะสม
3. อานในใจ แปลความ ตีความ ขยายความและตอบคําถามจากเรื่องที่อานหรือฟงได
4. วางแผนการโดยใชกรอบแนวคิด หรือผังความคิดและสรุปเรื่องที่ฟงหรืออานเปนผังความคิดได
5. พูดและเขียนสรุปเนื้อหาสาระ แนวคิด แสดงความคิดเห็นจากการอาน ฟง - ดูและเขียนยอ
ความ สรุปความได
6. เขียนบันทึกประสบการณ บันทึกความรู เขียนจดหมาย เขียนประกาศรูปแบบตาง ๆ ได
7. เขียนรายงานเชิงวิชาการโดยใชภาษาที่เหมาะสม สามารถสังเคราะหขอมูลสารสนเทศ รวมทั้ง
การอางอิงไดอยางถูกตอง
8. อาน ฟงและดู เรื่องราวตางๆ แลวแยกขอเท็จจริง ขอคิดเห็น วิเคราะห แนวคิด การใชภาษา
และความนาเชื่อถือไดอยางมีเหตุผล
9. พูดแบบตางๆ ตามโอกาสหรือสถานการณที่กําหนดไดอยางเหมาะสม ทั้งดานสาระและการ
นําเสนอ
10. คิดวิเคราะห สังเคราะห ประเมินคาและแกปญหาในการรับสารตางๆ
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รายวิชา ท30102 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 2
2 คาบ/สัปดาห/ภาคเรียน
1.0 หนวยกิต
..............................................................................................................................................................................
คําอธิบายรายวิชา (Course description)
ศึกษาการพู ด การเขี ยนสื่ อสารในรูป แบบตางๆ การใชโวหารในการเขียนไดแก การอธิบาย การ
บรรยายและการพรรณนา ใชภาษาในการเรียบเรียงไดถูกตอง เลือกใชคําใหถูกตองตามความหมายและระดับ
ของภาษา เขียนเรียงความและบทความที่แสดงความรู ความคิดเห็น ความรูสึก ใชภาษากับเหตุผลในการพูด
การเขียนแสดงทรรศนะ โตแยง โนมนาวใจ พูดโตวาทีและพูดอภิปราย
วัตถุประสงครายวิชา (Course objectives)
เมื่อเรียนจบรายวิชานี้ นักเรียนสามารถ
1. เลือกใชโวหารในการเขียนไดถูกตอง
2. วางโครงเรื่อง เขียนความเรียง เรียงความและบทความได
3. มีวิจารณญาณในการเลือกเรื่องเพื่ออาน ฟงและดู
4. ใชภาษากับเหตุผลในการพูดหรือเขียนแสดงทรรศนะ โตแยง โนมนาวใจ และเสนอแนวคิดใหมได
ดวยการใชภาษาและวิธีพูดที่ถูกตองเหมาะสม
5. โตวาทีและอภิปรายได
6. แสดงคุณธรรมและมารยาทในการใชภาษาไดถูกตองเหมาะสม
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รายวิชา ท30103 วรรณวินิจ
2 คาบ/สัปดาห/ภาคเรียน
1.0 หนวยกิต
..............................................................................................................................................................................
คําอธิบายรายวิชา (Course description)
ศึกษาวรรณกรรม วรรณคดีไทยแตละยุคสมัย การวิเคราะห วิจารณวรรณคดีและวรรณกรรมตาม
หลักการวิจารณเบื้องตน พิจารณารูปแบบ เนื้อหา กลวิธีในการประพันธ วิเคราะหประเมินคุณคาวรรณคดีและ
วรรณกรรมทั้งในดานรูปแบบ เนื้อหาและดานวรรณศิลป ศึกษาวิเคราะห วิจารณวรรณคดีเรื่องตางๆ จาก
หนังสือเรียนวรรณคดีวิจักษณ ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๔ – ๕ ของกระทรวงศึกษาธิการและวรรณกรรมอื่นๆ ที่
หลักสูตรเสนอใหเลือก ฝกอานออกเสียงบทรอยแกวและบทรอยกรอง ฝกแตงราย โคลงและฉันท ทองจําบท
อาขยาน หรือบทรอยกรองตามความสนใจพรอมบอกคุณคาและนําไปใชอางอิง
วัตถุประสงครายวิชา (Course objectives)
เมื่อเรียนจบรายวิชานี้ นักเรียนสามารถ
1. บอกความหมาย ลักษณะ องคประกอบของวรรณคดีและวรรณกรรมได
2. อธิบายวรรณคดีและวรรณกรรมในแตละยุคสมัยโดยสังเขปได
3. บอกความงามของวรรณศิลปและภาพพจนชนิดตางๆ ได
4. ศึกษา วิเคราะห วิจารณวรรณคดีและวรรณกรรมตามหลักการวิจารณเบื้องตนและนําเสนอได
5. ประเมินคุณคาวรรณคดีและวรรณกรรมดานวรรณศิลป ดานสังคมและคานิยมได
6. อานออกเสียงบทรอยแกวและบทรอยกรองไดถูกตอง ไพเราะเหมาะกับเนื้อหาของบทอาน
7. แตงราย โคลงและฉันทและฉันทบางชนิดได
8. ทองจําบทอาขยาน หรือบทรอยกรองตามความสนใจโดยสามารถบอกคุณคาและนําไปใชอางอิงได
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รายวิชา ท30104 พัฒนาทักษะภาษาไทย
2 คาบ/สัปดาห/ภาคเรียน
1.0 หนวยกิต
..............................................................................................................................................................................
คําอธิบายรายวิชา (Course description)
พั ฒ นาทั กษะทางภาษาทั้ ง ฟ ง อ า น พูด เขีย นและการคิดในระดับ ที่สูงขึ้น ศึกษาการใชภ าษาใน
กิจ กรรมต างๆ ฟ งและอ า นสื่ อตา งๆ แล ว วิเคราะห แสดงความคิดเห็น และประเมินโดยการพูดหรือเขีย น
สังเคราะหความรูจากการฟง การอานสื่อสิ่งพิมพ สื่ออิเล็กทรอนิกสและสื่อจากแหลงเรียนรูตางๆ ฝกวิธีสื่อสาร
ในการประชุมและบันทึกการประชุม ศึกษางานเขียนของผูอื่นมาพัฒนางานเขียนของตน
วัตถุประสงครายวิชา (Course objectives)
เมื่อเรียนจบรายวิชานี้ นักเรียนสามารถ
1. ฟงและอานสื่อตางๆ แลววิเคราะห แสดงความคิดเห็นโดยการพูดหรือเขียนไดอยางมีเหตุผล
2. วิเคราะหและประเมินการใชภาษาในสื่อสิ่งพิมพและสื่ออิเล็กทรอนิกสได
3. วิเคราะห วิจารณ แสดงความคิดเห็นโตแยงเรื่องที่อานหรือฟงและเสนอความคิดใหมไดอยางมี
เหตุผล
4. ศึกษาเรื่องที่อาน ฟง หรือดู แลวนําไปประยุกตใชในการดําเนินชีวิตเพื่อพัฒนาตนเองและสังคมได
5. ใชภาษาในการถามและการตอบสัมภาษณไดอยางเหมาะสม
6. สังเคราะหความรูจากสื่อและแหลงเรียนรูตางๆ มาเขียนบทความได
7. อภิปราย โตวาทีไดอยางมีประสิทธิผล
8. สื่อสารในการประชุมและบันทึกการประชุมได
9. นําความรูจากการใชภาษาในงานเขียนตางๆ มาประยุกตใชในการพัฒนางานเขียนของตนเอง
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รายวิชา ท30105 หลักภาษาไทยในชีวิตประจําวัน
2 คาบ/สัปดาห/ภาคเรียน
1.0 หนวยกิต
..............................................................................................................................................................................
คําอธิบายรายวิชา (Course description)
ศึกษาการใชภาษาไทยในชีวิตประจําวันของคนไทยจากสื่อตาง ๆ ทั้งในดานการพูดและการเขียน
มีความรู ความเขาใจในธรรมชาติของภาษา พันธกิจของภาษา พลังของภาษาและลักษณะของภาษา ศึกษา
สวนประกอบของภาษา ลักษณะขอควรสังเกตบางประการของภาษาไทย ศึกษาหลักการสรางคําในภาษาไทย
(คําซ้ํา คําซอน คําประสม คําสมาส) ชนิดของคํา กลุมคําและประโยค ระดับภาษา ราชาศัพท
คําภาษาตางประเทศในภาษาไทย ศัพทบัญญัติ
วัตถุประสงครายวิชา (Course objectives)
เมื่อเรียนจบรายวิชานี้ นักเรียนสามารถ
1. อธิบายธรรมชาติ พันธกิจ พลังและการเปลี่ยนแปลงของภาษาได
2. บอกลักษณะและขอควรสังเกตบางประการของภาษาไทยได
3. บอกเรื่องเสียงสระ วรรณยุกต พยัญชนะ พยางคและเสียงหนักเสียงเบาได
4. บอกลักษณะของคํามูลและการสรางคําซ้ํา คําซอน คําประสม คําสมาสได
5. บอกชนิดและหนาที่ของคําตามหลักภาษาได
6. วิเคราะหการใชถอยคํา สํานวนไดถูกตองตามระดับภาษาและเจตนาของการสื่อสาร
7. บอกลักษณะการใชคําภาษาตางประเทศในภาษาไทยได
8. วิเคราะหประโยคชนิดตางๆ ได
9. ใชสํานวน คําพังเพยและสุภาษิตไดถูกตองเหมาะสม
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รายวิชา ท30106 วรรณคดีกับชีวิต
2 คาบ/สัปดาห/ภาคเรียน
1.0 หนวยกิต
..............................................................................................................................................................................
คําอธิบายรายวิชา (Course description)
ศึกษาความเกี่ยวของระหวางวัฒนธรรมกับภาษา วิเคราะหชีวิต ความเปนอยู ภูมิปญญา สภาพสังคม
วัฒนธรรม ความเชื่อ คานิยมของคนในสังคมที่ปรากฏในวรรณคดีและวรรณกรรม ประเมินคุณคาวรรณคดีและ
วรรณกรรม ศึกษาวิเคราะหลักษณะเดนของวรรณคดี ดานเนื้อหาและวรรณศิลป จากหนังสือเรียนวรรณคดี
วิจักษชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๖ ของกระทรวงศึกษาธิการ ศึกษาปญญาทางภาษา ชีวิต ความเปนอยูและคานิยมใน
วรรณกรรมที่เลือกศึกษา
วัตถุประสงครายวิชา (Course objectives)
เมื่อเรียนจบรายวิชานี้ นักเรียนสามารถ
1. วิเคราะหความสัมพันธระหวางวรรณคดีกับชีวิตดานสภาพสังคม ชีวิตความเปนอยู วัฒนธรรม
ความเชื่อ คานิยมในวรรณคดี วรรณกรรมปจจุบันและวรรณกรรมพื้นบานเรื่องที่กําหนดใหศึกษา
ได
2. วิเคราะหลักษณะเดนของวรรณคดีและวรรณกรรมเกี่ยวกับเหตุการณและวิถีชีวิตของสังคมในอดีต
3. ประมวลคุณคาทางวรรณศิลป (การสรรคํา การเรียบเรียงคํา การใชโวหาร ภาพพจน ความ
ไพเราะ) จากวรรณคดีที่ศึกษาได
4. สังเคราะหขอคิดจากวรรณคดีและวรรณกรรมเพื่อเปนแนวทางในการดําเนินชีวิตได
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2. กลุม สาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
เปาหมายการเรียนรูกลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา
การเรียนรูกลุมสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม มุงใหนักเรียนมีทักษะและความรูสามารถ
ตามอุดมการณและเปาหมายของโรงเรียน เปนคนเกงและคนดี ซื่อสัตย มีอุดมการณเพื่อพัฒนาชาติ
มีจิตสํานึกตอเพื่อนรวมโลก มีความคิดริเริ่ม สรางสรรค รักการเรียนรู รอบรูและรูรอบ มีทักษะการดําเนิน
ชีวิตที่ดี มีวินัยในตนเอง รูจักใชปญญาในการดําเนินชีวิต ไมเอาเปรียบผูอื่น สามารถอยูรวมกับผูอื่นไดอยาง
มีความสุข
สาระการเรียนรู รายวิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม มีเนื้อหาตามหลักสูตรวิชาพื้นฐานของ
กระทรวงศึกษาธิการ และ มีแผนการจัดการเรียนรู เนนกระบวนการ Problem based และ Inquiry based
มุงใหนักเรียนไดเรียนรูจากประสบการณตรง รูจักเลือกใชขอมูลที่มีคุณคา รูจักสรางองคความรูดวยตนเอง
โดยบูรณาการเชื่อมโยงความรูในศาสตรตางๆอยางเปนระบบ สงเสริมการแสดงความคิดเห็น และการเสนอ
แนวคิด ความรวมมือแกปญหาอยางสรางสรรค ดังนี้
1. ไดเรียนรูและเขาใจความเปนไปของโลกอยางกวางขวางและลึกซึ้ง
2. ตระหนักถึงคุณคาและปฏิบัติตามหลักธรรมคําสอนในศาสนาที่ตนนับถือ นํามาเปนแนวทางดํารง
ตนอยางผูมีคุณธรรม จริยธรรม
3. รูจักและเขาใจตนเอง รูจักสื่อสารความคิด และทํางานรวมกับผูอื่นอยางมีความสุข
4. มีความรูเรื่องภูมิปญญาไทย ภูมิใจในความเปนไทย มีทัศนคติและความประพฤติเหมาะสมกับการ
เปนพลเมืองดีของชาติ มีทัศนคติที่ดี พรอมที่จะเรียนรูและยอมรับผูที่มีวัฒนธรรมแตกตาง รูจัก
ปฏิบัติตนในฐานะเปนสมาชิกที่ดีของสังคมโลก
5. มีความรู เชื่อมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข
6. ตระหนักถึงความสําคัญของการรักษาความสมดุลของธรรมชาติ สิ่งแวดลอม และมนุษย รวมทั้ง
สิ่งมีชีวิตในโลก เขาใจวิธีบริหารจัดการทรัพยากรดวยปญญา และรูจักใชทรัพยากรอยางพอเพียง
7. รูจักนําบทเรียนจากประวัติศาสตร ในฐานะรากฐานความเปนมาของมนุษย จากอดีต มาเปน
แนวทางหรือขอคิดสําหรับอนาคต โดยใหความสําคัญกับหลักฐาน หลีกเลี่ยงอคติสวนตน เคารพ
ความจริง และยึดมั่นในเหตุผล
8. รูจักการดําเนินชีวิตที่มีความสุข มีความพอเพียง และสามารถปรับตัว อยูรวมกับผูอื่นไดอยาง
เหมาะสม
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รายชื่อรายวิชาพื้นฐานกลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม (8.0 หนวยกิต)
1. ส30101
SOC30101
2. ส30102
SOC30102
3. ส30103
SOC30103
4. ส30104
SOC30104
5. ส30105
SOC30105
6. ส30106
SOC30106
7. ส30107
SOC30107
8. ส30108
SOC30108
9. ส30109
SOC30109
10. ส30110
SOC30110

ศาสนศึกษา
Religious Study
คุณธรรมเพื่อชีวิต
Moral for Life
หนาที่พลเมือง
Civil Duty
ภูมิศาสตร
Geography
เศรษฐศาสตร
Economics
ประวัติศาสตรโลก
World History
ประวัติศาสตรไทย 1
Thai History I
ประวัติศาสตรไทย 2
Thai History II
ประวัติศาสตรไทย 3
Thai History III
ทักษะชีวิต
Life Skills
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0.5 หนวยกิต
0.5 หนวยกิต
1.0 หนวยกิต
1.0 หนวยกิต
1.0 หนวยกิต
1.0 หนวยกิต
0.5 หนวยกิต
0.5 หนวยกิต
1.0 หนวยกิต
1.0 หนวยกิต

รายวิชา ส30101 ศาสนศึกษา
1 คาบ/สัปดาห /ภาคเรียน

0.5 หนวยกิต

………………………………………………………………………………………………………………...............................................
คําอธิบายรายวิชา (Course Description)
ศึกษาประวัติความเปนมาและองคประกอบของศาสนาตางๆ 5 ศาสนา คือ ศาสนาพุทธ
ศาสนาคริสต ศาสนาอิสลาม ศาสนาพราหมณ-ฮินดู และศาสนาสิกข ศึกษาหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา
หรือศาสนาที่ตนนับถือ
วัตถุประสงครายวิชา ( Course Objective)
เมื่อเรียนจบรายวิชานี้ นักเรียนสามารถ
1. อธิบายประวัติความเปนมาและองคประกอบของศาสนาตางๆได
2. ปฏิบัติตนไดถูกตองตามหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาหรือศาสนาที่ตนนับถือ
3. สามารถประยุกตหลักธรรมใชในการอยูรวมกับผูอื่นไดอยางมีความสุข
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รายวิชา ส30102 คุณธรรมเพื่อชีวิต
1 คาบ/สัปดาห /ภาคเรียน

0.5 หนวยกิต

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
คําอธิบายรายวิชา (Course description)
ศึกษาหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา คานิยมและจริยธรรมทางสังคม การบริหารจิตและการเจริญ
ปญญา การประยุกตใชหลักธรรมในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของตนและการอยูรวมกับผูอื่นอยางมีความสุข
วัตถุประสงครายวิชา (Course objective)
เมื่อเรียนจบรายวิชานี้ นักเรียนสามารถ
1. อธิบายหลักธรรมที่สําคัญและยกตัวอยางหลักธรรมสําหรับการพัฒนาคุณภาพชีวิตได
2. วิเคราะหประโยชนในการนําหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาไปใชได
3. ปฏิบัติตนเปนคนดีตามหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาได
4. เลือกหลักธรรมที่เกี่ยวกับการพัฒนาตนเอง สังคม สิ่งแวดลอมและสังคมโลกได
5. อธิบายความหมายของคานิยมและจริยธรรมได
6. อธิบายกระบวนการฝกบริหารจิตและเจริญปญญา
7. ฝกปฏิบัติการบริหารจิตไดอยางถูกตอง
8. ประยุกตใชหลักธรรมในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของตนและการอยูรวมกับผูอื่นอยางมีความสุข
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รายวิชา ส 30103 หนาที่พลเมือง
1 คาบ/สัปดาห /ภาคเรียน

1.0 หนวยกิต

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
คําอธิบายรายวิชา (Course Description)
ศึกษาความหมายความสําคัญของมนุษยเปนสัตวสังคม โครงสรางองคประกอบของ
สถาบันทางสังคมและการจัดระเบียบสังคม ศึกษาสังคมไทยและการเปลี่ยนแปลงสังคมไทยในยุคโลกาภิวัตร
ความรูทั่วไปเกี่ยวกับกฎหมายในชีวิตประจําวัน กฎหมายรัฐธรรมนูญ และปฏิญญาสากลวาดวย
สิทธิมนุษยชน
วัตถุประสงครายวิชา (Course Objective)
เมื่อเรียนจบรายวิชานี้ นักเรียนสามารถ
1. อธิบายความหมายและความสําคัญของมนุษยในฐานะเปนสัตวสังคม
2. อธิบายโครงสรางและองคประกอบของสถาบันทางสังคมไดถูกตอง
3. ยกตัวอยางและวิเคราะหประโยชนของการจัดระเบียบทางสังคม
4. วิเคราะหเปรียบเทียบลักษณะสังคมไทยในอดีตกับสังคมไทยยุคโลกาภิวัตร
5. วิเคราะหสาเหตุการเปลี่ยนแปลงที่สําคัญในสังคมไทยไดอยางมีเหตุผล
6. เสนอแนวคิดการมีสวนรวมปองกันหรือลดผลกระทบจากความเปลี่ยนแปลงไดอยางสรางสรรค
7. ระบุการปรับตัวที่เหมาะสมของเยาวชนได
8. อธิบายความหมายของกฎหมายรัฐธรรมนูญและกฎหมายในชีวิตประจําวันไดถูกตอง
9. ยกตัวอยางและวิเคราะหเหตุการณสําคัญที่เกี่ยวของกับกฏหมายรัฐธรรมนูญและกฏหมายใน
ชีวิตประจําวัน ไดอยางมีหลักการและเหตุผลถูกตอง
10. ตระหนักถึงความสําคัญของกฎหมายชีวิตประจําวันและประยุกตใชความรูใหเปนประโยชนได
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รายวิชา ส 30104 ภูมิศาสตร
1 คาบ/สัปดาห /ภาคเรียน

1.0 หนวยกิต

…………………………………………………………………………………………………………………………..………………………………
คําอธิบายรายวิชา (Course description)
ศึกษาแผนที่และการใชประโยชนจากแผนที่กายภาพ ภูมิภาค แผนที่การแบงเขตภูมิอากาศของโลก
เครื่องมือ ขาวสาร ภูมิสารสนเทศของสังคมไทยและภูมิภาคตางๆของโลก วิเคราะหการเปลี่ยนแปลงลักษณะ
ทางกายภาพของภูมิภาคตางๆในประเทศไทยและสวนตางๆของโลก รวมทั้งผลการเปลี่ยนแปลงธรรมชาติใน
โลกที่เกิดจากการกระทําของมนุษยและธรรมชาติ วิเคราะหสถานการณวิกฤตการณดานทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอมภูมิภาคตางๆของประเทศไทยและของโลก ศึกษากฎหมายสิ่งแวดลอมการจัดการทรัพยากร
ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม บทบาทขององคกรตางๆทั้งภาครัฐและเอกชนที่มีการสงเสริมการประสานประโยชน
และการแกไขปญหาทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม การใชประโยชนจากสิ่งแวดลอมในการสรางสรรค
วัฒนธรรมอันเปนเอกลักษณของทองถิ่นในประเทศไทยและภูมิภาคตาง ๆ ของโลก
วัตถุประสงครายวิชา (Course objection)
เมื่อนักเรียนเรียนจบรายวิชานี้ นักเรียนสามารถ
1. รูและเขาใจแผนที่ชนิดตางๆตลอดจนเครื่องมือ ขาวสาร ภูมิสารสนเทศของประเทศไทยและ
ภูมิภาคตางๆของโลก สามารถนําไปสูการใชประโยชนไดอยางมีประสิทธิภาพ
2. วิเคราะหการเปลี่ยนแปลงลักษณะทางกายภาพของประเทศไทยและของโลก
3. ตระหนักถึงกระบวนการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพที่สงผลตอการตั้งถิ่นฐาน การประกอบอาชีพ
เกษตรกรรมและอุตสาหกรรม การคมนาคมขนสง กอใหเกิดภูมิสังคมใหมทั้งของไทยและของโลก
4. อธิบายสถานการณและวิกฤตการณสิ่งแวดลอมที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของธรรมชาติที่มี
ผลกระทบมาจากการกระทําของมนุษยและธรรมชาติ
5. วิเคราะหบทบาทขององคกรตางๆและการประสานประโยชนตลอดจนความรวมมือใน
ระดับประเทศและระดับโลกในดานมาตรการปองกันและแกไขปญหาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมของ
ประเทศและภูมิภาคตางๆของโลก
6. ตระหนักถึงความสําคัญของบทบาทและหนาที่ของประชาชนที่ตองใหความรวมมือในการแกไข
ปญหาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมของไทยและของโลก
7. ยกกรณีตัวอยางเกี่ยวกับขาว เรื่องการทําผิดกฎหมายสิ่งแวดลอม เสนอมาตรการปองกันและแกไข
ปญหาได
8. รูและเขาใจกระบวนการดําเนินชีวิตอยางสรางสรรคและมีวัฒนธรรมที่เปนเอกลักษณของทองถิ่นใน
การอนุรักษทรัพยากรและสิ่งแวดลอม พรอมทั้งสามารถนํามาประยุกตใชในชีวิตประจําวัน
9. มีความคิดสรางสรรคและมีจิตสาธารณะที่จะสรางความสํานึกในการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ
ตลอดจนสิ่งแวดลอมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
10. เสนอโครงการเกี่ยวกับสิ่งแวดลอมทองถิ่น
รายวิชาพื้นฐาน หนา 14

รายวิชา ส30105 เศรษฐศาสตร
1 คาบ/สัปดาห /ภาคเรียน

1.0 หนวยกิต

……………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………
คําอธิบายรายวิชา (Course description)
ศึกษาแนวคิดในการบริหารจัดการทรัพยากรในการผลิตและการบริโภค การใชทรัพยากรที่มีอยูจํากัด
ไดอยางมีประสิทธิภาพ
ศึกษาแนวคิดพื้นฐาน เกี่ยวกับการจัดการ การเงินและงบประมาณของหนวยธุรกิจ การวางแผนการ
ผลิตไดอยางมีประสิทธิภาพ ระบบสหกรณ และความรวมมือทางเศรษฐกิจระดับชุมชนและระดับประเทศได
ศึกษาเกี่ยวกับแนวคิดวิธีการแบบเศรษฐกิจพอเพียง การประยุกตใชในชีวิตประจําวันไดอยางมีดุลย
ภาพ
ศึกษาระบบเศรษฐกิจและสถาบันทางเศรษฐกิจแบบตางๆ กระบวนการทํางานของระบบเศรษฐกิจ
ศึกษาอุปสงค อุปทาน และการทํางานของกลไกราคาในตลาด บทบาทของราคาในฐานะเปนเครื่องมือในการ
จัดสรรทรัพยากรและผลผลิต
ศึกษาแนวคิดขั้นพื้นฐานเกี่ยวกับการคาและการเงินระหวางประเทศ ปจจัยทีจ่ ะนําไปสูการพึ่งพา การ
แขงขัน การขัดแยง การประสานประโยชนอยางมีคุณธรรมและรูเทาทันความเปนไปของสถานการณโลก
ศึกษาพัฒนารายไดของรัฐ จากการเก็บภาษี และการกูยืมจากแหลงตางๆ หนาที่ของรัฐในการจัดหา
สินคาและบริการ ใหเกิดประโยชนสูงสุดกับประชาชน
วัตถุประสงครายวิชา (Course objective)
เมื่อเรียนจบรายวิชานี้ นักเรียนสามารถ
1. ตระหนักถึงความจํากัดของทรัพยากรของประเทศไทยและสามารถใชทรัพยากรไดอยางมี
ประสิทธิภาพ
2. รูและเขาใจความหมายองคประกอบของระบบเศรษฐกิจ และลักษณะที่สําคัญของระบบเศรษฐกิจ
แบบตางๆ
3. อธิบายและยกตัวอยาง กลไกราคา อุปสงค อุปทาน ที่เกี่ยวของกับการเปลี่ยนและการควบคุมราคา
ซึ่งมีผลตอการแจกจายและการจัดสรรในทางเศรษฐกิจของประเทศ
4. อธิบายกระบวนการ ผลดีและผลเสียของการนําเทคโนโลยีและการแขงขันมาใชเพื่อเพิ่มผลผลิต
สินคาและบริการ
5. รูและเขาใจลักษณะการบริหารงานขององคกรธุรกิจแบบตางๆ ตลอดจนตระหนักถึง ขอดีและ
ขอเสียขององคกรธุรกิจรูปแบบตางๆ

รายวิชาพื้นฐาน หนา 15

รายวิชา ส 30106 ประวัติศาสตรโลก
1 คาบ/สัปดาห /ภาคเรียน

1.0 หนวยกิต

……………………………………………………………..……………………………………………………………………………………………
คําอธิบายรายวิชา (Course description)
ศึกษาแนวคิดและผลงานที่เปนรากฐานความเจริญของมนุษยในอารยธรรมโบราณลุมแมน้ําไทกรีส –
ยูเฟรติส ไนล ฮวงโห สินธุและอารยธรรมกรีก-โรมันความเปลี่ยนแปลงที่สําคัญสมัยกลางและผลกระทบ
ความสําคัญของการพื้นฟูศิลปวิทยาการ การปฏิรูปศาสนาและการปฏิวัติวิทยาศาสตร ที่นําไปสูความ
เปลี่ยนแปลงโลกสมัยใหม การปฏิวัติอุตสาหกรรมและผลกระทบดานการเมือง เศรษฐกิจ สังคม ลัทธิจักรวรรดิ
นิยมกับความขัดแยงที่นําไปสูสงครามโลกครั้งที่หนึ่ง สงครามโลกครั้งที่สอง และบทเรียนของมนุษยชาติ
ศึกษาความขัดแยงระหวางมหาอํานาจและผลกระทบในสงครามเย็น ความเปลี่ยนแปลงจากการ
สิ้นสุดสงครามเย็น ความขัดแยงและความรวมมือระหวางประเทศอาเซียนและกลุมประเทศที่สําคัญ ดาน
การเมือง เศรษฐกิจและสังคมในคริสตศตวรรษที่ 21
วัตถุประสงครายวิชา (Course objective)
เมื่อเรียนจบรายวิชานี้ นักเรียนสามารถ
1. อธิบายแนวคิดและผลงานที่เปนรากฐานความเจริญของมนุษยในอารยธรรมโบราณลุมแมน้ํา
ไทกริส-ยูเฟรติส ไนล ฮวงโห สินธุและอารยธรรมกรีก-โรมันไดถูกตอง
2. วิเคราะหสาเหตุและผลกระทบของความเปลี่ยนแปลงที่สําคัญสมัยกลางไดอยางมีเหตุผล
3. วิเคราะหเปรียบเทียบความสําคัญของการฟนฟูศิลปวิทยาการ การปฏิรูปศาสนาและการปฏิวัติ
วิทยาศาสตรที่นําไปสูความเปลี่ยนแปลงโลกสมัยใหมได
4. วิเคราะหสาเหตุการปฏิวัติอุตสาหกรรมและผลกระทบที่นําไปสูความเปลี่ยนแปลงดานการเมือง
เศรษฐกิจ สังคมได
5. อธิบายผลของความขัดแยงจากการขยายลัทธิจักรวรรดินิยมที่นําไปสู สงครามโลกครั้งที่หนึ่ง และ
สงครามโลกครั้งที่สองได
6. ประเมินคุณคาและประยุกตบทเรียนของมนุษยชาติที่ไดรับจากสงครามโลกครั้งที่หนึ่งและ
สงครามโลกครั้งที่สอง ใหเปนประโยชนตอตนเองและสวนรวม
7. วิเคราะหสาเหตุและผลกระทบของความขัดแยงระหวางมหาอํานาจในสงครามเย็น และความ
เปลี่ยนแปลงจากการสิ้นสุดสงครามเย็น
8. วิเคราะหเปรียบเทียบสาเหตุของความขัดแยงและความรวมมือระหวางกลุมประเทศที่สําคัญของ
โลก ดานการเมือง เศรษฐกิจและสังคมในคริสตศตวรรษที่ 21
9. วิเคราะหปจจัยและอุปสรรคที่มีตอความเขาใจและความรวมมือระหวางประเทศในกลุมอาเซียน
ดานการเมือง เศรษฐกิจและสังคมในคริสตศตวรรษที่ 21
10. เสนอแนวปฏิบัติเพื่อสงเสริมความเขาใจและความรวมมือระหวางประชากรในกลุมประเทศตางๆ
และประชากรในกลุมอาเซียน โดยประยุกตใหเหมาะสมกับตนเองและสวนรวม
รายวิชาพื้นฐาน หนา 16

รายวิชา ส30107 ประวัติศาสตรไทย 1
1 คาบ/สัปดาห /ภาคเรียน

0.5 หนวยกิต

…………………………………………………..………………………………………………………………………………………………………
คําอธิบายรายวิชา (Course description)
ศึกษาแนวคิดความเปนมาของชนชาติไทย พัฒนาการของแหลงความเจริญสําคัญในดินแดนสุวรรณภูมิ
ที่ตั้งประเทศไทยในปจจุบัน สมัยกอนประวัติศาสตรจนถึงสมัยสุโขทัย โดยใชวิธีการทางประวัติศาสตรและ
โบราณคดี ศึกษาหลักฐานแสดงถึงปจจัยดานสิ่งแวดลอมและสภาพภูมิศาสตร การเดินทางติดตอระหวางชุมชน
ตางๆ ในดินแดนสุวรรณภูมิและชุมชนในแหลงความเจริญอื่นๆ สมัยกอนประวัติศาสตรในประเทศไทย
ตลอดจนปจจัยสําคัญที่เกี่ยวของกับการตั้งกรุงสุโขทัย ความเจริญและความเสื่อม ดานการเมืองการปกครอง
เศรษฐกิจและสังคม ที่เกิดขึ้นในสมัยสุโขทัยและเชื่อมโยงกับชุมชนอื่นๆในชวงสมัยเดียวกัน
วัตถุประสงครายวิชา (Course objection)
เมื่อนักเรียนเรียนจบรายวิชานี้ นักเรียนสามารถ
1. เขาใจและสามารถประเมินความนาเชื่อถือที่มีตอแนวคิดของนักประวัติศาสตรเรื่องความเปนมา
ของชนชาติไทย ดวยการอางอิงหลักฐานที่นาเชื่อถืออยางมีเหตุผล
2. วิเคราะหปจจัยของพัฒนาการแหลงความเจริญสําคัญสมัยกอนประวัติศาสตรในดินแดนสุวรรณ
ภูมิที่ตั้งของประเทศไทย
3. อธิบายและยกตัวอยางหลักฐานที่แสดงถึงพัฒนาการแหลงความเจริญสําคัญสมัยกอน
ประวัติศาสตรในดินแดนสุวรรณภูมิที่ตั้งของประเทศไทย
4. วิเคราะหปจจัยสําคัญที่เกี่ยวของกับการตั้งกรุงสุโขทัย
5. อธิบายและยกตัวอยางหลักฐานที่แสดงถึงปจจัยสําคัญของความเจริญและความเสื่อมดาน
การเมืองการปกครอง เศรษฐกิจและสังคมสมัยสุโขทัย
6. วิเคราะหความสัมพันธ เชื่อมโยงระหวางความเจริญและความเสื่อมของสมัยสุโขทัย และชุมชน
อื่นๆในชวงสมัยเดียวกัน
7. ตระหนักถึงคุณคาของดินแดนสุวรรณภูมิที่ตั้งของประเทศไทยในปจจุบัน

รายวิชาพื้นฐาน หนา 17

รายวิชา ส30108 ประวัติศาสตรไทย 2
1 คาบ/สัปดาห /ภาคเรียน

0.5 หนวยกิต

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
คําอธิบายรายวิชา (Course description)
ศึกษาจุดเปลี่ยน (turning points) ที่สําคัญในสมัยอยุธยาและสมัยธนบุรี โดยใชวิธีการทาง
ประวัติศาสตร ศึกษาพัฒนาการที่สําคัญสมัยอยุธยาและสมัยธนบุรี ความเปลี่ยนแปลงและผลกระทบดาน
การปกครอง เศรษฐกิจและสังคม บทบาทสถาบันพระมหากษัตริยและบุคคลสําคัญ ที่เกี่ยวของกับการ
รักษาเอกราชของชาติและการสรางสรรคความเจริญในอดีต แกไขปญหาตางๆ ยามบานเมืองคับขันและ
สรางสรรคความเจริญใหกับสังคมไทย เขาใจพื้นฐานทางประวัติศาสตรของสังคมไทย โดยใชวิธีการทาง
ประวัติศาสตร ศึกษาประเด็นสําคัญไดอยางมีเหตุผล

วัตถุประสงครายวิชา (Course objective)
เมื่อเรียนจบวิชานี้ นักเรียนสามารถ
1. อธิบายพัฒนาการของการปกครอง เศรษฐกิจและสังคม สมัยสุโขทัย สมัยอยุธยาได
2. อธิบายการเปลี่ยนแปลงดานการปกครอง เศรษฐกิจ และสังคม สมัยสุโขทัย สมัยอยุธยาได
3. เปรียบเทียบผลกระทบที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงทั้งดานการปกครอง เศรษฐกิจ และสังคมในแตละ
สมัยโดยใชวิธีการทางประวัติศาสตรได
4. อธิบายบทบาทและความสําคัญของสถาบันพระมหากษัตริย ที่ปรากฏในพัฒนาการของประวัติศาสตร
ไทยได
5. อธิบายผลงานของบุคคลสําคัญ ที่มีสวนรักษาเอกราชของชาติและสรางสรรคความเจริญใหแก
สังคมไทยในอดีต
6. นําความรูพื้นฐานทางประวัติศาสตรของสังคมไทย ไปประยุกตใชไดอยางเหมาะสม มีจิตสํานึกและ
รับผิดชอบตอประเทศชาติ
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รายวิชา ส30109 ประวัติศาสตรไทย 3
2 คาบ/สัปดาห/ภาคเรียน

1.0 หนวยกิต

.............................................................................................................................................................................
คําอธิบายรายวิชา (course description)
ศึกษาจุดเปลี่ยน (turning points) ที่สําคัญในประวัติศาสตรสมัยกรุงรัตนโกสินทรโดยใชวิธีการทาง
ประวัติศาสตร ศึกษาพัฒนาการที่สําคัญดานการเมืองการปกครองกอนและหลังการปฏิรูปประเทศสูความ
ทันสมัย ความสําคัญของสถาบันกษัตริยไทยสมัยรัตนโกสินทรตอนตนถึงปจจุบัน ในการปองกันและรักษาเอก
ราชของชาติใหรอดพนจากการคุกคามของลัทธิจักรวรรดินิยม การสรางสรรคความเจริญ ดานสังคมและ
ศิลปวัฒนธรรม ความเปลี่ยนแปลงสูระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุขใน พ.ศ. 2475
และพัฒนาการการเมืองการปกครองหลัง พ.ศ. 2475 ถึงปจจุบัน
บทบาทของบุคคลสําคัญทั้งชาวไทยและตางประเทศ ที่มีสวนสรางสรรคความเจริญดานวัฒนธรรม
การอนุรักษและพัฒนาภูมิปญญาไทยที่ทรงคุณคา
วัตถุประสงครายวิชา (Course objective)
เมื่อเรียนจบวิชานี้ นักเรียนสามารถ
1. เขาใจสาเหตุและผลกระทบสําคัญของความเปลี่ยนแปลงดานการปกครอง เศรษฐกิจ สังคมและ
วัฒนธรรมของจากสมัยกรุงธนบุรี ถึงกรุงรัตนโกสินทรตอนตน
2. วิเคราะหเปรียบเทียบ สาเหตุและผลกระทบสําคัญของการปฏิรูปประเทศสูความทันสมัย
3. ตระหนักถึงความสําคัญของสถาบันพระมหากษัตริยในการรักษาเอกราชของชาติ ใหรอดพนจาก
การคุกคามของจักรวรรดินิยมตะวันตก
4. อธิบายและยกตัวอยางความสําคัญของสถาบันพระมหากษัตริยในการสรางสรรคความเจริญดาน
สังคมและศิลปวัฒนธรรม
5. วิเคราะหสาเหตุของการเปลี่ยนแปลงการปกครอง พ.ศ. 2475
6. วิเคราะหเปรียบเทียบสาเหตุและผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงที่สําคัญทางการเมืองการปกครอง
ในระบอบประชาธิปไตยหลังพ.ศ. 2475 ถึงปจจุบัน
7. ตระหนักถึงบทบาทของบุคคลสําคัญที่มีสวนสรางสรรคความเจริญดานวัฒนธรรม การอนุรักษภูมิ
ปญญาไทยและสามารถนําความรูไปประยุกตใชในชีวิตประจําวันไดอยางเหมาะสม
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รายวิชา ส30110 ทักษะชีวิต
2 คาบ/สัปดาห/ภาคเรียน

1.0 หนวยกิต

............................................................................................................................................................................
คําอธิบายรายวิชา (course description)
ศึกษาและฝกทักษะในชีวิตดานตางๆ ไดแก ทักษะการปรับตัว มีทักษะการทํางานรวมกัน มีทักษะการ
บริหารความขัดแยง มีวินัยในตนเองและมีความเปนผูนําที่ดี เพื่อใหผูเรียนมีทักษะที่ดีในชีวิต สามารถอยู
รวมกับผูอื่นอยางมีความสุข ทั้งในหอพักและการดํารงชีวิตในสังคมทั่วไป มีคุณภาพชีวิตที่ดี ดํารงชีวิตได
อยางมีความสุข
วัตถุประสงครายวิชา (Course objective)
เมื่อเรียนจบวิชานี้ นักเรียนสามารถ
1. ปรับตัวเขากับกฎระเบียบและบรรทัดฐานของโรงเรียนและสังคมได
2. มีมารยาททางสังคม (กาลเทศะ)
3. มีมนุษยสัมพันธที่ดีกับทุกคน
4. มีการจัดการปญหาในชีวิตประจําวันไดอยางเหมาะสม
5. รวมกันดูแลรักษาสาธารณสมบัติของโรงเรียนและสวนรวมได
6. เกิดการเรียนรูและการทํากิจกรรมรวมกับผูอื่นได
7. จัดการอารมณและความเครียดในเวลาเรียนได
8. จัดการอารมณและความเครียดในเวลาหอพักได
9. ควบคุมตนเองใหปฏิบัติตนไดอยางเหมาะสม
10. สรางสุขลักษณะนิสัยที่ดีสวนตัว
11. บริหารจัดการเวลาของตนเองได
12. พัฒนาเสริมสรางบุคลิกภาพที่ดี
13. วิเคราะหเมื่อมีการสื่อสารขอมูลหรือรับสงขอมูล
14. วิเคราะหหาเหตุผลเพื่อการตัดสินใจที่เหมาะสม
15. แกปญหาเฉพาะหนาได
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3. กลุม สาระการเรียนรูศิลปะ
เปาหมายกลุมสาระการเรียนรูศิลปะ
กลุมสาระการเรียนรูศิลปะมุงเนนใหนักเรียนมีทักษะการประเมิน ชื่นชมและวิจารณคุณภาพงานศิลปะ
หลากหลาย ดานงานทัศนศิลป ดนตรี นาฏศิลปและการละคร มีทักษะการคิด การแสดงออกและการสื่อสาร
อยางสรางสรรค ภูมิใจในศิลปวัฒนธรรมไทย มีทัศนคติที่ดีตอสังคมอื่นที่มีความแตกตางดานวัฒนธรรม
ประยุกตใชทักษะตางๆในการดําเนินชีวิตของตน ในฐานะสมาชิกของสังคมไทยและสังคมโลกไดอยางมี
ความสุข
การจัดการเรียนการสอนสาระการเรียนรูศิลปะ ใชกระบวนการกลุม การคนควาสรางองคความรู
และการฝกทักษะรายบุคคล มุงเนนการเรียนรูดานทัศนศิลป ดนตรี นาฏศิลปและละครจากภูมิปญญาไทยและ
สากล เพื่อใหนักเรียนมีคุณภาพดานตางๆ ดังนี้
1. มีความรู ความเขาใจและไดฝกทักษะการแสดงความคิดเห็น ชื่นชมและวิจารณคุณคางานทัศนศิลป
ดวยหลักวิจารณศิลปะอยางมีเหตุผล
2. มีความรู ความเขาใจ สามารถเปรียบเทียบงานทัศนศิลปในรูปแบบตะวันออกและรูปแบบตะวันตก
ประยุกตใชความรู ความเขาใจใหเปนประโยชนในการรับวัฒนธรรมตางๆไดเหมาะสม
3. มีความรู ความเขาใจและไดฝกทักษะการรองเพลง การแสดงดนตรี ตามความสนใจ มีทักษะการแสดง
ความเห็น ชื่นชมและวิจารณ คุณภาพบทเพลงรูปแบบตางๆ สามารถเปรียบเทียบ อารมณและ
ความรูสึกที่ไดจากบทเพลงจากตางวัฒนธรรมไดอยางมีคุณภาพ
4. มีความรู ความเขาใจและไดฝกทักษะการแสดงดนตรีไทยและสากล สามารถนําดนตรีไปประยุกตใน
งานตางๆไดเหมาะสม
5. มีความรู ความเขาใจและไดฝกทักษะการแสดงความเห็น ชื่นชมและวิจารณ นาฏศิลปไทย ตลอดจน
การละครจากภูมิปญญาไทยและสากลที่สําคัญ ไดฝกทักษะการแสดง นาฏศิลปและการละครรูปแบบ
ตางๆ สามารถเปรียบเทียบ การสื่ออารมณและความรูสึกที่ไดจากนาฏศิลปและการละครจากภูมิ
ปญญาไทยกับนาฏศิลปและการละครตางวัฒนธรรมไดอยางมีคุณภาพ
6. สามารถประเมินคุณคาและประยุกตใชความรู ความเขาใจ ศิลปวัฒนธรรมไทย และเสนอแนวคิด
แนวปฏิบัติในการอนุรักษ สืบสานมรดกดานดนตรีไทย นาฏศิลปและละครจากภูมิปญญาไทยไดอยาง
เหมาะสม
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รายชื่อรายวิชาพื้นฐานกลุมสาระการเรียนรูศิลปะ (3.0 หนวยกิต)
1. ศ30101
ART30101
2. ศ30102
ART30102
3. ศ30103
ART30103
4. ศ30104
ART30104
5. ศ30105
ART30105
6. ศ30106
ART30106

สังคีตนิยม
Music Appreciation
ทัศนศิลป
Visual Arts
ศิลปะเปรียบเทียบ
Arts Comparative
ดนตรีปฏิบัติ
Music Performance
สุนทรียศาสตรกับการดํารงชีวิต
Aesthetics and Life
สุนทรียนาฏศิลปไทย
Thai Dance Appreciation
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0.5 หนวยกิต
0.5 หนวยกิต
0.5 หนวยกิต
0.5 หนวยกิต
0.5 หนวยกิต
0.5 หนวยกิต

รายวิชา ศ30101 สังคีตนิยม
1 คาบ/สัปดาห/ภาคเรียน

0.5 หนวยกิต

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
คําอธิบายรายวิชา (Course description)
ศึกษาหลักการพื้นฐานดนตรีไทยและดนตรีตะวันตก ประวัติศาสตรดนตรีไทยกอนสมัยกรุง
รัตนโกสินทร สมัยกรุงรัตนโกสินทร ดนตรีพื้นบานไทย ประวัติดนตรีตะวันตก ตั้งแตยุคกลางจนถึงปจจุบัน
ประเภทของเครื่องดนตรีไทยและดนตรีตะวันตก ประเภทของการประสมวงดนตรีไทยและวงดนตรีตะวันตก
รูปแบบองคประกอบและสุนทรียะของเพลงโดยเนนที่การฟง วิเคราะหรูปแบบของบทเพลงในวงดนตรีแตละ
ประเภทและสรางสรรคงานดนตรีที่มาจากวัฒนธรรมตางกันเพื่อใหผูเรียนมีความรูความเขาใจประวัติศาสตร
ดนตรี เปรียบเทียบลักษณะเดนของดนตรีในวัฒนธรรมตางๆ และสามารถนําดนตรีไปประยุกตใชใน
ชีวิตประจําวันได
วัตถุประสงครายวิชา (Course objective)
เมื่อเรียนจบรายวิชานี้ นักเรียนสามารถ
1. อธิบายถึงวิวัฒนาการและยุคสมัยของดนตรีไทยและดนตรีสากล
2. อธิบายถึงประเภทของเครื่องดนตรีไทยและดนตรีสากลได
3. อธิบายถึงรูปแบบการผสมของวงดนตรีไทยและดนตรีสากลได
4. แสดงออกถึงความรูสึกในการรับรูความไพเราะของดนตรีไทยและดนตรีสากล
5. อธิบายถึงรูปแบบบทเพลงของวงดนตรีแตละประเภททั้งดนตรีไทยและดนตรีสากลได
6. วิเคราะหเหตุผลการที่กลุมคนตางวัฒนธรรมสรางสรรคงานดนตรีแตกตางกันได
7. นําความรูและหลักทางดนตรีมาประยุกตใชกับวิชาอื่นๆและชีวิตประจําวัน
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รายวิชา ศ30102 ทัศนศิลป
1 คาบ/สัปดาห/ภาคเรียน

0.5 หนวยกิต

.............................................................................................................................................................................
คําอธิบายรายวิชา (Course description)
ศึกษา ความหมาย ขอบขายลักษณะรูปแบบ ทัศนธาตุ องคประกอบศิลป ตระหนักและซาบซึ้งใน
ความงามของทัศนศิลปจากการสรางสรรค โดยใชวัสดุอุปกรณดวยกระบวนการที่สูงขึ้น ในการสรางงาน
จิตรกรรม ประติมากรรม ศิลปะภาพพิมพ ตลอดจนทดลองวัสดุที่ใชในการสรางสรรคผลงานทัศนศิลปดวย
ลักษณะรูปแบบเฉพาะตนรวมทั้งวิเคราะห เปรียบเทียบ วิจารณผลงานทัศนศิลป
วัตถุประสงครายวิชา (Course objective)
เมื่อเรียนจบรายวิชานี้ นักเรียนสามารถ
1. อธิบายความหมายขอบขาย และลักษณะรูปแบบของงานทัศนศิลป
2. อธิบายองคประกอบทางศิลปะและสามารถสรางทัศนธาตุในงานทัศนศิลปได
3. เขาใจและเกิดความซาบซึ้งในความงามทางทัศนศิลปจากการสรางสรรคผลงานจิตรกรรมดวย
กระบวนการที่สูงขึ้นได
4. เขาใจและเกิดความซาบซึ้งในความงามทางทัศนศิลปจากการสรางสรรคผลงานประติมากรรมดวย
กระบวนการที่สูงขึ้นได
5. เขาใจและเกิดความซาบซึ้งในความงามทางทัศนศิลปจากการสรางสรรคผลงานศิลปะภาพพิมพ
ดวยกระบวนการที่สูงขึ้นได
6. ทดลองใชสื่อวัสดุอุปกรณที่มีความกาวหนาทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเพื่อสรางสรรคผลงาน
ทัศนศิลปไดอยางเขาใจ
7. วิเคราะห เปรียบเทียบวิจารณผลงานทัศนศิลปและมีความเขาใจกระบวนการในการสรางสรรค
ผลงานทัศนศิลปดวยรูปแบบและลักษณะเฉพาะตนได
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รายวิชา ศ30103 ศิลปะเปรียบเทียบ
1 คาบ/สัปดาห/ภาคเรียน

0.5 หนวยกิต

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
คําอธิบายรายวิชา (Course description)
ศึกษาและเปรียบเทียบคุณคาและความงามของการแสดงศิลปะไทยกับศิลปะสากลประเภท
ตาง ๆ ที่สําคัญในยุโรป เอเซียและกลุมประเทศอาเซียน ศึกษาและเปรียบเทียบการละครตะวันออกและ
ตะวันตก ดานที่มา แนวคิด ดนตรีประกอบการแสดงและการแตงกาย ตลอดจนความสัมพันธที่เกี่ยวของ
ระหวางศิลปะไทยกับศิลปะสากล
วัตถุประสงครายวิชา (Course objective)
เมื่อเรียนจบรายวิชานี้ นักเรียนสามารถ
1. อธิบายคุณคาและความงามของการศิลปะไทยกับศิลปะสากลได
2. ยกตัวอยางเปรียบเทียบคุณคาและความงามของการแสดงศิลปะไทยกับศิลปะสากลได
3. อธิบายการละครตะวันออกและตะวันตก ดานที่มา แนวคิด การแตงกายและดนตรีประกอบการ
แสดงได
4. วิเคราะหที่มาและแนวคิดการละครตะวันออกและตะวันตกได
5. ระบุประเภทดนตรีประกอบการแสดงและการแตงกายได
6. วิเคราะหความสัมพันธเกี่ยวของระหวางศิลปะไทยกับศิลปะสากลได
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รายวิชา ศ30104 ดนตรีปฎิบัติ
1 คาบ/สัปดาห/ภาคเรียน

0.5 หนวยกิต

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
คําอธิบายรายวิชา(Course description)
ศึกษาเครื่องหมายกําหนดจังหวะ เครื่องหมายกําหนดบันไดเสียงและการอานโนตเพลง บันทึกโนตทั้ง
แบบดนตรีไทยและดนตรีสากล ปฏิบัติเครื่องดนตรีตามเครื่องหมายและสัญลักษณทางดนตรี และเขาใจถึง
การดูแลรักษาเครื่องดนตรีเพื่อใหผูเรียนมีความรูความเขาใจเทคนิคการเลนเครื่องดนตรีและการถายทอด
อารมณเพลงโดยการเนนเทคนิคการแสดงออกและคุณภาพของการแสดงดวยการปฏิบัติดนตรีทั้งประเภทแบบ
บรรเลงเดี่ยวและรวมวงได
วัตถุประสงครายวิชา (Course objective)
เมื่อเรียนจบรายวิชานี้ นักเรียนสามารถ
1. อธิบายเครื่องหมายกําหนดจังหวะดนตรีไทยและดนตรีสากลได
2. อธิบายเครื่องหมายกําหนดบันไดเสียงดนตรีไทยและดนตรีสากลได
3. สามารถอานโนตดนตรีไทยและดนตรีสากลไดถูกตอง
4. สามารถบันทึกตัวโนตดนตรีไทยและดนตรีสากลไดถูกตอง
5. อธิบายประวัติที่มาของเครื่องดนตรีไทยและดนตรีสากลที่เรียนได
6. อธิบายประเภทของเครื่องดนตรีไทยและดนตรีสากลที่เรียนได
7. สามารถดูแลรักษาเครื่องดนตรีไทยและดนตรีสากลที่ปฏิบัติไดอยางถูกวิธี
8. สามารถปฏิบัติวิธีเลนดนตรีไทยและดนตรีสากลที่เรียนไดอยางถูกตอง
9. สามารถปฏิบัติทักษะการเลนดนตรีไทยและดนตรีสากลแบบเดี่ยวและรวมวงไดอยางมีคุณภาพ
10. สามารถแสดงออกโดยการถายทอดอารมณตามเพลงได
11. สามารถฟงเสียงเครื่องดนตรีไทย ดนตรีสากลและปฏิบัติตามได
12. อธิบายศัพทสังคีตและเครื่องหมายดนตรีไทย ดนตรีสากลได
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รายวิชา ศ30105 สุนทรียศาสตรกับการดํารงชีวิต
1 คาบ/สัปดาห/ภาคเรียน

0.5 หนวยกิต

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
คําอธิบายรายวิชา (Course description)
ศึกษา ความหมายขอบขายของสุนทรียศาสตร วิเคราะหเปรียบเทียบผลงานวิจิตรศิลปในอารยธรรม
ตะวันออกและอารยธรรมตะวันตก ศิลปะประยุกตและหลักการออกแบบในการสื่อความหมาย อิทธิพลของ
ศิลปะประจําชาติ ศิลปะพื้นบานมรดกทางวัฒนธรรมภูมิปญญาระหวางประเทศความงามที่มีอยูในธรรมชาติ
ที่มีผลตอการสรางสรรคประเมินและวิจารณคุณคาทางความงามดวยหลักทฤษฏีการวิจารณศิลปะ
วัตถุประสงครายวิชา(Course objective)
เมื่อเรียนจบรายวิชานี้ นักเรียนสามารถ
1. อธิบายและวิเคราะหความงามที่มีอยูในธรรมชาติได
2. วิเคราะหเปรียบเทียบผลงานวิจิตรศิลปในอารยธรรมตะวันออกและอารยธรรมตะวันตกไดอยาง
เขาใจ
3. เขาใจในความงามของศิลปะประยุกตและหลักการออกแบบในการสื่อความหมาย
4. วิเคราะหความงามของศิลปะประจําชาติไทยและศิลปะพื้นบานไดอยางเขาใจ
5. วิเคราะหความงามของมรดกทางวัฒนธรรมภูมิปญญาจากภาพถายและภาพยนตรได
6. เห็นคุณคาของวิชาสุนทรียศาสตรและสามารถนําเสนอผลงานการสรางสรรคสูสาธารณะชนได

รายวิชาพื้นฐาน หนา 27

รายวิชา ศ30106 สุนทรียนาฏศิลปไทย
1 คาบ/สัปดาห/ภาคเรียน

0.5 หนวยกิต

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
คําอธิบายรายวิชา (Course description)
ศึกษาความหมายของนาฏศิลปไทย ประเภท คุณคาและความงาม ตลอดจนรูปแบบของ
การแสดงนาฏศิลป เทคนิคการจัดการแสดงและการชมนาฏศิลป ศึกษาประวัติการแตงกาย ศึกษาบุคคล
สําคัญในวงการนาฏศิลปรวมทั้งศึกษาประวัติการละครไทยในยุคสมัยตางๆ ศึกษาความสัมพันธระหวาง
วัฒนธรรมไทยกับการแสดงนาฏศิลป
วิจารณการแสดงตามหลักนาฏศิลปและการละคร วิเคราะหแกนของการแสดงนาฏศิลปและ
การละครที่ตองการสื่อความหมายในการแสดง วิเคราะหอิทธิพลของเครื่องแตงกาย แสง สี เสียง ฉาก
อุปกรณ และสถานที่ที่มีผลตอการแสดงพัฒนาและใชเกณฑการประเมินในการประเมินการแสดง วิเคราะห
ทาทาง และการเคลื่อนไหวของผูคนในชีวิตประจําวันและนํามาประยุกตใชในการแสดง
วัตถุประสงครายวิชา (Course objective)
เมื่อเรียนจบรายวิชานี้ นักเรียนสามารถ
1. รูความหมาย ประเภท คุณคาและความงามของการแสดงนาฏศิลปไทยตลอดจนรูปแบบของการ
แสดงนาฏศิลป เทคนิคการจัดการแสดงและการชมนาฏศิลป
2. เขาใจประวัติการแตงกาย ประวัติการละครไทย และละครสรางสรรค
3. รูจักบุคคลสําคัญในวงการนาฏศิลปไทย
4. รูความสัมพันธระหวางวัฒนธรรมไทยกับการแสดงนาฏศิลป
5. วิจารณการแสดงตามหลักนาฏศิลปและการละคร
6. วิเคราะหอิทธิพลของเครื่องแตงกาย แสง สี เสียง ฉาก อุปกรณ และสถานที่ที่มีผลตอการแสดง
7. วิเคราะหทาทาง และการเคลื่อนไหวของผูคนในชีวิตประจําวันและนํามาประยุกตใชในการแสดง
8. แสดงความคิดเห็นในการอนุรักษนาฏศิลปไทย
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4. กลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษา
เปาหมายการเรียนรูกลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษา
ตามบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญ และมาตรา ๓๓ ในพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.๒๕๔๒
สํ านั กงานคณะกรรมการการศึ ก ษาแห ง ชาติ ไดดํ าเนิ น การจั ดทํ า “แผนการศึก ษา ศาสนา ศิลปะ และ
วัฒนธรรมแหงชาติ” ซึ่งเปลี่ยนชื่อแหงชาติใหมเปน “แผนการศึกษาแหงชาติ” ขึ้นเปนยุทธศาสตร เพื่อให
เกิดการปฏิรูปการศึกษาที่สอดคลองตองกันทั้งประเทศ ในชวงระยะเวลา ๑๕ ป ตั้งแต พ.ศ. ๒๕๔๕-๒๕๕๙
เน น การบู ร ณาการคุ ณภาพชี วิ ตในทุ ก ๆ ดาน และสอดคลอ งกับ วิสัย ทัศน แนวนโยบาย มาตรการ และ
กฏหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวของกับการพัฒนาสังคมไทยในปจจุบันและอนาคต
หลั กสู ตรกลุ มสาระการเรี ย นรู สุ ขศึก ษาและพลศึก ษา เปน สว นหนึ่ง ขององค ความรูที่ ชว ยพัฒ นา
คุณภาพของคน ไดกลายเปนหัวใจของทิศทางการเปลี่ยนแปลงในการพัฒนาองครวมของความเปนมนุษยที่
สมบู ร ณ (holistic) ทั้ งด า นความรู เจตคติ ทักษะ สมรรถภาพทางกาย และคุณภาพชีวิตอันพึงประสงค
สําหรับการพัฒนาคุณภาพของผูเรียนทุกคน ใหเปนคนดี คนเกง และมีความสุข ทั้งในปจจุบันและในอนาคต
มุงเนนใหผูเรียน รักการออกกําลังกาย มีสุขภาพอนามัยดี ตามอุดมการณ เปาหมาย วิสัยทัศน ของ
การพัฒนาผูเรียนที่มีความสามารถพิเศษทางดานคณิตศาสตร วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี เพราะสุขภาพมี
ความสําคัญยิ่งตอชีวิตความเปนอยูที่ดี เมื่อมีสุขภาพที่ดีเปนพื้นฐาน การทํางานหรือกิจกรรมใด ๆ ก็ตามใน
ชี วิ ต ประจํ าวัน ก็ จ ะมี ความสุ ข และมี คุณ ภาพไปด ว ย องคร วมของการมี สุขภาพที่ดี หมายถึ ง สุ ขภาพกาย
สุขภาพจิต สุขภาพอารมณ สุขภาพสังคม และสุขภาพจิตวิญญาณที่รวมกันเปนอันหนึ่งอันเดียวกันไมสามารถ
แยกออกจากกันได
เนื้อหาของหลักสูตรในฉบับนี้ เปนสวนหนึ่งของเครื่องมือที่สรางองคความรูชวยพัฒนาคุณภาพของ
คน ภายใตเปาหมาย และความุงหวังรวมกันที่จะไดเห็นคนไทย และสังคมไทยกาวเดินเคียงบาเคียงไหลไป
พรอม ๆ กับนานาประเทศ โดยมีสติรูเทาทัน และมีขีดความสามารถที่พรอมสมบูรณ นําองคความรูที่ไดรับและ
ศักยภาพของตน ธํารงคุณคาวัฒนธรรมไทย การมีสุขภาพอนามัยสมบูรณ สมดุลและมีคุณภาพ รวมกันพัฒนา
ประเทศชาติสืบตอไป
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ผลการเรียนรูที่คาดหวัง (Learning outcomes)
การเรียนรูในรายวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา นักเรียนควรมีความรู ความเขาใจและความสามารถ ดังตอไปนี้
1. สามารถดูแลสุขภาพ สรางเสริมสุขภาพ ปองกันโรค หลีกเลี่ยงปจจัยเสี่ยง และพฤติกรรมเสี่ยง
ตอสุขภาพ อุบัติเหตุ การใชยา สารเสพติด และความรุนแรงไดอยางมีประสิทธิภาพดวยการวางแผนอยาง
เปนระบบ
2. แสดงออกถึงความรัก ความเอื้ออาทร ความเขาใจในอิทธิพลของครอบครัว เพื่อน สังคม
และวัฒนธรรมที่มีตอพฤติกรรมทางเพศ การดําเนินชีวิต และวิถีชีวิตที่มีสุขภาพดี
3. ออกกําลังกาย เลนกีฬา เขารวมกิจกรรมนันทนาการ กิจกรรมสรางเสริมสมรรถภาพ
เพื่อสุขภาพโดยนําหลักการของทักษะกลไกมาใชไดอยางถูกตอง สม่ําเสมอดวยความชื่นชมและสนุกสนาน
4. แสดงความรับผิดชอบ ใหความรวมมือและปฏิบัติตามกฎ กติกา สิทธิ หลักความปลอดภัย
ในการเขารวมกิจกรรมทางกาย และเลนกีฬาจนประสบความสําเร็จตามเปาหมายของตนเองและทีม
5. แสดงออกถึงการมีมารยาทในการดู การเลน และการแขงขัน ดวยความมีน้ําใจนักกีฬา และ
นําไปปฏิบัติในทุกโอกาสจนเปนบุคลิกภาพที่ดี
6. วิเคราะหและประเมินสุขภาพสวนบุคคลเพื่อกําหนดกลวิธีลดความเสี่ยง สรางเสริมสุขภาพ
ดํารงสุขภาพ การปองกันโรค และการจัดการกับอารมณและความเครียดไดถูกตองและเหมาะสม
7. ใชกระบวนการทางประชาสังคม สรางเสริมใหชุมชนเขมแข็งปลอดภัย และมีวิถีชีวิตที่ดี
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รายชื่อรายวิชาพื้นฐานกลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษา (3.0 หนวยกิต)
1. พ30101
HPE30101
2. พ30102
HPE30102
3. พ30103
HPE30103
4. พ30104
HPE30104
5. พ30105
HPE30105
6. พ30106
HPE30106

สุขศึกษาและพลศึกษา 1
Health and Physical Education 1
สุขศึกษาและพลศึกษา 2
Health and Physical Education 2
สุขศึกษาและพลศึกษา 3
Health and Physical Education 3
สุขศึกษาและพลศึกษา 4
Health and Physical Education 4
สุขศึกษาและพลศึกษา 5
Health and Physical Education 5
สุขศึกษาและพลศึกษา 6
Health and Physical Education 6
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0.5 หนวยกิต
0.5 หนวยกิต
0.5 หนวยกิต
0.5 หนวยกิต
0.5 หนวยกิต
0.5 หนวยกิต

รายวิชา พ30101 สุขศึกษาและพลศึกษา 1
1 คาบ/สัปดาห/ภาคเรียน
0.5 หนวยกิต
..............................................................................................................................................................................
คําอธิบายรายวิชา (Course description)
ศึกษากระบวนการสรางเสริมและดํารงประสิทธิภาพการทํางานของระบบกระดูก กลามเนื้อ ไหลเวียน
เลือด และหายใจ วิเคราะหอิทธิพลของครอบครัวและเพื่อน ที่มีผลตอพฤติกรรมทางเพศและการดําเนินชีวิต
เขาใจบทบาทและความรับผิดชอบของบุคคลที่มีตอการสรางเสริมสุขภาพและการปองกันโรคในชุมชน มีสวน
รวมในการปองกันความเสี่ยงตอการใชยา สารเสพติด และความรุนแรง เพื่อสุขภาพที่ดีของตนเอง ครอบครัว
และสังคม
ศึกษาวิธีการวางแผนและปฏิ บัติตามแผนพัฒ นาสมรรถภาพกายและสมรรถภาพกลไก วิเคราะห
ความคิดรวบยอดเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวรูปแบบตางๆ ในการเลนกีฬา ใชความสามารถของตน เพื่อเพิ่ม
ศักยภาพของทีม คํานึงถึงผลที่เกิดตอผูอื่นและสังคม แสดงการเคลื่อนไหวไดอยางสรางสรรคในการเลนกีฬา
ไทย กีฬาสากลประเภทบุคคล / คู กีฬาประเภททีมไดอยางนอย 1 ชนิด (ยิมนาสติก) เขารวมกิจกรรม
นันทนาการนอกโรงเรียน และนําหลักการแนวคิดไปปรับปรุงพัฒนาคุณภาพชีวิตของตนและสังคม ออกกําลัง
กายและเลนกีฬา ที่เหมาะสมกับตนเองอยางสม่ําเสมอ ปฏิบัติตนเกี่ยวกับสิทธิ กฎ กติกา กลวิธีตางๆ ใน
ระหวางการเลน การแขงขันกีฬากับผูอื่น ชื่นชมในคุณคาและความงามของการกีฬา และนําแนวปฏิบัติไปใช
ในชีวิตประจําวันอยางตอเนื่อง แสดงออกถึงการมีมารยาทในการดู การเลนและการแขงขันกีฬา ดวยความมี
น้ําใจนักกีฬา และนําไปใชปฏิบัติทุกโอกาส จนเปนผูมีบุคลิกภาพที่ดี
วัตถุประสงครายวิชา (Course objectives)
เมื่อเรียนจบรายวิชานี้ นักเรียนสามารถ
1. อธิบายกระบวนการสรางเสริมและดํารงประสิทธิภาพการทํางานของระบบกระดูก กลามเนื้อ
ไหลเวียนเลือด และหายใจ
2. วิเคราะหอิทธิพลของครอบครัวและเพื่อน ที่มีผลตอพฤติกรรมทางเพศและการดําเนินชีวิต
3. วิเคราะหบทบาทและความรับผิดชอบของบุคคลที่มีตอการสรางเสริมสุขภาพและการปองกันโรค
ในชุมชน
4. มีสวนรวมในการปองกันความเสี่ยงตอการใชยา การใชสารเสพติด และความรุนแรง เพื่อ
สุขภาพของตนเอง ครอบครัว และสังคม
5. วางแผนและปฏิบัติตามแผน การพัฒนาสมรรถภาพกายและสมรรถภาพกลไก
6. วิเคราะหความคิดรวบยอดเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวรูปแบบตางๆ ในการเลนกีฬา
7. ใชความสามารถของตน เพื่อเพิ่มศักยภาพของทีม คํานึงถึงผลที่เกิดตอผูอื่นและสังคม
8. เลนกีฬาไทย กีฬาสากลประเภทบุคคล / คู กีฬาประเภททีมไดอยางนอย 1 ชนิด (ยิมนาสติก)
9. แสดงการเคลื่อนไหวไดอยางสรางสรรค
10. เขารวมกิจกรรมนันทนาการนอกโรงเรียน และนําหลักการแนวคิดไปปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตของตนและสังคม
11. ออกกําลังกายและเลนกีฬา ที่เหมาะสมกับตนเองอยางสม่ําเสมอ
รายวิชาพื้นฐาน หนา 32

12. อธิบายและปฏิบัติเกี่ยวกับสิทธิ กฎ กติกา กลวิธีตางๆ ในระหวางการเลน การแขงขันกีฬากับ
ผูอื่นและนําไปสรุปเปนแนวปฏิบัติและใชในชีวิตประจําวันอยางตอเนื่อง
13. แสดงออกถึงการมีมารยาทในการดู การเลนและการแขงขันกีฬา ดวยความมีน้ําใจนักกีฬา
และนําไปใชปฏิบัติทุกโอกาส จนเปนบุคลิกภาพที่ดี
14. รวมกิจกรรมทางกายและเลนกีฬาอยางมีความสุข ชื่นชมในคุณคาและความงามของการกีฬา
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รายวิชา พ30102 สุขศึกษาและพลศึกษา 2
1 คาบ/สัปดาห/ภาคเรียน
0.5 หนวยกิต
..............................................................................................................................................................................
คําอธิบายรายวิชา (Course description)
ศึกษากระบวนการสรางเสริมและดํารงประสิทธิภาพการทํางานของระบบประสาท ระบบสืบพันธุ
ระบบยอยอาหาร ระบบตอมไรทอ และระบบขจัดของเสีย วิเคราะหอิทธิพลของสังคม วัฒนธรรมที่มีผลตอ
พฤติกรรมทางเพศ และการดําเนินชีวิต วิเคราะหอิทธิพลของสื่อโฆษณาเกี่ยวกับสุขภาพเพื่อการเลือกบริโภค
วิเคราะหผลกระทบที่เกิดจากการครอบครอง การใชและการจําหนายสารเสพติด
ศึกษาวิธีการวางแผนและปฏิบัติตามแผนพัฒนาสมรรถภาพกายและสมรรถภาพกลไก วิเคราะห
ความคิดรวบยอดเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวรูปแบบตางๆ ในการเลนกีฬา ใชความสามารถของตน เพื่อเพิ่ม
ศักยภาพของทีม คํานึงถึงผลที่เกิดตอผูอื่นและสังคม แสดงการเคลื่อนไหวไดอยางสรางสรรคในการเลนกีฬา
ไทย กีฬาสากลประเภทบุ คคล / คู กีฬาประเภททีมไดอยางนอย 1 ชนิ ด (บาสเกตบอล/วอลเลยบอล/
แฮนดบอล/แชรบอล/ฟุตซอล) เขารวมกิจกรรมนันทนาการนอกโรงเรียน และนําหลักการแนวคิดไปปรับปรุง
พัฒนาคุณภาพชีวิตของตนและสังคม ออกกําลังกายและเลนกีฬา ที่เหมาะสมกับตนเองอยางสม่ําเสมอ ใช
ความสามารถของตนเองเพิ่มศักยภาพของทีม ลดความเปนตัวตน คํานึงถึงผลที่เกิดตอสังคม ปฏิบัติตนเกี่ยวกับ
สิทธิ กฎ กติกา กลวิธีตางๆ ในระหวางการเลน การแขงขันกีฬากับผูอื่น ชื่นชมในคุณคาและความงามของ
การกีฬา และนําแนวปฏิบัติไปใชในชีวิตประจําวันอยางตอเนื่อง แสดงออกถึงการมีมารยาทในการดู การเลน
และการแขงขันกีฬา ดวยความมีน้ําใจนักกีฬา และนําไปใชปฏิบัติทุกโอกาส จนเปนผูมีบุคลิกภาพที่ดี
วัตถุประสงครายวิชา (Course objectives)
เมื่อเรียนจบรายวิชานี้ นักเรียนสามารถ
1. อธิบายกระบวนการสรางเสริมและดํารงประสิทธิภาพการทํางานของระบบประสาท ระบบ
สืบพันธุ ระบบยอยอาหาร ระบบตอมไรทอ และระบบขจัดของเสีย
2. วิเคราะหอิทธิพลของสังคม และวัฒนธรรมที่มีผลตอพฤติกรรมทางเพศและการดําเนินชีวิต
3. วิเคราะหอิทธิพลของสื่อโฆษณาเกี่ยวกับสุขภาพเพื่อการเลือกบริโภค
4. วิเคราะหผลกระทบที่เกิดจากการครอบครอง การใชและการจําหนายสารเสพติด
5. วางแผนและปฏิบัติตามแผนการพัฒนาสมรรถภาพกายและสมรรถภาพกลไก
6. วิเคราะหความคิดรวบยอดเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวรูปแบบตางๆ ในการเลนกีฬา
7. ใชความสามารถของตน เพื่อเพิ่มศักยภาพของทีม คํานึงถึงผล ที่เกิดตอผูอื่นและสังคม
8. เลนกีฬาไทย กีฬาสากลประเภทบุคคล / คู กีฬาประเภททีมไดอยางนอย 1 ชนิด
(บาสเกตบอล/วอลเลยบอล/แฮนดบอล/แชรบอล/ฟุตซอล)
9. แสดงการเคลื่อนไหวไดอยางสรางสรรค
10. เขารวมกิจกรรมนันทนาการนอกโรงเรียน และนําหลักการแนวคิดไปปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตของตนและสังคม
11. ออกกําลังกายและเลนกีฬา ที่เหมาะสมกับตนเองอยางสม่ําเสมอ
รายวิชาพื้นฐาน หนา 34

12. อธิบายและปฏิบัติเกี่ยวกับสิทธิ กฎ กติกา กลวิธีตางๆ ในระหวางการเลน การแขงขันกีฬากับ
ผูอื่นและนําไปสรุปเปนแนวปฏิบัติและใชในชีวิตประจําวันอยางตอเนื่อง
13. แสดงออกถึงการมีมารยาทในการดู การเลนและการแขงขันกีฬา ดวยความมีน้ําใจนักกีฬา และ
นําไปใชปฏิบัติทุกโอกาส จนเปนบุคลิกภาพที่ดี
14. รวมกิจกรรมทางกายและเลนกีฬาอยางมีความสุข ชื่นชมในคุณคาและความงามของการกีฬา
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รายวิชา พ30103 สุขศึกษาและพลศึกษา 3
1 คาบ/สัปดาห/ภาคเรียน
0.5 หนวยกิต
..............................................................................................................................................................................
คําอธิบายรายวิชา (Course description)
ศึก ษาและปฏิ บั ติ ต นตามแผนดู แ ลสุ ข ภาพตามภาวะการเจริ ญ เติ บ โตและพั ฒ นาการของตนเอง
วิเคราะหคานิยมในเรื่องเพศตามวัฒนธรรมไทยและวัฒนธรรมอื่น ๆ ปฏิบัติตนตามสิทธิของผูบริโภค วิเคราะห
ปจจัยที่มีผลตอสุขภาพหรือความรุนแรงของคนไทยและเสนอแนวทางปองกัน
ศึกษาวิธีการวางแผนและปฏิบัติตามแผนพัฒนาสมรรถภาพกายและสมรรถภาพกลไก วิเคราะห
ความคิดรวบยอดเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวรูปแบบตางๆ ในการเลนกีฬา ใชความสามารถของตน เพื่อเพิ่ม
ศักยภาพของทีม คํานึงถึงผลที่เกิดตอผูอื่นและสังคม แสดงการเคลื่อนไหวไดอยางสรางสรรคในการเลนกีฬา
ไทย กีฬาสากลประเภทบุคคล / คู กีฬาประเภททีมไดอยางนอย 1 ชนิด (ยูโด/ไอคิโด/เทควันโด/คาราเต)
เขารวมกิจกรรมนันทนาการนอกโรงเรียน และนําหลักการแนวคิดไปปรับปรุงพัฒนาคุณภาพชีวิตของตนและ
สังคม ออกกําลังกายและเลนกีฬาที่เหมาะสมกับตนเองอยางสม่ําเสมอ ใชความสามารถของตนเองเพิ่ม
ศักยภาพของทีม ลดความเปนตัวตน คํานึงถึงผลที่เกิดตอสังคม ปฏิบัติตนเกี่ยวกับสิทธิ กฎ กติกา กลวิธี
ตางๆ ในระหวางการเลน การแขงขันกีฬากับผูอื่น ชื่นชมในคุณคาและความงามของการกีฬา และนําไปสรุป
เปนแนวปฏิบัติและใชในชีวิตประจําวันอยางตอเนื่อง แสดงออกถึงการมีมารยาทในการดู การเลนและการ
แขงขันกีฬา ดวยความมีน้ําใจนักกีฬา และนําไปใชปฏิบัติทุกโอกาส จนเปนผูมีบุคลิกภาพที่ดี
วัตถุประสงครายวิชา (Course objectives)
เมื่อเรียนจบรายวิชานี้ นักเรียนสามารถ
1. วางแผนดูแลสุขภาพตามภาวะการเจริญเติบโตและพัฒนาการของตนเอง
2. วิเคราะหคานิยมในเรื่องเพศ ตามวัฒนธรรมไทยและวัฒนธรรมอื่น ๆ
3. ปฏิบัติตนตามสิทธิของผูบริโภค
4. วิเคราะหปจจัยที่มีผลตอสุขภาพ หรือความรุนแรงของคนไทยและเสนอแนวทางปองกัน
5. วางแผนและปฏิบัติตามแผนการพัฒนาสมรรถภาพกายและสมรรถภาพกลไก
6. วิเคราะหความคิดรวบยอดเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวรูปแบบตางๆ ในการเลนกีฬา
7. ใชความสามารถของตน เพื่อเพิ่มศักยภาพของทีม คํานึงถึงผลที่เกิดตอผูอื่นและสังคม
8. เลนกีฬาไทย กีฬาสากลประเภทบุคคล / คู กีฬาประเภททีมไดอยางนอย 1 ชนิด (ยูโด/ไอคิโด/
เทควันโด/คาราเต)
9. แสดงการเคลื่อนไหวไดอยางสรางสรรค
10. เขารวมกิจกรรมนันทนาการนอกโรงเรียน และนําหลักการแนวคิดไปปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตของตนและสังคม
11. ออกกําลังกายและเลนกีฬา ที่เหมาะสมกับตนเองอยางสม่ําเสมอ
12. อธิบายและปฏิบัติเกี่ยวกับสิทธิ กฎ กติกา กลวิธีตางๆ ในระหวางการเลน การแขงขันกีฬากับ
ผูอื่นและนําไปสรุปเปนแนวปฏิบัติและใชในชีวิตประจําวันอยางตอเนื่อง
13. แสดงออกถึงการมีมารยาทในการดู การเลนและการแขงขันกีฬา ดวยความมีน้ําใจนักกีฬา และ
นําไปใชปฏิบัติทุกโอกาส จนเปนบุคลิกภาพที่ดี
14. รวมกิจกรรมทางกายและเลนกีฬาอยางมีความสุข ชื่นชมในคุณคาและความงามของการกีฬา
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รายวิชา พ30104 สุขศึกษาและพลศึกษา 4
1 คาบ/สัปดาห/ภาคเรียน
0.5 หนวยกิต
..............................................................................................................................................................................
คําอธิบายรายวิชา (Course description)
ศึกษาและปฏิ บัติตนตามแผนดู แลสุขภาพตามภาวะการเจริญเติบ โตและพัฒ นาการของบุคคลใน
ครอบครัว เลือกใชทักษะที่เหมาะสมในการปองกัน ลดความขัดแยง และแกไขปญหาเรื่องเพศและครอบครัว
วิเคราะหสาเหตุและเสนอแนวทางการปองกันการเจ็บปวยและการตายของคนไทย วางแผน กําหนดแนวทาง
ลดอุบัติเหตุ และสรางเสริมความปลอดภัยในชุมชน
ศึกษาวิธีการวางแผนและปฏิบัติตามแผนพัฒนาสมรรถภาพกายและสมรรถภาพกลไก วิเคราะห
ความคิดรวบยอดเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวรูปแบบตางๆ ในการเลนกีฬา ใชความสามารถของตน เพื่อเพิ่ม
ศักยภาพของทีม คํานึงถึงผลที่เกิดตอผูอื่นและสังคม แสดงการเคลื่อนไหวไดอยางสรางสรรคในการเลนกีฬา
ไทย กีฬาสากลประเภทบุคคล / คู กีฬาประเภททีมไดอยางนอย 1 ชนิด (มวยไทย/ตะกรอ/กระบี่กระบอง/
พลอง/งาว) เขารวมกิจกรรมนันทนาการนอกโรงเรียน และนําหลักการแนวคิดไปปรับปรุง พัฒนาคุณภาพชีวิต
ของตนและสังคม ออกกําลังกายและเลนกีฬาที่เหมาะสมกับตนเองอยางสม่ําเสมอ ใชความสามารถของ
ตนเองเพิ่ มศั กยภาพของทีม ลดความเป นตัวตน คํานึงถึงผลที่เกิดตอสังคม ปฏิบัติตนเกี่ยวกับ สิทธิ กฎ
กติกา กลวิธีตางๆ ในระหวางการเลน การแขงขันกีฬากับผูอื่น ชื่นชมในคุณคาและความงามของการกีฬา
และนําแนวปฏิบัติไปใชในชีวิตประจําวันอยางตอเนื่อง แสดงออกถึงการมีมารยาทในการดู การเลนและการ
แขงขันกีฬา ดวยความมีน้ําใจนักกีฬา และนําไปใชปฏิบัติทุกโอกาส จนเปนผูมีบุคลิกภาพที่ดี
วัตถุประสงครายวิชา (Course objectives)
เมื่อเรียนจบรายวิชานี้ นักเรียนสามารถ
1. วางแผนดูแลสุขภาพตามภาวะการเจริญเติบโตและพัฒนาการของบุคคลในครอบครัว
2. เลือกใชทักษะที่เหมาะสมในการปองกัน ลดความขัดแยงและแกไขปญหาเรื่องเพศและครอบครัว
3. วิเคราะหสาเหตุและเสนอแนวทางการปองกันการเจ็บปวยและการตายของคนไทย
4. วางแผน กําหนดแนวทางลดอุบัติเหตุ และสรางเสริมความปลอดภัยในชุมชน
5. วางแผนและปฏิบัติตามแผน การพัฒนาสมรรถภาพกายและสมรรถภาพกลไก
6. วิเคราะหความคิดรวบยอดเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวรูปแบบตางๆ ในการเลนกีฬา
7. ใชความสามารถของตน เพื่อเพิ่มศักยภาพของทีม คํานึงถึงผล ที่เกิดตอผูอื่นและสังคม
8. เลนกีฬาไทย กีฬาสากลประเภทบุคคล / คู กีฬาประเภททีมไดอยางนอย 1 ชนิด (มวยไทย/
ตะกรอ/กระบี่กระบอง/พลอง/งาว)
9. แสดงการเคลื่อนไหวไดอยางสรางสรรค
10. เขารวมกิจกรรมนันทนาการนอกโรงเรียน และนําหลักการแนวคิดไปปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตของตนและสังคม
11. ออกกําลังกายและเลนกีฬา ที่เหมาะสมกับตนเองอยางสม่ําเสมอ
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12. เขาใจและปฏิบัติเกี่ยวกับสิทธิ กฎ กติกา กลวิธีตางๆ ในระหวางการเลน การแขงขันกีฬากับ
ผูอื่นและนําไปสรุปเปนแนวปฏิบัติและใชในชีวิตประจําวันอยางตอเนื่อง
13. แสดงออกถึงการมีมารยาทในการดู การเลนและการแขงขันกีฬา ดวยความมีน้ําใจนักกีฬา และ
นําไปใชปฏิบัติทุกโอกาส จนเปนบุคลิกภาพที่ดี
14. รวมกิจกรรมทางกายและเลนกีฬาอยางมีความสุข ชื่นชมในคุณคาและความงามของการกีฬา
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รายวิชา พ30105 สุขศึกษาและพลศึกษา 5
1 คาบ/สัปดาห/ภาคเรียน
0.5 หนวยกิต
..............................................................................................................................................................................
คําอธิบายรายวิชา (Course description)
ศึ ก ษาและปฏิ บั ติ ต นตามแผนดู แ ลสุ ข ภาพตามภาวะการเจริ ญ เติ บ โตและพั ฒ นาการของชุ ม ชน
วิเคราะหสาเหตุและผลของความขัดแยงที่อาจเกิดขึ้นระหวางนักเรียนหรือเยาวชนในชุมชน เสนอแนวทาง
แกไขปญหา วางแผน ปฏิบัติตามแผนพัฒนาสุขภาพของตนเองและครอบครัว มีสวนรวมในการสงเสริมและ
พัฒนาสุขภาพของบุคคลในชุมชน และแสดงวิธีการชวยฟนคืนชีพอยางถูกวิธี
ศึกษาวิธีการวางแผนและปฏิบัติตามแผนพัฒนาสมรรถภาพกายและสมรรถภาพกลไก วิเคราะห
ความคิดรวบยอดเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวรูปแบบตางๆ แสดงการเคลื่อนไหวไดอยางสรางสรรคในการเลนกีฬา
ใชความสามารถของตน เพื่อเพิ่มศักยภาพของทีม คํานึงถึงผลที่เกิดตอผูอื่นและสังคม เลนกีฬาไทย กีฬา
สากลประเภทบุคคล / คู กีฬาประเภททีมไดอยางนอย 1 ชนิด (แบดมินตัน/เทเบิลเทนนิส/สควอช) เขารวม
กิจกรรมนันทนาการนอกโรงเรียน และนําหลักการแนวคิดไปปรับปรุง พัฒนาคุณภาพชีวิตของตนและสังคม
ออกกํ า ลั งกายและเล น กี ฬ า ที่ เ หมาะสมกั บ ตนเองอย างสม่ํา เสมอ และใชค วามสามารถของตนเองเพิ่ ม
ศักยภาพของทีม ลดความเปนตัวตน คํานึงถึงผลที่เกิดตอสังคม ปฏิบัติตนเกี่ยวกับสิทธิ กฎ กติกา กลวิธี
ตางๆ ในระหวางการเลน การแขงขันกีฬากับผูอื่น ชื่นชมในคุณคาและความงามของการกีฬา และนําแนว
ปฏิบัติไปใชในชีวิตประจําวันอยางตอเนื่อง แสดงออกถึงการมีมารยาทในการดู การเลนและการแขงขันกีฬา
ดวยความมีน้ําใจนักกีฬา และนําไปใชปฏิบัติทุกโอกาส จนเปนผูมีบุคลิกภาพที่ดี
วัตถุประสงครายวิชา (Course objectives)
เมื่อเรียนจบรายวิชานี้ นักเรียนสามารถ
1. วางแผนดูแลสุขภาพตามภาวะการเจริญเติบโตและพัฒนาการของชุมชน
2. วิเคราะหสาเหตุและผลของความขัดแยงที่อาจเกิดขึ้นระหวางนักเรียนหรือเยาวชนในชุมชน และ
เสนอแนวทางแกไขปญหา
3. วางแผนและปฏิบัติตามแผนการพัฒนาสุขภาพของตนเองและครอบครัว
4. มีสวนรวมในการสงเสริมและพัฒนาสุขภาพของบุคคลในชุมชน
5. แสดงวิธีการชวยฟนคืนชีพอยางถูกวิธี
6. วางแผนและปฏิบัติตามแผน การพัฒนาสมรรถภาพกายและสมรรถภาพกลไก
7. วิเคราะหความคิดรวบยอดเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวรูปแบบตางๆ ในการเลนกีฬา
8. ใชความสามารถของตน เพื่อเพิ่มศักยภาพของทีม คํานึงถึงผล ที่เกิดตอผูอื่นและสังคม
9. เลนกีฬาไทย กีฬาสากลประเภทบุคคล / คู กีฬาประเภททีมไดอยางนอย 1 ชนิด (แบดมินตัน/
เทเบิลเทนนิส/สควอช)
10. แสดงการเคลื่อนไหวไดอยางสรางสรรค
11. เขารวมกิจกรรมนันทนาการนอกโรงเรียน และนําหลักการแนวคิดไปปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตของตนและสังคม
12. ออกกําลังกายและเลนกีฬา ที่เหมาะสมกับตนเองอยางสม่ําเสมอ
รายวิชาพื้นฐาน หนา 39

13. อธิบายและปฏิบัติเกี่ยวกับสิทธิ กฎ กติกา กลวิธีตางๆ ในระหวางการเลน การแขงขันกีฬา
กับผูอื่นและนําไปสรุปเปนแนวปฏิบัติและใชในชีวิตประจําวันอยางตอเนื่อง
14. แสดงออกถึงการมีมารยาทในการดู การเลนและการแขงขันกีฬา ดวยความมีน้ําใจนักกีฬา และ
นําไปใชปฏิบัติทุกโอกาส จนเปนบุคลิกภาพที่ดี
15. รวมกิจกรรมทางกายและเลนกีฬาอยางมีความสุข ชื่นชมในคุณคาและความงามของการกีฬา
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รายวิชา พ30106 สุขศึกษาและพลศึกษา 6
1 คาบ/สัปดาห/ภาคเรียน
0.5 หนวยกิต
..............................................................................................................................................................................
คําอธิบายรายวิชา (Course description)
ศึกษาและปฏิ บั ติตนตามแผนดูแลสุขภาพตามภาวะการเจริญ เติบ โตและพัฒ นาการของประเทศ
วิเคราะหสาเหตุและผลของความขัดแยงที่อาจเกิดขึ้นระหวางนักเรียนหรือเยาวชนในประเทศ และเสนอแนว
ทางแกไขปญหา มีสวนรวมในการสงเสริมและพัฒนาสุขภาพของบุคคลในชุมชน ใชทักษะการตัดสินใจ
แกปญหาในสถานการณที่เสี่ยงตอสุขภาพและความรุนแรง
ศึกษาวิธีการวางแผนและปฏิบัติตามแผนพัฒนาสมรรถภาพกายและสมรรถภาพกลไก วิเคราะห
ความคิดรวบยอดเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวรูปแบบตางๆ แสดงการเคลื่อนไหวไดอยางสรางสรรคในการเลนกีฬา
ใชความสามารถของตน เพื่อเพิ่มศักยภาพของทีม คํานึงถึงผล ที่เกิดตอผูอื่นและสังคม เลนกีฬาไทย กีฬา
สากลประเภทบุคคล / คู กีฬาประเภททีมไดอยางนอย 1 ชนิด (ลีลาศ/กิจกรรมเขาจังหวะ) เขารวมกิจกรรม
นันทนาการนอกโรงเรียน และนําหลักการแนวคิดไปปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพชีวิตของตนและสังคม ออก
กําลังกายและเลนกีฬา ที่เหมาะสมกับตนเองอยางสม่ําเสมอ ใชความสามารถของตนเองเพิ่มศักยภาพของทีม
ลดความเปนตัวตน คํานึงถึงผลที่เกิดตอสังคม ปฏิบัติตนเกี่ยวกับสิทธิ กฎ กติกา กลวิธีตางๆ ในระหวางการ
เล น การแขงขั น กี ฬากั บ ผู อื่น ชื่ น ชมในคุ ณ ค าและความงามของการกี ฬา และนํา แนวปฏิบัติไ ปใชใ น
ชีวิตประจําวันอยางตอเนื่อง แสดงออกถึงการมีมารยาทในการดู การเลนและการแขงขันกีฬา ดวยความมีน้ําใจ
นักกีฬา และนําไปใชปฏิบัติทุกโอกาส จนเปนผูมีบุคลิกภาพที่ดี
วัตถุประสงครายวิชา (Course objectives)
เมื่อเรียนจบรายวิชานี้ นักเรียนสามารถ
1. วางแผนดูแลสุขภาพตามภาวะการเจริญเติบโตและพัฒนาการของประเทศ
2. วิเคราะหสาเหตุและผลของความขัดแยงที่อาจเกิดขึ้นระหวางนักเรียนหรือเยาวชนในประเทศ
และเสนอแนวทางแกไขปญหา
3. มีสวนรวมในการสงเสริมและพัฒนาสุขภาพของบุคคลในชุมชน
4. ใชทักษะการตัดสินใจแกปญหาในสถานการณที่เสี่ยงตอสุขภาพและความรุนแรง
5. วางแผนและปฏิบัติตามแผน การพัฒนาสมรรถภาพกายและสมรรถภาพกลไก
6. วิเคราะหความคิดรวบยอดเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวรูปแบบตางๆ ในการเลนกีฬา
7. ใชความสามารถของตน เพื่อเพิ่มศักยภาพของทีม คํานึงถึงผล ที่เกิดตอผูอื่นและสังคม
8. เลนกีฬาไทย กีฬาสากลประเภทบุคคล / คู กีฬาประเภททีมไดอยางนอย 1 ชนิด (ลีลาศ/
กิจกรรมเขาจังหวะ)
9. แสดงการเคลื่อนไหวไดอยางสรางสรรค
10. เขารวมกิจกรรมนันทนาการนอกโรงเรียน และนําหลักการแนวคิดไปปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตของตนและสังคม
11. ออกกําลังกายและเลนกีฬา ที่เหมาะสมกับตนเองอยางสม่ําเสมอ
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12. อธิบายและปฏิบัติเกี่ยวกับสิทธิ กฎ กติกา กลวิธีตางๆ ในระหวางการเลน การแขงขันกีฬา
กับผูอื่นและนําไปสรุปเปนแนวปฏิบัติและใชในชีวิตประจําวันอยางตอเนื่อง
13. แสดงออกถึงการมีมารยาทในการดู การเลนและการแขงขันกีฬา ดวยความมีน้ําใจนักกีฬา และ
นําไปใชปฏิบัติทุกโอกาส จนเปนบุคลิกภาพที่ดี
14. รวมกิจกรรมทางกายและเลนกีฬาอยางมีความสุข ชื่นชมในคุณคาและความงามของการกีฬา
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5. กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ
เปาหมายการเรียนรูกลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ
สาขาวิชาภาษาตางประเทศไดปรับปรุงหลักสูตรวิชาภาษาอังกฤษใหมทุก 3 ป ทั้งนี้เพื่อใหสอดคลอง
กับบริบททางวิชาการ สังคม และสมัยนิยมที่มีการเปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลา เพื่อใหสอดคลองกับยุคสมัยและ
ศักยภาพของนักเรียน สาขาวิชาภาษาตางประเทศรวมกับคณะผูทรงคุณวุฒิประจําสาขาฯ ไดพิจารณาปรับปรุง
หลักสูตรใหมฉบับป พุทธศักราช 2556 โดยพิจารณาจากจุดเดนและจุดดอยของหลักสูตรฉบับปพุทธศักราช
2552 ทั้งนี้ไดศึกษาและเปรียบเทียบเนื้อหาการเรียนการสอนของโรงเรียนชั้นนําของโลกเปนแนวทางประกอบ
ในการปรับปรุงดวย
โดยสรุป เนื้อหาการเรียนการสอนของทุกรายวิชาในแตละระดับกลุม/ชั้น (Pre-intermediate,
Intermediate และ Advanced) จะมีเนื้อหาที่เปนแกนกลางเหมือนกันหมด แตสวนที่แตกตางกันอยางเห็นได
ชัดคือเกณฑการประเมิน (criteria) และ ผลการเรียนที่คาดหวัง (outcomes) ระดับความยากงายของสื่อการ
สอน (Teaching materials) และวิธีการสอน (Approaches) ซึ่งขึ้นอยูกับระดับของกลุมผูเรียน สําหรับระดับ
ความยากงายของสื่อการสอนและวิธีการสอนนั้นจะปรากฎในแผนการเรียนรูฉบับยอและฉบับสมบูรณของ
ครูผูสอน
นักเรียนทุกคนที่เรียนโดยใชหลักสูตรใหมจะสามารถขามกลุมเรียนไดโดยไมมีปญหาในการเชื่อมตอ
เนื้อหาเนื่องจากไดเรียนเหมือนกันตามที่กลาวแลว สําหรับการวัดผลและประเมินผลในแตละรายวิชานั้น
นอกจากการประเมินตามจริงในทุกกิจกรรมที่มีการจัดการเรียนการสอนแลว (Authentic assessment) ทาง
สาขาวิชาฯ จะจัดทําแบบทดสอบกลางภาคเรียนและปลายภาคเรียนเฉพาะสําหรับนักเรียนในแตละระดับกลุม
ผูเรียน (Pre-intermediate, Intermediate และ Advanced) นอกจากนั้นในแตละปการศึกษา สาขาวิชาฯ
จะจัดทําแบบทดสอบกลางอีกหนึ่งชุด เพื่อวัดความสามารถทางภาษาอังกฤษของนักเรียนทั้งสามกลุม โดยใช
ขอสอบชุดเดียวกัน
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ผลการเรียนรูที่คาดหวัง (Learning outcomes)
1. ระดับ Pre-intermediate
ทักษะการฟง
นักเรียนมีทักษะในการฟงบทสนทนาทั่วไปในชีวิตประจําวัน จับใจความสําคัญ และสรุปใจความสําคัญ
ของบทฟงประเภทวิชาการตางๆ เหตุการณที่สําคัญที่เกิดขึ้นบนโลก สารคดี บทวิเคราะหเรื่องราวตางๆที่มี
ความยาวประมาณ 120 - 200 คําไดอยางถูกตอง
ทักษะการพูด
นักเรียนสามารถพูดโตตอบและสื่อสารกับชาวตางชาติไดดวยความมั่นใจ พูดวิเคราะหและแสดงความ
คิดเห็นเกี่ยวกับเนื้อหาทางวิชาการ เชน งานวิจัย เหตุการณที่สําคัญในประวัติศาสตรหรือนวนิยายที่ยิ่งใหญของ
โลก แสดงคิดเห็นเกี่ยวกับสารคดี และชื่นชมศิลปวัฒนธรรมของชนชาติอื่นๆ ทั้งในกลุมประเทศอาเซียนและ
ประเทศที่ใชภาษาอังกฤษเปนภาษาหลักในการสื่อสารไดอยางถูกตองตามบริบทนั้นๆ
ทักษะการอาน
นักเรียนมีทักษะในการอานและสามารถอานบทความที่มีความยาวประมาณ 400 – 450 คําจากบท
อานประเภทวิชาการ เชน รายงานการวิจัย การคนพบสิ่งใหม เหตุการณสําคัญทางประวัติศาสตร เหตุการณ
สําคัญบนโลก วัฒนธรรมประเพณี และวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีไดอยางถูกตอง และบทอานประเภทบันเทิง
ใจ เชน การวิจารณบทละครหรือวรรณคดี การวิเคราะหจุดเดนจุดดอยของวรรณคดีนั้นๆ อนึ่งนักเรียนมี
ทัศนคติที่ดีตอการอาน มีนิสัยรักการอานและสามารถอานจับใจความสําคัญของบทอานประเภทการอานเพื่อ
ความเพลิดเพลินและประเทืองปญญาที่มีความยาวประมาณ 8 – 10 หนาไดอยางถูกตอง
ทักษะการเขียน
นักเรียนมีทัศนคติที่ดีตอการเขียนและสามารถเขียนเรียงความทางวิชาการเพื่อแสดงความคิดเห็น
สนับสนุน คัดคาน การเปรียบเทียบ เหตุและผล และการเสนอแนวทางในการแกปญหา บทความประเภท
บันเทิงใจ เชน การวิเคราะหบทละคร ภาพยนตรหรือวรรณคดี ตลอดจนสามารถเขียนเรียงความเพื่อสมัคร
เรียนตอหรือขอรับทุนการศึกษาที่มีความยาวประมาณ 400 - 500 คําขึ้นไปไดอยางถูกตองตามหลักการเขียน
2. ระดับ Intermediate
ทักษะการฟง
นักเรียนมีทักษะในการฟงบทสนทนาทั่วไปในชีวิตประจําวัน จับใจความสําคัญ และสรุปใจความสําคัญ
ของบทฟงประเภทวิชาการตางๆ เหตุการณที่สําคัญที่เกิดขึ้นบนโลก สารคดี บทวิเคราะหเรื่องราวตางๆที่มี
ความยาวประมาณ 200 - 250 คําไดอยางมีประสิทธิภาพ
ทักษะการพูด
นักเรียนสามารถพูดโตตอบและสื่อสารกับชาวตางชาติไดอยางมีประสิทธิภาพ พูดวิเคราะหและแสดง
ความคิดเห็นเกี่ยวกับเนื้อหาทางวิชาการ เชน งานวิจัย เหตุการณที่สําคัญในประวัติศาสตรหรือนวนิยายที่
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ยิ่งใหญของโลก แสดงคิดเห็นเกี่ยวกับสารคดี และชื่นชมศิลปวัฒนธรรมของชนชาติอื่นๆ ทั้งในกลุมประเทศ
อาเซียนและประเทศที่ใชภาษาอังกฤษเปนภาษาหลักในการสื่อสารไดอยางถูกตองตามบริบทนั้นๆ
ทักษะการอาน
นักเรียนมีทักษะในการอานและสามารถอานบทความที่มีความยาวประมาณ 450 - 500 คําจากบท
อานประเภทวิชาการ เชน รายงานการวิจัย การคนพบสิ่งใหม เหตุการณสําคัญทางประวัติศาสตร เหตุการณ
สําคัญบนโลก วัฒนธรรมประเพณี และวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีไดอยางถูกตอง และบทอานประเภทบันเทิง
ใจ เชน การวิจารณบทละครหรือวรรณคดี การวิเคราะหจุดเดนจุดดอยของวรรณคดีนั้นๆ อนึ่งนักเรียนมี
ทัศนคติที่ดีตอการอาน มีนิสัยรักการอานและสามารถอานจับใจความสําคัญของบทอานประเภทการอานเพื่อ
ความเพลิดเพลินและประเทืองปญญาที่มีความยาวประมาณ 12 – 15 หนาขึ้นไปไดอยางมีประสิทธิภาพ
ทักษะการเขียน
นักเรียนมีทัศนคติที่ดีตอการเขียนและสามารถเขียนเรียงความทางวิชาการเพื่อแสดงความคิดเห็น
สนับสนุน คัดคาน การเปรียบเทียบ เหตุและผล และการเสนอแนวทางในการแกปญหา บทความประเภท
บันเทิงใจ เชน การวิเคราะหบทละคร ภาพยนตรหรือวรรณคดี ตลอดจนสามารถเขียนเรียงความเพื่อสมัคร
เรียนตอหรือขอรับทุนการศึกษาที่มีความยาวประมาณ 500 - 600 คําขึ้นไปโดยใชภาษาที่ถูกตองตามหลักการ
เขียนอยางมีประสิทธิภาพ
3. ระดับ Advanced
ทักษะการฟง
นักเรียนมีทักษะในการฟงบทสนทนาทั่วไปในชีวิตประจําวัน จับใจความสําคัญ และสรุปใจความสําคัญ
ของบทฟงประเภทวิชาการตางๆ เหตุการณที่สําคัญที่เกิดขึ้นบนโลก สารคดี บทวิเคราะหเรื่องราวตางๆที่มี
ความยาวประมาณ 250 - 300 คําขึ้นไดอยางอยางละเอียด ลึกซึ้งและมีประสิทธิภาพ
ทักษะการพูด
นักเรียนสามารถพูดโตตอบและสื่อสารกับชาวตางชาติอยางเปนธรรมชาติ พูดวิเคราะหและแสดง
ความคิดเห็นเกี่ยวกับเนื้อหาทางวิชาการ เชน งานวิจัย เหตุการณที่สําคัญในประวัติศาสตรหรือนวนิยายที่
ยิ่งใหญของโลก แสดงคิดเห็นเกี่ยวกับสารคดี และชื่นชมศิลปวัฒนธรรมของชนชาติอื่นๆ ทั้งในกลุมประเทศ
อาเซียนและประเทศที่ใชภาษาอังกฤษเปนภาษาหลักในการสื่อสารไดอยางถูกตองเปนธรรมชาติตามบริบท
นั้นๆ
ทักษะการอาน
นักเรียนมีทักษะในการอานและสามารถอานบทความที่มีความยาวประมาณ 500 - 600 คําจากบท
อานประเภทวิชาการ เชน รายงานการวิจัย การคนพบสิ่งใหม เหตุการณสําคัญทางประวัติศาสตร เหตุการณ
สําคัญบนโลก วัฒนธรรมประเพณี และวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีไดอยางรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ และบท
อานประเภทบันเทิงใจ เชน การวิจารณบทละครหรือวรรณคดี การวิเคราะหจุดเดนจุดดอยของวรรณคดีนั้นๆ
อนึ่งนักเรียนมีทัศนคติที่ดีตอการอาน มีนิสัยรักการอานและสามารถอานจับใจความสําคัญของบทอานประเภท
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การอานเพื่อความเพลิดเพลินและประเทืองปญญาที่มีความยาวประมาณ 18 – 20 หนาขึ้นไปไดอยางรวดเร็ว
และมีประสิทธิภาพ
ทักษะการเขียน
นักเรียนมีทัศนคติที่ดีตอการเขียนและสามารถเขียนเรียงความทางวิชาการเพื่อแสดงความคิดเห็น
สนับสนุน คัดคาน เปรียบเทียบ เหตุและผล และการเสนอแนวทางในการแกปญหา บทความประเภทบันเทิง
ใจ เชน การวิเคราะหบทละคร ภาพยนตรหรือวรรณคดี ตลอดจนสามารถเขียนเรียงความเพื่อสมัครเรียนตอ
หรือขอรับทุนการศึกษาที่มีความยาวประมาณ 600 - 1000 คําขึ้นไปโดยใชโครงสรางทางภาษาที่หลากหลาย
และมีประสิทธิภาพถูกตองตามหลักการเขียน
รายชื่อรายวิชาพื้นฐานกลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ (6.0 หนวยกิต)
เลือกเรียน 3 วิชาตามระดับความสามารถ จากรายวิชาตอไปนี้
1. อ30101
ENG30101
2. อ30102
ENG30102
3. อ30103
ENG30103
4. อ30104
ENG30104
5. อ30105
ENG30105
6. อ30106
ENG30106
7. อ30107
ENG30107
8. อ30108
ENG30108
9. อ30109
ENG30109

ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1
Foundation English 1
ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2
Foundation English 2
ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 3
Foundation English 3
ภาษาอังกฤษพัฒนาการ 1
Developmental English 1
ภาษาอังกฤษพัฒนาการ 2
Developmental English 2
ภาษาอังกฤษพัฒนาการ 3
Developmental English 3
ภาษาอังกฤษประยุกต 1
Practical English 1
ภาษาอังกฤษประยุกต 2
Practical English 2
ภาษาอังกฤษประยุกต 3
Practical English 3
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2.0 หนวยกิต
2.0 หนวยกิต
2.0 หนวยกิต
2.0 หนวยกิต
2.0 หนวยกิต
2.0 หนวยกิต
2.0 หนวยกิต
2.0 หนวยกิต
2.0 หนวยกิต

รายวิชา อ30101 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1
4 คาบ/สัปดาห/ภาคเรียน

2.0 หนวยกิต

..............................................................................................................................................................................
คําอธิบายรายวิชา (Course description)
ฝกฝนทักษะการฟงบทสนทนาที่เกี่ยวกับเรื่องราวทั่วไปในชีวิตประจําวัน
ฝกพูดแนะนําตนเอง การกลาวทักทาย การบอกทิศทาง การแสดงความยินดี การตอบรับและปฏิเสธ
แสดงความคิดเห็นหรือโตตอบเกี่ยวกับเรื่องราวทั่วไปในชีวิตประจําวัน ฝกพูดสุนทรพจนตอหนาชุมชน
ฝกฝนทักษะการอานเพื่อจับใจความและสรุปใจความสําคัญ จากบทความประเภทบรรยายโวหารและ
พรรณาโวหาร การเปรียบเทียบความเหมือนและแตกตาง เหตุและผล และการอานเพื่อความเพลิดเพลิน
ศึกษาความแตกตางระหวางวลีกับประโยค วิเคราะหโครงสรางของประโยค ฝกฝนการแตงประโยค
ความเดียว ประโยคความรวม และประโยคความซอน ฝกเขียนยอหนาแสดงความคิดเห็น บรรยายโวหารและ
พรรณาโวหาร เหตุผล
วัตถุประสงครายวิชา (Course objectives)
เมื่อเรียนจบรายวิชานี้ นักเรียนสามารถ
1. ฟงจับใจความสําคัญของบทสนทนาที่เกี่ยวกับเรื่องราวทั่วไปในชีวิตประจําวันที่มีความยาว
ประมาณ 20 – 30 คําไดอยางถูกตอง
2. พูดแนะนําตนเอง ทักทายบุคคลอื่น บอกทิศทาง แสดงความยินดี ตอบรับและปฏิเสธ แสดงความ
คิดเห็นหรือโตตอบเกี่ยวกับเรื่องราวทั่วไปในชีวิตประจําวัน
3. พูดตอหนาชุมชนมีความยาวประมาณ 100 – 150 คํา หรือประมาณ 1-2 นาที
4. สามารถอาน จับใจความและสรุปใจความสําคัญ (Intensive reading) จากบทความที่มีความยาว
ประมาณ 150 - 200 คํา ประเภทบรรยายโวหารและพรรณาโวหาร การเปรียบเทียบความเหมือนและแตกตาง
เหตุและผล
5. สามารถอานและสรุปประเด็นสําคัญของบทอาน (Extensive reading) เพื่อความเพลิดเพลินและ
ประเทืองปญญาที่มีความยาวประมาณ 1 – 2 หนาไดอยางถูกตอง
6. บอกความแตกตางระหวางวลีกับประโยค แยกแยะโครงสรางของประโยคไดอยางถูกตอง
7. สามารถบอกความแตกตางระหวางประโยคความเดียว ประโยคความรวม และประโยคความซอน
ได และสามารถแตงประโยคความเดียวและความรวมไดอยางถูกตอง
8. สามารถเขียนยอหนาประเภทแสดงความคิดเห็น การเปรียบเทียบ บรรยายโวหารและพรรณา
โวหาร และเหตุและผล ที่มีความยาวประมาณ 100 – 150 คํา
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รายวิชา อ30102 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2
4 คาบ/สัปดาห/ภาคเรียน

2.0 หนวยกิต

..............................................................................................................................................................................
คําอธิบายรายวิชา (Course description)
ฝกฝนทักษะการฟงจับใจความสําคัญของบทสนทนาในสถานการณตางๆ
ฝกฝนทักษะการพูดเพื่อแสดงความคิดเห็นในบริบทตางๆ การพูดเพื่อโนมนาวใจ
ฝกฝนทักษะการอานเรื่องสั้น บทความทางวิชาการเพื่อจับใจความและสรุปใจความสําคัญ รวมทั้งการ
วิเคราะหประเด็นหลักของเรื่องที่อาน
ฝกฝนทักษะการแตงประโยคความรวม ประโยคความซอน โดยใชตัวเชื่อมในการแตงประโยค และฝก
เขียนยอหนาเพื่อแสดงความคิดเห็น เปรียบเทียบ แสดงเหตุและผล และโนมนาวใจ
วัตถุประสงครายวิชา (Course objectives)
เมื่อเรียนจบรายวิชานี้ นักเรียนสามารถ
1. สามารถฟงจับใจความสําคัญของบทสนทนาในสถานการณตางๆ ทีมีความยาวประมาณ 40 -50
คําไดอยางถูกตอง
2. สามารถฟงจับใจความสําคัญของบทความทางวิชาการที่มีความยาวประมาณ 80 – 120 คําได
อยางถูกตอง
3. สามารถพูดเพื่อแสดงความคิดเห็นและโนมนาวใจในบริบทตางๆ ไดอยางมั่นใจ
4. สามารถจับใจความและสรุปใจความสําคัญ (Intensive reading) บทความทางวิชาการที่มีความ
ยาวประมาณ 200 – 250 คําไดอยางถูกตอง
5. สามารถอานและสรุปประเด็นสําคัญของการอานเรื่องสั้น (Extensive reading) หรือการอานเพื่อ
ความเพลิดเพลินที่มีความยาวประมาณ 1 – 3 หนาไดอยางถูกตอง
6. สามารถแตงประโยคความรวม (Compound sentences) ประโยคความซอน (Complex and
compound-complex sentences) โดยใชคําเชื่อมไดอยางถูกตองเหมาะสม
7. สามารถเขียนยอหนา (Paragraphs) ที่มีความยาวประมาณ 150 – 200 คํา เพื่อแสดงความ
คิดเห็น เปรียบเทียบ แสดงเหตุและผล และโนมนาวใจไดอยางมีประสิทธิภาพ
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รายวิชา อ30103 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 3
4 คาบ/สัปดาห/ภาคเรียน

2.0 หนวยกิต

..............................................................................................................................................................................
คําอธิบายรายวิชา (Course description)
ฝกฝนทักษะการฟงและสรุปประเด็นสําคัญของบทสนทนาทางวิชาการตางๆ เหตุการณที่สําคัญของ
โลก ความสัมพันธทางดานสังคม และความแตกตางทางดานวัฒนธรรม
ฝกฝนทักษะการพูดเพื่อแสดงความคิดเห็นทางดานวิชาการ การนําเสนองานแบบเดี่ยวและเปนกลุม
การวิเคราะหและเสนอแนวทางในการแกปญหาในบริบทตางๆ
ฝกฝนทักษะการอานบทความประเภท การแลกเปลี่ยนประสบการณ การตีความหรือขยายความ
การรายงานความกาวหนา การวิเคราะหและวิธีการแกปญหา บทความทางวิชาการประเภทวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี วัฒนธรรมและประเพณี และการอานเพื่อความเพลิดเพลิน
ฝกฝนการใช คํา วลีและตัวเชื่อมตางๆ ในการรวมและขยายประโยค ฝกเขียนเรียงความประเภท
การเปรียบเทียบ การโนมนาวใจ การขยายขอความ การวิเคราะหและเสนอวิธีการแกปญหา
วัตถุประสงครายวิชา (Course objectives)
เมื่อเรียนจบรายวิชานี้ นักเรียนสามารถ
1. ฟงและสรุปประเด็นสําคัญของบทสนทนาทางวิชาการตางๆ (Short lectures) เหตุการณที่สําคัญ
ของโลกความสัมพันธทางดานสังคม (Social relationships) และความแตกตางทางดานวัฒนธรรม (Cultural
diversity) ที่มีความยาวประมาณ 70 - 100 คํา ไดอยางถูกตอง
2. พูดเพื่อแสดงความคิดเห็นทางดานวิชาการ การวิเคราะหและเสนอแนวทางในการแกปญหาใน
บริบทตางๆ (Problem Analysis and Solutions) ไดถูกตองและสมเหตุสมผล
3. นําเสนอผลงานแบบเดี่ยวและเปนกลุมตามหัวขอที่กําหนดใหตอหนาชุมชนไดดวยความมั่นใจ
4. สามารถอานจับใจความและสรุปประเด็นสําคัญจากบทความที่มีความยาวประมาณ 250 – 300
คํา (Intensive reading) ประเภทการแลกเปลี่ยนประสบการณ การตีความหรือขยายความ (Extended
articles) การรายงานความกาวหนา (Progress Reports) การวิเคราะหและวิธีการแกปญหา วิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี และ วัฒนธรรมและประเพณี
5. สามารถสรุปประเด็นสําคัญของบทอาน (Extensive reading) ที่มีความยาวประมาณ 3 – 5 หนา
ของบทอานประเภทอานเพื่อความเพลิดเพลินและประเทืองปญญาไดอยางถูกตองเหมาะสม
6. สามารถใช คํา วลี (Infinitive, Gerund, Participial และ Noun Phrases) และตัวเชื่อมตางๆ ใน
การรวมและขยายประโยคไดอยางถูกตอง
7. สามารถเขียนเรียงความประเภท การเปรียบเทียบ การโนมนาวใจ การขยายขอความ การ
วิเคราะหและนําเสนอวิธีการแกปญหาที่มีความยาวประมาณ 200 – 250 คํา ไดอยางถูกตองเหมาะสม
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รายวิชา อ30104 ภาษาอังกฤษพัฒนาการ 1
4 คาบ/สัปดาห/ภาคเรียน

2.0 หนวยกิต

..............................................................................................................................................................................
คําอธิบายรายวิชา (Course description)
ฝกฝนทักษะการฟงบทสนทนาที่เกี่ยวกับเรื่องราวทั่วไปในชีวิตประจําวัน
ฝกพูดแนะนําตนเอง การกลาวทักทาย การบอกทิศทาง การแสดงความยินดี การตอบรับและปฏิเสธ
แสดงความคิดเห็นหรือโตตอบเกี่ยวกับเรื่องราวทั่วไปในชีวิตประจําวัน ฝกพูดสุนทรพจนตอหนาชุมชน
ฝกฝนทักษะการอานเพื่อจับใจความและสรุปใจความสําคัญ จากบทความประเภทบรรยายโวหารและ
พรรณาโวหาร การเปรียบเทียบความเหมือนและแตกตาง เหตุและผล และการอานเพื่อความเพลิดเพลิน
ศึกษาความแตกตางระหวางวลีกับประโยค วิเคราะหโครงสรางของประโยค ฝกฝนการแตงประโยค
ความเดียว ประโยคความรวม และประโยคความซอน ฝกเขียนเรียงความแสดงความคิดเห็น บรรยายโวหาร
และพรรณาโวหาร เหตุผล
วัตถุประสงครายวิชา (Course objectives)
เมื่อเรียนจบรายวิชานี้ นักเรียนสามารถ
1. ฟงและจับใจความสําคัญของบทสนทนาที่เกี่ยวกับเรื่องราวทั่วไปในชีวิตประจําวันที่มีความยาว
ประมาณ 30 – 50 คํา ไดอยางมีประสิทธิภาพ
2. พูดแนะนําตนเอง ทักทายบุคคลอื่น บอกทิศทาง แสดงความยินดี ตอบรับและปฏิเสธ แสดงความ
คิดเห็นหรือโตตอบเกี่ยวกับเรื่องราวทั่วไปในชีวิตประจําวันไดอยางมีประสิทธิภาพตามบริบทนั้นๆ
3. พูดตอหนาชุมชนมีความยาวประมาณ 150 – 200 คํา หรือประมาณ 2-3 นาที
4. อาน จับใจความและสรุปใจความสําคัญ (Intensive reading) จากบทความที่มีความยาว
ประมาณ 200 - 250 คํา ประเภทบรรยายโวหารและพรรณาโวหาร การเปรียบเทียบความเหมือนและแตกตาง
เหตุและผล
5. อานและสรุปประเด็นสําคัญของบทอาน (Extensive reading) เพื่อความเพลิดเพลินและ
ประเทืองปญญาที่มีความยาวประมาณ 3 - 4 หนาไดอยางมีประสิทธิภาพ
6. บอกความแตกตางระหวางวลีกับประโยค แยกแยะโครงสรางของประโยคไดอยางถูกตอง
7. บอกความแตกตางระหวางประโยคความเดียว ประโยคความรวม และประโยคความซอนได และ
สามารถแตงประโยคความเดียว ประโยคความรวม และประโยคความซอนไดอยางถูกตอง
8. เขียนเรียงความประเภทแสดงความคิดเห็น การเปรียบเทียบ บรรยายโวหารและพรรณาโวหาร
และเหตุและผล ที่มีความยาวประมาณ 200 - 250 คํา

รายวิชาพื้นฐาน หนา 50

รายวิชา อ30105 ภาษาอังกฤษพัฒนาการ 2
4 คาบ/สัปดาห/ภาคเรียน

2.0 หนวยกิต

..............................................................................................................................................................................
คําอธิบายรายวิชา (Course description)
ตางๆ

ฝกฝนทักษะการฟงจับใจความสําคัญของบทสนทนา และบทความทางวิชาการสั้นๆ ในสถานการณ
ฝกฝนทักษะการพูดเพื่อแสดงความคิดเห็นในบริบทตางๆ การพูดเพื่อโนมนาวใจ

ฝกฝนทักษะการอานเรื่องสั้น บทความทางวิชาการเพื่อจับใจความและสรุปใจความสําคัญ รวมทั้งการ
วิเคราะหประเด็นหลักของเรื่องที่อาน
ฝกฝนทักษะการแตงประโยคความรวม ประโยคความซอน โดยใชตัวเชื่อมในการแตงประโยค และฝก
เขียนเรียงความวิชาการเพื่อแสดงความคิดเห็น เปรียบเทียบ แสดงเหตุและผล และโนมนาวใจ
วัตถุประสงครายวิชา (Course objectives)
เมื่อเรียนจบรายวิชานี้ นักเรียนสามารถ
1. ฟงและจับใจความสําคัญของบทสนทนาในสถานการณตางๆ ทีมีความยาวประมาณ 60 -80 คําได
อยางมีประสิทธิภาพ
ถูกตอง

2. ฟงจับใจความสําคัญของบทความทางวิชาการที่มีความยาวประมาณ 100 – 120 คําไดอยาง
3. พูดเพื่อแสดงความคิดเห็นและโนมนาวใจในบริบทตางๆ ไดอยางมีประสิทธิภาพ

4. อานจับใจความและสรุปใจความสําคัญ (Intensive reading) บทความทางวิชาการที่มีความยาว
ประมาณ 250 - 300 คําไดอยางมีประสิทธิภาพ
5. อานและสรุปประเด็นสําคัญของการอานเรื่องสั้น (Extensive reading) หรือการอานเพื่อความ
เพลิดเพลินที่มีความยาวประมาณ 3 - 5 หนาไดอยางมีประสิทธิภาพ
6. แตงประโยคความรวม (Compound sentences) ประโยคความซอน (Complex and
compound-complex sentences) โดยใชคําเชื่อมไดอยางถูกตองเหมาะสม
7. เขียนเรียงความที่มีความยาวประมาณ 250 - 300 คํา เพื่อแสดงความคิดเห็น เปรียบเทียบ แสดง
เหตุและผล และโนมนาวใจไดอยางมีประสิทธิภาพ

รายวิชาพื้นฐาน หนา 51

รายวิชา อ30106 ภาษาอังกฤษพัฒนาการ 3
4 คาบ/สัปดาห/ภาคเรียน

2.0 หนวยกิต

..............................................................................................................................................................................
คําอธิบายรายวิชา (Course description)
ฝกฝนทักษะการฟงและสรุปประเด็นสําคัญของบทสนทนาทางวิชาการตางๆ เหตุการณที่สําคัญของ
โลก ความสัมพันธทางดานสังคม และความแตกตางทางดานวัฒนธรรม
ฝกฝนทักษะการพูดเพื่อแสดงความคิดเห็นทางดานวิชาการ การนําเสนองานแบบเดี่ยวและเปนกลุม
การวิเคราะหและเสนอแนวทางในการแกปญหาในบริบทตางๆ
ฝกฝนทักษะการอานบทความประเภท การแลกเปลี่ยนประสบการณ การตีความหรือขยายความ การ
รายงานความกาวหนา การวิเคราะหและวิธีการแกปญหา บทความทางวิชาการประเภทวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี วัฒนธรรมและประเพณี และการอานเพื่อความเพลิดเพลิน
ฝกฝนการใช คํา วลีและตัวเชื่อมตางๆ ในการรวมและขยายประโยค ฝกเขียนเรียงความประเภท
การเปรียบเทียบ การโนมนาวใจ การขยายขอความ การวิเคราะหและเสนอวิธีการแกปญหา
วัตถุประสงครายวิชา (Course objectives)
เมื่อเรียนจบรายวิชานี้ นักเรียนสามารถ
1. ฟงสรุปประเด็นสําคัญของบทสนทนาทางวิชาการตางๆ (Short lectures) เหตุการณที่สําคัญของ
โลกความสัมพันธทางดานสังคม (Social relationships) และความแตกตางทางดานวัฒนธรรม (Cultural
diversity) ที่มีความยาวประมาณ 150 - 200 คํา ไดอยางมีประสิทธิภาพ
2. พูดเพื่อแสดงความคิดเห็นทางดานวิชาการ การวิเคราะหและเสนอแนวทางในการแกปญหาใน
บริบทตางๆ (Problem Analysis and Solutions) ไดถูกตองและสมเหตุสมผล
3. นําเสนอผลงานแบบเดี่ยวและเปนกลุมตามหัวขอที่กําหนดใหตอหนาชุมชนไดดวยความมั่นใจ
4. อานจับใจความและสรุปประเด็นสําคัญจากบทความที่มีความยาวประมาณ 300 - 350 คํา
(Intensive reading) ประเภทการแลกเปลี่ยนประสบการณ การตีความหรือขยายความ (Extended articles)
การรายงานความกาวหนา (Progress Reports) การวิเคราะหและวิธีการแกปญหา วิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี และ วัฒนธรรมและประเพณี
5. สรุปประเด็นสําคัญของบทอาน (Extensive reading) ที่มีความยาวประมาณ 6 - 8 หนาของบท
อานประเภทอานเพื่อความเพลิดเพลินและประเทืองปญญาไดอยางมีประสิทธิภาพ
6. ใช คํา วลี (Infinitive, Gerund, Participial และ Noun Phrases) และตัวเชื่อมตางๆ ในการรวม
และขยายประโยคไดอยางมีประสิทธิภาพ
7. เขียนเรียงความประเภท การเปรียบเทียบ การโนมนาวใจ การขยายขอความ การวิเคราะหและ
เสนอวิธีการแกปญหาที่มีความยาวประมาณ 300 - 350 คํา ไดอยางมีประสิทธิภาพ
รายวิชาพื้นฐาน หนา 52

รายวิชา อ30107 ภาษาอังกฤษประยุกต 1
4 คาบ/สัปดาห/ภาคเรียน

2.0 หนวยกิต

..............................................................................................................................................................................
คําอธิบายรายวิชา (Course description)
ฝกฝนทักษะการฟงบทสนทนาที่เกี่ยวกับเรื่องราวทั่วไปในชีวิตประจําวัน
ฝกพูดแนะนําตนเอง การกลาวทักทาย การบอกทิศทาง การแสดงความยินดี การตอบรับและปฏิเสธ
แสดงความคิดเห็นหรือโตตอบเกี่ยวกับเรื่องราวทั่วไปในชีวิตประจําวัน ฝกพูดสุนทรพจนตอหนาชุมชน
ฝกฝนทักษะการอานเพื่อจับใจความและสรุปใจความสําคัญ จากบทความประเภทบรรยายโวหารและ
พรรณาโวหาร การเปรียบเทียบความเหมือนและแตกตาง เหตุและผล และการอานเพื่อความเพลิดเพลิน
ฝกฝนการวิเคราะหโครงสรางของประโยค ฝกฝนการแตงประโยคความเดียว ประโยคความรวม และ
ประโยคความซอน ฝกเขียนเรียงความแสดงความคิดเห็น บรรยายโวหารและพรรณาโวหาร เหตุผล
วัตถุประสงครายวิชา (Course objectives)
เมื่อเรียนจบรายวิชานี้ นักเรียนสามารถ
1. ฟงจับใจความสําคัญของบทสนทนาที่เกี่ยวกับเรื่องราวทั่วไปในชีวิตประจําวันที่มีความยาว
ประมาณ 60 – 80 คําไดอยางละเอียดทุกถอยคําที่ปรากฎในบทสนทนา
2. พูดแนะนําตนเอง ทักทายบุคคลอื่น บอกทิศทาง แสดงความยินดี ตอบรับและปฏิเสธ แสดงความ
คิดเห็นหรือโตตอบเกี่ยวกับเรื่องราวทั่วไปในชีวิตประจําวันไดอยางมีประสิทธิภาพและเปนธรรมชาติตามบริบท
นั้นๆ
3. พูดตอหนาชุมชนมีความยาวประมาณ 200 – 250 คํา หรือประมาณ 3 - 5 นาที
4. อาน จับใจความและสรุปใจความสําคัญ (Intensive reading) จากบทความที่มีความยาว
ประมาณ 300 - 350 คํา จากบทความประเภทบรรยายโวหารและพรรณาโวหาร การเปรียบเทียบความ
เหมือนและแตกตาง เหตุและผลไดอยางละเอียดลึกซึ้ง
5. อานและสรุปประเด็นสําคัญของบทอาน (Extensive reading) ประเภทเพื่อความเพลิดเพลินและ
ประเทืองปญญาที่มีความยาวประมาณ 4 - 6 หนาไดอยางรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
6. แยกแยะโครงสรางของประโยคตางๆ ไดอยางถูกตองแมนยํา
7. บอกความแตกตางระหวางประโยคความเดียว ประโยคความรวม และประโยคความซอนได และ
สามารถแตงประโยคความเดียว ประโยคความรวม และประโยคความซอนไดอยางถูกตอง
8. เขียนเรียงความประเภทแสดงความคิดเห็น การเปรียบเทียบ บรรยายโวหารและพรรณาโวหาร
และเหตุและผล ที่มีความยาวประมาณ 250 - 300 คํา

รายวิชาพื้นฐาน หนา 53

รายวิชา อ30108 ภาษาอังกฤษประยุกต 2
4 คาบ/สัปดาห/ภาคเรียน

2.0 หนวยกิต

..............................................................................................................................................................................
คําอธิบายรายวิชา (Course description)
ตางๆ

ฝกฝนทักษะการฟงจับใจความสําคัญของบทสนทนา และบทความทางวิชาการสั้นๆ ในสถานการณ
ฝกฝนทักษะการพูดเพื่อแสดงความคิดเห็นในบริบทตางๆ การพูดเพื่อโนมนาวใจ

ฝกฝนทักษะการอานเรื่องสั้น บทความทางวิชาการเพื่อจับใจความและสรุปใจความสําคัญ รวมทั้งการ
วิเคราะหประเด็นหลักของเรื่องที่อาน
ฝกฝนทักษะการแตงประโยคความรวม ประโยคความซอน โดยใชตัวเชื่อมและเครื่องหมายวรรคตอน
ตางๆ ในการแตงประโยค และฝกเขียนเรียงความวิชาการเพื่อแสดงความคิดเห็น เปรียบเทียบ แสดงเหตุและ
ผล และโนมนาวใจ
วัตถุประสงครายวิชา (Course objectives)
เมื่อเรียนจบรายวิชานี้ นักเรียนสามารถ
1. ฟงจับใจความสําคัญของบทสนทนาในสถานการณตางๆ ทีมีความยาวประมาณ 80 – 100 คําได
อยางละเอียดทุกถอยคําสํานวน
2. ฟงจับใจความสําคัญของบทความทางวิชาการที่มีความยาวประมาณ 150 - 200 คําไดอยางมี
ประสิทธิภาพ
3. พูดเพื่อแสดงความคิดเห็นและโนมนาวใจในบริบทตางๆ ไดอยางเปนธรรมชาติ และมี
ประสิทธิภาพ
4. อานจับใจความและสรุปใจความสําคัญ (Intensive reading) บทความทางวิชาการที่มีความยาว
ประมาณ 300 - 350 คําไดอยางรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
5. อานและสรุปประเด็นสําคัญของการอานเรื่องสั้น (Extensive reading) หรือการอานเพื่อความ
เพลิดเพลินที่มีความยาวประมาณ 5 - 7 หนาไดอยางรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
6. แตงประโยคความรวม (Compound sentences) ประโยคความซอน (Complex and
compound-complex sentences) โดยใชคําเชื่อมและเครื่องหมายวรรคตอนตางๆ ไดอยางมีประสิทธิภาพ
7. เขียนเรียงความที่มีความยาวประมาณ 300 - 350 คํา เพื่อแสดงความคิดเห็น เปรียบเทียบ แสดง
เหตุและผล และโนมนาวใจไดโดยใชรูปแบบประโยคภาษาที่หลากหลายอยางมีประสิทธิภาพ
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รายวิชา อ30109 ภาษาอังกฤษประยุกต 3
4 คาบ/สัปดาห/ภาคเรียน

2.0 หนวยกิต

..............................................................................................................................................................................
คําอธิบายรายวิชา (Course description)
ฝกฝนทักษะการฟงและสรุปประเด็นสําคัญของบทสนทนาทางวิชาการตางๆ เหตุการณที่สําคัญของ
โลก ความสัมพันธทางดานสังคม และความแตกตางทางดานวัฒนธรรม
ฝกฝนทักษะการพูดเพื่อแสดงความคิดเห็นทางดานวิชาการ การนําเสนองานแบบเดี่ยวและเปนกลุม
การวิเคราะหและเสนอแนวทางในการแกปญหาในบริบทตางๆ
ฝกฝนทักษะการอานบทความประเภท การแลกเปลี่ยนประสบการณ การตีความหรือขยายความ การ
รายงานความกาวหนา การวิเคราะหและวิธีการแกปญหา บทความทางวิชาการประเภทวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี วัฒนธรรมและประเพณี และการอานเพื่อความเพลิดเพลิน
ฝกฝนการรวมและขยายประโยค ฝกเขียนเรียงความประเภท การเปรียบเทียบ การโนมนาวใจ
การขยายขอความ การวิเคราะหและเสนอวิธีการแกปญหา
วัตถุประสงครายวิชา (Course objectives)
เมื่อเรียนจบรายวิชานี้ นักเรียนสามารถ
1. ฟงและสรุปประเด็นสําคัญของบทสนทนาทางวิชาการตางๆ (Short lectures) เหตุการณที่สําคัญ
ของโลก ความสัมพันธทางดานสังคม (Social relationships) และความแตกตางทางดานวัฒนธรรม
(Cultural diversity) ที่มีความยาวประมาณ 200 - 250 คํา ไดทุกถอยสํานวนและมีประสิทธิภาพ
2. พูดเพื่อแสดงความคิดเห็นทางดานวิชาการ การวิเคราะหและเสนอแนวทางในการแกปญหาใน
บริบทตางๆ (Problem Analysis and Solutions) ไดถูกตองและสมเหตุสมผลดวยน้ําเสียงที่เปนธรรมชาติ
3. นําเสนอผลงานแบบเดี่ยวและเปนกลุมตามหัวขอที่กําหนดใหตอหนาชุมชนไดดวยความมั่นใจ
4. อานจับใจความและสรุปประเด็นสําคัญจากบทความที่มีความยาวประมาณ 350 - 400 คํา
(Intensive reading) ประเภทการแลกเปลี่ยนประสบการณ การตีความหรือขยายความ (Extended articles)
การรายงานความกาวหนา (Progress Reports) การวิเคราะหและวิธีการแกปญหา วิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี และ วัฒนธรรมและประเพณี ไดอยางรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
5. สรุปประเด็นสําคัญของบทอาน (Extensive reading) ที่มีความยาวประมาณ 8 - 10 หนาของบท
อานประเภทอานเพื่อความเพลิดเพลินและประเทืองปญญาไดอยางรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
6. ใช คํา วลี ประเภท Infinitive, Gerund, Participial และ Noun Phrases และตัวเชื่อมตางๆ ใน
การรวมและขยายประโยคไดอยางละเอียดลึกซึ้งตามหลักนิยม
7. เขียนเรียงความประเภท การเปรียบเทียบ การโนมนาวใจ การขยายขอความ การวิเคราะหและ
เสนอวิธีการแกปญหาที่มีความยาวประมาณ 350 - 400 คํา โดยใชประโยคและสํานวนภาษาที่หลากหลายและ
มีประสิทธิภาพ
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6. กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร
เปาหมายการเรียนรูกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร
เมื่อผูเรียนที่มีความสามารถพิเศษจบการศึกษา ผูเรียนจะตองเกิดการเรียนรูคณิตศาสตรเปนสากล
และสื่ อสารอย า งมี คุณภาพ ชั ดเจนในการคิดวิเคราะห สังเคราะห และตีความโดยใชเหตุผ ลตามหลั ก
ตรรกศาสตร สรางความมั่นใจในทักษะกระบวนการเต็มตามศักยภาพตนเอง ควบคูกับคุณธรรม จริยธรรม
และคานิยมที่พึงประสงค
ผลการเรียนรูที่คาดหวัง (Learning outcomes)
การเรียนรูในรายวิชาคณิตศาสตร นักเรียนควรมีความรู ความเขาใจและความสามารถ ดังตอไปนี้
1. มีความคิดรวบยอดเกี่ยวกับระบบจํานวนจริง คาสัมบูรณของจํานวนจริง จํานวนจริงที่อยูในรูป
กรณฑ และจํานวนจริงที่อยูในรูปเลขยกกําลังที่มีเลขชี้กําลังเปนจํานวนตรรกยะหาคาประมาณของจํานวนจริง
ที่อยูในรูปกรณฑ และจํานวนจริงที่อยูในรูปเลขยกกําลังโดยใชวิธีการคํานวณที่เหมาะสมและสามารถนําสมบัติ
ของจํานวนจริงไปใช
2. นําความรูเรื่องอัตราสวนตรีโกณมิติไปใชคาดคะเนระยะทาง ความสูง และแกปญหาเกี่ยวกับ
การวัด
3. มีความคิดรวบยอดในเรื่องเซต การดําเนินการของเซต และใชความรูเกี่ยวกับแผนภาพเวนนออยเลอร แสดงเซตไปใชแกปญหา และตรวจสอบความสมเหตุสมผลของการใหเหตุผล
4. เขาใจและสามารถใชการใหเหตุผลแบบอุปนัยและนิรนัย
5. มีความคิดรวบยอดเกี่ยวกับความสัมพันธและฟงกชัน สามารถใชความสัมพันธและฟงกชัน
แกปญหาในสถานการณตาง ๆ
6. เขาใจความหมายของลําดับเลขคณิต ลําดับเรขาคณิต และสามารถหาพจนทั่วไปได เขาใจ
ความหมายของผลบวกของ n พจนแรกของอนุกรมเลขคณิต อนุกรมเรขาคณิตและหาผลบวก n พจนแรกของ
อนุกรมเลขคณิต และอนุกรมเรขาคณิตโดยใชสูตรและนําไปใช
7. รูและเขาใจการแกสมการ และอสมการตัวแปรเดียวดีกรีไมเกินสอง รวมทั้งใชกราฟของสมการ
อสมการ หรือฟงกชันในการแกปญหา
8. เข า ใจวิ ธี ก ารสํ า รวจความคิ ด เห็ น อย า งง า ย เลื อ กใช ค า กลางได เ หมาะสมกั บ ข อ มู ล และ
วัตถุประสงค สามารถหาคาเฉลี่ยเลขคณิต มัธยฐาน ฐานนิยม สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และเปอรเซ็นไทลของ
ขอมูล วิเคราะหขอมูล และนําผลจากการวิเคราะหขอมูลไปชวยในการตัดสินใจ
9. เขาใจเกี่ยวกับการทดลองสุม เหตุการณ และความนาจะเปนของเหตุการณ สามารถใชความรู
เกี่ยวกับความนาจะเปนในการคาดการณ ประกอบการตัดสินใจ และแกปญหาในสถานการณ ตาง ๆ
10. เขาใจสมบัติของจํานวนเต็มและนําไปใชในการใหเหตุผลเกี่ยวกับการหารลงตัว
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11. มีความคิดรวบยอดเกี่ยวกับฟงกชันเอกซโพเนนเชียลและฟงกชันลอการิทึม และใชความรู
เกี่ยวกับฟงกชันเอกซโพเนนเชียลและฟงกชันลอการิทึมไปแกโจทยปญหาที่กําหนดให
12. มีความคิดรวบยอดเกี่ยวกับฟงกชันตรีโกณมิติ การเขียนกราฟของฟงกชัน และใชความรูเกี่ยวกับ
ฟงกชันตรีโกณมิติไปแกโจทยปญหาที่กําหนดให
13. แกปญหาโดยสรางแบบจําลองทางคณิตศาสตร และใชวิธีการของกําหนดการเชิงเสนที่ใชกราฟ
ของสมการและอสมการที่มีสองตัวแปร
14. มีความคิดรวบยอดเกี่ยวกับเมทริกซและการดําเนินการของเมทริกซ สามารถหาดีเทอรมินันต
ของเมทริกซ n x n เมื่อ n เปนจํานวนเต็มไมเกินสี่ วิเคราะหและหาคําตอบของระบบสมการเชิงเสนได
15. มีความคิดรวบยอดเกี่ยวกับจํานวนเชิงซอน การเขียนกราฟ การหาคาสัมบูรณของจํานวน
เชิงซอน และสามารถหารากที่ n ของจํานวนเชิงซอนเมื่อ n เปนจํานวนเต็มบวก
16. เขาใจวิธีการหาระยะหางระหวางจุดสองจุด จุดกึ่งกลาง ระยะหางระหวางเสนตรงกับจุดความชัน
ของเสนตรง สมการเสนตรง เสนขนาน เสนตั้งฉาก และนําไปใชแกปญหา
17. มีความคิดรวบยอดเกี่ยวกับเรขาคณิตวิเคราะหและนําไปใชแกปญหา
18. เขาใจวิธีการหาลิมิตของฟงกชัน การตรวจสอบความตอเนื่องของฟงกชัน การหาอนุพันธของ
ฟงกชัน การหาปริพันธไมจํากัดเขตของฟงกชัน การหาปริพันธจํากัดเขตของฟงกชันบนชวงที่กําหนดให
19. เขาใจวิธีการสรางความสัมพันธเชิงฟงกชันของขอมูลที่ประกอบดวยสองตัวแปร และสามารถใช
ความสัมพันธเชิงฟงกชันของขอมูลทํานายคาตัวแปรตามเมื่อกําหนดตัวแปรอิสระให
20. มีความคิดรวบยอดเกี่ยวกับเวกเตอรในสามมิติ และการดําเนินการของเวกเตอร
21. เขาใจวิธีการตรวจสอบวาเซตของเวกเตอรที่กําหนดใหเปนอิสระเชิงเสน สามารถหามูลฐานและ
มิติของปริภูมิเวกเตอร และแรงคของเมทริกซที่กําหนด
22. ใชวิธีการที่หลากหลายแกปญหา ใชความรู ทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตรและ
เทคโนโลยีในการแกปญหาในสถานการณตาง ๆ ไดอยางเหมาะสม ใหเหตุผลประกอบการตัดสินใจ และ
สรุปผลไดอยางเหมาะสม ใชภาษาและสัญลักษณทางคณิตศาสตรในการสื่อสาร และนําความรู หลักการ
กระบวนการทางคณิตศาสตรไปเชื่อมโยงกับศาสตรอื่น ๆ และมีความคิดริเริ่มสรางสรรค
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รายชื่อรายวิชาบังคับกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร (6.5 หนวยกิต)
เลือกเรียน 4 วิชาตามระดับความสามารถ จากรายวิชาตอไปนี้
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

ค30201 คณิตศาสตร 1
MATH30201 Mathematics I
ค30202 คณิตศาสตรขั้นสูง 1
MATH30202 Advanced Mathematics
ค30203 คณิตศาสตร 2
MATH30303 Mathematics 2
ค30204 คณิตศาสตรขั้นสูง 2
MATH30204 Advanced Mathematics
ค30205 คณิตศาสตร 3
MATH30205 Mathematics 3
ค30206 คณิตศาสตรขั้นสูง 3
MATH30206 Advanced Mathematics
ค30207 คณิตศาสตร 4
MATH30207 Mathematics 4
ค30208 คณิตศาสตรขั้นสูง 4
MATH30208 Advanced Mathematics

I

II

III

IV
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รายวิชา ค30101 คณิตศาสตร 1
3 คาบ/สัปดาห/ภาคเรียน

1.5 หนวยกิต

คําอธิบายรายวิชา (Course description)
ศึกษาเกี่ยวกับเซต การดําเนินการบนเซต ตรรกศาสตรเบื้องตนและการอางเหตุผล การใหเหตุผลแบบ
อุปนัยและแบบนิรนัย รูปแบบการพิสูจนทางคณิตศาสตร ทฤษฎีจํานวนเบื้องตน ระบบจํานวนจริง การแก
สมการ และอสมการ
วัตถุประสงครายวิชา (Course objectives)
เมื่อเรียนจบรายวิชานี้ นักเรียนสามารถ
1. มีความคิดรวบยอดเกี่ยวกับเซตและการดําเนินการบนเซต
2. นําความรูเกี่ยวกับเซตไปใชในการแกปญหาได
3. บอกไดวารูปแบบประพจนใดสมมูลกัน ประพจนใดเปนสัจนิรันดร และประพจนใดเปนนิเสธกัน
4. นําความรูเกี่ยวกับตรรกศาสตรไปใชในการอางเหตุผลได
5. เขาใจและใชการใหเหตุผลแบบอุปนัยและนิรนัยได
6. แสดงการเขียนพิสูจนทางคณิตศาสตรได
7. นําความรูเกี่ยวกับการหารลงตัวและสมภาคไปใชในการแกปญหาได
8. อธิบายสมบัติเกี่ยวกับจํานวนจริง และการดําเนินการตางๆ ได
9. หาคําตอบของสมการและอสมการพหุนามดีกรีไมเกินสี่ได
10. หาคําตอบของสมการและอสมการในรูปคาสัมบูรณได

รายวิชาพื้นฐาน หนา 59

รายวิชา ค30102 คณิตศาสตรขั้นสูง 1
3 คาบ/สัปดาห/ภาคเรียน

1.5 หนวยกิต

คําอธิบายรายวิชา (Course description)
ศึกษาเกี่ยวกับเซต การดําเนินการบนเซต ตรรกศาสตรเบื้องตน การอางเหตุผล การใหเหตุผลแบบ
อุปนัยและแบบนิรนัย รูปแบบการพิสูจนทางคณิตศาสตร ผลผนวกและผลตัดของชุดใดๆ ของเซต สัจพจน
ความบริบูรณ หลักการจัดอันดับดี สมบัติอารคีมีดีส และทฤษฎีบทความหนาแนน ทฤษฎีจํานวนเบื้องตน
สมการไดโอแฟนไทนเชิงเสน ระบบจํานวนจริง การแกสมการและอสมการ
วัตถุประสงครายวิชา (Course objectives)
เมื่อเรียนจบรายวิชานี้ นักเรียนสามารถ
1. มีความคิดรวบยอดเกี่ยวกับเซตและการดําเนินการบนเซต
2. นําความรูเกี่ยวกับเซตไปใชในการแกปญหาได
3. บอกไดวารูปแบบประพจนใดสมมูลกัน ประพจนใดเปนสัจนิรันดร และประพจนใดเปนนิเสธกัน
4. นําความรูเกี่ยวกับตรรกศาสตรไปใชในการอางเหตุผลได
5. เขาใจและใชการใหเหตุผลแบบอุปนัยและนิรนัยได
6. แสดงการเขียนพิสูจนทางคณิตศาสตรได
7. อธิบายสมบัติเกี่ยวกับจํานวนจริง และการดําเนินการตางๆ ได
8. อธิบายความหมายของสัจพจนความบริบูรณ หลักการจัดอันดับดี สมบัติอารคีมีดีส ทฤษฎีบทความ
หนาแนนและนําไปใชได
9. หาผลผนวกและผลตัดชุดใดๆ ของเซตได
10. มีความคิดรวบยอดเกี่ยวกับจํานวนเต็ม สมบัติของจํานวนเต็ม การหารลงตัวและนําไปใชได
11. หาผลเฉลยของสมการไดโอแฟนไทนเชิงเสนได
12. หาคําตอบของสมการและอสมการพหุนามดีกรีไมเกินสี่ได
13. หาคําตอบของสมการและอสมการในรูปคาสัมบูรณได

รายวิชาพื้นฐาน หนา 60

รายวิชา ค30103 คณิตศาสตร 2
3 คาบ/สัปดาห/ภาคเรียน

1.5 หนวยกิต

คําอธิบายรายวิชา (Course description)
ศึกษาเกี่ยวกับความสัมพันธและฟงกชัน ฟงกชันพหุนาม จํานวนเชิงซอนเบื้องตน คาศูนยของฟงกชัน
พหุนาม ฟงกชันตรรกยะ ฟงกชันเอกซโพเนนเชียลและฟงกชันลอการิทึม
วัตถุประสงครายวิชา (Course objectives)
เมื่อเรียนจบรายวิชานี้ นักเรียนสามารถ
1. มีความคิดรวบยอดเกี่ยวกับฟงกชัน และนําความรูเรื่องฟงกชันไปประยุกตใชได
2. มีความคิดรวบยอดเกี่ยวกับจํานวนเชิงซอนเบื้องตน
3. มีความคิดรวบยอดเกี่ยวกับฟงกชันพหุนาม และเขียนกราฟของฟงกชันพหุนามได
4. มีความคิดรวบยอดเกี่ยวกับฟงกชันตรรกยะ และเขียนกราฟของฟงกชันตรรกยะได
5. นําสมบัติเกี่ยวกับเลขยกกําลังที่มีเลขชี้กําลังเปนจํานวนตรรกยะไปประยุกตใชได
6. มีความคิดรวบยอดเกี่ยวกับฟงกชันเอกซโพเนนเชียล ฟงกชันลอการิทึมและเขียนกราฟได
7. แกสมการและอสมการเอกซโพเนนเชียลและลอการิทึมได
8. นําความรูเรื่องฟงกชันเอกซโพเนนเชียล ฟงกชันลอการิทึมไปใชในการแกปญหาได

รายวิชาพื้นฐาน หนา 61

รายวิชา ค30104 คณิตศาสตรขั้นสูง 2
3 คาบ/สัปดาห/ภาคเรียน

1.5 หนวยกิต

คําอธิบายรายวิชา (Course description)
ศึกษาเกี่ยวกับความสัมพันธและฟงกชัน จํานวนเชิงซอนเบื้องตน คาศูนยของฟงกชันพหุนาม
ฟงกชันตรรกยะ ฟงกชันเอกซโพเนนเชียลและฟงกชันลอการิทึม เอกลักษณพีชคณิต ทฤษฎีบทที่เกี่ยวกับ
พหุนาม สมการและสมการสมมูล ความสมมาตรเชิงพีชคณิต โครงสรางพีชคณิต สมการพหุนาม
ความสัมพันธของรากและสัมประสิทธิ์ของพหุนาม พหุนามลดทอนได ตัวหารรวมมากของพหุนาม
วัตถุประสงครายวิชา (Course objectives)
เมื่อเรียนจบรายวิชานี้ นักเรียนสามารถ
1. มีความคิดรวบยอดเกี่ยวกับฟงกชัน และนําความรูเรื่องฟงกชันไปประยุกตใชได
2. มีความคิดรวบยอดเกี่ยวกับจํานวนเชิงซอนเบื้องตน
3. มีความคิดรวบยอดเกี่ยวกับฟงกชันพหุนาม และเขียนกราฟของฟงกชันพหุนามได
4. มีความคิดรวบยอดเกี่ยวกับฟงกชันตรรกยะ และเขียนกราฟของฟงกชันตรรกยะได
5. นําสมบัติเกี่ยวกับเลขยกกําลังที่มีเลขชี้กําลังเปนจํานวนตรรกยะไปประยุกตใชได
6. มีความคิดรวบยอดเกี่ยวกับฟงกชันเอกซโพเนนเชียล ฟงกชันลอการิทึมและเขียนกราฟได
7. แกสมการและอสมการเอกซโพเนนเชียลและลอการิทึมได
8. นําความรูเรื่องฟงกชันเอกซโพเนนเชียล ฟงกชันลอการิทึมไปใชในการแกปญหาได
9. สามารถพิสูจนเอกลักษณพีชคณิตที่กําหนดใหได
10. พิสูจนทฤษฎีบทที่เกี่ยวกับพหุนามบางทฤษฎีบทได
11. สามารถแกโจทยปญหาที่ใชกระบวนการพีชคณิตได
12. สามารถแกสมการพหุนามดีกรีไมเกินสามได พรอมทั้งหาความสัมพันธของรากกับสัมประสิทธิ์ของ
พหุนาม
13. สามารถนําทฤษฎีบทพหุนามที่ไดศึกษาไปใชแกปญหาได

รายวิชาพื้นฐาน หนา 62

รายวิชา ค30105 คณิตศาสตร 3
3 คาบ/สัปดาห/ภาคเรียน

1.5 หนวยกิต

คําอธิบายรายวิชา (Course description)
ศึกษาเกี่ยวกับฟงกชันตรีโกณมิติ กราฟของฟงกชันตรีโกณมิติ ตัวผกผันของฟงกชันตรีโกณมิติ
ผลบวกและผลตางของมุมหรือจํานวนจริง เอกลักษณและสมการตรีโกณมิติ กฎของไซนและกฎของโคไซน
บทประยุกตของฟงกชันตรีโกณมิติ และระบบจํานวนเชิงซอน
วัตถุประสงครายวิชา (Course objectives)
เมื่อเรียนจบรายวิชานี้ นักเรียนสามารถ
1. มีความคิดรวบยอดเกี่ยวกับฟงกชันตรีโกณมิติ และเขียนกราฟของฟงกชันที่กําหนดใหได
2. หาผลเฉลยของสมการตรีโกณมิติได
3. นําความรูเรื่องฟงกชันตรีโกณมิติและการประยุกตไปใชแกปญหาได
4. เขียนกราฟและหาคาสัมบูรณของจํานวนเชิงซอนได
5. หารากที่ n ของจํานวนเชิงซอน เมื่อ n เปนจํานวนเต็มบวกได
6. นําความรูเกี่ยวกับจํานวนเชิงซอนในรูปเชิงขั้วไปประยุกตใชได
พื้นฐานการเรียน ผูเรียนมีพื้นฐานการเรียนในรายวิชา ค30103 หรือ ค30104

รายวิชาพื้นฐาน หนา 63

รายวิชา ค30106 คณิตศาสตรขั้นสูง 3
3 คาบ/สัปดาห/ภาคเรียน

1.5 หนวยกิต

คําอธิบายรายวิชา (Course description)
ศึกษาเกี่ยวกับฟงกชันตรีโกณมิติ กราฟของฟงกชันตรีโกณมิติ ตัวผกผันของฟงกชันตรีโกณมิติ
ผลบวกและผลตางของมุมหรือจํานวนจริง เอกลักษณและสมการตรีโกณมิติ กฎของไซนและกฎของโคไซน
บทประยุกตของฟงกชันตรีโกณมิติ ฟงกชันไฮเพอรโบลิก กราฟและคาสัมบูรณของจํานวนเชิงซอน จํานวน
เชิงซอนในรูปเชิงขั้ว และรากที่ n ของจํานวนเชิงซอน
วัตถุประสงครายวิชา (Course objectives)
เมื่อเรียนจบรายวิชานี้ นักเรียนสามารถ
1. มีความคิดรวบยอดเกี่ยวกับฟงกชันตรีโกณมิติ และเขียนกราฟของฟงกชันที่กําหนดใหได
2. หาผลเฉลยของสมการตรีโกณมิติได
3. นําความรูเรื่องฟงกชันตรีโกณมิติและการประยุกตไปใชแกปญหาได
4. มีความคิดรวบยอดเกี่ยวกับฟงกชันไฮเพอรโบลิก และนําไปประยุกตใชได
5. เขียนกราฟและหาคาสัมบูรณของจํานวนเชิงซอนได
6. หารากที่ n ของจํานวนเชิงซอน เมื่อ n เปนจํานวนเต็มบวกได
7. นําความรูเกี่ยวกับจํานวนเชิงซอนในรูปเชิงขั้วไปประยุกตใชได
พื้นฐานการเรียน ผูเรียนมีพื้นฐานการเรียนในรายวิชา ค30104

รายวิชาพื้นฐาน หนา 64

รายวิชา ค30107 คณิตศาสตร 4
4 คาบ/สัปดาห/ภาคเรียน

2.0 หนวยกิต

คําอธิบายรายวิชา (Course description)
ศึกษาเกี่ยวกับเรขาคณิตวิเคราะหและภาคตัดกรวย
ระบบสมการเชิงเสนและระบบอสมการ
กําหนดการเชิงเสน เมทริกซและการดําเนินการ ดีเทอรมิแนนต และเวกเตอรในสามมิติ
วัตถุประสงครายวิชา (Course objectives)
เมื่อเรียนจบรายวิชานี้ นักเรียนสามารถ
1. นําความรูเกี่ยวกับเรขาคณิตวิเคราะหไปใชแกปญหาได
2. เขียนความสัมพันธที่มีกราฟเปนภาคตัดกรวย และเขียนกราฟของความสัมพันธเมื่อกําหนดสวน
ตางๆ ของภาคตัดกรวยใหได
3. หาผลเฉลยของระบบสมการและระบบอสมการเชิงเสนได
4. นําความรูเกี่ยวกับกําหนดการเชิงเสนไปใชแกปญหาได
5. นําความรูเกี่ยวกับเมทริกซ และดีเทอรมิแนนตไปประยุกตในการแกปญหาได
6. มีความคิดรวบยอดเกี่ยวกับเวกเตอรในสามมิติ และนําความรูเกี่ยวกับเวกเตอรไปประยุกตใชได
7. หาผลบวกของเวกเตอร ผลคูณของเวกเตอรดวยสเกลาร ผลคูณเชิงสเกลาร และผลคูณเชิง
เวกเตอรได
8. หาขนาดของเวกเตอร และทิศทางของเวกเตอรที่กําหนดใหได
พื้นฐานการเรียน ผูเรียนมีพื้นฐานการเรียนในรายวิชา ค30105 หรือ ค30106

รายวิชาพื้นฐาน หนา 65

รายวิชา ค30108 คณิตศาสตรขั้นสูง 4
4 คาบ/สัปดาห/ภาคเรียน

2.0 หนวยกิต

คําอธิบายรายวิชา (Course description)
ศึกษาเกี่ยวกับเรขาคณิตวิเคราะหและภาคตัดกรวย สมการอิงตัวแปรเสริม ระบบพิกัดเชิงขั้ว ระบบ
สมการเชิงเสนและระบบอสมการ กําหนดการเชิงเสน เมทริกซและการดําเนินการ ดีเทอรมิแนนต เวกเตอร
ในสามมิติ เสนตรงและระนาบในสามมิติ
วัตถุประสงครายวิชา (Course objectives)
เมื่อเรียนจบรายวิชานี้ นักเรียนสามารถ
1. นําความรูเกี่ยวกับเรขาคณิตวิเคราะหไปใชแกปญหาได
2. เขียนความสัมพันธที่มีกราฟเปนภาคตัดกรวย และเขียนกราฟของความสัมพันธเมื่อกําหนดสวน
ตางๆ ของภาคตัดกรวยใหได
3. เขียนกราฟของความสัมพันธที่เกิดจากการหมุนแกนพิกัดของภาคตัดกรวยได
4. เขียนความสัมพันธและกราฟของสมการอิงตัวแปรเสริมได
5. เขียนความสัมพันธและกราฟของความสัมพันธในระบบพิกัดเชิงขั้วได
6. หาผลเฉลยของระบบสมการและระบบอสมการเชิงเสนได
7. นําความรูเกี่ยวกับกําหนดการเชิงเสนไปใชแกปญหาได
8. นําความรูเกี่ยวกับเมทริกซ และดีเทอรมิแนนตไปประยุกตในการแกปญหาได
9. มีความคิดรวบยอดเกี่ยวกับเวกเตอรในสามมิติ และนําความรูเกี่ยวกับเวกเตอรไปประยุกตใชได
10. หาผลบวกของเวกเตอร ผลคูณของเวกเตอรดวยสเกลาร ผลคูณเชิงสเกลาร และผลคูณเชิง
เวกเตอรได
11. หาขนาดของเวกเตอร และทิศทางของเวกเตอรที่กําหนดใหได
12. หาสมการเสนตรงและสมการระนาบในสามมิติได
พื้นฐานการเรียน ผูเรียนมีพื้นฐานการเรียนในรายวิชา ค30106
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7. กลุม สาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี
เปาหมายการเรียนรูกลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี
สรางกระบวนการเรียนรูใหนักเรียนเกิดความรู ความเขาใจองคประกอบของเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร สามารถนําเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารไปประยุกตใชไดอยางถูกตอง เหมาะสมมี
จิตสํานึกและรับผิดชอบ มีกระบวนการแกปญหาอยางเปนระบบ มีทักษะการพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร
และสามารถประยุกตใชโปรแกรมคอมพิวเตอรเพื่อแกปญหาหรือสรางชิ้นงานได โดยอาศัยกระบวนการจัดการ
เรียนรูที่หลากหลายและเหมาะสมกับธรรมชาติของเนื้อหาในรายวิชาตางๆ อาทิ กระบวนการเรียนรูแบบบูรณา
การ และกระบวนการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรู (Inquiry-based Learning) เพื่อใหนักเรียนไดพัฒนาเต็ม
ตามศักยภาพ และบรรลุตามอุดมการณและเปาหมายในการพัฒนานักเรียนของโรงเรียน
ผลการเรียนรูที่คาดหวัง (Learning outcomes)
การเรียนรูในรายวิชาคอมพิวเตอร นักเรียนควรมีความรู ความเขาใจและความสามารถ ดังตอไปนี้
1. มีความรู ความเขาใจองคประกอบของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
2. สามารถนําเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารไปประยุกตใชไดอยางถูกตอง เหมาะสมมี
จิตสํานึกและรับผิดชอบ
3. มีกระบวนการแกปญหาอยางเปนระบบ
4. มีทักษะการพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร
5. สามารถประยุกตใชโปรแกรมคอมพิวเตอรเพื่อแกปญหาหรือสรางชิ้นงานได
รายชื่อรายวิชาพื้นฐานกลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี (2.0 หนวยกิต)
1. ง30101
เทคโนโลยีสารสนเทศและหลักการแกปญหา
TECH30101 Information Technology and Problem Solving
2. ง30161
การออกแบบและเทคโนโลยี
TECH30161 Design and Technology
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1.0 หนวยกิต
1.0 หนวยกิต

รายวิชา ง30101 เทคโนโลยีสารสนเทศและหลักการแกปญหา
2 คาบ/สัปดาห/ภาคเรียน

1.0 หนวยกิต

..............................................................................................................................................................................
คําอธิบายรายวิชา (Course description)
ศึกษาขอมูล สารสนเทศ เทคโนโลยีสารสนเทศ วิวัฒนาการของคอมพิวเตอร องคประกอบของ
ระบบคอมพิว เตอร การนําเทคโนโลยี ส ารสนเทศไปประยุกตใช จริย ธรรมและผลกระทบของเทคโนโลยี
สารสนเทศ การสื่อสารขอมูล องคประกอบของระบบสื่อสารขอมูล การถายโอนขอมูล รูปแบบการสื่อสาร
สื่อกลางที่ใชในการสงสัญญาณ ชนิดของเครือขายคอมพิวเตอร มาตรฐานการสื่อสารขอมูล อุปกรณเครือขาย
รูป ร า งเครื อข า ย เลขที่อยูไอพี ข อควรปฏิบัติสําหรับ ผูใชร ะบบสื่อสารขอมูล และเครือขายคอมพิว เตอร
กระบวนการในการแกปญหาและการเขียนแผนภาพจําลองความคิด
วัตถุประสงครายวิชา (Course objective)
เมื่อเรียนจบรายวิชานี้ นักเรียนสามารถ
1. อธิบายองคประกอบของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารได
2. อธิ บ ายพั ฒ นาการของเทคโนโลยี ส ารสนเทศ ตั้ งแต อ ดี ต ป จ จุ บั น แนวโน ม ผลกระทบและ
ประโยชนของเทคโนโลยีสารสนเทศ
3. เปรียบเทียบการถายโอนขอมูลและรูปแบบการสื่อสารได
4. จําแนกสื่อกลางที่ใชในการสงสัญญาณเครือขายคอมพิวเตอรแตละชนิดได
5. อธิบายมาตรฐานการสื่อสารขอมูลและโพรโตคอลที่ใชในปจจุบันได
6. อธิบายหนาที่และการทํางานของอุปกรณเครือขายคอมพิวเตอรแตละประเภทได
7. จําแนกรูปรางเครือขายคอมพิวเตอรได
8. อธิบายความหมายและลักษณะของเลขที่อยูไอพีได
9. นําเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารไปประยุกตใชไดอยางถูกตอง เหมาะสม มีจิตสํานึกและ
รับผิดชอบ
10. อธิบายสัญลักษณและเขียนผังงานในการแกปญหาอยางเปนระบบได
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รายวิชา ง30161 การออกแบบและเทคโนโลยี
2 คาบ/สัปดาห/ภาคเรียน

1.0 หนวยกิต

..............................................................................................................................................................................
คําอธิบายรายวิชา (Course description)
ศึกษาความสําคัญในการเขียนแบบและออกแบบชิ้นงาน การใชเครื่องมือ และอุปกรณประกอบ
ในการเขียนแบบขั้นพื้นฐาน มุมมองวัตถุในมุมมองตางๆ ทั้งรูปดานบน ดานขาง ดานหนา และมองภาพ 3
มิติ (Three Dimension) ในรูปแบบตางๆ ไดแก ภาพ Isometric ภาพ Oblique ออกแบบเพื่อสราง
ชิ้นงานตางๆ เชน งานไม งานโลหะ
ศึกษากฎระเบียบความปลอดภัยในการปฏิบัติงานในหองปฏิบัติการ ศึกษาการใชเครื่องมืองานไม
และอันตรายที่อาจเกิดขึ้นจากการปฏิบัติงาน สามารถการวางแผน และปฏิบัติงานไมตามแบบรูปรายการ
โดยมีทักษะการใชเครื่องมืองานไม และสามารถประยุกตใชเครื่องมืองานไมในการสรางสิ่งประดิษฐตางๆ ได
อยางเหมาะสม บํารุงรักษาเครื่องมืองานไมและชิ้นงานไม
ศึกษากฎระเบียบความปลอดภัยในการปฏิบัติงานในหองปฏิบัติการ ศึกษาการใชเครื่องมืองาน
โลหะ และอันตรายที่อาจเกิดขึ้นจากการปฏิบัติงานโลหะตามแบบรูปรายการ โดยมีทักษะการใชเครื่องมือ
งานโลหะ และสามารถประยุกตใชเครื่องมืองานโลหะในการสรางสิ่งประดิษฐตางไดอยางเหมาะสม
ศึกษาทฤษฎีไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส อุปกรณไฟฟาภายในบานและวงจรอิเล็กทรอนิกส มีทักษะ
ในวัดคาตางๆในวงจรไฟฟา ศึกษาสมบัติและประยุกตใชงานอุปกรณอิเล็กทรอนิกสแบบตางๆ
วัตถุประสงครายวิชา (Course objectives)
เมื่อเรียบจบวิชานี้นักเรียนสามารถ
1. นําความรูที่ไดไปใชในวิเคราะหและสังเคราะหในการเขียนแบบ วิเคราะหเกี่ยวกับวงจรไฟฟาอิเล็กทรอนิกส งานโลหะ และงานไมได
2. มีทักษะในการเขียนแบบ งานไม งานโลหะ และมีทักษะในทดลองเกี่ยวกับวงจรอิเล็กทรอนิกส และ
การใชไฟฟาภายในบาน
3. บูรณาการความรูโดยสามารถออกแบบและสามารถสรางชิ้นงานที่สามารถใชประโยชนใน
ชีวิตประจําวันได
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8. กลุม สาระการเรียนรูว ิทยาศาสตร
รายชื่อรายวิชาพื้นฐานกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร (5.5 หนวยกิต)
1.
2.
3.
4.
5.
6.

ว30101 กลศาสตร 1
SCI30101 Mechanics 1
ว30102 ดาราศาสตรพื้นฐาน
SCI30102 Fundamental Astronomy
ว30131 เคมีพื้นฐาน
SCI30131 Fundamental Chemistry
ว30161 พื้นฐานของสิ่งมีชีวิต
SCI30161 Principle of Life
ว30191 โลกศาสตร
SCI30191 Earth Science
ว30192 การสืบเสาะและธรรมชาติทางวิทยาศาสตร
SCI30192 Scientific Inquiry and Nature of Science
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1.0

หนวยกิต

0.5

หนวยกิต

1.0

หนวยกิต

1.0

หนวยกิต

1.0

หนวยกิต

1.0

หนวยกิต

รายวิชา ว30101 กลศาสตร 1
2 คาบ / สัปดาห / ภาคเรียน

1.0 หนวยกิต

.....................................................................................................................................................................................................

คําอธิบายรายวิชา (Course description)
ศึกษาเกี่ยวกับคณิตศาสตรที่จําเปนสําหรับฟสิกส ความสัมพันธระหวางฟงกชันพหุนามและฟงกชัน
ตรีโกณมิติอยางงาย ลิมิตของฟงกชัน อัตราการเปลี่ยนแปลงของฟงกชัน อนุพันธของฟงกชัน และปริพันธ
ศึกษาเกี่ยวกับขอมูลทางฟสิกส หนวยและมิติ เลขนัยสําคัญและการคํานวณ การวัดอยางละเอียด
เวกเตอรและการคํานวณเชิงเวกเตอร
ศึกษาเกี่ยวกับตําแหนง การกระจัด ระยะทาง ความเร็ว อัตราเร็ว ความเรง และอัตราเรง
การเคลื่อนที่ในแนวตรงที่มีความเรงคงที่ การวิเคราะหกราฟของการเคลื่อนที่ในหนึ่งมิติ การเคลื่อนที่แบบ
ความเร็วสัมพัทธ มวล แรง และน้ําหนัก กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน แรงเสียดทาน แรงที่ขึ้นกับระยะทาง
และความเร็ว
ศึกษาเกี่ยวกับการเคลื่อนที่แบบโพรเจกไทล การเคลื่อนที่แบบวงกลม
วัตถุประสงครายวิชา (Course objectives)
เมื่อเรียนจบรายวิชานี้ นักเรียนสามารถ
1. นําความรูทางคณิตศาสตรที่จําเปนไปใชในการแกปญหาทางฟสิกสได
2. วัดปริมาณทางฟสิกสและวิเคราะหขอมูลจากการทดลองไดอยางถูกตองและเหมาะสม
3. ตระหนักถึงความแตกตางระหวางการคํานวณปริมาณเวกเตอรและการคํานวณปริมาณสเกลารในทาง
ฟสิกส
4. นําความรูที่ไดไปใชในการวิเคราะหและสังเคราะห เพื่อแกปญหาเกี่ยวกับการเคลื่อนที่ในหนึ่งมิติและ
การเคลื่อนที่ในสองมิติได
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รายวิชา ว30102 ดาราศาสตรพื้นฐาน
1 คาบ / สัปดาห / ภาคเรียน

0.5 หนวยกิต

......................................................................................................................................................
คําอธิบายรายวิชา (Course description)
ศึกษาและคนควาเกี่ยวกับประวัติดาราศาสตรและเครื่องมือทางดาราศาสตรในอดีต ตําแหนงของเทห
วัตถุบนทองฟาที่สัมพันธกับตําแหนงบนโลก ทรงกลมทองฟา ตําแหนงของเทหวัตถุทองฟาบนทรงกลมทองฟา
การวัดระยะทางเชิงมุม หนวยทางดาราศาสตร พาราแลกซตรีโกณมิติ ระบบพิกัดทางดาราศาสตร เวลาทองถิ่น
เวลาดาราคติ เวลาสุริยคติ และเวลามาตรฐานสากล ปฏิทินทางดาราศาสตร กลุมดาว แผนที่ดาว กลอง
โทรทรรศน การตรวจวัดทางดาราศาสตร ระบบสุริยะ ความสัมพันธระหวางดวงอาทิตย โลก และดวงจันทร
การกอกําเนิดและวิวัฒนาการของดาวฤกษ คุณสมบัติทางฟสิกสและเคมีของดาวฤกษ ระบบดาวและกาแล็กซี
ทฤษฎีสัมพัทธภาพและเอกภพวิทยา เทคโนโลยีทางดานอวกาศ

1

1

วัตถุประสงครายวิชา (Course objectives)
เมื่อเรียนจบรายวิชานี้ นักเรียนสามารถ
1. มีทักษะในการสังเกตการณวัตถุบนทรงกลมทองฟา
2. มีความรูความเขาใจในระบบเวลาทางดาราศาสตร
3. มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับระบบสุริยะ ดาวเคราะห ดาวฤกษ คุณสมบัติทางฟสิกส
และเคมีของดาวฤกษ กาแล็กซี่และเอกภพ
4. มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับเครื่องมือทางดาราศาสตรและเทคโนโลยีอวกาศ
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รายวิชา ว30131 เคมีพื้นฐาน
2 คาบ / สัปดาห / ภาคเรียน

1.0 หนวยกิต

......................................................................................................................................................
คําอธิบายรายวิชา (Course description)
ศึกษาเลขนัยสําคัญ ศึกษาแบบจําลองอะตอมดอลตัน ทอมสัน รัทเทอรฟอรด อนุภาคมูลฐานของ
อะตอมและสัญลักษณนิวเคลียร ไอโซโทป ไอโซโทนและไอโซบาร ศึกษาแบบจําลองอะตอมของโบร
แบบจําลองกลุมหมอก ศึกษาผลของการกําบังของอิเล็กตรอน และคํานวณหาคา effective nuclear charge
(Z*) ของธาตุตางๆ ศึกษาการจัดเรียงอิเล็กตรอนในระดับพลังงานตางๆ และแนวโนมของธาตุตามตารางธาตุ
ศึกษาแรงยึดเหนี่ยวระหวางอนุภาคของสารไดแก พันธะโคเวเลนต พันธะไอออนิก พันธะโลหะ ศึกษา
สมบัติของสารประกอบโคเวเลนต ทฤษฎี VSEPR (Valence Shell Electron Pair Repulsion) และ
VBT (Valence Bond Theory) รูปรางโมเลกุล สภาพขั้วของโมเลกุล มุมพันธะ ความยาวพันธะและ
พลังงานพันธะ ศึกษาสมบัติและการเกิดสารประกอบไอออนิก การเขียนสูตรและเรียกชื่อสารประกอบโคเว
เลนต แ ละสารประกอบไอออนิ ก ศึ ก ษาแรงยึ ด เหนี่ ย วระหว า งโมเลกุ ล
ศึ ก ษาทฤษฎี โ มเลกุ ล าร
ออรบิทัล
1

วัตถุประสงครายวิชา (Course objectives)
เมื่อเรียนจบรายวิชานี้ นักเรียนสามารถ
1. อธิบายแบบจําลองอะตอมของดอลตัน ทอมสัน รัทเทอรฟอรด โบรและแบบจําลองแบบกลุม
หมอก และสามารถอธิบายขอมูลที่เกี่ยวของกับการไดของแบบจําลองอะตอมตางๆ ได
2. เขียนสัญลักษณนิวเคลียรของธาตุ และอธิบายความหมาย ไอโซโทป ไอโซโทนและไอโซบารได
3. อธิบายการจัดเรียงอิเล็กตรอนในระดับพลังงานตางๆ และบอกแนวโนมของธาตุตามตารางธาตุได
4. อธิบายผลของการกําบังของอิเล็กตรอน (Shielding effect) และคํานวณหาคา effective
nuclear charge (Z*) ของธาตุตางๆ ได
5. อธิบายการเกิดพันธะโคเวเลนต และใชกฎออกเตตในการเขียนสูตรโมเลกุลของสารประกอบ
โคเวเลนตได
6. อธิบายความยาวพันธะ พลังงานพันธะ และใชพลังงานพันธะในการคํานวณหาพลังงานของ
ปฏิกิริยาเคมีได
7. อธิบายและสามารถเขียนภาพแสดงรูปรางโมเลกุลของสารประกอบโคเวเลนต โดยใชทฤษฎี
VSEPR และ VBT ได
8. อธิบายความหมายของสภาพขั้วของพันธะ และสภาพขั้วโมเลกุลโคเวเลนตได
9. อธิบายแรงยึดเหนี่ยวระหวางโมเลกุลของสารได
10. อธิบายการเกิดพันธะไอออนิก สารประกอบไอออนิกและคํานวณหาพลังงานที่เกี่ยวของได
11. เขียนสูตร และชื่อสารสารประกอบไอออนิกตามระบบ IUPAC และเขียนสมการไอออนิกได
12. เขียนแผนภาพโมเลกุลารออรบิทัล และทํานายสมบัติแมเหล็กของสารได
13. อธิบายการเกิดพันธะโลหะและอธิบายสมบัติบางประการของโลหะได
0
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รายวิชา ว30161 พื้นฐานของสิ่งมีชีวิต
2 คาบ / สัปดาห / ภาคเรียน

1.0 หนวยกิต

......................................................................................................................................................
คําอธิบายรายวิชา (Course description)
ศึกษาเกี่ยวกับความหมายและขอบเขตของวิชาชีววิทยา ลักษณะของสิ่งมีชีวิต กระบวนการศึกษา
ชีววิทยา สารชีวโมเลกุล ปฏิกิริยาเคมีในสิ่งมีชีวิต เอนไซม เครื่องมือสําหรับการศึกษาเซลล โครงสรางและ
หนาที่ของเซลล การรักษาดุลยภาพของเซลล การหายใจระดับเซลล การสื่อสารระหวางเซลล วัฏจักรเซลล
และเทคโนโลยีของเซลล
วัตถุประสงครายวิชา (Course objectives)
เมื่อเรียนจบรายวิชานี้ นักเรียนสามารถ
1. อธิบายความหมายของวิชาชีววิทยาและขอบเขตของวิชาชีววิทยาได
2. อธิบายลักษณะของสิ่งมีชีวิต และเปรียบเทียบความแตกตางระหวางสิ่งมีชีวิตและสิ่งไมมีชีวิตได
3. กําหนดตัวแปร ออกแบบการทดลองเพื่อทดสอบสมมติฐาน สรุปและอภิปรายผลการทดลองได
4. อธิบายความหมายและความแตกตางของสารอนินทรีย สารอินทรีย และสารชีวโมเลกุล รวมทั้ง
อธิบายคุณสมบัติของน้ําและบทบาทของน้ําในสิ่งมีชีวิตได
5. อธิบายผลของหมูฟงกชั่น พันธะเคมี และไอโซเมอรตอการทําหนาที่เชิงชีวภาพของสารเคมีใน
สิ่งมีชีวิตได
6. อธิบายโครงสราง หนาที่เชิงชีวภาพ รวมถึงจัดจําแนกประเภทของคารโบไฮเดรต ลิปด โปรตีน
กรดนิวคลีอิก และสารอนุพันธ และทําการทดลองเพื่อศึกษาคุณสมบัติของแปง น้ําตาลรีดิวซ ลิปด และ
โปรตีนได
7. อธิบายการเกิดปฏิกิริยาเคมีในเซลลของสิ่งมีชีวิต รวมถึงความหมายและบอกความแตกตางของ
ปฏิกิริยาเคมีที่เกิดขึ้นได
8. อธิบายความหมาย ประเภทและหนาที่เชิงชีวภาพของเอนไซม หลักการทํางานของเอนไซม
รวมถึงทําการทดลองเพื่อศึกษาการทํางานของเอนไซม และปจจัยที่มีผลตอการทํางานของ
เอนไซมได
9. อธิบายความแตกตางและหลักการทํางานของกลองจุลทรรศนแบบใชแสงและกลองจุลทรรศน
อิ เ ล็ ก ตรอนแบบต า งๆ และสามารถเตรี ย มสไลด ส ดเพื่ อ ศึ ก ษาโครงสร า งของเซลล รวมทั้ ง
คํานวณหากําลังขยายของภาพ ขนาดของวัตถุ และขนาดของภาพจากกลองจุลทรรศนได
10. อธิบายทฤษฎีเซลล โครงสราง หนาที่ และองคประกอบของเซลลได
11. เปรียบเทียบลักษณะของเซลลโพรคาริโอต และยูคาริโอต รวมถึงเปรียบทียบลักษณะของเซลลพืช
และเซลลสัตวได
12. อธิบายความหมาย วิธีการลําเลียงสารเขาและออกจากเซลลเพื่อรักษาดุลยภาพของเซลล และทํา
การทดลองเพื่อศึกษาวิธีการลําเลียงสารเขาและออกจากเซลลได
13. อธิบายความหมายและขั้นตอนการสลายโมเลกุลคารโบไฮเดรตระดับเซลลทั้งในสภาวะที่มีและไม
มีออกซิเจน การสลายโมเลกุลลิปดระดับเซลล และการสลายโมเลกุลโปรตีนระดับเซลลได
14. อธิบายความหมายและวิธีการสื่อสารระหวางเซลล การควบคุมวัฏจักรเซลล การชราภาพ การ
เปลี่ยนสภาพของเซลล และการตายของเซลลได
15. อธิบายความหมายและวิธีการ และการประยุกตใชเทคโนโลยีของเซลลได
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รายวิชา ว30191 โลกศาสตร
2 คาบ / สัปดาห / ภาคเรียน

1.0 หนวยกิต

......................................................................................................................................................
คําอธิบายรายวิชา (Course description)
ศึกษาลักษณะวิช าและขอบเขตของการศึกษาทางธรณีวิทยา ลักษณะทางกายภาพของพื้นโลก
สวนประกอบของโลก ปรากฏการณทางธรณีที่มีผลทําใหเกิดภูมิประเทศที่แตกตางกัน ทรัพยากรดิน หิน แร
ซากดึกดําบรรพ และวิวัฒนาการโลก
ศึกษาลักษณะวิชาและขอบเขตของการศึกษาทางอุทกวิทยา สมุทรศาสตรเบื้องตน วัฏจักรของน้ํา
แหลงน้ําบนดินและใตดิน ประโยชนและความสําคัญของน้ํา
ศึกษาลักษณะวิชาและขอบเขตของการศึกษาทางอุตุนิยมวิทยา สวนประกอบของบรรยากาศ ชั้นของ
บรรยากาศ สมดุลของพลังงานและภูมิอากาศ ความกดอากาศ การควบแนนและการเกิดเมฆ การเกิดลม
การพยากรณอากาศ ภัยธรรมชาติที่มีผลตอการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิ การดํารงชีวิตและสิ่งแวดลอม
วัตถุประสงครายวิชา (Course objectives)
เมื่อเรียนจบรายวิชานี้ นักเรียนสามารถ
1. บอกสวนประกอบทางธรณีวิทยาของโลกได
2. อธิบายการเปลี่ยนแปลงภายในโลกได
3. อธิบายการเปลี่ยนแปลงบนพื้นผิวโลกและผลที่เกิดขึ้นได
4. อธิบายปรากฏการณทางธรณีที่มีผลทําใหเกิดภูมิประเทศที่แตกตางกันได
5. บอกปจจัยตาง ๆ ที่ทําใหเกิดดิน และวิเคราะหลักษณะทางกายภาพและองคประกอบทางเคมีของดินได
6. บอกสมบัติทางเคมี ทางกายภาพ และทางชีวภาพของดินได
7. ยกตัวอยางสาเหตุของมลภาวะของดินและเสนอแนวทางแกไขได
8. วิเคราะหกระบวนการเกิด องคประกอบ สมบัติ และการใชประโยชนของหินแตละประเภทได
9. อธิบายกระบวนการเกิดแร องคประกอบของแรบางชนิดและสามารถยกตัวอยางการนําแรไปใช
ประโยชนได
10. อธิบายความเปนมาของโลกโดยใชซากดึกดําบรรพ และอายุของหินได
11. อธิบายวัฏจักรของน้ํา แหลงน้ําบนพื้นโลก และแหลงน้ําใตดินได
12. อธิบายการเปลี่ยนแปลงในมหาสมุทร และผลของการเปลี่ยนแปลงตอชายฝงได
13. อธิบายความหมายของอุตุนิยมวิทยาได
14. อธิบายการกําเนิดบรรยากาศ และบอกโครงสรางของบรรยากาศได
15. อธิบายสมดุลของพลังงานภายในโลกและเก็บขอมูลกรณีศึกษาได
16. จําแนกเมฆชนิดตาง ๆ และบอกลักษณะของหยาดน้ําฟาได
17. อธิบายการเกิดลมชั้นบน ลมหมุนวน ลมพื้นผิว และลมประจําถิ่นได
18. บอกองคประกอบของการพยากรณอากาศ และแปลความหมายจากการพยากรณอากาศได
19. อธิบายปรากฏการณธรรมชาติที่มีผลตอการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิ การดํารงชีวิตและสิ่งแวดลอม
ได
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รายวิชา ว30192 การสืบเสาะและธรรมชาติทางวิทยาศาสตร
2 คาบ/สัปดาห/ภาคเรียน

1.0 หนวยกิต

..............................................................................................................................................................................
คําอธิบายรายวิชา (Course description)
สืบเสาะหาความรูดวยกระบวนการทางวิทยาศาสตรจากปรากฏการณธรรมชาติและ/หรือสถานการณ
ปญหาผานประสบการณตรง พัฒนาคําถามจากปรากฏการณธรรมชาติหรือสถานการณปญหา ออกแบบและ
ดําเนินการสืบเสาะหาความรูดวยกระบวนการทางวิทยาศาสตร เพื่อสรางคําอธิบายปรากฏการณตาง ๆ พรอม
ทั้งตอบคําถามที่ตั้งขึ้น สรุปผลการศึกษาคนควาและอภิปรายโดยใชหลักฐานจากการสืบเสาะหาความรูและ
แหลงขอมูลที่นาเชื่อถือมาสนับสนุน เสนอผลการสืบเสาะหาความรูในรูปแบบของการนําเสนอผลงานทาง
วิทยาศาสตร ทั้งการบรรยายและการทํารายงาน
เพื่อใหเขาใจธรรมชาติของวิทยาศาสตร สามารถสืบเสาะหาความรูดวยกระบวนการทางวิทยาศาสตร
เรียนรูการทํางานทางดานวิทยาศาสตร พัฒนาทักษะในการทํางานกับผูอื่น พัฒนาการคิดอยางสรางสรรค
และสามารถหาคําตอบในสิ่งที่สงสัยผานกระบวนการสืบเสาะหาความรู และนําไปสูการทําโครงการวิจัย
วัตถุประสงครายวิชา (Course objectives)
เมื่อเรียบจบวิชานี้นักเรียนสามารถ
1. อธิบายธรรมชาติ ลักษณะ และขอจํากัดของวิทยาศาสตร
2. ตั้งคําถามที่สามารถหาคําตอบไดดวยวิธีการสืบเสาะหาความรูทางวิทยาศาสตรจากสถานการณ
ปญหาหรือปรากฏการณธรรมชาติได
3. สามารถหาคําตอบ / คําอธิบายปรากฏการณหรือปญหาตาง ๆ ไดโดยใชกระบวนการสืบเสาะหา
ความรูทางวิทยาศาสตร
4. ออกแบบการทดลองและทําการทดลองเพื่อหาคําตอบดวยวิธีการทางวิทยาศาสตรที่ถูกตอง
เหมาะสม
5. เลือกเครื่องมือที่เหมาะสมในการเก็บขอมูลที่ตองการ
6. เลือกวิธีการที่เหมาะสมในการวิเคราะหและแปลผลขอมูลทางวิทยาศาสตร
7. ใชขอมูลที่ไดจากการทดลองมาสรางคําอธิบายและสรุปผลการศึกษาไดอยางเหมาะสม
8. ประยุกตใชหลักการทางวิทยาศาสตร และหลักเกณฑที่สมเหตุสมผลในการอธิบายปรากฏการณ
ตาง ๆ
9. บูรณาการความรูจากหลากหลายสาขาวิชา เพื่อเสนอแนวทางการแกปญหาจากประเด็นปญหา
ตาง ๆ ที่เกิดขึ้นในปจจุบัน และลงมือปฏิบัติทางวิทยาศาสตรและใชกระบวนการทางวิทยาศาสตร
เพื่อตอบปญหาทางวิทยาศาสตรที่ตนสนใจได
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