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ประกาศโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มกุดาหาร 
เรื่อง การใช้หลักสูตรระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย พุทธศักราช 2554 

(ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 2557) 

 คณะรัฐมนตรี  ในการประชุมเมื่อวันท่ี 25 พฤศจิกายน 2553 อนุมัติให้กระทรวงศึกษาธิการ
ด าเนินงาน โครงการพัฒนาโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยท้ัง 12 โรงเรียน ให้เป็นโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค 
มีภารกิจในการ จัดการศึกษา ส าหรับผู้มีความสามารถพิเศษด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ท้ังในระดับช้ัน
มัธยมศึกษาตอนต้น และตอนปลาย ในลักษณะของโรงเรียนประจ า เพื่อเป็นการกระจายโอกาสให้กับผู้มี
ความสามารถพิเศษ ท่ีกระจาย อยู่ในทุกภูมิภาคของประเทศ และเพื่อเป็นการเพิ่มโอกาสให้กับนักเรียนกลุ่ม
ด้อยโอกาสและขาดแคลนทุนทรัพย์ 

 ในการจัดการเรียนการสอนนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายของโรงเรียนวิทยาศาสตร์
ภูมิภาค (โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย) ท้ัง 12 โรงเรียน ต้ังแต่ปีการศึกษา 2554 เป็นต้นมา ได้น าหลักสูตร
ของโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์มาใช้ อย่างไรเมื่อใช้ไปได้ระยะหนึ่งพบว่าบริบทของโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
กับโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยมีความแตกต่างกัน แม้จะมีเป้าหมายในการจัดการศึกษาให้กับผู้มี
ความสามารถพิเศษด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์เช่นเดียวกัน   

 โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค (โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย) ท้ัง 12 โรงเรียน โดยค าแนะน า
ทางวิชาการจากผู้ทรงคุณวุฒิและอนุกรรมการวิชาการในคณะกรรมการพัฒนาโรงเรียนจุฬาภรณ์ให้เป็น
โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค  จึงได้ร่วมกันจัดท าหลักสูตรโรงเรียนวิทยาศาตร์ภูมิภาคนี้ขึ้นใหม่   ให้มีความ
เหมาะสมสอดคล้องกับบริบทของโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาคให้มากขึ้น โดยยังคงยึดหลักการของการจัด
การศึกษาส าหรับผู้มีความสามารถพิเศษด้านคณิตศาสตร์ตามหลักสูตรเดิมเป็นหลัก เรียกหลักสูตรฉบับนี้ว่า  
“หลักสูตรหลักสูตรโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาคระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย   พุทธศักราช 2554              
(ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 2557) ” 

 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร ได้น าหลักสูตรดังกล่าว เสนอคณะกรรมการ
สถานศึกษาโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร ในการประชุมเมื่อวันท่ี 21 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.  
2557  และคณะกรรมการสถานศึกษาฯ ได้ พิจารณาแล้ว มีมติดังนี้ 

 1)  ให้ใช้หลักสูตรระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย พุทธศักราช 2554 (ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 
2557) ตามรายละเอียดในเอกสารแนบท้ายประกาศนี้  โดยให้เริ่มใช้กับนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 
ของโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร ต้ังแต่ปีการศึกษา 2557 เป็นต้นไป 
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  2)  การปรับปรุง ยกเลิก หรือเพิ่มเติมรายวิชา ท้ังรายวิชาพื้นฐานและรายวิชาเพิ่มเติม ตลอดจน
การปรับปรุง ยกเลิก หรือเพิ่มเติมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนตามหลักสูตรนี้ จะกระท าได้ก็ต่อเมื่อ โรงเรียน
วิทยาศาสตร์ภูมิภาค (โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย)  ท้ัง 12 โรงเรียน ได้ต้ังกรรมการจัดท าร่วมกัน  และมี
ผู้ทรงคุณวุฒิและอนุกรรมการวิชาการในคณะกรรมการพัฒนาโรงเรียนจุฬาภรณ์ให้เป็นโรงเรียนวิทยาศาสตร์
ภูมิภาค เป็นผู้ให้ค าแนะน าทางวิชาการ 

 

           ประกาศ ณ วันท่ี 21  พฤษภาคม  2557 
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ค าน า 

ความเป็นมา 
 

   คณะรัฐมนตรี ในการประชุมเม่ือวันท่ี 25 พฤศจิกายน 2553 อนุมัติให้กระทรวงศึกษาธิการ
ด าเนินงาน โครงการพัฒนาโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยท้ัง 12 โรงเรียน ให้เป็นโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค 
มีภารกิจในการ จัดการศึกษา ส าหรับผู้มีความสามารถพิเศษด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์  ท้ังในระดับช้ัน
มัธยมศึกษาตอนต้น และตอนปลาย ในลักษณะของโรงเรียนประจ า เพื่อเป็นการกระจายโอกาสให้กับผู้มี
ความสามารถพิเศษ ท่ีกระจาย อยู่ในทุกภูมิภาคของประเทศ และเพื่อเป็นการเพิ่มโอกาสให้กับนักเรี ยนกลุ่ม
ด้อยโอกาสและขาดแคลนทุนทรัพย์ 
                 ในการจัดการเรียนการสอนนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายของโรงเรียนวิทยาศาสตร์
ภูมิภาค (โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย) ท้ัง 12 โรงเรียน ต้ังแต่ปีการศึกษา 2554 เป็นต้นมา ได้น าหลักสูตร
ของโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์มาใช้   อย่างไรก็ตามเมื่อใช้ไปได้ระยะหนึ่งพบว่า บริบทของโรงเรียนมหิดล
วิทยานุสรณ์กับโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยมีความแตกต่างกัน แม้จะมีเป้าหมายในการจัดการศึกษาให้กับผู้
มีความสามารถพิเศษด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์เช่นเดียวกัน 
                โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค (โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย) ท้ัง 12 โรงเรียน โดยค าแนะน า
ทางวิชาการจากผู้ทรงคุณวุฒิและอนุกรรมการวิชาการในคณะกรรมการพัฒนาโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย
ให้เป็นโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค  จึงได้ร่วมกันจัดท าหลักสูตรโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาคนี้ขึ้นใหม่  ให้มี
ความเหมาะสมสอดคล้องกับบริบทของโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาคให้มากขึ้น โดยยังคงยึดหลักการของการ
จัดการศึกษาส าหรับผู้มีความสามารถพิเศษด้านคณิตศาสตร์ตามหลักสูตรเดิมเป็นหลัก เรียกหลักสูตรฉบับนี้ว่า  
“ หลักสูตรหลักสูตรโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาคระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย  พุทธศักราช 2554              
(ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 2557 ) ” 
                ท้ังนี้ ในคราวประชุม อนุกรรมการวิชาการ กลุ่มโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค เมื่อวันท่ี 21 
ธันวาคม 2556 ในการก าหนดแผนกิจกรรมวิชาการ ประจ าปีการศึกษา 2557  เพื่อน าเสนอความเห็นชอบต่อ
ท่ีประชุมผู้บริหารโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย (โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค)  ตามแผนกิจกรรมล าดับท่ี 1 
โครงการการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนหลักสูตร มัธยมศึกษาตอนปลาย ประธานท่ีปรึกษา ดร.ธงชัย 
ชิวปรีชา ได้ให้ข้อคิดเห็นในการด าเนินการ คือให้เปล่ียนเป็นโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดท าแผนการ
เรียนรู้มัธยมศึกษาตอนปลาย ให้เป็นโครงการทบทวนหลักสูตรแทน  โดยให้เหตุผล และแนวด าเนินการ ดังนี้       
      1. หลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย หลักสูตรโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาคใช้โครงสร้างหลักสูตร
โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ (องค์การมหาชน) ปี 2556  
      2. ปัจจุบันโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ (องค์การมหาชน) ได้ปรับหลักสูตร โครงสร้างหลักสูตร และ
ประกาศใช้ หลักสูตร พ.ศ. 2556 แล้ว 
     3. จากการท างานร่วมกันระหว่างครูโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ (องค์การมหาชน) กับครูกลุ่มโรงเรียน
จุฬาภรณราชวิทยาลัย  ก่อให้เกิด ความรู้ความเข้าใจเรื่องหลักสูตรและการใช้แผนการจัดการเรียนรู้ น่าจะช่วย
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ใหก้ารจัดท าหลักสูตรและจัดท าแผนการเรียนรู้ ได้โดยยึดแนวทางการด าเนินงานพัฒนาหลักสูตรของโรงเรียน
มหิดลวิทยานุสรณ์ (องค์การมหาชน) เป็นต้นแบบ   
         [อนึ่ง ในคราวประชุมรับนโยบายและรายงานผลเรื่องการจัดค่ายอัจฉริยภาพด้านคณิตศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น ระยะท่ี  ค่าย 1  เมื่อวันท่ี 1 มีนาคม2557 ท่าน
ผู้อ านวยการโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ ได้ให้ความเห็นในเรื่องการทบทวนปรับปรุงหลักสูตรต่อ  
รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการท่ีเข้าร่วมประชุมและขอรับความคิดเห็นว่า หากโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยจะ
ปรับปรุงหลักสูตรตามแนวทางโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ น่าจะใช้โครงสร้างและค าอธิบายรายวิชาหลักสูตร 
พ.ศ.2548 และหลักสูตร พ.ศ.2552 ของโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์มาหลอมรวมกันซึ่งดูจะเหมาะสมกับ
นักเรียนโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาคในปัจจุบัน] 
 
แนวด าเนินการ 
 

          1. คณะอนุกรรมการวิชาการกลุ่มโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค ได้น ากลับไปขยายผลในโรงเรียนท่ีตน
สังกัด 
         2. ก าหนดให้มีการประชุมทบทวนหลักสูตรและการจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ ตามหลักสูตรโรงเรียน
วิทยาศาสตร์ภูมิภาค ช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย  ให้แล้วเสร็จก่อนเปิดภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2557 
         3. ดร.ธงชัย ชิวปรีชา เสนออนุกรรมการวิชาการให้มีการด าเนินการให้มีการประชุมทางไกล
(Conference) ในการทบทวนหลักสูตรและการจัดท าแผนการเรียนรู้ มัธยมศึกษาตอนปลายและก าหนดให้
ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้รายวิชา เป็นผู้รับผิดชอบด าเนินการอย่างมีแนวทาง  ดังนี้ 
             3.1. จัดท าประกาศแต่งต้ังโรงเรียนศูนย์พัฒนาวิชาการ รับผิดชอบพัฒนา การทบทวนหลักสูตรและ
แผนการจัดการเรียนรู้รายวิชา 
             3.2 จัดการประชุมทางไกล (Conference) โดยมอบหมายให้โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย 
ปทุมธานีเป็นฐานในน าร่องในการจัดท ารายวิชาเคมี โดย ดร.ธงชัย  ชิวปรีชา เป็นผู้บรรยาย  
             3.3 โรงเรียนศูนย์พัฒนาวิชาการ จัดท าประกาศศูนย์เพื่อแต่งต้ังคณะกรรมการศูนย์ฯ ด าเนินการจัด
ทบทวนค าอธิบายรายวิชาและจัดท าค าอธิบายรายวิชาใหม่ โดยยึดโครงสร้างหลักสูตรโรงเรียนวิทยาศาสตร์
ภูมิภาค ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายปี  2554  (โครงสร้างหลักสูตรโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ฯ ปี 2552) 
             3.4 ก าหนดให้ศูนย์พัฒนาวิชาการ น าร่างท่ีทบทวนปรับปรุงแล้ว เสนอต่อท่ีประชุมอนุกรรมการ
วิชาการกลุ่มโรงเรียนวิทยาศาสตร์โดยมีหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ และผู้เช่ียวชาญประจ าสาขาวิชา
ตรวจสอบความสมบูรณ์อีกครั้ง 
              3.5 น าเสนอท่ีประชุมอนุกรรมการวิชาการโครงการพัฒนาโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ให้เป็น
โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาคเห็นชอบ 
              3.6 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย (โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค) จัดประชุมคณะกรรมการ
สถานศึกษาข้ันพื้นฐานโรงเรียน ขออนุมัติใช้หลักสูตร ( ในระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 ปีการศึกษา 2557 ) 
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ผลการด าเนินการ 
 

       1. ประธานกลุ่มโรงเรียนวิทยาศาสตร์ จัดท าประกาศเรื่องการจัดท าค าอธิบายรายวิชาหลักสูตร
มัธยมศึกษาตอนปลาย หลักสูตรโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค และก าหนดโรงเรียนรับผิดชอบ  ลงวันท่ี   
24  กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2557 
        2. โรงเรียนรับผิดชอบด าเนินการแต่งต้ังกรรมการยกร่างค าอธิบายรายวิชา และส่งให้โรงเรียนจุฬาภรณ
ราชวิทยาลัย ทุกโรง วิพากษ์พิจารณาในส่วนท่ีควรพิจารณาปรับแก้ 
        3. โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ จัดประชุมพิจารณาให้ความเห็นชอบ และจัดเรียบเรียงเป็น
หลักสูตรฉบับปรับปรุง น าส่งให้ ดร.ธงชัย  ชิวปรีชา ประธานอนุกรรมการวิชาการ โครงการ จภวภ.พิจารณา 
        4. จัดประชุมอนุกรรมการวิชาการโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค วาระพิเศษเพื่อปรับแก้โครงสร้าง
หลักสูตรเพื่อให้เหมาะสมกับสภาพปัจจุบัน ของโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาพ ท่ีได้รับการประกาศให้ออกจาก
กลุ่มโรงเรียนมาตรฐานสากล  เมื่อวันท่ี 11 พฤษภาคม  2557  
             โดยให้ถอดรายวิชา ในหลักสูตรโรงเรียนมาตรฐานสกล คือ การศึกษาค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้ 1  
การศึกษาค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้ 2  และ การส่ือสารและการน าเสนอ   และให้ใช้ รายวิชา ความคิด
สร้างสรรค์และนวัตกรรม  (Creativity and Innovation)   รายวิชา สัมมนาทางวิทยาศาสตร์ ( Science 
Seminar) และ รายวิชา โครงงานวิทยาศาสตร์ (Science Project ) แทน 
               อนึ่งรายวิชา ความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม (Creativity and Innovation) เป็นรายวิชาตาม
โครงสร้างหลักสูตรโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ (องค์การมหาชน) พ.ศ.2556  ผู้ท รงคุณวุฒิสาขาวิชาและ  
ดร.ธงชัย  ชิวปรีชา ให้ความเห็นตรงกันว่าเป็นรายวิชาท่ีสอดคล้องกับสภาพการพัฒนา ศักยภาพนักเรียน 
โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค จึงเสนอให้ประธานกลุ่ม โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค ได้ประสานติดต่อขอ
อนุเคราะห์ ผู้อ านวยการโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ เพื่อขอความอนุเคราะห์ และขออนุญาตใช้หลักสูตรวิชา
ความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม ของโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ และขอรับการสนับสนุนในการพัฒนา
บุคลากรการจัดการเรียนการสอนให้กับกลุ่มโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย (โรงเรียนวิทยาศาสตร์) ต่อไป  
และให้น าเรื่องการทบทวนหลักสูตรโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค ระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย พ.ศ.2554    
(ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2557) น าเสนอในท่ีประชุมคณะกรรมการพัฒนาโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยให้เป็น
โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค ทราบเพื่อให้ความเห็นชอบด้วย 
               ในคราวการประชุมคณะกรรมการพัฒนาโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยให้เป็นโรงเรียน
วิทยาศาสตร์ภูมิภาค  ครั้งท่ี 2/2557  วันท่ี 20 พฤษภาคม 2557  ณ ห้องประชุมราชวัลลภ อาคารราชวัลลภ 
ช้ัน 2 กระทรวงศึกษาธิการ  มติท่ีประชุมได้ผ่านความเห็นชอบ  หลักสูตรหลักสูตรโรงเรียนวิทยาศาสตร์
ภูมิภาค ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย พุทธศักราช 2554 (ปรับปรุง พุทธศักราช 2557 ) ให้โรงเรียนน าเสนอ 
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียน เพื่ออนุมัติใช้ กับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4  ปีการศึกษา 
2557 ต่อไป 

        โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค 
             21 พฤษภาคม 2557 
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1.  เหตผลและความจ าเป็นของการจัดการศึกษาส าหรับผู้มีความสามารถพิเศษ 
    ด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 

 
การศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นสิทธิท่ีเด็กและเยาวชนทุกคนต้องได้รับอย่างต่อเนื่องให้สอดคล้องกับ

ความสามารถ ความถนัดและความสนใจท่ีแตกต่างกันในแต่ละบุคคล รัฐและสังคมพึงจัดการศึกษาส าหรับ          
ผู้มีความสามารถพิเศษเพื่อให้ทุกคนได้รับการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพในทุกด้าน  โดยไม่ลดทอนและสกัดกั้น
ความสามารถพิเศษด้านใดด้านหนึ่ง ท้ังนี้โดยมีครอบครัวและสังคมให้การดูแลส่งเสริมให้เป็นคนท่ีสมบูรณ์            
ท้ังด้านสติปัญญาร่างกายจิตใจอารมณ์และสังคมเป็นคนดีมีคุณภาพควบคู่ไปกับความสามารถพิเศษท่ีมีอยู่  
ตลอดจนสนับสนุนส่งเสริมให้น าความสามารถพิ เศษนั้นๆ ไปพัฒนาองค์ความรู้ ใหม่ๆให้กับสังคม              
และประเทศชาติ 

แม้ว่าอุดมการณ์ดังกล่าวจะได้เคยปรากฏในเอกสารแนวทางหรือข้อเสนอแนะในการจัดการศึกษา             
ในหลายวาระด้วยกันแต่ในทางปฏิบัติการจัดการศึกษาส าหรับผู้มีความสามารถพิเศษยังไม่ได้รับการจัดอย่าง
กว้างขวางและครอบคลุม   ปัจจุบันเด็กและเยาวชนท่ีมีความสามารถพิเศษส่วนใหญ่ยังได้รับการศึกษา            
ในลักษณะเดียวกันกับเด็กและเยาวชนปกติท่ัวไป  ซึ่งนอกจากจะไม่สามารถส่งเสริมให้พัฒนาได้อย่างเต็ม
ศักยภาพแล้ว  บางกรณี พฤติกรรมของเด็กและเยาวชนเหล่านี้ท่ีมีความแตกต่างจากเด็กปกติยังไม่เป็นท่ี
ยอมรับของครูและโรงเรียน  บางครั้งมีความรุนแรงถึงขั้นถูกปฏิเสธที่จะให้ศึกษาอยู่ในโรงเรียนต่อไป   

จนกระท่ังเมื่อมีการประกาศใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551  ในหลักสูตร
ดังกล่าวได้มีการก าหนดแนวทางในการจัดการศึกษาส าหรับกลุ่มเป้าหมายไว้เฉพาะดังนี้ 

 
การจัดการศึกษาบางประเภทส าหรับกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ เช่น การศึกษาเฉพาะทาง 

การศึกษาส าหรับผู้ มีความสามารถพิเศษ  การศึกษาทางเลือก การศึกษาส าหรับ
ผู้ด้อยโอกาส การศึกษาตามอัธยาศัย สามารถน าหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน         
ไปปรับใช้ได้ตามความเหมาะสมกับสภาพและบริบทของแต่ละกลุ่มเป้าหมาย 

 
กรณีของการจัดการศึกษาให้แก่ผู้มีความสามารถพิเศษด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์  มีเหตุผลท่ี

ส าคัญมากอีกประการ  คือเป็นการพัฒนาก าลังคนท่ีจะท าหน้าท่ีเป็นนักวิ จัย นักประดิษฐ์ นักคิดค้น  ด้าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ท่ีมีศักยภาพสูงระดับนานาชาติซึ่งประเทศไทยยังขาดแคลนอยู่มากท าให้            
มีผลงานทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีท่ีพัฒนาขึ้นใช้เองน้อยมาก เมื่อเทียบกับประเทศอื่นๆ  ผลท่ีตามมาคือ
การเสียค่าใช้จ่ายมหาศาลในการน าวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเข้ามาใช้ในประเทศ 

เพื่อให้ประเทศชาติสามารถด ารงอยู่และแข่งขันได้ในประชาคมโลก  เป็นสังคมผู้ผลิตท่ีมีมูลค่าเพิ่มแทน
การเป็นสังคมผู้บริโภค  เป็นสังคมท่ีใช้ปัญญาในการพัฒนาประเทศมากขึ้นแทนการใช้หยาดเหงื่อแรงกาย เช่น  
ในปัจจุบัน จึงมีความจ าเป็นอย่างสูงสุดและรีบด่วนท่ีสุดท่ีประเทศชาติต้องสร้างนักวิจัย และนักประดิษฐ์คิดค้น
ท่ีมีความสามารถสูงในปริมาณท่ีเพียงพอซึ่งจะต้องสร้างมาต้ังแต่เยาว์วัย 
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     ดังนั้นการจัดการศึกษาให้แก่ผู้มีความสามารถพิเศษทางด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์จึงไม่ใช่
เป็นเพียงการด าเนินการเพื่อให้บุคคลได้รับโอกาสตามสิทธิเท่านั้น  แต่ยังเป็นการตอบสนองความต้องการ ของ
ประเทศชาติ  เป็นการสร้างขุมก าลังทางวิชาการในด้านนี้อย่างเป็นรูปธรรม  เยาวชนท่ีมีศักยภาพพิเศษเหล่านี้
เมื่อได้รับการบ่มเพาะจนเกิดการพัฒนาถึงระดับสูงสุดแล้วภายภาคหน้าก็จะสามารถค้นคิดส่ิงอ านวยประโยชน์
ให้แก่สังคมและประเทศชาติได้อย่างมหาศาล เป็นการสร้างสังคมแห่งภูมิปัญญาและการเรียนรู้  สังคมแห่ง
คุณภาพและแข่งขันได้  และสังคมท่ียั่งยืนพอเพียงมีความสมานฉันท์เอื้ออาทรต่อกัน 

 

2.  พระราชบัญญติการศึกษาแห่งชาติกับการจัดการศึกษาส าหรับผู้มีความสามารถพิเศษ 
 
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม พุทธศักราช 2543          

ได้ระบุสาระเกี่ยวกับการจัดการศึกษาส าหรับผู้มีความสามารถพิเศษไว้ในมาตราต่างๆ ดังนี้ 
มาตรา10  การจัดการศึกษา ต้องจัดให้บุคคลมีสิทธิและโอกาสเสมอกัน ในการรับการศึกษา ขั้นพื้นฐาน

ไม่น้อยกว่าสิบสองปีท่ีรัฐต้องจัดให้อย่างท่ัวถึงและมีคุณภาพโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย 
 การจัดการศึกษาส าหรับบุคคลซึ่งมีความบกพร่องทางร่างกาย จิตใจ สติปัญญา อารมณ์ สังคม             

การส่ือสาร และการเรียนรู้  หรือมีร่างกายพิการ หรือทุพพลภาพ หรือบุคคลซึ่งไม่สามารถพึ่งตนเองได้ หรือไม่
มีผู้ดูแล หรือด้อยโอกาส ต้องจัดให้บุคคลดังกล่าว  มีสิทธิและโอกาส  ได้รับการศึกษาข้ันพื้นฐานเป็นพิเศษ          
 การศึกษาส าหรับคนพิการในวรรคสอง  ให้จัดต้ังแต่แรกเกิดหรือพบความพิการโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย 
และให้บุคคลดังกล่าวมีสิทธิได้รับส่ิงอ านวยความสะดวก ส่ือ บริการและความช่วยเหลืออื่นใดทางการศึกษา 
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการท่ีก าหนดในกฎกระทรวง 

การจัดการศึกษาส าหรับบุคคลซ่ึงมีความสามารถพิเศษ ต้องจัดด้วยรูปแบบที่เหมาะสมโดยค านึงถึง
ความสามารถของบุคคลนั้น 

มาตรา 22 การจัดการศึกษาต้องยึดหลักว่าผู้เรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้ และ
ถือว่าผู้เรียนมีความส าคัญท่ีสุด กระบวนการจัดการศึกษาต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติ
และเต็มตามศักยภาพ 

มาตรา 24  การจัดกระบวนการเรียนรู้ให้สถานศึกษาและหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องด าเนินการดังต่อไปนี้ 
 (1)  จัดเนื้อหาสาระและกิจกรรมให้สอดคล้องกับความสนใจและความถนัดของผู้เรียนโดย

ค านึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล 
 (2) ฝึกทักษะ กระบวนการคิด การจัดการ การเผชิญสถานการณ์ และการประยุกต์ความรู้มาใช้

เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหา 
 (3) จัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง ฝึกการปฏิบัติ ให้ท าได้ คิดเป็น ท าเป็น 

รักการอ่านและเกิดการใฝ่รู้อย่างต่อเนื่อง 
 (4) จัดการเรียนการสอนโดยผสมผสานสาระความรู้ด้านต่าง ๆ อย่างได้สัดส่วนสมดุลกัน รวมท้ัง

ปลูกฝังคุณธรรม ค่านิยมท่ีดีงามและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ไว้ในทุกวิชา 
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 (5)  ส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้สอนสามารถจัดบรรยากาศ สภาพแวดล้อม ส่ือการเรียน และอ านวย
ความสะดวกเพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้และมีความรอบรู้ รวมท้ังสามารถใช้การวิจัยเป็นส่วนหนึ่งของ
กระบวนการเรียนรู้ ท้ังนี้ ผู้สอนและผู้เรียนอาจเรียนรู้ไปพร้อมกันจากส่ือการเรียนการสอนและแหล่งวิทยาการ
ประเภทต่าง ๆ 

 (6) จัดการเรียนรู้ให้เกิดขึ้นได้ทุกเวลาทุกสถานท่ี มีการประสานความร่วมมือกับบิดา  มารดา 
ผู้ปกครอง และบุคคลในชุมชนทุกฝ่าย เพื่อร่วมกันพัฒนาผู้เรียนตามศักยภาพ 

มาตรา 28  หลักสูตรการศึกษาระดับต่าง ๆ รวมท้ังหลักสูตรการศึกษาส าหรับบุคคลตามมาตรา 10
วรรคสอง วรรคสาม และวรรคส่ี ต้องมีลักษณะหลากหลาย ท้ังนี้ให้จัดตามความเหมาะสมของแต่ละระดับ โดย
มุ่งพัฒนาคุณภาพชีวิตของบุคคลให้เหมาะสมแก่วัยและศักยภาพ 

มาตรา 37 การบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานให้ยึดเขตพื้นท่ีการศึกษา โดยค านึงถึง ปริมาณ
สถานศึกษา  จ านวนประชากร  วัฒนธรรม  และความเหมาะสมด้านอื่นๆด้วย เว้นแต่การจัดการศึกษา           
ขั้นพื้นฐานตามกฎหมายว่าด้วยการอาชีวศึกษา 

ในกรณีเขตพื้นท่ีไม่อาจบริหารและจัดการศึกษาได้ตามวรรคหนึ่ง กระทรวงอาจจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ดังต่อไปนี้  เพื่อเสริมการบริหารและการจัดการศึกษาของเตพื้นท่ีการศึกษาก็ได้  

 (1)  การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานส าหรับบุคคลท่ีมีความบกพร่องทางร่างกาย จิตใจ สติปัญญา
อารมณ์  สังคม  การส่ือสารและการเรียนรู้  หรือมีร่างกายพิการหรือทุพพลภาพ 

 (2)  การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานท่ีจัดในรูปแบบการศึกษานอกระบบหรือการศึกษาตามอัธยาศัย 
  (3)  การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานส าหรับบุคคลทีมี่ความสามารถพิเศษ 

 (4)  การจัดการศึกษาทางไกล  และการจัดการศึกษาท่ีให้บริการในหลายเขตพื้นท่ีการศึกษาให้
รัฐมนตรีโดยค าแนะน าของสภาการศึกษา   มีอ านาจประกาศในพระราชกิจจานุเบกษาก าห นด เขตพื้นท่ี
การศึกษา  

มาตรา 60  ให้รัฐจัดสรรงบประมาณแผ่นดินให้กับการศึกษาในฐานะท่ีมีความส าคัญสูงสุดต่อการพัฒนา
ท่ียั่งยืนของประเทศ โดยจัดสรรเป็นงบประมาณเพื่อการศึกษา  ดังนี้ 

 (1)  จัดสรรเงินอุดหนุนท่ัวไปเป็นค่าใช้จ่ายรายบุคคลท่ีเหมาะสมแก่ผู้เรียนการศึกษาภาคบังคับ       
และการศึกษาข้ันพื้นฐานท่ีจัดโดยรัฐและเอกชนให้เท่าเทียมกัน 

 (2)  จัดสรรทุนการศึกษาในรูปแบบของกองทุนกู้ยืมให้แก่ผู้เรียนท่ีมาจากครอบครัวท่ีมีรายได้
น้อยตามความเหมาะสมและความจ าเป็น 

 (3)   จัดสรรงบประมาณและทรัพยากรทางการศึกษาอื่น เป็นพิ เศษให้ เหมาะสม             
และสอดคล้องกับความจ าเป็นในการจัดการศึกษาส าหรับผู้เรียนที่มีความต้องการเป็นพิเศษแต่ละกลุ่มตาม
มาตรา 10 วรรคสอง  วรรคสาม  และวรรคสี่  โดยค านึงถึงความเสมอภาคในโอกาสทางการศึกษาและ
ความเป็นธรรม ทั้งนี้ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ก าหนดในกฎกระทรวง 
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 (4)  จัดสรรงบประมาณเป็นค่าใช้จ่ายด าเนินการ และงบลงทุนให้สถานศึกษาของรัฐตามนโยบาย 
แผนพัฒนาการศึกษาแห่งชาติและภารกิจของสถานศึกษา  โดยให้มีอิสระในการบริหารงบประมาณ          
และทรัพยากรทางการศึกษา ท้ังนี้ให้ค านึงถึงคุณภาพและความเสมอภาคในโอกาสทางการศึกษา  

 (5)  จัดสรรงบประมาณในลักษณะเงินอุดหนุนท่ัวไปให้สถานศึกษาระดับอุดมศึกษาของรัฐท่ีเป็น
นิติบุคคลและเป็นสถานศึกษาในก ากับของรัฐหรือองค์การมหาชน 

 (6)  จัดสรรกองทุนกู้ยืมดอกเบี้ยต่ าให้สถานศึกษาเอกชนเพื่อให้พึ่งตนเองได้ 
 (7)  จัดต้ังกองทุนเพื่อพัฒนาการศึกษาของรัฐและเอกชน 

 

3.  เงื่อนไขความส าเร็จ 
 

ปัจจัยหรือเงื่อนไขท่ีจะท าให้การด าเนินงานของโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาคบรรลุผลส าเร็จตาม
วัตถุประสงค์และเป้าหมายของการจัดต้ังโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค ประกอบด้วยปัจจัย 3  ประการ ดังนี้  

ประการที่ 1  มีกระบวนการสรรหาและคัดเลือกนักเรียนมีความเท่ียงและมีความเช่ือถือได้ เป็นไป
ตามหลักวิชานักเรียนท่ีได้รับการคัดเลือกเข้าเรียนตามโครงการนี้เป็นผู้ท่ีมีความสามารถพิเศษด้านคณิตศาสตร์
และ วิทยาศาสตร์อย่างแท้จริง เป็นเพชรแท้เป็นกลุ่มท่ีมีความสามารถด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ใน
ระดับ 3 % บนของกลุ่มอายุ (มีกระบวนการค้นหาเพชรแท้ท่ีมีประสิทธิภาพ) 

ประการที่ 2  มีหลักสูตรและกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีออกแบบและพัฒนาขึ้นเป็นการเฉพาะ
ส าหรับนักเรียนกลุ่มนี้ ซึ่งเป็นผู้มีความสามารถพิเศษด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์  เป็นหลักสูตรท่ี
สนองตอบต่อความสามารถและความต้องการ ของนักเรียนเป็นรายบุคคล(Customized Curriculum)  ช่วย
ให้นักเรียนค้นพบตนเองว่า มีความถนัดและความสนใจทางด้านไหน สามารถคิด ตัดสินใจ แก้ปัญหา ตลอดจน
ก าหนดเป้าหมายและวางแผนชีวิต ท้ังด้านการเรียน ด้านอาชีพ และด้านการด ารงชีวิต  มีความรู้ความเข้าใจถึง
ธรรมชาติและลักษณะของอาชีพที่หลากหลาย  โดยเฉพาะอาชีพท่ีต้องใช้คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เป็นพื้นฐาน ในการปฏิบัติงาน และอาชีพของการเป็นนักวิ จัย นักประดิษฐ์ นักคิดค้น ด้านคณิตศาสตร์ 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  เป็นหลักสูตรที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีอุดมการณ์และคุณลักษณะท้ัง 9 ประการ ตาม
อุดมการณ์และเป้าหมายในการพัฒนานักเรียนของโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค (มีเครื่องมือและกระบวนการ
เจียรนัยเพชรท่ีมีประสิทธิภาพ) 

ประการที่ 3  มีครู มีการบริหารจัดการ และมีทรัพยากรสนับสนุนท่ีเหมาะสมเพียงพอ  ครูและผู้บริหาร          
มีความตระหนัก มีความรู้ความเข้าใจ มีความเช่ือ มีศรัทธา เห็นคุณค่าและความส าคัญของการจัดการศึกษาส าหรับ
ผู้มีความสามารถพิเศษด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มีความรู้ มีความสามารถ  และมีทักษะ ในการจัดกิจกรรม
การเรียนการสอน และการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ให้ผู้เรียนมีอุดมการณ์  และคุณลักษณะตามอุดมการณ์และ
เป้าหมายในการพัฒนานักเรียนของโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาคท้ัง 9 ประการ (มีช่างเจียรนัยเพชรท่ีมีฝีมือเยี่ยม) 
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4. วิสัยทัศน์และพันธกิจโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค 
 

    4.1 วิสัยทัศน์ 
เป็นโรงเรียนวิทยาศาสตร์ท่ีจัดการศึกษาให้กับผู้มีความสามารถด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์

ระดับมัธยมศึกษาให้คุณภาพระดับเดียวกับโรงเรียนวิทยาศาสตร์ชั้นน าของนานาชาติ  
   
     4.2 พันธกิจ 

ศึกษาค้นคว้า  วิจัยพัฒนา  และร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ ท้ังภาครัฐและเอกชน ท้ังในและ
ต่างประเทศ  เพื่อด าเนินการบริหารและจัดการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาท้ังตอนต้นและตอนปลาย 
ท่ีมุ่งเน้นความเป็นเลิศ ด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ในลักษณะของโรงเรียนประจ า ส าหรับนักเรียน        
ท่ีมีความสามารถพิเศษด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ เพื่อเป็นการกระจายโอกาสให้กับผู้มีความสามารถ
พิเศษท่ีมีกระจายอยู่ในทุกภูมิภาคของประเทศ และเพื่อเป็นการเพิ่มโอกาสให้กับนักเรียนกลุ่มด้อยโอกาส และ
ขาดแคลนทุนทรัพย์ 

ท้ังนี้  เพื่อพัฒนานักเรียนผู้มีความสามารถพิเศษด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์เหล่านั้น ไปสู่ ความ
เป็นนักวิจัย นักประดิษฐ์ นักคิดค้น ด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ท่ีมีความสามารถระดับสูง
เยี่ยมเทียบเคียงนักวิจัยช้ันน าของนานาชาติมีจิตวิญญาณมุ่งมั่น พัฒนาประเทศชาติ  มีเจตคติที่ดีต่อเพื่อน
ร ่วมโลกและธรรมชาติ  สามารถสร้างองค์ความรู้ ด้าน คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี            
ให้กับประเทศชาติและสังคมไทยในอนาคต ช่วยพัฒนาประเทศชาติให้สามารถด ารงอยู่และแข่งขันได้ใน
ประชาคมโลก เป็นสังคมผู้ผลิตท่ีมีมูลค่าเพิ่มมากขึ้น สร้างสังคมแห่งภูมิปัญญา และการเรียนรู้ สังคมแห่ง
คุณภาพและแข่งขันได้ และสังคมท่ียั่งยืนพอเพียง มีความสมานฉันท์เอื้ออาทรต่อกัน 

 

5.อุดมการณ์และเป้าหมายในการพัฒนานักเรียน 
 
โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาคมีอุดมการณ์ และเป้าหมายในการพัฒนานักเรียน โดยมุ่งส่งเสริมและ

พัฒนานักเรียนให้  : 
 1)  เห็นคุณค่าของตนเอง มีวินัยในตนเอง ปฏิบัติตามหลักธรรมของพระพุทธศาสนาหรือ

ศาสนา ท่ีตนนับถือ มีคุณธรรม จริยธรรม มีบุคลิกภาพท่ีดีและมีความเป็นผู้น า 
 2)  มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการพื้นฐานด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์อย่างลึกซึ้ง 

ในระดับเดียวกันกับนักเรียนโรงเรียนวิทยาศาสตร์ช้ันน าของนานาชาติ 
 3)  มีความคิดริเริ ่มสร้างสรรค์ มีจิตวิญญาณของความเป็นนักวิจัย นักประดิษฐ์ นักคิดค้น           

และนักพัฒนาด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ในระดับเดียว กันกับนักเรียนโรงเรียน
วิทยาศาสตร์ช้ันน าของนานาชาติ 
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 4)  ร ักการเรียนรู ้ รักการอ่าน รักการเขียน รักการค้นคว้าอย่างเป็นระบบ มีความรอบรู้             
รู้รอบ และสามารถบูรณาการความรู้ได้ 

 5)  ม ีความรู ้และทักษะการใช้ภาษาต่างประเทศและเทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ในระดับเดียวกันกับนักเรียนของโรงเรียนวิทยาศาสตร์ช้ันน านานาชาติ 

 6)  มีจิตส านึกในเกียรติภูมิของความเป็นไทย มีความเข้าใจและภูมิใจในประวัติศาสตร์ของ
ชาติ มีความรักและความภาคภูมิใจในชาติบ้านเมืองและท้องถิ่น เป็นพลเมืองดี ยึดมั่นในการปกครอง
ระบอบ ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข   

 7)   มีจิตส านึกในการอนุรักษ์ภาษาไทย ศิลปวัฒนธรรมไทย ประเพณีไทยและภูมิปัญญาไทย 
ตลอดจนอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม มีเจตคติท่ีดีต่อเพื่อนร่วมโลกและธรรมชาติ 

 8)  มีจิตมุ ่งที่จะท าประโยชน์และสร้างสิ่งที ่ดีงามให้กับสังคม มีความรับผิดชอบต่อสังคม 
ต้องการ ตอบแทนบ้านเมืองตามความสามารถของตนอย่างต่อเนื่อง  

 9)  มีสุขภาพอนามัยท่ีดี รักการออกก าลังกาย รู้จักดูแลตนเองให้เข้มแข็งท้ังกายและใจ  
ทั ้งนี ้ เพื ่อพ ัฒนาไปสู ่ความเป ็นน ักว ิจ ัย  น ักประด ิษฐ ์ค ิดค้น  ด ้านคณิตศาสตร์ ว ิทยาศาสตร์            

และ เทคโนโลยีท่ีมีความสามารถระดับสูงเยี่ยมเทียบเคียงกับนักวิจัยช้ันน าของนานาชาติ และมีจิตวิญญาณ 
มุ่งมั ่นพัฒนาประเทศชาติ มีเจตคติที ่ดีต่อเพื ่อนร่วมโลกและธรรมชาติ สามารถสร้างองค์ความรู้ ด้าน 
คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ให้กับประเทศชาติและสังคมไทยในอนาคต ช่วยพัฒนาประเทศชาติ
ให้สามารถด ารงอยู่และแข่งขันได้ในประชาคมโลก เป็นสังคมผู้ผลิตท่ีมีมูลค่าเพิ่มมากขึ้นสร้างสังคมแห่ง ภูมิ
ปัญญาและการเรียนรู้ สังคมแห่งคุณภาพและแข่งขันได้ และสังคมท่ียั่งยืนพอเพียง มีความสมานฉันท์เอื้ออาทร
ต่อกัน 

 

6. สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน 
 
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนและกิจกรรมพฒันาผู้เรียน ตามหลักสูตรฉบับนี้มุ่งเน้นเพื่อพัฒนา

ผู้เรียนให้มีสมรรถนะหรือความสามารถด้านต่างๆ  ดังต่อไปนี้   
 1)  ความสามารถในการสื่อสาร  มีความสามารถในการรับและส่งสาร มีวัฒนธรรมในการใช้

ภาษา สามารถถ่ายทอดความคิด ความรู้ความเข้าใจ ความรู้สึก และทัศนะของตนเอง เพื่อแลกเปล่ียนข้อมูล
ข่าวสารและประสบการณ์ อันจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาตนเองและสังคม รวมท้ังการเจรจาต่อรองเพื่อ
ขจัด  และลดปัญหาความขัดแย้งต่างๆ  มีความสามารถในการเลือกรับหรือไม่รับข้อมูลข่าวสารด้วยหลักเหตุผล 
และความถูกต้อง ตลอดจนการเลือกใช้วิธีการส่ือสารท่ีมีประสิทธิภาพโดยค านึงถึงผลกระทบท่ีจะมีต่อตนเอง
และสังคม 

 2)  ความสามารถในการคิด มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ คิดสร้างสรรค์          
คิดอย่างมีวิจารณญาณ และคิดอย่างเป็นระบบ เพื่อน าไปสู่การสร้างองค์ความรู้หรือสารสนเทศเพื่อการ
ตัดสินใจเกี่ยวกับตนเองและสังคมได้อย่างเหมาะสม 
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 3)  ความสามารถในการแก้ปัญหา มีความสามารถในการแก้ปัญหา และเผชิญปัญหาได้อย่าง
ถูกต้อง เหมาะสม บนพื้นฐานของหลักเหตุผล หลักคุณธรรมบนข้อมูลสารสนเทศต่างๆ เข้าใจความสัมพันธ์
และการเปล่ียนแปลงของเหตุการณ์ต่างๆในสังคม  สามารถแสวงหาความรู้และประยุกต์ความรู้เพื่อใช้ในการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหา มีการตัดสินใจท่ีมีประสิทธิภาพโดยค านึงถึงผลกระทบท่ีเกิดขึ้นต่อตนเองสังคมและ
ส่ิงแวดล้อม 

 4)  ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต มีความสามารถในการเรียนรู้ด้วยตนเอง เรียนรู้อย่าง
ต่อเนื่อง มีทักษะในการด ารงชีวิตทักษะการท างาน และทักษะในการอยู่ร่วมกันในสังคม ทักษะการสร้างเสริม
ความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคคล สามารถจัดการปัญหาและความขัดแย้งต่างๆได้อย่างเหมาะสม สามารถ
ปรับตัวให้ทันกับการเปล่ียนแปลงของสังคม และสภาพแวดล้อม และรู้จักหลีกเล่ียงการแสดงพฤติกรรม         
ไม่พึงประสงค์ท่ีจะส่งผลกระทบต่อตนเองและผู้อื่น  

 5)  ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี มีความสามารถในการเลือกและใช้เทคโนโลยีด้านต่างๆ
อย่างเหมาะสม ท้ังเพื่อการเรียนรู้ การส่ือสารการท างาน และการแก้ปัญหาได้อย่างสร้างสรรค์ถูกต้องเหมาะสม
และมีคุณธรรม 

 6)  ความสามารถในการท างานเป็นทีม มีความสามารถในการเป็นท้ังผู้น าและผู้ตามท่ีดี รู้จัก
บทบาทและหน้าท่ีของตนเอง สามารถปรับตัวเข้ากับสถานการณ์ใหม่ๆ และส่ิงแวดล้อมใหม่ๆได้ สามาร ถ
ท างานร่วมกับผู้อื่นได้ รู้จักสังเกตคนรอบข้างและเพื่อนร่วมงาน รู้จักใช้จุดดีและจุดแข็งของแต่ละคนให้เป็น
ประโยชน์ สามารถบริหารความขัดแย้งได้ มีจิตวิทยาในการท างานร่วมกับคนอื่น 

 7)  ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ  สามารถใช้ภาษาอังกฤษในการค้นคว้าหาความรู้ 
การเรียนการประชุมสัมมนา การเจรจาต่อรองและการท างานร่วมกับชาวต่างชาติได้อย่างคล่องแคล่ว  
มีประสิทธิภาพสมวัยทั้งด้านการพูดการอ่าน และการเขียน  

 8)  ความสามารถในการใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ สามารถใช้กระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์เพื่อหาค าตอบของปัญหาหรือสร้างองค์ความรู้ หรือประดิษฐ์คิดค้นส่ิงต่างๆ ด้านคณิตศาสตร์ 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้อย่างช านาญและสร้างสรรค์ 
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7. คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
 
โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาคได้ก าหนดเป้าหมายในการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน

ของโรงเรียนไว้ดังนี ้
 1)  มีความรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์  
 2)  มีความภูมิใจในความเป็นไทยและศิลปวัฒนธรรมไทย  
 3)  มีจิตสาธารณะและมีอุดมการณ์มุ่งมั่นในการพัฒนาประเทศ 
 4)  มีวินัยและมีความซื่อสัตย์สุจริต 
 5)  มุ่งมั่นในการท างานและด ารงชีวิตอยู่อย่างพอเพียง 
 6)  ใฝ่เรียน ใฝ่รู้ รักการอ่านและการค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเอง 
 7)  เห็นคุณค่าของการเรียนรู้จากการปฏิบัติทดลองจริง 
 8)  เห็นคุณค่าและความส าคัญของการวิจัยและการประดิษฐ์คิดค้น 
 9)  มีจิตใจเปิดกว้าง เช่ือในเหตุผล เปล่ียนแปลงความคิดเห็นของตนเองได้ตามข้อมูลและหลักฐาน

ใหม ่ท่ีได้รับ 
 10)  รักและเห็นคุณค่าของการออกก าลังกาย 
 

8. จุดเน้นของหลักสูตรโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค 
 
หลักสูตรโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายพุทธศักราช 2554 (ฉบับปรับปรุง

พุทธศักราช 2557) มีจุดเน้นดังนี้  
 1)  เน้นการพัฒนานักเรียนรอบด้านท้ังพุทธิศึกษา จริยศึกษา พลศึกษา และหัตถศึกษา 
 2)  สาระการเรียนรู้ในรายวิชาพื้นฐาน เน้นการจัดให้สอดคล้องกับความสามารถของนักเรียนเป็น

รายบุคคลและให้ครอบคลุมหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 ของกระทรวงศึกษาธิการ  
 3)  รายวิชาเพิ ่มเติม เน้นการจัดให้มีความหลากหลายสอดคล้องกับศักยภาพ ความถ นัด          

และความสนใจของนักเรียนเป็นรายบุคคล เปิดโอกาสให้นักเรียนสามารถเลือกเรียนรายวิชาเพิ ่มเติม                           
จากสถาบันอุดมศึกษาศูนย์ว ิจัย และสถานประกอบการภายนอกโรงเรียนทั้งในและต่างประเทศได้ตาม
ศักยภาพ ความถนัด และความสนใจ เปิดโอกาสให้สามารถเทียบโอนความรู้ได้ 

 4)  เน้นการพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ และทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศให้มี
ศักยภาพระดับเดียวกันกับนักเรียนโรงเรียนวิทยาศาสตร์ช้ันน าของนานาชาติ 

 5)  เน้นการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนท่ีหลากหลายท้ังภายในและภายนอกโรงเรียนเพื่อพัฒนา
นักเรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามอุดมการณ์และเป้าหมายในการพัฒนานักเรียนของโรงเรียน  

 6)  เน้นการส่งเสริมการประดิษฐ์คิดค้น ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และการท าโครงงาน  
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9. โครงสร้างหลักสูตร 
 
หล ักส ูตรโร ง เร ียนว ิทยาศาสตร ์ภ ูม ิภาค ระด ับม ัธยมศ ึกษาตอนปลายพ ุทธศ ักราช 2554                  

(ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช 2557) ได้จัดโครงสร้างให้มีลักษณะท่ียืดหยุ่น  มีลักษณะเป็นหลักสูตรรายบุคคล
(Customized Curriculum)  จัดรายวิชาและกิจกรรมท่ีหลากหลายให้นักเรียนได้เลือกตามศักยภาพ             
ความถนัดและความสนใจ 

การจัดรายวิชาและกิจกรรมท่ีหลากหลายให้นักเรียนผู้มีศักยภาพสูงด้านคณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายได้เลือกเรียน  มีวัตถุประสงค์หลักส าคัญดังนี้ 

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

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ท่ีมีต่อการด ารงชีวิตและการประกอบอาชีพ  
  4)  เพื่อให้นักเรียนได้เห็นความหลากหลาย เห็นคุณค่า และเห็นความส าคัญของการวิจัยทางด้าน

คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ท่ีปัจจุบันประเทศไทยยังมีผู้ประกอบอาชีพทางด้านนี้น้อยมาก จนท า
ให้ประเทศไทยต้องพึ่งพาองค์ความรู้และเทคโนโลยีจากต่างชาติเป็นจ านวนมาก ท าให้ผลิตภัณฑ์ต่างๆ ของ
ประเทศไทยมีมูลค่าต่ า เมื่อเทียบกับผลิตภัณฑ์ ต่างๆ ท่ีประเทศไทยต้อง ส่ั งเข้ามาใช้จากต่างชาติ                 
ผลท่ีตามมาคือประเทศชาติยากจนคนไทยจ านวนมากยังมีคุณภาพชีวิตท่ีต่ ากว่าท่ีควรจะเป็น 

โครงสร้างของหลักสูตรโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายพุทธศักราช 2554 
(ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช 2557) ประกอบด้วย 

  1)  สาระการเรียนรู้พื้นฐาน  
  2)  สาระการเรียนรู้เพิ่มเติม ซึ่งแบ่งเป็น 2 กลุ่ม คือสาระการเรียนรู้เพิ่มเติมกลุ่ม 1 และสาระการ

เรียนรู้เพิ่มเติมกลุ่ม 2 และ 
  3)  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนซึ่งมีสาระและเป้าหมายท านองเดียวกับ หลักสูตรแกนกลางการศึกษา 

ขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 แต่จัดให้ยืดหยุ่นมีลักษณะเป็นหลักสูตรรายบุคคลมากขึ้น  
 

    9.1 สาระการเรียนรู้พื้นฐาน  
  สาระการเรียนรู้พื้นฐานประกอบด้วยรายวิชาต่างๆ  ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ 

ตามท่ีก าหนดในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 นักเรียนจะได้เรียนเหมือนกับ
หลักสูตรแกนกลางขั้นพื้นฐานท้ังเวลาเรียน และสาระการเรียนรู้ 

 ในการจัดการเรียนการสอนรายวิชาพื้นฐาน ครูผู้สอนต้องพิจารณาศักยภาพในการเรียนรู้ของนักเรียน
เป็น รายบุคคลด้วย  หากนักเรียนคนใดมีศักยภาพและอัตราการเรียนรู้ท่ีสูงกว่านักเรียนท่ัวๆ ไป  ให้เป็น
หน้าที่ของผู้สอนที่จะเพิ่มเติมรายละเอียดและความลึกซ้ึงของเนื้อหา  เพิ่มเติมกิจกรรมเพื่อพัฒนา
กระบวนการคิดและการฝึกทักษะต่างๆของสาระการเรียนรู้พื้นฐานนั้นๆ ได้ตามความเหมาะสม อาจมีการ
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ส่งเสริมเป็นรายบุคคลหรือกลุ่มย่อย มีการมอบหมายงาน ส่ือ หรือเอกสารให้นักเรียนศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง
โดยครูท าหน้าท่ีให้ค าปรึกษาและค าแนะน า 

นักเรียนต้องลงทะเบียนเรียนรายวิชาพื้นฐานรวมท้ังส้ิน 41 หน่วยกิต โดยแยกเป็นกลุ่มสาระการเรียนรู้
ต่างๆ ดังนี้ 

 
ตาราง 1 จ านวนหน่วยกิตของสาระการเรียนรู้พืน้ฐานของกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆ 
 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ หน่วยกิต กลุ่มสาระการเรียนรู้ หน่วยกิต 

ภาษาไทย  6 สุขศึกษาและพลศึกษา 3 
คณิตศาสตร์   6 ศิลปะ  3 
วิทยาศาสตร์  6 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 3 
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  8 ภาษาต่างประเทศ 6 

 
     9.2 สาระการเรียนรู้เพิ่มเติมกลุ่ม 1 

  รายวิชาในสาระการเรียนรู้เพิ่มเติมกลุ่ม 1 ประกอบด้วยรายวิชาต่างๆท่ีออกแบบและจัดให้สอดคล้อง
กับการเป็นโรงเรียนวิทยาศาตร์ภูมิภาค ซึ่งเป็นโรงเรียนท่ีมีจุดมุ่งหมายเฉพาะดังกล่าวมาแล้วข้างต้น นักเรียน
ทุกคนต้องเรียนรายวิชาเพิ่มเติมกลุ่ม 1 จ านาน 42 หน่วยกิต แยกตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆ ดังนี้ 

 1)  กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ จ านวน 8  หน่วยกิต 
 2)  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์จ านวน 23 หน่วยกิต ประกอบด้วย  
  2.1)  รายวิชาในสาขาฟิสิกส์ จ านวน 6.5 หน่วยกิต 
  2.2)  รายวิชาในสาขาเคมี จ านวน 5.5 หน่วยกิต 
  2.3)  รายวิชาในสาขาชีววิทยา จ านวน 5.5 หน่วยกิต 
  2.4)  รายวิชาการสืบเสาะและธรรมชาติทางวิทยาศาสตร์ จ านวน 1.5 หน่วยกิต 
  2.5)  รายวิชาความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมจ านวน 1.0  หน่วยกิต 
  2.6)  รายวิชาสัมมนาทางวิทยาศาสตร์ จ านวน 1.0 หน่วยกิต 
  2.7)  รายวิชาโครงงานวิทยาศาสตร์ จ านวน 2.0 หน่วยกิต 
 3)  กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม จ านวน 1.0  หน่วยกิต (ได้แก่

รายวิชาอาเซียนศึกษา(ASEAN Education)เพื่อเตรียมตัวนักเรียนเข้าสู่ประชาคมอาเซียนและประชาคมโลก 
 4)  กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีจ านวน 1.0 หน่วยกิต 
 5)  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ จ านวน 7.5 หน่วยกิต ประกอบด้วย 
  5.1) รายวิชาภาษาอังกฤษ จ านวน  6.0 หน่วยกิต และ 
  5.2) ภาษาต่างประเทศภาษาท่ีสอง เช่น ฝรั่งเศส เยอรมัน สเปน จีน ญี่ปุ่นหรือภาษา

อาเซียนจ านวน  1.5 หน่วยกิต (นักเรียนท่ีสนใจสามารถเลือกเรียนเพิ่มเติม ได้ในกลุ่มรายวิชาเพิ่มเติมกลุ่ม 2) 
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 6)  วิชาทักษะชีวิต จ านวน 1.5 หน่วยกิตจัดเป็นรูปกิจกรรมตลอด 3 ปี โดยไม่ได้จัดเวลาเรียนให้
ไว้ในตารางเรียนปกติ นักเรียนต้องลงทะเบียนเรียน 6 ภาคเรียน ภาคเรียนละ 0.25 หน่วยกิต การประเมินผล
จะประเมินผลรวมของการเรียนท้ัง 6 ภาคเรียน 

 
     9.3 สาระการเรียนรู้เพิ่มเติมกลุ่ม 2 

  รายวิชาในสาระการเรียนรู้เพิ่มเติมกลุ่ม 2 เป็นรายวิชาเพิ่มเติมท่ีจัดให้นักเรียนได้เลือกเรียนตามความ
รัก ความถนัด และ ความสนใจ ส่งเสริมให้นักเรียนทุกคนได้พัฒนาตนเองอย่างเต็มศักยภาพ นักเรียนต้องเลือก
เรียนรายวิชาเพิ่มเติม กลุ่ม 2 ไม่น้อยกว่า 4 หน่วยกิต 

 
     9.4 ลักษณะพิเศษของการจัดการเรียนการสอนบางรายวิชา 

  การจัดการเรียนการสอนบางรายวิชาอาจจัดเปิดเป็นรายวิชาศึกษาค้นคว้าอิสระ  (Independent 
Study) ภายใต้การก ากับดูแลของครูเจ้าของวิชา หรือในรูปของการเข้าค่ายเรี ยนรู้ (Mini Course) ในช่วง
ระยะเวลาหนึ่ง (เช่น 2 – 5 วัน) โดยไม่มีการเรียนในตารางเรียนปกติ หรือจัดในรูปแบบผสมผสาน คือ              
เรียนในตารางเรียนปกติจ านวนหนึ่ง แล้วไปเข้าค่ายเรียนรู้อีกช่วงระยะเวลาหนึ่งก็ได้ 

 
     9.5 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน   

  นอกจากการลงทะเบียนเรียนรายวิชาพื้นฐานและรายวิชาเพิ่มเติมตามเกณฑ์ท่ีกล่าวมาแล้วข้างต้น             
การจบการศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 ตามหลักสูตรโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค ระดับมัธยมศึกษาตอน
ปลายพุทธศักราช 2554 (ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช 2557)  นักเรียนยังต้องเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนตาม
เกณฑ์ขั้นต่ าท่ีก าหนด อีกด้วย  

 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนแบ่งออกเป็น 3 กิจกรรมย่อย คือ 1) กิจกรรมแนะแนว 2) กิจกรรมพัฒนาคุณลักษณะ
ผู้เรียน และ 3) กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ดังต่อไปนี้ 

 9.5.1  กิจกรรมแนะแนว  เป็นกิจกรรมท่ีมีจุดมุ่งหมายเพื่อส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้รู้จักตนเอง 
สามารถปรับตนเองได้อย่างเหมาะสมในทุกด้าน สามารถคิดแก้ปัญหา  สามารถตัดสินใจ  ก าหนดเป้าหมาย              
และวางแผนชีวิต ท้ังด้านการด ารงชีวิต ด้านการเรียนและด้านอาชีพ มีความรู้และมีความเข้าใจถึงลักษณะต่างๆ 
ของอาชีพที่หลากหลาย  โดยเฉพาะอาชีพที่ต้องใช้คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเป็นพื้นฐานในการ
ประกอบอาชีพ  และอาชีพของการเป็นนักวิ จัยและนักประดิษฐ์คิดค้นด้านคณิตศาสตร์  วิทยาศาสตร์                    
และเทคโนโลยี  นอกจากนี้กิจกรรมแนะแนวยังช่วยให้ครูรู้จักและเข้าใจนักเรียน ท้ังยังเป็นกิจกรรมท่ีช่วยเหลือและ
ให้ค าปรึกษาแก่ผู้ปกครองเพื่อให้มีส่วนร่วมในการพัฒนาผู้เรียนอีกด้วย 

 นักเรียนต้องเข้าร่วมปฏิบัติกิจกรรมแนะแนวอย่างต่ า ตามเกณฑ์ท่ีก าหนด จึงจะจบการศึกษาใน
ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 ตามหลักสูตรของโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค 

       9.5.2  กิจกรรมพัฒนาคุณลักษณะผู้เรียน เป็นกิจกรรมท่ีมุ่งพัฒนาผู้เรียนให้เป็นผู้ รู้กว้าง รู้รอบ  
(Well-rounded Person)  เป็นผู้มีระเบียบวินัย  เป็นผู้น าและผู้ตามท่ีดี  มีความรับผิดชอบ  มีทักษะในการท างาน
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ร่วมกับผู้อื่น  รู้จักแก้ปัญหา มีการตัดสินใจท่ีเหมาะสมอย่างมีเหตุผล สามารถปรับตัวพักอยู่ร่วมกันในหอพักของ
โรงเรียน มีทักษะชีวิตของการเป็นนักเรียนประจ า โดยจัดกิจกรรมท่ีหลากหลาย เน้นให้ผู้เรียนได้ปฏิบัติภารกิจด้วย
ตนเองในทุกขั้นตอน ต้ังแต่การวางแผนและการเตรียมการการด าเนินงานตามแผน  และการประเมิน               
และปรับปรุงแผนการด าเนินงาน เน้นการท างานร่วมกันเป็นกลุ่ม สอดคล้องเหมาะสมกับวุฒิภาวะของผู้เรียน  และ
บริบทของสถานศึกษา และท้องถิ่น รวมถึงการจัดกิจกรรมท่ีมุ่งสร้างจิตส านึกในเกียรติภูมิของความเป็นไทย มี
ความเข้าใจและภูมิใจใน ประวัติศาสตร์ของชาติ มีความรักและความภาคภูมิใจในชาติบ้านเมืองและ
ท้องถิ่น เป็นพลเมืองดี ยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตย  อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข มี
จิตส านึกในการอนุรักษ์ ภาษาไทย ศิลปวัฒนธรรมไทย ประเพณีไทยและภูมิปัญญาไทย  ตลอดจนอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม มีเจตคติท่ีดีต่อเพื่อนร่วมโลก และธรรมชาติ รู้รักษ์ส่ิงแวดล้อมมีนิสัย รัก
การออกก าลังกาย รู้จักดูแลสุขภาพอนามัยของตนเองให้เข้มแข็งท้ังกายและใจ 

 นักเรียนต้องเข้าร่วมปฏิบัติกิจกรรม นักเรียนอย่างต่ าตามเกณฑ์ท่ีก าหนด  จึงจะจบการศึกษาใน
ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 ตามหลักสูตรของโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค 

 9.5.3 กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ เป็นกิจกรรมท่ีส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถน าความรู้
ไปใช้บริการสังคม บ าเพ็ญประโยชน์ต่อโรงเรียน ชุมชน และท้องถิ่น ตามความสนใจในลักษณะอาสาสมัคร เพื่อแสดงถึง
ความเสียสละต่อสังคม มีจิตสาธารณะ รู้จักการช่วยเหลือแบ่งปันกัน มีความเอื้ออาทร มีความสมานฉันท์มีจิตมุ่งท่ี
จะท าประโยชน์และสร้างส่ิงท่ีดีงามให้กับสังคม มีความรับผิดชอบต่อสังคม ต้องการตอบแทนบ้านเมืองตาม
ความสามารถของตนอย่างต่อเนื่อง เป็นท้ังผู้ให้และผู้รับท่ีดี 

 การจัดกิจกรรมอาสาพัฒนา กิจกรรมสร้างสรรค์ สังคม และกิจกรรมสาธารณประโยชน์ต่างๆ  
จะเน้นการจัดท่ีให้ผู้เรียนได้มีบทบาทท้ังการเป็นผู้สร้างสรรค์และการเป็นผู้ลงมือปฏิบัติ และการบริการต่อ
สาธารณะด้วยตัวของนักเรียนเอง  

    นักเรียนต้องเข้าร่วมปฏิบัติกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์อย่างต่ าตามเกณฑ์ท่ีก าหนด จึงจะ
จบการศึกษาในระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 ตามหลักสูตรของโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค  
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10.  สรุปจ านวนหน่วยกิตของรายวิชาพ้ืนฐานและรายวิชาเพ่ิมเติม 
 

การเรียนตามหลักสูตรระดับมัธยมตอนปลายของโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค นักเรียนต้องลงทะเบียน
เรียนรายวิชาพื้นฐานและรายวิชาเพิ่มเติมของกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆ ดังนี้ 

 
ตาราง 2   สรุปหน่วยกิตรายวิชาพื้นฐานและรายวิชาเพิ่มเติม 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
รายวิชา
พื้นฐาน 

รายวิชาเพิ่มเติม 
กลุ่ม 1 กลุ่ม 2 

1. ภาษาไทย 6.0 - 

เลือกลงทะเบียนเรียน
ไม่น้อยกว่า  4.0 หน่วยกิต  
จากรายวิชาเลือกของกลุ่ม
สาระการเรียนรู้ต่าง ๆ  
รวมถึงรายวิชาการเรียน
ล่วงหน้า (AP)  ตามศักยภาพ  
ความถนัด  และความสนใจ 

2. คณิตศาสตร ์ 6.0 8.0 
3. วิทยาศาสตร์      6.0 23.0 
 -  เคมี 1.5 5.5 
 -  ชีววิทยา 1.5 5.5 
 -  ฟิสิกส์ 1.5 6.5 
 -  วิทยาศาสตร์โลกและอวกาศ 1.5 - 
 -  การสืบเสาะและธรรมชาติทางวิทยาศาสตร ์ - 1.5 
         -  ความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม - 1.0 

         -  สัมมนาทางวิทยาศาสตร์ - 1.0 

         -  โครงงานวิทยาศาสตร์ - 2.0 

4. สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 8.0 1.0 

5. สุขศึกษาและพลศึกษา 3.0 - 
6. ศิลปะ 3.0 - 
7. การงานอาชีพและเทคโนโลยี   
 -  คอมพิวเตอร์ 1.5 1.0 
 -  เทคโนโลยี 1.5 - 
8. ภาษาต่างประเทศ   
 -  ภาษาอังกฤษ 6.0 6.0 
 -  ภาษาต่างประเทศที่ 2 (เลือก 1 ภาษา ) - 1.5 
ทักษะชีวิต - 1.5 

รวม 
41.0 42.0 ไม่น้อยกว่า 4.0 

ไม่น้อยกว่า 87.0 

จ านวนหน่วยกิตของรายวิชาพื้นฐานและรายวิชาเพิ่มเติมกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆ ท่ีจะจัดให้นักเรียน

ได้เรียนในแต่ละภาคเป็นดังนี้ 
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ตาราง 3 ตัวอย่างการจัดหน่วยกิตการเรียนรายวิชาพื้นฐานและรายวิชาเพิ่มเติมของแต่ละภาคเรียน 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
หน่วยกิตในภาคเรียนต่างๆ 

รวม ม.4 ม.5 ม.6 
ภาค1 ภาค2 ภาค1 ภาค2 ภาค1 ภาค2 

รายวิชาพื้นฐานและรายวิชาเพิ่มเติมกลุ่มที่ 1        

1. ภาษาไทย 1.0* 1.0* 1.0* 1.0* 1.0* 1.0* 6.0 

2. คณิตศาสตร ์ 1.5*+1.5* 1.5*+1.5* 1.5+1.5 1.5+1.5 2.0 - 14.0 
3. วิทยาศาสตร์ 
   3.1 ฟิสิกส์ 
   3.2 เคมี 
   3.3 ชีววิทยา 
   3.4 วิทยาศาสตร์โลก 
   3.5 ดาราศาสตร์และอวกาศ 
   3.6 การสืบเสาะและธรรมชาติทาง 
        วิทยาศาสตร์ 
   3.7 ความคิดสร้างสรรค์และ 
         นวัตกรรม 
   3.8 สัมมนาทางวิทยาศาสตร์ 
   3.9 โครงงานวิทยาศาสตร์ 

 
1.5* 
1.5* 
1.5* 

- 
0.5* 

 
1.5 

 
- 
- 

 
1.5 
1.5 
1.5 
- 
- 
 
- 
 
 

1.0 
0.5 

 
1.5 
1.5 
1.0 
- 
- 
 
- 
 

1.0 
- 

0.5 

 
1.5 
1.5 
1.5 
- 
- 
 
- 
 
- 
 

1.0 

 
2.0 
1.0 
1.5 
0.5* 

- 
 
- 
 
- 
 
- 

 
- 
- 
- 

0.5* 
- 
 
- 
 
- 
 
- 

29.0 
8.0 
7.0 
7.0 
1.0 
0.5 

 
1.5 

 
1.0 
1.0 
2.0 

4. สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 0.5* 0.5* 1.0*+0.5* 1.0*+0.5* 1.0*+1.0*+1.0* 1.0*+1.0 9.0 
5. สุขศึกษาและพลศึกษา 0.5* 0.5* 0.5* 0.5* 0.5* 0.5* 3.0 
6. ศิลปะ - - 0.5* 0.5* 0.5* 1.0*+0.5* 3.0 
7. การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
   7.1 คอมพิวเตอร์ 
   7.2 การออกแบบและเทคโนโลยี 

 
1.0* 

- 

 
1.0 
1.5* 

 
0.5* 

- 

 
- 
- 

 
- 
- 

 
- 
- 

4.0 
2.5 
1.5 

8. ภาษาต่างประเทศ 
   8.1 ภาษาอังกฤษ 
   8.2 ภาษาต่างประเทศที่2 (เลือก                

1 ภาษา) 

 
2.0* 

- 

 
2.0* 

- 

 
2.0* 
1.5 

 
2.0 
- 

 
2.0 
- 

 
2.0 
- 

13.5 
12.0 
1.5 

ทักษะชีวิต 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 1.5 
รวมหน่วยกิตรายวิชาพื้นฐานและ 

รายวิชาเพิ่มเติมกลุ่ม 1 
14.75 15.75 16.25 14.25 14.25 7.75 83.0 

รายวิชาเพิ่มเติมกลุ่ม 2 เลือกเรียนไม่น้อยกว่า 4.0 หน่วยกิต 4.0 
รวมทั้งสิ้นไม่น้อยกว่า 87.0 

 
หมายเหตุ:รายวิชาท่ีมีเครื่องหมาย * หมายถึงรายวิชาพื้นฐาน 



หลักสูตรโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย                                                        
พุทธศักราช 2554 [ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 2557] 

21 

 

ตาราง 4 โครงสร้างหลักสูตรระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 
 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (ภาคเรียนที่ 1)  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (ภาคเรียนที่ 2) 
รายวิชาพื้นฐาน นก. คาบ  รายวิชาพื้นฐาน นก. คาบ 

ท30101 ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร 1 1.0 40  ท30102 ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร 2 1.0 40 
ค30101 คณิตศาสตร์พ้ืนฐาน 1.5 60  ค30103 ความรู้พ้ืนฐานส าหรับแคลคูลัส 2 1.5 60 
ค30102 ความรู้พ้ืนฐานส าหรับแคลคูลัส 1 1.5 60  ค30104 ความรู้พ้ืนฐานส าหรับแคลคูลัส 3 1.5 60 
ว30101 ฟิสิกส์พ้ืนฐาน 1.5 60  ส30107 คุณธรรมเพ่ือชีวิต 0.5 20 
ว30131 เคมีพ้ืนฐาน 1.5 60  พ30102 สุขศึกษาและพลศึกษา 2 0.5 20 
ว30161 พ้ืนฐานของสิ่งมีชีวิต 1.5 60  อ30105 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน5 2.0 80 
ว30102 ดาราศาสตร์พ้ืนฐาน 0.5 20  ง30161 การออกแบบและเทคโนโลยี 1.5 60 
ส30101 ศาสนศึกษา 0.5 20  รวม 8.5 340 
พ30101 สุขศึกษาและพลศึกษา 1 0.5 20     
ง30101 เทคโนโลยีสารสนเทศและ 
           การเขียนโปรแกรมข้ันต้น 

1.0 40  รายวิชาเพิ่มเติมกลุ่ม 1 นก. คาบ 
 ว30201 กลศาสตร ์ 1.5 60 

อ30104 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน4 2.0 80  ว30231 ปริมาณสารสัมพันธ์สถานะของ 
            สารและเคมีไฟฟ้า 

1.5 60 
รวม 13.0 520  
    ว30261 พันธุศาสตร์ และวิวัฒนาการ 1.5 60 
    ว30292 สัมมนาทางวิทยาศาสตร์ 1.0 40 
รายวิชาเพิ่มเติมกลุ่ม 1 นก. คาบ  ว30294 โครงงานวิทยาศาสตร์ 0.5 20 
ว30291 การสืบเสาะและธรรมชาติทาง 
           วิทยาศาสตร์ 

1.5 60  
 ง30201 การเขียนโปรแกรมข้ันประยุกต์ 1.0 40 

ส30201 ทักษะชีวิต 0.25 10  ส30201 ทักษะชีวิต 0.25 10 
รวม 1.75 70  รวม 7.25 290 
รวมพื้นฐานและเพิ่มเติมกลุ่ม 1 14.75 590  รวมพื้นฐานและเพิ่มเติมกลุ่ม1 15.75 630 
       
รายวิชาเพิ่มเติมกลุ่ม 2 นก. คาบ  รายวิชาเพิ่มเติมกลุ่ม 2 นก. คาบ 
เลือกลงทะเบียน 0.5-1.5   เลือกลงทะเบียน 0.5-1.5  
รวม 0.5-1.5   รวม 0.5-1.5  
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน นก. คาบ  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน นก. คาบ 
กิจกรรมแนะแนว - 20  กิจกรรมแนะแนว - 20 
ชุมนุม - 20  ชุมนุม - 20 
กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์ - นอกตาราง  กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์ - นอกตาราง 

กิจกรรมทางวิชาการ - นอกตาราง  กิจกรรมทางวิชาการ - นอกตาราง 

รวม - 40  รวม - 40 
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ตาราง 5  โครงสร้างหลักสูตรระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 
 

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 5 (ภาคเรียนท่ี 1)  ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 5 (ภาคเรียนท่ี 2) 

รายวิชาพื้นฐาน นก. คาบ  รายวิชาพื้นฐาน นก. คาบ 

ท30103 วรรณวินิจ  1.0 40  ท30104 พัฒนาทักษะภาษาไทย  1.0 40 
ส30103 ภูมิศาสตร ์ 1.0 40  ส30104 เศรษฐศาสตร์ 1.0 40 
ส30108 ประวัติศาสตร์ไทย 1 0.5 20  ส30109 ประวัติศาสตร์ไทย 2 0.5 20 
พ30103 สุขศึกษาและพลศึกษา3 0.5 20  พ30104 สขุศึกษาและพลศึกษา 4 0.5 20 
ศ30101 ดนตรีปฏิบัติ 0.5 20  ศ30102 สุนทรียนาฏศลิป ์ 0.5 20 
ง30102การสื่อสารข้อมูลและ 
เครือข่ายคอมพิวเตอร์ 

0.5 20 
 

รวม 3.5 140 

อ30106 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน6 2.0 80     
รวม 6.0 240     
รายวิชาเพ่ิมเติมกลุ่ม 1 นก. คาบ  รายวิชาเพ่ิมเติมกลุ่ม 1 นก. คาบ 
ค30201 ความรู้พื้นฐานส าหรับแคลคูลัส 4 1.5 60  ค30203 สถิติเบื้องต้น 1.5 60 
ค30202 แคลคลูัสเบื้องต้น 1.5 60  ค30204 ความน่าจะเป็นเบื้องต้น 1.5 60 
ว30202 สมบัติกายภาพของสาร 
อุณหพลศาสตร์และคลื่นเสียง 

1.5 60 
 ว30203 ไฟฟ้าและแม่เหล็ก 1.5 60 
 ว30233 อินทรีย์เคมีและสารชีวโมเลกุล 1.5 60 

ว30232 จลนศาสตร์เคมีและสมดุลเคม ี 1.5 60  
ว30263 กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาของสัตว์ 1.5 60 

ว30264 กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาของพืช 1.0 40 
 
 ว30294 โครงงานวิทยาศาสตร์  1.0 40 

ว30293 ความคิดสร้างสรรคแ์ละนวัตกรรม 1.0 40 
 อ30204 ภาษาอังกฤษวิชาการ 1 2.0 80 
 ส30201 ทักษะชีวิต 0.25 10 

ว30294 โครงงานวิทยาศาสตร ์ 0.5 20 
ภาษาต่างประเทศท่ี 2 1.5 60  รวม  10.75 430 
ส30201 ทักษะชีวิต 0.25 10  รวมพ้ืนฐานและเพ่ิมเติมกลุ่ม1 14.25 570 
รวม 10.25 410     
รวมพ้ืนฐานและเพ่ิมเติมกลุ่ม 1 16.25 650     
รายวิชาเพ่ิมเติมกลุ่ม 2 นก. คาบ  รายวิชาเพ่ิมเติมกลุ่ม 2 นก. คาบ 
เลือกลงทะเบียน  0.5-1.5   เลือกลงทะเบียน  0.5-1.5  
รวม 0.5-1.5   รวม 0.5-1.5  
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน นก. คาบ  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน นก. คาบ 
กิจกรรมแนะแนว - 20  กิจกรรมแนะแนว - 20 
ชุมนุม - 20  ชุมนุม - 20 
กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์  - นอกตาราง  กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์  - นอกตาราง 

กิจกรรมทางวิชาการ - นอกตาราง  กิจกรรมทางวิชาการ - นอกตาราง 

รวม - 40  รวม - 40 
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ตาราง 5 โครงสร้างหลักสูตรระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 
 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 (ภาคเรียนที่ 1)  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 (ภาคเรียนที่ 2) 
รายวิชาพื้นฐาน นก. คาบ  รายวิชาพื้นฐาน นก. คาบ 

ท30105 หลักภาษาไทยในชีวิตประจ าวัน  1.0 40  ท30106 วรรณคดีกับชีวิต 1.0 40 
ว30191 วิทยาศาสตร์โลก 1 0.5 20  ว30192 วิทยาศาสตร์โลก 2 0.5 20 
ส30102 หน้าท่ีพลเมือง 1.0 40  ส30106 ประวัติศาสตร์สมัยใหม่ 1.0 40 
ส3010 5 อารยธรรมโลก 1.0 40  พ30106 สุขศึกษาและพลศึกษา 6 0.5 20 
ส30110 ประวัติศาสตร์ไทย 3 1.0 40  ศ30104 สังคีตนิยม 0.5 20 
พ30105 สุขศึกษาและพลศึกษา 5 0.5 20  ศ30105 สุนทรียศาสตร์กับการด ารงชีวิต 1.0 40 
ศ30103 ทัศนศิลป ์ 0.5 20  รวม 4.5 180 
รวม 5.5 220     
       
รายวิชาเพิ่มเติมกลุ่ม 1 นก. คาบ  รายวิชาเพิ่มเติมกลุ่ม 1 นก. คาบ 
ค30205  พีชคณิตเชิงเส้น 1 2.0 80  อ30206 ภาษาอังกฤษวิชาการ 3 2.0 80 
ว30204 คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าและ 
ฟิสิกส์ยุคใหม ่

2.0 80 
 

ส30201 ทักษะชีวิต 0.25 10 

ว30234 อนินทรีย์เคมีและเทอร์โมเคมี 1.0 40  ส30202 อาเซียนศึกษา 1.0 40 
ว30262 ความหลากหลายทางชีวภาพ 1.5 60  รวม 3.25 130 
อ30205 ภาษาอังกฤษวิชาการ 2 2.0 80  รวมพื้นฐานและเพิ่มเติมกลุ่ม 1 7.75 310 
ส30201 ทักษะชีวิต 0.25 10     
รวม 8.75 350     
รวมพื้นฐานและเพิ่มเติมกลุ่ม 1 14.25 570     
       
รายวิชาเพิ่มเติมกลุ่ม 2 นก. คาบ  รายวิชาเพิ่มเติมกลุ่ม 2 นก. คาบ 
เลือกลงทะเบียน  0.5-1.5   เลือกลงทะเบียน  0.5-1.5  
รวม 0.5-1.5   รวม 0.5-1.5  
       
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน นก. คาบ  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน นก. คาบ 
กิจกรรมแนะแนว - 20  กิจกรรมแนะแนว - 20 
ชุมนุม - 20  ชุมนุม - 20 

กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์  - 
นอก

ตาราง 
 กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์  - 

นอก
ตาราง 

กิจกรรมทางวิชาการ - 
นอก

ตาราง 
 กิจกรรมทางวิชาการ - 

นอก
ตาราง 

รวม - 40  รวม - 40 
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11.  เกณฑ์การจบการศึกษา 
 
นักเรียนต้องลงทะเบียนเรียนรายวิชาต่างๆ และมีผลการเรียนแต่ละรายวิชาไม่ต่ ากว่า 2.00ตลอดจน

ผ่านการประเมินคุณลักษณะและเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ดังต่อไปนี้จึงถือว่าจบการศึกษาระดับช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 6 ตามหลักสูตรโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาคพุทธศักราช 2554(ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 
2557) 

 1.  ลงทะเบียนเรียนรายวิชาพื้นฐาน  จ านวน 41.0 หน่วยกิต  รายวิชาเพิ่มเติมกลุ่ม 1 จ านวน 
42.0 หน่วยกิต  และเลือกลงทะเบียนเรียนรายวิชาเพิ่มเติมกลุ่ม 2  จ านวนไม่ต่ ากว่า 4.0 หน่วยกิต           
ตามศักยภาพ  ความถนัด  และความสนใจ  รวมท้ังส้ินไม่ต่ ากว่า  87.0 หน่วยกิต และมีผลการเรียนแต่ละ
รายวิชาไม่ต่ ากว่า  2.00 

 2.  ผ่านการประเมินความสามารถด้านการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียนตามเกณฑ์ท่ีโรงเรียน
ก าหนด ตามรายละเอียดในเอกสารหน้า 27 

 3.  ผ่านการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามเกณฑ์ท่ีโรงเรียนก าหนด ตามรายละเอียดใน
เอกสารหน้า 27 

 4.  เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนท่ีหลากหลายตามความถนัดและความสนใจ ตามเกณฑ์ขั้นต่ าท่ี
ก าหนด ตามรายละเอียดในเอกสารหน้า 27 

 5.  การปฏิบัติท่ีนอกเหนือจากเกณฑ์ดังกล่าว ให้เสนอคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ของแต่ละโรงเรียนพิจารณาเป็นรายๆไป 

 

12.  เกณฑ์ข้ันต่ าของกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
 
นอกจากการลงทะเบียนเรียนรายวิชาพื้นฐานและรายวิชาเพิ่มเติมตามเกณฑ์ท่ีกล่าวมาแล้วข้างต้น การจบ

การศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 ตามหลักสูตรโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาคพุทธศักราช 2554 (ฉบับปรับปรุง 
พุทธศักราช 2557) นักเรียนต้องเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนตามเกณฑ์ขั้นต่ าท่ีก าหนดอีกด้วย  

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนแบ่งออกเป็น 3 กิจกรรมย่อย คือ 1) กิจกรรมแนะแนว 2) กิจกรรมพัฒนา
คุณลักษณะผู้เรียน และ 3) กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ นักเรียนต้องปฏิบัติกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
ตามเกณฑ์ขั้นต่ า ดังนี้ 
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     12.1  กิจกรรมแนะแนว  นักเรียนต้องเข้าร่วมปฏิบัติกิจกรรมแนะแนวตามรายละเอียดในตาราง 7 

ตาราง 7  กิจกรรมแนะแนวที่นักเรียนต้องปฏิบัติใน 3 ปี 

กิจกรรม จ านวนขั้นต่ าที่นักเรียนต้องปฏิบัติ 

  1.1 การศึกษาดูงานนอกสถานท่ี 
      1.1.1 ด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และ เทคโนโลยี 
      1.1.2 ด้านสังคมศึกษา ภาษา  ศาสนา  ศิลปวัฒนธรรม และ 
โบราณคดี 

 
6 ครั้ง  (ครั้งละไม่น้อยกว่า 3 ช่ัวโมง) 
3 ครั้ง  (ครั้งละไม่น้อยว่า 3 ช่ัวโมง) 

  1.2 การฟังบรรยาย / หรือกิจกรรมอื่น 
      1.2.1 ด้านคณิตศาสตร์  วิทยาศาสตร์ และ เทคโนโลยี 
      1.2.2 ด้านการพัฒนาบุคลิกภาพและความฉลาดทางอารมณ์ 
      1.2.3 ด้านสังคมศึกษา ภาษา  ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และดนตรี 
  1.2.4 ด้านการศึกษาต่อและอาชีพ 

 
6 ครั้ง  (ครั้งละไม่น้อยกว่า 1 ช่ัวโมง30 นาที) 
3 ครั้ง  (ครั้งละไม่น้อยกว่า 1 ช่ัวโมง30 นาที) 
3 ครั้ง  (ครั้งละไม่น้อยกว่า 1 ช่ัวโมง30 นาที) 
3 ครั้ง  (ครั้งละไม่น้อยกว่า 1 ช่ัวโมง30 นาที) 

  1.3 อ่านหนังสือจากรายการท่ีโรงเรียน ก าหนดให้ 50 ช่ือเรื่อง 
  1.4 พบครูที่ปรึกษาประจ าช้ันหลังเข้าแถวเคารพธงชาติ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของวนัเปิดเรียน 

 
 

  12.2  กิจกรรมพัฒนาคุณลักษณะผู้เรียน  นักเรียนต้องเข้าร่วมปฏิบัติกิจกรรมพัฒนาคุณลักษณะผู้เรียนตาม
รายละเอียดในตาราง 8  

ตาราง 8  กิจกรรมพัฒนาคุณลักษณะผู้เรียนท่ีนักเรียนต้องปฏิบัติใน 3 ปี 

กิจกรรม จ านวนขัน้ต่ าที่นักเรียนต้องปฏิบัติ 

 1. ค่ายวิชาการ  1 ครั้ง  (ครั้งละไม่น้อยกว่า 3 วัน) 
 2.  ค่ายปฏิบัติธรรม  1 ครั้ง  (ครั้งละไม่น้อยกว่า 3 วัน) 
 3. กิจกรรมชุมนุม  6 ชุมนุม 
 4. การออกก าลังกายและเล่นกีฬา  ไม่น้อยกว่า 240 ครั้งครั้งละไมน่้อยกว่า 45 นาที/วัน 
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        12.3 กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ นักเรียนต้องเข้าร่วมปฏิบัติกิจกรรมเพื่อสังคมและ
สาธารณประโยชน์ตามรายละเอียดในตาราง 9 

ตาราง 9  กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ท่ีนักเรียนต้องปฏิบัติใน 3 ปี 

กิจกรรม จ านวนขั้นต่ าที่ต้องปฏิบัติใน 3 ปี 

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

    ไม่น้อยกว่า 80 ช่ัวโมง 

 
หมายเหตุ :  นักเรียนต้องเข้าร่วมกิจกรรมครบท้ัง 3 กิจกรรมและมีจ านวนช่ัวโมงครบตามจ านวนท่ี

ก าหนด 

 
13.  การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียน 

 
จุดมุ่งหมายส าคัญของการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ คือ การมุ่งหาค าตอบว่าผู้เรียนมีความก้าวหน้า 

ท้ังด้านความรู้ ความเข้าใจ ทักษะ กระบวนการคิด มีคุณธรรมและค่านิยมอันพึงประสงค์อันเป็นผลเนื่องจากการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนหรือไม่เพียงใดการวัดและประเมินผลต้องใช้วิธีการท่ีหลากหลายเน้นการปฏิบัติให้
สอดคล้องและเหมาะสมกับสาระและตัวช้ีวัด/ผลการเรียน นอกจากการสอบกลางภาค  และปลายภาคท้ัง
ข้อเขียนและภาคปฏิบัติแล้ว กระบวนการวัดและประเมินผลยังต้องด าเนินการอย่างต่อเนื่องควบคู่ไปกับ
กิจกรรมการเรียนการสอนโดยตลอด โดยประเมินจากพฤติกรรมท่ัวไป พฤติกรรมการเรียน พฤติกรรมระหว่าง
การเข้าร่วมกิจกรรม พฤติกรรมระหว่างการปฏิบัติงาน ตลอดจนประเมินจากผลงาน แฟ้มสะสมงานและอื่นๆ 

ผู้ใช้ผลการวัดและประเมินผลการเรียนท่ีส าคัญคือ ตัวผู้เรียน ครูผู้สอน และพ่อแม่ผู้ปกครอง ดังนั้นท้ัง
ผู้เรียน  ครูผู้สอน และพ่อแม่ผู้ปกครองจึงควรต้องมีส่วนร่วมในการก าหนดเป้าหมาย วิธีการ และกระบวนการ
ประเมินผลการเรียนรู้ต่างๆ ท่ีจะสะท้อนภาพผลสัมฤทธิ์ของการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนด้วย   

ผลจากการวัดและประเมินผลจะท าให้ผู้เรียนทราบระดับความก้ าวหน้าในความส าเร็จของตน              
เป็นข้อมูลพื้นฐานในการพัฒนาตนเอง  ครูผู้สอนจะเข้าใจความต้องการของผู้เรียนแต่ละคนแต่ละกลุ่ม          
และสามารถให้ระดับคะแนนหรือจัดกลุ่มผู้เรียน รวมท้ังประเมินผลการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของตนขณะท่ี
พ่อแม่ผู้ปกครองจะได้ทราบระดับความสามารถของผู้เรียนท่ีเป็นบุตรหลานของตนเอง 
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หลักเกณฑ์การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ตามหลักสูตรโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค มีรายละเอียด
ดังนี้ 

 
      13.1  การวัดและประเมินผลการเรียนรู้รายวิชาพื้นฐานและรายวิชาเพิ่มเติม 

   1)  เครื่องมือท่ีใช้วัดและประเมินผล จะต้องใช้ให้หลากหลายสอดคล้องกับตัวช้ีวัด/ผลการเรียนรู้
ก าหนดไว้ โดยท่ัวไปจะต้องมีการประเมินกลางภาคปลายภาค การประเมินจากผลงาน การประเมินจากแฟ้ม
สะสมงาน การสอบปากเปล่า การสัมภาษณ์ การสอบปฏิบัติรวมถึงการประเมินโดยใช้แบบสังเกตและแบบ
บันทึกต่างๆ แล้วปรับผลการประเมินจากเครื่องมือและวิธีการประเมินรูปแบบต่างๆ ให้เป็นคะแนน โดยให้
ปรับคะแนนเต็มให้เป็น 100 

 2)  การให้ระดับผลการเรียนของแต่ละรายวิชาจะใช้วิธีอิงเกณฑ์หรืออิงตัวชี้วัด/ผลการเรียนรู้ โดยจะให้
ระดับผลการเรียนตามคะแนนผลการสอบและการประเมินดังนี้ 

  
   ตาราง 10  การให้ระดับผลการเรียน 
 

ช่วงคะแนน ระดับผลการเรียน ความหมาย 
80-100 4.0 ผลการเรียนระดับดีเย่ียม 
75-79 3.5 ผลการเรียนระดับดีมาก 
70-74 3.0 ผลการเรียนระดับดี 
65-69 2.5 ผลการเรียนระดับค่อนข้างดี 
60-64 2.0 ผลการเรียนระดับพอใช้ 
55-59 1.5 ผลการเรียนระดับค่อนข้างต่ า 
50-54 1.0 ผลการเรียนระดับต่ า 
0-49 0.0 ผลการเรียนระดับต่ ามาก 

 

 3)  นักเรียนต้องมีเวลาเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของเวลาเรียนท้ังหมดจึงจะมีสิทธิ์สอบกลางภาค 
หรือปลายภาค ถ้านักเรียนคนใดมีเวลาเรียนไม่ถึงร้อยละ 80 ของเวลาเรียนท้ังหมดนักเรียนต้องปฏิบัติกิจกรรม
เพิ่มเติมตามท่ีครูผู้สอนก าหนด โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการท่ีโรงเรียนแต่งต้ัง แล้วขอสอบกลางภาคหรือ
ปลายภาคใหม่ 

4)  นักเรียนท่ีมีระดับผลการเรียนรายวิชาใดวิชาหนึ่งเป็น “0” “1” หรือ “1.5”จะต้องท ากิจกรรมหรือ
เรียนเสริมตามท่ีครูผู้สอนก าหนดโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการท่ีโรงเรียนแต่งต้ังจากนั้นจึงสอบแก้ตัว 
การสอบแก้ตัวจะได้ระดับผลการเรียนสูงสุดไม่เกิน “2” ถ้านักเรียนสอบแก้ตัว 2ครั้งแล้วยังได้ระดับผลการ
เรียน“0” “1” หรือ “1.5”อยู่อีกให้นักเรียนลงทะเบียนเรียนซ้ าในรายวิชานั้นๆ  

5)   นักเรียนท่ีขาดส่งผลงานหรือส่งงานยังไม่ครบตามท่ีได้รับมอบหมายจากครูผู้สอนให้ได้ผลการเรียน 
“ร” และเมื่อส่งงานครบเรียบร้อยแล้วครูผู้สอนจึงให้ระดับผลการเรียนได้ 
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6)  นักเรียนท่ีไม่สามารถมาสอบหรือท ากิจกรรมประเมินผลตามก าหนดเวลาเพราะป่วยหรือมีเหตุ
สุดวิสัยอื่น ให้ยื่นค าร้องต่อคณะกรรมการท่ีโรงเรียนแต่งต้ังเพื่อขอสอบหรือท ากิจกรรมประเมินผลใหม่ 

7)  รายวิชาใดท่ีผู้เรียนมีหลักฐานเด่นชัดแสดงให้เห็นว่ามีความรู้ความสามารถตามข้อก าหนด              
ของรายวิชานั้น ๆ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการท่ีโรงเรียนแต่งต้ังนักเรียนสามารถลงทะเบียนเรียน 
โดยไม่ต้องเข้าช้ันเรียนตามปกติได้ แต่ต้องเข้ารับการประเมินผลตามปกติของโรงเรียน ในบางกรณีนักเรียนอาจ
น าผลงานท่ีแสดงว่านักเรียนได้มีความรู้ความสามารถตามข้อก าหนดของรายวิชานั้นๆเสนอคณะกรรมการท่ี
โรงเรียนแต่งต้ังเพื่อพิจารณาให้ระดับคะแนน โดยไม่ต้องเข้ารับการประเมินผลตามปกติของโรงเรียนก็ได้  

8)  นักเรียนสามารถขอลงทะเบียนเรียนใหม่รายวิชาในสาขาวิชาต่างๆ ได้ โดยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการท่ีโรงเรียนแต่งต้ัง  การประเมินผลรายวิชาท่ีเรียนใหม่ให้เป็นไปในแนวทางเดียวกันกับการ
ประเมินผลรายวิชาท่ีลงทะเบียนปกติ 

9)  ในแต่ละภาคเรียนนักเรียนต้องลงทะเบียนเรียนรายวิชาพื้นฐาน และรายวิชาเพิ่มเติม ตามท่ีโรงเรียน
ก าหนด ในกรณีท่ีมีความจ าเป็นนักเรียนไม่สามารถเรียนได้ตลอดภาคเรียน นักเรียนสามารถขอระงับการเรียน
และนักเรียนต้องลงทะเบียนเรียนใหม่ตามก าหนดเวลาและวิธีการท่ีแต่ละโรงเรียนเห็นสมควร  
      
   13.2  การประเมินความสามารถด้านการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน 
           1)  หลังจากนักเรียนเข้าศึกษาในโรงเรียนไปแล้วไม่น้อยกว่า 2 ภาคเรียนและไม่เกิน 4 ภาคเรียน
โรงเรียนจะเป็นผู้มอบหมายให้ครู ผู้สอนนักเรียนคนนั้นๆ ในขณะนั้นไม่น้อยกว่า 5 คนเป็นผู้ประเมิน
ความสามารถในการอ่าน การคิดวิเคราะห์ และการเขียนของผู้เรียนเป็นรายบุคคลโดยใช้เครื่องมือและวิธีการท่ี
คณะกรรมการท่ีโรงเรียนแต่งต้ังเป็นผู้ก าหนดโดยใช้มาตราประเมิน 5 ระดับ (1, 2, 3, 4 และ 5 เมื่อ 1 
หมายถึงความสามารถต่ า และ 5 หมายถึงความสามารถดีเย่ียม)  

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

2)  ในกรณีท่ีประเมินแล้วไม่ผ่าน  คณะกรรมการท่ีโรงเรียนแต่งต้ัง เป็นผู้ก าหนดแนวทาง หรือกิจกรรม 
ให้นักเรียนน าไปปฏิบัติเพื่อปรับปรุงแก้ไข  คณะกรรมการดังกล่าวจะเป็นผู้ติดตามและประเมินผลนักเรียน  
เมื่อประเมินผ่านแล้วจึงเสนอให้โรงเรียนปรับแก้ผลการประเมินจาก“ไม่ผ่าน” เป็น “ผ่าน” 
 
     13.3  การประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

1)  คณะกรรมการท่ีโรงเรียนแต่งต้ังจะเป็นผู้ก าหนดคุณลักษณะอันพึงประสงค์ด้านต่างๆเพื่อใช้ในการ
ประเมิน และจัดท าเครื่องมือท่ีใช้ในการประเมินขึ้นโดยใช้มาตราประเมิน5ระดับ  (1, 2, 3, 4 และ 5 เมื่อ 1 
หมายถึง ต่ าหรือไม่ดี และ 5  หมายถึง สูงหรือดีเยี่ยม)  ในแต่ละภาคเรียนโรงเรียนจะมอบหมายให้ครูผู้สอนไม่
น้อยกว่า 5 คนเป็นผู้ประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนแต่ละคนโดยใช้เครื่องมือดังกล่าวนักเรียน
จะต้องได้รับผลการประเมินความสามารถดังนี้  ผลการประเมินต่ ากว่า 3.00 ถือว่าไม่ผ่านการประเมิน ผลการ
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ประเมิน 3.00-3.74 ผ่านเกณฑ์การประเมิน ผลการประเมิน 3.75-4.49 ผ่านการประเมินระดับดี ผลการ
ประเมิน 4.50 ขึ้นไป ผ่านการประเมินระดับดีเย่ียม 

2)  ในกรณีท่ีประเมินแล้วไม่ผ่าน ให้คณะกรรมการท่ีโรงเรียนแต่งต้ังเป็นผู้ก าหนดแนวทาง                   
หรือกิจกรรมให้นักเรียนน าไปปฏิบัติเพื่อปรับปรุงแก้ไขคณะกรรมการดังกล่าวจะเป็นผู้ติดตามและประเมินผล
นักเรียนต่อไป เมื่อประเมินผ่านแล้ว จึงให้โรงเรียนปรับแก้ผลการประเมินจาก “ไม่ผ่าน” เป็น “ผ่าน” 

 
      13.4 การประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน   

 1)  คณะกรรมการท่ีโรงเรียนแต่งต้ังจะเป็นผู้จัดท าแบบบันทึกการปฏิบัติกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนแจก
ให้กับนักเรียนแต่ละคนส าหรับใช้บันทึกผลการปฏิบัติกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนของตนเอง ในภาคเรียนนั้น ๆ   
เมื่อนักเรียนปฏิบัติกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนแล้วให้บันทึกลงในแบบบันทึกดังกล่าวแล้วให้ครูท่ีปรึกษาหรือครู
ผู้รับผิดชอบการจัดกิจกรรมนั้นๆ ลงนามรับรอง 

 2)  เมื่อส้ินภาคเรียนให้ครูที่ปรึกษารวบรวมแบบบันทึกการปฏิบัติกิจกรรมดังกล่าวส่งงานทะเบียนเพื่อ
บันทึกเป็นข้อมูลนักเรียนจะต้องปฏิบัติกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนตามเกณฑ์ขั้นต่ าท่ีโรงเรียนก าหนดจึงจะถือว่า จบ
การศึกษาตามหลักสูตร กรณีท่ีนักเรียนยังปฏิบัติกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนไม่ครบถ้วนตามเกณฑ์ขั้นต่ า
คณะกรรมการท่ีโรงเรียนแต่งต้ัง  เป็นผู้ก าหนดกิจกรรมให้นักเรียนปฏิบัติเพิ่มเติมจนผ่านเกณฑ์ขั้นต่ าท่ีก าหนด 

 

14. การเทียบโอนผลการเรียน 
 
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551ของกระทรวงศึกษาธิการ ได้ก าหนดให้

โรงเรียนสามารถเทียบโอนผลการเรียนได้ โดยการน าความรู้ทักษะและประสบการณ์ท่ีได้จากการศึกษาใน
รูปแบบต่างๆ หรือจากการประกอบอาชีพมาเทียบโอนเป็นผลการเรียนของหลักสูตรใดหลักสูตรหนึ่งในระดับท่ี
ก าลังศึกษาอยู่  

การพิจารณาการเทียบโอนผลการเรียนตามหลักสูตรของโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาคระดับมัธยมศึกษา
ตอนปลาย พุทธศักราช 2554 (ฉบับปรุงปรุง พุทธศักราช 2557) สามารถด าเนินการได้ดังต่อไปนี้ ท้ังนี้ให้
เป็นไปตามระเบียบท่ีแต่ละโรงเรียนก าหนดโดย 

 1)  พิจารณาจากหลักฐานการศึกษาซึ่งจะให้ข้อมูลท่ีแสดงความรู้ ความสามารถของผู้เรียน  
ในด้านต่างๆ 

 2)  พิจารณาจากความรู้และประสบการณ์ตรงจากการปฏิบัติจริง การทดสอบ การสัมภาษณ์ 
ฯลฯ 

 3)  พิจารณาจากความสามารถและการปฏิบัติได้จริง  
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15. ความหมายของรหัสวิชา 
 

รหัสวิชาประกอบไปด้วยพยัญชนะหนึง่ตัวน าหน้า ตามด้วยตัวเลขจ านวน  5 หลัก มีความหมายดังนี้ 
พยัญชนะ พยญัชนะแต่ละตัวแทนช่ือของกลุ่มสาระการเรียนรู้  ดังนี้ 
 ท หมายถึง กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
 ส หมายถึง กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
 ศ หมายถึง กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
 พ หมายถึง กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 
 ค หมายถึง กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
 ง หมายถึง กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
 ว หมายถึง กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์     
 อ หมายถึง กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) 
 จ หมายถึง กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาจีน) 
 ญ หมายถึง กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาญี่ปุ่น) 
 ย หมายถึง กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาเยอรมัน) 
 ฝ หมายถึง กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาฝรั่งเศส) 
 ร หมายถึง กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษารัสเซีย) 
 ต   หมายถึง     กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ( ภาษาอื่น ๆ ท่ีพยัญชนะซ้ ากับรหัส 
    วิชาภาษาต่างประเทศภาษาท่ี 2  ท่ีมีอยู่เดิม)  
  (ให้ด าเนินการพิจารณาความเหมาะสมอีกครั้ง) 
  
เลขหลักที่ 1  แทนระดับการศึกษา  โดยเลข 3  หมายถึงระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย 
เลขหลักที่ 2  แทนช้ันปีท่ีรายวิชานั้น ๆ จะเปิดสอน  
 1  หมายถึง   รายวิชาท่ีปกติจะเปิดสอนในระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4  
 2  หมายถึง   รายวิชาท่ีปกติจะเปิดสอนในระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5 
 3  หมายถึง   รายวิชาท่ีปกติจะเปิดสอนในระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 
 0 หมายถึง  รายวิชาท่ีจะเปิดสอนในระดับช้ันใดก็ได้ 
เลขหลักที่ 3 แทนประเภทของรายวิชา ดังนี้ 
 1 หมายถึง รายวิชาพื้นฐาน 
 2 หมายถึง รายวิชาเพิ่มเติม 
เลขหลักที่ 4 และ 5  แทนล าดับท่ีของรายวิชาท่ีเปิดสอนในแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
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16. รหัสวิชา ช่ือรายวิชาและหน่วยกิตของรายวิชาพ้ืนฐาน 
 
ตาราง 11  รหัสวิชา ช่ือรายวิชาและหน่วยกิตของรายวิชาพื้นฐาน ตามหลักสูตรโรงเรียนวิทยาศาสตร์ 
ภูมิภาค พุทธศักราช 2554 (ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 2557) 

กลมุสาระการเรียนรู รหัสวิชา/รายวิชา หนวยกิต 
1.  กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย   
1.1  ท30101 ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร 1  
       THA30101 Thai Language for Communication 1  

1.0 

1.2  ท30102 ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร 2  
      THA30102 Thai Language for Communication 2 

1.0 

1.3  ท30103 วรรณวินิจ  
      THA30103  An Approach to Literary Works  

1.0 

 1.4 ท30104 พฒันาทักษะภาษาไทย  
      THA30104 Thai Skill Development  

1.0 
 

1.5  ท30105 หลักภาษาไทยในชีวิตประจ าวนั  
      THA30105 Thai Grammar in Daily Life  

1.0 
 

1.6  ท30106 วรรณคดีกับชีวิต  
      THA30106  Literature and Life 

1.0 
 

2.  กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร   
2.1  ค30101 คณิตศาสตรพื้นฐาน  
      MATH30101 Fundamental Mathematics  

1.5 
 

2.2  ค30102 ความรูพ้ืนฐานส าหรับแคลคูลัส 1  
      MATH30102 Pre-calculus 1  

1.5 

2.3  ค30103 ความรูพ้ืนฐานส าหรับแคลคูลัส 2  
      MATH30103 Pre-calculus 2  

1.5 
 

2.4  ค30104 ความรูพ้ืนฐานส าหรับแคลคูลัส 3  
      MATH30104 Pre-calculus 3  

1.5 

3.  กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร์  
3.1  ว30101 ฟสิกสพื้นฐาน  
      SCI30101 Fundamentals of Physics  

1.5 
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ตาราง 11 (ต่อ)  
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กลมุสาระการเรียนรู รหัสวิชา/รายวิชา หนวยกิต 
3.  กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร์ (ต่อ)  
3.2  ว30102 ดาราศาสตรพื้นฐาน  
      SCI30102  Fundamentals of Astronomy 

0.5 

3.3  ว30131 เคมีพื้นฐาน  
      SCI30131  Fundamental Chemistry  

1.5 

3.4  ว30161 พื้นฐานของสิ่งมีชีวิต  
      SCI30161 Principle of Life  

1.5 

3.5  ว30191 วิทยาศาสตรโลก 1  
      SCI30191 Earth Science 1  

0.5 

3.6  ว30192 วิทยาศาสตรโลก 2  
      SCI30192 Earth Science 2  

0.5 

4.  กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม   
4.1  ส30101 ศาสนศึกษา  
      SOC30101  Religious Study  

0.5 
 

4.2  ส30102 หนาที่พลเมือง  
      SOC30102 Civil Duty  

1.0 

4.3  ส3010  ภูมิศาสตร  
      SOC30103 Geography 

1.0 
 

4.4 ส30104 เศรษฐศาสตร  
     SOC30104 Economics  

1.0 

4.5  ส30105 อารยธรรมโลก  
      SOC30105 World Civilization  

1.0 

4.6  ส30106 ประวัติศาสตรสมัยใหม  
      SOC30106 Modern History  

1.0 
 

4.7  ส30107 คุณธรรมเพื่อชีวิต  
     S OC30107 Moral for Life  

0.5 

4.8  ส30108 ประวัติศาสตรไทย1 
      SOC30108 Thai History 1 

0.5 
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ตาราง 11 (ต่อ)  

กลมุสาระการเรียนรู รหัสวิชา/รายวิชา หนวยกิต 
4.  กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  (ต่อ)  
4.9  ส30109 ประวัติศาสตรไทย2 
      SOC30108 Thai History 2 

0.5 

4.10  ส30110  ประวัติศาสตรไทย3 
      SOC30110 Thai History 3 

1.0 

5.  กลมุสาระการเรียนรสูุขศึกษาและพลศกึษา  
5.1  พ30101 สุขศึกษาและพลศึกษา 1  
      HPE30101 Health and Physical Education 1 

0.5 

5.2  พ30102 สุขศึกษาและพลศึกษา 2  
      HPE30102 Health and Physical Education 2 

0.5 

5.3  พ30103 สุขศึกษาและพลศึกษา 3  
      HPE30103 Health and Physical Education 3  

0.5 

5.4  พ30104 สุขศึกษาและพลศึกษา 4  
      HPE30104 Health and Physical Education 4  

0.5 

5.5  พ30105 สุขศึกษาและพลศึกษา 5  
      HPE30105 Health and Physical Education 5  

0.5 
 

5.6  พ30106   สุขศึกษาและพลศึกษา 6  
      HPE30106 Health and Physical Education 6  

0.5 

6.   กลุมสาระการเรียนรูศิลปะ   
6.1  ศ30101 ดนตรีปฏิบัติ  
      ART30101 Music Performance  

0.5 

6.2  ศ30102 สุนทรียนาฏศิลป์ 
      ART30102 Appreciation of Thai Dance  

0.5 

6.3  ศ30103 ทัศนศิลป  
      ART30103 Visual Arts  

0.5 

6.4  ศ30104 สังคีตนิยม  
      ART30104 Music Appreciation  
 

0.5 

6.5  ศ30105 สุนทรียศาสตรกับการด ารงชีวิต  
      ART30105 Aesthetics and Life  

1.0 
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ตาราง 11 (ต่อ) 
  

 

หมายเหตุ : เน่ืองจากการจัดการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษพ้ืนฐานของโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค ได้แบ่งนักเรียน 
       ออกเป็น 3 กลุ่ม  ตามความสามารถของผู้เรียนโดย 
กลุ่มที่ 1  รายวิชา  8.1 อ30101  8.2 อ30102  และ 8.3 อ30103 เหมาะส าหรับนักเรียนระดับพื้นฐานระดับต้น (Basic) 
กลุ่มที่ 2  รายวิชา  8.4  อ30104  8.5 อ30105  และ 8.6 อ30106  เหมาะส าหรับนักเรียนระดับพื้นฐานระดับกลาง (Intermediate) 
กลุ่มที่ 3  รายวิชา  8.7  อ30107  8.8 อ30108  และ 8.9 อ30109  เหมาะส าหรับนักเรียนระดับพื้นฐานระดับสูง (Advance) 

กลมุสาระการเรียนรู รหัสวิชา/รายวิชา หนวยกิต 
7.  กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี   
7.1  ง30101 เทคโนโลยีสารสนเทศและการเขียนโปรแกรมขั้นตน  
      TECH30101 Introductionto Information echnology and Programming  

1.0 

7.2  ง30102 การสื่อสารขอมูล และเครือขายคอมพิวเตอร  
      TECH30102 Introduction to Data Communications and Computer Networks  

0.5 
 

7.3  ง30161 การออกแบบและเทคโนโลยี  
      TECH30161 Design and Technology  

1.5 

8.   กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ     
8.1  อ30101 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1   
      ENG30101 Foundation English 1  

2.0 

8.2  อ30102 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2  
      ENG30102 Foundation English 2  

2.0 
 

8.3  อ30103 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 3  
      ENG30103 Foundation English 3  

2.0 
 

8.4  อ30104 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 4  
      ENG30104 Foundation English 4  

2.0 
 

8.5  อ30105 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 5  
      ENG30105 Foundation English 5 

2.0 
 

8.6  อ30106 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 6  
      ENG30106 Foundation English 6  

2.0 
 

8.7  อ30107 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 7  
      ENG30107 Foundation English 7  

2.0 
 

8.8  อ30108 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 8  
      ENG30108 Foundation English 8 

2.0 
 

8.9  อ30109 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 9  
      ENG30109 Foundation English 9  

2.0 
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17.  รหัสวิชา ช่ือรายวิชาและหน่วยกิตของรายวิชาเพ่ิมเติมกลุ่ม 1 

ตาราง 12  รหัสวิชา ช่ือรายวิชาและหน่วยกิตของรายวิชาเพิ่มเติมกลุ่ม 1 ตามหลักสูตรโรงเรียน
วิทยาศาสตร์ภูมิภาคพุทธศักราช 2554(ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 2557) 

กลมุสาระการเรียนรู รหัสวิชา/รายวิชา หนวยกิต 
1.  กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร ์  
1.1  ค30201 ความรูพ้ืนฐานส าหรับแคลคูลัส 4  
      MATH30201  Pre-calculus 4  

1.5 

1.2  ค30202 แคลคูลัสเบื้องตน  
      MATH30202  Elementary Calculus 

1.5 

1.3  ค30203 สถิติเบื้องตน  
      MATH30203  Introduction to Statistics  

1.5 

1.4  ค30204 ความนาจะเปนเบื้องตน  
      MATH30204  Introduction to Probability 

1.5 

1.5  ค30205 พีชคณิตเชิงเสน 1  
      MATH30205  Linear Algebra 1  

2.0 

2.  กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร  
2.1  ว30291 การสืบเสาะและธรรมทางวิทยาศาสตร  
      SCI30291  Scientific Inquiry and the Nature of Science  

1.5 

2.2  ว30292 สัมมนาทางวิทยาศาสตร์  
      SCI30292 Science Seminar 

1.0 

2.3  ว30293 ความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม  
      SCI30293 Creativity and Innovation 

1.0 

2.4  ว30294 โครงงานวิทยาศาสตร์  
      SCI30294 Science Project 

2.0 

 ฟสิกส  

2.5  ว30201 กลศาสตร  
      SCI30201 Mechanics 

1.5 

2.6  ว30202 สมบัติกายภาพของสสาร อุณหพลศาสตรและคลื่นเสียง 
      SCI30202 Physical Properties of Matter, Thermodynamics and Sound Waves 

1.5 
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ตาราง 12 (ต่อ)  

กลมุสาระการเรียนรู รหัสวิชา/รายวิชา หนวยกิต 
2.  กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร ์ (ต่อ)  
2.7  ว30203 ไฟฟาและแมเหล็ก  
      SCI30203 Electricity and Magnetism 

1.5 
 

2.8  ว30204 คลื่นแมเหล็กไฟฟาและฟสิกสยุคใหม  
      SCI30204 Electromagnetic Waves and Modern Physics 

2.0 

 เคมี  

2.9  ว30231 ปริมาณสารสัมพันธ สถานะของสารและเคมีไฟฟา  
      SCI30231Stoichiometry States of Matter and Electrochemistry  

1.5 

2.10 ว30232จลนศาสตรเคมีและสมดุลเคมี  
       SCI30232  Chemical Kinetics and Equilibrium 

1.5 

2.11 ว30233 อินทรียเคมีและสารชีวโมเลกุล  
       SCI30233 Organic Chemistry and Biomolecules 

1.5 

2.12 ว30234 อนินทรียเคมีและเทอรโมเคมี  
       SCI30234 Inorganic Chemistry and Thermochemistry 

1.0 
 

 ชีววิทยา  

2.13 ว30261 พันธุศาสตร และวิวัฒนาการ  
       SCI30261 Genetics and Evolution 

1.5 

2.14 ว30262 ความหลากหลายทางชีวภาพ  
       SCI30262 Biodiversity 

1.5 

2.15 ว30263 กายวิภาคศาสตรและสรีรวิทยาของสัตว  
       SCI30263 Animal Anatomy and Physiology  

1.5 
 

2.16 ว30264 กายวิภาคศาสตรและสรีรวิทยาของพืช  
       SCI30264 Plant Anatomy and Physiology  

1.0 
 

3.  กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษาและวัฒนธรรม  
3.1  ส30201 ทักษะชีวิต  
      SOC30201 Life Skills  

1.5 

3.2  ส30202อาเซียนศึกษา  
      SOC30202  ASEAN Education 

1.0 
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ตาราง 12 (ต่อ)  

กลมุสาระการเรียนรู รหัสวิชา/รายวิชา หนวยกิต 
4.  กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี   
4.1  ง30201 การเขียนโปรแกรมขั้นประยุกต  
      TECH30201 Advanced Programming  

1.0 

5.  กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ (เลือกเรียน 1 วิชาจากรายวิชาตอไปนี้)  

 ภาษาอังกฤษ   

5.1  อ30201 ภาษาอังกฤษรอบรู้1  
      ENG30201 Thematic English 1  

2.0 

5.2  อ30202 ภาษาอังกฤษรอบรู้2  
      ENG30202 Thematic English 2 

2.0 

5.3  อ30203 ภาษาอังกฤษรอบรู้3  
      ENG30203 Thematic English 3 

2.0 

5.4  อ30204 ภาษาอังกฤษวิชาการ 1  
      ENG30204 Academic English 1  

2.0 

5.5  อ30205 ภาษาอังกฤษวิชาการ 2  
      ENG30205 Academic English 2  

2.0 

5.6  อ30206 ภาษาอังกฤษวิชาการ 3  
      ENG30206 Academic English 3 

2.0 

5.7  อ30207 ภาษาอังกฤษเฉพาะทาง 1  
      ENG30207 English for Specific Purposes 1 

2.0 

5.8  อ30208 ภาษาอังกฤษเฉพาะทาง 2  
      ENG30208 English for Specific Purposes 2 

2.0 

5.9  อ30209 ภาษาอังกฤษเฉพาะทาง 3  
      ENG30209 English for Specific Purposes 3 

2.0 

 ภาษาตางประเทศภาษาท่ี 2 (เลือกเรียน 1 รายวิชาจากรายวิชาตอไปนี้)  

5.10 จ30201 สนทนาภาษาจีน 1  
       CHI30201 Chinese Conversation 1  

1.5 

5.11 ญ30201 ภาษาญี่ปุนขั้นตน 1  
       JAP30201  Basic Japanese 1  

1.5 
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ตาราง 12 (ต่อ)  

กลมุสาระการเรียนรู รหัสวิชา/รายวิชา หนวยกิต 
5.12 ย30201   ภาษาเยอรมันในชีวิตประจ าวัน  
       GER30201  German in Everyday Life  

1.5 

5.13 ฝ30201   ภาษาฝรั่งเศสนารู 1  
       FRE30201  Foundation French 1  

1.5 
 

5.14 ร30201   ภาษารัสเซียพื้นฐาน 1  
       RUS30201  Basic Russian 1  

1.5 

5.15 ต30201 ภาษาเกาหลีขั้นต้น 
       KOR30201 Basic Korean  

1.5 

โรงเรียนสามารถเปิดเพิ่มเติมได้ตามความพร้อมของแต่ละโรงเรียน  

 
หมายเหตุ   

 1)  เนื่องจากการจัดการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษเพิ่มเติม กลุ่ม1 ของโรงเรียนวิทยาศาสตร์
ภูมิภาค ได้แบ่งนักเรียนออกเป็น 3 กลุ่ม ตามความสามารถของผู้เรียนโดย 

         กลุ่มท่ี 1 รายวิชา  5.1 อ30201  5.2 อ30202  และ 5.3 อ30203  เหมาะส าหรับนักเรียน 
      ระดับพื้นฐาน ระดับต้น (Basic) 
         กลุ่มท่ี 2 รายวิชา  5.4 อ30204  5.5 อ30205  และ 5.6 อ30206  เหมาะส าหรับนักเรียน 
      ระดับพื้นฐาน ระดับกลาง (Intermidiate) 
         กลุ่มท่ี 3 รายวิชา  5.7 อ30207  5.8 อ30208  และ 5.9 อ30209  เหมาะส าหรับนักเรียน 
      ระดับพื้นฐาน ระดับสูง (Advance) 
       2)  รายวิชาภาษาต่างประเทศ ภาษาท่ี 2 โรงเรียนสามารถเปิดเพิ่มเติมได้ตามความพร้อมของแต่

ละโรงเรียน 
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18. รหัสวิชา ช่ือรายวิชา และหน่วยกิตของรายวิชาเพ่ิมเติมกลุ่ม 2 

 ตาราง 13  รหัสวิชา ช่ือรายวิชา และหน่วยกิตของรายวิชาเพิ่มเติมกลุ่ม 2 ตามหลักสูตรโรงเรียน 
วิทยาศาสตร์ภูมิภาค พุทธศักราช 2554  (ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 2557) 

กลมุสาระการเรียนรู รหัสวิชา/รายวิชา หนวยกิต 
1.  กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย   
1.1  ท30201 สัมมนาภาษาไทย  
      THA30201 Thai Seminar  

1.0 

1.2  ท30202 วรรณกรรมปจจุบัน  
      THA30202 Modern Literary Works 

1.0 

1.3  ท30203 วรรณกรรมทองถิ่น  
      THA30203 Folklore Studies  

1.0 

1.4  ท30204   การอานตีความ  
      THA30204 Interpretative Reading 

1.0 

1.5  ท30205 การอานท านองเสนาะ  
      THA30205 Rhyme Reading 

1.0 

1.6  ท30206 การเขียนเรื่องสั้น  
      THA30206 Short Story Writing  

1.0 

1.7  ท30207 การเขียนวรรณกรรมส าหรับเด็ก 
      THA30207 Children’s Literature Writing 

1.0 

1.8  ท30208   การเขียนรอยกรอง  
      THA30208  Verse Writing  

1.0 

1.9  ท30209 การเขียนสารคดี  
      THA30209 Feature Writing  

1.0 

1.10 ท30210 ทักษะการสื่อสารเฉพาะกิจ  
       THA30210 Thai Language Communicative Skills for Specific Purpose  

1.0 

2.   กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร   
2.1  ค30206 พีชคณิตเชิงเสน 2  
      MATH30206 Linear Algebra 2  

2.0 

2.2  ค30207 แคลคูลัสขั้นสูง (AP)  
      MATH30207 Advanced Calculus (AP)  

2.0 
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ตาราง 13  (ต่อ) 

 

 

กลมุสาระการเรียนรู รหัสวิชา/รายวิชา หนวยกิต 
2.   กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร(ต่อ)  
2.3  ค30208 แคลคูลัสของฟงกชันหลายตัวแปร  
      MATH30208 Calculus of Several Variables  

2.0 

2.4  ค30209 ตรรกศาสตรและการพิสูจน  
      MATH30209 Logic and Proofs  

0.5 

2.5  ค30210 การแกปญหาทางทฤษฎีจ านวน1  
      MATH30210 Problem Solving in Number Theory 1  

0.5 

2.6  ค30211 การแกปญหาทางทฤษฎีจ านวน2  
      MATH30211 Problem Solving in Number Theory 2  

0.5 

2.7  ค30212 การแกปญหาทางเรขาคณิต 1  
      MATH30212 Problem Solving in Geometry 1  

0.5 

2.8  ค30213 การแกปญหาทางเรขาคณิต 2  
      MATH30213 Problem Solving in Geometry 2  

0.5 

2.9  ค30214 การแกปญหาทางคอมบินาทอริก1  
      MATH30214 Problem Solving in Combinatorics 1  

0.5 

2.10 ค30215 การแกปญหาทางคอมบินาทอริก2  
      MATH30215 Problem Solving in Combinatorics 2  

0.5 

2.11 ค30216 การแกปญหาทางพีชคณิต 1  
      MATH30216 Problem Solving in Algebra 1  

0.5 

2.12 ค30217 การแกปญหาทางพีชคณิต 2  
      MATH30217 Problem Solving in Algebra 2  

0.5 

2.13 ค30218 การแกปญหาทางอสมการและสมการเชิงฟงกชัน  
      MATH30218 Problem Solving in Inequalities and Functional Equations  

1.0 

2.14  ค30219 เรขาคณิตวิยุต  
      MATH30219 Discrete Geometry  

1.0 

2.15 ค30220 ทฤษฎีกราฟ  
      MATH30220 Graph Theory  
 

1.5 
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ตาราง 13  (ต่อ) 

 

 

กลมุสาระการเรียนรู รหัสวิชา/รายวิชา หนวยกิต 
2.  กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร์  (ต่อ)  
2.16 ค30221 สมการเชิงอนพุันธเบื้องตน  
      MATH30221 Elementary Differential Equations 

1.5 

2.17 ค30222 สถิติเพื่อการวิจัยเบื้องตน  
      MATH30222 Statistics for Basic Research 

1.0 

3.  กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร  

 ฟสิกส  

3.1  ว30205 ฟสิกสทั่วไป 1 (AP)  
      SCI30205 General Physics 1 (AP) 

1.5 

3.2  ว30206 ปฏิบัติการฟสิกส 1 (AP)  
      SCI30206 Physics Laboratory 1 (AP) 

1.5 

3.3  ว30207 ฟสิกสทั่วไป 2 (AP)  
      SCI30207 General Physics 2 (AP)  

1.5 

3.4  ว30208 ปฏิบัติการฟสิกส 2 (AP)  
      SCI30208 Physics Laboratory 2 (AP)  

1.5 

3.5  ว30209 คณิตศาสตรส าหรับฟสิกส  
      SCI30209 Mathematics for Physics  

1.0 

3.6  ว30210 กลศาสตรยุคเกา  
      SCI30210 Classical Mechanics  

1.0 

3.7  ว30211 กลศาสตรควอนตัมเบื้องตน  
      SCI30211 Introduction to Quantum Mechanics  

1.0 

3.8  ว30212 ฟสิกสสถานะของแข็งเบื้องตน  
      SCI30212 Introduction to Solid State Physics 

1.0 

3.9  ว30213 อิเล็กทรอนิกสเบื้องตน  
      SCI30213  Introduction to Electronics  

1.0 

3.10 ว30214 เทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย  
      SCI30214 Solar Energy Technology  

1.0 
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ตาราง 13  (ต่อ)  

 

 

กลมุสาระการเรียนรู รหัสวิชา/รายวิชา หนวยกิต 
3.  กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร  (ต่อ)  
3.11 ว30215 แมเหล็กไฟฟาและการประยุกต  
      SCI30215 Application of Electromagnetism  

1.0 

3.12 ว30216 นิวเคลียรในชีวิตประจ าวัน  
      SCI30216 Nuclear in Everyday Life  

1.0 

3.13 ว30217 ปฏิบัติการดาราศาสตรพ้ืนฐาน  
      SCI30217 Fundamentals of Astronomy Laboratory 

1.0 

3.14 ว30218  ดาราศาสตรขั้นสูง  
      SCI30218 Advanced Astronomy 

2.0 

3.15 ว30219  ปฏิบัติการดาราศาสตรขั้นสูง  
      SCI30219 Advanced Astronomy Laboratory 

1.5 

 เคมี  

3.16 ว30235  ปฏิบัติการเคมีทั่วไป 1 (AP)  

      SCI30235 General Chemistry Laboratory 1 (AP)  
1.0 

3.17 ว30236  ปฏิบัติการเคมีทั่วไป 2 (AP)  

      SCI30236 General Chemistry Laboratory 2 (AP)  
1.0 

3.18 ว30237  เคมีอินทรียขั้นสูง 1  
      SCI30237 Advanced Organic Chemistry 1 

1.0 

3.19 ว30238  เคมีอินทรียขั้นสูง 2  
      SCI30238 Advanced Organic Chemistry 2  

1.0 

3.20 ว30239  ผลิตภัณฑธรรมชาติ  
      SCI30239 Natural Products  

1.0 

3.21 ว30240  นาโนเทคโนโลยี  

      SCI30240 Nanotechnology 
1.0 

3.22 ว30241  จริยธรรมทางวิทยาศาสตร  
      SCI30241 Scientific Ethics 

1.0 

3.23 ว30242  การวิเคราะหเชิงเครื่องมือ  
      SCI30242 Instrumental Analysis 1  

1.0 
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ตาราง 13  (ต่อ) 

 
 

กลมุสาระการเรียนรู รหัสวิชา/รายวิชา หนวยกิต 
3.  กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร  (ต่อ)  
3.24 ว30243  ชีวเคมี  

      SCI30243 Biochemistry 

1.0 

3.25 ว30244  เทคนิคพ้ืนฐานในปฏิบัติการเคมี  
      SCI30244 Basic Techniques in Chemistry 

1.0 

3.26 ว30245  เคมีอุตสาหกรรมในท้องถิ่น  
      SCI30245 Industrial Chemistry 

1.0 

3.27 ว30246  เคมีในอาหารถ่ิน  
      SCI30246 Food Chemistry 

1.0 

3.28 ว30247  เซรามิกส์  
      SCI30247 Ceramics 

1.0 

 ชีววิทยา (ต่อ)  

3.29 ว30265 ชีววิทยา 1 (AP)  
      SCI30265 Biology 1 (AP)  

1.5 

3.30 ว30266 ชีววิทยา 2 (AP)  
      SCI30266 Biology 2 (AP)  

1.5 

3.31 ว30267 ชีววิทยาของเซลล  
      SCI30267 Cell Biology  

1.0 

3.32 ว30268 พันธุศาสตรโมเลกุล  
      SCI30268 Molecular Genetics 

1.0 

3.33 ว30269 อนุกรมวิธานพืช  
      SCI30269 Plant Taxonomy  

1.0 

3.34 ว30270 อนุกรมวิธานสัตว  
      SCI30270 Animal Taxonomy 

1.0 

3.35ว 30271 จุลชีววิทยา  
      SCI3027 Microbiology 

1.0 

3.36 ว30272 สัตวไมมีกระดูกสันหลัง  
      SCI30272 Invertebrate Zoology 

1.0 
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ตาราง 13  (ต่อ)  
 

 

 

กลมุสาระการเรียนรู รหัสวิชา/รายวิชา หนวยกิต 
3.  กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร  (ต่อ)  
3.37 ว30273 สัตวมีกระดูกสันหลัง  
      SCI30273 Vertebrate Zoology 

1.0 

3.38 ว30274  กีฏวิทยา 
      SCI30274 Entomology 

1.0 

3.39 ว30275 สังขวิทยา  
      SCI30275 Malacology  

1.0 

3.40 ว30276 มีนวิทยา  
      SCI30276 Ichthyology 

1.0 

3.41 ว30277 สรีรวิทยาพีช  
      SCI30277 Plant Physiology  

1.0 

3.42 ว30278 พฤติกรรมสัตว  
      SCI30278 Animal Behavior  

1.0 

3.43 ว30279 ชีววิทยาสภาวะแวดลอม  
      SCI30279 Environmental Biology  

1.0 

3.44 ว30280 เทคโนโลยีชีวภาพ 
      SCI30280  Biotechnology 

1.0 

3.45 ว30281 วิทยาศาสตรการอาหาร  
      SCI30281 Food Science 

1.0 

3.46 ว30282 นิติวิทยาศาสตร 
      SCI30282 Forensic Science  

1.0 

3.47 ว30283 เทคนิคพ้ืนฐานส าหรับงานวิจัยทางชีววิทยา  
      SCI30283 Basic Technology for Biology Researc 

1.0 

3.48 ว30284 การวิจัยชีววิทยาทางน้ า  
      SCI30284 Aquatic Biology Research  

1.0 

3.49 ว30285  ปญหาพิเศษทางชีววิทยา  
      SCI30285 Special Problem in Biology  

1.0 
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ตาราง 13  (ต่อ)  

 

 

กลมุสาระการเรียนรู รหัสวิชา/รายวิชา หนวยกิต 
3.  กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร  (ต่อ)  

 วิทยาศาสตร์  

3.50 ว30295 สิทธิบัตรทางปัญญา  
      SCI30295 The Study  of Patents 

1.0 

3.51 ว30296 ปรัชญาวิทยาศาสตร์  
      SCI30296 Sciencetific  Philosophy 

1.0 

4.   กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม   
4.1  ส30203 สัมมนาประวัติศาสตร  
      SOC30203 Seminar of History  

1.0 

4.2  ส430204 การปกครองสวนทองถิ่น 
      SOC30204 Local Administration 

1.0 

4.3  ส30205 ทวารวดีศึกษา  
      SOC30205Dvaravati Study  

1.0 

4.4  ส30206 อยุธยาศึกษา  
      SOC30206 Ayutthaya Study  

1.0 

4.5  ส30207 รัตนโกสินทรศึกษา  
      SOC30207 Rattanakosin Study 

1.0 

4.6  ส30208 เศรษฐศาสตรการเงิน  
      SOC30208 Economics of Money and Banking  

1.0 

4.7  ส30209 ปรัชญาชีวิต  
      SOC30209 Philosophy of Life  

1.0 

4.8  ส30210 มนุษยสัมพันธ  
      SOC30210 Human Relationship 

1.0 

4.9  ส30211 ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร  
      SOC30211 Geographic Information System  

1.0 

4.10 ส30212 การรับรูระยะไกล  
      SOC30212 Remote Sensing  

1.0 
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ตาราง 13  (ต่อ) 

 

ตาราง 13  (ต่อ)  

กลมุสาระการเรียนรู รหัสวิชา/รายวิชา หนวยกิต 
5.  กลมุสาระการเรียนรสูุขศึกษาและพลศกึษา   
5.1  พ30201 บาสเกตบอล  
      HPE30201 Basketball  

1.0 

5.2  พ30202 แฮนดบอล  
      HPE30202 Handball  

1.0 

5.3  พ30203 มวยสากล  
      HPE30203 Boxing 

1.0 

5.4  พ30204 ศิลปะมวยไทย  
      HPE30204 Thai Boxing  

1.0 

5.5  พ30205 ลลีาศ  
      HPE30205 Social Dance  

1.0 

5.6  พ30206   เทเบิลเทนนิส  
      HPE30206  Table Tennis  

1.0 

5.7  พ30207 แบดมินตัน  
      HPE30207 Badminton 

1.0 

5.8  พ30208 สควอช  
      HPE30208 Squash 

1.0 

5.9  พ30209 การฝกดวยน้ าหนัก  
      HPE30209 Weight Training  

1.0 

5.10 พ30210 วายน้ า 
      HPE30210 Swimming  

1.0 

6.  กลุมสาระการเรียนรูศิลปะ   
6.1  ศ30201 ภูมิปญญาไทย: บานทรงไทย  
      ART30201 Thai Wisdom: Traditional Thai House  

0.5 

6.2  ศ30202 ภูมิปญญาไทย: อาหารไทย  
      ART30202 Thai Wisdom: Traditional Thai Food  

1.0 

6.3  ศ30203 ภูมิปญญาไทย: สิ่งประดิษฐไทย  
      ART30203 Thai Wisdom: Thai Innovation  

1.0 
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กลมุสาระการเรียนรู รหัสวิชา/รายวิชา หนวยกิต 
6.  กลุมสาระการเรียนรูศิลปะ  (ตอ่)  
6.4  ศ30204 การละคร  
      ART30204 Drama  

1.0 

6.5  ศ30205 พื้นฐานทฤษฎีดนตรี  
      ART30205 Music Theory  

0.5 

6.6  ศ30206 หีบเพลงเปา  
      ART30206 Harmonica  

1.0 

6.7  ศ30207 พื้นฐานศิลปะปฏิบัติ  
      ART30207 Basic Art Studio 

1.0 

6.8  ศ30208 พื้นฐานการออกแบบ  
      ART30208 Basic Design  

1.0 

6.9  ศ30209 จิตรกรรมสรางสรรค  
      ART30209 Creative Painting  

1.0 

6.10 ศ30210 ศิลปะภาพพิมพสรางสรรค  
      ART30210 Creative Graphic Arts 

1.0 

6.11 ศ30211 ประติมากรรมสรางสรรค  
      ART30211 Creative Sculpture 

1.0 

6.12 ศ30212 ศิลปะไทยรวมสมัย  
      ART30212 Thai Art Contemporary 

1.0 

6.13 ศ30213 ออกแบบผลิตภัณฑ 
      ART30213 Product Design  

1.0 

7.  กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี   
7.1  ง30202 คณิตศาสตรดีสครีต (AP)  
      TECH30202 Discrete Mathematics (AP)  

1.5 

7.2  ง30203 การเขียนโปรแกรมบนเว็บ  
      TECH30203 Web Programming  

1.0 

7.3  ง30204 การเขียนโปรแกรมแบบจินตภาพ 1 
      TECH30204 Visual Programming 1  

1.0 
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ตาราง 13  (ต่อ)  

 
 
 

กลมุสาระการเรียนรู รหัสวิชา/รายวิชา หนวยกิต 
7.  กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี  (ต่อ)  
7.4  ง30205 การเขียนโปรแกรมแบบจินตภาพ 2 
      TECH30205 Visual Programming 2  

1.0 

7.5  ง30206 โครงสรางขอมูล  
      TECH30206  Data Structures  

1.0 

7.6  ง30207 การออกแบบวิเคราะหอัลกอริทึม  
      TECH30207 Design and Analysis of Algorithms 

1.5 

7.7  ง30208 ระบบฐานขอมูลเบื้องตน  
      TECH30208 Introduction to Database Systems  

1.0 

7.8  ง30209 ระบบหุนยนตพื้นฐาน  
      TECH30209 Fundamentals of Robotic Systems  

1.0 

7.9  ง30210 คอมพิวเตอรเพ่ือการออกแบบ  
      TECH30210 Computer Aided Design  

1.5 

7.10 ง30211 คอมพิวเตอรเพ่ือการออกแบบและสรางตนแบบ  
      TECH30211 Computer Aided Design and Manufacturing  

1.0 

7.11 ง30212 เมคาทรอนิกส  
      TECH30212  Mechatronics  

1.5 

7.12 ง30213 เซรามิกสเบื้องตน 
      TECH30213 Fundamentals of Ceramics 

1.5 

8.   กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ  

  ภาษาอังกฤษ  

8.1  อ30210 การพูดในที่ประชุมชน  
      ENG30210 Public Speaking  

1.5 

8.2  อ30211 การอานเชิงวิเคราะห  
      ENG30211 Critical Reading  

1.5 

8.3  อ30212 การเขียนเชิงสรางสรรค  
      ENG30212 Creative Writing  

1.5 
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ตาราง 13(ต่อ) 

 

 

กลมุสาระการเรียนรู รหัสวิชา/รายวิชา หนวยกิต 
8.  กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ(ต่อ)  
8.4  อ30213 การแปลเบื้องตน  
      ENG30213 Basic Translation  

1.5 

8.5  อ30214 ภาษาอังกฤษเพ่ือศึกษาตอตางประเทศ 1  
      ENG30214 English for Specific Purpose 1  

1.5 

8.6  อ30215 ภาษาอังกฤษเพ่ือศึกษาตอตางประเทศ 2  
      ENG30215 English for Specific Purpose 2  

1.5 

8.7  อ30216 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสอบ SAT  
      ENG30216 English for SAT Preparation 

1.5 

 ภาษาจีน  

8.8  จ30201 สนทนาภาษาจีน 1  
      CHI30201 Conversation Chinese 1  

1.5 

8.9  จ30202 สนทนาภาษาจีน 2  
      CHI30202 Conversation Chinese 2  

1.5 

8.10 จ30203 ภาษาจีนในชีวิตประจ าวัน1  
      CHI30203 Chinese in Everyday Life 1  

1.5 

8.11 จ30204 ภาษาจีนในชีวิตประจ าวัน2  
      CHI30204 Chinese in Everyday Life 2  

1.5 

8.12 จ30205 ภาษาจีนเพ่ือการศึกษาวิทยาศาสตร 1  
      CHI30205 Chinese for Science Study 1  

1.0 

8.13 จ30206 ภาษาจีนเพ่ือการศึกษาวิทยาศาสตร 2  
      CHI40206 Chinese for Science Study 2 

1.0 

 ภาษาญี่ปุน  

8.14 ญ30201 ภาษาญี่ปุนขั้นตน 1  
      JAP30201 Basic Japanese 1  

1.5 

8.15 ญ30202 ภาษาญี่ปุนขั้นตน 2  
      JAP30202 Basic Japanese 2  

1.5 
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ตาราง 13(ต่อ) 

 

 

กลมุสาระการเรียนรู รหัสวิชา/รายวิชา หนวยกิต 
8.  กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ(ต่อ)  
8.16 ญ30203 ภาษาญี่ปุนระดับกลาง 1  
      JAP30203 Intermediate Japanese 1  

1.5 

8.17 ญ30204 ภาษาญี่ปุนระดับกลาง 2  
      JAP30204 Intermediate Japanese 2  

1.5 

 ภาษาเยอรมัน  

8.18 ย30201 ภาษาเยอรมันในชีวิตประจ าวัน  
      GER30201 German in Everyday - life  

1.5 

8.19 ย30202 ภาษาเยอรมันเพ่ือการสื่อสาร  
      GER30202 Communicative German  

1.5 

8.20 ย30203 ภาษาและวัฒนธรรมเยอรมัน  
      GER30203 German Language and Culture  

1.5 

8.21 ย30204 ภาษาเยอรมันรวมสมัย  
      GER30204 Contemporary German 

1.5 

 ภาษาฝรั่งเศส  

8.22 ฝ30201 ภาษาฝรั่งเศสนารู 1 
      FRE30201 Foundation French 1  

1.5 

8.23 ฝ30202 ภาษาฝรั่งเศสนารู 2  
      FRE30202 Foundation French 2  

1.5 

8.24 ฝ30203 ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสื่อสาร 1  
      FRE30203 Communicative French 1  

1.5 

8.25 ฝ30204 ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสื่อสาร 2  
      FRE30204 Communicative French 2  

1.5 

8.26 ฝ30205 ภาษาฝรั่งเศสสโูลกวิทยาการ 1  
      FRE30205 French for Science and Technology 1  

1.0 

8.27 ฝ40206 ภาษาฝรั่งเศสสโูลกวิทยาการ 2  
      FRE30206  French for Science and Technology 2 

1.0 
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ตาราง 13(ต่อ) 

 
หมายเหตุ   

รายวิชาเพิ่มเติมกลุ่ม 2 โรงเรียนสามารถเปิดเพิ่มเติมได้ตามความพร้อมของแต่ละโรงเรียนโดยความ
เห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียน 

 

 

 

 

 

 

 

 

กลมุสาระการเรียนรู รหัสวิชา/รายวิชา หนวยกิต 
8.  กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ(ต่อ)  

 ภาษารัสเซีย   

3.28 ร30201 ภาษารัสเซียพ้ืนฐาน 1  
      RUS30201 Basic Russian 1  

1.5 

3.29 ร30202 ภาษารัสเซียพ้ืนฐาน 2  
      RUS30202 Basic Russian 2  

1.5 

3.30 ร30203 ภาษารัสเซียระดับกลาง 1  
      RUS30203 Intermediate Russian 1  

1.5 

3.31 ร30204 ภาษารัสเซียระดับกลาง 2 
      RUS30204 Intermediate Russian 2  

1.5 

 ภาษาเกาหล ี  

3.32 ต30201 ภาษาเกาหลีขั้นต้น 
      KOR30201 Basic Korean 

1.5 

3.33 ต30202 ภาษาเกาหลีระดับกลาง  
      KOR30202 Intermediate Korean 

1.5 
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19. มาตรฐานการเรียนรู้ ตัวช้ีวัดและค าอธิบายรายวิชาพ้ืนฐาน 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
 

สาระที่ 1  การอ่าน 
มาตรฐาน  ท 1.1  ใช้กระบวนการอ่านสร้างความรู้และความคิด  เพื่อน าไปใช้ตัดสินใจ แก้ปัญหาในการ
ด าเนินชีวิตและมีนิสัยรักการอ่าน 
ตัวชี้วัด 

1.1.1 อ่านออกเสียงบทร้อยแก้วและบทร้อยกรองได้อย่างถูกต้อง ไพเราะ และเหมาะสมกับเรื่อง          
ท่ีอ่าน   

1.1.2 ตีความ แปลความ และขยายความเรื่องท่ีอ่าน 
1.1.3 วิเคราะห์และวิจารณ์เรื่องท่ีอ่านในทุกๆ ด้านอย่างมีเหตุผล 
1.1.4 คาดคะเนเหตุการณ์จากเรื่องท่ีอ่าน และประเมินค่าเพื่อน าความรู้ ความคิดไปใช้ตัดสินใจ

แก้ปัญหาในการด าเนินชีวิต 
1.1.5 วิเคราะห์ วิจารณ์ แสดงความคิดเห็นโต้แย้งกับเรื่องท่ีอ่านและเสนอความคิดใหม่อย่างมีเหตุผล 
1.1.6 ตอบค าถามจากการอ่านประเภทต่าง  ๆภายในเวลาท่ีก าหนด 
1.1.7 อ่านเรื่องต่างๆ แล้วเขียนกรอบแนวคิด ผังความคิด บันทึก ย่อความ และรายงาน 
1.1.8 สังเคราะห์ความรู้จากการอ่านส่ือส่ิงพิมพ์ ส่ืออิเล็กทรอนิกส์และแหล่งเรียนรู้ต่างๆ มาพัฒนา 

ตน พัฒนาการเรียน และพัฒนาความรู้ทางอาชีพ 
1.1.9 มีมารยาทในการอ่าน 
 

สาระที่ 2  การเขียน 
มาตรฐาน  ท  2.1  ใช้กระบวนการเขียน เขียนสื่อสาร เขียนเรียงความ ย่อความ และเขียนเร่ืองราวใน
รูปแบบต่างๆ เขียนรายงานข้อมูลสารสนเทศและรายงานการศึกษาค้นคว้าอย่างมีประสิทธิภาพ 
ตัวชี้วัด 

2.1.1 เขียนส่ือสารในรูปแบบต่างๆ  ได้ตรงตามวัตถุประสงค์ โดยใช้ภาษาเรียบเรียงถูกต้อง มีข้อมูล
และสาระส าคัญชัดเจน     

2.1.2 เขียนเรียงความ       
2.1.3 เขียนย่อความจากส่ือท่ีมีรูปแบบ และเนื้อหาหลากหลาย   
2.1.4 ผลิตงานเขียนของตนเองในรูปแบบต่างๆ   
2.1.5 ประเมินงานเขียนของผู้อื่นแล้วน ามาพัฒนางานเขียนของตนเอง 
2.1.6 เขียนรายงานการศึกษาค้นคว้าเรื่องท่ีสนใจตามหลักการเขียนเชิงวิชาการ และใช้ข้อมูล

สารสนเทศ อ้างอิงอย่างถูกต้อง 



หลักสูตรโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย                                                        
พุทธศักราช 2554 [ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 2557] 

53 

 

2.1.7 บันทึกการศึกษาค้นคว้า  เพื่อน าไปพัฒนาตนเองอย่างสม่ าเสมอ    
2.1.8 มีมารยาทในการเขียน 
 

สาระที่ 3  การฟัง การดู และการพูด 
มาตรฐาน  ท 3.1  สามารถเลือกฟังและดูอย่างมีวิจารณญาณ และพูดแสดงความรู้ ความคิด และความรู้สึกใน
โอกาสต่างๆ อย่างมีวิจารณญาณและสร้างสรรค์ 
ตัวชี้วัด 

3.1.1 สรุปแนวคิด และแสดงความคิดเห็นจากเรื่องท่ีฟังและดู   
3.1.2 วิเคราะห์ แนวคิด การใช้ภาษา และความน่าเช่ือถือจากเรื่องท่ีฟังและดูอย่างมีเหตุผล 
3.1.3 ประเมินเรื่องท่ีฟังและดู แล้วก าหนดแนวทางน าไประยุกต์ใช้ในการด าเนินชีวิต 
3.1.4 มีวิจารณญาณในการเลือกเรื่องท่ีฟังและดู 
3.1.5 พูดในโอกาสต่างๆ พูดแสดงทรรศนะ โต้แย้ง โน้มน้าวใจและเสนอแนวคิดใหม่ด้วยภาษาถูกต้อง

เหมาะสม 
3.1.6 มีมารยาทในการฟัง การดูและการพูด 
 

สาระที่ 4  หลักการใช้ภาษาไทย 
มาตรฐาน  ท 4.1  เข้าใจธรรมชาติของภาษาและหลักภาษาไทย การเปล่ียนแปลงของภาษาและพลังของภาษา 
ภมูิปัญญาทางภาษา และรักษาภาษาไทยไว้เป็นสมบัติของชาติ 
ตัวชี้วัด 

4.1.1 อธิบายธรรมชาติของภาษา พลังของภาษา และลักษณะของภาษา 
4.1.2 ใช้ค าและกลุ่มค าสร้างประโยคตรงตามวัตถุประสงค์ 
4.1.3 ใช้ภาษาเหมาะสมแก่โอกาส กาลเทศะ และบุคคล รวมท้ังค าราชาศัพท์อย่างเหมาะสม 
4.1.4 แต่งบทร้อยกรอง 
4.1.5 วิเคราะห์อิทธิพลของภาษาต่างประเทศและภาษาถิ่น 
4.1.6 อธิบายและวิเคราะห์หลักการสร้างค าในภาษาไทย   
4.1.7 วิเคราะห์และประเมินการใช้ภาษาจากส่ือส่ิงพิมพ์และส่ืออิเล็กทรอนิกส์ 

สาระที่ 5  วรรณคดีและวรรณกรรม 
มาตรฐาน  ท 5.1  เข้าใจและแสดงความคิดเห็น วิจารณ์วรรณคดีและวรรณกรรมไทยอย่างเห็นคุณค่าและน ามา
ประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง 
ตัวชี้วัด 

5.1.1 วิเคราะห์และวิจารณ์วรรณคดีและวรรณกรรมตามหลักการวิจารณ์เบ้ืองต้น 
5.1.2 วิเคราะห์ลักษณะเด่นของวรรณคดีเช่ือมโยงกับการเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์และวิถีชีวิตของ

สังคมในอดีต 
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5.1.3 วิเคราะห์และประเมินคุณค่าด้านวรรณศิลป์ของวรรณคดีและวรรณกรรมในฐานะท่ีเป็น 
มรดกทางวัฒนธรรมของชาติ 

5.1.4 สังเคราะห์ข้อคิดจากวรรณคดีและวรรณกรรมเพื่อน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง 
5.1.5 รวบรวมวรรณกรรมพื้นบ้าน และอธิบายภูมิปัญญาทางภาษา 
5.1.6 ท่องจ าและบอกคุณค่าบทอาขยานตามท่ีก าหนดและบทร้อยกรองท่ีมีคุณค่าตามความสนใจ  

และน าไปใช้อ้างอิง 
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ชื่อรายวิชาและหน่วยกิต 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 

รายวิชาพื้นฐาน 
1. ท30101 ภาษาไทยเพื่อการส่ือสาร 1   2 คาบ/สัปดาห์/ภาคเรียน 1.0 หน่วยกิต 
(การอ่าน ฟังและดู )THA30101 Thai Language for Communication 1 
2. ท30102 ภาษาไทยเพื่อการส่ือสาร 2    2 คาบ/สัปดาห์/ภาคเรียน 1.0 หน่วยกิต 
(การเขียน) THA30102 Thai Language for Communication 2 
3. ท30103 วรรณวินิจ      2 คาบ/สัปดาห์/ภาคเรียน 1.0 หน่วยกิต 
THA30103 An Approach to Literary Works 
4. ท30104 พัฒนาทักษะภาษาไทย   2 คาบ/สัปดาห์/ภาคเรียน 1.0 หน่วยกิต 
THA30104 Thai Skill Development 
5. ท30105 หลักภาษาไทยในชีวิตประจ าวัน  2 คาบ/สัปดาห์/ภาคเรียน 1.0 หน่วยกิต 
THA30105 Thai Grammar in Daily Life 
6. ท30106 วรรณคดีกับชีวิต     2 คาบ/สัปดาห์/ภาคเรียน 1.0 หน่วยกิต 
THA30106 Literature and Life 
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รายวิชา ท30101 ภาษาไทยเพือ่การสื่อสาร 1 (การอ่าน ฟังและดู) 

2 คาบ / สัปดาห์ / ภาคเรียน        1.0 หน่วยกิต 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
ค าอธิบายรายวิชา  
  ศึกษาความรู้เกี่ยวกับการส่ือสาร คุณธรรมและมารยาทในการส่ือสาร หลักการอ่าน การฟัง การดู 
และการพูด การใช้ภาษาเพื่อพัฒนาการคิด วิธีคิดแบบต่างๆ ฝึกอ่านออกเสียง อ่านในใจเพื่อจับสาระในเวลาท่ี
ก าหนด อ่าน ฟัง และดูส่ือต่างๆ แล้วสรุปเนื้อหาสาระ แยกข้อเท็จจริง ข้อคิดเห็น วิเคราะห์แนวคิด การใช้
ภาษา ความน่าเช่ือถือเพื่อให้มีวิจารณญาณในการเลือกเรื่องเพื่ออ่าน ฟังและดู 
  ฝึกพูดในโอกาสต่างๆ พูดต่อประชุมชน การกล่าวสุนทรพจน์  ฝึกการเขียนเชิงกิจธุระ เขียนรายงาน
การศึกษาค้นคว้าตามหลักการเขียนเชิงวิชาการโดยอ้างอิงข้อมูลสารสนเทศ  
 
ตัวชี้วัด 
 เมื่อเรียนจบรายวิชานี้  นักเรียนสามารถ 

1. อธิบายเรื่องการส่ือสารได้ 
2. อ่านออกเสียงได้ถูกต้องตามระบบอักขรวิธี มีจังหวะ เน้นน้ าหนักเสียงได้อย่างเหมาะสม 
3. อ่านในใจ แปลความ ตีความ ขยายความและตอบค าถามจากเรื่องท่ีอ่านหรือฟังได้ 
4. วางแผนการโดยใช้กรอบแนวคิด หรือผังความคิดและสรุปเรื่องท่ีฟังหรืออ่านเป็นผังความคิดได้  
5. พูดและเขียนสรุปเนื้อหาสาระ แนวคิดแสดงความคิดเห็นจากการอ่าน ฟัง ดูและเขียนย่อความ 

สรุปความได้ 
6. เขียนบันทึกประสบการณ์ บันทึกความรู้ เขียนจดหมาย เขียนประกาศรูปแบบต่าง ๆ ได้ 
7. เขียนรายงานเชิงวิชาการโดยใช้ภาษาท่ีเหมาะสม สามารถสังเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศ รวมท้ังการ

อ้างอิงได้อย่างถูกต้อง  
8. อ่าน ฟังและดู เรื่องราวต่างๆ แล้วแยกข้อเท็จจริง ข้อคิดเห็น วิเคราะห์ แนวคิด การใช้ภาษา และ

ความน่าเช่ือถือได้อย่างมีเหตุผล 
9. พูดแบบต่างๆ ตามโอกาสหรือสถานการณ์ท่ีก าหนดได้อย่างเหมาะสม ท้ังด้านสาระและการ

น าเสนอ 
10. คิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ ประเมินค่าและแก้ปัญหาในการรับสารต่างๆ 
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รายวิชา ท30102 ภาษาไทยเพือ่การสื่อสาร 2 (การเขียน) 

2 คาบ/สัปดาห์/ภาคเรียน        1.0 หน่วยกิต 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
ค าอธิบายรายวิชา  
  ศึกษาการพูด การเขียนส่ือสารในรูปแบบต่างๆ การใช้โวหารในการเขียนได้แก่ การอธิบาย การ
บรรยายและการพรรณนา ใช้ภาษาในการเรียบเรียงได้ถูกต้อง เลือกใช้ค าให้ถูกต้องตามความหมายและระดับ
ของภาษา เขียนความเรียง เรียงความ และบทความท่ีแสดงความรู้ ความคิดเห็น ความรู้สึก ใช้ภาษากับเหตุผล
ในการพูด การเขียนแสดงทรรศนะ โต้แย้ง โน้มน้าวใจ  พูดอภิปราย พูดโต้วาที 
 
ตัวชี้วัด 
 เมื่อเรียนจบรายวิชานี้  นักเรียนสามารถ 

1. เลือกใช้ค าได้ถูกต้องตามความหมายและระดับภาษา เรียงล าดับเข้าประโยคได้ถูกต้อง 
2. เลือกใช้โวหารในการเขียนได้ถูกต้อง 
3. วางโครงเรื่อง เขียนความเรียง เรียงความ และบทความได้ 
4. มีวิจารณญาณในการเลือกเรื่องเพื่ออ่าน ฟัง และดูได้ 
5. ใช้ภาษากับเหตุผลในการพูดหรือแสดงทรรศนะ โต้แย้ง โน้มน้าวใจ และเสนอแนวคิดใหม่ได้ด้วย

การใช้ภาษาและวิธีพูดท่ีถูกต้องเหมาะสม 
6. โต้วาทีและ อภิปรายได้ 
7. แสดงคุณธรรมและมารยาทในการใช้ภาษาได้ถูกต้องเหมาะสม 
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รายวิชา ท30103 วรรณวินิจ 

2 คาบ/สัปดาห์/ภาคเรียน        1.0 หน่วยกิต 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
ค าอธิบายรายวิชา  
  ศึกษาบ่อเกิดวรรณกรรม วรรณคดีไทยแต่ละยุคสมัย การวิเคราะห์ วิจารณ์วรรณคดีและวรรณกรรม
ตามหลักวิจารณ์เบื้องต้น พิจารณารูปแบบ เนื้อหา กลวิธีในการประพันธ์ วิเคราะห์ประเมินคุณค่าของวรรณคดี
และวรรณกรรม ในฐานะท่ีเป็นมรดกทางวัฒนธรรมของชาติ ด้านวรรณศิลป์ ได้แก่ความงามของร้อยแก้ว ร้อย
กรอง ค่านิยมและสังคม โดยศึกษาวิเคราะห์ วิจารณ์วรรณคดีเรื่องนมัสการมาตาปิตุคุณและมนัสการอาจาริย
คุณ บทละครพูดค าฉันท์เรื่องมัทนะพาธา นิทานเวตาล นิราศนรินทร์          ค าโคลง มงคลสูตรค าฉันท์ 
มหาชาติหรือมหาเวสสันดรชาดก ลิลิตตะเลงพ่าย อิเหนา คัมภีร์ฉันทศาสตร์ แพทย์ศาสตร์สงเคราะห์ หัวใจ
ชายหนุ่ม โคลนติดล้อ ทุกข์ของชาวนาในบทกวี หรือวรรณกรรมอืน่ๆ   
ท่ีหลักสูตรเสนอให้เลือก ฝึกอ่านออกเสียงบทร้อยแก้วและบทร้อยกรองให้ถูกต้อง ไพเราะเหมาะสมกับเนื้อหา
ของเรื่องท่ีอ่าน ฝึกท่องจ าบทอาขยาน หรือบทร้อยกรองตามความสนใจโดยสามารถบอกคุณค่าและน าไปใช้
อ้างอิง 
 
ตัวชี้วัด 
 เมื่อเรียนจบรายวิชานี้  นักเรียนสามารถ 

1. บอกบ่อเกิดของวรรณกรรมได้ 
2. บอกลักษณะวรรณคดีและวรรณกรรมในแต่ละยุคสมัยโดยสังเขปได้ 
3. บอกองค์ประกอบของวรรณคดีและวรรณกรรมได้ 
4. อธิบายวรรณศิลป์และภาพพจน์ชนิดต่างๆ ท่ีปรากฏในวรรณกรรมได้  
5. ศึกษา วิเคราะห์ วิจารณ์วรรณคดีและวรรณกรรมตามหลักการวิจารณ์เบ้ืองต้น พร้อมท้ังน าเสนอ

ผลการศึกษา วิเคราะห์ วิจารณ์ได้ 
6. วิเคราะห์ประเมินคุณค่าของวรรณคดีและวรรณกรรมด้านวรรณศิลป์ ด้านสังคมและค่านิยมได้ 
7. อ่านออกเสียงบทร้อยแก้วและบทร้อยกรองได้ถูกต้อง ไพเราะเหมาะสมกับเนื้อหาของบทอ่าน  
8. ท่องบทอาขยาน หรือบทร้อยกรองตามความสนใจโดยสามารถบอกคุณค่าและน าไปใช้อ้างอิง 
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รายวิชา ท30104 พัฒนาทักษะภาษาไทย 

2 คาบ/สัปดาห์/ภาคเรียน        1.0 หน่วยกิต 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
ค าอธิบายรายวิชา ท30104 

พัฒนาทักษะทางภาษาท้ัง ฟัง อ่าน พูด เขียนและการคิดในระดับท่ีสูงขึ้น ศึกษาการใช้ภาษาใน
กิจกรรมต่างๆ ฟังและอ่านจากส่ือต่างๆ แล้ววิเคราะห์ แสดงความคิดเห็นและประเมินโดยการพูดหรือเขียน
อย่างมีเหตุผล  สังเคราะห์ความรู้จากการฟัง การอ่านส่ือส่ิงพิมพ์ ส่ืออิเล็กทรอนิกส์และส่ือจากแหล่งเรียนรู้
ต่างๆ ศึกษางานเขียนของผู้อื่นได้อย่างมีวิจารณญาณ เพื่อมาเขียนบทความ และน าไปประยุกต์ใช้ในการด าเนิน
ชีวิตเพื่อพัฒนาตนเองและสังคม สามารถพัฒนางานเขียนและผลิตงานเขียนของตนเองตามรูปแบบท่ีถนัดได้
อย่างมีประสิทธิภาพ และพูดอภิปรายได้อย่างมีเหตุผล 

 
ตัวชี้วัด 
 เมื่อเรียนจบรายวิชานี้  นักเรียนสามารถ 

1. ฟังและอ่านจากส่ือต่างๆ แล้ววิเคราะห์ แสดงความคิดเห็นโดยการพูดหรือการเขียนได้อย่างมี
เหตุผล 

2. วิเคราะห์และประเมินการใช้ภาษาจากส่ือส่ิงพิมพ์และส่ืออิเล็กทรอนิกส์ได้ 
3. วิเคราะห์ วิจารณ์ แสดงความคิดเห็นโต้แย้งกับเรื่องท่ีอ่านหรือฟังและเสนอความคิดใหม่ได้อย่างมี

เหตุผล 
4. ศึกษาเรื่องท่ีอ่าน ฟัง หรือดู แล้วสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในการด าเนินชีวิตได้ 
5. สามารถใช้ภาษาในการถามและการตอบ การสัมภาษณ์ได้อย่างเหมาะสม 
6. สังเคราะห์ความรู้จากส่ือและแหล่งเรียนรู้ต่างๆ มาเขียนบทความได้ 
7. เลือกผลิตงานเขียนตามความถนัดของตนเองตามรูปแบบท่ีสนใจได้ 
8. พูดอภิปราย (debate) ได้อย่างมีเหตุผล 
9. น าความรู้จากการใช้ภาษาในงานเขียนต่างๆ มาประยุกต์ใช้ในการพัฒนางานเขียนของตน 
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รายวิชา ท30105 หลักภาษาไทยในชีวิตประจ าวัน 

2 คาบ/สัปดาห์/ภาคเรียน        1.0 หน่วยกิต 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
ค าอธิบายรายวิชา  
 ศึกษาการใช้ภาษาไทยในชีวิตประจ าวันของคนไทยจากส่ือต่างๆ ท้ังในด้านการพูดและการเขียน มี
ความรู้ความเข้าใจในธรรมชาติของภาษา พันธกิจของภาษา พลังของภาษาและลักษณะของภาษา ศึกษา
ส่วนประกอบของภาษา ลักษณะข้อควรสังเกตบางประการของภาษาไทย ศึกษาหลักการสร้างค าในภาษาไทย 
(ค าซ้ า ค าซ้อน ค าประสม ค าสมาส) ชนิดของค า กลุ่มค าและประโยค ภาษาพัฒนาการคิด              ค าภาษา
ถิ่น และภาษาต่างประเทศในภาษาไทย ค าทับศัพท์ และศัพท์บัญญัติ การใช้ถ้อยค า ส านวน        ระดับภาษา 
และค าราชาศัพท์  
 
ตัวชี้วัด 
 เมื่อเรียนจบรายวิชานี้  นักเรียนสามารถ 

1. อธิบายธรรมชาติ พันธกิจ พลังของภาษาและการเปล่ียนแปลงของภาษาได้ 
2. บอกลักษณะและข้อควรสังเกตบางประการของภาษาไทยได้ 
3. บอกส่วนประกอบของภาษา (เสียงสระ เสียงวรรณยุกต์ พยัญชนะ พยางค์ และเสียงหนัก 

เสียงเบา) ได้ 
4. บอกลักษณะของค ามูลและการสร้างค า ค าซ้ า ค าซ้อน ค าประสม ค าสมาสได้ 
5. บอกชนิดและหน้าท่ีของค าตามหลักภาษาได้ 
6. วิเคราะห์ประโยคชนิดต่างๆ ได้ 
7. บอกลักษณะการใช้ค าภาษาถิ่น และภาษาต่างประเทศในภาษาไทยได้ 
8. ใช้ส านวน สุภาษิต และค าพังเพยได้ถูกต้องเหมาะสม 
9. ใช้ภาษาพัฒนาการคิดได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
10. ใช้ถ้อยค า ส านวนภาษา ภาษา ค าราชาศัพท์ และเจตนาของการส่ือสารได้ถูกต้อง 

เหมาะสม 
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รายวิชา ท30106 วรรณคดีกับชีวิต 

2 คาบ/สัปดาห์/ภาคเรียน        1.0  หน่วยกิต 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
ค าอธิบายรายวิชา  
  ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างวฒันธรรมกับภาษา วรรณคดีกับสังคม  วิเคราะห์วัฒนธรรม  
ความเป็นอยู่ ค่านิยมความเช่ือของคนในสังคมท่ีปรากฏในวรรณคดี วิเคราะห์ลักษณะเด่นของวรรณคดี 
วิเคราะห์และประเมินคุณค่าด้านวรรณศิลป์ของวรรณคดีและวรรณกรรม จากหนังสือเรียนวรรณคดีวิจักษ์ ช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 6 ของกระทรวงศึกษาธิการ น าข้อคิดในวรรณคดีและวรรณกรรมมาเป็นแนวทางในการด าเนิน
ชีวิต ศึกษาภูมิปัญญาทางภาษา ชีวิตความเป็นอยู่และค่านิยมในวรรณกรรมท่ีเลือกศึกษา 
 
ตัวชี้วัด 
 เมื่อเรียนจบรายวิชานี้  นักเรียนสามารถ 

1. บอกความสัมพันธ์ระหว่างวรรณคดีกับชีวิตด้านสภาพสังคม ชีวิตความเป็นอยู่ วัฒนธรรม ค่านิยม
ความเช่ือ ค่านิยมในวรรณคดีและวรรณกรรมพื้นบ้านเรื่องท่ีก าหนดให้ศึกษาได้ 

2. วิเคราะห์ ลักษณะเด่นของวรรณคดีเกี่ยวกับกับเหตุการณ์ ประวัติศาสตร์และวิถีชีวิตของสังคมใน
อดีตได้ 

3. ประมวลคุณค่าทางวรรณศิลป์ (การสรรค า การเรียบเรียงค า การใช้โวหารภาพพจน์ ความไพเราะ) 
จากวรรณคดีท่ีศึกษาได้ 

4. สังเคราะห์ข้อคิดจากวรรณคดีและวรรณกรรมเพื่อเป็นแนวทางในการด าเนินชีวิตได้ 
5. อธิบายภูมิปัญญาทางภาษาได้ 
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กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
 
สาระที่ 1  จ านวนและการด าเนินการ 
มาตรฐาน ค 1.1 เข้าใจถึงความหลากหลายของการแสดงจ านวนและการใช้จ านวนในชีวิตจริง 
ตัวชี้วัด 

1.1.1 แสดงความสัมพันธ์ของจ านวนต่าง ๆ ในระบบจ านวนจริง 
1.1.2 มีความคิดรวบยอดเกี่ยวกับค่าสัมบูรณ์ของจ านวนจริง 
1.1.3 มีความคิดรวบยอดเกี่ยวกับจ านวนจริงท่ีอยู่ในรูปเลขยกก าลังท่ีมีเลขช้ีก าลังเป็นจ านวน 

ตรรกยะและจ านวนจริงท่ีอยู่ในรูปกรณฑ์ 
มาตรฐาน ค 1.2  เข้าใจถึงผลท่ีเกิดขึ้นจากการด าเนินการของจ านวนและความสัมพันธ์ระหว่างการด าเนินการ
ต่างๆ และใช้การด าเนินการในการแก้ปัญหา 
ตัวชี้วัด           

1.2.1 เข้าใจความหมาย และหาผลลัพธ์ท่ีเกิดจากการบวก การลบ การคูณการหาร จ านวนจริง 
จ านวนจริงท่ีอยู่ในรูปเลขยกก าลังท่ีมีเลขช้ีก าลังเป็นจ านวนตรรกยะ และจ านวนจริงท่ีอยู่ในรูปกรณฑ์ 
มาตรฐาน ค 1.3 ใช้การประมาณค่าในการค านวณและแก้ปัญหา 
ตัวชี้วัด 

1.3.1 หาค่าประมาณของจ านวนจริงท่ีอยู่ในรูปกรณฑ์ และจ านวนจริงท่ีอยู่ในรูปเลขยกก าลังโดยใช้
วิธีการค านวณท่ีเหมาะสม 
มาตรฐาน ค 1.4 เข้าใจระบบจ านวนและน าสมบัติเกี่ยวกับจ านวนไปใช้ 
ตัวชี้วัด 

1.4.1 เข้าใจสมบัติของจ านวนจริงเกี่ยวกับการบวกการคูณ การเท่ากัน การไม่เท่ากัน และน าไปใช้ 
 

สาระที่ 2  การวัด 
มาตรฐาน ค 2.1 เข้าใจพื้นฐานเกี่ยวกับการวัด วัดและคาดคะเนขนาดของส่ิงท่ีต้องการวัด 
ตัวชี้วัด 

2.1.1 ใช้ความรู้เรื่องอัตราส่วนตรีโกณมิติของมุมในการคาดคะเนระยะทางและความสูง 
มาตรฐาน ค 2.2 แก้ปัญหาเกี่ยวกับการวัด 
ตัวชี้วัด 

2.2.1 แก้โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับระยะทางและความสูงโดยใช้อัตราส่วนตรีโกณมิติ 
สาระที่ 3  เรขาคณิต 
มาตรฐาน  ค 3.1 อธิบายและวิเคราะห์รูปเรขาคณิตสองมิติและสามมิติ 
มาตรฐาน  ค 3.2 ใช้การนึกภาพ (visualization) ใช้เหตุผลเกี่ยวกับปริภูมิ (spatial reasoning) และใช้
แบบจ าลองทางเรขาคณิต (geometric model) ในการแก้ปัญหา 
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สาระที่ 4  พีชคณิต 
มาตรฐาน ค 4.1 เข้าใจและวิเคราะห์แบบรูป (pattern)  ความสัมพันธ์ และฟังก์ชัน 
ตัวชี้วัด 

4.1.1 มีความคิดรวบยอดในเรื่องเซตและการด าเนินการของเซต 
4.1.2 เข้าใจและสามารถใช้การให้เหตุผลแบบอุปนัยและนิรนัย 
4.1.3 มีความคิดรวบยอดเกี่ยวกับความสัมพันธ์และฟังก์ชัน เขียนแสดงความสัมพันธ์และฟังก์ชันใน

รูปต่างๆ เช่น ตาราง กราฟและสมการ 
4.1.4 เข้าใจความหมายของล าดับและหาพจน์ท่ัวไปของล าดับจ ากัด 
4.1.5 เข้าใจความหมายของล าดับเลขคณิต และล าดับเรขาคณิต หาพจน์ต่างๆ ของล าดับเลขคณิต

และล าดับเรขาคณิต และน าไปใช้ 
มาตรฐาน ค 4.2 ใช้นิพจน์ สมการ อสมการ กราฟ และตัวแบบเชิงคณิตศาสตร์ (mathematical model) อื่นๆ แทน
สถานการณ์ต่าง  ๆตลอดจนแปลความหมายและน าไปใช้แก้ปัญหา  
ตัวชี้วัด 

4.2.1 เขียนแผนภาพเวนน์-ออยเลอร์แสดงเซตและน าไปใช้แก้ปัญหา 
4.2.2 ตรวจสอบความสมเหตุสมผลของการให้เหตุผล โดยใช้แผนภาพเวนน์-ออยเลอร์ 
4.2.3 แก้สมการ และอสมการตัวแปรเดียวดีกรีไม่เกินสอง 
4.2.4 สร้างความสัมพันธ์หรือฟังก์ชันจากสถานการณ์หรือปัญหา และน าไปใช้ในการแก้ปัญหา 
4.2.5 ใช้กราฟของสมการ อสมการ ฟังก์ชัน ในการแก้ปัญหา 
4.2.6 เข้าใจความหมายของผลบวก n พจน์แรกของอนุกรมเลขคณิตและอนุกรมเรขาคณิต หาผลบวก 

n พจน์แรกของอนุกรมเลขคณิตและอนุกรมเรขาคณิตโดยใช้สูตรและน าไปใช้ 
 

สาระที่ 5  การวิเคราะห์ข้อมูลและความน่าจะเป็น 
มาตรฐาน ค 5.1 เข้าใจและใช้วิธีการทางสถิติในการวิเคราะห์ข้อมูล 
ตัวชี้วัด 

5.1.1 เข้าใจวิธีการส ารวจความคิดเห็นอย่างง่าย 
5.1.2 หาค่าเฉล่ียเลขคณิต มัธยฐาน ฐานนิยม ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และเปอร์เซ็นไทล์ของข้อมูล 
5.1.3 เลือกใช้ค่ากลางท่ีเหมาะสมกับข้อมูลและวัตถุประสงค์ 

 
 
มาตรฐาน ค 5.2 ใช้วิธีการทางสถิติและความรู้เกี่ยวกับความน่าจะเป็นในการคาดการณ์ได้อย่าง 
ตัวชี้วัด 

5.2.1 น าผลท่ีได้จากการส ารวจความคิดเห็นไปใช้คาดการณ์ในสถานการณ์ท่ีก าหนดให้ 
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5.2.2 อธิบายการทดลองสุ่ม เหตุการณ์ ความน่าจะเป็นของเหตุการณ์ และน าผลท่ีได้ไปใช้คาดการณ์
ในสถานการณ์ท่ีก าหนดให้ 
มาตรฐาน ค 5.3 ใช้ความรู้เกี่ยวกับสถิติและความน่าจะเป็นช่วยในการตัดสินใจและแก้ปัญหา 
ตัวชี้วัด 

5.3.1 ใช้ข้อมูลข่าวสาร และค่าสถิติช่วยในการตัดสินใจ 
5.3.2 ใช้ความรู้เกี่ยวกับความน่าจะเป็นช่วยในการตัดสินใจและแก้ปัญหา 

 
สาระที่ 6  ทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ 
มาตรฐาน ค 6.1 มีความสามารถในการแก้ปัญหา การให้เหตุผล การส่ือสาร การส่ือความหมายทาง
คณิตศาสตร์ และการน าเสนอ การเช่ือมโยงความรู้ต่างๆ ทางคณิตศาสตร์และเช่ือมโยงคณิตศาสตร์กับศาสตร์
อื่นๆ และมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 
ตัวชี้วัด 

6.1.1 ใช้วิธีการท่ีหลากหลายแก้ปัญหา 
6.1.2 ใช้ความรู้ ทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์และเทคโนโลยีในการแก้ปัญหาใน

สถานการณ์ต่างๆ ได้อย่างเหมาะสม 
6.1.3 ให้เหตุผลประกอบการตัดสินใจ และสรุปผลได้อย่างเหมาะสม 
6.1.4 ใช้ภาษาและสัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ในการส่ือสาร การส่ือความหมายและการน าเสนอได้

อย่างถูกต้องและชัดเจน 
6.1.5 เช่ือมโยงความรู้ต่างๆ ในคณิตศาสตร์ และน าความรู้ หลักการกระบวนการทางคณิตศาสตร์ไป

เช่ือมโยงกับศาสตร์อื่นๆ 
6.1.6 มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 
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ชื่อรายวิชาและหน่วยกิต 

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 

รายวิชาพื้นฐาน 
1. ค30101 คณิตศาสตร์พื้นฐาน     3 คาบ/สัปดาห์/ภาคเรียน 1.5 หน่วยกิต 
MATH30101 Fundamental Mathematics 
2. ค30102 ความรู้พื้นฐานส าหรับแคลคูลัส 1   3 คาบ/สัปดาห์/ภาคเรียน 1.5 หน่วยกิต 
MATH30102 Pre-calculus 1 
3. ค30103 ความรู้พื้นฐานส าหรับแคลคูลัส 2   3 คาบ/สัปดาห์/ภาคเรียน 1.5 หน่วยกิต 
MATH30103 Pre-calculus 2 
4. ค30104 ความรู้พื้นฐานส าหรับแคลคูลัส 3   3 คาบ/สัปดาห์/ภาคเรียน 1.5 หน่วยกิต 
MATH30104 Pre-calculus 3 
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รายวิชา ค30101 คณิตศาสตร์พื้นฐาน 

3 คาบ/สัปดาห์/ภาคเรียน        1.5 หน่วยกิต 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
ค าอธิบายรายวิชา  
  ศึกษาเกี่ยวกับเซต วิธีการเขียนเซต เซตท่ีเท่ากัน สับเซต เพาเวอร์เซต การด าเนินการของเซต 
แผนภาพของเวนน-์ออยเลอร์ และการแก้โจทย์ปัญหา 

ศึกษาเกี่ยวกับการให้เหตุผล  แบบอุปนัย  แบบนิรนัย  และรูปแบบการสมเหตุสมผลโดยใช้แผนภาพ 
 ศึกษาเกี่ยวกับตรรกศาสตร์ ประพจน์ การหาค่าความจริงของประพจนร์ูปแบบประพจน์ท่ีสมมูลกัน 
สัจนิรันดร์การอ้างเหตุผลประโยคเปิดตัวบ่งปริมาณ ค่าความจริงของประโยคท่ีมีตัวบ่งปริมาณ สมมูลและนิเสธ
ของประโยคท่ีมีตัวบ่งปริมาณรูปแบบในการพิสูจน์ทางคณิตศาสตร์ 
 ศึกษาเกี่ยวกับทฤษฎีจ านวนเบ้ืองต้น การหารลงตัว  จ านวนเฉพาะ  ห.ร.ม.  ค.ร.น.  ขั้นตอนวิธีการ
หารของยุคลิด  และความรู้เกี่ยวกับสมภาคเบ้ืองต้น 
 เพื่อพัฒนาทักษะ/กระบวนการในการคิดค านวณ การแก้ปัญหา การให้เหตุผล การส่ือความหมายทาง
คณิตศาสตร์และน าประสบการณ์ด้านความรู้ ความคิด ทักษะกระบวนการท่ีได้ไปใช้ในการเรียนรู้ส่ิงต่างๆ และ
ใช้ในชีวิตประจ าวันอย่างสร้างสรรค์ รวมท้ังเห็นคุณค่าและมีเจตคติท่ีดีต่อคณิตศาสตร์ สามารถท างานอย่าง
เป็นระบบระเบียบ มีความรอบคอบ มีความรับผิดชอบ มีวิจารณญาณ และมีความเช่ือมั่นในตนเอง 
 
ตัวชี้วัด 

เมื่อเรียนจบรายวิชานี้  นักเรียนสามารถ 
1. อธิบายความหมายของเซต และใช้นิยามการด าเนินการของเซตได้ 
2. เขียนแผนภาพเวนน์– ออยเลอร์แสดงเซต และน าไปใช้แก้ปัญหาได้ 
3. ใช้การให้เหตุผลแบบอุปนัยและนิรนัยได้ 
4. ตรวจสอบความสมเหตุสมผลของการให้เหตุผลโดยใช้แผนภาพเวนน์– ออยเลอร์ได้ 
5. หาค่าความจริงของประพจน์ รูปแบบของประพจน์ท่ีสมมูลกันได้ 
6. บอกได้ว่าการอ้างเหตุผลท่ีก าหนดให้สมเหตุสมผลหรือไม่ 
7. แสดงการพิสูจน์ข้อความท่ีก าหนดให้โดยใช้รูปแบบในการพิสูจน์ทางคณิตศาสตร์ 
8. ใช้นิยามการหารลงตัวและสมภาคแก้โจทย์ปัญหาท่ีก าหนดให้ได้ 
9. หา ห.ร.ม. และ ค.ร.น. ของจ านวนท่ีก าหนดให้ได้ 
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รายวิชา ค30102 ความรู้พื้นฐานส าหรับแคลคูลสั 1 

3 คาบ/สัปดาห์/ภาคเรียน        1.5 หน่วยกิต 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
ค าอธิบายรายวิชา  
  ศึกษาเกี่ยวกับระบบจ านวนจริง  การเท่ากัน  การบวก  การลบ  การคูณและการหารในระบบจ านวนจริง 
สมบัติของระบบจ านวนจริง  สมบัติการเท่ากันและการไม่เท่ากัน การแก้สมการ ช่วงและการแก้อสมการ ค่า
สัมบูรณ์  การแก้สมการและอสมการในรูปค่าสัมบูรณ์ 

ศึกษาเกี่ยวกับความสัมพันธ์และกราฟของความสัมพันธ์  ฟังก์ชันและกราฟของฟังก์ชัน  สมการเชิง
เส้นสองตัวแปร ฟังก์ชันพีชคณิตต่างๆ การเล่ือนแกน พีชคณิตของฟังก์ชัน ฟังก์ชันประกอบ  ฟังก์ชันหนึ่งต่อหนึ่ง  
ฟังก์ชันท่ัวถึง  ฟังก์ชันผกผัน  บทประยุกต์ของฟังก์ชัน 
 ศึกษาเกี่ยวกับฟังก์ชันพหุนามและฟังก์ชันตรรกยะ ฟังก์ชันก าลังสอง ฟังก์ชันพหุนาม การหาร
สังเคราะห์  จ านวนเชิงซ้อน  ค่ารากของฟังก์ชันพหุนาม  ฟังก์ชันตรรกยะ  
 เพื่อพัฒนาทักษะ/กระบวนการในการคิดค านวณ การแก้ปัญหา การให้เหตุผล การส่ือความหมายทาง
คณิตศาสตร์และน าประสบการณ์ด้านความรู้ ความคิด ทักษะกระบวนการท่ีได้ไปใช้ในการเรียนรู้ส่ิงต่างๆ และ
ใช้ในชีวิตประจ าวันอย่างสร้างสรรค์ รวมท้ังเห็นคุณค่าและมีเจตคติท่ีดีต่อคณิตศาสตร์ สามารถท างานอย่าง
เป็นระบบระเบียบ มีความรอบคอบ มีความรับผิดชอบ มีวิจารณญาณ และมีความเช่ือมั่นในตนเอง โดยจัด
ประสบการณ์หรือสร้างสถานการณ์ในชีวิตประจ าวันท่ีใกล้ตัวให้ผู้เรียนได้ศึกษาค้นคว้าโดยการปฏิบัติจริง 
ทดลอง สรุป รายงาน 
 
ตัวชี้วัด 
 เมื่อเรียนจบรายวิชานี้  นักเรียนสามารถ 

1. จ าแนกจ านวนจริงและอธิบายสมบัติต่าง ๆ เกี่ยวกับจ านวนจริง การด าเนินการของระบบจ านวนจรงิ
ได้ 

2. แก้สมการพหุนามตัวแปรเดียวดีกรีไม่เกินส่ีได้ 
3. แก้สมการในรูปกรณฑ์และค่าสัมบูรณ์ แก้อสมการในรูปค่าสัมบูรณ์ได้ 
4. ให้นิยามเกี่ยวกับความสัมพันธ์และฟังก์ชัน  เขียนกราฟของความสัมพันธ์และฟังก์ชันได้ และสร้าง

ฟังก์ชันจากโจทย์ปัญหาท่ีก าหนดให้ได้ 
5. หาโดเมน เรนจ์ และฟังก์ชันผกผันของฟังก์ชันท่ีก าหนดให้ได้ 
6. สร้างฟังก์ชันใหม่จากฟังก์ชันท่ีก าหนดให้ได้ 
7. น าความรู้เรื่องฟังก์ชันมาใช้แก้ปัญหาได้ 
8. บอกรายละเอียดและเขียนกราฟของฟังก์ชันก าลังสองได้ 
9. เขียนกราฟของฟังก์ชันพหุนามดีกรีมากกว่าสองได้ 
10. หารสังเคราะห์และน าไปใช้ได้ 
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11. บวก ลบ คูณ และหารจ านวนเชิงซ้อนพร้อมท้ังแก้สมการก าลังสองเมื่อเอกภพสัมพัทธ์เป็นจ านวน
เชิงซ้อนได้ 

12. ใช้เทคโนโลยีในการค านวณ เขียนกราฟ และแก้ปัญหาโจทย์ท่ีก าหนดให้ 
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รายวิชา ค30103 ความรู้พื้นฐานส าหรับแคลคูลสั 2 

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

ศึกษาเกี่ยวกับเลขยกก าลังท่ีมีเลขช้ีก าลังเป็นจ านวนตรรกยะและรากท่ี n ของจ านวนจริง  ฟังก์ชัน
เอกซ์โพเนนเชียลและฟังก์ชันลอการิทึม กราฟของฟังก์ชันเอกซ์โพเนนเชียลและฟังก์ชันลอการิทึม การแ ก้
สมการและอสมการเอกซ์โพเนนเชียลและลอการิทึม แบบจ าลองคณิตศาสตร์เชิงเอกซ์โพเนนเชียลและ
ลอการิทึม 

ศึกษาเกี่ยวกับเรขาคณิตวิเคราะห์ เส้นตรง ระยะห่างระหว่างจุดสองจุดบนระนาบ  จุดกึ่งกลาง
ระหว่างจุดสองจุดบนระนาบ  ความชันของเส้นตรง  เส้นขนาน  เส้นต้ังฉาก  ความสัมพันธ์ ซึ่งมีกราฟเป็น
เส้นตรง  ภาคตัดกรวย (วงกลม  พาราโบลา  วงรี  ไฮเพอร์โบลา) 

เพื่อพัฒนาทักษะ/กระบวนการในการคิดค านวณ  การแก้ปัญหา  การให้เหตุผล  การส่ือความหมาย
ทางคณิตศาสตร์และน าประสบการณ์ด้านความรู้  ความคิด  ทักษะกระบวนการท่ีได้ไปใช้ในการเรียนรู้ส่ิงต่างๆ 
และใช้ในชีวิตประจ าวันอย่างสร้างสรรค์  รวมท้ังเห็นคุณค่าและมีเจตคติท่ีดีต่อคณิตศาสตร์  สามารถท างาน
อย่างมีระบบระเบียบ  มีความรอบคอบ  มีความรับผิดชอบ มีวิจารณญาณและมีความเช่ือมั่นในตนเอง  โดยจัด
ประสบการณ์หรือสร้างสถานการณ์ในชีวิตประจ าวันท่ีใกล้ตัวให้ผู้เรียนได้ศึกษาค้นคว้าโดยการปฏิบัติจริง ทดลอง  
สรุป  รายงาน 

 
ตัวชี้วัด 
 เมื่อเรียนจบรายวิชานี้  นักเรียนสามารถ 

1. บอกความหมายและหาผลลัพธ์ที่เกิดจากการบวก การลบ การคูณและการหารจ านวนจริง ท่ีอยู่ในรูป
เลขยกก าลังท่ีมีเลขช้ีก าลังเป็นจ านวนตรรกยะ และจ านวนจริงในรูปกรณฑ์ได้ 

2. หาค่าประมาณของจ านวนในรูปกรณฑ์ และจ านวนท่ีอยู่ในรูปเลขยกก าลัง โดยใช้วิธีค านวณท่ีเหมาะสม 
3. บอกรายละเอียดเกี่ยวกับฟังก์ชันเอกซ์โพเนนเชียล ฟังก์ชันลอการิทึม และเขียนกราฟของฟังก์ชัน

ท่ีก าหนดให้ได้ 
4. น าความรู้เรื่องฟังก์ชันเอกซ์โพเนนเชียล ฟังก์ชันลอการิทึมไปใช้ในการแก้ปัญหาได้ 
5. น าความรู้เรื่องการเล่ือนแกนทางขนานไปใช้ในการเขียนกราฟได้ 
6. น าความรู้เรื่องเรขาคณิตวิเคราะห์ไปใช้แก้ปัญหาได้ 
7. เขียนความสัมพันธ์ที่มีกราฟเป็นภาคตัดกรวยเมื่อก าหนดส่วนต่างๆ ของภาคตัดกรวยให้และเขียน

กราฟของความสัมพันธ์นั้นได้ 
8. หาส่วนต่างๆ ของภาคตัดกรวยได้ เมื่อก าหนดสมการของภาคตัดกรวยให้  



หลักสูตรโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย                                                        
พุทธศักราช 2554 [ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 2557] 

70 

 

รายวิชา ค30104 ความรู้พื้นฐานส าหรับแคลคูลสั 3 

3 คาบ/สัปดาห์/ภาคเรียน        1.5 หน่วยกิต 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
ค าอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาเกี่ยวกับตรีโกณมิติ การวัดมุม ฟังก์ชันตรีโกณมิติของวงกลมหนึ่งหน่วย ตรีโกณมิติของรูป
สามเหล่ียมมุมฉาก ฟังก์ชันตรีโกณมิติของมุมต่างๆ กราฟของฟังก์ชันตรีโกณมิติ ตัวผกผันของฟังกชั์น
ตรีโกณมิติ การประยุกต์ของฟังก์ชันตรีโกณมิติ 
 ศึกษาเกี่ยวกับตรีโกณมิติวิเคราะห์ ฟังก์ชันตรีโกณมิติของผลบวกและผลต่างของมุมหรือจ านวนจริง 
เอกลักษณ์และสมการตรีโกณมิติ กฎของไซน์และกฎของโคไซน์ จ านวนเชิงซ้อนในรูปเชิงขั้ว 
 เพื่อพัฒนาทักษะ/กระบวนการในการคิดค านวณ การแก้ปัญหา การให้เหตุผล การส่ือความหมายทาง
คณิตศาสตร์และน าประสบการณ์ด้านความรู้ ความคิด ทักษะกระบวนการท่ีได้ไปใช้ในการเรียนรู้ส่ิงต่างๆ และ
ใช้ในชีวิตประจ าวันอย่างสร้างสรรค์ รวมท้ังเห็นคุณค่าและมีเจตคติท่ีดีต่อคณิตศาสตร์ สามารถท างานอย่าง
เป็นระบบระเบียบ มีความรอบคอบ มีความรับผิดชอบ มีวิจารณญาณ และมีความเช่ือมั่นในตนเอง โดยจัด
ประสบการณ์หรือสร้างสถานการณ์ในชีวิตประจ าวัน ท่ีใกล้ตัวให้ผู้เรียนได้ศึกษาค้นคว้าโดยการปฏิบัติจริง 
ทดลอง สรุป รายงาน  
 
ตัวชี้วัด 
 เมื่อเรียนจบรายวิชานี้  นักเรียนสามารถ 

1. หาค่าฟังก์ชันตรีโกณมิติต่างๆ โดยนิยามจากวงกลมหนึ่งหน่วย และเขียนกราฟของฟงัก์ชันท่ี
ก าหนดให้ได้ 

2. น าความรู้เรื่องฟังก์ชันตรีโกณมิติและการประยุกตไ์ปใช้แก้ปัญหาได้ 
3. แก้ปัญหาเกี่ยวกับจ านวนเชิงซ้อนในรูปเชิงขั้ว 
4. หารากท่ี n ของจ านวนเชิงซ้อน เมื่อ n เป็นจ านวนเต็มบวกได้ 
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กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ : ฟิสิกส ์
 
สาระที่ 4  แรงและการเคลื่อนที่ 
มาตรฐาน ว 4.1 เข้าใจธรรมชาติของแรงแม่เหล็กไฟฟ้า แรงโน้มถ่วง และแรงนวิเคลียร์ มีกระบวนการ สืบ
เสาะหาความรู้ ส่ือสารส่ิงท่ีเรียนรู้และน าความรู้ไปใช้ประโยชน์อย่างถูกต้องและมีคุณธรรม    
ตัวชี้วัด 

4.1.1 ทดลองและอธิบายความสัมพันธ์ระหว่างแรงกับการเคล่ือนท่ีของวัตถุในสนามโน้มถ่วงและ
อธิบายการน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ 

4.1.2 อธิบายความสัมพันธ์ระหว่างแรงกับการเคล่ือนท่ีของอนุภาคในสนามไฟฟ้าและน าความรู้ไปใช้
ประโยชน์ 

4.1.3 อธิบายความสัมพันธ์ระหว่างแรงกับการเคล่ือนท่ีของอนุภาคในสนามแม่เหล็กและน าความรู้ไป
ใช้ประโยชน์ 

4.1.4 วิเคราะห์และอธิบายแรงนิวเคลียร์และแรงไฟฟ้าระหว่างอนุภาคในนิวเคลียส 
มาตรฐาน ว 4.2 เข้าใจลักษณะการเคล่ือนท่ีแบบต่างๆ ของวัตถุในธรรมชาติ มีกระบวนการสืบเสาะหาความรู้
และจิตวิทยาศาสตร์  ส่ือสารส่ิงท่ีเรียนรู้และน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ 
ตัวชี้วัด 

4.2.1 อธิบายและทดลองความสัมพันธ์ระหว่างการกระจัดเวลาความเร็วความเร่งของการเคล่ือนท่ีใน
แนวตรง 

4.2.2 สังเกตและอธิบาย ส ารวจตรวจสอบการเคล่ือนท่ีแบบโพรเจกไทล์แบบวงกลมและ                
แบบฮาร์มอนิกอย่างง่าย 

4.2.3 อภิปรายผลการสืบค้นและประโยชน์เกี่ยวกบัการเคล่ือนท่ีแบบโพรเจกไทล์แบบวงกลมและแบบ
ฮาร์มอนิกอย่างง่าย 

4.2.4 ค านวณปริมาณต่างๆท่ีเกี่ยวข้องกับการเคล่ือนท่ีแบบโพรเจกไทล์แบบวงกลมและ                    
แบบฮาร์มอนิกอย่างง่ายท้ังในรูปแบบของการใช้พีชคณิตกราฟหรือแคลคูลัส 

4.2.5 อธิบายและทดลองเกี่ยวกับการชนใน 1 มิติ 
4.2.6 อธิบายและทดลองเกี่ยวกับสมดุลการเคล่ือนท่ี 

 
สาระที่ 5  พลังงาน 
มาตรฐาน ว 5.1 เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างพลังงานกับการด ารงชีวิต การเปล่ียนรูปพลังงาน ปฏิสัมพันธ์
ระหว่างสารและพลังงาน  ผลของการใช้พลังงานต่อชีวิตและส่ิงแวดล้อม มีกระบวน การสืบเสาะหาความรู้  
ส่ือสารส่ิงท่ีเรียนรู้และน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ 
 
ตัวชี้วัด 
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 5.1.1 ทดลองและอธิบายสมบัติของคล่ืนกล และอธิบายความสัมพันธ์ระหว่างอัตราเร็ว ความถ่ีและ
ความยาวคล่ืน 
 5.1.2 อธิบายการเกิดคล่ืนเสียง บีตส์ของเสียง ความเข้มเสียง ระดับความเข้มเสียง การได้ยินเสียง 
คุณภาพเสียง และน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ 
 5.1.3 อภิปรายผลการสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับมลพิษทางเสียงท่ีมีต่อสุขภาพของมนุษย์และการเสนอวิธี
ป้องกัน 
 5.1.4 อธิบายคล่ืนแม่เหล็กไฟฟ้า สเปกตรัมคล่ืนแม่เหล็กไฟฟ้าและน าเสนอผลการสืบค้นข้อมูล
เกี่ยวกับประโยชน์และการป้องกันอนัตรายจากคล่ืนแม่เหล็กไฟฟ้า 
 5.1.5 อธิบายปฏกิิริยานิวเคลียร์ ฟิชชัน ฟิวชัน และความสัมพันธ์ระหว่างมวลกับพลังงาน 
 5.1.6 สืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับพลังงานท่ีได้จากปฏิกิริยานิวเคลียร์และผลต่อส่ิงมีชีวิตและส่ิงแวดล้อม 
 5.1.7 อภิปรายผลการสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับโรงไฟฟ้านิวเคลียร์และน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ 
 5.1.8 อธิบายชนิดและสมบัติของรังสีจากธาตุกัมมันตรังสี 
 5.1.9 อธิบายการเกิดกัมมันตภาพรังสีและบอกวิธีการตรวจสอบรังสีในส่ิงแวดล้อม การใช้ประโยชน์ 
ผลกระทบต่อส่ิงมีชีวิตและส่ิงแวดล้อม 
 
สาระที่ 7  ดาราศาสตร์และอวกาศ 
มาตรฐาน ว 7.1 เข้าใจวิวัฒนาการของระบบสุริยะ กาแล็กซี และเอกภพ การปฏิสัมพันธ์ภายในระบบสุริยะ 
และผลต่อส่ิงมีชีวิตบนโลก มีกระบวนการสืบเสาะ หาความรู้และจิตวิทยาศาสตร์ การส่ือสารส่ิงท่ีเรียนรู้และน า
ความรู้ไปใช้ประโยชน์ 
ตัวชี้วัด 

7.1.1 สืบค้นและอธิบายการเกิดและวิวัฒนาการของระบบสุริยะกาแล็กซีและเอกภพ 
7.1.2 สืบค้นและอธิบายธรรมชาติและวัฒนาการของดาวฤกษ์ 
7.1.3 เข้าใจความส าคัญของเทคโนโลยีอวกาศท่ีน ามาใช้ในการส ารวจอวกาศและทรัพยากรธรรมชาติ

ด้านการเกษตรและการส่ือสารมีกระบวนการสืบเสาะหาความรู้และจิตวิทยาศาสตร์ส่ือสารส่ิงท่ีเรียนรู้และน า
ความรู้ไปใช้ประโยชน์อย่างมีคุณธรรมต่อชีวิตและส่ิงแวดล้อม 
มาตรฐาน ว 7.2  เข้าใจความส าคัญของเทคโนโลยีอวกาศท่ีน ามาใช้ในการส ารวจอวกาศ  และ
ทรัพยากรธรรมชาติด้านการเกษตรและการส่ือสาร มีกระบวนการสืบเสาะหาความรู้ และจิตวิทยาศาสตร์   
ส่ือสารส่ิงท่ีเรียนรู้ และน าความรู้ไปใช้ประโยชน์อย่างมีคุณธรรมต่อชีวิตและส่ิงแวดล้อม 
ตัวชี้วัด  

7.2.1 สืบค้นและอธิบายการส่งและค านวณความเร็วในการโคจรของดาวเทียมรอบโลก 
7.2.2 สืบค้นและอธิบายประโยชน์ของดาวเทียมในด้านต่างๆ 
7.2.3 สืบค้นและอธิบายการส่งและส ารวจอวกาศโดยใช้ยานอวกาศและสถานีอวกาศ 

สาระที ่8  ธรรมชาติของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
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มาตรฐาน ว 8.1 ใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์และจิตวิทยาศาสตร์ในการสืบเสาะหาความรู้ การแก้ปัญหา 
รู้ว่าปรากฏการณ์ทางธรรมชาติท่ีเกิดขึ้นส่วนใหญ่มีรูปแบบท่ีแน่นอน สามารถอธิบายและตรวจสอบได้ ภายใต้
ข้อมูลและเครื่องมือท่ีมีอยู่ในช่วงเวลานั้นๆ เข้าใจว่า วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี สังคม และส่ิงแวดล้อมมีความ
เกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน 
ตัวชี้วัด 

8.1.1 น าข้อมูลจากการสังเกต การสืบค้น การส ารวจตรวจสอบหรือการทดลอง มาใช้เป็นหลักฐาน
หรือประจักษ์พยานอ้างอิง ในการตอบค าถามหรือสร้างค าอธิบายต่างๆ 

8.1.2 เช่ือมโยง วิเคราะห์ สังเคราะห์ ค าอธิบายหรือค าตอบของค าถามต่างๆ อย่างมีเหตุผล เพื่อไปสู่
องค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ ซึ่งอาจอยู่ในรูปของแนวความคิดหลัก หลักการ กฎหรือทฤษฎี 

8.1.3 อธิบาย น าเสนอ เพื่อส่ือสารองค์ความรู้ไปยังผู้อื่นอย่างมีเหตุผลด้วยความรอบรู้เกี่ยวกับหลัก
วิชาการท่ีเกี่ยวข้องอย่างรอบด้าน มีความรอบคอบท่ีจะน าความรู้ในสาขาต่างๆ มาพิจารณาให้เช่ือมโยงกัน 
น าเสนอข้อมูลด้วยความเป็นจริง ด้วยวิธีการต่างๆ ได้อย่างน่าสนใจและเหมาะสม 

 
สาระที ่9  เพิ่มเติม 
มาตรฐาน ว 9.1 เข้าใจความส าคัญในการน าแคลคูลัสมาใช้อธิบายปรากฏการณ์ทางฟิสิกส์และน าแคลคูลัสมา
แก้ปัญหาทางฟิสิกส์เบื้องต้น 
ตัวชี้วัด 

9.1.1 อธิบายการใช้เครื่องหมายทางวิทยาศาสตร์มีความรู้ทางพีชคณิตเรขาคณิตตรีโกณมิติแคลคูลัส
เบ้ืองต้นและสามารถน าไปแก้ปัญหาทางฟิสิกส์อย่างง่าย 

9.1.2 พิสูจน์ท่ีมาของสมการการเคล่ือนท่ีในหนึ่งมิติด้วยความเร่งคงท่ีด้วยพีชคณิตหรือแคลคูลัส 
9.1.3 ใช้แคลคูลัสในการค านวณหาปริมาณต่างๆท่ีเกี่ยวข้องกับการเคล่ือนท่ีในหนึ่งมิติท่ีมีความเร่งไม่

คงท่ี 
9.1.4 ใช้แคลคูลัสในการค านวณหางานท่ีเกิดจากแรงไม่คงท่ีและแรงท่ีแปรตามการกระจัด 
9.1.5 อธิบายกฎของเกาส์ในการค านวณหาสนามไฟฟ้าเนื่องจากการกระจายของประจุไฟฟ้าอย่าง

สม่ าเสมอ 
9.1.6 อธิบายการหาสนามแม่เหล็กเนื่องจากลวดตรงและลวดโค้งท่ีมีกระแสไฟฟ้าสม่ าเสมอผ่านโดยใช้

กฎของบิโอต์-ซาวาต์และกฎของแอมแปร์ 
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ชื่อรายวิชาและหน่วยกิต 

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ : ฟิสิกส ์

รายวิชาพื้นฐาน 
1. ว30101 ฟิสิกส์พื้นฐาน     3 คาบ/สัปดาห์/ภาคเรียน 1.5 หน่วยกิต 
SCI30101 Fundamentals of Physics 
2. ว30102 ดาราศาสตร์พื้นฐาน     1 คาบ/สัปดาห์/ภาคเรียน 0.5 หน่วยกิต 
SCI30102 Fundamentals of Astronomy 
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รายวิชา ว30101 ฟิสิกส์พื้นฐาน 

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

ศึกษาธรรมชาติของฟิสิกส์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ความสัมพันธ์ระหว่างฟิสิกส์ วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี หน่วยวัด เครื่องมือวัด เลขนัยส าคัญ ความไม่แน่นอนและความคลาดเคล่ือนท่ีเกิดจาก          การ
วัด ปริมาณเวกเตอร์ปริมาณต่างๆ ของการเคล่ือนท่ีในหนึ่งมิติ กราฟของการเคล่ือนท่ีในหนึ่งมิติ            การ
เคล่ือนท่ีในแนวตรงท่ีมีความเร่งคงท่ี การเคล่ือนท่ีของวัตถุภายใต้สนามโน้มถ่วงและการน าความรู้ไปใช้
ประโยชน์ การเคล่ือนท่ีแบบโพรเจกไทล์ การเคล่ือนท่ีแบบวงกลม การเคล่ือนท่ีบนทางโค้ง การเคล่ือนท่ีของ
ดาวเทียม การเคล่ือนท่ีแบบฮาร์มอนิกอย่างง่าย แรง มวล และน้ าหนัก กฎการเคล่ือนท่ีของนิวตัน  แรงเสียด
ทาน แรงดึงดูดระหว่างมวล   
 เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจ มีกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และเห็นคุณค่าของวิทยาศาสตร์ สามารถ
ใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์และจิตวิทยาศาสตร์ในการสืบเสาะหาความรู้และการแก้ปัญหามีความสามารถ
ในการส่ือสาร น าความรู้และหลักการไปใช้อธิบายปรากฏการณ์หรือแก้ปัญหาท่ีเกี่ยวข้องได้ 
 
ตัวชี้วัด 
 เมื่อเรียนจบรายวิชานี้  นักเรียนสามารถ 

1. อธิบายความหมายของฟิสิกส์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และอภิปรายความสัมพันธ์ระหว่างกัน 
2. สืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับหน่วยวัด เลขนัยส าคัญและการน าไปใช้ประโยชน์ 
3. อธิบายเกี่ยวกับการวัดและความละเอียดของเครื่องมือวัด ความไม่แน่นอนและความคลาด

เคล่ือนท่ีเกิดจากการวัดได้ 
4. ท ากิจกรรมการวัดอย่างละเอียดด้วยเวอร์เนียร์คาลิปเปอร์และไมโครมิเตอร์ 
5. ตรวจสอบและอธิบายสมบัติของเวกเตอร์ องค์ประกอบของเวกเตอร์ เวกเตอร์หนึ่งหน่วย เวกเตอร์

ต าแหน่ง การกระท าระหว่างเวกเตอร์ และการหาเวกเตอร์ลัพธ์ได้ 
6. ทดลองและอธิบายความสัมพันธ์ระหว่างการกระจัด ความเร็ว ความเร่ง กับเวลา ของการเคล่ือนท่ี

ในแนวตรง 
7. ทดลองและอธิบายความสัมพันธ์ระหว่างแรงกับการเคล่ือนท่ีของวัตถุในสนามโน้มถ่วงและน า

ความรู้ไปใช้ประโยชน์ 
8. เปรียบเทียบความหมายของมวล แรง และน้ าหนัก 
9. สังเกตและอธิบายกฎการเคล่ือนท่ีของนิวตันและประยุกต์ใช้ในสถานการณ์ในชีวิตประจ าวัน 
10. ท าการทดลองความสัมพันธ์ระหว่างแรง มวล และความเร่ง โดยใช้ชุดทดลองรางลม 
11. อธิบายความหมาย ทดลอง และค านวณสถานการณ์ท่ีเกี่ยวข้องกับแรงเสียดทานในชีวิตประจ าวัน 
12. อธิบายกฎแรงดึงดูดระหว่างมวลและประยุกต์ใช้ในการแก้ปัญหาในสถานการณ์ท่ัวไป 
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13. สังเกตและอธิบายการเคล่ือนท่ีแบบโพรเจกไทล์ แบบวงกลม และแบบฮาร์มอนิกอย่างง่าย 
14. อภิปรายผลการสืบค้น และประโยชน์เกี่ยวกับการเคล่ือนท่ีแบบโพรเจกไทล์  แบบวงกลม และ

แบบฮาร์มอนิกอย่างง่าย 
15. ค านวณปริมาณต่างๆ ท่ีเกี่ยวกับการเคล่ือนท่ีแบบโพรเจกไทล์ แบบวงกลม และแบบ 

ฮาร์มอนิกอย่างง่าย ท้ังในรูปแบบของการใช้พีชคณิต กราฟ หรือแคลคูลัส 
16. น าข้อมูลจากการสังเกต การสืบค้น การส ารวจตรวจสอบหรือการทดลอง มาใช้เป็น 

หลักฐานหรือประจักษ์พยานอ้างอิง ในการตอบค าถามหรือสร้างค าอธิบายต่างๆ 
17. เช่ือมโยง วิเคราะห์  สังเคราะห์ ค าอธิบายหรือค าตอบของค าถามต่างๆ อย่างมีเหตุผล เพื่อ 

ไปสู่องค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ ซึ่งอาจอยู่ในรูปของแนวความคิดหลัก  หลักการ  กฎหรือทฤษฎี 
18. อธิบาย น าเสนอ เพื่อส่ือสารองค์ความรู้ไปยังผู้อื่นอย่างมีเหตุผลด้วยความรอบรู้เกี่ยวกับหลักส 

วิชาการท่ีเกี่ยวข้องอย่างรอบด้าน มีความรอบคอบท่ีจะน าความรู้ในสาขาต่างๆ มาพิจารณาให้
เช่ือมโยงกัน น าเสนอข้อมูลด้วยความเป็นจริง ด้วยวิธีการต่างๆ ได้อย่างน่าสนใจและเหมาะสม 
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รายวิชา ว30102 ดาราศาสตร์พื้นฐาน 

1 คาบ/สัปดาห์/ภาคเรียน       0.5 หน่วยกิต 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
ค าอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและค้นคว้าเกี่ยวกับประวัติดาราศาสตร์ การใช้เครื่องมือทางดาราศาสตร์ กล้องโทรทรรศน์ 
ก าหนดต าแหน่งของวัตถุท้องฟ้าท่ีสัมพันธ์กับต าแหน่งบนโลก ทรงกลมท้องฟ้า ต าแหน่งของวัตถุท้องฟ้าบนทรง
กลมท้องฟ้า กลุ่มดาว เวลาดาราคติ เวลาสุริยคติ เวลาท้องถิ่น และเวลามาตรฐานสากล ความสัมพันธ์ระหว่าง
ดวงอาทิตย์ โลก และดวงจันทร์ ระบบสุริยะ ดาวฤกษ์ กาแล็กซี เอกภพ เทคโนโลยีอวกาศ  
 เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจ มีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ มีเจตคติและเห็นคุณค่าของ
วิทยาศาสตร์ สามารถน ากระบวนการวิทยาศาสตร์ทางดาราศาสตร์พื้นฐานไปใช้ในการอธิบายและแก้ไขปัญหา
เกี่ยวกับปรากฏการณ์ทางดาราศาสตร์ต่อไป 
 
ตัวชี้วัด 
 เมื่อเรียนจบรายวิชานี้  นักเรียนสามารถ 

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

ต าแหน่งของวัตถุท้องฟ้าบนทรงกลมท้องฟ้าได้ 
4. อธิบายความหมายของเวลาดาราคติ เวลาสุริยคติ เวลาท้องถิ่น และเวลาสากลได้ 
5. บอกส่วนประกอบ สามารถติดต้ังกล้องโทรทรรศน์ และใช้งานกล้องโทรทรรศน์ได้ 
6. อธิบายการเกิดและวิวัฒนาการของระบบสุริยะ ดาวฤกษ์ กาแล็กซี่ และเอกภพได้ 
7. อธิบายความสัมพันธ์ระหว่างดวงอาทิตย์ โลก และดวงจันทร์ได้ 
8. สืบค้นและอธิบายเกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีอวกาศ ในการส ารวจทรัพยากร ในการส่ือสาร  

ทางอุตุนิยมวิทยา และการศึกษาทางดาราศาสตร์ได้ 
9. อธิบายการส่ง และการค านวณความเร็วในการโคจรของดาวเทียมรอบโลกได้ 
10. น าข้อมูลจากการสังเกต การสืบค้น การส ารวจตรวจสอบหรือการทดลอง มาใช้เป็นหลักฐานหรือ

ประจักษ์พยานอ้างอิง ในการตอบค าถามหรือสร้างค าอธิบายต่างๆ 
11. เช่ือมโยง วิเคราะห์ สังเคราะห์ ค าอธิบายหรือค าตอบของค าถามต่างๆ อย่างมีเหตุผล เพื่อไปสู่

องค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ ซึ่งอาจอยู่ในรูปของแนวความคิดหลัก หลักการ กฎหรือทฤษฎี 
12. อธิบาย น าเสนอ เพื่อส่ือสารองค์ความรู้ไปยังผู้อื่นอย่างมีเหตุผลด้วยความรอบรู้เกี่ยวกับหลัก

วิชาการท่ีเกี่ยวข้องอย่างรอบด้าน มีความรอบคอบท่ีจะน าความรู้ในสาขาต่างๆ มาพิจารณาให้
เช่ือมโยงกัน น าเสนอข้อมูลด้วยความเป็นจริง ด้วยวิธีการต่างๆ ได้อย่างน่าสนใจและเหมาะสม  
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กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ : เคมี 
 
สาระที่ 3  สารและสมบัติของสาร 
มาตรฐาน ว 3.1 เข้าใจสมบัติของสาร  ความสัมพันธ์ระหว่างสมบัติของสารกับโครงสร้างและ                    
แรงยึดเหนี่ยวระหว่างอนุภาค มีกระบวนการสืบเสาะ หาความรู้และจิตวิทยาศาสตร์ ส่ือสารส่ิงท่ีเรียนรู้            
น าความรู้ไปใช้ประโยชน์ 
ตัวชี้วัด 

3.1.1 สืบค้นข้อมูลและอธิบายโครงสร้างอะตอม และสัญลักษณ์นิวเคลียร์ของธาตุ 
3.1.2 วิเคราะห์และอธิบายการจัดเรียงอิเล็กตรอนในอะตอม ความสัมพันธ์ระหว่างอิเล็กตรอนใน

ระดับพลังงานนอกสุดกับสมบัติของธาตุและการเกิดปฏิกิริยา 
3.1.3 อธิบายการจัดเรียงธาตุและท านายแนวโน้มสมบัติของธาตุในตารางธาตุ 
3.1.4 วิเคราะห์และอธิบายการเกิดพันธะเคมีในโครงผลึกและในโมเลกุลของสาร 
3.1.5 สืบค้นข้อมูลและอธิบายความสัมพันธ์ระหวา่งจุดเดือด จุดหลอมเหลวและสถานะของสารกับ

แรงยึดเหนี่ยวระหว่างอนุภาคของสาร 
มาตรฐาน ว 3.2  เข้าใจหลักการและธรรมชาติของการเปล่ียนแปลงสถานะของสาร   การเกิดสารละลาย   การ
เกิดปฏิกิริยา มีกระบวนการสืบเสาะ หาความรู้และจิตวิทยาศาสตร์  ส่ือสารส่ิงท่ีเรียนรู้ และน าความรู้ไปใช้
ประโยชน ์
ตัวชี้วัด 

3.2.1 ทดลอง อธิบายและเขียนสมการของปฏิกิริยาเคมีท่ัวไปท่ีพบในชีวิตประจ าวันรวมท้ังอธิบายผล
ของสารเคมีท่ีมีต่อส่ิงมีชีวิตและส่ิงแวดล้อม 

3.2.2 ทดลองและอธิบายอัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี ปัจจัยท่ีมีผลต่ออัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมีและน า
ความรู้ไปใช้ประโยชน์ 

3.2.3 สืบค้นข้อมูลและอธิบายการเกิดปิโตรเลียม กระบวนการแยกแก๊สธรรมชาติและการกล่ันล าดับ
ส่วนน้ ามันดิบ 

3.2.4 ทดลองและอธิบายเซลล์ไฟฟ้าเคมีประเภทเซลล์กัลวานิกและเซลล์อิเล็กโทรไลต์ 
3.2.5 เข้าใจภาวะสมดุล การเปล่ียนแปลงภาวะสมดุล หลักเลอชาเตอลิเอและน าหลักการนี้ไปใช้ใน

อุตสาหกรรม 
3.2.6 ทดลองและอธิบายปฏิกิริยาระหว่างกรดกับเบสโดยการไทเทรต และปฏิกิริยาไฮโดรลิซิสของ

เกลือ 
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สาระที่ 9  เพิ่มเติม 
มาตรฐาน ว 9.2 เข้าใจและค านวณเกี่ยวกับกฎและความสัมพันธ์ต่างๆ ของสารที่เกี่ยวข้องในปฏิกิริยา 
เคมี มีกระบวนการสืบเสาะหาความรู้และจิตวิทยาศาสตร์ ส่ือสารส่ิงท่ีเรียนรู้น าความรู้ไปใช้ประโยชน์ 
ตัวชี้วัด 

9.2.1 ค านวณเกี่ยวกับมวลอะตอม มวลโมเลกุล โมล และความเข้มข้นของสารละลาย 
9.2.2 ค านวณเกี่ยวกฎทรงมวล กฎสัดส่วนคงท่ี กฎของเกย์ลูสแซกและกฎของอาโวกาโดร 
9.2.3 เข้าใจสูตรเคมี ความสัมพันธ์ของสารในสมการเคมีและค านวณหาปริมาณสารในสมการเคมี 
9.2.4 เข้าใจกฎต่างๆ ของแก๊ส และค านวณเกี่ยวกับอุณหภูมิ ความดัน ปริมาตรของแก๊สอุดมคติและ

แก๊สจริง 
9.2.5 เข้าใจสมดุลเคมีท่ัวไป สมดุลกรดเบสและค านวณเกี่ยวกับค่าคงท่ีสมดุลนั้น 

มาตรฐาน ว 9.3 เข้าใจสมบัติและปฏิกิริยาของสารอินทรีย์ สารอนินทรีย์และการน าสารที่มีในธรรมชาติมาใช้
ประโยชน์ มีกระบวนการสืบเสาะหาความรู้และจิตวิทยาศาสตร์ส่ือสารส่ิงท่ีเรียนรู้ น าความรู้ไปใช้ประโยชน ์
ตัวชี้วัด 

9.3.1 เข้าใจการเขียนสูตรและเรียกช่ือสารอินทรีย์ สารอนินทรีย์ สมบัติและปฏิกิริยาท่ีส าคัญของ
สารอินทรีย์และสารอนินทรีย์ 

9.3.2 เข้าใจกฎต่างๆ ของเทอร์โมไดนามิก และค านวณงาน พลังงานภายใน ค่าเอนทาลปี  
เอนโทรปี พลังงานอิสระและค่าต่างๆ ของเทอร์โมเคมี 
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ชื่อรายวิชาและหน่วยกิต 

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ : เคมี 

รายวิชาพื้นฐาน 
1. ว30131 เคมีพื้นฐาน     3 คาบ/สัปดาห์/ภาคเรียน 1.5 หน่วยกิต 
SCI30131 Fundamental Chemistry 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



หลักสูตรโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย                                                        
พุทธศักราช 2554 [ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 2557] 

81 

 

รายวิชา ว30131 เคมีพื้นฐาน 

3 คาบ/สัปดาห์/ภาคเรียน        1.5 หน่วยกิต 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
ค าอธิบายรายวิชา  
  ศึกษาแบบจ าลองอะตอม แนวคิดในการพัฒนาแบบจ าลองอะตอม อนุภาคมูลฐานของอะตอม และ 
สัญลักษณ์นิวเคลียร์ ไอโซโทป ไอโซโทนและไอโซบาร์ ศึกษาคล่ืนและ สมบัติของคล่ืน สเปกตรัม  
ศึกษาพลังงานไอออไนเซชัน การจัดเรียงอิเล็กตรอนในระดับพลังงานต่างๆ  

ศึกษาวิวัฒนาการของตารางธาตุ สมบัติของธาตุตามหมู่และตามคาบ สมบัติทางกายภาพและ 
ทางเคมีของโลหะอัลคาไล อัลคาไลน์เอิร์ท ธาตุเฮโลเจน ธาตุแทรนซิชัน 
 ศึกษาแรงยึดเหนี่ยวระหว่างอนุภาคของสารได้แก่พันธะโคเวเลนต์พันธะไอออนิก พันธะโลหะ  
การเขียนสูตร และเรียกช่ือสารโคเวเลนต์และสารประกอบไอออนิก ศึกษาสมบัติของสารประกอบ  ศึกษา
ทฤษฎี VSEPR  ทฤษฎีพันธะวาเลนซ์ (VBT) และทฤษฎีออบิทัลเชิงโมเลกุล (MO) ส าหรับโมเลกุลคู่สภาพขั้ว
ของโมเลกุล มุมพันธะ ความยาวพันธะและพลังงานพันธะ ศึกษาแรงยึดเหนี่ยวระหว่างโมเลกุลและโครงผลึก
ร่างตาข่าย 
 ศึกษาสมบัติของสารประกอบ คลอไรด์และออกไซด์ตามคาบ สารประกอบของธาตุแทรนซิชัน          
สารประกอบเชิงซ้อนของธาตุแทรนซิชัน การเขียนสูตร และเรียกช่ือสารประกอบเชิงซ้อนของธาตุแทรนซิชัน 
ศึกษาธาตุกัมมันตรังสี ปฏิกิริยานิวเคลียร์การเขียนสมการนิวเคลียร์ประโยชน์และอันตรายของธาตุกัมมันตรังสี 
เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจ มีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์มีเจตคติและเห็นคุณค่าของวิทยาศาสตร์ 
สามารถน ากระบวนการทางวิทยาศาสตร์ไปใช้ในการแก้ปัญหา น าความรู้และหลักการเกี่ยวกับเรื่อง โครงสร้าง
อะตอม พันธะเคมีและตารางธาตุไปใช้เป็นพื้นฐานในการศึกษาเคมีช้ันสูงต่อไป 
 
ตัวชี้วัด 
 เมื่อเรียนจบรายวิชานี้  นักเรียนสามารถ 

1. สืบค้นข้อมูลและอธิบายโครงสร้างอะตอม และสัญลักษณ์นิวเคลียร์ของธาตุได้ 
2. อธิบายและเปรียบเทียบแบบจ าลองอะตอมของดอลตัน ทอมสัน รัทเทอร์ฟอร์ด โบร์และแบบ

กลุ่มหมอกได้ 
3. อธิบายสมบัติของอนุภาคมูลฐาน เขียนสัญลักษณ์นิวเคลียร์ของธาตุอธิบายความหมายไอโซโทป 

ไอโซโทนและไอโซบาร์ได้ 
4. อธิบายการเกิดเส้นสเปกตรัมของธาตุต่างๆ และการเปล่ียนระดับพลังงานของอิเล็กตรอน ได้ 
5. วิเคราะห์และอธิบายการจัดเรียงอิเล็กตรอนในอะตอม ความสัมพันธ์ระหว่างอิเล็กตรอนในระดับ

พลังงานนอกสุดกับสมบัติของธาตุและการเกิดปฏิกิริยาได้ 
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6. อธิบายการจัดเรียงอิเล็กตรอนตามระดับพลังงานหลักโดยใช้พลังงานไอออไนเซชันและ จัดเรียง
อิเล็กตรอนตาม ระดับพลังงานย่อยโดยใช้เส้นสเปกตรัมของธาตุต่างๆ ได้ 

7. อธิบายวิวัฒนาการของการจัดธาตุในตารางธาตุ และบอกแนวโน้มการเปล่ียนแปลงสมบัติบาง
ประการของธาตุ ตามหมู่ และตามคาบได้ 

8. อธิบายการจัดเรียงธาตุและท านายแนวโน้มสมบัติของธาตุในตารางธาตุได้ 
9. อธิบายสมบัติทางกายภาพและปฏิกิริยาเคมีของธาตุกลุ่ม s-block  p-block และ d-block 
10. วิเคราะห์และอธิบายการเกิดพันธะเคมีในโครงผลึกและในโมเลกุลของสารได้ 
11. สืบค้นข้อมูลและอธิบายความสัมพันธ์ระหว่างจุดเดือด จุดหลอมเหลว และสถานะของสารกับ 

แรงยึดเหนี่ยว ระหว่าง อนุภาคของสารได้ 
12. อธิบายการเกิดพันธะโคเวเลนต์และใช้กฎออกเตตในการเขียนสูตรโมเลกุลของสารโคเวเลนต์ได้ 
13. ศึกษาความยาวพันธะ พลังงานพันธะ และใช้พลังงานพันธะในการค านวณหาพลังงานของ

ปฏิกิริยาเคมีได้ 
14. อธิบายความหมายของค่าอิเล็กโทรเนกาติวิตี สภาพขั้วของพันธะ และสภาพขั้วโมเลกุลโคเวเลนต์

ได้ 
15. อธิบายและเขียนภาพแสดงรูปร่างโมเลกุลของสารโคเวเลนต์ โดยใช้ทฤษฎี VSEPR ทฤษฎพีันธะ

เวเลนซ์(VBT) และทฤษฎีออบิทัลเชิงโมเลกุล(MO) ส าหรับโมเลกุล O2 และ N2ได้ 
16. อธิบายแรงยึดเหนี่ยวระหว่างโมเลกุลของสารโคเวเลนต์ได้ 
17. อธิบายโครงสร้างแบบโครงผลึกร่างตาข่าย พร้อมท้ังยกตัวอย่างได้ 
18. อธิบายการเกิดพันธะโลหะและอธิบายสมบัติบางประการของโลหะได้ 
19. อธิบายการเกิดพันธะไอออนิก สารประกอบไอออนิกและค านวณหาพลังงานท่ีเกี่ยวข้องได้ 
20. เขียนสูตร และเรียกช่ือสารประกอบไอออนิกตามระบบ IUPAC และเขียนสมการไอออนิกได้ 
21. อธิบายผลของสารเคมีท่ีพบในชีวิตประจ าวันท่ีมีต่อส่ิงมีชีวิตและส่ิงแวดล้อมได้ 
22. อธิบายสมบัติของสารประกอบคลอไรด์ ออกไซด์ของโลหะและอโลหะได้ 
23. อธิบายสมบัติและปฏิกิริยาเคมีของธาตุในหมู่ IA IIA และ VIIA ได้ 
24. เขียนสูตร และเรียกช่ือสารประกอบเชิงซ้อนและไอออนเชิงซ้อนของธาตุแทรนซิชันได้ 
25. อธิบายสมบัติ และสารประกอบของธาตุแทรนซิชันได้ 
26. อธิบายความหมายของธาตุกัมมันตรังสี ครึ่งชีวิต และเขียนสมการแสดงการสลายตัวได้ 
27. บอกประโยชน์และโทษของธาตุกัมมันตรังสี และอธิบายการป้องกันอันตรายจากกัมมันตรังสีได้ 
28. อธิบายความหมายของปฏิกิริยาฟิชชันและฟิวชัน พร้อมบอกประโยชน์ของปฏิกิริยาท้ังสองได้ 
29. ท าการทดลอง สืบค้นข้อมูล อภิปราย และสรุปผลการทดลอง โดยใช้ทักษะกระบวนการทาง

วิทยาศาสตร์ และน าความรู้เกี่ยวกับโครงสร้างอะตอม พันธะเคมี และตารางธาตุ เพื่อเป็น
พื้นฐานในการศึกษาวิชาเคมีขั้นสูง  
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กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ : ชีววิทยา 
 
สาระที่ 1  สิ่งมีชีวิตกับกระบวนการด ารงชีวิต 
มาตรฐาน ว 1.1 เข้าใจหน่วยพื้นฐานของส่ิงมีชีวิต ความสัมพันธ์ของโครงสร้าง และหน้าท่ีของระบบต่างๆ 
ของส่ิงมีชีวิตท่ีท างานสัมพันธ์กัน มีกระบวนการสืบเสาะหาความรู้  ส่ือสารส่ิงท่ีเรียนรู้และน าความรู้ไปใช้ใน
การด ารงชีวิตของตนเองและดูแลส่ิงมีชีวิต 
ตัวชีวั้ด 

1.1.1 ทดลองใช้กล้องจุลทรรศน์และอุปกรณ์วิทยาศาสตร์เพื่อศึกษาทดลอง 
1.1.2 ทดลองและอธิบายการรักษาดุลยภาพของเซลล์ของส่ิงมีชีวิต 
1.1.3 ทดลองและอธิบายกลไกการรักษาดุลยภาพของน้ าในพืช 
1.1.4 สืบค้นข้อมูลและอธิบายกลไกการควบคุมดุลยภาพของน้ า แร่ธาตุและอุณหภูมิของมนุษย์และ

สัตว์อื่นๆ และน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ 
1.1.5 อธิบายกลไกเกี่ยวกับระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายและน าความรู้ไปใช้ในการดูแลรักษาสุขภาพ 

มาตรฐาน ว 1.2 เข้าใจกระบวนการและความส าคัญของการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม วิวฒันาการของ
ส่ิงมีชีวิต ความหลากหลายทางชีวภาพ การใช้เทคโนโลยีชีวภาพท่ีมีผลกระทบต่อมนุษย์และส่ิงแวดล้อม มี
กระบวนการสืบเสาะหาความรู้และจิตวิทยาศาสตร์ ส่ือสารส่ิงท่ีเรียนรู้ และน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ตัวชี้วัด 

1.2.1 อธิบายกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ที่น าไปสู่การค้นพบสารพันธุกรรม การถ่ายทอดสาร
พันธุกรรม วิวัฒนาการ 

1.2.2 อธิบายกระบวนการการถ่ายทอดสารพันธุกรรม การแปรผันทางพันธุกรรม มิวเทชัน และการ
เกิดความหลากหลายทางชีวภาพ 

1.2.3 สืบค้นข้อมูลและอภิปรายผลของเทคโนโลยีท่ีมีต่อมนุษย์และส่ิงแวดล้อมและน าความรู้ไปใช้
ประโยชน์ 

1.2.4 สืบค้นข้อมูลและอภิปรายผลของความหลากหลายทางชีวภาพท่ีมีต่อมนุษย์และส่ิงแวดล้อม 
1.2.5 อธิบายกระบวนการคัดเลือกตามธรรมชาติ และผลของการคัดเลือกตามธรรมชาติต่อความ

หลากหลายของส่ิงมีชีวิต 
 

สาระที่ 2  ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม 
มาตรฐาน ว 2.1 เข้าใจส่ิงแวดล้อมในท้องถิ่น ความสัมพันธ์ระหว่างส่ิงแวดล้อมกับส่ิงมีชีวิต ความสัมพันธ์
ระหว่างส่ิงมีชีวิตต่างๆ ในระบบนิเวศ มีกระบวนการสืบเสาะหาความรู้และจิตวิทยาศาสตร์ ส่ือสารส่ิงท่ีเรียนรู้
และน าความรู้ไปใช้ประโยชน์  
 
 
ตัวชี้วัด 



หลักสูตรโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย                                                        
พุทธศักราช 2554 [ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 2557] 

84 

 

2.1.1 อธิบายดุลยภาพของระบบนิเวศ 
2.1.2 อธิบายกระบวนการเปล่ียนแปลงแทนท่ีของส่ิงมีชีวิต 
2.1.3 อธิบายความส าคัญของความหลากหลายทางชีวภาพ และเสนอแนะแนวทางในการดูแลและ

รักษา 
มาตรฐาน ว 2.2 เข้าใจความส าคัญของทรัพยากรธรรมชาติ การใช้ทรัพยากรธรรมชาติในระดับท้องถิ่น 
ประเทศ และโลกน าความรู้ไปใช้ในในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมในท้องถิ่นอย่างยั่งยืน 
ตัวชี้วัด 

2.2.1 วิเคราะห์สภาพปัญหา สาเหตุของปัญหาส่ิงแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติในระดับท้องถิ่น 
ระดับประเทศและระดับโลก 

2.2.2 อภิปรายแนวทางในการป้องกันแก้ไขปัญหาส่ิงแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ 
2.2.3 วางแผนและด าเนินการเฝ้าระวังอนุรักษ ์และพัฒนาส่ิงแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ 
 

สาระท่ี 9  เพิ่มเติม 
มาตรฐาน ว 9.4 เข้าใจธรรมชาติการเจริญเติบโตและพัฒนาการของมนุษย์ 
ตัวชี้วัด 

9.4.1 อธิบายกระบวนการสร้างเสริมและด ารงประสิทธิภาพการท างาน ของระบบอวัยวะต่างๆ 
9.4.2 วางแผนดูแลสุขภาพตามภาวะการเจริญเติบโตและพัฒนาการของตนเองและบุคคลใน

ครอบครัว 
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ชื่อรายวิชาและหน่วยกิต 

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ : ชีววิทยา 

รายวิชาพื้นฐาน 
1. ว30161 พื้นฐานของส่ิงมีชีวิต     3 คาบ/สัปดาห์/ภาคเรียน 1.5 หน่วยกิต 
SCI30161 Principle of Life 
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รายวิชา ว30161 พื้นฐานของสิ่งมีชีวิต 

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

ค าอธิบายรายวิชา  
ศึกษาเกี่ยวกับลักษณะท่ีส าคัญของส่ิงมีชีวิต การใช้ความรู้และกระบวนการทางชีววิทยาท่ีเป็น

ประโยชน์ต่อมนุษย์และส่ิงแวดล้อม การศึกษาชีววิทยาโดยใช้วิธีการทางวิทยาศาสตร์ ปฏิบัติการการใช้กล้อง
จุลทรรศน์ และการน าความรู้เกี่ยวกับชีววิทยามาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน  ศึกษาโครงสร้างและหน้าท่ีของ
สารเคมีท่ีเป็นองค์ประกอบในเซลล์ของส่ิงมีชีวิต โครงสร้างและหน้าท่ีของส่วนท่ีห่อหุ้มเซลล์            ไซ
โทพลาซึม และนิวเคลียสท่ีศึกษาด้วยกล้องจุลทรรศน์ การรักษาดุลยภาพของเซลล์ การส่ือสารระหว่างเซลล์ 
การเปล่ียนแปลงสภาพของเซลล์ การชราภาพของเซลล์ สเต็มเซลล์ และเซลล์เทคโนโลยี ศึกษาการแบ่งเซลล์
ของส่ิงมีชีวิต ศึกษาการท างานของเอนไซม์ ปฏิกิรยิาเคมีในเซลล์ของส่ิงมีชีวิต การหายใจระดับเซลล์ 
  โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ การสืบค้นข้อมูล การสังเกต   
การวิเคราะห์ การทดลอง การอภิปราย การอธิบายและสรุป เพื่อให้เกิดความรู้ ความคิด ความเข้าใจ                   
มีความสามารถในการตัดสินใจ ส่ือสารส่ิงท่ีเรียนรู้และน าความรู้ไปใช้ในชีวิตของตนเอง มีจิตวิทยาศาสตร์ 
จริยธรรม คุณธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
 
ตัวชี้วัด 
 เมื่อเรียนจบรายวิชานี้  นักเรียนสามารถ 

1. สืบค้นข้อมูลและอธิบายเกี่ยวกับลักษณะท่ีส าคัญของส่ิงมีชีวิต 
2. สืบค้นข้อมูล อภิปราย การศึกษาของนักชีววิทยาท่ีมีช่ือเสียงท่ีเป็นประโยชน์ต่อมนุษย์และ

ส่ิงแวดล้อม 
3. อธิบาย อภิปราย วางแผนออกแบบการทดลอง เพื่อน าไปสู่การแก้ปัญหาทางชีววิทยาได้ 
4. อธิบายส่วนประกอบ หน้าท่ี ของกล้องจุลทรรศน์ และเพื่อน าไปใช้ในการศึกษาทางชีววิทยาได้

อย่างถูกต้อง 
5. สืบค้นข้อมูลและอภิปรายเกี่ยวกับลักษณะโครงสร้าง หน้าท่ีของสารเคมีในเซลล์ส่ิงมีชีวิตได้ 
6. ตรวจสอบและทดลองเกี่ยวกับสารเคมีภายในส่ิงมีชีวิตได้ 
7. สืบค้นข้อมูล อภิปราย และอธิบายโครงสร้างและหน้าท่ีของส่วนประกอบภายในเซลล์ 
8. สามารถใช้กล้องจุลทรรศน์ในการทดลอง สังเกต วัดขนาดและนับจ านวนเซลล์ของส่ิงมีชีวิตได้ 
9. สืบค้นข้อมูล ทดลอง อภิปรายและสรุปเกี่ยวกับการรักษาดุลยภาพของเซลล์ การส่ือสารระหว่าง

เซลล์ การเปล่ียนแปลงสภาพของเซลล์ การชราภาพของเซลล์ สเต็มเซลล์ และเซลล์เทคโนโลยี     
10. สืบค้นข้อมูล ทดลอง อภิปราย และสรุปเกี่ยวกับการแบ่งเซลล์ในส่ิงมีชีวิตพวกโพรคาริโอต และยู

คาริโอต 
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11. สืบค้นข้อมูล ทดลอง และสรุปการท างานของเอนไซม์และปัจจัยท่ีมีผลต่อการท างานของเอนไซม์
ในส่ิงมีชีวิต 

12. สืบค้นข้อมูล ทดลอง อภิปราย และสรุปเกี่ยวกับการหายใจระดับเซลล์ 
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กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ : วิทยาศาสตร์โลก 
 
สาระที่ 6  กระบวนการเปลี่ยนแปลงของโลก 
มาตรฐาน ว 6.1 เข้าใจกระบวนการต่างๆ ท่ีเกิดขึ้นบนผิวโลกและภายในโลก ความสัมพันธ์ของกระบวนการ
ต่างๆ ท่ีมีผลต่อการเปล่ียนแปลงภูมิอากาศ ภูมิประเทศ และสัณฐานของโลก มีกระบวนการสืบเสาะหาความรู้
และจิตวิทยาศาสตร์ ส่ือสารส่ิงท่ีเรียนรู้และน าความรู้ไปใช้ประโยชน์  
ตัวชี้วัด 

6.1.1 สืบค้นและอธิบายหลักการในการแบ่งโครงสร้างโลก  
6.1.2 ทดลองเลียนแบบและอธิบายกระบวนการเปล่ียนแปลงทางธรณีภาคของโลก 
6.1.3 ทดลองเลียนแบบ และอธิบายกระบวนการเกิดภูเขา รอยเล่ือน รอยคดโคง แผนดินไหว ภูเขา

ไฟระเบิด 
6.1.4 สืบค้นและอธิบายความส าคัญของปรากฏการณทางธรณีวิทยาแผ่นดินไหว ภูเขาไฟระเบิด  ท่ี

ส่งผลตอส่ิงมีชีวิตและส่ิงแวดลอม 
6.1.5 ส ารวจ วิเคราะห์และอธิบายการล าดับช้ันหิน จากการวางตัวของช้ันหิน ซากดึกด าบรรพและ

โครงสรางทางธรณีวิทยา เพื่ออธิบายประวัติความเป็นมาของพื้นท่ี 
6.1.6 สืบค้น วิเคราะห์ และอธิบายประโยชน์ของข้อมูลทางธรณีวิทยา 
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ชื่อรายวิชาและหน่วยกิต 

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ : วิทยาศาสตร์โลก 

รายวิชาพื้นฐาน 
1. ว30191 วิทยาศาสตร์โลก 1    1 คาบ/สัปดาห์/ภาคเรียน 0.5 หน่วยกิต 
SCI30191 Earth Science 1 
2. ว30192 วิทยาศาสตร์โลก 2  1 คาบ/สัปดาห์/ภาคเรียน 0.5 หน่วยกิต 
SCI30192 Earth Science 2 
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รายวิชา ว30191 วิทยาศาสตร์โลก 1 

1 คาบ/สัปดาห์/ภาคเรียน        0.5 หน่วยกิต 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
ค าอธิบายรายวิชา  
 ศึกษาลักษณะวิชาและขอบเขตของการศึกษาทางธรณีวิทยา ลักษณะทางกายภาพของพื้นโลก 
ส่วนประกอบของโลก ปรากฏการณ์ทางธรณีท่ีมีผลท าให้เกิดภูมิประเทศท่ีแตกต่างกันทรัพยากรดิน หิน แร่
ซากดึกด าบรรพ์และวิวัฒนาการโลก 
 เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจ มีทักษะกระบวนการ มีเจตคติและเห็นคุณค่าของวิทยาศาสตร์เข้าใจ
กระบวนการต่างๆ ท่ีเกิดขึ้นบนผิวโลกและภายในโลก ความสัมพันธ์ของกระบวนการต่าง ๆท่ีมีผลต่อการ
เปล่ียนแปลงภูมิประเทศ และสัณฐานของโลก มีกระบวนการสืบเสาะหาความรู้และจิตวิทยาศาสตร์ ส่ือสารส่ิง
ท่ีเรียนรู้และน าความรู้ไปใช้ประโยชน์และใช้เป็นพื้นฐานในการศึกษาวิชาอื่นต่อไป 
 
ตัวชี้วัด 
 เมื่อเรียนจบรายวิชานี้  นักเรียนสามารถ 

1. อธิบายส่วนประกอบทางธรณีวิทยาของโลกได้ 
2. อธิบายการเกิดปรากฏการณ์ทางธรณีท่ีเกิดจากเปล่ียนแปลงภายในโลกได้ 
3. อธิบายการเปล่ียนแปลงบนพื้นผิวโลกได้ 
4. อธิบายปรากฏการณ์ทางธรณีท่ีมีผลท าให้เกิดภูมิประเทศท่ีแตกต่างกันได้ 
5. อธิบายปัจจัยท่ีท าให้เกิดดิน และวิเคราะห์องค์ประกอบของดินได้ 
6. อธิบายสมบัติทางเคมี ทางกายภาพ และทางชีวภาพของดินได้ 
7. อธิบายพร้อมยกตัวอย่างสาเหตุของมลภาวะของดินและเสนอแนวทางแก้ไขได้ 
8. อธิบายกระบวนการเกิด องค์ประกอบ สมบัติ และการใช้ประโยชน์ของหินแต่ละประเภทได้ และ

สามารถจ าแนกชนิดของหินได้ 
9. อธิบายกระบวนการเกิดแร ่องค์ประกอบ สมบัติ และการน าแร่ไปใช้ประโยชน์ได้ 
10. อธิบายความเป็นมาของโลกโดยใช้ข้อมูลของซากดึกด าบรรพ์และอายุของหินได้ 
11. น าข้อมูลจากการสังเกต การสืบค้น การส ารวจตรวจสอบหรือการทดลอง มาใช้เป็นหลักฐานหรือ

ประจักษ์พยานอ้างอิง ในการตอบค าถามหรือสร้างค าอธิบายต่างๆ 
12. เช่ือมโยง วิเคราะห์ สังเคราะห์ ค าอธิบายหรือค าตอบของค าถามต่างๆ อย่างมีเหตุผล เพื่อไปสู่

องค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ ซึ่งอาจอยู่ในรูปของแนวความคิดหลัก หลักการ กฎหรือทฤษฎี 
13. อธิบาย น าเสนอ เพื่อส่ือสารองค์ความรู้ไปยังผู้อื่นอย่างมีเหตุผลด้วยความรอบรู้เกี่ยวกับหลัก

วิชาการท่ีเกี่ยวข้องอย่างรอบด้าน มีความรอบคอบท่ีจะน าความรู้ในสาขาต่างๆ มาพิจารณาให้
เช่ือมโยงกัน น าเสนอข้อมูลด้วยความเป็นจริง ด้วยวิธีการต่างๆ ได้อย่างน่าสนใจและเหมาะสม 

รายวิชา ว30192 วิทยาศาสตร์โลก 2 
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1 คาบ/สัปดาห์/ภาคเรียน         0.5 หน่วยกิต 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
ค าอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาลักษณะวิชาและขอบเขตของการศึกษาทางอุทกวิทยา วัฏจักรของน้ า แหล่งน้ าบนดินและ ใต้
ดิน ประโยชน์และความส าคัญของน้ า และการเปล่ียนแปลงของน้ าในมหาสมุทรศึกษาลักษณะวิชาและ
ขอบเขตของการศึกษาทางอุตุนิยมวิทยา ส่วนประกอบของบรรยากาศช้ันของบรรยากาศ สมดุลของพลังงาน
และภูมิอากาศ ความกดอากาศ การควบแน่นและการเกิดเมฆการเกิดลม การพยากรณ์อากาศ  ภัยธรรมชาติท่ี
มีผลต่อการเปล่ียนแปลงอุณหภูมิ การด ารงชีวิตและส่ิงแวดล้อม 
 เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจ มีทักษะกระบวนการ มีเจตคติและเห็นคุณค่าของวิทยาศาสตร์เข้าใจ
กระบวนการต่าง ๆ ท่ีเกิดขึ้นบนผิวโลกและบรรยากาศ และความสัมพันธ์ของกระบวนการต่างๆท่ีมผีลต่อการ
เปล่ียนแปลงภูมิอากาศ ภูมิประเทศ และสัณฐานของโลก มีกระบวนการสืบเสาะหาความรู้และจิตวิทยาศาสตร์ 
ส่ือสารส่ิงท่ีเรียนรู้และน าความรู้ไปใช้ประโยชน์และใช้เป็นพื้นฐานในการศึกษาวิชาอื่นต่อไป 
 
ตัวชี้วัด 
 เมื่อเรียนจบรายวิชานี้  นักเรียนสามารถ 

1. อธิบายวัฏจักรของน้ า แหล่งน้ าบนพื้นโลก และแหล่งน้ าใต้ดิน 
2. อธิบายสมบัติทางเคมี ทางกายภาพ และทางชีวภาพของน้ าและแหล่งน้ าธรรมชาติได้  
3. อธิบายประโยชน์ท่ีส าคัญของน้ าต่อการด ารงชีวิตของมนุษย์ได้ 
4. อธิบายเกิดปรากฏการณ์ธรรมชาติและการเปล่ียนแปลงในมหาสมุทรที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจ าวัน

ได้ 
5. อธิบายความหมายของอุตุนิยมวิทยาได้ 
6. อธิบายการก าเนิดบรรยากาศ และบอกโครงสร้างของบรรยากาศได้ 
7. อธิบายสมดุลของพลังงานภายในโลกได้และเก็บข้อมูลกรณีศึกษาได้ 
8. อธิบายและจ าแนกเมฆชนิดต่าง ๆ และบอกลักษณะของหยาดน้ าฟ้าได้ 
9. อธิบายการเกิดลมช้ันบน ลมหมุนวน ลมพื้นผิว และลมประจ าถิ่นได้ 
10. อธิบายองค์ประกอบของการพยากรณ์อากาศ และแปลความหมายจากการพยากรณ์อากาศได้ 
11. อธิบายปรากฏการณ์ภัยธรรมชาติท่ีมีผลต่อการเปล่ียนแปลงอุณหภูมิ การด ารงชีวิตและ

ส่ิงแวดล้อมได้ อธิบายปัจจัยท่ีท าให้เกิดการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศได้ 
12. น าข้อมูลจากการสังเกต การสืบค้น การส ารวจตรวจสอบหรือการทดลอง มาใช้เป็นหลักฐานหรือ

ประจักษ์พยานอ้างอิง ในการตอบค าถามหรือสร้างค าอธิบายต่างๆ 
13. เช่ือมโยง วิเคราะห์ สังเคราะห์ ค าอธิบายหรือค าตอบของค าถามต่างๆ อย่างมีเหตุผล เพื่อไปสู่

องค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ ซึ่งอาจอยู่ในรูปของแนวความคิดหลัก หลักการ กฎหรือทฤษฎี 
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14. อธิบาย น าเสนอ เพื่อส่ือสารองค์ความรู้ไปยังผู้อื่นอย่างมีเหตุผลด้วยความรอบรู้เกี่ยวกับ           
หลักวิชาการท่ีเกี่ยวข้องอย่างรอบด้าน มีความรอบคอบท่ีจะน าความรู้ในสาขาต่างๆ                   
มาพิจารณาให้เช่ือมโยงกัน น าเสนอข้อมูลด้วยความเป็นจริง ด้วยวิธีการต่างๆ ได้อย่างน่าสนใจ
และเหมาะสม    
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กลุ่มสาระการเรียนรู้สงัคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
 
สาระที่ 1  ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม 

 มาตรฐาน  ส 1.1 รู้และเข้าใจประวัติความส าคัญ ศาสดา หลักธรรมของพระพุทธศาสนาหรือศาสนา 
ท่ีตนนับถือและศาสนาอื่น มีศรัทธาท่ีถูกต้อง ยึดมั่นและปฏิบัติตามหลักธรรมเพื่ออยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข 
ตัวชี้วัด 

1.1.1 วิเคราะห์สังคมชมพูทวีป และคติความเช่ือทางศาสนาสมัยก่อนพระพุทธเจ้าหรือสังคมสมัยของ
ศาสดาท่ีตนนับถือ  

1.1.2 วิเคราะห์พระพุทธเจ้าในฐานะเป็นมนุษย์ผู้ฝึกตนได้อย่างสูงสุดในการตรัสรู้ การก่อตั้ง วิธีการ
สอนและการเผยแผ่พระพุทธ ศาสนาหรือวิเคราะห์ประวัติศาสดาท่ีตนนับถือตามท่ีก าหนด 

1.1.3 วิเคราะห์พุทธประวัติด้านการบริหาร และการธ ารงรักษาศาสนาหรือวิเคราะห์ประวัติศาสดาท่ี
ตนนับถือตามท่ีก าหนด 

1.1.4 วิเคราะห์ข้อปฏิบัติทางสายกลางในพระพุทธศาสนา หรือแนวคิดของศาสนาท่ีตนนับถือตามท่ี
ก าหนด 

1.1.5 วิเคราะห์การพัฒนาศรัทธา และปัญญาท่ีถูกต้องในพระพุทธศาสนา หรือแนวคิดของศาสนาท่ี
ตนนับถือตามท่ีก าหนด 

1.1.6 วิเคราะห์ลักษณะประชาธิปไตยในพระพุทธศาสนาหรือแนวคิดของศาสนาท่ีตนนับถือตามท่ี
ก าหนด 

1.1.7 วิเคราะห์หลักการของพระพุทธศาสนากับหลักวิทยาศาสตร์หรือแนวคิดของศาสนาท่ีตนนับถือ
ตามท่ีก าหนด 

1.1.8 วิเคราะห์การฝึกฝนและพัฒนาตนเอง การพึ่งตนเอง และการมุ่งอิสรภาพในพระพุทธศาสนา 
หรือแนวคิดของศาสนาท่ีตนนับถือตามท่ีก าหนด 

1.1.9 วิเคราะห์พระพุทธศาสนาว่าเป็นศาสตร์แห่งการศึกษา ซึ่งเน้น ความสัมพันธ์ของเหตุปัจจัยกับ
วิธีการแก้ปัญหาหรือแนวคิดของศาสนาท่ีตนนับถือตามท่ีก าหนด 

1.1.10 วิเคราะห์พระพุทธศาสนาในการฝึกตน ไม่ให้ประมาท   มุ่งประโยชน์และสันติภาพบุคคล  
สังคมและโลกหรือแนวคิดของศาสนาท่ีตนนับถือตามท่ีก าหนด 

1.1.11 วิเคราะห์พระพุทธศาสนากับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและการพัฒนาประเทศแบบยั่งยืน 
หรือแนวคิดของศาสนาท่ีตนนับถือตามท่ีก าหนด 

1.1.12 วิเคราะห์ความส าคัญของพระพุทธศาสนาเกี่ยวกับการศึกษาท่ีสมบูรณ์ การเมือง และ
สันติภาพหรือแนวคิดของศาสนาท่ีตนนับถือตามท่ีก าหนด 

1.1.13 วิเคราะห์หลักธรรมในกรอบอริยสัจ ๔ หรือหลักค าสอนของศาสนาท่ีตนนับถือ 
1.1.14 วิเคราะห์ข้อคิดและแบบอย่างการด าเนินชีวิตจากประวัติสาวก ชาดก เรื่องเล่าและ 

ศาสนิกชนตัวอย่างตามท่ีก าหนด 
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1.1.15 วิเคราะห์คุณค่าและความส าคัญของการสังคายนาพระไตรปิฏกหรือคัมภีร์ของศาสนา 
ท่ีตนนับถือ และการเผยแผ่ 

1.1.16 เช่ือมั่นต่อผลของการท าความดีความช่ัว  สามารถวิเคราะห์สถานการณ์ท่ีต้องเผชิญและ
ตัดสินใจเลือกด าเนินการหรือปฏิบัติตนได้อย่างมีเหตุผล ถูกต้องตามหลักธรรม จริยธรรม และก าหนด
เป้าหมาย บทบาทการด าเนินชีวิตเพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข และอยู่ร่วมกันเป็นชาติอย่างสมานฉันท์ 

1.1.17 อธิบายประวัติศาสดาของศาสนาอื่นๆ โดยสังเขป 
1.1.18 ตระหนักในคุณค่าและความ ส าคัญของค่านิยม จริยธรรมท่ีเป็นตัวก าหนดความเช่ือและ 

พฤติกรรมท่ี แตกต่างกันของศาสนิกชนศาสนาต่างๆ   เพื่อขจัดความขัดแย้งและอยู่ร่วมกันในสังคมอย่าง 
 สันติสุข 
  1.1.19 เห็นคุณค่า เช่ือมั่นและมุ่งมั่นพัฒนาชีวิตด้วยการพัฒนาจิตและพัฒนาการเรียนรู้ด้วยวิธีคิด
แบบโยนิโส-มนสิการ หรือการพัฒนาจิตตามแนวทางของศาสนาท่ีตนนับถือ 
  1.1.20 สวดมนต์แผ่เมตตาและบริหารจิตและเจริญปัญญาตามหลักสติปัฏฐาน หรือตามแนวทางของ
ศาสนาท่ีตนนับถือ 
  1.1.21 วิเคราะห์หลักธรรมส าคัญในการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขของศาสนาอื่นๆ และชักชวน ส่งเสริม
สนับสนุนให้บุคคลอื่นเห็นความส าคัญของการท าความดีต่อกัน 
  1.1.22 เสนอแนวทางการจัดกิจกรรมความร่วมมือของทุกศาสนาในการแก้ปัญหาและพัฒนาสังคม 
มาตรฐาน  ส 1.2  เข้าใจ  ตระหนักและปฏิบัติตนเป็นศาสนิกชนท่ีดี  และธ ารงรักษาพระพุทธศาสนาหรือ
ศาสนาท่ีตนนับถือ 
ตัวชี้วัด 

1.2.1 ปฏิบัติตนเป็นศาสนิกชนท่ีดีต่อสาวก สมาชิกในครอบครัวและคนรอบข้าง 
1.2.2 ปฏิบัติตนถูกต้องตามศาสนพิธี พิธีกรรมตามหลักศาสนาท่ีตนนับถือ 
1.2.3 แสดงตนเป็นพุทธมามกะหรือแสดงตนเป็นศาสนิกชนของศาสนาท่ีตนนับถือ 
1.2.4 วิเคราะห์หลักธรรม คติธรรมท่ีเกี่ยวเนื่องกับวันส าคัญทางศาสนาและเทศกาลท่ีส าคัญของ

ศาสนาท่ีตนนับถือและปฏิบัติตนได้ถูกต้อง 
1.2.5 สัมมนาและเสนอแนะแนวทางในการธ ารงรกัษาศาสนาท่ีตนนับถือ อันส่งผลถึงการพัฒนาตน 

พัฒนาชาติและพัฒนาโลก 
สาระที่ 2  หน้าที่พลเมือง วัฒนธรรม และการด าเนินชีวิตในสังคม 
มาตรฐาน  ส 2.1 เข้าใจและปฏิบัติตนตามหน้าท่ีของการเป็นพลเมืองดี มีค่านิยมท่ีดีงาม และธ ารงรักษา 
ประเพณีและวัฒนธรรมไทย  ด ารงชีวิตอยู่ร่วมกันในสังคมไทยและสังคมโลกอย่างสันติสุข 

2.1.1 วิเคราะห์และปฏิบัติตนตามกฎหมายท่ีเกี่ยวข้องกับตนเอง ครอบครัวชุมชน ประเทศชาติ และ
สังคมโลก 

2.1.2 วิเคราะห์ความส าคัญของโครงสร้างทางสังคม การขัดเกลาทางสังคม และการเปล่ียนแปลงทาง
สังคม 
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2.1.3 ปฏิบัติตนและมีส่วนสนับสนุนให้ผู้อื่นประพฤติปฏิบัติเพื่อเป็นพลเมืองดีของประเทศชาติ และ
สังคมโลก 

2.1.4 ประเมินสถานการณ์สิทธิมนุษยชนในประเทศไทย และเสนอแนวทางพัฒนา 
2.1.5 วิเคราะห์ความจ าเป็นท่ีต้องมีการปรับปรุงเปล่ียนแปลงและอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยและเลือกรับ

วัฒนธรรมสากล 
มาตรฐาน ส 2.2 เข้าใจระบบการเมืองการปกครองในสังคมปัจจุบัน ยึดมั่น ศรัทธา และธ ารงรักษาไว้ซึ่งการ
ปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
ตัวชี้วัด 

2.2.1 วิเคราะห์ปัญหาการเมืองท่ีส าคัญในประเทศ จากแหล่งข้อมูลต่างๆ พร้อมท้ังเสนอ                
แนวทางแก้ไข 

2.2.2 เสนอแนวทาง ทางการเมืองการปกครองท่ีน าไปสู่ความเข้าใจ และการประสานประโยชน์
ร่วมกันระหว่างประเทศ 

2.2.3 วิเคราะห์ความส าคัญและ ความจ าเป็นที่ต้องธ ารงรักษาไว้ซึง่การปกครองตามระบอบ
ประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมขุ 

2.2.4 เสนอแนวทางและมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการใช้อ านาจรัฐ 
 
สาระที่ 3  เศรษฐศาสตร์ 
มาตรฐาน ส 3.1 เข้าใจและสามารถบริหารจัดการทรัพยากรในการผลิตและการบริโภค การใช้ทรัพยากร 
ท่ีมีอยู่จ ากัดได้อย่างมีประสิทธิภาพและคุ้มค่า รวมท้ังเข้าใจหลักการของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อการ 
ด ารงชีวิตอย่างมีดุลยภาพ 
ตัวชี้วัด 

3.1.1 อภิปรายการก าหนดราคาและค่าจ้างในระบบเศรษฐกิจ 
3.1.2 ตระหนักถึงความส าคัญของปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงท่ีมีต่อเศรษฐกิจสังคมของประเทศ 
3.1.3 ตระหนักถึงความส าคัญของระบบสหกรณ์ในการพัฒนาเศรษฐกิจในระดับชุมชนและประเทศ 
3.1.4 วิเคราะห์ปัญหาทางเศรษฐกิจในชุมชน และเสนอแนวทางแก้ไข 

มาตรฐาน ส 3.2 เข้าใจระบบและสถาบันทางเศรษฐกิจต่างๆ ความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจ และความจ าเป็น
ของการร่วมมือกันทางเศรษฐกิจในสังคมโลก 
ตัวชี้วัด 

3.2.1 อธิบายบทบาทของรัฐบาลเกี่ยวกับนโยบายการเงิน การคลังในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ 
3.2.2 วิเคราะห์ผลกระทบของการเปิดเสรีทางเศรษฐกิจในยุคโลกาภิวัฒน์ท่ีมีผลต่อสังคมไทย 
3.2.3 วิเคราะห์ผลดี ผลเสียของความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศในรูปแบบต่างๆ 

 
สาระที่ 4  ประวัติศาสตร์ 
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มาตรฐาน ส 4.1 เข้าใจความหมาย ความส าคัญของเวลาและยุคสมัยทางประวัติศาสตร์ สามารถใช้วิธีการทาง
ประวัติศาสตร์มาวิเคราะห์เหตุการณ์ต่างๆ อย่างเป็นระบบ 
ตัวชี้วัด 

4.1.1 ตระหนักถึงความส าคัญของเวลาและยุคสมัยทางประวัติศาสตร์ที่แสดงถึงการเปล่ียนแปลงของ
มนุษยชาติ 

4.1.2 สร้างองค์ความรู้ใหม่ทางประวัติศาสตร์โดยใช้วิธีการทางประวัติศาสตร์อย่างเป็นระบบ 
มาตรฐาน ส 4.2 เข้าใจพัฒนาการของมนุษยชาติจากอดีตจนถึงปัจจุบัน ในด้านความสัมพันธ์และการ
เปล่ียนแปลงของเหตุการณ์อย่างต่อเนื่อง ตระหนักถึงความส าคัญและสามารถวิเคราะห์ผลกระทบท่ีเกิดขึ้น
ตัวชี้วัด 
  4.2.1 วิเคราะห์อิทธิพลของอารยธรรมโบราณและการติดต่อระหว่างโลกตะวันออกกับโลกตะวันตกท่ี
มีผลต่อพัฒนาการและการเปล่ียนแปลงของโลก 
  4.2.2  วิเคราะห์เหตุการณ์ส าคัญต่าง ๆ ท่ีส่งผลต่อการเปล่ียนแปลงทางสังคม เศรษฐกิจ และ
การเมือง เข้าสู่โลกสมัยปัจจุบัน 
  4.2.3. วิเคราะห์ผลกระทบของการขยายอิทธิพลของประเทศในยุโรปไปยังทวีปอเมริกา แอฟริกา และ
เอเชีย 

4.2.4 วิเคราะห์สถานการณ์ของโลกในคริสต์ศตวรรษที่ 21 
มาตรฐาน ส 4.3 เข้าใจความเป็นมาของชาติไทย วัฒนธรรม ภูมิปัญญาไทย มีความรัก ความภูมิใจและธ ารง
ความเป็นไทย 
ตัวชี้วัด 

4.3.1 วิเคราะห์ประเด็นส าคัญของประวัติศาสตร์ไทย  
4.3.2 วิเคราะห์ความส าคัญของสถาบันพระมหากษัตริย์ต่อชาติไทย 
4.3.3 วิเคราะห์ปัจจัยท่ีส่งเสริมการสร้างสรรค์ภูมิปัญญาไทยและวัฒนธรรมไทยซึ่งมีผลต่อสังคมไทย 

ในยุคปัจจุบัน 
4.3.4 วิเคราะห์ผลงานของบุคคลส าคัท้ังชาวไทยและต่างประเทศท่ีมีส่วนสร้างสรรค์วัฒนธรรมไทย  

และประวัติศาสตร์ไทย 
4.3.5 วางแผนก าหนดแนวทางและมีส่วนร่วมการอนุรักษ์ภูมิปัญญาไทยและวัฒนธรรมไทย 

 
 
สาระที่ 5  ภูมิศาสตร์                                                             
มาตรฐาน ส 5.1 เข้าใจลักษณะของโลกทางกายภาพ และความสัมพันธ์ของสรรพส่ิงซึง่มีผลต่อกันและกันใน
ระบบของธรรมชาติ ใช้แผนท่ีและเครื่องมือทางภูมิศาสตร์ในการค้นหา วิเคราะห์ สรุป และใช้ข้อมูล              
ภูมิสารสนเทศอย่างมีประสิทธิภาพ 
ตัวชี้วัด 
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5.1.1  ใช้เครื่องมือทางภูมิศาสตร์ในการรวบรวม วิเคราะห์และน าเสนอข้อมูล ภูมิสารสนเทศอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

5.1.2 วิเคราะห์อิทธิพลของสภาพภูมิศาสตร์ซึ่งท าให้เกิดปัญหาทางกายภาพหรือภัยพิบัติทาง
ธรรมชาติในประเทศไทยและภูมิภาคต่างๆ ของโลก 

5.1.3  วิเคราะห์การเปล่ียนแปลงของพื้นท่ีซึ่งได้รบัอิทธิพลจากปัจจัยทางภูมิศาสตร์ในประเทศไทย
และทวีปต่างๆ 

5.1.4  ประเมินการเปล่ียนแปลงธรรมชาติในโลกว่าเป็นผลมาจากการกระท าของมนุษย์และหรือ
ธรรมชาติ 
มาตรฐาน ส 5.2 เข้าใจปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษยก์ับสภาพแวดล้อมทางกายภาพที่ก่อให้เกิดการสร้างสรรค์
วัฒนธรรม มีจิตส านึกและมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรและส่ิงแวดล้อม เพื่อการพัฒนาท่ียั่งยนื 
ตัวชี้วัด 

5.2.1 วิเคราะห์สถานการณ์ และวิกฤตการณ์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมของประเทศไทย
และของโลก 

5.2.2 ระบุมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหา บทบาทขององค์การและการประสานการร่วมมือท้ังใน
ประเทศและนอกประเทศเกี่ยวกับกฎหมายส่ิงแวดล้อม การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 

5.2.3 ระบุแนวทางการอนุรักษ์ทรพัยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมในภูมิภาคต่างๆ ของโลก 
5.2.4 อธิบายการใช้ประโยชน์จากส่ิงแวดล้อมในการสร้างสรรค์วัฒนธรรม อันเป็นเอกลักษณ์ของ

ท้องถิ่นทั้งในประเทศและโลก 
5.2.5 มีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาและการด าเนินชีวิตตามแนวทางการอนุรักษ์ทรัพยากรและ

ส่ิงแวดล้อมเพื่อการพัฒนาท่ียั่งยืน 
สาระที่ 6  เพิ่มเติม 
มาตรฐาน ส 6.1 เข้าใจการท างาน มีความคิดสร้างสรรค์ มีทักษะกระบวนการท างาน ทักษะการจัดการ 
ทักษะกระบวนการแก้ปญัหา ทักษะการท างานร่วมกัน และทักษะการแสวงหาความรู้ มีคุณธรรม และลักษณะ
นิสัยในการท างาน มีจิตส านึกในการใช้พลังงาน ทรัพยากร และส่ิงแวดล้อมเพื่อการด ารงชีวิตและครอบครัว 
 
 
ตัวชี้วัด 

6.1.1 อธิบายวิธีการท างานเพื่อการด ารงชีวิต 
6.1.2 สร้างผลงานอย่างมีความคิดสร้างสรรค์ และมีทักษะการท างานร่วมกัน 
6.1.3 มีทักษะการจัดการในการท างาน 
6.1.4 มีทักษะกระบวนการแก้ปัญหาในการท างาน 
6.1.5 มีทักษะในการแสวงหาความรู้เพื่อ การด ารงชีวิต 
6.1.6 มีคุณธรรมและลักษณะนิสัยในการท างาน 
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6.1.7 ใช้พลังงาน ทรัพยากร ในการท างานอย่างคุ้มค่าและยั่งยืนเพื่อการอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม 
มาตรฐาน ส 6.2 เข้าใจ มีทักษะท่ีจ าเป็น มีประสบการณ์ เห็นแนวทางในงานอาชีพ ใช้เทคโนโลยีเพื่อพัฒนา
อาชีพ มีคุณธรรม และมีเจตคติท่ีดีต่ออาชีพ 
ตัวชี้วัด 

6.2.1 อภิปรายแนวทางสู่อาชีพที่สนใจ 
6.2.2 เลือกและใช้เทคโนโลยีอย่างเหมาะสมกับอาชีพ 
6.2.3 มีประสบการณ์ในอาชีพที่ถนัดและสนใจ 
6.2.4 มีคุณลักษณะท่ีดีต่ออาชีพ 

มาตรฐาน ส 6.3 เห็นคุณค่าและมีทักษะในการสร้างเสริมสุขภาพ การด ารงสุขภาพ การป้องกันโรคและการ
สร้างเสริมสมรรถภาพเพื่อสุขภาพ 
ตัวชี้วัด 

6.3.1 มีบทบาทและความรับผิดชอบต่อการสร้างเสริมสุขภาพและการป้องกันโรคของตนเองและคน
รอบข้าง 

6.3.2 ตระหนักถึงอิทธิพลของส่ือโฆษณาเกี่ยวกับสุขภาพเพื่อการเลือกบริโภคและปฏิบัติตนตามสิทธิ
ของผู้บริโภค 

6.3.3 มีส่วนร่วมในการวางแผน ส่งเสริม และพัฒนาสุขภาพของตนเอง ครอบครัวและสังคม 
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ชื่อรายวิชาและหน่วยกิต 

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 

รายวิชาพื้นฐาน 
1. ส30101 ศาสนศึกษา     1 คาบ/สัปดาห์/ภาคเรียน 0.5 หน่วยกิต 
SOC30101 Religious Study 
2. ส30102 หน้าท่ีพลเมือง     2 คาบ/สัปดาห์/ภาคเรียน 1.0 หน่วยกิต 
SOC30102 Civil Duty 
3. ส30103 ภูมิศาสตร์      2 คาบ/สัปดาห์/ภาคเรียน 1.0 หน่วยกิต 
SOC30103 Geography 
4. ส30104 เศรษฐศาสตร์     2 คาบ/สัปดาห์/ภาคเรียน 1.0 หน่วยกิต 
SOC30104 Economics 
5. ส30105 อารยธรรมโลก     2 คาบ/สัปดาห์/ภาคเรียน 1.0 หน่วยกิต 
SOC30105 World Civilization 
6. ส30106 ประวัติศาสตร์สมัยใหม่    2 คาบ/สัปดาห์/ภาคเรียน 1.0 หน่วยกิต 
SOC30106 Modern History 
7. ส30107 คุณธรรมเพื่อชีวิต     1 คาบ/สัปดาห์/ภาคเรียน 0.5 หน่วยกิต 
SOC30107 Moral for Life 
8. ส30108 ประวัติศาสตร์ไทย 1     1 คาบ/สัปดาห์/ภาคเรียน 0.5 หน่วยกิต 
SOC30108 Thai History 1 
9. ส30109 ประวัติศาสตร์ไทย 2     1 คาบ/สัปดาห์/ภาคเรียน 0.5 หน่วยกิต 
SOC30109 Thai History 2 
10. ส30110 ประวัติศาสตร์ไทย 3     2 คาบ/สัปดาห์/ภาคเรียน 1.0 หน่วยกิต 
SOC30110 Thai History 3 
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รายวิชา ส30101 ศาสนศึกษา 

1 คาบ/สัปดาห์/ภาคเรียน        0.5 หน่วยกิต 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
ค าอธิบายรายวิชา 
          ศึกษาความรู้พื้นฐานของศาสนา ประวัติความเป็นมา และองค์ประกอบของศาสนา    

ศึกษาและวิเคราะห์ความส าคัญและหลักการของพระพุทธศาสนา  เกี่ยวกับหลักการพัฒนาศรัทธา
และปัญญา หลักการวิทยาศาสตร์ หลักประชาธิปไตย หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง หลักธรรม     และ
หลักปฏิบัติของพระพุทธศาสนา 

ศึกษาความส าคัญ หลักการ หลักธรรม และหลักปฏิบัติของศาสนาคริสต์ อิสลาม พราหมณ์ – ฮินดู 
และสิกข์   

เพื่อให้รู้และเข้าใจประวัติศาสนา ความส าคัญ หลักการ หลักธรรมของพระพุทธศาสนาและศาสนา
อื่นๆ สามารถวิเคราะห์ สังเคราะห์ หลักธรรมของศาสนา น าไปใช้ปฏิบัติเพื่อขจัดความขัดแย้ง และส่งเสริมการ
อยู่ร่วมกันในสังคมอย่างสันติสุข   

 
ตัวชี้วัด 
 เมื่อเรียนจบรายวิชานี้  นักเรียนสามารถ 

1. วิเคราะห์สังคมชมพูทวีป และคติความเช่ือทางศาสนาสมัยก่อนพระพุทธเจ้า หรือสังคมสมัยของ
ศาสดาท่ีตนนับถือ 

2. วิเคราะห ์พระพุทธเจ้าในฐานะเป็นมนุษย์ผู้ฝึกตนได้อย่างสูงสุดในการตรัสรู้ การก่อตั้ง วิธีการสอน
และการเผยแผ่พระพุทธศาสนา หรือวิเคราะห์ประวัติศาสดาท่ีตนนับถือ ตามท่ีก าหนด 

3. วิเคราะห์พุทธประวัติด้านการบริหาร และการธ ารงรักษาศาสนา หรือ วิเคราะห์ประวัติศาสดาท่ีตน
นับถือ ตามท่ีก าหนด 

4. วิเคราะห์ข้อปฏิบัติทางสายกลางในพระพุทธศาสนา หรือแนวคิดของศาสนาท่ีตนนับถือ ตามท่ี
ก าหนด 

5. วิเคราะห์การพัฒนาศรัทธา และปัญญาท่ีถูกต้องในพระพุทธศาสนา หรือแนวคิดของศาสนาท่ีตน
นับถือ ตามท่ีก าหนด 

6. วิเคราะห์ลักษณะประชาธิปไตยในพระพุทธศาสนา หรือแนวคิดของศาสนาท่ีตนนับถือตามท่ี
ก าหนด 

7. วิเคราะห์หลักการของพระพุทธศาสนากับหลักวิทยาศาสตร์ หรือแนวคิดของศาสนาท่ีตนนับถือ
ตามท่ีก าหนด 

8. วิเคราะห์การฝึกฝนและพัฒนาตนเอง การพึ่งตนเอง และการมุ่งอิสรภาพในพระพุทธศาสนา หรือ
แนวคิดของศาสนาท่ีตนนับถือตามท่ีก าหนด 
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9. วิเคราะห์พระพุทธศาสนาว่าเป็นศาสตร์แห่งการศึกษาซึ่งเน้นความสัมพันธ์ของเหตุปัจจัยกับวิธีการ
แก้ปัญหา หรือแนวคิดของศาสนาท่ีตนนับถือตามท่ีก าหนด 

10. วิเคราะห์พระพุทธศาสนาในการฝึกตนไม่ให้ประมาท มุ่งประโยชน์และสันติภาพบุคคล สังคมและ
โลก หรือแนวคิดของศาสนาท่ีตนนับถือตามท่ีก าหนด 

11. วิเคราะห์พระพุทธศาสนากับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและการพัฒนาประเทศแบบยั่งยืน  
หรือแนวคิดของศาสนาท่ีตนนับถือตามท่ีก าหนด 

12. วิเคราะห์ความส าคัญของพระพุทธศาสนาเกี่ยวกับการศึกษาท่ีสมบูรณ์ การเมืองและสันติภาพ  
13. วิเคราะห์หลักธรรมในกรอบ อริยสัจ 4 หรือหลักค าสอนของศาสนาท่ีตนนับถือ 
14. วิเคราะห์ข้อคิดและแบบอย่าง การด าเนินชีวิตจากประวัติสาวก ชาดก เรื่องเล่า และ 

ศาสนิกชนตัวอย่าง ตามท่ีก าหนด 
15. วิเคราะห์คุณค่าและความส าคัญของการสังคายนา พระไตรปิฎก หรือคัมภีร์ของศาสนาท่ีตนนับ

ถือ และการเผยแผ่ 
16. อธิบายประวัติศาสดาของศาสนาอื่นๆ โดยสังเขป 
17. วิเคราะห์หลักธรรมส าคัญในการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขของศาสนาอื่นๆ และชักชวน ส่งเสริม 

สนับสนุนให้บุคคลอื่นเห็นความส าคัญของการท าความดีต่อกัน 
18. เสนอแนวทางการจัดกิจกรรม ความร่วมมือของทุกศาสนาในการแก้ปัญหาและพัฒนาสังคม 
19. ปฏิบัติตนถูกต้องตามศาสนพิธีพิธีกรรมตามหลักศาสนาท่ีตนนับถือ 
20. แสดงตนเป็นพุทธมามกะหรือแสดงตนเป็นศาสนิกชนของศาสนาท่ีตนนับถือ 
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รายวิชา ส30102 หน้าท่ีพลเมือง 

2 คาบ/สัปดาห์/ภาคเรียน        1.0 หน่วยกิต 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
ค าอธิบายรายวิชา  
  ศึกษาความหมาย ความส าคัญของมนุษย์เป็นสัตว์สังคม โครงสร้าง องค์ประกอบ ของสถาบันทาง
สังคมและการจัดระเบียบทางสังคม มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสังคมไทยและการเปล่ียนแปลงสังคมไทยสู่
สังคมโลก วัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย ศึกษาระบบการเมืองการปกครองในปัจจุบันของสังคมไทยและสังคม
โลก ศึกษากฎหมายรัฐธรรมนูญ ความรู้ท่ัวไปเกี่ยวกับกฎหมาย ปฏิบัติตนและส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้อื่นปฏิบัติ
ให้สอดคล้องตามท่ีกฎหมายรัฐธรรมนูญและกฎหมายอื่นๆ ได้อย่างถูกต้อง และปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดีของ
ประเทศชาติ และสังคมโลก 
 ศึกษาหลักสิทธิมนุษยชนในเรื่องความหมาย ความส าคัญ แนวคิด หลักการและปฏิญญาสากลว่าด้วย
สิทธิมนุษยชนและองค์กรท่ีเกี่ยวข้อง  
 โดยใช้กระบวนการคิด กระบวนการสืบค้นข้อมูล กระบวนการกลุ่ม และกระบวนการแก้ปัญหา 
 เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องมนุษย์เป็นสัตว์สังคม โครงสร้างและองค์ประกอบของสถาบันทาง
สังคม การจัดระเบียบทางสังคม เห็นความส าคัญของสถาบันหลักของสังคมไทย และการเปล่ียนแปลงของ
สังคมไทยสู่สังคมโลก วัฒนธรรม ภูมิปัญญาไทย จนสามารถปรับปรุงงการปกครองเปล่ียนแปลงและอนุรักษ์
วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท่ีดีงามของสังคมไทยไว้อย่างเหมาะสม มีความรู้ความเข้าใจระบบการเมืองการ
ปกครองของไทย การเมืองการปกครองโลก กฎหมายรัฐธรรมนูญและกฎหมายอื่นๆ ท่ีเกี่ยวข้อง สามารถ
ปฏิบัติตนและส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้อื่นปฏิบัติตนตามสถานภาพ บทบาท สิทธิ เสรีภาพและหน้าท่ีของการเป็น
พลเมืองดีตามกฎหมาย ตระหนักในความส าคัญของการมีส่วนร่วมในการคุ้มครองสิทธิมนุษยชน เห็น
ความส าคัญในนโยบายการประสานประโยชน์ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเพื่อด ารงอยู่ในสังคมโลกอย่าง
สันติ 
 
ตัวชี้วัด 
 เมื่อเรียนจบรายวิชานี้  นักเรียนสามารถ 

1. วิเคราะห์และปฏิบัติตนตามกฎหมายท่ีเกี่ยวข้องกับตนเอง ครอบครัว ชุมชน ประเทศชาติ และ
สังคมโลก 

2. วิเคราะห์ความส าคัญของโครงสร้างทางสังคม การขัดเกลาทางสังคม และการเปล่ียนแปลงทาง
สังคม 

3. ปฏิบัติตนและมีส่วนสนับสนุนให้ผู้อื่นประพฤติปฏิบัติเพื่อเป็นพลเมืองดีของประเทศชาติ และสังคม
โลก 

4. ประเมินสถานการณ์สิทธิมนุษยชนในประเทศไทย และเสนอแนวทางพัฒนา 
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5. วิเคราะห์ความจ าเป็นท่ีต้องมีการปรับปรุงเปล่ียนแปลงและอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยและเลือกรับ
วัฒนธรรมสากล 

6. วิเคราะหป์ัญหาการเมืองท่ีส าคัญในประเทศ จากแหล่งข้อมูลต่างๆ พร้อมท้ังเสนอแนวทางแก้ไข 
7. เสนอแนวทาง ทางการเมืองการปกครองท่ีน าไปสู่ความเข้าใจ และการประสานประโยชน์ร่วมกัน

ระหว่างประเทศ 
8. วิเคราะห์ความส าคัญและความจ าเป็นท่ีต้องธ ารงรกัษาไว้ซึ่งการปกครองตามระบอบประชาธิปไตย อันมี

พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
9. เสนอแนวทางและมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการใช้อ านาจรัฐ 
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รายวิชา ส30103 ภูมิศาสตร์ 

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

ศึกษาและใช้เครื่องมือทางภูมิศาสตร์ในการรวบรวม วิเคราะห์ และน าเสนอข้อมูลภูมิสารสนเทศของ
สังคมไทยและภูมิภาคต่างๆ ของโลกอย่างมีประสิทธิภาพ    

วิเคราะห์อิทธิพลของสภาพภูมิศาสตร์ ซึ่งท าให้เกิดปัญหาทางกายภาพหรือภัยพิบัติทางธรรมชาติใน
ประเทศไทยและภูมิภาคต่างๆ ของโลก วิเคราะห์การเปล่ียนแปลงของพื้นท่ีซึ่งได้รับอิทธิพลจากปัจจัยทาง
ภูมิศาสตร์ในประเทศไทยและทวีปต่างๆ ประเมินการเปล่ียนแปลงธรรมชาติในโลกว่าเป็นผลมาจากการกระท า
ของมนุษย์และหรือธรรมชาติ วิเคราะห์สถานการณ์ วิกฤตการณ์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม
ภูมิภาคต่างๆของประเทศไทยและของโลก  

วิเคราะห์สถานการณ์และวิกฤตการณ์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมของประเทศไทย  ระบุ
มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหา บทบาทขององค์การและการประสานความร่วมมือท้ังในประเทศและนอก
ประเทศเกี่ยวกับกฎหมายส่ิงแวดล้อม การจัดการทรัพยากร ธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม ระบุแนวทางการ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมในภูมิภาคต่างๆ ของโลก อธิบายการใช้ประโยชน์จากส่ิงแวดล้อม
ในการสร้างสรรค์วัฒนธรรม อนัเป็นเอกลักษณ์ของท้องถิ่นทั้งในประเทศไทยและโลก               มีส่วนร่วมใน
การแก้ปัญหาและการด าเนินชีวิตตามแนวทางการอนุรักษ์ทรัพยากรและส่ิงแวดล้อม                        เพื่อ
การพัฒนาท่ียั่งยืน 
   โดยใช้กระบวนการสืบค้นข้อมูล กระบวนการปฏิบัติการใช้เทคโนโลยี กระบวนการคิด กระบวนการ
กลุ่ม และกระบวนการแก้ปัญหา 

เพื่อน ามาใช้ในการวิเคราะห์ และน าเสนอข้อมูล ข่าวสาร ภูมิสารสนเทศอย่างมีประสิทธิภาพ  
ตระหนักถึงกระบวนการเปล่ียนแปลงทางกายภาพที่มีผลต่อการเกิดภูมิสังคมใหม่ในประเทศไทยและของโลก 
ผลกระทบท่ีเกิดต่อมนุษยชาติและส่ิงแวดล้อมในโลก ตระหนักในสถานการณ์ส่ิงแวดล้อมส่ิงแวดล้อมท่ีวิกฤต
ของโลก บทบาทหน้าท่ีและมีส่วนร่วมในการป้องกนัและแก้ไขปัญหาส่ิงแวดล้อมพร้อมท้ังเสนอมาตรการ การ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมในการดาเนินชีวิตตามแนวทางอนุรักษ์ทรัพยากรและส่ิงแวดล้อม
เพื่อการพัฒนาท่ียั่งยืน 
 
ตัวชี้วัด 
 เมื่อเรียนจบรายวิชานี้  นักเรียนสามารถ 

1. ใช้เครื่องมือทางภูมิศาสตร์ในการรวบรวม วิเคราะห์ และน าเสนอข้อมูลภูมิสารสนเทศอย่างมี
ประสิทธิภาพ   

2. วิเคราะห์อิทธิพลของสภาพภูมิศาสตร์ ซึ่งท าให้เกิดปัญหาทางกายภาพหรือภัยพิบัติ                       
ทางธรรมชาติในประเทศไทยและภูมิภาคต่างๆ ของโลก 
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3. วิเคราะห์การเปล่ียนแปลงของพื้นท่ี ซึ่งได้รับอิทธพิลจากปัจจัยทางภูมิศาสตร์ในประเทศไทยและ
ทวีปต่างๆ 

4. ประเมินการเปล่ียนแปลงธรรมชาติในโลกว่าเป็นผลมาจากการกระท าของมนุษย์และหรือธรรมชาติ 
5. วิเคราะห์สถานการณ์และวิกฤตการณ์ ด้านทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมของประเทศไทย

และโลก 
6. ระบุมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหา บทบาทขององค์การและการประสานความร่วมมือท้ังใน

ประเทศและนอกประเทศเกี่ยวกับกฎหมาย ส่ิงแวดล้อม การจัดการทรัพยากร ธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อม 

7. ระบุแนวทางการอนุรกัษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมในภูมิภาคต่างๆ ของโลก 
8. อธิบายการใช้ประโยชน์จากส่ิงแวดล้อมในการสร้างสรรค์วัฒนธรรม อันเป็นเอกลักษณ์ของท้องถิ่น

ท้ังในประเทศไทยและโลก 
9. มีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาและการด าเนินชีวิตตามแนวทางการอนุรักษ์ทรัพยากรและส่ิงแวดล้อม

เพื่อการพัฒนาท่ียั่งยืน 
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รายวิชา ส30104 เศรษฐศาสตร์ 

2 คาบ/สัปดาห์/ ภาคเรียน        1.0 หน่วยกิต 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
ค าอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาแนวคิดในการบริหารจัดการทรัพยากรในการผลิตและการบริโภค เพื่อให้สามารถใช้ทรัพยากรท่ี
มีอยู่จ ากัดได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
  ศึกษาแนวคิดพื้นฐาน เกี่ยวกับการจัดการ การเงินและงบประมาณของหน่วยธุรกิจ เพื่อให้สามารถวาง
แผนการผลิตได้อย่างมีประสิทธิภาพ ระบบสหกรณ์เพื่อแก้ไขปัญหาการเงิน และความร่วมมือทางเศรษฐกิจ
ระดับชุมชนและระดับประเทศได้  
  ศึกษาเกี่ยวกับแนวคิดวิธีการแบบเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อให้สามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน
ได้อย่างมีดุลยภาพ  
  ศึกษาระบบเศรษฐกิจและสถาบันทางเศรษฐกิจแบบต่างๆ เพื่อให้เกิดความเข้าใจกระบวนการท างาน
ของระบบเศรษฐกิจ ศึกษาอุปสงค์ อุปทาน และการท างานของกลไกราคาในตลาด เพื่อให้เข้าใจบทบาทของ
ราคาในฐานะเป็นเครื่องมือในการจัดสรรทรัพยากรและผลผลิต  
  ศึกษาแนวคิดขั้นพื้นฐานเกี่ยวกับการค้าและการเงินระหว่างประเทศ เพื่อเป็นปัจจัยท่ีจะนาไปสู่การ
พึ่งพา การแข่งขัน การขัดแย้ง การประสานประโยชน์อย่างมีคุณธรรมและรู้เท่าทัน  
  ศึกษาพัฒนารายได้ของรัฐ อันเนื่องมาจากการเก็บภาษี และการกู้ยืมจากแหล่งต่างๆ เพื่อรัฐท าหน้าท่ี
จัดหาสินค้าและบริการ ให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับประชาชน  
   โดยใช้กระบวนการคิด กระบวนการสืบค้นข้อมูล กระบวนการกลุ่ม กระบวนการปฏิบัติ 
และกระบวนการแก้ปัญหา 
 
ตัวชี้วัด 
 เมื่อเรียนจบรายวิชานี้  นักเรียนสามารถ 

1. อภิปรายการก าหนดราคาและค่าจ้างในระบบเศรษฐกิจ 
2. ตระหนักถึงความส าคัญของปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงท่ีมีต่อเศรษฐกิจสังคมของประเทศ 
3. ตระหนักถึงความส าคัญของระบบสหกรณ์ในการพัฒนาเศรษฐกิจในระดับชุมชนและประเทศ 
4. วิเคราะห์ปัญหาทางเศรษฐกิจในชุมชนและเสนอแนวทางแก้ไข 
5. อธิบายบทบาทของรัฐบาลด้านนโยบายการเงิน การคลังในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ 
6. วิเคราะห์ผลกระทบของการเปิดเสรีทางเศรษฐกิจในยุคโลกาภิวัตน์ท่ีมีผลต่อสังคมไทย 
7. วิเคราะห์ผลดี ผลเสียของความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศในรูปแบบต่าง ๆ 



หลักสูตรโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย                                                        
พุทธศักราช 2554 [ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 2557] 

107 

 

รายวิชา ส30105 อารยธรรมโลก 

2 คาบ/สัปดาห์/ ภาคเรียน        1.0 หน่วยกิต 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
ค าอธิบายรายวิชา  
  ศึกษาอิทธิพลของอารยธรรมโบราณในโลกตะวันออกและตะวันตก ด้านการปกครอง เศรษฐกิจ สังคม
วัฒนธรรม และท่ีมีผลต่อพัฒนาการของมนุษยชาติในอดีตจนถึงปัจจุบัน 

ศึกษาความส าคัญของความเปล่ียนแปลงต้ังแต่สมัยกลางจนถึงส้ินสุดสงครามโลกครั้งท่ีสอง ด้านการ
ปกครอง เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม ผลกระทบของการขยายอิทธิพลของประเทศในยุโรปไปยังทวีป
อเมริกา แอฟริกาและเอเชียท่ีมีผลต่อพัฒนาการของปัจจุบัน 
 โดยการใช้วิธีการทางประวัติศาสตร์ กระบวนการคิด กระบวนการสืบค้นข้อมูล กระบวนการกลุ่ม 
กระบวนการแก้ปัญหาและการสังเคราะห์ 

เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจถึงอิทธิพลของอารยธรรมโบราณในโลกตะวันตกและตะวันออก เข้าใจ
ความส าคัญของความเปล่ียนแปลงต้ังแต่สมัยกลางถึงส้ินสุดสงครามโลกครั้งท่ี 2 ผลกระทบของการขยาย
อิทธิพลของประเทศในยุโรปไปยังทวีปอเมริกา แอฟริกาและเอเชียท่ีมีผลต่อพัฒนาการของปัจจุบัน สามารถน า
ความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการด าเนินชีวิตอย่างสันติสุขในสังคมไทยและสังคมโลก  

 
ตัวชี้วัด 
 เมื่อเรียนจบรายวิชานี้  นักเรียนสามารถ 

1. วิเคราะห์อิทธิพลของอารยธรรรมโบราณ  และการติดต่อระหว่างโลกตะวันออกกับโลกตะวันตกท่ี
มีผลต่อพัฒนาการและการเปล่ียนแปลงของโลก 

2. วิเคราะห์เหตุการณ์ส าคัญต่างๆ ท่ีส่งผลต่อการเปล่ียนแปลงทางสังคม เศรษฐกิจและการเมือง เข้า
สู่โลกสมัยปัจจุบัน 

3. วิเคราะห์ผลกระทบของการขยายอิทธิพลของประเทศในยุโรปไปยังทวีปอเมริกา แอฟริกาและ
เอเชีย 
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รายวิชา ส30106 ประวัติศาสตร์สมัยใหม่ 

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

ศึกษาความหมายและการแบ่งช่วงเวลาของประวัติศาสตร์สมัยใหม่ เพื่อให้เข้าใจความต่อเนื่องของ
เวลาและพัฒนาการของมนุษยชาติ ศึกษาปัจจัยภูมิศาสตร์ บทบาทของบุคคลส าคัญ และแนวคิดส าคัญท่ีเป็น
พื้นฐานน าไปสู่ความขัดแย้งและการประสานประโยชน์ด้านการเมือง สังคม และเศรษฐกิจของโลกโดยภาพรวม 
ต้ังแต่หลังสงครามโลกครั้งท่ีสอง จนถึงสมัยปัจจุบัน  เพื่อให้เข้าใจพื้นฐานความเปล่ียนแปลงทางประวัติศาสตร์
ท่ีมีผลต่อโลกในปัจจุบัน ศึกษาเหตุการณ์ส าคัญท่ีน าไปสู่ความขัดแย้งและการประสานประโยชน์ด้านการเมือง 
สังคม และเศรษฐกิจของโลก ต้ังแต่หลังสงครามโลกครั้งท่ีสอง จนถึงสมัยปัจจุบัน ศึกษานโยบายการสร้าง
ความร่วมมือทางการเมือง สังคม และเศรษฐกิจในภูมิภาคต่างๆ  
 โดยการใช้วิธีการทางประวัติศาสตร์ กระบวนการคิด กระบวนการสืบค้นข้อมูล กระบวนการกลุ่ม 
กระบวนการแก้ปัญหาและการสังเคราะห์ 
 เพื่อให้เข้าใจถึงการอยู่ร่วมกันในสังคมโลกยุคโลกาภิวัฒน์ ศึกษาปัจจัยส าคัญท่ีน าไปสู่ความ
เปล่ียนแปลงด้านส่ิงแวดล้อมและประชากรโลก เพื่อให้ตระหนักถึงหน้าท่ีการมีส่วนร่วมในการอนุรกัษ์
ส่ิงแวดล้อมโลกและปัญหาประชากรโลก 
 
ตัวชี้วัด 
 เมื่อเรียนจบรายวิชานี้  นักเรียนสามารถ 

1. วิเคราะห์สถานการณ์ของโลกในคริสต์ศตวรรษที่ 21 
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รายวิชา ส30107 คุณธรรมเพื่อชีวิต 

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

หลักธรรมส าคัญของศาสนาท่ีตนนับถือ ค่านิยมและจริยธรรมทางสังคม กระบวนการพฒันาปัญญา
ตามหลักโยนิโสมนสิการ กระบวนการบริหารจิตและเจริญปัญญาตามหลักสติปัฏฐาน สามารถปฏิบัติให้เกิด
ทักษะ เลือกสรรหลักธรรมท่ีเกี่ยวกับการพัฒนาตนเอง สังคม ส่ิงแวดล้อมและสังคมโลก วิเคราะห์ข้อมูล
ข่าวสาร สารสนเทศ ตัวอย่างเหตุการณ์ในสังคมไทย เพื่อแยกแยะความเป็นเหตุเป็นผลของพฤติกรรมความดี /
ความช่ัว  
 เพื่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจในหลักธรรม ค่านิยมและจริยธรรมท่ีดีงามทางสังคม ตัดสินใจเลือก
แนวทางปฏิบัติตนและธ ารงรักษาศาสนาโดยเป็นศาสนิกชนท่ีดี และน าไปประยุกต์ใช้ในการด าเนินชีวิตอย่างมี
เหตุผล สามารถพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมให้อยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข 
 
ตัวชี้วัด 
 เมื่อเรียนจบรายวิชานี้  นักเรียนสามารถ 

1. วิเคราะห์หลักธรรมในกรอบอริยสัจ 4 หรือหลักค าสอนของศาสนาท่ีตนนับถือ 
2. มีทักษะและสามารถน าหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาไปพัฒนาตนเองและพฒันาสังคม  
3. เช่ือมั่นต่อผลของการท าความดี ความช่ัว สามารถวิเคราะห์สถานการณ์ท่ีต้องเผชิญ และตัดสินใจ

เลือกด าเนินการหรือปฏิบัติตนได้อย่างมีเหตุผลถูกต้องตามหลักธรรม จริยธรรม และก าหนด
เป้าหมาย บทบาทการด าเนินชีวิตเพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข และอยู่ร่วมกันเป็นชาติอย่าง
สมานฉันท์ 

4. ตระหนักในคุณค่าและความส าคัญของค่านิยม จริยธรรมท่ีเป็นตัวก าหนดความเช่ือและพฤติกรรม
ท่ีแตกต่างกันของศาสนิกชนศาสนาต่างๆ เพื่อขจัดความขัดแย้งและอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างสันติ
สุข 

5. เห็นคุณค่า เช่ือมั่น และมุ่งมั่นพัฒนาชีวิตด้วยการพัฒนาจิตและพัฒนาการเรียนรู้ด้วยวิธีคิดแบบ
โยนิโสมนสิการหรือการพัฒนาจิตตามแนวทางของศาสนาท่ีตนนับถือ 

6. สวดมนต์ แผ่เมตตา และบริหารจิตและเจริญปัญญาตามหลักสติปัฏฐาน หรือตามแนวทางของ
ศาสนาท่ีตนนับถือ 

7. วิเคราะห์หลักธรรม คติธรรมท่ีเกี่ยวเนื่องกับวันส าคัญทางศาสนา และเทศกาลท่ีส าคัญ ของศาสนา
ท่ีตนนับถือ และปฏิบัติตนได้ถูกต้อง 

8. วิเคราะห์ความจ าเป็นท่ีต้องมีการปรับปรุงเปล่ียนแปลงและอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยและเลือกรับ
วัฒนธรรมสากล 
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รายวิชา ส30108 ประวัติศาสตร์ไทย 1 

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

ศึกษาเวลาและยุคสมัยทางประวัติศาสตร์ที่ปรากฏในหลักฐานทางประวัติศาสตร์ไทยและ
ประวัติศาสตร์สากล ตัวอย่างเวลาและยุคสมัยทางประวัติศาสตร์ของสังคมมนุษย์ท่ีมีปรากฏในหลักฐานทาง
ประวัติศาสตร์ ความส าคัญของเวลาและยุคสมัยทางประวัติศาสตร์ ศึกษาขั้นตอนของวิธีการทางประวัติศาสตร์ 
โดยน าเสนอตัวอย่างทีละขั้นตอนอย่างชัดเจน คุณค่าและประโยชน์ของวิธีการทางประวัติศาสตร์ที่มีต่อ
การศึกษาทางประวัติศาสตร์ ผลการศึกษาหรือโครงงานทางประวัติศาสตร์ 
 โดยใช้วิธีการทางประวัติศาสตร์ กระบวนการคิด กระบวนการสืบค้นข้อมูล กระบวนการกลุ่ม
กระบวนการแก้ปัญหาและการสังเคราะห์ 
 เพื่อให้ตระหนักถึงความส าคัญของการแบ่งช่วงเวลาและยุคสมัยของประวัติศาสตร์ชาติไทย และ
ประวัติศาสตร์สากล 
 
ตัวชี้วัด 
 เมื่อเรียนจบรายวิชานี้  นักเรียนสามารถ 

1. ตระหนักถึงความส าคัญของเวลาและยุคสมัยทางประวัติศาสตร์ท่ีแสดงถึงการเปล่ียนแปลงของ

มนุษยชาติ 

2. สร้างองค์ความรู้ใหม่ทางประวัติศาสตร์โดยใช้วิธีการทางประวัติศาสตร์อย่างเป็นระบบ 
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รายวิชา ส30109 ประวัติศาสตร์ไทย 2  

1 คาบ/สัปดาห์/ภาคเรียน        0.5 หน่วยกิต 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
ค าอธิบายรายวิชา  
 ศึกษาประเด็นส าคัญของประวัติศาสตร์ไทย เช่น แนวคิดเกี่ยวกับความเป็นมาของชาติไทยอาณาจักร
โบราณในดินแดนไทย และอิทธิพลท่ีมีต่อสังคมไทย ปัจจัยท่ีมีผลต่อการสถาปนาอาณาจักรไทยในช่วงเวลา
ต่างๆ สาเหตุและผลของการปฏิรูป บทบาทของสถาบันพระมหากษัตริย์ในการพัฒนาชาติไทยในด้านต่างๆ เช่น 
การป้องกันและรักษาเอกราชของชาติ การสร้างสรรค์วัฒนธรรมไทย 

โดยใช้วิธีการทางประวัติศาสตร์ศึกษา กระบวนการคิด กระบวนการสืบค้นข้อมูล กระบวนการกลุ่ม 
กระบวนการแก้ปัญหาและการสังเคราะห์ 

เพื่อให้ตระหนักถึงส าคัญของประวัติศาสตร์ไทย เช่น แนวคิดเกี่ยวกับความเป็นมาของชาติไทย 
 อาณาจักรโบราณในดินแดนไทย และอิทธิพลท่ีมีต่อสังคมไทย ปัจจัยท่ีมีผลต่อการสถาปนาอาณาจักรไทยใน
ช่วงเวลาต่างๆ สาเหตุและผลของการปฏิรูป บทบาทของสถาบันพระมหากษัตริย์ในการพัฒนาชาติไทยในด้าน
ต่างๆ เช่น การป้องกันและรักษาเอกราชของชาติ การสร้างสรรค์วัฒนธรรมไทย 
 
ตัวชี้วัด 
 เมื่อเรียนจบรายวิชานี้  นักเรียนสามารถ 

1. วิเคราะห์ประเด็นส าคัญของประวัติศาสตร์ไทย 

2. วิเคราะห์ความส าคัญของสถาบันพระมหากษัตริย์ต่อชาติไทย 
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รายวิชา ส30110 ประวัติศาสตร์ไทย 3 

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

ศึกษาอิทธิพลของวัฒนธรรมตะวนัตก และตะวันออกท่ีมีต่อสังคมไทย ผลงานของบุคคลส าคัญ  ท้ัง

ชาวไทยและต่างประเทศ ท่ีมีส่วนสร้างสรรค์ วัฒนธรรมไทย และประวัติศาสตร์ไทย ปัจจัยท่ีส่งเสริมความ

สร้างสรรค์ภูมิปัญญาไทย และวัฒนธรรมไทย ซึ่งมผีลต่อสังคมไทยในยุคปัจจุบัน ศึกษาสภาพแวดล้อมท่ีมีผลต่อ

การสร้างสรรค์ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมไทย วิถีชีวิตของคนไทยในสมัยต่างๆ การสืบทอดและเปล่ียนแปลงของ

วัฒนธรรมไทย แนวทางการอนรุักษ์ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมไทยและการมีส่วนร่วมในการอนุรกัษ์วธิีการมีส่วน

ร่วมอนุรักษ์ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมไทย 

โดยใช้วิธีการทางประวัติศาสตร์ กระบวนการกลุ่ม กระบวนการสืบค้นข้อมูล การวิเคราะห์ สังเคราะห์ 

ความรู้และน าเสนออย่างเป็นระบบ 

เพื่อให้ตระหนักถึง อิทธิพลของวัฒนธรรมตะวนัตก และตะวันออกที่มีต่อสังคมไทย  ผลงานของ 

บุคคลส าคัญท้ังชาวไทยและต่างประเทศ ท่ีมีส่วนสร้างสรรค์ วัฒนธรรมไทย และประวัติศาสตร์ไทย ปัจจัยท่ี

ส่งเสริมความสร้างสรรค์ภูมิปัญญาไทย และวัฒนธรรมไทย ซึ่งมีผลต่อสังคมไทยในยุคปัจจุบันสภาพแวดล้อมท่ี

มีผลต่อการสร้างสรรค์ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมไทย วิถีชีวิตของคนไทยในสมัยต่างๆ การสืบทอดและ

เปล่ียนแปลงของวัฒนธรรมไทย แนวทางการอนุรกัษ์ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมไทยและการมีส่วนร่วมในการ

อนุรักษ์วิธีการมีส่วนร่วมอนุรกัษ์ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมไทย 

 
ตัวชี้วัด 
 เมื่อเรียนจบรายวิชานี้  นักเรียนสามารถ 

1. วิเคราะห์ปัจจัยท่ีส่งเสริมความสร้างสรรค์ภูมิปัญญาไทย และวัฒนธรรมไทย ซึ่งมีผลต่อสังคมไทย
ในยุคปัจจุบัน 

2. วิเคราะห์ผลงานของบุคคลส าคัญท้ังชาวไทยและต่างประเทศ ท่ีมีส่วนสร้างสรรค์วัฒนธรรมไทย 
และประวัติศาสตร์ไทย 

3. วางแผนก าหนดแนวทางและการมีส่วนร่วมการอนุรักษ์ภูมิปัญญาไทยและวัฒนธรรมไทย 
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กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 
 
สาระที่ 1  การเจริญเติบโตและพัฒนาการของมนุษย ์
มาตรฐาน พ 1.1 เข้าใจธรรมชาติของการเจริญเติบโต และพัฒนาการของมนุษย์ 
ตัวชี้วัด 

1.1.1 อธิบายกระบวนการสร้างเสริมและด ารงประสิทธิภาพการท างาน ของระบบอวัยวะต่าง 
1.1.2 วางแผนดูแลสุขภาพตามภาวะการเจริญเติบโตและพัฒนาการของตนเองและบุคคลใน

ครอบครัว 
 

สาระที่ 2  ชีวิตและครอบครัว 
มาตรฐาน พ 2.1 เข้าใจและเห็นคุณค่าตนเอง ครอบครัว เพศศึกษา และมีทักษะในการด าเนินชีวิต 
ตัวชี้วัด 

2.1.1 วิเคราะห์อิทธิพลของครอบครัว เพื่อน สังคม และวัฒนธรรมท่ีมีผลต่อพฤติกรรมทาง 
เพศและการด าเนินชีวิต 

2.1.2 วิเคราะห์ค่านิยมในเรื่องเพศ ตามวัฒนธรรมไทยและวัฒนธรรมอื่นๆ 
2.1.3 เลือกใช้ทักษะท่ีเหมาะสมในการป้องกัน ลดความขัดแย้งและแก้ปัญหาเรื่องเพศและครอบครัว 
2.1.4 วิเคราะห์สาเหตุและผลของความขัดแย้งท่ีอาจเกิดขึ้นระหว่างผู้เรียน หรือเยาวชนในชุมชน และ

เสนอแนวทางแก้ไขปัญหา 
 

สาระที่ 3  การเคลื่อนไหว การออกก าลังกาย การเล่นเกม กีฬาไทยและกีฬาสากล 
มาตรฐาน พ  3.1 เข้าใจ มีทักษะในการเคล่ือนไหว กิจกรรมทางกาย การเล่นเกมและกีฬา  
ตัวชี้วัด 

3.1.1 วิเคราะห์ความคิดรวบยอดเกี่ยวกับการเคล่ือนไหวรูปแบบต่างๆ ในการเล่นกีฬา 
3.1.2 ใช้ความสามารถของตนเพื่อเพิ่มศักยภาพของทีม ค านึงถึงผลท่ีเกิดต่อผู้อื่นและสังคม 
3.1.3 เล่นกีฬาไทย กีฬาสากลประเภทบุคคล ประเภทคู่ กีฬาประเภททีมอย่างน้อย 1 ชนิด 
3.1.4 แสดงการเคล่ือนไหวได้อย่างสร้างสรรค์ 
3.1.5 เข้าร่วมกิจกรรมนันทนาการนอกโรงเรียน และน าหลักการแนวคิด ไปปรับปรุงและพัฒนา

คุณภาพชีวิตของตนและสังคม 
มาตรฐาน พ 3.2 รักการออกก าลังกาย การเล่นเกม และการเลนกีฬา ปฏิบัติเปนประจ าอยางสม่ าเสมอ      มี
วินัย เคารพสิทธิ กฎ กติกา มีน้ าใจนักกีฬา มีจิตวิญญาณในการแข่งขัน และช่ืนชมในสุนทรียภาพของการกีฬา 
 
ตัวชี้วัด 

3.2.1 ออกก าลังกายและเลนกีฬาท่ีเหมาะสมกับตนเองอย่างสม่ าเสมอ และใช้ความสามารถ 
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ของตนเพิ่มศักยภาพของทีม ลดความเปนตัวตน ค านึงถึงผลท่ีเกิดตอสังคม 
3.2.2 อธิบายและปฏิบัติเกี่ยวกับสิทธิ กฎ กติกา กลวิธีต่างๆในระหว่างการเล่น การแข่งขันกีฬากับ

ผู้อื่นและน าไปสรุปเป็นแนวปฏิบัติและใช้ในชีวิตประจ าวันอย่างต่อเนื่อง 
3.2.3 แสดงออกถึงการมีมารยาทในการดู การเลน และการแขงขันกีฬาดวยความมีน้ าใจ 

นักกีฬา และน าไปใช้ปฏิบัติทุกโอกาส จนเป็นผู้มีบุคลิกภาพท่ีดี 
3.2.4 รวมกิจกรรมทางกายและเลนกีฬาอยางมีความสุข ช่ืนชมในคุณคาและความงามของ 

การกีฬา 
 
สาระที่ 4  การสร้างเสริมสุขภาพ สมรรถภาพและการป้องกันโรค 
มาตรฐาน พ 4.1 เห็นคุณค่าและมีทักษะในการสร้างเสริมสุขภาพ การด ารงสุขภาพ การป้องกัน 
โรคและการสร้างสมรรถภาพเพื่อสุขภาพ 
ตัวชี้วัด  

4.1.1 วิเคราะหบทบาทและความรับผิดชอบของบุคคลท่ีมีตอการสรางเสริมสุขภาพและการปองกัน
โรคในชุมชน 

4.1.2 วิเคราะหอิทธิพลของส่ือโฆษณาเกี่ยวกับสุขภาพเพื่อการเลือกบริโภค 
4.1.3 ปฏิบัติตนตามสิทธิของผูบริโภค 
4.1.4 วิเคราะหสาเหตุและเสนอแนวทางการปองกันการเจ็บปวยและการตายของคนไทย 
4.1.5 วางแผนและปฏิบัติตามแผนการพัฒนาสุขภาพของตนเองและครอบครัว 
4.1.6  มีสวนรวมในการสงเสริมและพัฒนาสุขภาพของบุคคลในชุมชน 
4.1.7 วางแผนและปฏิบัติตามแผนการพัฒนาสมรรถภาพกายและสมรรถภาพทางกลไก 
 

สาระที่ 5  ความปลอดภัยในชีวิต 
มาตรฐาน 5.1 ป้องกันและหลีกเล่ียงปัจจัยเส่ียง พฤติกรรมเส่ียงต่อสุขภาพ อุบัติเหตุ การใช้ยา สารเสพติด  
และความรุนแรง 
ตัวชี้วัด 

5.1.1 มีสวนรวมในการปองกันความเส่ียงตอการใชยา การใชสารเสพติด และความรุนแรง เพื่อ
สุขภาพของตนเอง ครอบครัว และสังคม 

5.1.2 วิเคราะหผลกระทบท่ีเกิดจากการครอบครอง การใชและการจ าหนายสารเสพติด 
5.1.3 วิเคราะหปจจัยท่ีมีผลตอสุขภาพ หรือความรุนแรงของคนไทยและเสนอแนวทางป้องกัน 
5.1.4 วางแผน ก าหนดแนวทางลดอุบัติเหตุ และสรางเสริมความปลอดภัยในชุมชน 
5.1.5 มีสวนรวมในการสรางเสริมความปลอดภัยในชุมชน 
5.1.6 ใชทักษะการตัดสินใจแกปญหาในสถานการณท่ีเส่ียงตอสุขภาพและความรุนแรง 
5.1.7 แสดงวิธีการชวยฟนคืนชีพอยางถูกวิธ ี
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ชื่อรายวิชาและหน่วยกิต 

กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 

รายวิชาพื้นฐาน 
1. พ30101 สุขศึกษาและพลศึกษา 1    1 คาบ/สัปดาห์/ภาคเรียน 0.5 หน่วยกิต 
HPE30101 Health and Physical Education 1 
2. พ30102 สุขศึกษาและพลศึกษา 2    1 คาบ/สัปดาห์/ภาคเรียน 0.5 หน่วยกิต 
HPE30102 Health and Physical Education 2 
3. พ30103 สุขศึกษาและพลศึกษา 3    1 คาบ/สัปดาห์/ภาคเรียน 0.5 หน่วยกิต 
HPE30103 Health and Physical Education 3 
4. พ30104 สุขศึกษาและพลศึกษา 4   1 คาบ/สัปดาห์/ภาคเรียน 0.5 หน่วยกิต 
HPE30104 Health and Physical Education 4 
5. พ30105 สุขศึกษาและพลศึกษา 5   1 คาบ/สัปดาห์/ภาคเรียน 0.5 หน่วยกิต 
HPE30105 Health and Physical Education 5 
6. พ30106 สุขศึกษาและพลศึกษา 6   1 คาบ/สัปดาห์/ภาคเรียน 0.5 หน่วยกิต 
HPE30106 Health and Physical Education 6 
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รายวิชา พ30101 สุขศึกษาและพลศึกษา 1 

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

ศึกษากระบวนการท างานตามหนาท่ีและการด ารงประสิทธิภาพการท างานของระบบประสาท  ระบบ
ต่อมไร้ท่อและระบบสืบพันธุ การวางแผนการดูแลสุขภาพตามภาวการณเจริญเติบโตและพัฒนาการของวัยรนุ 
เหตุผลและความจ าเปนตองปองกันโรค การมีสวนรวมในการสรางเสริมและพัฒนาสุขภาพของ บุคคล บทบาท
และความรับผิดชอบในการสรางสุขภาพ การปองกันโรคความดันโลหิตสูง โรคหัวใจ และโรคมะเร็ง การสราง
เสริมสมรรถภาพทางกายเพื่อสุขภาพและสมรรถภาพทางกลไก ระบบการใชพลังงานของรางกายในรูปแบบต
างๆ การประเมินสมรรถภาพทางกายของตนเองโดยใชเครื่องมือการประเมินและทดสอบสมรรถภาพทางกายท่ี
ถูกตอง การดูแลรักษาการบาดเจ็บจากการออกก าลังกายและเลนกีฬา              การวางแผนและปฏิบัติตาม
แผนการพัฒนาสมรรถภาพทางกายและสมรรถภาพทางกลไก    

วิเคราะหอิทธิพลของครอบครัว เพื่อน สังคมและวัฒนธรรมท่ีมีตอพฤติกรรมทางเพศ                         
หลักวิทยาศาสตรการเคล่ือนไหวและรูปแบบการเคล่ือนไหวแบบต่างๆ น าไปประยุกตใชในการเลนกีฬา  การ
สรางเสริมสมรรถภาพทางกาย หลักการส าคัญในการออกก าลังกายและเลนกีฬา   

เพื่อใหมีความรูความเขาใจท่ีถูกตอง มีเจตคติและคานิยมท่ีดีในเรื่องการเจริญเติบโตและพัฒนาการ
ของมนุษย มีกระบวนการสรางเสริมสุขภาพและประสิทธิภาพการท างานของระบบประสาท  ระบบตอมไร้ท่อ
และระบบสืบพันธุ มีทักษะปฏิบัติดานสุขภาพและสมรรถภาพจนเปนกิจนิสัย 

 
ตัวชี้วัด 
 เมื่อเรียนจบรายวิชานี้  นักเรียนสามารถ 

1. วิเคราะหกระบวนการท างานและความผิดปกติของระบบประสาท ระบบตอมไรทอและระบบสืบ
พันธุ ท่ีมีตอสุขภาพได  

2. เขาใจประสิทธิภาพการท างานของระบบตอมไรทอและระบบสืบพันธุ  
3. รูวิธีวางแผนการดูแลสุขภาพตามภาวการณเจริญเติบโตและพัฒนาการของตนเอง  
4. บอกคุณคาของการวางแผนดูแลสุขภาพของตนเองได  
5. วิเคราะหอิทธิพลของครอบครัว เพื่อน สังคมและวัฒนธรรมท่ีมีตอพฤติกรรมทางเพศ และการ

ด าเนินชีวิตได  
6. เขาใจเหตุผลและความจ าเปนท่ีทุกคนตองปองกันโรค มีสวนรวมในการสรางเสริมและ พัฒนา

สุขภาพของบุคคลในชุมชน  
7. เขาใจบทบาทและความรับผิดชอบในการสรางเสริมสุขภาพ และการปองกันโรคความดันโลหิตสูง 

โรคหัวใจ และโรคมะเร็ง 
8. วิเคราะหความคิดรวบยอดเกี่ยวกับการเคล่ือนไหวรูปแบบตางๆ และน าไปใชในการเล่นกีฬา  
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9. ประยุกตความคิดรวบยอดจากหลักการทางวิทยาศาสตรการเคล่ือนไหวในการเล่นกีฬาไดอยางมี
ประสิทธิภาพ  

10. เห็นคุณคาและมีทักษะในการสรางเสริมสมรรถภาพทางกายเพื่อสุขภาพและสมรรถภาพทาง
กลไก  

11. เขาใจกระบวนการสรางเสริมสมรรถภาพทางกายและสมรรถภาพทางกลไกเพื่อด ารงชีวิต 
อยางมีประสิทธิภาพและมีความสุข  

12. รูวิธีการวางแผนและปฏิบัติตามแผนการพัฒนาสมรรถภาพทางกายและสมรรถภาพทางกลไก 
เพื่อสุขภาพที่ยั่งยืน  

13. อธิบายหลักการส าคัญในการออกก าลังกายและเลนกีฬาได  
14. บอกข้ันตอนในการออกก าลังกายและเลนกีฬาได  
15. อธิบายระบบการใชพลังงานของรางกายในรูปแบบตางๆ ได  
16. มีทักษะในการดูแลรักษาการบาดเจ็บจากการออกก าลังกายและเลนกีฬา  
17. ประเมินสมรรถภาพทางกายของตนเองโดยใชเครื่องมือการประเมินและทดสอบสมรรถภาพทาง

กายได 
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รายวิชา พ30102 สุขศึกษาและพลศึกษา 2 

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

ศึกษาวิธีการจัดการกับอารมณ ความเครียด การพัฒนาจิต และการฝกสติ การประเมินความเส่ียง ต
อสุขภาพ  แนวทางปองกันอันตรายและการปฐมพยาบาลจากการไดรับสารพิษ ไฟไหม น้ าร้อนลวก การสูบ
บุหรี่ และการดื่มสุรา องคประกอบของกระบวนการทางสังคมและกระบวนการ เพื่อสรางเสริม         เขมแข็
งทางสังคม ความปลอดภัยในชุมชนสิทธิ กฎ กติกา กลวิธีระหวางการเลนและการแขงขันกีฬา            กับผู
อื่น  

วิเคราะหอิทธิพลของส่ือโฆษณาเกี่ยวกับสุขภาพและการบริโภค หลักวิทยาศาสตรการเคล่ือนไหวและ
รูปแบบการเคล่ือนไหว การประยุกตหลักวิทยาศาสตรการเคล่ือนไหวไปใชในทักษะการใชลูกบอลและการสราง
เสริมสมรรถภาพทางกาย การใชความสามารถของตนเพื่อเพิ่มศักยภาพของทีม คุณคาของการออกก าลังกาย
และการเขารวมกิจกรรมกีฬาเกี่ยวกับทักษะการใชลูกบอล  

เพื่อใหมีความรูความเขาใจ อิทธิพลของส่ือโฆษณาท่ีสงผลตอสุขภาพและการบริโภค มีวิธีการจัดการ
กับอารมณและความเครียดไดอยางเหมาะสมจนเปนผูมีบุคลิกภาพที่ดี น าหลักวิทยาศาสตร       การ
เคล่ือนไหวและรูปแบบการเคล่ือนไหวน าไปประยกุตไปใชในการออกก าลังกายและเลนกีฬาไดหลากหลาย
ประเภท แสดงออกถึงการมีมารยาทในการดู การเลน การแขงขันกีฬาดวยความมีน้ าใจนักกีฬา  มีสุนทรียภาพ
และแสดงออกถึงความมีน้ าใจนักกีฬา มีเจตคติท่ีดีตอการออกก าลังกายและเลนกีฬา ยอมรับและเห็นคุณคา
ของประสบการณท่ีไดรับจากกิจกรรมทางการกีฬาไปใชเปนแนวทางในการท างานและด าเนินชีวิตประจ าวันอย
างตอเนื่อง   

 
ตัวชี้วัด 
 เมื่อเรียนจบรายวิชานี้  นักเรียนสามารถ 

1. วิเคราะห์อิทธิพลของส่ือโฆษณาเกี่ยวกับสุขภาพเพื่อการบริโภคได้ 
2. รู้วิธีการจัดการกับอารมณ์ ความเครียด การพัฒนาจิต และการฝึกสติได้ 
3. รู้วิธีการออกก าลังกายและพักผ่อนได้อย่างถูกต้อง 
4. เข้าใจการประเมินความเส่ียงต่อสุขภาพ และแสวงหาแนวทางป้องกันอนัตรายเพื่อความปลอดภัย

ในเรื่อง การได้รับสารพิษ ไฟไหม ้น้ าร้อนลวก การสูบบุหรี่ และการดื่มสุรา 
5. เข้าใจองค์ประกอบของกระบวนการทางสังคม 
6. รู้วิธีการใช้กระบวนการทางสังคมเพื่อสร้างเสริมความปลอดภัยในชุมชนเข้มแข็ง 
7. แสดงการปฐมพยาบาล การได้รับสารพิษ ไฟไหม ้น้ าร้อนลวกได้อย่างถูกต้อง 
8. วิเคราะห์หลักวิทยาศาสตร์การเคล่ือนไหวและน าไปใช้ในทักษะการใช้ลูกบอล และ                        

การสร้างเสริมสมรรถภาพทางกายได้ 
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9. วิเคราะห์รูปแบบการเคล่ือนไหวและน าไปใช้ในกิจกรรมการใช้ลูกบอล และการสร้างเสริม
สมรรถภาพทางกายได้ 

10. ประยุกต์ความคิดรวบยอดจากหลักการทางวิทยาศาสตร์การเคล่ือนไหวในกิจกรรมการใช้          
ลูกบอลได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

11. ใช้ความสามารถของตนเพื่อเพิ่มศักยภาพของทีม ค านึงถึงผลท่ีเกิดต่อผู้อื่นและสังคมได้ 
12. เห็นคุณค่าของการออกก าลังกาย และการเข้าร่วมกิจกรรมกีฬาประเภททักษะการใช้ลูกบอลได้ 
13. อธิบายและปฏิบัติเกี่ยวกับสิทธิ กฎ กติกา กลวิธีต่างๆ ในระหว่างการเล่น การแข่งขันกีฬากับ

ผู้อื่นและน าไปสรุปเป็นแนวปฏิบัติและใช้ในชีวิตประจ าวันอย่างต่อเนื่องได้ 
14. แสดงออกถึงการมีมารยาทในการดู การเล่น การแข่งขันกีฬาด้วยความมีน้ าใจนักกีฬาและ

น าไปใช้ปฏิบัติทุกโอกาส จนเป็นผู้มีบุคลิกภาพท่ีดี 
15. ช่ืนชมในสุนทรียภาพและแสดงความมีน้ าใจนักกีฬาของการออกก าลังกายและเล่นกีฬา 
16. ยอมรับและเห็นคุณค่าของการน าประสบการณ์ท่ีได้รับจากกิจกรรมทางการกีฬาไปใช้เป็น

แนวทางในการท างานและด าเนินชีวิตประจ าวันได้ 
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รายวิชา พ30103 สุขศึกษาและพลศึกษา 3 

1 คาบ/สัปดาห์/ภาคเรียน        0.5 หน่วยกิต 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
ค าอธิบายรายวิชา 
  ศึกษากระบวนการท างานของระบบไหลเวียนเลือด  ระบบหายใจ  ระบบย่อยอาหารและระบบ
ขับถ่าย ท่ีมีผลต่อสุขภาพ พฤติกรรมการเบ่ียงเบนทางเพศ และการด าเนินชีวิตในสังคม วิธีการสร้างเสริม
สัมพันธภาพท่ีดีต่อกันระหว่างบุคคล ครอบครัว และสังคม การป้องกัน ลดความขัดแย้ง และแก้ปัญหาเรื่อง
เพศ และครอบครัว การจัดการกับอารมณ์ทางเพศ ค่านิยมในเรื่องเพศตามวัฒนธรรมไทย และวัฒนธรรมอืน่ๆ 
การหลีกเล่ียงและป้องกันตนเองจากโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ โรคเอดส์ และการตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์ หลัก
วิทยาศาสตร์การเคล่ือนไหว และการน ารูปแบบการเคล่ือนไหวไปประยุกต์ใช้ในศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัว 
 วิเคราะห์การด ารงประสิทธิภาพการท างานของระบบไหลเวียนเลือด ระบบหายใจ ระบบย่อยอาหาร
และระบบขับถ่าย ปัจจัยเส่ียง และสถานการณ์เส่ียงต่อการมีเพศสัมพันธ์ ปัจจัยเส่ียง และการป้องกัน หรือ
หลีกเล่ียงจากความรุนแรง การสร้างเสริมสมรรถภาพทางกายของตนเอง 
 เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจท่ีถูกต้อง เห็นคุณค่าของการวางแผนดูแลสุขภาพ สร้างเสริมสุขภาพของ
บุคคลในครอบครัว มีเจตคติ และค่านิยมท่ีดีต่อการเคารพสิทธิ และปฏิบัติตามกฎ กติกาของการเล่นกีฬาอย่าง
เคร่งครัด มีสุนทรียภาพในการชม และแสดงความมีน้ าใจนักกีฬาระหว่างออกก าลังกาย หรือเล่นกีฬา เห็น
คุณค่าของการน าประสบการณ์ท่ีได้รับจากกิจกรรมทางการกีฬาไปใช้เป็นแนวทางในการท างาน  และด าเนิน
ชีวิตประจ าวัน 
 
ตัวชี้วัด 
 เมื่อเรียนจบรายวิชานี้  นักเรียนสามารถ 

1. วิเคราะหกระบวนการท างานของระบบหายใจ ระบบไหลเวียนเลือด ระบบย่อยอาหารและระบบ
ขับถ่าย ท่ีมีตอสุขภาพ 

2. รูวิธีการด ารงประสิทธิภาพการท างานของระบบหายใจ และระบบไหลเวียนเลือด ระบบยอย
อาหาร 

3. รูวิธีการวางแผนดูแลสุขภาพของบุคคลในครอบครัว 
4. เห็นคุณคาของการวางแผนดูแลสุขภาพของบุคคลในครอบครัว 
5. วิเคราะหปจจัยเส่ียง และสถานการณเส่ียงตอการมีเพศสัมพันธ พฤติกรรมเบ่ียงเบนทางเพศ  และ

การด าเนินชีวิตในสังคม 
6. รูวิธีการสรางเสริมสัมพันธภาพท่ีดีตอกันระหวางบุคคล ครอบครัว และสังคม 
7. เลือกใชทักษะท่ีเหมาะสมในการปองกัน ลดความขัดแยง และแกปญหาเรื่องเพศ และครอบครัวได 
8. เขาใจอารมณเพศ และรูวิธีการจัดการกับอารมณเพศไดถูกตองเหมาะสม 
9. วิเคราะหคานิยมในเรื่องเพศตามวัฒนธรรมไทย และวัฒนธรรมอื่นๆ ได 
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10. หลีกเล่ียง และปองกันตนเองจากโรคติดตอทางเพศสัมพันธ โรคเอดส และการตั้งครรภไม่พึง
ประสงค์ 

11. วิเคราะหหลักวิทยาศาสตรการเคล่ือนไหว และน าไปใชในศิลปะการตอสูปองกันตัว และการสร
างเสริมสมรรถภาพทางกายได 

12. วิเคราะหรูปแบบการเคล่ือนไหว และน าไปใชในศิลปะการตอสูปองกันตัว และการสรางเสริม
สมรรถภาพทางกายได 

13. ประยุกตความคิดรวบยอดจากหลักการทางวิทยาศาสตรการเคล่ือนไหวในกิจกรรมศิลปะการต
อสูปองกันตัวไดอยางมีประสิทธิภาพ 

14. สรางเสริมสมรรถภาพทางกายของตนเองได 
15. เห็นคุณคาของการออกก าลังกาย และการเขารวมกิจกรรมกีฬาประเภทศิลปะตอสูปองกันตัวได 
16. เคารพสิทธิ และปฏิบัติตามกฎ กติกาการเลนกีฬาอยางเครงครัด 
17. ช่ืนชมในสุนทรียภาพ  และแสดงความมีน้ าใจนักกีฬาของการออกก าลังกายและเลนกีฬา 
18. ยอมรับ และเห็นคุณคาของการน าประสบการณท่ีไดรับจากกิจกรรมทางการกีฬาไปใชเป็น

แนวทางในการท างานและด าเนินชีวิตประจ าวันได้ 
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รายวิชา พ30104 สุขศึกษาและพลศึกษา 4 

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

ศึกษาวิธีประเมินสุขภาพสวนบุคคลเพื่อก าหนดวิธีการลดความเส่ียง การสรางเสริมสุขภาพของตนเอง 
ชุมชน และสังคมดวยภูมิปญญาไทย ความรับผิดชอบของบุคคลตอส่ิงแวดลอมในชุมชนตนเอง          แนว
ทางการปองกันและแกไขปญหาส่ิงแวดลอมในชุมชน วิธีประเมินและกระบวนการในการจัดการกับ          อา
รมณและความเครียดและน าไปใชวางแผนปรับปรุงตนเอง ระบบบริการสุขภาพของประเทศ                 แนว
ทางการปองกันแกไขปญหาสาธารณสุขท่ีส าคัญของประเทศ หลักการปฏิบัติตนเพื่อความปลอดภัยจากอุบัติภัย
และภัยสาธารณะ กระบวนการทางประชาสังคมสรางเสริมความปลอดภัยใหชุมชนเขมแข็ง                 แนว
ทางการแกไขปญหาเมื่อเกิดการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุ และความรุนแรงทางสังคม 

ฝกปฏิบัติกิจกรรมการออกก าลังกาย และกิจกรรมนันทนาการประเภทตางๆ การปฐมพยาบาล
กระดูกหัก ขอเคล่ือน การเขาเฝอกช่ัวคราว 

วิเคราะหหลักวิทยาศาสตรการเคล่ือนไหวและรูปแบบการเคล่ือนไหวน าไปประยุกตใชในการ             
ละเลนพื้นบานและกีฬาไทย การสรางเสริมสมรรถภาพทางกายของตนเอง เพื่อใหมีความรูความเขาใจท่ีถูกตอง 
มีเจตคติ และคานิยมท่ีดี มีทักษะปฏิบัติดานสุขภาพ และสมรรถภาพจนเปนกิจนิสัย เห็นคุณคาของการออก
ก าลังกายและการเขารวมกิจกรรมการละเลนพื้นบานและกีฬาไทย ช่ืนชมในสุนทรียภาพและแสดงความมีน้ าใจ
นักกีฬาของการออกก าลังกายและเลนกีฬา เคารพสิทธิและปฏิบัติตามกฎ กติกา                การเลนกีฬา 
ยอมรับและเห็นคุณคาของการน าประสบการณท่ีไดรับจากกิจกรรมทางการกีฬาไปใชเปน   แนวทางในการ
ท างานและด าเนินชีวิตประจ าวันได 

 
ตัวชี้วัด 
 เมื่อเรียนจบรายวิชานี้  นักเรียนสามารถ 

1. ประเมินสุขภาพสวนบุคคลเพื่อก าหนดวิธีการลดความเส่ียง และการสรางเสริมสุขภาพของตนเอง 
ชุมชน และสังคมดวยภูมิปญญาไทย 

2. แสดงความรับผิดชอบของบุคคลตอส่ิงแวดลอมในชุมชนตนเอง ตลอดจนรูแนวทางการปองกัน  
และแกไขปญหาส่ิงแวดลอมในชุมชน  

3. รูและเขาใจวิธีการประเมินและกระบวนการในการจัดการกับอารมณและความเครียดและน าไปใช
วางแผนปรับปรุงตนเอง 

4. ปฏิบัติกิจกรรมการออกก าลังกาย การพักผอน และกิจกรรมนนัทนาการประเภทตางๆ ไดอยาง  
ถูกตองเหมาะสม 

5. เขาใจระบบบริการสุขภาพของประเทศ และรูแนวทางการปองกันแกไขปญหาสาธารณสุขท่ีส าคัญ
ของประเทศได 
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6. รูและเขาใจหลักการปฏิบัติตนเพื่อความปลอดภัยจากอุบัติภัยและภัยสาธารณะได 
7. รูวิธีการปองกนัอุบัติเหตุจากการจราจร ตลอดจนพฤติกรรมเส่ียงและพฤติกรรมความปลอดภัยใน

การขับขี่และการเดินทางได 
8. ใชกระบวนการทางประชาสังคมสรางเสริมความปลอดภัยใหชุมชนเขมแข็ง 
9. รูปญหาและแนวทางการแกไขปญหาเมื่อเกิดการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุ และความรุนแรงทางสังคม 
10. แสดงทักษะการปฐมพยาบาลกระดูกหัก ขอเคล่ือน การเขาเฝอกช่ัวคราวไดอยางถูกตอง 
11. วิเคราะหหลักวิทยาศาสตรการเคล่ือนไหวและน าไปใชในการละเลนพื้นบานและกีฬาไทย  และ

การสรางเสริมสมรรถภาพทางกายได 
12. วิเคราะหรูปแบบการเคล่ือนไหวและน าไปใชในการละเลนพื้นบานและกีฬาไทย และการ 

สรางเสริมสมรรถภาพทางกายได 
13. ประยุกตความคิดรวบยอดจากหลักการทางวิทยาศาสตรการเคล่ือนไหวในกิจกรรมการ 

ละเลนพื้นบานและกีฬาไทยไดอยางมีประสิทธิภาพ 
14. สรางเสริมสมรรถภาพทางกายของตนเองได 
15. เห็นคุณคาของการออกก าลังกายและการเขารวมกิจกรรมการละเลนพื้นบานและกีฬาไทยได 
16. เคารพสิทธิและปฏิบัติตามกฎ กติกาการเลนกีฬาอยางเครงครัด 
17. ช่ืนชมในสุนทรียภาพและแสดงความมีน้ าใจนักกีฬาของการออกก าลังกายและเลนกีฬา 
18. ยอมรับและเห็นคุณคาของการน าประสบการณท่ีไดรับจากกิจกรรมทางการกีฬาไปใชเป็น

แนวทางในการท างานและด าเนินชีวิตประจ าวันได้ 
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รายวิชา พ30105 สุขศึกษาและพลศึกษา 5 

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

วเิคราะหกระบวนการท างานของระบบห่อหุ้มร่างกาย ระบบกระดูก และกลามเนื้อที่มีผลตอ  สุขภาพ 
การด ารงประสิทธิภาพการท างานของระบบห่อหุ้มร่างกาย ระบบกระดูก และกล้ามเนื้อ                  การ
วางแผนดูแลสุขภาพของบุคคลในครอบครัว ชุมชนและสังคม ปจจัยเส่ียงตอการมีเพศสัมพันธ์แนวทางปองกัน
ความรุนแรงระหวางบุคคล ความแตกตางระหวางความรูสึกนึกคิดเรื่องของเพศชายและเพศหญิง รูปแบบและ
ขอบเขตของความสัมพันธแบบเพื่อนสนิท แบบคูรัก การวางแผนชีวิตและการสรางสัมพันธภาพครอบครัวใน
ชีวิตคู กลวิธีการหาแนวรวมในการสรางเสริมสุขภาพและการปองกันโรคของชุมชนดวยภูมิปญญาไทยท่ี
เหมาะสม 

วิเคราะหหลักวิทยาศาสตรการเคล่ือนไหวและรูปแบบการเคล่ือนไหวน าไปประยุกตใชในทักษะการใช
แร็กเกต สิทธิ กฎ กติกา กลวิธีตางๆ ในระหวางการเลน การแขงขันกีฬากับผูอื่น 

เพื่อใหมีความรูความเขาใจในเรื่องระบบห่อหุ้มร่างกาย ระบบกระดูก และกล้ามเนื้อน ามาใชวางแผน
ดูแลสุขภาพของบุคคลในครอบครัว มีคานิยมท่ีดีในการปฏิบัติตนตาม คานิยมท่ีเหมาะสมของสังคมปจจุบัน มี
ทักษะในการใชแร็กเกตส าหรับการเลนกีฬาหรือออกก าลังกาย และใช้ทักษะการใชแร็กเกตในการเขารวม
กิจกรรมกีฬา แสดงออกถึงการมีมารยาทในการดู การเลน การแขงขันกีฬาดวยความมีน้ าใจนักกีฬา น าไป
ปฏิบัติในทุกโอกาสจนเป็นบุคลิกภาพท่ีดี ใชความสามารถของตนเองเพื่อเพิ่มศักยภาพของทีม ดูกีฬาดวยความ
ช่ืนชมและมีสุนทรียภาพ ยอมรับและเห็นคุณคาของการน าประสบการณท่ีไดรับจากกิจกรรมทางการกีฬาไปใช
เปนแนวทางในการท างานและด าเนินชีวิตประจ าวัน 

 
ตัวชี้วัด 
 เมื่อเรียนจบรายวิชานี้  นักเรียนสามารถ 

1. วิเคราะหกระบวนการท างานของระบบห่อหุ้มร่างกาย ระบบกระดูก และกลามเนื้อที่มีผล 
ตอสุขภาพได 

2. รูวิธีการด ารงประสิทธิภาพการท างานของระบบประสาท ระบบห่อหุ้ม ระบบกระดูก และระบบกล
ามเนื้อ 

3. รูวิธีการวางแผนดูแลสุขภาพของบุคคลในครอบครัว ชุมชน และสังคม 
4. เห็นคุณคาของการวางแผนดูแลสุขภาพของบุคคลในครอบครัว ชุมชน และสังคม 
5. วิเคราะหปจจัยเส่ียงของสังคมท่ีมีตอการมีเพศสัมพันธ หรือความรุนแรงของคนไทย และเสนอ

แนวทางปองกันได 
6. เขาใจความแตกตางระหวางความรูสึกนึกคิดเรื่องของเพศชายและเพศหญิงท่ีถูกตอง 
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7. เขาใจรูปแบบและขอบเขตของความสัมพันธแบบเพื่อนสนิทแตกตางจากความสัมพันธแบบคูรักท่ี
ถูกตอง 

8. มีคานิยมท่ีดีในเรื่องการเลือกปฏิบัติตนตามคานิยมท่ีเหมาะสมของสังคมปจจุบัน 
9. รูวิธีการวางแผนชีวิตและการสรางสัมพันธภาพครอบครัวในชีวิตคู 
10. พัฒนากลวิธีในการหาแนวรวมในการสรางเสริมสุขภาพและการปองกันโรคของชุมชนดวยภูมิป

ญญาไทยท่ีเหมาะสม 
11. วิเคราะหหลักวิทยาศาสตรการเคล่ือนไหวและน าไปใชในทักษะการใชแร็กเกต และการสราง

เสริมสมรรถภาพทางกายได 
12. วิเคราะหรูปแบบการเคล่ือนไหวและน าไปใชในทักษะการใชแร็กเกต และการสรางเสริม

สมรรถภาพทางกายได 
13. ประยุกตความคิดรวบยอดจากหลักการทางวิทยาศาสตรการเคล่ือนไหวในกิจกรรมทักษะการใช

แร็กเกตไดอยางมีประสิทธิภาพ 
14. อธิบายและปฏิบัติเกี่ยวกับสิทธิ กฎ กติกา กลวิธีตางๆ ในระหวางการเลน การแขงขันกีฬากับผู

อื่นและน าไปสรุปเปนแนวปฏิบัติและใชในชีวิตประจ าวันอยางตอเนื่องได 
15. แสดงออกถึงการมีมารยาทในการดู การเลน การแขงขันกีฬาดวยความมีน้ าใจนักกีฬาและน าไป

ใชปฏิบัติทุกโอกาส จนเปนผูมีบุคลิกภาพท่ีดี 
16. สรางเสริมสมรรถภาพทางกายเพื่อสุขภาพของตนเองได 
17. ใชความสามารถของตนเองเพื่อเพิ่มศักยภาพของทีม ค านึงถึงผลท่ีเกิดตอผูอื่นและสังคม 
18. เห็นคุณคาของการออกก าลังกายและการเขารวมกิจกรรมกีฬาประเภททักษะการใชแร็กเกตได 
19. ช่ืนชมในสุนทรียภาพและแสดงความมีน้ าใจนักกีฬาของการออกก าลังกายและเลนกีฬา 
20. ยอมรับและเห็นคุณคาของการน าประสบการณท่ีไดรับจากกิจกรรมทางการกีฬาไปใชเป็น

แนวทางในการท างานและด าเนินชีวิตประจ าวันได้ 
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รายวิชา พ30106 สุขศึกษาและพลศึกษา 6 

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

ศึกษาการปองกันและความเส่ียงตอการใชยา การใชสารเสพติดและความรุนแรง ปญหาใน              
สถานการณเส่ียงตอสุขภาพและความรุนแรงในสังคมไทย ผลกระทบท่ีเกิดจากครอบครัว การใชยาและการจ า
หนายสารเสพติด การจัดการกับอารมณและความเครียด ภาวะการเปนผูน าและผูตามท่ีดีในการออกก าลังกาย
และการเขารวมกิจกรรมนันทนาการ งานสาธารณสุขของชุมชนและของประเทศการมีสวนรวมในการพัฒนา
สาธารณสุข การสรางเสริมสุขภาพของตนเอง ชุมชน และสังคมใหเขมแข็ง การเลือกคบเพื่อน การบริโภคส่ือใน
รูปแบบตางๆ ท่ียั่วยุใหเกิดความรุนแรงในสังคม การน าทักษะการชวยชีวิต                         การเคห
พยาบาล 

 วิเคราะหหลักวิทยาศาสตรการเคล่ือนไหวและรูปแบบการเคล่ือนไหวเพื่อประยุกตใชในกิจกรรมการ
เคล่ือนไหวเขาจังหวะและการสรางเสริมสมรรถภาพทางกาย 

 เพื่อใหมีความรูความเขาใจในเรื่องการใชยา การใชสารเสพติด สามารถวางแผนอยางมีทักษะการใช
กระบวนการทางประชาสังคมลดความรุนแรงไดอยางมีประสิทธิภาพ สรางเสริมใหชุมชนเขมแขง็ปลอดภัย 
แสดงทักษะการเคล่ือนไหวเขาจังหวะอยางสรางสรรคเพื่อสรางเสริมสุขภาพ เห็นคุณคาของการออกก าลังกาย
และการเขารวมกิจกรรมการเคล่ือนไหวเขาจังหวะ เคารพสิทธิและปฏิบัติตามกฎกติกา              การเล
นกีฬาอยางเครงครัด มีเจตคติและคานิยมท่ีดี และช่ืนชมในสุนทรียภาพและแสดงความมีน้ าใจนักกีฬาของการ
ออกก าลังกายและเลนกีฬา ยอมรับและเห็นคุณคาของการน าประสบการณท่ีไดรับจากกิจกรรมทางการกีฬา
ไปใชเปนแนวทางในการท างานและด าเนินชีวิตประจ าวัน 

 
ตัวชี้วัด 
 เมื่อเรียนจบรายวิชานี้  นักเรียนสามารถ 

1. มีสวนรวมในการปองกันความเส่ียงตอการใชยา การใชสารเสพติดและความรุนแรง เพื่อสุขภาพ
ของตนเอง ครอบครัว และสังคม 

2. ใชทักษะการตัดสินใจแกปญหาในสถานการณเส่ียงตอสุขภาพและความรุนแรงในสังคมไทยได 
3. วิเคราะหผลกระทบท่ีเกิดจากครอบครัว การใชยา และการจ าหนายสารเสพติด 
4. แสดงศักยภาพของตนเองในการจัดการกับอารมณและความเครียดไดอยางเหมาะสม 
5. มีภาวการณเปนผูน าและผูตามท่ีดีในการออกก าลังกาย และการเขารวมกิจกรรมนันทนาการ และ

น าหลักการแนวคิดไปปรับปรุง และพัฒนาคุณภาพของตนและสังคม 
6. เขาใจงานสาธารณสุขของชุมชนประเทศ และแสดงการมีสวนรวมในการพัฒนาสาธารณสุขไดเป

นอยางดี 
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7. วิเคราะหสถานการณเส่ียงตอการเกิดอุบัติเหตุ อุบัติภัยในโรงเรียน ชุมชนและแนวทางการปองกัน 
แกไขไดเปนอยางดี 

8. มีสวนรวมในการสรางเสริมสุขภาพของตนเอง ชุมชน และสังคมใหเขมแข็ง 
9. รูวิธีการเลือกคบเพื่อน การบริโภคส่ือในรูปแบบตางๆ ท่ียั่วยุใหเกิดความรุนแรงในสังคม 
10. รูหลักการและทักษะการชวยชีวิตการเคหพยาบาลไปใชไดอยางถูกตอง 
11. วิเคราะหหลักวิทยาศาสตรการเคล่ือนไหวและน าไปใชในกิจกรรมการเคล่ือนไหวเขาจังหวะ และ

การสรางเสริมสมรรถภาพทางกายได 
12. วิเคราะหรูปแบบการเคล่ือนไหวและน าไปใชในกิจกรรมการเคล่ือนไหวเขาจังหวะ และ 

การสรางเสริมสมรรถภาพทางกายได 
13. ประยุกตความคิดรวบยอดจากหลักการทางวิทยาศาสตรการเคล่ือนไหวในกิจกรรมการ 

เคล่ือนไหวเขาจังหวะไดอยางมีประสิทธิภาพ 
14. แสดงการเคล่ือนไหวในกิจกรรมเขาจังหวะไดอยางสรางสรรค 
15. เห็นคุณคาของการออกก าลังกายและการเขารวมกิจกรรมการเคล่ือนไหวเขาจังหวะได 
16. เคารพสิทธิและปฏิบัติตามกฎ กติกาการเลนกีฬาอยางเครงครัด 
17. ช่ืนชมในสุนทรียภาพและแสดงความมีน้ าใจนักกีฬาของการออกก าลังกายและเลนกีฬา 
18. ยอมรับและเห็นคุณคาของการน าประสบการณท่ีไดรับจากกิจกรรมทางการกีฬาไปใช  

เปนแนวทางในการท างานและด าเนินชีวิตประจ าวันได้ 
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กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 

สาระที่ 1  ทัศนศิลป์ 
มาตรฐาน ศ 1.1 สร้างสรรค์งานทัศนศิลป์ตามจินตนาการ และความคิดสร้างสรรค์ วิเคราะห์ วิพากษ์ วิจารณ์
คุณค่างานทัศนศิลป์ ถ่ายทอดความรู้สึกความคิดต่องานศิลปะอย่างอิสระ ช่ืนชม และประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจ าวัน 
ตัวชี้วัด 

1.1.1 วิเคราะห์การใช้ทัศนธาตุและหลักการออกแบบในการส่ือความหมายในรูปแบบต่างๆ 
1.1.2 บรรยายจุดประสงค์และเนื้อหาของงานทัศนศิลป์ โดยใช้ศัพท์ทางทัศนศิลป์ 
1.1.3 วิเคราะห์การเลือกใช้วัสดุ อุปกรณ์ และเทคนิคของศิลปินในการแสดงออกทางทัศนศิลป์ 
1.1.4 มีทักษะและเทคนิคในการใช้วัสดุอุปกรณ์ และกระบวนการท่ีสูงขึ้นในการสร้างงานทัศนศิลป์ 
1.1.5 สร้างสรรค์งานทัศนศิลป์ด้วยเทคโนโลยีต่างๆโดยเน้นหลักการออกแบบและการจัดองค์ประกอบ

ศิลป์ 
1.1.6 ออกแบบงานทัศนศิลป์ได้เหมาะกับโอกาสและสถานท่ี 
1.1.7 วิเคราะห์และอธิบายจุดมุ่งหมายของศิลปินในการเลือกใช้วัสดุอุปกรณ์เทคนิค และเนื้อหาเพื่อ

สร้างสรรค์งานทัศนศิลป์ 
1.1.8 ประเมินและวิจารณ์งานทัศนศิลป์โดยใช้ทฤษฎีการวิจารณ์ศิลปะ 
1.1.9 จัดกลุ่มงานทัศนศิลป์เพื่อสะท้อนพัฒนาการและความก้าวหน้าของตนเอง 
1.1.10 สร้างสรรค์งานทัศนศิลป์ไทย สากล โดยศึกษาจากแนวคิดและวิธีการสร้างงานของศิลปินที่ตน

ช่ืนชอบ 
1.1.11 วาดภาพระบายสีเป็นภาพล้อเลียนหรือการ์ตูนเพื่อแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพสังคมใน

ปัจจุบัน 
มาตรฐาน ศ 1.2  เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างทัศนศิลป์ ประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรม เห็นคุณค่างานทัศนศิลป์ท่ีเป็น
มรดกทางวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิปัญญาไทยและสากล 
ตัวชี้วัด 

1.2.1 วิเคราะห์และเปรียบเทียบงานทัศนศิลป์ในรูปแบบตะวันออกและรูปแบบตะวันตก 
1.2.2 ระบุงานทัศนศิลป์ของศิลปินที่มีช่ือเสียงและบรรยายผลตอบรับของสังคม 
1.2.3 อภิปรายเกี่ยวกับอิทธิพลของวัฒนธรรมระหว่างประเทศท่ีมีผลต่องานทัศนศิลป์ในสังคม 

 
สาระที่ 2   ดนตรี 
มาตรฐาน ศ 2.1 เข้าใจและแสดงออกทางดนตรีอย่างสร้างสรรค์ วิเคราะห์ วิพากษ์วิจารณ์คุณค่าดนตรี 
ถ่ายทอดความรู้สึก ความคิดต่อดนตรีอย่างอิสระ ช่ืนชมและประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน 
 
ตัวชี้วัด 
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2.1.1 เปรียบเทียบรูปแบบของบทเพลงและวงดนตรีแต่ละประเภท 
2.1.2 จ าแนกประเภทและรูปแบบของวงดนตรีทั้งไทยและสากล 
2.1.3 อธิบายเหตุผลท่ีคนต่างวัฒนธรรมสร้างสรรค์งานดนตรีแตกต่างกัน 
2.1.4 อ่าน เขียน โน้ตดนตรีไทยและสากลในอัตราจังหวะต่างๆ 
2.1.5 ร้องเพลง หรือเล่นตรีเด่ียวและรวมวง โดยเน้นเทคนิคการอสดงออกและคุณภาพของ 

การแสดง 
2.1.6 สร้างเกณฑ์ส าหรับประเมินคุณภาพการประพันธ์และการเล่นดนตรีของตนเองและผู้อื่นได้ 

อย่างเหมาะสม 
2.1.7 เปรียบเทียบอารมณ์และความรู้สึกท่ีได้รับจากงานดนตรีที่มาจากวัฒนธรรมต่างกัน 
2.1.8 น าดนตรีไปประยุกต์ใช้ในงานอื่นๆ 

มาตรฐาน ศ 2.2  เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างดนตรี ประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรม เห็นคุณค่าของดนตรีที่เป็น
มรดกทางวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิปัญญาไทยและสากล 
ตัวชี้วัด 

2.2.1 วิเคราะห์รูปแบบของดนตรีไทยและดนตรีสากลในยุคสมัยต่างๆ 
2.2.2 วิเคราะห์สถานะทางสังคมของนักดนตรีในวัฒนธรรมต่างๆ 
2.2.3 เปรียบเทียบลักษณะเด่นของดนตรีในวัฒนธรรมต่างๆ 
2.2.4 อธิบายบทบาทของดนตรีในการสะท้อนแนวความคิดและค่านิยมท่ีเปล่ียนไปของคนในสังคม 
2.2.5 น าเสนอแนวทางในการส่งเสริมและอนุรักษ์ดนตรีในฐานะมรดกของชาติ 
 

สาระที่ 3 นาฏศิลป ์
มาตรฐาน ศ 3.1 เข้าใจ และแสดงออกทางนาฏศิลป์อย่างสร้างสรรค์ วิเคราะห์ วิพากษ์ วิจารณ์คุณค่า
นาฏศิลป์ ถ่ายทอดความรู้สึก ความคิดอย่างอิสระ ช่ืนชม และประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน 
ตัวชี้วัด 

3.1.1 มีทักษะในการแสดงหลากหลายรูปแบบ 
3.1.2 สร้างสรรค์ละครส้ันในรูปแบบท่ีช่ืนชอบ 
3.1.3 ใช้ความคิดริเริ่มในการแสดงแสดงนาฏศิลป์เป็นคู่และหมู่ 
3.1.4 วิจารณ์การแสดงตามหลักนาฏศิลป์และการละคร 
3.1.5 วิเคราะห์แก่นของการแสดงนาฏศิลป์และการละครที่ต้องการส่ือความหมายในการแสดง 
3.1.6 บรรยายและวิเคราะห์อิทธิพลของเครื่องแต่งกาย แสง สี เสียง ฉาก อปุกรณ์และสถานท่ีท่ีมีผล

ต่อการแสดง 
3.1.7 พัฒนาและใช้เกณฑ์การประเมินในการประเมินการแสดง 
3.1.8 วิเคราะห์ท่าทาง และการเคล่ือนไหวของผู้คนในชีวิตประจ าวันและน ามาประยุกต์ใช้ในการ

แสดง 
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มาตรฐาน ศ 3.2 เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างนาฏศิลป์ ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม เห็นคุณค่าของนาฏศิลป์
ท่ีเป็นมรดกทางวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิปัญญาไทยและสากล 
ตัวชี้วัด 

3.2.1 เปรียบเทียบการน าการแสดงไปใช้ในโอกาสต่างๆ 
3.2.2 อภิปรายบทบาทของบุคคลส าคัญในวงการนาฏศิลป์และการละครของประเทศไทยในยุคสมัย 
3.2.3 บรรยายวิวัฒนาการของนาฏศิลป์และการละครไทยต้ังแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน 
3.2.4 น าเสนอแนวคิดในการอนุรักษ์นาฏศิลป์ไทย 
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ชื่อรายวิชาและหน่วยกิต 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 

รายวิชาพื้นฐาน 
1. ศ30101 ดนตรีปฏิบัติ     1 คาบ/สัปดาห์/ภาคเรียน 0.5 หน่วยกิต 
ART30101 Music Performance 
2. ศ301012 สุนทรียนาฏศิลป์ไทย    1 คาบ/สัปดาห์/ภาคเรียน 0.5 หน่วยกิต 
ART30102 Appreciation of Thai Dance  
3. ศ30103 ทัศนศิลป์     1 คาบ/สัปดาห์/ภาคเรียน 0.5 หน่วยกิต 
ART30103 Visual Arts 
4. ศ30104 สังคีตนิยม      1 คาบ/สัปดาห์/ภาคเรียน 0.5 หน่วยกิต 
ART30104 Music Appreciation 
5. ศ30105 สุนทรียศาสตร์กับการด ารงชีวิต   2 คาบ/สัปดาห์/ภาคเรียน 1.0 หน่วยกิต 
ART30105 Aesthetics and Life 
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รายวิชา ศ30101 ดนตรีปฏิบัติ 

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

ศึกษาเครื่องหมายก าหนดจังหวะ เครื่องหมายก าหนดบันไดเสียง เรียนรู้โน้ตไทยและสากลเข้าใจ 
วิธีดูแลรักษาเครื่องดนตรีอย่างถูกต้อง 

ฝึกทักษะการอ่าน เขียน โน้ตไทยและสากล สามารถปฏิบัติเครื่องดนตรีไทยและสากลตาม 
เครื่องหมายและสัญลักษณ์ทางดนตรีทั้งเด่ียวและรวมวง สามารถดูแลรักษาเครื่องดนตรีได้อย่างถูกต้อง และ
สร้างเกณฑ์การประเมิน การประพันธ์ และการเล่นดนตรีได้อย่างเหมาะสม 

เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจ และตระหนักในเทคนิคการเล่นดนตรีการถ่ายทอดอารมณ์เพลง 
โดยการเน้นการกล้าแสดงออกและมุ่งมั่นพัฒนาคุณภาพของการปฏิบัติดนตรีได้ด้วยความช่ืนชม 
 
ตัวชี้วัด 
 เมื่อเรียนจบรายวิชานี้  นักเรียนสามารถ 

1. อ่านเขียนโตดนตรีไทยและสากลในอัตราจังหวะต่างๆ 
2. ร้องเพลงหรือเล่นดนตรีเด่ียวและรวมวงโดนเน้นเทคนิคการแสดงออกและคุณภาพของการแสดง 
3. สร้างเกณฑ์ส าหรับประเมินคุณภาพการประพันธ์และการเล่นดนตรีของตนเองและผู้อื่นได้อย่าง

เหมาะสม 
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รายวิชา ศ30102 สุนทรียนาฏศิลป์ไทย 

1 คาบ/สัปดาห์/ภาคเรียน        0.5 หน่วยกิต 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
ค าอธิบายรายวิชา 
  ศึกษาหลักการแสดงนาฏศิลป์ และการละคร เพื่อส่ือความหมาย อิทธิพลของเครื่องแต่งกาย แสงสี 
ฉาก อุปกรณ์ และสถานท่ีท่ีมีผลต่อการแสดง ประวัติความเป็นมาของนาฏศิลป์ การละคร และบทบาทของ
บุคคลส าคัญ ในวงการนาฏศิลป์ และการละคร  
 มีทักษะในการบรรยาย อภิปราย เปรียบเทียบ วิเคราะห์ วิจารณ์แก่นของการแสดงนาฏศิลป์ และการ
ละคร ท้ังของไทยและสากล  สามารถแสดงออกทางนาฏศิลป์ตามความถนัดได้อย่างหลากหลาย  สร้างสรรค์
ละครส้ันในรูปแบบท่ีช่ืนชอบ ใช้ความคิดสร้างสรรค์ในการแสดงนาฏศิลป์เป็นคู่ และหมู่ พัฒนาและใช้เกณฑ์
การประเมินการแสดง 
 เพื่อเสริมสร้างสุนทรียภาพทางด้านนาฏศิลป์ให้เกิดแนวคิดในการอนุรักษ์นาฏศิลป์ไทย เห็นคุณค่าและ
เกิดความช่ืนชม ในนาฏศิลป์ท่ีเป็นมรดกและเป็นเอกลักษณ์ชาติ กล้าแสดงออกร่วมกิจกรรมด้วยความ
สนุกสนาน และน าไปใช้ในชีวิตประจ าวัน 
 
ตัวชี้วัด 
 เมื่อเรียนจบรายวิชานี้  นักเรียนสามารถ 

1. มีทักษะในการแสดงหลากหลายรูปแบบ 
2. สร้างสรรค์ละครส้ันในรูปแบบท่ีช่ืนชอบ 
3. ใช้ความคิดริเริ่มในการแสดงแสดงนาฏศิลป์เป็นคู่และเป็นหมู่ 
4. วิจารณ์การแสดงตามหลักนาฏศิลป์และการละคร 
5. วิเคราะห์แก่นของการแสดงนาฏศิลป์และการละครที่ต้องการส่ือความหมายในการแสดง 
6. บรรยายและวิเคราะห์อิทธิพลของเครื่องแต่งกายแสงสีเสียงฉากอุปกรณ์และสถานท่ีท่ีมีผลต่อการ

แสดง 
7. พัฒนาและใช้เกณฑ์การประเมินในการประเมินการแสดง 
8. วิเคราะห์ท่าทางและการเคล่ือนไหวของผู้คนในชีวิตประจ าวันและน ามาประยุกต์ใช้ในการแสดง 
9. เปรียบเทียบการน าการแสดงไปใช้ในโอกาสต่างๆ 
10. อภิปรายบทบาทของบุคคลส าคัญในวงการนาฏศิลป์และการละครของประเทศไทยในยุคสมัย 
11. บรรยายวิวัฒนาการของนาฏศิลป์และการละครไทยต้ังแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน 
12. น าเสนอแนวคิดในการอนุรักษ์นาฏศิลป์ไทย 
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รายวิชา ศ30103 ทัศนศิลป์ 

1 คาบ/สัปดาห์/ภาคเรียน        0.5 หน่วยกิต 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
ค าอธิบายรายวิชา 
  ศึกษาหลักการใช้ทัศนธาตุ หลักการออกแบบ และองค์ประกอบศิลป์ ในการส่ือความหมายในรูปแบบ
ต่างๆ ศัพท์ทางทัศนศิลป์ การก าหนดจุดมุ่งหมายและเนื้อหา การเลือกใช้วัสดุ อุปกรณ์ และเทคนิคของศิลปิน
ในการแสดงออกทางทัศนศิลป์ แนวคิดและแนวทางการสร้างงานทัศนศิลป์ไทยและสากลของศิลปิน ภาพ
ล้อเลียนหรือการ์ตูน และใช้ทฤษฎีการวิจารณ์ศิลปะ 
  ใช้ทักษะกระบวนการในการคิดวิเคราะห์ บรรยาย อธิบาย เพื่อใช้ทัศนศิลป์ในการออกแบบและจัด
องค์ประกอบศิลป์สร้างงานทัศนศิลป์ไทยและสากล ท่ีเหมาะสมกับโอกาสและสถานท่ี โดยใช้เทคโนโลยี
สร้างสรรค์งานทัศนศิลป์ไทย สากล และภาพการ์ตูน คิดค้นเทคนิคการสร้างงานทัศนศิลป์ด้วยกระบวนการท่ี
สูงขึ้น เพื่อสะท้อนพัฒนาการของตนเอง ประเมินและวิจารณ์งานทัศนศิลป์ของตนเองและผู้อื่น 
  เพื่อพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ด้านความมีวินัย ใฝ่เรียนรู้ อยู่อย่างพอเพียง และความมุ่งมั่นใน
การท างานทัศนศิลป์ น าไปสู่ความรู้สึกช่ืนชมและเห็นคุณค่าในงานทัศนศิลป์ 
 
ตัวชี้วัด 
 เมื่อเรียนจบรายวิชานี้  นักเรียนสามารถ 

1. วิเคราะห์การใช้ทัศนธาตุ และหลักการออกแบบในการส่ือความหมายในรูปแบบต่างๆ 
2. บรรยายจุดประสงค์และเนื้อหาของงานทัศนศิลป์โดยใช้ศัพท์ทางทัศนศิลป์ 
3. วิเคราะห์การเลือกใช้วัสดุอุปกรณ์และเทคนิคของศิลปินในการแสดงออกทางทัศนศิลป์ 
4. มีทักษะและเทคนิคในการใช้วัสดุอุปกรณ์และกระบวนการท่ีสูงขึ้นในการสร้างงานทัศนศิลป์ 
5. สร้างสรรค์งานทัศนศิลป์ด้วยเทคโนโลยีต่างๆ โดยเน้นหลักการออกแบบและการจัดองค์ประกอบ

ศิลป์ 
6. ออกแบบงานทัศนศิลป์ได้เหมาะกับโอกาสและสถานท่ี 
7. วิเคราะห์และอธิบายจุดมุ่งหมายของศิลปินในการเลือกใช้วัสดุ อุปกรณ์เทคนิคและเนื้อหา เพื่อ

สร้างสรรค์งานทัศนศิลป์ 
8. ประเมินและวิจารณ์งานทัศนศิลป์โดยใช้ทฤษฎีการวิจารณ์ศิลปะ 
9. จัดกลุ่มงานทัศนศิลป์เพื่อสะท้อนพัฒนาการและความก้าวหน้าของตนเอง 
10. สร้างสรรค์งานทัศนศิลป์ไทย สากลโดยศึกษาจากแนวคิดและวิธีการสร้างงานของศิลปินที่ตนช่ืน

ชอบ 
11. วาดภาพ ระบายสีเป็นภาพล้อเลียนหรือภาพการ์ตูนเพื่อแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพสังคม

ในปัจจุบัน 
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รายวิชา ศ30104 สังคีตนิยม 

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

ศึกษาหลักการพื้นฐานดนตรีไทยและดนตรีตะวันตก ประวัติศาสตร์ดนตรีไทยก่อนสมัย 
กรุงรัตนโกสินทร์ สมัยกรุงรัตนโกสินทร์ ดนตรีพื้นบ้านไทย ประวัติดนตรีตะวันตก ต้ังแต่ยุคกลางจนถึงปัจจุบัน 
ประเภทของเครื่องดนตรีไทยและดนตรีตะวันตก ประเภทของการประสมวงดนตรีไทยและวงดนตรตีะวันตก 
รูปแบบองค์ประกอบและสุนทรียะของเพลงโดยเน้นท่ีการฟัง  

วิเคราะห์รูปแบบของบทเพลงในวงดนตรีแต่ละประเภทและสร้างสรรค์งานดนตรีที่มาจากวัฒนธรรม
ต่างกัน 

เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจประวัติศาสตร์ดนตรี เปรียบเทียบลักษณะเด่นของดนตรีใน
วัฒนธรรมต่างๆ สามารถน าดนตรีไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได้ และเกิดสุนทรียภาพทางด้านดนตรี 

 
 ตัวชี้วัด 
 เมื่อเรียนจบรายวิชานี้  นักเรียนสามารถ 

1. เปรียบเทียบรูปแบบของบทเพลงและวงดนตรีแต่ละประเภท 
2. จ าแนกประเภทและรูปแบบของวงดนตรีทั้งไทยและสากล 
3. อธิบายเหตุผลท่ีคนต่างวัฒนธรรมสร้างสรรค์งานดนตรีแตกต่างกัน 
4. เปรียบเทียบอารมณ์ และความรู้สึกท่ีได้รับจากงานดนตรีที่มาจากวัฒนธรรมต่างกัน 
5. น าดนตรีไปประยุกต์ใช้ในงานอื่นๆ 
6. วิเคราะห์รูปแบบของดนตรีไทยและดนตรีสากลในยุคสมัยต่างๆ 
7. วิเคราะห์สถานะทางสังคมของนักดนตรีในวัฒนธรรมต่างๆ 
8. เปรียบเทียบลักษณะเด่นของดนตรีในวัฒนธรรมต่างๆ 
9. อธิบายบทบาทของดนตรีในการสะท้อนแนวความคิดและค่านิยมท่ีเปล่ียนไปของคนในสังคม 
10. น าเสนอแนวทางในการส่งเสริมและอนุรักษ์ดนตรีในฐานะมรดกของชาติ 
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รายวิชา ศ30105 สุนทรียศาสตร์กับการด ารงชีวิต 

2 คาบ/สัปดาห์/ภาคเรียน       1.0 หน่วยกิต 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
ค าอธิบายรายวิชา 
  ศึกษางานทัศนศิลป์ในรูปแบบตะวันออกและรูปแบบตะวันตก งานทัศนศิลป์ของศิลปินท่ีมีช่ือเสียง
และผลตอบรับของสังคม  อิทธิพลของวัฒนธรรมระหว่างประเทศท่ีมีผลต่องานทัศนศิลป์ในสังคมรูปแบบของ
ดนตรีไทยและดนตรีสากลในยุคสมัยต่างๆ สถานะทางสังคมของนักดนตรีในวัฒนธรรมต่างๆ ลักษณะเด่นของ
ดนตรีในวัฒนธรรมต่างๆ บทบาทของดนตรีในการสะท้อนแนวความคิดและค่านิยมท่ีเปล่ียนไปของคนในสังคม 
แนวทางในการส่งเสริมและอนุรักษ์ดนตรีในฐานะมรดกของชาติ การน าการแสดงไปใช้ในโอกาสต่างๆ บทบาท
ของบุคคลส าคัญในวงการนาฏศิลป์และการละครของประเทศไทยในยุคสมัยต่างๆ  วิวัฒนาการของนาฏศิลป์
และการละครไทย ต้ังแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน  แนวคิดในการอนุรักษ์นาฏศิลป์ไทย 
 ใช้ทักษะกระบวนการในการวิเคราะห์ เปรียบเทียบ และสร้างสรรค์งานทัศนศิลป์ ดนตรี และนาฏศิลป์
ท้ังไทยและสากลในเชิงบูรณาการให้สอดคล้องกับการด ารงชีวิตประจ าวัน 
 เพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะความมีวินัย ใฝ่เรียนรู้ มุ่งมั่นในการท างานน าไปสู่การช่ืนชมในคุณค่าทาง
ความงามและความไพเราะของงานทัศนศิลป์ ดนตรีและนาฏศิลป์จนเกิดสุนทรียภาพและจิตส านึกในการ
อนุรักษ์งานทัศนศิลป์ ดนตรีและนาฏศิลป์ 
 
ตัวชี้วัด 
 เมื่อเรียนจบรายวิชานี้  นักเรียนสามารถ 

1. วิเคราะห์ และเปรียบเทียบงานทัศนศิลป์ในรูปแบบตะวันออกและรูปแบบตะวันตก 
2. ระบุงานทัศนศิลป์ของศิลปินที่มีช่ือเสียงและบรรยายผลตอบรับของสังคม  
3. อภิปรายเกี่ยวกับอิทธิพลของวัฒนธรรมระหว่างประเทศท่ีมีผลต่องานทัศนศิลป์ในสังคม  
4. วิเคราะห์รูปแบบของดนตรีไทยและดนตรีสากลในยุคสมัยต่างๆ  
5. วิเคราะห์สถานะทางสังคมของนักดนตรีในวัฒนธรรมต่างๆ  
6. เปรียบเทียบลักษณะเด่นของดนตรีในวัฒนธรรมต่างๆ  
7. อธิบายบทบาทของดนตรีในการสะท้อนแนวความคิดและค่านิยมท่ีเปล่ียนไปของคนในสังคม 
8. น าเสนอแนวทางในการส่งเสริมและอนุรักษ์ดนตรีในฐานะมรดกของชาติ 
9. เปรียบเทียบการน าการแสดงไปใช้ในโอกาสต่างๆ 
10. อภิปรายบทบาทของบุคคลส าคัญในวงการนาฏศิลป์และการละครของประเทศไทยในยุคสมัย

ต่างๆ 
11. บรรยายวิวัฒนาการของนาฏศิลป์และการละครไทย ต้ังแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน 
12. น าเสนอแนวคิดในการอนุรักษ์นาฏศิลป์ไทย 
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กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
 
สาระที่ 1  การด ารงชีวิตและครอบครัว 
มาตรฐาน ง 1.1 เข้าใจการท างาน มีความคิดสร้างสรรค์ มีทักษะกระบวนการท างาน ทักษะการจัดการ   
ทักษะกระบวนการแก้ปญัหาทักษะการท างานร่วมกัน และทักษะการแสวงหาความรู้ มีคุณธรรม และลักษณะ
นิสัยในการท างาน มีจิตส านึกในการใช้พลังงาน ทรัพยากร และส่ิงแวดล้อม เพื่อการด ารงชีวิตและครอบครัว  
ตัวชี้วัด 

1.1.1 อธิบายวิธีการท างานเพื่อการด ารงชีวิต 
1.1.2 สร้างผลงานอย่างมีความคิด สร้างสรรค์ และมีทักษะการท างานร่วมกนั  
1.1.3 มีทักษะการจัดการในการท างาน 
1.1.4 มีทักษะ กระบวนการแก้ปัญหาในการท างาน 
1.1.5 มีทักษะในการแสวงหาความรู้เพื่อการด ารงชีวิต 
1.1.6 มีคุณธรรมและลักษณะนิสัยในการท างาน 
1.1.7 ใช้พลังงาน ทรัพยากรในการท างานอย่างคุ้มค่าและยั่งยืนเพื่อการอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม 
 

สาระที ่ 2  การออกแบบและเทคโนโลย ี   
มาตรฐาน ง 2.1  เข้าใจเทคโนโลยีและกระบวนการเทคโนโลยี ออกแบบและสร้างส่ิงของเครื่องใช้ หรือ 
วิธีการ ตามกระบวนการเทคโนโลยีอย่างมีความคิดสร้างสรรค์ เลือกใช้เทคโนโลยีในทางสร้างสรรค์ต่อชีวิต   
สังคม ส่ิงแวดล้อม และมีส่วนร่วมในการจัดการเทคโนโลยีท่ียั่งยืน 
ตัวชี้วัด  
 2.1.1 อธิบายและเช่ือมโยงความสัมพันธ์ระหว่างเทคโนโลยีและศาสตร์อื่นๆ 
 2.1.2 วิเคราะห์ระบบเทคโนโลยี 
 2.1.3 สร้างและพัฒนาส่ิงของเครื่องใช้หรือวิธีการตามกระบวนการเทคโนโลยีอย่างปลอดภัยโดย
ถ่ายทอดความคิดเป็นภาพฉายและแบบจ าลองเพื่อน าไปสู่การสร้างช้ินงาน หรือถ่ายทอดความคิดของวิธีการ
เป็นแบบจ าลองความคิดและการรายงานผลโดยใช้ซอฟแวร์ช่วยในการออกแบบหรือน าเสนอผลงาน 
 2.1.4 มีความคิดสร้างสรรค์ในการแก้ปัญหาหรือสนองความต้องการในงานท่ีผลิตเองหรือการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ท่ีผู้อื่นผลิต 
 2.1.5 วิเคราะห์และเลือกใช้เทคโนโลยีท่ีเหมาะสมกับชีวิตประจ าวันอย่างสร้างสรรค์ต่อชีวิต                
สังคมและส่ิงแวดล้อมและมีการจัดการเทคโนโลยีท่ียั่งยืนด้วยวิธีการของเทคโนโลยีสะอาด 

สาระท่ี 3  เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  
มาตรฐาน ง 3.1 เข้าใจเห็นคุณค่า และใช้กระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นข้อมูลการเรียนรู้  
การส่ือสาร การแก้ปัญหา การท างาน และอาชีพอย่างมีประสิทธิภาพประสิทธิผล และมีคุณธรรม 
ตัวชี้วัด 
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3.1.1 เข้าใจหลักการและวิธีการของเทคโนโลยีสารสนเทศ 
3.1.2 เข้าใจองค์ประกอบและหลักการท างานของคอมพิวเตอร์ 
3.1.3 เข้าใจระบบคอมพิวเตอร์ ระบบส่ือสารข้อมูลและระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 
3.1.4 เข้าใจข้อก าหนดของคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ท่ีเกี่ยวข้อง 
3.1.5 จัดเก็บและบ ารุงรักษาสารสนเทศให้ถูกต้องและเป็นปัจจุบันอยู่เสมอ 
3.1.6 เข้าใจหลักการและวิธีการแก้ปัญหาด้วยกระบวนการทางเทคโนโลยีอย่างมีประสิทธิภาพและ 

ประสิทธิผล 
3.1.7 เข้าใจหลักการพัฒนาโครงงานท่ีมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
3.1.8 ใช้ฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ให้เหมาะสมกับงาน 
3.1.9 ติดต่อส่ือสาร ค้นหาข้อมูล และหาความรู้ผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์อย่างมีประสิทธิภาพ 
3.1.10 ใช้คอมพิวเตอร์ช่วยประมวลผลข้อมูลให้เป็นสารสนเทศเพื่อประกอบการตัดสินใจ 
3.1.11 ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศน าเสนองานในรูปแบบท่ีเหมาะสมตรงตามวัตถุประสงค์ของงาน 
3.1.12 ใช้คอมพิวเตอร์อย่างมีจิตส านึกและมีความรับผิดชอบ 
 

สาระที ่ 4  การอาชีพ   
มาตรฐาน  ง 4.1 เข้าใจ มีทักษะท่ีจ าเป็น มีประสบการณ์ เห็นแนวทางในงานอาชีพ ใช้เทคโนโลยีเพื่อพัฒนา
อาชีพ มีคุณธรรม และมีเจตคติท่ีดีต่ออาชีพ 
ตัวชี้วัด 

4.1.1 อภิปรายแนวทางสู่อาชีพที่สนใจ 
  4.1.2 เลือก และใช้เทคโนโลยีอย่างเหมาะสมกับอาชีพ 

4.1.3 มีประสบการณ์ในอาชีพที่ถนัดและสนใจ 
4.1.4 มีคุณลักษณะท่ีดีต่ออาชีพ 
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ชื่อรายวิชาและหน่วยกิต 

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี 

รายวิชาพื้นฐาน 
1. ง30101 เทคโนโลยีสารสนเทศและการเขียนโปรแกรม 2 คาบ/สัปดาห์/ภาคเรียน 1.0 หน่วยกิต 
ขั้นต้น   
TECH30101 Introduction to Information Technology and Programming    
2. ง30102 การส่ือสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 1 คาบ/สัปดาห์/ภาคเรียน 0.5 หน่วยกิต 
TECH30102 Introduction to Data Communications and Computer Network   
3. ง30161 การออกแบบและเทคโนโลยี    3 คาบ/สัปดาห์/ภาคเรียน 1.5 หน่วยกิต  
TECH30161 Design and Technology    
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รายวิชา ง30101 เทคโนโลยีสารสนเทศและการเขียนโปรแกรมขั้นต้น 

2 คาบ/สัปดาห์/ภาคเรียน        1.0 หน่วยกิต 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
ค าอธิบายรายวิชา 
  ศึกษาความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับองค์ประกอบของระบบสารสนเทศ องค์ประกอบของคอมพิวเตอร์
คุณลักษณะ หลักการท างานและอุปกรณ์ต่อพ่วง ประเภทของฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ ระบบ ส่ือสารข้อมูลและ
เครือข่ายคอมพิวเตอร์การถ่ายโอนข้อมูล รูปแบบการส่ือสาร ส่ือกลางท่ีใช้ในการส่งสัญญาณ ชนิดของ
เครือข่ายคอมพิวเตอร์ มาตรฐานการส่ือสารข้อมูล อุปกรณ์เครือข่าย รูปร่างเครือข่าย หมายเลขไอพี และ ข้อ
ควรปฏิบัติส าหรับผู้ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
 ใช้ซอฟต์แวร์และฮาร์ดแวร์ได้เหมาะสมกับงาน ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นข้อมูลเพื่อ        
การเรียนรู้และการส่ือสาร ใช้คอมพิวเตอร์ในการประมวลผลข้อมูลให้เป็นสารสนเทศเพื่อประกอบการตัดสินใจ 
และน าเสนอในรูปแบบท่ีเหมาะสมตรงตามวัตถุประสงค์ของงานอย่างมีประสิทธิภาพ 

สร้างจิตส านึกและความรับผิดชอบในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศปฏิบัติตามพระราชบัญญัติและ
กฏหมายท่ีเกี่ยวข้องกับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 
 พัฒนาสมรรถนะความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการส่ือสารและการแก้ปัญหา 
 
ตัวชี้วัด 
 เมื่อเรียนจบรายวิชานี้  นักเรียนสามารถ 

1. เข้าใจหลักการและวิธีการของเทคโนโลยีสารสนเทศ 
2. เข้าใจองค์ประกอบและหลักการท างานของคอมพิวเตอร์ 
3. เข้าใจระบบคอมพิวเตอร์ ระบบส่ือสารข้อมูลและระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 
4. เข้าใจข้อก าหนดของคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ท่ีเกี่ยวข้อง 
5. ใช้ฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ให้เหมาะสมกับงาน 
6. ติดต่อส่ือสาร ค้นหาข้อมูล และหาความรู้ผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์อย่างมีประสิทธิภาพ 
7. ใช้คอมพิวเตอร์ช่วยประมวลผลข้อมูลให้เป็นสารสนเทศเพื่อประกอบการตัดสินใจ 
8. ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศน าเสนองานในรูปแบบท่ีเหมาะสมตรงตามวัตถุประสงค์ของงาน 
9. ใช้คอมพิวเตอร์อย่างมีจิตส านึกและมีความรับผิดชอบ 
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รายวิชา ง30102 การสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 

  1 คาบ/สัปดาห์/ภาคเรียน        0.5 หน่วยกิต 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
ค าอธิบายรายวิชา 
  ศึกษาการเขียนโปรแกรมข้ันประยุกต์โดยใช้ตัวแปรแบบโครงสร้าง ตัวแปรแบบพอยน์เตอร์ หลักการ
อ้างอิงต าแหน่งหน่วยความจ าในการเก็บข้อมูลของเครื่องคอมพิวเตอร์ ฟังก์ชันและฟังก์ชันเรียกตัวเอง 
(recursive) การอ่าน-เขียนแฟ้มข้อมูลประเภทข้อความ และการพัฒนาโครงงานคอมพิวเตอร์ 
 ใช้กระบวนการฝึก ทักษะการเขียนโปรแกรมภาษาคอมพิวเตอร์ท่ีมีหลักการและกระบวนการคิดอย่าง
เป็นระบบ น าเอาความรู้ด้านการเขียนโปรแกรมไปประยุกต์ในการพัฒนาโครงงานคอมพิวเตอร์ได้อย่าง
เหมาะสม 
 สร้างคุณธรรมและจิตส านึก ความรับผิดชอบในการใช้คอมพิวเตอร์ช่วยสร้างช้ินงานหรือโครงงาน 

พัฒนาสมรรถนะความสามารถในการคิด ความสามารถในการแก้ปัญหาและความสามารถในการใช้
เทคโนโลยี 

 
ตัวชี้วัด 
 เมื่อเรียนจบรายวิชานี้  นักเรียนสามารถ 

1. จัดเก็บและบ ารุงรักษาสารสนเทศให้ถูกต้องและเป็นปัจจุบันอยู่เสมอ 
2. เข้าใจหลักการและวิธีการแก้ปัญหาด้วยกระบวนการทางเทคโนโลยีอย่างมีประสิทธิภาพ 

และประสิทธิผล 
3. เข้าใจหลักการพัฒนาโครงงานท่ีมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
4. ใช้คอมพิวเตอร์อย่างมีจิตส านึกและมีความรับผิดชอบ 
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รายวิชา ง30161 การออกแบบและเทคโนโลย ี

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

ศึกษาและพัฒนาให้มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างเทคโนโลยีกับศาสตร์อื่นๆ 
ระบบเทคโนโลยี หลักการวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์ การวิเคราะห์และเลือกใช้เทคโนโลยีท่ีเหมาะสม การจัดการ
เทคโนโลยีด้วยเทคโนโลยีสะอาด ความรู้พื้นฐานทางไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ชนิดและสมบัติของวัสดุ          
การใช้เครื่องมือให้เหมาะสมกับงาน และแนวทางการเข้าสู่อาชีพ 
 สร้างช้ินงานหรือวิธีการตามกระบวนการเทคโนโลยีอย่างมีความคิดสร้างสรรค์และปลอดภัย โดย
บูรณาการกับศาสตร์อื่นอย่างเหมาะสมโดยถ่ายทอดความคิดเป็นภาพฉายและแบบจ าลองเพื่อน าไปสู่การสร้าง
ช้ินงาน หรือถ่ายทอดความคิดของวิธีการเป็นแบบจ าลองความคิดและการรายงานผลโดยใช้ซอฟต์แวร์ช่วยใน
การออกแบบ และสร้างแนวทางการน าช้ินงานหรือวิธีการเข้าสู่อาชีพโดยการจ าลองอาชีพ ใช้ทักษะในการ
แสวงหาความรู้ ทักษะกระบวนการแก้ปัญหาในการท างาน ทักษะการท างานร่วมกัน และทักษะการจัดการใน
การท างานเพื่อให้การท างานส าเร็จตามเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ 

เลือกใช้เทคโนโลยีท่ีเป็นมิตรกับชีวิต สังคมและส่ิงแวดล้อม มีการจัดการเทคโนโลยีอย่างเหมาะสมเพื่อ
ใช้พลังงาน ทรัพยากรในการท างานอย่างคุ้มค่า และมีคุณธรรมในการท างาน 

 
ตัวชี้วัด 
 เมื่อเรียนจบรายวิชานี้  นักเรียนสามารถ 

1. อธิบายวิธีการท างานเพื่อการด ารงชีวิต 
2. สร้างผลงานอย่างมีความคิดสร้างสรรค์ และมีทักษะการท างานร่วมกัน 
3. มีทักษะการจัดการในการท างาน 
4. มีทักษะกระบวนการแก้ปญัหาในการท างาน 
5. มีทักษะในการแสวงหาความรู้เพื่อการด ารงชีวิต 
6. มีคุณธรรมและลักษณะนิสัยในการท างาน 
7. ใช้พลังงาน ทรัพยากร ในการท างานอย่างคุ้มค่าและยั่งยืน เพื่อการอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม 
8. อธิบายและเช่ือมโยงความสัมพันธ์ระหว่างเทคโนโลยีกับศาสตร์อื่นๆ 
9. วิเคราะห์ระบบเทคโนโลยี 
10. สร้างและพัฒนาส่ิงของเครื่องใช้หรือวิธีการตามกระบวนการเทคโนโลยีอย่างปลอดภัย โดย

ถ่ายทอดความคิดเป็นภาพฉายและแบบจ าลองเพื่อน าไปสู่การสร้างช้ินงาน หรือถ่ายทอด
ความคิดของวิธีการเป็นแบบจ าลองความคิดและการรายงานผล โดยใช้ซอฟต์แวร์ช่วยในการ
ออกแบบหรือน าเสนอผลงาน 
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11. มีความคิดสร้างสรรค์ในการแก้ปัญหาหรือสนองความต้องการในงานท่ีผลิตเอง หรือการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ท่ีผู้อื่นผลิต 

12. วิเคราะห์และเลือกใช้เทคโนโลยีท่ีเหมาะสมกับชีวิตประจ าวันอย่างสร้างสรรค์ต่อชีวิต สังคม และ
ส่ิงแวดล้อม และมีการจัดการเทคโนโลยีด้วยวิธีการของเทคโนโลยีสะอาด 

13. อภิปรายแนวทางเข้าสู่อาชีพที่สนใจ 
14. เลือกใช้และใช้เทคโนโลยีอย่างเหมาะสมกับอาชีพ 
15. มีประสบการณ์ในอาชีพที่ถนัดและสนใจ 
16. มีคุณลักษณะท่ีดีต่ออาชีพ 
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กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
 
สาระที่ 1  ภาษาเพือ่การสื่อสาร 
มาตรฐาน ต 1.1 เข้าใจและตีความเรื่องท่ีฟังและอ่านจากส่ือประเภทและแสดงความคิดอย่างมีเหตุผล 
ตัวชี้วัด 

1.1.1 ปฏิบัติตามค าแนะน าในคู่มือการใช้งานต่างๆ ค าช้ีแจง ค าอธิบาย และค าบรรยายท่ีฟังและอ่าน 
1.1.2 อ่านออกเสียง ข้อความ ข่าว ประกาศ โฆษณาบทร้อยกรอง และบทละครส้ัน (skit) ถูกต้องตาม

หลักการอ่าน   
1.1.3 อธิบายและเขียนประโยคและข้อความให้สัมพันธ์กับส่ือท่ีไม่ใช่ความเรียงรูปแบบต่างๆ ท่ีอ่าน 

รวมท้ังระบุและเขียนส่ือท่ีไม่ใช่ความเรียงรูปแบบต่างๆ ให้สัมพันธ์กับประโยค และข้อความท่ีฟังหรืออ่าน 
1.1.4 จับใจความส าคัญ วิเคราะห์ความ สรุปความตีความ และแสดงความคิดเห็นจากการฟังและอ่าน

เรื่องท่ีเป็นสารคดีและบันเทิงคดี พร้อมท้ังให้เหตุผลและยกตัวอย่าง ประกอบ   
มาตรฐาน ต 1.2 มีทักษะการส่ือสารทางภาษาในการแลกเปล่ียนข้อมูลข่าวสาร แสดงความรู้สึกและความ
คิดเห็นอย่างมีประสิทธิภาพ 
ตัวชี้วัด 

1.2.1 สนทนาและเขียนโต้ตอบข้อมูลเกี่ยวกับตนเองและเรื่องต่างๆ ใกล้ตัว ประสบการณ์ 
สถานการณ์ ข่าว/เหตุการณ์ ประเด็นท่ีอยู่ในความสนใจของสังคม และส่ือสารอย่างต่อเนื่องและหมาะสม  

1.2.2 เลือกและใช้ค าขอร้อง ให้ค าแนะน า ค าช้ีแจง ค าอธิบายอย่างคล่องแคล่ว 
1.2.3 พูดและเขียนแสดงความต้องการ เสนอ ตอบรับและปฏิเสธการให้ความช่วยเหลือในสถานการณ์

จ าลองหรือสถานการณ์จริงอย่างเหมาะสม 
1.2.4 พูดและเขียนเพื่อขอและให้ข้อมูล บรรยาย อธิบาย เปรียบเทียบ และแสดงความคิดเห็น

เกี่ยวกับเรื่อง/ประเด็น/ข่าว/เหตุการณ์ท่ีฟังและอ่านอย่างเหมาะสม 
1.2.5 พูดและเขียนบรรยายความรู้สึกและแสดงความคิดเห็นของตนเองเกี่ยวกับเรื่องต่างๆ  กิจกรรม 

ประสบการณ์ และข่าว/เหตุการณ์อย่างมีเหตุผล 
1.2.6 พูดและเขียนแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับกิจกรรม ประสบการณ์ และเหตุการณ์ท้ังในท้องถิ่น 

สังคม และโลก พร้อมให้เหตุผลและยกตัวอย่างประกอบ 
1.2.7 เลือกใช้ภาษา น้ าเสียง และกิริยาท่าทางเหมาะกับระดับของบุคคล เวลาโอกาสและสถานท่ี 

ตามมารยาทสังคมและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา 
1.2.8 ค้นคว้า/สืบค้น บันทึก สรุป และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับข้อมูลท่ีเกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระการ

เรียนรู้อื่น จากแหล่งเรียนรู้อื่น และน าเสนอได้ท้ังการพูดและการเขียน 
1.2.9 มีทักษะการใช้ภาษาต่างประเทศ ส่ือสารตามหัวเรื่องเกี่ยวกับตนเอง ครอบครัวโรงเรียน 

ส่ิงแวดล้อม อาหาร เครื่องด่ืม ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล เวลาว่างและนันทนาการ สุขภาพและสวัสดิการ 



หลักสูตรโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย                                                        
พุทธศักราช 2554 [ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 2557] 

146 

 

การซื้อ-ขาย ลมฟ้าอากาศ การศึกษาและอาชีพ การเดินทางท่องเท่ียว และวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นต้น
ภายในวงค าศัพท์ประมาณส่ีพันค า 

1.2.10 พูดและเขียนน าเสนอข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง/ประสบการณ์ ข่าว/เหตุการณ์ เรื่องและประเด็น
ต่างๆ ตามความสนใจ 
มาตรฐาน ต 1.3 น าเสนอข้อมูลข่าวสาร ความคิดรวบยอด และความคิดเห็นในเรื่องต่าง ๆ โดยการพูดและ
การเขียน 
ตัวชี้วัด 

1.3.1 พูดและเขียนน าเสนอข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง/ประสบการณ์ ข่าว/เหตุการณ์ เรื่อง และประเด็น
ต่างๆ ตามความสนใจของสังคม 
  1.3.2 พูดและเขียนสรุปใจความส าคัญ/ แก่นสาระท่ีได้จากการวิเคราะห์เรื่อง กิจกรรม ข่าว  
เหตุการณ์และสถานการณ์ตามความสนใจ 
  1.3.3 พูดและเขียนแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับกิจกรรม ประสบการณ์ และเหตุการณ์ ท้ังในท้องถิ่น 
สังคม และโลก พร้อมท้ังให้เหตุผลและยกตัวอย่างประกอบ 
  1.3.4  แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับข้อมูลท่ีเกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น จากแหล่งเรียนรู้อื่น 
และน าเสนอได้ท้ังการพูดการเขียน 

1.3.5  พูดและเขียนสรุปใจความส าคัญ แก่นสาระท่ีได้จากการวิเคราะห์เรื่องกิจกรรม ข่าว เหตุการณ์ 
 

สาระที่ 2  ภาษาและวัฒนธรรม 
มาตรฐาน ต 2.1 เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างภาษากับวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา และน าไปใช้ได้อย่าง
เหมาะสมกับกาลเทศะ 
ตัวชี้วัด 
  2.1.1 เลือกใช้ภาษา น้ าเสียง และกิริยาท่าทางเหมาะกับระดับของบุคคล  โอกาส และสถานท่ี ตาม
มารยาทสังคมและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา 
  2.1.2 อธิบาย/อภิปรายวิถีชีวิต  ความคิด ความเช่ือ และท่ีมาของขนบธรรมเนียม และประเพณีของ
เจ้าของภาษา 
  2.1.3 เข้าร่วม แนะน า และจัดกิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรมอย่างเหมาะสม 
 
มาตรฐาน ต 2.2  เข้าใจความเหมือนและความแตกต่างระหว่างภาษาและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษากับภาษาและ
วัฒนธรรมไทย และน ามาใช้อย่างถูกต้องและเหมาะสม 
ตัวชี้วัด 

2.2.1  อธิบาย/เปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างโครงสร้างประโยค ข้อความ ส านวน ค าพังเพย สุภาษิต
และบทกลอนของภาษา ต่างประเทศและภาษาไทย 



หลักสูตรโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย                                                        
พุทธศักราช 2554 [ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 2557] 

147 

 

2.2.2 วิเคราะห์/อภิปรายความเหมือนและความแตกต่างระหว่างวิถีชีวิตความเช่ือ และวัฒนธรรมของเจ้าของ
ภาษากับของไทย และน าไปใช้อย่างมีเหตุผล 

 
สาระที่ 3  ภาษากับความสัมพันธ์กับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น 
มาตรฐาน ต 3.1  ใช้ภาษาต่างประเทศในการเช่ือมโยงความรู้กับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น และเป็นพืน้ฐานใน
การพัฒนา แสวงหาความรู้ และเปิดโลกทัศน์ของตน 
ตัวชี้วัด 
 3.1.1  ค้นคว้า/สืบค้น บันทึก สรุป และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับข้อมูลท่ีเกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระการเรียนรู้
อื่น จากแหล่งเรียนรู้ต่างๆ และ น าเสนอด้วยการพูดและการเขียน 

สาระที่ 4  ภาษากับความสัมพันธ์กับชุมชนและโลก 
มาตรฐาน ต 4.1  ใช้ภาษาต่างประเทศในสถานการณ์ต่างๆ ท้ังในสถานศึกษา ชุมชน และสังคม 
ตัวชี้วัด 

4.1.1 ใช้ภาษาส่ือสารในสถานการณ์จริง/สถานการณ์จ าลองท่ีเกิดขึ้นในห้องเรียนสถานศึกษา ชุมชน และ
สังคม 
มาตรฐาน ต 4.2 ใช้ภาษาต่างประเทศเป็นเครื่องมือพื้นฐานในการศึกษาต่อ การประกอบอาชีพ และการ
แลกเปล่ียนเรียนรู้กับสังคมโลก 
ตัวชี้วัด 

4.2.1 ใช้ภาษาต่างประเทศในการสืบค้น/ค้นคว้า รวบรวม วิเคราะห์ และสรุปความรู้/ข้อมูลต่างๆ 
จากส่ือและแหล่งการเรียนรู้ต่างๆ  ในการศึกษาต่อและประกอบอาชีพ 

4.2.2 เผยแพร่/ประชาสัมพันธ์ ข้อมูล ข่าวสารของโรงเรียน ชุมชน และท้องถิ่น/ประเทศชาติ เป็น
ภาษาต่างประเทศ 
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ชื่อรายวิชาและหน่วยกิต 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 

รายวิชาพื้นฐาน 
1. อ30104 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 4   4 คาบ/สัปดาห์/ภาคเรียน 2.0 หน่วยกิต 
ENG30101 Foundation English 4 
2. อ30105 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 5    4 คาบ/สัปดาห์/ภาคเรียน 2.0 หน่วยกิต 
ENG30102 Foundation English 5 
3. อ30106 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 6    4 คาบ/สัปดาห์/ภาคเรียน 2.0 หน่วยกิต 
ENG30103 Foundation English 6 
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รายวิชา อ30104 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 4 

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

ศึกษา ชนิดของค า วลี โครงสร้าง ไวยากรณ์ และความสัมพันธ์ของส่วนต่างๆ ของประโยค ท่ีส่งผลต่อ
ความหมายในประโยคนั้นๆ  

ฝึกฝนทักษะการฟังขั้นต้นจากบทสนทนาส้ันๆ เกี่ยวกับเรื่องในชีวิตประจ าวัน รายการภาพยนตร์ 
โทรทัศน์ ประกาศ แจ้งข้อมูล ค าส่ัง และค าแนะน า พร้อมปฏิบัติตามได้อย่างถูกต้อง  

ฝึกทักษะการพูดโต้ตอบ การสนทนาทางโทรศัพท์ การแสดงความเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยอย่างสุภาพ 
การแสดงความคิดเห็นเบ้ืองต้นจากข้อมูล หรือบทความ สภาพเหตุการณ์ปัจจุบัน หรือเหตุการณ์ท่ีอยู่ในความ
สนใจ บทความทางวิชาการท้ังอย่างเป็นทางการและไม่เป็นทางการ น าเสนอเกี่ยวกับเรื่องตนเอง ครอบครัว 
โรงเรียนหรือสังคมรอบตัว 

ฝึกฝนทักษะและกลยุทธ์การอ่านเพื่อความเข้าใจ การอ่านจับใจความส าคัญ การอ่านสรุปความ  
สามารถเดาความหมายของค าศัพท์จากบริบทด้วยวิธีหลากหลาย เช่น ศึกษารากศัพท์ วิเคราะห์และแยกแยะ
ลักษณะหน้าท่ีของค าศัพท์นั้นๆ  จากส่ือส่ิงพิมพ์ บทอ่านประเภทต่างๆ  

ฝึกการเขียนตอบค าถาม ความเรียง ประเภทต่างๆ เช่น การบรรยาย พรรณนา ฯลฯ ตลอดถึงทักษะ
ในการถอดความหรือปรับเปล่ียนข้อความ รวมท้ังศึกษารูปแบบและเนื้อหาข้อสอบ Standardized Tests 

 
ตัวชี้วัด 
 เมื่อเรียนจบรายวิชานี้ นักเรียนสามารถ 

1. ฟังบทสนทนาส้ันๆ เกี่ยวกับเรื่องในชีวิตประจ าวัน รายการภาพยนตร์ โทรทัศน์ ประกาศแจ้งข้อมูล 
ค าส่ัง และค าแนะน า พร้อมปฏิบัติตามได้อย่างถูกต้อง 

2. พูดโต้ตอบ แสดงความคิดเห็นเบ้ืองต้น น าเสนอเกี่ยวกับเรื่องในชีวิตประจ าวัน โรงเรียนหรือสังคม
รอบตัว การสนทนาทางโทรศัพท์ การแสดงความเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยอย่างสุภาพ การแสดง
ความเห็นจากข้อมูล หรือบทความ สภาพเหตุการณ์ปัจจุบัน หรือเหตุการณ์ท่ีอยู่ในความสนใจ 
บทความทางวิชาการท้ังอย่างเป็นทางการและไม่เป็นทางการ 

3. อ่านและศึกษากลยุทธ์ในการท าความเข้าใจเพื่อจับใจความส าคัญ สรุปความจากค าส่ัง ค าแนะน า 
จากส่ือส่ิงพิมพ์ บทอ่านประเภทต่างๆ สามารถเดาความหมายของค าศัพท์โดยศึกษารากศัพท์ 
วิเคราะห์และแยกแยะลักษณะหน้าท่ีของค าศัพท์นั้นๆ ในบริบทได้  

4. วิเคราะห์โครงสร้างไวยากรณ์ ส่วนประกอบต่างๆ ของวลี ข้อความประโยค และความสัมพันธ์ของ
ส่วนประกอบต่างๆ ท่ีส่งผลต่อความหมายของวลี ข้อความในประโยคนั้นๆ  

5. เขียนความเรียงประเภทพรรณนาและบรรยาย โดยใช้ภาษาท่ีถูกต้องเหมาะสม ประมาณ 200 ถึง 
250 ค า  
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6. เขียนถอดความหรือปรับเปล่ียนข้อความโดยคงความหมายเดิม 

7. บอกรูปแบบของข้อสอบ Standardized Tests 
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รายวิชา อ30105 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 5 

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

ศึกษาโครงสร้างทางไวยากรณ์ต่างๆ ท่ีสลับซับซ้อนยิ่งขึ้น วิเคราะห์ แยกแยะส่วนประกอบต่างๆ ของ
ประโยค ความสัมพันธ์ที่ส่งผลต่อความหมายของวลี ประโยค และข้อความนั้นๆ ศึกษาค าศัพท์ในหมวดหมู่
ต่างๆ เพื่อเพิ่มพูนวงค าศัพท์  

ฝึกฝนทักษะและกลยุทธ์การฟัง จากบทสนทนาท่ีมีความยาวมากขึ้น เกี่ยวกับเรื่องราวท่ัวไป                            
ในชีวิตประจ าวัน และหัวข้อวิชาการต่างๆ 

ฝึกฝนการพูดโต้ตอบ แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องราวต่างๆ ท่ีน ามาจากบทอ่านในห้องเรียน 
เหตุการณ์ปัจจุบัน หรือท่ีอยู่ในความสนใจ และน าเสนอ  

ฝึกฝนทักษะและกลยุทธ์การอ่านเพื่อความเข้าใจ รายละเอียดสนับสนุนใจความส าคัญ การตีความ 
การอนุมาน การอ้างอิง ฝึกฝนการออกเสียงอักขระต่างๆ ให้ถูกต้องตามหลักการอ่าน 

ฝึกเขียนความเรียง อธิบายเปรียบเทียบ แสดงเหตุผล แสดงความคิดเห็นประเภทแสดงความคิดเห็น 
และเรียนรู้ทักษะในการถอดความหรือปรับเปล่ียนข้อความ (Paraphrasing)   
       ศึกษารูปแบบ เนื้อหาและฝึกท าข้อสอบ Standardized Tests  
 
ตัวชี้วัด 
 เมื่อเรียนจบรายวิชานี้  นักเรียนสามารถ 

1. ระบุโครงสร้างไวยากรณ์ท่ีสลับซับซ้อนขึ้นเพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู้และการแก้ปัญหาทางด้าน
ภาษา เรียนรู้ค าศัพท์ท่ีหลากหลายจากงานเขียนด้านต่างๆ บอกรูปแบบและเนื้อหาของข้อสอบ 
Standardized Tests 

2. ฟัง ตอบค าถามและสรุปใจความส าคัญจากบทสนทนาท่ีเกี่ยวกับเรื่องราวในชีวิตประจ าวันท่ีมี
ขนาดยาว และท่ีเกี่ยวข้องกับหัวข้อวิชาการต่างๆ 

3. พูดโต้ตอบจากหัวข้อท่ีก าหนดให้ซึ่งเป็นการเตรียมความพร้อมให้นักเรียนได้คุ้นเคยกับการสอบ
สัมภาษณ์ หรือแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับบทอ่านในห้องเรียนและการใช้ชีวิตท่ัวไปท้ังในและนอก
ห้องเรียน 

4. อ่านออกเสียงอักขระต่างๆ วิเคราะห์ใจความจากบทอ่านต่างๆ และมีทักษะในการเดาความหมาย
ของค าศัพท์ โดยอาศัยรากศัพท์ และบริบทเป็นตัวช่วย 

5. ระบุองค์ประกอบของความเรียง และเขียนความเรียงประเภทเปรียบเทียบ แสดงเหตุและผล โดย
ใช้ภาษาท่ีถูกต้อง เหมาะสม ประมาณ 200-250 ค า 
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รายวิชา อ30106 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 6 

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

ศึกษาโครงสร้างทางไวยากรณ์ต่างๆ ท่ีสลับซับซ้อนมากขึ้น  
ฝึกฝนทักษะการฟังขั้นสูงจากบทบรรยายทางวิชาการ บทสนทนาขนาดยาวที่เกี่ยวกับหัวข้อวิชาการ

ต่างๆ จากส่ือประเภทต่างๆ เช่น ส่ือโทรทัศน์ วิทยุ เทป และซีดี เป็นต้น และฝึกฝนทักษะการจดบันทึก 
(Note-taking) จากการฟังบทบรรยายและบทสนทนานั้นๆ 

ศึกษาโครงสร้างค า วิเคราะห์และแยกแยะลักษณะหน้าท่ีของภาษาในบริบทท่ีสลับซับซ้อน เพื่อฝึก
ทักษะและกลยุทธ์การอ่านเพื่อความเข้าใจจากส่ือประเภทต่างๆ เช่น นิตยสาร วารสาร แผ่นพับ คู่มือ และ
วรรณกรรม 

ฝึกฝนการพูดแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับหัวข้อต่างๆ ท่ีสนใจ ให้ค าแนะน า แลกเปล่ียนข้อมูล แสดง
เจตคติจากเรื่องท่ีอ่านหรือฟัง และน าเสนอความคิดเห็นและข้อมูลต่างๆ ต่อผู้อื่น ท้ังในและนอกห้องเรียน 

เรียนรู้องค์ประกอบและฝึกการเขียนความเรียงประเภทแสดงเหตุและผล (Cause and Effect) และ
ความเรียงท่ีกล่าวถึงปัญหาและแนวทางการแก้ไข (Problem-solution)  
ศึกษาแนวทางและเนื้อหาของข้อสอบ Standardized Tests และฝึกท าข้อสอบเพื่อให้นักเรียนคุ้นเคยกับ
รูปแบบและเนื้อหาของข้อสอบ 
 
ตัวชี้วัด 
 เมื่อเรียนจบรายวิชานี้  นักเรียนสามารถ 

1. ฟังบทบรรยายทางวิชาการ บทสนทนาขนาดยาวที่เกี่ยวกับหัวข้อวิชาการต่างๆ จากส่ือประเภท
ต่างๆ เช่น ส่ือโทรทัศน์ วิทยุ เทป และซีดี เป็นต้น และสามารถจดบันทึก (Note-taking) จากการ
ฟังบทบรรยายและบทสนทนานั้นๆ ได้ 

2. พูดโต้ตอบและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับหัวข้อต่างๆ ท่ีสนใจ ให้ค าแนะน า แลกเปล่ียนข้อมูล 
แสดงเจตคติจากเรื่องท่ีอ่านหรือฟัง และน าเสนอความคิดเห็นและข้อมูลต่างๆ ต่อชุมชนได้ 

3. บอกความหมายค าศัพท์โดยวิเคราะห์โครงสร้างค า และบริบทเป็นตัวช่วย   เพื่อจับใจความส าคัญ
จากบทอ่านต่างๆ ได้อย่างถูกต้อง 

4. ระบุโครงสร้างทางไวยากรณ์ขั้นสูง และใช้องค์ประกอบในการเขียนความเรียงประเภทแสดงเหตุ
และผล (Cause and Effect) และความเรียงท่ีกล่าวถึงปัญหาและแนวทางการแก้ไข (Problem-
solution) และมีทักษะในการใช้ค าศัพท์ท่ีหลากหลาย 

5. มีผลการสอบ Standardized Tests เป็นไปตามเกณฑ์ท่ีน่าพอใจ 
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20. มาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัดและค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติมกลุ่ม 1 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
รายวิชาเพิ่มเติมกลุ่ม 1 
1. ค30201 ความรู้พื้นฐานส าหรับแคลคูลัส 4   3 คาบ/สัปดาห์/ภาคเรียน 1.5 หน่วยกิต 
MATH30201 Pre-calculus 4 
2. ค30202 แคลคูลัสเบื้องต้น     3 คาบ/สัปดาห์/ภาคเรียน 1.5 หน่วยกิต 
MATH30202 Elementary Calculus 
3. ค30203 สถิติเบ้ืองต้น      3 คาบ/สัปดาห์/ภาคเรียน 1.5 หน่วยกิต 
MATH30203 Introduction to Statistics 
4. ค30204 ความน่าจะเป็นเบ้ืองต้น    3 คาบ/สัปดาห์/ภาคเรียน 1.5 หน่วยกิต 
MATH30204 Introduction to Probability 
5. ค30205 พีชคณิตเชิงเส้น 1    4 คาบ/สัปดาห์/ภาคเรียน 2.0 หน่วยกิต 
MATH30205 Linear Algebra 1 
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รายวิชา ค30201 ความรู้พื้นฐานส าหรับแคลคูลสั 4 
 
3 คาบ/สัปดาห์/ภาคเรียน        1.5 หน่วยกิต 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
ค าอธิบายรายวิชา 

ศึกษาเกี่ยวกับระบบสมการและอสมการ การหาค าตอบของระบบสมการและอสมการ การเขียน
กราฟของระบบอสมการ ก าหนดการเชิงเส้น  

ศึกษาเกี่ยวกับเมทริกซ์และดีเทอร์มินันต์ เมทริกซ์และระบบสมการ การด าเนินการของเมทริกซ์ ตัว
ผกผันของ  เมทริกซ์จัตุรัส ดีเทอร์มินันต์ บทประยุกต์ของเมทริกซ์และดีเทอร์มินันต์  

ศึกษาเกี่ยวกับเวกเตอร์สามมิติ การบวกเวกเตอร์ การลบเวกเตอร์ การคูณเวกเตอร์ด้วยสเกลาร์ ผล
คูณเชิงสเกลาร์ และผลคูณเชิงเวกเตอร์ 

เพื่อพัฒนาทักษะ/กระบวนการในการคิดค านวณ การแก้ปัญหา การให้เหตุผล การส่ือความหมายทาง
คณิตศาสตร์และน าประสบการณ์ด้านความรู้ ความคิด ทักษะกระบวนการท่ีได้ไปใช้ในการเรียนรู้ส่ิงต่างๆ และ
ใช้ในชีวิตประจ าวันอย่างสร้างสรรค์ รวมท้ังเห็นคุณค่าและมีเจตคติท่ีดีต่อคณิตศาสตร์ สามารถท างานอย่าง
เป็นระบบระเบียบ มีความรอบคอบ มีความรับผิดชอบ มีวิจารณญาณ และมีความเช่ือมั่นในตนเอง โดยจัด
ประสบการณ์หรือสร้างสถานการณ์ในชีวิตประจ าวันท่ีใกล้ตัวให้ผู้เรียนได้ศึกษาค้นคว้าโดยการปฏิบัติจริง 
ทดลอง สรุป รายงาน 
 
ผลการเรียนรู้ 

เมือ่เรียนจบรายวิชานี้ นักเรียนสามารถ 
1. วิเคราะห์และหาค าตอบของระบบสมการ และอสมการเชิงเส้นได้ 
2. น าความรู้เรื่องก าหนดการเชิงเส้นไปใช้แก้ปัญหาได้ 
3. สามารถแก้ปัญหาเกี่ยวกับเมทริกซ์และการด าเนินการของเมทริกซ์ได้ 
4. หาดีเทอร์มินันต์ของเมทริกซ์มิติ n x n เมื่อ n เป็นจ านวนเต็มบวกและแก้สมการโดยใช้ 

เมทริกซ์ได้ 
5. หาผลบวกเวกเตอร์ และผลคูณเวกเตอร์ด้วยสเกลาร์ได้ 
6. หาขนาด และทิศทางของเวกเตอร์ท่ีก าหนดให้ได้ 
7. หาผลคูณเชิงสเกลาร์ และผลคูณเชิงเวกเตอร์ได้ 
8. น าความรู้เรื่องผลคูณเชิงสเกลาร์ และผลคูณเชิงเวกเตอร์ไปประยุกต์ใช้ได้ 
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รายวิชา ค30202 แคลคูลัสเบื้องต้น 
 
3 คาบ/สัปดาห์/ภาคเรียน        1.5 หน่วยกิต 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
ค าอธิบายรายวิชา 
  ศึกษาเกี่ยวกับล าดับและอนุกรม ล าดับ ล าดับเลขคณิต ล าดับเรขาคณิต อนุกรมเลขคณิต อนุกรม
เรขาคณิต ผลบวก n พจน์แรกของอนุกรม ล าดับอนันต์ ลิมิตของล าดับ อนุกรมอนันต์ ผลบวกของอนุกรม
อนันต์  
  ศึกษาเกี่ยวกับแคลคูลัสเบ้ืองต้น ลิมิตของฟังก์ชัน ความต่อเนื่องของฟังก์ชัน อนุพนัธ์ของฟงัก์ชัน การ
หาอนุพันธ์ของฟงัก์ชัน อนุพนัธ์ของฟงัก์ชันประกอบ อนุพันธ์อันดับสูง อนุพนัธ์โดยปริยาย การประยุกต์ของ
อนุพันธ์ ค่าเชิงอนุพันธ์ อัตราสัมพัทธ์ ปฏิยานุพันธ์และปริพันธ์ ทฤษฎีบทหลักมูลของแคลคูลัส พื้นท่ีท่ีปิดล้อม
ด้วยเส้นโค้ง ปริมาตรของทรงตัน 
 เพื่อพัฒนาทักษะ/กระบวนการในการคิดค านวณ การแก้ปัญหา การให้เหตุผล การส่ือความหมายทาง
คณิตศาสตร์และน าประสบการณ์ด้านความรู้ ความคิด ทักษะกระบวนการท่ีได้ไปใช้ในการเรียนรู้ส่ิงต่างๆ และ
ใช้ในชีวิตประจ าวันอย่างสร้างสรรค์ รวมท้ังเห็นคุณค่าและมีเจตคติท่ีดีต่อคณิตศาสตร์ สามารถท างานอย่าง
เป็นระบบระเบียบ มีความรอบคอบ มีความรับผิดชอบ มีวิจารณญาณ และมีความเช่ือมั่นในตนเอง โดยจัด
ประสบการณ์หรือสร้างสถานการณ์ในชีวิตประจ าวันท่ีใกล้ตัวให้ผู้เรียนได้ศึกษาค้นคว้าโดยการปฏิบัติจริง 
ทดลอง สรุป รายงาน 
 
ผลการเรียนรู้ 

เมื่อเรียนจบรายวิชานี้ นักเรียนสามารถ 
1. บอกความหมายของล าดับ และหาพจน์ท่ัวไปของล าดับท่ีก าหนดให้ได้ 
2. หาผลบวก n พจน์แรกของอนุกรมเลขคณิต และอนุกรมเรขาคณิต 
3. หาลิมิตของล าดับอนันต์ โดยอาศัยทฤษฎีบทเกี่ยวกับลิมิต 
4. หาผลบวกของอนุกรมอนนัต์ได้ 
5. น าความรู้เรื่องล าดับและอนุกรมไปใช้แก้ปัญหาได้ 
6. หาลิมิตของฟังก์ชันท่ีก าหนดให้ได้ 
7. บอกได้ว่าฟังก์ชันท่ีก าหนดให้เป็นฟังก์ชันต่อเนื่องหรือไม่ 
8. หาอนุพันธ์ของฟงัก์ชันได้ 
9. น าความรู้เรื่องอนุพันธ์ของฟงัก์ชันไปประยกุต์ใช้ได้ 
10. น าความรู้เรื่องอนุพันธ์ของฟงัก์ชันไปแก้โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับค่าเชิงอนุพันธ์และอัตราสัมพัทธ์ 
11. หาปริพันธ์ไม่จ ากัดเขตของฟังก์ชันท่ีก าหนดให้ได้ 
12. หาปริพันธ์จ ากัดเขตของฟังก์ชันท่ีก าหนดให้ได้ 
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13. หาพื้นท่ีท่ีปิดล้อมด้วยเส้นโค้งบนช่วงท่ีก าหนดให้ได้ 
14. หาปริมาตรของทรงตันท่ีก าหนดได้ 
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รายวิชา ค30203 สถิติเบื้องต้น 
 
3 คาบ/สัปดาห์/ภาคเรียน        1.5 หน่วยกิต 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
ค าอธิบายรายวิชา  
  ศึกษาเกี่ยวกับแนวคิดพื้นฐานทางสถิติ  การเก็บรวบรวมข้อมูล  การน าเสนอข้อมูล  การวัด 
ค่ากลางของข้อมูล  การวัดต าแหน่งท่ีของข้อมูล  การวัดการกระจายของข้อมูล  การแจกแจงปกติ   
การประมาณค่าและการทดสอบสมมติฐาน การถดถอยเชิงเส้นอย่างง่ายและสหสัมพันธ์อย่างง่าย  
อนุกรมเวลา  และเลขดัชนี 

เพื่อพัฒนาทักษะ/กระบวนการในการคิดค านวณ การแก้ปัญหา  การให้เหตุผล  การส่ือความหมาย
ทางคณิตศาสตร์และน าประสบการณ์ด้านความรู้ ความคิด ทักษะกระบวนการท่ีได้ไปใช้ในการเรียนรู้ส่ิงต่างๆ 
และใช้ในชีวิตประจ าวันอย่างสร้างสรรค์ รวมท้ังเห็นคุณค่าและมีเจตคติท่ีดีต่อคณิตศาสตร์ สามารถท างาน
อย่างเป็นระบบระเบียบ มีความรอบคอบ มีความรับผิดชอบ มีวิจารณญาณ  และมีความเช่ือมั่นในตนเอง โดย
จัดประสบการณ์หรือสร้างสถานการณ์ในชีวิตประจ าวันท่ีใกล้ตัวให้ผู้เรียนได้ศึกษาค้นคว้าโดยการปฏิบัติจริง 
ทดลอง สรุป รายงาน 
 
ผลการเรียนรู้ 

เมื่อเรียนจบรายวิชานี้ นักเรียนสามารถ 
1. เข้าใจกระบวนการพื้นฐานทางสถิติ 
2. วิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้นโดยใช้ค่ากลาง การวัดต าแหน่งท่ีและการวัดการกระจายของข้อมูล 
3. น าความรู้เรื่องการแจกแจงปกติไปใช้แก้ปัญหาได้ 
4. น าความรู้ทางสถิติไปใช้ในงานวิจัยข้ันพื้นฐาน และในชีวิตประจ าวัน 

  5. สามารถบอกระดับการเปล่ียนแปลงของตัวแปรท่ีเราสนใจ ณ เวลาต่างๆ กันได้ 
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รายวิชา ค30204 ความน่าจะเป็นเบือ้งต้น 
 
3 คาบ/สัปดาห์/ภาคเรียน        1.5 หน่วยกิต 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
ค าอธิบายรายวิชา 

ศึกษาเกี่ยวกับกฎเกณฑ์เบ้ืองต้นเกี่ยวกับการนับ วิธีเรียงสับเปล่ียน วิธีจัดหมู่ สัมประสิทธิ์ทวินาม การ
กระจายอเนกนามความน่าจะเป็นของเหตุการณ์ กฎท่ีส าคัญของความน่าจะเป็น ความน่าจะเป็นแบบ 
มีเงื่อนไข ความน่าจะเป็นแบบมีอิสระต่อกัน 
 เพื่อพัฒนาทักษะ/กระบวนการในการคิดค านวณ การแก้ปัญหา การให้เหตุผล การส่ือความหมายทาง
คณิตศาสตร์และน าประสบการณ์ด้านความรู้ ความคิด ทักษะกระบวนการท่ีได้ไปใช้ในการเรียนรู้ส่ิงต่างๆ และ
ใช้ในชีวิตประจ าวันอย่างสร้างสรรค์ รวมท้ังเห็นคุณค่าและมีเจตคติท่ีดีต่อคณิตศาสตร์ สามารถท างานอย่าง
เป็นระบบระเบียบ มีความรอบคอบ มีความรับผิดชอบ มีวิจารณญาณ และมีความเช่ือมั่นในตนเอง โดยจัด
ประสบการณ์หรือสร้างสถานการณ์ในชีวิตประจ าวันท่ีใกล้ตัวให้ผู้เรียนได้ศึกษาค้นคว้า โดยการปฏิบัติจริง 
ทดลอง สรุป รายงาน 
 
ผลการเรียนรู้ 

เมื่อเรียนจบรายวิชานี้ นักเรียนสามารถ 
1. แก้โจทย์ปัญหาโดยใช้กฎเกณฑ์เบ้ืองต้นเกี่ยวกับการนับ วิธีเรียงสับเปล่ียนและวิธีจัดหมู่ 
2. กระจายและหาพจน์ท่ัวไปโดยใช้ทฤษฎีบททวินามท่ีมีเลขช้ีก าลังเป็นจ านวนเต็มบวก 
3. อธิบายการทดลองสุ่ม เหตุการณ์ ความน่าจะเป็นของเหตุการณ์ และหาความน่าจะเป็น 

ของเหตุการณ์ท่ีก าหนดให้ได้ 
4. น าความรู้เกี่ยวกับความน่าจะเป็นไปใช้ในการคาดการณ์และช่วยในการตัดสินใจและแก้ปัญหาได้ 
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รายวิชา ค30205 พีชคณิตเชิงเส้น 1 
 
4 คาบ/สัปดาห์/ภาคเรียน        2.0 หน่วยกิต 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
ค าอธิบายรายวิชา  

ศึกษาเกี่ยวกับเมทริกซ์ ระบบสมการเชิงเส้น การเนินการตามแถวเบ้ืองต้น การก าจัดแบบเกาส์  การ
ก าจัด แบบเกาส์-จอร์แดน พีชคณิตของเมทริกซ์ เมทริกซ์ผกผัน เมทริกซ์มูลฐาน การเรียงสับเปล่ียน  
การกระจายโคแฟคเตอร์ การด าเนินการตามแถว และดีเทอร์มินันต์ เมทริกซ์ผูกพัน กฎของคราเมอร์ 

ศึกษาเกี่ยวกับ ปริภูมิเวกเตอร์ ปริภูมิย่อย ผลรวมเชิงเส้น ความเป็นอิสระเชิงเส้น มูลฐานและ 
มิติในปริภูมิเวกเตอร์ แรงค์ 

เพื่อพัฒนาทักษะ/กระบวนการในการคิดค านวณ การแก้ปัญหา การให้เหตุผล การส่ือความหมายทาง
คณิตศาสตร์และน าประสบการณ์ด้านความรู้ ความคิด ทักษะกระบวนการท่ีได้ไปใช้ในการเรียนรู้ส่ิงต่างๆ และ
ใช้ในชีวิตประจ าวันอย่างสร้างสรรค์ รวมท้ังเห็นคุณค่าและมีเจตคติท่ีดีต่อคณิตศาสตร์ สามารถท างานอย่าง
เป็นระบบระเบียบ มีความรอบคอบ มีความรับผิดชอบ มีวิจารณญาณ และมีความเช่ือมั่นในตนเอง โดยจัด
ประสบการณ์หรือสร้างสถานการณ์ในชีวิตประจ าวันท่ีใกล้ตัวให้ผู้เรียนได้ศึกษาค้นคว้าโดยการปฏิบัติจริง 
ทดลอง สรุป รายงาน 
 
ผลการเรียนรู้ 

เมื่อเรียนจบรายวิชานี้ นักเรียนสามารถ 
1. ด าเนินการเกี่ยวกับเมทริกซ์และพีชคณิตของเมทริกซ์ได้ 
2. แก้ระบบสมการเชิงเส้นโดยใช้ความรู้เรื่องเมทริกซ์ได้ 
3. หาเมทริกซ์ผกผันได้ 
4. หาดีเทอร์มินันต์ของเมทริกซ์ท่ีก าหนดให้ได้ 
5. น าความรู้เรื่อง เมทริกซ์ ดีเทอร์มินันต์ และเมทริกซ์ผกผันไปประยุกต์ในการแก้ปัญหาได้ 
6. แสดงได้ว่าเซตและการด าเนินการท่ีก าหนดให้เป็นปริภูมเวกเตอร์ 
7. แสดงได้ว่าเซตของเวกเตอร์ท่ีก าหนดให้เป็นอิสระเชิงเส้น 
8. หามูลฐานและมิติของปริภูมิเวกเตอร์ท่ีก าหนดให้ได้ 
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กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาวิทยาศาตร์ 
รายวิชาเพิ่มเติมกลุ่ม 1 
1. ว30291 การสืบเสาะและธรรมชาติทางวิทยาศาสตร์  3 คาบ/สัปดาห์/ภาคเรียน 1.5 หน่วยกิต 
SCI30291 Scientific Inquiry and the Nature of Science 
2. ว30292 สัมมนาทางวิทยาศาสตร์      2 คาบ/สัปดาห์/ภาคเรียน 1.0 หน่วยกิต 
SCI30292 Research and Knowledge Formation 1  
3. ว30293 ความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม     2 คาบ/สัปดาห์/ภาคเรียน 1.0 หน่วยกิต 
SCI30293 Research and Knowledge Formation 2  
4. ว30294 โครงงานวิทยาศาสตร์ 4 คาบ/สัปดาห์/ภาคเรียน 2.0 หน่วยกิต 
 SCI30294 Communication and Presentation 
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รายวิชา ว30291 การสืบเสาะและธรรมชาติทางวิทยาศาสตร์ 
 
3 คาบ/สปัดาห์/ภาคเรียน        1.5 หนวยกิต 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ค าอธิบายรายวิชา 

สืบเสาะความรู้ทางวิทยาศาสตร์ด้วยประสบการณ์ตรงจากปรากฎการณ์ธรรมชาติ ท้ังเป็นรายบุคคล
และเป็นกลุ่ม ใช้ปรากฎการณ์ธรรมชาติเป็นเครื่องพัฒนาค าถามท่ีน าไปสู่การสืบเสาะใช้เหตุผลและจินตนาการ 
คิดวิธีสืบเสาะ วิธีทดลอง ลงข้อสรุปจากข้อมูลอย่างสมเหตุผลเพื่อหาค าตอบ เสนอผลงานการสืบเสาะในแบบ
วิธีการน าเสนอผลงานทางวิทยาศาสตร์ ท้ังการบรรยายและการท ารายงาน เพื่อให้เข้าใจธรรมชาติของ
วิทยาศาสตร์ เรียนรู้การท างานทางด้านวิทยาศาสตร์ พัฒนาทักษะในการท างานกับผู้อื่น พัฒนาการคิดอย่าง
สร้างสรรค์ และพัฒนานวัตกรรมการหาค าตอบในส่ิงท่ีสงสัยผ่านกระบวนการสืบเสาะ น าไปสู่การท า
โครงการวิจัย 
 
ผลการเรียนรู้ 

เมื่อเรียนจบรายวิชานี้ นักเรียนสามารถ 
1. เข้าใจกระบวนการสร้างความรู้ทางวิทยาศาสตร์ 
2. เข้าใจจุดเริ่มของการเกิดความรู้ทางวิทยาศาสตร์ 
3. ใช้หลักการทางวิทยาศาสตร์และหลักเกณฑ์ท่ีสมเหตุสมผลในการพิจารณาปรากฎการณ์ 

ท่ีพบเห็นหรือส่ิงท่ีได้ฟังมา 
4. สร้างค าถามท่ีพัฒนาไปสู่การสืบเสาะจากการสังเกตปรากฎการณ์ธรรมชาติ 
5. ออกแบบนวัตกรรมการทดลองและท าการทดสอบเพื่อหาค าตอบ 
6. เข้าใจการก าหนดนิยามเชิงปฏิบัติการและการก าหนดตัวแปรอิสระและตัวแปรควบคุม 
7. เลือกเครื่องมือท่ีเหมาะสมในการเก็บข้อมูลท่ีต้องการ 
8. เลือกวิธีการที่เหมาะสมในการวิเคราะห์และแปลผลข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ 
9. ลงสรุปอย่างเหมาะสมโดยใช้ฐานข้อมูลจากการทดลอง 
10. ใช้ข้อมูลจากหลายสาขาวิชาในการคิดวิธีแก้ปัญหา ประเด็นท่ีเป็นปัญหาท่ีเกิดขึ้นในโลก 
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รายวิชา ว30292 สัมมนาทางวิทยาศาสตร์ 
 
2 คาบ/สัปดาห์/ภาคเรียน        1.0 หนวยกิต 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ค าอธิบายรายวิชา  30292 

 ศึกษาค้นคว้างานวิจัย บทความเรื่องท่ีสนใจท้ังภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ศึกษาการอ่านการ
วิเคราะห์ สังเคราะห์ทางวิทยาศาสตร์ และจับประเด็นท่ีส าคัญมาเรียบเรียงให้เข้าใจและน าเสนอผลการค้นคว้า
โดยวิธให้สัมมนาด้วยการใช้ส่ือมัลติมีเดีย 
 ศึกษาวิธีการต้ังค าถาม ตอบค าถามและการอภิปรายในเรื่องเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ เพื่อให้เกิดความรู้
ความเข้าใจ มีทักษะกระบวนการ เจตคติและเห็นคุณค่าทางวิทยาศาสตร์สามารถน าความรู้ต่างๆ ท่ีได้จากการ
สัมมนามาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ในการน าเสนองานท่ีมีคุณภาพและน าไปใช้ในการพัฒนาประเทศต่อไป 
 
ผลการเรียนรู้ 

1. เข้าใจความส าคัญของการจัดสัมมนา 
2. มีทักษะ  และกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ในการอ่านเพื่อวิเคราะห์สังเคราะห์แล้วจับประเด็น

ส าคัญของงานวิจัยมาเรียบเรียงให้เกิดความเข้าใจ 
3. สามารถออกแบบส่ือและน าเสนอผลงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
4. สามารถตอบค าถาม  ต้ังค าถามและอภิปรายงานวิจัย 
5. สามารถเขียนรายงานทางวิทยาศาสตร์ได้อย่างถูกต้อง 
6. สามารถวางแผนการท างานได้ตามล าดับข้ันและบรรลุเป้าหมาย 
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รายวิชา ว30293 ความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม 
 
2 คาบ/สัปดาห์/ภาคเรียน        1.0 หนวยกิต 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ค าอธิบายรายวิชา   

ศึกษาการท างานของสมอง การพัฒนาการคิดสร้างสรรค์ประเภทต่าง ๆ ความหมายและลักษณะของ
ความคิดสร้างสรรค์ ทฤษฎีท่ีเกี่ยวข้องกับความคิดสร้างสรรค์ วิธีการจัดการกับปัญหาหรือสถานการณ์ท่ี
คลุมเครือ ซับซ้อน ท่ีไม่สามารถแก้ปัญหาหรือหาค าตอบอย่างตรงไปตรงมาได้ โดยใช้ความคิดสร้างสรรค์ใน
การจัดการกับปัญหาหรือสถานการณ์ต่างๆ เหล่านั้น ฝึกทักษะการใช้ความคิดสร้างสรรค์กับสถานการณ์ปัญหา
หรือการพัฒนาในประเด็นต่างๆ ท่ีสนใจ ฝึกทักษะการพัฒนานวัตกรรมทางด้านส่ิงประดิษฐ์  กระบวนการ การ
จัดการ โดยผ่านการพัฒนาอย่างเป็นระบบนักเรียนจะได้รับการพัฒนาทักษะการคิดสร้างสรรค์และการฝึก
พัฒนานวัตกรรมอย่างหลากหลายวิธีอย่างเป็นระบบ และสัมผัสประสบการณ์ตรงจากบุคคลท่ีจัดว่าเป็นนักคิด
สร้างสรรค์หรือนักนวัตกรรม   

สร้างสรรค์ผลงานการแก้ปัญหาหรือพัฒนานวัตกรรมผ่านกระบวนการคิดสร้างสรรค์โดยน าความรู้จาก
หลากหลายสาขาวิชามาบูรณาการและประยุกต์ใช้ เพื่อปลูกฝังและพัฒนาทักษะการคิดสร้างสรรค์ให้เป็นผล
อย่างเป็นรูปธรรม 
 
ผลการเรียนรู้ 

เมื่อเรียนจบรายวิชานี้ นักเรียนสามารถ 
1. อธิบายความส าคัญและความจ าเป็นของความคิดสร้างสรรค์ได้ 
2. คิดสร้างสรรค์ผ่านระบบการฝึกทักษะการคิดสร้างสรรค์แบบต่างๆ ได้ 
3. ยกตัวอย่างผลงานท่ีผ่านกระบวนการการคิดสร้างสรรค์ได้ 
4. สร้าง/พัฒนาผลงาน/วิธีการแก้ปัญหา/การจัดการ/วิธีการ ท่ีปรับปรุงให้ดีขึ้นกว่าเดิม หรือพัฒนา

ใหม่ท้ังหมดได้ 
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รายวิชา ว30294 โครงงานวิทยาศาสตร์ 
 
4 คาบ/สัปดาห์/ภาคเรียน        2.0 หนวยกิต 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ค าอธิบายรายวิชา   
 ศึกษาวิเคราะห์กระบวนการวิจัยทางวิทยาศาสตร์เกี่ยวกับ การตั้งค าถามหรือการระบุปัญหา  
การส ารวจตรวจสอบโดยการก าหนดความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรต่างๆ การสืบค้นข้อมูล การตั้งสมมติฐาน 
ท่ีเป็นไปได้หลายแนวทาง การตัดสินใจเลือกตรวจสอบสมมติฐานท่ีเป็นไปได้ การวางแผนการส ารวจตรวจสอบ
เพื่อแก้ปัญหาหรือตอบค าถาม การวิเคราะห์เช่ือมโยง ความสัมพันธ์ของตัวแปรต่างๆโดยใช้สมการทาง
คณิตศาสตร์ หรือสร้างแบบจ าลองจากผลหรือความรู้ท่ีได้รับจากการส ารวจตรวจสอบ 
 ศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมในการท าโครงงานหรือสร้างช้ินงานตามความสนใจ ด้วยความมุ่งมั่น  
รับผิดชอบ รอบคอบและซื่อสัตย์ในการสืบเสาะหาความรู้ โดยใช้เครื่องมือและวิชาการที่ได้ผลถูกต้องและ
เช่ือถือได้ สามารถส่ือสารความคิด ความรู้ จากผลการส ารวจตรวจสอบโดยการพูด เขียน จัดแสดง หรือใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อใช้ความรู้และกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ในการด ารงชีวิต 
 มีจิตวิทยาศาสตร์และตระหนักในคุณค่าของความรู้และเทคโนโลยีท่ีใช้ในชีวิตประจ าวัน เห็นคุณค่าใน
การต้นพบความรู้ พบค าตอบ หรือแก้ปัญหาได้ รู้ว่าปรากฏการณ์ทางธรรมชาติท่ีเกิดขึ้นส่วนใหญ่มีรูปแบบท่ี
แน่นนอนสามารถอธิบายและตรวจสอบได้ ภายใต้ข้อมูล และเครื่องมือท่ีอยู่ในเวลาส้ันๆ เข้าใจว่า  
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี สังคม และส่ิงแวดล้อม มีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน 
 
ผลการเรียนรู้ 

1. ต้ังค าถามท่ีอยู่บนพื้นฐานของความรู้และความเข้าใจทางวิทยาศาสตร์  หรือความสนใจ หรือจาก
ประเด็นท่ีเกิดขึ้นในขณะนั้น ท่ีสามารถท าการส ารวจตรวจสอบ หรือศึกษาค้นคว้าได้อย่าง
ครอบคลุมและเช่ือถือได้ 

2. สร้างสมมติฐานท่ีมีทฤษฎีรองรับ หรือคาดการณ์ส่ิงท่ีจะพบ หรือสร้างแบบจ าลอง หรือสร้าง
รูปแบบ เพื่อน าไปสู่การส ารวจตรวจสอบ 

3. ค้นคว้ารวบรวมข้อมูลท่ีต้องพิจาณาปัจจัยหรือตัวแปรส าคัญ ปัจจัยท่ีมีผลต่อปัจจัยอื่น ปัจจัยท่ี
ควบคุมไม่ได้ และจ านวนครั้งของการส ารวจ ตรวจสอบ เพื่อให้ได้ผลท่ีมีความเช่ือมั่นอย่าง
เพียงพอ 

4. เลือกวัสดุ เทคนิควิธี อุปกรณ์ท่ีใช้ในการสังเกต การวัด การส ารวจตรวจสอบ อย่างถูกต้องท้ังทาง
กว้างและลึกในเชิงปริมาณและคุณภาพ 

5. รวบรวมข้อมูลและบันทึกผลการส ารวจตรวจสอบอย่างเป็นระบบถูกต้อง ครอบคลุมท้ังในเชิง
ปริมาณและคุณภาพ โดยตรวจสอบความเป็นไปได้ ความเหมาะสม หรือความผิดพลาดของข้อมูล 
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6. จัดกระท าข้อมูลโดยค านึงถึงการรายผลเชิงตัวเลขท่ีมีระดับความถูกต้อง และน าเสนอข้อมูลด้วย
เทคนิควิธีท่ีเหมาะสม 

7. วิเคราะห์ข้อมูล แปรความหมายข้อมูล และประเมินความสอดคล้องของข้อสรุป หรือสาระส าคัญ 
เพื่อตรวจสอบกับสมมติฐานท่ีต้ังไว้ 

8. พิจารณาความน่าเช่ือถือของวิธีการ และผลส ารวจตรวจสอบ โดยใช้หลักความคลาดเคล่ือนของ
การวัด และการสังเกต เสนอแนะการปรับปรุงวิธกีารส ารวจตรวจสอบ 

9. น าผลของการส ารวจตรวจสอบท่ีได้ ท้ังวิธีการและองค์ความรู้ท่ีได้ไปสร้างค าถามใหม่น าไปใช้
แก้ปัญหาในสถานการณ์ใหม ่และในชีวิตจริง 

10. ตระหนักถึงความส าคัญของการท่ีจะต้องมีส่วนร่วมรับผิดชอบการอธิบาย การลงความเห็น และ
การสรุปผลการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ท่ีน าเสนอต่อสาธารณชนด้วยความถูกต้อง 

11. บันทึกและอธิบายผลการส ารวจตรวจสอบอย่างมีเหตุผล ใช้พยานหลักฐานอ้างอิง หรือค้นคว้า
เพิ่มเติม เพื่อหาหลักฐานอ้างอิงท่ีเช่ือถือได้ และยอมรับว่าความรู้เดิม อาจมีการเปล่ียนแปลงได้ 
เมื่อมีข้อมูลและประจักษ์พยานใหม่เพิ่มเติม หรือโต้แย่งจากเดิม ซึ่งท้าทายให้มีการตรวจสอบ
อย่างระมัดระวัง อันจะน ามาสู่การยอมรับเป็นความรู้ใหม่ 

12. จัดแสดงผลงาน เขียนรายงาน และ/หรืออธิบายเกี่ยวกับแนวคิด กระบวนการ และผลของ
โครงงานหรือช้ินงานให้ผู้อื่นเข้าใจ 
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กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ : ฟิสิกส ์
รายวิชาเพิ่มเติมกลุ่ม 1 
1. ว30201 กลศาสตร์     3 คาบ/สัปดาห์/ภาคเรียน 1.5 หน่วยกิต 
SCI30201 Mechanics 
2. ว30202 สมบัติกายภาพของสสาร   3 คาบ/สัปดาห์/ภาคเรียน 1.5 หน่วยกิต 
อุณหพลศาสตร์และคล่ืนเสียง 
SCI30202 Physical Properties of Matter, Thermodynamics and Sound Waves 
3. ว30203 ไฟฟ้าและแม่เหล็ก    3 คาบ/สัปดาห์/ภาคเรียน 1.5 หน่วยกิต 
SCI30203 Electricity and Magnetism 
4. ว30204 คล่ืนแมเ่หล็กไฟฟ้าและฟิสิกส์ยุคใหม่  4 คาบ/สัปดาห์/ภาคเรียน 2.0 หน่วยกิต 
SCI30204 Electromagnetic Waves and Modern Physics 
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รายวิชา ว30201 กลศาสตร์ 
 
3 คาบ/สัปดาห์/ภาคเรียน        1.5 หน่วยกิต 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
ค าอธิบายรายวิชา 
            ศึกษางานเนื่องจากแรงอนุรักษ์และแรงไม่อนุรักษ์ พลังงาน กฎการอนุรกัษ์พลังงาน และเครื่องกล
อย่างง่าย 
    ศึกษาโมเมนตัม การดลและแรงดล กฎการอนุรักษ์โมเมนตัมเชิงเส้น การชนในหนึ่งและสองมิติ      
การชนแบบยืดหยุ่น การชนแบบไม่ยืดหยุ่น การดีดตัวออก การระเบิด การเคล่ือนท่ีแบบหมุน ความเร็วเชิงมุม 
ความเร่งเชิงมุม ทอร์ก โมเมนต์ความเฉ่ือยจุดศูนย์กลางมวล โมเมนตัมเชิงมุม และกฎการอนุรักษ์โมเมนตัม
เชิงมุม สมดุลกล สมดุลต่อการเล่ือนต าแหน่ง และสมดุลต่อการหมุน สมดุลเสถียร สมดุลไม่เสถียร และสมดุล
สะเทิน  

ศึกษาคล่ืนกล ส่วนประกอบของคล่ืน สมบัติของคล่ืน สมการการเคล่ือนท่ีของคล่ืน คล่ืนในเส้นเชือก 
คล่ืนรูปไซน์ อัตราเร็วคล่ืนในตัวกลางยืดหยุ่น พลังงานถ่ายทอดไปตามเชือกหรือลวด การเกิดคล่ืนนิ่งในเส้น
เชือก  
           เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ และเห็นคุณค่าของวิทยาศาสตร์ สามารถ
ใช้จิตวิทยาศาสตร์ในการสืบเสาะหาความรู้ มีความสามารถในการส่ือสาร น าหลักการไปอธิบายปัญหาทาง
กลศาสตร์และพลศาสตร์ เพื่อใช้ศึกษาในวิชาฟิสิกส์ต่อไป 
 
ผลการเรียนรู้ 
 เมื่อเรียนจบรายวิชานี้ นักเรียนสามารถ 

1. อธิบายงาน วิเคราะห์งานของแรงต่างๆ และการค านวณหางานท่ีเกิดจากแรงไม่คงท่ี แรงท่ีแปร
ตามการกระจัด และแรงท่ีแปรตามเวลา 

2. อธิบายเกี่ยวกับก าลัง ความสัมพันธ์ระหว่างก าลังกบังานท่ีท าได้ในช่วงเวลาของการท างาน 
3. ทดลองและอธิบายเกี่ยวกับพลังงาน พลังงานจลน์ พลังงานศักย์และความสัมพันธ์ระหว่างงาน

และพลังงาน (ทฤษฎีงาน-พลังงาน) 
4. ค านวณหางานของแรงอนุรักษ์ แรงไม่อนรุักษ์จากสถานการณ์ตัวอย่างท่ีก าหนดให้ 
5. สาธิตและอธิบายเกี่ยวกับกฎการอนุรักษ์พลังงานกล 
6. ใช้กฎการอนุรักษ์พลังงานกลวิเคราะห์การเคล่ือนท่ีในสถานการณ์ต่างๆ เพื่อค านวณหาปริมาณ

ต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้อง 
7. สืบค้นข้อมูลเพื่ออธิบายการท างานของเครื่องกลอย่างง่ายโดยใช้หลักการของงาน 
8. ท ากิจกรรมและอธิบายเกี่ยวกับโมเมนตัม ความสัมพันธ์ระหว่างแรงและโมเมนตัมท่ีเปล่ียนไป   

เพื่อค านวณหาปริมาณต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องจากสถานการณ์ตัวอย่างท่ีก าหนดให้ 
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9. อธิบายการถ่ายโอนโมเมนตัมของวัตถุท่ีเกิดการชนและกฎการอนุรักษ์โมเมนตัม 
10. ทดลองและอธิบายเกี่ยวกับการชนในหนึ่งมิติท้ังแบบยืดหยุ่นและไม่ยืดหยุ่นรวมถึงวิเคราะห์

สถานการณ์ตัวอย่างและค านวณหาปริมาณต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องจากสถานการณ์ตัวอย่าง 
ท่ีก าหนดให้   

11. อธิบายเกี่ยวกับการชนใน 2 มิติ และ 3 มิติ และน าหลักการที่ได้ไปวิเคราะห์สถานการณ์ตัวอย่าง
เพื่อค านวณหาปริมาณต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้อง  

12. ท าการทดลองและอธิบายการดีดตัวออกของวัตถุในหนึ่งมิติและน าหลักการที่ได้ไปวิเคราะห์
สถานการณ์ตัวอย่างและค านวณหาปริมาณต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้อง  

13. อธิบายการเคล่ือนท่ีแบบหมุนปริมาณต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับการเคล่ือนท่ีแบบหมุนและ
ความสัมพันธ์ของปริมาณท่ีเกี่ยวกับการหมุน สามารถน าหลักการที่ได้ไปวิเคราะห์สถานการณ์
ตัวอย่างและค านวณหาปริมาณต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้อง  

14. สืบค้นข้อมูลและอธิบายเกี่ยวกับจุดศูนย์กลางมวลและค านวณต าแหน่งของจุดศูนย์กลางมวล ท้ัง
ในกรณีมวลกระจายอย่างสม่ าเสมอ และมวลกระจายอย่างไม่สม่ าเสมอ 

15. สืบค้นข้อมูลและอธิบายเกี่ยวกับโมเมนต์ความเฉ่ือยกับแกนหมุน รูปทรงของวัตถุ และทฤษฎีแกน
ขนาน 

16. ท าการทดลองและอธิบายเกี่ยวกับทอร์ก โมเมนต์ความเฉื่อย และความสัมพันธ์ระหว่างทอร์กกับ
โมเมนต์ความเฉื่อย เพื่อค านวณหาปริมาณต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องจากสถานการณ์ตัวอย่าง 
ท่ีก าหนดให้ 

17. อธิบายเกี่ยวกับโมเมนตัมเชิงมุม กฏการอนุรักษ์โมเมนตัมเชิงมุม และน าหลักการที่ได้ไปวิเคราะห์
สถานการณ์ตัวอย่าง เพื่อค านวณหาปริมาณต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้อง   

18. ท าการทดลองและอธิบายเกี่ยวกับพลังงานของการเคล่ือนท่ีแบบหมุนการท างานในการหมุน และ
น าหลักการที่ได้ไปวิเคราะห์สถานการณ์ตัวอย่างเพื่อค านวณหาปริมาณต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้อง   

19. ท าการทดลองและอธิบายเกี่ยวกับสภาพสมดุลของวัตถุและวิเคราะห์สภาพสมดุลตามเงื่อนไขของ
สมดุล 

20. อธิบายผลของแรงคู่ควบ โมเมนต์ของแรงคู่ควบท่ีมีต่อสมดุลของวัตถุ 
21. น าหลักการและเงื่อนไขของสมดุลกลไปวิเคราะห์สถานการณ์ตัวอย่างเพื่อค านวณหาปริมาณต่างๆ 

ท่ีเกี่ยวข้อง   
22. สืบค้นข้อมูลและอธิบายเกี่ยวกับเสถียรภาพของสมดุล การน าหลักการของสมดุลมาใช้ใน

ชีวิตประจ าวัน 
23. ทดลองและอธิบายสมบัติของคล่ืนกลและอธิบายความสัมพันธ์ระหว่างอัตราเร็ว ความถ่ีและความ

ยาวคล่ืน 
24. วิเคราะห์สถานการณ์โจทย์เพื่อค านวณหาปริมาณต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับคล่ืนและสมบัติของคล่ืน 
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25. สืบค้นข้อมูลและอธิบายการถ่ายโอนพลังงานของคล่ืนในเส้นเชือก สมการการเคล่ือนท่ีของคล่ืน
รูปไซน์ และเฟสของคล่ืน 

26. ท าการทดลองและอธิบายการเกิดคล่ืนนิ่งในเส้นเชือก สมการคล่ืนนิ่ง และน าหลักการที่ได้ไป
วิเคราะห์สถานการณ์ตัวอย่างเพื่อค านวณหาปริมาณต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้อง  

27. น าข้อมูลจากการสังเกต การสืบค้น การส ารวจตรวจสอบหรือการทดลอง มาใช้เป็นหลักฐานหรือ
ประจักษ์พยานอ้างอิง ในการตอบค าถามหรือสร้างค าอธิบายต่างๆ 

28. เช่ือมโยง วิเคราะห์ สังเคราะห์ ค าอธิบายหรือค าตอบของค าถามต่างๆ อย่างมีเหตุผล เพื่อไปสู่
องค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ ซึ่งอาจอยู่ในรูปของแนวความคิดหลัก หลักการ กฎหรือทฤษฎี 

29. อธิบายน าเสนอเพื่อส่ือสารองค์ความรู้ไปยังผู้อื่นอย่างมีเหตุผลด้วยความรอบรู้เกี่ยวกับหลัก
วิชาการท่ีเกี่ยวข้องอย่างรอบด้าน มีความรอบคอบท่ีจะน าความรู้ในสาขาต่างๆ มาพิจารณาให้
เช่ือมโยงกัน น าเสนอข้อมูลด้วยความเป็นจริง ด้วยวิธีการต่างๆ ได้อย่างน่าสนใจและเหมาะสม 
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รายวิชา ว30202 สมบัติกายภาพของสสาร อุณหพลศาสตร์และคลื่นเสียง 
 
3 คาบ/สัปดาห์/ภาคเรียน                  1.5 หน่วยกิต 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
ค าอธิบายรายวิชา 

ศึกษาสมบัติเชิงกลของของแข็ง สภาพยืดหยุ่น ความเค้นดึง ความเครียดดึง ความเค้นเฉือน 
ความเครียดเฉือน มอดูลัสของยัง  
 ศึกษาความดันในของเหลว ความตึงผิว กฎของพาสคัล แรงลอยตัวและหลักของอาร์คิมิดิส      ความ
หนืดและกฎของสโตกส์พลศาสตร์ของของไหล   
 ศึกษาอุณหภูมิและการขยายตัวของสสาร การเปล่ียนสถานะ การน าความร้อน การพาความร้อน  
การแผ่รังสีความร้อน สมบัติของแก๊สอุดมคติ แบบจ าลองของแก๊ส ทฤษฎีจลน์ของแก๊ส พลังงานภายในระบบ 
กฎข้อท่ีศูนย์และข้อท่ีหนึ่งของอุณหพลศาสตร์ 

ศึกษาการเกิดคล่ืนเสียง ความสัมพันธ์ระหว่างการกระจัดและความดันของคล่ืนเสียง ธรรมชาติของ
เสียง สมบัติของคล่ืนเสียง ปรากฏการณ์บีตส์ คล่ืนนิ่งของเสียง การส่ันพ้องของเสียงปรากฏการณ์         ดอป
เพลอร์ คล่ืนกระแทก ความเข้มเสียงและระดับความเข้มเสียง หูกับการได้ยิน มลภาวะของเสียง คุณภาพของ
เสียง และการน ามาประยุกต์ใช้ในด้านต่างๆ 
 เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจ มีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ มีเจตคติและเห็นคุณค่าของ
วิทยาศาสตร์ สามารถน ากระบวนการทางวิทยาศาสตร์ไปใช้ในการแก้ปัญหา น าความรู้และหลักการเกี่ยวกับ
เรื่องสมบัติเชิงกายภาพของสสาร อุณหพลศาสตร์ และคล่ืนเสียง ไปใช้ในการศึกษาฟิสิกส์ขั้นสูงต่อไป 
 
ผลการเรียนรู้ 
 เมื่อเรียนจบรายวิชานี้ นักเรียนสามารถ 

1. ท าการทดลองเพื่อสรุปความสัมพันธ์ระหว่างความเค้นดึง ความเครียดดึง และมอดูลัสของยัง 
2. อธิบายเกี่ยวกับ สภาพยืดหยุ่น สภาพพลาสติก ความเค้นดึง ความเค้นเฉือน ความเครียดดึง 

ความเครียดเฉือน และมอดูลัสของยัง ค านวณหาปริมาณท่ีเกี่ยวข้องจากสถานการณ์ท่ีก าหนด 
3. อธิบายความหมาย และค านวณความดันจากสถานการณ์ท่ีก าหนดให้ 
4. อธิบายความหมาย และค านวณความหนาแน่น ความหนาแน่นสัมพัทธ์และความดันในของเหลว 
5. อธิบายและหาความสัมพันธ์ระหว่างความดันเกจ และความดันสัมบูรณ์ของของไหล 
6. อธิบายหลักการท างานของเครื่องมือและอุปกรณ์ต่างๆ ท่ีเกี่ยวกับการวัดความดัน 
7. ท าการทดลองศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความดันในของเหลวกับความหนาแน่นและความลึก

ของของเหลวด้วยแมนอมิเตอร์ 
8. อธิบายถึงแรง และความดันท่ีกระท าต่อผนังเข่ือนกั้นน้ า พร้อมท้ังสามารถค านวณหาปริมาณ

ต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องจากสถานการณ์ท่ีก าหนดให้ 
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9. อธิบายแรงลอยตัว หลักของอาร์คีเมดิส และค านวณหาปริมาณต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องจากสถานการณ์
ท่ีก าหนดให้ 

10. วิเคราะห์หาความสัมพันธ์ตามกฎของพาสคัลและน ากฎของพาสคัลไปอธิบายหลักการของเครื่อง
อัดไฮดรอลิก และค านวณหาปริมาณต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องจากสถานการณ์ท่ีก าหนดให้ 

11. อธิบายความหมายของแรงตึงผิว และความตึงผิว รวมท้ังสามารถทดลอง วิเคราะห์หาความตึงผิว
ของของเหลว และค านวณหาปริมาณต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้อง 

12. อธิบายเกี่ยวกับแรงยึดติด แรงเช่ือมแน่น ปรากฏการณ์หลอดรูเล็ก 
13. อธิบายความหนืดของของไหล และค านวณหาแรงหนืดท่ีกระท าต่อวัตถุทรงกลมท่ีเคล่ือนท่ีใน   

ของไหล 
14. อธิบายความหมายและลักษณะของของไหลอุดมคติ เส้นกระแส และค านวณหาอัตราการไหล 
15. วิเคราะห์หาความสัมพันธ์ตามสมการความต่อเนื่อง สมการของแบร์นูลลี และอธิบาย

ปรากฏการณ์ของของไหลโดยใช้สมการแบร์นูลลี พร้อมท้ังค านวณหาปริมาณต่างๆ  
ท่ีเกี่ยวข้อง 

16. อธิบายความหมายระบบปิด กฎข้อท่ีศูนย์ และสมดุลความร้อนทางอุณหพลศาสตร์ 
17. อธิบายความหมายของอุณหภูมิและการวัด การแปลงอุณหภูมิในมาตราต่างๆ  
18. อธิบายความหมายของพลังงานความร้อน ความจุความร้อน ความจุความร้อนจ าเพาะและความ

ร้อนแฝงพร้อมท้ังค านวณหาปริมาณต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้อง 
19. อธิบายการขยายตัวของวัตถุเนื่องจากความร้อน การเปล่ียนสถานะ การน าความร้อน  

การพาความร้อน และการแผ่รังสีความร้อน 
20. อธิบายลักษณะแบบมหภาคของแก๊สอุดมคติ และแบบจ าลองของแก๊สอุดมคติ  
21. น าความรู้เรื่องแบบจ าลองของแก๊สอุดมคติ และความรู้ท่ีเกี่ยวข้อง ได้แก่ กฎของบอยล์  

กฎของชาร์ลส์ ไปหาความสัมพันธ์ระหว่าง ความดัน ปริมาตร จ านวนโมเลกุล และอุณหภูมิ เป็น
กฎของแก๊ส 

22. อธิบายกฎข้อท่ีหนึ่งของอุณหพลศาสตร์ และการเกิดงานของระบบ รวมถึงค านวณหาปริมาณ
ต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้อง 

23. อธิบายความสัมพันธ์ระหว่างอุณหภูมิกับพลังงานจลน์ และความเร็วเฉล่ียของโมเลกุลของแก๊ส 
พร้อมท้ังค านวณหาปริมาณต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้อง 

24. น าความรู้เรื่องทฤษฎีจลน์ของแก๊ส และกฎการอนุรักษ์พลังงานไปอธิบายการเปล่ียนแปลง
พลังงานภายในระบบของแก๊ส 

25. สืบค้น และอภิปรายประสิทธิภาพ หลักการท างานวัฏจักรของเครื่องยนต์ความร้อน โดยการ
ประยุกต์ใช้กฎข้อท่ีหนึ่งของอุณหพลศาสตร์ 

26. อธิบายหลักการซ้อนทับของคล่ืนและคุณสมบัติของคล่ืน โดยใช้กฎของสเนลล์ หลักของฮอยเกนส์ 
และค านวณหาปริมาณต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องจากสถานการณ์ท่ีก าหนดให้ 



หลักสูตรโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย                                                        
พุทธศักราช 2554 [ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 2557] 

172 

 

27. อธิบายการเกิดคล่ืนเสียงและการถ่ายโอนพลังงานของคล่ืนเสียง ความสัมพันธ์ระหว่างการกระจัด
และความดันของคล่ืนเสียง 

28. ท าการทดลองเพื่อศึกษาเกี่ยวกับสมบัติของคล่ืนเสียง และหาความสัมพันธ์ระหว่างอัตราเร็ว  
ความถ่ีและความยาวคล่ืนเสียง 

29. อธิบายการเกิดปรากฏการณ์ บีตส์ คล่ืนนิ่งของเสียง และค านวณหาปริมาณต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องจาก
สถานการณ์ท่ีก าหนดให้ 

30. ท าการทดลองและอธิบายการส่ันพ้องของเสียง ค านวณหาความสัมพันธ์ของความถ่ีของคล่ืนเสียง
และความยาวของหลอดปลายเปิด หลอดปลายปิด 

31. อธิบายความหมายและเงื่อนไขในการเกิดปรากฏการณ์ ดอปเพลอร์ และคล่ืนกระแทก  
ยกตัวอย่างอันตรายท่ีเกิดจากคล่ืนกระแทก และค านวณหาปริมาณต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องจาก
สถานการณ์ท่ีก าหนดให้ 

32. อธิบายความหมายและความสัมพันธ์ของความเข้มเสียง ระดับความเข้มเสียง และค านวณหา
ปริมาณต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องจากสถานการณ์ท่ีก าหนดให้ 

33. อธิบายองค์ประกอบต่างๆ ท่ีเกี่ยวกับการได้ยิน หูกับการได้ยิน มลภาวะของเสียง รวมท้ัง
คุณสมบัติของเสียงและการน ามาประยุกต์ใช้ในด้านต่างๆ 

34. น าข้อมูลจากการสังเกต การสืบค้น การส ารวจตรวจสอบหรือการทดลอง มาใช้เป็นหลักฐานหรือ
ประจักษ์พยานอ้างอิง ในการตอบค าถามหรือสร้างค าอธิบายต่างๆ 

35. เช่ือมโยง วิเคราะห์ สังเคราะห์ ค าอธิบายหรือค าตอบของค าถามต่างๆ อย่างมีเหตุผล เพื่อไปสู่
องค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ ซึ่งอาจอยู่ในรูปของแนวความคิดหลัก หลักการ กฎหรือทฤษฎี 

36. อธิบายน าเสนอเพื่อส่ือสารองค์ความรู้ไปยังผู้อื่นอย่างมีเหตุผลด้วยความรอบรู้เกี่ยวกับหลัก
วิชาการท่ีเกี่ยวข้องอย่างรอบด้าน มีความรอบคอบท่ีจะน าความรู้ในสาขาต่างๆ มาพิจารณา 
ให้เช่ือมโยงกัน น าเสนอข้อมูลด้วยความเป็นจริง ด้วยวิธีการต่างๆ ได้อย่างน่าสนใจและเหมาะสม 
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รายวิชา ว30203  ไฟฟ้าและแม่เหล็ก 
 
3 คาบ/สัปดาห์/ภาคเรียน                            1.5 หน่วยกิต 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
ค าอธิบายรายวิชา 

ศึกษาหลักการพื้นฐานของประจุไฟฟ้า ตัวน าไฟฟา้ ฉนวนไฟฟ้า การเหนี่ยวน าประจุไฟฟ้า การท าให้
วัตถุมีประจุ กฎการอนุรักษ์ประจุไฟฟ้า อิเล็กโตรสโคป แรงระหว่างประจุ กฎของคูลอมบ์ สนามไฟฟ้า  
สนามไฟฟ้าเนื่องจากการกระจายของประจุไฟฟ้า เส้นแรงไฟฟ้า กฎของเกาส์และการประยุกต์ ศักย์ไฟฟ้าและ
พลังงานศักย์ไฟฟ้า ศักย์ไฟฟ้าเนื่องจากการกระจายของประจุไฟฟ้า ตัวเก็บประจุและความจุไฟฟ้า  
การต่อวงจรตัวเก็บประจุ 

ศึกษาหลักการพื้นฐานของกระแสไฟฟ้า แหล่งก าเนิดไฟฟ้า การน าไฟฟ้า กฎของโอห์ม สภาพต้านทาน
ไฟฟ้า สภาพน าไฟฟ้า ผลของอุณหภูมิท่ีมีต่อความต้านทานของสาร แรงเคล่ือนไฟฟ้า ความต่างศักย์ไฟฟ้า การ
ต่อตัวต้านทานแบบอนุกรมและแบบขนาน การต่อเซลล์ไฟฟ้า กฎเคอร์ชฮอฟฟ์ วงจรอาร์ซี แอมมิเตอร์ โวลต์
มิเตอร์และโอห์มมิเตอร์ วงจรไฟฟ้าอย่างง่าย พลังงานไฟฟ้า ก าลังไฟฟ้า การหาค่าพลังงานไฟฟ้าท่ีใช้อุปกรณ์
และเครื่องใช้ไฟฟ้า 

ศึกษาหลักการของแม่เหล็กไฟฟ้า สนามแม่เหล็ก ฟลักซ์แม่เหล็ก การเคล่ือนท่ีของอนุภาคใน
สนามแม่เหล็กแรงกระท าต่อลวดตัวน าท่ีมีกระแสไฟฟ้าผ่านเมื่อวางอยู่ในบริเวณท่ีมีสนามแม่เหล็ก 
สนามแม่เหล็กท่ีเกิดจากกระแสไฟฟ้าผ่านลวดตัวน า กฎเออร์สเตด ขดลวดโซเลนอยด์ แรงระหว่างลวดตัวน า
สองเส้นขนานกันท่ีมีกระแสไฟฟ้าผ่าน แรงกระท าต่อขดลวดท่ีอยู่ในบริเวณท่ีมีสนามแม่เหล็ก  
แกลแวนอมิเตอร์มอเตอร์กระแสตรง กระแสเหนี่ยวน า กฎการเหนี่ยวน าแม่เหล็กไฟฟ้าของฟาราเดย์   
กฎของเลนซ์ การผลิตพลังงานไฟฟ้าและการส่งก าลังไฟฟ้า หม้อแปลงวงจรพื้นฐานของไฟฟ้ากระแสสลับ การ
แปลงไฟฟ้ากระแสสลับเป็นไฟฟ้ากระแสตรง  

ศึกษาหลักการของไฟฟ้ากระแสสลับ การวัดค่าความต่างศักย์ไฟฟ้ากระแสสลับ ตัวต้านทาน ตัวเก็บ
ประจุและขดลวดเหนี่ยวน า ในวงจรไฟฟ้ากระแสสลับ การเขียนแผนภาพเฟสเซอร์ วงจร RLC แบบอนุกรม
และแบบขนาน ความต้านทานเชิงซ้อน และก าลังไฟฟ้าในวงจรไฟฟ้ากระแสสลับ 

เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจ มีทักษะกระบวนการ เจตคติและเห็นคุณค่าของวิทยาศาสตร์ สามารถใช้
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์และจิตวิทยาศาสตร์ในการสืบเสาะหาความรู้และการแก้ปัญหา  
มีความสามารถในการส่ือสาร น าความรู้และหลักการไปใช้อธิบายปรากฏการณ์หรือแก้ปัญหาเกี่ยวกับไฟฟ้า
และแม่เหล็ก 
 
 
 
 



หลักสูตรโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย                                                        
พุทธศักราช 2554 [ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 2557] 

174 

 

ผลการเรียนรู้ 
 เมื่อเรียนจบรายวิชานี้ นักเรียนสามารถ 

1. อธิบายเกี่ยวกับประจุไฟฟ้า กฎของคูลอมบ์ และค านวณหาปริมาณต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องจาก
สถานการณ์ท่ีก าหนดให้ 

2. อธิบายเกี่ยวกับสนามไฟฟ้า เส้นแรงไฟฟ้า สนามไฟฟ้าเนื่องจากการกระจายของประจุไฟฟ้า พร้อม
ท้ังค านวณปริมาณต่างๆ จากสถานการณ์ท่ีก าหนดให้ 

3. อธิบายกฎของเกาส์ ใช้กฎของเกาส์ค านวณหาสนามไฟฟ้าเนื่องจากการกระจายของประจุไฟฟ้า  
4. อธิบายเกี่ยวกับพลังงานศักย์ไฟฟ้า ศักย์ไฟฟ้า ความต่างศักย์ไฟฟ้า ศักย์ไฟฟ้าเนื่องจากจุดประจุ

ไฟฟ้า ศักย์ไฟฟ้าเนื่องจากการกระจายของประจุไฟฟ้า ความสัมพันธ์ระหว่างความต่างศักย์ไฟฟ้า
และสนามไฟฟ้า และค านวณหาปริมาณต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องจากสถานการณ์ 
ท่ีก าหนดให้ 

5. อธิบายเกี่ยวกับความจุไฟฟ้า พลังงานของตัวเก็บประจุ การต่อตัวเก็บประจุแบบต่างๆ และ
ค านวณหาปริมาณต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องจากสถานการณ์ท่ีก าหนดให้ 

6. อธิบายเกี่ยวกับกระแสไฟฟ้า แหล่งก าเนิดไฟฟ้าและการน าไฟฟ้าของตัวกลางต่างๆ  
7. อธิบายความสัมพันธ์ระหว่างกระแสไฟฟ้า จ านวนประจุไฟฟ้า ขนาดของความเร็วลอยเล่ือน         

และค านวณหาปริมาณท่ีเกี่ยวข้องจากสถานการณ์ท่ีก าหนดให้ 
8. ท าการทดลอง วิเคราะห์ และสรุปผลการทดลองเกี่ยวกับกฎของโอห์ม 
9. อธิบายเกี่ยวกับสภาพต้านทาน สภาพน าไฟฟ้า และค านวณหาปริมาณต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องจาก

สถานการณ์ท่ีก าหนดให้ 
10. อธิบายเกี่ยวกับแรงเคล่ือนไฟฟ้า ความต่างศักย์ไฟฟ้า การต่อตัวต้านทาน การต่อเซลไฟฟ้า 

ท้ังแบบอนุกรม แบบขนาน และแบบผสม วงจรอาร์ซี และค านวณหาปริมาณต่างๆ 
ท่ีเกี่ยวข้องจากสถานการณ์ท่ีก าหนดให้ 

11. อธิบายและแก้ปัญหาเกี่ยวกับวงจรไฟฟ้า โดยใช้กฎของเคอร์ชฮอฟฟ์ 
12. ท าการทดลอง วิเคราะห์และสรุปผลเกี่ยวกับความต่างศักย์ไฟฟ้า ณ ต าแหน่งต่างๆ ของ

วงจรไฟฟ้า 
13. อธิบายหลักการดัดแปลงแกลแวนอมิเตอร์เป็นแอมมิเตอร์ โวลต์มิเตอร์ โอห์มมิเตอร์ และการ

น าไปใช้วัดปริมาณท่ีเกี่ยวข้อง 
14. อธิบายความสัมพันธ์ระหว่างพลังงานไฟฟ้า ก าลังไฟฟ้า ความต่างศักย์ไฟฟ้า กระแสไฟฟ้าและ

ค านวณหาปริมาณต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องจากสถานการณ์ท่ีก าหนดให้ 
15. อธิบายวิธีการต่อวงจรไฟฟ้าในบ้าน หลักการท างานของอุปกรณ์และเครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้าน  

ตลอดจนวิธีใช้ไฟฟ้าอย่างประหยัดและปลอดภัย 
16. อธิบายเกี่ยวกับสนามแม่เหล็กโลก และการเคล่ือนท่ีของอนุภาคท่ีมีประจุไฟฟ้าในสนามแม่เหล็ก

โลก 
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17. วิเคราะห์ และค านวณหาปริมาณต่างๆ เกี่ยวกับการเคล่ือนท่ีของอนุภาคในสนามไฟฟ้าและ
สนามแม่เหล็ก 

18. อธิบายการหาสนามแม่เหล็กเนื่องจากลวดตรง และลวดโค้ง ท่ีมีกระแสไฟฟ้าสม่ าเสมอผ่านโดย
ใช้กฎของบิโอต์-ซาวาต์ และกฎของแอมแปร์ 

19. อธิบายสนามแม่เหล็กท่ีเกิดจากกระแสไฟฟ้าผ่านลวดตัวน า แรงระหว่างลวดตัวน าสองเส้นขนาน
กันท่ีมีกระแสไฟฟ้าผ่านและแรงกระท าต่อขวดลวดท่ีอยู่ในบริเวณท่ีมีสนามแม่เหล็ก และ
ค านวณหาปริมาณต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องจากสถานการณ์ท่ีก าหนดให้ 

20. อธิบายกฎการเหนี่ยวน าของฟาราเดย์ กฎของเลนซ์ และน าไปใช้แก้ปัญหาสถานการณ์ 
ท่ีเกี่ยวข้อง 

21. อธิบายหลักการท างานของแกลแวนอมิเตอร์ มอเตอร์กระแสตรงและกระแสเหนี่ยวน า 
22. อธิบายการผลิตพลังงานไฟฟ้าและการส่งก าลังไฟฟ้า หม้อแปลง ตลอดจนการน าความรู้ทาง

แม่เหล็กไฟฟ้าไปใช้ประโยชน์และการอนุรักษ์ธรรมชาติกับการผลิตกระแสไฟฟ้า 
23. อธิบายลักษณะของไฟฟ้ากระแสสลับและสรุปความสัมพันธ์ระหว่างกระแสไฟฟ้ากับเวลา  ความ

ต่างศักย์ไฟฟ้ากับเวลาท่ีมีค่าการเปล่ียนค่าในรูปของฟังก์ชันไซน์ 
24. เขียนแผนภาพเฟสเซอร์และใช้แผนภาพเฟสเซอร์ในการแก้ปัญหาเกี่ยวกับไฟฟ้ากระแสสลับ 
25. ท าการทดลองวัดค่าความต่างศักย์ไฟฟ้าและกระแสไฟฟ้าในวงจร RLC ท่ีต่อแบบอนุกรมและ

แบบขนาน 
26. อธิบายเงื่อนไขท่ีจะเกิดสภาวะเรโซแนนซ์และค านวณหาค่าต่างๆ เมื่อต่อวงจร RLC ในแบบต่างๆ 
27. อธิบายเกี่ยวกับความต้านทานเชิงซ้อนและค านวณหาปริมาณต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องจากสถานการณ์ท่ี

ก าหนดให้ 
28. อธิบายเกี่ยวกับก าลังเฉล่ียและตัวประกอบก าลังในวงจรไฟฟ้ากระแสสลับ และค านวณหาปริมาณ

ต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องจากสถานการณ์ท่ีก าหนดให้ 
29. วิเคราะห์ผลของตัวประกอบก าลังท่ีมีต่อวงจรไฟฟ้าและอธิบายวิธีการปรับปรุงตัวประกอบก าลัง 
30. น าข้อมูลจากการสังเกต การสืบค้น การส ารวจตรวจสอบหรือการทดลอง มาใช้เป็นหลักฐานหรือ

ประจักษ์พยานอ้างอิง ในการตอบค าถามหรือสร้างค าอธิบายต่างๆ 
31. เช่ือมโยง วิเคราะห์  สังเคราะห์ ค าอธิบายหรือค าตอบของค าถามต่างๆ อย่างมีเหตุผล เพื่อไปสู่

องค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ ซึ่งอาจอยู่ในรูปของแนวความคิดหลัก หลักการ กฎหรือทฤษฎี 
32. อธิบายน าเสนอเพื่อส่ือสารองค์ความรู้ไปยังผู้อื่นอย่างมีเหตุผลด้วยความรอบรู้เกี่ยวกับหลัก

วิชาการท่ีเกี่ยวข้องอย่างรอบด้าน มีความรอบคอบท่ีจะน าความรู้ในสาขาต่างๆ มาพิจารณาให้
เช่ือมโยงกัน น าเสนอข้อมูลด้วยความเป็นจริง ด้วยวิธีการต่างๆ ได้อย่างน่าสนใจและเหมาะสม 
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รายวิชา ว30204 คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าและฟิสิกสย์ุคใหม่ 
 
4 คาบ/สัปดาห์/ภาคเรียน                         2.0 หน่วยกิต 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
ค าอธิบายรายวิชา 

ศึกษาหลักการคล่ืนแม่เหล็กไฟฟ้า แนวคิดคล่ืนแม่เหล็กไฟฟ้าของแมกซ์เวลล์ และการเกิดคล่ืน
แม่เหล็กไฟฟ้าและสเปกตรัมคล่ืนแม่เหล็กไฟฟ้า 
 ศึกษาเกี่ยวกับธรรมชาติของแสง คล่ืนแสง การสะท้อนและการหักเห การแทรกสอดและการเล้ียวเบน
ของแสง การบวกเฟสเซอร์ของคล่ืน หาความยาวคล่ืนแสงโดยใช้เกรตติง การเปล่ียนเฟสเนื่องจากการสะท้อน 
การแทรกสอดในฟิล์มบาง วงแหวนของนิวตนั ปรากฏการณ์โพลาไรซ์ การหักเหสองแนว  
การกระเจิงของแสงการเกิดรุ้ง การเห็นสีของวัตถุ การผสมสารสี การผสมแสงสี สมบัติของแผ่นกรองแสงสี กฎ
การสะท้อนของแสง กฎการหักเหของแสง การสะท้อนกลับหมดของแสง ความเข้มแสงและการ 
ส่องสว่าง สมบัติเชิงเรขาคณิตของแสงเมื่อสะท้อนบนกระจกเงาราบ กระจกเงาโค้ง การหักเหของแสงเมื่อผ่าน
เลนส์ชนิดต่างๆ เลนส์บาง ทัศนูปกรณ์ และน าความรู้เรื่องเลนส์ไปอธิบายการท างานของทัศนูปกรณ์ต่างๆ  
 ศึกษาการค้นพบอิเล็กตรอน ทฤษฎีอะตอมของดาลตัน แบบจ าลองอะตอมของทอมสัน แบบจ าลอง
อะตอมของรัทเทอร์ฟอร์ด แบบจ าลองอะตอมของโบร์ สเปกตรัมจากอะตอมของแก๊ส การแผ่รังสีของวัตถุด า 
ปรากฏการณ์โฟโตอิเล็กตริก การทดลองของฟรังก์และเฮิรตซ์ รังสีเอกซ์ กฎของแบรกก์  ปรากฏการณ์คอมป์
ตัน สมมติฐานของเดอบรอยล์ ทวิภาพของคล่ืนและอนุภาค หลักความไม่แน่นอนของไฮเซนเบิร์ก กลศาสตร์
ควอนตัมเบ้ืองต้น เลเซอร์ ทฤษฎีแถบพลังงาน ตัวน า สารกึ่งตัวน า และฉนวน 
 ศึกษาการค้นพบกัมมันตภาพรังสี การเปล่ียนสภาพของนิวเคลียส องค์ประกอบของนิวเคลียส        
การสลายของนิวเคลียสกัมมันตรังสี ไอโซโทป แรงนิวเคลียร์ พลังงานยึดเหนี่ยว ปฏิกิริยานิวเคลียร์ ประโยชน์
ของกัมมันตภาพรังสีและพลังงานนิวเคลียร์ กัมมันตภาพรังสีในธรรมชาติ อันตรายจากกัมมันตภาพรังสีและ
การป้องกัน 
 เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจ มีกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และเห็นคุณค่าของวิทยาศาสตร์ สามารถ
ใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์และจิตวิทยาศาสตร์ในการสืบเสาะหาความรู้และการแก้ปัญหามีความสามารถ
ในการส่ือสาร น าความรู้และหลักการไปใช้อธิบายปรากฏการณ์หรือแก้ปัญหาเกี่ยวกับคล่ืนแม่เหล็กไฟฟ้า คล่ืน
แสง ฟิสิกส์อะตอม ฟิสิกส์นิวเคลียร์ และกลศาสตร์ควอนตัมเบ้ืองต้น 
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ผลการเรียนรู้ 
 เมื่อเรียนจบรายวิชานี้ นักเรียนสามารถ 

1. อธิบายหลักการเกิดคล่ืนแม่เหล็กไฟฟ้า แนวคิดเกี่ยวกับคล่ืนแม่เหล็กไฟฟ้าของแมกซ์เวลล์       
การแผ่คล่ืนแม่เหล็กไฟฟ้า 

2. สืบค้นข้อมูลและน าเสนอเกี่ยวกับสเปกตรัมคล่ืนแม่เหล็กไฟฟ้าและการน าไปใช้ประโยชน์  
3. อธิบายกฎการสะท้อนของแสง กฎการหักเหของแสง การสะท้อนกลับหมดของแสงในตัวกลางคู่

หนึ่งพร้อมท้ังค านวณหาปริมาณต่างๆ จากสถานการณ์ท่ีก าหนดให้ 
4. อธิบายสมบัติเชิงเรขาคณิตของแสงเมื่อสะท้อนบนกระจกเงาราบ กระจกเงาโค้ง และค านวณหา

ปริมาณต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องจากสถานการณ์ท่ีก าหนดให้  
5. ค านวณหาความสัมพันธ์ของการหักเหของแสงเมื่อผ่านเลนส์ชนิดต่างๆ เมื่อก าหนดสถานการณ์

ต่างๆ ให้ 
6. สังเกตและอธิบายการเห็นสีของวัตถุ การผสมสารสี การผสมแสงสี สมบัติของแผ่นกรองแสงสี 
7. อธิบายและหาความสัมพันธ์ของการให้พลังงานแสงกับความสว่างบนพื้นท่ีรับแสงและค านวณหา

ปริมาณต่างๆ จากสถานการณ์ท่ีก าหนดให้  
8. ท ากิจกรรมเกี่ยวกับทัศนูปกรณ์และน าความรู้เรื่องเลนส์ไปอธิบายการท างานของทัศนูปกรณ์

ต่างๆ 
9. อธิบายเกี่ยวกับธรรมชาติของแสงและท าการทดลองเพื่อศึกษาสมบัติการแทรกสอดของแสง 

พร้อมท้ังค านวณหาปริมาณต่างๆ จากสถานการณ์ท่ีก าหนดให้ 
10. อธิบายการแทรกสอดของคล่ืนจากแหล่งก าเนิดอาพันธ์หลายแหล่งด้วยการบวกเฟสเซอร์ 

ของคล่ืน 
11. อธิบายการเปล่ียนเฟสเนื่องจากการสะท้อนโดยใช้กระจกเงาของลอยด์ 
12. อธิบายการแทรกสอด ผลของการแทรกสอดในฟิล์มบาง วงแหวนของนวิตัน พร้อมท้ังค านวณหา

ปริมาณต่างๆ จากสถานการณ์ท่ีก าหนดให้ 
13. ทดลองการเล้ียวเบนของแสงผ่านสลิตเด่ียว และเกรตติง 
14. สังเกตและอธิบายปรากฏการณ์โพลาไรซ์ การกระเจิงของแสงและการเกิดรุ้ง 
15. อธิบายการหักเหสองแนวของแสงผ่านตัวกลางอสมลักษณ์ 
16. สืบค้นข้อมูลและเปรียบเทียบทฤษฎีอะตอมของดาลตัน การค้นพบอิเล็กตรอน แบบจ าลอง

อะตอมของทอมสัน แบบจ าลองอะตอมของรัทเทอร์ฟอร์ด และความไม่สมบูรณ์ของแบบจ าลอง
แต่ละแบบ 

17. ท าการทดลองศึกษาความยาวคล่ืนของสเปกตรัมเส้นสว่างจากอะตอมของแก๊ส 
18. อธิบายการแผ่รังสีของวัตถุด าและสมมติฐานของพลังค์ กฎการกระจัดของวีนและกฎของ 

สเตฟาน-โบล์ทซ์มาน และน าไปแก้ปัญหาท่ีเกี่ยวข้อง 
19. ท าการทดลองศึกษาปรากฏการณ์โฟโตอิเล็กทริก และประยุกต์ใช้สมการโฟโตอิเล็กทริก 
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ในการแก้ปัญหาท่ีเกี่ยวข้อง 
20. อธิบายแบบจ าลองอะตอมไฮโดรเจนตามทฤษฎีอะตอมของโบร์และความไม่สมบูรณ์ของทฤษฎี

อะตอมของโบร์ และประยุกต์ใช้ทฤษฎีอะตอมของโบร์ในการแก้ปัญหาท่ีเกี่ยวข้อง 
21. อธิบายการทดลองของฟรังก์และเฮิรตซ์ 
22. สืบค้นข้อมูลการค้นพบรังสีเอกซ์ สมบัติของรังสีเอกซ์การเกิดรังสีเอกซ์ต่อเนื่องและรังสีเอกซ์

เฉพาะตัว 
23. สืบค้นข้อมูลประโยชน์และโทษของรังสีเอกซ์และประยุกต์ใช้กฎของแบรกก์ในการแก้ปัญหา 

ท่ีเกี่ยวข้อง 
24. อธิบายปรากฏการณ์คอมป์ตัน พร้อมท้ังค านวณหาปริมาณต่างๆ จากสถานการณ์ท่ีก าหนดให้ 
25. อธิบายสมมติฐานของเดอบรอยล์และค านวณความยาวคล่ืนของเดอบรอยล์จากสถานการณ์ 

ท่ีก าหนดให้ 
26. อธิบายทวิภาพของคล่ืนและอนุภาค 
27. อธิบายหลักความไม่แน่นอนของไฮเซนเบิร์ก พร้อมท้ังค านวณหาปริมาณต่างๆ จากสถานการณ์ท่ี

ก าหนดให้ 
28. อธิบายหลักการเกิดเลเซอร์ 
29. จ าแนกตัวน า สารกึ่งตัวน า ฉนวนโดยใช้ทฤษฎีแถบพลังงาน 
30. อธิบายการค้นพบกัมมันตภาพรังสี การเปล่ียนสภาพนิวเคลียส และการสลายของนิวเคลียส

กัมมันตรังสี 
31. ท าการทดลองการทอดลูกเต๋าเพื่อเปรียบเทียบกับการสลายของธาตุกัมมันตรังสี  
32. อธิบายเกี่ยวกับกัมมันตภาพ ครึ่งชีวิต พร้อมท้ังค านวณหาปริมาณต่างๆ จากสถานการณ์ 

ท่ีก าหนดให้ 
33. อธิบายองค์ประกอบของนิวเคลียส ไอโซโทป และจ าแนกมวลของไอโซโทป 
34. อธิบายแรงนิวเคลียร์ พลังงานยึดเหนี่ยวของนิวเคลียส เสถียรภาพของนิวเคลียส และค านวณหา

พลังงานยึดเหนี่ยวของนวิเคลียส 
35. อธิบายและเขียนสมการปฏิกิริยานิวเคลียร์ฟิชชัน นิวเคลียร์ฟิวชัน และค านวณหาพลังงานของ

ปฏิกิริยานิวเคลียร์ 
36. สืบค้นข้อมูลและอธิบายประโยชน์ของกัมมันตภาพรังสีและพลังงานนิวเคลียร์ กัมมันตภาพรังสีใน

ธรรมชาติ อันตรายจากกัมมันตภาพรังสีและการป้องกัน 
37. น าข้อมูลจากการสังเกต การสืบค้น การส ารวจตรวจสอบหรือการทดลอง มาใช้เป็นหลักฐานหรือ

ประจักษ์พยานอ้างอิง ในการตอบค าถามหรือสร้างค าอธิบายต่างๆ 

38. เช่ือมโยง วิเคราะห์ สังเคราะห์ ค าอธิบายหรือค าตอบของค าถามต่างๆ อย่างมีเหตุผล เพื่อไปสู่
องค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ ซึ่งอาจอยู่ในรูปของแนวความคิดหลัก หลักการ กฎหรือทฤษฎี 
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39. อธิบายน าเสนอเพื่อส่ือสารองค์ความรู้ไปยังผู้อื่นอย่างมีเหตุผลด้วยความรอบรู้เกี่ยวกับหลัก
วิชาการท่ีเกี่ยวข้องอย่างรอบด้าน มีความรอบคอบท่ีจะน าความรู้ในสาขาต่างๆ มาพิจารณาให้
เช่ือมโยงกัน น าเสนอข้อมูลด้วยความเป็นจริงด้วยวิธีการต่างๆ ได้อย่างน่าสนใจและเหมาะสม 
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กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ : เคมี 
รายวิชาเพิ่มเติมกลุ่ม 1 
1. ว30231 ปริมาณสารสัมพันธ์ สถานะของสาร  3 คาบ/สัปดาห์/ภาคเรียน 1.5 หน่วยกิต 
และเคมีไฟฟ้า 
SCI30231 Stoichiometry States of Matter and Electrochemistry 
2. ว30232 จลนศาสตร์เคมีและสมดุลเคมี    3 คาบ/สัปดาห์/ภาคเรียน 1.5 หน่วยกิต 
SCI30232 Chemical Kinetics and Equilibrium 
3. ว30233 อินทรีย์เคมีและสารชีวโมเลกุล    3 คาบ/สัปดาห์/ภาคเรียน 1.5 หน่วยกิต 
SCI30233 Organic Chemistry and Biomolecules 
4. ว30234 อนินทรีย์เคมีและเทอร์โมเคมี    2 คาบ/สัปดาห์/ภาคเรียน 1.0 หน่วยกิต 
SCI30234 Inorganic Chemistry and Thermochemistry 
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รายวิชา ว30231 ปริมาณสารสัมพันธ์ สถานะของสารและเคมีไฟฟ้า 
 
3 คาบ/สัปดาห์/ภาคเรียน        1.5 หน่วยกิต 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
ค าอธิบายรายวิชา 
  ศึกษาความหมายของมวลอะตอม มวลโมเลกุล โมล และความสัมพันธ์ระหว่างโมลกับปริมาณสาร 
ศึกษาสารละลาย ความเข้มข้นของสารละลาย การเตรียมสารละลาย และการค านวณความเข้มข้นของ
สารละลาย ศึกษาสมบัติคอลลิเกตีฟของสารละลาย ศึกษาและค านวณเกี่ยวกับกฎทรงมวล กฎสัดส่วนคงท่ี กฎ
ของเกย์-ลูสแซก และกฎของอาโวกาโดร ค านวณหาสูตรเอมพิริคัล สูตรโมเลกุล และการค านวณหามวลเป็น
ร้อยละจากสูตร ศึกษาสมการเคมี การค านวณหาปริมาณสารในสมการเคมี และร้อยละของผลิตภัณฑ์ท่ีได้จาก
การทดลอง ศึกษาการเปล่ียนแปลงพลังงานของระบบ แผนภาพวัฏภาคของน้ าและแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ 
ศึกษาการจัดเรียงอนุภาคของของแข็ง ได้แก่ ชนิดของผลึก ระบบผลึกและยูนิตเซลล์ ศึกษาสมบัติทางกายภาพ
จากโครงสร้างของเพชร แกรไฟต์ ฟูลเลอรีน ก ามะถัน และฟอสฟอรัส ศึกษาสมบัติของของเหลว  ได้แก่ ความ
ตึงผิว การระเหย ความดันไอ การเดือดและความหนืด ศึกษาทฤษฎีจลน์ของแก๊ส ศึกษากฎต่างๆ ของแก๊ส 
ได้แก่ กฎของบอยส์ กฎของชาร์ล กฎของแก๊สและกฎความดันย่อย 
ของดอลตัน ศึกษาการแพร่ของแก๊สและเทคโนโลยีท่ีเกี่ยวข้องกับของแข็ง ของเหลว และแก๊ส 
 เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจมีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์มีเจตคติและเห็นคุณค่าของ
วิทยาศาสตร์ สามารถน ากระบวนการ ทางวิทยาศาสตร์ไปใช้ในการแก้ปัญหา น าความรู้และหลักการเกี่ยวกับ
เรื่องปริมาณสารสัมพันธ์ และสถานะของสารไปใช้เป็นพื้นฐานในการศึกษาวิชาเคมีช้ันสูงต่อไปได้ 
 
ผลการเรียนรู้ 
 เมื่อเรียนจบรายวิชานี้ นักเรียนสามารถ 

1. อธิบายความหมายของมวล สมบัติทางกายภาพและสมบัติทางเคมีของสารได้ 
2. อธิบายและค านวณหามวลอะตอม มวลอะตอมเฉล่ีย และมวลโมเลกุลได้ 
3. อธิบายความหมายของโมล และค านวณความสัมพันธ์ของโมลกับจ านวนอนุภาค มวล และ

ปริมาตรแก๊สท่ี STP ได้ 
4. อธิบาย และค านวณหาความเข้มข้นของสารละลายในหน่วยร้อยละ โมลาริตี โมแลลิตี เศษส่วน

โมล ppm และ ppb ได้ 
5. สามารถเตรียมสารละลายให้มีความเข้มข้น และปริมาตรตามท่ีต้องการได้ 
6. อธิบายความหมายของสมบัติคอลลิเกตีฟ และค านวณหาความสัมพันธ์ของค่าความดันไอ 

ท่ีลดลง ค่าการเพิ่มขึ้น ของจุดเดือด การลดลงของจุดเยือกแข็ง และความดันออสโมติกได้ 
7. อธิบายความหมายของระบบส่ิงแวดล้อม ระบบปิด ระบบเปิด ระบบแยกตัวได้ 
8. อธิบายและค านวณเกี่ยวกับกฎทรงมวล กฏสัดส่วนคงท่ี กฎของเกย์-ลูสแซก และกฎของ 
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อาโวกาโดรได้ 
9. อธิบายและค านวณหาร้อยละของธาตุองค์ประกอบ สูตรเอมพิริคัลและสูตรโมเลกุลได้ 
10. อธิบายและค านวณหาความสัมพันธ์ของโมล มวลหรือปริมาตรของแก๊สในปฏิกิริยาเคมีได้ 
11. อธิบายและค านวณผลได้ตามทฤษฎี ผลได้จริงจากการทดลอง และสามารถค านวณหาร้อยละ

ของผลิตภัณฑ์ จากการทดลองได้ 
12. อธิบายผลของการเปล่ียนพลังงานในการเปล่ียนสถานะของสาร จุดหลอมเหลว จุดเดือดความ

ร้อนแฝงของ การหลอมเหลว และความร้อนแฝงของการกลายเป็นไอได้ 
13. อธิบายแผนภาพวัฏภาคของน้ าและแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ได้ 
14. อธิบายความหมายของผลึก และการแบ่งประเภทของผลึกโดยใช้ชนิดของอนุภาค และแรงยึด

เหนี่ยวระหว่างอนุภาคเป็นเกณฑ์ได้ 
15. อธิบายสมบัติทางกายภาพของเพชร แกรไฟต์ ฟูลเลอรีน ฟอสฟอรัส ก ามะถันได้ 
16. อธิบายสมบัติและปัจจัยต่างๆท่ีมีผลต่อการระเหย ความดันไอ จุดเดือด แรงตึงผิวของของเหลว

ได้ 
17. ใช้ทฤษฎีจลน์ของแก๊สอธิบายความสัมพันธ์ระหว่างอุณหภูมิ ความดัน ปริมาตรของแก๊ส และ

ค านวณ ภาวะท่ีเกี่ยวข้องกับกฎต่างๆ ของแก๊สอุดมคติและแก๊สจริงได้ 
18. อธิบายการน าหลักการทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มาประยุกต์ใช้กับสมบัติของของแข็ง 

ของเหลว และแก๊สของสารบางชนิดได้ 
19. ท าการทดลอง สืบค้นข้อมูล อภิปราย และสรุปผลการทดลอง โดยใช้ทักษะกระบวนการทาง

วิทยาศาสตร์ และน าความรู้เกี่ยวกับปริมาณสัมพันธ์ และสถานะของสาร เพื่อเป็นพื้นฐาน 
ในการศึกษาวิชาเคมีข้ันสูงได้ 
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รายวิชา ว30232 จลนศาสตร์เคมีและสมดุลเคมี 
 
3 คาบ/สัปดาห์/ภาคเรียน        1.5 หน่วยกิต 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
ค าอธิบายรายวิชา 
  ศึกษาความหมายของอัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี การค านวณเกี่ยวกับอัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี  
แนวคิดเกี่ยวกับการเกิดปฏิกิริยาเคมี พลังงานกับการด าเนินไปของปฏิกิริยาเคมี กฎอัตรา และกฎอัตรา
อินทิเกรต กลไกของปฏิกิริยา และปัจจัยท่ีมีผลต่ออัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี 

ศึกษาเกี่ยวกับการเปล่ียนแปลงท่ีผันกลับได้ ภาวะสมดุล ค่าคงท่ีสมดุล การค านวณค่าคงท่ีสมดุล 
ปัจจัยท่ี มีผลต่อภาวะสมดุล หลักของเลอชาเตอลิเอ และสมดุลเคมีในชีวิตประจ าวันและในส่ิงมีชีวิต 

ศึกษาเกี่ยวกับสารละลายอิเล็กโทรไลต์ ทฤษฎีกรด-เบส คู่กรด-เบส ปัจจัยท่ีมีผลต่อความแรงของกรด-
เบส การแตกตัวของกรดและเบส การแตกตัวเป็นไอออนของน้ า ศึกษาและค านวณเกี่ยวกับค่าคงท่ีสมดุลของ
กรด ค่าคงท่ีสมดุลของเบส ค่าคงท่ีสมดุลของน้ าและ pH ของสารละลาย ศึกษาปฏิกิริยาระหว่างกรดกับเบส 
ปฏิกิริยาไฮโดรไลซิส อินดิเคเตอร์ส าหรับกรด-เบส ศึกษาการไทเทรตและสารละลายบัฟเฟอร์ 
 เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจ มีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ มีเจตคติ และเห็นคุณค่าของ 
วิทยาศาสตร์ สามารถน ากระบวนการทางวิทยาศาสตร์ไปใช้ในการแก้ปัญหา น าความรู้และหลักการเกี่ยวกับ
เรื่องอัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี สมดุลเคมีและกรด-เบส ไปใช้เป็นพื้นฐานในการศึกษาวิชาเคมี 
ขั้นสูงต่อไป 
 
ผลการเรียนรู้ 
 เมื่อเรียนจบรายวิชานี้ นักเรียนสามารถ 

1. อธิบายความหมายของอัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี และค านวณอัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมีได้ 
2. อธิบายการเกิดปฏิกิริยาเคมีโดยใช้ทฤษฎีการชน (Collision Theory) และทฤษฎีสภาวะ 

ทรานซิชัน (Transition State Theory) ได้ 
3. แปลความหมายจากกราฟแสดงการเปล่ียนแปลงพลังงานกับการด าเนินไปของปฏิกิริยาเคมีได้ 
4. อธิบายและค านวณเกี่ยวกับกฎอัตรา และกฎอัตราอินทิเกรตได้ 
5. อธิบายกลไกปฏิกิริยาและเขียนสมการแสดงกลไกปฏิกิริยาได้ 
6. อธิบายปัจจัยท่ีมีผลต่ออัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี และน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ได้ 
7. อธิบายภาวะสมดุลท่ีเกิดขึ้นจากการเปล่ียนแปลงของสารได้ 
8. เขียนความสัมพันธ์และค านวณหาค่าคงท่ีสมดุลของสารต่างๆ ในระบบได้ 
9. อธิบายการเปล่ียนภาวะสมดุล เมื่อภาวะสมดุลนั้นถูกรบกวนโดยปัจจัยบางอย่างเช่น ความ

เข้มข้น ความดัน และอุณหภูมิได้ 
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10. ใช้หลักของเลอชาเตอลิเอในการอธิบายผลท่ีเกิดขึ้นกับระบบเมื่อมีการเปล่ียนแปลงภาวะสมดุล
ของระบบได้ 

11. อธิบายพร้อมยกตัวอย่างสมดุลเคมีในชีวิตประจ าวันและในส่ิงมีชีวิตได้ 
12. อธิบายความหมายสารละลายอิเล็กโทรไลต์ ทฤษฎีกรดเบสของอาร์เรเนียส เบรินสเตด-เลาว์รี 

และลิวอิส พร้อมท้ังบอกคู่กรด-เบสโดยใช้ทฤษฎีกรดเบสของเบรินสเตด-เลาว์รีได้ 
13. อธิบายและค านวณหาค่าคงท่ีการแตกตัวของน้ า (Kw) ของกรด (Ka) และของเบส (Kb) ได้ 
14. บอกความหมาย และค านวณเกี่ยวกับ pH และ pOH ของสารละลาย พร้อมท้ังยกตัวอย่าง

สารละลายกรดเบสในชีวิตประจ าวันได้ 
15. อธิบายความหมายของปฏิกิริยาสะเทิน จุดสมมูล จุดยุติ ในปฏิกิริยาระหว่างสารละลายกรดกับ

สารละลายเบส และเขียนสมการแสดงปฏิกิริยาเคมีท่ีเกิดขึ้นได้ 
16. อธิบายและเขียนสมการเคมีแสดงการเกิดปฏิกิริยาไฮโดรไลซิสของเกลือ และค านวณหาค่าคงท่ี

ไฮโดรไลซิส (Kh) ได้ 
17. ใช้ค่าคงท่ีการแตกตัวของอินดิเคเตอร์ (KI) ในการอธิบายสมดุลของอินดิเคเตอร์ การเปล่ียนสีของ

อินดิเคเตอร์ เมื่ออยู่ในสารละลายกรดและสารละลายเบสและใช้อินดิเคเตอร์ตรวจสอบความเป็น
กรดเบสของสารละลายได้ 

18. บอกหลักการไทเทรต วิธีการไทเทรตและเลือกใช้อินดิเคเตอร์ให้เหมาะสมกับการไทเทรตได้ 
19. อธิบายและค านวณหาปริมาณสาร สร้างและแปลความหมายกราฟของการไทเทรต และไทเทรต

กลับของกรดเบสได้ 
20. อธิบายความหมาย และการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดขึ้นเมื่อเติมกรดหรือเบสลงในสารละลายบัฟเฟอร์ 

พร้อมท้ังค านวณเกี่ยวกับสารละลายบัฟเฟอร์ได้ 
21. ท าการทดลอง สืบค้นข้อมูล อภิปราย และสรุปผลการทดลอง โดยใช้ทักษะกระบวนการทาง

วิทยาศาสตร์ และน าความรู้เกี่ยวกับจลนพลศาสตร์ และสมดุลเคมี เพื่อเป็นพื้นฐานในการศึกษา
วิชาเคมีข้ันสูงได้ 
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รายวิชา ว30233 อินทรีย์เคมีและสารชีวโมเลกุล 
 
3 คาบ/สัปดาห์/ภาคเรียน        1.5 หน่วยกิต 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
ค าอธิบายรายวิชา 
  ศึกษาเกี่ยวกับการไฮบริไดเซชันของธาตุคาร์บอน ไอโซเมอริซึม หมู่ฟังก์ชัน การเขียนสูตร และ
เรียกช่ือสารประกอบอินทรีย์ ได้แก่ ไฮโดรคาร์บอน แอลกอฮอล์ อะโรมาติก ฟีนอล อีเทอร์ แอลดีไฮด์  
คีโตน กรดคาร์บอกซิลิก เอสเทอร์ เอมีนและเอไมด์ ศึกษาสมบัติทางกายภาพ และกลไกการเกิดปฏิกิริยาเคมี
ของสารอินทรีย์ 
 ศึกษาเกี่ยวกับการเกิดและการใช้ประโยชน์ถ่านหินและหินน้ ามัน การเกิดและการส ารวจปิโตรเลียม 
การกล่ันน้ ามันดิบและการแยกแก๊สธรรมชาติ ปิโตรเคมีภัณฑ์ ศึกษาปฏิกิริยาพอลิเมอไรเซชัน โครงสร้าง และ
สมบัติของพอลิเมอร์ ผลิตภัณฑ์จากพอลิเมอร์ ได้แก่ พลาสติก เส้นใย และยางความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี 
ของผลิตภัณฑ์พอลิเมอร์สังเคราะห์ และศึกษาภาวะมลพิษที่เกิดจากการผลิตและการใช้ผลิตภัณฑ์จากเช้ือเพลิง 
ซากดึกด าบรรพ์ 
 ศึกษาเกี่ยวกับกรดอะมิโนและพันธะเพปไทด์ โครงสร้างของโปรตีน ชนิดและหน้าท่ีของโปรตีน การ
แปลงสภาพของโปรตีน เอนไซม์ ศึกษาชนิดและโครงสร้างของคาร์โบไฮเดรต สมบัติและปฏิกิริยาของ 
คาร์โบไฮเดรต ศึกษาสมบัติโครงสร้างและปฏิกิริยาของไขมันและน้ ามัน ศึกษาโครงสร้างของฟอสโฟลิพิด ไข 
สเตรอยด์และโครงสร้างของนิวคลีโอไทด์ DNA และ RNA 
 เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจ มีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ มีเจตคติและเห็นคุณค่าของ 
วิทยาศาสตร์ สามารถน ากระบวนการทางวิทยาศาสตร์ไปใช้ในการแก้ปัญหา น าความรู้และหลักการเกี่ยวกับ
เรื่องเคมีอินทรีย์สารชีวโมเลกุลและพอลิเมอร์ไปใช้เป็นพื้นฐานในการศึกษาวิชาเคมีขั้นสูงต่อไป 
 
ผลการเรียนรู้ 
 เมื่อเรียนจบรายวิชานี้ นักเรียนสามารถ 

1. อธิบายความหมายของสารอินทรีย์และสารอนินทรีย์พร้อมท้ังยกตัวอย่างได้ 
2. อธิบายการเกิดไฮบริไดเซชันของธาตุคาร์บอนในสารประกอบต่างๆ ได้ 
3. อธิบายและจ าแนกประเภทของสารประกอบไฮโดรคาร์บอนได้ 
4. อธิบายความหมายและจ าแนกประเภทไอโซเมอร์ พร้อมท้ังยกตัวอย่างได้ 
5. เขียนสูตรโครงสร้างของสารประกอบไฮโดรคาร์บอน พร้อมท้ังเรียกช่ือสามัญและ IUPAC ได้ 
6. อธิบายสมบัติบางประการของสารประกอบไฮโดรคาร์บอนได้ 
7. อธิบาย เขียนสมการเคมีและกลไกการเกิดปฏิกิริยาของสารประกอบไฮโดรคาร์บอนได้ 
8. อธิบายความหมายของหมู่ฟังก์ชัน และจ าแนกประเภทของสารอินทรีย์โดยใช้หมู่ฟังก์ชัน 

เป็นเกณฑ์ได้ 
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9. เขียนสูตรโครงสร้างและเรียกช่ือสารอินทรีย์ที่มีหมู่ฟังก์ชันได้ท้ังช่ือสามัญ และIUPAC 
10. อธิบาย เขียนสมการเคมีและกลไกการเกิดปฏิกิริยาของสารอินทรีย์ที่มีหมู่ฟังก์ชันพร้อมท้ังบอก

ประโยชน์ หรือโทษของสารอินทรีย์นั้นๆ ได้ 
11. สืบค้นข้อมูลและอธิบายการเกิดปิโตรเลียม กระบวนการแยกแก๊สธรรมชาติและการกล่ันล าดับ

ส่วนน้ ามันดิบได้ 
12. สืบค้นข้อมูลและอภิปรายการน าผลิตภัณฑ์ท่ีได้จากการแยกแก๊สธรรมชาติและการกล่ันล าดับ

ส่วนน้ ามันดิบไปใช้ประโยชน์ รวมท้ังผลของผลิตภัณฑ์ต่อส่ิงมีชีวิตและส่ิงแวดล้อมได้ 
13. อธิบายความหมายของพอลิเมอร์ มอนอเมอร์ และปฏิกิริยาพอลิเมอไรเซชันแบบเติมและแบบ

ควบแน่นได้ 
14. อภิปรายการน าพอลิเมอร์ไปใช้ประโยชน์ รวมท้ังผลท่ีเกิดจากการผลิตและการใช้พอลิเมอร์ต่อ

ส่ิงมีชีวิต และส่ิงแวดล้อมได้ 
15. อธิบายองค์ประกอบ ประโยชน์ และปฏิกิริยาบางชนิดของคาร์โบไฮเดรตได้ 
16. อธิบายองค์ประกอบ ประโยชน์ และปฏิกิริยาบางชนิดของโปรตีนได้ 
17. อธิบายองค์ประกอบ ประโยชน์ และปฏิกิริยาบางชนิดของไขมันและน้ ามันได้ 
18. อธิบายองค์ประกอบ ประโยชน์ และปฏิกิริยาบางชนิดของกรดนิวคลีอิกได้ 
19. ท าการทดลอง สืบค้นข้อมูล อภิปราย และสรุปผลการทดลอง โดยใช้ทักษะกระบวนการทาง

วิทยาศาสตร์ และน าความรู้เกี่ยวกับเคมีอินทรีย์ สารชีวโมเลกุลเพื่อเป็นพื้นฐานในการศึกษาวิชา
เคมีข้ันสูงได้ 
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รายวิชา ว30234 อนินทรีย์เคมีและเทอร์โมเคมี 
 
2 คาบ/สัปดาห์/ภาคเรียน        1.0 หน่วยกิต 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
ค าอธิบายรายวิชา  
 ศึกษาปฏิกิริยารีดอกซ์และการดุลสมการรีดอกซ์ ศึกษาเซลล์กัลวานิก ศักย์ไฟฟ้ามาตรฐาน 
ครึ่งเซลล์ เซลล์อิเล็กโทรไลต์ กฎของฟาราเดย์ ศึกษาการแยกสารเคมีด้วยกระแสไฟฟ้า การชุบโลหะ  
การท าโลหะให้บริสุทธิ์ การผุกร่อนของโลหะและวิธีการป้องกัน ได้แก่ วิธีอะโนไดซ์ วธิีแคโทดิก และ 
การรมด า ศึกษาความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีเกี่ยวกับเซลล์ไฟฟ้าเคมี ได้แก่ เซลล์สะสมไฟฟ้าแบบตะกั่ว การ
ท าอิเล็กโทรไดอะลิซิสน้ าทะเล และเซลล์เช้ือเพลิงแข็ง  

ศึกษาผลของการก าบังของอิเล็กตรอน (Shielding effect) และค านวณหาค่า effective nuclear 
charge (Z*) ของธาตุ ทฤษฎีโมเลกุลาร์ออร์บิทัล (Molecular orbital theory) การซ้อนเหล่ือมกันของโมเล
กุลาร์ออร์บิทัล การจัดเรียงอิเล็กตรอนในโมเลกุลาร์ออร์บิทัล อธิบายสมบัติแม่เหล็ก และสภาพน าไฟฟ้าของ
สารโดยใช้ทฤษฎีโมเลกุลาร์ออร์บิทัล 
 ศึกษาโครงสร้างของสารประกอบไอออนิก อธิบายและจ าแนกยูนิตเซลล์ของสารประกอบไอออนิก 
ค านวณประสิทธิภาพการบรรจุ (Packing efficiency) ค านวณหาความหนาแน่นของสารประกอบไอออนิก 
 ศึกษาธาตุกลุ่ม d-block สมบัติทางกายภาพ ปฏิกิริยาเคมี การเกิดสารประกอบโคออร์ดิเนชัน การ
เขียนสูตรและการเรียกชื่อสารประกอบโคออร์ดิเนชัน ไอโซเมอร์ของสารประกอบโคออร์ดิเนชัน การแยกของ
สนามผลึก (crystal field splitting) การกระจายของอิเล็กตรอนใน d-ออร์บิทัลของสารประกอบโคออร์ดิ
เนชันท่ีมีโครงสร้างแบบทรงส่ีหน้าและทรงแปดหน้า 
 เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจ มีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ มีเจตคติ และเห็นคุณค่าของ 
วิทยาศาสตร์ สามารถน ากระบวนการทางวิทยาศาสตร์ไปใช้ในการแก้ปัญหา น าความรู้และหลักการเกี่ยวกับ
เรื่อง ไฟฟ้าเคมี  และอนินทรีย์เคมี 
 
ผลการเรียนรู้ 
 เมื่อเรียนจบรายวิชานี้ นักเรียนสามารถ 

1. อธิบายการเกิดปฏิกิริยารีดอกซ์ พร้อมท้ังเขียนและดุลสมการรีดอกซ์ได้ 
2. อธิบายหลักการและส่วนประกอบของเซลล์กัลวานิก การท างานของเซลล์กัลป์วานิก 

เขียนปฏิกิริยาท่ีเกิดขึ้นในเซลล์กัลวานิกและเขียนแผนภาพของเซลล์กัลวานิกได้ 
3. อธิบายค่าศักย์ไฟฟ้ามาตรฐานของครึ่งเซลล์ (E0) และใช้ค่า E0 ท านายการเกิดปฏิกิริยา 

รีดอกซ์ และค านวณหาค่าศักย์ไฟฟ้าของเซลล์ในภาวะต่างๆ ได้ 
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4. อธิบายและบอกส่วนประกอบของเซลล์อิเล็กโทรไลต์ ใช้กฎของฟาราเดย์ในการหาความสัมพันธ์
ปัจจัยต่างๆ ท่ีใช้ในการแยกสารเคมีด้วยกระแสไฟฟ้า การชุบโลหะ การท าโลหะให้บริสุทธิ์ พร้อม
ท้ังเขียนปฏิกิริยาท่ีเกิดขึ้น 

5. อธิบายการผุกร่อนของโลหะ วิธีการป้องกันการผุกร่อนของโลหะ และเขียนปฏิกิริยาท่ีเกิดขึ้นได้ 
6. อธิบายหลักการท างานของแบตเตอรี เซลล์อิเล็กโทรไดอะลิซิส แบตเตอรีลิเทียมแข็งและเซลล์

เช้ือเพลิงได้ 
7. ค านวณผลของการก าบังและหาค่า effective nuclear charge ของธาตุได้ 
8. จัดเรียงอิเล็กตรอนในโมเลกุลาร์ออร์บิทัล อธิบายสมบัติแม่เหล็ก และสภาพน าไฟฟ้าของสาร 

โดยใช้ทฤษฎีโมเลกุลาร์ออร์บิทัลได้ 
9. ค านวณประสิทธิภาพการบรรจุ และหาความหนาแน่นของสารประกอบไอออนิกได้ 
10. อธิบายสมบัติทางกายภาพ และปฏิกิริยาเคมีของธาตุกลุ่ม d-block ได้ 
11. อธิบายการเกิดสารประกอบโคออร์ดิเนชัน เขียนสูตรและเรียกช่ือสารประกอบโคออร์ดิเนชันได้ 
12. จ าแนกไอโซเมอร์ของสารประกอบโคออร์ดิเนชันได้ 
13. อธิบายการแยกของสนามผลึก และการกระจายของอิเล็กตรอนใน d-ออร์บิทัล ของสารประกอบ

โคออร์ดิเนชันได้ 
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 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ : ชีววิทยา 
รายวิชาเพิ่มเติมกลุ่ม 1 
1. ว30261 พันธุศาสตร์และวิวัฒนาการ    3 คาบ/สัปดาห์/ภาคเรียน 1.5 หน่วยกิต 
SCI30261 Genetics and Evolution 
2. ว30262 ความหลากหลายทางชีวภาพ    3 คาบ/สัปดาห์/ภาคเรียน 1.5 หน่วยกิต 
SCI30262 Biodiversity 
3. ว30263 กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาของสัตว์   3 คาบ/สัปดาห์/ภาคเรียน 1.5 หน่วยกิต 
SCI30263 Animal Anatomy and Physiology 
4. ว30264 กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาของพืช   2 คาบ/สัปดาห์/ภาคเรียน 1.0 หน่วยกิต 
SCI30264 Plant Anatomy and Physiology 
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รายวิชา ว30261 พันธุศาสตร์และวิวัฒนาการ 
 
3 คาบ/สัปดาห์/ภาคเรียน        1.5 หน่วยกิต 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ค าอธิบายรายวิชา 
  ศึกษาหลักการการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม โครโมโซมของส่ิงมีชีวิตบางชนิด ความสัมพันธ์ระหว่าง
ยีนกับโครโมโซม ยีนในออโตโซม ยีนในโครโมโซมเพศ ยีนในโครโมโซมเดียวกัน โครงสร้าง สมบัติและการท างานของ
สารพันธุกรรม ดีเอ็นเอในโพรคาริโอตและยูคาริโอต การเกิดมิวเทชันและความผิดปกติของสารพันธุกรรม หลักการ
ของพันธุศาสตร์โมเลกุล ความก้าวหน้าทางพันธุวิศวกรรม บทบาทของเทคโนโลยีชีวภาพ และเทคโนโลยีการ
เพาะเล้ียงเนื้อเยื่อ 
            วิเคราะห์การเปล่ียนแปลงท่ีเกิดขึ้นกับส่ิงมีชีวิตเพื่อความอยู่รอดของส่ิงมีชีวิตและเผ่าพันธุ์  รูปแบบการ
เกิดวิวัฒนาการ  การเกิดวิวัฒนาการของมนุษย์ การศึกษาวิวัฒนาการผ่านหลักฐาน ข้อมูลต่าง ๆ  การน าข้อมูลทาง
พันธุศาสตร์ประชากร และข้อมูลอื่น ๆ มาใช้ในการวิเคราะห์แนวโน้มการสูญพันธุ์  การเกิดสปีชีส์ใหม่ ผลกระทบ
จากการเปล่ียนแปลงส่ิงแวดล้อม และเทคโนโลยีต่อการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดขึ้นกับส่ิงมีชีวิต 

โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์  กระบวนการสืบเสาะหาความรู้   การสืบค้นข้อมูล  การสังเกต  การ
วิเคราะห์ การทดลอง การอธิบายและสรุปเพื่อให้เกิดความรู้ ความคิดความเข้าใจมีความสามารถในการตัดสินใจ 
ส่ือสารส่ิงท่ีเรียนรู้และน าความรู้ไปใช้ในชีวิตของตนเอง มีจิตวิทยาศาสตร์ จริยธรรม คุณธรรม และคุณลักษณะอัน
พึงประสงค์ 
 
ผลการเรียนรู้ 
 เมื่อเรียนจบรายวิชานี้ นักเรียนสามารถ 

1. อธิบายรูปร่าง ลักษณะ ชนิดของโครโมโซม และอธิบาย อภิปราย พร้อมท้ังยกตัวอย่างยีนท่ี
ควบคุมลักษณะทางพันธุกรรม อธิบาย และอภิปรายความหมาย สาเหตุ ชนิด และผลของการมิว
เทชันและความผิดปกติของสารพันธุกรรมได้ 

2. อธิบายการค้นพบองค์ประกอบ การจัดเรียงตัว และโครงสร้างของ DNA อธิบายและวิเคราะห์กลไก
การจ าลอง DNA และกลไกการควบคุมลักษณะทางพันธุกรรมของDNA ได้ 

3. สืบค้นข้อมูล และอภิปรายผลของเทคโนโลยีชีวภาพ เทคโนโลยีการเพาะเล้ียงเนื้อเยื่อท่ีมีผล 
ต่อมนุษย์ ส่ิงแวดล้อม และน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ได้ 

4. อธิบายความแตกต่างของส่ิงมีชีวิต จากปัจจัยทางพันธุกรรม และส่ิงแวดล้อมได้ 
5. อธิบายกระบวนการถ่ายทอดสารพันธุกรรม การแปรผันทางพันธุกรรม มิวเทชัน และการเกิด

ความหลากหลายทางชีวภาพได้ 
6. อภิปรายความส าเร็จ และวิเคราะห์ปัจจัยท่ีสนับสนุนให้การทดลองของเมนเดลส าเร็จ สามารถ

น ากฎแห่งการแยกตัว และกฎแห่งการรวมกลุ่มอย่างอิสระ ของเมนเดลไปใช้ในการค านวณ และ
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ท านายอัตราส่วนของฟีโนไทป์ จีโนไทป์ ของรุ่นต่อไป รวมถึงการน าไปประยุกต์ใช้ในการ
วิเคราะห์การถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมบางอย่างท่ีไม่เป็นไปตามกฎของเมนเดลได้ 

7. สืบค้น และอธิบายความส าคัญของปรากฏการณ์ทางธรณีวิทยา แผ่นดินไหว ภูเขาไฟระเบิดท่ี
ส่งผลต่อส่ิงมีชีวิตและส่ิงแวดล้อม การน าข้อมูลซากดึกด าบรรพ์มาใช้เป็นหลักฐานทาง
วิวัฒนาการได้ 

8. อธิบายกระบวนการคัดเลือกตามธรรมชาติ และผลของการคัดเลือกตามธรรมชาติต่อความ
หลากหลายของส่ิงมีชีวิต 

9. อภิปรายการศึกษาวิวัฒนาการผ่านหลักฐาน ข้อมูลต่างๆ น าข้อมูลทางพันธุศาสตร์ประชากร 
และข้อมูลอื่นๆ มาใช้ในการวิเคราะห์แนวโน้มการสูญพันธุ์ การเกิดสปีชีส์ใหม่ได้  

10. วิเคราะห์ การเปล่ียนแปลงท่ีเกิดขึ้นกับส่ิงมีชีวิต เพื่อความอยู่รอดของส่ิงมีชีวิตและเผ่าพันธุ์ 
วิเคราะห์รูปแบบการเกิดวิวัฒนาการได้  

11. สืบค้น วิเคราะห์ การเกิดวิวัฒนาการในมนุษย์ได้ 
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รายวิชา ว30262 ความหลากหลายทางชีวภาพ 
 
3 คาบ/สัปดาห์/ภาคเรียน        1.5 หน่วยกิต 

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

ศึกษาเกี่ยวกับความหลากหลายทางชีวภาพ  ความสัมพันธ์ระหว่างความหลากหลายทางพันธุกรรม  
ความหลากหลายของชนิด และความหลากหลายทางนิเวศ  ศึกษาและจัดจ าแนกหมวดหมู่ของส่ิงมีชีวิต ใน
อาณาจักรโมเนอรา อาณาจักรโปรติสตา อาณาจักรฟังไจ อาณาจักรพืช อาณาจักรสัตว์ และอนุภาคท่ีมีชีวิต 
โดยใช้ไดโคโตมัสคีย์เป็นเครื่องมือ  ความสัมพันธ์ระหว่างความหลากหลายของส่ิงมีชีวิตกับการปรับตัวของ
ส่ิงมีชีวิต  กลไกการเกิดพฤติกรรมเพื่อตอบสนองต่อส่ิงเร้าของส่ิงมีชีวิต    
การแสดงออกของพฤติกรรมเพื่อการด ารงชีวิตของส่ิงมีชีวิตต่างๆ 

โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์  กระบวนการสืบเสาะหาความรู้   การสืบค้นข้อมูล  การสังเกต  การ
วิเคราะห์ การทดลอง การอธิบายและสรุปเพื่อให้เกิดความรู้ ความคิดความเข้าใจมีความสามารถในการตัดสินใจ 
ส่ือสารส่ิงท่ีเรียนรู้และน าความรู้ไปใช้ในชีวิตของตนเอง มีจิตวิทยาศาสตร์ จริยธรรม คุณธรรม และคุณลักษณะอัน
พึงประสงค์ 
 
ผลการเรียนรู้ 
 เมื่อเรียนจบรายวิชานี้  นักเรียนสามารถ 

1. สืบค้นข้อมูล อภิปราย อธิบายความส าคัญของความหลากหลายทางชีวภาพ และเสนอแนะ
แนวทางในการดูแลรักษาและอภิปรายผลของความหลากหลายทางชีวภาพท่ีมีต่อมนุษย์
ส่ิงแวดล้อม 

2. สืบค้นข้อมูล ทดลอง อภิปราย อธิบาย และสรุปเกณฑ์การใช้หลักการของไดโคโตมัสคีย์ในการ
จ าแนก ส่ิงมีชีวิตในอาณาจักรโมเนอรา อาณาจักรโปรติสตา อาณาจักรฟังไจ อาณาจักรพืช 
อาณาจักรสัตว์ และอนุภาคท่ีมีชีวิต และความส าคัญของส่ิงมีชีวิตแต่ละอาณาจักรท่ีมีต่อระบบ
นิเวศและมนุษย์   

3. สืบค้นข้อมูล อภิปราย อธิบาย สังเกตและท าการทดลองเปรียบเทียบลักษณะส าคัญ วงจรชีวิต 
และใช้หลักการของไดโคโตมัสคีย์ในการจ าแนก ในอาณาจักรโมเนอรา อาณาจักรโปรติสตา 
อาณาจักรฟังไจ อาณาจักรพืช อาณาจักรสัตว์ และอนุภาคท่ีมีชีวิต และความส าคัญของส่ิงมีชีวิต
แต่ละอาณาจักรท่ีมีต่อระบบนิเวศและมนุษย์ 

4. สืบค้น อภิปราย วิเคราะห์ รูปแบบ และ กลไกการปรับตัวของส่ิงมีชีวิตในด้านพฤติกรรม และ
สรีรวิทยา วิเคราะห์ ประเภท และรูปแบบ การเกิดพฤติกรรมของส่ิงมีชีวิต และกลไกการ
แสดงออกของพฤติกรรม รวมถึงปัจจัยต่างๆ ท่ีส่งผลต่อการเกิดพฤติกรรม 
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รายวิชา ว30263 กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาของสัตว์ 
 
3 คาบ/สัปดาห์/ภาคเรียน        1.5 หน่วยกิต 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ค าอธิบายรายวิชา 

ศึกษา อภิปราย  สืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะส าคัญของส่ิงมีชีวิต ความสัมพันธ์การจัดเรียงโครงสร้าง 
รูปร่างและหน้าท่ีของเนื้อเยื่อสัตว์  

ศึกษาท าปฏิบัติการ สืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับโครงสร้างและการท างานของระบบย่อยอาหารเพื่อให้
สารอาหารของส่ิงมีชีวิต เปรียบเทียบโครงสร้างหน้าท่ีส่วนต่างๆ ท่ีใช้ย่อยอาหารในส่ิงมีชีวิต และโภชนาการใน
ชีวิตประจ าวัน การท างานของระบบหมุนเวียนโลหิตของสัตว์บางชนิดและมนุษย์ ระบบน้ าเหลืองและระบบ
ภูมิคุ้มกันของมนุษย ์ระบบทางเดินหายใจและกลไกการแลกเปล่ียนแก๊ส ระบบขับถ่าย และความก้าวหน้าของ
เทคโนโลยีเกี่ยวกับความผิดปกติท่ีเกิดขึ้นกับระบบต่างๆ เพื่อการรักษาดุลยภาพร่างกายของสัตว์และมนุษย์ 
โครงร่างค้ าจุนของร่างกายสัตว์ กระดูก กล้ามเนื้อ และการเคล่ือนไหวของสัตว์ การสืบพันธุ์แบบอาศัยเพศและ
ไม่อาศัยเพศเพื่อการธ ารงไว้ซึง่เผ่าพันธุ์ของส่ิงมีชีวติ ชีววิทยาการสืบพันธุ์ของส่ิงมีชีวิต ระบบสืบพันธุ์ของสัตว์ 
การเจริญพัฒนาของสัตว ์และสืบค้นความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีการสืบพันธุ์ การท างานของระบบการรับรู้
ของสัตว์ทั้งในรูปแบบการตอบสนองอย่างรวดเร็วภายใต้การควบคุมของระบบประสาท และแบบค่อยเป็นค่อย
ไปซึ่งถูกควบคุมโดยต่อมไร้ท่อ 

โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ การสืบค้นข้อมูล การสังเกต การ
วิเคราะห์ การทดลอง การอภิปราย อธิบายและการสรุป เพื่อให้เกิดความรู้ ความคิด ความเข้าใจ มี
ความสามารถในการตัดสินใจ ส่ือสารส่ิงท่ีได้เรียนรู้และความรู้ไปใช้ในชีวิตของตนเอง มีจิตวิทยาศาสตร์ 
จริยธรรม คุณธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
 
ผลการเรียนรู้ 
 เมื่อเรียนจบรายวิชานี้ นักเรียนสามารถ 

1. อภิปราย และสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะส าคัญของส่ิงมีชีวิต ความสัมพันธ์การจัดเรียง
โครงสร้าง รูปร่างและหน้าท่ีของเนื้อเยื่อสัตว์  

2. ส ารวจ สืบค้นข้อมูล อภิปราย เปรียบเทียบและสรุปเกี่ยวกับโครงสร้างและการท างานของระบบ
การย่อยอาหารเพื่อให้สารอาหารที่จ าเป็นต่อการด ารงชีวิตของส่ิงมีชีวิต   

3. ส ารวจ ตรวจสอบ สืบค้นข้อมูล อภิปราย และอธิบายเกี่ยวกับการท างานของระบบหมุนเวียน
โลหิตของสัตว์บางชนิดและมนุษย์ ระบบน้ าเหลืองและระบบภูมิคุ้มกันของมนุษย์  

4. อธิบายเกี่ยวกับระบบภูมิคุ้มกันของร่างกาย และน าความรู้ไปใช้ในการดูแลรักษาสุขภาพ 
5. สืบค้นข้อมูล ส ารวจตรวจสอบ อภิปราย เปรียบเทียบ และสรุปโครงสร้างท่ีใช้ในการแลกเปล่ียน

แก๊สของส่ิงมีชีวิต และกลไกในการแลกเปล่ียนแก๊ส 
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6. สืบค้นข้อมูล อภิปราย และอธิบายเกี่ยวกับกระบวนการขับถ่ายของส่ิงมีชีวิต อวัยวะขับถ่ายและ
การท างานของไตกับการรักษาดุลยภาพของน้ าและแร่ธาตุของร่างกาย 

7. สืบค้นข้อมูลและอธิบายกลไกการควบคุมดุลยภาพของน้ า แร่ธาตุ และอุณหภูมิของมนุษย์และ
สัตว์อื่นๆ และน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ 

8. สืบค้นข้อมูล และอภิปรายเกี่ยวกับความก้าวหน้าของเทคโนโลยีเกี่ยวกับความผิดปกติท่ีเกิดขึ้นใน
ระบบต่างๆ เพื่อการรักษาดุลยภาพร่างกายของสัตว์และมนุษย์ 

9. สืบค้นข้อมูล อภิปราย และอธิบายเกี่ยวกับหน้าท่ีของโครงร่างค้ าจุนร่างกายส่ิงมีชีวิต กระดูก 
กล้ามเนื้อ และการเคล่ือนไหวของสัตว์ 

10. สืบค้นข้อมูล ส ารวจตรวจสอบอภิปราย และอธิบายเกี่ยวกับการสืบพันธุ์แบบอาศัยเพศและไม่
อาศัยเพศระบบสืบพันธุ์ของสัตว์ การเจริญพัฒนาของสัตว์ และสืบค้นความก้าวหน้าทาง
เทคโนโลยีการสืบพันธุ์ 

11. ส ารวจ ตรวจสอบ สืบค้นข้อมูล อภิปราย ทดลอง และวิเคราะห์ ความสัมพันธ์ระหว่างการเกิด
พฤติกรรม กับสรีรวิทยาของระบบประสาท ต่อมไร้ท่อ และกล้ามเนื้อ รวมถึงการน าไป
ประยุกต์ใช้เพื่อวิเคราะห์อาการผิดปกติทางร่างกาย  

12. สืบค้นข้อมูล อภิปราย น าความรู้เรื่องของการด ารงชีวิตของส่ิงมีชีวิตและการท างานของระบบ
ต่างๆ มาประยุกต์ใช้ในสถานการณ์จ าลองหรือชีวิตประจ าวันได้อย่างเหมาะสม 
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รายวิชา ว30264 กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาของพืช 
 
2 คาบ/สัปดาห์/ภาคเรียน        1.0 หน่วยกิต 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ค าอธิบายรายวิชา 
  ศึกษาและท าปฏิบัติการเกี่ยวกับโครงสร้างและหน้าท่ีของพืชดอก เนื้อเยื่อพืช อวัยวะของราก  
ล าต้น ใบ การแลกเปล่ียนแก๊สและการคายน้ าของพืช และกระบวนการล าเลียงของพืช  

ศึกษาและท าปฏิบัติการเกี่ยวกับการตอบสนองของพืชต่อสารควบคุมการเจริญเติบโต ส่ิงแวดล้อม 
และสรีรวิทยาในการตอบสนองของพืชต่อสภาวะแวดล้อมท่ีไม่เหมาะสม  

ศึกษาการค้นคว้าท่ีเกี่ยวข้องกับกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสง กระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสง โฟ
โตเรสไพเรชัน ปัจจัยท่ีมีผลต่ออัตราการสังเคราะห์ด้วยแสงของพืช พืช C4 และพืช CAM   

ศึกษาและท าปฏิบัติการเกี่ยวกับโครงสร้างของดอก การสร้างเซลล์สืบพันธุ์ การถ่ายละอองเรณู การ
ปฏิสนธิซ้อนของพืชดอก และการขยายพันธุ์ของพชื การเกิดผลและเมล็ด ท ากิจกรรมปัจจัยท่ีเกี่ยวกับการงอก
ของเมล็ด  
 โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ การสืบค้นข้อมูล การสังเกต การ
วิเคราะห์ การทดลอง การอภิปราย อธิบายและการสรุป เพื่อให้เกิดความรู้ ความคิด ความเข้าใจ มี
ความสามารถในการตัดสินใจ ส่ือสารส่ิงท่ีได้เรียนรู้และความรู้ไปใช้ในชีวิตของตนเอง มีจิตวิทยาศาสตร์ 
จริยธรรม คุณธรรม และค่านิยม 
 
ผลการเรียนรู้ 
 เมื่อเรียนจบรายวิชานี้ นักเรียนสามารถ 

1. สืบค้นข้อมูลอธิบายลักษณะและจ าแนกชนิดของเนื้อเยื่อพืช โครงสร้างภายในของราก ล าต้น ใบ 
ของพืชใบเล้ียงเด่ียวและใบเล้ียงคู่ เปรียบเทียบข้อแตกต่างระหว่างพืชใบเล้ียงคู่และพืชใบเล้ียง
เด่ียว 

2. สืบค้นข้อมูลอธิบายการเจริญเติบโตของรากและล าต้นของพืช พร้อมท้ังระบุหน้าท่ีส าคัญและ
หน้าท่ีพิเศษของราก ล าต้น และใบ 

3. ส ารวจตรวจสอบ สืบค้น อธิบาย อภิปรายโครงสร้างและกลไกการแลกเปล่ียนแก๊ส การคายน้ า 
อธิบายการล าเลียงในพืช พร้อมท้ังท าการทดลองเพื่อศึกษาปัจจัยบางประการท่ีมีผลต่อกลไก
ดังกล่าวของพืช 

4. ส ารวจ อธิบาย อภิปราย วิเคราะห์การตอบสนองของพืชต่อสารควบคุมการเจริญเติบโต ปัจจัยท้ัง
ภายนอกและภายในท่ีมีผลต่อการตอบสนองของพชืท่ีเกี่ยวกับการเจริญเติบโต ประโยชน์ของสาร
ควบคุมการเจริญเติบโตของพืชในทางการเกษตร  
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5. ส ารวจตรวจสอบ อธิบาย อภิปราย วิเคราะห์การตอบสนองของพืชต่อส่ิงแวดล้อม การเคล่ือนไหว
ของพืชบางชนิดท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลงส่ิงแวดล้อม พร้อมท้ังออกแบบการทดลอง ท าการ
ทดลองเพื่อศึกษาการตอบสนองของพืชต่อแรงโนม้ถ่วงของโลก และสรีรวิทยาในการตอบสนอง
ของพืชต่อสภาวะแวดล้อมท่ีไม่เหมาะสม  

6. สืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับการค้นคว้าท่ีเกี่ยวข้องกับกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสง ทดลองและ
อภิปราย เพื่อศึกษากระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสง 

7. สืบค้นข้อมูล ทดลอง อภิปราย และสรุป เกี่ยวกับโฟโตเรสไพเรชัน ในพืชท่ัวๆ ไป ปัจจัยท่ีมีผลต่อ
อัตราการสังเคราะห์ด้วยแสงของพืช พืช C4 และพืช CAM   

8. สืบค้นข้อมูล อธิบาย อภิปราย วิเคราะห์ โครงสร้างและชนิดของดอก และกระบวนการสร้างเซลล์
สืบพันธุ์ของพืชมีดอก การถ่ายละอองเรณู การปฏิสนธิซ้อนของพืชดอกและการขยายพันธุ์พืช 

9. สืบค้นข้อมูล อธิบาย อภิปราย วิเคราะห์ ชนิดของผล การเกิดผลและเมล็ดพันธุ์ วิธีการกระจาย
พันธุ์พืช การงอกของเมล็ด ดัชนีการงอกของเมล็ด และปัจจัยท่ีมีผลต่อการงอกของเมล็ด 
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 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
รายวิชาเพิ่มเติมกลุ่ม 1 
1. ส30201 ทักษะชีวิต      3 คาบ/สัปดาห์/ภาคเรียน 1.5 หน่วยกิต 
SOC30201 Life Skills 
2. ส30202 อาเซียนศึกษา     2 คาบ/สัปดาห์/ภาคเรียน 1.0 หน่วยกิต 
SOC30201 ASEAN Education 
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รายวิชา ส30201 ทักษะชีวิต 
 
3 คาบ/สัปดาห์/ภาคเรียน        1.5 หน่วยกิต 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
ค าอธิบายรายวิชา 

การปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมท่ีดีงาม การปฏิบัติตามหลักธรรมของศาสนาท่ีตนนับถือ เป็น
พลเมืองท่ีดี การเคารพสิทธิเสรีภาพของผู้อื่น การท างานร่วมกับผู้อื่น การท างานร่วมกับผู้อื่นอย่างสร้างสรรค์ 
การเลือก ประเมินคุณค่าส่งท่ีอ่าน และน ามาปรับใช้ในชีวิตประจ าวัน การมีบุคลิกภาพท่ีดีมีสุขนิสัยท่ีดีในการ
บริโภค การตัดสินใจและการบริโภคอย่างฉลาด การมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ประเพณีและวัฒนธรรมไทย และ
เป็นสมาชิกท่ีดีของสังคม การมีแนวทางเลือกอาชีพตามความถนัดและความสนใจ 
เพื่อให้ผู้เรียนมีคุณภาพชีวิตท่ีดี ด ารงชีวิตได้อย่างมีความสุข มีจิตส านึกรักท้องถิ่นและประเทศชาติ มุ่งมั่นท า
ประโยชน์และสร้างสรรค์ส่ิงท่ีดีงามให้กับสังคม 
 
ผลการเรียนรู้ 
 เมื่อเรียนจบรายวิชานี้ นักเรียนสามารถ 

1. มีลักษณะนิสัยท่ีดี รู้วิธีการท างานและแก้ปัญหาร่วมกับผู้อื่นอย่างเป็นระบบ  
2. รักการเรียนรู้และมีนิสัยรักการอ่านอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต  
3. มีบุคลิกภาพท่ีดี มีสุขนิสัยท่ีดีในการบริโภค รู้จักตัดสินใจและบริโภคอย่างฉลาด  
4. มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ประเพณีและวัฒนธรรมไทย  
5. มีแนวทางเลือกอาชีพตามความถนัดและความสนใจ 
6. มีจิตสาธารณะ มีความเป็นชาตินิยม ปฏิบัติตนและสนับสนุนให้ผู้อื่นประพฤติตนเป็นสมาชิกท่ีดี

ของโรงเรียน ชุมชน ประเทศชาติ และสังคมโลก  
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รายวิชา ส30202 อาเซียนศึกษา 
 
2 คาบ/สัปดาห์/ภาคเรียน        1.0 หน่วยกิต 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
ค าอธิบายรายวิชา 
 ศึกษา รวบรวม วิเคราะห์ และสรุป ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับอาเซียน เรื่อง ความเป็นมา การก่อตั้ง
เป้าหมาย และวัตถุประสงค์ในการก่อตั้งกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียน ประเทศคู่เจรจา และพัฒนาการของ
สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ สาระส าคัญของกฎบัตรอาเซียน เสาหลักประชาคมอาเซียน  
คือประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน และประชาคมสังคมและ
วัฒนธรรมอาเซียน รวมท้ังผลท่ีเกิดขึ้นต่อประเทศไทยและประเทศกลุ่มสมาชิกอาเซียน วิเคราะห์ความสัมพันธ์
ระหว่างประเทศสมาชิกกลุ่มอาเซียนกับต่างประเทศ และความร่วมมือกับภายนอกภูมิภาคบทบาทอาเซียนท่ีมี
ต่อสังคมโลก การเตรียมความพร้อมของไทยสู่อาเซียน ตลอดจนการเตรียมความพร้อมรับต่อผลกระทบของ
ส่ิงแวดล้อมท่ีเกิดขึ้นในอาเซียน โดยใช้กระบวนการอธิบาย อภิปราย สร้างความรู้ความเข้าใจ กระบวนการ
กลุ่มและสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้ กระบวนการวเิคราะห์แก้ปัญหา กระบวนการส ารวจ การสืบค้น 
กระบวนการสร้างความตระหนัก กระบวนการน าเสนอข้อมูล กระบวนการใช้เทคโนโลยี 

เพื่อให้ด ารงตนอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขตระหนักในคุณค่า เกิดความภาคภูมิใจ รักและหวงแหน
ในความเป็นชาติไทย และอาเซียน มีความรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ซื่อสัตย์ สุจริต มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ มุ่งมั่นในการ
ท างาน รักความเป็นไทย อยู่อย่างพอเพียง มีจิตสาธารณะ และส านึกในการอยู่ร่วมกันในโลกอย่างสันติสุข 
 
ผลการเรียนรู้ 
 เมื่อเรียนจบรายวิชานี้ นักเรียนสามารถ 

1. อธิบายความเป็นมา เป้าหมาย ของการก่อตั้งอาเซียน 
2. วิเคราะห์และจ าแนกความเหมือนและความแตกต่างเกี่ยวกับ เช้ือชาติ ศาสนา ภาษา  

การแต่งกาย ชุดประจ าชาติ และสถานท่ีส าคัญของแต่ละประเทศท่ีเป็นสมาชิกอาเซียน 
3. วิเคราะห์สาระส าคัญของกฎบัตรอาเซียนได้  
4. อธิบายองค์ประกอบและเป้าหมายของประชาคมอาเซียน และผลท่ีเกิดขึ้นต่อประเทศไทยและ

ประเทศสมาชิกอาเซียนได้ 
5. อธิบายและวิเคราะห์สามเสาหลักของประชาคมอาเซียนได้ 
6. วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มอาเซียนกับประเทศคู่เจรจาได้ 
7. อธิบายบทบาทของอาเซียนในสังคมโลกปัจจุบัน และการเตรียมความพร้อมของไทยในการ 

ก้าวสู่ประชาคมอาเซียนในปี 2558 
8. บอกภัยพิบัติทางธรรมชาติ สาเหตุ และแนวทางการป้องกันและวิธีรับมือกับภัยธรรมชาติ 

ท่ีเกิดขึ้นในกลุ่มประเทศอาเซียน 
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9. วิเคราะห์ความส าเร็จ/อุปสรรค ของการด าเนินงานรวมท้ังผลท่ีเกิดขึ้นต่อประเทศไทยและ
ประเทศกลุ่มสมาชิกอาเซียนได้ 

10. ตระหนัก/เห็นคุณค่า ในการอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อมและด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงได้ 

11. เข้าร่วมกิจกรรมเกี่ยวกับอาเซียน และน าเสนอผลงานเกี่ยวกับอาเซียนได้ 
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 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
รายวิชาเพิ่มเติมกลุ่ม 1 
1. ง30201 การเขียนโปรแกรมข้ันประยุกต ์  2 คาบ/สัปดาห์/ภาคเรียน 1.0 หน่วยกิต 
TECH30201 Advanced Programming 
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รายวิชา ง30201 การเขียนโปรแกรมขั้นประยุกต์ 
 
2 คาบ/สัปดาห์/ภาคเรียน        1.0 หน่วยกิต 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
ค าอธิบายรายวิชา 
  ศึกษาความรู้ความเข้าใจกระบวนการแก้ปัญหา การจ าลองความคิด โครงสร้างแบบต่างๆ ส าหรับ
การเขียนโปรแกรม โครงสร้างของโปรแกรมภาษาซี ค าส่ังรับค่าและแสดงผล โครงสร้างแบบมีทางเลือก 
โครงสร้างแบบท าซ้ า และการเขียนโปรแกรมโดยใช้ตัวแปรชุด 
 ใช้กระบวนการฝึกทักษะการเขียนโปรแกรมภาษาคอมพิวเตอร์ท่ีมีหลักการและกระบวนการคิดอย่าง
เป็นระบบ และรู้จักโครงสร้างของข้อมูลในรูปแบบต่างๆ ท่ีใช้ท างานในระบบคอมพิวเตอร์ 

 พัฒนาสมรรถนะความสามารถในการคิด น าเอาความรู้ด้านการเขียนโปรแกรมมาแก้ปัญหาได้อย่าง
เหมาะสมและมีคุณธรรม 
 
ผลการเรียนรู้ 
 เมื่อเรียนจบรายวิชานี้ นักเรียนสามารถ 

1. อธิบายข้ันตอนการพัฒนาซอฟต์แวร์และอธิบายถึงวิธีการในแต่ละขั้นตอนได้ 
2. อธิบายความหมายและเหตุผลในการเขียนแผนภาพที่ใช้ในการออกแบบโปรแกรมได้ 
3. บอกสัญลักษณ์และสามารถเขียนผังงานท่ีใช้ในการออกแบบโปรแกรมได้ 
4. บอกความหมายของข้อมูลและชนิดของข้อมูลท่ีใช้ในการเขียนโปรแกรมได้ 
5. อธิบายและเปรียบเทียบตัวแปรและค่าคงท่ีท่ีใช้ในการเขียนโปรแกรมได้ 
6. บอกความหมายของนิพจน์และสามารถเขียนนิพจน์เพื่อใช้งานได้ 
7. อธิบายตัวด าเนินการท่ีใช้ในการเขียนโปรแกรมและสามารถใช้ตัวด าเนินการต่างๆ ได้ 

ตามความเหมาะสม 
8. เขียนโปรแกรมโดยใช้ค าส่ังรับและแสดงผลบนหน้าจอได้ 
9. เขียนโปรแกรมท่ีมีโครงสร้างการท างานแบบมีทางเลือกได้ 
10. เขียนโปรแกรมท่ีมีโครงสร้างการท างานแบบวนซ้ าและเลือกใช้ค าส่ังได้อย่างเหมาะสม 
11. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับตัวแปรชุด 
12. เขียนโปรแกรมภาษาคอมพิวเตอร์โดยการประยุกต์ใช้ตัวแปรชุดได้ 
13. อธิบายความสัมพันธ์ของเทคโนโลยีสารสนเทศ ข้อมูล คอมพิวเตอร์ และการเขียนโปรแกรมได้ 
14. ใช้คอมพิวเตอร์สร้างงานอย่างมีจิตส านึกและมีความรับผิดชอบ 
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 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ : ภาษาอังกฤษ 
รายวิชาเพิ่มเติมกลุ่ม 1 
1. อ30201 ภาษาอังกฤษรอบรู้ 1     4 คาบ/สัปดาห์/ภาคเรียน 2.0 หน่วยกิต 
ENG30201 Thematic English 1 
2. อ30202 ภาษาอังกฤษรอบรู้ 2     4 คาบ/สัปดาห์/ภาคเรียน 2.0 หน่วยกิต 
ENG30202 Thematic English 2 
3. อ30203 ภาษาอังกฤษรอบรู้ 3    4 คาบ/สัปดาห์/ภาคเรียน 2.0 หน่วยกิต 
ENG30203 Thematic English 3 
4. อ30204 ภาษาอังกฤษวิชาการ 1    4 คาบ/สัปดาห์/ภาคเรียน 2.0 หน่วยกิต 
ENG30204 Academiic English 1 
5. อ30205 ภาษาอังกฤษวิชาการ 2    4 คาบ/สัปดาห์/ภาคเรียน 2.0 หน่วยกิต 
ENG30205 Academiic English 2 
6. อ30206 ภาษาอังกฤษวิชาการ 3   4 คาบ/สัปดาห์/ภาคเรียน 2.0 หน่วยกิต 
ENG30206 Academiic English 3 
7. อ30207 ภาษาอังกฤษเฉพาะทาง 1    4 คาบ/สัปดาห์/ภาคเรียน 2.0 หน่วยกิต 
ENG30207 English For Specific Purpose 1 
8. อ30208 ภาษาอังกฤษเฉพาะทาง 2    4 คาบ/สัปดาห์/ภาคเรียน 2.0 หน่วยกิต 
ENG30208 English For Specific Purpose 2 
9. อ30209 ภาษาอังกฤษเฉพาะทาง 3   4 คาบ/สัปดาห์/ภาคเรียน 2.0 หน่วยกิต 
ENG30209 English For Specific Purpose 3 
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รายวิชา อ30201 ภาษาอังกฤษรอบรู้ 1   
 
4 คาบ/สัปดาห์/ภาคเรียน        2.0 หน่วยกิต 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
ค าอธิบายรายวิชา  

ศึกษาเกี่ยวกับการเขียนเรียงความทางวิชาการ (Academic Essay) โดยใช้ขั้นตอนหรือกระบวนการ
เขียน ได้แก่ การร่างแผนผังความคิด การเขียน การแก้ไขปรับปรุงงานเขียนและการทบทวนงานเขียน พัฒนา
ทักษะการเขียนโดยเริ่มต้ังแต่การฝึกเขียนประโยคความเดียว (SimpleSentences) ประโยคความรวม 
(Compound Sentences) และประโยคความซ้อน (ComplexSentences) ในเบ้ืองต้น ตลอดจน
องค์ประกอบท่ีส าคัญของงานเขียนต่างๆ (Connectors orConjunctions) ซึ่งจะน าไปสู่การเขียนเรยีงความท่ี
มีใจความส าคัญ ข้อความสนับสนุน และบทสรุปท่ีถูกต้องชัดเจน (Critical Writing) ในระดับท่ีสูงขึ้นไป  

ศึกษารูปแบบงานเขียนประเภทต่างๆ เพื่อให้มคีวามสามารถในการเขียนเรียงความในรูปแบบท่ี
สร้างสรรค์ และมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น พัฒนาการอ่านเพื่อความเข้าใจ (Comprehension Reading) และ
ทักษะทางด้านการอ่านต่างๆ และพัฒนาทักษะการอ่านเพื่อความเข้าใจในขั้นสูง และสามารถเข้าใจอารมณ์
และจุดมุ่งหมายของผู้เขียนได้ (Article moods) 

ศึกษาเนื้อหาท่ีหลากหลาย ท้ังบทความท่ีเป็นข้อเท็จจริง และเรื่องท่ีแต่งขึ้น เป็นต้น ซึ่งจะเน้นท้ังการ
อ่านเพื่อหาข้อมูล และการอ่านเพื่อความเพลิดเพลิน สามารถสรุปบทอ่านทางวิชาการโดยมีเนื้อหาและใจความ
ท่ีสมบูรณ์เหมาะสม  

พัฒนาทักษะการพูดและการฟงัเพื่อความเข้าใจ ท้ังนี้นักเรียนจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับการใช้ภาษาอังกฤษ
ให้เหมาะสมกับบริบททางวิชาการ พัฒนาทักษะในการจดบันทึก (Note Taking) การพัฒนาความเข้าใจในการ
ฟังบทสนทนาส้ันๆ ท่ีประกอบด้วยส านวนต่างๆ (DailyExpressions) และการฟังบรรยายทางวิชาการต่างๆ 
สามารถน าเสนอผลงาน กล่าวสุนทรพจน์ และพูดโต้ตอบในการสัมภาษณ์เพื่อสมัครเข้าศึกษาต่อหรือขอรับ
ทุนการศึกษาได้โดยสรุป  

รายวิชานี้มุ่งเน้นพฒันาทักษะทางด้านการเรียนภาษาอังกฤษรอบด้าน เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนสามารถ
น าความรู้ท่ีได้รับไปใช้ท้ังในชีวิตประจ าวันและการเตรียมตัวสอบข้อสอบมาตรฐาน (TOEFL iBT and IELTS) 
ในการวัดความรู้ความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษในขั้นสูงต่อไป 
 
ผลการเรียนรู้ 
 เมื่อเรียนจบรายวิชานี้ นักเรียนสามารถ 

1. นักเรียนเข้าใจองค์ประกอบท่ีส าคัญของงานเขียนทางวิชาการ (Content, Organization, Style 
and Punctuation) และสามารถเขียนแสดงความคิดเห็นต่อบทความท่ีน ามาอภิปรายในห้องเรียน
ได้ และสามารถเขียนบทความได้อย่างน้อย 200 ค า 
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2. นักเรียนสามารถอธิบายข้อแตกต่างของประโยคต่างๆ และสามารถเขียนประโยคความเดียว 
(Simple Sentences) ประโยคความรวม (Compound Sentences) และประโยคความซ้อน 
(Complex Sentences) และสามารถใช้ตัวเช่ือมต่างๆ (Connectors or Conjunctions) ได้
อย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนสามารถเขียนสรุปใจความส าคัญ ข้อความสนับสนุน และบทสรุป
อย่างถูกต้องชัดเจน 

3. นักเรียนเข้าใจและสามารถเรียนรู้เกี่ยวกับรูปแบบงานเขียนประเภทต่างๆ และสามารถเขียน
เรียงความในรูปแบบท่ีสร้างสรรค์และมีประสิทธิภาพ 

4. นักเรียนรู้และเข้าใจวิธีพัฒนาการอ่านเพื่อความเข้าใจ (Comprehension Reading) และทักษะ
ทางด้านการอ่านต่างๆ นอกจากนี้นักเรียนยังพัฒนาทักษะการอ่านเพื่อความเข้าใจใน 
ขั้นสูง และเข้าใจอารมณ์และจุดมุ่งหมายของผู้เขียนได้ (Writer’s Purposes) 

5. นักเรียนสามารถแยกแยะข้อมูลท่ีเป็นข้อเท็จจริง แนวคิด หรือเรื่องท่ีแต่งขึ้น ท้ังในการอ่าน 
เพื่อหาข้อมูลและการอ่านเพื่อความเพลิดเพลิน ตลอดจนสามารถสรุปบทอ่านทางวิชาการ 
โดยมีเนื้อหาและใจความท่ีสมบูรณ์ได้ 

6. ทักษะการพูดของนักเรียนได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง พูดคล่องแคล่วขึ้น และสามารถส่ือสารกับ
ชาวต่างชาติได้เป็นอย่างดี 

7. นักเรียนเข้าใจและเรียนรู้เกี่ยวกับการใช้ภาษาอังกฤษให้เหมาะสมกับบริบททางวิชาการ มีทักษะใน
การจดบันทึก (Note Taking) และเข้าใจในการฟังบทสนทนาส้ันๆ ท่ีประกอบด้วยส านวนต่างๆ 
(Daily Expressions) ตลอดถึงการฟังบรรยายทางวิชาการต่างๆ ได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 

8. นักเรียนน าเสนอผลงาน กล่าวสุนทรพจน์ และพูดโต้ตอบในการสัมภาษณ์ในการสมัครเข้าศึกษาต่อ
หรือขอรับทุนการศึกษาด้วยความมั่นใจ 
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รายวิชา อ30202 ภาษาอังกฤษรอบรู้ 2   
 
4 คาบ/สัปดาห์/ภาคเรียน        2.0 หน่วยกิต 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
ค าอธิบายรายวิชา  

ศึกษาและฝึกการเขียนเรียงความทางวิชาการ (Academic Essay) ท่ีหลากหลาย โดยใช้ขั้นตอนหรือ
กระบวนการเขียนท่ีซับซ้อนมากขึ้น ได้แก่ การรู้จักการร่างแผนผังความคิด การแก้ไขปรับปรุงงานเขียน และ
การทบทวนงานเขียน และวิเคราะห์งานเขียนของคนอื่นๆ (Comparison and Contrast) เพื่อหาจุดดีและจุด
ด้อย  

เพื่อพัฒนาทักษะการเขียนประโยคต่างๆ โดยการฝึกแยกประโยค รวมประโยค และลดประโยคต่างๆ 
(Participle Structures) เช่น ประโยคความเดียว (Simple Sentences) ประโยคความรวม (Compound 
Sentences) และประโยคความซ้อน (Complex Sentences) ตลอดจนองค์ประกอบท่ีส าคัญของงานเขียน
ต่างๆ (Connectors or Conjunctions) ซึ่งจะน าไปสู่การเขียนเรียงความท่ีมีใจความส าคัญ ข้อความสนับสนุน 
และบทสรุปท่ีถูกต้องชัดเจน (Critical Writing) 

เพื่อพัฒนาทักษะการอ่านเพื่อความเข้าใจ (Comprehension Reading) สามารถหาแหล่งความรู้
เสริมจากส่ือต่างๆ พัฒนาทักษะทางด้านการอ่านตา่งๆ ให้สูงยิ่งขึ้น และพัฒนาทักษะการอ่านเพื่อความเข้าใจ
ในขั้นสูง และสามารถเข้าใจอารมณ์และจุดมุ่งหมายของผู้เขียน (Writer’s Mood or Tone) โดยอ่านเนื้อหาท่ี
เป็นข้อเท็จจริง และเรื่องท่ีแต่งขึ้น ฝึกอ่านบทกวีนวนิยายในเชิงวิทยาศาสตร์ ซึ่งเนน้ท้ังการอ่านหาข้อมูล และ
การอ่านเพื่อความเพลิดเพลิน และสามารถสรุปบทอ่านทางวิชาการโดยให้มีเนื้อหาและใจความท่ีสมบูรณ์ได้ 

เพื่อพัฒนาทักษะการพูดให้คล่องแคล่วขึ้น ได้น าเสนอบทความวิจารณ์ต่อท่ีชุมนุม (ท้ังในและนอก
ห้องเรียน) และการฟังเพื่อความเข้าใจ ท้ังนี้นักเรียนจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับการใช้ภาษาอังกฤษให้เหมาะสมกับ
บริบททางวิชาการ สามารถพัฒนาทักษะในการจดบันทึก (Note Taking) การพัฒนาความเข้าใจในการฟังบท
สนทนาส้ันๆ ท่ีประกอบด้วยส านวนต่างๆ (Daily Expressions) และการฟังบรรยายทางวิชาการต่างๆ 
(Academic Articles) นักเรียนสามารถน าเสนอผลงาน กล่าวสุนทรพจน์ และพูดโต้ตอบในการสัมภาษณ์เพื่อ
สมัครเข้าศึกษาต่อหรือขอรับทุนการศึกษาได้ 
 
ผลการเรียนรู้ 
 เมื่อเรียนจบรายวิชานี้ นักเรียนสามารถ 

1. นักเรียนเข้าใจและสามารถเขียนเรียงความทางวิชาการ (Academic Essay) ท่ีหลากหลาย 
มากขึ้น โดยสามารถใช้ขั้นตอนหรือกระบวนการเขียนท่ีซับซ้อน รู้จักปรับปรุงงานเขียน และการ
ทบทวนงานเขียน และสามารถวิเคราะห์งานเขียนของคนอื่นๆ เพื่อเปรียบเทียบจุดดีและ 
จุดด้อย สามารถเขียนบทความได้อย่างน้อย 250 ค า 
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2. นักเรียนสามารถอธิบายองค์ประกอบของประโยคต่างๆ และสามารถแยกประโยค รวมประโยค 
และลดประโยคต่างๆ (Participle Structures) เช่น ประโยคความเดียว (SimpleSentences) 
ประโยคความรวม (Compound Sentences) และประโยคความซ้อน (Complex Sentences) 
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

3. นักเรียนตระหนักและเห็นความส าคัญของการใช้ตัวเช่ือมประโยคต่างๆ (Connectors or 
Conjunctions) และสามารถอธิบายและเขียนประโยคได้อย่างถูกต้องเหมาะสม สามารถจับ
ประเด็นส าคัญของงานเขียนต่างๆ สรุปถูกต้องชัดเจน (Critical Writing) 

4. นักเรียนใช้ทักษะการอ่านเพื่อความเข้าใจต่างๆ เช่น Skimming, Scanning, Critical Reading 
อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถหาแหล่งความรู้เสริมจากส่ือต่างๆ อย่างเหมาะสมทักษะทางด้านการ
อ่านต่างๆ ได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้นักเรียนยงัสามารถเข้าใจอารมณ์และ
จุดมุ่งหมายของผู้เขียนได้เป็นอย่างดี (Writer’s Mood or Tone) 

5. นักเรียนเข้าใจและสามารถแยกแยะเนื้อหาท่ีเป็นข้อเท็จจริง (Facts) เรื่องท่ีแต่งขึ้น (Idea) 
สามารถอธิบายความหมายแฝงของบทกวีต่างๆ วิเคราะห์จุดเด่นด้อยของนวนิยายเชิงวิทยาศาสตร์
ต่างๆ รู้จักประยุกต์อ่านเพื่อความรู้หรือความเพลิดเพลิน และสามารถสรุปบทอ่านทางวิชาการได้
อย่างเหมาะสม 

6. นักเรียนพูด น าเสนอ และแลกเปล่ียนความรู้ได้อย่างคล่องแคล่วมากขึ้น ได้น าเสนอบทความ
วิจารณ์ต่อท่ีชุมนุม (ท้ังในและนอกห้องเรียน) และเข้าใจบทความท่ีฟังได้เป็นอย่างดี 

7. นักเรียนใช้ภาษาอังกฤษในบริบทของงานวิชาการได้อย่างเหมาะสม ทักษะในการจดบันทึก(Note 
Taking) ได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 

8. นักเรียนมีความมั่นใจในการน าเสนอผลงาน กล่าวสุนทรพจน์ และพูดโต้ตอบในการสัมภาษณ์เพื่อ
สมัครเข้าศึกษาต่อหรือขอรับทุนการศึกษาได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 
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รายวิชา อ30203 ภาษาอังกฤษรอบรู้ 3 

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

ฝึกฝนท าข้อสอบมาตรฐานต่างๆ ฝึกการเขียนเรียงความทางวิชาการ (Academic Essay) ท่ี
หลากหลาย มีเนื้อความยาวมากขึ้น โดยจะฝึกเขียนการตอบค าถามในรูปแบบของข้อสอบ TOEFL iBT และ
รูปแบบของการสอบแบบ IELTS โดยใช้ขั้นตอนหรือกระบวนการเขียนท่ีถูกต้องเหมาะสม 

เพื่อพัฒนาทักษะการเขียนสรุปความ (Summarizing) การถอดความ (Paraphrasing) การอ้างอิง
ข้อความ (Quotation) รวมท้ังพัฒนาทักษะการเขียนอื่นๆ อย่างต่อเนื่องเช่น การฝึกแยกประโยค รวมประโยค 
และลดประโยคต่างๆ เป็นต้น  

เพื่อพัฒนาทักษะการอ่านเพื่อความเข้าใจ (Comprehension Reading) ในรูปแบบของข้อสอบ 
TOEFL และ ข้อสอบแบบ IELTS สามารถหาแหล่งความรู้เสริมจากส่ือต่างๆ เพื่อพัฒนาทักษะทางด้านการ
อ่านต่างๆ ให้สูงยิ่งขึ้น พัฒนาทักษะการอ่านเพื่อความเข้าใจในขั้นสูง โดยการอ่านเนื้อหาทางวิชาการเพื่อความ
เข้าใจแล้ว ฝึกตีความ วิเคราะห์ วิจารณ์ส่ิงท่ีซ่อนอยู่ในบทความนั้นๆ และเช่ือมโยงส่ิงท่ีได้เรียนรู้กับรายวิชา
อื่นๆ เพื่อน าไปสู่แนวคิดใหม่ๆ เพื่อพัฒนาความคิดเชิงสร้างสรรค์ ทักษะทางวิชาการ และกระบวนการเรียนรู้
ต่างๆ  

เพื่อพัฒนาทักษะการพูดให้คล่องแคล่ว ได้น าเสนอบทความท่ีอยู่นอกต าราเรียน หรือส่ิงท่ีตนเองสนใจ
ต่อท่ีชุมนุม ตระหนักถึงการเป็นผู้พูดท่ีดี และผู้ฟังท่ีดี อันจะน าไปสู่การเป็นนักวิชาการท่ีดี รอบรู้และน่าเคารพ
เล่ือมใส สามารถน าเสนอผลงาน กล่าวสุนทรพจน์ และพูดโต้ตอบในการสัมภาษณ์เพื่อสมัครเข้าศึกษาต่อหรือ
ขอรับทุนการศึกษาในสถาบันการศึกษาต่างๆ ได้ในทุกรูปแบบของการพูดไม่ว่าจะเป็น TOEFL หรือ IELTS 
เป็นต้น 
 
ผลการเรียนรู้ 
 เมื่อเรียนจบรายวิชานี้ นักเรียนสามารถ 

1. นักเรียนมีความมั่นใจ เข้าใจ และสามารถเขียนเรียงความทางวิชาการ (Academic Essay) ท่ี
หลากหลาย โดยสามารถเขียนตอบค าถามในรูปแบบของข้อสอบ TOEFL iBT และรูปแบบของการ
สอบแบบ IELTS ด้วยกระบวนการและขั้นตอนของการเขียนท่ีถูกต้องเหมาะสมและสามารถเขียน
ได้อย่างน้อย 300 ค าขึ้นไป 

2. นักเรียนเข้าใจและสามารถเขียนสรุปความ (Summarizing) การถอดความ (Paraphrasing) การ
อ้างอิงข้อความ (Quotation) รวมท้ังทักษะการเขียนอื่นๆ เช่น การฝึกแยกประโยค 
รวมประโยค และลดประโยคต่างๆ เป็นต้นอย่างเหมาะสม และมีประสิทธิภาพ 
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3. นักเรียนเข้าใจรูปแบบของการสอบ TOEFL iBT และ IELTS ในภาค Reading เป็นอย่างดี รู้วิธีใน
การแสวงหาแหล่งข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อศึกษาต่อด้วยตนเอง ตระหนักและเห็นความส าคัญของการ
เตรียมความพร้อมในการทดสอบข้อสอบท้ังสองแบบ 

4. นักเรียนสามารถอธิบายจุดเด่นด้อยของบทความทางวิชาการ กล้าแสดงความคิดเห็นต่อบทความท่ี
ตนน าเสนอ สามารถเช่ือมโยงความรู้ท่ีได้เรียนรู้กับรายวิชาอื่นๆ มีแนวคิดใหม่ๆ 
มาน าเสนอ และสามารถจุดประกายแนวคิด และน าเสนอแนวคิดในเชิงสร้างสรรค์ได้อย่าง
เหมาะสม 

5. นักเรียนสามารถพูดแสดงความคิดเห็นต่อบทความท่ีตนหรือคนอื่นน าเสนอได้อย่างคล่องแคล่วมาก
ขึ้น รู้จักเลือกน าเสนอบทความท่ีอยู่นอกต าราเรียน หรือส่ิงท่ีตนเองสนใจต่อท่ีชุมนุม ตระหนักถึง
การเป็นผู้พูดท่ีดี และผู้ฟังท่ีดี เป็นท่ียอมรับของเพื่อนร่วมห้องและครูอาจารย์ 

6. นักเรียนมีความมั่นใจในการน าเสนอผลงาน กล่าวสุนทรพจน์ และพูดโต้ตอบในการสัมภาษณ์เพื่อ
สมัครเข้าศึกษาต่อหรือขอรับทุนการศึกษาในสถาบันการศึกษาต่างๆ ในทุกรูปแบบของ 
การทดสอบไม่ว่าจะเป็น TOEFL iBT หรือ IELTS เป็นต้น 
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รายวิชา อ30204 ภาษาอังกฤษวิชาการ 1   
 
4 คาบ/สัปดาห์/ภาคเรียน        2.0 หน่วยกิต 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
ค าอธิบายรายวิชา  

ศึกษาค าศัพท์ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วารสารทางวิชาการหรือวรรณกรรม เรียนรู้ค าศัพท์ 
วลีท่ีส่ือถึงอารมณ์และจุดมุ่งหมายของผู้เขียนจากบทความประเภทท่ีเป็นข้อเท็จจริง (Non-fiction) และเรื่องท่ี
แต่งขึ้น (Fiction) โดยเน้นท้ังการอ่านเพื่อหาข้อมูลและเพื่อความเพลิดเพลิน  

พัฒนาทักษะการฟงัเพื่อความเข้าใจจากบทบรรยายทางวิชาการและบทสนทนาส้ันๆ เพื่อพัฒนาทักษะ
การจดบันทึก 

พัฒนาทักษะการเขียนโครงสร้างของภาษาท่ีสลับซับซ้อน ศึกษาองค์ประกอบท่ีส าคัญของการเขียน
ความเรียงทางวิชาการ เช่น บทคัดย่อ (Abstract) และรายงานผลการทดลอง (Experimental Report) ฝึก
น าเสนอผลงาน กล่าวสุนทรพจน์ เรียนรู้รูปแบบ เนื้อหา และฝึกฝนการท าข้อสอบ Standardized Tests แบบ
หลากหลายข้ึน 
 
ผลการเรียนรู้ 
 เมื่อเรียนจบรายวิชานี้ นักเรียนสามารถ 

1. ระบุค าศัพท์ วลี หรือข้อความท่ีส่ือถึงอารมณ์และจุดมุ่งหมายของผู้เขียนจากบทอ่าน 
ท่ีหลากหลายท้ังท่ีเป็นข้อเท็จจริง และเรื่องท่ีแต่งขึ้น และสามารถน ามาปรับใช้ได้เป็นอย่างดี 

2. ฟังบทสนทนาส้ันๆ และบทบรรยายทางวิชาการ และจดบันทึกจากส่ิงท่ีฟังได้  
3. พูดน าเสนอผลงาน และกล่าวสุนทรพจน์ตามหัวข้อท่ีก าหนดให้ได้ 
4. บอกโครงสร้างภาษาของประโยคต่างๆ เพื่อเขียนบทคัดย่อและรายงานผลการทดลองได้ถูกต้อง

ตามรูปแบบการเขียนผลงานทางวิชาการและใช้ภาษาได้อย่างเหมาะสม  
5. มีผลการสอบ Standardized Tests เป็นไปตามเกณฑ์ท่ีน่าพอใจ 
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รายวิชา อ30205 ภาษาอังกฤษวิชาการ 2   
 
4 คาบ/สัปดาห์/ภาคเรียน        2.0 หน่วยกิต 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
ค าอธิบายรายวิชา  

พัฒนาทักษะการฟงัเนื้อหาทางวิชาการ บทสนทนาส้ันและยาวที่ประกอบไปด้วยส านวน การบรรยาย
ทางวิชาการแขนงต่างๆ ได้เข้าใจและสามารถจดบันทึกได้ 
 พูดน าเสนอผลงานทางวิชาการ กล่าวสุนทรพจน์ พูดโต้ตอบในการสัมภาษณ์เพื่อสมัครเข้าศึกษาต่อ 
หรือขอรับทุนการศึกษาได้ 
 พัฒนาทักษะการอ่านเพื่อความเข้าใจและเพื่อความเพลิดเพลิน จากชนิดต่างๆ ของส่ือส่ิงพิมพ์ 
(Genre) เช่น Narration, Description, Exposition หรือแหล่งข้อมูลต่างๆ แล้วสามารถวิเคราะห์ข้อมูล และ
เข้าใจทัศนคติ อารมณ์ และวัตถุประสงค์ของผู้เขียน  
 พัฒนาทักษะและฝึกฝนการเขียนความเรียงเพื่อสมัครขอทุนการศึกษาหรือเข้าศึกษาต่อในสถาบันทาง
การศึกษาช้ันสูง ท้ังในและต่างประเทศ 
 ฝึกฝนและสร้างความคุ้นเคยกับข้อสอบ Standardized Test 
 
ผลการเรียนรู้ 
 เมื่อเรียนจบรายวิชานี้  นักเรียนสามารถ 

1. จดบันทึกเนื้อหาทางวิชาการ บทสนทนาส้ันและยาวที่ประกอบไปด้วยส านวน การบรรยายทาง
วิชาการแขนงต่างๆ ท่ีฟังได้ 

2. พูดน าเสนอผลงานทางวิชาการ กล่าวสุนทรพจน์ พูดโต้ตอบในการสัมภาษณ์เพื่อสมัครเข้าศึกษาต่อ 
หรือขอรับทุนการศึกษาได้ 

3. บอกทัศนคติ อารมณ์ และวัตถุประสงค์ของผู้เขียน จากการอ่านบทอ่านประเภทต่างๆ ได้ 
4. เขียนความเรียงเพื่อสมัครขอทุนการศึกษาหรือเข้าศึกษาต่อในสถาบันทางการศึกษาช้ันสูง ท้ังใน

และต่างประเทศได้ 
5. มีผลการสอบ Standardized Tests เป็นไปตามเกณฑ์ท่ีน่าพอใจ 
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รายวิชา อ30206 ภาษาอังกฤษวิชาการ 3 

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

พัฒนาทักษะการฟงัเพื่อความเข้าใจ เรียนรู้การใช้ภาษาอังกฤษท่ีเหมาะสมกับบริบททางวิชาการ ฟัง
บทสนทนาท่ียาวและประกอบด้วยส านวนต่างๆ รวมทั้งการฝึกฟังการบรรยายทางวิชาการต่างๆ  

ฝึกพูดน าเสนอผลงาน กล่าวสุนทรพจน์ต่อหน้าชุมชนและพูดโต้ตอบในการสัมภาษณ์เพื่อสมัครเข้า
ศึกษาต่อหรือขอรับทุนการศึกษา 

พัฒนาทักษะการอ่าน ฝึกวิเคราะห์และวิจารณ์วรรณกรรมท่ีส าคัญของโลก รายงานบทความทาง
วิชาการและรายงานการวิจัยทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสาขาต่างๆ และศึกษาจุดมุ่งหมายและ
ทัศนคติของผู้เขียน รวมท้ังฝึกฝนการท าข้อสอบ Standardized Tests  
  พัฒนาทักษะการเขียนความเรียงเพื่อชักจูง โน้มนา้ว (Persuasive Essay 
 
ผลการเรียนรู้ 
 เมื่อเรียนจบรายวิชานี้ นักเรียนสามารถ 

1. ตีความและสรุปจากการฟังบทสนทนาท่ีหลากหลาย เช่น บทบรรยายทางวิชาการสาขาต่างๆ ได้ 
2. พูดน าเสนอผลงาน กล่าวสุนทรพจน์ และพูดโต้ตอบในการสัมภาษณ์เพื่อสมัครเข้าศึกษาต่อหรือ

ขอรับทุนการศึกษาได้  
3. วิเคราะห์และวิจารณ์วรรณกรรมท่ีส าคัญของโลก รายงานบทความทางวิชาการและรายงานการ

วิจัยทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสาขาต่างๆ และวิเคราะห์จุดมุ่งหมายและทัศนคติของ
ผู้เขียนได้  

4. เขียนความเรียงเพื่อชักจูง โน้มน้าว (Persuasive Essay) ประมาณ 250-300 ค าได้ 
5. มีผลการสอบ Standardized Tests เป็นไปตามเกณฑ์ท่ีน่าพอใจ 
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กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ : ภาษาต่างประเทศภาษาที่ 2 
รายวิชาเพิ่มเติมกลุ่ม 1 
1. จ30201 สนทนาภาษาจีน 1     3 คาบ/สัปดาห์/ภาคเรียน 1.5 หน่วยกิต 
CHI30201 Chinese Conversation 1 
2. ญ30201 ภาษาญี่ปุ่นขั้นต้น 1     3 คาบ/สัปดาห์/ภาคเรียน 1.5 หน่วยกิต 
JAP30201 Basic Japanese 1 
3. ย30201 ภาษาเยอรมันในชีวิตประจ าวัน   3 คาบ/สัปดาห์/ภาคเรียน 1.5 หน่วยกิต 
GER30201 German in Everyday Life 
4. ฝ30201 ภาษาฝรั่งเศสน่ารู้ 1     3 คาบ/สัปดาห์/ภาคเรียน 1.5 หน่วยกิต 
FRE302013 Foundation French 1 
5. ร30201 ภาษารัสเซียพื้นฐาน 1     3 คาบ/สัปดาห์/ภาคเรียน 1.5 หน่วยกิต 
RUS30201 Basic Russian  
6. ต30201 ภาษาเกาหลีขั้นต้น      3 คาบ/สัปดาห์/ภาคเรียน 1.5 หน่วยกิต 
KOR30201 Basic Korean  
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รายวิชา จ30201 สนทนาภาษาจีน 1 
 
3 คาบ/สัปดาห์/ภาคเรียน        1.5 หน่วยกิต 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
ค าอธิบายรายวิชา  

ศึกษาการออกเสียงภาษาจีนกลางมาตรฐาน รวมท้ัง 21 พยัญชนะ 39 สระ และ 5 วรรณยุกต์ศึกษา
การก ากับการออกเสียง pin yin ซึ่งเป็นมาตรฐานสากลศึกษาค าศัพท์ต่างๆ ตามมาตรฐานของ HSK แต่จะมี
การเพิ่มเติมหรือตัดออก ตามความเหมาะสม ของสภาพแวดล้อมและสถานการณ์ในชีวิตประจ าวันของ
สังคมไทย 

ศึกษาโครงสร้างของประโยคท่ีไม่ซับซ้อนเป็นหลัก และจะมีการศึกษาโครงสร้างประโยคซับซ้อนท่ีใช้
อยู่ในชีวิตประจ าวัน โดยจะเน้นประโยคบอกเล่า และประโยคค าถาม และสอดแทรกค าอุทานท่ีใช้อยู่ใน
ชีวิตประจ าวันศึกษาการใช้ภาษา จะเน้นการใช้ภาษาจีนท่ีใช้ในประเทศจีนปัจจุบันเป็นหลัก และสอดแทรกการ
ใช้ภาษาจีนในท่ีอื่นๆ ด้วยศึกษาการอ่านอักษรจีน ส่วนประกอบของอักษรจีน และเทคนิคในการจ าและการ
อ่านอักษรจีนศึกษาการเขียนตัวอักษรจีนแบบตัวย่อ ศึกษาลายเส้นของอักษร, ล าดับในการเขียนลายเส้นอักษร
จีน และโครงสร้างตัวอักษรจีน 
 
ผลการเรียนรู้ 
 เมื่อเรียนจบรายวิชานี้  นักเรียนสามารถ 

1. ฟังภาษาจีนกลางโดยแยกแยะพยัญชนะ สระ และวรรณยุกต์ได้ 
2. ออกเสียงพยัญชนะ สระ และวรรณยุกต์ของภาษาจีนได้อย่างถูกต้อง ชัดเจน 
3. ออกเสียงพยางค์เสียงภาษาจีนกลางทุกพยางค์ได้อย่างชัดเจน 
4. ใช้ศัพท์ 200-400 ค า ท่ีใช้ในชีวิตประจ าวันได้อย่างถูกต้อง 
5. สร้างประโยคใหม่ได้อย่างไม่จ ากัด ภายใต้ความเข้าใจในโครงสร้างประโยคพื้นฐานและศัพท์ท่ี

เรียนมา 
6. สนทนาเบ้ืองต้นในชีวิตประจ าวันได้อย่างคล่องแคล่ว ในการแสดงความต้องการท่ีไม่ซับซ้อน 
7. สนทนาเบ้ืองต้นในชีวิตประจ าวันได้อย่างคล่องแคล่ว ในการแสดงความคาดหวังท่ีไม่ซับซ้อน 
8. สนทนาเบ้ืองต้นในชีวิตประจ าวันได้อย่างคล่องแคล่ว ในการแสดงความรู้สึกท่ีไม่ซับซ้อน 
9. สนทนาเบ้ืองต้นในชีวิตประจ าวันได้อย่างคล่องแคล่ว ในการวางแผนท่ีไม่ซับซ้อน 
10. สนทนาเบ้ืองต้นในชีวิตประจ าวันได้อย่างคล่องแคล่ว ในการคาดการณ์ท่ีไม่ซับซ้อน 
11. สนทนาเบ้ืองต้นในชีวิตประจ าวันได้อย่างคล่องแคล่ว ในการแสดงความคิดเห็นท่ีไม่ซับซ้อน 
12. มีความรู้พื้นฐานด้านอักษรจีนอย่างถูกต้อง 
13. อ่านออก และเข้าใจส่วนประกอบอักษรจีนท่ีใช้อยู่ 
14. น าความร้ดู  ังกล่าวไปอ่านข้อความและได้ใจความส าคัญบนป้ายต่างๆ ในสถานท่ีสาธารณะ 
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ท่ีพบบ่อย 
15. เรียนการก ากับการออกเสียง ได้ง่ายข้ึนโดยผ่านการเรียนรู้เบื้องต้นจากตัวอักษรในการก ากับการ

ออกเสียงในหนังสือบ่อยๆ 
16. มีความรู้ ความเข้าใจอย่างถูกต้องเกี่ยวกับลายเส้นของอักษรจีน 
17. มีความรู้ ความเข้าใจอย่างถูกต้องเกี่ยวกับล าดับการเขียนลายเส้นของอักษรจีน 
18. มีความรู้ ความเข้าใจอย่างถูกต้องเกี่ยวกับโครงสร้างของอักษรจีน 
19. เขียนตัวอักษรจีนอย่างง่ายเพื่อการพัฒนาการเรียนอักษรจีนในโอกาสต่อไป 
20. พัฒนาการเรียนรู้ภาษาจีนด้วยตัวเอง เพื่อประโยชน์ในการเรียนภาษาจีนขั้นต่อไป 
21. พัฒนาทักษะการค้นคว้าหาข้อมูลโดยผ่านส่ือต่างๆ เป็นภาษาจีน 
22. เปรียบเทียบความเหมือน และความแตกต่าง ระหว่างภาษาและวัฒนธรรมไทย–จีน 
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รายวิชา ญ30201 ภาษาญี่ปุ่นขั้นต้น 1 
 
3 คาบ/สัปดาห์/ภาคเรียน        1.5 หน่วยกิต 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
ค าอธิบายรายวิชา ญ30201 

ศึกษาการอ่าน การเขียนตัวอักษรคันจิเบ้ืองต้น 18 ตัว ศึกษาความหมายของตัวอักษรคันจิเบ้ืองต้น 
18 ตัว ศึกษาความแตกต่างของภาษาวัฒนธรรมระหว่างภาษาญี่ปุ่น กับภาษาไทย ในด้านของ เสียงสระ 
พยัญชนะ   

ศึกษาโครงสร้างไวยากรณ์พื้นฐาน  ศึกษาลักษณะนาม ศึกษาค าศัพท์ใกล้ตัว และค าศัพท์ท่ีใช้ใน
ชีวิตประจ าวัน ได้ไม่ต่ ากว่า 300 ค า ฝึกอ่านออกเสียง สระ พยัญชนะ ค าศัพท์ส านวน ประโยค และบทอ่าน
ต่างๆ ในเรื่อง เกี่ยวกับตนเอง และส่ิงแวดล้อมใกล้ตัว ฝึกทักษะการพูดสนทนา เกี่ยวกับตนเองและส่ิงแวดล้อม
ใกล้ตัว เพื่อส่ือสารในชีวิตประจ าวัน ฝึกทักษะการฟังค าศัพท์ประโยคต่างๆ บทสนทนาต่างๆ ท่ีใกล้ตัว และ
เกี่ยวข้องกับชีวิตประจ าวัน ฝึกเขียนสระ พยัญชนะ ค าศัพท์ประโยคง่ายๆ และข้อความส้ันๆ เกี่ยวกับตนเอง 
และส่ิงแวดล้อมใกล้ตัว ฝึกการท าความเข้าใจเกี่ยวกับภาษาท่าทาง รูปแบบ และพฤติกรรมการส่ือสารของ
เจ้าของภาษาฝึกฝนและเข้าร่วมกิจกรรมเกี่ยวกับภาษาและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา 

สร้างเจตคติท่ีดีเกี่ยวกับภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่นเพื่อเป็นแนวทางในการส่ือสาร ศึกษาค้นคว้าและ
ความเพลิดเพลิน 
 
ผลการเรียนรู้ 
 เมื่อเรียนจบรายวิชานี้  นักเรียนสามารถ 

1. ฟังประโยคและข้อความส้ันๆ แล้วสามารถเล่าสรุปได้ 
2. พูดประโยคพื้นฐานท่ีใช้ในชีวิตประจ าวัน เช่น การแนะน าตนเอง การแนะน าผู้อื่นการถาม การตอบ

รับ การตอบปฏิเสธ การกล่าวทักทาย การกล่าวอ าลา การแสดงความขอบคุณ การบรรยาย
ลักษณะบุคคลและส่ิงของได้ 

3. บอกโครงสร้างไวยากรณ์ญี่ปุ่นพืน้ฐานได้ 
4. บอกชนิดของค าเช่น นาม สรรพนาม กริยา วิเศษณ์ คุณศัพท์ บุรพบท สันธาน อุทานได้ 
5. บอกค าลักษณะนามได้ 
6. บอกความหมายของค าศัพท์ใกล้ตัว และค าศัพท์ท่ีใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 
7. อ่าน เขียน และบอกความหมายอักษรคันจิตามท่ีก าหนดได้ 
8. อ่านข้อความส้ันๆ แล้วสามารถพูดสรุปได้ 
9. เขียนประโยคพื้นฐานง่ายๆ ในเรื่องเกี่ยวกับตนเอง และส่ิงแวดล้อมใกล้ตัวได้ถูกต้องตามหลัก

ไวยากรณ์ 
10. เขียนค าศัพท์ตามค าบอกได้ 
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11. ระบุความแตกต่างของภาษาและวัฒนธรรมระหว่างภาษาญี่ปุ่นกับภาษาไทยได้ 
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รายวิชา ย30201 ภาษาเยอรมันในชีวิตประจ าวัน 
 
3 คาบ/สัปดาห์/ภาคเรียน        1.5 หน่วยกิต 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
ค าอธิบายรายวิชา  

ศึกษาความรู้พื้นฐานภาษาเยอรมัน ฝึกฝนทักษะการฟัง พูด อ่าน และเขียน การคิด วัฒนธรรม การใช้
ชีวิตของเจ้าของภาษา เพื่อให้มีความเข้าใจและสามารถใช้ภาษาเยอรมันส่ือสารได้ในสถานการณ์ประจ าวัน 
 
ผลการเรียนรู้ 
 เมื่อเรียนจบรายวิชานี้  นักเรียนสามารถ 

1. มีความรูภาษาเยอรมันเบ้ืองตนดานการฟง พูด อาน เขียน ในลักษณะท่ีเปนองครวม 
2. น าความรูภาษาเยอรมันท่ีไดไปส่ือสารในชีวิตประจ าวัน 
3. เขาใจและเรียนรูเกี่ยวกับ ความคิด วัฒนธรรม และชีวิตประจ าวันของเจาของภาษา 
4. น าความรูภาษาเยอรมันท่ีไดจากหองเรียนไปศึกษาตอเพิ่มเติมดวยตนเอง 
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รายวิชา ฝ30201 ภาษาฝร่ังเศสน่ารู้ 1 
 
3 คาบ/สัปดาห์/ภาคเรียน        1.5 หน่วยกิต 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
ค าอธิบายรายวิชา  

ศึกษาการฟัง พูด อ่าน เขียน สระ พยัญชนะค าศัพท์ใกล้ตัวและศัพท์ท่ีใช้ในชีวิตประจ าวันกลุ่มค าและ
ประโยคง่ายๆ ศึกษาความแตกต่างของภาษาและวัฒนธรรมฝรั่งเศส กับภาษาและวัฒนธรรมไทยศึกษาเรื่อง
การใช้ภาษาท่าทาง ของเจ้าของภาษาศึกษาโครงสร้างไวยากรณ์ฝรั่งเศสพื้นฐานฝึกทักษะการใช้ภาษา ท้ังฟัง 
พูด อ่าน เขียน ในเรื่องเกี่ยวกับตนเอง และส่ิงแวดล้อมใกล้ตัวเพื่อใช้ส่ือสารในชีวิตประจ าวันฝึกฝนและเข้าร่วม
กิจกรรมเกี่ยวกับกาษาและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษาสร้างเจตคติท่ีดีในเรื่องของภาษาและวัฒนธรรมฝรั่งเศส 
เพื่อการส่ือสาร การศึกษาค้นคว้าการศึกษาต่อและความเพลิดเพลิน 
 
ผลการเรยีนรู้ 
 เมื่อเรียนจบรายวิชานี้  นักเรียนสามารถ 

1. ฟังประโยคค าส่ัง ประโยคขอร้อง ท่ีใช้ในชีวิตประจ าวันได้อย่างถูกต้อง 
2. บอกความหมายของค าศัพท์ใกล้และไกลตัว ตลอดจนค าศัพท์ท่ีใช้ในชีวิตประจ าวันได้ถูกต้อง 
3. พูดประโยคพื้นฐานง่ายๆ เช่น การแนะน าตนเอง การแนะน าผู้อื่น การถาม การตอบรับการตอบ

ปฏิเสธ การกล่าวทักทาย การกล่าวอ าลา การกล่าวขอบคุณ การบรรยายลักษณ์บุคคลและส่ิงของ
ได้ 

4. บอกชนิดของค าเช่น ค านาม ค าสรรพนาม ค ากริยา ค าวิเศษณ์ค าคุณศัพท์ ค าบุพบทและค าสันธาน
ได้ 

5. บอกโครงสร้างไวยากรณ์ฝรั่งเศสพื้นฐานได้ 
6. อ่านออกเสียงค ากลุ่มค าและประโยคง่าย ๆ ได้ถูกต้อง 
7. อ่านข้อความส้ันๆ และบทความง่าย ๆ แล้วสามารถพูดสรุปได้ 
8. เขียนประโยคพื้นฐานง่ายๆ ในเรื่องท่ีเกี่ยวกับตนเองและส่ิงแวดล้อมใกล้ตัวได้ถูกต้องตามหลัก

ไวยากรณ์ 
9. เขียนค าศัพท์พื้นฐานง่ายๆ ตามท่ีก าหนดได้ถูกต้อง 
10. ระบุความแตกต่างระหว่างภาษาฝรั่งเศสกับภาษาไทย ในเรื่องของ ค าวลีประโยค และโครงสร้าง

ไวยากรณ์พื้นฐานได้ถูกต้อง 
11. ระบุความเหมือนและความแตกต่างระหว่างวฒันธรรมฝรั่งเศสกับวัฒนธรรมไทยได้ 
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รายวิชา ร30201 ภาษารัสเซียพื้นฐาน 1 
 
3 คาบ/สัปดาห์/ภาคเรียน        1.5 หน่วยกิต 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
ค าอธิบายรายวิชา 

ศึกษาตัวอักษรภาษารัสเซีย สระและพยัญชนะในภาษารัสเซีย การอ่านออกเสียง การประสมค าใน
ภาษารัสเซีย โครงสร้างไวยากรณ์พื้นฐานท่ีส าคัญของภาษารัสเซีย ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ที่
ส าคัญของประเทศรัสเซีย วัฒนธรรม สังคม และศาสนาของชาติรัสเซียฝึกฝนทักษะการฟัง การพูด การอ่าน
และการเขียน ในภาษารัสเซีย 
 
ผลการเรียนรู้ 
 เมื่อเรียนจบรายวิชานี้ นักเรียนสามารถ 

1. บอกพยัญชนะ และ สระในภาษารัสเซียได้อย่างถูกต้องทุกตัว 
2. เขียนพยัญชนะ และ สระในภาษารัสเซียได้อย่างถูกต้อง ท้ังตัวพิพม์ และ ตัวเขียน 
3. ออกเสียงพยัญชนะและสระในภาษารัสเซียรวมทั้งผสมค าในภาษารัสเซียได้อย่างถูกต้อง 
4. แยกเพศของค านามในภาษารัสเซียได้อย่างถูกต้อง 
5. ใช้ค าแสดงความเป็นเจ้าของได้อย่างถูกต้อง 
6. เปล่ียนค านามให้เป็นพหุพจน์ได้อย่างถูกต้อง 
7. บอกการกท่ี 1 ได้อย่างถูกต้อง 
8. เปล่ียนให้อยู่ในการกที่ 6 ได้อย่างถูกต้อง 
9. แสดงการผันกริยากลุ่ม 1 ได้อย่างถูกต้อง 
10. เปล่ียนให้อยู่ในการกที่ 4 ได้อย่างถูกต้อง 
11. แสดงการผันกริยากลุ่ม 2 ได้อย่างถูกต้อง 
12. เปล่ียนกริยาให้อยู่ในรูปของอดีตได้ 
13. ใช้บทสนทนาในชีวิตประจ าวันได้อย่างถูกต้อง 
14. รู้จักประวัติศาสตร์ที่ส าคัญของประเทศรัสเซีย วัฒนธรรม สังคม และศาสนาของชาติรัสเซีย 
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รายวิชา ต30201 ภาษาเกาหลีขั้นต้น  
 
3 คาบ/สัปดาห์/ภาคเรียน        1.5 หน่วยกิต 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
ค าอธิบายรายวิชา 

ศึกษาการออกเสียงภาษาเกาหลีมาตรฐาน รวมท้ัง 19 พยัญชนะ 11 สระผสม 10 สระ  
ศึกษาการออกเสียงอักษรฮันกึล ซึ่งเป็นมาตรฐานสากล ศึกษาค าศัพท์ต่างๆ ตามมาตรฐาน 

ของ Topik แต่จะมีการเพิ่มเติมหรือตัดออก ตามความเหมาะสม ของสภาพแวดล้อมและสถานการณ์ใน
ชีวิตประจ าวันของสังคมไทย ศึกษาโครงสร้างของประโยคท่ีไม่ซับซ้อนเป็นหลัก และจะมีการศึกษาโครงสร้าง
ประโยคซับซ้อนท่ีใช้อยู่ในชีวิตประจ าวัน โดยจะเน้นประโยคบอกล่า และประโยคค าถาม และสอดแทรกค า
อุทานท่ีใช้อยู่ ด้วย ศึกษาการอ่านอักษรเกาหลี ส่วนประกอบของอักษรฮันกึล และ เทคนิค 
ในการจ าและ การอ่านอักษรฮันกึล 
 
ผลการเรียนรู้ 
 เมื่อเรียนจบรายวิชานี้ นักเรียนสามารถ 

1. ฟังภาษาเกาหลีโดยแยกแยะพยัญชนะ สระ และวรรณยุกต์ได้ 
2. ออกเสียงพยัญชนะ สระ และ วรรณยุกต์ของฮันกึลได้อย่างถูกต้อง ชัดเจน 
3. ออกเสียงพยางค์เสียงภาษาเกาหลีทุกพยางค์ได้อย่างชัดเจน 
4. ใช้ศัพท ์200 - 400 ค า ท่ีใช้ในชีวิตประจ าวันได้อย่างถูกต้อง 
5. สร้างประโยคใหม่ได้อย่างไม่จ ากัด ภายใต้ความเข้าใจในโครงสร้างประโยคพื้นฐาน 

และศัพท์ท่ีเรียนมา 
6. สนทนาเบ้ืองต้นในชีวิตประจ าวันได้อย่างคล่องแคล่ว ในการแสดงความต้องการท่ีไม่ซับซ้อน 
7. สนทนาเบ้ืองต้นในชีวิตประจ าวันได้อย่างคล่องแคล่ว ในการแสดงความคาดหวัง ท่ีไม่ซับซ้อน 
8. สนทนาเบ้ืองต้นในชีวิตประจ าวันได้อย่างคล่องแคล่ว ในการแสดงความรู้สึกท่ีไม่ซับซ้อน 
9. สนทนาเบ้ืองต้นในชีวิตประจ าวันได้อย่างคล่องแคล่ว ในการวางแผนท่ีไม่ซับซ้อน 
10. สนทนาเบ้ืองต้นในชีวิตประจ าวันได้อย่างคล่องแคล่ว ในการคาดการณ์ท่ีไม่ซับซ้อน 
11. สนทนาเบ้ืองต้นในชีวิตประจ าวันได้อย่างคล่องแคล่ว ในการแสดงความคิดเห็นท่ีไม่ซับซ้อน 
12. มีความรู้พื้นฐานด้านอักษรเกาหลีอย่างถูกต้อง 
13. อ่านออก และเข้าใจส่วนประกอบอักษรเกาหลีท่ีใช้อยู่ 
14. น าความรู้ดังกล่าวไปอ่านข้อความและได้ใจความส าคัญบนป้ายต่างๆ ในสถานท่ีสาธารณะ 

ท่ีพบบ่อย 
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21. มาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัดและค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติมกลุ่ม 2 
   

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
รายวิชาเพิ่มเติมกลุ่ม 2 
1. ท30201 สัมมนาภาษาไทย     2 คาบ/สัปดาห์/ภาคเรียน 1.0 หน่วยกิต 
THA30201 Thai Seminar 
2. ท30202 วรรณกรรมปัจจุบัน     2 คาบ/สัปดาห์/ภาคเรียน 1.0 หน่วยกิต 
THA30202 Modern Literary Works 
3. ท30203 วรรณกรรมท้องถิ่น     2 คาบ/สัปดาห์/ภาคเรียน 1.0 หน่วยกิต 
THA30203 Folklore Studies 
4. ท30204 การอ่านตีความ     2 คาบ/สัปดาห์/ภาคเรียน 1.0 หน่วยกิต 
THA30204 Interpretative Reading 
5. ท30205 การอ่านท านองเสนาะ    2 คาบ/สัปดาห์/ภาคเรียน 1.0 หน่วยกิต 
THA30205 Rhyme Reading 
6. ท30206 การเขียนเรื่องส้ัน     2 คาบ/สัปดาห์/ภาคเรียน 1.0 หน่วยกิต 
THA30206 Short Story Writing 
7. ท30207 การเขียนวรรณกรรมส าหรับเด็ก   2 คาบ/สัปดาห์/ภาคเรียน 1.0 หน่วยกิต 
THA30207 Children’s Literature Writing 
8. ท30208 การเขียนร้อยกรอง     2 คาบ/สัปดาห์/ภาคเรียน 1.0 หน่วยกิต 
THA30208 Verse Writing 
9. ท30209 การเขียนสารคดี     2 คาบ/สัปดาห์/ภาคเรียน 1.0 หน่วยกิต 
THA30209 Feature Writing 
10. ท30210 ทักษะการส่ือสารเฉพาะกิจ    2 คาบ/สัปดาห์/ภาคเรียน 1.0 หน่วยกิต 
THA30210 Thai Language Communicative Skills for Specific Purpose 
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รายวิชา ท30201 สัมมนาภาษาไทย 
 
2 คาบ/สัปดาห์/ภาคเรียน       1.0 หน่วยกิต 

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

รวบรวมข้อมูลลักษณะการใช้ภาษาไทย ท้ังการใช้ส่วนบุคคล การใช้ในกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งและการใช้
ภาษาในส่ือต่างๆ น ามาวิเคราะห์ วิจารณ์ แลกเปล่ียนความคิดเห็น โดยน าความรู้จากหลักภาษาและ
วรรณกรรมมาใช้ในการอภิปรายในรูปแบบของการสัมมนา 
 
ผลการเรียนรู้ 

เมื่อเรียนจบรายวิชานี้ นักเรียนสามารถ 
1. วิเคราะห์ลักษณะการใช้ภาษาในชีวิตประจ าวันและการใช้ภาษาจากส่ือต่างๆ ได้ 
2. อภิปรายข้อมูลลักษณะการใช้ภาษาไทยท่ีวิเคราะห์ได้น ามาวิจารณ์แลกเปล่ียนความคิดเห็น 

ในการสัมมนาและบันทึกผลการอภิปรายได้ 
3. น าความรู้จากหลักภาษาและวรรณกรรม รายงานการอภิปราย มาวิเคราะห์ใช้เป็นเครื่องมือ 

ในการพัฒนาการใช้ภาษาของตนได้ 
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รายวิชา ท30202 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 

เมื่อเรียนจบรายวิชานี้ นกัเรียนสามารถ 
1. อธิบายความหมายและขอบข่ายของวรรณกรรมปัจจุบันโดยสังเขปได้ 
2. อ่านวรรณกรรมปัจจุบันชนิดต่างๆ ได้อย่างมีวิจารญาณ 
3. แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับวรรณกรรมท่ีอ่านได้อย่างมีเหตุผล 
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รายวิชา ท30203 วรรณกรรมท้องถ่ิน 
 
2 คาบ/สัปดาห์/ภาคเรียน        1.0 หน่วยกิต 

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

ศึกษาความหมายและลักษณะของวรรณกรรมท้องถิ่นประเภทเพลงพื้นบ้าน ปริศนาค าทายภาษิต 
ส านวน ต านาน นิทาน นิยาย ในด้านท่ีมา เนื้อหา ค าศัพท์ ส านวนและความหมายท่ีมีผลต่อการด าเนินชีวิต 
เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจ เห็นคุณค่าและร่วมมือในการอนุรักษ์วรรณกรรมท้องถิ่นสามารถน าเสนอ
วรรณกรรมท้องถิ่นในรูปแบบต่างๆ 

ผลการเรียนรู้ 
เมื่อเรียนจบรายวิชานี้ นักเรียนสามารถ 
1. อธิบายความหมายของวรรณกรรมท้องถิ่นได้ 
2. จ าแนกประเภทของวรรณกรรมท้องถิ่นได้ 
3. อธิบายความสัมพันธ์ระหว่างเนื้อหาในวรรณกรรมกับรูปแบบในการด าเนินชีวิตของผู้คนได้ 
4. บอกคุณค่าและแนวทางในการอนุรักษ์วรรณกรรมท้องถิ่น 
5. น าเสนอวรรณกรรมท้องถิ่นในรูปแบบต่างๆ ตามความสนใจได้ 
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รายวิชา ท30204 การอ่านตีความ 
 
2 คาบ/สัปดาห์/ภาคเรียน        1.0 หน่วยกิต 

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

ศึกษาหลักการวินิจสารและการอ่านตีความเพื่อให้เข้าใจความหมายของงานเขียนในรูปแบบ 
ต่างๆ ฝึกวินิจสารและอ่านตีความจากบทอ่านท้ังร้อยแก้วและร้อยกรอง แยกข้อเท็จจริงและข้อคิดเห็น 
ในบทอ่านสามารถน าเสนอผลการอ่านตีความได้ 

ผลการเรียนรู้ 
 เมื่อเรียนจบรายวิชานี้ นักเรียนสามารถ 

1. บอกหลักการวินิจสารและการตีความจากการอ่านวรรณกรรมได้ 
2. วินิจสารจากบทอ่านท้ังร้อยแก้วและร้อยกรอง 
3. ตีความบทอ่าน บอกความหมายของข้อความท่ีอ่านได้ถูกต้อง 
4. น าเสนอการอ่านตีความงานเขียนร้อยแก้วหรือร้อยกรองตามความสนใจต่อท่ีประชุมได้ 
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รายวิชา ท30205 การอ่านท านองเสนาะ 
 
2 คาบ/สัปดาห์/ภาคเรียน        1.0 หน่วยกิต 

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

ศึกษาร้อยกรองประเภทโคลง ฉันท์ กาพย์ กลอนและร่าย ท้ังฉันทลักษณ์และกลวิธีการอ่านท านอง
เสนาะของร้อยกรองแต่ละประเภทเพื่อให้เข้าถึงอารมณ์ ความรู้สึก ความหมายและความไพเราะของ
วรรณกรรมท้ังท่ีเป็นบทร้อยกรองขนาดส้ันและบทร้อยกรองท่ีมีเนื้อเรื่อง ฝึกการอ่านและวิธีการน าเสนอท านอง
เสนาะแบบต่างๆ ตามประเภทของร้อยกรอง 

ผลการเรียนรู้ 
 เมื่อเรียนจบรายวิชานี้ นักเรียนสามารถ 

1. บอกฉันทลักษณ์ของประเภทบทร้อยกรองท่ีจะอ่านท านองเสนาะได้ 
2. อ่านท านองเสนาะแบบต่างๆ ตามประเภทของร้อยกรองได้ 
3. อ่านท านองเสนาะต่อท่ีประชุมได้ 
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รายวิชา ท30206 การเขียนเร่ืองสั้น 
 
2 คาบ/สัปดาห์/ภาคเรียน        1.0 หน่วยกิต 

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

ศึกษาเรื่องส้ันชนิดต่างๆ องค์ประกอบของวรรณกรรมประเภทเรื่องส้ัน โดยวิเคราะห์จากเรื่องส้ัน
ตัวอย่าง อ่านเรื่องส้ันจากผลงานของนักเขียนท่ีหลากหลาย อภิปราย วิเคราะห ์แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ
เรื่องส้ันท่ีอ่านอย่างมีวิจารณญาณ ฝึกเขียนเรื่องส้ันตามความถนัดและความสนใจ 
 
ผลการเรียนรู้   

เมื่อเรียนจบรายวิชานี้ นักเรียนสามารถ 
1. อธิบายองค์ประกอบของวรรณกรรมประเภทเรื่องส้ันได้ 
2. อ่านเรื่องส้ันชนิดต่าง ๆ จากผลงานของนักเขียนอย่างน้อย 5 คน 
3. วิเคราะห์และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องส้ันท่ีอ่านได้อย่างมีวิจารณญาณ 
4. น าเสนอผลการวิเคราะห์เรื่องส้ันในรูปแบบของรายงานได้ 
5. เขียนเรื่องส้ันตามความถนัดและความสนใจด้วยความคิดสร้างสรรค์และจินตนาการได้ 
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รายวิชา ท30207 การเขียนวรรณกรรมส าหรับเด็ก 
 
2 คาบ/สัปดาห์/ภาคเรียน        1.0 หน่วยกิต 

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

ศึกษาความหมาย ลักษณะของวรรณกรรมส าหรับเด็ก ท าความเข้าใจจิตวิทยาวัยเด็ก เพื่อเขียน
วรรณกรรมส าหรับเด็กด้วยร้อยแก้วหรือร้อยกรอง โดยใช้ความรู้ ประสบการณ์ จินตนาการ หรือก าหนด
สถานการณ์เพื่อสร้างเนื้อหา ใช้ถ้อยค าส านวนท่ีเหมาะแก่เนื้อเรื่องและวัยของเด็ก ฝึกท าภาพประกอบให้
สอดคล้องกับเนื้อเรื่อง ผลิตงานวรรณกรรมส าหรับเด็กแล้วน าเสนอผลงานในรูปแบบต่างๆ 

ผลการเรียนรู้ 
 เมื่อเรียนจบรายวิชานี้ นักเรียนสามารถ 

1. อธิบายลักษณะของวรรณกรรมส าหรับเด็กได้ 
2. วางโครงเรื่องและเขียนวรรณกรรมส าหรับเด็กได้ 
3. จัดท าภาพประกอบให้สอดคล้องกับเนื้อเรื่องได้ 
4. จัดวางรูปเล่มวรรณกรรมส าหรับเด็กได้ 
5. ผลิตงานวรรณกรรมส าหรับเด็กได้ 
6. น าเสนอผลงานวรรณกรรมส าหรับเด็กในรูปแบบต่างๆ ได้ 
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รายวิชา ท30208 การเขียนร้อยกรอง 
 
2 คาบ/สัปดาห์/ภาคเรียน        1.0 หน่วยกิต 

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

ศึกษาฉันทลักษณ์ของค าประพันธ์ชนิดต่างๆ วิเคราะห์ตัวอย่างร้อยกรองแต่ละชนิด ฝึกแต่งค า
ประพันธ์ประเภทกาพย์ กลอน โคลง ฉันท์ ร่าย โดยค านึงถึงความถูกต้องตามฉันทลักษณ์มีความไพเราะ 
ประกอบด้วยเนื้อหาสาระและความคิดสร้างสรรค์ พัฒนาความสามารถในการแต่งค าประพันธ์และตระหนักใน
ความส าคัญของการอนุรักษ์ร้อยกรองไทย 

ผลการเรียนรู้ 
 เมื่อเรียนจบรายวิชานี้ นักเรียนสามารถ 

1. บอกฉันทลักษณ์ของค าประพันธ์ประเภท โคลง ฉันท์ กาพย์ กลอนและร่ายได้ 
2. วิเคราะห์สุนทรียภาพในบทร้อยกรองได้ 
3. วิจารณ์บทร้อยกรองได้อย่างมีหลักการ 
4. สรรค าใช้ในการประพันธ์ให้ได้รสค าและรสความ 
5. เลือกแต่งค าประพันธ์ร้อยกรองประเภทท่ีถนัดและสนใจได้ 
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รายวิชา ท30209 การเขียนสารคดี 
 
2 คาบ/สัปดาห์/ภาคเรียน        1.0 หน่วยกิต 

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

ศึกษาความหมาย ประเภท ลักษณะ องค์ประกอบและหลักการเขียนสารคดี วิเคราะห์ตัวอย่างสารคดี 
เลือกเขียนสารคดีตามความสนใจด้วยการศึกษารวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องท่ีจะเขียนพร้อมท้ังเขียนให้มี
หลักฐานอ้างอิง ใช้ภาษาเหมาะแก่การเขียนสารคดี มีเนื้อหาท่ีถูกต้องสมบูรณ์และน่าอ่าน 

ผลการเรียนรู้ 
 เมื่อเรียนจบรายวิชานี้ นักเรียนสามารถ 

1. อธิบายความหมายและประเภทของสารคดี 
2. อธิบายลักษณะและองค์ประกอบของสารคดีได้ 
3. วิเคราะห์แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับสารคดีท่ีอ่านได้อย่างมีวิจารณญาณ 
4. วางโครงเรื่องและเขียนสารคดีตามความถนัดและความสนใจได้ 
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รายวิชา ท30210  ทักษะการสื่อสารเฉพาะกิจ 
 
2 คาบ/สัปดาห์/ภาคเรียน        1.0 หน่วยกิต 

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

ศึกษาหลักการสัมภาษณ์ ท้ังในฐานะผู้รับการสัมภาษณ์และผู้สัมภาษณ์ ฝึกการสัมภาษณ์ใน
สถานการณ์ต่างๆ ทบทวนหลักการเขียนและน าความรู้มาใช้เขียนย่อความ สรุปความ เขียนเรียงความ ใน
ประเด็นหัวข้อต่างๆ ฝึกการเขียนบทความแสดงความคิดเห็น สามารถเรียบเรียงข้อความท้ังในการพูดและการ
เขียนได้อย่างถูกต้อง เหมาะสมแก่โอกาสและสถานการณ์ 

ผลการเรียนรู้ 
 เมื่อเรียนจบรายวิชานี้ นักเรียนสามารถ 

1. อธิบายหลักการสัมภาษณ์ท่ีเกิดประสิทธิผลได้ ท้ังในฐานะผู้รับการสัมภาษณ์และผู้สัมภาษณ์ 
2. ปรับปรุงและพัฒนาบุคลิกภาพให้เหมาะสมแก่การรับการสัมภาษณ์ได้ 
3. ปรับปรุงการออกเสียงพูดให้ถูกต้องชัดเจนและเรียบเรียงค าพูดได้อย่างเหมาะสม 
4. รับการสัมภาษณ์ในสถานการณ์สมมติ ท้ังในการศึกษาต่อและการสมัครงานได้ 
5. สัมภาษณ์ผู้อื่นได้ 
6. เขียนย่อความ สรุปความจากการอ่านส่ือท่ีมีรูปแบบและเนื้อหาหลากหลายได้ 
7. เขียนเรียงความตามหัวข้อท่ีก าหนดหรือตั้งหัวข้อข้ึนเองได้ 
8. เขียนบทความส้ันๆ เพื่อแสดงความคิดเห็นได้ 
9. เขียนค าตอบข้อสอบแบบอัตนัยได้กระชับ ชัดเจน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
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รายวิชาเพิ่มเติมกลุ่ม 2 
1. ค30206 พีชคณิตเชิงเส้น 2  4 คาบ/สัปดาห์/ภาคเรียน 2.0 หน่วยกิต 
MATH30206 Linear Algebra 2 
2. ค30207 แคลคูลัสขั้นสูง (AP)  4 คาบ/สัปดาห์/ภาคเรียน 2.0 หน่วยกิต 
MATH30207 Advanced Calculus (AP) 
3. ค30208 แคลคูลัสของฟังก์ชันหลายตัวแปร  4 คาบ/สัปดาห์/ภาคเรียน 2.0 หน่วยกิต 
MATH30208 Calculus of Several Variables 
4. ค30209 ตรรกศาสตร์และการพิสูจน์  1 คาบ/สัปดาห์/ภาคเรียน 0.5 หน่วยกิต 
MATH30209 Logic and Proofs 
5. ค30210 การแก้ปัญหาทางทฤษฎีจ านวน 1  1 คาบ/สัปดาห์/ภาคเรียน 0.5 หน่วยกิต 
MATH30210 Problem Solving in Number Theory 1 
6. ค30211 การแก้ปัญหาทางทฤษฎีจ านวน 2  1 คาบ/สัปดาห์/ภาคเรียน 0.5 หน่วยกิต 
MATH30211 Problem Solving in Number Theory 2 
7. ค30212 การแก้ปัญหาทางเรขาคณิต 1  1 คาบ/สัปดาห์/ภาคเรียน 0.5 หน่วยกิต 
MATH30212 Problem Solving in Geometry 1 
8. ค30213 การแก้ปัญหาทางเรขาคณิต 2  1 คาบ/สัปดาห์/ภาคเรียน 0.5 หน่วยกิต 
MATH30213 Problem Solving in Geometry 2 
9. ค30214 การแก้ปัญหาทางคอมบินาทอริก 1  1 คาบ/สัปดาห์/ภาคเรียน 0.5 หน่วยกิต 
MATH30214 Problem Solving in Combinatorics 1 
10. ค30215 การแก้ปัญหาทางคอมบินาทอริก 2  1 คาบ/สัปดาห์/ภาคเรียน 0.5 หน่วยกิต 
MATH30215 Problem Solving in Combinatorics 2 
11. ค30216 การแก้ปัญหาทางพีชคณิต 1  1 คาบ/สัปดาห์/ภาคเรียน 0.5 หน่วยกิต 
MATH30216 Problem Solving in Algebra 1 
12. ค30217 การแก้ปัญหาทางพีชคณิต 2  1 คาบ/สัปดาห์/ภาคเรียน 0.5 หน่วยกิต 
MATH30217 Problem Solving in Algebra 1 
13. ค30218 การแก้ปัญหาทางอสมการและสมการเชิงฟังก์ชัน  2 คาบ/สัปดาห์/ภาคเรียน 1.0 หน่วยกิต 
MATH30218 Problem Solving in Inequalities and Functional Equations 
 
 

  



หลักสูตรโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย                                                        
พุทธศักราช 2554 [ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 2557] 

234 

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ (ต่อ) 
รายวิชาเพิ่มเติมกลุ่ม 2  
14. ค30219 เรขาคณิตวิยุต     2 คาบ/สัปดาห์/ภาคเรียน 1.0 หน่วยกิต 
MATH30219 Discrete Geometry 
15. ค30220 ทฤษฎีกราฟ     3 คาบ/สัปดาห์/ภาคเรียน 1.5 หน่วยกิต 
MATH30220 Graph Theory 
16. ค30221 สมการเชิงอนุพันธ์เบ้ืองต้น    3 คาบ/สัปดาห์/ภาคเรียน 1.5 หน่วยกิต 
MATH30221 Elementary Differential Equations 
17. ค30222 สถิติเพื่อการวิจัยเบื้องต้น    2 คาบ/สัปดาห์/ภาคเรียน 1.0 หน่วยกิต 
MATH30222 Statistics for Basic Research 
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รายวิชา ค30206 พีชคณิตเชิงเส้น 2 
 
4 คาบ/สัปดาห์/ภาคเรียน        2.0 หน่วยกิต 

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

ศึกษาเกี่ยวกับปริภูมิผลคูณภายใน ผลคูณภายใน เซตเชิงต้ังฉาก มูลฐานเชิงต้ังฉากกระบวนการกราม-
ชมิดท์ เมทริกซ์เชิงต้ังฉาก การเปล่ียนฐาน เมทริกซ์ทรานซิชัน และเมทริกซ์เชิงพิกัด 

ศึกษาเกี่ยวกับการแปลงเชิงเส้น เคอร์เนลและเรนจ์ แรงค์และนัลลิตีของการแปลงเชิงเส้น  
เมทริกซ์ของการแปลงเชิงเส้น ศึกษาเกี่ยวกับค่าเจาะจง เวกเตอร์เจาะจง การแปลงเมทริกซ์ให้เป็นเมทริกซ์
เฉียงการแปลงเมทริกซ์ให้เป็นเมทริกซ์เฉียงเชิงต้ังฉาก 

เพื่อพัฒนาทักษะ/กระบวนการในการคิดค านวณ การแก้ปัญหา การให้เหตุผล การส่ือความหมายทาง
คณิตศาสตร์และน าประสบการณ์ด้านความรู้ ความคิด ทักษะกระบวนการท่ีได้ไปใช้ในการเรียนรู้ส่ิงต่างๆ และ
ใช้ในชีวิตประจ าวันอย่างสร้างสรรค์ รวมท้ังเห็นคุณค่าและมีเจตคติท่ีดีต่อคณิตศาสตร์ สามารถท างานอย่าง
เป็นระบบระเบียบ มีความรอบคอบ มีความรับผิดชอบ มีวิจารณญาณและมีความเช่ือมั่นในตนเอง โดยจัด
ประสบการณ์หรือสร้างสถานการณ์ในชีวิตประจ าวันท่ีใกล้ตัวให้ผู้เรียนได้ศึกษาค้นคว้าโดยการปฏิบัติจริง 
ทดลอง สรุป รายงาน 
 
ผลการเรียนรู้ 

 เมื่อเรียนจบรายวิชานี้ นักเรียนสามารถ 
1. หาผลคูณภายในของเวกเตอร์ท่ีก าหนด 
2. หามูลฐานเชิงต้ังฉากของปริภูมิท่ีก าหนด 
3. บอกได้ว่าเมทริกซ์ท่ีก าหนด เป็นเมทริกซ์เชิงต้ังฉากหรือไม ่
4. หาเมทริกซ์ทรานซิชัน และเมทริกซ์เชิงพิกัดได้ 
5. แสดงได้ว่า การแปลงท่ีก าหนด เป็นการแปลงเชิงเส้น 
6. หาเคอร์เนลและเรนจ์ของการแปลงเชิงเส้นท่ีก าหนด 
7. หาแรงค์และนัลลิตีของการแปลงเชิงเส้นท่ีก าหนด 
8. หาเมทริกซ์ของการแปลงเชิงเส้นตามมูลฐานท่ีก าหนดได้ 
9. หาค่าเจาะจงและเวกเตอร์เจาะจงของเมทริกซ์ท่ีก าหนดได้ 
10. แปลงเมทริกซ์ท่ีก าหนดให้เป็นเมทริกซ์เฉียงได้ 
11. แปลงเมทริกซ์ท่ีก าหนดให้เป็นเมทริกซ์เฉียงเชิงต้ังฉากได้ 
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รายวิชา ค30207 แคลคูลัสขั้นสูง (AP) 
 
4 คาบ/สัปดาห์/ภาคเรียน        2.0 หน่วยกิต 

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

ศึกษาเกี่ยวกับอนุพันธ์และปฏิยานุพันธ์ของฟังก์ชันลอการิทึม ฟังก์ชันเอกซ์โพเนนเชียลฟังก์ชัน
ตรีโกณมิติ และฟังก์ชันไฮเพอร์โมลิก ศึกษาเกี่ยวกับอนุพันธ์และปฏิยานุพันธ์ของฟงัก์ชันลอการิทึม อนุพันธ์
ของฟังก์ชันผกผันอนุพนัธ์และปฏิยานุพันธ์ของฟังก์ชันเอกซ์โพเนนเชียลรูปแบบไม่ก าหนด  
กฏของโลปิตาลศึกษาเกี่ยวกับเทคนิคการอินทิเกรต การอินทิเกรตทีละส่วน การอินทิเกรตด้วยการแทนท่ีด้วย
ฟังก์ชันตรีโกณมิติ การอินทิเกรตฟังก์ชันตรรกยะโดยใช้เศษส่วนย่อย ปริพันธ์ไม่ตรงแบบอนุพันธ์ย่อยเบื้องต้น
ศึกษาเกี่ยวกับอนุกรมอนันต์ การตรวจสอบการลู่เข้าของอนุกรม อนุกรมสลับ การลู่เข้าแบบสัมบูรณ์ การลู่เข้า
แบบมีเงื่อนไข พหุนามและอนุกรมเทย์เลอร์ 

เพื่อพัฒนาทักษะ/กระบวนการในการคิดค านวณ การแก้ปัญหา การให้เหตุผล การส่ือความหมายทาง
คณิตศาสตร์และน าประสบการณ์ด้านความรู้ ความคิด ทักษะกระบวนการท่ีได้ไปใช้ในการเรียนรู้ส่ิงต่างๆ และ
ใช้ในชีวิตประจ าวันอย่างสร้างสรรค์ รวมท้ังเห็นคุณค่าและมีเจตคติท่ีดีต่อคณิตศาสตร์ สามารถท างานอย่าง
เป็นระบบระเบียบ มีความรอบคอบ มีความรับผิดชอบ มีวิจารณญาณและมีความเช่ือมั่นในตนเอง โดยจัด
ประสบการณ์หรือสร้างสถานการณ์ในชีวิตประจ าวันท่ีใกล้ตัวให้ผู้เรียน ได้ศึกษาค้นคว้าโดยการปฏิบัติจริง 
ทดลอง สรุป รายงาน 
 
ผลการเรียนรู้ 
 เมื่อเรียนจบรายวิชานี้ นักเรียนสามารถ 

1. หาอนุพันธ์และปฏิยานุพันธ์ของฟังก์ชันลอการิทึมฟังก์ชันเอกซ์โพเนเซียล ฟังก์ชันตรีโกณมิติ 
และฟังก์ชันไฮเพอร์โบลิกได้ 

2. อธิบายความหมายของอนุพันธ์ของฟังก์ชันผกผันได้ 
3. น าความรู้ในเรื่อง กฎของโลปิตาลไปใช้ในการแก้ปัญหาได้ 
4. น าความรู้เกี่ยวกับเทคนิคการอินทิเกรตแบบต่างๆ ไปใช้ในการแก้ปัญหาได้ 
5. อธิบายความหมายของปริพันธ์ไม่ตรงแบบและน าความรู้ท่ีได้ไปใช้ในการแก้ปัญหาได้ 
6. แสดงวิธีหาอนุพันธ์ย่อยของฟงัก์ชันหลายตัวแปรได้ 
7. อธิบายความหมายของการลู่เข้าของอนุกรม และสามารถตรวจสอบการลู่เข้าของอนุกรมได้ 
8. อธิบายรูปแบบของอนุกรมสลับและน าความรู้ท่ีได้ไปใช้ในการแก้ปัญหาได้ 
9. อธิบายความหมายของการลู่เข้าแบบสมบูรณ์และการลู่เข้าแบบมีเงื่อนไขได้ 
10. อธิบายความหมายและน าความรู้ในเรื่องพหุนามและอนุกรมเทย์เลอร์ไปใช้ในการแก้ปัญหาได้ 
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รายวิชา ค30208 แคลคูลัสของฟังก์ชันหลายตัวแปร 
 
4 คาบ/สัปดาห์/ภาคเรียน        2.0 หน่วยกิต 

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

ศึกษาเกี่ยวกับปริภูมิสามมิติ เวกเตอร์ สมการอิงตัวแปรเสริม ระนาบในสามมิติ ระบบพิกัด
ทรงกระบอกและระบบพิกัดทรงกลม   

ศึกษาเกี่ยวกับแคลคูลัสของฟังก์ชันค่าเวกเตอร์ เวกเตอร์ต้ังฉากหนึ่งหน่วย เวกเตอร์สัมผัสหนึ่งหน่วย 
ความโค้งและรัศมีความโค้ง  

ศึกษาเกี่ยวกับแคลคูลัสของฟังก์ชันหลายตัวแปร ลิมิตและความต่อเนื่อง อนุพันธ์ย่อย กฎลูกโซ่ 
อนุพันธ์ก ากับทิศทางและเกรเดียนต์ ระนาบสัมผัสและเวกเตอร์ต้ังฉาก ค่าสูงสุดและค่าต่ าสุดของฟังก์ชันหลาย
ตัวแปร ตัวคูณลากรานจ์ 

ศึกษาเกี่ยวกับปริพันธ์สองช้ัน ปริพันธ์สองช้ันในระบบพิกัดเชิงขั้ว พื้นผิวอิงตัวแปรเสริมปริพันธ์สาม
ช้ัน ปริพันธ์สามช้ันในระบบพิกัดทรงกระบอกและพิกัดทรงกลม การเปล่ียนตัวแปรในปริพันธ์หลายช้ันและจา
โคเบียนส์ 

เพื่อพัฒนาทักษะ/กระบวนการในการคิดค านวณ การแก้ปัญหา การให้เหตุผล การส่ือความหมายทาง
คณิตศาสตร์และน าประสบการณ์ด้านความรู้ ความคิด ทักษะกระบวนการท่ีได้ไปใช้ในการเรียนรู้ส่ิงต่างๆ และ
ใช้ในขีวิตประจ าวันอย่างสร้างสรรค์ รวมท้ังเห็นคุณค่าและมีเจตคติท่ีดีต่อคณิตศาสตร์ สามารถท างานอย่าง
เป็นระบบระเบียบ มีความรอบคอบ มีความรับผิดชอบ มีวิจารณญาณและมีความเช่ือมั่นในตนเอง โดยจัด
ประสบการณ์หรือสร้างสถานการณ์ในชีวิตประจ าวันท่ีใกล้ตัวให้ผู้เรียนได้ศึกษาค้นคว้าโดยการปฏิบัติจริง 
ทดลอง สรุป รายงาน 
 
ผลการเรียนรู้ 
 เมื่อเรียนจบรายวิชานี้ นักเรียนสามารถ 

1. อธิบายความหมายของสมการอิงตัวแปรเสริมได้ 
2. อธิบายความหมายของระนาบสามมิติได้ 
3. อธิบายความหมายและน าความรู้เรื่องระบบพิกัดทรงกระบอกและระบบพิกัดทรงกลมไปใช้

ประโยชน์ได้ 
4. อธิบายความหมายของฟังก์ชันค่าเวกเตอร์ได้ 
5. อธิบายความหมายและสามารถหาเวกเตอร์ต้ังฉากหนึ่งหน่วยและเวกเตอร์สัมผัสหนึ่งหน่วยได้ 
6. อธิบายความหมายและสามารถหาความโค้งและรัศมีความโค้งได้ 
7. อธิบายความหมายและสามารถหาลิมิตและความต่อเนื่องของฟังก์ชันหลายตัวแปรได้ 
8. หาอนุพันธ์ย่อยได้ 
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9. น าความรู้เรื่องกฎลูกโซ่ไปใช้ประโยชน์ในการหาอนุพันธไ์ด้ 
10. อธิบายความหมายและสามารถหาอนุพันธ์ก ากับทิศทางและเกรเดียนต์ได้ 
11. อธิบายความหมายและน าความรู้ในเรื่องระนาบสัมผัสและเวกเตอร์ต้ังฉากไปใช้ประโยชน์ได้ 
12. หาค่าสูงสุดและต่ าสุดของฟังก์ชันหลายตัวแปรได้ 
13. อธิบายความหมายของตัวคูณลากรานจ์และน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ได้ 
14. หาอนุพันธ์สองช้ันได้ 
15. อธิบายความหมายของปริพันธ์สองช้ันในพิกัดเชิงขั้วและน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ได้ 
16. อธิบายความหมายของพื้นผิวอิงตัวแปรเสริมได้ 
17. หาอนุพันธ์สามช้ันได้ 
18. อธิบายความหมายของปริพันธ์สามช้ันในระบบพิกัดทรงกระบอก พิกัดทรงกลมและน าความรู้  

 ไปใช้ประโยชน์ได้ 
19. อธิบายความหมายของการเปล่ียนตัวแปรในปริพันธ์หลายช้ันได้ 
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รายวิชา ค30209 ตรรกศาสตร์และการพิสูจน์ 
 
1 คาบ/สัปดาห์/ภาคเรียน        0.5 หน่วยกิต 

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

ศึกษาเกี่ยวกับการพิสูจน์ประพจน์ p&q โดยตรง หรือโดยแย้งสลับท่ี (Contrapositive)  
การพิสูจน์ประพจน ์p&q การพิสูจน์โดยการแจงกรณี การพิสูจน์ประพจน์ p&q การพิสูจน์โดยข้อขัดแย้ง 
(Contradiction) การพิสูจน์ประพจน์มีเพียงหนึ่งเดียว (q!x)[P(x)] การพิสูจน์โดยอุปนัยเชิงคณิตศาสตร์  
ผลผนวกและผลตัดของชุดใดๆ ของเซต ทฤษฎีบางบทเกี่ยวกับฟังก์ชัน ขอบเขตบนค่าน้อยสุด ขอบเขตล่างค่า
มากสุด หลักการจัดอันดับดี (Well ordering principle) สมบัติอาร์คีมีดีส(Archimedean property) และ
ทฤษฎีบทความหนาแน่น (Density Theorem) 

เพื่อพัฒนาทักษะ/กระบวนการในการคิดค านวณ การแก้ปัญหา การให้เหตุผล การส่ือความหมายทาง
คณิตศาสตร์และน าประสบการณ์ด้านความรู้ ความคิด ทักษะกระบวนการท่ีได้ไปใช้ในการเรียนรู้ส่ิงต่างๆ และ
ใช้ในชีวิตประจ าวันอย่างสร้างสรรค์ รวมท้ังเห็นคุณค่าและมีเจตคติท่ีดีต่อคณิตศาสตร์ สามารถท างานอย่าง
เป็นระบบระเบียบ มีความรอบคอบ มีความรับผิดชอบ มีวิจารณญาณและมีความเช่ือมั่นในตนเอง โดยจัด
ประสบการณ์หรือสร้างสถานการณ์ในชีวิตประจ าวันท่ีใกล้ตัวให้ผู้เรียนได้ศึกษาค้นคว้าโดยการปฏิบัติจริง 
ทดลอง สรุป รายงาน 
 
ผลการเรียนรู้ 
 เมื่อเรียนจบรายวิชานี้ นักเรียนสามารถ 

1. เขียนประพจน์ในรูปแบบท่ีมีตัวบ่งปริมาณได้ 
2. หาค่าความจริงและนิเสธของประพจน์ท่ีมีตัวบ่งปริมาณได้ 
3. พิสูจน์ประพจน์ในรูปแบบต่างๆ ทางตรรกศาสตร์ได้ 
4. เขียนสัญลักษณ์แทนเซตและการด าเนินการทางเซตได้ 
5. พิสูจน์ผลผนวกและผลตัดของชุดใดๆ ของเซตได้ 
6. เขียนความสัมพันธ์ที่เป็นฟังก์ชันและการด าเนินการทางฟังก์ชันได้ 
7. หาฟังก์ชันหนึ่งต่อหนึง่ ฟังก์ชันผกผัน และฟังก์ชันคอมโพสิทได้ 
8. พิสูจน์ทฤษฎีบางบทท่ีเกี่ยวกับฟังก์ชันได้ 
9. บอกสัจพจน์ของระบบจ านวนจริง 
10.  พิสูจน์เซตท่ีก าหนดให้ มีขอบเขตบนค่าน้อยสุดและขอบเขตล่างค่ามากสุดได้ 

 
 

11.  อธิบายความหมายของหลักการจัดอันดับดี (Well ordering principle)  
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สมบัติอาร์คีมีดีส (Archimedean property) ทฤษฎีบทความหนาแน่น (Density Theorem) 
และน าไปใช้ได้ 
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รายวิชา ค30210 การแก้ปัญหาทางทฤษฎีจ านวน 1 
 
1 คาบ/สัปดาห์/ภาคเรียน        0.5 หน่วยกิต 

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

ศึกษาเกี่ยวกับการพิสูจน์ด้วยวิธีอุปนัยทางคณิตศาสตร์การหารลงตัว จ านวนเฉพาะ ห.ร.ม. และ 
ค.ร.น. 

เพื่อพัฒนาทักษะ/กระบวนการในการคิดค านวณ การแก้ปัญหา การให้เหตุผล การส่ือความหมายทาง
คณิตศาสตร์และน าประสบการณ์ด้านความรู้ ความคิด ทักษะกระบวนการท่ีได้ไปใช้ในการเรียนรู้ส่ิงต่างๆ และ
ใช้ในชีวิตประจ าวันอย่างสร้างสรรค์ รวมท้ังเห็นคุณค่าและมีเจตคติท่ีดีต่อคณิตศาสตร์ สามารถท างานอย่าง
เป็นระบบระเบียบ มีความรอบคอบ มีความรับผิดชอบ มีวิจารณญาณและมีความเช่ือมั่นในตนเอง โดยจัด
ประสบการณ์หรือสร้างสถานการณ์ในชีวิตประจ าวันท่ีใกล้ตัวให้ผู้เรียนได้ศึกษาค้นคว้าโดยการปฏิบัติจริง 
ทดลอง สรุป รายงาน 
 
ผลการเรียนรู้ 
 เมื่อเรียนจบรายวิชานี้ นักเรียนสามารถ 

1. น าความรู้เรื่องหลักอุปนัยทางคณิตศาสตร์ ไปใช้พิสูจน์ข้อความ p(n) ส าหรับทุก n ท่ีเป็นจ านวน
นับได้ 

2. น าทฤษฎีบทการหารลงตัวไปแก้ปัญหาโจทย์ท่ีก าหนดให้ได้ 
3. น าทฤษฎีเกี่ยวกับจ านวนเฉพาะไปใช้ได้ 
4. หา ห.ร.ม. โดยวิธีของยุคลิดได้ 
5. น าทฤษฎีต่างๆ ของ ห.ร.ม. และ ค.ร.น. ไปใช้ได้ 
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รายวิชา ค30211 การแก้ปัญหาทางทฤษฎีจ านวน 2 
 
1 คาบ/สัปดาห์/ภาคเรียน        0.5 หน่วยกิต 

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

ศึกษาเกี่ยวกับสมภาค สมการสมภาคเชิงเส้น ทฤษฎีบทเศษเหลือของชาวจีน ประยุกต์ของสมภาค 
เพื่อพัฒนาทักษะ/กระบวนการในการคิดค านวณ การแก้ปัญหา การให้เหตุผล การส่ือความหมายทาง

คณิตศาสตร์และน าประสบการณ์ด้านความรู้ ความคิด ทักษะกระบวนการท่ีได้ไปใช้ในการเรียนรู้ส่ิงต่างๆ และ
ใช้ในชีวิตประจ าวันอย่างสร้างสรรค์ รวมท้ังเห็นคุณค่าและมีเจตคติท่ีดีต่อคณิตศาสตร์ สามารถท างานอย่าง
เป็นระบบระเบียบ มีความรอบคอบ มีความรับผิดชอบ มีวิจารณญาณและมีความเช่ือมั่นในตนเอง โดยจัด
ประสบการณ์หรือสร้างสถานการณ์ในชีวิตประจ าวันท่ีใกล้ตัวให้ผู้เรียนได้ศึกษาค้นคว้าโดยการปฏิบัติจริง 
ทดลอง สรุป รายงาน 
 
ผลการเรียนรู้ 
 เมื่อเรียนจบรายวิชานี้ นักเรียนสามารถ 

1. พิสูจน์ทฤษฎีต่างๆ ท่ีเกี่ยวกับสมภาคได้ 
2. น าทฤษฎีสมภาคไปใช้ในการแก้ปัญหาได้ 
3. แก้สมการสมภาคได้ 
4. แก้ระบบสมการสมภาคโดยใช้ทฤษฎีบทเศษเหลือของชาวจีนได้ 
5. อธิบายการน าสมภาคไปประยุกต์ใช้ได้ 
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รายวิชา ค30212 การแก้ปัญหาทางเรขาคณิต 1 
 
1 คาบ/สัปดาห์/ภาคเรียน        0.5 หน่วยกิต 

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

ศึกษาเกี่ยวกับระบบสัจพจน์ อนิยาม สัจพจน์ นิยาม ทฤษฎ ีศึกษาเกี่ยวกับสามเหล่ียม สามเหล่ียม
หน้าจ่ัว ความเท่ากันทุกประการ ความสัมพันธ์ระหว่าง ด้านกับมุม  

ศึกษาเกี่ยวกับเส้นขนาน สัจพจน์ข้อท่ี 5 ของยุคลิด สัจพจน์ของเพลย์แฟร์ เรขาคณิตนอกระบบยุคลิด 
ศึกษาเกี่ยวกับส่ีเหล่ียม ส่ีเหล่ียมด้านขนาน พื้นท่ีของส่ีเหล่ียมด้านขนานและสามเหล่ียมทฤษฎีบทปีทาโกรัส 
ศึกษาเกี่ยวกับวงกลม คอร์ด มุมในส่วนของวงกลม เส้นสัมผัส  

ศึกษาเกี่ยวกับการสร้างทางเรขาคณิต การสร้างด้วยวงเวียนและเส้นตรง การสร้างท่ีเป็นไปไม่ได้ 
เพื่อพัฒนาทักษะ/กระบวนการในการคิดค านวณ การแก้ปัญหา การให้เหตุผล การส่ือความหมายทาง

คณิตศาสตร์และน าประสบการณ์ด้านความรู้ ความคิด ทักษะกระบวนการท่ีได้ไปใช้ในการเรียนรู้ส่ิงต่างๆ และ
ใช้ในชีวิตประจ าวันอย่างสร้างสรรค์ รวมท้ังเห็นคุณค่าและมีเจตคติท่ีดีต่อคณิตศาสตร์ สามารถท างานอย่าง
เป็นระบบระเบียบ มีความรอบคอบ มีความรับผิดชอบ มีวิจารณญาณและมีความเช่ือมั่นในตนเอง โดยจัด
ประสบการณ์หรือสร้างสถานการณ์ในชีวิตประจ าวันท่ีใกล้ตัวให้ผู้เรียนได้ศึกษาค้นคว้าโดยการปฏิบัติจริง 
ทดลอง สรุป รายงาน 
 
ผลการเรียนรู้ 
 เมื่อเรียนจบรายวิชานี้ นักเรียนสามารถ 

1. แก้ปัญหาเกี่ยวกับสามเหล่ียมได้ 
2. แก้ปัญหาเกี่ยวกับเส้นขนานได้ 
3. แก้ปัญหาเกี่ยวกับส่ีเหล่ียมได้ 
4. แก้ปัญหาเกี่ยวกับวงกลมได้ 
5. แก้ปัญหาเกี่ยวกับการสร้างทางเรขาคณิตได้ 
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รายวิชา ค30213 การแก้ปัญหาทางเรขาคณิต 2 
 
1 คาบ/สัปดาห์/ภาคเรียน        0.5 หน่วยกิต 

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

ศึกษาเกี่ยวกับทฤษฎีบทเพิ่มเติมและการประยุกต์ วงกลมล้อมรอบสามเหล่ียม วงกลมแนบใน
สามเหล่ียม วงกลมแนบนอกสามเหล่ียม เส้นออยเลอร์ ทฤษฎีบทของเซวา ทฤษฎีบทของเมเนลอส์การ
ประยุกต์เกี่ยวกับโพรเจกชัน การประยุกต์เกี่ยวกับวงกลม 

ศึกษาเกี่ยวกับอัตราส่วน อัตราส่วนท่ีเกิดจากเส้นขนาน สามเหล่ียมคล้าย อัตราส่วนของพื้นท่ีศึกษา
เกี่ยวกับตรีโกณมิติ พื้นฐานความรู้ตรีโกณมิติ กฎของไซน ์กฎของโคไซน ์การแก้สามเหล่ียม การประยุกต์
ตรีโกณมิติในเรขาคณิต 

เพื่อพัฒนาทักษะ/กระบวนการในการคิดค านวณ การแก้ปัญหา การให้เหตุผล การส่ือความหมายทาง
คณิตศาสตร์และน าประสบการณ์ด้านความรู้ ความคิด ทักษะกระบวนการท่ีได้ไปใช้ในการเรียนรู้ส่ิงต่างๆ และ
ใช้ในชีวิตประจ าวันอย่างสร้างสรรค์ รวมท้ังเห็นคุณค่าและมีเจตคติท่ีดีต่อคณิตศาสตร์ สามารถท างานอย่าง
เป็นระบบระเบียบ มีความรอบคอบ มีความรับผิดชอบ มีวิจารณญาณและมีความเช่ือมั่นในตนเอง โดยจัด
ประสบการณ์หรือสร้างสถานการณ์ในชีวิตประจ าวันท่ีใกล้ตัวให้ผู้เรียนได้ศึกษาค้นคว้าโดยการปฏิบัติจริง 
ทดลอง สรุป รายงาน 
 
ผลการเรียนรู้ 
 เมื่อเรียนจบรายวิชานี้ นักเรียนสามารถ 

1. แก้ปัญหาเกี่ยวกับสามเหล่ียม ส่ีเหล่ียม และวงกลมได้ 
2. แก้ปัญหาเกี่ยวกับอัตราส่วนได้ 
3. ใช้ความรู้ตรีโกณมิติแก้ปัญหาโจทย์เรขาคณิตได้ 
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รายวิชา ค30214 การแก้ปัญหาทางคอมบินาทอริก 1 
 
1 คาบ/สัปดาห์/ภาคเรียน        0.5 หน่วยกิต 

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

ศึกษาเกี่ยวกับหลักการนับเบื้องต้น กฎการบวก กฎการคูณ ศึกษาเกี่ยวกับวิธีเรียงสับเปล่ียนส่ิงของท่ี
แตกต่างกันท้ังหมดในแนวตรงและแนววงกลม ส่ิงของท่ีไม่แตกต่างกันท้ังหมดในแนวตรงและ 
แนววงกลมศึกษาเกี่ยวกับวิธีจัดหมู่ ส่ิงของท่ีแตกต่างกันท้ังหมด ส่ิงของท่ีไม่แตกต่างกันท้ังหมด  
การแบ่งกลุ่ม การแจกส่ิงของศึกษาเกี่ยวกับสามเหล่ียมปาสคาล เอกลักษณ์เชิงวิธีจัดหมู่ ทฤษฎีบททวินาม 
สัมประสิทธิ์ทวินาม สัมประสิทธิ์อเนกนาม 

เพื่อพัฒนาทักษะ/กระบวนการในการคิดค านวณ การแก้ปัญหา การให้เหตุผล การส่ือความหมายทาง
คณิตศาสตร์และน าประสบการณ์ด้านความรู้ ความคิด ทักษะกระบวนการท่ีได้ไปใช้ในการเรียนรู้ส่ิงต่างๆ และ
ใช้ในชีวิตประจ าวันอย่างสร้างสรรค์ รวมท้ังเห็นคุณค่าและมีเจตคติท่ีดีต่อคณิตศาสตร์ สามารถท างานอย่าง
เป็นระบบระเบียบ มีความรอบคอบ มีความรับผิดชอบ มีวิจารณญาณและมีความเช่ือมั่นในตนเอง โดยจัด
ประสบการณ์หรือสร้างสถานการณ์ในชีวิตประจ าวันท่ีใกล้ตัวให้ผู้เรียนได้ศึกษาค้นคว้าโดยการปฏิบัติจริง 
ทดลอง สรุป รายงาน 
 
ผลการเรียนรู้ 
 เมื่อเรียนจบรายวิชานี้ นักเรียนสามารถ 

1. สามารถนับจ านวนวิธีท่ีเป็นไปได้ท้ังหมดของการเกิดเหตุการณ์ 
2. อธิบายและแก้โจทย์ปัญหาโดยใช้หลักการบวกและหลักการคูณ 
3. อธิบายและบอกลักษณะวิธีเรียงสับเปล่ียน ตลอดจนค านวณหาจ านวนวิธีเรียงสับเปล่ียน 

ของส่ิงของ 
4. อธิบายและบอกลักษณะวิธีจัดหมู่ตลอดจนค านวณหาจ านวนวิธีจัดหมู่ของส่ิงของ 
5. แก้โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับการนับท่ีซับซ้อน โดยอาศัยวิธีเรียงสับเปล่ียนและวิธีจัดหมู่ 
6. อธิบายและบอกรูปแบบของการจัดส่ิงของ 
7. กระจายและหาพจน์ท่ัวไปของบททวินามท่ีมีเลขช้ีก าลังเป็นจ านวนเต็มบวก 
8. หาความสัมพันธ์ของสัมประสิทธิ์ในสามเหล่ียมปาสคาล และพิสูจน์เอกลักษณ์เชิงวิธีจัดหมู่ 
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รายวิชา ค30215 การแก้ปัญหาทางคอมบินาทอริก 2 
 
1 คาบ/สัปดาห์/ภาคเรียน        0.5 หน่วยกิต 

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

ศึกษาเกี่ยวกับหลักการเพิ่มเข้า–ตัดออก แผนภาพเวนน ์สูตรการเพิ่มเข้า–ตัดออก หลักการ  
รังนกเบ้ืองต้น 

เพื่อพัฒนาทักษะ/กระบวนการในการคิดค านวณ การแก้ปัญหา การให้เหตุผล การส่ือความหมายทาง
คณิตศาสตร์และน าประสบการณ์ด้านความรู้ ความคิด ทักษะกระบวนการท่ีได้ไปใช้ในการเรียนรู้ส่ิงต่างๆ และ
ใช้ในชีวิตประจ าวันอย่างสร้างสรรค์ รวมท้ังเห็นคุณค่าและมีเจตคติท่ีดีต่อคณิตศาสตร์ สามารถท างานอย่าง
เป็นระบบระเบียบ มีความรอบคอบ มีความรับผิดชอบ มีวิจารณญาณและมีความเช่ือมั่นในตนเอง โดยจัด
ประสบการณ์หรือสร้างสถานการณ์ในชีวิตประจ าวันท่ีใกล้ตัวให้ผู้เรียนได้ศึกษาค้นคว้าโดยการปฏิบัติจริง 
ทดลอง สรุป รายงาน 
 
ผลการเรียนรู้ 
 เมื่อเรียนจบรายวิชานี้ นักเรียนสามารถ 

1. ใช้แผนภาพของเวนน์ ช่วยในการค านวณหาจ านวนของส่ิงของท่ีเป็นไปได้ และใช้หาสูตรการเพิ่ม
เข้า–ตัดออก ส าหรับการนับจ านวนสมาชิกในยูเนียนของเซต 2 เซตและ 3 เซตและน าไปใช้ได้ 

2. แก้ปัญหาโจทย์เกี่ยวกับการนับท่ีซับซ้อน โดยอาศัยสูตรการเพิ่มเข้า–ตัดออก 
3. น าหลักการรังนกไปแก้ปัญหาคอมบินาทอริกอย่างง่าย 
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รายวิชา ค30216 การแก้ปัญหาทางพีชคณิต 1 
 
1 คาบ/สัปดาห์/ภาคเรียน        0.5 หน่วยกิต 

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

ศึกษาเกี่ยวกับเอกลักษณ์พีชคณิต สมการและสมการสมมูล ความสมมาตรเชิงพีชคณิต  
ศึกษาเกี่ยวกับจ านวนเชิงซ้อน โครงสร้างพีชคณิต รูปโพลาร์ของจ านวนเชิงซ้อน รากท่ี 2 ของจ านวน

เชิงซ้อน 
เพื่อพัฒนาทักษะ/กระบวนการในการคิดค านวณ การแก้ปัญหา การให้เหตุผล การส่ือ ความหมาย

ทางคณิตศาสตร์และน าประสบการณ์ด้านความรู้ ความคิด ทักษะกระบวนการท่ีได้ไปใช้ในการเรียนรู้ส่ิงต่างๆ 
และใช้ในชีวิตประจ าวันอย่างสร้างสรรค์ รวมท้ังเห็นคุณค่าและมีเจตคติท่ีดีต่อคณิตศาสตร์ สามารถท างาน
อย่างเป็นระบบระเบียบ มีความรอบคอบ มีความรับผิดชอบ มีวิจารณญาณและมีความเช่ือมั่นในตนเอง โดย
จัดประสบการณ์หรือสร้างสถานการณ์ในชีวิตประจ าวันท่ีใกล้ตัวให้ผู้เรียนได้ศึกษาค้นคว้าโดยการปฏิบัติจริง 
ทดลอง สรุป รายงาน 
 
ผลการเรียนรู้ 
 เมื่อเรียนจบรายวิชานี้ นักเรียนสามารถ 

1. สามารถพิสูจน์เอกลักษณ์พีชคณิตท่ีก าหนดให้ได้ 
2. สามารถแก้โจทย์ปัญหาท่ีใช้กระบวนการพีชคณิตได้ 
3. สามารถหารากท่ี n ของจ านวนเชิงซ้อน โดยใช้ทฤษฎีบทของเดอมัวร์ได้ 
4. สามารถแก้โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับจ านวนเชิงซ้อนได้ 
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รายวิชา ค30217 การแก้ปัญหาทางพีชคณิต 2 
 
1 คาบ/สัปดาห์/ภาคเรียน        0.5 หน่วยกิต 

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

ศึกษาเกี่ยวกับพหุนามและสมการพหุนาม พหุนามตัวแปรเดียว พหุนามก าลังสอง พหุนาม ก าลังสาม 
การหารากของสมการก าลังส่ีบางรูปแบบ  ศึกษาเกี่ยวกับทฤษฎีบทพหุนาม ความสัมพันธ์ของรากและ
สัมประสิทธิ์ของพหุนามรากตรรกยะของพหุนาม รากลดทอนได้ของพหุนาม ตัวหารร่วมมากของพหุนาม 
ฟังก์ชันเศษส่วน  

เพื่อพัฒนาทักษะ/กระบวนการในการคิดค านวณ การแก้ปัญหา การให้เหตุผล การส่ือความหมายทาง
คณิตศาสตร์และน าประสบการณ์ด้านความรู้ ความคิด ทักษะกระบวนการท่ีได้ไปใช้ในการเรียนรู้ส่ิงต่างๆ และ
ใช้ในชีวิตประจ าวันอย่างสร้างสรรค์ รวมท้ังเห็นคุณค่าและมีเจตคติท่ีดีต่อคณิตศาสตร์ สามารถท างานอย่าง
เป็นระบบระเบียบ มีความรอบคอบ มีความรับผิดชอบ มีวิจารณญาณและมีความเช่ือมั่นในตนเอง โดยจัด
ประสบการณ์หรือสร้างสถานการณ์ในชีวิตประจ าวันท่ีใกล้ตัวให้ผู้เรียนได้ศึกษาค้นคว้าโดยการปฏิบัติจริง 
ทดลอง สรุป รายงาน 
 
ผลการเรียนรู้ 
 เมื่อเรียนจบรายวิชานี้ นักเรียนสามารถ 

1. สามารถแก้สมการพหุนามก าลังสองและมากกว่าสองได้ พร้อมท้ังหาความสัมพันธ์ของราก 
กับสัมประสิทธิ์ของพหุนาม 

2. สามารถน าทฤษฎีบทพหุนามท่ีได้ศึกษาไปใช้แก้ปัญหาได้ 
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รายวิชา ค30218 การแก้ปัญหาทางอสมการและสมการเชิงฟังก์ชัน 
 
2 คาบ/สัปดาห์/ภาคเรียน        1.0 หน่วยกิต 

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

ศึกษาเกี่ยวกับอสมการพื้นฐาน อสมการค่าเฉล่ียเลขคณิต–เรขาคณิต อสมการของโคชีอสมการ
ค่าเฉล่ียเลขคณิต–เรขาคณิตถ่วงน้ าหนัก อสมการของโฮลเดอร์และอสมการค่าเฉล่ียยกก าลัง และสมการเชิง
ฟังก์ชันเบ้ืองต้น 

เพื่อพัฒนาทักษะ/กระบวนการในการคิดค านวณ การแก้ปัญหา การให้เหตุผล การส่ือความหมายทาง
คณิตศาสตร์และน าประสบการณ์ด้านความรู้ ความคิด ทักษะกระบวนการท่ีได้ไปใช้ในการเรียนรู้ส่ิงต่างๆ และ
ใช้ในชีวิตประจ าวันอย่างสร้างสรรค์ รวมท้ังเห็นคุณค่าและมีเจตคติท่ีดีต่อคณิตศาสตร์ สามารถท างานอย่าง
เป็นระบบระเบียบ มีความรอบคอบ มีความรับผิดชอบ มีวิจารณญาณและมีความเช่ือมั่นในตนเอง โดยจัด
ประสบการณ์หรือสร้างสถานการณ์ในชีวิตประจ าวันท่ีใกล้ตัวให้ผู้เรียนได้ศึกษาค้นคว้าโดยการปฏิบัติจริง 
ทดลอง สรุป รายงาน 
 
ผลการเรียนรู้ 
 เมื่อเรียนจบรายวิชานี้ นักเรียนสามารถ 

1. สามารถแก้ปัญหาโดยใช้อสมการพื้นฐาน 
2. สามารถแก้ปัญหาโดยใช้อสมการค่าเฉล่ียเลขคณิต–เรขาคณิต ส าหรับ 2 จ านวน 
3. สามารถแก้ปัญหาโดยใช้อสมการค่าเฉล่ียเลขคณิต–เรขาคณิต ส าหรับ n จ านวน 
4. สามารถแก้ปัญหาโดยใช้อสมการของโคชี 
5. สามารถแก้ปัญหาโดยใช้อสมการค่าเฉล่ียเลขคณิต–เรขาคณิตถ่วงน้ าหนัก 
6. สามารถแก้ปัญหาโดยใช้อสมการของโฮลเดอร์และอสมการค่าเฉล่ียยกก าลัง 
7. สามารถหาผลเฉลยของสมการโคชี 
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รายวิชา ค30219 เรขาคณิตวิยุต 
 
2 คาบ/สัปดาห์/ภาคเรียน        1.0 หน่วยกิต 

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

ศึกษาเกี่ยวกับพื้นฐานการให้เหตุผลและระเบียบวิธีการพิสูจน์ เป็นการศึกษาการให้เหตุผลแบบอุปนัย 
การให้เหตุผลแบบนิรนัย และระเบียบวิธีการพิสูจน์ ซึ่งมีการพิสูจน์โดยตรง การพิสูจน์ข้อความท่ีเช่ือมด้วย “ก็
ต่อเมื่อ” การพิสูจน์โดยการแบ่งกรณี การพิสูจน์ข้อความท่ีเช่ือมด้วย ”หรือ”การพิสูจน์โดยความขัดแย้ง และ
การพิสูจน์โดยอุปนัยเชิงคณิตศาสตร์ 

ศึกษาเกี่ยวกับกล่องวัดปริมาตรได้ทุกขนาด ประกอบด้วยเนื้อหา บทนิยามของกล่องวัดปริมาตร 
ได้ทุกขนาด กล่องวัดปริมาตรได้ทุกขนาดท่ีมีด้านต้ังฉากกับฐาน และทฤษฎีบทท่ีเกี่ยวข้องศึกษาเกี่ยวกับ
แลตทิซ ประกอบด้วยเนื้อหา จุดแลตทิซและพื้นท่ี ทฤษฎีบทของพิค รูปหลายเหล่ียมด้านเท่าแลตทิซ 
ระยะทางท่ีเป็นจ านวนเต็ม และทฤษฎีบทท่ีเกี่ยวข้องศึกษาเกี่ยวกับการห่อและการบรรจุ ประกอบด้วย การห่อ
รูปทรงลูกบาศก์ การห่อรูปทรงลูกบาศก์ด้วยแถบกระดาษโดยใช้พื้นท่ีกระดาษน้อยสุด รูปทรงบรรจุแบบ
ดับเบิ้ล และการบรรจุศึกษาเกี่ยวกับการวัดแบ่งส่วนสมดุล ประกอบด้วย การวัดแบ่งส่วนสมดุลบนระนาบ 
ทฤษฎีแฮมแซนวิช การแบ่งส่วนสมบูรณ์ของเค้ก  

เพื่อพัฒนาทักษะ/กระบวนการในการคิดค านวณ การแก้ปัญหา การให้เหตุผล การส่ือความหมายทาง
คณิตศาสตร์และน าประสบการณ์ด้านความรู้ ความคิด ทักษะกระบวนการท่ีได้ไปใช้ในการเรียนรู้ส่ิงต่างๆ และ
ใช้ในชีวิตประจ าวันอย่างสร้างสรรค์ รวมท้ังเห็นคุณค่าและมีเจตคติท่ีดีต่อคณิตศาสตร์ สามารถท างานอย่าง
เป็นระบบระเบียบ มีความรอบคอบ มีความรับผิดชอบ มีวิจารณญาณและมีความเช่ือมั่นในตนเอง โดยจัด
ประสบการณ์หรือสร้างสถานการณ์ในชีวิตประจ าวันท่ีใกล้ตัวให้ผู้เรียนได้ศึกษาค้นคว้าโดยการปฏิบัติจริง 
ทดลอง สรุป รายงาน 

ผลการเรียนรู้ 
 เมื่อเรียนจบรายวิชานี้ นักเรียนสามารถ 

1. มีความคิดรวบยอดเรื่องการให้เหตุผลแบบอุปนัย นิรนัย และระเบียบวิธีการพิสูจน์ 
2. มีความคิดรวบยอดเรื่องการพิสูจน์โดยอุปนัยเชิงคณิตศาสตร์ และน าไปใช้การแก้ปัญหาได้ 
3. มีความคิดรวบยอดเรื่องกล่องวัดปริมาตรได้ทุกขนาด และน าไปไปใช้ในการแก้ปัญหาได้ 
4. ตรวจสอบสมบัติของกล่องวัดปริมาตรได้ทุกขนาดฐานสามเหล่ียมท่ีมีความสูงต่างกันได้ 
5. เข้าใจแนวคิดในการตรวจสอบความจุสุดของกล่องวัดปริมาตรได้ทุกขนาด 
6. พิสูจน์ทฤษฎีบทของพิคในบางกรณีได้ 
7. มีความคิดรวบยอดเรื่องทฤษฎีบทของพิค แลตทิซ รูปหลายเหล่ียมแลตทิซ และน าไปใช้ แก้ปัญหา

ได้ 
8. สามารถสร้างรูป n เหล่ียมแลตทิซท่ีมีระยะทางระหว่างสองจุดใดๆ เป็นจ านวนเต็มได้ 
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9. สามารถก าหนดขนาดของกระดาษห่อรูปทรงลูกบาศก์ท่ีมีพื้นท่ีน้อยกว่าพื้นท่ีท่ีก าหนดให้ได้ 
10. มีความเข้าใจในการหารูปแบบของกระดาษห่อท่ีมีเส้นรอบรูปส้ันสุด 
11. น าความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับเรขาคณิตไปใช้ในการแก้ปัญหาเกี่ยวกับการบรรจุได้ 

 
12. มีความคิดรวบยอดเรื่องรูปทรงตันบรรจุแบบดับเบิ้ล และสามารถตรวจสอบได้ว่ารูปทรงท่ี 

 ก าหนดให้เป็นรูปทรงตันบรรจุแบบดับเบิ้ลหรือไม่ 
13. มีความเข้าใจเรื่องการแบ่งพื้นท่ีจ ากัดออกเป็นสองส่วน ทฤษฎีแพนเค้ก และทฤษฎี 

 แฮมแซนวิช 
14. มีความคิดรวบยอดเรื่องการแบ่งเค้กอย่างสมบูรณ์ และการแบ่งแผ่รัศมีอย่างสมบูรณ์ 
15. สามารถแบ่งเค้กอย่างสมบูรณ์ได้ เมื่อก าหนดรูปทรงของเค้กให้ 
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รายวิชา ค30220 ทฤษฎีกราฟ 
 
3 คาบ/สัปดาห์/ภาคเรียน        1.5 หน่วยกิต 

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

ศึกษาเกี่ยวกับทฤษฎีกราฟเบื้องต้น ไอโซมอร์ฟิกของกราฟ ดีกรีของจุดยอด แนวเดิน วงจรวิถ ี 
วัฏจักร กราฟเช่ือมโยง กราฟย่อย กราฟออยเลอร์ กราฟแฮมิลตัน ต้นไม ้ต้นไม้แผ่ท่ัว ต้นไม้แผ่ท่ัวที่น้อยท่ีสุด 
กราฟ k เช่ือมโยง กราฟสองส่วน กราฟเชิงระนาบ จ านวนโครเมตริกของกราฟพหุนามโครเมตริก 
ของกราฟ กราฟระบุทิศทางหรือไดกราฟ 

เพื่อพัฒนาทักษะ/กระบวนการในการคิดค านวณ การแก้ปัญหาการให้เหตุผล การส่ือความหมายทาง
คณิตศาสตร์และน าประสบการณ์ด้านความรู้ ความคิด ทักษะกระบวนการท่ีได้ไปใช้การเรียนรู้ส่ิงต่างๆ และใช้
ในชีวิตประจ าวันอย่างสร้างสรรค์ รวมท้ังเห็นคุณค่าและมีเจตคติท่ีดีต่อคณิตศาสตร์ สามารถท างานอย่างเป็น
ระบบระเบียบ มีความรอบคอบ มีความรับผิดชอบ มีวิจารณญาณ และมีความเช่ือมั่นในตนเอง โดยจัด
ประสบการณ์หรือสร้างสถานการณ์ในชีวิตประจ าวันท่ีใกล้ตัวให้ผู้เรียนได้ศึกษาค้นคว้าโดยการปฏิบัติจริง 
ทดลอง สรุป รายงาน 
 
ผลการเรียนรู้ 
 เมื่อเรียนจบรายวิชานี้ นักเรียนสามารถ 

1. หาเซตของจุดยอดและเซตของเส้นเช่ือมของกราฟได้ 
2. บอกได้ว่ากราฟที่ก าหนดให้เป็นกราฟถอดแบบกันหรือไม่ 
3. บอกได้ว่าล าดับท่ีก าหนดเป็นล าดับเชิงกราฟหรือไม่ ถ้าเป็นล าดับเชิงกราฟสามารถสร้างกราฟที่

สอดคล้องกับล าดับเชิงกราฟที่ก าหนดให้ได้ 
4. บอกลักษณะของกราฟปรกติดีกรี r กราฟบริบูรณ์ กราฟเติมเต็ม กราฟ k พาร์ไท กราฟดาว 

กราฟ k สี  
5. หาอินดิวซ์สับกราฟของกราฟที่ก าหนดให้ได้ 
6. หาเซตของจุดยอดและเซตของเส้นเช่ือมของกราฟทิศทางได้ 
7. หาเมทริกซ์ประชิดและเมทริกซ์ตกกระทบของกราฟเมื่อก าหนดกราฟมาให้ได้ และสร้างกราฟ

จากเมทริกซ์ประชิดและเมทริกซ์ตกกระทบได้ 
8. หารอยเดิน วิถ ีวงจร และวัฏจักรของกราฟได้ 
9. หาระยะทางระหว่างจุดยอด 2 จุดยอดใดๆ ในกราฟได้ 
10. หาความเยื้องศูนย์กลางของจุดยอดใดๆ ในกราฟได้ 
11. หารัศมีของกราฟ เส้นผ่านศูนย์กลางของกราฟ หาศูนย์กลางของกราฟได้ 
12. หาวิถีท่ีส้ันท่ีสุด โดยใช้ขั้นตอนวิธีของไดค์สตราได้ 
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13. บอกลักษณะของต้นไม้ได้ 
14. หาต้นไม้แผ่ท่ัวของกราฟได้ และหาจ านวนของต้นไม้แผ่ท่ัวของกราฟได้ 
15. หาต้นไม้เหมาะท่ีสุดโดยใช้ขั้นตอนวิธีของครูสกาวล์ และขั้นตอนวิธีของพริมได้ 
16. สร้างกราฟที่สอดคล้องกับเงื่อนไขของความเช่ือมโยงได้ 
17. หาการจับคู่ใหญ่สุดในกราฟสองส่วนได้ 
18. บอกได้ว่ากราฟที่ก าหนดมาให้เป็นกราฟออยเลอร์หรือไม่ 
19. บอกได้ว่ากราฟที่ก าหนดมาให้เป็นกราฟแฮมิลตันหรือไม่ 
20. บอกได้ว่ากราฟที่ก าหนดมาให้เป็นกราฟเชิงระนาบหรือไม่ ถ้าเป็นกราฟเชิงระนาบสามารถหา

กราฟระนาบท่ีสมนัยกันได้ 
21. หาจ านวนโครเมติกของกราฟได้ 
22. หาจ านวนวิธีท้ังหมดของจ านวนโครเมติกของกราฟที่แตกต่างกันได้ 
23. น าความรู้ทฤษฎีกราฟไปประยุกต์ใช้ได้ 
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รายวิชา ค30221 สมการเชิงอนุพันธ์เบื้องต้น 
 
3 คาบ/สัปดาห์/ภาคเรียน        1.5 หน่วยกิต 

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

ศึกษาเกี่ยวกับสมการอนุพันธ์ นิยามและทฤษฎีเบื้องต้นเกี่ยวกับสมการอนุพันธ ์ 
ศึกษาเกี่ยวกับการแก้สมการอนุพันธ์อันดับหนึ่ง สมการแบบแยกตัวแปรได้ สมการเอกพันธ์ สมการ

แม่นตรง ตัวประกอบอินทิเกรต สมการอนุพันธ์เชิงเส้น สมการแบนูลลี การประยุกต์ของสมการอนพุันธ์  
เพื่อพัฒนาทักษะ/กระบวนการในการคิดค านวณ การแก้ปัญหา การให้เหตุผล การส่ือ ความหมาย

ทางคณิตศาสตร์และน าประสบการณ์ด้านความรู้ ความคิด ทักษะกระบวนการท่ีได้ไปใช้ใน การเรียนรู้ส่ิงต่างๆ 
และใช้ในชีวิตประจ าวันอย่างสร้างสรรค์ รวมท้ังเห็นคุณค่าและมีเจตคติท่ีดีต่อคณิตศาสตร์ สามารถท างาน
อย่างเป็นระบบระเบียบ มีความรอบคอบ มีความรับผิดชอบ มีวิจารณญาณและมีความเช่ือมั่นในตนเอง โดย
จัดประสบการณ์หรือสร้างสถานการณ์ในชีวิตประจ าวันท่ีใกล้ตัวให้ผู้เรียนได้ศึกษาค้นคว้าโดยการปฏิบัติจริง 
ทดลอง สรุป รายงาน 
 
ผลการเรียนรู้ 
 เมื่อเรียนจบรายวิชานี้ นักเรียนสามารถ 

1. อธิบายความหมายของนิยามและทฤษฎีเบื้องต้นเกี่ยวกับสมการอนุพันธไ์ด้ 
2. หาค าตอบของสมการอนุพันธ์แบบแยกตัวแปรได้ 
3. หาค าตอบของสมการเอกพันธ์ได้ 
4. หาค าตอบของสมการแม่นตรงได้ 
5. ใช้ตัวประกอบอินทิเกรตช่วยในการแก้สมการได้ 
6. หาค าตอบของสมการอนุพันธ์เชิงเส้นได้ 
7. หาค าตอบของสมการแบนูลลีได้ 
8. น าความรู้เรื่องเกี่ยวกับสมการอนุพันธไ์ด้ใช้ประโยชน์ได้ 
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รายวิชา ค30222 สถิติเพื่อการวิจัยเบื้องต้น 
 
2 คาบ/สัปดาห์/ภาคเรียน        1.0 หน่วยกิต 

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

ศึกษาการเก็บรวบรวมข้อมูล แผนการเลือกตัวอย่าง การก าหนดขนาดตัวอย่าง การวิเคราะห์ข้อมูล 
และการวิเคราะห์ความถดถอยเชิงเส้นอย่างง่าย 

ศึกษาการทดสอบสมมติฐานเกี่ยวกับค่าเฉล่ียของประชากร การวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบ 
มีปัจจัยเดียว การเปรียบเทียบเชิงซ้อน และ การทดสอบข้อมูลท่ีอยู่ในรูปของความถ่ี 

เพื่อพัฒนาทักษะ/กระบวนการในการคิดค านวณ การแก้ปัญหา การให้เหตุผล การส่ือความหมายทาง
คณิตศาสตร์และน าประสบการณ์ด้านความรู้ ความคิด ทักษะกระบวนการท่ีได้ไปใช้ในการเรียนรู้ส่ิงต่างๆ และ
ใช้ในชีวิตประจ าวันอย่างสร้างสรรค์ รวมท้ังเห็นคุณค่าและมีเจตคติท่ีดีต่อคณิตศาสตร์ สามารถท างานอย่าง
เป็นระบบระเบียบ มีความรอบคอบ มีความรับผิดชอบ มีวิจารณญาณและมีความเช่ือมั่นในตนเอง โดยจัด
ประสบการณ์หรือสร้างสถานการณ์ในชีวิตประจ าวันท่ีใกล้ตัวให้ผู้เรียนได้ศึกษาค้นคว้าโดยการปฏิบัติจริง 
ทดลอง สรุป รายงาน 
 
ผลการเรียนรู้ 
 เมื่อเรียนจบรายวิชานี้ นักเรียนสามารถ 

1. เข้าใจและสามารถเลือกใช้แผนการเลือกตัวอย่างได้ 
2. สามารถเขียนแผนภาพการกระจายแสดงความสัมพันธ์เชิงฟังก์ชันระหว่างข้อมูลได้ 
3. สามารถประมาณค่าพารามิเตอร์ของสมการถดถอยและสร้างสมการถดถอยแสดงความสัมพันธ์

ระหว่างข้อมูลได้ 
4. สามารถพยากรณ์ค่าตัวแปรตามเม่ือก าหนดค่าตัวแปรอิสระ จากสมการถดถอยได้ 
5. เข้าใจความหมายของสมมติฐานทางสถิติ สามารถต้ังสมมติฐานเกี่ยวกับค่าเฉล่ียของประชาการ

ได้ 
6. สามารถทดสอบสมมติฐานเกี่ยวกับค่าเฉล่ียของประชากรเดียว และค่าเฉล่ียของสองประชากรได้ 
7. เข้าใจวัตถุประสงค์และหลักการของการวิเคราะห์ความแปรปรวน และสามารถวิเคราะห์ความ

แปรปรวนแบบมีปัจจัยเดียวได้ 
8. สามารถเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างค่าเฉล่ียหลาย ๆ คู่ ได้ 
9. สามารถทดสอบสมมติฐานส าหรับข้อมูลท่ีอยู่ในรูปของความถ่ี โดยใช้การทดสอบไคสแควร์ได้ 
10. สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Excel และโปรแกรม SPSS ในการทดสอบสมมติฐานเกี่ยวกับ

ค่าเฉล่ีย 
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กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ : ฟิสิกส ์
รายวิชาเพิ่มเติมกลุ่ม 2 
1. ว30205 ฟิสิกส์ท่ัวไป 1 (AP)     3 คาบ/สัปดาห์/ภาคเรียน 1.5 หน่วยกิต 
SCI30205 General Physics I (AP) 
2. ว30206 ปฏิบัติการฟิสิกส์ 1 (AP)    3 คาบ/สัปดาห์/ภาคเรียน 1.5 หน่วยกิต 
SCI30206 Physics Laboratory 1 (AP) 
3. ว30207 ฟิสิกส์ท่ัวไป 2 (AP)     3 คาบ/สัปดาห์/ภาคเรียน 1.5 หน่วยกิต 
SCI30207 General Physics 2 (AP) 
4. ว30208 ปฏิบัติการฟิสิกส์ 2 (AP)    3 คาบ/สัปดาห์/ภาคเรียน 1.5 หน่วยกิต 
SCI30208 Physics Laboratory II (AP) 
5. ว30209 คณิตศาสตร์ส าหรับฟิสิกส์    2 คาบ/สัปดาห์/ภาคเรียน 1.0 หน่วยกิต 
SCI30209 Mathematics for Physics 
6. ว30210 กลศาสตร์ยุคเก่า     2 คาบ/สัปดาห์/ภาคเรียน 1.0 หน่วยกิต 
SCI30210 Classical Mechanics 
7. ว30211 กลศาสตร์ควอนตัมเบ้ืองต้น    2 คาบ/สัปดาห์/ภาคเรียน 1.0 หน่วยกิต 
SCI30211 Introduction to Quantum Mechanics 
8. ว30212 ฟิสิกส์สถานะของแข็งเบ้ืองต้น    2 คาบ/สัปดาห์/ภาคเรียน 1.0 หน่วยกิต 
SCI30212 Introduction to Solid State Physics 
9. ว30213 อิเล็กทรอนิกส์เบ้ืองต้น    2 คาบ/สัปดาห์/ภาคเรียน 1.0 หน่วยกิต 
SCI30213 Introduction to Electronics 
10. ว30214 เทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย์   2 คาบ/สัปดาห์/ภาคเรียน 1.0 หน่วยกิต 
SCI30214 Solar Energy Technology 
11. ว30215 แม่เหล็กไฟฟ้าและการประยุกต์   2 คาบ/สัปดาห์/ภาคเรียน 1.0 หน่วยกิต 
SCI30215 Application of Electromagnetism 
12. ว30216 นิวเคลียร์ในชีวิตประจ าวัน    2 คาบ/สัปดาห์/ภาคเรียน 1.0 หน่วยกิต 
SCI30216 Nuclear in Everyday Life 
13. ว30217 ปฏิบัติการดาราศาสตร์พื้นฐาน  2 คาบ/สัปดาห์/ภาคเรียน 1.0 หน่วยกิต 
SCI30217 Fundamentals of Astronomy Laboratory 
14. ว30218 ดาราศาสตร์ขั้นสูง     4 คาบ/สัปดาห์/ภาคเรียน 2.0 หน่วยกิต 
SCI30218 Advanced Astronomy 
15. ว30219 ปฏิบัติการดาราศาสตร์ขั้นสูง    3 คาบ/สัปดาห์/ภาคเรียน 1.5 หน่วยกิต 
SCI30219 Advanced of Astronomy Laboratory 

รายวิชา ว30205 ฟิสิกส์ทั่วไป 1 (AP) 
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3 คาบ/สัปดาห์/ภาคเรียน        1.5 หน่วยกิต 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ค าอธิบายรายวิชา 
จลนศาสตร์ของอนุภาค ศึกษาเรื่องการกระจัด ความเร็ว และความเร่งในสามมิติ การเคล่ือนท่ี 

แบบต่างๆ พลศาสตร์ของอนุภาค  
ศึกษาเรื่องของแรง มวล และกฎการเคล่ือนท่ีของนิวตัน แรงโน้มถ่วงและน้ าหนัก แรงต้านการ

เคล่ือนท่ี แรงอนุรักษ์และแรงไม่อนุรกัษ ์พลังงานศักย์ พลังงานจลน์หลักการคงตัวของพลังงานกล หลักการคง
ตัวของโมเมนตัมเชิงเส้นระบบอนุภาค  

ศึกษาเรื่องของจุดศูนย์กลางมวล กฎการเคล่ือนท่ีข้อท่ีสองของนิวตันส าหรับระบบอนุภาค  
โมเมนตมัเชิงเส้นของระบบอนุภาคการเคล่ือนท่ีแบบหมุน  

ศึกษาเรื่องของความเร็วเชิงมุมและความเร่งเชิงมุม พลังงานจลน์ของการเคล่ือนท่ีแบบหมุนและ
โมเมนต์ความเฉื่อย ทอร์ก งานและพลังงานของการหมุน การกล้ิงของวัตถุแข็งเกร็ง กฎข้อท่ีสองของนิวตันใน
รูปของโมเมนตัมเชิงมุมการเคล่ือนท่ีแบบมคีาบและการเคล่ือนท่ีแบบส่ัน ศึกษาคาบและความถ่ี  
การเคล่ือนท่ีแบบฮาร์มอนิกอย่างง่าย กลศาสตร์ของไหล  

ศึกษาเรื่องของความหนาแน่นและความถ่วงจ าเพาะ ความดัน กฎของพาสคัล แรงลอยตัวและหลัก
ของอาร์คมีดิส ความตึงผิว สมการความต่อเนื่อง สมการของแบร์นูลลี ความหนืดอุณหพลศาสตร์  
กฎข้อท่ีศูนย์ของอุณหพลศาสตร์ การขยายตัวตามความร้อน การส่งผ่านความร้อน ระบบทางอุณหพล-ศาสตร์ 
กฎข้อท่ีหนึ่งของอุณหพลศาสตร์ กระบวนการทางอุณหพลศาสตร์ เครื่องจักรความร้อน กฎข้อท่ีสองของอุณ
หพลศาสตร์ วัฏจักรคาร์โนต์เอนโทรปี คล่ืนและการเคล่ือนท่ีแบบคล่ืน  

ศึกษาเรื่องของการเคล่ือนท่ีแบบคล่ืน อัตราเร็วของคล่ืน เสียงและระดับความเข้มเสียง 
ปรากฏการณ์ดอปเพลอร์ และสมบัติของคล่ืน 

เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจ ทักษะกระบวนการ เจตคติ และเห็นคุณค่าของวิทยาศาสตร์ สามารถใช้
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์และจิตวิทยาศาสตร์ในการสืบเสาะหาความรู้ มีความสามารถ 
ในการส่ือสาร น าความรู้และหลักการทางฟิสิกส์ไปอธิบายและแก้ปัญหาทางด้านจลศาสตร์และอุณหพล-
ศาสตร์ได้ 
 
ผลการเรียนรู้ 
 เมื่อเรียนจบรายวิชานี้ นักเรียนสามารถ 

1. อธิบายเรื่องการเคล่ือนท่ีพื้นฐานแบบต่างๆ ความเร็วสัมพัทธ์ กฎการเคล่ือนท่ีของนิวตันและ
ค านวณเกี่ยวกับการเคล่ือนท่ีต่างๆ ได้ 

2. อธิบายเรื่องของงาน แรงต่างๆ และการเคล่ือนท่ี การค านวณและการน าไปใช้เกี่ยวกับการเคล่ือนท่ี
และโมเมนตัมได้ 
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3. อธิบายระบบอนุภาค เกี่ยวกับจุดศูนย์กลางมวล กฎการเคล่ือนท่ี ความเร็วเชิงมุมและความเร่ง
เชิงมุม พลังงานจลน์ของการหมุนและโมเมนต์ความเฉื่อย ทอร์ก การกล้ิงของวัตถุแข็งเกร็ง คาบ
และความถ่ีได้ 

4. อธิบายเรื่องของความหนาแน่นและความถ่วงจ าเพาะ ความดัน กฎของพาสคัล ความดันกับความ
ลึก และพลศาสตร์ของของไหลได้ 

5. อธิบายกฎของอุณหพลศาสตร์ การขยายตัวตามความร้อน การเปล่ียนสถานะและความร้อนแฝง 
การส่งผ่านความร้อน การเปล่ียนปริมาตร กระบว-นการและทิศทางของกระบวนการทางอุณหพล
ศาสตร์ เครื่องท าความเย็น และวัฏจักรคาร์โนต์ได้ 

6. อธิบายเรื่องของคล่ืน ได้แก่ การเคล่ือนท่ี อัตราเร็ว เสียง และระดับความเข้มเสียงปรากฏการณ์ด
อปเพลอร์และสมบัติของคล่ืนได้ 
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รายวิชา ว30206 ปฏิบัติการฟิสิกส์ 1 (AP) 
 
3 คาบ/สัปดาห์/ภาคเรียน        1.5 หน่วยกิต 

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

ศึกษาและปฏิบัติการทดลองเกี่ยวกับโมเมนต์ความเฉ่ือย การกล้ิงโดยไม่ล่ืนไถลลงมาตามพื้นเอียง การ
เคล่ือนท่ีแบบฮาร์มอนิกอย่างง่าย ความหนืด แคลอริมิเตอร์ มัลติมิเตอร์ เลนส์ เกรตติง เล้ียวเบน  
วงแหวนของนิวตัน วงจรวีทสโตนบริดจ์ เครื่องออสซิลโลสโคปและการสลายตัวเชิง กัมมันตรังสี  

เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจ มีทักษะกระบวนในการปฏิบัติการทดลองเกี่ยวกับโมเมนต์ความเฉื่อย การ
กล้ิงโดยไม่ล่ืนไถลลงมาตามพื้นเอียง การเคล่ือนท่ีแบบฮาร์มอนิกอย่างง่าย ความหนืดแคลอริมิเตอร์  
มัลติมิเตอร์ เลนส์ เกรตติงเล้ียวเบน วงแหวนของนิวตัน วงจรวีทสโตนบริดจ์ เครื่องออสซิลโลสโคป และ 
การสลายตัวเชิงกัมมันตรังสี 
 
ผลการเรียนรู้ 
 เมื่อเรียนจบรายวิชานี้ นักเรียนสามารถ 

1. ปฏิบัติเกี่ยวกับการบันทึกข้อมูลท่ีได้จากการทดลองได้ 
2. ปฏิบัติการเกี่ยวกับการใช้เครื่องมือวัดอย่างละเอียดด้วยไมโครมิเตอร์และเวอร์เนียร์คาลิเปอร์ได้ 
3. ปฏิบัติการทดลองเกี่ยวกับการหาค่าโมเมนต์ความเฉ่ือยของล้อและเพลา การหาทอร์กเนื่องจาก

แรงเสียดทานได้ 
4. ปฏิบัติการทดลองเกี่ยวกับการหาค่าความเร่งเนื่องจากแรงโน้มถ่วงของโลกจากการกล้ิงของ

ทรงกระบอกตามพื้นเอียงได้ 
5. ปฏิบัติการทดลองเกี่ยวกับการหาค่าความเร่งเนื่องจากแรงโน้มถ่วงของโลกจากการเคล่ือนท่ีแบบ

ฮาร์มอนิกอย่างง่ายของลูกตุ้มนาฬิกาได้ 
6. ปฏิบัติการทดลองเกี่ยวกับการหาค่าสัมประสิทธิ์ความหนืดของน้ ามันได้ 
7. ปฏิบัติการทดลองเกี่ยวกับการหาค่า Joule ‘s Equivalent และค่าความจุความร้อนจ าเพาะของ

โลหะ 
8. ปฏิบัติการทดลองเกี่ยวกับการการใช้มัลติมิเตอร์ในการวัดค่าความต้านทานกระแสไฟฟ้าและความ

ต่างศักย์ในวงจรไฟฟ้าได้ 
9. ปฏิบัติการทดลองเกี่ยวกับการหาค่าความยาวโฟกัสของเลนส์นูนและเสนส์เว้าได้ 
10. ปฏิบัติการทดลองเกี่ยวกับการเล้ียวเบนของแสงผ่านเกรตติงเล้ียวเบนโดยใช้สเปกโตรมิเตอร์ได้ 
11. ปฏิบัติการทดลองเกี่ยวกับการแทรกสอดของแสงโดยใช้วงแหวนของนิวตันได้ 
12. ปฏิบัติการทดลองเกี่ยวกับการใช้เครื่องออสซิลโลสโคปในการวัดขนาดของสัญญาณไฟฟ้า ความถ่ี

ของสัญญาณไฟฟ้าและความต่างเฟสของสัญญาณไฟฟ้าได้ 
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13. ปฏิบัติการทดลองเกี่ยวกับการสลายตัวของสารกัมมันตรังสีและดูดกลืนอนุภาคบีต้าของแผ่น
อลูมิเนียมได้ 
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รายวิชา ว30207 ฟิสิกส์ทัว่ไป 2 (AP) 
 
3 คาบ/สัปดาห์/ภาคเรียน        1.5 หน่วยกิต 

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

ศึกษากฎของคูลอมบ์ สนามไฟฟ้า กฎของเกาส์ ศักย์ไฟฟ้า ความจุไฟฟ้า ไฟฟ้ากระแส ศึกษา 
กระแสไฟฟ้า ความต้านทาน กฎของโอห์ม กฎของเคอร์ชอฟฟ์ วงจรไฟฟ้ากระแสตรง วงจรอาร์ซ ี
แม่เหล็กไฟฟ้า  

ศึกษาสนามแม่เหล็ก แรงกระท าเนื่องจากสนามแม่เหล็ก กฎของบิโอ-ซาวารต์ กฎของแอมแปร์ การ
เหนี่ยวน าและความเหนี่ยวน า วงจรอาร์ แอล การกัดแกว่งทางแม่เหล็ก วงจรไฟฟ้ากระแสสลับ วงจรอนุกรม
อาร์แอลซี คล่ืนแม่เหล็กไฟฟ้า และทัศนศาสตร์  

ศึกษาคล่ืนแม่เหล็กไฟฟ้า การสะท้อนเนื่องจากกระจก โค้งเว้า การหักเห เลนส์ และการมองเห็น การ
แทรกสอดและการเล้ียวเบนของแสง ทฤษฎีสัมพัทธภาพพิเศษ  

ศึกษาการแปลงแบบกาลิเลียน สัจพจน์ของไอน์สไตน์ การแปลงแบบลอเรนซ์ ความพร้อมกัน และ
ความสัมพัทธ์ของเวลา ความยาวสัมพัทธ์ การแปลงความเร็ว ปรากฎการณ์ดอปเพลอร์ โมเมนตัมและพลังงาน
เชิงสัมพัทธ์ กลศาสตร์ควอนตัม  

ศึกษาการแผ่รังสีของวัตถุด า ปรากฎการณ์โฟโตอิเล็กตริก ปรากฏการณ์คอมพ์ตัน แบบจ าลองอะตอม
ไฮโดรเจนของบอร ์การทดลองของฟรังค์และเฮิร์ตซ์ สมบัติความเป็นคล่ืนของอนุภาค ฟังก์ชันคล่ืน หลักความ
ไม่แน่นอนของไฮเซนเบิร์ก ความสัมพันธ์ระหว่างความน่าจะเป็นและฟังชันคล่ืน สมการชโรดิง-เจอร์ฟิสิกส์
นิวเคลียร์  

ศึกษาโครงสร้างของนิวเคลียสองค์ประกอบของนิวเคลียส การยึดเหนี่ยวภายในนิวเคลียส 
กัมมันตภาพและครึ่งชีวิต ปรากฏการณ์นิวเคลียร์ การตรวจหาและวัดรังสี การจ าแนกอนุภาค 

เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจ มีทักษะกระบวนการ เจตคติและเห็นคุณค่าของวิทยาศาสตร์สามารถใช้
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์และจิตวิทยาศาสตร์ในการสืบเสาะหาความรู้และการแก้ปัญหา  
มีความสามารถในการส่ือสาร น าความรู้และหลักการไปใช้อธิบายปรากฏการณ์หรือแก้ปัญหาเกี่ยวกับไฟฟ้า
สถิต ไฟฟ้ากระแสตรง ไฟฟ้ากระแสสลับ แม่เหล็กไฟฟ้า ทฤษฎีสัมพัทธภาพพิเศษ กลศาสตร์ควอนตัม ฟิสิกส์
อะตอม และฟิสิกส์นิวเคลียร์ 
 
ผลการเรียนรู้ 
 เมื่อเรียนจบรายวิชานี้ นักเรียนสามารถ 

1. อธิบายความหมายของแรงไฟฟ้า สนามไฟฟ้า แรงแม่เหล็ก สนามแม่เหล็ก กระแสไฟฟ้าความต่าง
ศักย์ในวงจรไฟฟ้ากระแสตรงและกระแสสลับ และกฎต่างๆ ทางไฟฟ้าได้ 
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2. อธิบายเรื่องของคล่ืนแม่เหล็กไฟฟ้า การสะท้อนเนือ่งจากกระจก การหักเห การมองเห็นการแทรก
สอดและการเล้ียวเบนของแสงได้ 

3. อธิบายเรื่องของทฤษฎีสัมพัทธภาพพิเศษ และผลท่ีเกิดขึ้นตามมา เช่น การยืดของช่วงเวลา การ
หดส้ันของความยาว และสามารถใช้การแปลงแบบลอเรนซ์ได้ 

4. อธิบายการแผ่รังสีของวัตถุด า และปรากฏการณ์ต่างๆ ท่ีแสดงถึงทวิภาวะของคล่ืนอนุภาค รวมท้ัง
สามารถท านายพฤติกรรมของอนุภาคโดยใช้สมการของชโรดิงเจอร์ได้ 

5. อธิบายโครงสร้างและสมบัติของนิวเคลียส ความหมายของพลังงานยึดเหนี่ยวแบบจ าลองนิวเคลียส 
การสลายตัวของนิวเคลียส รวมถึงการเกิดปฏิกิริยานิวเคลียร์ และอธิบายความหมายและสมบัติ
ของอนุภาคมูลฐานได้ 
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รายวิชา ว30208 ปฏิบัติการฟิสิกส์ 2 (AP) 
 
3 คาบ/สัปดาห์/ภาคเรียน        1.5 หน่วยกิต 

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

ศึกษา Damped Electrical Oscillations Electrical Resonances ดัชนีหักเหของแก้วที่ใช้ท า 
ปริซึม การแทรกสอดและการเล้ียวเบน ปรากฏการณ์โฟโตอิเล็กทริก การดูดกลืนรังสีแกมมาในตะกั่ว AC 
Bridge การคายประจุของตัวเก็บประจุ Physical Pendulum การวัดความเข้มสนามแม่เหล็กโลก การแปลง
ไฟฟ้ากระแสสลับเป็นกระแสตรง Digital Electronics  

เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจ มีทักษะกระบวนการ เจตคติและเห็นคุณค่าของวิทยาศาสตร์ สามารถใช้
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์และจิตวิทยาศาสตร์ในการสืบเสาะหาความรู้และการแก้ปัญหา น าความรู้และ
หลักการไปใช้อธิบายปรากฏการณ์หรือแก้ปัญหาเกี่ยวกับกลไกของส่ันประเภทท่ีอยู่เพียงช่ัวคราวหลังจากท่ี
ระบบถูกกระตุ้น ระบบการรีโซแนนซ์ในวงจร AC R-L-C ท่ีต่อแบบอนุกรม ดัชนีหักเหของแก้วท่ีท าปริซึม การ
แทรกสอดและการเล้ียวเบน ปรากฏการณ์โฟโตอิเล็กตริก การดูดกลืนรังสีแกมมาในตะกั่ว การคายประจุของ
ตัวเก็บประจุ ฟิสิคัลเพนดูลัม การวัดความเข้มสนามแม่เหล็กโลก และดิจิตอลอิเล็กทรอนิกส์ 
 
ผลการเรียนรู้ 
 เมื่อเรียนจบรายวิชานี้ นักเรียนสามารถ 

1. อธิบาย กลไกการส่ันประเภทท่ีเกิดอยู่เพียงช่ัวครู่หลังจากท่ีระบบถูกกระตุ้น ปรากฏการณ์ 
รีโซแนนซ์ในวงจร AC R-L-C Series circuit ได้ 

2. อธิบายการหาค่าดัชนีหักเหของแก้วท่ีใช้ท าปริซึมโดยการวัดมุมเบี่ยงเบนท่ีน้อยท่ีสุด ความสัมพันธ์
ระหว่างค่าดัชนีหักเหกับความยาวคล่ืน ปรากฏการณ์การเล้ียวเบนและการแทรกสอดได้ 

3. อธิบาย ปรากฏการณ์โฟโตอิเล็กทริกได้ 
4. อธิบายการหาค่าความหนาของตะกั่วท่ีใช้ในการดูดกลืนรังสีแกมมาได้ 
5. อธิบาย วิธีการใช้ AC Bridge เพื่อหาค่าความจุของตัวเก็บประจุและหาความถ่ีของ AC Signals 

การคายประจุของตัวเก็บประจุได้ 
6. อธิบายการศึกษาการแกว่งในระนาบด่ิงของท่อนมวล การหาสนามแม่เหล็กโลกได้ 
7. อธิบายการศึกษาวงจรแบบง่ายท่ีใช้ไดโอดชนิดสารกึ่งตัวน าท าหน้าท่ีเป็นตัวแปลงไฟฟ้า และใช้ตัว

เก็บประจุร่วมกับตัวต้านทานช่วยท าให้กระแสตรงนั้นเรียบข้ึน ความแตกต่างระหว่างสัญญาณ 
Digital และ Analog และหลักการพื้นฐานของ logic gates และวงจร logic ได้ 
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รายวิชา ว30209 คณิตศาสตร์ส าหรับฟิสิกส์ 
 
2 คาบ/สัปดาห์/ภาคเรียน        1.0 หน่วยกิต 

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

ศึกษาคณิตศาสตร์ที่ส าคัญต่อวิชาฟิสิกส์ ท้ังพีชคณิต ตรีโกณมิติ และแคลคูลัส ในการแก้ปัญหาวิชา
ฟิสิกส์ 

เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจ ทักษะกระบวนการ เจตคติ และเห็นคุณค่าของคณิตศาสตร์ส าหรับ
ฟิสิกส์ สามารถใช้จิตวิทยาศาสตร์ในการสืบเสาะหาความรู้ มีความสามารถในการส่ือสารน าหลักการไปอธิบาย
ปัญหาทางกลศาสตร์ และพลศาสตร์ หรือไฟฟ้าได้ 
 
ผลการเรียนรู้ 
 เมื่อเรียนจบรายวิชานี้ นักเรียนสามารถ 

1. บอกความส าคัญของคณิตศาสตร์ต่อวิชาฟิสิกส์ได้ 
2. ใช้ความรู้ทางคณิตศาสตร์ทั้งพีชคณิต และตรีโกณมิติ เมตริกซ์และดีเทอร์มีนันท์ ในฟิสิกส์ขั้น

พื้นฐานได้ 
3. บอกความความของความสัมพันธ์และฟังก์ชันได้ 
4. บอกความหมายของลิมิตของฟังก์ชันได้ 
5. บอกความหมายและค านวณอัตราการเปล่ียนแปลง และอนุพันธ์ของฟังก์ชันอย่างง่ายได้ 
6. ค านวณอนุพันธ์ของฟงัก์ชันตรีโกณมิติ อินเวอร์สตรีโกณมิติ ลอการิทึม และเอกซ์โพเนนเชียลได้ 
7. ประยุกต์อนุพันธ์ในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์และกลศาสตร์การเคล่ือนท่ีขั้นพื้นฐานได้ 
8. ใช้ความรู้ด้านอนุพันธ์หาความต้านทานรวมของวงจรความต้านทานไฟฟ้าท่ีซับซ้อนได้ 
9. บอกความหมายและค านวณปฏิยานุพันธ์ของฟังกชั์นอย่างง่าย ฟังก์ชันตรีโกณมิติ อินเวอร์ส 

ตรีโกณมิติ ลอการิทึม และเอกซ์โพเนนเชียลได้ 
10. ค านวณหาพื้นท่ีปิดล้อมของเส้นโค้ง และแปลความหมายไปสู่ปริมาณทางฟิสิกส์ได้ 
11. ประยุกต์ปฏิยานุพันธ์ในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์และกลศาสตร์การเคล่ือนท่ีงานพลังงาน 

และไฟฟ้าขั้นพื้นฐานได้ 
12. หาปริมาตรของวัตถุท่ีเกินจากการหมุนรอบแกนนิง่คงท่ีได้ โดยการอินทิเกรตได้ 
13. หาปริมาตรของวัตถุด้วยการอินทิเกรตหลายช้ัน โดยเปล่ียนจากพิกัดคาร์ทีเซียน สู่พิกัด  
   เชิงขั้ว พิกัดทรงกระบอก และพิกัดทรงกลมได้ 
14. ใช้เทคนิคการอินทิเกรต เช่น การอินทิเกรตโดยเปล่ียนรูปสู่ฟังก์ชันตรีโกณมิติ การอินทิเกรต  

ทีละส่วน และการอินทิเกรตเศษส่วนย่อย แก้ปัญหาทางฟิสิกส์ได้ 
15. บอกความหมายของสมการเชิงอนุพันธ์อันดับท่ีหนึ่งและสองได้ 
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16. แก้สมการเชิงอนุพันธ์อันดับท่ีหนึ่งและสองด้วยวิธกีารเปล่ียนตัวแปร อนุกรมก าลัง หรือ 
อนุกรมเทย์เลอร์ได้ 

17. แกป้ัญหาทางฟิสิกส์ท่ีมีสมการเชิงอนุพันธ์ทั้งล าดับท่ีหนึ่งและสองเข้ามาเกี่ยวข้องได้ 
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รายวิชา ว30210 กลศาสตร์ยุคเก่า 
 
2 คาบ/สัปดาห์/ภาคเรียน        1.0 หน่วยกิต 

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

ศึกษากลศาสตร์ยุคเก่า กลศาสตร์เชิงนิวตัน การวิเคราะห์การเคล่ือนท่ีของวัตถุในหนึ่ง สอง และสาม
มิติในพิกัดต่างๆ กลศาสตร์ในระบบโคออร์ดิเนตท่ีเคล่ือนท่ี กลศาสตร์ของระบบอนุภาคและกลศาสตร์ของวัตถุ
แข็งเกร็ง การใช้สมการของลากรางจ์แก้ปัญหาเกี่ยวกับการเคล่ือนท่ีของวัตถุได้ 

เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจ ทักษะกระบวนการ เจตคติ และเห็นคุณค่าของกลศาสตร์ยุคเก่า 
สามารถใช้จิตวิทยาศาสตร์ในการสืบเสาะหาความรู้ มีความสามารถในการส่ือสาร น าหลักการไปอธิบายปัญหา
ทางกลศาสตร์ขั้นสูงได้ 
 
ผลการเรียนรู้ 
 เมื่อเรียนจบรายวิชานี้ นักเรียนสามารถ 

1. บอกความหมายของกลศาสตร์ยุคเก่าได้ 
2. อธิบายจลศาสตร์ของการเคล่ือนท่ีได้ 
3. ใช้เวกเตอร์ และการวิเคราะห์เวกเตอร์เชิงแคลคูลัส เกรเดียนต์ ไดเวอเจนซ์ และเคิร์ล ในการ

อธิบายปริมาณต่างๆ ทางกลศาสตร์ได้ 
4. อธิบายจลศาสตร์ในระนาบ และจลนศาสตร์ในสามมิติได้ 
5. อธิบายการแปลงพิกัดได้ 
6. อธิบายพื้นฐานของกลศาสตร์แบบนิวตันได้ 
7. อธิบายการเคล่ือนท่ีในหนึ่ง สอง และสามมิติได้ 
8. อธิบายระบบโคออร์ดิเนตท่ีเคล่ือนท่ีได้ 
9. อธิบายพลศาสตร์ของระบบอนุภาคได้ 
10. อธิบายกลศาสตร์ของวัตถุแข็งเกร็งได้ 
11. วิเคราะห์ความโน้มถ่วงอย่างละเอียดได้ 
12. อธิบายและใช้สมการของลากรางจ์ในการแก้ปัญหาทางกลศาสตร์ได้ 
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รายวิชา ว30211 กลศาสตร์ควอนตัมเบื้องต้น 
 
2 คาบ/สัปดาห์/ภาคเรียน        1.0 หน่วยกิต 

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

ศึกษาท่ีมาของกลศาสตร์ควอนตัม การแผ่รังสีของวัตถุด า ปรากฏการณ์โฟโตอิเล็กทริก ปรากฏการณ์
คอมป์ตัน สมมติฐานของเดอบรอย และการเล้ียวเบนของอิเล็กตรอน รวมไปถึงแบบจ าลองอะตอมแบบต่างๆ 

ศึกษาถึงหลักความไม่แน่นอนของไฮเซนเบิร์ก โอกาสของการพบอนุภาคหรือคล่ืน ฟังก์ชันคล่ืน และ
สมการชโรดิงเจอร์ท่ีไม่ข้ึนกับเวลาในหนึ่งมิติศึกษาถึงตัวกระท าทางคณิตศาสตร์ รวมไปถึงปญัหาในเรื่องของ
ไอเกนฟงัก์ชัน ตัวกระท าแฮมิลโทเนียน และตัวกระท าอื่นๆ ในทางกลศาสตร์ควอนตัม 

ศึกษาถึงการน าสมการชโรดิงเจอร์ไปใช้ในการแก้ปัญหาเรื่อง อนุภาคท่ีถูกกักไว้ในบ่อศักย์แบบต่างๆ 
ใน 1 มิติ 

เพื่อให้เกิดน าความรู้ ความเข้าใจไปใช้ประยุกต์ในการอธิบายถึงปรากฏการณ์ต่างๆ ในธรรมชาติได้ 
และใช้เป็นพื้นฐานในการศึกษาวิชากลศาสตร์เชิงควอนตัมเบ้ืองสูงต่อไป 
 
ผลการเรียนรู้ 
 เมื่อเรียนจบรายวิชานี้ นักเรียนสามารถ 

1. ระบุปัญหา และท่ีมาของวิชากลศาสตร์ควอนตัมได้ 
2. อธิบายปรากฏการณ์ในธรรมชาติ รวมไปถึงผลการทดลองจากการศึกษาของนักวิทยาศาสตร์ 

ท่ีเกี่ยวข้องกับการก าเนิดของวิชากลศาสตร์ควอนตัมได้ 
3. อธิบายหลักความไม่แน่นอนของไฮเซนเบิร์ก รวมถึงสามารถค านวณหาปริมาณต่างๆ ท่ีเกีย่วข้อง

ได้ 
4. สามารถแก้สมการท่ีเกี่ยวข้องกับตัวกระท าทางคณิตศาสตร์ได้ 
5. อธิบายความหมาย และวิธีพิสูจน์ตัวกระท าชนิดเฮอร์ไมเชียนได้ 
6. อธิบายความหมาย และวิธีการแก้สมการเพื่อให้ได้มาซึ่งฟังก์ชันคล่ืนได้ 
7. อธิบายท่ีมา และความหมายของสมการชโรดิงเจอร์ได้ 
8. สามารถประยุกต์ใช้สมการชโรดิงเจอร์ในการแก้ปัญหาอนุภาคในบ่อศักย์หนึ่งมิติได้ 
9. อธิบายประโยชน์ และความส าคัญของวิชากลศาสตร์ควอนตัมได้ 
10. อธิบายเหตุการณ์ในธรรมชาติท่ีสามารถน าวิชากลศาสตร์ควอนตัมไปใช้อธิบายได้ 
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รายวิชา ว30212 ฟิสิกส์สถานะของแข็งเบื้องต้น 
 
2 คาบ/สัปดาห์/ภาคเรียน       1.0 หน่วยกิต 

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

ศึกษาเกี่ยวกับ กฎเกณฑ์และทฤษฎีเบื้องต้นของฟสิิกส์สถานะแข็งในเรื่องโครงสร้างของผลึกการ
ค านวณปริมาตรของ unit cell การจัดหมวดหมู่ของผลึกแบบต่างๆ การหาค่าดัชนีมิลเลอร์ การตรวจสอบ
โครงสร้างของผลึกด้วยวิธีการเล้ียวเบนของคล่ืน พันธะของผลึก ฟิสิกส์ของสารกึ่งตัวน าและการประยุกต์ สาร
ตัวน ายวดยิ่ง สมบัติความเป็นแม่เหล็กของสาร 

เพื่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ มีทักษะกระบวนการ เจตคติและเห็นคุณค่าของวิทยาศาสตร์สามารถใช้
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์และจิตวิทยาศาสตร์ในการสืบเสาะหาความรู้และการแก้ปัญหา  
มีความสามารถในการส่ือสาร น าความรู้และหลักการไปใช้อธิบายปรากฏการณ์หรือแก้ปัญหาเบ้ืองต้นเกี่ยวกับ
ฟิสิกส์สถานะของแข็ง 
 
ผลการเรียนรู้ 
 เมือ่เรียนจบรายวิชานี้ นักเรียนสามารถ 

1. อธิบายและบอกความแตกต่างโครงสร้างผลึกแบบต่างๆได้ 
2. ประยุกต์ใช้ความรู้เรื่องเวกเตอร์ในการศึกษาโครงสร้างผลึกได้ 
3. ค านวณปริมาณเบ้ืองต้นต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับผลึกได้ เช่น ปริมาตรของเซลล์ด้ังเดิม จ านวนจุด

แลตทิซต่อปริมาตร ระยะห่างระหว่างอะตอม หรือเศษส่วนการบรรจุได้ 
4. ค านวณหาดัชนีมิลเลอร์ (Miller index) ได้ 
5. อธิบาย และค านวณหาทิศของระนาบในผลึกได้ 
6. อธิบายโครงสร้างผลึกพื้นฐานท่ีพบในธรรมชาติได้ 
7. อธิบายการศึกษาโครงสร้างผลึกด้วยวิธีการเล้ียวเบนของคล่ืนได้ 
8. อธิบาย และบอกความแตกต่างของพันธะในผลึกได้ 
9. อธิบายสมบัติของสารกึ่งตัวน าได้ 
10. อธิบายสารกึ่งตัวน าท้ังชนิด สารกึ่งตัวน าบริสุทธิ์ และท่ีมีการเจือสารได้ 
11. อธิบายประโยชน์ และการน าไปประยุกต์ใช้ของสารกึ่งตัวน าได้ 
12. สืบค้นข้อมูล และอธิบายหลักการท างานของส่ิงประดิษฐ์สารกึ่งตัวน าได้ เช่น ไดโอด  

ทรานซิสเตอร์ เลเซอร์ เซลล์แสงอาทิตย์ได้ 
13. อธิบายสมบัติเบ้ืองต้น เช่น สมบัติทางแม่เหล็ก และความจุความร้อน ของสาร ตัวน ายวดยิ่งได้ 
14. สืบค้นข้อมูลท่ีมีอยู่ในปัจจุบันเกี่ยวกับสารตัวน ายวดยิ่งได้ 
15. บอกความแตกต่างของสารแม่เหล็กชนิดต่าง ๆ ได้ 
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16. อธิบายหลักการเบ้ืองต้น ในการอธิบายถึงท่ีมาของสภาพความเป็นแม่เหล็กของสาร 
17. อธิบายกระบวนการของนิวเคลียร์แมกเนติกเรโซแนนซไ์ด้ 
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รายวิชา ว30213 อิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น 
 
2 คาบ/สัปดาห์/ภาคเรียน        1.0 หน่วยกิต 

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

ศึกษาการน าไฟฟ้าในหลอดไดโอดสุญญากาศและหลอดไตรโอดสุญญากาศ การน าไฟฟ้า ของสารกึ่ง
ตัวน า ศึกษาสารกึ่งตัวน าชนิด N และชนิด P สมบัติของไดโอดผลึกชนิดหัวต่อ P-N การน าไดโอดไปใช้งาน  

ศึกษาหลักการท างานของทรานซิสเตอร์ชนิด NPN และชนิด PNP ศึกษาการใช้ทรานซิสเตอร์เป็น
สวิตช์ไฟฟ้ากระแสตรง การใช้ทรานซิสเตอร์ในการขยาย สัญญาณ ศึกษากระบวนการสร้างตัวไอซ ีศึกษา
สมบัติเชิงอุดมคติของออปแอมป์และความไม่เป็น อุดมคติของออปแอมป์ การน าออปแอมป์ไปประยุกต์ใช้ 
ศึกษาวงจรมัลติไวเบรเตอร์แบบอสเตเบิล วงจรมัลติไวเบรเตอร์แบบไบสเตเบิล วงจรมัลติไวเบรเตอร์แบบโม
โนสเตเบิล  

เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจ มีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ มีเจตคติและเห็นคุณค่า 
ของวิทยาศาสตร์ สามารถน ากระบวนการทางวิทยาศาสตร์ไปใช้ในการแก้ปัญหา  น าความรู้และหลักการ
เกี่ยวกับหลอดไดโอดสุญญากาศ หลอดไตรโอดสุญญากาศ สารกึ่งตัวน า ไดโอดทรานซิสเตอร์ ไอซี และออป
แอมป์ไปใช้เป็นพื้นฐานในการออกแบบและวิเคราะห์วงจรได้ 
 
ผลการเรียนรู้ 
 เมื่อเรียนจบรายวิชานี้ นักเรียนสามารถ 

1. อธิบายการน าไฟฟ้าในหลอดไดโอดสุญญากาศ และหลอดไตรโอดสุญญากาศได้ 
2. อธิบายและเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างตัวน า กึ่งตัวน า และฉนวนโดยใช้ทฤษฎี

แถบพลังงานได้ 
3. อธิบายและเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างสารกึ่งตัวน าชนิด N และชนิด P ได้ 
4. อธิบายการน ากระแสของไดโอดผลึกชนิดหัวต่อ P-N ได้ 
5. ท าการทดลองศึกษากระแสจากการไบแอสไดโอดได้ 
6. ท าการทดลองศึกษาการประยุกต์ใช้งานไดโอดในวงจรป้องกันเข็มมิเตอร์ วงจรป้องกนัต่อมิเตอร์

กลับข้ัว และวงจรเรียงกระแสได้ 
7. อธิบายหลักการท างานของทรานซิสเตอร์ได้ 
8. อธิบายการไบแอสทรานซิสเตอร์ชนิด NPN และชนิด PNP ได้ 
9. ท าการทดลองศึกษาการใช้ทรานซิสเตอร์เป็นสวิตช์ไฟฟ้ากระแสตรงได้ 
10. ท าการทดลองศึกษาการน าทรานซิสเตอร์มาใช้งานในวงจรเตือนน้ าล้น และวงจรสวิตช์แสงได้ 
11. ท าการทดลองศึกษาการใช้ทรานซิสเตอร์ในวงจรขยายสัญญาณได้ 
12. อธิบายกระบวนการสร้างตัวไอซไีด้ 
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13. อธิบายลักษณะสมบัติเชิงอุดมคติของออปแอมป์ และความไม่เป็นอุดมคติของออปแอมป์ได้ 
14. ท าการทดลองศึกษาการน าออปแอมป์ไปใช้ในวงจรขยายสัญญาณได้ 
15. ท าการทดลองศึกษาวงจรมัลติไวเบรเตอร์แบบอสเตเบิล วงจรมัลติไวเบรเตอร์แบบไบสเตเบิล  

 และวงจรมัลติไวเบรเตอร์แบบโมโนสเตเบิลได้ 
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รายวิชา ว30214 เทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย์ 
 
2 คาบ/สัปดาห์/ภาคเรียน        1.0 หน่วยกิต 

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

ศึกษาข้อมูลพื้นฐานของดวงอาทิตย์ การแผ่รังสีของดวงอาทิตย์ สเปกตรัมแสงอาทิตย์ ผลของ
บรรยากาศต่อการส่งผ่านพลังงานแสงอาทิตย์มายังโลก ชนิดของรังสีแสงอาทิตย์ เรขาคณิตของระบบโลก ดวง
อาทิตย์ การวัดและเครื่องมือวัดรังสีอาทิตย์ 

ศึกษาพื้นฐานหลักการถ่ายโอนความร้อนโดยวิธีการน าความร้อน การพาความร้อน และการแผ่รังสี
ความร้อน ศึกษาการประยุกต์การใช้พลังงานแสงอาทิตย์ในอุปกรณ์ท าความร้อนศึกษาทฤษฎีสารกึ่งตัวน า
เบ้ืองต้น ปรากฏการณ์โฟโตอิเล็กทริก ขั้นตอนและกระบวนการสร้างเซลล์สุริยะ ประเภทของเซลล์สุริยะ การ
น าเซลล์แสงสุริยะมาประยุกต์ใช้ 

เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจ มีทักษะกระบวนการ เจตคติท่ีดีและเห็นคุณค่าทางวิทยาศาสตร์สามารถใช้
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์สืบเสาะหาความรู้ อธิบายปรากฏการณ์ต่างๆ เกีย่วกับดวงอาทิตย์ การส่งผ่าน
พลังงานสงอาทิตย์มายังโลก การประยุกต์ใช้พลังงานแสงอาทิตย์ 
 
ผลการเรียนรู้ 
 เมื่อเรียนจบรายวิชานี้ นักเรียนสามารถ 

1. อธิบายเกี่ยวกับท่ีมาของพลังงานจากดวงอาทิตย์ได้ 
2. อธิบายเกี่ยวกับข้อมูลพื้นฐานของดวงอาทิตย์ได้ 
3. อธิบายเกี่ยวกับรังสีตรง รังสีกระจาย และรังสีรวมได้ 
4. อธิบายเรขาคณิตของระบบโลก-ดวงอาทิตย์ได้ 
5. อธิบายกลไกการถ่ายโอนความร้อนด้วยวิธีน าความร้อน พาความร้อน และการแผ่รังสี 

ความร้อนได้ 
6. อธิบายหลักการท างานของอุปกรณ์ผลิตความร้อนจากพลังงานแสงอาทิตย์ได้ 
7. อธิบายทฤษฎีสารกึ่งตัวน าเบ้ืองต้นได้ 
8. อธิบายปรากฏการณ์โฟโตอิเล็กทริกได้ 
9. อภิปรายถึงความส าคัญของการน าพลังงานแสงอาทิตย์มาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ 

ในชีวิตประจ าวัน 
10. เกิดแนวคิดในการท าโครงงานเกี่ยวกับการน าพลังงานแสงอาทิตย์มาประยุกต์ใช้ประโยชน์ 
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รายวิชา ว30215 แม่เหล็กไฟฟ้าและการประยุกต์ 
 
2 คาบ/สัปดาห์/ภาคเรียน        1.0 หน่วยกิต 

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

ศึกษาการน าความรู้ทางแม่เหล็กไฟฟ้าไปประยุกต์ใช้เกี่ยวกับ การอธิบายการเกิดกระแสไฟฟ้าใน
ส่ิงมีชีวิต การส่งสัญญาณไฟฟ้าของระบบประสาท การประยุกต์ใช้วงจร RC กับเครื่องกระตุ้นหัวใจ การ
ประยุกต์ใช้หลักการเหนี่ยวน าแม่เหล็กไฟฟ้ากับเทคนิคการตรวจวัดด้วยการสร้างภาพจากการก าทอนใน
สนามแม่เหล็ก (Magnetic resonance imaging) เทคนิคการตรวจจับโลหะ ไฟฉาย และเทคนิคทางการ
แพทย์อื่นๆ ท่ีเกี่ยวข้อง 

เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจ ทักษะกระบวนการ เจตคติ และเห็นคุณค่าของคณิตศาสตร์ส าหรับ
ฟิสิกส์ สามารถใช้จิตวิทยาศาสตร์ในการสืบเสาะหาความรู้ มีความสามารถในการส่ือสารน าหลักการเกี่ยวกับ
แม่เหล็กไฟฟ้าไปอธิบายปัญหาทางฟิสิกส์และประยุกต์ใช้ได้ 
 
ผลการเรียนรู้ 
 เมื่อเรียนจบรายวิชานี้ นักเรียนสามารถ 

1. อธิบายการเกิดกระแสไฟฟ้าในส่ิงมีชีวิตได้ 
2. อธิบายความต่างศักย์ไฟฟ้ากับการส่งสัญญาณทางระบบประสาทได้ 
3. อธิบายการประยุกต์ใช้วงจร RC กับเครื่องกระตุ้นหัวใจได้ 
4. อธิบายประยุกต์ใช้หลักการเหนี่ยวน าแม่เหล็กไฟฟ้ากับเทคนิคการตรวจวัดด้วยสร้างภาพจากการ

ก าทอนในสนามแม่เหล็กได้ 
5. อธิบายประยุกต์ใช้หลักการเหนี่ยวน าแม่เหล็กไฟฟ้ากับเครื่องมือและอุปกรณ์ต่างๆ ได้ 
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รายวิชา ว30216 นิวเคลียร์ในชีวิตประจ าวัน 
 
2 คาบ/สัปดาห์/ภาคเรียน        1.0 หน่วยกิต 

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

ศึกษาการค้นพบกัมมันตภาพรังสีและสารกัมมันตรังสี การค้นพบโปรตอน อิเล็กตรอนและนิวตรอน 
การสลายของธาตุกัมมันตรังสี องค์ประกอบของนวิเคลียสและการเปล่ียนสภาพนิวเคลียสกัมมันตรังสี ได้ศึกษา
พลังงานยึดเหนี่ยวของอะตอม สมการแสดงปฏิกิริยานิวเคลียร์พลังงานนิวเคลียร์หน่วยวัดรังสีและผลของรังสี
ต่อส่ิงมีชีวิต การใช้ประโยชน์จากสารรังสีในด้านต่างๆ และการก ากับดูแลความปลอดภัยทางรังสีศึกษา
หลักการสร้างโรงไฟฟ้านวิเคลียร์และการพัฒนาเทคโนโลยีในอนาคตของประเทศไทย 

เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจ มีทักษะกระบวนการ เจตคติ และเห็นคุณค่าของวิทยาศาสตร์ สามารถใช้
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์และจิตวิทยาศาสตร์ในการสืบเสาะความรู้และการแก้ปัญหามีความสามารถใน
การส่ือสาร น าความรู้และหลักการทางนิวเคลียร์ฟิสิกส์ไปอธิบายปรากฏการณ์หรือแก้ปัญหา รวมท้ังประยุกต์
ไปใช้ประโยชน์ด้านต่างๆ และพัฒนาเทคโนโลยีในอนาคต 
 
ผลการเรียนรู้ 
 เมื่อเรียนจบรายวิชานี้ นักเรียนสามารถ 

1. อธิบายถึงการค้นพบกัมมันตภาพรังสีความหมายของกัมมันตภาพรังสีและธาตุกัมมันตรังสี 
2. สืบค้นข้อมูลและอธิบายถึงการค้นพบโปรตอน อิเล็กตรอนและนิวตรอน 
3. บอกได้ว่ารังสีท่ีออกมาจากธาตุกัมมันตรังสีได้แก่รังสีแอลฟา บีตา และแกมมา พร้อมท้ังวิเคราะห์

แนวการเคล่ือนท่ีของรังสีท้ังสามในสนามแม่เหล็กได้ 
4. อธิบายส่วนประกอบและหลักการท างานของแมสสเปกโตรมิเตอร์พร้อมท้ังค านวณหาปริมาณ

ต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องได้ 
5. อธิบายองค์ประกอบของนิวเคลียสและการเปล่ียนสภาพนิวเคลียสกัมมันตรังสีได้ 
6. บอกความหมายของเลขมวล เลขอะตอมและนิวคลีออน พร้อมท้ังเขียนสัญลักษณ์ของนิวเคลียส

ของธาตุต่างๆ ได้ 
7. สืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับการสลายธาตุกัมมันตรังสี อธิบายและเขียนสมการการสลายของธาตุ

กัมมันตรังสีได้ 
8. ค านวณหาปริมาณต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับการสลายธาตุกัมมันตรังสีได้ เมื่อก าหนดสถานการณ์ให้ 
9. บอกความหมายของพลังงานยึดเหนี่ยว มวลพร่อง และความสัมพันธ์ของมวลพร่องกับพลังงาน 

และค านวณหาปริมาณต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องได้ 
10. อธิบายเสถียรภาพของนิวเคลียสของธาตุต่างๆ พลังงานนวิเคลียร์แบบฟิชชัน แบบฟิวชันเขียน

สมการแสดงปฏิกิริยานิวเคลียร์และค านวณหาพลังงานนวิเคลียร์ได้ 



หลักสูตรโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย                                                        
พุทธศักราช 2554 [ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 2557] 

275 

 

11. อธิบายความหมายของไอโซโทป 
12. อธิบายถึงหน่วยวัดรังสีและผลของรังสีต่อส่ิงมีชีวิต 
13. ท าการทดลองโดยใช้เครื่องมือวัดปริมาณรังสีจากส่ิงต่างๆ รอบตัวที่ใช้ในชีวิตประจ าวัน 
14. อธิบายการใช้ประโยชน์จากสารรังสีในด้านต่างๆ และการก ากับดูแลความปลอดภัยทางรังสี 
15. สืบค้นข้อมูลและอธิบายหลักการท างานของเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์ การก ากับดูแลความ

ปลอดภัยทางนิวเคลียร์ในประเทศไทย และการก าจัดกากกัมมันตรังสี 
16. สืบค้นข้อมูลและอธิบายถึงหลักการสร้างโรงไฟฟ้านิวเคลียร์และการพัฒนาเทคโนโลยีใน อนาคต

ของประเทศไทย 
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รายวิชา ว30217 ปฏิบัติการดาราศาสตร์พื้นฐาน 
 
2 คาบ/สัปดาห์/ภาคเรียน        1.0 หน่วยกิต 

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

ศึกษากลุ่มดาวและวัตถุท้องฟ้า ระบบขอบฟ้า และระบบศูนย์สูตรท้องฟ้า การประกอบแผนท่ีดาว
ระบบขอบฟ้าและเครื่องแอสโตรเลบ ปฏิบัติการใช้เครื่องแอสโตรเลบและแผนท่ีดาว ระบบขอบฟ้า  

ศึกษาความสว่างและสีของดาวฤกษ์บนทรงกลมท้องฟ้า การขึ้นตกของดวงอาทิตย์ ดวงจันทร์และกลุ่ม
ดาวบนท้องฟ้า การเคล่ือนท่ีของดาวเคราะห์ การหาต าแหน่งของผู้สังเกตบนโลก การหาเวลาดาราคติ และสุริ
ยคติสังเกตการเกิดเส้ียวของดวงจันทร์ ปฏิบัติการดาวเคราะห์และปฏิบัติการขยายตัวของเอกภพ 

ศึกษาภาพที่เกิดจากเลนส์นูนและกระจกเว้า หลักการท างานของกล้องโทรทรรศน์แบบหักเหแสงและ
สะท้อนแสง ปฏิบัติการเลนส์และกระจก ปฏิบัติการประกอบและปรับต้ังกล้องโทรทรรศน์เพื่อสังเกตวัตถุ
ท้องฟ้า และปฏิบัติการถ่ายภาพวัตถุท้องฟ้า 

เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจ มีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ มีเจตคติและเห็นคุณค่าของ
วิทยาศาสตร์ สามารถน ากระบวนการวิทยาศาสตร์ทางปฏิบัติการดาราศาสตร์พื้นฐานไปใช้ในการอธิบายและ
แก้ไขปัญหาเกี่ยวกับปรากฏการณ์ทางดาราศาสตร์ต่อไป 
 
ผลการเรียนรู้ 
 เมื่อเรียนจบรายวิชานี้ นักเรียนสามารถ 

1. อธิบายระบบขอบฟ้าและระบบศูนย์สูตรท้องฟ้าได้ 
2. อ่านแผนท่ีดาวระบบขอบฟ้าและระบบศูนย์สูตรท้องฟ้าได้ 
3. อธิบายความสัมพันธ์ระหว่างความสว่างและสีของดาวฤกษ์ได้ 
4. อธิบายการขึ้นตกของดวงอาทิตย์ ดวงจันทร ์กลุ่มดาว และการเกิดเส้ียวของดวงจันทร์ได้ 
5. อธิบายการเกิดสุริยุปราคาและจันทรุปราคา การเคล่ือนท่ีดาวเคราะห์ได้ 
6. ค านวณหาต าแหน่งของผู้สังเกตบนโลก เวลาดาราคติ และสุริยคติได้ 
7. บอกความสัมพันธ์ของระยะห่างและขนาดของดาวเคราะห์กับดวงอาทิตย์ได้ 
8. อธิบายการก าเนิดเอกภพได้ 
9. อธิบายการเกิดภาพของวัตถุท่ีผ่านเลนส์นูน และกระจกเว้าได้ 
10. อธิบายหลักการท างานของกล้องโทรทรรศน์แบบหักเหแสงและสะท้อนแสงได้ 
11. ประกอบและปรับต้ังกล้องโทรทรรศน์เพื่อสังเกตวัตถุท้องฟ้าได้ 
12. ถ่ายภาพวัตถุท้องฟ้าได้ 
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รายวิชา ว30218 ดาราศาสตร์ขั้นสูง 
 
4 คาบ/สัปดาห์/ภาคเรียน        2.0 หน่วยกิต 

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

ศึกษากลศาสตร์ท้องฟ้า กฎของเคปเปลอร์ กฎแรงดึงดูดระหว่างมวลของนวิตัน ทฤษฎีแม่เหล็กไฟฟ้า 
ฟิสิกส์ควันตัมเบ้ืองต้น การแผ่รังสีของวัตถุด า ปรากฏการณ์ดอปเปลอร์ของแสง การดูดกลืนและการเปล่งแสง
ของก๊าซ การเกิดเส้นสเปกตรัม และพื้นฐานฟิสิกส์นิวเคลียร์ 

ศึกษาทรงกลมท้องฟ้า ตรีโกณมิติทรงกลม พิกัดท้องฟ้า และกลุ่มดาว หลักการของเวลาระบบสุริยะ 
ระบบโลก ดวงจันทร์ การเกิดระบบสุริยะ โครงสรา้งของระบบสุริยะ คาบดาราคติ คาบซีนโนดิก โครงสร้าง
และองค์ประกอบของดวงอาทิตย์ และปรากฏการณ์ท่ีเกิดขึ้นบนดวงอาทิตย์ 

ศึกษาโครงสร้างและองค์ประกอบของดาวฤกษ์ การสังเคราะห์ธาตุของดาวฤกษ์ สมบัติของ 
ดาวฤกษ์ มวลและรัศม ีการแผ่รังสี อุณหภูมิ โชติมาตร ดัชนีสี และเส้นสเปกตรัมของดาวฤกษ์ การเคล่ือนท่ี
ของดาวฤกษ์ และการแปรแสงของดาวฤกษ์ศึกษาระบบดาวคู่ ชนิดของดาวคู่ มวลดาวคู่ ความสัมพันธ์ของแสง
และอัตราเร็วตามแนวรัศมีของดาวคู่อุปราคา รากฏการณ์ดอปเปลอร์ในดาวคู่ และการจัดกลุ่มของกระจุกดาว 

ศึกษาโครงสร้างและองค์ประกอบของกาแล็กซีทางช้างเผือก การจ าแนกชนิดของกาแล็กซีระยะทาง
ของกาแล็กซีกระจุกกาแล็กซี เลนส์ความโน้มถ่วง และกฎของฮับเบิลศึกษาเอกภพวิทยาเบ้ืองต้น ทฤษฎีการ
ระเบิดครั้งยิ่งใหญ ่คล่ืนวิทยุพื้นหลัง และมวลสารมืดในเอกภพศึกษาหลักการของกล้องโทรทรรศน์ใช้แสง 
ก าลังขยาย ก าลังแยก และอุปกรณ์บันทึกภาพดาว และการสังเกตการณ์ในช่วง 
ความยาวคล่ืนแม่เหล็กไฟฟ้า 

เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจ มีทักษะระบวนการทางวิทยาศาสตร์ มีเจตคติและเห็นคุณค่าของ
วิทยาศาสตร์ สามารถน ากระบวนการวิทยาศาสตร์ทางดาราศาสตร์ขั้นสูงไปใช้ในการอธิบายและแก้ไขปัญหา
เกี่ยวกับปรากฏการณ์ทางดาราศาสตร์ต่อไป 
 
ผลการเรียนรู้ 
 เมื่อเรียนจบรายวิชานี้ นักเรียนสามารถ 

1. อธิบายความสัมพันธ์ของกฎของเคปเปลอร์กับกฎแรงดึงดูดระหว่างมวลของนิวตันได้ 
2. อธิบายการแผ่สเปกตรัมของวัตถุ การแผ่รังสีของวัตถุด า ปรากฏการณ์ดอปเปลอร์ของแสงได้ 
3. อธิบายการดูดกลืน การเปล่งแสง และการเกิดเส้นสเปกตรัมของก๊าซได้ 
4. บอกพิกัดศูนย์สูตรท้องฟ้าของวัตถุท้องฟ้าได้ 
5. บอกต าแหน่งของกลุ่มดาวบนท้องฟ้าโดยใช้แผนท่ีดาวได้ 
6. ค านวณเวลาสุริยคติ ดาราคติ และวันจูเลียนได้ 
7. อธิบายความสัมพันธ์ของเวลาสากล และเวลาท้องถิ่นได้ 
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8. อธิบายปรากฏการณ์ท่ีเกิดจากความสัมพันธ์ของโลกกับดวงจันทร์ได้ 
9. บอกโครงสร้างของระบบสุริยะได้ 
10. ค านวณหาคาบดาราคติ และคาบซีนโนดิคของดาวเคราะห์ได้ 
11. บอกโครงสร้างและองค์ประกอบของอาทิตย์ ปรากฏการณ์ท่ีเกิดขึ้นบนดวงอาทิตย์ได้ 
12. บอกโครงสร้างและองค์ประกอบของดาวฤกษ์ได้ 
13. อธิบายการสังเคราะห์ธาตุภายในดาวฤกษ์ ความสัมพันธ์ระหว่างมวล รัศม ีการแผ่รังสีอุณหภูมิ 

โชติมาตร ดัชนีสี และเส้นสเปกตรัมของดาวฤกษ์ได้ 
14. ค านวณความเร็วของดาวฤกษ์ได้ 
15. บอกชนิดของดาวแปรแสงได้ 
16. ค านวณหามวลของดาวคู่ได้ 
17. อธิบายความสัมพันธ์ของแสงกับอัตราเร็วตามแนวรัศมีของดาวคู่อุปราคา ปรากฏการณ์ 

ดอปเปลอร์ในดาวคู่ได้ 
18. บอกชนิดของกระจุกดาวได้ 
19. บอกโครงสร้างและองค์ประกอบของกาแล็กซีทางช้างเผือกได้ 
20. บอกชนิดของกาแล็กซีได้ 
21. อธิบายความสัมพันธ์ของกฎฮับเบิลกับระยะทางของกาแล็กซี การเกิดปรากฎการณ์เลนส์ ความ

โน้มถ่วง 
22. อธิบายการเกิดเอกภพด้วยทฤษฎีการระเบิดครั้งยิ่งใหญ่ 
23. บอกความสัมพันธ์ของก าลังขยายและก าลังแยกท่ีมีผลต่อประสิทธิ์ภาพของกล้องโทรทรรศน์ ได้ 
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รายวิชา ว30219 ปฏิบัติการดาราศาสตร์ขั้นสูง 
 
3 คาบ/สัปดาห์/ภาคเรียน        1.5 หน่วยกิต 

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

ศึกษากลุ่มดาว วัตถุท้องฟ้า แผ่นท่ีดาวระบบระบบศูนย์สูตรท้องฟ้า ปฏิบัติการใช้กล้องโทรทรรศน์ 
ปฏิบัติการถ่ายภาพวัตถุท้องฟ้าศึกษาการหมุนรอบตัวเองของดาวเคราะห์ การวัดสัญญาณจากการสะท้อนกลับ
ของคล่ืนวิทยุท่ีขยายออกจากวัตถุท่ีก าลังหมุน การใช้กล้องวิทยุจ าลองส่งและรับคล่ืนวิทยุ ปฏิบัติการวัดการ
หมุนรอบตัวเองของดาวพุธด้วยเรดาร์ และปฏิบัติการโคจรของดวงจันทร์รอบดาวพฤหัสบดี 

ศึกษาวิธีการถ่ายสเปกตรัม สเปกตรัมของดาวฤกษ์บนแถบกระบวนการหลัก แยกแยะประเภท
สเปกตรัมของดาวฤกษ์ และหาระยะห่างของดาวฤกษ์ วิธีการโฟโตเมตรี โชติมาตรปรากฏ และสมบูรณ์ของ
ดาวฤกษ์ในกระจุกดาว ระยะห่างของกระจุกดาว ปฏิบัติการแยกชนิดสเปกตรัมของดาว และปฏิบัติการ 
โฟโตเมตรีของกระจุกดาวลูกไก่ศึกษาการใช้สเปกโตมิเตอร์จ าลองถ่ายสเปกตรัมของกาแลกซี แมกนิจูดปรากฏ
ของกาแลกซีการขยายตัวของเอกภพ อายุของเอกภพ ปฏิบัติการความสัมพันธ์ระหว่างเรดชิฟท์กับระยะห่าง
ของฮับเบิล 

เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจ มีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ มีเจตคติและเห็นคุณค่าของ
วิทยาศาสตร์ สามารถน ากระบวนการวิทยาศาสตร์ทางปฏิบัติการดาราศาสตร์ขั้นสูงไปใช้ในการอธิบายและ
แก้ปัญหาเกี่ยวกับปรากฏการณ์ทางดาราศาสตร์ต่อไป 
 
ผลการเรียนรู้ 
 เมื่อเรียนจบรายวิชานี้ นักเรียนสามารถ 

1. อ่านแผนท่ีดาวระบบระบบศูนย์สูตรท้องฟ้าได้ 
2. บอกกลุ่มดาว และวัตถุท้องฟ้าท่ีส าคัญได้ 
3. ใช้กล้องโทรทรรศน์ส่องดูวัตถุท้องฟ้าได้ 
4. ถ่ายภาพวัตถุท้องฟ้าด้วยการประกอบกล้องโทรทรรศน์กับกล้องถ่ายรูปได้ 
5. ค านวณหาอัตราการหมุนรอบตัวเอง ความเร็วในแนวรัศมี คาบการหมุนรอบตัวเอง และการโคจร

รอบดวงอาทิตย์ของดาวพุธ จากโปรแกรมจ าลองกล้องโทรทรรศน์ได้ 
6. ค านวณหามวลของดาวพฤหัสบดีได้ 
7. แยกประเภทสเปกตรัมของดาวแถบกระบวนการหลักได้ 
8. ค านวณหาระยะห่างของดาวฤกษ์จากการแยกชนิดสเปกตรัมได้ 
9. ค านวณโชติมาตรปรากฏ UBV ของดาวจากวิธีการโฟโตรเมตรีได้ 
10. สร้างและเปรียบเทียบกราฟ H-R เพื่อหาความสัมพันธ์ระหว่างโชติมาตรปรากฏ และโชติมา 

สมบูรณ์ 
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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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 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ : เคมี 
รายวิชาเพิ่มเติมกลุ่ม 2 
1. ว30235 ปฏิบัติการเคมีท่ัวไป 1 (AP)    2 คาบ/สัปดาห์/ภาคเรียน 1.0 หน่วยกิต 
SCI30235 General Chemistry Laboratory 1 (AP) 
2. ว30236 ปฏิบัติการเคมีท่ัวไป 2 (AP)   2 คาบ/สัปดาห์/ภาคเรียน 1.0 หน่วยกิต 
SCI30236 General Chemistry Laboratory 2 (AP) 
3. ว30237 เคมีอินทรีย์ขั้นสูง 1     2 คาบ/สัปดาห์/ภาคเรียน 1.0 หน่วยกิต 
SCI30237 Advanced Organic Chemistry 1 
4. ว30238 เคมีอินทรีย์ขั้นสูง 2     2 คาบ/สัปดาห์/ภาคเรียน 1.0 หน่วยกิต 
SCI30238 Advanced Organic Chemistry 2 
5. ว30239 ผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ     2 คาบ/สัปดาห์/ภาคเรียน 1.0 หน่วยกิต 
SCI30239 Natural Products 
6. ว30240 นาโนเทคโนโลยี     2 คาบ/สัปดาห์/ภาคเรียน 1.0 หน่วยกิต 
SCI30240 Nanotechnology 
7. ว30241 จริยธรรมทางวิทยาศาสตร์    2 คาบ/สัปดาห์/ภาคเรียน 1.0 หน่วยกิต 
SCI30241 Scientific Ethics 
8. ว30242 การวิเคราะห์เชิงเครื่องมือ 1    2 คาบ/สัปดาห์/ภาคเรียน 1.0 หน่วยกิต 
SCI30242 Instrumental Analysis 1 
9. ว30243 ชีวเคมี      2 คาบ/สัปดาห์/ภาคเรียน 1.0 หน่วยกิต 
SCI30243 Biochemistry 
10. ว30244 เทคนิคพื้นฐานในปฏิบัติการเคมี  2 คาบ/สัปดาห์/ภาคเรียน 1.0 หน่วยกิต 
SCI30244 Basic Techniques in Chemistry 
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รายวิชา ว30235 ปฏิบัติการเคมีทั่วไป 1 (AP) 
 
2 คาบ/สัปดาห์/ภาคเรียน        1.0 หน่วยกิต 

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

ศึกษาเลขนัยส าคัญ ความเท่ียง ความแม่นย า ความคลาดเคล่ือน ศึกษาการเลือกใช้เครื่องมือในการ
ทดลอง ศึกษาการหาความเข้มข้นของสารโดยการเทียบกราฟมาตรฐานศึกษาโครงสร้างของผลึกสามัญและ
ค านวณรัศมีของไอออนบวกและไอออนลบในโครงสร้างผลึกไอออนิก  

ศึกษาและท าการทดลองหาจุดเยือกแข็งของตัวท าละลาย สารละลาย ศึกษาและท าการทดลองพิสูจน์
กฎของเฮสส์ การเปล่ียนแปลงเอนทาลปี เอนโทรปีของระบบ  
ผลของความเข้มข้นของสารตั้งต้น ตัวเร่งปฏิกิริยา ท าการทดลองเรื่องอัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี ศึกษาการหา
ค่าคงท่ีสมดุลและปัจจัยท่ีมีต่อสมดุลเคมี 

เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจ มีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ มีเจตคติทางวิทยาศาสตร์เห็น
คุณค่าของวิทยาศาสตร์ รวมท้ังน าความรู้และหลักการทางวิทยาศาสตร์ไปใช้อธิบาย หรือแก้ปัญหาใน
ชีวิตประจ าวัน 
 
ผลการเรียนรู้ 
 เมื่อเรียนจบรายวิชานี้ นักเรียนสามารถ 

1. เข้าใจเลขนัยส าคัญ การแปลผลข้อมูลทางสถิติและเปล่ียนหน่วยต่างๆ ได้ 
2. บอกความหมายของตัวอักษร ตัวเลข เครื่องหมายท่ีปรากฏอยู่บนอุปกรณ์ท่ีต้องใช้ใน

ห้องปฏิบัติการได้ 
3. สามารถใช้อุปกรณ์ในการทดลองได้อย่างถูกต้อง 
4. หาค่าคงท่ีของแก๊สโดยอาศัยความสัมพันธ์ตามสมการสภาวะของแก๊สสมบูรณ์และเปรียบเทียบ

กับค่าท่ีใช้สากลได้ 
5. ศึกษาโครงสร้างของผลึกสามัญบางชนิดได้ 
6. ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างเลขโคออร์ดิเนชันกับอัตราส่วนรัศมีของไอออนบวกและไอออนลบใน

โครงสร้างของผลึกไอออนิกได้ 
7. ท าการทดลองหาจุดเยือกแข็งของตัวท าละลาย สารละลาย และค านวณหาน้ าหนักโมเลกุลของ

ตัวถูกละลายได้ 
8. ท าการทดลองเพื่อพิสูจน์กฎของเฮสส์ได้ 
9. ท าการทดลองและสังเกตการเปล่ียนแปลงเอนทาลปีและเอนโทรปีของระบบท่ีเกิดปฏิกิริยาเคมี

ได้ 
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10. ท าการทดลองศึกษาผลของความเข้มข้นของสารตั้งต้นและตัวเร่งปฏิกิริยาต่ออัตราการ 
เกิดปฏิกิริยาเคมี พร้อมท้ังค านวณหาอัตราและอันดับของปฏิกิริยาได้ 

11. ท าการทดลองและค านวณหาค่าคงท่ีสมดุลของปฏิกิริยาผันกลับได้ 
12. ท าการทดลองศึกษาปัจจัยท่ีมีผลต่อสมดุลเคมีได้ 
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รายวิชา ว30236 ปฏิบัติการเคมีทั่วไป 2 (AP) 
 
2 คาบ/สัปดาห์/ภาคเรียน        1.0 หน่วยกิต 

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

ศึกษาการสังเคราะห์สารอนินทรีย์บางชนิด คุณสมบัติของโลหะทรานสิชัน การสังเคราะห์สารอินทรีย์
จ าพวกอินดิเคเตอร์ ศึกษาการหาปริมาณสารอนินทรีย์ที่อยู่ในธรรมชาติ ศึกษาเกี่ยวกับ 
เซลล์กัลวานิก ปฏิกิริยารีดอกซ์ และการวิเคราะห์ไอออนลบและไอออนบวกแบบคุณภาพ  

ศึกษาการสังเคราะห์อนุภาคนาโนเพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจ มีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ มี
เจตคติทางวิทยาศาสตร์เห็นคุณค่าของวิทยาศาสตร์ รวมท้ังน าความรู้และหลักการ 
ทางวิทยาศาสตร์ไปใช้อธิบาย หรือแก้ปัญหาในชีวิตประจ าวัน 
 
ผลการเรียนรู้ 
 เมื่อเรียนจบรายวิชานี้ นักเรียนสามารถ 

1. สังเคราะห์สารอนินทรีย์บางชนิดได้ 
2. เข้าใจสมบัติบางประการของโลหะทรานสิชัน 
3. สังเคราะห์สารอินทรีย์ที่ท าเป็นอินดิเคเตอร์ได้ 
4. สามารถหาค่า pKa จากอินดิเคเตอร์ได้ 
5. ต่อเซลล์กัลวานิกและเขียนแผนผังของเซลล์ชนิดต่างๆ ได้ 
6. ค านวณหาค่าศักย์ไฟฟ้าโดยใช้สมการของเนินสท์ได้ 
7. ท าการทดลองศึกษาปฏิกิริยารีดอกซ์ระหว่างสารชนิดต่างๆ ได้ 
8. สังเกตการเปล่ียนสี ตะกอน หรือการเกิดฟองแก๊สในสารละลายเพื่อใช้วิเคราะห์หาชนิดของ

ไอออนลบได้ 
9. วิเคราะห์ไอออนบวกท่ีมีอยู่ในสารละลายตัวอย่างด้วยการตกตะกอนและดูสีของสารละลายท่ี

เปล่ียนไป เมื่อท าปฏิกิริยากับรีเอเจนต์บางชนิดได้ 
10. สามารถสังเคราะห์อนุภาคนาโนและพิสูจน์คุณสมบัติเบ้ืองต้นของอนุภาคนาโนท่ีสังเคราะห์ได้ 
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รายวิชา ว30237 เคมีอินทรีย์ขั้นสูง 1 
 
2 คาบ/สัปดาห์/ภาคเรียน       1.0 หน่วยกิต 

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

ศึกษาโครงสร้างและพันธะในสารประกอบอินทรียก์ารแตกพันธะและการเกิดพันธะ ตัวกลางระหว่าง
ปฏิกิริยา วิถีทางของการเกิดปฏิกิริยา ประเภทของปฏิกิริยา ชนิดของตัวท าปฏิกิริยาเคมีอินทรีย์ 
สเตอริโอเคมีศึกษากลไกของปฏิกิริยาเคมี และการสังเคราะห์ของสารประกอบอัลเคนไซโคลอันเคน อัลคีน ไซ
โคลอัลคีน อัลไคน์ ไซโคลอัลไคน์ อะโรมาติกไฮโดรคาร์บอน สารเฮไลด์แอลกอฮอล์ ฟีนอล และอีเธอร์ 

เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจ มีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ มีเจตคติและเห็นคุณค่าของ
วิทยาศาสตร์ รวมท้ังน าความรู้และหลักการทางวิทยาศาสตร์ไปใช้อธิบาย หรือแก้ปัญหาในชีวิตประจ าวัน 

ผลการเรียนรู้ 
 เมื่อเรียนจบรายวิชานี้ นักเรียนสามารถ 

1. อธิบายโครงสร้างและพันธะในสารประกอบอินทรยี์ได้ 
2. สามารถเขียนการแตกพันธะ การเกิดพันธะ ตัวกลางระหว่างปฏิกิริยา และวิถีทางของการ

เกิดปฏิกิริยาในปฏิกิริยาเคมีอินทรีย์ได้ 
3. อธิบายประเภทของปฏิกิริยา และชนิดของตัวท าปฏิกิริยาเคมีอินทรีย์ได้ 
4. สามารถบอกสเตอริโอเคมีของสารประกอบอินทรีย์ได้ 
5. สามารถเขียนกลไกปฏิกิริยาเคมี ของสารประกอบอัลเคน ไซโคลอันเคน อัลคีนไซโคลอัลคีน อัล

ไคน์ ไซโคลอัลไคน์ อะโรมาติกไฮโดรคาร์บอน สารเฮไลด์ แอลกอฮอล์ ฟีนอล และอีเธอร์ได้ 
6. สามารถเขียนวิธีการสังเคราะห์สารประกอบเคมีอินทรีย์ที่ก าหนดให้ได้ 
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รายวิชา ว30238 เคมีอินทรีย์ขั้นสูง 2 
 
2 คาบ/สัปดาห์/ภาคเรียน        1.0 หน่วยกิต 

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

ศึกษากลไกของปฏิกิริยาเคมีและการสังเคราะห์ของสารประกอบอัลดีไฮด์ คีโตนกรดคาร์บอกซิลิก 
และอนุพันธุ์ อะมนี ปฏิกิริยาของไอออนอีนอเลท คาร์แบนไอออน พอลิไซคลิกและสารประกอบเฮเทอโร- 
ไซคลิก 

เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจ มีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ มีเจตคติและเห็นคุณค่าของ
วิทยาศาสตร์ รวมท้ังน าความรู้และหลักการทางวิทยาศาสตร์ไปใช้อธิบาย หรือแก้ปัญหาในชีวิตประจ าวัน 
 
ผลการเรียนรู้ 
 เมื่อเรียนจบรายวิชานี้ นักเรียนสามารถ 

1. สามารถเขียนกลไกปฏิกิริยาเคมี ของสารประกอบอัลดีไฮด์ คีโตน กรดคาร์บอกซิลิก และ 
อนุพันธุ ์เอมีน ปฏิกิริยาของไอออนอีนอเลท คาร์แบนไอออนพอลิไซคลิกและสารประกอบ 
เฮเทอโรไซคลิกได้ 

2. สามารถเขียนวิธีการสังเคราะห์สารประกอบเคมีอินทรีย์ที่ก าหนดให้ได้ 
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รายวิชา ว30239 ผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ 
 
2 คาบ/สัปดาห์/ภาคเรียน        1.0 หน่วยกิต 

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

ศึกษาประวัติและการพัฒนาของผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ เคมีของผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ และจ าแนก
ผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ 

ศึกษาผลิตภัณฑ์ธรรมชาติท่ีมีการชีวสังเคราะห์ผ่าน mevalonate pathway ผ่าน Shikimateผ่าน 
pathway acylpolymalonate pathway และผ่านกรดอะมิโน ศึกษาผลิตภัณฑ์ท่ีมีการชีวสังเคราะห์แบบ
ผสม คาร์โบไฮเดรต กรดอะมิโน เปปไทด์และโปรตีนศึกษาวิธีการสกัดสาร การแยกสารและผลิตผลิตภัณฑ์ท่ี
เกิดจากการน าเอาผลิตภัณฑ์ธรรมชาติมาใช้ 

เพื่อให้เข้าใจ มีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ มีเจตคติและเห็นคุณค่าของวิทยาศาสตร์รวมทั้ง
น าความรู้และหลักการทางวิทยาศาสตร์ไปอธิบายหรือแก้ปัญหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ธรรมชาติกระบวนการผลิต
ในเชิงอุตสาหกรรมและผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม 
 
ผลการเรียนรู้ 
 เมื่อเรียนจบรายวิชานี้ นักเรียนสามารถ 

1. อธิบายความหมายของผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ พร้อมท้ังศึกษาประวัติและการพัฒนาของผลิตภัณฑ์
ธรรมชาติ เคมีของผลิตภัณฑ์ธรรมชาติและจ าแนกผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ 

2. จ าแนกผลิตภัณฑ์ธรรมชาติโดยใช้เกณฑ์ลักษณะโครงสร้าง ผลทางสรีระ อนุกรมวิธานและ 
ชีวสังเคราะห์ 

3. จ าแนกประเภทของวิถีชีวสังเคราะห์ได้ 
4. อธิบายเทคนิคและวิธีศึกษาวิจัยวิถีสังเคราะห์ได้ 
5. สามารถผลิตผลิตภัณฑ์ธรรมชาติบางชนิดและบอกประโยชน์ของผลิตภัณฑ์ธรรมชาตินั้นได้ 
6. อธิบายและท าการทดลองเกี่ยวกับการแยกและสกัดสารจากผลิตภัณฑ์ธรรมชาติได้ 
7. อธิบายและสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ธรรมชาติได้ 
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รายวิชา ว30240 นาโนเทคโนโลย ี
 
2 คาบ/สัปดาห์/ภาคเรียน        1.0 หน่วยกิต 

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

ศึกษาความหมายของนาโนเทคโนโลยี รูปแบบการสร้างวัตถุนาโน ศึกษาเกี่ยวกับพื้นฐานของวัสดุนา
โน โครงสร้างพื้นฐานของสสาร คุณสมบัติทางแสง คุณสมบัติเชิงกล คุณสมบัติทางไฟฟ้า และคุณสมบัติความ
เป็นแม่เหล็ก 

ศึกษาเกี่ยวกับการจ าแนกคุณลักษณะของวัสดุนาโนโดยใช้เทคนิคจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบต่างๆ เช่น 
จุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่งผ่าน จุลทรรศน์ไอออนสนามไฟฟ้า เป็นต้น 

ศึกษาการเกิด และ โครงสร้าง วัตถุนาโนชีวภาพ ความสัมพันธ์ระหว่างนาโนเทคโนโลยีและชีววิทยา
ของส่ิงมีชีวิตแม่แบบโครงสร้างทางชีวภาพ โปรตีน และกรดนิวคลิอิก 

ศึกษาเกี่ยวกับการสังเคราะห์วัสดุนาโน เช่น พลาสมาอาร์เอฟ วิธีทางเคมี เป็นต้นศึกษาโครงสร้างนา
โนคาร์บอน ท่อนาโนคาร์บอน โดยใช้โปรแกรม Hyperchem Professionalและ Gaussian และการ
ประยุกต์ใช้ท่อนาโนคาร์บอน 

ศึกษาประโยชน์ของนาโนเทคโนโลยีทางด้านต่างๆ เช่น ด้านเกษตรกรรม ด้านอาหาร ด้านการแพทย์
และสาธารณสุข ด้านเครื่องส าอาง เป็นต้น 

เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจ มีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ มีเจตคติและเห็นคุณค่าของ
วิทยาศาสตร์ สามารถน าความรู้ทางด้านนาโนเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ประโยชน์ได้ และใช้เป็น 
พื้นฐานในการศึกษาเคมีข้ันสูงต่อไป 
 
ผลการเรียนรู้ 
 เมื่อเรียนจบรายวิชานี้ นักเรียนสามารถ 

1. อธิบายความหมายของนาโนเทคโนโลยีได้ 
2. มีความเข้าใจโครงสร้างพื้นฐานของสสาร และวัสดุนาโน 
3. สามารถบอกคุณสมบัติเชิงแสง คุณสมบัติเชิงกล คุณสมบัติทางไฟฟ้า และคุณสมบัติ 

ความเป็นแม่เหล็กของวัสดุนาโนได้ 
4. อธิบายวิธีการตรวจสอบหาโครงสร้างของวัสดุนาโนโดยใช้เทคนิคจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบต่างๆ 

ได้ 
5. อธิบายการเกิด และ โครงสร้างของวัตถุนาโนชีวภาพได้ 
6. บอกความสัมพันธ์ระหว่างนาโนเทคโนโลยีและชีววิทยาของส่ิงมีชีวิตได้ 
7. สามารถบอกวิธีการสังเคราะห์วัสดุนาโนได้ 
8. อธิบายโครงสร้างและคุณสมบัติของนาโนคาร์บอนชนิดต่างๆได้ 
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9. สามารถเข้าใจถึงทฤษฎี Density functional theory (DFT) ได้ 
10. สามารถใช้โปรแกรม Hyperchem Professional และ Gaussian ในการค านวณหาพลังงาน

ของโครงสร้างต่างๆของท่อนาโนคาร์บอนได้ 
11. ยกตัวอย่างการประยุกต์ใช้นาโนคาร์บอนได้ 
12. ยกตัวอย่างประโยชน์ของนาโนเทคโนโลยีในด้านต่างๆได้ 
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รายวิชา ว30241 จริยธรรมทางวิทยาศาสตร์ 
 
2 คาบ/สัปดาห์/ภาคเรียน        1.0 หน่วยกิต 

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

ศึกษาแนวคิดและหลักการเบ้ืองต้นของจริยธรรมทางวิทยาศาสตร์ ได้แก่ ความซื่อสัตย์ (Honesty) 
ความระมัดระวัง/ความรอบคอบ (Carefulness) ความใจกว้าง (Openness) ความมีอิสรภาพ (Freedom) 
ความเช่ือถือ (Credit) การให้การศึกษา (Education) ความถูกต้องตามกฎหมาย (Legality) ความรับผิดชอบ
ต่อสังคม (Social Responsibility) โอกาส (Opportunity) ความเคารพซึ่งกันและกัน (Mutual Respect) 
ประสิทธิผล(Efficiency) และ ความเคารพต่อผู้รับการทดลอง(Respect for subjects) ศึกษาการเรียนรู้แบบ
ร่วมมือกัน (Cooperative learning) ผ่านการท ากิจกรรมท่ีหลากหลาย ท่ีเน้นการอภิปรายโดยการใช้ประเด็น
ต่างๆ ทางวิทยาศาสตร์เป็นฐาน (Issue-Based Learning)  

เพื่อพัฒนาทักษะต่างๆ เช่น ทักษะการคิดเชิงวิเคราะห์ ทักษะการคิดเชิงสร้างสรรค์ ทักษะการส่ือสาร
เป็นต้น เพื่อให้นักเรียนเกิดความตระหนัก เห็นคุณค่าและความส าคัญของจริยธรรมทางวิทยาศาสตร์ เกิด
ทักษะการคิดเชิงวิเคราะห์ ทักษะการคิดเชิงสร้างสรรค์ ทักษะการส่ือสาร มีเจตคติท่ีดี 
ต่อเพื่อนร่วมโลก และสามารถน าความรู้ไปใช้ประกอบการท างานหรือการศึกษาในระดับท่ีสูงขึ้นอย่างถูกต้องดี
งาม อันจะเป็นประโยชน์ต่อสังคมและส่วนรวมต่อไป 
 
ผลการเรียนรู้ 
 เมื่อเรียนจบรายวิชานี้ นักเรียนสามารถ 

1. เข้าใจและสามารถอธิบายความหมายของวิทยาศาสตร์และจริยธรรมได้ 
2. เข้าใจและสามารถอธิบายความสัมพันธ์ของวิทยาศาสตร์และจริยธรรมได้ 
3. เข้าใจและสามารถบอกความหมายของจริยธรรมทางวิทยาศาสตร์ได้ 
4. เข้าใจและสามารถอธิบายหลักการต่างๆของจริยธรรมทางวิทยาศาสตร์ 
5. ตระหนักและเห็นคุณค่าของจริยธรรมทางวิทยาศาสตร์ 
6. วิเคราะห์และอภิปรายความส าคัญของจริยธรรมทางวิทยาศาสตร์ได้ 
7. สามารถตัดสินใจในประเด็นหรือข้อขัดแย้งต่างๆท่ีเกี่ยวข้องจริยธรรมทางวิทยาศาสตร์ 

ในชีวิตประจ าวันได้อย่างถูกต้องและมีเหตุผล 
8. เกิดทักษะการเรียนรู้แบบร่วมมือกันโดยใช้รูปแบบการเรียนรู้ที่ใช้ประเด็นเป็นฐาน (Issue-based 

learning) และการสืบเสาะความรู้เป็นฐาน (Inquiry-based learning)ได้ 
9. สามารถสร้างส่ือหรือนวัตกรรมในการเรียนการสอนจริยธรรมทางวิทยาศาสตร์ได้ 
10. สามารถเผยแพร่หรือน าเสนอความรู้ต่อสาธารณชนได้ 

รายวิชา ว30242 การวิเคราะห์เชิงเคร่ืองมือ 1 
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2 คาบ/สัปดาห์/ภาคเรียน        1.0 หน่วยกิต 

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

ศึกษาวิธีการเตรียมตัวอย่าง การเลือกวิธีวิเคราะห์ การขจัดสารรบกวน การแปลความหมายใน 
การวิเคราะห์เชิงคุณภาพและปริมาณ การประเมินผลการวิเคราะห์และการวิเคราะห์ข้อมูลทางเคมีวิเคราะห์ 

ศึกษาหลักการดูดกลืนแสงในช่วงยูวีและวิสิเบิลและอัตรกิริยาท่ีเกิดขึ้น และอธิบายการวิเคราะห์โดย
ใช้เทคนิคทางด้านยูวี-วิสิเบิล ศึกษาหลักการดูดกล่ืนแสงในช่วงอินฟาเรดและอัตรกิริยาท่ีเกิดขึ้น และอธิบาย
การวิเคราะห์โดยใช้เทคนิคทางด้านอินฟราเรดสเปกโทรสโกปี 

ศึกษากระบวนการทางด้านอะตอมมิกแอบซอฟชันสเปกโทรเมทรี และอธิบายการวิเคราะห์โดยใช้
เทคนิคทางด้านอะตอมมิกแอบซอฟชันสเปกโทรเมทรี ศึกษากระบวนการทางด้านอะตอมมิกอิมิชชันสเปกโทร
เมทรี และอธิบายการวิเคราะห์โดยใช้เทคนิคทางด้านอะอิมิชชันสเปกโทรเทรี 

ศึกษาหลักการแยกสารทางด้านโครมาโทกราฟี กลไกการแยกสาร กลไกการแพร่กระจายการแบ่งชนิด
ของวิธีโครมาโทกราฟี พารามิเตอร์ต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องในโครมาโทแกรม และการวิเคราะห์เชิงปริมาณในโคร
มาโทกราฟี ศึกษาหลักการท างานของเครื่องโครมาโทกราฟีของเหลวสมรรถนะสูง และอธิบายการวิเคราะห์
โดยใช้เทคนิคทางด้านโครมาโทกราฟีของเหลวสมรรถนะสูง ศึกษาหลักการท างานของเครื่องแก๊สโครมาโทก
ราฟี และอธิบายการวิเคราะห์โดยใช้เทคนิคทางด้านแก๊สโครมาโทกราฟี 

เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจ มีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ มีเจตคติและเห็นคุณค่าของ
วิทยาศาสตร์ สามารถน ากระบวนการทางวิทยาศาสตร์ไปใช้ในการแก้ปัญหา น าความรู้และหลักการของ
เกี่ยวกับเรื่องยูว-ีวิสิเบิล อินฟราเรดสเปกโทรสโกปี แอบซอฟชันสเปกโทรเมทรี อิมิชชันสเปกโทรเมทรี การ
แยกสารทางด้านโครมาโทกราฟี โครมาโทกราฟีของเหลวสมรรถนะสูง และแก๊สโครมาโตกราฟฟี ไปใช้เป็น
พื้นฐานในการศึกษาวิชาเคมีขั้นสูงและการท างานวิจัยต่อไป 
 
ผลการเรียนรู้ 
 เมื่อเรียนจบรายวิชานี้ นักเรียนสามารถ 

1. อธิบายวิธีการเตรียมตัวอย่าง การเลือกวิธีวิเคราะห์ การขจัดสารรบกวน การแปลความหมายใน
เชิงปริมาณวิเคราะห์ การประเมินผลการวิเคราะห์ และการวิเคราะห์ข้อมูลทางเคมีวิเคราะห์ 

2. อธิบายหลักการดูดกลืนแสงในช่วงยูวีและวิสิเบิลและอัตรกิริยาท่ีเกิดขึ้นได้ 
3. อธิบายการวิเคราะห์โดยใช้เทคนิคทางด้านยูวี-วิสิเบิลได้ 
4. อธิบายหลักการดูดกล่ืนแสงในช่วงอินฟาเรดและอัตรกิริยาท่ีเกิดขึ้นได้ 
5. อธิบายการวิเคราะห์โดยใช้เทคนิคทางด้านอินฟราเรดสเปกโทรสโกปีได้ 
6. อธิบายกระบวนการทางด้านอะตอมมิกแอบซอฟชันสเปกโทรเมทรีได้ 
7. อธิบายการวิเคราะห์โดยใช้เทคนิคทางด้านอะตอมมิกแอบซอฟชันสเปกโทรเมทรีได้ 
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8. อธิบายกระบวนการทางด้านอะตอมมิกอิมิชชันสเปกโทรเมทรีได้ 
9. อธิบายการวิเคราะห์โดยใช้เทคนิคทางด้านอะอิมิชชันสเปกโทรเมทรีได้ 
10. อธิบายหลักการแยกสารด้วยเทคนิคโครมาโทกราฟี กลไกการแยกสาร กลไกการแพร่กระจาย 

การแบ่งชนิดของวิธีโครมาโทกราฟี พารามิเตอร์ต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องในโครมาโทแกรม และการ
วิเคราะห์เชิงปริมาณในโครมาโทกราฟีได้ 

11. อธิบายหลักการท างานของเครื่องโครมาโทกราฟีของเหลวสมรรถนะสูงได้ 
12. อธิบายการวิเคราะห์โดยใช้เทคนิคทางด้านโครมาโทกราฟีของเหลวสมรรถนะสูงได้ 
13. อธิบายหลักการท างานของเครื่องแก๊สโครมาโทกราฟีได้ 
14. อธิบายการวิเคราะห์โดยใช้เทคนิคทางด้านแก๊สโครมาโทกราฟีได้ 
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รายวิชา ว30243 ชีวเคมี 
 
2 คาบ/สัปดาห์/ภาคเรียน        1.0 หน่วยกิต 

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

ศึกษาสเตอริโอเคมีของมอนอแซคคาไรด์การเขียนโครงสร้างแบบฟิชเชอร์และแบบฮาเวิธ-โปรเจคชัน 
จ าแนกประเภทของน้ าตาล ในลักษณะ D หรือ L พร้อมท้ังเรียกช่ือน้ าตาล 

ศึกษาโครงสร้างของฟอสโฟลิพิด สฟิงโกลิพิด วิตามินท่ีละลายได้ในไขมัน ศึกษากระบวนการ 
เมตาบอลิซึมของกรดไขมันศึกษาการหาค่า pI ของกรดอะมิโน การหาล าดับของกรดอะมิโนในโปรตีน และ
กระบวนการเมตาบอลิซึมของกรดอะมิโนศึกษา จลนศาสตร์ของเอนไซม ์กระบวนการเมตาบอลิซึมของนิวคลี
โอไทด์วิธีการหาล าดับเบสของดีเอ็นเอ และกระบวนการพอลิเมอเรสเชน 

เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจ มีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์มีเจตคติและเห็นคุณค่าของ
วิทยาศาสตร์สามารถน ากระบวนการทางวิทยาศาสตร์ไปใช้ในการแก้ปัญหา น าความรู้และหลักการของ
เกี่ยวกับเรื่องคาร์โบไฮเดรต ลิพิด กรดอะมิโน เอนไซม ์และกรดนิวคลีโอไทด์ไปใช้เป็นพื้นฐานในการศึกษาวิชา
เคมีข้ันสูงต่อไป 
 
ผลการเรียนรู้ 
 เมื่อเรียนจบรายวิชานี้ นักเรียนสามารถ 

1. อธิบายสเตอริโอเคมีของน้ าตาลได้ 
2. จ าแนกประเภทของน้ าตาลในลักษณะ D หรือ L ได้ 
3. เขียนสูตรโครงสร้างของโมโนแซกคาร์ไรด์แบบฟิชเชอร์และแบบฮาเวิธโปรเจคชัน พร้อมท้ัง

เรียกช่ือได้อย่างถูกต้อง 
4. อธิบายกลไกการเกิดปฏิกิริยาขั้นตอนต่างๆของวิถีไกลโคไลซิสได้ 
5. อธิบายการเข้าสู่วิถีไกลโคไลซิสของคาร์โบไฮเดรตแบบต่างๆได้ 
6. อธิบายการย่อยสลายไพรูเวทภายใต้สภาวะท่ีไม่ใช้ออกซิเจนได้ 
7. อธิบายกลไกการเกิดปฏิกิริยาขั้นตอนต่างๆของวัฏจักรเคร็บส์ได้ 
8. เขียนสมการของลูกโซ่การหายใจในไมโตคอนเดรีย (ออกซิเดทีฟฟอสฟอริเลชัน) ได้ 
9. เขียนโครงสร้างท่ัวไปของ ฟอสโฟลิพิด สิฟิงโกลิปิด และไกลโคลิพิดได้ 
10. อธิบายโครงสร้างของวิตามินท่ีละลายในไขมัน คือ วิตามินเอ วิตามินดี วิตามินอีและ 

วิตามินเค ได้ 
11. อธิบายหรือแสดงความสัมพันธ์ของกระบวนการเมตาบอลิซึมของกรดไขมันได้ 
12. อธิบายกราฟการไทเทรตกรดอะมิโนและหาจุดไอโซอิเลคทริก (isoelectric point : pI) ได้ 
13. อธิบายและหาล าดับกรดอะมิโนในโปรตีนจากข้อมูลท่ีก าหนดให้หรือจากการทดลองได้ 
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14. อธิบายหรือแสดงความสัมพันธ์ของกระบวนการเมตาบอลิซึมของกรดอะมิโนได้ 
15. อธิบายจลนศาสตร์ของเอนไซม์ได้พิจารณาและอธิบายกราฟแสดงการด าเนินไปของปฏิกิริยาท่ีมี

เอนไซม์เป็นตัวเร่งปฏิกิริยาได้ 
16. อธิบายหรือแสดงความสัมพันธ์ระหว่างอัตราเร็วของปฏิกิริยากับความเข้มข้นของซับสเตรทได้ 
17. อธิบายหรือแสดงความสัมพันธ์ของกระบวนการเมตาบอลิซึมของนิวคลีโอไทด์ได้ 
18. อธิบายวิธีการหาล าดับเบสของดีเอ็นเอได้ 
19. อธิบายกระบวนการพอลิเมอเรสเชนได้ 
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รายวิชา ว30244 เทคนิคพื้นฐานในปฏิบัติการเคมี 
 
2 คาบ/สัปดาห์/ภาคเรียน        1.0 หน่วยกิต 

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

ศึกษาข้อควรปฏิบัติส าหรับการท างานในห้องปฏิบัติการเคมี ซึ่งเกี่ยวกับการปฏิบัติตนของตัวนักเรียน 
ข้อพึงระวงัอันตรายจากสารเคมี ข้อควรปฏิบัติ อันเกิดจากอุบัติเหตุท่ีเกี่ยวกับสารเคมีเกิดจากไฟ เมื่อสารเคมี
หก ตลอดจนวิธีแก้ไขและป้องกันอุบัติเหตุในห้องปฏิบัติการเคมี 

ศึกษาเทคนิคพื้นฐานการวัด กระบวนการวัด ความผิดพลาดของการวัด ความถูกต้อง ความไม่แน่นอน
ในการวัด รวมท้ังการอ่าน การบันทึกผลการวัด เลขนัยส าคัญ เลขนัยส าคัญของผลลัพธ์ท่ีได้จากการค านวณ 
การบวก-ลบ การคูณ-การหาร การเปล่ียนหน่วย และการปัดตัวเลข 

ศึกษาเทคนิคการใช้อุปกรณ์เครื่องแก้วทีใช้ปฏิบัติการทางเคมี เช่น การใช้เครื่องให้ความร้อน (Hot 
plate) เครื่องช่ังไฟฟ้าชนิดละเอียด (Analytical Balance) เครื่องหมุนปั่นเหวี่ยงตกตะกอน (centrifuge) 
เครื่องระเหยสารสุญญากาศแบบหมุน (Rotary evaporator) เครื่องวัดความกรด-ด่าง (pH-meter) ขวดวัด
ปริมาตร (Volumetric flask) ปิเปต (Pipet) บิวเรต (Burette)  

ศึกษาเทคนิควิธีการและปฏิบัติการทดลองเกี่ยวกับ การเตรียมสารละลาย การถ่ายเทสาร การกรอง
สาร (Filtration) การแยกสารด้วยการสกัดด้วยตัวท าละลาย (Solvents Extraction) และการแยกสารโดย
เทคนิค ทินเลเยอร์โครมาโทกราฟี (Thin Layer Chromatography) การกล่ันสารแบบต่างๆ การหาปริมาณ
สารด้วยการไทเทรต (titration) การวัดการดูดกลืนแสง ด้วยเครื่องสเปกโทรโฟโทมิเตอร์
(Spectrophotometer) 

เพื่อให้มีความเข้าใจ มีทักษะกระบวนการและเจตคติทางวิทยาศาสตร์ เห็นคุณค่าของวิทยาศาสตร์ 
รวมท้ังมีความเข้าใจ เกี่ยวกับเทคนิคต่าง ๆ ท่ีใช้ในห้องปฏิบัติการทดลองและทางด้านทฤษฎีทางเคมี รู้จัก
ท างานด้วยความรอบคอบและปลอดภัย รู้ถึงวิธีปอ้งกันและแก้ไขอุบัติเหตุ รู้ถึงภัยอันตรายท่ีแอบแฝงอยู่ใน
สารเคมี ตลอดจนสามารถใช้อุปกรณ์หรือติดต้ังอุปกรณ์ท่ีเหมาะสมกับกระบวนการทดลองได้ 
 
ผลการเรียนรู้ 
 เมื่อเรียนจบรายวิชานี้ นักเรียนสามารถ 

1. สามารถบอกข้อควรปฏิบัติและปฏิบัติตามข้อควรปฏิบัติ ในหอ้งปฏิบัติการเคมีได้ 
2. บอกหน่วยพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ ค านวณค่าเกี่ยวกับเลขนัยส าคัญ การเปล่ียนหน่วยและการ

แปลผลข้อมูลทางสถิติ 
3. สามารถแปลความหมายของตัวอักษร ตัวเลข และเครื่องหมายท่ีปรากฏบนอุปกรณ์ท่ีใช้ใน

ห้องปฏิบัติการเคมีได้ 
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4. สามารถเปรียบเทียบความแม่น และความเท่ียง เครื่องแก้วท่ีใช้วัดปริมาตรและถ่ายเทสารใน
ห้องปฏิบัติการเคมีได้ 

5. สามารถเลือกใช้อุปกรณ์เครื่องแก้วได้อย่างเหมาะสมกับชนิดเครื่องแก้วและวัตถุประสงค์ 
6. สามารถค านวณและเตรียมสารละลายในหน่วย ร้อยละโดยน้ าหนัก ร้อยละโดยปริมาตร 

โมลาริตี ส่วนในล้านส่วนได้ 
7. สามารถปฏิบัติแยกของผสมโดยใช้สมบัติทางกายภาพและเคมีได้ 
8. สามารถตรวจวัดสภาพความเป็นกรดด่างของสารละลายด้วยเครื่อง pH-meter ได้อย่างถูกต้อง 
9. อธิบายหลักการไทเทรตและปฏิบัติการไทเทรตหาความเข้มข้นของสารได้ 
10. อธิบายหลักการสกัดสารด้วยตัวท าละลาย และเลือกใช้ตัวสกัดสารได้อย่างเหมาะสม 
11. สามารถปฏิบัติการสกัดสารโดยใช้กรวยแยกสารได้อย่างถูกต้อง 
12. รู้จักชุดอุปกรณ์ท่ีใช้กล่ันและสามารถต่อชุดส าหรับกล่ันได้อย่างถูกต้อง 
13. อธิบายหลักการกล่ันและเลือกใช้วิธีการกล่ันได้อย่างเหมาะสมตามชนิดของสารผสม 
14. สามารถปฏิบัติและค านวณหาปริมาณสารสัมพันธ์ สารก าหนดปริมาณ และร้อยละ ผลิตภัณฑ์

จากสมการปฏิกิริยาเคมีได้ 
15. บอกหลักการวิธีโครมาโทรกราฟีแบบต่างๆ และท าการแยกสารโดยสารด้วยเทคนิคทินเลเยอร์

โครมาโทกราฟี (Thin Layer Chromatography) 
16. สามารถเลือกตัวท าละลายท่ีเหมาะสมส าหรับแยกสารในเทคนิคทินเลเยอร์โครมาโทกราฟี (Thin 

layer chromatography) ได้ 
17. อธิบายหลักการดูดกลืนแสงของสารและส่วนประกอบเครื่องสเปกโทรโฟโทมิเตอร์

(Spectrophotometer) ได้ 
18. อธิบายหลักการและปฏิบัติการหาปริมาณสารโดยเทคนิค UV-Visible spectroscopy ได้ 
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 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ : ชีววิทยา 
รายวิชาเพิ่มเติมกลุ่ม 2 
1. ว30265 ชีววิทยา 1 (AP)     3 คาบ/สัปดาห์/ภาคเรียน 1.5 หน่วยกิต 
SCI30265 Biology 1 (AP) 
2. ว30266 ชีววิทยา 2 (AP)     3 คาบ/สัปดาห์/ภาคเรียน 1.5 หน่วยกิต 
SCI30266 Biology 2 (AP) 
3. ว30267 ชีววิทยาของเซลล์     2 คาบ/สัปดาห์/ภาคเรียน 1.0 หน่วยกิต 
SCI30267 Cell Biology 
4. ว30268 พันธุศาสตร์โมเลกุล     2 คาบ/สัปดาห์/ภาคเรียน 1.0 หน่วยกิต 
SCI30268 Molecular Genetics 
5. ว30269 อนุกรมวิธานพืช     2 คาบ/สัปดาห์/ภาคเรียน 1.0 หน่วยกิต 
SCI30269 Plant Taxonomy 
6. ว30270 อนุกรมวิธานสัตว ์    2 คาบ/สัปดาห์/ภาคเรียน 1.0 หน่วยกิต 
SCI30270 Animal Taxonomy 
7. ว30271 จุลชีววิทยา      2 คาบ/สัปดาห์/ภาคเรียน 1.0 หน่วยกิต 
SCI30271 Microbiology 
8. ว30272 สัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง    2 คาบ/สัปดาห์/ภาคเรียน 1.0 หน่วยกิต 
SCI30272 Invertebrate Zoology 
9. ว30273 สัตว์มีกระดูกสันหลัง     2 คาบ/สัปดาห์/ภาคเรียน 1.0 หน่วยกิต 
SCI30273 Vertebrate Zoology 
10. ว30274 กีฏวิทยา      2 คาบ/สัปดาห์/ภาคเรียน 1.0 หน่วยกิต 
SCI30274 Entomology 
11. ว30275 สังขวิทยา      2 คาบ/สัปดาห์/ภาคเรียน 1.0 หน่วยกิต 
SCI30275 Malacology 
12. ว30276 มีนวิทยา      2 คาบ/สัปดาห์/ภาคเรียน 1.0 หน่วยกิต 
SCI30276 Ichthyology 
13. ว30277 สรีรวิทยาของพืช     2 คาบ/สัปดาห์/ภาคเรียน 1.0 หน่วยกิต 
SCI30277 Plant Physiology 
14. ว30278 พฤติกรรมสัตว์     2 คาบ/สัปดาห์/ภาคเรียน 1.0 หน่วยกิต 
SCI30278 Animal Behavior 
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กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ : ชีววิทยา (ต่อ) 
รายวิชาเพิ่มเติมกลุ่ม 2 (ต่อ) 
15. ว30284 ชีววิทยาสภาวะแวดล้อม    2 คาบ/สัปดาห์/ภาคเรียน 1.0 หน่วยกิต 
SCI30284 Environmental Biology 
16. ว30285 เทคโนโลยีชีวภาพ     2 คาบ/สัปดาห์/ภาคเรียน 1.0 หน่วยกิต 
SCI30285 Biotechnology 
17. ว30290 วิทยาศาสตร์การอาหาร    2 คาบ/สัปดาห์/ภาคเรียน 1.0 หน่วยกิต 
SCI30290 Food Science 
18. ว30295 นิติวิทยาศาสตร์    2 คาบ/สัปดาห์/ภาคเรียน 1.0 หน่วยกิต 
SCI30295 Forensic Science 
19. ว30298 เทคนิคพื้นฐานส าหรับงานวิจัยทางชีววิทยา 2 คาบ/สัปดาห์/ภาคเรียน 1.0 หน่วยกิต 
SCI30298 Basic Technique for Biology Research 
20. ว30299 การวิจัยชีววิทยาทางน้ า   2 คาบ/สัปดาห์/ภาคเรียน 1.0 หน่วยกิต 
SCI30299 Aquatic Biology Research 
21. ว30245 ปัญหาพิเศษทางชีววิทยา    2 คาบ/สัปดาห์/ภาคเรียน 1.0 หน่วยกิต 
SCI30245 Special Problem in Biology 
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รายวิชา ว30265 ชีววิทยา 1 (AP) 
 
3 คาบ/สัปดาห์/ภาคเรียน        1.5 หน่วยกิต 

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

ศึกษาค้นคว้า สืบค้นข้อมูล ท าปฏิบัติการ วิเคราะห์ อภิปรายเกี่ยวกับ มุมมองของชีวิต  
การจัดล าดับของส่ิงมีชีวิต เคมีเพื่อชีวิต ชีวโมเลกุล โครงสร้างและหน้าท่ีของส่วนประกอบของเซลล์  
การสังเคราะห์ด้วยแสง พันธุศาสตร์ระดับโมเลกุล พันธุศาสตร์และการประยุกต์ใช้ วิวัฒนาการของส่ิงมีชีวิต
วิวัฒนาการระดับประชากร  

การศึกษาความสัมพันธ์เชิงวิวัฒนาการและอนกุรมวิธาน นิเวศวิทยา ความหลากหลายทางชีวภาพ
และชีววิทยาเชิงอนุรักษ ์และปัญหาส่ิงแวดล้อม  

เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจพื้นฐานทางชีววิทยาท่ีเทียบเท่ากับวิชาชีววิทยาพื้นฐานใน
ระดับอุดมศึกษา 
 
ผลการเรียนรู้ 
 เมื่อเรียนจบรายวิชานี้ นักเรียนสามารถ 

1. บอกมุมมองของชีวิตและอธิบายแนวคิดหลักท่ีเป็นแกนของชีววิทยาได้ 
2. บอกบทบาทของธาตุและสารเคมีท่ีจ าเป็นต่อการด ารงชีวิตท้ังในระดับไมโครโมเลกุลและ 

แมคโครโมเลกุลได้ 
3. บอกชนิด โครงสร้าง ของสารชีวโมเลกุล รวมท้ังหน้าท่ีและการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดขึ้นในส่ิงมีชีวิต

ได้ 
4. จ าแนกชนิดและลักษณะของเซลล์ หน้าท่ี องค์ประกอบ และการท างานของเซลล์ในส่ิงมีชีวิต

ต่างๆ ได้ 
5. อธิบายพลังงานท่ีเกี่ยวข้องกับส่ิงมีชีวิต เมแทบอลิซึม ชนิดและการท างานของเอนไซม์ได้ 
6. อธิบายการหายใจระดับเซลล์ และปฏิกิริยาท่ีเกิดขึ้นเมื่อมีการหายใจได้ 
7. อธิบายหลักการเกิดการสังเคราะห์ด้วยแสงและผลท่ีเกิดขึ้นได้ 
8. อธิบายหลักการทางพันธุศาสตร์ การถ่ายทอดลักษณะพันธุกรรม และการประยุกต์ความรู้ทาง

พันธุศาสตร์ 
9. อธิบายการเกิดวิวัฒนาการ และการเกิดความหลากหลายของส่ิงมีชีวิตอันเนื่องมาจาก

วิวัฒนาการ รวมถึงสามารถอธิบายหลักการเบ้ืองต้นในการจัดอนุกรมวิธานของส่ิงมีชีวิต 
10. อธิบายความส าคัญของระบบนิเวศ ความหลากหลายทางชีวภาพและชีววิทยาเชิงอนุรักษ์และ 
  สามารถเสนอหลักการเพื่อแก้ไขปัญหาส่ิงแวดล้อม 

รายวิชา ว30266 ชีววิทยา 2 (AP) 
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3 คาบ/สัปดาห์/ภาคเรียน        1.5 หน่วยกิต 

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

ศึกษาค้นคว้า สืบค้นข้อมูล ท าปฏิบัติการ วิเคราะห์ อภิปรายเกี่ยวกับ ความหลากหลายทางชีวภาพ
ของส่ิงมีชีวิต หลักการจัดจ าแนกส่ิงมีชีวิตพวกโพรแคริโอตและยูแคริโอตตามระบบห้าอาณาจักร เนื้อเยื่อ 
โครงสร้าง และหน้าท่ีการท างานของส่วนต่าง ๆ ในพืช เนื้อเยื่อ โครงสร้าง และหน้าท่ีการท างานของร่างกาย
สัตว์ เช่น การสืบพันธุ์และการเจริญพัฒนาระบบไหลเวียนเลือด และการแลกเปล่ียนแก๊ส อาหารของสัตว์ การ
กินอาหารและระบบย่อยอาหาร การควบคุมสภาพแวดล้อมภายใน ระบบประสาท กลไกการรับความรู้สึกและ
การตอบสนอง การต่อต้านและป้องกันเช้ือโรค และสัญญาณเคมีในสัตว์  

เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจพื้นฐานทางชีววิทยาท่ีเทียบเท่ากับวิชาชีววิทยาพื้นฐานใน
ระดับอุดมศึกษา 
 
ผลการเรียนรู้ 
 เมื่อเรียนจบรายวิชานี้ นักเรียนสามารถ 

1. จ าแนกส่ิงมีชีวิตตามอาณาจักร (Kingdom) ไฟลัม (Phylum) หรือ ดิวิชัน และอธิบายลักษณะ 
โครงสร้าง หน้าท่ี วงจรชีวิต และความสัมพันธ์ของส่ิงมีชีวิตชนิดต่างๆ ได้ 

2. อธิบายเนื้อเยื่อ โครงสร้าง และหน้าท่ีการท างานของส่วนต่างๆ ในพืชได้ 
3. อธิบายความหลากหลายของสัตว์ จ าแนกชนิดของสัตว์เป็นไฟลัมต่างๆ และลักษณะของสัตว์ได้ 
4. บอกการท างานของอวัยวะ และฮอร์โมนต่างๆ ในสัตว์ และการสืบพันธุ์ได้ 
5. อธิบายพัฒนาการของสัตว์ตั้งแต่เริ่มปฏิสนธิจนถึงเติบโตเต็มวัยได้ 
6. อธิบายระบบการไหลเวียนเลือดและการแลกเปล่ียนก๊าซของมนุษย์และสัตว์ได้ 
7. อธิบายถึงอาหารของสัตว์ ลักษณะของอาหารกับประเภทของสัตว์ ส่วนประกอบและหน้าท่ีของ

อวัยวะของทางเดินอาหาร 
8. อธิบายการควบคุมของสภาพแวดล้อมภายในร่างกายของสัตว์ และระบบขับถ่ายได้ 
9. จ าแนกชนิดและบอกหน้าท่ีของเซลล์ในระบบประสาท การท างานของระบบประสาท และสมอง

ของสัตว์ได้ 
10. อธิบายกลไกการรับความรู้สึกต่างๆ และการตอบสนองของสัตว์ได้ 
11. อธิบายระบบการต่อต้านและป้องกันเช้ือโรคของร่างกายได้ 
12. อธิบายการส่ือสาร กลไกการท างานของระบบประสาทกับต่อมไร้ท่อ การเกิดความผิดปกติของ

อวัยวะของคนและสัตว์ได้ 
รายวิชา ว30267 ชีววิทยาของเซลล์ 
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2 คาบ/สัปดาห์/ภาคเรียน        1.0 หน่วยกิต 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ค าอธิบายรายวิชา 
ศึกษาการค้นพบเซลล์ ทฤษฏีเซลล์ และรูปร่างเซลล์ เย่ือหุ้มเซลล์ ผนังเซลล์ การขนส่งสารผ่าน 

เย่ือหุ้มเซลล์ การเช่ือมติดกันระหว่างเซลล์ โครงสร้างและหน้าท่ีของออร์แกเนลล์ภายในเซลล์และโครงสร้าง 
ส่วนประกอบ และหน้าท่ีของนิวเคลียสศึกษา วิเคราะห์ โครงสร้าง และส่วนประกอบของเซลล์ การ
เปล่ียนแปลงของเซลล์เมื่อเกิดการแบ่งเซลล์ วัฏจักรเซลล์ โรคมะเร็งและโรคจากความผิดปกติของเซลล์ 
สืบค้น ติดตามความก้าวหน้าการวิจัยเกี่ยวกับเซลล์ การน าความรู้ด้านเซลล์ไปประยุกต์ใช้ในงานด้านอื่นๆ 

เพื่อให้ผู้เรียนมีความเข้าใจ มีทักษะกระบวนการและเจตคติทางวิทยาศาสตร์ เห็นคุณค่าของชีววิทยา
และสามารถประยุกต์ความรู้ไปใช้ในชีวิตประจ าวัน 

ผลการเรียนรู้ 
 เมื่อเรียนจบรายวิชานี้ นักเรียนสามารถ 

1. อธิบายและวิเคราะห์การค้นพบเซลล์ ทฤษฏีเซลล์ และรูปร่างเซลล์ พร้อมท้ังเปรียบเทียบ
โครงสร้างของเซลล์โพรคาริโอตและยูคาริโอต 

2. อธิบายโครงสร้าง และส่วนประกอบของเย่ือหุ้มเซลล์ พร้อมท้ังอภิปรายและวิเคราะห์การเกิดเยื่อ
หุ้มเซลล์ วิเคราะห์การขนส่งสารผ่านเย่ือหุ้มเซลล์ พร้อมท้ังอธิบายการเช่ือมติดกันระหว่างเซลล์ 

3. อธิบายโครงสร้างและหน้าท่ีของออร์แกเนลล์และนิวเคลียสภายในเซลล์ 
4. อธิบายวัฎจักรเซลล์ของส่ิงมีชีวิต และอธิบายความผิดปกติท่ีเกิดขึ้นจากการแบ่งเซลล์กับอาการ

ผิดปกติท่ีปรากฏกับร่างกายส่ิงมีชีวิต 
5. อธิบายการเกิดโรคมะเร็ง และวิธีการรักษา 
6. สืบค้น เกี่ยวกับงานวิจัยด้านเซลล์ การน าความรู้เรื่องเซลล์ไปประยุกต์ใช้ 
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รายวิชา ว30268 พันธุศาสตร์โมเลกุล 
 
2 คาบ/สัปดาห์/ภาคเรียน        1.0 หน่วยกิต 

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

ศึกษาองค์ประกอบและโครงสร้างทางเคมีของดีเอ็นเอ อาร์เอ็นเอ โปรตีน รวมถึงคุณสมบัติ 
บางประการของสารพันธุกรรมอธิบายความสัมพันธ์ระหว่างสารพันธุกรรม และโปรตีนท่ีท าหน้าท่ีเป็น
โครงสร้าง โปรตีนท่ีท าหน้าท่ีเกี่ยวกับกระบวนการจ าลองดีเอนเอ การลอกรหัส และการถอดรหัสพันธุกรรม
ของส่ิงมีชีวิตท ากิจกรรม วิเคราะห์ อธิบายการประยุกต์ความรู้ด้านพันธุศาสตร์โมเลกุลกับการท างานด้าน
เทคโนโลยีพันธุศาสตร์ 

เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจ มีทักษะกระบวนการ และเจตคติทางวิทยาศาสตร์ สามารถน าหลักการ
ทางวิทยาศาสตร์ไปใช้ในกระบวนการสืบเสาะหาความรู้ และมีความเข้าใจในเทคโนโลยีชีวภาพสามารถน า
ความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน 
 
ผลการเรียนรู้ 
 เมื่อเรียนจบรายวิชานี้ นักเรียนสามารถ 

1. อธิบายและอภิปราย โครงสร้างและส่วนประกอบของเซลล์ รวมท้ังวัฏจักรเซลล์ 
2. อธิบายโครงสร้างทางเคมีและหน้าท่ีของดีเอ็นเอ อาร์เอ็นเอ รวมท้ังโปรตีน 
3. ระบุส่วนประกอบและโครงสร้างโมเลกุลของยีน ดีเอ็นเอ และโครโมโซม 
4. อธิบายความสัมพันธ์ของยีน ดีเอ็นเอ และโครโมโซม การจัดเรียงตัว ขนาด และความซับซ้อนของ

จีโนม 
5. อธิบายกลไกการจ าลองสารพันธุกรรมของส่ิงมีชีวิต ระบุปัจจัยท่ีมีความส าคัญต่อกระบวนการ

จ าลองดีเอ็นเอ 
6. อธิบายและวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างดีเอ็นเอ อาร์เอ็นเอ โปรตีน รวมท้ังการควบคุมการ

แสดงออกของยีน 
7. วิเคราะห ์อธิบายการประยุกต์ความรู้ด้านพันธุศาสตร์โมเลกุลกับการท างานด้านเทคโนโลยีพันธุ

ศาสตร์ 
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รายวิชา ว30269 อนุกรมวิธานพืช 
 
2 คาบ/สัปดาห์/ภาคเรียน        1.0 หน่วยกิต 

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

ศึกษา สืบค้น วิเคราะห์ อภิปรายหลักการ ประวัติและเอกสารต่างๆท่ีเกี่ยวข้องกับการจัดจ าพวกพืช 
ระบบการจัดจ าพวกพืช มโนมติในเรื่องหน่วยในการการจัดจ าพวกพืช ความแปรผันและวิวัฒนาการของพืชกับ
ปัญหาการจัดจ าพวกพืช ภูมิศาสตร์ของพืชและแนวคิดใหม่ในการจัดจ าพวกพืช 

เพื่อให้ผู้เรียนมีความเข้าใจ มีทักษะกระบวนการและเจตคติทางวิทยาศาสตร์ เห็นคุณค่าของชีววิทยา 
และสามารถประยุกต์ความรู้ไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 
 
ผลการเรียนรู้ 
 เมื่อเรียนจบรายวิชานี้ นักเรียนสามารถ 

1. อธิบายและอภิปรายการจัดจ าแนกพืชชนิดต่างๆได้ 
2. อธิบายและอภิปรายระบุพืชหรือการตรวจสอบหาช่ือวิทยาศาสตร์ของพืชในอันดับต่างๆโดยใช้

ระบบการจ าแนกประเภทของพืชท่ีมีอยู่ ได้แก่ วิธกีารตรวจสอบเอกลักษณ์โดยการใช้รูปวิธาน
ประกอบกับเอกสารทางพฤกษานุกรมวิธาน 

3. อธิบายและอภิปรายการตั้งช่ือพืชหรือการศึกษาถึงระบบและวิธีการตั้งช่ือวิทยาศาสตร์ของพืชให้
เป็นไปตามกฎนานาชาติ 

4. วิเคราะห ์อธิบายและอภิปรายลักษณะต่างๆ ของพืช การกระจายพันธุ ์ความแปรผันและ
วิวัฒนาการของพืชกับปัญหาการจัดจ าพวกพืช 

5. รวบรวมข้อมูลต่างๆ ท่ีได้จากพืชเพื่อวิเคราะห์การน าพืชมาใช้ประโยชน์ได้ 
6. น าความรู้ท่ีได้มาศึกษาความสัมพันธ์ของพืช และเสนอแนวความคิดในเรื่องวิวัฒนาการ 

ชาติพันธุ์ของพืชได้ 
7. ศึกษาในสถานท่ีจริงได้ 
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รายวิชา ว30270 อนุกรมวิธานสัตว์ 
 
2 คาบ/สัปดาห์/ภาคเรียน        1.0 หน่วยกิต 

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

ศึกษาเกี่ยวกับอาณาจักรสัตว์ซึ่งเป็นหนึ่งใน 5 อาณาจักร ของส่ิงมีชีวิตท่ีมีท้ังหมดในโลก สัตว์ส่วนใหญ่
ท่ีถูกศึกษาเป็นสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง รวมถึงอิทธิพลของสภาพแวดล้อมต่อวิวัฒนาการของส่ิงมีชีวิตท้ังในด้าน
การแพร่กระจาย การเจริญเติบโตศึกษาการจ าแนกกลุ่มของสัตว์ออกเป็นไฟลัม โดยพิจารณาจากลักษณะ
รูปร่างและหน้าท่ีการท างานของโครงสร้างสัตว์ รวมกับข้อมูลอื่นๆ เช่น ข้อมูลด้านชีวเคมี และวิวัฒนาการ
ศึกษาวิเคราะห์ ส ารวจ ตรวจสอบลักษณะของสัตว์ในไฟลัมต่างๆ ว่ามีความสัมพันธ์กันอย่างไร 
 
ผลการเรียนรู้ 
 เมื่อเรียนจบรายวิชานี้ นักเรียนสามารถ 

1. อธิบายความส าคัญการศึกษาทางด้านอนุกรมวิธาน 
2. อธิบาย อภิปรายและใช้หลักการเบื้องต้นในการจัดจ าแนกสัตว์ออกเป็นหมวดหมู่ การท าคีย์จ าแนก

ส่ิงมีชีวิต 
3. สืบค้น อธิบาย อภิปราย เปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างสัตว์ในช่วงล าดับต่างๆ ต้ังแต่ระดับ

โดเมน อาณาจักร ไฟลัม และคลาส 
4. สืบค้น น าเสนอสภาพการณ์ปัญหา หรือความส าคัญของความหลากหลายทางชีวภาพของสัตว์ท่ีมี

อยู่ในปัจจุบัน 
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รายวิชา ว30271 จุลชีววิทยา 
 
2 คาบ/สัปดาห์/ภาคเรียน        1.0 หน่วยกิต 

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

ศึกษารูปร่างลักษณะท่ัวไปของจุลินทรีย์ การจ าแนกและการจัดกลุ่มจุลินทรีย์ ศึกษาการเจริญเติบโต 
และสภาพแวดล้อมท่ีมีผลต่อการเจริญของจุลินทรีย์ การควบคุมจุลินทรีย์พันธุศาสตร์ และ 
เมทาบอลิซึมของจุลินทรีย์ ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับจุลินทรีย์ภูมิคุ้มกัน จุลชีววิทยา ส่ิงแวดล้อม 
การประยุกต์ใช้จุลชีววิทยาด้านเทคโนโลยีชีวภาพ เกษตรกรรม อุตสาหกรรมและการแพทย์ 

เพื่อให้ผู้เรียนมีความเข้าใจ มีทักษะกระบวนการและเจตคติทางวิทยาศาสตร์ เห็นคุณค่าของชีววิทยา
และสามารถประยุกต์ความรู้ไปใช้ในชีวิตประจ าวัน 
 
ผลการเรียนรู้ 
 เมื่อเรียนจบรายวิชานี้ นักเรียนสามารถ 

1. อธิบายและวิเคราะห์รูปร่างลักษณะท่ัวไปของจุลินทรีย์ 
2. อธิบายและวิเคราะห์การจ าแนกและการจัดกลุ่มจุลินทรีย์ 
3. อธิบายและอภิปรายการเจริญเติบโตและสภาพแวดล้อมท่ีมีผลต่อการเจริญของจุลินทรีย์ 
4. อธิบายและวิเคราะห์การควบคุมจุลินทรีย์พันธุศาสตร์ และเมทาบอลิซึมของจุลินทรีย์ 
5. อธิบายความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับจุลินทรีย์ภูมิคุ้มกัน จุลชีววิทยาส่ิงแวดล้อม  

การประยุกต์ใช้จุลชีววิทยาด้านเทคโนโลยีชีวภาพ เกษตรกรรม อุตสาหกรรมและการแพทย์ 
 
 

 
 
 

  



หลักสูตรโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย                                                        
พุทธศักราช 2554 [ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 2557] 

306 

 

รายวิชา ว30272 สัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง 
 
2 คาบ/สัปดาห์/ภาคเรียน        1.0 หน่วยกิต 

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

ศึกษา สืบค้นข้อมูล อธิบายและอภิปรายเกี่ยวกับวิวัฒนาการ ประวัติความเป็นมาของสัตว์ 
ไม่มีกระดูกสันหลังศึกษา หลักการจัดจ าแนกลักษณะทางอนุกรมวิธานของสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง  
และค้นคว้าข้อมูล และอภิปรายเกี่ยวกับลักษณะท่ัวไปทางชีววิทยาของสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังในแต่ละไฟลัม  

ศึกษา อธิบาย อภิปรายและท าปฏิบัติการศึกษาเปรียบเทียบกายวิภาคและสรรีรวิทยาของสัตว์ 
ไม่มีกระดูกสันหลังศึกษา สืบค้นข้อมูล และอภิปรายเกี่ยวกับนิเวศวิทยา พฤติกรรม และการปรับตัวให้ 
เข้ากับส่ิงแวดล้อม ของสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังส ารวจความหลากหลายทางชีวภาพของสัตว์ไม่มีกระดูก 
สันหลังในท้องถิ่นและท าปฏิบัติการเกี่ยวกับวิธีการเก็บรักษาตัวอย่างสัตว์ได้ 

เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจ และเจตคติทางวิทยาศาสตร์ สามารถบอกความส าคัญของสัตว์ 
ไม่มีกระดูกสันหลัง และน าความรู้ท่ีได้มาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน น าไปสู่การอนุรักษ์และพัฒนา 
ท่ียั่งยืนต่อไป 
 
ผลการเรียนรู้ 
 เมื่อเรียนจบรายวิชานี้ นักเรียนสามารถ 

1. สืบค้น อธิบาย และอภิปรายเกี่ยวกับวิวัฒนาการ ประวัติความเป็นมาของสัตว์ ไม่มีกระดูก 
สันหลัง 

2. อธิบาย อภิปราย หลักการจัดจ าแนกลักษณะทางอนุกรมวิธานของสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง 
3. ค้นคว้า และอธิบายลักษณะท่ัวไปทางชีววิทยาของสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังในแต่ละไฟลัม 
4. อธิบาย อภิปรายและท าปฏิบัติการศึกษากายวิภาคและสรรีรวิทยาของสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังและ

เปรียบเทียบระหว่างสัตว์ในแต่ละไฟลัม 
5. สืบค้น และอภิปรายเกี่ยวกับนิเวศวิทยา พฤติกรรม และการปรับตัวให้เข้ากับส่ิงแวดล้อมของสัตว์

ไม่มีกระดูกสันหลัง 
6. ส ารวจความหลากหลายทางชีวภาพ ของสัตว์ไม่มกีระดูกสันหลังในท้องถิ่นและท าปฏิบัติการ

เกี่ยวกับวิธีการเก็บรักษาตัวอย่างได้ 
7. บอกความส าคัญของสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง และน าความรู้ท่ีได้มาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน 

 
 
 

รายวิชา ว30273 สัตว์มีกระดูกสันหลัง 
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2 คาบ/สัปดาห์/ภาคเรียน        1.0 หน่วยกิต 

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

ศึกษาค้นคว้าและวิเคราะห์ ประวัติความเป็นมาและวิวัฒนาการของสัตว์มีกระดูกสันหลัง  
ศึกษาและอธิบายลักษณะส าคัญของสัตว์มีกระดูกสันหลังพร้อมท้ังสามารถจ าแนกลักษณะส าคัญของ

สัตว์มีกระดูกสันหลังแต่ละกลุ่ม 
ศึกษาและท าปฏิบัติการเกี่ยวกับลักษณะทางสัณฐานและกายวิภาคของสัตว์มีกระดูกสันหลัง  
ศึกษาค้นคว้า และวิเคราะห์ สาเหตุท่ีท าให้เกิดแพร่การกระจายของสัตว์มีกระดูกสันหลังในพื้นท่ีต่างๆ 

ท่ัวโลกศึกษาค้นคว้า และวิเคราะห์ สาเหตุท่ีท าให้เกิดการอพยพย้ายถ่ินของสัตว์มีกระดูกสันหลังศึกษาค้นคว้า 
วิเคราะห ์และอภิปรายสาเหตุท่ีท าให้สัตว์มีกระดูกสันหลังสูญพันธุ์ศึกษาค้นคว้า 

เพื่อหาวิธีการอนุรักษ์พันธุ์สัตว์ และการจัดการพันธุ์สัตว์ศึกษาและอธิบายเทคนิคการศึกษา และการ
เก็บตัวอย่างสัตว์มีกระดูกสันหลังเพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจ และเจตคติทางวิทยาศาสตร์ สามารถบอก
ความส าคัญของสัตว์มีกระดูกสันหลัง และน าความรู้ท่ีได้มาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน น าไปสู่การอนุรักษ ์
และพัฒนาท่ียั่งยืนต่อไป 
 
ผลการเรียนรู้ 
 เมื่อเรียนจบรายวิชานี้ นักเรียนสามารถ 

1. สืบค้น วิเคราะห ์และอภิปรายประวัติความเป็นมา และวิวัฒนาการของสัตว์มีกระดูกสันหลังแต่ละ
กลุ่ม 

2. อธิบายและวิเคราะห์เปรียบเทียบลักษณะส าคัญของสัตว์มีกระดูกสันหลัง 
3. อธิบาย วิเคราะห ์อภิปราย จ าแนกและท าการทดลองเกี่ยวกับ ลักษณะทางกายภาพสัณฐานวิทยา

ของสัตว์มีกระดูกสันหลังแต่ละกลุ่ม 
4. สืบค้น วิเคราะห ์และอภิปรายเกี่ยวกับสาเหตุท่ีท าให้เกิดการกระจายตัวของสัตว์มีกระดูก 

สันหลัง 
5. สืบค้น วิเคราะห ์และอภิปรายเกี่ยวกับสาเหตุท่ีท าให้สัตว์มีกระดูกสันหลังเกิดการอพยพ 

ย้ายถ่ิน 
6. สืบค้น วิเคราะห ์อภิปราย และอธิบายเกี่ยวกับสาเหตุท่ีท าให้สัตว์มีกระดูกสันหลังเกิดการ 

สูญพันธุ ์
7. สืบค้น วิเคราะห ์อภิปราย และอธิบายเกี่ยวกับการอนุรักษ ์และการจัดการพันธุ์สัตว์ 
8. อธิบายเทคนิคการศึกษา และการเก็บตัวอย่างสัตว์มีกระดูกสันหลังตลอดจนสามารถท าการทดลอง

เก็บตัวอย่างสัตว์บางชนิดได้ 
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รายวิชา ว30274 กีฏวิทยา 
 
2 คาบ/สัปดาห์/ภาคเรียน        1.0 หน่วยกิต 

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

ศึกษา สืบค้นข้อมูล และอภิปรายเกี่ยวกับวิวัฒนาการของแมลง หลักการจัดจ าแนกอนุกรมวิธานของ
แมลงศึกษา อธิบายและ อภิปรายความส าคัญของความหลากหลายทางชีวภาพทางแมลงท่ีมีผลต่อมนุษย์และ
ส่ิงแวดล้อมและส ารวจความหลากหลายทางชีวภาพของแมลงในท้องถิ่นได้ศึกษา  

ค้นคว้า สืบค้น และอภิปรายเกี่ยวกับนิเวศวิทยา พฤติกรรม การปรับตัวให้เข้ากับส่ิงแวดล้อม และ
สรีรวิทยาของแมลงศึกษาและ อธิบาย อภิปรายเปรียบเทียบลักษณะท่ัวไปทางชีววิทยาของแมลงใน 
แต่ละอันดับศึกษาและท าปฏิบัติการเกี่ยวกับวิธีการเก็บรักษาตัวอย่างแมลง และกายวิภาคของแมลง 

ศึกษา สืบค้นข้อมูล และ วิเคราะห์สภาพปัญหาของส่ิงแวดล้อม และทรัพยากรธรรมชาติท่ีเกิดจาก
แมลง และเสนอแนะแนวทางในการดูแลรักษา พร้อมน าความรู้ท่ีได้มาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน เพื่อให้มี
ความรู้ ความเข้าใจ และเจตคติทางวิทยาศาสตร์ น าไปสู่การอนุรักษ์และพัฒนาท่ียั่งยืนต่อไป 
 
ผลการเรียนรู้ 
 เมื่อเรียนจบรายวิชานี้ นักเรียนสามารถ 

1. สืบค้น และอภิปรายเกี่ยวกับวิวัฒนาการของแมลง หลักการจัดจ าแนกอนุกรมวิธานของแมลง 
2. อธิบายและ อภิปรายความส าคัญของความหลากหลายทางชีวภาพทางแมลงท่ีมีผลต่อมนุษย์และ

ส่ิงแวดล้อมและส ารวจความหลากหลายทางชีวภาพของแมลงในท้องถิ่นได้ 
3. ค้นคว้า สืบค้น และอภิปรายเกี่ยวกับนิเวศวิทยา พฤติกรรม การปรับตัวให้เข้ากับส่ิงแวดล้อม และ

สรีรวิทยาของแมลง 
4. อธิบาย อภิปรายเปรียบเทียบลักษณะท่ัวไปทางชีววิทยาของแมลงในแต่ละอันดับ 
5. ท าปฏิบัติการเกี่ยวกับวิธีการเก็บรักษาตัวอย่างแมลง และท าปฏิบัติการศึกษากายวิภาคของแมลง 
6. วิเคราะห์สภาพปัญหาของส่ิงแวดล้อม และทรัพยากรธรรมชาติท่ีเกิดจากแมลง และเสนอแนะ

แนวทางในการดูแลรักษา พร้อมน าความรู้ท่ีได้มาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน 
7. ศึกษาในสถานท่ีจริงได้ 
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รายวิชา ว30275 สังขวิทยา 
 
2 คาบ/สัปดาห์/ภาคเรียน        1.0 หน่วยกิต 

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

ศึกษา ค้นคว้า อธิบายและสรุปเกี่ยวกับการจัดจ าแนกไพลัมมอลลัสกา จัดจ าแนกคลาสซับคลาส ของ
สัตว์กลุ่มหอย อธิบายความเหมือนและความแตกต่างของสัตว์กลุ่มหอยในระดับคลาสจัดจ าแนกโดยใช้ลักษณะ
ทางสัณฐานวิทยาศึกษา ค้นคว้า และท าปฏิบัติการเกี่ยวกับโครงสร้าง หน้าท่ี ความสัมพันธ์ของอวัยวะต่างๆ ใน
ร่างกาย เปรียบเทียบ ระบบทางเดินอาหาร ระบบล าเลียง ระบบขับถ่าย ระบบหายใจ ระบบสืบพันธ์และการ
เจริญเติบโต ระบบประสาทและอวัยวะรับความรู้สึก ของสัตว์กลุ่มหอย 

ศึกษาวิเคราะห์ ค้นคว้า และอธิบายวิวัฒนาการโดยเช่ือมโยงกับการจัดจ าแนก และโครงสร้างของ
อวัยวะในร่างกายของสัตว์กลุ่มหอยศึกษา ค้นคว้า และปฏิบัติการภาคสนาม เกี่ยวกับแหล่งท่ีอยู่อาศัย ระบบ
นิเวศ การกินอาหารรวมทั้งประโยชน ์และโทษท่ีได้จากสัตว์กลุ่มหอย 

เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจ มีทักษะกระบวนการ เจตคติและเห็นคุณค่าของชีววิทยาสามารถ
ประยุกต์ความรู้และหลักการไปใช้ในชีวิตประจ าวันและเป็นพื้นฐาน เพื่อประยุกต์ใช้ในการศึกษาและวิจัย
พัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศต่อไป 
 
ผลการเรียนรู้ 
 เมื่อเรียนจบรายวิชานี้ นักเรียนสามารถ 

1. มีความรู้ความเข้าใจหลักการในการจัดจ าแนกสัตว์ในไฟลัมมอลัสกาบอกความแตกต่างในระดับ
คลาสของสัตว์กลุ่มของท้ังหมด และความแตกต่างระดับซับคลาสของกลุ่มหอยฝาเดียว และหอย
สองฝาได้ 

2. มีความรู้ความเข้าใจ วิเคราะห์เปรียบเทียบสัณฐานของหอยฝาเดียว หอยสองฝา และหมึก 
3. มีความรู้ความเข้าใจในระบบอวัยวะ การท างานของระบบทางเดินอาหาร ระบบล าเลียงระบบ

ขับถ่าย ระบบหายใจ ระบบสืบพันธ์และการเจริญเติบโต ระบบประสาทและอวัยวะรับความรู้สึก 
ของสัตว์กลุ่มหอย 

4. มีความรู้ความเข้าใจต้นก าเนิด และวิวัฒนาการของสัตว์กลุ่มหอยโดยสามารถเปรียบเทียบการมี
วัฒนาการในแต่ละคลาส ซับคลาส และเปรียบเทียบกับสัตว์กลุ่มอื่นๆ ท่ีสายวิวัฒนาการใกล้เคียง
กัน 

5. มีความรู้ความเข้าใจ วิเคราะห ์ถึงแหล่งท่ีอยู่อาศัย การเกิดประโยชน์และโทษจากสัตว์ 
กลุ่มหอย สามารถเก็บตัวอย่าง และใช้เครื่องมือในการเก็บตัวอย่างได้อย่างถูกต้อง 

6. น าความรู้ท่ีได้ประยุกต์ใช้ ในชีวิตประจ าวัน สามารถออกแบบการศึกษาและการทดลองสัตว์กลุ่ม
หอยได้อย่างถูกต้อง 
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7. ศึกษาในสถานท่ีจริงได้ 
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รายวิชา ว30276 มีนวิทยา 
 
2 คาบ/สัปดาห์/ภาคเรียน        1.0 หน่วยกิต 

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

ศึกษา ส ารวจ สืบค้นข้อมูล เกี่ยวกับปลา และระบุความสัมพันธ์ ความส าคัญของปลาท่ีมีในระบบ
นิเวศ หรือชุมชนท่ีสนใจศึกษา ค้นคว้า สืบค้นข้อมูล เกี่ยวกับประเภทของปลา ประกอบด้วยปลากระดูก-แข็ง 
และปลากระดูกอ่อนศึกษาและท าปฏิบัติการเรื่องการจ าแนกลักษณะรูปร่างภายนอกของปลา และระบบ
ภายในตัวปลา รวมถึงอนุกรมวิธานของปลา และฝึกการใช้ไดโคโตมัสคีย์ในการจ าแนกปลาศึกษาและท า
ปฏิบติัการเปรียบเทียบลักษณะทางโครงสร้าง สรีรวิทยา กายวิภาค และพฤติกรรมบางอย่างของปลา  
ซึ่งมีความสัมพันธ์ในเชิงวิวัฒนาการเพื่อให้ผู้เรียนมีความเข้าใจ มีทักษะกระบวนการและเจตคติทาง
วิทยาศาสตร์ เห็นคุณค่าของชีววิทยาและสามารถประยุกต์ความรู้ไปใช้ในชีวิตประจ าวัน 
 
ผลการเรียนรู้ 
 เมื่อเรียนจบรายวิชานี้ นักเรียนสามารถ 

1. สืบค้น อภิปราย น าเสนอสภาพการณ์ ปัญหาหรือความส าคัญของปลากับระบบนิเวศและชุมชน 
2. อธิบาย อภิปราย และยกตัวอย่างการจัดจ าแนกประเภทของปลา การจัดจ าแนกปลาเป็นหมวดหมู่ 

การท าคีย์จ าแนกปลา 
3. สืบค้น อธิบาย อภิปราย เปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างลักษณะทางโครงสร้างสรีรวิทยา กาย

วิภาค และพฤติกรรม ซึ่งมีความสัมพันธ์ในเชิงวิวฒันาการ 
4. วางแผนเพื่อใช้ในการปฏิบัติเพื่อป้องกัน แก้ไข อนรุักษ์ และดูแลรักษาความหลากหลายทาง

ชีวภาพของปลา มีความรู้ความเข้าใจและตระหนักถึงการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อม รวมท้ังการพัฒนาท่ียั่งยืน 

5. ศึกษาในสถานท่ีจริงได้ 
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รายวิชา ว30277 สรีรวิทยาของพืช 
 
2 คาบ/สัปดาห์/ภาคเรียน        1.0 หน่วยกิต 

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

ศึกษาและวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของน้ าและพืช ความส าคัญของธาตุอาหารที่มีต่อพืช พร้อมท้ังกลไก
การดูดและล าเลียงธาตุอาหารในพืช ศึกษาการแลกเปล่ียนแก๊สของพืช ศึกษาและท าปฏิบัติการเกี่ยวกับการ
คายน้ า การล าเลียงน้ าแร่ธาตุ และการล าเลียงอาหารของพืช ศึกษาปฏิกิริยาในกระบวนการสังเคราะห์ด้วย
แสง ศึกษาอธิบายและท าปฏิบัติการเกี่ยวกับการเติบโตและพัฒนาการของพืช ศึกษาและท ากิจกรรมเกี่ยวกับ
การตอบสนองของพืชต่อสารควบคุมการเจริญ  

เพื่อให้ผู้เรียนมีความเข้าใจมีทักษะกระบวนการ และเจตคติทางวิทยาศาสตร์เห็นคุณค่าของชีววิทยา 
และสามารถประยุกต์ความรู้ไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 
 
ผลการเรียนรู้ 
 เมื่อเรียนจบรายวิชานี้ นักเรียนสามารถ 

1. อธิบายและวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของน้ าและพืช 
2. อธิบายความส าคัญของธาตุอาหารที่มีต่อพืช พร้อมท้ังกลไกการดูดและล าเลียงธาตุอาหาร 

ในพืช 
3. อธิบาย อภิปรายโครงสร้างและกลไกการแลกเปล่ียนแก๊ส การคายน้ า และการล าเลียงในพืช 

พร้อมท้ังท าการทดลองเพื่อศึกษาปัจจัยบางประการท่ีมีผลต่อกลไกดังกล่าวของพืช 
4. อธิบายล าดับข้ันตอนการเกิดปฏิกิริยาและผลิตภัณฑ์ท่ีเกิดขึ้นในปฏิกิริยาท่ีต้องใช้แสงและ 

ไม่ต้องใช้แสง พร้อมท้ังอภิปรายถึงความสัมพันธ์โครงสร้างและหน้าท่ีของคลอโรพลาสต์กับ 
การสังเคราะห์ด้วยแสง 

5. สืบค้นข้อมูล อธิบาย อภิปราย ปฏิกิริยาการสลายโมเลกุลของสารอาหารแบบใช้ออกซิเจนและไม่
ใช้ออกซิเจน ในระดับเซลล์ 

6. อธิบายและท าปฏิบัติการเกี่ยวกับการเติบโตและพัฒนาการของพืช 
7. ส ารวจ อธิบาย อภิปราย วิเคราะห ์การตอบสนองของพืชต่อสารควบคุมการเจริญเติบโต ปัจจัยท้ัง

ภายนอกและภายในท่ีมีผลต่อการตอบสนองของพชืท่ีเกี่ยวกับการเจริญเติบโต ประโยชน์ของสาร
ควบคุมการเจริญเติบโตของพืชท่ีช่วยเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร 

8. ศึกษาในสถานท่ีจริงได้ 
 

 
รายวิชา ว30278 พฤติกรรมสัตว์ 
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2 คาบ/สัปดาห์/ภาคเรียน        1.0 หน่วยกิต 

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

ศึกษา ค้นคว้า อธิบายและสรุปเกี่ยวกับความหมายของพฤติกรรม ผู้ค้นพบ การออกแบบ 
การทดลองในเรื่องพฤติกรรม รวมถึงการพฒันาการเกิดพฤติกรรม ซึ่งเป็นส่ิงท่ีส าคัญในการศึกษาเรื่อง
พฤติกรรมสัตว์  ศึกษา ค้นคว้า และอธิบายจังหวะชีวภาพ กลไกท่ีท าให้เกิดจังหวะชีวภาพ ความแตกต่างปัจจัย
ท่ีท าให้สัตว์มีจังหวะชีวภาพแตกต่างกัน  ศึกษาวิเคราะห์ ค้นคว้า และอธิบายพฤติกรรมรูปแบบต่างๆ ท่ีเกิด
ขึ้นกับสัตว์ พฤติกรรมท่ีมีแต่ก าเนิด การเรียนรู ้การจดจ า ความเคยชิน การส่ือสารระหว่างสัตว์  
การเลือกพื้นท่ีอาศัย พฤติกรรมการหาอาหาร พฤติกรรมก้าวร้าว พฤติกรรมการสืบพันธุ ์พฤติกรรมการดูแลลูก 
พฤติกรรมทางสังคมปัจจัยท่ีท าให้เกิดพฤติกรรม  

เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจ มีทักษะกระบวนการ เจตคติและเห็นคุณค่าของชีววิทยาสามารถ
ประยุกต์ความรู้และหลักการไปใช้ในชีวิตประจ าวันและเป็นพื้นฐานเพื่อประยุกต์ใช้ในการศึกษาและวิจัยพัฒนา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศต่อไป  
 
ผลการเรียนรู้ 
 เมื่อเรียนจบรายวิชานี้ นักเรียนสามารถ 

1. มีความรู้ความเข้าใจความหมายของพฤติกรรม นกัวิทยาศาสตร์ที่ศึกษาด้านพฤติกรรมอธิบายการ
พัฒนาการเกิดพฤติกรรม ทฤษฎีและแนวทางการศึกษาด้านพฤติกรรม วิชาท่ีเกี่ยวข้อง เช่น 
วิวัฒนาการ ฮอร์โมน พันธุศาสตร์ ระบบประสาท 

2. มีความรู้ความเข้าใจ วิเคราะห ์อธิบาย จังหวะชีวภาพ นาฬิกาชีวภาพท่ีต่างกันในแต่ละส่ิงมีชีวิต 
ปัจจัยส าคัญท่ีท าให้เกิดการแสดงออกของจังหวะชีวภาพท่ีแตกต่างกัน 

3. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพัฒนาการของพฤติกรรม พฤติกรรมท่ีเกิดขึ้นกับสัตว์ ในรูปแบบต่างๆ 
พฤติกรรมพื้นฐานท่ีเกิดขึ้นในส่ิงมีชีวิต การจดจ า การเรียนรู ้ความเคยชิน 

4. มีความรู้ความเข้าใจ วิเคราะห ์อธิบาย การส่ือสารระหว่างสัตว์ ส่ิงท่ีใช้ในการส่ือสารระหว่างกัน 
การเลือกพื้นท่ีอยู่อาศัย และสมมติฐานการกระจายพันธุ์สัตว์ ปัจจัยทางสภาพแวดล้อมท่ีมีผลต่อ
การกระจายพันธุ์สัตว ์ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการเลือกพื้นท่ีอาศัย 

5. มีความรู้ความเข้าใจ วิเคราะห ์อธิบาย พฤติกรรมการหาอาหาร แบบจ าลอง และปัจจัยการหา
อาหาร การล่าและการป้องกันตัว พฤติกรรมก้าวรา้ว ปัจจัยมีผลต่อความก้าวร้าว 

6. มีความรู้ความเข้าใจ วิเคราะห ์อธิบาย พฤติกรรมการสืบพันธุ์ การจับคู่ การเกี้ยวพาราสีพฤติกรรม
การดูแลลูก พฤติกรรมทางสังคมต่างๆของสัตว์ชั้นสูงและมนุษย์ 

7. สามารถน าความรู้ท่ีได้ประยุกต์ใช้ ในชีวิตประจ าวัน ปรับตัวในสังคม สามารถออกแบบการทดลอง
พฤติกรรมสัตว์ วิเคราะห์การแสดงออกซึ่งพฤติกรรมนั้นๆ ของสัตว์อย่างถูกต้อง 
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รายวิชา ว30279 ชีววิทยาสภาวะแวดล้อม 
 
2 คาบ/สัปดาห์/ภาคเรียน        1.0 หน่วยกิต 

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

ศึกษา ค้นคว้า ส ารวจ ทดลอง อภิปรายถึงการถ่ายทอดพลังงานและมวลสาร กลไกการหมุนเวียนสาร 
แร่ธาตุในระบบนิเวศ ยกตัวอย่างเกี่ยวกับปัจจัยต่างๆ ท่ีมีผลต่อการด ารงชีวิต การปรับตัวของส่ิงมีชีวิตในระบบ
นิเวศ ความสัมพันธ์ของส่ิงมีชีวิตในระบบนิเวศ อธิบายกลไกการแทนท่ีของส่ิงมีชีวิต การรักษา 
ดุลยภาพของระบบนิเวศ ตลอดจนวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างความหลากหลายทางชีวภาพกับ 
ความมั่นคงของระบบนิเวศศึกษาค้นคว้า อภิปราย ความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์และส่ิงแวดล้อม  
การประเมินคุณภาพส่ิงแวดล้อม แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการเปล่ียนแปลงสภาพแวดล้อมอันเป็นผล
เนื่องมาจากมนุษย์ ผลกระทบของการเปล่ียนแปลงสภาพแวดล้อม อธิบายอิทธิพลของปรากฏการณ์ต่างๆ และ
ภัยธรรมชาติท่ีมีต่อส่ิงมีชีวิต 

ศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์กระบวนการหรือแนวความคิดท่ีเน้นให้เกิดค่านิยมในการอนุรักษ์ การน า
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มาเป็นส่วนร่วมในการพัฒนา และแก้ไขปัญหาส่ิงแวดล้อม การใช้พลังงานรูปแบบ
ต่างๆ ให้ได้ประโยชน์สูงสุด โดยมีผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมไม่มาก เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจในความสัมพันธ์
ของส่ิงแวดล้อมท้ังระบบ สามารถแก้ปัญหาวางแผนเสนอแนวทางเพื่อแก้ปัญหาและจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 
ตระหนักถึงความส าคัญของส่ิงแวดล้อม และการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ ตลอดจน มีจิตส านึกท่ีดี มีส่วน
ร่วมในการอนุรักษ์และพฒันาท่ียั่งยืน 
 
ผลการเรียนรู้ 
 เมื่อเรียนจบรายวิชานี้ นักเรียนสามารถ 

1. สืบค้น อธิบาย อภิปราย ระบุองค์ประกอบต่างๆ ของส่ิงแวดล้อม โครงสร้างระบบนิเวศและ
สามารถบอกความสัมพันธ์ของปัจจัยต่างๆ ในระบบนิเวศ 

2. สืบค้น อธิบายการถ่ายทอดพลังงานและมวลสารในระบบนิเวศ วิเคราะห ์เขียนแผนภาพแสดงใน
รูปพีระมิดนิเวศ อธิบายการรักษาดุลยภาพของระบบนิเวศ 

3. อธิบายเกี่ยวกับกลไกการเกิดระบบการหมุนเวียนสาร แร่ธาตุ ในระบบนิเวศ 
4. อธิบาย อภิปรายและยกตัวอย่างเกี่ยวกับปัจจัยต่างๆ ท่ีมีผลต่อการด ารงชีวิต การปรับตัวของ

ส่ิงมีชีวิตในระบบนิเวศ ความสัมพันธ์ของส่ิงมีชีวิตในระบบนิเวศ 
5. วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยต่างๆ ท่ีท าให้เกิดความหลากหลายทางชีวภาพสามารถ

อธิบายชีวนิเวศต่างๆ ในโลกนิเวศได้ 
6. สืบค้น น าเสนอสภาพการณ์ ปัญหา หรือความส าคัญของความหลากหลายทางชีวภาพท่ีมีอยู่ใน

ปัจจุบัน 
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7. อธิบายและวิเคราะห์เกี่ยวกับการรักษาดุลยภาพของระบบนิเวศ สามารถอธิบายกลไกการแทนท่ี
ของส่ิงมีชีวิต และตระหนักว่าความหลากหลายทางชีวภาพมีบทบาทต่อดุลยภาพของระบบนิเวศ 

8. สืบค้น วิเคราะห์ว่าจ านวนประชากร มีผลต่อการเปล่ียนแปลงต่อส่ิงแวดล้อม สามารถอธิบาย
ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงของส่ิงแวดล้อม 

9. สืบค้น น าเสนอสภาพการณ์ ปัญหามลพิษส่ิงแวดล้อม สามารถอธิบายผลกระทบต่อส่ิงมีชีวิตใน
ระบบนิเวศ และผลกระทบต่อมนุษย์ อธิบายการสะสมทางชีวภาพของสารพิษ 

10. สืบค้น อธิบาย อภิปราย พระราชบัญญัติส่ิงแวดล้อม ค่ามาตรฐานเกี่ยวกับคุณภาพส่ิงแวดล้อม 
อธิบาย การประเมินคุณภาพส่ิงแวดล้อมโดยประมวลจากการตรวจวัดคุณลักษณะทางกายภาพ 
เคมี และชีวภาพ 

11. ตรวจสอบและวิเคราะห์การเปล่ียนแปลงของทรัพยากรธรรมชาติ และตระหนักถึงปัญหาและ
เสนอแนะแนวทางในการอนุรกัษ์ทรัพยากรธรรมชาติ 

12. ระบุแหล่งท่ีมาของพลังงานรูปแบบต่างๆ ประโยชน์ และการน าไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
13. อธิบายอิทธิพลของปรากฏการณ์ต่างๆ เช่น เอลนิโน ภาวะเรือนกระจก ภัยธรรมชาติต่อส่ิงมีชีวิต 
14. วางแผนและลงมือปฏิบัติเพื่อป้องกัน แก้ไข อนุรักษ์ และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและ

ส่ิงแวดล้อม มีความรู้ความเข้าใจและตระหนักถึงการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และส่ิงแวดล้อม 
รวมท้ังการพัฒนาท่ียั่งยืน 

15. ศึกษาในสถานท่ีจริงได้ 
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รายวิชา ว30280 เทคโนโลยีชีวภาพ 
 
2 คาบ/สัปดาห์/ภาคเรียน        1.0 หน่วยกิต 

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

เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างชีววิทยากับเทคโนโลยีชีวภาพ ความหมาย
ความส าคัญและบทบาทของเทคโนโลยีชีวภาพเทคโนโลยีชีวภาพกับความหลากหลายทางชีวภาพหลักการ
พื้นฐานของเทคโนโลยีชีวภาพ พร้อมท้ังเทคนิคและเครื่องมือท่ีเกี่ยวข้อง และสามารถปฏิบัติการตามเทคนิค
ต่างๆ และเครื่องมือท่ีเกี่ยวข้อง การศึกษานาโนเทคโนโลยีชีวภาพ และสามารถวางแผนเพื่อน าความรู้ทาง
ชีววิทยามาประยุต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตมนุษย์ และการพัฒนาสังคม 
 
ผลการเรียนรู้ 
 เมื่อเรียนจบรายวิชานี้ นักเรียนสามารถ 

1. ค้นคว้า อธิบาย อภิปราย และวิเคราะห์ถึงความเช่ือมโยงความสัมพันธ์ระหว่างความรู้ 
ทางชีววิทยาพื้นฐานกับเทคโนโลยีชีวภาพ 

2. อธิบายความหมาย สืบค้นและวิเคราะห์ความเป็นมาของเทคโนโลยีชีวภาพต่อการพัฒนา 
ในแง่ต่างๆ 

3. สืบค้น อธิบาย อภิปราย วิเคราะห์บทบาทของเทคโนโลยีชีวภาพท่ีมีต่อการปรับปรุงและดัดแปลง
ส่ิงมีชีวิต 

4. อธิบาย อภิปราย และวิเคราะห์เกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างเทคโนโลยีชีวภาพท่ีมีผลต่อ 
ความหลากหลายของส่ิงมีชีวิต รวมถึงความปลอดภัยทางชีวภาพและผลกระทบจาก
เทคโนโลยีชีวภาพที่มีต่อแนวโน้มการเปล่ียนแปลงของส่ิงแวดล้อมและสังคม 

5. อธิบาย และอภิปรายหลักการสร้างและพัฒนาผลิตภัณฑ์จากกระบวนการทางเทคโนโลยีชีวภาพ 
6. สืบค้น วิเคราะห ์วางแผนเพื่อใช้ความรู้พื้นฐานทางชีววิทยามาประยุกต์ใช้ในกระบวนการ 

ทางเทคโนโลยีชีวภาพ 
7. อธิบายความหมายนาโนเทคโนโลยีชีวภาพ และสืบค้น อธิบาย และวิเคราะห์การพัฒนา 

นาโนเทคโนโลยีชีวภาพคือการสร้างเครื่องมือขนาดจ๋ิวที่ สามารถแทรกเข้าไปภายในเซลล์ 
เพื่อติดตามความผิดปกติท่ีจุดใดและแก้ไขซ่อมแซมโมเลกุลดีเอ็นเอ 

8. สืบค้น วิเคราะห ์อภิปรายแนวโน้มการใช้เทคโนโลยีชีวภาพในอนาคต ข้อดีข้อเสียของการใช้
เทคโนโลยีชีวภาพแบบต่างๆ 

 
 

รายวิชา ว30281 วิทยาศาสตร์การอาหาร 
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2 คาบ/สัปดาห์/ภาคเรียน       1.0 หน่วยกิต 

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

วิทยาศาสตร์การอาหาร เป็นการใช้ความรู้วิทยาศาสตร์ด้านชีววิทยา เพือ่เป็นพื้นฐานร่วมกับฟิสิกส์ 
และวิศวกรรม น าไปสู่ความเข้าใจในเรื่องธรรมชาติของอาหาร สาเหตุของการเส่ือมเสียของอาหารและ
หลักการแปรรูปอาหาร ส่วนประกอบของอาหาร ได้แก่ น้ าแร่ธาตุ คาร์โบไฮเดรท โปรตีนไลปิด วิตามิน การ
เน่าเสียของอาหาร การถนอมอาหารด้วยวิธีการต่าง ๆ เช่น ความร้อน แช่เยือกแข็งท าแห้ง พลังงานไมโครเวฟ 
ฉายรังสี สารเคมี นมและผลิตภัณฑ์ ไข่และผลิตภัณฑ์ เนื้อสัตว์และผลิตภัณฑ์ ผัก ผลไม้และผลิตภัณฑ์ อาหาร
หมักจากผักผลไม้ ธัญชาติเมล็ดถั่ว น้ าผลไม้ 
 
ผลการเรียนรู้ 
 เมื่อเรียนจบรายวิชานี้ นักเรียนสามารถ 

1. ให้ค าก าจัดความของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารได้ 
2. ทราบหน้าท่ีและบทบาทของนักวิทยาศาสตร์การอาหารหรือนักเทคโนโลยีการอาหาร 
3. บอกส่วนประกอบส าคัญของอาหารได้ 
4. บอกถึงสาเหตุการเน่าเสียของอาหารได้ 
5. บอกชนิดจุลลินทรีย์ที่ท าให้อาหารเน่าเสียได้ 
6. อธิบายปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการเจริญของจุลินทรีย์ได้ 
7. บอกวิธีการควบคุมการเจริญของจุลินทรีย์ได้ 
8. น าวิธีการถนอมอาหารแบบต่างๆ ได้แก ่การใช้ความร้อน การแช่เยือกแข็งการท าแห้ง พลังงาน

ไมโครเวฟ และการ ฉายรังสี การใช้สารเคมี มาใช้ถนอมอาหารได้ 
9. สามารถบอกองค์ประกอบของน้ านม และแปรรูปน้ านม เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์นมรูปแบบต่าง ๆได้ 
10. อธิบายถึงการสร้างไข่ โครงสร้าง และคุณค่าทางอาหารของไข่ได้ 
11. สามารถอธิบายสาเหตุการเปล่ียนแปลงภายในไข่ระหว่างการเก็บรักษาได้ 
12. สามารถแปรรูปไข่ให้เป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ ได้ 
13. สามารถอธิบายโครงสร้างและรายละเอียดของเนื้อสัตว์ ตลอดจนคุณภาพของผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์

ได้ 
14. แปรรูปเนื้อสัตว์เป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ ได้ 
15. อธิบายถึงการเก็บเกี่ยว การเส่ือมเสีย และวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยวของผักและผลไม้ 
16. แปรรูปและถนอมผลิตภัณฑ์ผักและผลไม้ได้ 
17. อธิบายถึงปัจจัยท่ีมีความส าคัญต่อการหมัก 
18. ยกตัวอย่างและประกอบอาหารหมักบางชนิดได้ 



หลักสูตรโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย                                                        
พุทธศักราช 2554 [ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 2557] 

320 

 

รายวิชา ว30282 นิติวิทยาศาสตร์ 
 
2 คาบ/สัปดาห์/ภาคเรียน        1.0 หน่วยกิต 

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

ศึกษาตัวอย่างคดีความท่ีน าหลักการทางวิทยาศาสตร์เข้ามาเป็นเครื่องมือส าคัญในการติดตาม หรือ
จับกุมคนร้ายศึกษา ทดลอง น าความรู้ทางชีววิทยาด้านต่างๆ เช่น พันธุศาสตร์ กีฏวิทยา จุลชีววิทยากายวิภาค
ศาสตร์และสรีรวิทยา มาใช้ในการพิสูจน์ ค้นหาความจริงน าความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์ ฟิสิกส์ เคมี และ
ชีววิทยา มาใช้ในการพิสูจน์หลักฐาน จากสถานการณ์ท่ีถูกก าหนด 

เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจ มีทักษะกระบวนการ เจตคติ และคุณค่าของชีววิทยา สามารถ
ประยุกต์ความรู้ และหลักการไปใช้ในชีวิตประจ าวัน 
 
ผลการเรียนรู้ 
 เมื่อเรียนจบรายวิชานี้ นักเรียนสามารถ 

1. ตระหนักถึงความส าคัญของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีท่ีสามารถน ามาใช้ประโยชน์ในเชิงสังคม 
และด้านอื่นๆ 

2. สามารถใช้หลักการทางชีววิทยาในการค้นหาความจริง ออกแบบและทดลองเพื่อหาค าตอบ 
3. ใช้หลักการทางวิทยาศาสตร์สืบค้นข้อมูล ทดลองเพื่อหาข้อมูลประกอบการตัดสินใจ ในการค้นหา

ความจริง 
4. สืบค้น อภิปราย เกี่ยวกับความน่าเช่ือถือของหลักฐานท่ีน าวิทยาศาสตร์ด้านต่างๆ มาใช้ในการ

พิสูจน์ 
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รายวิชา ว30283 เทคนิคพื้นฐานส าหรับงานวิจัยทางชีววิทยา 
 
2 คาบ/สัปดาห์/ภาคเรียน        1.0 หน่วยกิต 

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

ศึกษาและปฏิบัติการเกี่ยวกับเทคนิคทางชีววิทยา เช่น เทคนิคพื้นฐานทางจุลชีววิทยาการเก็บตัวอย่าง
แพลงก์ตอนพืชและสัตว์ การดองตัวอย่างพืชและสัตว์ด้วยน้ ายาเคมี การเก็บรักษาตัวอย่างพืช 
โดยวิธีอัดแห้ง การท าสไลด์ถาวรเนื้อเยื่อพืช และการเก็บรักษาตัวอย่างแมลง  

เพื่อให้มีทักษะในการท ากิจกรรมเทคนิคทางชีววิทยา การใช้วัสดุอุปกรณ์และมีทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ เจตคติและเห็นคุณค่าของวิทยาศาสตร์ สามารถน าความรู้และหลักการเทคนิคทางชีววิทยาไปใช้
ในการศึกษาค้นคว้า ทดลองปัญหาพิเศษท่ีนักเรียนสนใจต่อไป 
 
ผลการเรียนรู้ 
 เมื่อเรียนจบรายวิชานี้ นักเรียนสามารถ 

1. สามารถเตรียมอาหารเล้ียงเช้ือและก าจัดเช้ือโดยใช้หม้อนึ่งความดันไอน้ า 
2. อธิบายความหมายของเทคนิคการปลอดเช้ือ และท าเทคนิคการปลอดเช้ือ 
3. ท าการแยกเช้ือและเพาะเล้ียงเช้ือในอาหารชนิดต่างๆ 
4. สามารถย้อมสีแบคทีเรียได้ 
5. สามารถวัดการเจริญของแบคทีเรียได้ 
6. อธิบายวิธีการและท ากิจกรรมการเก็บตัวอย่างแพลงก์ตอนพืชและแพลงก์ตอนสัตว์ได้อย่าง

ถูกต้อง 
7. อธิบาย ท าปฏิบัติการเกี่ยวกับข้ันตอนการเตรียมน้ ายาดอง และวิธีการดอง พร้อมท้ังบันทึกข้อมูล 

แสดงรายละเอียดของตัวอย่างพืชและสัตว์ท่ีน ามาดองได้ถูกต้อง 
8. เลือกตัวอย่างและเก็บรักษาตัวอย่างพืช และสัตว์โดยวิธีการดองได้ 
9. เก็บรักษาตัวอย่างพรรณไม้โดยวิธีการอัดแห้งพร้อมท้ังบันทึกข้อมูล แสดงรายละเอียดของ

ตัวอย่างพืชได้ถูกต้อง 
10. บอกวิธีการศึกษาเซลล์และเนื้อเยื่อพืช ตลอดจนความส าคัญของการท าสไลด์ถาวรได้ 
11. อธิบายล าดับข้ันตอนและท าสไลด์ถาวรเนื้อเยื่อพืชได้ 
12. ใช้อุปกรณ์ เครื่องมือ ในการเก็บรวบรวมและรักษาตัวอย่างแมลงได้ 
13. รวบรวมข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับการศึกษาแมลงในสภาพธรรมชาติ ซึ่งได้แก่ แหล่งท่ีอยู่อาศัย 

อาหารและอุปนิสัยได้ 
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รายวิชา ว30284 การวิจัยชีววิทยาทางน้ า 
 
2 คาบ/สัปดาห์/ภาคเรียน        1.0 หน่วยกิต 

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

ศึกษา ส ารวจ สืบค้นข้อมูล เกี่ยวกับการวิจัยชีววิทยาทางน้ า ความส าคัญระบบนิเวศทางน้ าหรือแหล่ง
น้ าในชุมชนท่ีสนใจ ศึกษา ค้นคว้า สืบค้นข้อมูล เกี่ยวกับประเภทส่ิงมีชีวิตท่ีอาศัยอยู่ในระบบนิเวศทางน้ า 
ศึกษาและท าปฏิบัติการเรื่องการท าวิจัยทางด้านชีววิทยาทางน้ า การเก็บตัวอย่างส่ิงมีชีวิตท่ีอาศัยอยู่ในน้ า 
พัฒนาทักษะกระบวนการวิทยาศาสตร์ ต้ังแต่การสังเกต การสร้างค าถามหรือปัญหาทางวิทยาศาสตร์ การ
วางแผนเพื่อแก้ไขปัญหา การวิเคราะห์ การสรุปผลการศึกษา และการเผยแพร่ข้อมูลท่ีท าการศึกษา โดยใช้
ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการวิจัยชีววิทยาทางน้ าเพื่อให้ผู้เรียนมีความเข้าใจ มีทักษะกระบวนการและเจตคติทาง
วิทยาศาสตร์ เห็นคุณค่าของชีววิทยาและสามารถประยุกต์ความรู้ไปใช้ในชีวิตประจ าวัน 
 
ผลการเรียนรู้ 
 เมื่อเรียนจบรายวิชานี้ นักเรียนสามารถ 

1. สืบค้น อภิปราย น าเสนอสภาพการณ์ ปัญหาหรือความส าคัญของระบบนิเวศทางน้ า หรือแหล่งน้ า
ในชุมชนท่ีสนใจ 

2. อธิบาย อภิปราย และยกตัวอย่างการการวิจัยชีววิทยาทางน้ า เกี่ยวกับประเภทส่ิงมีชีวิตท่ีอาศัยอยู่
ในระบบนิเวศทางน้ า 

3. อธิบายวิธีการเลือกใช้อุปกรณ์และเครื่องมือท่ีเหมาะสมท่ีจะใช้ในการเก็บตัวอย่างส่ิงมีชีวิตท่ีอาศัย
อยู่ในน้ าวางแผน ออกแบบการบันทึก และลงมือเก็บตัวอย่างเพื่อใช้ในการจ าแนก จัดกลุ่มส่ิงมีชีวิต
ตามความแตกต่างของแหล่งท่ีอยู่อาศัย ในระดับไฟลัม 

4. สืบค้น อธิบาย อภิปราย บทบาท และความส าคัญของส่ิงมีชีวิตในห่วงโซ่อาหารและระบบนิเวศ
ทางน้ า ตลอดจนตระหนักถึงความส าคัญและความสัมพันธ์ของส่ิงมีชีวิตในระบบนิเวศ และชุมชน 

5. สร้างค าถาม และวางแผนเพื่อแก้ปัญหาท่ีเกี่ยวข้องกับส่ิงมีชีวิตท่ีอาศัยอยู่ในน้ า โดยใช้หลักการ 
และกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 

6. วางแผนเพื่อใช้ในการปฏิบัติเพื่อป้องกัน แก้ไข อนรุักษ์ และดูแลรักษาความหลากหลายทาง
ชีวภาพของปลา มีความรู้ความเข้าใจและตระหนักถึงการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อม รวมท้ังการพัฒนาท่ียั่งยืน 

7. สามารถศึกษาในสถานท่ีจริงได้ 
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รายวิชา ว30285 ปัญหาพิเศษทางชีววิทยา 
 
2 คาบ/สัปดาห์/ภาคเรียน        1.0 หน่วยกิต 

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

ศึกษาหัวข้อเรื่องพิเศษเกี่ยวกับปัญหาต่างๆ ทางวิทยาศาสตร์ชีวภาพและเทคโนโลยีท่ีนักเรียนสนใจ 
ซึ่งสอดคล้องกับการท าโครงงาน หรืออาจเป็นหัวข้อท่ีเกี่ยวข้องกับการวิจัยและพัฒนาในปัจจุบันที่ก าลังอยู่ใน
กระแสความสนใจทางชีววิทยา เพื่อช่วยส่งเสริมความถนัดของนัดเรียน หรือส่ิงท่ีนักเรียนสนใจแต่ไม่มีสอน
ตามปกติ โดยอยู่ภายใต้การควบคุม และค าแนะน าของครูที่ปรึกษา 
 
ผลการเรียนรู้ 
 เมื่อเรียนจบรายวิชานี้ นักเรียนสามารถ 

1. สืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับปัญหาต่างๆ หรือหัวข้อท่ีสนใจทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้จากแหล่ง
สืบค้นต่างๆ อาทิเช่น วารสารทางวิชาการ อินเตอร์เน็ต เป็นต้น 

2. วิเคราะห ์อธิบาย และอภิปรายข้อมูลท่ีได้จากการสืบค้นได้ 
3. สามารถสรุปผลการสืบค้นข้อมูลในรูปแบบของบทความได้ 
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 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
รายวิชาเพิ่มเติมกลุ่ม 2 
1. ว30295 สิทธิบัตรทางปัญญา     2 คาบ/สัปดาห์/ภาคเรียน 1.0 หน่วยกิต 
SCI30295 The Study of Patents  
2. ว30296 ปรัชญาวิทยาศาสตร์     2 คาบ/สัปดาห์/ภาคเรียน 1.0 หน่วยกิต 
SCI30296 Sciencetific Philosophy  
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 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
รายวิชาเพิ่มเติมกลุ่ม 2 
1. ส30203 สัมมนาประวัติศาสตร์     2 คาบ/สัปดาห์/ภาคเรียน 1.0 หน่วยกิต 
SOC30203 Seminar of History 
2. ส30204 การปกครองส่วนท้องถิ่น    2 คาบ/สัปดาห์/ภาคเรียน 1.0 หน่วยกิต 
SOC30204 Local Administration 
3. ส30205 ทวารวดีศึกษา     2 คาบ/สัปดาห์/ภาคเรียน 1.0 หน่วยกิต 
SOC30205 Dvaravati Study 
4. ส30206 อยุธยาศึกษา      2 คาบ/สัปดาห์/ภาคเรียน 1.0 หน่วยกิต 
SOC30206 Ayutthaya Study 
5. ส30207 รัตนโกสินทร์ศึกษา    2 คาบ/สัปดาห์/ภาคเรียน 1.0 หน่วยกิต 
SOC30207 Rattanakosin Study 
6. ส30208 เศรษฐศาสตร์การเงินและการธนาคาร  2 คาบ/สัปดาห์/ภาคเรียน 1.0 หน่วยกิต 
SOC30208 Economics of Money and Banking 
7. ส30209 ปรัชญาชีวิต      2 คาบ/สัปดาห์/ภาคเรียน 1.0 หน่วยกิต 
SOC30209 Philosophy of Life 
8. ส30210 มนุษยสัมพันธ ์    2 คาบ/สัปดาห์/ภาคเรียน 1.0 หน่วยกิต 
SOC30210 Human Relationship 
9. ส30211 ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์    2 คาบ/สัปดาห์/ภาคเรียน 1.0 หน่วยกิต 
SOC30211 Geographic Information System 
10. ส30212 การรับรู้ระยะไกล     2 คาบ/สัปดาห์/ภาคเรียน 1.0 หน่วยกิต 
SOC30212 Remote Sensing 
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รายวิชา ส30203 สัมมนาประวัติศาสตร์ 
 
2 คาบ/สัปดาห์/ภาคเรียน        1.0 หน่วยกิต 

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

ศึกษาและใช้วิธีการทางประวัติศาสตร์สืบค้น รวบรวมหลักฐาน ประเมินค่า วิเคราะห์ ตีความและ
สังเคราะห์กรณีศึกษาเกี่ยวกับเหตุการณ์โลกในประวัติศาสตร์สมัยใหม่ ซึ่งมีส่วนสร้างความเปล่ียนแปลง ด้าน
การเมือง เศรษฐกิจ สังคมท่ีมีต่อชาวไทยและมนุษยชาติ ในคริสต์ศตวรรษที่ 21 เพื่อให้เข้าใจความ
เปล่ียนแปลงของประเทศไทยและโลก ในศตวรรษที่ 21 ชัดเจนมากขึ้น 
 
ผลการเรียนรู้ 
 เมื่อเรียนจบรายวิชานี้ นักเรียนสามารถ 

1. สัมมนาและวิเคราะห์กรณีศึกษาท่ียกตัวอย่าง เกี่ยวกับเหตุการณ์โลกในประวัติศาสตร์สมัยใหม่ ใน
ศตวรรษที ่21 โดยใช้วิธีการทางประวัติศาสตร์ 

2. ส ารวจ รวบรวมความคิดเห็นจากบุคคลต่าง ๆในองค์กร เกี่ยวกับเหตุการณ์และบุคคลส าคัญใน
กรณีศึกษาท่ียกตัวอย่าง เกี่ยวกับเหตุการณ์โลกในประวัติศาสตร์สมัยใหม่ ในศตวรรษที่ 21 น ามา
ประกอบการสัมมนาเชิงวิเคราะห์อย่างเป็นเหตุเป็นผล 

3. ระดมความคิดและน าเสนอรายงานผลการสัมมนา ด้วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
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รายวิชา ส30204 การปกครองส่วนท้องถ่ิน 
 
2 คาบ/สัปดาห์/ภาคเรียน        1.0 หน่วยกิต 

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

ศึกษาความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการปกครองส่วนท้องถิ่น อธิบาย ความหมายและอ านาจหน้าท่ี 
การบริหารงานต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่นวิเคราะห์ลักษณะความส าคัญขององค์การบริหาร 
ส่วนท้องถิ่น ความสัมพันธ์ระหว่างรัฐกับองค์การบริหารส่วนท้องถิ่นและการมีส่วนร่วมของประชาชนในท้องถิ่น
ซึ่งเป็นบทบาทส าคัญน าไปสู่การใช้ในชีวิตประจ าวันของคนในแต่ละท้องถิ่น  

เพื่อปลูกฝังค่านิยมท่ีดีงามในการพัฒนาท้องถิ่น ตระหนักถึงการมีส่วนร่วม และปลูกจิตส านึก และมี
ส่วนร่วมในการสร้างความเจริญให้กับท้องถิ่นตามหลักการและความเป็นจริง พร้อมท้ังยึดมั่นศรัทธาปฏิบัติตน
ตามหน้าท่ีพลเมืองดี 
 
ผลการเรียนรู้ 
 เมื่อเรียนจบรายวิชานี้ นักเรียนสามารถ 

1. อธิบายความหมายและอ านาจหน้าท่ี การบริหารงานต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่นได้ 
2. อธิบายถึงลักษณะส าคัญขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่น ความสัมพันธ์ระหว่างรัฐกับองค์การ

บริหารส่วนท้องถิ่นและประชาชนในท้องถิ่นได้ 
3. วิเคราะห์ถึงความสัมพันธ์ระหว่างองค์การบริหารส่วนท้องถิ่นกับองค์การบริหารส่วนกลางและ

ประชาชนในท้องถิ่นได้ 
4. วิเคราะห์ถึงบทบาทส าคัญของการปกครองส่วนท้องถิ่นได้ 
5. ยกตัวอย่างการน าความรู้ไปใช้ในชีวิตประจ าวัน ปลูกฝังค่านิยมท่ีดีงามในการท่ีประชาชน  

ในท้องถิ่นได้มีส่วนร่วมในการพฒันาท้องถิ่นได้ 
6. เสนอแนวทางการมีส่วนร่วมและปลูกฝังจิตส านึก จิตสาธารณะเกี่ยวกับการสร้างความเจริญให้กับ

ท้องถิ่นได้ 
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รายวิชา ส30205 ทวารวดีศึกษา 
 
2 คาบ/สัปดาห์/ภาคเรียน        1.0 หน่วยกิต 

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

ศึกษาและใช้วิธีการทางประวัติศาสตร์ วิเคราะห์หลักฐานความเป็นมาของอาณาจักรทวารวดีด้วย
ประสบการณ์ตรงค้นคว้าจากแหล่งโบราณคดี พิพิธภัณฑ์ และวิทยากรในท้องถิ่นราชบุรี นครปฐม และ
สุพรรณบุรี เสนอโครงงานเกี่ยวกับการวิเคราะห์หลักฐานด้านวัฒนธรรม วิถีชีวิตความเป็นอยู่ หรือเรื่อง 
อื่นตามความสนใจ โดยใช้วิธีการทางประวัติศาสตร์ เพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่อย่างเป็นระบบ 
 
ผลการเรียนรู้ 
 เมื่อเรียนจบรายวิชานี้ นักเรียนสามารถ 

1. รู้และเข้าใจวิธีการทางประวัติศาสตร์ วิเคราะห์หลักฐานความเป็นมาของอาณาจักรทวารวดี  
ในแหล่งโบราณคดี พิพิธภัณฑ ์และวิทยากรในท้องถิ่นนครราชบุรี นครปฐม และสุพรรณบุรี 

2. สร้างองค์ความรู้ใหม่ทางประวัติศาสตร์อย่างเป็นระบบ โดยการเสนอโครงงานเกี่ยวกับการ
วิเคราะห์ประเด็นส าคัญเกี่ยวกับอาณาจักรทวารดี ด้านวัฒนธรรม ความเป็นอยู่ หรือเรื่องอื่นตาม
ความสนใจ 
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รายวิชา ส30206 อยุธยาศึกษา 
 
2 คาบ/สัปดาห์/ภาคเรียน        1.0 หน่วยกิต 

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

ศึกษาวิธีการทางโบราณคดีและวิธีการทางประวัติศาสตร์ เพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่ จากแหล่ง
โบราณคดีและพิพิธภัณฑ์สถาน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ศึกษาพัฒนาการความเจริญของกรุงศรีอยุธยา จาก
กรณีศึกษาตามความสนใจเกี่ยวกับพัฒนาการในอดีตของกรุงศรีอยุธยา เช่น การปกครอง เศรษฐกิจ สังคม 
วัฒนธรรม ความเป็นอยู่ศิลปะแขนงต่างๆ หรือเรือ่งอื่นตามความสนใจ ศึกษาการอนุรักษ์หลักฐานท่ีแสดงถึง
ความเจริญสมัยกรุงศรีอยุธยา โดยบูรณาการความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ โบราณคดี และประวัติศาสตร์ได้อย่าง
เหมาะสม 
 
ผลการเรียนรู้ 
 เมื่อเรียนจบรายวิชานี้ นักเรียนสามารถ 

1. เข้าใจและใช้วิธีการทางโบราณคดีและวิธีการทางประวัติศาสตร์ สร้างองค์ความรู้ใหม่ จากแหล่ง
โบราณคดีและพิพิธภัณฑ์สถาน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

2. รู้และเข้าใจพัฒนาการความเจริญของกรุงศรีอยุธยา จากกรณีศึกษาตามความสนใจเกี่ยวกับ
พัฒนาการในอดีตของกรงุศรีอยุธยา เช่น การปกครอง เศรษฐกิจ สังคมวัฒนธรรมๆ ความเป็นอยู่ 
ศิลปะแขนงต่างๆ ตามความสนใจ 

3. มีส่วนร่วมอนุรักษ์หลักฐานความเจริญสมัยกรุงศรีอยุธยาโดยบูรณาการความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ 
โบราณคดีและประวัติศาสตร์ได้อย่างเหมาะสม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รายวิชา ส30207 รัตนโกสินทร์ศึกษา 
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2 คาบ/สัปดาห์/ภาคเรียน        1.0 หน่วยกิต 

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

ศึกษาความหมาย ความส าคัญของเกาะรัตนโกสินทร์ การตั้งถิ่นฐานของกลุ่มชนต่างๆ ตระหนักถึง
ความส าคัญของชุมชนโบราณท่ีเป็นต้นแบบของสภาพเศรษฐกิจ ศิลปะ โบราณสถาน วัฒนธรรมในพื้นท่ีเกาะ
รัตนโกสินทร์ และพื้นท่ีรอบเกาะรัตนโกสินทร์ เพื่อวิเคราะห์สภาพภูมิประเทศและการตั้งกรุงรัตนโกสินทร์ 
วิเคราะห์ความแตกต่างทางด้านเช้ือชาติ ศาสนา วฒันธรรม เศรษฐกิจ สังคม ในอดีต เข้าใจถึงสภาพ เศรษฐกิจ 
สังคม วัฒนธรรมความเป็นอยู่ของแต่ละชุมชนต้ังแต่อดีตถึงปัจจุบัน ให้เกิดความซาบซึ้งและตระหนักถึง
ความส าคัญของศิลปะโบราณสถาน วัฒนธรรม ภูมิปัญญาของชุมชนต่างๆ บริเวณรัตนโกสินทร์ ท่ีมีอิทธิพลต่อ
การด าเนินชีวิต และมีคุณค่าสมควรอนุรักษ์เป็นมรดกของชาติ และสามารถน าความรู้ประสบการณ์ท่ีได้รับไป
ประยุกต์ใช้ในการส ารวจชุมชนโบราณในภูมิล าเนาของตน 
 
ผลการเรียนรู้ 
 เมื่อเรียนจบรายวิชานี้ นักเรียนสามารถ 

1. มีความรู้และเข้าใจความหมายของเกาะรัตนโกสินทร์ พื้นท่ีรอบเกาะรัตนโกสินทร์ และอธิบาย
ความเป็นมาของกรุงรัตนโกสินทร์ได้ 

2. วิเคราะห์สภาพภูมิประเทศ ท่ีมีผลต่อการตั้งถิ่นฐาน สภาพเศรษฐกิจ สังคมวัฒนธรรม ของกลุ่มชน
ต่างๆ อยู่ในเกาะรัตนโกสินทร์และพื้นท่ีรอบเกาะรตันโกสินทร์ 

3. ตระหนักถึงความแตกต่างทางด้าน เช้ือ ชาติ ศาสนา วัฒนธรรม ของกลุ่มชนท่ีมาต้ังถิ่นฐานอยู่ใน
อดีตเพื่อเข้าใจถึงวัฒนธรรมความเป็นอยู่ที่ส่งผลมาถึงปัจจุบัน 

4. ตระหนักถึงความส าคัญของศิลปะ โบราณสถาน วฒันธรรม และภูมิปัญญาของชุมชนด่ังเดิม
บริเวณเกาะรัตนโกสินทร์ ท่ีมีอิทธิพลต่อการด าเนินชีวิตและมีคุณค่าสมควรอนุรักษ์เป็นมรดกของ
ชาติ 

5. น าความรู้จากการศึกษาสภาพพื้นท่ีจริงไปประยุกต์ในการส ารวจชุมชนโบราณในภูมิล าเนา 
ของตน 
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รายวิชา ส 30208 เศรษฐศาสตร์การเงินและการธนาคาร 
 
2 คาบ/สัปดาห์/ภาคเรียน        1.0 หน่วยกิต 

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

ศึกษาบทบาทของเงิน วิวัฒนาการของเงิน ระบบเงิน ทฤษฎีเงินตรา ปัญหาเงินเฟ้อ เงินฝืด  
รวมท้ังสินเช่ือในระบบเศรษฐกิจศึกษาและวิเคราะห์ระบบธนาคาร บทบาทหน้าท่ีของธนาคารกลาง ธนาคาร
พาณิชย์ และสถาบันการเงินต่างๆ ท่ีมีต่อระบบเศรษฐกิจ 

เพื่อเกิดความรู้ความเข้าใจ และตระหนักถึงความส าคัญของเงิน สถาบันการเงินท่ีมีส่วนเกี่ยวข้องกับ
ตนเอง ครอบครัว ประเทศชาติ อันน าไปสู่การแก้ไขปัญหาและพัฒนาเศรษฐกิจของตนเองและประเทศชาติ 
 
ผลการเรียนรู้ 
 เมื่อเรียนจบรายวิชานี้ นักเรียนสามารถ 

1. เข้าใจถึงพัฒนาการของเงนิ บทบาทของเงินในระบบเศรษฐกิจ รวมถึงแนวทางความคิดทางการเงิน
ท่ีส าคัญ 

2. เข้าใจถึงการด าเนินงานของสถาบันการเงินประเภทต่างๆ และบทบาทของสถาบันการเงินต่อระบบ
เศรษฐกิจ 

3. วิเคราะห์การธนาคาร ธนาคารกลางและสถาบันการเงิน ตลอดจนผลกระทบท่ีมีต่อการเงินใน
ระบบเศรษฐกิจ 
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รายวิชา ส30209 ปรัชญาชีวิต 
 
2 คาบ/สัปดาห์/ภาคเรียน        1.0 หน่วยกิต 

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

ศึกษาหลักธรรมท่ีเกี่ยวกับกฎธรรมชาติและการเปล่ียนแปลงของชีวิต ได้แก่ ไตรลักษณ์ ขันธ์อริยสัจ 
กฎแห่งกรรม การบริหารจิตและเจริญปัญญาปฏิบัติสมาธิ เจริญปัญญา จนรู้เท่าทันอารมณ์ของตนเอง มี
สติสัมปชัญญะในขณะท างานวิเคราะห์ข่าว หรือตัวอย่างเหตุการณ์ท่ีมีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับหลักพุทธสันติ
วิธี ท่ีน าไปสู่การด าเนินชีวิตและการแก้ไขปัญหาของสังคม 

เพื่อเกิดความรู้ความเข้าใจหลักธรรมและการปฏิบัติตนตามแนวทางพุทธปรัชญา รวมท้ังสามารถน ามา
เปรียบเทียบกับหลักวิทยาศาสตร์ และน าไปประยกุต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 
 
ผลการเรียนรู้ 
 เมื่อเรียนจบรายวิชานี้ นักเรียนสามารถ 

1. วิเคราะห์เปรียบเทียบหลักธรรมของพระพุทธศาสนาท่ีเกี่ยวกับกฎธรรมชาติ สภาวะท่ีเกิดขึ้นได้
ตามความเปล่ียนแปลงของธรรมชาติท่ีเป็นอนิจจัง 

2. ฝึกสมาธิและเจริญปัญญาจนรอบรู้เท่าทันอารมณ์ มีสติสัมปชัญญะ เป็นอิสระมีปัญญาเฉียบแหลม
เรียนรู้ได้ง่าย เอาปัญญามาใช้ในการท างานได้อย่างเพลิดเพลินมีความสุข 

3. มีความเข้าใจแนวทางไปสู่ความศรัทธาอย่างลึกซึ้งต่อพระพุทธศาสนา สามารถพิจารณาหาวิธี
แก้ปัญหาต่างๆ ของชีวิตตนเองและบุคคลอื่น ตลอดจนปัญหาสังคมตามหลักอริยสัจและแก้ไข
ความขัดแย้งได้ด้วยหลักสันติวิธี 

4. วิเคราะห์ข่าวหรือตัวอย่างเหตุการณ์ท่ีมีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับหลักพุทธสันติได้ 
5. พิจารณาหาวิธีแก้ปัญหาต่างๆของชีวิตตนเองและบุคคลอื่น ตลอดจนปัญหาสังคมตามหลักอริยสัจ 

และแก้ไขความขัดแย้งได้ด้วยหลักสันติวิธี 
6. พิจารณาแนวคิดท่ีหลากหลายและวินิจฉัยความถูกต้องของเหตุการณ์ได้ด้วยหลักโยนิโส-มนสิการ 

 
 
 
 
 
 
 

รายวิชา ส30210 มนุษยสัมพันธ ์
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2 คาบ/สัปดาห์/ภาคเรียน        0.5 หน่วยกิต 

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

ศึกษาความหมายและความส าคัญของมนุษยสัมพันธ์ในชีวิตส่วนตัว ครอบครัว สังคมและการงาน 
ปัจจัยท่ีมีผลกระทบต่อมนุษยสัมพันธ์ การสร้างมนุษยสัมพันธ์ที่ดี การปรับปรุงมนุษย์สัมพันธ์ เพื่อสามารถ
ด ารงชีวิตอยู่ในสังคมด้วยความภาคภูมิใจและมีความสุข 

ศึกษาประวัติความเป็นมาท่ีเป็นสาแหรกของชีวิต ครอบครัวของตนเองให้มีความเข้าใจ เพื่อให้เกิด
ความภาคภูมิใจในตนเอง เข้าใจและตระหนักในความแตกต่างของบุคคล โดยปราศจากอคติต่อบุคคล 
รอบข้าง และสามารถปรับตัวเองให้อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขศึกษาการด าเนินชีวิตของบุคคลทุกระดับโดย
ใช้กรณีศึกษาบุคลากรในโรงเรียน เพื่อสร้างความเข้าใจและมนุษยสัมพันธ์ที่ดีในชีวิตส่วนตัว ครอบครัว สังคม 
และสามารถด าเนินชีวิตได้อย่างมีมนุษยสัมพันธ์ 
 
ผลการเรียนรู้ 
 เมื่อเรียนจบรายวิชานี้ นักเรียนสามารถ 

1. รู้และเข้าใจความรู้พื้นฐานและหลักเกณฑ์ของมนุษยสัมพันธ์ 
2. รู้และเข้าใจปัจจัยต่างๆท่ีมีผลกระทบต่อความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและระหว่างกลุ่ม 
3. รู้วิธีการท างานกับกลุ่มบุคคลอย่างมีประสิทธิภาพ 
4. เข้าใจเทคนิคต่างๆในการส่งเสริมมนุษยสัมพันธ์ 
5. เข้าใจในพฤติกรรมมนุษย์โดยท่ัวๆ ไป สามารถปรับตัวเองให้อยู่ในสังคมได้อย่างเป็นสุข 
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รายวิชา ส30211 ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ 
 
2 คาบ/สัปดาห์/ ภาคเรียน        1.0 หน่วยกิต 

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

ศึกษาความหมายและองค์ประกอบของระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ ฐานข้อมูลและระบบจัดการ
ฐานข้อมูลภูมิสารสนเทศ การจัดการและการวิเคราะห์ข้อมูล การประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ และ
การแสดงผลข้อมูล เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจด้านเทคโนโลยีระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ และสามารถ
ประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ในการวางแผนจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมเชิงพื้นท่ีได้
อย่างเหมาะสม 
 
ผลการเรียนรู้ 
 เมื่อเรียนจบรายวิชานี้ นักเรียนสามารถ 

1. บอกความหมายและองค์ประกอบของระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ได้ 
2. ออกแบบฐานข้อมูลและระบบจัดการฐานข้อมูลภูมิสารสนเทศ 
3. จัดการข้อมูลและท าการวิเคราะห์ข้อมูลทางภูมิศาสตร์ได้ 
4. น าหลักการวิเคราะห์ข้อมูลไปประยุกต์ใช้ในระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์และการแสดงผลข้อมูลทาง

ภูมิศาสตร์ได้ 
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รายวิชา ส30212 การรับรู้จากระยะไกล 
 
2 คาบ/สัปดาห์/ ภาคเรียน        1.0 หน่วยกิต 

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

ศึกษาความหมาย และแนวคิดการส ารวจจากระยะไกล องค์ประกอบของหลักการการรับรู้จาก
ระยะไกล แหล่งพลังงาน การสะท้อนคล่ืนแม่เหล็กไฟฟ้า การสะท้อนของวัตถุ วิวัฒนาการของการรับรู้จาก
ระยะไกล ดาวเทียมส ารวจทรัพยากรธรรมชาติ แนวคิดการแปลภาพถ่าย การประมวลผลภาพเชิงตัวเลข การ
ประยุกต์การรับรู้จากระยะไกลในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 

เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจด้านเทคโนโลยีจากการรับรู้ระยะไกล และสามารถประยุกต์ใช้การ
รับรู้จากระยะไกลในการวางแผน จัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมเชิงพื้นท่ีได้อย่างเหมาะสม 
 
ผลการเรียนรู้ 
 เมื่อเรียนจบรายวิชานี้ นักเรียนสามารถ 

1. เข้าใจแนวคิดการส ารวจจากระยะไกล และองค์ประกอบของหลักการรับรู้จากระยะไกลทางการ
จัดการเรียนการสอน รายวิชาการรับรู้จากระยะไกล 

2. ยกตัวอย่างแหล่งพลังงาน การสะท้อนคล่ืนแม่เหล็กไฟฟ้าได้ 
3. บอกวิวัฒนาการการรับรู้จากระยะไกล 
4. เมื่อยกตัวอย่างดาวเทียมส ารวจทรัพยากรธรรมชาติ นักเรียนสามารถเสนอแนวคิดและการแปล

ภาพถ่าย การประมวลผลภาพเชิงตัวเลขได้ 
5. ประยุกต์การรับรู้จากระยะไกล ในการวางแผนจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และส่ิงแวดล้อม 
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 กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 
รายวิชาเพิ่มเติมกลุ่ม 2 
1. พ30201 บาสเกตบอล      2 คาบ/สัปดาห์/ภาคเรียน 1.0 หน่วยกิต 
HPE30201 Basketball 
2. พ30202 แฮนด์บอล      2 คาบ/สัปดาห์/ภาคเรียน 1.0 หน่วยกิต 
HPE30202 Handball 
3. พ30203 มวยสากล      2 คาบ/สัปดาห์/ภาคเรียน 1.0 หน่วยกิต 
HPE30203 Boxing 
4. พ30204 ศิลปะมวยไทย    2 คาบ/สัปดาห์/ภาคเรียน 1.0 หน่วยกิต 
HPE30204 Thai Boxing 
5. พ30205 ลีลาศ      2 คาบ/สัปดาห์/ภาคเรียน 1.0 หน่วยกิต 
HPE30205 Social Dance 
6. พ30206 เทเบิลเทนนิส     2 คาบ/สัปดาห์/ภาคเรียน 1.0 หน่วยกิต 
HPE30206 Table Tennis 
7. พ30207 แบดมินตัน      2 คาบ/สัปดาห์/ภาคเรียน 1.0 หน่วยกิต 
HPE30207 Badminton 
8. พ30208 สควอช      2 คาบ/สัปดาห์/ภาคเรียน 1.0 หน่วยกิต 
HPE30208 Squash 
9. พ30209 การฝึกด้วยน้ าหนัก    2 คาบ/สัปดาห์/ภาคเรียน 1.0 หน่วยกิต 
HPE30209 Weight Training 
10. พ30210 ว่ายน้ า     2 คาบ/สัปดาห์/ภาคเรียน 1.0 หน่วยกิต 
HPE30210 Swimming 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

รายวิชา พ30201 บาสเกตบอล 
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2 คาบ/สัปดาห์/ภาคเรียน        1.0 หน่วยกิต 

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

วิเคราะห์หลักวิทยาศาสตร์การเคล่ือนไหว และรูปแบบการเคล่ือนไหวท่ีใช้ในกีฬาบาสเกตบอลคือ 
ทักษะการเล้ียงบอล การรับ-ส่งบอล การยิงประตูการเป็นฝ่ายรุก-ฝ่ายรับได้ สร้างเสริมสมรรถภาพทางกายเพื่อ
สุขภาพของตนเอง เห็นคุณค่าของการออกก าลังกายและการเข้าร่วมกิจกรรมกีฬาชนิดต่างๆ เคารพสิทธิและ
ปฏิบัติตามกฎ กติกาการเล่นอย่างเคร่งครัดแสดงความมีน้ าใจนักกีฬา และช่ืนชมในสุนทรียภาพของการออก
ก าลังกายและการเล่นกีฬา เห็นคุณค่าของการน าประสบการณ์ท่ีได้รับจากกิจกรรมการแข่งขันกีฬาไปใช้ในการ
ด ารงชีวิต 

เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจท่ีถูกต้อง มีเจตคติและค่านิยมท่ีดีในเรื่องกีฬาบาสเกตบอลแสดงทักษะการ
เล้ียงบอล การรับ-ส่งบอล การยิงประตูการเป็นฝ่ายรุก-ฝ่ายรับ เคารพสิทธิและปฏิบัติตามกฎ กติกาการเล่น
อย่างเคร่งครัด แสดงความมีน้ าใจนักกีฬา และช่ืนชมในสุนทรียภาพของการออกก าลังกายและการเล่นกีฬาได้ 
 
ผลการเรียนรู้ 
 เมื่อเรียนจบรายวิชานี้ นักเรียนสามารถ 

1. วิเคราะห์หลักวิทยาศาสตร์การเคล่ือนไหวและน าไปใช้ในกีฬาบาสเกตบอลได้ 
2. วิเคราะห์รูปแบบการเคล่ือนไหวและน าไปใช้ในกีฬาบาสเกตบอลได้ 
3. สร้างเสริมสมรรถภาพทางกายเพื่อสุขภาพของตนเองได้ 
4. เห็นคุณค่าของการออกก าลังกายและการเข้าร่วมกิจกรรมกีฬาชนิดต่างๆ 
5. เคารพสิทธิและปฏิบัติตามกฎ กติกาการเล่นอย่างเคร่งครัด 
6. แสดงความมีน้ าใจนักกีฬา และช่ืนชมในสุนทรียภาพของการออกก าลังกายและการเล่นกีฬา 
7. เห็นคุณค่าของการน าประสบการณ์ท่ีได้รับจากกิจกรรมการแข่งขันกีฬาไปใช้ในการด ารงชีวิต 
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รายวิชา พ30202 แฮนด์บอล 
 
2 คาบ/สัปดาห์/ภาคเรียน        1.0 หน่วยกติ 

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

วิเคราะห์หลักวิทยาศาสตร์การเคล่ือนไหวและรูปแบบการเคล่ือนไหวท่ีใช้ในกีฬาแฮนด์บอล คือ 
ทักษะการเล้ียงบอล การรับ-ส่งบอล การยิงประตูการเป็นฝ่ายรุก-ฝ่ายรับ ได้สร้างเสริมสมรรถภาพทางกายเพื่อ
สุขภาพของตนเองเห็นคุณค่าของการออกก าลังกายและการเข้าร่วมกิจกรรมกีฬาชนิดต่างๆ เคารพสิทธิและ
ปฏิบัติตามกฎ กติกาการเล่นอย่างเคร่งครัดแสดงความมีน้ าใจนักกีฬา และช่ืนชมในสุนทรียภาพของการออก
ก าลังกายและการเล่นกีฬาเห็นคุณค่าของการน าประสบการณ์ท่ีได้รับจากกิจกรรมการแข่งขันกีฬาไปใช้ในการ
ด ารงชีวิต 

เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจท่ีถูกต้อง มีเจตคติและค่านิยมท่ีดีในเรื่องกีฬาแฮนด์บอล แสดงทักษะการ
เล้ียงบอล การรับ-ส่งบอล การยิงประตูการเป็นฝ่ายรุก-ฝ่ายรับ เคารพสิทธิและปฏิบัติตามกฎ กติกาการเล่น
อย่างเคร่งครัด แสดงความมีน้ าใจนักกีฬา และช่ืนชมในสุนทรียภาพของการออกก าลังกายและการเล่นกีฬาได้ 
 
ผลการเรียนรู้ 
 เมื่อเรียนจบรายวิชานี้ นักเรียนสามารถ 

1. วิเคราะห์หลักวิทยาศาสตร์การเคล่ือนไหวและน าไปใช้ในกีฬาแฮนด์บอลได้ 
2. วิเคราะห์รูปแบบการเคล่ือนไหวและน าไปใช้ในกีฬาแฮนด์บอลได้ 
3. สร้างเสริมสมรรถภาพทางกายเพื่อสุขภาพของตนเองได้ 
4. เห็นคุณค่าของการออกก าลังกายและการเข้าร่วมกิจกรรมกีฬาชนิดต่างๆ 
5. เคารพสิทธิและปฏิบัติตามกฎ กติกาการเล่นอย่างเคร่งครัด 
6. แสดงความมีน้ าใจนักกีฬา และช่ืนชมในสุนทรียภาพของการออกก าลังกายและการเล่นกีฬา 
7. เห็นคุณค่าของการน าประสบการณ์ท่ีได้รับจากกิจกรรมการแข่งขันกีฬาไปใช้ในการด ารงชีวิต 
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รายวิชา พ30203 มวยสากล 
 
2 คาบ/สัปดาห์/ภาคเรียน        1.0 หน่วยกิต 

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

วิเคราะห์หลักวิทยาศาสตร์การเคล่ือนไหว และรูปแบบการเคล่ือนไหวท่ีใช้ในมวยสากล คือการชก
หมัดตรง การชกหมัดอัพเปอร์คัต การหลบหลีก การป้องกันตนเอง การเคล่ือนท่ีในมวยสากลได้สร้างเสริม
สมรรถภาพทางกาย เพื่อสุขภาพของตนเอง เห็นคุณค่าของการออกก าลังกายและการเข้าร่วมกิจกรรมกีฬา
ชนิดต่างๆ เคารพสิทธิและปฏิบัติตามกฎ กติกาการเล่นอย่างเคร่งครัดแสดงความมีน้ าใจนักกีฬา และช่ืนชมใน
สุนทรียภาพของการออกก าลังกายและการเล่นกีฬา เห็นคุณค่าของการน าประสบการณ์ท่ีได้รับจากกิจกรรม
การแข่งขันกีฬาไปใช้ในการด ารงชีวิต  

เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจท่ีถูกต้อง มีเจตคติและค่านิยมท่ีดีในเรื่องกีฬามวยสากล แสดงทักษะการชก
หมัดตรง การชกหมัดอัพเปอร์คัต การหลบหลีก การป้องกันตนเอง เคารพสิทธิและปฏิบัติตามกฎ กติกาการ
เล่นอย่างเคร่งครัด แสดงความมีน้ าใจนักกีฬา และช่ืนชมในสุนทรียภาพของการออกก าลังกายและการเล่นกีฬา
ได้ 
 
ผลการเรียนรู้ 
 เมื่อเรียนจบรายวิชานี้ นักเรียนสามารถ 

1. วิเคราะห์หลักวิทยาศาสตร์การเคล่ือนไหวและน าไปใช้ในมวยสากลได้ 
2. วิเคราะห์รูปแบบการเคล่ือนไหวและน าไปใช้ในมวยสากลได้ 
3. สร้างเสริมสมรรถภาพทางกายเพื่อสุขภาพของตนเองได้ 
4. เห็นคุณค่าของการออกก าลังกายและการเข้าร่วมกิจกรรมกีฬาชนิดต่างๆ 
5. เคารพสิทธิและปฏิบัติตามกฎ กติกาการเล่นอย่างเคร่งครัด 
6. แสดงความมีน้ าใจนักกีฬา และช่ืนชมในสุนทรียภาพของการออกก าลังกายและการเล่นกีฬา 
7. เห็นคุณค่าของการน าประสบการณ์ท่ีได้รับจากกิจกรรมการแข่งขันกีฬาไปใช้ในการด ารงชีวิต 
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รายวิชา พ30204 ศิลปะมวยไทย 
 
2 คาบ/สัปดาห์/ภาคเรียน        1.0 หน่วยกิต 

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

วิเคราะห์หลักวิทยาศาสตร์การเคล่ือนไหว และรูปแบบการเคล่ือนไหวท่ีใช้ในศิลปะมวยไทยคือ การ
ชกหมัดตรง การชกหมัดอัพเปอร์คัต การหลบหลีก การป้องกันตนเอง การเคล่ือนท่ีในมวยไทยการเตะ การถีบ 
ได้สร้างเสริมสมรรถภาพทางกายเพื่อสุขภาพของตนเอง เห็นคุณค่าของการออกก าลังกายและการเข้าร่วม
กิจกรรมกีฬาชนิดต่างๆ เคารพสิทธิและปฏิบัติตามกฎ กติกาการเล่นอย่างเคร่งครัด แสดงความมีน้ าใจนักกีฬา 
และช่ืนชมในสุนทรียภาพของการออกก าลังกายและการเล่นกีฬาเห็นคุณค่าของการน าประสบการณ์ท่ีได้รับ
จากกิจกรรมการแข่งขันกีฬาไปใช้ในการด ารงชีวิต  

เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจท่ีถูกต้อง มีเจตคติและค่านิยมท่ีดีในเรื่องศิลปะมวยไทย แสดงทักษะการชก
หมัดตรง การชกหมัดอัพเปอร์คัต การหลบหลีก การป้องกันตนเอง เคารพสิทธิและปฏิบัติตามกฎ กติกาการ
เล่นอย่างเคร่งครัด แสดงความมีน้ าใจนักกีฬา และช่ืนชมในสุนทรียภาพของการออกก าลังกายและการเล่นกีฬา
ได้ 
 
ผลการเรียนรู้ 
 เมื่อเรียนจบรายวิชานี้ นักเรียนสามารถ 

1. วิเคราะห์หลักวิทยาศาสตร์การเคล่ือนไหวและน าไปใช้ในศิลปะมวยไทยได้ 
2. วิเคราะห์รูปแบบการเคล่ือนไหวและน าไปใช้ในศิลปะมวยไทยได้ 
3. สร้างเสริมสมรรถภาพทางกายเพื่อสุขภาพของตนเองได้ 
4. เห็นคุณค่าของการออกก าลังกายและการเข้าร่วมกิจกรรมกีฬาชนิดต่างๆ 
5. เคารพสิทธิและปฏิบัติตามกฎ กติกาการเล่นอย่างเคร่งครัด 
6. แสดงความมีน้ าใจนักกีฬา และช่ืนชมในสุนทรียภาพของการออกก าลังกายและการเล่นกีฬา 
7. เห็นคุณค่าของการน าประสบการณ์ท่ีได้รับจากกิจกรรมการแข่งขันกีฬาไปใช้ในการด ารงชีวิต 
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รายวิชา พ30205 ลีลาศ 
 
2 คาบ/สัปดาห์/ภาคเรียน        1.0 หน่วยกิต 

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

วิเคราะห์หลักวิทยาศาสตร์การเคล่ือนไหว และรูปแบบการเคล่ือนไหวท่ีใช้ในลีลาศ คือ จังหวะคิว
บันลูมบ้า ชะชะช่า ได้สร้างเสริมสมรรถภาพทางกายเพื่อสุขภาพของตนเอง เห็นคุณค่าของการออกก าลังกาย
และการเข้าร่วมกิจกรรมกีฬาชนิดต่างๆ เคารพสิทธิและปฏิบัติตามกฎ กติกาการเล่นอย่างเคร่งครัดแสดงความ
มีน้ าใจนักกีฬา และช่ืนชมในสุนทรียภาพของการออกก าลังกายและการเล่นกีฬา เห็นคุณค่าของการน า
ประสบการณ์ท่ีได้รับจากกิจกรรมการแข่งขันกีฬาไปใช้ในการด ารงชีวิต 

เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจท่ีถูกต้อง มีเจตคติและค่านิยมท่ีดีในเรื่องลีลาศ แสดงทักษะในจังหวะคิว
บันลูมบ้า ชะชะช่า เคารพสิทธิและปฏิบัติตามกฎ กติกาการเล่นอย่างเคร่งครัด แสดงความมีน้ าใจนักกีฬา และ
ช่ืนชมในสุนทรียภาพของการออกก าลังกายและการเล่นกีฬาได้  
 
ผลการเรียนรู้ 
 เมื่อเรียนจบรายวิชานี้ นักเรียนสามารถ 

1. วิเคราะห์หลักวิทยาศาสตร์การเคล่ือนไหวและน าไปใช้ในลีลาศได้ 
2. วิเคราะห์รูปแบบการเคล่ือนไหวและน าไปใช้ในลีลาศได้ 
3. สร้างเสริมสมรรถภาพทางกายเพื่อสุขภาพของตนเองได้ 
4. เห็นคุณค่าของการออกก าลังกายและการเข้าร่วมกิจกรรมกีฬาชนิดต่างๆ 
5. เคารพสิทธิและปฏิบัติตามกฎ กติกาการเล่นอย่างเคร่งครัด 
6. แสดงความมีน้ าใจนักกีฬา และช่ืนชมในสุนทรียภาพของการออกก าลังกายและการเล่นกีฬา 
7. เห็นคุณค่าของการน าประสบการณ์ท่ีได้รับจากกิจกรรมการแข่งขันกีฬาไปใช้ในการด ารงชีวิต 
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รายวิชา พ30206 เทเบิลเทนนิส 
 
2 คาบ/สัปดาห์/ภาคเรียน        1.0 หน่วยกิต 

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

วิเคราะห์หลักวิทยาศาสตร์การเคล่ือนไหว และรูปแบบการเคล่ือนไหวท่ีใช้ในกีฬา เทเบิลเทนนิส คือ 
ทักษะการตีลูกหน้ามือ-หลังมือ การส่งลูก การเล่นลูกตบ การเล่นลูกหยอด การจับไม้แบบต่างๆ ได้สร้างเสริม
สมรรถภาพทางกายเพื่อสุขภาพของตนเอง เห็นคุณค่าของการออกก าลังกายและการเข้าร่วมกิจกรรมกีฬาชนิด
ต่างๆ เคารพสิทธิและปฏิบัติตามกฎ กติกาการเล่นอย่างเคร่งครัด แสดงความมีน้ าใจนักกีฬา และช่ืนชมใน
สุนทรียภาพของการออกก าลังกายและการเล่นกีฬา เห็นคุณค่าของการน าประสบการณ์ท่ีได้รับจากกิจกรรม
การแข่งขันกีฬาไปใช้ในการด ารงชีวิต 

เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจท่ีถูกต้อง มีเจตคติและค่านิยมท่ีดีในเรื่องกีฬาเทเบิลเทนนิสแสดงทักษะ
ทักษะการตีลูกหน้ามือ-หลังมือ การส่งลูก การเล่นลูกตบ การเล่นลูกหยอด การจับไม้แบบต่างๆ เคารพสิทธิ
และปฏิบัติตามกฎ กติกาการเล่นอย่างเคร่งครัด แสดงความมีน้ าใจนักกีฬา และช่ืนชมในสุนทรียภาพของการ
ออกก าลังกายและการเล่นกีฬาได้ 
 
ผลการเรียนรู้ 
 เมื่อเรียนจบรายวิชานี้ นักเรียนสามารถ 

1. วิเคราะห์หลักวิทยาศาสตร์การเคล่ือนไหวและน าไปใช้ในกีฬาเทเบิลเทนนิสได้ 
2. วิเคราะห์รูปแบบการเคล่ือนไหวและน าไปใช้ในกีฬาเทเบิลเทนนิสได้ 
3. สร้างเสริมสมรรถภาพทางกายเพื่อสุขภาพของตนเองได้ 
4. เห็นคุณค่าของการออกก าลังกายและการเข้าร่วมกิจกรรมกีฬาชนิดต่างๆ 
5. เคารพสิทธิและปฏิบัติตามกฎ กติกาการเล่นอย่างเคร่งครัด 
6. แสดงความมีน้ าใจนักกีฬา และช่ืนชมในสุนทรียภาพของการออกก าลังกายและการเล่นกีฬา 
7. เห็นคุณค่าของการน าประสบการณ์ท่ีได้รับจากกิจกรรมการแข่งขันกีฬาไปใช้ในการด ารงชีวิต 
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รายวิชา พ30207 แบดมินตัน 
 
2 คาบ/สัปดาห์/ภาคเรียน        1.0 หน่วยกิต 

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

วิเคราะห์หลักวิทยาศาสตร์การเคล่ือนไหว และรูปแบบการเคล่ือนไหวท่ีใช้ในกีฬาแบดมินตันคือ 
ทักษะการตีลูกหน้ามือ-หลังมือ การส่งลูก การเล่นลูกตบ การเล่นลูกดาด การเล่นลูกหยอดการจับไม้ได้สร้าง
เสริมสมรรถภาพทางกายเพื่อสุขภาพของตนเอง เห็นคุณค่าของการออกก าลังกายและการเข้าร่วมกิจกรรมกีฬา
ชนิดต่างๆ เคารพสิทธิและปฏิบัติตามกฎ กติกาการเล่นอย่างเคร่งครัด แสดงความมีน้ าใจนักกีฬา และช่ืนชมใน
สุนทรียภาพของการออกก าลังกายและการเล่นกีฬา เห็นคุณค่าของการน าประสบการณ์ท่ีได้รับจากกิจกรรม
การแข่งขันกีฬาไปใช้ในการด ารงชีวิต 

เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจท่ีถูกต้อง มีเจตคติและค่านิยมท่ีดีในเรื่องกีฬาแบดมินตัน แสดงทักษะ
ทักษะการตีลูกหน้ามือ-หลังมือ การส่งลูก การเล่นลูกตบ การเล่นลูกดาด การเล่นลูกหยอด การจับไม้ได้ 
เคารพสิทธิและปฏิบัติตามกฎกติกาการเล่นอย่างเคร่งครัด แสดงความมีน้ าใจนักกีฬาและช่ืนชมในสุนทรียภาพ
ของการออกก าลังกายและการเล่นกีฬาได้ 
 
ผลการเรียนรู้ 
 เมื่อเรียนจบรายวิชานี้ นักเรียนสามารถ 

1. วิเคราะห์หลักวิทยาศาสตร์การเคล่ือนไหวและน าไปใช้ในกีฬาแบดมินตันได้ 
2. วิเคราะห์รูปแบบการเคล่ือนไหวและน าไปใช้ในกีฬาแบดมินตันได้ 
3. สร้างเสริมสมรรถภาพทางกายเพื่อสุขภาพของตนเองได้ 
4. เห็นคุณค่าของการออกก าลังกายและการเข้าร่วมกิจกรรมกีฬาชนิดต่างๆ 
5. เคารพสิทธิและปฏิบัติตามกฎ กติกาการเล่นอย่างเคร่งครัด 
6. แสดงความมีน้ าใจนักกีฬา และช่ืนชมในสุนทรียภาพของการออกก าลังกายและการเล่นกีฬา 
7. เห็นคุณค่าของการน าประสบการณ์ท่ีได้รับจากกิจกรรมการแข่งขันกีฬาไปใช้ในการด ารงชีวิต 
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รายวิชา พ30208 สควอช 
 
2 คาบ/สัปดาห์/ภาคเรียน        1.0 หน่วยกิต 

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

วิเคราะห์หลักวิทยาศาสตร์การเคล่ือนไหวและรูปแบบการเคล่ือนไหวท่ีใช้ในกีฬาสควอช คือ ทักษะ
การตีลูกหน้ามือ-หลังมือ การส่งลูก การเล่นลูกตบ การเล่นลูกหยอด การจับไม้ได้ สร้างเสริมสมรรถภาพทาง
กายเพื่อสุขภาพของตนเอง เห็นคุณค่าของการออกก าลังกายและการเข้าร่วมกิจกรรมกีฬาชนิดต่างๆ เคารพ
สิทธิและปฏิบัติตามกฎ กติกาการเล่นอย่างเคร่งครัด แสดงความมีน้ าใจนักกีฬา และช่ืนชมในสุนทรียภาพของ
การออกก าลังกายและการเล่นกีฬา เห็นคุณค่าของการน าประสบการณ์ท่ีได้รับจากกิจกรรมการแข่งขันกีฬาไป
ใช้ในการด ารงชีวิต  

เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจท่ีถูกต้อง มเีจตคติและค่านิยมท่ีดีในเรื่องกีฬาสควอช แสดงทักษะการตีลูก
หน้ามือ-หลังมือ การส่งลูก การเล่นลูกตบ การเล่นลูกหยอด การจับไม้ได้ เคารพสิทธิและปฏิบัติตามกฎ กติกา
การเล่นอย่างเคร่งครัด แสดงความมีน้ าใจนักกีฬา และช่ืนชมในสุนทรียภาพของ การออกก าลังกายและการ
เล่นกีฬาได้ 
 
ผลการเรียนรู้ 
 เมื่อเรียนจบรายวิชานี้ นักเรียนสามารถ 

1. วิเคราะห์หลักวิทยาศาสตร์การเคล่ือนไหวและน าไปใช้ในกีฬาสควอชได้ 
2. วิเคราะห์รูปแบบการเคล่ือนไหวและน าไปใช้ในกีฬาสควอชได้ 
3. สร้างเสริมสมรรถภาพทางกายเพื่อสุขภาพของตนเองได้ 
4. เห็นคุณค่าของการออกก าลังกายและการเข้าร่วมกิจกรรมกีฬาชนิดต่างๆ 
5. เคารพสิทธิและปฏิบัติตามกฎ กติกาการเล่นอย่างเคร่งครัด 
6. แสดงความมีน้ าใจนักกีฬา และช่ืนชมในสุนทรียภาพของการออกก าลังกายและการเล่นกีฬา 
7. เห็นคุณค่าของการน าประสบการณ์ท่ีได้รับจากกิจกรรมการแข่งขันกีฬาไปใช้ในการด ารงชีวิต 
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รายวิชา พ30209 การฝึกด้วยน้ าหนัก 
 
2 คาบ/สัปดาห์/ภาคเรียน        1.0 หน่วยกิต 

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

วิเคราะห์หลักวิทยาศาสตร์การเคล่ือนไหว และรูปแบบการเคล่ือนไหว ท่ีใช้ในการฝึกด้วยน้ าหนัก คือ 
การฝึกกล้ามเนื้อไหล่การฝึกกล้ามเนื้อแขน การฝึกกล้ามเนื้อหน้าท้อง การยืดกล้ามเนื้อได้ สร้างเสริม
สมรรถภาพทางกายเพื่อสุขภาพของตนเอง เห็นคุณค่าของการออกก าลังกายและการเข้าร่วมกิจกรรมกีฬาชนิด
ต่างๆ เคารพสิทธิและปฏิบัติตามกฎ กติกาการเล่นอย่างเคร่งครัด แสดงความมีน้ าใจนักกีฬา และช่ืนชมใน
สุนทรียภาพของการออกก าลังกายและการเล่นกีฬา เห็นคุณค่าของการน าประสบการณ์ท่ีได้รับจากกิจกรรม
การแข่งขันกีฬาไปใช้ในการด ารงชีวิต 

เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจท่ีถูกต้อง มีเจตคติและค่านิยมท่ีดีในเรื่องการฝึกยกน้ าหนัก แสดงทักษะ
การฝึกกล้ามเนื้อไหล่ การฝึกกล้ามเนื้อแขน การฝึกกล้ามเนื้อหน้าท้อง การยืดกล้ามเนื้อได้ เคารพสิทธิและ
ปฏิบัติตามกฎ กติกาการเล่นอย่างเคร่งครัด แสดงความมีน้ าใจนักกีฬา และช่ืนชมในสุนทรียภาพของการออก
ก าลังกายและการเล่นกีฬาได้ 
 
ผลการเรียนรู้ 
 เมื่อเรียนจบรายวิชานี้ นักเรียนสามารถ 

1. วิเคราะห์หลักวิทยาศาสตร์การเคล่ือนไหวและน าไปใช้ในการฝึกด้วยน้ าหนักได้ 
2. วิเคราะห์รูปแบบการเคล่ือนไหวและน าไปใช้ในการฝึกด้วยน้ าหนักได้ 
3. สร้างเสริมสมรรถภาพทางกายเพื่อสุขภาพของตนเองได้ 
4. เห็นคุณค่าของการออกก าลังกายและการเข้าร่วมกิจกรรมกีฬาชนิดต่างๆ 
5. เคารพสิทธิและปฏิบัติตามกฎ กติกาการเล่นอย่างเคร่งครัด 
6. แสดงความมีน้ าใจนักกีฬา และช่ืนชมในสุนทรียภาพของการออกก าลังกายและการเล่นกีฬา 
7. เห็นคุณค่าของการน าประสบการณ์ท่ีได้รับจากกิจกรรมการแข่งขันกีฬาไปใช้ในการด ารงชีวิต 
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รายวิชา พ30210 ว่ายน้ า 
 
2 คาบ/สัปดาห์/ภาคเรียน        1.0 หน่วยกิต 

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

ศึกษาและวิเคราะห์หลักวิทยาศาสตร์การเคล่ือนไหว และรูปแบบการเคล่ือนไหว ท่ีใช้ในกีฬาว่ายน้ า 
เกี่ยวกั การลอยตัว การหายใจขณะอยู่ในน้ า การปฐมพยาบาลคนจมน้ า การใช้สระว่ายน้ าให้ถูกสุขลักษณะต่อ
สุขภาพอนามัยของตนเองชุมชน ประโยชน์ของกฬีาว่ายน้ าต่อสุขภาพทางร่างกายจิตใจ สังคม การสร้าง
สมรรถภาพทางกายเพื่อสุขภาพของตนเอง เห็นคุณค่าของการออกก าลังกายและการเข้าร่วมกิจกรรมกีฬาว่าย
น้ าชนิดต่างๆ รู้จักเคารพสิทธิและปฏิบัติตามกฎ กติกา การเล่นอย่างเคร่งครัด มีน้ าใจนักกีฬา และช่ืนชมใน
สุนทรียภาพของการออกก าลังกายและการเล่นกีฬาทางน้ า เห็นคุณค่าของการน าประสบการณ์ท่ีได้รับจาก
กิจกรรมการแข่งขันกีฬาทางน้ าไปใช้ในการด ารงชีวิต  

เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจท่ีถูกต้อง มีเจตคติและค่านิยมท่ีดีในเรื่องกีฬาว่ายน้ า แสดงทักษะการ
ลอยตัว การหายใจขณะอยู่ในน้ า การปฐมพยาบาลคนจมน้ า การใช้สระว่ายน้ าให้ถูกสุขลักษณะต่อสุขภาพ
อนามัยของตนเองชุมชน เคารพสิทธิและปฏิบัติตามกฎ กติกาการเล่นอย่างเคร่งครัด แสดงความมีน้ าใจนักกีฬา 
และช่ืนชมในสุนทรียภาพของการออกก าลังกายและการเล่นกีฬาได้ 
 
ผลการเรียนรู้ 
 เมื่อเรียนจบรายวิชานี้ นักเรียนสามารถ 

1. วิเคราะห์หลักวิทยาศาสตร์การเคล่ือนไหวและน าไปใช้ในกีฬาว่ายน้ าได้ 
2. วิเคราะห์รูปแบบการเคล่ือนไหวและน าไปใช้ในกีฬาว่ายน้ าได้ 
3. สร้างสมรรถภาพทางกายเพื่อสุขภาพของตนเองได้ 
4. เห็นคุณค่าของการออกก าลังกายและการเข้าร่วมกิจกรรมกีฬาว่ายน้ าชนิดต่างๆ 
5. เคารพสิทธิและปฏิบัติตามกฎ กติกาการเล่นอย่างเคร่งครัด 
6. มีน้ าใจนักกีฬาและช่ืนชมในสุนทรียภาพของการออกก าลังกายและการเล่นกีฬาทางน้ า 
7. เห็นคุณค่าของการน าประสบการณ์ท่ีได้รับจากกิจกรรมการแข่งขันกีฬาทางน้ าไปใช้ในการ

ด ารงชีวิต 
 

 
 

 



หลักสูตรโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย                                                        
พุทธศักราช 2554 [ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 2557] 

347 

 

 กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
รายวิชาเพิ่มเติมกลุ่ม 2 
1. ศ30201 ภูมิปัญญาไทย : บ้านทรงไทย    1 คาบ/สัปดาห์/ภาคเรียน 0.5 หน่วยกิต 
ART30201 Thai Wisdom : Traditional Thai House 
2. ศ30202 ภูมิปัญญาไทย : อาหารไทย    2 คาบ/สัปดาห์/ภาคเรียน 1.0 หน่วยกิต 
ART30202 Thai Wisdom : Traditional Thai Food 
3. ศ30203 ภูมิปัญญาไทย : ส่ิงประดิษฐ์ไทย   2 คาบ/สัปดาห์/ภาคเรียน 1.0 หน่วยกิต 
ART30203 Thai Wisdom : Thai Innovation 
4. ศ30204 การละคร      2 คาบ/สัปดาห์/ภาคเรียน 1.0 หน่วยกิต 
ART30204 Drama 
5. ศ30205 พื้นฐานทฤษฎีดนตรี     2 คาบ/สัปดาห์/ภาคเรียน 1.0 หน่วยกิต 
ART30205 Music Theory 
6. ศ30206 หีบเพลงเป่า      1 คาบ/สัปดาห์/ภาคเรียน 0.5 หน่วยกิต 
ART30206 Harmonica 
7. ศ30207 พื้นฐานศิลปะปฏิบัติ     2 คาบ/สัปดาห์/ภาคเรียน 1.0 หน่วยกิต 
ART30207 Basic Art Studio 
8. ศ30208 พื้นฐานการออกแบบ     2 คาบ/สัปดาห์/ภาคเรียน 1.0 หน่วยกิต 
ART30208 Basic Design 
9. ศ30209 จิตรกรรมสร้างสรรค์    2 คาบ/สัปดาห์/ภาคเรียน 1.0 หน่วยกิต 
ART30209 Creative Painting 
10. ศ30210 ศิลปะภาพพิมพ์สร้างสรรค์    2 คาบ/สัปดาห์/ภาคเรียน 1.0 หน่วยกิต 
ART30210 Creative Graphic Arts 
11. ศ30211 ประติมากรรมสร้างสรรค์    2 คาบ/สัปดาห์/ภาคเรียน 1.0 หน่วยกิต 
ART30211 Creative Sculpture 
12. ศ30212 ศิลปะไทยร่วมสมัย     2 คาบ/สัปดาห์/ภาคเรียน 1.0 หน่วยกิต 
ART30212 Thai Art Contemporary 
13. ศ30213 ออกแบบผลิตภัณฑ์     2 คาบ/สัปดาห์/ภาคเรียน 1.0 หน่วยกิต 
ART30213 Product Design 
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รายวิชา ศ30201 ภูมิปัญญาไทย : บ้านทรงไทย 
 
1 คาบ/สัปดาห์/ภาคเรียน        0.5 หน่วยกิต 

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

ศึกษา ความหมาย รูปแบบ โครงสร้างของบ้านทรงไทย ท้ังเรือนไทยในวฒันธรรมสยามและวัฒนธรรม
ล้านนา วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างคติความเช่ือ วิถีการด ารงชีวิตและสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติกับ
แนวคิดการออกแบบในการปลูกเรือน ปฏิบัติการสร้างแบบจ าลองบ้านทรงไทย การจ าลองโครงสร้าง รูปแบบ 
เทคนิควิธีการ ด้วยอัตราส่วนมาตรฐานสากล  

เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจและเห็นคุณค่าในความงามของบ้านทรงไทยท่ีอยู่ในรูปแบบ 
วัฒนธรรมสยามและวัฒนธรรมล้านนา 
 
ผลการเรียนรู้ 
 เมื่อเรียนจบรายวิชานี้  นักเรียน 

1. มีความรู้ความเข้าใจบ้านทรงไทยระดับเบื้องต้นของเรือนไทยในวฒันธรรมสยามได้พอสังเขป 
2. มีความรู้ความเข้าใจบ้านทรงไทยระดับเบื้องต้นของเรือนไทยในวฒันธรรมล้านนาได้พอสังเขป 
3. มีความรู้ความสามารถในการวิเคราะห์ถึงความสัมพันธ์ของรากฐานในการด ารงวิถีชีวิตกับการสร้าง

บ้านทรงไทยได้ 
4. มีความรู้ความเข้าใจตลอดจนสามารถเปรียบเทียบวิเคราะห์พัฒนาการทางสถาปัตยกรรมของโบสถ์ 

วิหาร ได้ 
5. มีความรู้ความเข้าใจตลอดจนสามารถเปรียบเทียบวิเคราะห์พัฒนาการทางสถาปัตยกรรมของบ้าน

ทรงไทย 
6. มีความรู้ความเข้าใจตลอดจนสามารถอธิบายวิธีคิดและหลักสุนทรียศาสตร์ทางความงามในการ

สร้างสรรค์ผลงานการตกแต่งบ้านทรงไทยฝีมือช้ันบรมครู 
7. มีความรู้ความสามารถในการสร้างแบบจ าลองสถาปัตยกรรมไทยข้ันพื้นฐานได้ 
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รายวิชา ศ30202 ภูมิปัญญาไทย : อาหารไทย 
 
2 คาบ/สัปดาห์/ภาคเรียน        1.0 หน่วยกิต 

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

ศึกษา ประวัติ และรูปแบบของอาหารไทย ในแต่ละท้องถิ่น อีกท้ังศึกษาภูมิปัญญาท้องถิ่นในภาค
ต่างๆ ท่ีถ่ายทอดออกมาให้อาหารไทย การถนอมอาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการ การป้องกันสารพษิในอาหาร 

เพื่อส่งเสริมให้ผู้รับประทานมีสุขภาพดี และส่งเสริมความรู้ สามารถพัฒนาคุณค่าของอาหารไทยให้มี
ประโยชน์มากขึ้นรวมท้ังสามารถประกอบอาหารไทยได้ 
 
ผลการเรียนรู้ 
 เมื่อเรียนจบรายวิชานี้  นักเรียน 

1. มีความรู้ความเข้าใจในประวัติของอาหารไทย 
2. มีความรู้ความเข้าใจในรูปแบบของอาหารไทยแต่ละท้องถิ่น 
3. มีความรู้ความเข้าใจภูมิปัญญาท้องถิ่นที่ถ่ายทอดออกมาในรูปแบบอาหาร 
4. มีความรู้ความเข้าใจในการถนอมอาหารและสารพิษในอาหาร 
5. สามารถพัฒนาคุณค่าของอาหารไทยและประกอบอาหารไทยได้ 
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รายวิชา ศ30203 ภูมิปัญญาไทย : สิ่งประดิษฐ์ไทย 
 
2 คาบ/สัปดาห์/ภาคเรียน        1.0 หน่วยกิต 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ค าอธิบายรายวิชา ศ30303 

ศึกษาวิวัฒนาการภูมิปัญญาไทย ได้แก่ส่ิงประดิษฐ์ไทยทุกแขนงของคนไทยท่ีนักเรียนสนใจซึ่ง 
ได้มาจากประสบการณ์ และความเฉลียวฉลาดของชาวบ้านศึกษาแหล่งรวมความรู้และประสบการณ์ท่ี 
ส่ังสมมาแต่บรรพบุรุษ สืบทอดจากคนรุ่นหนึ่งไปสู่คนอีกรุ่นหนึ่งศึกษาเปรียบเทียบการสืบทอด การปรับ 
ประยุกตแ์ละเปล่ียนแปลงจนเกิดเป็นองค์ความรู้ใหม่ 

เพื่อให้นักเรียนได้มีความตระหนักในคุณค่าของส่ิงประดิษฐ์ของคนไทย สามารถน ามาเป็นแนวทางใน
การสร้างจิตวิญญาณของความเป็นนักวิจัย นักประดิษฐ์ นักคิดค้นและนักพัฒนาท่ีดีและนักเรียนสามารถศึกษา
ท่ีส่ิงตนเองสนใจได้อย่างอิสระ 
 
ผลการเรียนรู้ 
 เมื่อเรียนจบรายวิชานี้  นักเรียน 

1. มีความตระหนักในคุณค่าของภูมิปัญญาไทยในด้านส่ิงประดิษฐ์ของคนไทยในอดีต 
2. มีความสามารถประยุกต์แนวคิดจากส่ิงประดิษฐ์ของคนไทยในอดีตมาเป็นแนวทางในการ  

สร้างจิตวิญญาณของความเป็นนักวิจัย นักประดิษฐ์ นักคิดค้นและนักพัฒนาท่ีดี 
3. มีโอกาสศึกษามรดกภูมิปัญญาไทยอย่างอิสระตามความสนใจ น าไปสู่เกิดความคิดสร้างสรรค์ 

ท่ีดี 
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รายวิชา ศ30204 การละคร 
 
2 คาบ/สัปดาห์/ภาคเรียน        1.0 หน่วยกิต 

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

ศึกษาประวัติ ของการละคร เข้าใจในรูปแบบของการละคร ฝึกฝนทักษะทางด้านการแสดง ด้านการ
พัฒนาบุคลิกภาพและการพูดเพื่อสามารถน าไปใช้ในกิจกรรมต่างๆของโรงเรียนได้จริง สามารถพัฒนา
บุคลิกภาพและการพูดในท่ีชุมชนบนเวทีการแสดง และเป็นการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ 
 
ผลการเรียนรู้ 
 เมื่อเรียนจบรายวิชานี้  นักเรียน 

1. มีความรู้ความเข้าใจในประวัติของการละคร 
2. มีความรู้ความเข้าใจในรูปแบบของการละคร 
3. มีโอกาสฝึกฝนทักษะทางด้านการแสดงและใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ 
4. เพื่อส่งเสริมบุคลิกภาพของนักเรียนท่ีมีความสามารถพิเศษทางด้านคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 



หลักสูตรโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย                                                        
พุทธศักราช 2554 [ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 2557] 

352 

 

รายวิชา ศ30205 พื้นฐานทฤษฎีดนตรี 
 
2 คาบ/สัปดาห์/ภาคเรียน        1.0 หน่วยกิต 

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

ศึกษาการบันทึกโน้ตสากล บันไดเสียง กุญแจเสียง ขั้นคู่ ศัพท์สังคีตท่ัวไปและการฝึกโสตประสาทให้
สอดคล้องกับเนื้อหาวิชาท่ีเรียน ปฏิบัติการเกี่ยวกับ การอ่าน การบันทึกโน้ตสากล การสร้างบันไดเสียง การ
เขียนขั้นคู่เสียง และเข้าใจถึงศัพท์สังคีตและหลักทฤษฎีขั้นพื้นฐาน เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
พื้นฐานทฤษฏีดนตรีและน ามาปฏิบัติจริง โดยผ่านทักษะการอ่านโน้ตเบ้ืองต้นได้ 
 
ผลการเรียนรู้ 
 เมื่อเรียนจบรายวิชานี้ นักเรียน 

1. เข้าใจถึงวิธีการอ่านและบันทึกโน้ตสากลได้ 
2. เข้าใจถึงเครื่องหมายของโน้ตดนตรีสากลต่างๆ 
3. มีความรู้พื้นฐานในการสร้างบันไดเสียงเมเจอร์และไมเนอรไ์ด้ 
4. เข้าใจการเขียนขั้นคู่เสียงและบอกข้ันคู่เสียงได้ 
5. ปฏิบัติตามศัพท์สังคีตและน าไปใช้ได้อย่างถูกต้อง 
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รายวิชา ศ30206 หีบเพลงเปา่ 
 
1 คาบ/สัปดาห์/ภาคเรียน        0.5 หน่วยกิต 

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

ศึกษาความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับเครื่องดนตรีสากล หีบเพลงเป่า เม้าออร์แกน หรือฮาร์โมนีก้า 
เป็นเครื่องดนตรีประเภทเป่าชนิดหนึ่ง หีบเพลงเป่ามีซุ้มเสียงไพเราะ เมื่อฝึกบ่อยๆ จนเกิดทักษะ 
ความช านาญจะช่วยพัฒนาโสตประสาทในการฟังและจ าระดับเสียงได้เป็นอย่างดี ถ่ายทอดอารมณ์เพลงโดย
การเน้นเทคนิคการแสดงออกและคุณภาพของการแสดงด้วยการปฏิบัติเครื่องดนตรีทั้งประเภทแบบบรรเลง
เด่ียวและรวมวง สามารถถ่ายทอดอารมณ์เพลงโดยการเน้นเทคนิคการแสดงออกและคุณภาพของการแสดงได้ 

เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจสามารถปฏิบัติบรรเลงเครื่องดนตรี “หีบเพลงเป่า” ได้ด้วยตนเองและ
สามารถอ่านและเข้าใจโน้ตดนตรีสากลได้อย่างถูกต้อง 
 
ผลการเรียนรู้ 
 เมื่อเรียนจบรายวิชานี้ นักเรียน 

1. เข้าใจเกี่ยวกับ หีบเพลงเป่า เม้าออร์แกน หรือฮาร์โมนีก้า 
2. สามารถอ่านและเข้าใจการบันทึกโน้ตสากลได้ 
3. ปฏิบัติเครื่องดนตรี หีบเพลงเป่า ตามบทเพลงท่ีก าหนด ได้อย่างถูกต้องตามจังหวะ 
4. ปฏิบัติเครื่องดนตรี หีบเพลงเป่า ตามต าแหน่งช่ือโน้ตท่ีก าหนดและเลียนแบบเสียงท่ีได้ยินได้ 
5. เข้าใจเทคนิคการเล่นดนตรีและถ่ายทอดอารมณ์เพลงด้วยการปฏิบัติเครื่องดนตรีหีบเพลงเป่า โดย

การปฏิบัติเด่ียวและรวมวงได้ 
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รายวิชา ศ30207 พื้นฐานศิลปะปฏิบัติ 
 
2 คาบ/สัปดาห์/ภาคเรียน        1.0 หน่วยกิต 

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

ศึกษาและฝึกฝนทักษะเพื่อให้เกิดความช านาญในการแสดงออกทางศิลปะด้วยวิธีการวาดเส้น 
การเขียนภาพสีน้ าค้นคว้า ทดลองเทคนิควิธีการในการปฏิบัติการเขียนภาพ รูปทรงเรขาคณิต หุ่นนิ่ง  
กายวิภาคมนุษย์ ภาพคนเหมือนและทัศนียภาพ 

เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจ มีทักษะในกระบวนการสร้างสรรค์ศิลปะขั้นพื้นฐานตลอดจน 
มีเจตคติท่ีดีและเห็นคุณค่าของการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะ 
 
ผลการเรียนรู้ 
 เมื่อเรียนจบรายวิชานี้ นักเรียน 

1. มีความรู้ความเข้าใจในการศึกษาศิลปะขั้นพื้นฐาน 
2. มีความรู้ความเข้าใจและมีทักษะในการวาดเส้น การเขียนภาพสีน้ า 
3. มีทักษะในการเขียนภาพรูปทรงเรขาคณิต หุ่นนิง่ กายวิภาคมนุษย์ ภาพคนเหมือนและภาพ

ทิวทัศน์ 
4. มีความรู้ความเข้าใจ มีทักษะในกระบวนการสร้างสรรค์ศิลปะขั้นพื้นฐาน 
5. มีเจตคติท่ีดีและเห็นคุณค่าของการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะ 
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รายวิชา ศ30208 พื้นฐานการออกแบบ 
 
2 คาบ/สัปดาห์/ภาคเรียน        1.0 หน่วยกิต 

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

ศึกษา ความหมาย ขอบข่าย ประเภทของการออกแบบ ทัศนธาตุ องค์ประกอบส าหรับ 
การออกแบบ ความสัมพันธ์ระหว่างประวัติการออกแบบกับอารยธรรมโลก ปฏิบัติการออกแบบนิเทศศิลป์ 
ออกแบบผลิตภัณฑ์ ออกแบบเครื่องประดับ เครื่องแต่งกายสืบค้นข้อมูล วิเคราะห์ ข่าวสาร เทคโนโลยี 
พัฒนาการทางด้านส่ือวัสดุในการออกแบบ วิธีวิทยา หลักและวิธีการต่างๆ ทางการออกแบบข้ันพื้นฐาน 

เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจสุนทรียภาพของการออกแบบรวมทั้งกระบวนการออกแบบข้ัน
พื้นฐาน การน าเสนอความคิดสร้างสรรค์ศิลปะประยุกต์ มีเจนคติท่ีดีและเห็นคุณค่าของการสร้างสรรค์ผลงาน
การออกแบบ 
 
ผลการเรียนรู้ 
 เมื่อเรียนจบรายวิชานี้ นักเรียนสามารถ 

1. อธิบายความหมายและสามารถจ าแนกประเภทของการออกแบบด้วยความเข้าใจ 
2. มีความรู้และความเข้าใจในลักษณะรูปแบบ และตระหนักถึงคุณค่าของการออกแบบในประเภท

ต่างๆ 
3. อธิบายทัศนธาตุ (จุด, เส้น, สี, แสงเงา, พื้นผิว, รูปทรง, รูปร่าง, พื้นท่ีว่าง) และองค์ประกอบของ

การออกแบบได้ 
4. วิเคราะห์เปรียบเทียบประวัติศาสตร์การออกแบบลักษณะและรูปแบบของการออกแบบได้อย่าง

เข้าใจ 
5. มีความเข้าใจเกณฑ์ในการตัดสินความงามตลอดจนมีความสามารถในการวิจารณ์และประเมิน

คุณค่าของการออกแบบได้ 
6. สืบค้นข้อมูล ข่าวสาร เทคโนโลยี พัฒนาการทางด้านส่ือวัสดุในการออกแบบ 
7. เข้าใจในวิธีการเขียนภาพร่างเพื่อการออกแบบ 
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รายวิชา ศ30209 จิตรกรรมสร้างสรรค์ 
 
2 คาบ/สัปดาห์/ภาคเรียน        1.0 หน่วยกิต 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ค าอธิบายราย 

ศึกษา ความหมาย ขอบข่ายผลงานจิตรกรรม ลักษณะการแสดงออกทางทัศนธาตุองค์ประกอบศิลป์ 
ความสัมพันธ์ระหว่างประวัติศาสตร์จิตรกรรมกับอารยธรรมโลก ตลอดจนแนวทางการวิจารณ์ และปฏิบัติการ
สร้างสรรค์ผลงานจิตรกรรมศึกษา วิเคราะห์แนวคิดและวิธีการสร้างสรรค์ผลงานจิตรกรรมจากศิลปินท่ีมี
ช่ือเสียงท้ังศิลปินไทยและสากล เพื่อเป็นแนวทางในการวิเคราะห์และสังเคราะห์องค์ความรู้ ในการปฏิบัติการ
สร้างสรรค์ผลงานจิตรกรรมด้วยรูปแบบและลักษณะเฉพาะตน รวมท้ังน าเสนอผลงานจิตรกรรมออกสู่
สาธารณะชน สืบค้นข้อมูล วิเคราะห์ ข่าวสาร เทคโนโลยี พัฒนาการทางด้านส่ือวัสดุในการสร้างสรรค์
ตลอดจนค้นคว้า ทดลองเทคนิควิธีการในการสร้างสรรค์ผลงานจิตรกรรม  

เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจ สุนทรียภาพของผลงานจิตรกรรม มีทักษะใน ระบวนการ
สร้างสรรค์จิตรกรรม ตลอดจนมีเจนคติท่ีดีและเห็นคุณค่าของการสร้างสรรค์ผลงานจิตรกรรม 
 
ผลการเรียนรู้ 
 เมื่อเรียนจบรายวิชานี้ นักเรียนสามารถ 

1. อธิบายความหมายและสามารถจ าแนกประเภทของจิตรกรรมด้วยความเข้าใจ 
2. มีความรู้และความเข้าใจในลักษณะรูปแบบและตระหนักถึงคุณค่าของผลงานจิตกรรมประเภท

ต่างๆ 
3. อธิบายทัศนธาตุ (จุด, เส้น, สี, แสงเงา, พื้นผิว, รูปทรง, รูปร่าง, พื้นท่ีว่าง) และองค์ประกอบ 

ในการสร้างสรรค์ผลงานจิตรกรรม 
4. วิเคราะห์เปรียบเทียบประวัติศาสตร์ศิลป์ลักษณะและรูปแบบของผลงานจิตรกรรมได้อย่างเข้าใจ 
5. มีความเข้าใจเกณฑ์ในการตัดสินความงามตลอดจนมีสามารถในการวิจารณ์และประเมินคุณค่าของ

ผลงานจิตรกรรมได้ 
6. สืบค้นข้อมูล ข่าวสาร เทคโนโลยี พัฒนาการทางด้านส่ือวัสดุในการสร้างสรรค์ผลงานจิตรกรรม 
7. เข้าใจในวิธีการสร้างสรรค์ผลงานจิตรกรรม และเกิดทักษะสามารถทดลองเทคนิคการสร้างสรรค์

ด้วยรูปแบบท่ีมีเอกลักษณ์เฉพาะตัว 
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รายวิชา ศ30210 ศิลปะภาพพิมพ์สร้างสรรค์ 
 
2 คาบ/สัปดาห์/ภาคเรียน        1.0 หน่วยกิต 

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

ศึกษา ความหมาย ขอบข่ายศิลปะภาพพิมพ์ ลักษณะการแสดงออกทางทัศนธาตุองค์ประกอบศิลป์ 
ความสัมพันธ์ระหว่างประวัติศาสตร์ศิลปะภาพพิมพ์กับอารยธรรมโลก ตลอดจนแนวทางการวิจารณ์ และ
เรียนรู้เทคนิคภาพพิมพ์ขั้นพื้นฐาน เพื่อเข้าสู่การสร้างสรรค์ผลงานศิลปะภาพพิมพ์  

ศึกษา วิเคราะห์แนวคิดและวิธีการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะภาพพิมพ์จากศิลปินที่มีช่ือเสียงท้ังศิลปิน
ไทยและสากล เพื่อเป็นแนวทางในการวิเคราะห์และสังเคราะห์องค์ความรู้ ในการปฏิบัติการสร้างสรรค์ผลงาน
ศิลปะภาพพิมพ์ด้วยรูปแบบและลักษณะเฉพาะตน รวมท้ังน าเสนอผลงานศิลปะภาพพิมพ์ออกสู่สาธารณะชน  

สืบค้นข้อมูล วิเคราะห์ ข่าวสาร เทคโนโลยี พัฒนาการทางด้านส่ือวัสดุในการสร้างสรรค์ตลอดจน 
ค้นคว้าทดลองปฏิบัติการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะภาพพิมพ์โมโนปรินส์ ภาพพิมพ์โคโรกราฟภาพพิมพ์กระดาษ 
ภาพพิมพ์แกะไม ้ภาพพิมพ์ตะแกรงไหม 

เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจ สุนทรียภาพของศิลปะภาพพิมพ์ มีทักษะในกระบวนการ
สร้างสรรค์ ตลอดจนมีเจนคติท่ีดีและเห็นคุณค่าของการสร้างสรรค์ศิลปะภาพพิมพ์ 
 
ผลการเรียนรู้ 
 เมื่อเรียนจบรายวิชานี้ นักเรียนสามารถ 

1. อธิบายความหมายและสามารถจ าแนกประเภทของศิลปะภาพพิมพ์ด้วยความเข้าใจ 
2. อธิบายทัศนธาตุ (จุด, เส้น, สี, แสงเงา, พื้นผิว, รูปทรง, รูปร่าง, พื้นท่ีว่าง) และองค์ประกอบ 

ในการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะภาพพิมพ์ 
3. มีความรู้และความเข้าใจเทคนิคภาพพิมพ์ขั้นพื้นฐานเพื่อเข้าสู่การสร้างสรรค์ผลงานศิลปะ 

ภาพพิมพ์ 
4. มีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะภาพพิมพ์โมโนปรินส์ ภาพพิมพ์โคโร

กราฟ ภาพพิมพ์กระดาษ ภาพพิมพ์แกะไม ้ภาพพมิพ์ตะแกรงไหม 
5. สืบค้นข้อมลู ข่าวสาร เทคโนโลยี พัฒนาการทางด้านส่ือวัสดุในการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะภาพ

พิมพ์ได้อย่างเข้าใจ 
6. วิเคราะห์เปรียบเทียบประวัติศาสตร์ศิลป์ลักษณะและรูปแบบของผลงานศิลปะภาพพิมพ์ได้อย่าง

เข้าใจ 
7. มีความเข้าใจเกณฑ์ในการตัดสินความงามตลอดจนมีความสามารถในการวิจารณ์และประเมิน

คุณค่าผลงานศิลปะภาพพิมพ์ได้ 
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รายวิชา ศ30211 ประติมากรรมสร้างสรรค์ 
 
2 คาบ/สัปดาห์/ภาคเรียน        1.0 หน่วยกิต 

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

ศึกษา ความหมาย ขอบข่ายผลงานประติมากรรม ลักษณะการแสดงออกทางทัศนธาตุองค์ประกอบ
ศิลป์ ความสัมพันธ์ระหว่างประวัติศาสตร์ประติมากรรมกับอารยธรรมโลก ตลอดจนแนวทางการวิจารณ์ และ
เรียนรู้ประเภทการสร้างประติมากรรมขั้นพืน้ฐาน เพื่อเข้าสู่การสร้างสรรค์ผลงานประติมากรรม 

ศึกษา วิเคราะห์แนวคิดและวิธีการสร้างสรรค์ผลงานประติมากรรมจากศิลปินที่มีช่ือเสียงท้ังศิลปินไทย
และสากล เพื่อเป็นแนวทางในการวิเคราะห์และสังเคราะห์องค์ความรู้ ในการปฏิบัติการสร้างสรรค์ผลงาน
ประติมากรรมด้วยรูปแบบและลักษณะเฉพาะตน รวมท้ังน าเสนอผลงานประติมากรรมออกสู่สาธารณะชน
สืบค้นข้อมูล วิเคราะห ์ข่าวสาร เทคโนโลยี พัฒนาการทางด้านส่ือวัสดุในการสร้างสรรค์ตลอดจน ค้นคว้า
ทดลองปฏิบัติการสร้างสรรค์ผลงานประติมากรรมนูนต่ า ประติมากรรมนูนสูง และประติมากรรมลอยตัว 

เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจ สุนทรียภาพของประติมากรรม มีทักษะในกระบวนการสร้างสรรค์ 
มีเจนคติท่ีดีและเห็นคุณค่าของการสร้างสรรค์ผลงานประติมากรรม 
 
ผลการเรียนรู้ 
 เมื่อเรียนจบรายวิชานี้ นักเรียนสามารถ 

1. อธิบายความหมายและสามารถจ าแนกประเภทของประติมากรรมด้วยความเข้าใจ 
2. มีความรู้และความเข้าใจประเภทของการสร้างผลงานประติมากรรมขั้นพืน้ฐานเพื่อเข้าสู่ 

การสร้างสรรค์ผลงานประติมากรรม 
3. มีความรู้ความเข้าใจสามารถปฏิบัติการสร้างสรรค์ผลงานประติมากรรมนูนต่ าประติมากรรม 

นูนสูง และประติมากรรมลอยตัวได้ 
4. อธิบายทัศนธาตุ (จุด, เส้น, สี, แสงเงา, พื้นผิว, รูปทรง, รูปร่าง, พื้นท่ีว่าง) และองค์ประกอบ 

ในการสร้างสรรค์ผลงานประติมากรรม 
5. วิเคราะห์เปรียบเทียบประวัติศาสตร์ศิลป์ลักษณะและรูปแบบของผลงานประติมากรรมได้ 

อย่างเข้าใจ 
6. สืบค้นข้อมูล ข่าวสาร เทคโนโลยี พัฒนาการทางด้านส่ือวัสดุในการสร้างสรรค์ผลงาน

ประติมากรรมได้อย่างเข้าใจ 
7. มีความเข้าใจเกณฑ์ในการตัดสินความงามตลอดจนมีความสามารถในการวิจารณ์และประเมิน

คุณค่าผลงานประติมากรรมได้ 
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รายวิชา ศ30212 ศิลปะไทยร่วมสมัย 
 
2 คาบ/สัปดาห์/ภาคเรียน        1.0 หน่วยกิต 

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

ศึกษา ความหมาย ขอบข่ายศิลปะไทยประเพณีและศิลปะไทยร่วมสมัย ลักษณะการแสดงออกทาง
ทัศนธาตุ องค์ประกอบศิลป์ ความสัมพันธ์ระหว่างภูมิปัญญาไทยกับอารยธรรมโลกปฏิบัติการค้นคว้า ทดลอง
เทคนิควิธีการในการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะไทยร่วมสมัย  

สืบค้นข้อมลู วิเคราะห์ ข่าวสาร เทคโนโลยี พัฒนาการทางด้านส่ือวัสดุในการสร้างสรรค์ 
เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจสุนทรียภาพของศิลปะไทยร่วมสมัย มีจิตส านึกในการอนุรักษ์

ศิลปวัฒนธรรมไทย รวมท้ังเจนคติท่ีดีและเห็นคุณค่าของการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะไทยร่วมสมัย 

ผลการเรียนรู้ 
 เมื่อเรียนจบรายวิชานี้ นักเรียนสามารถ 

1. อธิบายความหมายและสามารถจ าแนกประเภทของศิลปะไทยประเพณีและศิลปะไทยร่วมสมัยได้
ด้วยความเข้าใจ 

2. อธิบายทัศนธาตุ (จุด, เส้น, สี, แสงเงา, พื้นผิว, รูปทรง, รูปร่าง, พื้นท่ีว่าง) และองค์ประกอบ 
ในการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะไทยร่วมสมัย 

3. สืบค้นข้อมูล ข่าวสาร เทคโนโลยี พัฒนาการทางด้านส่ือวัสดุในการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะไทย
ร่วมสมัย 

4. มีความรู้ความเข้าใจในวิธีการสร้างสรรค์ผลงานจิตรกรรม ประติมากรรม ภาพพิมพ์ ท่ีถึงคุณค่าของ
ศิลปะไทยร่วมสมัย 

5. เข้าใจในวิธีการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะไทยร่วมสมัยด้วยรูปแบบท่ีมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวได้ 
6. มีความรู้ความเข้าใจเกณฑ์ในการตัดสินความงามตลอดจนมีสามารถในการวิจารณ์และประเมิน

คุณค่าของศิลปะไทยร่วมสมัยได้ 
 



หลักสูตรโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย                                                        
พุทธศักราช 2554 [ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 2557] 

361 

 

รายวิชา ศ30213 ออกแบบผลิตภัณฑ์ 
 
2 คาบ/สัปดาห์/ภาคเรียน        1.0 หน่วยกิต 

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

ศึกษา ความหมาย ขอบข่าย หลักการออกแบบผลิตภัณฑ์ จากพื้นฐานความรู้ทางศิลปะและ
วิทยาศาสตร์ ความสัมพันธ์ระหว่างประวัติการออกแบบผลิตภัณฑ์กับอารยธรรมโลก  

สืบค้นข้อมูลวิเคราะห์ ข่าวสาร เทคโนโลยี พัฒนาการทางด้านส่ือวัสดุในการออกแบบผลิตภัณฑ์ 
เศรษฐกิจและสังคม การพัฒนาผลิตภัณฑ์ 

เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจ สุนทรียภาพของผลิตภัณฑ์ มีทักษะการเขียนภาพร่าง 
การเขียนแบบ การสร้างแบบจ าลอง และการน าเสนอแบบผลงาน มีเจนคติท่ีดีและเห็นคุณค่าของการ
สร้างสรรค์ผลงานการออกแบบผลิตภัณฑ์ 
 
ผลการเรียนรู้ 
 เมื่อเรียนจบรายวิชานี้ นักเรียนสามารถ 

1. อธิบายความหมายและสามารถจ าแนกประเภทของการออกแบบผลิตภัณฑ์ด้วยความเข้าใจ 
2. มีความรู้และความเข้าใจในลักษณะรูปแบบและตระหนักถึงคุณค่าของการออกแบบผลิตภัณฑ์ใน

ประเภทต่างๆได้ 
3. มีทักษะการเขียนแบบ การเขียนทัศนียภาพจุดเดียว ทัศนียภาพสองจุด ทัศนียภาพสามจุด เพื่อ

การออกแบบผลิตภัณฑ์ได้ 
4. มีความเข้าใจความเข้าใจในการเขียนภาพร่างเพื่อการออกแบบผลิตภัณฑ์ประเภทต่างๆ ได้ 
5. สืบค้นข้อมูล ข่าวสาร เทคโนโลยี พัฒนาการทางด้านส่ือวัสดุในการออกแบบผลิตภัณฑ์ได้ 
6. มีความรู้ความเข้าใจและมีทักษะในการสร้างแบบจ าลองผลิตภัณฑ์ 
7. มีความเข้าใจเกณฑ์ในการตัดสินความงามตลอดจนมีความสามารถในการวิจารณ์และประเมิน

คุณค่าของผลงานออกแบบผลิตภัณฑ์ได้ 
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 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
รายวิชาเพิ่มเติมกลุ่ม 2 
1. ง30202 คณิตศาสตร์ดีสครีต (AP)   3 คาบ/สัปดาห์/ภาคเรียน 1.5 หน่วยกิต 
TECH30202 Discrete Mathematics (AP) 
2. ง30203 การเขียนโปรแกรมบนเว็บ    2 คาบ/สัปดาห์/ภาคเรียน 1.0 หน่วยกิต 
TECH30203 Web Programming 
3. ง30204 การเขียนโปรแกรมแบบจินตภาพ 1  2 คาบ/สัปดาห์/ภาคเรียน 1.0 หน่วยกิต 
TECH30204 Visual Programming 1 
4. ง30205 การเขียนโปรแกรมแบบจินตภาพ 2  2 คาบ/สัปดาห์/ภาคเรียน 1.0 หน่วยกิต 
TECH30205 Visual Programming 2 
5. ง30206 โครงสร้างข้อมูล     2 คาบ/สัปดาห์/ภาคเรียน 1.0 หน่วยกิต 
TECH30206 Data Structures 
6. ง30207 การออกแบบและวิเคราะห์อัลกอริทึม  3 คาบ/สัปดาห์/ภาคเรียน 1.5 หน่วยกิต 
TECH30207 Design and Analysis of Algorithms 
7. ง30208 ระบบฐานข้อมูลเบ้ืองต้น   2 คาบ/สัปดาห์/ภาคเรียน 1.0 หน่วยกิต 
TECH30208 Introduction to Database Systems 
8. ง30209 ระบบหุ่นยนต์พื้นฐาน    2 คาบ/สัปดาห์/ภาคเรียน 1.0 หน่วยกิต 
TECH30209 Fundamentals of Robotic Systems 
9. ง30210 คอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบ    3 คาบ/สัปดาห์/ภาคเรียน 1.5 หน่วยกิต 
TECH30210 Computer Aided Design 
10. ง30211 คอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบ   2 คาบ/สัปดาห์/ภาคเรียน 1.0 หน่วยกิต 
และสร้างต้นแบบ 
TECH30211 Computer Aided Design and Manufacturing 
11. ง30212 เมคาทรอนิกส์     3 คาบ/สัปดาห์/ภาคเรียน 1.5 หน่วยกิต 
TECH30212 Mechatronics 
12. ง30213 เซรามิกส์เบื้องต้น    3 คาบ/สัปดาห์/ภาคเรียน 1.5 หน่วยกิต 
TECH30213  Fundamentals of Ceramics     
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รายวิชา ง30202 คณิตศาสตร์ส าหรับคอมพิวเตอร์ 
 
3 ชั่วโมง/สัปดาห์/ภาคเรียน        1.5 หน่วยกิต 

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

ศึกษาเกี่ยวกับจ านวนเต็ม เมทริกซ์ (Matrix) ทฤษฎีจ านวน (Number Theory) คณิตศาสตร์เชิงการ
จัด (Combinatorics) ความสัมพันธ์เวียนบังเกิดและฟังก์ชันก่อก าเนิด (Recurrence relationsand 
generating functions) พีชคณิตบูลีนเบ้ืองต้น (Boolean algebra)ปฏิบัติการ วิเคราะห์โจทย์ปัญหาและ
เขียนโปรแกรมเพื่อแก้โจทย์ปัญหาโดยประยุกต์ใช้ความรู้ด้านคณิตศาสตร์ส าหรับคอมพิวเตอร์เพื่อให้มีความรู้
ความเข้าใจ และทักษะในการประยุกต์ใช้คณิตศาสตร์ส าหรับคอมพิวเตอร์ในการแก้ปัญหาและการเขียน
โปรแกรมภาษาคอมพิวเตอร์ 
 
ผลการเรียนรู้ 
 เมื่อเรียนจบรายวิชานี้ นักเรียนสามารถ 

1. บอกผลบวกและจัดการผลบวกส าหรับปัญหาท่ีก าหนดให้ได้ 
2. บอกวิธีการอุปนัยเชิงคณิตศาสตร์และน าไปใช้ได้ 
3. อธิบายความหมายของพื้นและเพดานได้ 
4. บอกค่าพื้นและเพดานของปัญหาท่ีก าหนดให้ได้ 
5. อธิบายความหมายและคุณสมบัติพื้นฐานของเมทริกซ์ได้ 
6. ค านวณหาผลการด าเนินการของเมทริกซ์ได้ 
7. บอกเมทริกซ์สลับเปล่ียนของเมทริกซ์ท่ีก าหนดให้ได้ 
8. ค านวณหาเมทริกซ์ผกผันและดีเทอร์มิแนนต์ของเมทริกซ์ท่ีก าหนดให้ได้ 
9. บอกเมทริกซ์ท่ีแทนความสัมพันธ์ที่ก าหนดให้ได้ 
10. น าทฤษฎีบทการหารลงตัวไปใช้แก้ปัญหาท่ีก าหนดให้ได้ 
11. หาตัวหารร่วมมากโดยวิธีของยูคลิดได้ 
12. น าทฤษฎีเกี่ยวกับจ านวนเฉพาะไปใช้ได้ 
13. น าทฤษฎีสมภาคไปใช้ในการแก้ปัญหาท่ีก าหนดให้ได้ 
14. แก้ปัญหาท่ีก าหนดให้โดยใช้ทฤษฎีจ านวนได้ 
15. อธิบายหลักการพื้นฐานเกี่ยวกับการนับได้ 
16. อธิบายหลักการเพิ่มเข้าตัดออกได้ 
17. เขียนแผนภาพต้นไม้แสดงแนวคิดเกี่ยวกับการนับได้ 
18. อธิบายและค านวณหาจ านวนวิธีเรียงสับเปล่ียนส่ิงของได้ 
19. อธิบายและค านวณหาจ านวนวิธีจัดหมู่ของส่ิงของได้ 
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20. อธิบายหลักการเบ้ืองต้นของความน่าจะเป็นได้ 
21. เขียนความสัมพันธ์เวียนบังเกิดส าหรับปัญหาท่ีก าหนดให้ได้ 
22. แก้ปัญหาท่ีก าหนดให้โดยใช้ความสัมพันธ์เวียนบังเกิด (Recurrence Relations) ได้ 
23. เขียนฟังก์ชันก่อก าเนิดส าหรับปัญหาท่ีก าหนดให้ได้ 
24. แก้ปัญหาท่ีก าหนดให้โดยใช้ฟังก์ชันก่อก าเนิดได้ 
25. หาค่าของฟังก์ชันและนิพจน์บูลีนท่ีก าหนดให้ได้ 
26. เขียนนิพจน์บูลีนเพื่อแทนฟังก์ชันบูลีนได้ 
27. หาการกระจายผลบวกของผลคูณของฟังก์ชันบูลีนท่ีก าหนดให้ได้ 
28. เขียนวงจรตรรกะจากนิพจน์บูลีนท่ีก าหนดให้ได้ 
29. วิเคราะห์และเขียนโปรแกรมเพื่อแก้ปัญหาท่ีก าหนดให้โดยใช้ความรู้เกี่ยวกับคณิตศาสตร์ส าหรับ

คอมพิวเตอร์ได้ 
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รายวิชา ง30203 การเขียนโปรแกรมบนเว็บ 
 
2 ชั่วโมง/สัปดาห์/ภาคเรียน        1.0 หน่วยกิต 

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

ศึกษาการหลักการท างานของเว็บบราว์เซอร์ (web browser) ภาษา HTML ภาษา Script ภาษา
โปรแกรมบนเว็บ เช่น ภาษา PHP การเขียนโปรแกรมติดต่อฐานข้อมูล เช่น MySQL โดยใช้ภาษา SQLเพื่อให้
มีความรู้ ความเข้าใจ และทักษะในการเขียนโปรแกรมบนเว็บได้ 
 
ผลการเรียนรู้ 
 เมื่อเรียนจบรายวิชานี้  นักเรียนสามารถ 

1. อธิบายหลักการท างานของ www เทคโนโลยีได้ 
2. อธิบายกลไกการท างานของ Web Browser ได้ 
3. เขียนโปรแกรมโดยใช้ภาษา HTML เบ้ืองต้นได้ 
4. อธิบายและบอกความแตกต่างระหว่างภาษา Script ท่ีท างานฝ่ังผู้ใช้งานกับภาษา Script ท่ีท างาน

บน Server 
5. ยกตัวอย่างโปรแกรมอื่นท่ีท างานบน Web Browser เช่น Flash Player, Real Player,Java 

Applet  
6. อธิบายข้ันตอนการติดต้ังโปรแกรมให้เครื่องเป็น Web Server เช่น Apache, PHP, และMySQL 
7. อธิบายโครงสร้างและการเขียนโปรแกรมภาษา PHP ได้ 
8. บอกถึงการประกาศและก าหนดค่าตัวแปรได้ 
9. บอกถึงตัวด าเนินการได้ 
10. เขียนโปรแกรมโดยใช้ค าส่ังแบบทางเลือก (if...else) ได้ 
11. เขียนโปรแกรมโดยใช้ค าส่ังแบบวนซ้ า (loop) ได้ 
12. เขียนโปรแกรมรับและส่งค่าตัวแปรภายใน Form และข้าม Formได้ 
13. เขียนโปรแกรมแบบ Function ได้ 
14. อธิบายหลักการท างานและโครงสร้างของฐานข้อมูลได้ 
15. เขียนโปรแกรมติดต่อฐานข้อมูล MySQL ได้ 
16. อธิบายหลักการและค าส่ังต่าง ๆ ของภาษา SQL 
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รายวิชา ง30204 การเขียนโปรแกรมแบบจินตภาพ 1 
 
2 ชั่วโมง/สัปดาห์/ภาคเรียน        1.0 หน่วยกิต 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ค าอธิบายรายวิชา ง30303 

ศึกษาความรู้เบ้ืองต้นของภาษา พื้นฐานโปรแกรมภาษาประกอบด้วยไวยากรณ์ระดับของค าชนิด
ข้อมูลแบบพื้นฐาน ตัวแปร ค่าคงท่ี ตัวด าเนินการ ค าส่ังอินพุตและเอาท์พุต โครงสร้างควบคุมหลักการเชิงออป
เจ็ค หลักพื้นฐานของการเขียนโปรแกรมแบบจินตภาพ(Visual Programming)ส่วนประกอบและคุณลักษณะ
ต่างๆ ของโปรแกรม และการออกแบบฟอร์ม 

เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจ ทักษะในการพัฒนาโปรแกรมภาษาคอมพิวเตอร์ท่ีมีหลักการและ
กระบวนการคิดอย่างเป็นระบบ รวมท้ังสามารถน าเอาความรู้ด้านการเขียนโปรแกรมไปใช้ได้อย่างถูกต้อง 
เหมาะสม และมีประสิทธิภาพ 
 
ผลการเรียนรู้ 
 เมื่อเรียนจบรายวิชานี้ นักเรียนสามารถ 

1. อธิบายความรู้เบ้ืองต้นของภาษาซึ่งประกอบด้วยเทคโนโลยีของภาษา และลักษณะของโปรแกรม
ภาษา 

2. อธิบายหลักพื้นฐานของการเขียนโปรแกรมแบบจินตภาพได้ 
3. อธิบายไวยากรณ์ระดับของค า เช่น คอมเม็นต์(comment) identifier คีย์เวิร์ด(keyword) 

สัญลักษณ์แยกค า(separator) ช่องว่าง(whitespace) ข้อมูลค่าคงท่ี(literals) ได้ 
4. อธิบายความหมายของชนิดข้อมูลท่ีใช้ในการเขียนโปรแกรมได้ 
5. อธิบายและเปรียบเทียบตัวแปรและค่าคงท่ีท่ีใช้ในการเขียนโปรแกรมได้ 
6. อธิบายตัวด าเนินการท่ีใช้ในการเขียนโปรแกรมและสามารถใช้ตัวด าเนินการต่างๆ ได้ตามความ

เหมาะสม 
7. เขียนโปรแกรมโดยใช้ค าส่ังอินพุตและเอาท์พุตได้ 
8. เขียนโปรแกรมท่ีมีโครงสร้างการท างานแบบมีทางเลือกได้ 
9. เขียนโปรแกรมท่ีมีโครงสร้างการท างานแบบวนซ้ าและเลือกใช้ค าส่ังได้อย่างเหมาะสม 
10. อธิบายหลักการเชิงวัตถุได้ 
11. ออกแบบโปรแกรมโดยใช้หลักการเชิงออปเจ็คได้ 
12. อธิบายส่วนประกอบและคุณลักษณะต่างๆ ของโปรแกรมได้ 
13. สามารถใช้คอมโพเนนต์ (component) ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม 
14. สามารถออกแบบและสร้างส่วนติดต่อกับผู้ใช้แบบกราฟิกได้ 
15. สามารถใช้คอมพิวเตอร์อย่างมีจิตส านึกและมีความรับผิดชอบ 
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รายวิชา ง30205 การเขียนโปรแกรมแบบจินตภาพ 2 

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

ค าอธิบายรายวิชา 
ศึกษาการเขียนโปรแกรมแบบจินตภาพ(Visual Programming) ส่วนประกอบและคุณลักษณะต่างๆ 

ของหลักการโปรแกรมเชิงวัตถุขั้นประยุกต์การสร้างออกแบบส่วนติดต่อกับผู้ใช้แบบกราฟิกติดต่อปรับปรุง
ฐานข้อมูล โดยใช้ภาษาสอบถาม (Structured Query Language) ได้อย่างถูกต้อง 

เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจ ทักษะในการพัฒนาโปรแกรมภาษาคอมพิวเตอร์ท่ีจัดการระบบฐานข้อมูล
ได้อย่างถูกต้อง มีหลักการและกระบวนการคิดอย่างเป็นระบบ รวมท้ังสามารถน าเอาความรู้ด้านการเขียน
โปรแกรมไปใช้ได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม และมีประสิทธิภาพ 

 
ผลการเรียนรู้ 
 เมื่อเรียนจบรายวิชานี้ นักเรียนสามารถ 

1. อธิบายหลักการเขียนโปรแกรมแบบจินตภาพได้ 
2. อธิบายส่วนประกอบและคุณลักษณะต่างๆ ของโปรแกรมได้ 
3. อธิบายส่วนประกอบต่างๆ ของเครื่องมือท่ีใช้ในการเขียนโปรแกรมแบบจินตภาพได้ 
4. ออกแบบและสร้างส่วนติดต่อกับผู้ใช้แบบกราฟิกได้ 
5. อธิบายหลักการเชิงวัตถุได้ 
6. ออกแบบโปรแกรมโดยใช้หลักการเชิงวัตถุได้ 
7. สร้างแอพพลิเคชันโดยใช้ฟังก์ชันต่างๆ ได้อย่างเหมาะสม 
8. สร้างแอพพลิเคชันจากคอมโพเนนต์ (component) ต่างๆ ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม 
9. สร้างแอพพลิเคชันติดต่อกับฐานข้อมูลในเบ้ืองต้นได้ 
10. สร้างรายงานจากฐานข้อมูลได้ 
11. สร้างแอพพลิเคชันกับอินเตอร์เน็ตได้ 
12. สร้างแอพพลิเคชันส าหรับใช้งานจริง โดยเลือกใช้คอมคอมโพเนนต์ (component) ต่างๆ ได้

อย่างถูกต้องและเหมาะสม 
13. จัดการและแก้ไขข้อผิดพลาดจากการเขียนโปรแกรมได้ 
14. ใช้คอมพิวเตอร์สร้างงานอย่างมีจิตส านึกและความรับผิดชอบ 
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รายวิชา ง30206 โครงสร้างข้อมูล 

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

ค าอธิบายรายวิชา 
ศึกษาแนวความคิดทฤษฎีโครงสร้างข้อมูลและขั้นตอนวิธีเพื่อใช้ในการแก้โจทย์ปัญหาท่ีซับซ้อนการ

แปลงขั้นตอนวิธีให้อยู่ในรูปของโปรแกรมภาษาคอมพิวเตอร์ศึกษารูปแบบการด าเนินการข้อมูลสายอักขระใน
รูปแบบต่างๆ รวมถึงโครงสร้างข้อมูลแบบต่อเนื่องและแบบไม่ต่อเนื่อง โครงสร้างข้อมูลแบบแถวล าดับ 
โครงสร้างขอ้มูลแบบรายการโยง โครงสร้างข้อมูลแบบกองซ้อนและคิว โครงสร้างข้อมูลแบบกราฟ และ
โครงสร้างข้อมูลแบบต้นไม้ ขั้นตอนวิธีการจัดเรียงและค้นข้อมูลในรูปแบบต่างๆ 

เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจ ทักษะในการพัฒนาโปรแกรมภาษาคอมพิวเตอร์ท่ีมีหลักการและ
กระบวนการคิดอย่างเป็นระบบ และรู้จักโครงสร้างของข้อมูล ท่ีใช้ท างานในระบบคอมพิวเตอร์รวมท้ังสามารถ
น าความรู้ทางด้านโครงสร้างข้อมูลและขั้นตอนวิธไีปประยุกต์ใช้ได้อย่างถูกต้องเหมาะสม และมีประสิทธิภาพ 

 
ผลการเรียนรู้ 
 เมื่อเรียนจบรายวิชานี้ นักเรียนสามารถ 

1. คิดและวิเคราะห์โจทย์ปัญหาท่ีมีความซับซ้อนได้ 
2. อธิบายความหมายของโครงสร้างข้อมูล แบบต่อเนื่องและแบบไม่ต่อเนื่อง และขั้นตอนวิธีแบบ

ต่างๆ ได้ 
3. อธิบายข้ันตอนและสามารถออกแบบข้ันตอนวิธีเพื่อแก้ปัญหาท่ีก าหนดให้ได้ 
4. เขียนโปรแกรมให้ท างานตามข้ันตอนวิธีท่ีก าหนดให้ได้ 
5. อธิบายข้ันตอนการท างานโดยใช้สายอักขระในรูปแบบต่างๆ ได้ 
6. อธิบายความหมายของโครงสร้างข้อมูลแบบแถวล าดับได้ 
7. อธิบายข้ันตอนการท างานโดยใช้โครงสร้างข้อมูลแบบแถวล าดับ ด้านการเข้าถึง (Traversal) การ

ค้นหา (Searching) การแทรก (Insertion) การลบ (Deletion) และการ จัดเรียง (Sorting) ได้ 
8. อธิบายถึงความหมายของโครงสร้างข้อมูลแบบรายการโยงได้ 
9. อธิบายข้ันตอนการท างานโดยใช้โครงสร้างข้อมูลแบบรายการโยง ด้านการเข้าถึง (Traversal) การ

ค้นหา (Searching) การแทรก (Insertion) การลบ (Deletion) และการจัดเรียง (Sorting) ได้ 
10. อธิบายถึงความหมายและรูปแบบการท างานโครงสร้างข้อมูลแบบกองซ้อน และคิวได้ 
11. อธิบายข้ันตอนการท างานโดยใช้โครงสร้างข้อมูลแบบกองซ้อน และคิว ด้านการเข้าถึง

(Traversal) การค้นหา (Searching) การแทรก (Insertion) การลบ (Deletion) และการ
จัดเรียง (Sorting) ได้ 

12. อธิบายถึงโครงสร้างข้อมูลแบบกราฟได้ 
13. อธิบายข้ันตอนการท างานโดยใช้โครงสร้างข้อมูลแบบกราฟได้ 
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14. ประยุกต์ใช้โครงสร้างข้อมูลแบบกราฟได้ 
15. ประยุกต์ใช้โครงสร้างข้อมูลต้นไม้แบบทวิภาค (Binary Tree)ได้ 
16. อธิบายถึงความหมายและรูปแบบการท างานโครงสร้างข้อมูลแบบต้นไม้ได้ 
17. อธิบายข้ันตอนการท างานโดยใช้โครงสร้างข้อมูลต้นไม้แบบทวิภาค (Binary Tree) ได้ 
18. จัดเรียงข้อมูลในรูปแบบต่างๆ ตามความต้องการได้อย่างเหมาะสม 
19. ค้นหาข้อมูลในรูปแบบต่างๆ ตามความต้องการได้อย่างเหมาะสม 
20. ออกแบบและพัฒนาโครงงานคอมพิวเตอร์โดยใช้ความรู้ทางด้านโครงสร้างข้อมูลและขั้นตอนวิธี

ได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 
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รายวิชา ง30207 การออกแบบและวิเคราะห์อัลกอริทึม 

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

ค าอธิบายรายวิชา 
ศึกษาปัจจัยในการวัดประสิทธิภาพของอัลกอริทึม การแทนการเติบโตของฟังก์ชันเวลาในการท างาน

ของอัลกอริทึมด้วยสัญกรณ์เชิงเส้นก ากับ(Asymptotic Notations) การวิเคราะห์อัลกอริทึมการท างานแบบ
ล าดับ แบบมีเงื่อนไข แบบวนซ้ าและแบบเรียกเวียนเกิด (Recursive Call) แนวทางการวิเคราะห์อัลกอริทึม
กรณีเลวสุด (Worse Case Analysis) กรณีเฉล่ีย (Average CaseAnalysis) และกรณีถัวเฉล่ีย (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 าแนกกลุ่มของปัญหา (Decision Problem) 

เพื่อให้มีความรู้ ความเขา้ใจ ทักษะในการพัฒนาโปรแกรมภาษาคอมพิวเตอร์ท่ีมีหลักการและ
กระบวนการคิดอย่างเป็นระบบ และรู้จักการวัดประสิทธิภาพของอัลกอริทึม ท่ีใช้ท างานในระบบคอมพิวเตอร์ 
รวมท้ังสามารถน าความรู้ทางด้านการวัดประสิทธิภาพของอัลกอริทึมไปประยุกต์ใช้ได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม 
และมีประสิทธิภาพ 

 
ผลการเรียนรู้ 
 เมื่อเรียนจบรายวิชานี้ นักเรียนสามารถ 

1. บอกปัจจัยท่ีใช้ในการวัดประสิทธิภาพของอัลกอริทึมได้ 
2. บอกวิธีการแทนการเติบโตของฟังก์ชันเวลาในการท างานของอัลกอริทึมด้วยสัญกรณ์เชิงเส้นก ากับ

ได้ 
3. เปรียบเทียบการเติบโตของฟังก์ชันเวลาในการท างานของอัลกอริทึมแบบต่างๆได้ 
4. วิเคราะห์อัลกอริทึมการท างานแบบล าดับ แบบมีเงื่อนไข แบบวนซ้ าและแบบเรียกเวียน 
เกิด (Recursive Call) ได้ 
5. เปรียบเทียบแนวทางการวิเคราะห์อัลกอริทึมกรณีเลวสุด (Worse Case Analysis) กรณีเฉล่ีย 

(Average Case Analysis) และกรณีถัวเฉล่ีย (Amortized Analysis) ได้ 
6. บอกวิธีการแก้ปัญหาด้วยอัลกอริทึมแบ่งแยกและเอาภาชนะ (Divide and ConquerAlgorithms) 

ได้ 
7. บอกวิธีการแก้ปัญหาด้วยอัลกอริทึมก าหนดการพลวัต (Dynamic Programming) ได้ 
8. บอกวิธีการแก้ปัญหาด้วยอัลกอริทึมเชิงละโมบ(Greedy Algorithms) ได้ 
9. บอกหลักการค้นในปริภูมิสถานะ (State Space) ได้ 
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10. เปรียบเทียบหลักการค้นแนวกว้างและแนวลึกได้ 
11. บอกวิธีการแก้ปัญหาด้วยการย้อนรอย(Backtracking) ได้ 
12. บอกวิธีการแก้ปัญหาด้วยการขยายและจ 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 ง30208 ระบบฐานข้อมูลเบือ้งต้น 

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

ค าอธิบายรายวิชา 
ศึกษาความรู้เบ้ืองต้นเกี่ยวกับระบบฐานข้อมูล ฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ (Relational Data Model) 

แบบจ าลองความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูล (E-R Model) รูปแบบท่ีเป็นบรรทัดฐาน (Normal Form) การ
ออกแบบฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ ภาษามาตรฐานส าหรับการนิยามข้อมูล และการใช้ข้อมูล (SQL) กระบวนการ
สอบถามข้อมูล (Query Processing) ความปลอดภัยของฐานข้อมูล (Database Security) การประยุกต์ใช้
ฐานข้อมูล (Database Management Application)  

เพื่อสามารถใช้เทคโนโลยีในการสร้างฐานข้อมูลได้อย่างคุ้มค่า มีประสิทธิภาพ และสามารถน าไป
ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 

 
ผลการเรียนรู้ 
 เมื่อเรียนจบรายวิชานี้ นักเรียนสามารถ 

1. อธิบายความหมายของข้อมูลและฐานข้อมูลได้ 
2. อธิบายเกี่ยวกับการจัดเก็บข้อมูลในระบบคอมพิวเตอร์ และความจ าเป็นท่ีท าให้เกิดการใช้งานโดย

ระบบฐานข้อมูลได้ 
3. อธิบายสถาปัตยกรรมของระบบฐานข้อมูลได้ 
4. อธิบายความแตกต่างของฐานข้อมูลแบบล าดับช้ัน ฐานข้อมูลแบบเครือข่าย และฐานข้อมูลแบบ

สัมพันธ์ 
5. อธิบายแนวคิดเกี่ยวกับฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ (Relational Data Model) ได้ 
6. อธิบายแนวคิดเกี่ยวกับแบบจ าลองความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูล (E-R Model) ได้ 
7. อธิบายและออกแบบฐานข้อมูลด้วยแบบจ าลองความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูล (E-R Model) ได้ 
8. แปลงฐานข้อมูลท่ีออกแบบด้วยแบบจ าลองความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูล (E-R Model) เป็น

ฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ได้ 
9. อธิบายแนวคิดเกี่ยวกับรูปแบบท่ีเป็นบรรทัดฐาน (Normal Form) ได้ 
10. อธิบายความสัมพันธ์ระหว่างแอททริบิวต์ในแต่ละรีเลช่ัน และสามารถอธิบายวัตถุประสงค์ในการ

ท าให้เป็นรูปแบบท่ีเป็นบรรทัดฐาน (Normal Form) ได้ 
11. ออกแบบฐานข้อมูลให้เป็นรูปแบบท่ีเป็นบรรทัดฐาน (Normal Form) ได้ 
12. ออกแบบฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ได้ 
13. อธิบายภาษามาตรฐานส าหรับการนิยามข้อมูล และการใช้ข้อมูล (SQL) ได้ 
14. ใช้ภาษามาตรฐานส าหรับการนิยามข้อมูล และการใช้ข้อมูล (SQL) ส าหรับประมวลผลข้อมูลใน

ฐานข้อมูลได้ 
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15. อธิบายกระบวนการสอบถามข้อมูล (Query Processing) ได้ 
16. อธิบายวิธีการรักษาความปลอดภัยของฐานข้อมูล (Database Security) ได้ 
17. สร้างระบบรักษาความปลอดภัยของฐานข้อมูลได้ 
18. อธิบายประโยชน์ของระบบฐานข้อมูลเพื่อน าไปประยุกต์ใช้ในงานต่างๆ ได้ 
19. ใช้เทคโนโลยีในการสร้างฐานข้อมูลได้อย่างคุ้มค่า มีประสิทธิภาพ สร้างสรรค์และสามารถน าไป

ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 
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รายวิชา ง30209 ระบบหุ่นยนต์พื้นฐาน 

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

ค าอธิบายรายวิชา 
ศึกษาและแนะน าเครื่องมือทางฮาร์ดแวร์และการใช้งานโปรแกรมไมโครคอนโทรเลอร์มีความรู้

เบ้ืองต้นเกี่ยวกับระบบตัวเลขและการจัดการข้อมูลตลอดจนการใช้งานขาพอร์ตอินพุตและเอาต์พุตของ
ไมโครคอนโทรเลอร์มีทักษะในการใช้ไมโครคอนโทรเลอร์ขับสัญญาณเสียง ขับ LED ตัวเลข 7 ส่วน                  
ขับมอเตอร์แบบต่างๆ  

เพื่อพัฒนาทักษะในการพฒันาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ และควบคุมการขับเคล่ือนหุ่นยนต์เดินตามแสง 
และควบคุมการตรวจจับการชนวัตถุ ตลอดจน เดินตามเส้นไปเก็บวัตถุตามจุดต่างๆในช่องท่ีก าหนด โดยไม่ให้
โดนวัตถุอื่นๆท่ีไม่อนุญาตให้เก็บ แล้วกลับมาจุดเริ่มต้นได้ 

 
ผลการเรียนรู้ 
 เมื่อเรียนจบรายวิชานี้ นักเรียนสามารถ 

1. อธิบายเครื่องมือทางฮาร์ดแวร์และการใช้งานโปรแกรมไมโครคอนโทรเลอร์ได้ 
2. มีความรู้เบ้ืองต้นเกี่ยวกับระบบตัวเลขและการจัดการข้อมูล 
3. มีทักษะการใช้งานขาพอร์เอาต์พุตของไมโครคอนโทรเลอร์ 
4. มีทักษะการรับข้อมูลอินพุตของไมโครคอนโทรเลอร์ 
5. มีทักษะการขับสัญญาณเสียงโดยใช้ไมโครคอนโทรเลอร์ 
6. มีทักษะการใช้งานไมโครคอนโทรเลอร์ขับ LED ตัวเลข 7 ส่วน 
7. มีทักษะการใช้งานไมโครคอนโทรเลอร์ขับมอเตอร์แบบต่างๆ 
8. มีทักษะการพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร ์เพื่อควบคุมการขับเคล่ือนหุ่นยนต์ 
9. มีทักษะการพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร ์เพื่อควบคุมการขับเคล่ือนหุ่นยนต์ และควบคุมการ

ตรวจจับการชนวัตถุ 
10. มีทักษะการพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร ์เพื่อควบคุมการขับเคล่ือนหุ่นยนต์ เดินตามแสง และ

ควบคุมการตรวจจับการชนวัตถุ 
11. มีทักษะการพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร ์เพื่อควบคุมการขับเคล่ือนหุ่นยนต์ เดินตามเส้นเก็บ

วัตถุตามท่ีก าหนดแล้วกลับมาจุดเริ่มต้น 
12. มีทักษะการพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร ์เพื่อควบคุมการขับเคล่ือนหุ่นยนต์ เดินตามเส้นไปเก็บ

วัตถุตามจุดต่างๆในช่องท่ีก าหนด โดยไม่ให้โดนวัตถุอื่นๆ ท่ีไม่อนุญาตให้เก็บแล้วกลับมา
จุดเริ่มต้น 
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รายวิชา ง30210 คอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบ 

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

ค าอธิบายรายวิชา  
ศึกษาการท างานของโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบและเขียนแบบ 2 มิติ การติดต้ัง

โปรแกรม ส่วนประกอบต่างๆของโปรแกรม การจัดเก็บข้อมูล หลักการเขียนแบบแปลน 2 มิติ ระบบ              
โคออดิเนต การก าหนดขอบเขตในการเขียนภาพ การตั้งระยะจุดกริดและสแน็ป การเรียกใช้ค าส่ัง การเลือก
วัตถุ การสร้างวัตถุ การปรับปรุงแก้ไขวัตถุ การสร้าง เลเยอร์ การบอกขนาดและเขียนข้อความ การสร้างวัตถุ
ส าเร็จรูปและการน ามาใช้งาน 

เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจ มีทักษะ กระบวนการ เจตคติและเห็นคุณค่าต่อการน าเทคโนโลยีมาใช้ใน
การแก้ปัญหา และน าไปประยุกต์ใช้ในการท างานด้านอื่นๆ ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม 

 
ผลการเรียนรู้ 
 เมื่อเรียนจบรายวิชานี้ นักเรียนสามารถ 

1. อธิบายความเป็นมาของการเขียนแบบ-ออกแบบ โดยใช้คอมพิวเตอร์จากอดีตถึงปัจจุบัน 
2. บอกประโยชน์และความส าคัญของการใช้คอมพิวเตอร์ในการเขียนแบบ 
3. สามารถใช้อุปกรณ์ต่างๆท่ีใช้ในการเขียนแบบ-ออกแบบ ด้านคอมพิวเตอร์ 
4. อธิบายการท างานของโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อการเขียนแบบ-ออกแบบงาน 2 มิติ 
5. สามารถใช้ค าส่ังต่างๆของโปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าหรับงานเขียนแบบ-ออกแบบ 2 มิติ 
6. สามารถสร้างวัตถุการปรับแต่งแก้ไขวัตถุการควบคุมการท างาน การบอกระยะการ PLOT 
7. มีทักษะในการเขียนแบบ-ออกแบบ โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบ 
8. สามารถประยุกต์ใช้งานกับโปรแกรมอื่นหรืองานต่างๆ ได้ 
9. อธิบายการท างานของโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อออกแบบงาน 3 มิติ 
10. สามารถใช้ค าส่ังต่างๆของโปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าหรับงานออกแบบงาน 3 มิติ 
11. สามารถสร้างวัตถุ การปรับแต่งแก้ไขวัตถุ การ RENDER การท าภาพเคล่ือนไหว 
12. มีทักษะในการเขียนแบบออกแบบงาน 3 มิติโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบ 
13. สามารถประยุกต์ใช้งานกับโปรแกรมอื่นหรืองานต่างๆได้ 
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รายวิชา ง30211 คอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบและสร้างต้นแบบ 

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

ค าอธิบายรายวิชา 
ศึกษาการท างานของโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบ 3 มิติ การติดต้ังโปรแกรมส่วนประกอบ

ต่างๆ ของโปรแกรม พื้นท่ีการท างานและภาพร่าง การปรับเปล่ียนรูปทรง มุมมองวัตถุ 3 มิติ การขึ้นรูป 3 มิติ 
จาก 2 มิติ การใช้ค าส่ังปรับปรุงแก้ไข มุมมองวัตถุการเลือกส่วนต่างๆของช้ินงาน เส้นแบบต่างๆ การประกอบ
ช้ินงาน การเลือกรูปทรงเพื่อต้ังค่าต่างๆ เครื่องมือส าหรับต้ังค่าต่างๆ การสร้างช้ินงานเคล่ือนไหว การใส่พื้นผิว
วัตถุและสีพื้นหลัง การใส่ข้อความประกอบช้ินงานการแปลงงาน 3 มิติเป็นแปลนทางวิศวกรรม (Engineering 
Drawing) ศึกษาและฝึกปฏิบัติการใช้งาน และการท างานของโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อสร้างต้นแบบการ
ติดต้ังและปรับแต่งแก้ไขงานออกแบบ 3 มิติ สามารถประยุกต์ใช้งานกับเครื่องสร้างต้นแบบ (MicroRouter) 
ได้  

เพื่อให้ให้มีความรู้ความเข้าใจ มีทักษะ กระบวนการ เจตคติและเห็นคุณค่าต่อการน าเทคโนโลยีมาใช้
ในการแก้ปัญูหา และน าไปประยุกต์ใช้ในการท างานทางด้านอื่นๆ ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม 

 
ผลการเรียนรู้ 
 เมื่อเรียนจบรายวิชานี้ นักเรียนสามารถ 

1. อธิบายประวัติความเป็นมาของการใช้คอมพิวเตอร์เพึ่อการออกแบบเเละสร้างต้นแบบจากอดีตถึง
ปัจจุบัน 

2. อธิบายถึงประโยชน์บทบาทและความส าคัญของการใช้คอมพิวเตอร์เพื่อการออกเเบบและสร้าง
ต้นแบบ 

3. สามารถค าส่ังต่างๆ ของโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบ 3 มิติ 
4. สามารถท างานบน Workplane เเละสามารถปรับแต่งส่วนประกอบของโปรแกรม ให้ใช้งานได้

เหมาะสมและตรงตามความต้องการ 
5. สามารถใช้ค าส่ังประกอบการใช้งาน View, Zoom, Select 
6. สามารถใช้ค าส่ังการเขียนภาพสามมิติโดยใช้ค าส่ัง New, Skectch, Cut 
7. สามารถใช้ค าส่ังสร้างผลงานพื้นฐาน Extude Profile And Roundlng, Revole Profile 
8. สามารถใช้ค าส่ังสร้างผลงานพื้นฐาน 3D Text , Rendering 
9. สามารถใช้ค าส่ังสร้างผลงานพื้นฐาน Assembly, Insert Hole, Set Component Color 
10. สามารถสร้างผลงานโดยใช้ค าส่ังพิเศษ 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 าส่ัง Engineering Drawing 
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13. สามารถเเปลง File งาน 3 มิติไปสู่เครื่อง MicroRouter เพื่อสร้างช้ินงาน 
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รายวิชา ง30212 เมคาทรอนิกส์ 

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

ค าอธิบายรายวิชา  
ศึกษาโครงสร้าง การรองรับน้ าหนัก ความคงรูป ความมั่นคงของวัตถุ การเปล่ียน เคล่ือนท่ีแบบหมุน

เป็นการเคล่ือนท่ีแบบเส้นตรง การเคล่ือนท่ีแบบสีซอและแกว่งไกว หลักการท างานของเครื่องกลท่ีสามารถการ
เปล่ียนความเร็ว แรงบิด และทิศทางการเคล่ือนท่ีศึกษาระบบไฟฟ้า การควบคุมด้วยระบบไฟฟ้า ระบบไฟฟ้า
และระบบเครื่องกล การท างานของระบบคานงัด (Levers) เฟือง (Gear) อัตราทดเฟือง และอัตราทดของรอก 
แรงบิด (Torque) กว้านไฟฟ้า (Motorrised Winch) ศึกษาการท างานของอุปกรณ์ตรวจจับ มอเตอร์ไฟฟ้า 
ไมโครคอนโทรลเลอร์ ต้ังค่าตรวจสอบและใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ออกแบบระบบควบคุม ระบบการเคล่ือนท่ี
ของหุ่นยนต์ในลักษณะต่างๆ ออกแบบระบบควบคุมการท างานของหุ่นยนต์แบบแขนกลหมุน (Swivel Robot) 
หุน่ยนต์แบบแขนกล 3 แกน (ColumType 3D-RObot) หุ่นยนต์แบบส่งผ่านการเคล่ือนท่ีระยะไกล (Kink-
Arm Robt)  

เพื่อให้ให้มีความรู้ความเข้าใจ มีทักษะ กระบวนการ เจตคติและเห็นคุณค่าต่อการน าเทคโนโลยีมาใช้
ในการแก้ปัญูหา และน าไปประยุกต์ใช้ในการท างานทางด้านอื่นๆ ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม 

 
ผลการเรียนรู้ 
 เมื่อเรียนจบรายวิชานี้ นักเรียนสามารถ 

1. อธิบายหลักการท างานโครงสร้าง การรองรับน้ าหนัก ความคงรูป ความมั่นคง 
2. อธิบายการเปล่ียนลักษณะการเคล่ือนท่ีแบบหมุน เป็นการเคล่ือนท่ีแบบเส้นตรง 
3. อธิบายการเคล่ือนท่ีแบบสีซอ และการเคล่ือนท่ีแบบแกว่งไกว 
4. อธิบายหลักการท างานของเครื่องกลท่ีสามารถการเปล่ียนความเร็ว แรงบิด และทิศทางการ

เคล่ือนท่ีได้ 
5. อธิบายหลักการของไฟฟ้าและระบบท างานของไฟฟ้ากับเครื่องกล 
6. อธิบายการท างานของคานงัด ระบบเฟือง ประสิทธิภาพของเครื่องกล และแรงบิด 
7. อธิบายหลักการท างานและวิธีใช้งานอุปกรณ์ต่างๆในระบบควบคุม 
8. อธิบายหลักการท างานและสามารถใช้งานอุปกรณ์ตรวจจับ (Sensor) มอเตอร์ไฟฟ้า

ไมโครคอนโทรลเลอร์ 
9. ใช้งานโปรแกรม LLWin ในการออกแบบระบบควบคุมการท างานของหุ่นยนต์ 
10. พัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อควบคุมระบบงานโดยใช้อุปกรณ์ตรวจจับ 
11. พัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อควบคุมการท างานของหุ่นยนต์แบบแขนกลหมุน (SwiveI 

Robot) 
12. พัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อควบคุมการท างานของหุ่นยนต์งานเช่ือม (Welding Robot) 
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13. พัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อควบคุมการท างานของหุ่นยบต์แบบแขนกล 3 แกน (Colum 
Type 3D-Robot) 

14. พัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อควบคุมการท างานของหุ่นยนต์แบบส่งผ่านการเคล่ือนท่ี
ระยะไกล (Kink-Arm Robot) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รายวิชา ง30213 เซรามิกส์เบื้องต้น 

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

ศึกษาและปฏิบัติงานการออกแบบเครื่องเคลือบดินเผา (CERAMIC DESIGN) การใช้ประโยชน์จาก
เครื่องเคลือบดินเผา  ศึกษาหลักการขั้นต้นการออกแบบตกแต่ง เครื่องเคลือบดินเผา ก าหนดเลือกใช้และแยก
ประเภทชนิดของเครื่องเคลือบดินเผา สร้างและเลือกเนื้อดิน (CLAY BODY) ให้เหมาะสมกับความต้องการใช้
งาน มีทักษะปฏิบัติสร้างผลงาน ด้วยวิธี บีบ-กด (PINCHING), ขดเดินเส้น (COILING), ขึ้นรูปแบบแผ่น 
(SIABING), กดอัด (PRESS MOULKING), หมุนเล้ียว (THROWING), หล่อแบบ (SLIP CASTING) มีความรู้และ
ทักษะปฏิบัติในการชุบเคลือบ และการเผาขึ้นรูป 

 
ผลการเรียนรู้ 
 เมื่อเรียนจบรายวิชานี้ นักเรียนสามารถ 

1. อธิบายความหมาย ประวัติและความเป็นมาของการออกแบบเครื่องเคลือบดินเผา ต้ังแต่อดีตถึง
ปัจจุบัน 

2. อธิบายบทบาท ประโยชน์และความส าคัญของเครื่องเคลือบดินเผาท่ีมีผลต่อการด ารงชีวิตและ
ผลกระทบต่อการพัฒนาประเทศ 

3. อธิบายถึงชนิดและประเภทของเครื่องเคลือบดินเผา สามารถจ าแนก แยกประเภทของเครื่อง
เคลือบดินเผาเบื้องต้นเพื่อประโยชน์ต่อการเลือกใช้งานได้อย่างเหมาะสม 

4. สามารถใช้เครื่องจักร เครื่องมือ และอุปกรณ์ท่ีใช้ในการออกแบบและสร้างผลงานเครื่องเคลือบ
ดินเผา 

5. รู้และสามารถปฏิบัติการบ ารุง ดูแลรักษาเครื่องจักร เครื่องมือ และอุปกรณ์ต่างๆ ท่ีใช้ในการ
ออกแบบเครื่องเคลือบดินเผาได้ 

6. รู้และเข้าใจทักษะในการออกแบบตกแต่งและสร้างผลงานเครื่องเคลือบดินเผาขั้นพื้นฐานได้ 
7. รู้และเข้าใจขั้นตอนและกระบวนการในการสร้างผลงานเครื่องเคลือบดินเผาขั้นพื้นฐานได้ 
8. มีทักษะในการเลือกและสร้างวัตถุดินเนื้อดิน (CLAY BODY) ส าหรับเตรียมการสร้างผลงานเครื่อง

เคลือบดินเผา ในขั้นตอนต่อไปได้อย่างเหมาะสม 
9. มีทักษะในการออกแบบและปฏิบัติการสร้างผลงานเครื่องเคลือบดินเผาด้วยวิธีการ บีบ-กด 
10. มีทักษะในการออกแบบและปฏิบัติการสร้างผลงานเครื่องเคลือบดินเผาด้วยวิธีการ ขดเดินเส้น 
11. มีทักษะในการออกแบบและปฏิบัติการสร้างผลงานเครื่องเคลือบดินเผาด้วยวิธีการ ขึ้นรูปแบบ

แผ่น 
12. มีทักษะในการออกแบบและปฏิบัติการสร้างผลงานเครื่องเคลือบดินเผาด้วยวิธีการ กดอัด 

(PRESS) 
13. มีทักษะในการออกแบบและปฏิบัติการสร้างผลงานเครื่องเคลือบดินเผาด้วยวิธีการ                 

หมุนเหวี่ยง 
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14. มีทักษะในการออกแบบและปฏิบัติการสร้างผลงานเครื่องเคลือบดินเผาด้วยวิธีการ หล่อแบบ 
15. มีความรู้และมีทักษะปฏิบัติในการ ชุบเคลือบ (GLAZING) ผลงานให้มีความสวยงามและคงทนได้ 
16. มีความรู้และมีทักษะ (FIRING) ผลงานให้เป็นเครื่องเคลือบดินเผาท่ีสมบูรณ์ 
17. สามารถน าความรู้และทักษะปฏิบัติไปประยุกต์ใช้ร่วมกับการเรียนการสอนในวิชาอื่นๆ ได้ 
18. สามารถน าความรู้และทักษะปฏิบัติมาใช้ให้เกิดประโยชน์ร่วมกับชุมชนท้องถิ่นได้ 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
รายวิชาเพิ่มเติมกลุ่ม 2 
1. อ30210 การพูดในท่ีประชุมชน    3 คาบ/สัปดาห์/ภาคเรียน 1.5 หน่วยกิต 
ENG30210 Public Speaking 
2. อ30211 การอ่านเชิงวิเคราะห์     3 คาบ/สัปดาห์/ภาคเรียน 1.5 หน่วยกิต 
ENG30211 Critical Reading 
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3. อ30212 การเขียนเชิงสร้างสรรค์    3 คาบ/สัปดาห์/ภาคเรียน 1.5 หน่วยกิต 
ENG30212 Creative Writing 
4. อ30213 การแปลเบื้องต้น     3 คาบ/สัปดาห์/ภาคเรียน 1.5 หน่วยกิต 
ENG30213 Basic Translation 
5. อ30214 ภาษาอังกฤษเพื่อศึกษาต่อต่างประเทศ 1 3 คาบ/สัปดาห์/ภาคเรียน 1.5 หน่วยกิต 
ENG30214 English for Specific Purpose 1 
6. อ30215 ภาษาอังกฤษเพื่อศึกษาต่อต่างประเทศ 2 3 คาบ/สัปดาห์/ภาคเรียน 1.5 หน่วยกิต 
ENG30215 English for Specific Purpose 2 
7. อ30216 ภาษาอังกฤษเพื่อการสอบ SAT   3 คาบ/สัปดาห์/ภาคเรียน 1.5 หน่วยกิต 
ENG30216 English for SAT Preparation 
8. จ30201 สนทนาภาษาจีน 1     3 คาบ/สัปดาห์/ภาคเรียน 1.5 หน่วยกิต 
CHI30201 Conversation Chinese 1 
9. จ30202 สนทนาภาษาจีน 2     3 คาบ/สัปดาห์/ภาคเรียน 1.5 หน่วยกิต 
CHI30202 Conversation Chinese 2 
10. จ30203 ภาษาจีนในชีวิตประจ าวัน 1    3 คาบ/สัปดาห์/ภาคเรียน 1.5 หน่วยกิต 
CHI30203 Chinese in Everyday Life 1 
11. จ30204 ภาษาจีนในชีวิตประจ าวัน 2    3 คาบ/สัปดาห์/ภาคเรียน 1.5 หน่วยกิต 
CHI30204 Chinese in Everyday Life 2 
12. จ30205 ภาษาจีนเพื่อการศึกษา วิทยาศาสตร์ 1  2 คาบ/สัปดาห์/ภาคเรียน 1.0 หน่วยกิต 
CHI30205 Chinese for Science Study 1 
13. จ30206 ภาษาจีนเพื่อการศึกษา วิทยาศาสตร์ 2  2 คาบ/สัปดาห์/ภาคเรียน 1.0 หน่วยกิต 
CHI30206 Chinese for Science Study 2 
14. ญ30201 ภาษาญี่ปุ่นขั้นต้น 1     3 คาบ/สัปดาห์/ภาคเรียน 1.5 หน่วยกิต 
JAP30201 Basic Japanese 1 
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กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ต่อ) 
รายวิชาเพิ่มเติมกลุ่ม 2 (ต่อ) 
15. ญ30202 ภาษาญี่ปุ่นขั้นต้น 2     3 คาบ/สัปดาห์/ภาคเรียน 1.5 หน่วยกิต 
JAP30202 Basic Japanese 2 
16. ญ30203 ภาษาญี่ปุ่นระดับกลาง 1    3 คาบ/สัปดาห์/ภาคเรียน 1.5 หน่วยกิต 
JAP30203 Intermediate Japanese 1 
17. ญ30204 ภาษาญี่ปุ่นระดับกลาง 2    3 คาบ/สัปดาห์/ภาคเรียน 1.5 หน่วยกิต 
JAP30204 Intermediate Japanese 2 
18. ย30201 ภาษาเยอรมันในชีวิตประจ าวัน  3 คาบ/สัปดาห์/ภาคเรียน 1.5 หน่วยกิต 
GER30201 German in Everyday - life 
19. ย30202 ภาษาเยอรมันเพื่อการส่ือสาร    3 คาบ/สัปดาห์/ภาคเรียน 1.5 หน่วยกิต 
GER30202 Communicative German 
20. ย30203 ภาษาและวัฒนธรรมเยอรมัน    3 คาบ/สัปดาห์/ภาคเรียน 1.5 หน่วยกิต 
GER30203 German Language and Culture 
21. ย30204 ภาษาเยอรมันร่วมสมัย    3 คาบ/สัปดาห์/ภาคเรียน 1.5 หน่วยกิต 
GER30204 Contemporary German 
22. ฝ30201 ภาษาฝรั่งเศสน่ารู้ 1     3 คาบ/สัปดาห์/ภาคเรียน 1.5 หน่วยกิต 
FRE30201 Foundation French 1 
23. ฝ30202 ภาษาฝรั่งเศสน่ารู้ 2     3 คาบ/สัปดาห์/ภาคเรียน 1.5 หน่วยกิต 
FRE30202 Foundation French 2 
24. ฝ30203 ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการส่ือสาร 1   3 คาบ/สัปดาห์/ภาคเรียน 1.5 หน่วยกิต 
FRE30203 Communicative French 1 
25. ฝ30204 ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการส่ือสาร 2   3 คาบ/สัปดาห์/ภาคเรียน 1.5 หน่วยกิต 
FRE30204 Communicative French 2 
26. ฝ30205 ภาษาฝรั่งเศสสู่โลกวิทยาการ 1   2 คาบ/สัปดาห์/ภาคเรียน 1.0 หน่วยกิต 
FRE30205 French for Science and Technology 1 
27. ฝ30206 ภาษาฝรั่งเศสสู่โลกวิทยาการ 2   2 คาบ/สัปดาห์/ภาคเรียน 1.0 หน่วยกิต 
FRE30206 French for Science and Technology 2 
28. ร30201 ภาษารัสเซียพื้นฐาน 1    3 คาบ/สัปดาห์/ภาคเรียน 1.5 หน่วยกิต 
RUS30201 Basic Russian 1 
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กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ต่อ) 
รายวิชาเพิ่มเติมกลุ่ม 2 (ต่อ) 
29. ร30202 ภาษารัสเซียพื้นฐาน 2    3 คาบ/สัปดาห์/ภาคเรียน 1.5 หน่วยกิต 
RUS30202 Basic Russian 2 
30. ร30203 ภาษารัสเซียระดับกลาง 1    3 คาบ/สัปดาห์/ภาคเรียน 1.5 หน่วยกิต 
RUS30203 Intermediate Russian 1 
31. ร30204 ภาษารัสเซียระดับกลาง 2    3 คาบ/สัปดาห์/ภาคเรียน 1.5 หน่วยกิต 
RUS30204 Intermediate Russian 2 
32. ต30201 ภาษาเกาหลีขั้นต้น      3 คาบ/สัปดาห์/ภาคเรียน 1.5 หน่วยกิต 
KOR30201 Basic Korean 
33. ต30202 ภาษาเกาหลีระดับกลาง     3 คาบ/สัปดาห์/ภาคเรียน 1.5 หน่วยกิต 
KOR30202 Intermediate Korean 
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รายวิชา อ30210 การพูดในประชุมชน 

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

ค าอธิบายรายวิชา 
ศึกษาทฤษฎีการพูด (Speaking) ปัจจัย (Factors) และองค์ประกอบ (Elements) ของการพูดท่ีดี

และมีประสิทธิภาพศึกษาทฤษฎีการพูดในท่ีประชุมชน (Public Speaking) ปัจจัยและองค์ประกอบของการ
พูดในท่ีประชุมชนท่ีดีและมีประสิทธิภาพ ฝึกวิเคราะห์หัวข้อท่ีพูด ผู้พูด ผู้ฟังและกาลเทศะในการพูดฝึกฝนการ
พูดตามสถานการณ์ตาง ๆ เช่น แนะน าตนเอง แนะน าผู้อื่น แนะน าสถานศึกษาอธิบายวิธีและขั้นตอนในการ
ท างาน สรุปผลการค้นคว้าวิจัย การเป็นพิธีกร (Master of Ceremony) และผู้ด าเนินรายการฝึกฝนการแสดง
ความคิดเห็น (Moderator) การติชม (Giving Opinions) การประชุมกลุ่ม (Group Discussions) ศึกษา
วัฒนธรรมของเจ้าของภาษาท่ีแฝงในภาษาท่ีใช้ รู้จักการใช้ประโยคท่ีสุภาพได้เหมาะสมกับโอกาส และ
สถานการณ์สร้างเจตคติท่ีดีต่อภาษา และวัฒนธรรมของเจ้าของภาษาฝึกร่วมกิจกรรมทางภาษาและสามารถ
น ามาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน  

เพื่อพัฒนาตนเองไปสู่การศึกษาค้นคว้า และประกอบอาชีพฝึกฝนการใช้อุปกรณ์เทคโนโลยี
ประกอบการพูดฝึกฝนการประเมิน (Evaluation) หัวข้อท่ีพูด ผู้พูดตามกาลเทศะในการพูด 

 
ผลการเรียนรู้ 
 เมื่อเรียนจบรายวิชานี้ นักเรียนสามารถ 

1. เพื่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ ในทฤษฎีการพูด 
2. เพื่อให้สามารถใช้ภาษาในการพูดในท่ีประชุมชน ได้อย่างเหมาะสมตามกาลเทศะ และสอดคล้อง 

กับวัฒนธรรม ประเพณีและความเช่ือของเจ้าของภาษา 
3. เพื่อให้สามารถใช้ภาษาในการแสดงความคิดเห็นต่อท่ีประชุม และสังคม ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
4. เพื่อให้สามารถใช้ภาษาในการแลกเปล่ียนข้อมูลข่าวสารได้อย่างมีประสิทธิภาพเพื่อให้มี

ความสามารถใช้ภาษาท่าทางในการส่ือสารได้เหมาะสมกับระดับบุคคล กาลเทศะ วัฒนธรรม และ
ความเช่ือของเจ้าของภาษา 

5. เพื่อให้สามารถใช้ภาษาในการแสดงความรู้สึก ได้อย่างเหมาะสม 
6. เพื่อให้ใช้ภาษาอังกฤษในการพูดได้อย่างมีสุนทรียภาพ 
7. เพื่อให้เกิดเจตคติท่ีดีต่อภาษาและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา 
8. เพื่อให้เห็นความส าคัญของการจัดกิจกรรมทางภาษาและน ามาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาตนเอง 

ชุมชน สังคม อาชีพ และการหาความเพลิดเพลิน ได้อย่างเหมาะสม และมีประสิทธิภาพ 
 



หลักสูตรโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย                                                        
พุทธศักราช 2554 [ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 2557] 

387 

 

รายวิชา อ30211 การอ่านเชิงวิเคราะห์ 

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

ค าอธิบายรายวิชา  
ศึกษาบทความ (Passage) ประเภทต่างๆ องค์ประกอบของบทความ ศึกษาและฝึกฝน กลวิธีการอ่าน

ท่ีมีประสิทธิภาพ ม่งุเน้นการศึกษาแบบนักเรียนเป็นศูนย์กลาง (Child-Centered Approach) เน้นให้ผู้เรียน
อ่านบทความประเภทต่างๆ ด้วยตนเองอย่างมีกลยุทธ์ ส่งเสริมการอ่านเพื่อหาความรู้ เพิ่มเติม สร้างนิสัยรัก
การอ่าน และเพื่อการศึกษาตลอดชีพศึกษาและฝึกฝนกลวิธีการอ่านแบบเข้มในการอ่านเอกสารทางวิชาการ 
งานวิจัย รายงานการค้นคว้า รายงานประจ าปีนิตยสาร จุลสาร Journal Magazine Reader Digest 
Abstract Thesis ฝึกฝนการวิเคราะห์อมูล รูปแบบ กลวิธีการเขียน วิจารณ ์ให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติมจากบทความ
ท่ีอ่านได้อย่างมีประสิทธิภาพแจกแจงข้อเท็จจริง (Fact) และแสดงความคิดเห็น (Opinion) ในงานท่ีอ่านได้
อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด ฝึกฝนและสังเกตเกี่ยวกับวัฒนธรรมท่ีแทรกในงานท่ีอ่านได้ 

 
ผลการเรียนรู้ 
 เมื่อเรียนจบรายวิชานี้ นักเรียนสามารถ 

1. เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ในการอ่านบทความ (Passage) ประเภทต่างๆ องค์ประกอบของบทความ 
และกลวิธีการอ่านที่มีประสิทธิภาพ 

2. เพื่อให้ผู้เรียนสามารถวิเคราะห์บทความประเภทต่างๆ อย่างมีกลยุทธ์ 
3. เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้และฝึกฝนกลวิธีการอ่านแบบเข้มในการอ่านเอกสารทางวิชาการงานวิจัย 

รายงานการค้นคว้า รายงานประจ าปี นิตยสาร จุลสาร Journal Magazine Reader Digest 
Abstract Thesis 

4. เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจคิดวิเคราะห์อมูล รูปแบบต่างๆ ตลอดจน กลวิธีการ เขียน
วิจารณ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

5. เพื่อให้ผู้เรียนมีความสามารถในการอ่านงานท่ีเป็นข้อเท็จจริง (Fact) และความคิดเห็น(Opinion) 
ได้ 

6. เพื่อส่งเสริมผู้เรียนมีนิสัยรักการอ่าน และค้นคว้าเพื่อการศึกษาต่อ 
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รายวิชา อ30212 การเขียนเชิงสร้างสรรค์ 

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

ค าอธิบายรายวิชา 
ศึกษาการเรียบเรียงและน าเสนอเนื้อหา โดยค านึงถึงความถูกต้องของรูปแบบภาษาเครื่องหมายวรรค

ตอน และความเหมาะสมของส านวนภาษาท่ีสอดคล้องกับงานเขียนประเภทต่างๆ 
 

ผลการเรียนร้ 
 เมื่อเรียนจบรายวิชานี้ นักเรียนสามารถ 

1. อ่านและเขียนสรุปในความส าคัญของเนื้อหาท้ังศาสตร์ทางด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และ
ศาสตร์อื่นๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับชีวิตประจ าวันของผู้เรียน 

2. ตีความ วิเคราะห์และเขียนวิจารณ์เรื่องราวเหตุการณ์ต่างๆ จากส่ือท่ีหลากหลาย 
3. น าเสนอเนื้อหาของศาสตร์ทางด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและศาสตร์อื่นๆ 
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 รายวิชา อ30213 การแปลเบื้องต้น 

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

ค าอธิบายรายวิชา 
ศึกษาและฝึกฝนการแปลต้ังแต่ระดับประโยค จนถึงบทความส้ันๆ ข่าวที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์

ท่ัวไป และชีวิตประจ าวัน วิเคราะห์วิจารณ์งานแปลประเภทท้ังทางวิชาการณ์และท่ัวไป 
และประยุกต์ทักษะท่ีได้เรียนรู้เพื่อน าไปใช้ในการแปลระดับท่ีสูงขึ้น 
 
ผลการเรียนรู้ 
 เมื่อเรียนจบรายวิชานี้ นักเรียนสามารถ 

1. ระบุความหมายค าศัพท์ทางวิทยาศาสตร์ทั่วไป เทคโนโลยีและสาขาอื่นๆ ได้ 
2. ตีความหมายทางวัฒนธรรมท่ีแฝงอยู่ในภาษาต้นฉบับ 
3. เข้าใจรูปแบบและลีลาของภาษาต้นฉบับ 
4. รับข้อมูล ข่าวสาร ความเป็นไปของเหตุการณ์ปัจจุบันจากข่าว บทความภาษาอังกฤษ 
5. แปลบทความภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทยได้ 
6. แปลบทความภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษได้ 
7. แสดงความคิดเห็นและวิจารณ์งานแปลได้ 
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รายวิชา อ30214 ภาษาอังกฤษเพื่อศึกษาต่อต่างประเทศ 1 

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

ค าอธิบายรายวิชา  
ศึกษาโครงสร้างไวยากรณ์ต่างๆ อย่างละเอียด วิเคราะห์และแก้ไขให้ถูกต้องด้วยเครื่องมือ IT และด้วย

ตนเองศึกษาค าศัพท์ท่ีพบในงานเขียนด้านต่างๆ และศึกษารากศัพท์ซึ่งเป็นพื้นฐานส าคัญของความหมาย
วิเคราะห์และแยกแยะลักษณะหน้าท่ีของค าศัพท์ในบริบทนั้นๆ ฝึกฝนการฟังอย่างท่ีพบในข้อสอบ TOEFL 
และ IELTS อันได้แก่ การฟังบทสนทนาขนาดส้ันเกี่ยวกับเรื่องราวท่ัวไปในชีวิตประจ าวัน ศึกษาลักษณะการใช้
ภาษาแบบไม่เป็นทางการในภาษาพูดซึ่งมีส่วนประกอบของน้ าเสียง และลักษณะการใช้ภาษาท่ีแตกต่างไปจาก
ภาษาเขียนหรือภาษาวิชาการ จนถึงบทสนทนาหรือบทพูดขนาดกลาง ท้ังท่ีเกี่ยวกับเรื่องราวท่ัวไปใน
ชีวิตประจ าวัน และเรื่องราวเชิงวิชาการ เช่น บทความสารคดี เป็นต้นฝึกฝนการพูดแสดงความคิดเห็นระดับสูง 
(Public Discourse) เกี่ยวกับเรื่องต่างๆ ท่ีน ามาจากบทอ่านและบทบรรยายต่างๆ และจ าลองการอธิบาย
เทคโนโลยีและกระบวนการ ทางวิทยาศาสตร์ต่างๆ ซึ่งมักจะถูกใช้ในการศึกษาระดับมหาวิทยาลัยและในห้อง 
Lab จริง ศึกษาแนวทางและเนื้อหาข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย และข้อสอบวัดความสามารถใช้ ภาษาอังกฤษ ท้ัง
ของไทยและสากลต่างๆ นานา โดยใช้ข้อสอบดังกล่าวเป็นแบบทดสอบความเข้าใจและความสามารถของ
ผู้เรียนในระยะต่างๆ ของการเรียน 

 
ผลการเรียนรู้ 

เมื่อเรียนจบรายวิชานี้ นักเรียนสามารถ 
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. สอบการเขียนภาษาอังกฤษในระดับท่ี 5 ขึ้นไป 
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รายวิชา อ30215 ภาษาอังกฤษเพื่อศึกษาต่อต่างประเทศ 2 

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

ค าอธิบายรายวิชา  
ฝึกทักษะการอ่านให้มีความช านาญมากขึ้น เพื่อให้ผู้เรียนสามารถก้าวไปยังแวดวงการศึกษานานาชาติ

ด้วยความมั่นใจการน าความรู้จากหนังสือส าคัญๆ ท่ีเขียนเป็นภาษาอังกฤษ มาเป็นประโยชน์ในการศึกษา
ค้นคว้าและการเพิ่มพูนความรู้ปัญญา และศักยภาพชีวิต 

 
ผลการเรียนรู้ 
 เมื่อเรียนจบรายวิชานี้ นักเรียนสามารถ 

1. อ่านหนังสือวรรณกรรมส าคัญในภาษาอังกฤษทางด้านวิทยาศาสตร์ ประวิติศาสตร์ทางความคิด 
และศิลป์ เพื่อเป็นพื้นฐานอันส าคัญส าหรับการสอบเข้ามหาวิทยาลัยนานาชาติต่างๆ 

2. น าเสนอผลการส ารวจหนังสือต่อผู้เรียนในช้ันเรียน และตอบค าถาม 
3. จดบันทึกเรื่อง และสรุปการบรรยายเรื่องหนังสือวรรณกรรมต่าง 
4. ศึกษา เขียนบทสรุปและย่อสาระจากหนังสือ โดยการใช้ทักษะการเขียนภาษาอังกฤษแบบ

หลากหลายและเขียนโดยเลือกเทคนิคท่ีเหมาะสม 
5. ตอบค าถามจากข้อสอบ AP Englishในระดับ 80% 
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รายวิชา อ30216 ภาษาอังกฤษเพื่อการสอบ SAT 

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

ค าอธิบายรายวิชา 
ศึกษาทักษะการคิดวิเคราะห์ในภาษาอังกฤษ เหมือนกับค าอธิบายรายวิชา อ40305 และอ40306 

โดยเพิ่มในส่วนของ SAT ซึ่งเป็นข้อสอบเรื่องการรูคิ้ดใคร่ครวญอย่างละเอียดและรอบคอบ 
 

ผลการเรียนรู้ 
 เมื่อเรียนจบรายวิชานี้ นักเรียนสามารถ 

1. ฝึกฝนทักษะการอ่าน เขียน พูด และ ฟัง ตามแนวการสอบของ SAT 
2. สัมผัสกับหนังสือวรรณกรรมส าคัญในภาษาอังกฤษทางด้านวิทยาศาสตร์ ประวิติศาสตร์ทาง

ความคิด และศิลป์ พอท่ีจะเพิ่มค าศัพท์ เพิ่มทักษะการวิเคราะห์ และการตอบปัญหา เพื่อเป็น
พื้นฐานอันส าคัญส าหรับการสอบเข้ามหาวิทยาลัยนานาชาติต่างๆ 

3. น าเสนอผลการส ารวจหนังสือต่อผู้เรียนในช้ันเรียน และตอบค าถาม 
4. จดบันทึกเรื่อง และสรุปการบรรยายเรื่องหนังสือทางวิชาการต่างๆ 
5. ศึกษา เขียนบทสรุปและย่อสาระจากหนังสือ โดยการใช้ทักษะการเขียนภาษาอังกฤษแบบ

หลากหลายและเขียนโดยเลือกเทคนิคท่ีเหมาะสม 
6. แยกประเด็นค าถามและแนวการตอบเพื่อสามารถเห็นความแตกต่างระหว่างกัน 
7. ตอบค าถามจากข้อสอบ SAT Critical Thinking, Math and Social Studies ในระดับ 1500+ 
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รายวิชา จ30201 สนทนาภาษาจีน 1 

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

ค าอธิบายรายวิชา  
ศึกษาการออกเสียงภาษาจีนกลางมาตรฐาน รวมท้ัง 21 พยัญชนะ 39 สระ และ 5 วรรณยุกต์ศึกษา

การก ากับการออกเสียง pin yin ซึ่งเป็นมาตรฐานสากลศึกษาค าศัพท์ต่างๆ ตามมาตรฐานของ HSK แต่จะมี
การเพิ่มเติมหรือตัดออก ตามความเหมาะสม ของสภาพแวดล้อมและสถานการณ์ในชีวิตประจ าวันของ
สังคมไทย 

ศึกษาโครงสร้างของประโยคท่ีไม่ซับซ้อนเป็นหลัก และจะมีการศึกษาโครงสร้างประโยคซับซ้อนท่ีใช้
อยู่ในชีวิตประจ าวัน โดยจะเน้นประโยคบอกเล่า และประโยคค าถาม และสอดแทรกค าอุทานท่ีใช้อยู่ใน
ชีวิตประจ าวันศึกษาการใช้ภาษา จะเน้นการใช้ภาษาจีนท่ีใช้ในประเทศจีนปัจจุบันเป็นหลัก และสอดแทรกการ
ใช้ภาษาจีนในท่ีอื่นๆ ด้วยศึกษาการอ่านอักษรจีน ส่วนประกอบของอักษรจีน และเทคนิคในการจ าและการ
อ่านอักษรจีนศึกษาการเขียนตัวอักษรจีนแบบตัวย่อ ศึกษาลายเส้นของอักษร, ล าดับในการเขียนลายเส้นอักษร
จีน และโครงสร้างตัวอักษรจีน 
 
ผลการเรียนรู้ 
 เมื่อเรียนจบรายวิชานี้  นักเรียนสามารถ 

1. ฟังภาษาจีนกลางโดยแยกแยะพยัญชนะ สระ และวรรณยุกต์ได้ 
2. ออกเสียงพยัญชนะ สระ และวรรณยุกต์ของภาษาจีนได้อย่างถูกต้อง ชัดเจน 
3. ออกเสียงพยางค์เสียงภาษาจีนกลางทุกพยางค์ได้อย่างชัดเจน 
4. ใช้ศัพท์ 200-400 ค า ท่ีใช้ในชีวิตประจ าวันได้อย่างถูกต้อง 
5. สร้างประโยคใหม่ได้อย่างไม่จ ากัด ภายใต้ความเข้าใจในโครงสร้างประโยคพื้นฐานและศัพท์ 

ท่ีเรียนมา 
6. สนทนาเบ้ืองต้นในชีวิตประจ าวันได้อย่างคล่องแคล่ว ในการแสดงความต้องการท่ีไม่ซับซ้อน 
7. สนทนาเบ้ืองต้นในชีวิตประจ าวันได้อย่างคล่องแคล่ว ในการแสดงความคาดหวังท่ีไม่ซับซ้อน 
8. สนทนาเบ้ืองต้นในชีวิตประจ าวันได้อย่างคล่องแคล่ว ในการแสดงความรู้สึกท่ีไม่ซับซ้อน 
9. สนทนาเบ้ืองต้นในชีวิตประจ าวันได้อย่างคล่องแคล่ว ในการวางแผนท่ีไม่ซับซ้อน 
10. สนทนาเบ้ืองต้นในชีวิตประจ าวันได้อย่างคล่องแคล่ว ในการคาดการณ์ท่ีไม่ซับซ้อน 
11. สนทนาเบ้ืองต้นในชีวิตประจ าวันได้อย่างคล่องแคล่ว ในการแสดงความคิดเห็นท่ีไม่ซับซ้อน 
12. มีความรู้พื้นฐานด้านอักษรจีนอย่างถูกต้อง 
13. อ่านออก และเข้าใจส่วนประกอบอักษรจีนท่ีใช้อยู่ 
14. น าความร้ดู  ังกล่าวไปอ่านข้อความและได้ใจความส าคัญบนป้ายต่างๆ ในสถานท่ีสาธารณะ 

ท่ีพบบ่อย 
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15. เรียนการก ากับการออกเสียง ได้ง่ายข้ึนโดยผ่านการเรียนรู้เบื้องต้นจากตัวอักษรในการก ากับการ
ออกเสียงในหนังสือบ่อยๆ 

16. มีความรู้ ความเข้าใจอย่างถูกต้องเกี่ยวกับลายเส้นของอักษรจีน 
17. มีความรู้ ความเข้าใจอย่างถูกต้องเกี่ยวกับล าดับการเขียนลายเส้นของอักษรจีน 
18. มีความรู้ ความเข้าใจอย่างถูกต้องเกี่ยวกับโครงสร้างของอักษรจีน 
19. เขียนตัวอักษรจีนอย่างง่ายเพื่อการพัฒนาการเรียนอักษรจีนในโอกาสต่อไป 
20. พัฒนาการเรียนรู้ภาษาจีนด้วยตัวเอง เพื่อประโยชน์ในการเรียนภาษาจีนขั้นต่อไป 
21. พัฒนาทักษะการค้นคว้าหาข้อมูลโดยผ่านส่ือต่างๆ เป็นภาษาจีน 
22. เปรียบเทียบความเหมือน และความแตกต่าง ระหว่างภาษาและวัฒนธรรมไทย–จีน 
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รายวิชา จ30202 สนทนาภาษาจีน 2 

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

ค าอธิบายรายวิชา  
ศึกษาการออกเสียงภาษาจีนกลางมาตรฐาน รวมท้ัง 21 พยัญชนะ 39 สระ และ 5 วรรณยุกต์ศึกษา

การก ากับการออกเสียง pin yin ซึ่งเป็นมาตรฐานสากลศึกษาค าศัพท์ต่างๆ ตามมาตรฐานของ HSK แต่จะมี
การเพิ่มเติมหรือตัดออก ตามความเหมาะสม ของสภาพแวดล้อมและสถานการณ์ในชีวิตประจ าวันของ
สังคมไทย นอกเหนือจากรายวิชา จ30301 สนทนาภาษาจีน 1 ศึกษาโครงสร้างของประโยคท่ีไม่ซับซ้อนเป็น
หลัก และจะมีการศึกษาโครงสร้างประโยคซับซ้อนท่ีใช้ในชีวิตประจ าวัน โดยจะเน้นประโยคบอกเล่า และ
ประโยคค าถาม และสอดแทรกค าอุทานท่ีใช้อยู่ในชีวิตประจ าวันศึกษาการใช้ภาษา จะเน้นการใช้ภาษาจีนท่ีใช้
ในประเทศจีนปัจจุบันเป็นหลัก และ สอดแทรกการใช้ภาษาจีนในท่ีอื่นๆ ศึกษาการอ่านอักษรจีน ส่วนประกอบ
ของอักษรจีน และ เทคนิคในการจ าและ การอ่านอักษรจีนศึกษาการเขียนตัวอักษรจีนแบบตัวย่อ ศึกษา
ลายเส้นของอักษร, ล าดับในการเขียนลายเส้นอักษรจีน และโครงสร้างตัวอักษรจีน 

 
ผลการเรียนรู้ 
 เมื่อเรียนจบรายวิชานี้ นักเรียนสามารถ 

1. ฟังภาษาจีนกลางโดยแยกแยะพยัญชนะ สระ และวรรณยุกต์ได้ 
2. ออกเสียงพยัญชนะ สระ และ วรรณยุกต์ของภาษาจีนได้อย่างถูกต้อง ชัดเจน 
3. ออกเสียงพยางค์เสียงภาษาจีนกลางทุกพยางค์ได้อย่าง ชัดเจน 
4. ใช้ค าศัพท์ท่ีใช้ในชีวิตประจ าวันได้อย่างถูกต้อง 
5. สร้างประโยคใหม่ได้อย่างไม่จ ากัด ภายใต้ความเข้าใจในโครงสร้างประโยคพื้นฐานและศัพท์ท่ีเรียน

มา 
6. สนทนาเบ้ืองต้นในชีวิตประจ าวันได้อย่างคล่องแคล่ว ในการแสดงความต้องการท่ีไม่ซับซ้อน 
7. สนทนาเบ้ืองต้นในชีวิตประจ าวันได้อย่างคล่องแคล่ว ในการแสดงความคาดหวังท่ีไม่ซับซ้อน 
8. สนทนาเบ้ืองต้นในชีวิตประจ าวันได้อย่างคล่องแคล่ว ในการแสดงความรู้สึกท่ีไม่ซับซ้อน 
9. สนทนาเบ้ืองต้นในชีวิตประจ าวันได้อย่างคล่องแคล่ว ในการวางแผนท่ีไมซับซ้อน 
10. สนทนาเบ้ืองต้นในชีวิตประจ าวันได้อย่างคล่องแคล่ว ในการคาดการณ์ท่ีไม่ซับซ้อน 
11. สนทนาเบ้ืองต้นในชีวิตประจ าวันได้อย่างคล่องแคล่ว ในการแสดงความคิดเห็น ท่ีไม่ซับซ้อน 
12. มีความรู้พื้นฐานด้านอักษรจีนอย่างถูกต้อง 
13. อ่านออก และเข้าใจส่วนประกอบอักษรจีนท่ีใช้อยู่ 
14. อ่านตัวอักษรจีนท่ีใช้อยได้ 300-400 ตัว 
15. น าความรู้ดังกล่าวไปอ่านข้อความและได้ใจความส าคัญบนป้ายต่างๆในสถานท่ีสาธารณะท่ีพบ

บ่อย 
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16. เรียนการก ากับการออกเสียงได้ง่ายข้ึนโดยผ่านการเรียนรู้เบื้องต้นจากตัวอักษรในการก ากับการ
ออกเสียงในหนังสือบ่อยๆ 

17. มีความรู้ ความเข้าใจอย่างถูกต้องเกี่ยวกับลายเส้นของอักษรจีน 
18. มีความรู้ ความเข้าใจอย่างถูกต้องเกี่ยวกับล าดับการเขียนลายเส้นของอักษรจีน 
19. มีความรู้ ความเข้าใจอย่างถูกต้องเกี่ยวกับโครงสร้างของอักษรจีน 
20. เขียนตัวอักษรจีนอย่างง่ายเพื่อการพัฒนาการเรียนอักษรจีนในโอกาสต่อไป 
21. พัฒนาการเรียนรู้ภาษาจีนด้วยตัวเอง เพื่อประโยชน์ในการเรียนภาษาจีนขั้นต่อไป 
22. พัฒนาทักษะการค้นคว้าหาข้อมูลโดยผ่านส่ือต่างๆเป็นภาษาจีน 
23. เปรียบเทียบความเหมือน และความแตกต่าง ระหว่างภาษาและวัฒนธรรม ไทย–จีน 
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รายวิชา จ30203 ภาษาจีนในชีวิตประจ าวัน 1 

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

ค าอธิบายรายวิชา 
ศึกษาการออกเสียงภาษาจีนกลางมาตรฐาน รวมท้ัง 21 พยัญชนะ 39 สระ และ 5 วรรณยุกต์ศึกษา

การก ากับการออกเสียง pin yin ซึ่งเป็นมาตรฐานสากลศึกษาค าศัพท์ ตามมาตรฐานของ HSK ตามความ
เหมาะสม ของสภาพแวดล้อมและสถานการณ์ในชีวิตประจ าวันของสังคมไทยศึกษาโครงสร้างของประโยคท่ีไม่
ซับซ้อนเป็นหลัก และจะมีการศึกษาโครงสร้างประโยคซับซ้อนท่ีใช้ในชีวิตประจ าวัน โดยจะเน้นประโยคบอก
เล่า และประโยคค าถาม และสอดแทรกค าอุทานท่ีใช้อยู่ในชีวิตประจ าวันศึกษาการอ่านอักษรจีน ส่วนประกอบ
ของอักษรจีน และ เทคนิคในการจ าและ การอ่านอักษรจีนศึกษาการเขียนตัวอักษรจีนแบบตัวย่อ ศึกษา
ลายเส้นของอักษร , ล าดับในการเขียนลายเส้นอักษรจีน และโครงสร้างตัวอักษรจีน 

 
ผลการเรียนรู้ 
 เมื่อเรียนจบรายวิชานี้ นักเรียนสามารถ 

1. ฟังภาษาจีนกลางโดยแยกแยะพยัญชนะ สระ และวรรณยุกต์ได้ 
2. ออกเสียงพยัญชนะ สระ และ วรรณยุกต์ของภาษาจีนได้อย่างถูกต้อง ชัดเจน 
3. ออกเสียงพยางค์เสียงภาษาจีนกลางทุกพยางค์ได้อย่างชัดเจน 
4. ใช้ค าศัพท์ท่ีใช้ในชีวิตประจ าวันได้อย่างถูกต้อง 
5. สร้างประโยคใหม่ได้อย่างไม่จ ากัด ภายใต้ความเข้าใจในโครงสร้างประโยคพื้นฐานและศัพท์ท่ีเรียน

มา 
6. สนทนาเบ้ืองต้นในชีวิตประจ าวันได้อย่างคล่องแคล่ว ในการแสดงความต้องการท่ีไม่ซับซ้อน 
7. สนทนาเบ้ืองต้นในชีวิตประจ าวันได้อย่างคล่องแคล่ว ในการแสดงความคาดหวังท่ีไม่ซับซ้อน 
8. สนทนาเบ้ืองต้นในชีวิตประจ าวันได้อย่างคล่องแคล่ว ในการแสดงความรู้สึกท่ีไม่ซับซ้อน 
9. สนทนาเบ้ืองต้นในชีวิตประจ าวันได้อย่างคล่องแคล่ว ในการวางแผนท่ีไม่ซับซ้อน 
10. สนทนาเบ้ืองต้นในชีวิตประจ าวันได้อย่างคล่องแคล่ว ในการคาดการณ์ท่ีไม่ซับซ้อน 
11. สนทนาเบ้ืองต้นในชีวิตประจ าวันได้อย่างคล่องแคล่ว ในการแสดงความคิดเห็นท่ีไม่ซับซ้อน 
12. มีความรู้พื้นฐานด้านอักษรจีนอย่างถูกต้อง 
13. อ่านออก และเข้าใจส่วนประกอบอักษรจีนท่ีใช้อยู่ 
14. อ่านตัวอักษรจีนท่ีใช้บ่อยได้ 60-100 ตัว 
15. น าความรู้ดังกล่าวไปอ่านข้อความและได้ใจความส าคัญบนป้ายต่างๆ ในสถานท่ีสาธารณะท่ีพบ

บ่อย 
16. เรียนรู้การก ากับการออกเสียง 
17. มีความรู้ ความเข้าใจอย่างถูกต้องเกี่ยวกับลายเส้นของอักษรจีน 
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18. มีความรู้ ความเข้าใจอย่างถูกต้องเกี่ยวกับล าดับการเขียนลายเส้นของอักษรจีน 
19. มีความรู้ ความเข้าใจอย่างถูกต้องเกี่ยวกับโครงสร้างของอักษรจีน 
20. เขียนตัวอักษรจีนอย่างง่ายเพื่อการพัฒนาการเรียนอักษรจีนในโอกาสต่อไป 
21. พัฒนาการเรียนร้ภ ูาษาจีนด้วยตัวเอง เพื่อประโยชน์ในการเรียนภาษาจีนขั้นต่อไป 
22. พัฒนาทักษะการค้นคว้าหาข้อมูลโดยผ่านส่ือต่างๆเป็นภาษาจีน 
23. เปรียบเทียบความเหมือน และความแตกต่าง ระหว่างภาษาและวัฒนธรรม ไทย–จีน 
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รายวิชา จ30204 ภาษาจีนในชีวิตประจ าวัน 2 

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

ค าอธิบายรายวิชา 
ศึกษาการออกเสียงภาษาจีนกลางมาตรฐาน รวมท้ัง 21 พยัญชนะ 39 สระ และ 5 วรรณยุกต์ศึกษา

การก ากับการออกเสียง pin yin ซึ่งเป็นมาตรฐานสากลศึกษาค าศัพท์ต่างๆ ตามมาตรฐานของ HSK แต่จะมี
การเพิ่มเติมหรือตัดออก ตามความเหมาะสม ของสภาพแวดล้อมและสถานการณ์ในชีวิตประจ าวันของ
สังคมไทย นอกเหนือจากรายวิชาจ40304 ภาษาจีนในชีวิตประจ าวัน 1 ศึกษาโครงสร้างของประโยคท่ีไม่
ซับซ้อนเป็นหลัก และจะมีการศึกษาโครงสร้างประโยคซับซ้อนท่ีใช้ในชีวิตประจ าวัน โดยจะเน้นประโยคบอก
เล่า และประโยคค าถาม และสอดแทรกค าอุทานท่ีใช้ในชีวิตประจ าวันศึกษาการใช้ภาษา จะเน้นการใช้
ภาษาจีนท่ีใช้ในประเทศจีนปัจจุบันเป็นหลัก และ สอดแทรกการใช้ภาษาจีนในท่ีอื่นๆศึกษาการอ่านอักษรจีน 
ส่วนประกอบของอักษรจีน และ เทคนิคในการจ าและ การอ่านอักษรจีน ศึกษาการเขียนตัวอักษรจีนแบบตัว
ย่อ ศึกษาลายเส้นของอักษร, ล าดับในการเขียนลายเส้นอักษรจีน และโครงสร้างตัวอักษรจีน 

 
ผลการเรียนรู้ 
 เมื่อเรียนจบรายวิชานี้ นักเรียนสามารถ 

1. ฟังภาษาจีนกลางโดยแยกแยะพยัญชนะ สระ และวรรณยุกต์ได้ 
2. ออกเสียงพยัญชนะ สระ และ วรรณยุกต์ของภาษาจีนได้อย่างถูกต้อง ชัดเจน 
3. ออกเสียงพยางค์เสียงภาษาจีนกลางทุกพยางค์ได้อย่าง ชัดเจน 
4. ใช้ค าศัพท์ท่ีใช้ในชีวิตประจ าวันได้อย่างถูกต้อง 
5. สร้างประโยคใหม่ได้อย่างไม่จ ากัด ภายใต้ความเข้าใจในโครงสร้างประโยคพื้นฐานและศัพท์ท่ีเรียน

มา 
6. สนทนาเบ้ืองต้นในชีวิตประจ าวันได้อย่างคล่องแคล่ว ในการแสดงความต้องการท่ีไม่ซับซ้อน 
7. สามารถสนทนาเบ้ืองต้นในชีวิตประจ าวันได้อย่างคล่องแคล่ว ในการแสดงความคาดหวังท่ีไม่

ซับซ้อน 
8. สามารถสนทนาเบ้ืองต้นในชีวิตประจ าวันได้อย่างคล่องแคล่ว ในการแสดงความรู้สึกท่ีไม่ซับซ้อน 
9. สามารถสนทนาเบ้ืองต้นในชีวิตประจ าวันได้อย่างคล่องแคล่ว ในการวางแผนท่ีไม่ซับซ้อน 
10. สนทนาเบ้ืองต้นในชีวิตประจ าวันได้อย่างคล่องแคล่ว ในการคาดการณ์ท่ีไม่ ซับซ้อน 
11. สนทนาเบ้ืองต้นในชีวิตประจ าวันได้อย่างคล่องแคล่ว ในการแสดงความคิดเห็นท่ีไม่ซับซ้อน 
12. มีความรู้พื้นฐานด้านอักษรจีนอย่างถูกต้อง 
13. อ่านออก และเข้าใจส่วนประกอบอักษรจีนท่ีใช้อยู่ 
14. อ่านตัวอักษรจีนท่ีใช้บ่อยได้ 60-100 ตัว 
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15. น าความรู้ดังกล่าวไปอ่านข้อความและได้ใจความส าคัญบนป้ายต่างๆในสถานท่ีสาธารณะท่ีพบ
บ่อย 

16. เรียนรู้การก ากับการออกเสียง 
17. มีความรู้ ความเข้าใจอย่างถูกต้องเกี่ยวกับลายเส้นของอักษรจีน 
18. มีความรู้ ความเข้าใจอย่างถูกต้องเกี่ยวกับล าดับการเขียนลายเส้นของอักษรจีน 
19. มีความรู้ ความเข้าใจอย่างถูกต้องเกี่ยวกับโครงสร้างของอักษรจีน 
20. เขียนตัวอักษรจีนอย่างง่ายเพื่อการพัฒนาการเรียนอักษรจีนในโอกาสต่อไป 
21. พัฒนาการเรียนรู้ภาษาจีนด้วยตัวเอง เพื่อประโยชน์ในการเรียนภาษาจีนขั้นต่อไป 
22. พัฒนาทักษะการค้นคว้าหาข้อมูลโดยผ่านส่ือต่างๆเป็นภาษาจีน 
23. เปรียบเทียบความเหมือน และความแตกต่าง ระหว่างภาษาและวัฒนธรรม ไทย–จีน 
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รายวิชา จ30205 ภาษาจีนเพือ่การศึกษาวิทยาศาสตร์ 1 

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

ค าอธิบายรายวิชา  
ศึกษารากศัพท์ ค าศัพท์และรูปแบบไวยากรณ์ท่ีใช้บ่อยในวิชาคณิตศาสตร์ ฟิสิกส์ และเทคโนโลยี

สารสนเทศฝึกปฏิบัติการอ่านและการเขียนประโยคและบทความส้ันๆ ท่ีเกี่ยวกับวิชาคณิตศาสตร์ ฟสิิกส์และ
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อให้มีความรู้และทักษะในการส่ือสารและศึกษาต่อทางด้านวิชาคณิตศาสตร์ ฟิสิกส์ 
และเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 
ผลการเรียนรู้ 
 เมื่อเรียนจบรายวิชานี้ นักเรียนสามารถ 

1. มีความรู้ความเข้าใจด้านรากศัพท์เชิงวิทยาศาสตร์ 
2. มีความรู้ความเข้าใจในรูปแบบไวยากรณ์ท่ีใช้บ่อยในบทความวิทยาศาสตร์ 
3. มีความรู้ความเข้าใจด้านรูปแบบของบทความวิทยาศาสตร์ 
4. สามารถน าความรู้เกี่ยวกับรากศัพท์เชิงวิทยาศาสตร์เป็นตัวช่วยในการตีความ 
5. สามารถน าค าศัพท์วิทยาศาสตร์มาเรียงประโยคในรูปแบบวิทยาศาสตร์ 
6. สามารถวิเคราะห์รูปแบบประโยคในบทความวิทยาศาสตร์โดยใช้ความรู้ด้านไวยากรณ์ท่ีใช้บ่อยใน

บทความวิทยาศาสตร์ 
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รายวิชา จ30206 ภาษาจีนเพือ่การศึกษาวิทยาศาสตร์ 2 

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

ค าอธิบายรายวิชา  
ศึกษารากศัพท์ ค าศัพท์และรูปแบบไวยากรณ์ท่ีใช้บ่อยในวิชาเคมีและชีววิทยาฝึกปฏิบัติการอ่านและ

การเขียนประโยคและบทความส้ันๆท่ีเกี่ยวกับวิชาเคมีและชีววิทยาเพื่อให้มีความรู้และทักษะในการส่ือสารและ
ศึกษาต่อในทางด้านวิชาเคมีและชีววิทยา 

 
ผลการเรียนรู้ 
 เมื่อเรียนจบรายวิชานี้ นักเรียนสามารถ 

1. มีความรู้ความเข้าใจด้านรากศัพท์เชิงวิทยาศาสตร์จ านวนมากขึ้น 
2. มีความรู้ความเข้าใจในรูปแบบไวยากรณ์ท่ีใช้บ่อยในบทความวิทยาศาสตร์ 
3. มีความรู้ความเข้าใจด้านรูปแบบของบทความวิทยาศาสตร์ 
4. สามารถน าความรู้เกี่ยวกับรากศัพท์เชิงวิทยาศาสตร์เป็นตัวช่วยในการตีความ 
5. สามารถน าค าศัพท์วิทยาศาสตร์มาเรียงประโยคและบทความส้ันๆในรูปแบบวิทยาศาสตร์ 
6. สามารถวิเคราะห์รูปแบบประโยคในบทความวิทยาศาสตร์โดยใช้ความรู้ด้านไวยากรณ์ท่ีใช้บ่อยใน

บทความวิทยาศาสตร์ 
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รายวิชา ญ30201 ภาษาญี่ปุ่นขั้นต้น 1 

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

ค าอธิบายรายวิชา ญ30201 
ศึกษาการอ่าน การเขียนตัวอักษรคันจิเบ้ืองต้น 18 ตัว ศึกษาความหมายของตัวอักษรคันจิเบ้ืองต้น 

18 ตัว ศึกษาความแตกต่างของภาษาวัฒนธรรมระหว่างภาษาญี่ปุ่น กับภาษาไทย ในด้านของ เสียงสระ 
พยัญชนะ  ศึกษาโครงสร้างไวยากรณ์พื้นฐาน  ศึกษาลักษณะนาม ศึกษาค าศัพท์ใกล้ตัว และค าศัพท์ท่ีใช้ใน
ชีวิตประจ าวัน ได้ไม่ต่ ากว่า 300 ค า ฝึกอ่านออกเสียง สระ พยัญชนะ ค าศัพท์ส านวน ประโยค และบทอ่าน
ต่างๆ ในเรื่อง เกี่ยวกับตนเอง และส่ิงแวดล้อมใกล้ตัว ฝึกทักษะการพูดสนทนา เกี่ยวกับตนเองและส่ิงแวดล้อม
ใกล้ตัว เพื่อส่ือสารในชีวิตประจ าวัน ฝึกทักษะการฟังค าศัพท์ประโยคต่างๆ บทสนทนาต่างๆ ท่ีใกล้ตัว และ
เกี่ยวข้องกับชีวิตประจ าวัน ฝึกเขียนสระ พยัญชนะ ค าศัพท์ประโยคง่ายๆ และข้อความส้ันๆ เกี่ยวกับตนเอง 
และส่ิงแวดล้อมใกล้ตัว ฝึกการท าความเข้าใจเกี่ยวกับภาษาท่าทาง รูปแบบ และพฤติกรรมการส่ือสารของ
เจ้าของภาษาฝึกฝนและเข้าร่วมกิจกรรมเกี่ยวกับภาษาและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษาสร้างเจตคติท่ีดีเกี่ยวกับ
ภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุน่เพื่อเป็นแนวทางในการส่ือสาร ศึกษาค้นคว้าและความเพลิดเพลิน 
 
ผลการเรียนรู้ 
 เมื่อเรียนจบรายวิชานี้  นักเรียนสามารถ 

1. ฟังประโยคและข้อความส้ันๆ แล้วสามารถเล่าสรุปได้ 
2. พูดประโยคพื้นฐานท่ีใช้ในชีวิตประจ าวัน เช่น การแนะน าตนเอง การแนะน าผู้อื่นการถาม การ

ตอบรับ การตอบปฏิเสธ การกล่าวทักทาย การกล่าวอ าลา การแสดงความขอบคุณ การบรรยาย
ลักษณะบุคคลและส่ิงของได้ 

3. บอกโครงสร้างไวยากรณ์ญี่ปุ่นพืน้ฐานได้ 
4. บอกชนิดของค าเช่น นาม สรรพนาม กริยา วิเศษณ์ คุณศัพท์ บุรพบท สันธาน อุทานได้ 
5. บอกค าลักษณะนามได้ 
6. บอกความหมายของค าศัพท์ใกล้ตัว และค าศัพท์ท่ีใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 
7. อ่าน เขียน และบอกความหมายอักษรคันจิตามท่ีก าหนดได้ 
8. อ่านข้อความส้ันๆ แล้วสามารถพูดสรุปได้ 
9. เขียนประโยคพื้นฐานง่ายๆ ในเรื่องเกี่ยวกับตนเอง และส่ิงแวดล้อมใกล้ตัวได้ถูกต้องตามหลัก

ไวยากรณ์ 
10. เขียนค าศัพท์ตามค าบอกได้ 
11. ระบุความแตกต่างของภาษาและวัฒนธรรมระหวา่งภาษาญี่ปุ่นกับภาษาไทยได้ 
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รายวิชา ญ30202 ภาษาญี่ปุ่นขั้นต้น 2 

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

ค าอธิบายรายวิชา 
ศึกษาการอ่าน และการเขียนตัวอักษรคันจิใหม่อีก 27 ตัว ศึกษาความหมายของตัวอักษรคันจิใหม่อีก 

27 ตัว ศึกษาโครงสร้างประโยคโดยใช้ไวยากรณ์ท่ีซับซ้อนยิ่งขึ้น ศึกษาค าศัพท์ส านวนต่างๆ ท้ังใกล้ไกลตัว และ
ค าศัพท์ท่ีใช้ในชีวิตประจ าวัน เพิ่มข้ึนอีกอย่างน้อย 300 ค า ฝึกออกเสียงค าศัพท์ส านวนต่างๆ ฝึกอ่านประโยค 
และบทสนทนาท่ีซับซ้อนยิ่งขึ้น ฝึกเขียนประโยคเปรียบเทียบ โดยใช้ค าคุณศัพท์ท่ีหลากหลาย ฝึกทักษะการฟัง 
และสรุปความจากเรื่องราว และบทสนทนาท่ีมีความยาวพอประมาณ ฝึกสนทนาตามสถานการณ์ท่ีเป็นจริง ฝึก
พูดบรรยายเรื่องจากรูปภาพ ฝึกกิจกรรมเกี่ยวกับภาษาและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา สร้างเจตคติเกี่ยวกับ
ภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุน่เพื่อเป็นแนวทางในการส่ือสาร ศึกษาค้นคว้าและความเพลิดเพลิน 

 
ผลการเรียนรู้ 
 เมื่อเรียนจบรายวิชานี้ นักเรียนสามารถ 

1. ฟังประโยคและข้อความต่างๆ ท่ีมีโครงสร้างซับซ้อนขึ้น แล้วสามารถเล่าสรุปได้ 
2. พูดประโยคท่ีเกี่ยวกับชีวิตประจ าวันท่ีซับซ้อนยิ่งขึ้น เช่น ค าส่ัง ขอร้อง ชักชวนและแสดงความรู้สึก

ในโอกาสต่างๆ ได้ถูกต้อง 
3. พูดแสดงการเปรียบเทียบโดยใช้ค าคุณศัพท์ได้ 
4. ฟังบทสนทนาส้ันๆ แล้วสามารถสรุปได้ 
5. บอกโครงสร้างไวยากรณ์ญี่ปุ่นท่ีซับซ้อนได้ 
6. บอกความหมายของค าศัพท์ส านวนได้ 
7. อ่านออกเสียงค าศัพท์ส านวน และข้อความท่ีก าหนดแล้วสรุปได้ 
8. อ่าน เขียนและบอกความหมายอักษรคันจิท่ีก าหนดได้ 
9. ระบบค าลักษณะนามได้ 
10. เขียนประโยคท่ีซับซ้อนขึ้น ในเรื่องเกี่ยวกับตนเอง และส่ิงแวดล้อมใกล้ตัว ได้ถูกต้องตาม 

 หลักเกณฑ์ 
11. เขียนค าศัพท์ตามค าบอกได้ 
12. เขียนบรรยายเรื่องท่ีก าหนดให้และเรื่องท่ีเกี่ยวกับตนเองได้ถูกต้องตามหลักไวยากรณ์ 
13. ระบุความแตกต่างของภาษาและวัฒนธรรมระหวา่งภาษาญี่ปุ่นกับภาษาไทยได้ 

 



หลักสูตรโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย                                                        
พุทธศักราช 2554 [ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 2557] 
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รายวิชา ญ30203 ภาษาญี่ปุ่นระดับกลาง 1 

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

ค าอธิบายรายวิชา 
ศึกษาการอ่านและการเขียนตัวอักษรคันจิใหม่อีก 35 ตัว ศึกษาความหมายของตัวอักษรคันจิใหม่อีก 

35 ตัว ศึกษาประโยคท่ีมีโครงสร้างซับซ้อนยิ่งขึ้น ศึกษาภาษาจากบทสนทนา บทความ และเรื่องส้ันท่ีมีความ
ยากขึ้น  ฝึกพูด และเขียนเพื่อแสดงทัศนะ แลกเปล่ียนข้อมูล และแสดงความคิดเห็น ฝึกสรุปความด้วยการพูด 
และการเขียน เพื่อน าเสนอความคิดรวบยอดจากการอ่าน หรือการฟังบทเพลง บทกวีบทสนทนา เรื่องส้ัน 
ประกาศโฆษณา ข่าว และนิทาน ฝึกพูด และเขียน เพื่อบรรยายเรื่องราวจากภาพหรือสถานการณ์ต่างๆ ฝึกพูด 
และเขียนภาษาให้ถูกต้องตามกาลเทศะ ฝึกกิจกรรมเกี่ยวกับภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่น สร้างเจตคติท่ีดีเกี่ยวกับ
ภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุน่เพื่อเป็นแนวทางในการส่ือสาร ศึกษาค้นคว้าและหาความเพลิดเพลิน 

 
ผลการเรียนรู้ 
 เมื่อเรียนจบรายวิชานี้ นักเรียนสามารถ 

1. ฟังประโยคท่ีซับซ้อน ข้อความ บทสนทนา เรื่องส้ัน หรือนิทานแล้วสรุปได้ 
2. พูดสนทนาเรื่องราวต่างๆ และแลกเปล่ียนความคิดเห็นได้ 
3. อ่าน บทเพลง บทกวีบทสนทนา เรื่องส้ัน ประกาศโฆษณา หรือนิทานแล้วสรุปความได้ 
4. บอกความหมายค าศัพท์ได้ 
5. บอกลักษณะนามได้ 
6. เขียนบรรยายเรื่อง ตามท่ีก าหนดได้ 
7. เขียนตัวอักษรคันจิตามท่ีก าหนดได้ 
8. บอกความหมายของตัวอักษรคันจิได้ 
9. เขียนค าศัพท์ตามค าบอกได้ถูกต้อง 
10. เขียน พูดบรรยายภาพ หรือสถานการณ์ต่างๆ ตามท่ีก าหนดได้ 
11. ระบุความแตกต่างของภาษาวัฒนธรรมระหว่างภาษาไทยกับภาษาญี่ปุ่นได้ 

 
 
 



หลักสูตรโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย                                                        
พุทธศักราช 2554 [ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 2557] 
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รายวิชา ญ30204 ภาษาญี่ปุ่นระดับกลาง 2 

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

ค าอธิบายรายวิชา 
ศึกษาการอ่านและการเขียนตัวอักษรคันจิใหม่อีก 53 ตัว ศึกษาความหมายตัวอักษรคันจิใหม่อีก 53 

ตัว  ศึกษาประโยคท่ีมีความยาก และมีโครงสร้างซับซ้อนยิ่งขึ้น ศึกษาภาษาจากบทสนทนา บทความ เรื่องส้ัน 
นิทาน หรือข่าวที่มีความยากยิ่งขึ้น ฝึกพูดและเขียน เพื่อแสดงทัศนะ แลกเปล่ียนข้อมูลและแสดงความคิดเห็น 
ฝึกสรุปความด้วยการพูดและการเขียน เพื่อน าเสนอความคิดรวบยอดจากการอ่าน หรือการ 
ฟังบทเพลง บทกวีบทสนทนา เรื่องส้ัน ประกาศโฆษณา นิทานและข่าว ฝึกพูด และเขียนเพื่อบรรยายเรื่องจาก
ภาพหรือสถานการณ์ต่างๆ ฝึกกิจกรรมเกี่ยวกับภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุน่ สร้างเจตคติท่ีดีเกี่ยวกับภาษา และ
วัฒนธรรมญี่ปุ่น เพื่อเป็นแนวทางในการส่ือสาร ศึกษา ค้นคว้าและหาความเพลิดเพลิน 
 
ผลการเรียนรู้ 
 เมื่อเรียนจบรายวิชานี้ นักเรียนสามารถ 

1. ฟังประโยคท่ีซับซ้อน ข้อความ บทสนทนา เรื่องส้ัน ข่าวหรือนิทานแล้วสามารถสรุปความ 
ได้ถูกต้อง 

2. พูดสนทนาเรื่องราว และแลกเปล่ียนความคิดเห็นได้ 
3. อ่านบทเพลง บทกวีบทสนทนา เรื่องส้ัน ประกาศโฆษณา หรือนิทานแล้วสรุปความได้ถูกต้อง 
4. บอกความหมายค าศัพท์และลักษณะนามได้ 
5. เขียนบรรยายเรื่องตามท่ีก าหนดได้ 
6. เขียนตัวอักษรคันจิตามท่ีก าหนดได้ 
7. บอกความหมายตัวอักษรคันจิตามท่ีก าหนดได้ 
8. เขียนศัพท์ตามค าบอกได้ถูกต้อง 
9. เขียน พูดบรรยายภาพ หรือสถานการณ์ตามท่ีก าหนดได้ 
10. ระบุความแตกต่างของภาษา ระหว่างภาษาญี่ปุ่นและภาษาไทยได้ 

 



หลักสูตรโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย                                                        
พุทธศักราช 2554 [ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 2557] 
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รายวิชา ย30201 ภาษาเยอรมันในชีวิตประจ าวัน 

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

ค าอธิบายรายวิชา  
ศึกษาความรู้พื้นฐานภาษาเยอรมัน ฝึกฝนทักษะการฟัง พูด อ่าน และเขียน การคิด วัฒนธรรม การใช้

ชีวิตของเจ้าของภาษา เพื่อให้มีความเข้าใจและสามารถใช้ภาษาเยอรมันส่ือสารได้ในสถานการณ์ประจ าวัน 
 
ผลการเรียนรู้ 
 เมื่อเรียนจบรายวิชานี้  นักเรียนสามารถ 

1. มีความรูภาษาเยอรมันเบ้ืองตนดานการฟง พูด อาน เขียน ในลักษณะท่ีเปนองครวม 
2. น าความรูภาษาเยอรมันท่ีไดไปส่ือสารในชีวิตประจ าวัน 
3. เขาใจและเรียนรูเกี่ยวกับ ความคิด วัฒนธรรม และชีวิตประจ าวันของเจาของภาษา 
4. น าความรูภาษาเยอรมันท่ีไดจากหองเรียนไปศึกษาตอเพิ่มเติมดวยตนเอง 

  



หลักสูตรโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย                                                        
พุทธศักราช 2554 [ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 2557] 
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รายวิชา ย30202 ภาษาเยอรมันเพือ่การสื่อสาร 

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

ค าอธิบายรายวิชา 
ศึกษาความรู้พื้นฐานภาษาเยอรมันต่อเนื่องจากภาษาเยอรมันในชีวิตประจ าวัน ความคิดวัฒนธรรม 

การใช้ชีวิตของเจ้าของภาษา และฝึกฝนทักษะท้ังในด้านการฟัง พูด อ่านและเขียน เพื่อให้มีความเข้าใจและ
สามารถใช้ภาษาเยอรมันส่ือสารได้ในสถานการณ์ประจ าวัน รวมถึงเพื่อให้มีความมั่นใจในการใช้ภาษาเยอรมัน
ในการส่ือสารมากขึ้นด้วย 

 
ผลการเรียนรู้ 
 เมื่อเรียนจบรายวิชานี้ นักเรียนสามารถ 

1. มีความรู้ภาษาเยอรมันเบ้ืองต้นด้านการฟัง พูด อ่าน เขียน ในลักษณะท่ีเป็นองค์รวม 
2. น าความรู้ภาษาเยอรมันท่ีได้ไปส่ือสารในชีวิตประจ าวันได้มากขึ้น 
3. เข้าใจและเรียนรู้เกี่ยวกับ ความคิด วัฒนธรรม และชีวิตประจ าวันของเจ้าของภาษา 
4. มีความรู้และประสบการณ์เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในประเทศเยอรมนี 
5. น าความรู้ภาษาเยอรมันท่ีได้จากห้องเรียนไปศึกษาต่อเพิ่มเติมด้วยตนเอง 

 



หลักสูตรโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย                                                        
พุทธศักราช 2554 [ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 2557] 
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รายวิชา ย30203 ภาษาและวัฒนธรรมเยอรมัน 

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

ค าอธิบายรายวิชา 
ศึกษาภาษาเยอรมันเบ้ืองต้นในระดับท่ีสูงขึ้นจากภาษาเยอรมันในชีวิตประจ าวัน และภาษาเยอรมัน

เพื่อการส่ือสาร ท้ังด้านไวยากรณ์ค าศัพท์รูปประโยค ฝึกฝนการใช้ภาษาท้ังการฟัง พูด อ่านและเขียน ตลอดจน
เข้าใจความคิดและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษาและสามารถน าไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้อย่างถูกต้อง 

 
ผลการเรียนรู้ 
 เมื่อเรียนจบรายวิชานี้ นักเรียนสามารถ 

1. มีความรู้ภาษาเยอรมันเบ้ืองต้นด้านการฟัง พูด อ่าน เขียน ในลักษณะท่ีเป็นองค์รวม 
2. น าความรู้ภาษาเยอรมันท่ีได้ไปส่ือสารในชีวิตประจ าวัน 
3. เข้าใจและเรียนรู้เกี่ยวกับ ความคิด วัฒนธรรม และชีวิตประจ าวันของเจ้าของภาษาในระดับ 

ท่ีลึกซึ้งมาก 
4. มีความรู้และประสบการณ์เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในประเทศเยอรมนี 
5. น าความรู้ภาษาเยอรมันท่ีได้จากห้องเรียนไปศึกษาต่อเพิ่มเติมด้วยตนเอง 

 



หลักสูตรโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย                                                        
พุทธศักราช 2554 [ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 2557] 
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รายวิชา ย30204 ภาษาเยอรมันร่วมสมัย 

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

ค าอธิบายรายวิชา 
ศึกษาภาษาเยอรมันเบ้ืองต้นในระดับท่ีสูงขึ้นจากภาษาเยอรมันในชีวิตประจ าวัน ภาษาเยอรมันเพื่อ

การส่ือสาร และภาษาและวัฒนธรรมเยอรมัน ท้ังด้านไวยากรณ์ค าศัพท์รูปประโยค ฝึกฝนทักษะการใช้ภาษา
ท้ังการฟัง พูด อ่านและเขียน ตลอดจนเข้าใจความคิดและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษาและสามารถน าไปใช้ใน
ชีวิตประจ าวันได้อย่างถูกต้อง 

 
ผลการเรียนรู้ 
 เมื่อเรียนจบรายวิชานี้ นักเรียนสามารถ 

1. มีความรู้ภาษาเยอรมันเบ้ืองต้นด้านการฟัง พูด อ่าน เขียน ในลักษณะท่ีเป็นองค์รวม 
2. น าความรู้ภาษาเยอรมันท่ีได้ไปส่ือสารในชีวิตประจ าวัน 
3. เข้าใจและเรียนรู้เกี่ยวกับ ความคิด วัฒนธรรม และชีวิตประจ าวันของเจ้าของภาษา 
4. มีความรู้และประสบการณ์เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในประเทศเยอรมนี 
5. มีความรู้และประสบการณ์เกี่ยวกับภาษาและวัฒนธรรมเยอรมันท่ีร่วมสมัย 
6. น าความรู้ภาษาเยอรมันท่ีได้จากห้องเรียนไปศึกษาต่อเพิ่มเติมด้วยตนเอง 
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รายวิชา ฝ30201 ภาษาฝร่ังเศสน่ารู้ 1 

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

ค าอธิบายรายวิชา  
ศึกษาการฟัง พูด อ่าน เขียน สระ พยัญชนะค าศัพท์ใกล้ตัวและศัพท์ท่ีใช้ในชีวิตประจ าวันกลุ่มค าและ

ประโยคง่ายๆ ศึกษาความแตกต่างของภาษาและวัฒนธรรมฝรั่งเศส กับภาษาและวัฒนธรรมไทยศึกษาเรื่อง
การใช้ภาษาท่าทาง ของเจ้าของภาษาศึกษาโครงสร้างไวยากรณ์ฝรั่งเศสพื้นฐานฝึกทักษะการใช้ภาษา ท้ังฟัง 
พูด อ่าน เขียน ในเรื่องเกี่ยวกับตนเอง และส่ิงแวดล้อมใกล้ตัวเพื่อใช้ส่ือสารในชีวิตประจ าวันฝึกฝนและเข้าร่วม
กิจกรรมเกี่ยวกับกาษาและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษาสร้างเจตคติท่ีดีในเรื่องของภาษาและวัฒนธรรมฝรั่งเศส 
เพื่อการส่ือสาร การศึกษาค้นคว้าการศึกษาต่อและความเพลิดเพลิน 
 
ผลการเรียนรู้ 
 เมื่อเรียนจบรายวิชานี้  นักเรียนสามารถ 

1. ฟังประโยคค าส่ัง ประโยคขอร้อง ท่ีใช้ในชีวิตประจ าวันได้อย่างถูกต้อง 
2. บอกความหมายของค าศัพท์ใกล้และไกลตัว ตลอดจนค าศัพท์ท่ีใช้ในชีวิตประจ าวันได้ถูกต้อง 
3. พูดประโยคพื้นฐานง่ายๆ เช่น การแนะน าตนเอง การแนะน าผู้อื่น การถาม การตอบรับการตอบ

ปฏิเสธ การกล่าวทักทาย การกล่าวอ าลา การกล่าวขอบคุณ การบรรยายลักษณ์บุคคลและส่ิงของ
ได้ 

4. บอกชนิดของค าเช่น ค านาม ค าสรรพนาม ค ากริยา ค าวิเศษณ์ ค าคุณศัพท์ ค าบุพบทและ
ค าสันธานได้ 

5. บอกโครงสร้างไวยากรณ์ฝรั่งเศสพื้นฐานได้ 
6. อ่านออกเสียงค ากลุ่มค าและประโยคง่ายๆ ได้ถูกต้อง 
7. อ่านข้อความส้ันๆ และบทความง่ายๆ แล้วสามารถพูดสรุปได้ 
8. เขียนประโยคพื้นฐานง่ายๆ ในเรื่องท่ีเกี่ยวกับตนเองและส่ิงแวดล้อมใกล้ตัวได้ถูกต้องตามหลัก

ไวยากรณ์ 
9. เขียนค าศัพท์พื้นฐานง่ายๆ ตามท่ีก าหนดได้ถูกต้อง 
10. ระบุความแตกต่างระหว่างภาษาฝรั่งเศสกับภาษาไทย ในเรื่องของ ค า วลี ประโยค และโครงสร้าง

ไวยากรณ์พื้นฐานได้ถูกต้อง 
11. ระบุความเหมือนและความแตกต่างระหว่างวัฒนธรรมฝรั่งเศสกับวัฒนธรรมไทยได้  
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รายวิชา ฝ30202 ภาษาฝร่ังเศสน่ารู้ 2 

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

ค าอธิบายรายวิชา 
ศึกษาค าศัพท์ส านวน ต่างๆ ท้ังใกล้ตัว-ไกลตัว และศัพท์ท่ีใช้ในชีวิตประจ าวันเพิ่มข้ึน ศึกษาโครงสร้าง

ไวยากรณ์ท่ีซับซ้อนยิ่งขึ้น ศึกษาการใช้ภาษาท่าทางและน้ าเสียงในการแสดงอารมณ์ความรู้สึกของเจ้าของ
กาษา ฝึกออกเสียงค าศัพท์ส านวนและประโยคต่าง ๆ ท่ีมีความยาวมากขึ้น ฝึกอ่านประโยค และบทสนทนาท่ีมี
ความยาวและซับซ้อนยิ่งขึ้น ฝึกเขียนประโยคเปรียบเทียบ โดยใช้ค าคุณศัพท์ท่ีหลากหลาย ฝึกการฟังและสรุป
ความจากเรื่องและบทสนทนาท่ีมีความยาวพอประมาณ ฝึกสนทนาจากสถานการณ์ท่ีก าหนดให้ฝึกพูดบรรยาย
เรื่องจากรูปภาพ ฝึกฝนและเข้าร่วมกิจกรรมเกี่ยวกับภาษาและวัฒนธรรมของเจ้าของกาษา  สร้างเจตคติท่ีดีใน
เรื่องของภาษาและวัฒนธรรมฝรั่งเศส เพื่อการส่ือสาร การศึกษาค้นคว้าการศึกษาต่อและความเพลิดเพลิน 

 
ผลการเรียนรู้ 
 เมื่อเรียนจบรายวิชานี้ นักเรียนสามารถ 

1. ฟังประโยคพื้นฐาน บทสนทนาส้ันๆ บทความและเรื่องส้ันอย่างง่ายๆ แล้วสามารถสรุปได้ 
2. บอกความหมายของศัพท์ส านวน ตามท่ีก าหนดได้ถูกต้อง 
3. พูดประโยคท่ีใช้ในชีวิตประจ าวัน เช่น การแนะน าตนเอง การแนะน าผู้อื่น การถาม การตอบรับ 

การตอบปฏิเสธ การกล่าวทักทาย การกล่าวอ าลา การกล่าวขอบคุณ และบรรยายลักษณะบุคคล
และส่ิงของ ท่ีมีใจความท่ีซับซ้อนได้ถูกต้อง 

4. บอกโครงสร้างไวยากรณ์ฝรั่งเศสท่ีซับซ้อนได้ 
5. อ่านออกเสียงค าศัพท์ส านวน และข้อความ บทความ นิทาน หรือเรื่องส้ันท่ีมีความซับซ้อนแล้ว

สามารถสรุปได้ 
6. เขียนค าศัพท์ท้ังใกล้และไกลตัว ตามท่ีก าหนดได้ถูกต้อง 
7. เขียนบรรยาย เรื่องท่ีเกี่ยวกับตนเอง และเรื่องท่ีก าหนดให้ด้วยประโยคท่ีซับซ้อนได้ถูกต้องตาม

หลักไวยากรณ์ 
8. ระบุความแตกต่างของภาษาฝรั่งเศสกับภาษาไทย ในเรื่องของค าวลีส านวน ประโยคโครงสร้างและ

ข้อความท่ีซับซ้อนได้ถูกต้อง 
9. ระบุความเหมือนและความแตกต่างระหว่างวัฒนธรรมฝรั่งเศสกับวัฒนธรรมไทย ท่ีซับซ้อนได้

ถูกต้อง 
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รายวิชา ฝ30203 ภาษาฝร่ังเศสเพื่อการสื่อสาร 1 

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

ค าอธิบายรายวิชา 
ศึกษาค าศัพท์ต่างๆ ท้ังใกล้และไกลตัว ตลอดจนใช้ศัพท์ท่ีใช้ในชีวิตประจ าวันท่ีมีความยากมากข้ึน 

ศึกษาโครงสร้างไวยากรณ์ท่ีซับซ้อนยิ่งขึ้นศึกษาศัพท์ส านวนท่ีมีความยากยิ่งขึ้น ฝึกออกเสียงเสียงค าศัพท์
ส านวนท่ีมีความยากยิ่งขึ้น ฝึกอ่านประโยคและบทสนทนาท่ีมีความยาวยิ่งขึ้น ฝึกเขียนประโยคเปรียบเทียบ 
โดยใช้ค าคุณศัพท์ท่ีหลากหลายมากยิ่งขึ้น ฝึกการฟังและสรุปความจากเรื่อง และบทสนทนาท่ีมีความยาวยิ่งขึ้น 
ฝึกสนทนาจากสถานการณ์จริง ฝึกพูดบรรยายเรื่องจากรูปภาพ ศึกษาความแตกต่างระหว่างกาษาฝรั่งเศสกับ
ภาษาไทย ศึกษา ฝึกฝนและเข้าร่วมกิจกรรมเกี่ยวกับภาษาและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษาสร้างเจตคติท่ีดีใน
เรื่องของภาษาและวัฒนธรรมฝรั่งเศส เพื่อการส่ือสาร การศึกษาค้นคว้าและความเพลิดเพลิน 
 
ผลการเรียนรู้ 
 เมื่อเรียนจบรายวิชานี้ นักเรียนสามารถ 

1. บอกความหมายของค าศัพท์ส านวนได้ 
2. บอกโครงสร้างไวยากรณ์ฝรั่งเศสท่ีซับซ้อนได้ 
3. ฟังประโยค และข้อความต่างๆ บทสนทนาบทความเรื่องส้ัน นิทานท่ีมีโครงสร้างซับซ้อนแล้ว

สามารถพูดสรุปได้ 
4. บอกโครงสร้างประโยค ท่ีมีไวยากรณ์ท่ีซับซ้อนได้ถูกต้อง 
5. อ่านออกเสียงค าศัพท์ส านวน บทความนิทาน เรื่องส้ันท่ีมีความยาวพอประมาณ แล้วพูดสรุปได้ 
6. เขียนประโยคท่ีซับซ้อน ในเรื่องท่ีเกี่ยวกับตนเองและส่ิงแวดล้อมใกล้ตัวได้ถูกต้องตามหลัก

ไวยากรณ์ 
7. เขียนบรรยายเรื่องต่างๆ ท่ีก าหนดให้ท้ังท่ีเกี่ยวกับตนเอง และส่ิงแวดล้อม รู้จักต้องตามหลัก

ไวยากรณ์ 
8. ระบุความแตกต่างของกาษาฝรั่งเศสกับภาไทยท่ีซับซ้อนได้ 
9. ระบุความเหมือนและความแตกต่างระหว่างวัฒนธรรมฝรั่งเศสและวัฒนธรรมไทยท่ีซับซ้อนได้ 
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รายวิชา ฝ30204 ภาษาฝร่ังเศสเพื่อการสื่อสาร 2 

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

ค าอธิบายรายวิชา 
ศึกษาและฝึกฝนการฟังเรื่องราวต่างๆ ท่ีซับซ้อนยิ่งขึ้น ฝึกฝนการน าเสนอ และการพูดสรุปเรื่องราว

ต่างๆ โดยใช้ถ้อยค าของตนเอง ศึกษาค าศัพท์ต่างๆ ท้ังใกล้-ไกลตัว และศัพท์ท่ีใช้ในชีวิตประจ าวันท่ีมีความยาก
มากขึ้น ศึกษาศัพท์ส านวนท่ีมีความยากยิ่งขึ้น ฝึกออกเสียงค าศัพท์ส านวนท่ีมีความยากยิ่งขึ้น 
ฝึกอ่านประโยค และบทสนทนา บทกวีท่ีมีความยาวยิ่งขึ้น ฝึกเขียนประโยคเปรียบเทียบ โดยใช้ค าคุณศัพท์ท่ี
หลากหลายมากยิ่งขึ้น ฝึกเขียนโฆษณา และเอกสารเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ฝึกสนทนาจากสถานการณ์จริง 
ฝึกพูดบรรยายเรื่องจากรูปภาพ ศึกษาความแตกต่างระหว่างภาษาฝรั่งเศสกับภาษาไทย ศึกษา ฝึกฝน และเข้า
ร่วมกิจกรรมเกี่ยวกับภาษาวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา สร้างเจตคติท่ีดีในเรื่องของภาษาและวัฒนธรรม
ฝรั่งเศส เพื่อการส่ือสาร การศึกษาค้นคว้าและความเพลิดเพลิน 
 
ผลการเรียนรู้ 
 เมื่อเรียนจบรายวิชานี้ นักเรียนสามารถ 

1. ฟังค าส่ัง ค าขอร้อง ค าแนะน าค าอธิบายท่ีมีความซับซ้อนแล้วสามารถเปล่ียนเป็นข้อความของ
ตนเองได้ 

2. ฟังประโยค และฟังความต่างๆ บทสนทนา บทความ เรื่องส้ัน นิทานท่ีมีโครงสร้างซับซ้อนแล้ว
สามารถพูดสรุปได้ 

3. พูดส่ือสาร โดยใช้ภาษาท่าทางประกอบ ได้เหมาะสมกับวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา 
4. พูดเพื่อน าเสนอข้อมูล เรื่องต่างๆ ท้ังจากประสบการณ์และเหตุการณ์ต่างๆ โดยสรุปเป็นความคิด

รวบยอดได้ถูกต้อง 
5. ระบุความแตกต่างของค าวลีส านวน ประโยค ข้อความและโครงสร้างไวยากรณ์ท่ีซับซ้อนระหว่าง

ภาษาฝรั่งเศสกับภาษาไทยได้ 
6. อ่านออกเสียงค าศัพท์ส านวน บทความ นิทาน เรื่องส้ันท่ีมีความยาวพอประมาณ ได้ถูกต้องตาม

หลักการออกเสียงและเหมาะสมกับเนื้อหา 
7. เขียนบรรยายเรื่องต่างๆ ในเรื่องท่ีเกี่ยวกับตนเองและส่ิงแวดล้อมต่างๆ ในเชิงอธิบายเปรียบเทียบ

และแสดงความคิดเห็นได้ถูกต้อง 
8. เขียนค าศัพท์ตามค าบอกได้ถูกต้อง 
9. สามารถตีความจากภาพหรือสัญลักษณ์และพูดสรุปได้ถูกต้อง 
10. ระบุความเหมือนและความแตกต่างระหว่างวัฒนธรรมฝรั่งเศสและวัฒนธรรมไทยท่ีซับซ้อนได้ 
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รายวิชา ฝ30205 ภาษาฝร่ังเศสสู่โลกวิทยาการ 1 

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

ค าอธิบายรายวิชา 
ศึกษาค าศัพท์ ส านวน และโครงสร้างพื้นฐานของภาษาฝรั่งเศส ฝึกปฏิบัติการฟัง พูด อ่าน เขียน 

ภาษาฝรั่งเศสในการพบปะกับคนในวงการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การบอกท่ีต้ังของหน่วยงาน
วิทยาศาสตร์ การใช้พาหนะ มลภาวะต่างๆ ส่ิงแวดล้อมและการทดลองทางวิทยาศาสตร์ เพื่อให้มีความรู้และ
ทักษะการใช้ภาษาฝรั่งเศสติดต่อการท าโครงการทางวิทยาศาสตร์และงานวิจัยกับนักวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 

 
ผลการเรียนรู้ 
 เมื่อเรียนจบรายวิชานี้ นักเรียนสามารถ 

1. จับใจความจากบทสนทนา ข้อความหรือบทความส้ันๆ จากการฟังหรือการอ่านได้ 
2. สนทนาโดยใช้ภาษาฝรั่งเศสเบ้ืองต้นได้ 
3. สร้างประโยคโดยใช้ค าศัพท์ ส านวน ไวยากรณ์ได้ถูกต้องตามโครงสร้างของภาษาขั้นพื้นฐาน 
4. บรรยายเกี่ยวกับส่ิงท่ีก าหนดให้โดยใช้ค าศัพท์ ส านวน ขั้นพื้นฐานได้ 
5. บอกวัฒนธรรมความเป็นอยู่ในชีวิตประจ าวัน ความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของ

ประเทศไทยและประเทศฝรั่งเศสได้ 
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รายวิชา ฝ30206 ภาษาฝร่ังเศสสู่โลกวิทยาการ 2 
2 คาบ/สัปดาห์/ภาคเรียน        1.0 หน่วยกิต 

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

ศึกษาค าศัพท์ ส านวน และโครงสร้างพื้นฐานของภาษาฝรั่งเศสเพิ่มข้ึน ฝึกปฏิบัติการฟัง พูด อ่าน 
เขียน ภาษาฝรั่งเศสเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ในชีวิตประจ าวันและส่ิงแวดล้อม ปฏิบัติตามค าอธิบาย วิธีการใช้
เครื่องมือ การทดลองวิทยาศาสตร์ เพื่อให้มีความรู้และทักษะการใช้ภาษาฝรั่งเศสในการท าโครงการทาง
วิทยาศาสตร์ งานวิจัยและวิทยาการใหม่ๆ กับนักวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

 
ผลการเรียนรู้ 
 เมื่อเรียนจบรายวิชานี้ นักเรียนสามารถ 

1. จับใจความจากบทสนทนา ข้อความหรือบทความท่ียากขึ้น จากการฟังหรือการอ่านได้ 
2. สนทนาโดยใช้ภาษาฝรั่งเศสเบ้ืองต้นได้มากขึ้นและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
3. สร้างประโยคให้ซับซ้อนขึ้นโดยใช้ค าศัพท์ ส านวน ไวยากรณ์ได้ถูกต้องตามโครงสร้างของภาษาขั้น

พื้นฐาน 
4. บรรยายเกี่ยวกับส่ิงท่ีก าหนดได้มากขึ้นให้โดยใช้ค าศัพท์ ส านวนได้อย่างถูกต้อง 
5. ปฏิบัติตามค าอธิบาย วิธีการใช้เครื่องมือ การทดลองทางวิทยาศาสตร์ที่ฟังหรืออ่านได้ 
6. เปรียบเทียบวัฒนธรรมวัฒนธรรมความเป็นอยู่ในชีวิตประจ าวัน ความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยีระหว่างไทยและฝรั่งเศสได้ 
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รายวิชา ร30201 ภาษารัสเซียพื้นฐาน 1 

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

ค าอธิบายรายวิชา 
ศึกษาตัวอักษรภาษารัสเซีย สระและพยัญชนะในภาษารัสเซีย การอ่านออกเสียง การประสมค าใน

ภาษารัสเซีย โครงสร้างไวยากรณ์พื้นฐานท่ีส าคัญของภาษารัสเซีย ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ที่
ส าคัญของประเทศรัสเซีย วัฒนธรรม สังคม และศาสนาของชาติรัสเซียฝึกฝนทักษะการฟัง การพูด การอ่าน
และการเขียน ในภาษารัสเซีย 
 
ผลการเรียนรู้ 
 เมื่อเรียนจบรายวิชานี้ นักเรียนสามารถ 

1. บอกพยัญชนะ และ สระในภาษารัสเซียได้อย่างถูกต้องทุกตัว 
2. เขียนพยัญชนะ และ สระในภาษารัสเซียได้อย่างถูกต้อง ท้ังตัวพิพม์ และ ตัวเขียน 
3. ออกเสียงพยัญชนะและสระในภาษารัสเซียรวมทั้งผสมค าในภาษารัสเซียได้อย่างถูกต้อง 
4. แยกเพศของค านามในภาษารัสเซียได้อย่างถูกต้อง 
5. ใช้ค าแสดงความเป็นเจ้าของได้อย่างถูกต้อง 
6. เปล่ียนค านามให้เป็นพหุพจน์ได้อย่างถูกต้อง 
7. บอกการกท่ี 1 ได้อย่างถูกต้อง 
8. เปล่ียนให้อยู่ในการกที่ 6 ได้อย่างถูกต้อง 
9. แสดงการผันกริยากลุ่ม 1 ได้อย่างถูกต้อง 
10. เปล่ียนให้อยู่ในการกที่ 4 ได้อย่างถูกต้อง 
11. แสดงการผันกริยากลุ่ม 2 ได้อย่างถูกต้อง 
12. เปล่ียนกริยาให้อยู่ในรูปของอดีตได้ 
13. ใช้บทสนทนาในชีวิตประจ าวันได้อย่างถูกต้อง 
14. รู้จักประวัติศาสตร์ที่ส าคัญของประเทศรัสเซีย วัฒนธรรม สังคม และศาสนาของชาติรัสเซีย 
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รายวิชา ร30202 ภาษารัสเซียพื้นฐาน 2 

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

ค าอธิบายรายวิชา 
ศึกษาวิชาภาษารัสเซียเพิ่มเติมจากท่ีเคยเรียนในภาษารัสเซียพื้นฐาน 1 ในการกที ่3 และการกที ่5 ใช้

ค าและโครงสร้างประโยคอย่างง่ายบอกเล่าเรื่องราวของตนเองและของผู้อื่นท่ีตนเองได้ฟงัมา ฝึกฝนและพัฒนา
ทักษะการพูดและฝึกทักษะการฟังในภาษารัสเซีย 

 
ผลการเรียนรู้ 
 เมื่อเรียนจบรายวิชานี้ นักเรียนสามารถ 

1. บอกเล่าเรื่องราวประวัติต่างๆ ของตนเองโดยใช้ความรู้ท่ีเรียนมาได้ 
2. เปล่ียนกริยาให้อยู่ในรูปของอนาคตได้ 
3. บอกความแตกต่างระหว่างกริยาท่ีสมบูรณ์และไม่สมบูรณ์ได้ 
4. เปล่ียนประโยคบอกเล่าให้อยู่ในรูปของประโยคขอร้องหรือค าส่ังได้ 
5. ใช้ค ากริยาเคล่ือนท่ีได้อย่างถูกต้อง 
6. แต่งประโยคโดยใช้โครงสร้างพื้นฐานได้อย่างถูกต้อง 
7. ตอบค าถามจากเรื่องท่ีฟังได้อย่างถูกต้อง 
8. เปล่ียนให้อยู่ในรูปการกที่ 3 ได้อย่างถูกต้อง 
9. เปล่ียนให้อยู่ในรูปการกที่ 5 ได้อย่างถูกต้อง 
10. เปล่ียนค าคุณสรรพให้เป็นกริยาวิเศษณ์ได้ 
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รายวิชา ร30203 ภาษารัสเซียระดับกลาง 1 

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

ค าอธิบายรายวิชา 
ศึกษาการเปล่ียนค าคุณศัพท์เพื่อให้สอดคล้องแต่ละการกเพื่อให้ประโยคถูกต้องและสมบูรณ์เล่าเรื่อง

โดยใช้ค าศัพท์พื้นฐาน จากเรื่องท่ีอ่านและเรื่องท่ีฟังได้อย่างถูกต้อง เขียนสรุปเรื่องราวจากเรื่องท่ีอ่านและบอก
จุดส าคัญของเรื่อง ศึกษาประเภทของเพลงรัสเซียและเล่าเรื่องจากเพลงท่ีฟัง 

 
ผลการเรียนรู้ 
 เมื่อเรียนจบรายวิชานี้ นักเรียนสามารถ 

1. น าค าศัพท์ท่ีเรียนมาสร้างเป็นประโยคท่ีซับซ้อนได้ 
2. น าค าคุณศัพท์มาขยายค านามให้สอดคล้องกับการกท่ี 2 ได้ 
3. น าค าคุณศัพท์มาขยายค านามให้สอดคล้องกับการกท่ี 3 ได้ 
4. น าค าคุณศัพท์มาขยายค านามให้สอดคล้องกับการกท่ี 4 ได้ 
5. น าค าคุณศัพท์มาขยายค านามให้สอดคล้องกับการกท่ี 5 ได้ 
6. น าค าคุณศัพท์มาขยายค านามให้สอดคล้องกับการกท่ี 6 ได้ 
7. บอกเล่าเรื่องราวจากหัวข้อท่ีก าหนดให้ได้ 
8. แสดงความคิดเห็นจากเรื่องราวท่ีก าหนดให้ 
9. เขียนจดหมายเล่าประวัติส่วนตัวได้อย่างถูกต้อง 
10. สรุปเรื่องราวส าคัญจากเรื่องท่ีอ่านได้ 
11. เล่าเรื่องจากเพลงรัสเซียท่ีฟังได้ 
12. เล่าเรื่องบุคคลส าคัญของรัสเซียท่ีก าหนดให้ได้ 
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รายวิชา ร30204 ภาษารัสเซียระดับกลาง 2 

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

ค าอธิบายรายวิชา  
ศึกษาค าศัพท์ภาษารัสเซียท่ีเกี่ยวข้องกับงานทางด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์เกี่ยวกับการอ่าน

เศษส่วน การอ่านค่าต่างๆ การกระท าต่างๆทางคณิตศาสตร์เช่น บวก ลบ คูณ หาร เลขยกก าลัง และรวมไปถึง
เรื่องต่างๆ ทางคณิตศาสตร์ ค าศัพท์ทางเคมี ชีววิทยา และ ฟิสิกส์เบื้องต้นะอ่านบทความ หนังสือ ทาง
คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ น าค าศัพท์ท่ีได้เรียนมานั่นไปใช้ในการอธิบายถึงหลักและวิธีการแก้ปัญหา 

 
ผลการเรียนรู้ 
 เมื่อเรียนจบรายวิชานี้ นักเรียนสามารถ 

1. บอกค าศัพท์ทางคณิตศาสตร์ 1 
2. บอกค าศัพท์ทางคณิตศาสตร์ 2 
3. บอกค าศัพท์ทางคณิตศาสตร์ 3 
4. บอกค าศัพท์ทางคณิตศาสตร์ 4 
5. บอกค าศัพท์ทางคณิตศาสตร์ 5 
6. น าค าศัพท์ทางคณิตศาสตร์ทั้งหมดมาแก้ปัญหาโจทย์ทางคณิตศาสตร์หน้าช้ันเรียน 

พร้อมท้ังอธิบายการแก้ปัญหาโดยใช้ภาษารัสเซียในการส่ือสารได้ 
7. บอกค าศัพท์ทางวิทยาศาสตร์ทั่วไป 1 ได้ 
8. บอกค าศัพท์ทางวิทยาศาสตร์ทั่วไป 2 ได้ 
9. บอกค าศัพท์ทางวิทยาศาสตร์ทั่วไป 3 ได้ 
10. บอกค าศัพท์ทางวิทยาศาสตร์ทั่วไป 4 ได้ 
11. น าค าศัพท์ทางคณิตศาสตร์ทั้งหมดมาแก้ปัญหาโจทย์ทางวิทยาศาสตร์หน้าช้ันเรียน 

 พร้อมท้ังอธิบายการแก้ปัญหาโดยใช้ภาษารัสเซียในการส่ือสารได้ 
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รายวิชา ต30201 ภาษาเกาหลีขั้นต้น  

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

ค าอธิบายรายวิชา  
ศึกษาการออกเสียงภาษาเกาหลีมาตรฐาน รวมท้ัง 19 พยัญชนะ 11 สระผสม 10 สระ  
ศึกษาการออกเสียงอักษรฮันกึล ซึ่งเป็นมาตรฐานสากล ศึกษาค าศัพท์ต่างๆ ตามมาตรฐาน 

ของ Topik แต่จะมีการเพิ่มเติมหรือตัดออก ตามความเหมาะสม ของสภาพแวดล้อมและสถานการณ์ใน
ชีวิตประจ าวันของสังคมไทย ศึกษาโครงสร้างของประโยคท่ีไม่ซับซ้อนเป็นหลัก และจะมีการศึกษาโครงสร้าง
ประโยคซับซ้อนท่ีใช้อยู่ในชีวิตประจ าวัน โดยจะเน้นประโยคบอกล่า และประโยคค าถาม และสอดแทรกค า
อุทานท่ีใช้อยู่ ด้วย ศึกษาการอ่านอักษรเกาหลี ส่วนประกอบของอักษรฮันกึล และ เทคนิค 
ในการจ าและ การอ่านอักษรฮันกึล 
 
ผลการเรียนรู้ 
 เมื่อเรียนจบรายวิชานี้ นักเรียนสามารถ 

1. ฟังภาษาเกาหลีโดยแยกแยะพยัญชนะ สระ และวรรณยุกต์ได้ 
2. ออกเสียงพยัญชนะ สระ และ วรรณยุกต์ของฮันกึลได้อย่างถูกต้อง ชัดเจน 
3. ออกเสียงพยางค์เสียงภาษาเกาหลีทุกพยางค์ได้อย่างชัดเจน 
4. ใช้ศัพท ์200 - 400 ค า ท่ีใช้ในชีวิตประจ าวันได้อย่างถูกต้อง 
5. สร้างประโยคใหม่ได้อย่างไม่จ ากัด ภายใต้ความเข้าใจในโครงสร้างประโยคพื้นฐาน 

และศัพท์ท่ีเรียนมา 
6. สนทนาเบ้ืองต้นในชีวิตประจ าวันได้อย่างคล่องแคล่ว ในการแสดงความต้องการท่ีไม่ซับซ้อน 
7. สนทนาเบ้ืองต้นในชีวิตประจ าวันได้อย่างคล่องแคล่ว ในการแสดงความคาดหวัง ท่ีไม่ซับซ้อน 
8. สนทนาเบ้ืองต้นในชีวิตประจ าวันได้อย่างคล่องแคล่ว ในการแสดงความรู้สึกท่ีไม่ซับซ้อน 
9. สนทนาเบ้ืองต้นในชีวิตประจ าวันได้อย่างคล่องแคล่ว ในการวางแผนท่ีไม่ซับซ้อน 
10. สนทนาเบ้ืองต้นในชีวิตประจ าวันได้อย่างคล่องแคล่ว ในการคาดการณ์ท่ีไม่ซับซ้อน 
11. สนทนาเบ้ืองต้นในชีวิตประจ าวันได้อย่างคล่องแคล่ว ในการแสดงความคิดเห็นท่ีไม่ซับซ้อน 
12. มีความรู้พื้นฐานด้านอักษรเกาหลีอย่างถูกต้อง 
13. อ่านออก และเข้าใจส่วนประกอบอักษรเกาหลีท่ีใช้อยู่ 
14. น าความรู้ดังกล่าวไปอ่านข้อความและได้ใจความส าคัญบนป้ายต่างๆ ในสถานท่ีสาธารณะท่ีพบ

บ่อย 
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22. รายชื่อคณะด าเนินงาน 

ที่ปรึกษาคณะกรรมการอ านวยการ 
 1. ดร.ธงชัย  ชิวปรีชา                       ประธานอนุกรรมการด้านวิชาการโครงการพัฒนาโรงเรียน 
       จุฬาภรณราชวิทยาลัย ให้เป็นโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค   
                        ท่ีปรึกษา 
2. ผศ.ดร.ยุวดี  นาคะผดุงรัตน์        ผู้อ านวยการโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ (องค์การมหาชน)   
                                                                               ท่ีปรึกษา 
คณะกรรมการอ านวยการ 
1. นายไพรัช  วงศ์นาถกุล    ผู้อ านวยการโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร    ประธานกรรมการ 
2. นายสุวิทย์ ซื่อตรง         ผู้อ านวยการโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย  ชลบุรี            รองประธานกรรมการ 
3. นายทินกร  นนทการ     ผู้อ านวยการโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย  เลย              กรรมการ 
4. นายวิโรจน์ นาคคงค า    ผู้อ านวยการโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย  พิษณุโลก        กรรมการ 
5. นายสรยุทธ์  หนูเก้ือ       ผู้อ านวยการโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล               กรรมการ 
6. นายการัตน์ จันทรานันต์   ผู้อ านวยการโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย  เชียงราย       กรรมการ 
7. นายชูรัฐ  ระหว่างบ้าน      ผู้อ านวยการโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย  เพชรบุรี        กรรมการ 
8. นายพงษ์พิศักด์ิ  เก้าเอี้ยน  ผู้อ านวยการโรงเรียนจุฬาภรณราช ตรงั                       กรรมการ 
9. นายธรรมวิทย์ ธรรมพิธี     ผู้อ านวยการโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี          กรรมการ 
10.นายชาตรี  ประดุจชนม์    ผู้อ านวยการโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร      กรรมการ 
11. ดร.สมร  ปาโท             ผู้อ านวยการโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี       กรรมการ 
12. นายประชุม  พันธ์ุพงศ์    ผู้อ านวยการโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์                กรรมการและเลขานุการ 

คณะกรรมการด าเนินการ 
1. ว่าท่ีร้อยตรีสิทธิชัย พุ่มบ้านเซ่า รองผู้อ านวยการโรงเรยีนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก  ประธานกรรมการ 
2. นายสมทรง ฝั่งชลจิตร รองผู้อ านวยการโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร   รองประธานกรรมการ 
3. นายเชาว์ วารีรัตน์  รองผู้อ านวยการโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง   กรรมการ 
4. นายปรีชา  ไพรินทร์  รองผู้อ านวยการโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี   กรรมการ 
5. นายประสาน  สุค าภา รองผู้อ านวยการโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร  กรรมการ  
6. นางสาวนรินธร  สีห์จักร รองผู้อ านวยการโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุร ี  กรรมการ 
7. นายอดิเรก  สัญญะเข่ือน รองผู้อ านวยการโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี    กรรมการ 
8. นายระพล  สภารัตน์  รองผู้อ านวยการโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย    กรรมการ 
9. นายสมพร  ทิศเมือง  รองผู้อ านวยการโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล   กรรมการ 
10. นางอรทัย  ล่ าสัน  รองผู้อ านวยการโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี    กรรมการ 
11. นายทนงเกียรติ  พลไชยา รองผู้อ านวยการโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย   กรรมการ 
12. นางสมร  กุลสิงห ์   รองผู้อ านวยการโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์       กรรมการและเลขานุการ 
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รายชื่อผู้เชี่ยวชาญประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนหลักสูตรและการจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ 
(ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 2557) ในระหว่างวันที่ 18 – 19 เมษายน  2557 ณ  โรงแรมเอเชียแอร์พอร์ต 

อ าเภอล าลูกกา จังหวัดปทุมธานี 
 
ดร.ธงชัย ชิวปรีชา   ประธานอนุกรรมการด้านวิชาการ โครงการพัฒนาโรงเรียน 
    จุฬาภรณราชวิทยาลัยให้เป็นโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค 

วิชาคณิตศาสตร์ 
ศ.ดร. ณรงค์ ปั้นน่ิม   ผู้เชี่ยวชาญพิเศษสาขาคณิตศาสตร์ ท่ีปรึกษาอนุกรรมการวิชาการ  
     กลุ่มโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค 

วิชาฟิสิกส์ ดาราศาสตร ์ 
ดร.วรวรงค์ รักเรืองเดช    รองผู้อ านวยการสถาบันการเรียนรู้  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 

วิชาเคมี 
ดร.สุรชัย  ธชีพันธ์                  ภาควิชาเคมี  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์(บางเขน) 

วิชาชีววิทยาและวิทยาศาสตร์ทั่วไป 
นางสาวสถาพร วรรณธนวิจารณ์   อาจารย์สาขาวิชาชีววิทยา  โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ (องค์การมหาชน) 

วิชาภาษาไทย 
รศ.ดร.สมพงศ์ วิทยศักด์ิพันธ์ุ  ภาควิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร ์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

วิชาภาษาต่างประเทศ 
อาจารย์เฉลียวศรี  พิบูลชล   อาจารย์ประจ าสาขาหลักสูตรและการสอน  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์

วิชาสุขศึกษาและพลศึกษา 
รศ.ดร.กรรวี บุญชัย     ภาควิชาพลศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

วิชาคอมพวิเตอร ์
อาจารย์พงศ์ระพี  แก้วไทรฮะ    คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

วิชาอาเซียนศึกษาและพทุธศาสนา     
รศ.วีณา เอ่ียมประไพ   สาขาจัดการทางวัฒนธรรม  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์
   มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

วิชาศิลปะ 
นายปัญญา ทรงเสรีย์  ผู้อ านวยการศูนย์สร้างสรรคค์รูมืออาชีพ (ศสคม) 
  เครือข่ายสมาคมพัฒนาวิชาชีพครูแห่งประเทศไทย (สคท) 
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วิชาสังคมศึกษา     
ดร.มาลี สืบกระแส     หัวหน้ากลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา 
   ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรีเขต 1 
วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลย ี
อาจารย์กฤษลดา  ชูสินคุณาวุฒิ  นักวิชาการสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท) 
อาจารย์อภิสิทธ์ิ    ธงไชย   นักวิชาการสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท) 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
อาจารย์วชิราวรรณ  บุนนาค  โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ (องค์การมหาชน) 
อาจารย์อัจฉรา  เก่งบัญชา  โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ (องค์การมหาชน) 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


