คำอธิบำยรำยวิชำพื้นฐำน
กลุ่มสำระเรียนรู้ภำษำไทย
ท31101 ภำษำไทย 1

1 หน่วยกิต (2 ชั่วโมง/สัปดาห์/ภาคเรียน)

รำยวิชำบังคับก่อน
ไม่มี
คำอธิบำยรำยวิชำ
ศึกษาหลักการอ่านออกเสียงบทร้อยแก้วและ บทร้อยกรอง ได้อย่างถูกต้องไพเราะ
เหมาะสมกับเรื่องที่อ่าน แปลความ ตีความ ขยายความเรื่องที่อ่าน คาดคะเนเหตุการณ์จากเรื่องที่
อ่านและประเมินค่า นาความรู้ความคิดไปใช้ตัดสินใจแก้ปัญหาในการดาเนินชีวิต ตอบคาถามจาก
การอ่านงานเขียนประเภทต่างๆ ตามเวลาที่กาหนด มีมารยาทการอ่าน เขียนสื่อสารในรูปแบบ
ต่า งๆ ได้ตรงตามวั ตถุประสงค์โดยใช้ภ าษาเรีย บเรี ย งถูก ต้อง มีข้อมูลและสาระสาคัญ ชัดเจน
เขียนเรียงความ ผลิตงานเขียนของตนเองในรูปแบบต่างๆ บันทึกการศึกษาค้นคว้าเพื่อนาไปพัฒนา
ตนเองอย่างสม่าเสมอ มีมารยาทการเขีย น สรุปแนวคิดแสดงความคิดเห็นจากเรื่องที่ฟังและดูมี
มารยาทในการฟังและการดู อธิบายธรรมชาติของภาษาพลังของภาษาและลักษณะของภาษา
ใช้กลุ่มคาสร้างประโยคตรงตามจุดประสงค์ แต่งบทร้อยกรอง วิเคราะห์ลักษณะเด่นของวรรณคดี
และวรรณกรรม เชื่อมโยงกับการเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์และวิถีชีวิตของสังคมในอดีตวิ เคราะห์
ประเมินค่าด้านวรรณศิลป์ของวรรณคดีและวรรณกรรม ในฐานะที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรมของ
ชาติ ท่องจาและบอกคุณค่าบทอาขยานที่กาหนดให้และบทร้อยกรองที่มีคุณค่าตามความสนใจ
และนาไปใช้อ้างอิง
จุดเน้นของรำยวิชำ/กำรจัดกำรเรียนกำรสอน
โดยใช้ ก ระบวนการอ่ า นออกเสี ย ง ตี ค วาม แปลความ ขยายความ คาดคะเน
ประเมินค่า แก้ปัญหา ตอบคาถาม การเขียน การเขียนบันทึก การฟัง การดู การพูด อธิบาย
วิ เคราะห์ ท่ องจ าบอกคุ ณค่า มีนิ สัย รั ก การอ่ า น มารยาทการอ่ า น การเขี ย นมี ประสิทธิ ภ าพ
มารยาทการเขียนวิจารณญาณ มารยาทการฟัง การดู การพูด รักษาภาษาไทย เห็นคุณค่า
ผลกำรเรียนรู้
กาหนดภายหลัง

ท31102 ภำษำไทย 2

1 หน่วยกิต (2 ชั่วโมง/สัปดาห์/ภาคเรียน)

รำยวิชำบังคับก่อน
ไม่มี
คำอธิบำยรำยวิชำ
วิ เ คราะห์ แ ละวิ จ ารณ์ เ รื่ อ งที่ อ่ า นในทุ ก ๆ ด้ า นอย่ า งมี เ หตุ ผ ล อ่ า นเรื่ อ งต่ า งๆ
แล้ ว เขี ย นกรอบแนวคิ ด ผั งความคิ ด บัน ทึ ก ย่ อ ความ และรายงานประเมิ นค่ า มีม ารยาทใน
การอ่าน เขียนสื่อสารในรูปแบบต่างๆ ได้ตรงตามวัตถุประสงค์โดยใช้ภาษาเรียบเรียงถูกต้อง
มีข้อมูลและสาระสาคัญชัดเจนการย่อความจากสื่อที่มีรูปแบบและเนื้อหาหลากหลาย ประเมินงาน
เขียนของผู้อื่น แล้วนามาพัฒนางานเขียนของตนเอง มีมารยาทการเขียน สรุปแนวคิดและแสดง
ความคิดเห็นจากเรื่องที่ฟังและดู พูดในโอกาสต่างๆ พูดแสดงทรรศนะ โต้แย้ง โน้มน้าวใจ และ
เสนอแนวคิดใหม่ด้วยภาษาถูกต้องเหมาะสม มี มารยาทการฟัง การดูและการพูด ใช้กลุ่มคาสร้าง
ประโยคตามวั ตถุ ประสงค์ แต่ง บทร้ อยกรอง วิ เ คราะห์ วิ จารณ์ ว รรณคดี และวรรณกรรมตาม
หลักการวิจารณ์เบื้องต้น สังเคราะห์ข้อคิดจากวรรณคดีและวรรณกรรมเพื่อนาไปประยุกต์ใช้ใน
ชีวิต รวบรวมวรรณกรรมพื้ นบ้านและอธิบายภูมิปัญญาทางภาษา ท่องจาและบอกคุณค่าบท
อาขยานตามที่กาหนดและบทร้อยกรองที่มีคุณค่าตามความสนใจและนาไปใช้อ้างอิง
จุดเน้นของรำยวิชำ/กำรจัดกำรเรียนกำรสอน
โดยใช้ ก ระบวนการอ่ า น วิ เ คราะห์ วิ จ ารณ์ การเขี ย น ประเมิ น งานเขี ย น
เขียนบันทึก การฟังการดู การพูด สังเคราะห์ รวบรวม อธิบาย ท่องจา บอกคุณค่า มีนิสัยรักการ
อ่าน มารยาทการอ่าน การเขียนมีประสิทธิภาพ มารยาทการเขียนวิจารณญาณ มารยาทการฟัง
การดู การพูด รักษาภาษาไทย เห็นคุณค่า
ผลกำรเรียนรู้
กาหนดภายหลัง

ท32101 ภำษำไทย 3

1 หน่วยกิต (2 ชั่วโมง/สัปดาห์/ภาคเรียน)

รำยวิชำบังคับก่อน
ไม่มี
คำอธิบำยรำยวิชำ
ศึกษาหลักการอ่านออกเสียงบทร้อยแก้วและบทร้อยกรอง หลักการอ่านอย่าง
มีวิจารณญาณ การอ่านออกเสียง มารยาทและนิสัยรักการอ่าน การเขียนเรียงความ ย่อความ
เขียนรายงานการศึกษาค้นคว้า เขียน การจดบันทึก เขียนสะกดคา เขียนสื่อสารรูปแบบต่างๆ
มารยาทและนิสัยรักการเขียน การพูดแสดงความคิดเห็น พูดอภิปราย การวิเคราะห์แนวคิดจาก
การฟังและการดู มารยาทในการฟัง -การดูและการพูด การใช้คาและกลุ่ มคาสร้างประโยคตาม
วัตถุประสงค์ อิทธิพลของภาษาถิ่นและภาษาต่างประเทศในภาษาไทย คาราชาศัพท์ คาสมาส
คาสนธิ คาแผลง การวิเคราะห์และประเมินค่ าการใช้ภาษาจากสื่อสิ่งพิมพ์ สื่ออิเล็กทรอนิกส์
การแต่ ง บทร้ อ ยกรองประเภทร่ า ยยาว การวิ เ คราะห์ วิ จ ารณ์ แ ละประเมิ น ค่ า วรรณคดี แ ละ
วรรณกรรม การท่องจาบทอาขยานและบทร้อยกรองที่มีคุณค่า
จุดเน้นของรำยวิชำ/กำรจัดกำรเรียนกำรสอน
โดยใช้กระบวนการทางภาษา กระบวนการสื่อสาร กระบวนคิดวิเคราะห์ วิจารณ์
สังเคราะห์ และประเมินค่า กระบวนการกลุ่ม กระบวนการสังเกต และกระบวนการสร้างเจตคติ
เพื่อให้เกิ ดความรู้ ความคิด ความเข้าใจ มีแนวคิดเชิงสร้า งสรรค์ มีนิสัยรัก การอ่าน มารยาท
การอ่ า น มี ม ารยาทการเขี ย น การเขี ย นมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ มี ม ารยาทการฟั ง การดู แ ละการพู ด
เห็นคุณค่าและความสาคัญของภาษาไทย นาความรู้ไปใช้ในชีวิตประจาวัน มีคุณธรรม จริยธรรม
และค่านิยมที่เหมาะสม
ผลกำรเรียนรู้
กาหนดภายหลัง

ท32102 ภำษำไทย 4

1 หน่วยกิต (2 ชั่วโมง/สัปดาห์/ภาคเรียน)

รำยวิชำบังคับก่อน
ไม่มี
คำอธิบำยรำยวิชำ
ศึกษาหลักการอ่านออกเสียงบทร้อยแก้วและบทร้อยกรอง หลักการอ่านอย่าง
มีวิจารณญาณ การอ่านหนังสือและสื่อสารสนเทศที่ใช้ในชีวิตประจาวัน มารยาทและนิสัยรักการ
อ่าน กระบวนการเขียนพัฒนางานเขียน เขียนสื่อสารรูปแบบต่างๆ การเขียนสารคดี เขียนรายงาน
การประชุม มีมารยาทและนิสัยรักการเขียน การฟังและดูสื่อรูปแบบต่างๆ อย่างมีวิจารณญาณ
มีมารยาทในการฟัง -การดูและการพูด การแต่งบทร้อยกรองประเภทโคลงสุภาพและร่ายสุภาพ
การวิ เคราะห์ วิ จารณ์ และประเมิ น ค่า วรรณคดี และวรรณกรรม การท่ อ งจ าบทอาขยานและ
บทร้อยกรองที่มีคุณค่า
จุดเน้นของรำยวิชำ/กำรจัดกำรเรียนกำรสอน
โดยใช้กระบวนการทางภาษา กระบวนการสื่อสาร กระบวนคิดวิเคราะห์ วิจารณ์
สังเคราะห์ และประเมินค่า กระบวนการกลุ่ม กระบวนการสังเกต และกระบวนการสร้างเจตคติ
เพื่อให้เกิ ดความรู้ ความคิด ความเข้าใจ มีแนวคิดเชิงสร้า งสรรค์ มีนิสัยรัก การอ่าน มารยาท
การอ่ า น มี ม ารยาทการเขี ย น การเขี ย นมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ มี ม ารยาทการฟั ง การดู แ ละการพู ด
เห็นคุณค่าและความสาคัญของภาษาไทย นาความรู้ไปใช้ในชีวิตประจาวัน มีคุณธรรม จริยธรรม
และค่านิยมที่เหมาะสม
ผลกำรเรียนรู้
กาหนดภายหลัง

ท33101 ภำษำไทย 5

1 หน่วยกิต (2 ชั่วโมง/สัปดาห์/ภาคเรียน)

รำยวิชำบังคับก่อน
ไม่มี
คำอธิบำยรำยวิชำ
ศึกษาหลักการอ่านออกเสียงบทร้อยแก้วและบทร้อยกรอง การตีความ แปลความ
และขยายความเรื่ อ งที่ อ่ า น การวิ เ คราะห์ วิ จ ารณ์ แ ละแสดงความคิ ด เห็ น การตอบค าถาม
การเขียนกรอบแนวคิด ผังความคิด บันทึก ย่อความ และรายงานจากการอ่านงานเขียนประเภท
ต่างๆ มารยาทในการอ่าน การเขียนแสดงทรรศนะ การเขียนโต้แย้ง การเขียนเรียงความ การ
เขี ย นย่ อ ความจากสื่ อ ต่ า งๆ การประเมิ น คุ ณ ค่ า งานเขี ย น การเขี ย นบั น ทึ ก การศึ ก ษาค้ น คว้ า
มารยาทในการเขียน การประเมินเรื่อง ที่ฟังและดู การมีวิจารณญาณในการเลือกเรื่องที่ฟังและดู
การพูดแสดงทรรศนะ มารยาทในการฟัง การดูและการพูด ระดับภาษา การแต่งบทร้อยกรอง
ประเภทฉันท์ การวิเคราะห์ วิจารณ์และประเมินคุณค่าวรรณคดี และวรรณกรรม การวิเคราะห์
ลักษณะเด่นของวรรณคดี และวรรณกรรม การท่องจาและบอกคุณค่าบทอาขยานตามที่กาหนด
และบทร้อยกรองที่มีคุณค่าตามความสนใจ
จุดเน้นของรำยวิชำ/กำรจัดกำรเรียนกำรสอน
โดยใช้กระบวนการเรียนภาษา กระบวนการอ่าน กระบวนการเขียน กระบวนการ
สื่อสารกระบวนการคิดวิจารณญาณ กระบวนการปฏิบัติ กระบวนการกลุ่ม กระบวนการสร้างเจต
คติ กระบวนการสร้ า งค่ า นิ ย ม เพื่ อ ให้ มี ทั ก ษะการอ่ า น การเขี ย น การฟั ง การดู แ ละการพู ด
มีความรู้ ความคิด ความเข้าใจ ใช้ภาษาไทยในการสื่อสารได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม เห็นคุณค่า
และความสาคัญของภาษาไทย รักความเป็นไทย นาความรู้และข้อคิดไปประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง
มีมารยาทการอ่าน การเขียน การฟัง การดูและการพูด มีจริยธรรม คุณธรรมและค่านิยมที่พึง
ประสงค์
ผลกำรเรียนรู้
กาหนดภายหลัง
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1 หน่วยกิต (2 ชั่วโมง/สัปดาห์/ภาคเรียน)

รำยวิชำบังคับก่อน
ไม่มี
คำอธิบำยรำยวิชำ
ศึกษาหลักการอ่านออกเสียงบทร้อยแก้วและบทร้อยกรอง การตีความ แปลความ
และขยายความเรื่องที่อ่าน การตอบคาถาม การเขียนบันทึก และรายงานจากการอ่านงานเขียน
ประเภทต่างๆ การสังเคราะห์ความรู้จากการอ่านสื่อสิ่งพิมพ์ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ และแหล่งเรียนรู้
ต่างๆ มารยาทในการอ่าน การเขียนโน้มน้าวใจ การเขียนเชิญชวน การเขียนเรียงความ การผลิต
งานเขียนของตนเองในรูปแบบบทความ การประเมินคุณค่างานเขียน การเขียนบันทึกการศึกษา
ค้นคว้า มารยาทในการเขียน การประเมินเรื่องที่ฟังและดู การมีวิจารณญาณในการเลือกเรื่องที่ฟัง
และดู การพูดโน้มน้าวใจ มารยาทในการฟัง การดู และการพูด คาราชาศัพท์ หลักการสร้างคา
ในภาษาไทย การวิเคราะห์ และประเมินคุณค่าวรรณคดีและวรรณกรรม การสังเคราะห์วรรณคดี
และวรรณกรรม วรรณกรรมพื้นบ้าน ภูมิปัญญาทางภาษา การท่องจา และบอกคุณค่าบทอาขยาน
ตามที่กาหนด และบทร้อยกรองที่มีคุณค่าตามความสนใจ
จุดเน้นของรำยวิชำ/กำรจัดกำรเรียนกำรสอน
โดยใช้กระบวนการเรียนภาษา กระบวนการอ่าน กระบวนการเขียน กระบวนการ
สื่อสาร กระบวนการคิดวิจารณญาณ กระบวนการปฏิบัติ กระบวนการกลุ่ ม กระบวนการสร้าง
เจตคติ กระบวนการสร้างค่านิยม เพื่อให้มีทักษะการอ่าน การเขียน การฟัง การดูและการพูด
มีความรู้ ความคิด ความเข้าใจ ใช้ภาษาไทยในการสื่อสารได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม เห็นคุณค่า
และความสาคัญของภาษาไทย รักความเป็นไทย นาความรู้และข้อคิดไปประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง
มีมารยาทการอ่าน การเขียน การฟัง การดูและการพูด มีจริยธรรม คุณธรรมและค่านิยมที่พึง
ประสงค์
ผลกำรเรียนรู้
กาหนดภายหลัง

กลุ่มสำระเรียนรู้คณิตศำสตร์
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1.5 หน่วยกิต (3 ชั่วโมง/สัปดาห์/ภาคเรียน)

รำยวิชำบังคับก่อน
ไม่มี
คำอธิบำยรำยวิชำ
ศึกษาความรู้พื้นฐานเบื้องต้น ฝึกทักษะการคิดคานวณ และกระบวนการการ
แก้ ปั ญ หาในสาระที่ เ กี่ ย วกั บ เซต สั บ เซต เพาเวอร์ เ ซต สมบั ติ แ ละการด าเนิ น การบนเซต
แผนภาพเวนน์ – ออยเลอร์ ปัญหาเกี่ยวกับจานวนสมาชิกของเซต จานวนจริง สมบัติของ
จานวนจริงเกี่ยวกับการบวกและการคูณ การเท่ากัน การไม่เท่ากัน เส้นจานวน ช่วงปิดและช่วง
เปิด การแยกตัวประกอบ สมการและอสมการกาลังสอง ตัวแปรเดียว ค่าสัมบูรณ์ สมการและ
อสมการค่าสัมบูรณ์
จุดเน้นของรำยวิชำ/กำรจัดกำรเรียนกำรสอน
จั ด ประสบการณ์ ใ ห้ ผู้ เ รี ย นได้ ศึ ก ษาค้ น คว้ า เนื้ อ หาสาระ ด้ ว ยการจดบั น ทึ ก
เขี ย นสรุ ป ท าแบบฝึ ก หั ด และทดสอบเพื่ อ พั ฒ นาทั ก ษะการคิ ด ค านวณ การให้ เ หตุ ผ ล
การแก้ ปัญ หา การสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์ รวมทั้งเห็นคุณค่า และมีเจตคติที่ดีต่อวิ ช า
คณิตศาสตร์ ซื่อสัตย์ ทางานเป็นระบบ มีวิ นัย มีความรับผิดชอบ มีความรอบคอบ มีเหตุผล
และวิจารณญาณในการตัดสินใจ
1.
2.
3.
4.

ผลกำรเรียนรู้
ผู้เรียนมีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับเซต การดาเนินการบนเซต
ผู้เรียนสามารถแก้ปัญหาเกี่ยวกับเซต และประยุกต์ใช้ความรู้เรื่องเซตในการแก้ปัญหา
ผู้เรียนมีความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับจานวนจริง และสมบัติของจานวนจริง
ผู้เรียนสามารถแก้ปัญหาเกี่ยวกับการวิเคราะห์ที่เกีย่ วข้องกับค่าของจานวนจริง
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1.5 หน่วยกิต (3 ชั่วโมง/สัปดาห์/ภาคเรียน)

รำยวิชำบังคับก่อน
ไม่มี
คำอธิบำยรำยวิชำ
คู่ อั น ดั บ ผลการคู ณ คาร์ ที เ ซี ย น สมบั ติ ข องผลคู ณ คาร์ ที เ ซี ย น ความสั ม พั น ธ์
โดเมนและเรนจ์ของความสัมพันธ์ กราฟของความสัมพันธ์ ความสัมพันธ์ผกผัน ฟังก์ชัน กราฟของ
ฟังก์ชัน โดเมนและเรนจ์ของฟังก์ชนั นิยามของฟังก์ชันหนึ่งต่อหนึ่ง ฟังก์ชันทั่วถึง ฟังก์ชันเพิ่ม-ลด
พีชคณิตของฟังก์ชนั ฟังก์ชันผลประกอบ
ฟังก์ชันพหุนาม จานวนเชิงซ้อน รากของฟังก์ชันพหุนาม ฟังก์ชันตรรกยะ อสมการ
พหุนาม ฟังก์ชันเอกซ์โพเนนเชียลและฟังก์ชันลอการิทึม กราฟของฟังก์ชันเอกซ์โพเนนเชียลและ
ฟังก์ชันลอการิทึม สมบัติของลอการิทึม ลอการิทึมสามัญ การเปลี่ยนฐานของลอการิทึม สมการ
และอสมการเอกซ์โพเนนเชียลและลอการิทึม
จุดเน้นของรำยวิชำ/กำรจัดกำรเรียนกำรสอน
จัดประสบการณ์ให้ผู้เรียนได้ศึกษาค้นคว้าเนื้อหาสาระ ด้วยการจดบันทึก เขียน
สรุป ทาแบบฝึกหัด และทดสอบเพื่อพัฒนาทักษะการคิดคานวณ การให้เหตุผล การแก้ปัญหา
การสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์ รวมทั้งเห็นคุณค่าและมีเจตคติที่ดีต่อวิชาคณิตศาสตร์ ซื่อสัตย์
ทางานเป็นระบบ มีวินัย มีความรับผิดชอบ มีความรอบคอบ มีเหตุผลและวิจารณญาณในการ
ตัดสินใจ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

ผลกำรเรียนรู้
ผู้เรียนมีความเข้าใจพื้นฐานเกี่ยวกับ ความสัมพันธ์ ฟังก์ชัน และกราฟของความสัมพันธ์
และฟังก์ชัน
ผู้เรียนมีความรู้เกี่ยวกับลักษณะเฉพาะของฟังก์ชัน เช่น ความต่อเนื่อง การเพิ่ม -ลด และ
สามารถแก้ปัญหาที่เกี่ยวกับลักษณะเฉพาะที่กาหนดให้
ผู้เรียนสามารถแก้ปัญหาเกี่ยวกับฟังก์ชัน และสามารถประยุกต์ใช้ความรู้เกี่ยวกับฟังก์ชันใน
การแก้ปัญหาได้
ผู้เรียนมีความเข้าใจเกี่ยวกับฟังก์ชันผลประกอบ และการดาเนินการพีชคณิตบนเซตชอง
ฟังก์ชัน
ผู้เรียนมีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับฟังก์ชันพหุนามและฟังก์ชันตรรกยะ
ผู้เรียนมีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับฟังก์ชันเอกซ์โพเนนเชียลและฟังก์ชันลอการิทึม
ผู้เรี ย นสามารถนาความรู้เกี่ย วกั บฟังก์ ชันเอกซ์โพเนนเชีย ล และฟังก์ ชันลอการิ ทึมไป
ประยุกต์ใช้ได้
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1.5 หน่วยกิต (3 ชัว่ โมง/สัปดาห์/ภาคเรียน)

รำยวิชำบังคับก่อน
ไม่มี
คำอธิบำยรำยวิชำ
การให้ เ หตุ ผ ลและฝึ ก การแก้ ปั ญ หาเกี่ ย วกั บ ตรรกศาสตร์ เ บื้ อ งต้ น ประพจน์
ตัวเชื่อมประพจน์ (และ หรือ ถ้า ...แล้ว ...ก็ต่อเมื่อ... นิเสธ) การหาค่าความจริงของประพจน์
การสร้างตารางค่าความจริง สัจนิรันดร์ วิธีการพิสูจน์โดยหาข้อขัดแย้ง รูปแบบของประพจน์ที่
สมมูลกัน ตัวบ่งปริมาณตัวแปรเดียวและสองตัวแปร ข้อความที่มีตัวบ่งปริมาณ ค่าความจริงของ
ประโยคที่มีตัวบ่งปริมาณ สมมูล นิเสธของประโยคที่มีตัวบ่งปริมาณ การอ้างเหตุผล จานวนจริง
เบื้องต้น ทฤษฎีบทเศษเหลือ ทฤษฎีบทตัวประกอบ ทฤษฎีบทตัวประกอบตรรกยะ ทฤษฎีจานวน
เบื้องต้น สมบัติของจานวนเต็ม สมบัติของการหารลงตัว การจาแนกจานวนเต็มโดยใช้สมบัติการ
หารลงตัว ขั้นตอนวิธีการหารของยูคลิด จานวนเฉพาะ ตัวหารร่วมมาก ตัวคูณร่วมน้อย จานวนเต็ม
คู่และจานวนเต็มคี่
จุดเน้นของรำยวิชำ/กำรจัดกำรเรียนกำรสอน
จั ด ประสบการณ์ ใ ห้ ผู้ เ รี ย นได้ ศึ ก ษาค้ น คว้ า เนื้ อ หาสาระ ด้ ว ยการจดบั น ทึ ก
เขี ย นสรุ ป ท าแบบฝึ ก หั ด และทดสอบเพื่ อ พั ฒ นาทั ก ษะการคิ ด ค านวณ การให้ เ หตุ ผ ล
การแก้ ปัญ หา การสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์ รวมทั้งเห็นคุณค่า และมีเจตคติที่ดีต่อวิ ช า
คณิตศาสตร์ ซื่อสัตย์ ทางานเป็นระบบ มีวินัย มีความรับผิดชอบ มีความรอบคอบ มีเหตุผลและ
วิจารณญาณในการตัดสินใจ
1.
2.
3.
4.
5.

ผลกำรเรียนรู้
ผู้เรียนมีความรู้เกี่ยวกับหลักตรรกศาสตร์เบื้องต้น
ผู้เรียนสามารถใช้หลักตรรกศาสตร์ในการให้เหตุผล
ผู้เรียนมีความเข้าใจพื้นฐานเกี่ยวกับทฤษฎีจานวน
ผู้เรียนสามารถแก้ปัญหาทฤษฎีจานวนพื้นฐานได้
ผู้เรียนสามารถประยุกต์ใช้ทฤษฎีจานวนในการแก้ปัญหาได้
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1.5 หน่วยกิต (3 ชั่วโมง/สัปดาห์/ภาคเรียน)

รำยวิชำบังคับก่อน
ไม่มี
คำอธิบำยรำยวิชำ
ศึกษาความรู้พื้นฐานเบื้องต้น ฝึกทักษะการคิดคานวณ การให้เหตุผล และฝึกการ
แก้ปัญหาในสาระเกี่ ยวกับสถิติการตัดสินใจและวางแผน การเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์
ข้อมูลเบื้องต้น การวัดค่ากลาง การวัดตาแหน่งของข้อมูล การกระจายของข้อมูล การสารวจความ
คิดเห็นอย่างง่ายและการนาเสนอข้อมูล
ศึกษาความรู้พื้นฐานเบื้องต้น ฝึกทักษะการคิดคานวณ การให้เหตุผล และฝึกการ
แก้ปัญหาในสาระเกี่ยวกับกฎเกณฑ์เบื้องต้นเกี่ยวกับการนับ วิธีเรียงสับเปลี่ยน วิธีจัดหมู่ ทฤษฎีบท
ทวินาม และความน่าจะเป็นเบื้องต้น
จุดเน้นของรำยวิชำ/กำรจัดกำรเรียนกำรสอน
จั ด ประสบการณ์ ห รื อ สร้ า งสถานการณ์ ที่ ใ กล้ ตั ว ให้ ผู้ เ รี ย นได้ ศึ ก ษา ค้ น คว้ า
โดยปฏิ บั ติ จ ริ ง ทดลอง สรุ ป รายงานเพื่ อ พั ฒ นาทั ก ษะ กระบวนการในการคิ ด ค านวณ
การแก้ ปั ญ หา การให้ เ หตุ ผ ล การสื่ อ ความหมายทางคณิ ต ศาสตร์ แ ละสถิ ติ รวมถึ ง การน า
ประสบการณ์ ด้านความรู้ ความคิด ทักษะกระบวนการที่ได้ ไปใช้ในการเรียนรู้สิ่งต่างๆ และใช้
ในชีวิตประจาวันอย่างสร้างสรรค์ รวมทั้งเห็นคุณค่าและมีเจตคติที่ดีต่อ สถิติและความน่าจะเป็น
สามารถทางานอย่างเป็นระบบระเบียบ รอบคอบ มีความรับผิดชอบ มีวิจารณญาณ และเชื่อมั่นใน
ตนเอง
1.
2.
3.
4.
5.
6.

ผลกำรเรียนรู้
ผู้ เ รี ย นมี ค วามรู้ ค วามเข้ า ใจในความหมายของสถิ ติ แ ละความเกี่ ย วข้ อ งของสถิ ติ กั บ
ระเบียบวิธีทางวิทยาศาสตร์
ผู้เรียนทราบถึงลักษณะของข้อมูลทางสถิติประเภทต่างๆ
ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจค่าเชิงตัวเลขที่สาคัญ เช่น ค่ากลาง ค่าวัดการกระจาย และค่า
วัดตาแหน่งสัมพัทธ์ของข้อมูลทั้งกรณีที่ข้อมูลไม่ได้แจกแจงความถี่ และแจกแจงความถี่
ผู้เรียนสามารถเลือกนาเสนอค่ากลางที่เหมาะกับลักษณะข้อมูลได้
ผู้เรียนทราบถึงการนาเสนอข้อมูลด้วยตารางแจกแจงความถี่ และแผนภาพต่างๆ ที่
เหมาะสมกับลักษณะข้อมูล
ผู้เรียนสามารถนาเสนอข้อมูลด้วยค่าวัดเชิงตัวเลขและแผนภาพที่เหมาะสมกับลักษณะ
ข้อมูลได้

7. ผู้ เ รี ย นมี ค วามรู้ เ กี่ ย วกั บ กฎเกณฑ์ เ บื้ อ งต้ น เกี่ ย วกั บ การนั บ และการใช้ แ ผนภาพ
ประกอบการคานวณสาหรับปัญหาอย่างง่าย
8. ผู้เรียนมีความเข้าใจเกี่ยวกับวิธีเรียงสับเปลี่ยน วิธีจัดหมู่ และความสัมพันธ์กันระหว่าง 2
วิธีดังกล่าว
9. ผู้เรียนมีความรู้เกี่ยวกับการทดลองสุ่ม แซมเปิลสเปซ เหตุการณ์ และความน่าจะเป็น
เบื้องต้น รวมถึงการนาความรู้จากกฎเกณฑ์เบื้องต้นเกี่ยวกับการนับวิธีเรียงสับเปลี่ยน วิธี
จัดหมู่มาใช้ในการคานวณจานวนผลลัพธ์ในแซมเปิลสเปซและเหตุการณ์ เพื่อนาไปสู่การ
คานวณค่าความน่าจะเป็น
10. ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจทฤษฎีบททวินามและการประยุกต์

กลุ่มสำระเรียนรู้วิทยำศำสตร์
ว30101 ฟิสิกส์พื้นฐำน

1.5 หน่วยกิต (3 ชั่วโมง/สัปดาห์/ภาคเรียน)

รำยวิชำบังคับก่อน
ไม่มี
คำอธิบำยรำยวิชำ
ศึกษาคณิตศาสตรที่จาเปนในวิชาฟสิกส เลขนัยสาคัญ ปริมาณเวกเตอร ปริมาณ
สเกลาร การกระจัด ระยะทาง ความเร็ว อัตราเร็ว ความเร่ง การเคลื่อนที่แนวตรง การเคลื่อนที่
แบบโพรเจกไทล์ การเคลื่อนที่แบบวงกลม และการเคลื่อนที่แบบฮาร์โมนิกอย่างง่าย แรงที่กระทา
ต่ออนุภาคในสนามโน้มถ่วงและการเคลื่อนที่ในสนามโน้มถ่วง แรงที่กระทาต่ออนุภาคที่มีประจุ
ไฟฟ้า ในสนามไฟฟ้าและสนามแม่เหล็ก ปรากฏการณ์คลื่น องค์ประกอบและคุณสมบัติของคลื่น
กล เสีย งและการได้ยิ น คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า กั มมันตภาพรั งสี รั งสีใ นชีวิ ตประจาวั น พลังงาน
นิวเคลียร์

-

จุดเน้นของรำยวิชำ/กำรจัดกำรเรียนกำรสอน
สอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ โดยจัดกระบวนการเรียนการสอนดังนี้
การเรียนแบบแก้ปัญหา PBL (Problem Based Learning)
การเรียนแบบ STEM education (Science Technology Engineering and
Mathematics)
การเรียนแบบสืบเสาะหาความรู้ (Inquiry Based)
การเรียนแบบอภิปราย (Discussion group)

1.
2.
3.
4.
5.

ผลกำรเรียนรู้
สามารถใช้คณิตศาสตร์ที่จาเป็นสาหรับวิชาฟิสิกส์ได้
อธิบายการเคลื่อนที่แนวตรง และการเคลื่อนที่ใน 2 มิติได้
อธิบายเรื่องแรงที่กระทาต่ออนุภาคภายใต้สนามโน้มถ่วง สนามไฟฟ้าและสนามแม่เหล็กได้
อธิบายคลื่นกล คลื่นเสียง และคลื่นแม่เหล็กได้
อธิบายประโยชน์ การนาไปใช้ และอันตราย จากกัมมันตภาพรังสี และพลังงานนิวเคลียร์ได้

-

ว30121 เคมีพื้นฐำน

1.5 หน่วยกิต (3 ชั่วโมง/สัปดาห์/ภาคเรียน)

รำยวิชำบังคับก่อน
ไม่มี
คำอธิบำยรำยวิชำ
ศึกษาวิเคราะห์โครงสร้างอะตอม สัญลักษณ์นิวเคลียร์ของธาตุ การจัดเรียง
อิเล็กตรอนในอะตอม ความสัมพันธ์ระหว่างอิเล็กตรอนในระดับพลังงานนอกสุดกับสมบัติของธาตุ
และการเกิดปฏิกิริยา การจัดเรียงธาตุ และทานายแนวโน้มสมบัติของธาตุในตารางธาตุ การเกิด
พันธะเคมีในโครงผลึก และในโมเลกุลของสาร ความสัมพันธ์ระหว่างจุดเดือด จุดหลอมเหลว
และสถานะของสารกับแรงยึดเหนี่ยวระหว่างอนุภาคของสาร
ปฏิกิริยาเคมีทั่วไปที่พบใน
ชี วิ ต ประจ าวั น รวมทั้ ง อธิ บ ายผลของสารเคมี ที่ มี ต่ อ สิ่ ง มี ชี วิ ต และสิ่ ง แวดล้ อ ม อั ต ราการ
เกิดปฏิกิริยาเคมี ปัจจัยที่มีผลต่ออัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี การเกิดปิโตรเลียม กระบวนการแยก
แก๊สธรรมชาติ และการกลั่นลาดับส่วนน้ามันดิบ การนาผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการแยกแก๊สธรรมชาติ
และการกลั่ น ล าดั บ ส่ ว นน้ ามั น ดิ บ ไปใช้ ป ระโยชน์ รวมทั้ ง ผลของผลิ ต ภั ณ ฑ์ ต่ อ สิ่ ง มี ชี วิ ต และ
สิ่งแวดล้อม การเกิดพอลิเมอร์ สมบัตขิ องพอลิเมอร์ การนาพอลิเมอร์ไปใช้ประโยชน์ รวมทั้งผลที่
เกิดจากการผลิตและใช้พอลิเมอร์ต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม องค์ประกอบ ประโยชน์ และ
ปฏิกิริยาบางชนิดของคาร์โบไฮเดรต องค์ประกอบ ประโยชน์ และปฏิกิริยาบางชนิดของไขมัน
และน้ามัน องค์ประกอบ ประโยชน์ และปฏิกิริยาบางชนิดของโปรตีน และกรดนิวคลีอิก
จุดเน้นของรำยวิชำ/กำรจัดกำรเรียนกำรสอน
เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสมบัติและความสัมพันธ์ระหว่างสมบัติของธาตุ
และสารประกอบ และพันธะเคมี อัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี ปิโตรเลียมและพอลิเมอร์ และ
องค์ ประกอบ ประโยชน์ และปฏิ กิ ริ ย าบางชนิ ดของสารชี ว โมเลกุ ล โดยใช้ ก ารเรี ย นรู้ ด้ ว ย
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ การสืบเสาะหาความรู้ การสืบค้นข้อมูล การสังเกต สามารถนา
ความรู้และหลักการไปใช้ประโยชน์ เชื่อมโยง อธิบายปรากฏการณ์ หรือแก้ปัญหาในชีวิตประจาวัน
สามารถจัดกระทาและวิเคราะห์ข้อมูล สื่อสารสิ่งที่เรียนรู้ มีความสามารถ ในการตัดสินใจ แก้ปัญหา
มีจิตวิทยาศาสตร์ เห็นคุณค่าของวิทยาศาสตร์ มีจริยธรรม คุณธรรมและค่านิยมที่เหมาะสม
ผลกำรเรียนรู้
1. อธิ บายการจัดเรีย งธาตุในตารางธาตุ วิ วัฒ นาการของการสร้ างตารางธาตุแบบต่า งๆ
อธิบายและสรุปแนวโน้มของสมบัติต่างๆ ของธาตุตามหมู่และตามคาบ เกี่ยวกับ ขนาด
ของอะตอม พลังงานไอออไนเซชัน จุดเดือด จุดหลอมเหลว ค่า EN
สามารถ
คานวณหาเลขออกซิเดชันของธาตุในรูปอะตอม โมเลกุล และสารประกอบต่างๆ ได้
2. อธิบายการเกิดพันธะเคมีในโมเลกุลหรือในโครงผลึกของสาร การเกิดพันธะไอออนิก
พันธะโคเวเลนต์ พันธะโลหะ เขียนสูตรและเรียกชื่อสารประกอบได้
3. อธิบายสมบัติและความสัมพันธ์ระหว่างสมบัติของธาตุและสารประกอบได้
4. อธิบายอัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมีได้

5. อธิบายการผลิตและใช้ปิโตรเลียมและพอลิเมอร์ได้
6. อธิบายองค์ประกอบ ประโยชน์ และปฏิกิริยาบางชนิดของสารชีวโมเลกุลได้

ว30141 ชีววิทยำพื้นฐำน

1.5 หน่วยกิต (3 ชั่วโมง/สัปดาห์/ภาคเรียน)

รำยวิชำบังคับก่อน
ไม่มี
คำอธิบำยรำยวิชำ
ศึกษาวิเคราะห์ โครงสร้างของเยื่อหุ้มเซลล์ การเคลื่อนที่ของสารผ่านเซลล์ การ
รัก ษาดุลยภาพของเซลล์ กลไกการรัก ษาดุลยภาพของน้าในพืช ดุลยภาพของน้า เกลือแร่
อุณหภูมิในร่างกายของมนุษย์และสัตว์ ระบบภูมิคุ้มกันของมนุษย์ กระบวนการถ่ายทอดสาร
พันธุกรรม กระบวนการแปรผันทางพันธุกรรม การเกิดมิวเทชัน เทคโนโลยีชีวภาพ ความ
หลากหลายทางชีวภาพ การคัดเลือกตามธรรมชาติ ระบบนิเวศ กระบวนการเปลี่ยนแปลง
แทนที่ของสิ่งมีชีวิต ทรัพยากรธรรมชาติ การใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติอย่างคุ้มค่า
และการอนุรักษ์ พัฒนาทรัพยากรอย่างยั่งยืน
จุดเน้นของรำยวิชำ/กำรจัดกำรเรียนกำรสอน
ใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ การสารวจ
ตรวจสอบ การสังเกต การสืบค้นข้อมูล การอภิปราย เพื่อให้เกิดความรู้ ความคิด ความเข้าใจ
สามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู้ มีความสามารถในการตัดสินใจ รวมทั้งเห็นคุณค่าของการนาความรู้ไป
ใช้ในชีวิตประจาวัน มีจิตวิทยาศาสตร์ จริยธรรม คุณธรรม และค่านิยมที่เหมาะสม
ผลกำรเรียนรู้
กาหนดภายหลัง

ว30161 โลก ดำรำศำสตร์ และอวกำศ

1.5 หน่วยกิต (3 ชั่วโมง/สัปดาห์/ภาคเรียน)

รำยวิชำบังคับก่อน
ไม่มี
คำอธิบำยรำยวิชำ
ศึกษาวิเคราะห์ การแบ่งโครงสร้างโลก การเปลี่ยนแปลงทางธรณีภาคของโลก
การเกิดภูเขาไฟ รอยเลื่อน รอยคดโค้ง แผ่นดินไหว ภูเขาไฟระเบิด การลาดับชั้นหิน ซากดึก
ดาบรรพ และโครงสร้างทางธรณีวิทยา ข้อมูลทางธรณีวิทยา ระบบสุริยะ กาแล็กซี และเอกภพ
วิวัฒนาการของดาวฤกษ์ การโคจรของดาวเทียมรอบโลก ประโยชนของดาวเทียม ยานอวกาศ
และสถานีอวกาศ
จุดเน้นของรำยวิชำ/กำรจัดกำรเรียนกำรสอน
ใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ การสารวจ
ตรวจสอบ การสังเกต การสืบค้นข้อมูล การอภิปราย เพื่อให้เกิดความรู้ ความคิด ความเข้าใจ
สามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู้ มีความสามารถในการตัดสินใจ รวมทั้งเห็น คุณค่าของการนาความรู้ไป
ใช้ในชีวิตประจาวัน มีจิตวิทยาศาสตร์ จริยธรรม คุณธรรม และค่านิยมที่เหมาะสม
ผลกำรเรียนรู้
กาหนดภายหลัง

กลุ่มสำระเรียนรู้สังคม ศำสนำและวัฒนธรรม
ส31101 สังคมศึกษำ 1

1 หน่วยกิต (2 ชั่วโมง/สัปดาห์/ภาคเรียน)

รำยวิชำบังคับก่อน
ไม่มี
คำอธิบำยรำยวิชำ
ศึกษากฎหมายที่เกี่ยวข้องกับตนเอง ครอบครัว ชุมชน ประเทศชาติและสังคมโลก
ความสาคัญของโครงสร้างทางสังคม การขัดเกลาทางสังคมและการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม พลเมือง
ดีของประเทศชาติและสังคมโลก สิทธิมนุษยชนในประเทศไทย วัฒนธรรมไทย วัฒนธรรมสากล
ปัญหาทางการเมือง การเมืองการปกครอง ความจาเป็นที่ต้องรักษาไว้ซึ่งการปกครองตามระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข การตรวจสอบการใช้อานาจรัฐ
โดยวิเคราะห์ และปฏิ บัติตน มีส่ว นสนับสนุนให้ผู้อื่นประพฤติปฏิ บัติ ประเมิน
สถานการณ์และเสนอแนวทางการพัฒนา ปรับปรุง เปลี่ยนแปลง เสนอแนวทางแก้ไข ประสาน
ประโยชน์ร่วมกันระหว่างประเทศ
เพื่อเป็นพลเมืองดีของประเทศชาติ มีจิตมุ่งนั่นทาประโยชน์ใ ห้ส่วนรวม ภู มิใจ
ในความเป็นไทย อนุรักษ์วัฒนธรรมไทยให้สืบทอดตลอดไป มีเหตุผล รู้เท่าทันสถานการณ์โลก
ปัจจุบัน ตระหนักในคุณค่า การกระทาดีต่อกันในการแก้ปัญหาและพัฒนาสังคม เพื่อดาเนินชีวิต
อยู่ร่วมกันในสังคมอย่างสันติสุข
จุดเน้นของรำยวิชำ/กำรจัดกำรเรียนกำรสอน
การปฏิบัติตนและมีส่วนสนับสนุนให้ผู้อื่นประพฤติปฏิบัติ ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
กับตนเอง ครอบครัว ชุมชน ประเทศชาติและสังคมโลก เพื่อเป็นพลเมืองดีของประเทศชาติและ
สังคมโลก มีส่วนร่วมอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยและเลือกรับวัฒนธรรมสากล วิเคราะห์ปัญหาการเมือง
ที่สาคัญในประเทศ การปกครองที่นาไปสู่ความเข้าใจและการประสานประโยชน์ร่วมกันระหว่าง
ประเทศ การธารงรักษาไว้ซึ่งการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุข
ผลกำรเรียนรู้
กาหนดภายหลัง

ส31103 สังคมศึกษำ 2

1 หน่วยกิต (2 ชั่วโมง/สัปดาห์/ภาคเรียน)

รำยวิชำบังคับก่อน
ไม่มี
คำอธิบำยรำยวิชำ
ศึกษาวิเคราะห์ลักษณะของสังคมชมพูทวีปและคติความเชื่อทางศาสนาสมัยก่อน
พระพุทธเจ้าพระพุทธศาสนามีทฤษฏีและวิธีการที่เป็นสากลและมีข้อปฏิบัติที่ยึดทางสายกลาง
การพัฒนาศรัทธาและปัญญาที่ถูกต้องในพระพุทธศาสนาพระพุทธเจ้าในฐานะเป็นมนุษย์ผู้ฝึกฝน
ตนได้ อ ย่ า งสู ง สุ ด ในการตรั ส รู้ ก ารก่ อ ตั้ ง วิ ธี ส อนและการเผยแผ่ พ ระพุ ท ธสาสนา ข้ อ คิ ด และ
แบบอย่างการดาเนินชีวิตจากประวัติพุทธสาวกสาวิกา ชาวพุทธตัวอย่าง 9 ท่านและเวสสันดร
ชาดก วิเคราะห์และปฏิบัติตนตามหลักธรรมของพระพุทธศาสนา พระรัตนตรัย หลักธรรมใน
กรอบอริยสัจ4ประกอบด้วยทุกข์ (ขันธ์5) สมุทัย (หลักกรรมในเรื่อง นิยาม5 และวิตก3) นิโรธ
(ภาวนา4) มรรค(พระสั ท ธรรม3 ปัญ ญาวุ ฒิ ธ รรม4 พละ5 อุบ าสกธรรม5)
มงคลชี วิ ต
(การสงเคราะห์บุตร, สงเคราะห์ภรรยาหรือสามี, ความสันโดษ พุทธศาสนสุภาษิตเรื่อง จิตที่ฝึกดี
แล้วนาสุขมาให้ บัณฑิตย่อมไม่แสดงอาการขึ้นๆ ลงๆ คนที่ไม่ถูกนินทาไม่มีในโลก ฆ่าความโกรธได้
ย่ อ มอยู่ เ ป็ น สุ ข การสั ง คายนาพระไตรปิ ฏ ก การปฏิ บั ติ ต นเป็ น ชาวพุ ท ธที่ ดี ต่ อ พระภิ ก ษุ ,
ต่อครอบครัวและต่อสังคม ศาสนพิธีเกี่ยวกับการแสดงตนเป็นพุทธมามกะ พิธีเวียนเทียน พิธีถวาย
สังฆทาน พิธีถวายผ้าอาบน้าฝน พิธีทอดกฐิน พิธีปวารณา การทาบุญเลี้ยงพระในโอกาสต่างๆ
หลักธรรม คติธรรมที่เกี่ยวเนื่องด้วยวันสาคัญและเทศกาลสาคัญในพระพุทธศาสนา การสวดมนต์
แปล แผ่เมตตาและบริหารจิตและเจริญปัญญาตามหลักสติปัฏฐาน การพัฒนาการเรียนรู้ด้วยวิธีคิด
แบบโยนิโสมนสิการ(คิดแบบรู้เท่าทันธรรมดา, คิดแบบเป็นอยู่ในขณะปัจจุบัน)การสัมมนาและการ
เสนอแนวทางในการธารงรักษาพระพุทธศาสนาอันส่งผลถึงการพัฒนาคน พัฒนาชาติและโลก
โดยใช้กระบวนการคิด กระบวนการสืบค้นข้อมูล กระบวนการทางสังคม กระบวนการปฏิบัติ กร
บวนการเผชิญสถานการณ์และแก้ปัญหา กระบวนการกลุ่ม
เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจและเห็นคุณค่าและมุ่งมั่นที่จะพัฒนา สามารถนาไป
ปฏิบัติในการดาเนินชีวิต นาไปแก้ปัญหาของตนเองและครอบครัว มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ใน
ด้านความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ อยู่อย่างพอเพียง มุ่งมั่น
ในการทางาน รักความเป็นไทย มีจิตสาธารณะ สามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างสันติสุข ภูมิใจที่ได้เกิด
มาเป็นคนไทยภายใต้บวรพระพุทธศาสนา

จุดเน้นของรำยวิชำ/กำรจัดกำรเรียนกำรสอน
วิเคราะห์ประวัติความสาคัญของศาสดา หลักธรรมของพระพุทธศาสนาหรือศาสนา
ที่ตนนับถือและศาสนาอื่น มีศรัทธาที่ถูกต้อง ยึดมั่นและปฏิบัติตามหลักธรรมเพื่ออยู่ร่วมกันอย่าง
สันติสุข ตระหนักและปฏิบัติตนเป็นศาสนิกชนที่ดี และธารงรักษาพระพุทธศาสนาหรือศาสนาที่
ตนนับถือ
ผลกำรเรียนรู้
กาหนดภายหลัง
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1 หน่วยกิต (2 ชั่วโมง/สัปดาห์/ภาคเรียน)

รำยวิชำบังคับก่อน
ไม่มี
คำอธิบำยรำยวิชำ
ศึกษาเกี่ยวกับเครื่องมือทางภูมิศาสตร์ที่ให้ข้อมูลภูมิสารสนเทศ ด้านข่าวสารภูมิ
ลัก ษณ์ ภู มิอากาศและภู มิสั งคมของไทยและภู มิภ าคต่า งๆทั่ว โลก การเปลี่ย นแปลงของพื้นที่
ซึ่งได้รับอิทธิพลจากปัจจัยทางภูมิศาสตร์ในประเทศไทยและทวีปต่างๆ การเปลี่ยนแปลงธรรมชาติ
ในโลกว่าเป็นผลมาจากการกระทาของมนุษย์และหรือธรรมชาติ สถานการณ์และวิกฤตการณ์ด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของประเทศไทยและโลก พร้อมทั้งหามาตรการป้องกันและ
แก้ไขปัญหา บทบาทขององค์การและการประสานความร่วมมือทั้งในประเทศและนอกประเทศ
เกี่ ย วกั บกฎหมายสิ่งแวดล้อม การจัดการทรั พยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม แนวทางการ
อนุรั ก ษ์ ทรั พยากรธรรมชาติ และสิ่ งแวดล้ อมในภู มิภ าคต่า ง ๆ ของโลก การใช้ ประโยชน์ จาก
สิ่งแวดล้อมในการสร้างสรรค์วัฒนธรรม อัน เป็นเอกลักษณ์ของท้องถิ่นทั้งในประเทศไทยและโลก
การแก้ปัญหาและ การดาเนินชีวิตตามแนวทางการอนุ รักษ์ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม เพื่อการ
พัฒนาที่ยั่งยืน
ศึกษาหลักการปฏิบัติตนเป็นศาสนิกชนที่ดี หลักศาสนพิธี พิธีกรรมตามหลักศาสนา
ที่ตนนับถือ และการแสดงตนเป็นศาสนิกชนของศาสนาที่ตนนับถือ โดยใช้กระบวนการวิเคราะห์
สืบค้นข้อมูล ทักษะการพูด การเขียน การนาเสนอ กระบวนการกลุ่ม การจัดการนิทรรศการ
การแก้ปัญหา ฝึกปฏิบัติ บทบาทสมมติ สถานการณ์จริง เพื่อให้ผู้เรียนใฝ่เรียนรู้ มุ่งมั่นในการ
ทางาน มีความตระหนัก ที่จะต้องร่วมมือกันอนุรัก ษ์ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม มีความภาคภูมิใจ
ในเอกลักษณ์ของชาติ มีความรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ เพื่อที่จะนาไปประพฤติปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง
เหมาะสม และอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างสันติสุข
จุดเน้นของรำยวิชำ/กำรจัดกำรเรียนกำรสอน
ศึกษาเกี่ยวกับสถานการณ์และวิกฤตการณ์ สิ่งแวดล้อม การเปลี่ยนแปลงธรรมชาติ
ในโลกว่าเป็นผลมาจากการกระทาของมนุษย์และหรือธรรมชาติ การใช้ประโยชน์จากสิ่งแวดล้อม
ในการสร้างสรรค์วัฒนธรรมและการดาเนินชีวิตตามแนวทางการอนุรักษ์ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม
เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน และศึกษาหลักการปฏิบัติตนเป็นศาสนิกชนที่ดี หลักศาสนพิธี พิธีกรรม
ตามหลัก ศาสนาที่ตนนับถือและการแสดงตนเป็นศาสนิก ชนของศาสนาที่ตน นับถือ โดยการ
วิเคราะห์ สืบค้นข้อมูล นาเสนอ ลงมือปฏิบัติจริง ตระหนักที่จะต้องร่วมมือกันอนุรักษ์และเกิด
ความภาคภูมิใจในเอกลักษณ์ของชาติ มีความรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ เพื่อทีจ่ ะนาไปประพฤติปฏิบัติ
ได้อย่างถูกต้องเหมาะสม และอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างสันติสุข
ผลกำรเรียนรู้
กาหนดภายหลัง
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1 หน่วยกิต (2 ชั่วโมง/สัปดาห์/ภาคเรียน)

รำยวิชำบังคับก่อน
ไม่มี
คำอธิบำยรำยวิชำ
ศึกษารูปแบบของระบบเศรษฐกิจ ตลาดและประเภทของตลาด ที่ส่งผลต่อการวาง
กลยุทธ์ การกาหนดราคาตามอุปสงค์ และอุปทาน กฎหมายที่เกี่ยวข้องและอัตราค่าจ้างแรงงานใน
สังคมไทย บทบาทของรัฐในการแทรกแซงราคาและการควบคุมราคาเพื่อการแจกจ่าย และจัดสรร
ในทางเศรษฐกิจ ความสาคัญของปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่มีต่อเศรษฐกิจสังคมของประเทศ
ความส าคั ญ ของระบบสหกรณ์ ใ นการพั ฒ นาเศรษฐกิ จ ในระดั บ ชุ ม ชนและประเทศปั ญ หา
ทางเศรษฐกิจในชุมชนและแนวทางแก้ไข บทบาทของรัฐบาลด้านนโยบายการเงิน การคลังในการ
พัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ ผลกระทบของการเปิดเสรีทางเศรษฐกิจในยุคโลกาภิวัฒน์ที่มีผลต่อ
สังคมไทย ผลดี ผลเสียของความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศในรูปแบบต่าง ๆ
ศึกษาพระพุทธศาสนากับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและการพัฒนาประเทศ
แบบยั่งยืน หรือตามแนวคิดของศาสนาที่ตนนับถือ หลักธรรม คติธรรมที่เกี่ยวเนื่องกับวันสาคัญ
ทางศาสนา และเทศกาลที่สาคัญ ของศาสนาที่ตนนับถือ รวมทั้งแนวทางในการธารงรักษาศาสนา
ที่ตนนับถือ โดยใช้กระบวนการวิเคราะห์ สืบค้นข้อมูล ทักษะการพูด เขียน กระบวนการกลุ่ม
ฝึกปฏิบัติ การสัมมนา การแก้ปัญหา เพื่อให้ผู้เรียนใฝ่เรียนรู้ มีจิตสานึก รู้เท่าทัน พร้อมในการ
มีส่วนร่วมกิจกรรมพัฒนาเศรษฐกิจของชุมชนและสร้างสรรค์สังคมให้เกิดประโยชน์สูงสุด
จุดเน้นของรำยวิชำ/กำรจัดกำรเรียนกำรสอน
ศึ ก ษาและวิ เ คราะห์ เ กี่ ย วกั บ การบริ ห ารจั ด การทรั พ ยากรในการผลิ ต และ
การบริ โ ภค การใช้ ท รั พ ยากร ที่ มี อ ยู่ จ ากั ด ได้ อ ย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและคุ้ ม ค่ า ตร ะหนั ก ถึ ง
ความสาคัญของปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพีย งที่มีต่อเศรษฐกิจสังคมของประเทศ บทบาทของ
รั ฐ บาลด้ า นนโยบายการเงิ น การคลั ง ในการพั ฒ นาเศรษฐกิ จ ของประเทศ เศรษฐกิ จ ในยุ ค
โลกาภิ วั ฒ น์ ที่ มี ผ ลต่ อ สั ง คมไทย รู้ แ ละเข้ า ใจประวั ติ ความส าคั ญ ศาสดา หลั ก ธรรมของ
พระพุทธศาสนาหรือศาสนา ที่ตนนับถือและศาสนาอื่น มีศรัทธาที่ถูกต้อง ยึดมั่นและปฏิบัติตาม
หลักธรรมเพื่ออยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข วิเคราะห์พระพุทธศาสนากับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
และการพัฒนาประเทศแบบยั่งยืน วิเคราะห์ข้อคิดและแบบอย่างการดาเนินชีวิตจากประวัติสาวก
ชาดก เรื่องเล่าและศาสนิกชนตัวอย่างตามที่กาหนด
ผลกำรเรียนรู้
กาหนดภายหลัง

ส33101 สังคมศึกษำ 5

1 หน่วยกิต (2 ชั่วโมง/สัปดาห์/ภาคเรียน)

รำยวิชำบังคับก่อน
ไม่มี
คำอธิบำยรำยวิชำ
ศึ ก ษาและวิ เ คราะห์ ลั ก ษณะประชาธิ ป ไตยในพระพุ ท ธศาสนาหลั ก การของ
พระพุทธศาสนากับ หลักวิ ทยาศาสตร์ การฝึกฝนและพัฒ นาตนเอง การพึ่งตนเองและการมุ่ง
อิสรภาพในพระพุทธศาสนา พระพุทธศาสนาเป็นศาสตร์แห่งการศึกษา ซึ่งเน้นความสัมพันธ์ของ
เหตุปัจจัยกับวิธีการแก้ปัญหา การฝึกตน โดยไม่ประมาทมุ่งประโยชน์และสันติภาพบุคคล สังคม
และโลกพระพุทธศาสนากับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและการพัฒนาประเทศแบบยั่งยื น
หลักธรรมในอริยสัจ 4 ประวัติศาสนาของศาสนาอื่นๆ โดยสังเขป ตระหนักคุณค่าและความสาคัญ
ของค่ า นิ ย มและจริ ย ธรรม หลั ก ธรรมส าคั ญ ในการอยู่ ร่ ว มกั น อย่ า งสั น ติ สุ ข ของศาสนาอื่ น ๆ
และชักชวนส่งเสริม สนับสนุนให้บุคคลอื่นให้บุคคลอื่นเห็นความสาคัญของการทาความดีต่อกัน
และการจั ด กิ จ กรรมความร่ ว มมื อ ของทุ ก ศาสนาในการแก้ ปั ญ หาและพั ฒ นาสั ง คม โดยใช้
กระบวนการคิดวิเคราะห์ กระบวนการสืบค้นข้อมูล กระบวนการทางสังคม กระบวนการปฏิบัติ
กระบวนการเผชิญสถานการณ์กระบวนการแก้ปัญหาและกระบวนการกลุ่ม เพื่อให้เกิดความรู้
ความเข้าใจและเห็นคุณค่าที่จะพัฒนาตนเองและผู้อื่น สามารถนาไปปฏิบัติในการดาเนินชีวิต
แก้ ปั ญ หาของตนเองและผู้ อื่ น ได้ มี ลั ก ษณะอั น พึ ง ประสงค์ ใ นด้ า นความรั ก ชาติ ศาสนาและ
พระมหากษัตริย์ มีความซื่อสัตย์ สุจริต มีวินัยใฝ่รู้อยู่อย่างพอเพียง มุ่ งมั่นในการทางาน รักความ
เป็นไทย มีจิตสาธารณะ สามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างสันติสุข ภูมิใจในพระพุทธศาสนาที่ตนนับถือ
จุดเน้นของรำยวิชำ/กำรจัดกำรเรียนกำรสอน
ศึกษาและวิเคราะห์หลักคาสอนของพระพุทธศาสนาและศาสนาอื่นๆ ในประเทศ
ไทย สามารถตระหนักคุณค่าและความสาคัญของค่านิยมและจริยธรรม หลักธรรมสาคัญในการ
อยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขของศาสนาอื่นๆ เห็นความสาคัญของการทาความดีต่อกัน และการจัด
กิจกรรมความร่วมมือของทุกศาสนาในการแก้ปัญหาและพัฒนาสังคมโดยสามารถนาไปประยุกต์ใช้
ในชีวิตประจาวัน
ผลกำรเรียนรู้
กำหนดภำยหลัง

ส31103 สังคมศึกษำ 6

1 หน่วยกิต (2 ชั่วโมง/สัปดาห์/ภาคเรียน)

รำยวิชำบังคับก่อน
ไม่มี
คำอธิบำยรำยวิชำ
ศึกษาและวิเคราะห์กฎหมายเกี่ยวกับตนเอง ครอบครัว ชุมชน ประเทศชาติและ
สังคมโลก ตระหนักถึงความสาคัญของปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ที่มีต่อเศรษฐกิจของประเทศ
และบทบาทของรัฐบาลเกี่ยวกับนโยบายการเงิน การคลังในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ
วิเคราะห์ประเด็นสาคัญทางประวัติศาสตร์ไทย โดยการวางแผนกาหนดแนวทางในการมีส่วนร่วม
ในการพัฒนาประเทศชาติในด้านการปกครอง สังคมและวัฒนธรรม คิดวิเคราะห์ แก้ปัญหา
สนับสนุนให้ผู้อื่นประพฤติปฏิบัติ สืบค้น พัฒนาค่านิยม ปรับปรุงเปลี่ยนแปลง พร้อมทั้งเสนอแนว
ทางแก้ไข มีความรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย เป็นพลเมืองดีของประเทศชาติ
มีความเป็นไทย มีจิตสาธารณะ รู้เท่าทันเหตุก ารณ์ที่เกิ ดขึ้นในโลกปัจจุบัน และยึ ดแบบแผน
การดาเนินชีวิตอย่างพอเพียง
จุดเน้นของรำยวิชำ/กำรจัดกำรเรียนกำรสอน
สามารถนากฎหมายและหลักการสาคัญของปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปปรับ
ประยุกต์ใช้กับตนเองและสังคมได้ วิเคราะห์แนวทางในการมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศชาติ
ในด้านการปกครอง สังคมและวัฒนธรรมจากอดีตถึงปัจจุบัน รวมทั้ งการปลูกฝังค่านิยมรักชาติ
ศาสน์ กษั ต ริ ย์ ซื่ อ สั ต ย์ สุ จ ริ ต มี วิ นั ย เป็ น พลเมื อ งดี ข องประเทศชาติ มี ค วามเป็ น ไทย มี จิ ต
สาธารณะ รู้เท่ าทันเหตุการณ์ ที่เกิดขึ้น ในโลกปัจจุบัน และยึ ดแบบแผนการด าเนินชี วิ ตอย่ า ง
พอเพียง
ผลกำรเรียนรู้
กาหนดภายหลัง

ส31102 ประวัติศำสตร์ไทย 1

0.5 หน่วยกิต (1 ชั่วโมง/สัปดาห์/ภาคเรียน)

รำยวิชำบังคับก่อน
ไม่มี
คำอธิบำยรำยวิชำ
ศึ ก ษาความส าคั ญ ของเวลาและยุ ค สมั ย ทางประวั ติ ศ าสตร์ ที่ แ สดงถึ ง การ
เปลี่ ย นแปลงของมนุ ษ ยชาติ ใช้วิ ธี ก ารทางประวั ติ ศ าสตร์ อย่ า งเป็ น ระบบ ความส าคัญ ของ
ประวัติศาสตร์ไทย ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น ความสาคัญของสถาบันพระมหากษัตริย์ต่อชาติไทย
โดยใช้การวิเคราะห์ประเด็นสาคัญตามวิธีการทางประวัติศาสตร์ เพื่อมีความรัก ในท้องถิ่น
ความภูมิใจในความเป็นไทย และธารงความเป็นไทย
จุดเน้นของรำยวิชำ/กำรจัดกำรเรียนกำรสอน
ศึกษาวิเคราะห์ความสาคัญของเวลาและยุคสมัยทางประวัติศาสตร์ สามารถใช้
วิธีการทางประวัติศาสตร์มาวิเคราะห์เหตุการณ์ต่างๆ อย่างเป็นระบบ เข้าใจความเป็นมาของ
ชาติไทย วัฒนธรรม ภูมิปัญญาไทย มีความรัก ความภูมิใจและธารงความเป็นไทย
ผลกำรเรียนรู้
กาหนดภายหลัง

ส31104 ประวัติศำสตร์ไทย 2

0.5 หน่วยกิต (1 ชั่วโมง/สัปดาห์/ภาคเรียน)

รำยวิชำบังคับก่อน
ไม่มี
คำอธิบำยรำยวิชำ
ศึกษาปัจจัยที่ส่งเสริมการสร้างสรรค์ภูมิปัญญาและวัฒนธรรม ที่มีผลต่อสังคมไทย
ในปั จ จุ บั น งานของบุ ค คลส าคั ญ ทั้ ง ชาวไทยและต่ า งประเทศ สร้ า งสรรค์ วั ฒ นธรรมท้ อ งถิ่ น
วัฒนธรรมไทย และประวัติศาสตร์ไทย มีส่วนช่วยในการอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่ น ภูมิปัญญาไทย
และวัฒนธรรมไทย โดยใช้การวิเคราะห์และมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่ น ภูมิปัญญา
ไทย และวัฒนธรรมไทย เพื่อมีความรัก ความภูมิใจในท้องถิ่น และธารงความเป็นไทย
จุดเน้นของรำยวิชำ/กำรจัดกำรเรียนกำรสอน
ศึกษาวิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งเสริมการสร้างสรรค์ภูมิปัญญาและวัฒนธรรม ผลงานของ
บุคคลสาคัญทั้งชาวไทยและต่างประเทศ การมีส่วนร่วมอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิปัญญาไทย
และวัฒนธรรมไทย เพื่อให้เกิดความรัก ความภูมิใจในท้องถิ่น และธารงไว้ซึ่งความเป็นไทย
ผลกำรเรียนรู้
กาหนดภายหลัง

ส32102 ประวัติศำสตร์ 3

0.5 หน่วยกิต (1 ชั่วโมง/สัปดาห์/ภาคเรียน)

รำยวิชำบังคับก่อน
ไม่มี
คำอธิบำยรำยวิชำ
ศึกษา วิเคราะห์ ความสาคัญของเวลาและยุคสมัยทางประวัติศาสตร์ที่แสดงถึงการ
เปลี่ยนแปลงของมนุษยชาติ ขั้นตอนของวิธีการทางประวัติศาสตร์ คุณค่าและประโยชน์ของ
วิธีการทางประวัติศาสตร์ ที่มีต่อการศึกษาประวัติศาสตร์สากล อิทธิพลของอารยธรรมโบราณ
(ลุ่มแม่น้าไทกรีส-ยูเฟรตีส ไนล์ ฮวงโห สินธุและอารยธรรมกรีกและโรมัน) การติดต่อระหว่าง
โลกตะวันออกกับโลกตะวันตก ที่มีผลต่อพัฒนาการและการเปลี่ยนแปลงของโลก โดยใช้วิธีการ
ทางประวัติศาสตร์ กระบวนการวิเคราะห์ สืบค้นข้อมูล การปฏิบัติ การสร้างองค์ความรู้ใหม่ทาง
ประวัติศาสตร์ กระบวนการกลุ่ม
จุดเน้นของรำยวิชำ/กำรจัดกำรเรียนกำรสอน
เพื่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ ผู้เรียนใฝ่เรียนรู้ มีความตระหนักในผลกระทบและ
รู้เท่าทันเหตุการณ์ สามารถปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นได้
มำตรฐำน/ ตัวชี้วัด
ส 4.1
ม.5/1 ม.5/2
ส 4.2
ม.5/1
รวม 3 ตัวชี้วัด

ส32104 ประวัติศำสตร์ 4

0.5 หน่วยกิต (1 ชั่วโมง/สัปดาห์/ภาคเรียน)

รำยวิชำบังคับก่อน
ไม่มี
คำอธิบำยรำยวิชำ
ศึกษา เหตุการณ์สาคัญต่างๆที่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงทางสังคม เศรษฐกิจและ
การเมืองเข้าสู่โลกสมัยปัจจุบัน การขยายอิทธิพลของประเทศในยุโรปไปยังทวีปอเมริกา แอฟริกา
และเอเชีย ผลกระทบ ความร่วมมือ และความขัดแย้งของมนุษยชาติในโลก รวมทั้งสถานการณ์
ส าคั ญ ของโลกในคริ ส ต์ ศ ตวรรษที่ 21 โดยใช้ ก ระบวนการวิ เ คราะห์ สื บ ค้ น ข้ อ มู ล การสร้ า ง
องค์ความรู้ใหม่ทางประวัติศาสตร์ กระบวนการกลุ่ม
จุดเน้นของรำยวิชำ/กำรจัดกำรเรียนกำรสอน
เพื่อให้ผู้เรียนเข้าใจพัฒนาการของมวลมนุษยชาติ จากอดีตถึงปัจจุบัน รวมทั้ง
สามารถรู้เท่าทันเหตุการณ์ สามารถปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นได้

มำตรฐำน/ ตัวชี้วัด
ส 4.2 ม.5/2 ม.5/3 ม.5/4
รวม 3 ตัวชี้วัด

กลุ่มสำระเรียนรู้สุขศึกษำ และพลศึกษำ
พ31101 สุขศึกษำพื้นฐำน 1

0.5 หน่วยกิต (1 ชั่วโมง/สัปดาห์/ภาคเรียน)

รำยวิชำบังคับก่อน
ไม่มี
คำอธิบำยรำยวิชำ
ศึ ก ษาเพื่ อ ให้ เ กิ ด ความรู้ ความเข้ า ใจ เห็ น คุ ณ ค่ า และมี ทั ก ษะในกระบวนการ
เสริมสร้างและดารงประสิทธิภาพ และการทางานของระบบผิวหนัง ระบบกระดูก และระบบ
กล้ามเนื้อ วางแผนดูแลสุขภาพของตนเองและครอบครัว ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมทางเพศ
ค่านิยมที่เหมาะสมในเรื่องเพศ พฤติกรรมทางเพศที่เหมาะสมกับสังคมและวัฒนธรรมไทย
จุดเน้นของรำยวิชำ/กำรจัดกำรเรียนกำรสอน
โดยให้ผู้เรียนได้เข้ากลุ่ม เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็น นาข้อมูลมาใช้วิเคราะห์
อย่างมีเหตุผล จัดกิจกรรมให้นักเรียนได้แสดงออก เน้นการลงมือปฏิบัติจริงจนเกิดความรู้ติดตัว
ผู้เรียน เพื่อนาไปใช้ประโยชน์ต่อชุมชนและสังคม
เห็ น คุ ณ ค่ า และความส าคั ญ ของการดู แ ลสุ ข ภาพ เพื่ อ น าไปเป็ น แนวปฏิ บั ติ
ในชีวิตประจาวันเพื่อใช้ในการดูแลรักษาและสร้างเสริมสุขภาพของตนเอง ครอบครัว ชุมชน และ
สังคมในชีวิตประจาวัน
ผลกำรเรียนรู้
กาหนดภายหลัง

พ31102 สุขศึกษำพื้นฐำน 2

0.5 หน่วยกิต (1 ชั่วโมง/สัปดาห์/ภาคเรียน)

รำยวิชำบังคับก่อน
ไม่มี
คำอธิบำยรำยวิชำ
ศึกษาเพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจ เห็นคุณค่าและมีทักษะในการสร้างเสริมและ
ป้องกันโรคติดต่อที่เป็นปัญหาสาธารณสุขของประเทศ กาหนดแนวทางในการสร้างเสริมสุขภาพ
และป้องกันโรคในชุมชน ตระหนักถึงความสาคัญของการป้องกันปัญหาจากอุบัติเหตุ การใช้ยา
สารเสพติด การใช้ความรุนแรง และมีทัก ษะในการปฐมพยาบาลฟื้นคืนชีพ โดยบูรณาการความรู้
ความคิด และทักษะกระบวนการ
จุดเน้นของรำยวิชำ/กำรจัดกำรเรียนกำรสอน
สามารถสืบค้น แบ่งกลุ่มฝึกปฏิบัติ และนาประสบการณ์ด้านความรู้ ความคิด และ
ทั ก ษะกระบวนการไปใช้ ใ นชี วิ ต ประจ าวั น ได้ อ ย่ า งสร้ า งสรรค์ เห็ น คุ ณ ค่ า ในความเป็ น ไทย
มีพฤติกรรมสุขภาพที่ดี
ผลกำรเรียนรู้
กาหนดภายหลัง

พ32101 สุขศึกษำพื้นฐำน 3

0.5 หน่วยกิต (1 ชั่วโมง/สัปดาห์/ภาคเรียน)

รำยวิชำบังคับก่อน
ไม่มี
คำอธิบำยรำยวิชำ
ศึกษาเพื่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ เห็นคุณค่าและมีทักษะในกระบวนการสร้าง
เสริมและดารงประสิทธิภาพ และ การทางานของระบบย่อยอาหาร ระบบขับถ่าย ระบบหายใจ
ระบบไหลเวียนเลือด การดูแลสุขภาพในครอบครัว เสี่ยงต่อการมีเพศสัมพันธ์ ทักษะในการ
แก้ปัญหาความรัก ค่านิย มที่เหมาะสมในเรื่องเพศ พฤติกรรมทางเพศที่เหมาะสมกับสังคมและ
วัฒนธรรมไทย หลีกเลี่ยงการตั้งครรภ์โดยไม่ได้ตั้งใจและการวางแผนครอบครัว โดยจัดบูรณาการ
ความรู้และสถานที่ใกล้ตัวนักเรียน
จุดเน้นของรำยวิชำ/กำรจัดกำรเรียนกำรสอน
สามารถสืบค้น ฝึกปฏิบัติ แบ่งกลุ่ม และนาประสบการณ์ด้านความรู้ ความคิด
ทั ก ษะ กระบวนการ ไปใช้ ใ นชี วิ ต ประจ าวั น ได้ อ ย่ า งสร้ า งสรรค์ เ ห็ น คุ ณ ค่ า ในความเป็ น ไทย
มีสุขภาพอนามัยที่ดี
ผลกำรเรียนรู้
กาหนดภายหลัง

พ32102 สุขศึกษำพื้นฐำน 4

0.5 หน่วยกิต (1 ชั่วโมง/สัปดาห์/ภาคเรียน)

รำยวิชำบังคับก่อน
ไม่มี
คำอธิบำยรำยวิชำ
ศึกษาเพื่อให้มีค วามรู้ความเข้า ใจ ในคุณค่า และมีทัก ษะในการสร้ า งเสริ มและ
ป้องกันโรคด้วยภูมิปัญญาไทย โรคไม่ติดต่อที่เป็นปัญหาของประเทศและท้องถิ่นและการป้องกัน
แก้ไขการประเมินภาวะสุขภาพและพฤติกรรมเสี่ยงของตนเองและครอบครัว แนวทางปกป้องสิทธิ
ผู้บริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพของชุมชน ความรับผิดชอบและการป้องกันแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม
ในชุมชน แนวทางป้องกันแก้ไขปัญหา อุบัติเหตุ การใช้ยา วิเคราะห์สถานการณ์แพร่ระบาดของ
สารเสพติดในชุมชน ค่านิยมที่นาไปสู่การใช้ความรุ นแรงในครอบครัว การปฐมพยาบาลและ
การเคลื่ อ นย้ า ยผู้ ป่ ว ย โดยบู ร ณาความรู้ แ ละสถานการณ์ ด้ า นความรู้ ความคิ ด และทั ก ษะ
ขบวนการ
จุดเน้นของรำยวิชำ/กำรจัดกำรเรียนกำรสอน
สามารถสืบค้น ฝึกปฏิบัติ แบ่งกลุ่ม และนาประสบการณ์ด้านความรู้ ความคิด
ทั ก ษะ กระบวนการ ไปใช้ ใ นชี วิ ต ประจ าวั น ได้ อ ย่ า งสร้ า งสรรค์ เห็ น คุ ณ ค่ า ในความเป็ น ไทย
มีสุขภาพอนามัยที่ดี
ผลกำรเรียนรู้
กาหนดภายหลัง

พ33101 สุขศึกษำพื้นฐำน 5

0.5 หน่วยกิต (1 ชั่วโมง/สัปดาห์/ภาคเรียน)

รำยวิชำบังคับก่อน
ไม่มี
คำอธิบำยรำยวิชำ
ศึกษาเพื่อ ให้มี ความรู้ ความเข้า ใจ ในคุณ ค่า กระบวรการสร้ า งเสริ ม และด ารง
ประสิทธิภาพการทางานของระบบประสาท ระบบสืบพันธ์ และระบบต่อมไร้ท่อ การวางแผน
การดูแลสุขภาพสมาชิกในครอบครัว และพัฒนาการของตนเองและครอบครัว ปัจจัยเสี่ยงของ
สังคมที่มีผลต่อเพศสัมพันธ์ รูปแบบและขอบเขตความสาคัญแบบเพื่อนสนิท ค่านิยมที่เหมาะสม
การวางแผนชีวิต การวางแผนครอบครัว สร้างแนวร่วมในการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค
ของชุมชน โดยจัดบูรณาการความรู้และสถานการณ์ที่ใกล้ตัว
จุดเน้นของรำยวิชำ/กำรจัดกำรเรียนกำรสอน
โดยใช้กระบวนการเปรียบเทียบ วิเคราะห์ อธิบาย อภิปราย กระบวนการกลุ่ม
กระบวนการสืบค้นข้อมูล และการใช้เทคโนโลยีอย่า งสร้างสรรค์เพื่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ
เกี่ยวกับระบบต่างๆ ของร่างกาย เห็นคุณค่าของตนเอง และครอบครัว การป้องกันโรค รักษา
ขนบธรรมเนีย มประเพณีไทย รักนวลสงวนตัว นาทัก ษะในการดาเนินชีวิ ตไปปรั บใช้ได้อย่ าง
เหมาะสม
ผลกำรเรียนรู้
กาหนดภายหลัง

พ33102 พลศึกษำพื้นฐำน

0.5 หน่วยกิต (1 ชั่วโมง/สัปดาห์/ภาคเรียน)

รำยวิชำบังคับก่อน
ไม่มี
คำอธิบำยรำยวิชำ
ศึกษาให้มีความรู้ ความคิดรวบยอดเกี่ ยวกับการเคลื่อนไหวรูปแบบต่างๆ ในการ
เล่นกีฬาไทย กีฬาสากลประเภทบุคคล คู่ กีฬาประเภททีมได้อย่างน้อย 1 ชนิด เคลื่อนไหวได้อย่าง
สร้างสรรค์ ออกกาลังกายและเล่นกีฬาที่ เหมาะสมกับตนเองอย่างสม่าเสมอ ใช้ความสามารถ
ของตนเอง เพิ่มศักยภาพของทีมลดความเป็นตัวตน คานึงถึงผลที่เกิดต่อสังคม เล่นให้รู้ดูให้เป็น
รู้ จั ก กฎ กติ กา กลวิ ธี ต่ างๆ ในการเล่ น การแข่ง ขัน กี ฬ า นาไปสรุ ป เป็ นแนวปฏิ บัติ และใช้ใ น
ชีวิตประจาวันอย่างต่อเนื่อง แสดงออกถึงการมีมารยาทในการดู การเล่นและการแข่ง ขันกีฬา
ด้วยความมีน้าใจนักกีฬา และนาไปใช้ปฏิบัติทุกโอกาส จนเป็นผู้บุคลิก ภาพที่ดี ร่ วมกิ จกรรม
ทางกายและเล่นกีฬาอย่างมีความสุข ชื่นชมในคุณค่าและความงามของการกีฬา
จุดเน้นของรำยวิชำ/กำรจัดกำรเรียนกำรสอน
โดยใช้ทักษะการเคลื่อนไหว การฝึกปฏิบัติ กระบวนการกลุ่ม การคิดวิเคราะห์
เพื่ อ ให้ มี ค วามภาคภู มิ ใ จในตนเองและผู้ อื่ น เห็ น คุ ณ ค่ า ของการออกก าลั ง กายและเล่ น กี ฬ า
มี ร ะเบี ย บวิ นั ย มี น้ าใจนั ก กี ฬ า ร่ ว มกิ จ กรรมอย่ า งมี ค วามสุ ข และสนุ ก สนาน มี บุ ค ลิ ก ภาพดี
นาความรู้ไปปรับใช้ในการดาเนินชีวิต เลือกกิจกรรมการออกกาลังกายได้เหมาะสมกับตนเองและ
แนะนาสมาชิกในครอบครัว
ผลกำรเรียนรู้
กาหนดภายหลัง

กลุ่มสำระเรียนรู้ศิลปะ
ศ31101 ศิลปะ 1

0.5 หน่วยกิต (1 ชั่วโมง/สัปดาห์/ภาคเรียน)

รำยวิชำบังคับก่อน
ไม่มี
คำอธิบำยรำยวิชำ
ศึกษาความรู้เกี่ยวกับทัศนธาตุ หลักการออกแบบ ศัพท์ทางทัศนศิลป์ วัสดุอุปกรณ์
และเทคนิคของศิลปะ การแสดงออกทางทัศนศิลป์ การจัดองค์ประกอบศิลป์โดยใช้เทคโนโลยี
การออกแบบงานทัศนศิลป์ การวิจารณ์งานศิลปะ
จุดเน้นของรำยวิชำ/กำรจัดกำรเรียนกำรสอน
ฝึกปฏิบัติงานสร้างสรรค์ทัศนศิลป์ด้วยเทคโนโลยี โดยใช้หลักการออกแบบและ
การจัดองค์ประกอบศิลป์ วิเคราะห์ อธิบาย จุดมุ่งหมายของศิลปินในการเลือกใช้วัสดุอุปกรณ์ใน
การสร้างสรรค์งานทัศนศิลป์ เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจ และสามารถสร้างสรรค์งานทัศนศิลป์
ได้เหมาะสมกับกับวุฒิภาวะ
ผลกำรเรียนรู้
กาหนดภายหลัง

ศ31102 ศิลปะ 2

0.5 หน่วยกิต (1 ชั่วโมง/สัปดาห์/ภาคเรียน)

รำยวิชำบังคับก่อน
ไม่มี
คำอธิบำยรำยวิชำ
ศึ ก ษาวิ ธี ก ารวาดภาพระบายสี ล้ อ เลี ย นหรื อ ภาพการ์ ตู น การสร้ า งสรรค์ ง าน
ทั ศ นศิ ล ป์ ไ ทย-สากล จากแนวคิ ด และวิ ธี ก ารของศิ ล ปิ น การจั ด ท าแฟ้ ม สะสมงานทั ศ นศิ ล ป์
งานทัศนศิลป์รูปแบบตะวันตก ตะวันออก ผลงานของศิลปินที่มีชื่อเสียง อิทธิพลของวัฒนธรรม
ระหว่างประเทศที่มีผลต่องานทัศนศิลป์
จุดเน้นของรำยวิชำ/กำรจัดกำรเรียนกำรสอน
ฝึกปฏิบัติสร้างสรรค์งานเขียนภาพระบายสีล้อเลียน ภาพการ์ตูน สร้างสรรค์งาน
ทัศนศิลป์ ไทย-สากล โดยศึกษาจากแนวคิด วิธีการสร้างสรรค์งานของศิลปินที่ชื่นชอบ จัดทาแฟ้ม
สะสมงานทัศนศิลป์เพื่อแสดงพัฒ นาการของตนเองเพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจ สร้างสรรค์งาน
ทัศนศิลป์โดยการประยุกต์ความรู้วัฒนธรรมไทย-สากล
ผลกำรเรียนรู้
กาหนดภายหลัง

ศ32101 ศิลปะ 3

0.5 หน่วยกิต (1 ชั่วโมง/สัปดาห์/ภาคเรียน)

รำยวิชำบังคับก่อน
ไม่มี
คำอธิบำยรำยวิชำ
ศึกษารูปแบบของการแสดงระบา รา ฟ้อน การแสดงพื้นเมืองภาคต่างๆ การละคร
ของไทย การละครสากล และละครสร้างสรรค์ในเรื่องประวัติความเป็นมา องค์ประกอบของละคร
สร้างสรรค์ ละครพูด การวิเคราะห์แก่นของการแสดงนาฏศิลป์และละครที่ ต้องการสื่อความหมาย
ในการแสดง หลักการสร้างสรรค์และการวิจารณ์การแสดงนาฏศิลป์และการละคร
จุดเน้นของรำยวิชำ/กำรจัดกำรเรียนกำรสอน
ฝึกปฏิบัติสร้างสรรค์ละครสั้นในรูปแบบที่ชื่นชอบ วิเคราะห์และวิจารณ์การแสดง
ตามหลักนาฏศิล ป์และการละครเพื่อให้เห็นคุณค่า รัก และภาคภูมิใจในมรดกทางวัฒนธรรม
ภูมิปัญญาไทย เข้าใจการสืบทอดนาฏศิลป์ที่เกี่ยวข้องกับวัฒนธรรมระดับชาติ และนานาชาติ
ผลกำรเรียนรู้
กาหนดภายหลัง

ศ32102 ศิลปะ 4

0.5 หน่วยกิต (1 ชั่วโมง/สัปดาห์/ภาคเรียน)

รำยวิชำบังคับก่อน
ไม่มี
คำอธิบำยรำยวิชำ
ศึกษาและวิเคราะห์อิทธิพลของเครื่องแต่งกาย แสง สี เสียง ฉาก อุปกรณ์ และ
สถานที่ ที่ มี ผ ลต่ อ การแสดง การประเมิ น คุ ณ ภาพของการแสดง การวิ เ คราะห์ ท่ า ทางและ
การเคลื่อนไหวของผู้คนในชีวิตประจาวันเพื่อประยุกต์ใช้ในการแสดง บทบาทของบุคคลสาคัญ
ในวงการนาฏศิ ล ป์ ข องไทยในยุ ค สมั ย ต่ า งๆ วิ วั ฒ นาการของนาฏศิ ล ป์ แ ละการละครไทย
การอนุรักษ์นาฏศิลป์
จุดเน้นของรำยวิชำ/กำรจัดกำรเรียนกำรสอน
ฝึกปฏิบัติประดิษฐ์ท่าราเป็นคู่และหมู่ และสร้างสรรค์ผลงานด้านนาฏศิลป์โดย
จัดการแสดงในวันสาคัญของโรงเรียนเพื่อให้เห็นคุณค่า รักและภาคภูมิใจในมรดกทางวัฒนธรรม
ภูมิปัญญาไทย เข้าใจการสืบทอดนาฏศิลป์ที่เกี่ยวข้องกับวัฒนธรรมระดับชาติ และนานาชาติ
ผลกำรเรียนรู้
กาหนดภายหลัง

ศ33101 ศิลปะ 5

0.5 หน่วยกิต (1 ชั่วโมง/สัปดาห์/ภาคเรียน)

รำยวิชำบังคับก่อน
ไม่มี
คำอธิบำยรำยวิชำ
ศึกษาความรู้เกี่ยวกับรูปแบบของบทเพลงและวงดนตรีแต่ละประเภท และจาแนก
รูปแบบของวงดนตรีทั้งไทยและสากล ปัจจัยในการสร้างสรรค์ผลงานดนตรีในแต่ละวัฒนธรรม
ลักษณะเด่นของดนตรีในแต่ละวัฒนธรรม บทบาทของดนตรีในการสะท้อนสังคม เครื่องหมายและ
สัญลักษณ์ทางดนตรี
จุดเน้นของรำยวิชำ/กำรจัดกำรเรียนกำรสอน
ฝึกปฏิบัติการอ่าน เขียน โน้ตดนตรีไทยและสากลในอัตราจังหวะต่างๆ เพื่อให้เห็น
คุณค่าของดนตรี ภาคภูมิใจ หวงแหน นาเสนอแนวทางในการส่งเสริมและอนุรักษ์ดนตรี
ผลกำรเรียนรู้
กาหนดภายหลัง

ศ33102 ศิลปะ 6

0.5 หน่วยกิต (1 ชั่วโมง/สัปดาห์/ภาคเรียน)

รำยวิชำบังคับก่อน
ไม่มี
คำอธิบำยรำยวิชำ
ศึก ษาเทคนิค การร้ อ งเพลงหรื อ เล่น ดนตรี เ ดี่ย วและรวมวง โดยใช้เ ทคนิ ค และ
การถ่ายทอดอารมณ์การสร้างเกณฑ์ประเมินคุณภาพการประพันธ์แ ละเล่นดนตรีด้านคุณค่าและ
คุณภาพ การถ่ายทอดอารมณ์และความรู้ สึกของงานดนตรี แต่ละวัฒ นธรรม ประวั ติสังคีตกวี
การนาดนตรีไปประยุกต์ใช้ในงานอื่น ๆ
จุดเน้นของรำยวิชำ/กำรจัดกำรเรียนกำรสอน
ฝึกปฏิบัติร้องเพลงหรือเล่นดนตรีเดี่ยว(เป่าขลุ่ย)และรวมวงเพื่อให้เห็นคุณค่าของ
ดนตรี ภาคภูมิใจ หวงแหน และนาดนตรีไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจาวัน
ผลกำรเรียนรู้
กาหนดภายหลัง

กลุ่มสำระเรียนรู้กำรงำน อำชีพ และเทคโนโลยี
ง31101 กำรงำนอำชีพและเทคโนโลยี 1

1 หน่วยกิต (2 ชั่วโมง/สัปดาห์/ภาคเรียน)

รำยวิชำบังคับก่อน
ไม่มี
คำอธิบำยรำยวิชำ
ศึกษา ค้นหาข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต หาความสัมพันธ์ระหว่างเทคโนโลยีกับศาสตร์
อื่นๆ สามารถอธิบายหลักการและองค์ประกอบของระบบสารสนเทศ องค์ประกอบและหลักการ
ท างานของคอมพิ ว เตอร์ ระบบสื่ อ สารข้ อ มู ล ส าหรั บ เครื อ ข่ า ยคอมพิ ว เตอร์ สามารถบอก
คุ ณ ลั ก ษณะของคอมพิ ว เตอร์ แ ละอุ ป กรณ์ ต่ อ พ่ ว ง และเลื อ กใช้ ฮ าร์ ด แวร์ แ ละซอฟต์ แ วร์ ใ ห้
เหมาะสมกับงาน
สามารถเขี ย นโปรแกรมภาษาขั้ น พื้ น ฐาน พั ฒ นาโครงงานคอมพิ ว เตอร์ ใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศนาเสนองานในรูปแบบที่เหมาะสมกับลักษณะงานใช้คอมพิวเตอร์ช่วยสร้าง
ชิ้นงานจากจินตนาการหรืองานที่ในชีวิตประจาวันตามหลักการทาโครงงานอย่างมีจิตสานึกและ
ความรับผิดชอบโดยใช้ทักษะกระบวนการแสวงหาความรู้ การแก้ปัญหา การวางแผน การจัดการ
กระบวนการใช้คอมพิวเตอร์ในการประมวลผลข้อมูลให้เป็นสารสนเทศ
เพื่อเข้าใจ เห็นคุณค่า และใช้กระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นข้อมูล
การเรียนรู้ การสื่อสาร การแก้ปัญหา การทางาน และอาชีพอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิท ธิผล
มีคุณธรรม มุ่งมั่นในการทางาน มีวินัย ซื่อสั ตย์สุจริต และอยู่อย่างพอเพียง ใช้คอมพิวเตอร์ช่วย
สร้างชิ้นงานหรือโครงงานอย่างมีจิตสานึกและความรับผิดชอบ
จุดเน้นของรำยวิชำ/กำรจัดกำรเรียนกำรสอน
กาหนดภายหลัง

ผลกำรเรียนรู้
กาหนดภายหลัง

ง32101 กำรงำนอำชีพและเทคโนโลยี 2

0.5 หน่วยกิต (1 ชั่วโมง/สัปดาห์/ภาคเรียน)

รำยวิชำบังคับก่อน
ไม่มี
คำอธิบำยรำยวิชำ
ศึกษาวิธีการทางานเพื่อการดารงชีวิต คิดวิเคราะห์ วางแผนและแสวงหาความรู้ใน
เรื่องครอบครัว การบริโภคอาหารอย่างปลอดภัย การจัดตกแต่งบ้านและบริเวณบ้า น การดูแล
รักษาซ่อมแซมเสื้อผ้า เก็บรักษาอุปกรณ์เครื่ องมือเครื่องใช้ได้อย่างเหมาะสมและถนอมอาหาร
โดยใช้ทักษะการทางานร่วมกัน การจัดการ การแก้ปัญหา การแสวงหาความรู้ การใช้ทรั พยากรให้
คุ้มค่า ถูกวิธี ประหยัด ถูกต้องตามกระบวนการทางาน เพื่อสร้างและพัฒนาผลงาน สามารถ
ท างานเป็ น หมู่ ค ณะ รั ก การท างาน เห็ น คุ ณ ค่ า ของงาน มี เ จตคติ ที่ ดี มี คุ ณ ธรรม จริ ย ธรรม
พึ่ ง ตนเองได้ ต ามแนวเศรษฐกิ จ พอเพี ย ง ด ารงชี วิ ต อยู่ ใ นสั ง คมอย่ า งมี ค วามสุ ข และอนุ รั ก ษ์
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
จุดเน้นของรำยวิชำ/กำรจัดกำรเรียนกำรสอน
กาหนดภายหลัง

ผลกำรเรียนรู้
กาหนดภายหลัง

ง32102 กำรงำนอำชีพและเทคโนโลยี 3

0.5 หน่วยกิต (1 ชั่วโมง/สัปดาห์/ภาคเรียน)

รำยวิชำบังคับก่อน
ไม่มี
คำอธิบำยรำยวิชำ
ศึกษาความหมาย ความสาคัญ และประโยชน์ของการเกษตรเพื่อการดารงชีวิต
ประเภทของการเกษตร การจัดการเกี่ยวกับการเกษตรในรูปแบบการจัดทาโครงการเกษตรอย่าง
พอเพีย ง ปฏิ บั ติก าร สารวจและวิ เคราะห์ ค้นคว้ า รวบรวมข้อมู ลการประกอบอาชีพ เกษตร
ในท้องถิ่น เขียนโครงการและปฏิบัติการปลูกพืช ขยายพันธุ์พืชหรือเลี้ยงสัตว์ ใช้พลังงานทรัพยากร
เครื่ อ งมื อ เกษตรอย่ า งคุ้ ม ค่ า เพื่ อ ให้ มี ค วามรู้ ความเข้ า ใจเกี่ ย วกั บ การเกษตร การด ารงชี วิ ต
โครงการเกษตร การปลูกพืช ขยายพันธุ์พืชหรือเลี้ยงสัตว์ การใช้พลังงานทรัพยากรในเชิงอนุรักษ์
ใช้ เ ครื่ อ งมื อ เกษตร มี คุ ณ ธรรมและลั ก ษณะนิ สั ย ในการท างาน การท างานเป็ น กลุ่ ม รู้ จั ก
ความพอเพียง ที่สาคัญคือ ขยัน อดทน รับผิดชอบ และซื่อสัตย์ต่อตนเอง ต่อสังคมส่วนรวม
จุดเน้นของรำยวิชำ/กำรจัดกำรเรียนกำรสอน
กาหนดภายหลัง

ผลกำรเรียนรู้
กาหนดภายหลัง

ง33101 กำรงำนอำชีพและเทคโนโลยี 4

0.5 หน่วยกิต (1 ชั่วโมง/สัปดาห์/ภาคเรียน)

รำยวิชำบังคับก่อน
ไม่มี
คำอธิบำยรำยวิชำ
ศึกษาหลักการ ความสัมพันธ์ของเทคโนโลยี วิเคราะห์ระบบการถ่ายทอดเพื่อสร้าง
สิ่ ง ของเป็ น ภาพ 3 มิ ติ เพื่ อ การพั ฒ นาผลิ ต ภั ณ ฑ์ และเลื อ กใช้ เ ทคโนโลยี ที่ เ หมาะสม
ใช้กระบวนการเทคโนโลยี ในการสารวจ ตรวจสอบ สืบค้น อภิปราย และปฏิบัติการ เพื่อให้เกิด
ความรู้ ความเข้าใจ สื่อสาร การเรียนรู้ เพื่อใช้ประกอบในการตัดสินใจ เห็นคุณค่า ประโยชน์
ในการดารงชีวิต มีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมที่พึงประสงค์ มีนิสัยรักการทางาน และมีเจตคติที่ดี
ต่ออาชีพสุจริต

จุดเน้นของรำยวิชำ/กำรจัดกำรเรียนกำรสอน
กาหนดภายหลัง

ผลกำรเรียนรู้
กาหนดภายหลัง

ง33102 กำรงำนอำชีพและเทคโนโลยี 5

0.5 หน่วยกิต (1 ชั่วโมง/สัปดาห์/ภาคเรียน)

รำยวิชำบังคับก่อน
ไม่มี
คำอธิบำยรำยวิชำ
ศึกษา ค้นคว้า รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับอาชีพที่มีอยู่ในประเทศ และอาชีพต่างๆ ที่มี
อยู่ในโลก เพื่อเป็นข้อมูลในการตัดสินใจในการเลือกงาน แล้วนามาวิเคราะห์ อภิปราย จาแนก
จัดกลุ่ม เปรียบเทียบ สังเคราะห์ ประเมินค่า สรุป และนาข้อมูลมาเป็นส่วนประกอบเป็นแนวทาง
สู่อาชีพ ประเมินทางเลือกอาชีพ เป็นการรู้จักตนเองด้านความรู้ ความสามารถ ทัศนคติ ศักยภาพ
วิสัยทัศน์ แนวโน้ม ที่เหมาะสมกับความสนใจ ความถนัด และทักษะทางด้านอาชีพ โดยศึกษา
ข้อมูลในเรื่องแนวโน้มด้านอาชีพที่ต้องการของตลาดแรงงาน การเตรียมตัวหางานและสมัครงาน
การพัฒนาบุคลิกภาพเข้าสู่งาน ลักษณะความมั่ นคงและความก้าวหน้าของอาชีพต่างๆ วิธีการ
สมัครงาน การเตรียมตัวในการสัมภาษณ์ ลักษณะการทางาน เช่น เวลาที่เข้าทางาน สถานที่
ทางาน การเตรียมตัวในการเปลี่ยนอาชีพ เลือกและใช้เทคโนโลยี สามารถประยุกต์ใช้ให้เหมาะสม
กับงาน โดยมีความรู้เกี่ยวกับวิธีการใช้อย่างถูกวิธี โดยมีหลักการและมีความสมเหตุสมผลในการใช้
โดยผ่านกระบวนการวิ เคราะห์ เปรีย บเทีย บ และตัดสินใจเลือกใช้เทคโนโลยีอย่า งเหมาะสม
และสามารถฝึกปฏิบัติ เพื่อเพิ่มประสบการณ์ในอาชีพที่ถนัดและสนใจ โดยสามารถจาลองอาชีพ
เช่น การจัดนิทรรศการ และเข้าร่วมกิจกรรมอาชีพ เห็นคุณค่าของการนาความรู้ไปใช้ประโยชน์ใน
ชีวิตประจาวัน มีเจตคติที่ดีต่ออาชีพ ทั้งด้านคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่เหมาะสม
จุดเน้นของรำยวิชำ/กำรจัดกำรเรียนกำรสอน
กาหนดภายหลัง

ผลกำรเรียนรู้
กาหนดภายหลัง

กลุ่มสำระเรียนรู้ภำษำต่ำงประเทศ
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1 หน่วยกิต (2 ชั่วโมง/สัปดาห์/ภาคเรียน)

รำยวิชำบังคับก่อน
ไม่มี
คำอธิบำยรำยวิชำ
ศึกษาโครงสร้างทางไวยากรณ์เบื้องต้น วิเคราะห์ แยกแยะส่วนประกอบต่างๆของ
วลี ข้อ ความ และประโยค ศึกษาความสัมพั นธ์ ของส่ว นประกอบต่า งๆที่มีต่อกั นซึ่งส่ง ผลต่อ
ความหมายของวลี ข้อความ และประโยคนั้นๆเพื่อพัฒนาสู่ขั้นที่สูงขึ้นไป
ศึกษาคาศัพท์ที่พบในงานเขียนด้านต่างๆ และศึกษารากศัพท์ซึ่งเป็นพื้นฐานสาคัญ
ของความหมาย การเดาคาศัพท์ วิเคราะห์และแยกแยะลักษณะหน้าที่ของคาศัพท์ในบริบทนั้นๆ
ศึกษาและฝึกฝนทักษะการอ่านเบื้องต้น (Skim and Scan) ศึกษาวิธีอ่านเพื่อจับ
ใจความ (Comprehension) และสรุปใจความสาคัญ (Summary) ศึกษากลยุทธ์ในการทาความ
เข้าใจโดยใช้บริบทเป็นตัวช่วย (Context Clues)
ฝึกทักษะการฟังขั้นต้นในรูปแบบที่พบในข้อสอบ TOEFL iBT เช่น การฟังบท
สนทนาขนาดสั้น
เกี่ยวกับเรื่องราวทั่วไปในชีวิตประจาวัน ศึกษาลักษณะการใช้ภาษาแบบไม่เป็น
ทางการในภาษาพูด
ฝึกสนทนาบทพูดขนาดกลาง ทั้งที่เกี่ยวกับเรื่องราวทั่วไปในชี วิตประจาวัน การใช้
ชีวิตในโรงเรียน สถาบันการศึกษาและฝึกพูดแสดงความคิดเห็นเบื้องต้นเกี่ยวกับเรื่องราวต่างๆที่
นามาจากบทอ่านในห้องเรียน
ศึกษาวัฒนธรรมของเจ้ าของภาษาที่แฝงเข้ามากับภาษาที่ใ ช้ทั้งในการเขียนและ
ภาษาพูดเพื่อความเข้าใจในบริบทของภาษาที่แท้จริง
จุดเน้นของรำยวิชำ/กำรจัดกำรเรียนกำรสอน
ไม่มี

1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.

ผลกำรเรียนรู้
นักเรียนมีความรูความเข้าใจในโครงสร้างไวยากรณ์อังกฤษขั้นพื้นฐาน และเรียนรู้คาศัพท์ที่
หลากหลาย ซึ่งใช้ในงานเขียนด้านต่างๆ
สามารถอ่านบทความทั่ว ๆ ไป และสรุ ปความ เพื่อนาไปปรับ ใช้ ในชีวิตประจาวันและ
การศึกษาต่อได้
สามารถสนทนา พูดแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องต่างๆ เช่น การอภิปรายในห้องเรียน
การใช้ชีวิตในโรงเรียน การสนทนาเกี่ยวกับกิจกรรมทั่วๆไปในชีวิตประจาวัน
นักเรียนมีความคุ้นเคยกับรูปแบบ และเนื้อหาของการทดสอบ TOEFL iBT ทั้งทักษะ
การอ่ า น และการเขี ย น เพื่ อ ประโยชน ในการศึ ก ษาต่ อ ในระดั บ อุ ด มศึ ก ษาทั้ ง ในและ
ต่างประเทศ
นั ก เรี ย นสามารถใช้ ทั ก ษะขั้ น พื้ น ฐานในการสื บ ค้ น ค้ น คว้ า ข้ อ มู ล โดยใช้ เ ทคโนโลยี ที่
เหมาะสม
นั ก เรี ย นรู้ ตระหนั ก และเข้ า ใจวั ฒ นธรรมของชนชาติ ที่ ใ ช้ ภ าษาอั ง กฤษเป็ น ภาษาแม่
มีทัศนคติที่ต่อการเรียนภาษา
เข้ า ใจความเหมือ นและความต่ า งของภาษาและวั ฒ นธรรมของผู้ใ ช้ภ าษาอั งกฤษและ
ภาษาไทย (Cross-Cultural)
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1 หน่วยกิต (2 ชั่วโมง/สัปดาห์/ภาคเรียน)

รำยวิชำบังคับก่อน
ไม่มี
คำอธิบำยรำยวิชำ
ศึ ก ษาโครงสร้ า งทางไวยากรณ์ เ บื้ อ งต้ น อย่ า งละเอี ย ด วิ เ คราะห์ แยกแยะ
ส่วนประกอบต่างๆของวลี ข้อความ และประโยค ศึกษาความสัมพั นธ์ ของส่วนประกอบต่างๆที่มี
ต่อกันซึ่งส่งผลต่อความหมายของวลี ข้อความ และประโยคนั้นๆเพื่อพัฒนาสู่ขั้นที่สูงขึ้นไป
ศึกษาคาศัพท์ที่พบในงานเขียนด้านต่างๆ และศึกษารากศัพท์ซึ่งเป็นพื้นฐานสาคัญ
ของความหมาย การเดาคาศัพท์ วิเคราะห์และแยกแยะลักษณะหน้าที่ของคาศัพท์ในบริบทนั้นๆ
ศึกษาและฝึกฝนทักษะการอ่านเบื้องต้น (Skim and Scan) ศึกษาวิธีอ่านเพื่อจับ
ใจความ (Comprehension) และสรุปใจความสาคัญ (Summary) ศึกษากลยุทธ์ในการทาความ
เข้าใจโดยใช้บริบทเป็นตัวช่วย (Context Clues) ศึกษาองค์ประกอบต่างๆ (Content,
Organization, Style and Punctuation) ของการเขียนย่อหน้า (Paragraph) และฝึกทักษะใน
การถอดความหรือปรับเปลี่ยนข้อความ (Paraphrasing)
ฝึกทักษะการฟังขั้นต้นในรูปแบบที่พบในข้อสอบ TOEFL iBT เช่น การฟังบท
สนทนาขนาดสั้น เกี่ยวกับเรื่องราวทั่วไปในชีวิตประจาวัน ศึกษาลักษณะการใช้ภาษาแบบไม่เป็น
ทางการในภาษาพูด
ฝึกสนทนาบทพูดขนาดสั้นที่มีความยากมากขึ้น ทั้งที่เกี่ยวกับเรื่องราวทั่วไปใน
ชีวิตประจาวัน การใช้ชีวิตในโรงเรียน สถาบันการศึกษาและเรื่องราววิชาการ เช่น การแลกเปลี่ยน
ข้อมูล และบทความสารคดีต่างๆ ตลอดจนฝึก พูดแสดงความคิดเห็นเบื้อ งต้นเกี่ยวกับเรื่องราว
ต่างๆที่นามาจากบทอ่านในห้องเรียน
ศึกษาแนวทางและเนื้อหาข้อสอบ TOEFL iBT โดยใช้ข้อสอบดังกล่าวเป็น
แบบทดสอบความเข้าใจและความสามารถของผู้เรียนในระยะต่างๆของการเรียน
ศึกษาวัฒนธรรมของเจ้ าของภาษาที่แฝงเข้ามากับภาษาที่ใ ช้ทั้งในการเขียนและ
ภาษาพูดเพื่อความเข้าใจในบริบทของภาษาที่แท้จริง
จุดเน้นของรำยวิชำ/กำรจัดกำรเรียนกำรสอน
ไม่มี

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

ผลกำรเรียนรู้
นักเรียนมีความรูความเข้าใจในโครงสร้างไวยากรณ์อังกฤษขั้นพื้นฐาน และเรียนรู้คาศัพท์ที่
หลากหลาย ซึ่งใช้ในงานเขียนด้านต่างๆ
สามารถอ่านบทความทั่ว ๆ ไป และสรุ ปความ เพื่อนาไปปรับ ใช้ ในชีวิตประจาวันและ
การศึกษาต่อได้
สามารถสนทนา พูดแสดงความคิดเห็นเกี่ ยวกับเรื่องต่างๆ เช่น การอภิปรายในห้องเรียน
การใช้ชีวิตในโรงเรียน การสนทนาเกี่ยวกับกิจกรรมทั่วๆไปในชีวิตประจาวัน
นักเรียนมีความคุ้นเคยกับรูปแบบ และเนื้อหาของการทดสอบ TOEFL iBT ทั้งทักษะการ
อ่ า น และการเขี ย น เพื่ อ ประโยชน ในการศึ ก ษาต่ อ ในระดั บ อุ ด มศึ ก ษาทั้ ง ในและ
ต่างประเทศ
นั ก เรี ย นสามารถใช้ ทั ก ษะขั้ น พื้ น ฐานในการสื บ ค้ น ค้ น คว้ า ข้ อ มู ล โดยใช้ เ ทคโนโลยี ที่
เหมาะสม
นั ก เรี ย นรู้ ตระหนั ก และเข้ า ใจวั ฒ นธรรมของชนชาติ ที่ ใ ช้ ภ าษาอั ง กฤษเป็ น ภาษาแม่
มีทัศนคติที่ต่อการเรียนภาษา
เข้ า ใจความเหมือ นและความต่ า งของภาษาและวั ฒ นธรรมของผู้ใ ช้ภ าษาอั งกฤษและ
ภาษาไทย (Cross-Cultural)
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1 หน่วยกิต (2 ชั่วโมง/สัปดาห์/ภาคเรียน)

รำยวิชำบังคับก่อน
ไม่มี
คำอธิบำยรำยวิชำ
ศึกษาและฝึกเขียนโครงสร้างทางไวยากรณขั้นสูงต่างๆอย่างละเอียด วิเคราะห์
แยกแยะส่วนประกอบต่างๆ ของวลี ข้อความ และประโยค ตลอดจนศึกษาความสัมพันธ์ของ
ส่วนประกอบต่างๆที่มีต่อกัน ซึ่งส่งผลต่อความหมายของวลี ข้อความและประโยคนั้นๆ
ศึกษาคาศัพท์ที่พบในงานเขียนด้านต่างๆ และศึกษารากศัพท์ซึ่งเป็นพื้นฐานสาคัญ
ของความหมาย วิเคราะห์และแยกแยะลักษณะหน้าที่ของคาศัพท์ในบริบทนั้นๆ
ศึ ก ษ า แ ล ะ ฝึ ก ทั ก ษ ะ ก า ร อ่ า น ขั้ น สู ง ศึ ก ษ า วิ ธี อ่ า น เ พื่ อ จั บ ใ จ ค ว า ม
(Comprehension) และสรุปใจความสาคัญ (Summary) ศึกษากลยุทธ์ในการทาความเข้าใจโดย
ใช้บริบทเป็นตัวช่วย (Context clues) ศึกษาองค์ประกอบต่างๆ (Content, Organization,
Style and Punctuation) ของการเขียนย่อหน้า(Paragraph) ตลอดจนฝึกทักษะในการถอดความ
หรือปรับเปลี่ยนข้อความ (Paraphrasing)
ฝึกทักษะการฟังขั้นกลางจนถึงขั้นสูงในรูปแบบที่พบในข้อสอบ TOEFL iBT เช่น
การฟังบทสนทนาขนาดกลางเกี่ยวกับเรื่องราวทั่วไปในชีวิตประจาวัน ศึกษาลักษณะการใช้ภาษา
แบบไม่เป็นทางการในภาษาพูด ซึ่งมีส่วนประกอบของน้าเสียงและลักษณะการใช้ภาษาที่แตกต่าง
ไปจากภาษาเขียนหรือภาษาวิชาการ สร้างบทสนทนาหรือบทพูดขนาดกลาง ที่เกี่ยวกับเรื่องราว
ทั่วไปในชีวิตประจาวัน การใช้ชีวิตในสถาบันการศึกษา การแลกเปลี่ยนข้อมูลและเรื่องราววิชาการ
เช่น บทความสารคดี และฝึกพูดแสดงความคิดเห็นในระดับกลางเกี่ยวกับเรื่องราวต่างๆ ที่นามา
จากบทอ่านในห้องเรียน
ศึกษาแนวทางและเนื้อหาข้อสอบ TOEFL iBT โดยใช้ข้อสอบดังกล่าวเป็น
แบบทดสอบความข้าใจและความสามารถของผู เรียนในระยะต่างๆ ของการเรียนรู้ เข้าใจและ
ตระหนักถึงวัฒนธรรมที่แตกต่างของเจ้าของภาษาที่แฝงเข้ามากับภาษาที่ใช้ ทั้งในการเขียนและ
ภาษาพูด
จุดเน้นของรำยวิชำ/กำรจัดกำรเรียนกำรสอน
ไม่มี

1.
2.
3.

4.
5.
6.
7.

ผลกำรเรียนรู้
นักเรียนมีความรูความเข้าใจโครงสร้างไวยากรณ์ของภาษาที่ซับซ้อนขึ้น สามารถวิเคราะห์
ส่วนประกอบของ วลี ประโยค และเรียนรู้คาศัพท์ที่หลากหลายที่ใช้ในงานเขียนด้านต่างๆ
สามารถอ่านบทความทางวิชาการ งานวิจัย และสรุปความบทที่ อ่านและสามารถนาไป
ปรับใช้ในชีวิตประจาวัน การศึกษาต่อ ตลอดจนสามารถเลือกแหล่งข้อมูลในการศึกษา
ค้นคว้าด้วยตนเอง
สามารถใช้ทักษะการพูดในระดับกลางเพื่อแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องต่างๆ เช่น การ
อภิปรายในห้องเรียนหัวข้อต่างๆ การโต้ตอบ หรือการใช้ชีวิตในโรงเรียน นักเรียนคุ้ นเคย
กับการแสดงความคิดเห็นในห้องเรียน การอภิปราย มีความพร้อมในการใชชีวิตในระดับ
มหาวิทยาลัย
นักเรียนเข้าใจรูปแบบและเนื้อหาของการทดสอบ TOEFL iBT ทั้งทักษะการ ฟัง พูด อ่าน
และเขียน สามารถเข้าถึงแหล่งข้อมูลเพื่อพัฒนาต่อด้วยตนเอง เพื่อประโยชน์ในการศึกษา
ต่อระดับอุดมศึกษาทั้งในและต่างประเทศ
นักเรียนสามารถใช้ทักษะในการสืบค้น ค้นคว้าข้อมูลจากแหล่งข้อมูลที่มีอยู่ภายในโรงเรียน
และอินเตอร์เน็ตให้เกิดประโยชน์สูงสุดโดยใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม
นักเรียนตระหนักถึงความแตกต่ างระหว่างวัฒนธรรมของชนชาติที่ใช้ ภาษาอังกฤษเป็น
ภาษาแม่กับภาษาแม่ของผู้เรียนเพื่อสร้างทัศนคติที่ดีต่อการเรียนภาษา และเปิดโลกทัศน์
ให้กว้างขึ้น
นักเรียนตระหนักและเข้าใจความเหมือนและความแตกต่ างของภาษาและวัฒนธรรมของ
ผูใ้ ช้ภาษาอังกฤษและภาษาแม่ของผูเ้ รียน

อ32102 ภำษำอังกฤษ 4

1 หน่วยกิต (2 ชั่วโมง/สัปดาห์/ภาคเรียน)

รำยวิชำบังคับก่อน
ไม่มี
คำอธิบำยรำยวิชำ
ศึกษาและฝึกเขียนโครงสร้างทางไวยากรณ์ขั้นสูงต่างๆอย่างละเอียด วิเคราะห์
แยกแยะสวนประกอบต่างๆ ของวลี ข้อความ และประโยค ตลอดจนศึกษาความสัมพันธ์ของ
ส่วนประกอบต่างๆที่มีต่อกันซึ่งส่งผลต่อความหมายของวลี ข้อความและประโยคนั้นๆ
ศึกษาคาศัพท์ที่พบในงานเขียนด้านต่างๆมากขึ้นและศึกษารากศัพท์ซึ่งเป็นพื้นฐาน
สาคัญของความหมาย วิเคราะห์และแยกแยะลักษณะหน้าที่ของคาศัพท์ในบริบทนั้นๆ
ศึ ก ษ า แ ล ะ ฝึ ก ทั ก ษ ะ ก า ร อ่ า น ขั้ น สู ง ศึ ก ษ า วิ ธี อ่ า น เ พื่ อ จั บ ใ จ ค ว า ม
(Comprehension) และสรุปใจความสาคัญ (Summary) ศึกษากลยุทธ์ในการทาความเข้าใจโดย
ใช้บริบทเป็นตัวช่วย (Context clues) ศึกษาองค์ประกอบต่างๆ (Content, Organization,
Style and Punctuation) ของการเขียนย่อหน้า(Paragraph) ตลอดจนฝึกทักษะในการถอดความ
หรือปรับเปลี่ยนข้อความ (Paraphrasing)
ฝึกทักษะการฟังขั้นกลางจนถึงขั้นสูงในรูปแบบที่พบในข้อสอบ TOEFL iBT เช่น
การฟังบทสนทนาขนาดกลางเกี่ยวกับเรื่องราวทั่วไปในชีวิตประจาวัน ศึกษาลักษณะการใช้ภาษา
แบบไม่เป็นทางการในภาษาพูด ซึ่งมีส่วนประกอบของน้าเสียงและลักษณะการใช้ภาษาที่แตกต่าง
ไปจากภาษาเขียนหรือภาษาวิชาการสร้างบทสนทนาหรือบทพูดขนาดกลาง ที่เกี่ยวกับเรื่องราว
ทั่วไปในชีวิตประจาวัน การใช้ชีวิตในสถาบันการศึกษา การแลกเปลี่ยนข้อมูลและเรื่องราววิชาการ
เช่น บทความสารคดี และฝึกพูดแสดงความคิดเห็นในระดับ กลางเกี่ยวกับเรื่องราวต่างๆ ที่นามา
จากบทอ่านในห้องเรียน
ศึกษาแนวทางและเนื้อหาข้อสอบ TOEFL iBT โดยใช้ข้อสอบดังกล่าวเป็น
แบบทดสอบความข้าใจและความสามารถของผู้ เรียนในระยะต่างๆ ของการเรียนรู้ เข้าใจและ
ตระหนักถึงวัฒนธรรมที่แตกต่างของเจ้าของภาษาที่แฝงเข้ามากับภาษาที่ใช้ ทั้งในการเขียนและ
ภาษาพูด
จุดเน้นของรำยวิชำ/กำรจัดกำรเรียนกำรสอน
ไม่มี

1.
2.
3.

4.
5.
6.
7.

ผลกำรเรียนรู้
นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจโครงสร้างไวยากรณ์ของภาษาที่ซับซ้อนขึ้น สามารถวิเคราะห์
ส่วนประกอบของ วลี ประโยค และเรียนรูคาศัพท์ที่หลากหลายที่ใช้ในงานเขียนด้านต่างๆ
สามารถอ่านบทความทางวิชาการ งานวิจัย และสรุปความบทที่อ่านและสามารถนาไปปรับ
ใช้ในชีวิตประจาวัน การศึกษาต่อ ตลอดจนสามารถเลือกแหล่งข้อมูลในการศึกษาค้นคว้า
ด้วยตนเอง
สามารถใช้ทักษะการพูดในระดับกลางเพื่อแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องต่างๆ เช่น การ
อภิปรายในห้องเรียนหัวข้อต่างๆ การโต้ตอบ หรือการใช้ชีวิตในโรงเรียน นักเรียนคุ้ นเคย
กับการแสดงความคิดเห็นในห้องเรียน การอภิปราย มีความพร้อมในการใช้ชีวิตในระดับ
มหาวิทยาลัย
นักเรียนเข้าใจรูปแบบและเนื้อหาของการทดสอบ TOEFL iBT ทั้งทักษะการ ฟัง พูด อ่าน
และเขียน สามารถเข้าถึงแหล่งข้อมูลเพื่อพัฒนาต่อด้วยตนเอง เพื่อประโยชน์ในการศึกษา
ต่อระดับอุดมศึกษาทั้งในและต่างประเทศ
นักเรียนสามารถใช้ทักษะในการสืบค้น ค้นคว้าข้อมูลจากแหล่งข้อมูลที่มีอยู่ภายในโรงเรียน
และอินเตอร์เน็ตให้เกิดประโยชน์สูงสุดโดยใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม
นักเรียนตระหนักถึงความแตกต่ างระหว่างวัฒนธรรมของชนชาติที่ใช้ ภาษาอังกฤษเป็น
ภาษาแม่กับภาษาแม่ของผู้เรียนเพื่อสร้างทัศนคติที่ดีต่อการเรียนภาษา และเปิดโลกทัศน
ให้กว้างขึ้น
นักเรียนตระหนักและเข้าใจความเหมือนและความแตกต่ างของภาษาและวัฒนธรรมของ
ผูใ้ ช้ภาษาอังกฤษและภาษาแม่ของผูเ้ รียน

อ33101 ภำษำอังกฤษ 5

1 หน่วยกิต (2 ชั่วโมง/สัปดาห์/ภาคเรียน)

รำยวิชำบังคับก่อน
ไม่มี
คำอธิบำยรำยวิชำ
ศึกษาโครงสร้างทางไวยากรณ์ ขั้นสูงที่ซับซ้อนอย่างละเอียด วิเคราะห แยกแยะ
ส่วนประกอบต่างๆ ของคา (Prefix and Suffix) วลี ข้อความ และประโยค ศึกษาความสัมพันธ
ของส่วนประกอบต่างๆ ที่มีต่อกันซึ่งส่งผลต่อความหมายของวลีข้อความ และประโยคนั้นๆ
ศึกษาคาศัพท์ที่พบในงานเขียนด้านต่างๆ และศึกษารากศัพท์ซึ่งเป็นพื้นฐานสาคัญ
ของความหมาย วิเคราะห์ และแยกแยะลักษณะหน้าที่ของคาศัพท์ในบริบทนั้นๆ ซึ่งจะนาไปสู่การ
ใช้บริบทของภาษาในการเดาความหมายของคาศัพท์ที่ยาก
ศึกษาและฝึกทักษะการอ่านขั้นสูงจากบทอ่านที่ระดับความยากมากขึ้น ศึกษาวิธี
อ่านเพื่อจับใจความ (Comprehension) และสรุปใจความสาคัญ (Summary) ศึกษากลยุทธ์ใน
การทาความเข้าใจโดยใชบริบทเป็นตัวช่วย (Context Clues) ศึกษาองค์ประกอบต่างๆ
(Content, Organization, Style and Punctuation) ของการเขียนย่อหน้า(Paragraph)
ตลอดจนฝึกทักษะในการถอดความหรือปรับเปลี่ยนข้อความ (Paraphrasing) ตลอดจนฝึกการ
จับผิดและแกไขข้อความหรือบทความที่ผิดหลักภาษา (Error Identification and Prove
Reading)
ศึกษาองค์ประกอบที่สาคัญในการเขียนบทความ (Essay report) เช่น content,
style, organization, punctuation and structure ศึกษาตัวอย่างบทวิจารณ์ทางวรรณคดี
ข้อความเชิงเปรียบเทียบ เหตุและผล (Cause and Effect Article) ของบทความที่ได้รับการ
วิจารณ์แล้วต่างๆ
ฝึกทักษะการฟังเพื่อจับใจความ สรุปความ ในรูปแบบที่พบในข้อสอบ IELTS เช่น
การฟังบทสนทนาขนาดสั้นเกี่ยวกับ เรื่องราวทั่วไปในชีวิตประจาวัน ศึกษาลักษณะการใช้ภาษา
แบบไม่เป็นทางการในภาษาพูด ซึ่งมีส่วนประกอบของน้าเสียงและลักษณะการใช้ภาษาที่แตกต่าง
ไปจากภาษาเขี ย นหรื อ ภาษาวิ ช าการ จนถึ ง บทสนทนาหรื อ บทพู ด ขนาดกลาง ทั้ ง ที่ เ กี่ ย วกั บ
เรื่องราวทั่วไปในชีวิตประจาวัน และเรื่องราววิชาการ เช่น บทความสารคดี
ฝึกทักษะการจับใจความขนาดยาวในรูปแบบของข้อสอบ IELTS เพื่อให้นักเรียน
เกิดความเคยชินกับสาเนียงและวิธีการหาคาตอบ
ศึกษาและฝึกทักษะการเขียนอธิบายกราฟประเภทต่ างๆ การสัมภาษณปากเปล่า
โดยอิงรูปแบบของการสอบแบบ IELTS

ฝึกทักษะการพูดแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องราวต่างๆ ที่นามาจากบทอ่านใน
ห้องเรียน
ศึกษาแนวทางและเนื้อหาข้อสอบ IELTS โดยใช้ข้อสอบดังกล่าวเป็นแบบทดสอบ
ความเข้าใจและความสามารถของผู้เรียนในระยะต่างๆของการเรียน
ศึกษาแนวทางในการพัฒนาศักยภาพของตนเองเพื่อเตรียมความพร้อมในการเข้า
ศึ ก ษาต่ อ ตลอดจนฝึ ก และสั ม ผั ส วั ฒ นธรรมของเจ้ า ของภาษาที่ แ ฝงเข้ า มากั บ ภาษาที่ ใ ช้ ใ น
ชีวิตประจาวันทั้งในการเขียนและภาษาพูด
จุดเน้นของรำยวิชำ/กำรจัดกำรเรียนกำรสอน
ไม่มี
1.

2.

3.

4.

5.

ผลกำรเรียนรู้
นั ก เรี ย นเขาใจความแตกต่ า งของภาษาอั ง กฤษแบบอั ง กฤษและอั ง กฤษแบบอเมริ กั น
(สาเนียง ตัวสะกด) และเขาใจความแตกต่างการทดสอบภาษาอังกฤษด้วยแบบทดสอบ
TOEFL iBT และ IELTS
รูและเขาใจโครงสร้างไวยากรณ์ของภาษาที่ซับซ้อน สามารถวิเคราะห์ส่วนประกอบของคา
วลี ประโยค และเรียนรู้คาศัพท์ที่หลากหลายที่ใช้ในงานเขียนด้านต่างๆ และสามารถเขียน
สรุปความได้
สามารถอ่านบทความทางวิชาการ งานวิจัย สรุปความบทที่ อ่าน และสามารถนาไปปรับใช้
ในชีวิตประจาวัน การศึกษาต่อ ตลอดจนสามารถเลือกแหล่งข้อมูลในการศึกษาคว้าด้วย
ตนเองได้
สามารถใช้ ทักษะการพูดขั้นสูงในการแสดงความคิดเห็ นเกี่ ย วกั บ เรื่ องต่ า งๆ เช่น การ
อภิปรายในห้องเรียน การโต้ตอบ หรือการใช้ชีวิตในโรงเรียนซึ่งแตกต่างจากการสนทนา
เกี่ยวกับกิจกรรมทั่วๆ ไปในชีวิตประจาวัน นักเรียนคุ้นเคยกับการแสดงความคิดเห็นใน
ห้องเรียน การอภิปรายหัวข้อต่างๆ มีความพร้อมในการใช้ชีวิตในระดับมหาวิทยาลัย
ตระหนักและเข้าใจองค์ประกอบที่สาคัญในการพัฒนางานเขียนในรูปแบบต่างๆ ทั้งในเชิง
วิชาการ วรรณคดี บทวิจารณ์และเหตุการณ์ที่สาคัญของโลก สามารถอธิบายจุดเด่นและ
จุดด้อยของบทความต่างๆ กล้าแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับบทวิจารณ์ บทความที่ได้รับการ
วิจารณ์แล้ว

6. นักเรียนเข้าใจรูปแบบและเนื้อหาของการทดสอบ IELTS ทั้งทักษะการ ฟัง พูด อานและ
เขียน สามารถเข้าถึงแหล่งข้อมูลเพื่อพัฒนาต่อด้วยตนเอง เพื่อประโยชน์ในการศึกษาต่อใน
ระดับอุดมศึกษาทั้งในและต่างประเทศ
7. นักเรียนรู้จักใช้ทักษะในการสืบค้น ค้นคว้าข้อมูล จากแหล่งข้อมูลที่มีอยู่ภายในโรงเรียน
และอินเตอร์เน็ตให้เกิดประโยชน์สูงสุดโดยใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม
8. นักเรียนตระหนักถึงความแตกต่ างระหว่างวัฒนธรรมของชนชาติที่ใ ช้ภาษาอังกฤษเป็ น
ภาษาแม่กับภาษาแม่ของผู้เรียน มีทัศนคติที่ดีต่อการเรียนภาษา และเปิดโลกทัศน์ให้กว้าง
ขึ้น
9. ตระหนักและเข้าใจถึงความสาคัญในการพัฒนาศักยภาพทางด้านภาษาของตนเองโดยใช้
ทักษะที่ได้รับการปลูกฝังตั้งแต่ระดับต้นเพื่อเข้าศึกษาต่อในสถาบันการศึกษาชั้นนาของโลก
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1 หน่วยกิต (2 ชั่วโมง/สัปดาห์/ภาคเรียน)

รำยวิชำบังคับก่อน
ไม่มี
คำอธิบำยรำยวิชำ
ศึกษาโครงสร้างทางไวยากรณ์ ขั้นสูงที่ซับซ้อนอย่างละเอียด วิเคราะห์ แยกแยะ
ส่วนประกอบต่างๆ ของคา (Prefix and Suffix) วลี ข้อความ และประโยค ศึกษาความสัมพันธ์
ของส่วนประกอบต่างๆ ที่มีต่อกันซึ่งส่งผลต่อความหมายของวลีข้อความ และประโยคนั้นๆ
ศึกษาคาศัพท์ที่พบในงานเขียนด้านต่างๆ และศึกษารากศัพท์ซึ่งเป็นพื้นฐานสาคัญ
ของความหมาย วิเคราะห์ และแยกแยะลักษณะหน้าที่ของคาศัพท์ในบริบทนั้นๆ ซึ่งจะนาไปสู่การ
ใช้บริบทของภาษาในการเดาความหมายของคาศัพท์ที่ยาก
ศึกษาและฝึกทักษะการอ่านขั้นสูงจากบทอ่านที่ระดับความยากมากขึ้น ศึกษาวิธี
อ่านเพื่อจับใจความ (Comprehension) และสรุปใจความสาคัญ (Summary) ศึกษากลยุทธ์ใน
การทาความเข้าใจโดยใช้ บริบทเป็นตัวช่วย (Context Clues) ศึกษาองค์ประกอบต่างๆ
(Content, Organization, Style and Punctuation) ของการเขียนย่อหน้า (Paragraph)
ตลอดจนฝึกทักษะในการถอดความหรือปรับเปลี่ยนข้อความ (Paraphrasing) ตลอดจนฝึกการ
จับผิดและแก้ไขข้อความหรือบทความที่ผิดหลักภาษา (Error Identification and Prove
Reading)
ศึกษาองค์ประกอบที่สาคัญในการเขียนบทความ (Essay report) เช่น content,
style, organization, punctuation and structure ศึกษาตัวอย่างบทวิจารณ์ทางวรรณคดี
ข้อความเชิงเปรียบเทียบ เหตุและผล (Cause and Effect Article) ของบทความที่ได้รับการ
วิจารณ์แล้วต่างๆ
ฝึกทักษะการฟังเพื่อจับใจความ สรุปความ ในรูปแบบที่พบในข้อสอบ IELTS เช่น
การฟังบทสนทนาขนาดสั้นเกี่ยวกับ เรื่องราวทั่วไปในชีวิตประจาวัน ศึกษาลักษณะการใช้ภาษา
แบบไม่เป็นทางการในภาษาพูด ซึ่งมีส่วนประกอบของน้าเสียงและลักษณะการใช้ภาษาที่แตกต่าง
ไปจากภาษาเขี ย นหรื อ ภาษาวิ ช าการ จนถึ ง บทสนทนาหรื อ บทพู ด ขนาดกลาง ทั้ ง ที่ เ กี่ ย วกั บ
เรื่องราวทั่วไปในชีวิตประจาวัน และเรื่องราววิชาการ เช่น บทความสารคดี
ฝึกทักษะการจับใจความขนาดยาวในรูปแบบของข้อสอบ IELTS เพื่อให้นักเรียน
เกิดความเคยชินกับสาเนียงและวิธีการหาคาตอบ
ศึกษาและฝึกทักษะการเขียนอธิบายกราฟประเภทต่ างๆ การสัมภาษณ์ปากเปล่า
โดยอิงรูปแบบของการสอบแบบ IELTS

ฝึกทักษะการพูดแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องราวต่างๆ ที่นามาจากบทอ่านใน
ห้องเรียน
ศึกษาแนวทางและเนื้อหาข้อสอบ IELTS โดยใช้ข้อสอบดังกล่าวเป็นแบบทดสอบ
ความเข้าใจและความสามารถของผู้เรียนในระยะต่างๆของการเรียน
ศึกษาแนวทางในการพัฒนาศักยภาพของตนเองเพื่อเตรียมความพร้อมในการเขา
ศึ ก ษาต่ อ ตลอดจนฝึ ก และสั ม ผั ส วั ฒ นธรรมของเจ้ า ของภาษาที่ แ ฝงเข้ า มากั บ ภาษาที่ ใ ช้ ใ น
ชีวิตประจาวันทั้งในการเขียนและภาษาพูด
จุดเน้นของรำยวิชำ/กำรจัดกำรเรียนกำรสอน
กาหนดภายหลัง
1.

2.

3.

4.

5.

ผลกำรเรียนรู้
นั ก เรี ย นเข้ า ใจความแตกต่ า งของภาษาอั ง กฤษแบบอั ง กฤษและอั ง กฤษแบบอเมริ กั น
(สาเนียง ตัวสะกด) และเข้าใจความแตกต่างการทดสอบภาษาอังกฤษด้วยแบบทดสอบ
TOEFL iBT และ IELTS
รู้และเข้าใจโครงสร้างไวยากรณ์ของภาษาที่ซับซ้อน สามารถวิเคราะห์ส่วนประกอบของคา
วลี ประโยค และเรียนรูคาศัพท์ที่หลากหลายที่ใช้ในงานเขียนด้านต่างๆ และสามารถเขียน
สรุปความได้
สามารถอ่านบทความทางวิชาการ งานวิจัย สรุปความบทที่ อ่าน และสามารถนาไปปรับใช้
ในชีวิตประจาวัน การศึกษาต่อ ตลอดจนสามารถเลือกแหลงข้อมูลในการศึกษาค้นคว้า
ด้วยตนเองได้
สามารถใช้ ทั ก ษะการพู ด ขั้ น สู ง ในการแสดงความคิ ด เห็ น เกี่ ย วกั บ เรื่ อ งต่ า งๆ เช น
การอภิปรายในห้ องเรียน การโตตอบ หรือการใช้ชีวิตในโรงเรีย นซึ่งแตกตางจากการ
สนทนาเกี่ยวกั บกิจกรรมทั่วๆ ไปในชีวิตประจาวัน นักเรียนคุ้ นเคยกับการแสดงความ
คิ ด เห็ น ในห้ อ งเรี ย น การอภิ ป รายหั ว ข้ อ ตางๆ มี ค วามพร้ อ มในการใช้ ชี วิ ต ในระดั บ
มหาวิทยาลัย
ตระหนักและเข้าใจองค์ประกอบที่สาคัญในการพัฒนางานเขียนในรูปแบบต่ างๆ ทั้งในเชิง
วิชาการ วรรณคดี บทวิจารณ์และเหตุการณที่สาคัญของโลก สามารถอธิบายจุดเดนและ
จุดด้อยของบทความต่างๆ กลาแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับบทวิจารณ์ บทความที่ได้รับการ
วิจารณ์แล้ว

6. นักเรียนเข้าใจรูปแบบและเนื้อหาของการทดสอบ IELTS ทั้งทักษะการ ฟง พูด อ่านและ
เขียนสามารถเข้าถึงแหล่งข้อมูลเพื่อพัฒนาต่อด้วยตนเอง เพื่อประโยชน์ในการศึกษาต่อใน
ระดับอุดมศึกษาทั้งในและต่างประเทศ
7. นักเรียนรู้จักใช้ทักษะในการสืบค้น ค้นคว้าข้อมูล จากแหลงข้อมูลที่มีอยู ภายในโรงเรียน
และอินเตอร์เน็ตให้เกิดประโยชนสูงสุดโดยใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม
8. นักเรียนตระหนักถึงความแตกต่ างระหว่างวัฒนธรรมของชนชาติที่ใ ช้ภาษาอังกฤษเป็ น
ภาษาแม่กับภาษาแม่ของผู้เรียน มีทัศนคติที่ดีต่อการเรียนภาษา และเปิดโลกทัศนให้กว้าง
ขึ้น
9. ตระหนักและเข้าใจถึงความสาคัญในการพัฒนาศักยภาพทางด้านภาษาของตนเองโดยใช้
ทักษะที่ได้รับการปลูกฝังตั้งแต่ระดับต้นเพื่อเข้าศึกษาต่อในสถาบันการศึกษาชั้นนาของโลก

