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ชื่อและหน่วยกิต 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 

รายวิชาเพิ่มเติมกลุ่ม 2 
1. ท30301 สัมมนาภาษาไทย     2 คาบ/สัปดาห์/ภาคเรียน 1.0 หน่วยกิต 
THA30301 Thai Seminar 
2. ท30302 วรรณกรรมปัจจุบัน     2 คาบ/สัปดาห์/ภาคเรียน 1.0 หน่วยกิต 
THA30302 Modern Literary Works 
3. ท30303 วรรณกรรมท้องถิ่น     2 คาบ/สัปดาห์/ภาคเรียน 1.0 หน่วยกิต 
THA30303 Folklore Studies 
4. ท30304 การอ่านตีความ     2 คาบ/สัปดาห์/ภาคเรียน 1.0 หน่วยกิต 
THA30304 Interpretative Reading 
5. ท30305 การอ่านท านองเสนาะ    2 คาบ/สัปดาห์/ภาคเรียน 1.0 หน่วยกิต 
THA30305 Rhyme Reading 
6. ท30306 การเขียนเรื่องสั้น     2 คาบ/สัปดาห์/ภาคเรียน 1.0 หน่วยกิต 
THA30306 Short Story Writing 
7. ท30307 การเขียนวรรณกรรมส าหรับเด็ก   2 คาบ/สัปดาห์/ภาคเรียน 1.0 หน่วยกิต 
THA30307 Children’s Literature Writing 
8. ท30308 การเขียนร้อยกรอง     2 คาบ/สัปดาห์/ภาคเรียน 1.0 หน่วยกิต 
THA30308 Verse Writing 
9. ท30309 การเขียนสารคดี     2 คาบ/สัปดาห์/ภาคเรียน 1.0 หน่วยกิต 
THA30309 Feature Writing 
10. ท30310 ทักษะการสื่อสารเฉพาะกิจ    2 คาบ/สัปดาห์/ภาคเรียน 1.0 หน่วยกิต 
THA30310 Thai Language Communicative Skills for Specific Purpose 
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รายวิชา ท30301 สัมมนาภาษาไทย 

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

รวบรวมข้อมูลลักษณะการใช้ภาษาไทย ทั้งการใช้ส่วนบุคคล การใช้ในกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งและการใช้
ภาษาในสื่อต่างๆ น ามาวิเคราะห์ วิจารณ์ แลกเปลี่ยนความคิดเห็น โดยน าความรู้จากหลักภาษาและ
วรรณกรรมมาใช้ในการอภิปรายในรูปแบบของการสัมมนา 

ผลการเรียนรู้ 
1. วิเคราะห์ลักษณะการใช้ภาษาในชีวิตประจ าวันและการใช้ภาษาจากสื่อต่างๆ ได้ 
2. อภิปรายข้อมูลลักษณะการใช้ภาษาไทยที่วิเคราะห์ได้น ามาวิจารณ์แลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการ
สัมมนาและบันทึกผลการอภิปรายได้ 
3. น าความรู้จากหลักภาษาและวรรณกรรม รายงานการอภิปราย มาวิเคราะห์ใช้เป็นเครื่องมือในการ
พัฒนาการใช้ภาษาของตนได้ 
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รายวิชา ท30302 วรรณกรรมปัจจุบัน 

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

ศึกษาความรู้เกี่ยวกับวรรณกรรมปัจจุบันทั้งประเภทสารคดีและบันเทิงคดี ศึกษาองค์ประกอบ 
ของวรรณกรรมในด้านโครงเรื่อง เนื้อเรื่อง แนวคิด ตัวละคร ฉาก บทสนทนาและลีลาการเขียน อ่าน 
วิเคราะห์แสดงความคิดเห็นอย่างมีวิจารณญาณ อ่านวรรณกรรมประเภทต่างๆ แล้วน าเสนอในรูปของ 
การรายงาน 

ผลการเรียนรู้ 
1. อธิบายความหมายและขอบข่ายของวรรณกรรมปัจจุบันโดยสังเขปได้ 
2. อ่านวรรณกรรมปัจจุบันชนิดต่างๆ ได้อย่างมีวิจารญาณ 
3. แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับวรรณกรรมที่อ่านได้อย่างมีเหตุผล 
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รายวิชา ท30303 วรรณกรรมท้องถิ่น 

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

ศึกษาความหมายและลักษณะของวรรณกรรมท้องถิ่นประเภทเพลงพ้ืนบ้าน ปริศนาค าทายภาษิต 
ส านวน ต านาน นิทาน นิยาย ในด้านที่มา เนื้อหา ค าศัพท ์ส านวนและความหมายที่มีผลต่อการด าเนินชีวิต 
เพ่ือให้มีความรู้ ความเข้าใจ เห็นคุณค่าและร่วมมือในการอนุรักษ์วรรณกรรมท้องถิ่นสามารถน าเสนอ
วรรณกรรมท้องถิ่นในรูปแบบต่างๆ 

ผลการเรียนรู้ 
1. อธิบายความหมายของวรรณกรรมท้องถิ่นได้ 
2. จ าแนกประเภทของวรรณกรรมท้องถิ่นได้ 
3. อธิบายความสัมพันธ์ระหว่างเนื้อหาในวรรณกรรมกับรูปแบบในการด าเนินชีวิตของผู้คนได้ 
4. บอกคุณค่าและแนวทางในการอนุรักษ์วรรณกรรมท้องถิ่น 
5. น าเสนอวรรณกรรมท้องถิ่นในรูปแบบต่างๆ ตามความสนใจได้ 
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รายวิชา ท30304 การอ่านตคีวาม 

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

ศึกษาหลักการวินิจสารและการอ่านตีความเพ่ือให้เข้าใจความหมายของงานเขียนในรูปแบบ 
ต่างๆ ฝึกวินิจสารและอ่านตีความจากบทอ่านทั้งร้อยแก้วและร้อยกรอง แยกข้อเท็จจริงและข้อคิดเห็น 
ในบทอ่านสามารถน าเสนอผลการอ่านตีความได้ 

ผลการเรียนรู้ 
1. บอกหลักการวินิจสารและการตีความจากการอ่านวรรณกรรมได้ 
2. วินิจสารจากบทอ่านทั้งร้อยแก้วและร้อยกรอง 
3. ตีความบทอ่าน บอกความหมายของข้อความที่อ่านได้ถูกต้อง 
4. น าเสนอการอ่านตีความงานเขียนร้อยแก้วหรือร้อยกรองตามความสนใจต่อที่ประชุมได้ 
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รายวิชา ท30305 การอ่านท านองเสนาะ 

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

ศึกษาร้อยกรองประเภทโคลง ฉันท์ กาพย์ กลอนและร่าย ทั้งฉันทลักษณ์และกลวิธีการอ่าน
ท านองเสนาะของร้อยกรองแต่ละประเภทเพ่ือให้เข้าถึงอารมณ์ ความรู้สึก ความหมายและความไพเราะ
ของวรรณกรรมทั้งที่เป็นบทร้อยกรองขนาดสั้นและบทร้อยกรองที่มีเนื้อเรื่อง  ฝึกการอ่านและวิธีการ
น าเสนอท านองเสนาะแบบต่างๆ ตามประเภทของร้อยกรอง 

ผลการเรียนรู้ 
1. บอกฉันทลักษณ์ของประเภทบทร้อยกรองที่จะอ่านท านองเสนาะได้ 
2. อ่านท านองเสนาะแบบต่างๆ ตามประเภทของร้อยกรองได้ 
3. อ่านท านองเสนาะต่อที่ประชุมได้ 
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รายวิชา ท30306 การเขียนเรื่องสั้น 

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

ศึกษาเรื่องสั้นชนิดต่าง ๆ องค์ประกอบของวรรณกรรมประเภทเรื่องสั้น โดยวิเคราะห์จากเรื่องสั้น
ตัวอย่าง อ่านเรื่องสั้นจากผลงานของนักเขียนที่หลากหลาย อภิปราย วิเคราะห์ แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ
เรื่องสั้นที่อ่านอย่างมีวิจารณญาณ ฝึกเขียนเรื่องสั้นตามความถนัดและความสนใจ 

ผลการเรียนรู้ 
1. อธิบายองค์ประกอบของวรรณกรรมประเภทเรื่องสั้นได้ 
2. อ่านเรื่องสั้นชนิดต่าง ๆ จากผลงานของนักเขียนอย่างน้อย 5 คน 
3. วิเคราะห์และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องสั้นที่อ่านได้อย่างมีวิจารณญาณ 
4. น าเสนอผลการวิเคราะห์เรื่องสั้นในรูปแบบของรายงานได้ 
5. เขียนเรื่องสั้นตามความถนัดและความสนใจด้วยความคิดสร้างสรรค์และจินตนาการได้ 
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รายวิชา ท30307 การเขียนวรรณกรรมส าหรับเด็ก 

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

ศึกษาความหมาย ลักษณะของวรรณกรรมส าหรับเด็ก ท าความเข้าใจจิตวิทยาวัยเด็ก เพ่ือเขียน
วรรณกรรมส าหรับเด็กด้วยร้อยแก้วหรือร้อยกรอง โดยใช้ความรู้ ประสบการณ์ จินตนาการ หรือก าหนด
สถานการณ์เพ่ือสร้างเนื้อหา ใช้ถ้อยค าส านวนที่เหมาะแก่เนื้อเรื่องและวัยของเด็ก ฝึกท าภาพประกอบให้
สอดคล้องกับเนื้อเรื่อง ผลิตงานวรรณกรรมส าหรับเด็กแล้วน าเสนอผลงานในรูปแบบต่าง ๆ 

ผลการเรียนรู้ 
1. อธิบายลักษณะของวรรณกรรมส าหรับเด็กได้ 
2. วางโครงเรื่องและเขียนวรรณกรรมส าหรับเด็กได้ 
3. จัดท าภาพประกอบให้สอดคล้องกับเนื้อเรื่องได้ 
4. จัดวางรูปเล่มวรรณกรรมส าหรับเด็กได้ 
5. ผลิตงานวรรณกรรมส าหรับเด็กได้ 
6. น าเสนอผลงานวรรณกรรมส าหรับเด็กในรูปแบบต่าง ๆ ได ้
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รายวิชา ท30308 การเขียนร้อยกรอง 

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

ศึกษาฉันทลักษณ์ของค าประพันธ์ชนิดต่างๆ วิเคราะห์ตัวอย่างร้อยกรองแต่ละชนิด ฝึกแต่งค า
ประพันธ์ประเภทกาพย์ กลอน โคลง ฉันท์ ร่าย โดยค านึงถึงความถูกต้องตามฉันทลักษณ์มีความไพเราะ 
ประกอบด้วยเนื้อหาสาระและความคิดสร้างสรรค์ พัฒนาความสามารถในการแต่งค าประพันธ์และตระหนัก
ในความส าคัญของการอนุรักษ์ร้อยกรองไทย 

ผลการเรียนรู้ 
1. บอกฉันทลักษณ์ของค าประพันธ์ประเภท โคลง ฉันท์ กาพย์ กลอนและร่ายได้ 
2. วิเคราะห์สุนทรียภาพในบทร้อยกรองได้ 
3. วิจารณ์บทร้อยกรองได้อย่างมีหลักการ 
4. สรรค าใช้ในการประพันธ์ให้ได้รสค าและรสความ 
5. เลือกแต่งค าประพันธ์ร้อยกรองประเภทที่ถนัดและสนใจได้ 
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รายวิชา ท30309 การเขียนสารคดี 

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

ศึกษาความหมาย ประเภท ลักษณะ องค์ประกอบและหลักการเขียนสารคดี วิเคราะห์ตัวอย่างสาร
คด ีเลือกเขียนสารคดีตามความสนใจด้วยการศึกษารวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องที่จะเขียนพร้อมทั้งเขียนให้
มีหลักฐานอ้างอิง ใช้ภาษาเหมาะแก่การเขียนสารคดี มีเนื้อหาที่ถูกต้องสมบูรณ์และน่าอ่าน 

ผลการเรียนรู้ 
1. อธิบายความหมายและประเภทของสารคดี 
2. อธิบายลักษณะและองค์ประกอบของสารคดีได้ 
3. วิเคราะห์แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับสารคดีที่อ่านได้อย่างมีวิจารณญาณ 
4. วางโครงเรื่องและเขียนสารคดีตามความถนัดและความสนใจได้ 
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รายวิชา ท30310 ทักษะการสื่อสารเฉพาะกิจ 

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

ศึกษาหลักการสัมภาษณ์ ทั้งในฐานะผู้รับการสัมภาษณ์และผู้สัมภาษณ์ ฝึกการสัมภาษณ์ใน
สถานการณ์ต่างๆ ทบทวนหลักการเขียนและน าความรู้มาใช้เขียนย่อความ สรุปความ เขียนเรียงความ ใน
ประเด็นหัวข้อต่างๆ ฝึกการเขียนบทความแสดงความคิดเห็น สามารถเรียบเรียงข้อความทั้งในการพูดและ
การเขียนได้อย่างถูกต้อง เหมาะสมแก่โอกาสและสถานการณ์ 

ผลการเรียนรู้ 
1. อธิบายหลักการสัมภาษณ์ที่เกิดประสิทธิผลได้ ทั้งในฐานะผู้รับการสัมภาษณ์และผู้สัมภาษณ์ 
2. ปรับปรุงและพัฒนาบุคลิกภาพให้เหมาะสมแก่การรับการสัมภาษณ์ได้ 
3. ปรับปรุงการออกเสียงพูดให้ถูกต้องชัดเจนและเรียบเรียงค าพูดได้อย่างเหมาะสม 
4. รับการสัมภาษณ์ในสถานการณ์สมมติ ทั้งในการศึกษาต่อและการสมัครงานได้ 
5. สัมภาษณ์ผู้อื่นได้ 
6. เขียนย่อความ สรุปความจากการอ่านสื่อที่มีรูปแบบและเนื้อหาหลากหลายได้ 
7. เขียนเรียงความตามหัวข้อที่ก าหนดหรือตั้งหัวข้อขึ้นเองได้ 
8. เขียนบทความสั้นๆ เพ่ือแสดงความคิดเห็นได้ 
9. เขียนค าตอบข้อสอบแบบอัตนัยได้กระชับ ชัดเจน 
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ชื่อรายวิชาและหน่วยกิต 

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 

รายวิชาเพิ่มเติมกลุ่ม 2 
1. ค30301 พีชคณิตเชิงเส้น 2     4 คาบ/สัปดาห์/ภาคเรียน 2.0 หน่วยกิต 
MATH30301 Linear Algebra 2 
2. ค30302 แคลคูลัสขั้นสูง (AP)     4 คาบ/สัปดาห์/ภาคเรียน 2.0 หน่วยกิต 
MATH30302 Advanced Calculus (AP) 
3. ค30303 แคลคูลัสของฟังก์ชันหลายตัวแปร   4 คาบ/สัปดาห์/ภาคเรียน 2.0 หน่วยกิต 
MATH30303 Calculus of Several Variables 
4. ค30304 ตรรกศาสตร์และการพิสูจน์    1 คาบ/สัปดาห์/ภาคเรียน 0.5 หน่วยกิต 
MATH30304 Logic and Proofs 
5. ค30305 การแก้ปัญหาทางทฤษฎีจ านวน 1   1 คาบ/สัปดาห์/ภาคเรียน 0.5 หน่วยกิต 
MATH30305 Problem Solving in Number Theory 1 
6. ค30306 การแก้ปัญหาทางทฤษฎีจ านวน 2   1 คาบ/สัปดาห์/ภาคเรียน 0.5 หน่วยกิต 
MATH30306 Problem Solving in Number Theory 2 
7. ค30307 การแก้ปัญหาทางเรขาคณิต 1    1 คาบ/สัปดาห์/ภาคเรียน 0.5 หน่วยกิต 
MATH30307 Problem Solving in Geometry 1 
8. ค30308 การแก้ปัญหาทางเรขาคณิต 2    1 คาบ/สัปดาห์/ภาคเรียน 0.5 หน่วยกิต 
MATH30308 Problem Solving in Geometry 2 
9. ค30309 การแก้ปัญหาทางคอมบินาทอริก 1   1 คาบ/สัปดาห์/ภาคเรียน 0.5 หน่วยกิต 
MATH30309 Problem Solving in Combinatorics 1 
10. ค30310 การแก้ปัญหาทางคอมบินาทอริก 2   1 คาบ/สัปดาห์/ภาคเรียน 0.5 หน่วยกิต 
MATH30310 Problem Solving in Combinatorics 2 
11. ค30311 การแก้ปัญหาทางพีชคณิต 1    1 คาบ/สัปดาห์/ภาคเรียน 0.5 หน่วยกิต 
MATH30311 Problem Solving in Algebra 1 
12. ค30312 การแก้ปัญหาทางพีชคณิต 2    1 คาบ/สัปดาห์/ภาคเรียน 0.5 หน่วยกิต 
MATH30312 Problem Solving in Algebra 1 
13. ค30313 การแก้ปัญหาทางอสมการและสมการเชิงฟังก์ชัน  2 คาบ/สัปดาห์/ภาคเรียน 1.0 หน่วยกิต 
MATH30313 Problem Solving in Inequalities and Functional Equations 
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ชื่อรายวิชาและหน่วยกิต 

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 

รายวิชาเพิ่มเติมกลุ่ม 2 (ต่อ) 
14. ค30314 เรขาคณิตวิยุต     2 คาบ/สัปดาห์/ภาคเรียน 1.0 หน่วยกิต 
MATH30314 Discrete Geometry 
15. ค30315 ทฤษฎีกราฟ     3 คาบ/สัปดาห์/ภาคเรียน 1.5 หน่วยกิต 
MATH30315 Graph Theory 
16. ค30316 สมการเชิงอนุพันธ์เบื้องต้น    3 คาบ/สัปดาห์/ภาคเรียน 1.5 หน่วยกิต 
MATH30316 Elementary Differential Equations 
17. ค30317 สถิติเพ่ือการวิจัยเบื้องต้น    2 คาบ/สัปดาห์/ภาคเรียน 1.0 หน่วยกิต 
MATH30317 Statistics for Basic Research 
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รายวิชา ค30301 พีชคณิตเชิงเส้น 2 

4 คาบ/สัปดาห์/ภาคเรียน      2.0 หน่วยกิต 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
ค าอธิบายรายวิชา 

ศึกษาเกี่ยวกับปริภูมิผลคูณภายใน ผลคูณภายใน เซตเชิงตั้งฉาก มูลฐานเชิงตั้งฉากกระบวนการ
กราม - ชมิดท ์เมทริกซ์เชิงตั้งฉาก การเปลี่ยนฐาน เมทริกซ์ทรานซิชัน และเมทริกซ์เชิงพิกัดศึกษาเกี่ยวกับ
การแปลงเชิงเส้น เคอร์เนลและเรนจ์ แรงค์และนัลลิตีของการแปลงเชิงเส้นเมทริกซ์ของการแปลงเชิงเส้น
ศึกษาเก่ียวกับค่าเจาะจง เวกเตอร์เจาะจง การแปลงเมทริกซ์ให้เป็นเมทริกซ์เฉียงการแปลงเมทริกซ์ให้เป็น
เมทริกซ์เฉียงเชิงตั้งฉากเพ่ือพัฒนาทักษะ/กระบวนการในการคิดค านวณ การแก้ปัญหา การให้เหตุผล การ
สื่อความหมายทางคณิตศาสตร์และน าประสบการณ์ด้านความรู้ ความคิด ทักษะกระบวนการที่ได้ไปใช้ใน
การเรียนรู้สิ่งต่างๆ และใช้ในชีวิตประจ าวันอย่างสร้างสรรค์ รวมทั้งเห็นคุณค่าและมีเจตคติที่ดีต่อ
คณิตศาสตร์ สามารถท างานอย่างเป็นระบบระเบียบ มีความรอบคอบ มีความรับผิดชอบ มีวิจารณญาณ
และมีความเชื่อมั่นในตนเอง โดยจัดประสบการณ์หรือสร้างสถานการณ์ในชีวิตประจ าวันที่ใกล้ตัวให้ผู้เรียน
ได้ศึกษาค้นคว้าโดยการปฏิบัติจริง ทดลอง สรุป รายงาน 

ผลการเรียนรู้ 
1. หาผลคูณภายในของเวกเตอร์ที่ก าหนด 
2. หามูลฐานเชิงตั้งฉากของปริภูมิที่ก าหนด 
3. บอกได้ว่าเมทริกซ์ที่ก าหนด เป็นเมทริกซ์เชิงตั้งฉากหรือไม่ 
4. หาเมทริกซ์ทรานซิชัน และเมทริกซ์เชิงพิกัดได้ 
5. แสดงได้ว่า การแปลงที่ก าหนด เป็นการแปลงเชิงเส้น 
6. หาเคอร์เนลและเรนจ์ของการแปลงเชิงเส้นที่ก าหนด 
7. หาแรงค์และนัลลิตีของการแปลงเชิงเส้นที่ก าหนด 
8. หาเมทริกซ์ของการแปลงเชิงเส้นตามมูลฐานที่ก าหนดได้ 
9. หาค่าเจาะจงและเวกเตอร์เจาะจงของเมทริกซ์ที่ก าหนดได้ 
10. แปลงเมทริกซ์ที่ก าหนดให้เป็นเมทริกซ์เฉียงได้ 
11. แปลงเมทริกซ์ทีก่ าหนดให้เป็นเมทริกซ์เฉียงเชิงตั้งฉากได้ 
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รายวิชา ค30302 แคลคูลัสขั้นสูง (AP) 

4 คาบ/สัปดาห์/ภาคเรียน      2.0 หน่วยกิต 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
ค าอธิบายรายวิชา 

ศึกษาเกี่ยวกับอนุพันธ์และปฏิยานุพันธ์ของฟังก์ชันลอการิทึม ฟังก์ชันเอกซ์โพเนนเชียลฟังก์ชัน
ตรีโกณมิต ิและฟังก์ชันไฮเพอร์โมลิกศึกษาเกี่ยวกับอนุพันธ์และปฏิยานุพันธ์ของฟังก์ชันลอการิทึม อนุพันธ์
ของฟังก์ชันผกผันอนุพันธ์และปฏิยานุพันธ์ของฟังก์ชันเอกซ์โพเนนเชียลรูปแบบไม่ก าหนด กฏของโลปิตาล 
ศึกษาเกี่ยวกับเทคนิคการอินทิเกรต การอินทิเกรตทีละส่วน การอินทิเกรตด้วยการแทนที่ด้วยฟังก์ชัน
ตรีโกณมิติ การอินทิเกรตฟังก์ชันตรรกยะโดยใช้เศษส่วนย่อย ปริพันธ์ไม่ตรงแบบอนุพันธ์ย่อยเบื้องต้น
ศึกษาเก่ียวกับอนุกรมอนันต์ การตรวจสอบการลู่เข้าของอนุกรม อนุกรมสลับ การลู่เข้าแบบสัมบูรณ์ การลู่
เข้าแบบมีเงื่อนไข พหุนามและอนุกรมเทย์เลอร์เพ่ือพัฒนาทักษะ/กระบวนการในการคิดค านวณ การ
แก้ปัญหา การให้เหตุผล การสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์และน าประสบการณ์ด้านความรู้ ความคิด 
ทักษะกระบวนการที่ได้ไปใช้ในการเรียนรู้สิ่งต่างๆ และใช้ในชีวิตประจ าวันอย่างสร้างสรรค์ รวมทั้งเห็น
คุณค่าและมีเจตคติที่ดีต่อคณิตศาสตร์ สามารถท างานอย่างเป็นระบบระเบียบ มีความรอบคอบ มีความ
รับผิดชอบ มีวิจารณญาณและมีความเชื่อมั่นในตนเอง โดยจัดประสบการณ์หรือสร้างสถานการณ์ใน
ชีวิตประจ าวันที่ใกล้ตัวให้ผู้เรียนได้ศึกษาค้นคว้าโดยการปฏิบัติจริง ทดลอง สรุป รายงาน 

ผลการเรียนรู้ 
1. หาอนุพันธ์และปฏิยานุพันธ์ของฟังก์ชันลอการิทึมฟังก์ชันเอกซ์โพเนเซียล ฟังก์ชันตรีโกณมิติ และ
ฟังก์ชันไฮเพอร์โบลิกได้ 
2. อธิบายความหมายของอนุพันธ์ของฟังก์ชันผกผันได้ 
3. น าความรู้ในเรื่อง กฎของโลปิตาลไปใช้ในการแก้ปัญหาได้ 
4. น าความรู้เกี่ยวกับเทคนิคการอินทิเกรตแบบต่างๆ ไปใช้ในการแก้ปัญหาได้ 
5. อธิบายความหมายของปริพันธ์ไม่ตรงแบบและน าความรู้ที่ได้ไปใช้ในการแก้ปัญหาได้ 
6. แสดงวิธีหาอนุพันธ์ย่อยของฟังก์ชันหลายตัวแปรได้ 
7. อธิบายความหมายของการลู่เข้าของอนุกรม และสามารถตรวจสอบการลู่เข้าของอนุกรมได้ 
8. อธิบายรูปแบบของอนุกรมสลับและน าความรู้ที่ได้ไปใช้ในการแก้ปัญหาได้ 
9. อธิบายความหมายของการลู่เข้าแบบสมบูรณ์และการลู่เข้าแบบมีเงื่อนไขได้ 
10. อธิบายความหมายและน าความรู้ในเรื่องพหุนามและอนุกรมเทย์เลอร์ไปใช้ในการแก้ปัญหาได้ 
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รายวิชา ค30303 แคลคูลัสของฟังก์ชันหลายตัวแปร 

4 คาบ/สัปดาห์/ภาคเรียน      2.0 หน่วยกิต 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
ค าอธิบายรายวิชา 

ศึกษาเกี่ยวกับปริภูมิสามมิติ เวกเตอร์ สมการอิงตัวแปรเสริม ระนาบในสามมิติ ระบบพิกัด
ทรงกระบอกและระบบพิกัดทรงกลมศึกษาเกี่ยวกับแคลคูลัสของฟังก์ชันค่าเวกเตอร์  เวกเตอร์ตั้งฉากหนึ่ง
หน่วย เวกเตอร์สัมผัสหนึ่งหน่วย ความโค้งและรัศมีความโค้งศึกษาเกี่ยวกับแคลคูลัสของฟังก์ชันหลายตัว
แปร ลิมิตและความต่อเนื่อง อนุพันธ์ย่อย กฎลูกโซ่ อนุพันธ์ก ากับทิศทางและเกรเดียนต์ ระนาบสัมผัสและ
เวกเตอร์ตั้งฉาก ค่าสูงสุดและค่าต่ าสุดของฟังก์ชันหลายตัวแปร ตัวคูณลากรานจ์ศึกษาเกี่ยวกับปริพันธ์สอง
ชั้น ปริพันธ์สองชั้นในระบบพิกัดเชิงขั้ว พ้ืนผิวอิงตัวแปรเสริมปริพันธ์สามชั้น ปริพันธ์สามชั้นในระบบพิกัด
ทรงกระบอกและพิกัดทรงกลม การเปลี่ยนตัวแปรในปริพันธ์หลายชั้นและจาโคเบียนส์เพ่ือพัฒนาทักษะ/
กระบวนการในการคิดค านวณ การแก้ปัญหา การให้เหตุผล การสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์และน า
ประสบการณ์ด้านความรู้ ความคิด ทักษะกระบวนการที่ได้ไปใช้ในการเรียนรู้สิ่งต่างๆ และใช้ในขีวิตประจ า
วันอย่างสร้างสรรค์ รวมทั้งเห็นคุณค่าและมีเจตคติที่ดีต่อคณิตศาสตร์ สามารถท างานอย่างเป็นระบบ
ระเบียบ มีความรอบคอบ มีความรับผิดชอบ มีวิจารณญาณและมีความเชื่อมั่นในตนเอง โดยจัด
ประสบการณ์หรือสร้างสถานการณ์ในชีวิตประจ าวันที่ใกล้ตัวให้ผู้เรียนได้ศึกษาค้นคว้าโดยการปฏิบัติจริง  
ทดลอง สรุป รายงาน 

 
ผลการเรียนรู้ 
1. อธิบายความหมายของสมการอิงตัวแปรเสริมได้ 
2. อธิบายความหมายของระนาบสามมิติได้ 
3. อธิบายความหมายและน าความรู้เรื่องระบบพิกัดทรงกระบอกและระบบพิกัดทรงกลมไปใช้ประโยชน์ได้ 
4. อธิบายความหมายของฟังก์ชันค่าเวกเตอร์ได้ 
5. อธิบายความหมายและสามารถหาเวกเตอร์ตั้งฉากหนึ่งหน่วยและเวกเตอร์สัมผัสหนึ่งหน่วยได้ 
6. อธิบายความหมายและสามารถหาความโค้งและรัศมีความโค้งได้ 
7. อธิบายความหมายและสามารถหาลิมิตและความต่อเนื่องของฟังก์ชันหลายตัวแปรได้ 
8. หาอนุพันธ์ย่อยได้ 
9. น าความรู้เรื่องกฎลูกโซ่ไปใช้ประโยชน์ในการหาอนุพันธ์ได้ 
10. อธิบายความหมายและสามารถหาอนุพันธ์ก ากับทิศทางและเกรเดียนต์ได้ 
11. อธิบายความหมายและน าความรู้ในเรื่องระนาบสัมผัสและเวกเตอร์ตั้งฉากไปใช้ประโยชน์ได้ 
12. หาค่าสูงสุดและต่ าสุดของฟังก์ชันหลายตัวแปรได้ 
13. อธิบายความหมายของตัวคูณลากรานจ์และน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ได้ 
14. หาอนุพันธ์สองชั้นได้ 
15. อธิบายความหมายของปริพันธ์สองชั้นในพิกัดเชิงขั้วและน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ได้ 
16. อธิบายความหมายของพื้นผิวอิงตัวแปรเสริมได้ 
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17. หาอนุพันธ์สามชั้นได้ 
18. อธิบายความหมายของปริพันธ์สามชั้นในระบบพิกัดทรงกระบอก พิกัดทรงกลมและน าความรู้ไปใช้
ประโยชน์ได้ 
19. อธิบายความหมายของการเปลี่ยนตัวแปรในปริพันธ์หลายชั้นได้ 
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รายวิชา ค30304 ตรรกศาสตร์และการพิสูจน์ 

1 คาบ/สัปดาห์/ภาคเรียน      0.5 หน่วยกิต 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
ค าอธิบายรายวิชา 

ศึกษาเก่ียวกับการพิสูจน์ประพจน์ p&q โดยตรง หรือโดยแย้งสลับที่ (Contrapositive)การพิสูจน์
ประพจน์ p&q การพิสูจน์โดยการแจงกรณี การพิสูจน์ประพจน์ p & q การพิสูจน์โดยข้อขัดแย้ง 
(Contradiction) การพิสูจน์ประพจน์มีเพียงหนึ่งเดียว (q!x)[P(x)] การพิสูจน์โดยอุปนัยเชิงคณิตศาสตร์ ผล
ผนวกและผลตัดของชุดใด ๆ ของเซต ทฤษฎีบางบทเกี่ยวกับฟังก์ชัน ขอบเขตบนค่าน้อยสุด ขอบเขตล่าง
ค่ามากสุด หลักการจัดอันดับดี (Well ordering principle) สมบัติอาร์คีมีดีส(Archimedean property) 
และทฤษฎีบทความหนาแน่น (Density Theorem)เพ่ือพัฒนาทักษะ/กระบวนการในการคิดค านวณ การ
แก้ปัญหา การให้เหตุผล การสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์และน าประสบการณ์ด้านความรู้ ความคิด 
ทักษะกระบวนการที่ได้ไปใช้ในการเรียนรู้สิ่งต่างๆ และใช้ในชีวิตประจ าวันอย่างสร้างสรรค์ รวมทั้งเห็น
คุณค่าและมีเจตคติที่ดีต่อคณิตศาสตร์ สามารถท างานอย่างเป็นระบบระเบียบ มีความรอบคอบ มีความ
รับผิดชอบ มีวิจารณญาณและมีความเชื่อมั่นในตนเอง โดยจัดประสบการณ์หรือสร้างสถานการณ์ใน
ชีวิตประจ าวันที่ใกล้ตัวให้ผู้เรียนได้ศึกษาค้นคว้าโดยการปฏิบัติจริง ทดลอง สรุป รายงาน 

ผลการเรียนรู้ 
1. เขียนประพจน์ในรูปแบบที่มีตัวบ่งปริมาณได้ 
2. หาค่าความจริงและนิเสธของประพจน์ที่มีตัวบ่งปริมาณได้ 
3. พิสูจน์ประพจน์ในรูปแบบต่าง ๆ ทางตรรกศาสตร์ได้ 
4. เขียนสัญลักษณ์แทนเซตและการด าเนินการทางเซตได้ 
5. พิสูจน์ผลผนวกและผลตัดของชุดใด ๆ ของเซตได้ 
6. เขียนความสัมพันธ์ที่เป็นฟังก์ชันและการด าเนินการทางฟังก์ชันได้ 
7. หาฟังก์ชันหนึ่งต่อหนึ่ง ฟังก์ชันผกผัน และฟังก์ชันคอมโพสิทได้ 
8. พิสูจน์ทฤษฎีบางบทที่เกี่ยวกับฟังก์ชันได้ 
9. บอกสัจพจน์ของระบบจ านวนจริง 
10. พิสูจน์เซตที่ก าหนดให้ มีขอบเขตบนค่าน้อยสุดและขอบเขตล่างค่ามากสุดได้ 
11. อธิบายความหมายของหลักการจัดอันดับดี (Well ordering principle) สมบัติอาร์คีมีดีส
(Archimedean property) ทฤษฎีบทความหนาแน่น (Density Theorem) และน าไปใช้ได้ 
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รายวิชา ค30305 การแก้ปัญหาทางทฤษฎีจ านวน 1 

1 คาบ/สัปดาห์/ภาคเรียน      0.5 หน่วยกิต 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
ค าอธิบายรายวิชา 

ศึกษาเกี่ยวกับการพิสูจน์ด้วยวิธีอุปนัยทางคณิตศาสตร์การหารลงตัว  จ านวนเฉพาะ ห.ร.ม. และ 
ค.ร.น.เพ่ือพัฒนาทักษะ/กระบวนการในการคิดค านวณ การแก้ปัญหา การให้เหตุผล การสื่อความหมาย
ทางคณิตศาสตร์และน าประสบการณ์ด้านความรู้ ความคิด ทักษะกระบวนการที่ได้ไปใช้ในการเรียนรู้สิ่ง
ต่างๆ และใช้ในชีวิตประจ าวันอย่างสร้างสรรค์ รวมทั้งเห็นคุณค่าและมีเจตคติที่ดีต่อคณิตศาสตร์ สามารถ
ท างานอย่างเป็นระบบระเบียบ มีความรอบคอบ มีความรับผิดชอบ มีวิจารณญาณและมีความเชื่อมั่นใน
ตนเอง โดยจัดประสบการณ์หรือสร้างสถานการณ์ในชีวิตประจ าวันที่ใกล้ตัวให้ผู้เรียนได้ศึกษาค้นคว้าโดย
การปฏิบัติจริง ทดลอง สรุป รายงาน 

ผลการเรียนรู้ 
1. น าความรู้เรื่องหลักอุปนัยทางคณิตศาสตร์พิสูจน์ข้อความ p(n) ส าหรับทุก n ที่เป็นจ านวนนับได้ 
2. น าทฤษฎีบทการหารลงตัวไปแก้ปัญหาโจทย์ที่ก าหนดให้ได้ 
3. น าทฤษฎีเกี่ยวกับจ านวนเฉพาะไปใช้ได้ 
4. หา ห.ร.ม. โดยวิธีของยุคลิดได้ 
5. น าทฤษฎีต่าง ๆ ของ ห.ร.ม. และ ค.ร.น. ไปใช้ได้ 
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รายวิชา ค30306 การแก้ปัญหาทางทฤษฎีจ านวน 2 

1 คาบ/สัปดาห์/ภาคเรียน      0.5 หน่วยกิต 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
ค าอธิบายรายวิชา 

ศึกษาเก่ียวกับสมภาค สมการสมภาคเชิงเส้น ทฤษฎีบทเศษเหลือของชาวจีน ประยุกต์ของสมภาค
เพ่ือพัฒนาทักษะ/กระบวนการในการคิดค านวณ การแก้ปัญหา การให้เหตุผล การสื่อความหมายทาง
คณิตศาสตร์และน าประสบการณ์ด้านความรู้ ความคิด ทักษะกระบวนการที่ได้ไปใช้ในการเรียนรู้สิ่งต่างๆ 
และใช้ในชีวิตประจ าวันอย่างสร้างสรรค์ รวมทั้งเห็นคุณค่าและมีเจตคติที่ดีต่อคณิตศาสตร์ สามารถท างาน
อย่างเป็นระบบระเบียบ มีความรอบคอบ มีความรับผิดชอบ มีวิจารณญาณและมีความเชื่อมั่นในตนเอง 
โดยจัดประสบการณ์หรือสร้างสถานการณ์ในชีวิตประจ าวันที่ใกล้ตัวให้ผู้เรียนได้ศึกษาค้นคว้าโดยการ
ปฏิบัติจริง ทดลอง สรุป รายงาน 

ผลการเรียนรู้ 
1. พิสูจน์ทฤษฎีต่าง ๆ ที่เก่ียวกับสมภาคได้ 
2. น าทฤษฎีสมภาคไปใช้ในการแก้ปัญหาได้ 
3. แก้สมการสมภาคได้ 
4. แก้ระบบสมการสมภาคโดยใช้ทฤษฎีบทเศษเหลือของชาวจีนได้ 
5. อธิบายการน าสมภาคไปประยุกต์ใช้ได้ 
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รายวิชา ค30307 การแก้ปัญหาทางเรขาคณิต 1 

1 คาบ/สัปดาห์/ภาคเรียน      0.5 หน่วยกิต 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
ค าอธิบายรายวิชา 

ศึกษาเก่ียวกับระบบสัจพจน์ อนิยาม สัจพจน์ นิยาม ทฤษฎี ศึกษาเก่ียวกับสามเหลี่ยม สามเหลี่ยม
หน้าจั่ว ความเท่ากันทุกประการ ความสัมพันธ์ระหว่าง ด้านกับมุม ศึกษาเก่ียวกับเส้นขนาน สัจพจน์ข้อที่ 5 
ของยุคลิด สัจพจน์ของเพลย์แฟร์ เรขาคณิตนอกระบบยุคลิด ศึกษาเกี่ยวกับสี่เหลี่ยม สี่เหลี่ยมด้านขนาน 
พ้ืนที่ของสี่เหลี่ยมด้านขนานและสามเหลี่ยมทฤษฎีบทปีทาโกรัส ศึกษาเกี่ยวกับวงกลม คอร์ด มุมในส่วน
ของวงกลม เส้นสัมผัสศึกษาเกี่ยวกับการสร้างทางเรขาคณิต การสร้างด้วยวงเวียนและเส้นตรง การสร้างที่
เป็นไปไม่ได้เพ่ือพัฒนาทักษะ/กระบวนการในการคิดค านวณ การแก้ปัญหา การให้เหตุผล การสื่อ
ความหมายทางคณิตศาสตร์และน าประสบการณ์ด้านความรู้ ความคิด ทักษะกระบวนการที่ได้ไปใช้ในการ
เรียนรู้สิ่งต่างๆ และใช้ในชีวิตประจ าวันอย่างสร้างสรรค์ รวมทั้งเห็นคุณค่าและมีเจตคติที่ดีต่อคณิตศาสตร์ 
สามารถท างานอย่างเป็นระบบระเบียบ มีความรอบคอบ มีความรับผิดชอบ มีวิจารณญาณและมีความ
เชื่อมั่นในตนเอง โดยจัดประสบการณ์หรือสร้างสถานการณ์ในชีวิตประจ าวันที่ใกล้ตัวให้ผู้เรียนได้ศึกษา
ค้นคว้าโดยการปฏิบัติจริง ทดลอง สรุป รายงาน 

ผลการเรียนรู้ 
1. สามารถแก้ปัญหาเกี่ยวกับสามเหลี่ยมได้ 
2. สามารถแก้ปัญหาเกี่ยวกับเส้นขนานได้ 
3. สามารถแก้ปัญหาเกี่ยวกับสี่เหลี่ยมได้ 
4. สามารถแก้ปัญหาเกี่ยวกับวงกลมได้ 
5. สามารถแก้ปัญหาเกี่ยวกับการสร้างทางเรขาคณิตได้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



หลักสตูรโรงเรยีนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร (โรงเรยีนวิทยาศาสตรภ์ูมภิาค) พุทธศักราช2554                                   
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 

238 

 

รายวิชา ค30308 การแก้ปัญหาทางเรขาคณิต 2 

1 คาบ/สัปดาห์/ภาคเรียน      0.5 หน่วยกิต 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
ค าอธิบายรายวิชา 

ศึกษาเกี่ยวกับทฤษฎีบทเพ่ิมเติมและการประยุกต์ วงกลมล้อมรอบสามเหลี่ยม วงกลมแนบใน
สามเหลี่ยม วงกลมแนบนอกสามเหลี่ยม เส้นออยเลอร์ ทฤษฎีบทของเซวา ทฤษฎีบทของเมเนลอส์การ
ประยุกต์เกี่ยวกับโพรเจกชัน การประยุกต์เกี่ยวกับวงกลมศึกษาเกี่ยวกับอัตราส่วน อัตราส่วนที่เกิดจากเส้น
ขนาน สามเหลี่ยมคล้าย อัตราส่วนของพ้ืนที่ศึกษาเก่ียวกับตรีโกณมิติ พ้ืนฐานความรู้ตรีโกณมิติ กฎของไซน์ 
กฎของโคไซน์ การแก้สามเหลี่ยม การประยุกต์ตรีโกณมิติในเรขาคณิตเพ่ือพัฒนาทักษะ/กระบวนการใน
การคิดค านวณ การแก้ปัญหา การให้เหตุผล การสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์และน าประสบการณ์ด้าน
ความรู้ ความคิด ทักษะกระบวนการที่ได้ไปใช้ในการเรียนรู้สิ่งต่างๆ และใช้ในชีวิตประจ าวันอย่าง
สร้างสรรค์ รวมทั้งเห็นคุณค่าและมีเจตคติที่ดีต่อคณิตศาสตร์ สามารถท างานอย่างเป็นระบบระเบียบ มี
ความรอบคอบ มีความรับผิดชอบ มีวิจารณญาณและมีความเชื่อมั่นในตนเอง โดยจัดประสบการณ์หรือ
สร้างสถานการณ์ในชีวิตประจ าวันที่ใกล้ตัวให้ผู้เรียนได้ศึกษาค้นคว้าโดยการปฏิบัติจริง  ทดลอง สรุป 
รายงาน 

ผลการเรียนรู้ 
1. สามารถแก้ปัญหาเกี่ยวกับสามเหลี่ยม สี่เหลี่ยม และวงกลมได้ 
2. สามารถแก้ปัญหาเกี่ยวกับอัตราส่วนได้ 
3. สามารถใช้ความรู้ตรีโกณมิติแก้ปัญหาโจทย์เรขาคณิตได้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



หลักสตูรโรงเรยีนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร (โรงเรยีนวิทยาศาสตรภ์ูมภิาค) พุทธศักราช2554                                   
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 
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รายวิชา ค30309 การแก้ปัญหาทางคอมบินาทอริก 1 

1 คาบ/สัปดาห์/ภาคเรียน      0.5 หน่วยกิต 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
ค าอธิบายรายวิชา 

ศึกษาเกี่ยวกับหลักการนับเบื้องต้น กฎการบวก กฎการคูณ ศึกษาเกี่ยวกับวิธีเรียงสับเปลี่ยน
สิ่งของที่แตกต่างกันทั้งหมดในแนวตรงและแนววงกลม สิ่งของที่ไม่แตกต่างกันทั้งหมดในแนวตรงและแนว
วงกลมศึกษาเกี่ยวกับวิธีจัดหมู่ สิ่งของที่แตกต่างกันทั้งหมด สิ่งของที่ไม่แตกต่างกันทั้งหมด การแบ่งกลุ่ม 
การแจกสิ่งของศึกษาเก่ียวกับสามเหลี่ยมปาสคาล เอกลักษณ์เชิงวิธีจัดหมู่ ทฤษฎีบททวินาม สัมประสิทธิ์ 
ทวินาม สัมประสิทธิ์อเนกนามเพ่ือพัฒนาทักษะ/กระบวนการในการคิดค านวณ การแก้ปัญหา การให้
เหตุผล การสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์และน าประสบการณ์ด้านความรู้ ความคิด ทักษะกระบวนการที่
ได้ไปใช้ในการเรียนรู้สิ่งต่างๆ และใช้ในชีวิตประจ าวันอย่างสร้างสรรค์ รวมทั้งเห็นคุณค่าและมีเจตคติที่ดีต่อ 
คณิตศาสตร์ สามารถท างานอย่างเป็นระบบระเบียบ มีความรอบคอบ มีความรับผิดชอบ มีวิจารณญาณ
และมีความเชื่อมั่นในตนเอง โดยจัดประสบการณ์หรือสร้างสถานการณ์ในชีวิตประจ าวันที่ใกล้ตัวให้ผู้เรียน
ได้ศึกษาค้นคว้าโดยการปฏิบัติจริง ทดลอง สรุป รายงาน 

ผลการเรียนรู้ 
1. สามารถนับจ านวนวิธีที่เป็นไปได้ทั้งหมดของการเกิดเหตุการณ์ 
2. อธิบายและแก้โจทย์ปัญหาโดยใช้หลักการบวกและหลักการคูณ 
3. อธิบายและบอกลักษณะวิธีเรียงสับเปลี่ยน ตลอดจนค านวณหาจ านวนวิธีเรียงสับเปลี่ยนของสิ่งของ 
4. อธิบายและบอกลักษณะวิธีจัดหมู่ตลอดจนค านวณหาจ านวนวิธีจัดหมู่ของสิ่งของ 
5. แก้โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับการนับที่ซับซ้อน โดยอาศัยวิธีเรียงสับเปลี่ยนและวิธีจัดหมู่ 
6. อธิบายและบอกรูปแบบของการจัดสิ่งของ 
7. กระจายและหาพจน์ทั่วไปของบททวินามที่มีเลขชี้ก าลังเป็นจ านวนเต็มบวก 
8. หาความสัมพันธ์ของสัมประสิทธิ์ในสามเหลี่ยมปาสคาล และพิสูจน์เอกลักษณ์เชิงวิธีจัดหมู่ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



หลักสตูรโรงเรยีนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร (โรงเรยีนวิทยาศาสตรภ์ูมภิาค) พุทธศักราช2554                                   
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รายวิชา ค30310 การแก้ปัญหาทางคอมบินาทอริก 2 

1 คาบ/สัปดาห์/ภาคเรียน      0.5 หน่วยกิต 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
ค าอธิบายรายวิชา 

ศึกษาเก่ียวกับหลักการเพิ่มเข้า – ตัดออก แผนภาพเวนน์ สูตรการเพ่ิมเข้า – ตัดออก หลักการ รัง
นกเบื้องต้นเพ่ือพัฒนาทักษะ/กระบวนการในการคิดค านวณ การแก้ปัญหา การให้เหตุผล การสื่อ
ความหมายทางคณิตศาสตร์และน าประสบการณ์ด้านความรู้ ความคิด ทักษะกระบวนการที่ได้ไปใช้ในการ
เรียนรู้สิ่งต่างๆ และใช้ในชีวิตประจ าวันอย่างสร้างสรรค์ รวมทั้งเห็นคุณค่าและมีเจตคติที่ดีต่อคณิตศาสตร์ 
สามารถท างานอย่างเป็นระบบระเบียบ มีความรอบคอบ มีความรับผิดชอบ มีวิจารณญาณและมีความ
เชื่อมั่นในตนเอง โดยจัดประสบการณ์หรือสร้างสถานการณ์ในชีวิตประจ าวันที่ใกล้ตัวให้ผู้เรียนได้ศึกษา
ค้นคว้าโดยการปฏิบัติจริง ทดลอง สรุป รายงาน 

ผลการเรียนรู้ 
1. ใช้แผนภาพของเวนน์ ช่วยในการค านวณหาจ านวนของสิ่งของที่เป็นไปได้ และใช้หาสูตรการเพ่ิมเข้า – 
ตัดออก ส าหรับการนับจ านวนสมาชิกในยูเนียนของเซต 2 เซตและ 3 เซตและน าไปใช้ได้ 
2. แก้ปัญหาโจทย์เกี่ยวกับการนับที่ซับซ้อน โดยอาศัยสูตรการเพ่ิมเข้า – ตัดออก 
3. น าหลักการรังนกไปแก้ปัญหาคอมบินาทอริกอย่างง่าย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



หลักสตูรโรงเรยีนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร (โรงเรยีนวิทยาศาสตรภ์ูมภิาค) พุทธศักราช2554                                   
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รายวิชา ค30311 การแก้ปัญหาทางพีชคณิต 1 

1 คาบ/สัปดาห์/ภาคเรียน 0.5 หน่วยกิต 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
ค าอธิบายรายวิชา 

ศึกษาเกี่ยวกับเอกลักษณ์พีชคณิต สมการและสมการสมมูล ความสมมาตรเชิงพีชคณิต ศึกษา
เกี่ยวกับจ านวนเชิงซ้อน โครงสร้างพีชคณิต รูปโพลาร์ของจ านวนเชิงซ้อน รากที่ 2 ของจ านวนเชิงซ้อนเพ่ือ
พัฒนาทักษะ/กระบวนการในการคิดค านวณ การแก้ปัญหา การให้เหตุผล การสื่อ ความหมายทาง
คณิตศาสตร์และน าประสบการณ์ด้านความรู้ ความคิด ทักษะกระบวนการที่ได้ไปใช้ในการเรียนรู้สิ่งต่างๆ 
และใช้ในชีวิตประจ าวันอย่างสร้างสรรค์ รวมทั้งเห็นคุณค่าและมีเจตคติที่ดีต่อคณิตศาสตร์ สามารถท างาน
อย่างเป็นระบบระเบียบ มีความรอบคอบ มีความรับผิดชอบ มีวิจารณญาณและมีความเชื่อมั่นในตนเอง 
โดยจัดประสบการณ์หรือสร้างสถานการณ์ในชีวิตประจ าวันที่ใกล้ตัวให้ผู้เรียนได้ศึกษาค้นคว้าโดยการ
ปฏิบัติจริง ทดลอง สรุป รายงาน 

ผลการเรียนรู้ 
1. สามารถพิสูจน์เอกลักษณ์พีชคณิตที่ก าหนดให้ได้ 
2. สามารถแก้โจทย์ปัญหาที่ใช้กระบวนการพีชคณิตได้ 
3. สามารถหารากที่ n ของจ านวนเชิงซ้อน โดยใช้ทฤษฎีบทของเดอมัวร์ได้ 
4. สามารถแก้โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับจ านวนเชิงซ้อนได้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



หลักสตูรโรงเรยีนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร (โรงเรยีนวิทยาศาสตรภ์ูมภิาค) พุทธศักราช2554                                   
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รายวิชา ค30312 การแก้ปัญหาทางพีชคณิต 2 

1 คาบ/สัปดาห์/ภาคเรียน      0.5 หน่วยกิต 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
ค าอธิบายรายวิชา 

ศึกษาเกี่ยวกับพหุนามและสมการพหุนาม พหุนามตัวแปรเดียว พหุนามก าลังสอง พหุนาม ก าลัง
สาม การหารากของสมการก าลังสี่บางรูปแบบศึกษาเกี่ยวกับทฤษฎีบทพหุนาม ความสัมพันธ์ของรากและ
สัมประสิทธิ์ของพหุนามรากตรรกยะของพหุนาม รากลดทอนได้ของพหุนาม ตัวหารร่วมมากของพหุนาม 
ฟังก์ชันเศษส่วน เพ่ือพัฒนาทักษะ/กระบวนการในการคิดค านวณ การแก้ปัญหา การให้เหตุผล การสื่อ
ความหมายทางคณิตศาสตร์และน าประสบการณ์ด้านความรู้ ความคิด ทักษะกระบวนการที่ได้ไปใช้ในการ
เรียนรู้สิ่งต่างๆ และใช้ในชีวิตประจ าวันอย่างสร้างสรรค์ รวมทั้งเห็นคุณค่าและมีเจตคติที่ดีต่อคณิตศาสตร์ 
สามารถท างานอย่างเป็นระบบระเบียบ มีความรอบคอบ มีความรับผิดชอบ มีวิจารณญาณและมีความ
เชื่อมั่นในตนเอง โดยจัดประสบการณ์หรือสร้างสถานการณ์ในชีวิตประจ าวันที่ใกล้ตัวให้ผู้เรียนได้ศึกษา
ค้นคว้าโดยการปฏิบัติจริง ทดลอง สรุป รายงาน 

ผลการเรียนรู้ 
1. สามารถแก้สมการพหุนามก าลังสองและมากกว่าสองได้ พร้อมทั้งหาความสัมพันธ์ของรากกับ
สัมประสิทธิ์ของพหุนาม 
2. สามารถน าทฤษฎีบทพหุนามท่ีได้ศึกษาไปใช้แก้ปัญหาได้ 
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รายวิชา ค30313 การแก้ปัญหาทางอสมการและสมการเชิงฟังก์ชัน 

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

ศึกษาเกี่ยวกับอสมการพ้ืนฐาน อสมการค่าเฉลี่ยเลขคณิต – เรขาคณิต อสมการของโคชีอสมการ
ค่าเฉลี่ยเลขคณิต – เรขาคณิตถ่วงน ้ำหนัก อสมการของโฮลเดอร์และอสมการค่าเฉลี่ยยกก าลัง และสมการ
เชิงฟังก์ชันเบื้องต้นเพ่ือพัฒนาทักษะ/กระบวนการในการคิดค านวณ การแก้ปัญหา การให้เหตุผล การสื่อ 
ความหมายทางคณิตศาสตร์และน าประสบการณ์ด้านความรู้ ความคิด ทักษะกระบวนการที่ได้ไปใช้ในการ
เรียนรู้สิ่งต่างๆ และใช้ในชีวิตประจ าวันอย่างสร้างสรรค์ รวมทั้งเห็นคุณค่าและมีเจตคติที่ดีต่อคณิตศาสตร์ 
สามารถท างานอย่างเป็นระบบระเบียบ มีความรอบคอบ มีความรับผิดชอบ มีวิจารณญาณและมีความ
เชื่อมั่นในตนเอง โดยจัดประสบการณ์หรือสร้างสถานการณ์ในชีวิตประจ าวันที่ใกล้ตัวให้ผู้เรียนได้ศึกษา
ค้นคว้าโดยการปฏิบัติจริง ทดลอง สรุป รายงาน 

ผลการเรียนรู้ 
1. สามารถแก้ปัญหาโดยใช้อสมการพ้ืนฐาน 
2. สามารถแก้ปัญหาโดยใช้อสมการค่าเฉลี่ยเลขคณิต – เรขาคณิต ส าหรับ 2 จ านวน 
3. สามารถแก้ปัญหาโดยใช้อสมการค่าเฉลี่ยเลขคณิต – เรขาคณิต ส าหรับ n จ านวน 
4. สามารถแก้ปัญหาโดยใช้อสมการของโคชี 
5. สามารถแก้ปัญหาโดยใช้อสมการค่าเฉลี่ยเลขคณิต – เรขาคณิตถ่วงน ้ำหนัก 
6. สามารถแก้ปัญหาโดยใช้อสมการของโฮลเดอร์และอสมการค่าเฉลี่ยยกก าลัง 
7. สามารถหาผลเฉลยของสมการโคชี 
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รายวิชา ค30314 เรขาคณิตวิยุต 

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

ศึกษาเกี่ยวกับพ้ืนฐานการให้เหตุผลและระเบียบวิธีการพิสูจน์ เป็นการศึกษาการให้เหตุผลแบบ
อุปนัย การให้เหตุผลแบบนิรนัย และระเบียบวิธีการพิสูจน์ ซึ่งมีการพิสูจน์โดยตรง การพิสูจน์ข้อความที่
เชื่อมด้วย “ก็ต่อเมื่อ” การพิสูจน์โดยการแบ่งกรณี การพิสูจน์ข้อความที่เชื่อมด้วย ”หรือ”การพิสูจน์โดย
ความขัดแย้ง และการพิสูจน์โดยอุปนัยเชิงคณิตศาสตร์ศึกษาเกี่ยวกับกล่องวัดปริมาตรได้ทุกขนาด 
ประกอบด้วยเนื้อหา บทนิยามของกล่องวัดปริมาตรได้ทุกขนาด กล่องวัดปริมาตรได้ทุกขนาดที่มีด้านตั้ง
ฉากกับฐาน และทฤษฎีบทที่เกี่ยวข้องศึกษาเกี่ยวกับแลตทิซ ประกอบด้วยเนื้อหา จุดแลตทิซและพ้ืนที่ 
ทฤษฎีบทของพิค รูปหลายเหลี่ยมด้านเท่าแลตทิซ ระยะทางที่เป็นจ านวนเต็ม และทฤษฎีบทที่เกี่ยวข้อง
ศึกษาเก่ียวกับการห่อและการบรรจุ ประกอบด้วย การห่อรูปทรงลูกบาศก ์การห่อรูปทรงลูกบาศก์ด้วยแถบ
กระดาษโดยใช้พ้ืนที่กระดาษน้อยสุด รปูทรงบรรจุแบบดับเบิ้ล และการบรรจุศึกษาเก่ียวกับการวัดแบ่งส่วน
สมดุล ประกอบด้วย การวัดแบ่งส่วนสมดุลบนระนาบ ทฤษฎีแฮมแซนวิช การแบ่งส่วนสมบูรณ์ของเค้ก 
เพ่ือพัฒนาทักษะ/กระบวนการในการคิดค านวณ การแก้ปัญหา การให้เหตุผล การสื่อความหมายทาง
คณิตศาสตร์และน าประสบการณ์ด้านความรู้ ความคิด ทักษะกระบวนการที่ได้ไปใช้ในการเรียนรู้สิ่งต่างๆ 
และใช้ในชีวิตประจ าวันอย่างสร้างสรรค์ รวมทั้งเห็นคุณค่าและมีเจตคติที่ดีต่อคณิตศาสตร์ สามารถท างาน
อย่างเป็นระบบระเบียบ มีความรอบคอบ มีความรับผิดชอบ มีวิจารณญาณและมีความเชื่อมั่นในตนเอง 
โดยจัดประสบการณ์หรือสร้างสถานการณ์ในชีวิตประจ าวันที่ใกล้ตัวให้ผู้เรียนได้ศึกษาค้นคว้าโดยการ
ปฏิบัติจริง ทดลอง สรุป รายงาน 

ผลการเรียนรู้ 
1. มีความคิดรวบยอดเรื่องการให้เหตุผลแบบอุปนัย นิรนัย และระเบียบวิธีการพิสูจน์ 
2. มีความคิดรวบยอดเรื่องการพิสูจน์โดยอุปนัยเชิงคณิตศาสตร์ และน าไปใช้การแก้ปัญหาได้ 
3. มีความคิดรวบยอดเรื่องกล่องวัดปริมาตรได้ทุกขนาด และน าไปไปใช้ในการแก้ปัญหาได้ 
4. ตรวจสอบสมบัติของกล่องวัดปริมาตรได้ทุกขนาดฐานสามเหลี่ยมที่มีความสูงต่างกันได้ 
5. เข้าใจแนวคิดในการตรวจสอบความจุสุดของกล่องวัดปริมาตรได้ทุกขนาด 
6. พิสูจน์ทฤษฎีบทของพิคในบางกรณีได้ 
7. มีความคิดรวบยอดเรื่องทฤษฎีบทของพิค แลตทิซ รูปหลายเหลี่ยมแลตทิซ และน าไปใช้ แก้ปัญหาได้ 
8. สามารถสร้างรูป n เหลี่ยมแลตทิซที่มีระยะทางระหว่างสองจุดใดๆ เป็นจ านวนเต็มได้ 
9. สามารถก าหนดขนาดของกระดาษห่อรูปทรงลูกบาศก์ที่มีพ้ืนที่น้อยกว่าพ้ืนที่ที่ก าหนดให้ได้ 
10. มีความเข้าใจในการหารูปแบบของกระดาษห่อที่มีเส้นรอบรูปสั้นสุด 
11. น าความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับเรขาคณิตไปใช้ในการแก้ปัญหาเกี่ยวกับการบรรจุได้ 
12. มีความคิดรวบยอดเรื่องรูปทรงตันบรรจุแบบดับเบิ้ล และสามารถตรวจสอบได้ว่ารูปทรงที่ก าหนดให้
เป็นรูปทรงตันบรรจุแบบดับเบิ้ลหรือไม่ 
13. มีความเข้าใจเรื่องการแบ่งพ้ืนที่จ ากัดออกเป็นสองส่วน ทฤษฎีแพนเค้ก และทฤษฎีแฮมแซนวิช 
14. มีความคิดรวบยอดเรื่องการแบ่งเค้กอย่างสมบูรณ์ และการแบ่งแผ่รัศมีอย่างสมบูรณ์ 
15. สามารถแบ่งเค้กอย่างสมบูรณ์ได้ เมื่อก าหนดรูปทรงของเค้กให้ 
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รายวิชา ค30315 ทฤษฎกีราฟ 

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

ศึกษาเก่ียวกับทฤษฎีกราฟเบื้องต้น ไอโซมอร์ฟิกของกราฟ ดีกรีของจุดยอด แนวเดิน วงจรวิถี วัฏ
จักร กราฟเชื่อมโยง กราฟย่อย กราฟออยเลอร์ กราฟแฮมิลตัน ต้นไม้ ต้นไม้แผ่ทั่ว ต้นไม้แผ่ทั่วที่น้อยที่สุด 
กราฟ k เชื่อมโยง กราฟสองส่วน กราฟเชิงระนาบ จ านวนโครเมตริกของกราฟพหุนามโครเมตริกของกราฟ 
กราฟระบุทิศทางหรือไดกราฟเพ่ือพัฒนาทักษะ/กระบวนการในการคิดค านวณ การแก้ปัญหาการให้เหตุผล 
การสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์และน าประสบการณ์ด้านความรู้ ความคิด ทักษะกระบวนการที่ได้ไปใช้ 
การเรียนรู้สิ่งต่างๆ และใช้ในชีวิตประจ าวันอย่างสร้างสรรค์ รวมทั้งเห็นคุณค่าและมีเจตคติที่ดีต่อ
คณิตศาสตร์ สามารถท างานอย่างเป็นระบบระเบียบ มีความรอบคอบ มีความรับผิดชอบ มีวิจารณญาณ 
และมีความเชื่อมั่นในตนเอง โดยจัดประสบการณ์หรือสร้างสถานการณ์ในชีวิตประจ าวันที่ใกล้ตัวให้ผู้เรียน
ได้ศึกษาค้นคว้าโดยการปฏิบัติจริง ทดลอง สรุป รายงาน 

ผลการเรียนรู้ 
1. หาเซตของจุดยอดและเซตของเส้นเชื่อมของกราฟได้ 
2. บอกได้ว่ากราฟที่ก าหนดให้เป็นกราฟถอดแบบกันหรือไม่ 
3. บอกได้ว่าล าดับที่ก าหนดเป็นล าดับเชิงกราฟหรือไม่ ถ้าเป็นล าดับเชิงกราฟสามารถสร้างกราฟที่
สอดคล้องกับล าดับเชิงกราฟที่ก าหนดให้ได้ 
4. บอกลักษณะของกราฟปรกติดีกรี r กราฟบริบูรณ์ กราฟเติมเต็ม กราฟ k พาร์ไทกราฟดาว กราฟ k  สี  
5. หาอินดิวซ์สับกราฟของกราฟที่ก าหนดให้ได้ 
6. หาเซตของจุดยอดและเซตของเส้นเชื่อมของกราฟทิศทางได้ 
7. หาเมทริกซ์ประชิดและเมทริกซ์ตกกระทบของกราฟเมื่อก าหนดกราฟมาให้ได้ และสร้างกราฟจากเมท
รกิซ์ประชิดและเมทริกซ์ตกกระทบได้ 
8. หารอยเดิน วิถ ีวงจร และวัฏจักรของกราฟได้ 
9. หาระยะทางระหว่างจุดยอด 2 จุดยอดใด ๆ ในกราฟได้ 
10. หาความเยื้องศูนย์กลางของจุดยอดใด ๆ ในกราฟได้ 
11. หารัศมีของกราฟ เส้นผ่านศูนย์กลางของกราฟ หาศูนย์กลางของกราฟได้ 
12. หาวิถีท่ีสั้นที่สุด โดยใช้ขั้นตอนวิธีของไดค์สตราได้ 
13. บอกลักษณะของต้นไม้ได้ 
14. หาต้นไม้แผ่ทั่วของกราฟได้ และหาจ านวนของต้นไม้แผ่ทั่วของกราฟได้ 
15. หาต้นไม้เหมาะที่สุดโดยใช้ขั้นตอนวิธีของครูสกาวล์ และข้ันตอนวิธีของพริมได้ 
16. สร้างกราฟท่ีสอดคล้องกับเงื่อนไขของความเชื่อมโยงได้ 
17. หาการจับคูใ่หญ่สุดในกราฟสองส่วนได้ 
18. บอกได้ว่ากราฟที่ก าหนดมาให้เป็นกราฟออยเลอร์หรือไม่ 
19. บอกได้ว่ากราฟที่ก าหนดมาให้เป็นกราฟแฮมิลตันหรือไม่ 
20. บอกได้ว่ากราฟที่ก าหนดมาให้เป็นกราฟเชิงระนาบหรือไม่ ถ้าเป็นกราฟเชิงระนาบสามารถหากราฟ
ระนาบที่สมนัยกันได้ 
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21. หาจ านวนโครเมติกของกราฟได้ 
22. หาจ านวนวิธีทั้งหมดของจ านวนโครเมติกของกราฟที่แตกต่างกันได้ 
23. น าความรู้ทฤษฎีกราฟไปประยุกต์ใช้ได้ 
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รายวิชา ค30316 สมการเชิงอนุพันธ์เบื้องต้น 

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

ศึกษาเกี่ยวกับสมการอนุพันธ์ นิยามและทฤษฎีเบื้องต้นเกี่ยวกับสมการอนุพันธ์  ศึกษาเกี่ยวกับ
การแก้สมการอนุพันธ์อันดับหนึ่ง สมการแบบแยกตัวแปรได้ สมการเอกพันธ์ สมการแม่นตรง ตัวประกอบ
อินทิเกรต สมการอนุพันธ์เชิงเส้น สมการแบนูลลี การประยุกต์ของสมการอนุพันธ์ เพ่ือพัฒนาทักษะ/
กระบวนการในการคิดค านวณ การแก้ปัญหา การให้เหตุผล การสื่อ ความหมายทางคณิตศาสตร์และน า
ประสบการณ์ด้านความรู้ ความคิด ทักษะกระบวนการที่ได้ไปใช้ใน การเรียนรู้สิ่งต่างๆ และใช้ใน
ชีวิตประจ าวันอย่างสร้างสรรค์ รวมทั้งเห็นคุณค่าและมีเจตคติที่ดีต่อคณิตศาสตร์ สามารถท างานอย่างเป็น
ระบบระเบียบ มีความรอบคอบ มีความรับผิดชอบ มีวิจารณญาณและมีความเชื่อมั่นในตนเอง โดยจัด
ประสบการณ์หรือสร้างสถานการณ์ในชีวิตประจ าวันที่ใกล้ตัวให้ผู้เรียนได้ศึกษาค้นคว้าโดยการปฏิบัติจริง 
ทดลอง สรุป รายงาน 

ผลการเรียนรู้ 
1. อธิบายความหมายของนิยามและทฤษฎีเบื้องต้นเกี่ยวกับสมการอนุพันธ์ได้ 
2. หาค าตอบของสมการอนุพันธ์แบบแยกตัวแปรได้ 
3. หาค าตอบของสมการเอกพันธ์ได้ 
4. หาค าตอบของสมการแม่นตรงได้ 
5. ใช้ตัวประกอบอินทิเกรตช่วยในการแก้สมการได้ 
6. หาค าตอบของสมการอนุพันธ์เชิงเส้นได้ 
7. หาค าตอบของสมการแบนูลลีได้ 
8. น าความรู้เรื่องเกี่ยวกับสมการอนุพันธ์ได้ใช้ประโยชน์ได้ 
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รายวิชา ค30317 สถิติเพื่อการวิจัยเบื้องต้น 

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

ศึกษาการเก็บรวบรวมข้อมูล แผนการเลือกตัวอย่าง การก าหนดขนาดตัวอย่าง การวิเคราะห์
ข้อมูล และการวิเคราะห์ความถดถอยเชิงเส้นอย่างง่ายศึกษาการทดสอบสมมติฐานเกี่ยวกับค่าเฉลี่ยของ
ประชากร การวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบมีปัจจัยเดียว การเปรียบเทียบเชิงซ้อน และ การทดสอบ
ข้อมูลที่อยู่ในรูปของความถี่เพ่ือพัฒนาทักษะ/กระบวนการในการคิดค านวณ การแก้ปัญหา การให้เหตุผล 
การสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์และน าประสบการณ์ด้านความรู้ ความคิด ทักษะกระบวนการที่ได้ไปใช้
ในการเรียนรู้สิ่งต่างๆ และใช้ในชีวิตประจ าวันอย่างสร้างสรรค์ รวมทั้งเห็นคุณค่าและมีเจตคติที่ดีต่อ
คณิตศาสตร์ สามารถท างานอย่างเป็นระบบระเบียบ มีความรอบคอบ มีความรับผิดชอบ มีวิจารณญาณ
และมีความเชื่อมั่นในตนเอง โดยจัดประสบการณ์หรือสร้างสถานการณ์ในชีวิตประจ าวันที่ใกล้ตัวให้ผู้เรียน
ได้ศึกษาค้นคว้าโดยการปฏิบัติจริง ทดลอง สรุป รายงาน 

ผลการเรียนรู้ 
1. เข้าใจและสามารถเลือกใช้แผนการเลือกตัวอย่างได้ 
2. สามารถเขียนแผนภาพการกระจายแสดงความสัมพันธ์เชิงฟังก์ชันระหว่างข้อมูลได้ 
3. สามารถประมาณค่าพารามิเตอร์ของสมการถดถอยและสร้างสมการถดถอยแสดงความสัมพันธ์ระหว่าง
ข้อมูลได้ 
4. สามารถพยากรณ์ค่าตัวแปรตามเมื่อก าหนดค่าตัวแปรอิสระ จากสมการถดถอยได้ 
5. เข้าใจความหมายของสมมติฐานทางสถิติ สามารถตั้งสมมติฐานเกี่ยวกับค่าเฉลี่ยของประชาการได้ 
6. สามารถทดสอบสมมติฐานเกี่ยวกับค่าเฉลี่ยของประชากรเดียว และค่าเฉลี่ยของสองประชากรได้ 
7. เข้าใจวัตถุประสงค์และหลักการของการวิเคราะห์ความแปรปรวน และสามารถวิเคราะห์ความแปรปรวน
แบบมีปัจจัยเดียวได้ 
8. สามารถเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยหลาย ๆ คู ่ได้ 
9. สามารถทดสอบสมมติฐานส าหรับข้อมูลที่อยู่ในรูปของความถ่ี โดยใช้การทดสอบไคสแควร์ได้ 
10. สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Excel และโปรแกรม SPSS ในการทดสอบสมมติฐานเกี่ยวกับค่าเฉลี่ย 
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ชื่อรายวิชาและหน่วยกิต 
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ : ฟิสิกส ์

รายวิชาเพิ่มเติมกลุ่ม 2 
1. ว30401 ฟิสิกส์ทั่วไป 1 (AP)     3 คาบ/สัปดาห์/ภาคเรียน 1.5 หน่วยกิต 
SCI30101 General Physics I (AP) 
2. ว30402 ปฏิบัติการฟิสิกส์ 1 (AP)    3 คาบ/สัปดาห์/ภาคเรียน 1.5 หน่วยกิต 
SCI30202 Physics Laboratory 1 (AP) 
3. ว30403 ฟิสิกส์ทั่วไป 2 (AP)     3 คาบ/สัปดาห์/ภาคเรียน 1.5 หน่วยกิต 
SCI30403 General Physics 2 (AP) 
4. ว30404 ปฏิบัติการฟิสิกส์ 2 (AP)    3 คาบ/สัปดาห์/ภาคเรียน 1.5 หน่วยกิต 
SCI30404 Physics Laboratory II (AP) 
5. ว30405 คณิตศาสตร์ส าหรับฟิสิกส์    2 คาบ/สัปดาห์/ภาคเรียน 1.0 หน่วยกิต 
SCI30405 Mathematics for Physics 
6. ว30406 กลศาสตร์ยุคเก่า     2 คาบ/สัปดาห์/ภาคเรียน 1.0 หน่วยกิต 
SCI30406 Classical Mechanics 
7. ว30407 กลศาสตร์ควอนตัมเบื้องต้น    2 คาบ/สัปดาห์/ภาคเรียน 1.0 หน่วยกิต 
SCI30407 Introduction to Quantum Mechanics 
8. ว30408 ฟิสิกส์สถานะของแข็งเบื้องต้น    2 คาบ/สัปดาห์/ภาคเรียน 1.0 หน่วยกิต 
SCI30408 Introduction to Solid State Physics 
9. ว30409 อิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น    2 คาบ/สัปดาห์/ภาคเรียน 1.0 หน่วยกิต 
SCI30409 Introduction to Electronics 
10. ว30410 เทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย์   2 คาบ/สัปดาห์/ภาคเรียน 1.0 หน่วยกิต 
SCI30410 Solar Energy Technology 
11. ว30411 แม่เหล็กไฟฟ้าและการประยุกต์   2 คาบ/สัปดาห์/ภาคเรียน 1.0 หน่วยกิต 
SCI30411 Application of Electromagnetism 
12. ว30412 นิวเคลียร์ในชีวิตประจ าวัน    2 คาบ/สัปดาห์/ภาคเรียน 1.0 หน่วยกิต 
SCI30412 Nuclear in Everyday Life 
13. ว30413 ปฏิบัติการดาราศาสตร์พื้นฐาน  2 คาบ/สัปดาห์/ภาคเรียน 1.0 หน่วยกิต 
SCI30413 Fundamentals of Astronomy Laboratory 
14. ว30414 ดาราศาสตร์ขั้นสูง     4 คาบ/สัปดาห์/ภาคเรียน 2.0 หน่วยกิต 
SCI30414 Advanced Astronomy 
15. ว30415 ปฏิบัติการดาราศาสตร์ขั้นสูง    3 คาบ/สัปดาห์/ภาคเรียน 1.5 หน่วยกิต 
SCI30415 Advanced of Astronomy Laboratory 
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รายวิชา ว30401 ฟิสิกส์ทั่วไป 1 (AP) 

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

จลนศาสตร์ของอนุภาค ศึกษาเรื่องการกระจัด ความเร็ว และความเร่งในสามมิติ การเคลื่อนที ่
แบบต่าง ๆ พลศาสตร์ของอนุภาค ศึกษาเรื่องของแรง มวล และกฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน แรงโน้มถ่วง
และน ้ำหนัก แรงต้านการเคลื่อนที่ แรงอนุรักษ์และแรงไม่อนุรักษ ์พลังงานศักย์ พลังงานจลน์หลักการคงตัว
ของพลังงานกล หลักการคงตัวของโมเมนตัมเชิงเส้นระบบอนุภาค ศึกษาเรื่องของจุดศูนย์กลางมวล กฎการ
เคลื่อนที่ข้อที่สองของนิวตันส าหรับระบบอนุภาค โมเมนตัมเชิงเส้นของระบบอนุภาคการเคลื่อนที่แบบหมุน 
ศึกษาเรื่องของความเร็วเชิงมุมและความเร่งเชิงมุม พลังงานจลน์ของการเคลื่อนที่แบบหมุนและโมเมนต์
ความเฉื่อย ทอร์ก งานและพลังงานของการหมุน การกลิ้งของวัตถุแข็งเกร็ง กฎข้อที่สองของนิวตันในรูป
ของโมเมนตัมเชิงมุมการเคลื่อนที่แบบมีคาบและการเคลื่อนที่แบบสั่น ศึกษาคาบและความถี่ การเคลื่อนที่
แบบฮาร์มอนิกอย่างง่าย กลศาสตร์ของไหล ศึกษาเรื่องของความหนาแน่นและความถ่วงจ าเพาะ ความดัน 
กฎของพาสคัล แรงลอยตัวและหลักของอาร์คมีดิส ความตึงผิว สมการความต่อเนื่อง สมการของแบร์นูลลี 
ความหนืดอุณหพลศาสตร์ กฎข้อที่ศูนย์ของอุณหพลศาสตร์ การขยายตัวตามความร้อน การส่งผ่านความ
ร้อน ระบบทางอุณหพลศาสตร์ กฎข้อที่หนึ่งของอุณหพลศาสตร์ กระบวนการทางอุณหพลศาสตร์ 
เครื่องจักรความร้อน กฎข้อที่สองของอุณหพลศาสตร์ วัฏจักรคาร์โนต์ เอนโทรปี คลื่นและการเคลื่อนที่
แบบคลื่น ศึกษาเรื่องของการเคลื่อนที่แบบคลื่น อัตราเร็วของคลื่น เสียงและระดับความเข้มเสียง 
ปรากฏการณ์ดอปเพลอร์ และสมบัติของคลื่นเพ่ือให้เกิดความรู้ความเข้าใจ ทักษะกระบวนการ เจตคติ 
และเห็นคุณค่าของวิทยาศาสตร์สามารถใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์และจิตวิทยาศาสตร์ในการสืบ
เสาะหาความรู้ มีความสามารถในการสื่อสาร น าความรู้และหลักการทางฟิสิกส์ไปอธิบายและแก้ปัญหา
ทางด้านจลศาสตร์และอุณหพลศาสตร์ได้ 
 
ผลการเรียนรู้ 
1. อธิบายเรื่องการเคลื่อนที่พ้ืนฐานแบบต่าง ๆ ความเร็วสัมพัทธ์ กฎการเคลื่อนที่ของนิวตันและค านวณ
เกี่ยวกับการเคลื่อนที่ต่าง ๆ ได้2. อธิบายเรื่องของงาน แรงต่าง ๆ และการเคลื่อนที่ การค านวณและการ
น าไปใช้เกี่ยวกับการเคลื่อนที่และโมเมนตัมได้ 
3. อธิบายระบบอนุภาค เกี่ยวกับจุดศูนย์กลางมวล กฎการเคลื่อนที่ ความเร็วเชิงมุมและความเร่งเชิงมุม 
พลังงานจลน์ของการหมุนและโมเมนต์ความเฉื่อย ทอร์ก การกลิ้งของวัตถุแข็งเกร็ง คาบและความถี่ได้ 
4. อธิบายเรื่องของความหนาแน่นและความถ่วงจ าเพาะ ความดัน กฎของพาสคัล ความดันกับความลึก 
และพลศาสตร์ของของไหลได้ 
5. อธิบายกฎของอุณหพลศาสตร์ การขยายตัวตามความร้อน การเปลี่ยนสถานะและความร้อนแฝง การ
ส่งผ่านความร้อน การเปลี่ยนปริมาตร กระบว-นการและทิศทางของกระบวนการทางอุณหพลศาสตร์ 
เครื่องท าความเย็น และวัฏจักรคาร์โนต์ได้ 
6. อธิบายเรื่องของคลื่น ได้แก่ การเคลื่อนที่ อัตราเร็ว เสียง และระดับความเข้มเสียงปรากฏการณ์ดอป
เพลอร์และสมบัติของคลื่นได ้
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รายวิชา ว 30402 ปฏิบัติการฟิสิกส์ 1 (AP) 

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

ศึกษาและปฏิบัติการทดลองเกี่ยวกับโมเมนต์ความเฉื่อย การกลิ้งโดยไม่ลื่นไถลลงมาตามพ้ืนเอียง 
การเคลื่อนที่แบบฮาร์มอนิกอย่างง่าย ความหนืด แคลอริมิเตอร์ มัลติมิเตอร์ เลนส์ เกรตติง เลี้ยวเบน วง
แหวนของนิวตัน วงจรวีทสโตนบริดจ์ เครื่องออสซิลโลสโคปและการสลายตัวเชิง กัมมันตรังสี เพ่ือให้มี
ความรู้ความเข้าใจ มีทักษะกระบวนในการปฏิบัติการทดลองเก่ียวกับโมเมนต์ความเฉื่อย การกลิ้งโดยไม่ลื่น
ไถลลงมาตามพ้ืนเอียง การเคลื่อนที่แบบฮาร์มอนิกอย่างง่าย ความหนืดแคลอริมิเตอร์ มัลติมิเตอร์ เลนส์ 
เกรตติงเลี้ยวเบน วงแหวนของนิวตัน วงจรวีทสโตนบริดจ์ เครื่องออสซิลโลสโคปและการสลายตัวเชิง
กัมมันตรังสี 

ผลการเรียนรู้ 
1. ปฏิบัติเกี่ยวกับการบันทึกข้อมูลที่ได้จากการทดลองได้ 
2. ปฏิบัติการเก่ียวกับการใช้เครื่องมือวัดอย่างละเอียดด้วยไมโครมิเตอร์และเวอร์เนียร์คาลิเปอร์ได้ 
3. ปฏิบัติการทดลองเกี่ยวกับการหาค่าโมเมนต์ความเฉื่อยของล้อและเพลา การหาทอร์กเนื่องจากแรงเสียด
ทานได้ 
4. ปฏิบัติการทดลองเกี่ยวกับการหาค่าความเร่งเนื่องจากแรงโน้มถ่วงของโลกจากการกลิ้งของทรงกระบอก
ตามพ้ืนเอียงได้ 
5. ปฏิบัติการทดลองเกี่ยวกับการหาค่าความเร่งเนื่องจากแรงโน้มถ่วงของโลกจากการเคลื่อนที่แบบฮาร์มอ
นิกอย่างง่ายของลูกตุ้มนาฬิกาได้ 
6. ปฏิบัติการทดลองเกี่ยวกับการหาค่าสัมประสิทธิ์ความหนืดของน ้ำมันได้ 
7. ปฏิบัติการทดลองเกี่ยวกับการหาค่า Joule ‘s Equivalent และค่าความจุความร้อนจ าเพาะของโลหะ 
8. ปฏิบัติการทดลองเกี่ยวกับการการใช้มัลติมิเตอร์ในการวัดค่าความต้านทานกระแสไฟฟ้าและความต่าง
ศักย์ในวงจรไฟฟ้าได้ 
9. ปฏิบัติการทดลองเกี่ยวกับการหาค่าความยาวโฟกัสของเลนส์นูนและเสนส์เว้าได้ 
10. ปฏิบัติการทดลองเก่ียวกับการเลี้ยวเบนของแสงผ่านเกรตติงเลี้ยวเบนโดยใช้สเปกโตร-มิเตอร์ได้ 
11. ปฏิบัติการทดลองเก่ียวกับการแทรกสอดของแสงโดยใช้วงแหวนของนิวตันได้ 
12. ปฏิบัติการทดลองเก่ียวกับการใช้เครื่องออสซิลโลสโคปในการวัดขนาดของ 
สัญญาณไฟฟ้า ความถี่ของสัญญาณไฟฟ้าและความต่างเฟสของสัญญาณไฟฟ้าได้ 
13. ปฏิบัติการทดลองเก่ียวกับการสลายตัวของสารกัมมันตรังสีและดูดกลืนอนุภาคบีต้าของ 
แผ่นอลูมิเนียมได้ 
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รายวิชา ว30403 ฟิสิกส์ทั่วไป 2 (AP) 

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

ไฟฟ้าสถิตศึกษา กฎของคูลอมบ์ สนามไฟฟ้า กฎของเกาส์ ศักย์ไฟฟ้า ความจุไฟฟ้า ไฟฟ้ากระแส
ศึกษา กระแสไฟฟ้า ความต้านทาน กฎของโอห์ม กฎของเคอร์ชอฟฟ์ วงจรไฟฟ้ากระแสตรง วงจรอาร์ ซี 
แม่เหล็กไฟฟ้า ศึกษาสนามแม่เหล็ก แรงกระท าเนื่องจากสนามแม่เหล็ก กฎของบิโอ-ซาวารต์ กฎของ
แอมแปร์ การเหนี่ยวน าและความเหนี่ยวน า วงจรอาร์ แอล การกัดแกว่งทางแม่เหล็ก วงจรไฟฟ้า
กระแสสลับ วงจรอนุกรมอาร์ แอล ซี คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า และทัศนศาสตร์ ศึกษา คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า การ
สะท้อนเนื่องจากกระจก โค้งเว้า การหักเห เลนส์ และการมองเห็น การแทรกสอดและการเลี้ยวเบนของ
แสง ทฤษฎีสัมพัทธภาพพิเศษ ศึกษาการแปลงแบบกาลิเลียน สัจพจน์ของไอน์สไตน์ การแปลง แบบลอ
เรนซ์ ความพร้อมกัน และความสัมพัทธ์ของเวลา ความยาวสัมพัทธ์ การแปลงความเร็วปรากฎการณ์ดอป
เพลอร ์โมเมนตัมและพลังงานเชิงสัมพัทธ์กลศาสตร์ควอนตัม ศึกษาการแผ่รังสีของวัตถุด า ปรากฎการณ์โฟ
โตอิเล็กตริก ปรากฏการณ์คอมพ์ตัน แบบจ าลองอะตอมไฮโดรเจนของบอร์ การทดลองของฟรังค์และ
เฮิร์ตซ์ สมบัติความเป็นคลื่นของอนุภาค ฟังก์ชันคลื่น หลักความไม่แน่นอนของไฮเซนเบิร์ก ความสัมพันธ์
ระหว่างความน่าจะเป็นและฟังชันคลื่น สมการชโรดิงเจอร์ฟิสิกส์นิวเคลียร์ ศึกษาโครงสร้างของนิวเคลียส
องค์ประกอบของนิวเคลียส การยึดเหนี่ยวภายในนิวเคลียส กัมมันตภาพและครึ่งชีวิต ปรากฏการณ์
นิวเคลียร์ การตรวจหาและวัดรังสี การจ าแนกอนุภาคเพ่ือให้มีความรู้ ความเข้าใจ มีทักษะกระบวนการ 
เจตคติและเห็นคุณค่าของวิทยาศาสตร์สามารถใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์และจิตวิทยาศาสตร์ในการ
สืบเสาะหาความรู้และการแก้ปัญหา มีความสามารถในการสื่อสาร น าความรู้และหลักการไปใช้อธิบาย
ปรากฏการณ์หรือแก้ปัญหาเกี่ยวกับไฟฟ้าสถิต ไฟฟ้ากระแสตรง ไฟฟ้ากระแสสลับ แม่เหล็กไฟฟ้า ทฤษฎี
สัมพัทธภาพพิเศษ กลศาสตร์ควอนตัม ฟิสิกส์อะตอม และฟิสิกส์นิวเคลียร์ 

ผลการเรียนรู้ 
1. อธิบายความหมายของแรงไฟฟ้า สนามไฟฟ้า แรงแม่เหล็ก สนามแม่เหล็ก กระแสไฟฟ้าความต่างศักย์ใน
วงจรไฟฟ้ากระแสตรงและกระแสสลับ และกฎต่างๆ ทางไฟฟ้าได้ 
2. อธิบายเรื่องของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า การสะท้อนเนื่องจากกระจก การหักเห การมองเห็นการแทรกสอด
และการเลี้ยวเบนของแสงได้ 
3. อธิบายเรื่องของทฤษฎีสัมพัทธภาพพิเศษ และผลที่เกิดขึ้นตามมา เช่น การยืดของช่วงเวลา การหดสั้น
ของความยาว และสามารถใช้การแปลงแบบลอเรนซ์ ได ้
4. อธิบายการแผ่รังสีของวัตถุด า และปรากฏการณ์ต่าง ๆ ที่แสดงถึงทวิภาวะของคลื่น-อนุภาค รวมทั้ง
สามารถท านายพฤติกรรมของอนุภาคโดยใช้สมการของชโรดิงเจอร์ได้ 
5. อธิบายโครงสร้างและสมบัติของนิวเคลียส ความหมายของพลังงานยึดเหนี่ยวแบบจ าลองนิวเคลียส การ
สลายตัวของนิวเคลียส รวมถึงการเกิดปฏิกิริยานิวเคลียร์ และอธิบายความหมายและสมบัติของอนุภาคมูล
ฐานได้ 
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รายวิชา ว30404 ปฏิบัตกิารฟิสิกส์ 2 (AP) 

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

ศึกษา Damped Electrical Oscillations Electrical Resonances ดัชนีหักเหของแก้วที่ใช้ท า 
ปริซึม การแทรกสอดและการเลี้ยวเบน ปรากฏการณ์โฟโตอิเล็กทริก การดูดกลืนรังสีแกมมาในตะกั่ว AC 
Bridge การคายประจุของตัวเก็บประจุ Physical Pendulum การวัดความเข้มสนามแม่เหล็กโลก การ
แปลงไฟฟ้ากระแสสลับเป็นกระแสตรง Digital Electronics เพ่ือให้มีความรู้ ความเข้าใจ มีทักษะ
กระบวนการ เจตคติและเห็นคุณค่าของวิทยาศาสตร์ สามารถใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์และจิตวิทยา
ศาสตร์ในการสืบเสาะหาความรู้และการแก้ปัญหา น าความรู้และหลักการไปใช้อธิบายปรากฏการณ์หรือ
แก้ปัญหาเกี่ยวกับกลไกของสั่นประเภทที่อยู่เพียงชั่วคราวหลังจากที่ระบบถูกกระตุ้น  ระบบการรีโซแนนซ์
ในวงจร AC R-L-C ที่ต่อแบบอนุกรม ดัชนีหักเหของแก้วที่ท าปริซึม การแทรกสอดและการเลี้ยวเบน 
ปรากฏการณ์โฟโตอิเล็กตริก การดูดกลืนรังสีแกมมาในตะกั่ว การคายประจุของตัวเก็บประจุ ฟิสิคัลเพน
ดูลัม การวัดความเข้มสนามแม่เหล็กโลก และดิจิตอลอิเล็กทรอนิกส์ 

ผลการเรียนรู้ 
1. อธิบาย กลไกการสั่นประเภทที่เกิดอยู่เพียงชั่วครู่หลังจากท่ีระบบถูกกระตุ้น ปรากฏการณ์รีโซแนนซ์ใน
วงจร AC R-L-C Series circuit ได ้
2. อธิบายการหาค่าดัชนีหักเหของแก้วที่ใช้ท าปริซึมโดยการวัดมุมเบี่ยงเบนที่น้อยที่สุด ความสัมพันธ์
ระหว่างค่าดัชนีหักเหกับความยาวคลื่น ปรากฏการณ์การเลี้ยวเบนและการแทรกสอดได้ 
3. อธิบาย ปรากฏการณ์โฟโตอิเล็กทริกได้ 
4. อธิบายการหาค่าความหนาของตะกั่วที่ใช้ในการดูดกลืนรังสีแกมมาได้ 
5. อธิบาย วิธีการใช้ AC Bridge เพ่ือหาค่าความจุของตัวเก็บประจุและหาความถี่ของ AC Signals การ
คายประจุของตัวเก็บประจุได้ 
6. อธิบายการศึกษาการแกว่งในระนาบดิ่งของท่อนมวล การหาสนามแม่เหล็กโลกได้ 
7. อธิบายการศึกษาวงจรแบบง่ายที่ใช้ไดโอดชนิดสารกึ่งตัวน าท าหน้าที่เป็นตัวแปลงไฟฟ้า และใช้ตัวเก็บ
ประจุร่วมกับตัวต้านทานช่วยท าให้กระแสตรงนั้นเรียบขึ้น ความแตกต่าง ระหว่าสัญญาณ Digital และ 
Analog และหลักการพ้ืนฐานของ logic gates และวงจร logic ได ้
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รายวิชา ว30405 คณิตศาสตร์ส าหรับฟิสิกส์ 

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

ศึกษาคณิตศาสตร์ที่ส าคัญต่อวิชาฟิสิกส์ ทั้งพีชคณิต ตรีโกณมิติ และแคลคูลัส ในการแก้ปัญหา
วิชาฟิสิกส์เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจ ทักษะกระบวนการ เจตคต ิและเห็นคุณค่าของคณิตศาสตร์ส าหรับ
ฟิสิกส์ สามารถใช้จิตวิทยาศาสตร์ในการสืบเสาะหาความรู้ มีความสามารถในการสื่อสารน าหลักการไป
อธิบายปัญหาทางกลศาสตร์ และพลศาสตร์ หรือไฟฟ้าได้ 

ผลการเรียนรู้ 
1. บอกความส าคัญของคณิตศาสตร์ต่อวิชาฟิสิกส์ได้ 
2. ใช้ความรู้ทางคณิตศาสตร์ทั้งพีชคณิต และตรีโกณมิติ เมตริกซ์และดีเทอร์มีนันท์ ในฟิสิกส์ขั้นพ้ืนฐานได้ 
3. บอกความความของความสัมพันธ์และฟังก์ชันได้ 
4. บอกความหมายของลิมิตของฟังก์ชันได้ 
5. บอกความหมายและค านวณอัตราการเปลี่ยนแปลง และอนุพันธ์ของฟังก์ชันอย่างง่ายได้ 
6. ค านวณอนุพันธ์ของฟังก์ชันตรีโกณมิติ อินเวอร์สตรีโกณมิติ ลอการิทึม และเอกซ์โพเนนเชียลได้ 
7. ประยุกต์อนุพันธ์ในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์และกลศาสตร์การเคลื่อนที่ขั้นพ้ืนฐานได้ 
8. ใช้ความรู้ด้านอนุพันธ์หาความต้านทานรวมของวงจรความต้านทานไฟฟ้าที่ซับซ้อนได้ 
9. บอกความหมายและค านวณปฏิยานุพันธ์ของฟังก์ชันอย่างง่าย ฟังก์ชันตรีโกณมิติอินเวอร์สตรีโกณมิติ 
ลอการิทึม และเอกซ์โพเนนเชียลได้ 
10. ค านวณหาพื้นที่ปิดล้อมของเส้นโค้ง และแปลความหมายไปสู่ปริมาณทางฟิสิกส์ได้ 
11. ประยุกต์ปฏิยานุพันธ์ในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์และกลศาสตร์การเคลื่อนที่งานพลังงาน และ
ไฟฟ้าขั้นพ้ืนฐานได้ 
12. หาปริมาตรของวัตถุที่เกินจากการหมุนรอบแกนนิ่งคงที่ได้ โดยการอินทิเกรตได้ 
13. หาปริมาตรของวัตถุด้วยการอินทิเกรตหลายชั้น โดยเปลี่ยนจากพิกัดคาร์ทีเซียน สู่พิกัด เชิงขั้ว พิกัด
ทรงกระบอก และพิกัดทรงกลมได้ 
14. ใช้เทคนิคการอินทิเกรต เช่น การอินทิเกรตโดยเปลี่ยนรูปสู่ฟังก์ชันตรีโกณมิติ การอินทิเกรต ทีละส่วน 
และการอินทิเกรตเศษส่วนย่อย แก้ปัญหาทางฟิสิกส์ได้ 
15. บอกความหมายของสมการเชิงอนุพันธ์อันดับที่หนึ่งและสองได้ 
16. แก้สมการเชิงอนุพันธ์อันดับที่หนึ่งและสองด้วยวิธีการเปลี่ยนตัวแปร อนุกรมก าลัง หรืออนุกรมเทย์
เลอร์ได้ 
17. แก้ปัญหาทางฟิสิกส์ที่มีสมการเชิงอนุพันธ์ทั้งล าดับที่หนึ่งและสองเข้ามาเกี่ยวข้องได้ 
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รายวิชา ว30406 กลศาสตร์ยุคเก่า 

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

ศึกษากลศาสตร์ยุคเก่า กลศาสตร์เชิงนิวตัน การวิเคราะห์การเคลื่อนที่ของวัตถุในหนึ่ง สอง และ
สามมิติในพิกัดต่าง ๆ กลศาสตร์ในระบบโคออร์ดิเนตที่เคลื่อนที่ กลศาสตร์ของระบบอนุภาคและกลศาสตร์
ของวัตถุแข็งเกร็ง การใช้สมการของลากรางจ์แก้ปัญหาเกี่ยวกับการเคลื่อนที่ของวัตถุได้เพ่ือให้เกิดความรู้
ความเข้าใจ ทักษะกระบวนการ เจตคติ และเห็นคุณค่าของกลศาสตร์ยุคเก่า สามารถใช้จิตวิทยาศาสตร์ใน
การสืบเสาะหาความรู้ มีความสามารถในการสื่อสาร น าหลักการไปอธิบายปัญหาทางกลศาสตร์ขั้นสูงได้ 

ผลการเรียนรู้ 
1. บอกความหมายของกลศาสตร์ยุคเก่าได้ 
2. อธิบายจลศาสตร์ของการเคลื่อนที่ได้ 
3. ใช้เวกเตอร์ และการวิเคราะห์เวกเตอร์เชิงแคลคูลัส เกรเดียนต์ ไดเวอเจนซ์ และเคิร์ล ในการอธิบาย
ปริมาณต่าง ๆ ทางกลศาสตร์ได้ 
4. อธิบายจลศาสตร์ในระนาบ และจลนศาสตร์ในสามมิติได้ 
5. อธิบายการแปลงพิกัดได้ 
6. อธิบายพื้นฐานของกลศาสตร์แบบนิวตันได้ 
7. อธิบายการเคลื่อนที่ในหนึ่ง สอง และสามมิติได้ 
8. อธิบายระบบโคออร์ดิเนตที่เคลื่อนที่ได้ 
9. อธิบายพลศาสตร์ของระบบอนุภาคได้ 
10. อธิบายกลศาสตร์ของวัตถุแข็งเกร็งได้ 
11. วิเคราะห์ความโน้มถ่วงอย่างละเอียดได้ 
12. อธิบายและใช้สมการของลากรางจ์ในการแก้ปัญหาทางกลศาสตร์ได้ 
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รายวิชา ว30407 กลศาสตร์ควอนตัมเบื้องต้น 

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

ศึกษาที่มาของกลศาสตร์ควอนตัม การแผ่รังสีของวัตถุด า ปรากฏการณ์โฟโตอิเล็กทริก 
ปรากฏการณ์คอมป์ตัน สมมติฐานของเดอ บรอย และการเลี้ยวเบนของอิเล็กตรอน รวมไปถึงแบบจ าลอง
อะตอมแบบต่างๆศึกษาถึงหลักความไม่แน่นอนของไฮเซนเบิร์ก โอกาสของการพบอนุภาคหรือคลื่น 
ฟังก์ชันคลื่น และสมการชโรดิงเจอร์ที่ไม่ข้ึนกับเวลาในหนึ่งมิติศึกษาถึงตัวกระท าทางคณิตศาสตร์ รวมไปถึง
ปัญหาในเรื่องของไอเกนฟังก์ชัน ตัวกระท าแฮมิลโท-เนียน และตัวกระท าอ่ืน ๆ ในทางกลศาสตร์ควอนตัม 
ศึกษาถึงการน าสมการชโรดิงเจอร์ไปใช้ในการแก้ปัญหาเรื่อง อนุภาคที่ถูกกักไว้ในบ่อศักย์แบบต่างๆ ใน 1 
มิติเพ่ือให้เกิดน าความรู้ ความเข้าใจไปใช้ประยุกต์ในการอธิบายถึงปรากฏการณ์ต่าง ๆในธรรมชาติได้ และ
ใช้เป็นพ้ืนฐานในการศึกษาวิชากลศาสตร์เชิงควอนตัมเบื้องสูงต่อไป 

ผลการเรียนรู้ 
1. ระบุปัญหา และท่ีมาของวิชากลศาสตร์ควอนตัมได้ 
2. อธิบายปรากฏการณ์ในธรรมชาติ รวมไปถึงผลการทดลองจากการศึกษาของ 
นักวิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการก าเนิดของวิชากลศาสตร์ควอนตัมได้ 
3. อธิบายหลักความไม่แน่นอนของไฮเซนเบิร์ก รวมถึงสามารถค านวณหาปริมาณต่างๆที่เกี่ยวข้องได้ 
4. สามารถแก้สมการที่เกี่ยวข้องกับตัวกระท าทางคณิตศาสตร์ได้ 
5. อธิบายความหมาย และวิธีพิสูจน์ตัวกระท าชนิดเฮอร์ไมเชียนได้ 
6. อธิบายความหมาย และวิธีการแก้สมการเพ่ือให้ได้มาซึ่งฟังก์ชันคลื่นได้ 
7. อธิบายที่มา และความหมายของสมการชโรดิงเจอร์ได้ 
8. สามารถประยุกต์ใช้สมการชโรดิงเจอร์ในการแก้ปัญหาอนุภาคในบ่อศักย์หนึ่งมิติได้ 
9. อธิบายประโยชน์ และความส าคัญของวิชากลศาสตร์ควอนตัมได้ 
10. อธิบายเหตุการณ์ในธรรมชาติที่สามารถน าวิชากลศาสตร์ควอนตัมไปใช้อธิบายได้ 
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รายวิชา ว30408 ฟิสิกส์สถานะของแข็งเบื้องต้น 

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

ศึกษาเกี่ยวกับ กฎเกณฑ์และทฤษฎีเบื้องต้นของฟิสิกส์สถานะแข็งในเรื่องโครงสร้างของผลึกการ
ค านวณปริมาตรของ unit cell การจัดหมวดหมู่ของผลึกแบบต่างๆ การหาค่าดัชนีมิลเลอร์ การตรวจสอบ
โครงสร้างของผลึกด้วยวิธีการเลี้ยวเบนของคลื่น พันธะของผลึก ฟิสิกส์ของสารกึ่งตัวน าและการประยุกต์ 
สารตัวน ายวดยิ่ง สมบัติความเป็นแม่เหล็กของสารเพื่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ มีทักษะกระบวนการ เจต
คติและเห็นคุณค่าของวิทยาศาสตร์สามารถใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์และจิตวิทยาศาสตร์ในการสืบ
เสาะหาความรู้และการแก้ปัญหา มีความสามารถในการสื่อสาร น าความรู้และหลักการไปใช้อธิบาย
ปรากฏการณ์หรือแก้ปัญหาเบื้องต้นเก่ียวกับฟิสิกส์สถานะของแข็ง 

ผลการเรียนรู้ 
1. อธิบายและบอกความแตกต่างโครงสร้างผลึกแบบต่างๆได้ 
2. ประยุกต์ใช้ความรู้เรื่องเวกเตอร์ในการศึกษาโครงสร้างผลึกได้ 
3. ค านวณปริมาณเบื้องต้นต่างๆ ที่เก่ียวข้องกับผลึกได้ เช่น ปริมาตรของเซลล์ดั้งเดิม จ านวนจุดแลตทิซต่อ
ปริมาตร ระยะห่างระหว่างอะตอม หรือ เศษส่วนการบรรจุได้ 
4. ค านวณหาดัชนีมิลเลอร์ (Miller index) ได้ 
5. อธิบาย และค านวณหาทิศของระนาบในผลึกได้ 
6. อธิบายโครงสร้างผลึกพ้ืนฐานที่พบในธรรมชาติได้ 
7. อธิบายการศึกษาโครงสร้างผลึกด้วยวิธีการเลี้ยวเบนของคลื่นได้ 
8. อธิบาย และบอกความแตกต่างของพันธะในผลึกได้ 
9. อธิบายสมบัติของสารกึ่งตัวน าได้ 
10. อธิบายสารกึ่งตัวน าทั้งชนิด สารกึ่งตัวน าบริสุทธิ์ และท่ีมีการเจือสารได้ 
11. อธิบายประโยชน์ และการน าไปประยุกต์ใช้ของสารกึ่งตัวน าได้ 
12. สืบค้นข้อมูล และอธิบายหลักการท างานของสิ่งประดิษฐ์สารกึ่งตัวน าได้ เช่น ไดโอด ทรานซิสเตอร์ 
เลเซอร์ เซลล์แสงอาทิตย์ได้ 
13. อธิบายสมบัติเบื้องต้น เชน่ สมบัติทางแม่เหล็ก และความจุความร้อน ของสาร ตัวน ายวดยิ่งได้ 
14. สืบค้นข้อมูลที่มีอยู่ในปัจจุบันเกี่ยวกับสารตัวน ายวดยิ่งได้ 
15. บอกความแตกต่างของสารแม่เหล็กชนิดต่าง ๆ ได้ 
16. อธิบายหลักการเบื้องต้น ในการอธิบายถึงท่ีมาของสภาพความเป็นแม่เหล็กของสาร 
17. อธิบายกระบวนการของนิวเคลียร์แมกเนติกเรโซแนนซ์ได้ 
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รายวิชา ว30409 อิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น 

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

ศึกษาการน าไฟฟ้าในหลอดไดโอดสุญญากาศและหลอดไตรโอดสุญญากาศ การน าไฟฟ้า ของสาร
กึ่งตัวน า ศึกษาสารกึ่งตัวน าชนิด N และชนิด P สมบัติของไดโอดผลึกชนิดหัวต่อ P-N การน าไดโอดไปใช้
งาน ศึกษาหลักการท างานของทรานซิสเตอร์ชนิด NPN และชนิด PNP ศึกษาการใช้ทรานซิสเตอร์เป็น
สวิตช์ไฟฟ้ากระแสตรง การใช้ทรานซิสเตอร์ในการขยาย สัญญาณ ศึกษากระบวนการสร้างตัวไอซี ศึกษา
สมบัติเชิงอุดมคติของออปแอมป์และความไม่เป็น อุดมคติของออปแอมป์ การน าออปแอมป์ไปประยุกต์ใช้ 
ศึกษาวงจรมัลติไวเบรเตอร์แบบอสเตเบิล วงจรมัลติไวเบรเตอร์แบบไบสเตเบิล วงจรมัลติไวเบรเตอร์แบบ
โมโนสเตเบิล เพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจ มีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ มีเจตคติและเห็นคุณค่า 
ของวิทยาศาสตร์ สามารถน ากระบวนการทางวิทยาศาสตร์ไปใช้ในการแก้ปัญหา น าความรู้และหลักการ
เกี่ยวกับหลอดไดโอดสุญญากาศ หลอดไตรโอดสุญญากาศ สารกึ่งตัวน า ไดโอดทรานซิสเตอร์ ไอซี และ
ออปแอมป์ไปใช้เป็นพื้นฐานในการออกแบบและวิเคราะห์วงจรได้ 
ผลการเรียนรู้ 
1. อธิบายการน าไฟฟ้าในหลอดไดโอดสุญญากาศ และหลอดไตรโอดสุญญากาศได้ 
2. อธิบายและเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างตัวน า กึ่งตัวน า และฉนวนโดยใช้ทฤษฎีแถบพลังงานได้ 
3. อธิบายและเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างสารกึ่งตัวน าชนิด N และชนิด P ได้ 
4. อธิบายการน ากระแสของไดโอดผลึกชนิดหัวต่อ P-N ได้ 
5. ท าการทดลองศึกษากระแสจากการไบแอสไดโอดได้ 
6. ท าการทดลองศึกษาการประยุกต์ใช้งานไดโอดในวงจรป้องกันเข็มมิเตอร์ วงจรป้องกันต่อมิเตอร์กลับขั้ว 
และวงจรเรียงกระแสได้ 
7. อธิบายหลักการท างานของทรานซิสเตอร์ได้ 
8. อธิบายการไบแอสทรานซิสเตอร์ชนิด NPN และชนิด PNP ได้ 
9. ท าการทดลองศึกษาการใช้ทรานซิสเตอร์เป็นสวิตช์ไฟฟ้ากระแสตรงได้ 
10. ท าการทดลองศึกษาการน าทรานซิสเตอร์มาใช้งานในวงจรเตือนน ้ำล้น และวงจรสวิตช์แสงได้ 
11. ท าการทดลองศึกษาการใช้ทรานซิสเตอร์ในวงจรขยายสัญญาณได้ 
12. อธิบายกระบวนการสร้างตัวไอซีได้ 
13. อธิบายลักษณะสมบัติเชิงอุดมคติของออปแอมป์ และความไม่เป็นอุดมคติของออปแอมป์ได้ 
14. ท าการทดลองศึกษาการน าออปแอมป์ไปใช้ในวงจรขยายสัญญาณได้ 
15. ท าการทดลองศึกษาวงจรมัลติไวเบรเตอร์แบบอสเตเบิล วงจรมัลติไวเบรเตอร์แบบไบสเตเบิล และ
วงจรมัลติไวเบรเตอร์แบบโมโนสเตเบิลได้ 
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วิชา ว30410 เทคโนโลยพีลังงานแสงอาทิตย์ 

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

ศึกษาข้อมูลพ้ืนฐานของดวงอาทิตย์ การแผ่รังสีของดวงอาทิตย์ สเปกตรัมแสงอาทิตย์ ผลของ
บรรยากาศต่อการส่งผ่านพลังงานแสงอาทิตย์มายังโลก ชนิดของรังสีแสงอาทิตย์ เรขาคณิตของระบบโลก 
ดวงอาทิตย์ การวัดและเครื่องมือวัดรังสีอาทิตย์ศึกษาพ้ืนฐานหลักการถ่ายโอนความร้อนโดยวิธีการน าความ
ร้อน การพาความร้อน และการแผ่รังสีความร้อน ศึกษาการประยุกต์การใช้พลังงานแสงอาทิตย์ในอุปกรณ์
ท าความร้อนศึกษาทฤษฎีสารกึ่งตัวน าเบื้องต้น ปรากฏการณ์โฟโตอิเล็กทริก ขั้นตอนและกระบวนการสร้าง
เซลล์สุริยะ ประเภทของเซลล์สุริยะ การน าเซลล์แสงสุริยะมาประยุกต์ใช้เพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจ มี
ทักษะกระบวนการ เจตคติที่ดีและเห็นคุณค่าทางวิทยาศาสตร์สามารถใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์สืบ
เสาะหาความรู้ อธิบายปรากฏการณ์ต่างๆ เกี่ยวกับดวงอาทิตย์ การส่งผ่านพลังงานสงอาทิตย์มายังโลก 
การประยุกต์ใช้พลังงานแสงอาทิตย์ 

ผลการเรียนรู้ 
1. อธิบายเกี่ยวกับท่ีมาของพลังงานจากดวงอาทิตย์ได้ 
2. อธิบายเกี่ยวกับข้อมูลพ้ืนฐานของดวงอาทิตย์ได้ 
3. อธิบายเกี่ยวกับรังสีตรง รังสีกระจาย และรังสีรวมได้ 
4. อธิบายเรขาคณิตของระบบโลก-ดวงอาทิตย์ได้ 
5. อธิบายกลไกการถ่ายโอนความร้อนด้วยวิธีน าความร้อน พาความร้อน และการแผ่รังสีความร้อนได้ 
6. อธิบายหลักการท างานของอุปกรณ์ผลิตความร้อนจากพลังงานแสงอาทิตย์ได้ 
7. อธิบายทฤษฎีสารกึ่งตัวน าเบื้องต้นได้ 
8. อธิบายปรากฏการณ์โฟโตอิเล็กทริกได้ 
9. อภิปรายถึงความส าคัญของการน าพลังงานแสงอาทิตย์มาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ในชีวิตประจ าวัน 
10. เกิดแนวคิดในการท าโครงงานเก่ียวกับการน าพลังงานแสงอาทิตย์มาประยุกต์ใช้ประโยชน์ 
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รายวิชา ว30411 แม่เหล็กไฟฟ้าและการประยุกต์ 

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

ศึกษาการน าความรู้ทางแม่เหล็กไฟฟ้าไปประยุกต์ใช้เกี่ยวกับ การอธิบายการเกิดกระแสไฟฟ้าใน
สิ่งมีชีวิต การส่งสัญญาณไฟฟ้าของระบบประสาท การประยุกต์ใช้วงจร RC กับเครื่องกระตุ้นหัวใจ การ
ประยุกต์ใช้หลักการเหนี่ยวน าแม่เหล็กไฟฟ้ากับเทคนิคการตรวจวัดด้วยการสร้างภาพจากการก าทอนใน
สนามแม่เหล็ก (Magnetic resonance imaging) เทคนิคการตรวจจับโลหะ ไฟฉาย และเทคนิคทางการ
แพทย์อ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องเพ่ือให้เกิดความรู้ความเข้าใจ ทักษะกระบวนการ เจตคติ และเห็นคุณค่าของ
คณิตศาสตร์ส าหรับฟิสิกส์ สามารถใช้จิตวิทยาศาสตร์ในการสืบเสาะหาความรู้ มีความสามารถในการ
สื่อสารน าหลักการเกี่ยวกับแม่เหล็กไฟฟ้าไปอธิบายปัญหาทางฟิสิกส์และประยุกต์ใช้ได้ 

ผลการเรียนรู้ 
1. อธิบายการเกิดกระแสไฟฟ้าในสิ่งมีชีวิตได้ 
2. อธิบายความต่างศักย์ไฟฟ้ากับการส่งสัญญาณทางระบบประสาทได้ 
3. อธิบายการประยุกต์ใช้วงจร RC กับเครื่องกระตุ้นหัวใจได้ 
4. อธิบายประยุกต์ใช้หลักการเหนี่ยวน าแม่เหล็กไฟฟ้ากับเทคนิคการตรวจวัดด้วยสร้างภาพจากการก าทอน
ในสนามแม่เหล็กได้ 
5. อธิบายประยุกต์ใช้หลักการเหนี่ยวน าแม่เหล็กไฟฟ้ากับเครื่องมือและอุปกรณ์ต่างๆ ได ้
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รายวิชา ว30412 นิวเคลียร์ในชีวิตประจ าวัน 

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

ศึกษาการค้นพบกัมมันตภาพรังสีและสารกัมมันตรังสี การค้นพบโปรตอน อิเล็กตรอนและ
นิวตรอน การสลายของธาตุกัมมันตรังสี องค์ประกอบของนิวเคลียสและการเปลี่ยนสภาพนิวเคลียส
กัมมันตรังสีได้ศึกษาพลังงานยึดเหนี่ยวของอะตอม สมการแสดงปฏิกิริยานิวเคลียร์พลังงานนิวเคลียร์หน่วย
วัดรังสีและผลของรังสีต่อสิ่งมีชีวิต การใช้ประโยชน์จากสารรังสีในด้านต่าง ๆ และการก ากับดูแลความ
ปลอดภัยทางรังสีศึกษาหลักการสร้างโรงไฟฟ้านิวเคลียร์และการพัฒนาเทคโนโลยี ในอนาคตของประเทศ
ไทยเพ่ือให้มีความรู้ ความเข้าใจ มีทักษะกระบวนการ เจตคติ และเห็นคุณค่าของวิทยาศาสตร์ สามารถใช้
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์และจิตวิทยาศาสตร์ในการสืบเสาะความรู้และการแก้ปัญหามีความสามารถ
ในการสื่อสาร น าความรู้และหลักการทางนิวเคลียร์ฟิสิกส์ไปอธิบายปรากฏการณ์หรือแก้ปัญหา รวมทั้ง
ประยุกต์ไปใช้ประโยชน์ด้านต่าง ๆ และพัฒนาเทคโนโลยีในอนาคต 

ผลการเรียนรู้ 
1. อธิบายถึงการค้นพบกัมมันตภาพรังสีความหมายของกัมมันตภาพรังสีและธาตุกัมมันตรังสี 
2. สืบค้นข้อมูลและอธิบายถึงการค้นพบโปรตอน อิเล็กตรอนและนิวตรอน 
3. บอกได้ว่ารังสีที่ออกมาจากธาตุกัมมันตรังสีได้แก่รังสีแอลฟา บีตา และแกมมา พร้อมทั้งวิเคราะห์แนว
การเคลื่อนที่ของรังสีทั้งสามในสนามแม่เหล็กได้ 
4. อธิบายส่วนประกอบและหลักการท างานของแมสสเปกโตรมิเตอร์พร้อมทั้งค านวณหาปริมาณต่าง  ๆ ที่
เกี่ยวข้องได ้
5. อธิบายองค์ประกอบของนิวเคลียสและการเปลี่ยนสภาพนิวเคลียสกัมมันตรังสีได้ 
6. บอกความหมายของเลขมวล เลขอะตอมและนิวคลีออน พร้อมทั้งเขียนสัญลักษณ์ของนิวเคลียสของธาตุ
ต่าง ๆ ได ้
7. สืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับการสลายธาตุกัมมันตรังสี อธิบายและเขียนสมการการสลายของธาตุกัมมันตรังสีได้ 
8. ค านวณหาปริมาณต่าง ๆ ที่เก่ียวข้องกับการสลายธาตุกัมมันตรังสีได้ เมื่อก าหนดสถานการณ์ให้ 
9. บอกความหมายของพลังงานยึดเหนี่ยว มวลพร่อง และความสัมพันธ์ของมวลพร่องกับพลังงาน และ
ค านวณหาปริมาณต่าง ๆ ที่เก่ียวข้องได้ 
10. อธิบายเสถียรภาพของนิวเคลียสของธาตุต่างๆ พลังงานนิวเคลียร์แบบฟิชชัน แบบฟิวชันเขียนสมการ
แสดงปฏิกิริยานิวเคลียร์และค านวณหาพลังงานนิวเคลียร์ได้ 
11. อธิบายความหมายของไอโซโทป 
12. อธิบายถึงหน่วยวัดรังสีและผลของรังสีต่อสิ่งมีชีวิต 
13. ท าการทดลองโดยใช้เครื่องมือวัดปริมาณรังสีจากสิ่งต่าง ๆ รอบตัวที่ใช้ในชีวิตประจ าวัน 
14. อธิบายการใช้ประโยชน์จากสารรังสีในด้านต่าง ๆ และการก ากับดูแลความปลอดภัยทางรังสี 
15. สืบค้นข้อมูลและอธิบายหลักการท างานของเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์ การก ากับดูแลความปลอดภัยทาง
นิวเคลียร์ในประเทศไทย และการก าจัดกากกัมมันตรังสี 
16. สืบค้นข้อมูลและอธิบายถึงหลักการสร้างโรงไฟฟ้านิวเคลียร์และการพัฒนาเทคโนโลยีในอนาคตของ
ประเทศไทย 
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รายวิชา ว30413 ปฏิบัตกิารดาราศาสตร์พื้นฐาน 

2 คาบ/สัปดาห์/ภาคเรียน      1.0 หน่วยกิต 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
ค าอธิบายรายวิชา ว30413 

ศึกษากลุ่มดาวและวัตถุท้องฟ้า ระบบขอบฟ้า และระบบศูนย์สูตรท้องฟ้า การประกอบแผนที่ดาว
ระบบขอบฟ้าและเครื่องแอสโตรเลบ ปฏิบัติการใช้เครื่องแอสโตรเลบและแผนที่ดาวระบบขอบฟ้าศึกษา
ความสว่างและสีของดาวฤกษ์บนทรงกลมท้องฟ้า การขึ้นตกของดวงอาทิตย์ ดวงจันทร์และกลุ่มดาวบน
ท้องฟ้า การเคลื่อนที่ของดาวเคราะห์ การหาต าแหน่งของผู้สังเกตบนโลก การหาเวลาดาราคติ และสุริยคติ
สังเกตการเกิดเสี้ยวของดวงจันทร์ปฏิบัติการดาวเคราะห์และปฏิบัติการขยายตัวของเอกภพศึกษาภาพที่
เกิดจากเลนส์นูนและกระจกเว้า หลักการท างานของกล้องโทรทรรศน์แบบหักเหแสงและสะท้อนแสง 
ปฏิบัติการเลนส์และกระจก ปฏิบัติการประกอบและปรับตั้งกล้องโทรทรรศน์เพ่ือสังเกตวัตถุท้องฟ้า และ
ปฏิบัติการถ่ายภาพวัตถุท้องฟ้าเพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจ มีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ มีเจตคติ
และเห็นคุณค่าของวิทยาศาสตร์ สามารถน ากระบวนการวิทยาศาสตร์ทางปฏิบัติการดาราศาสตร์พ้ืนฐานไป
ใช้ในการอธิบายและแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับปรากฏการณ์ทางดาราศาสตร์ต่อไป 

ผลการเรียนรู้ 
1. อธิบายระบบขอบฟ้าและระบบศูนย์สูตรท้องฟ้าได้ 
2. อ่านแผนที่ดาวระบบขอบฟ้าและระบบศูนย์สูตรท้องฟ้าได้ 
3. อธิบายความสัมพันธ์ระหว่างความสว่างและสีของดาวฤกษ์ได้ 
4. อธิบายการขึ้นตกของดวงอาทิตย์ ดวงจันทร์ กลุ่มดาว และการเกิดเสี้ยวของดวงจันทร์ได้ 
5. อธิบายการเกิดสุริยุปราคาและจันทรุปราคา การเคลื่อนที่ดาวเคราะห์ได้ 
6. ค านวณหาต าแหน่งของผู้สังเกตบนโลก เวลาดาราคติ และสุริยคติได้ 
7. บอกความสัมพันธ์ของระยะห่างและขนาดของดาวเคราะห์กับดวงอาทิตย์ได้ 
8. อธิบายการก าเนิดเอกภพได้ 
9. อธิบายการเกิดภาพของวัตถุท่ีผ่านเลนส์นูน และกระจกเว้าได้ 
10. อธิบายหลักการท างานของกล้องโทรทรรศน์แบบหักเหแสงและสะท้อนแสงได้ 
11. ประกอบและปรับตั้งกล้องโทรทรรศน์เพ่ือสังเกตวัตถุท้องฟ้าได้ 
12. ถ่ายภาพวัตถุท้องฟ้าได้ 
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รายวิชา ว30414 ดาราศาสตร์ข้ันสูง 

4 คาบ/สัปดาห์/ภาคเรียน      2.0 หน่วยกิต 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
ค าอธิบายรายวิชา 

ศึกษากลศาสตร์ท้องฟ้า กฎของเคปเปลอร์ กฎแรงดึงดูดระหว่างมวลของนิวตัน ทฤษฎี
แม่เหล็กไฟฟ้า ฟิสิกส์ควันตัมเบื้องต้น การแผ่รังสีของวัตถุด า ปรากฏการณ์ดอปเปลอร์ของแสง การดูดกลืน
และการเปล่งแสงของก๊าซ การเกิดเส้นสเปกตรัม และพ้ืนฐานฟิสิกส์นิวเคลียร์ศึกษาทรงกลมท้องฟ้า 
ตรีโกณมิติทรงกลม พิกัดท้องฟ้า และกลุ่มดาว หลักการของเวลาระบบสุริยะ ระบบโลก ดวงจันทร์ การเกิด
ระบบสุริยะ โครงสร้างของระบบสุริยะ คาบดาราคติ คาบซีนโนดิก โครงสร้างและองค์ประกอบของดวง
อาทิตย์ และปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นบนดวงอาทิตย์ศึกษาโครงสร้างและองค์ประกอบของดาวฤกษ์ การ
สังเคราะห์ธาตุของดาวฤกษ์ สมบัติของดาวฤกษ์ มวลและรัศมี การแผ่รังสี อุณหภูมิ โชติมาตร ดัชนีสี และ
เส้นสเปกตรัมของดาวฤกษ์ การเคลื่อนที่ของดาวฤกษ์ และการแปรแสงของดาวฤกษ์ศึกษาระบบดาวคู่ 
ชนิดของดาวคู่ มวลดาวคู่ ความสัมพันธ์ของแสงและอัตราเร็วตามแนวรัศมีของดาวคู่อุปราคา รากฏการณ์ด
อปเปลอร์ในดาวคู่ และการจัดกลุ่มของกระจุกดาวศึกษาโครงสร้างและองค์ประกอบของกาแล็กซีทาง
ช้างเผือก การจ าแนกชนิดของกาแล็กซีระยะทางของกาแล็กซีกระจุกกาแล็กซี เลนส์ความโน้มถ่วง และกฎ
ของฮับเบิลศึกษาเอกภพวิทยาเบื้องต้น ทฤษฎีการระเบิดครั้งยิ่งใหญ่ คลื่นวิทยุพ้ืนหลัง และมวลสารมืดใน
เอกภพศึกษาหลักการของกล้องโทรทรรศน์ใช้แสง ก าลังขยาย ก าลังแยก และอุปกรณ์บันทึกภาพดาว และ
การสังเกตการณ์ในช่วงความยาวคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าเพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจ  มีทักษะระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ มีเจตคติและเห็นคุณค่าของวิทยาศาสตร์ สามารถน ากระบวนการวิทยาศาสตร์ทางดารา
ศาสตร์ขั้นสูงไปใช้ในการอธิบายและแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับปรากฏการณ์ทางดาราศาสตร์ต่อไป 

ผลการเรียนรู้ 
1. อธิบายความสัมพันธ์ของกฎของเคปเปลอร์กับกฎแรงดึงดูดระหว่างมวลของนิวตันได้ 
2. อธิบายการแผ่สเปกตรัมของวัตถ ุการแผ่รังสีของวัตถุด า ปรากฏการณ์ดอปเปลอร์ของแสงได้ 
3. อธิบายการดูดกลืน การเปล่งแสง และการเกิดเส้นสเปกตรัมของก๊าซได้ 
4. บอกพิกัดศูนย์สูตรท้องฟ้าของวัตถุท้องฟ้าได้ 
5. บอกต าแหน่งของกลุ่มดาวบนท้องฟ้าโดยใช้แผนที่ดาวได้ 
6. ค านวณเวลาสุริยคติ ดาราคติ และวันจูเลียนได้ 
7. อธิบายความสัมพันธ์ของเวลาสากล และเวลาท้องถิ่นได้ 
8. อธิบายปรากฏการณ์ที่เกิดจากความสัมพันธ์ของโลกกับดวงจันทร์ได้ 
9. บอกโครงสร้างของระบบสุริยะได้ 
10. ค านวณหาคาบดาราคติ และคาบซีนโนดิคของดาวเคราะห์ได้ 
11. บอกโครงสร้างและองค์ประกอบของอาทิตย์ ปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นบนดวงอาทิตย์ได้ 
12. บอกโครงสร้างและองค์ประกอบของดาวฤกษ์ได้ 
13. อธิบายการสังเคราะห์ธาตุภายในดาวฤกษ์ ความสัมพันธ์ระหว่างมวล รัศม ีการแผ่รังสีอุณหภูมิ โชติ
มาตร ดัชนีสี และเส้นสเปกตรัมของดาวฤกษ์ได้ 
14. ค านวณความเร็วของดาวฤกษ์ได้ 
15. บอกชนิดของดาวแปรแสงได้ 
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16. ค านวณหามวลของดาวคู่ได้ 
17. อธิบายความสัมพันธ์ของแสงกับอัตราเร็วตามแนวรัศมีของดาวคู่อุปราคา ปรากฏการณ์ดอปเปลอร์ใน
ดาวคู่ได้ 
18. บอกชนิดของกระจุกดาวได้ 
19. บอกโครงสร้างและองค์ประกอบของกาแล็กซีทางช้างเผือกได้ 
20. บอกชนิดของกาแล็กซีได้ 
21. อธิบายความสัมพันธ์ของกฎฮับเบิลกับระยะทางของกาแล็กซี การเกิดปรากฎการณ์เลนส์ความโน้มถ่วง 
22. อธิบายการเกิดเอกภพด้วยทฤษฎีการระเบิดครั้งยิ่งใหญ่ 
23. บอกความสัมพันธ์ของก าลังขยายและก าลังแยกท่ีมีผลต่อประสิทธิ์ภาพของกล้องโทรทรรศน์ได้ 
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รายวิชา ว30415 ปฏิบัตกิารดาราศาสตร์ขั้นสูง 

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

ศึกษากลุ่มดาว วัตถุท้องฟ้า แผ่นที่ดาวระบบระบบศูนย์สูตรท้องฟ้า ปฏิบัติการใช้กล้องโทรทรรศน์ 
ปฏิบัติการถ่ายภาพวัตถุท้องฟ้าศึกษาการหมุนรอบตัวเองของดาวเคราะห์ การวัดสัญญาณจากการสะท้อน
กลับของคลื่นวิทยุที่ขยายออกจากวัตถุที่ก าลังหมุน การใช้กล้องวิทยุจ าลองส่งและรับคลื่นวิทยุ ปฏิบัติการ
วัดการหมุนรอบตัวเองของดาวพุธด้วยเรดาร์ และปฏิบัติการโคจรของดวงจันทร์รอบดาวพฤหัสบดีศึกษา
วิธีการถ่ายสเปกตรัม สเปกตรัมของดาวฤกษ์บนแถบกระบวนการหลัก แยกแยะประเภทสเปกตรัมของดาว
ฤกษ์ และหาระยะห่างของดาวฤกษ์ วิธีการโฟโตเมตรี โชติมาตรปรากฏและสมบูรณ์ของดาวฤกษ์ในกระจุก
ดาว ระยะห่างของกระจุกดาว ปฏิบัติการแยกชนิดสเปกตรัมของดาว และปฏิบัติการโฟโตเมตรีของกระจุก
ดาวลูกไก่ศึกษาการใช้สเปกโตมิเตอร์จ าลองถ่ายสเปกตรัมของกาแลกซี แมกนิจูดปรากฏของกาแลกซีการ
ขยายตัวของเอกภพ อายุของเอกภพ ปฏิบัติการความสัมพันธ์ระหว่างเรดชิฟท์กับระยะห่างของฮับเบิล
เพ่ือใหม้ีความรู้ความเข้าใจ มีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ มีเจตคติและเห็นคุณค่าของวิทยาศาสตร์ 
สามารถน ากระบวนการวิทยาศาสตร์ทางปฏิบัติการดาราศาสตร์ขั้นสูงไปใช้ในการอธิบายและแก้ปัญหา
เกี่ยวกับปรากฏการณ์ทางดาราศาสตร์ต่อไป 

ผลการเรียนรู้ 
1. อ่านแผนที่ดาวระบบระบบศูนย์สูตรท้องฟ้าได้ 
2. บอกกลุ่มดาว และวัตถุท้องฟ้าที่ส าคัญได้ 
3. ใช้กล้องโทรทรรศน์ส่องดูวัตถุท้องฟ้าได้ 
4. ถ่ายภาพวัตถุท้องฟ้าด้วยการประกอบกล้องโทรทรรศน์กับกล้องถ่ายรูปได้ 
5. ค านวณหาอัตราการหมุนรอบตัวเอง ความเร็วในแนวรัศมี คาบการหมุนรอบตัวเอง และการโคจรรอบ
ดวงอาทิตย์ของดาวพุธ จากโปรแกรมจ าลองกล้องโทรทรรศน์ได้ 
6. ค านวณหามวลของดาวพฤหัสบดีได้ 
7. แยกประเภทสเปกตรัมของดาวแถบกระบวนการหลักได้ 
8. ค านวณหาระยะห่างของดาวฤกษ์จากการแยกชนิดสเปกตรัมได้ 
9. ค านวณโชติมาตรปรากฏ UBV ของดาวจากวิธีการโฟโตรเมตรีได้ 
10. สร้างและเปรียบเทียบกราฟ H-R เพ่ือหาความสัมพันธ์ระหว่างโชติมาตรปรากฏ และโชติมาตรสมบูรณ์ 
11. ค านวณหาระยะทางของกระจุกดาวได้ 
12. ถ่ายสเปกตรัมของกาแลกซีได้ 
13. ค านวณหาแมกนิจูดปรากฏของกาแลกซี อัตราการขยายตัวของเอกภพได้ 
14. ค านวณหาอายุของเอกภพได้ 
15. ค านวณหาระยะทางของกระจุกดาวได้ 
16. ถ่ายสเปกตรัมของกาแลกซีได้ 
17. ค านวณหาแมกนิจูดปรากฏของกาแลกซี อัตราการขยายตัวของเอกภพได้ 
18. ค านวณหาอายุของเอกภพได้ 
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ชื่อรายวิชาและหน่วยกิต 

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ : เคมี 
รายวิชาเพิ่มเติมกลุ่ม 2 
1. ว30501 ปฏิบัติการเคมีทั่วไป 1 AP    2 คาบ/สัปดาห์/ภาคเรียน 1.0 หน่วยกิต 
SCI30501 General Chemistry Laboratory 1 AP 
2. ว30502 ปฏิบัติการเคมีทั่วไป 2 AP   2 คาบ/สัปดาห์/ภาคเรียน 1.0 หน่วยกิต 
SCI30502 General Chemistry Laboratory 2 AP 
3. ว30503 เคมีอินทรีย์ขั้นสูง 1     2 คาบ/สัปดาห์/ภาคเรียน 1.0 หน่วยกิต 
SCI30503 Advanced Organic Chemistry 1 
4. ว30504 เคมีอินทรีย์ขั้นสูง 2     2 คาบ/สัปดาห์/ภาคเรียน 1.0 หน่วยกิต 
SCI30504 Advanced Organic Chemistry 2 
5. ว30505 ผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ     2 คาบ/สัปดาห์/ภาคเรียน 1.0 หน่วยกิต 
SCI30505 Natural Products 
6. ว30506 นาโนเทคโนโลยี     2 คาบ/สัปดาห์/ภาคเรียน 1.0 หน่วยกิต 
SCI30506 Nanotechnology 
7. ว30507 จริยธรรมทางวิทยาศาสตร์    2 คาบ/สัปดาห์/ภาคเรียน 1.0 หน่วยกิต 
SCI30507 Scientific Ethics 
8. ว30508 การวิเคราะห์เชิงเครื่องมือ 1    2 คาบ/สัปดาห์/ภาคเรียน 1.0 หน่วยกิต 
SCI30508 Instrumental Analysis 1 
9. ว30509 ชีวเคมี      2 คาบ/สัปดาห์/ภาคเรียน 1.0 หน่วยกิต 
SCI30509 Biochemistry 
10. ว30510 เทคนิคพ้ืนฐานในปฏิบัติการเคมี  2 คาบ/สัปดาห์/ภาคเรียน 1.0 หน่วยกิต 
SCI30510 Basic Techniques in Chemistry 
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รายวิชา ว30501 ปฏิบัตกิารเคมีทั่วไป 1 (AP) 

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

ศึกษาเลขนัยส าคัญ ความเที่ยง ความแม่นย า ความคลาดเคลื่อน ศึกษาการเลือกใช้เครื่องมือใน
การทดลอง ศึกษาการหาความเข้มข้นของสารโดยการเทียบกราฟมาตรฐานศึกษาโครงสร้างของผลึกสามัญ
และค านวณรัศมีของไอออนบวกและไอออนลบในโครงสร้างผลึกไอออนิก ศึกษาและท าการทดลองหาจุด
เยือกแข็งของตัวท าละลาย สารละลาย ศึกษาและท าการทดลองพิสูจน์กฎของเฮสส์ การเปลี่ยนแปลงเอน
ทาลปี เอนโทรปีของระบบ ผลของความเข้มข้นของสารตั้งต้น ตัวเร่งปฏิกิริยา ท าการทดลองเรื่องอัตราการ
เกิดปฏิกิริยาเคม ีศึกษาการหาค่าคงที่สมดุลและปัจจัยที่มีต่อสมดุลเคมีเพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจ  มีทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ มีเจตคติทางวิทยาศาสตร์เห็นคุณค่าของวิทยาศาสตร์ รวมทั้งน าความรู้และ
หลักการทางวิทยาศาสตร์ไปใช้อธิบาย หรือแก้ปัญหาในชีวิตประจ าวัน 

ผลการเรียนรู้ 
1. เข้าใจเลขนัยส าคัญ การแปลผลข้อมูลทางสถิติและเปลี่ยนหน่วยต่าง ๆ ได้ 
2. บอกความหมายของตัวอักษร ตัวเลข เครื่องหมายที่ปรากฏอยู่บนอุปกรณ์ที่ต้องใช้ในห้องปฏิบัติการได้ 
3. สามารถใช้อุปกรณ์ในการทดลองได้อย่างถูกต้อง 
4. หาค่าคงที่ของแก๊สโดยอาศัยความสัมพันธ์ตามสมการสภาวะของแก๊สสมบูรณ์และเปรียบเทียบกับค่าที่
ใช้สากลได้ 
5. ศึกษาโครงสร้างของผลึกสามัญบางชนิดได้ 
6. ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างเลขโคออร์ดิเนชันกับอัตราส่วนรัศมีของไอออนบวกและไอออนลบใน
โครงสร้างของผลึกไอออนิกได้ 
7. ท าการทดลองหาจุดเยือกแข็งของตัวท าละลาย สารละลาย และค านวณหาน ้ำหนักโมเลกุลของตัวถูก
ละลายได้ 
8. ท าการทดลองเพ่ือพิสูจน์กฎของเฮสส์ได้ 
9. ท าการทดลองและสังเกตการเปลี่ยนแปลงเอนทาลปีและเอนโทรปีของระบบที่เกิดปฏิกิริยาเคมีได้ 
10. ท าการทดลองศึกษาผลของความเข้มข้นของสารตั้งต้นและตัวเร่งปฏิกิริยาต่ออัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี 
พร้อมทั้งค านวณหาอัตราและอันดับของปฏิกิริยาได้ 
11. ท าการทดลองและค านวณหาค่าคงที่สมดุลของปฏิกิริยาผันกลับได้ 
12. ท าการทดลองศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อสมดุลเคมีได้ 
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รายวิชา ว30502 ปฏิบัตกิารเคมีทั่วไป 2 (AP) 
2 คาบ/สัปดาห์/ภาคเรียน 1.0 หน่วยกิต 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ค าอธิบายรายวิชา  

ศึกษาการสังเคราะห์สารอนินทรีย์บางชนิด คุณสมบัติของโลหะทรานสิชัน การสังเคราะห์
สารอินทรีย์จ าพวกอินดิเคเตอร์ ศึกษาการหาปริมาณสารอนินทรีย์ที่อยู่ในธรรมชาติ ศึกษาเกี่ยวกับเซลล์กัล
วานิก ปฏิกิริยารีดอกซ์ และการวิเคราะห์ไอออนลบและไอออนบวกแบบคุณภาพ ศึกษาการสังเคราะห์
อนุภาคนาโนเพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจ มีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ มีเจตคติทางวิทยาศาสตร์
เห็นคุณค่าของวิทยาศาสตร์ รวมทั้งน าความรู้และหลักการทางวิทยาศาสตร์ไปใช้อธิบาย หรือแก้ปัญหาใน
ชีวิตประจ าวัน 

ผลการเรียนรู้ 
1. สังเคราะห์สารอนินทรีย์บางชนิดได้ 
2. เข้าใจสมบัติบางประการของโลหะทรานสิชัน 
3. สังเคราะห์สารอินทรีย์ที่ท าเป็นอินดิเคเตอร์ได้ 
4. สามารถหาค่า pKa จากอินดิเคเตอร์ได้ 
5. ต่อเซลล์กัลวานิกและเขียนแผนผังของเซลล์ชนิดต่างๆ ได้ 
6. ค านวณหาค่าศักย์ไฟฟ้าโดยใช้สมการของเนินสท์ได้ 
7. ท าการทดลองศึกษาปฏิกิริยารีดอกซ์ระหว่างสารชนิดต่างๆ ได้ 
8. สังเกตการเปลี่ยนสี ตะกอน หรือการเกิดฟองแก๊สในสารละลายเพ่ือใช้วิเคราะห์หาชนิดของไอออนลบได้ 
9. วิเคราะห์ไอออนบวกท่ีมีอยู่ในสารละลายตัวอย่างด้วยการตกตะกอนและดูสีของสารละลายที่เปลี่ยนไป 
เมื่อท าปฏิกิริยากับรีเอเจนต์บางชนิดได้ 
10. สามารถสังเคราะห์อนุภาคนาโนและพิสูจน์คุณสมบัติเบื้องต้นของอนุภาคนาโนที่สังเคราะห์ได้ 
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รายวิชา ว30503 เคมีอินทรีย์ขั้นสูง 1 

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

ศึกษาโครงสร้างและพันธะในสารประกอบอินทรีย์การแตกพันธะและการเกิดพันธะ  ตัวกลาง
ระหว่างปฏิกิริยา วิถีทางของการเกิดปฏิกิริยา ประเภทของปฏิกิริยา ชนิดของตัวท าปฏิกิริยาเคมีอินทรีย์ส
เตอริโอเคมีศึกษากลไกของปฏิกิริยาเคมี และการสังเคราะห์ของสารประกอบอัลเคนไซโคลอันเคน อัลคีน 
ไซโคลอัลคีน อัลไคน ์ไซโคลอัลไคน์ อะโรมาติกไฮโดรคาร์บอน สารเฮไลด์แอลกอฮอล์ ฟีนอล และอีเธอร์ 
เพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจ มีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ มีเจตคติและเห็นคุณค่าของวิทยาศาสตร์ 
รวมทั้งน าความรู้และหลักการทางวิทยาศาสตร์ไปใช้อธิบาย หรือแก้ปัญหาในชีวิตประจ าวัน 

ผลการเรียนรู้ 
1. อธิบายโครงสร้างและพันธะในสารประกอบอินทรีย์ได้ 
2. สามารถเขียนการแตกพันธะ การเกิดพันธะ ตัวกลางระหว่างปฏิกิริยา และวิถีทางของการเกิดปฏิกิริยา
ในปฏิกิริยาเคมีอินทรีย์ได้ 
3. อธิบายประเภทของปฏิกิริยา และชนิดของตัวท าปฏิกิริยาเคมีอินทรีย์ได้ 
4. สามารถบอกสเตอริโอเคมีของสารประกอบอินทรีย์ได้ 
5. สามารถเขียนกลไกปฏิกิริยาเคมี ของสารประกอบอัลเคน ไซโคลอันเคน อัลคีนไซโคลอัลคีน อัลไคน์ ไซ
โคลอัลไคน์ อะโรมาติกไฮโดรคาร์บอน สารเฮไลด์ แอลกอฮอล์ ฟีนอล และอีเธอร์ ได้ 
6. สามารถเขียนวิธีการสังเคราะห์สารประกอบเคมีอินทรีย์ที่ก าหนดให้ได้ 
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รายวิชา ว30504 เคมีอินทรีย์ขั้นสูง 2 

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

ศึกษากลไกของปฏิกิริยาเคมี และการสังเคราะห์ของสารประกอบอัลดีไฮด์ คีโตนกรดคาร์บอกซิลิ
กและอนุพันธุ์ อะมีน ปฏิกิริยาของไอออนอีนอเลท คาร์แบนไอออน พอลิไซคลิกและสารประกอบเฮเทอโร
ไซคลิกเพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจ มีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ มีเจตคติและเห็นคุณค่าของ
วิทยาศาสตร์ รวมทั้งน าความรู้และหลักการทางวิทยาศาสตร์ไปใช้อธิบาย หรือแก้ปัญหาในชีวิตประจ าวัน 

ผลการเรียนรู้ 
1. สามารถเขียนกลไกปฏิกิริยาเคมี ของสารประกอบอัลดีไฮด์ คีโตน กรดคาร์บอกซิลิก และอนุพันธุ์ เอมีน 
ปฏิกิริยาของไอออนอีนอเลท คาร์แบนไอออนพอลิไซคลิกและสารประกอบเฮเทอโรไซคลิกได้ 
2. สามารถเขียนวิธีการสังเคราะห์สารประกอบเคมีอินทรีย์ที่ก าหนดให้ได้ 
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รายวิชา ว30505 ผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ 

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

ศึกษาประวัติและการพัฒนาของผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ เคมีของผลิตภัณฑ์ธรรมชาติและจ าแนก
ผลิตภัณฑ์ธรรมชาติศึกษาผลิตภัณฑ์ธรรมชาติที่มีการชีวสังเคราะห์ผ่าน mevalonate pathway ผ่าน 
Shikimateผ่าน pathway acylpolymalonate pathway และผ่านกรดอะมิโนศึกษาผลิตภัณฑ์ที่มีการชีว
สังเคราะห์แบบผสม คาร์โบไฮเดรต กรดอะมิโน เปปไทด์และโปรตีนศึกษาวิธีการสกัดสาร การแยกสารและ
ผลิตผลิตภัณฑ์ที่เกิดจากการน าเอาผลิตภัณฑ์ธรรมชาติมาใช้เพ่ือให้เข้าใจ  มีทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ มีเจตคติและเห็นคุณค่าของวิทยาศาสตร์รวมทั้งน าความรู้และหลักการทางวิทยาศาสตร์ไป
อธิบายหรือแก้ปัญหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ธรรมชาติกระบวนการผลิตในเชิงอุตสาหกรรมและผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อม 

ผลการเรียนรู้ 
1. อธิบายความหมายของผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ พร้อมทั้งศึกษาประวัติและการพัฒนาของผลิตภัณฑ์
ธรรมชาติ เคมีของผลิตภัณฑ์ธรรมชาติและจ าแนกผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ 
2. จ าแนกผลิตภัณฑ์ธรรมชาติโดยใช้เกณฑ์ลักษณะโครงสร้าง ผลทางสรีระ อนุกรมวิธานและชีวสังเคราะห์ 
3. จ าแนกประเภทของวิถีชีวสังเคราะห์ได้ 
4. อธิบายเทคนิคและวิธีศึกษาวิจัยวิถีสังเคราะห์ได้ 
5. สามารถผลิตผลิตภัณฑ์ธรรมชาติบางชนิดและบอกประโยชน์ของผลิตภัณฑ์ธรรมชาตินั้นได้ 
6. อธิบายและท าการทดลองเกี่ยวกับการแยกและสกัดสารจากผลิตภัณฑ์ธรรมชาติได้ 
7. อธิบายและสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ธรรมชาติได้ 
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รายวิชา ว30506 นาโนเทคโนโลย ี

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

ศึกษาความหมายของนาโนเทคโนโลยี รูปแบบการสร้างวัตถุนาโน ศึกษาเกี่ยวกับพ้ืนฐานของวัสดุ
นาโน โครงสร้างพื้นฐานของสสาร คุณสมบัติทางแสง คุณสมบัติเชิงกล คุณสมบัติทางไฟฟ้า และคุณสมบัติ
ความเป็นแม่เหล็กศึกษาเกี่ยวกับการจ าแนกคุณลักษณะของวัสดุนาโนโดยใช้เทคนิคจุลทรรศน์อิเล็กตรอน
แบต่างๆ เช่น จุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่งผ่าน จุลทรรศน์ไอออนสนามไฟฟ้า เป็นต้นศึกษาการเกิด และ 
โครงสร้าง วัตถุนาโนชีวภาพ ความสัมพันธ์ระหว่างนาโนเทคโนโลยีและชีววิทยาของสิ่งมีชีวิตแม่แบบ
โครงสร้างทางชีวภาพ โปรตีน และกรดนิวคลิอิกศึกษาเกี่ยวกับการสังเคราะห์วัสดุนาโน เช่น พลาสมาอาร์
เอฟ วิธีทางเคมี เป็นต้นศึกษาโครงสร้างนาโนคาร์บอน ท่อนาโนคาร์บอน โดยใช้โปรแกรม Hyperchem 
Professionalและ Gaussian และการประยุกต์ใช้ท่อนาโนคาร์บอนศึกษาประโยชน์ของนาโนเทคโนโลยี
ทางด้านต่างๆ เช่น ด้านเกษตรกรรม ด้านอาหาร ด้านการแพทย์และสาธารณสุข ด้านเครื่องส าอาง เป็นต้น
เพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจ มีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ มีเจตคติและเห็นคุณค่าของวิทยาศาสตร์ 
สามารถน าความรู้ทางด้านนาโนเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ประโยชน์ได้ และใช้เป็น 
พ้ืนฐานในการศึกษาเคมีข้ันสูงต่อไป 

ผลการเรียนรู้ 
1. อธิบายความหมายของนาโนเทคโนโลยีได้ 
2. มีความเข้าใจโครงสร้างพ้ืนฐานของสสาร และ วัสดุนาโน 
3. สามารถบอกคุณสมบัติเชิงแสง คุณสมบัติเชิงกล คุณสมบัติทางไฟฟ้า และคุณสมบัติ 
ความเป็นแม่เหล็กของวัสดุนาโนได้ 
4. อธิบายวิธีการตรวจสอบหาโครงสร้างของวัสดุนาโนโดยใช้เทคนิคจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบต่างๆได้ 
5. อธิบายการเกิด และ โครงสร้างของวัตถุนาโนชีวภาพได้ 
6. บอกความสัมพันธ์ระหว่างนาโนเทคโนโลยีและชีววิทยาของสิ่งมีชีวิตได้ 
7. สามารถบอกวิธีการสังเคราะห์วัสดุนาโนได้ 
8. อธิบายโครงสร้างและคุณสมบัติของนาโนคาร์บอนชนิดต่างๆได้ 
9. สามารถเข้าใจถงึทฤษฎี Density functional theory (DFT) ได้ 
10. สามารถใช้โปรแกรม Hyperchem Professional และ Gaussian ในการค านวณหาพลังงานของ
โครงสร้างต่างๆของท่อนาโนคาร์บอนได้ 
11. ยกตัวอย่างการประยุกต์ใช้นาโนคาร์บอนได้ 
12. ยกตัวอย่างประโยชน์ของนาโนเทคโนโลยีในด้านต่างๆได้ 
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รายวิชา ว 30507 จริยธรรมทางวิทยาศาสตร์ 

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

ศึกษาแนวคิดและหลักการเบื้องต้นของจริยธรรมทางวิทยาศาสตร์ ได้แก่ ความซื่อสัตย์ (Honesty) 
ความระมัดระวัง/ความรอบคอบ (Carefulness) ความใจกว้าง (Openness) ความมีอิสรภาพ (Freedom) 
/ ความเชื่อถือ (Credit) การให้การศึกษา (Education) ความถูกต้องตามกฎหมาย (Legality) ความ
รับผิดชอบต่อสังคม (Social Responsibility)โอกาส (Opportunity) ความเคารพซึ่งกันและกัน (Mutual 
Respect) ประสิทธิผล(Efficiency) และ ความเคารพต่อผู้รับการทดลอง(Respect for subjects)ศึกษา
การเรียนรู้แบบร่วมมือกัน (Cooperative learning) ผ่านการท ากิจกรรมที่หลากหลาย ที่เน้นการอภิปราย
โดยการใช้ประเด็นต่างๆทางวิทยาศาสตร์เป็นฐาน (Issue-Based Learning) เพ่ือพัฒนาทักษะต่างๆ เช่น 
ทักษะการคิดเชิงวิเคราะห์ ทักษะการคิดเชิงสร้างสรรค์ ทักษะการสื่อสารเป็นต้น เพ่ือให้นักเรียนเกิดความ
ตระหนัก เห็นคุณค่าและความส าคัญของจริยธรรมทางวิทยาศาสตร์ เกิดทักษะการคิดเชิงวิเคราะห์ ทักษะ
การคิดเชิงสร้างสรรค์ ทักษะการสื่อสาร มีเจตคติที่ดีต่อเพ่ือนร่วมโลก และสามารถน าความรู้ไปใช้
ประกอบการท างานหรือการศึกษาในระดับที่สูงขึ้นอย่างถูกต้องดีงาม  อันจะเป็นประโยชน์ต่อสังคมและ
ส่วนรวมต่อไป 

ผลการเรียนรู้ 
1. เข้าใจและสามารถอธิบายความหมายของวิทยาศาสตร์และจริยธรรมได้ 
2. เข้าใจและสามารถอธิบายความสัมพันธ์ของวิทยาศาสตร์และจริยธรรมได้ 
3. เข้าใจและสามารถบอกความหมายของจริยธรรมทางวิทยาศาสตร์ได้ 
4. เข้าใจและสามารถอธิบายหลักการต่างๆของจริยธรรมทางวิทยาศาสตร์ 
5. ตระหนักและเห็นคุณค่าของจริยธรรมทางวิทยาศาสตร์ 
6. วิเคราะห์และอภิปรายความส าคัญของจริยธรรมทางวิทยาศาสตร์ได้ 
7. สามารถตัดสินใจในประเด็นหรือข้อขัดแย้งต่างๆที่เก่ียวข้องจริยธรรมทางวิทยาศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน
ได้อย่างถูกต้องและมีเหตุผล 
8. เกิดทักษะการเรียนรู้แบบร่วมมือกันโดยใช้รูปแบบการเรียนรู้ที่ใช้ประเด็นเป็นฐาน (Issue-based 
learning) และการสืบเสาะความรู้เป็นฐาน (Inquiry-based learning)ได้ 
9. สามารถสร้างสื่อหรือนวัตกรรมในการเรียนการสอนจริยธรรมทางวิทยาศาสตร์ได้ 
10. สามารถเผยแพร่หรือน าเสนอความรู้ต่อสาธารณชนได้ 
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รายวิชา ว30508 การวิเคราะห์เชิงเครื่องมือ 1 

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

ศึกษาวิธีการเตรียมตัวอย่าง การเลือกวิธีวิเคราะห์ การขจัดสารรบกวน การแปลความหมายในการ
วิเคราะห์เชิงคุณภาพและปริมาณ การประเมินผลการวิเคราะห์และการวิเคราะห์ข้อมูลทางเคมีวิเคราะห์
ศึกษาหลักการดูดกลืนแสงในช่วงยูวีและวิสิเบิลและอัตรกิริยาที่เกิดขึ้น  และอธิบายการวิเคราะห์โดยใช้
เทคนิคทางด้านยูวี-วิสิเบิลศึกษาหลักการดูดกลื่นแสงในช่วงอินฟาเรดและอัตรกิริยาที่เกิดขึ้น และอธิบาย
การวิเคราะห์โดยใช้เทคนิคทางด้านอินฟราเรดสเปกโทรสโกปีศึกษากระบวนการทางด้านอะตอมมิกแอบ
ซอฟชันสเปกโทรเมทรี และอธิบายการวิเคราะห์โดยใช้เทคนิคทางด้านอะตอมมิกแอบซอฟชันสเปกโทรเมท
รี ศึกษากระบวนการทางด้านอะตอมมิกอิมิชชันสเปกโทรเมทรี และอธิบายการวิเคราะห์โดยใช้เทคนิค
ทางด้านอะอิมิชชันสเปกโทรเทรีศึกษาหลักการแยกสารทางด้านโครมาโทกราฟี  กลไกการแยกสาร กลไก
การแพร่กระจายการแบ่งชนิดของวิธีโครมาโทกราฟี พารามิเตอร์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในโครมาโทแกรม และ
การวิเคราะห์เชิงปริมาณในโครมาโทกราฟีศึกษาหลักการท างานของเครื่องโครมาโทกราฟีของเหลว
สมรรถนะสูง และอธิบายการวิเคราะห์โดยใช้เทคนิคทางด้านโครมาโทกราฟีของเหลวสมรรถนะสูงศึกษา
หลักการท างานของเครื่องแก๊สโครมาโทกราฟี และอธิบายการวิเคราะห์โดยใช้เทคนิคทางด้านแก๊สโคร
มาโทกราฟีเพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจ มีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ มีเจตคติและเห็นคุณค่าของ
วิทยาศาสตร์ สามารถน ากระบวนการทางวิทยาศาสตร์ไปใช้ในการแก้ปัญหา น าความรู้และหลักการของ
เกี่ยวกับเรื่อง ยูวี-วิสิเบิล อินฟราเรดสเปกโทรสโกปี แอบซอฟชันสเปกโทรเมทรี อิมิชชันสเปกโทรเมทรี 
การแยกสารทางด้านโครมาโทกราฟี โครมาโทกราฟีของเหลวสมรรถนะสูง และแก๊สโครมาโตกราฟฟี ไปใช้
เป็นพื้นฐานในการศึกษาวิชาเคมีขั้นสูงและการท างานวิจัยต่อไป 

ผลการเรียนรู้ 
1. อธิบายวิธีการเตรียมตัวอย่าง การเลือกวิธีวิเคราะห์ การขจัดสารรบกวน การแปล 
ความหมายในเชิงปริมาณวิเคราะห์ การประเมินผลการวิเคราะห์ และการวิเคราะห์ข้อมูลทางเคมีวิเคราะห์ 
2. อธิบายหลักการดูดกลืนแสงในช่วงยูวีและวิสิเบิลและอัตรกิริยาที่เกิดขึ้นได้ 
3. อธิบายการวิเคราะห์โดยใช้เทคนิคทางด้านยูวี-วิสิเบิลได้ 
4. อธิบายหลักการดูดกลื่นแสงในช่วงอินฟาเรดและอัตรกิริยาที่เกิดขึ้นได้ 
5. อธิบายการวิเคราะห์โดยใช้เทคนิคทางด้านอินฟราเรดสเปกโทรสโกปีได้ 
6. อธิบายกระบวนการทางด้านอะตอมมิกแอบซอฟชันสเปกโทรเมทรีได้ 
7. อธิบายการวิเคราะห์โดยใช้เทคนิคทางด้านอะตอมมิกแอบซอฟชันสเปกโทรเมทรีได้ 
8. อธิบายกระบวนการทางด้านอะตอมมิกอิมิชชันสเปกโทรเมทรีได้ 
9. อธิบายการวิเคราะห์โดยใช้เทคนิคทางด้านอะอิมิชชันสเปกโทรเมทรีได้ 
10. อธิบายหลักการแยกสารด้วยเทคนิคโครมาโทกราฟี กลไกการแยกสาร กลไกการแพร่กระจาย การแบ่ง
ชนิดของวิธีโครมาโทกราฟี พารามิเตอร์ต่างๆ ที่เก่ียวข้องในโครมาโทแกรม และการวิเคราะห์เชิงปริมาณใน
โครมาโทกราฟีได้ 
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11. อธิบายหลักการท างานของเครื่องโครมาโทกราฟีของเหลวสมรรถนะสูงได้ 
12. อธิบายการวิเคราะห์โดยใช้เทคนิคทางด้านโครมาโทกราฟีของเหลวสมรรถนะสูงได้ 
13. อธิบายหลักการท างานของเครื่องแก๊สโครมาโทกราฟีได้ 
14. อธิบายการวิเคราะห์โดยใช้เทคนิคทางด้านแก๊สโครมาโทกราฟีได้ 
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รายวิชา ว30509 ชีวเคมี 

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

ศึกษาสเตอริโอเคมีของมอนอแซคคาไรด์การเขียนโครงสร้างแบบฟิชเชอร์และแบบฮาเวิธ
โปรเจคชัน จ าแนกประเภทของน ้ ำตาล ในลักษณะ D หรือ L พร้อมทั้งเรียกชื่อน ้ ำตาลศึกษาโครงสร้างของ
ฟอสโฟลิพิด สฟิงโกลิพิด วิตามินที่ละลายได้ในไขมัน ศึกษากระบวนการเมตาบอลิซึมของกรดไขมันศึกษา
การหาค่า pI ของกรดอะมิโน การหาล าดับของกรดอะมิโนในโปรตีน และกระบวนการเมตาบอลิซึมของ
กรดอะมิโนศึกษา จลนศาสตร์ของเอนไซม์ กระบวนการเมตาบอลิซึมของนิวคลีโอไทด์วิธีการหาล าดับเบส
ของดีเอ็นเอ และกระบวนการพอลิเมอเรสเชนเพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจ  มีทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์มีเจตคติและเห็นคุณค่าของวิทยาศาสตร์สามารถน ากระบวนการทางวิทยาศาสตร์ไปใช้ในการ
แก้ปัญหา น าความรู้และหลักการของเก่ียวกับเรื่องคาร์โบไฮเดรต ลิพิด กรดอะมิโน เอนไซม์ และกรดนิวคลี
โอไทด์ไปใช้เป็นพื้นฐานในการศึกษาวิชาเคมีขั้นสูงต่อไป 

ผลการเรียนรู้ 
1. อธิบายสเตอริโอเคมีของน ้ ำตาลได้ 
2. จ าแนกประเภทของน ้ำตาลในลักษณะ D หรือ L ได้ 
3. เขียนสูตรโครงสร้างของโมโนแซกคาร์ไรด์แบบฟิชเชอร์และแบบฮาเวิธโปรเจคชัน พร้อมทั้งเรียกชื่อได้
อย่างถูกต้อง 
4. อธิบายกลไกการเกิดปฏิกิริยาขั้นตอนต่างๆของวิถีไกลโคไลซิสได้ 
5. อธิบายการเข้าสู่วิถีไกลโคไลซิสของคาร์โบไฮเดรตแบบต่างๆได้ 
6. อธิบายการย่อยสลายไพรูเวทภายใต้สภาวะที่ไม่ใช้ออกซิเจนได้ 
7. อธิบายกลไกการเกิดปฏิกิริยาขั้นตอนต่างๆของวัฏจักรเคร็บส์ได้ 
8. เขียนสมการของลูกโซ่การหายใจในไมโตคอนเดรีย (ออกซิเดทีฟฟอสฟอริเลชัน) ได ้
9. เขียนโครงสร้างทั่วไปของ ฟอสโฟลิพิด สิฟิงโกลิปิด และไกลโคลิพิดได้ 
10. อธิบายโครงสร้างของวิตามินที่ละลายในไขมัน คือ วิตามินเอ วิตามินดี วิตามินอีและวิตามินเค ได ้
11. อธิบายหรือแสดงความสัมพันธ์ของกระบวนการเมตาบอลิซึมของกรดไขมันได้ 
12. อธิบายกราฟการไทเทรตกรดอะมิโนและหาจุดไอโซอิเลคทริก (isoelectric point : pI) ได้ 
13. อธิบายและหาล าดับกรดอะมิโนในโปรตีนจากข้อมูลที่ก าหนดให้หรือจากการทดลองได้ 
14. อธิบายหรือแสดงความสัมพันธ์ของกระบวนการเมตาบอลิซึมของกรดอะมิโนได้ 
15. อธิบายจลนศาสตร์ของเอนไซม์ได้พิจารณาและอธิบายกราฟแสดงการด าเนินไปของปฏิกิริยาที่มี
เอนไซม์เป็นตัวเร่งปฏิกิริยาได้ 
16. อธิบายหรือแสดงความสัมพันธ์ระหว่างอัตราเร็วของปฏิกิริยากับความเข้มข้นของซับสเตรทได้ 
17. อธิบายหรือแสดงความสัมพันธ์ของกระบวนการเมตาบอลิซึมของนิวคลีโอไทด์ได้ 
18. อธิบายวิธีการหาล าดับเบสของดีเอ็นเอได้ 
19. อธิบายกระบวนการพอลิเมอเรสเชนได้ 
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รายวิชา ว30510 เทคนิคพื้นฐานในปฏิบัติการเคมี 

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

ศึกษาข้อควรปฏิบัติส าหรับการท างานในห้องปฏิบัติการเคมี ซึ่งเกี่ยวกับการปฏิบัติตนของตัว
นักเรียน ข้อพึงระวังอันตรายจากสารเคมี ข้อควรปฏิบัติ อันเกิดจากอุบัติเหตุที่เกี่ยวกับสารเคมีเกิดจากไฟ 
เมื่อสารเคมีหก ตลอดจนวิธีแก้ไขและป้องกันอุบัติเหตุในห้องปฏิบัติการเคมีศึกษาเทคนิคพ้ืนฐานการวัด  
กระบวนการวัด ความผิดพลาดของการวัด ความถูกต้อง ความไม่แน่นอนในการวัด รวมทั้งการอ่าน การ
บันทึกผลการวัด เลขนัยส าคัญ เลขนัยส าคัญของผลลัพธ์ที่ได้จาการค านวณ การบวก-ลบ การคูณ-การหาร 
การเปลี่ยนหน่วย และการปัดตัวเลขศึกษาเทคนิคการใช้อุปกรณ์เครื่องแก้วทีใช้ปฏิบัติการทางเคมี เช่น การ
ใช้เครื่องให้ความร้อน(Hot plate) เครื่องชั่งไฟฟ้าชนิดละเอียด (Analytical Balance) เครื่องหมุนปั่น
เหวี่ยงตกตะกอน(centrifuge) เครื่องระเหยสารสุญญากาศแบบหมุน (Rotary evaporator) เครื่องวัด
ความกรด-ด่าง(pH-meter) ขวดวัดปริมาตร (Volumetric flask) ปิเปต (Pipet) บิวเรต (Burette) ศึกษา
เทคนิควิธีการและปฏิบัติการทดลองเกี่ยวกับ การเตรียมสารละลาย การถ่ายเทสาร การกรองสาร 
(Filtration) การแยกสารด้วยการสกัดด้วยตัวท าละลาย (Solvents Extraction) และการแยกสารโดย
เทคนิค ทินเลเยอร์โครมาโทกราฟี (Thin Layer Chromatography) การกลั่นสารแบบต่างๆการหา
ปริมาณสารด้วยการไทเทรต(titration) การวัดการดูดกลืนแสง ด้วยเครื่องสเปกโทรโฟโทมิเตอร์
(Spectrophotometer)เพ่ือให้มีความเข้าใจ มีทักษะกระบวนการและเจตคติทางวิทยาศาสตร์ เห็นคุณค่า
ของวิทยาศาสตร์ รวมทั้งมีความเข้าใจ เกี่ยวกับเทคนิคต่าง ๆ ที่ใช้ในห้องปฏิบัติการทดลองและทางด้าน
ทฤษฎีทางเคมี รู้จักท างานด้วยความรอบคอบและปลอดภัย รู้ถึงวิธีป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุ รู้ถึงภัย
อันตรายที่แอบแฝงอยู่ในสารเคมี ตลอดจนสามารถใช้อุปกรณ์หรือติดตั้งอุปกรณ์ที่เหมาะสมกับ
กระบวนการทดลองได้ 

ผลการเรียนรู้ 
1. สามารถบอกข้อควรปฏิบัติและปฏิบัติตามข้อควรปฏิบัติ ในห้องปฏิบัติการเคมีได้ 
2. บอกหน่วยพ้ืนฐานทางวิทยาศาสตร์ ค านวณค่าเกี่ยวกับเลขนัยส าคัญ การเปลี่ยนหน่วยและการแปลผล
ข้อมูลทางสถิต ิ
3. สามารถแปลความหมายของตัวอักษร ตัวเลข และเครื่องหมายที่ปรากฏบนอุปกรณ์ที่ใช้ในองปฏิบัติการ
เคมีได ้
4. สามารถเปรียบเทียบความแม่น และความเที่ยง เครื่องแก้วที่ใช้วัดปริมาตรและถ่ายเทสารในอง
ปฏิบัติการเคมีได้ 
5. สามารถเลือกใช้อุปกรณ์เครื่องแก้วได้อย่างเหมาะสมกับชนิดเครื่องแก้วและวัตถุประสงค์ 
6. สามารถค านวณและเตรียมสารละลายในหน่วย ร้อยละโดยน ้ ำหนัก ร้อยละโดยปริมาตรโมลาริตี ส่วนใน
ล้านส่วนได ้
7. สามารถปฏิบัติแยกของผสมโดยใช้สมบัติทางกายภาพและเคมีได้ 
8. สามารถตรวจวัดสภาพความเป็นกรดด่างของสารละลายด้วยเครื่อง pH-meterได้อย่างถูกต้อง 
9. อธิบายหลักการไทเทรตและปฏิบัติการไทเทรตหาความเข้มข้นของสารได้ 
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10. อธิบายหลักการสกัดสารด้วยตัวท าละลาย และเลือกใช้ตัวสกัดสารได้อย่างเหมาะสม 
11. สามารถปฏิบัติการสกัดสารโดยใช้กรวยแยกสารได้อย่างถูกต้อง 
12. รู้จักชุดอุปกรณ์ท่ีใช้กลั่นและสามารถต่อชุดส าหรับกลั่นได้อย่างถูกต้อง 
13. อธิบายหลักการกลั่นและเลือกใช้วิธีการกลั่นได้อย่างเหมาะสมตามชนิดของสารผสม 
14. สามารถปฏิบัติและค านวณหาปริมาณสารสัมพันธ์ สารก าหนดปริมาณ และร้อยละ ผลิตภัณฑ์จาก
สมการปฏิกิริยาเคมีได้ 
15. บอกหลักการ วิธีโครมาโทรกราฟีแบบต่างๆ และท าการแยกสารโดยสารด้วยเทคนิคทินเลเยอร์โคร
มาโทกราฟี (Thin Layer Chromatography) 
16. สามารถเลือกตัวท าละลายที่เหมาะสมส าหรับแยกสารในเทคนิค ทินเลเยอร์โครมาโทกราฟี (Thin 
layer chromatography) ได ้
17. อธิบายหลักการดูดกลืนแสงของสารและส่วนประกอบเครื่องสเปกโทรโฟโทมิเตอร์
(Spectrophotometer) ได ้
18. อธิบายหลักการและปฏิบัติการหาปริมาณสารโดยเทคนิคUV-Visible spectroscopy ได ้
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



หลักสตูรโรงเรยีนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร (โรงเรยีนวิทยาศาสตรภ์ูมภิาค) พุทธศักราช2554                                   
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 

279 

 

ชื่อรายวิชาและหน่วยกิต 

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ : ชีววิทยา 

รายวิชาเพิ่มเติมกลุ่ม 2 
1. ว30601 ชีววิทยา 1 (AP)     3 คาบ/สัปดาห์/ภาคเรียน 1.5 หน่วยกิต 
SCI30601 Biology 1 (AP) 
2. ว30602 ชีววิทยา 2 (AP)     3 คาบ/สัปดาห์/ภาคเรียน 1.5 หน่วยกิต 
SCI30602 Biology 2 (AP) 
3. ว30603 ชีววิทยาของเซลล์     2 คาบ/สัปดาห์/ภาคเรียน 1.0 หน่วยกิต 
SCI30603 Cell Biology 
4. ว30604 พันธุศาสตร์โมเลกุล     2 คาบ/สัปดาห์/ภาคเรียน 1.0 หน่วยกิต 
SCI30604 Molecular Genetics 
5. ว30605 อนุกรมวิธานพืช     2 คาบ/สัปดาห์/ภาคเรียน 1.0 หน่วยกิต 
SCI30605 Plant Taxonomy 
6. ว30606 อนุกรมวิธานสัตว์     2 คาบ/สัปดาห์/ภาคเรียน 1.0 หน่วยกิต 
SCI30606 Animal Taxonomy 
7. ว30607 จุลชีววิทยา      2 คาบ/สัปดาห์/ภาคเรียน 1.0 หน่วยกิต 
SCI30607 Microbiology 
8. ว30608 แพลงก์ตอนวิทยา     2 คาบ/สัปดาห์/ภาคเรียน 1.0 หน่วยกิต 
SCI30608 Planktology 
9. ว30609 สัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง    2 คาบ/สัปดาห์/ภาคเรียน 1.0 หน่วยกิต 
SCI30609 Invertebrate Zoology 
10. ว30610 สัตว์มีกระดูกสันหลัง     2 คาบ/สัปดาห์/ภาคเรียน 1.0 หน่วยกิต 
SCI30610 Vertebrate Zoology 
11. ว30611 กีฏวิทยา      2 คาบ/สัปดาห์/ภาคเรียน 1.0 หน่วยกิต 
SCI30611 Entomology 
12. ว30612 สังขวิทยา      2 คาบ/สัปดาห์/ภาคเรียน 1.0 หน่วยกิต 
SCI30612 Malacology 
13. ว30613 มีนวิทยา      2 คาบ/สัปดาห์/ภาคเรียน 1.0 หน่วยกิต 
SCI30613 Ichthyology 
14. ว30614 สรีรวิทยาของพืช     2 คาบ/สัปดาห์/ภาคเรียน 1.0 หน่วยกิต 
SCI30614 Plant Physiology 
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ชื่อรายวิชาและหน่วยกิต 

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ : ชีววิทยา 

รายวิชาเพิ่มเติมกลุ่ม 2 (ต่อ) 
15. ว30615 กายวิภาคศาสตร์ของสัตว์ขั้นสูง   2 คาบ/สัปดาห์/ภาคเรียน 1.0 หน่วยกิต 
SCI30615 Advanced Animal Anatomy 
16. ว30616 วิทยาศาสตร์สมอง    2 คาบ/สัปดาห์/ภาคเรียน 1.0 หน่วยกิต 
SCI30616 Brain Science 
17. ว30617 พฤติกรรมสัตว์     2 คาบ/สัปดาห์/ภาคเรียน 1.0 หน่วยกิต 
SCI30617 Animal Behavior 
18. ว30618 สรีรวิทยาสิ่งแวดล้อม    2 คาบ/สัปดาห์/ภาคเรียน 1.0 หน่วยกิต 
SCI30618 Environmental Physiology 
19. ว30619 อันตรกิริยาระหว่างสัตว์และพืช   2 คาบ/สัปดาห์/ภาคเรียน 1.0 หน่วยกิต 
SCI30619 Animal-Plant Interaction 
20. ว30620 ชีววิทยาสภาวะแวดล้อม    2 คาบ/สัปดาห์/ภาคเรียน 1.0 หน่วยกิต 
SCI30620 Environmental Biology 
21. ว30621 เทคโนโลยีชีวภาพ     2 คาบ/สัปดาห์/ภาคเรียน 1.0 หน่วยกิต 
SCI30621 Biotechnology 
22. ว30622 สเต็มเซลล์เทคโนโลยีและพันธุจริยศาสตร์ 2 คาบ/สัปดาห์/ภาคเรียน 1.0 หน่วยกิต 
SCI30622 Stem Cell Technology and Ethical Genetics 
23. ว30623 พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีพันธุศาสตร์ 2 คาบ/สัปดาห์/ภาคเรียน 1.0 หน่วยกิต 
SCI30623 Genetics Engineering and Genetic Technology 
24. ว30624 เทคโนโลยีการจัดการเซลล์พืช   2 คาบ/สัปดาห์/ภาคเรียน 1.0 หน่วยกิต 
SCI30624 Plant Cell Manipulation Technology 
25. ว30625 เทคโนโลยีการผลิตกล้วยไม้    2 คาบ/สัปดาห์/ภาคเรียน 1.0 หน่วยกิต 
SCI30625 Orchid Production Technology 
26. ว30626 วิทยาศาสตร์การอาหาร    2 คาบ/สัปดาห์/ภาคเรียน 1.0 หน่วยกิต 
SCI30626 Food Science 
27. ว30627 นิติวิทยาศาสตร์    2 คาบ/สัปดาห์/ภาคเรียน 1.0 หน่วยกิต 
SCI30627 Forensic Science 
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ชื่อรายวิชาและหน่วยกิต 

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ : ชีววิทยา 

รายวิชาเพิ่มเติมกลุ่ม 2 (ต่อ) 
28. ว30628 โรคเขตร้อน      2 คาบ/สัปดาห์/ภาคเรียน 1.0 หน่วยกิต 
SCI30628 Tropical Disease 
29. ว30629 เภสัชพฤกษศาสตร์     2 คาบ/สัปดาห์/ภาคเรียน 1.0 หน่วยกิต 
SCI40629 Pharmaceutical Botany 
30. ว30630 เทคนิคพ้ืนฐานส าหรับงานวิจัยทางชีววิทยา 2 คาบ/สัปดาห์/ภาคเรียน 1.0 หน่วยกิต 
SCI30630 Basic Technique for Biology Research 
31. ว30631 การวิจัยชีววิทยาทางน ้ำ   2 คาบ/สัปดาห์/ภาคเรียน 1.0 หน่วยกิต 
SCI30631 Aquatic Biology Research 
32. ว30632 ปัญหาพิเศษทางชีววิทยา    2 คาบ/สัปดาห์/ภาคเรียน 1.0 หน่วยกิต 
SCI30632 Special Problem in Biology 
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รายวิชา ว30602 ชีววิทยา 1 (AP) 

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

ศึกษาค้นคว้า สืบค้นข้อมูล ท าปฏิบัติการ วิเคราะห์ อภิปรายเกี่ยวกับ มุมมองของชีวิต การ
จัดล าดับของสิ่งมีชีวิต เคมีเพ่ือชีวิต ชีวโมเลกุล โครงสร้างและหน้าที่ของส่วนประกอบของเซลล์ การ
สังเคราะห์ด้วยแสง พันธุศาสตร์ระดับโมเลกุล พันธุศาสตร์และการประยุกต์ใช้วิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต
วิวัฒนาการระดับประชากร การศึกษาความสัมพันธ์เชิงวิวัฒนาการและอนุกรมวิธาน นิเวศวิทยาความ
หลากหลายทางชีวภาพและชีววิทยาเชิงอนุรักษ์ และปัญหาสิ่งแวดล้อม เพ่ือให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจ
พ้ืนฐานทางชีววิทยาที่เทียบเท่ากับวิชาชีววิทยาพ้ืนฐานในระดับอุดมศึกษา 

ผลการเรียนรู้ 
1. บอกมุมมองของชีวิตและอธิบายแนวคิดหลักที่เป็นแกนของชีววิทยาได้ 
2. บอกบทบาทของธาตุและสารเคมีที่จ าเป็นต่อการด ารงชีวิตทั้งในระดับไมโครโมเลกุลและแมคโคร
โมเลกุลได้ 
3. บอกชนิด โครงสร้าง ของสารชีวโมเลกุล รวมทั้งหน้าที่และการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในสิ่งมีชีวิตได้ 
4. จ าแนกชนิดและลักษณะของเซลล์ หน้าที่ องค์ประกอบ และการท างานของเซลล์ในสิ่งมีชีวิตต่าง ๆ ได้ 
5. อธิบายพลังงานที่เกี่ยวข้องกับสิ่งมีชีวิต เมแทบอลิซึม ชนิดและการท างานของเอนไซม์ได้ 
6. อธิบายการหายใจระดับเซลล์ และปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นเมื่อมีการหายใจได้ 
7. อธิบายหลักการเกิดการสังเคราะห์ด้วยแสงและผลที่เกิดขึ้นได้ 
8. อธิบายหลักการทางพันธุศาสตร์ การถ่ายทอดลักษณะพันธุกรรม และการประยุกต์ความรู้ 
ทางพันธุศาสตร์ 
9. อธิบายการเกิดวิวัฒนาการ และการเกิดความหลากหลายของสิ่งมีชีวิตอันเนื่องมาจากวิวัฒนาการ 
รวมถึงสามารถอธิบายหลักการเบื้องต้นในการจัดอนุกรมวิธานของสิ่งมีชีวิต 
10. อธิบายความส าคัญของระบบนิเวศ ความหลากหลายทางชีวภาพและชีววิทยาเชิงอนุรักษ์และสามารถ
เสนอหลักการเพ่ือแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม 
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รายวิชา ว30602 ชีววิทยา 2 (AP) 

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

ศึกษาค้นคว้า สืบค้นข้อมูล ท าปฏิบัติการ วิเคราะห์ อภิปรายเกี่ยวกับ ความหลากหลายทาง
ชีวภาพของสิ่งมีชีวิต หลักการจัดจ าแนกสิ่งมีชีวิตพวกโพรแคริโอตและยูแคริโอตตามระบบห้าอาณาจักร  
เนื้อเยื่อ โครงสร้าง และหน้าที่การท างานของส่วนต่าง ๆ ในพืช เนื้อเยื่อ โครงสร้าง และหน้าที่การท างาน
ของร่างกายสัตว์ เช่น การสืบพันธุ์และการเจริญพัฒนาระบบไหลเวียนเลือด และการแลกเปลี่ยนแก๊ส 
อาหารของสัตว์ การกินอาหารและระบบย่อยอาหาร การควบคุมสภาพแวดล้อมภายใน ระบบประสาท 
กลไกการรับความรู้สึกและการตอบสนอง การต่อต้านและป้องกันเชื้อโรค และสัญญาณเคมีในสัตว์ เพ่ือให้
นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจพ้ืนฐานทางชีววิทยาที่เทียบเท่ากับวิชาชีววิทยาพ้ืนฐานในระดับอุดมศึกษา 

ผลการเรียนรู้ 
1. จ าแนกสิ่งมีชีวิตตามอาณาจักร (Kingdom) ไฟลัม (Phylum) หรือ ดิวิชัน และอธิบายลักษณะ 
โครงสร้าง หน้าที่ วงจรชีวิต และความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิตชนิดต่าง ๆ ได้ 
2. อธิบายเนื้อเยื่อ โครงสร้าง และหน้าที่การท างานของส่วนต่าง ๆ ในพืชได้ 
3. อธิบายความหลากหลายของสัตว์ จ าแนกชนิดของสัตว์เป็นไฟลัมต่าง ๆ และลักษณะของสัตว์ได้ 
4. บอกการท างานของอวัยวะ และฮอร์โมนต่าง ๆ ในสัตว์ และการสืบพันธุ์ได้ 
5. อธิบายพัฒนาการของสัตว์ตั้งแต่เริ่มปฏิสนธิจนถึงเติบโตเต็มวัยได้ 
6. อธิบายระบบการไหลเวียนเลือดและการแลกเปลี่ยนก๊าซของมนุษย์และสัตว์ได้ 
7. อธิบายถึงอาหารของสัตว์ ลักษณะของอาหารกับประเภทของสัตว์ ส่วนประกอบและหน้าที่ของอวัยวะ
ของทางเดินอาหาร 
8. อธิบายการควบคุมของสภาพแวดล้อมภายในร่างกายของสัตว์ และระบบขับถ่ายได้ 
9. จ าแนกชนิดและบอกหน้าที่ของเซลล์ในระบบประสาท การท างานของระบบประสาท และสมองของ
สัตว์ได้ 
10. อธิบายกลไกการรับความรู้สึกต่าง ๆ และการตอบสนองของสัตว์ได้ 
11. อธิบายระบบการต่อต้านและป้องกันเชื้อโรคของร่างกายได้ 
12. อธิบายการสื่อสาร กลไกการท างานของระบบประสาทกับต่อมไร้ท่อ การเกิดความผิดปกติของอวัยวะ
ของคนและสัตว์ได้ 
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รายวิชา ว30603 ชีววิทยาของเซลล์ 

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

ศึกษาการค้นพบเซลล์ ทฤษฏีเซลล์ และรูปร่างเซลล์ เยื่อหุ้มเซลล์ ผนังเซลล์ การขนส่งสารผ่านเยื่อ
หุ้มเซลล์ การเชื่อมติดกันระหว่างเซลล์ โครงสร้างและหน้าที่ของออร์แกเนลล์ภายในเซลล์และโครงสร้าง 
ส่วนประกอบ และหน้าที่ของนิวเคลียสศึกษา วิเคราะห์ โครงสร้าง และส่วนประกอบของเซลล์ การ
เปลี่ยนแปลงของเซลล์เมื่อเกิดการแบ่งเซลล์ วัฏจักรเซลล์ โรคมะเร็งและโรคจากความผิดปกติของเซลล์ 
สืบค้น ติดตามความก้าวหน้าการวิจัยเกี่ยวกับเซลล์ การน าความรู้ด้านเซลล์ไปประยุกต์ใช้ในงานด้านอื่น ๆ 
เพ่ือให้ผู้เรียนมีความเข้าใจ มีทักษะกระบวนการและเจตคติทางวิทยาศาสตร์ เห็นคุณค่าของชีววิทยาและ
สามารถประยุกต์ความรู้ไปใช้ในชีวิตประจ าวัน 

ผลการเรียนรู้ 
1. อธิบายและวิเคราะห์การค้นพบเซลล์ ทฤษฏีเซลล์ และรูปร่างเซลล์ พร้อมทั้งเปรียบเทียบโครงสร้างของ
เซลล์โพรคาริโอตและยูคาริโอต 
2. อธิบายโครงสร้าง และส่วนประกอบของเยื่อหุ้มเซลล์ พร้อมทั้งอภิปรายและวิเคราะห์การเกิดเยื่อหุ้ม
เซลล์ วิเคราะห์การขนส่งสารผ่านเยื่อหุ้มเซลล์ พร้อมทั้งอธิบายการเชื่อมติดกันระหว่างเซลล์ 
3. อธิบายโครงสร้างและหน้าที่ของออร์แกเนลล์และนิวเคลียสภายในเซลล์ 
4. อธิบายวัฎจักรเซลล์ของสิ่งมีชีวิต และอธิบายความผิดปกติท่ีเกิดขึ้นจากการแบ่งเซลล์กับอาการผิดปกติ
ที่ปรากฏกับร่างกายสิ่งมีชีวิต 
5. อธิบายการเกิดโรคมะเร็ง และวิธีการรักษา 
6. สืบค้น เกี่ยวกับงานวิจัยด้านเซลล์ การน าความรู้เรื่องเซลล์ไปประยุกต์ใช้ 
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รายวิชา ว 30604 พันธุศาสตร์โมเลกุล 

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

ศึกษาองค์ประกอบและโครงสร้างทางเคมีของดีเอ็นเอ อาร์เอ็นเอ โปรตีน รวมถึงคุณสมบัติบาง
ประการของสารพันธุกรรมอธิบายความสัมพันธ์ระหว่างสารพันธุกรรม  และโปรตีนที่ท าหน้าที่เป็น
โครงสร้าง โปรตีนที่ท าหน้าที่เก่ียวกับกระบวนการจ าลองดีเอนเอ การลอกรหัส และการถอดรหัสพันธุกรรม
ของสิ่งมีชีวิตท ากิจกรรม วิเคราะห์ อธิบายการประยุกต์ความรู้ด้านพันธุศาสตร์โมเลกุลกับการท างานด้าน
เทคโนโลยีพันธุศาสตร์เพ่ือให้มีความรู้ ความเข้าใจ มีทักษะกระบวนการ และเจตคติทางวิทยาศาสตร์ 
สามารถน าหลักการทางวิทยาศาสตร์ไปใช้ในกระบวนการสืบเสาะหาความรู้  และมีความเข้าใจใน
เทคโนโลยีชีวภาพสามารถน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน 

ผลการเรียนรู้ 
1. อธิบายและอภิปราย โครงสร้างและส่วนประกอบของเซลล์ รวมทั้งวัฏจักรเซลล์ 
2. อธิบายโครงสร้างทางเคมีและหน้าที่ของดีเอ็นเอ อาร์เอ็นเอ รวมทั้งโปรตีน 
3. ระบุส่วนประกอบและโครงสร้างโมเลกุลของยีน ดีเอ็นเอ และโครโมโซม 
4. อธิบายความสัมพันธ์ของยีน ดีเอ็นเอ และโครโมโซม การจัดเรียงตัว ขนาด และความซับซ้อนของจีโนม 
5. อธิบายกลไกการจ าลองสารพันธุกรรมของสิ่งมีชีวิต ระบุปัจจัยที่มคีวามส าคัญต่อกระบวนการจ าลอง 
ดีเอ็นเอ 
6. อธิบายและวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างดีเอ็นเอ อาร์เอ็นเอ โปรตีน รวมทั้งการควบคุมการแสดงออก
ของยีน 
7. วิเคราะห์ อธิบายการประยุกต์ความรู้ด้านพันธุศาสตร์โมเลกุลกับการท างานด้านเทคโนโลยีพันธุศาสตร์ 
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รายวิชา ว30605 อนุกรมวิธานพืช 

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

ศึกษา สืบค้น วิเคราะห์ อภิปรายหลักการ ประวัติและเอกสารต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการจัดจ าพวก
พืช ระบบการจัดจ าพวกพืช มโนมติในเรื่องหน่วยในการการจัดจ าพวกพืช ความแปรผันและวิวัฒนาการ
ของพืชกับปัญหาการจัดจ าพวกพืช ภูมิศาสตร์ของพืชและแนวคิดใหม่ในการจัดจ าพวกพืชเพ่ือให้ผู้เรียนมี
ความเข้าใจ มีทักษะกระบวนการและเจตคติทางวิทยาศาสตร์ เห็นคุณค่าของชีววิทยา และสามารถ
ประยุกต์ความรู้ไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 

ผลการเรียนรู้ 
1. อธิบายและอภิปรายการจัดจ าแนกพืชชนิดต่างๆได้ 
2. อธิบายและอภิปรายระบุพืชหรือการตรวจสอบหาชื่อวิทยาศาสตร์ของพืชในอันดับต่างๆโดยใช้ระบบการ
จ าแนกประเภทของพืชที่มีอยู่ ไดแ้ก่ วิธีการตรวจสอบเอกลักษณ์โดยการใช้รูปวิธานประกอบกับเอกสาร
ทางพฤกษานุกรมวิธาน 
3. อธิบายและอภิปรายการตั้งชื่อพืชหรือการศึกษาถึงระบบและวิธีการตั้งชื่อวิทยาศาสตร์ของพืชให้เป็นไป
ตามกฎนานาชาติ 
4. วิเคราะห์ อธิบายและอภิปรายลักษณะต่างๆ ของพืช การกระจายพันธุ์ ความแปรผันและวิวัฒนาการ
ของพืชกับปัญหาการจัดจ าพวกพืช 
5. สามารถรวบรวมข้อมูลต่างๆ ที่ได้จากพืชเพ่ือวิเคราะห์การน าพืชมาใช้ประโยชน์ได้ 
6. สามารถน าความรู้ที่ได้มาศึกษาความสัมพันธ์ของพืช และเสนอแนวความคิดในเรื่องวิวัฒนาการชาติพันธุ์
ของพืชได้ 
7. สามารถศึกษาในสถานที่จริงได้ 
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รายวิชา ว30606 อนุกรมวิธานสัตว ์

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

ศึกษาเก่ียวกับอาณาจักรสัตว์ซึ่งเป็นหนึ่งใน 5 อาณาจักร ของสิ่งมีชีวิตที่มีทั้งหมดในโลก สัตว์ส่วน
ใหญ่ที่ถูกศึกษาเป็นสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง รวมถึงอิทธิพลของสภาพแวดล้อมต่อวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต
ทั้งในด้านการแพร่กระจาย การเจริญเติบโตศึกษาการจ าแนกกลุ่มของสัตว์ออกเป็นไฟลัม โดยพิจารณาจาก
ลักษณะรูปร่างและหน้าที่การท างานของโครงสร้างสัตว์ รวมกับข้อมูลอ่ืน ๆ เช่น ข้อมูลด้านชีวเคมี และ
วิวัฒนาการศึกษาวิเคราะห์ ส ารวจ ตรวจสอบลักษณะของสัตว์ในไฟลัมต่าง ๆ ว่ามีความสัมพันธ์กันอย่างไร 

ผลการเรียนรู้ 
1. อธิบายความส าคัญการศึกษาทางด้านอนุกรมวิธาน 
2. อธิบาย อภิปรายและใช้หลักการเบื้องต้นในการจัดจ าแนกสัตว์ออกเป็นหมวดหมู่ การท าคีย์จ าแนก
สิ่งมีชีวิต 
3. สืบค้น อธิบาย อภิปราย เปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างสัตว์ในช่วงล าดับต่าง ๆต้ังแต่ระดับโดเมน 
อาณาจักร ไฟลัม และคลาส 
4. สืบค้น น าเสนอสภาพการณ์ปัญหา หรือความส าคัญของความหลากหลายทางชีวภาพของสัตว์ที่มีอยู่ใน
ปัจจุบัน 
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รายวิชา ว30607 จุลชีววิทยา 

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

ศึกษารูปร่างลักษณะทั่วไปของจุลินทรีย์  การจ าแนกและการจัดกลุ่มจุลินทรีย์ศึกษาการ
เจริญเติบโต และสภาพแวดล้อมที่มีผลต่อการเจริญของจุลินทรีย์ การควบคุมจุลินทรีย์พันธุศาสตร์และเม
ทาบอลิซึมของจุลินทรีย์ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับจุลินทรีย์ภูมิคุ้มกัน จุลชีววิทยา สิ่งแวดล้อม 
การประยุกต์ใช้จุลชีววิทยาด้านเทคโนโลยีชีวภาพ เกษตรกรรม อุตสาหกรรมและการแพทย์เพ่ือให้ผู้เรียนมี
ความเข้าใจ มีทักษะกระบวนการและเจตคติทางวิทยาศาสตร์ เห็นคุณค่าของชีววิทยาและสามารถประยุกต์
ความรู้ไปใช้ในชีวิตประจ าวัน 

ผลการเรียนรู้ 
1. อธิบายและวิเคราะห์รูปร่างลักษณะทั่วไปของจุลินทรีย์ 
2. อธิบายและวิเคราะห์การจ าแนกและการจัดกลุ่มจุลินทรีย์ 
3. อธิบายและอภิปรายการเจริญเติบโตและสภาพแวดล้อมที่มีผลต่อการเจริญของจุลินทรีย์ 
4. อธิบายและวิเคราะห์การควบคุมจุลินทรีย์พันธุศาสตร์ และเมทาบอลิซึมของจุลินทรีย์ 
5. อธิบายความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับจุลินทรีย์ภูมิคุ้มกัน จุลชีววิทยา สิ่งแวดล้อม การประยุกต์ใช้จุล
ชีววิทยาด้านเทคโนโลยีชีวภาพ เกษตรกรรม อุตสาหกรรมและการแพทย์ 
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รายวิชา ว30608 แพลงก์ตอนวิทยา 

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

ศึกษาลักษณะอนุกรมวิธานของแพลงก์ตอนพืช และแพลงก์ตอนสัตว์ในแหล่งน ้ ำ วิธีการเก็บ
ตัวอย่าง และการวิเคราะห์ในห้องปฏิบัติการส ารวจ สืบค้นข้อมูล เกี่ยวกับแพลงก์ตอน และระบุ
ความสัมพันธ์ ความส าคัญของแพลงก์ตอนที่มีในระบบนิเวศหรือชุมชนที่สนใจพัฒนาทักษะกระบวนการ
วิทยาศาสตร์ ตั้งแต่การสังเกต การสร้างค าถามหรือปัญหาทางวิทยาศาสตร์ การวางแผนเพ่ือแก้ไขปัญหา 
การวิเคราะห์ การสรุปผลการศึกษา และการเผยแพร่ข้อมูลที่ท าการศึกษา โดยใช้ความรู้พ้ืนฐานเกี่ยวกับ
แพลงก์ตอนเพื่อให้ผู้เรียนมีความเข้าใจ มีทักษะกระบวนการและเจตคติทางวิทยาศาสตร์ เห็นคุณค่าของ 
ชีววิทยาและสามารถประยุกต์ความรู้ไปใช้ในชีวิตประจ าวัน 

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 
1. สืบค้น อธิบาย อภิปราย จัดจ าแนก จัดกลุ่มตามความแตกต่างพ้ืนฐานของแพลงก์ตอนพืช และแพลงก์
ตอนสัตว์ 
2. อธิบายวิธีการเลือกใช้อุปกรณ์และเครื่องมือที่เหมาะสมที่จะใช้ในการเก็บตัวอย่างแพลงก์ตอน วางแผน 
ออกแบบการบันทึก และลงมือเก็บตัวอย่างเพ่ือใช้ในการจ าแนกจัดกลุ่มแพลงก์ตอนตามความแตกต่างใน
ระดับไฟลัม 
3. สืบค้น อธิบาย อภิปราย บทบาท และความส าคัญของแพลงก์ตอนใน ห่วงโซ่อาหารและระบบนิเวศ 
ตลอดจนตระหนักถึงความส าคัญและความสัมพันธ์ของแพลงก์ตอนในระบบนิเวศ และชุมชน 
4. วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยต่าง ๆ ที่ท าให้เกิดความหลากหลายทางชีวภาพสืบค้น อธิบาย 
อภิปรายปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อความหลากหลายทางชีวภาพในบริบทความรู้เกี่ยวกับแพลงก์ตอน 
5. สร้างค าถาม และวางแผนเพ่ือแก้ปัญหาที่เก่ียวข้องกับแพลงก์ตอนโดยใช้หลักการ และกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ 
6. สามารถศึกษาในสถานที่จริงได้ 
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รายวิชา ว30609 สัตว์ไมม่ีกระดูกสันหลัง 

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

ศึกษา สืบค้นข้อมูล อธิบายและอภิปรายเกี่ยวกับวิวัฒนาการ ประวัติความเป็นมาของสัตว์ไม่มี
กระดูกสันหลังศึกษา หลักการจัดจ าแนกลักษณะทางอนุกรมวิธานของสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง และค้นคว้า
ข้อมูล และอภิปรายเกี่ยวกับลักษณะทั่วไปทางชีววิทยาของสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังในแต่ละไฟลัมศึกษา  
อธิบาย อภิปรายและท าปฏิบัติการศึกษาเปรียบเทียบกายวิภาคและสรรีรวิทยาของสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง
ศึกษา สืบค้นข้อมูล และอภิปรายเกี่ยวกับนิเวศวิทยา พฤติกรรม และการปรับตัวให้เข้ากับสิ่งแวดล้อม ของ
สัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังส ารวจความหลากหลายทางชีวภาพของสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังในท้องถิ่นและท า
ปฏิบัติการเก่ียวกับวิธีการเก็บรักษาตัวอย่างสัตว์ได้เพ่ือให้มีความรู้ ความเข้าใจ และเจตคติทางวิทยาศาสตร์ 
สามารถบอกความส าคัญของสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง และน าความรู้ที่ได้มาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน 
น าไปสู่การอนุรักษ์และพัฒนาที่ยั่งยืนต่อไป 

ผลการเรียนรู้ 
1. สืบค้น อธิบาย และอภิปรายเกี่ยวกับวิวัฒนาการ ประวัติความเป็นมาของสัตว์ ไม่มีกระดูกสันหลัง 
2. อธิบาย อภิปราย หลักการจัดจ าแนกลักษณะทางอนุกรมวิธานของสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง 
3. ค้นคว้า และอธิบายลักษณะทั่วไปทางชีววิทยาของสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังในแต่ละไฟลัม 
4. อธิบาย อภิปรายและท าปฏิบัติการศึกษากายวิภาคและสรรีรวิทยาของสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังและ
เปรียบเทียบระหว่างสัตว์ในแต่ละไฟลัม 
5. สืบค้น และอภิปรายเกี่ยวกับนิเวศวิทยา พฤติกรรม และการปรับตัวให้เข้ากับสิ่งแวดล้อมของสัตว์ไม่มี
กระดูกสันหลัง 
6. ส ารวจความหลากหลายทางชีวภาพ ของสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังในท้องถิ่นและท าปฏิบัติการเก่ียวกับ
วิธีการเก็บรักษาตัวอย่างได้ 
7. บอกความส าคัญของสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง และน าความรู้ที่ได้มาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน 
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รายวิชา ว30610 สัตว์มกีระดูกสันหลงั 

2 คาบ/สัปดาห์/ภาคเรียน      1.0 หน่วยกิต 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
ค าอธิบายรายวิชา 
ศึกษาค้นคว้าและวิเคราะห์ ประวัติความเป็นมาและวิวัฒนาการของสัตว์มีกระดูกสันหลังศึกษาและอธิบาย
ลักษณะส าคัญของสัตว์มีกระดูกสันหลังพร้อมทั้งสามารถจ าแนกลักษณะส าคัญของสัตว์มีกระดูกสันหลังแต่
ละกลุ่มศึกษาและท าปฏิบัติการเกี่ยวกับลักษณะทางสัณฐานและกายวิภาคของสัตว์มีกระดูกสันหลังศึกษา
ค้นคว้า และวิเคราะห์ สาเหตุที่ท าให้เกิดแพร่การกระจายของสัตว์มีกระดูกสันหลังในพ้ืนที่ต่างๆ ทั่วโลก
ศึกษาค้นคว้า และวิเคราะห์ สาเหตุที่ท าให้เกิดการอพยพย้ายถิ่นของสัตว์มีกระดูกสันหลังศึกษาค้นคว้า 
วิเคราะห์ และอภิปรายสาเหตุที่ท าให้สัตว์มีกระดูกสันหลังสูญพันธุ์ศึกษาค้นคว้าเพ่ือหาวิธีการอนุรักษ์พันธุ์
สัตว์ และการจัดการพันธุ์สัตว์ศึกษาและอธิบายเทคนิคการศึกษา และการเก็บตัวอย่างสัตว์มีกระดูกสันหลัง
เพ่ือให้มีความรู้ ความเข้าใจ และเจตคติทางวิทยาศาสตร์ สามารถบอกความส าคัญของสัตว์มีกระดูกสัน
หลัง และน าความรู้ที่ได้มาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน น าไปสู่การอนุรักษ ์และพัฒนาที่ยั่งยืนต่อไป 

ผลการเรียนรู้ 
1. สืบคน้ วิเคราะห์ และอภิปรายประวัติความเป็นมา และวิวัฒนาการของสัตว์มีกระดูกสันหลังแต่ละกลุ่ม 
2. อธิบายและวิเคราะห์เปรียบเทียบลักษณะส าคัญของสัตว์มีกระดูกสันหลัง 
3. อธิบาย วิเคราะห์ อภิปราย จ าแนกและท าการทดลองเกี่ยวกับ ลักษณะทางกายภาพสัณฐานวิทยาของ
สัตว์มีกระดูกสันหลังแต่ละกลุ่ม 
4. สืบค้น วิเคราะห์ และอภิปรายเกี่ยวกับสาเหตุที่ท าให้เกิดการกระจายตัวของสัตว์มีกระดูกสันหลัง 
5. สืบค้น วิเคราะห์ และอภิปรายเกี่ยวกับสาเหตุที่ท าให้สัตว์มีกระดูกสันหลังเกิดการอพยพย้ายถิ่น 
6. สืบค้น วิเคราะห์ อภิปราย และอธิบายเกี่ยวกับสาเหตุที่ท าให้สัตว์มีกระดูกสันหลังเกิดการสูญพันธุ์ 
7. สืบค้น วิเคราะห์ อภิปราย และอธิบายเกี่ยวกับการอนุรักษ์ และการจัดการพันธุ์สัตว์ 
8. อธิบายเทคนิคการศึกษา และการเก็บตัวอย่างสัตว์มีกระดูกสันหลังตลอดจนสามารถท าการทดลองเก็บ
ตัวอย่างสัตว์บางชนิดได้ 
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รายวิชา ว30611 กีฏวิทยา 

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

ศึกษา สืบค้นข้อมูล และอภิปรายเกี่ยวกับวิวัฒนาการของแมลง หลักการจัดจ าแนกอนุกรมวิธาน
ของแมลงศึกษา อธิบายและ อภิปรายความส าคัญของความหลากหลายทางชีวภาพทางแมลงที่มีผลต่อ
มนุษย์และสิ่งแวดล้อมและส ารวจความหลากหลายทางชีวภาพของแมลงในท้องถิ่นได้ศึกษา ค้นคว้า สืบค้น 
และอภิปรายเกี่ยวกับนิเวศวิทยา พฤติกรรม การปรับตัวให้เข้ากับสิ่งแวดล้อม และสรีรวิทยาของแมลง
ศึกษาและ อธิบาย อภิปรายเปรียบเทียบลักษณะทั่วไปทางชีววิทยาของแมลงในแต่ละอันดับศึกษาและท า
ปฏิบัติการเกี่ยวกับวิธีการเก็บรักษาตัวอย่างแมลง และกายวิภาคของแมลงศึกษา สืบค้นข้อมูล และ 
วิเคราะห์สภาพปัญหาของสิ่งแวดล้อม และทรัพยากรธรรมชาติที่เกิดจากแมลง และเสนอแนะแนวทางใน
การดูแลรักษา พร้อมน าความรู้ที่ได้มาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันเพ่ือให้มีความรู้ ความเข้าใจ และเจตคติ
ทางวิทยาศาสตร์ น าไปสู่การอนุรักษ์และพัฒนาที่ยั่งยืนต่อไป 

ผลการเรียนรู้ 
1. สืบค้น และอภิปรายเกี่ยวกับวิวัฒนาการของแมลง หลักการจัดจ าแนกอนุกรมวิธานของแมลง 
2. อธิบายและ อภิปรายความส าคัญของความหลากหลายทางชีวภาพทางแมลงที่มีผลต่อมนุษย์และ
สิ่งแวดล้อมและส ารวจความหลากหลายทางชีวภาพของแมลงในท้องถิ่นได้ 
3. ค้นคว้า สืบค้น และอภิปรายเกี่ยวกับนิเวศวิทยา พฤติกรรม การปรับตัวให้เข้ากับสิ่งแวดล้อม และ
สรีรวิทยาของแมลง 
4. อธิบาย อภิปรายเปรียบเทียบลักษณะทั่วไปทางชีววิทยาของแมลงในแต่ละอันดับ 
5. ท าปฏิบัติการเก่ียวกับวิธีการเก็บรักษาตัวอย่างแมลง และท าปฏิบัติการศึกษากายวิภาคของแมลง 
6. วิเคราะห์สภาพปัญหาของสิ่งแวดล้อม และทรัพยากรธรรมชาติที่เกิดจากแมลง และเสนอแนะแนวทาง
ในการดูแลรักษา พร้อมน าความรู้ที่ได้มาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน 
7. สามารถศึกษาในสถานที่จริงได้ 
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รายวิชา ว30612 สังขวิทยา 

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

ศึกษา ค้นคว้า อธิบายและสรุปเกี่ยวกับการจัดจ าแนกไพลัมมอลลัสกา จัดจ าแนกคลาสซับคลาส 
ของสัตว์กลุ่มหอย อธิบายความเหมือนและความแตกต่างของสัตว์กลุ่มหอยในระดับคลาสจัดจ าแนกโดยใช้
ลักษณะทางสัณฐานวิทยาศึกษา ค้นคว้า และท าปฏิบัติการเกี่ยวกับโครงสร้าง หน้าที่ ความสัมพันธ์ของ
อวัยวะต่างๆในร่างกาย เปรียบเทียบ ระบบทางเดินอาหาร ระบบล าเลียง ระบบขับถ่าย ระบบหายใจ 
ระบบสืบพันธ์และการเจริญเติบโต ระบบประสาทและอวัยวะรับความรู้สึก ของสัตว์กลุ่มหอยศึกษา
วิเคราะห์ ค้นคว้า และอธิบายวิวัฒนาการโดยเชื่อมโยงกับการจัดจ าแนก และโครงสร้างของอวัยวะใน
ร่างกายของสัตว์กลุ่มหอยศึกษา ค้นคว้า และปฏิบัติการภาคสนาม เกี่ยวกับแหล่งที่อยู่อาศัย ระบบนิเวศ 
การกินอาหารรวมทั้งประโยชน์ และโทษที่ได้จากสัตว์กลุ่มหอยเพ่ือให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจ มีทักษะ
กระบวนการ เจตคติและเห็นคุณค่าของชีววิทยาสามารถประยุกต์ความรู้และหลักการไปใช้ใน
ชีวิตประจ าวันและเป็นพ้ืนฐานเพ่ือประยุกต์ใช้ในการศึกษาและวิจัยพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของ
ประเทศต่อไป 

ผลการเรียนรู้ 
1. มีความรู้ความเข้าใจหลักการในการจัดจ าแนกสัตว์ในไฟลัมมอลัสกาบอกความแตกต่างในระดับคลาส
ของสัตว์กลุ่มของทั้งหมด และความแตกต่างระดับซับคลาสของกลุ่มหอยฝาเดียว และหอยสองฝาได้ 
2. มีความรู้ความเข้าใจ วิเคราะห์เปรียบเทียบสัณฐานของหอยฝาเดียว หอยสองฝา และหมึก 
3. มีความรู้ความเข้าใจในระบบอวัยวะ การท างานของระบบทางเดินอาหาร ระบบล าเลียงระบบขับถ่าย 
ระบบหายใจ ระบบสืบพันธ์และการเจริญเติบโต ระบบประสาทและอวัยวะรับความรู้สึก ของสัตว์กลุ่มหอย 
4. มีความรู้ความเข้าใจต้นก าเนิด และวิวัฒนาการของสัตว์กลุ่มหอยโดยสามารถเปรียบเทียบการมีวัฒนา
การในแต่ละคลาส ซับคลาส และเปรียบเทียบกับสัตว์กลุ่มอ่ืนๆที่สายวิวัฒนาการใกล้เคียงกัน 
5. มีความรู้ความเข้าใจ วิเคราะห์ ถึงแหล่งที่อยู่อาศัย การเกิดประโยชน์และโทษจากสัตว์กลุ่มหอย สามารถ
เก็บตัวอย่าง และใช้เครื่องมือในการเก็บตัวอย่างได้อย่างถูกต้อง 
6. สามารถน าความรู้ที่ได้ประยุกต์ใช้ ในชีวิตประจ าวัน สามารถออกแบบการศึกษาและการทดลองสัตว์
กลุ่มหอยได้อย่างถูกต้อง 
7. สามารถศึกษาในสถานที่จริงได้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



หลักสตูรโรงเรยีนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร (โรงเรยีนวิทยาศาสตรภ์ูมภิาค) พุทธศักราช2554                                   
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 

294 

 

รายวิชา ว30613 มีนวิทยา 

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

ศึกษา ส ารวจ สืบค้นข้อมูล เกี่ยวกับปลา และระบุความสัมพันธ์ ความส าคัญของปลาที่มีในระบบ
นิเวศ หรือชุมชนที่สนใจศึกษา ค้นคว้า สืบค้นข้อมูล เกี่ยวกับประเภทของปลา ประกอบด้วยปลากระดูก
แข็ง และปลากระดูกอ่อนศึกษาและท าปฏิบัติการเรื่องการจ าแนกลักษณะรูปร่างภายนอกของปลา และ
ระบบภายในตัวปลา รวมถึงอนุกรมวิธานของปลา และฝึกการใช้ไดโคโตมัสคีย์ในการจ าแนกปลาศึกษาและ
ท าปฏิบัติการเปรียบเทียบลักษณะทางโครงสร้าง สรีรวิทยา กายวิภาค และพฤติกรรมบางอย่างของปลา ซึ่ง
มีความสัมพันธ์ในเชิงวิวัฒนาการเพ่ือให้ผู้เรียนมีความเข้าใจ มีทักษะกระบวนการและเจตคติทาง
วิทยาศาสตร์ เห็นคุณค่าของชีววิทยาและสามารถประยุกต์ความรู้ไปใช้ในชีวิตประจ าวัน 

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 
1. สืบค้น อภิปราย น าเสนอสภาพการณ์ ปัญหาหรือความส าคัญของปลากับระบบนิเวศและชุมชน 
2. อธิบาย อภิปราย และยกตัวอย่างการจัดจ าแนกประเภทของปลา การจัดจ าแนกปลาเป็นหมวดหมู่ การ
ท าคีย์จ าแนกปลา 
3. สืบค้น อธิบาย อภิปราย เปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างลักษณะทางโครงสร้างสรีรวิทยา กายวิภาค 
และพฤติกรรม ซึ่งมีความสัมพันธ์ในเชิงวิวัฒนาการ 
4. วางแผนเพื่อใช้ในการปฏิบัติเพ่ือป้องกัน แก้ไข อนุรักษ์ และดูแลรักษาความหลากหลายทางชีวภาพของ
ปลา มีความรู้ความเข้าใจและตระหนักถึงการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งการพัฒนา
ที่ยั่งยืน 
5. สามารถศึกษาในสถานที่จริงได้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



หลักสตูรโรงเรยีนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร (โรงเรยีนวิทยาศาสตรภ์ูมภิาค) พุทธศักราช2554                                   
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รายวิชา ว30614 สรีรวิทยาของพืช 

2 คาบ/สัปดาห์/ภาคเรียน      1.0 หน่วยกิต 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
ค าอธิบายรายวิชา 
ศึกษาและวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของน ้ ำและพืช ความส าคัญของธาตุอาหารที่มีต่อพืช พร้อมทั้งกลไกการ
ดูดและล าเลียงธาตุอาหารในพืชศึกษาการแลกเปลี่ยนแก๊สของพืช ศึกษาและท าปฏิบัติการเกี่ยวกับการคาย
น ้ำ การล าเลียงน ้ำแร่ธาตุ และการล าเลียงอาหารของพืช ศึกษาปฏิกิริยาในกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสง
ศึกษาอธิบายและท าปฏิบัติการเกี่ยวกับการเติบโตและพัฒนาการของพืช ศึกษาและท ากิจกรรมเกี่ยวกับ
การตอบสนองของพืชต่อสารควบคุมการเจริญ เพ่ือให้ผู้เรียนมีความเข้าใจมีทักษะกระบวนการ และเจตคติ
ทางวิทยาศาสตร์เห็นคุณค่าของชีววิทยา และสามารถประยุกต์ความรู้ไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 

ผลการเรียนรู้ 
1. อธิบายและวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของน ้ำและพืช 
2. อธิบายความส าคัญของธาตุอาหารที่มีต่อพืช พร้อมทั้งกลไกการดูดและล าเลียงธาตุอาหารในพืช 
3. อธิบาย อภิปรายโครงสร้างและกลไกการแลกเปลี่ยนแก๊ส การคายน ้ำ และการล าเลียงในพืช พร้อมทั้ง
ท าการทดลองเพ่ือศึกษาปัจจัยบางประการที่มีผลต่อกลไกดังกล่าวของพืช 
4. อธิบายล าดับขั้นตอนการเกิดปฏิกิริยาและผลิตภัณฑ์ที่เกิดข้ึนในปฏิกิริยาที่ต้องใช้แสงและไม่ต้องใช้แสง 
พร้อมทั้งอภิปรายถึงความสัมพันธ์โครงสร้างและหน้าที่ของคลอโรพลาสต์กับการสังเคราะห์ด้วยแสง 
5. สืบค้นข้อมูล อธิบาย อภิปราย ปฏิกิริยาการสลายโมเลกุลของสารอาหารแบบใช้ออกซิเจนและไม่ใช้
ออกซิเจน ในระดับเซลล์ 
6. อธิบายและท าปฏิบัติการเกี่ยวกับการเติบโตและพัฒนาการของพืช 
7. ส ารวจ อธิบาย อภิปราย วิเคราะห์ การตอบสนองของพืชต่อสารควบคุมการเจริญเติบโต ปัจจัยทั้ง
ภายนอกและภายในที่มีผลต่อการตอบสนองของพืชที่เก่ียวกับการเจริญเติบโต ประโยชน์ของสารควบคุม
การเจริญเติบโตของพืชที่ช่วยเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร 
8. สามารถศึกษาในสถานที่จริงได้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



หลักสตูรโรงเรยีนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร (โรงเรยีนวิทยาศาสตรภ์ูมภิาค) พุทธศักราช2554                                   
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รายวิชา ว30615 กายวิภาคศาสตร์ของสัตว์ขั้นสูง 

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

ศึกษา ค้นคว้า และท าปฏิบัติการเกี่ยวกับโครงสร้าง หน้าที่และกลไกการท างานขององค์ประกอบ
ที่เป็นโครงสร้างของสิ่งมีชีวิต ตั้งแต่หน่วยเล็กที่สุดจนถึงกลไกการท างานของอวัยวะในระบบต่าง  ๆ 
ความสัมพันธ์ในหน้าที่การท างานระหว่างอวัยวะต่าง ๆ ในร่างกาย เพ่ือให้เข้าใจกลไกการท างานของ
อวัยวะแต่ละระบบอันได้แก่ ระบบประสาทและระบบรับความรู้สึก ระบบโครงร่างระบบไหลเวียนโลหิต 
ระบบหายใจ ระบบทางเดินอาหาร ระบบการท างานของไตและการรักษาดุลยภาพของร่างกาย ระบบต่อม
ไร้ท่อ และระบบสืบพันธุ์สืบค้นข้อมูล วิเคราะห์ เปรียบเทียบกายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาระหว่าง
สิ่งมีชีวิตอ่ืนกับมนุษย์ ตลอดจนความผิดปกติทางกายวิภาคและสรีระวิทยาบางประการที่เกิดขึ้นกับมนุษย์
เพ่ือให้มีความรู้ ความเข้าใจ มีทักษะกระบวนการ เจตคติและเห็นคุณค่าของวิทยาศาสตร์สามารถใช้
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ในการสืบเสาะหาความรู้ และประยุกต์ใช้ในการแก้ปัญหาสามารถน าความรู้
และหลักการไปใช้ในการอธิบายลักษณะทางกายวิภาคและสรีรวิทยาของสิ่งมีชีวิตต่าง ๆ ได ้

ผลการเรียนรู้ 
1. วิเคราะห์เปรียบเทียบ โครงสร้างและการท างานของเซลล์ในร่างกายของสิ่งมีชีวิต 
2. ระบุส่วนประกอบของระบบ และหน้าที่ของอวัยวะต่าง ๆ ของระบบประสาทและระบบรับความรู้สึก 
ระบบโครงร่าง ระบบไหลเวียนโลหิต ระบบหายใจ ระบบทางเดินอาหาร ระบบการท างานของไตและการ
รักษาดุลยภาพของร่างกาย ระบบต่อมไร้ท่อ และระบบสืบพันธุ์ 
3. อธิบายความสัมพันธ์ระหว่างระบบต่าง ๆ ในร่างกาย การรักษาดุลยภาพของระบบต่าง ๆ 
4. เปรียบเทียบการรับรู้ และการตอบสนองต่อสิ่งเร้าของสิ่งมีชีวิตบางชนิด และวิเคราะห์รูปแบบการ
ตอบสนองที่จะเกิดข้ึน ในสิ่งมีชีวิตบางชนิด 
5. อธิบายความผิดปกติของร่างกายบางประการ ที่เกิดจากการท างานที่ผิดปกติของระบบตระหนักถึงการ
ดูแลรักษาสุขภาพร่างกายให้ปกติ แข็งแรง 
6. ออกแบบ ท าการทดลอง และวิเคราะห์ผลการทดลองเพ่ือศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อระบบต่าง ๆ ของ
สิ่งมีชีวิต 
7. สืบค้นข้อมูล ข่าวสาร เทคโนโลย ีวิทยาการทางด้านวิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับระบบต่าง ๆ ในร่างกาย
ของสิ่งมีชีวิต ตระหนักถึงความความก้าวหน้าทางด้านวิทยาศาสตร์ที่มีผลต่อสภาพร่างกายของสิ่งมีชีวิต 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



หลักสตูรโรงเรยีนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร (โรงเรยีนวิทยาศาสตรภ์ูมภิาค) พุทธศักราช2554                                   
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รายวิชา ว30616 วิทยาศาสตร์สมอง 

2 คาบ/สัปดาห์/ภาคเรียน      1.0 หน่วยกิต 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
ค าอธิบายรายวิชา 
ศึกษา โครงสร้างและการท างานของสมองส่วนต่าง ๆ บทบาทของสมองต่อการรับรู้ และเรียนรู้ของมนุษย์
การแสดงออกของพฤติกรรม นาฬิกาชีวภาพ และความผิดปกติของมนุษย์ที่เกิดขึ้นจากความผิดปกติของ
สมองส่วนต่าง ๆสืบค้นข้อมูล งานวิจัยด้านวิทยาศาสตร์สมอง ประสาทวิทยา วิเคราะห์ น าเสนอข้อมูล
เกี่ยวกับงานวิจัยที่สืบค้น และร่วมกันวิพากษ์เพ่ือให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจ มีทักษะกระบวนการ เจต
คต ิและคุณค่าของชีววิทยา สามารถประยุกต์ความรู้ และหลักการไปใช้ในชีวิตประจ าวัน 

ผลการเรียนรู้ 
1. ระบคุวามส าคัญของสมองส่วนต่าง ๆ และเชื่อมโยงบทบาทของสมองส่วนต่าง ๆ กับการรับรู้ และ
พฤติกรรมของมนุษย์ 
2. อธิบาย ความสัมพันธ์ของสมองกับนาฬิกาชีวภาพ 
3. สืบค้นข้อมูล อธิบาย อภิปราย เกี่ยวกับความผิดปกติของสมอง และเทคโนโลยีที่เก่ียวข้องกับสมอง 
4. ตระหนักถึงความส าคัญและการดูแลใส่ใจสมอง เพ่ือให้เป็นผู้ที่มีสุขภาพกายและใจที่ดี 
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รายวิชา ว30617 พฤติกรรมสัตว์ 

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

ศึกษา ค้นคว้า อธิบายและสรุปเกี่ยวกับความหมายของพฤติกรรม ผู้ค้นพบ การออกแบบการ
ทดลองในเรื่องพฤติกรรม รวมถึงการพัฒนาการเกิดพฤติกรรม ซึ่งเป็นสิ่งที่ส าคัญในการศึกษาเรื่อง
พฤติกรรมสัตว์ศึกษา ค้นคว้า และอธิบายจังหวะชีวภาพ กลไกที่ท าให้เกิดจังหวะชีวภาพ ความแตกต่าง
ปัจจัยที่ท าให้สัตว์มีจังหวะชีวภาพแตกต่างกันศึกษาวิเคราะห์ ค้นคว้า และอธิบายพฤติกรรมรูปแบบต่างๆ 
ที่เกิดขึ้นกับสัตว์ พฤติกรรมที่มีแต่ก าเนิด การเรียนรู้ การจดจ า ความเคยชิน การสื่อสารระหว่างสัตว์ การ
เลือกพ้ืนที่อาศัย พฤติกรรมการหาอาหาร พฤติกรรมก้าวร้าว พฤติกรรมการสืบพันธุ์ พฤติกรรมการดูแลลูก 
พฤติกรรมทางสังคมปัจจัยที่ท าให้เกิดพฤติกรรม เพ่ือให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจ มีทักษะกระบวนการ 
เจตคติและเห็นคุณค่าของชีววิทยาสามารถประยุกต์ความรู้และหลักการไปใช้ในชีวิตประจ าวันและเป็น
พ้ืนฐานเพื่อประยุกต์ใช้ในการศึกษาและวิจัยพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศต่อไป  

ผลการเรียนรู้ 
1. มีความรู้ความเข้าใจความหมายของพฤติกรรม นักวิทยาศาสตร์ที่ศึกษาด้านพฤติกรรมอธิบายการ
พัฒนาการเกิดพฤติกรรม ทฤษฎีและแนวทางการศึกษาด้านพฤติกรรม วิชาที่เก่ียวข้อง เช่น วิวัฒนาการ 
ฮอร์โมน พันธุศาสตร์ ระบบประสาท 
2. มีความรู้ความเข้าใจ วิเคราะห์ อธิบาย จังหวะชีวภาพ นาฬิกาชีวภาพที่ต่างกันในแต่ละสิ่งมีชีวิต ปัจจัย
ส าคัญที่ท าให้เกิดการแสดงออกของจังหวะชีวภาพที่แตกต่างกัน 
3. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพัฒนาการของพฤติกรรม พฤตกิรรมที่เกิดขึ้นกับสัตว์ ในรูปแบบต่างๆ 
พฤติกรรมพ้ืนฐานที่เกิดขึ้นในสิ่งมีชีวิต การจดจ า การเรียนรู้ ความเคยชิน 
4. มีความรู้ความเข้าใจ วิเคราะห์ อธิบาย การสื่อสารระหว่างสัตว์ สิ่งที่ใช้ในการสื่อสารระหว่างกัน การ
เลือกพ้ืนที่อยู่อาศัย และสมมติฐานการกระจายพันธุ์สัตว์ ปัจจัยทางสภาพแวดล้อมที่มีผลต่อการกระจาย
พันธุ์สัตว์ ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเลือกพื้นที่อาศัย 
5. มีความรู้ความเข้าใจ วิเคราะห์ อธิบาย พฤติกรรมการหาอาหาร แบบจ าลอง และปัจจัยการหาอาหาร 
การล่าและการป้องกันตัว พฤติกรรมก้าวร้าว ปัจจัยมีผลต่อความก้าวร้าว 
6. มีความรู้ความเข้าใจ วิเคราะห์ อธิบาย พฤติกรรมการสืบพันธุ์ การจับคู่ การเก้ียวพาราสีพฤติกรรมการ
ดูแลลูก พฤติกรรมทางสังคมต่างๆของสัตว์ชั้นสูงและมนุษย์ 
7. สามารถน าความรู้ที่ได้ประยุกต์ใช้ ในชีวิตประจ าวัน ปรับตัวในสังคม สามารถออกแบบการทดลอง
พฤติกรรมสัตว์ วิเคราะห์การแสดงออกซ่ึงพฤติกรรมนั้นๆ ของสัตว์อย่างถูกต้อง 
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รายวิชา ว30618 สรีรวิทยาสิ่งแวดล้อม 

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

ศึกษาการเปลี่ยนแปลงหน้าที่การท างานในสิ่งมีชีวิต เมื่อสภาพแวดล้อมเปลี่ยนแปลงไปในแต่ละ
ฤดูกาล การเปลี่ยนแปลงของกลไกในร่างกายในช่วงเวลากลางวัน  กลางคืน รวมถึงเมื่ออยู่ในสภาพ
ภูมิศาสตร์ที่แตกต่างกันส ารวจ สืบค้นข้อมูล เกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งแวดล้อมและการ
เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับสิ่งมีชีวิต และสามารถใช้ข้อมูลต่าง ๆ ในการท านายการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิด
ขึ้นกับสิ่งมีชีวิตในสภาพที่แตกต่างจากเดิม  พัฒนาทักษะกระบวนการวิทยาศาสตร์ ตั้งแต่การสังเกต การ
สร้างค าถามหรือปัญหาทางวิทยาศาสตร์ การวางแผนเพ่ือแก้ไขปัญหา การวิเคราะห์ การสรุปผลการศึกษา 
และการเผยแพร่ข้อมูลที่ท าการศึกษา โดยใช้ความรู้พ้ืนฐานเกี่ยวกับสรีรวิทยาและสิ่งแวดล้อมเพ่ือให้ผู้เรียน
มีความเข้าใจ มีทักษะกระบวนการและเจตคติทางวิทยาศาสตร์ เห็นคุณค่าของชีววิทยาและสามารถ
ประยุกต์ความรู้ไปใช้ในชีวิตประจ าวัน 

ผลการเรียนรู้ 
1. ระบุปัญหาของการเปลี่ยนแปลงปัจจัยสิ่งแวดล้อมท่ีมีต่อสิ่งมีชีวิต 
2. อธิบายลักษณะพ้ืนฐานทางสรีรวิทยาของสิ่งมีชีวิต 
3. สืบค้น อธิบาย อภิปราย บทบาท และความส าคัญของสิ่งแวดล้อมต่อการเปลี่ยนแปลงทางสรีรวิทยาที่มี
ผลต่อการด ารงชีวิตของสิ่งมีชีวิต 
4. สืบค้น อธิบาย วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยภายนอกกับการเปลี่ยนแปลงทางสรีรวิทยาของ
สิ่งมีชีวิต ที่ท าให้เกิดความหลากหลายทางชีวภาพ 
5. ค้นหาค าตอบเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของสิ่งมีชีวิตที่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อม
โดยใช้หลักการ และกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 
6. สามารถศึกษาในสถานที่จริงได้ 
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รายวิชา ว30619 อันตรกิริยาระหว่างสัตว์และพืช 
2 คาบ/สัปดาห์/ภาคเรียน      1.0 หน่วยกิต 

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

ศึกษาวิเคราะห์ อธิบายและสรุปเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของพืช และสัตว์ในรูปแบบต่าง ๆศึกษา
วิเคราะห์ อธิบาย และสืบค้นข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการปรับตัวทางด้านกายภาพ และสัณฐานของพืชในการ
ป้องกันตัวเองจากสัตว์ที่บริโภคพืชเป็นอาหารศึกษาวิเคราะห์ อธิบาย และสืบค้นข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการ
ปรับตัวทางด้านสรีรวิทยา และการสร้างสารที่มีฤทธิ์ทางชีวภาพของพืชในการป้องกันตัวเองจากสัตว์ที่
บริโภคพืชเป็นอาหารศึกษาวิเคราะห์ และอธิบายการปรับตัวของสัตว์ที่บริโภคพืชเป็นอาหาร เพ่ือที่จะ
สามารถด ารงชีวิตในระบบนิเวศได้ ทั้งทางด้านสัณฐาน และสรีรวิทยาศึกษาวิเคราะห์ อธิบาย และสืบค้น
ข้อมูลการวิวัฒนาการร่วมกันของพืช และสัตว์ที่บริโภคพืชเป็นอาหาร ศึกษาวิเคราะห์ อธิบาย และสืบค้น
ความสัมพันธ์ระหว่างดอกไม้และสัตว์ที่ท าหน้าที่ถ่ายละอองเรณูการปรับตัวและเปลี่ยนแปลงทางสัณฐาน  
และการด ารงชีวิตของดอกไม้กับและสัตว์ที่ท าหน้าที่ถ่ายละอองเรณู การปรับตัวของพืช เพ่ือดึงดูดสัตว์ให้
เกิดการถ่ายละอองเรณู การเปลี่ยนการวิวัฒนาการร่วมกันระหว่างดอกไม้กับแมลงศึกษาวิเคราะห์  อธิบาย 
และสืบค้นความสัมพันธ์ระหว่างพืช และสัตว์ที่ท าหน้าที่กระจายเมล็ดพันธ์ของพืช ลักษณะการปรับตัวของ
พืชให้เกิดการกระจายพันธุ์ของเมล็ดพืชเพ่ือให้เกิดความหลากหลายทางพันธุกรรมศึกษา  อธิบาย และ
สืบค้นความสัมพันธ์ระหว่างต้นไม้ใหญ่ และมด การวิวัฒนาการร่วมกันระหว่างมด และต้นไม้ใหญ่ เพ่ือการ
ด ารงชีพในระบบนิเวศเพ่ือให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจ มีทักษะกระบวนการ เจตคติและเห็นคุณค่าของ
ชีววิทยาที่เกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิตระหว่างพืช  และสัตว์ สามารถประยุกต์ความรู้และ
หลักการไปใช้ในชีวิตประจ าวัน 

ผลการเรียนรู้ 
1. สืบค้นข้อมูลและอธิบายเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของพืช และสัตว์ในรูปแบบต่าง ๆ 
2. อธิบาย และวิเคราะห์ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการปรับตัวทางด้านสรีรวิทยาและสัณฐานวิทยาของพืชในการ
ป้องกันตัวเองจากสัตว์ที่บริโภคพืชเป็นอาหาร 
3. สืบค้น วิเคราะห์ และอธิบาย เกี่ยวกับสารที่มีฤทธิ์ทางชีวภาพ (Secondary Metabolize) ที่พืชสร้าง
เพ่ือป้องกันตัวเองจากสัตว์ที่บริโภคพืชเป็นอาหาร 
4. อธิบาย ความส าคัญของการวิวัฒนาการร่วมกันของพืช และสัตว์ที่บริโภคพืชเป็นอาหาร 
5. ส ารวจ และวิเคราะห์ ความสัมพันธ์ระหว่างดอกไม้และสัตว์ที่ท าหน้าที่ถ่ายละอองเรณูสืบค้น วิเคราะห์
วิวัฒนาการร่วมกันของสิ่งมีชีวิตทั้ง 2 ชนิด 
6. สืบค้น อธิบายความสัมพันธ์ระหว่างพืชและสัตว์ ที่ท าหน้าที่กระจายเมล็ดพันธุ์ของพืชปัจจัยที่มีผลต่อ
การกระจายตัวของเมล็ด 
7. ส ารวจ สังเกต ความสัมพันธ์ระหว่างต้นไม้ใหญ่ และมด การวิวัฒนาการร่วมกันระหว่างมด และต้นไม้
ใหญ ่เพ่ือการด ารงชีพในระบบนิเวศ 
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รายวิชา ว30620 ชีววิทยาสภาวะแวดล้อม 

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

ศึกษา ค้นคว้า ส ารวจ ทดลอง อภิปรายถึงการถ่ายทอดพลังงานและมวลสาร กลไกการหมุนเวียน
สาร แร่ธาตุในระบบนิเวศ ยกตัวอย่างเก่ียวกับปัจจัยต่างๆ ที่มีผลต่อการด ารงชีวิต การปรับตัวของสิ่งมีชีวิต
ในระบบนิเวศ ความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิตในระบบนิเวศ อธิบายกลไกการแทนที่ของสิ่งมีชีวิต การรักษาดุลย
ภาพของระบบนิเวศ ตลอดจนวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างความหลากหลายทางชีวภาพกับความมั่นคง
ของระบบนิเวศศึกษาค้นคว้า อภิปราย ความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์และสิ่งแวดล้อม การประเมินคุณภาพ
สิ่งแวดล้อม แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมอันเป็นผลเนื่องมาจากมนุษย์
ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อม อธิบายอิทธิพลของปรากฏการณ์ต่างๆ และภัยธรรมชาติที่มี
ต่อสิ่งมีชีวิตศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์กระบวนการหรือแนวความคิดที่เน้นให้เกิดค่านิยมในการอนุรักษ์การ
น าวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มาเป็นส่วนร่วมในการพัฒนา และแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม การใช้พลังงาน
รูปแบบต่าง ๆ ให้ได้ประโยชน์สูงสุด โดยมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมไม่มากเพ่ือให้มีความรู้ ความเข้าใจใน
ความสัมพันธ์ของสิ่งแวดล้อมทั้งระบบ สามารถแก้ปัญหาวางแผนเสนอแนวทางเพ่ือแก้ปัญหาและจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ ตระหนักถึงความส าคัญของสิ่งแวดล้อม และการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ ตลอดจน 
มีจิตส านึกท่ีดี มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์และพัฒนาที่ยั่งยืน 

ผลการเรียนรู้ที่ 
1. สืบค้น อธิบาย อภิปราย ระบุองค์ประกอบต่าง ๆ ของสิ่งแวดล้อม โครงสร้างระบบนิเวศและสามารถ
บอกความสัมพันธ์ของปัจจัยต่าง ๆ ในระบบนิเวศ 
2. สืบค้น อธิบายการถ่ายทอดพลังงานและมวลสารในระบบนิเวศ วิเคราะห์ เขียนแผนภาพแสดงในรูป
พีระมิดนิเวศ อธิบายการรักษาดุลยภาพของระบบนิเวศ 
3. อธิบายเกี่ยวกับกลไกการเกิดระบบการหมุนเวียนสาร แร่ธาตุ ในระบบนิเวศ 
4. อธิบาย อภิปรายและยกตัวอย่างเก่ียวกับปัจจัยต่างๆ ที่มีผลต่อการด ารงชีวิต การปรับตัวของสิ่งมีชีวิตใน
ระบบนิเวศ ความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิตในระบบนิเวศ 
5. วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยต่าง ๆ ที่ท าให้เกิดความหลากหลายทางชีวภาพสามารถอธิบายชีวนิ
เวศต่าง ๆ ในโลกนิเวศได้ 
6. สืบค้น น าเสนอสภาพการณ์ ปัญหา หรือความส าคัญของความหลากหลายทางชีวภาพที่มีอยู่ในปัจจุบัน 
7. อธิบายและวิเคราะห์เกี่ยวกับการรักษาดุลยภาพของระบบนิเวศ สามารถอธิบายกลไกการแทนที่ของ
สิ่งมีชีวิต และตระหนักว่าความหลากหลายทางชีวภาพมีบทบาทต่อดุลยภาพของระบบนิเวศ 
8. สืบค้น วิเคราะห์ว่าจ านวนประชากร มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงต่อสิ่งแวดล้อม สามารถอธิบายผลกระทบ
จากการเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อม 
9. สืบค้น น าเสนอสภาพการณ์ ปัญหามลพิษสิ่งแวดล้อม สามารถอธิบายผลกระทบต่อสิ่งมีชีวิตในระบบ
นิเวศ และผลกระทบต่อมนุษย์ อธิบายการสะสมทางชีวภาพของสารพิษ 
10. สืบค้น อธิบาย อภิปราย พระราชบัญญัติสิ่งแวดล้อม ค่ามาตรฐานเกี่ยวกับคุณภาพสิ่งแวดล้อม อธิบาย 
การประเมินคุณภาพสิ่งแวดล้อมโดยประมวลจากการตรวจวัด 
คุณลักษณะทางกายภาพ เคมี และชีวภาพ 
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11. ตรวจสอบและวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงของทรัพยากรธรรมชาติ และตระหนักถึงปัญหาและเสนอแนะ
แนวทางในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ 
12. ระบุแหล่งที่มาของพลังงานรูปแบบต่าง ๆ ประโยชน์ และการน าไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
13. อธิบายอิทธิพลของปรากฏการณ์ต่างๆ เช่น เอลนิโน ภาวะเรือนกระจก ภัยธรรมชาติต่อสิ่งมีชีวิต 
14. วางแผนและลงมือปฏิบัติเพ่ือป้องกัน แก้ไข อนุรักษ์ และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มี
ความรู้ความเข้าใจและตระหนักถึงการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม รวมทั้งการพัฒนาที่
ยั่งยืน 
15. สามารถศึกษาในสถานที่จริงได้ 
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รายวิชา ว30621 เทคโนโลยีชีวภาพ 

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

เพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างชีววิทยากับเทคโนโลยีชีวภาพ  ความหมาย
ความส าคัญและบทบาทของเทคโนโลยีชีวภาพเทคโนโลยีชีวภาพกับความหลากหลายทางชีวภาพหลักการ
พ้ืนฐานของเทคโนโลยีชีวภาพ พร้อมทั้งเทคนิคและเครื่องมือที่เกี่ยวข้อง และสามารถปฏิบัติการตาม
เทคนิคต่าง ๆ และเครื่องมือที่เกี่ยวข้อง การศึกษานาโนเทคโนโลยีชีวภาพ และสามารถวางแผนเพ่ือน า
ความรู้ทางชีววิทยามาประยุต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตมนุษย์ และการพัฒนาสังคม 

ผลการเรียนรู้ 
1. ค้นคว้า อธิบาย อภิปราย และวิเคราะห์ถึงความเชื่อมโยงความสัมพันธ์ระหว่างความรู้ทางชีววิทยา
พ้ืนฐานกับเทคโนโลยีชีวภาพ 
2. อธิบายความหมาย สืบค้นและวิเคราะห์ความเป็นมาของเทคโนโลยีชีวภาพต่อการพัฒนาในแง่ต่าง ๆ 
3. สืบค้น อธิบาย อภิปราย วิเคราะห์บทบาทของเทคโนโลยีชีวภาพที่มีต่อการปรับปรุงและดัดแปลง
สิ่งมีชีวิต 
4. อธิบาย อภิปราย และวิเคราะห์เกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างเทคโนโลยีชีวภาพที่มีผลต่อความ
หลากหลายของสิ่งมีชีวิต รวมถึงความปลอดภัยทางชีวภาพและผลกระทบจากเทคโนโลยีชีวภาพที่มีต่อ
แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อมและสังคม 
5. อธิบาย และอภิปรายหลักการสร้างและพัฒนาผลิตภัณฑ์จากกระบวนการทางเทคโนโลยีชีวภาพ 
6. สืบค้น วิเคราะห์ วางแผนเพื่อใช้ความรู้พื้นฐานทางชีววิทยามาประยุกต์ใช้ในกระบวนการ 
ทางเทคโนโลยีชีวภาพ 
7. อธิบายความหมายนาโนเทคโนโลยีชีวภาพ และสืบค้น อธิบาย และวิเคราะห์การพัฒนานาโน
เทคโนโลยีชีวภาพคือการสร้างเครื่องมือขนาดจิ๋วที่ สามารถแทรกเข้าไปภายในเซลล์เพ่ือติดตามความ
ผิดปกติท่ีจุดใดและแก้ไขซ่อมแซมโมเลกุลดีเอ็นเอ 
8. สืบค้น วิเคราะห์ อภิปรายแนวโน้มการใช้เทคโนโลยีชีวภาพในอนาคต ข้อดีข้อเสียของการใช้
เทคโนโลยีชีวภาพแบบต่าง ๆ 
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รายวิชา ว30622   สเต็มเซลล์เทคโนโลยีและพันธจุริยศาสตร์ 

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

ศึกษาความก้าวหน้าของเทคโนโลยีทางเซลล์และพันธุศาสตร์และการน ามาใช้ประโยชน์รวมถึง
ผลกระทบที่เกิดจากการใช้เทคโนโลยีดังกล่าวต่อมนุษย์ สัตว์ พืช และสิ่งแวดล้อมสืบค้น อภิปรายข้อมูล 
เกี่ยวกับงานทางด้านสเต็มเซลล์เทคโนโลยี และจรรยาบรรณของนักวิจัยที่ท างานด้านนี้ศึกษา ค้นคว้า 
อธิบายขั้นตอนปฎิบัติการทางพันธุวิศวกรรมในสิ่งมีชีวิตต่าง ๆ รวมถึงเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับงานด้าน
พันธุวิศวกรรม และความก้าวหน้าของงานพันธุศาสตร์โมเลกุลอภิปรายผลกระทบที่เกิดจากการดัดแปลง
พันธุกรรมของสิ่งมีชีวิตศึกษา ค้นคว้า อธิบายขั้นตอนการตรวจลายพิมพ์ดีเอ็นเอ อภิปราย วิเคราะห์การ
ประยุกต์ใช้เทคโนโลยี ผลกระทบของการตรวจลายพิมพ์ดีเอ็นเอที่มีต่อมนุษย์ สิ่งมีชีวิต และสังคมสืบค้น 
วิเคราะห์ อภิปราย ความส าคัญของการพัฒนาโครงการศึกษาจีโนมมนุษย์ วิธีการหาล าดับเบสของดีเอ็นเอ
ภายในจีโนม รวมถึงศึกษาผลกระทบของความรู้ที่ได้จากโครงการศึกษาจีโนมมนุษย์ และการพัฒนา
เทคโนโลยีด้านพันธุศาสตร์ในยุคหลังการศึกษาจีโนมมนุษย์ที่จะส่งผลต่อมนุษย์และสังคมเพ่ือให้สามารถ
อภิปราย แสดงความคิดเห็นบนพ้ืนฐานความรู้ด้านพันธุศาสตร์และเทคโนโลยีพันธุศาสตร์ในแง่มุมต่าง  ๆ 
ทั้งด้านวิทยาศาสตร์และสังคม สามารถสืบเสาะหาความรู้และประยุกต์ใช้ความรู้ในชีวิตประจ าวัน  รวมถึง
สามารถตัดสินใจประเด็นปัญหาสังคมที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีเหล่านี้ได้โดยอ้างอิงหลักฐานด้านพันธุ
ศาสตร์ที่เกี่ยวข้องได้อย่างถูกต้องตามหลักจริยธรรม 

ผลการเรียนรู้ 
1. ตระหนักถึงความส าคัญของการท างานวิจัยอย่างมีจรรยาบรรณ 
2. อธิบาย และวิเคราะห์หลักการของสเต็มเซลล์เทคโนโลยี รวมถึงการน าไปใช้ประโยชน์และผลกระทบเชิง
สังคม 
3. อธิบายความสัมพันธ์ระหว่างกระบวนการแสดงออกของยีนในสิ่งมีชีวิตและกระบวนการควบคุมการ
แสดงออกของยีน ในการปรับปรุงพันธุ์สิ่งมีชีวิต และการใช้ประโยชน์อื่น ๆ4. อธิบายและวิเคราะห์หลักการ
ตัดต่อดีเอ็นเอ และกระบวนการพันธุวิศวกรรมในการสร้างสิ่งมีชีวิตดัดแปลงพันธุกรรมชนิดต่าง ๆ 
5. อภิปรายและวิเคราะห์การประยุกต์ใช้พันธุวิศวกรรมและผลกระทบจากการสร้างสิ่งมีชีวิต ดัดแปลง
พันธุกรรมที่มีต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม 
6. สืบค้นและอธิบายขั้นตอนของกระบวนการตรวจลายพิมพ์ดีเอ็นเอ อภิปรายและวิเคราะห์ผลการตรวจ
ลายพิมพ์ดีเอ็นเอ และการประยุกต์ใช้เทคนิคการตรวจลายพิมพ์ดีเอ็นเอ 
7. ศึกษาและอภิปรายผลกระทบของการตรวจลายพิมพ์ดีเอ็นเอที่มีต่อบุคคล และสังคม 
8. อธิบาย วิเคราะห์ขั้นตอนและความก้าวหน้าของโครงการศึกษาจีโนมมนุษย์ วิธีการหาล าดับเบสของสาร
พันธุกรรม 
9. วิเคราะห์และอภิปราย ประโยชน์ของโครงการหาล าดับสารพันธุกรรมของมนุษย์ด้านการแพทย์ สังคม 
และผลกระทบที่เกิดจากการน าความรู้มาประยุกต์ใช้ 
10. น าความรู้ที่ได้มาใช้ในการวิเคราะห์ผลกระทบการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีทางพันธุศาสตร์ต่อคุณภาพ
ชีวิตของสิ่งมีชีวิตในด้านสุขภาพสิ่งมีชีวิต สังคม สภาพแวดล้อมและน าความรู้ที่ได้มาใช้ในการตัดสินใจใน
ประเด็นปัญหาสังคมที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีทางพันธุศาสตร์ได้อย่างถูกต้องตามหลักจริยธรรม 
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รายวิชา ว30623 พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีพันธุศาสตร์ 

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

ศึกษา ค้นคว้า อธิบาย ขั้นตอนการท าพันธุวิศวกรรม ในสิ่งมีชีวิตต่าง ๆ รวมถึงเทคโนโลยีที่
เกี่ยวข้องกับงานด้านพันธุวิศวกรรม และความก้าวหน้าของงานด้านพันธุศาสตร์โมเลกุลสืบค้น วิเคราะห์ 
อภิปราย ความส าคัญของการพัฒนางานด้านพันธุศาสตร์โมเลกุล พันธุวิศวกรรมและผลกระทบที่มีต่อ
สิ่งมีชีวิตและมนุษย์ ทั้งด้านสุขภาพ สังคม และสิ่งแวดล้อมเพ่ือให้มีความรู้ ความเข้าใจ มีทักษะ
กระบวนการ และเจตคติทางวิทยาศาสตร์ สามารถน าหลักการทางวิทยาศาสตร์ไปใช้ในกระบวนการสืบ
เสาะหาความรู้ และมีความเข้าใจในเทคโนโลยีชีวภาพ สามารถน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน 

ผลการเรียนรู้ 
1. อธิบาย อภิปราย และวิเคราะห์ขั้นตอนพันธุวิศวกรรม ระบุความส าคัญของปัจจัยที่ใช้ในแต่ละขั้นตอน
ของกระบวนการทางพันธุวิศวกรรม 
2. อธิบายการโคลนยีน การถ่ายฝากยีนในสัตว์เลี้ยงลูกด้วยน ้ำนม การถ่ายฝากยีนในพืชการตรวจลายพิมพ์
ดีเอ็นเอ และการประยุกต์ใช้พันธุวิศวกรรมต่อการแพทย์ สิ่งแวดล้อมอุสาหกรรม และสังคม 
3. สืบค้น อธิบาย อภิปราย วิเคราะห์ผลกระทบของสิ่งมีชีวิตดัดแปลงพันธุ์ในด้านที่มีต่อสุขภาพสิ่งมีชีวิต 
ด้านสังคม ด้านสภาพแวดล้อม และผลประโยชน์ที่ได้จากงานพันธุวิศวกรรม 
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รายวิชา ว30624 เทคโนโลยีการจัดการเซลล์พืช 

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

ศึกษาวิเคราะห์ อธิบายและสรุปเกี่ยวกับหลักการพ้ืนฐานของการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชรวมถึง
ประโยชน์ของการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช การเตรียมห้องและเครื่องมือในการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่ออาหาร
ส าหรับการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช การเตรียมชิ้นส่วนพืชส าหรับการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ ขั้นตอนการเพาะเลี้ยง
เนื้อเยื่อพืช เทคนิคการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อและอวัยวะของพืช ศึกษาวิเคราะห์ และอธิบายกระบวนการ
เปลี่ยนแปลงและการเจริญพัฒนาของเซลล์พืช ที่เกิดจากการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช โดยกระบวนการก าเนิด
อวัยวะและกระบวนการก าเนิดคัพภะจากเซลล์ร่างกาย ศึกษาวิเคราะห์ และอธิบายประเภทของสาร
ควบคุมการเจริญเติบโต และอิทธิพลของสารควบคุมการเจริญเติบโต รวมถึงปัจจัยแวดล้อมต่างๆ ที่มีผลต่อ
การเปลี่ยนแปลงและการเจริญพัฒนาของเซลล์พืชในหลอดทดลอง  ศึกษาวิเคราะห์ และอธิบายการใช้
เทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อเพ่ือเป็นพ้ืนฐานใน การศึกษาทางอนูชีววิทยาและพันธุศาสตร์ สรีรวิทยา
พืช รวมถึงการวิจัย และการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางด้านการขยายพันธุ์พืช การปรับปรุง
พันธุ์พืช การผลิตสารพฤกษเคมี การอนุรักษ์พันธุกรรมพืชเพ่ือให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจ มีทักษะ
กระบวนการ เจตคติและเห็นคุณค่าของชีววิทยาสามารถประยุกต์ความรู้และหลักการไปใช้ใน
ชีวิตประจ าวันและเป็นพื้นฐานเพ่ือประยุกต์ใช้ในการศึกษาและวิจัยพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของ
ประเทศต่อไป 

ผลการเรียนรู้ 
1. มีความรู้ความเข้าใจหลักการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ และอวัยวะพืชในสภาพปลอดเชื้อ โดยสามารถสรุปและ
อธิบายได้ 
2. มีความรู้ความเข้าใจและทักษะในห้องปฏิบัติการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช เครื่องมือ และวิธีการเพาะเลี้ยง
เนื้อเยื่อพืชในสภาพปลอดเชื้อ 
3. อธิบายและสรุปเกี่ยวกับทฤษฎีการเจริญเติบโตของพืช และสามารถน าไปประยุกต์กับการปฏิบัติการ
เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชได้ 
4. อธิบายและสรุปเกี่ยวกับสารควบคุมการเจริญเติบโต และปัจจัยแวดล้อมที่ส าคัญที่มีอิทธิพลต่อการเจริญ
พัฒนาของเซลล์พืชในหลอดทดลอง 
5. สามารถน าเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อไปใช้เป็นพ้ืนฐานในการศึกษาทางอนูชีววิทยาและพันธุ
ศาสตร์ สรีรวิทยาพืช รวมถึงการวิจัย และการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางด้านการขยายพันธุ์พืช 
การปรับปรุงพันธุ์พืช การผลิตสารพฤกษเคมี การอนุรักษ์พันธุกรรมพืชได้ 
6. สามารถศึกษาในสถานที่จริงได้ 
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รายวิชา ว30625 เทคโนโลยีการผลิตกล้วยไม ้

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

ศึกษาวิเคราะห์ อธิบายลักษณะพ้ืนฐานของพืชในวงศ์กล้วยไม้ได้ ศึกษาวิเคราะห์ อธิบายลักษณะ
และจัดจ าแนกกล้วยไม้ ในระดับสกุล รวมถึงสามารถสืบค้นที่มาของกล้วยไม้สายพันธุ์ลูกผสมได้ศึกษา
วิเคราะห์ อธิบายหลักการเบื้องต้นในการปลูกเลี้ยง การขยายพันธุ์โดยวิธีธรรมชาติการป้องกันก าจัดโรค
และแมลงศัตรูพืช การผสมพันธุ์โดยการผสมเกสรและการคัดเลือกพันธุ์ศึกษาวิเคราะห์ อธิบายหลักการ
เบื้องต้นในการใช้เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยวมาใช้ในการผลิตกล้วยไม้ศึกษาวิเคราะห์  อธิบายหลักการ
เบื้องต้นและการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีชีวภาพในการขยายพันธุ์  ปรับปรุงพันธุ์ และอนุรักษ์พันธุกรรม
กล้วยไม้เพ่ือให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจ มีทักษะกระบวนการ เจตคติและเห็นคุณค่าของพืชในวงศ์
กล้วยไม้ ในฐานะที่เป็นพืชอนุรักษ์และไม้ประดับเศรษฐกิจ รวมถึงสามารถประยุกต์ความรู้และหลักการไป
ใช้ในชีวิตประจ าวันและเป็นพ้ืนฐานเพื่อประยุกต์ใช้ในการศึกษาและวิจัยพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ของประเทศต่อไป 

ผลการเรียนรู้ 
1. มีความรู้ความเข้าใจ ลักษณะพ้ืนฐานของพืชในวงศ์กล้วยไม้ โดยสามารถสรุปและอธิบายได้ 
2. อธิบายและสรุปลักษณะและจัดจ าแนกกล้วยไม้ ในระดับสกุล รวมถึงสามารถสืบค้นที่มาของกล้วยไม้
สายพันธุ์ลูกผสมได้ 
3. อธิบายหลักการเบื้องต้นในการปลูกเลี้ยง การขยายพันธุ์โดยวิธีธรรมชาต ิการป้องกันก าจัดโรคและแมลง
ศัตรูพืช การผสมพันธุ์โดยการผสมเกสรและการคัดเลือกพันธุ์ 
4. อธิบายหลักการเบื้องต้นในการใช้เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยวมาใช้ในการผลิตกล้วยไม้ 
5. อธิบายหลักการเบื้องต้นและการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีชีวภาพในการขยายพันธุ์ ปรับปรุงพันธุ์ และ
อนุรักษ์พันธุกรรมกล้วยไม้ 
6. สามารถศึกษาในสถานที่จริงได้ 
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รายวิชา ว30626 วิทยาศาสตร์การอาหาร 

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

วิทยาศาสตร์การอาหาร เป็นการใช้ความรู้วิทยาศาสตร์ด้านชีววิทยา เพ่ือเป็นพื้นฐานร่วมกับฟิสิกส์ 
และวิศวกรรม น าไปสู่ความเข้าใจในเรื่องธรรมชาติของอาหาร สาเหตุของการเสื่อมเสียของอาหารและ
หลักการแปรรูปอาหาร ส่วนประกอบของอาหาร ได้แก่ น ้ ำแร่ธาตุ คาร์โบไฮเดรท โปรตีนไลปิด วิตามิน 
การเน่าเสียของอาหาร การถนอมอาหารด้วยวิธีการต่าง ๆ เช่น ความร้อน แช่เยือกแข็งท าแห้ง พลังงาน
ไมโครเวฟ ฉายรังสี สารเคมี นมและผลิตภัณฑ์ ไข่และผลิตภัณฑ์ เนื้อสัตว์และผลิตภัณฑ์ ผัก ผลไม้และ
ผลิตภัณฑ์ อาหารหมักจากผักผลไม้ ธัญชาติเมล็ดถั่ว น ้ำผลไม ้

ผลการเรียนรู้ 
1. สามารถให้ค าก าจัดความของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารได้ 
2. ทราบหน้าที่และบทบาทของนักวิทยาศาสตร์การอาหารหรือนักเทคโนโลยีการอาหาร 
3. สามารถบอกส่วนประกอบส าคัญของอาหารได้ 
4. สามารถบอกถึงสาเหตุการเน่าเสียของอาหารได้ 
5. สามารถบอกชนิดจุลลินทรีย์ที่ท าให้อาหารเน่าเสียได้ 
6. อธิบายปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเจริญของจุลินทรีย์ได้ 
7. สามารถบอกวิธีการควบคุมการเจริญของจุลินทรีย์ได้ 
8. สามารถน าวิธีการถนอมอาหารแบบต่าง ๆ ได้แก่ การใช้ความร้อน การแช่เยือกแข็งการท าแห้ง พลังงาน
ไมโครเวฟ และการ ฉายรังสี การใช้สารเคมี มาใช้ถนอมอาหารได้ 
9. สามารถบอกองค์ประกอบของน ้ำนม และแปรรูปน ้ำนม เพ่ือให้ได้ผลิตภัณฑ์นมรูปแบบต่าง ๆได้ 
10. อธิบายถึงการสร้างไข่ โครงสร้าง และคุณค่าทางอาหารของไข่ได้ 
11. สามารถอธิบายสาเหตุการเปลี่ยนแปลงภายในไข่ระหว่างการเก็บรักษาได้ 
12. สามารถแปรรูปไข่ให้เป็นผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ได ้
13. สามารถอธิบายโครงสร้างและรายละเอียดของเนื้อสัตว์ ตลอดจนคุณภาพของผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์ได้ 
14. สามารถแปรรูปเนื้อสัตว์เป็นผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ได ้
15. อธิบายถึงการเก็บเกี่ยว การเสื่อมเสีย และวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยวของผักและผลไม้ 
16. สามารถแปรรูปและถนอมผลิตภัณฑ์ผักและผลไม้ได้ 
17. สามารถอธิบายถึงปัจจัยที่มีความส าคัญต่อการหมัก 
18. สามารถยกตัวอย่างและประกอบอาหารหมักบางชนิดได้ 
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รายวิชา ว30627 นิติวิทยาศาสตร์ 

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

ศึกษา ตัวอย่างคดีความที่น าหลักการทางวิทยาศาสตร์เข้ามาเป็นเครื่องมือส าคัญในการติดตาม  
หรือจับกุมคนร้ายศึกษา ทดลอง น าความรู้ทางชีววิทยาด้านต่าง ๆ เช่น พันธุศาสตร์ กีฏวิทยา จุลชีววิทยา
กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา มาใช้ในการพิสูจน์ ค้นหาความจริงน าความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์ ฟิสิกส์ 
เคมี และชีววิทยา มาใช้ในการพิสูจน์หลักฐาน จากสถานการณ์ที่ถูกก าหนดเพ่ือให้ผู้เรียนมีความรู้ความ
เข้าใจ มีทักษะกระบวนการ เจตคต ิและคุณค่าของชีววิทยา สามารถประยุกต์ความรู้ และหลักการไปใช้ใน
ชีวิตประจ าวัน 

ผลการเรียนรู้ 
1. ตระหนักถึงความส าคัญของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่สามารถน ามาใช้ประโยชน์ในเชิงสังคม และ
ด้านอื่น ๆ 
2. สามารถใช้หลักการทางชีววิทยาในการค้นหาความจริง ออกแบบและทดลองเพ่ือหาค าตอบ 
3. ใช้หลักการทางวิทยาศาสตร์สืบค้นข้อมูล ทดลองเพ่ือหาข้อมูลประกอบการตัดสินใจ 
 ในการค้นหาความจริง 
4. สืบค้น อภิปราย เกี่ยวกับความน่าเชื่อถือของหลักฐานที่น าวิทยาศาสตร์ด้านต่าง ๆ มาใช้ในการพิสูจน์ 
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รายวิชา ว30628 โรคเขตร้อน 

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

ส ารวจ ค้นคว้าหาข้อมูลของโรคเขตร้อนที่พบบ่อย รวมทั้งหาสาเหตุ การระบาด ลักษณะของ
พยาธิวิทยาและคลินิกวิทยา การเฝ้าระวังและการป้องกันสืบค้นข้อมูล และเรียนรู้เกี่ยวกับลักษณะกาย
วิภาคและสรีรวิทยา ของกลไกการเกิดโรคเขตร้อนและสามารถน ามาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันพัฒนา
ทักษะกระบวนการวิทยาศาสตร์ ในการวางแผนโดยการใช้งานวิจัยและพัฒนาเพ่ือสร้างระบบ นวัตกรรม 
สิ่งประดิษฐ์ องค์ความรู้ในการจัดการกับโรคเขตร้อน 

ผลการเรียนรู้ 
1. สืบค้น อธิบายและอภิปราย สาเหตุ ระบาดวิทยา พยาธิวิทยา คลินิกวิทยา การวินิจฉัยของโรคเขตร้อน 
2. สืบค้น อธิบายและอภิปรายผลกระทบของโรคเขตร้อนต่อการพัฒนาประเทศด้านต่างๆ 
3. สืบค้น อธิบายและวิเคราะห์แนวทางการแก้ปัญหาโดยวิจัยและพัฒนา 
4. ตระหนัก อธิบายและวิเคราะห์ถึงความส าคัญต่อการป้องกันการเกิดโรคเขตร้อน 
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รายวิชา ว30629 เภสัชพฤกษศาสตร์ 

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

ศึกษาวิเคราะห์ อธิบายหลักการเบื้องต้นในการใช้พืชเป็นยารักษาโรคในการแพทย์แผนโบราณ
การแพทย์แผนปัจจุบัน และการแพทย์ทางเลือกได้ศึกษาวิเคราะห์ อธิบายลักษณะเบื้องต้นและประเภท
ของสารพฤกษเคมี ปฏิกิริยาและกลไกที่มีผลต่อกระบวนการสรีรวิทยาของมนุษย์ศึกษาวิ เคราะห์ อธิบาย
ลักษณะและวิธีการเบื้องต้นในการสกัดแยกสารพฤกษเคมีจากวัตถุดิบพืชสมุนไพรอธิบายหลักการเบื้องต้น
ในการน าพืชสมุนไพรมาใช้ในการรักษาอาการหรือโรคในระบบร่างกายต่างๆ  ได้แก่ ระบบทางเดินอาหาร 
ระบบหายใจ ระบบหมุนเวียนโลหิต ระบบประสาท ระบบสืบพันธุ์ศึกษาวิเคราะห์ อธิบายหลักการเบื้องต้น
ในการตรวจสอบวัตถุดิบสมุนไพร การปนเปื้อนเชื้อจุลินทรีย์ การปนเปื้อนยาฆ่าแมลง และสิ่งปลอมปนอ่ืนๆ 
ศึกษาวิเคราะห์ อธิบายหลักการเบื้องต้นและการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีชีวภาพในการขยายพันธุ์  ปรับปรุง
สายพันธุ์พืชสมุนไพร และอนุรักษ์พันธุกรรมพืชสมุนไพรเพ่ือให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจ มีทักษะ
กระบวนการ เจตคติและเห็นคุณค่าของพืชสมุนไพร ในฐานะที่เป็นแหล่งพันธุกรรมพืชอันทรงคุณค่า 
สามารถน ามาใช้ประโยชน์ทางด้านสาธารณสุข รวมถึงสามารถประยุกต์ความรู้และหลักการไปใช้ใน
ชีวิตประจ าวันและเป็นพ้ืนฐานเพ่ือประยุกต์ใช้ในการศึกษาและวิจัยพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของ
ประเทศต่อไป 

ผลการเรียนรู้ 
1. มีความรู้ความเข้าใจ หลักการเบื้องต้นในการใช้พืชเป็นยารักษาโรคในการแพทย์แผนโบราณ การแพทย์
แผนปัจจุบัน และการแพทย์ทางเลือกได้ 
2. อธิบายและสรุปลักษณะเบื้องต้นและประเภทของสารพฤกษเคมี ปฏิกิริยาและกลไกท่ีมีผลต่อ
กระบวนการสรีรวิทยาของมนุษย์ได้ 
3. อธิบายลักษณะและวิธีการเบื้องต้นในการสกัดแยกสารพฤกษเคมีจากวัตถุดิบพืชสมุนไพรได้ 
4. อธิบายหลักการเบื้องต้นในการน าพืชสมุนไพรมาใช้ในการรักษาอาการหรือโรคในระบบร่างกายต่างๆ 
ได้แก่ ระบบทางเดินอาหาร ระบบหายใจ ระบบหมุนเวียนโลหิต ระบบประสาท ระบบสืบพันธุ์ได้ 
5. อธิบายหลักการเบื้องต้นในการตรวจสอบวัตถุดิบสมุนไพร การปนเปื้อนเชื้อจุลินทรีย์ การปนเปื้อนยาฆ่า
แมลง และสิ่งปลอมปนอ่ืนๆ ได ้
6. อธิบายหลักการเบื้องต้นและการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีชีวภาพในการขยายพันธุ์ ปรับปรุงสายพันธุ์พืช
สมุนไพร และอนุรักษ์พันธุกรรมพืชสมุนไพรได้ 
7. สามารถศึกษาในสถานที่จริงได้ 
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รายวิชา ว30630 เทคนิคพืน้ฐานส าหรับงานวิจัยทางชีววิทยา 

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

ศึกษาและปฏิบัติการเกี่ยวกับเทคนิคทางชีววิทยา เช่น เทคนิคพ้ืนฐานทางจุลชีววิทยาการเก็บ
ตัวอย่างแพลงก์ตอนพืชและสัตว์ การดองตัวอย่างพืชและสัตว์ด้วยน ้ ำยาเคมี การเก็บรักษาตัวอย่างพืชโดย
วิธีอัดแห้ง การท าสไลด์ถาวรเนื้อเยื่อพืช และการเก็บรักษาตัวอย่างแมลง เพ่ือให้มีทักษะในการท ากิจกรรม
เทคนิคทางชีววิทยา การใช้วัสดุอุปกรณ์และมีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ เจตคติและเห็นคุณค่า
ของวิทยาศาสตร์ สามารถน าความรู้และหลักการเทคนิคทางชีววิทยาไปใช้ในการศึกษาค้นคว้า ทดลอง
ปัญหาพิเศษท่ีนักเรียนสนใจต่อไป 

ผลการเรียนรู้ 
1. สามารถเตรียมอาหารเลี้ยงเชื้อและก าจัดเชื้อโดยใช้หม้อนึ่งความดันไอน ้ำ 
2. อธิบายความหมายของเทคนิคการปลอดเชื้อ และท าเทคนิคการปลอดเชื้อ 
3. ท าการแยกเชื้อและเพาะเลี้ยงเชื้อในอาหารชนิดต่าง ๆ 
4. สามารถย้อมสีแบคทีเรียได้ 
5. สามารถวัดการเจริญของแบคทีเรียได้ 
6. อธิบายวิธีการและท ากิจกรรมการเก็บตัวอย่างแพลงก์ตอนพืชและแพลงก์ตอนสัตว์ได้อย่างถูกต้อง 
7. อธิบาย ท าปฏิบัติการเก่ียวกับข้ันตอนการเตรียมน ้ำยาดอง และวิธีการดอง พร้อมทั้งบันทึกข้อมูล แสดง
รายละเอียดของตัวอย่างพืชและสัตว์ที่น ามาดองได้ถูกต้อง 
8. เลือกตัวอย่างและเก็บรักษาตัวอย่างพืช และสัตว์โดยวิธกีารดองได้ 
9. เก็บรักษาตัวอย่างพรรณไม้โดยวิธีการอัดแห้งพร้อมทั้งบันทึกข้อมูล แสดงรายละเอียดของตัวอย่างพืช 
ได้ถูกต้อง 
10. บอกวิธีการศึกษาเซลล์และเนื้อเยื่อพืช ตลอดจนความส าคัญของการท าสไลด์ถาวรได้ 
11. อธิบายล าดับขั้นตอนและท าสไลด์ถาวรเนื้อเยื่อพืชได้ 
12. ใช้อุปกรณ์ เครื่องมือ ในการเก็บรวบรวมและรักษาตัวอย่าง แมลงได้ 
13. รวบรวมข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับการศึกษาแมลงในสภาพธรรมชาติซึ่งได้แก่ แหล่งที่อยู่อาศัย อาหารและ
อุปนิสัยได้ 
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รายวิชา ว30631 การวิจัยชีววิทยาทางน ำ้ 

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

ศึกษา ส ารวจ สืบค้นข้อมูล เกี่ยวกับการวิจัยชีววิทยาทางน ้ ำ ความส าคัญระบบนิเวศทางน ้ ำหรือ
แหล่งน ้ำในชุมชนที่สนใจศึกษา ค้นคว้า สืบค้นข้อมูล เกี่ยวกับประเภทสิ่งมีชีวิตที่อาศัยอยู่ในระบบนิเวศทาง
น ้ำศึกษาและท าปฏิบัติการเรื่องการท าวิจัยทางด้านชีววิทยาทางน ้ ำ การเก็บตัวอย่างสิ่งมีชีวิตที่อาศัยอยู่ใน
น ้ ำพัฒนาทักษะกระบวนการวิทยาศาสตร์ ตั้งแต่การสังเกต การสร้างค าถามหรือปัญหาทางวิทยาศาสตร์ 
การวางแผนเพ่ือแก้ไขปัญหา การวิเคราะห์ การสรุปผลการศึกษา และการเผยแพร่ข้อมูลที่ท าการศึกษา 
โดยใช้ความรู้พ้ืนฐานเกี่ยวกับการวิจัยชีววิทยาทางน ้ ำเพ่ือให้ผู้เรียนมีความเข้าใจ มีทักษะกระบวนการและ
เจตคติทางวิทยาศาสตร์ เห็นคุณค่าของชีววิทยาและสามารถประยุกต์ความรู้ไปใช้ในชีวิตประจ าวัน 

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 
1. สืบค้น อภิปราย น าเสนอสภาพการณ์ ปัญหาหรือความส าคัญของระบบนิเวศทางน ้ำ หรือแหล่งน ้ำใน
ชุมชนที่สนใจ 
2. อธิบาย อภิปราย และยกตัวอย่างการการวิจัยชีววิทยาทางน ้ำ เกี่ยวกับประเภทสิ่งมีชีวิตที่อาศัยอยู่ใน
ระบบนิเวศทางน ้ำ 
3. อธิบายวิธีการเลือกใช้อุปกรณ์และเครื่องมือที่เหมาะสมที่จะใช้ในการเก็บตัวอย่างสิ่งมีชีวิตที่อาศัยอยู่ใน
น ้ำวางแผน ออกแบบการบันทึก และลงมือเก็บตัวอย่างเพ่ือใช้ในการจ าแนก จัดกลุ่มสิ่งมีชีวิตตามความ
แตกต่างของแหล่งที่อยู่อาศัย ในระดับไฟลัม 
4. สืบค้น อธิบาย อภิปราย บทบาท และความส าคัญของสิ่งมีชีวิตในห่วงโซ่อาหารและระบบนิเวศทางน ้ำ 
ตลอดจนตระหนักถึงความส าคัญและความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิตในระบบนิเวศ และชุมชน 
5. สร้างค าถาม และวางแผนเพ่ือแก้ปัญหาที่เก่ียวข้องกับสิ่งมีชีวิตที่อาศัยอยู่ในน ้ำ โดยใช้หลักการ และ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 
6. วางแผนเพื่อใช้ในการปฏิบัติเพ่ือป้องกัน แก้ไข อนุรักษ์ และดูแลรักษาความหลากหลายทางชีวภาพของ
ปลา มีความรู้ความเข้าใจและตระหนักถึงการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งการพัฒนา
ที่ยั่งยืน 
7. สามารถศึกษาในสถานที่จริงได้ 
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รายวิชา ว30632 ปัญหาพิเศษทางชีววิทยา 

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

ศึกษาหัวข้อเรื่องพิเศษเกี่ยวกับปัญหาต่าง ๆ ทางวิทยาศาสตร์ชีวภาพและเทคโนโลยีที่นักเรียน
สนใจ ซึ่งสอดคล้องกับการท าโครงงาน หรืออาจเป็นหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยและพัฒนาในปัจจุบันที่
ก าลังอยู่ในกระแสความสนใจทางชีววิทยา เพ่ือช่วยส่งเสริมความถนัดของนัดเรียน หรือสิ่งที่นักเรียนสนใจ
แต่ไม่มีสอนตามปกต ิโดยอยู่ภายใต้การควบคุม และค าแนะน าของครูที่ปรึกษา 

ผลการเรียนรู้ 
1. สืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับปัญหาต่าง ๆ หรือหัวข้อที่สนใจทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้จากแหล่งสืบค้น
ต่าง ๆ อาทเิช่น วารสารทางวิชาการ อินเตอร์เน็ต เป็นต้น 
2. วิเคราะห์ อธิบาย และอภิปรายข้อมูลที่ได้จากการสืบค้นได้ 
3. สามารถสรุปผลการสืบค้นข้อมูลในรูปแบบของบทความได้ 
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ชื่อและหน่วยกิต 

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 

รายวิชาเพิ่มเติมกลุ่ม 2 
1. ส30301 สัมมนาประวัติศาสตร์     2 คาบ/สัปดาห์/ภาคเรียน 1.0 หน่วยกิต 
SOC30301 Seminar of History 
2. ส30302 การปกครองส่วนท้องถิ่น    2 คาบ/สัปดาห์/ภาคเรียน 1.0 หน่วยกิต 
SOC30302 Local Administration 
3. ส30303 ทวารวดีศึกษา     2 คาบ/สัปดาห์/ภาคเรียน 1.0 หน่วยกิต 
SOC30303 Dvaravati Study 
4. ส30304 อยุธยาศึกษา      2 คาบ/สัปดาห์/ภาคเรียน 1.0 หน่วยกิต 
SOC30304 Ayudthaya Study 
5. ส30305 รัตนโกสินทร์ศึกษา    2 คาบ/สัปดาห์/ภาคเรียน 1.0 หน่วยกิต 
SOC30305 Rattanakosin Study 
6. ส30306 เศรษฐศาสตร์การเงินการธนาคาร  2 คาบ/สัปดาห์/ภาคเรียน 1.0 หน่วยกิต 
SOC30306 Economics of Money and Banking 
7. ส30307 ปรัชญาชีวิต      2 คาบ/สัปดาห์/ภาคเรียน 1.0 หน่วยกิต 
SOC30307 Philosophy of Life 
8. ส30308 มนุษยสัมพันธ์     2 คาบ/สัปดาห์/ภาคเรียน 1.0 หน่วยกิต 
SOC30308 Human Relationship 
9. ส30309 ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์    2 คาบ/สัปดาห์/ภาคเรียน 1.0 หน่วยกิต 
SOC30309 Geographic Information System 
10. ส30310 การรับรู้ระยะไกล     2 คาบ/สัปดาห์/ภาคเรียน 1.0 หน่วยกิต 
SOC30310 Remote Sensing 
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รายวิชา ส30301 สัมมนาประวัติศาสตร์ 

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

ศึกษาและใช้วิธีการทางประวัติศาสตร์สืบค้น รวบรวมหลักฐาน ประเมินค่า วิเคราะห์ ตีความและ
สังเคราะห์กรณีศึกษาเกี่ยวกับเหตุการณ์โลกในประวัติศาสตร์สมัยใหม่ ซึ่งมีส่วนสร้างความเปลี่ยนแปลง 
ด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคมที่มีต่อชาวไทยและมนุษยชาติ ในคริสต์ศตวรรษที่ 21เพ่ือให้เข้าใจความ
เปลี่ยนแปลงของประเทศไทยและโลก ในศตวรรษท่ี 21 ชัดเจนมากขึ้น 

ผลการเรียนรู้ 
1. สัมมนาและวิเคราะห์กรณีศึกษาที่ยกตัวอย่าง เกี่ยวกับเหตุการณ์โลกในประวัติศาสตร์ สมัยใหม่ ใน
ศตวรรษท่ี 21 โดยใช้วิธีการทางประวัติศาสตร์ 
2. ส ารวจ รวบรวมความคิดเห็นจากบุคคลต่าง ๆในองค์กร เกี่ยวกับเหตุการณ์และบุคคลส าคัญใน
กรณีศึกษาที่ยกตัวอย่าง เกี่ยวกับเหตุการณ์โลกในประวัติศาสตร์สมัยใหม่ ในศตวรรษท่ี 21 น ามา
ประกอบการสัมมนาเชิงวิเคราะห์อย่างเป็นเหตุเป็นผล 
3. ระดมความคิดและน าเสนอรายงานผลการสัมมนา ด้วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
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รายวิชา ส30302 การปกครองส่วนท้องถิ่น 

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

ศึกษาความรู้พ้ืนฐานเกี่ยวกับการปกครองส่วนท้องถิ่น อธิบาย ความหมายและอ านาจหน้าที่การ
บริหารงานต่างๆขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่นวิเคราะห์ลักษณะความส าคัญขององค์การบริหารส่วน
ท้องถิ่น ความสัมพันธ์ระหว่างรัฐกับองค์การบริหารส่วนท้องถิ่นและการมีส่วนร่วมของประชาชนในท้องถิ่น
ซึ่งเป็นบทบาทส าคัญน าไปสู่การใช้ในชีวิตประจ าวันของคนในแต่ละท้องถิ่น  เพ่ือปลูกฝังค่านิยมที่ดีงามใน
การพัฒนาท้องถิ่น ตระหนักถึงการมีส่วนร่วม และปลูกจิตส านึก และมีส่วนร่วมในการสร้างความเจริญ
ให้กับท้องถิ่นตามหลักการและความเป็นจริง พร้อมทั้งยึดมั่นศรัทธาปฏิบัติตนตามหน้าที่พลเมืองดี 

ผลการเรียนรู้ 
1. อธิบายความหมายและอ านาจหน้าที่ การบริหารงานต่างๆขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่นได้ 
2. อธิบายถึงลักษณะส าคัญขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่น ความสัมพันธ์ระหว่างรัฐกับองค์การบริหารส่วน
ท้องถิ่นและประชาชนในท้องถิ่นได้ 
3. วิเคราะห์ถึงความสัมพันธ์ระหว่างองค์การบริหารส่วนท้องถิ่นกับองค์การบริหารส่วนกลางและประชาชน
ในท้องถิ่นได้ 
4. วิเคราะห์ถึงบทบาทส าคัญของการปกครองส่วนท้องถิ่นได้ 
5. ยกตัวอย่างการน าความรู้ไปใช้ในชีวิตประจ าวัน ปลูกฝังค่านิยมที่ดีงามในการที่ประชาชน ในท้องถิ่นได้มี
ส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นได้ 
6. เสนอแนวทางการมีส่วนร่วมและปลูกฝังจิตส านึก จิตสาธารณะเกี่ยวกับการสร้างความเจริญให้กับ
ท้องถิ่นได้ 
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รายวิชา ส30303 ทวารวดีศึกษา 

Mini course        1.0 หน่วยกิต 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
ค าอธิบายรายวิชา 

ศึกษาและใช้วิธีการทางประวัติศาสตร์ วิเคราะห์หลักฐานความเป็นมาของอาณาจักรทวารวดีด้วย
ประสบการณ์ตรงค้นคว้าจากแหล่งโบราณคดี พิพิธภัณฑ์ และวิทยากรในท้องถิ่นราชบุรีนครปฐมและ
สุพรรณบุรีเสนอโครงงานเกี่ยวกับการวิเคราะห์หลักฐานด้านวัฒนธรรม วิถีชีวิตความเป็นอยู่ หรือเรื่อง 
อ่ืนตามความสนใจ โดยใช้วิธีการทางประวัติศาสตร์ เพ่ือสร้างองค์ความรู้ใหม่อย่างเป็นระบบ 

ผลการเรียนรู้ 
1. รู้และเข้าใจวิธีการทางประวัติศาสตร์ วิเคราะห์หลักฐานความเป็นมาของอาณาจักรทวารวดี ในแหล่ง
โบราณคดี พิพิธภัณฑ์ และวิทยากรในท้องถิ่นนครราชบุรี นครปฐมและสุพรรณบุรี 
2. สร้างองค์ความรู้ใหม่ทางประวัติศาสตร์อย่างเป็นระบบ โดยการเสนอโครงงานเกี่ยวกับการวิเคราะห์
ประเด็นส าคัญเกี่ยวกับอาณาจักรทวารดี ด้านวัฒนธรรม ความเป็นอยู่ หรือเรื่องอ่ืนตามความสนใจ 
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รายวิชา ส30304 อยุธยาศึกษา 

Mini course        1.0 หน่วยกิต 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
ค าอธิบายรายวิชา  

ศึกษาวิธีการทางโบราณคดีและวิธีการทางประวัติศาสตร์  เพ่ือสร้างองค์ความรู้ใหม่จากแหล่ง
โบราณคดีและพิพิธภัณฑ์สถาน จังหวัดพระนครศรีอยุธยาศึกษาพัฒนาการความเจริญของกรุงศรีอยุธยา 
จากกรณีศึกษาตามความสนใจเกี่ยวกับพัฒนาการในอดีตของกรุงศรีอยุธยา เช่น การปกครอง เศรษฐกิจ 
สังคม วัฒนธรรม ความเป็นอยู่ศิลปะแขนงต่าง ๆ หรือเรื่องอ่ืนตามความสนใจศึกษาการอนุรักษ์หลักฐานที่
แสดงถึงความเจริญสมัยกรุงศรีอยุธยา โดยบูรณาการความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ โบราณคดีและประวัติศาสตร์
ได้อย่างเหมาะสม 

ผลการเรียนรู้ 
1. เข้าใจและใช้วิธีการทางโบราณคดีและวิธีการทางประวัติศาสตร์ สร้างองค์ความรู้ใหม่จากแหล่ง
โบราณคดีและพิพิธภัณฑ์สถาน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
2. รู้และเข้าใจพัฒนาการความเจริญของกรุงศรีอยุธยา จากกรณีศึกษาตามความสนใจเกี่ยวกับพัฒนาการ
ในอดีตของกรุงศรีอยุธยา เช่น การปกครอง เศรษฐกิจ สังคมวัฒนธรรมๆ ความเป็นอยู่ ศิลปะแขนงต่าง ๆ 
ตามความสนใจ 
3. มีส่วนร่วมอนุรักษ์หลักฐานความเจริญสมัยกรุงศรีอยุธยาโดยบูรณาการความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ 
โบราณคดีและประวัติศาสตร์ได้อย่างเหมาะสม 
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รายวิชา ส30305 รัตนโกสินทร์ศึกษา 

Mini course        1.0 หน่วยกิต 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
ค าอธิบายรายวิชา 

ศึกษาความหมาย ความส าคัญของเกาะรัตนโกสินทร์ การตั้งถิ่นฐานของกลุ่มชนต่างๆตระหนักถึง
ความส าคัญของชุมชนโบราณที่เป็นต้นแบบของสภาพเศรษฐกิจ ศิลปะ โบราณสถานวัฒนธรรมในพ้ืนที่
เกาะรัตนโกสินทร์และพ้ืนที่รอบเกาะรัตนโกสินทร์เพ่ือวิเคราะห์สภาพภูมิประเทศและการตั้งกรุง
รัตนโกสินทร์ วิเคราะห์ความแตกต่างทางด้านเชื้อชาติ ศาสนา วัฒนธรรม เศรษฐกิจ สังคม ในอดีต เข้าใจ
ถึงสภาพ เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรมความเป็นอยู่ของแต่ละชุมชนตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน ให้เกิดความ
ซาบซึ้งและตระหนักถึงความส าคัญของศิลปะโบราณสถาน วัฒนธรรม ภูมิปัญญาของชุมชนต่างๆ บริเวณ
รัตนโกสินทร์ ที่มีอิทธิพลต่อการด าเนินชีวิต และมีคุณค่าสมควรอนุรักษ์เป็นมรดกของชาติ และสามารถน า
ความรู้ประสบการณ์ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการส ารวจชุมชนโบราณในภูมิล าเนาของตน 

ผลการเรียนรู้ 
1. มีความรู้และเข้าใจความหมายของเกาะรัตนโกสินทร์ พ้ืนที่รอบเกาะรัตนโกสินทร์ และสามารถอธิบาย
ความเป็นมาของกรุงรัตนโกสินทร์ได้ 
2. สามารถวิเคราะห์สภาพภูมิประเทศ ที่มีผลต่อการตั้งถิ่นฐาน สภาพเศรษฐกิจ สังคมวัฒนธรรม ของกลุ่ม
ชนต่างๆอยู่ในเกาะรัตนโกสินทร์และพ้ืนที่รอบเกาะรัตนโกสินทร์ 
3. ตระหนักถึงความแตกต่างทางด้าน เชื้อ ชาติ ศาสนา วัฒนธรรม ของกลุ่มชนที่มาตั้งถิ่นฐานอยู่ในอดีต
เพ่ือเข้าใจถึงวัฒนธรรมความเป็นอยู่ที่ส่งผลมาถึงปัจจุบัน 
4. ตระหนักถึงความส าคัญของศิลปะ โบราณสถาน วัฒนธรรม และภูมิปัญญาของชุมชนดั่งเดิมบริเวณเกาะ
รัตนโกสินทร์ ที่มอิีทธิพลต่อการด าเนินชีวิตและมีคุณค่าสมควรอนุรักษ์เป็นมรดกของชาติ 
5. สามารถน าความรู้จากการศึกษาสภาพพ้ืนที่จริงไปประยุกต์ในการส ารวจชุมชนโบราณในภูมิล าเนา 
ของตน 
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รายวิชา ส 30306 เศรษฐศาสตร์การเงินและการธนาคาร 

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

ศึกษาบทบาทของเงิน วิวัฒนาการของเงิน ระบบเงิน ทฤษฎีเงินตรา ปัญหาเงินเฟ้อ เงินฝืดรวมทั้ง
สินเชื่อในระบบเศรษฐกิจศึกษาและวิเคราะห์ระบบธนาคาร บทบาทหน้าที่ของธนาคารกลาง ธนาคาร
พาณิชย์ และสถาบันการเงินต่างๆที่มีต่อระบบเศรษฐกิจเพ่ือเกิดความรู้ความเข้าใจ  และตระหนักถึง
ความส าคัญของเงิน สถาบันการเงินที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับตนเอง ครอบครัว ประเทศชาติ อันน าไปสู่การ
แก้ไขปัญหาและพัฒนาเศรษฐกิจของตนเองและประเทศชาติ 

ผลการเรียนรู้ 
1. เพ่ือให้เข้าใจถึงพัฒนาการของเงิน บทบาทของเงินในระบบเศรษฐกิจ รวมถึงแนวทางความคิดทาง
การเงินที่ส าคัญ 
2. เพ่ือให้เข้าใจถึงการด าเนินงานของสถาบันการเงินประเภทต่างๆ และบทบาทของสถาบันการเงินต่อ
ระบบเศรษฐกิจ 
3. เพ่ือสามารถวิเคราะห์การธนาคาร ธนาคารกลางและสถาบันการเงิน ตลอดจนผลกระทบที่มีต่อการเงิน
ในระบบเศรษฐกิจ 
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รายวิชา ส30307 ปรัชญาชีวิต 

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

ศึกษาหลักธรรมที่เกี่ยวกับกฎธรรมชาติและการเปลี่ยนแปลงของชีวิต ได้แก่ ไตรลักษณ์ ขันธ์
อริยสัจ กฎแห่งกรรม การบริหารจิตและเจริญปัญญาปฏิบัติสมาธิ เจริญปัญญา จนรู้เท่าทันอารมณ์ของ
ตนเอง มีสติสัมปชัญญะในขณะท างานวิเคราะห์ข่าวหรือตัวอย่างเหตุการณ์ที่มีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับ
หลักพุทธสันติวิธี ที่น าไปสู่การด าเนินชีวิตและการแก้ไขปัญหาของสังคมเพ่ือเกิดความรู้ความเข้าใจ
หลักธรรมและการปฏิบัติตนตามแนวทางพุทธปรัชญา  รวมทั้งสามารถน ามาเปรียบเทียบกับหลัก
วิทยาศาสตร์ และน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 

ผลการเรียนรู้ 
1. วิเคราะห์เปรียบเทียบหลักธรรมของพระพุทธศาสนาที่เกี่ยวกับกฎธรรมชาติ  สภาวะที่เกิดขึ้นได้ตาม
ความเปลี่ยนแปลงของธรรมชาติที่เป็นอนิจจัง 
2. สามารถฝึกสมาธิและเจริญปัญญาจนรอบรู้เท่าทันอารมณ์ มีสติสัมปชัญญะ เป็นอิสระมีปัญญาเฉียบ
แหลมเรียนรู้ได้ง่าย เอาปัญญามาใช้ในการท างานได้อย่างเพลิดเพลินมีความสุข 
3. มีความเข้าใจแนวทางไปสู่ความศรัทธาอย่างลึกซึ้งต่อพระพุทธศาสนา สามารถพิจารณาหาวิธีแก้ปัญหา
ต่างๆของชีวิตตนเองและบุคคลอ่ืน ตลอดจนปัญหาสังคมตามหลักอริยสัจและแก้ไขความขัดแย้งได้ด้วย
หลักสันติวิธี 
4. วิเคราะห์ข่าวหรือตัวอย่างเหตุการณ์ที่มีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับหลักพุทธสันติได้ 
5. สามารถพิจารณาหาวิธีแก้ปัญหาต่างๆของชีวิตตนเองและบุคคลอ่ืน  ตลอดจนปัญหาสังคมตามหลัก
อริยสัจ และแก้ไขความขัดแย้งได้ด้วยหลักสันติวิธี 
6. สามารถพิจารณาแนวคิดที่หลากหลายและวินิจฉัยความถูกต้องของเหตุการณ์ได้ด้วยหลักโยนิโสมนสิการ 
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รายวิชา ส30308 มนุษยสัมพันธ ์

2 คาบ/สัปดาห์/ภาคเรียน      0.5 หน่วยกิต 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
ค าอธิบายรายวิชา 

ศึกษาความหมายและความส าคัญของมนุษยสัมพันธ์ในชีวิตส่วนตัว ครอบครัว สังคมและการงาน 
ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อมนุษยสัมพันธ์ การสร้างมนุษยสัมพันธ์ที่ดี การปรับปรุงมนุษย์สัมพันธ์เพ่ือสามารถ
ด ารงชีวิตอยู่ในสังคมด้วยความภาคภูมิใจและมีความสุขศึกษาประวัติความเป็นมาที่เป็นสาแหรกของชีวิต 
ครอบครัวของตนเองให้มีความเข้าใจเพ่ือให้เกิดความภาคภูมิใจในตนเอง  เข้าใจและตระหนักในความ
แตกต่างของบุคคล โดยปราศจากอคติต่อบุคคลรอบข้าง และสามารถปรับตัวเองให้อยู่ในสังคมได้อย่างมี
ความสุขศึกษาการด าเนินชีวิตของบุคคลทุกระดับโดยใช้กรณีศึกษาบุคลากรในโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ 
เพ่ือสร้างความเข้าใจและมนุษยสัมพันธ์ที่ดีในชีวิตส่วนตัว ครอบครัว สังคม และสามารถด าเนินชีวิตได้อย่าง
มีมนุษยสัมพันธ์ 

ผลการเรียนรู้ 
1. รู้และเข้าใจความรู้พ้ืนฐานและหลักเกณฑ์ของมนุษยสัมพันธ์ 
2. รู้และเข้าใจปัจจัยต่างๆที่มีผลกระทบต่อความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและระหว่างกลุ่ม 
3. รู้วิธีการท างานกับกลุ่มบุคคลอย่างมีประสิทธิภาพ 
4. เข้าใจเทคนิคต่างๆในการส่งเสริมมนุษยสัมพันธ์ 
5. เข้าใจในพฤติกรรมมนุษย์โดยทั่ว ๆ ไป สามารถปรับตัวเองให้อยู่ในสังคมได้อย่างเป็นสุข 
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รายวิชา ส30309 ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ 

2 คาบ/สัปดาห์/ ภาคเรียน      1 หน่วยกิต 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
ค าอธิบายรายวิชา 

ศึกษาความหมายและองค์ประกอบของระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ ฐานข้อมูลและระบบจัดการ
ฐานข้อมูลภูมิสารสนเทศ การจัดการและการวิเคราะห์ข้อมูล การประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ 
และการแสดงผลข้อมูลเพื่อให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจด้านเทคโนโลยีระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ และ
สามารถประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ในการวางแผนจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
เชิงพ้ืนที่ได้อย่างเหมาะสม 

ผลการเรียนรู้ 
1. บอกความหมายและองค์ประกอบของระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ได้ 
2. นักเรียนสามารถออกแบบฐานข้อมูลและระบบจัดการฐานข้อมูลภูมิสารสนเทศ 
3. นักเรียนสามารถจัดการข้อมูลและท าการวิเคราะห์ข้อมูลทางภูมิศาสตร์ได้ 
4. น าหลักการวิเคราะห์ข้อมูลไปประยุกต์ใช้ในระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์และการแสดงผลข้อมูล 
ทางภูมิศาสตร์ได้ 
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รายวิชา ส30310 การรับรู้จากระยะไกล 

2 คาบ/สัปดาห์/ ภาคเรียน      1 หน่วยกิต 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
ค าอธิบายรายวิชา ส30310 

ศึกษาความหมาย และแนวคิดการส ารวจจากระยะไกล องค์ประกอบของหลักการการรับรู้จาก
ระยะไกล แหล่งพลังงาน การสะท้อนคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า การสะท้อนของวัตถุ วิวัฒนาการของการรับรู้จาก
ระยะไกล ดาวเทียมส ารวจทรัพยากรธรรมชาติ แนวคิดการแปลภาพถ่าย การประมวลผลภาพเชิงตัวเลข 
การประยุกต์การรับรู้จากระยะไกลในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพ่ือให้นักเรียนมี
ความรู้ความเข้าใจด้านเทคโนโลยีจากการรับรู้ระยะไกล และสามารถประยุกต์ใช้การรับรู้จากระยะไกลใน
การวางแผน จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเชิงพื้นที่ได้อย่างเหมาะสม 

ผลการเรียนรู้ 
1. เข้าใจแนวคิดการส ารวจจากระยะไกล และองค์ประกอบของหลักการรับรู้จากระยะไกลทางการจัดการ
เรียนการสอน รายวิชาการรับรู้จากระยะไกล 
2. ยกตัวอย่างแหล่งพลังงาน การสะท้อนคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าได้ 
3. บอกวิวัฒนาการการรับรู้จากระยะไกล 
4. เมื่อยกตัวอย่างดาวเทียมส ารวจทรัพยากรธรรมชาติ นักเรียนสามารถเสนอแนวคิดและการแปลภาพถ่าย 
การประมวลผลภาพเชิงตัวเลขได้ 
5. สามารถประยุกต์การรับรู้จากระยะไกล ในการวางแผนจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม 
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ชื่อรายวิชาและหน่วยกิต 

กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 

รายวิชาเพิ่มเติมกลุ่ม 2 
1. พ30301 บาสเกตบอล     2 คาบ/สัปดาห์/ภาคเรียน 1.0 หน่วยกิต 
HPE30301 Basketball 
2. พ30302 แฮนด์บอล     2 คาบ/สัปดาห์/ภาคเรียน 1.0 หน่วยกิต 
HPE30302 Handball 
3. พ30303 มวยสากล     2 คาบ/สัปดาห์/ภาคเรียน 1.0 หน่วยกิต 
HPE30303 Boxing 
4. พ30304 ศิลปะมวยไทย    2 คาบ/สัปดาห์/ภาคเรียน 1.0 หน่วยกิต 
HPE30304 Thai Boxing 
5. พ30305 ลีลาศ     2 คาบ/สัปดาห์/ภาคเรียน 1.0 หน่วยกิต 
HPE30305 Social Dance 
6. พ30306 เทเบิลเทนนิส    2 คาบ/สัปดาห์/ภาคเรียน 1.0 หน่วยกิต 
HPE30306 Table Tennis 
7. พ30307 แบดมินตัน     2 คาบ/สัปดาห์/ภาคเรียน 1.0 หน่วยกิต 
HPE30307 Badminton 
8. พ30308 สควอช     2 คาบ/สัปดาห์/ภาคเรียน 1.0 หน่วยกิต 
HPE30308 Squash 
9. พ30309 การฝึกด้วยน ้ำหนัก   2 คาบ/สัปดาห์/ภาคเรียน 1.0 หน่วยกิต 
HPE30309 Weight Training 
10. พ30310 ว่ายน ้ำ    2 คาบ/สัปดาห์/ภาคเรียน 1.0 หน่วยกิต 
HPE30310 Swimming 
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รายวิชา พ30301 บาสเกตบอล 

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

วิเคราะห์หลักวิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหวและรูปแบบการเคลื่อนไหวที่ใช้ในกีฬาบาสเกตบอลคือ  
ทักษะการเลี้ยงบอล การรับ - ส่งบอล การยิงประตูการเป็นฝ่ายรุก - ฝ่ายรับได้สร้างเสริมสมรรถภาพทาง
กายเพ่ือสุขภาพของตนเองเห็นคุณค่าของการออกก าลังกายและการเข้าร่วมกิจกรรมกีฬาชนิดต่างๆเคารพ
สิทธิและปฏิบัติตามกฎ กติกาการเล่นอย่างเคร่งครัดแสดงความมีน ้ ำใจนักกีฬา และชื่นชมในสุนทรียภาพ
ของการออกก าลังกายและการเล่นกีฬาเห็นคุณค่าของการน าประสบการณ์ที่ได้รับจากกิจกรรมการแข่งขัน
กีฬาไปใช้ในการด ารงชีวิตเพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง  มีเจตคติและค่านิยมที่ดีในเรื่องกีฬา
บาสเกตบอลแสดงทักษะการเลี้ยงบอล การรับ - ส่งบอล การยิงประตูการเป็นฝ่ายรุก – ฝ่ายรับ เคารพสิทธิ
และปฏิบัติตามกฎ กติกาการเล่นอย่างเคร่งครัดแสดงความมีน ้ ำใจนักกีฬา และชื่นชมในสุนทรียภาพของ
การออกก าลังกายและการเล่นกีฬาได้ 

ผลการเรียนรู้ 
1. วิเคราะห์หลักวิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหวและน าไปใช้ในกีฬาบาสเกตบอลได้ 
2. วิเคราะห์รูปแบบการเคลื่อนไหวและน าไปใช้ในกีฬาบาสเกตบอลได้ 
3. สร้างเสริมสมรรถภาพทางกายเพ่ือสุขภาพของตนเองได้ 
4. เห็นคุณค่าของการออกก าลังกายและการเข้าร่วมกิจกรรมกีฬาชนิดต่างๆ 
5. เคารพสิทธิและปฏิบัติตามกฎ กติกาการเล่นอย่างเคร่งครัด 
6. แสดงความมนี ้ ำใจนักกีฬา และชื่นชมในสุนทรียภาพของการออกก าลังกายและการเล่นกีฬา 
7. เห็นคุณค่าของการน าประสบการณ์ที่ได้รับจากกิจกรรมการแข่งขันกีฬาไปใช้ในการด ารงชีวิต 
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รายวิชา พ30302 แฮนด์บอล 

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

วิเคราะห์หลักวิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหวและรูปแบบการเคลื่อนไหวที่ใช้ในกีฬาแฮนด์บอล  คือ 
ทักษะการเลี้ยงบอล การรับ - ส่งบอล การยิงประตูการเป็นฝ่ายรุก - ฝ่ายรับ ได้สร้างเสริมสมรรถภาพทาง
กายเพื่อสุขภาพของตนเองเห็นคุณค่าของการออกก าลังกายและการเข้าร่วมกิจกรรมกีฬาชนิดต่างๆเคารพ
สิทธิและปฏิบัติตามกฎ กติกาการเล่นอย่างเคร่งครัดแสดงความมีน ้ ำใจนักกีฬา และชื่นชมในสุนทรียภาพ
ของการออกก าลังกายและการเล่นกีฬาเห็นคุณค่าของการน าประสบการณ์ที่ได้รับจากกิจกรรมการแข่งขัน
กีฬาไปใช้ในการด ารงชีวิตเพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง  มีเจตคติและค่านิยมที่ดีในเรื่องกีฬา
แฮนด์บอล แสดงทักษะการเลี้ยงบอล การรับ - ส่งบอล การยิงประตูการเป็นฝ่ายรุก – ฝ่ายรับ เคารพสิทธิ
และปฏิบัติตามกฎ กติกาการเล่นอย่างเคร่งครัดแสดงความมีน ้ ำใจนักกีฬา และชื่นชมในสุนทรียภาพของ
การออกก าลังกายและการเล่นกีฬาได้ 

ผลการเรียนรู้ 
1. วิเคราะห์หลักวิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหวและน าไปใช้ในกีฬาแฮนด์บอลได้ 
2. วิเคราะห์รูปแบบการเคลื่อนไหวและน าไปใช้ในกีฬาแฮนด์บอลได้ 
3. สร้างเสริมสมรรถภาพทางกายเพ่ือสุขภาพของตนเองได้ 
4. เห็นคุณค่าของการออกก าลังกายและการเข้าร่วมกิจกรรมกีฬาชนิดต่างๆ 
5. เคารพสิทธิและปฏิบัติตามกฎ กติกาการเล่นอย่างเคร่งครัด 
6. แสดงความมนี ้ ำใจนักกีฬา และชื่นชมในสุนทรียภาพของการออกก าลังกายและการเล่นกีฬา 
7. เห็นคุณค่าของการน าประสบการณ์ที่ได้รับจากกิจกรรมการแข่งขันกีฬาไปใช้ในการด ารงชีวิต 
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รายวิชา พ30303 มวยสากล 

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

วิเคราะห์หลักวิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหวและรูปแบบการเคลื่อนไหวที่ใช้ในมวยสากล  คือการชก
หมัดตรง การชกหมัดอัพเปอร์คัต การหลบหลีก การป้องกันตนเอง การเคลื่อนที่ในมวยสากลได้สร้างเสริม
สมรรถภาพทางกายเพ่ือสุขภาพของตนเองเห็นคุณค่าของการออกก าลังกายและการเข้าร่วมกิจกรรมกีฬา
ชนิดต่างๆเคารพสิทธิและปฏิบัติตามกฎ กติกาการเล่นอย่างเคร่งครัดแสดงความมีน ้ ำใจนักกีฬา และชื่นชม
ในสุนทรียภาพของการออกก าลังกายและการเล่นกีฬาเห็นคุณค่าของการน าประสบการณ์ที่ได้รับจาก
กิจกรรมการแข่งขันกีฬาไปใช้ในการด ารงชีวิต เพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง มีเจตคติและค่านิยมที่ดี
ในเรื่องกีฬามวยสากล แสดงทักษะการชกหมัดตรง การชกหมัดอัพเปอร์คัต การหลบหลีก การป้องกัน
ตนเอง เคารพสิทธิและปฏิบัติตามกฎ กติกาการเล่นอย่างเคร่งครัดแสดงความมีน ้ ำใจนักกีฬา และชื่นชมใน
สุนทรียภาพของการออกก าลังกายและการเล่นกีฬาได้ 

ผลการเรียนรู้ 
1. วิเคราะห์หลักวิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหวและน าไปใช้ในมวยสากลได้ 
2. วิเคราะห์รูปแบบการเคลื่อนไหวและน าไปใช้ในมวยสากลได้ 
3. สร้างเสริมสมรรถภาพทางกายเพ่ือสุขภาพของตนเองได้ 
4. เห็นคุณค่าของการออกก าลังกายและการเข้าร่วมกิจกรรมกีฬาชนิดต่างๆ 
5. เคารพสิทธิและปฏิบัติตามกฎ กติกาการเล่นอย่างเคร่งครัด 
6. แสดงความมนี ้ ำใจนักกีฬา และชื่นชมในสุนทรียภาพของการออกก าลังกายและการเล่นกีฬา 
7. เห็นคุณค่าของการน าประสบการณ์ที่ได้รับจากกิจกรรมการแข่งขันกีฬาไปใช้ในการด ารงชีวิต 
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รายวิชา พ30304 ศิลปะมวยไทย 

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

วิเคราะห์หลักวิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหวและรูปแบบการเคลื่อนไหวที่ใช้ในศิลปะมวยไทยคือ การ
ชกหมัดตรง การชกหมัดอัพเปอร์คัต การหลบหลีก การป้องกันตนเอง การเคลื่อนที่ในมวยไทยการเตะ การ
ถีบได้สร้างเสริมสมรรถภาพทางกายเพ่ือสุขภาพของตนเองเห็นคุณค่าของการออกก าลังกายและการเข้า
ร่วมกิจกรรมกีฬาชนิดต่างๆเคารพสิทธิและปฏิบัติตามกฎ กติกาการเล่นอย่างเคร่งครัดแสดงความมีน ้ ำใจ
นักกีฬา และชื่นชมในสุนทรียภาพของการออกก าลังกายและการเล่นกีฬาเห็นคุณค่าของการน า
ประสบการณ์ที่ได้รับจากกิจกรรมการแข่งขันกีฬาไปใช้ในการด ารงชีวิต  เพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจที่
ถูกต้อง มีเจตคติและค่านิยมที่ดีในเรื่องศิลปะมวยไทย แสดงทักษะการชกหมัดตรง การชกหมัดอัพเปอร์คัต 
การหลบหลีก การป้องกันตนเอง เคารพสิทธิและปฏิบัติตามกฎ กติกาการเล่นอย่างเคร่งครัดแสดงความมี
น ้ำใจนักกีฬา และชื่นชมในสุนทรียภาพของการออกก าลังกายและการเล่นกีฬาได้ 

ผลการเรียนรู้ 
1. วิเคราะห์หลักวิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหวและน าไปใช้ในศิลปะมวยไทยได้ 
2. วิเคราะห์รูปแบบการเคลื่อนไหวและน าไปใช้ในศิลปะมวยไทยได้ 
3. สร้างเสริมสมรรถภาพทางกายเพ่ือสุขภาพของตนเองได้ 
4. เห็นคุณค่าของการออกก าลังกายและการเข้าร่วมกิจกรรมกีฬาชนิดต่างๆ 
5. เคารพสิทธิและปฏิบัติตามกฎ กติกาการเล่นอย่างเคร่งครัด 
6. แสดงความมนี ้ ำใจนักกีฬา และชื่นชมในสุนทรียภาพของการออกก าลังกายและการเล่นกีฬา 
7. เห็นคุณค่าของการน าประสบการณ์ที่ได้รับจากกิจกรรมการแข่งขันกีฬาไปใช้ในการด ารงชีวิต 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



หลักสตูรโรงเรยีนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร (โรงเรยีนวิทยาศาสตรภ์ูมภิาค) พุทธศักราช2554                                   
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 
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รายวิชา พ30305 ลีลาศ 

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

วิเคราะห์หลักวิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหวและรูปแบบการเคลื่อนไหวที่ใช้ในลีลาศ  คือ จังหวะคิว
บันลูมบ้า ชะชะช่า ได้สร้างเสริมสมรรถภาพทางกายเพ่ือสุขภาพของตนเองเห็นคุณค่าของการออกก าลัง
กายและการเข้าร่วมกิจกรรมกีฬาชนิดต่างๆเคารพสิทธิและปฏิบัติตามกฎ  กติกาการเล่นอย่างเคร่งครัด
แสดงความมนี ้ ำใจนักกีฬา และชื่นชมในสุนทรียภาพของการออกก าลังกายและการเล่นกีฬาเห็นคุณค่าของ
การน าประสบการณ์ท่ีได้รับจากกิจกรรมการแข่งขันกีฬาไปใช้ในการด ารงชีวิตเพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจที่
ถูกต้อง มีเจตคติและค่านิยมที่ดีในเรื่องลีลาศ แสดงทักษะในจังหวะคิวบันลูมบ้า ชะชะช่า เคารพสิทธิและ
ปฏิบัติตามกฎ กติกาการเล่นอย่างเคร่งครัดแสดงความมีน ้ ำใจนักกีฬา และชื่นชมในสุนทรียภาพของการ
ออกก าลังกายและการเล่นกีฬาได้ 

ผลการเรียนรู้ 
1. วิเคราะห์หลักวิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหวและน าไปใช้ในลีลาศได้ 
2. วิเคราะห์รูปแบบการเคลื่อนไหวและน าไปใช้ในลีลาศได้ 
3. สร้างเสริมสมรรถภาพทางกายเพ่ือสุขภาพของตนเองได้ 
4. เห็นคุณค่าของการออกก าลังกายและการเข้าร่วมกิจกรรมกีฬาชนิดต่างๆ 
5. เคารพสิทธิและปฏิบัติตามกฎ กติกาการเล่นอย่างเคร่งครัด 
6. แสดงความมนี ้ ำใจนักกีฬา และชื่นชมในสุนทรียภาพของการออกก าลังกายและการเล่นกีฬา 
7. เห็นคุณค่าของการน าประสบการณ์ที่ได้รับจากกิจกรรมการแข่งขันกีฬาไปใช้ในการด ารงชีวิต 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



หลักสตูรโรงเรยีนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร (โรงเรยีนวิทยาศาสตรภ์ูมภิาค) พุทธศักราช2554                                   
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 
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รายวิชา พ30306 เทเบิลเทนนิส 

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

วิเคราะห์หลักวิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหวและรูปแบบการเคลื่อนไหวที่ใช้ในกีฬา  เทเบิลเทนนิส 
คือ ทักษะการตีลูกหน้ามือ – หลังมือ การส่งลูก การเล่นลูกตบ การเล่นลูกหยอด การจับไม้แบบต่างๆ ได้
สร้างเสริมสมรรถภาพทางกายเพ่ือสุขภาพของตนเองเห็นคุณค่าของการออกก าลังกายและการเข้าร่วม
กิจกรรมกีฬาชนิดต่างๆเคารพสิทธิและปฏิบัติตามกฎ  กติกาการเล่นอย่างเคร่งครัดแสดงความมีน ้ ำใจ
นักกีฬา และชื่นชมในสุนทรียภาพของการออกก าลังกายและการเล่นกีฬาเห็นคุณค่าของการน า
ประสบการณ์ท่ีได้รับจากกิจกรรมการแข่งขันกีฬาไปใช้ในการด ารงชีวิตเพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง 
มีเจตคติและค่านิยมที่ดีในเรื่องกีฬาเทเบิลเทนนิสแสดงทักษะทักษะการตีลูกหน้ามือ  – หลังมือ การส่งลูก 
การเล่นลูกตบ การเล่นลูกหยอด การจับไม้แบบต่างๆ เคารพสิทธิและปฏิบัติตามกฎ กติกาการเล่นอย่าง
เคร่งครัดแสดงความมีน ้ำใจนักกีฬา และชื่นชมในสุนทรียภาพของการออกก าลังกายและการเล่นกีฬาได้ 

ผลการเรียนรู้ 
1. วิเคราะห์หลักวิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหวและน าไปใช้ในกีฬาเทเบิลเทนนิสได้ 
2. วิเคราะห์รูปแบบการเคลื่อนไหวและน าไปใช้ในกีฬาเทเบิลเทนนิสได้ 
3. สร้างเสริมสมรรถภาพทางกายเพ่ือสุขภาพของตนเองได้ 
4. เห็นคุณค่าของการออกก าลังกายและการเข้าร่วมกิจกรรมกีฬาชนิดต่างๆ 
5. เคารพสิทธิและปฏิบัติตามกฎ กติกาการเล่นอย่างเคร่งครัด 
6. แสดงความมนี ้ ำใจนักกีฬา และชื่นชมในสุนทรียภาพของการออกก าลังกายและการเล่นกีฬา 
7. เห็นคุณค่าของการน าประสบการณ์ที่ได้รับจากกิจกรรมการแข่งขันกีฬาไปใช้ในการด ารงชีวิต 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



หลักสตูรโรงเรยีนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร (โรงเรยีนวิทยาศาสตรภ์ูมภิาค) พุทธศักราช2554                                   
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 
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รายวิชา พ30307 แบดมนิตัน 

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

วิเคราะห์หลักวิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหวและรูปแบบการเคลื่อนไหวที่ใช้ในกีฬาแบดมินตันคือ  
ทักษะการตีลูกหน้ามือ – หลังมือ การส่งลูก การเล่นลูกตบ การเล่นลูกดาด การเล่นลูกหยอดการจับไม้ได้
สร้างเสริมสมรรถภาพทางกายเพ่ือสุขภาพของตนเองเห็นคุณค่าของการออกก าลังกายและการเข้าร่วม
กิจกรรมกีฬาชนิดต่างๆเคารพสิทธิและปฏิบัติตามกฎ  กติกาการเล่นอย่างเคร่งครัดแสดงความมีน ้ ำใจ
นักกีฬา และชื่นชมในสุนทรียภาพของการออกก าลังกายและการเล่นกีฬาเห็นคุณค่าของการน า
ประสบการณ์ท่ีได้รับจากกิจกรรมการแข่งขันกีฬาไปใช้ในการด ารงชีวิตเพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง 
มีเจตคติและค่านิยมที่ดีในเรื่องกีฬาแบดมินตัน แสดงทักษะทักษะการตีลูกหน้ามือ – หลังมือการส่งลูก การ
เล่นลูกตบ การเล่นลูกดาด การเล่นลูกหยอดการจับไม้ได้ เคารพสิทธิและปฏิบัติตามกฎกติกาการเล่นอย่าง
เคร่งครัดแสดงความมีน ้ำใจนักกีฬาและชื่นชมในสุนทรียภาพของการออกก าลังกายและการเล่นกีฬาได้ 

ผลการเรียนรู้ 
1. วิเคราะห์หลักวิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหวและน าไปใช้ในกีฬาแบดมินตันได้ 
2. วิเคราะห์รูปแบบการเคลื่อนไหวและน าไปใช้ในกีฬาแบดมินตันได้ 
3. สร้างเสริมสมรรถภาพทางกายเพ่ือสุขภาพของตนเองได้ 
4. เห็นคุณค่าของการออกก าลังกายและการเข้าร่วมกิจกรรมกีฬาชนิดต่างๆ 
5. เคารพสิทธิและปฏิบัติตามกฎ กติกาการเล่นอย่างเคร่งครัด 
6. แสดงความมนี ้ ำใจนักกีฬา และชื่นชมในสุนทรียภาพของการออกก าลังกายและการเล่นกีฬา 
7. เห็นคุณค่าของการน าประสบการณ์ที่ได้รับจากกิจกรรมการแข่งขันกีฬาไปใช้ในการด ารงชีวิต 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



หลักสตูรโรงเรยีนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร (โรงเรยีนวิทยาศาสตรภ์ูมภิาค) พุทธศักราช2554                                   
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 
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รายวิชา พ30308 สควอช 

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

วิเคราะห์หลักวิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหวและรูปแบบการเคลื่อนไหวที่ใช้ในกีฬาสควอช  คือ 
ทักษะการตีลูกหน้ามือ – หลังมือ การส่งลูก การเล่นลูกตบ การเล่นลูกหยอด การจับไม้ได้สร้างเสริม
สมรรถภาพทางกายเพ่ือสุขภาพของตนเองเห็นคุณค่าของการออกก าลังกายและการเข้าร่วมกิจกรรมกีฬา
ชนิดต่างๆเคารพสิทธิและปฏิบัติตามกฎ กติกาการเล่นอย่างเคร่งครัดแสดงความมีน ้ ำใจนักกีฬา และชื่นชม
ในสุนทรียภาพของการออกก าลังกายและการเล่นกีฬาเห็นคุณค่าของการน าประสบการณ์ที่ได้รับจาก
กิจกรรมการแข่งขันกีฬาไปใช้ในการด ารงชีวิต เพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง มีเจตคติและค่านิยมที่ดี
ในเรื่องกีฬาสควอช แสดงทักษะการตีลูกหน้ามือ – หลังมือ การส่งลูก การเล่นลูกตบ การเล่นลูกหยอด 
การจับไม้ได้เคารพสิทธิและปฏิบัติตามกฎ กติกาการเล่นอย่างเคร่งครัดแสดงความมีน ้ ำใจนักกีฬา และชื่น
ชมในสุนทรียภาพของ การออกก าลังกายและการเล่นกีฬาได้ 

ผลการเรียนรู้ 
1. วิเคราะห์หลักวิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหวและน าไปใช้ในกีฬาสควอชได้ 
2. วิเคราะห์รูปแบบการเคลื่อนไหวและน าไปใช้ในกีฬาสควอชได้ 
3. สร้างเสริมสมรรถภาพทางกายเพ่ือสุขภาพของตนเองได้ 
4. เห็นคุณค่าของการออกก าลังกายและการเข้าร่วมกิจกรรมกีฬาชนิดต่างๆ 
5. เคารพสิทธิและปฏิบัติตามกฎ กติกาการเล่นอย่างเคร่งครัด 
6. แสดงความมนี ้ ำใจนักกีฬา และชื่นชมในสุนทรียภาพของการออกก าลังกายและการเล่นกีฬา 
7. เห็นคุณค่าของการน าประสบการณ์ที่ได้รับจากกิจกรรมการแข่งขันกีฬาไปใช้ในการด ารงชีวิต 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



หลักสตูรโรงเรยีนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร (โรงเรยีนวิทยาศาสตรภ์ูมภิาค) พุทธศักราช2554                                   
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 
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รายวิชา พ30309 การฝึกด้วยน ำ้หนัก 

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

วิเคราะห์หลักวิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหวและรูปแบบการเคลื่อนไหว  ที่ใช้ในการฝึกด้วยน ้ ำหนัก 
คือ การฝึกกล้ามเนื้อไหล่การฝึกกล้ามเนื้อแขน การฝึกกล้ามเนื้อหน้าท้อง การยืดกล้ามเนื้อได้สร้างเสริม
สมรรถภาพทางกายเพ่ือสุขภาพของตนเองเห็นคุณค่าของการออกก าลังกายและการเข้าร่วมกิจกรรมกีฬา
ชนิดต่างๆเคารพสิทธิและปฏิบัติตามกฎ กติกาการเล่นอย่างเคร่งครัดแสดงความมีน ้ ำใจนักกีฬา และชื่นชม
ในสุนทรียภาพของการออกก าลังกายและการเล่นกีฬาเห็นคุณค่าของการน าประสบการณ์ที่ได้รับจาก
กิจกรรมการแข่งขันกีฬาไปใช้ในการด ารงชีวิตเพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง มีเจตคติและค่านิยมที่ดี
ในเรื่องการฝึกยกน ้ำหนัก แสดงทักษะการฝึกกล้ามเนื้อไหล่การฝึกกล้ามเนื้อแขน การฝึกกล้ามเนื้อหน้าท้อง 
การยืดกล้ามเนื้อได้เคารพสิทธิและปฏิบัติตามกฎ กติกาการเล่นอย่างเคร่งครัดแสดงความมีน ้ ำใจนักกีฬา 
และชื่นชมในสุนทรียภาพของการออกก าลังกายและการเล่นกีฬาได้ 

ผลการเรียนรู้ 
1. วิเคราะห์หลักวิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหวและน าไปใช้ในการฝึกด้วยน ้ำหนักได้ 
2. วิเคราะห์รูปแบบการเคลื่อนไหวและน าไปใช้ในการฝึกด้วยน ้ำหนักได้ 
3. สร้างเสริมสมรรถภาพทางกายเพ่ือสุขภาพของตนเองได้ 
4. เห็นคุณค่าของการออกก าลังกายและการเข้าร่วมกิจกรรมกีฬาชนิดต่างๆ 
5. เคารพสิทธิและปฏิบัติตามกฎ กติกาการเล่นอย่างเคร่งครัด 
6. แสดงความมนี ้ ำใจนักกีฬา และชื่นชมในสุนทรียภาพของการออกก าลังกายและการเล่นกีฬา 
7. เห็นคุณค่าของการน าประสบการณ์ที่ได้รับจากกิจกรรมการแข่งขันกีฬาไปใช้ในการด ารงชีวิต 
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รายวิชา พ30310 ว่ายน ำ้ 

2 คาบ/สัปดาห์/ภาคเรียน      1.0 หน่วยกิต 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
ค าอธิบายรายวิชา 
ศึกษาและวิเคราะห์หลักวิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหวและรูปแบบการเคลื่อนไหว  ที่ใช้ในกีฬาว่ายน ้ ำ 
เกี่ยวกับ การลอยตัว การหายใจขณะอยู่ในน ้ ำ การปฐมพยาบาลคนจมน ้ ำ การใช้สระว่ายน ้ ำให้ถูก
สุขลักษณะต่อสุขภาพอนามัยของตนเองชุมชน ประโยชน์ของกีฬาว่ายน ้ ำต่อสุขภาพทางร่างกายจิตใจ 
สังคม การสร้างสมรรถภาพทางกายเพ่ือสุขภาพของตนเองเห็นคุณค่าของการออกก าลังกายและการเข้า
ร่วมกิจกรรมกีฬาว่ายน ้ำชนิดต่างๆ รู้จักเคารพสิทธิและปฏิบัติตามกฎ กติกา การเล่นอย่างเคร่งครัด มีน ้ ำใจ
นักกีฬา และชื่นชมในสุนทรียภาพของการออกก าลังกายและการเล่นกีฬาทางน ้ ำ เห็นคุณค่าของการน า
ประสบการณ์ท่ีได้รับจากกิจกรรมการแข่งขันกีฬาทางน ้ำไปใช้ในการด ารงชีวิต เพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจที่
ถูกต้อง มีเจตคติและค่านิยมที่ดีในเรื่องกีฬาว่ายน ้ ำ แสดงทักษะการลอยตัว การหายใจขณะอยู่ในน ้ ำ การ
ปฐมพยาบาลคนจมน ้ ำ การใช้สระว่ายน ้ ำให้ถูกสุขลักษณะต่อสุขภาพอนามัยของตนเองชุมชน เคารพสิทธิ
และปฏิบัติตามกฎ กติกาการเล่นอย่างเคร่งครัดแสดงความมีน ้ ำใจนักกีฬา และชื่นชมในสุนทรียภาพของ
การออกก าลังกายและการเล่นกีฬาได้ 

ผลการเรียนรู้ 
1. วิเคราะห์หลักวิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหวและน าไปใช้ในกีฬาว่ายน ้ำได ้
2. วิเคราะห์รูปแบบการเคลื่อนไหวและน าไปใช้ในกีฬาว่ายน ้ำได ้
3. สร้างสมรรถภาพทางกายเพื่อสุขภาพของตนเองได้ 
4. เห็นคุณค่าของการออกก าลังกายและการเข้าร่วมกิจกรรมกีฬาว่ายน ้ำชนิดต่างๆ 
5. เคารพสิทธิและปฏิบัติตามกฎ กติกาการเล่นอย่างเคร่งครัด 
6. มีน ้ำใจนักกีฬาและชื่นชมในสุนทรียภาพของการออกก าลังกายและการเล่นกีฬาทางน ้ำ 
7. เห็นคุณค่าของการน าประสบการณ์ที่ได้รับจากกิจกรรมการแข่งขันกีฬาทางน ้ำไปใช้ในการด ารงชีวิต 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



หลักสตูรโรงเรยีนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร (โรงเรยีนวิทยาศาสตรภ์ูมภิาค) พุทธศักราช2554                                   
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 

337 

 

ชื่อรายวิชาและหน่วยกิต 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 

รายวิชาเพิ่มเติมกลุ่ม 2 
1. ศ30301 ภูมิปัญญาไทย : บ้านทรงไทย    1 คาบ/สัปดาห์/ภาคเรียน 0.5 หน่วยกิต 
ART30301 Thai Wisdom : Traditional Thai House 
2. ศ30302 ภูมิปัญญาไทย : อาหารไทย    2 คาบ/สัปดาห์/ภาคเรียน 1.0 หน่วยกิต 
ART30302 Thai Wisdom : Traditional Thai Food 
3. ศ30303 ภูมิปัญญาไทย : สิ่งประดิษฐ์ไทย   2 คาบ/สัปดาห์/ภาคเรยีน 1.0 หน่วยกิต 
ART30303 Thai Wisdom : Thai Innovation 
4. ศ30304 การละคร      2 คาบ/สัปดาห์/ภาคเรียน 1.0 หน่วยกิต 
ART30304 Drama 
5. ศ30305 พ้ืนฐานทฤษฎีดนตรี     2 คาบ/สัปดาห์/ภาคเรียน 1.0 หน่วยกิต 
ART30305 Music Theory 
6. ศ30306 หีบเพลงเป่า      1 คาบ/สัปดาห์/ภาคเรียน 0.5 หน่วยกิต 
ART30306 Harmonica 
7. ศ30307 พ้ืนฐานศิลปะปฏิบัติ     2 คาบ/สัปดาห์/ภาคเรียน 1.0 หน่วยกิต 
ART30307 Basic Art Studio 
8. ศ30308 พ้ืนฐานการออกแบบ     2 คาบ/สัปดาห์/ภาคเรียน 1.0 หน่วยกิต 
ART30308 Basic Design 
9. ศ30309 จิตรกรรมสร้างสรรค์    2 คาบ/สัปดาห์/ภาคเรียน 1.0 หน่วยกิต 
ART30309 Creative Painting 
10. ศ30310 ศิลปะภาพพิมพ์สร้างสรรค์    2 คาบ/สัปดาห์/ภาคเรียน 1.0 หน่วยกิต 
ART30310 Creative Graphic Arts 
11. ศ30311 ประติมากรรมสร้างสรรค์    2 คาบ/สัปดาห์/ภาคเรียน 1.0 หน่วยกิต 
ART30311 Creative Sculpture 
12. ศ30312 ศิลปะไทยร่วมสมัย     2 คาบ/สัปดาห์/ภาคเรียน 1.0 หน่วยกิต 
ART30312 Thai Art Contemporary 
13. ศ30313 ออกแบบผลิตภัณฑ์     2 คาบ/สัปดาห์/ภาคเรียน 1.0 หน่วยกิต 
ART30313 Product Design 
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รายวิชา ศ30301 ภูมิปัญญาไทย : บ้านทรงไทย 

1 คาบ/สัปดาห์/ภาคเรียน      0.5 หน่วยกิต 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
ค าอธิบายรายวิชา 

ศึกษา ความหมาย รูปแบบ โครงสร้างของบ้านทรงไทย ทั้งเรือนไทยในวัฒนธรรมสยามและ
วัฒนธรรมล้านนาวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างคติความเชื่อ วิถีการด ารงชีวิตและสภาพแวดล้อมทาง
ธรรมชาติกับแนวคิดการออกแบบในการปลูกเรือนปฏิบัติการสร้างแบบจ าลองบ้านทรงไทย  การจ าลอง
โครงสร้าง รูปแบบ เทคนิควิธีการ ด้วยอัตราส่วนมาตรฐานสากล เพ่ือให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจและเห็น
คุณค่าในความงามของบ้านทรงไทยที่อยู่ในรูปแบบ วัฒนธรรมสยามและวัฒนธรรมล้านนา 

ผลการเรียนรู้ 
1. มีความรู้ความเข้าใจบ้านทรงไทยระดับเบื้องต้นของเรือนไทยในวัฒนธรรมสยามได้พอสังเขป 
2. มีความรู้ความเข้าใจบ้านทรงไทยระดับเบื้องต้นของเรือนไทยในวัฒนธรรมล้านนาได้พอสังเขป 
3. มีความรู้ความสามารถในการวิเคราะห์ถึงความสัมพันธ์ของรากฐานในการด ารงวิถีชีวิตกับการสร้างบ้าน
ทรงไทยได้ 
4. มีความรู้ความเข้าใจตลอดจนสามารถเปรียบเทียบวิเคราะห์พัฒนาการทางสถาปัตยกรรมของโบสถ์ ,
วิหาร ได้ 
5. มีความรู้ความเข้าใจตลอดจนสามารถเปรียบเทียบวิเคราะห์พัฒนาการทางสถาปัตยกรรมของบ้านทรง
ไทย 
6. มีความรู้ความเข้าใจตลอดจนสามารถอธิบายวิธีคิดและหลักสุนทรียศาสตร์ทางความงามในการ
สร้างสรรค์ผลงานการตกแต่งบ้านทรงไทยฝีมือชั้นบรมครู 
7. มีความรู้ความสามารถในการสร้างแบบจ าลองสถาปัตยกรรมไทยขั้นพ้ืนฐานได้ 
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รายวิชา ศ30302 ภูมิปัญญาไทย : อาหารไทย 

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

ศึกษา ประวัติ และรูปแบบของอาหารไทย ในแต่ละท้องถิ่น อีกทั้งศึกษาภูมิปัญญาท้องถิ่นในภาค
ต่างๆที่ถ่ายทอดออกมาให้อาหารไทย การถนอมอาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการ การป้องกันสารพิษใน
อาหารเพื่อส่งเสริมให้ผู้รับประทานมีสุขภาพดี และส่งเสริมความรู้ สามารถพัฒนาคุณค่าของอาหารไทยให้
มีประโยชน์มากขึน้รวมทั้งสามารถประกอบอาหารไทยได้ 

ผลการเรียนรู้ 
1. มีความรู้ความเข้าใจในประวัติของอาหารไทย 
2. มีความรู้ความเข้าใจในรูปแบบของอาหารไทยแต่ละท้องถิ่น 
3. มีความรู้ความเข้าใจภูมิปัญญาท้องถิ่นที่ถ่ายทอดออกมาในรูปแบบอาหาร 
4. มีความรู้ความเข้าใจในการถนอมอาหารและสารพิษในอาหาร 
5. สามารถพัฒนาคุณค่าของอาหารไทยและประกอบอาหารไทยได้ 
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รายวิชา ศ30303 ภูมิปัญญาไทย : สิ่งประดิษฐ์ไทย 

2 คาบ/สัปดาห์/ภาคเรียน      1 หน่วยกิต 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
ค าอธิบายรายวิชา ศ30303 

ศึกษาวิวัฒนาการภูมิปัญญาไทย ได้แก่สิ่งประดิษฐ์ไทยทุกแขนงของคนไทยที่นักเรียนสนใจซึ่งได้มา
จากประสบการณ์ และความเฉลียวฉลาดของชาวบ้านศึกษาแหล่งรวมความรู้และประสบการณ์ที่สั่งสมมา
แต่บรรพบุรุษ สืบทอดจากคนรุ่นหนึ่งไปสู่คนอีกรุ่นหนึ่งศึกษาเปรียบเทียบการสืบทอด การปรับ ประยุกต์
และเปลี่ยนแปลงจนเกิดเป็นองค์ความรู้ใหม่เพ่ือให้นักเรียนได้มีความตระหนักในคุณค่าของภูมิปัญญาไทย : 
สิ่งประดิษฐ์ของคนไทย สามารถน ามาเป็นแนวทางในการ สร้างจิตวิญญาณของความเป็นนักวิจัย นัก
ประดิษฐ์ นักคิดค้นและนักพัฒนาที่ดีและนักเรียนสามารถศึกษาที่สิ่งตนเองสนใจได้อย่างอิสระ 

ผลการเรียนรู้ 
1. มีความตระหนักในคุณค่าของภูมิปัญญาไทยในด้านสิ่งประดิษฐ์ของคนไทยในอดีต 
2. มีความสามารถประยุกต์แนวคิดจากสิ่งประดิษฐ์ของคนไทยในอดีตมาเป็นแนวทางในการ สร้างจิต
วิญญาณของความเป็นนักวิจัย นักประดิษฐ์ นักคิดค้นและนักพัฒนาที่ดี 
3. มีโอกาสศึกษามรดกภูมิปัญญาไทยอย่างอิสระตามความสนใจ น าไปสู่เกิดความคิดสร้างสรรค์ที่ดี 
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รายวิชา ศ30304 การละคร 

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

ศึกษาประวัติ ของการละคร เข้าใจในรูปแบบของการละคร ฝึกฝนทักษะทางด้านการแสดง ด้าน
การพัฒนาบุคลิกภาพและการพูดเพ่ือสามารถน าไปใช้ในกิจกรรมต่างๆของโรงเรียนได้จริง สามารถพัฒนา
บุคลิกภาพและการพูดในที่ชุมชนบนเวทีการแสดง และเป็นการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ 

ผลการเรียนรู้ 
1. มีความรู้ความเข้าใจในประวัติของการละคร 
2. มีความรู้ความเข้าใจในรูปแบบของการละคร 
3. มีโอกาสฝึกฝนทักษะทางด้านการแสดงและใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ 
4. เพ่ือส่งเสริมบุคลิกภาพของนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษทางด้านคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์ 
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รายวิชา ศ30305 พื้นฐานทฤษฎีดนตร ี

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

ศึกษาการบันทึกโน้ตสากล บันไดเสียง กุญแจเสียง ขั้นคู่ ศัพท์สังคีตทั่วไปและการฝึกโสตประสาท
ให้สอดคล้องกับเนื้อหาวิชาที่เรียน ปฏิบัติการเกี่ยวกับ การอ่าน การบันทึกโน้ตสากล การสร้างบันไดเสียง 
การเขียนขั้นคู่เสียง และเข้าใจถึงศัพท์สังคีตและหลักทฤษฎีขั้นพ้ืนฐาน เพ่ือให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับพ้ืนฐานทฤษฏีดนตรีและน ามาปฏิบัติจริง โดยผ่านทักษะการอ่านโน้ตเบื้องต้นได้ 

ผลการเรียนรู้ 
1. เข้าใจถึงวิธีการอ่านและบันทึกโน้ตสากลได้ 
2. เข้าใจถึงเครื่องหมายของโน้ตดนตรีสากลต่างๆ 
3. มีความรู้พ้ืนฐานในการสร้างบันไดเสียงเมเจอร์และไมเนอร์ได้ 
4. เข้าใจการเขียนขั้นคู่เสียงและบอกข้ันคู่เสียงได้ 
5. เพ่ือให้นักเรียนสามารถปฏิบัติตามศัพท์สังคีตและน าไปใช้ได้อย่างถูกต้อง 
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รายวิชา ศ30306 ดนตรีปฏิบัต ิ“หีบเพลงเป่า” 

1 คาบ/สัปดาห์/ภาคเรียน      0.5 หน่วยกิต 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
ค าอธิบายรายวิชา  

ศึกษาความรู้พ้ืนฐานเกี่ยวกับเครื่องดนตรีสากล หีบเพลงเป่า เม้าออร์แกน หรือฮาร์โมนีก้าเป็น
เครื่องดนตรีประเภทเป่าชนิดหนึ่ง หีบเพลงเป่ามีซุ้มเสียงไพเราะ เมื่อฝึกบ่อย ๆจนเกิดทักษะความช านาญ
จะช่วยพัฒนาโสตประสาทในการฟังและจ าระดับเสียงได้เป็นอย่างดี  ถ่ายทอดอารมณ์เพลงโดยการเน้น
เทคนิคการแสดงออกและคุณภาพของการแสดงด้วยการปฏิบัติเครื่องดนตรีทั้งประเภทแบบบรรเลงเดี่ยว
และรวมวง สามารถถ่ายทอดอารมณ์เพลงโดยการเน้นเทคนิคการแสดงออกและคุณภาพของการแสดงได้
เพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจสามารถปฏิบัติบรรเลงเครื่องดนตรี “หีบเพลงเป่า” ได้ด้วยตนเองและสามารถ
อ่านและเข้าใจโน้ตดนตรีสากลได้อย่างถูกต้อง 

ผลการเรียนรู้ 
1. เข้าใจเกี่ยวกับ หีบเพลงเป่า เม้าออร์แกน หรือฮาร์โมนีก้า 
2. สามารถอ่านและเข้าใจการบันทึกโน้ตสากลได้ 
3. ปฏิบัติเครื่องดนตรี หีบเพลงเป่า ตามบทเพลงที่ก าหนด ได้อย่างถูกต้องตามจังหวะ 
4. ปฏิบัติเครื่องดนตรี หีบเพลงเป่า ตามต าแหน่งชื่อโน้ตที่ก าหนดและเลียนแบบเสียงที่ได้ยินได้ 
5. เข้าใจเทคนิคการเล่นดนตรีและถ่ายทอดอารมณ์เพลงด้วยการปฏิบัติเครื่องดนตรีหีบเพลงเป่า โดยการ
ปฏิบัติเดี่ยวและรวมวงได้ 
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รายวิชา ศ30307 พื้นฐานศิลปปฏิบัต ิ

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

ศึกษาและฝึกฝนทักษะเพ่ือให้เกิดความช านาญในการแสดงออกทางศิลปะด้วยวิธีการวาดเส้นการ
เขียนภาพสีน ้ำค้นคว้า ทดลองเทคนิควิธีการในการปฏิบัติการเขียนภาพ รูปทรงเรขาคณิต หุ่นนิ่ง กายวิภาค
มนุษย ์ภาพคนเหมือนและทัศนียภาพเพ่ือให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจ มีทักษะในกระบวนการสร้างสรรค์
ศิลปะข้ันพื้นฐานตลอดจนมีเจนคติท่ีดีและเห็นคุณค่าของการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะ 

ผลการเรียนรู้ 
1. มีความรู้ความเข้าใจในการศึกษาศิลปะขั้นพ้ืนฐาน 
2. มีความรู้ความเข้าใจและมีทักษะในการวาดเส้น การเขียนภาพสีน ้ำ 
3. มีทักษะในการเขียนภาพรูปทรงเรขาคณิต หุ่นนิ่ง กายวิภาคมนุษย์ ภาพคนเหมือนและภาพทิวทัศน์ 
4. มีความรู้ความเข้าใจ มีทักษะในกระบวนการสร้างสรรค์ศิลปะขั้นพ้ืนฐาน 
5. มีเจนคติที่ดีและเห็นคุณค่าของการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะ 
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รายวิชา ศ30308 พื้นฐานการออกแบบ 

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

ศึกษา ความหมาย ขอบข่าย ประเภทของการออกแบบ ทัศนธาตุ องค์ประกอบส าหรับการ
ออกแบบ ความสัมพันธ์ระหว่างประวัติการออกแบบกับอารยธรรมโลกปฏิบัติการออกแบบนิเทศศิลป์  
ออกแบบผลิตภัณฑ์ ออกแบบเครื่องประดับ เครื่องแต่งกายสืบค้นข้อมูล วิเคราะห์ ข่าวสาร เทคโนโลยี 
พัฒนาการทางด้านสื่อวัสดุในการออกแบบ วิธีวิทยา หลักและวิธีการต่างๆ ทางการออกแบบขั้นพ้ืนฐาน
เพ่ือให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจสุนทรียภาพของการออกแบบรวมทั้งกระบวนการออกแบบขั้นพ้ืนฐาน  
การน าเสนอความคิดสร้างสรรค์ศิลปะประยุกต์ มีเจนคติที่ดีและเห็นคุณค่าของการสร้างสรรค์ผลงานการ
ออกแบบ 

ผลการเรียนรู้ 
1. อธิบายความหมายและสามารถจ าแนกประเภทของการออกแบบด้วยความเข้าใจ 
2. มีความรู้และความเข้าใจในลักษณะรูปแบบและตระหนักถึงคุณค่าของการออกแบบในประเภทต่างๆ 
3. อธิบายทัศนธาตุ (จุด , เส้น , สี , แสงเงา , พ้ืนผิว , รูปทรง , รูปร่าง , พ้ืนที่ว่าง) และองค์ประกอบของ
การออกแบบได้ 
4. วิเคราะห์เปรียบเทียบประวัติศาสตร์การออกแบบลักษณะและรูปแบบของการออกแบบได้อย่างเข้าใจ 
5. มีความเข้าใจเกณฑ์ในการตัดสินความงามตลอดจนมีความสามารถในการวิจารณ์และประเมินคุณค่าของ
การออกแบบได้ 
6. สืบค้นข้อมูล ข่าวสาร เทคโนโลย ีพัฒนาการทางด้านสื่อวัสดุในการออกแบบ 
7. เข้าใจในวิธีการเขียนภาพร่างเพ่ือการออกแบบ 
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รายวิชา ศ30309 จิตรกรรมสร้างสรรค์ 

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

ศึกษา ความหมาย ขอบข่ายผลงานจิตรกรรม ลักษณะการแสดงออกทางทัศนธาตุองค์ประกอบ
ศิลป์ ความสัมพันธ์ระหว่างประวัติศาสตร์จิตรกรรมกับอารยธรรมโลก ตลอดจนแนวทางการวิจารณ์ และ
ปฏิบัติการสร้างสรรค์ผลงานจิตรกรรมศึกษา วิเคราะห์แนวคิดและวิธีการสร้างสรรค์ผลงานจิตรกรรมจาก
ศิลปินที่มีชื่อเสียงทั้งศิลปินไทยและสากล เพ่ือเป็นแนวทางในการวิเคราะห์และสังเคราะห์องค์ความรู้ ใน
การปฏิบัติการสร้างสรรค์ผลงานจิตรกรรมด้วยรูปแบบและลักษณะเฉพาะตน  รวมทั้งน าเสนอผลงาน
จิตรกรรมออกสู่สาธารณะชน สืบค้นข้อมูล วิเคราะห์ ข่าวสาร เทคโนโลยี พัฒนาการทางด้านสื่อวัสดุในการ
สร้างสรรค์ตลอดจนค้นคว้า ทดลองเทคนิควิธีการในการสร้างสรรค์ผลงานจิตรกรรม เพ่ือให้ผู้เรียนมีความรู้ 
ความเข้าใจ สุนทรียภาพของผลงานจิตรกรรม มีทักษะใน ระบวนการสร้างสรรค์จิตรกรรม ตลอดจนมีเจน
คติท่ีดีและเห็นคุณค่าของการสร้างสรรค์ผลงานจิตรกรรม 

ผลการเรียนรู้ 
1. อธิบายความหมายและสามารถจ าแนกประเภทของจิตรกรรมด้วยความเข้าใจ 
2. มีความรู้และความเข้าใจในลักษณะรูปแบบและตระหนักถึงคุณค่าของผลงานจิตกรรมในประเภทต่างๆ 
3. อธิบายทัศนธาตุ (จุด , เส้น , สี , แสงเงา , พ้ืนผิว , รูปทรง , รูปร่าง , พ้ืนที่ว่าง) และองค์ประกอบใน
การสร้างสรรค์ผลงานจิตรกรรม 
4. วิเคราะห์เปรียบเทียบประวัติศาสตร์ศิลป์ลักษณะและรูปแบบของผลงานจิตรกรรมได้อย่างเข้าใจ 
5. มีความเข้าใจเกณฑ์ในการตัดสินความงามตลอดจนมีสามารถในการวิจารณ์และประเมินคุณค่าของ
ผลงานจิตรกรรมได้ 
6. สืบค้นข้อมูล ข่าวสาร เทคโนโลย ีพัฒนาการทางด้านสื่อวัสดุในการสร้างสรรค์ผลงานจิตรกรรม 
7. เข้าใจในวิธีการสร้างสรรค์ผลงานจิตรกรรม และเกิดทักษะสามารถทดลองเทคนิคการสร้างสรรค์ด้วย
รูปแบบที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว 
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รายวิชา ศ30310 ศิลปะภาพพิมพ์สร้างสรรค์ 

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

ศึกษา ความหมาย ขอบข่ายศิลปะภาพพิมพ์ ลักษณะการแสดงออกทางทัศนธาตุองค์ประกอบ
ศิลป์ ความสัมพันธ์ระหว่างประวัติศาสตร์ศิลปะภาพพิมพ์กับอารยธรรมโลก ตลอดจนแนวทางการวิจารณ์ 
และเรียนรู้เทคนิคภาพพิมพ์ขั้นพ้ืนฐานเพ่ือเข้าสู่การสร้างสรรค์ผลงานศิลปะภาพพิมพ์  ศึกษา วิเคราะห์
แนวคิดและวิธีการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะภาพพิมพ์จากศิลปินที่มีชื่อเสียงทั้งศิลปินไทยและสากล เพ่ือเป็น
แนวทางในการวิเคราะห์และสังเคราะห์องค์ความรู้ ในการปฏิบัติการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะภาพพิมพ์ด้วย
รูปแบบและลักษณะเฉพาะตน รวมทั้งน าเสนอผลงานศิลปะภาพพิมพ์ออกสู่สาธารณะชนสืบค้นข้อมูล 
วิเคราะห์ ข่าวสาร เทคโนโลยี พัฒนาการทางด้านสื่อวัสดุในการสร้างสรรค์ตลอดจน ค้นคว้าทดลอง
ปฏิบัติการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะภาพพิมพ์โมโนปรินส์ ภาพพิมพ์โคโรกราฟภาพพิมพ์กระดาษ ภาพพิมพ์
แกะไม ้ภาพพิมพ์ตะแกรงไหมเพ่ือให้ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจ สุนทรียภาพของศิลปะภาพพิมพ์ มีทักษะ
ในกระบวนการสร้างสรรค์ ตลอดจนมีเจนคติที่ดีและเห็นคุณค่าของการสร้างสรรค์ศิลปะภาพพิมพ์ 

ผลการเรียนรู้ 
1. อธิบายความหมายและสามารถจ าแนกประเภทของศิลปะภาพพิมพ์ด้วยความเข้าใจ 
2. อธิบายทัศนธาตุ (จุด , เส้น , สี , แสงเงา , พ้ืนผิว , รูปทรง , รูปร่าง , พ้ืนที่ว่าง) และองค์ประกอบใน
การสร้างสรรค์ผลงานศิลปะภาพพิมพ์ 
3. มีความรู้และความเข้าใจเทคนิคภาพพิมพ์ขั้นพ้ืนฐานเพื่อเข้าสู่การสร้างสรรค์ผลงานศิลปะภาพพิมพ์ 
4. มีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะภาพพิมพ์โมโนปรินส์ ภาพพิมพ์โคโรกราฟ 
ภาพพิมพ์กระดาษ ภาพพิมพ์แกะไม้ ภาพพิมพ์ตะแกรงไหม 
5. สืบค้นข้อมูล ข่าวสาร เทคโนโลย ีพัฒนาการทางด้านสื่อวัสดุในการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะภาพพิมพ์ได้
อย่างเข้าใจ 
6. วิเคราะห์เปรียบเทียบประวัติศาสตร์ศิลป์ลักษณะและรูปแบบของผลงานศิลปะภาพพิมพ์ได้อย่างเข้าใจ 
7. มีความเข้าใจเกณฑ์ในการตัดสินความงามตลอดจนมีความสามารถในการวิจารณ์และประเมินคุณค่า
ผลงานศิลปะภาพพิมพ์ได้ 
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รายวิชา ศ30311 ประติมากรรมสร้างสรรค์ 

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

ศึกษา ความหมาย ขอบข่ายผลงานประติมากรรม ลักษณะการแสดงออกทางทัศนธาตุ
องค์ประกอบศิลป์ ความสัมพันธ์ระหว่างประวัติศาสตร์ประติมากรรมกับอารยธรรมโลก ตลอดจนแนวทาง
การวิจารณ์ และเรียนรู้ประเภทการสร้างประติมากรรมขั้นพ้ืนฐานเพ่ือเข้าสู่การสร้างสรรค์ผลงาน
ประติมากรรมศึกษา วิเคราะห์แนวคิดและวิธีการสร้างสรรค์ผลงานประติมากรรมจากศิลปินที่มีชื่อเสียงทั้ง
ศิลปินไทยและสากล เพ่ือเป็นแนวทางในการวิเคราะห์และสังเคราะห์องค์ความรู้ ในการปฏิบัติการ
สร้างสรรค์ผลงานประติมากรรมด้วยรูปแบบและลักษณะเฉพาะตน รวมทั้งน าเสนอผลงานประติมากรรม
ออกสู่สาธารณะชนสืบค้นข้อมูล วิเคราะห์ ข่าวสาร เทคโนโลยี พัฒนาการทางด้านสื่อวัสดุในการสร้างสรรค์
ตลอดจน ค้นคว้าทดลองปฏิบัติการสร้างสรรค์ผลงานประติมากรรมนูนต่ า ประติมากรรมนูนสูง และ
ประติมากรรมลอยตัวเพ่ือให้ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจ สุนทรียภาพของประติมากรรม มีทักษะใน
กระบวนการสร้างสรรค์ มีเจนคติที่ดีและเห็นคุณค่าของการสร้างสรรค์ผลงานประติมากรรม 

ผลการเรียนรู้ 
1. อธิบายความหมายและสามารถจ าแนกประเภทของประติมากรรมด้วยความเข้าใจ 
2. มีความรู้และความเข้าใจประเภทของการสร้างผลงานประติมากรรมข้ันพ้ืนฐานเพื่อเข้าสู่การสร้างสรรค์
ผลงานประติมากรรม 
3. มีความรู้ความเข้าใจสามารถปฏิบัติการสร้างสรรค์ผลงานประติมากรรมนูนต่ าประติมากรรมนูนสูง และ
ประติมากรรมลอยตัวได้ 
4. อธิบายทัศนธาตุ (จุด , เส้น , สี , แสงเงา , พ้ืนผิว , รูปทรง , รูปร่าง , พ้ืนที่ว่าง) และองค์ประกอบใน
การสร้างสรรค์ผลงานประติมากรรม 
5. วิเคราะห์เปรียบเทียบประวัติศาสตร์ศิลป์ลักษณะและรูปแบบของผลงานประติมากรรมได้อย่างเข้าใจ 
6. สืบค้นข้อมูล ข่าวสาร เทคโนโลย ีพัฒนาการทางด้านสื่อวัสดุในการสร้างสรรค์ผลงานประติมากรรมได้
อย่างเข้าใจ 
7. มีความเข้าใจเกณฑ์ในการตัดสินความงามตลอดจนมีความสามารถในการวิจารณ์และประเมินคุณค่า
ผลงานประติมากรรมได้ 
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รายวิชา ศ30312 ศิลปะไทยร่วมสมัย 

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

ศึกษา ความหมาย ขอบข่ายศิลปะไทยประเพณีและศิลปะไทยร่วมสมัย ลักษณะการแสดงออกทาง
ทัศนธาตุ องค์ประกอบศิลป์ ความสัมพันธ์ระหว่างภูมิปัญญาไทยกับอารยธรรมโลกปฏิบัติการค้นคว้า ดลอง
เทคนิควิธีการในการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะไทยร่วมสมัย สืบค้นข้อมูล วิเคราะห์ ข่าวสาร เทคโนโลยี ฒนา
การทางด้านสื่อวัสดุในการสร้างสรรค์เพ่ือให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจสุนทรียภาพของศิลปะไทยร่วมสมัย 
มีจิตส านึกในการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทย รวมทั้งเจนคติที่ดีและเห็นคุณค่าของการสร้างสรรค์ผลงาน
ศิลปะไทยร่วมสมัย 

ผลการเรียนรู้ 
1. อธิบายความหมายและสามารถจ าแนกประเภทของศิลปะไทยประเพณีและศิลปะไทยร่วมสมัยได้ด้วย
ความเข้าใจ 
2. อธิบายทัศนธาตุ (จุด, เส้น, สี, แสงเงา, พ้ืนผิว, รูปทรง, รูปร่าง, พ้ืนที่ว่าง)และองค์ประกอบในการ
สร้างสรรค์ผลงานศิลปะไทยร่วมสมัย 
3. สืบค้นข้อมูล ข่าวสาร เทคโนโลย ีพัฒนาการทางด้านสื่อวัสดุในการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะไทยร่วมสมัย 
4. มีความรู้ความเข้าใจในวิธีการสร้างสรรค์ผลงานจิตรกรรม ประติมากรรม ภาพพิมพ์ ที่ถึงคุณค่าของลปะ
ไทยร่วมสมัย 
5. เข้าใจในวิธีการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะไทยร่วมสมัยด้วยรูปแบบที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวได้ 
6. มีความรู้ความเข้าใจเกณฑ์ในการตัดสินความงามตลอดจนมีสามารถในการวิจารณ์และประเมินคุณค่า
ของศิลปะไทยร่วมสมัยได้ 
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รายวิชา ศ30313 ออกแบบผลิตภัณฑ ์

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

ศึกษา ความหมาย ขอบข่าย หลักการออกแบบผลิตภัณฑ์ จากพ้ืนฐานความรู้ทางศิลปะและ
วิทยาศาสตร์ ความสัมพันธ์ระหว่างประวัติการออกแบบผลิตภัณฑ์กับอารยธรรมโลก สืบค้นข้อมูลวิเคราะห์ 
ข่าวสาร เทคโนโลยี พัฒนาการทางด้านสื่อวัสดุในการออกแบบผลิตภัณฑ์ เศรษฐกิจและสังคม การพัฒนา
ผลิตภัณฑ์เพ่ือให้ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจ สุนทรียภาพของผลิตภัณฑ์ มีทักษะการเขียนภาพร่างการ
เขียนแบบ การสร้างแบบจ าลอง และการน าเสนอแบบผลงาน มีเจนคติที่ดีและเห็นคุณค่าของการ
สร้างสรรค์ผลงานการออกแบบผลิตภัณฑ์ 

ผลการเรียนรู้ 
1. อธิบายความหมายและสามารถจ าแนกประเภทของการออกแบบผลิตภัณฑ์ด้วยความเข้าใจ 
2. มีความรู้และความเข้าใจในลักษณะรูปแบบและตระหนักถึงคุณค่าของการออกแบบผลิตภัณฑ์ใน
ประเภทต่างๆได้ 
3. มีทักษะการเขียนแบบ การเขียนทัศนียภาพจุดเดียว ทัศนียภาพสองจุด ทัศนียภาพสามจุด เพ่ือการ
ออกแบบผลิตภัณฑ์ได้ 
4. มีความเข้าใจความเข้าใจในการเขียนภาพร่างเพ่ือการออกแบบผลิตภัณฑ์ประเภทต่างๆ ได้ 
5. สืบค้นข้อมูล ข่าวสาร เทคโนโลย ีพัฒนาการทางด้านสื่อวัสดุในการออกแบบผลิตภัณฑ์ได้ 
6. มีความรู้ความเข้าใจและมีทักษะในการสร้างแบบจ าลองผลิตภัณฑ์ 
7. มีความเข้าใจเกณฑ์ในการตัดสินความงามตลอดจนมีความสามารถในการวิจารณ์และประเมินคุณค่าของ
ผลงานออกแบบผลิตภัณฑ์ได้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



หลักสตูรโรงเรยีนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร (โรงเรยีนวิทยาศาสตรภ์ูมภิาค) พุทธศักราช2554                                   
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 

351 

 

ชื่อรายวิชาและหน่วยกิต 

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี 

รายวิชาเพิ่มเติมกลุ่ม 2 
1. ง30301 คณิตศาสตร์ดีสครีต     3 คาบ/สัปดาห์/ภาคเรียน 1.5 หน่วยกิต 
TECH30301 Discrete Mathematics 
2. ง30302 การเขียนโปรแกรมบนเว็บ    2 คาบ/สัปดาห์/ภาคเรียน 1.0 หน่วยกิต 
TECH30302 Web Programming 
3. ง30303 การเขียนโปรแกรม แบบจินตภาพ 1  2 คาบ/สัปดาห์/ภาคเรียน 1.0 หน่วยกิต 
TECH30303 Visual Programming 1 
4. ง30304 การเขียนโปรแกรม แบบจินตภาพ 2  2 คาบ/สัปดาห์/ภาคเรียน 1.0 หน่วยกิต 
TECH30304 Visual Programming 2 
5. ง30305 โครงสร้างข้อมูล     2 คาบ/สัปดาห์/ภาคเรียน 1.0 หน่วยกิต 
TECH30305 Data Structures 
6. ง30306 การออกแบบและวิเคราะห์อัลกอริทึม  3 คาบ/สัปดาห์/ภาคเรียน 1.5 หน่วยกิต 
TECH30306 Design and Analysis of Algorithms 
7. ง30307 ระบบฐานข้อมูลเบื้องต้น   2 คาบ/สัปดาห์/ภาคเรียน 1.0 หน่วยกิต 
TECH30307 Introduction to Database Systems 
8. ง30361 ระบบหุ่นยนต์พ้ืนฐาน    2 คาบ/สัปดาห์/ภาคเรียน 1.0 หน่วยกิต 
TECH30361 Fundamentals of Robotic Systems 
9. ง30362 คอมพิวเตอร์เพ่ือการออกแบบ    3 คาบ/สัปดาห์/ภาคเรียน 1.5 หน่วยกิต 
TECH30362 Computer Aided Design 
10. ง30363 คอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบ   2 คาบ/สัปดาห์/ภาคเรียน 1.0 หน่วยกิต 
และสร้างต้นแบบ 
TECH30363 Computer Aided Design and Manufacturing 
11. ง30364 เมคาทรอนิกส์    3 คาบ/สัปดาห์/ภาคเรียน 1.5 หน่วยกิต 
TECH30364 Mechatronics 
12. ง30365 เซรามิกเบื้องต้น    3 คาบ/สัปดาห์/ภาคเรียน 1.5 หน่วยกิต 
TECH30365 Fundamentals of Ceramics 
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รายวิชา ง30301 คณิตศาสตร์ส าหรับคอมพิวเตอร์ 

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

ศึกษาเกี่ยวกับจ านวนเต็ม เมทริกซ์ (Matrix) ทฤษฎีจ านวน (Number Theory) คณิตศาสตร์เชิง
การจัด (Combinatorics) ความสัมพันธ์เวียนบังเกิดและฟังก์ชันก่อก าเนิด (Recurrence relationsand 
generating functions) พีชคณิตบูลีนเบื้องต้น (Boolean algebra)ปฏิบัติการ วิเคราะห์โจทย์ปัญหาและ
เขียนโปรแกรมเพ่ือแก้โจทย์ปัญหาโดยประยุกต์ใช้ความรู้ด้านคณิตศาสตร์ส าหรับคอมพิวเตอร์เพ่ือให้มี
ความรู้ความเข้าใจ และทักษะในการประยุกต์ใช้คณิตศาสตร์ส าหรับคอมพิวเตอร์ในการแก้ปัญหาและการ
เขียนโปรแกรมภาษาคอมพิวเตอร์ 

ผลการเรียนรู้ 
1. บอกผลบวกและจัดการผลบวกส าหรับปัญหาที่ก าหนดให้ได้ 
2. บอกวิธีการอุปนัยเชิงคณิตศาสตร์และน าไปใช้ได้ 
3. อธิบายความหมายของพ้ืนและเพดานได้ 
4. บอกค่าพ้ืนและเพดานของปัญหาที่ก าหนดให้ได้ 
5. อธิบายความหมายและคุณสมบัติพื้นฐานของเมทริกซ์ได้ 
6. ค านวณหาผลการด าเนินการของเมทริกซ์ได้ 
7. บอกเมทริกซ์สลับเปลี่ยนของเมทริกซ์ที่ก าหนดให้ได้ 
8. ค านวณหาเมทริกซ์ผกผันและดีเทอร์มิแนนต์ของเมทริกซ์ที่ก าหนดให้ได้ 
9. บอกเมทริกซ์ที่แทนความสัมพันธ์ที่ก าหนดให้ได้ 
10. น าทฤษฎีบทการหารลงตัวไปใช้แก้ปัญหาที่ก าหนดให้ได้ 
11. หาตัวหารร่วมมากโดยวิธีของยูคลิดได้ 
12. น าทฤษฎีเกี่ยวกับจ านวนเฉพาะไปใช้ได้ 
13. น าทฤษฎีสมภาคไปใช้ในการแก้ปัญหาที่ก าหนดให้ได้ 
14. แก้ปัญหาที่ก าหนดให้โดยใช้ทฤษฎีจ านวนได้ 
15. อธิบายหลักการพ้ืนฐานเกี่ยวกับการนับได้ 
16. อธิบายหลักการเพ่ิมเข้าตัดออกได้ 
17. เขียนแผนภาพต้นไม้แสดงแนวคิดเกี่ยวกับการนับได้ 
18. อธิบายและค านวณหาจ านวนวิธีเรียงสับเปลี่ยนสิ่งของได้ 
19. อธิบายและค านวณหาจ านวนวิธีจัดหมู่ของสิ่งของได้ 
20. อธิบายหลักการเบื้องต้นของความน่าจะเป็นได้ 
21. เขียนความสัมพันธ์เวียนบังเกิดส าหรับปัญหาที่ก าหนดให้ได้ 
22. แก้ปัญหาที่ก าหนดให้โดยใช้ความสัมพันธ์เวียนบังเกิด (Recurrence Relations) ได ้
23. เขียนฟังก์ชันก่อก าเนิดส าหรับปัญหาที่ก าหนดให้ได้ 
24. แก้ปัญหาที่ก าหนดให้โดยใช้ฟังก์ชันก่อก าเนิดได้ 
25. หาค่าของฟังก์ชันและนิพจน์บูลีนที่ก าหนดให้ได้ 
26. เขียนนิพจน์บูลีนเพ่ือแทนฟังก์ชันบูลีนได้ 
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27. หาการกระจายผลบวกของผลคูณของฟังก์ชันบูลีนที่ก าหนดให้ได้ 
28. เขียนวงจรตรรกะจากนิพจน์บูลีนที่ก าหนดให้ได้ 
29. วิเคราะห์และเขียนโปรแกรมเพ่ือแก้ปัญหาที่ก าหนดให้โดยใช้ความรู้เกี่ยวกับคณิตศาสตร์ส าหรับ
คอมพิวเตอร์ได้ 
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รายวิชา ง30302 การเขียนโปรแกรมบนเว็บ 

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

ศึกษาการหลักการท างานของเว็บบราว์เซอร์ (web browser) ภาษา HTML ภาษา Script ภาษา
โปรแกรมบนเว็บ เช่น ภาษา PHP การเขียนโปรแกรมติดต่อฐานข้อมูล เช่น MySQL โดยใช้ภาษา SQL
เพ่ือให้มีความรู้ ความเข้าใจ และทักษะในการเขียนโปรแกรมบนเว็บได้ 

ผลการเรียนรู้ 
1. อธิบายหลักการท างานของ www เทคโนโลยีได้ 
2. อธิบายกลไกการท างานของ Web Browser ได้ 
3. เขียนโปรแกรมโดยใช้ภาษา HTML เบื้องต้นได้ 
4. อธิบายและบอกความแตกต่างระหว่างภาษา Script ที่ท างานฝั่งผู้ใช้งานกับภาษา Script ที่ท างานบน 
Server 
5. ยกตัวอย่างโปรแกรมอ่ืนที่ท างานบน Web Browser เช่น Flash Player, Real Player,Java Applet  
6. อธิบายขั้นตอนการติดตั้งโปรแกรมให้เครื่องเป็น Web Server เช่น Apache, PHP, และMySQL 
7. อธิบายโครงสร้างและการเขียนโปรแกรมภาษา PHP ได ้
8. บอกถึงการประกาศและก าหนดค่าตัวแปรได้ 
9. บอกถึงตัวด าเนินการได้ 
10. เขียนโปรแกรมโดยใช้ค าสั่งแบบทางเลือก (if...else) ได้ 
11. เขียนโปรแกรมโดยใช้ค าสั่งแบบวนซ้ า (loop) ได้ 
12. เขียนโปรแกรมรับและส่งค่าตัวแปรภายใน Form และข้าม Formได ้
13. เขียนโปรแกรมแบบ Function ได ้
14. อธิบายหลักการท างานและโครงสร้างของฐานข้อมูลได้ 
15. เขียนโปรแกรมติดต่อฐานข้อมูล MySQL ได ้
16. อธิบายหลักการและค าสั่งต่าง ๆ ของภาษา SQL 
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รายวิชา ง30303 การเขียนโปรแกรมแบบจินตภาพ 1 

2 คาบ/สัปดาห์/ภาคเรียน      1.0 หน่วยกิต 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
ค าอธิบายรายวิชา ง30303 

ศึกษาความรู้เบื้องต้นของภาษา พ้ืนฐานโปรแกรมภาษาประกอบด้วยไวยากรณ์ระดับของค าชนิด
ข้อมูลแบบพื้นฐาน ตัวแปร ค่าคงที่ ตัวด าเนินการ ค าสั่งอินพุตและเอาท์พุต โครงสร้างควบคุมหลักการเชิง
ออปเจ็ค หลักพ้ืนฐานของการเขียนโปรแกรมแบบจินตภาพ(Visual Programming)ส่วนประกอบและ
คุณลักษณะต่าง ๆ ของโปรแกรม และการออกแบบฟอร์มเพ่ือให้มีความรู้ ความเข้าใจ ทักษะในการพัฒนา
โปรแกรมภาษาคอมพิวเตอร์ที่มีหลักการและกระบวนการคิดอย่างเป็นระบบ รวมทั้งสามารถน าเอาความรู้
ด้านการเขียนโปรแกรมไปใช้ได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม และมีประสิทธิภาพ 

ผลการเรียนรู้ 
1. อธิบายความรู้เบื้องต้นของภาษาซึ่งประกอบด้วยเทคโนโลยีของภาษา และลักษณะของโปรแกรมภาษา 
2. อธิบายหลักพ้ืนฐานของการเขียนโปรแกรมแบบจินตภาพได้ 
3. อธิบายไวยากรณ์ระดับของค า เช่น คอมเม็นต์(comment) identifier คีย์เวิร์ด(keyword) สัญลักษณ์
แยกค า(separator) ช่องว่าง(whitespace) ข้อมูลค่าคงที่(literals) ได้ 
4. อธิบายความหมายของชนิดข้อมูลที่ใช้ในการเขียนโปรแกรมได้ 
5. อธิบายและเปรียบเทียบตัวแปรและค่าคงท่ีที่ใช้ในการเขียนโปรแกรมได้ 
6. อธิบายตัวด าเนินการที่ใช้ในการเขียนโปรแกรมและสามารถใช้ตัวด าเนินการต่างๆ ได้ตามความ
เหมาะสม 
7. เขียนโปรแกรมโดยใช้ค าสั่งอินพุตและเอาท์พุตได้ 
8. เขียนโปรแกรมท่ีมีโครงสร้างการท างานแบบมีทางเลือกได้ 
9. เขียนโปรแกรมท่ีมีโครงสร้างการท างานแบบวนซ้ าและเลือกใช้ค าสั่งได้อย่างเหมาะสม 
10. อธิบายหลักการเชิงวัตถุได้ 
11. ออกแบบโปรแกรมโดยใช้หลักการเชิงออปเจ็คได้ 
12. อธิบายส่วนประกอบและคุณลักษณะต่างๆ ของโปรแกรมได้ 
13. สามารถใช้คอมโพเนนต์ (component) ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม 
14. สามารถออกแบบและสร้างส่วนติดต่อกับผู้ใช้แบบกราฟิกได้ 
15. สามารถใช้คอมพิวเตอร์อย่างมีจิตส านึกและมีความรับผิดชอบ 
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รายวิชา ง30304 การเขียนโปรแกรมแบบจินตภาพ 2 

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

ศึกษาการเขียนโปรแกรมแบบจินตภาพ(Visual Programming) ส่วนประกอบและคุณลักษณะ
ต่าง ๆ ของหลักการโปรแกรมเชิงวัตถุขั้นประยุกต์การสร้างออกแบบส่วนติดต่อกับผู้ใช้แบบกราฟิกติดต่อ
ปรับปรุงฐานข้อมูล โดยใช้ภาษาสอบถาม (Structured Query Language) ได้อย่างถูกต้องเพ่ือให้มีความรู้ 
ความเข้าใจ ทักษะในการพัฒนาโปรแกรมภาษาคอมพิวเตอร์ที่จัดการระบบฐานข้อมูลได้อย่างถูกต้อง มี
หลักการและกระบวนการคิดอย่างเป็นระบบ รวมทั้งสามารถน าเอาความรู้ด้านการเขียนโปรแกรมไปใช้ได้
อย่างถูกต้อง เหมาะสม และมีประสิทธิภาพ 

ผลการเรียนรู้ 
1. อธิบายหลักการเขียนโปรแกรมแบบจินตภาพได้ 
2. อธิบายส่วนประกอบและคุณลักษณะต่างๆ ของโปรแกรมได้ 
3. อธิบายส่วนประกอบต่างๆ ของเครื่องมือที่ใช้ในการเขียนโปรแกรมแบบจินตภาพได้ 
4. ออกแบบและสร้างส่วนติดต่อกับผู้ใช้แบบกราฟิกได้ 
5. อธิบายหลักการเชิงวัตถุได้ 
6. ออกแบบโปรแกรมโดยใช้หลักการเชิงวัตถุได้ 
7. สร้างแอพพลิเคชันโดยใช้ฟังก์ชันต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสม 
8. สร้างแอพพลิเคชันจากคอมโพเนนต์ (component) ต่างๆ ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม 
9. สร้างแอพพลิเคชันติดต่อกับฐานข้อมูลในเบื้องต้นได้ 
10. สร้างรายงานจากฐานข้อมูลได้ 
11. สร้างแอพพลิเคชันกับอินเตอร์เน็ตได้ 
12. สร้างแอพพลิเคชันส าหรับใช้งานจริง โดยเลือกใช้คอมคอมโพเนนต์ (component) ต่างๆ ได้อย่าง
ถูกต้องและเหมาะสม 
13. จัดการและแก้ไขข้อผิดพลาดจากการเขียนโปรแกรมได้ 
14. ใช้คอมพิวเตอร์สร้างงานอย่างมีจิตส านึกและความรับผิดชอบ 
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รายวิชา ง30305 โครงสร้างข้อมูล 

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

ศึกษาแนวความคิดทฤษฎีโครงสร้างข้อมูลและขั้นตอนวิธีเพ่ือใช้ในการแก้โจทย์ปัญหาที่ซับซ้อน
การแปลงขั้นตอนวิธีให้อยู่ในรูปของโปรแกรมภาษาคอมพิวเตอร์ศึกษารูปแบบการด าเนินการข้อมูลสาย
อักขระในรูปแบบต่าง ๆ รวมถึงโครงสร้างข้อมูลแบบต่อเนื่องและแบบไม่ต่อเนื่อง โครงสร้างข้อมูลแบบแถว
ล าดับ โครงสร้างข้อมูลแบบรายการโยง โครงสร้างข้อมูลแบบกองซ้อนและคิว โครงสร้างข้อมูลแบบกราฟ 
และโครงสร้างข้อมูลแบบต้นไม้ ขั้นตอนวิธีการจัดเรียงและค้นข้อมูลในรูปแบบต่างๆเพ่ือให้มีความรู้ ความ
เข้าใจ ทักษะในการพัฒนาโปรแกรมภาษาคอมพิวเตอร์ที่มีหลักการและกระบวนการคิดอย่างเป็นระบบ  
และรู้จักโครงสร้างของข้อมูล ที่ใช้ท างานในระบบคอมพิวเตอร์รวมทั้งสามารถน าความรู้ทางด้านโครงสร้าง
ข้อมูลและข้ันตอนวิธีไปประยุกต์ใช้ได้อย่างถูกต้องเหมาะสม และมีประสิทธิภาพ 

ผลการเรียนรู้ 
1. คิดและวิเคราะห์โจทย์ปัญหาที่มีความซับซ้อนได้ 
2. อธิบายความหมายของโครงสร้างข้อมูล แบบต่อเนื่องและแบบไม่ต่อเนื่อง และข้ันตอนวิธีแบบต่างๆ ได้ 
3. อธิบายขั้นตอนและสามารถออกแบบขั้นตอนวิธีเพ่ือแก้ปัญหาที่ก าหนดให้ได้ 
4. เขียนโปรแกรมให้ท างานตามข้ันตอนวิธีที่ก าหนดให้ได้ 
5. อธิบายขั้นตอนการท างานโดยใช้สายอักขระในรูปแบบต่างๆ ได้ 
6. อธิบายความหมายของโครงสร้างข้อมูลแบบแถวล าดับได้ 
7. อธิบายขั้นตอนการท างานโดยใช้โครงสร้างข้อมูลแบบแถวล าดับ ด้านการเข้าถึง 
(Traversal) การค้นหา (Searching) การแทรก (Insertion) การลบ (Deletion) และการ จัดเรียง 
(Sorting) ได ้
8. อธิบายถึงความหมายของโครงสร้างข้อมูลแบบรายการโยง ได้ 
9. อธิบายขั้นตอนการท างานโดยใช้โครงสร้างข้อมูลแบบรายการโยง ด้านการเข้าถึง (Traversal) การ
ค้นหา (Searching) การแทรก (Insertion) การลบ (Deletion) และการจัดเรียง (Sorting) ได ้
10. อธิบายถึงความหมายและรูปแบบการท างานโครงสร้างข้อมูลแบบกองซ้อน และคิวได้ 
11. อธิบายขั้นตอนการท างานโดยใช้โครงสร้างข้อมูลแบบกองซ้อน และคิว ด้านการเข้าถึง(Traversal) การ
ค้นหา (Searching) การแทรก (Insertion) การลบ (Deletion) และการจัดเรียง (Sorting) ได ้
12. อธิบายถึงโครงสร้างข้อมูลแบบกราฟได้ 
13. อธิบายขั้นตอนการท างานโดยใช้โครงสร้างข้อมูลแบบกราฟได้ 
14. ประยุกต์ใช้โครงสร้างข้อมูลแบบกราฟได้\ 
15. ประยุกต์ใช้โครงสร้างข้อมูลต้นไม้แบบทวิภาค (Binary Tree)ได้ 
16. อธิบายถึงความหมายและรูปแบบการท างานโครงสร้างข้อมูลแบบต้นไม้ได้ 
17. อธิบายขั้นตอนการท างานโดยใช้โครงสร้างข้อมูลต้นไม้แบบทวิภาค (Binary Tree) ได้ 
18. จัดเรียงข้อมูลในรูปแบบต่างๆ ตามความต้องการได้อย่างเหมาะสม 
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19. ค้นหาข้อมูลในรูปแบบต่างๆ ตามความต้องการได้อย่างเหมาะสม 
20. ออกแบบและพัฒนาโครงงานคอมพิวเตอร์โดยใช้ความรู้ทางด้านโครงสร้างข้อมูลและข้ันตอนวิธีได้
อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 
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รายวิชา ง30306 การออกแบบและวิเคราะห์อัลกอริทึม 

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

ศึกษาปัจจัยในการวัดประสิทธิภาพของอัลกอริทึม การแทนการเติบโตของฟังก์ชันเวลาในการ
ท างานของอัลกอริทึมด้วยสัญกรณ์เชิงเส้นก ากับ(Asymptotic Notations) การวิเคราะห์อัลกอริทึมการ
ท างานแบบล าดับ แบบมีเงื่อนไข แบบวนซ้ าและแบบเรียกเวียนเกิด (Recursive Call) แนวทางการ
วิเคราะห์อัลกอริทึมกรณีเลวสุด (Worse Case Analysis) กรณีเฉลี่ย (Average CaseAnalysis) และกรณี
ถัวเฉลี่ย (Amortized Analysis) อัลกอรึทึมการแบ่งแยกและเอาชนะ (Divide andConquer 
Algorithms) ก าหนดการพลวัต (Dynamic Programming) อัลกอริทึมเชิงละโมบ(GreedyAlgorithms) 
การค้นในปริภูมิสถานะ (State Space) การค้นตามแนวกว้าง(Breadth-first search)แนวลึก(Depth First 
Search) การย้อนรอย(Backtracking) การขยายและจ ากัด(Branch and Bound)อัลกอริทึมเชิงสุ่ม
(Randomized Algorithms) อัลกอริทึมเชิงประมาณ(Approximation Algorithms)และการจ าแนกกลุ่ม
ของปัญหา (Decision Problem)เพ่ือให้มีความรู้ ความเข้าใจ ทักษะในการพัฒนาโปรแกรม
ภาษาคอมพิวเตอร์ที่มีหลักการและกระบวนการคิดอย่างเป็นระบบ  และรู้จักการวัดประสิทธิภาพของ
อัลกอริทึม ที่ใช้ท างานในระบบคอมพิวเตอร์ รวมทั้งสามารถน าความรู้ทางด้านการวัดประสิทธิภาพของ
อัลกอริทึมไปประยุกต์ใช้ได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม และมีประสิทธิภาพ 

ผลการเรียนรู้ 
1. บอกปัจจัยที่ใช้ในการวัดประสิทธิภาพของอัลกอริทึมได้ 
2. บอกวิธีการแทนการเติบโตของฟังก์ชันเวลาในการท างานของอัลกอริทึมด้วยสัญกรณ์เชิงเส้นก ากับได้ 
3. เปรียบเทียบการเติบโตของฟังก์ชันเวลาในการท างานของอัลกอริทึมแบบต่างๆได้ 
4. วิเคราะห์อัลกอริทึมการท างานแบบล าดับ แบบมีเงื่อนไข แบบวนซ้ าและแบบเรียกเวียน 
เกิด (Recursive Call) ได ้
5. เปรียบเทียบแนวทางการวิเคราะห์อัลกอริทึมกรณีเลวสุด (Worse Case Analysis) กรณีเฉลี่ย 
(Average Case Analysis) และกรณีถัวเฉลี่ย (Amortized Analysis) ได้ 
6. บอกวิธีการแก้ปัญหาด้วยอัลกอริทึมแบ่งแยกและเอาภาชนะ (Divide and ConquerAlgorithms) ได้ 
7. บอกวิธีการแก้ปัญหาด้วยอัลกอริทึมก าหนดการพลวัต (Dynamic Programming) ได ้
8. บอกวิธีการแก้ปัญหาด้วยอัลกอริทึมเชิงละโมบ(Greedy Algorithms) ได้ 
9. บอกหลักการค้นในปริภูมิสถานะ (State Space) ได ้
10. เปรียบเทียบหลักการค้นแนวกว้างและแนวลึกได้ 
11. บอกวิธีการแก้ปัญหาด้วยการย้อนรอย(Backtracking) ได้12. บอกวิธีการแก้ปัญหาด้วยการขยายและ
จ ากัด(Branch and Bound) ได้ 
13. บอกวิธีการแก้ปัญหาด้วยอัลกอริทึมเชิงสุ่ม(Randomized Algorithms) ได้ 
14. บอกวิธีการแก้ปัญหาด้วยอัลกอริทึมเชิงประมาณ(Approximation Algorithms) ได้ 
15. บอกหลักการจ าแนกกลุ่มของปัญหา (Decision Problem) ได้ 
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รายวิชา ง30307 ระบบฐานข้อมูลเบื้องต้น 

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

ศึกษาความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับระบบฐานข้อมูล ฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ (Relational Data Model) 
แบบจ าลองความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูล (E-R Model) รูปแบบที่เป็นบรรทัดฐาน (Normal Form) การ
ออกแบบฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ ภาษามาตรฐานส าหรับการนิยามข้อมูล และการใช้ข้อมูล(SQL) 
กระบวนการสอบถามข้อมูล (Query Processing) ความปลอดภัยของฐานข้อมูล(Database Security) 
การประยุกต์ใช้ฐานข้อมูล (Database Management Application) เพ่ือสามารถใช้เทคโนโลยีในการสร้าง
ฐานข้อมูลได้อย่างคุ้มค่า มีประสิทธิภาพ และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 

ผลการเรียนรู้ 
1. อธิบายความหมายของข้อมูลและฐานข้อมูลได้ 
2. อธิบายเกี่ยวกับการจัดเก็บข้อมูลในระบบคอมพิวเตอร์ และความจ าเป็นที่ท าให้เกิดการใช้งานโดยระบบ
ฐานข้อมูลได้ 
3. อธิบายสถาปัตยกรรมของระบบฐานข้อมูลได้ 
4. อธิบายความแตกต่างของฐานข้อมูลแบบล าดับชั้น ฐานข้อมูลแบบเครือข่าย และฐานข้อมูลแบบสัมพันธ์ 
5. อธิบายแนวคิดเก่ียวกับฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์(Relational Data Model)ได้ 
6. อธิบายแนวคิดเก่ียวกับแบบจ าลองความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูล(E-R Model) ได ้
7. อธิบายและออกแบบฐานข้อมูลด้วยแบบจ าลองความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูล(E-R Model) ได ้
8. แปลงฐานข้อมูลที่ออกแบบด้วยแบบจ าลองความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูล(E-R Model) เป็นฐานข้อมูล 
เชิงสัมพันธ์ได้ 
9. อธิบายแนวคิดเก่ียวกับรูปแบบที่เป็นบรรทัดฐาน(Normal Form) ได้ 
10. อธิบายความสัมพันธ์ระหว่างแอททริบิวต์ในแต่ละรีเลชั่น และสามารถอธิบายวัตถุประสงค์ในการท าให้
เป็นรูปแบบที่เป็นบรรทัดฐาน(Normal Form) ได้ 
11. ออกแบบฐานข้อมูลให้เป็นรูปแบบที่เป็นบรรทัดฐาน(Normal Form) ได ้
12. ออกแบบฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ได้ 
13. อธิบายภาษามาตรฐานส าหรับการนิยามข้อมูล และการใช้ข้อมูล (SQL) ได้ 
14. ใช้ภาษามาตรฐานส าหรับการนิยามข้อมูล และการใช้ข้อมูล(SQL) ส าหรับประมวลผลข้อมูล 
ในฐานข้อมูลได้ 
15. อธิบายกระบวนการสอบถามข้อมูล (Query Processing) ได ้
16. อธิบายวิธีการรักษาความปลอดภัยของฐานข้อมูล(Database Security) ได้ 
17. สร้างระบบรักษาความปลอดภัยของฐานข้อมูลได้ 
18. อธิบายประโยชน์ของระบบฐานข้อมูลเพ่ือน าไปประยุกต์ใช้ในงานต่าง ๆ ได้ 
19. ใช้เทคโนโลยีในการสร้างฐานข้อมูลได้อย่างคุ้มค่า มีประสิทธิภาพ สร้างสรรค์และสามารถ 
น าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 
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รายวิชา ง30361 ระบบหุ่นยนต์พื้นฐาน 

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

ศึกษาและแนะน าเครื่องมือทางฮาร์ดแวร์และการใช้งานโปรแกรมไมโครคอนโทรเลอร์มีความรู้
เบื้องต้นเกี่ยวกับระบบตัวเลขและการจัดการข้อมูลตลอดจนการใช้งานขาพอร์ตอินพุตและเอาต์พุตของ
ไมโครคอนโทรเลอร์มีทักษะในการใช้ไมโครคอนโทรเลอร์ขับสัญญาณเสียง ขับ LED ตัวเลข 7 ส่วน ขับ
มอเตอร์แบบต่างๆ เพ่ือพัฒนาทักษะในการพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ และควบคุมการขับเคลื่อน
หุ่นยนต์เดินตามแสง และควบคุมการตรวจจับการชนวัตถุ ตลอดจน เดินตามเส้นไปเก็บวัตถุตามจุดต่างๆใน
ช่องที่ก าหนด โดยไม่ให้โดนวัตถุอ่ืนๆที่ไม่อนุญาตให้เก็บ แล้วกลับมาจุดเริ่มต้นได้ 

ผลการเรียนรู้ 
1. อธิบายเครื่องมือทางฮาร์ดแวร์และการใช้งานโปรแกรมไมโครคอนโทรเลอร์ได้ 
2. มีความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับระบบตัวเลขและการจัดการข้อมูล 
3. มีทักษะการใช้งานขาพอร์เอาต์พุตของไมโครคอนโทรเลอร์ 
4. มีทักษะการรับข้อมูลอินพุตของไมโครคอนโทรเลอร์ 
5. มีทักษะการขับสัญญาณเสียงโดยใช้ไมโครคอนโทรเลอร์ 
6. มีทักษะการใช้งานไมโครคอนโทรเลอร์ขับ LED ตัวเลข 7 ส่วน 
7. มีทักษะการใช้งานไมโครคอนโทรเลอร์ขับมอเตอร์แบบต่างๆ 
8. มีทักษะการพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ เพ่ือควบคุมการขับเคลื่อนหุ่นยนต์ 
9. มีทักษะการพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ เพ่ือควบคุมการขับเคลื่อนหุ่นยนต์ และควบคุมการตรวจจับ
การชนวัตถุ 
10. มีทักษะการพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ เพ่ือควบคุมการขับเคลื่อนหุ่นยนต์ เดินตามแสง และควบคุม
การตรวจจับการชนวัตถุ 
11. มีทักษะการพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ เพ่ือควบคุมการขับเคลื่อนหุ่นยนต์ เดินตามเส้นเก็บวัตถุ
ตามท่ีก าหนดแล้วกลับมาจุดเริ่มต้น 
12. มีทักษะการพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ เพ่ือควบคุมการขับเคลื่อนหุ่นยนต์ เดินตามเส้นไปเก็บวัตถุ
ตามจุดต่างๆในช่องที่ก าหนด โดยไม่ให้โดนวัตถุอ่ืนๆ ที่ไม่อนุญาตให้เก็บแล้วกลับมาจุดเริ่มต้น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



หลักสตูรโรงเรยีนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร (โรงเรยีนวิทยาศาสตรภ์ูมภิาค) พุทธศักราช2554                                   
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 

362 

 

รายวิชา ง30362 คอมพิวเตอร์เพ่ือการออกแบบ 

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

ศึกษาการท างานของโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพ่ือการออกแบบและเขียนแบบ  2 มิติ การติดตั้ง
โปรแกรม ส่วนประกอบต่างๆของโปรแกรม การจัดเก็บข้อมูล หลักการเขียนแบบแปลน 2 มิติ ระบบโค
ออดิเนต การก าหนดขอบเขตในการเขียนภาพ การตั้งระยะจุดกริดและสแน็ป การเรียกใช้ค าสั่ง การเลือก
วัตถุ การสร้างวัตถุ การปรับปรุงแก้ไขวัตถุ การสร้าง เลเยอร์ การบอกขนาดและเขียนข้อความ การสร้าง
วัตถุส าเร็จรูปและการน ามาใช้งานเพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจ มีทักษะ กระบวนการ เจตคติและเห็นคุณค่า
ต่อการน าเทคโนโลยีมาใช้ในการแก้ปัญหา และน าไปประยุกต์ใช้ในการท างานด้านอื่นๆ ได้อย่างถูกต้องและ 
เหมาะสม 

ผลการเรียนรู้ 
1. อธิบายความเป็นมาของการเขียนแบบ-ออกแบบ โดยใชค้อมพิวเตอร์จากอดีตถึงปัจจุบัน 
2. บอกประโยชน์และความส าคัญของการใช้คอมพิวเตอร์ในการเขียนแบบ 
3. สามารถใช้อุปกรณ์ต่างๆที่ใช้ในการเขียนแบบ-ออกแบบ ด้านคอมพิวเตอร์ 
4. อธิบายการท างานของโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพ่ือการเขียนแบบ-ออกแบบงาน 2 มิต ิ
5. สามารถใช้ค าสั่งต่างๆของโปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าหรับงานเขียนแบบ-ออกแบบ 2 มิต ิ
6. สามารถสร้างวัตถุการปรับแต่งแก้ไขวัตถุการควบคุมการท างาน การบอกระยะการ PLOT 
7. มีทักษะในการเขียนแบบ-ออกแบบ โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์เพ่ือการออกแบบ 
8. สามารถประยุกต์ใช้งานกับโปรแกรมอ่ืนหรืองานต่างๆได้ 
9. อธิบายการท างานของโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพ่ือออกแบบงาน 3 มิติ 
10. สามารถใช้ค าสั่งต่างๆของโปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าหรับงานออกแบบงาน 3 มิต ิ
11. สามารถสร้างวัตถุ การปรับแต่งแก้ไขวัตถุ การ RENDER การท าภาพเคลื่อนไหว 
12. มีทักษะในการเขียนแบบออกแบบงาน 3 มิติโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์เพ่ือการออกแบบ 
13. สามารถประยุกต์ใช้งานกับโปรแกรมอ่ืนหรืองานต่างๆได้ 
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รายวิชา ง30363 คอมพิวเตอร์เพ่ือการออกแบบและสร้างต้นแบบ 

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

ศึกษาการท างานของโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพ่ือการออกแบบ  3 มิติ การติดตั้งโปรแกรม
ส่วนประกอบต่างๆของโปรแกรม พ้ืนที่การท างานและภาพร่าง การปรับเปลี่ยนรูปทรง มุมมองวัตถุ3 มิติ 
การขึ้นรูป 3 มิติ จาก 2 มิติ การใช้ค าสั่งปรับปรุงแก้ไข มุมมองวัตถุการเลือกส่วนต่างๆของชิ้นงาน เส้น
แบบต่างๆ การประกอบชิ้นงาน การเลือกรูปทรงเพ่ือตั้งค่าต่างๆ เครื่องมือส าหรับตั้งค่าต่างๆ การสร้าง
ชิ้นงานเคลื่อนไหว การใส่พ้ืนผิววัตถุและสีพ้ืนหลัง การใส่ข้อความประกอบชิ้นงานการแปลงงาน 3 มิติเป็น
แปลนทางวิศวกรรม (Engineering Drawing)ศึกษาและฝึกปฏิบัติการใช้งาน และการท างานของโปรแกรม
คอมพิวเตอร์เพื่อสร้างต้นแบบการติดตั้งและปรับแต่งแก้ไขงานออกแบบ 3 มิติ สามารถประยุกต์ใช้งานกับ
เครื่องสร้างต้นแบบ(MicroRouter) ได้ เพ่ือให้ให้มีความรู้ความเข้าใจ มีทักษะ กระบวนการ เจตคติและ
เห็นคุณค่าต่อการน าเทคโนโลยีมาใช้ในการแก้ปัญูหา และน าไปประยุกต์ใช้ในการท างานทางด้านอ่ืนๆ ได้
อย่างถูกต้องและเหมาะสม 

ผลการเรียนรู้ 
1. อธิบายประวัติความเป็นมาของการใช้คอมพิวเตอร์เพ่ึอการออกแบบเเละสร้างต้นแบบจากอดีต 
ถึงปัจจุบัน 
2. อธิบายถึงประโยชน์บทบาทและความส าคัญของการใช้คอมพิวเตอร์เพ่ือการออกเเบบและสร้างต้นแบบ 
3. สามารถค าสั่งต่างๆ ของโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพ่ือการออกแบบ 3 มิติ 
4. สามารถท างานบน Workplane เเละสามารถปรับแต่งส่วนประกอบของโปรแกรม ให้ใช้งานได้เหมาะสม
และตรงตามความต้องการ 
5. สามารถใช้ค าสั่งประกอบการใช้งาน View, Zoom, Select 
6. สามารถใช้ค าสั่งการเขียนภาพสามมิติโดยใช้ค าสั่ง New, Skectch, Cut 
7. สามารถใช้ค าสั่งสร้างผลงานพื้นฐาน Extude Profile And Roundlng, Revole Profile 
8. สามารถใช้ค าสั่งสร้างผลงานพื้นฐาน 3D Text , Rendering 
9. สามารถใช้ค าสั่งสร้างผลงานพื้นฐาน Assembly, Insert Hole, Set Component Color 
10. สามารถสร้างผลงานโดยใช้ค าสั่งพิเศษ Deform, Face Fcature, Left though profile, Sweep 
along part feature, Sweep along helix feature 
11. สามารถสร้างผลงาน 3 มิติแบบก าหนดสัดส่วน โดยใช้ค าสัง Dimension และ Properties 
12. สามารถแปลงภาพ 3 มิติเป็นแบบแปลนทางวิศวกรรม โดยใช้ค าสั่ง Engineering Drawing 
13. สามารถเเปลง File งาน 3 มิติไปสู่เครื่อง MicroRouter เพ่ือสร้างชิ้นงาน 
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รายวิชา ง30364 เมคาทรอนิกส์ 
3 คาบ/สัปดาห์/ภาคเรียน      1.5 หน่วยกิต 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
ค าอธิบายรายวิชา ง30364 

ศึกษาโครงสร้าง การรองรับน ้ ำหนัก ความคงรูป ความมั่นคงของวัตถุ การเปลี่ยน เคลื่อนที่แบบ
หมุนเป็นการเคลื่อนที่แบบเส้นตรง การเคลื่อนที่แบบสีซอและแกว่งไกว หลักการท างานของเครื่องกลที่
สามารถการเปลี่ยนความเร็ว แรงบิด และทิศทางการเคลื่อนที่ศึกษาระบบไฟฟ้า การควบคุมด้วยระบบ
ไฟฟ้า ระบบไฟฟ้าและระบบเครื่องกล การท างานของระบบคานงัด (Levers) เฟือง (Gear) อัตราทดเฟือง 
และอัตราทดของรอก แรงบิด (Torque)กว้านไฟฟ้า (Motorrised Winch) ศึกษาการท างานของอุปกรณ์
ตรวจจับ มอเตอร์ไฟฟ้า ไมโครคอนโทรลเลอร์ ตั้งค่าตรวจสอบและใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ออกแบบระบบ
ควบคุม ระบบการเคลื่อนที่ของหุ่นยนต์ในลักษณะต่างๆ ออกแบบระบบควบคุมการท างานของหุ่นยนต์
แบบแขนกลหมุน(Swivel Robot) หุ่นยนต์แบบแขนกล 3 แกน (ColumType 3D-RObot) หุ่นยนต์แบบ
ส่งผ่านการเคลื่อนที่ระยะไกล (Kink-Arm Robt) เพ่ือให้ให้มีความรู้ความเข้าใจ มีทักษะ กระบวนการ เจต
คติและเห็นคุณค่าต่อการน าเทคโนโลยีมาใช้ในการแก้ปัญูหา และน าไปประยุกต์ใช้ในการท างานทางด้าน
อ่ืนๆ ไดอ้ย่างถูกต้องและเหมาะสม 

ผลการเรียนรู้ 
1. อธิบายหลักการท างานโครงสร้าง การรองรับน ้ำหนัก ความคงรูป ความมั่นคง 
2. อธิบายการเปลี่ยนลักษณะการเคลื่อนที่แบบหมุน เป็นการเคลื่อนที่แบบเส้นตรง 
3. อธิบายการเคลื่อนที่แบบสีซอ และการเคลื่อนที่แบบแกว่งไกว 
4. อธิบายหลักการท างานของเครื่องกลที่สามารถการเปลี่ยนความเร็ว แรงบิด และทิศทางการเคลื่อนที่ได้ 
5. อธิบายหลักการของไฟฟ้าและระบบท างานของไฟฟ้ากับเครื่องกล 
6. อธิบายการท างานของคานงัด ระบบเฟือง ประสิทธิภาพของเครื่องกล และแรงบิด 
7. อธิบายหลักการท างานและวิธีใช้งานอุปกรณ์ต่างๆในระบบควบคุม 
8. อธิบายหลักการท างานและสามารถใช้งานอุปกรณ์ตรวจจับ(Sensor)มอเตอร์ไฟฟ้าไมโครคอนโทรลเลอร์ 
9. ใช้งานโปรแกรม LLWin ในการออกแบบระบบควบคุมการท างานของหุ่นยนต์ 
10. พัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อควบคุมระบบงานโดยใช้อุปกรณ์ตรวจจับ 
11. พัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อควบคุมการท างานของหุ่นยนต์แบบแขนกลหมุน (SwiveI Robot) 
12. พัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อควบคุมการท างานของหุ่นยนต์งานเชื่อม (Welding Robot) 
13. พัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อควบคุมการท างานของหุ่นยบต์แบบแขนกล 3 แกน  
(Colum Type 3D-Robot) 
14. พัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อควบคุมการท างานของหุ่นยนต์แบบส่งผ่านการเคลื่อนที่ระยะไกล 
(Kink-Arm Robot) 
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รายวิชา ง30365 เซรามิกเบื้องต้น 

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

ศึกษาและปฏิบัติงานการออกแบบเครื่องเคลือบดินเผา (CERAMIC DESIGN) การใช้ประโยชน์จาก
เครื่องเคลือบดินเผา ศึกษาหลักการขั้นตอนการออกแบบตกแต่ง เครื่องเคลือบดินเผาก าหนดเลือกใช้และ
แยกประเภทชนิดของเครื่องเคลือบดินเผา สร้างและเลือกเนื้อดิน (CLAY BODY)ให้เหมาะสมกับความ
ต้องการใช้งาน มีทักษะปฏิบัติสร้างผลงาน ด้วยวิธีบีบ-กด (PINCHING) ขดเดินเส้น (COILING) ขึ้นรูปแบบ
แผ่น(SLABING) กดอัด (PRESS MOULDING) หมุนเหวี่ยง(THROWING) หล่อแบบ (SLIP CASTING) มี
ความรู้และทักษะปฏิบัติในการชุบเคลือบ และการเผาขึ้นรูปเพ่ือให้ให้มีความรู้ความเข้าใจ มีทักษะ 
กระบวนการ เจตคติและเห็นคุณค่าต่อการน าเทคโนโลยีมาใช้ในการแก้ปัญูหา และน าไปประยุกต์ใช้ในการ
ท างานทางด้านอ่ืนๆ ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม 

ผลการเรียนรู้ 
1. อธิบายความหมาย ประวัติและความเป็นมาของการออกแบบเครื่องเคลือบดินเผา ตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน 
2. อธิบายบทบาท ประโยชน์และความส าคัญของเครื่องเคลือบดินเผาที่มีผลต่อการด ารงชีวิตและ
ผลกระทบ ต่อการพัฒนาประเทศ 
3. อธิบายถึงชนิดและประเภทของเครื่องเคลือบดินเผา สามารถจ าแนก แยกประเภทของเครื่องเคลือบดิน
เผาเบื้องต้นเพ่ือประโยชน์ต่อการเลือกใช้งานได้อย่างเหมาะสม 
4. สามารถใช้เครื่องจักร เครืองมือ และอุปกรณ์ท่ีใช้ในการออกแบบและสร้างผลงานเครื่องเคลือบดินเผา 
5. รู้และสามารถปฏิบัติการรบ ารุง ดูแลรักษาเครื่องจักร เครื่องมือ และอุปกรณ์ต่างๆ ที่ใช้ในการออกแบบ
เครื่องเคลือบดินเผาได้ 
6. รู้และเข้าใจทักษะในการออกแบบตกแต่งและสร้างผลงานเครื่องเคลือบดินเผาขั้นพ้ืนฐานได้ 
7. รู้และเข้าใจขั้นตอนและกระบวนการในการสร้างผลงานเครื่องเคลือบดินเผาขั้นพ้ืนฐานได้ 
8. มีทักษะในการเลือกและสร้างวัตถุดิบเนื้อดิน (CLAYBODY) ส าหรับเตรียมการสร้างผลงานเครื่อง เคลือบ
ดินเผา ในขั้นตอนต่อไปได้อย่างเหมาะสม 
9. มีทักษะในการออกแบบและปฏิบัติการสร้างผลงานเครื่องเคลือบดินเผาด้วยวิธีการ บีบ-กด (PINCHING) 
10. มีทักษะในการออกแบบและปฏิบัติการสร้างผลงานเครื่องเคลือบดินเผาด้วยวิธีการ 
ขดเดินเส้น (COILING) 
11. มีทักษะในการออกแบบและปฏิบัติการสร้างผลงานเครื่องเคลือบดินเผาต้วยวิธีการข้ึนรูปแบบแผ่น 
(SLABING) 
12. มีทักษะในการออกแบบและปฏิบัติการสร้างผลงานเครื่องเคลือบดินเผาค้วยวิธืการ กดอัด(PRESS 
MOULDING) 
13. มีทักษะในการออกแบบและปฏิบัติการสร้างผลงานเครื่องเคลือบดินเผาค้วยวิธีการหมุนเหวี่ยง 
(THROWING) 
14. มีทักษะในการออกแบบและปฏิบัติการสร้างผลงานเครื่องเคลือบดินเผาค้วยวิธีการหล่อแบบ (SLIP 
CASTING) 
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15. มีความรู้และมีทักษะปฏิบัติในการ ชุบเคลือบ (GLAZING) ผลงานให้มีความสวยงามและคงทนได้ 
16. มีความรู้และมีทักษะปฏิบัติในการ เผาขึ้นรูป (FIRING) ผลงานให้เป็นเครื่องเคลือบดินเผาที่สมบูรณ์ 
17. น าความรู้และทักษะปฏิบัติไปประยุกต์ใช้ร่วมกับการเรียนการสอนในวิชาอ่ืนๆ ได้ 
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ชื่อ และหน่วยกิต 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 

รายวิชาเพิ่มเติมกลุ่ม 2 
1. อ30301 การพูดในที่ประชุมชน    3 คาบ/สัปดาห์/ภาคเรียน 1.5 หน่วยกิต 
ENG30301 Public Speaking 
2. อ30302 การอ่านเชิงวิเคราะห์     3 คาบ/สัปดาห์/ภาคเรียน 1.5 หน่วยกิต 
ENG30302 Critical Reading 
3. อ30303 การเขียนเชิงสร้างสรรค์    3 คาบ/สัปดาห์/ภาคเรียน 1.5 หน่วยกิต 
ENG30303 Creative Writing 
4. อ30304 การแปลเบื้องต้น     3 คาบ/สัปดาห์/ภาคเรียน 1.5 หน่วยกิต 
ENG30304 Basic Translation 
5. อ30305 ภาษาอังกฤษเพ่ือ     3 คาบ/สัปดาห์/ภาคเรียน 1.5 หน่วยกิต 
ศึกษาต่อต่างประเทศ 1 
ENG30305 English for Specific Purpose 1 
6. อ30306 ภาษาอังกฤษเพ่ือ     3 คาบ/สัปดาห์/ภาคเรียน 1.5 หน่วยกิต 
ศึกษาต่อต่างประเทศ 2 
ENG30306 English for Specific Purpose 2 
7. อ30307 ภาษาอังกฤษเพ่ือ     3 คาบ/สัปดาห์/ภาคเรียน 1.5 หน่วยกิต 
การสอบ SAT 
ENG30307 English for SAT Preparation 
8. จ30301 สนทนาภาษาจีน 1     3 คาบ/สัปดาห์/ภาคเรียน 1.5 หน่วยกิต 
CHI30301 Conversation Chinese 1 
9. จ30302 สนทนาภาษาจีน 2     3 คาบ/สัปดาห์/ภาคเรียน 1.5 หน่วยกิต 
CHI30302 Conversation Chinese 2 
10. จ30303 ภาษาจีนในชีวิตประจ าวัน 1    3 คาบ/สัปดาห์/ภาคเรียน 1.5 หน่วยกิต 
CHI30303 Chinese in Everyday Life 1 
11. จ30304 ภาษาจีนในชีวิตประจ าวัน 2    3 คาบ/สัปดาห์/ภาคเรียน 1.5 หน่วยกิต 
CHI30304 Chinese in Everyday Life 2 
12. จ30305 ภาษาจีนเพ่ือการศึกษา วิทยาศาสตร์ 1  2 คาบ/สัปดาห์/ภาคเรียน 1.0 หน่วยกิต 
CHI30305 Chinese for Science Study 1 
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ชื่อ และหน่วยกิต 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 

รายวิชาเพิ่มเติมกลุ่ม 2 (ต่อ) 
13. จ30306 ภาษาจีนเพ่ือการศึกษา วิทยาศาสตร์ 2  2 คาบ/สัปดาห์/ภาคเรียน 1.0 หน่วยกิต 
CHI30306 Chinese for Science Study 2 
14. ญ30301 ภาษาญี่ปุ่นขั้นต้น 1     3 คาบ/สัปดาห์/ภาคเรียน 1.5 หน่วยกิต 
JAP30301 Basic Japanese 1 
15. ญ30302 ภาษาญี่ปุ่นขั้นต้น 2     3 คาบ/สัปดาห์/ภาคเรียน 1.5 หน่วยกิต 
JAP30302 Basic Japanese 2 
16. ญ30303 ภาษาญี่ปุ่นระดับกลาง 1    3 คาบ/สัปดาห์/ภาคเรียน 1.5 หน่วยกิต 
JAP30303 Intermediate Japanese 1 
17. ญ30304 ภาษาญี่ปุ่นระดับกลาง 2    3 คาบ/สัปดาห์/ภาคเรียน 1.5 หน่วยกิต 
JAP30304 Intermediate Japanese 2 
18. ย30301 ภาษาเยอรมันในชีวิตประจ าวัน   3 คาบ/สัปดาห์/ภาคเรียน 1.5 หน่วยกิต 
GER30301 German in Everyday-life 
19. ย30302 ภาษาเยอรมันเพ่ือการสื่อสาร    3 คาบ/สัปดาห์/ภาคเรียน 1.5 หน่วยกติ 
GER30302 Communicative German 
20. ย30303 ภาษาและวัฒนธรรมเยอรมัน    3 คาบ/สัปดาห์/ภาคเรียน 1.5 หน่วยกิต 
GER30303 German Language and Culture 
21. ย30304 ภาษาเยอรมันร่วมสมัย    3 คาบ/สัปดาห์/ภาคเรียน 1.5 หน่วยกิต 
GER30304 Contemporary German 
22. ฝ30301 ภาษาฝรั่งเศสน่ารู้ 1     3 คาบ/สัปดาห์/ภาคเรียน 1.5 หน่วยกิต 
FRE30301 Foundation French 1 
23. ฝ30302 ภาษาฝรั่งเศสน่ารู้ 2     3 คาบ/สัปดาห์/ภาคเรียน 1.5 หน่วยกิต 
FRE30302 Foundation French 2 
24. ฝ30303 ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสื่อสาร 1   3 คาบ/สัปดาห์/ภาคเรียน 1.5 หน่วยกิต 
FRE30303 Communicative French 1 
25. ฝ30304 ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสื่อสาร 2   3 คาบ/สัปดาห์/ภาคเรียน 1.5 หน่วยกิต 
FRE30304 Communicative French 2 
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ชื่อ และหน่วยกิต 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 

รายวิชาเพิ่มเติมกลุ่ม 2 (ต่อ) 
26. ฝ30305 ภาษาฝรั่งเศสสู่โลกวิทยาการ 1   2 คาบ/สัปดาห์/ภาคเรียน 1.0 หน่วยกิต 
FRE30305 French for Science and Technology 1 
27. ฝ30306 ภาษาฝรั่งเศสสู่โลกวิทยาการ 2   2 คาบ/สัปดาห์/ภาคเรียน 1.0 หน่วยกิต 
FRE30306 French for Science and Technology 2 
28. ร30301 ภาษารัสเซียพื้นฐาน 1    3 คาบ/สัปดาห์/ภาคเรียน 1.5 หน่วยกิต 
RUS30301 Basic Russian 1 
29. ร30302 ภาษารัสเซียพื้นฐาน 2    3 คาบ/สัปดาห์/ภาคเรียน 1.5 หน่วยกิต 
RUS30302 Basic Russian 2 
30. ร30303 ภาษารัสเซียระดับกลาง 1    3 คาบ/สัปดาห์/ภาคเรียน 1.5 หน่วยกิต 
RUS30303 Intermediate Russian 1 
31. ร30304 ภาษารัสเซียระดับกลาง 2    3 คาบ/สัปดาห์/ภาคเรียน 1.5 หน่วยกิต 
RUS30304 Intermediate Russian 2 
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รายวิชา อ30301 การพูดในประชุมชน 

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

ศึกษาทฤษฎีการพูด (Speaking) ปัจจัย (Factors) และองค์ประกอบ (Elements) ของการพูดที่ดี
และมีประสิทธิภาพศึกษาทฤษฎีการพูดในที่ประชุมชน (Public Speaking) ปัจจัยและองค์ประกอบของ
การพูดในที่ประชุมชนที่ดีและมีประสิทธิภาพ ฝึกวิเคราะห์หัวข้อที่พูด ผู้พูด ผ้ฟู  ังและกาลเทศะในการพูด
ฝึกฝนการพูดตามสถานการณ์ตาง ๆ เช่น แนะน าตนเอง แนะน าผู้อ่ืน แนะน าสถานศึกษาอธิบายวิธีและ
ขั้นตอนในการท างาน สรุปผลการค้นคว้าวิจัย การเป็นพิธีกร (Master of Ceremony) และผ้ด าเนิน
รายการฝึกฝนการแสดงความคิดเห็น (Moderator) การติชม (Giving Opinions) การประชุมกลุ่ม(Group 
Discussions)ศึกษาวัฒนธรรมของเจ้าของภาษาที่แฝงในภาษาที่ใช้ รู้จักการใช้ประโยคที่สุภาพ ได้
เหมาะสมกับโอกาส และสถานการณ์สร้างเจตคติที่ดีต่อภาษา และวัฒนธรรมของเจ้าของภาษาฝึกร่วม
กิจกรรมทางภาษาและสามารถน ามาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน เพ่ือพัฒนาตนเองไปส่กู ารศึกษาค้นควา้ 
และประกอบอาชีพฝึกฝนการใช้อุปกรณ์เทคโนโลยีประกอบการพูดฝึกฝนการประเมิน (Evaluation) หัวข้อ
ที่พูด ผู้พูดตามกาลเทศะในการพูด 

ผลการเรียนรู้ 
1. เพ่ือให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ ในทฤษฎีการพูด 
2. เพ่ือให้สามารถใช้ภาษาในการพูดในที่ประชุมชน ได้อย่างเหมาะสมตามกาลเทศะ และสอดคล้อง กับ
วัฒนธรรม ประเพณีและความเชื่อของเจ้าของภาษา 
3. เพ่ือให้สามารถใช้ภาษาในการแสดงความคิดเห็นต่อที่ประชุม และสังคม ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
4. เพ่ือให้สามารถใช้ภาษาในการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารได้อย่างมีประสิทธิภาพเพ่ือให้มีความสามารถใช้
ภาษาท่าทางในการสื่อสารได้เหมาะสมกับระดับบุคคลกาลเทศะวัฒนธรรม และความเชื่อของเจ้าของภาษา 
5. เพ่ือให้สามารถใช้ภาษาในการแสดงความร้สู  ึก ได้อย่างเหมาะสม 
6. เพ่ือให้ใช้ภาษาอังกฤษในการพูดไดอย่างมีสุนทรียภาพ 
7. เพ่ือให้เกิดเจตคติที่ดีต่อภาษาและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา 
8. เพ่ือให้เห็นความส าคัญของการจัดกิจกรรมทางภาษาและน ามาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาตนเอง ชุมชน 
สังคม อาชีพ และการหาความเพลิดเพลิน ได้อย่างเหมาะสม และมีประสิทธิภาพ 
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รายวิชา อ30302 การเขียนเชิงสร้างสรรค์ 

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

ศึกษาการเรียบเรียงและน าเสนอเนื้อหา โดยค านึงถึงความถูกต้องของรูปแบบภาษาเครื่องหมาย
วรรคตอน และความเหมาะสมของส านวนภาษาท่ีสอดคล้องกับงานเขียนประเภทต่าง ๆ 

ผลการเรียนรู้ 
1. อ่านและเขียนสรุปในความส าคัญของเนื้อหาทั้งศาสตร์ทางด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี  
และศาสตร์อ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้องกับชีวิตประจ าวันของผ้เรียน 
2. ตีความ วิเคราะห์และเขียนวิจารณ์เรื่องราวเหตุการณ์ต่าง ๆ จากสื่อท่ีหลากหลาย 
3. น าเสนอเนื้อหาของศาสตร์ทางด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและศาสตร์อ่ืน ๆ 
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รายวิชา อ30303 การอ่านเชิงวิเคราะห์ 

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

ศึกษาบทความ(Passage) ประเภทต่าง ๆ องค์ประกอบของบทความ ศึกษาและฝึกฝน กลวิธีการ
อ่านที่มีประสิทธิภาพ ม่ง ุเน้นการศึกษาแบบนักเรียนเป็นศูนย์กลาง (Child-Centered Approach) เน้นให้
ผู้เรียนอ่านบทความประเภทต่าง ๆ ด้วยตนเองอย่างมีกลยุทธ์ ส่งเสริมการอ่านเพื่อหาความรู้ เพ่ิมเติม สร้าง
นิสัยรักการอ่าน และเพ่ือการศึกษาตลอดชีพศึกษาและฝึกฝนกลวิธีการอ่านแบบเข้มในการอ่านเอกสารทาง
วิชาการ งานวิจัย รายงานการค้นคว้า รายงานประจ าปีนิตยสาร จุลสาร Journal Magazine Reader 
Digest Abstract Thesisฝึกฝนการวิเคราะห์อมูล รูปแบบ กลวิธีการเขียน วิจารณ์ ให้ข้อคิดเห็นเพ่ิมเติม
จากบทความท่ีอ่านได้อย่างมีประสิทธิภาพแจกแจงข้อเท็จจริง (Fact) และแสดงความคิดเห็น(Opinion) ใน
งานที่อ่านได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด ฝึกฝนและสังเกตเกี่ยวกับวัฒนธรรมที่แทรกในงานที่อ่านได้ 

ผลการเรียนรู้ 
1. เพ่ือให้ผู้เรียนมีความรู้ในการอ่านบทความ (Passage) ประเภทต่าง ๆ องค์ประกอบของบทความ และ
กลวิธีการอ่านที่มีประสิทธิภาพ 
2. เพ่ือให้ผู้เรียนสามารถวิเคราะห์บทความประเภทต่าง ๆ อย่างมีกลยุทธ์ 
3. เพ่ือให้ผู้เรียนมีความรู้และฝึกฝนกลวิธีการอ่านแบบเข้มในการอ่านเอกสารทางวิชาการ 
งานวิจัย รายงานการค้นคว้า รายงานประจ าปี นิตยสาร จุลสาร Journal Magazine Reader Digest 
Abstract Thesis 
4. เพ่ือให้ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจคิดวิเคราะห์อมูล รูปแบบต่าง ๆ ตลอดจน กลวิธีการ เขียนวิจารณ์ได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 
5. เพ่ือให้ผู้เรียนมีความสามารถในการอ่านงานที่เป็นข้อเท็จจริง (Fact) และความคิดเห็น(Opinion) ได้ 
6. เพ่ือส่งเสริมผู้เรียนมีนิสัยรักการอ่าน และค้นคว้าเพ่ือการศึกษาต่อ 
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รายวิชา อ30304 การแปลเบื้องต้น 

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

ศึกษาและฝึกฝนการแปลตั้งแต่ระดับประโยค จนถึงบทความสั้น ๆ ข่าวที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับ
วิทยาศาสตร์ทั่วไป และชีวิตประจ าวัน วิเคราะห์วิจารณ์งานแปลประเภททั้งทางวิชาการณ์และทั่วไปและ
ประยุกต์ทักษะที่ได้เรียนรู้เพื่อน าไปใช้ในการแปลระดับที่สูงขึ้น 

ผลการเรียนรู้ 
1. ระบุความหมายค าศัพท์ทางวิทยาศาสตร์ทั่วไป เทคโนโลยีและสาขาอ่ืน ๆ ได้ 
2. ตีความหมายทางวัฒนธรรมที่แฝงอยู่ในภาษาต้นฉบับ 
3. เข้าใจรูปแบบและลีลาของภาษาต้นฉบับ 
4. รับข้อมูล ข่าวสาร ความเป็นไปของเหตุการณ์ปัจจุบันจากข่าว บทความภาษาอังกฤษ 
5. แปลบทความภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทยได้ 
6. แปลบทความภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษได้ 
7. แสดงความคิดเห็นและวิจารณ์งานแปลได้ 
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รายวิชา อ30305 ภาษาอังกฤษเพื่อศึกษาต่อต่างประเทศ 1 

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

ศึกษาโครงสร้างไวยากรณ์ต่าง ๆ อย่างละเอียด วิเคราะห์และแก้ไขให้ถูกต้องด้วยเครื่องมือ IT 
และด้วยตนเองศึกษาค าศัพท์ที่พบในงานเขียนด้านต่างๆ และศึกษารากศัพท์ซึ่งเป็นพ้ืนฐานส าคัญของ
ความหมายวิเคราะห์และแยกแยะลักษณะหน้าที่ของค าศัพท์ในบริบทนั้นๆฝึกฝนการฟังอย่างที่พบใน
ข้อสอบ TOEFL และ IELTS อันได้แก่ การฟังบทสนทนาขนาดสั้นเกี่ยวกับเรื่องราวทั่วไปในชีวิตประจ าวัน 
ศึกษาลักษณะการใช้ภาษาแบบไม่เป็นทางการในภาษาพูดซึ่งมีส่วนประกอบของน ้ ำเสียง และลักษณะการ
ใช้ภาษาที่แตกต่างไปจากภาษาเขียนหรือภาษาวิชาการ จนถึงบทสนทนาหรือบทพูดขนาดกลาง ทั้งที่
เกี่ยวกับเรื่องราวทั่วไปในชีวิตประจ าวัน และเรื่องราวเชิงวิชาการ เช่น บทความสารคดี เป็นต้นฝึกฝนการ
พูดแสดงความคิดเห็นระดับสูง (Public Discourse) เกี่ยวกับเรื่องต่างๆ ที่น ามาจากบทอ่านและบท
บรรยายต่างๆ และจ าลองการอธิบายเทคโนโลยีและกระบวนการ ทางวิทยาศาสตร์ต่างๆ ซึ่งมักจะถูกใช้ใน
การศึกษาระดับมหาวิทยาลัยและในห้อง Lab จริง ศึกษาแนวทางและเนื้อหาข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย และ
ข้อสอบวัดความสามารถใช้ ภาษาอังกฤษ ทั้งของไทยและสากลต่างๆ นานา โดยใช้ข้อสอบดังกล่าวเป็น
แบบทดสอบความเข้าใจและความสามารถของผู้เรียนในระยะต่างๆ ของการเรียน 

ผลการเรียนรู้ 
1. ออกเสียงค าภาษาอังกฤษด้วยตนเองโดยอ่านตามการสะกดเสียงในภาษาศาสตร์สากล 
2. เสนอโครงงานทางวิชาการและตอบค าถามของผู้ฟัง 
3. สอบได้คะแนน 6 ขึ้นไปในบทสัมภาษณ์แบบ IELTS 
4. ฟังค าบรรยายและเขียนบันทึกแบบสรุป 
5. บันทึกค าต่อค าจากหนังสือทางวิชาการ มีความถูกต้องในการบันทึกอย่างน้อย 95% 
6. ตอบข้อสอบการฟังแบบ TOEFL ได้ในระดับ 80% ขึ้นไป 
7. อ่านบทความทางวิชาการอย่างมีระบบ (SQR3) 
8. อ่านบทความด้วยความเร็ว 250 ค าต่อนาทีโดยมีความเข้าใจในเนื้อหาอย่างน้อย 70% 
9. ตอบข้อสอบการอ่านแบบ TOEFL ได้ในระดับ 80% ขึ้นไป 
10. เขียนประโยคต่างๆ อย่างคล่องแคล่ว 
11. เขียน paragraphs เชิงการรวบรวมกลุ่มค าและเชิงเปรียบเทียบ 
12. สอบการเขียนภาษาอังกฤษในระดับที่ 5 ขึ้นไป 
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รายวิชา อ30306 ภาษาอังกฤษเพื่อศึกษาต่อต่างประเทศ 2 

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

ค าอธิบายรายวิชา อ40306 จะเหมือนกับค าอธิบายรายวิชา อ40305 แต่จะมีการจัดการเรียนการ
สอนที่มีความลึกซึ้ง และฝึกทักษะการอ่านให้มีความช านาญมากขึ้น เพ่ือให้ผู้เรียนสามารถก้าวไปยังแวดวง
การศึกษานานาชาติด้วยความมั่นใจการน าความรู้จากหนังสือส าคัญๆ ที่เขียนเป็นภาษาอังกฤษ มาเป็น
ประโยชน์ในการศึกษาค้นคว้าและการเพ่ิมพูนความรู้ปัญญา และ ศักยภาพชีวิต 

ผลการเรียนรู้ 
1. อ่านหนังสือวรรณกรรมส าคัญในภาษาอังกฤษทางด้านวิทยาศาสตร์ ประวิติศาสตร์ทาง 
ความคิด และศิลป์ เพ่ือเป็นพ้ืนฐานอันส าคัญส าหรับการสอบเข้ามหาวิทยาลัยนานาชาติต่าง ๆ 
2. น าเสนอผลการส ารวจหนังสือต่อผู้เรียนในชั้นเรียน และตอบค าถาม 
3. จดบันทึกเรื่อง และสรุปการบรรยายเรื่องหนังสือวรรณกรรมต่าง 
4. ศึกษา เขียนบทสรุปและย่อสาระจากหนังสือ โดยการใช้ทักษะการเขียนภาษาอังกฤษแบบหลากหลาย
และเขียนโดยเลือกเทคนิคท่ีเหมาะสม 
5. ตอบค าถามจากข้อสอบ AP Englishในระดับ 80% 
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รายวิชา อ30307ภาษาอังกฤษเพื่อการสอบ SAT 

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

ศึกษาทักษะการคิดวิเคราะห์ในภาษาอังกฤษ เหมือนกับค าอธิบายรายวิชา อ40305 และอ40306 
โดยเพิ่มในส่วนของ SAT ซึ่งเป็นข้อสอบเรื่องการรู้คิดใคร่ครวญอย่างละเอียดและรอบคอบ 

ผลการเรียนรู้ 
1. ฝึกฝนทักษะการอ่าน เขียน พูด และ ฟัง ตามแนวการสอบของ SAT 
2. สัมผัสกับหนังสือวรรณกรรมส าคัญในภาษาอังกฤษทางด้านวิทยาศาสตร์ ประวิติศาสตร์ทางความคิด 
และศิลป์ พอที่จะเพ่ิมค าศัพท์ เพ่ิมทักษะการวิเคราะห์ และการตอบปัญหา เพ่ือเป็นพ้ืนฐานอันส าคัญ
ส าหรับการสอบเข้ามหาวิทยาลัยนานาชาติต่าง ๆ 
3. น าเสนอผลการส ารวจหนังสือต่อผู้เรียนในชั้นเรียน และตอบค าถาม 
4. จดบันทึกเรื่อง และสรุปการบรรยายเรื่องหนังสือทางวิชาการต่างๆ 
5. ศึกษา เขียนบทสรุปและย่อสาระจากหนังสือ โดยการใช้ทักษะการเขียนภาษาอังกฤษแบบหลากหลาย
และเขียนโดยเลือกเทคนิคท่ีเหมาะสม 
6. แยกประเด็นค าถามและแนวการตอบเพ่ือสามารถเห็นความแตกต่างระหว่างกัน 
7. ตอบค าถามจากข้อสอบ SAT Critical Thinking, Math and Social Studies ในระดับ 1500+ 
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รายวิชา ย30301 ภาษาเยอรมันในชีวิตประจ าวัน 

3 คาบ/สัปดาห์/ภาคเรียน      1.5 หน่วยกิต 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
ค าอธิบายรายวิชา ย30301 

ศึกษาความรู้พ้ืนฐานภาษาเยอรมัน ฝึกฝนทักษะด้านการฟัง พูด อ่านและเขียน ความคิด
วัฒนธรรม การใช้ชีวิตของเจ้าของภาษา เพ่ือให้มีความเข้าใจและสามารถใช้ภาษาเยอรมันสื่อสารได้ใน
สถานการณ์ประจ าวันหมายเหตุ: รายวิชานี้รับลงทะเบียนเฉพาะผู้ไม่ได้ลงทะเบียนในรายวิชา ย40201
ภาษาเยอรมันในชีวิตประจ าวัน เท่านั้น 

ผลการเรียนรู้ 
1. เพ่ือให้ผู้เรียนมีความรู้ภาษาเยอรมันเบื้องต้นด้านการฟัง พูด อ่าน เขียน ในลักษณะที่เป็นองค์รวม 
2. เพ่ือให้ผู้เรียนสามารถน าความรู้ภาษาเยอรมันที่ได้ไปสื่อสารในชีวิตประจ าวัน 
3. เพ่ือให้ผู้เรียนมีความเข้าใจและเรียนรู้เกี่ยวกับ ความคิด วัฒนธรรม และชีวิตประจ าวันของเจ้าของภาษา 
4. เพ่ือให้ผู้เรียนน าความรู้ภาษาเยอรมันที่ได้จากห้องเรียนไปศึกษาต่อเพ่ิมเติมด้วยตนเอง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



หลักสตูรโรงเรยีนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร (โรงเรยีนวิทยาศาสตรภ์ูมภิาค) พุทธศักราช2554                                   
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 

378 

 

รายวิชา ย30302 ภาษาเยอรมันเพื่อการสื่อสาร 

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

ศึกษาความรู้พ้ืนฐานภาษาเยอรมันต่อเนื่องจากภาษาเยอรมันในชีวิตประจ าวัน ความคิดวัฒนธรรม 
การใช้ชีวิตของเจ้าของภาษา และฝึกฝนทักษะทั้งในด้านการฟัง พูด อ่านและเขียน เพ่ือให้มีความเข้าใจ
และสามารถใช้ภาษาเยอรมันสื่อสารได้ในสถานการณ์ประจ าวัน  รวมถึงเพ่ือให้มีความมั่นใจในการใช้
ภาษาเยอรมันในการสื่อสารมากข้ึนด้วย 

ผลการเรียนรู้ 
1. มีความรู้ภาษาเยอรมันเบื้องต้นด้านการฟัง พูด อ่าน เขียน ในลักษณะที่เป็นองค์รวม 
2. น าความรู้ภาษาเยอรมันที่ได้ไปสื่อสารในชีวิตประจ าวันได้มากขึ้น 
3. เข้าใจและเรียนรู้เกี่ยวกับ ความคิด วัฒนธรรม และชีวิตประจ าวันของเจ้าของภาษา 
4. มีความรู้และประสบการณ์เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในประเทศเยอรมนี 
5. น าความรู้ภาษาเยอรมันที่ได้จากห้องเรียนไปศึกษาต่อเพ่ิมเติมด้วยตนเอง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



หลักสตูรโรงเรยีนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร (โรงเรยีนวิทยาศาสตรภ์ูมภิาค) พุทธศักราช2554                                   
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 

379 

 

รายวิชา ย30303 ภาษาและวัฒนธรรมเยอรมัน 

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

ศึกษาภาษาเยอรมันเบื้องต้นในระดับที่สูงขึ้นจากภาษาเยอรมันในชีวิตประจ าวัน  และ
ภาษาเยอรมันเพ่ือการสื่อสาร ทั้งด้านไวยากรณ์ค าศัพท์รูปประโยค ฝึกฝนการใช้ภาษาทั้งการฟัง พูด อ่าน
และเขียน ตลอดจนเข้าใจความคิดและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษาและสามารถน าไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้
อย่างถูกต้อง 

ผลการเรียนรู้ 
1. มีความรู้ภาษาเยอรมันเบื้องต้นด้านการฟัง พูด อ่าน เขียน ในลักษณะที่เป็นองค์รวม 
2. น าความรู้ภาษาเยอรมันที่ได้ไปสื่อสารในชีวิตประจ าวัน 
3. เข้าใจและเรียนรู้เกี่ยวกับ ความคิด วัฒนธรรม และชีวิตประจ าวันของเจ้าของภาษาในระดับที่ลึกซึ้งมาก 
4. มีความรู้และประสบการณ์เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในประเทศเยอรมนี 
5. น าความรู้ภาษาเยอรมันที่ได้จากห้องเรียนไปศึกษาต่อเพ่ิมเติมด้วยตนเอง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



หลักสตูรโรงเรยีนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร (โรงเรยีนวิทยาศาสตรภ์ูมภิาค) พุทธศักราช2554                                   
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 

380 

 

รายวิชา ย30304 ภาษาเยอรมันร่วมสมัย 

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

ศึกษาภาษาเยอรมันเบื้องต้นในระดับที่สูงขึ้นจากภาษาเยอรมันในชีวิตประจ าวัน  ภาษาเยอรมัน
เพ่ือการสื่อสาร และภาษาและวัฒนธรรมเยอรมัน ทั้งด้านไวยากรณ์ค าศัพท์รูปประโยค ฝึกฝนทักษะการใช้
ภาษาทั้งการฟัง พูด อ่านและเขียน ตลอดจนเข้าใจความคิดและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษาและสามารถ
น าไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้อย่างถูกต้อง 

ผลการเรียนรู้ 
1. มีความรู้ภาษาเยอรมันเบื้องต้นด้านการฟัง พูด อ่าน เขียน ในลักษณะที่เป็นองค์รวม 
2. น าความรู้ภาษาเยอรมันที่ได้ไปสื่อสารในชีวิตประจ าวัน 
3. เข้าใจและเรียนรู้เกี่ยวกับ ความคิด วัฒนธรรม และชีวิตประจ าวันของเจ้าของภาษา 
4. มีความรู้และประสบการณ์เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในประเทศเยอรมนี 
5. มีความรู้และประสบการณ์เกี่ยวกับภาษาและวัฒนธรรมเยอรมันที่ร่วมสมัย 
6. น าความรู้ภาษาเยอรมันที่ได้จากห้องเรียนไปศึกษาต่อเพ่ิมเติมด้วยตนเอง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



หลักสตูรโรงเรยีนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร (โรงเรยีนวิทยาศาสตรภ์ูมภิาค) พุทธศักราช2554                                   
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 

381 

 

รายวิชา ร30301 ภาษารัสเซียพื้นฐาน 1 

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

ศึกษาวิชาภาษารัสเซียพ้ืนฐานเกี่ยวกับตัวอักษรภาษารัสเซีย  สระและพยัญชนะในภาษารัสเซีย 
การอ่านออกเสียง การประสมค าในภาษารัสเซีย โครงสร้างไวยากรณ์พ้ืนฐานที่ส าคัญของภาษารัสเซีย
ฝึกฝนทักษะการฟัง การพูด การอ่านและการเขียน ในภาษารัสเซีย ความรู้พ้ืนฐานเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ที่
ส าคัญ วัฒนธรรม สังคม และศาสนาของชาติรัสเซียหมายเหตุ : รายวิชานี้รับลงทะเบียนเฉพาะผู้ไม่ได้
ลงทะเบียนในรายวิชา ร30201 ภาษารัสเซียพ้ืนฐาน 1 เท่านั้น 

ผลการเรียนรู้ 
1. บอกพยัญชนะ และ สระในภาษารัสเซียได้อย่างถูกต้องทุกตัว 
2. เขียนพยัญชนะ และ สระในภาษารัสเซียได้อย่างถูกต้อง ทั้งตัวพิมพ์ และ ตัวเขียน 
3. ออกเสียงพยัญชนะและสระในภาษารัสเซียรวมทั้งผสมค าในภาษารัสเซียได้อย่างถูกต้อง 
4. แยกเพศของค านามในภาษารัสเซียได้อย่างถูกต้อง 
5. ใช้ค าแสดงความเป็นเจ้าของได้อย่างถูกต้อง 
6. เปลี่ยนค านามให้เป็นพหุพจน์ได้อย่างถูกต้อง 
7. บอกการกท่ี 1 ได้อย่างถูกต้อง 
8. เปลี่ยนให้อยู่ในการกท่ี 6 ได้อย่างถูกต้อง 
9. แสดงการผันกริยากลุ่ม 1 ได้อย่างถูกต้อง 
10. เปลี่ยนให้อยู่ในการกที่ 4 ได้อย่างถูกต้อง 
11. แสดงการผันกริยากลุ่ม 2 ได้อย่างถูกต้อง 
12. เปลี่ยนกริยาให้อยู่ในรูปของอดีตได้ 
13. ใช้บทสนทนาในชีวิตประจ าวันได้อย่างถูกต้อง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



หลักสตูรโรงเรยีนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร (โรงเรยีนวิทยาศาสตรภ์ูมภิาค) พุทธศักราช2554                                   
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 

382 

 

รายวิชา ร30302 ภาษารัสเซียพื้นฐาน 2 

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

ศึกษาวิชาภาษารัสเซียเพิ่มเติมจากท่ีเคยเรียนในภาษารัสเซียพื้นฐาน 1 ในการกที่ 3 และการกที่ 5 
ใช้ค าและโครงสร้างประโยคอย่างง่ายบอกเล่าเรื่องราวของตนเองและของผู้อ่ืนที่ตนเองได้ฟังมา ฝึกฝนและ
พัฒนาทักษะการพูดและฝึกทักษะการฟังในภาษารัสเซีย 

ผลการเรียนรู้ 
1. บอกเล่าเรื่องราวประวัติต่างๆของตนเองโดยใช้ความรู้ที่เรียนมาได้ 
2. เปลี่ยนกริยาให้อยู่ในรูปของอนาคตได้ 
3. บอกความแตกต่างระหว่างกริยาที่สมบูรณ์และไม่สมบูรณ์ได้ 
4. เปลี่ยนประโยคบอกเล่าให้อยู่ในรูปของประโยคขอร้องหรือค าสั่งได้ 
5. ใช้ค ากริยาเคลื่อนที่ได้อย่างถูกต้อง 
6. แต่งประโยคโดยใช้โครงสร้างพื้นฐานได้อย่างถูกต้อง 
7. ตอบค าถามจากเรื่องที่ฟังได้อย่างถูกต้อง 
8. เปลี่ยนให้อยู่ในรูปการกท่ี 3 ได้อย่างถูกต้อง 
9. เปลี่ยนให้อยู่ในรูปการกท่ี 5 ได้อย่างถูกต้อง 
10. เปลี่ยนค าคุณสรรพให้เป็นกริยาวิเศษณ์ได้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



หลักสตูรโรงเรยีนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร (โรงเรยีนวิทยาศาสตรภ์ูมภิาค) พุทธศักราช2554                                   
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 

383 

 

รายวิชา ร30303 ภาษารัสเซียระดับกลาง 1 

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

ศึกษาการเปลี่ยนค าคุณศัพท์เพ่ือให้สอดคล้องแต่ละการกเพ่ือให้ประโยคถูกต้องและสมบูรณ์เล่า
เรื่องโดยใช้ค าศัพท์พ้ืนฐาน จากเรื่องที่อ่านและเรื่องที่ฟังได้อย่างถูกต้อง เขียนสรุปเรื่องราวจากเรื่องที่อ่าน
และบอกจุดส าคัญของเรื่อง ศึกษาประเภทของเพลงรัสเซียและเล่าเรื่องจากเพลงที่ฟัง 

ผลการเรียนรู้ 
1. น าค าศัพท์ที่เรียนมาสร้างเป็นประโยคที่ซับซ้อนได้ 
2. น าค าคุณศัพท์มาขยายค านามให้สอดคล้องกับการกท่ี 2 ได ้
3. น าค าคุณศัพท์มาขยายค านามให้สอดคล้องกับการกท่ี 3 ได ้
4. น าค าคุณศัพท์มาขยายค านามให้สอดคล้องกับการกท่ี 4 ได ้
5. น าค าคุณศัพท์มาขยายค านามให้สอดคล้องกับการกท่ี 5 ได ้
6. น าค าคุณศัพท์มาขยายค านามให้สอดคล้องกับการกท่ี 6 ได ้
7. บอกเล่าเรื่องราวจากหัวข้อที่ก าหนดให้ได้ 
8. แสดงความคิดเห็นจากเรื่องราวที่ก าหนดให้ 
9. เขียนจดหมายเล่าประวัติส่วนตัวได้อย่างถูกต้อง 
10. สรุปเรื่องราวส าคัญจากเรื่องที่อ่านได้ 
11. เล่าเรื่องจากเพลงรัสเซียที่ฟังได้ 
12. เล่าเรื่องบุคคลส าคัญของรัสเซียที่ก าหนดให้ได้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



หลักสตูรโรงเรยีนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร (โรงเรยีนวิทยาศาสตรภ์ูมภิาค) พุทธศักราช2554                                   
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 
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รายวิชา ร30304 ภาษารัสเซียระดับกลาง 2 

3 คาบ/สัปดาห์/ภาคเรียน      1.5 หน่วยกิต 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
ค าอธิบายรายวิชา ร30304 

ศึกษาค าศัพท์ภาษารัสเซียที่เกี่ยวข้องกับงานทางด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์เกี่ยวกับการ
อ่านเศษส่วน การอ่านค่าต่างๆ การกระท าต่างๆทางคณิตศาสตร์เช่น บวก ลบ คูณ หาร เลขยกก าลัง และ
รวมไปถึงเรื่องต่างๆ ทางคณิตศาสตร์ ค าศัพท์ทางเคมี ชีววิทยา และ ฟิสิกส์เบื้องต้นะอ่านบทความ หนังสือ 
ทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ น าค าศัพท์ที่ได้เรียนมานั่นไปใช้ในการอธิบายถึงหลักและวิธีการ
แก้ปัญหา 

ผลการเรียนรู้ 
1. บอกค าศัพท์ทางคณิตศาสตร์ 1 
2. บอกค าศัพท์ทางคณิตศาสตร์ 2 
3. บอกค าศัพท์ทางคณิตศาสตร์ 3 
4. บอกค าศัพท์ทางคณิตศาสตร์ 4 
5. บอกค าศัพท์ทางคณิตศาสตร์ 5 
6. น าค าศัพท์ทางคณิตศาสตร์ทั้งหมดมาแก้ปัญหาโจทย์ทางคณิตศาสตร์หน้าชั้นเรียนพร้อมทั้งอธิบายการ
แก้ปัญหาโดยใช้ภาษารัสเซียในการสื่อสารได้ 
7. บอกค าศัพท์ทางวิทยาศาสตร์ทั่วไป 1 ได ้
8. บอกค าศัพท์ทางวิทยาศาสตร์ทั่วไป 2 ได ้
9. บอกค าศัพท์ทางวิทยาศาสตร์ทั่วไป 3 ได ้
10. บอกค าศัพท์ทางวิทยาศาสตร์ทั่วไป 4 ได้ 
11. น าค าศัพท์ทางคณิตศาสตร์ทั้งหมดมาแก้ปัญหาโจทย์ทางวิทยาศาสตร์หน้าชั้นเรียนพร้อมทั้งอธิบายการ
แก้ปัญหาโดยใช้ภาษารัสเซียในการสื่อสารได้ 
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รายวิชา ร30205 ภาษารัสเซียในชีวิตประจ าวัน 

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

ศึกษาการใช้ภาษารัสเซียในชีวิตประจ าวัน เกี่ยวกับพ้ืนฐานทางด้านภาษารัสเซีย ฝึกฝนและพัฒนา
วิธีการอ่านออกเสียง การพูด การฟังในภาษารัสเซีย เนื้อหาทางด้านโครงสร้างไวยากรณ์พ้ืนฐานของภาษา
รัสเซีย การน าความรู้พ้ืนฐานในภาษารัสเซียมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันเกี่ยวกับ  การทักทาย การ
ขอร้อง และค าสั่ง ค าศัพท์พ้ืนฐานอย่างง่ายที่ใช้ในสาขาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์  โครงสร้างไวยากรณ์
ที่ใช้กับค าศัพท์นั้นๆหมายเหตุ นักเรียนที่ลงเรียนวิชาเพ่ิมเติมนี้ควรจะลงกิจกรรมชุมนุมภาษารัสเซียส าหรับ 
ผู้เริ่มต้น (ช32003) ควบคู่ไปด้วย 

ผลการเรียนรู้ 
1. บอกพยัญชนะ และ สระในภาษารัสเซียได้อย่างถูกต้องทุกตัว 
2. เขียนพยัญชนะ และ สระในภาษารัสเซียได้อย่างถูกต้อง ทั้งตัวพิมพ์ และตัวเขียน 
3. ออกเสียงพยัญชนะและสระในภาษารัสเซียรวมทั้งผสมค าในภาษารัสเซียได้อย่างถูกต้อง 
4. แยกเพศของค านามในภาษารัสเซียได้อย่างถูกต้อง 
5. ใช้ค าแสดงความเป็นเจ้าของได้อย่างถูกต้อง 
6. เปลี่ยนค านามให้เป็นพหุพจน์ได้อย่างถูกต้อง 
7. บอกการกท่ี 1 ได้อย่างถูกต้อง 
8. เปลี่ยนให้อยู่ในการกท่ี 6 ได้อย่างถูกต้อง 
9. แสดงการผันกริยากลุ่ม 1 ได้อย่างถูกต้อง 
10. เปลี่ยนให้อยู่ในการกที่ 4 ได้อย่างถูกต้อง 
11. แสดงการผันกริยากลุ่ม 2 ได้อย่างถูกต้อง 
12. ใช้ค าวิเศษณ์ในภาษารัสเซียเพื่อให้เข้ากับเพศในภาษารัสเซียได้อย่างถูกต้อง 
13. เปลี่ยนกริยาในรูปปัจจุบันให้เป็นกริยาในรูปพหูพจน์ได้อย่างถูกต้อง 
14. เปลี่ยนกริยาให้อยู่ในรูปอนาคตได้ 
15. น าความรู้ภาษารัสเซียเบื้องต้นมาเขียนเป็นประโยคต่างๆอย่างง่าย และ ไม่ซับซ้อนได้ 
16. น าความรู้ภาษารัสเซียไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้ เช่นการทักทาย การขอร้อง ฯลฯ ได้ 
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รายวิชา จ30301 สนทนาภาษาจีน 1 

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

ศึกษาการออกเสียงภาษาจีนกลางมาตรฐาน รวมทั้ง 21 พยัญชนะ 39 สระ และ 5 วรรณยุกต์
ศึกษาการก ากับการออกเสียง pin yin ซึ่งเป็นมาตรฐานสากล  แต่ยังไม่ใช่สาระส าคัญในสนทนาภาษาจีน1-
2ศึกษาค าศัพท์ต่างๆ ตามมาตรฐานของ HSK ตามความเหมาะสม ของสภาพแวดล้อมและสถานการณ์ใน
ชีวิตประจ าวันของสังคมไทย ศึกษาโครงสร้างของประโยคที่ไม่ซับซ้อนเป็นหลัก โดยจะเน้นประโยคบอกเล่า 
และประโยคค าถาม และสอดแทรกค าอุทานที่ใช้ในชีวิตประจ าวันศึกษาการใช้ภาษา จะเน้นการใช้ภาษาจีน
ที่ใช้ในประเทศจีนปัจจุบันเป็นหลักศึกษาการอ่านอักษรจีน ส่วนประกอบของอักษรจีน และ เทคนิคในการ
จ าและ การอ่าน อักษรจีนศึกษาการเขียนตัวอักษรจีนแบบตัวย่อ ศึกษาลายเส้นของอักษร , ล าดับในการ
เขียนลายเส้นอักษรจีน และโครงสร้างตัวอักษรจีน 
หมายเหตุ: รายวิชานี้รับลงทะเบียนเฉพาะผู้ไม่ได้ลงทะเบียนในรายวิชา จ30201 สนทนาภาษาจีน 1เท่านั้น 

ผลการเรียนรู้ 
1. ฟังภาษาจีนกลางโดยแยกแยะพยัญชนะ สระ และวรรณยุกต์ได้ 
2. ออกเสียงพยัญชนะ สระ และ วรรณยุกต์ของภาษาจีนได้อย่างถูกต้อง ชัดเจน 
3. ออกเสียงพยางค์เสียงภาษาจีนกลางทุกพยางค์ได้อย่าง ชัดเจน 
4. ใช้ค าศัพท์ที่ใช้ในชีวิตประจ าวันได้อย่างถูกต้อง 
5. สร้างประโยคใหม่ได้อย่างไม่จ ากัด ภายใต้ความเข้าใจในโครงสร้างประโยคพ้ืนฐานและศัพท์ที่เรียนมา 
6. สนทนาเบื้องต้นในชีวิตประจ าวันได้อย่างคล่องแคล่ว ในการแสดงความต้องการที่ไม่ซับซ้อน 
7. สนทนาเบื้องต้นในชีวิตประจ าวันได้อย่างคล่องแคล่ว ในการแสดงความคาดหวังที่ไม่ซับซ้อน 
8. สนทนาเบื้องต้นในชีวิตประจ าวันได้อย่างคล่องแคล่ว ในการแสดงความรู้สึกท่ีไม่ซับซ้อน 
9. สนทนาเบื้องต้นในชีวิตประจ าวันได้อย่างคล่องแคล่ว ในการวางแผนที่ไม่ซับซ้อน 
10. สนทนาเบื้องต้นในชีวิตประจ าวันได้อย่างคล่องแคล่ว ในการคาดการณ์ที่ไม่ ซับซ้อน 
11. สนทนาเบื้องต้นในชีวิตประจ าวันได้อย่างคล่องแคล่ว ในการแสดงความคิดเห็นที่ไม่ซับซ้อน 
12. มีความรู้พ้ืนฐานด้านอักษรจีนอย่างถูกต้อง 
13. อ่านออก และเข้าใจส่วนประกอบอักษรจีนที่ใช้อยู่ 
14. น าความรู้ดังกล่าวไปอ่านข้อความและได้ใจความส าคัญบนป้ายต่าง ๆ ในสถานที่สาธารณะที่พบบ่อย 
15. เรียนการก ากับการออกเสียง ไดา้ยขึ้นโดยผ่านการเรียนรู้เบื้องต้นจากตัวอักษรในการก ากับการออก
เสียงในหนังสือบ่อยๆ 
16. มีความรู้ ความเข้าใจอย่างถูกต้องเกี่ยวกับลายเส้นของอักษรจีน 
17. มีความรู้ ความเข้าใจอย่างถูกต้องเกี่ยวกับล าดับการเขียนลายเส้นของอักษรจีน 
18. มีความรู้ ความเข้าใจอย่างถูกต้องเกี่ยวกับโครงสร้างของอักษรจีน 
19. เขียนตัวอักษรจีนอย่างง่ายเพื่อการพัฒนาการเรียนอักษรจีนในโอกาสต่อไป 
20. พัฒนาการเรียนร้ภู าษาจีนด้วยตัวเอง เพ่ือประโยชน์ในการเรียนภาษาจีนขั้นต่อไป 
21. พัฒนาทักษะการค้นคว้าหาข้อมูลโดยผ่านสื่อต่างๆเป็นภาษาจีน 
22. เปรียบเทียบความเหมือน และความแตกต่าง ระหว่างภาษาและวัฒนธรรมไทย –จีน 
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รายวิชา จ30302 สนทนาภาษาจีน 2 

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

ศึกษาการออกเสียงภาษาจีนกลางมาตรฐาน รวมทั้ง 21 พยัญชนะ 39 สระ และ 5 วรรณยุกต์
ศึกษาการก ากับการออกเสียง pin yin ซึ่งเป็นมาตรฐานสากลศึกษาค าศัพท์ต่างๆ ตามมาตรฐานของ HSK 
แต่จะมีการเพ่ิมเติมหรือตัดออก ตามความเหมาะสม ของสภาพแวดล้อมและสถานการณ์ในชีวิตประจ าวัน
ของสังคมไทย นอกเหนือจากรายวิชาจ30301 สนทนาภาษาจีน 1 ศึกษาโครงสร้างของประโยคที่ไม่
ซับซ้อนเป็นหลัก และจะมีการศึกษาโครงสร้างประโยคซับซ้อนที่ใช้ในชีวิตประจ าวัน โดยจะเน้นประโยค
บอกเล่า และประโยคค าถาม และสอดแทรกค าอุทานที่ใช้อยู่ในชีวิตประจ าวันศึกษาการใช้ภาษา จะเน้น
การใช้ภาษาจีนที่ใช้ในประเทศจีนปัจจุบันเป็นหลัก และ สอดแทรกการใช้ภาษาจีนในที่อ่ืนๆศึกษาการอ่าน
อักษรจีน ส่วนประกอบของอักษรจีน และ เทคนิคในการจ าและ การอ่านอักษรจีนศึกษาการเขียนตัวอักษร
จีนแบบตัวย่อ ศึกษาลายเส้นของอักษร, ล าดับในการเขียนลายเส้นอักษรจีน และโครงสร้างตัวอักษรจีน 

ผลการเรียนรู้ 
1. ฟังภาษาจีนกลางโดยแยกแยะพยัญชนะ สระ และวรรณยุกต์ได้ 
2. ออกเสียงพยัญชนะ สระ และ วรรณยุกต์ของภาษาจีนได้อย่างถูกต้อง ชัดเจน 
3. ออกเสียงพยางค์เสียงภาษาจีนกลางทุกพยางค์ได้อย่าง ชัดเจน 
4. ใช้ค าศัพท์ที่ใช้ในชีวิตประจ าวันได้อย่างถูกต้อง 
5. สร้างประโยคใหม่ได้อย่างไม่จ ากัด ภายใต้ความเข้าใจในโครงสร้างประโยคพ้ืนฐานและศัพท์ที่เรียนมา 
6. สนทนาเบื้องต้นในชีวิตประจ าวันได้อย่างคล่องแคล่ว ในการแสดงความต้องการที่ไม่ซับซ้อน 
7. สนทนาเบื้องต้นในชีวิตประจ าวันได้อย่างคล่องแคล่ว ในการแสดงความคาดหวังที่ไม่ซับซ้อน 
8. สนทนาเบื้องต้นในชีวิตประจ าวันได้อย่างคล่องแคล่ว ในการแสดงความรู้สึกท่ีไม่ซับซ้อน 
9. สนทนาเบื้องต้นในชีวิตประจ าวันได้อย่างคล่องแคล่ว ในการวางแผนที่ไมซับซ้อน 
10. สนทนาเบื้องต้นในชีวิตประจ าวันได้อย่างคล่องแคล่ว ในการคาดการณ์ที่ไม่ซับซ้อน 
11. สนทนาเบื้องต้นในชีวิตประจ าวันได้อย่างคล่องแคล่ว ในการแสดงความคิดเห็น ที่ไม่ซับซ้อน 
12. มีความรู้พ้ืนฐานด้านอักษรจีนอย่างถูกต้อง 
13. อ่านออก และเข้าใจส่วนประกอบอักษรจีนที่ใช้อยู่ 
14. อ่านตัวอักษรจีนที่ใช้อยได้ 300-400 ตัว 
15. น าความรู้ดังกล่าวไปอ่านข้อความและได้ใจความส าคัญบนป้ายต่างๆในสถานที่สาธารณะที่พบบ่อย 
16. เรียนการก ากับการออกเสียงได้ง่ายขึ้นโดยผ่านการเรียนรู้เบื้องต้นจากตัวอักษรในการก ากับการออก
เสียงในหนังสือบ่อยๆ 
17. มีความรู้ ความเข้าใจอย่างถูกต้องเกี่ยวกับลายเส้นของอักษรจีน 
18. มีความรู้ ความเข้าใจอย่างถูกต้องเกี่ยวกับล าดับการเขียนลายเส้นของอักษรจีน 
19. มีความรู้ ความเข้าใจอย่างถูกต้องเกี่ยวกับโครงสร้างของอักษรจีน 
20. เขียนตัวอักษรจีนอย่างง่ายเพื่อการพัฒนาการเรียนอักษรจีนในโอกาสต่อไป 
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21. พัฒนาการเรียนร้ภู าษาจีนด้วยตัวเอง เพ่ือประโยชน์ในการเรียนภาษาจีนขั้นต่อไป 
22. พัฒนาทักษะการค้นคว้าหาข้อมูลโดยผ่านสื่อต่างๆเป็นภาษาจีน 
23. เปรียบเทียบความเหมือน และความแตกต่าง ระหว่างภาษาและวัฒนธรรม ไทย–จีน 
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รายวิชา จ30303 ภาษาจีนในชีวิตประจ าวัน 1 

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

ศึกษาการออกเสียงภาษาจีนกลางมาตรฐาน รวมทั้ง 21 พยัญชนะ 39 สระ และ 5 วรรณยุกต์
ศึกษาการก ากับการออกเสียง pin yin ซึ่งเป็นมาตรฐานสากลศึกษาค าศัพท์ ตามมาตรฐานของ HSK ตาม
ความเหมาะสม ของสภาพแวดล้อมและสถานการณ์ในชีวิตประจ าวันของสังคมไทยศึกษาโครงสร้างของ
ประโยคที่ไม่ซับซ้อนเป็นหลัก และจะมีการศึกษาโครงสร้างประโยคซับซ้อนที่ใช้ในชีวิตประจ าวัน โดยจะ
เน้นประโยคบอกเล่า และประโยคค าถาม และสอดแทรกค าอุทานที่ใช้อยู่ในชีวิตประจ าวันศึกษาการอ่าน
อักษรจีน ส่วนประกอบของอักษรจีน และ เทคนิคในการจ าและ การอ่านอักษรจีนศึกษาการเขียนตัวอักษร
จีนแบบตัวย่อ ศึกษาลายเส้นของอักษร , ล าดับในการเขียนลายเส้นอักษรจีน และโครงสร้างตัวอักษรจีน 

ผลการเรียนรู้ 
1. ฟังภาษาจีนกลางโดยแยกแยะพยัญชนะ สระ และวรรณยุกต์ได้ 
2. ออกเสียงพยัญชนะ สระ และ วรรณยุกต์ของภาษาจีนได้อย่างถูกต้อง ชัดเจน 
3. ออกเสียงพยางค์เสียงภาษาจีนกลางทุกพยางค์ได้อย่างชัดเจน 
4. ใช้ค าศัพท์ที่ใช้ในชีวิตประจ าวันได้อย่างถูกต้อง 
5. สร้างประโยคใหม่ได้อย่างไม่จ ากัด ภายใต้ความเข้าใจในโครงสร้างประโยคพ้ืนฐานและศัพท์ที่เรียนมา 
6. สนทนาเบื้องต้นในชีวิตประจ าวันได้อย่างคล่องแคล่ว ในการแสดงความต้องการที่ไม่ซับซ้อน 
7. สนทนาเบื้องต้นในชีวิตประจ าวันได้อย่างคล่องแคล่ว ในการแสดงความคาดหวังที่ไม่ซับซ้อน 
8. สนทนาเบื้องต้นในชีวิตประจ าวันได้อย่างคล่องแคล่ว ในการแสดงความรู้สึกท่ีไม่ซับซ้อน 
9. สนทนาเบื้องต้นในชีวิตประจ าวันได้อย่างคล่องแคล่ว ในการวางแผนที่ไม่ซับซ้อน 
10. สนทนาเบื้องต้นในชีวิตประจ าวันได้อย่างคล่องแคล่ว ในการคาดการณ์ที่ไม่ซับซ้อน 
11. สนทนาเบื้องต้นในชีวิตประจ าวันได้อย่างคล่องแคล่ว ในการแสดงความคิดเห็นที่ไม่ซับซ้อน 
12. มีความรู้พื้นฐานด้านอักษรจีนอย่างถูกต้อง 
13. อ่านออก และเข้าใจส่วนประกอบอักษรจีนที่ใช้อยู่ 
14. อ่านตัวอักษรจีนที่ใช้บ่อยได้ 60-100 ตัว 
15. น าความรู้ดังกล่าวไปอ่านข้อความและได้ใจความส าคัญบนป้ายต่างๆ ในสถานที่สาธารณะที่พบบ่อย 
16. เรียนรู้การก ากับการออกเสียง 
17. มีความรู้ ความเข้าใจอย่างถูกต้องเกี่ยวกับลายเส้นของอักษรจีน 
18. มีความรู้ ความเข้าใจอย่างถูกต้องเกี่ยวกับล าดับการเขียนลายเส้นของอักษรจีน 
19. มีความรู้ ความเข้าใจอย่างถูกต้องเกี่ยวกับโครงสร้างของอักษรจีน 
20. เขียนตัวอักษรจีนอย่างง่ายเพื่อการพัฒนาการเรียนอักษรจีนในโอกาสต่อไป 
21. พัฒนาการเรียนร้ภู าษาจีนด้วยตัวเอง เพ่ือประโยชน์ในการเรียนภาษาจีนขั้นต่อไป 
22. พัฒนาทักษะการค้นคว้าหาข้อมูลโดยผ่านสื่อต่างๆเป็นภาษาจีน 
23. เปรียบเทียบความเหมือน และความแตกต่าง ระหว่างภาษาและวัฒนธรรม ไทย–จีน 
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รายวิชา จ30304 ภาษาจีนในชีวิตประจ าวัน 2 

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

ศึกษาการออกเสียงภาษาจีนกลางมาตรฐาน รวมทั้ง 21 พยัญชนะ 39 สระ และ 5 วรรณยุกต์
ศึกษาการก ากับการออกเสียง pin yin ซึ่งเป็นมาตรฐานสากลศึกษาค าศัพท์ต่างๆ ตามมาตรฐานของ HSK 
แต่จะมีการเพ่ิมเติมหรือตัดออก ตามความเหมาะสม ของสภาพแวดล้อมและสถานการณ์ในชีวิตประจ าวัน
ของสังคมไทย นอกเหนือจากรายวิชาจ40304 ภาษาจีนในชีวิตประจ าวัน 1 ศึกษาโครงสร้างของประโยคที่
ไม่ซับซ้อนเป็นหลัก และจะมีการศึกษาโครงสร้างประโยคซับซ้อนที่ใช้ในชีวิตประจ าวัน โดยจะเน้นประโยค
บอกเล่า และประโยคค าถาม และสอดแทรกค าอุทานทีใ่ช้ในชีวิตประจ าวันศึกษาการใช้ภาษา จะเน้นการใช้
ภาษาจีนที่ใช้ในประเทศจีนปัจจุบันเป็นหลัก และ สอดแทรกการใช้ภาษาจีนในที่อ่ืนๆศึกษาการอ่านอักษร
จีน ส่วนประกอบของอักษรจีน และ เทคนิคในการจ าและ การอ่านอักษรจีน ศึกษาการเขียนตัวอักษรจีน
แบบตัวย่อ ศึกษาลายเส้นของอักษร, ล าดับในการเขียนลายเส้นอักษรจีน และโครงสร้างตัวอักษรจีน 

ผลการเรียนรู้ 
1. ฟังภาษาจีนกลางโดยแยกแยะพยัญชนะ สระ และวรรณยุกต์ได้ 
2. ออกเสียงพยัญชนะ สระ และ วรรณยุกต์ของภาษาจีนได้อย่างถูกต้อง ชัดเจน 
3. ออกเสียงพยางค์เสียงภาษาจีนกลางทุกพยางค์ได้อย่าง ชัดเจน 
4. ใช้ค าศัพท์ที่ใช้ในชีวิตประจ าวันได้อย่างถูกต้อง 
5. สร้างประโยคใหม่ได้อย่างไม่จ ากัด ภายใต้ความเข้าใจในโครงสร้างประโยคพ้ืนฐานและศัพท์ที่เรียนมา 
6. สนทนาเบื้องต้นในชีวิตประจ าวันได้อย่างคล่องแคล่ว ในการแสดงความต้องการที่ไม่ซับซ้อน 
7. สามารถสนทนาเบื้องต้นในชีวิตประจ าวันได้อย่างคล่องแคล่ว ในการแสดงความคาดหวังที่ไม่ซับซ้อน 
8. สามารถสนทนาเบื้องต้นในชีวิตประจ าวันได้อย่างคล่องแคล่ว ในการแสดงความรู้สึกท่ีไม่ซับซ้อน 
9. สามารถสนทนาเบื้องต้นในชีวิตประจ าวันได้อย่างคล่องแคล่ว ในการวางแผนที่ไม่ซับซ้อน 
10. สนทนาเบื้องต้นในชีวิตประจ าวันได้อย่างคล่องแคล่ว ในการคาดการณ์ที่ไม่ ซับซ้อน 
11. สนทนาเบื้องต้นในชีวิตประจ าวันได้อย่างคล่องแคล่ว ในการแสดงความคิดเห็นที่ไม่ซับซ้อน 
12. มีความรู้พ้ืนฐานด้านอักษรจีนอย่างถูกต้อง 
13. อ่านออก และเข้าใจส่วนประกอบอักษรจีนที่ใช้อยู่ 
14. อ่านตัวอักษรจีนที่ใช้บ่อยได้ 60-100 ตัว 
15. น าความรู้ดังกล่าวไปอ่านข้อความและได้ใจความส าคัญบนป้ายต่างๆในสถานที่สาธารณะที่พบบ่อย 
16. เรียนรู้การก ากับการออกเสียง 
17. มีความรู้ ความเข้าใจอย่างถูกต้องเกี่ยวกับลายเส้นของอักษรจีน 
18. มีความรู้ ความเข้าใจอย่างถูกต้องเกี่ยวกับล าดับการเขียนลายเส้นของอักษรจีน 
19. มีความรู้ ความเข้าใจอย่างถูกต้องเกี่ยวกับโครงสร้างของอักษรจีน 
20. เขียนตัวอักษรจีนอย่างง่ายเพื่อการพัฒนาการเรียนอักษรจีนในโอกาสต่อไป 
21. พัฒนาการเรียนร้ภู าษาจีนด้วยตัวเอง เพ่ือประโยชน์ในการเรียนภาษาจีนขั้นต่อไป 
22. พัฒนาทักษะการค้นคว้าหาข้อมูลโดยผ่านสื่อต่างๆเป็นภาษาจีน 
23. เปรียบเทียบความเหมือน และความแตกต่าง ระหว่างภาษาและวัฒนธรรม ไทย–จีน 
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รายวิชา จ30305 ภาษาจีนเพ่ือการศึกษาวิทยาศาสตร์ 1 

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

ศึกษารากศัพท์ ค าศัพท์และรูปแบบไวยากรณ์ที่ใช้บ่อยในวิชาคณิตศาสตร์ ฟิสิกส์ และเทคโนโลยี
สารสนเทศฝึกปฏิบัติการอ่านและการเขียนประโยคและบทความสั้นๆ ที่เกี่ยวกับวิชาคณิตศาสตร์ ฟิสิกส์
และเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือให้มีความรู้และทักษะในการสื่อสารและศึกษาต่อทางด้านวิชาคณิตศาสตร์  
ฟิสิกส์ และเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ผลการเรียนรู้ 
1. มีความรู้ความเข้าใจด้านรากศัพท์เชิงวิทยาศาสตร์ 
2. มีความรู้ความเข้าใจในรูปแบบไวยากรณ์ที่ใช้บ่อยในบทความวิทยาศาสตร์ 
3. มีความรู้ความเข้าใจด้านรูปแบบของบทความวิทยาศาสตร์ 
4. สามารถน าความรู้เกี่ยวกับรากศัพท์เชิงวิทยาศาสตร์เป็นตัวช่วยในการตีความ 
5. สามารถน าค าศัพท์วิทยาศาสตร์มาเรียงประโยคในรูปแบบวิทยาศาสตร์ 
6. สามารถวิเคราะห์รูปแบบประโยคในบทความวิทยาศาสตร์โดยใช้ความรู้ด้านไวยากรณ์ที่ใช้บ่อยใน
บทความวิทยาศาสตร์ 
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รายวิชา จ30306 ภาษาจีนเพ่ือการศึกษาวิทยาศาสตร์ 2 

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

ศึกษารากศัพท์ ค าศัพท์และรูปแบบไวยากรณ์ที่ใช้บ่อยในวิชาเคมีและชีววิทยาฝึกปฏิบัติการอ่าน
และการเขียนประโยคและบทความสั้นๆที่เกี่ยวกับวิชาเคมีและชีววิทยาเพ่ือให้มีความรู้และทักษะในการ
สื่อสารและศึกษาต่อในทางด้านวิชาเคมีและชีววิทยา 

ผลการเรียนรู้ 
1. มีความรู้ความเข้าใจด้านรากศัพท์เชิงวิทยาศาสตร์จ านวนมากขึ้น 
2. มีความรู้ความเข้าใจในรูปแบบไวยากรณ์ที่ใช้บ่อยในบทความวิทยาศาสตร์ 
3. มีความรู้ความเข้าใจด้านรูปแบบของบทความวิทยาศาสตร์ 
4. สามารถน าความรู้เกี่ยวกับรากศัพท์เชิงวิทยาศาสตร์เป็นตัวช่วยในการตีความ 
5. สามารถน าค าศัพท์วิทยาศาสตร์มาเรียงประโยคและบทความสั้นๆในรูปแบบวิทยาศาสตร์ 
6. สามารถวิเคราะห์รูปแบบประโยคในบทความวิทยาศาสตร์โดยใช้ความรู้ด้านไวยากรณ์ที่ใช้บ่อยใน
บทความวิทยาศาสตร์ 
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รายวิชา ญ30301 ภาษาญี่ปุ่นขั้นต้น 1 

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

ศึกษาการอ่าน การเขียนตัวอักษรคันจิเบื้องต้น 18 ตัว ศึกษาความหมายของตัวอักษรคันจิ
เบื้องต้น 18 ตัว ศึกษาความแตกต่างของภาษาวัฒนธรรมระหว่างภาษาญี่ปุ่น กับภาษาไทย ในด้านของ 
เสียง สระ พยัญชนะ ศึกษาโครงสร้างไวยากรณ์พ้ืนฐาน ศึกษาลักษณะนาม ศึกษาค าศัพท์ใกล้ตัว และ
ค าศัพท์ที่ใช้ในชีวิตประจ าวัน ได้ไม่ต่ ากว่า 300 ค า ฝึกอ่านออกเสียง สระ พยัญชนะ ค าศัพท์ส านวน 
ประโยค และบทอ่านต่าง ๆ ในเรื่อง เกี่ยวกับตนเอง และสิ่งแวดล้อมใกล้ตัว ฝึกทักษะการพูดสนทนา 
เกี่ยวกับตนเอง และสิ่งแวดล้อมใกล้ตัว เพ่ือสื่อสารในชีวิตประจ าวัน ฝึกทักษะการฟังค าศัพท์ประโยคต่าง ๆ 
บทสนทนาต่าง ๆ ที่ใกล้ตัว และเก่ียวข้องกับชีวิตประจ าวัน ฝึกเขียนสระ พยัญชนะ ค าศัพท์ประโยคง่าย ๆ 
และข้อความสั้น ๆ เกี่ยวกับตนเอง และสิ่งแวดล้อมใกล้ตัว ฝึกการท าความเข้าใจเกี่ยวกับภาษาท่าทาง 
รูปแบบ และพฤติกรรมการสื่อสารของเจ้าของภาษา ฝึกฝนและเข้าร่วมกิจกรรมเกี่ยวกับภาษาและ
วัฒนธรรมของเจ้าของภาษา สร้างเจตคติที่ดีเกี่ยวกับภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่นเพ่ือเป็นแนวทางในการ
สื่อสาร ศึกษาค้นคว้าและความเพลิดเพลิน 
หมายเหตุ:รายวิชานี้รับลงทะเบียนเฉพาะผู้ไม่ได้ลงทะเบียนในรายวิชา ญ40201 ภาษาญี่ปุ่นขั้นต้น 1 
เท่านั้น 
 
ผลการเรียนรู้ 
1. ฟังประโยคและข้อความสั้น ๆ แล้วสามารถเล่าสรุปได้ 
2. พูดประโยคพ้ืนฐานที่ใช้ในชีวิตประจ าวัน เช่น การแนะน าตนเอง การแนะน าผู้อื่น การถาม การตอบรับ 
การตอบปฏิเสธ การกล่าวทักทาย การกล่าวอ าลา การแสดงความขอบคุณ การบรรยายลักษณะบุคคลและ
สิ่งของได้ 
3. บอกโครงสร้างไวยากรณ์ญี่ปุ่นพื้นฐานได้ 
4. บอกชนิดของค าเช่น นาม สรรพนาม กริยา วิเศษณ์คุณศัพท์บุรพบท สันธาน อุทานได้ 
5. บอกค าลักษณะนามได้ 
6. บอกความหมายของค าศัพท์ใกล้ตัว และค าศัพท์ที่ใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 
7. อ่าน เขียน และบอกความหมายอักษรคันจิตามที่ก าหนดได้ 
8. อ่านข้อความสั้น ๆ แล้วสามารถพูดสรุปได้ 
9. เขียนประโยคพื้นฐานง่าย ๆ ในเรื่องเกี่ยวกับตนเอง และสิ่งแวดล้อมใกล้ตัวได้ถูกต้องตามหลักไวยากรณ์ 
10. เขียนค าศัพท์ตามค าบอกได้ 
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รายวิชา ญ30302 ภาษาญี่ปุ่นขั้นต้น 2 

3 คาบ/สัปดาห์/ภาคเรียน      1.5 หน่วยกิต 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
ค าอธิบายรายวิชา 
ศึกษาการอ่าน และการเขียนตัวอักษรคันจิใหม่อีก 27 ตัว ศึกษาความหมายของตัวอักษรคันจิใหม่อีก 27 
ตัว ศึกษาโครงสร้างประโยคโดยใช้ไวยากรณ์ที่ซับซ้อนยิ่งขึ้น ศึกษาค าศัพท์ส านวนต่าง ๆ ทั้งใกล้ไกลตัว 
และค าศัพท์ที่ใช้ในชีวิตประจ าวัน เพ่ิมข้ึนอีกอย่างน้อย 300 ค า  ฝึกออกเสียงค าศัพท์ส านวนต่าง ๆ ฝึกอ่าน
ประโยค และบทสนทนาที่ซับซ้อนยิ่งขึ้น ฝึกเขียนประโยคเปรียบเทียบ โดยใช้ค าคุณศัพท์ที่หลากหลาย ฝึก
ทักษะการฟัง และสรุปความจากเรื่องราว และบทสนทนาที่มีความยาวพอประมาณ ฝึกสนทนาตาม
สถานการณ์ท่ีเป็นจริง ฝึกพูดบรรยายเรื่องจากรูปภาพ ฝึกกิจกรรมเกี่ยวกับภาษาและวัฒนธรรมของเจ้าของ
ภาษา สร้างเจตคติเกี่ยวกับภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่นเพ่ือเป็นแนวทางในการสื่อสาร  ศึกษาค้นคว้าและ
ความเพลิดเพลิน 

ผลการเรียนรู้ 
1. ฟังประโยคและข้อความต่าง ๆ ที่มีโครงสร้างซับซ้อนขึ้น แล้วสามารถเล่าสรุปได้ 
2. พูดประโยคที่เกี่ยวกับชีวิตประจ าวันที่ซับซ้อนยิ่งขึ้น เช่น ค าสั่ง ขอร้อง ชักชวนและแสดงความรู้สึกใน
โอกาสต่าง ๆ ได้ถูกต้อง 
3. พูดแสดงการเปรียบเทียบโดยใช้ค าคุณศัพท์ได้ 
4. ฟังบทสนทนาสั้น ๆ แล้วสามารถสรุปได้ 
5. บอกโครงสร้างไวยากรณ์ญี่ปุ่นที่ซับซ้อนได้ 
6. บอกความหมายของค าศัพท์ส านวนได้ 
7. อ่อนออกเสียงค าศัพท์ส านวน และข้อความท่ีก าหนดแล้วสรุปได้ 
8. อ่าน เขียนและบอกความหมายอักษรคันจิที่ก าหนดได้ 
9. ระบบค าลักษณะนามได้ 
10. เขียนประโยคที่ซับซ้อนขึ้น ในเรื่องเกี่ยวกับตนเอง และสิ่งแวดล้อมใกล้ตัว ได้ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ 
11. เขียนค าศัพท์ตามค าบอกได้ 
12. เขียนบรรยายเรื่องที่ก าหนดให้และเรื่องที่เกี่ยวกับตนเองได้ถูกต้องตามหลักไวยากรณ์ 
13. ระบุความแตกต่างของภาษาและวัฒนธรรมระหว่างภาษาญี่ปุ่นกับภาษาไทยได้ 
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รายวิชา ญ30303 ภาษาญี่ปุ่นระดับกลาง 1 

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

ศึกษาการอ่านและการเขียนตัวอักษรคันจิใหม่อีก 35 ตัว ศึกษาความหมายของตัวอักษรคันจิใหม่
อีก 35 ตัว ศึกษาประโยคที่มีโครงสร้างซับซ้อนยิ่งขึ้น ศึกษาภาษาจากบทสนทนา บทความ และเรื่องสั้นที่มี
ความยากขึ้น  ฝึกพูด และเขียนเพ่ือแสดงทัศนะ แลกเปลี่ยนข้อมูล และแสดงความคิดเห็น ฝึกสรุปความ
ด้วยการพูด และการเขียน เพ่ือน าเสนอความคิดรวบยอดจากการอ่าน หรือการฟังบทเพลง บทกวีบท
สนทนา เรื่องสั้น ประกาศโฆษณา ข่าว และนิทาน ฝึกพูด และเขียน เพ่ือบรรยายเรื่องราวจากภาพหรือ
สถานการณ์ต่าง ๆ ฝึกพูด และเขียนภาษาให้ถูกต้องตามกาลเทศะ ฝึกกิจกรรมเกี่ยวกับภาษาและ
วัฒนธรรมญี่ปุ่น สร้างเจตคติที่ดีเกี่ยวกับภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่นเพ่ือเป็นแนวทางในการสื่อสาร ศึกษา
ค้นคว้าและหาความเพลิดเพลิน 

ผลการเรียนรู้ 
1. ฟังประโยคที่ซับซ้อน ข้อความ บทสนทนา เรื่องสั้น หรือนิทานแล้วสรุปได้ 
2. พูดสนทนาเรื่องราวต่าง ๆ และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นได้ 
3. อ่าน บทเพลง บทกวีบทสนทนา เรื่องสั้น ประกาศโฆษณา หรือนิทานแล้วสรุปความได้ 
4. บอกความหมายค าศัพท์ได้ 
5. บอกลักษณะนามได้ 
6. เขียนบรรยายเรื่อง ตามท่ีก าหนดได้ 
7. เขียนตัวอักษรคันจิตามที่ก าหนดได้ 
8. บอกความหมายของตัวอักษรคันจิได้ 
9. เขียนค าศัพท์ตามค าบอกได้ถูกต้อง 
10. เขียน พูดบรรยายภาพ หรือสถานการณ์ต่าง ๆ ตามท่ีก าหนดได้ 
11. ระบุความแตกต่างของภาษาวัฒนธรรมระหว่างภาษาไทยกับภาษาญี่ปุ่นได้ 
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รายวิชา ญ30304 ภาษาญี่ปุ่นระดับกลาง 2 

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

ศึกษาการอ่านและการเขียนตัวอักษรคันจิใหม่อีก 53 ตัว ศึกษาความหมายตัวอักษรคันจิใหม่อีก 
53 ตัว  ศึกษาประโยคที่มีความยาก และมีโครงสร้างซับซ้อนยิ่งขึ้น ศึกษาภาษาจากบทสนทนา บทความ 
เรื่องสั้น นิทาน หรือข่าวที่มีความยากยิ่งขึ้น ฝึกพูดและเขียน เพ่ือแสดงทัศนะ แลกเปลี่ยนข้อมูลและแสดง
ความคิดเห็น ฝึกสรุปความด้วยการพูดและการเขียน เพ่ือน าเสนอความคิดรวบยอดจากการอ่าน หรือการ 
ฟังบทเพลง บทกวีบทสนทนา เรื่องสั้น ประกาศโฆษณา นิทานและข่าว ฝึกพูด และเขียนเพ่ือบรรยายเรื่อง
จากภาพหรือสถานการณ์ต่าง ๆ ฝึกกิจกรรมเกี่ยวกับภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่น สร้างเจตคติที่ดีเก่ียวกับ
ภาษา และวัฒนธรรมญี่ปุ่น เพ่ือเป็นแนวทางในการสื่อสาร ศึกษา ค้นคว้าและหาความเพลิดเพลิน 

ผลการเรียนรู้ 
1. ฟังประโยคที่ซับซ้อน ข้อความ บทสนทนา เรื่องสั้น ข่าวหรือนิทานแล้วสามารถสรุปความได้ถูกต้อง 
2. พูดสนทนาเรื่องราว และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นได้ 
3. อ่านบทเพลง บทกวีบทสนทนา เรื่องสั้น ประกาศโฆษณา หรือนิทานแล้วสรุปความได้ถูกต้อง 
4. บอกความหมายค าศัพท์และลักษณะนามได้ 
5. เขียนบรรยายเรื่องตามที่ก าหนดได้ 
6. เขียนตัวอักษรคันจิตามที่ก าหนดได้ 
7. บอกความหมายตัวอักษรคันจิตามที่ก าหนดได้ 
8. เขียนศัพท์ตามค าบอกได้ถูกต้อง 
9. เขียน พูดบรรยายภาพ หรือสถานการณ์ตามที่ก าหนดได้ 
10. ระบุความแตกต่างของภาษา ระหว่างภาษาญี่ปุ่นและภาษาไทยได้ 
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รายวิชา ฝ30301 ภาษาฝร่ังเศสน่ารู้ 1 

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

ศึกษาการฟัง พูด อ่าน เขียน สระ พยัญชนะค าศัพท์ใกล้ตัวและศัพท์ที่ใช้ในชีวิตประจ าวัน กลุ่มค า
และประโยคง่ายๆ ศึกษาการใช้ภาษาท่าทาง ของเจ้าของภาษาความแตกต่างของภาษาและวัฒนธรรม
ฝรั่งเศสกับภาษาและวัฒนธรรมไทย ศึกษาโครงสร้างไวยากรณ์ฝรั่งเศสพื้นฐาน ฝึกทักษะการใช้ภาษา ทั้งฟัง 
พูด อ่าน เขียน ในเรื่องเกี่ยวกับตนเอง และสิ่งแวดล้อมใกล้ตัวเพ่ือใช้สื่อสารในชีวิตประจ าวัน ฝึกฝนและเข้า
ร่วมกิจกรรมเกี่ยวกับกาษาและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา สร้างเจตคติที่ดีในเรื่องของภาษาและ
วัฒนธรรมฝรั่งเศส เพ่ือการสื่อสาร การศึกษาค้นคว้า การศึกษาต่อและความเพลิดเพลิน หมายเหตุ: 
รายวิชานี้รับลงทะเบียนเฉพาะผู้ไม่ได้ลงทะเบียนในรายวิชา ฝ40201 ภาษาฝรั่งเศสน่ารู้ 1 เท่านั้น 

ผลการเรียนรู้ 
1. ฟังประโยคค าสั่ง ประโยคขอร้อง ที่ใช้ในชีวิตประจ าวันได้อย่างถูกต้อง 
2. บอกความหมายของค าศัพท์ใกล้และไกลตัว ตลอดจนค าศัพท์ที่ใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 
3. พูดประโยคพ้ืนฐานง่ายๆ เช่น การแนะน าตนเอง การแนะน าผู้อ่ืน การถาม การตอบรับการตอบปฏิเสธ 
การกล่าวทักทาย การกล่าวอ าลา การกล่าวขอบคุณ การบรรยายลักษณ์บุคคลและสิ่งของได้ 
4. บอกชนิดของค าเช่น ค านาม ค าสรรพนาม ค ากริยา ค าวิเศษณ์ค าคุณศัพท์ ค าบุพบทและค าสันธานได้ 
5. บอกโครงสร้างไวยากรณ์ฝรั่งเศสพื้นฐานอ่านออกเสียงค ากลุ่มค าและประโยคง่าย ๆ ได้ถูกต้อง 
6. อ่านข้อความสั้น ๆ และบทความง่าย ๆ แล้วสามารถพูดสรุปได้ 
7. เขียนประโยคพื้นฐานง่าย ๆ ในเรื่องที่เกี่ยวกับตนเองและสิ่งแวดล้อมใกล้ตัวได้ถูกต้องตามหลักไวยากรณ์ 
8. เขียนค าศัพท์พ้ืนฐานง่าย ๆ ตามท่ีก าหนดได้ถูกต้อง 
9. ระบุความแตกต่างระหว่างภาษาฝรั่งเศสกับภาษาไทย ในเรื่องของ ค าวลีประโยค และโครงสร้าง
ไวยากรณ์พ้ืนฐานได้ถูกต้อง 
10. ระบุความเหมือนและความแตกต่างระหว่างวัฒนธรรมฝรั่งเศสกับวัฒนธรรมไทยได้ 
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รายวิชา ฝ30302 ภาษาฝร่ังเศสน่ารู้ 2 

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

ศึกษาค าศัพท์ส านวน ต่าง ๆ ทั้งใกล้ตัว-ไกลตัว และศัพท์ที่ใช้ในชีวิตประจ าวันเพ่ิมขึ้น ศึกษา
โครงสร้างไวยากรณ์ที่ซับซ้อนยิ่งขึ้น ศึกษาการใช้ภาษาท่าทางและน ้ ำเสียงในการแสดงอารมณ์ความรู้สึก
ของเจ้าของกาษา ฝึกออกเสียงค าศัพท์ส านวนและประโยคต่าง ๆ ที่มีความยาวมากขึ้น ฝึกอ่านประโยค 
และบทสนทนาที่มีความยาวและซับซ้อนยิ่งขึ้น ฝึกเขียนประโยคเปรียบเทียบ โดยใช้ค าคุณศัพท์ที่
หลากหลาย ฝึกการฟังและสรุปความจากเรื่องและบทสนทนาที่มีความยาวพอประมาณ ฝึกสนทนาจาก
สถานการณ์ที่ก าหนดให้ฝึกพูดบรรยายเรื่องจากรูปภาพ ฝึกฝนและเข้าร่วมกิจกรรมเกี่ยวกับภาษาและ
วัฒนธรรมของเจ้าของกาษา  สร้างเจตคติที่ดีในเรื่องของภาษาและวัฒนธรรมฝรั่งเศส เพ่ือการสื่อสาร 
การศึกษาค้นคว้าการศึกษาต่อและความเพลิดเพลิน 

ผลการเรียนรู้ 
1. ฟังประโยคพ้ืนฐาน บทสนทนาสั้น ๆ บทความและเรื่องสั้นอย่างง่ายๆ แล้วสามารถสรุปได้ 
2. บอกความหมายของศัพท์ส านวน ตามท่ีก าหนดได้ถูกต้อง 
3. พูดประโยคที่ใช้ในชีวิตประจ าวัน เช่น การแนะน าตนเอง การแนะน าผู้อ่ืน การถาม การตอบรับ การ
ตอบปฏิเสธ การกล่าวทักทาย การกล่าวอ าลา การกล่าวขอบคุณ และบรรยายลักษณะบุคคลและสิ่งของ ที่
มีใจความท่ีซับซ้อนได้ถูกต้อง 
4. บอกโครงสร้างไวยากรณ์ฝรั่งเศสที่ซับซ้อนได้ 
5. อ่านออกเสียงค าศัพท์ส านวน และข้อความ บทความ นิทาน หรือเรื่องสั้นที่มีความซับซ้อนแล้วสามารถ
สรุปได ้
6. เขียนค าศัพท์ทั้งใกล้และไกลตัว ตามท่ีก าหนดได้ถูกต้อง 
7. เขียนบรรยาย เรื่องท่ีเกี่ยวกับตนเอง และเรื่องที่ก าหนดให้ด้วยประโยคท่ีซับซ้อนได้ถูกต้องตามหลัก
ไวยากรณ์ 
8. ระบุความแตกต่างของภาษาฝรั่งเศสกับภาษาไทย ในเรื่องของค าวลีส านวน ประโยคโครงสร้างและ
ข้อความที่ซับซ้อนได้ถูกต้อง 
9. ระบุความเหมือนและความแตกต่างระหว่างวัฒนธรรมฝรั่งเศสกับวัฒนธรรมไทย ที่ซับซ้อนได้ถูกต้อง 
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รายวิชา ฝ30303 ภาษาฝร่ังเศสเพ่ือการสื่อสาร 1 

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

ศึกษาค าศัพท์ต่าง ๆ ทั้งใกล้และไกลตัว ตลอดจนใช้ศัพท์ที่ใช้ในชีวิตประจ าวันที่มีความยากมากขึ้น 
ศึกษาโครงสร้างไวยากรณ์ที่ซับซ้อนยิ่งขึ้นศึกษาศัพท์ส านวนที่มีความยากยิ่งขึ้น  ฝึกออกเสียงเสียงค าศัพท์
ส านวนที่มีความยากยิ่งขึ้น ฝึกอ่านประโยคและบทสนทนาที่มีความยาวยิ่งขึ้น ฝึกเขียนประโยคเปรียบเทียบ 
โดยใช้ค าคุณศัพท์ที่หลากหลายมากยิ่งขึ้น ฝึกการฟังและสรุปความจากเรื่อง และบทสนทนาที่มีความยาว
ยิ่งขึ้น ฝึกสนทนาจากสถานการณ์จริง ฝึกพูดบรรยายเรื่องจากรูปภาพ ศึกษาความแตกต่างระหว่างกาษา
ฝรั่งเศสกับภาษาไทย ศึกษา ฝึกฝนและเข้าร่วมกิจกรรมเกี่ยวกับภาษาและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา
สร้างเจตคติที่ดีในเรื่องของภาษาและวัฒนธรรมฝรั่งเศส  เพ่ือการสื่อสาร การศึกษาค้นคว้าและความ
เพลิดเพลิน 

ผลการเรียนรู้ 
1. บอกความหมายของค าศัพท์ส านวนได้ 
2. บอกโครงสร้างไวยากรณ์ฝรั่งเศสที่ซับซ้อนได้ 
3. ฟังประโยค และข้อความต่าง ๆ บทสนทนาบทความเรื่องสั้น นิทานที่มีโครงสร้างซับซ้อนแล้วสามารถ
พูดสรุปได้ 
4. บอกโครงสร้างประโยค ที่มีไวยากรณ์ท่ีซับซ้อนได้ถูกต้อง 
5. อ่านออกเสียงค าศัพท์ส านวน บทความนิทาน เรื่องสั้นที่มีความยาวพอประมาณ แล้วพูดสรุปได้ 
6. เขียนประโยคที่ซับซ้อน ในเรื่องที่เกี่ยวกับตนเองและสิ่งแวดล้อมใกล้ตัวได้ถูกต้องตามหลักไวยากรณ์ 
7. เขียนบรรยายเรื่องต่าง ๆ ที่ก าหนดให้ทั้งท่ีเกี่ยวกับตนเอง และสิ่งแวดล้อม รู้จักต้องตามหลักไวยากรณ์ 
8. ระบุความแตกต่างของกาษาฝรั่งเศสกับภาไทยที่ซับซ้อนได้ 
9. ระบุความเหมือนและความแตกต่างระหว่างวัฒนธรรมฝรั่งเศสและวัฒนธรรมไทยที่ซับซ้อนได้ 
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รายวิชา ฝ30304 ภาษาฝร่ังเศสเพ่ือการสื่อสาร 2 

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

ศึกษาและฝึกฝนการฟังเรื่องราวต่าง ๆ ที่ซับซ้อนยิ่งขึ้น ฝึกฝนการน าเสนอ และการพูดสรุป
เรื่องราวต่างๆ โดยใช้ถ้อยค าของตนเอง ศึกษาค าศัพท์ต่าง ๆ ทั้งใกล้-ไกลตัว และศัพท์ที่ใช้ในชีวิตประจ าวัน
ที่มคีวามยากมากข้ึน ศึกษาศัพท์ส านวนที่มีความยากยิ่งขึ้น ฝึกออกเสียงค าศัพท์ส านวนที่มีความยากยิ่งข้ึน 
ฝึกอ่านประโยค และบทสนทนา บทกวีที่มีความยาวยิ่งขึ้น ฝึกเขียนประโยคเปรียบเทียบ โดยใช้ค าคุณศัพท์
ที่หลากหลายมากยิ่งขึ้น ฝึกเขียนโฆษณา และเอกสารเพ่ือเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ฝึกสนทนาจาก
สถานการณ์จริง ฝึกพูดบรรยายเรื่องจากรูปภาพ ศึกษาความแตกต่างระหว่างภาษาฝรั่งเศสกับภาษาไทย 
ศึกษา ฝึกฝน และเข้าร่วมกิจกรรมเกี่ยวกับภาษาวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา สร้างเจตคติที่ดีในเรื่องของ
ภาษาและวัฒนธรรมฝรั่งเศส เพ่ือการสื่อสาร การศึกษาค้นคว้าและความเพลิดเพลิน 
 
ผลการเรียนรู้ 
1. ฟังค าสั่ง ค าขอร้อง ค าแนะน าค าอธิบายที่มีความซับซ้อนแล้วสามารถเปลี่ยนเป็นข้อความของตนเองได้ 
2. ฟังประโยค และฟังความต่าง ๆ บทสนทนา บทความ เรื่องสั้น นิทานที่มีโครงสร้างซับซ้อนแล้วสามารถ
พูดสรุปได้ 
3. พูดสื่อสาร โดยใช้ภาษาท่าทางประกอบ ได้เหมาะสมกับวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา 
4. พูดเพ่ือน าเสนอข้อมูล เรื่องต่าง ๆ ทั้งจากประสบการณ์และเหตุการณ์ต่าง ๆ โดยสรุปเป็นความคิดรวบ
ยอดได้ถูกต้อง 
5. ระบุความแตกต่างของค าวลีส านวน ประโยค ข้อความและโครงสร้างไวยากรณ์ท่ีซับซ้อนระหว่างภาษา
ฝรั่งเศสกับภาษาไทยได้ 
6. อ่านออกเสียงค าศัพท์ส านวน บทความ นิทาน เรื่องสั้นที่มีความยาวพอประมาณ ได้ถูกต้องตามหลักการ
ออกเสียงและเหมาะสมกับเนื้อหา 
7. เขียนบรรยายเรื่องต่าง ๆ ในเรื่องท่ีเกี่ยวกับตนเองและสิ่งแวดล้อมต่างๆ ในเชิงอธิบายเปรียบเทียบและ
แสดงความคิดเห็นได้ถูกต้อง 
8. เขียนค าศัพท์ตามค าบอกได้ถูกต้อง 
9. สามารถตีความจากภาพหรือสัญลักษณ์และพูดสรุปได้ถูกต้อง 
10. ระบุความเหมือนและความแตกต่างระหว่างวัฒนธรรมฝรั่งเศสและวัฒนธรรมไทยที่ซับซ้อนได้ 
 
 
 
 
 
 
 
 



หลักสตูรโรงเรยีนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร (โรงเรยีนวิทยาศาสตรภ์ูมภิาค) พุทธศักราช2554                                   
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 

401 

 

รายวิชา จ30305 ภาษาจีนเพ่ือวิทยาศาสตร์ศึกษา 1 

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

ศึกษารากศัพท์ที่ใช้บ่อยในวิชาคณิตศาสตร์ ฟิสิกส์ และเทคโนโลยีสารสนเทศศึกษาค าศัพท์ในวิชา
คณิตศาสตร์ ฟิสิกส์ และเทคโนโลยีสารสนเทศ จากหนังสือเรียนระดับมัธยมศึกษาศึกษารูปแบบไวยากรณ์
ที่พบบ่อยในวิชาคณิตศาสตร์ ฟิสิกส์ และเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ผลการเรียนรู้ 
1. มีความรู้ความเข้าใจด้านรากศัพท์เชิงวิทยาศาสตร์ 
2. มีความรู้ความเข้าใจในรูปแบบไวยากรณ์ที่ใช้บ่อยในบทความวิทยาศาสตร์ 
3. มีความรู้ความเข้าใจด้านรูปแบบของบทความวิทยาศาสตร์ 
4. น าความรู้เกี่ยวกับรากศัพท์เชิงวิทยาศาสตร์เป็นตัวช่วยในการตีความ 
5. น าค าศัพท์วิทยาศาสตร์มาเรียงประโยคในรูปแบบวิทยาศาสตร์ 
6. วิเคราะห์รูปแบบประโยคในบทความวิทยาศาสตร์โดยใช้ความรู้ด้านไวยากรณ์ท่ีใช้บ่อยในบทความ
วิทยาศาสตร์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



หลักสตูรโรงเรยีนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร (โรงเรยีนวิทยาศาสตรภ์ูมภิาค) พุทธศักราช2554                                   
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 

402 

 

รายวิชา จ30306 ภาษาจีนเพ่ือวิทยาศาสตร์ศึกษา 2 

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

ศึกษารากศัพท์ที่ใช้บ่อยในวิชาเคมีและชีววิทยา ศึกษาค าศัพท์ในวิชาเคมีและชีววิทยา จากหนังสือ
เรียนระดับมัธยมศึกษา ศึกษารูปแบบไวยากรณ์ท่ีพบบ่อยในวิชาเคมีและชีววิทยา 

ผลการเรียนรู้ 
1. มีความรู้ความเข้าใจด้านรากศัพท์เชิงวิทยาศาสตร์จ านวนมากขึ้น 
2. มีความรู้ความเข้าใจในรูปแบบไวยากรณ์ที่ใช้บ่อยในบทความวิทยาศาสตร์ 
3. มีความรู้ความเข้าใจด้านรูปแบบของบทความวิทยาศาสตร์ 
4. น าความรู้เกี่ยวกับรากศัพท์เชิงวิทยาศาสตร์เป็นตัวช่วยในการตีความ 
5. น าค าศัพท์วิทยาศาสตร์มาเรียงประโยคและบทความสั้นๆในรูปแบบวิทยาศาสตร์ 
6. วิเคราะห์รูปแบบประโยคในบทความวิทยาศาสตร์โดยใช้ความรู้ด้านไวยากรณ์ท่ีใช้บ่อยในบทความ
วิทยาศาสตร์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



หลักสตูรโรงเรยีนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร (โรงเรยีนวิทยาศาสตรภ์ูมภิาค) พุทธศักราช2554                                   
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 

403 

 

รายวิชา ฝ30305 ภาษาฝร่ังเศสสู่โลกวิทยาการ 1 

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

ศึกษาค าศัพท์ ส านวน และโครงสร้างพ้ืนฐานของภาษาฝรั่งเศส ฝึกปฏิบัติการฟัง พูด อ่าน เขียน 
ภาษาฝรั่งเศสในการพบปะกับคนในวงการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  การบอกที่ตั้งของหน่วยงาน
วิทยาศาสตร์ การใช้พาหนะ มลภาวะต่างๆ สิ่งแวดล้อมและการทดลองทางวิทยาศาสตร์ เพ่ือให้มีความรู้
และทักษะการใช้ภาษาฝรั่งเศสติดต่อการท าโครงการทางวิทยาศาสตร์และงานวิจัยกับนักวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 

ผลการเรียนรู้ 
1. จับใจความจากบทสนทนา ข้อความหรือบทความสั้นๆ จากการฟังหรือการอ่านได้ 
2. สนทนาโดยใช้ภาษาฝรั่งเศสเบื้องต้นได้ 
3. สร้างประโยคโดยใช้ค าศัพท์ ส านวน ไวยากรณ์ได้ถูกต้องตามโครงสร้างของภาษาขั้นพ้ืนฐาน 
4. บรรยายเกี่ยวกับสิ่งที่ก าหนดให้โดยใช้ค าศัพท์ ส านวน ขั้นพื้นฐานได้ 
5. บอกวัฒนธรรมความเป็นอยู่ในชีวิตประจ าวัน ความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของ
ประเทศไทยและประเทศฝรั่งเศสได้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



หลักสตูรโรงเรยีนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร (โรงเรยีนวิทยาศาสตรภ์ูมภิาค) พุทธศักราช2554                                   
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 
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รายวิชา ฝ30306 ภาษาฝร่ังเศสสู่โลกวิทยาการ 2 
2 คาบ/สัปดาห์/ภาคเรียน       1.0 หน่วยกิต 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
ค าอธิบายรายวิชา 

ศึกษาค าศัพท์ ส านวน และโครงสร้างพ้ืนฐานของภาษาฝรั่งเศสเพ่ิมขึ้น ฝึกปฏิบัติการฟัง พูด อ่าน 
เขียน ภาษาฝรั่งเศสเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ในชีวิตประจ าวันและสิ่งแวดล้อม ปฏิบัติตามค าอธิบาย วิธีการใช้
เครื่องมือ การทดลองวิทยาศาสตร์ เพ่ือให้มีความรู้และทักษะการใช้ภาษาฝรั่งเศสในการท าโครงการทาง
วิทยาศาสตร์ งานวิจัยและวิทยาการใหม่ๆ กับนักวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

ผลการเรียนรู้ 
1. จับใจความจากบทสนทนา ข้อความหรือบทความที่ยากขึ้น จากการฟังหรือการอ่านได้ 
2. สนทนาโดยใช้ภาษาฝรั่งเศสเบื้องต้นได้มากขึ้นและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
3. สร้างประโยคให้ซับซ้อนขึ้นโดยใช้ค าศัพท์ ส านวน ไวยากรณ์ได้ถูกต้องตามโครงสร้างของภาษาขั้น
พ้ืนฐาน 
4. บรรยายเกี่ยวกับสิ่งที่ก าหนดได้มากข้ึนให้โดยใช้ค าศัพท์ ส านวนได้อย่างถูกต้อง 
5. ปฏิบัติตามค าอธิบาย วิธีการใช้เครื่องมือ การทดลองทางวิทยาศาสตร์ที่ฟังหรืออ่านได้ 
6. เปรียบเทียบวัฒนธรรมวัฒนธรรมความเป็นอยู่ในชีวิตประจ าวัน ความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีระหว่างไทยและฝรั่งเศสได้ 
 
 
 
 
 


