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ประกาศโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี 
เรื่อง การใช้หลักสูตรโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค  

ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย   พุทธศักราช 2560 

คณะรัฐมนตรี  ในการประชุมเมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2553 อนุมัติให้กระทรวงศึกษาธิการด าเนินงาน 
โครงการพัฒนาโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยทั้ง 12 โรงเรียน ให้เป็นโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค มีภารกิจ
ในการ จัดการศึกษา ส าหรับผู้มีความสามารถพิเศษด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ทั้งในระดับชั้น
มัธยมศึกษาตอนต้น และตอนปลาย ในลักษณะของโรงเรียนประจ า เพ่ือเป็นการกระจายโอกาสให้กับผู้มี
ความสามารถพิเศษ ที่กระจาย อยู่ในทุกภูมิภาคของประเทศ และเพ่ือเป็นการเพ่ิมโอกาสให้กับนักเรียนกลุ่ม
ด้อยโอกาสและขาดแคลนทุนทรัพย์  

ในการจัดการเรียนการสอนนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายของโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค 
(โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย) ทั้ง 12 โรงเรียน ได้พัฒนาหลักสูตรมาอย่างต่อเนื่อง ระยะเริ่มต้น ปีการศึกษา 
2554-2556 ได้น าหลักสูตรของโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ พุทธศักราช 2552 มาใช้เป็นหลักสูตรโรงเรียน
วิทยาศาสตร์ภูมิภาค พุทธศักราช 2554  ระยะที่ 2 ปีการศึกษา 2557-2559 ใช้หลักสูตรปรับปรุงเรียกว่า 
หลักสูตรโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาคระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย  พุทธศักราช 2554 (ฉบับปรับปรุง 
พุทธศักราช 2557) ซึ่งเมื่อใช้หลักสูตรดังกล่าวมาครบชั้นปีแล้ว  โดยค ำแนะน ำทำงวิชำกำรจำกผู้ทรงคุณวุฒิ
และอนุกรรมกำรวิชำกำรในคณะกรรมกำรพัฒนำโรงเรียนจุฬำภรณให้เป็นโรงเรียนวิทยำศำสตร์ภูมิภำค ได้มี
ควำมเห็นชอบว่ำกำรพัฒนำคุณภำพนักเรียนของระดับชั้นมัธยมศึกษำตอนปลำยของกลุ่มโรงเรียนวิทยำศำสตร์
ภูมิภำค (โรงเรียนจุฬำภรณรำชวิทยำลัย) มีสัมฤทธิผลไม่แตกต่ำงจำกโรงเรียนมหิดลวิทยำนุสรณ์ จึงเห็นควรให้
ใช้กรอบโครงสร้ำงหลักสูตรโรงเรียนมหิดลวิทยำนุสรณ์ พุทธศักรำช 2560 มำจัดท ำรำยละเอียดหลักสูตร
โรงเรียนวิทยำศำสตร์ภูมิภำค  เพื่อให้มีควำมเหมำะสมสอดคล้องกับบริบทของโรงเรียนวิทยำศำสตร์ภูมิภำคให้
มำกขึ้น โดยยังคงยึดหลักกำรของกำรจัดกำรศึกษำส ำหรับผู้มีควำมสำมำรถพิเศษด้ำนคณิตศำสตร์ตำมหลักสูตร
เดิมเป็นหลัก เรียกหลักสูตรฉบับนี้ว่ำ  “หลักสูตรหลักสูตรโรงเรียนวิทยำศำสตร์ภูมิภำค  ระดับชั้นมัธยมศึกษำ
ตอนปลำย  พุทธศักรำช  2560” 

โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี  ได้น าหลักสูตรดังกล่าว เสนอคณะกรรมการสถานศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี ในการประชุมเม่ือวันที่ 9 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2560  และ
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ได้พิจารณาแล้ว มีมติดังนี้ 
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1)  ให้ใช้หลักสูตรโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย พุทธศักราช 2560  
ตามรายละเอียดในเอกสารแนบท้ายประกาศนี้  โดยให้เริ่มใช้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ของ
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี   ตั้งแต่ปีการศึกษา 2560  เป็นต้นไป 

2)  การปรับปรุง ยกเลิก หรือเพ่ิมเติมรายวิชา ทั้งรายวิชาพ้ืนฐานและรายวิชาเพ่ิมเติม ตลอดจนการ
ปรับปรุง ยกเลิก หรือเพ่ิมเติมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนตามหลักสูตรนี้ จะกระท าได้ก็ต่อเมื่อ โรงเรียนวิทยาศาสตร์
ภูมิภาค (โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย)  ทั้ง 12 โรงเรียน ได้ตั้งกรรมการจัดท าร่วมกัน  และมีผู้ทรงคุณวุฒิ
และอนุกรรมการวิชาการในคณะกรรมการพัฒนาโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยให้เป็นโรงเรียนวิทยาศาสตร์
ภูมิภาค เป็นผู้ให้ค าแนะน าทางวิชาการ 

 
ประกาศ ณ วันที่ 9 พฤษภาคม 2560 
                       

 
 

( นายแม้นไทย  เชื่อมชิต ) 
ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน

โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี 

 
 

(นายชลิต  ระหว่างบ้าน) 
ผู้อ านวยการ 

โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุร ี
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ค าน า 

คณะรัฐมนตรี  ในการประชุมเมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2553 มีมติเห็นชอบให้กระทรวงศึกษาธิการ
ด าเนินงานโครงการพัฒนาโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยทั้ง 12 โรงเรียนให้เป็นโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค   

โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยทั้ ง 12 โรงเรียนดังกล่าวประกอบด้วย 1) โรงเรียนจุฬาภรณราช   
วิทยาลัย เชียงราย 2) โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก 3) โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี     
4) โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย 5) โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร 6) โรงเรียนจุฬาภรณ   
ราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ 7) โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี 8) โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี   
9) โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี   10) โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช               
11) โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง และ 12) โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล   

จากมติคณะรัฐมนตรีท าให้โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาคหรือโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยทั้ง 12 
โรงเรียน มีสถานภาพเป็นโรงเรียนที่มีภารกิจพิเศษ มีวัตถุประสงค์และภารกิจเฉพาะตัวที่แตกต่างจากโรงเรียน
ทั่วไป 

ภารกิจใหม่ของโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค หรือโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยทั้ง 12 โรงเรียน ตาม
มติคณะรัฐมนตรีสรุปได้ดังนี้ 

หลักสูตรเป็นปัจจัยส าคัญปัจจัยหนึ่งต่อความส าเร็จในการพัฒนาโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยให้เป็น
โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค ตามมติคณะรัฐมนตรี ดังกล่าว 

 โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาคมีภารกิจในการศึกษาค้นคว้า และด าเนินการจัด
การศึกษาให้กับผู้มีความสามารถพิเศษด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ทั้งในระดับชั้น
มัธยมศึกษาตอนต้น และตอนปลาย  ในลักษณะของโรงเรียนประจ า  เพ่ือเป็นการ
กระจายโอกาสให้กับผู้มีความสามารถพิเศษ ที่มีกระจายอยู่ในทุกภูมิภาคของประเทศ  
และเพ่ือเป็นการเพ่ิมโอกาสให้กับนักเรียนกลุ่มด้อยโอกาสและขาดแคลนทุนทรัพย์            
ทั้งนี้เพ่ือพัฒนานักเรียนผู้มีความสามารถพิเศษด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์เหล่านั้น
ไปสู่ ความเป็นนักวิจัย นักประดิษฐ์  นักคิดค้ น ด้านคณิตศาสตร์  วิทยาศาสตร์                       
และเทคโนโลยี ที่มีความที่มีความสามารถระดับสูงเยี่ยม  เทียบเคียงกับนักวิจัยชั้นน า
ของนานาชาติ มีจิตวิญญาณมุ่งมั่นพัฒนาประเทศชาติ  มีเจตคติที่ดีต่อเพื่อนร่วมโลก
และธรรมชาติ  สามารถสร้างองค์ความรู้ด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
ให้กับประเทศชาติ และสังคมไทยในอนาคต ช่วยพัฒนาประเทศชาติให้สามารถด ารงอยู่ 
และแข่งขันได้ในประชาคมโลก  เป็นสังคมผู้ผลิตที่มีมูลค่าเพ่ิม มากขึ้น  สร้างสังคมแห่ง
ภูมิปัญญาและการเรียนรู้  สังคมแห่งคุณภาพและแข่งขันได้  และสังคมที่ยั่งยืน พอเพียง  
มีความสมานฉันท์เอ้ืออาทรต่อกัน 
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ในการจัดการเรียนการสอนนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายของโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค 
(โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย) ทั้ง 12 โรงเรียน ได้พัฒนาหลักสูตรมาอย่างต่อเนื่อง ระยะเริ่มต้น ปีการศึกษา 
2554-2556 ได้น าหลักสูตรของโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ พุทธศักราช 2552 มาใช้เป็นหลักสูตรโรงเรียน
วิทยาศาสตร์ภูมิภาค พุทธศักราช 2554  ระยะที่ 2 ปีการศึกษา 2557-2559 ใช้หลักสูตรปรับปรุงเรียกว่า 
หลักสูตรโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาคระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย  พุทธศักราช 2554 (ฉบับปรับปรุง 
พุทธศักราช 2557) ซึ่งเมื่อใช้หลักสูตรดังกล่าวมาครบชั้นปีแล้ว  โดยค ำแนะน ำทำงวิชำกำรจำกผู้ทรงคุณวุฒิ
และอนุกรรมกำรวิชำกำรในคณะกรรมกำรพัฒนำโรงเรียนจุฬำภรณให้เป็นโรงเรียนวิทยำศำสตร์ภูมิภำค ได้
มีควำมเห็นชอบว่ำกำรพัฒนำคุณภำพนักเรียนของระดับชั้นมัธยมศึกษำตอนปลำยของกลุ่มโรงเรียน
วิทยำศำสตร์ภูมิภำค (โรงเรียนจุฬำภรณรำชวิทยำลัย) มีสัมฤทธิผลไม่แตกต่ำงจำกโรงเรียนมหิดลวิทยำ
นุสรณ์ จึงเห็นควรให้ใช้กรอบโครงสร้ำงหลักสูตรโรงเรียนมหิดลวิทยำนุสรณ์ พุทธศักรำช 2560 มำจัดท ำ
รำยละเอียดหลักสูตรโรงเรียนวิทยำศำสตร์ภูมิภำค  เพื่อให้มีควำมเหมำะสมสอดคล้องกับบริบทของ
โรงเรียนวิทยำศำสตร์ภู มิภำคให้มำกขึ้น โดยยังคงยึดหลักกำรของกำรจัด กำรศึกษำส ำหรับผู้ มี
ควำมสำมำรถพิเศษด้ำนคณิตศำสตร์ตำมหลักสูตรเดิมเป็นหลัก เรียกหลักสูตรฉบับนี้ว่ำ  “หลักสูตร
หลักสูตรโรงเรียนวิทยำศำสตร์ภูมิภำค  ระดับชั้นมัธยมศึกษำตอนปลำย  พุทธศักรำช  2560” 

โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค (โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย) ทั้ง 12 โรงเ รียน ขอขอบคุณ 
ผู้ทรงคุณวุฒิ  คณะอนุกรรมการวิชาการในคณะกรรมการพัฒนาโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยให้เป็นโรงเรียน
วิทยาศาสตร์ภูมิภาค  ตลอดจนครูอาจารย์ทุกท่าน ที่ได้ร่วมกันจัดท ารายละเอียดหลักสูตรฉบับนี้อย่างทุมเท
เสียสละ อย่างเต็มก าลังความสามารถ และขอขอบคุณโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ที่ได้พัฒนาหลักสูตรส าหรับผู้
มีความสามารถพิเศษด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ไว้เป็นต้นแบบสามารถและขยายผลให้กลุ่มโรงเรียน
วิทยาศาสตร์ภูมิภาค (โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย)น าไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค (โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย) ทั้ง 12 โรงเรียนมีความเชื่อมั่นว่าหลักสูตร
และกิจกรรมการเรียนการสอนตามหลักสูตรฉบับนี้ จะช่วยพัฒนานักเรียนของโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาคไปสู่
ความเป็นนักวิจัยนักประดิษฐ์ นักคิดค้น ด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ที่มีความสามารถ
ระดับสูงเยี่ยมเทียบเคียงนักวิจัยชั้นน าของนานาชาติ มีจิตวิญญาณมุ่งมั่นพัฒนาประเทศชาติ  มีเจตคติที่ดี
ต่อเพื่อนร่วมโลกและธรรมชาติสามารถสร้างองค์ความรู้ด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้กับ
ประเทศชาติ  และสังคมไทยในอนาคต ช่วยพัฒนาประเทศชาติให้สามารถด ารงอยู่และแข่งขันได้ ในประชาคม
โลก  เป็นสังคมผู้ผลิตที่มีมูลค่าเพ่ิมมากขึ้น  สร้างสังคมแห่งภูมิปัญญาและการเรียนรู้ สังคมแห่งคุณภาพและ
แข่งขันได้ และสังคมที่ยั่งยืนพอเพียง มีความสมานฉันท์เอ้ืออาทรต่อกัน 

 
          โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี 
       (โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค) 
             9  พฤษภาคม 2560 
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1.  เหตุผลและความจ าเป็นของการจัดการศึกษาส าหรับผู้มีความสามารถพิเศษด้านคณิตศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์ 

การศึกษาขั้นพ้ืนฐานเป็นสิทธิที่ เด็กและเยาวชนทุกคนต้องได้รับอย่างต่อเนื่องให้สอดคล้องกับ
ความสามารถ ความถนัดและความสนใจที่แตกต่างกันในแต่ละบุคคล รัฐและสังคมพึงจัดการศึกษาส าหรับ         
ผู้มีความสามารถพิเศษเพ่ือให้ทุกคนได้รับการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพในทุกด้าน  โดยไม่ลดทอนและสกัดกั้น
ความสามารถพิเศษด้านใดด้านหนึ่ง ทั้งนี้โดยมีครอบครัวและสังคมให้การดูแลส่งเสริมให้เป็นคนที่สมบูรณ์           
ทั้งด้านสติปัญญาร่างกายจิตใจอารมณ์และสังคมเป็นคนดีมีคุณภาพควบคู่ไปกับความสามารถพิเศษที่มีอยู่  
ตลอดจนสนับสนุนส่งเสริมให้น าความสามารถพิเศษนั้นๆ ไปพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ๆให้กับสังคม               และ
ประเทศชาติ 

แม้ว่าอุดมการณ์ดังกล่าวจะได้เคยปรากฏในเอกสารแนวทางหรือข้อเสนอแนะในการจัดการศึ กษา            
ในหลายวาระด้วยกันแต่ในทางปฏิบัติการจัดการศึกษาส าหรับผู้มีความสามารถพิเศษยังไม่ได้รับการจัดอย่าง
กว้างขวางและครอบคลุม   ปัจจุบันเด็กและเยาวชนที่มีความสามารถพิเศษส่วนใหญ่ยังได้รับการศึกษา            
ในลักษณะเดียวกันกับเด็กและเยาวชนปกติทั่วไป  ซึ่งนอกจากจะไม่สามารถส่งเสริมให้พัฒนาได้อย่างเต็ม
ศักยภาพแล้ว  บางกรณี พฤติกรรมของเด็กและเยาวชนเหล่านี้ที่มีความแตกต่างจากเด็กปกติยังไม่เป็นที่
ยอมรับของครูและโรงเรียน  บางครั้งมีความรุนแรงถึงข้ันถูกปฏิเสธที่จะให้ศึกษาอยู่ในโรงเรียนต่อไป   

จนกระท่ังเมื่อมีการประกาศใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551  ในหลักสูตร
ดังกล่าวได้มีการก าหนดแนวทางในการจัดการศึกษาส าหรับกลุ่มเป้าหมายไว้เฉพาะดังนี้ 

 

การจัดการศึกษาบางประเภทส าหรับกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ เช่น การศึกษาเฉพาะทาง 

การศึกษาส าหรับผู้ มีความสามารถพิเศษ  การศึกษาทางเลือก การศึกษาส าหรับ

ผู้ด้อยโอกาส การศึกษาตามอัธยาศัย สามารถน าหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน         

ไปปรับใช้ได้ตามความเหมาะสมกับสภาพและบริบทของแต่ละกลุ่มเป้าหมาย 

 

กรณีของการจัดการศึกษาให้แก่ผู้มีความสามารถพิเศษด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์  มีเหตุผลที่
ส าคัญมากอีกประการ  คือเป็นการพัฒนาก าลังคนที่จะท าหน้าที่เป็นนักวิจัย นักประดิษฐ์ นักคิดค้น  ด้าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ที่มีศักยภาพสูงระดับนานาชาติซึ่งประเทศไทยยังขาดแคลนอยู่มากท าให้           
มีผลงานทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่พัฒนาขึ้นใช้เองน้อยมาก เมื่อเทียบกับประเทศอ่ืนๆ  ผลที่ตามมาคือ
การเสียค่าใช้จ่ายมหาศาลในการน าวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเข้ามาใช้ในประเทศ 

เพ่ือให้ประเทศชาติสามารถด ารงอยู่และแข่งขันได้ในประชาคมโลก  เป็นสังคมผู้ผลิตที่มีมูลค่าเพ่ิมแทน
การเป็นสังคมผู้บริโภค  เป็นสังคมท่ีใช้ปัญญาในการพัฒนาประเทศมากขึ้นแทนการใช้หยาดเหงื่อแรงกาย เช่น
ในปัจจุบัน จึงมีความจ าเป็นอย่างสูงสุดและรีบด่วนที่สุดที่ประเทศชาติต้องสร้างนักวิจัย และนักประดิษฐ์คิดค้น
ที่มีความสามารถสูงในปริมาณท่ีเพียงพอซึ่งจะต้องสร้างมาตั้งแต่เยาว์วัย 
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ดังนั้นการจัดการศึกษาให้แก่ผู้มีความสามารถพิเศษทางด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์จึงไม่ใช่เป็น
เพียงการด าเนินการเพ่ือให้บุคคลได้รับโอกาสตามสิทธิเท่านั้น  แต่ยังเป็นการตอบสนองความต้องการ ของ
ประเทศชาติ  เป็นการสร้างขุมก าลังทางวิชาการในด้านนี้อย่างเป็นรูปธรรม  เยาวชนที่มีศักยภาพพิเศษเหล่านี้
เมือ่ได้รับการบ่มเพาะจนเกิดการพัฒนาถึงระดับสูงสุดแล้วภายภาคหน้าก็จะสามารถค้นคิดสิ่งอ านวยประโยชน์
ให้แก่สังคมและประเทศชาติได้อย่างมหาศาล เป็นการสร้างสังคมแห่งภูมิปัญญาและการเรียนรู้  สังคมแห่ง
คุณภาพและแข่งขันได้  และสังคมท่ียั่งยืนพอเพียงมีความสมานฉันท์เอ้ืออาทรต่อกัน 

 

2.  พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติกับการจัดการศึกษาส าหรับผู้มีความสามารถพิเศษ 

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม พุทธศักราช 2543            
ได้ระบุสาระเก่ียวกับการจัดการศึกษาส าหรับผู้มีความสามารถพิเศษไว้ในมาตราต่าง ๆ ดังนี้ 

มาตรา10  การจัดการศึกษา ต้องจัดให้บุคคลมีสิทธิและโอกาสเสมอกัน ในการรับการศึกษา ขั้นพ้ืนฐาน
ไม่น้อยกว่าสิบสองปีที่รัฐต้องจัดให้อย่างทั่วถึงและมีคุณภาพโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย  

การจัดการศึกษาส าหรับบุคคลซึ่งมีความบกพร่องทางร่างกาย จิตใจ สติปัญญา อารมณ์ สั งคม             
การสื่อสาร และการเรียนรู้  หรือมีร่างกายพิการ หรือทุพพลภาพ หรือบุคคลซึ่งไม่สามารถพ่ึงตนเองได้ หรือไม่
มีผู้ดูแล หรือด้อยโอกาส ต้องจัดให้บุคคลดังกล่าว  มีสิทธิและโอกาส  ได้รับการศึกษาข้ันพื้นฐานเป็นพิเศษ 

การศึกษาส าหรับคนพิการในวรรคสอง  ให้จัดตั้งแต่แรกเกิดหรือพบความพิการโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย และ
ให้บุคคลดังกล่าวมีสิทธิได้รับสิ่งอ านวยความสะดวก สื่อ บริการและความช่วยเหลืออ่ืนใดทางการศึกษา ตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการที่ก าหนดในกฎกระทรวง 

การจัดการศึกษาส าหรับบุคคลซึ่งมีความสามารถพิเศษ ต้องจัดด้วยรูปแบบท่ีเหมาะสมโดยค านึงถึง
ความสามารถของบุคคลนั้น 

มาตรา 22 การจัดการศึกษาต้องยึดหลักว่าผู้เรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้ และ
ถือว่าผู้เรียนมีความส าคัญที่สุด กระบวนการจัดการศึกษาต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติ
และเต็มตามศักยภาพ 

มาตรา 24  การจัดกระบวนการเรียนรู้ให้สถานศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด าเนินการดังต่อไปนี้ 
 (1) จัดเนื้อหาสาระและกิจกรรมให้สอดคล้องกับความสนใจและความถนัดของผู้เรียนโดย

ค านึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล 
 (2) ฝึกทักษะ กระบวนการคิด การจัดการ การเผชิญสถานการณ์ และการประยุกต์ความรู้มาใช้

เพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหา 
 (3) จัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง ฝึกการปฏิบัติ ให้ท าได้ คิดเป็น ท าเป็น 

รักการอ่านและเกิดการใฝ่รู้อย่างต่อเนื่อง 
 (4) จัดการเรียนการสอนโดยผสมผสานสาระความรู้ด้านต่าง ๆ อย่างได้สัดส่วนสมดุลกัน รวมทั้ ง

ปลูกฝังคุณธรรม ค่านิยมท่ีดีงามและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ไว้ในทุกวิชา 
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 (5)  ส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้สอนสามารถจัดบรรยากาศ สภาพแวดล้อม สื่อการเรียน และอ านวย
ความสะดวกเพ่ือให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้และมีความรอบรู้ รวมทั้งสามารถใช้การวิจัยเป็นส่วนหนึ่งของ
กระบวนการเรียนรู้ ทั้งนี้ ผู้สอนและผู้เรียนอาจเรียนรู้ไปพร้อมกันจากสื่อการเรียนการสอนและแหล่งวิทยาการ
ประเภทต่าง ๆ 

 (6) จัดการเรียนรู้ให้เกิดขึ้นได้ทุกเวลาทุกสถานที่ มีการประสานความร่วมมือกับบิดา มารดา 
ผู้ปกครอง และบุคคลในชุมชนทุกฝ่าย เพ่ือร่วมกันพัฒนาผู้เรียนตามศักยภาพ 

มาตรา 28  หลักสูตรการศึกษาระดับต่าง ๆ รวมทั้งหลักสูตรการศึกษาส าหรับบุคคลตามมาตรา 10
วรรคสอง วรรคสาม และวรรคสี่ ต้องมีลักษณะหลากหลาย ทั้งนี้ให้จัดตามความเหมาะสมของแต่ละระดับ โดย
มุ่งพัฒนาคุณภาพชีวิตของบุคคลให้เหมาะสมแก่วัยและศักยภาพ 

มาตรา 37 การบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานให้ยึดเขตพ้ืนที่การศึกษา โดยค านึงถึง ปริมาณ
สถานศึกษา  จ านวนประชากร  วัฒนธรรม  และความเหมาะสมด้านอ่ืนๆด้วย เว้นแต่การจัดการศึกษา          
ขั้นพ้ืนฐานตามกฎหมายว่าด้วยการอาชีวศึกษา 

ในกรณีเขตพ้ืนที่ไม่อาจบริหารและจัดการศึกษาได้ตามวรรคหนึ่ง กระทรวงอาจจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
ดังต่อไปนี้  เพื่อเสริมการบริหารและการจัดการศึกษาของเตพื้นที่การศึกษาก็ได้  

 (1)  การจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานส าหรับบุคคลที่มีความบกพร่องทางร่างกาย จิตใจ  สติปัญญา
อารมณ์  สังคม  การสื่อสารและการเรียนรู้  หรือมีร่างกายพิการหรือทุพพลภาพ 

 (2)  การจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่จัดในรูปแบบการศึกษานอกระบบหรือการศึกษาตามอัธยาศัย
  (3)  การจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานส าหรับบุคคลที่มีความสามารถพิเศษ 

 (4)  การจัดการศึกษาทางไกล  และการจัดการศึกษาที่ให้บริการในหลายเขตพ้ืนที่การศึกษาให้
รัฐมนตรีโดยค าแนะน าของสภาการศึกษา   มีอ านาจประกาศในพระราชกิจจานุเบกษาก าหนด เขตพ้ืนที่
การศึกษา  

มาตรา 60  ให้รัฐจัดสรรงบประมาณแผ่นดินให้กับการศึกษาในฐานะท่ีมีความส าคัญสูงสุดต่อการพัฒนา
ที่ยั่งยืนของประเทศ โดยจัดสรรเป็นงบประมาณเพ่ือการศึกษา  ดังนี้ 

 (1)  จัดสรรเงินอุดหนุนทั่วไปเป็นค่าใช้จ่ายรายบุคคลที่เหมาะสมแก่ผู้เรียนการศึกษาภาคบังคับ       
และการศึกษาข้ันพื้นฐานที่จัดโดยรัฐและเอกชนให้เท่าเทียมกัน 

 (2)  จัดสรรทุนการศึกษาในรูปแบบของกองทุนกู้ยืมให้แก่ผู้เรียนที่มาจากครอบครัวที่มีรายได้
น้อยตามความเหมาะสมและความจ าเป็น 

 (3)   จัดสรรงบประมาณและทรัพยากรทางการศึกษา อ่ืนเป็นพิ 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           และ
ทรัพยากรทางการศึกษา ทั้งนี้ให้ค านึงถึงคุณภาพและความเสมอภาคในโอกาสทางการศึกษา  

 (5)  จัดสรรงบประมาณในลักษณะเงินอุดหนุนทั่วไปให้สถานศึกษาระดับอุดมศึกษาของรัฐที่เป็น
นิติบุคคลและเป็นสถานศึกษาในก ากับของรัฐหรือองค์การมหาชน 

 (6)  จัดสรรกองทุนกู้ยืมดอกเบี้ยต่ าให้สถานศึกษาเอกชนเพ่ือให้พ่ึงตนเองได้ 
 (7)  จัดตั้งกองทุนเพ่ือพัฒนาการศึกษาของรัฐและเอกชน 
 

3.  เงื่อนไขความส าเร็จ 

ปัจจัยหรือเงื่อนไขที่จะท าให้การด าเนินงานของโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาคบรรลุผลส าเร็จตาม
วัตถุประสงค์และเป้าหมายของการจัดตั้งโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค ประกอบด้วยปัจจัย 3  ประการ ดังนี้  

ประการที่ 1  มีกระบวนการสรรหาและคัดเลือกนักเรียนมีความเที่ยงและมีความเชื่อถือได้ เป็นไปตาม
หลักวิชานักเรียนที่ได้รับการคัดเลือกเข้าเรียนตามโครงการนี้เป็นผู้ที่มีความสามารถพิเศษด้านคณิตศาสตร์และ 
วิทยาศาสตร์อย่างแท้จริง เป็นเพชรแท้เป็นกลุ่มที่มีความสามารถด้านคณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ในระดับ 3 
% บนของกลุ่มอายุ (มีกระบวนการค้นหาเพชรแท้ที่มีประสิทธิภาพ) 

ประการที่ 2  มีหลักสูตรและกิจกรรมการเรียนการสอนที่ออกแบบและพัฒนาขึ้นเป็นการเฉพาะ
ส าหรับนักเรียนกลุ่มนี้ ซึ่งเป็นผู้มีความสามารถพิเศษด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์  เป็นหลักสูตรที่
สนองตอบต่อความสามารถและความต้องการ ของนักเรียนเป็นรายบุคคล(Customized Curriculum)  ช่วย
ให้นักเรียนค้นพบตนเองว่า มีความถนัดและความสนใจทางด้านไหน สามารถคิด ตัดสินใจ แก้ปัญหา ตลอดจน
ก าหนดเป้าหมายและวางแผนชีวิต ทั้งด้านการเรียน ด้านอาชีพ และด้านการด ารงชีวิต  มีความรู้ความเข้าใจถึง
ธรรมชาติและลักษณะของอาชีพที่หลากหลาย  โดยเฉพาะอาชีพที่ต้องใช้คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
เป็นพ้ืนฐาน ในการปฏิบัติงาน และอาชีพของการเป็นนักวิจัย นักประดิษฐ์ นักคิดค้น ด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี  เป็นหลักสูตรที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีอุดมการณ์และคุณลักษณะทั้ง 9 ประการ ตามอุดมการณ์และ
เป้าหมายในการพัฒนานักเรียนของโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค (มีเครื่องมือและกระบวนการเจียรนัยเพชรที่มี
ประสิทธิภาพ) 

ประการที่ 3  มีครู มีการบริหารจัดการ และมีทรัพยากรสนับสนุนที่เหมาะสมเพียงพอ ครูและผู้บริหาร          
มีความตระหนัก มีความรู้ความเข้าใจ มีความเชื่อ มีศรัทธา เห็นคุณค่าและความส าคัญของการจัดการศึกษาส าหรับ
ผู้มีความสามารถพิเศษด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มีความรู้ มีความสามารถ  และมีทักษะ ในการจัดกิจกรรม
การเรียนการสอน และการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ให้ผู้เรียนมีอุดมการณ์  และคุณลักษณะตามอุดมการณ์และ
เป้าหมายในการพัฒนานักเรียนของโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาคทั้ง 9 ประการ (มีช่างเจียรนัยเพชรที่มีฝีมือเยี่ยม) 
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4.  วิสัยทัศน์และพันธกิจโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค 

    4.1 วิสัยทัศน์ 
เป็นโรงเรียนวิทยาศาสตร์ที่จัดการศึกษาให้กับผู้มีความสามารถด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์

ระดับมัธยมศึกษาให้คุณภาพระดับเดียวกับโรงเรียนวิทยาศาสตร์ชั้นน าของนานาชาติ 

     4.2 พันธกิจ 
ศึกษาค้นคว้า  วิจัยพัฒนา  และร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและ เอกชน ทั้งในและ

ต่างประเทศเพ่ือด าเนินการบริหารและจัดการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาทั้งตอนต้นและตอนปลาย 
ที่มุ่งเน้นความเป็นเลิศ ด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ในลักษณะของโรงเรียนประจ า ส าหรับนักเรียน        
ที่มีความสามารถพิเศษด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ เพ่ือเป็นการกระจายโอกาสให้กับผู้มีความสามารถ
พิเศษที่มีกระจายอยู่ในทุกภูมิภาคของประเทศ และเพ่ือเป็นการเพ่ิมโอกาสให้กับนักเรียนกลุ่มด้อยโอกาส และ
ขาดแคลนทุนทรัพย ์

ทั้งนี้  เพ่ือพัฒนานักเรียนผู้มีความสามารถพิเศษด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์เหล่านั้น ไปสู่ ความ
เป็นนักวิจัย นักประดิษฐ์ นักคิดค้น ด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ที่มีความสามารถระดับสูง
เยี่ยมเทียบเคียงนักวิจัยชั้นน าของนานาชาติมีจิตวิญญาณมุ่งมั่น พัฒนาประเทศชาติ  มีเจตคติที่ดีต่อเพื่อน
ร่วมโลกและธรรมชาติ  สามารถสร้างองค์ความรู้ด้าน คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี            ให้กับ
ประเทศชาติและสังคมไทยในอนาคต ช่วยพัฒนาประเทศชาติให้สามารถด ารงอยู่และแข่งขันได้ในประชาคม
โลก เป็นสังคมผู้ผลิตที่มีมูลค่าเพ่ิมมากขึ้น สร้างสังคมแห่งภูมิปัญญา และการเรียนรู้ สังคมแห่งคุณภาพและ
แข่งขันได้ และสังคมที่ยั่งยืนพอเพียง มีความสมานฉันท์เอ้ืออาทรต่อกัน 

5.  อุดมการณ์และเป้าหมายในการพัฒนานักเรียน 
โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาคมีอุดมการณ์ และเป้าหมายในการพัฒนานักเรียน โดยมุ่งส่งเสริมและ

พัฒนานักเรียนให้   
 1)  เห็นคุณค่าของตนเอง มีวินัยในตนเอง ปฏิบัติตามหลักธรรมของพระพุทธศาสนาหรือ

ศาสนา ที่ตนนับถือ มีคุณธรรม จริยธรรม มีบุคลิกภาพที่ดีและมีความเป็นผู้น า  
 2)  มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการพ้ืนฐานด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์อย่างลึกซึ้ง 

ในระดับเดียวกันกับนักเรียนโรงเรียนวิทยาศาสตร์ชั้นน าของนานาชาติ  
 3)  มีความคิดริเริ ่มสร้างสรรค์ มีจิตวิญญาณของความเป็นนักวิจัย นักประดิษฐ์ นักคิดค้น           

และนักพัฒนาด้านคณิตศาสตร์ ว ิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ในระดับเดียวกันกับนักเรียนโรงเรียน
วิทยาศาสตร์ชั้นน าของนานาชาติ 

 4)  รักการเรียนรู ้ รักการอ่าน รักการเขียน รักการค้นคว้าอย่างเป็นระบบ มีความรอบรู้              
รู้รอบ และสามารถบูรณาการความรู้ได้ 
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 5)  มีความรู ้และทักษะการใช้ภาษาต่างประเทศและเทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ในระดับเดียวกันกับนักเรียนของโรงเรียนวิทยาศาสตร์ชั้นน านานาชาติ  

 6)  มีจิตส านึกในเกียรติภูมิของความเป็นไทย มีความเข้าใจและภูมิ ใจในประวัติศาสตร์ของ
ชาติ มีความรักและความภาคภูมิใจในชาติบ้านเมืองและท้องถิ่น เป็นพลเมืองดี ยึดมั่นในการปกครอง
ระบอบ ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข   

 7)   มีจิตส านึกในการอนุรักษ์ภาษาไทย ศิลปวัฒนธรรมไทย ประเพณีไทยและภูมิปัญญาไทย 
ตลอดจนอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีเจตคติที่ดีต่อเพ่ือนร่วมโลกและธรรมชาติ  

 8)  มีจิตมุ ่งที ่จะท าประโยชน์และสร้างสิ ่งที ่ดีงามให้กับสังคม มีความรับผิดชอบต่อสังคม 
ต้องการ ตอบแทนบ้านเมืองตามความสามารถของตนอย่างต่อเนื่อง  

 9)  มีสุขภาพอนามัยที่ดี รักการออกก าลังกาย รู้จักดูแลตนเองให้เข้มแข็งทั้งกายและใจ 

ทั ้งนี ้ เ พื ่อพัฒนาไปสู ่ความเป็นนักว ิจ ัย น ักประดิษฐ ์ค ิดค ้น ด ้านคณิตศาสตร ์ ว ิทยาศาสตร ์            
และ เทคโนโลยีที่มีความสามารถระดับสูงเยี่ยมเทียบเคียงกับนักวิจัยชั้นน าของนานาชาติ และมีจิตวิญญาณ 
มุ ่งมั ่นพัฒนาประเทศชาติ มีเจตคติที ่ด ีต่อเพื่อนร่วมโลกและธรรมชาติ สามารถสร้างองค์ความรู้ด้าน 
คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ให้กับประเทศชาติและสังคมไทยในอนาคต ช่วยพัฒนาประเทศชาติ
ให้สามารถด ารงอยู่และแข่งขันได้ในประชาคมโลก เป็นสังคมผู้ผลิตที่มีมูลค่าเพ่ิมมากข้ึน                           สร้าง
สังคมแห่ง ภูมิปัญญาและการเรียนรู้ สังคมแห่งคุณภาพและแข่งขันได้ และสังคมที่ยั่งยืนพอเพียง          มี
ความสมานฉันท์เอ้ืออาทรต่อกัน 

6.  สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน 
 

การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนและกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ตามหลักสูตรฉบับนี้มุ่งเน้นเพ่ือพัฒนา
ผู้เรียนให้มีสมรรถนะหรือความสามารถด้านต่างๆ  ดังต่อไปนี้   

 1)  ความสามารถในการสื่อสาร  มีความสามารถในการรับและส่งสาร มีวัฒนธรรมในการใช้
ภาษา สามารถถ่ายทอดความคิด ความรู้ความเข้าใจ ความรู้สึก และทัศนะของตนเอง เพ่ือแลกเปลี่ยนข้อมูล
ข่าวสารและประสบการณ์ อันจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาตนเองและสังคม รวมทั้งการเจรจาต่อรองเพ่ือ
ขจัด  และลดปัญหาความขัดแย้งต่างๆ  มีความสามารถในการเลือกรับหรือไม่รับข้อมูลข่าวสารด้วยหลักเหตุผล 
และความถูกต้อง ตลอดจนการเลือกใช้วิธีการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพโดยค านึงถึงผลกระทบที่จะมีต่อตนเอง
และสังคม 

 2)  ความสามารถในการคิด มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ คิดสร้างสรรค์          
คิดอย่างมีวิจารณญาณ และคิดอย่างเป็นระบบ เพ่ือน าไปสู่การสร้างองค์ความรู้หรือสารสนเทศเพ่ือการ
ตัดสินใจเกี่ยวกับตนเองและสังคมได้อย่างเหมาะสม 

 3)  ความสามารถในการแก้ปัญหา มีความสามารถในการแก้ปัญหา และเผชิญปัญหาได้อย่าง
ถูกต้อง เหมาะสม บนพื้นฐานของหลักเหตุผล หลักคุณธรรมบนข้อมูลสารสนเทศต่างๆ เข้าใจความสัมพันธ์และ
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การเปลี่ยนแปลงของเหตุการณ์ต่างๆในสังคม  สามารถแสวงหาความรู้และประยุกต์ความรู้เพ่ือใช้ในการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหา มีการตัดสินใจที่มีประสิทธิภาพโดยค านึงถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อตนเองสังคมและ
สิ่งแวดล้อม 

 4)  ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต มีความสามารถในการเรียนรู้ด้วยตนเอง เรียนรู้อย่าง
ต่อเนื่อง มีทักษะในการด ารงชีวิตทักษะการท างาน และทักษะในการอยู่ร่วมกันในสังคม ทักษะการสร้างเสริม
ความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคคล สามารถจัดการปัญหาและความขัดแย้งต่างๆได้อย่างเหมาะสม สามารถ
ปรับตัวให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงของสังคม และสภาพแวดล้อม และรู้จักหลีกเลี่ยงการแสดงพฤติกรรม         
ไม่พึงประสงค์ท่ีจะส่งผลกระทบต่อตนเองและผู้อ่ืน  

 5)  ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี มีความสามารถในการเลือกและใช้เทคโนโลยีด้านต่างๆ
อย่างเหมาะสม ทั้งเพ่ือการเรียนรู้ การสื่อสารการท างาน และการแก้ปัญหาได้อย่างสร้างสรรค์ถูกต้องเหมาะสม
และมีคุณธรรม 

 6)  ความสามารถในการท างานเป็นทีม มีความสามารถในการเป็นทั้งผู้น าและผู้ตามที่ดี รู้จัก
บทบาทและหน้าที่ของตนเอง สามารถปรับตัวเข้ากับสถานการณ์ใหม่ๆ และสิ่งแวดล้อมใหม่ๆได้ สามารถ
ท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ รู้จักสังเกตคนรอบข้างและเพ่ือนร่วมงาน รู้จักใช้จุดดีและจุดแข็งของแต่ละคนให้เป็น
ประโยชน์ สามารถบริหารความขัดแย้งได้ มีจิตวิทยาในการท างานร่วมกับคนอื่น 

 7)  ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ  สามารถใช้ภาษาอังกฤษในการค้นคว้าหาความรู้ 
การเรียนการประชุมสัมมนา การเจรจาต่อรองและการท างานร่วมกับชาวต่างชาติได้อย่างคล่องแคล่ว  
มีประสิทธิภาพสมวัยทั้งด้านการพูดการอ่าน และการเขียน  

 8)  ความสามารถในการใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ สามารถใช้กระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์เพ่ือหาค าตอบของปัญหาหรือสร้างองค์ความรู้ หรือประดิษฐ์คิดค้นสิ่งต่างๆ ด้านคณิตศาสตร์ 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้อย่างช านาญและสร้างสรรค์ 

7.  คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
 

โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาคได้ก าหนดเป้าหมายในการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน
ของโรงเรียนไว้ดังนี้ 

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

ใหม่ ที่ได้รับ 
 10)  รักและเห็นคุณค่าของการออกก าลังกาย 

8.  จุดเน้นของหลักสูตรโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค 
 

หลักสูตรโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายพุทธศักราช 2560 มีจุดเน้นดังนี้  
 1)  เน้นการพัฒนานักเรียนรอบด้านทั้งพุทธิศึกษา จริยศึกษา พลศึกษา และหัตถศึกษา  
 2)  สาระการเรียนรู้ในรายวิชาพ้ืนฐาน เน้นการจัดให้สอดคล้องกับความสามารถของนักเรียนเป็น

รายบ ุคคล และให ้ครอบคล ุมหล ักส ูตรแกนกลางการศ ึกษาขั ้น พื ้นฐาน  พ ุทธศ ักราช  2551  ของ
กระทรวงศึกษาธิการ  

 3)  รายวิชาเพิ่มเติม เน้นการจัดให้มีความหลากหลายสอดคล้องกับศักยภาพ ความถนัด          
และความสนใจของนักเรียนเป็นรายบุคคล เปิดโอกาสให้นักเรียนสามารถเลือกเรียนรายวิชาเพิ่มเติม                          
จากสถาบันอุดมศึกษาศูนย์วิจัย และสถานประกอบการภายนอกโรงเรียนทั้งในและต่างปร ะเทศได้ตาม
ศักยภาพ ความถนัด และความสนใจ เปิดโอกาสให้สามารถเทียบโอนความรู้ได้  

 4)  เน้นการพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ และทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศให้มี
ศักยภาพระดับเดียวกันกับนักเรียนโรงเรียนวิทยาศาสตร์ชั้นน าของนานาชาติ  

 5)  เน้นการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนที่หลากหลายทั้งภายในและภายนอกโรงเรียนเพื่อพัฒนา
นักเรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามอุดมการณ์และเป้าหมายในการพัฒนานักเรียนของโรงเรียน  

 6)  เน้นการส่งเสริมการประดิษฐ์คิดค้น ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และการท าโครงงาน  

9.  โครงสร้างหลักสูตร 

หล ักส ูตร โรง เร ียนว ิทยาศาสตร ์ภ ูม ิภาค ระด ับม ัธยมศ ึกษาตอนปลายพ ุทธศ ักราช  2560                   
ได้จัดโครงสร้างให้มีลักษณะที่ยืดหยุ่น  มีลักษณะเป็นหลักสูตรรายบุคคล  (Customized Curriculum)        
จัดรายวิชาและกิจกรรมที่หลากหลายให้นักเรียนได้เลือกตามศักยภาพ ความถนัดและความสนใจ 

การจัดรายวิชาและกิจกรรมที่หลากหลายให้นักเรียนผู้มีศักยภาพสูงด้านคณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายได้เลือกเรียน  มีวัตถุประสงค์หลักส าคัญดังนี้ 

  1)  เพื่อให้นักเรียนได้มีโอกาสส ารวจความถนัดและความสนใจของตนเอง   
  2)  เพื่อให้นักเรียนได้มีโอกาสพัฒนาตนเองอย่างเต็มศักยภาพในด้านที่ตนเองรัก ถนัดและสนใจ  
  3)  เพ่ือให้นักเรียนได้เห็นความหลากหลาย เห็นคุณค่าและเห็นความส าคัญของคณิตศาสตร์

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่มีต่อการด ารงชีวิตและการประกอบอาชีพ  



 

หลักสูตรโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย                                                        
พุทธศักราช 2560 

15 

 

  4)  เพ่ือให้นักเรียนได้เห็นความหลากหลาย เห็นคุณค่า และเห็นความส าคัญของการวิจัยทางด้าน
คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่ปัจจุบันประเทศไทยยังมีผู้ประกอบอาชีพทางด้านนี้น้อยมาก จนท า
ให้ประเทศไทยต้องพ่ึงพาองค์ความรู้และเทคโนโลยีจากต่างชาติเป็นจ านวนมาก ท าให้ผลิตภัณฑ์ต่างๆ ของ
ประเทศไทยมีมูลค่าต่ า เมื่อเทียบกับผลิตภัณฑ์ต่ างๆ ที่ประเทศไทยต้องสั่ งเข้ามาใช้จากต่างชาติ                   
ผลที่ตามมาคือประเทศชาติยากจนคนไทยจ านวนมากยังมีคุณภาพชีวิตที่ต่ ากว่าที่ควรจะเป็น 

โครงสร้างของหลักสูตรโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย พุทธศักราช 2560 
ประกอบด้วย 

  1)  สาระการเรียนรู้พ้ืนฐาน  
  2)  สาระการเรียนรู้เพ่ิมเติม ซึ่งแบ่งเป็น 2 กลุ่ม คือสาระการเรียนรู้เพ่ิมเติมกลุ่ม 1 และสาระการ

เรียนรู้เพิ่มเติมกลุ่ม 2 และ 
  3)  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนซึ่งมีสาระและเป้าหมายท านองเดียวกับ หลักสูตรแกนกลางการศึกษา 

ขั้นพ้ืนฐานพุทธศักราช 2551 แต่จัดให้ยืดหยุ่นมีลักษณะเป็นหลักสูตรรายบุคคลมากขึ้น  

    9.1 สาระการเรียนรู้พื้นฐาน  
          รายวิชาพ้ืนฐาน เป็นรายวิชาที่ให้ความรู้ทั่วไป ทักษะที่ใช้ในการเรียนรู้และทักษะจ าเป็นในการ
ด ารงชีวิตและการอยู่ในสังคม รวมทั้งพ้ืนฐานทางการงานอาชีพและเทคโนโลยีที่เป็นเครื่องมือส าหรับการศึกษา
หาความรู้ต่อไป 
          รายวิชาพ้ืนฐานตามหลักสูตรโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 
พุทธศักราช 2560 ประกอบด้วย รายวิชาในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สังคมศึกษา ศิลปะ สุขศึกษาและ
พลศึกษา ภาษาต่างประเทศ คณิตศาสตร์ การงานอาชีพและเทคโนโลยีและวิทยาศาสตร์ จ านวน 41 รายวิชา 
รวม 39.5 หน่วยกิต  

  ในการจัดการเรียนการสอนรายวิชาพ้ืนฐาน  ครูผู้สอนต้องพิจารณาศักยภาพในการเรียนรู้                 
ของนักเรียนเป็น รายบุคคลด้วย  หากนักเรียนคนใดมีศักยภาพและอัตราการเรียนรู้ที่สูงกว่านักเรียนทั่วๆ ไป  
ให้เป็นหน้ำที่ของผู้สอนที่จะเพิ่มเติมรำยละเอียดและควำมลึกซึ้งของเนื้อหำ  เพิ่มเติมกิจกรรมเพื่อพัฒนำ
กระบวนกำรคิดและกำรฝึกทักษะต่ำง ๆ ของสำระกำรเรียนรู้พื้นฐำนนั้น ๆ ได้ตำมควำมเหมำะสม อาจมี
การส่งเสริมเป็นรายบุคคลหรือกลุ่มย่อย มีการมอบหมายงาน สื่อ หรือเอกสารให้นักเรียนศึกษาค้นคว้าด้วย
ตนเองโดยครูท าหน้าที่ให้ค าปรึกษาและค าแนะน า 

นักเรียนต้องลงทะเบียนเรียนรายวิชาพ้ืนฐานรวมทั้งสิ้น 39.5 หน่วยกิต โดยแยกเป็นกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ต่าง ๆ ดังนี้ 
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ตาราง 1 จ านวนหน่วยกิตของสาระการเรียนรู้พ้ืนฐานของกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้  หน่วยกิต 
1. ภาษาไทย ( 6 รายวิชา)  6.0 
2. คณิตศาสตร์ ( 4 รายวิชา) 6.5 
3. วิทยาศาสตร์ ( 7 รายวิชา)  7.5 
4. สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ( 8 รายวิชา) 6.5 
5. สุขศึกษาและพละศึกษา ( 6 รายวิชา) 3.0 
6. ศิลปะ  ( 6 รายวิชา) 3.0 
7. การงานอาชีพและเทคโนโลยี ( 1 รายวิชา)      1.0 
8. ภาษาต่างประเทศ   ( 3 รายวิชา) 6.0 

 
     9.2 สาระการเรียนรู้เพิ่มเติมกลุ่ม 1  

  รายวิชาในสาระการเรียนรู้เพ่ิมเติมกลุ่ม 1 เป็นรายวิชาบังคับประกอบด้วยรายวิชาต่างๆที่ออกแบบ 
และจัดให้สอดคล้องกับการเป็นโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค ซึ่งเป็นโรงเรียนที่มีจุดมุ่งหมายเฉพาะดังกล่าว
มาแล้วข้างต้น นักเรียนทุกคนต้องเรียนรายวิชาเพ่ิมเติมกลุ่ม 1 หรือรายวิชาบังคับ จ านาน 45 หน่วยกิต แยก
ตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆ ดังนี้  

 1)  กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ จ านวน 5.5 หน่วยกิต 
 2)  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์จ านวน 22.5 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)  รายวิชาความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม จ านวน 2.0 หน่วยกิต 
  2.5)  รายวิชาสัมมนาทางวิทยาศาสตร์ จ านวน 1.0  หน่วยกิต 
  2.6)  รายวิชาโครงงานวิทยาศาสตร์ จ านวน 2.0 หน่วยกิต 
 3)  กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม จ านวน 5.5 หน่วยกิต (คือรายวิชา

บูรณาการความรู้ 2.0 หน่วยกิต ทักษะชีวิต 1.5 หน่วยกิต และหน้าที่พลเมือง (คสช.) จ านวน 2.0 หน่วยกิต  
 4)  กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี จ านวน 4 หน่วยกิต 
 5)  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ จ านวน 7.5 หน่วยกิต ประกอบด้วย 
     5.1) รายวิชาภาษาอังกฤษ จ านวน  6.0 หน่วยกิต และ 
     5.2) ภาษาต่างประเทศภาษาที่สอง เช่น ฝรั่งเศส เยอรมัน สเปน จีน ญี่ปุ่นหรือภาษา อาเซียน 

จ านวน 1.5 หน่วยกิต (นักเรียนที่สนใจสามารถเลือกเรียนเพิ่มเติม ได้ในกลุ่มรายวิชาเพ่ิมเติมกลุ่ม 2) 
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หมายเหตุ  ** 1. วิชาทักษะชีวิต จ านวน 1.5 หน่วยกิตจัดเป็นรูปกิจกรรมของกลุ่มงานหอพักนักเรียน
ตลอด 3 ปี โดยไม่ได้จัดเวลาเรียนให้ไว้ในตารางเรียนปกติ ทั้งนี้นักเรียนต้องลงทะเบียนเรียน 6 ภาคเรียน ภาค
เรียนละ 0.25 หน่วยกิต การประเมินผลจะประเมินผลรวมของการเรียนทั้ง 6 ภาคเรียน  

     9.3 สาระการเรียนรู้เพิ่มเติมกลุ่ม 2 
  รายวิชาในสาระการเรียนรู้เพ่ิมเติมกลุ่ม 2 เป็นรายวิชาเพ่ิมเติมที่จัดให้นักเรียนได้เลือกเรียนตามความ

รัก ความถนัด และ ความสนใจ ส่งเสริมให้นักเรียนทุกคนได้พัฒนาตนเองอย่างเต็มศักยภาพ นักเรียนต้องเลือก
เรียนรายวิชาเพ่ิมเติม กลุ่ม 2 ไม่น้อยกว่า 4 หน่วยกิต 

     9.4 ลักษณะพิเศษของการจัดการเรียนการสอนบางรายวิชา 
  การจัดการเรียนการสอนบางรายวิชาอาจจัดเปิดเป็นรายวิชาศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent 

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

     9.5 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน   
  นอกจากการลงทะเบียนเรียนรายวิชาพ้ืนฐานและรายวิชาเพ่ิมเติมตามเกณฑ์ที่กล่าวมาแล้วข้างต้น             

การจบการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ตามหลักสูตรโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค ระดับมัธยมศึกษาตอน
ปลาย พุทธศักราช 2560   นักเรียนยังต้องเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนตามเกณฑ์ข้ันต่ าที่ก าหนด อีกด้วย  

 กิจกรรมพัฒนาผู้ เรียนแบ่งออกเป็น 4 กิจกรรมย่อย คือ 1) กิจกรรมแนะแนว  2) กิจกรรมพัฒนา
คุณลักษณะผู้เรียน และ 3) กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์ 4) กิจกรรมพัฒนาจิตส านึกความเป็น
ไทยและความเป็นประชาธิปไตย ดังต่อไปนี้ 

 9.5.1  กิจกรรมแนะแนว  เป็นกิจกรรมที่มีจุดมุ่งหมายเพ่ือส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้รู้จักตนเอง 
สามารถปรับตนเองได้อย่างเหมาะสมในทุกด้าน สามารถคิดแก้ปัญหา  สามารถตัดสินใจ  ก าหนดเป้าหมาย              
และวางแผนชีวิต ทั้งด้านการด ารงชีวิต ด้านการเรียนและด้านอาชีพ มีความรู้และมีความเข้าใจถึงลักษณะต่างๆ 
ของอาชีพที่หลากหลาย  โดยเฉพาะอาชีพที่ต้องใช้คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเป็นพ้ืนฐานในการ
ประกอบอาชีพ  และอาชีพของการเป็นนักวิจัยและนักประดิษฐ์คิดค้นด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์                     
และเทคโนโลยี  นอกจากนี้กิจกรรมแนะแนวยังช่วยให้ครูรู้จักและเข้าใจนักเรียน ทั้งยังเป็นกิจกรรมที่ช่วยเหลือและ
ให้ค าปรึกษาแก่ผูป้กครองเพ่ือให้มีส่วนร่วมในการพัฒนาผู้เรียนอีกด้วย 

 นักเรียนต้องเข้าร่วมปฏิบัติกิจกรรมแนะแนวอย่างต่ า ตามเกณฑ์ที่ก าหนด จึงจะจบการศึกษาใน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ตามหลักสูตรของโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค 

       9.5.2  กิจกรรมพัฒนาคุณลักษณะผู้เรียน เป็นกิจกรรมที่มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้เป็นผู้รู้กว้าง รู้รอบ  
(Well-rounded Person)  เป็นผู้มีระเบียบวินัย  เป็นผู้น าและผู้ตามที่ดี  มีความรับผิดชอบ  มีทักษะในการท างาน
ร่วมกับผู้อ่ืน  รู้จักแก้ปัญหา มีการตัดสินใจที่เหมาะสมอย่างมีเหตุผล สามารถปรับตัวพักอยู่ร่วมกันในหอพักของ
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โรงเรียน มีทักษะชีวิตของการเป็นนักเรียนประจ า โดยจัดกิจกรรมที่หลากหลาย เน้นให้ผู้เรียนได้ปฏิบัติภารกิจด้วย
ตนเองในทุกขั้นตอน ตั้งแต่การวางแผนและการเตรียมการการด าเนินงานตามแผน  และการประเมิน               และ
ปรับปรุงแผนการด าเนินงาน เน้นการท างานร่วมกันเป็นกลุ่ม สอดคล้องเหมาะสมกับวุฒิภาวะของผู้เรียน  และ
บริบทของสถานศึกษา และท้องถิ่น รวมถึงการจัดกิจกรรมที่มุ่งสร้างจิตส านึกในเกียรติภูมิของความเป็นไทย มี
ความเข้าใจและภูมิใจใน ประวัติศาสตร์ของชาติ มีความรักและความภาคภูมิใจในชาติบ้านเมืองและ
ท้องถิ่น เป็นพลเมืองดี ยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตย  อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข มี
จิตส านึกในการอนุรักษ์ ภาษาไทย ศิลปวัฒนธรรมไทย ประเพณีไทยและภูมิปัญญาไทย ตลอดจนอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีเจตคติที่ดีต่อเพ่ือนร่วมโลก และธรรมชาติ รู้รักษ์สิ่งแวดล้อมมีนิสัย รัก
การออกก าลังกาย รู้จักดูแลสุขภาพอนามัยของตนเองให้เข้มแข็งท้ังกายและใจ 

 นักเรียนต้องเข้าร่วมปฏิบัติกิจกรรม นักเรียนอย่างต่ าตามเกณฑ์ที่ก าหนด  จึงจะจบการศึกษาใน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ตามหลักสูตรของโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค 

 9.5.3 กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถน าความรู้
ไปใช้บริการสังคม บ าเพ็ญประโยชน์ต่อโรงเรียน ชุมชน และท้องถิ่น ตามความสนใจในลักษณะอาสาสมัคร          เพ่ือ
แสดงถึงความเสียสละต่อสังคม มีจิตสาธารณะ รู้จักการช่วยเหลือแบ่งปันกัน มีความเอ้ืออาทร มีความสมานฉันท์มี
จิตมุ ่งที ่จะท าประโยชน์และสร้างสิ่งที ่ดีงามให้กับสังคม มีความรับผิดชอบต่อสังคม ต้องการตอบแทน
บ้านเมืองตามความสามารถของตนอย่างต่อเนื่อง เป็นทั้งผู้ให้และผู้รับที่ดี  

 การจัดกิจกรรมอาสาพัฒนา กิจกรรมสร้างสรรค์สังคม และกิจกรรมสาธารณประโยชน์ต่างๆ  
จะเน้นการจัดที่ให้ผู้เรียนได้มีบทบาททั้งการเป็นผู้สร้างสรรค์และการเป็นผู้ลงมือปฏิบัติ และการบริการต่อ
สาธารณะด้วยตัวของนักเรียนเอง  
  9.5.4 กิจกรรมพัฒนาจิตส านึกความเป็นไทยและความเป็นประชาธิปไตย เป็นกิจกรรม
เกี่ยวกับความภาคภูมิใจในความเป็น ชาติ การปลูกฝังความรักชาติ และความเป็นประชาธิปไตย ส่งเสริมให้
นักเรียนปฏิบัติกิจกรรมร าไทยหรือนาฏศิลป์พ้ืนบ้าน และเล่นดนตรีไทยหรือดนตรีพ้ืนบ้าน  

นักเรียนต้องเข้าร่วมปฏิบัติกิจกรรม อย่างต่ าตามเกณฑ์ท่ีก าหนด  จึงจะจบการศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 6 ตามหลักสูตรของโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค 

นักเรียนต้องเข้าร่วมปฏิบัติกิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์อย่างต่ าตามเกณฑ์ท่ีก าหนด จึงจะจบ
การศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ตามหลักสูตรของโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค 
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10.  สรุปจ านวนหน่วยกิตของรายวิชาพื้นฐานและรายวิชาเพิ่มเติม 

การเรียนตามหลักสูตรโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค ระดับมัธยมตอนปลาย พุทธศักราช 2560 
นักเรียนต้องลงทะเบียนเรียนรายวิชาพ้ืนฐานและรายวิชาเพ่ิมเติมของกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆ ดังนี้ 

ตาราง 2   สรุปหน่วยกิตรายวิชาพ้ืนฐานและรายวิชาเพ่ิมเติม 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
รายวิชา
พ้ืนฐาน 

รายวชิาเพ่ิมเติม 
กลุ่ม 1 กลุ่ม 2 

1. ภาษาไทย 6.0 - 

เลือกลงทะเบยีนเรยีนไม่
น้อยกว่า  4.0 หน่วยกิต  จาก
รายวิชาเลือกของกลุ่มสาระ
การเรียนรู้ต่าง ๆ   
รวมถึงรายวิชาการเรียน
ล่วงหน้า (AP) ตามศักยภาพ  
ความถนัด และความสนใจ 

2. คณิตศาสตร ์ 6.5 5.5 
3. วิทยาศาสตร ์ 7.5 22.5 
 -  ฟิสิกส์ 1.5 6.5 
 -  เคมี 1.5 5.5 
 -  ชีววิทยา 1.5 5.5 
 -  ดาราศาสตร ์ 0.5 - 
 -  โลกศาสตร์และภมูิศาสตร ์ 1.5 - 
 -  สัมมนาทางวิทยาศาสตร ์ - 1.0 
  -  การสืบเสาะและธรรมชาติทางวทิยาศาสตร ์ 1.0 - 
 -  ความคิดสรา้งสรรค์และนวัตกรรม - 2.0 
 -  โครงงานวิทยาศาสตร ์ - 2.0 

4. สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 6.5 5.5 
 -  สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 6.0 - 
 -  มนุษย์และสิ่งแวดล้อม (+ภัยพบิัติ) 0.5 - 
 -  การบูรณาการความรู ้ - 2.0 
 -  ทักษะชีวิต** - 1.5 
 -  หน้าท่ีพลเมือง (คสช.)** - 2.0 
5. สุขศึกษาและพลศึกษา 3.0 - 
6. ศิลปะ 3.0 - 
7. การงานอาชีพและเทคโนโลย ี 1.0 4.0 
 -  คอมพิวเตอร์ 1.0 3.0 
 -  การออกแบบและพื้นฐานทางวิศวกรรม - 1.0 
8. ภาษาต่างประเทศ 6.0 7.5 
 -  ภาษาอังกฤษ 6.0 6.0 
 -  ภาษาต่างประเทศท่ี 2 (เลือก 1 ภาษา ) - 1.5 

รวม 
39.5 45.0 ไม่น้อยกว่า 4.0 

ไม่น้อยกว่า 88.5 
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จ านวนหน่วยกิตของรายวิชาพ้ืนฐานและรายวิชาเพ่ิมเติมกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆ ที่จะจัดให้

นักเรียนได้เรียนในแต่ละภาคเป็นดังนี้ 

ตาราง 3 ตัวอย่างการจัดหน่วยกิตการเรียนรายวิชาพื้นฐานและรายวิชาเพิ่มเติมของแต่ละภาคเรียน 

กลุ่มสาระการเรียนรู ้
หน่วยกิตในภาคเรียนต่าง ๆ 

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

รายวิชาพ้ืนฐานและรายวิชาเพ่ิมเติม
กลุ่มที่ 1 

       

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

2. คณิตศาสตร ์ 1.5*+2.0* 1.5* 1.5* 1.5 1.5+1.0 1.5 12.0 
3. วิทยาศาสตร ์
   3.1 ฟิสิกส์ 
   3.2 เคมี 
   3.3 ชีววิทยา 
   3.4 ดาราศาสตร ์
   3.5 โลกศาสตร์และ

ภูมิศาสตร ์
   3.6 สัมมนาทาง

วิทยาศาสตร ์
   3.7 การสืบเสาะและ

ธรรมชาติทางวิทยาศาสตร ์
   3.8 ความคิดสร้างสรรค์และ

นวัตกรรม 
   3.9 โครงงานวิทยาศาสตร ์

 
1.5* 
1.5* 
1.5* 

- 
- 
 
- 
 

1.0* 
 
- 
 
- 

 
1.5 
1.5 
1.5 

 0.5* 
1.0* 

 
- 
 
- 

 
1.0 

 
- 

 
1.5 
1.5 
1.0 
- 

 0.5* 
 

1.0 
 
- 
 
- 
 

(1.0 

 
2.0 
1.5 
1.5 
- 
- 
 
- 
 
- 
 
- 
 

1.0) 

 
1.5 
1.0 
1.5 
- 
- 
 
- 
 
- 
 

1.0 
 
- 

 
- 
- 
- 
- 
- 
 
- 
 
- 
 
- 
 
- 

30 
8.0 
7.0 
7.0 
0.5 
1.5 

 
1.0 

 
1.0 

 
2.0 

 
2.0 

4. สังคมศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

   4.1 สังคมศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม 

   4.2 มนุษย์และสิ่งแวดล้อม  
(+ภัยพิบัติ) 

   4.3 การบูรณาการความรู ้
   4.4 ทักษะชีวิต** 
   4.5 หน้าท่ีพลเมือง

(คสช.)** 

 
 

1.0* 
 
- 
 
- 

0.25 
- 

 
 

1.0* 
 
- 
 
- 

0.25 
- 

 
 

1.0* 
 
- 
 
- 

0.25 
0.5 

 
 

1.0* 
 
- 
 

1.0 
0.25 
0.5 

 
 

1.0*+0.5* 
 

0.5* 
 
- 

0.25 
0.5 

 
 

0.5* 
 
- 
 

1.0 
0.25 
0.5 

12.0 
 

6.0 
 

0.5 
 

2.0 
1.5 
2.0 

5. สุขศึกษาและพลศึกษา 0.5* 0.5* 0.5* 0.5* 0.5* 0.5* 3.0 
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กลุ่มสาระการเรียนรู ้
หน่วยกิตในภาคเรียนต่าง ๆ 

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

6. ศิลปะ 0.5* 0.5* 0.5* 0.5* 0.5* 0.5* 3.0 
7. การงานอาชีพและ

เทคโนโลย ี
   7.1 คอมพิวเตอร์ 
   7.2 การออกแบบและ

พื้นฐานทางวิศวกรรม 
 
 

 
 

1.0* 
- 

 
 

1.5 
1.0 

 
 

1.5 
- 

 
 
- 
- 

 
 
- 
- 

 
 
- 
- 

5.0 
 

4.0 
1.0 

8. ภาษาต่างประเทศ 
   8.1 ภาษาอังกฤษ 
   8.2 ภาษาต่างประเทศท่ี 2 

(เลือก 1 ภาษา) 

 
2.0* 

- 

 
2.0* 

- 

 
2.0* 
1.5 

 
2.0 
- 

 
2.0 
- 

 
2.0 
- 

13.5 
12.0 
 1.5 

รวมหน่วยกิตรายวิชา
พ้ืนฐานและรายวิชาเพ่ิมเติมกลุ่ม 1 

15.25 16.25 16.75 14.25 14.25 7.75 84.5 

รายวิชาเพ่ิมเติมกลุ่ม 2                      เลือกเรียนไม่น้อยกว่า 4.0 หน่วยกิต 4.0 
รวมท้ังสิ้นไม่น้อยกว่า 88.5 

 
หมายเหตุ: รายวิชาที่มีเครื่องหมาย * หมายถึงรายวิชาพ้ืนฐาน 
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ตาราง 4 โครงสร้างหลักสูตรระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 
ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4 (ภาคเรียนที่ 1)  ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4 (ภาคเรียนที่ 2) 

รายวิชาพ้ืนฐาน นก. คาบ  รายวิชาพ้ืนฐาน นก. คาบ 
ท30101 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 1 1.0 40  ท30102 วรรณวินิจ 1.0 40 
ค30101 คณิตศาสตร์ 1 1.5 60  ค30103 คณิตศาสตร์ 3 1.5 60 
ค30102 คณิตศาสตร์ 2 2.0 80  ว30102 ดาราศาสตร์พื้นฐาน 0.5 20 
ว30101 ฟิสิกส์พื้นฐาน 1.5 60  ว30191 โลกศาสตร์และภมูิศาสตร์ 1 1.0 40 
ว30131 เคมีพื้นฐาน 1.5 60  ส30102 หน้าท่ีพลเมือง 1.0 40 
ว30161 พื้นฐานของสิ่งมีชีวิต 1.5 60  พ30102 สุขศึกษาและพลศึกษา 2 0.5 20 
ว30193 การสืบเสาะและธรรมชาติ 1.0 40  ศ30102 สังคีตนิยม 0.5 20 
           ทางวิทยาศาสตร ์    อ30102 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 2 2.0 80 
ส30101 ศาสนศึกษาและหลักธรรม 1.0 40 รวม 8.0 320 
           ส าหรับชีวิต      
พ30101 สุขศึกษาและพลศึกษา 1 0.5 20 รายวิชาเพ่ิมเติมกลุ่ม 1 นก. คาบ 
ศ30101 ทัศนศิลป์ 0.5 20  ว30201 กลศาสตร ์ 1.5 60 
ง30101 วิทยาการคอมพิวเตอร์เบือ้งต้น 1.0 40  ว30231 สมบัติของสาร 1.5 60 
อ30101 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1 2.0 80  ว30263 พันธุศาสตร์ และวิวัฒนาการ 1.5 60 
รวม 15.0 600  ว30291 ความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม 1 1.0 40 
รายวิชาเพ่ิมเติมกลุ่ม 1 นก. คาบ  ส30201 ทักษะชีวิต 0.25 10 
ส30201 ทักษะชีวิต 0.25 10  ง30201 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร ์ 1.5 60 
รวม 0.25 10  ง30161 การออกแบบและพื้นฐานทาง 1.0 40 
รวมพ้ืนฐานและเพ่ิมเติมกลุ่ม 1 15.25 610             วิศวกรรม   
    รวม 8.25 330 
    รวมพ้ืนฐานและเพ่ิมเติมกลุ่ม1 16.25 650 
รายวิชาเพ่ิมเติมกลุ่ม 2 นก. คาบ  รายวิชาเพ่ิมเติมกลุ่ม 2 นก. คาบ 
เลือกลงทะเบยีน 0.5-1.5   เลือกลงทะเบยีน 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 - นอก 

ตาราง 

กิจกรรมพัฒนาจิตส านึกความเป็นไทย
และความเป็นประชาธิปไตย 

- นอกตาราง  กิจกรรมพัฒนาจิตส านึกความเป็นไทยและ
ความเป็นประชาธิปไตย 

- นอกตาราง 

กิจกรรมทางวิชาการ - นอกตาราง  กิจกรรมทางวิชาการ - นอกตาราง 

รวม - 40  รวม - 40 
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ตาราง 5 โครงสร้างหลักสูตรระดับชั้นมัธยมศึกษาปทีี่ 5 
ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5 (ภาคเรียนที่ 1)  ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5 (ภาคเรียนที่ 2) 

รายวิชาพ้ืนฐาน นก. คาบ  รายวิชาพ้ืนฐาน นก. คาบ 
ท30103 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 2 1.0 40  ท30104 วรรณคดีกับชีวิต  1.0 40 
ค30104 คณิตศาสตร์ 4 1.5 60  ส30104 ประวัติศาสตร์ไทย 1 1.0 40 
ว30192 โลกศาสตร์และภมูิศาสตร์ 2 0.5 20  พ30104 สุขศึกษาและพลศึกษา 4 0.5 20 
ส30103 เศรษฐศาสตร ์ 1.0 40  ศ30104 สุนทรียนาฏศิลป ์ 0.5 20 
พ30103 สุขศึกษาและพลศึกษา 3 0.5 20  รวม 3.0 120 
ศ30103 ดนตรีปฏิบัต ิ 0.5 20  รายวิชาเพ่ิมเติมกลุ่ม 1 นก. คาบ 
อ30103 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 3 2.0 80  ค30201 แคลคูลัสเบื้องต้น 1 1.5 60 

รวม 7.0 280  ว30203 ไฟฟ้าและแม่เหล็ก 2.0 80 
รายวิชาเพ่ิมเติมกลุ่ม 1 นก. คาบ  ว30233 อินทรีย์เคมีและสารชีวโมเลกลุ 1.5 60 
ว30202 สมบัติเชิงกลของสาร  
           อุณหพลศาสตรแ์ละคลื่นกล 

1.5 60 
 ว30261 กายวิภาคศาสตร์และสรรีวิทยา      

            ของสัตว์ 
1.5 60 

ว30232 จลนศาสตร์เคมีและสมดลุเคม ี 1.5 60  ว30294 โครงงานวิทยาศาสตร์  1.0 40 

ว30262 กายวิภาคศาสตรแ์ละสรีรวิทยาของพืช 1.0 40  ส30202 การบูรณาการความรู้ 1 1.0 40 

ว30293 สัมมนาทางวิทยาศาสตร ์    1.0 40 ส30201 ทักษะชีวิต 0.25 10 
ว30294 โครงงานวิทยาศาสตร ์ 1.0 40  ส30205 หนา้ที่พลเมือง 2 0.5 20 
ง30202 วิทยาการประยุกตค์อมพิวเตอร ์ 1.5 60  อ30201 ภาษาอังกฤษวิชาการ 1 2.0 80 
ภาษาต่างประเทศท่ี 2 1.5 60  รวม  11.25 450 
ส30201 ทักษะชีวิต 0.25 10  รวมพ้ืนฐานและเพ่ิมเติมกลุ่ม1 14.25 570 
ส30204 หน้าท่ีพลเมือง 1 0.5 20     
รวม 9.75 390  รายวิชาเพ่ิมเติมกลุ่ม 2 นก. คาบ 
รวมพ้ืนฐานและเพ่ิมเติมกลุ่ม 1 16.75 670  เลือกลงทะเบยีน  0.5-1.5  
รายวิชาเพ่ิมเติมกลุ่ม 2 นก. คาบ  รวม 0.5-1.5  
เลือกลงทะเบยีน  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 

กิจกรรมพัฒนาจิตส านึกความเป็นไทยและ
ความเป็นประชาธิปไตย 

- 
นอกตาราง 

 กิจกรรมพัฒนาจิตส านึกความเป็นไทย
และความเป็นประชาธิปไตย 

- 
นอกตาราง 

กิจกรรมทางวิชาการ - นอกตาราง  กิจกรรมทางวิชาการ - นอกตาราง 

รวม - 40  รวม - 40 
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ตาราง 6 โครงสร้างหลักสูตรระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6 
ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6 (ภาคเรียนที่ 1)  ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6 (ภาคเรียนที่ 2) 

รายวิชาพ้ืนฐาน นก. คาบ  รายวิชาพ้ืนฐาน นก. คาบ 
ท30105 หลักภาษาไทยในชีวิตประจ าวัน  1.0 40  ท30106 พัฒนาทักษะภาษาไทย 1.0 40 
ส30105 ประวัติศาสตร์โลก  1.0 40  ส30108 ประวัติศาสตร์ร่วมสมยั 0.5 20 
ส30106 ประวัติศาสตร์ไทย 2 0.5 20  พ30106 สุขศึกษาและพลศึกษา 6 0.5 20 
ส30107 มนุษย์และสิ่งแวดล้อม 0.5 20  ศ30106 สุนทรียภาพทางทัศนศิลป์ 0.5 20 
พ30105 สุขศึกษาและพลศึกษา 5 0.5 20  รวม 2.5 100 
ศ30105 นาฏศิลป์เปรียบเทียบ 0.5 20     
รวม 4.0 160  รายวิชาเพ่ิมเติมกลุ่ม 1 นก. คาบ 
รายวิชาเพ่ิมเติมกลุ่ม 1 นก. คาบ  ค30204 พีชคณิตเชิงเส้นเบื้องต้น  1.5* 60 
ค30202 สถิติเบื้องต้น  1.5 60  ค30205 แคลคูลัสเบื้องต้น 2   
ค30203 คอมบินาทอริกและ 
           ความน่าจะเป็นเบื้องต้น 

1.0 40 
 ส30203 การบูรณาการความรู้ 2 1.0 40 

ส30201 ทักษะชีวิต 0.25 10 
ว30204 แสงและฟิสิกส์ยุคใหม ่ 1.5 60  ส30207 หน้าท่ีพลเมือง 4 0.5 20 
ว30234 เคมีเชิงความร้อน และเคมีไฟฟ้า 1.0 40  อ30203 ภาษาอังกฤษวิชาการ 3 2.0 80 

ว30264 ความหลากหลายทางชีวภาพ 1.5 60  รวม 5.25 210 

ว30292 ความคิดสร้างสรรค์และ 1.0 40  รวมพ้ืนฐานและเพ่ิมเติมกลุ่ม 1 7.75 310 
           นวัตกรรม 2       
ส30201 ทักษะชีวิต 0.25 10    
ส30206 หน้าท่ีพลเมือง 3 0.5 20     
อ30202 ภาษาอังกฤษวิชาการ 2 2.0 80     
รวม 10.25 410     
รวมพ้ืนฐานและเพ่ิมเติมกลุ่ม 1 14.25 570     
รายวิชาเพ่ิมเติมกลุ่ม 2 นก. คาบ  รายวิชาเพ่ิมเติมกลุ่ม 2 นก. คาบ 
เลือกลงทะเบยีน  0.5-1.5   เลือกลงทะเบยีน  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 

กิจกรรมพัฒนาจิตส านึกความเป็นไทย
และความเป็นประชาธิปไตย 

- นอกตาราง 
 กิจกรรมพัฒนาจิตส านึกความเป็นไทย

และความเป็นประชาธิปไตย 
- นอกตาราง 

กิจกรรมทางวิชาการ - นอกตาราง  กิจกรรมทางวิชาการ - นอกตาราง 

รวม - 40  รวม - 40 

หมายเหตุ: จ านวนหน่วยกิตท่ีมีเครื่องหมาย * หมายถึง เลือกเรียน 1 รายวิชา จาก 2 รายวิชา 
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11.  เกณฑ์การจบการศึกษา  

 นักเรียนต้องลงทะเบียนเรียนรายวิชาต่างๆ และมีผลการเรียนแต่ละรายวิชาไม่ต่ ากว่า 2.00  
ตลอดจนผ่านการประเมินคุณลักษณะและเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ดังต่อไปนี้ จึงถือว่าจบการศึกษาระดับชั้น 
มัธยมศึกษาปีที่ 6 ตามหลักสูตรโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค พุทธศักราช 2560  

 1.  ลงทะเบียนเรียนรายวิชาพ้ืนฐาน  จ านวน 39.5 หน่วยกิต  รายวิชาเพ่ิมเติมกลุ่ม 1 จ านวน 
45.0 หน่วยกิต  และเลือกลงทะเบียนเรียนรายวิชาเพ่ิมเติมกลุ่ม 2  จ านวนไม่ต่ ากว่า 4.0 หน่วยกิต           ตาม
ศักยภาพ  ความถนัด  และความสนใจ  รวมทั้งสิ้นไม่ต่ ากว่า  88.5 หน่วยกิต และมีผลการเรียนแต่ละรายวิชา
ไม่ต่ ากว่า “ 2 ”  

 2.  ผ่านการประเมินความสามารถด้านการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียนตามเกณฑ์ที่โรงเรียน
ก าหนด ตามรายละเอียดใน เอกสารหน้า 30 

 3.  ผ่านการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามเกณฑ์ที่โรงเรียนก าหนด ตามรายละเอียดใน
เอกสารหน้า 13  

 4.  เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนที่หลากหลายตามความถนัดและความสนใจ ตามเกณฑ์ขั้นต่ าที่
ก าหนด ตามรายละเอียดใน เอกสารหน้า 26 

 5.  การปฏิบัติที่นอกเหนือจากเกณฑ์ดังกล่าว ให้เสนอคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ของแต่ละโรงเรียนพิจารณาเป็นรายๆ ไป 

12.  เกณฑ์ขั้นต่ าของกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

นอกจากการลงทะเบียนเรียนรายวิชาพ้ืนฐานและรายวิชาเพ่ิมเติมตามเกณฑ์ที่กล่าวมาแล้วข้างต้น การจบ
การศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ตามหลักสูตรโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค พุทธศักราช 2560  นักเรียนต้องเข้าร่วม
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนตามเกณฑ์ข้ันต่ าที่ก าหนดอีกด้วย  

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนแบ่งออกเป็น 4 กิจกรรมย่อย คือ 1) กิจกรรมแนะแนว 2) กิจกรรมพัฒนาคุณลักษณะ
ผู้เรียน  3) กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์ และ 4) กิจกรรมพัฒนาจิตส านึกความเป็นไทยและความ
เป็นประชาธิปไตย นักเรียนต้องปฏิบัติกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนตามเกณฑ์ขั้นต่ า ดังนี้ 
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        12.1  กิจกรรมแนะแนว  นักเรียนต้องเข้าร่วมปฏิบัติกิจกรรมแนะแนวตามรายละเอียดในตาราง 7 

ตาราง 7  กิจกรรมแนะแนวที่นักเรียนต้องปฏิบัติใน 3 ปี 

กิจกรรม จ านวนขั้นต่ าที่นักเรียนต้องปฏิบัติ 

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

 
6 ครั้ง (ครั้งละไม่น้อยกว่า 3 ชั่วโมง) 
5 ครั้ง (ครั้งละไม่น้อยว่า 3 ชั่วโมง) 

  1.2 การฟังบรรยาย / หรือกิจกรรมอ่ืน 
      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 ชั่วโมง30 นาที) 
3 ครั้ง (ครั้งละไม่น้อยกว่า 1 ชั่วโมง30 นาที) 
3 ครั้ง (ครั้งละไม่น้อยกว่า 1 ชั่วโมง30 นาที) 
3 ครั้ง (ครั้งละไม่น้อยกว่า 1 ชั่วโมง30 นาที) 

  1.3 อ่านหนังสือจากรายการที่โรงเรียน ก าหนดให้ 50 ชื่อเรื่อง 
*.ในกรณีที่เป็นหนังสือภาษาต่างประเทศ  
1 ชื่อเรื่อง คิดเป็น 2 ชื่อเรื่อง 

  1.4 พบครูที่ปรึกษาประจ าชั้นหลังเข้าแถวเคารพธงชาติ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของวันเปิดเรียน  
ครั้งละไม่ต่ ากว่า 15 นาที 

 
  12.2  กิจกรรมพัฒนาคุณลักษณะผู้เรียน  นักเรียนต้องเข้าร่วมปฏิบัติกิจกรรมพัฒนาคุณลักษณะผู้เรียน

ตามรายละเอียดในตาราง 8  

ตาราง 8  กิจกรรมพัฒนาคุณลักษณะผู้เรียนที่นักเรียนต้องปฏิบัติใน 3 ปี 

กิจกรรม จ านวนขั้นต่ าที่นักเรียนต้องปฏิบัติ 

 1. ค่ายวิชาการ  1 ครั้ง  (ครั้งละไม่น้อยกว่า 3 วัน 2 คืน) 
 2. ค่ายปฏิบัติธรรม  1 ครั้ง  (ครั้งละไม่น้อยกว่า 3 วัน 2 คืน) 
 3. กิจกรรมชุมนุม  6 ชุมนุม ก าหนดชุมนุมวิชาการไม่น้อยกว่า 2 ชุมนุม 

(พิจารณาจากลักษณะกิจกรรม) 
 4. การออกก าลังกายและเล่นกีฬา  ไม่น้อยกว่า 240 ครั้ง (ครั้งละไม่น้อยกว่า 45 นาที/ครั้ง/วัน) 
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        12.3 กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ นักเรียนต้องเข้าร่วมปฏิบัติกิจกรรมเพ่ือสังคมและ
สาธารณประโยชน์ตามรายละเอียดในตาราง 9 

ตาราง 9  กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์ที่นักเรียนต้องปฏิบัติใน 3 ปี 

กิจกรรม จ านวนขั้นต่ าที่ต้องปฏิบัติใน 3 ปี 

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

    ไม่น้อยกว่า 80 ชั่วโมง  

 
12.4 กิจกรรมพัฒนาจิตส านึกความเป็นไทยและความเป็นประชาธิปไตย นักเรียนต้องเข้าร่วมปฏิบัติ 

กิจกรรมพัฒนาจิตส านึกและความเป็นประชาธิปไตย นักเรียนต้องเข้าร่วมปฏิบัติกิจกรรม ตามรายละเอียดใน
ตาราง 10   

 ตาราง 10  กิจกรรมพัฒนาจิตส านึกความเป็นไทยและความเป็นประชาธิปไตย ที่นักเรียนต้องปฏิบัติใน 3 ปี  

กิจกรรม จ านวนขั้นต่ าที่ต้องปฏิบัติใน 3 ปี 

1. กิจกรรมพัฒนาจิตส านึกความเป็นไทยและความเป็น   
ประชาธิปไตย 

2.  กิจกรรมร าไทยหรือนาฏศิลป์พ้ืนบ้านและเล่นดนตรีไทย 
    หรือดนตรีพื้นบ้าน 

 
ไม่น้อยกว่า 40 ชั่วโมง 
 

อย่างละ 1 ประเภท 

 
หมายเหตุ :  นักเรียนต้องเข้าร่วมกิจกรรมครบทั้ง 4  กิจกรรมและมีจ านวนชั่วโมงครบตามจ านวนที่

ก าหนด  

- 

- 
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13.  การวัดและประเมินมาตรฐานการเรียนรู้/ตัวช้ีวัดของนักเรียน 
 

จุดมุ่งหมายส าคัญของการวัดและประเมินมาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด คือ การมุ่งหาค าตอบว่าผู้เรียนมี
ความก้าวหน้า ทั้งด้านความรู้ ความเข้าใจ ทักษะ กระบวนการคิด มีคุณธรรมและค่านิยมอันพึงประสงค์อันเป็นผล
เนื่องจากการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนหรือไม่เพียงใดการวัดและประเมินผลต้องใช้วิธีการที่หลากหลาย
เน้นการปฏิบัติให้สอดคล้องและเหมาะสมกับสาระและตัวชี้วัด/ผลการเรียน นอกจากการสอบกลางภาค  และ
ปลายภาคทั้งข้อเขียนและภาคปฏิบัติแล้ว กระบวนการวัดและประเมินผลยังต้องด าเนินการอย่างต่อเนื่อง
ควบคู่ไปกับกิจกรรมการเรียนการสอนโดยตลอด โดยประเมินจากพฤติกรรมทั่วไป พฤติกรรมการเรียน 
พฤติกรรมระหว่างการเข้าร่วมกิจกรรม พฤติกรรมระหว่างการปฏิบัติงาน ตลอดจนประเมินจากผลงาน แฟ้ม
สะสมงานและอ่ืนๆ 

ผู้ใช้ผลการวัดและประเมินผลการเรียนที่ส าคัญคือ ตัวผู้เรียน ครูผู้สอน และพ่อแม่ผู้ ปกครอง ดังนั้นทั้ง
ผู้เรียน ครูผู้สอน และพ่อแม่ผู้ปกครองจึงควรต้องมีส่วนร่วมในการก าหนดเป้าหมาย วิธีการ และกระบวนการ
ประเมินมาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัดต่างๆ ที่จะสะท้อนภาพผลสัมฤทธิ์ของการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
ด้วย   

ผลจากการวัดและประเมินผลจะท าให้ผู้ เรียนทราบระดับความก้าวหน้าในความส าเร็จของตน              
เป็นข้อมูลพ้ืนฐานในการพัฒนาตนเอง  ครูผู้สอนจะเข้าใจความต้องการของผู้เรียนแต่ละคนแต่ละกลุ่ม          
และสามารถให้ระดับคะแนนหรือจัดกลุ่มผู้เรียน รวมทั้งประเมินผลการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของตนขณะที่
พ่อแม่ผูป้กครองจะได้ทราบระดับความสามารถของผู้เรียนที่เป็นบุตรหลานของตนเอง 

หลักเกณฑ์การวัดและประเมินมาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัดตามหลักสูตรโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค 
มีรายละเอียดดังนี้ 

       13.1 การวัดและประเมินมาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัดรายวิชาพื้นฐานและรายวิชาเพิ่มเติม 
      1)  เครื่องมือที่ใช้วัดและประเมินผล จะต้องใช้ให้หลากหลายสอดคล้องกับตัวชี้วัด/มาตรฐานการ

เรียนรู้/ตัวชี้วัดก าหนดไว้ โดยทั่วไปจะต้องมีการประเมินกลางภาคปลายภาค การประเมินจากผลงาน การ
ประเมินจากแฟ้มสะสมงาน การสอบปากเปล่า การสัมภาษณ์ การสอบปฏิบัติรวมถึงการประเมินโดยใช้แบบ
สังเกตและแบบบันทึกต่าง ๆ แล้วปรับผลการประเมินจากเครื่องมือและวิธีการประเมินรูปแบบต่างๆ ให้เป็น
คะแนน โดยให้ปรับคะแนนเต็มให้เป็น 100 

      2)  การให้ระดับผลการเรียนของแต่ละรายวิชาจะใช้วิธีอิงเกณฑ์หรืออิงตัวชี้วัด/มาตรฐานการ
เรียนรู้/ตัวชี้วัด โดยจะให้ระดับผลการเรียนตามคะแนนผลการสอบและการประเมิน ดังนี้ 
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   ตาราง 11  การให้ระดับผลการเรียน 

ช่วงคะแนน ระดับผลการเรียน ความหมาย 
80-100 4.0 ผลการเรียนระดับดีเยี่ยม 
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 ของเวลาเรียนทั้งหมดจึงจะมีสิทธิ์สอบกลางภาค 
หรือปลายภาค ถ้านักเรียนคนใดมีเวลาเรียนไม่ถึงร้อยละ 80 ของเวลาเรียนทั้งหมดนักเรียนต้องปฏิบัติกิจกรรม
เพ่ิมเติมตามท่ีครูผู้สอนก าหนด โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการที่โรงเรียนแต่งตั้ง แล้วขอสอบกลางภาคหรือ
ปลายภาคใหม ่

4)  นักเรียนที่มีระดับผลการเรียนรายวิชาใดวิชาหนึ่งเป็น “0” “1” หรือ “1.5”จะต้องท ากิจกรรม
หรือเรียนเสริมตามที่ครูผู้สอนก าหนดโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการที่โรงเรียนแต่งตั้งจากนั้นจึงสอบแก้
ตัว การสอบแก้ตัวจะได้ระดับผลการเรียนสูงสุดไม่เกิน “2” ถ้านักเรียนสอบแก้ตัว 2ครั้งแล้วยังได้ระดับผลการ
เรียน“0” “1” หรือ “1.5”อยู่อีกให้นักเรียนลงทะเบียนเรียนซ้ าในรายวิชานั้นๆ  

5)   นักเรียนที่ขาดส่งผลงานหรือส่งงานยังไม่ครบตามที่ได้รับมอบหมายจากครูผู้สอนให้ได้ผลการ
เรียน “ร” และเม่ือส่งงานครบเรียบร้อยแล้วครูผู้สอนจึงให้ระดับผลการเรียนได้ 

6)  นักเรียนที่ไม่สามารถมาสอบหรือท ากิจกรรมประเมินผลตามก าหนดเวลาเพราะป่วยหรือมีเหตุ
สุดวิสัยอ่ืน ให้ยื่นค าร้องต่อคณะกรรมการที่โรงเรียนแต่งตั้งเพ่ือขอสอบหรือท ากิจกรรมประเมินผลใหม่ 

7)  รายวิชาใดที่ผู้เรียนมีหลักฐานเด่นชัดแสดงให้เห็นว่ามีความรู้ความสามารถตามข้อก าหนด              
ของรายวิชานั้น ๆ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการที่โรงเรียนแต่งตั้งนักเรียนสามารถลงทะเบียนเรียน 
โดยไม่ต้องเข้าชั้นเรียนตามปกติได้ แต่ต้องเข้ารับการประเมินผลตามปกติของโรงเรียน ในบางกรณีนักเรียนอาจ
น าผลงานที่แสดงว่านักเรียนได้มีความรู้ความสามารถตามข้อก าหนดของรายวิชานั้นๆเสนอคณะกรรมการที่
โรงเรียนแต่งตั้งเพ่ือพิจารณาให้ระดับคะแนน โดยไม่ต้องเข้ารับการประเมินผลตามปกติของโรงเรียนก็ได้  

8)  นักเรียนสามารถขอลงทะเบียนเรียนใหม่รายวิชาในสาขาวิชาต่าง ๆ ได้ โดยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการที่โรงเรียนแต่งตั้ง  การประเมินผลรายวิชาที่เรียนใหม่ให้เป็นไปในแนวทางเดีย วกันกับการ  
ประเมินผลรายวิชาที่ลงทะเบียนปกติ 
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9)  ในแต่ละภาคเรียนนักเรียนต้องลงทะเบียนเรียนรายวิชาพ้ืนฐาน และรายวิชาเพ่ิมเติม ตามที่
โรงเรียนก าหนด ในกรณีที่มีความจ าเป็นนักเรียนไม่สามารถเรียนได้ตลอดภาคเรียน นักเรียนสามารถขอระงับ
การเรียนและนักเรียนต้องลงทะเบียนเรียนใหม่ตามก าหนดเวลาและวิธีการที่แต่ละโรงเรียนเห็นสมควร  

        13.2  การประเมินความสามารถด้านการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน 
                1)  หลังจากนักเรียนเข้าศึกษาในโรงเรียนไปแล้วไม่น้อยกว่า 2 ภาคเรียนและไม่เกิน 4 ภาคเรียน
โรงเรียนจะเป็นผู้มอบหมายให้ครูผู้สอนนักเรียนคนนั้นๆ ในขณะนั้นไม่น้อยกว่า 5 คนเป็นผู้ประเมิน
ความสามารถในการอ่าน การคิดวิเคราะห์ และการเขียนของผู้เรียนเป็นรายบุคคลโดยใช้เครื่องมือและวิธีการที่
คณะกรรมการที่โรงเรียนแต่งตั้งเป็นผู้ก าหนดโดยใช้มาตราประเมิน 5 ระดับ (1, 2, 3, 4 และ 5           เมื่อ 1 
หมายถึงความสามารถต่ า และ 5 หมายถึงความสามารถดีเยี่ยม)  

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

       2)  ในกรณีที่ประเมินแล้วไม่ผ่าน คณะกรรมการที่โรงเรียนแต่งตั้ง   เป็นผู้ก าหนดแนวทาง หรือ
กิจกรรม ให้นักเรียนน าไปปฏิบัติเพ่ือปรับปรุงแก้ไข คณะกรรมการดังกล่าวจะเป็นผู้ติดตามและประเมินผล
นักเรียน  เมื่อประเมินผ่านแล้วจึงเสนอให้โรงเรียนปรับแก้ผลการประเมินจาก“ไม่ผ่าน” เป็น “ผ่าน” 

       13.3  การประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์   
       1)  คณะกรรมการที่โรงเรียนแต่งตั้งจะเป็นผู้ก าหนดคุณลักษณะอันพึงประสงค์ด้านต่างๆเพ่ือใช้ใน

การประเมิน และจัดท าเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินขึ้นโดยใช้มาตราประเมิน5 ระดับ  (1, 2, 3, 4 และ 5 เมื่อ 1 
หมายถึง ต่ าหรือไม่ดี และ 5  หมายถึง สูงหรือดีเยี่ยม)  ในแต่ละภาคเรียนโรงเรียนจะมอบหมายให้ครูผู้สอนไม่
น้อยกว่า 5 คนเป็นผู้ประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนแต่ละคนโดยใช้เครื่องมือดังกล่าว  

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

        2)  ในกรณีที่ประเมินแล้วไม่ผ่าน ให้คณะกรรมการที่โรงเรียนแต่งตั้งเป็นผู้ก าหนดแนวทาง                   
หรือกิจกรรมให้นักเรียนน าไปปฏิบัติเพ่ือปรับปรุงแก้ไขคณะกรรมการดังกล่าวจะเป็นผู้ติดตามและประเมินผล
นักเรียนต่อไป เมื่อประเมินผ่านแล้ว จึงให้โรงเรียนปรับแก้ผลการประเมินจาก “ไม่ผ่าน” เป็น “ผ่าน” 

        13.4  การประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน   
        1)  คณะกรรมการที่โรงเรียนแต่งตั้งจะเป็นผู้จัดท าแบบบันทึกการปฏิบัติกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

แจกให้กับนักเรียนแต่ละคนส าหรับใช้บันทึกผลการปฏิบัติกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนของตนเอง ในภาคเรียนนั้น ๆ   
เมื่อนักเรียนปฏิบัติกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนแล้วให้บันทึกลงในแบบบันทึกดังกล่าวแล้วให้ครูที่ปรึกษาหรือครู
ผู้รับผิดชอบการจัดกิจกรรมนั้นๆ ลงนามรับรอง 
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        2)  เมื่อสิ้นภาคเรียนให้ครูที่ปรึกษารวบรวมแบบบันทึกการปฏิบัติกิจกรรมดังกล่าวส่งงาน
ทะเบียนเพ่ือบันทึกเป็นข้อมูลนักเรียนจะต้องปฏิบัติกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนตามเกณฑ์ขั้นต่ าที่โรงเรียนก าหนดจึง
จะถือว่า จบการศึกษาตามหลักสูตร กรณีท่ีนักเรียนยังปฏิบัติกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนไม่ครบถ้วนตามเกณฑ์ขั้นต่ า
คณะกรรมการที่โรงเรียนแต่งตั้ง  เป็นผู้ก าหนดกิจกรรมให้นักเรี ยนปฏิบัติเพ่ิมเติมจนผ่านเกณฑ์ขั้นต่ า  ที่
ก าหนด 

14.  การเทียบโอนผลการเรียน 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 ของกระทรวงศึกษาธิการ ได้ก าหนดให้
โรงเรียนสามารถเทียบโอนผลการเรียนได้ โดยการน าความรู้ทักษะและประสบการณ์ที่ได้จากการศึกษาใน
รูปแบบต่าง ๆ หรือจากการประกอบอาชีพมาเทียบโอนเป็นผลการเรียนของหลักสูตรใดหลักสูตรหนึ่งในระดับ
ที่ก าลังศึกษาอยู่  

การพิจารณาการเทียบโอนผลการเรียนตามหลักสูตรของโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค  ระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย พุทธศักราช 2560 สามารถด าเนินการได้ดังต่อไปนี้ ทั้งนี้ให้เป็นไปตามระเบียบที่แต่ละ
โรงเรียนก าหนดโดย 

 1)  พิจารณาจากหลักฐานการศึกษาซึ่งจะให้ข้อมูลที่แสดงความรู้ ความสามารถของผู้เรียน      
ในด้านต่าง ๆ 

 2)  พิจารณาจากความรู้และประสบการณ์ตรงจากการปฏิบัติจริง การทดสอบ การสัมภาษณ์ 
ฯลฯ 

 3)  พิจารณาจากความสามารถและการปฏิบัติได้จริง  

15.  ความหมายของรหัสวิชา 

รหัสวิชาประกอบไปด้วยพยัญชนะหนึ่งตัวน าหน้า ตามด้วยตัวเลขจ านวน  5 หลัก มีความหมายดังนี้ 
พยัญชนะ พยัญชนะแต่ละตัวแทนชื่อของกลุ่มสาระการเรียนรู้  ดังนี้ 
 ท หมายถึง กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
 ส หมายถึง กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
 ศ หมายถึง กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
 พ หมายถึง กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 
 ค หมายถึง กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
 ง หมายถึง กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
 ว หมายถึง กลุม่สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
 อ หมายถึง กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) 
 จ หมายถึง กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาจีน) 
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 ญ หมายถึง กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาญี่ปุ่น) 
 ย หมายถึง กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาเยอรมัน) 
 ฝ หมายถึง กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาฝรั่งเศส) 
 ร หมายถึง กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษารัสเซีย) 
 ต   หมายถึง     กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ( ภาษาอ่ืน ๆ ที่พยัญชนะซ้ ากับรหัส

วิชาภาษาต่างประเทศภาษาที่ 2  ที่มีอยู่เดิม)  

เลขหลักท่ี 1  แทนระดับการศึกษา  โดยเลข 3  หมายถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 
เลขหลักท่ี 2  แทนชั้นปีที่รายวิชานั้น ๆ จะเปิดสอน  
 1  หมายถึง   รายวิชาที่ปกติจะเปิดสอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  
 2  หมายถึง   รายวิชาที่ปกติจะเปิดสอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 
 3  หมายถึง   รายวิชาที่ปกติจะเปิดสอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 
 0 หมายถึง  รายวิชาที่จะเปิดสอนในระดับชั้นใดก็ได้ 
เลขหลักท่ี 3 แทนประเภทของรายวิชา ดังนี้ 
 1 หมายถึง รายวิชาพ้ืนฐาน 
 2 หมายถึง รายวิชาเพ่ิมเติม 
เลขหลักท่ี 4 และ 5  แทนล าดับที่ของรายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
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16.  รหัสวิชา ชื่อรายวิชาและหน่วยกิตของรายวิชาพื้นฐาน 
 ตาราง 12 รหัสวิชา ชื่อรายวิชาและหน่วยกิตของรายวิชาพ้ืนฐาน ตามหลักสูตรโรงเรียนวิทยาศาสตร์
ภูมิภาค พุทธศักราช 2560  

กลุมสาระการเรียนรู/รหัสวิชา/รายวิชา หนวยกิต 
1.  กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย   
1.1  ท30101 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 1  
      THA30101  Thai Language for Communication 1 

1.0 

1.2  ท30102 วรรณวินิจ  
      THA30102  An Approach to Literary Works 

1.0 

1.3  ท30103 ภาษาไทยเพือ่การสื่อสาร 2   
      THA30103  Thai Language for Communication 2 

1.0 

1.4  ท30104 วรรณคดีกับชีวิต  
      THA30104  Literature and Life 

1.0 

1.5  ท30105 หลักภาษาไทยในชีวิตประจ าวัน  
      THA30105  Thai Grammar in Daily Life 

1.0 

1.6 ท30106 พัฒนาทักษะภาษาไทย  
      THA30106  Thai Skill Development 

1.0 

2.  กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร   
2.1  ค30101 คณิตศาสตร 1  
      MATH30101  Mathematics I 

1.5 
 

2.2  ค30102 คณิตศาสตร 2  
      MATH30102  Mathematics II 

2.0 

2.3  ค30103 คณิตศาสตร 3  
      MATH30103  Mathematics III  

1.5 
 

2.4  ค30104 คณิตศาสตร 4  
      MATH30104  Mathematics IV  

1.5 

3.  กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร์  
3.1  ว30101 ฟสิกสพื้นฐาน  
      SCI30101  Fundamentals of Physics  

1.5 

3.2  ว30102 ดาราศาสตรพื้นฐาน  
      SCI30102  Fundamentals of Astronomy 

0.5 
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ตาราง 12 (ต่อ) 

กลุมสาระการเรียนรู/รหัสวิชา/รายวิชา หนวยกิต 
3.  กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร์ (ต่อ)  
3.3  ว30131 เคมีพื้นฐาน  
      SCI30131  Fundamental Chemistry  

1.5 

3.4  ว30161 พื้นฐานของสิ่งมีชีวิต  
      SCI30161  Principle of Life  

1.5 

3.6  ว30192 โลกศาสตร์และภูมิศาสตร์ 2  
      SCI30192  Earth Science and Giography 2 

0.5 

3.7  ว30193 การสืบเสาะและธรรมชาติทางวิทยาศาสตร์  
      SCI30193 Scienctific Inquiry and Nature of Science  

1.0 

4.  กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม   
4.1  ส30101 ศาสนศึกษาและหลักธรรมส าหรับชีวิต  
      SOC30101 Religious study and Principles for Life  

1.0 
 

4.2  ส30102 หนาที่พลเมอืง  
      SOC30102  Civil Duty  

1.0 

4.3  ส30103  เศรษฐศาสตร  
      SOC30103  Economics 

1.0 
 

4.4 ส30104 ประวัติศาสตรไทย1  
     SOC30104  Thai History 1  

1.0 

4.5  ส30105 ประวัติศาสตร์โลก  
      SOC30105  World  History   

1.0 

4.6  ส30106 ประวัติศาสตรไทย2  
      SOC30106  Thai History 2  

0.5 
 

4.7  ส30107 มนุษย์และสิ่งแวดล้อม  
     SOC30107  Human and Environment 

0.5 

4.8  ส30108 ประวัติศาสตร ์ร่วมสมัย 
      SOC30108  Comtemporary History  

0.5 

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

0.5 
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ตาราง 12 (ต่อ) 

 

กลุมสาระการเรียนรู/รหัสวิชา/รายวิชา หนวยกิต 
5.  กลมุสาระการเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษา (ต่อ)  
5.2  พ30102 สุขศึกษาและพลศึกษา 2 
      HPE30101 Health and Physical Education 2 

0.5 

5.3  พ30103 สุขศึกษาและพลศึกษา 3 
      HPE30101 Health and Physical Education 3 

0.5 

5.4  พ30104 สุขศึกษาและพลศึกษา 4 
      HPE30101 Health and Physical Education 4 

0.5 

5.5  พ30105 สุขศึกษาและพลศึกษา 5 
      HPE30101 Health and Physical Education 5 

0.5 

5.6  พ30106 สุขศึกษาและพลศึกษา 6 
      HPE30101 Health and Physical Education 6 

0.5 

6.   กลุมสาระการเรียนรูศิลปะ   
6.1  ศ30101 ทัศนศิลป  
      ART30101  Visual Arts  

0.5 

6.2  ศ30102 สังคีตนิยม  
      ART30102  Music Appreciation 

0.5 

6.3  ศ30103 ดนตรีปฏิบัต ิ  
      ART30103  Music Performance  

0.5 

6.4  ศ30104 สุนทรียนาฏศิลป ์
      ART30104  Appreciation of Dance  

0.5 

6.5  ศ30105 นาฏศิลป์เปรียบเทียบ 
      ART30105  Dance Comparative   

0.5 

6.6  ศ30106 สุนทรียภาพทางทัศนศิลป  
      ART30106  Aesthetics of Visual Arts 
 

0.5 

7.  กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี   
7.1  ง30101 วิทยาการคอมพิวเตอร์เบื้องต้น  
      TECH30101  Introduction Computer Science 
 

1.0 
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ตาราง 12 (ต่อ) 

 
  

กลุมสาระการเรียนรู/รหัสวิชา/รายวิชา หนวยกิต 
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 
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17.  รหัสวิชา ชื่อรายวิชาและหน่วยกิตของรายวิชาเพิ่มเติมกลุ่ม 1 
 ตาราง 13  รหัสวิชา ชื่อรายวิชาและหน่วยกิตของรายวิชาเพ่ิมเติมกลุ่ม 1 ตามหลักสูตรโรงเรียน
วิทยาศาสตร์ภูมิภาค พุทธศักราช 2560   

กลุมสาระการเรียนรู/รหัสวิชา/รายวิชา หนวยกิต 
1.  กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร ์  
1.1  ค30201 แคลคูลสัเบือ้งตน 1  
      MATH30201  Introductory Calculus I  

1.5 

1.2  ค30202 สถิติเบื้องตน  
      MATH30202  Introduction to Statistics 

1.5 

1.3  ค30203 คอมบินาทอริกและความนาจะเปนเบื้องตน  
      MATH30203  Introduction to Combinatorics and Probability  

1.0 

1.4  ค30204 พีชคณิตเชิงเสนเบื้องตน้   
      MATH30204  Elementary Linear Algebra  

1.5 

1.5  ค30205 แคลคูลัสเบื้องตน 2  
      MATH30205  Introductory Calculus II 

1.5 

2.  กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร  
2.1  ว30291 ความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม 1  
      SCI30291 Creativity and Innovation 1 

1.0 

2.2  ว30292 ความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม 2  
      SCI30292 Creativity and Innovation 2 

1.0 

2.3  ว30293 สัมมนาทางวิทยาศาสตร์  
      SCI30293 Science Seminar 

1.0 

2.4  ว30294 โครงงานวิทยาศาสตร์  
      SCI30294 Science Project 

2.0 

 ฟสิกส  

2.5  ว30201 กลศาสตร  
      SCI30201 Mechanics 

1.5 

2.6  ว30202 สมบัติเชิงกลของสสาร อุณหพลศาสตรและคลื่นกล 
   SCI30202 Mechanical Properties of Matter, Thermodynamics and Mechanical Waves 

1.5 

2.7  ว30203 ไฟฟาและแมเหล็ก  
      SCI30203 Electricity and Magnetism 

2.0 
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ตาราง 13 (ต่อ)  
กลุมสาระการเรียนรู/รหัสวิชา/รายวิชา หนวยกิต 

2.  กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร ์ (ต่อ)  
2.8  ว30204 แสงและฟสิกสยุคใหม  
      SCI30204 Light and Modern Physics 

1.5 

 เคมี  

2.9  ว30231 สมบัติของสาร  
      SCI30231 Properties of Matters 

1.5 

2.10 ว30232 จลนศาสตรเคมีและสมดุลเคม ี  
       SCI30232  Chemical Kinetics and Equilibrium 

1.5 

2.11 ว30233 อินทรียเคมีและสารชีวโมเลกุล  
       SCI30233 Organic Chemistry and Biomolecules 

1.5 

2.12 ว30234 เคมีเชิงความร้อนและเคมีไฟฟ้า  
       SCI30234 Themolchemistry and Electrochemistry  

1.0 
 

 ชีววิทยา  

2.15 ว30261 กายวิภาคศาสตรและสรีรวิทยาของสัตว  
       SCI30261 Animal Anatomy and Physiology  

1.5 
 

2.14 ว30262 กายวิภาคศาสตรและสรีรวิทยาของพืช  
       SCI30262 Plant Anatomy and Physiology  

1.0 
 

2.15 ว30263 พันธุศาสตร และวิวัฒนาการ  
       SCI30263 Genetics and Evolution 

1.5 

2.16 ว30264 ความหลากหลายทางชีวภาพ  
       SCI30264 Biodiversity 

1.5 

3.  กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษาและวัฒนธรรม  
3.1  ส30201 ทักษะชีวิต  
      SOC30201 Life Skills  

1.5 

3.2  ส30202 การบูรณาการความรู้ 1  
      SOC30202 Intergration of knowledge 1   

1.0 

3.3  ส30203 การบูรณาการความรู้ 2  
      SOC30203 Intergration of knowledge 2  
 

1.0 
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ตาราง 13 (ต่อ)  

กลุมสาระการเรียนรู/รหัสวิชา/รายวิชา หนวยกิต 
3.  กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษาและวัฒนธรรม (ต่อ )  
3.4  ส30204 หน้าที่พลเมือง 1  
      SOC30204 Civil Duty 1 

0.5 

3.5  ส30205 หน้าที่พลเมือง 2  
      SOC30205 Civil Duty 2 

0.5 

3.6  ส30206 หน้าที่พลเมือง 3  
      SOC30206 Civil Duty 3 

0.5 

3.7  ส30207 หน้าที่พลเมือง 4  
      SOC30207 Civil Duty 4 

0.5 

4.  กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี   
4.1  ง30201 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์  
      TECH30201 Computer Programming    

1.5 

4.2  ง30202 วิทยาการประยกุต์คอมพิวเตอร ์
      TECH30202 Aplied Computer Science     

1.5 

4.2  ง30261 การออกแบบและพื้นฐานทางวิศวกรรม 

      TECH30261 design and Fundamental Engineering   
1.0 

5.   กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ  

 ภาษาอังกฤษ   

5.1  อ30201 ภาษาอังกฤษวิชาการ 1  
      ENG30201 Academic English 1  

2.0 

5.2  อ30202 ภาษาอังกฤษวิชาการ 2  
      ENG30202 Academic English 2  

2.0 

5.3  อ30203 ภาษาอังกฤษวิชาการ 3  
      ENG30203 Academic English 3 

2.0 
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18. รหัสวิชา ชื่อรายวิชา และหน่วยกิตของรายวิชาเพิ่มเติมกลุ่ม 2 

 ตาราง 14  รหัสวิชา ชื่อรายวิชา และหน่วยกิตของรายวิชาเพ่ิมเติมกลุ่ม 2 ตามหลักสูตรโรงเรียน 
                         วิทยาศาสตร์ภูมิภาค พุทธศักราช 2560  

กลุมสาระการเรียนรู/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 การเขียนเรือ่งสั้น  
      THA30206 Short Story Writing  

1.0 

1.7  ท30207 การเขียนวรรณกรรมส าหรับเดก็ 
      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 14  (ต่อ) 

กลุมสาระการเรียนรู/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 

2.16 ค30221 สมการเชิงอนุพันธเบื้องตน  
      MATH30221 Elementary Differential Equations 

1.5 
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ตาราง 14  (ต่อ) 

กลุมสาระการเรียนรู/รหัสวิชา/รายวิชา หนวยกิต 
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 กลศาสตรควอนตัมเบ้ืองตน  
      SCI30211 Introduction to Quantum Mechanics  

1.0 

3.8  ว30212 ฟสิกสสถานะของแข็งเบ้ืองตน  
      SCI30212 Introduction to Solid State Physics 

1.0 

3.9  ว30213 อิเล็กทรอนิกสเบ้ืองตน  
      SCI30213  Introduction to Electronics  

1.0 

3.10 ว30214 เทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย  
      SCI30214 Solar Energy Technology  

1.0 

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 ปฏิบัติการดาราศาสตรพื้นฐาน  
      SCI30217 Fundamentals of Astronomy Laboratory 

1.0 
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ตาราง 14  (ต่อ)  

กลุมสาระการเรียนรู/รหัสวิชา/รายวิชา หนวยกิต 
3.14 ว30218  ดาราศาสตรขั้นสูง  
      SCI30218 Advanced Astronomy 

2.0 

3.15 ว30219  ปฏิบัติการดาราศาสตรขั้นสูง  
      SCI30219 Advanced Astronomy Laboratory 

1.5 

3.  กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร  (ต่อ)  

 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  การวิเคราะหเชิงเคร่ืองมือ  
      SCI30242 Instrumental Analysis 1  

1.0 

3.24 ว30243  ชีวเคมี  

      SCI30243 Biochemistry 

1.0 

3.25 ว30244  เทคนิคพื้นฐานในปฏิบัติการเคมี  
      SCI30244 Basic Techniques in Chemistry 

1.0 

3.26 ว30245  เคมีอุตสาหกรรมในท้องถิ่น  
      SCI30245 Industrial Chemistry 
 

1.0 
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ตาราง 14  (ต่อ) 

กลุมสาระการเรียนรู/รหัสวิชา/รายวิชา หนวยกิต 
3.27 ว30246  เคมีในอาหารถิ่น  
      SCI30246 Food Chemistry 

1.0 

3.28 ว30247  เซรามิกส์  
      SCI30247 Ceramics 

1.0 

3.  กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร  (ต่อ)  

 ชีววิทยา   

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 

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 
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ตาราง 14  (ต่อ)  
 

กลุมสาระการเรียนรู/รหัสวิชา/รายวิชา หนวยกิต 
3.  กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร  (ต่อ)  
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 เทคนิคพื้นฐานส าหรับงานวจิัยทางชีววิทยา  
      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 

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  ส30208 สัมมนาประวัติศาสตร  
      SOC30208 Seminar of History  
 

1.0 



 

หลักสูตรโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย                                                        
พุทธศักราช 2560 

46 

 

ตาราง 14  (ต่อ)  

กลุมสาระการเรียนรู/รหัสวิชา/รายวิชา หนวยกิต 
4.   กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม(ต่อ)   
4.2  ส430209 การปกครองสวนทองถิ่น 
      SOC30209 Local Administration 

1.0 

4.3  ส30210 ทวารวดีศึกษา  
      SOC30210 Dvaravati Study  

1.0 

4.4  ส30211 อยุธยาศึกษา  
      SOC30211 Ayutthaya Study  

1.0 

4.5  ส30212 รัตนโกสนิทรศึกษา  
      SOC30212 Rattanakosin Study 

1.0 

4.6  ส30213 เศรษฐศาสตรการเงิน  
      SOC30213 Economics of Money and Banking  

1.0 

4.7  ส30214 ปรัชญาชีวิต  
      SOC30214 Philosophy of Life  

1.0 

4.8  ส30215 มนุษยสัมพนัธ  
      SOC30215 Human Relationship 

1.0 

4.9  ส30216 ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร  
      SOC30216 Geographic Information System  

1.0 

4.10 ส30217 การรับรูระยะไกล  
      SOC30217 Remote Sensing  

1.0 

5.  กลมุสาระการเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษา   
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 



 

หลักสูตรโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย                                                        
พุทธศักราช 2560 

47 

 

ตาราง 14  (ต่อ) 

 

กลุมสาระการเรียนรู/รหัสวิชา/รายวิชา หนวยกิต 
5.  กลมุสาระการเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษา(ต่อ)  
5.5  พ30205 ลลีาศ  
      HPE30205 Social Dance  

1.0 

5.6  พ30206   เทเบิลเทนนสิ  
      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 

6.4  ศ30204 การละคร  
      ART30204 Drama  

1.0 

6.5  ศ30205 พื้นฐานทฤษฎีดนตรี  
      ART30205 Music Theory  

0.5 

6.6  ศ30206 หบีเพลงเปา  
      ART30206 Harmonica  

1.0 

6.7  ศ30207 พื้นฐานศิลปะปฏิบัติ  
      ART30207 Basic Art Studio 
 

1.0 
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กลุมสาระการเรียนรู/รหัสวิชา/รายวิชา หนวยกิต 
6.  กลุมสาระการเรียนรูศิลปะ (ต่อ)  
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  ง30203 คณิตศาสตรดีสครีต (AP)  
      TECH30203 Discrete Mathematics (AP)  

1.5 

7.2  ง30204 การเขียนโปรแกรมบนเว็บ  
      TECH30204 Web Programming  

1.0 

7.3  ง30205 การเขียนโปรแกรมแบบจินตภาพ 1 
      TECH30205 Visual Programming 1  

1.0 

7.4  ง30206 การเขียนโปรแกรมแบบจินตภาพ 2 
      TECH30206 Visual Programming 2  

1.0 

7.5  ง30207 โครงสรางขอมูล  
      TECH30207  Data Structures  

1.0 

7.6  ง30208 การออกแบบวิเคราะหอัลกอริทึม  
      TECH30208 Design and Analysis of Algorithms 

1.5 

7.7  ง30209 ระบบฐานขอมูลเบื้องตน  
      TECH30209 Introduction to Database Systems  

1.0 

7.8  ง30210 ระบบหนุยนตพื้นฐาน  
      TECH30210 Fundamentals of Robotic Systems  

1.0 
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 ตาราง 14  (ต่อ)  

 

กลุมสาระการเรียนรู/รหัสวิชา/รายวิชา หนวยกิต 
7.  กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี  (ต่อ)  
7.9  ง30211 คอมพิวเตอรเพื่อการออกแบบ  
      TECH30211 Computer Aided Design  

1.5 

7.10 ง30212 คอมพิวเตอรเพื่อการออกแบบและสรางตนแบบ  
      TECH30212 Computer Aided Design and Manufacturing  

1.0 

7.11 ง30213 เมคาทรอนิกส  
      TECH30213  Mechatronics  

1.5 

7.12 ง30214 เซรามิกสเบื้องตน 
      TECH30214 Fundamentals of Ceramics 

1.5 

8.   กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ  

 ภาษาอังกฤษ  

8.1  อ30207 การพูดในที่ประชุมชน  
      ENG30207 Public Speaking  

1.5 

8.2  อ30208 การอานเชิงวิเคราะห  
      ENG30208 Critical Reading  

1.5 

8.3  อ30209 การเขียนเชิงสรางสรรค  
      ENG30209 Creative Writing  

1.5 

8.4  อ30210 การแปลเบื้องตน  
      ENG30210 Basic Translation  

1.5 

8.5  อ30211 ภาษาอังกฤษเพือ่ศึกษาตอตางประเทศ 1  
      ENG30211 English for Specific Purpose 1  

1.5 

8.6  อ30212 ภาษาอังกฤษเพือ่ศึกษาตอตางประเทศ 2  
      ENG30212 English for Specific Purpose 2  

1.5 

8.7  อ30213 ภาษาอังกฤษเพือ่การสอบ SAT  
      ENG30213 English for SAT Preparation 

1.5 

 ภาษาจีน  

8.8  จ30201 สนทนาภาษาจีน 1  
      CHI30201 Conversation Chinese 1  

1.5 
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 ตาราง 14(ต่อ) 

กลุมสาระการเรียนรู/รหัสวิชา/รายวิชา หนวยกิต 
8.  กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ (ต่อ)  
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 ภาษาจีนเพื่อการศึกษาวิทยาศาสตร 1  
      CHI30205 Chinese for Science Study 1  

1.0 

8.13 จ30206 ภาษาจีนเพื่อการศึกษาวิทยาศาสตร 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 

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 ภาษาเยอรมันเพื่อการสื่อสาร  
      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 



 

หลักสูตรโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย                                                        
พุทธศักราช 2560 

51 

 

ตาราง 14 (ต่อ) 

 

กลุมสาระการเรียนรู/รหัสวิชา/รายวิชา หนวยกิต 
8.  กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ (ต่อ)  

 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 ภาษาฝรั่งเศสสูโลกวิทยาการ 1  
      FRE30205 French for Science and Technology 1  

1.0 

8.27 ฝ40206 ภาษาฝรั่งเศสสูโลกวิทยาการ 2  
      FRE30206  French for Science and Technology 2 

1.0 

 ภาษารัสเซีย   

3.28 ร30201 ภาษารัสเซียพื้นฐาน 1  
      RUS30201 Basic Russian 1  

1.5 

3.29 ร30202 ภาษารัสเซียพื้นฐาน 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 

 ภาษาเกาหลี  

3.32 ต30201 ภาษาเกาหลีขั้นต้น 
      KOR30201 Basic Korean 

1.5 

3.33 ต30202 ภาษาเกาหลีระดับกลาง  
      KOR30202 Intermediate Korean 

1.5 
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19. มาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัด และค าอธิบายรายวิชาพื้นฐาน   

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
สาระท่ี 1  การอ่าน 
มาตรฐาน  ท 1.1  ใช้กระบวนการอ่านสร้างความรู้และความคิด  เพื่อน าไปใช้ตัดสินใจ แก้ปัญหาในการ
ด าเนินชีวิตและมีนิสัยรักการอ่าน 
ตัวช้ีวัด 

1.1.1 อ่านออกเสียงบทร้อยแก้วและบทร้อยกรองได้อย่างถูกต้อง ไพเราะ และเหมาะสมกับเรื่อง          
ที่อ่าน   

1.1.2 ตีความ แปลความ และขยายความเรื่องที่อ่าน 
1.1.3 วิเคราะห์และวิจารณ์เรื่องที่อ่านในทุกๆ ด้านอย่างมีเหตุผล 
1.1.4 คาดคะเนเหตุการณ์จากเรื่องที่อ่าน และประเมินค่าเพ่ือน าความรู้ ความคิดไปใช้ตัดสินใจ

แก้ปัญหาในการด าเนินชีวิต 
1.1.5 วิเคราะห์ วิจารณ์ แสดงความคิดเห็นโต้แย้งกับเรื่องที่อ่านและเสนอความคิดใหม่อย่างมีเหตุผล 
1.1.6 ตอบค าถามจากการอ่านประเภทต่างๆ  ภายในเวลาที่ก าหนด 
1.1.7 อ่านเรื่องต่างๆ แล้วเขียนกรอบแนวคิด ผังความคิด บันทึก ย่อความ และรายงาน 
1.1.8 สังเคราะห์ความรู้จากการอ่านสื่อสิ่งพิมพ์ สื่ออิเล็กทรอนิกส์และแหล่งเรียนรู้ต่างๆ มาพัฒนา 

ตน พัฒนาการเรียน และพัฒนาความรู้ทางอาชีพ 
1.1.9 มีมารยาทในการอ่าน 

สาระท่ี 2  การเขียน 
มาตรฐาน  ท  2.1  ใช้กระบวนการเขียน เขียนสื่อสาร เขียนเรียงความ ย่อความ และเขียนเรื่องราวใน
รูปแบบต่างๆ เขียนรายงานข้อมูลสารสนเทศและรายงานการศึกษาค้นคว้าอย่างมีประสิทธิภาพ 
ตัวชี้วัด 

2.1.1 เขียนสื่อสารในรูปแบบต่างๆ  ได้ตรงตามวัตถุประสงค์ โดยใช้ภาษาเรียบเรียงถูกต้อง มีข้อมูล
และสาระส าคัญชัดเจน     

2.1.2 เขียนเรียงความ       
2.1.3 เขียนย่อความจากสื่อที่มีรูปแบบ และเนื้อหาหลากหลาย   
2.1.4 ผลิตงานเขียนของตนเองในรูปแบบต่างๆ   
2.1.5 ประเมินงานเขียนของผู้อ่ืนแล้วน ามาพัฒนางานเขียนของตนเอง 
2.1.6 เขียนรายงานการศึกษาค้นคว้าเรื่องที่สนใจตามหลักการเขียนเชิงวิชาการ และใช้ข้อมูล

สารสนเทศ อ้างอิงอย่างถูกต้อง 
2.1.7 บันทึกการศึกษาค้นคว้า  เพ่ือน าไปพัฒนาตนเองอย่างสม่ าเสมอ    
2.1.8 มีมารยาทในการเขียน 
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สาระท่ี 3  การฟัง การดู และการพูด 
มาตรฐาน  ท 3.1  สามารถเลือกฟังและดูอย่างมีวิจารณญาณ และพูดแสดงความรู ้ความคิด และความรู้สึกใน
โอกาสต่างๆ อย่างมีวิจารณญาณและสร้างสรรค์ 
ตัวช้ีวัด 

3.1.1 สรุปแนวคิด และแสดงความคิดเห็นจากเรื่องที่ฟังและดู   
3.1.2 วิเคราะห์ แนวคิด การใช้ภาษา และความน่าเชื่อถือจากเรื่องที่ฟังและดูอย่างมีเหตุผล 
3.1.3 ประเมินเรื่องที่ฟังและดู แล้วก าหนดแนวทางน าไประยุกต์ใช้ในการด าเนินชีวิต 
3.1.4 มีวิจารณญาณในการเลือกเรื่องที่ฟังและดู 
3.1.5 พูดในโอกาสต่างๆ พูดแสดงทรรศนะ โต้แย้ง โน้มน้าวใจและเสนอแนวคิดใหม่ด้วยภาษาถูกต้อง

เหมาะสม 
3.1.6 มีมารยาทในการฟัง การดูและการพูด 

สาระท่ี 4  หลักการใช้ภาษาไทย 
มาตรฐาน  ท 4.1  เข้าใจธรรมชาติของภาษาและหลักภาษาไทย การเปลี่ยนแปลงของภาษาและพลังของภาษา ภูมิ
ปัญญาทางภาษา และรักษาภาษาไทยไว้เป็นสมบัติของชาติ 
ตัวช้ีวัด 

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

สาระท่ี 5  วรรณคดีและวรรณกรรม 
มาตรฐาน  ท 5.1  เข้าใจและแสดงความคิดเห็น วิจารณ์วรรณคดีและวรรณกรรมไทยอย่างเห็นคุณค่าและน ามา
ประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง 
ตัวช้ีวัด 

5.1.1 วิเคราะห์และวิจารณ์วรรณคดีและวรรณกรรมตามหลักการวิจารณ์เบื้องต้น 
5.1.2 วิเคราะห์ลักษณะเด่นของวรรณคดีเชื่อมโยงกับการเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์และวิถีชีวิตของ

สังคมในอดีต 
5.1.3 วิเคราะห์และประเมินคุณค่าด้านวรรณศิลป์ของวรรณคดีและวรรณกรรมในฐานะที่เป็น 

มรดกทางวัฒนธรรมของชาติ 
5.1.4 สังเคราะห์ข้อคิดจากวรรณคดีและวรรณกรรมเพ่ือน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง 
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5.1.5 รวบรวมวรรณกรรมพ้ืนบ้าน และอธิบายภูมิปัญญาทางภาษา 
5.1.6 ท่องจ าและบอกคุณค่าบทอาขยานตามที่ก าหนดและบทร้อยกรองที่มีคุณค่าตามความสนใจ  

และน าไปใช้อ้างอิง 
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ชื่อรายวิชาและหน่วยกิต 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 

รายวิชาพื้นฐาน 
1. ท30101 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 1   2 คาบ/สัปดาห์/ภาคเรียน 1.0 หน่วยกิต 
THA 30101 Thai Language for Communication 1  
2. ท30102 วรรณวินิจ     2 คาบ/สัปดาห์/ภาคเรียน 1.0 หน่วยกิต 
THA 30102 An Approach to Literary Works 
3. ท30103 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 2   2 คาบ/สัปดาห์/ภาคเรียน 1.0 หน่วยกิต 
THA 30103 Thai Language for Communication 2  
4. ท30104  วรรณคดีกับชีวิต    2 คาบ/สัปดาห์/ภาคเรียน 1.0 หน่วยกิต 
THA 30104 Literature and Life  
5. ท30105 หลักภาษาไทยในชีวิตประจ าวัน   2 คาบ/สัปดาห์/ภาคเรียน 1.0 หน่วยกิต 
THA 30105 Thai Grammar in Daily Life  
6. ท30106 พัฒนาทักษะภาษาไทย    2 คาบ/สัปดาห์/ภาคเรียน 1.0 หน่วยกิต 
THA 30106 Thai Skill Development 
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รายวิชา  ท30101  ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 1 

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

 ศึกษาความรู้เกี่ยวกับการสื่อสารของมนุษย์ ศึกษาค า ความหมายของค าและการสรรค าใช้ ศึกษา

หลักการอ่าน  การฟัง การดูและการพูด ฝึกอ่านออกเสียง อ่านในใจเพื่อจับสาระในเวลาที่ก าหนด อ่าน ฟังและ

ดูสื่อต่างๆ แล้วสรุปเนื้อหาสาระ แนวคิด ฝึกเขียนผังมโนภาพ ฝึกพูดระหว่างบุคคล พูดในกลุ่ม เขียนเชิงกิจธุระ 

เขียนเชิงวิชาการโดยอ้างอิงข้อมูลสารสนเทศ มีคุณธรรมและมารยาทในการสื่อสาร ทั้งสามารถน าความรู้ 

ความคิดท่ีได้จากการอ่าน การฟังและการดู มาปรับใช้เพื่อพัฒนาตนเองได้ 

 มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด 

1. อธิบายเรื่องการสื่อสาร 
2. อธิบายค า ความหมายของค า การสรรค าใช้ การแก้ไขปรับปรุงถ้อยค า การใช้เครื่องหมายวรรค

ตอน 
3. อ่านออกเสียงได้ถูกต้องตามระบบอักขรวิธี มีจังหวะ เน้นน้ าหนักเสียงได้เหมาะสมกับเรื่องที่อ่าน 
4.   อ่านในใจ แปลความ ตีความ ขยายความ คาดคะเนเหตุการณ์ และตอบค าถามจากเรื่องที่อ่าน

หรือฟังภายใน   
  เวลาที่ก าหนด 

5. อ่าน ฟังและดู เรื่องราวต่างๆ จากสื่อท่ีมีรูปแบบหลากหลาย แล้วพูดหรือเขียนสรุปเนื้อหาสาระ 
แนวคิด เขียนผังมโนภาพ เขียนย่อความ สรุปความ 

6. เขียนบันทึก เขียนรายงานการศึกษาค้นคว้า และใช้ข้อมูลสารสนเทศอ้างอิงอย่างถูกต้อง 
7. เขียนสื่อสารในรูปแบบต่างๆ เขียนเชิงกิจธุระ โดยใช้ถ้อยค า ความหมายเหมาะสม ตรงตาม

วัตถุประสงค์  
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รายวิชา  ท30102  วรรณวินิจ 

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

     ศึกษา วิเคราะห์ วิจารณ์วรรณคดีและวรรณกรรมตามหลักวิจารณ์เบื้องต้น พิจารณารูปแบบ เนื้อหากลวิธี

ในการประพันธ์ วิเคราะห์ประเมินคุณค่าของวรรณคดีและวรรณกรรม ในฐานะที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรมของ

ชาติ ด้านวรรณศิลป์ และด้านสังคม จากวรรณคดีและวรรณกรรม เรื่องกาพย์เห่เรือ นมัสการมาตาปิตุคุณและ

มนัสการอาจาริยคุณ มหาชาติ  มหาเวสสันดรชาดกกัณฑ์มัทรี  นิราศนรินทร์ค าโคลง  มงคลสูตรค าฉันท์  

บทละครพูดค าฉันท์เรื่องมัทนะพาธา ลิลิตตะเลงพ่าย นิทานเวตาล เรื่องที่ 10  อิเหนา ตอนศึกกะหมังกุหนิง 

หรือวรรณกรรมอ่ืนๆที่หลักสูตรเสนอให้เลือก ฝึกอ่านออกเสียงบทร้อยแก้วและบทร้อยกรองให้ถูกต้อง ไพเราะ

เหมาะสมกับเนื้อหาของเรื่องที่อ่าน ฝึกท่องจ าบทอาขยาน หรือบทร้อยกรองตามความสนใจโดยสามารถบอก

คุณค่าและน าไปใช้อ้างอิง 

มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด 

1. วิเคราะห์วิจารณ์วรรณคดีและวรรณกรรมตามหลักการวิจารณ์เบื้องต้นแล้วน าเสนอในรูปแบบการ
พูดหรือการเขียน 

2. บอกความงามของวรรณศิลป์และภาพพจน์ต่างๆ 
3. วิเคราะห์ประเมินคุณค่าด้านวรรณศิลป์และด้านสังคม 
4. อ่านและแต่งบทร้อยกรอง ร่าย กาพย์ โคลง กลอน และฉันท์บางชนิด 
5. ท่องจ าบทอาขยานหรือบทร้อยกรองพร้อมบอกคุณค่าและการน าไปใช้ 
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รายวิชา  ท30103  ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 2 

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

ศึกษาการพูด การเขียนสื่อสารในรูปแบบต่างๆ การใช้โวหารในการเขียน  อธิบายโวหาร บรรยาย

โวหารและพรรณนาโวหาร  การใช้ภาษาในการเรียบเรียง โดยมีข้อมูลและสาระส าคัญชัดเจน ฝึกอ่าน ฟัง หรือ

ดูสื่อหลากหลายแล้ววิเคราะห์ความน่าเชื่อถือ มีวิจารณญาณเลือกเรื่องเพ่ืออ่าน ฟัง หรือดู  เขียนเรียงความ 

และบทความที่แสดงความรู้ ความคิดเห็น ความรู้สึก  การใช้ภาษากับเหตุผลในการพูด การเขียนแสดง

ทรรศนะ  โต้แย้ง  โน้มน้าวใจ พูดต่อประชุมชน ได้แก่ การพูดสุนทรพจน์  การอภิปราย และการโต้วาที 

มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด 

1. ใช้โวหารแบบต่างๆ อย่างถูกต้อง     
2. อ่านพิจารณาย่อหน้า และเขียนย่อหน้ารูปแบบต่างๆ   
3. มีวิจารณญาณเลือกเรื่องเพ่ืออ่าน ฟัง หรือดู แล้ววิเคราะห์การใช้ภาษาและความน่าเชื่อถือได้อย่างมี 

เหตุผล   
4. เขียนเรียงความ  บทความ   
5. แสดงทรรศนะ โต้แย้ง โน้มน้าวใจ และเสนอความคิดใหม่อย่างมีคุณธรรมและมารยาท รวมทั้งใช้

ภาษาอย่างถูกต้องและเหมาะสม       
6. พูดต่อประชุมชน ได้แก่ พูดสุนทรพจน์ อภิปราย โต้วาทีหรือพาทีสร้างสรรค์ได้ถูกต้องเหมาะสม 
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รายวิชา ท30104 วรรณคดีกับชีวิต 

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

ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างวรรณคดีกับชีวิต วิเคราะห์วัฒนธรรม ความเป็นอยู่ ค่านิยม ความเชื่อของ

คนในสังคมที่ปรากฏในวรรณคดี วิเคราะห์ลักษณะเด่นของวรรณคดีและวรรณกรรม ประเมินคุณค่าด้านสังคม 

ด้านวรรณศิลป์จากวรรณคดีและวรรณกรรม เรื่องขัตติยพันธกรณี ทุกข์ของชาวนาในบทกวี ขุนช้างขุนแผน 

ตอน ขุนช้างถวายฎีกา สามก๊ก ตอน กวนอูไปรับราชการกับโจโฉ สามัคคีเภทค าฉันท์ ไตรภูมิพระร่วง ตอน 

มนุสสภูมิ  คัมภีร์ฉันทศาสตร์แพทยศาสตร์สงเคราะห์  โคลนติดล้อ  หัวใจชายหนุ่ม  วรรณกรรมพ้ืนบ้านและ

วรรณกรรมนานาชาติ  น าข้อคิดในวรรณคดีและวรรณกรรมมาเป็นแนวทางในการด าเนินชีวิต ศึกษาภูมิปัญญา

ทางภาษาชีวิตความเป็นอยู่และค่านิยมในวรรณกรรมที่เลือกศึกษาและฝึกท่องจ าบทอาขยาน หรือบทร้อย

กรองตามความสนใจโดยสามารถบอกคุณค่าและน าไปใช้อ้างอิง 

มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด 

1. วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างวรรณคดีกับชีวิต 
2. วิเคราะห์ประเมินคุณค่าวรรณคดี วรรณกรรม ด้านสังคมและวรรณศิลป์ 
3. สังเคราะห์ข้อคิดจากวรรณคดี วรรณกรรม และบอกแนวทาง การน าไปปรับใช้ในชีวิต 
4. วิเคราะห์วัฒนธรรมและภูมิปัญญาทางภาษาจากวรรณกรรมพ้ืนบ้านที่ศึกษา 
5. ท่องจ าบทอาขยานหรือบทร้อยกรองพร้อมบอกคุณค่าและการน าไปใช้ 
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รายวิชาท 30105  หลักภาษาไทยในชีวิตประจ าวัน 
2 คาบ/สัปดาห์/ภาคเรียน        1.0 หน่วยกิต 

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

 ศึกษาธรรมชาติ  พลัง พันธกิจและลักษณะของภาษา  ความเกี่ยวข้องระหว่างวัฒนธรรมกับภาษา 

ความสัมพันธ์ระหว่างภาษากับความคิด เสียงในภาษา ส่วนประกอบของภาษา  ชนิดของค า การเพ่ิมค า  

การร้อยเรียงถ้อยค า  ระดับภาษา  ราชาศัพท์  วิ เคราะห์หลักการใช้ภาษาไทยในชีวิตประจ าวัน   

การใช้ภาษาถิ่น การใช้ถ้อยค า  ส านวน พังเพย สุภาษิตของคนไทยจากสื่อต่าง ๆ ทั้งในด้านการพูด  

และการเขียน  

มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด 

1. อธิบายธรรมชาติของภาษา  พลังของภาษา พันธกิจและลักษณะของภาษา 
2. อธิบายและวิเคราะห์หลักการเพ่ิมค าในภาษาไทย 
3. ใช้ค าและกลุ่มค าสร้างประโยคตรงตามวัตถุประสงค์  
4. ใช้ระดับภาษา รวมทั้งค าราชาศัพท์อย่างเหมาะสม 
5. ศึกษาวิเคราะห์การใช้ภาษาไทย การใช้ถ้อยค า  ส านวน พังเพย สุภาษิต รวมทั้งภาษาถิ่นใน         

ชีวิตประจ าวัน   
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รายวิชา  ท30106  พัฒนาทักษะภาษาไทย 

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

พัฒนาทักษะทางภาษาทั้ง ฟัง อ่าน พูด เขียนและการคิดในระดับท่ีสูงขึ้น ศึกษาการใช้ภาษาใน

กิจกรรมต่างๆ ฟัง ดู และอ่านจากสื่อต่างๆ แล้ววิเคราะห์ แสดงความคิดเห็นและประเมินโดยการพูดหรือเขียน  

สังเคราะห์ความรู้จากการฟัง การดู การอ่านสื่อสิ่งพิมพ์  สื่ออิเล็กทรอนิกส์และสื่อจากแหล่งเรียนรู้ต่างๆ  ฝึก

วิธีสื่อสารในการประชุมและบันทึกการประชุม ศึกษางานเขียนของผู้อ่ืนมาพัฒนางานเขียนของตนเอง  

มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวช้ีวัด 

1. ฟัง ดูและอ่านจากสื่อหลากหลาย แล้ววิเคราะห์ แสดงความคิดเห็น ประเมินแล้วน าเสนอโดยการ
พูดหรือเขียน อย่างมีเหตุผลทั้งสามารถบอกการน าไปปรับใช้ในชีวิต  

2. สื่อสารในการประชุม  บันทึกการประชุม  สัมภาษณ์และตอบสัมภาษณ์ถูกต้องเหมาะสม  
3. สังเคราะห์ความรู้จากการฟัง ดู อ่านสื่อสิ่งพิมพ์ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ และสื่อจากแหล่งเรียนรู้ต่างๆ 

มาเขียนบทความ หรือผลิตงานเขียนของตน    
4. น าความรู้จากการศึกษางานเขียนของผู้อ่ืนมาประยุกต์ใช้ในการพัฒนางานเขียนของตน  
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กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 

สาระท่ี 1  จ านวนและการด าเนินการ 
มาตรฐาน ค 1.1 เข้าใจถึงความหลากหลายของการแสดงจ านวนและการใช้จ านวนในชีวิตจริง 
ตัวช้ีวัด 

1.1.1 แสดงความสัมพันธ์ของจ านวนต่าง ๆ ในระบบจ านวนจริง 
1.1.2 มีความคิดรวบยอดเกี่ยวกับค่าสัมบูรณ์ของจ านวนจริง 
1.1.3 มีความคิดรวบยอดเกี่ยวกับจ านวนจริงที่อยู่ในรูปเลขยกก าลังที่มีเลขชี้ก าลังเป็นจ านวน 

ตรรกยะและจ านวนจริงที่อยู่ในรูปกรณฑ์ 
มาตรฐาน ค 1.2  เข้าใจถึงผลที่เกิดขึ้นจากการด าเนินการของจ านวนและความสัมพันธ์ระหว่างการด าเนินการ
ต่างๆ และใช้การด าเนินการในการแก้ปัญหา 
ตัวช้ีวัด           

1.2.1 เข้าใจความหมาย และหาผลลัพธ์ที่เกิดจากการบวก การลบ การคูณการหาร จ านวนจริง 
จ านวนจริงที่อยู่ในรูปเลขยกก าลังที่มีเลขชี้ก าลังเป็นจ านวนตรรกยะ และจ านวนจริงที่อยู่ในรูปกรณฑ์ 
มาตรฐาน ค 1.3 ใช้การประมาณค่าในการค านวณและแก้ปัญหา 
ตัวช้ีวัด 

1.3.1 หาค่าประมาณของจ านวนจริงที่อยู่ในรูปกรณฑ์ และจ านวนจริงที่อยู่ในรูปเลขยกก าลังโดยใช้
วิธีการค านวณท่ีเหมาะสม 
มาตรฐาน ค 1.4 เข้าใจระบบจ านวนและน าสมบัติเกี่ยวกับจ านวนไปใช้ 
ตัวช้ีวัด 

1.4.1 เข้าใจสมบัติของจ านวนจริงเกี่ยวกับการบวกการคูณ การเท่ากัน การไม่เท่ากัน และน าไปใช้ 

สาระท่ี 2  การวัด 
มาตรฐาน ค 2.1 เข้าใจพ้ืนฐานเกี่ยวกับการวัด วัดและคาดคะเนขนาดของสิ่งที่ต้องการวัด 
ตัวช้ีวัด 

2.1.1 ใช้ความรู้เรื่องอัตราส่วนตรีโกณมิติของมุมในการคาดคะเนระยะทางและความสูง 
มาตรฐาน ค 2.2 แก้ปัญหาเกี่ยวกับการวัด 
ตัวช้ีวัด 

2.2.1 แก้โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับระยะทางและความสูงโดยใช้อัตราส่วนตรีโกณมิติ 
สาระท่ี 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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สาระท่ี 4  พีชคณิต 
มาตรฐาน ค 4.1 เข้าใจและวิเคราะห์แบบรูป (pattern)  ความสัมพันธ์ และฟังก์ชัน 
ตัวช้ีวัด 

4.1.1 มีความคิดรวบยอดในเรื่องเซตและการด าเนินการของเซต 
4.1.2 เข้าใจและสามารถใช้การให้เหตุผลแบบอุปนัยและนิรนัย 
4.1.3 มีความคิดรวบยอดเกี่ยวกับความสัมพันธ์และฟังก์ชัน เขียนแสดงความสัมพันธ์และฟังก์ชันใน

รูปต่างๆ เช่น ตาราง กราฟและสมการ 
4.1.4 เข้าใจความหมายของล าดับและหาพจน์ทั่วไปของล 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) อ่ืนๆ แทน
สถานการณ์ต่าง  ๆตลอดจนแปลความหมายและน าไปใช้แก้ปัญหา  
ตัวช้ีวัด 

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 

สาระท่ี 5  การวิเคราะห์ข้อมูลและความน่าจะเป็น 
มาตรฐาน ค 5.1 เข้าใจและใช้วิธีการทางสถิติในการวิเคราะห์ข้อมูล 
ตัวช้ีวัด 

5.1.1 เข้าใจวิธีการส ารวจความคิดเห็นอย่างง่าย 
5.1.2 หาค่าเฉลี่ยเลขคณิต มัธยฐาน ฐานนิยม ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และเปอร์เซ็นไทล์ของข้อมูล 
5.1.3 เลือกใช้ค่ากลางที่เหมาะสมกับข้อมูลและวัตถุประสงค์ 

มาตรฐาน ค 5.2 ใช้วิธีการทางสถิติและความรู้เกี่ยวกับความน่าจะเป็นในการคาดการณ์ได้อย่าง 
ตัวช้ีวัด 

5.2.1 น าผลที่ได้จากการส ารวจความคิดเห็นไปใช้คาดการณ์ในสถานการณ์ท่ีก าหนดให้ 
5.2.2 อธิบายการทดลองสุ่ม เหตุการณ์ ความน่าจะเป็นของเหตุการณ์ และน าผลที่ได้ไปใช้คาดการณ์

ในสถานการณ์ท่ีก าหนดให้ 
มาตรฐาน ค 5.3 ใช้ความรู้เกี่ยวกับสถิติและความน่าจะเป็นช่วยในการตัดสินใจและแก้ปัญหา 
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ตัวช้ีวัด 
5.3.1 ใช้ข้อมูลข่าวสาร และค่าสถิติช่วยในการตัดสินใจ 
5.3.2 ใช้ความรู้เกี่ยวกับความน่าจะเป็นช่วยในการตัดสินใจและแก้ปัญหา 

สาระท่ี 6  ทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ 
มาตรฐาน ค 6.1 มีความสามารถในการแก้ปัญหา การให้เหตุผล การสื่อสาร การสื่อความหมายทาง
คณิตศาสตร์ และการน าเสนอ การเชื่อมโยงความรู้ต่างๆ ทางคณิตศาสตร์และเชื่อมโยงคณิตศาสตร์กับศาสตร์
อ่ืนๆ และมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 
ตัวช้ีวัด 

6.1.1 ใช้วิธีการที่หลากหลายแก้ปัญหา 
6.1.2 ใช้ความรู้ ทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์และเทคโนโลยีในการแก้ปัญหาใน

สถานการณ์ต่างๆ ได้อย่างเหมาะสม 
6.1.3 ให้เหตุผลประกอบการตัดสินใจ และสรุปผลได้อย่างเหมาะสม 
6.1.4 ใช้ภาษาและสัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ในการสื่อสาร การสื่อความหมายและการน าเสนอได้

อย่างถูกต้องและชัดเจน 
6.1.5 เชื่อมโยงความรู้ต่างๆ ในคณิตศาสตร์ และน าความรู้ หลักการกระบวนการทางคณิตศาสตร์ไป

เชื่อมโยงกับศาสตร์อ่ืนๆ 
6.1.6 มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 
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ชื่อรายวิชาและหน่วยกิต 
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 

รายวิชาพื้นฐาน 

1. ค30101   คณิตศาสตร์ 1    3 คาบ/สัปดาห์/ภาคเรียน 1.5 หน่วยกิต 

MATH30101   Mathematics I    
2. ค30102   คณิตศาสตร์ 2    4 คาบ/สัปดาห์/ภาคเรียน  2 หน่วยกิต 
MATH30102    Mathematics II  
3. ค30103   คณิตศาสตร์ 3    3 คาบ/สัปดาห์/ภาคเรียน 1.5 หน่วยกิต 
MATH30103    Mathematics III    
4. ค30104   คณิตศาสตร์ 4    3 คาบ/สัปดาห์/ภาคเรียน 1.5 หน่วยกิต 
MATH30104    Mathematics IV    
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รายวิชา ค30101 คณิตศาสตร์ 1 

3 คาบ/สัปดาห์/ภาคเรียน                                                                             1.5 หน่วยกิต 

ค าอธิบายรายวิชา  

 ศึกษาเก่ียวกับเซต การด าเนินการบนเซต ตรรกศาสตร์เบื้องต้นและการอ้างเหตุผล การให้เหตุผลแบบ

อุปนัยและแบบนิรนัย  รูปแบบการพิสูจน์ทางคณิตศาสตร์  ทฤษฎีจ านวนเบื้องต้น และแนวคิดเบื้องต้น

เกี่ยวกับทฤษฎีกราฟ 

มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวช้ีวัด 

1. มีความคิดรวบยอดเกี่ยวกับเซตและการด าเนินการบนเซต 
2. น าความรู้เกี่ยวกับเซตไปใช้ในการแก้ปัญหาได้ 
3. บอกได้ว่ารูปแบบประพจน์ใดสมมูลกัน ประพจน์ใดเป็นสัจนิรันดร์ และประพจน์ใดเป็นนิเสธกัน 
4. น าความรู้เกี่ยวกับตรรกศาสตร์ไปใช้ในการอ้างเหตุผลได้ 
5. เข้าใจและใช้การให้เหตุผลแบบอุปนัยและนิรนัยได้ 
6. แสดงการเขียนพิสูจน์ทางคณิตศาสตร์ได้ 
7. น าความรู้เกี่ยวกับการหารลงตัวและสมภาคไปใช้ในการแก้ปัญหาได้ 
8. น าความรู้เกี่ยวกับทฤษฎีกราฟไปประยุกต์ใช้ได้  
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รายวิชา ค30102 คณิตศาสตร์ 2 

4 คาบ/สัปดาห์/ภาคเรียน                                                                             2.0 หน่วยกิต 

ค าอธิบายรายวิชา  

ศึกษาเก่ียวกับระบบจ านวนจริง การแก้สมการและอสมการ ความสัมพันธ์และฟังก์ชัน ฟังก์ชันพหุนาม 

จ านวนเชิงซ้อนเบื้องต้น ค่าศูนย์ของฟังก์ชัน  พหุนาม ฟังก์ชันตรรกยะ ฟังก์ชันเอกซ์โพเนนเชียลและฟังก์ชัน

ลอการิทึม 

มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวช้ีวัด 

1. อธิบายสมบัติเก่ียวกับจ านวนจริง และการด าเนินการต่างๆ ได้ 
2. หาค าตอบของสมการและอสมการพหุนามดีกรีไม่เกินสี่ได้ 
3. หาค าตอบของสมการและอสมการในรูปค่าสัมบูรณ์ได้  
4. มีความคิดรวบยอดเกี่ยวกับฟังก์ชัน และน าความรู้เรื่องฟังก์ชันไปประยุกต์ใช้ได้ 
5. มีความคิดรวบยอดเกี่ยวกับจ านวนเชิงซ้อนเบื้องต้น  
6. มีความคิดรวบยอดเกี่ยวกับฟังก์ชันพหุนาม และเขียนกราฟของฟังก์ชันพหุนามได้ 
7. มีความคิดรวบยอดเกี่ยวกับฟังก์ชันตรรกยะ และเขียนกราฟของฟังก์ชันตรรกยะได้ 
8. น าสมบัติเกี่ยวกับเลขยกก าลังที่มีเลขชี้ก าลังเป็นจ านวนตรรกยะไปประยุกต์ใช้ได้  
9. มีความคิดรวบยอดเก่ียวกับฟังก์ชันเอกซ์โพเนนเชียล ฟังก์ชันลอการิทึมและเขียนกราฟได้ 
10. แก้สมการและอสมการเอกซ์โพเนนเชียลและลอการิทึมได้ 
11. น าความรู้เรื่องฟังก์ชันเอกซ์โพเนนเชียล ฟังก์ชันลอการิทึมไปใช้ในการแก้ปัญหาได้ 
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รายวิชา ค30103 คณิตศาสตร์ 3 

3 คาบ/สัปดาห์/ภาคเรียน                                                                             1.5 หน่วยกิต 

ค าอธิบายรายวิชา  

ศึกษาเกี่ยวกับฟังก์ชันตรีโกณมิติ  กราฟของฟังก์ชันตรีโกณมิติ  ตัวผกผันของฟังก์ชันตรีโกณมิติ 

ผลบวกและผลต่างของมุมหรือจ านวนจริง  เอกลักษณ์และสมการตรีโกณมิติ  กฎของไซน์และกฎของโคไซน์ 

บทประยุกต์ของฟังก์ชันตรีโกณมิติ  และระบบจ านวนเชิงซ้อน  

มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวช้ีวัด 

1. มีความคิดรวบยอดเกี่ยวกับฟังก์ชันตรีโกณมิติ  และเขียนกราฟของฟังก์ชันที่ก าหนดให้ได้ 
2. หาผลเฉลยของสมการตรีโกณมิติได้ 
3. น าความรู้เรื่องฟังก์ชันตรีโกณมิติและการประยุกต์ไปใช้แก้ปัญหาได้ 
4. เขียนกราฟและหาค่าสัมบูรณ์ของจ านวนเชิงซ้อนได้ 
5. หารากที ่n ของจ านวนเชิงซ้อน เมื่อ n เป็นจ านวนเต็มบวกได้ 
6. น าความรู้เกี่ยวกับจ านวนเชิงซ้อนในรูปเชิงขั้วไปประยุกต์ใช้ได้ 
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รายวิชา ค30104 คณิตศาสตร์ 4 

3 คาบ/สัปดาห์/ภาคเรียน                                                                             1.5 หน่วยกิต 

ค าอธิบายรายวิชา   

ศึกษาเกี่ยวกับระบบสมการเชิงเส้นและระบบอสมการ ก าหนดการเชิงเส้น  เมทริกซ์และการ
ด าเนินการ  ดีเทอร์มิแนนต์  เวกเตอร์ในสามมิติ  เรขาคณิตวิเคราะห์และภาคตัดกรวย   

มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวช้ีวัด 

1. หาผลเฉลยของระบบสมการและระบบอสมการเชิงเส้นได้ 
2. น าความรู้เกี่ยวกับก าหนดการเชิงเส้นไปใช้แก้ปัญหาได้ 
3. น าความรู้เกี่ยวกับเมทริกซ์ และดีเทอร์มิแนนต์ไปประยุกต์ในการแก้ปัญหาได้ 
4. มีความคิดรวบยอดเกี่ยวกับเวกเตอร์ในสามมิติ และน าความรู้เกี่ยวกับเวกเตอร์ไปประยุกต์ใช้ได้ 
5. หาผลบวกของเวกเตอร์ ผลคูณของเวกเตอร์ด้วยสเกลาร์ ผลคูณเชิงสเกลาร์ และผลคูณเชิง

เวกเตอร์ได้ 
6. หาขนาดของเวกเตอร์ และทิศทางของเวกเตอร์ที่ก าหนดให้ได้ 
7. น าความรู้เกี่ยวกับเรขาคณิตวิเคราะห์ไปใช้แก้ปัญหาได้ 
8. เขียนความสัมพันธ์ที่มีกราฟเป็นภาคตัดกรวย และเขียนกราฟของความสัมพันธ์เมื่อก าหนดส่วน

ต่างๆ ของภาคตัดกรวยให้ได้  
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กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ : ฟิสิกส์ 

สาระท่ี 4  แรงและการเคลื่อนที่ 
มาตรฐาน ว 4.1 เข้าใจธรรมชาติของแรงแม่เหล็กไฟฟ้า แรงโน้มถ่วง และแรงนิวเคลียร์ มีกระบวนการ สืบ
เสาะหาความรู้ สื่อสารสิ่งที่เรียนรู้และน าความรู้ไปใช้ประโยชน์อย่างถูกต้องและมีคุณธรรม    
ตัวช้ีวัด 

4.1.1 ทดลองและอธิบายความสัมพันธ์ระหว่างแรงกับการเคลื่อนที่ของวัตถุในสนามโน้มถ่วงและ
อธิบายการน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ 

4.1.2 อธิบายความสัมพันธ์ระหว่างแรงกับการเคลื่อนที่ของอนุภาคในสนามไฟฟ้าและน าความรู้ไปใช้
ประโยชน์ 

4.1.3 อธิบายความสัมพันธ์ระหว่างแรงกับการเคลื่อนที่ของอนุภาคในสนามแม่เหล็กและน าความรู้ไป
ใช้ประโยชน์ 

4.1.4 วิเคราะห์และอธิบายแรงนิวเคลียร์และแรงไฟฟ้าระหว่างอนุภาคในนิวเคลียส 
มาตรฐาน ว 4.2 เข้าใจลักษณะการเคลื่อนที่แบบต่างๆ ของวัตถุในธรรมชาติ มีกระบวนการสืบเสาะหาความรู้
และจิตวิทยาศาสตร์  สื่อสารสิ่งที่เรียนรู้และน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ 
ตัวช้ีวัด 

4.2.1 อธิบายและทดลองความสัมพันธ์ระหว่างการกระจัดเวลาความเร็วความเร่งของการเคลื่อนที่ใน
แนวตรง 

4.2.2 สังเกตและอธิบาย ส ารวจตรวจสอบการเคลื่อนที่แบบโพรเจกไทล์แบบวงกลมและ                
แบบฮาร์มอนิกอย่างง่าย 

4.2.3 อภิปรายผลการสืบค้นและประโยชน์เกี่ยวกับการเคลื่อนที่แบบโพรเจกไทล์แบบวงกลมและแบบ
ฮาร์มอนิกอย่างง่าย 

4.2.4 ค านวณปริมาณต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการเคลื่อนที่แบบโพรเจกไทล์แบบวงกลมและ                    
แบบฮาร์มอนิกอย่างง่ายทั้งในรูปแบบของการใช้พีชคณิตกราฟหรือแคลคูลัส 

4.2.5 อธิบายและทดลองเกี่ยวกับการชนใน 1 มิติ 
4.2.6 อธิบายและทดลองเกี่ยวกับสมดุลการเคลื่อนที่ 

สาระท่ี 5  พลังงาน 
มาตรฐาน ว 5.1 เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างพลังงานกับการด ารงชีวิต การเปลี่ยนรูปพลังงาน ปฏิสัมพันธ์
ระหว่างสารและพลังงาน  ผลของการใช้พลังงานต่อชีวิตและสิ่งแวดล้อม มีกระบวน การสืบเสาะหาความรู้  
สื่อสารสิ่งที่เรียนรู้และน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ 
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ตัวช้ีวัด 
 5.1.1 ทดลองและอธิบายสมบัติของคลื่นกล และอธิบายความสัมพันธ์ระหว่างอัตราเร็ว ความถ่ีและ
ความยาวคลื่น 
 5.1.2 อธิบายการเกิดคลื่นเสียง บีตส์ของเสียง ความเข้มเสียง ระดับความเข้มเสียง การได้ยินเสียง 
คุณภาพเสียง และน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ 
 5.1.3 อภิปรายผลการสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับมลพิษทางเสียงที่มีต่อสุขภาพของมนุษย์และการเสนอวิธี
ป้องกัน 
 5.1.4 อธิบายคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า สเปกตรัมคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าและน าเสนอผลการสืบค้นข้อมูล
เกี่ยวกับประโยชน์และการป้องกันอันตรายจากคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า 
 5.1.5 อธิบายปฏิกิริยานิวเคลียร์ ฟิชชัน ฟิวชัน และความสัมพันธ์ระหว่างมวลกับพลังงาน 
 5.1.6 สืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับพลังงานที่ได้จากปฏิกิริยานิวเคลียร์และผลต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม 
 5.1.7 อภิปรายผลการสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับโรงไฟฟ้านิวเคลียร์และน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ 
 5.1.8 อธิบายชนิดและสมบัติของรังสีจากธาตุกัมมันตรังสี 
 5.1.9 อธิบายการเกิดกัมมันตภาพรังสีและบอกวิธีการตรวจสอบรังสีในสิ่งแวดล้อม การใช้ประโยชน์
ผลกระทบต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม 

สาระท่ี 7  ดาราศาสตร์และอวกาศ 
มาตรฐาน ว 7.1 เข้าใจวิวัฒนาการของระบบสุริยะ กาแล็กซี และเอกภพ การปฏิสัมพันธ์ภายในระบบสุริยะ 
และผลต่อสิ่งมีชีวิตบนโลก มีกระบวนการสืบเสาะ หาความรู้และจิตวิทยาศาสตร์ การสื่อสารสิ่งที่เรียนรู้และน า
ความรู้ไปใช้ประโยชน์ 
ตัวช้ีวัด 

7.1.1 สืบค้นและอธิบายการเกิดและวิวัฒนาการของระบบสุริยะกาแล็กซีและเอกภพ 
7.1.2 สืบค้นและอธิบายธรรมชาติและวัฒนาการของดาวฤกษ์ 
7.1.3 เข้าใจความส าคัญของเทคโนโลยีอวกาศที่น ามาใช้ในการส ารวจอวกาศและทรัพยากรธรรมชาติ

ด้านการเกษตรและการสื่อสารมีกระบวนการสืบเสาะหาความรู้และจิตวิทยาศาสตร์สื่อสารสิ่งที่เรียนรู้และน า
ความรู้ไปใช้ประโยชน์อย่างมีคุณธรรมต่อชีวิตและสิ่งแวดล้อม 
มาตรฐาน ว 7.2  เข้าใจความส าคัญของเทคโนโลยีอวกาศที่น ามาใช้ในการส ารวจอวกาศ  และ
ทรัพยากรธรรมชาติด้านการเกษตรและการสื่อสาร มีกระบวนการสืบเสาะหาความรู้ และจิตวิทยาศาสตร์   
สื่อสารสิ่งที่เรียนรู้ และน าความรู้ไปใช้ประโยชน์อย่างมีคุณธรรมต่อชีวิตและสิ่งแวดล้อม 
ตัวช้ีวัด  

7.2.1 สืบค้นและอธิบายการส่งและค านวณความเร็วในการโคจรของดาวเทียมรอบโลก 
7.2.2 สืบค้นและอธิบายประโยชน์ของดาวเทียมในด้านต่างๆ 
7.2.3 สืบค้นและอธิบายการส่งและส ารวจอวกาศโดยใช้ยานอวกาศและสถานีอวกาศ 
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สาระท่ี 8  ธรรมชาติของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
มาตรฐาน ว 8.1 ใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์และจิตวิทยาศาสตร์ในการสืบเสาะหาความรู้ การแก้ปัญหา 
รู้ว่าปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่เกิดขึ้นส่วนใหญ่มีรูปแบบที่แน่นอน สามารถอธิบายและตรวจสอบได้ ภายใต้
ข้อมูลและเครื่องมือที่มีอยู่ในช่วงเวลานั้นๆ เข้าใจว่า วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี สังคม และสิ่งแวดล้อมมีความ
เกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน 
ตัวช้ีวัด 

8.1.1 น าข้อมูลจากการสังเกต การสืบค้น การส ารวจตรวจสอบหรือการทดลอง มาใช้เป็นหลักฐาน
หรือประจักษ์พยานอ้างอิง ในการตอบค าถามหรือสร้างค าอธิบายต่างๆ 

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

8.1.3 อธิบาย น าเสนอ เพ่ือสื่อสารองค์ความรู้ไปยังผู้อ่ืนอย่างมีเหตุผลด้วยความรอบรู้เกี่ยวกับหลัก
วิชาการท่ีเกี่ยวข้องอย่างรอบด้าน มีความรอบคอบที่จะน าความรู้ในสาขาต่างๆ มาพิจารณาให้เชื่อมโยงกัน 
น าเสนอข้อมูลด้วยความเป็นจริง ด้วยวิธีการต่างๆ ได้อย่างน่าสนใจและเหมาะสม 

สาระท่ี 9  เพิ่มเติม 
มาตรฐาน ว 9.1 เข้าใจความส าคัญในการน าแคลคูลัสมาใช้อธิบายปรากฏการณ์ทางฟิสิกส์และน าแคลคูลัสมา
แก้ปัญหาทางฟิสิกส์เบื้องต้น 
ตัวช้ีวัด 

9.1.1 อธิบายการใช้เครื่องหมายทางวิทยาศาสตร์มีความรู้ทางพีชคณิตเรขาคณิตตรีโกณมิติแคลคูลัส
เบื้องต้นและสามารถน าไปแก้ปัญหาทางฟิสิกส์อย่างง่าย 

9.1.2 พิสูจน์ที่มาของสมการการเคลื่อนที่ในหนึ่งมิติด้วยความเร่งคงที่ด้วยพีชคณิตหรือแคลคูลัส 
9.1.3 ใช้แคลคูลัสในการค านวณหาปริมาณต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการเคลื่อนที่ในหนึ่งมิติที่มีความเร่งไม่

คงท่ี 
9.1.4 ใช้แคลคูลัสในการค านวณหางานที่เกิดจากแรงไม่คงที่และแรงที่แปรตามการกระจัด 
9.1.5 อธิบายกฎของเกาส์ในการค านวณหาสนามไฟฟ้าเนื่องจากการกระจายของประจุไฟฟ้าอย่าง

สม่ าเสมอ 
9.1.6 อธิบายการหาสนามแม่เหล็กเนื่องจากลวดตรงและลวดโค้งท่ีมีกระแสไฟฟ้าสม่ าเสมอผ่านโดยใช้

กฎของบิโอต์-ซาวาต์และกฎของแอมแปร์ 
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ชื่อรายวิชาและหน่วยกิต 
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ : ฟิสิกส์ 

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

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

ศึกษาเก่ียวกับธรรมชาติของฟิสิกส์ ข้อมูลทางฟิสิกส์ หน่วยและการวิเคราะห์มิติ การระบุเลขนัยส าคัญ 

การวัดและการหาค่าความคลาดเคลื่อนจากการทดลองอย่างละเอียด ความส าคัญของปริมาณ สเกลาร์ 

ปริมาณเวกเตอร์และการค านวณเชิงเวกเตอร์ เพ่ือประโยชน์ต่อการน าไปใช้กับการระบุต าแหน่ง การกระจัด 

ระยะทาง ความเร็ว อัตราเร็ว ความเร่ง และอัตราเร่ง  การเคลื่อนที่ในแนวตรงที่มีความเร่งคงที่และไม่คงที่โดย

ใช้การวิเคราะห์กราฟ สมการการเคลื่อนที่ การเคลื่อนที่แบบสัมพัทธ์ แรงมวลและกฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน 

แรงโน้มถ่วง แรงเสียดทาน  การเคลื่อนที่แบบโพรเจกไทล์ และการเคลื่อนที่แบบวงกลม 

วัตถุประสงค์รายวิชา (Course objectives) 

    เมื่อเรียนจบรายวิชานี้  นักเรียนสามารถ 
1. วัดปริมาณทางฟิสิกส์และวิเคราะห์ข้อมูลจากการทดลองพร้อมระบุค่าความคลาดเคลื่อนได้อย่าง

ถูกต้องและเหมาะสม 
2. จ าแนกและค านวณเกี่ยวกับปริมาณเวกเตอร์และปริมาณสเกลาร์ได้เพ่ือประโยชน์ต่อการน าไปใช้    

กับสิ่งที่เก่ียวข้องต่อไป 
3. วิเคราะห์และสังเคราะห์เกี่ยวกับสาเหตุและผลของการเคลื่อนที่เพ่ือแก้ปัญหาเกี่ยวกับการเคลื่อนที่ใน

หนึ่งมิติและสองมิติได้ 
4. ท าการทดลองเพ่ือสังเคราะห์ความรู้เกี่ยวกับแรง มวล กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน และการเคลื่อนที่ 

พร้อมทั้งประยุกต์และเชื่อมโยงความรู้เกี่ยวกับสิ่งต่างๆ ในชีวิตประจ าวันได้ 
มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวช้ีวัด 

    นักเรียนสามารถ 

1. อธิบายความหมายของฟิสิกส์  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และอภิปรายความสัมพันธ์ระหว่างกันได้ 
2. มีความรู้และเข้าใจเกี่ยวกับความส าคัญของหน่วยวัด เลขนัยส าคัญและการน าไปใช้ประโยชน์ 
3. มีความรู้และเข้าใจในการท ากิจกรรมการวัดอย่างละเอียดด้วยเวอร์เนียร์คาลิปเปอร์และไมโครมิเตอร์  

พร้อมสามารถ แสดงความไม่แน่นอนและความคลาดเคลื่อนที่เกิดจากการวัดได้ 
4. มีความรู้และเข้าใจความแตกต่างของปริมาณเวกเตอร์และปริมาณสเกลาร์  สามารถหาองค์ประกอบ

ของเวกเตอร์  เวกเตอร์หนึ่งหน่วย เวกเตอร์ต าแหน่ง การกระท าระหว่างเวกเตอร์ และการหาเวกเตอร์
ลัพธ์ได ้
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5. ท าการทดลองและสามารถวิเคราะห์หาความสัมพันธ์ระหว่างการกระจัด ความเร็ว ความเร่ง กับเวลา
ของการเคลื่อนที่ ในแนวตรง 

6. ท าการทดลองและอธิบายความสัมพันธ์ระหว่างแรงกับการเคลื่อนที่ของวัตถุในสนามโน้มถ่วงและน า
ความรู้ไปใช้ประโยชน์ 

7. เปรียบเทียบความแตกต่างของมวล แรง และน้ าหนักได้ 
8. มีความรู้และเข้าใจกฎการเคลื่อนที่ของนิวตันและประยุกต์ใช้ในสถานการณ์ในชีวิตประจ าวันได้ 
9. ท าการทดลองหรือเรียนรู้ความสัมพันธ์ระหว่างแรง มวล และความเร่ง  
10. มีความรู้และเข้าใจเกี่ยวข้องกับแรงเสียดทานกฎแรงดึงดูดระหว่างมวลและประยุกต์ใช้ในการ

แก้ปัญหาในสถานการณ์ทั่วไปพร้อมทั้งค านวณได้ 
11. มีความรู้ความเข้าใจและการค านวณในเรื่องการเคลื่อนที่แบบโพรเจกไทล์และการเคลื่อนที่แบบ

วงกลม พร้อมทั้งสังเคราะห์ความรู้เพื่อประโยชน์ต่อการอธิบายปรากฎการณ์ท่ีเกิดขึ้นได้ 
12. อธิบาย น าเสนอ เพ่ือสื่อสารองค์ความรู้ไปยังผู้อื่นอย่างมีเหตุผลด้วยความรอบรู้เกี่ยวกับหลักวิชาการที่

เกี่ยวข้องอย่างรอบด้าน มีความรอบคอบที่จะน าความรู้ในสาขาต่างๆ มาพิจารณาให้เชื่อมโยงกัน 
น าเสนอข้อมูลด้วยความเป็นจริง ด้วยวิธีการต่าง ๆ ได้อย่างน่าสนใจและเหมาะสม 
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รหัสวิชา ว30102 รายวิชาดาราศาสตร์พื้นฐาน 
 

1 คาบ/สัปดาห์        จ านวนหน่วยกิต 0.5 หน่วยกิต 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

ค าอธิบายรายวิชา 

 ศึกษาและค้นคว้าเกี่ยวกับประวัติดาราศาสตร์ ทรงกลมท้องฟ้า เวลาดาราคติ เวลาสุริยคติ ค านวณหา
เวลาท้องถิ่น และเวลามาตรฐานสากล สังเกตต าแหน่งของวัตถุท้องฟ้าที่สัมพันธ์กับต าแหน่งบนโลก กลุ่มดาว 
โดยใช้เครื่องมือทางดาราศาสตร์ กล้องโทรทรรศน์ รวมถึงความสัมพันธ์ระหว่างดวงอาทิตย์ โลก และดวงจันทร์ 
ระบบสุริยะ ดาวฤกษ์ กาแล็กซี เอกภพ เทคโนโลยีอวกาศ  
 เพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจ มีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ มีเจตคติและเห็นคุณค่าของ
วิทยาศาสตร์ สามารถน ากระบวนการวิทยาศาสตร์ทางดาราศาสตร์พื้นฐานไปใช้ในการอธิบายและแก้ไขปัญหา
เกี่ยวกับปรากฏการณ์ทางดาราศาสตร์ต่อไป 

มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวช้ีวัด 

1. อธิบายความหมายและความส าคัญของดาราศาสตร์ที่สัมพันธ์กับชีวิตได้ 
2. สืบค้นและอธิบายพัฒนาการของดาราศาสตร์ตั้งแต่สมัยเริ่มแรกถึงสมัยปัจจุบันได้ 
3. อธิบายการก าหนดต าแหน่งของวัตถุท้องฟ้าที่สัมพันธ์กับต าแหน่งบนโลก ต าแหน่งของวัตถุ

ท้องฟ้าบนทรงกลมท้องฟ้าโดยใช้แบบจ าลองได้ 
4. อธิบายความหมายและเวลาดาราคติ เวลาสุริยคติได้ 
5. ค านวณเวลาท้องถิ่นและเวลาสากลได ้
6. อธิบายหลักการท างานของกล้องโทรทรรศน์ 
7. ติดตั้งกล้องโทรทรรศน์และใช้งานกล้องโทรทรรศน์ได้ 
8. อธิบายวิวัฒนาการของเอกภพได้ 
9. อธิบายวิวัฒนาการและสมบัติของระบบสุริยะ ดาวฤกษ์และกาแล็กซีได้ 
10. อธิบายปรากฏการณ์โดยใช้ความสัมพันธ์ระหว่างดวงอาทิตย์ โลกและดวงจันทร์ได้ 
11. สืบค้นและน าเสนอประโยชน์เกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีอวกาศ ในการส ารวจทรัพยากร ในการ

สื่อสาร  ทางอุตุนิยมวิทยาและการศึกษาทางดาราศาสตร์ได้ 
12. อธิบายการส่งและค านวณความเร็วในการโคจรของดาวเทียมรอบโลกได้  
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กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ : เคมี 

สาระท่ี 3  สารและสมบัติของสาร 
มาตรฐาน ว 3.1 เข้าใจสมบัติของสาร  ความสัมพันธ์ระหว่างสมบัติของสารกับโครงสร้างและ                    
แรงยึดเหนี่ยวระหว่างอนุภาค มีกระบวนการสืบเสาะ หาความรู้และจิตวิทยาศาสตร์ สื่อสารสิ่งที่เรียนรู้            
น าความรู้ไปใช้ประโยชน์ 
ตัวช้ีวัด 

3.1.1 สืบค้นข้อมูลและอธิบายโครงสร้างอะตอม และสัญลักษณ์นิวเคลียร์ของธาตุ 
3.1.2 วิเคราะห์และอธิบายการจัดเรียงอิเล็กตรอนในอะตอม ความสัมพันธ์ระหว่างอิเล็กตรอนใน

ระดับพลังงานนอกสุดกับสมบัติของธาตุและการเกิดปฏิกิริยา 
3.1.3 อธิบายการจัดเรียงธาตุและท านายแนวโน้มสมบัติของธาตุในตารางธาตุ 
3.1.4 วิเคราะห์และอธิบายการเกิดพันธะเคมีในโครงผลึกและในโมเลกุลของสาร 
3.1.5 สืบค้นข้อมูลและอธิบายความสัมพันธ์ระหว่างจุดเดือด จุดหลอมเหลวและสถานะของสารกับ

แรงยึดเหนี่ยวระหว่างอนุภาคของสาร 
มาตรฐาน ว 3.2  เข้าใจหลักการและธรรมชาติของการเปลี่ยนแปลงสถานะของสาร   การเกิดสารละลาย   การ
เกิดปฏิกิริยา มีกระบวนการสืบเสาะ หาความรู้และจิตวิทยาศาสตร์  สื่อสารสิ่งที่เรียนรู้ และน าความรู้ไปใช้
ประโยชน์ 
ตัวช้ีวัด 

3.2.1 ทดลอง อธิบายและเขียนสมการของปฏิกิริยาเคมีทั่วไปที่พบในชีวิตประจ าวันรวมทั้งอธิบายผล
ของสารเคมีที่มีต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม 

3.2.2 ทดลองและอธิบายอัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี ปัจจัยที่มีผลต่ออัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมีและน า
ความรู้ไปใช้ประโยชน์ 

3.2.3 สืบค้นข้อมูลและอธิบายการเกิดปิโตรเลียม กระบวนการแยกแก๊สธรรมชาติและการกลั่นล าดับ
ส่วนน้ ามันดิบ 

3.2.4 ทดลองและอธิบายเซลล์ไฟฟ้าเคมีประเภทเซลล์กัลวานิกและเซลล์อิเล็กโทรไลต์ 
3.2.5 เข้าใจภาวะสมดุล การเปลี่ยนแปลงภาวะสมดุล หลักเลอชาเตอลิเอและน าหลักการนี้ไปใช้ใน

อุตสาหกรรม 
3.2.6 ทดลองและอธิบายปฏิกิริยาระหว่างกรดกับเบสโดยการไทเทรต และปฏิกิริยาไฮโดรลิซิสของ

เกลือ 
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สาระท่ี 9  เพิ่มเติม 
มาตรฐาน ว 9.2 เข้าใจและค านวณเก่ียวกับกฎและความสัมพันธ์ต่างๆ ของสารที่เกี่ยวข้องในปฏิกิริยา 
เคมี มีกระบวนการสืบเสาะหาความรู้และจิตวิทยาศาสตร์ สื่อสารสิ่งที่เรียนรู้น าความรู้ไปใช้ประโยชน์ 
ตัวช้ีวัด 

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 านวณเกี่ยวกับค่าคงที่สมดุลนั้น 

มาตรฐาน ว 9.3 เข้าใจสมบัติและปฏิกิริยาของสารอินทรีย์ สารอนินทรีย์และการน าสารที่มีในธรรมชาติมาใช้
ประโยชน์ มีกระบวนการสืบเสาะหาความรู้และจิตวิทยาศาสตร์สื่อสารสิ่งที่เรียนรู้ น าความรู้ไปใช้ประโยชน์ 
ตัวช้ีวัด 

9.3.1 เข้าใจการเขียนสูตรและเรียกชื่อสารอินทรีย์ สารอนินทรีย์ สมบัติและปฏิกิริยาที่ส าคัญของ
สารอินทรีย์และสารอนินทรีย์ 

9.3.2 เข้าใจกฎต่างๆ ของเทอร์โมไดนามิก และค านวณงาน พลังงานภายใน ค่าเอนทาลปี  
เอนโทรปี พลังงานอิสระและค่าต่างๆ ของเทอร์โมเคมี 
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ชื่อรายวิชาและหน่วยกิต 
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ : เคมี 

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

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

ศึกษาความปลอดภัยในการใช้ห้องปฏิบัติการ การใช้อุปกรณ์และเครื่องแก้วในห้องปฏิบัติการเบื้องต้น 
อธิบายความหมายของมวลอะตอม  มวลโมเลกุล  โมล  และความสัมพันธ์ระหว่างโมลกับปริมาณสาร ค านวณ
เกี่ยวกับการหาสูตรเอมพิริคัล สูตรโมเลกุล ความเข้มข้นของสารละลาย การเตรียมสารละลาย สมบัติคอลลิเก
ตีฟของสารละลาย และความสัมพันธ์ของปริมาณสารในสมการเคมี ศึกษาแบบจ าลองอะตอมแบบต่างๆ  
อนุภาคมูลฐานของอะตอมและสัญลักษณ์นิวเคลียร์ ผลของการก าบังของอิเล็กตรอนและค านวณหาค่า 
effective nuclear charge (Z*) ของธาตุ การจัดเรียงอิเล็กตรอนในระดับพลังงานต่างๆ และแนวโน้มของ
สมบัติธาตุตามตารางธาตุ ศึกษาชนิดของพันธะต่างๆ สมบัติของสารประกอบโคเวเลนต์ ทฤษฎี VSEPR และ 
VBT รูปร่างโมเลกุล สภาพขั้วของโมเลกุล มุมพันธะ ความยาวและพลังงานพันธะ แรงยึดเหนี่ยวระหว่าง
โมเลกุลของสารประกอบ สมบัติและการเกิดสารประกอบไอออนิก   การเขียนสูตรและเรียกชื่อสารประกอบ
โคเวเลนต์และสารประกอบไอออนิก  
 เพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจ มีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์มีเจตคติและเห็นคุณค่าของ
วิทยาศาสตร์ สามารถน ากระบวนการทางวิทยาศาสตร์ไปใช้ในการแก้ปัญหา น าความรู้และหลักการเกี่ยวกับ
เรื่องปริมาณสัมพันธ์ โครงสร้างอะตอมและพันธะเคมีไปใช้เป็นพ้ืนฐานในการศึกษาเคมีข้ันสูงต่อไป 
 
วัตถุประสงค์รายวิชา  
 
เมื่อเรียนจบรายวิชานี้ นักเรียนสามารถ 

1. ใช้ห้องปฏิบัติการ ใช้อุปกรณ์พ้ืนฐาน และเครื่องแก้วในห้องปฏิบัติการเคมีได้อย่างถูกต้องและ
ปลอดภัย 

2. ค านวณหามวลอะตอม มวลอะตอมเฉลี่ย และมวลโมเลกุลได้ วิเคราะห์ความหมายของโมลและ
ความสัมพันธ์ของโมลกับปริมาณสาร รวมทั้งหาสูตรเอมพิริคัลและสูตรโมเลกุลได้ 

3. ค านวณความเข้มข้นของสารละลาย เตรียมสารละลาย เข้าใจและอธิบายความหมายของสมบัติ   
คอลลิเกตีฟ รวมทั้งยกตัวอย่างการน าไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 

4. วิเคราะห์ความสัมพันธ์ของสารตามสมการเคมี และสามารถน าไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 
5. วิเคราะห์แบบจ าลองอะตอมของดอลตัน  ทอมสัน  รัทเทอร์ฟอร์ด โบร์และแบบจ าลองแบบกลุ่มหมอก

ได้  
6. เขียนสัญลักษณ์นิวเคลียร์ของธาตุ และอธิบายความหมาย ไอโซโทป  ไอโซโทน และไอโซบาร์ได้ 
7. จัดเรียงอิเล็กตรอนในระดับพลังงานต่างๆ  และบอกแนวโน้มของสมบัติธาตุตามตารางธาตุได้ 
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8. วิเคราะห์ผลของการก าบังของอิเล็กตรอน (Shielding effect) และค านวณหาค่า effective nuclear 
charge (Z*) ของธาตุต่างๆ ได้ 

9. อธิบายการเกิดพันธะโคเวเลนต์ และใช้กฎออกเตตในการเขียนสูตรโมเลกุลของสารประกอบโคเว
เลนต์ แสดงความสัมพันธ์ระหว่างความยาวพันธะและพลังงานพันธะ รวมทั้งน าพลัง งานพันธะไป
ค านวณหาพลังงานของปฏิกิริยาเคมีได้ 

10. อธิบายและเขียนภาพแสดงรูปร่างโมเลกุลของสารประกอบโคเวเลนต์  โดยใช้ทฤษฎี VSEPR และ 
VBT วิเคราะห์สภาพขั้วของพันธะ สภาพขั้วโมเลกุลโคเวเลนต์ และแรงยึดเหนี่ยวระหว่างโมเลกุลของ
สารได้ 

11. อธิบายการเกิดพันธะโลหะและสมบัติบางประการของโลหะ การเกิดพันธะไอออนิก สารประกอบไอ
ออนิกและค านวณหาพลังงานที่เกี่ยวข้องได้ รวมทั้งเขียนสูตรและชื่อสารประกอบไอออนิกตามระบบ 
IUPAC และเขียนสมการไอออนิกได้ 
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กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ : ชีววิทยา 

สาระท่ี 1  สิ่งมีชีวิตกับกระบวนการด ารงชีวิต 
มาตรฐาน ว 1.1 เข้าใจหน่วยพ้ืนฐานของสิ่งมีชีวิต ความสัมพันธ์ของโครงสร้าง และหน้าที่ของระบบต่างๆ 
ของสิ่งมีชีวิตที่ท างานสัมพันธ์กัน มีกระบวนการสืบเสาะหาความรู้  สื่อสารสิ่งที่เรียนรู้และน าความรู้ไปใช้ใน
การด ารงชีวิตของตนเองและดูแลสิ่งมีชีวิต 
ตัวช้ีวัด 

1.1.1 ทดลองใช้กล้องจุลทรรศน์และอุปกรณ์วิทยาศาสตร์เพื่อศึกษาทดลอง 
1.1.2 ทดลองและอธิบายการรักษาดุลยภาพของเซลล์ของสิ่งมีชีวิต 
1.1.3 ทดลองและอธิบายกลไกการรักษาดุลยภาพของน้ าในพืช 
1.1.4 สืบค้นข้อมูลและอธิบายกลไกการควบคุมดุลยภาพของน้ า แร่ธาตุและอุณหภูมิของมนุษย์ และ

สัตว์อ่ืนๆ และน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ 
1.1.5 อธิบายกลไกเกี่ยวกับระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายและน าความรู้ไปใช้ในการดูแลรักษาสุขภาพ 

มาตรฐาน ว 1.2 เข้าใจกระบวนการและความส าคัญของการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม วิวัฒนาการของ
สิ่งมีชีวิต ความหลากหลายทางชีวภาพ การใช้เทคโนโลยีชีวภาพที่มีผลกระทบต่อมนุษย์และสิ่งแวดล้อม มี
กระบวนการสืบเสาะหาความรู้และจิตวิทยาศาสตร์ สื่อสารสิ่งที่เรียนรู้ และน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ตัวช้ีวัด 

1.2.1 อธิบายกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ที่น าไปสู่การค้นพบสารพันธุกรรม การถ่ายทอดสาร
พันธุกรรม วิวัฒนาการ 

1.2.2 อธิบายกระบวนการการถ่ายทอดสารพันธุกรรม การแปรผันทางพันธุกรรม มิวเทชัน และการ
เกิดความหลากหลายทางชีวภาพ 

1.2.3 สืบค้นข้อมูลและอภิปรายผลของเทคโนโลยีที่มีต่อมนุษย์และสิ่งแวดล้อมและน าความรู้ไปใช้
ประโยชน์ 

1.2.4 สืบค้นข้อมูลและอภิปรายผลของความหลากหลายทางชีวภาพที่มีต่อมนุษย์และสิ่งแวดล้อม 
1.2.5 อธิบายกระบวนการคัดเลือกตามธรรมชาติ และผลของการคัดเลือกตามธรรมชาติต่อความ

หลากหลายของสิ่งมีชีวิต 

สาระท่ี 2  ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม 
มาตรฐาน ว 2.1 เข้าใจสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่น ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งแวดล้อมกับสิ่งมีชีวิต ความสัมพันธ์
ระหว่างสิ่งมีชีวิตต่างๆ ในระบบนิเวศ มีกระบวนการสืบเสาะหาความรู้และจิตวิทยาศาสตร์ สื่อสารสิ่งที่เรียนรู้
และน าความรู้ไปใช้ประโยชน์  
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ตัวช้ีวัด 
2.1.1 อธิบายดุลยภาพของระบบนิเวศ 
2.1.2 อธิบายกระบวนการเปลี่ยนแปลงแทนที่ของสิ่งมีชีวิต 
2.1.3 อธิบายความส าคัญของความหลากหลายทางชีวภาพ และเสนอแนะแนวทางในการดูแลและ

รักษา 
มาตรฐาน ว 2.2 เข้าใจความส าคัญของทรัพยากรธรรมชาติ การใช้ทรัพยากรธรรมชาติในระดับท้องถิ่น 
ประเทศ และโลกน าความรู้ไปใช้ในในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่นอย่างยั่งยืน 
ตัวช้ีวัด 

2.2.1 วิเคราะห์สภาพปัญหา สาเหตุของปัญหาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติในระดับท้องถิ่น 
ระดับประเทศและระดับโลก 

2.2.2 อภิปรายแนวทางในการป้องกันแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ 
2.2.3 วางแผนและด าเนินการเฝ้าระวังอนุรักษ์ และพัฒนาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ 

สาระท่ี 9  เพิ่มเติม 
มาตรฐาน ว 9.4 เข้าใจธรรมชาติการเจริญเติบโตและพัฒนาการของมนุษย์ 
ตัวช้ีวัด 

9.4.1 อธิบายกระบวนการสร้างเสริมและด ารงประสิทธิภาพการท างาน ของระบบอวัยวะต่างๆ 
9.4.2 วางแผนดูแลสุขภาพตามภาวะการเจริญเติบโตและพัฒนาการของตนเองและบุคคลใน

ครอบครัว 
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ชื่อรายวิชาและหน่วยกิต 
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ : ชีววิทยา 

รายวิชาพื้นฐาน 
1. ว30161 พ้ืนฐานของสิ่งมีชีวิต     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 

 ความส าคัญของสิ่งมีชีวิต ลักษณะของสิ่งมีชีวิต บทบาทและความส าคัญของสารอนินทรีย์ สารอินทรีย์ 

และสารชีวโมเลกุลต่อกระบวนการท างานของสิ่งมีชีวิต  ใช้เครื่องมือส าหรับศึกษาเซลล์  วิเคราะห์โครงสร้าง

และหน้าที่ของเซลล์  การติดต่อและการสื่อสารระหว่างเซลล์ ประเภทของเซลล์ วัฏจักรของเซลล์ การแบ่ง

เซลล์  และเทคโนโลยีของเซลล์ทดลองและอธิบายกลไกการเคลื่อนที่เข้า-ออกของสารผ่านเซลล์ และการ

หายใจระดับเซลล์   

 เพ่ือให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพ้ืนฐานของสิ่งมีชีวิต ความส าคัญของสารเคมีภายในเซลล์

และ โครงสร้างและหน้าที่ของเซลล์ต่อการด ารงชีวิต มีทักษะกระบวนการในการสืบเสาะหาความรู้ สื่อสารสิ่งที่

เรียนรู้ การท ากิจกรรมกลุ่ม กิจกรรมการสร้างองค์ความรู้ กิจกรรม STEM สามารถประยุกต์ความรู้ และ

น าไปใช้ในการด ารงชีวิตของตนเองและดูแลสิ่งมีชีวิตอ่ืนๆ 

ตัวช้ีวัด/มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวช้ีวัด 

1. วิเคราะห์ อธิบายความส าคัญของสิ่งมีชีวิต ลักษณะของสิ่งมีชีวิตได้ รวมทั้ งการใช้ประโยชน์ของ
สิ่งมีชีวิตโดยยึดหลักชีวจริยธรรม 

2. สืบค้น วิเคราะห์ และอธิบายบทบาทและความส าคัญของสารอนินทรีย์ สารอินทรีย์ สารชีวโมเลกุลต่อ
กระบวนการท างานของสิ่งมีชีวิต รวมทั้งอธิบายคุณสมบัติของน้ าและบทบาทของน้ าในสิ่งมีชีวิตได้ 

3. สืบค้น วิเคราะห์ อธิบายความส าคัญของโครงสร้างและหน้าที่เชิงชีวภาพของสารชีวโมเลกุล และ
ทดลองเพ่ือศึกษาและวิเคราะห์ประโยชน์และความส าคัญ สารชีวโมเลกุลในอาหารที่เรารับประทานใน
ชีวิตประจ าวัน 

4. สืบค้น วิเคราะห์ความส าคัญของการท างานของเอนไซม์ในสิ่งมีชีวิต หลักการท างานของเอนไซม์ 
รวมถึงท าการทดลองเพ่ือศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการท างานของเอนไซม์ได้ 

5. สืบค้น วิเคราะห์ เปรียบเทียบความแตกต่างและหลักการท างานของกล้องจุลทรรศน์แบบต่างๆ ได้ 
และทดลองเตรียมตัวอย่างเซลล์สิ่งมีชีวิต เพ่ือน าไปศึกษาโครงสร้างของเซลล์ ค านวณหา
ก าลังขยายของภาพ ขนาดของวัตถุ ภายใต้กล้องจุลทรรศน์ แบบใช้แสงได้ 

6. สืบค้น วิเคราะห์ บทบาทและความส าคัญของโครงสร้างและหน้าที่ของเซลล์ต่อการด ารงอยู่ของ
สิ่งมีชีวิต และเปรียบเทียบลักษณะของเซลล์โพรคาริโอต และยูคาริโอต 
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7. สืบค้น วิเคราะห์ อธิบายกลไกและความส าคัญของการเคลื่อนที่ของสารเข้า-ออกเซลล์ และทดลอง
ศึกษาการเคลื่อนที่ของสารเข้า-ออกเซลล์ได้   

8. สืบค้น วิเคราะห์ อธิบาย กลไกและความส าคัญของวัฏจักรของเซลล์ การแบ่งเซลล์ การชรา การ
ตายของเซลล์ ต่อการด ารงอยู่ของสิ่งมีชีวิตและการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีของเซลล์ได้ 

9. สืบค้น วิเคราะห์ อธิบายกลไกและความส าคัญของการหายใจระดับเซลล์ต่อการด ารงอยู่ของ
สิ่งมีชีวิต รวมทั้ง วิเคราะห์ เปรียบเทียบการหายใจระดับเซลล์ในสภาวะที่มีและไม่มีออกซิเจน การ
สลายสารชีวโมเลกุล ได้แก่ คาร์โบไฮเดรท โปรตีน และไขมัน ในการหายใจระดับเซลล์ และกลไก
การเก็บพลังงานที่ได้จากการหายใจ 
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กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ : วิทยาศาสตร์โลก 
 

สาระท่ี 6  กระบวนการเปลี่ยนแปลงของโลก 
มาตรฐาน ว 6.1 เข้าใจกระบวนการต่างๆ ที่เกิดข้ึนบนผิวโลกและภายในโลก ความสัมพันธ์ของกระบวนการ
ต่างๆ ที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ ภูมิประเทศ และสัณฐานของโลก มีกระบวนการสืบเสาะหาความรู้
และจิตวิทยาศาสตร์ สื่อสารสิ่งที่เรียนรู้และน าความรู้ไปใช้ประโยชน์  
ตัวช้ีวัด 

6.1.1 สืบค้นและอธิบายหลักการในการแบ่งโครงสร้างโลก  
6.1.2 ทดลองเลียนแบบและอธิบายกระบวนการเปลี่ยนแปลงทางธรณีภาคของโลก 
6.1.3 ทดลองเลียนแบบ และอธิบายกระบวนการเกิดภูเขา รอยเลื่อน รอยคดโคง แผนดินไหว ภูเขา

ไฟระเบิด 
6.1.4 สืบค้นและอธิบายความส าคัญของปรากฏการณทางธรณีวิทยาแผ่นดินไหว ภูเขาไฟระเบิด  ที่

ส่งผลตอสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดลอม 
6.1.5 ส ารวจ วิเคราะห์และอธิบายการล าดับชั้นหิน จากการวางตัวของชั้นหิน ซากดึกด าบรรพและ

โครงสรางทางธรณีวิทยา เพ่ืออธิบายประวัติความเป็นมาของพ้ืนที่ 
6.1.6 สืบค้น วิเคราะห์ และอธิบายประโยชน์ของข้อมูลทางธรณีวิทยา 
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ชื่อรายวิชาและหน่วยกิต 
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ : วิทยาศาสตร์โลก 

รายวิชาพื้นฐาน 
1. ว30191 โลกศาสตร์และภูมิศาสตร์ 1      1 คาบ/สัปดาห์/ภาคเรียน 0.5 หน่วยกิต 
SCI30191  
2. ว30192 โลกศาสตร์และภูมิศาสตร์ 2  1 คาบ/สัปดาห์/ภาคเรียน 0.5 หน่วยกิต 
SCI30192  
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ยังไม่มีค าอธิบายรายวิชา 
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กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
 

สาระท่ี 1  ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม 
 มาตรฐาน  ส 1.1 รู้และเข้าใจประวัติความส าคัญ ศาสดา หลักธรรมของพระพุทธศาสนาหรือศาสนาที่ตนนับ

ถือและศาสนาอ่ืน มีศรัทธาที่ถูกต้อง ยึดมั่นและปฏิบัติตามหลักธรรมเพ่ืออยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข 
ตัวช้ีวัด 

1.1.1 วิเคราะห์สังคมชมพูทวีป และคติความเชื่อทางศาสนาสมัยก่อนพระพุทธเจ้าหรือสังคมสมัยของ
ศาสดาที่ตนนับถือ  

1.1.2 วิเคราะห์พระพุทธเจ้าในฐานะเป็นมนุษย์ผู้ฝึกตนได้อย่างสูงสุดในการตรัสรู้ การก่อตั้ง วิธีการ
สอนและการเผยแผ่พระพุทธ ศาสนาหรือวิเคราะห์ประวัติศาสดาที่ตนนับถือตามท่ีก าหนด 

1.1.3 วิเคราะห์พุทธประวัติด้านการบริหาร และการธ ารงรักษาศาสนาหรือวิเคราะห์ประวัติศาสดาที่
ตนนับถือตามที่ก าหนด 

1.1.4 วิเคราะห์ข้อปฏิบัติทางสายกลางในพระพุทธศาสนา หรือแนวคิดของศาสนาที่ตนนับถือตามที่
ก าหนด 

1.1.5 วิเคราะห์การพัฒนาศรัทธา และปัญญาที่ถูกต้องในพระพุทธศาสนา หรือแนวคิดของศาสนาที่
ตนนับถือตามที่ก าหนด 

1.1.6 วิเคราะห์ลักษณะประชาธิปไตยในพระพุทธศาสนาหรือแนวคิดของศาสนาที่ตนนับถือตามที่
ก าหนด 

1.1.7 วิเคราะห์หลักการของพระพุทธศาสนากับหลักวิทยาศาสตร์หรือแนวคิดของศาสนาที่ตนนับถือ
ตามท่ีก าหนด 

1.1.8 วิเคราะห์การฝึกฝนและพัฒนาตนเอง การพ่ึงตนเอง และการมุ่งอิสรภาพในพระพุทธศาสนา 
หรือแนวคิดของศาสนาที่ตนนับถือตามท่ีก าหนด 

1.1.9 วิเคราะห์พระพุทธศาสนาว่าเป็นศาสตร์แห่งการศึกษา ซึ่งเน้น ความสัมพันธ์ของเหตุปัจจัยกับ
วิธีการแก้ปัญหาหรือแนวคิดของศาสนาที่ตนนับถือตามที่ก าหนด 

1.1.10 วิเคราะห์พระพุทธศาสนาในการฝึกตน ไม่ให้ประมาท   มุ่งประโยชน์และสันติภาพบุคคล  
สังคมและโลกหรือแนวคิดของศาสนาที่ตนนับถือตามที่ก าหนด 

1.1.11 วิเคราะห์พระพุทธศาสนากับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและการพัฒนาประเทศแบบยั่งยืน 
หรือแนวคิดของศาสนาที่ตนนับถือตามท่ีก าหนด 

1.1.12 วิเคราะห์ความส าคัญของพระพุทธศาสนาเกี่ยวกับการศึกษาที่ สมบูรณ์ การเมือง และ
สันติภาพหรือแนวคิดของศาสนาที่ตนนับถือตามท่ีก าหนด 

1.1.13 วิเคราะห์หลักธรรมในกรอบอริยสัจ 4 หรือหลักค าสอนของศาสนาที่ตนนับถือ 
1.1.14 วิเคราะห์ข้อคิดและแบบอย่างการด าเนินชีวิตจากประวัติสาวก ชาดก เรื่องเล่าและศาสนิกชน

ตัวอย่างตามท่ีก าหนด 
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1.1.15 วิเคราะห์คุณค่าและความส าคัญของการสังคายนาพระไตรปิฏกหรือคัมภีร์ของศาสนาที่ตนนับ
ถือ และการเผยแผ่ 

1.1.16 เชื่อมั่นต่อผลของการท าความดีความชั่ว  สามารถวิเคราะห์สถานการณ์ที่ต้องเผชิญและ
ตัดสินใจเลือกด าเนินการหรือปฏิบัติตนได้อย่างมีเหตุผล ถูกต้องตามหลักธรรม จริย ธรรม และก าหนด
เป้าหมาย บทบาทการด าเนินชีวิตเพ่ือการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข และอยู่ร่วมกันเป็นชาติอย่างสมานฉันท์ 

1.1.17 อธิบายประวัติศาสดาของศาสนาอ่ืนๆ โดยสังเขป 

1.1.18 ตระหนักในคุณค่าและความ ส าคัญของค่านิยม จริยธรรมที่เป็นตัวก าหนดความเชื่อและ
พฤติกรรมที่ แตกต่างกันของศาสนิกชนศาสนาต่างๆ   เพ่ือขจัดความขัดแย้งและอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างสันติ
สุข 

1.1.19 เห็นคุณค่า เชื่อมั่นและมุ่งมั่นพัฒนาชีวิตด้วยการพัฒนาจิตและพัฒนาการเรียนรู้ด้วยวิธีคิด
แบบโยนิโส-มนสิการ หรือการพัฒนาจิตตามแนวทางของศาสนาที่ตนนับถือ 
  1.1.20 สวดมนต์แผ่เมตตาและบริหารจิตและเจริญปัญญาตามหลักสติปัฏฐาน หรือตามแนวทางของ
ศาสนาที่ตนนับถือ 
  1.1.21 วิเคราะห์หลักธรรมส าคัญในการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขของศาสนาอ่ืนๆ และชักชวน ส่งเสริม
สนับสนุนให้บุคคลอื่นเห็นความส าคัญของการท าความดีต่อกัน 
  1.1.22 เสนอแนวทางการจัดกิจกรรมความร่วมมือของทุกศาสนาในการแก้ปัญหาและพัฒนาสังคม 
มาตรฐาน  ส 1.2  เข้าใจ  ตระหนักและปฏิบัติตนเป็นศาสนิกชนที่ดี  และธ ารงรักษาพระพุทธศาสนาหรือ
ศาสนาที่ตนนับถือ 
ตัวช้ีวัด 

1.2.1 ปฏิบัติตนเป็นศาสนิกชนที่ดีต่อสาวก สมาชิกในครอบครัวและคนรอบข้าง 
1.2.2 ปฏิบัติตนถูกต้องตามศาสนพิธี พิธีกรรมตามหลักศาสนาที่ตนนับถือ 
1.2.3 แสดงตนเป็นพุทธมามกะหรือแสดงตนเป็นศาสนิกชนของศาสนาที่ตนนับถือ 
1.2.4 วิเคราะห์หลักธรรม คติธรรมที่เกี่ยวเนื่องกับวันส าคัญทางศาสนาและเทศกาลที่ส าคัญของ

ศาสนาที่ตนนับถือและปฏิบัติตนได้ถูกต้อง 
1.2.5 สัมมนาและเสนอแนะแนวทางในการธ ารงรักษาศาสนาที่ตนนับถือ อันส่งผลถึงการพัฒนาตน 

พัฒนาชาติและพัฒนาโลก 

สาระท่ี 2  หน้าที่พลเมือง วัฒนธรรม และการด าเนินชีวิตในสังคม 
มาตรฐาน  ส 2.1 เข้าใจและปฏิบัติตนตามหน้าที่ของการเป็นพลเมืองดี มีค่านิยมที่ดีงาม และธ ารงรักษา 
ประเพณีและวัฒนธรรมไทย  ด ารงชีวิตอยู่ร่วมกันในสังคมไทยและสังคมโลกอย่างสันติสุข 

2.1.1 วิเคราะห์และปฏิบัติตนตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับตนเอง ครอบครัวชุมชน ประเทศชาติ และ
สังคมโลก 
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2.1.2 วิเคราะห์ความส าคัญของโครงสร้างทางสังคม การขัดเกลาทางสังคม และการเปลี่ยนแปลงทาง
สังคม 

2.1.3 ปฏิบัติตนและมีส่วนสนับสนุนให้ผู้อ่ืนประพฤติปฏิบัติเพ่ือเป็นพลเมืองดีของประเทศชาติ และ
สังคมโลก 

2.1.4 ประเมินสถานการณ์สิทธิมนุษยชนในประเทศไทย และเสนอแนวทางพัฒนา 
2.1.5 วิเคราะห์ความจ าเป็นที่ต้องมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงและอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยและเลือกรับ

วัฒนธรรมสากล 
มาตรฐาน ส 2.2 เข้าใจระบบการเมืองการปกครองในสังคมปัจจุบัน ยึดมั่น ศรัทธา และธ ารงรักษาไว้ซึ่งการ
ปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
ตัวช้ีวัด 

2.2.1 วิ เคราะห์ปัญหาการเมืองที่ส าคัญในประเทศ จากแหล่งข้อมูลต่างๆ พร้อมทั้งเสนอ                
แนวทางแก้ไข 

2.2.2 เสนอแนวทาง ทางการเมืองการปกครองที่น าไปสู่ความเข้าใจ และการประสานประโยชน์
ร่วมกันระหว่างประเทศ 

2.2.3 วิเคราะห์ความส าคัญและ ความจ าเป็นที่ต้องธ ารงรักษาไว้ซึ่งการปกครองตามระบอบ
ประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

2.2.4 เสนอแนวทางและมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการใช้อ านาจรัฐ 

สาระท่ี 3  เศรษฐศาสตร์ 
มาตรฐาน ส 3.1 เข้าใจและสามารถบริหารจัดการทรัพยากรในการผลิตและการบริโภค การใช้ทรัพยากร 
ที่มีอยู่จ ากัดได้อย่างมีประสิทธิภาพและคุ้มค่า รวมทั้งเข้าใจหลักการของเศรษฐกิจพอเพียง เพ่ือการ 
ด ารงชีวิตอย่างมีดุลยภาพ 
ตัวช้ีวัด 

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

มาตรฐาน ส 3.2 เข้าใจระบบและสถาบันทางเศรษฐกิจต่างๆ ความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจ และความจ าเป็น
ของการร่วมมือกันทางเศรษฐกิจในสังคมโลก 
ตัวช้ีวัด 

3.2.1 อธิบายบทบาทของรัฐบาลเกี่ยวกับนโยบายการเงิน การคลังในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ 
3.2.2 วิเคราะห์ผลกระทบของการเปิดเสรีทางเศรษฐกิจในยุคโลกาภิวัฒน์ที่มีผลต่อสังคมไทย 
3.2.3 วิเคราะห์ผลดี ผลเสียของความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศในรูปแบบต่างๆ 
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สาระท่ี 4  ประวัติศาสตร์ 
มาตรฐาน ส 4.1 เข้าใจความหมาย ความส าคัญของเวลาและยุคสมัยทางประวัติศาสตร์ สามารถใช้วิธีการทาง
ประวัติศาสตร์มาวิเคราะห์เหตุการณ์ต่างๆ อย่างเป็นระบบ 
ตัวช้ีวัด 

4.1.1 ตระหนักถึงความส าคัญของเวลาและยุคสมัยทางประวัติศาสตร์ที่แสดงถึงการเปลี่ยนแปลงของ
มนุษยชาติ 

4.1.2 สร้างองค์ความรู้ใหม่ทางประวัติศาสตร์โดยใช้วิธีการทางประวัติศาสตร์อย่างเป็นระบบ 
มาตรฐาน ส 4.2 เข้าใจพัฒนาการของมนุษยชาติจากอดีตจนถึงปัจจุบัน ในด้านความสัมพันธ์และการ
เปลี่ยนแปลงของเหตุการณ์อย่างต่อเนื่อง ตระหนักถึงความส าคัญและสามารถวิเคราะห์ผลกระทบที่เกิดขึ้น
ตัวช้ีวัด 
  4.2.1 วิเคราะห์อิทธิพลของอารยธรรมโบราณและการติดต่อระหว่างโลกตะวันออกกับโลกตะวันตกท่ี
มีผลต่อพัฒนาการและการเปลี่ยนแปลงของโลก 
  4.2.2  วิเคราะห์เหตุการณ์ส าคัญต่าง ๆ ที่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงทางสังคม เศรษฐกิจ และการเมือง 
เข้าสู่โลกสมัยปัจจุบัน 
  4.2.3. วิเคราะห์ผลกระทบของการขยายอิทธิพลของประเทศในยุโรปไปยังทวีปอเมริกา แอฟริกา และ
เอเชีย 

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

4.3.1 วิเคราะห์ประเด็นส าคัญของประวัติศาสตร์ไทย  
4.3.2 วิเคราะห์ความส าคัญของสถาบันพระมหากษัตริย์ต่อชาติไทย 
4.3.3 วิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งเสริมการสร้างสรรคภ์ูมิปัญญาไทยและวัฒนธรรมไทยซึ่งมีผลต่อสังคมไทย 

ในยุคปัจจุบัน 
4.3.4 วิเคราะห์ผลงานของบุคคลส าคัทั้งชาวไทยและต่างประเทศที่มีส่วนสร้างสรรค์วัฒนธรรมไทย  

และประวัติศาสตร์ไทย 
4.3.5 วางแผนก าหนดแนวทางและมีส่วนร่วมการอนุรักษ์ภูมิปัญญาไทยและวัฒนธรรมไทย 

สาระท่ี 5  ภูมิศาสตร์                                                             
มาตรฐาน ส 5.1 เข้าใจลักษณะของโลกทางกายภาพ และความสัมพันธ์ของสรรพสิ่งซึ่งมีผลต่อกันและกันใน
ระบบของธรรมชาติ ใช้แผนที่และเครื่องมือทางภูมิศาสตร์ในการค้นหา วิเคราะห์ สรุป และใช้ข้อมูล              
ภูมิสารสนเทศอย่างมีประสิทธิภาพ 
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ตัวช้ีวัด 
5.1.1  ใช้เครื่องมือทางภูมิศาสตร์ในการรวบรวม วิเคราะห์และน าเสนอข้อมูล ภูมิสารสนเทศอย่างมี

ประสิทธิภาพ 
5.1.2 วิเคราะห์อิทธิพลของสภาพภูมิศาสตร์ซึ่งท าให้เกิดปัญหาทางกายภาพหรือภัยพิบัติทาง

ธรรมชาติในประเทศไทยและภูมิภาคต่างๆ ของโลก 
5.1.3  วิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงของพ้ืนที่ซึ่งได้รับอิทธิพลจากปัจจัยทางภูมิศาสตร์ในประเทศไทย

และทวีปต่างๆ 
5.1.4  ประเมินการเปลี่ยนแปลงธรรมชาติในโลกว่าเป็นผลมาจากการกระท าของมนุษย์และหรือ

ธรรมชาติ 
มาตรฐาน ส 5.2 เข้าใจปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับสภาพแวดล้อมทางกายภาพที่ก่อให้เกิดการสร้างสรรค์
วัฒนธรรม มีจิตส านึกและมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม เพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน 
ตัวช้ีวัด 

5.2.1 วิเคราะห์สถานการณ์ และวิกฤตการณ์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของประเทศไทย
และของโลก 

5.2.2 ระบุมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหา บทบาทขององค์การและการประสานการร่วมมือทั้งใน
ประเทศและนอกประเทศเกี่ยวกับกฎหมายสิ่งแวดล้อม การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

5.2.3 ระบุแนวทางการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในภูมิภาคต่างๆ ของโลก 
5.2.4 อธิบายการใช้ประโยชน์จากสิ่งแวดล้อมในการสร้างสรรค์วัฒนธรรม อันเป็นเอกลักษณ์ของ

ท้องถิ่นท้ังในประเทศและโลก 
5.2.5 มีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาและการด าเนินชีวิตตามแนวทางการอนุรักษ์ทรัพยากรและ

สิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน 

สาระท่ี 6  เพิ่มเติม 
มาตรฐาน ส 6.1 เข้าใจการท างาน มีความคิดสร้างสรรค์ มีทักษะกระบวนการท างาน ทักษะการจัดการ ทักษะ
กระบวนการแก้ปัญหา ทักษะการท างานร่วมกัน และทักษะการแสวงหาความรู้ มีคุณธรรม และลักษณะนิสัย
ในการท างาน มีจิตส านึกในการใช้พลังงาน ทรัพยากร และสิ่งแวดล้อมเพ่ือการด ารงชีวิตและครอบครัว 
ตัวช้ีวัด 

6.1.1 อธิบายวิธีการท างานเพ่ือการด 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 างานอย่างคุ้มค่าและยั่งยืนเพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
มาตรฐาน ส 6.2 เข้าใจ มีทักษะที่จ าเป็น มีประสบการณ์ เห็นแนวทางในงานอาชีพ ใช้เทคโนโลยีเพ่ือพัฒนา
อาชีพ มีคุณธรรม และมีเจตคติที่ดีต่ออาชีพ 
ตัวช้ีวัด 

6.2.1 อภิปรายแนวทางสู่อาชีพที่สนใจ 
6.2.2 เลือกและใช้เทคโนโลยีอย่างเหมาะสมกับอาชีพ 
6.2.3 มีประสบการณ์ในอาชีพที่ถนัดและสนใจ 
6.2.4 มีคุณลักษณะที่ดีต่ออาชีพ 

มาตรฐาน ส 6.3 เห็นคุณค่าและมีทักษะในการสร้างเสริมสุขภาพ การด ารงสุขภาพ การป้องกันโรคและการ
สร้างเสริมสมรรถภาพเพ่ือสุขภาพ 
ตัวช้ีวัด 

6.3.1 มีบทบาทและความรับผิดชอบต่อการสร้างเสริมสุขภาพและการป้องกันโรคของตนเองและคน
รอบข้าง 

6.3.2 ตระหนักถึงอิทธิพลของสื่อโฆษณาเกี่ยวกับสุขภาพเพ่ือการเลือกบริโภคและปฏิบัติตนตามสิทธิ
ของผู้บริโภค 

6.3.3 มีส่วนร่วมในการวางแผน ส่งเสริม และพัฒนาสุขภาพของตนเอง ครอบครัวและสังคม 
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ชื่อรายวิชาและหน่วยกิต 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 

รายวิชาพื้นฐาน 
1. ส30101 พระพุทธศาสนาเพ่ือชีวิต   2 คาบ/สัปดาห์/ภาคเรียน 1.0 หน่วยกิต 
    SOC30101 Religious Study 
2. ส30102 หน้าที่พลเมือง     2 คาบ/สัปดาห์/ภาคเรียน 1.0 หน่วยกิต 
   SOC30102 Civil Duty 
3. ส30103 เศรษฐศาสตร์     2 คาบ/สัปดาห์/ภาคเรียน 1.0 หน่วยกิต 
    SOC30103 Economics 
4. ส30104 ประวัติศาสตร์ไทย 1     2 คาบ/สัปดาห์/ภาคเรียน 1.0 หน่วยกิต 
    SOC30104 Thai History 1 
5. ส30105 ประวัติศาสตร์โลก     2 คาบ/สัปดาห์/ภาคเรียน 1.0 หน่วยกิต 
    SOC30105 World History 
6. ส30106 ประวัติศาสตร์ไทย 2     1 คาบ/สัปดาห์/ภาคเรียน 0.5 หน่วยกิต 
    SOC30106 Thai History 2 
7. ส30107 มนุษย์และสิ่งแวดล้อม    1 คาบ/สัปดาห์/ภาคเรียน 0.5 หน่วยกิต 
   SOC30107  Human and Environment 
8. ส30108 ประวัติศาสตร์ร่วมสมัย    1 คาบ/สัปดาห์/ภาคเรียน 0.5 หน่วยกิต 

   SOC30108  Contemporary history 
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รายวิชา ส30101 พระพุทธศาสนาเพื่อชีวิต 

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

วิเคราะห์ความส าคัญและหลักการของพระพุทธศาสนา (อิสลาม คริสต์ หรือศาสนาที่ตนนับถือ) 
ลักษณะของสังคมชมพูทวีปและคติความเชื่อทางศาสนาสมัยก่อนพระพุทธเจ้า  วิเคราะห์พุทธประวัติ : 
พระพุทธเจ้าในฐานะเป็นมนุษย์ผู้ฝึกตนได้อย่างสูงสุด (การตรัสรู้) การก่อตั้งพระพุทธศาสนา  วิธีสอนและการ
เผยแผ่พระพุทธศาสนาตามแนวพุทธจริยา  พุทธประวัติด้านการบริหารและการธ ารงรักษาพระพุทธศาสนา  
หลักการทางพระพุทธศาสนามีข้อปฏิบัติทางสายกลาง  การพัฒนาศรัทธาและปัญญาที่ถูกต้อง มีลักษณะ
ประชาธิปไตย พระพุทธศาสนากับหลักวิทยาศาสตร์ การฝึกฝนและพัฒนาตนเอง การพ่ึงตนเอง และการมุ่ง
อิสรภาพ พระพุทธศาสนาเป็นศาสตร์แห่งการศึกษา การฝึกตนไม่ให้ประมาท พระพุทธศาสนากับปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง พระพุทธศาสนาเกี่ยวกับการศึกษาท่ีสมบูรณ์ การเมืองและสันติภาพ  

ศึกษาวิเคราะห์หลักธรรมอริยสัจ 4 ทุกข์ : ขันธ์ 5 ไตรลักษณ ์  โลกธรรม 8 จิต, เจตสิก   

สมุทัย : นิยาม 5 มิจฉาวณิชชา 5  ปฏิจจสมุปบาท  นิโรธ : ภาวนา 4 นิพพาน มรรค : พละ 5 อุบาสก
ธรรม 5 ทิฏฐธัมมิกัตถสังวัตตนิกธรรม 4  ไตรสิกขา  เบญจศีล  เบญจธรรม  มงคลชีวิต 38 ประการเรื่อง : 
สงเคราะห์บุตร  สงเคราะห์ภรรยา สันโดษ ถูกโลกธรรมจิตไม่หวั่นไหว จิตไม่เศร้าโศก จิตไม่มัวหมอ   

จิตเกษม  ความเพียรเผากิเลส ประพฤติพรหมจรรย์ เห็นอริยสัจ  บรรลุนิพพาน ส ัปปุริสธรรม 7 
พรหมวิหาร 4 แ ล ะ ทิศ 6 

ศึกษาวิเคราะห์ชาดก พุทธสาวก พุทธสาวิกา และชาวพุทธตัวอย่าง 
ฝึกปฏิบัติการบริหารจิต การเจริญปัญญาตามหลักสติปัฏฐาน 4 สวดมนต์แผ่เมตตา ฝึกกระบวนการ

คิดแบบโยนิโสมนสิการ  1.แบบสามัญลักษณะ  2.แบบเป็นอยู่ในขณะปัจจุบัน  3. แบบแยกแยะส่วนประกอบ   
4.แบบวิภัชชวาท 

 ศึกษาพระไตรปิฏกโดยสังเขป  

 วิเคราะห์พุทธศาสนสุภาษิต (จิตฺต  ทนฺต  สุขาวห , น  อุจฺจาวจ   ปณฺฑิตา ทสฺสยนฺติ, นตฺถิ โลเก อนินฺทิ
โต, โกธ  ฆตฺวา  สุข  เสติ, ปฏิรูปการี ธุรวา อุฎฺฐาตาวินฺทเต ธน , วายเมถว ปุริโส ยาว อตฺถสฺส  นิปฺปทา , สนฺตฏฐฺี 
ปรม  ธน , อิณาทาน   ทุกข   โลเก, ราชา  มุข  มนุสฺสาน  พระราชาเป็นประมุขของประชาชน, 

 สติ  โลกสฺมิ  ชาคโร, นตฺถิ  สนฺติปร   สุข , นิพฺพาน  ปรม   สุข  )  
ปฏิบัติตนตามศาสนพิธีในวันส าคัญทางพระพุทธศาสนา หรือพิธีกรรมทางศาสนาที่ตนนับถือได้อย่าง

ถูกต้องและเหมาะสม 
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ศึกษาหลักการส าคัญของศาสนาคริสต์  อิสลาม และศาสนาอ่ืนๆ  วิเคราะห์หาแนวทางปฏิบัติในการ
อยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข 

เพ่ือให้เกิดความรู้ความเข้าใจในพระรัตนตรัยคือ พุทธะ  ธรรมะ  สังฆะ  เข้าใจหลักอริยสัจ 4 เป็นคน
มีเหตุผลมองโลกตามความเป็นจริง พุทธศาสนิกชนที่ดี ผู้น าที่ดี และเป็นพลโลกที่มีคุณภาพ เข้าถึงธรรมะของ 
ผู้เจริญ (อริยวัฑฒิ 5 : ศรัทธา ศีล สุตะ จาคะ ปัญญา) เข้าใจตนเองและผู้อ่ืน เข้าใจวิถีพุทธและสามารถใช้
ความรู้ออกแบบการเรียนรู้ด้านจริยธรรมของตนเองได้ตลอดชีวิต อยู่ร่วมกันในความแตกต่างได้อย่างมีความ
สงบสุข 

มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวช้ีวัด 
มาตรฐาน/ตัวชี้วัด 
มาตรฐาน  ส 1.1   ม.4 -6 /1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ,14 ,15, 16, 17, 18, 19,  
   20, 21, 22 

ตัวช้ีวัด 

1. วิเคราะห์สังคมชมพูทวีป และคติความเชื่อทางศาสนาสมัยก่อนพระพุทธเจ้า หรือสังคมสมัยของ
ศาสดาที่ตนนับถือ 

2. วิเคราะห์  พระพุทธเจ้าในฐานะเป็นมนุษย์ผู้ฝึกตนได้อย่างสูงสุดในการตรัสรู้  การก่อตั้ง วิธีการสอน
และการเผยแผ่พระพุทธศาสนา หรือวิเคราะห์ประวัติศาสดาที่ตนนับถือตามท่ีก าหนด 

3. วิเคราะห์พุทธประวัติด้านการบริหาร และการธ ารงรักษาศาสนา  หรือวิเคราะห์ประวัติศาสดาที่ตน
นับถือตามท่ีก าหนด 

4. วิเคราะห์ข้อปฏิบัติทางสายกลางในพระพุทธศาสนา หรือแนวคิดของศาสนาที่ตนนับถือตามท่ีก าหนด 
5. วิเคราะห์การพัฒนาศรัทธา และปัญญาที่ถูกต้องในพระพุทธศาสนา หรือแนวคิดของศาสนาที่ตนนับ

ถือตามท่ีก าหนด 
6. วิเคราะห์ลักษณะประชาธิปไตยในพระพุทธศาสนา หรือแนวคิดของศาสนาที่ตนนับถือตามท่ีก าหนด 
7. วิเคราะห์หลักการของพระพุทธศาสนากับหลักวิทยาศาสตร์ หรือแนวคิดของศาสนาที่ตนนับถือตามที่

ก าหนด 
8. วิเคราะห์การฝึกฝนและพัฒนาตนเอง การพ่ึงตนเอง และการมุ่งอิสรภาพในพระพุทธศาสนา หรือ

แนวคิดของศาสนาที่ตนนับถือตามที่ก าหนด 
9. วิเคราะห์พระพุทธศาสนาว่าเป็นศาสตร์แห่งการศึกษาซึ่งเน้นความสัมพันธ์ของเหตุปัจจัยกับวิธีการ

แก้ปัญหา หรือแนวคิดของศาสนาที่ตนนับถือตามท่ีก าหนด 
10.  วิเคราะห์พระพุทธศาสนาในการฝึกตนไม่ให้ประมาท  มุ่งประโยชน์และสันติภาพบุคคล สังคมและ

โลก หรือแนวคิดของศาสนาที่ตนนับถือตามท่ีก าหนด 
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11.  วิเคราะห์พระพุทธศาสนากับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและการพัฒนาประเทศแบบยั่งยืน  หรือ
แนวคิดของศาสนาที่ตนนับถือตามท่ีก าหนด 

12.  วิเคราะห์ความส าคัญของพระพุทธศาสนาเกี่ยวกับการศึกษาที่สมบูรณ์ การเมืองและสันติภาพ  
13.  วิเคราะห์หลักธรรมในกรอบ   อริยสัจ 4 หรือหลักค าสอนของศาสนาตามท่ีตนนับถือ 
14.  วิเคราะห์ข้อคิดและแบบอย่าง   การด าเนินชีวิตจากประวัติสาวก ชาดกเรื่อง มหาเวสสันดรชาดก  

  มหาชนกชาดก มโหสถชาดก เรื่องเล่า และศาสนิกชนตัวอย่างตามท่ีก าหนด 
15.  วิเคราะห์คุณค่าและความส าคัญของการสังคายนาพระไตรปิฎก  หรือคัมภีร์ของศาสนาที่ตนนับถือ 

และการเผยแผ่ 
16.  เชื่อมั่นต่อผลของการท าความดี ความชั่ว สามารถวิเคราะห์สถานการณ์ที่ต้องเผชิญ และตัดสินใจ

เลือกด าเนินการหรือปฏิบัติตนได้อย่างมีเหตุผลถูกต้องตามหลักธรรม จริยธรรม และก าหนด
เป้าหมาย บทบาทการด าเนินชีวิตเพ่ือการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข และอยู่ร่วมกันเป็นชาติอย่ าง
สมานฉันท์ 

17.  อธิบายประวัติศาสดาของศาสนาอ่ืนๆ โดยสังเขป 
18.  ตระหนักในคุณค่าและความส าคัญของค่านิยม จริยธรรมที่เป็นตัวก าหนดความเชื่อและพฤติกรรมที่

แตกต่างกันของศาสนิกชนศาสนาต่างๆ เพ่ือขจัดความขัดแย้งและอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างสันติสุข 
19.  เห็นคุณค่า เชื่อมั่น และมุ่งมั่นพัฒนาชีวิตด้วยการพัฒนาจิตและพัฒนาการเรียนรู้ด้วยวิธีคิดแบบ

โยนิโสมนสิการหรือการพัฒนาจิตตามแนวทางของศาสนาที่ตนนับถือ 
20.  สวดมนต์ แผ่เมตตา และบริหารจิตและเจริญปัญญาตามหลักสติปัฏฐาน 4 หรือตามแนวทางของ 

ศาสนาที่ตนนับถือ 
21.  วิเคราะห์หลักธรรมส าคัญในการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขของศาสนาอ่ืนๆ และชักชวน ส่งเสริม

สนับสนุนให้บุคคลอื่นเห็นความส าคัญของการท าความดีต่อกัน 
22.  เสนอแนวทางการจัดกิจกรรม ความร่วมมือของทุกศาสนาในการแก้ปัญหาและพัฒนาสังคม 

  มาตรฐาน  ส 1.2   ม.4-6/1-5    
1. ปฏิบัติตนเป็นศาสนิกชนที่ดี ต่อสาวก สมาชิกในครอบครัวและคนรอบข้าง 

2. ปฏิบัติตนถูกต้องตามศาสนพิธี พิธีกรรมทางศาสนาที่ตนนับถือ 

3. แสดงตนเป็นพุทธมามกะหรือแสดงตนเป็นศาสนิกชนของศาสนาที่ตนนับถือ 

4. วิเคราะห์หลักธรรม  คติธรรมที่เกี่ยวเนื่องกับวันส าคัญทางศาสนา และเทศกาลที่ส าคัญ ของศาสนาที่

ตนนับถือ และปฏิบัติตนได้ถูกต้อง 

5. วิเคราะห์ความจ าเป็นที่ต้องมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงและอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยและเลือกรับ
วัฒนธรรมสากล 
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รายวิชา ส30102 หน้าที่พลเมือง 

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

 ศึกษาความหมาย ความส าคัญของมนุษย์ในฐานะที่เป็นสัตว์สังคม โครงสร้าง องค์ประกอบ สถาบัน

ทางสังคมและการจัดระเบียบทางสังคม  มีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับสังคมไทยและการเปลี่ยนแปลงสังคมไทย

สู่สังคมโลก การอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยและการเลือกรับวัฒนธรรมสากลที่ดีงามและไม่ขัดกับวัฒนธรรมไทย  

ศึกษาวิเคราะห์แนวทางการปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดีตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข 

ศึกษาหลักสิทธิมนุษยชนในเรื่องความหมาย  ความส าคัญ แนวคิด หลักการและปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิ

มนุษยชนและองค์กรที่เกี่ยวข้อง  

ศึกษาระบบการเมืองการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขในปัจจุบัน

ของสังคมไทยและระบอบการเมืองการปกครองของสังคมโลก  ศึกษารัฐธรรมนูญ ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับ

กฎหมาย ปฏิบัติตนและส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้อ่ืนปฏิบัติให้สอดคล้องตามที่รัฐธรรมนูญและกฎหมายอ่ืน ๆ ได้

อย่างถูกต้อง  ตลอดจนปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดีของประเทศชาติ และสังคมโลก 

 โดยใช้กระบวนการคิด กระบวนการสืบค้นข้อมูล กระบวนการกลุ่ม และกระบวนการแก้ปัญหา เพ่ือให้

มีความรู้ 

ความเข้าใจในเรื่องมนุษย์เป็นสัตว์สังคม โครงสร้างและองค์ประกอบของสถาบันทางสังคม  การจัดระเบียบทาง

สังคม เห็นความส าคัญของสถาบันหลักของสังคมไทย และการเปลี่ยนแปลงของสังคมไทยสู่สังคมโลก  สามารถ

อนุรักษ์วัฒนธรรมที่ดีงามของสังคมไทยและเลือกรับวัฒนธรรมสากลมาปรับใช้ได้อย่างเหมาะสม มีความรู้ความ

เข้าใจระบบการเมืองการปกครองของไทยระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข  เปรียบเทียบ

ระบอบการเมืองการปกครองโลก รัฐธรรมนูญและกฎหมายอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง สามารถปฏิบัติตนและส่งเสริม

สนับสนุนให้ผู้ อ่ืนปฏิบัติตนตามสถานภาพ บทบาท สิทธิ เสรีภาพและหน้าที่ของการเป็นพลเมืองดีตาม

กฎหมาย ตระหนักในความส าคัญของการมีส่วนร่วมในการคุ้มครองสิทธิมนุษยชน เห็นความส าคัญในนโยบาย

การประสานประโยชน์  ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ  เพื่อด ารงอยู่ในสังคมโลกอย่างสันติ 
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มาตรฐาน/ตัวชี้วัด 

 ส 2.1 ม.4-6/1-5 

 มาตรฐาน 2.1  เข้าใจและปฏิบัติตนตามหน้าที่ของการเป็นพลเมืองดี  มีค่านิยมที่ดีงามและธ ารง

รักษาประเพณีและวัฒนธรรมไทย ด ารงชีวิตอยู่ร่วมกันในสังคมไทยและสังคมโลกอย่างสันติสุข 

  ส 2.1 ม.4-6/1 วิเคราะห์และปฏิบัติตนตามกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกับตนเอง  ครอบครัว  ชุมชน  
ประเทศชาติ  และสังคมโลก 
  ส 2.1 ม.4-6/2 วิเคราะห์ความส าคัญของโครงสร้างทางสังคม การขัดเกลาทางสังคม และ            
การเปลี่ยนแปลงทางสังคม 
  ส 2.1 ม.4-6/3 ปฏิบัติตนและมีส่วนสนับสนุนให้ผู้อ่ืนประพฤติปฏิบัติเพ่ือเป็นพลเมืองดีของ
ประเทศชาติ และสังคมโลก 
  ส 2.1 ม.4-6/4 ประเมินสถานการณ์สิทธิมนุษยชนในประเทศไทย และเสนอแนวทางพัฒนา 
  ส 2.1 ม.4-6/5 วิเคราะห์ความจ าเป็นที่ต้องมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงและอนุรักษ์วัฒนธรรม
ไทยและเลือกรับวัฒนธรรมสากล 

ส 2.2 ม.4-6/1-4 

 มาตรฐาน 2.2  เข้าใจระบบการเมืองการปกครองในสังคมปัจจุบัน  ยึดมั่น ศรัทธาและธ ารงรักษาไว้
ซ่ึงการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
  ส 2.2 ม.4-6/1 วิเคราะห์ปัญหาการเมืองที่ส าคัญในประเทศ  จากแหล่งข้อมูลต่างๆ พร้อมทั้ง
เสนอแนวทางแก้ไข 
  ส 2.2 ม.4-6/2 เสนอแนวทาง ทางการเมืองการปกครองที่น าไปสู่ความเข้าใจ  และการ
ประสานประโยชน์ร่วมกันระหว่างประเทศ 
  ส 2.2 ม.4-6/3 วิเคราะห์ความส าคัญและ ความจ าเป็นที่ต้องธ ารงรักษาไว้ซึ่งการปกครองตาม
ระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
  ส 2.2 ม.4-6/4 เสนอแนวทางและมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการใช้อ านาจรัฐ 
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รายวิชา ส30103 เศรษฐศาสตร์ 

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

 ศึกษาแนวคิดพ้ืนฐานในการบริหารจัดการทรัพยากรในการผลิตและการบริโภคในระบบเศรษฐกิจและ
สถาบันทางเศรษฐกิจแบบต่าง ๆ เพ่ือให้สามารถใช้ทรัพยากรที่มีอยู่จ ากัดได้อย่างมีประสิทธิภาพ เข้าใจ
กระบวนการท างานของระบบเศรษฐกิจ ศึกษาอุปสงค์ อุปทานและการท างานของกลไกราคาในตลาดในฐานะ
เป็นเครื่องมือในการจัดสรรทรัพยากรและผลผลิต 
 ศึกษาเกี่ยวกับแนวคิด หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่มีผลต่อตนเอง ครอบครัว สั งคมและประเทศ
มาประยุกต์ใช้เศรษฐกิจพอเพียงในภาคเกษตร อุตสาหกรรม การค้า บริการ และสามารถน าแนวคิดระบบ
เศรษฐกิจพอเพียง มาจัดตั้งระบบสหกรณ์ เพ่ือให้เกิดความร่วมมือทางเศรษฐกิจรวมไปถึงการวิเคราะห์ปัญหา
และแก้ปัญหาเศรษฐกิจระดับชุมชนและระดับประเทศได้ 
 ศึกษาแนวคิดเกี่ยวกับนโยบายการเงินและการคลังของประเทศ การได้มาซึ่งรายได้รัฐที่มาจากแหล่ง
ต่างๆ เพ่ือให้เกิดความเหมาะสมและสอดคล้องกับการพัฒนาประเทศ บทบาทของรัฐบาลที่เกี่ยวข้องกับการ
พัฒนาเศรษฐกิจ การกระจายรายได้ที่เป็นธรรม ลดความเหลื่อมล้ าทางเศรษฐกิจ การรักษาเสถียรภาพทาง
เศรษฐกิจ สามารถแก้ไขปัญหาและพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ เพ่ือให้เกิดการแข่งขันทางเศรษฐกิจ 
และการค้ากับนานาประเทศได้ 
 ศึกษาและวิเคราะห์ปัจจัยทางเศรษฐกิจที่มีผลต่อการเปิดเสรีทางเศรษฐกิจของประเทศในยุคโลกาภิ
วัตน์ รวมถึงการค้า การลงทุน บทบาทขององค์กรระหว่างประเทศท่ีส่งผลกับสังคม เพ่ือให้เกิดความเข้าใจและ
สามารถ ปรับตัวเข้าสู่สถานการณ์ปัจจุบันได้ 
 ศึกษาแนวคิดพ้ืนฐานการค้าระหว่างประเทศ บทบาทขององค์การความร่วมมือทางเศรษฐกิจใน
ภูมิภาคต่างๆรวมถึงปัจจัยที่น าไปสู่การพ่ึงพา การแข่งขัน และวิเคราะห์ผลดี ผลเสียของความร่วมมือทาง
เศรษฐกจิระหว่างประเทศในรูปแบบต่างๆ เพ่ือให้เกิดความเข้าใจวัตถุประสงค์ และประโยชน์ของการรวมกลุ่ม 

โดยใช้กระบวนการคิด  กระบวนการสืบค้นข้อมูล กระบวนการกลุ่ม  กระบวนการปฏิบัติ  
และกระบวนการแก้ปัญหาและสังเคราะห์ เพ่ือให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ เห็นความส าคัญของเศรษฐกิจในการ
ด าเนินชีวิตประจ าวัน ประสานประโยชน์ทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศได้อย่างเหมาะสม ด าเนินชีวิตตาม
แนวทางเศรษฐกิจพอเพียง พ่ึงพาตนเองได้ ก่อให้เกิดความสมดุลทางเศรษฐกิจ แก้ปัญหาพื้นฐานทางเศรษฐกิจ
และด ารงชีวิตอย่างมีความสุขท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงของโลก 
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มาตรฐาน/ตัวชี้วัด 

มาตรฐาน ส3.1 เข้าใจและสามารถบริหารจัดการทรัพยากรในการผลิตและการบริโภคการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่

จ ากัดได้อย่างมีประสิทธิภาพและคุ้มค่ารวมทั้งเข้าใจหลักการของเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือการด ารงชีวิตอย่างมี

ดุลยภาพ 

ส3.1 ม.4-6/1  อภิปรายการก าหนดราคาและค่าจ้างในระบบเศรษฐกิจ 

ส3.1 ม.4-6/2  ตระหนักถึงความส าคัญของปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่มีต่อเศรษฐกิจสังคมของประเทศ 

ส3.1 ม.4-6/3  ตระหนักถึงความส าคัญของระบบสหกรณ์ในการพัฒนาเศรษฐกิจในระดับชุมชนและประเทศ 

ส3.1 ม.4-6/4  วิเคราะห์ปัญหาทางเศรษฐกิจในชุมชนและเสนอแนวทางแก้ไข 

มาตรฐาน ส3.2  เข้าใจระบบและสถาบันทางเศรษฐกิจต่างๆความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจและความจ าเป็นของ 

                     การร่วมมือกันทางเศรษฐกิจในสังคมโลก 

ส3.2 ม.4-6/1 อธิบายบทบาทของรัฐบาลด้านนโยบายการเงินการคลังในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ  
ส3.2 ม.4-6/2 วิเคราะห์ผลกระทบของการเปิดเสรีทางเศรษฐกิจในยุคโลกาภิวัตน์ที่มีผลต่อสังคมไทย 
ส3.2 ม.4-6/3 วิเคราะห์ผลดีผลเสียของความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศในรูปแบบต่างๆ  
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รายวิชา ส30104 ประวัติศาสตร์ไทย 1 

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

  ศึกษาเวลา ความส าคัญของเวลา ยุคสมัยและหลักฐานประวัติศาสตร์ชาติไทย  ซึ่งเป็นพ้ืนฐานส าคัญ
ในการศึกษาประวัติศาสตร์โดยใช้วิธีการทางประวัติศาสตร์และการสร้างองค์ความรู้ใหม่  ศึกษาวิเคราะห์
ประเด็นส าคัญทางประวัติศาสตร์ไทย  ในเรื่องเกี่ยวกับความเป็นมาของชนชาติไทย อาณาจักรโบราณใน
ดินแดนประเทศไทย พัฒนาการความเจริญรุ่งเรืองของอาณาจักรไทยสมัยสุโขทัย  อยุธยา ธนบุรี  และ
รัตนโกสินทร์จนถึงปัจจุบัน โดยยกกรณีศึกษาเกี่ยวกับวิวัฒนาการของภาษาไทยและวรรณกรรมไทย การค้ากับ
ต่างประเทศ ระบบการควบคุมก าลังคนทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ ศึกษาวิเคราะห์ความส าคัญและบทบาท
ของสถาบันพระมหากษัตริย์ในการพัฒนาชาติไทยในด้านต่างๆ  ที่มีต่อสังคมไทย  

  โดยใช้วิธีการทางประวัติศาสตร์ กระบวนการคิดวิเคราะห์  คิดสังเคราะห์  คิดอย่างมีวิจารณญาณ  
กระบวนการสืบค้นข้อมูล กระบวนการกลุ่ม  และกระบวนการแก้ปัญหาเพ่ือให้มีความรู้เข้าใจและตระหนักถึง
ความส าคัญเรื่องเวลา ยุคสมัย และหลักฐานประวัติศาสตร์ ซึ่งเป็นพ้ืนฐานส าคัญในการศึกษาประวัติศาสตร์
โดยใช้วิธีการทางประวัติศาสตร์และการสร้างองค์ความรู้ใหม่  สามารถวิเคราะห์ประเด็นส าคัญทาง
ประวัติศาสตร์ไทย ที่มีพัฒนาการของชาติไทยตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน  เกิดความตระหนัก  เห็นคุณค่าความส าคัญ 
เกิดความส านึก และภาคภูมิใจในความเป็นมาของประวัติศาสตร์ชาติไทย 

มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวช้ีวัด 

ส 4.1 ม 4-6/1,2  
มาตรฐาน ส 4.1 เข้าใจความหมาย ความส าคัญของเวลา และยุคสมัยทางประวัติศาสตร์ สามารถใช้
วิธีการทางประวัติศาสตร์มาวิเคราะห์เหตุการณ์ต่าง ๆอย่างเป็นระบบ 
1. ตระหนักถึงความส าคัญของเวลาและยุคสมัยทางประวัติศาสตร์ที่แสดงถึงการเปลี่ยนแปลงของ

มนุษยชาติ 
2. สร้างองค์ความรู้ใหม่ทางประวัติศาสตร์อย่างเป็นระบบ 
ส 4.3 ม 4-6/1,2  

        มาตรฐาน ส 4.3 เข้าใจความเป็นมาของชาติไทย วัฒนธรรม ภูมิปัญญาไทย มีความรัก ความภูมิใจและ
ธ ารงความเป็นไทย 

1. วิเคราะห์ประเด็นส าคัญของประวัติศาสตร์ไทย 
2. วิเคราะห์ความส าคัญของสถาบันพระมหากษัตริย์ต่อชาติไทย 
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                                    รายวิชา ส30105 ประวัติศาสตร์โลก 

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

ศึกษาวิเคราะห์ความหมาย ความส าคัญของช่วงเวลาและยุคสมัยทางประวัติศาสตร์ เกณฑ์การแบ่งยุค
สมัยของประวัติศาสตร์สากล เปรียบเทียบการแบ่งยุคสมัยระหว่างโลกตะวันออกกับโลกตะวันตก และ
ความสัมพันธ์ระหว่างยุคสมัยกับเหตุการณ์ส าคัญในประวัติศาสตร์โลกตะวันตก โลกตะวันออกและ
ประวัติศาสตร์ไทย   
 ศึกษาอิทธิพลของอารยธรรมโบราณในโลกตะวันออกและตะวันตก ด้านการปกครอง เศรษฐกิจ สังคม

วัฒนธรรม และท่ีมีผลต่อพัฒนาการของมนุษยชาติในอดีตจนถึงปัจจุบัน 

ศึกษาวิเคราะห์ความเปลี่ยนแปลงของโลกตะวันตกตั้งแต่สมัยกลางจนถึงสิ้นสุดสงครามโลกครั้ งที่ 2 

ทั้งทางด้านการปกครอง เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม ผลกระทบของการขยายอิทธิพลของประเทศในยุโรป

ไปยังทวีปอเมริกา แอฟริกาและเอเชียที่มีผลต่อพัฒนาการของโลกปัจจุบัน 

 โดยการใช้วิธีการทางประวัติศาสตร์ กระบวนการคิด กระบวนการสืบค้นข้อมูล กระบวนการกลุ่ม 

กระบวนการแก้ปัญหาและการสังเคราะห์ 

เพ่ือให้เกิดความรู้ความเข้าใจถึงอิทธิพลของอารยธรรมโบราณในโลกตะวันตกและตะวันออก เข้าใจ

ความส าคัญของความเปลี่ยนแปลงตั้งแต่สมัยกลางถึงสิ้นสุดสงครามโลกครั้งที่ 2 ผลกระทบของการขยาย

อิทธิพลของประเทศในยุโรปไปยังทวีปอเมริกา แอฟริกาและเอเชียที่มีผลต่อพัฒนาการของโลกปัจจุบันสามารถ

น าความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการด าเนินชีวิตอย่างสันติสุขในสังคมไทยและสังคมโลก 
 

มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวช้ีวัด 

ส 4.1 ม 4-6/1 

มาตรฐาน ส 4.1 เข้าใจความหมาย ความส าคัญของเวลาและยุคสมัยทางประวัติศาสตร์ สามารถ 

ใช้วิธีการทางประวัติศาสตร์มาวิเคราะห์เหตุการณ์ต่างๆ อย่างเป็นระบบ    

1. ตระหนักถึงความส าคัญของเวลาและยุคสมัยทางประวัติศาสตร์ที่แสดงถึงการเปลี่ยนแปลงของ

มนุษยชาติ 

ส 4.2 ม 4-6/1-3 

มาตรฐาน ส 4.2   เข้าใจพัฒนาการของมนุษยชาติจากอดีตจนถึงปัจจุบัน ในด้านความสัมพันธ์ 
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และการเปลี่ยนแปลงของเหตุการณ์อย่างต่อเนื่อง ตระหนักถึงความส าคัญและสามารถวิเคราะห์ผลกระทบที่

เกิดข้ึน 

1. วิเคราะห์อิทธิพลของอารยธรรมโบราณ  และการติดต่อระหว่างโลกตะวันออกกับโลกตะวันตกที่มี

ผลต่อพัฒนาการและการเปลี่ยนแปลงของโลก 

2. วิเคราะห์เหตุการณ์ส าคัญต่างๆที่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงทางสังคม เศรษฐกิจและการเมือง เข้าสู่

โลกสมัยปัจจุบัน 

3. วิเคราะห์ผลกระทบของการขยายอิทธิพลของประเทศในยุโรปไปยังทวีปอเมริกา แอฟริกาและ

เอเชีย 
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รายวิชา ส30106 ประวัติศาสตร์ไทย 2 

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

ศึกษาวิเคราะห์ประเด็นส าคัญของประวัติศาสตร์ไทยยุคปฏิรูปประเทศจนถึงปัจจุบัน ปัจจัยที่ส่งเสริม
และสร้างสรรค์ภูมิปัญญาไทย วัฒนธรรมไทยซึ่งมีผลต่อสังคมไทยในยุคปัจจุบัน แนวทางในการอนุรักษ์ภูมิ
ปัญญาและวัฒนธรรมไทย  ผลงานของบุคคลส าคัญทั้งชาวไทยและต่างประเทศที่มีส่วนสร้างสรรค์วัฒนธรรม
ไทยและประวัติศาสตร์ไทย อิทธิพลของวัฒนธรรมตะวันตกและตะวันออกในสังคมไทย 
   โดยใช้วิธีการทางประวัติศาสตร์ กระบวนการคิด กระบวนการสืบค้นข้อมูล กระบวนการกลุ่ม                
กระบวนการแก้ปัญหาและการสังเคราะห์  
     เพ่ือให้มีความรู้และเข้าใจวิธีการสืบค้นข้อเท็จจริงในสังคมมนุษย์ การส่งเสริมและการสร้างสรรค์ภูมิ
ปัญญาไทยและวัฒนธรรมไทย ตระหนักถึงความส าคัญของการใช้วิธีการทางประวัติศาสตร์ในการสืบค้น
ข้อเท็จจริงในประวัติศาสตร์ไทย มีความรักและภาคภูมิใจในบรรพบุรุษไทยที่ได้รักษาอธิปไตย ภูมิปัญญาไทย 
และวัฒนธรรมไทยสืบต่อมาจนถึงทุกวันนี้ 

มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวช้ีวัด 

มาตรฐาน ส 4.1 ม 4-6/2 

มาตรฐาน ส 4.1  เข้าใจความหมาย ความส าคัญของเวลา และยุคสมัยทางประวัติศาสตร์ สามารถใช้

วิธีการทางประวัติศาสตร์มาวิเคราะห์เหตุการณ์ต่างๆ อย่างเป็นระบบ  

   มาตรฐาน ส4.2 สร้างองค์ความรู้ใหม่ทางประวัติศาสตร์โดยใช้วิธีการทางประวัติศาสตร์อย่างเป็น
ระบบ 
 มาตรฐาน ส4.3 เข้าใจความเป็นมาของชาติไทย วัฒนธรรม ภูมิปัญญาไทย มีความรัก ความภูมิใจ

และธ ารงความเป็นไทย 

  ส4.3 ม4-6/1,3,4,5 

 1. วิเคราะห์ประเด็นส าคัญของประวัติศาสตร์ไทย 

 3. วิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งเสริมความสร้างสรรค์ภูมิปัญญาไทยและวัฒนธรรมไทยซึ่งมีผลต่อสังคมไทยใน

ยุคปัจจุบัน 

 4. วิเคราะห์ผลงานของบุคคลส าคัญทั้งชาวไทยและต่างประเทศท่ีมีส่วนสร้างสรรค์วัฒนธรรมไทยและ

ประวัติศาสตร์ไทย 

 5. วางแผนก าหนดแนวทางและการมีส่วนร่วมการอนุรักษ์ภูมิปัญญาไทยและวัฒนธรรมไทย 
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รายวิชา ส30107 มนุษย์และสิ่งแวดล้อม 

1 คาบ/สัปดาห/์ภาคเรียน        0.5 หน่วยกิต 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
ยังไม่มีค าอธิบายรายวิชา และแผนฉบับย่อ  
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รายวิชา ส30108 ประวัติศาสตร์ร่วมสมัย   

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

ศึกษาสถานการณ์ท่ีส าคัญของโลกในคริสต์ศตวรรษที่ 20 - 21 ตั้งแต่หลังสงครามโลกครั้งที่ 2 จนถึง

สมัยปัจจุบัน  ที่ท าให้เกิดความร่วมมือและความขัดแย้งทั้งทางด้านการเมืองการปกครอง เศรษฐกิจและสังคม 

บทบาทของบุคคลส าคัญ และแนวคิดส าคัญท่ีเป็นพื้นฐานน าไปสู่ความความขัดแย้งและการประสานประโยชน์

ด้านการเมือง สังคม และเศรษฐกิจของโลกโดยภาพรวม ตั้งแต่สถานการณ์ต่างๆของโลกที่น าไปสู่สงครามเย็น  

สถานการณ์ที่แสดงถึงการขยายตัวไปยังภูมิภาคต่างๆของโลก  ไปจนถึงการล่มสลายของสหภาพโซเวียตและ

สถานการณ์ความร่วมมือและความขัดแย้งในภูมิภาคต่างๆ ของโลก  เพื่อให้เข้าใจพ้ืนฐานความเปลี่ยนแปลง

ทางประวัติศาสตร์ที่มีผลต่อโลกในปัจจุบัน   โดยศึกษานโยบายการสร้างความร่วมมือทางการเมือง สังคม และ

เศรษฐกิจในภูมิภาคต่างๆ ของโลก  

โดยการใช้วิธีการทางประวัติศาสตร์ กระบวนการคิด กระบวนการสืบค้นข้อมูล กระบวนการกลุ่ม 

กระบวนการแก้ปัญหาและการสังเคราะห์ 

 เพ่ือให้เข้าใจถึงการอยู่ร่วมกันในสังคมโลกยุคโลกาภิวัตน์ เข้าใจปัจจัยส าคัญท่ีน าไปสู่ความ

เปลี่ยนแปลงของสังคมโลก เพ่ือให้รู้เท่าทันและตระหนักถึงบทบาทหน้าที่การมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาของ

สังคมไทยและสังคมโลก 

มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวช้ีวัด 

  เข้าใจพัฒนาการของมนุษยชาติจากอดีตจนถึงปัจจุบัน ในด้านความสัมพันธ์และการเปลี่ยนแปลงของ
เหตุการณ์อย่างต่อเนื่อง ตระหนักถึง  
ความส าคัญและสามารถวิเคราะห์ผลกระทบที่เกิดข้ึน 

ส 4.2 ม4-6/2,4 
2. วิเคราะห์เหตุการณ์ส าคัญต่าง ๆ ที่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงทางสังคม เศรษฐกิจและการเมือง เข้า

สู่โลกสมัยปัจจุบัน 
4. วิเคราะห์สถานการณ์ของโลกในคริสต์ศตวรรษที่ 21 
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กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 
 

สาระท่ี 1  การเจริญเติบโตและพัฒนาการของมนุษย์ 
มาตรฐาน พ 1.1 เข้าใจธรรมชาติของการเจริญเติบโต และพัฒนาการของมนุษย์ 
ตัวช้ีวัด 

1.1.1 อธิบายกระบวนการสร้างเสริมและด ารงประสิทธิภาพการท างาน ของระบบอวัยวะต่าง 
1.1.2 วางแผนดูแลสุขภาพตามภาวะการเจริญเติบโตและพัฒนาการของตนเองและบุคคลใน

ครอบครัว 

สาระท่ี 2  ชีวิตและครอบครัว 
มาตรฐาน พ 2.1 เข้าใจและเห็นคุณค่าตนเอง ครอบครัว เพศศึกษา และมีทักษะในการด าเนินชีวิต 
ตัวช้ีวัด 

2.1.1 วิเคราะห์อิทธิพลของครอบครัว เพื่อน สังคม และวัฒนธรรมที่มีผลต่อพฤติกรรมทาง 
เพศและการด าเนินชีวิต 

2.1.2 วิเคราะห์ค่านิยมในเรื่องเพศ ตามวัฒนธรรมไทยและวัฒนธรรมอ่ืนๆ 
2.1.3 เลือกใช้ทักษะที่เหมาะสมในการป้องกัน ลดความขัดแย้งและแก้ปัญหาเรื่องเพศและครอบครัว 
2.1.4 วิเคราะห์สาเหตุและผลของความขัดแย้งที่อาจเกิดขึ้นระหว่างผู้เรียน หรือเยาวชนในชุมชน และ

เสนอแนวทางแก้ไขปัญหา 

สาระท่ี 3  การเคลื่อนไหว การออกก าลังกาย การเล่นเกม กีฬาไทยและกีฬาสากล 

มาตรฐาน พ  3.1 เข้าใจ มีทักษะในการเคลื่อนไหว กิจกรรมทางกาย การเล่นเกมและกีฬา  
ตัวช้ีวัด 

3.1.1 วิเคราะห์ความคิดรวบยอดเก่ียวกับการเคลื่อนไหวรูปแบบต่างๆ ในการเล่นกีฬา 
3.1.2 ใช้ความสามารถของตนเพ่ือเพ่ิมศักยภาพของทีม ค านึงถึงผลที่เกิดต่อผู้อ่ืนและสังคม 
3.1.3 เล่นกีฬาไทย กีฬาสากลประเภทบุคคล ประเภทคู่ กีฬาประเภททีมอย่างน้อย 1 ชนิด 
3.1.4 แสดงการเคลื่อนไหวได้อย่างสร้างสรรค์ 
3.1.5 เข้าร่วมกิจกรรมนันทนาการนอกโรงเรียน และน าหลักการแนวคิด ไปปรับปรุงและพัฒนา

คุณภาพชีวิตของตนและสังคม 
มาตรฐาน พ 3.2 รักการออกก าลังกาย การเล่นเกม และการเลนกีฬา ปฏิบัติเปนประจ าอยางสม่ าเสมอ มีวินัย 
เคารพสิทธิ กฎ กติกา มีน้ าใจนักกีฬา มีจิตวิญญาณในการแข่งขัน และชื่นชมในสุนทรียภาพของการกีฬา 
ตัวช้ีวัด 

3.2.1 ออกก าลังกายและเลนกีฬาที่เหมาะสมกับตนเองอย่างสม่ าเสมอ และใช้ความสามารถ 
ของตนเพ่ิมศักยภาพของทีม ลดความเปนตัวตน ค านึงถึงผลที่เกิดตอสังคม 
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3.2.2 อธิบายและปฏิบัติเกี่ยวกับสิทธิ กฎ กติกา กลวิธีต่างๆในระหว่างการเล่น การแข่งขันกีฬากับ
ผู้อื่นและน าไปสรุปเป็นแนวปฏิบัติและใช้ในชีวิตประจ าวันอย่างต่อเนื่อง 

3.2.3 แสดงออกถึงการมีมารยาทในการดู การเลน และการแขงขันกีฬาดวยความมีน้ าใจ 
นักกีฬา และน าไปใช้ปฏิบัติทุกโอกาส จนเป็นผู้มีบุคลิกภาพที่ดี 

3.2.4 รวมกิจกรรมทางกายและเลนกีฬาอยางมีความสุข ชื่นชมในคุณคาและความงามของ 
การกีฬา 

สาระท่ี 4  การสร้างเสริมสุขภาพ สมรรถภาพและการป้องกันโรค 
มาตรฐาน พ 4.1 เห็นคุณค่าและมีทักษะในการสร้างเสริมสุขภาพ การด ารงสุขภาพ การป้องกัน 
โรคและการสร้างสมรรถภาพเพ่ือสุขภาพ 
ตัวช้ีวัด  

4.1.1 วิเคราะหบทบาทและความรับผิดชอบของบุคคลที่มีตอการสรางเสริมสุขภาพและการปองกัน
โรคในชุมชน 

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

สาระท่ี 5  ความปลอดภัยในชีวิต 
มาตรฐาน 5.1 ป้องกันและหลีกเลี่ยงปัจจัยเสี่ยง พฤติกรรมเสี่ยงต่อสุขภาพ อุบัติเหตุ การใช้ยา สารเสพติด  
และความรุนแรง 
ตัวช้ีวัด 

5.1.1 มีสวนรวมในการปองกันความเสี่ยงตอการใชยา การใชสารเสพติด และความรุนแรง เพื่อ
สุขภาพของตนเอง ครอบครัว และสังคม 

5.1.2 วิเคราะหผลกระทบที่เกิดจากการครอบครอง การใชและการจ าหนายสารเสพติด 
5.1.3 วิเคราะหปจจัยที่มีผลตอสุขภาพ หรือความรุนแรงของคนไทยและเสนอแนวทางป้องกัน 
5.1.4 วางแผน ก าหนดแนวทางลดอุบัติเหตุ และสรางเสริมความปลอดภัยในชุมชน 
5.1.5 มีสวนรวมในการสรางเสริมความปลอดภัยในชุมชน 
5.1.6 ใชทักษะการตัดสินใจแกปญหาในสถานการณที่เสี่ยงตอสุขภาพและความรุนแรง 
5.1.7 แสดงวิธีการชวยฟนคืนชีพอยางถูกวิธี 
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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  

           วิเคราะห์กระบวนการท างานตามหนาที่และการด ารงประสิทธิภาพการท างานของระบบห่อหุ้ม
ร่างกาย ระบบกระดูก และระบบกลามเนื้อ การวางแผนการดูแลสุขภาพตามภาวะการเจริญเติบโตและ
พัฒนาการของวัยรุน เหตุผลและความจ าเปนตองปองกันโรค การมีสวนรวมในการสรางเสริมและพัฒนา
สุขภาพของบุคคล บทบาทและความรับผิดชอบในการสรางเสริมสุขภาพ การสรางเสริมสมรรถภาพทางกาย
และสมรรถภาพทางกลไก ระบบการใชพลังงานของรางกายในรูปแบบตางๆ การประเมินสมรรถภาพทางกาย
ของตนเองโดยใชเครื่องมือการประเมินและแบบทดสอบสมรรถภาพทางกายที่ถูกตอง การดูแลรักษาการ
บาดเจ็บจากการออกก าลังกายและการเลนกีฬา  การวางแผนและปฏิบัติตามแผนการพัฒนาสมรรถภาพทาง
กายและสมรรถภาพทางกลไก    

วิเคราะหอิทธิพลของครอบครัวเพื่อน สังคมและวัฒนธรรมที่มีตอพฤติกรรมทางเพศ หลักวิทยาศาสตร
การเคลื่อนไหวและรูปแบบการเคลื่อนไหวแบบต่างๆ น าไปประยุกต ใชในการเลนกีฬา การสรางเสริม
สมรรถภาพทางกาย หลักการส าคัญในการออกก าลังกายและการเลนกีฬา 

มีความรู  ความเขาใจ มีเจตคติและคานิยมที่ดีในเรื่องการเจริญเติบโตและพัฒนาการของมนุษย         
มีกระบวนการสรางเสริมสุขภาพและด ารงประสิทธิภาพการท างานของระบบห่อหุ้มร่างกาย ระบบกระดูก         
และระบบกลามเนื้อ มีทักษะปฏิบัติดานสุขภาพและสมรรถภาพทางกายจนเปนกิจนิสัย 

 

ตัวช้ีวัด 
          1. วิเคราะหกระบวนการท างานของระบบห่อหุ้มร่างกาย ระบบกระดูกและระบบกลามเนื้อที่มีผล              
ตอสุขภาพได 
          2. รูวิธีการด ารงประสิทธิภาพการท างานของระบบห่อหุ้มร่างกาย ระบบกระดูกและระบบกลามเนื้อ 

3. รูวิธีวางแผนการดูแลสุขภาพตามภาวะการเจริญเติบโตและพัฒนาการของตนเอง  
4. บอกคุณคาของการวางแผนดูแลสุขภาพของตนเองได  
5. วิเคราะหอิทธิพลของครอบครัว เพ่ือน สังคมและวัฒนธรรมที่มีตอพฤติกรรมทางเพศ และการ

ด าเนินชีวิตได  
6. เขาใจเหตุผลและความจ าเปนทีทุ่กคนตองปองกันโรค มีสวนรวมในการสรางเสริมและ         พัฒนา

สุขภาพของบุคคลในชุมชน  
7. เขาใจบทบาทและความรับผิดชอบในการสรางเสริมสุขภาพและการปองกันโรคความดันโลหิตสูง 

โรคหัวใจและโรคมะเร็ง 
8. วิเคราะหความคิดรวบยอดเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวรูปแบบตางๆและน าไปใชในการเล่นกีฬา 
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9. ประยุกตความคิดรวบยอดจากหลักการทางวิทยาศาสตรการเคลื่อนไหวในการเล่นกีฬาไดอยาง มี
ประสิทธิภาพ  
        10. เห็นคุณคาและมีทักษะในการสรางเสริมสมรรถภาพทางกายและสมรรถภาพทางกลไก  

11. เขาใจกระบวนการสรางเสริมสมรรถภาพทางกายและสมรรถภาพทางกลไกเพ่ือด ารงชีวิตอยางมี
ประสิทธิภาพและมีความสุข  

12. รูวิธีการวางแผนและปฏิบัติตามแผนการพัฒนาสมรรถภาพทางกายและสมรรถภาพทางกลไก              
เพ่ือสุขภาพที่ยั่งยืน  

13. อธิบายหลักการส าคัญในการออกก าลังกายและการเลนกีฬาไดอย่างถูกต้อง  
14. บอกขั้นตอนในการออกก าลังกายและการเลนกีฬาไดอย่างถูกต้อง  
15. อธิบายระบบการใชพลังงานของรางกายในรูปแบบตางๆได้อย่างถูกต้อง  
16. มีทักษะในการดูแลรักษาการบาดเจ็บจากการออกก าลังกายและการเลนกีฬา 
17. ประเมินสมรรถภาพทางกายของตนเองโดยใชเครื่องมือการประเมินและแบบทดสอบสมรรถภาพ              

ทางกายได้อย่างถูกต้อง 
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รายวิชา พ30102 สุขศึกษาและพลศึกษา 2 

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

ศึกษาวิธีการจัดการกับอารมณและความเครียด การพัฒนาจิตและการฝกสติ การประเมินความเสี่ยง   
ตอสุขภาพ แนวทางปองกันอันตรายและการปฐมพยาบาลจากการได รับสารพิษ ไฟไหม น้ าร้อนลวก           
การสูบบุหรี่และการดื่มสุรา องคประกอบของกระบวนการสร้างเสริมความเข้มแข็งทางสังคม ความปลอดภัย 
ในชุมชน สิทธิ กฎ กติกา กลวิธีต่างๆในระหวางการเลน การแขงขันกีฬากับผูอ่ืน  

วิเคราะหอิทธิพลของสื่อโฆษณาเกี่ยวกับสุขภาพและการบริโภค หลักวิทยาศาสตรการเคลื่อนไหวและ
รูปแบบการเคลื่อนไหว การประยุกตหลักวิทยาศาสตรการเคลื่อนไหวไปใชในทักษะการใชลูกบอลและการสราง
เสริมสมรรถภาพทางกาย  การใชความสามารถของตนเพ่ือเพ่ิมศักยภาพของทีม คุณคาของการออกก าลังกาย
และการเขารวมกิจกรรมกีฬาเกี่ยวกับทักษะการใชลูกบอล  

มีความรู้และความเขาใจอิทธิพลของสื่อโฆษณาที่สงผลตอสุขภาพและการบริโภค มีวิธีการจัดการกับ      
อารมณและความเครียดไดอยางเหมาะสม น าหลักวิทยาศาสตรการเคลื่อนไหวและรูปแบบการเคลื่อนไหว    
ไปประยุกตไปใชในการออกก าลังกายและการเลนกีฬาไดหลากหลาย แสดงออกถึงการมีมารยาทในการดู    
การเลน การแขงขัน ดวยความมีน้ าใจนักกีฬา มีสุนทรียภาพและมีเจตคติที่ดีตอการออกก าลังกาย เห็นคุณคา
ของประสบการณที่ไดรับจากกิจกรรมทางกายไปใชเปนแนวทางในการท างานและด าเนินชีวิตประจ าวัน 

 

ตัวชี้วดั 
1. วิเคราะหอิทธิพลของสื่อโฆษณาเกี่ยวกับสุขภาพและการบริโภคได้อย่างถูกต้อง 
2. รูวิธีการจัดการกับอารมณและความเครียด การพัฒนาจิตและการฝกสติได้อย่างถูกต้อง  
3. รูวิธีการออกก าลังกายและการพักผอนไดอยางถูกตอง  
4. เขาใจวิธีการประเมินความเสี่ยงตอสุขภาพ  
5. แสวงหาแนวทางปองกันอันตรายเพ่ือความปลอดภัยในเรื่องการไดรับสารพิษ ไฟไหม น้ าร้อนลวก

การสูบบุหรี่และการดื่มสุรา 
6. แสดงวิธีการปฐมพยาบาลการไดรับสารพิษ ไฟไหมและน้ าร้อนลวกไดอยางถูกตอง  
7. รู้และเข้าใจกระบวนการทางสังคมเพ่ือสรางเสริมความปลอดภัยในชุมชน 
8. วิเคราะหหลักวิทยาศาสตรการเคลื่อนไหวและน าไปใชในทักษะการใชลูกบอล และสรางเสริม

สมรรถภาพทางกายได้อย่างถูกต้อง 
9. วิเคราะหรูปแบบการเคลื่อนไหวและน าไปใชในกิจกรรมการใชลูกบอล และสรางเสริมสมรรถภาพ

ทางกายได้อย่างถูกต้อง 
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10. ประยุกตความคิดรวบยอดจากหลักการทางวิทยาศาสตรการเคลื่อนไหวในกิจกรรมการใชลูกบอล
ไดอยางมีประสิทธิภาพ  

11. ใชความสามารถของตนเพ่ือเพ่ิมศักยภาพของทีม ค านึงถึงผลที่เกิดตอผูอ่ืนและสังคมได  
12. เห็นคุณคาของการออกก าลังกายและการเขารวมกิจกรรมกีฬาประเภททักษะการใชลูกบอลได  
13. อธิบายและปฏิบัติเกี่ยวกับสิทธิ กฎ กติกา กลวิธีตางๆ ในระหวางการเลน การแขงขันกีฬากับผูอ่ืน

และน าไปสรุปเปนแนวปฏิบัติและใชในชีวิตประจ าวันอยางตอเนื่องได  
14. แสดงออกถึงการมีมารยาทในการดู การเลน การแขงขันกีฬาดวยความมีน้ าใจนักกีฬา และน า            

ไปใชปฏิบัติทุกโอกาส จนเปนผูมีบุคลิกภาพที่ดี  
15. ชื่นชมในสุนทรียภาพและแสดงความมีน้ าใจนักกีฬาของการออกก าลังกายและการเล่นกีฬา 
16. ยอมรับและเห็นคุณคาของการน าประสบการณที่ไดรับจากกิจกรรมทางกายไปใชเปน แนวทางใน

การท างานและด าเนินชีวิตประจ าวันได 
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รายวิชา พ30103 สุขศึกษาและพลศึกษา 3 

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

 ศึกษากระบวนการท างานของระบบไหลเวียนเลือด ระบบหายใจ ระบบย่อยอาหารและระบบขับถ่าย  
ที่มีผลต่อสุขภาพ เหตุผลและความจ าเป็นของการป้องกันโรค การมีส่วนร่วมในการสร้างเสริมและพัฒนา
สุขภาพของบุคคล บทบาทและความรับผิดชอบในการสร้างเสริมสุขภาพ การป้องกันโรคความดันโลหิตสูง 
โรคหัวใจและโรคมะเร็ง กระบวนการสร้างเสริมประสิทธิภาพการท างานของระบบไหลเวียนเลือด ระบบหายใจ 
ระบบย่อยอาหารและระบบขับถ่าย การป้องกันและหลีกเลี่ยงความรุนแรง  
 วิเคราะห์หลักวิทยาศาสตรการเคลื่อนไหวและรูปแบบการเคลื่อนไหวน าไปประยุกตใชในศิลปะการ
ต่อสู้ป้องกันตัว  
 รู้ เข้าใจและเห็นคุณค่าการวางแผนดูแลสุขภาพ การสร้างเสริมสุขภาพและสมรรถภาพทางกายของ
ตนเองและบุคคลในครอบครัว มีเจตคติและค่านิยมที่ดีต่อการเคารพสิทธิและปฏิบัติตามกฎ กติกา ของการเล่น
กีฬาอย่างเคร่งครัด มีสุนทรียภาพในการชมและแสดงความมีน้ าใจนักกีฬาระหว่างออกก าลังกายหรือการเล่น
กีฬา เห็นคุณค่าของการน าประสบการณ์ที่ได้รับจากกิจกรรมทางกายไปใช้เป็นแนวทางในการด าเนิน
ชีวิตประจ าวัน 
 

ตัวช้ีวัด 
1. วิเคราะหกระบวนการท างานของระบบไหลเวียนเลือด ระบบหายใจ ระบบย่อยอาหารและระบบ

ขับถ่ายที่มีผลตอสุขภาพ 
2. รวูิธีการด ารงประสิทธิภาพการท างานของระบบไหลเวียนเลือด ระบบหายใจ ระบบยอยอาหาร    

และระบบขับถ่าย 
3. รวูิธีการวางแผนดูแลสุขภาพของบุคคลในครอบครัว 
4. เห็นคุณคาของการวางแผนดูแลสุขภาพของบุคคลในครอบครัว 
5. รวูิธีการสรางเสริมสัมพันธภาพที่ดีตอกันระหวางบุคคล ครอบครัวและสังคม 
6. เข้าใจบทบาทและความรับผิดชอบในการสร้างเสริมสุขภาพและการป้องกันโรคความดันโลหิตสูง   

          โรคหัวใจและโรคมะเร็ง 
7. วิเคราะห์รูปแบบและหลักวิทยาศาสตรการเคลื่อนไหวและน าไปใชในศิลปะการตอสูปองกันตัวและ

การสรางเสริมสมรรถภาพทางกายได 
 8.  สรางเสริมสมรรถภาพทางกายของตนเองได 

     9.  เห็นคุณคาของการออกก าลังกายและการเขารวมกิจกรรมกีฬาประเภทศิลปะตอสูปองกันตัวได 
   10.  เคารพสิทธิและปฏิบัติตามกฎ กติกา การเลนกีฬาอยางเครงครัด 
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    11.  มีเจตคติและค่านิยมที่ดี ชื่นชมในสุนทรียภาพและแสดงความมีน้ าใจนักกีฬาของการออกก าลังกาย 
           และการเลนกีฬา 
    12.  ยอมรับและเห็นคุณคาของการน าประสบการณที่ไดรับจากกิจกรรมทางกายไปใชเป็นแนวทางในการ 
          ด าเนินชีวิตประจ าวันได้ 
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รายวิชา พ30104 สุขศึกษาและพลศึกษา 4 

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

 ศึกษาวิธีประเมินสุขภาพสวนบุคคลเพ่ือก าหนดวิธีการลดความเสี่ยง การสรางเสริมสุขภาพของตนเอง 
ชุมชนและสังคมดวยภูมิปญญาไทย ความรับผิดชอบของบุคคลตอสิ่งแวดลอมในชุมชนตนเอง แนวทาง    
การปองกันและแกไขปญหาสิ่งแวดลอมในชุมชน วิธีประเมินและกระบวนการในการจัดการกับอารมณและ
ความเครียดและน าไปใชวางแผนปรับปรุงตนเอง ระบบบริการสุขภาพของประเทศ แนวทางการปองกันแกไข  
ปญหาสาธารณสุขที่ส าคัญของประเทศ หลักการปฏิบัติตนเพ่ือความปลอดภัยจากอุบัติภัยและภัยสาธารณะ 
กระบวนการทางประชาสังคมสรางเสริมความปลอดภัยใหชุมชนเขมแข็ง แนวทางการแกไขปญหาเมื่อเกิดการ
บาดเจ็บจากอุบัติเหตุและความรุนแรง 

 ฝกปฏิบัติกิจกรรมการออกก าลังกายและกิจกรรมนันทนาการประเภทต างๆ การปฐมพยาบาล
กระดูกหัก ขอเคลื่อน การเขาเฝอกชั่วคราว 

วิเคราะหหลักวิทยาศาสตรการเคลื่อนไหวและรูปแบบการเคลื่อนไหวน าไปประยุกตใชในการละเลน 
กีฬาพ้ืนบานและกีฬาไทย การสรางเสริมสมรรถภาพทางกายของตนเอง 

รู้ เขาใจ มีเจตคติและคานิยมที่ดีต่อการปฏิบัติดานสุขภาพและสมรรถภาพทางกายจนเปนกิจนิสัย 
เห็นคุณคาของการออกก าลังกายและการเขารวมกิจกรรมการละเลนกีฬาพ้ืนบานและกีฬาไทย ชื่นชมใน
สุนทรียภาพและแสดงความมีน้ าใจนักกีฬาของการออกก าลังกายและการเลนกีฬา เคารพสิทธิและปฏิบัติตาม
กฎ กติกาการเลนกีฬา ยอมรับและเห็นคุณคาของการน าประสบการณที่ไดรับจากกิจกรรมทางกายไปใชเปน 
แนวทางในการท างานและด าเนินชีวิตประจ าวัน 
 

ตัวช้ีวัด 
1. ประเมินสุขภาพสวนบุคคลเพ่ือก าหนดวิธีการลดความเสี่ยงและการสรางเสริมสุขภาพของตนเอง 

ชุมชนและสังคมดวยภูมิปญญาไทย 
2. แสดงความรับผิดชอบของบุคคลตอสิ่งแวดลอมในชุมชน ตลอดจนรูแนวทางการปองกันและแกไข    

ปญหาสิ่งแวดลอมในชุมชน  
3. ร ูเขาใจ วิธีการประเมินกระบวนการในการจัดการกับอารมณและความเครียด  
4. ปฏิบัติกิจกรรมการออกก าลังกาย การพักผอนและกิจกรรมนันทนาการประเภทตางๆ ไดอยางถูกตอง 
5. เขาใจระบบบริการสุขภาพของประเทศ และรูแนวทางการปองกันแกไขปญหาสาธารณสุขท่ีส าคัญของ

ประเทศได 
6. ร ูเขาใจ หลักการปฏิบัติตนเพ่ือความปลอดภัยจากอุบัติภัยและภัยสาธารณะ 
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7. รวูิธีการปองกันอุบัติเหตุจากการจราจร ตลอดจนพฤติกรรมเสี่ยงและความปลอดภัยในการขับขี่และ
การเดินทางได 

8. ใชกระบวนการทางประชาสังคมสรางเสริมความปลอดภัยใหชุมชนเขมแข็ง 
9. รปูญหาและแนวทางการแกไขปญหาเมื่อเกิดการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุ และความรุนแรง 

10. แสดงวิธีการปฐมพยาบาลกระดูกหัก ขอเคลื่อน การเขาเฝอกชั่วคราวไดอยางถูกตอง 
11. วิเคราะหรูปแบบและหลักวิทยาศาสตรการเคลื่อนไหวและน าไปใชในการละเลนกีฬาพ้ืนบานและกีฬา

ไทยและการสรางเสริมสมรรถภาพทางกายได 
12.  สรางเสริมสมรรถภาพทางกายของตนเองได 

    13.  เห็นคุณคาของการออกก าลังกายและการเขารวมกิจกรรมการละเลนกีฬาพ้ืนบานและกีฬาไทย 
    14.  เคารพสิทธิและปฏิบัติตามกฎ กติกา การเลนกีฬาอยางเครงครัด 
    15.  ชื่นชมในสุนทรียภาพและแสดงความมีน้ าใจนักกีฬาของการออกก าลังกายและการเลนกีฬา 
    16.  ยอมรับและเห็นคุณคาของการน าประสบการณที่ไดรับจากกิจกรรมทางกายไปใชเป็นแนวทางในการ   
          ท างานและด าเนินชีวิตประจ าวัน 
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รายวิชา พ30105 สุขศึกษาและพลศึกษา 5 

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

วิเคราะหกระบวนการท างานของระบบประสาท ระบบต่อมไร้ท่อและระบบสืบพันธุ์ ที่มีผลตอสุขภาพ 
การด ารงประสิทธิภาพการท างานของระบบประสาท ระบบต่อมไร้ท่อและระบบสืบพันธุ์ การวางแผนดูแล
สุขภาพของบุคคลในครอบครัว ชุมชนและสังคม ปจจัยเสี่ยงตอการมีเพศสัมพันธ์ แนวทางปองกันความรุนแรง
ระหวางบุคคล ความแตกต่างระหว่างความรู้สึกนึกคิดเรื่องของเพศชายและเพศหญิง รูปแบบและขอบเขตของ
ความสัมพันธ์แบบเพ่ือนสนิท แบบคู่รัก การวางแผนชีวิตและการสร้างสัมพันธภาพครอบครัว กลวิธีการหา
แนวรวมในการสรางเสริมสุขภาพ สมรรถภาพทางกายและการปองกันโรคของชุมชนดวยภูมิปญญาไทย 

วิเคราะห์และประยุกต์หลักวิทยาศาสตรการเคลื่อนไหวในทักษะการใชแร็กเกต สิทธิ กฎ กติกา      
กลวิธีตางๆในระหวางการเลน การแขงขันกีฬากับผูอ่ืน 

รู เขาใจ ในเรื่องระบบประสาท ระบบต่อมไร้ท่อและระบบสืบพันธุ์ น ามาใชวางแผนดูแลสุขภาพของ
บุคคลในครอบครัว มีคานิยมที่ดีในการปฏิบัติตนที่เหมาะสมในสังคม มีทักษะในการใชแร็กเกตส าหรับการ
ประกอบกิจกรรมทางกาย แสดงออกถึงการมีมารยาทในการดู การเลน การแขงขันกีฬาดวยความมีน้ าใจ
นักกีฬา น าไปปฏิบัติในทุกโอกาสจนเป็นบุคลิกภาพที่ดี ใชความสามารถของตนเองเพ่ือเพ่ิมศักยภาพของทีม ดู
กีฬาดวยความชื่นชมและมีสุนทรียภาพ ยอมรับและเห็นคุณคาของการน าประสบการณที่ไดรับจากกิจกรรม
ทางกายไปใชเปนแนวทางในการท างานและด าเนินชีวิตประจ าวัน 

 

ตัวช้ีวัด 
1. วิเคราะหกระบวนการท างานและความผิดปกติของระบบประสาท ระบบตอมไรทอและระบบสืบ

พันธุที่มีตอสุขภาพ  
2. รู้วิธีการด ารงประสิทธิภาพการท างานของระบบประสาท ระบบตอมไรทอและระบบสืบพันธุ  
3. รูวิธีการวางแผนดูแลสุขภาพของบุคคลในครอบครัว ชุมชนและสังคม 
4. บอกคุณคาของการวางแผนดูแลสุขภาพของบุคคลในครอบครัว ชุมชนและสังคม 
5. วิเคราะหปจจัยเสี่ยงของสังคมที่มีตอการมีเพศสัมพันธและความรุนแรงของคนไทย และเสนอ

แนวทางปองกันได 
6. เขาใจความแตกตางระหวางความรูสึกนึกคิดเรื่องของเพศชายและเพศหญิงที่ถูกตอง 
7. เขาใจรูปแบบและขอบเขตของความสัมพันธแบบเพื่อนสนิทและแบบคูรักที่ถูกตอง 
8. มีคานิยมที่ดีในเรื่องการเลือกปฏิบัติตนตามคานิยมที่เหมาะสมในสังคม 
9. รูวิธีการวางแผนชีวิตและการสรางสัมพันธภาพครอบครัว 

          10. พัฒนากลวิธีหาแนวรวมในการสรางเสริมสุขภาพและการปองกันโรคในชุมชนดวยภูมิปญญาไทย 
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          11. วิเคราะห์รูปแบบและประยุกต์หลักวิทยาศาสตรการเคลื่อนไหวในทักษะการใชแร็กเกต และการ   
                สร้างเสริมสมรรถภาพทางกายได 
          12.  อธิบายและปฏิบัติเกี่ยวกับสิทธิ กฎ กติกา กลวิธีตางๆ ในระหวางการเลน การแขงขันกีฬา   
                และน าไปสรุปเปนแนวปฏิบัติและใชในชีวิตประจ าวันอยางตอเนื่อง 
          13.  แสดงออกถึงการมีมารยาทในการดู การเลนและการแขงขันกีฬาดวยความมีน้ าใจนักกีฬาและ  
                น าไปใชปฏิบัติทุกโอกาสจนเป็นผู้มีบุคลิกภาพที่ดี 
          14.  สรางเสริมสมรรถภาพทางกายของตนเองได 
          15.  ใชความสามารถของตนเองเพ่ือเพ่ิมศักยภาพของทีมโดยค านึงถึงผลที่เกิดตอผูอ่ืนและสังคม 
          16.  เห็นคุณคาของการออกก าลังกายและการเขารวมกิจกรรมกีฬาประเภททักษะการใชแร็กเกตได 
          17.  มีเจตคติและค่านิยมที่ดี ชื่นชมในสุนทรียภาพและแสดงความมีน้ าใจนักกีฬาของการออก 
                ก าลังกายและการเลนกีฬา 
          18. ยอมรับและเห็นคุณคาของการน าประสบการณที่ไดรับจากกิจกรรมทางกายไปใชเป็นแนวทาง 

   ในการท างานและด าเนินชีวิตประจ าวัน  
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รายวิชา พ30106 สุขศึกษาและพลศึกษา 6 

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

 ศึกษาการปองกันและความเสี่ยงจากการใชยา สารเสพติดและความรุนแรง ปญหาในสถานการณ
เสี่ยงตอสุขภาพและความรุนแรงในสังคมไทย ผลกระทบที่เกิดจากครอบครอง การใช ยาและการจ าหนาย    
สารเสพติด ภาวะการเปนผูน าและผูตามที่ดีในการออกก าลังกายและกิจกรรมนันทนาการ งานสาธารณสุข 
ชุมชน ประเทศและองค์การอนามัยโลก การมีสวนรวมในการพัฒนาสาธารณสุข การสรางเสริมสุขภาพของ
ตนเอง ชุมชนและสังคมใหเขมแข็ง การเลือกคบเพ่ือน การบริโภคสื่อในรูปแบบตางๆที่ยั่วยุใหเกิดความรุนแรง
ในสังคม การชวยฟื้นคืนชีพ การเคหพยาบาล 

วิเคราะห์และประยุกต์หลักวิทยาศาสตรการเคลื่อนไหวในกิจกรรมเขาจังหวะและการสรางเสริม
สมรรถภาพทางกาย 

รู เขาใจ ในเรื่องการใชยา สารเสพติด วางแผนก าหนดแนวทางลดอุบัติเหตุ อุบัติภัยในโรงเรียนและ
ชุมชน มีทักษะในการใชกระบวนการทางประชาสังคม ลดความรุนแรงไดอยางมีประสิทธิภาพ สรางเสริมให
ชุมชนเขมแข็งปลอดภัย แสดงทักษะการเคลื่อนไหวเข าจังหวะอยางสรางสรรคเพ่ือสรางเสริมสุขภาพ         
เห็นคุณคาของการออกก าลังกายและการเขารวมกิจกรรมการเคลื่อนไหวเขาจังหวะ เคารพสิทธิและปฏิบัติตาม
กฎ กติกา การเลนกีฬาอยางเครงครัด มีเจตคติและคานิยมที่ดี ชื่นชมในสุนทรียภาพและแสดงความมีน้ าใจ
นักกีฬา การออกก าลังกายและการเลนกีฬา ยอมรับและเห็นคุณคาของการน าประสบการณที่ไดรับจาก
กิจกรรมทางกายไปใช้เปนแนวทางในการท างานและด าเนินชีวิตประจ าวัน 
 

ตัวช้ีวัด 
1. มีสวนรวมในการปองกันความเสี่ยงตอการใชยา สารเสพติดและความรุนแรง เพื่อสุขภาพของตนเอง 

ครอบครัวและสังคม 
2. ใชทักษะการตัดสินใจแกปญหาในสถานการณเสี่ยงตอสุขภาพและความรุนแรงในสังคมไทยได 
3. วิเคราะหผลกระทบที่เกิดจากครอบครองการใชยาและการจ าหนายสารเสพติด 
4. มีภาวะการเปนผูน าและผูตามที่ดีในการออกก าลังกายและการเขารวมกิจกรรมนันทนาการ และน า

หลักการแนวคิดไปปรับปรุง และพัฒนาคุณภาพของตนและสังคม 
5. เขาใจงานสาธารณสุขชุมชน ประเทศและองค์การอนามัยโลก การมีสวนรวมในการพัฒนาสาธารณสุข

ไดเปนอยางดี 
6. วิเคราะหสถานการณเสี่ยงตอการเกิดอุบัติเหตุ อุบัติภัยในโรงเรียน ชุมชนและแนวทางการปองกัน   

แกไขไดเปนอยางดี 
7. มีสวนรวมในการสรางเสริมสุขภาพตนเอง ชุมชนและสังคม 
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8. รวูิธีการเลือกคบเพ่ือน การบริโภคสื่อในรูปแบบตาง ๆ ที่ยั่วยุใหเกิดความรุนแรง 
9. รหูลักการชวยฟื้นคืนชีพและการเคหพยาบาลไปใชไดอยางถูกตอง 
10. วิเคราะห์รูปแบบและประยุกต์หลักวิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหวในกิจกรรมเขาจังหวะและการสร้าง

เสริมสมรรถภาพทางกาย 
11. แสดงการเคลื่อนไหวในกิจกรรมเขาจังหวะไดอยางสรางสรรค 
12. เห็นคุณคาของการออกก าลังกายและการเขารวมกิจกรรมเขาจังหวะ 
13. เคารพสิทธิและปฏิบัติตามกฎ กติกาการเลนกีฬาอยางเครงครัด 
14. มีเจตคติและค่านิยมที่ดี ชื่นชมในสุนทรียภาพและแสดงความมีน้ าใจนักกีฬาการออกก าลังกาย และ

การเลนกฬีา 
15. ยอมรับและเห็นคุณคาของการน าประสบการณที่ไดรับจากกิจกรรมทางกายไปใชเปนแนวทางในการ

ท างานและด าเนินชีวิตประจ าวัน 
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กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 

สาระท่ี 1  ทัศนศิลป์ 
มาตรฐาน ศ 1.1 สร้างสรรค์งานทัศนศิลป์ตามจินตนาการ และความคิดสร้างสรรค์ วิเคราะห์ วิพากษ์ วิจารณ์
คุณค่างานทัศนศิลป์ ถ่ายทอดความรู้สึกความคิดต่องานศิลปะอย่างอิสระ ชื่นชม และประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจ าวัน 
ตัวช้ีวัด 

1.1.1 วิเคราะห์การใช้ทัศนธาตุและหลักการออกแบบในการสื่อความหมายในรูปแบบต่างๆ 
1.1.2 บรรยายจุดประสงค์และเนื้อหาของงานทัศนศิลป์ โดยใช้ศัพท์ทางทัศนศิลป์ 
1.1.3 วิเคราะห์การเลือกใช้วัสดุ อุปกรณ์ และเทคนิคของศิลปินในการแสดงออกทางทัศนศิลป์ 
1.1.4 มีทักษะและเทคนิคในการใช้วัสดุอุปกรณ์ และกระบวนการที่สูงขึ้นในการสร้างงานทัศนศิลป์ 
1.1.5 สร้างสรรค์งานทัศนศิลป์ด้วยเทคโนโลยีต่างๆโดยเน้นหลักการออกแบบและการจัดองค์ประกอบ

ศิลป์ 
1.1.6 ออกแบบงานทัศนศิลป์ได้เหมาะกับโอกาสและสถานที่ 
1.1.7 วิเคราะห์และอธิบายจุดมุ่งหมายของศิลปินในการเลือกใช้วัสดุอุปกรณ์เทคนิค และเนื้อหาเพ่ือ

สร้างสรรค์งานทัศนศิลป์ 
1.1.8 ประเมินและวิจารณ์งานทัศนศิลป์โดยใช้ทฤษฎีการวิจารณ์ศิลปะ 
1.1.9 จัดกลุ่มงานทัศนศิลป์เพ่ือสะท้อนพัฒนาการและความก้าวหน้าของตนเอง 
1.1.10 สร้างสรรค์งานทัศนศิลป์ไทย สากล โดยศึกษาจากแนวคิดและวิธีการสร้างงานของศิลปินที่ตน

ชื่นชอบ 
1.1.11 วาดภาพระบายสีเป็นภาพล้อเลียนหรือการ์ตูนเพ่ือแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพสังคมใน

ปัจจุบัน 
มาตรฐาน ศ 1.2  เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างทัศนศิลป์ ประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรม เห็นคุณค่างานทัศนศิลป์ที่เป็น
มรดกทางวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิปัญญาไทยและสากล 
ตัวช้ีวัด 

1.2.1 วิเคราะห์และเปรียบเทียบงานทัศนศิลป์ในรูปแบบตะวันออกและรูปแบบตะวันตก 
1.2.2 ระบุงานทัศนศิลป์ของศิลปินที่มีชื่อเสียงและบรรยายผลตอบรับของสังคม 
1.2.3 อภิปรายเกี่ยวกับอิทธิพลของวัฒนธรรมระหว่างประเทศที่มีผลต่องานทัศนศิลป์ในสังคม 

 

สาระท่ี 2   ดนตรี 
มาตรฐาน ศ 2.1 เข้าใจและแสดงออกทางดนตรีอย่างสร้างสรรค์ วิเคราะห์ วิพากษ์วิจารณ์คุณค่าดนตรี 
ถ่ายทอดความรู้สึก ความคิดต่อดนตรีอย่างอิสระ ชื่นชมและประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน 
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ตัวช้ีวัด 
2.1.1 เปรียบเทียบรูปแบบของบทเพลงและวงดนตรีแต่ละประเภท 
2.1.2 จ าแนกประเภทและรูปแบบของวงดนตรีทั้งไทยและสากล 
2.1.3 อธิบายเหตุผลที่คนต่างวัฒนธรรมสร้างสรรค์งานดนตรีแตกต่างกัน 
2.1.4 อ่าน เขียน โน้ตดนตรีไทยและสากลในอัตราจังหวะต่างๆ 
2.1.5 ร้องเพลง หรือเล่นตรีเดี่ยวและรวมวง โดยเน้นเทคนิคการอสดงออกและคุณภาพของการแสดง 
2.1.6 สร้างเกณฑ์ส าหรับประเมินคุณภาพการประพันธ์และการเล่นดนตรีของตนเองและผู้อื่นได้อย่าง

เหมาะสม 
2.1.7 เปรียบเทยีบอารมณ์และความรู้สึกที่ได้รับจากงานดนตรีที่มาจากวัฒนธรรมต่างกัน 
2.1.8 น าดนตรีไปประยุกต์ใช้ในงานอ่ืนๆ 

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 อธิบายบทบาทของดนตรีในการสะท้อนแนวความคิดและค่านิยมที่เปลี่ยนไปของคนในสังคม 
2.2.5 น าเสนอแนวทางในการส่งเสริมและอนุรักษ์ดนตรีในฐานะมรดกของชาติ 
 

สาระท่ี 3 นาฏศิลป์ 
มาตรฐาน ศ 3.1 เข้าใจ และแสดงออกทางนาฏศิลป์อย่างสร้างสรรค์ วิเคราะห์ วิพากษ์ วิจารณ์คุณค่า
นาฏศิลป์ ถ่ายทอดความรู้สึก ความคิดอย่างอิสระ ชื่นชม และประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน 
ตัวชี้วัด 

3.1.1 มีทักษะในการแสดงหลากหลายรูปแบบ 
3.1.2 สร้างสรรค์ละครสั้นในรูปแบบที่ชื่นชอบ 
3.1.3 ใช้ความคิดริเริ่มในการแสดงแสดงนาฏศิลป์เป็นคู่และหมู่ 
3.1.4 วิจารณ์การแสดงตามหลักนาฏศิลป์และการละคร 
3.1.5 วิเคราะห์แก่นของการแสดงนาฏศิลป์และการละครที่ต้องการสื่อความหมายในการแสดง 
3.1.6 บรรยายและวิเคราะห์อิทธิพลของเครื่องแต่งกาย แสง สี เสียง ฉาก อุปกรณ์และสถานที่ที่มีผล

ต่อการแสดง 
3.1.7 พัฒนาและใช้เกณฑ์การประเมินในการประเมินการแสดง 
3.1.8 วิเคราะห์ท่าทางและการเคลื่อนไหวของผู้คนในชีวิตประจ าวันและน ามาประยุกต์ใช้ในการแสดง 
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มาตรฐาน ศ 3.2 เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างนาฏศิลป์ ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม เห็นคุณค่าของนาฏศิลป์
ที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิปัญญาไทยและสากล 
ตัวช้ีวัด 

3.2.1 เปรียบเทียบการน าการแสดงไปใช้ในโอกาสต่างๆ 
3.2.2 อภิปรายบทบาทของบุคคลส าคัญในวงการนาฏศิลป์และการละครของประเทศไทยในยุคสมัย 
3.2.3 บรรยายวิวัฒนาการของนาฏศิลป์และการละครไทยตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน 
3.2.4 น าเสนอแนวคิดในการอนุรักษ์นาฏศิลป์ไทย 
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รายวิชาและหน่วยกิต 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 

รายวิชาพื้นฐาน 
1. ศ30101 ทัศนศิลป์     1 ชั่วโมง/สัปดาห์/ภาคเรียน 0.5 หน่วยกิต 
ART30101 Visual Arts 
2. ศ30102 สังคีตนิยม      1 ชั่วโมง/สัปดาห์/ภาคเรียน 0.5 หน่วยกิต 
ART30102 Music Appreciation 
3. ศ30103 ดนตรีปฏิบัติ     1 ชั่วโมง/สัปดาห์/ภาคเรียน 0.5 หน่วยกิต 
ART30103 Music Performance 
4. ศ30104 สุนทรียนาฏศิลป์     1 ชั่วโมง/สัปดาห์/ภาคเรียน 0.5 หน่วยกิต 
ART30104 Appreciation of  Dance  
5. ศ30105 นาฏศิลป์เปรียบเทียบ    1 ชั่วโมง/สัปดาห์/ภาคเรียน 0.5 หน่วยกิต 
ART30105 Dance Comparative 
6. ศ30106 สุนทรียภาพทางทัศนศิลป์   1 ชั่วโมง/สัปดาห์/ภาคเรียน 0.5 หน่วยกิต 
ART30106 Aesthetics of Visual Arts 
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รายวิชา  ศ30101    ทัศนศิลป์ 
1 ชั่วโมง/สัปดาห์/ภาคเรียน                                           0.5 หน่วยกิต 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
ค าอธิบายรายวิชา 

 ศึกษาหลักการใช้ทัศนธาตุ หลักการออกแบบ และองค์ประกอบศิลป์ ในการสื่อความหมายในรูปแบบ

ต่าง ๆ ศัพท์ทางทัศนศิลป์ การก าหนดจุดมุ่งหมายและเนื้อหา การเลือกใช้วัสดุ อุปกรณ์ และเทคนิคของศิลปิน

ในการแสดงออกทางทัศนศิลป์  แนวคิดและแนวทางการสร้างงานออกแบบทัศนศิลป์ด้วยเทคโนโลยีต่าง ๆ 

และการวาดภาพล้อเลียนหรือการ์ตูนเพื่อสร้างสรรค์สังคม  

ใช้ทักษะกระบวนการสืบค้น  วิเคราะห์ สังเคราะห์และสร้างสรรค์ในการออกแบบและจัดองค์ประกอบ

ศิลป์สร้างงานทัศนศิลป์ที่เหมาะสมกับโอกาสและสถานที่ โดยใช้เทคโนโลยีสร้างสรรค์งานทัศนศิลป์ด้วย

รูปแบบที่แปลกใหม่ มีกระบวนการที่สูงขึ้น และมีคุณค่าต่อสังคมส่วนรวม 

เพ่ือพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ด้านความมีวินัย ใฝ่เรียนรู้ อยู่อย่างพอเพียง และความมุ่งมั่นใน

การท างานทัศนศิลป์ น าไปสู่ความรู้สึกชื่นชมและเห็นคุณค่าในงานทัศนศิลป์ 

ตัวช้ีวัด/มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวช้ีวัด 

เมื่อเรียนจบรายวิชานี้ นักเรียนสามารถ 

1.  วิเคราะห์การใช้ทัศนธาตุ และหลักการออกแบบในการสื่อความหมายในรูปแบบต่าง ๆ 
2.  บรรยายจุดประสงค์และเนื้อหาของงานทัศนศิลป์โดยใช้ศัพท์ทางทัศนศิลป์ 
3.  วิเคราะห์การเลือกใช้วัสดุอุปกรณ์และเทคนิคของศิลปินในการแสดงออกทางทัศนศิลป์ 
4.  มีทักษะและเทคนิคในการใช้วัสดุอุปกรณ์และกระบวนการที่สูงขึ้นในการสร้างงานทัศนศิลป์ 
5.   สร้างสรรค์งานทัศนศิลป์ด้วยเทคโนโลยีต่าง ๆ โดยเน้นหลักการออกแบบและการจัดองค์ประกอบ

ศิลป์ 
6.  ออกแบบงานทัศนศิลป์ได้เหมาะสมกับโอกาสและสถานที่  
7.  วิเคราะห์และอธิบายจุดมุ่งหมายของศิลปินในการเลือกใช้วัสดุ อุปกรณ์เทคนิคและเนื้อหา เพ่ือ

สร้างสรรค์งานทัศนศิลป์ 
8.  วาดภาพ ระบายสีเป็นภาพล้อเลียนหรือภาพการ์ตูนเพ่ือแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพสังคมใน

ปัจจุบัน 
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รายวิชา   ศ30102      สังคีตนิยม 

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

ศึกษาหลักการพ้ืนฐานดนตรีไทยและดนตรีตะวันตก ประวัติศาสตร์ดนตรีไทยก่อนสมัยกรุง
รัตนโกสินทร์ สมัยกรุงรัตนโกสินทร์ ดนตรีพ้ืนบ้านของไทย ประวัติดนตรีตะวันตก ตั้งแต่ยุคกลางจนถึงปัจจุบัน 
ประเภทของเครื่องดนตรีไทยและดนตรีตะวันตก ประเภทของการประสมวงดนตรีไทยและวงดนตรีตะวันตก 
รูปแบบองค์ประกอบและสุนทรียะของเพลงโดยเน้นที่การฟัง  

ใช้ทักษะกระบวนการสืบค้น วิเคราะห์ สังเคราะห์ รูปแบบของบทเพลงในวงดนตรีแต่ละประเภทและ

สร้างสรรค์งานดนตรีที่มาจากวัฒนธรรมที่ต่างกัน 

เพ่ือให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะมีวินัย ใฝ่เรียนรู้ และรักความเป็นไทย กล้าแสดงความคิดเห็น มีความ   

ชื่นชมในความไพเราะและเห็นคุณค่าของดนตรี 

ตัวช้ีวัด/มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวช้ีวัด 

เมื่อเรียนจบรายวิชานี้ นักเรียนสามารถ 

1.  เปรียบเทียบรูปแบบของบทเพลงและวงดนตรีแต่ละประเภท  
2.  จ าแนกประเภทและรูปแบบของวงดนตรีทั้งไทยและสากล  
3.  อธิบายเหตุผลที่คนต่างวัฒนธรรมสร้างสรรค์งานดนตรีแตกต่างกัน 
4.  เปรียบเทียบอารมณ์ และความรู้สึกท่ีได้รับจากงานดนตรีแตกต่างกัน 
5.  น าดนตรีไปประยุกต์ใช้ในงานอ่ืนๆ 
6.  วิเคราะห์รูปแบบของดนตรีไทยและดนตรีสากลในยุคสมัยต่างๆ 
7.  วิเคราะห์สถานะทางสังคมของนักดนตรีในวัฒนธรรมต่างๆ 
8.  เปรียบเทียบลักษณะเด่นของดนตรีในวัฒนธรรมต่างๆ 
9.  อธิบายบทบาทของดนตรีในการสะท้อนแนวความคิดและค่านิยมที่เปลี่ยนไปของคนในสังคม 
10. น าเสนอแนวทางในการส่งเสริมและอนุรักษ์ดนตรีในฐานะมรดกของชาติ 
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รายวิชา ศ30103    ดนตรีปฏิบัติ 

1 ชั่วโมง/สัปดาห์/ภาคเรียน                     0.5 หน่วยกิต 

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

ศึกษาเครื่องหมายก าหนดจังหวะ เครื่องหมายก าหนดบันไดเสียง เรียนรู้โน้ตไทยและสากลเข้าใจวิธี

ดูแลรักษาเครื่องดนตรีอย่างถูกต้อง 

โดยใช้กระบวนการฝึกทักษะการอ่าน เขียน โน้ตไทยและสากล สามารถปฏิบัติเครื่องดนตรีไทยและ

สากลตามเครื่องหมายและสัญลักษณ์ทางดนตรีทั้งเดี่ยวและรวมวงสามารถดูแลรักษาเครื่องดนตรีได้อย่าง

ถูกต้อง และสร้างเกณฑ์การประเมิน การประพันธ์ และการเล่นดนตรีได้อย่างเหมาะสม 

เพ่ือให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจ และตระหนักในเทคนิคการเล่นดนตรีการถ่ายทอดอารมณ์เพลงโดย

การเน้นการกล้าแสดงออกและมุ่งมั่นพัฒนาคุณภาพของการปฏิบัติดนตรีได้ด้วยความชื่นชม 
 

ตัวช้ีวัด/มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวช้ีวัด 

       เมือ่เรียนจบรายวิชานี้ นักเรียนสามารถ 

1.  อ่านเขียนโน้ตดนตรีไทยและสากลในอัตราจังหวะต่างๆ 

2.  ร้องเพลงหรือเล่นดนตรีเดี่ยวและรวมวงโดยเน้นเทคนิคการแสดงออกและคุณภาพของการแสดง 

3.  สร้างเกณฑ์ส าหรับประเมินคุณภาพการประพันธ์และการเล่นดนตรีของตนเองและผู้อ่ืน 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

หลักสูตรโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย                                                        
พุทธศักราช 2560 

132 

 

รายวิชา  ศ30104    สุนทรียนาฏศิลป์ 

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

 ศึกษาประวัติความเป็นมาของนาฏศิลป์ และการละคร บทบาทของบุคคลส าคัญในวงการนาฏศิลป์ 
และการละคร ความสัมพันธ์ระหว่างวัฒนธรรมไทยกับการแสดงนาฏศิลป์ เทคนิคการจัดการแสดง การ
ประเมินคุณภาพการแสดง การสร้างสรรค์ผลงานการแสดง 
 โดยใช้ทักษะกระบวนการสืบค้น บรรยาย อภิปราย เปรียบเทียบ  วิเคราะห์ วิจารณ์การแส ดง
นาฏศิลป์และการละคร น าไปใช้ คิดสร้างสรรค์การแสดงนาฏศิลป์  ตามองค์ประกอบของการแสดงได้ 
 เพ่ือเสริมสร้างสุนทรียด้านนาฏศิลป์ ให้เกิดแนวคิดในการอนุรักษ์นาฏศิลป์ไทย เห็นคุณค่าและชื่นชม 
ในนาฏศิลป์ที่เป็นมรดกและเป็นเอกลักษณ์ของชาติ กล้าแสดงออกร่วมกิจกรรมด้วยความสนุกสนาน และน าไป
ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน 

ตัวช้ีวัด/มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวช้ีวัด 

     เมื่อเรียนจบรายวิชานี้ นักเรียนสามารถ 

1.  มีทักษะในการแสดงหลากหลายรูปแบบ   
2.  สร้างสรรค์ละครสั้นในรูปแบบที่ชื่นชอบ  
3.  ใช้ความคิดริเริ่มในการแสดงแสดงนาฏศิลป์เป็นคู่และเป็นหมู่  
4.  วิจารณ์การแสดงตามหลักนาฏศิลป์และการละคร  
5.  วิเคราะห์แก่นของการแสดงนาฏศิลป์และการละครที่ต้องการสื่อความหมายในการแสดง                            
6.  บรรยายและวิเคราะห์อิทธิพลของเครื่องแต่งกายแสงสีเสียงฉากอุปกรณ์และสถานที่  

ที่มีผลต่อการแสดง  
7.  พัฒนาและใช้เกณฑ์การประเมินในการประเมินการแสดง  
8.  วิเคราะห์ท่าทางและการเคลื่อนไหวของผู้คนในชีวิตประจ าวันและน ามาประยุกต์ใช้ในการแสดง   
9.  เปรียบเทียบการน าการแสดงไปใช้ในโอกาสต่างๆ  
10.  อภิปรายบทบาทของบุคคลส าคัญในวงการนาฏศิลป์และการละครของประเทศไทยในยุคสมัย               
11.  น าเสนอแนวคิดในการอนุรักษ์นาฏศิลป์ไทย  
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รายวิชา  ศ30105    นาฏศิลป์เปรียบเทียบ 

1 ชั่วโมง/สัปดาห์/ภาคเรียน        0.5 หน่วยกิต 

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

 ศึกษาหลักการแสดงหลากหลายรูปแบบ การแสดงสร้างสรรค์ การวิจารณ์การแสดงตามหลักนาฏศิลป์
และการละคร การประเมินการแสดง การเปรียบเทียบรูปแบบเทคนิควิธีการ จัดการแสดงละครไทย และสากล 
การน าการแสดงไปใช้ในโอกาสต่างๆ แนวคิดในการอนุรักษ์นาฏศิลป์ไทย ประวัติที่มา แนวคิด เปรียบเทียบ
คุณค่าและความงามของการละครไทย ละครสากลประเภทต่างๆ   
 โดยใช้ทักษะกระบวนการสืบค้น บรรยาย อภิปราย เปรียบเทียบ  วิเคราะห์ วิจารณ์การแสดงละคร
ไทยและละครสากล สามารถน าไปใช้ คิดสร้างสรรค์การแสดงนาฏศิลป์  ตามองค์ประกอบของการแสดงได้ 
 เพ่ือให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะ มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ รักความเป็นไทย และตระหนักถึงคุณค่าของความงาม                       
กล้าแสดงออกร่วมกิจกรรมด้วยความสนุกสนาน และน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน 

ตัวช้ีวัด/มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวช้ีวัด  

เมื่อเรียนจบรายวิชานี้ นักเรียนสามารถ 

 1.  มีทักษะในการแสดงหลากหลายรูปแบบ   
2.  สร้างสรรค์ละครสั้นในรูปแบบที่ชื่นชอบ  
3.  ใช้ความคิดริเริ่มในการแสดงแสดงนาฏศิลป์เป็นคู่และเป็นหมู่  
4.  วิจารณ์การแสดงตามหลักนาฏศิลป์และการละคร  
5.  บรรยายและวิเคราะห์อิทธิพลของเครื่องแต่งกายแสงสีเสียงฉากอุปกรณ์และสถานที่ที่มีผลต่อ                        

การแสดง  
6.  พัฒนาและใช้เกณฑ์การประเมินในการประเมินการแสดง  
7.  วิเคราะห์ท่าทางและการเคลื่อนไหวของผู้คนในชีวิตประจ าวันและน ามาประยุกต์ใช้ในการแสดง  
8.  เปรียบเทียบการน าการแสดงไปใช้ในโอกาสต่างๆ  
9.  บรรยายวิวัฒนาการของนาฏศิลป์และการละครไทยตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน  
10.  น าเสนอแนวคิดในการอนุรักษ์นาฏศิลป์ไทย  
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รายวิชา  ศ30106    สุนทรียภาพทางทัศนศิลป์ 

1 ชั่วโมง/สัปดาห์/ภาคเรียน       0.5 หน่วยกิต 

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

ศึกษาความหมายของสุนทรียภาพทางทัศนศิลป์ ในรูปแบบตะวันออกและรูปแบบตะวันตก งาน
ทัศนศิลป์ของศิลปินที่มีชื่อเสียงและผลตอบรับของสังคม แนวคิดและวิธีการสร้างงานทัศนศิลป์ของศิลปินไทย
และสากลที่ตนเองชื่นชอบ  อิทธิพลของวัฒนธรรมระหว่างประเทศที่มีผลต่องานทัศนศิลป์ในสังคม การ
ประเมินและวิจารณ์งานทัศนศิลป์โดยใช้ทฤษฏีการวิจารณ์ศิลปะ และการจัดกลุ่มงานทัศนศิลป์ที่สะท้อน
พัฒนาการความก้าวหน้าของตนเอง 

ใช้ทักษะกระบวนการสืบค้น วิเคราะห์เปรียบเทียบ สังเคราะห์และสร้างสรรค์งานทัศนศิลป์ไทยและ
สากล ประเมินและวิจารณ์งานทัศนศิลป์  

เพ่ือพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ด้านความมีวินัย ใฝ่เรียนรู้ อยู่อย่างพอเพียง และความมุ่งมันใน
การท างานทัศนศิลป์ น าไปสู่ความรู้สึกชื่นชมและเห็นคุณค่าในความงามในงานทัศนศิลป์ และพัฒนาการ
ทางด้านการสร้างสรรค์งานทัศนศิลป์ของตนเอง  

ตัวช้ีวัด/มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวช้ีวัด 
เมื่อเรียนจบรายวิชานี้ นักเรียนสามารถ 

1.  วิเคราะห์เปรียบเทียบงานทัศนศิลป์ในรูปแบบตะวันออกและรูปแบบตะวันตก  
2.  ระบุงานทัศนศิลป์ของศิลปินที่มีชื่อเสียงและบรรยายผลตอบรับของสังคม  
3.  สร้างสรรค์งานทัศนศิลป์ไทย สากล โดยศึกษาจากแนวคิดและวิธีการสร้างงานของศิลปินที่ตนเอง 

ชื่นชอบ 
4.  อภิปรายเกี่ยวกับอิทธิพลของวัฒนธรรมระหว่างประเทศท่ีมีผลต่องานทัศนศิลป์ในสังคม  
5.  ประเมินและวิจารณ์งานทัศนศิลป์โดยใช้ทฤษฏีการวิจารณ์ศิลปะ  
6.  จัดกลุ่มงานทัศนศิลป์เพื่อสะท้อนพัฒนาการและความก้าวหน้าของตนเอง  

 

 

 
 
 



 

หลักสูตรโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย                                                        
พุทธศักราช 2560 

135 

 

ชื่อรายวิชาและหน่วยกิต 
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี 

รายวิชาพื้นฐาน 
1. ง30101 วิทยาการคอมพิวเตอร์เบื้องต้น   2 คาบ/สัปดาห์/ภาคเรียน 1.0 หน่วยกิต   
TECH30101 Introduction Computer Science    
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รายวิชา ง30101 วิทยาการคอมพิวเตอร์เบื้องต้น  

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

 ศึกษาองค์ประกอบของระบบสารสนเทศ ระบบสื่อสารข้อมูลส าหรับเครือข่ายคอมพิวเตอร์
ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีสารสนเทศ การรู้ เท่าทันเทคโนโลยี จริยธรรมที่เกี่ยวข้องกับการใช้งาน
คอมพิวเตอร์และเครือข่ายคอมพิวเตอร์ กระบวนการแก้ปัญหาด้วยคอมพิวเตอร์ พ้ืนฐานการเขียนโปรแกรม
ด้วยภาษาระดับสูง การน าข้อมูลเข้าและส่งออกแบบมาตรฐาน การใช้โครงสร้างควบคุมแบบมีทางเลือกและ
แบบวนซ้ า 

ตัวช้ีวัด/มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวช้ีวัด 
 เมื่อเรียนจบรายวิชานี้ นักเรียนสามารถ 

1. อธิบายองค์ประกอบของระบบสารสนเทศได้ 
2. อธิบายระบบสื่อสารข้อมูลส าหรับเครือข่ายคอมพิวเตอร์ได้ 
3. ยกตัวอย่างความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีสารสนเทศในปัจจุบันได้ 
4. อธิบายการรู้เท่าทันเทคโนโลยีได้ 
5. ยกตัวอย่างจริยธรรมที่เกี่ยวข้องกับการใช้งานคอมพิวเตอร์และเครือข่ายคอมพิวเตอร์ได้ 
6. เขียนโปรแกรมโดยใช้ข้อมูลน าเข้าและข้อมูลส่งออกแบบมาตรฐานได้ 
7. เขยีนโปรแกรมท่ีมีโครงสร้างการท างานแบบทางเลือกและแบบวนซ้ าได้ 
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กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
 
สาระท่ี 1  ภาษาเพื่อการสื่อสาร 
มาตรฐาน ต 1.1 เข้าใจและตีความเรื่องที่ฟังและอ่านจากสื่อประเภทและแสดงความคิดอย่างมีเหตุผล 
ตัวช้ีวัด 

1.1.1 ปฏิบัติตามค าแนะน าในคู่มือการใช้งานต่างๆ ค าชี้แจง ค าอธิบาย และค าบรรยายที่ฟังและอ่าน 
1.1.2 อ่านออกเสียง ข้อความ ข่าว ประกาศ โฆษณาบทร้อยกรอง และบทละครสั้น (skit) ถูกต้องตาม

หลักการอ่าน   
1.1.3 อธิบายและเขียนประโยคและข้อความให้สัมพันธ์กับสื่อที่ไม่ใช่ความเรียงรูปแบบต่างๆ ที่อ่าน 

รวมทั้งระบุและเขียนสื่อที่ไม่ใช่ความเรียงรูปแบบต่างๆ ให้สัมพันธ์กับประโยค และข้อความที่ฟังหรืออ่าน 
1.1.4 จับใจความส าคัญ วิเคราะห์ความ สรุปความตีความ และแสดงความคิดเห็นจากการฟังและอ่าน

เรื่องท่ีเป็นสารคดีและบันเทิงคดี พร้อมทั้งให้เหตุผลและยกตัวอย่าง ประกอบ   
มาตรฐาน ต 1.2 มีทักษะการสื่อสารทางภาษาในการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร แสดงความรู้สึกและความ
คิดเห็นอย่างมีประสิทธิภาพ 
ตัวช้ีวัด 

1.2.1 สนทนาและเขียนโต้ตอบข้อมูลเกี่ยวกับตนเองและเรื่องต่างๆ ใกล้ตัว ประสบการณ์ 
สถานการณ์ ข่าว/เหตุการณ์ ประเด็นที่อยู่ในความสนใจของสังคม และสื่อสารอย่างต่อเนื่องและหมาะสม  

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

จ าลองหรือสถานการณ์จริงอย่างเหมาะสม 
1.2.4 พูดและเขียนเพ่ือขอและให้ข้อมูล บรรยาย อธิบาย เปรียบเทียบ และแสดงความคิดเห็น

เกี่ยวกับเรื่อง/ประเด็น/ข่าว/เหตุการณ์ที่ฟังและอ่านอย่างเหมาะสม 
1.2.5 พูดและเขียนบรรยายความรู้สึกและแสดงความคิดเห็นของตนเองเกี่ยวกับเรื่องต่างๆ  กิจกรรม 

ประสบการณ์ และข่าว/เหตุการณ์อย่างมีเหตุผล 
1.2.6 พูดและเขียนแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับกิจกรรม ประสบการณ์ และเหตุการณ์ทั้งในท้องถิ่น 

สังคม และโลก พร้อมให้เหตุผลและยกตัวอย่างประกอบ 
1.2.7 เลือกใช้ภาษา น้ าเสียง และกิริยาท่าทางเหมาะกับระดับของบุคคล เวลาโอกาสและสถานที่ 

ตามมารยาทสังคมและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา 
1.2.8 ค้นคว้า/สืบค้น บันทึก สรุป และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระการ

เรียนรู้อื่น จากแหล่งเรียนรู้อ่ืน และน าเสนอได้ทั้งการพูดและการเขียน 
1.2.9 มีทักษะการใช้ภาษาต่างประเทศ สื่อสารตามหัวเรื่องเกี่ยวกับตนเอง ครอบครัวโรงเรียน 

สิ่งแวดล้อม อาหาร เครื่องดื่ม ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล เวลาว่างและนันทนาการ สุขภาพและสวัสดิการ 
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การซื้อ-ขาย ลมฟ้าอากาศ การศึกษาและอาชีพ การเดินทางท่องเที่ยว และวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นต้น
ภายในวงค าศัพท์ประมาณสี่พันค า 

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

1.3.1 พูดและเขียนน าเสนอข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง/ประสบการณ์ ข่าว/เหตุการณ์ เรื่อง และประเด็น
ต่างๆ ตามความสนใจของสังคม 

1.3.2 พูดและเขียนสรุปใจความส าคัญ/ แก่นสาระที่ได้จากการวิเคราะห์เรื่อง กิจกรรม ข่าว  
เหตุการณ์และสถานการณ์ตามความสนใจ 

1.3.3 พูดและเขียนแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับกิจกรรม ประสบการณ์ และเหตุการณ์ ทั้งในท้องถิ่น 
สังคม และโลก พร้อมทั้งให้เหตุผลและยกตัวอย่างประกอบ   

1.3.4  แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อ่ืน จากแหล่งเรียนรู้อ่ืน 
และน าเสนอได้ทั้งการพูดการเขียน 

1.3.5  พูดและเขียนสรุปใจความส าคัญ แก่นสาระท่ีได้จากการวิเคราะห์เรื่องกิจกรรม ข่าว เหตุการณ์ 
 

สาระท่ี 2  ภาษาและวัฒนธรรม 
มาตรฐาน ต 2.1 เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างภาษากับวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา และน าไปใช้ได้อย่าง
เหมาะสมกับกาลเทศะ 
ตัวช้ีวัด 
  2.1.1 เลือกใช้ภาษา น้ าเสียง และกิริยาท่าทางเหมาะกับระดับของบุคคล  โอกาส และสถานที่ ตาม
มารยาทสังคมและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา 
  2.1.2 อธิบาย/อภิปรายวิถีชีวิต  ความคิด ความเชื่อ และที่มาของขนบธรรมเนียม และประเพณี ของ
เจ้าของภาษา 
  2.1.3 เข้าร่วม แนะน า และจัดกิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรมอย่างเหมาะสม 
 

มาตรฐาน ต 2.2  เข้าใจความเหมือนและความแตกต่างระหว่างภาษาและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษากับภาษาและ
วัฒนธรรมไทย และน ามาใช้อย่างถูกต้องและเหมาะสม 
ตัวช้ีวัด 

2.2.1  อธิบาย/เปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างโครงสร้างประโยค ข้อความ ส านวน ค าพังเพย สุภาษิตและ
บทกลอนของภาษา ต่างประเทศและภาษาไทย 
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2.2.2 วิเคราะห์/อภิปรายความเหมือนและความแตกต่างระหว่างวิถีชีวิตความเชื่อ และวัฒนธรรมของเจ้าของ
ภาษากับของไทย และน าไปใช้อย่างมีเหตุผล 

 

สาระท่ี 3  ภาษากับความสัมพันธ์กับกลุ่มสาระการเรียนรู้อ่ืน 
มาตรฐาน ต 3.1  ใช้ภาษาต่างประเทศในการเชื่อมโยงความรู้กับกลุ่มสาระการเรียนรู้อ่ืน และเป็นพ้ืนฐานใน
การพัฒนา แสวงหาความรู้ และเปิดโลกทัศน์ของตน 
ตัวช้ีวัด 
 3.1.1  ค้นคว้า/สืบค้น บันทึก สรุป และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระการเรียนรู้
อ่ืน จากแหล่งเรียนรู้ต่างๆ และ น าเสนอด้วยการพูดและการเขียน 

สาระท่ี 4  ภาษากับความสัมพันธ์กับชุมชนและโลก 
มาตรฐาน ต 4.1  ใช้ภาษาต่างประเทศในสถานการณ์ต่างๆ ทั้งในสถานศึกษา ชุมชน และสังคม 
ตัวช้ีวัด 

4.1.1 ใช้ภาษาสื่อสารในสถานการณ์จริง/สถานการณ์จ าลองที่เกิดขึ้นในห้องเรียนสถานศึกษา ชุมชน และ
สังคม 
มาตรฐาน ต 4.2 ใช้ภาษาต่างประเทศเป็นเครื่องมือพ้ืนฐานในการศึกษาต่อ การประกอบอาชีพ และการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับสังคมโลก 
ตัวช้ีวัด 

4.2.1 ใช้ภาษาต่างประเทศในการสืบค้น/ค้นคว้า รวบรวม วิเคราะห์ และสรุปความรู้/ข้อมูลต่างๆ จาก
สื่อและแหล่งการเรียนรู้ต่างๆ  ในการศึกษาต่อและประกอบอาชีพ 

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

รายวิชาพื้นฐาน 
1. อ30101 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 1   4 คาบ/สัปดาห์/ภาคเรียน 2.0 หน่วยกิต 
ENG30101 Foundation English 1 
2. อ30102 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 2    4 คาบ/สัปดาห์/ภาคเรียน 2.0 หน่วยกติ 
ENG30102 Foundation English 2 
3. อ30103 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 3   4 คาบ/สัปดาห์/ภาคเรียน 2.0 หน่วยกิต 
ENG30103 Foundation English 3 
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รายวิชา อ30101 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 1 

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

  ศึกษารูปแบบชนิดของค า โครงสร้างไวยากรณ์และความสัมพันธ์ของส่วนต่างๆ ของประโยคที่ส่งผล
ต่อความหมายในประโยค   เนื้อหาบทสนทนาเกี่ยวกับเรื่องในชีวิตประจ าวัน ประกาศแจ้งข้อมูล ค าสั่ง 
ค าแนะน า การแสดงความคิดเห็นเบื้องต้นจากข้อมูล เหตุการณ์ที่อยู่ในความสนใจ บทความทางวิชาการทั้ง
อย่างเป็นทางการและไม่เป็นทางการ กลยุทธ์การอ่านเพ่ือความเข้าใจ การอ่านจับใจวามส าคัญ การอ่านสรุป
ความ การเดาความหมายของค าศัพท์จากบริบทด้วยวิธีที่หลากหลายจากสื่อสิ่งพิมพ์ บทอ่านที่หลากหลาย 
รูปแบบการเขียนย่อหน้าประเภทการบรรยายและพรรณนา 
 โดยใช้ทักษะกระบวนการ ฟังจับใจความ พูดโต้ตอบและแสดงความคิดเห็น อ่านสรุปความและเขียน
บรรยาย เพ่ือฝึกทักษะทางภาษาเพ่ือพัฒนาทักษะการฟังแล้วจับใจความและสามารถปฏิบัติตามได้ พูดโต้ตอบ 
แสดงความคิดเห็น และน าเสนอเกี่ยวกับเรื่องตนเอง ครอบครัว โรงเรียนหรือสังคมรอบตัว สามารถอ่านท า
ความเข้าใจเพ่ือจับใจความส าคัญ สรุปความ เดาความหมายของค าศัพท์ในบริบทได้ และเขียนย่อหน้า ความ
เรียง ประเภทตอบค าถาม บรรยายและพรรณนา โดยใช้ภาษาที่ถูกต้องและเหมาะสมอย่างน้อย 150-250 ค า 

 

มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวช้ีวัด 
 เมื่อเรียนจบรายวิชานี้ นักเรียนสามารถ 

1. ฟังบทสนทนาขนาดสั้นเกี่ยวกับเรื่องในชีวิตประจ าวัน ประกาศแจ้งข้อมูล ค าสั่ง และค าแนะน า 
ความยาว 1-3 นาท ีพร้อมปฏิบัติตามได้  

2. พูดโต้ตอบ แสดงความคิดเห็นเบื้องต้น น าเสนอเก่ียวกับเรื่องในชีวิตประจ าวัน โรงเรียนหรือสังคม
รอบตัว การแสดงความเห็นจากข้อมูล เหตุการณ์ที่อยู่ในความสนใจ บทความทางวิชาการทั้ง
อย่างเป็นทางการและไม่เป็นทางการ  

3. อ่านและศึกษากลยุทธ์ในการท าความเข้าใจเพ่ือจับใจความส าคัญ สรุปความ จากค าสั่ง ค าแนะน า 
จากสื่อสิ่งพิมพ์ บทอ่านที่หลากหลาย ความยาว 200-250 ค า และสามารถเดาความหมายของ
ค าศัพท์ในบริบทได้  

4. วิเคราะห์ โครงสร้างไวยากรณ์ ชนิดของค า ประโยค ข้อความ เพ่ือฝึกการเขียนย่อหน้า และความ
เรียง ประเภทตอบค าถาม บรรยายและพรรณนา โดยใช้ภาษาที่ถูกต้องและเหมาะสมอย่างน้อย 
150-250 ค า 
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รายวิชา อ30102  วิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2 

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

 ศึกษาโครงสร้างทางไวยากรณ์ท่ีซับซ้อนยิ่งขึ้น วิเคราะห์ แยกส่วนประกอบของประโยคความสัมพันธ์ที่
ส่งผลต่อความหมายของวลี ประโยค และข้อความ กลยุทธ์การฟังจากบทสนทนาที่มีความยาวมากข้ึน เกี่ยวกับ
เรื่องราวทั่วไปในชีวิตประจ าวัน เพลง ข่าว และสิ่งแวดล้อม ข้อความ ค าศัพท์ในการพูดโต้ตอบ การแสดงความ
คิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องราว จากบทอ่านเหตุการณ์ที่อยู่ในความสนใจ กลยุทธ์การอ่านเพ่ือความเข้าใจ รายละเอียด 
สรุปใจความส าคัญ การตีความ การอนุมาน และการอ้างอิง รูปแบบการเขียนความเรียงประเภทแสดงความ
คิดเห็นเกี่ยวกับเหตุการณ์ทั่วไปและสิ่งแวดล้อม 
 โดยใช้ทักษะกระบวนการ ฟังจับใจความ พูดโต้ตอบและแสดงความคิดเห็น อ่านสรุปความและ
วิเคราะห์ และเขียนบรรยาย เพ่ือฝึกทักษะทางภาษา 

เพ่ือพัฒนาทักษะการฟังแล้วจับใจความและสามารถปฏิบัติตามได้ พูดโต้ตอบ แสดงความคิดเห็น และ
น าเสนอเก่ียวกับเรื่องราวทั่วไปในชีวิตประจ าวัน เพลง ข่าว และสิ่งแวดล้อม สามารถอ่านท าความเข้าใจเพ่ือจับ
ใจความส าคัญ สรุปความ เดาความหมายของค าศัพท์ในบริบทได้ และเขียนความเรียง ประเภทแสดงความ
คิดเห็นเกี่ยวกับเหตุการณ์ทั่วไปและสิ่งแวดล้อม โดยใช้ภาษาท่ีถูกต้องและเหมาะสมอย่างน้อย 200-250 ค า 
 
 มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด 

1. ฟัง ตอบค าถามและสรุปใจความส าคัญ จากบทสนทนาเกี่ยวกับเรื่องราวในชีวิตประจ าวันที่มี
ความยาว 3-5 นาท ี

2. พูดโต้ตอบ แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องราวจากบทอ่าน เหตุการณ์ที่อยู่ในความสนใจและ
น าเสนอหรือแสดงความคิดเห็นได้ 

3. อ่านเพ่ือความเข้าใจ รายละเอียด สรุปใจความส าคัญ การตีความ การอนุมาน การอ้างอิง ของ
เรื่องสั้น ข่าว บทความเกี่ยวกับเหตุการณ์ทั่วไปและสิ่งแวดล้อม 

4. ระบุโครงสร้างไวยากรณ์ท่ีซับซ้อน ระบุองค์ประกอบของการเขียนเรียงความ และเขียนเรียงความ
เพ่ือแสดงความคิดเห็น โดยใช้ภาษาท่ีถูกต้องเหมาะสม อย่างน้อย 200 - 250 ค า 
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รายวิชา อ30103  วิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน 3 

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

 ศึกษาโครงสร้างของค า วิเคราะห์และแยกแยะหน้าที่ทางภาษาในบริบทที่ซับซ้อน และกลยุทธ์ทางการ
อ่านโดยใช้สื่อต่างๆ เช่น นิตยสาร วารสาร บทความทางวิชาการ แผ่นพับ คู่มือต่างๆ และ วรรณกรรม 
 ฝึกทักษะการฟังระดับสูงจากการฟังบทความในหัวข้อทั่วไปทั้งแบบสั้นและยาว จากสื่อประเภทต่างๆ 
เช่น สื่อโทรทัศน์ อินเตอร์เน็ต แผ่นซีดี ซีดีรอม และฝึกทักษะการจดบันทึก  
 ฝึกทักษะการสื่อสารในหัวข้อที่สนใจ การให้ค าแนะน า การแลกเปลี่ยนข้อมูล การแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นต่อเรื่องที่อ่านและฟัง น าเสนอทัศนคติในรูปของข้อมูลได้ทั้งในห้องเรียนและนอกห้องเรียน 
 ศึกษาโครงสร้างของการเขียนเรียงความ ฝึกการเขียนเรียงบทความโต้แย้ง (Argumentative Essay) 
การเขียนเรียงความแบบเปรียบเทียบและขัดแย้ง (Compare-Contrast Essay)  
 พัฒนาความสามารถในการใช้ค าที่มีหน้าที่ต่างๆ โครงสร้างประโยคภาษาอังกฤษในรูปแบบต่างๆ
เพ่ือให้ใช้ภาษาอย่างถูกต้อง เหมาะสม กับบริบททางวิชาการและอ่ืนๆ และฝึกการท าข้อสอบเพ่ือให้คุ้นเคยกับ
ข้อสอบรูปแบบต่างๆ 
 
มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวช้ีวัด 

1. นักเรียนเข้าใจบทความในหัวข้อทั่วไปแบบสั้นและยาว จากสื่อประเภทต่างๆ เช่น สื่อโทรทัศน์ 
อินเตอร์เน็ต แผ่นซีดี ซีดีรอม และฝึกทักษะการจดบันทึก  

2. นักเรียนสามารถใช้กลยุทธ์ในการอ่านเพ่ือท าความเข้าใจบทความ 
3. นักเรียนสามารถสื่อสารในหัวข้อที่สนใจ ให้ค าแนะน า แลกเปลี่ยนข้อมูล แสดงความคิดเห็นต่อ

เรื่องท่ีอ่านและฟัง น าเสนอทัศนคติ และข้อมูลทั้งในห้องเรียนและนอกห้องเรียน 
4. นักเรียนสามารถวิเคราะห์ และใช้ค าที่มีหน้าที่ต่ างๆ รวมทั้งประยุกต์ใช้โครงสร้างประโยค

ภาษาอังกฤษในรูปแบบต่างๆ เพ่ือให้สามารถเขียนบทความได้ถูกต้องตามหลักการเขียนบทความ
แบบโต้แย้ง (Argumentative Essay) การเขียนเรียงความแบบเปรียบเทียบและขัดแย้ง 
(Compare-Contrast Essay) 

5. นักเรียนคุ้นเคยกับข้อสอบรูปแบบต่างๆ 
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20. มาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัดและค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติมกลุ่ม 1 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 

รายวิชาเพิ่มเติมกลุ่ม 1 
1. ค30201   แคลคูลัสเบื้องต้น 1     3 คาบ/สัปดาห์/ภาคเรียน 1.5 หน่วยกิต 
MATH30201  Introductory Calculus I  
2. ค30202   สถิติเบื้องต้น    3 คาบ/สัปดาห์/ภาคเรียน 1.5 หน่วยกิต 
MATH30202   Introduction to Statistics  
3. ค30203   คอมบินาทอริกและความน่าจะเป็นเบื้องต้น 2 คาบ/สัปดาห์/ภาคเรียน 1 หน่วยกิต 
MATH30203   Introduction to Combinatorics and Probability   
4. ค30204   พีชคณิตเชิงเส้นเบื้องต้น     3 คาบ/สัปดาห์/ภาคเรียน 1.5 หน่วยกิต 
MATH30204   Elementary Linear Algebra 
5. ค30205   แคลคูลัสเบื้องต้น  2     3 คาบ/สัปดาห์/ภาคเรียน 1.5 หน่วยกิต 
MATH30205  Introductory Calculus II 
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รายวิชา ค30201 แคลคูลัสเบื้องต้น 1 

3 คาบ/สัปดาห์/ภาคเรียน                                                                             1.5 หน่วยกิต 

ค าอธิบายรายวิชา 

 ศึกษาเกี่ยวกับลิมิต ความต่อเนื่อง การหาอนุพันธ์และการหาปริพันธ์ของฟังก์ชันค่าจริงและการ

ประยุกต์  ล าดับและอนุกรมของจ านวนจริง  

มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวช้ีวัด 

1. หาลิมิตของฟังก์ชันที่ก าหนดให้ได้ 
2. ตรวจสอบความต่อเนื่องของฟังก์ชันที่ก าหนดให้ได้ 
3. หาอนุพันธ์และปริพันธ์ของฟังก์ชันที่ก าหนดให้ได้ 
4. น าความรู้เรื่องอนุพันธ์และปริพันธ์ของฟังก์ชันไปประยุกต์ใช้ได้ 
5. หาพจน์ทั่วไปและลิมิตของล าดับที่ก าหนดให้ได้ 
6. ตรวจสอบการลู่เข้าของอนุกรมอนันต์ที่ก าหนดให้ได้ 
7. หาผลบวกของอนุกรมอนันต์ที่สามารถหาผลบวกได้ 
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รายวิชา ค30202 สถิติเบือ้งต้น 

3 คาบ/สัปดาห์/ภาคเรียน                                                                             1.5 หน่วยกิต 

ค าอธิบายรายวิชา  

 ศึกษาเกี่ยวกับแนวคิดพ้ืนฐานทางสถิติ  การเก็บรวบรวมข้อมูลและการน าเสนอข้อมูล  การวัด
แนวโน้มเข้าสู่ส่วนกลาง  การวัดต าแหน่งที่ของข้อมูล  การวัดการกระจายของข้อมูล   ค่ามาตรฐาน  การแจก
แจงปกติ  การอนุมานเชิงสถิติส าหรับประชากรเดียวและประชากรสองกลุ่ม ความสัมพันธ์เชิงฟังก์ชันระหว่าง
ข้อมูล 
 

มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวช้ีวัด 

1. มีความคิดรวบยอดเกี่ยวกับกระบวนการทางสถิติ 
2. น าวิธีการทางสถิติไปประยุกต์ใช้ในศาสตร์สาขาต่างๆ 
3. น าความรู้เกี่ยวกับการอนุมานเชิงสถิติส าหรับประชากรเดียวไปใช้ได้ 
4. น าความรู้เกี่ยวกับความสัมพันธ์เชิงฟังก์ชันระหว่างข้อมูลไปประยุกต์ใช้ได้  
5. น าความรู้ทางสถิติไปใช้ในงานวิจัยขั้นพื้นฐานและในชีวิตประจ าวันได้ 
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รายวิชา ค30203 คอมบนิาทอริกและความน่าจะเป็นเบื้องต้น  

2 คาบ/สัปดาห์/ภาคเรียน                                                                             1.0 หน่วยกิต 

ค าอธิบายรายวิชา 

 ศึกษาเกี่ยวกับหลักการนับเบื้องต้น วิธีการนับเบื้องต้น ทฤษฎีบททวินาม นิยามของความน่าจะเป็น 

และทฤษฎีบทเบื้องต้นเกี่ยวกับความน่าจะเป็น  

 

มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวช้ีวัด 

1. แก้โจทย์ปัญหาโดยใช้กฎเกณฑ์เบื้องต้นเกี่ยวกับการนับ วิธีเรียงสับเปลี่ยน วิธีจัดหมู่ได้ 
2. น าความรู้เรื่องทฤษฎีบททวินามไปใช้ได้ 
3. หาความน่าจะเป็นของเหตุการณ์ที่ก าหนดให้ได้ 
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รายวิชา ค30204 พีชคณิตเชิงเส้นเบื้องต้น 

3 คาบ/สัปดาห์/ภาคเรียน                                                                             1.5 หน่วยกิต 

ค าอธิบายรายวิชา  

ศึกษาบทพิสูจน์เกี่ยวกับเมทริกซ์และระบบสมการเชิงเส้น ดีเทอร์มิแนนต์ เวกเตอร์ ปริภูมิเวกเตอร์ ค่า

เจาะจงและเวกเตอร์เจาะจง และการแปลงเชิงเส้น 
 

มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวช้ีวัด 

1. น าความรู้เรื่องระบบสมการเชิงเส้นไปประยุกต์ใช้ได้ 
2. บอกได้ว่าเซตและการด าเนินการที่ก าหนดให้เป็นปริภูมิเวกเตอร์ 
3. บอกได้ว่าเซตของเวกเตอร์ที่ก าหนดเป็นอิสระเชิงเส้น 
4. หาฐานหลักและมิติของปริภูมิเวกเตอร์ที่ก าหนดได้  
5. ตรวจสอบการแปลงเชิงเส้น หาเมทริกซ์มาตรฐานส าหรับการแปลงและแสดงได้ว่าการแปลงเชิง

เส้นเป็นการแปลงหนึ่งต่อหนึ่งได้ 
6. หาค่าเจาะจงและเวกเตอร์เจาะจงของเมทริกซ์ที่ก าหนดให้ได้ 
7. พิสูจน์สมบัติต่างๆ ของเมทริกซ์ ดีเทอร์มิแนนต์ ปริภูมิเวกเตอร์ การแปลงเชิงเส้น ค่าเจาะจงและ

เวกเตอร์เจาะจง 
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รายวิชา ค30205 แคลคูลัสเบื้องต้น 2 

3 คาบ/สัปดาห์/ภาคเรียน                                                                             1.5 หน่วยกิต 

ค าอธิบายรายวิชา 

ศึกษาเกี่ยวกับเทคนิคในการหาปริพันธ์  การหาปริพันธ์ไม่ตรงแบบ อนุกรมอนันต์ อนุกรมก าลัง 

อนุกรมเทย์เลอร์ การประมาณค่าฟังก์ชันด้วยพหุนามเทย์เลอร์  สมการเชิงอนุพันธ์เบื้องต้นและการประยุกต์ 

มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวช้ีวัดที่คาดหวัง  

1. หาปริพันธ์ของฟังก์ชันที่ก าหนดให้ได้   
2. หาอนุกรมเทย์เลอร์ของฟังก์ชันรอบจุดที่ก าหนดให้และน าไปประยุกต์ใช้ได้ 
3. หาผลเฉลยของสมการเชิงอนุพันธ์ของปัญหาที่ก าหนดให้ได้      
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กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาวิทยาศาตร์ 

รายวิชาเพิ่มเติมกลุ่ม 1 
1.ว30193  ธรรมชาติของวิทยาศาสตร์และการสืบเสาะ   2 คาบ/สัปดาห์/ภาคเรียน 1.0 หน่วยกิต 

    อย่างวิทยาศาสตร์ 
SCI30193  Scientific Inquiry and the Nature of Science 
2. ว30291 ความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม 1    2 คาบ/สัปดาห์/ภาคเรียน 1.0 หน่วยกิต 
SCI30291  Creativity and Innovation 1  
3. ว30292 ความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม  2  2 คาบ/สัปดาห์/ภาคเรียน 1.0 หน่วยกิต 
SCI30292  Creativity and Innovation 2 
4. ว30293 สัมมนาทางวิทยาศาสตร์      2 คาบ/สัปดาห์/ภาคเรียน 1.0 หน่วยกิต 
SCI30293  Science Seminar   
5. ว30294 โครงงานวิทยาศาสตร์ 4 คาบ/สัปดาห์/ภาคเรียน 2.0 หน่วยกิต 
 SCI30294 Communication and Presentation 

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ : ฟิสิกส์ 
1. ว30201 กลศาสตร์             3 คาบ/สัปดาห์/ภาคเรียน 1.5 หน่วยกิต 
SCI30201 Mechanics 
2. ว30202 สมบัติเชิงกลของสสารอุณหพลศาสตร์และคลื่นกล       3 คาบ/สัปดาห์/ภาคเรียน 1.5 หน่วยกิต 
SCI30202 Mechanical Properties of Matter, Thermodynamics and Mechanical Waves 
3. ว30203 ไฟฟ้าและแม่เหล็ก            4 คาบ/สัปดาห์/ภาคเรียน 2 หน่วยกิต 
SCI30203 Electricity and Magnetism 
4.ว30204 แสงและฟิสิกส์ยุคใหม่            3 คาบ/สัปดาห์/ภาคเรียน 1.5 หน่วยกิต 
SCI30204 Light and Modern Physics 

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ : เคมี 
1. ว30231 สมบัติของสาร    3 คาบ/สัปดาห์/ภาคเรียน 1.5 หน่วยกิต 
SCI30231 Properties of Matter 
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 ว30234 เคมีเชิงความร้อน และเคมีไฟฟ้า          2 คาบ/สัปดาห์/ภาคเรียน 1.0 หน่วยกิต 
SCI30234  Thermochemistry and Electrochemistry 
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กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ : ชีววิทยา 
1. ว30261 กายวิภาคศาสตรและสรีรวิทยาของสัตว  3 คาบ/สัปดาห์/ภาคเรียน 1.5 หน่วยกิต 
SCI30261 Animal Anatomy and Physiology    
2. ว30262 กายวิภาคศาสตรและสรีรวิทยาของพืช  2 คาบ/สัปดาห์/ภาคเรียน 1.0 หน่วยกิต 
SCI30262 Plant Anatomy and Physiology    
3. ว30263 ว30263 พันธุศาสตร์และวิวัฒนาการ  3 คาบ/สัปดาห์/ภาคเรียน 1.5 หน่วยกิต 
SCI30263 Genetics and Evolution  
4. ว30264 ความหลากหลายทางชีวภาพ   3 คาบ/สัปดาห์/ภาคเรียน 1.5 หน่วยกิต 
SCI30264 Biodiversity 
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รายวิชา ว30193 ธรรมชาติของวิทยาศาสตร์และการสืบเสาะอย่างวิทยาศาสตร์   

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

               ศึกษาความหมายและธรรมชาติของวิทยาศาสตร์  สืบเสาะหาความรู้จากค าถามที่เกิดจากการ
สังเกตปรากฏการณ์ เหตุการณ์ท่ีน่าสนใจ ออกแบบ เลือกใช้เครื่องมือในการสืบเสาะหาความรู้ รวบรวม และ
วิเคราะห์ข้อมูลด้วยวิธีการที่เหมาะสม สร้างค าอธิบาย โดยอาศัยหลักฐานและข้อมูลเชิงประจักษ์  น าเสนอ
ผลงาน ด้วยวิธีการที่หลากหลาย  เพ่ือให้เกิดความรู้ความเข้าใจกระบวนการสืบเสาะหาความรู้ของ
นักวิทยาศาสตร์ มีความคิดระดับสูง และสร้างองค์ความรู้โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ กระบวนการ
สืบเสาะหาความรู้ สื่อสารสิ่งที่เรียนรู้ มีความสามารถในการตัดสินใจ มีจิตวิทยาศาสตร์ คุณธรรม จริยธรรม 

และค่านิยมที่พึงประสงค์ 

มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวช้ีวัด 

1. ตั้งค าถามที่อยู่บนพื้นฐานของความรู้และความเข้าใจทางวิทยาศาสตร์ หรือความสนใจ หรือจาก

ประเด็นที่เกิดข้ึนในขณะนั้นที่สามารถท าการส ารวจตรวจสอบหรือศึกษาค้นคว้าได้อย่างครอบคลุม

และเชื่อถือได้ 

2. สร้างสมมติฐานที่มีทฤษฎีรองรับหรือคาดการณ์สิ่งที่พบ หรือสร้างแบบจ าลอง หรือสร้างรูปแบบเพื่อ

น าไปสู่การส ารวจตรวจสอบ 

3. ค้นคว้ารวบรวมข้อมูลที่ต้องพิจารณาปัจจัยหรือตัวแปรส าคัญ ปัจจัยที่มีผลต่อปัจจัยอ่ืน ปัจจัยที่

ควบคุมไม่ได้ และจ านวนครั้งของการส ารวจตรวจสอบ เพื่อให้ได้ผลที่มีความเชื่อมั่นอย่างเพียงพอ 

4. เลือกวัสดุ เทคนิควิธีการ อุปกรณ์ท่ีใช้ในการสังเกต การวัด การส ารวจตรวจสอบอย่างถูกต้องทั้งทาง

กว้างและลึกในเชิงปริมาณและคุณภาพ 

5. รวบรวมข้อมูลและบันทึกผลการส ารวจตรวจสอบอย่างเป็นระบบถูกต้อง ครอบคลุมทั้งในเชิงปริมาณ

และคุณภาพ โดยตรวจสอบความเป็นไปได้ ความเหมาะสมหรือความผิดพลาดของข้อมูล 

6. จัดกระท าข้อมูล โดยค านึงถึงการรายงานผลเชิงตัวเลขท่ีมีระดับความถูกต้องและน าเสนอข้อมูลด้วย

เทคนิควิธีที่เหมาะสม 

7. วิเคราะห์ข้อมูล แปลความหมายข้อมูล และประเมินความสอดคล้องของข้อสรุปหรือสาระส าคัญ เพ่ือ

ตรวจสอบกับสมมติฐานที่ตั้งไว้ 
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8. พิจารณาความน่าเชื่อถือของวิธีการและผลการส ารวจตรวจสอบ โดยใช้หลักความคลาดเคลื่อน ของ

การวัดและการสังเกต เสนอแนะการปรับปรุงวิธีการส ารวจตรวจสอบ 

9. น าผลของการส ารวจตรวจสอบที่ได้ ทั้งวิธีการและองค์ความรู้ที่ได้ไปสร้างค าถามใหม่ น าไปใช้

แก้ปัญหาในสถานการณ์ใหม่และในชีวิตจริง 

10. ตระหนักถึงความส าคัญในการที่จะต้องมีส่วนร่วมรับผิดชอบการอธิบาย  การลงความเห็น และการ

สรุปมาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัดวิทยาศาสตร์ ที่น าเสนอต่อสาธารณชนด้วยความถูกต้อง 

11. บันทึกและอธิบายผลการส ารวจตรวจสอบอย่างมีเหตุผล ใช้พยานหลักฐานอ้างอิงหรือค้นคว้าเพื่อเติม 

เพ่ือหาหลักฐานอ้างอิงที่เชื่อถือได้  และยอมรับว่าความรู้เดิม  อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้    เมื่อมี

ข้อมูลและประจักษ์   พยานใหม่เพ่ิมเติมหรือโต้แย้งจากเดิม   ซึ่งท้าทายให้มีการตรวจสอบอย่าง

ระมัดระวัง อันจะน ามาสู่ การยอมรับเป็นความรู้ใหม่ 

12. จัดแสดงผลงาน เขียนรายงาน และ/หรืออธิบายเกี่ยวกับแนวคิด กระบวนการ และผลของโครงงาน 

หรือชิ้นงานให้ผู้อื่นเข้าใจ 
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รายวิชา ว30291 ความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม 1   

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

         ศึกษาตัวอย่างการพัฒนานวัตกรรมของบุคคลที่จัดว่าเป็นนักคิดสร้างสรรค์หรื อนวัตกร บูรณาการ
ความรู้ทางวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี กระบวนการทางวิศวกรรม และคณิตศาสตร์ในการเชื่อมโยงหรือแก้ปัญหา
ในชีวิตจริง รวมทั้งการพัฒนากระบวนการหรือผลผลิตใหม่ ควบคู่ไปกับการพัฒนาทักษะการเรียนรู้แห่ง
ศตวรรษท่ี 21 พัฒนานวัตกรรมผ่านกระบวนการคิดแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค ์

 มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวช้ีวัด 
           1. อธิบายความหมายของความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม ประเภทของนวัตกรรม ลักษณะของ

ความคิดสร้างสรรค์ องค์ประกอบของความคิดสร้างสรรค์และวิธีการคิดสร้างสรรค์ได้ 

           2. สืบค้นและวิเคราะห์ผลงานที่ผ่านกระบวนการการคิดสร้างสรรค์ได้ 

           3. คิดสร้างสรรค์ผ่านระบบการฝึกทักษะการคิดสร้างสรรค์แบบต่างๆ ได้ 

           4. สร้าง/พัฒนาผลงาน/วิธีการแก้ปัญหา/การจัดการ/วิธีการ ที่ปรับปรุงให้ดีขึ้นกว่าเดิมหรือพัฒนา

ใหม่ทั้งหมดได้ (ถ่ายทอดความคิดเป็นภาพฉาย  ภาพร่าง  แบบจ าลองและสร้างหรือพัฒนาผลงาน  วิธีการ

แก้ปัญหา การจัดการ วิธีการที่ปรับปรุงให้ดีขึ้นกว่าเดิมหรือพัฒนาใหม่ทั้งหมดด้วยวัสดุอุปกรณ์และวิธีการที่

เป็นมิตรกับชีวิต สังคม และสิ่งแวดล้อม)  

           5. จัดแสดงผลงาน เขียนรายงานและอธิบายเกี่ยวกับแนวคิด กระบวนการและผลของชิ้นงานหรือ

นวัตกรรมให้ผู้อื่นเห็นถึงความคิดสร้างสรรค์ในนวัตกรรมได้ 
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รายวิชา ว30292 ความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม 2 
 

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

 พัฒนานวัตกรรมที่สามารถใช้แก้ปัญหาในชีวิตจริง ผ่านกระบวนการคิดแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์โดย
บูรณาการความรู้ทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี กระบวนการทางวิศวกรรมและคณิตศาสตร์ รวมทั้งการพัฒนา
กระบวนการหรือผลผลิตใหม่ควบคู่ไปกับการพัฒนาทักษะการเรียนรู้แห่งศตวรรษที่ 21 

มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวช้ีวัด 
1. น าวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี มาใช้พัฒนานวัตกรรมด้วยกระบวนการทางวิศวกรรม

ได้ 
2. พัฒนานวัตกรรมในรูปแบบสิ่งประดิษฐ์ การจัดการ หรือวิธีการ หรือปรับปรุงต่อยอดจากของเดิมที่

มีอยู่ได้อย่างเป็นรูปธรรม สามารถใช้แก้ปัญหาในชีวิตจริงได้ 
3. ทดสอบและประเมินนวัตกรรมได้ 
4. จัดน าเสนอผลงานและแสดงให้ผู้อื่นเห็นถึงความคิดสร้างสรรค์ในตัวชิ้นงานได้ 
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รายวิชา ว30293 สัมมนาทางวิทยาศาสตร์ 
 

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

 ศึกษาค้นคว้างานวิจัย ในเรื่องที่สนใจทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ศึกษาการอ่านการวิเคราะห์ 

สังเคราะห์ทางวิทยาศาสตร์ และจับประเด็นที่ส าคัญมาเรียบเรียงให้เข้าใจและน าเสนอผลการค้นคว้าโดย

วิธีการสัมมนาโดยใช้สื่อมัลติมีเดีย 

ศึกษาวิธีการตั้งค าถาม ตอบค าถามและการอภิปรายในเรื่องเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ เพ่ือให้เกิดความรู้
ความเข้าใจ มีทักษะกระบวนการ มีเจตคติและเห็นคุณค่าของวิทยาศาสตร์ 

มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวช้ีวัด 

1. วิเคราะห์ และสังเคราะห์องค์ความรู้จากการศึกษางานวิจัยทางวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์หรือ
เทคโนโลยี 

2. พัฒนาสื่อและน าเสนอผลงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
3. ตั้งค าถาม ตอบค าถามและอภิปรายงานวิจัย 
4. เขียนรายงานการสัมมนาทางวิทยาศาสตร์ได้อย่างถูกต้อง 
5. น าสัมมนาและเข้าร่วมสัมมนาทางวิทยาศาสตร์ 
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รายวิชา ว30294 โครงงานวิทยาศาสตร์ 

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

 ศึกษาวิเคราะห์กระบวนการวิจัยทางวิทยาศาสตร์ท าโครงงานหรือสร้างชิ้นงานตามความสนใจ ตั้ง

ค าถามจากปัญหาหรือสถานการณ์ในชีวิตจริง สืบค้นข้อมูลเพ่ือตั้งสมมติฐานที่เป็นไปได้หลายแนวทาง บูรณา

การความรู้จากศาสตร์ต่างๆ วางแผนและส ารวจตรวจสอบโดยใช้วิธีการและเครื่องมือที่ถูกต้องเชื่อถือได้ 

รวบรวมข้อมูล  วิเคราะห์และจัดกระท าข้อมูล สรุปผลและน าเสนอผลงานด้วยวิธีการที่เหมาะสม   

 เพ่ือให้เกิดความรู้ความเข้าใจ มีความคิดระดับสูงและสร้างองค์ความรู้โดยใช้กระบวนการทาง

วิทยาศาสตร์กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ สื่อสารสิ่งที่เรียนรู้มีความสามารถในการตัดสินใจมีจิตวิทยาศาสตร์

คุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ 
 

มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวช้ีวัด 

 1. อธิบายความหมาย คุณค่า ประเภทและกระบวนการท าโครงงานได้ 

 2. สืบค้นข้อมูล วิเคราะห์ และอภิปรายตัวอย่างโครงงานหรืองานวิจัยพร้อมเสนอแนวคิดในการ

ดัดแปลงขยายเพ่ิมเติมจากเรื่องที่ได้ศึกษาได้ 

 3. จัดท าเค้าโครงของโครงงานที่จะด าเนินการศึกษาค้นคว้าได้ 

 4. น าเสนอเค้าโครงของโครงงานต่อท่ีประชุมด้วยสื่อมัลติมิเดียได้ 

 5. ส ารวจตรวจสอบ ค้นคว้า ทดลองตามแผนการปฏิบัติงาน บันทึกและรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์และ    

จัดกระท าข้อมูล สรุปผลที่ได้จากการศึกษาค้นคว้าได้ 

 6. เขียนรายงานโครงงาน จัดท าสื่อมัลติมิเดียจัดท าโปสเตอร์เพื่อรายงานผลการท าโครงงานได้ 

7. น าเสนอผลการท าโครงงานในรูปแบบรายงาน โปสเตอร์ การน าเสนอแบบบรรยาย และ/หรือ 

บทความสรุปผลการศึกษาค้นคว้าได้ 

 

 

 

 



 

หลักสูตรโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย                                                        
พุทธศักราช 2560 

158 

 

รายวิชา ว30201 กลศาสตร์ 

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

ศึกษาเกี่ยวกับงานเนื่องจากแรงคงที่และไม่คงที่ การหางานเนื่องจากแรงคงที่และแรงไม่คงที่โดยใช้

การวิเคราะห์กราฟและแคลคูลัสเบื้องต้น ก าลัง พลังงานศักย์และพลังงานจลน์  ทฤษฎีบทงาน-พลังงาน  และ

กฎการอนุรักษ์พลังงาน  โมเมนตัม แรงและการเปลี่ยนแปลงโมเมนตัม การดลและแรงดล กฎการอนุรักษ์

โมเมนตัมเชิงเส้น การชนแบบยืดหยุ่นในหนึ่งมิติและสองมิติ การชนแบบไม่ยืดหยุ่นในหนึ่งมิติและสองมิติ    

การเคลื่อนที่แบบหมุนการกระจัดเชิงมุม ความเร็วเชิงมุม ความเร่งเชิงมุม การหาจุดศูนย์กลางมวลด้วย

พีชคณิตและแคลคูลัส ระบบอนุภาค โมเมนต์ความเฉื่อย การหาโมเมนต์ความเฉื่อยโดยใช้แคลคูลัส ทฤษฎีแกน

ขนาน ทอร์ก กฎข้อที่สองของนิวตันส าหรับการหมุน  งานและพลังงานเนื่ องจากการหมุน  โมเมนตัมเชิงมุม

และการเปลี่ยนแปลงโมเมนตัมเชิงมุม กฎการอนุรักษ์โมเมนตัมเชิงมุม การกลิ้งแบบไม่ไถลและพลังงาน

เนื่องจากการกลิ้ง การเคลื่อนที่แบบฮาร์มอนิกอย่างง่าย  การเปรียบเทียบการเคลื่อนที่แบบฮาร์มอนิกอย่างง่าย

กับการเคลื่อนที่แบบวงกลม การเคลื่อนที่ของมวลติดสปริง  การแกว่งของลูกตุ้ม  พลังงานของการเคลื่อนที่

แบบฮาร์มอนิกอย่างง่าย  สมดุลสถิต สมดุลจลน์ สมดุลต่อการเลื่อนที่ สมดุลต่อการหมุน แรงคู่ควบและ

โมเมนต์ของแรงคู่ควบ การประยุกต์หลักของสมดุล สมดุลสัมบูรณ์ สมดุลเสถียร สมดุลไม่เสถียร  และสมดุล

สะเทิน 

 เพ่ือให้เกิดความรู้ความเข้าใจกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ และเห็นคุณค่าของวิทยาศาสตร์ สามารถ

ใช้จิตวิทยาศาสตร์ในการสืบเสาะหาความรู้ มีความสามารถในการสื่อสาร น าหลักการไปอธิบายปัญหาทาง

กลศาสตร์ และพลศาสตร์ เพ่ือใช้ศึกษาในวิชาฟิสิกส์ต่อไป 

จุดประสงค์การเรียนรู้ 

    เมื่อเรียนจบรายวิชานี้  นักเรียนสามารถ 

    1. วิเคราะห์และสังเคราะห์ความรู้เพื่อการแก้ปัญหาเกี่ยวกับงาน พลังงาน การชน การเคลื่อนที่แบบหมุน 

การเคลื่อนที่แบบฮาร์มอนิกอย่างง่าย และสมดุลกลได้ 

    2. ท าการทดลองและอธิบายผลการวิเคราะห์และสังเคราะห์ความรู้เกี่ยวกับงาน พลังงาน หลักการชนการ

เคลื่อนที่แบบหมุน  การเคลื่อนที่แบบฮาร์มอนิกอย่างง่าย สมดุลกล พร้อมทั้งประยุกต์และเชื่อมโยงความรู้

เกี่ยวกับสิ่งต่างๆ ในชีวิตประจ าวันได้ 
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มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวช้ีวัด 
1. มีความรู้และเข้าใจเรื่องงานทางฟิสิกส์ งานของแรงอนุรักษ์ แรงไม่อนุรักษ์จากสถานการณ์ที่ก าหนดและ

ใช้แคลคูลัสในการค านวณหางานที่เกิดจากแรงไม่คงที่ แรงที่แปรตามการกระจัด และแรงที่แปรตาม
เวลา 

2. มีความรู้และเข้าใจเกี่ยวกับก าลัง ความสัมพันธ์ระหว่างก าลังกับงานที่ท าได้ในช่วงเวลาของการท างาน 
3. ท าการทดลองพลังงาน พลังงานจลน์ พลังงานศักย์และความสัมพันธ์ระหว่างงานและพลังงาน(ทฤษฎี

งาน-พลังงาน)สาธิตและเข้าใจเกี่ยวกับกฎการอนุรักษ์พลังงานใช้กฎการอนุรักษ์พลังงานกลวิเคราะห์การ
เคลื่อนที่ในสถานการณ์ต่างๆการท างานของเครื่องกล และค านวณหาปริมาณต่างๆ ที่เกี่ยวข้องจาก
สถานการณ์ตัวอย่าง 

4. ท ากิจกรรมและเข้าใจเกี่ยวกับโมเมนตัมความสัมพันธ์ระหว่างแรงและโมเมนตัมที่เปลี่ยนไปการถ่ายโอน
โมเมนตัมของวัตถุที่เกิดการชนและกฎการอนุรักษ์โมเมนตัมใช้วิธีพีชคณิตหรือแคลคูลัสค านวณหา
ปริมาณต่างๆ ที่เก่ียวข้องจากสถานการณ์ตัวอย่างที่ก าหนด 

5. ทดลอง วิเคราะห์ และสังเคราะห์การชนในหนึ่งมิติทั้งแบบยืดหยุ่นและไม่ยืดหยุ่นมีความรู้และเข้าใจ
เกี่ยวกับการชนใน 2 มิติ และน าหลักการที่ได้ไปวิเคราะห์สถานการณ์ตัวอย่างและค านวณหาปริมาณ
ต่างๆ ที่เก่ียวข้องจากสถานการณ์ตัวอย่างที่ก าหนดให้   

6. ท าการทดลองการดีดตัวออกของวัตถุในหนึ่งมิติและน าหลักการที่ได้ไปวิเคราะห์สถานการณ์ตัวอย่าง
และค านวณหาปริมาณต่างๆ ที่เก่ียวข้องจากสถานการณ์ตัวอย่างที่ก าหนดให้   

7. มีความรู้และเข้าใจการเคลื่อนที่แบบหมุน ปริมาณต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเคลื่อนที่แบบหมุนและ
ความสัมพันธ์ของปริมาณที่เกี่ยวข้องกับการหมุนสามารถน าหลักการที่ได้ไปวิเคราะห์สถานการณ์
ตัวอย่างเพ่ือหาปริมาณต่างๆ ที่เก่ียวข้อง 

8. มีความรู้และเข้าใจเกี่ยวกับจุดศูนย์กลางมวลและค านวณต าแหน่งของจุดศูนย์กลางมวล ทั้งในกรณีมวล
กระจายอย่างสม่ าเสมอ และมวลกระจายอย่างไม่สม่ าเสมอด้วยพีชคณิตและแคลคูลัสได้ 

9. มีความรู้และเข้าใจเกี่ยวกับโมเมนต์ความเฉื่อยกับแกนหมุน รูปทรงของวัตถุ และทฤษฎีแกนขนาน 
10. ท าการทดลองทอร์ก โมเมนต์ความเฉื่อยและความสัมพันธ์ระหว่างทอร์กกับโมเมนต์ความเฉื่อยโมเมนตัม

เชิงมุม  กฎการอนุรักษ์โมเมนตัมเชิงมุม และใช้พีชคณิตหรือแคลคูลัสค านวณหาปริมาณต่างๆ ที่
เกี่ยวข้องจากสถานการณ์ตัวอย่างที่ก าหนด 

11. ท าการทดลองพลังงานของการเคลื่อนที่แบบหมุน การท างานในการหมุน รู้และเข้าใจเกี่ยวกับงานและ
ก าลังเนื่องจากการหมุนน าหลักการที่ได้ไปวิเคราะห์สถานการณ์ตัวอย่างเพ่ือค านวณหาปริมาณต่างๆ ที่
เกี่ยวข้อง 

12. มีความรู้และเข้าใจเกี่ยวกับการเคลื่อนที่แบบฮาร์มอนิกอย่างง่ายค านวณปริมาณต่างๆ เกี่ ยวกับการ
เคลื่อนที่แบบฮาร์มอนิกอย่างง่าย ทั้งในรูปแบบของการใช้พีชคณิต กราฟ หรือแคลคูลัส 
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13. ท าการทดลองสภาพสมดุลของวัตถุและวิเคราะห์สภาพสมดุลตามเงื่อนไขของสมดุล รู้และเข้าใจเกี่ยวกับ
ผลของแรงคู่ควบ โมเมนต์ของแรงคู่ควบที่มีต่อสมดุลของวัตถุ น าหลักการและเงื่อนไขของสมดุลกลไป
วิเคราะห์สถานการณ์ตัวอย่างเพ่ือค านวณหาปริมาณต่างๆ ที่เก่ียวข้อง   

14. มีความรู้และเข้าใจเกี่ยวกับเสถียรภาพของสมดุล การน าหลักการของสมดุลมาใช้ในชีวิตประจ าวัน  
15. น าข้อมูลจากการสังเกต  การสืบค้น  การส ารวจตรวจสอบหรือการทดลอง  มาใช้เป็นหลักฐานหรือ

ประจักษ์พยานอ้างอิง ในการตอบค าถามหรือสร้างค าอธิบายต่างๆ 
16. เชื่อมโยง วิเคราะห์  สังเคราะห์ ค าอธิบายหรือค าตอบของค าถามต่างๆ อย่างมีเหตุผล เพ่ือไปสู่องค์

ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ ซึ่งอาจอยู่ในรูปของแนวความคิดหลักหลักการกฎหรือทฤษฎี 
17. อธิบาย น าเสนอ เพ่ือสื่อสารองค์ความรู้ไปยังผู้อ่ืนอย่างมีเหตุผลด้วยความรอบรู้เกี่ยวกับหลักวิชาการที่

เกี่ยวข้องอย่างรอบด้าน มีความรอบคอบที่จะน าความรู้ในสาขาต่างๆ มาพิจารณาให้เชื่อมโยงกัน 
น าเสนอข้อมูลด้วยความเป็นจริง ด้วยวิธีการต่าง ๆ ได้อย่างน่าสนใจและเหมาะสม 

 

 



 

หลักสูตรโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย                                                        
พุทธศักราช 2560 

161 

 

รายวิชา ว30202 สมบัติกายภาพของสสาร อุณหพลศาสตร์และคลื่นเสียง 

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

ศึกษาเก่ียวกับสมบัติเชิงกลของสาร สภาพยืดหยุ่นความเค้นดึงและความเครียดดึงความเค้นเฉือนและ

ความเครียดเฉือนมอดูลัสของยังมอดูลัสเชิงปริมาตร ความดันในของเหลวที่อยู่นิ่งกฎของพาสคัล  แรงลอยตัว

และ    หลักของอาร์คิมิดิส ความตึงผิว ความหนืดและกฎของสโตกส์พลศาสตร์ของของไหลอุณหพลศาสตร์

เกี่ยวกับอุณหภูมิและการขยายตัวของสสาร การเปลี่ยนสถานะ การถ่ายเทความร้อน สมบัติของแก๊สอุดมคติ 

แบบจ าลองของแก๊ส ทฤษฎีจลน์ของแก๊ส พลังงานภายในระบบ  กฎข้อที่ศูนย์และกฎข้อที่หนึ่งของอุณหพล

ศาสตร์ ธรรมชาติของคลื่น  การแผ่ของคลื่น  ฟังก์ชันคลื่นอย่างง่าย (คลื่นรูปไซน์)  สมการคลื่นเชิงเส้น  การ

ซ้อนทับของคลื่นและสมการคลื่นนิ่ง  อัตราเร็วของคลื่นในเส้นเชือกการสะท้อนและการส่งผ่านของคลื่นในเส้น

เชือกอัตราการส่งผ่านพลังงานของคลื่นในเส้นเชือก  คลื่น ผิวน้ าและสมบัติของคลื่นกลการเกิดคลื่นเสียง

ความสัมพันธ์ระหว่างการกระจัดและความดันของคลื่นเสียง ธรรมชาติของเสียงสมบัติของคลื่นเสียง

ปรากฏการณ์บีตส์ คลื่นนิ่งของเสียง การสั่นพ้องของเสียงปรากฏการณ์ดอปเพลอร์ของเสียง คลื่นกระแทก 

ความเข้มเสียงและระดับความเข้มเสียงมลภาวะของเสียง คุณภาพของเสียงและการน ามาประยุกต์ใช้     ใน

ด้านต่างๆ 

วัตถุประสงค์รายวิชา  

 เมื่อเรียนจบรายวิชานี้  นักเรียนสามารถ 

1. น าความรู้ที่ได้ไปใช้ในการวิเคราะห์และสังเคราะห์ในการแก้ปัญหาเก่ียวกับสมบัติเชิงกลของสสาร

และอุณหพลศาสตร์ 

2. น าความรู้ที่ได้ไปใช้ในการวิเคราะห์และสังเคราะห์ในการแก้ปัญหาเก่ียวกับสมบัติและ

ปรากฏการณ์ต่างๆ ของคลื่นในเส้นเชือกคลื่นผิวน้ า และคลื่นเสียง 

3. ท าการทดลองเพ่ือสังเคราะห์ความรู้เกี่ยวกับสมบัติเชิงกลของสสารคลื่นกล และคลื่นเสียง  พร้อม

ทั้งประยุกต์และเชื่อมโยงความรู้เกี่ยวกับสิ่งต่างๆ ในชีวิตประจ าวันได้ 
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มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวช้ีวัด  

 นักเรียนสามารถ 

1. ท าการทดลองเพ่ือสามารถวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างความเค้นดึงความเครียดดึง และ
มอดูลัสได้ 
2. มีความรู้และเข้าใจ เกี่ยวกับสภาพยืดหยุ่น สภาพพลาสติก ความเค้นดึง ความเค้นเฉือน 
ความเครียดดึง ความเครียดเฉือน และมอดูลัสของยัง พร้อมทั้งค านวณหาปริมาณต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
จากสถานการณ์ที่ก าหนดได้ 
3. ท าการทดลองเพ่ือศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความดันในของเหลวกับความหนาแน่นและความ
ลึกของของเหลวด้วยแมนอมิเตอร์ได้ 
4. มีความรู้และเข้าใจ เกี่ยวกับความหนาแน่น  ความหนาแน่นสัมพัทธ์ความดันในของเหลวความดัน
เกจ  ความดันสัมบูรณ์ของของไหลและหลักการท างานของเครื่องมือและอุปกรณ์ต่างๆ ที่เกี่ยวกับการ
วัดความดัน พร้อมทั้งค านวณหาปริมาณต่างๆ ที่เก่ียวข้องจากสถานการณ์ที่ก าหนดได้ 
5. มีความรู้และเข้าใจ เกี่ยวกับแรง และความดันที่กระท าต่อผนังเขื่อนกั้นน้ า พร้อมทั้งค านวณหา
ปริมาณต่างๆ ที่เก่ียวข้องจากสถานการณ์ที่ก าหนดได้ 
6. มีความรู้และเข้าใจ เกี่ยวกับแรงลอยตัว  หลักของอาร์คีมีดิส พร้อมทั้งค านวณหาปริมาณต่างๆ                    
ที่เก่ียวข้องจากสถานการณ์ที่ก าหนดได้ 
7. วิเคราะห์หาความสัมพันธ์ตามกฎของพาสคัลและน ากฎของพาสคัลไปอธิบายหลักการของเครื่อง
อัดไฮดรอลิก พร้อมทั้งค านวณหาปริมาณต่างๆ ที่เก่ียวข้องจากสถานการณ์ที่ก าหนดได ้
8. มีความรู้และเข้าใจ เกี่ยวกับ  แรงตึงผิว ความตึงผิว แรงยึดติด  แรงเชื่อมแน่น  ปรากฏการณ์
หลอดรูเล็กพร้อมทั้งค านวณหาปริมาณต่างๆ ที่เก่ียวข้องจากสถานการณ์ที่ก าหนดได้ 
9. มีความรู้และเข้าใจ  เกี่ยวกับแรงหนืด  ความหนืดของของไหล พร้อมทั้งค านวณหาปริมาณต่างๆ                  
ที่เก่ียวข้องจากสถานการณ์ที่ก าหนดได้ 
10. มีความรู้และเข้าใจ เกี่ยวกับลักษณะของของไหลอุดมคติ  เส้นกระแส  อัตราการไหลสมการความ
ต่อเนื่อง  สมการของแบร์นูลลี  และอธิบายปรากฏการณ์ของของไหลโดยใช้สมการแบร์นูลลี   พร้อม
ทั้งค านวณหาปริมาณต่างๆ ที่เก่ียวข้องจากสถานการณ์ที่ก าหนดได้ 
11. มีความรู้และเข้าใจ  เกี่ยวกับอุณหภูมิและการวัด  การแปลงอุณหภูมิในมาตราต่างๆ พลังงาน
ความร้อน  ความจุความร้อน  ความจุความร้อนจ าเพาะและความร้อนแฝงการขยายตัวของวัตถุ
เนื่องจากความร้อน  การเปลี่ยนสถานะ  การถ่ายเทความร้อน  พร้อมทั้งค านวณหาปริมาณต่างๆ ที่
เกี่ยวข้องจากสถานการณ์ที่ก าหนดได้ 
12. มีความรู้และเข้าใจ  เกี่ยวกับสมบัติของแก๊สอุดมคติ  แบบจ าลองของแก๊สอุดมคติ  กฎของแก๊ส
พร้อมทั้งค านวณหาปริมาณต่างๆ ที่เก่ียวข้องจากสถานการณ์ที่ก าหนดได้ 
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13. มีความรู้และเข้าใจ  เกี่ยวกับทฤษฎีจลน์ของแก๊ส พลังงานภายในระบบ  และการเปลี่ยนแปลง
พลังงานภายในระบบของแก๊สพร้อมทั้งค านวณหาปริมาณต่างๆ ที่เกี่ยวข้องจากสถานการณ์ที่ก าหนด
ได ้
14. มีความรู้และเข้าใจ เกี่ยวกับกฎข้อที่ศูนย์  กฎข้อที่หนึ่ง  หลักการท างานวัฏจักรของเครื่องยนต์
ความร้อนโดยการประยุกต์ใช้กฎข้อที่หนึ่งของอุณหพลศาสตร์พร้อมทั้งค านวณหาปริมาณต่างๆ     ที่
เกี่ยวข้องจากสถานการณ์ที่ก าหนดได้ 
15. มีความรู้และเข้าใจ  เกี่ยวกับประเภทของคลื่นกล  การเคลื่อนที่ของคลื่นกล  การถ่ายโอน      
พลังงาน ของคลื่น  คลื่นผิวน้ าและสมบัติของคลื่นกล  พร้อมทั้งค านวณหาปริมาณต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
จากสถานการณ์ที่ก าหนดได้ 
16. มีความรู้และเข้าใจ เกี่ยวกับสมการการเคลื่อนที่ของคลื่นรูปไซน์ และเฟสของคลื่นพร้อมทั้ง
ค านวณหาปริมาณต่างๆ ที่เก่ียวข้องจากสถานการณ์ที่ก าหนดได้ 
17. ท าการทดลองและอภิปรายการเกิดคลื่นนิ่งในเส้นเชือก สมการคลื่นนิ่ง และน าหลักการที่ได้ไป
วิเคราะห์สถานการณ์ตัวอย่างพร้อมทั้งค านวณหาปริมาณต่างๆ ที่เกี่ยวข้องจากสถานการณ์ที่ก าหนด
ได ้
18. มีความรู้และเข้าใจ เกี่ยวกับการเกิดคลื่นเสียงและการถ่ายโอนพลังงานของคลื่นเสียง  
ความสัมพันธ์ระหว่างการกระจัดและความดันของคลื่นเสียงพร้อมทั้งค านวณหาปริมาณต่างๆ ที่
เกี่ยวข้องจากสถานการณ์ที่ก าหนดได ้
19. มีความรู้และเข้าใจ  เกี่ยวกับธรรมชาติและสมบัติของคลื่นเสียง  การเกิดปรากฏการณ์บีตส์ คลื่น
นิ่งและการสั่นพ้องของเสียงพร้อมทั้งค านวณหาปริมาณต่างๆ ที่เก่ียวข้องจากสถานการณ์ที่ก าหนดได้ 
20. ท าการทดลองและอภิปรายการสั่นพ้องของเสียง และสามารถค านวณหาความถี่สั่นพ้องจากการ
ทดลองได ้
21. มีความรู้และเข้าใจ เกี่ยวกับเงื่อนไขในการเกิดปรากฏการณ์ดอปเพลอร์ คลื่นกระแทก  ความเข้ม
เสียงระดับความเข้มเสียง การได้ยิน  หูกับการได้ยิน  มลภาวะของเสียง  และน าสมบัติของเสียง มา
ประยุกต์ใช้ในด้านต่างๆ พร้อมทั้งค านวณหาปริมาณต่างๆ ที่เก่ียวข้องจากสถานการณ์ที่ก าหนดได้ 
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รายวิชา ว30203  ไฟฟ้าและแม่เหล็ก 

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

ศึกษาเก่ียวกับประจุไฟฟ้า ตัวน าไฟฟ้าและฉนวนไฟฟ้า  การเหนี่ยวน าประจุไฟฟ้าและการท าให้วัตถุมี

ประจุ  กฎการอนุรักษ์ประจุไฟฟ้า อิเล็กโตรสโคป กฎของคูลอมบ์  สนามไฟฟ้าสนามไฟฟ้าของประจุไฟฟ้าที่

กระจายอย่างต่อเนื่อง    เส้นสนามไฟฟ้า  ฟลักซ์ไฟฟ้า  กฎของเกาส์และการประยุกต์  พลังงานศักย์ไฟฟ้า 

ศักย์ไฟฟ้า ความต่างศักย์ไฟฟ้า  ศักย์ไฟฟ้าเนื่องจากประจุไฟฟ้าที่กระจายอย่างต่อเนื่อง ตัวเก็บประจุและความ

จุไฟฟ้า ค่าคงที่ไดอิเล็กตริก ไดโพลไฟฟ้าในสนามไฟฟ้ากระแสไฟฟ้า ความต้านทานไฟฟ้า  กฎของโอห์ม สภาพ

ต้านทานไฟฟ้าและสภาพน าไฟฟ้า การน าไฟฟ้า ผลของอุณหภูมิที่มีต่อ  ความต้านทานไฟฟ้า ตัวน ายวดยิ่ง  

ก าลังไฟฟ้า  แรงเคลื่อนไฟฟ้าและความต่างศักย์ไฟฟ้า  การหาความต้านทานรวมของวงจรไฟฟ้ากระแสตรง    

กฎเคอร์ชฮอฟฟ์ วงจรอาร์ซี และการดัดแปลงแกลแวนอมิเตอร์เป็นแอมมิเตอร์ โวลต์มิเตอร์และโอห์มมิเตอร์ 

สนามแม่เหล็ก การเคลื่อนที่ของอนุภาคที่มีประจุในสนามแม่เหล็ก แรงกระท าต่อลวดตัวน าที่มีกระแสไฟฟ้า

ผ่านเมื่อวางอยู่ในบริเวณท่ีมีสนามแม่เหล็ก แรงระหว่างลวดตัวน าสองเส้นขนานกันที่มีกระแสไฟฟ้าผ่าน  ทอร์ก

เนื่องจากแรงแม่เหล็ก  สนามแม่เหล็กที่เกิดจากกระแสไฟฟ้าผ่านลวดตัวน า กฎของบิโอต์-ซาวาต์ กฎของ

แอมแปร์  สนามแม่เหล็กที่เกิดจากโซเลนอยด์  เส้นแรงแม่เหล็ก  ฟลักซ์แม่เหล็ก  กฎของเกาส์ส าหรับ

สนามแม่เหล็ก  สารแม่เหล็ก  สนามแม่เหล็กของโลก  กฎการเหนี่ยวน าของฟาราเดย์  แรงเคลื่อนไฟฟ้า

เหนี่ยวน า  กฎของเลนซ์  เครื่องก าเนิดไฟฟ้าและมอเตอร์  การส่งก าลังไฟฟ้า หม้อแปลงไฟฟ้า  และกระแสวน  

ตัวต้านทานตัวเก็บประจุ และตัวเหนี่ยวน าในวงจรไฟฟ้ากระแสสลับ  การเขียนแผนภาพเฟสเซอร์   วงจรอาร์

แอลซี อิมพีแดนซ์ ก าลังไฟฟ้าในวงจรไฟฟ้ากระแสสลับ  การสั่นพ้องในวงจรอาร์แอลซี และการแปลงไฟฟ้า

กระแสสลับเป็นไฟฟ้ากระแสตรง  ทฤษฎีคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าของแมกซ์เวลล์  การทดลองของเฮิรตซ์  การผลิต

คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าจากสายอากาศ คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าระนาบ  พลังงานและโมเมนตัมของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า 

พอยน์ติงเวกเตอร์ สเปกตรัมของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า การเขียนแผนภาพเฟสเซอร์ของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า 

เพ่ือให้มีความรู้ ความเข้าใจ มีทักษะกระบวนการ เจตคติและเห็นคุณค่าของวิทยาศาสตร์ สามารถใช้

กระบวนการทางวิทยาศาสตร์และจิตวิทยาในการสืบเสาะหาความรู้และการแก้ปัญหามีความสามารถในการ

สื่อสาร     น าความรู้และหลักการไปใช้อธิบายปรากฏการณ์หรือแก้ปัญหาเกี่ยวกับไฟฟ้าสถิต ไฟฟ้ากระแส 

แม่เหล็กไฟฟ้า ไฟฟ้ากระแสสลับ และคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า 
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จุดประสงค์การเรียนรู้ 

1. น าความรู้ไปใช้ในการวิเคราะห์และสังเคราะห์ความรู้ เพ่ือน าไปใช้ในการการแก้ปัญหาเกี่ยวกับ
ไฟฟ้าสถิต ไฟฟ้ากระแสตรง แม่เหล็กไฟฟ้า ไฟฟ้ากระแสสลับ และคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าได ้

2. ท าการทดลอง วิเคราะห์ และสังเคราะห์ความรู้ เกี่ยวกับ ไฟฟ้าสถิต ไฟฟ้ากระแสตรง  
แม่เหล็กไฟฟ้า และไฟฟ้ากระแสสลับ ได้ 

3. น าความรู้เกี่ยวกับ ไฟฟ้าสถิต ไฟฟ้ากระแสตรง แม่เหล็กไฟฟ้า ไฟฟ้ากระแสสลับ และคลื่น
แม่เหล็กไฟฟ้า ไปประยุกต์และเชื่อมโยงความรู้เกี่ยวกับปรากฏการณ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องใน
ชีวิตประจ าวันได้ 

มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวช้ีวัด 

นักเรียนสามารถ 
1. มีความรู้และเข้าใจเกี่ยวกับประจุไฟฟ้า กฎของคูลอมบ์ สนามไฟฟ้าเส้นแรงไฟฟ้า สนามไฟฟ้า

เนื่องจากการกระจายของประจุไฟฟ้า กฎของเกาส์และการใช้กฎของเกาส์ พร้อมทั้งค านวณหา
ปริมาณที่เก่ียวข้องจากสถานการณ์ที่ก าหนดให้      (ว4.1.2) 

2. มีความรู้และเข้าใจเกี่ยวกับพลังงานศักย์ไฟฟ้า ศักย์ไฟฟ้า ความต่างศักย์ไฟฟ้า ศักย์ไฟฟ้าเนื่องจากจุด
ประจุไฟฟ้า ศักย์ไฟฟ้าเนื่องจากการกระจายของประจุไฟฟ้า ความสัมพันธ์ระหว่างความต่าง
ศักย์ไฟฟ้าและสนามไฟฟ้า ความจุไฟฟ้า พลังงานของตัวเก็บประจุ การต่อตัวเก็บประจุแบบต่างๆ 
กระแสไฟฟ้า แหล่งก าเนิดไฟฟ้าและการน าไฟฟ้าของตัวกลางต่างๆความสัมพันธ์ระหว่างกระแสไฟฟ้า
และจ านวนประจุไฟฟ้าขนาดของความเร็วลอยเลื่อน พร้อมทั้งค านวณหาปริมาณ ที่เกี่ยวข้องจาก
สถานการณ์ท่ีก าหนดให้ (ว4.1.2) 

3. มีความรู้ความข้าใจเกี่ยวกับสภาพต้านทานสภาพน าไฟฟ้า แรงเคลื่อนไฟฟ้าความต่างศักย์ไฟฟ้า การ
ต่อตัวต้านทาน      การต่อเซลไฟฟ้าทั้งแบบอนุกรม แบบขนาน และแบบผสม วงจรอาร์ซี พร้อมทั้ง
ค านวณหาปริมาณต่างๆ ที่เก่ียวข้องจากสถานการณ์ที่ก าหนดให้ 

4. ท าการทดลองและสรุปผลการทดลองพร้อมทั้งวิเคราะห์และสังเคราะห์เกี่ยวกับกฎของโอห์ม 
5. มีความรู้ความเข้าใจและแก้ปัญหาเกี่ยวกับวงจรไฟฟ้า โดยใช้กฎของเคอร์ชฮอฟฟ์การดัดแปลงแกล

แวนอมิเตอร์เป็นแอมมิเตอร์ โวลต์มิเตอร์ โอห์มมิเตอร์ ความสัมพันธ์ระหว่างพลังงานไฟฟ้า  
ก าลังไฟฟ้า ความต่างศักย์ไฟฟ้า กระแสไฟฟ้า และการน าไปใช้วัดปริมาณที่เกี่ยวข้องพร้อมทั้ง
ค านวณหาปริมาณต่างๆ ที่เกี่ยวข้องจากสถานการณ์ที่ก าหนดให้การต่อวงจรไฟฟ้าในบ้าน  หลักการ
ท างานของอุปกรณ์และเครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้าน ตลอดจนวิธีใช้ไฟฟ้าอย่างประหยัดและปลอดภัย 

6. ท าการทดลองและสรุปผลการทดลองพร้อมทั้งวิเคราะห์และสังเคราะห์เกี่ยวกับความต่างศักย์ไฟฟ้า ณ 
ต าแหน่งต่างๆ ของวงจรไฟฟ้า 
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7. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสนามแม่เหล็กโลก การเคลื่อนที่ของอนุภาคที่มีประจุไฟฟ้าใน
สนามแม่เหล็กโลกการเคลื่อนที่ของอนุภาคในสนามไฟฟ้าและสนามแม่เหล็กการหาสนามแม่เหล็ก
เนื่องจากลวดตรงและลวดโค้งที่มีกระแสไฟฟ้าสม่ าเสมอผ่านโดยใช้กฎของบิโอต์-ซาวาต์และกฎของ
แอมแปร์สนามแม่เหล็กที่เกิดจากกระแสไฟฟ้าผ่านลวดตัวน า  แรงระหว่างลวดตัวน าสองเส้นขนานกัน
ที่มีกระแสไฟฟ้าผ่านและแรงกระท าต่อขวดลวดที่อยู่ในบริเวณที่มีสนามแม่เหล็กหลักการท างานของ
แกลแวนอมิเตอร์ มอเตอร์กระแสตรงกระแสเหนี่ยวน าการผลิตพลังงานไฟฟ้าและการส่งก าลังไฟฟ้า  
หม้อแปลง ตลอดจนการน าความรู้ทางแม่เหล็กไฟฟ้าไปใช้ประโยชน์และการอนุรักษ์ธรรมชาติกับการ
ผลิตกระแสไฟฟ้ากฎการเหนี่ยวน าของฟาราเดย์กฎของเลนซ์ และน าไปใช้แก้ปัญหาสถานการณ์ที่
เกี่ยวข้องพร้อมทั้งค านวณหาปริมาณต่างๆ  ที่เก่ียวข้องจากสถานการณ์ที่ก าหนดให้ (ว4.1.3) 

8. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับลักษณะของไฟฟ้ากระแสสลับและสรุปความสัมพันธ์ระหว่างกระแสไฟฟ้า
กับเวลา ความต่างศักย์ไฟฟ้ากับเวลาที่มีค่าการเปลี่ยนค่าในรูปของฟังก์ชันไซน์เขียนแผนภาพเฟสเซอร์
และใช้แผนภาพเฟสเซอร์ในการแก้ปัญหาเกี่ยวกับไฟฟ้ากระแสสลับ 

9. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเงื่อนไขที่จะเกิดสภาวะเรโซแนนซ์และค านวณหาค่าต่างๆ เมื่อต่อวงจร  
RLC ในแบบต่างๆอธิบายเกี่ยวกับความต้านทานเชิงซ้อนและก าลังเฉลี่ยและตัวประกอบก าลังใน
วงจรไฟฟ้ากระแสสลับวิเคราะห์ผลของ ตัวประกอบก าลังที่มีต่อวงจรไฟฟ้าอธิบายวิธีการปรับปรุงตัว
ประกอบก าลัง  พร้อมทั้งค านวณหาปริมาณต่างๆ ที่เก่ียวข้องจากสถานการณ์ที่ก าหนดให้  

10. ท าการทดลองและสรุปผลการทดลองพร้อมทั้งวิเคราะห์และสังเคราะห์เกี่ยวกับการวัดค่าความต่าง
ศักย์ไฟฟ้าและกระแสไฟฟ้าในวงจร RLC ที่ต่อแบบอนุกรมและแบบขนาน 

11. มีความรู้ความเข้าใจหลักการเกิดคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า แนวคิดเกี่ยวกับคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าของแมกซ์
เวลล์   การแผ่คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าสเปกตรัมคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าและการน าไปใช้ประโยชน์(ว5.1.4) 

12. น าข้อมูลจากการสังเกต  การสืบค้น  การส ารวจตรวจสอบหรือการทดลอง  มาใช้เป็นหลักฐานหรื อ
ประจักษ์พยานอ้างอิง ในการตอบค าถามหรือสร้างค าอธิบายต่างๆ 

13. เชื่อมโยง วิเคราะห์  สังเคราะห์ ค าอธิบายหรือค าตอบของค าถามต่างๆ อย่างมีเหตุผล เพ่ือไปสู่องค์
ความรู้ทาง 

14. อธิบายน าเสนอเพ่ือสื่อสารองค์ความรู้ไปยังผู้อ่ืนอย่างมีเหตุผลด้วยความรอบรู้เกี่ยวกับหลักวิชาการที่
เกี่ยวข้องอย่างรอบด้าน วิทยาศาสตร์ ซึ่งอาจอยู่ในรูปของแนวความคิดหลักหลักการกฎหรือทฤษฎีมี
ความรอบคอบที่จะน าความรู้ในสาขาต่างๆ มาพิจารณาให้เชื่อมโยงกัน น าเสนอข้อมูลด้วยความเป็น
จรงิ ด้วยวิธีการต่างๆ ได้อย่างน่าสนใจและเหมาะสม 
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รายวิชา ว30204 แสงและฟิสิกส์ยุคใหม่ 

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

ศึกษาเกี่ยวกับธรรมชาติของแสง การวัดอัตราเร็วแสง หน้าคลื่นรังสีของแสง  การสะท้อน การหักเห

การสะท้อนกลับหมด  การกระจายแสงและปริซึม  ศึกษาการเกิดภาพจากกระจกเงาราบและเงาโค้ง  การเกิด

ภาพจากการหักเห  เลนส์บาง  ทัศนูปกรณ์  การแทรกสอดของแสง  ความเข้มของการแทรกสอด  การรวม

คลื่นด้วยวิธีเฟสเซอร์ การเปลี่ยนเฟสเนื่องจากการสะท้อน  การแทรกสอดในฟิล์มบาง  การเลี้ยวเบนของแสง

ผ่านสลิตเดี่ยว  การเลี้ยวเบนผ่านเกรตติง  ก าลังแยกของเกรตติง  โพลาไรเซชันโดยการดูดกลืน  โพลาไรเซชัน

โดยการสะท้อน  โพลาไรเซชันโดยการหักเหสองแนว  และโพลาไรเซชันโดยการกระเจิงสเปกตรัมจากอะตอม

ของแก๊ส และทฤษฎีอะตอมของโบร์ การแผ่รังสีของวัตถุด า ปรากฏการณ์โฟโตอิเล็กตริก การทดลองของฟรังก์

และเฮิรตซ์  รังสีเอกซ์และการเลี้ยวเบนของรังสีเอกซ์  ปรากฏการณ์คอมป์ตัน  สมมติฐานของเดอบรอยล์     

ทวิภาพของคลื่นและอนุภาค  หลักความไม่แน่นอนของไฮเซนเบิร์ก โครงสร้างอะตอมตามแนวคิดของกลศาสตร์

ควอนตัมยุคใหม่  เลเซอร์ ตัวน า กึ่งตัวน า และฉนวน การพบกัมมันตภาพรังสี การค้นพบนิวตรอน  

องค์ประกอบของนิวเคลียสและอนุภาคมูลฐาน  การสลายของนิวเคลียส  กัมมันตรังสี  แรงนิวเคลียร์  พลังงาน

ยืดเหนี่ยว  ปฏิกิริยานิวเคลียร์  ประโยชน์ของกัมมันตภาพรังสีและพลังงานนิวเคลียร์ กัมมันตภาพรังสีใน

ธรรมชาติ  อันตรายจากกัมมันตภาพรังสีและการป้องกัน   

เพ่ือให้มีความรู้ ความเข้าใจ มีทักษะกระบวนการ เจตคติและเห็นคุณค่าของวิทยาศาสตร์ สามารถใช้

กระบวนการทางวิทยาศาสตร์และจิตวิทยาในการสืบเสาะหาความรู้และการแก้ปัญหามีความสามารถในการ

สื่อสาร  น าความรู้และหลักการไปใช้อธิบายปรากฏการณ์หรือแก้ปัญหาเกี่ยวกับคลื่นแสง ฟิสิกส์อะตอม ฟิสิกส์

ควอนตัมและฟิสิกส์นิวเคลียร์ 

วัตถุประสงค์การเรียนรู้ 

1. วิเคราะห์และประยุกต์ใช้หลักทฤษฎีต่างๆ เกี่ยวกับสมบัติของคลื่นแสง และทัศนูปกรณ์  ในการ
แก้ปัญหาตามสถานการณ์ท่ีก าหนดให้ได ้

2. เชื่อมโยงความรู้มาวิเคราะห์และอธิบายปรากฏการณ์ต่างๆ ทางแสงได้ 
3. เปรียบเทียบประเด็นส าคัญของกลศาสตร์ควอนตัม และฟิสิกส์นิวเคลียร์เบื้องต้นที่แตกต่างจาก

หลักการตามกลศาสตร์แผนเดิม 
4. ทดลองและวิเคราะห์เกี่ยวกับคลื่นแสงและกลศาสตร์ควอนตัมเบื้องต้น 



 

หลักสูตรโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย                                                        
พุทธศักราช 2560 

168 

 

5. สังเคราะห์ความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้สร้างเครื่องมือ หรืออุปกรณ์เพ่ือใช้ในการแก้ปัญหาที่
ก าหนดให้ได้ 

มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวช้ีวัด 

นักเรียนสามารถ 

1. มีความรู้และเข้าใจเกี่ยวกับกฎการสะท้อนของแสง กฎการหักเหของแสง การสะท้อนกลับหมดของ
แสงในตัวกลางคู่หนึ่งสมบัติเชิงเรขาคณิตของแสงเมื่อสะท้อนบนกระจกเงาราบ กระจกเงาโค้ง และ
ความสัมพันธ์ของการหักเหของแสงเมื่อผ่านเลนส์ชนิดต่างๆ เมื่อก าหนดสถานการณ์ต่างๆ ให้พร้อมทั้งค านวณหา
ปริมาณต่างๆจากสถานการณ์ท่ีก าหนดให้ 

2. มีความรู้และเข้าใจเกี่ยวกับการเห็นสีของวัตถุ การผสมสารสี การผสมแสงสี สมบัติของแผ่นกรอง
แสงสี และหาความสัมพันธ์ของการให้พลังงานแสงกับความสว่างบนพ้ืนที่รับแสงและค านวณหาปริมาณต่างๆ
จากสถานการณ์ที่ก าหนดให้ 

3. มีความรู้และเข้าใจเกี่ยวกับการท างานของทัศนูปกรณ์ต่างๆ และท ากิจกรรมเกี่ยวกับทัศนูปกรณ์ 
4. มีความรู้และเข้าใจเกี่ยวกับการแทรกสอดของคลื่นจากแหล่งก าเนิดอาพันธ์หลายแหล่งด้วยการบวก

เฟสเซอร์ของคลื่นและทดลองเพ่ือศึกษาสมบัติการแทรกสอดของแสง พร้อมทั้งค านวณหาปริมาณต่างๆ จาก
สถานการณ์ท่ีก าหนดให ้

5. มีความรู้และเข้าใจเกี่ยวกับการเปลี่ยนเฟสเนื่องจากการสะท้อนโดยใช้กระจกเงาของลอยด์ 
6. มีความรู้และเข้าใจเกี่ยวกับการแทรกสอดในฟิล์มบาง วงแหวนของนิวตัน พร้อมทั้งค านวณหา

ปริมาณต่างๆ จากสถานการณ์ที่ก าหนดให้ 
7. ทดลองการเลี้ยวเบนของแสงผ่านสลิตเดี่ยว และเกรตติง 
8. มีความรู้และเข้าใจเกี่ยวกับปรากฏการณ์โพลาไรซ์การหักเหสองแนวของแสงผ่านตัวกลางอสม

ลักษณ์ การกระเจิงของแสงและการเกิดรุ้ง 
9. มีความรู้และเข้าใจเกี่ยวกับทฤษฎีอะตอมของดาลตัน การค้นพบอิเล็กตรอน แบบจ าลองอะตอม

ของทอมสัน  แบบจ าลองอะตอมของรัทเทอร์ฟอร์ด และความไม่สมบูรณ์ของแบบจ าลองแต่ละแบบ 
10. มีความรู้และเข้าใจเกี่ยวกับการแผ่รังสีของวัตถุด าและสมมติฐานของพลังค์ กฎการกระจัดของวีน

และกฎของสเตฟาน-โบล์ทซ์มาน และน าไปแก้ปัญหาที่เกี่ยวข้อง 
11. ท าการทดลองศึกษาความยาวคลื่นของสเปกตรัมเส้นสว่างจากอะตอมของแก๊ส 
12. ท าการทดลองศึกษาปรากฏการณ์โฟโตอิเล็กทริก และประยุกต์ใช้สมการโฟโตอิเล็กทริกในการ

แก้ปัญหาที่เกี่ยวข้อง 
13.  มีความรู้และเข้าใจเกี่ยวกับแบบจ าลองอะตอมไฮโดรเจนตามทฤษฎีอะตอมของโบร์และความไม่

สมบูรณ์ของทฤษฎีอะตอมของโบร์การทดลองของฟรังก์และเฮิรตซ์ และประยุกต์ใช้ทฤษฎีอะตอมของโบร์ใน
การแก้ปัญหาที่เกี่ยวข้อง 
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14. มีความรู้และเข้าใจเกี่ยวกับการค้นพบรังสีเอกซ์ สมบัติของรังสีเอกซ์การเกิดรังสีเอกซ์ต่อเนื่องและ
รังสีเอกซ์เฉพาะตัว ประโยชน์และโทษของรังสีเอกซ์และประยุกต์ใช้กฎของแบรกก์ในการแก้ปัญหาที่เกี่ยวข้อง 
พร้อมทั้งค านวณหาปริมาณต่างๆ จากสถานการณ์ที่ก าหนดให้ 

15. มีความรู้และเข้าใจเกี่ยวกับปรากฏการณ์คอมป์ตัน พร้อมทั้งค านวณหาปริมาณต่างๆ จาก
สถานการณ์ท่ีก าหนดให ้

16. มีความรู้และเข้าใจเกี่ยวกับสมมติฐานของเดอบรอยล์และค านวณความยาวคลื่นของเดอบรอยล์ 
จากสถานการณ์ที่ก าหนดให้ 

17. มีความรู้และเข้าใจเกี่ยวกับทวิภาพของคลื่นและอนุภาค 
18. มีความรู้และเข้าใจหลักความไม่แน่นอนของไฮเซนเบิร์ก พร้อมทั้งค านวณหาปริมาณต่างๆ จาก

สถานการณ์ท่ีก าหนดให ้
19. มีความรู้และเข้าใจเกี่ยวกับหลักการเกิดเลเซอร์ การจ าแนกตัวน า สารกึ่งตัวน า ฉนวนโดยใช้ทฤษฎี 

แถบพลังงาน 
20. มีความรู้และเข้าใจเกี่ยวกับการค้นพบ ชนิด และสมบัติของกัมมันตภาพรังสีการสลายของนิวเคลียส 
     กัมมันตรังสีองค์ประกอบของนิวเคลียส ไอโซโทป และจ าแนกมวลของไอโซโทป ( ว5.1.8 ) 
21. ท าการทดลองการทอดลูกเต๋าเพ่ือเปรียบเทียบกับการสลายของธาตุกัมมันตรังสี  
22. มีความรู้และเข้าใจเกี่ยวกับกัมมันตภาพ ครึ่งชีวิต พร้อมทั้งค านวณหาปริมาณต่างๆ จากสถานการณ์

ที่ก าหนดให้และวิธีการตรวจสอบรังสีในสิ่งแวดล้อม ( ว5.1.9 ) 
23. มีความรู้และเข้าใจเกี่ยวกับแรงนิวเคลียร์ พลังงานยึดเหนี่ยวของนิวเคลียส เสถียรภาพของนิวเคลียส 

ปฏิกิริยา นิวเคลียร์ฟิชชัน นิวเคลียร์ฟิวชัน และค านวณหาพลังงานยึดเหนี่ยวของนิวเคลียสและพลังงานของปฏิกิริยา
นิวเคลียร์ ( ว4.1.4 และ ว5.1.5) 

24. สืบค้นข้อมูลประโยชน์ของกัมมันตภาพรังสีและพลังงานนิวเคลียร์  โรงไฟฟ้านิวเคลียร์  
กัมมันตภาพรังสีในธรรมชาติ อันตรายจากกัมมันตภาพรังสีและการป้องกัน( ว5.1.6,ว5.1.7 ) 

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

26. เชื่อมโยง วิเคราะห์ สังเคราะห์ ค าอธิบายหรือค าตอบของค าถามต่างๆ อย่างมีเหตุผล เพ่ือไปสู่องค์
ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ ซึ่งอาจอยู่ในรูปของแนวความคิด หลักการ กฎหรือทฤษฎี  

27. อธิบายน าเสนอเพ่ือสื่อสารองค์ความรู้ไปยังผู้อ่ืนอย่างมีเหตุผลด้วยความรอบรู้เกี่ยวกับหลักวิชาการ
ที่เกี่ยวข้อง  อย่างรอบด้าน มีความรอบคอบที่จะน าความรู้ในสาขาต่างๆ มาพิจารณาให้เชื่อมโยงกัน น าเสนอ
ข้อมูลด้วยความเป็นจริงด้วยวิธีการต่างๆ ได้อย่างน่าสนใจและเหมาะสม 
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รายวิชา ว30231 สมบัติของสาร 

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

ศึกษาสมบัติและปฏิกิริยาเคมีของธาตุเรพรีเซนเททีฟ กลุ่ม s, p-block สมบัติและแนวโน้มการ

เปลี่ยนแปลงสมบัติต่างๆ ของธาตุแทรนซิชัน กลุ่ม d-block ปฏิกิริยาของสารประกอบเชิงซ้อนของธาตุแทรนซิ

ชัน  การเกิดโครงสร้าง การเขียนสูตร ไอโซเมอร์และการเรียกชื่อของสารประกอบโคออร์ดิเนชัน การแยกของ

สนามผลึก (crystal field splitting) การกระจายของ d-อิเล็กตรอนในออร์บิทัลของสารประกอบแบบทรงสี่

หน้าและทรงแปดหน้า การจัด d-อิเล็กตรอนแบบสนามอ่อน (weak field) หรือสปินสูง (high spin) และ d-

อิเล็กตรอนแบบสนามแรง (strong field) หรือสปินต่ า (low spin) การท านายสีของสารประกอบโคออร์ดิ

เนชันแบบทรงแปดหน้า ธาตุกลุ่ม f-block  และธาตุกัมมันตรังสี ศึกษาการเปลี่ยนแปลงพลังงานของระบบ 

แผนภาพวัฏภาค สมบัติและการจัดเรียงอนุภาคของของแข็ง ระบบผลึกของของแข็ง การจัดเรียงอนุภาคใน

ผลึกของแข็ง ผลึกโลหะ และผลึกไอออนิก โครงสร้างผลึก และความบกพร่องของผลึก สมบัติของของเหลว 

ได้แก่ ความตึงผิว การระเหย ความดันไอ และการเดือด สมบัติของแก๊ส กฎของแก๊สอุดมคติ กฎความดันย่อย

ของดอลตัน ทฤษฎีจลน์ของแก๊ส  การแพร่ของแก๊ส และเทคโนโลยีที่เก่ียวข้องกับของแข็ง ของเหลว และแก๊ส 

 เพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจ มีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์มีเจตคติและเห็นคุณค่าของ

วิทยาศาสตร์ สามารถน ากระบวนการทางวิทยาศาสตร์ไปใช้ในการแก้ปัญหา น าความรู้และหลักการเกี่ยวกับ

เรื่องตารางธาตุ ของแข็งของเหลวและแก๊ส ไปใช้เป็นพื้นฐานในการศึกษาเคมีข้ันสูงต่อไป 

มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวช้ีวัด 

 เมื่อเรียนจบรายวิชานี้ นักเรียนสามารถ 

1. วิเคราะห์สมบัติทางกายภาพ ปฏิกิริยาเคมี และท าการทดลองศึกษาสมบัติของธาตุและสารประกอบ
ในกลุ่ม s-block, p-block และธาตุมีตระกูลได้ 

2. วิเคราะห์สมบัติทางกายภาพและปฏิกิริยาเคมีของธาตุ d-block ได้ 
3. เขียนสูตร อ่านชื่อ เขียนโครงสร้าง แสดงไอโซเมอร์ ของสารประกอบเชิงซ้อนและไอออนเชิงซ้อนของ

ธาตุแทรนซิชันได้ 
4. บูรณาการความรู้เรื่องการเกิดสีของสารประกอบเชิงซ้อนกับองค์ประกอบของสีที่พบในธรรมชาติได้  
5. วิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับธาตุกัมมันตรังสี และประยุกต์ความรู้ประโยชน์ด้านต่างๆ ในชีวิตประจ าวันได้ 
6. วิเคราะห์ผลของการเปลี่ยนพลังงานในการเปลี่ยนสถานะของสาร และแผนภาพวัฏภาคได้ 
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7. วิเคราะห์ระบบผลึกของของแข็ง ค านวณประสิทธิภาพการบรรจุ (Packing efficiency) ค านวณหา
ความหนาแน่นของสารประกอบไอออนิกได้ 

8. วิเคราะห์สมบัติและอธิบายปัจจัยต่างๆ ที่มีผลต่อสมบัติของของเหลวได้  
9. แสดงความสัมพันธ์ของปัจจัยต่างๆ ในระบบของแก๊สอุดมคติและแก๊สจริง และประยุกต์ใช้ความรู้เรื่อง

สมบัติของแก๊สกับชีวิตประจ าวันได้ 



รายวิชา ว30232 จลนศาสตร์เคมีและสมดุลเคมี 
 
3 คาบ/สัปดาห์/ภาคเรียน        1.5 หน่วยกิต 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 ค าอธิบายรายวิชา 

 ศึกษาอัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี กฎอัตรา กฎอัตราอินทิเกรต แนวคิดเกี่ยวกับการเกิดปฏิกิริยาเคมี 
พลังงานกับการด าเนินไปของปฏิกิริยาเคมี กลไกของปฏิกิริยา และปัจจัยที่มีผลต่ออัตราการเกิดปฏิกิริยา การ
เปลี่ยนแปลงที่ผันกลับได้ ภาวะสมดุล การค านวณค่าคงที่สมดุล ปัจจัยที่ผลต่อภาวะสมดุล หลักเลอชาเตอลิเอ 
และสมดุลเคมีในชีวิตประจ าวัน และในสิ่งมีชีวิตสารละลายอิเล็กโทรไลต์ ทฤษฎีกรด-เบส  คู่กรด-เบส ปัจจัยที่
มีผลต่อความแรงของกรด-เบสค านวณเกี่ยวกับค่าคงที่สมดุลของกรด ค่าคงที่สมดุลของเบส ค่าคงที่สมดุลของ
น้ า และ pH ของสารละลาย ปฏิกิริยาระหว่างกรดกับเบส ปฏิกิริยาไฮโดรไลซิส อินดิเคเตอร์ส าหรับกรด-เบส 
ศึกษาการไทเทรต และสารละลายบัฟเฟอร์ 

เพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจ มีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ มีเจตคติและเห็นคุณค่าของ
วิทยาศาสตร์ สามารถน ากระบวนการทางวิทยาศาสตร์ไปใช้ในการแก้ปัญหา น าความรู้และหลักการเกี่ยวกับ
เรื่องอัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี สมดุลเคมีและกรด-เบส ไปใช้เป็นพื้นฐานในการศึกษาวิชาเคมีขั้นสูงต่อไป 

 
มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวช้ีวัด 

1) ค านวณหาอัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมีแบบเฉลี่ย อัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมีแบบช่วงเวลา อัตรา
การเกิดปฏิกิริยาเคมี ณ จุดใดจุดหนึ่งได้ 

2) อธิบายการเกิดปฏิกิริยาเคมีโดยใช้ทฤษฎีการชน (Collision Theory)  และทฤษฎีสภาวะทราน
ซิชัน (Transition State Theory) ได ้

3) เสนอสมการแสดงกลไกปฏิกิริยาพร้อมทั้งอธิบายเหตุผลได้  
4) เขียนกฎอัตรา ค านวณค่าคงที่อัตราการเกิดปฏิกิริยาจากกฏอัตรา วิเคราะห์อันดับปฏิกิริยาโดย

ใช้กฏอัตราอินทิเกรตได้ 
5) ยกตัวอย่างปัจจัยต่างๆ ที่มีผลต่ออัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี และแสดงตัอย่างการน าความรู้เรื่อง

นี้ไปประยุกต์ใช้ได้  
6) เขียนความสัมพันธ์ และค านวณหาค่าคงที่สมดุลของปฏิกิริยาของแก๊ส ค่าคงที่สมดุลของ

ปฏิกิริยาวิวิธพันธ์ และค่าคงที่สมดุลของการละลายของเกลือที่ละลายได้น้อยได้ 
7) ใช้หลักของเลอชาเตอลิเอในการอธิบายผลที่เกิดขึ้นกับระบบเมื่อมีการรบกวนการแปลงภาวะ

สมดุลของระบบ และน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ได้ 
8) วิเคราะห์ชนิดของกรดเบสตามทฤษฎีของอาร์เรเนียส เบรินสเตด-เลาว์รี และลิวอิส พร้อมทั้ง

ระบุคู่กรด-เบสโดยใช้ทฤษฎีกรดเบสของเบรินสเตด-เลาว์รีได ้
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9) ค านวณค่าคงที่การแตกตัวของน้ า (Kw) ของกรดอ่อน (Ka) ของเบสอ่อน (Kb) และค่าคงที่
ไฮโดรไลซีส(Kh)  ได ้

10) ค านวณ pH ของสารละลาย และยกตัวอย่างสารละลายกรดสารละลายเบสในชีวิตประจ าวันได้ 
11) วิเคราะห์หาปริมาณสารด้วยวิธีการไทเทรตได้ 
12) อธิบายหลักการท างานของบัฟเฟอร์ บัฟเฟอร์ในชีวิตประจ าวัน และเตรียมสารละลายบัฟเฟอร์

ได ้
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รายวิชา ว30233 อินทรีย์เคมีและสารชีวโมเลกุล 

3 คาบ/สัปดาห์/ภาคเรียน        1.5 หน่วยกิต 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. 

ค าอธิบายรายวิชา 

ศึกษาการเขียนสูตรโครงสร้างของสารประกอบอินทรีย์ไอโซเมอริซึมหมู่ฟังก์ชันสมบัติ และปฏิกิริยา

ของสารประกอบไฮโดรคาร์บอนสารประกอบอะโรมาติก แอลกอฮอล์ แอลดีไฮด์ คีโตน กรดคาร์บอกซิลิก เอส

เทอร์ อีเทอร์ เอมีน และเอไมด์  การเกิดพันธะ สมบัติ และปฏิกิริยาของโปรตีน คาร์โบไฮเดรต ไขมัน และ

กรดนิวคลิอิก  และการประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน  

เพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจ มีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ มีเจตคติและเห็นคุณค่าของ 

วิทยาศาสตร์ สามารถน ากระบวนการทางวิทยาศาสตร์ไปใช้ในการแก้ปัญหา น าความรู้และหลักการเกี่ยวกับ

เรื่องเคมีอินทรีย์และสารชีวโมเลกุลไปใช้เป็นพื้นฐานในการศึกษาวิชาเคมีขั้นสูงต่อไป 

มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวช้ีวัด 

1. อธิบายการเกิดการไฮบริไดเซชันของคาร์บอนในสารประกอบอินทรีย์ได้ 
2. วิเคราะห์ประเภทของหมู่ฟังก์ชันในสารประกอบอินทรีย์ได้ 
3. เขียนสูตรโครงสร้างพร้อมทั้งเรียกชื่อสามัญ และ IUPAC ของสารประกอบอินทรีย์ได้ 
4. วิเคราะห์ประเภทของไอโซเมอร์ได้ 
5. อธิบายการสังเคราะห์ การเกิดปฏิกิริยาเคมี และแสดงกลไกของปฏิกิริยาเคมีของสารประกอบ

ไฮโดรคาร์บอน และสารประกอบอินทรีย์ที่มีหมู่ฟังก์ชันต่างๆ ได้ 
6. สังเคราะห์สารประกอบเอสเทอร์จากปฏิกิริยาเคมีระหว่างกรดอินทรีย์กับแอลกอฮอล์ได้ 
7. วิเคราะห์หาหมู่ฟังก์ชันของสารประกอบอินทรีย์ได้ 
8. วิเคราะห์ลักษณะทางเคมีของกรดอะมิโนพร้อมทั้งอธิบายการเกิดพันธะเพปไทด์ และระบุต าแหน่ง

ของพันธะเพปไทด์ในโมเลกุลโปรตีนได้ 
9. วิเคราะห์ลักษณะทางเคมีของโมโนแซ็กคาไรด์ไดแซคคาไรด์ และพอลิแซ็กคาไรด์ พร้อมกับ

ยกตัวอย่างไดแซ็กคาไรด์และพอลิแซ็กคาไรด์ได้ 
10. แสดงปฏิกิริยาการสังเคราะห์ไขมันชนิดต่างๆ ได้ 
11. เขียนสมการแสดงปฏิกิริยาสะปอนนิฟิเคชันพร้อมทั้งอธิบายกลไกการช าระล้างสิ่งสกปรกของสบู่ 

และผงซักฟอกได้  
12. ทดสอบโปรตีน คาร์โบไฮเดรต และไขมันในอาหารได้ 
13. อธิบายโครงสร้างของกรดนิวคลีอิกได้ 
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รายวิชา ว30234 เคมีเชิงความร้อน และเคมีไฟฟ้า 

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

ค าอธิบายรายวิชา 

ศึกษางานและพลังงานที่เก่ียวกับอุณหพลศาสตร์เคมี กฎข้อที่หนึ่งของอุณหพลศาสตร์เป็นการเปลี่ยน
ของงานที่เกิดขึ้นเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงภายใต้ระบบต่างๆ ของแก๊ส ได้แก่ ระบบที่มีการเปลี่ยนแปลงปริมาตร 
ระบบที่ปริมาตรคงที่ ระบบที่ไม่มีการถ่ายเทความร้อน และระบบที่แก๊สสมบูรณ์เปลี่ยนปริมาตรที่อุณหภูมิคง
ตัว เอนทาลปี การเปลี่ยนแปลงเอนทาลปีในปฏิกิริยาเคมี ศึกษากฎข้อที่สองของอุณหพลศาสตร์ ปฏิกิริยาที่
เกิดข้ึนได้เอง เอนโทรปี และกฎข้อที่สามของอุณหพลศาสตร์ โดยศึกษาการเปลี่ยนแปลงพลังงานอิสระของ
กิบส์และท านายทิศทางของปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นได้ 

ศึกษาเกี่ยวกับปิโตรเคมี พอลิเมอร์ ปฏิกิริยาพอลิเมอไรเซชัน โครงสร้างและสมบัติของพอลิเมอร์ 
ผลิตภัณฑ์จากพอลิเมอร์ ได้แก่ พลาสติก เส้นใย และยาง และศึกษาถึงความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีพอลิเมอร์
สังเคราะห์    

ศึกษาปฏิกิริยารีดอกซ์และการดุลสมการรีดอกซ์ ศึกษาเซลล์กัลวานิก ศักย์ไฟฟ้ามาตรฐานของครึ่ง
เซลล์ เซลล์อิเล็กโทรไลต์ กฎของฟาราเดย์ ศึกษาการผุกร่อนของโลหะและวิธีการป้องกันได้แก่ วิธีอะโนไดซ์ วิธี
แคโทดิกและการรมด า ศึกษาความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีเกี่ยวกับเซลล์ไฟฟ้าเคมี ได้แก่ เซลล์สะสมไฟฟ้า
แบบตะกั่ว การท าอิเล็กโทรไดอะลิซิสน้ าทะเล และเซลล์เชื้อเพลิงแข็ง เป็นต้น 

เพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจ มีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์มีเจตคติและเห็นคุณค่าของ
วิทยาศาสตร์ สามารถน ากระบวนการทางวิทยาศาสตร์ไปใช้ในการแก้ปัญหา น าความรู้และหลักการเกี่ยวกับ
เรื่องเคมีความร้อน และไฟฟ้าเคมี ไปใช้เป็นพื้นฐานในการศึกษาเคมีข้ันสูงต่อไป 

 

มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวช้ีวัด 
1. อธิบายความหมายของ ระบบ สิ่งแวดล้อม สภาวะ ตัวแปรสภาวะ พลังงาน ความร้อน และ

พลังงานภายในที่เก่ียวกับอุณหพลศาสตร์เคมีได้ 
2. อธิบายและค านวณงาน พลังงานภายใน และความร้อนได้ 
3. อธิบายและค านวณกฎข้อที่  1 กฎข้อที่ 2 และ กฎข้อที่ 3 ของอุณหพลศาสตร์ได้ พร้อมกับ

ท านายทิศทางของการเกิดปฏิกิริยาโดยใช้พลังงานอิสระของกิบส์ได้ 
4. อธิบายและอธิบายการเกิดปิโตรเลียมและการส ารวจปิโตรเลียมได้ 
5. อธิบายการกลั่นน้ ามันดิบ แก๊สธรรมชาติ การปรับปรุงคุณภาพ การก าหนดคุณภาพของน้ ามัน

และบอกผลิตภัณฑ์ที่ได้ จากการกลั่นน้ ามันดิบรวมทั้งการน าผลิตภัณฑ์ไปใช้ประโยชน์ได้ 
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6. อธิบายความหมายของมอนอเมอร์ และพอลิเมอร์ จ าแนกประเภทของพอลิเมอร์โดยใช้มอนอ
เมอร์เป็นเกณฑ์พร้อมทั้งยกตัวอย่างพอลิเมอร์ในชีวิตประจ าวันได้ 

7. อธิบายความหมายและยกตัวอย่างปฏิกิริยาพอลิเมอไรเซชันแบบเติมและแบบควบแน่นได้ 
8. อธิบายความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีของพอลิเมอร์สังเคราะห์ได้ 
9. อธิบายการเกิดปฏิกิริยารีดอกซ์พร้อมทั้งเขียนและดุลสมการรีดอกซ์ได้ 
10. อธิบายหลักการและส่วนประกอบของเซลล์กัลวานิก การท างานของเซลล์กัลวานิก เขียน

ปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นในเซลล์กัลวานิกและเขียนแผนภาพของเซลล์กัลป์วานิกได้ 

11. อธิบายค่าศักย์ไฟฟ้ามาตรฐานของครึ่งเซลล์ (E) และใช้ค่า E ท านายการเกิด ปฏิกิริยารีดอกซ์
และค านวณหาค่าศักย์ไฟฟ้าของเซลล์ในภาวะต่างๆ ได้ 

12. อธิบายและบอกส่วนประกอบของเซลล์อิเล็กโทรไลต์ ใช้กฎของฟาราเดย์ในการหาความสัมพันธ์
ของปัจจัยต่างๆ ที่ใช้ในการแยกสารเคมีด้วยกระแสไฟฟ้า การชุบโลหะ การท าโลหะให้บริสุทธิ์ 
พร้อมทั้งเขียนปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นได้ 

13. อธิบายการผุกร่อนของโลหะ วิธีการป้องกันการผุกร่อนของโลหะและเขียนปฏิกิริยาที่เกิดข้ึนได้ 
14. อธิบายหลักการท างานของแบตเตอรี่ เซลล์อิเล็กโทรไดอะลิซิส แบตเตอรีลิเทียมแข็ง และเซลล์

เชื้อเพลิงได ้
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รายวิชา ว30261 กายวิภาคศาสตรและสรีรวิทยาของสัตว 

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

ค าอธิบายรายวิชา 

 การจัดล าดับโครงสร้างร่างกายสัตว์ การสืบพันธุ์และการเจริญของสัตว์ ระบบประสาทและอวัยวะรับ
สัมผัส ระบบโครงร่างและการเคลื่อนไหว ระบบต่อมไร้ท่อ การท างานของระบบย่อยอาหาร ระบบหมุนเวียน
เลือด การหายใจและการแลกเปลี่ยนแก๊ส ระบบขับถ่าย การธ ารงดุลของร่างกาย ระบบน้ าเหลืองและ
ภูมิคุ้มกัน  

เพ่ือให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาของสัตว์ ความส าคัญและ

ความสัมพันธ์ของระบบต่างๆ ในสิ่งมีชีวิต มีทักษะกระบวนการในการสืบเสาะหาความรู้ สื่อสารสิ่งที่เรียนรู้ 

การท ากิจกรรมกลุ่ม กิจกรรมการสร้างองค์ความรู้ กิจกรรม STEM สามารถประยุกต์ความรู้ และน าไปใช้ใน

การด ารงชีวิตของตนเองและดูแลสิ่งมีชีวิตอ่ืนๆ  

มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวช้ีวัด 

 1. อธิบายความหมายและประเภทของการสืบพันธุ์ โครงสร้างระบบสืบพันธุ์และการสร้างเซลล์

สืบพันธุ์ กระบวนการปฏิสนธิและการเจริญพัฒนาเอ็มบริโอของสัตว์บางชนิดและคน สืบค้นและอภิปราย

เกี่ยวกับเทคโนโลยีที่เก่ียวข้องกับการสืบพันธุ์ ท าปฏิบัติการกายวิภาคของระบบสืบพันธุ์สัตว์ได้  

2. อธิบายลักษณะระบุต าแหน่งที่พบและหน้าที่ของเนื้อเยื่อแต่ละชนิดและการท างานร่วมกันของ

ระบบอวัยวะแต่ละระบบได้  

 3. เปรียบเทียบโครงสร้างระบบประสาทในสัตว์ชนิดต่าง ๆ อธิบายโครงสร้างเซลล์ประสาท วงจรการ
ท างานของเซลล์ประสาท การถ่ายทอดกระแสประสาท  รีเฟลกซ์แอกชัน รีเฟลกซ์อาร์ค หน้าที่สมองส่วน
ต่างๆ และอวัยวะรับสัมผัสของมนุษย์ สืบค้นและอภิปรายเกี่ยวกับความก้าวหน้าของเทคโนโลยีในการ
วิเคราะห์และรักษาความผิดปกติของระบบประสาท   
 4. อธิบายกลไกท่ีใช้ในการเคลื่อนที่ของสัตว์และโปรโตซัวอธิบายโครงสร้างของกระดูกและกล้ามเนื้อ 
กระบวนการสร้างกระดูก หน้าที่ของข้อต่อ กลไกการหดตัวของใยกล้ามเนื้อ ยกตัวอย่างความผิดปกติของ
กระดูก ข้อต่อและกล้ามเนื้อ ท าปฏิบัติการกายวิภาคกระดูก ข้อต่อและกล้ามเนื้อ 
 5. อธิบายลักษณะของต่อมไร้ท่อ หน้าที่ของฮอร์โมน กลไกการออกฤทธิ์และกลไกควบคุมการท างาน
ของฮอร์โมน สืบค้นและอภิปรายเกี่ยวกับความผิดปกติของระบบต่อมไร้ท่อ  
 6. อธิบายโครงสร้างทางเดินอาหารและอวัยวะที่เก่ียวข้องในการย่อยอาหาร กระบวนการย่อยอาหาร 
การดูดซึมและการล าเลียงสารอาหารพวกคาร์โบไฮเดรต โปรตีน และไขมัน ท าปฏิบัติการกายวิภาคทางเดิน
อาหารสัตว์บางชนิดได้  
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 7. อธิบายการล าเลียงสารในสัตว์ชนิดต่าง ๆ องค์ประกอบและหน้าที่ของเลือด หลอดเลือด 
โครงสร้างและการท างานของหัวใจ สืบค้นและอภิปรายเกี่ยวกับ   ความผิดปกติที่เกิดขึ้นในระบบหมุนเวียน
เลือด ท าปฏิบัติการกายวิภาคของหัวใจสัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้ านมได้  
 8. เปรียบเทียบโครงสร้างที่ใช้ส าหรับการแลกเปลี่ยนแก๊สในสัตว์ชนิดต่าง ๆ อธิบายโครงสร้างและ
กลไกการหายใจ การล าเลียงแก๊ส การควบคุมการหายใจ อภิปรายผลของควันบุหรี่ต่อการแลกเปลี่ยนแก๊ส 
และท าปฏิบัติการศึกษากายวิภาคของปอดสัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้ านม  

9. อธิบายภาวะธ ารงดุลของความเป็นกรด-เบสในเลือด อุณหภูมิ น้ าและเกลือแร่ในร่างกายได้  
 10. เปรียบเทียบการขับถ่ายของเสียในสัตว์ชนิดต่าง ๆ อธิบายโครงสร้างและหน้าที่ของไต ท า
ปฏิบัติการศึกษากายวิภาคของไตสัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้ านมได้  
 11. อธิบายโครงสร้างและองค์ประกอบของระบบน้ าเหลือง อภิปรายความสัมพันธ์ของระบบ
น้ าเหลืองกับภูมิคุ้มกันได้  

12. อธิบายกลไกการป้องกันและการก าจัดเชื้อโรคเข้าสู่ร่างกาย สืบค้นและอภิปรายเกี่ยวกับความ
ผิดปกติของระบบภูมิคุ้มกันได้  
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รายวิชา ว30262 กายวิภาคศาสตรและสรีรวิทยาของพืช 

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

ค าอธิบายรายวิชา  

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเนื้อเยื่อพืชมีดอก การเจริญเติบโตและหน้าที่ของราก ล าต้น และใบ การแลกเปลี่ยน

แก๊ส ความสัมพันธ์ของพืชกับน้ า แร่ธาตุ และ สารอาหาร การสังเคราะห์ด้วยแสง การสืบพันธุ์ของพืชมีดอก 

การตอบสนองของพืชต่อสารควบคุมการเจริญเติบโต สิ่งแวดล้อม และสภาวะที่ไม่เหมาะสม  

เพ่ือให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาของพืช ความส าคัญและ 

ความสัมพันธ์ของพืชต่อการด ารงชีวิตของสิ่งมีชีวิตอ่ืน ๆ มีทักษะกระบวนการในการสืบเสาะหาความรู้ 

สื่อสารสิ่งที่เรียนรู้ การท ากิจกรรมกลุ่ม กิจกรรมการสร้างองค์ความรู้ กิจกรรม STEM สามารถประยุกต์

ความรู้ และน าไปใช้ในการด ารงชีวิตของตนเองและการอนุรักษ์พันธุ์พืช 

มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวช้ีวัด 

1. อธิบายโครงสร้างและหน้าที่ของเนื้อเยื่อพืช พร้อมทั้งวาดภาพและชี้ส่วนประกอบภายใต้กล้อง

จุลทรรศน์ได้ 

2. อธิบายการจัดเรียงของเนื้อเยื่อในราก ล าต้น และใบของพืชใบเลี้ยงคู่และใบเลี้ยงเดี่ยว พร้อมทั้ง

อธิบายการเจริญเติบโตของโครงสร้างดังกล่าวได้  

3. อธิบายโครงสร้างและกลไกที่ใช้ในการแลกเปลี่ยนแก๊สของพืชได้  

4. ระบุความหมายของการคายน้ าพร้อมทั้งอธิบายกลไกการเปิดปิดของปากใบ และท าปฏิบัติการ

ปัจจัยที่มีผลต่ออัตราการคายน้ าได้  

5. อธิบายเส้นทางและกลไกการล าเลียงน้ าและแร่ธาตุได้  

6. อธิบายเส้นทางและกลไกการล าเลียงอาหารได้  

7. สืบค้นประวัติและการค้นพบการสังเคราะห์ด้วยแสงได้  

8. อธิบายปฏิกิริยาการสังเคราะห์ด้วยแสงของพืช C3 C4 และ CAM และปัจจัยที่มีผลต่อการ

สังเคราะห์ด้วยแสง 

9. อธิบายโครงสร้างและหน้าที่ของคลอโรพลาสต์ เปรียบเทียบโครงสร้างใบของพืช C3 C4 และ CAM 

10. อธิบายโครงสร้าง หน้าที่ และชนิดของดอกได้  

11. อธิบายกระบวนการสร้างเซลล์สืบพันธุ์ การเกิดผลและเมล็ดของพืชมีดอก พร้อมทั้งระบุชนิดของ

ผลได้  
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12. อธิบายกระบวนการและรูปแบบการงอก และท าปฏิบัติการเปรียบเทียบดัชนีการงอกของเมล็ด

ได้  

13. อธิบายการสืบพันธุ์แบบไม่อาศัยเพศพร้อมทั้งสืบค้นการขยายพันธุ์พืชแบบต่างๆ ได้ 

14. อธิบายและท าปฏิบัติการการตอบสนองของพืชต่อสิ่งเร้าได้  

15. อธิบายและท าปฏิบัติการการตอบสนองของพืชต่อสิ่งแวดล้อมได้  

16. อธิบายกลไกในการตอบสนองต่อสภาวะแวดล้อมที่ไม่เหมาะสมได้ 
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รายวิชา ว30263 พันธุศาสตร์และวิวัฒนาการ 

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

 ลักษณะทางพันธุกรรม กระบวนการถ่ายทอดทางพันธุกรรม โครโมโซม การถ่ายทอดลักษณะทาง

พันธุกรรมตามกฏของเมนเดลและนอกกฏของเมนเดล ประวัติการค้นพบและโครงสร้างของสารพันธุกรรม การจ าลอง

ตัวของดีเอ็นเอ การแสดงออกของยีน การกลายพันธุ์ เทคโนโลยีดีเอ็นเอและพันธุวิศวกรรม ประวัติการศึกษา

วิวัฒนาการ ทฤษฏีและหลักฐานเชิงวิวัฒนาการ การคัดเลือกโดยธรรมชาติและการปรับตัวของสิ่งมีชีวิต รูปแบบ

การคัดเลือกโดยธรรมชาติ กฎสมดุลของฮาร์ดี-ไวน์เบิร์ก ปัจจัยที่มีผลต่อ การเปลี่ยนแปลงความถี่อัลลีล และ

ความถี่จีโนไทป์ แนวคิดเกี่ยวกับสปีชีส์ กลไกการเกิดสปีชีส์ใหม่ แนวคิดเกี่ยวกับการก าเนิดของสิ่งมีชีวิต 

วิวัฒนาการของโพรคาริโอตและยูคาริโอต ลักษณะสัณฐานวิทยาและการจ าแนกหมวดหมู่ของไพรเมต 

วิวัฒนาการจากไพรเมตโบราณสู่โฮมินิด การก าเนิดมนุษย์ยุคแรก และมนุษย์ยุคใหม ่

 เพ่ือให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทและความส าคัญของพันธุศาสตร์ต่อการวิวัฒนาการและการ

ด ารงอยู่ของสิ่งมีชีวิต มีทักษะกระบวนการในการสืบเสาะหาความรู้ สื่อสารสิ่งที่เรียนรู้ การท ากิจกรรมกลุ่ม กิจกรรม

การสร้างองค์ความรู้ กิจกรรม STEM สามารถประยุกต์ความรู้ และน าไปใช้ในการด ารงชีวิตของตนเองและ

ดูแลสิ่งมีชีวิตอ่ืนๆ 

มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวช้ีวัด 

1. อธิบายชนิด รูปร่าง ส่วนประกอบของโครโมโซมและแยกความแตกต่างของโครโมโซมได้ 

2. อธิบายลักษณะทางพันธุกรรมและกระบวนการถ่ายทอดทางพันธุกรรมได้ 

3. อธิบายกฎการแยก และกฎการรวมกลุ่มอย่างอิสระของเมนเดลและน าไปประยุกต์ใช้ในการ

ค านวณและท านายอัตราส่วนของชนิดเซลล์สืบพันธุ์ จีโนไทป์ และฟีโนไทป์  ในแต่ละรุ่น  รวมถึงวิเคราะห์การ

ถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมนอกเหนือกฎของเมนเดลได้ 

4. อธิบายประวัติการค้นพบสารพันธุกรรมและวิเคราะห์องค์ประกอบทางเคมีของสารพันธุกรรมได้ 

5. อธิบายกลไกการจ าลองดีเอ็นเอและกลไกการแสดงออกของยีน 

6. อธิบายความหมาย สาเหตุ ชนิด และผลของการกลายพันธุ์ได้ 

7. อธิบายกระบวนการเทคโนโลยีดีเอ็นเอและพันธุวิศวกรรม และอภิปรายผลของเทคโนโลยีดีเอ็นเอ

ที่มีต่อมนุษย์และสิ่งแวดล้อมได้ 

8. อธิบายแนวคิดเก่ียวกับการก าเนิดของสิ่งมีชีวิต วิวัฒนาการของโพรแคริโอตและยูคาริโอตได้ 
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9. อธิบายประวัติการศึกษาวิวัฒนาการ ทฤษฎีวิวัฒนาการ และหลักฐานเชิงวิวัฒนาการได้ 

10. อธิบายการคัดเลือกโดยธรรมชาติ การปรับตัวของสิ่งมีชีวิตและรูปแบบการคัดเลือกโดยธรรมชาติได้ 

11. อธิบายกฎสมดุลของฮาร์ดี-ไวน์เบิร์ก การเปลี่ยนแปลงความถี่อัลลีลและจีโนไทป์ในประชากร รวมถึง

ปัจจัยที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงความถ่ีอัลลีลและจีโนไทป์ได้ 

12. อธิบายแนวคิดเกี่ยวกับสปีชีส์ใหม่ กลไกการป้องกัน การผสมข้ามสปีชีส์ กลไกการเกิด สปีชีส์

ใหม ่

13. อธิบายลักษณะสัณฐานวิทยาและการจ าแนกหมวดหมู่ของไพรเมต วิวัฒนาการจากไพรเมตโบราณ สู่โฮมินิด 

การก าเนิดมนุษย์ยุคแรกและมนุษย์ยุคใหม่ได้ 
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รายวิชา ว30264 ความหลากหลายทางชีวภาพ 

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

ค าอธิบายรายวิชา 

ความหลากหลายทางชีวภาพ อนุกรมวิธาน และคลาโดแกรม โดเมน อาณาจักรไวรา มอเนอรา 
โปรติสตา ฟังไจ พืช และสัตว์ นิเวศวิทยา ความหมายของระบบนิเวศ การถ่ายทอดสารและพลังงาน วัฏ
จักรของสาร ชีวมณฑล กลุ่มสิ่งมีชีวิต ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิต ชีววิทยาเชิงอนุรักษ์ ประชากร  
พฤติกรรมและการปรับตัวของสิ่งมีชีวิต 

เพ่ือให้ผ ู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจ าแนกสิ่งมีชีวิตและความส าคัญของความ
หลากหลายทางชีวภาพที่มีต่อระบบนิเวศ และเสนอแนะแนวทางในการดูแลรักษา มีทักษะกระบวนการใน
การสืบเสาะหาความรู้ สื่อสารสิ่งที่เรียนรู้ การท ากิจกรรมกลุ่ม กิจกรรมการสร้างองค์ความรู้ กิจกรรม 
STEM สามารถประยุกต์ความรู้ และน าไปใช้ในการด ารงชีวิตของตนเองและการอนุรักษ์ความ
หลากหลายทางชีวภาพ 

 

มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวช้ีวัด 
1. อธิบายความหมายของความหลากหลายทางชีวภาพได้ 
2. อธิบายการจัดหมวดหมู่ของสิ่งมีชีวิตตามหลักอนุกรมวิธาน หลักการตั้งชื่อวิทยาศาสตร์ และ

การใช้        ไดโคโตมัสคีย์และคลาโดแกรมในการจ าแนกสิ่งมีชีวิตได้ 
3. สังเกต ส ารวจ สืบค้น ท ากิจกรรม อธิบาย เปรียบเทียบลักษณะส าคัญ และใช้หลักการของได

โคโตมัสคีย์และคลาโดแกรมในการจ าแนกสิ่งมีชีวิตใน โดเมน อาณาจักรไวรา มอเนอรา โปรติสตา ฟังไจ 
พืช และสัตว์ รวมถึงระบุความส าคัญของสิ่งมีชีวิตแต่ละโดเมนและอาณาจักรได้ 

4. อธิบายความหมาย ระบุลักษณะส าคัญ และองค์ประกอบของระบบนิเวศได้ 
5. อธิบาย ระบุลักษณะและเขียนแผนภาพของโซ่อาหาร สายใยอาหาร การถ่ายทอดสารและ

พลังงาน และการเพิ่มขยายทางชีวภาพ (Biomagnification) ได้ 
6. อธิบายบทบาทของสิ่งมีชีวิตในแต่ละล าดับขั้นของการบริโภค (Trophic level)  ได ้
7. อธิบาย ระบุลักษณะและเขียนแผนภาพ วัฏจักรน้ า คาร์บอน ไนโตรเจน และฟอสฟอรัสได ้
8. อธิบายและเปรียบเทียบการกระจายสิ่งมีชีวิตในชีวมณฑลรูปแบบต่างๆ และระบุปัจจัยที่มีผล

ต่อการกระจายของสิ่งมีชีวิตในแต่ละชีวมณฑลได้ 
9. อธิบายความหมายของกลุ่มสิ่งมีชีวิต การปรับตัวของสิ่งมีชีวิต การเปลี่ยนแปลงแทนที่ สืบค้น

ข้อมูลเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิตในรูปแบบต่างๆ  
10. อธิบายความหมาย ลักษณะเฉพาะของประชากร ขนาดประชากรและปัจจัยที่มีผลต่อ

เปลี่ยนแปลงขนาดประชากร รูปแบบการเจริญเติบโตของประชากร   เขียนรูปแบบโครงสร้างอายุ  พีระมิด
อายุ และกราฟของการอยู่รอดของประชากรทั้ง 3 รูปแบบได้ 
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11. ค านวณหาดัชนีความหลากหลายของสิ่งมีชีวิตและศึกษาชีววิทยาเชิงอนุรักษ์ 
12. อธิบายกลไกการเกิดพฤติกรรมของสิ่งมีชีวิตเพ่ือตอบสนองต่อสิ่งเร้าและการแสดงออกของ

พฤติกรรมเพ่ือการด ารงชีวิตของสิ่งมีชีวิตต่างๆได้ 
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กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 

รายวิชาเพิ่มเติมกลุ่ม 1 
1. ส30201 ทักษะชีวิต     3 คาบ/สัปดาห์/ภาคเรียน 1.5 หน่วยกิต 
    SOC30201 Life Skills   
2  ส30202 การบูรณาการความรู้ 1   2 คาบ/สัปดาห์/ภาคเรียน 1.0 หน่วยกิต 
    SOC30202 Intergration of knowledge 1    
3  ส30203 การบูรณาการความรู้ 2   2 คาบ/สัปดาห์/ภาคเรียน 1.0 หน่วยกิต 
    SOC30203 Intergration of knowledge 2  
4. ส30204 หน้าที่พลเมือง 1    1 คาบ/สัปดาห์/ภาคเรียน 0.5 หน่วยกิต 
    SOC30204 Civil Duty 1 
5. ส30203 หน้าที่พลเมือง 2    1 คาบ/สัปดาห์/ภาคเรียน 0.5 หน่วยกิต 
    SOC30203 Civil Duty 1  
6. ส30205 หน้าที่พลเมือง 3    1 คาบ/สัปดาห์/ภาคเรียน 0.5 หน่วยกิต 
    SOC30205 Civil Duty 3 
7. ส30206 หน้าที่พลเมือง 4    1 คาบ/สัปดาห์/ภาคเรียน 0.5 หน่วยกิต 
    SOC30206 Civil Duty 4 

. 
รายวิชาต่อไปนี้ไม่มีค าอธิบายรายวิชา และแผนการเรียนรู้ฉบับย่อ 

1. ส30201 ทักษะชีวิต     3 คาบ/สัปดาห์/ภาคเรียน 1.5 หน่วยกิต 
    SOC30201 Life Skills   
2  ส30202 การบูรณาการความรู้ 1   2 คาบ/สัปดาห์/ภาคเรียน 1.0 หน่วยกิต 
    SOC30202 Intergration of knowledge 1    
3  ส30203 การบูรณาการความรู้ 2   2 คาบ/สัปดาห์/ภาคเรียน 1.0 หน่วยกิต 
    SOC30203 Intergration of knowledge 2  
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รายวิชา ส30204 หน้าที่พลเมือง 1  

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

    ศึกษา มีส่วนร่วมและแนะน าผู้อ่ืนให้อนุรักษ์และเผยแพร่มารยาทไทยสู่สาธารณะ ในเรื่อง การแสดง
ความเคารพ  การสนทนา การแต่งกาย  การมีสัมมาคารวะ เห็นคุณค่า อนุรักษ์ สืบสาน ประยุกต์และเผยแพร่
ขนบธรรมเนียม ประเพณี ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาไทย ปฏิบัติตนเป็นผู้มีวินัยในตนเอง ในเรื่องความ
อดทน ใฝ่หาความรู้ และตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ 
 ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่าง และมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรม และสนับสนุนให้ผู้อ่ืนแสดงออกถึงความ
รักชาติ ยึดมั่นในศาสนา และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์  ปฏิบัติตนเป็นผู้มีวินัยในตนเอง ในเรื่องความ
ซื่อสัตย์สุจริต ขยันหมั่นเพียร อดทน ใฝ่หาความรู้ ตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ ยอมรับผลที่เกิดจากการกระท าของ
ตนเอง 
  ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างและส่งเสริม สนับสนุนให้ผู้อ่ืนเป็นพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย ในเรื่อง 
การเป็นผู้น าและการเป็นสมาชิกท่ีดี การใช้สิทธิและหน้าที่การใช้เสรีภาพอย่างรับผิดชอบ ความกล้าหาญทาง
จริยธรรมมีส่วนร่วมและตัดสินใจเลือกตั้งอย่างมีวิจารณญาณ รู้ทันข่าวสารและรู้ทันสื่อ คาดการณ์เหตุการณ์
ล่วงหน้าบนพ้ืนฐานของข้อมูล  ปฏิบัติตนเป็นผู้มีวินัยในตนเอง ในเรื่องความซื่อสัตย์สุจริต ขยันหมั่ นเพียร  
อดทน ใฝ่หาความรู้ ตั้งใจปฏิบัติหน้าที่และยอมรับผลที่เกิดจากการกระท าของตนเอง 

ยอมรับในอัตลักษณ์และเคารพความหลากหลายในสังคมพหุวัฒนธรรม เห็นคุณค่าของการอยู่ร่วมกัน
อย่างสันติและพ่ึงพาซึ่งกันและกัน  ไม่แสดงกิริยา และวาจาดูหมิ่นผู้อ่ืน ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน แบ่งปัน 
ปฏิบัติตนเป็นผู้มีวินัยในตนเอง ในเรื่อง ความอดทน  ใฝ่หาความรู้ และยอมรับผลที่เกิดจากการกระท าของ
ตนเอง 
 โดยใช้กระบวนการกลุ่ม กระบวนการคิด กระบวนการปฏิบัติ กระบวนการเผชิญสถานการณ์ 
กระบวนการแก้ปัญหา กระบวนการสืบเสาะความรู้ 
 เพ่ือให้ผู้เรียนมีลักษณะที่ดีของคนไทย ภาคภูมิใจในความเป็นไทย แสดงออกถึงความรักชาติ ยึดมั่น
ในศาสนา และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ เป็นพลเมืองดีในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์
ทรงเป็นประมุข  
มีส่วนร่วมทางการเมืองการปกครอง มีวิจารณญาณในการเลือกตั้ง และการวิพากษ์นโยบายสาธารณะ อยู่
ร่วมกับผู้อ่ืนอย่างสันติ จัดการความขัดแย้งด้วยสันติวิธี และมีวินัยในตนเอง 
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มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวช้ีวัด 
1. มีส่วนร่วมและแนะน าผู้อ่ืนให้อนุรักษ์และเผยแพร่มารยาทไทยสู่สาธารณะ 
2. เห็นคุณค่า อนุรักษ์ สืบสาน ประยุกต์และเผยแพร่ขนบธรรมเนียม ประเพณี ศิลปวัฒนธรรม 

และภูมิปัญญาไทย 
3. เป็นแบบอย่าง และมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรม และสนับสนุนให้ผู้อ่ืนแสดงออกถึงความรักชาติ 

ยึดมั่นในศาสนา และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์   
4. เป็นแบบอย่างและส่งเสริม สนับสนุนให้ผู้อ่ืนเป็นพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย 
5. มีส่วนร่วมและตัดสินใจเลือกตั้งอย่างมีวิจารณญาณ 
6. รู้ทันข่าวสารและรู้ทันสื่อ 
7. คาดการณ์เหตุการณ์ล่วงหน้าบนพ้ืนฐานของข้อมูล   
8. ยอมรับในอัตลักษณ์และความหลากหลายในสังคมพหุวัฒนธรรม 
9. ปฏิบัติตนเป็นผู้มีวินัยในตนเอง (บูรณาการ) 
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รายวิชา ส30204 หน้าที่พลเมือง 2  

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

ศึกษา มีส่วนร่วมและแนะน าผู้อ่ืนให้อนุรักษ์และเผยแพร่มารยาทไทยสู่สาธารณะ ในเรื่อง การแสดง
ความเคารพ  การสนทนา  การมีสัมมาคารวะ เห็นคุณค่า อนุรักษ์ สืบสาน ประยุกต์และเผยแพร่
ขนบธรรมเนียม ประเพณี ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาไทย ปฏิบัติตนเป็นผู้มีวินัยในตนเอง ในเรื่องความ
อดทน ใฝ่หาความรู้ และตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ 
 ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่าง และมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรม และสนับสนุนให้ผู้อ่ืนแสดงออกถึงความ
รักชาติ ยึดมั่นในศาสนา และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์  ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่าง ประยุกต์ และเผยแพร่
พระบรม-ราโชวาท ในเรื่อง การมีระเบียบวินัย ความสามัคคี  หลักการทรงงาน ในเรื่อง ระเบิดจากข้างใน ไม่
ติดต ารา บริการรวมทีจุ่ดเดียว ใช้อธรรมปราบอธรรม และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ปฏิบัติตนเป็นผู้
มีวินัยในตนเอง ในเรื่องความซื่อสัตย์สุจริต ขยันหมั่นเพียร อดทน ใฝ่หาความรู้ ตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ ยอมรับผล
ที่เกิดจากการกระท าของตนเอง 
  เป็นพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย ประยุกต์ใช้กระบวนการประชาธิปไตยในการวิพากษ์ ประเด็น
นโยบายสาธารณะที่ตนสนใจ การเสนอแนวทางการแก้ปัญหาสังคมต่อสาธารณะ การติดตามและประเมิน
ข่าวสารทางการเมืองและการรู้เท่าทันสื่อ การมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางการเมือง มีส่วนร่วมและตัดสินใจ
เลือกตั้ง อย่างมีวิจารณญาณ รู้ทันข่าวสารและรู้ทันสื่อ คาดการณ์เหตุการณ์ล่วงหน้าบนพ้ืนฐานของข้อมูล  
ปฏิบัติตนเป็นผู้มีวินัยในตนเอง ในเรื่องความซื่อสัตย์สุจริต ขยันหมั่นเพียร  อดทน ใฝ่หาความรู้ ตั้งใจปฏิบัติ
หน้าที่และยอมรับผลที่เกิดจากการกระท าของตนเอง 

เห็นคุณค่าของการอยู่ร่วมกันอย่างสันติและพ่ึงพาซึ่งกันและกัน  ไม่แสดงกิริยา และวาจาดูหมิ่นผู้อ่ืน 
ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน แบ่งปัน ปฏิบัติตนเป็นผู้มีวินัยในตนเอง ในเรื่อง ความอดทน  ใฝ่หาความรู้ และ
ยอมรับผลที่เกิดจากการกระท าของตนเอง 
 โดยใช้กระบวนการกลุ่ม กระบวนการคิด กระบวนการปฏิบัติ กระบวนการเผชิญสถานการณ์ 
กระบวนการแก้ปัญหา กระบวนการสืบเสาะความรู้ 
 เพ่ือให้ผู้เรียนมีลักษณะที่ดีของคนไทย ภาคภูมิใจในความเป็นไทย แสดงออกถึงความรักชาติ ยึดมั่น
ในศาสนา และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ เป็นพลเมืองดีในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์
ทรงเป็นประมุข มีส่วนร่วมทางการเมืองการปกครอง มีวิจารณญาณในการเลือกตั้ง และการวิพากษ์นโยบาย
สาธารณะอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนอย่างสันติ จัดการความขัดแย้งด้วยสันติวิธี และมีวินัยในตนเอง 
 
 
 



 

หลักสูตรโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย                                                        
พุทธศักราช 2560 

189 

 

มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวช้ีวัด 
1. มีส่วนร่วมและแนะน าผู้อ่ืนให้อนุรักษ์และเผยแพร่มารยาทไทยสู่สาธารณะ 
2. เห็นคุณค่า อนุรักษ์ สืบสาน ประยุกต์และเผยแพร่ขนบธรรมเนียม ประเพณี ศิลปวัฒนธรรม และ 

ภูมิปัญญาไทย 
3. เป็นแบบอย่าง ประยุกต์ และเผยแพร่พระบรมราโชวาท หลักการทรงงาน และหลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง 
4. เป็นแบบอย่างและส่งเสริม สนับสนุนให้ผู้อ่ืนเป็นพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย 
5. ประยุกต์ใช้กระบวนการประชาธิปไตยในการวิพากษ์ ประเด็นนโยบายสาธารณะที่ตนสนใจ 
6. มีส่วนร่วมและตัดสินใจเลือกตั้งอย่างมีวิจารณญาณ 
7. รู้ทันข่าวสารและรู้ทันสื่อ 
8. คาดการณ์เหตุการณ์ล่วงหน้าบนพ้ืนฐานของข้อมูล   
9. เห็นคุณค่าของการอยู่ร่วมกันอย่างสันติ และพ่ึงพาซึ่งกันและกัน 
10. ปฏิบัติตนเป็นผู้มีวินัยในตนเอง 
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รายวิชา ส30205 หน้าที่พลเมือง 3  

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

  ศึกษา มีส่วนร่วมและแนะน าผู้อ่ืนให้อนุรักษ์และเผยแพร่มารยาทไทยสู่สาธารณะ ในเรื่อง การแสดง
ความเคารพ  การสนทนา การแต่งกาย  การมีสัมมาคารวะ เห็นคุณค่า อนุรักษ์ สืบสาน ประยุกต์และเผยแพร่
ขนบธรรมเนียม ประเพณี ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาไทย  
    ศึกษา แสดงออก แนะน าผู้ อ่ืน และยกย่องบุคคลที่มีความเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่และเสียสละต่อสังคม 
ปฏิบัติตนเป็นผู้มีวินัยในตนเอง ในเรื่อง ใฝ่หาความรู้  
 ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่าง มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรม และสนับสนุนให้ผู้อ่ืนแสดงออกถึงความรัก
ชาติ ยึดมั่นในศาสนา และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์  ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่าง ประยุกต์ และเผยแพร่
พระบรมราโชวาท ในเรื่อง การมีระเบียบวินัย ความสามัคคี  หลักการทรงงาน ในเรื่อง ระเบิดจากข้างใน ไม่
ติดต ารา บริการรวมที่จุดเดียว ใช้อธรรมปราบอธรรม และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ปฏิบัติตนเป็นผู้
มีวินัยในตนเอง ในเรื่องความซื่อสัตย์สุจริต ขยันหมั่นเพียร อดทน ใฝ่หาความรู้ ตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ ยอมรับผล
ที่เกิดจากการกระท าของตนเอง 
  ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างและส่งเสริม สนับสนุนให้ผู้อ่ืนเป็นพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย ในเรื่อง 
การเป็นผู้น าและการเป็นสมาชิกที่ดี การใช้สิทธิและหน้าที่ การใช้เสรีภาพอย่างรับผิดชอบ ความกล้าหาญทาง
จริยธรรม การเสนอแนวทางการแก้ปัญหาสังคมต่อสาธารณะ การติดตามและประเมินข่าวสารทางการเมือง
และการรู้เท่าทันสื่อ การมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางการเมือง ประยุกต์ใช้กระบวนการประชาธิปไตยใน การ
วิพากษ์ ประเด็นนโยบายสาธารณะที่ตนสนใจ มีส่วนร่วมและตัดสินใจเลือกตั้งอย่างมีวิจารณญาณ รู้ทัน
ข่าวสารและรู้ทันสื่อ คาดการณ์เหตุการณ์ล่วงหน้าบนพ้ืนฐานของข้อมูล  ปฏิบัติตนเป็นผู้มีวินัยในตนเอง ใน
เรื่องความซื่อสัตย์สุจริต ขยันหมั่นเพียร  อดทน ใฝ่หาความรู้ ตั้ งใจปฏิบัติหน้าที่ ยอมรับผลที่เกิดจากการ
กระท าของตนเอง 
 มีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาเมื่อเกิดความขัดแย้งโดยสันติวิธี ด้วยการเจรจาไกล่เกลี่ย การเจรจา
ต่อรอง การระงับความขัดแย้ง และสร้างเครือข่ายป้องกันปัญหาความขัดแย้ง ปฏิบัติตนเป็นผู้มีวินัยในตนเอง 
ในเรื่อง ความซือ่สัตย์สุจริต อดทน  และยอมรับผลที่เกิดจากการกระท าของตนเอง 
 โดยใช้กระบวนการกลุ่ม กระบวนการคิด กระบวนการปฏิบัติ กระบวนการเผชิญสถานการณ์ 
กระบวนการแก้ปัญหา กระบวนการสืบเสาะความรู้ 
 เพ่ือให้ผู้เรียนมีลักษณะที่ดีของคนไทย ภาคภูมิใจในความเป็นไทย แสดงออกถึงความรักชาติ ยึดมั่น
ในศาสนา และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ เป็นพลเมืองดีในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์
ทรงเป็นประมุข       มีส่วนร่วมทางการเมืองการปกครอง มีวิจารณญาณในการเลือกตั้ง และการวิพากษ์
นโยบายสาธารณะ อยู่ร่วมกับผู้อ่ืนอย่างสันติ สามารถจัดการความขัดแย้งด้วยสันติวิธี และมีวินัยในตนเอง 
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มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวช้ีวัด 
1. แสดงออก แนะน าผู้อ่ืน และยกย่องบุคคลที่มีความเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่และเสียสละ 
2. เป็นแบบอย่าง มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรม และสนับสนุนให้ผู้อื่นแสดงออกถึงความรักชาติ ยึด

มั่นในศาสนา และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์   
3. เป็นแบบอย่าง ประยุกต์ และเผยแพร่พระบรมราโชวาท หลักการทรงงาน และหลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง 
4. เป็นแบบอย่างและส่งเสริม สนับสนุนให้ผู้อ่ืนเป็นพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย 
5. ประยุกต์ใช้กระบวนการประชาธิปไตยในการวิพากษ์ประเด็นนโยบายสาธารณะที่ตนสนใจ 
6. มีส่วนร่วมและตัดสินใจเลือกตั้งอย่างมีวิจารณญาณ 
7. รู้ทันข่าวสารและรู้ทันสื่อ 
8. คาดการณ์เหตุการณ์ล่วงหน้าบนพ้ืนฐานของข้อมูล   
9. มีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาเมื่อเกิดความขัดแย้งโดยสันติวิธี และสร้างเครือข่ายป้องกันปัญหา

ความขัดแย้ง  
10. ปฏิบัติตนเป็นผู้มีวินัยในตนเอง 
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รายวิชา ส30206 หน้าที่พลเมือง 4 

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

    ศึกษา แสดงออก แนะน าผู้ อ่ืน และยกย่องบุคคลที่มีความเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่และเสียสละต่อสังคม 
ปฏิบัติตนเป็นผู้มีวินัยในตนเอง ในเรื่อง ใฝ่หาความรู้  
 ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่าง มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรม และสนับสนุนให้ผู้อ่ืนแสดงออกถึงความรัก
ชาติ ยึดมั่นในศาสนา และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์  ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่าง ประยุกต์ และเผยแพร่
พระบรมราโชวาท ในเรื่อง การมีระเบียบวินัย ความสามัคคี  หลักการทรงงาน ในเรื่อง ระเบิดจากข้างใน ไม่
ติดต ารา บริการรวมที่จุดเดียว ใช้อธรรมปราบอธรรม และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ปฏิบัติตนเป็นผู้
มีวินัยในตนเอง ในเรื่องความซื่อสัตย์สุจริต ขยันหมั่นเพียร อดทน ใฝ่หาความรู้ ตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ ยอมรับผล
ที่เกิดจากการกระท าของตนเอง 
  ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างและส่งเสริม สนับสนุนให้ผู้อ่ืนเป็นพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย ในเรื่อง 
การเป็นผู้น าและการเป็นสมาชิกที่ดี การใช้สิทธิและหน้าที่ การใช้เสรีภาพอย่างรับผิดชอบ ความกล้าหาญทาง
จริยธรรม การเสนอแนวทางการแก้ปัญหาสังคมต่อสาธารณะ การติดตามและประเมินข่าวสารทางการเมือง
และการรู้เท่าทันสื่อ การมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางการเมือง ประยุกต์ใช้กระบวนการประชาธิปไตยในการ
วิพากษ์ ประเด็นนโยบายสาธารณะที่ตนสนใจ มีส่วนร่วมและตัดสินใจเลือกตั้งอย่างมีวิจารณญาณ รู้ทัน
ข่าวสารและรู้ทันสื่อ คาดการณ์เหตุการณ์ล่วงหน้าบนพ้ืนฐานของข้อมูล  ปฏิบัติตนเป็นผู้มีวินัยในตนเอง ใน
เรื่องความซื่อสัตย์สุจริต ขยันหมั่นเพียร  อดทน ใฝ่หาความรู้ ตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ ยอมรับผลที่เกิดจากการ
กระท าของตนเอง 
 มีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาเมื่อเกิดความขัดแย้งโดยสันติวิธี ด้วยการเจรจาไกล่เกลี่ย การเจรจา
ต่อรอง การระงับความขัดแย้ง และสร้างเครือข่ายป้องกันปัญหาความขัดแย้ง ปฏิบัติตนเป็นผู้มีวินัยในตนเอง 
ในเรื่อง ความซื่อสัตย์สุจริต อดทน  และยอมรับผลที่เกิดจากการกระท าของตนเอง 
 โดยใช้กระบวนการกลุ่ม กระบวนการคิด กระบวนการปฏิบัติ กระบวนการเผชิญสถานการณ์ 
กระบวนการแก้ปัญหา กระบวนการสืบเสาะความรู้ 
 เพ่ือให้ผู้เรียนมีลักษณะที่ดีของคนไทย ภาคภูมิใจในความเป็นไทย แสดงออกถึงความรักชาติ ยึดมั่น
ในศาสนา และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ เป็นพลเมืองดีในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์
ทรงเป็นประมุข       มีส่วนร่วมทางการเมืองการปกครอง มีวิจารณญาณในการเลือกตั้ง และการวิพากษ์
นโยบายสาธารณะอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนอย่างสันติ สามารถจัดการความขัดแย้งด้วยสันติวิธี และมีวินัยในตนเอง 
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มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวช้ีวัด 
1. แสดงออก แนะน าผู้อ่ืน และยกย่องบุคคลที่มีความเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่และเสียสละ 
2. เป็นแบบอย่าง มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรม และสนับสนุนให้ผู้อ่ืนแสดงออกถึงความรักชาติ ยึด

มั่นในศาสนา และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์   
3. เป็นแบบอย่าง ประยุกต์ และเผยแพร่พระบรมราโชวาท หลักการทรงงาน และหลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง 
4. เป็นแบบอย่างและส่งเสริม สนับสนุนให้ผู้อ่ืนเป็นพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย 
5. ประยุกต์ใช้กระบวนการประชาธิปไตยในการวิพากษ์ประเด็นนโยบายสาธารณะที่ตนสนใจ 
6. มีส่วนร่วมและตัดสินใจเลือกตั้งอย่างมีวิจารณญาณ 
7. รู้ทันข่าวสารและรู้ทันสื่อ 
8. คาดการณ์เหตุการณ์ล่วงหน้าบนพ้ืนฐานของข้อมูล   
9. มีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาเมื่อเกิดความขัดแย้งโดยสันติวิธี และสร้างเครือข่ายป้องกันปัญหา

ความขัดแย้ง  
10. ปฏิบัติตนเป็นผู้มีวินัยในตนเอง 
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กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี 

 
รายวิชาเพิ่มเติมกลุ่ม 1 
1. ง30201 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์           3 คาบ/สัปดาห์/ภาคเรียน 1.5 หน่วยกิต 
  TECH30102 Computer Programming  

2. ง30202 วิทยาการคอมพิวเตอร์ประยุกต์ 3 คาบ/สัปดาห์/ภาคเรียน 1.5 หน่วยกิต 

   TECH30201 Applied Computer Science 
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รายวิชา ง30102 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 

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

 ศึกษาการเขียนฟังก์ชันและโมดูล โครงสร้างข้อมูลเบื้องต้นประเภทต่างๆ การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ
เบื้องต้น หลักการสืบทอด การเขียนโปรแกรมเพ่ือจัดการกับข้อมูลอย่างง่าย และการประยุกต์ใช้เพ่ือสร้าง
ชิ้นงาน  
 

มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวช้ีวัด 
 เมื่อเรียนจบรายวิชานี้ นักเรียนสามารถ 

1. เขียนโปรแกรมโดยแยกเป็นฟังก์ชันและโมดูลได้ 
2. เขียนโปรแกรมโดยใช้โครงสร้างข้อมูลเบื้องต้นประเภทต่างๆ ได้ และเลือกใช้โครงสร้างข้อมูลได้

เหมาะสม 
3. เขียนโปรแกรมโดยใช้หลักการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุได้ 
4. เขียนโปรแกรมเพ่ือจัดการกับข้อมูลอย่างง่ายได้ 
5. เขียนโปรแกรมเพ่ือแก้ปัญหาและสร้างชิ้นงานได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

หลักสูตรโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย                                                        
พุทธศักราช 2560 

196 

 

รายวิชา ง30202 วิทยาการประยุกต์คอมพิวเตอร์ 
 

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

 ศึกษาองค์ความรู้หรือวิทยาการในปัจจุบัน ทางด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ วิเคราะห์ปัญหาที่เก่ียวข้อง 
และน าความรู้ไปประยุกต์ใช้เพ่ือแก้ปัญหานั้น 

มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวช้ีวัด 
 เมื่อเรียนจบรายวิชานี้ นักเรียนสามารถ 

1. อธิบายหลักการและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องได้ 
2. วิเคราะห์ปัญหาโดยใช้หลักการและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องได้ 
3. ประยุกต์ใช้หลักการหรือทฤษฎีที่เก่ียวข้องเพ่ือแก้ปัญหาได้ 
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กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ : ภาษาอังกฤษ 
 

รายวิชาเพิ่มเติมกลุ่ม 1 
1. อ30204 ภาษาอังกฤษวิชาการ 1    4 คาบ/สัปดาห์/ภาคเรียน 2.0 หน่วยกิต 
ENG30204 Academiic English 1 
2. อ30205 ภาษาอังกฤษวิชาการ 2    4 คาบ/สัปดาห์/ภาคเรียน 2.0 หน่วยกิต 
ENG30205 Academiic English 2 
3. อ30206 ภาษาอังกฤษวิชาการ 3   4 คาบ/สัปดาห์/ภาคเรียน 2.0 หน่วยกิต 
ENG30206 Academiic English 3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

หลักสูตรโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย                                                        
พุทธศักราช 2560 

198 

 

รายวิชา อ30204 ภาษาอังกฤษวิชาการ 1 

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

ศึกษาค าศัพท์เฉพาะทาง จากบทความทางด้านวิทยาศาสตร์หรือบทความอ่ืนๆ เพ่ือน ามาประยุกต์ใช้ใน
การพูดและการเขียนและเพ่ือให้สามารถเข้าใจสิ่งที่ฟังและอ่าน 

ศึกษารูปแบบการน าเสนอแบบปากเปล่าและการโต้วาทีเ พ่ือให้สามารถน าเสนอโครงงานทาง
วิทยาศาสตร์และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับประเด็นทางด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม 

พัฒนาทักษะการฟังเพ่ือความเข้าใจจากหัวข้อทั่วๆไป และบทบรรยายทางวิชาการ เพ่ือให้มีทักษะการ
จดบันทึก(Note-taking) 

พัฒนากลยุทธ์ทางการอ่านและทักษะการเขียนบทความทางวิชาการและศึกษาองค์ประกอบของการ
เขียนบทความประเภทเหตุและผล (Cause-Effect) ปัญหาและการแก้ปัญหา (Problem-Solution) และ
บทคัดย่อ (Abstract) 

พัฒนาความสามารถในการใช้โครงสร้างประโยคภาษาอังกฤษในรูปแบบต่างๆ เพ่ือให้ใช้ภาษาได้อย่าง
ถูกต้องเหมาะสมกับบริบททางวิชาการและอ่ืนๆ ฝึกการท าแบบทดสอบเพ่ือให้คุ้นเคยกับแบบทดสอบรูปแบบ
ต่างๆ 

มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวช้ีวัด 
1. นักเรียนสามารถใช้และประยุกต์ใช้ค าศัพท์ประเภทต่างๆ ในการพูดและการเขียน และความเข้าใจ

ด้านการอ่านและการฟังได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
2. นักเรียนสามารถน าเสนอโครงงานและโต้วาที ตามหัวข้อที่ก าหนดได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
3. นักเรียนเข้าใจในสิ่งที่ฟังทั้งบทความทางวิชาการและหัวข้อต่างๆ ทั้งแบบสั้นและแบบยาว รวมถึง  

สามารถจดบันทึกจากการฟัง 
4. นักเรียนเข้าใจเนื้อหาของบทอ่านต่างๆ ได้อย่างถูกต้อง  โดยการวิเคราะห์โครงสร้างค าและการเดา

ความหมายจากบริบท 
5. นักเรียนสามารถใช้โครงสร้างประโยครูปแบบต่างๆในระดับที่ซับซ้อนได้อย่ างเหมาะสมและเขียน

บทความตามองค์ประกอบได้อย่างถูกต้องตามหลักการเขียนบทความแบบเหตุและผล (Cause-
Effect) ปัญหาและการแก้ปัญหา (Problem-Solution) และบทคัดย่อ (Abstract) 

6. นักเรียนสามารถประยุกต์ใช้ค า วลี อนุประโยค และประโยค ในบริบททางวิชาการและอ่ืนๆ ได้อย่าง
เหมาะสม 
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รายวิชา อ30205 ภาษาอังกฤษวิชาการ 2 

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

พัฒนาทักษะการฟังเนื้อหาด้านวิชาการจากบทสนทนา การบรรยายทางวิชาการ การโต้วาที การ

กล่าวสุนทรพจน์ การสัมมนาเชิงวิชาการ แล้วระบุ บอกรายละเอียด ตอบค าถาม แยกแยะ สรุปใจความส าคัญ 

ฝึกทักษะการพูดโต้ตอบในการสัมภาษณ์เพ่ือสมัครเข้าศึกษาต่อหรือขอรับทุนการศึกษาได้ การพูด

น าเสนอผลงานทางวิชาการ และการกล่าวสุนทรพจน์  

พัฒนาทักษะการอ่านเพ่ือความเข้าใจและสามารถวิจารณ์ คิดวิเคราะห์ จากบทความทั่วไปและ

บทความทางวิชาการได้อย่างถูกต้อง 

ฝึกวิเคราะห์โครงสร้างของประโยคที่ซับซ้อนเพ่ือให้เกิดความเข้าใจความหมายอย่างแท้จริง และ

สามารถน าไปใช้ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม 

พัฒนาทักษะและฝึกฝนการเขียนเรียงความเชิงวิชาการ Persuasive Essay / Scholarship Essay 

มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวช้ีวัด  

1. เพ่ือให้นักเรียนสามารถเข้าใจ และสรุปความ จากการฟังการสนทนาทั่วไป การสนทนาทาง

วิชาการ การบรรยายทางวิชาการ  

2. เพ่ือให้นักเรียนสามารถพูดโต้ตอบในการสัมภาษณ์เพ่ือสมัครเข้าศึกษาต่อหรือขอรับทุนการศึกษา

และสามารถน าเสนอผลงานทางวิชาการได้ 

 3. เพื่อให้นักเรียนสามารถอ่านและวิจารณ์บทความท่ัวไปและบทความทางวิชาการได้ 

4. เพื่อให้นักเรียนสามารถวิเคราะห์โครงสร้างของประโยคที่มีความซับซ้อนมากขึ้น  

และสามารถน าไปใช้ได ้

5. เพื่อให้นักเรียนสามารถเขียนเรียงความเชิงวิชาการความยาวประมาณ 300-350 ค า ได้ 
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รายวิชา อ30204 ภาษาอังกฤษวิชาการ 1 

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

พัฒนาทักษะการฟังเนื้อหาทางวิชาการจากการสนทนา การบรรยายทางวิชาการ การโต้วาที การ

กล่าวสุนทรพจน์ สัมมนาทางวิชาการ แล้ว ระบุ บอกรายละเอียด ตอบค าถาม แยกแยะ สรุปใจความส าคัญ 

วิเคราะห์ วิจารณ์ และแสดงความคิดเห็น 

ฝึกพูดโต้ตอบในการสัมภาษณ์ เพ่ือสมัครเข้าศึกษาต่อ หรือ ขอรับทุน กล่าวสุนทรพจน์ และพูด

น าเสนอผลงานทางวิชาการ ได้ 

พัฒนาทักษะการอ่านเพ่ือความเข้าใจและสามารถวิจารณ์ คิดวิเคราะห์บทความทั่วไปและบทความ

ทางวิชาการได้อย่างถูกต้อง 

ฝึกวิเคราะห์โครงสร้างของประโยคที่ซับซ้อนเพ่ือให้เกิดความเข้าใจความหมายอย่างแท้จริง และ

สามารถน าไปใช้ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม 

ฝึกฝนและพัฒนาทักษะการเขียนความเรียงเชิงวิชาการ  Compare-Contrast / Argumentative 

Essay  

  
 มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวช้ีวัด 
 1. เพ่ือให้นักเรียนสามารถเข้าใจ และสรุปความ จากการฟังการสนทนาทั่วไป การสนทนาทาง

วิชาการ การบรรยายทางวิชาการ  

     2. เพ่ือให้นักเรียนสามารถพูดโต้ตอบในการสัมภาษณ์เพ่ือสมัครเข้าศึกษาต่อหรือขอรับทุนการศึกษา

ได้ กล่าวสุนทรพจน์ และสามารถน าเสนอผลงานทางวิชาการได้ 

    3. เพื่อให้นักเรียนสามารถอ่านและวิจารณ์บทความทั่วไปและบทความทางวิชาการได้ 

  4. เพ่ือให้นักเรียนสามารถวิเคราะห์โครงสร้างของประโยคที่มีความซับซ้อนมากขึ้น และสามารถ

น าไปใช้ได้ 

  5. เพื่อให้นักเรียนสามารถเขียนเรียงความเชิงวิชาการความยาวประมาณ 300-350 ค า ได้ 
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21 มาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัด และค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม กลุ่ม 2 
 
            (ไม่มีการด าเนินการพิจารณา เมื่อวันที่ 17-18 ตุลาคม 2559)   

 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 การเขียนเรื่องสั้น     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 ทักษะการสื่อสารเฉพาะกิจ    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 ทั้งการใช้ส่วนบุคคล การใช้ในกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งและการใช้
ภาษาในสื่อต่างๆ น ามาวิเคราะห์ วิจารณ์ แลกเปลี่ยนความคิดเห็น โดยน าความรู้จากหลักภาษาและ
วรรณกรรมมาใช้ในการอภิปรายในรูปแบบของการสัมมนา 
 

มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวช้ีวัด 
เมื่อเรียนจบรายวิชานี้ นักเรียนสามารถ 
1. วิเคราะห์ลักษณะการใช้ภาษาในชีวิตประจ าวันและการใช้ภาษาจากสื่อต่างๆ ได้ 
2. อภิปรายข้อมูลลักษณะการใช้ภาษาไทยที่วิเคราะห์ได้น ามาวิจารณ์แลกเปลี่ยนความคิดเห็น 

ในการสัมมนาและบันทึกผลการอภิปรายได้ 
3. น าความรู้จากหลักภาษาและวรรณกรรม รายงานการอภิปราย มาวิเคราะห์ใช้เป็นเครื่องมือ 

ในการพัฒนาการใช้ภาษาของตนได้ 
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รายวิชา ท30202 วรรณกรรมปัจจุบัน 
 
2 คาบ/สัปดาห์/ภาคเรียน        1.0 หน่วยกิต 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ค าอธิบายรายวิชา 

ศึกษาความรู้เกี่ยวกับวรรณกรรมปัจจุบันทั้งประเภทสารคดีและบันเทิงคดี ศึกษาองค์ประกอบของ
วรรณกรรมในด้านโครงเรื่อง เนื้อเรื่อง แนวคิด ตัวละคร ฉาก บทสนทนาและลีลาการเขียน อ่านวิเคราะห์
แสดงความคิดเห็นอย่างมีวิจารณญาณ อ่านวรรณกรรมประเภทต่างๆ แล้วน าเสนอในรูปของการรายงาน 
 

มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวช้ีวัด 
เมื่อเรียนจบรายวิชานี้ นักเรียนสามารถ 
1. อธิบายความหมายและขอบข่ายของวรรณกรรมปัจจุบันโดยสังเขปได้ 
2. อ่านวรรณกรรมปัจจุบันชนิดต่างๆ ได้อย่างมีวิจารญาณ 
3. แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับวรรณกรรมท่ีอ่านได้อย่างมีเหตุผล 
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รายวิชา ท30203 วรรณกรรมท้องถิ่น 
 
2 คาบ/สัปดาห์/ภาคเรียน        1.0 หน่วยกิต 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ค าอธิบายรายวิชา 

ศึกษาความหมายและลักษณะของวรรณกรรมท้องถิ่นประเภทเพลงพ้ืนบ้าน ปริศนาค าทายภาษิต 
ส านวน ต านาน นิทาน นิยาย ในด้านที่มา เนื้อหา ค าศัพท์ ส านวนและความหมายที่มีผลต่อการด าเนินชี วิต 
เพ่ือให้มีความรู้ ความเข้าใจ เห็นคุณค่าและร่วมมือในการอนุรักษ์วรรณกรรมท้องถิ่นสามารถน าเสนอ
วรรณกรรมท้องถิ่นในรูปแบบต่างๆ 

มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวช้ีวัด 
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 

ศึกษาหลักการวินิจสารและการอ่านตีความเพ่ือให้เข้าใจความหมายของงานเขียนในรูปแบบต่างๆ ฝึก
วินิจสารและอ่านตีความจากบทอ่านทั้งร้อยแก้วและร้อยกรอง แยกข้อเท็จจริงและข้อคิดเห็นในบทอ่าน
สามารถน าเสนอผลการอ่านตีความได้ 

มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวช้ีวัด 
 เมื่อเรียนจบรายวิชานี้ นักเรียนสามารถ 

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

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

ศึกษาร้อยกรองประเภทโคลง ฉันท์ กาพย์ กลอนและร่าย ทั้งฉันทลักษณ์และกลวิธีการอ่านท านอง
เสนาะของร้อยกรองแต่ละประเภทเพ่ือให้เข้าถึงอารมณ์ ความรู้ สึก ความหมายและความไพเราะของ
วรรณกรรมทั้งที่เป็นบทร้อยกรองขนาดสั้นและบทร้อยกรองที่มีเนื้อเรื่อง ฝึกการอ่านและวิธีการน าเสนอ
ท านองเสนาะแบบต่างๆ ตามประเภทของร้อยกรอง 

มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวช้ีวัด 
 เมื่อเรียนจบรายวิชานี้ นักเรียนสามารถ 

1. บอกฉันทลักษณ์ของประเภทบทร้อยกรองที่จะอ่านท านองเสนาะได้ 
2. อ่านท านองเสนาะแบบต่างๆ ตามประเภทของร้อยกรองได้ 
3. อ่านท านองเสนาะต่อที่ประชุมได้ 
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รายวิชา ท30206 การเขียนเรื่องสั้น 
 
2 คาบ/สัปดาห์/ภาคเรียน        1.0 หน่วยกิต 

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

ศึกษาเรื่องสั้นชนิดต่างๆ องค์ประกอบของวรรณกรรมประเภทเรื่องสั้น โดยวิเคราะห์จากเรื่องสั้น
ตัวอย่าง อ่านเรื่องสั้นจากผลงานของนักเขียนที่หลากหลาย อภิปราย วิเคราะห์ แสดงความคิ ดเห็นเกี่ยวกับ
เรื่องสั้นที่อ่านอย่างมีวิจารณญาณ ฝึกเขียนเรื่องสั้นตามความถนัดและความสนใจ 
 

มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวช้ีวัด   
เมื่อเรียนจบรายวิชานี้ นักเรียนสามารถ 
1. อธิบายองค์ประกอบของวรรณกรรมประเภทเรื่องสั้นได้ 
2. อ่านเรื่องสั้นชนิดต่าง ๆ จากผลงานของนักเขียนอย่างน้อย 5 คน 
3. วิเคราะห์และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องสั้นที่อ่านได้อย่างมีวิจารณญาณ 
4. น าเสนอผลการวิเคราะห์เรื่องสั้นในรูปแบบของรายงานได้ 
5. เขียนเรื่องสั้นตามความถนัดและความสนใจด้วยความคิดสร้างสรรค์และจินตนาการได้ 
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รายวิชา ท30207 การเขียนวรรณกรรมส าหรับเด็ก 
 
2 คาบ/สัปดาห์/ภาคเรียน        1.0 หน่วยกิต 

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

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

มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวช้ีวัด 
 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 าประพันธ์และตระหนัก
ในความส าคัญของการอนุรักษ์ร้อยกรองไทย 

มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวช้ีวัด 
 เมื่อเรียนจบรายวิชานี้ นักเรียนสามารถ 

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

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

ศึกษาความหมาย ประเภท ลักษณะ องค์ประกอบและหลักการเขียนสารคดี วิเคราะห์ตัวอย่างสาร
คดี เลือกเขียนสารคดีตามความสนใจด้วยการศึกษารวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องที่จะเขียนพร้อมทั้งเขียนให้มี
หลักฐานอ้างอิง ใช้ภาษาเหมาะแก่การเขียนสารคดี มีเนื้อหาที่ถูกต้องสมบูรณ์และน่าอ่าน 

มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวช้ีวัด 
 เมื่อเรียนจบรายวิชานี้ นักเรียนสามารถ 

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

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

ศึกษาหลักการสัมภาษณ์ ทั้งในฐานะผู้รับการสัมภาษณ์และผู้สัมภาษณ์ ฝึกการสัมภาษณ์ใน
สถานการณ์ต่างๆ ทบทวนหลักการเขียนและน าความรู้มาใช้เขียนย่อความ สรุปความ เขียนเรียงความ ใน
ประเด็นหัวข้อต่างๆ ฝึกการเขียนบทความแสดงความคิดเห็น สามารถเรียบเรียงข้อความทั้งในการพูดและการ
เขียนได้อย่างถูกต้อง เหมาะสมแก่โอกาสและสถานการณ์ 

มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวช้ีวัด 
 เมื่อเรียนจบรายวิชานี้ นักเรียนสามารถ 

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

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 การแกป้ัญหาทางคอมบินาทอริก 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 
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 
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กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ (ต่อ) 
 

รายวิชาเพิ่มเติมกลุ่ม 2  
16. ค30221 สมการเชิงอนุพันธ์เบื้องต้น    3 คาบ/สัปดาห์/ภาคเรียน 1.5 หน่วยกิต 
MATH30221 Elementary Differential Equations 
17. ค30222 สถิติเพ่ือการวิจัยเบื้องต้น    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 เซตเชิงตั้งฉาก มูลฐานเชิงตั้งฉากกระบวนการ
กราม-ชมิดท์ เมทริกซ์เชิงตั้งฉาก การเปลี่ยนฐาน เมทริกซ์ทรานซิชัน และเมทริกซ์เชิงพิกัด 

ศึกษาเกี่ยวกับการแปลงเชิงเส้น เคอร์เนลและเรนจ์ แรงค์และนัลลิตีของการแปลงเชิงเส้น เมทริกซ์
ของการแปลงเชิงเส้น ศึกษาเกี่ยวกับค่าเจาะจง เวกเตอร์เจาะจง การแปลงเมทริกซ์ ให้เป็นเมทริกซ์เฉียงการ
แปลงเมทริกซ์ให้เป็นเมทริกซ์เฉียงเชิงตั้งฉาก 

เพ่ือพัฒนาทักษะ/กระบวนการในการคิดค านวณ การแก้ปัญหา การให้เหตุผล การสื่อความหมาย
ทางคณิตศาสตร์และน าประสบการณ์ด้านความรู้ ความคิด ทักษะกระบวนการที่ได้ไปใช้ในการเรียนรู้สิ่งต่างๆ 
และใช้ในชีวิตประจ าวันอย่างสร้างสรรค์ รวมทั้งเห็นคุณค่าและมีเจตคติที่ดีต่อคณิตศาสตร์ สามารถท างาน
อย่างเป็นระบบระเบียบ มีความรอบคอบ มีความรับผิดชอบ มีวิจารณญาณและมีความเชื่อมั่นในตนเอง โดย
จัดประสบการณ์หรือสร้างสถานการณ์ในชีวิตประจ าวันที่ใกล้ตัวให้ผู้เรียนได้ศึกษาค้นคว้าโดยการปฏิบัติจริง 
ทดลอง สรุป รายงาน 
 

มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวช้ีวัด 
 เมื่อเรียนจบรายวิชานี้ นักเรียนสามารถ 

1. หาผลคูณภายในของเวกเตอร์ที่ก าหนด 
2. หามูลฐานเชิงตั้งฉากของปริภูมิที่ก าหนด 
3. บอกได้ว่าเมทริกซ์ที่ก าหนด เป็นเมทริกซ์เชิงตั้งฉากหรือไม่ 
4. หาเมทริกซ์ทรานซิชัน และเมทริกซ์เชิงพิกัดได้ 
5. แสดงได้ว่า การแปลงที่ก าหนด เป็นการแปลงเชิงเส้น 
6. หาเคอร์เนลและเรนจ์ของการแปลงเชิงเส้นที่ก าหนด 
7. หาแรงค์และนัลลิตีของการแปลงเชิงเส้นที่ก าหนด 
8. หาเมทริกซ์ของการแปลงเชิงเส้นตามมูลฐานที่ก าหนดได้ 
9. หาค่าเจาะจงและเวกเตอร์เจาะจงของเมทริกซ์ที่ก าหนดได้ 
10. แปลงเมทริกซ์ที่ก าหนดให้เป็นเมทริกซ์เฉียงได้ 
11. แปลงเมทริกซ์ที่ก าหนดให้เป็นเมทริกซ์เฉียงเชิงตั้งฉากได้ 
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รายวิชา ค30207 แคลคูลัสขั้นสูง (AP) 
 
4 คาบ/สัปดาห์/ภาคเรียน        2.0 หน่วยกิต 

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

ศึกษาเกี่ยวกับอนุพันธ์และปฏิยานุพันธ์ของฟังก์ชันลอการิทึม ฟังก์ชันเอกซ์โพเนนเชียลฟังก์ชัน
ตรีโกณมิติ และฟังก์ชันไฮเพอร์โมลิก ศึกษาเกี่ยวกับอนุพันธ์และปฏิยานุพันธ์ของฟังก์ชันลอการิทึม อนุพันธ์
ของฟังก์ชันผกผันอนุพันธ์และปฏิยานุพันธ์ของฟังก์ชันเอกซ์โพเนนเชียลรูปแบบไม่ก าหนด  
กฏของโลปิตาลศึกษาเกี่ยวกับเทคนิคการอินทิเกรต การอินทิเกรตทีละส่วน การอินทิเกรตด้วยการแทนที่ด้วย
ฟังก์ชันตรีโกณมิติ การอินทิเกรตฟังก์ชันตรรกยะโดยใช้เศษส่วนย่อย ปริพันธ์ไม่ตรงแบบอนุพันธ์ย่อยเบื้องต้น
ศึกษาเกี่ยวกับอนุกรมอนันต์ การตรวจสอบการลู่เข้าของอนุกรม อนุกรมสลับ การลู่เข้าแบบสัมบูรณ์ การลู่
เข้าแบบมีเงื่อนไข พหุนามและอนุกรมเทย์เลอร์ 

เพ่ือพัฒนาทักษะ/กระบวนการในการคิดค านวณ การแก้ปัญหา การให้เหตุผล การสื่อความหมาย
ทางคณิตศาสตร์และน าประสบการณ์ด้านความรู้ ความคิด ทักษะกระบวนการที่ได้ไปใช้ในการเรียนรู้สิ่งต่างๆ 
และใช้ในชีวิตประจ าวันอย่างสร้างสรรค์ รวมทั้งเห็นคุณค่าและมีเจตคติที่ดีต่อคณิตศาสตร์ สามารถท างาน
อย่างเป็นระบบระเบียบ มีความรอบคอบ มีความรับผิดชอบ มีวิจารณญาณและมีความเชื่อมั่นในตนเอง โดย
จัดประสบการณ์หรือสร้างสถานการณ์ในชีวิตประจ าวันที่ใกล้ตัวให้ผู้เรียน ได้ศึกษาค้นคว้าโดยการปฏิบัติจริง 
ทดลอง สรุป รายงาน 
 

มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวช้ีวัด 
 เมื่อเรียนจบรายวิชานี้ นักเรียนสามารถ 

1. หาอนุพันธ์และปฏิยานุพันธ์ของฟังก์ชันลอการิทึมฟังก์ชันเอกซ์โพเนเซียล ฟังก์ชันตรีโกณมิติ 
และฟังก์ชันไฮเพอร์โบลิกได้ 

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

ศึกษาเกี่ยวกับปริภูมิสามมิติ เวกเตอร์ สมการอิงตัวแปรเสริม ระนาบในสามมิติ ระบบพิกัด
ทรงกระบอกและระบบพิกัดทรงกลม   

ศึกษาเก่ียวกับแคลคูลัสของฟังก์ชันค่าเวกเตอร์ เวกเตอร์ตั้งฉากหนึ่งหน่วย เวกเตอร์สัมผัสหนึ่งหน่วย 
ความโค้งและรัศมีความโค้ง  

ศึกษาเกี่ยวกับแคลคูลัสของฟังก์ชันหลายตัวแปร ลิมิตและความต่อเนื่อง อนุพันธ์ย่อย กฎลูกโซ่ 
อนุพันธ์ก ากับทิศทางและเกรเดียนต์ ระนาบสัมผัสและเวกเตอร์ตั้งฉาก ค่าสูงสุดและค่าต่ าสุดของฟังก์ชัน
หลายตัวแปร ตัวคูณลากรานจ์ 

ศึกษาเกี่ยวกับปริพันธ์สองชั้น ปริพันธ์สองชั้นในระบบพิกัดเชิงขั้ว พ้ืนผิวอิงตัวแปรเสริมปริพันธ์สาม
ชั้น ปริพันธ์สามชั้นในระบบพิกัดทรงกระบอกและพิกัดทรงกลม การเปลี่ยนตัวแปรในปริพันธ์หลายชั้นและจา
โคเบียนส์ 

เพ่ือพัฒนาทักษะ/กระบวนการในการคิดค านวณ การแก้ปัญหา การให้เหตุผล การสื่อความหมาย
ทางคณิตศาสตร์และน าประสบการณ์ด้านความรู้ ความคิด ทักษะกระบวนการที่ได้ไปใช้ในการเรียนรู้สิ่งต่างๆ 
และใช้ในขีวิตประจ าวันอย่างสร้างสรรค์ รวมทั้งเห็นคุณค่าและมีเจตคติที่ดีต่อคณิตศาสตร์ สามารถท างาน
อย่างเป็นระบบระเบียบ มีความรอบคอบ มีความรับผิดชอบ มีวิจารณญาณและมีความเชื่อมั่นในตนเอง โดย
จัดประสบการณ์หรือสร้างสถานการณ์ในชีวิตประจ าวันที่ใกล้ตัวให้ผู้เรียนได้ศึกษาค้นคว้าโดยการปฏิบัติจริง 
ทดลอง สรุป รายงาน 
 

มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวช้ีวัด 
 เมื่อเรียนจบรายวิชานี้ นักเรียนสามารถ 

1. อธิบายความหมายของสมการอิงตัวแปรเสริมได้ 
2. อธิบายความหมายของระนาบสามมิติได้ 
3. อธิบายความหมายและน าความรู้เรื่องระบบพิกัดทรงกระบอกและระบบพิกัดทรงกลมไปใช้

ประโยชน์ได้ 
4. อธิบายความหมายของฟังก์ชันค่าเวกเตอร์ได้ 
5. อธิบายความหมายและสามารถหาเวกเตอร์ตั้งฉากหนึ่งหน่วยและเวกเตอร์สัมผัสหนึ่งหน่วยได้ 
6. อธิบายความหมายและสามารถหาความโค้งและรัศมีความโค้งได้ 
7. อธิบายความหมายและสามารถหาลิมิตและความต่อเนื่องของฟังก์ชันหลายตัวแปรได้ 
8. หาอนุพันธ์ย่อยได้ 
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9. น าความรู้เรื่องกฎลูกโซ่ไปใช้ประโยชน์ในการหาอนุพันธ์ได้ 
10.  อธิบายความหมายและสามารถหาอนุพันธ์ก ากับทิศทางและเกรเดียนต์ได้ 
11.  อธิบายความหมายและน าความรู้ในเรื่องระนาบสัมผัสและเวกเตอร์ตั้งฉากไปใช้ประโยชน์ได้ 
12.  หาค่าสูงสุดและต่ าสุดของฟังก์ชันหลายตัวแปรได้ 
13.  อธิบายความหมายของตัวคูณลากรานจ์และน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ได้ 
14.  หาอนุพันธ์สองชั้นได้ 
15.  อธิบายความหมายของปริพันธ์สองชั้นในพิกัดเชิงขั้วและน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ได้ 
16.  อธิบายความหมายของพ้ืนผิวอิงตัวแปรเสริมได้ 
17.  หาอนุพันธ์สามชั้นได้ 
18.  อธิบายความหมายของปริพันธ์สามชั้นในระบบพิกัดทรงกระบอก พิกัดทรงกลมและน าความรู้  

 ไปใช้ประโยชน์ได้ 
19.  อธิบายความหมายของการเปลี่ยนตัวแปรในปริพันธ์หลายชั้นได้ 
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รายวิชา ค30209 ตรรกศาสตร์และการพิสูจน์ 
 
1 คาบ/สัปดาห์/ภาคเรียน        0.5 หน่วยกิต 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ค าอธิบายรายวิชา 

ศึกษาเกี่ยวกับการพิสูจน์ประพจน์ p&q โดยตรง หรือโดยแย้งสลับที่ (Contrapositive) การพิสูจน์
ประพจน์  p&q การพิสูจน์ โดยการแจงกรณี การพิสูจน์ประพจน์  p&q การพิสูจน์ โดยข้อขัดแย้ ง 
(Contradiction) การพิสูจน์ประพจน์มีเพียงหนึ่งเดียว (q!x)[P(x)] การพิสูจน์โดยอุปนัยเชิงคณิตศาสตร์ ผล
ผนวกและผลตัดของชุดใดๆ ของเซต ทฤษฎีบางบทเกี่ยวกับฟังก์ชัน ขอบเขตบนค่าน้อยสุด ขอบเขตล่างค่า
มากสุด หลักการจัดอันดับดี (Well ordering principle) สมบัติอาร์คีมีดีส(Archimedean property) และ
ทฤษฎีบทความหนาแน่น (Density Theorem) 

เพ่ือพัฒนาทักษะ/กระบวนการในการคิดค านวณ การแก้ปัญหา การให้เหตุผล การสื่อความหมาย
ทางคณิตศาสตร์และน าประสบการณ์ด้านความรู้ ความคิด ทักษะกระบวนการที่ได้ไปใช้ในการเรียนรู้สิ่งต่างๆ 
และใช้ในชีวิตประจ าวันอย่างสร้างสรรค์ รวมทั้งเห็นคุณค่าและมีเจตคติที่ดีต่อคณิตศาสตร์ สามารถท างาน
อย่างเป็นระบบระเบียบ มีความรอบคอบ มีความรับผิดชอบ มีวิจารณญาณและมีความเชื่อมั่นในตนเอง โดย
จัดประสบการณ์หรือสร้างสถานการณ์ในชีวิตประจ าวันที่ใกล้ตัวให้ผู้เรียนได้ศึกษาค้นคว้าโดยการปฏิบัติจริง 
ทดลอง สรุป รายงาน 
 

มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวช้ีวัด 
 เมื่อเรียนจบรายวิชานี้ นักเรียนสามารถ 

1. เขียนประพจน์ในรูปแบบที่มีตัวบ่งปริมาณได้ 
2. หาค่าความจริงและนิเสธของประพจน์ที่มีตัวบ่งปริมาณได้ 
3. พิสูจน์ประพจน์ในรูปแบบต่างๆ ทางตรรกศาสตร์ได้ 
4. เขียนสัญลักษณ์แทนเซตและการด าเนินการทางเซตได้ 
5. พิสูจน์ผลผนวกและผลตัดของชุดใดๆ ของเซตได้ 
6. เขียนความสัมพันธ์ที่เป็นฟังก์ชันและการด าเนินการทางฟังก์ชันได้ 
7. หาฟังก์ชันหนึ่งต่อหนึ่ง ฟังก์ชันผกผัน และฟังก์ชันคอมโพสิทได้ 
8. พิสูจน์ทฤษฎีบางบทท่ีเกี่ยวกับฟังก์ชันได้ 
9. บอกสัจพจน์ของระบบจ านวนจริง 
10.  พิสูจน์เซตที่ก าหนดให้ มีขอบเขตบนค่าน้อยสุดและขอบเขตล่างค่ามากสุดได้ 
11.  อธิบายความหมายของหลักการจัดอันดับดี (Well ordering principle)  

สมบัติอาร์คีมีดีส (Archimedean property) ทฤษฎีบทความหนาแน่น (Density Theorem) 
และน าไปใช้ได้ 
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รายวิชา ค30210 การแก้ปัญหาทางทฤษฎีจ านวน 1 
 
1 คาบ/สัปดาห์/ภาคเรียน        0.5 หน่วยกิต 

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

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

เพ่ือพัฒนาทักษะ/กระบวนการในการคิดค านวณ การแก้ปัญหา การให้เหตุผล การสื่อความหมาย
ทางคณิตศาสตร์และน าประสบการณ์ด้านความรู้ ความคิด ทักษะกระบวนการที่ได้ไปใช้ในการเรียนรู้สิ่งต่างๆ 
และใช้ในชีวิตประจ าวันอย่างสร้างสรรค์ รวมทั้งเห็นคุณค่าและมีเจตคติที่ดีต่อคณิตศาสตร์ สามารถท างาน
อย่างเป็นระบบระเบียบ มีความรอบคอบ มีความรับผิดชอบ มีวิจารณญาณและมีความเชื่อมั่นในตนเอง โดย
จัดประสบการณ์หรือสร้างสถานการณ์ในชีวิตประจ าวันที่ใกล้ตัวให้ผู้เรียนได้ศึกษาค้นคว้าโดยการปฏิบัติจริง 
ทดลอง สรุป รายงาน 
 

มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวช้ีวัด 
 เมื่อเรียนจบรายวิชานี้ นักเรียนสามารถ 

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

2. น าทฤษฎีบทการหารลงตัวไปแก้ปัญหาโจทย์ที่ก 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 

ศึกษาเก่ียวกับสมภาค สมการสมภาคเชิงเส้น ทฤษฎีบทเศษเหลือของชาวจีน ประยุกต์ของสมภาค 
เพ่ือพัฒนาทักษะ/กระบวนการในการคิดค านวณ การแก้ปัญหา การให้เหตุผล การสื่อความหมาย

ทางคณิตศาสตร์และน าประสบการณ์ด้านความรู้ ความคิด ทักษะกระบวนการที่ได้ไปใช้ในการเรียนรู้สิ่งต่างๆ 
และใช้ในชีวิตประจ าวันอย่างสร้างสรรค์ รวมทั้งเห็นคุณค่าและมีเจตคติที่ดีต่อคณิตศาสตร์ สามารถท างาน
อย่างเป็นระบบระเบียบ มีความรอบคอบ มีความรับผิดชอบ มีวิจารณญาณและมีความเชื่อมั่นในตนเอง โดย
จัดประสบการณ์หรือสร้างสถานการณ์ในชีวิตประจ าวันที่ใกล้ตัวให้ผู้เรียนได้ศึกษาค้นคว้าโดยการปฏิบัติจริง 
ทดลอง สรุป รายงาน 
 

มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวช้ีวัด 
 เมื่อเรียนจบรายวิชานี้ นักเรียนสามารถ 

1. พิสูจน์ทฤษฎีต่างๆ ที่เกี่ยวกับสมภาคได้ 
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 ทฤษฎี ศึกษาเกี่ยวกับสามเหลี่ยม สามเหลี่ยม
หน้าจั่ว ความเท่ากันทุกประการ ความสัมพันธ์ระหว่าง ด้านกับมุม  

ศึกษาเกี่ยวกับเส้นขนาน สัจพจน์ข้อที่ 5 ของยุคลิด สัจพจน์ของเพลย์แฟร์ เรขาคณิตนอกระบบยุค
ลิด ศึกษาเกี่ยวกับสี่เหลี่ยม สี่เหลี่ยมด้านขนาน พื้นที่ของสี่เหลี่ยมด้านขนานและสามเหลี่ยมทฤษฎีบทปีทา
โกรัส ศึกษาเก่ียวกับวงกลม คอร์ด มุมในส่วนของวงกลม เส้นสัมผัส  

ศึกษาเก่ียวกับการสร้างทางเรขาคณิต การสร้างด้วยวงเวียนและเส้นตรง การสร้างที่เป็นไปไม่ได้ 
เพ่ือพัฒนาทักษะ/กระบวนการในการคิดค านวณ การแก้ปัญหา การให้เหตุผล การสื่อความหมาย

ทางคณิตศาสตร์และน าประสบการณ์ด้านความรู้ ความคิด ทักษะกระบวนการที่ได้ไปใช้ในการเรียนรู้สิ่งต่างๆ 
และใช้ในชีวิตประจ าวันอย่างสร้างสรรค์ รวมทั้งเห็นคุณค่าและมีเจตคติที่ดีต่อคณิตศาสตร์ สามารถท างาน
อย่างเป็นระบบระเบียบ มีความรอบคอบ มีความรับผิดชอบ มีวิจารณญาณและมีความเชื่อมั่นในตนเอง โดย
จัดประสบการณ์หรือสร้างสถานการณ์ในชีวิตประจ าวันที่ใกล้ตัวให้ผู้เรียนได้ศึกษาค้นคว้าโดยการปฏิบัติจริง 
ทดลอง สรุป รายงาน 
 

มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวช้ีวัด 
 เมื่อเรียนจบรายวิชานี้ นักเรียนสามารถ 

1. แก้ปัญหาเกี่ยวกับสามเหลี่ยมได้ 
2. แก้ปัญหาเกี่ยวกับเส้นขนานได้ 
3. แก้ปัญหาเกี่ยวกับสี่เหลี่ยมได้ 
4. แก้ปัญหาเกี่ยวกับวงกลมได้ 
5. แก้ปัญหาเกี่ยวกับการสร้างทางเรขาคณิตได้ 

 
 

 
 
 
 
 



 

หลักสูตรโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย                                                        
พุทธศักราช 2560 

222 

 

รายวิชา ค30213 การแก้ปัญหาทางเรขาคณิต 2 
 
1 คาบ/สัปดาห์/ภาคเรียน        0.5 หน่วยกิต 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ค าอธิบายรายวิชา 

ศึกษาเกี่ยวกับทฤษฎีบทเพ่ิมเติมและการประยุกต์ วงกลมล้อมรอบสามเหลี่ยม วงกลมแนบใน
สามเหลี่ยม วงกลมแนบนอกสามเหลี่ยม เส้นออยเลอร์ ทฤษฎีบทของเซวา ทฤษฎีบทของเมเนลอส์การ
ประยุกต์เกี่ยวกับโพรเจกชัน การประยุกต์เก่ียวกับวงกลม 

ศึกษาเกี่ยวกับอัตราส่วน อัตราส่วนที่เกิดจากเส้นขนาน สามเหลี่ยมคล้าย อัตราส่วนของพ้ืนที่ศึกษา
เกี่ยวกับตรีโกณมิติ พ้ืนฐานความรู้ตรีโกณมิติ กฎของไซน์ กฎของโคไซน์ การแก้สามเหลี่ยม การประยุกต์
ตรีโกณมิติในเรขาคณิต 

เพ่ือพัฒนาทักษะ/กระบวนการในการคิดค านวณ การแก้ปัญหา การให้เหตุผล การสื่อความหมาย
ทางคณิตศาสตร์และน าประสบการณ์ด้านความรู้ ความคิด ทักษะกระบวนการที่ได้ไปใช้ในการเรียนรู้สิ่งต่างๆ 
และใช้ในชีวิตประจ าวันอย่างสร้างสรรค์ รวมทั้งเห็นคุณค่าและมีเจตคติที่ดีต่อคณิตศาสตร์ สามารถท างาน
อย่างเป็นระบบระเบียบ มีความรอบคอบ มีความรับผิดชอบ มีวิจารณญาณและมีความเชื่อมั่นในตนเอง โดย
จัดประสบการณ์หรือสร้างสถานการณ์ในชีวิตประจ าวันที่ใกล้ตัวให้ผู้เรียนได้ศึกษาค้นคว้าโดยการปฏิบัติจริง 
ทดลอง สรุป รายงาน 
 

มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวช้ีวัด 
 เมื่อเรียนจบรายวิชานี้ นักเรียนสามารถ 

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

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

ศึกษาเก่ียวกับหลักการนับเบื้องต้น กฎการบวก กฎการคูณ ศึกษาเก่ียวกับวิธีเรียงสับเปลี่ยนสิ่งของที่
แตกต่างกันทั้งหมดในแนวตรงและแนววงกลม สิ่งของที่ไม่แตกต่างกันทั้งหมดในแนวตรงและแนววงกลม
ศึกษาเกี่ยวกับวิธีจัดหมู่ สิ่งของที่แตกต่างกันทั้งหมด สิ่งของที่ไม่แตกต่างกันทั้งหมด การแบ่งกลุ่ม การแจก
สิ่งของศึกษาเกี่ยวกับสามเหลี่ยมปาสคาล เอกลักษณ์เชิงวิธีจัดหมู่ ทฤษฎีบททวินาม สัมประสิทธิ์ทวินาม 
สัมประสิทธิ์อเนกนาม 

เพ่ือพัฒนาทักษะ/กระบวนการในการคิดค านวณ การแก้ปัญหา การให้เหตุผล การสื่อความหมาย
ทางคณิตศาสตร์และน าประสบการณ์ด้านความรู้ ความคิด ทักษะกระบวนการที่ได้ไปใช้ในการเรียนรู้สิ่งต่างๆ 
และใช้ในชีวิตประจ าวันอย่างสร้างสรรค์ รวมทั้งเห็นคุณค่าและมีเจตคติที่ดีต่อคณิตศาสตร์ สามารถท างาน
อย่างเป็นระบบระเบียบ มีความรอบคอบ มีความรับผิดชอบ มีวิจารณญาณและมีความเชื่อมั่นในตนเอง โดย
จัดประสบการณ์หรือสร้างสถานการณ์ในชีวิตประจ าวันที่ใกล้ตัวให้ผู้เรียนได้ศึกษาค้นคว้าโดยการปฏิบัติจริง 
ทดลอง สรุป รายงาน 
 

มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวช้ีวัด 
 เมื่อเรียนจบรายวิชานี้ นักเรียนสามารถ 

1. สามารถนับจ านวนวิธีที่เป็นไปได้ท้ังหมดของการเกิดเหตุการณ์ 
2. อธิบายและแก้โจทย์ปัญหาโดยใช้หลักการบวกและหลักการคูณ 
3. อธิบายและบอกลักษณะวิธีเรียงสับเปลี่ยน ตลอดจนค านวณหาจ านวนวิธีเรียงสับเปลี่ยนของ

สิ่งของ 
4. อธิบายและบอกลักษณะวิธีจัดหมู่ตลอดจนค านวณหาจ านวนวิธีจัดหมู่ของสิ่งของ 
5. แก้โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับการนับที่ซับซ้อน โดยอาศัยวิธีเรียงสับเปลี่ยนและวิธีจัดหมู่ 
6. อธิบายและบอกรูปแบบของการจัดสิ่งของ 
7. กระจายและหาพจน์ทั่วไปของบททวินามท่ีมีเลขชี้ก าลังเป็นจ านวนเต็มบวก 
8. หาความสัมพันธ์ของสัมประสิทธิ์ในสามเหลี่ยมปาสคาล และพิสูจน์เอกลักษณ์เชิงวิธีจัดหมู่ 
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รายวิชา ค30215 การแก้ปัญหาทางคอมบินาทอริก 2 
 
1 คาบ/สัปดาห์/ภาคเรียน        0.5 หน่วยกิต 

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

ศึกษาเกี่ยวกับหลักการเพ่ิมเข้า–ตัดออก แผนภาพเวนน์ สูตรการเพ่ิมเข้า–ตัดออก หลักการรังนก
เบื้องต้น 

เพ่ือพัฒนาทักษะ/กระบวนการในการคิดค านวณ การแก้ปัญหา การให้เหตุผล การสื่อความหมาย
ทางคณิตศาสตร์และน าประสบการณ์ด้านความรู้ ความคิด ทักษะกระบวนการที่ได้ไปใช้ในการเรียนรู้สิ่งต่างๆ 
และใช้ในชีวิตประจ าวันอย่างสร้างสรรค์ รวมทั้งเห็นคุณค่าและมีเจตคติที่ดีต่อคณิตศาสตร์ สามารถท างาน
อย่างเป็นระบบระเบียบ มีความรอบคอบ มีความรับผิดชอบ มีวิจารณญาณและมีความเชื่อมั่นในตนเอง โดย
จัดประสบการณ์หรือสร้างสถานการณ์ในชีวิตประจ าวันที่ใกล้ตัวให้ผู้เรียนได้ศึกษาค้นคว้าโดยการปฏิบัติจริง 
ทดลอง สรุป รายงาน 
 

มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวช้ีวัด 
 เมื่อเรียนจบรายวิชานี้ นักเรียนสามารถ 

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

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

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

ศึกษาเก่ียวกับเอกลักษณ์พีชคณิต สมการและสมการสมมูล ความสมมาตรเชิงพีชคณิต  
ศึกษาเก่ียวกับจ านวนเชิงซ้อน โครงสร้างพีชคณิต รูปโพลาร์ของจ านวนเชิงซ้อน รากที่ 2 ของจ านวน

เชิงซ้อน 
เพ่ือพัฒนาทักษะ/กระบวนการในการคิดค านวณ การแก้ปัญหา การให้เหตุผล การสื่อ ความหมาย

ทางคณิตศาสตร์และน าประสบการณ์ด้านความรู้ ความคิด ทักษะกระบวนการที่ได้ไปใช้ในการเรียนรู้สิ่งต่างๆ 
และใช้ในชีวิตประจ าวันอย่างสร้างสรรค์ รวมทั้งเห็นคุณค่าและมีเจตคติที่ดีต่อคณิตศาสตร์ สามารถท างาน
อย่างเป็นระบบระเบียบ มีความรอบคอบ มีความรับผิดชอบ มีวิจารณญาณและมีความเชื่อมั่นในตนเอง โดย
จัดประสบการณ์หรือสร้างสถานการณ์ในชีวิตประจ าวันที่ใกล้ตัวให้ผู้เรียนได้ศึกษาค้นคว้าโดยการปฏิบัติจริง 
ทดลอง สรุป รายงาน 
 

มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวช้ีวัด 
 เมื่อเรียนจบรายวิชานี้ นักเรียนสามารถ 

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

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

ศึกษาเก่ียวกับพหุนามและสมการพหุนาม พหุนามตัวแปรเดียว พหุนามก าลังสอง พหุนาม ก าลังสาม 
การหารากของสมการก าลังสี่บางรูปแบบ  ศึกษาเกี่ยวกับทฤษฎีบทพหุนาม ความสัมพันธ์ของรากและ
สัมประสิทธิ์ของพหุนามรากตรรกยะของพหุนาม รากลดทอนได้ของพหุนาม ตัวหารร่วมมากของพหุนาม 
ฟังก์ชันเศษส่วน  

เพ่ือพัฒนาทักษะ/กระบวนการในการคิดค านวณ การแก้ปัญหา การให้เหตุผล การสื่อความหมาย
ทางคณิตศาสตร์และน าประสบการณ์ด้านความรู้ ความคิด ทักษะกระบวนการที่ได้ไปใช้ในการเรียนรู้สิ่งต่างๆ 
และใช้ในชีวิตประจ าวันอย่างสร้างสรรค์ รวมทั้งเห็นคุณค่าและมีเจตคติที่ดีต่อคณิตศาสตร์ สามารถท างาน
อย่างเป็นระบบระเบียบ มีความรอบคอบ มีความรับผิดชอบ มีวิจารณญาณและมีความเชื่อมั่นในตนเอง โดย
จัดประสบการณ์หรือสร้างสถานการณ์ในชีวิตประจ าวันที่ใกล้ตัวให้ผู้เรียนได้ศึกษาค้นคว้าโดยการปฏิบัติจริง 
ทดลอง สรุป รายงาน 
 

มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวช้ีวัด 
 เมื่อเรียนจบรายวิชานี้ นักเรียนสามารถ 

1. สามารถแก้สมการพหุนามก าลังสองและมากกว่าสองได้ พร้อมทั้งหาความสัมพันธ์ของราก 
กับสัมประสิทธิ์ของพหุนาม 

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

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

ศึกษาเกี่ยวกับอสมการพ้ืนฐาน อสมการค่าเฉลี่ยเลขคณิต–เรขาคณิต อสมการของโคชีอสมการ
ค่าเฉลี่ยเลขคณิต–เรขาคณิตถ่วงน้ าหนัก อสมการของโฮลเดอร์และอสมการค่าเฉลี่ยยกก าลัง และสมการเชิง
ฟังก์ชันเบื้องต้น 

เพ่ือพัฒนาทักษะ/กระบวนการในการคิดค านวณ การแก้ปัญหา การให้ เหตุผล การสื่อความหมาย
ทางคณิตศาสตร์และน าประสบการณ์ด้านความรู้ ความคิด ทักษะกระบวนการที่ได้ไปใช้ในการเรียนรู้สิ่งต่างๆ 
และใช้ในชีวิตประจ าวันอย่างสร้างสรรค์ รวมทั้งเห็นคุณค่าและมีเจตคติที่ดีต่อคณิตศาสตร์ สามารถท างาน
อย่างเป็นระบบระเบียบ มีความรอบคอบ มีความรับผิดชอบ มีวิจารณญาณและมีความเชื่อมั่นในตนเอง โดย
จัดประสบการณ์หรือสร้างสถานการณ์ในชีวิตประจ าวันที่ใกล้ตัวให้ผู้เรียนได้ศึกษาค้นคว้าโดยการปฏิบัติจริง 
ทดลอง สรุป รายงาน 
 

มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวช้ีวัด 
 เมื่อเรียนจบรายวิชานี้ นักเรียนสามารถ 

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

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

ศึกษาเกี่ยวกับพ้ืนฐานการให้เหตุผลและระเบียบวิธีการพิสูจน์ เป็นการศึกษาการให้เหตุผลแบบ
อุปนัย การให้เหตุผลแบบนิรนัย และระเบียบวิธีการพิสูจน์ ซึ่งมีการพิสูจน์โดยตรง การพิสูจน์ข้อความที่เชื่อม
ด้วย “ก็ต่อเมื่อ” การพิสูจน์โดยการแบ่งกรณี การพิสูจน์ข้อความที่เชื่อมด้วย ”หรือ”การพิสูจน์โดยความ
ขัดแย้ง และการพิสูจน์โดยอุปนัยเชิงคณิตศาสตร์ 

ศึกษาเกี่ยวกับกล่องวัดปริมาตรได้ทุกขนาด ประกอบด้วยเนื้อหา บทนิยามของกล่องวัดปริมาตรได้
ทุกขนาด กล่องวัดปริมาตรได้ทุกขนาดที่มีด้านตั้งฉากกับฐาน และทฤษฎีบทที่เกี่ยวข้องศึกษาเกี่ยวกับแลตทิซ 
ประกอบด้วยเนื้อหา จุดแลตทิซและพ้ืนที่ ทฤษฎีบทของพิค รูปหลายเหลี่ยมด้านเท่าแลตทิซ ระยะทางที่เป็น
จ านวนเต็ม และทฤษฎีบทที่เกี่ยวข้องศึกษาเกี่ยวกับการห่อและการบรรจุ ประกอบด้วย การห่อรูปทรง
ลูกบาศก์ การห่อรูปทรงลูกบาศก์ด้วยแถบกระดาษโดยใช้พ้ืนที่กระดาษน้อยสุด รูปทรงบรรจุแบบดับเบิ้ล และ
การบรรจุศึกษาเก่ียวกับการวัดแบ่งส่วนสมดุล ประกอบด้วย การวัดแบ่งส่วนสมดุลบนระนาบ ทฤษฎีแฮมแซน
วิช การแบ่งส่วนสมบูรณ์ของเค้ก  

เพ่ือพัฒนาทักษะ/กระบวนการในการคิดค านวณ การแก้ปัญหา การให้เหตุผล การสื่ อความหมาย
ทางคณิตศาสตร์และน าประสบการณ์ด้านความรู้ ความคิด ทักษะกระบวนการที่ได้ไปใช้ในการเรียนรู้สิ่งต่างๆ 
และใช้ในชีวิตประจ าวันอย่างสร้างสรรค์ รวมทั้งเห็นคุณค่าและมีเจตคติที่ดีต่อคณิตศาสตร์ สามารถท างาน
อย่างเป็นระบบระเบียบ มีความรอบคอบ มีความรับผิดชอบ มีวิจารณญาณและมีความเชื่อมั่นในตนเอง โดย
จัดประสบการณ์หรือสร้างสถานการณ์ในชีวิตประจ าวันที่ใกล้ตัวให้ผู้เรียนได้ศึกษาค้นคว้าโดยการปฏิบัติจริง 
ทดลอง สรุป รายงาน 

มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวช้ีวัด 
 เมื่อเรียนจบรายวิชานี้ นักเรียนสามารถ 

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

แก้ปัญหาได ้
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8. สามารถสร้างรูป n เหลี่ยมแลตทิซที่มีระยะทางระหว่างสองจุดใดๆ เป็นจ านวนเต็มได้ 
9. สามารถก าหนดขนาดของกระดาษห่อรูปทรงลูกบาศก์ที่มีพ้ืนที่น้อยกว่าพื้นที่ที่ก าหนดให้ได้ 
10.  มีความเข้าใจในการหารูปแบบของกระดาษห่อที่มีเส้นรอบรูปสั้นสุด 
11.  น าความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับเรขาคณิตไปใช้ในการแก้ปัญหาเกี่ยวกับการบรรจุได้ 
12.  มีความคิดรวบยอดเรื่องรูปทรงตันบรรจุแบบดับเบิ้ล และสามารถตรวจสอบได้ว่ารูปทรงที่ 

ก าหนดให้เป็นรูปทรงตันบรรจุแบบดับเบิ้ลหรือไม่ 
13.  มีความเข้าใจเรื่องการแบ่งพ้ืนที่จ 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 วงจรวิถี วัฏ
จักร กราฟเชื่อมโยง กราฟย่อย กราฟออยเลอร์ กราฟแฮมิลตัน ต้นไม้ ต้นไม้แผ่ทั่ว ต้นไม้แผ่ทั่วที่น้อยที่สุด 
กราฟ k เชื่อมโยง กราฟสองส่วน กราฟเชิงระนาบ จ านวนโครเมตริกของกราฟพหุนามโครเมตริก 
ของกราฟ กราฟระบุทิศทางหรือไดกราฟ 

เพ่ือพัฒนาทักษะ/กระบวนการในการคิดค านวณ การแก้ปัญหาการให้เหตุผล การสื่อความหมายทาง
คณิตศาสตร์และน าประสบการณ์ด้านความรู้ ความคิด ทักษะกระบวนการที่ได้ไปใช้การเรียนรู้สิ่งต่างๆ และ
ใช้ในชีวิตประจ าวันอย่างสร้างสรรค์ รวมทั้งเห็นคุณค่าและมีเจตคติที่ดีต่อคณิตศาสตร์ สามารถท างานอย่าง
เป็นระบบระเบียบ มีความรอบคอบ มีความรับผิดชอบ มีวิจารณญาณ และมีความเชื่อมั่นในตนเอง โดยจัด
ประสบการณ์หรือสร้างสถานการณ์ในชีวิตประจ าวันที่ใกล้ตัวให้ผู้เรียนได้ศึกษาค้นคว้าโดยการปฏิบัติจริง 
ทดลอง สรุป รายงาน 
 

มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวช้ีวัด 
 เมื่อเรียนจบรายวิชานี้ นักเรียนสามารถ 

1. หาเซตของจุดยอดและเซตของเส้นเชื่อมของกราฟได้ 
2. บอกได้ว่ากราฟที่ก าหนดให้เป็นกราฟถอดแบบกันหรือไม่ 
3. บอกได้ว่าล าดับที่ก าหนดเป็นล าดับเชิงกราฟหรือไม่ ถ้าเป็นล าดับเชิงกราฟสามารถสร้างกราฟที่

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

กราฟ k สี  
5. หาอินดิวซ์สับกราฟของกราฟท่ีก าหนดให้ได้ 
6. หาเซตของจุดยอดและเซตของเส้นเชื่อมของกราฟทิศทางได้ 
7. หาเมทริกซ์ประชิดและเมทริกซ์ตกกระทบของกราฟเมื่อก าหนดกราฟมาให้ได้ และสร้างกราฟ

จากเมทริกซ์ประชิดและเมทริกซ์ตกกระทบได้ 
8. หารอยเดิน วิถี วงจร และวัฏจักรของกราฟได้ 
9. หาระยะทางระหว่างจุดยอด 2 จุดยอดใดๆ ในกราฟได้ 
10. หาความเยื้องศูนย์กลางของจุดยอดใดๆ ในกราฟได้ 
11. หารัศมีของกราฟ เส้นผ่านศูนย์กลางของกราฟ หาศูนย์กลางของกราฟได้ 
12. หาวิถีท่ีสั้นที่สุด โดยใช้ขั้นตอนวิธีของไดค์สตราได้ 
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13. บอกลักษณะของต้นไม้ได้ 
14. หาต้นไม้แผ่ทั่วของกราฟได้ และหาจ านวนของต้นไม้แผ่ทั่วของกราฟได้ 
15. หาต้นไม้เหมาะที่สุดโดยใช้ขั้นตอนวิธีของครูสกาวล์ และข้ันตอนวิธีของพริมได้ 
16. สร้างกราฟที่สอดคล้องกับเงื่อนไขของความเชื่อมโยงได้ 
17. หาการจับคู่ใหญ่สุดในกราฟสองส่วนได้ 
18. บอกได้ว่ากราฟที่ก าหนดมาให้เป็นกราฟออยเลอร์หรือไม่ 
19. บอกได้ว่ากราฟที่ก าหนดมาให้เป็นกราฟแฮมิลตันหรือไม่ 
20. บอกได้ว่ากราฟที่ก าหนดมาให้เป็นกราฟเชิงระนาบหรือไม่ ถ้าเป็นกราฟเชิงระนาบสามารถหา

กราฟระนาบที่สมนัยกันได้ 
21. หาจ านวนโครเมติกของกราฟได้ 
22. หาจ านวนวิธีทั้งหมดของจ านวนโครเมติกของกราฟท่ีแตกต่างกันได้ 
23. น าความรู้ทฤษฎีกราฟไปประยุกต์ใช้ได้ 
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รายวิชา ค30221 สมการเชิงอนุพันธ์เบื้องต้น 
 
3 คาบ/สัปดาห์/ภาคเรียน        1.5 หน่วยกิต 

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

ศึกษาเก่ียวกับสมการอนุพันธ์ นิยามและทฤษฎีเบื้องต้นเกี่ยวกับสมการอนุพันธ์  
ศึกษาเกี่ยวกับการแก้สมการอนุพันธ์อันดับหนึ่ง สมการแบบแยกตัวแปรได้  สมการเอกพันธ์ สมการ

แม่นตรง ตัวประกอบอินทิเกรต สมการอนุพันธ์เชิงเส้น สมการแบนูลลี การประยุกต์ของสมการอนุพันธ์  
เพ่ือพัฒนาทักษะ/กระบวนการในการคิดค านวณ การแก้ปัญหา การให้เหตุผล การสื่อ ความหมาย

ทางคณิตศาสตร์และน าประสบการณ์ด้านความรู้ ความคิด ทักษะกระบวนการที่ได้ไปใช้ใน การเรียนรู้สิ่งต่างๆ 
และใช้ในชีวิตประจ าวันอย่างสร้างสรรค์ รวมทั้งเห็นคุณค่าและมีเจตคติที่ดีต่อคณิตศาสตร์ สามารถท างาน
อย่างเป็นระบบระเบียบ มีความรอบคอบ มีความรับผิดชอบ มีวิจารณญาณและมีความเชื่อมั่นในตนเอง โดย
จัดประสบการณ์หรือสร้างสถานการณ์ในชีวิตประจ าวันที่ใกล้ตัวให้ผู้เรียนได้ศึกษาค้นคว้าโดยการปฏิบัติจริง 
ทดลอง สรุป รายงาน 
 

มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวช้ีวัด 
 เมื่อเรียนจบรายวิชานี้ นักเรียนสามารถ 

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

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

ศึกษาการเก็บรวบรวมข้อมูล แผนการเลือกตัวอย่าง การก าหนดขนาดตัวอย่าง การวิเคราะห์ข้อมูล 
และการวิเคราะห์ความถดถอยเชิงเส้นอย่างง่าย 

ศึกษาการทดสอบสมมติฐานเกี่ยวกับค่าเฉลี่ยของประชากร การวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบมี
ปัจจัยเดียว การเปรียบเทียบเชิงซ้อน และ การทดสอบข้อมูลที่อยู่ในรูปของความถี่ 

เพ่ือพัฒนาทักษะ/กระบวนการในการคิดค านวณ การแก้ปัญหา การให้เหตุผล การสื่อความหมาย
ทางคณิตศาสตร์และน าประสบการณ์ด้านความรู้ ความคิด ทักษะกระบวนการที่ได้ไปใช้ในการเรียนรู้สิ่งต่างๆ 
และใช้ในชีวิตประจ าวันอย่างสร้างสรรค์ รวมทั้งเห็นคุณค่าและมีเจตคติที่ดีต่อคณิตศาสตร์ สามารถท างาน
อย่างเป็นระบบระเบียบ มีความรอบคอบ มีความรับผิดชอบ มีวิจารณญาณและมีความเชื่อมั่นในตนเอง โดย
จัดประสบการณ์หรือสร้างสถานการณ์ในชีวิตประจ าวันที่ใกล้ตัวให้ผู้เรียนได้ศึกษาค้นคว้าโดยการปฏิบัติจริง 
ทดลอง สรุป รายงาน 
 

มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวช้ีวัด 
 เมื่อเรียนจบรายวิชานี้ นักเรียนสามารถ 

1. เข้าใจและสามารถเลือกใช้แผนการเลือกตัวอย่างได้ 
2. สามารถเขียนแผนภาพการกระจายแสดงความสัมพันธ์เชิงฟังก์ชันระหว่างข้อมูลได้ 
3. สามารถประมาณค่าพารามิเตอร์ของสมการถดถอยและสร้างสมการถดถอยแสดงความสัมพันธ์

ระหว่างข้อมูลได ้
4. สามารถพยากรณ์ค่าตัวแปรตามเมื่อก าหนดค่าตัวแปรอิสระ จากสมการถดถอยได ้
5. เข้าใจความหมายของสมมติฐานทางสถิติ สามารถตั้งสมมติฐานเกี่ยวกับค่าเฉลี่ยของประชาการ

ได ้
6. สามารถทดสอบสมมติฐานเกี่ยวกับค่าเฉลี่ยของประชากรเดียว และค่าเฉลี่ยของสองประชากร

ได ้
7. เข้าใจวัตถุประสงค์และหลักการของการวิเคราะห์ความแปรปรวน และสามารถวิเคราะห์ความ

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

ค่าเฉลี่ย 
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กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ : ฟิสิกส์ 
รายวิชาเพิ่มเติมกลุ่ม 2 
1. ว30205 ฟิสิกส์ทั่วไป 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 ฟิสิกส์ทั่วไป 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 กลศาสตร์ควอนตัมเบื้องต้น    2 คาบ/สัปดาห์/ภาคเรียน 1.0 หน่วยกิต 
SCI30211 Introduction to Quantum Mechanics 
8. ว30212 ฟิสิกส์สถานะของแข็งเบื้องต้น    2 คาบ/สัปดาห์/ภาคเรียน 1.0 หน่วยกิต 
SCI30212 Introduction to Solid State Physics 
9. ว30213 อิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น    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 
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รายวิชา ว30205 ฟิสิกส์ทั่วไป 1 (AP) 

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

ค าอธิบายรายวิชา 
จลนศาสตร์ของอนุภาค ศึกษาเรื่องการกระจัด ความเร็ว และความเร่งในสามมิติ การเคลื่อนที่แบบ

ต่างๆ พลศาสตร์ของอนุภาค  
ศึกษาเรื่องของแรง มวล และกฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน แรงโน้มถ่วงและน้ าหนัก แรงต้านการ

เคลื่อนที่ แรงอนุรักษ์และแรงไม่อนุรักษ์ พลังงานศักย์ พลังงานจลน์หลักการคงตัวของพลังงานกล หลักการคง
ตัวของโมเมนตัมเชิงเส้นระบบอนุภาค  

ศึกษาเรื่องของจุดศูนย์กลางมวล กฎการเคลื่อนที่ข้อที่สองของนิวตันส าหรับระบบอนุภาคโมเมนตัม
เชิงเส้นของระบบอนุภาคการเคลื่อนที่แบบหมุน  

ศึกษาเรื่องของความเร็วเชิงมุมและความเร่งเชิงมุม พลังงานจลน์ของการเคลื่อนที่แบบหมุนและ
โมเมนต์ความเฉื่อย ทอร์ก งานและพลังงานของการหมุน การกลิ้งของวัตถุแข็งเกร็ง กฎข้อที่สองของนิวตันใน
รูปของโมเมนตัมเชิงมุมการเคลื่อนที่แบบมีคาบและการเคลื่อนที่แบบสั่น ศึกษาคาบและความถ่ี  
การเคลื่อนที่แบบฮาร์มอนิกอย่างง่าย กลศาสตร์ของไหล  

ศึกษาเรื่องของความหนาแน่นและความถ่วงจ าเพาะ ความดัน กฎของพาสคัล แรงลอยตัวและหลัก
ของอาร์คมีดิส ความตึงผิว สมการความต่อเนื่อง สมการของแบร์นูลลี ความหนืดอุณหพลศาสตร์  
กฎข้อที่ศูนย์ของอุณหพลศาสตร์ การขยายตัวตามความร้อน การส่งผ่านความร้อน ระบบทางอุณหพล-ศาสตร์ 
กฎข้อที่หนึ่งของอุณหพลศาสตร์ กระบวนการทางอุณหพลศาสตร์ เครื่องจักรความร้อน กฎข้อที่สองของอุณ
หพลศาสตร์ วัฏจักรคาร์โนต์เอนโทรปี คลื่นและการเคลื่อนที่แบบคลื่น  

ศึกษาเรื่องของการเคลื่อนที่แบบคลื่น อัตราเร็วของคลื่น เสียงและระดับความเข้มเสียง 
ปรากฏการณ์ดอปเพลอร์ และสมบัติของคลื่น 

เพ่ือให้เกิดความรู้ความเข้าใจ ทักษะกระบวนการ เจตคติ และเห็นคุณค่าของวิทยาศาสตร์ สามารถ
ใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์และจิตวิทยาศาสตร์ในการสืบเสาะหาความรู้ มีความสามารถ 
ในการสื่อสาร น าความรู้และหลักการทางฟิสิกส์ไปอธิบายและแก้ปัญหาทางด้านจลศาสตร์และอุณหพล -
ศาสตร์ได ้
 

มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวช้ีวัด 
 เมื่อเรียนจบรายวิชานี้ นักเรียนสามารถ 

1. อธิบายเรื่องการเคลื่อนที่พ้ืนฐานแบบต่างๆ ความเร็วสัมพัทธ์ กฎการเคลื่อนที่ของนิวตันและ
ค านวณเกี่ยวกับการเคลื่อนที่ต่างๆ ได้ 

2. อธิบายเรื่องของงาน แรงต่างๆ และการเคลื่อนที่ การค านวณและการน าไปใช้เกี่ยวกับการ
เคลื่อนที่และโมเมนตัมได้ 
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3. อธิบายระบบอนุภาค เกี่ยวกับจุดศูนย์กลางมวล กฎการเคลื่อนที่ ความเร็วเชิงมุมและความเร่ง
เชิงมุม พลังงานจลน์ของการหมุนและโมเมนต์ความเฉื่อย ทอร์ก การกลิ้งของวัตถุแข็งเกร็ง คาบ
และความถี่ได้ 

4. อธิบายเรื่องของความหนาแน่นและความถ่วงจ าเพาะ ความดัน กฎของพาสคัล ความดันกับความ
ลึก และพลศาสตร์ของของไหลได้ 

5. อธิบายกฎของอุณหพลศาสตร์ การขยายตัวตามความร้อน การเปลี่ยนสถานะและความร้อนแฝง 
การส่งผ่านความร้อน การเปลี่ยนปริมาตร กระบว-นการและทิศทางของกระบวนการทางอุณ
หพลศาสตร์ เครื่องท าความเย็น และวัฏจักรคาร์โนต์ได้ 

6. อธิบายเรื่องของคลื่น ได้แก่ การเคลื่อนที่ อัตราเร็ว เสียง และระดับความเข้มเสียงปรากฏการณ์ด
อปเพลอร์และสมบัติของคลื่นได้ 
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รายวิชา ว30206 ปฏิบัติการฟิสิกส์ 1 (AP) 

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

ค าอธิบายรายวิชา  

ศึกษาและปฏิบัติการทดลองเกี่ยวกับโมเมนต์ความเฉื่อย การกลิ้งโดยไม่ลื่นไถลลงมาตามพ้ืนเอียง 
การเคลื่อนที่แบบฮาร์มอนิกอย่างง่าย ความหนืด แคลอริมิเตอร์ มัลติมิเตอร์ เลนส์ เกรตติง เลี้ยวเบน วงแหวน
ของนิวตัน วงจรวีทสโตนบริดจ์ เครื่องออสซิลโลสโคปและการสลายตัวเชิง กัมมันตรังสี  

เพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจ มีทักษะกระบวนในการปฏิบัติการทดลองเกี่ยวกับโมเมนต์ความเฉื่อย 
การกลิ้งโดยไม่ลื่นไถลลงมาตามพ้ืนเอียง การเคลื่อนที่แบบฮาร์มอนิกอย่างง่าย ความหนืดแคลอริมิเตอร์ มัลติ
มิเตอร์ เลนส์ เกรตติงเลี้ยวเบน วงแหวนของนิวตัน วงจรวีทสโตนบริดจ์ เครื่องออสซิลโลสโคป และการ
สลายตัวเชิงกัมมันตรังสี 
 

มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวช้ีวัด 
 เมื่อเรียนจบรายวิชานี้ นักเรียนสามารถ 

1. ปฏิบัติเกี่ยวกับการบันทึกข้อมูลที่ได้จากการทดลองได้ 
2. ปฏิบัติการเก่ียวกับการใช้เครื่องมือวัดอย่างละเอียดด้วยไมโครมิเตอร์และเวอร์เนียร์คาลิเปอร์ได้ 
3. ปฏิบัติการทดลองเกี่ยวกับการหาค่าโมเมนต์ความเฉื่อยของล้อและเพลา การหาทอร์กเนื่องจาก

แรงเสียดทานได้ 
4. ปฏิบัติการทดลองเกี่ยวกับการหาค่าความเร่งเนื่องจากแรงโน้มถ่วงของโลกจากการกลิ้งของ

ทรงกระบอกตามพ้ืนเอียงได้ 
5. ปฏิบัติการทดลองเกี่ยวกับการหาค่าความเร่งเนื่องจากแรงโน้มถ่วงของโลกจากการเคลื่อนที่แบบ

ฮาร์มอนิกอย่างง่ายของลูกตุ้มนาฬิกาได้ 
6. ปฏิบัติการทดลองเก่ียวกับการหาค่าสัมประสิทธิ์ความหนืดของน้ ามันได้ 
7. ปฏิบัติการทดลองเก่ียวกับการหาค่า Joule‘s Equivalentและค่าความจุความร้อนจ าเพาะของโลหะ 
8. ปฏิบัติการทดลองเกี่ยวกับการการใช้มัลติมิเตอร์ในการวัดค่าความต้านทานกระแสไฟฟ้าและ

ความต่างศักย์ในวงจรไฟฟ้าได้ 
9. ปฏิบัติการทดลองเก่ียวกับการหาค่าความยาวโฟกัสของเลนส์นูนและเสนส์เว้าได้ 
10. ปฏิบัติการทดลองเก่ียวกับการเลี้ยวเบนของแสงผ่านเกรตติงเลี้ยวเบนโดยใช้สเปกโตรมิเตอร์ได้ 
11. ปฏิบัติการทดลองเก่ียวกับการแทรกสอดของแสงโดยใช้วงแหวนของนิวตันได้ 
12. ปฏิบัติการทดลองเกี่ยวกับการใช้เครื่องออสซิลโลสโคปในการวัดขนาดของสัญญาณไฟฟ้า 

ความถี่ของสัญญาณไฟฟ้าและความต่างเฟสของสัญญาณไฟฟ้าได้ 
13. ปฏิบัติการทดลองเกี่ยวกับการสลายตัวของสารกัมมันตรังสีและดูดกลืนอนุภาคบีต้าของแผ่น

อลูมิเนียมได้ 
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รายวิชา ว30207 ฟิสิกส์ทั่วไป 2 (AP) 
 
3 คาบ/สัปดาห์/ภาคเรียน        1.5 หน่วยกิต 

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

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

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

ศึกษาคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า การสะท้อนเนื่องจากกระจก โค้งเว้า การหักเห เลนส์ และการมองเห็น 
การแทรกสอดและการเลี้ยวเบนของแสง ทฤษฎีสัมพัทธภาพพิเศษ  

ศึกษาการแปลงแบบกาลิเลียน สัจพจน์ของไอน์สไตน์ การแปลงแบบลอเรนซ์ ความพร้อมกัน และ
ความสัมพัทธ์ของเวลา ความยาวสัมพัทธ์ การแปลงความเร็ว ปรากฎการณ์ดอปเพลอร์ โมเมนตัมและ
พลังงานเชิงสัมพัทธ์ กลศาสตร์ควอนตัม  

ศึกษาการแผ่รังสีของวัตถุด า ปรากฎการณ์โฟโตอิเล็กตริก ปรากฏการณ์คอมพ์ตัน แบบจ าลอง
อะตอมไฮโดรเจนของบอร์ การทดลองของฟรังค์และเฮิร์ตซ์ สมบัติความเป็นคลื่นของอนุภาค ฟังก์ชันคลื่น 
หลักความไม่แน่นอนของไฮเซนเบิร์ก ความสัมพันธ์ระหว่างความน่าจะเป็นและฟังชันคลื่น สมการชโรดิง -
เจอร์ฟิสิกส์นิวเคลียร์  

ศึกษาโครงสร้างของนิวเคลียสองค์ประกอบของนิวเคลียส การยึดเหนี่ยวภายในนิวเคลียส 
กัมมันตภาพและครึ่งชีวิต ปรากฏการณ์นิวเคลียร์ การตรวจหาและวัดรังสี การจ าแนกอนุภาค 

เพ่ือให้มีความรู้ ความเข้าใจ มีทักษะกระบวนการ เจตคติและเห็นคุณค่าของวิทยาศาสตร์สามารถใช้
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์และจิตวิทยาศาสตร์ในการสืบเสาะหาความรู้และการแก้ปัญหา มีความสามารถ
ในการสื่อสาร น าความรู้และหลักการไปใช้อธิบายปรากฏการณ์หรือแก้ปัญหาเกี่ยวกับไฟฟ้าสถิต ไฟฟ้า
กระแสตรง ไฟฟ้ากระแสสลับ แม่เหล็กไฟฟ้า ทฤษฎีสัมพัทธภาพพิเศษ กลศาสตร์ควอนตัม ฟิสิกส์อะตอม 
และฟิสิกส์นิวเคลียร์ 
 
มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวช้ีวัด 
 เมื่อเรียนจบรายวิชานี้ นักเรียนสามารถ 

1. อธิบายความหมายของแรงไฟฟ้า สนามไฟฟ้า แรงแม่เหล็ก สนามแม่เหล็ก กระแสไฟฟ้าความต่าง
ศักย์ในวงจรไฟฟ้ากระแสตรงและกระแสสลับ และกฎต่างๆ ทางไฟฟ้าได้ 
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2. อธิบายเรื่องของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า การสะท้อนเนื่องจากกระจก การหักเห การมองเห็นการ
แทรกสอดและการเลี้ยวเบนของแสงได้ 

3. อธิบายเรื่องของทฤษฎีสัมพัทธภาพพิเศษ และผลที่เกิดขึ้นตามมา เช่น การยืดของช่วงเวลา การ
หดสั้นของความยาว และสามารถใช้การแปลงแบบลอเรนซ์ได้ 

4. อธิบายการแผ่รังสีของวัตถุด า และปรากฏการณ์ต่างๆ ที่แสดงถึงทวิภาวะของคลื่นอนุภาค รวมทั้ง
สามารถท านายพฤติกรรมของอนุภาคโดยใช้สมการของชโรดิงเจอร์ได้ 

5. อธิบายโครงสร้างและสมบัติของนิวเคลียส ความหมายของพลังงานยึดเหนี่ยวแบบจ าลอง
นิวเคลียส การสลายตัวของนิวเคลียส รวมถึงการเกิดปฏิกิริยานิวเคลียร์ และอธิบายความหมาย
และสมบตัิของอนุภาคมูลฐานได้ 
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รายวิชา ว30208 ปฏิบัติการฟิสิกส์ 2 (AP) 
 
3 คาบ/สัปดาห์/ภาคเรียน        1.5 หน่วยกิต 

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

ศึกษา Damped Electrical Oscillations Electrical Resonances ดัชนีหักเหของแก้วที่ ใช้ท า
ปริซึม การแทรกสอดและการเลี้ยวเบน ปรากฏการณ์โฟโตอิเล็กทริก การดูดกลืนรังสีแกมมาในตะกั่ว  AC 
Bridge การคายประจุของตัวเก็บประจุ Physical Pendulum การวัดความเข้มสนามแม่เหล็กโลก การแปลง
ไฟฟ้ากระแสสลับเป็นกระแสตรง Digital Electronics  

เพ่ือให้มีความรู้ ความเข้าใจ มีทักษะกระบวนการ เจตคติและเห็นคุณค่าของวิทยาศาสตร์ สามารถใช้
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์และจิตวิทยาศาสตร์ในการสืบเสาะหาความรู้และการแก้ปัญหา น าความรู้และ
หลักการไปใช้อธิบายปรากฏการณ์หรือแก้ปัญหาเกี่ยวกับกลไกของสั่นประเภทที่อยู่เพียงชั่วคราวหลังจากที่
ระบบถูกกระตุ้น ระบบการรีโซแนนซ์ในวงจร AC R-L-C ที่ต่อแบบอนุกรม ดัชนีหักเหของแก้วที่ท าปริซึม การ
แทรกสอดและการเลี้ยวเบน ปรากฏการณ์โฟโตอิเล็กตริก การดูดกลืนรังสีแกมมาในตะกั่ว การคายประจุของ
ตัวเก็บประจุ ฟิสิคัลเพนดูลัม การวัดความเข้มสนามแม่เหล็กโลก และดิจิตอลอิเล็กทรอนิกส์ 
 

มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวช้ีวัด 
 เมื่อเรียนจบรายวิชานี้ นักเรียนสามารถ 

1. อธิบาย กลไกการสั่นประเภทที่เกิดอยู่เพียงชั่วครู่หลังจากที่ระบบถูกกระตุ้น ปรากฏการณ์          
รีโซแนนซ์ในวงจร AC R-L-C Series circuit ได ้

2. อธิบายการหาค่าดัชนีหักเหของแก้วที่ใช้ท าปริซึมโดยการวัดมุมเบี่ยงเบนที่น้อยที่สุด ความสัมพันธ์
ระหว่างค่าดัชนีหักเหกับความยาวคลื่น ปรากฏการณ์การเลี้ยวเบนและการแทรกสอดได้ 

3. อธิบาย ปรากฏการณ์โฟโตอิเล็กทริกได้ 
4. อธิบายการหาค่าความหนาของตะกั่วที่ใช้ในการดูดกลืนรังสีแกมมาได้ 
5. อธิบาย วิธีการใช้ AC Bridge เพ่ือหาค่าความจุของตัวเก็บประจุและหาความถี่ของ AC Signals 

การคายประจุของตัวเก็บประจุได้ 
6. อธิบายการศึกษาการแกว่งในระนาบดิ่งของท่อนมวล การหาสนามแม่เหล็กโลกได้ 
7. อธิบายการศึกษาวงจรแบบง่ายที่ใช้ไดโอดชนิดสารกึ่งตัวน าท าหน้าที่เป็นตัวแปลงไฟฟ้า และใช้ตัว

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

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

ศึกษาคณิตศาสตร์ที่ส าคัญต่อวิชาฟิสิกส์ ทั้งพีชคณิต ตรีโกณมิติ และแคลคูลัส ในการแก้ปัญหาวิชา
ฟิสิกส์ 

เพ่ือให้เกิดความรู้ความเข้าใจ ทักษะกระบวนการ เจตคติ และเห็นคุณค่าของคณิตศาสตร์ส าหรับ
ฟิสิกส์ สามารถใช้จิตวิทยาศาสตร์ในการสืบเสาะหาความรู้ มีความสามารถในการสื่อสารน าหลักการไป
อธิบายปัญหาทางกลศาสตร์ และพลศาสตร์ หรือไฟฟ้าได้ 
 

มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวช้ีวัด 
 เมื่อเรียนจบรายวิชานี้ นักเรียนสามารถ 

1. บอกความส าคัญของคณิตศาสตร์ต่อวิชาฟิสิกส์ได้ 
2. ใช้ความรู้ทางคณิตศาสตร์ทั้งพีชคณิต และตรีโกณมิติ เมตริกซ์และดีเทอร์มีนันท์ ในฟิสิกส์ขั้น

พ้ืนฐานได ้
3. บอกความความของความสัมพันธ์และฟังก์ชันได้ 
4. บอกความหมายของลิมิตของฟังก์ชันได ้
5. บอกความหมายและค านวณอัตราการเปลี่ยนแปลง และอนุพันธ์ของฟังก์ชันอย่างง่ายได้ 
6. ค านวณอนุพันธ์ของฟังก์ชันตรีโกณมิติ อินเวอร์สตรีโกณมิติ ลอการิทึม และเอกซ์โพเนนเชียลได้ 
7. ประยุกต์อนุพันธ์ในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์และกลศาสตร์การเคลื่อนที่ขั้นพ้ืนฐานได้ 
8. ใช้ความรู้ด้านอนุพันธ์หาความต้านทานรวมของวงจรความต้านทานไฟฟ้าที่ซับซ้อนได้ 
9. บอกความหมายและค านวณปฏิยานุพันธ์ของฟังก์ชันอย่างง่าย ฟังก์ชันตรีโกณมิติ อินเวอร์ส  

ตรีโกณมิติ ลอการิทึม และเอกซ์โพเนนเชียลได้ 
10. ค านวณหาพื้นที่ปิดล้อมของเส้นโค้ง และแปลความหมายไปสู่ปริมาณทางฟิสิกส์ได้ 
11. ประยุกต์ปฏิยานุพันธ์ในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์และกลศาสตร์การเคลื่อนที่งานพลังงาน 

และไฟฟ้าขั้นพ้ืนฐานได้ 
12. หาปริมาตรของวัตถุที่เกินจากการหมุนรอบแกนนิ่งคงที่ได้ โดยการอินทิเกรตได้ 
13. หาปริมาตรของวัตถุด้วยการอินทิเกรตหลายชั้น โดยเปลี่ยนจากพิกัดคาร์ทีเซียน สู่พิกัดเชิงขั้ว 

พิกัดทรงกระบอก และพิกัดทรงกลมได้ 
14. ใช้เทคนิคการอินทิเกรต เช่น การอินทิเกรตโดยเปลี่ยนรูปสู่ฟังก์ชันตรีโกณมิติ การอินทิเกรต    

ทีละส่วน และการอินทิเกรตเศษส่วนย่อย แก้ปัญหาทางฟิสิกส์ได้ 
15. บอกความหมายของสมการเชิงอนุพันธ์อันดับที่หนึ่งและสองได้ 
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16. แก้สมการเชิงอนุพันธ์อันดับที่หนึ่งและสองด้วยวิธีการเปลี่ยนตัวแปร อนุกรมก าลัง หรืออนุกรม
เทย์เลอร์ได้ 

17. แก้ปัญหาทางฟิสิกส์ที่มีสมการเชิงอนุพันธ์ทั้งล าดับที่หนึ่งและสองเข้ามาเก่ียวข้องได้ 
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รายวิชา ว30210 กลศาสตร์ยุคเก่า 
 
2 คาบ/สัปดาห์/ภาคเรียน        1.0 หน่วยกติ 

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

ศึกษากลศาสตร์ยุคเก่า กลศาสตร์เชิงนิวตัน การวิเคราะห์การเคลื่อนที่ของวัตถุในหนึ่ง สอง และสาม
มิติในพิกัดต่างๆ กลศาสตร์ในระบบโคออร์ดิเนตที่เคลื่อนที่ กลศาสตร์ของระบบอนุภาคและกลศาสตร์ของ
วัตถุแข็งเกร็ง การใช้สมการของลากรางจ์แก้ปัญหาเก่ียวกับการเคลื่อนที่ของวัตถุได้ 

เพ่ือให้เกิดความรู้ความเข้าใจ ทักษะกระบวนการ เจตคติ และเห็นคุณค่าของกลศาสตร์ยุคเก่า 
สามารถใช้จิตวิทยาศาสตร์ในการสืบเสาะหาความรู้ มีความสามารถในการสื่อสาร น าหลักการไปอธิบาย
ปัญหาทางกลศาสตร์ขั้นสูงได ้
 

มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวช้ีวัด 
 เมื่อเรียนจบรายวิชานี้ นักเรียนสามารถ 

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

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

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

ศึกษาท่ีมาของกลศาสตร์ควอนตัม การแผ่รังสีของวัตถุด า ปรากฏการณ์โฟโตอิเล็กทริก ปรากฏการณ์
คอมป์ตัน สมมติฐานของเดอบรอย และการเลี้ยวเบนของอิเล็กตรอน รวมไปถึงแบบจ าลองอะตอมแบบต่างๆ 

ศึกษาถึงหลักความไม่แน่นอนของไฮเซนเบิร์ก โอกาสของการพบอนุภาคหรือคลื่น ฟังก์ชันคลื่น และ
สมการชโรดิงเจอร์ที่ไม่ขึ้นกับเวลาในหนึ่งมิติศึกษาถึงตัวกระท าทางคณิตศาสตร์ รวมไปถึงปัญหาในเรื่องของ
ไอเกนฟังก์ชัน ตัวกระท าแฮมิลโทเนียน และตัวกระท าอ่ืนๆ ในทางกลศาสตร์ควอนตัม 

ศึกษาถึงการน าสมการชโรดิงเจอร์ไปใช้ในการแก้ปัญหาเรื่อง อนุภาคที่ถูกกักไว้ในบ่อศักย์แบบต่างๆ 
ใน 1 มิต ิ

เพ่ือให้เกิดน าความรู้ ความเข้าใจไปใช้ประยุกต์ในการอธิบายถึงปรากฏการณ์ต่างๆ ในธรรมชาติได้ 
และใช้เป็นพื้นฐานในการศึกษาวิชากลศาสตร์เชิงควอนตัมเบื้องสูงต่อไป 
 

มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวช้ีวัด 
 เมื่อเรียนจบรายวิชานี้ นักเรียนสามารถ 

1. ระบุปัญหา และท่ีมาของวิชากลศาสตร์ควอนตัมได้ 
2. อธิบายปรากฏการณ์ในธรรมชาติ รวมไปถึงผลการทดลองจากการศึกษาของนักวิทยาศาสตร์ 

ที่เก่ียวข้องกับการก าเนิดของวิชากลศาสตร์ควอนตัมได้ 
3. อธิบายหลักความไม่แน่นอนของไฮเซนเบิร์ก รวมถึงสามารถค านวณหาปริมาณต่างๆ ที่เก่ียวข้อง

ได ้
4. สามารถแก้สมการที่เก่ียวข้องกับตัวกระท าทางคณิตศาสตร์ได้ 
5. อธิบายความหมาย และวิธีพิสูจน์ตัวกระท าชนิดเฮอร์ไมเชียนได้ 
6. อธิบายความหมาย และวิธีการแก้สมการเพ่ือให้ได้มาซึ่งฟังก์ชันคลื่นได้ 
7. อธิบายที่มา และความหมายของสมการชโรดิงเจอร์ได้ 
8. สามารถประยุกต์ใช้สมการชโรดิงเจอร์ในการแก้ปัญหาอนุภาคในบ่อศักย์หนึ่งมิติได้ 
9. อธิบายประโยชน์ และความส าคัญของวิชากลศาสตร์ควอนตัมได้ 
10. อธิบายเหตุการณ์ในธรรมชาติที่สามารถน าวิชากลศาสตร์ควอนตัมไปใช้อธิบายได้ 
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รายวิชา ว30212 ฟิสิกส์สถานะของแข็งเบื้องต้น 
 
2 คาบ/สัปดาห์/ภาคเรียน       1.0 หน่วยกิต 

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

ศึกษาเกี่ยวกับ กฎเกณฑ์และทฤษฎีเบื้องต้นของฟิสิกส์สถานะแข็งในเรื่องโครงสร้างของผลึกการ
ค านวณปริมาตรของ unit cell การจัดหมวดหมู่ของผลึกแบบต่างๆ การหาค่าดัชนีมิลเลอร์ การตรวจสอบ
โครงสร้างของผลึกด้วยวิธีการเลี้ยวเบนของคลื่น พันธะของผลึก ฟิสิกส์ของสารกึ่งตัวน าและการประยุกต์ สาร
ตัวน ายวดยิ่ง สมบัติความเป็นแม่เหล็กของสาร 

เพ่ือให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ มีทักษะกระบวนการ เจตคติและเห็นคุณค่าของวิทยาศาสตร์สามารถ
ใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์และจิตวิทยาศาสตร์ในการสืบเสาะหาความรู้และการแก้ปัญหา  
มีความสามารถในการสื่อสาร น าความรู้และหลักการไปใช้อธิบายปรากฏการณ์หรือแก้ปัญหาเบื้องต้นเกี่ยวกับ
ฟิสิกส์สถานะของแข็ง 
 

มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวช้ีวัด 
 เมื่อเรียนจบรายวิชานี้ นักเรียนสามารถ 

1. อธิบายและบอกความแตกต่างโครงสร้างผลึกแบบต่างๆได้ 
2. ประยุกต์ใช้ความรู้เรื่องเวกเตอร์ในการศึกษาโครงสร้างผลึกได้ 
3. ค านวณปริมาณเบื้องต้นต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับผลึกได้ เช่น ปริมาตรของเซลล์ดั้งเดิม จ านวนจุด

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

ทรานซิสเตอร์ เลเซอร์ เซลล์แสงอาทิตย์ได้ 
13. อธิบายสมบัติเบื้องต้น เช่น สมบัติทางแม่เหล็ก และความจุความร้อน ของสาร ตัวน ายวดยิ่งได้ 
14. สืบคน้ข้อมูลที่มีอยู่ในปัจจุบันเกี่ยวกับสารตัวน ายวดยิ่งได้ 
15. บอกความแตกต่างของสารแม่เหล็กชนิดต่าง ๆ ได้ 
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16. อธิบายหลักการเบื้องต้น ในการอธิบายถึงที่มาของสภาพความเป็นแม่เหล็กของสาร 
17. อธิบายกระบวนการของนิวเคลียร์แมกเนติกเรโซแนนซ์ได้ 
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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 ศึกษากระบวนการสร้ างตัวไอซี ศึกษา
สมบัติเชิงอุดมคติของออปแอมป์และความไม่เป็น อุดมคติของออปแอมป์ การน าออปแอมป์ไปประยุกต์ใช้ 
ศึกษาวงจรมัลติไวเบรเตอร์แบบอสเตเบิล วงจรมัลติไวเบรเตอร์แบบไบสเตเบิล วงจรมัลติไวเบรเตอร์แบบโม
โนสเตเบิล  

เพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจ มีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ มีเจตคติและเห็นคุณค่า 
ของวิทยาศาสตร์ สามารถน ากระบวนการทางวิทยาศาสตร์ไปใช้ในการแก้ปัญหา น าความรู้และหลักการ
เกี่ยวกับหลอดไดโอดสุญญากาศ หลอดไตรโอดสุญญากาศ สารกึ่งตัวน า ไดโอดทรานซิสเตอร์ ไอซี และออป
แอมป์ไปใช้เป็นพื้นฐานในการออกแบบและวิเคราะห์วงจรได้ 
 

มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวช้ีวัด 
 เมื่อเรียนจบรายวิชานี้ นักเรียนสามารถ 

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

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

กลับขั้ว และวงจรเรียงกระแสได้ 
7. อธิบายหลักการท างานของทรานซิสเตอร์ได ้
8. อธิบายการไบแอสทรานซิสเตอร์ชนิด NPN และชนิด PNP ได ้
9. ท าการทดลองศึกษาการใช้ทรานซิสเตอร์เป็นสวิตช์ไฟฟ้ากระแสตรงได้ 
10.  ท าการทดลองศึกษาการน าทรานซิสเตอร์มาใช้งานในวงจรเตือนน้ าล้น และวงจรสวิตช์แสงได้ 
11.  ท าการทดลองศึกษาการใช้ทรานซิสเตอร์ในวงจรขยายสัญญาณได้ 
12.  อธิบายกระบวนการสร้างตัวไอซีได้ 
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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 

ศึกษาข้อมูลพ้ืนฐานของดวงอาทิตย์ การแผ่รังสีของดวงอาทิตย์ สเปกตรัมแสงอาทิตย์ ผลของ
บรรยากาศต่อการส่งผ่านพลังงานแสงอาทิตย์มายังโลก ชนิดของรังสีแสงอาทิตย์ เรขาคณิตของระบบโลก 
ดวงอาทิตย์ การวัดและเครื่องมือวัดรังสีอาทิตย์ 

ศึกษาพ้ืนฐานหลักการถ่ายโอนความร้อนโดยวิธีการน าความร้อน การพาความร้อน และการแผ่รังสี
ความร้อน ศึกษาการประยุกต์การใช้พลังงานแสงอาทิตย์ในอุปกรณ์ท าความร้อนศึกษาทฤษฎีสารกึ่งตัวน า
เบื้องต้น ปรากฏการณ์โฟโตอิเล็กทริก ขั้นตอนและกระบวนการสร้างเซลล์สุริยะ ประเภทของเซลล์สุริยะ การ
น าเซลล์แสงสุริยะมาประยุกต์ใช้ 

เพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจ มีทักษะกระบวนการ เจตคติที่ดีและเห็นคุณค่าทางวิทยาศาสตร์สามารถ
ใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์สืบเสาะหาความรู้ อธิบายปรากฏการณ์ต่างๆ เกี่ยวกับดวงอาทิตย์ การ
ส่งผ่านพลังงานสงอาทิตย์มายังโลก การประยุกต์ใช้พลังงานแสงอาทิตย์ 
 

มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด 
 เมื่อเรียนจบรายวิชานี้ นักเรียนสามารถ 

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

ได ้
6. อธิบายหลักการท างานของอุปกรณ์ผลิตความร้อนจากพลังงานแสงอาทิตย์ได้ 
7. อธิบายทฤษฎีสารกึ่งตัวน าเบื้องต้นได้ 
8. อธิบายปรากฏการณ์โฟโตอิเล็กทริกได้ 
9. อภิปรายถึงความส าคัญของการน าพลังงานแสงอาทิตย์มาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ใน

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

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

ศึกษาการน าความรู้ทางแม่เหล็กไฟฟ้าไปประยุกต์ใช้เกี่ยวกับ การอธิบายการเกิดกระแสไฟฟ้าใน
สิ่งมีชีวิต การส่งสัญญาณไฟฟ้าของระบบประสาท การประยุกต์ใช้วงจร  RC กับเครื่องกระตุ้นหัวใจ การ
ประยุกต์ใช้หลักการเหนี่ยวน าแม่เหล็กไฟฟ้ากับเทคนิคการตรวจวัดด้วยการสร้างภาพจากการก าทอนใน
สนามแม่เหล็ก (Magnetic resonance imaging) เทคนิคการตรวจจับโลหะ ไฟฉาย และเทคนิคทางการ
แพทย์อ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง 

เพ่ือให้เกิดความรู้ความเข้าใจ ทักษะกระบวนการ เจตคติ และเห็นคุณค่าของคณิตศาสตร์ส าหรับ
ฟิสิกส์ สามารถใช้จิตวิทยาศาสตร์ในการสืบเสาะหาความรู้ มีความสามารถในการสื่อสารน าหลักการเกี่ยวกับ
แม่เหล็กไฟฟ้าไปอธิบายปัญหาทางฟิสิกส์และประยุกต์ใช้ได้ 
 

มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวช้ีวัด 
 เมื่อเรียนจบรายวิชานี้ นักเรียนสามารถ 

1. อธิบายการเกิดกระแสไฟฟ้าในสิ่งมีชีวิตได้ 
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 องค์ประกอบของนิวเคลียสและการเปลี่ยนสภาพนิวเคลียสกัมมันตรังสี ได้
ศึกษาพลังงานยึดเหนี่ยวของอะตอม สมการแสดงปฏิกิริยานิวเคลียร์พลังงานนิวเคลียร์หน่วยวัดรังสีและผล
ของรังสีต่อสิ่งมีชีวิต การใช้ประโยชน์จากสารรังสีในด้านต่างๆ และการก ากับดูแลความปลอดภัยทางรังสี
ศึกษาหลักการสร้างโรงไฟฟ้านิวเคลียร์และการพัฒนาเทคโนโลยีในอนาคตของประเทศไทย 

เพ่ือให้มีความรู้ ความเข้าใจ มีทักษะกระบวนการ เจตคติ และเห็นคุณค่าของวิทยาศาสตร์ สามารถ
ใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์และจิตวิทยาศาสตร์ในการสืบเสาะความรู้และการแก้ปัญหามีความสามารถ
ในการสื่อสาร น าความรู้และหลักการทางนิวเคลียร์ฟิสิกส์ไปอธิบายปรากฏการณ์หรือแก้ปัญหา รวมทั้ง
ประยุกต์ไปใช้ประโยชน์ด้านต่างๆ และพัฒนาเทคโนโลยีในอนาคต 
 

มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวช้ีวัด 
 เมื่อเรียนจบรายวิชานี้ นักเรียนสามารถ 

1. อธิบายถึงการค้นพบกัมมันตภาพรังสีความหมายของกัมมันตภาพรังสีและธาตุกัมมันตรังสี 
2. สืบค้นข้อมูลและอธิบายถึงการค้นพบโปรตอน อิเล็กตรอนและนิวตรอน 
3. บอกได้ว่ารังสีที่ออกมาจากธาตุกัมมันตรังสีได้แก่รังสีแอลฟา บีตา และแกมมา พร้อมทั้ง

วิเคราะห์แนวการเคลื่อนที่ของรังสีทั้งสามในสนามแม่เหล็กได้ 
4. อธิบายส่วนประกอบและหลักการท างานของแมสสเปกโตรมิเตอร์พร้อมทั้งค านวณหาปริมาณ

ต่างๆ ที่เก่ียวข้องได้ 
5. อธิบายองค์ประกอบของนิวเคลียสและการเปลี่ยนสภาพนิวเคลียสกัมมันตรังสีได้ 
6. บอกความหมายของเลขมวล เลขอะตอมและนิวคลีออน พร้อมทั้งเขียนสัญลักษณ์ของนิวเคลียส

ของธาตุต่างๆ ได้ 
7. สืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับการสลายธาตุกัมมันตรังสี อธิบายและเขียนสมการการสลายของธาตุ

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

และค านวณหาปริมาณต่างๆ ที่เก่ียวข้องได้ 
10. อธิบายเสถียรภาพของนิวเคลียสของธาตุต่างๆ พลังงานนิวเคลียร์แบบฟิชชัน แบบฟิวชันเขียน

สมการแสดงปฏิกิริยานิวเคลียร์และค านวณหาพลังงานนิวเคลียร์ได้ 
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11. อธิบายความหมายของไอโซโทป 
12. อธิบายถึงหน่วยวัดรังสีและผลของรังสีต่อสิ่งมีชีวิต 
13. ท าการทดลองโดยใช้เครื่องมือวัดปริมาณรังสีจากสิ่งต่างๆ 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 การประกอบแผนที่ดาว
ระบบขอบฟ้าและเครื่องแอสโตรเลบ ปฏิบัติการใช้เครื่องแอสโตรเลบและแผนที่ดาว ระบบขอบฟ้า  

ศึกษาความสว่างและสีของดาวฤกษ์บนทรงกลมท้องฟ้า การขึ้นตกของดวงอาทิตย์ ดวงจันทร์และ
กลุ่มดาวบนท้องฟ้า การเคลื่อนที่ของดาวเคราะห์ การหาต าแหน่งของผู้สังเกตบนโลก การหาเวลาดาราคติ 
และสุริยคติสังเกตการเกิดเสี้ยวของดวงจันทร์ ปฏิบัติการดาวเคราะห์และปฏิบัติการขยายตัวของเอกภพ 

ศึกษาภาพท่ีเกิดจากเลนส์นูนและกระจกเว้า หลักการท างานของกล้องโทรทรรศน์แบบหักเหแสงและ
สะท้อนแสง ปฏิบัติการเลนส์และกระจก ปฏิบัติการประกอบและปรับตั้งกล้องโทรทรรศน์เพ่ือสังเกตวัตถุ
ท้องฟ้า และปฏิบัติการถ่ายภาพวัตถุท้องฟ้า 

เพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจ มีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ มีเจตคติและเห็นคุณค่าของ
วิทยาศาสตร์ สามารถน ากระบวนการวิทยาศาสตร์ทางปฏิบัติการดาราศาสตร์พ้ืนฐานไปใช้ในการอธิบายและ
แก้ไขปัญหาเกี่ยวกับปรากฏการณ์ทางดาราศาสตร์ต่อไป 
 

มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวช้ีวัด 
 เมื่อเรียนจบรายวิชานี้ นักเรียนสามารถ 

1. อธิบายระบบขอบฟ้าและระบบศูนย์สูตรท้องฟ้าได้ 
2. อ่านแผนที่ดาวระบบขอบฟ้าและระบบศูนย์สูตรท้องฟ้าได้ 
3. อธิบายความสัมพันธ์ระหว่างความสว่างและสีของดาวฤกษ์ได้ 
4. อธิบายการขึ้นตกของดวงอาทิตย์ ดวงจันทร์ กลุ่มดาว และการเกิดเสี้ยวของดวงจันทร์ได้ 
5. อธิบายการเกิดสุริยุปราคาและจันทรุปราคา การเคลื่อนที่ดาวเคราะห์ได้ 
6. ค านวณหาต าแหน่งของผู้สังเกตบนโลก เวลาดาราคติ และสุริยคติได้ 
7. บอกความสัมพันธ์ของระยะห่างและขนาดของดาวเคราะห์กับดวงอาทิตย์ได้ 
8. อธิบายการก าเนิดเอกภพได้ 
9. อธิบายการเกิดภาพของวัตถุที่ผ่านเลนส์นูน และกระจกเว้าได้ 
10. อธิบายหลักการท างานของกล้องโทรทรรศน์แบบหักเหแสงและสะท้อนแสงได้ 
11. ประกอบและปรับตั้งกล้องโทรทรรศน์เพ่ือสังเกตวัตถุท้องฟ้าได้ 
12. ถ่ายภาพวัตถุท้องฟ้าได้ 
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รายวิชา ว30218 ดาราศาสตร์ขั้นสูง 
 
4 คาบ/สัปดาห์/ภาคเรียน        2.0 หน่วยกิต 

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

ศึกษากลศาสตร์ท้องฟ้า กฎของเคปเปลอร์ กฎแรงดึงดูดระหว่างมวลของนิวตัน ทฤษฎีแม่เหล็กไฟฟ้า 
ฟิสิกส์ควันตัมเบื้องต้น การแผ่รังสีของวัตถุด า ปรากฏการณ์ดอปเปลอร์ของแสง การดูดกลืนและการเปล่งแสง
ของก๊าซ การเกิดเส้นสเปกตรัม และพ้ืนฐานฟิสิกส์นิวเคลียร์ 

ศึกษาทรงกลมท้องฟ้า ตรีโกณมิติทรงกลม พิกัดท้องฟ้า และกลุ่มดาว หลักการของเวลาระบบสุริยะ 
ระบบโลก ดวงจันทร์ การเกิดระบบสุริยะ โครงสร้างของระบบสุริยะ คาบดาราคติ คาบซีนโนดิก โครงสร้าง
และองค์ประกอบของดวงอาทิตย์ และปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นบนดวงอาทิตย์ 

ศึกษาโครงสร้างและองค์ประกอบของดาวฤกษ์ การสังเคราะห์ธาตุของดาวฤกษ์ สมบัติของ 
ดาวฤกษ์ มวลและรัศมี การแผ่รังสี อุณหภูมิ โชติมาตร ดัชนีสี และเส้นสเปกตรัมของดาวฤกษ์ การเคลื่อนที่
ของดาวฤกษ์ และการแปรแสงของดาวฤกษ์ศึกษาระบบดาวคู่ ชนิดของดาวคู่ มวลดาวคู่ ความสัมพันธ์ของ
แสงและอัตราเร็วตามแนวรัศมีของดาวคู่อุปราคา รากฏการณ์ดอปเปลอร์ในดาวคู่ และการจัดกลุ่มของกระจุก
ดาว 

ศึกษาโครงสร้างและองค์ประกอบของกาแล็กซีทางช้างเผือก การจ าแนกชนิดของกาแล็กซีระยะทาง
ของกาแล็กซีกระจุกกาแล็กซี เลนส์ความโน้มถ่วง และกฎของฮับเบิลศึกษาเอกภพวิทยาเบื้องต้น ทฤษฎีการ
ระเบิดครั้งยิ่งใหญ่ คลื่นวิทยุพ้ืนหลัง และมวลสารมืดในเอกภพศึกษาหลักการของกล้องโทรทรรศน์ใช้แสง 
ก าลังขยาย ก าลังแยก และอุปกรณ์บันทึกภาพดาว และการสังเกตการณ์ในช่วง 
ความยาวคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า 

เพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจ มีทักษะระบวนการทางวิทยาศาสตร์ มีเจตคติและเห็นคุณค่าของ
วิทยาศาสตร์ สามารถน ากระบวนการวิทยาศาสตร์ทางดาราศาสตร์ขั้นสูงไปใช้ในการอธิบายและแก้ไขปัญหา
เกี่ยวกับปรากฏการณ์ทางดาราศาสตร์ต่อไป 
 

มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวช้ีวัด 
 เมื่อเรียนจบรายวิชานี้ นักเรียนสามารถ 

1. อธิบายความสัมพันธ์ของกฎของเคปเปลอร์กับกฎแรงดึงดูดระหว่างมวลของนิวตันได้ 
2. อธิบายการแผ่สเปกตรัมของวัตถุ การแผ่รังสีของวัตถุด า ปรากฏการณ์ดอปเปลอร์ของแสงได้ 
3. อธิบายการดูดกลืน การเปล่งแสง และการเกิดเส้นสเปกตรัมของก๊าซได้ 
4. บอกพิกัดศูนย์สูตรท้องฟ้าของวัตถุท้องฟ้าได้ 
5. บอกต าแหน่งของกลุ่มดาวบนท้องฟ้าโดยใช้แผนที่ดาวได้ 
6. ค านวณเวลาสุริยคติ ดาราคติ และวันจูเลียนได้ 
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7. อธิบายความสัมพันธ์ของเวลาสากล และเวลาท้องถิ่นได้ 
8. อธิบายปรากฏการณ์ท่ีเกิดจากความสัมพันธ์ของโลกกับดวงจันทร์ได้ 
9. บอกโครงสร้างของระบบสุริยะได้ 
10. ค านวณหาคาบดาราคติ และคาบซีนโนดิคของดาวเคราะห์ได้ 
11. บอกโครงสร้างและองค์ประกอบของอาทิตย์ ปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นบนดวงอาทิตย์ได้ 
12. บอกโครงสร้างและองค์ประกอบของดาวฤกษ์ได้ 
13. อธิบายการสังเคราะห์ธาตุภายในดาวฤกษ์ ความสัมพันธ์ระหว่างมวล รัศมี 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 าลังแยกที่มีผลต่อประสิทธิ์ภาพของกล้องโทรทรรศน์ ได้ 
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รายวิชา ว30219 ปฏิบัติการดาราศาสตร์ขั้นสูง 
 
3 คาบ/สัปดาห์/ภาคเรียน        1.5 หน่วยกิต 

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

ศึกษากลุ่มดาว วัตถุท้องฟ้า แผ่นที่ดาวระบบระบบศูนย์สูตรท้องฟ้า ปฏิบัติการใช้กล้องโทรทรรศน์ 
ปฏิบัติการถ่ายภาพวัตถุท้องฟ้าศึกษาการหมุนรอบตัวเองของดาวเคราะห์ การวัดสัญญาณจากการสะท้อน
กลับของคลื่นวิทยุที่ขยายออกจากวัตถุที่ก าลังหมุน การใช้กล้องวิทยุจ าลองส่งและรับคลื่นวิทยุ ปฏิบัติการวัด
การหมุนรอบตัวเองของดาวพุธด้วยเรดาร์ และปฏิบัติการโคจรของดวงจันทร์รอบดาวพฤหัสบดี 

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

เพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจ มีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ มีเจตคติและเห็นคุณค่าของ
วิทยาศาสตร์ สามารถน ากระบวนการวิทยาศาสตร์ทางปฏิบัติการดาราศาสตร์ขั้นสูงไปใช้ในการอธิบายและ
แก้ปัญหาเกี่ยวกับปรากฏการณ์ทางดาราศาสตร์ต่อไป 
 

มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวช้ีวัด 
 เมื่อเรียนจบรายวิชานี้ นักเรียนสามารถ 

1. อ่านแผนที่ดาวระบบระบบศูนย์สูตรท้องฟ้าได้ 
2. บอกกลุ่มดาว และวัตถุท้องฟ้าที่ส าคัญได ้
3. ใช้กล้องโทรทรรศน์ส่องดูวัตถุท้องฟ้าได้ 
4. ถ่ายภาพวัตถุท้องฟ้าด้วยการประกอบกล้องโทรทรรศน์กับกล้องถ่ายรูปได้ 
5. ค านวณหาอัตราการหมุนรอบตัวเอง ความเร็วในแนวรัศมี คาบการหมุนรอบตัวเอง และการ

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

สมบูรณ ์
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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 ปฏิบัติการเคมีทั่วไป 1 (AP)    2 คาบ/สัปดาห์/ภาคเรียน 1.0 หน่วยกิต 
SCI30235 General Chemistry Laboratory 1 (AP) 
2. ว30236 ปฏิบัติการเคมีทั่วไป 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 เทคนิคพ้ืนฐานในปฏิบัติการเคมี  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 ความเที่ยง ความแม่นย า ความคลาดเคลื่อน ศึกษาการเลือกใช้เครื่องมือในการ
ทดลอง ศึกษาการหาความเข้มข้นของสารโดยการเทียบกราฟมาตรฐานศึกษาโครงสร้างของผลึกสามัญและ
ค านวณรัศมีของไอออนบวกและไอออนลบในโครงสร้างผลึกไอออนิก  

ศึกษาและท าการทดลองหาจุดเยือกแข็งของตัวท าละลาย สารละลาย ศึกษาและท าการทดลอง
พิสูจน์กฎของเฮสส์ การเปลี่ยนแปลงเอนทาลปี เอนโทรปีของระบบ  
ผลของความเข้มข้นของสารตั้งต้น ตัวเร่งปฏิกิริยา ท าการทดลองเรื่องอัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี ศึกษาการหา
ค่าคงที่สมดุลและปัจจัยที่มีต่อสมดุลเคมี 

เพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจ มีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ มีเจตคติทางวิทยาศาสตร์เห็น
คุณค่าของวิทยาศาสตร์ รวมทั้งน าความรู้และหลักการทางวิทยาศาสตร์ไปใช้อธิบาย หรือแก้ปัญหาใน
ชีวิตประจ าวัน 
 

มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวช้ีวัด 
 เมื่อเรียนจบรายวิชานี้ นักเรียนสามารถ 

1. เข้าใจเลขนัยส าคัญ การแปลผลข้อมูลทางสถิติและเปลี่ยนหน่วยต่างๆ ได้ 
2. บอกความหมายของตัวอักษร ตัวเลข เครื่องหมายที่ปรากฏอยู่บนอุปกรณ์ที่ต้องใช้ใน

ห้องปฏิบัติการได้ 
3. สามารถใช้อุปกรณ์ในการทดลองได้อย่างถูกต้อง 
4. หาค่าคงที่ของแก๊สโดยอาศัยความสัมพันธ์ตามสมการสภาวะของแก๊สสมบูรณ์และเปรียบเทียบ

กับค่าที่ใช้สากลได้ 
5. ศึกษาโครงสร้างของผลึกสามัญบางชนิดได้ 
6. ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างเลขโคออร์ดิเนชันกับอัตราส่วนรัศมีของไอออนบวกและไอออนลบ

ในโครงสร้างของผลึกไอออนิกได้ 
7. ท าการทดลองหาจุดเยือกแข็งของตัวท าละลาย สารละลาย และค านวณหาน้ าหนักโมเลกุลของ

ตัวถูกละลายได้ 
8. ท าการทดลองเพ่ือพิสูจน์กฎของเฮสส์ได้ 
9. ท าการทดลองและสังเกตการเปลี่ยนแปลงเอนทาลปีและเอนโทรปีของระบบที่เกิดปฏิกิริยาเคมี

ได้ 
10. ท าการทดลองศึกษาผลของความเข้มข้นของสารตั้งต้นและตัวเร่งปฏิกิริยาต่ออัตราการ 

เกิดปฏิกิริยาเคมี พร้อมทั้งค านวณหาอัตราและอันดับของปฏิกิริยาได้ 
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11. ท าการทดลองและค านวณหาค่าคงที่สมดุลของปฏิกิริยาผันกลับได้ 
12. ท าการทดลองศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อสมดุลเคมีได้ 
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รายวิชา ว30236 ปฏิบัติการเคมีทั่วไป 2 (AP) 
 
2 คาบ/สัปดาห์/ภาคเรียน        1.0 หน่วยกิต 

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

ศึกษาการสังเคราะห์สารอนินทรีย์บางชนิด คุณสมบัติของโลหะทรานสิชัน การสังเคราะห์สารอินทรีย์
จ าพวกอินดิเคเตอร์ ศึกษาการหาปริมาณสารอนินทรีย์ที่อยู่ในธรรมชาติ ศึกษาเกี่ยวกับเซลล์กัลวานิก 
ปฏิกิริยารีดอกซ์ และการวิเคราะห์ไอออนลบและไอออนบวกแบบคุณภาพ  

ศึกษาการสังเคราะห์อนุภาคนาโนเพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจ มีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 
มีเจตคติทางวิทยาศาสตร์เห็นคุณค่าของวิทยาศาสตร์ รวมทั้งน าความรู้และหลักการทางวิทยาศาสตร์ไปใช้
อธิบาย หรือแก้ปัญหาในชีวิตประจ าวัน 
 
มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวช้ีวัด 
 เมื่อเรียนจบรายวิชานี้ นักเรียนสามารถ 

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

ไอออนลบได้ 
9. วิเคราะห์ไอออนบวกที่มีอยู่ในสารละลายตัวอย่างด้วยการตกตะกอนและดูสีของสารละลายที่

เปลี่ยนไป เมื่อท าปฏิกิริยากับรีเอเจนต์บางชนิดได้ 
10. สามารถสังเคราะห์อนุภาคนาโนและพิสูจน์คุณสมบัติเบื้องต้นของอนุภาคนาโนที่สังเคราะห์ได้ 
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รายวิชา ว30237 เคมีอินทรีย์ข้ันสูง 1 
 
2 คาบ/สัปดาห์/ภาคเรียน       1.0 หน่วยกิต 

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

ศึกษาโครงสร้างและพันธะในสารประกอบอินทรีย์การแตกพันธะและการเกิดพันธะ ตัวกลางระหว่าง
ปฏิกิริยา วิถีทางของการเกิดปฏิกิริยา ประเภทของปฏิกิริยา ชนิดของตัวท าปฏิกิริยาเคมีอินทรีย์สเตอริโอเคมี
ศึกษากลไกของปฏิกิริยาเคมี และการสังเคราะห์ของสารประกอบอัลเคนไซโคลอันเคน อัลคีน ไซโคล อัลคีน 
อัลไคน์ ไซโคลอัลไคน์ อะโรมาติกไฮโดรคาร์บอน สารเฮไลด์แอลกอฮอล์ ฟีนอล และอีเธอร์ 

เพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจ มีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ มีเจตคติและเห็นคุณค่าของ
วิทยาศาสตร์ รวมทั้งน าความรู้และหลักการทางวิทยาศาสตร์ไปใช้อธิบาย หรือแก้ปัญหาในชีวิตประจ าวัน 

มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวช้ีวัด 
 เมื่อเรียนจบรายวิชานี้ นักเรียนสามารถ 

1. อธิบายโครงสร้างและพันธะในสารประกอบอินทรีย์ได้ 
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 เคมีอินทรีย์ข้ันสูง 2 
 
2 คาบ/สัปดาห์/ภาคเรียน        1.0 หน่วยกิต 

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

ศึกษากลไกของปฏิกิริยาเคมีและการสังเคราะห์ของสารประกอบอัลดีไฮด์ คีโตนกรดคาร์บอกซิลิก 
และอนุพันธุ์ อะมีน ปฏิกิริยาของไอออนอีนอเลท คาร์แบนไอออน พอลิไซคลิกและสารประกอบเฮเทอโร -ไซ
คลิก 

เพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจ มีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ มีเจตคติและเห็นคุณค่าของ
วิทยาศาสตร์ รวมทั้งน าความรู้และหลักการทางวิทยาศาสตร์ไปใช้อธิบาย หรือแก้ปัญหาในชีวิตประจ าวัน 
 

มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวช้ีวัด 
 เมื่อเรียนจบรายวิชานี้ นักเรียนสามารถ 

1. สามารถเขียนกลไกปฏิกิริยาเคมี ของสารประกอบอัลดีไฮด์ คีโตน กรดคาร์บอกซิลิก และอนุพันธุ์ 
เอมีน ปฏิกิริยาของไอออนอีนอเลท คาร์แบนไอออนพอลิไซคลิกและสารประกอบเฮเทอโรไซคลิก
ได้ 

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

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

ศึกษาประวัติและการพัฒนาของผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ เคมีของผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ และจ าแนก
ผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ 

ศึกษาผลิตภัณฑ์ธรรมชาติที่มีการชีวสังเคราะห์ผ่าน mevalonate pathway ผ่าน Shikimateผ่าน 
pathway acylpolymalonate pathway และผ่านกรดอะมิโน ศึกษาผลิตภัณฑ์ที่มีการชีวสังเคราะห์แบบ
ผสม คาร์โบไฮเดรต กรดอะมิโน เปปไทด์และโปรตีนศึกษาวิธีการสกัดสาร การแยกสารและผลิตผลิตภัณฑ์ท่ี
เกิดจากการน าเอาผลิตภัณฑ์ธรรมชาติมาใช้ 

เพ่ือให้เข้าใจ มีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ มีเจตคติและเห็นคุณค่าของวิทยาศาสตร์รวมทั้ง
น าความรู้และหลักการทางวิทยาศาสตร์ไปอธิบายหรือแก้ปัญหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ธรรมชาติกระบวนการผลิต
ในเชิงอุตสาหกรรมและผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 
 

มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด 
 เมื่อเรียนจบรายวิชานี้ นักเรียนสามารถ 

1. อธิบายความหมายของผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ พร้อมทั้งศึกษาประวัติและการพัฒนาของผลิตภัณฑ์
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 นาโนเทคโนโลยี 
 
2 คาบ/สัปดาห์/ภาคเรียน        1.0 หน่วยกิต 

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

ศึกษาความหมายของนาโนเทคโนโลยี รูปแบบการสร้างวัตถุนาโน ศึกษาเกี่ยวกับพ้ืนฐานของวัสดุนา
โน โครงสร้างพื้นฐานของสสาร คุณสมบัติทางแสง คุณสมบัติเชิงกล คุณสมบัติทางไฟฟ้า และคุณสมบัติความ
เป็นแม่เหล็ก 

ศึกษาเก่ียวกับการจ าแนกคุณลักษณะของวัสดุนาโนโดยใช้เทคนิคจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบต่างๆ เช่น 
จุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่งผ่าน จุลทรรศน์ไอออนสนามไฟฟ้า เป็นต้น 

ศึกษาการเกิด และ โครงสร้าง วัตถุนาโนชีวภาพ ความสัมพันธ์ระหว่างนาโนเทคโนโลยีและชีววิทยา
ของสิ่งมีชีวิตแม่แบบโครงสร้างทางชีวภาพ โปรตีน และกรดนิวคลิอิก 

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

ศึกษาประโยชน์ของนาโนเทคโนโลยีทางด้านต่างๆ เช่น ด้านเกษตรกรรม ด้านอาหาร ด้านการแพทย์
และสาธารณสุข ด้านเครื่องส าอาง เป็นต้น 

เพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจ มีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ มีเจตคติและเห็นคุณค่าของ
วิทยาศาสตร์ สามารถน าความรู้ทางด้านนาโนเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ประโยชน์ได้ และใช้เป็น 
พ้ืนฐานในการศึกษาเคมีข้ันสูงต่อไป 
 

มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวช้ีวัด 
 เมื่อเรียนจบรายวิชานี้ นักเรียนสามารถ 

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

ความเป็นแม่เหล็กของวัสดุนาโนได้ 
4. อธิบายวิธีการตรวจสอบหาโครงสร้างของวัสดุนาโนโดยใช้เทคนิคจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบ

ต่างๆ ได้ 
5. อธิบายการเกิด และ โครงสร้างของวัตถุนาโนชีวภาพได้ 
6. บอกความสัมพันธ์ระหว่างนาโนเทคโนโลยีและชีววิทยาของสิ่งมีชีวิตได้ 
7. สามารถบอกวิธีการสังเคราะห์วัสดุนาโนได้ 
8. อธิบายโครงสร้างและคุณสมบัติของนาโนคาร์บอนชนิดต่างๆได้ 
9. สามารถเข้าใจถึงทฤษฎี Density functional theory (DFT) ได้ 
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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  

ศึกษาแนวคิดและหลักการเบื้องต้นของจริยธรรมทางวิทยาศาสตร์ ได้แก่ ความซื่อสัตย์ (Honesty) 
ความระมัดระวัง/ความรอบคอบ (Carefulness) ความใจกว้าง (Openness) ความมีอิสรภาพ (Freedom) 
ความเชื่อถือ (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 ากิจกรรมที่หลากหลาย ที่เน้นการอภิปรายโดยการใช้ประเด็น
ต่างๆ ทางวิทยาศาสตร์เป็นฐาน (Issue-Based Learning)  

เพ่ือพัฒนาทักษะต่างๆ เช่น ทักษะการคิดเชิงวิเคราะห์ ทักษะการคิดเชิงสร้างสรรค์ ทักษะการ
สื่อสารเป็นต้น เพ่ือให้นักเรียนเกิดความตระหนัก เห็นคุณค่าและความส าคัญของจริยธรรมทางวิทยาศาสตร์ 
เกิดทักษะการคิดเชิงวิเคราะห์ ทักษะการคิดเชิงสร้างสรรค์ ทักษะการสื่อสาร มีเจตคติท่ีดี 
ต่อเพ่ือนร่วมโลก และสามารถน าความรู้ไปใช้ประกอบการท างานหรือการศึกษาในระดับที่สูงขึ้นอย่างถูกต้อง
ดีงาม อันจะเป็นประโยชน์ต่อสังคมและส่วนรวมต่อไป 
 

มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวช้ีวัด 
 เมื่อเรียนจบรายวิชานี้ นักเรียนสามารถ 

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

ในชีวิตประจ าวันได้อย่างถูกต้องและมีเหตุผล 
8. เกิดทักษะการเรียนรู้แบบร่วมมือกันโดยใช้รูปแบบการเรียนรู้ที่ใช้ประเด็นเป็นฐาน (Issue-

based learning) และการสืบเสาะความรู้เป็นฐาน (Inquiry-based learning)ได้ 
9. สามารถสร้างสื่อหรือนวัตกรรมในการเรียนการสอนจริยธรรมทางวิทยาศาสตร์ได้ 
10. สามารถเผยแพร่หรือน าเสนอความรู้ต่อสาธารณชนได้ 
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รายวิชา ว30242 การวิเคราะห์เชิงเครื่องมือ 1 
 
2 คาบ/สัปดาห์/ภาคเรียน        1.0 หน่วยกิต 

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

ศึกษาวิธีการเตรียมตัวอย่าง การเลือกวิธีวิเคราะห์ การขจัดสารรบกวน การแปลความหมายใน 
การวิเคราะห์เชิงคุณภาพและปริมาณ การประเมินผลการวิเคราะห์และการวิเคราะห์ข้อมูลทางเคมีวิเคราะห์ 

ศึกษาหลักการดูดกลืนแสงในช่วงยูวีและวิสิเบิลและอัตรกิริยาที่เกิดขึ้น และอธิบายการวิเคราะห์โดย
ใช้เทคนิคทางด้านยูวี-วิสิเบิล ศึกษาหลักการดูดกลื่นแสงในช่วงอินฟาเรดและอัตรกิริยาที่เกิดขึ้น และอธิบาย
การวิเคราะห์โดยใช้เทคนิคทางด้านอินฟราเรดสเปกโทรสโกปี 

ศึกษากระบวนการทางด้านอะตอมมิกแอบซอฟชันสเปกโทรเมทรี และอธิบายการวิเคราะห์โดยใช้
เทคนิคทางด้านอะตอมมิกแอบซอฟชันสเปกโทรเมทรี ศึกษากระบวนการทางด้านอะตอมมิกอิมิชชันสเปกโทร
เมทรี และอธิบายการวิเคราะห์โดยใช้เทคนิคทางด้านอะอิมิชชันสเปกโทรเทรี 

ศึกษาหลักการแยกสารทางด้านโครมาโทกราฟี กลไกการแยกสาร กลไกการแพร่กระจายการแบ่ง
ชนิดของวิธีโครมาโทกราฟี พารามิเตอร์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในโครมาโทแกรม และการวิเคราะห์เชิงปริมาณใน
โครมาโทกราฟี ศึกษาหลักการท างานของเครื่องโครมาโทกราฟีของเหลวสมรรถนะสูง และอธิบายการ
วิเคราะห์โดยใช้เทคนิคทางด้านโครมาโทกราฟีของเหลวสมรรถนะสูง ศึกษาหลักการท างานของเครื่องแก๊ส
โครมาโทกราฟี และอธิบายการวิเคราะห์โดยใช้เทคนิคทางด้านแก๊สโครมาโทกราฟี 

เพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจ มีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ มีเจตคติและเห็นคุณค่าของ
วิทยาศาสตร์ สามารถน ากระบวนการทางวิทยาศาสตร์ไปใช้ในการแก้ปัญหา น าความรู้และหลักการของ
เกี่ยวกับเรื่องยูวี-วิสิเบิล อินฟราเรดสเปกโทรสโกปี แอบซอฟชันสเปกโทรเมทรี อิมิชชันสเปกโทรเมทรี การ
แยกสารทางด้านโครมาโทกราฟี โครมาโทกราฟีของเหลวสมรรถนะสูง และแก๊สโครมาโตกราฟฟี ไปใช้เป็น
พ้ืนฐานในการศึกษาวิชาเคมีขั้นสูงและการท างานวิจัยต่อไป 
 

มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวช้ีวัด 
 เมื่อเรียนจบรายวิชานี้ นักเรียนสามารถ 

1. อธิบายวิธีการเตรียมตัวอย่าง การเลือกวิธีวิเคราะห์ การขจัดสารรบกวน การแปลความหมายใน
เชิงปริมาณวิเคราะห์ การประเมินผลการวิเคราะห์ และการวิเคราะห์ข้อมูลทางเคมีวิเคราะห์ 

2. อธิบายหลักการดูดกลืนแสงในช่วงยูวีและวิสิเบิลและอัตรกิริยาที่เกิดข้ึนได้ 
3. อธิบายการวิเคราะห์โดยใช้เทคนิคทางด้านยูวี-วิสิเบิลได้ 
4. อธิบายหลักการดูดกลื่นแสงในช่วงอินฟาเรดและอัตรกิริยาที่เกิดขึ้นได้ 
5. อธิบายการวิเคราะห์โดยใช้เทคนิคทางด้านอินฟราเรดสเปกโทรสโกปีได้ 
6. อธิบายกระบวนการทางด้านอะตอมมิกแอบซอฟชันสเปกโทรเมทรีได้ 
7. อธิบายการวิเคราะห์โดยใช้เทคนิคทางด้านอะตอมมิกแอบซอฟชันสเปกโทรเมทรีได้ 
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8. อธิบายกระบวนการทางด้านอะตอมมิกอิมิชชันสเปกโทรเมทรีได้ 
9. อธิบายการวิเคราะห์โดยใช้เทคนิคทางด้านอะอิมิชชันสเปกโทรเมทรีได้ 
10. อธิบายหลักการแยกสารด้วยเทคนิคโครมาโทกราฟี กลไกการแยกสาร กลไกการแพร่กระจาย 

การแบ่งชนิดของวิธีโครมาโทกราฟี พารามิเตอร์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในโครมาโทแกรม 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 พร้อมทั้งเรียกชื่อน้ าตาล 

ศึกษาโครงสร้างของฟอสโฟลิพิด สฟิงโกลิพิด วิตามินที่ละลายได้ในไขมัน ศึกษากระบวนการ 
เมตาบอลิซึมของกรดไขมันศึกษาการหาค่า pI ของกรดอะมิโน การหาล าดับของกรดอะมิโนในโปรตีน และ
กระบวนการเมตาบอลิซึมของกรดอะมิโนศึกษา จลนศาสตร์ของเอนไซม์ กระบวนการเมตาบอลิซึมของนิวคลี
โอไทด์วิธีการหาล าดับเบสของดีเอ็นเอ และกระบวนการพอลิเมอเรสเชน 

เพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจ มีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์มีเจตคติและเห็นคุณค่าของ
วิทยาศาสตร์สามารถน ากระบวนการทางวิทยาศาสตร์ไปใช้ในการแก้ปัญหา น าความรู้และหลักการของ
เกี่ยวกับเรื่องคาร์โบไฮเดรต ลิพิด กรดอะมิโน เอนไซม์ และกรดนิวคลีโอไทด์ไปใช้เป็นพื้นฐานในการศึกษาวิชา
เคมีขั้นสูงต่อไป 

 

มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด 
 เมื่อเรียนจบรายวิชานี้ นักเรียนสามารถ 

1. อธิบายสเตอริโอเคมีของน้ าตาลได้ 
2. จ าแนกประเภทของน้ าตาลในลักษณะ D หรือ L ได้ 
3. เขียนสูตรโครงสร้างของโมโนแซกคาร์ไรด์แบบฟิชเชอร์และแบบฮาเวิธโปรเจคชัน พร้อมทั้ง

เรียกชื่อได้อย่างถูกต้อง 
4. อธิบายกลไกการเกิดปฏิกิริยาขั้นตอนต่างๆของวิถีไกลโคไลซิสได้ 
5. อธิบายการเข้าสู่วิถีไกลโคไลซิสของคาร์โบไฮเดรตแบบต่างๆได้ 
6. อธิบายการย่อยสลายไพรูเวทภายใต้สภาวะที่ไม่ใช้ออกซิเจนได้ 
7. อธิบายกลไกการเกิดปฏิกิริยาขั้นตอนต่างๆของวัฏจักรเคร็บส์ได้ 
8. เขียนสมการของลูกโซ่การหายใจในไมโตคอนเดรีย (ออกซิเดทีฟฟอสฟอริเลชัน) ได้ 
9. เขียนโครงสร้างทั่วไปของ ฟอสโฟลิพิด สิฟิงโกลิปิด และไกลโคลิพิดได้ 
10. อธิบายโครงสร้างของวิตามินที่ละลายในไขมัน คือ วิตามินเอ วิตามินดี วิตามินอีและ 

วิตามินเค ได้ 
11. อธิบายหรือแสดงความสัมพันธ์ของกระบวนการเมตาบอลิซึมของกรดไขมันได้ 
12. อธิบายกราฟการไทเทรตกรดอะมิโนและหาจุดไอโซอิเลคทริก (isoelectric point : pI) ได้ 
13. อธิบายและหาล าดับกรดอะมิโนในโปรตีนจากข้อมูลที่ก าหนดให้หรือจากการทดลองได้ 
14. อธิบายหรือแสดงความสัมพันธ์ของกระบวนการเมตาบอลิซึมของกรดอะมิโนได้ 
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15. อธิบายจลนศาสตร์ของเอนไซม์ได้พิจารณาและอธิบายกราฟแสดงการด าเนินไปของปฏิกิริยาที่มี
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 ซึ่งเก่ียวกับการปฏิบัติตนของตัวนักเรียน 
ข้อพึงระวังอันตรายจากสารเคมี ข้อควรปฏิบัติ อันเกิดจากอุบัติเหตุที่เกี่ยวกับสารเคมีเกิดจากไฟ เมื่อสารเคมี
หก ตลอดจนวิธีแก้ไขและป้องกันอุบัติเหตุในห้องปฏิบัติการเคมี 

ศึกษาเทคนิคพ้ืนฐานการวัด กระบวนการวัด ความผิดพลาดของการวัด ความถูกต้อง ความไม่
แน่นอนในการวัด รวมทั้งการอ่าน การบันทึกผลการวัด เลขนัยส าคัญ เลขนัยส าคัญของผลลัพธ์ที่ได้จากการ
ค านวณ การบวก-ลบ การคูณ-การหาร การเปลี่ยนหน่วย และการปัดตัวเลข 

ศึกษาเทคนิคการใช้อุปกรณ์เครื่องแก้วทีใช้ปฏิบัติการทางเคมี เช่น การใช้เครื่องให้ความร้อน (Hot 
plate) เครื่องชั่งไฟฟ้าชนิดละเอียด (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) การกลั่นสารแบบต่างๆ การหาปริมาณ
สารด้ วยการ ไท เทรต  ( titration)  การวั ดการดู ดกลื นแสง  ด้ วย เครื่ อ งส เปกโทร โฟโทมิ เ ต อร์
(Spectrophotometer) 

เพ่ือให้มีความเข้าใจ มีทักษะกระบวนการและเจตคติทางวิทยาศาสตร์ เห็นคุณค่าของวิทยาศาสตร์ 
รวมทั้งมีความเข้าใจ เกี่ยวกับเทคนิคต่าง ๆ ที่ใช้ในห้องปฏิบัติการทดลองและทางด้านทฤษฎีทางเคมี รู้จัก
ท างานด้วยความรอบคอบและปลอดภัย รู้ถึงวิธีป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุ รู้ถึงภัยอันตรายที่แอบแฝงอยู่ใน
สารเคมี ตลอดจนสามารถใช้อุปกรณ์หรือติดตั้งอุปกรณ์ท่ีเหมาะสมกับกระบวนการทดลองได้ 
 

มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวช้ีวัด 
 เมื่อเรียนจบรายวิชานี้ นักเรียนสามารถ 

1. สามารถบอกข้อควรปฏิบัติและปฏิบัติตามข้อควรปฏิบัติ ในห้องปฏิบัติการเคมีได้ 
2. บอกหน่วยพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ ค านวณค่าเกี่ยวกับเลขนัยส าคัญ การเปลี่ยนหน่วยและการ

แปลผลข้อมูลทางสถิติ 
3. สามารถแปลความหมายของตัวอักษร ตัวเลข และเครื่องหมายที่ปรากฏบนอุปกรณ์ท่ีใช้ใน

ห้องปฏิบัติการเคมีได้ 
4. สามารถเปรียบเทียบความแม่น และความเท่ียง เครื่องแก้วที่ใช้วัดปริมาตรและถ่ายเทสารใน

ห้องปฏิบัติการเคมีได้ 
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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. รู้จักชุดอุปกรณ์ท่ีใช้กลั่นและสามารถต่อชุดส าหรับกลั่นได้อย่างถูกต้อง 
13. อธิบายหลักการกลั่นและเลือกใช้วิธีการกลั่นได้อย่างเหมาะสมตามชนิดของสารผสม 
14. สามารถปฏิบัติและค านวณหาปริมาณสารสัมพันธ์ สารก าหนดปริมาณ และร้อยละ ผลิตภัณฑ์

จากสมการปฏิกิริยาเคมีได้ 
15. บอกหลักการวิธีโครมาโทรกราฟีแบบต่างๆ และท าการแยกสารโดยสารด้วยเทคนิคทินเลเยอร์

โครมาโทกราฟี (Thin Layer Chromatography) 
16. สามารถเลือกตัวท าละลายที่เหมาะสมส าหรับแยกสารในเทคนิคทินเลเยอร์โครมาโทกราฟี 

(Thin layer chromatography) ได้ 
17. อธิบายหลักการดูดกลืนแสงของสารและส่วนประกอบเครื่องสเปกโทรโฟโทมิเตอร์

(Spectrophotometer) ได้ 
18. อธิบายหลักการและปฏิบัติการหาปริมาณสารโดยเทคนิค UV-Visible spectroscopy ได ้

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

หลักสูตรโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย                                                        
พุทธศักราช 2560 

274 

 

รายวิชาต่อไปนี้ไม่มีค าอธิบายรายวิชา 
 

3.26 ว30245  เคมีอุตสาหกรรมในท้องถิ่น    SCI30245 Industrial Chemistry  
3.27 ว30246  เคมีในอาหารถิ่น    SCI30246 Food Chemistry  

3.28 ว30247  เซรามิกส์          SCI30247 Ceramics 
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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 อนุกรมวิธานสัตว์     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. ว30279 ชีววิทยาสภาวะแวดล้อม    2 คาบ/สัปดาห์/ภาคเรียน 1.0 หน่วยกิต 
SCI30279 Environmental Biology 
16. ว30280 เทคโนโลยีชีวภาพ     2 คาบ/สัปดาห์/ภาคเรียน 1.0 หน่วยกิต 
SCI30285 Biotechnology 
17. ว30281 วิทยาศาสตร์การอาหาร    2 คาบ/สัปดาห์/ภาคเรียน 1.0 หน่วยกิต 
SCI30281 Food Science 
18. ว30282 นิติวิทยาศาสตร์    2 คาบ/สัปดาห์/ภาคเรียน 1.0 หน่วยกิต 
SCI30282 Forensic Science 
19. ว30283 เทคนิคพ้ืนฐานส าหรับงานวิจัยทางชีววิทยา 2 คาบ/สัปดาห์/ภาคเรียน 1.0 หน่วยกิต 
SCI30283 Basic Technique for Biology Research 
20. ว30284 การวิจัยชีววิทยาทางน้ า   2 คาบ/สัปดาห์/ภาคเรียน 1.0 หน่วยกิต 
SCI30284 Aquatic Biology Research 
21. ว30285 ปัญหาพิเศษทางชีววิทยา    2 คาบ/สัปดาห์/ภาคเรียน 1.0 หน่วยกิต 
SCI30285 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 าดับ
ของสิ่งมีชีวิต เคมีเพ่ือชีวิต ชีวโมเลกุล โครงสร้างและหน้าที่ของส่วนประกอบของเซลล์ การสังเคราะห์ด้วย
แสง พันธุศาสตร์ระดับโมเลกุล พันธุศาสตร์และการประยุกต์ใช้ วิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิตวิวัฒนาการระดับ
ประชากร  

การศึกษาความสัมพันธ์เชิงวิวัฒนาการและอนุกรมวิธาน นิเวศวิทยา ความหลากหลายทางชีวภาพ
และชีววิทยาเชิงอนุรักษ์ และปัญหาสิ่งแวดล้อม  

เพ่ือให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจพ้ืนฐานทางชีววิทยาที่เทียบเท่ากับวิชาชีววิทยาพ้ืนฐานใน
ระดับอุดมศึกษา 
 

มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวช้ีวัด 
 เมื่อเรียนจบรายวิชานี้ นักเรียนสามารถ 

1. บอกมุมมองของชีวิตและอธิบายแนวคิดหลักที่เป็นแกนของชีววิทยาได้ 
2. บอกบทบาทของธาตุและสารเคมีที่จ าเป็นต่อการด ารงชีวิตทั้งในระดับไมโครโมเลกุลและ 

แมคโครโมเลกุลได้ 
3. บอกชนิด โครงสร้าง ของสารชีวโมเลกุล รวมทั้งหน้าที่และการเปลี่ยนแปลงที่เกิดข้ึนในสิ่งมีชีวิต

ได้ 
4. จ าแนกชนิดและลักษณะของเซลล์ หน้าที่ องค์ประกอบ และการท างานของเซลล์ในสิ่งมีชีวิต

ต่างๆ ได้ 
5. อธิบายพลังงานที่เก่ียวข้องกับสิ่งมีชีวิต เมแทบอลิซึม ชนิดและการท างานของเอนไซม์ได้ 
6. อธิบายการหายใจระดับเซลล์ และปฏิกิริยาที่เกิดข้ึนเมื่อมีการหายใจได้ 
7. อธิบายหลักการเกิดการสังเคราะห์ด้วยแสงและผลที่เกิดข้ึนได้ 
8. อธิบายหลักการทางพันธุศาสตร์ การถ่ายทอดลักษณะพันธุกรรม และการประยุกต์ความรู้ทาง

พันธุศาสตร์ 
9. อธิบายการเกิดวิวัฒนาการ และการเกิดความหลากหลายของสิ่งมีชีวิตอันเนื่องมาจาก

วิวัฒนาการ รวมถึงสามารถอธิบายหลักการเบื้องต้นในการจัดอนุกรมวิธานของสิ่งมีชีวิต 
10. อธิบายความส าคัญของระบบนิเวศ ความหลากหลายทางชีวภาพและชีววิทยาเชิงอนุรักษ์และ 
  สามารถเสนอหลักการเพ่ือแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม 
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รายวิชา ว30266 ชีววิทยา 2 (AP) 
 
3 คาบ/สัปดาห์/ภาคเรียน        1.5 หน่วยกิต 

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

ศึกษาค้นคว้า สืบค้นข้อมูล ท าปฏิบัติการ วิเคราะห์ อภิปรายเกี่ยวกับ ความหลากหลายทางชีวภาพ
ของสิ่งมีชีวิต หลักการจัดจ าแนกสิ่งมีชีวิตพวกโพรแคริโอตและยูแคริโอตตามระบบห้าอาณาจักร เนื้อเยื่อ 
โครงสร้าง และหน้าที่การท างานของส่วนต่าง ๆ ในพืช เนื้อเยื่อ โครงสร้าง และหน้าที่การท างานของร่างกาย
สัตว์ เช่น การสืบพันธุ์และการเจริญพัฒนาระบบไหลเวียนเลือด และการแลกเปลี่ยนแก๊ส อาหารของสัตว์ 
การกินอาหารและระบบย่อยอาหาร การควบคุมสภาพแวดล้อมภายใน ระบบประสาท กลไกการรับความรู้สึก
และการตอบสนอง การต่อต้านและป้องกันเชื้อโรค และสัญญาณเคมีในสัตว์  

เพ่ือให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจพ้ืนฐานทางชีววิทยาที่เทียบเท่ากับวิชาชีววิทยาพ้ืนฐานใน
ระดับอุดมศึกษา 
 

มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวช้ีวัด 
 เมื่อเรียนจบรายวิชานี้ นักเรียนสามารถ 

1. จ าแนกสิ่งมีชีวิตตามอาณาจักร (Kingdom) ไฟลัม (Phylum) หรือ ดิวิชัน และอธิบายลักษณะ 
โครงสร้าง หน้าที่ วงจรชีวิต และความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิตชนิดต่างๆ ได้ 

2. อธิบายเนื้อเยื่อ โครงสร้าง และหน้าที่การท างานของส่วนต่างๆ ในพืชได้ 
3. อธิบายความหลากหลายของสัตว์ จ าแนกชนิดของสัตว์เป็นไฟลัมต่างๆ และลักษณะของสัตว์ได ้
4. บอกการท างานของอวัยวะ และฮอร์โมนต่างๆ ในสัตว์ และการสืบพันธุ์ได้ 
5. อธิบายพัฒนาการของสัตว์ตั้งแต่เริ่มปฏิสนธิจนถึงเติบโตเต็มวัยได้ 
6. อธิบายระบบการไหลเวียนเลือดและการแลกเปลี่ยนก๊าซของมนุษย์และสัตว์ได้ 
7. อธิบายถึงอาหารของสัตว์ ลักษณะของอาหารกับประเภทของสัตว์ ส่วนประกอบและหน้าที่ของ

อวัยวะของทางเดินอาหาร 
8. อธิบายการควบคุมของสภาพแวดล้อมภายในร่างกายของสัตว์ และระบบขับถ่ายได้ 
9. จ าแนกชนิดและบอกหน้าที่ของเซลล์ในระบบประสาท การท างานของระบบประสาท และสมอง

ของสัตว์ได้ 
10. อธิบายกลไกการรับความรู้สึกต่างๆ และการตอบสนองของสัตว์ได้ 
11. อธิบายระบบการต่อต้านและป้องกันเชื้อโรคของร่างกายได้ 
12. อธิบายการสื่อสาร กลไกการท างานของระบบประสาทกับต่อมไร้ท่อ การเกิดความผิดปกติของ

อวัยวะของคนและสัตว์ได้ 
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รายวิชา ว30267 ชีววิทยาของเซลล์ 
 
2 คาบ/สัปดาห์/ภาคเรียน        1.0 หน่วยกิต 

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

ศึกษาการค้นพบเซลล์ ทฤษฏีเซลล์ และรูปร่างเซลล์ เยื่อหุ้มเซลล์ ผนังเซลล์ การขนส่งสารผ่านเยื่อ
หุ้มเซลล์ การเชื่อมติดกันระหว่างเซลล์ โครงสร้างและหน้าที่ของออร์แกเนลล์ภายในเซลล์และโครงสร้าง 
ส่วนประกอบ และหน้าที่ของนิวเคลียสศึกษา วิเคราะห์ โครงสร้าง และส่วนประกอบของเซลล์ การ
เปลี่ยนแปลงของเซลล์เมื่อเกิดการแบ่งเซลล์ วัฏจักรเซลล์ โรคมะเร็งและโรคจากความผิดปกติของเซลล์  
สืบค้น ติดตามความก้าวหน้าการวิจัยเกี่ยวกับเซลล์ การน าความรู้ด้านเซลล์ไปประยุกต์ใช้ในงานด้านอื่นๆ 

เพ่ือให้ผู้เรียนมีความเข้าใจ มีทักษะกระบวนการและเจตคติทางวิทยาศาสตร์ เห็นคุณค่าของชีววิทยา
และสามารถประยุกต์ความรู้ไปใช้ในชีวิตประจ าวัน 

มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวช้ีวัด 
 เมื่อเรียนจบรายวิชานี้ นักเรียนสามารถ 

1. อธิบายและวิเคราะห์การค้นพบเซลล์ ทฤษฏีเซลล์ และรูปร่างเซลล์ พร้อมทั้งเปรียบเทียบ
โครงสร้างของเซลล์โพรคาริโอตและยูคาริโอต 

2. อธิบายโครงสร้าง และส่วนประกอบของเยื่อหุ้มเซลล์ พร้อมทั้งอภิปรายและวิเคราะห์การเกิดเยื่อ
หุ้มเซลล์ วิเคราะห์การขนส่งสารผ่านเยื่อหุ้มเซลล์ พร้อมทั้งอธิบายการเชื่อมติดกันระหว่างเซลล์ 

3. อธิบายโครงสร้างและหน้าที่ของออร์แกเนลล์และนิวเคลียสภายในเซลล์ 
4. อธิบายวัฎจักรเซลล์ของสิ่งมีชีวิต และอธิบายความผิดปกติที่เกิดขึ้นจากการแบ่งเซลล์กับอาการ

ผิดปกติท่ีปรากฏกับร่างกายสิ่งมีชีวิต 
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 รวมถึงคุณสมบัติบาง
ประการของสารพันธุกรรมอธิบายความสัมพันธ์ระหว่างสารพันธุกรรม และโปรตีนที่ท าหน้าที่เป็นโครงสร้าง 
โปรตีนที่ท าหน้าที่เกี่ยวกับกระบวนการจ าลองดีเอนเอ การลอกรหัส และการถอดรหัสพันธุกรรมของสิ่งมีชีวิต
ท ากิจกรรม วิเคราะห์ อธิบายการประยุกต์ความรู้ด้านพันธุศาสตร์โมเลกุลกับการท างานด้านเทคโนโลยีพันธุ
ศาสตร์ 

เพ่ือให้มีความรู้ ความเข้าใจ มีทักษะกระบวนการ และเจตคติทางวิทยาศาสตร์ สามารถน าหลักการ
ทางวิทยาศาสตร์ไปใช้ในกระบวนการสืบเสาะหาความรู้ และมีความเข้าใจในเทคโนโลยีชีวภาพสามารถน า
ความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน 
 

มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวช้ีวัด 
 เมื่อเรียนจบรายวิชานี้ นักเรียนสามารถ 

1. อธิบายและอภิปราย โครงสร้างและส่วนประกอบของเซลล์ รวมทั้งวัฏจักรเซลล์ 
2. อธิบายโครงสร้างทางเคมีและหน้าที่ของดีเอ็นเอ อาร์เอ็นเอ รวมทั้งโปรตีน 
3. ระบุส่วนประกอบและโครงสร้างโมเลกุลของยีน ดีเอ็นเอ และโครโมโซม 
4. อธิบายความสัมพันธ์ของยีน ดีเอ็นเอ และโครโมโซม การจัดเรียงตัว ขนาด และความซับซ้อนของ

จีโนม 
5. อธิบายกลไกการจ าลองสารพันธุกรรมของสิ่งมีชีวิต ระบุปัจจัยที่มีความส าคัญต่อกระบวนการ

จ าลองดีเอ็นเอ 
6. อธิบายและวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างดีเอ็นเอ อาร์เอ็นเอ โปรตีน รวมทั้งการควบคุมการ

แสดงออกของยีน 
7. วิเคราะห์ อธิบายการประยุกต์ความรู้ด้านพันธุศาสตร์โมเลกุลกับการท างานด้านเทคโนโลยีพันธุ

ศาสตร์ 
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รายวิชา ว30269 อนุกรมวิธานพืช 
 
2 คาบ/สัปดาห์/ภาคเรียน        1.0 หน่วยกิต 

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

ศึกษา สืบค้น วิเคราะห์ อภิปรายหลักการ ประวัติและเอกสารต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการจัดจ าพวกพืช 
ระบบการจัดจ าพวกพืช มโนมติในเรื่องหน่วยในการการจัดจ าพวกพืช ความแปรผันและวิวัฒนาการของพืช
กับปัญหาการจัดจ าพวกพืช ภูมิศาสตร์ของพืชและแนวคิดใหม่ในการจัดจ าพวกพืช 

เพ่ือให้ผู้เรียนมีความเข้าใจ มีทักษะกระบวนการและเจตคติทางวิทยาศาสตร์ เห็นคุณค่าของชีววิทยา 
และสามารถประยุกต์ความรู้ไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 
 

มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวช้ีวัด 
 เมื่อเรียนจบรายวิชานี้ นักเรียนสามารถ 

1. อธิบายและอภิปรายการจัดจ าแนกพืชชนิดต่างๆได้ 
2. อธิบายและอภิปรายระบุพืชหรือการตรวจสอบหาชื่อวิทยาศาสตร์ของพืชในอันดับต่างๆโดยใช้

ระบบการจ าแนกประเภทของพืชที่มีอยู่ ได้แก่ วิธีการตรวจสอบเอกลักษณ์โดยการใช้รูปวิธาน
ประกอบกับเอกสารทางพฤกษานุกรมวิธาน 

3. อธิบายและอภิปรายการตั้งชื่อพืชหรือการศึกษาถึงระบบและวิธีการตั้งชื่อวิทยาศาสตร์ของพืชให้
เป็นไปตามกฎนานาชาติ 

4. วิเคราะห์ อธิบายและอภิปรายลักษณะต่างๆ ของพืช การกระจายพันธุ์ ความแปรผันและ
วิวัฒนาการของพืชกับปัญหาการจัดจ าพวกพืช 

5. รวบรวมข้อมูลต่างๆ ที่ได้จากพืชเพ่ือวิเคราะห์การน าพืชมาใช้ประโยชน์ได้ 
6. น าความรู้ที่ได้มาศึกษาความสัมพันธ์ของพืช และเสนอแนวความคิดในเรื่องวิวัฒนาการ 

ชาติพันธุ์ของพืชได้ 
7. ศึกษาในสถานที่จริงได้ 
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รายวิชา ว30270 อนุกรมวิธานสัตว์ 
 
2 คาบ/สัปดาห์/ภาคเรียน        1.0 หน่วยกิต 

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

ศึกษาเกี่ยวกับอาณาจักรสัตว์ซึ่งเป็นหนึ่งใน 5 อาณาจักร ของสิ่งมีชีวิตที่มีทั้งหมดในโลก สัตว์ส่วน
ใหญ่ที่ถูกศึกษาเป็นสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง รวมถึงอิทธิพลของสภาพแวดล้อมต่อวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิตทั้ง
ในด้านการแพร่กระจาย การเจริญเติบโตศึกษาการจ าแนกกลุ่มของสัตว์ออกเป็นไฟลัม โดยพิจารณาจาก
ลักษณะรูปร่างและหน้าที่การท างานของโครงสร้างสัตว์ รวมกับข้อมูลอ่ืนๆ เช่น ข้อมูลด้านชีวเคมี และ
วิวัฒนาการศึกษาวิเคราะห์ ส ารวจ ตรวจสอบลักษณะของสัตว์ในไฟลัมต่างๆ ว่ามีความสัมพันธ์กันอย่างไร 
 

มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวช้ีวัด 
 เมื่อเรียนจบรายวิชานี้ นักเรียนสามารถ 

1. อธิบายความส าคัญการศึกษาทางด้านอนุกรมวิธาน 
2. อธิบาย อภิปรายและใช้หลักการเบื้องต้นในการจัดจ าแนกสัตว์ออกเป็นหมวดหมู่ การท าคีย์

จ าแนกสิ่งมีชีวิต 
3. สืบค้น อธิบาย อภิปราย เปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างสัตว์ในช่วงล าดับต่างๆ ตั้งแต่ระดับ

โดเมน อาณาจักร ไฟลัม และคลาส 
4. สืบค้น น าเสนอสภาพการณ์ปัญหา หรือความส าคัญของความหลากหลายทางชีวภาพของสัตว์ที่มี

อยู่ในปัจจุบัน 
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รายวิชา ว30271 จุลชีววิทยา 
 
2 คาบ/สัปดาห์/ภาคเรียน        1.0 หน่วยกิต 

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

ศึกษารูปร่างลักษณะทั่วไปของจุลินทรีย์ การจ าแนกและการจัดกลุ่มจุลินทรีย์ ศึกษาการเจริญเติบโต 
และสภาพแวดล้อมที่มีผลต่อการเจริญของจุลินทรีย์ การควบคุมจุลินทรีย์พันธุศาสตร์ และ 
เมทาบอลิซึมของจุลินทรีย์ ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับจุลินทรีย์ภูมิคุ้มกัน จุลชีววิทยา สิ่งแวดล้อม 
การประยุกต์ใช้จุลชีววิทยาด้านเทคโนโลยีชีวภาพ เกษตรกรรม อุตสาหกรรมและการแพทย์ 

เพ่ือให้ผู้เรียนมีความเข้าใจ มีทักษะกระบวนการและเจตคติทางวิทยาศาสตร์ เห็นคุณค่าของชีววิทยา
และสามารถประยุกต์ความรู้ไปใช้ในชีวิตประจ าวัน 
 

มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวช้ีวัด 
 เมื่อเรียนจบรายวิชานี้ นักเรียนสามารถ 

1. อธิบายและวิเคราะห์รูปร่างลักษณะทั่วไปของจุลินทรีย์ 
2. อธิบายและวิเคราะห์การจ าแนกและการจัดกลุ่มจุลินทรีย์ 
3. อธิบายและอภิปรายการเจริญเติบโตและสภาพแวดล้อมที่มีผลต่อการเจริญของจุลินทรีย์ 
4. อธิบายและวิเคราะห์การควบคุมจุลินทรีย์พันธุศาสตร์ และเมทาบอลิซึมของจุลินทรีย์ 
5. อธิบายความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับจุลินทรีย์ภูมิคุ้มกัน จุลชีววิทยาสิ่งแวดล้อม  

การประยุกต์ใช้จุลชีววิทยาด้านเทคโนโลยีชีวภาพ เกษตรกรรม อุตสาหกรรมและการแพทย์ 
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รายวิชา ว30272 สัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง 
 
2 คาบ/สัปดาห์/ภาคเรียน        1.0 หน่วยกิต 

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

ศึกษา สืบค้นข้อมูล อธิบายและอภิปรายเกี่ยวกับวิวัฒนาการ ประวัติความเป็นมาของสัตว์ไม่มี
กระดูกสันหลังศึกษา หลักการจัดจ าแนกลักษณะทางอนุกรมวิธานของสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง และค้นคว้า
ข้อมูล และอภิปรายเกี่ยวกับลักษณะทั่วไปทางชีววิทยาของสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังในแต่ละไฟลัม  

ศึกษา อธิบาย อภิปรายและท าปฏิบัติการศึกษาเปรียบเทียบกายวิภาคและสรรีรวิทยาของสัตว์ไม่มี
กระดูกสันหลังศึกษา สืบค้นข้อมูล และอภิปรายเกี่ยวกับนิเวศวิทยา พฤติกรรม และการปรับตัวให้เข้ากับ
สิ่งแวดล้อม ของสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังส ารวจความหลากหลายทางชีวภาพของสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังใน
ท้องถิ่นและท าปฏิบัติการเก่ียวกับวิธีการเก็บรักษาตัวอย่างสัตว์ได้ 

เพ่ือให้มีความรู้ ความเข้าใจ และเจตคติทางวิทยาศาสตร์ สามารถบอกความส าคัญของสัตว์ไม่มี
กระดูกสันหลัง และน าความรู้ที่ได้มาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน น าไปสู่การอนุรักษ์และพัฒนาที่ยั่งยืนต่อไป 
 

มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวช้ีวัด 
 เมื่อเรียนจบรายวิชานี้ นักเรียนสามารถ 

1. สืบค้น อธิบาย และอภิปรายเกี่ยวกับวิวัฒนาการ ประวัติความเป็นมาของสัตว์ ไม่มีกระดูก 
สันหลัง 

2. อธิบาย อภิปราย หลักการจัดจ าแนกลักษณะทางอนุกรมวิธานของสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง 
3. ค้นคว้า และอธิบายลักษณะทั่วไปทางชีววิทยาของสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังในแต่ละไฟลัม 
4. อธิบาย อภิปรายและท าปฏิบัติการศึกษากายวิภาคและสรรีรวิทยาของสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง

และเปรียบเทียบระหว่างสัตว์ในแต่ละไฟลัม 
5. สืบค้น และอภิปรายเกี่ยวกับนิเวศวิทยา พฤติกรรม และการปรับตัวให้เข้ากับสิ่งแวดล้อมของสัตว์

ไม่มีกระดูกสันหลัง 
6. ส ารวจความหลากหลายทางชีวภาพ ของสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังในท้องถิ่นและท าปฏิบัติการ

เกี่ยวกับวิธีการเก็บรักษาตัวอย่างได้ 
7. บอกความส าคัญของสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง และน าความรู้ที่ได้มาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน 
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รายวิชา ว30273 สัตว์มีกระดูกสันหลัง 
 
2 คาบ/สัปดาห์/ภาคเรียน        1.0 หน่วยกิต 

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

ศึกษาค้นคว้าและวิเคราะห์ ประวัติความเป็นมาและวิวัฒนาการของสัตว์มีกระดูกสันหลัง  
ศึกษาและอธิบายลักษณะส าคัญของสัตว์มีกระดูกสันหลังพร้อมทั้งสามารถจ าแนกลักษณะส าคัญของ

สัตว์มีกระดูกสันหลังแต่ละกลุ่ม 
ศึกษาและท าปฏิบัติการเกี่ยวกับลักษณะทางสัณฐานและกายวิภาคของสัตว์มีกระดูกสันหลัง  
ศึกษาค้นคว้า และวิเคราะห์ สาเหตุที่ท าให้เกิดแพร่การกระจายของสัตว์มีกระดูกสันหลังในพ้ืนที่

ต่างๆ ทั่วโลกศึกษาค้นคว้า และวิเคราะห์ สาเหตุที่ท าให้เกิดการอพยพย้ายถิ่นของสัตว์มีกระดูกสันหลังศึกษา
ค้นคว้า วิเคราะห์ และอภิปรายสาเหตุที่ท าให้สัตว์มีกระดูกสันหลังสูญพันธุ์ศึกษาค้นคว้า 

เพ่ือหาวิธีการอนุรักษ์พันธุ์สัตว์ และการจัดการพันธุ์สัตว์ศึกษาและอธิบายเทคนิคการศึกษา และการ
เก็บตัวอย่างสัตว์มีกระดูกสันหลังเพ่ือให้มีความรู้ ความเข้าใจ และเจตคติทางวิทยาศาสตร์ สามารถบอก
ความส าคัญของสัตว์มีกระดูกสันหลัง และน าความรู้ที่ได้มาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน น าไปสู่การอนุรักษ์ 
และพัฒนาที่ยั่งยืนต่อไป 
 

มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวช้ีวัด 
 เมื่อเรียนจบรายวิชานี้ นักเรียนสามารถ 

1. สืบค้น วิเคราะห์ และอภิปรายประวัติความเป็นมา และวิวัฒนาการของสัตว์มีกระดูกสันหลังแต่
ละกลุ่ม 

2. อธิบายและวิเคราะห์เปรียบเทียบลักษณะส าคัญของสัตว์มีกระดูกสันหลัง 
3. อธิบาย วิเคราะห์ อภิปราย จ าแนกและท าการทดลองเกี่ยวกับ ลักษณะทางกายภาพสัณฐาน

วิทยาของสัตว์มีกระดูกสันหลังแต่ละกลุ่ม 
4. สืบค้น วิเคราะห์ และอภิปรายเกี่ยวกับสาเหตุที่ท าให้เกิดการกระจายตัวของสัตว์มีกระดูก 

สันหลัง 
5. สืบค้น วิเคราะห์ และอภิปรายเกี่ยวกับสาเหตุที่ท าให้สัตว์มีกระดูกสันหลังเกิดการอพยพ 

ย้ายถิ่น 
6. สืบค้น วิเคราะห์ อภิปราย และอธิบายเกี่ยวกับสาเหตุที่ท าให้สัตว์มีกระดูกสันหลังเกิดการ 

สูญพันธุ์ 
7. สืบค้น วิเคราะห์ อภิปราย และอธิบายเกี่ยวกับการอนุรักษ์ และการจัดการพันธุ์สัตว์ 
8. อธิบายเทคนิคการศึกษา และการเก็บตัวอย่างสัตว์มีกระดูกสันหลังตลอดจนสามารถท าการ

ทดลองเก็บตัวอย่างสัตว์บางชนิดได้ 
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รายวิชา ว30274 กีฏวิทยา 
 
2 คาบ/สัปดาห์/ภาคเรียน        1.0 หน่วยกิต 

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

ศึกษา สืบค้นข้อมูล และอภิปรายเกี่ยวกับวิวัฒนาการของแมลง หลักการจัดจ าแนกอนุกรมวิธานของ
แมลงศึกษา อธิบายและ อภิปรายความส าคัญของความหลากหลายทางชีวภาพทางแมลงที่มีผลต่อมนุษย์และ
สิ่งแวดล้อมและส ารวจความหลากหลายทางชีวภาพของแมลงในท้องถิ่นได้ศึกษา  

ค้นคว้า สืบค้น และอภิปรายเกี่ยวกับนิเวศวิทยา พฤติกรรม การปรับตัวให้เข้ากับสิ่งแวดล้อม และ
สรีรวิทยาของแมลงศึกษาและ อธิบาย อภิปรายเปรียบเทียบลักษณะทั่วไปทางชีววิทยาของแมลงในแต่ละ
อันดับศึกษาและท าปฏิบัติการเก่ียวกับวิธีการเก็บรักษาตัวอย่างแมลง และกายวิภาคของแมลง 

ศึกษา สืบค้นข้อมูล และ วิเคราะห์สภาพปัญหาของสิ่งแวดล้อม และทรัพยากรธรรมชาติที่เกิดจาก
แมลง และเสนอแนะแนวทางในการดูแลรักษา พร้อมน าความรู้ที่ได้มาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน เพ่ือให้มี
ความรู้ ความเข้าใจ และเจตคติทางวิทยาศาสตร์ น าไปสู่การอนุรักษ์และพัฒนาที่ยั่งยืนต่อไป 
 

มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวช้ีวัด 
 เมื่อเรียนจบรายวิชานี้ นักเรียนสามารถ 

1. สืบค้น และอภิปรายเกี่ยวกับวิวัฒนาการของแมลง หลักการจัดจ าแนกอนุกรมวิธานของแมลง 
2. อธิบายและ อภิปรายความส าคัญของความหลากหลายทางชีวภาพทางแมลงที่มีผลต่อมนุษย์และ

สิ่งแวดล้อมและส ารวจความหลากหลายทางชีวภาพของแมลงในท้องถิ่นได้ 
3. ค้นคว้า สืบค้น และอภิปรายเกี่ยวกับนิเวศวิทยา พฤติกรรม การปรับตัวให้เข้ากับสิ่งแวดล้อม 

และสรีรวิทยาของแมลง 
4. อธิบาย อภิปรายเปรียบเทียบลักษณะทั่วไปทางชีววิทยาของแมลงในแต่ละอันดับ 
5. ท าปฏิบัติการเก่ียวกับวิธีการเก็บรักษาตัวอย่างแมลง และท าปฏิบัติการศึกษากายวิภาคของแมลง 
6. วิเคราะห์สภาพปัญหาของสิ่งแวดล้อม และทรัพยากรธรรมชาติที่เกิดจากแมลง และเสนอแนะ

แนวทางในการดูแลรักษา พร้อมน าความรู้ที่ได้มาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน 
7. ศึกษาในสถานที่จริงได้ 
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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 าแนกโดยใช้
ลักษณะทางสัณฐานวิทยาศึกษา ค้นคว้า และท าปฏิบัติการเก่ียวกับโครงสร้าง หน้าที่ ความสัมพันธ์ของอวัยวะ
ต่างๆ ในร่างกาย เปรียบเทียบ ระบบทางเดินอาหาร ระบบล าเลียง ระบบขับถ่าย ระบบหายใจ ระบบสืบพันธ์
และการเจริญเติบโต ระบบประสาทและอวัยวะรับความรู้สึก ของสัตว์กลุ่มหอย 

ศึกษาวิเคราะห์ ค้นคว้า และอธิบายวิวัฒนาการโดยเชื่อมโยงกับการจัดจ าแนก และโครงสร้างของ
อวัยวะในร่างกายของสัตว์กลุ่มหอยศึกษา ค้นคว้า และปฏิบัติการภาคสนาม เกี่ยวกับแหล่งที่อยู่อาศัย ระบบ
นิเวศ การกินอาหารรวมทั้งประโยชน์ และโทษท่ีได้จากสัตว์กลุ่มหอย 

เพ่ือให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจ มีทักษะกระบวนการ เจตคติและเห็นคุณค่าของชีววิทยาสามารถ
ประยุกต์ความรู้และหลักการไปใช้ในชีวิตประจ าวันและเป็นพ้ืนฐาน เพ่ือประยุกต์ใช้ในการศึกษาและวิจัย
พัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศต่อไป 
มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวช้ีวัด 
 เมื่อเรียนจบรายวิชานี้ นักเรียนสามารถ 

1. มีความรู้ความเข้าใจหลักการในการจัดจ าแนกสัตว์ในไฟลัมมอลัสกาบอกความแตกต่างในระดับ
คลาสของสัตว์กลุ่มของทั้งหมด และความแตกต่างระดับซับคลาสของกลุ่มหอยฝาเดียว และหอย
สองฝาได ้

2. มีความรู้ความเข้าใจ วิเคราะห์เปรียบเทียบสัณฐานของหอยฝาเดียว หอยสองฝา และหมึก 
3. มีความรู้ความเข้าใจในระบบอวัยวะ การท างานของระบบทางเดินอาหาร ระบบล าเลียงระบบ

ขับถ่าย ระบบหายใจ ระบบสืบพันธ์และการเจริญเติบโต ระบบประสาทและอวัยวะรับความรู้สึก 
ของสัตว์กลุ่มหอย 

4. มีความรู้ความเข้าใจต้นก าเนิด และวิวัฒนาการของสัตว์กลุ่มหอยโดยสามารถเปรียบเทียบการมี
วัฒนาการในแต่ละคลาส ซับคลาส และเปรียบเทียบกับสัตว์กลุ่มอ่ืนๆ ที่สายวิวัฒนาการใกล้เคียง
กัน 

5. มีความรู้ความเข้าใจ วิเคราะห์ ถึงแหล่งที่อยู่อาศัย การเกิดประโยชน์และโทษจากสัตว์ 
กลุ่มหอย สามารถเก็บตัวอย่าง และใช้เครื่องมือในการเก็บตัวอย่างได้อย่างถูกต้อง 

6. น าความรู้ที่ได้ประยุกต์ใช้ ในชีวิตประจ าวัน สามารถออกแบบการศึกษาและการทดลองสัตว์กลุ่ม
หอยได้อย่างถูกต้อง 

7. ศึกษาในสถานที่จริงได้ 
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รายวิชา ว30276 มีนวิทยา 
 
2 คาบ/สัปดาห์/ภาคเรียน        1.0 หน่วยกิต 

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

ศึกษา ส ารวจ สืบค้นข้อมูล เกี่ยวกับปลา และระบุความสัมพันธ์ ความส าคัญของปลาที่มีในระบบ
นิเวศ หรือชุมชนที่สนใจศึกษา ค้นคว้า สืบค้นข้อมูล เกี่ยวกับประเภทของปลา ประกอบด้วยปลากระดูก-แข็ง 
และปลากระดูกอ่อนศึกษาและท าปฏิบัติการเรื่องการจ าแนกลักษณะรูปร่างภายนอกของปลา และระบบ
ภายในตัวปลา รวมถึงอนุกรมวิธานของปลา และฝึกการใช้ไดโคโตมัสคีย์ในการจ าแนกปลาศึกษาและท า
ปฏิบัติการเปรียบเทียบลักษณะทางโครงสร้าง สรีรวิทยา กายวิภาค และพฤติกรรมบางอย่างของปลา ซึ่งมี
ความสัมพันธ์ในเชิงวิวัฒนาการเพ่ือให้ผู้เรียนมีความเข้าใจ มีทักษะกระบวนการและเจตคติทางวิทยาศาสตร์ 
เห็นคุณค่าของชีววิทยาและสามารถประยุกต์ความรู้ไปใช้ในชีวิตประจ าวัน 
 

มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวช้ีวัด 
 เมื่อเรียนจบรายวิชานี้ นักเรียนสามารถ 

1. สืบค้น อภิปราย น าเสนอสภาพการณ์ ปัญหาหรือความส าคัญของปลากับระบบนิเวศและชุมชน 
2. อธิบาย อภิปราย และยกตัวอย่างการจัดจ าแนกประเภทของปลา การจัดจ าแนกปลาเป็น

หมวดหมู่ การท าคีย์จ าแนกปลา 
3. สืบค้น อธิบาย อภิปราย เปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างลักษณะทางโครงสร้างสรีรวิทยา กาย

วิภาค และพฤติกรรม ซึ่งมีความสัมพันธ์ในเชิงวิวัฒนาการ 
4. วางแผนเพ่ือใช้ในการปฏิบัติเพ่ือป้องกัน แก้ไข อนุรักษ์ และดูแลรักษาความหลากหลายทาง

ชีวภาพของปลา มีความรู้ความเข้าใจและตระหนักถึงการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม รวมทั้งการพัฒนาที่ยั่งยืน 

5. ศึกษาในสถานที่จริงได้ 
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รายวิชา ว30277 สรีรวิทยาของพืช 
 
2 คาบ/สัปดาห์/ภาคเรียน        1.0 หน่วยกิต 

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

ศึกษาและวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของน้ าและพืช ความส าคัญของธาตุอาหารที่มีต่อพืช พร้อมทั้งกลไก
การดูดและล าเลียงธาตุอาหารในพืช ศึกษาการแลกเปลี่ยนแก๊สของพืช ศึกษาและท าปฏิบัติการเกี่ยวกับการ
คายน้ า การล าเลียงน้ าแร่ธาตุ และการล าเลียงอาหารของพืช ศึกษาปฏิกิริยาในกระบวนการสังเคราะห์ด้วย
แสง ศึกษาอธิบายและท าปฏิบัติการเกี่ยวกับการเติบโตและพัฒนาการของพืช ศึกษาและท ากิจกรรมเกี่ยวกับ
การตอบสนองของพืชต่อสารควบคุมการเจริญ  

เพ่ือให้ผู้เรียนมีความเข้าใจมีทักษะกระบวนการ และเจตคติทางวิทยาศาสตร์เห็นคุณค่าของชีววิทยา 
และสามารถประยุกต์ความรู้ไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 
 

มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวช้ีวัด 
 เมื่อเรียนจบรายวิชานี้ นักเรียนสามารถ 

1. อธิบายและวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของน้ าและพืช 
2. อธิบายความส าคัญของธาตุอาหารที่มีต่อพืช พร้อมทั้งกลไกการดูดและล าเลียงธาตุอาหาร 

ในพืช 
3. อธิบาย อภิปรายโครงสร้างและกลไกการแลกเปลี่ยนแก๊ส การคายน้ า และการล าเลียงในพืช 

พร้อมทั้งท าการทดลองเพ่ือศึกษาปัจจัยบางประการที่มีผลต่อกลไกดังกล่าวของพืช 
4. อธิบายล าดับขั้นตอนการเกิดปฏิกิริยาและผลิตภัณฑ์ที่เกิดขึ้นในปฏิกิริยาที่ต้องใช้แสงและ 

ไม่ต้องใช้แสง พร้อมทั้งอภิปรายถึงความสัมพันธ์โครงสร้างและหน้าที่ของคลอโรพลาสต์กับ 
การสังเคราะห์ด้วยแสง 

5. สืบค้นข้อมูล อธิบาย อภิปราย ปฏิกิริยาการสลายโมเลกุลของสารอาหารแบบใช้ออกซิเจนและไม่
ใช้ออกซิเจน ในระดับเซลล์ 

6. อธิบายและท าปฏิบัติการเกี่ยวกับการเติบโตและพัฒนาการของพืช 
7. ส ารวจ อธิบาย อภิปราย วิเคราะห์ การตอบสนองของพืชต่อสารควบคุมการเจริญเติบโต ปัจจัย

ทั้งภายนอกและภายในที่มีผลต่อการตอบสนองของพืชที่เกี่ยวกับการเจริญเติบโต ประโยชน์ของ
สารควบคุมการเจริญเติบโตของพืชที่ช่วยเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร 

8. ศึกษาในสถานที่จริงได ้
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รายวิชา ว30278 พฤติกรรมสัตว์ 
 

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

ค าอธิบายรายวิชา 
ศึกษา ค้นคว้า อธิบายและสรุปเกี่ยวกับความหมายของพฤติกรรม ผู้ค้นพบ การออกแบบการทดลอง

ในเรื่องพฤติกรรม รวมถึงการพัฒนาการเกิดพฤติกรรม ซึ่งเป็นสิ่งที่ส าคัญในการศึกษาเรื่องพฤติกรรมสัตว์  
ศึกษา ค้นคว้า และอธิบายจังหวะชีวภาพ กลไกที่ท าให้เกิดจังหวะชีวภาพ ความแตกต่างปัจจัยที่ท าให้สัตว์ มี
จังหวะชีวภาพแตกต่างกัน  ศึกษาวิเคราะห์ ค้นคว้า และอธิบายพฤติกรรมรูปแบบต่างๆ ที่เกิดขึ้นกับสัตว์ 
พฤติกรรมที่มีแต่ก าเนิด การเรียนรู้ การจดจ า ความเคยชิน การสื่อสารระหว่างสัตว์ การเลือกพ้ืนที่อาศัย 
พฤติกรรมการหาอาหาร พฤติกรรมก้าวร้าว พฤติกรรมการสืบพันธุ์ พฤติกรรมการดูแลลูก พฤติกรรมทาง
สังคมปัจจัยที่ท าให้เกิดพฤติกรรม  

เพ่ือให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจ มีทักษะกระบวนการ เจตคติและเห็นคุณค่าของชีววิทยาสามารถ
ประยุกต์ความรู้และหลักการไปใช้ในชีวิตประจ าวันและเป็นพ้ืนฐานเพ่ือประยุกต์ใช้ในการศึกษาและวิจัย
พัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศต่อไป  
 

มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวช้ีวัด 
 เมื่อเรียนจบรายวิชานี้ นักเรียนสามารถ 

1. มีความรู้ความเข้าใจความหมายของพฤติกรรม นักวิทยาศาสตร์ที่ศึกษาด้านพฤติกรรมอธิบายการ
พัฒนาการเกิดพฤติกรรม ทฤษฎีและแนวทางการศึกษาด้านพฤติกรรม วิชาที่เกี่ยวข้อง เช่น 
วิวัฒนาการ ฮอร์โมน พันธุศาสตร์ ระบบประสาท 

2. มีความรู้ความเข้าใจ วิเคราะห์ อธิบาย จังหวะชีวภาพ นาฬิกาชีวภาพที่ต่างกันในแต่ละสิ่งมีชีวิต 
ปัจจัยส าคัญท่ีท าให้เกิดการแสดงออกของจังหวะชีวภาพที่แตกต่างกัน 

3. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพัฒนาการของพฤติกรรม พฤติกรรมที่เกิดขึ้นกับสัตว์ ในรูปแบบ
ต่างๆ พฤติกรรมพ้ืนฐานที่เกิดขึ้นในสิ่งมีชีวิต การจดจ า การเรียนรู้ ความเคยชิน 

4. มีความรู้ความเข้าใจ วิเคราะห์ อธิบาย การสื่อสารระหว่างสัตว์ สิ่งที่ใช้ในการสื่อสารระหว่างกัน 
การเลือกพ้ืนที่อยู่อาศัย และสมมติฐานการกระจายพันธุ์สัตว์ ปัจจัยทางสภาพแวดล้อมที่มีผลต่อ
การกระจายพันธุ์สัตว์ ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเลือกพ้ืนที่อาศัย 

5. มีความรู้ความเข้าใจ วิเคราะห์ อธิบาย พฤติกรรมการหาอาหาร แบบจ าลอง และปัจจัยการหา
อาหาร การล่าและการป้องกันตัว พฤติกรรมก้าวร้าว ปัจจัยมีผลต่อความก้าวร้าว 

6. มีความรู้ความเข้าใจ วิเคราะห์ อธิบาย พฤติกรรมการสืบพันธุ์ การจับคู่ การเกี้ยวพาราสี
พฤติกรรมการดูแลลูก พฤติกรรมทางสังคมต่างๆของสัตว์ชั้นสูงและมนุษย์ 

7. สามารถน าความรู้ที่ได้ประยุกต์ใช้ ในชีวิตประจ าวัน ปรับตัวในสังคม สามารถออกแบบการ
ทดลองพฤติกรรมสัตว์ วิเคราะห์การแสดงออกซ่ึงพฤติกรรมนั้นๆ ของสัตว์อย่างถูกต้อง 
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รายวิชา ว30279 ชีววิทยาสภาวะแวดล้อม 
 
2 คาบ/สัปดาห์/ภาคเรียน        1.0 หน่วยกิต 

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

ศึกษา ค้นคว้า ส ารวจ ทดลอง อภิปรายถึงการถ่ายทอดพลังงานและมวลสาร กลไกการหมุนเวียน
สาร แร่ธาตุในระบบนิเวศ ยกตัวอย่างเก่ียวกับปัจจัยต่างๆ ที่มีผลต่อการด ารงชีวิต การปรับตัวของสิ่งมีชีวิตใน
ระบบนิเวศ ความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิตในระบบนิเวศ อธิบายกลไกการแทนที่ของสิ่งมีชีวิต การรักษาดุลยภาพ
ของระบบนิเวศ ตลอดจนวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างความหลากหลายทางชีวภาพกับความมั่นคงของ
ระบบนิเวศศึกษาค้นคว้า อภิปราย ความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์และสิ่งแวดล้อม การประเมินคุณภาพ
สิ่งแวดล้อม แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมอันเป็นผลเนื่องมาจากมนุษย์ 
ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อม อธิบายอิทธิพลของปรากฏการณ์ต่างๆ และภัยธรรมชาติที่มี
ต่อสิ่งมีชีวิต 

ศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์กระบวนการหรือแนวความคิดที่เน้นให้เกิดค่านิยมในการอนุรักษ์ การน า
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มาเป็นส่วนร่วมในการพัฒนา และแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม การใช้พลังงาน
รูปแบบต่างๆ ให้ได้ประโยชน์สูงสุด โดยมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมไม่มาก เพ่ือให้มีความรู้ ความเข้าใจใน
ความสัมพันธ์ของสิ่งแวดล้อมทั้งระบบ สามารถแก้ปัญหาวางแผนเสนอแนวทางเพ่ือแก้ปัญหาและจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ ตระหนักถึงความส าคัญของสิ่งแวดล้อม และการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ ตลอดจน มี
จิตส านึกท่ีดี มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์และพัฒนาที่ยั่งยืน 
 

มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวช้ีวัด 
 เมื่อเรียนจบรายวิชานี้ นักเรียนสามารถ 

1. สืบค้น อธิบาย อภิปราย ระบุองค์ประกอบต่างๆ ของสิ่งแวดล้อม โครงสร้างระบบนิ เวศและ
สามารถบอกความสัมพันธ์ของปัจจัยต่างๆ ในระบบนิเวศ 

2. สืบค้น อธิบายการถ่ายทอดพลังงานและมวลสารในระบบนิเวศ วิเคราะห์ เขียนแผนภาพแสดงใน
รูปพีระมิดนิเวศ อธิบายการรักษาดุลยภาพของระบบนิเวศ 

3. อธิบายเกี่ยวกับกลไกการเกิดระบบการหมุนเวียนสาร แร่ธาตุ ในระบบนิเวศ 
4. อธิบาย อภิปรายและยกตัวอย่างเกี่ยวกับปัจจัยต่างๆ ที่มีผลต่อการด ารงชีวิต การปรับตัวของ

สิ่งมีชีวิตในระบบนิเวศ ความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิตในระบบนิเวศ 
5. วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยต่างๆ ที่ท าให้เกิดความหลากหลายทางชีวภาพสามารถ

อธิบายชีวนิเวศต่างๆ ในโลกนิเวศได้ 
6. สืบค้น น าเสนอสภาพการณ์ ปัญหา หรือความส าคัญของความหลากหลายทางชีวภาพที่มีอยู่ใน

ปัจจุบัน 
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7. อธิบายและวิเคราะห์เกี่ยวกับการรักษาดุลยภาพของระบบนิเวศ สามารถอธิบายกลไกการแทนที่
ของสิ่งมีชีวิต และตระหนักว่าความหลากหลายทางชีวภาพมีบทบาทต่อดุลยภาพของระบบนิเวศ 

8. สืบค้น วิเคราะห์ว่าจ านวนประชากร มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงต่อสิ่งแวดล้อม สามารถอธิบาย
ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อม 

9. สืบค้น น าเสนอสภาพการณ์ ปัญหามลพิษสิ่งแวดล้อม สามารถอธิบายผลกระทบต่อสิ่งมีชีวิตใน
ระบบนิเวศ และผลกระทบต่อมนุษย์ อธิบายการสะสมทางชีวภาพของสารพิษ 

10. สืบค้น อธิบาย อภิปราย พระราชบัญญัติสิ่งแวดล้อม ค่ามาตรฐานเกี่ยวกับคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
อธิบาย การประเมินคุณภาพสิ่งแวดล้อมโดยประมวลจากการตรวจวัดคุณลักษณะทางกายภาพ 
เคมี และชีวภาพ 

11. ตรวจสอบและวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงของทรัพยากรธรรมชาติ และตระหนักถึงปัญหาและ
เสนอแนะแนวทางในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ 

12. ระบุแหล่งที่มาของพลังงานรูปแบบต่างๆ ประโยชน์ และการน าไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
13. อธิบายอิทธิพลของปรากฏการณ์ต่างๆ เช่น เอลนิโน ภาวะเรือนกระจก ภัยธรรมชาติต่อ

สิ่งมีชีวิต 
14. วางแผนและลงมือปฏิบัติเพ่ือป้องกัน แก้ไข อนุรักษ์ และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม มีความรู้ความเข้าใจและตระหนักถึงการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และ
สิ่งแวดล้อม รวมทั้งการพัฒนาที่ยั่งยืน 

15. ศึกษาในสถานที่จริงได้ 
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รายวิชา ว30280 เทคโนโลยีชีวภาพ 
 
2 คาบ/สัปดาห์/ภาคเรียน        1.0 หน่วยกิต 

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

เพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างชีววิทยากับเทคโนโลยีชีวภาพ ความหมาย
ความส าคัญและบทบาทของเทคโนโลยีชีวภาพเทคโนโลยีชีวภาพกับความหลากหลายทางชี วภาพหลักการ
พ้ืนฐานของเทคโนโลยีชีวภาพ พร้อมทั้งเทคนิคและเครื่องมือที่เกี่ยวข้อง และสามารถปฏิบัติการตามเทคนิค
ต่างๆ และเครื่องมือที่เกี่ยวข้อง การศึกษานาโนเทคโนโลยีชีวภาพ และสามารถวางแผนเพ่ือน าความรู้ทาง
ชีววิทยามาประยุต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตมนุษย์ และการพัฒนาสังคม 
 

มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวช้ีวัด 
 เมื่อเรียนจบรายวิชานี้ นักเรียนสามารถ 

1. ค้นคว้า อธิบาย อภิปราย และวิเคราะห์ถึงความเชื่อมโยงความสัมพันธ์ระหว่างความรู้ 
ทางชีววิทยาพ้ืนฐานกับเทคโนโลยีชีวภาพ 

2. อธิบายความหมาย สืบค้นและวิเคราะห์ความเป็นมาของเทคโนโลยีชีวภาพต่อการพัฒนา 
ในแง่ต่างๆ 

3. สืบค้น อธิบาย อภิปราย วิเคราะห์บทบาทของเทคโนโลยีชีวภาพที่มีต่อการปรับปรุงและดัดแปลง
สิ่งมีชีวิต 

4. อธิบาย อภิปราย และวิเคราะห์เกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างเทคโนโลยีชีวภาพที่มีผลต่อ 
ความหลากหลายของสิ่ งมีชีวิต รวมถึงความปลอดภั ยทางชีวภาพและผลกระทบจาก
เทคโนโลยีชีวภาพที่มีต่อแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อมและสังคม 

5. อธิบาย และอภิปรายหลักการสร้างและพัฒนาผลิตภัณฑ์จากกระบวนการทางเทคโนโลยีชีวภาพ 
6. สืบค้น วิเคราะห์ วางแผนเพื่อใช้ความรู้พ้ืนฐานทางชีววิทยามาประยุกต์ใช้ในกระบวนการ 

ทางเทคโนโลยีชีวภาพ 
7. อธิบายความหมายนาโนเทคโนโลยีชีวภาพ และสืบค้น อธิบาย และวิเคราะห์การพัฒนา 

นาโนเทคโนโลยีชีวภาพคือการสร้างเครื่องมือขนาดจิ๋วที่ สามารถแทรกเข้าไปภายในเซลล์ 
เพ่ือติดตามความผิดปกติที่จุดใดและแก้ไขซ่อมแซมโมเลกุลดีเอ็นเอ 

8. สืบค้น วิเคราะห์ อภิปรายแนวโน้มการใช้เทคโนโลยีชีวภาพในอนาคต ข้อดีข้อเสียของการใช้
เทคโนโลยีชีวภาพแบบต่างๆ 
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รายวิชา ว30281 วิทยาศาสตร์การอาหาร 
 

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

ค าอธิบายรายวิชา 
วิทยาศาสตร์การอาหาร เป็นการใช้ความรู้วิทยาศาสตร์ด้านชีววิทยา เพ่ือเป็นพ้ืนฐานร่วมกับฟิสิกส์ 

และวิศวกรรม น าไปสู่ความเข้าใจในเรื่องธรรมชาติของอาหาร สาเหตุของการเสื่อมเสียของอาหารและ
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 
 

มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวช้ีวัด 
 เมื่อเรียนจบรายวิชานี้ นักเรียนสามารถ 

1. ให้ค าก าจัดความของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารได้ 
2. ทราบหน้าที่และบทบาทของนักวิทยาศาสตร์การอาหารหรือนักเทคโนโลยีการอาหาร 
3. บอกส่วนประกอบส าคัญของอาหารได้ 
4. บอกถึงสาเหตุการเน่าเสียของอาหารได้ 
5. บอกชนิดจุลลินทรีย์ที่ท าให้อาหารเน่าเสียได้ 
6. อธิบายปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเจริญของจุลินทรีย์ได้ 
7. บอกวิธีการควบคุมการเจริญของจุลินทรีย์ได้ 
8. น าวิธีการถนอมอาหารแบบต่างๆ ได้แก่ การใช้ความร้อน การแช่เยือกแข็งการท าแห้ง พลังงาน

ไมโครเวฟ และการ ฉายรังสี การใช้สารเคมี มาใช้ถนอมอาหารได้ 
9. สามารถบอกองค์ประกอบของน้ านม และแปรรูปน้ านม เพ่ือให้ได้ผลิตภัณฑ์นมรูปแบบต่าง ๆได้ 
10. อธิบายถึงการสร้างไข่ โครงสร้าง และคุณค่าทางอาหารของไข่ได้ 
11. สามารถอธิบายสาเหตุการเปลี่ยนแปลงภายในไข่ระหว่างการเก็บรักษาได้ 
12. สามารถแปรรูปไข่ให้เป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ ได้ 
13. สามารถอธิบายโครงสร้างและรายละเอียดของเนื้อสัตว์ ตลอดจนคุณภาพของผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์

ได ้
14. แปรรูปเนื้อสัตว์เป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ ได้ 
15. อธิบายถึงการเก็บเก่ียว การเสื่อมเสีย และวิทยาการหลังการเก็บเก่ียวของผักและผลไม้ 
16. แปรรูปและถนอมผลิตภัณฑ์ผักและผลไม้ได้ 
17. อธิบายถึงปัจจัยที่มีความส าคัญต่อการหมัก 
18. ยกตัวอย่างและประกอบอาหารหมักบางชนิดได้ 
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รายวิชา ว30282 นิติวิทยาศาสตร์ 
 
2 คาบ/สัปดาห์/ภาคเรียน        1.0 หน่วยกิต 

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

ศึกษาตัวอย่างคดีความที่น าหลักการทางวิทยาศาสตร์เข้ามาเป็นเครื่องมือส าคัญในการติดตาม หรือ
จับกุมคนร้ายศึกษา ทดลอง น าความรู้ทางชีววิทยาด้านต่างๆ เช่น พันธุศาสตร์ กีฏวิทยา จุลชีววิทยากาย
วิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา มาใช้ในการพิสูจน์ ค้นหาความจริงน าความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์ ฟิสิกส์ เคมี 
และชีววิทยา มาใช้ในการพิสูจน์หลักฐาน จากสถานการณ์ที่ถูกก าหนด 

เพ่ือให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจ มีทักษะกระบวนการ เจตคติ และคุณค่าของชีววิทยา สามารถ
ประยุกต์ความรู้ และหลักการไปใช้ในชีวิตประจ าวัน 
 

มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวช้ีวัด 
 เมื่อเรียนจบรายวิชานี้ นักเรียนสามารถ 

1. ตระหนักถึงความส าคัญของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่สามารถน ามาใช้ประโยชน์ในเชิงสังคม 
และด้านอ่ืนๆ 

2. สามารถใช้หลักการทางชีววิทยาในการค้นหาความจริง ออกแบบและทดลองเพ่ือหาค าตอบ 
3. ใช้หลักการทางวิทยาศาสตร์สืบค้นข้อมูล ทดลองเพ่ือหาข้อมูลประกอบการตัดสินใจ ในการค้นหา

ความจริง 
4. สืบค้น อภิปราย เกี่ยวกับความน่าเชื่อถือของหลักฐานที่น าวิทยาศาสตร์ด้านต่างๆ มาใช้ในการ

พิสูจน์ 
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รายวิชา ว30283 เทคนิคพื้นฐานส าหรับงานวิจัยทางชีววิทยา 
 
2 คาบ/สัปดาห์/ภาคเรียน        1.0 หน่วยกิต 

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

ศึกษาและปฏิบัติการเกี่ยวกับเทคนิคทางชีววิทยา เช่น เทคนิคพ้ืนฐานทางจุลชีววิทยาการเก็บ
ตัวอย่างแพลงก์ตอนพืชและสัตว์ การดองตัวอย่างพืชและสัตว์ด้วยน้ ายาเคมี การเก็บรักษาตัวอย่างพืชโดยวิธี
อัดแห้ง การท าสไลด์ถาวรเนื้อเยื่อพืช และการเก็บรักษาตัวอย่างแมลง  

เพ่ือให้มีทักษะในการท ากิจกรรมเทคนิคทางชีววิทยา การใช้วัสดุอุปกรณ์และมีทักษะกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร์ เจตคติและเห็นคุณค่าของวิทยาศาสตร์ สามารถน าความรู้และหลักการเทคนิคทางชีววิทยา
ไปใช้ในการศึกษาค้นคว้า ทดลองปัญหาพิเศษท่ีนักเรียนสนใจต่อไป 
 

มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวช้ีวัด 
 เมื่อเรียนจบรายวิชานี้ นักเรียนสามารถ 

1. สามารถเตรียมอาหารเลี้ยงเชื้อและก าจัดเชื้อโดยใช้หม้อนึ่งความดันไอน้ า 
2. อธิบายความหมายของเทคนิคการปลอดเชื้อ และท าเทคนิคการปลอดเชื้อ 
3. ท าการแยกเชื้อและเพาะเลี้ยงเชื้อในอาหารชนิดต่างๆ 
4. สามารถย้อมสีแบคทีเรียได ้
5. สามารถวัดการเจริญของแบคทีเรียได้ 
6. อธิบายวิธีการและท ากิจกรรมการเก็บตัวอย่างแพลงก์ตอนพืชและแพลงก์ตอนสัตว์ได้อย่าง

ถูกต้อง 
7. อธิบาย ท าปฏิบัติการเกี่ยวกับขั้นตอนการเตรียมน้ ายาดอง และวิธีการดอง พร้อมทั้งบันทึก

ข้อมูล แสดงรายละเอียดของตัวอย่างพืชและสัตว์ที่น ามาดองได้ถูกต้อง 
8. เลือกตัวอย่างและเก็บรักษาตัวอย่างพืช และสัตว์โดยวิธีการดองได้ 
9. เก็บรักษาตัวอย่างพรรณไม้โดยวิธีการอัดแห้งพร้อมทั้งบันทึกข้อมูล แสดงรายละเอียดของ

ตัวอย่างพืชได้ถูกต้อง 
10. บอกวิธีการศึกษาเซลล์และเนื้อเยื่อพืช ตลอดจนความส าคัญของการท าสไลด์ถาวรได้ 
11. อธิบายล าดับขั้นตอนและท าสไลด์ถาวรเนื้อเยื่อพืชได้ 
12. ใช้อุปกรณ์ เครื่องมือ ในการเก็บรวบรวมและรักษาตัวอย่างแมลงได ้
13. รวบรวมข้อมูลพ้ืนฐานเกี่ยวกับการศึกษาแมลงในสภาพธรรมชาติ ซึ่งได้แก่ แหล่งที่อยู่อาศัย 

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 าหรือ
แหล่งน้ าในชุมชนที่สนใจ ศึกษา ค้นคว้า สืบค้นข้อมูล เกี่ยวกับประเภทสิ่งมีชีวิตที่อาศัยอยู่ในระบบนิเวศทาง
น้ า ศึกษาและท าปฏิบัติการเรื่องการท าวิจัยทางด้านชีววิทยาทางน้ า การเก็บตัวอย่างสิ่งมีชีวิตที่อาศัยอยู่ในน้ า 
พัฒนาทักษะกระบวนการวิทยาศาสตร์ ตั้งแต่การสังเกต การสร้างค าถามหรือปัญหาทางวิทยาศาสตร์ การ
วางแผนเพ่ือแก้ไขปัญหา การวิเคราะห์ การสรุปผลการศึกษา และการเผยแพร่ข้อมูลที่ท าการศึกษา โดยใช้
ความรู้พ้ืนฐานเกี่ยวกับการวิจัยชีววิทยาทางน้ าเพ่ือให้ผู้เรียนมีความเข้าใจ มีทักษะกระบวนการและเจตคติ
ทางวิทยาศาสตร์ เห็นคุณค่าของชีววิทยาและสามารถประยุกต์ความรู้ไปใช้ในชีวิตประจ าวัน 
 

มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวช้ีวัด 
 เมื่อเรียนจบรายวิชานี้ นักเรียนสามารถ 

1. สืบค้น อภิปราย น าเสนอสภาพการณ์ ปัญหาหรือความส าคัญของระบบนิเวศทางน้ า หรือแหล่ง
น้ าในชุมชนที่สนใจ 

2. อธิบาย อภิปราย และยกตัวอย่างการการวิจัยชีววิทยาทางน้ า เกี่ยวกับประเภทสิ่งมีชีวิตที่อาศัย
อยู่ในระบบนิเวศทางน้ า 

3. อธิบายวิธีการเลือกใช้อุปกรณ์และเครื่องมือที่เหมาะสมที่จะใช้ในการเก็บตัวอย่างสิ่งมีชีวิตที่อาศัย
อยู่ในน้ าวางแผน ออกแบบการบันทึก และลงมือเก็บตัวอย่างเพ่ือใช้ในการจ าแนก จัดกลุ่ม
สิ่งมีชีวิตตามความแตกต่างของแหล่งที่อยู่อาศัย ในระดับไฟลัม 

4. สืบค้น อธิบาย อภิปราย บทบาท และความส าคัญของสิ่งมีชีวิตในห่วงโซ่อาหารและระบบนิเวศ
ทางน้ า ตลอดจนตระหนักถึงความส าคัญและความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิตในระบบนิเวศ และชุมชน 

5. สร้างค าถาม และวางแผนเพ่ือแก้ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับสิ่งมีชีวิตที่อาศัยอยู่ในน้ า โดยใช้หลักการ 
และกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 

6. วางแผนเพ่ือใช้ในการปฏิบัติเพ่ือป้องกัน แก้ไข อนุรักษ์ และดูแลรักษาความหลากหลายทาง
ชีวภาพของปลา มีความรู้ความเข้าใจและตระหนักถึงการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม รวมทั้งการพัฒนาที่ยั่งยืน 

7. สามารถศึกษาในสถานที่จริงได้ 
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รายวิชา ว30285 ปัญหาพิเศษทางชีววิทยา 
 
2 คาบ/สัปดาห์/ภาคเรียน        1.0 หน่วยกิต 

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

ศึกษาหัวข้อเรื่องพิเศษเกี่ยวกับปัญหาต่างๆ ทางวิทยาศาสตร์ชีวภาพและเทคโนโลยีที่นักเรียนสนใจ 
ซึ่งสอดคล้องกับการท าโครงงาน หรืออาจเป็นหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยและพัฒนาในปัจจุบันที่ก าลังอยู่ใน
กระแสความสนใจทางชีววิทยา เพ่ือช่วยส่งเสริมความถนัดของนัดเรียน หรือสิ่งที่นักเรียนสนใจแต่ไม่มีสอน
ตามปกติ โดยอยู่ภายใต้การควบคุม และค าแนะน าของครูที่ปรึกษา 
 

มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวช้ีวัด 
 เมื่อเรียนจบรายวิชานี้ นักเรียนสามารถ 

1. สืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับปัญหาต่างๆ หรือหัวข้อที่สนใจทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้จากแหล่ง
สืบค้นต่างๆ อาทิเช่น วารสารทางวิชาการ อินเตอร์เน็ต เป็นต้น 

2. วิเคราะห์ อธิบาย และอภิปรายข้อมูลที่ได้จากการสืบค้นได้ 
3. สามารถสรุปผลการสืบค้นข้อมูลในรูปแบบของบทความได้ 
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วิชาต่อไปนี้ไม่มีค าอธิบายรายวิชา 
 

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. ส30208 สัมมนาประวัติศาสตร์     2 คาบ/สัปดาห์/ภาคเรียน 1.0 หน่วยกิต 
SOC30208 Seminar of History 
2. ส30209 การปกครองส่วนท้องถิ่น    2 คาบ/สัปดาห์/ภาคเรียน 1.0 หน่วยกิต 
SOC30209 Local Administration 
3. ส30210 ทวารวดีศึกษา     2 คาบ/สัปดาห์/ภาคเรียน 1.0 หน่วยกิต 
SOC30210 Dvaravati Study 
4. ส30211 อยุธยาศึกษา      2 คาบ/สัปดาห์/ภาคเรียน 1.0 หน่วยกิต 
SOC30211 Ayutthaya Study 
5. ส30212 รัตนโกสินทร์ศึกษา    2 คาบ/สัปดาห์/ภาคเรียน 1.0 หน่วยกิต 
SOC30212 Rattanakosin Study 
6. ส30213 เศรษฐศาสตร์การเงินและการธนาคาร  2 คาบ/สัปดาห์/ภาคเรียน 1.0 หน่วยกิต 
SOC30213 Economics of Money and Banking 
7. ส30214 ปรัชญาชีวิต      2 คาบ/สัปดาห์/ภาคเรียน 1.0 หน่วยกิต 
SOC30214 Philosophy of Life 
8. ส30215 มนุษยสัมพันธ์     2 คาบ/สัปดาห์/ภาคเรียน 1.0 หน่วยกิต 
SOC30215 Human Relationship 
9. ส30216 ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์    2 คาบ/สัปดาห์/ภาคเรียน 1.0 หน่วยกิต 
SOC30216 Geographic Information System 
10. ส30217 การรับรู้ระยะไกล     2 คาบ/สัปดาห์/ภาคเรียน 1.0 หน่วยกิต 
SOC30217 Remote Sensing 
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รายวิชา ส30208 สัมมนาประวัติศาสตร์ 
 
2 คาบ/สัปดาห์/ภาคเรียน        1.0 หน่วยกิต 

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

ศึกษาและใช้วิธีการทางประวัติศาสตร์สืบค้น รวบรวมหลักฐาน ประเมินค่า วิเคราะห์ ตีความและ
สังเคราะห์กรณีศึกษาเกี่ยวกับเหตุการณ์โลกในประวัติศาสตร์สมัยใหม่ ซึ่งมีส่วนสร้างความเปลี่ยนแปลง ด้าน
การเมือง เศรษฐกิจ สังคมที่มีต่อชาวไทยและมนุษยชาติ ในคริสต์ศตวรรษที่  21 เพ่ือให้เข้าใจความ
เปลี่ยนแปลงของประเทศไทยและโลก ในศตวรรษท่ี 21 ชัดเจนมากข้ึน 
 

มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวช้ีวัด 
 เมื่อเรียนจบรายวิชานี้ นักเรียนสามารถ 

1. สัมมนาและวิเคราะห์กรณีศึกษาที่ยกตัวอย่าง เกี่ยวกับเหตุการณ์โลกในประวัติศาสตร์สมัยใหม่ ใน
ศตวรรษท่ี 21 โดยใช้วิธีการทางประวัติศาสตร์ 

2. ส ารวจ รวบรวมความคิดเห็นจากบุคคลต่าง ๆในองค์กร เกี่ยวกับเหตุการณ์และบุคคลส าคัญใน
กรณีศึกษาที่ยกตัวอย่าง เกี่ยวกับเหตุการณ์โลกในประวัติศาสตร์สมัยใหม่ ในศตวรรษท่ี 21 น ามา
ประกอบการสัมมนาเชิงวิเคราะห์อย่างเป็นเหตุเป็นผล 

3. ระดมความคิดและน าเสนอรายงานผลการสัมมนา ด้วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
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รายวิชา ส30209 การปกครองส่วนท้องถิ่น 
 
2 คาบ/สัปดาห์/ภาคเรียน        1.0 หน่วยกิต 

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

ศึกษาความรู้พ้ืนฐานเกี่ยวกับการปกครองส่วนท้องถิ่น อธิบาย ความหมายและอ านาจหน้าที่การ
บริหารงานต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่นวิเคราะห์ลักษณะความส าคัญขององค์การบริหารส่ วน
ท้องถิ่น ความสัมพันธ์ระหว่างรัฐกับองค์การบริหารส่วนท้องถิ่นและการมีส่วนร่วมของประชาชนในท้องถิ่นซึ่ง
เป็นบทบาทส าคัญน าไปสู่การใช้ในชีวิตประจ าวันของคนในแต่ละท้องถิ่น  

เพ่ือปลูกฝังค่านิยมที่ดีงามในการพัฒนาท้องถิ่น ตระหนักถึงการมีส่วนร่วม และปลูกจิตส านึก และมี
ส่วนร่วมในการสร้างความเจริญให้กับท้องถิ่นตามหลักการและความเป็นจริง พร้อมทั้งยึดมั่นศรัทธาปฏิบัติตน
ตามหน้าที่พลเมืองด ี
 

มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวช้ีวัด 
 เมื่อเรียนจบรายวิชานี้ นักเรียนสามารถ 

1. อธิบายความหมายและอ านาจหน้าที่ การบริหารงานต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่นได้ 
2. อธิบายถึงลักษณะส าคัญขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่น ความสัมพันธ์ระหว่างรัฐกับองค์การ

บริหารส่วนท้องถิ่นและประชาชนในท้องถิ่นได้ 
3. วิเคราะห์ถึงความสัมพันธ์ระหว่างองค์การบริหารส่วนท้องถิ่นกับองค์การบริหารส่วนกลางและ

ประชาชนในท้องถิ่นได้ 
4. วิเคราะห์ถึงบทบาทส าคัญของการปกครองส่วนท้องถิ่นได้ 
5. ยกตัวอย่างการน าความรู้ไปใช้ในชีวิตประจ าวัน ปลูกฝังค่านิยมที่ดีงามในการที่ประชาชน  

ในท้องถิ่นได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นได้ 
6. เสนอแนวทางการมีส่วนร่วมและปลูกฝังจิตส านึก จิตสาธารณะเกี่ยวกับการสร้างความเจริญให้กับ

ท้องถิ่นได ้
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รายวิชา ส30210 ทวารวดีศึกษา 
 
2 คาบ/สัปดาห์/ภาคเรียน        1.0 หน่วยกิต 

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

ศึกษาและใช้วิธีการทางประวัติศาสตร์ วิ เคราะห์หลักฐานความเป็นมาของอาณาจักรทวารวดีด้วย
ประสบการณ์ตรงค้นคว้าจากแหล่งโบราณคดี พิพิธภัณฑ์ และวิทยากรในท้องถิ่นราชบุรี นครปฐม และ
สุพรรณบุรี เสนอโครงงานเกี่ยวกับการวิเคราะห์หลักฐานด้านวัฒนธรรม วิถีชีวิตความเป็นอยู่ หรือเรื่องอ่ืน
ตามความสนใจ โดยใช้วิธีการทางประวัติศาสตร์ เพ่ือสร้างองค์ความรู้ใหม่อย่างเป็นระบบ 
 

มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวช้ีวัด 
 เมื่อเรียนจบรายวิชานี้ นักเรียนสามารถ 

1. รู้และเข้าใจวิธีการทางประวัติศาสตร์ วิเคราะห์หลักฐานความเป็นมาของอาณาจักรทวารวดี ใน
แหล่งโบราณคดี พิพิธภัณฑ์ และวิทยากรในท้องถิ่นนครราชบุรี นครปฐม และสุพรรณบุรี 

2. สร้างองค์ความรู้ใหม่ทางประวัติศาสตร์อย่างเป็นระบบ โดยการเสนอโครงงานเกี่ยวกับการ
วิเคราะห์ประเด็นส าคัญเกี่ยวกับอาณาจักรทวารดี ด้านวัฒนธรรม ความเป็นอยู่ หรือเรื่องอ่ืนตาม
ความสนใจ 
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รายวิชา ส30211 อยุธยาศึกษา 
 
2 คาบ/สัปดาห์/ภาคเรียน        1.0 หน่วยกิต 

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

ศึกษาวิธีการทางโบราณคดีและวิธีการทางประวัติศาสตร์ เพ่ือสร้างองค์ความรู้ใหม่ จากแหล่ง
โบราณคดีและพิพิธภัณฑ์สถาน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ศึกษาพัฒนาการความเจริญของกรุงศรีอยุธยา จาก
กรณีศึกษาตามความสนใจเกี่ยวกับพัฒนาการในอดีตของกรุงศรีอยุธยา เช่น การปกครอง เศรษฐกิจ สังคม 
วัฒนธรรม ความเป็นอยู่ศิลปะแขนงต่างๆ หรือเรื่องอ่ืนตามความสนใจ ศึกษาการอนุรักษ์หลักฐานที่แสดงถึง
ความเจริญสมัยกรุงศรีอยุธยา โดยบูรณาการความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ โบราณคดี และประวัติศาสตร์ได้อย่าง
เหมาะสม 
 

มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวช้ีวัด 
 เมื่อเรียนจบรายวิชานี้ นักเรียนสามารถ 

1. เข้าใจและใช้วิธีการทางโบราณคดีและวิธีการทางประวัติศาสตร์ สร้างองค์ความรู้ใหม่ จากแหล่ง
โบราณคดีและพิพิธภัณฑ์สถาน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

2. รู้และเข้าใจพัฒนาการความเจริญของกรุงศรีอยุธยา จากกรณีศึกษาตามความสนใจเกี่ยวกับ
พัฒนาการในอดีตของกรุงศรีอยุธยา เช่น การปกครอง เศรษฐกิจ สังคมวัฒนธรรมๆ ความเป็นอยู่ 
ศิลปะแขนงต่างๆ ตามความสนใจ 

3. มีส่วนร่วมอนุรักษ์หลักฐานความเจริญสมัยกรุงศรีอยุธยาโดยบูรณาการความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ 
โบราณคดีและประวัติศาสตร์ได้อย่างเหมาะสม 
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รายวิชา ส30212 รัตนโกสินทร์ศึกษา 
 
2 คาบ/สัปดาห์/ภาคเรียน        1.0 หน่วยกิต 

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

ศึกษาความหมาย ความส าคัญของเกาะรัตนโกสินทร์ การตั้งถิ่นฐานของกลุ่มชนต่างๆ ตระหนักถึง
ความส าคัญของชุมชนโบราณที่เป็นต้นแบบของสภาพเศรษฐกิจ ศิลปะ โบราณสถาน วัฒนธรรมในพื้นที่เกาะ
รัตนโกสินทร์ และพ้ืนที่รอบเกาะรัตนโกสินทร์ เพ่ือวิเคราะห์สภาพภูมิประเทศและการตั้งกรุงรัตนโกสินทร์ 
วิเคราะห์ความแตกต่างทางด้านเชื้อชาติ ศาสนา วัฒนธรรม เศรษฐกิจ สังคม ในอดีต เข้าใจถึงสภาพ 
เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรมความเป็นอยู่ของแต่ละชุมชนตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน ให้เกิดความซาบซึ้งและ
ตระหนักถึงความส าคัญของศิลปะโบราณสถาน วัฒนธรรม ภูมิปัญญาของชุมชนต่างๆ บริเวณรัตนโกสินทร์ ที่
มีอิทธิพลต่อการด าเนินชีวิต และมีคุณค่าสมควรอนุรักษ์เป็นมรดกของชาติ และสามารถน าความรู้
ประสบการณ์ท่ีได้รับไปประยุกต์ใช้ในการส ารวจชุมชนโบราณในภูมิล าเนาของตน 
 

มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวช้ีวัด 
 เมื่อเรียนจบรายวิชานี้ นักเรียนสามารถ 

1. มีความรู้และเข้าใจความหมายของเกาะรัตนโกสินทร์ พ้ืนที่รอบเกาะรัตนโกสินทร์ และอธิบาย
ความเป็นมาของกรุงรัตนโกสินทร์ได้ 

2. วิเคราะห์สภาพภูมิประเทศ ที่มีผลต่อการตั้งถิ่นฐาน สภาพเศรษฐกิจ สังคมวัฒนธรรม ของกลุ่ม
ชนต่างๆ อยู่ในเกาะรัตนโกสินทร์และพ้ืนที่รอบเกาะรัตนโกสินทร์ 

3. ตระหนักถึงความแตกต่างทางด้าน เชื้อ ชาติ ศาสนา วัฒนธรรม ของกลุ่มชนที่มาตั้งถิ่นฐานอยู่ใน
อดีตเพ่ือเข้าใจถึงวัฒนธรรมความเป็นอยู่ที่ส่งผลมาถึงปัจจุบัน 

4. ตระหนักถึงความส าคัญของศิลปะ โบราณสถาน วัฒนธรรม และภูมิปัญญาของชุมชนดั่งเดิม
บริเวณเกาะรัตนโกสินทร์ ที่มีอิทธิพลต่อการด าเนินชีวิตและมีคุณค่าสมควรอนุรักษ์เป็นมรดกของ
ชาติ 

5. น าความรู้จากการศึกษาสภาพพ้ืนที่จริงไปประยุกต์ในการส ารวจชุมชนโบราณในภูมิล าเนา 
ของตน 
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รายวิชา ส 30213 เศรษฐศาสตร์การเงินและการธนาคาร 
 
2 คาบ/สัปดาห์/ภาคเรียน        1.0 หน่วยกิต 

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

ศึกษาบทบาทของเงิน วิวัฒนาการของเงิน ระบบเงิน ทฤษฎีเงินตรา ปัญหาเงินเฟ้อ เงินฝืด รวมทั้ง
สินเชื่อในระบบเศรษฐกิจศึกษาและวิเคราะห์ระบบธนาคาร บทบาทหน้าที่ของธนาคารกลาง ธนาคารพาณิชย์ 
และสถาบันการเงินต่างๆ ที่มีต่อระบบเศรษฐกิจ 

เพ่ือเกิดความรู้ความเข้าใจ และตระหนักถึงความส าคัญของเงิน สถาบันการเงินที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับ
ตนเอง ครอบครัว ประเทศชาติ อันน าไปสู่การแก้ไขปัญหาและพัฒนาเศรษฐกิจของตนเองและประเทศชาติ 
 

มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวช้ีวัด 
 เมื่อเรียนจบรายวิชานี้ นักเรียนสามารถ 

1. เข้าใจถึงพัฒนาการของเงิน บทบาทของเงินในระบบเศรษฐกิจ รวมถึงแนวทางความคิดทา ง
การเงินที่ส าคัญ 

2. เข้าใจถึงการด าเนินงานของสถาบันการเงินประเภทต่างๆ และบทบาทของสถาบันการเงินต่อ
ระบบเศรษฐกิจ 

3. วิเคราะห์การธนาคาร ธนาคารกลางและสถาบันการเงิน ตลอดจนผลกระทบที่มีต่อการเงินใน
ระบบเศรษฐกิจ 
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รายวิชา ส30214 ปรัชญาชีวิต 
 
2 คาบ/สัปดาห์/ภาคเรียน        1.0 หน่วยกิต 

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

ศึกษาหลักธรรมที่เกี่ยวกับกฎธรรมชาติและการเปลี่ยนแปลงของชีวิต ได้แก่ ไตรลักษณ์ ขันธ์อริยสัจ 
กฎแห่งกรรม การบริหารจิตและเจริญปัญญาปฏิบัติสมาธิ เจริญปัญญา จนรู้เท่าทันอารมณ์ของตนเอง มี
สติสัมปชัญญะในขณะท างานวิเคราะห์ข่าว หรือตัวอย่างเหตุการณ์ที่มีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับหลักพุทธ
สันติวิธี ที่น าไปสู่การด าเนินชีวิตและการแก้ไขปัญหาของสังคม 

เพ่ือเกิดความรู้ความเข้าใจหลักธรรมและการปฏิบัติตนตามแนวทางพุทธปรัชญา รวมทั้งสามารถ
น ามาเปรียบเทียบกับหลักวิทยาศาสตร์ และน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 
 

มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวช้ีวัด 
 เมื่อเรียนจบรายวิชานี้ นักเรียนสามารถ 

1. วิเคราะห์เปรียบเทียบหลักธรรมของพระพุทธศาสนาที่เกี่ยวกับกฎธรรมชาติ สภาวะที่เกิดขึ้นได้
ตามความเปลี่ยนแปลงของธรรมชาติที่เป็นอนิจจัง 

2. ฝึกสมาธิและเจริญปัญญาจนรอบรู้เท่าทันอารมณ์ มีสติสัมปชัญญะ เป็นอิสระมีปัญญาเฉียบแหลม
เรียนรู้ได้ง่าย เอาปัญญามาใช้ในการท างานได้อย่างเพลิดเพลินมีความสุข 

3. มีความเข้าใจแนวทางไปสู่ความศรัทธาอย่างลึกซึ้งต่อพระพุทธศาสนา สามารถพิจารณาหาวิธี
แก้ปัญหาต่างๆ ของชีวิตตนเองและบุคคลอ่ืน ตลอดจนปัญหาสังคมตามหลักอริยสัจและแก้ไข
ความขัดแย้งได้ด้วยหลักสันติวิธี 

4. วิเคราะห์ข่าวหรือตัวอย่างเหตุการณ์ที่มีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับหลักพุทธสันติได้ 
5. พิจารณาหาวิธีแก้ปัญหาต่างๆของชีวิตตนเองและบุคคลอ่ืน ตลอดจนปัญหาสังคมตามหลักอริยสัจ 

และแก้ไขความขัดแย้งได้ด้วยหลักสันติวิธี 
6. พิจารณาแนวคิดท่ีหลากหลายและวินิจฉัยความถูกต้องของเหตุการณ์ได้ด้วยหลักโยนิโส-มนสิการ 
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รายวิชา ส30215 มนุษยสัมพันธ์ 
 
2 คาบ/สัปดาห์/ภาคเรียน        0.5 หน่วยกิต 

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

ศึกษาความหมายและความส าคัญของมนุษยสัมพันธ์ในชีวิตส่วนตัว ครอบครัว สังคมและการงาน 
ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อมนุษยสัมพันธ์ การสร้างมนุษยสัมพันธ์ที่ดี การปรับปรุงมนุษย์สัมพันธ์ เพ่ือสามารถ
ด ารงชีวิตอยู่ในสังคมด้วยความภาคภูมิใจและมีความสุข 

ศึกษาประวัติความเป็นมาที่เป็นสาแหรกของชีวิต ครอบครัวของตนเองให้มีความเข้าใจ เพ่ือให้เกิด
ความภาคภูมิใจในตนเอง เข้าใจและตระหนักในความแตกต่างของบุคคล โดยปราศจากอคติต่อบุคคล 
รอบข้าง และสามารถปรับตัวเองให้อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขศึกษาการด าเนินชีวิตของบุคคลทุกระดับโดย
ใช้กรณีศึกษาบุคลากรในโรงเรียน เพ่ือสร้างความเข้าใจและมนุษยสัมพันธ์ที่ดีในชีวิตส่วนตัว ครอบครัว สังคม 
และสามารถด าเนนิชีวิตได้อย่างมีมนุษยสัมพันธ์ 
 

มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวช้ีวัด 
 เมื่อเรียนจบรายวิชานี้ นักเรียนสามารถ 

1. รู้และเข้าใจความรู้พื้นฐานและหลักเกณฑ์ของมนุษยสัมพันธ์ 
2. รู้และเข้าใจปัจจัยต่างๆที่มีผลกระทบต่อความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและระหว่างกลุ่ม 
3. รู้วิธีการท างานกับกลุ่มบุคคลอย่างมีประสิทธิภาพ 
4. เข้าใจเทคนิคต่างๆในการส่งเสริมมนุษยสัมพันธ์ 
5. เข้าใจในพฤติกรรมมนุษย์โดยทั่วๆ ไป สามารถปรับตัวเองให้อยู่ในสังคมได้อย่างเป็นสุข 
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รายวิชา ส30216 ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ 
 
2 คาบ/สัปดาห์/ ภาคเรียน        1.0 หน่วยกิต 

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

ศึกษาความหมายและองค์ประกอบของระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ ฐานข้อมูลและระบบจัดการ
ฐานข้อมูลภูมิสารสนเทศ การจัดการและการวิเคราะห์ข้อมูล การประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ และ
การแสดงผลข้อมูล เพ่ือให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจด้านเทคโนโลยีระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ และ
สามารถประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ในการวางแผนจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเชิง
พ้ืนที่ได้อย่างเหมาะสม 
 

มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด 
 เมื่อเรียนจบรายวิชานี้ นักเรียนสามารถ 

1. บอกความหมายและองค์ประกอบของระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ได้ 
2. ออกแบบฐานข้อมูลและระบบจัดการฐานข้อมูลภูมิสารสนเทศ 
3. จัดการข้อมูลและท าการวิเคราะห์ข้อมูลทางภูมิศาสตร์ได้ 
4. น าหลักการวิเคราะห์ข้อมูลไปประยุกต์ใช้ในระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์และการแสดงผลข้อมูล

ทางภูมิศาสตร์ได ้
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รายวิชา ส30217 การรับรู้จากระยะไกล 
 
2 คาบ/สัปดาห์/ ภาคเรียน        1.0 หน่วยกิต 

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

ศึกษาความหมาย และแนวคิดการส ารวจจากระยะไกล องค์ประกอบของหลักการการรับรู้จาก
ระยะไกล แหล่งพลังงาน การสะท้อนคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า การสะท้อนของวัตถุ วิวัฒนาการของการรับรู้จาก
ระยะไกล ดาวเทียมส ารวจทรัพยากรธรรมชาติ แนวคิดการแปลภาพถ่าย การประมวลผลภาพเชิงตัวเลข การ
ประยุกต์การรับรู้จากระยะไกลในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

เพ่ือให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจด้านเทคโนโลยีจากการรับรู้ระยะไกล และสามารถประยุกต์ใช้
การรับรู้จากระยะไกลในการวางแผน จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเชิงพื้นที่ได้อย่างเหมาะสม 
 

มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวช้ีวัด 
 เมื่อเรียนจบรายวิชานี้ นักเรียนสามารถ 

1. เข้าใจแนวคิดการส ารวจจากระยะไกล และองค์ประกอบของหลักการรับรู้จากระยะไกลทางการ
จัดการเรียนการสอน รายวิชาการรับรู้จากระยะไกล 

2. ยกตัวอย่างแหล่งพลังงาน การสะท้อนคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าได้ 
3. บอกวิวัฒนาการการรับรู้จากระยะไกล 
4. เมื่อยกตัวอย่างดาวเทียมส ารวจทรัพยากรธรรมชาติ นักเรียนสามารถเสนอแนวคิดและการแปล

ภาพถ่าย การประมวลผลภาพเชิงตัวเลขได้ 
5. ประยุกต์การรับรู้จากระยะไกล ในการวางแผนจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม 
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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 
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รายวิชา พ30201 บาสเกตบอล 
 
2 คาบ/สัปดาห์/ภาคเรียน        1.0 หน่วยกิต 

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

วิเคราะห์หลักวิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหว และรูปแบบการเคลื่อนไหวที่ใช้ในกีฬาบาสเกตบอลคือ 
ทักษะการเลี้ยงบอล การรับ-ส่งบอล การยิงประตูการเป็นฝ่ายรุก-ฝ่ายรับได้ สร้างเสริมสมรรถภาพทางกาย
เพ่ือสุขภาพของตนเอง เห็นคุณค่าของการออกก าลังกายและการเข้าร่วมกิจกรรมกีฬาชนิดต่างๆ เคารพสิทธิ
และปฏิบัติตามกฎ กติกาการเล่นอย่างเคร่งครัดแสดงความมีน้ าใจนักกีฬา และชื่นชมในสุนทรียภาพของการ
ออกก าลังกายและการเล่นกีฬา เห็นคุณค่าของการน าประสบการณ์ที่ได้รับจากกิจกรรมการแข่งขันกีฬาไปใช้
ในการด ารงชีวิต 

เพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง มีเจตคติและค่านิยมที่ดีในเรื่องกีฬาบาสเกตบอลแสดงทักษะ
การเลี้ยงบอล การรับ-ส่งบอล การยิงประตูการเป็นฝ่ายรุก-ฝ่ายรับ เคารพสิทธิและปฏิบัติตามกฎ กติกาการ
เล่นอย่างเคร่งครัด แสดงความมีน้ าใจนักกีฬา และชื่นชมในสุนทรียภาพของการออกก าลังกายและการเล่น
กีฬาได ้
 

มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวช้ีวัด 
 เมื่อเรียนจบรายวิชานี้ นักเรียนสามารถ 

1. วิเคราะห์หลักวิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหวและน าไปใช้ในกีฬาบาสเกตบอลได้ 
2. วิเคราะห์รูปแบบการเคลื่อนไหวและน าไปใช้ในกีฬาบาสเกตบอลได้ 
3. สร้างเสริมสมรรถภาพทางกายเพ่ือสุขภาพของตนเองได้ 
4. เห็นคุณค่าของการออกก าลังกายและการเข้าร่วมกิจกรรมกีฬาชนิดต่างๆ 
5. เคารพสิทธิและปฏิบัติตามกฎ กติกาการเล่นอย่างเคร่งครัด 
6. แสดงความมีน้ าใจนักกีฬา และชื่นชมในสุนทรียภาพของการออกก าลังกายและการเล่นกีฬา 
7. เห็นคุณค่าของการน าประสบการณ์ที่ได้รับจากกิจกรรมการแข่งขันกีฬาไปใช้ในการด ารงชีวิต 
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รายวิชา พ30202 แฮนด์บอล 
 
2 คาบ/สัปดาห์/ภาคเรียน        1.0 หน่วยกิต 

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

วิเคราะห์หลักวิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหวและรูปแบบการเคลื่อนไหวที่ใช้ในกีฬาแฮนด์บอล คือ 
ทักษะการเลี้ยงบอล การรับ-ส่งบอล การยิงประตูการเป็นฝ่ายรุก-ฝ่ายรับ ได้สร้างเสริมสมรรถภาพทางกาย
เพ่ือสุขภาพของตนเองเห็นคุณค่าของการออกก าลังกายและการเข้าร่วมกิจกรรมกีฬาชนิดต่างๆ เคารพสิทธิ
และปฏิบัติตามกฎ กติกาการเล่นอย่างเคร่งครัดแสดงความมีน้ าใจนักกีฬา และชื่นชมในสุนทรียภาพของการ
ออกก าลังกายและการเล่นกีฬาเห็นคุณค่าของการน าประสบการณ์ที่ได้รับจากกิจกรรมการแข่งขันกีฬาไปใช้
ในการด ารงชีวิต 

เพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง มีเจตคติและค่านิยมที่ดีในเรื่องกีฬาแฮนด์บอล แสดงทักษะการ
เลี้ยงบอล การรับ-ส่งบอล การยิงประตูการเป็นฝ่ายรุก-ฝ่ายรับ เคารพสิทธิและปฏิบัติตามกฎ กติกาการเล่น
อย่างเคร่งครัด แสดงความมีน้ าใจนักกีฬา และชื่นชมในสุนทรียภาพของการออกก าลังกายและการเล่นกีฬาได้ 
 

มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวช้ีวัด 
 เมื่อเรียนจบรายวิชานี้ นักเรียนสามารถ 

1. วิเคราะห์หลักวิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหวและน าไปใช้ในกีฬาแฮนด์บอลได้ 
2. วิเคราะห์รูปแบบการเคลื่อนไหวและน าไปใช้ในกีฬาแฮนด์บอลได้ 
3. สร้างเสริมสมรรถภาพทางกายเพ่ือสุขภาพของตนเองได้ 
4. เห็นคุณค่าของการออกก าลังกายและการเข้าร่วมกิจกรรมกีฬาชนิดต่างๆ 
5. เคารพสิทธิและปฏิบัติตามกฎ กติกาการเล่นอย่างเคร่งครัด 
6. แสดงความมีน้ าใจนักกีฬา และชื่นชมในสุนทรียภาพของการออกก าลังกายและการเล่นกีฬา 
7. เห็นคุณค่าของการน าประสบการณ์ที่ได้รับจากกิจกรรมการแข่งขันกีฬาไปใช้ในการด ารงชีวิต 
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รายวิชา พ30203 มวยสากล 
 
2 คาบ/สัปดาห์/ภาคเรียน        1.0 หน่วยกิต 

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

วิเคราะห์หลักวิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหว และรูปแบบการเคลื่อนไหวที่ใช้ในมวยสากล คือการชก
หมัดตรง การชกหมัดอัพเปอร์คัต การหลบหลีก การป้องกันตนเอง การเคลื่อนที่ในมวยสากลได้สร้างเสริม
สมรรถภาพทางกาย เพ่ือสุขภาพของตนเอง เห็นคุณค่าของการออกก าลังกายและการเข้าร่วมกิจกรรมกีฬา
ชนิดต่างๆ เคารพสิทธิและปฏิบัติตามกฎ กติกาการเล่นอย่างเคร่งครัดแสดงความมีน้ าใจนักกีฬา และชื่นชมใน
สุนทรียภาพของการออกก าลังกายและการเล่นกีฬา เห็นคุณค่าของการน าประสบการณ์ที่ได้รับจากกิจกรรม
การแข่งขันกีฬาไปใช้ในการด ารงชีวิต  

เพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง มีเจตคติและค่านิยมที่ดีในเรื่องกีฬามวยสากล แสดงทักษะการ
ชกหมัดตรง การชกหมัดอัพเปอร์คัต การหลบหลีก การป้องกันตนเอง เคารพสิทธิและปฏิบัติตามกฎ กติกา
การเล่นอย่างเคร่งครัด แสดงความมีน้ าใจนักกีฬา และชื่นชมในสุนทรียภาพของการออกก าลังกายและการ
เล่นกีฬาได้ 
 

มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวช้ีวัด 
 เมื่อเรียนจบรายวิชานี้ นักเรียนสามารถ 

1. วิเคราะห์หลักวิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหวและน าไปใช้ในมวยสากลได้ 
2. วิเคราะห์รูปแบบการเคลื่อนไหวและน าไปใช้ในมวยสากลได้ 
3. สร้างเสริมสมรรถภาพทางกายเพ่ือสุขภาพของตนเองได้ 
4. เห็นคุณค่าของการออกก าลังกายและการเข้าร่วมกิจกรรมกีฬาชนิดต่างๆ 
5. เคารพสิทธิและปฏิบัติตามกฎ กติกาการเล่นอย่างเคร่งครัด 
6. แสดงความมีน้ าใจนักกีฬา และชื่นชมในสุนทรียภาพของการออกก าลังกายและการเล่นกีฬา 
7. เห็นคุณค่าของการน าประสบการณ์ที่ได้รับจากกิจกรรมการแข่งขันกีฬาไปใช้ในการด ารงชีวิต 
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รายวิชา พ30204 ศิลปะมวยไทย 
 
2 คาบ/สัปดาห์/ภาคเรียน        1.0 หน่วยกิต 

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

วิเคราะห์หลักวิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหว และรูปแบบการเคลื่อนไหวที่ใช้ในศิลปะมวยไทยคือ การ
ชกหมัดตรง การชกหมัดอัพเปอร์คัต การหลบหลีก การป้องกันตนเอง การเคลื่อนที่ในมวยไทยการเตะ การ
ถีบ ได้สร้างเสริมสมรรถภาพทางกายเพ่ือสุขภาพของตนเอง เห็นคุณค่าของการออกก าลังกายและการเข้าร่วม
กิจกรรมกีฬาชนิดต่างๆ เคารพสิทธิและปฏิบัติตามกฎ กติกาการเล่นอย่างเคร่งครัด แสดงความมีน้ าใจนักกีฬา 
และชื่นชมในสุนทรียภาพของการออกก าลังกายและการเล่นกีฬาเห็นคุณค่าของการน าประสบการณ์ที่ได้รับ
จากกิจกรรมการแข่งขันกีฬาไปใช้ในการด ารงชีวิต  

เพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง มีเจตคติและค่านิยมที่ดีในเรื่องศิลปะมวยไทย แสดงทักษะการ
ชกหมัดตรง การชกหมัดอัพเปอร์คัต การหลบหลีก การป้องกันตนเอง เคารพสิทธิและปฏิบัติตามกฎ กติกา
การเล่นอย่างเคร่งครัด แสดงความมีน้ าใจนักกีฬา และชื่นชมในสุนทรียภาพของการออกก าลังกายและการ
เล่นกีฬาได้ 
 

มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวช้ีวัด 
 เมื่อเรียนจบรายวิชานี้ นักเรียนสามารถ 

1. วิเคราะห์หลักวิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหวและน าไปใช้ในศิลปะมวยไทยได้ 
2. วิเคราะห์รูปแบบการเคลื่อนไหวและน าไปใช้ในศิลปะมวยไทยได้ 
3. สร้างเสริมสมรรถภาพทางกายเพ่ือสุขภาพของตนเองได้ 
4. เห็นคุณค่าของการออกก าลังกายและการเข้าร่วมกิจกรรมกีฬาชนิดต่างๆ 
5. เคารพสิทธิและปฏิบัติตามกฎ กติกาการเล่นอย่างเคร่งครัด 
6. แสดงความมีน้ าใจนักกีฬา และชื่นชมในสุนทรียภาพของการออกก าลังกายและการเล่นกีฬา 
7. เห็นคุณค่าของการน าประสบการณ์ที่ได้รับจากกิจกรรมการแข่งขันกีฬาไปใช้ในการด ารงชีวิต 
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รายวิชา พ30205 ลีลาศ 
 
2 คาบ/สัปดาห์/ภาคเรียน        1.0 หน่วยกิต 

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

วิเคราะห์หลักวิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหว และรูปแบบการเคลื่อนไหวที่ใช้ในลีลาศ คือ จังหวะคิว
บันลูมบ้า ชะชะช่า ได้สร้างเสริมสมรรถภาพทางกายเพ่ือสุขภาพของตนเอง เห็นคุณค่าของการออกก าลังกาย
และการเข้าร่วมกิจกรรมกีฬาชนิดต่างๆ เคารพสิทธิและปฏิบัติตามกฎ กติกาการเล่นอย่างเคร่งครัดแสดง
ความมีน้ าใจนักกีฬา และชื่นชมในสุนทรียภาพของการออกก าลังกายและการเล่นกีฬา เห็นคุณค่าของการน า
ประสบการณ์ท่ีได้รับจากกิจกรรมการแข่งขันกีฬาไปใช้ในการด ารงชีวิต 

เพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง มีเจตคติและค่านิยมที่ดีในเรื่องลีลาศ แสดงทักษะในจังหวะคิว
บันลูมบ้า ชะชะช่า เคารพสิทธิและปฏิบัติตามกฎ กติกาการเล่นอย่างเคร่งครัด แสดงความมีน้ าใจนักกีฬา 
และชื่นชมในสุนทรียภาพของการออกก าลังกายและการเล่นกีฬาได้  
 

มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวช้ีวัด 
 เมื่อเรียนจบรายวิชานี้ นักเรียนสามารถ 

1. วิเคราะห์หลักวิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหวและน าไปใช้ในลีลาศได้ 
2. วิเคราะห์รูปแบบการเคลื่อนไหวและน าไปใช้ในลีลาศได้ 
3. สร้างเสริมสมรรถภาพทางกายเพ่ือสุขภาพของตนเองได้ 
4. เห็นคุณค่าของการออกก าลังกายและการเข้าร่วมกิจกรรมกีฬาชนิดต่างๆ 
5. เคารพสิทธิและปฏิบัติตามกฎ กติกาการเล่นอย่างเคร่งครัด 
6. แสดงความมีน้ าใจนักกีฬา และชื่นชมในสุนทรียภาพของการออกก าลังกายและการเล่นกีฬา 
7. เห็นคุณค่าของการน าประสบการณ์ที่ได้รับจากกิจกรรมการแข่งขันกีฬาไปใช้ในการด ารงชีวิต 
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รายวิชา พ30206 เทเบิลเทนนิส 
 
2 คาบ/สัปดาห์/ภาคเรียน        1.0 หน่วยกิต 

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

วิเคราะห์หลักวิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหว และรูปแบบการเคลื่อนไหวที่ใช้ในกีฬา เทเบิลเทนนิส คือ 
ทักษะการตีลูกหน้ามือ-หลังมือ การส่งลูก การเล่นลูกตบ การเล่นลูกหยอด การจับไม้แบบต่างๆ ได้สร้างเสริม
สมรรถภาพทางกายเพ่ือสุขภาพของตนเอง เห็นคุณค่าของการออกก าลังกายและการเข้าร่วมกิจกรรมกีฬา
ชนิดต่างๆ เคารพสิทธิและปฏิบัติตามกฎ กติกาการเล่นอย่างเคร่งครัด แสดงความมีน้ าใจนักกีฬา และชื่นชม
ในสุนทรียภาพของการออกก าลังกายและการเล่นกีฬา เห็นคุณค่าของการน าประสบการณ์ที่ได้รับจาก
กิจกรรมการแข่งขันกีฬาไปใช้ในการด ารงชีวิต 

เพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง มีเจตคติและค่านิยมที่ดีในเรื่องกีฬาเทเบิลเทนนิสแสดงทักษะ
ทักษะการตีลูกหน้ามือ-หลังมือ การส่งลูก การเล่นลูกตบ การเล่นลูกหยอด การจับไม้แบบต่างๆ เคารพสิทธิ
และปฏิบัติตามกฎ กติกาการเล่นอย่างเคร่งครัด แสดงความมีน้ าใจนักกีฬา และชื่นชมในสุนทรียภาพของการ
ออกก าลังกายและการเล่นกีฬาได้ 
 

มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวช้ีวัด 
 เมื่อเรียนจบรายวิชานี้ นักเรียนสามารถ 

1. วิเคราะห์หลักวิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหวและน าไปใช้ในกีฬาเทเบิลเทนนิสได้ 
2. วิเคราะห์รูปแบบการเคลื่อนไหวและน าไปใช้ในกีฬาเทเบิลเทนนิสได้ 
3. สร้างเสริมสมรรถภาพทางกายเพ่ือสุขภาพของตนเองได้ 
4. เห็นคุณค่าของการออกก าลังกายและการเข้าร่วมกิจกรรมกีฬาชนิดต่างๆ 
5. เคารพสิทธิและปฏิบัติตามกฎ กติกาการเล่นอย่างเคร่งครัด 
6. แสดงความมีน้ าใจนักกีฬา และชื่นชมในสุนทรียภาพของการออกก าลังกายและการเล่นกีฬา 
7. เห็นคุณค่าของการน าประสบการณ์ที่ได้รับจากกิจกรรมการแข่งขันกีฬาไปใช้ในการด ารงชีวิต 
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รายวิชา พ30207 แบดมินตัน 
 
2 คาบ/สัปดาห์/ภาคเรียน        1.0 หน่วยกิต 

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

วิเคราะห์หลักวิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหว และรูปแบบการเคลื่อนไหวที่ใช้ในกีฬาแบดมินตันคือ 
ทักษะการตีลูกหน้ามือ-หลังมือ การส่งลูก การเล่นลูกตบ การเล่นลูกดาด การเล่นลูกหยอดการจับไม้ได้สร้าง
เสริมสมรรถภาพทางกายเพ่ือสุขภาพของตนเอง เห็นคุณค่าของการออกก าลังกายและการเข้าร่วมกิจกรรม
กีฬาชนิดต่างๆ เคารพสิทธิและปฏิบัติตามกฎ กติกาการเล่นอย่างเคร่งครัด แสดงความมีน้ าใจนักกีฬา และชื่น
ชมในสุนทรียภาพของการออกก าลังกายและการเล่นกีฬา เห็นคุณค่าของการน าประสบการณ์ที่ได้รับจาก
กิจกรรมการแข่งขันกีฬาไปใช้ในการด ารงชีวิต 

เพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง มีเจตคติและค่านิยมที่ดีในเรื่องกีฬาแบดมินตัน แสดงทักษะ
ทักษะการตีลูกหน้ามือ-หลังมือ การส่งลูก การเล่นลูกตบ การเล่นลูกดาด การเล่นลูกหยอด การจับไม้ได้ 
เคารพสิทธิและปฏิบัติตามกฎกติกาการเล่นอย่างเคร่งครัด แสดงความมีน้ าใจนักกีฬาและชื่นชมใน
สุนทรียภาพของการออกก าลังกายและการเล่นกีฬาได้ 
 

มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวช้ีวัด 
 เมื่อเรียนจบรายวิชานี้ นักเรียนสามารถ 

1. วิเคราะห์หลักวิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหวและน าไปใช้ในกีฬาแบดมินตันได้ 
2. วิเคราะห์รูปแบบการเคลื่อนไหวและน าไปใช้ในกีฬาแบดมินตันได้ 
3. สร้างเสริมสมรรถภาพทางกายเพ่ือสุขภาพของตนเองได้ 
4. เห็นคุณค่าของการออกก าลังกายและการเข้าร่วมกิจกรรมกีฬาชนิดต่างๆ 
5. เคารพสิทธิและปฏิบัติตามกฎ กติกาการเล่นอย่างเคร่งครัด 
6. แสดงความมีน้ าใจนักกีฬา และชื่นชมในสุนทรียภาพของการออกก าลังกายและการเล่นกีฬา 
7. เห็นคุณค่าของการน าประสบการณ์ที่ได้รับจากกิจกรรมการแข่งขันกีฬาไปใช้ในการด ารงชีวิต 
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รายวิชา พ30208 สควอช 
 
2 คาบ/สัปดาห์/ภาคเรียน        1.0 หน่วยกิต 

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

วิเคราะห์หลักวิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหวและรูปแบบการเคลื่อนไหวที่ใช้ในกีฬาสควอช คือ ทั กษะ
การตีลูกหน้ามือ-หลังมือ การส่งลูก การเล่นลูกตบ การเล่นลูกหยอด การจับไม้ได้ สร้างเสริมสมรรถภาพทาง
กายเพ่ือสุขภาพของตนเอง เห็นคุณค่าของการออกก าลังกายและการเข้าร่วมกิจกรรมกีฬาชนิดต่างๆ เคารพ
สิทธิและปฏิบัติตามกฎ กติกาการเล่นอย่างเคร่งครัด แสดงความมีน้ าใจนักกีฬา และชื่นชมในสุนทรียภาพของ
การออกก าลังกายและการเล่นกีฬา เห็นคุณค่าของการน าประสบการณ์ที่ได้รับจากกิจกรรมการแข่งขันกีฬา
ไปใช้ในการด ารงชีวิต  

เพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง มีเจตคติและค่านิยมที่ดีในเรื่องกีฬาสควอช แสดงทักษะการตีลูก
หน้ามือ-หลังมือ การส่งลูก การเล่นลูกตบ การเล่นลูกหยอด การจับไม้ได้ เคารพสิทธิและปฏิบัติตามกฎ กติกา
การเล่นอย่างเคร่งครัด แสดงความมีน้ าใจนักกีฬา และชื่นชมในสุนทรียภาพของ การออกก าลังกายและการ
เล่นกีฬาได้ 
 

มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวช้ีวัด 
 เมื่อเรียนจบรายวิชานี้ นักเรียนสามารถ 

1. วิเคราะห์หลักวิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหวและน าไปใช้ในกีฬาสควอชได้ 
2. วิเคราะห์รูปแบบการเคลื่อนไหวและน าไปใช้ในกีฬาสควอชได้ 
3. สร้างเสริมสมรรถภาพทางกายเพ่ือสุขภาพของตนเองได้ 
4. เห็นคุณค่าของการออกก าลังกายและการเข้าร่วมกิจกรรมกีฬาชนิดต่างๆ 
5. เคารพสิทธิและปฏิบัติตามกฎ กติกาการเล่นอย่างเคร่งครัด 
6. แสดงความมีน้ าใจนักกีฬา และชื่นชมในสุนทรียภาพของการออกก าลังกายและการเล่นกีฬา 
7. เห็นคุณค่าของการน าประสบการณ์ที่ได้รับจากกิจกรรมการแข่งขันกีฬาไปใช้ในการด ารงชีวิต 
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รายวิชา พ30209 การฝึกด้วยน้ าหนัก 
 
2 คาบ/สัปดาห์/ภาคเรียน        1.0 หน่วยกิต 

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

วิเคราะห์หลักวิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหว และรูปแบบการเคลื่อนไหว ที่ใช้ในการฝึกด้วยน้ าหนัก คือ 
การฝึกกล้ามเนื้อไหล่การฝึกกล้ามเนื้อแขน การฝึกกล้ามเนื้อหน้าท้อง การยืดกล้ามเนื้อได้ สร้างเสริม
สมรรถภาพทางกายเพ่ือสุขภาพของตนเอง เห็นคุณค่าของการออกก าลังกายและการเข้าร่วมกิจกรรมกีฬา
ชนิดต่างๆ เคารพสิทธิและปฏิบัติตามกฎ กติกาการเล่นอย่างเคร่งครัด แสดงความมีน้ าใจนักกีฬา และชื่นชม
ในสุนทรียภาพของการออกก าลังกายและการเล่นกีฬา เห็นคุณค่าของการน าประสบการณ์ที่ได้รับจาก
กิจกรรมการแข่งขันกีฬาไปใช้ในการด ารงชีวิต 

เพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง มีเจตคติและค่านิยมที่ดีในเรื่องการฝึกยกน้ าหนัก แสดงทักษะ
การฝึกกล้ามเนื้อไหล่ การฝึกกล้ามเนื้อแขน การฝึกกล้ามเนื้อหน้าท้อง การยืดกล้ามเนื้อได้ เคารพสิทธิและ
ปฏิบัติตามกฎ กติกาการเล่นอย่างเคร่งครัด แสดงความมีน้ าใจนักกีฬา และชื่นชมในสุนทรียภาพของการออก
ก าลังกายและการเล่นกีฬาได้ 
 

มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวช้ีวัด 
 เมื่อเรียนจบรายวิชานี้ นักเรียนสามารถ 

1. วิเคราะห์หลักวิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหวและน าไปใช้ในการฝึกด้วยน้ าหนักได้ 
2. วิเคราะห์รูปแบบการเคลื่อนไหวและน าไปใช้ในการฝึกด้วยน้ าหนักได้ 
3. สร้างเสริมสมรรถภาพทางกายเพ่ือสุขภาพของตนเองได้ 
4. เห็นคุณค่าของการออกก าลังกายและการเข้าร่วมกิจกรรมกีฬาชนิดต่างๆ 
5. เคารพสิทธิและปฏิบัติตามกฎ กติกาการเล่นอย่างเคร่งครัด 
6. แสดงความมีน้ าใจนักกีฬา และชื่นชมในสุนทรียภาพของการออกก าลังกายและการเล่นกีฬา 
7. เห็นคุณค่าของการน าประสบการณ์ที่ได้รับจากกิจกรรมการแข่งขันกีฬาไปใช้ในการด ารงชีวิต 
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รายวิชา พ30210 ว่ายน้ า 
 
2 คาบ/สัปดาห์/ภาคเรียน        1.0 หน่วยกิต 

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

ศึกษาและวิเคราะห์หลักวิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหว และรูปแบบการเคลื่อนไหว ที่ใช้ในกีฬาว่ายน้ า 
เกี่ยวกั การลอยตัว การหายใจขณะอยู่ในน้ า การปฐมพยาบาลคนจมน้ า การใช้สระว่ายน้ าให้ถูกสุขลักษณะ
ต่อสุขภาพอนามัยของตนเองชุมชน ประโยชน์ของกีฬาว่ายน้ าต่อสุขภาพทางร่างกายจิตใจ สังคม การสร้าง
สมรรถภาพทางกายเพื่อสุขภาพของตนเอง เห็นคุณค่าของการออกก าลังกายและการเข้าร่วมกิจกรรมกีฬาว่าย
น้ าชนิดต่างๆ รู้จักเคารพสิทธิและปฏิบัติตามกฎ กติกา การเล่นอย่างเคร่งครัด มีน้ าใจนักกีฬา และชื่นชมใน
สุนทรียภาพของการออกก าลังกายและการเล่นกีฬาทางน้ า เห็นคุณค่าของการน าประสบการณ์ที่ได้รับจาก
กิจกรรมการแข่งขันกีฬาทางน้ าไปใช้ในการด ารงชีวิต  

เพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง มีเจตคติและค่านิยมที่ดีในเรื่องกีฬาว่ายน้ า แสดงทักษะการ
ลอยตัว การหายใจขณะอยู่ในน้ า การปฐมพยาบาลคนจมน้ า การใช้สระว่ายน้ าให้ถูกสุขลักษณะต่อสุขภาพ
อนามัยของตนเองชุมชน เคารพสิทธิและปฏิบัติตามกฎ กติกาการเล่นอย่างเคร่งครัด แสดงความมีน้ าใจ
นักกีฬา และชื่นชมในสุนทรียภาพของการออกก าลังกายและการเล่นกีฬาได้ 
 

มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวช้ีวัด 
 เมื่อเรียนจบรายวิชานี้ นักเรียนสามารถ 

1. วิเคราะห์หลักวิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหวและน าไปใช้ในกีฬาว่ายน้ าได้ 
2. วิเคราะห์รูปแบบการเคลื่อนไหวและน าไปใช้ในกีฬาว่ายน้ าได้ 
3. สร้างสมรรถภาพทางกายเพื่อสุขภาพของตนเองได้ 
4. เห็นคุณค่าของการออกก าลังกายและการเข้าร่วมกิจกรรมกีฬาว่ายน้ าชนิดต่างๆ 
5. เคารพสิทธิและปฏิบัติตามกฎ กติกาการเล่นอย่างเคร่งครัด 
6. มีน้ าใจนักกีฬาและชื่นชมในสุนทรียภาพของการออกก าลังกายและการเล่นกีฬาทางน้ า 
7. เห็นคุณค่าของการน าประสบการณ์ที่ได้รับจากกิจกรรมการแข่ งขันกีฬาทางน้ าไปใช้ในการ

ด ารงชีวิต 
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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 : สิ่งประดิษฐ์ไทย   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 พ้ืนฐานทฤษฎีดนตรี     2 คาบ/สัปดาห์/ภาคเรียน 1.0 หน่วยกิต 
ART30205 Music Theory 
6. ศ30206 หีบเพลงเป่า      1 คาบ/สัปดาห์/ภาคเรียน 0.5 หน่วยกิต 
ART30206 Harmonica 
7. ศ30207 พ้ืนฐานศิลปะปฏิบัติ     2 คาบ/สัปดาห์/ภาคเรียน 1.0 หน่วยกิต 
ART30207 Basic Art Studio 
8. ศ30208 พ้ืนฐานการออกแบบ     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 ทั้งเรือนไทยในวัฒนธรรมสยามและ
วัฒนธรรมล้านนา วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างคติความเชื่อ วิถีการด ารงชีวิตและสภาพแวดล้อมทาง
ธรรมชาติกับแนวคิดการออกแบบในการปลูกเรือน ปฏิบัติการสร้างแบบจ าลองบ้านทรงไทย การจ าลอง
โครงสร้าง รูปแบบ เทคนิควิธีการ ด้วยอัตราส่วนมาตรฐานสากล  

เพ่ือให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจและเห็นคุณค่าในความงามของบ้านทรงไทยที่อยู่ในรูปแบบ 
วัฒนธรรมสยามและวัฒนธรรมล้านนา 
 

มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวช้ีวัด 
 เมื่อเรียนจบรายวิชานี้  นักเรียน 

1. มีความรู้ความเข้าใจบ้านทรงไทยระดับเบื้องต้นของเรือนไทยในวัฒนธรรมสยามได้พอสังเขป 
2. มีความรู้ความเข้าใจบ้านทรงไทยระดับเบื้องต้นของเรือนไทยในวัฒนธรรมล้านนาได้พอสังเขป 
3. มีความรู้ความสามารถในการวิเคราะห์ถึงความสัมพันธ์ของรากฐานในการด ารงวิถีชีวิตกับการ

สร้างบ้านทรงไทยได้ 
4. มีความรู้ความเข้าใจตลอดจนสามารถเปรียบเทียบวิเคราะห์พัฒนาการทางสถาปัตยกรรมของ

โบสถ์ วิหาร ได้ 
5. มีความรู้ความเข้าใจตลอดจนสามารถเปรียบเทียบวิเคราะห์พัฒนาการทางสถาปัตยกรรมของ

บ้านทรงไทย 
6. มีความรู้ความเข้าใจตลอดจนสามารถอธิบายวิธีคิดและหลักสุนทรียศาสตร์ทางความงามในการ

สร้างสรรค์ผลงานการตกแต่งบ้านทรงไทยฝีมือชั้นบรมครู 
7. มีความรู้ความสามารถในการสร้างแบบจ าลองสถาปัตยกรรมไทยขั้นพ้ืนฐานได้ 
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รายวิชา ศ30202 ภูมิปัญญาไทย : อาหารไทย 
 
2 คาบ/สัปดาห์/ภาคเรียน        1.0 หน่วยกิต 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ค าอธิบายรายวิชา 

ศึกษา ประวัติ และรูปแบบของอาหารไทย ในแต่ละท้องถิ่น อีกทั้งศึกษาภูมิปัญญาท้องถิ่นในภาค
ต่างๆ ที่ถ่ายทอดออกมาให้อาหารไทย การถนอมอาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการ การป้องกันสารพิษใน
อาหาร 

เพ่ือส่งเสริมให้ผู้รับประทานมีสุขภาพดี และส่งเสริมความรู้ สามารถพัฒนาคุณค่าของอาหารไทยให้มี
ประโยชน์มากขึ้นรวมทั้งสามารถประกอบอาหารไทยได้ 
 

มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวช้ีวัด 
 เมื่อเรียนจบรายวิชานี้  นักเรียน 

1. มีความรู้ความเข้าใจในประวัติของอาหารไทย 
2. มีความรู้ความเข้าใจในรูปแบบของอาหารไทยแต่ละท้องถิ่น 
3. มีความรู้ความเข้าใจภูมิปัญญาท้องถิ่นท่ีถ่ายทอดออกมาในรูปแบบอาหาร 
4. มีความรู้ความเข้าใจในการถนอมอาหารและสารพิษในอาหาร 
5. สามารถพัฒนาคุณค่าของอาหารไทยและประกอบอาหารไทยได้ 
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รายวิชา ศ30203 ภูมิปัญญาไทย : สิ่งประดิษฐ์ไทย 
 
2 คาบ/สัปดาห์/ภาคเรียน        1.0 หน่วยกิต 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ค าอธิบายรายวิชา ศ30303 

ศึกษาวิวัฒนาการภูมิปัญญาไทย ได้แก่สิ่งประดิษฐ์ไทยทุกแขนงของคนไทยที่นักเรียนสนใจซึ่งได้มา
จากประสบการณ์ และความเฉลียวฉลาดของชาวบ้านศึกษาแหล่งรวมความรู้และประสบการณ์ที่สั่งสมมาแต่
บรรพบุรุษ สืบทอดจากคนรุ่นหนึ่งไปสู่คนอีกรุ่นหนึ่งศึกษาเปรียบเทียบการสืบทอด การปรับ ประยุกต์และ
เปลี่ยนแปลงจนเกิดเป็นองค์ความรู้ใหม่ 

เพ่ือให้นักเรียนได้มีความตระหนักในคุณค่าของสิ่งประดิษฐ์ของคนไทย สามารถน ามาเป็นแนวทางใน
การสร้างจิตวิญญาณของความเป็นนักวิจัย นักประดิษฐ์ นักคิดค้นและนักพัฒนาที่ดีและนักเรียนสามารถ
ศึกษาท่ีสิ่งตนเองสนใจได้อย่างอิสระ 
 

มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวช้ีวัด 
 เมื่อเรียนจบรายวิชานี้  นักเรียน 

1. มีความตระหนักในคุณค่าของภูมิปัญญาไทยในด้านสิ่งประดิษฐ์ของคนไทยในอดีต 
2. มีความสามารถประยุกต์แนวคิดจากสิ่งประดิษฐ์ของคนไทยในอดีตมาเป็นแนวทางในการ  

สร้างจิตวิญญาณของความเป็นนักวิจัย นักประดิษฐ์ นักคิดค้นและนักพัฒนาที่ดี 
3. มีโอกาสศึกษามรดกภูมิปัญญาไทยอย่างอิสระตามความสนใจ น าไปสู่เกิดความคิดสร้างสรรค์ 

ที่ด ี
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รายวิชา ศ30204 การละคร 
 
2 คาบ/สัปดาห์/ภาคเรียน        1.0 หน่วยกิต 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ค าอธิบายรายวิชา  

ศึกษาประวัติ ของการละคร เข้าใจในรูปแบบของการละคร ฝึกฝนทักษะทางด้านการแสดง ด้านการ
พัฒนาบุคลิกภาพและการพูดเพ่ือสามารถน าไปใช้ในกิจกรรมต่างๆของโรงเรียนได้จริง สามารถพัฒนา
บุคลิกภาพและการพูดในที่ชุมชนบนเวทีการแสดง และเป็นการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ 
 

มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวช้ีวัด 
 เมื่อเรียนจบรายวิชานี้  นักเรียน 

1. มีความรู้ความเข้าใจในประวัติของการละคร 
2. มีความรู้ความเข้าใจในรูปแบบของการละคร 
3. มีโอกาสฝึกฝนทักษะทางด้านการแสดงและใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ 
4. เพ่ือส่งเสริมบุคลิกภาพของนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษทางด้านคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์ 
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รายวิชา ศ30205 พื้นฐานทฤษฎีดนตรี 
 
2 คาบ/สัปดาห์/ภาคเรียน        1.0 หน่วยกิต 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ค าอธิบายรายวิชา 

ศึกษาการบันทึกโน้ตสากล บันไดเสียง กุญแจเสียง ขั้นคู่ ศัพท์สังคีตทั่วไปและการฝึกโสตประสาทให้
สอดคล้องกับเนื้อหาวิชาที่เรียน ปฏิบัติการเกี่ยวกับ การอ่าน การบันทึกโน้ตสากล การสร้างบันไดเสียง การ
เขียนขั้นคู่เสียง และเข้าใจถึงศัพท์สังคีตและหลักทฤษฎีขั้นพ้ืนฐาน เพ่ือให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
พ้ืนฐานทฤษฏีดนตรีและน ามาปฏิบัติจริง โดยผ่านทักษะการอ่านโน้ตเบื้องต้นได้ 
 

มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวช้ีวัด 
 เมื่อเรียนจบรายวิชานี้ นักเรียน 

1. เข้าใจถึงวิธีการอ่านและบันทึกโน้ตสากลได้ 
2. เข้าใจถึงเครื่องหมายของโน้ตดนตรีสากลต่างๆ 
3. มีความรู้พ้ืนฐานในการสร้างบันไดเสียงเมเจอร์และไมเนอร์ได้ 
4. เข้าใจการเขียนขั้นคู่เสียงและบอกข้ันคู่เสียงได้ 
5. ปฏิบัติตามศัพท์สังคีตและน าไปใช้ได้อย่างถูกต้อง 
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รายวิชา ศ30206 หีบเพลงเป่า 
 
1 คาบ/สัปดาห์/ภาคเรียน        0.5 หน่วยกิต 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ค าอธิบายรายวิชา  

ศึกษาความรู้พ้ืนฐานเกี่ยวกับเครื่องดนตรีสากล หีบเพลงเป่า เม้าออร์แกน หรือฮาร์โมนีก้าเป็นเครื่อง
ดนตรีประเภทเป่าชนิดหนึ่ง หีบเพลงเป่ามีซุ้มเสียงไพเราะ เมื่อฝึกบ่อยๆ จนเกิดทักษะความช านาญจะช่วย
พัฒนาโสตประสาทในการฟังและจ าระดับเสียงได้เป็นอย่างดี ถ่ายทอดอารมณ์เพลงโดยการเน้นเทคนิคการ
แสดงออกและคุณภาพของการแสดงด้วยการปฏิบัติเครื่องดนตรีทั้งประเภทแบบบรรเลงเดี่ยวและรวมวง 
สามารถถ่ายทอดอารมณ์เพลงโดยการเน้นเทคนิคการแสดงออกและคุณภาพของการแสดงได้ 

เพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจสามารถปฏิบัติบรรเลงเครื่องดนตรี “หีบเพลงเป่า” ได้ด้วยตนเองและ
สามารถอ่านและเข้าใจโน้ตดนตรีสากลได้อย่างถูกต้อง 
 

มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวช้ีวัด 
 เมื่อเรียนจบรายวิชานี้ นักเรียน 

1. เข้าใจเกี่ยวกับ หีบเพลงเป่า เม้าออร์แกน หรือฮาร์โมนีก้า 
2. สามารถอ่านและเข้าใจการบันทึกโน้ตสากลได้ 
3. ปฏิบัติเครื่องดนตรี หีบเพลงเป่า ตามบทเพลงที่ก าหนด ได้อย่างถูกต้องตามจังหวะ 
4. ปฏิบัติเครื่องดนตรี หีบเพลงเป่า ตามต าแหน่งชื่อโน้ตที่ก าหนดและเลียนแบบเสียงที่ได้ยินได้ 
5. เข้าใจเทคนิคการเล่นดนตรีและถ่ายทอดอารมณ์เพลงด้วยการปฏิบัติเครื่องดนตรีหีบเพลงเป่า 

โดยการปฏิบัติเดี่ยวและรวมวงได้ 
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รายวิชา ศ30207 พื้นฐานศิลปะปฏิบัติ 
 
2 คาบ/สัปดาห์/ภาคเรียน        1.0 หน่วยกิต 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ค าอธิบายรายวิชา 

ศึกษาและฝึกฝนทักษะเพ่ือให้เกิดความช านาญในการแสดงออกทางศิลปะด้วยวิธีการวาดเส้นการ
เขียนภาพสีน้ าค้นคว้า ทดลองเทคนิควิธีการในการปฏิบัติการเขียนภาพ รูปทรงเรขาคณิต หุ่นนิ่ง กายวิภาค
มนุษย์ ภาพคนเหมือนและทัศนียภาพ 

เพ่ือให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจ มีทักษะในกระบวนการสร้างสรรค์ศิลปะขั้นพ้ืนฐานตลอดจน 
มีเจตคติท่ีดีและเห็นคุณค่าของการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะ 
 

มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวช้ีวัด 
 เมื่อเรียนจบรายวิชานี้ นักเรียน 

1. มีความรู้ความเข้าใจในการศึกษาศิลปะขั้นพ้ืนฐาน 
2. มีความรู้ความเข้าใจและมีทักษะในการวาดเส้น การเขียนภาพสีน้ า 
3. มีทักษะในการเขียนภาพรูปทรงเรขาคณิต หุ่นนิ่ง กายวิภาคมนุษย์ ภาพคนเหมือนและภาพ

ทิวทัศน ์
4. มีความรู้ความเข้าใจ มีทักษะในกระบวนการสร้างสรรค์ศิลปะขั้นพ้ืนฐาน 
5. มีเจตคติท่ีดีและเห็นคุณค่าของการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะ 
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รายวิชา ศ30208 พื้นฐานการออกแบบ 
 
2 คาบ/สัปดาห์/ภาคเรียน        1.0 หน่วยกิต 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ค าอธิบายรายวิชา  

ศึกษา ความหมาย ขอบข่าย ประเภทของการออกแบบ ทัศนธาตุ องค์ประกอบส าหรับการออกแบบ 
ความสัมพันธ์ระหว่างประวัติการออกแบบกับอารยธรรมโลก ปฏิบัติการออกแบบนิเทศศิลป์ ออกแบบ
ผลิตภัณฑ์ ออกแบบเครื่องประดับ เครื่องแต่งกายสืบค้นข้อมูล วิเคราะห์ ข่าวสาร เทคโนโลยี พัฒนาการ
ทางด้านสื่อวัสดุในการออกแบบ วิธีวิทยา หลักและวิธีการต่างๆ ทางการออกแบบขั้นพ้ืนฐาน 

เพ่ือให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจสุนทรียภาพของการออกแบบรวมทั้งกระบวนการออกแบบขั้น
พ้ืนฐาน การน าเสนอความคิดสร้างสรรค์ศิลปะประยุกต์ มีเจนคติที่ดีและเห็นคุณค่าของการสร้างสรรค์ผลงาน
การออกแบบ 
 

มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวช้ีวัด 
 เมื่อเรียนจบรายวิชานี้ นักเรียนสามารถ 

1. อธิบายความหมายและสามารถจ าแนกประเภทของการออกแบบด้วยความเข้าใจ 
2. มีความรู้และความเข้าใจในลักษณะรูปแบบ และตระหนักถึงคุณค่าของการออกแบบในประเภท

ต่างๆ 
3. อธิบายทัศนธาตุ (จุด, เส้น, สี, แสงเงา, พ้ืนผิว, รูปทรง, รูปร่าง, พ้ืนที่ว่าง) และองค์ประกอบของ

การออกแบบได้ 
4. วิเคราะห์เปรียบเทียบประวัติศาสตร์การออกแบบลักษณะและรูปแบบของการออกแบบได้อย่าง

เข้าใจ 
5. มีความเข้าใจเกณฑ์ในการตัดสินความงามตลอดจนมีความสามารถในการวิจารณ์และประเมิน

คุณค่าของการออกแบบได้ 
6. สืบค้นข้อมูล ข่าวสาร เทคโนโลยี พัฒนาการทางด้านสื่อวัสดุในการออกแบบ 
7. เข้าใจในวิธีการเขียนภาพร่างเพ่ือการออกแบบ 
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รายวิชา ศ30209 จิตรกรรมสร้างสรรค์ 
 
2 คาบ/สัปดาห์/ภาคเรียน        1.0 หน่วยกิต 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ค าอธิบายราย 

ศึกษา ความหมาย ขอบข่ายผลงานจิตรกรรม ลักษณะการแสดงออกทางทัศนธาตุองค์ประกอบศิลป์ 
ความสัมพันธ์ระหว่างประวัติศาสตร์จิตรกรรมกับอารยธรรมโลก ตลอดจนแนวทางการวิจารณ์ และปฏิบัติการ
สร้างสรรค์ผลงานจิตรกรรมศึกษา วิเคราะห์แนวคิดและวิธีการสร้างสรรค์ผลงานจิตรกรรมจากศิลปินที่มี
ชื่อเสียงทั้งศิลปินไทยและสากล เพ่ือเป็นแนวทางในการวิเคราะห์และสังเคราะห์องค์ความรู้ ในการปฏิบัติการ
สร้างสรรค์ผลงานจิตรกรรมด้วยรูปแบบและลักษณะเฉพาะตน รวมทั้งน าเสนอผลงานจิตรกรรมออกสู่
สาธารณะชน สืบค้นข้อมูล วิเคราะห์ ข่าวสาร เทคโนโลยี พัฒนาการทางด้านสื่อวัสดุในการสร้างสรรค์
ตลอดจนค้นคว้า ทดลองเทคนิควิธีการในการสร้างสรรค์ผลงานจิตรกรรม  

เพ่ือให้ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจ สุนทรียภาพของผลงานจิตรกรรม มีทักษะใน ระบวนการ
สร้างสรรค์จิตรกรรม ตลอดจนมีเจนคติที่ดีและเห็นคุณค่าของการสร้างสรรค์ผลงานจิตรกรรม 
 

มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวช้ีวัด 
 เมื่อเรียนจบรายวิชานี้ นักเรียนสามารถ 

1. อธิบายความหมายและสามารถจ าแนกประเภทของจิตรกรรมด้วยความเข้าใจ 
2. มีความรู้และความเข้าใจในลักษณะรูปแบบและตระหนักถึงคุณค่าของผลงานจิตกรรมประเภท

ต่างๆ 
3. อธิบายทัศนธาตุ (จุด, เส้น, สี, แสงเงา, พ้ืนผิว, รูปทรง, รูปร่าง, พ้ืนที่ว่าง) และองค์ประกอบ 

ในการสร้างสรรค์ผลงานจิตรกรรม 
4. วิเคราะห์เปรียบเทียบประวัติศาสตร์ศิลป์ลักษณะและรูปแบบของผลงานจิตรกรรมได้อย่างเข้าใจ 
5. มีความเข้าใจเกณฑ์ในการตัดสินความงามตลอดจนมีสามารถในการวิจารณ์และประเมินคุณค่า

ของผลงานจิตรกรรมได้ 
6. สืบค้นข้อมูล ข่าวสาร เทคโนโลยี พัฒนาการทางด้านสื่อวัสดุในการสร้างสรรค์ผลงานจิตรกรรม 
7. เข้าใจในวิธีการสร้างสรรค์ผลงานจิตรกรรม และเกิดทักษะสามารถทดลองเทคนิคการสร้างสรรค์

ด้วยรูปแบบที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว 
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รายวิชา ศ30210 ศิลปะภาพพิมพ์สร้างสรรค์ 
 
2 คาบ/สัปดาห์/ภาคเรียน        1.0 หน่วยกิต 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ค าอธิบายรายวิชา  

ศึกษา ความหมาย ขอบข่ายศิลปะภาพพิมพ์ ลักษณะการแสดงออกทางทัศนธาตุองค์ประกอบศิลป์ 
ความสัมพันธ์ระหว่างประวัติศาสตร์ศิลปะภาพพิมพ์กับอารยธรรมโลก ตลอดจนแนวทางการวิจารณ์ และ
เรียนรู้เทคนิคภาพพิมพ์ขั้นพ้ืนฐาน เพ่ือเข้าสู่การสร้างสรรค์ผลงานศิลปะภาพพิมพ์  

ศึกษา วิเคราะห์แนวคิดและวิธีการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะภาพพิมพ์จากศิลปินที่มีชื่อเสียงทั้งศิลปิน
ไทยและสากล เพ่ือเป็นแนวทางในการวิเคราะห์และสังเคราะห์องค์ความรู้ ในการปฏิบัติการสร้างสรรค์ผลงาน
ศิลปะภาพพิมพ์ด้วยรูปแบบและลักษณะเฉพาะตน รวมทั้งน าเสนอผลงานศิลปะภาพพิมพ์ออกสู่สาธารณะชน  

สืบค้นข้อมูล วิเคราะห์ ข่าวสาร เทคโนโลยี พัฒนาการทางด้านสื่อวัสดุในการสร้างสรรค์ตลอดจน 
ค้นคว้าทดลองปฏิบัติการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะภาพพิมพ์โมโนปรินส์ ภาพพิมพ์โคโรกราฟภาพพิมพ์กระดาษ 
ภาพพิมพ์แกะไม้ ภาพพิมพ์ตะแกรงไหม 

เพ่ือให้ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจ สุนทรียภาพของศิลปะภาพพิมพ์ มีทักษะในกระบวนการ
สร้างสรรค์ ตลอดจนมีเจนคติที่ดีและเห็นคุณค่าของการสร้างสรรค์ศิลปะภาพพิมพ์ 
 

มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวช้ีวัด 
 เมื่อเรียนจบรายวิชานี้ นักเรียนสามารถ 

1. อธิบายความหมายและสามารถจ าแนกประเภทของศิลปะภาพพิมพ์ด้วยความเข้าใจ 
2. อธิบายทัศนธาตุ (จุด, เส้น, สี, แสงเงา, พ้ืนผิว, รูปทรง, รูปร่าง, พ้ืนที่ว่าง) และองค์ประกอบ 

ในการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะภาพพิมพ์ 
3. มีความรู้และความเข้าใจเทคนิคภาพพิมพ์ขั้นพ้ืนฐานเพื่อเข้าสู่การสร้างสรรค์ผลงานศิลปะ 

ภาพพิมพ์ 
4. มีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะภาพพิมพ์โมโนปรินส์ ภาพพิมพ์โคโร

กราฟ ภาพพิมพ์กระดาษ ภาพพิมพ์แกะไม้ ภาพพิมพ์ตะแกรงไหม 
5. สืบค้นข้อมูล ข่าวสาร เทคโนโลยี พัฒนาการทางด้านสื่อวัสดุในการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะภาพ

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
เรียนรู้ประเภทการสร้างประติมากรรมข้ันพื้นฐาน เพ่ือเข้าสู่การสร้างสรรค์ผลงานประติมากรรม 

ศึกษา วิเคราะห์แนวคิดและวิธีการสร้างสรรค์ผลงานประติมากรรมจากศิลปินที่มีชื่อเสียงทั้งศิลปิน
ไทยและสากล เพ่ือเป็นแนวทางในการวิเคราะห์และสังเคราะห์องค์ความรู้ ในการปฏิบัติการสร้างสรรค์ผลงาน
ประติมากรรมด้วยรูปแบบและลักษณะเฉพาะตน รวมทั้งน าเสนอผลงานประติมากรรมออกสู่สาธารณะชน
สืบค้นข้อมูล วิเคราะห์ ข่าวสาร เทคโนโลยี พัฒนาการทางด้านสื่อวัสดุในการสร้างสรรค์ตลอดจน ค้นคว้า
ทดลองปฏิบัติการสร้างสรรค์ผลงานประติมากรรมนูนต่ า ประติมากรรมนูนสูง และประติมากรรมลอยตัว 

เพ่ือให้ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจ สุนทรียภาพของประติมากรรม มีทักษะในกระบวนการสร้างสรรค์ 
มีเจนคติที่ดีและเห็นคุณค่าของการสร้างสรรค์ผลงานประติมากรรม 
 

มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวช้ีวัด 
 เมื่อเรียนจบรายวิชานี้ นักเรียนสามารถ 

1. อธิบายความหมายและสามารถจ าแนกประเภทของประติมากรรมด้วยความเข้าใจ 
2. มีความรู้และความเข้าใจประเภทของการสร้างผลงานประติมากรรมขั้นพ้ืนฐานเพ่ือเข้าสู่การ

สร้างสรรค์ผลงานประติมากรรม 
3. มีความรู้ความเข้าใจสามารถปฏิบัติการสร้างสรรค์ผลงานประติมากรรมนูนต่ าประติมากรรมนูนสูง 

และประติมากรรมลอยตัวได้ 
4. อธิบายทัศนธาตุ (จุด, เส้น, สี, แสงเงา, พ้ืนผิว, รูปทรง, รูปร่าง, พ้ืนที่ว่าง) และองค์ประกอบใน

การสร้างสรรค์ผลงานประติมากรรม 
5. วิเคราะห์เปรียบเทียบประวัติศาสตร์ศิลป์ลักษณะและรูปแบบของผลงานประติมากรรมได้อย่าง

เข้าใจ 
6. สืบค้นข้อมูล ข่าวสาร เทคโนโลยี พัฒนาการทางด้านสื่อวัสดุในการสร้างสรรค์ผลงาน

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  

สืบค้นข้อมูล วิเคราะห์ ข่าวสาร เทคโนโลยี พัฒนาการทางด้านสื่อวัสดุในการสร้างสรรค์ 
เพ่ือให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจสุนทรียภาพของศิลปะไทยร่วมสมัย มีจิตส านึกในการอนุรักษ์

ศิลปวัฒนธรรมไทย รวมทั้งเจนคติที่ดีและเห็นคุณค่าของการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะไทยร่วมสมัย 

มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวช้ีวัด 
 เมื่อเรียนจบรายวิชานี้ นักเรียนสามารถ 

1. อธิบายความหมายและสามารถจ าแนกประเภทของศิลปะไทยประเพณีและศิลปะไทยร่วมสมัยได้
ด้วยความเข้าใจ 

2. อธิบายทัศนธาตุ (จุด, เส้น, สี, แสงเงา, พ้ืนผิว, รูปทรง, รูปร่าง, พ้ืนที่ว่าง) และองค์ประกอบใน
การสร้างสรรค์ผลงานศิลปะไทยร่วมสมัย 

3. สืบค้นข้อมูล ข่าวสาร เทคโนโลยี พัฒนาการทางด้านสื่อวัสดุในการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะไทย
ร่วมสมัย 

4. มีความรู้ความเข้าใจในวิธีการสร้างสรรค์ผลงานจิตรกรรม ประติมากรรม ภาพพิมพ์ ที่ถึงคุณค่า
ของศิลปะไทยร่วมสมัย 

5. เข้าใจในวิธีการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะไทยร่วมสมัยด้วยรูปแบบที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวได้ 
6. มีความรู้ความเข้าใจเกณฑ์ในการตัดสินความงามตลอดจนมีสามารถในการวิจารณ์และประเมิน

คุณค่าของศิลปะไทยร่วมสมัยได้ 
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รายวิชา ศ30213 ออกแบบผลิตภัณฑ์ 
 
2 คาบ/สัปดาห์/ภาคเรียน        1.0 หน่วยกิต 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ค าอธิบายรายวิชา 

ศึกษา ความหมาย ขอบข่าย หลักการออกแบบผลิตภัณฑ์ จากพ้ืนฐานความรู้ทางศิลปะและ
วิทยาศาสตร์ ความสัมพันธ์ระหว่างประวัติการออกแบบผลิตภัณฑ์กับอารยธรรมโลก  

สืบค้นข้อมูลวิเคราะห์ ข่าวสาร เทคโนโลยี พัฒนาการทางด้านสื่อวัสดุในการออกแบบผลิตภัณฑ์ 
เศรษฐกิจและสังคม การพัฒนาผลิตภัณฑ์ 

เพ่ือให้ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจ สุนทรียภาพของผลิตภัณฑ์ มีทักษะการเขียนภาพร่าง 
การเขียนแบบ การสร้างแบบจ าลอง และการน าเสนอแบบผลงาน มีเจนคติที่ดีและเห็นคุณค่าของการ
สร้างสรรค์ผลงานการออกแบบผลิตภัณฑ์ 
 

มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวช้ีวัด 
 เมื่อเรียนจบรายวิชานี้ นักเรียนสามารถ 

1. อธิบายความหมายและสามารถจ าแนกประเภทของการออกแบบผลิตภัณฑ์ด้วยความเข้าใจ 
2. มีความรู้และความเข้าใจในลักษณะรูปแบบและตระหนักถึงคุณค่าของการออกแบบผลิตภัณฑ์ใน

ประเภทต่างๆได้ 
3. มีทักษะการเขียนแบบ การเขียนทัศนียภาพจุดเดียว ทัศนียภาพสองจุด ทัศนียภาพสามจุด เพ่ือ

การออกแบบผลิตภัณฑ์ได ้
4. มีความเข้าใจความเข้าใจในการเขียนภาพร่างเพ่ือการออกแบบผลิตภัณฑ์ประเภทต่างๆ ได้ 
5. สืบค้นข้อมูล ข่าวสาร เทคโนโลยี พัฒนาการทางด้านสื่อวัสดุในการออกแบบผลิตภัณฑ์ได้ 
6. มีความรู้ความเข้าใจและมีทักษะในการสร้างแบบจ าลองผลิตภัณฑ์ 
7. มีความเข้าใจเกณฑ์ในการตัดสินความงามตลอดจนมีความสามารถในการวิจารณ์และประเมิน

คุณค่าของผลงานออกแบบผลิตภัณฑ์ได้ 
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กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
 

รายวิชาเพิ่มเติมกลุ่ม 2 
1. ง30203 คณิตศาสตร์ดีสครีต (AP)   3 คาบ/สัปดาห์/ภาคเรียน 1.5 หน่วยกิต 
TECH30203 Discrete Mathematics (AP) 
2. ง30204 การเขียนโปรแกรมบนเว็บ    2 คาบ/สัปดาห์/ภาคเรียน 1.0 หน่วยกิต 
TECH30204 Web Programming 
3. ง30205 การเขียนโปรแกรมแบบจินตภาพ 1  2 คาบ/สัปดาห์/ภาคเรียน 1.0 หน่วยกิต 
TECH30205 Visual Programming 1 
4. ง30206 การเขียนโปรแกรมแบบจินตภาพ 2  2 คาบ/สัปดาห์/ภาคเรียน 1.0 หน่วยกิต 
TECH30206 Visual Programming 2 
5. ง30207 โครงสร้างข้อมูล     2 คาบ/สัปดาห์/ภาคเรียน 1.0 หน่วยกิต 
TECH30207 Data Structures 
6. ง30208 การออกแบบและวิเคราะห์อัลกอริทึม  3 คาบ/สัปดาห์/ภาคเรียน 1.5 หน่วยกิต 
TECH30208 Design and Analysis of Algorithms 
7. ง30209 ระบบฐานข้อมูลเบื้องต้น   2 คาบ/สัปดาห์/ภาคเรียน 1.0 หน่วยกิต 
TECH30209 Introduction to Database Systems 
8. ง30210 ระบบหุ่นยนต์พื้นฐาน    2 คาบ/สัปดาห์/ภาคเรียน 1.0 หน่วยกิต 
TECH30210 Fundamentals of Robotic Systems 
9. ง30211 คอมพิวเตอร์เพ่ือการออกแบบ    3 คาบ/สัปดาห์/ภาคเรียน 1.5 หน่วยกิต 
TECH30211 Computer Aided Design 
10. ง30212 คอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบ   2 คาบ/สัปดาห์/ภาคเรียน 1.0 หน่วยกิต 
             และสร้างต้นแบบ 
TECH30212 Computer Aided Design and Manufacturing 
11. ง30213 เมคาทรอนิกส์     3 คาบ/สัปดาห์/ภาคเรียน 1.5 หน่วยกิต 
TECH30213 Mechatronics 
12. ง30214 เซรามิกส์เบื้องต้น    3 คาบ/สัปดาห์/ภาคเรียน 1.5 หน่วยกิต 
TECH30214  Fundamentals of Ceramics     
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รายวิชา ง30203 คณิตศาสตร์ส าหรับคอมพิวเตอร์ 
 
3 ชั่วโมง/สัปดาห์/ภาคเรียน        1.5 หน่วยกิต 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ค าอธิบายรายวิชา  

ศึกษาเก่ียวกับจ านวนเต็ม เมทริกซ์ (Matrix) ทฤษฎีจ านวน (Number Theory) คณิตศาสตร์เชิงการ
จัด (Combinatorics) ความสัมพันธ์ เวียนบังเกิดและฟังก์ชันก่อก าเนิด (Recurrence relationsand 
generating functions) พีชคณิตบูลีนเบื้องต้น (Boolean algebra)ปฏิบัติการ วิเคราะห์โจทย์ปัญหาและ
เขียนโปรแกรมเพ่ือแก้โจทย์ปัญหาโดยประยุกต์ใช้ความรู้ด้านคณิตศาสตร์ส าหรับคอมพิวเตอร์เพ่ือให้มีความรู้
ความเข้าใจ และทักษะในการประยุกต์ใช้คณิตศาสตร์ส าหรับคอมพิวเตอร์ในการแก้ปัญหาและการเขียน
โปรแกรมภาษาคอมพิวเตอร์ 
 

มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวช้ีวัด 
 เมื่อเรียนจบรายวิชานี้ นักเรียนสามารถ 

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

คอมพิวเตอร์ได้ 
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รายวิชา ง30204 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 SQLเพ่ือให้
มีความรู้ ความเข้าใจ และทักษะในการเขียนโปรแกรมบนเว็บได้ 
 

มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด 
 เมื่อเรียนจบรายวิชานี้  นักเรียนสามารถ 

1. อธิบายหลักการท างานของ www เทคโนโลยีได้ 
2. อธิบายกลไกการท างานของ Web Browser ได ้
3. เขียนโปรแกรมโดยใช้ภาษา HTML เบื้องต้นได ้
4. อธิบายและบอกความแตกต่างระหว่างภาษา Script ที่ท างานฝั่งผู้ใช้งานกับภาษา Script ที่

ท างานบน Server 
5. ยกตัวอย่างโปรแกรมอ่ืนที่ท างานบน Web Browser เช่น Flash Player, Real Player,Java 

Applet  
6. อธิบายขั้นตอนการติดตั้งโปรแกรมให้เครื่องเป็น Web Server เช่น Apache, PHP, และMySQL 
7. อธิบายโครงสร้างและการเขียนโปรแกรมภาษา PHP ได ้
8. บอกถึงการประกาศและก าหนดค่าตัวแปรได ้
9. บอกถึงตัวด าเนินการได ้
10. เขียนโปรแกรมโดยใช้ค าสั่งแบบทางเลือก (if...else) ได ้
11. เขียนโปรแกรมโดยใช้ค าสั่งแบบวนซ้ า (loop) ได้ 
12. เขียนโปรแกรมรับและส่งค่าตัวแปรภายใน Form และข้าม Formได ้
13. เขียนโปรแกรมแบบ Function ได ้
14. อธิบายหลักการท างานและโครงสร้างของฐานข้อมูลได้ 
15. เขียนโปรแกรมติดต่อฐานข้อมูล MySQL ได้ 
16. อธิบายหลักการและค าสั่งต่าง ๆ ของภาษา SQL 
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รายวิชา ง30205 การเขียนโปรแกรมแบบจินตภาพ 1 
 
2 ชั่วโมง/สัปดาห์/ภาคเรียน        1.0 หน่วยกิต 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ค าอธิบายรายวิชา ง30303 

ศึกษาความรู้เบื้องต้นของภาษา พ้ืนฐานโปรแกรมภาษาประกอบด้วยไวยากรณ์ระดับของค าชนิด
ข้อมูลแบบพ้ืนฐาน ตัวแปร ค่าคงที่ ตัวด าเนินการ ค าสั่งอินพุตและเอาท์พุต โครงสร้างควบคุมหลักการเชิง
ออปเจ็ค หลักพ้ืนฐานของการเขียนโปรแกรมแบบจินตภาพ(Visual Programming)ส่วนประกอบและ
คุณลักษณะต่างๆ ของโปรแกรม และการออกแบบฟอร์ม 

เพ่ือให้มีความรู้ ความเข้าใจ ทักษะในการพัฒนาโปรแกรมภาษาคอมพิวเตอร์ที่มีหลักการและ
กระบวนการคิดอย่างเป็นระบบ รวมทั้งสามารถน าเอาความรู้ด้านการเขียนโปรแกรมไปใช้ได้อย่างถูกต้อง 
เหมาะสม และมีประสิทธิภาพ 
 

มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวช้ีวัด 
 เมื่อเรียนจบรายวิชานี้ นักเรียนสามารถ 

1. อธิบายความรู้เบื้องต้นของภาษาซึ่งประกอบด้วยเทคโนโลยีของภาษา และลักษณะของโปรแกรม
ภาษา 

2. อธิบายหลักพ้ืนฐานของการเขียนโปรแกรมแบบจินตภาพได้ 
3. อธิบายไวยากรณ์ระดับของค า เช่น คอมเม็นต์(comment) identifier คีย์เวิร์ด(keyword) 

สัญลักษณ์แยกค า(separator) ช่องว่าง(whitespace) ข้อมูลค่าคงที่(literals) ได้ 
4. อธิบายความหมายของชนิดข้อมูลที่ใช้ในการเขียนโปรแกรมได้ 
5. อธิบายและเปรียบเทียบตัวแปรและค่าคงที่ที่ใช้ในการเขียนโปรแกรมได้ 
6. อธิบายตัวด าเนินการที่ใช้ในการเขียนโปรแกรมและสามารถใช้ตัวด าเนินการต่างๆ ได้ตามความ

เหมาะสม 
7. เขียนโปรแกรมโดยใช้ค าสั่งอินพุตและเอาท์พุตได้ 
8. เขียนโปรแกรมท่ีมีโครงสร้างการท างานแบบมีทางเลือกได้ 
9. เขียนโปรแกรมท่ีมีโครงสร้างการท างานแบบวนซ้ าและเลือกใช้ค าสั่งได้อย่างเหมาะสม 
10. อธิบายหลักการเชิงวัตถุได้ 
11. ออกแบบโปรแกรมโดยใช้หลักการเชิงออปเจ็คได้ 
12. อธิบายส่วนประกอบและคุณลักษณะต่างๆ ของโปรแกรมได้ 
13. สามารถใช้คอมโพเนนต์ (component) ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม 
14. สามารถออกแบบและสร้างส่วนติดต่อกับผู้ใช้แบบกราฟิกได้ 
15. สามารถใช้คอมพิวเตอร์อย่างมีจิตส านึกและมีความรับผิดชอบ 
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รายวิชา ง30206 การเขียนโปรแกรมแบบจินตภาพ 2 

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

ศึกษาการเขียนโปรแกรมแบบจินตภาพ(Visual Programming) ส่วนประกอบและคุณลักษณะต่างๆ 
ของหลักการโปรแกรมเชิงวัตถุขั้นประยุกต์การสร้างออกแบบส่วนติดต่อกับผู้ใช้แบบกราฟิกติดต่อปรับปรุง
ฐานข้อมูล โดยใช้ภาษาสอบถาม (Structured Query Language) ได้อย่างถูกต้อง 

เพ่ือให้มีความรู้ ความเข้าใจ ทักษะในการพัฒนาโปรแกรมภาษาคอมพิวเตอร์ที่จัดการระบบ
ฐานข้อมูลได้อย่างถูกต้อง มีหลักการและกระบวนการคิดอย่างเป็นระบบ รวมทั้งสามารถน าเอาความรู้ด้าน
การเขียนโปรแกรมไปใช้ได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม และมีประสิทธิภาพ 

 

มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด 
 เมื่อเรียนจบรายวิชานี้ นักเรียนสามารถ 

1. อธิบายหลักการเขียนโปรแกรมแบบจินตภาพได้ 
2. อธิบายส่วนประกอบและคุณลักษณะต่างๆ ของโปรแกรมได้ 
3. อธิบายส่วนประกอบต่างๆ ของเครื่องมือที่ใช้ในการเขียนโปรแกรมแบบจินตภาพได้ 
4. ออกแบบและสร้างส่วนติดต่อกับผู้ใช้แบบกราฟิกได้ 
5. อธิบายหลักการเชิงวัตถุได้ 
6. ออกแบบโปรแกรมโดยใช้หลักการเชิงวัตถุได้ 
7. สร้างแอพพลิเคชันโดยใช้ฟังก์ชันต่างๆ ได้อย่างเหมาะสม 
8. สร้างแอพพลิเคชันจากคอมโพเนนต์ (component) ต่างๆ ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม 
9. สร้างแอพพลิเคชันติดต่อกับฐานข้อมูลในเบื้องต้นได้ 
10. สร้างรายงานจากฐานข้อมูลได ้
11. สร้างแอพพลิเคชันกับอินเตอร์เน็ตได้ 
12. สร้างแอพพลิเคชันส าหรับใช้งานจริง โดยเลือกใช้คอมคอมโพเนนต์ (component) ต่างๆ ได้

อย่างถูกต้องและเหมาะสม 
13. จัดการและแก้ไขข้อผิดพลาดจากการเขียนโปรแกรมได้ 
14. ใช้คอมพิวเตอร์สร้างงานอย่างมีจิตส านึกและความรับผิดชอบ 
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รายวิชา ง30207 โครงสร้างข้อมูล 

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

ศึกษาแนวความคิดทฤษฎีโครงสร้างข้อมูลและขั้นตอนวิธีเพ่ือใช้ในการแก้โจทย์ปัญหาที่ซับซ้อนการ
แปลงขั้นตอนวิธีให้อยู่ในรูปของโปรแกรมภาษาคอมพิวเตอร์ศึกษารูปแบบการด าเนินการข้อมูลสายอักขระใน
รูปแบบต่างๆ รวมถึงโครงสร้างข้อมูลแบบต่อเนื่องและแบบไม่ต่อเนื่อง โครงสร้างข้อมูลแบบแถวล าดับ 
โครงสร้างข้อมูลแบบรายการโยง โครงสร้างข้อมูลแบบกองซ้อนและคิว โครงสร้างข้อมูลแบบกราฟ และ
โครงสร้างข้อมูลแบบต้นไม้ ขั้นตอนวิธีการจัดเรียงและค้นข้อมูลในรูปแบบต่างๆ 

เพ่ือให้มีความรู้ ความเข้าใจ ทักษะในการพัฒนาโปรแกรมภาษาคอมพิวเตอร์ที่มีหลักการและ
กระบวนการคิดอย่างเป็นระบบ และรู้จักโครงสร้างของข้อมูล ที่ใช้ท างานในระบบคอมพิวเตอร์รวมทั้ง
สามารถน าความรู้ทางด้านโครงสร้างข้อมูลและขั้นตอนวิธีไปประยุกต์ใช้ได้อย่างถูกต้องเหมาะสม และมี
ประสิทธิภาพ 

 

มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวช้ีวัด 
 เมื่อเรียนจบรายวิชานี้ นักเรียนสามารถ 

1. คิดและวิเคราะห์โจทย์ปัญหาที่มีความซับซ้อนได้ 
2. อธิบายความหมายของโครงสร้างข้อมูล แบบต่อเนื่องและแบบไม่ต่อเนื่อง และขั้นตอนวิธีแบบ

ต่างๆ ได ้
3. อธิบายขั้นตอนและสามารถออกแบบขั้นตอนวิธีเพ่ือแก้ปัญหาที่ก าหนดให้ได้ 
4. เขียนโปรแกรมให้ท างานตามข้ันตอนวิธีที่ก าหนดให้ได้ 
5. อธิบายขั้นตอนการท างานโดยใช้สายอักขระในรูปแบบต่างๆ ได ้
6. อธิบายความหมายของโครงสร้างข้อมูลแบบแถวล าดับได้ 
7. อธิบายขั้นตอนการท างานโดยใช้โครงสร้างข้อมูลแบบแถวล าดับ ด้านการเข้าถึง (Traversal) การ

ค้นหา (Searching) การแทรก (Insertion) การลบ (Deletion) และการ จัดเรียง (Sorting) ได้ 
8. อธิบายถึงความหมายของโครงสร้างข้อมูลแบบรายการโยงได้ 
9. อธิบายขั้นตอนการท างานโดยใช้โครงสร้างข้อมูลแบบรายการโยง ด้านการเข้าถึง (Traversal) 

การค้นหา (Searching) การแทรก (Insertion) การลบ (Deletion) และการจัดเรียง (Sorting) 
ได ้

10. อธิบายถึงความหมายและรูปแบบการท างานโครงสร้างข้อมูลแบบกองซ้อน และคิวได้ 
11. อธิบายขั้นตอนการท างานโดยใช้โครงสร้างข้อมูลแบบกองซ้อน และคิว ด้านการเข้าถึง

(Traversal) การค้นหา (Searching) การแทรก ( Insertion) การลบ (Deletion) และการ
จัดเรียง (Sorting) ได้ 
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12. อธิบายถึงโครงสร้างข้อมูลแบบกราฟได้ 
13. อธิบายขั้นตอนการท างานโดยใช้โครงสร้างข้อมูลแบบกราฟได้ 
14. ประยุกต์ใช้โครงสร้างข้อมูลแบบกราฟได้ 
15. ประยุกต์ใช้โครงสร้างข้อมูลต้นไม้แบบทวิภาค (Binary Tree)ได ้
16. อธิบายถึงความหมายและรูปแบบการท างานโครงสร้างข้อมูลแบบต้นไม้ได้ 
17. อธิบายขั้นตอนการท างานโดยใช้โครงสร้างข้อมูลต้นไม้แบบทวิภาค (Binary Tree) ได ้
18. จัดเรียงข้อมูลในรูปแบบต่างๆ ตามความต้องการได้อย่างเหมาะสม 
19. ค้นหาข้อมูลในรูปแบบต่างๆ ตามความต้องการได้อย่างเหมาะสม 
20. ออกแบบและพัฒนาโครงงานคอมพิวเตอร์โดยใช้ความรู้ทางด้านโครงสร้างข้อมูลและขั้นตอนวิธี

ได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 
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รายวิชา ง30208 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) กรณีเฉลี่ย (Average CaseAnalysis) และกรณีถัวเฉลี่ย (Amortized 
Analysis) อัลกอรึทึมการแบ่งแยกและเอาชนะ (Divide andConquer Algorithms) ก าหนดการพลวัต 
(Dynamic Programming) อัลกอริทึมเชิงละโมบ(GreedyAlgorithms) การค้นในปริภูมิสถานะ (State 
Space)  การค้นตามแนวกว้ าง (Breadth- first search)แนวลึก (Depth First Search)  การย้อนรอย
(Backtracking) การขยายและจ ากัด(Branch and Bound)อัลกอริทึมเชิงสุ่ม(Randomized Algorithms) 
อัลกอริทึมเชิงประมาณ(Approximation Algorithms)และการจ าแนกกลุ่มของปัญหา (Decision Problem) 

เพ่ือให้มีความรู้ ความเข้าใจ ทักษะในการพัฒนาโปรแกรมภาษาคอมพิวเตอร์ที่มีหลักการและ
กระบวนการคิดอย่างเป็นระบบ และรู้จักการวัดประสิทธิภาพของอัลกอริทึม ที่ใช้ท างานในระบบคอมพิวเตอร์ 
รวมทั้งสามารถน าความรู้ทางด้านการวัดประสิทธิภาพของอัลกอริทึมไปประยุกต์ใช้ได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม 
และมีประสิทธิภาพ 

 

มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวช้ีวัด 
 เมื่อเรียนจบรายวิชานี้ นักเรียนสามารถ 

1. บอกปัจจัยที่ใช้ในการวัดประสิทธิภาพของอัลกอริทึมได้ 
2. บอกวิธีการแทนการเติบโตของฟังก์ชันเวลาในการท างานของอัลกอริทึมด้วยสัญกรณ์เชิงเส้น

ก ากับได ้
3. เปรียบเทียบการเติบโตของฟังก์ชันเวลาในการท างานของอัลกอริทึมแบบต่างๆได้ 
4. วิเคราะห์อัลกอริทึมการท างานแบบล าดับ แบบมีเงื่อนไข แบบวนซ้ าและแบบเรียกเวียน 
เกิด (Recursive Call) ได ้
5. เปรียบเทียบแนวทางการวิเคราะห์อัลกอริทึมกรณีเลวสุด (Worse Case Analysis) กรณีเฉลี่ย 

(Average Case Analysis) และกรณีถัวเฉลี่ย (Amortized Analysis) ได ้
6. บอกวิธีการแก้ปัญหาด้วยอัลกอริทึมแบ่ งแยกและเอาภาชนะ ( Divide and Conquer 

Algorithms) ได้ 
7. บอกวิธีการแก้ปัญหาด้วยอัลกอริทึมก าหนดการพลวัต (Dynamic Programming) ได้ 
8. บอกวิธีการแก้ปัญหาด้วยอัลกอริทึมเชิงละโมบ(Greedy Algorithms) ได ้
9. บอกหลักการค้นในปริภูมิสถานะ (State Space) ได ้
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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) ได ้
15. บอกหลักการจ าแนกกลุ่มของปัญหา (Decision Problem) ได้ 
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รายวิชา ง30209 ระบบฐานข้อมูลเบื้องต้น 

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

ศึกษาความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับระบบฐานข้อมูล ฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ (Relational Data Model) 
แบบจ าลองความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูล (E-R Model) รูปแบบที่เป็นบรรทัดฐาน (Normal Form) การ
ออกแบบฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ ภาษามาตรฐานส าหรับการนิยามข้อมูล และการใช้ข้อมูล (SQL) กระบวนการ
สอบถามข้อมูล (Query Processing) ความปลอดภัยของฐานข้อมูล (Database Security) การประยุกต์ใช้
ฐานข้อมูล (Database Management Application)  

เพ่ือสามารถใช้เทคโนโลยีในการสร้างฐานข้อมูลได้อย่างคุ้มค่า มีประสิทธิภาพ และสามารถน าไป
ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 

 

มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวช้ีวัด 
 เมื่อเรียนจบรายวิชานี้ นักเรียนสามารถ 

1. อธิบายความหมายของข้อมูลและฐานข้อมูลได้ 
2. อธิบายเกี่ยวกับการจัดเก็บข้อมูลในระบบคอมพิวเตอร์ และความจ าเป็นที่ท าให้เกิดการใช้งานโดย

ระบบฐานข้อมูลได ้
3. อธิบายสถาปัตยกรรมของระบบฐานข้อมูลได้ 
4. อธิบายความแตกต่างของฐานข้อมูลแบบล าดับชั้น ฐานข้อมูลแบบเครือข่าย และฐานข้อมูลแบบ

สัมพันธ์ 
5. อธิบายแนวคิดเก่ียวกับฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ (Relational Data Model) ได้ 
6. อธิบายแนวคิดเก่ียวกับแบบจ าลองความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูล (E-R Model) ได้ 
7. อธิบายและออกแบบฐานข้อมูลด้วยแบบจ าลองความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูล (E-R Model) ได ้
8. แปลงฐานข้อมูลที่ออกแบบด้วยแบบจ าลองความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูล (E-R Model) เป็น

ฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ได้ 
9. อธิบายแนวคิดเก่ียวกับรูปแบบที่เป็นบรรทัดฐาน (Normal Form) ได ้
10. อธิบายความสัมพันธ์ระหว่างแอททริบิวต์ในแต่ละรีเลชั่น และสามารถอธิบายวัตถุประสงค์ใน

การท าให้เป็นรูปแบบที่เป็นบรรทัดฐาน (Normal Form) ได ้
11. ออกแบบฐานข้อมูลให้เป็นรูปแบบที่เป็นบรรทัดฐาน (Normal Form) ได ้
12. ออกแบบฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ได้ 
13. อธิบายภาษามาตรฐานส าหรับการนิยามข้อมูล และการใช้ข้อมูล (SQL) ได้ 
14. ใช้ภาษามาตรฐานส าหรับการนิยามข้อมูล และการใช้ข้อมูล (SQL) ส าหรับประมวลผลข้อมูลใน

ฐานข้อมูลได้ 
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15. อธิบายกระบวนการสอบถามข้อมูล (Query Processing) ได ้
16. อธิบายวิธีการรักษาความปลอดภัยของฐานข้อมูล (Database Security) ได้ 
17. สร้างระบบรักษาความปลอดภัยของฐานข้อมูลได้ 
18. อธิบายประโยชน์ของระบบฐานข้อมูลเพื่อน าไปประยุกต์ใช้ในงานต่างๆ ได้ 
19. ใช้เทคโนโลยีในการสร้างฐานข้อมูลได้อย่างคุ้มค่า มีประสิทธิภาพ สร้างสรรค์และสามารถน าไป

ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 
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รายวิชา ง30210 ระบบหุ่นยนต์พื้นฐาน 

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

ศึกษาและแนะน าเครื่องมือทางฮาร์ดแวร์และการใช้งานโปรแกรมไมโครคอนโทรเลอร์มีความรู้
เบื้องต้นเกี่ยวกับระบบตัวเลขและการจัดการข้อมูลตลอดจนการใช้งานขาพอร์ตอินพุตและเอาต์พุตของ
ไมโครคอนโทรเลอร์มีทักษะในการใช้ไมโครคอนโทรเลอร์ขับสัญญาณเสียง ขับ  LED ตัวเลข 7 ส่วน                  
ขับมอเตอร์แบบต่างๆ  

เพ่ือพัฒนาทักษะในการพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ และควบคุมการขับเคลื่อนหุ่นยนต์เดินตามแสง 
และควบคุมการตรวจจับการชนวัตถุ ตลอดจน เดินตามเส้นไปเก็บวัตถุตามจุดต่างๆในช่องที่ก าหนด โดยไม่ให้
โดนวัตถุอ่ืนๆที่ไม่อนุญาตให้เก็บ แล้วกลับมาจุดเริ่มต้นได้ 

 

มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวช้ีวัด 
 เมื่อเรียนจบรายวิชานี้ นักเรียนสามารถ 

1. อธิบายเครื่องมือทางฮาร์ดแวร์และการใช้งานโปรแกรมไมโครคอนโทรเลอร์ได้ 
2. มีความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับระบบตัวเลขและการจัดการข้อมูล 
3. มีทักษะการใช้งานขาพอร์เอาต์พุตของไมโครคอนโทรเลอร์ 
4. มีทักษะการรับข้อมูลอินพุตของไมโครคอนโทรเลอร์ 
5. มีทักษะการขับสัญญาณเสียงโดยใช้ไมโครคอนโทรเลอร์ 
6. มีทักษะการใช้งานไมโครคอนโทรเลอร์ขับ LED ตัวเลข 7 ส่วน 
7. มีทักษะการใช้งานไมโครคอนโทรเลอร์ขับมอเตอร์แบบต่างๆ 
8. มีทักษะการพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ เพ่ือควบคุมการขับเคลื่อนหุ่นยนต์ 
9. มีทักษะการพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ เพ่ือควบคุมการขับเคลื่อนหุ่นยนต์ และควบคุมการ

ตรวจจับการชนวัตถุ 
10. มีทักษะการพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ เพ่ือควบคุมการขับเคลื่อนหุ่นยนต์ เดินตามแสง และ

ควบคุมการตรวจจับการชนวัตถุ 
11. มีทักษะการพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ เพ่ือควบคุมการขับเคลื่อนหุ่นยนต์ เดินตามเส้นเก็บ

วัตถตุามท่ีก าหนดแล้วกลับมาจุดเริ่มต้น 
12. มีทักษะการพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ เพ่ือควบคุมการขับเคลื่อนหุ่นยนต์ เดินตามเส้นไปเก็บ

วัตถุตามจุดต่างๆในช่องที่ก าหนด โดยไม่ให้โดนวัตถุอ่ืนๆ ที่ไม่อนุญาตให้เก็บแล้วกลับมา
จุดเริ่มต้น 
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รายวิชา ง30211 คอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบ 

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

ศึกษาการท างานของโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพ่ือการออกแบบและเขียนแบบ  2 มิติ การติดตั้ง
โปรแกรม ส่วนประกอบต่างๆของโปรแกรม การจัดเก็บข้อมูล หลักการเขียนแบบแปลน  2 มิติ ระบบ              
โคออดิเนต การก าหนดขอบเขตในการเขียนภาพ การตั้งระยะจุดกริดและสแน็ป การเรียกใช้ค าสั่ง การเลือก
วัตถุ การสร้างวัตถุ การปรับปรุงแก้ไขวัตถุ การสร้าง เลเยอร์ การบอกขนาดและเขียนข้อความ การสร้างวัตถุ
ส าเร็จรูปและการน ามาใช้งาน 

เพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจ มีทักษะ กระบวนการ เจตคติและเห็นคุณค่าต่อการน าเทคโนโลยีมาใช้ใน
การแก้ปัญหา และน าไปประยุกต์ใช้ในการท างานด้านอื่นๆ ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม 

 

มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวช้ีวัด 
 เมื่อเรียนจบรายวิชานี้ นักเรียนสามารถ 

1. อธิบายความเป็นมาของการเขียนแบบ-ออกแบบ โดยใช้คอมพิวเตอร์จากอดีตถึงปัจจุบัน 
2. บอกประโยชน์และความส าคัญของการใช้คอมพิวเตอร์ในการเขียนแบบ 
3. สามารถใช้อุปกรณ์ต่างๆท่ีใช้ในการเขียนแบบ-ออกแบบ ด้านคอมพิวเตอร์ 
4. อธิบายการท างานของโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพ่ือการเขียนแบบ-ออกแบบงาน 2 มิต ิ
5. สามารถใช้ค าสั่งต่างๆของโปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าหรับงานเขียนแบบ-ออกแบบ 2 มิต ิ
6. สามารถสร้างวัตถุการปรับแต่งแก้ไขวัตถุการควบคุมการท างาน การบอกระยะการ PLOT 
7. มีทักษะในการเขียนแบบ-ออกแบบ โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบ 
8. สามารถประยุกต์ใช้งานกับโปรแกรมอ่ืนหรืองานต่างๆ ได้ 
9. อธิบายการท างานของโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพ่ือออกแบบงาน 3 มิต ิ
10. สามารถใช้ค าสั่งต่างๆของโปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าหรับงานออกแบบงาน 3 มิต ิ
11. สามารถสร้างวัตถุ การปรับแต่งแก้ไขวัตถุ การ RENDER การท าภาพเคลื่อนไหว 
12. มีทักษะในการเขียนแบบออกแบบงาน 3 มิติโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบ 
13. สามารถประยุกต์ใช้งานกับโปรแกรมอ่ืนหรืองานต่างๆได้ 
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รายวิชา ง30212 คอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบและสร้างต้นแบบ 
 

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

ศึกษาการท างานของโปรแกรมคอมพิวเตอร์เ พ่ือการออกแบบ  3 มิติ การติดตั้งโปรแกรม
ส่วนประกอบต่างๆ ของโปรแกรม พ้ืนที่การท างานและภาพร่าง การปรับเปลี่ยนรูปทรง มุมมองวัตถุ 3 มิติ 
การขึ้นรูป 3 มิติ จาก 2 มิติ การใช้ค าสั่งปรับปรุงแก้ไข มุมมองวัตถุการเลือกส่วนต่างๆของชิ้นงาน เส้นแบบ
ต่างๆ การประกอบชิ้นงาน การเลือกรูปทรงเพ่ือตั้งค่าต่างๆ เครื่องมือส าหรับตั้งค่าต่างๆ การสร้างชิ้นงาน
เคลื่อนไหว การใส่พ้ืนผิววัตถุและสีพื้นหลัง การใส่ข้อความประกอบชิ้นงานการแปลงงาน 3 มิติเป็นแปลนทาง
วิศวกรรม (Engineering Drawing) ศึกษาและฝึกปฏิบัติการใช้งาน และการท างานของโปรแกรมคอมพิวเตอร์
เพ่ือสร้างต้นแบบการติดตั้งและปรับแต่งแก้ไขงานออกแบบ 3 มิติ สามารถประยุกต์ใช้งานกับเครื่องสร้าง
ต้นแบบ (MicroRouter) ได้  

เพ่ือให้ให้มีความรู้ความเข้าใจ มีทักษะ กระบวนการ เจตคติและเห็นคุณค่าต่อการน าเทคโนโลยีมาใช้
ในการแก้ปัญูหา และน าไปประยุกต์ใช้ในการท างานทางด้านอ่ืนๆ ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม 

 

มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวช้ีวัด 
     เมื่อเรียนจบรายวิชานี้ นักเรียนสามารถ 

1. อธิบายประวัติความเป็นมาของการใช้คอมพิวเตอร์เพ่ึอการออกแบบเเละสร้างต้นแบบจากอดีตถึง
ปัจจุบัน 

2. อธิบายถึงประโยชน์บทบาทและความส าคัญของการใช้คอมพิวเตอร์เพื่อการออกเเบบและสร้างต้นแบบ 
3. สามารถค าสั่งต่างๆ ของโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบ 3 มิต ิ
4. สามารถท างานบน Workplane เเละสามารถปรับแต่งส่วนประกอบของโปรแกรม ให้ใช้งานได้

เหมาะสมและตรงตามความต้องการ 
5. สามารถใช้ค าสั่งประกอบการใช้งาน View, Zoom, Select 
6. สามารถใช้ค าสั่งการเขียนภาพสามมิติโดยใช้ค าสั่ง New, Skectch, Cut 
7. สามารถใช้ค าสั่งสร้างผลงานพ้ืนฐาน Extude Profile And Roundlng, Revole Profile 
8. สามารถใช้ค าสั่งสร้างผลงานพ้ืนฐาน 3D Text , Rendering 
9. สามารถใช้ค าสั่งสร้างผลงานพ้ืนฐาน Assembly, Insert Hole, Set Component Color 
10. สามารถสร้างผลงานโดยใช้ค าสั่ งพิเศษ  Deform, Face Fcature, Left though profile, Sweep 

along part feature, Sweep along helix feature 
11. สามารถสร้างผลงาน 3 มิติแบบก าหนดสัดส่วน โดยใช้ค าสัง Dimension และ Properties 
12. สามารถแปลงภาพ 3 มิติเป็นแบบแปลนทางวิศวกรรม โดยใช้ค าสั่ง Engineering Drawing 
13. สามารถเเปลง File งาน 3 มิติไปสู่เครื่อง MicroRouter เพ่ือสร้างชิ้นงาน 
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รายวิชา ง30213 เมคาทรอนิกส์ 

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

ศึกษาโครงสร้าง การรองรับน้ าหนัก ความคงรูป ความมั่นคงของวัตถุ การเปลี่ยน เคลื่อนที่แบบหมุน
เป็นการเคลื่อนที่แบบเส้นตรง การเคลื่อนที่แบบสีซอและแกว่งไกว หลักการท างานของเครื่องกลที่สามารถ
การเปลี่ยนความเร็ว แรงบิด และทิศทางการเคลื่อนที่ศึกษาระบบไฟฟ้า การควบคุมด้วยระบบไฟฟ้า ระบบ
ไฟฟ้าและระบบเครื่องกล การท างานของระบบคานงัด (Levers) เฟือง (Gear) อัตราทดเฟือง และอัตราทด
ของรอก แรงบิด (Torque) กว้านไฟฟ้า (Motorrised Winch) ศึกษาการท างานของอุปกรณ์ตรวจจับ 
มอเตอร์ไฟฟ้า ไมโครคอนโทรลเลอร์ ตั้งค่าตรวจสอบและใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ออกแบบระบบควบคุม 
ระบบการเคลื่อนที่ของหุ่นยนต์ในลักษณะต่างๆ ออกแบบระบบควบคุมการท างานของหุ่นยนต์แบบแขนกล
หมุน (Swivel Robot) หุ่นยนต์แบบแขนกล 3 แกน (ColumType 3D-RObot) หุ่นยนต์แบบส่งผ่านการ
เคลื่อนที่ระยะไกล (Kink-Arm Robt)  

เพ่ือให้ให้มีความรู้ความเข้าใจ มีทักษะ กระบวนการ เจตคติและเห็นคุณค่าต่อการน าเทคโนโลยีมาใช้
ในการแก้ปัญูหา และน าไปประยุกต์ใช้ในการท างานทางด้านอ่ืนๆ ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม 

 

มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวช้ีวัด 
 เมื่อเรียนจบรายวิชานี้ นักเรียนสามารถ 

1. อธิบายหลักการท างานโครงสร้าง การรองรับน้ าหนัก ความคงรูป ความมั่นคง 
2. อธิบายการเปลี่ยนลักษณะการเคลื่อนที่แบบหมุน เป็นการเคลื่อนท่ีแบบเส้นตรง 
3. อธิบายการเคลื่อนที่แบบสีซอ และการเคลื่อนที่แบบแกว่งไกว 
4. อธิบายหลักการท างานของเครื่องกลที่สามารถการเปลี่ยนความเร็ว แรงบิด และทิศทางการ

เคลื่อนที่ได้ 
5. อธิบายหลักการของไฟฟ้าและระบบท างานของไฟฟ้ากับเครื่องกล 
6. อธิบายการท างานของคานงัด ระบบเฟือง ประสิทธิภาพของเครื่องกล และแรงบิด 
7. อธิบายหลักการท างานและวิธีใช้งานอุปกรณ์ต่างๆในระบบควบคุม 
8. อธิบายหลักการท างานและสามารถใช้งานอุปกรณ์ตรวจจับ ( Sensor)  มอเตอร์ ไฟฟ้า

ไมโครคอนโทรลเลอร์ 
9. ใช้งานโปรแกรม LLWin ในการออกแบบระบบควบคุมการท างานของหุ่นยนต์ 
10. พัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อควบคุมระบบงานโดยใช้อุปกรณ์ตรวจจับ 
11. พัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพ่ือควบคุมการท างานของหุ่นยนต์แบบแขนกลหมุน (SwiveI 

Robot) 
12. พัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อควบคุมการท างานของหุ่นยนต์งานเชื่อม (Welding Robot) 
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13. พัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพ่ือควบคุมการท างานของหุ่นยบต์แบบแขนกล 3 แกน (Colum 
Type 3D-Robot) 

14. พัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพ่ือควบคุมการท างานของหุ่นยนต์แบบส่งผ่านการเคลื่อนที่
ระยะไกล (Kink-Arm Robot) 
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รายวิชา ง30214 เซรามิกส์เบื้องต้น 

3 คาบ/สัปดาห์/ภาคเรียน        1.5 หน่วยกิต 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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), หมุนเลี้ยว (THROWING), หล่อแบบ (SLIP CASTING) มีความรู้
และทักษะปฏิบัติในการชุบเคลือบ และการเผาขึ้นรูป 

 

มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวช้ีวัด 
 เมื่อเรียนจบรายวิชานี้ นักเรียนสามารถ 

1. อธิบายความหมาย ประวัติและความเป็นมาของการออกแบบเครื่องเคลือบดินเผา ตั้งแต่อดีตถึง
ปัจจุบัน 

2. อธิบายบทบาท ประโยชน์และความส าคัญของเครื่องเคลือบดินเผาที่มีผลต่อการด ารงชีวิตและ
ผลกระทบต่อการพัฒนาประเทศ 

3. อธิบายถึงชนิดและประเภทของเครื่องเคลือบดินเผา สามารถจ าแนก แยกประเภทของเครื่อง
เคลือบดินเผาเบื้องต้นเพ่ือประโยชน์ต่อการเลือกใช้งานได้อย่างเหมาะสม 

4. สามารถใช้เครื่องจักร เครื่องมือ และอุปกรณ์ที่ใช้ในการออกแบบและสร้างผลงานเครื่องเคลือบ
ดินเผา 

5. รู้และสามารถปฏิบัติการบ ารุง ดูแลรักษาเครื่องจักร เครื่องมือ และอุปกรณ์ต่างๆ ที่ใช้ในการ
ออกแบบเครื่องเคลือบดินเผาได้ 

6. รู้และเข้าใจทักษะในการออกแบบตกแต่งและสร้างผลงานเครื่องเคลือบดินเผาขั้นพ้ืนฐานได้ 
7. รู้และเข้าใจขั้นตอนและกระบวนการในการสร้างผลงานเครื่องเคลือบดินเผาขั้นพื้นฐานได้ 
8. มีทักษะในการเลือกและสร้างวัตถุดินเนื้อดิน (CLAY BODY) ส าหรับเตรียมการสร้างผลงาน

เครื่องเคลือบดินเผา ในขั้นตอนต่อไปได้อย่างเหมาะสม 
9. มีทักษะในการออกแบบและปฏิบัติการสร้างผลงานเครื่องเคลือบดินเผาด้วยวิธีการ บีบ-กด 
10. มีทักษะในการออกแบบและปฏิบัติการสร้างผลงานเครื่องเคลือบดินเผาด้วยวิธีการ ขดเดินเส้น 
11. มีทักษะในการออกแบบและปฏิบัติการสร้างผลงานเครื่องเคลือบดินเผาด้วยวิธีการ ขึ้นรูปแบบ

แผ่น 
12. มีทักษะในการออกแบบและปฏิบัติการสร้างผลงานเครื่องเคลือบดินเผาด้วยวิธีการ กดอัด 

(PRESS) 
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13. มีทักษะในการออกแบบและปฏิบัติการสร้างผลงานเครื่องเคลือบดินเผาด้วยวิธีการ                 
หมุนเหวี่ยง 

14. มีทักษะในการออกแบบและปฏิบัติการสร้างผลงานเครื่องเคลือบดินเผาด้วยวิธีการ หล่อแบบ 
15. มีความรู้และมีทักษะปฏิบัติในการ ชุบเคลือบ (GLAZING) ผลงานให้มีความสวยงามและคงทน

ได ้
16. มีความรู้และมีทักษะ (FIRING) ผลงานให้เป็นเครื่องเคลือบดินเผาที่สมบูรณ์ 
17. สามารถน าความรู้และทักษะปฏิบัติไปประยุกต์ใช้ร่วมกับการเรียนการสอนในวิชาอ่ืนๆ ได้ 
18. สามารถน าความรู้และทักษะปฏิบัติมาใช้ให้เกิดประโยชน์ร่วมกับชุมชนท้องถิ่นได้ 
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กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
 

รายวิชาเพิ่มเติมกลุ่ม 2 
1. อ30207 การพูดในที่ประชุมชน    3 คาบ/สัปดาห์/ภาคเรียน 1.5 หน่วยกิต 
ENG30207 Public Speaking 
2. อ30208 การอ่านเชิงวิเคราะห์     3 คาบ/สัปดาห์/ภาคเรียน 1.5 หน่วยกิต 
ENG30208 Critical Reading 
3. อ30209 การเขียนเชิงสร้างสรรค์    3 คาบ/สัปดาห์/ภาคเรียน 1.5 หน่วยกิต 
ENG30209 Creative Writing 
4. อ30210 การแปลเบื้องต้น     3 คาบ/สัปดาห์/ภาคเรียน 1.5 หน่วยกิต 
ENG30210 Basic Translation 
5. อ30211 ภาษาอังกฤษเพ่ือศึกษาต่อต่างประเทศ 1 3 คาบ/สัปดาห์/ภาคเรียน 1.5 หน่วยกิต 
ENG30211 English for Specific Purpose 1 
6. อ30212 ภาษาอังกฤษเพ่ือศึกษาต่อต่างประเทศ 2 3 คาบ/สัปดาห์/ภาคเรียน 1.5 หน่วยกิต 
ENG30212 English for Specific Purpose 2 
7. อ30213 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสอบ SAT   3 คาบ/สัปดาห์/ภาคเรียน 1.5 หน่วยกิต 
ENG30213 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 ภาษาจีนเพ่ือการศึกษา วิทยาศาสตร์ 1  2 คาบ/สัปดาห์/ภาคเรียน 1.0 หน่วยกิต 
CHI30205 Chinese for Science Study 1 
13. จ30206 ภาษาจีนเพ่ือการศึกษา 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 ภาษาเยอรมันเพ่ือการสื่อสาร    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 ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสื่อสาร 1   3 คาบ/สัปดาห์/ภาคเรียน 1.5 หน่วยกิต 
FRE30203 Communicative French 1 
25. ฝ30204 ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสื่อสาร 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 ภาษารัสเซียพ้ืนฐาน 1    3 คาบ/สัปดาห์/ภาคเรียน 1.5 หน่วยกิต 
RUS30201 Basic Russian 1 
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กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ต่อ) 
 

รายวิชาเพิ่มเติมกลุ่ม 2 (ต่อ) 
29. ร30202 ภาษารัสเซียพ้ืนฐาน 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 อ30207 การพูดในประชุมชน 

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

ศึกษาทฤษฎีการพูด (Speaking) ปัจจัย (Factors) และองค์ประกอบ (Elements) ของการพูดที่ดี
และมีประสิทธิภาพศึกษาทฤษฎีการพูดในที่ประชุมชน (Public Speaking) ปัจจัยและองค์ประกอบของการ
พูดในที่ประชุมชนที่ดีและมีประสิทธิภาพ ฝึกวิเคราะห์หัวข้อที่พูด ผู้พูด ผู้ฟังและกาลเทศะในการพูดฝึกฝน
การพูดตามสถานการณ์ตาง ๆ เช่น แนะน าตนเอง แนะน าผู้อ่ืน แนะน าสถานศึกษาอธิบายวิ ธีและขั้นตอนใน
การท างาน สรุปผลการค้นคว้าวิจัย การเป็นพิธีกร (Master of Ceremony) และผู้ด าเนินรายการฝึกฝนการ
แสดงความคิดเห็น (Moderator) การติชม (Giving Opinions) การประชุมกลุ่ม (Group Discussions) 
ศึกษาวัฒนธรรมของเจ้าของภาษาที่แฝงในภาษาที่ใช้ รู้จักการใช้ประโยคที่สุภาพได้เหมาะสมกับโอกาส และ
สถานการณ์สร้างเจตคติที่ดีต่อภาษา และวัฒนธรรมของเจ้าของภาษาฝึกร่วมกิจกรรมทางภาษาและสามารถ
น ามาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน  

เพ่ือพัฒนาตนเองไปสู่การศึกษาค้นคว้า และประกอบอาชีพฝึกฝนการใช้อุปกรณ์เทคโนโลยี
ประกอบการพูดฝึกฝนการประเมิน (Evaluation) หัวข้อที่พูด ผู้พูดตามกาลเทศะในการพูด 

 

มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวช้ีวัด 
 เมื่อเรียนจบรายวิชานี้ นักเรียนสามารถ 

1. เพ่ือให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ ในทฤษฎีการพูด 
2. เพ่ือให้สามารถใช้ภาษาในการพูดในที่ประชุมชน ได้อย่างเหมาะสมตามกาลเทศะ และสอดคล้อง 

กับวัฒนธรรม ประเพณีและความเชื่อของเจ้าของภาษา 
3. เพ่ือให้สามารถใช้ภาษาในการแสดงความคิดเห็นต่อที่ประชุม และสังคม ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
4. เพ่ือให้สามารถใช้ภาษาในการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารได้อย่างมีประสิทธิภาพเพ่ือให้มี

ความสามารถใช้ภาษาท่าทางในการสื่อสารได้เหมาะสมกับระดับบุคคล กาลเทศะ วัฒนธรรม 
และความเชื่อของเจ้าของภาษา 

5. เพ่ือให้สามารถใช้ภาษาในการแสดงความรู้สึก ได้อย่างเหมาะสม 
6. เพ่ือให้ใช้ภาษาอังกฤษในการพูดได้อย่างมีสุนทรียภาพ 
7. เพ่ือให้เกิดเจตคติที่ดีต่อภาษาและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา 
8. เพ่ือให้เห็นความส าคัญของการจัดกิจกรรมทางภาษาและน ามาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาตนเอง 

ชุมชน สังคม อาชีพ และการหาความเพลิดเพลิน ได้อย่างเหมาะสม และมีประสิทธิภาพ 
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รายวิชา อ30208 การอ่านเชิงวิเคราะห์ 

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

ศึกษาบทความ (Passage) ประเภทต่างๆ องค์ประกอบของบทความ ศึกษาและฝึกฝน กลวิธีการ
อ่านที่มีประสิทธิภาพ ม่งุเน้นการศึกษาแบบนักเรียนเป็นศูนย์กลาง (Child-Centered Approach) เน้นให้
ผู้เรียนอ่านบทความประเภทต่างๆ ด้วยตนเองอย่างมีกลยุทธ์ ส่งเสริมการอ่านเพ่ือหาความรู้ เพ่ิมเติม สร้าง
นิสัยรักการอ่าน และเพ่ือการศึกษาตลอดชีพศึกษาและฝึกฝนกลวิธีการอ่านแบบเข้มในการอ่านเอกสารทาง
วิชาการ งานวิจัย รายงานการค้นคว้า รายงานประจ าปีนิตยสาร จุลสาร Journal Magazine Reader Digest 
Abstract Thesis ฝึกฝนการวิเคราะห์อมูล รูปแบบ กลวิธีการเขียน วิจารณ์ ให้ข้อคิดเห็นเพ่ิมเติมจาก
บทความที่อ่านได้อย่างมีประสิทธิภาพแจกแจงข้อเท็จจริง (Fact) และแสดงความคิดเห็น (Opinion) ในงานที่
อ่านได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด ฝึกฝนและสังเกตเกี่ยวกับวัฒนธรรมที่แทรกในงานที่อ่านได้ 

 

มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวช้ีวัด 
 เมื่อเรียนจบรายวิชานี้ นักเรียนสามารถ 

1. เพ่ือให้ผู้เรียนมีความรู้ในการอ่านบทความ (Passage) ประเภทต่างๆ องค์ประกอบของบทความ 
และกลวิธีการอ่านที่มีประสิทธิภาพ 

2. เพ่ือให้ผู้เรียนสามารถวิเคราะห์บทความประเภทต่างๆ อย่างมีกลยุทธ์ 
3. เพ่ือให้ผู้เรียนมีความรู้และฝึกฝนกลวิธีการอ่านแบบเข้มในการอ่านเอกสารทางวิชาการงานวิจัย 

รายงานการค้นคว้า รายงานประจ าปี นิตยสาร จุลสาร  Journal Magazine Reader Digest 
Abstract Thesis 

4. เพ่ือให้ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจคิดวิเคราะห์อมูล รูปแบบต่างๆ ตลอดจน กลวิธีการ เขียน
วิจารณ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

5. เพ่ือให้ผู้เรียนมีความสามารถในการอ่านงานที่เป็นข้อเท็จจริง (Fact) และความคิดเห็น(Opinion) 
ได ้

6. เพ่ือส่งเสริมผู้เรียนมีนิสัยรักการอ่าน และค้นคว้าเพื่อการศึกษาต่อ 
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รายวิชา อ30209 การเขียนเชิงสร้างสรรค์ 
 

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

ศึกษาการเรียบเรียงและน าเสนอเนื้อหา โดยค านึงถึงความถูกต้องของรูปแบบภาษาเครื่องหมาย
วรรคตอน และความเหมาะสมของส านวนภาษาท่ีสอดคล้องกับงานเขียนประเภทต่างๆ 

 

ผลการเรียนร้ 
 เมื่อเรียนจบรายวิชานี้ นักเรียนสามารถ 

1. อ่านและเขียนสรุปในความส าคัญของเนื้อหาทั้งศาสตร์ทางด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และ
ศาสตร์อื่นๆ ที่เก่ียวข้องกับชีวิตประจ าวันของผู้เรียน 

2. ตีความ วิเคราะห์และเขียนวิจารณ์เรื่องราวเหตุการณ์ต่างๆ จากสื่อท่ีหลากหลาย 
3. น าเสนอเนื้อหาของศาสตร์ทางด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและศาสตร์อ่ืนๆ 
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รายวิชา อ30210 การแปลเบื้องต้น 

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

ศึกษาและฝึกฝนการแปลตั้งแต่ระดับประโยค จนถึงบทความสั้นๆ ข่าวที่มี เนื้อหาเกี่ยวกับ
วิทยาศาสตร์ทั่วไป และชีวิตประจ าวัน วิเคราะห์วิจารณ์งานแปลประเภททั้งทางวิชาการณ์และทั่วไปและ
ประยุกต์ทักษะที่ได้เรียนรู้เพื่อน าไปใช้ในการแปลระดับที่สูงขึ้น 
 

มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวช้ีวัด 
 เมื่อเรียนจบรายวิชานี้ นักเรียนสามารถ 

1. ระบุความหมายค าศัพท์ทางวิทยาศาสตร์ทั่วไป เทคโนโลยีและสาขาอ่ืนๆ ได้ 
2. ตีความหมายทางวัฒนธรรมที่แฝงอยู่ในภาษาต้นฉบับ 
3. เข้าใจรูปแบบและลีลาของภาษาต้นฉบับ 
4. รับข้อมูล ข่าวสาร ความเป็นไปของเหตุการณ์ปัจจุบันจากข่าว บทความภาษาอังกฤษ 
5. แปลบทความภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทยได้ 
6. แปลบทความภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษได้ 
7. แสดงความคิดเห็นและวิจารณ์งานแปลได้ 
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รายวิชา อ30211 ภาษาอังกฤษเพื่อศึกษาต่อต่างประเทศ 1 

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

ศึกษาโครงสร้างไวยากรณ์ต่างๆ อย่างละเอียด วิเคราะห์และแก้ไขให้ถูกต้องด้วยเครื่องมือ IT และ
ด้วยตนเองศึกษาค าศัพท์ที่พบในงานเขียนด้านต่างๆ และศึกษารากศัพท์ซึ่งเป็นพ้ืนฐานส าคัญของความหมาย
วิเคราะห์และแยกแยะลักษณะหน้าที่ของค าศัพท์ในบริบทนั้นๆ ฝึกฝนการฟังอย่างที่พบในข้อสอบ  TOEFL 
และ IELTS อันได้แก่ การฟังบทสนทนาขนาดสั้นเกี่ยวกับเรื่องราวทั่วไปในชีวิตประจ าวัน ศึกษาลักษณะการ
ใช้ภาษาแบบไม่เป็นทางการในภาษาพูดซึ่งมีส่วนประกอบของน้ าเสียง และลักษณะการใช้ภาษาที่แตกต่างไป
จากภาษาเขียนหรือภาษาวิชาการ จนถึงบทสนทนาหรือบทพูดขนาดกลาง ทั้งที่เกี่ยวกับเรื่องราวทั่ วไปใน
ชีวิตประจ าวัน และเรื่องราวเชิงวิชาการ เช่น บทความสารคดี เป็นต้นฝึกฝนการพูดแสดงความคิดเห็น
ระดับสูง (Public Discourse) เกี่ยวกับเรื่องต่างๆ ที่น ามาจากบทอ่านและบทบรรยายต่างๆ และจ าลองการ
อธิบายเทคโนโลยีและกระบวนการ ทางวิทยาศาสตร์ต่างๆ ซึ่งมักจะถูกใช้ในการศึกษาระดับมหาวิทยาลัยและ
ในห้อง Lab จริง ศึกษาแนวทางและเนื้อหาข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย และข้อสอบวัดความสามารถใช้ 
ภาษาอังกฤษ ทั้งของไทยและสากลต่างๆ นานา โดยใช้ข้อสอบดังกล่าวเป็นแบบทดสอบความเข้าใจและ
ความสามารถของผู้เรียนในระยะต่างๆ ของการเรียน 

 

มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด 
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 

 



 

หลักสูตรโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย                                                        
พุทธศักราช 2560 

363 

 

รายวิชา อ30212 ภาษาอังกฤษเพื่อศึกษาต่อต่างประเทศ 2 

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

ฝึกทักษะการอ่านให้มีความช านาญมากขึ้น เพ่ือให้ผู้เรียนสามารถก้าวไปยังแวดวงการศึกษา
นานาชาติด้วยความมั่นใจการน าความรู้จากหนังสือส าคัญๆ ที่เขียนเป็นภาษาอังกฤษ มาเป็นประโยชน์ใน
การศึกษาค้นคว้าและการเพิ่มพูนความรู้ปัญญา และศักยภาพชีวิต 

 

มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวช้ีวัด 
 เมื่อเรียนจบรายวิชานี้ นักเรียนสามารถ 

1. อ่านหนังสือวรรณกรรมส าคัญในภาษาอังกฤษทางด้านวิทยาศาสตร์ ประวิติศาสตร์ทางความคิด 
และศิลป์ เพ่ือเป็นพื้นฐานอันส าคัญส าหรับการสอบเข้ามหาวิทยาลัยนานาชาติต่างๆ 

2. น าเสนอผลการส ารวจหนังสือต่อผู้เรียนในชั้นเรียน และตอบค าถาม 
3. จดบันทึกเรื่อง และสรุปการบรรยายเรื่องหนังสือวรรณกรรมต่าง 
4. ศึกษา เขียนบทสรุปและย่อสาระจากหนังสือ โดยการใช้ทักษะการเขียนภาษาอังกฤษแบบ

หลากหลายและเขียนโดยเลือกเทคนิคท่ีเหมาะสม 
5. ตอบค าถามจากข้อสอบ AP Englishในระดับ 80% 
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รายวิชา อ30213 ภาษาอังกฤษเพื่อการสอบ SAT 

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

ศึกษาทักษะการคิดวิเคราะห์ในภาษาอังกฤษ เหมือนกับค าอธิบายรายวิชา อ40305 และอ40306 
โดยเพิ่มในส่วนของ SAT ซึ่งเป็นข้อสอบเรื่องการรู้คิดใคร่ครวญอย่างละเอียดและรอบคอบ 

 

มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวช้ีวัด 
 เมื่อเรียนจบรายวิชานี้ นักเรียนสามารถ 

1. ฝึกฝนทักษะการอ่าน เขียน พูด และ ฟัง ตามแนวการสอบของ SAT 
2. สัมผัสกับหนังสือวรรณกรรมส าคัญในภาษาอังกฤษทางด้านวิทยาศาสตร์ ประวิติศาสตร์ทาง

ความคิด และศิลป์ พอที่จะเพ่ิมค าศัพท์ เพ่ิมทักษะการวิเคราะห์ และการตอบปัญหา เพ่ือเป็น
พ้ืนฐานอันส าคัญส าหรับการสอบเข้ามหาวิทยาลัยนานาชาติต่างๆ 

3. น าเสนอผลการส ารวจหนังสือต่อผู้เรียนในชั้นเรียน และตอบค าถาม 
4. จดบันทึกเรื่อง และสรุปการบรรยายเรื่องหนังสือทางวิชาการต่างๆ 
5. ศึกษา เขียนบทสรุปและย่อสาระจากหนังสือ โดยการใช้ทักษะการเขียนภาษาอังกฤษแบบ

หลากหลายและเขียนโดยเลือกเทคนิคท่ีเหมาะสม 
6. แยกประเด็นค าถามและแนวการตอบเพ่ือสามารถเห็นความแตกต่างระหว่างกัน 
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 รวมทั้ง 21 พยัญชนะ 39 สระ และ 5 วรรณยุกต์ศึกษา
การก ากับการออกเสียง pin yin ซึ่งเป็นมาตรฐานสากลศึกษาค าศัพท์ต่างๆ ตามมาตรฐานของ HSK แต่จะมี
การเพ่ิมเติมหรือตัดออก ตามความเหมาะสม ของสภาพแวดล้อมและสถานการณ์ในชีวิตประจ าวันของ
สังคมไทย 

ศึกษาโครงสร้างของประโยคที่ไม่ซับซ้อนเป็นหลัก และจะมีการศึกษาโครงสร้างประโยคซับซ้อนที่ใช้
อยู่ในชีวิตประจ าวัน โดยจะเน้นประโยคบอกเล่า และประโยคค าถาม และสอดแทรกค าอุทานที่ใช้อยู่ใน
ชีวิตประจ าวันศึกษาการใช้ภาษา จะเน้นการใช้ภาษาจีนที่ใช้ในประเทศจีนปัจจุบันเป็นหลัก และสอดแทรก
การใช้ภาษาจีนในที่อ่ืนๆ ด้วยศึกษาการอ่านอักษรจีน ส่วนประกอบของอักษรจีน และเทคนิคในการจ าและ
การอ่านอักษรจีนศึกษาการเขียนตัวอักษรจีนแบบตัวย่อ ศึกษาลายเส้นของอักษร, ล าดับในการเขียนลายเส้น
อักษรจีน และโครงสร้างตัวอักษรจีน 
 

มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวช้ีวัด 
 เมื่อเรียนจบรายวิชานี้  นักเรียนสามารถ 

1. ฟังภาษาจีนกลางโดยแยกแยะพยัญชนะ สระ และวรรณยุกต์ได้ 
2. ออกเสียงพยัญชนะ สระ และวรรณยุกต์ของภาษาจีนได้อย่างถูกต้อง ชัดเจน 
3. ออกเสียงพยางค์เสียงภาษาจีนกลางทุกพยางค์ได้อย่างชัดเจน 
4. ใช้ศัพท ์200-400 ค า ที่ใช้ในชีวิตประจ าวันได้อย่างถูกต้อง 
5. สร้างประโยคใหม่ได้อย่างไม่จ ากัด ภายใต้ความเข้าใจในโครงสร้างประโยคพ้ืนฐานและศัพท์ 

ที่เรียนมา 
6. สนทนาเบื้องต้นในชีวิตประจ าวันได้อย่างคล่องแคล่ว ในการแสดงความต้องการที่ไม่ซับซ้อน 
7. สนทนาเบื้องต้นในชีวิตประจ าวันได้อย่างคล่องแคล่ว ในการแสดงความคาดหวังที่ไม่ซับซ้อน 
8. สนทนาเบื้องต้นในชีวิตประจ าวันได้อย่างคล่องแคล่ว ในการแสดงความรู้สึกที่ไม่ซับซ้อน 
9. สนทนาเบื้องต้นในชีวิตประจ าวันได้อย่างคล่องแคล่ว ในการวางแผนที่ไม่ซับซ้อน 
10. สนทนาเบื้องต้นในชีวิตประจ าวันได้อย่างคล่องแคล่ว ในการคาดการณ์ที่ไม่ซับซ้อน 
11. สนทนาเบื้องต้นในชีวิตประจ าวันได้อย่างคล่องแคล่ว ในการแสดงความคิดเห็นที่ไม่ซับซ้อน 
12. มีความรู้พ้ืนฐานด้านอักษรจีนอย่างถูกต้อง 
13. อ่านออก และเข้าใจส่วนประกอบอักษรจีนที่ใช้อยู ่
14. น าความร้ดู  ังกล่าวไปอ่านข้อความและได้ใจความส าคัญบนป้ายต่างๆ ในสถานที่สาธารณะ 

ที่พบบ่อย 
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15. เรียนการก ากับการออกเสียง ได้ง่ายขึ้นโดยผ่านการเรียนรู้เบื้องต้นจากตัวอักษรในการก ากับการ
ออกเสียงในหนังสือบ่อยๆ 

16. มีความรู้ ความเข้าใจอย่างถูกต้องเก่ียวกับลายเส้นของอักษรจีน 
17. มีความรู้ ความเข้าใจอย่างถูกต้องเก่ียวกับล าดับการเขียนลายเส้นของอักษรจีน 
18. มีความรู้ ความเข้าใจอย่างถูกต้องเก่ียวกับโครงสร้างของอักษรจีน 
19. เขียนตัวอักษรจีนอย่างง่ายเพ่ือการพัฒนาการเรียนอักษรจีนในโอกาสต่อไป 
20. พัฒนาการเรียนรู้ภาษาจีนด้วยตัวเอง เพ่ือประโยชน์ในการเรียนภาษาจีนขั้นต่อไป 
21. พัฒนาทักษะการค้นคว้าหาข้อมูลโดยผ่านสื่อต่างๆ เป็นภาษาจีน 
22. เปรียบเทียบความเหมือน และความแตกต่าง ระหว่างภาษาและวัฒนธรรมไทย–จีน 
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รายวิชา จ30202 สนทนาภาษาจีน 2 

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

ศึกษาการออกเสียงภาษาจีนกลางมาตรฐาน รวมทั้ง 21 พยัญชนะ 39 สระ และ 5 วรรณยุกต์ศึกษา
การก ากับการออกเสียง pin yin ซึ่งเป็นมาตรฐานสากลศึกษาค าศัพท์ต่างๆ ตามมาตรฐานของ HSK แต่จะมี
การเพ่ิมเติมหรือตัดออก ตามความเหมาะสม ของสภาพแวดล้อมและสถานการณ์ในชีวิตประจ าวันของ
สังคมไทย นอกเหนือจากรายวิชา จ30301 สนทนาภาษาจีน 1 ศึกษาโครงสร้างของประโยคที่ไม่ซับซ้อนเป็น
หลัก และจะมีการศึกษาโครงสร้างประโยคซับซ้อนที่ ใช้ในชีวิตประจ าวัน โดยจะเน้นประโยคบอกเล่า และ
ประโยคค าถาม และสอดแทรกค าอุทานที่ใช้อยู่ในชีวิตประจ าวันศึกษาการใช้ภาษา จะเน้นการใช้ภาษาจีนที่
ใช้ในประเทศจีนปัจจุบันเป็นหลัก และ สอดแทรกการใช้ภาษาจีนในที่ อ่ืนๆ ศึกษาการอ่านอักษรจีน 
ส่วนประกอบของอักษรจีน และ เทคนิคในการจ าและ การอ่านอักษรจีนศึกษาการเขียนตัวอักษรจีนแบบตัว
ย่อ ศึกษาลายเส้นของอักษร, ล าดับในการเขียนลายเส้นอักษรจีน และโครงสร้างตัวอักษรจีน 

 

มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวช้ีวัด 
 เมื่อเรียนจบรายวิชานี้ นักเรียนสามารถ 

1. ฟังภาษาจีนกลางโดยแยกแยะพยัญชนะ สระ และวรรณยุกต์ได้ 
2. ออกเสียงพยัญชนะ สระ และ วรรณยุกต์ของภาษาจีนได้อย่างถูกต้อง ชัดเจน 
3. ออกเสียงพยางค์เสียงภาษาจีนกลางทุกพยางค์ได้อย่าง ชัดเจน 
4. ใช้ค าศัพท์ที่ใช้ในชีวิตประจ าวันได้อย่างถูกต้อง 
5. สร้างประโยคใหม่ได้อย่างไม่จ ากัด ภายใต้ความเข้าใจในโครงสร้างประโยคพ้ืนฐานและศัพท์ที่

เรียนมา 
6. สนทนาเบื้องต้นในชีวิตประจ าวันได้อย่างคล่องแคล่ว ในการแสดงความต้องการที่ไม่ซับซ้อน 
7. สนทนาเบื้องต้นในชีวิตประจ าวันได้อย่างคล่องแคล่ว ในการแสดงความคาดหวังที่ไม่ซับซ้อน 
8. สนทนาเบื้องต้นในชีวิตประจ าวันได้อย่างคล่องแคล่ว ในการแสดงความรู้สึกที่ไม่ซับซ้อน 
9. สนทนาเบื้องต้นในชีวิตประจ าวันได้อย่างคล่องแคล่ว ในการวางแผนที่ไมซับซ้อน 
10. สนทนาเบื้องต้นในชีวิตประจ าวันได้อย่างคล่องแคล่ว ในการคาดการณ์ที่ไม่ซับซ้อน 
11. สนทนาเบื้องต้นในชีวิตประจ าวันได้อย่างคล่องแคล่ว ในการแสดงความคิดเห็น ที่ไม่ซับซ้อน 
12. มีความรู้พ้ืนฐานด้านอักษรจีนอย่างถูกต้อง 
13. อ่านออก และเข้าใจส่วนประกอบอักษรจีนที่ใช้อยู่ 
14. อ่านตัวอักษรจีนที่ใช้อยได้ 300-400 ตัว 
15. น าความรู้ดังกล่าวไปอ่านข้อความและได้ใจความส าคัญบนป้ายต่างๆในสถานที่สาธารณะที่พบ

บ่อย 
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16. เรียนการก ากับการออกเสียงได้ง่ายขึ้นโดยผ่านการเรียนรู้เบื้องต้นจากตัวอักษรในการก ากับการ
ออกเสียงในหนังสือบ่อยๆ 

17. มีความรู้ ความเข้าใจอย่างถูกต้องเก่ียวกับลายเส้นของอักษรจีน 
18. มีความรู้ ความเข้าใจอย่างถูกต้องเก่ียวกับล าดับการเขียนลายเส้นของอักษรจีน 
19. มีความรู้ ความเข้าใจอย่างถูกต้องเก่ียวกับโครงสร้างของอักษรจีน 
20. เขียนตัวอักษรจีนอย่างง่ายเพ่ือการพัฒนาการเรียนอักษรจีนในโอกาสต่อไป 
21. พัฒนาการเรียนรู้ภาษาจีนด้วยตัวเอง เพ่ือประโยชน์ในการเรียนภาษาจีนขั้นต่อไป 
22. พัฒนาทักษะการค้นคว้าหาข้อมูลโดยผ่านสื่อต่างๆเป็นภาษาจีน 
23. เปรียบเทียบความเหมือน และความแตกต่าง ระหว่างภาษาและวัฒนธรรม ไทย–จีน 

 
 
 



 

หลักสูตรโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย                                                        
พุทธศักราช 2560 

369 

 

รายวิชา จ30203 ภาษาจีนในชีวิตประจ าวัน 1 

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

ศึกษาการออกเสียงภาษาจีนกลางมาตรฐาน รวมทั้ง 21 พยัญชนะ 39 สระ และ 5 วรรณยุกต์ศึกษา
การก ากับการออกเสียง pin yin ซึ่งเป็นมาตรฐานสากลศึกษาค าศัพท์ ตามมาตรฐานของ HSK ตามความ
เหมาะสม ของสภาพแวดล้อมและสถานการณ์ในชีวิตประจ าวันของสังคมไทยศึกษาโครงสร้างของประโยคที่
ไม่ซับซ้อนเป็นหลัก และจะมีการศึกษาโครงสร้างประโยคซับซ้อนที่ใช้ในชีวิตประจ าวัน โดยจะเน้นประโยค
บอกเล่า และประโยคค าถาม และสอดแทรกค าอุทานที่ใช้อยู่ในชีวิตประจ าวันศึกษาการอ่านอักษรจีน 
ส่วนประกอบของอักษรจีน และ เทคนิคในการจ าและ การอ่านอักษรจีนศึกษาการเขียนตัวอักษรจีนแบบตัว
ย่อ ศึกษาลายเส้นของอักษร , ล าดับในการเขียนลายเส้นอักษรจีน และโครงสร้างตัวอักษรจีน 

 

มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวช้ีวัด 
 เมื่อเรียนจบรายวิชานี้ นักเรียนสามารถ 

1. ฟังภาษาจีนกลางโดยแยกแยะพยัญชนะ สระ และวรรณยุกต์ได้ 
2. ออกเสียงพยัญชนะ สระ และ วรรณยุกต์ของภาษาจีนได้อย่างถูกต้อง ชัดเจน 
3. ออกเสียงพยางค์เสียงภาษาจีนกลางทุกพยางค์ได้อย่างชัดเจน 
4. ใช้ค าศัพท์ที่ใช้ในชีวิตประจ าวันได้อย่างถูกต้อง 
5. สร้างประโยคใหม่ได้อย่างไม่จ ากัด ภายใต้ความเข้าใจในโครงสร้างประโยคพ้ืนฐานและศัพท์ที่

เรียนมา 
6. สนทนาเบื้องต้นในชีวิตประจ าวันได้อย่างคล่องแคล่ว ในการแสดงความต้องการที่ไม่ซับซ้อน 
7. สนทนาเบื้องต้นในชีวิตประจ าวันได้อย่างคล่องแคล่ว ในการแสดงความคาดหวังที่ไม่ซับซ้อน 
8. สนทนาเบื้องต้นในชีวิตประจ าวันได้อย่างคล่องแคล่ว ในการแสดงความรู้สึกที่ไม่ซับซ้อน 
9. สนทนาเบื้องต้นในชีวิตประจ าวันได้อย่างคล่องแคล่ว ในการวางแผนที่ไม่ซับซ้อน 
10. สนทนาเบื้องต้นในชีวิตประจ าวันได้อย่างคล่องแคล่ว ในการคาดการณ์ที่ไม่ซับซ้อน 
11. สนทนาเบื้องต้นในชีวิตประจ าวันได้อย่างคล่องแคล่ว ในการแสดงความคิดเห็นที่ไม่ซับซ้อน 
12. มีความรู้พ้ืนฐานด้านอักษรจีนอย่างถูกต้อง 
13. อ่านออก และเข้าใจส่วนประกอบอักษรจีนที่ใช้อยู่ 
14. อ่านตัวอักษรจีนที่ใช้บ่อยได้ 60-100 ตัว 
15. น าความรู้ดังกล่าวไปอ่านข้อความและได้ใจความส าคัญบนป้ายต่างๆ ในสถานที่สาธารณะที่พบ

บ่อย 
16. เรียนรู้การก ากับการออกเสียง 
17. มีความรู้ ความเข้าใจอย่างถูกต้องเก่ียวกับลายเส้นของอักษรจีน 
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18. มีความรู้ ความเข้าใจอย่างถูกต้องเก่ียวกับล าดับการเขียนลายเส้นของอักษรจีน 
19. มีความรู้ ความเข้าใจอย่างถูกต้องเก่ียวกับโครงสร้างของอักษรจีน 
20. เขียนตัวอักษรจีนอย่างง่ายเพ่ือการพัฒนาการเรียนอักษรจีนในโอกาสต่อไป 
21. พัฒนาการเรียนร้ภู าษาจีนด้วยตัวเอง เพื่อประโยชน์ในการเรียนภาษาจีนขั้นต่อไป 
22. พัฒนาทักษะการค้นคว้าหาข้อมูลโดยผ่านสื่อต่างๆเป็นภาษาจีน 
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 รวมทั้ง 21 พยัญชนะ 39 สระ และ 5 วรรณยุกต์ศึกษา
การก ากับการออกเสียง pin yin ซึ่งเป็นมาตรฐานสากลศึกษาค าศัพท์ต่างๆ ตามมาตรฐานของ HSK แต่จะมี
การเพ่ิมเติมหรือตัดออก ตามความเหมาะสม ของสภาพแวดล้อมและสถานการณ์ในชีวิตประจ าวันของ
สังคมไทย นอกเหนือจากรายวิชาจ40304 ภาษาจีนในชีวิตประจ าวัน 1 ศึกษาโครงสร้างของประโยคที่ไม่
ซับซ้อนเป็นหลัก และจะมีการศึกษาโครงสร้างประโยคซับซ้อนที่ใช้ในชีวิตประจ าวัน โดยจะเน้นประโยคบอก
เล่า และประโยคค าถาม และสอดแทรกค าอุทานที่ใช้ในชีวิตประจ าวันศึกษาการใช้ภาษา จะเน้นการใช้
ภาษาจีนที่ใช้ในประเทศจีนปัจจุบันเป็นหลัก และ สอดแทรกการใช้ภาษาจีนในที่อ่ืนๆศึกษาการอ่านอักษรจีน 
ส่วนประกอบของอักษรจีน และ เทคนิคในการจ าและ การอ่านอักษรจีน ศึกษาการเขียนตัวอักษรจีนแบบตัว
ย่อ ศึกษาลายเส้นของอักษร, ล าดับในการเขียนลายเส้นอักษรจีน และโครงสร้างตัวอักษรจีน 

 

มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวช้ีวัด 
 เมื่อเรียนจบรายวิชานี้ นักเรียนสามารถ 

1. ฟังภาษาจีนกลางโดยแยกแยะพยัญชนะ สระ และวรรณยุกต์ได้ 
2. ออกเสียงพยัญชนะ สระ และ วรรณยุกต์ของภาษาจีนได้อย่างถูกต้อง ชัดเจน 
3. ออกเสียงพยางค์เสียงภาษาจีนกลางทุกพยางค์ได้อย่าง ชัดเจน 
4. ใช้ค าศัพท์ที่ใช้ในชีวิตประจ าวันได้อย่างถูกต้อง 
5. สร้างประโยคใหม่ได้อย่างไม่จ ากัด ภายใต้ความเข้าใจในโครงสร้างประโยคพ้ืนฐานและศัพท์ที่

เรียนมา 
6. สนทนาเบื้องต้นในชีวิตประจ าวันได้อย่างคล่องแคล่ว ในการแสดงความต้องการที่ไม่ซับซ้อน 
7. สามารถสนทนาเบื้องต้นในชีวิตประจ าวันได้อย่างคล่องแคล่ว ในการแสดงความคาดหวังที่ไม่

ซับซ้อน 
8. สามารถสนทนาเบื้องต้นในชีวิตประจ าวันได้อย่างคล่องแคล่ว ในการแสดงความรู้สึกที่ไม่ซับซ้อน 
9. สามารถสนทนาเบื้องต้นในชีวิตประจ าวันได้อย่างคล่องแคล่ว ในการวางแผนที่ไม่ซับซ้อน 
10. สนทนาเบื้องต้นในชีวิตประจ าวันได้อย่างคล่องแคล่ว ในการคาดการณ์ที่ไม่ ซับซ้อน 
11. สนทนาเบื้องต้นในชีวิตประจ าวันได้อย่างคล่องแคล่ว ในการแสดงความคิดเห็นที่ไม่ซับซ้อน 
12. มีความรู้พ้ืนฐานด้านอักษรจีนอย่างถูกต้อง 
13. อ่านออก และเข้าใจส่วนประกอบอักษรจีนที่ใช้อยู่ 
14. อ่านตัวอักษรจีนที่ใช้บ่อยได้ 60-100 ตัว 
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15. น าความรู้ดังกล่าวไปอ่านข้อความและได้ใจความส าคัญบนป้ายต่างๆในสถานที่สาธารณะที่พบ
บ่อย 

16. เรียนรู้การก ากับการออกเสียง 
17. มีความรู้ ความเข้าใจอย่างถูกต้องเก่ียวกับลายเส้นของอักษรจีน 
18. มีความรู้ ความเข้าใจอย่างถูกต้องเก่ียวกับล าดับการเขียนลายเส้นของอักษรจีน 
19. มีความรู้ ความเข้าใจอย่างถูกต้องเก่ียวกับโครงสร้างของอักษรจีน 
20. เขียนตัวอักษรจีนอย่างง่ายเพ่ือการพัฒนาการเรียนอักษรจีนในโอกาสต่อไป 
21. พัฒนาการเรียนรู้ภาษาจีนด้วยตัวเอง เพ่ือประโยชน์ในการเรียนภาษาจีนขั้นต่อไป 
22. พัฒนาทักษะการค้นคว้าหาข้อมูลโดยผ่านสื่อต่างๆเป็นภาษาจีน 
23. เปรียบเทียบความเหมือน และความแตกต่าง ระหว่างภาษาและวัฒนธรรม ไทย–จีน 
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รายวิชา จ30205 ภาษาจีนเพื่อการศึกษาวิทยาศาสตร์ 1 

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

ศึกษารากศัพท์ ค าศัพท์และรูปแบบไวยากรณ์ที่ใช้บ่อยในวิชาคณิตศาสตร์ ฟิสิกส์ และเทคโนโลยี
สารสนเทศฝึกปฏิบัติการอ่านและการเขียนประโยคและบทความสั้นๆ ที่เกี่ยวกับวิชาคณิตศาสตร์ ฟิสิกส์และ
เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือให้มีความรู้และทักษะในการสื่อสารและศึกษาต่อทางด้านวิชาคณิตศาสตร์ ฟิสิกส์ 
และเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 

มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวช้ีวัด 
 เมื่อเรียนจบรายวิชานี้ นักเรียนสามารถ 

1. มีความรู้ความเข้าใจด้านรากศัพท์เชิงวิทยาศาสตร์ 
2. มีความรู้ความเข้าใจในรูปแบบไวยากรณ์ท่ีใช้บ่อยในบทความวิทยาศาสตร์ 
3. มีความรู้ความเข้าใจด้านรูปแบบของบทความวิทยาศาสตร์ 
4. สามารถน าความรู้เกี่ยวกับรากศัพท์เชิงวิทยาศาสตร์เป็นตัวช่วยในการตีความ 
5. สามารถน าค าศัพท์วิทยาศาสตร์มาเรียงประโยคในรูปแบบวิทยาศาสตร์ 
6. สามารถวิเคราะห์รูปแบบประโยคในบทความวิทยาศาสตร์โดยใช้ความรู้ด้านไวยากรณ์ที่ใช้บ่อยใน

บทความวิทยาศาสตร์ 
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รายวิชา จ30206 ภาษาจีนเพื่อการศึกษาวิทยาศาสตร์ 2 

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

ศึกษารากศัพท์ ค าศัพท์และรูปแบบไวยากรณ์ที่ใช้บ่อยในวิชาเคมีและชีววิทยาฝึกปฏิบัติการอ่านและ
การเขียนประโยคและบทความสั้นๆที่เกี่ยวกับวิชาเคมีและชีววิทยาเพ่ือให้มีความรู้และทักษะในการสื่อสาร
และศึกษาต่อในทางด้านวิชาเคมีและชีววิทยา 

 

มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวช้ีวัด 
 เมื่อเรียนจบรายวิชานี้ นักเรียนสามารถ 

1. มีความรู้ความเข้าใจด้านรากศัพท์เชิงวิทยาศาสตร์จ านวนมากขึ้น 
2. มีความรู้ความเข้าใจในรูปแบบไวยากรณ์ที่ใช้บ่อยในบทความวิทยาศาสตร์ 
3. มีความรู้ความเข้าใจด้านรูปแบบของบทความวิทยาศาสตร์ 
4. สามารถน าความรู้เกี่ยวกับรากศัพท์เชิงวิทยาศาสตร์เป็นตัวช่วยในการตีความ 
5. สามารถน าค าศัพท์วิทยาศาสตร์มาเรียงประโยคและบทความสั้นๆในรูปแบบวิทยาศาสตร์ 
6. สามารถวิเคราะห์รูปแบบประโยคในบทความวิทยาศาสตร์โดยใช้ความรู้ด้านไวยากรณ์ที่ใช้บ่อยใน

บทความวิทยาศาสตร์ 
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รายวิชา ญ30201 ภาษาญี่ปุ่นขั้นต้น 1 

3 คาบ/สัปดาห์/ภาคเรียน        1.5 หน่วยกิต 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ค าอธิบายรายวิชา ญ30201 

ศึกษาการอ่าน การเขียนตัวอักษรคันจิเบื้องต้น 18 ตัว ศึกษาความหมายของตัวอักษรคันจิเบื้องต้น 
18 ตัว ศึกษาความแตกต่างของภาษาวัฒนธรรมระหว่างภาษาญี่ปุ่น กับภาษาไทย ในด้านของ เสียงสระ 
พยัญชนะ  ศึกษาโครงสร้างไวยากรณ์พ้ืนฐาน  ศึกษาลักษณะนาม ศึกษาค าศัพท์ใกล้ตัว และค าศัพท์ที่ใช้ใน
ชีวิตประจ าวัน ได้ไม่ต่ ากว่า 300 ค า ฝึกอ่านออกเสียง สระ พยัญชนะ ค าศัพท์ส านวน ประโยค และบทอ่าน
ต่างๆ ในเรื่อง เกี่ยวกับตนเอง และสิ่งแวดล้อมใกล้ตัว ฝึกทักษะการพูดสนทนา เกี่ยวกับตนเองและ
สิ่งแวดล้อมใกล้ตัว เพ่ือสื่อสารในชีวิตประจ าวัน ฝึกทักษะการฟังค าศัพท์ประโยคต่างๆ บทสนทนาต่างๆ ที่
ใกล้ตัว และเกี่ยวข้องกับชีวิตประจ าวัน ฝึกเขียนสระ พยัญชนะ ค าศัพท์ประโยคง่ายๆ และข้อความสั้นๆ 
เกี่ยวกับตนเอง และสิ่งแวดล้อมใกล้ตัว ฝึกการท าความเข้าใจเกี่ยวกับภาษาท่าทาง รูปแบบ และพฤติกรรม
การสื่อสารของเจ้าของภาษาฝึกฝนและเข้าร่วมกิจกรรมเกี่ยวกับภาษาและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษาสร้าง
เจตคติที่ดีเกี่ยวกับภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่นเพ่ือเป็นแนวทางในการสื่อสาร ศึกษาค้นคว้าและความ
เพลิดเพลิน 
 

มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวช้ีวัด 
 เมื่อเรียนจบรายวิชานี้  นักเรียนสามารถ 

1. ฟังประโยคและข้อความสั้นๆ แล้วสามารถเล่าสรุปได้ 
2. พูดประโยคพ้ืนฐานที่ใช้ในชีวิตประจ าวัน เช่น การแนะน าตนเอง การแนะน าผู้อ่ืนการถาม การ

ตอบรับ การตอบปฏิเสธ การกล่าวทักทาย การกล่าวอ าลา การแสดงความขอบคุณ การบรรยาย
ลักษณะบุคคลและสิ่งของได้ 

3. บอกโครงสร้างไวยากรณ์ญี่ปุ่นพื้นฐานได้ 
4. บอกชนิดของค าเช่น นาม สรรพนาม กริยา วิเศษณ์ คุณศัพท์ บุรพบท สันธาน อุทานได้ 
5. บอกค าลักษณะนามได้ 
6. บอกความหมายของค าศัพท์ใกล้ตัว และค าศัพท์ที่ใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 
7. อ่าน เขียน และบอกความหมายอักษรคันจิตามที่ก าหนดได้ 
8. อ่านข้อความสั้นๆ แล้วสามารถพูดสรุปได้ 
9. เขียนประโยคพ้ืนฐานง่ายๆ ในเรื่องเกี่ยวกับตนเอง และสิ่งแวดล้อมใกล้ตัวได้ถูกต้องตามหลัก

ไวยากรณ ์
10. เขียนค าศัพท์ตามค าบอกได้ 
11. ระบุความแตกต่างของภาษาและวัฒนธรรมระหว่างภาษาญี่ปุ่นกับภาษาไทยได้ 
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รายวิชา ญ30202 ภาษาญี่ปุ่นขั้นต้น 2 

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

ศึกษาการอ่าน และการเขียนตัวอักษรคันจิใหม่อีก 27 ตัว ศึกษาความหมายของตัวอักษรคันจิใหม่อีก 
27 ตัว ศึกษาโครงสร้างประโยคโดยใช้ไวยากรณ์ที่ซับซ้อนยิ่งขึ้น ศึกษาค าศัพท์ส านวนต่างๆ ทั้งใกล้ไกลตัว 
และค าศัพท์ที่ใช้ในชีวิตประจ าวัน เพ่ิมขึ้นอีกอย่างน้อย 300 ค า ฝึกออกเสียงค าศัพท์ส านวนต่างๆ ฝึกอ่าน
ประโยค และบทสนทนาที่ซับซ้อนยิ่งขึ้น ฝึกเขียนประโยคเปรียบเทียบ โดยใช้ค าคุณศัพท์ที่หลากหลาย ฝึก
ทักษะการฟัง และสรุปความจากเรื่องราว และบทสนทนาที่มีความยาวพอประมาณ ฝึกสนทนาตาม
สถานการณ์ที่เป็นจริง ฝึกพูดบรรยายเรื่องจากรูปภาพ ฝึกกิจกรรมเกี่ยวกับภาษาและวัฒนธรรมของเจ้าของ
ภาษา สร้างเจตคติเกี่ยวกับภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่นเพ่ือเป็นแนวทางในการสื่อสาร ศึกษาค้นคว้าและความ
เพลิดเพลิน 

 

มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวช้ีวัด 
 เมื่อเรียนจบรายวิชานี้ นักเรียนสามารถ 

1. ฟังประโยคและข้อความต่างๆ ที่มีโครงสร้างซับซ้อนข้ึน แล้วสามารถเล่าสรุปได้ 
2. พูดประโยคที่เกี่ยวกับชีวิตประจ าวันที่ซับซ้อนยิ่งขึ้น เช่น ค าสั่ง ขอร้อง ชักชวนและแสดง

ความรู้สึกในโอกาสต่างๆ ได้ถูกต้อง 
3. พูดแสดงการเปรียบเทียบโดยใช้ค าคุณศัพท์ได้ 
4. ฟังบทสนทนาสั้นๆ แล้วสามารถสรุปได้ 
5. บอกโครงสร้างไวยากรณ์ญี่ปุ่นที่ซับซ้อนได้ 
6. บอกความหมายของค าศัพท์ส านวนได้ 
7. อ่านออกเสียงค าศัพท์ส านวน และข้อความที่ก าหนดแล้วสรุปได้ 
8. อ่าน เขียนและบอกความหมายอักษรคันจิที่ก าหนดได้ 
9. ระบบค าลักษณะนามได้ 
10.  เขียนประโยคที่ซับซ้อนขึ้น ในเรื่องเกี่ยวกับตนเอง และสิ่งแวดล้อมใกล้ตัว ได้ถูกต้องตาม 

 หลักเกณฑ์ 
11.  เขียนค าศัพท์ตามค าบอกได้ 
12.  เขียนบรรยายเรื่องที่ก าหนดให้และเรื่องท่ีเกี่ยวกับตนเองได้ถูกต้องตามหลักไวยากรณ์ 
13.  ระบุความแตกต่างของภาษาและวัฒนธรรมระหว่างภาษาญี่ปุ่นกับภาษาไทยได้ 
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รายวิชา ญ30203 ภาษาญี่ปุ่นระดับกลาง 1 

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

ศึกษาการอ่านและการเขียนตัวอักษรคันจิใหม่อีก 35 ตัว ศึกษาความหมายของตัวอักษรคันจิใหม่อีก 
35 ตัว ศึกษาประโยคที่มีโครงสร้างซับซ้อนยิ่งขึ้น ศึกษาภาษาจากบทสนทนา บทความ และเรื่องสั้นที่มีความ
ยากขึ้น  ฝึกพูด และเขียนเพ่ือแสดงทัศนะ แลกเปลี่ยนข้อมูล และแสดงความคิดเห็น ฝึกสรุปความด้วยการ
พูด และการเขียน เพ่ือน าเสนอความคิดรวบยอดจากการอ่าน หรือการฟังบทเพลง บทกวีบทสนทนา เรื่องสั้น 
ประกาศโฆษณา ข่าว และนิทาน ฝึกพูด และเขียน เพ่ือบรรยายเรื่องราวจากภาพหรือสถานการณ์ต่างๆ ฝึก
พูด และเขียนภาษาให้ถูกต้องตามกาลเทศะ ฝึกกิจกรรมเกี่ยวกับภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่น สร้ างเจตคติที่ดี
เกี่ยวกับภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่นเพื่อเป็นแนวทางในการสื่อสาร ศึกษาค้นคว้าและหาความเพลิดเพลิน 

 

มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวช้ีวัด 
 เมื่อเรียนจบรายวิชานี้ นักเรียนสามารถ 

1. ฟังประโยคที่ซับซ้อน ข้อความ บทสนทนา เรื่องสั้น หรือนิทานแล้วสรุปได้ 
2. พูดสนทนาเรื่องราวต่างๆ และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นได้ 
3. อ่าน บทเพลง บทกวีบทสนทนา เรื่องสั้น ประกาศโฆษณา หรือนิทานแล้วสรุปความได้ 
4. บอกความหมายค าศัพท์ได้ 
5. บอกลักษณะนามได้ 
6. เขียนบรรยายเรื่อง ตามท่ีก าหนดได้ 
7. เขียนตัวอักษรคันจิตามที่ก าหนดได้ 
8. บอกความหมายของตัวอักษรคันจิได้ 
9. เขียนค าศัพทต์ามค าบอกได้ถูกต้อง 
10.  เขียน พูดบรรยายภาพ หรือสถานการณ์ต่างๆ ตามท่ีก าหนดได้ 
11.  ระบุความแตกต่างของภาษาวัฒนธรรมระหว่างภาษาไทยกับภาษาญี่ปุ่นได้ 
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รายวิชา ญ30204 ภาษาญี่ปุ่นระดับกลาง 2 

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

ศึกษาการอ่านและการเขียนตัวอักษรคันจิใหม่อีก 53 ตัว ศึกษาความหมายตัวอักษรคันจิใหม่อีก 53 
ตัว  ศึกษาประโยคที่มีความยาก และมีโครงสร้างซับซ้อนยิ่งขึ้น ศึกษาภาษาจากบทสนทนา บทความ เรื่องสั้น 
นิทาน หรือข่าวที่มีความยากยิ่งขึ้น ฝึกพูดและเขียน เพ่ือแสดงทัศนะ แลกเปลี่ยนข้อมูลและแสดงความคิดเห็น 
ฝึกสรุปความด้วยการพูดและการเขียน เพ่ือน าเสนอความคิดรวบยอดจากการอ่าน หรือการ 
ฟังบทเพลง บทกวีบทสนทนา เรื่องสั้น ประกาศโฆษณา นิทานและข่าว ฝึกพูด และเขียนเพ่ือบรรยายเรื่อง
จากภาพหรือสถานการณ์ต่างๆ ฝึกกิจกรรมเกี่ยวกับภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่น สร้างเจตคติที่ดีเกี่ยวกับภาษา 
และวัฒนธรรมญี่ปุ่น เพ่ือเป็นแนวทางในการสื่อสาร ศึกษา ค้นคว้าและหาความเพลิดเพลิน 
 

มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวช้ีวัด 
 เมื่อเรียนจบรายวิชานี้ นักเรียนสามารถ 

1. ฟังประโยคที่ซับซ้อน ข้อความ บทสนทนา เรื่องสั้น ข่าวหรือนิทานแล้วสามารถสรุปความ 
ได้ถูกต้อง 

2. พูดสนทนาเรื่องราว และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นได้ 
3. อ่านบทเพลง บทกวีบทสนทนา เรื่องสั้น ประกาศโฆษณา หรือนิทานแล้วสรุปความได้ถูกต้อง 
4. บอกความหมายค าศัพท์และลักษณะนามได้ 
5. เขียนบรรยายเรื่องตามที่ก าหนดได้ 
6. เขียนตัวอักษรคันจิตามที่ก าหนดได้ 
7. บอกความหมายตัวอักษรคันจิตามที่ก าหนดได้ 
8. เขียนศัพท์ตามค าบอกได้ถูกต้อง 
9. เขียน พูดบรรยายภาพ หรือสถานการณ์ตามที่ก าหนดได้ 
10.  ระบุความแตกต่างของภาษา ระหว่างภาษาญี่ปุ่นและภาษาไทยได้ 
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รายวิชา ย30201 ภาษาเยอรมันในชีวิตประจ าวัน 

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

ศึกษาความรู้พ้ืนฐานภาษาเยอรมัน ฝึกฝนทักษะการฟัง พูด อ่าน และเขียน การคิด วัฒนธรรม การ
ใช้ชีวิตของเจ้าของภาษา เพ่ือให้มีความเข้าใจและสามารถใช้ภาษาเยอรมันสื่อสารได้ในสถานการณ์ประจ าวัน 
 

มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวช้ีวัด 
 เมื่อเรียนจบรายวิชานี้  นักเรียนสามารถ 

1. มีความรูภาษาเยอรมันเบื้องตนดานการฟง พูด อาน เขียน ในลักษณะที่เปนองครวม 
2. น าความรูภาษาเยอรมันที่ไดไปสื่อสารในชีวิตประจ าวัน 
3. เขาใจและเรียนรูเกี่ยวกับ ความคิด วัฒนธรรม และชีวิตประจ าวันของเจาของภาษา 
4. น าความรูภาษาเยอรมันที่ไดจากหองเรียนไปศึกษาตอเพ่ิมเติมดวยตนเอง 
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รายวิชา ย30202 ภาษาเยอรมันเพื่อการสื่อสาร 

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

ศึกษาความรู้พ้ืนฐานภาษาเยอรมันต่อเนื่องจากภาษาเยอรมันในชีวิตประจ าวัน ความคิดวัฒนธรรม 
การใช้ชีวิตของเจ้าของภาษา และฝึกฝนทักษะทั้งในด้านการฟัง พูด อ่านและเขียน เพ่ือให้มีความเข้าใจและ
สามารถใช้ภาษาเยอรมันสื่อสารได้ในสถานการณ์ประจ าวัน รวมถึงเพ่ือให้มีความม่ันใจในการใช้ภาษาเยอรมัน
ในการสื่อสารมากข้ึนด้วย 

 

มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวช้ีวัด 
 เมื่อเรียนจบรายวิชานี้ นักเรียนสามารถ 

1. มีความรู้ภาษาเยอรมันเบื้องต้นด้านการฟัง พูด อ่าน เขียน ในลักษณะที่เป็นองค์รวม 
2. น าความรู้ภาษาเยอรมันที่ได้ไปสื่อสารในชีวิตประจ าวันได้มากขึ้น 
3. เข้าใจและเรียนรู้เกี่ยวกับ ความคิด วัฒนธรรม และชีวิตประจ าวันของเจ้าของภาษา 
4. มีความรู้และประสบการณ์เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในประเทศเยอรมนี 
5. น าความรู้ภาษาเยอรมันที่ได้จากห้องเรียนไปศึกษาต่อเพ่ิมเติมด้วยตนเอง 
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รายวิชา ย30203 ภาษาและวัฒนธรรมเยอรมัน 

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

ศึกษาภาษาเยอรมันเบื้องต้นในระดับที่สูงขึ้นจากภาษาเยอรมันในชีวิตประจ าวัน และภาษาเยอรมัน
เพ่ือการสื่อสาร ทั้งด้านไวยากรณ์ค าศัพท์รูปประโยค ฝึกฝนการใช้ภาษาทั้งการฟัง พูด อ่านและเขียน 
ตลอดจนเข้าใจความคิดและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษาและสามารถน าไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้อย่างถูกต้อง 

 

มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวช้ีวัด 
 เมื่อเรียนจบรายวิชานี้ นักเรียนสามารถ 

1. มีความรู้ภาษาเยอรมันเบื้องต้นด้านการฟัง พูด อ่าน เขียน ในลักษณะที่เป็นองค์รวม 
2. น าความรู้ภาษาเยอรมันที่ได้ไปสื่อสารในชีวิตประจ าวัน 
3. เข้าใจและเรียนรู้เกี่ยวกับ ความคิด วัฒนธรรม และชีวิตประจ าวันของเจ้าของภาษาในระดับ 

ที่ลึกซึ้งมาก 
4. มีความรู้และประสบการณ์เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในประเทศเยอรมนี 
5. น าความรู้ภาษาเยอรมันที่ได้จากห้องเรียนไปศึกษาต่อเพ่ิมเติมด้วยตนเอง 
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รายวิชา ย30204 ภาษาเยอรมันร่วมสมัย 

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

ศึกษาภาษาเยอรมันเบื้องต้นในระดับที่สูงขึ้นจากภาษาเยอรมันในชีวิตประจ าวัน ภาษาเยอรมันเพ่ือ
การสื่อสาร และภาษาและวัฒนธรรมเยอรมัน ทั้งด้านไวยากรณ์ค าศัพท์รูปประโยค ฝึกฝนทักษะการใช้ภาษา
ทั้งการฟัง พูด อ่านและเขียน ตลอดจนเข้าใจความคิดและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษาและสามารถน าไปใช้ใน
ชีวิตประจ าวันได้อย่างถูกต้อง 

 

มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวช้ีวัด 
 เมื่อเรียนจบรายวิชานี้ นักเรียนสามารถ 

1. มีความรู้ภาษาเยอรมันเบื้องต้นด้านการฟัง พูด อ่าน เขียน ในลักษณะที่เป็นองค์รวม 
2. น าความรู้ภาษาเยอรมันที่ได้ไปสื่อสารในชีวิตประจ าวัน 
3. เข้าใจและเรียนรู้เกี่ยวกับ ความคิด วัฒนธรรม และชีวิตประจ าวันของเจ้าของภาษา 
4. มีความรู้และประสบการณ์เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในประเทศเยอรมนี 
5. มีความรู้และประสบการณ์เกี่ยวกับภาษาและวัฒนธรรมเยอรมันที่ร่วมสมัย 
6. น าความรู้ภาษาเยอรมันที่ได้จากห้องเรียนไปศึกษาต่อเพ่ิมเติมด้วยตนเอง 
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รายวิชา ฝ30201 ภาษาฝรั่งเศสน่ารู้ 1 

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

ศึกษาการฟัง พูด อ่าน เขียน สระ พยัญชนะค าศัพท์ใกล้ตัวและศัพท์ที่ใช้ในชีวิตประจ าวันกลุ่มค า
และประโยคง่ายๆ ศึกษาความแตกต่างของภาษาและวัฒนธรรมฝรั่งเศส กับภาษาและวัฒนธรรมไทยศึกษา
เรื่องการใช้ภาษาท่าทาง ของเจ้าของภาษาศึกษาโครงสร้างไวยากรณ์ฝรั่งเศสพ้ืนฐานฝึกทักษะการใช้ภาษา ทั้ง
ฟัง พูด อ่าน เขียน ในเรื่องเกี่ยวกับตนเอง และสิ่งแวดล้อมใกล้ตัวเพ่ือใช้สื่อสารในชีวิตประจ าวันฝึกฝนและ
เข้าร่วมกิจกรรมเกี่ยวกับกาษาและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษาสร้างเจตคติที่ดีในเรื่องของภาษาและ
วัฒนธรรมฝรั่งเศส เพ่ือการสื่อสาร การศึกษาค้นคว้าการศึกษาต่อและความเพลิดเพลิน 
 

มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวช้ีวัด 
 เมื่อเรียนจบรายวิชานี้  นักเรียนสามารถ 

1. ฟังประโยคค าสั่ง ประโยคขอร้อง ที่ใช้ในชีวิตประจ าวันได้อย่างถูกต้อง 
2. บอกความหมายของค าศัพท์ใกล้และไกลตัว ตลอดจนค าศัพท์ที่ใช้ในชีวิตประจ าวันได้ถูกต้อง 
3. พูดประโยคพ้ืนฐานง่ายๆ เช่น การแนะน าตนเอง การแนะน าผู้อ่ืน การถาม การตอบรับการตอบ

ปฏิเสธ การกล่าวทักทาย การกล่าวอ าลา การกล่าวขอบคุณ การบรรยายลักษณ์บุคคลและ
สิ่งของได ้

4. บอกชนิดของค าเช่น ค านาม ค าสรรพนาม ค ากริยา ค าวิเศษณ์ ค าคุณศัพท์ ค าบุพบทและ
ค าสันธานได ้

5. บอกโครงสร้างไวยากรณ์ฝรั่งเศสพื้นฐานได้ 
6. อ่านออกเสียงค ากลุ่มค าและประโยคง่ายๆ ได้ถูกต้อง 
7. อ่านข้อความสั้นๆ และบทความง่ายๆ แล้วสามารถพูดสรุปได้ 
8. เขียนประโยคพ้ืนฐานง่ายๆ ในเรื่องที่เกี่ยวกับตนเองและสิ่งแวดล้อมใกล้ตัวได้ถูกต้องตามหลัก

ไวยากรณ ์
9. เขียนค าศัพท์พ้ืนฐานง่ายๆ ตามท่ีก าหนดได้ถูกต้อง 
10. ระบุความแตกต่างระหว่างภาษาฝรั่งเศสกับภาษาไทย ในเรื่องของ ค า วลี ประโยค และ

โครงสร้างไวยากรณ์พ้ืนฐานได้ถูกต้อง 
11. ระบุความเหมือนและความแตกต่างระหว่างวัฒนธรรมฝรั่งเศสกับวัฒนธรรมไทยได้  
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รายวิชา ฝ30202 ภาษาฝรั่งเศสน่ารู้ 2 

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

ศึกษาค าศัพท์ส านวน ต่างๆ ทั้งใกล้ตัว -ไกลตัว และศัพท์ที่ใช้ในชีวิตประจ าวันเพ่ิมขึ้น ศึกษา
โครงสร้างไวยากรณ์ที่ซับซ้อนยิ่งขึ้น ศึกษาการใช้ภาษาท่าทางและน้ าเสียงในการแสดงอารมณ์ความรู้สึกของ
เจ้าของกาษา ฝึกออกเสียงค าศัพท์ส านวนและประโยคต่าง ๆ ที่มีความยาวมากขึ้น ฝึกอ่านประโยค และบท
สนทนาที่มีความยาวและซับซ้อนยิ่งขึ้น ฝึกเขียนประโยคเปรียบเทียบ โดยใช้ค าคุณศัพท์ที่หลากหลาย ฝึกการ
ฟังและสรุปความจากเรื่องและบทสนทนาที่มีความยาวพอประมาณ ฝึกสนทนาจากสถานการณ์ที่ก าหนดให้
ฝึกพูดบรรยายเรื่องจากรูปภาพ ฝึกฝนและเข้าร่วมกิจกรรมเกี่ยวกับภาษาและวัฒนธรรมของเจ้าของกาษา  
สร้างเจตคติที่ดีในเรื่องของภาษาและวัฒนธรรมฝรั่งเศส เพ่ือการสื่อสาร การศึกษาค้นคว้าการศึกษาต่อและ
ความเพลิดเพลิน 

 

มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวช้ีวัด 
 เมื่อเรียนจบรายวิชานี้ นักเรียนสามารถ 

1. ฟังประโยคพ้ืนฐาน บทสนทนาสั้นๆ บทความและเรื่องสั้นอย่างง่ายๆ แล้วสามารถสรุปได้ 
2. บอกความหมายของศัพท์ส านวน ตามท่ีก าหนดได้ถูกต้อง 
3. พูดประโยคที่ใช้ในชีวิตประจ าวัน เช่น การแนะน าตนเอง การแนะน าผู้อ่ืน การถาม การตอบรับ 

การตอบปฏิเสธ การกล่าวทักทาย การกล่าวอ าลา การกล่าวขอบคุณ และบรรยายลักษณะบุคคล
และสิ่งของ ที่มีใจความที่ซับซ้อนได้ถูกต้อง 

4. บอกโครงสร้างไวยากรณ์ฝรั่งเศสที่ซับซ้อนได้ 
5. อ่านออกเสียงค าศัพท์ส านวน และข้อความ บทความ นิทาน หรือเรื่องสั้นที่มีความซับซ้อนแล้ว

สามารถสรุปได ้
6. เขียนค าศัพท์ทั้งใกล้และไกลตัว ตามท่ีก าหนดได้ถูกต้อง 
7. เขียนบรรยาย เรื่องที่เกี่ยวกับตนเอง และเรื่องที่ก าหนดให้ด้วยประโยคที่ซับซ้อนได้ถูกต้องตาม

หลักไวยากรณ์ 
8. ระบุความแตกต่างของภาษาฝรั่งเศสกับภาษาไทย ในเรื่องของค าวลีส านวน ประโยคโครงสร้าง

และข้อความที่ซับซ้อนได้ถูกต้อง 
9. ระบุความเหมือนและความแตกต่างระหว่างวัฒนธรรมฝรั่งเศสกับวัฒนธรรมไทย ที่ซับซ้อนได้

ถูกต้อง 
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รายวิชา ฝ30203 ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสื่อสาร 1 

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

ศึกษาค าศัพท์ต่างๆ ทั้งใกล้และไกลตัว ตลอดจนใช้ศัพท์ที่ใช้ในชีวิตประจ าวันที่มีความยากมากขึ้น
ศึกษาโครงสร้างไวยากรณ์ที่ซับซ้อนยิ่งขึ้นศึกษาศัพท์ส านวนที่มีความยากยิ่งขึ้น ฝึกออกเสียงเสียงค าศัพท์
ส านวนที่มีความยากยิ่งขึ้น ฝึกอ่านประโยคและบทสนทนาที่มีความยาวยิ่งขึ้น ฝึกเขียนประโยคเปรียบเทียบ 
โดยใช้ค าคุณศัพท์ที่หลากหลายมากยิ่งขึ้น ฝึกการฟังและสรุปความจากเรื่อง และบทสนทนาที่มีความยา ว
ยิ่งขึ้น ฝึกสนทนาจากสถานการณ์จริง ฝึกพูดบรรยายเรื่องจากรูปภาพ ศึกษาความแตกต่างระหว่างกาษา
ฝรั่งเศสกับภาษาไทย ศึกษา ฝึกฝนและเข้าร่วมกิจกรรมเกี่ยวกับภาษาและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษาสร้าง
เจตคติที่ดีในเรื่องของภาษาและวัฒนธรรมฝรั่งเศส เพ่ือการสื่อสาร การศึกษาค้นคว้าและความเพลิดเพลิน 
 

มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวช้ีวัด 
 เมื่อเรียนจบรายวิชานี้ นักเรียนสามารถ 

1. บอกความหมายของค าศัพท์ส านวนได้ 
2. บอกโครงสร้างไวยากรณ์ฝรั่งเศสที่ซับซ้อนได้ 
3. ฟังประโยค และข้อความต่างๆ บทสนทนาบทความเรื่องสั้น นิทานที่มีโครงสร้างซับซ้อนแล้ว

สามารถพูดสรุปได้ 
4. บอกโครงสร้างประโยค ที่มีไวยากรณ์ท่ีซับซ้อนได้ถูกต้อง 
5. อ่านออกเสียงค าศัพท์ส านวน บทความนิทาน เรื่องสั้นที่มีความยาวพอประมาณ แล้วพูดสรุปได้ 
6. เขียนประโยคที่ซับซ้อน ในเรื่องที่เกี่ยวกับตนเองและสิ่งแวดล้อมใกล้ตัวได้ถูกต้องตามหลัก

ไวยากรณ ์
7. เขียนบรรยายเรื่องต่างๆ ที่ก าหนดให้ทั้งที่เกี่ยวกับตนเอง และสิ่งแวดล้อม รู้จักต้องตามหลัก

ไวยากรณ ์
8. ระบุความแตกต่างของกาษาฝรั่งเศสกับภาไทยที่ซับซ้อนได้ 
9. ระบุความเหมือนและความแตกต่างระหว่างวัฒนธรรมฝรั่งเศสและวัฒนธรรมไทยที่ซับซ้อนได้ 
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รายวิชา ฝ30204 ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสื่อสาร 2 

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

ศึกษาและฝึกฝนการฟังเรื่องราวต่างๆ ที่ซับซ้อนยิ่งขึ้น ฝึกฝนการน าเสนอ และการพูดสรุปเรื่องราว
ต่างๆ โดยใช้ถ้อยค าของตนเอง ศึกษาค าศัพท์ต่างๆ ทั้งใกล้ -ไกลตัว และศัพท์ที่ใช้ในชีวิตประจ าวันที่มีความ
ยากมากข้ึน ศึกษาศัพท์ส านวนที่มีความยากยิ่งขึ้น ฝึกออกเสียงค าศัพท์ส านวนที่มีความยากยิ่งขึ้น 
ฝึกอ่านประโยค และบทสนทนา บทกวีที่มีความยาวยิ่งขึ้น ฝึกเขียนประโยคเปรียบเทียบ โดยใช้ค าคุณศัพท์ที่
หลากหลายมากยิ่งขึ้น ฝึกเขียนโฆษณา และเอกสารเพ่ือเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ฝึกสนทนาจากสถานการณ์
จริง ฝึกพูดบรรยายเรื่องจากรูปภาพ ศึกษาความแตกต่างระหว่างภาษาฝรั่งเศสกับภาษาไทย ศึกษา ฝึกฝน 
และเข้าร่วมกิจกรรมเกี่ยวกับภาษาวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา สร้างเจตคติที่ดีในเรื่องของภาษาและ
วัฒนธรรมฝรั่งเศส เพ่ือการสื่อสาร การศึกษาค้นคว้าและความเพลิดเพลิน 
 

มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวช้ีวัด 
 เมื่อเรียนจบรายวิชานี้ นักเรียนสามารถ 

1. ฟังค าสั่ง ค าขอร้อง ค าแนะน าค าอธิบายที่มีความซับซ้อนแล้วสามารถเปลี่ยนเป็นข้อความของ
ตนเองได ้

2. ฟังประโยค และฟังความต่างๆ บทสนทนา บทความ เรื่องสั้น นิทานที่มีโครงสร้างซับซ้อนแล้ว
สามารถพูดสรุปได้ 

3. พูดสื่อสาร โดยใช้ภาษาท่าทางประกอบ ได้เหมาะสมกับวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา 
4. พูดเพ่ือน าเสนอข้อมูล เรื่องต่างๆ ทั้งจากประสบการณ์และเหตุการณ์ต่างๆ โดยสรุปเป็นความคิด

รวบยอดได้ถูกต้อง 
5. ระบุความแตกต่างของค าวลีส านวน ประโยค ข้อความและโครงสร้างไวยากรณ์ที่ซับซ้อนระหว่าง

ภาษาฝรั่งเศสกับภาษาไทยได้ 
6. อ่านออกเสียงค าศัพท์ส านวน บทความ นิทาน เรื่องสั้นที่มีความยาวพอประมาณ ได้ถูกต้องตาม

หลักการออกเสียงและเหมาะสมกับเนื้อหา 
7. เขียนบรรยายเรื่องต่างๆ ในเรื่องที่เก่ียวกับตนเองและสิ่งแวดล้อมต่างๆ ในเชิงอธิบายเปรียบเทียบ

และแสดงความคิดเห็นได้ถูกต้อง 
8. เขียนค าศัพท์ตามค าบอกได้ถูกต้อง 
9. สามารถตีความจากภาพหรือสัญลักษณ์และพูดสรุปได้ถูกต้อง 
10.  ระบุความเหมือนและความแตกต่างระหว่างวัฒนธรรมฝรั่งเศสและวัฒนธรรมไทยที่ซับซ้อนได้ 
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รายวิชา ฝ30205 ภาษาฝรั่งเศสสู่โลกวิทยาการ 1 

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

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

 

มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวช้ีวัด 
 เมื่อเรียนจบรายวิชานี้ นักเรียนสามารถ 

1. จับใจความจากบทสนทนา ข้อความหรือบทความสั้นๆ จากการฟังหรือการอ่านได้ 
2. สนทนาโดยใช้ภาษาฝรั่งเศสเบื้องต้นได ้
3. สร้างประโยคโดยใช้ค าศัพท์ ส านวน ไวยากรณ์ได้ถูกต้องตามโครงสร้างของภาษาขั้นพ้ืนฐาน 
4. บรรยายเกี่ยวกับสิ่งที่ก าหนดให้โดยใช้ค าศัพท์ ส านวน ขั้นพ้ืนฐานได้ 
5. บอกวัฒนธรรมความเป็นอยู่ในชีวิตประจ าวัน ความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของ

ประเทศไทยและประเทศฝรั่งเศสได้ 
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รายวิชา ฝ30206 ภาษาฝรั่งเศสสู่โลกวิทยาการ 2 

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

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

 

มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวช้ีวัด 
 เมื่อเรียนจบรายวิชานี้ นักเรียนสามารถ 

1. จับใจความจากบทสนทนา ข้อความหรือบทความท่ียากข้ึน จากการฟังหรือการอ่านได้ 
2. สนทนาโดยใช้ภาษาฝรั่งเศสเบื้องต้นได้มากข้ึนและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
3. สร้างประโยคให้ซับซ้อนขึ้นโดยใช้ค าศัพท์ ส านวน ไวยากรณ์ได้ถูกต้องตามโครงสร้างของภาษาขั้น

พ้ืนฐาน 
4. บรรยายเกี่ยวกับสิ่งที่ก 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 โครงสร้างไวยากรณ์พ้ืนฐานที่ส าคัญของภาษารัสเซีย ความรู้พ้ืนฐานเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ที่
ส าคัญของประเทศรัสเซีย วัฒนธรรม สังคม และศาสนาของชาติรัสเซียฝึกฝนทักษะการฟัง การพูด การอ่าน
และการเขียน ในภาษารัสเซีย 
 

มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวช้ีวัด 
 เมื่อเรียนจบรายวิชานี้ นักเรียนสามารถ 

1. บอกพยัญชนะ และ สระในภาษารัสเซียได้อย่างถูกต้องทุกตัว 
2. เขียนพยัญชนะ และ สระในภาษารัสเซียได้อย่างถูกต้อง ทั้งตัวพิพม์ และ ตัวเขียน 
3. ออกเสียงพยัญชนะและสระในภาษารัสเซียรวมทั้งผสมค าในภาษารัสเซียได้อย่างถูกต้อง 
4. แยกเพศของค านามในภาษารัสเซียได้อย่างถูกต้อง 
5. ใช้ค าแสดงความเป็นเจ้าของได้อย่างถูกต้อง 
6. เปลี่ยนค านามให้เป็นพหุพจน์ได้อย่างถูกต้อง 
7. บอกการกที ่1 ได้อย่างถูกต้อง 
8. เปลี่ยนให้อยู่ในการกที ่6 ได้อย่างถูกต้อง 
9. แสดงการผันกริยากลุ่ม 1 ได้อย่างถูกต้อง 
10. เปลี่ยนให้อยู่ในการกที ่4 ได้อย่างถูกต้อง 
11. แสดงการผันกริยากลุ่ม 2 ได้อย่างถูกต้อง 
12. เปลี่ยนกริยาให้อยู่ในรูปของอดีตได ้
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 

ศึกษาวิชาภาษารัสเซียเพ่ิมเติมจากที่เคยเรียนในภาษารัสเซียพ้ืนฐาน 1 ในการกที่ 3 และการกที่ 5 
ใช้ค าและโครงสร้างประโยคอย่างง่ายบอกเล่าเรื่องราวของตนเองและของผู้อ่ืนที่ตนเองได้ฟังมา ฝึกฝนและ
พัฒนาทักษะการพูดและฝึกทักษะการฟังในภาษารัสเซีย 

 

มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวช้ีวัด 
 เมื่อเรียนจบรายวิชานี้ นักเรียนสามารถ 

1. บอกเล่าเรื่องราวประวัติต่างๆ ของตนเองโดยใช้ความรู้ที่เรียนมาได้ 
2. เปลี่ยนกริยาให้อยู่ในรูปของอนาคตได้ 
3. บอกความแตกต่างระหว่างกริยาที่สมบูรณ์และไม่สมบูรณ์ได้ 
4. เปลี่ยนประโยคบอกเล่าให้อยู่ในรูปของประโยคขอร้องหรือค าสั่งได้ 
5. ใช้ค ากริยาเคลื่อนที่ได้อย่างถูกต้อง 
6. แต่งประโยคโดยใช้โครงสร้างพื้นฐานได้อย่างถูกต้อง 
7. ตอบค าถามจากเรื่องท่ีฟังได้อย่างถูกต้อง 
8. เปลี่ยนให้อยู่ในรูปการกที ่3 ได้อย่างถูกต้อง 
9. เปลี่ยนให้อยู่ในรูปการกท่ี 5 ได้อย่างถูกต้อง 
10.  เปลี่ยนค าคุณสรรพให้เป็นกริยาวิเศษณ์ได้ 
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รายวิชา ร30203 ภาษารัสเซียระดับกลาง 1 

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

ศึกษาการเปลี่ยนค าคุณศัพท์เพ่ือให้สอดคล้องแต่ละการกเพ่ือให้ประโยคถูกต้องและสมบูรณ์เล่าเรื่อง
โดยใช้ค าศัพท์พ้ืนฐาน จากเรื่องที่อ่านและเรื่องที่ฟังได้อย่างถูกต้อง เขียนสรุปเรื่องราวจากเรื่องที่อ่านและ
บอกจุดส าคัญของเรื่อง ศึกษาประเภทของเพลงรัสเซียและเล่าเรื่องจากเพลงที่ฟัง 

 

มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวช้ีวัด 
 เมื่อเรียนจบรายวิชานี้ นักเรียนสามารถ 

1. น าค าศัพท์ที่เรียนมาสร้างเป็นประโยคที่ซับซ้อนได้ 
2. น าค าคุณศัพท์มาขยายค านามให้สอดคล้องกับการกที่ 2 ได ้
3. น าค าคุณศัพท์มาขยายค านามให้สอดคล้องกับการกที่ 3 ได ้
4. น าค าคุณศัพท์มาขยายค านามให้สอดคล้องกับการกที่ 4 ได ้
5. น าค าคุณศัพท์มาขยายค านามให้สอดคล้องกับการกที่ 5 ได ้
6. น าค าคุณศัพท์มาขยายค านามให้สอดคล้องกับการกที่ 6 ได ้
7. บอกเล่าเรื่องราวจากหัวข้อที่ก าหนดให้ได้ 
8. แสดงความคิดเห็นจากเรื่องราวที่ก าหนดให้ 
9. เขียนจดหมายเล่าประวัติส่วนตัวได้อย่างถูกต้อง 
10.  สรุปเรื่องราวส าคัญจากเรื่องท่ีอ่านได้ 
11.  เล่าเรื่องจากเพลงรัสเซียที่ฟังได้ 
12.  เล่าเรื่องบุคคลส าคัญของรัสเซียที่ก าหนดให้ได้ 
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รายวิชา ร30204 ภาษารัสเซียระดับกลาง 2 

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

ศึกษาค าศัพท์ภาษารัสเซียที่เกี่ยวข้องกับงานทางด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์เกี่ยวกับการอ่าน
เศษส่วน การอ่านค่าต่างๆ การกระท าต่างๆทางคณิตศาสตร์เช่น บวก ลบ คูณ หาร เลขยกก าลัง และรวมไป
ถึงเรื่องต่างๆ ทางคณิตศาสตร์ ค าศัพท์ทางเคมี ชีววิทยา และ ฟิสิกส์เบื้องต้นะอ่านบทความ หนังสือ ทาง
คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ น าค าศัพท์ที่ได้เรียนมานั่นไปใช้ในการอธิบายถึงหลักและวิธีการแก้ปัญหา 

 

มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวช้ีวัด 
 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 าศัพท์ทางคณิตศาสตร์ทั้งหมดมาแก้ปัญหาโจทย์ทางคณิตศาสตร์หน้าชั้นเรียน 

พร้อมทั้งอธิบายการแก้ปัญหาโดยใช้ภาษารัสเซียในการสื่อสารได้ 
7. บอกค าศัพท์ทางวิทยาศาสตร์ทั่วไป 1 ได ้
8. บอกค าศัพท์ทางวิทยาศาสตร์ทั่วไป 2 ได ้
9. บอกค าศัพท์ทางวิทยาศาสตร์ทั่วไป 3 ได ้
10.  บอกค าศัพท์ทางวิทยาศาสตร์ทั่วไป 4 ได ้
11.  น าค าศัพท์ทางคณิตศาสตร์ทั้งหมดมาแก้ปัญหาโจทย์ทางวิทยาศาสตร์หน้าชั้นเรียน 

 พร้อมทั้งอธิบายการแก้ปัญหาโดยใช้ภาษารัสเซียในการสื่อสารได้ 
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รายวิชา ต30201 ภาษาเกาหลีข้ันต้น 

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

ศึกษาการออกเสียงภาษาเกาหลีมาตรฐาน รวมทั้ง 19 พยัญชนะ 11 สระผสม 10 สระ  
ศึกษาการออกเสียงอักษรฮันกึล ซึ่งเป็นมาตรฐานสากล ศึกษาค าศัพท์ต่างๆ ตามมาตรฐานของ  

Topik แต่จะมีการเพ่ิมเติมหรือตัดออก ตามความเหมาะสม ของสภาพแวดล้อมและสถานการณ์ใน
ชีวิตประจ าวันของสังคมไทย ศึกษาโครงสร้างของประโยคที่ไม่ซับซ้อนเป็นหลัก และจะมีการศึกษาโครงสร้าง
ประโยคซับซ้อนที่ใช้อยู่ในชีวิตประจ าวัน โดยจะเน้นประโยคบอกล่า และประโยคค าถาม และสอดแทรกค า
อุทานที่ใช้อยู่ ด้วย ศึกษาการอ่านอักษรเกาหลี ส่วนประกอบของอักษรฮันกึล และ เทคนิค 
ในการจ าและ การอ่านอักษรฮันกึล 
 

มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวช้ีวัด 
 เมื่อเรียนจบรายวิชานี้ นักเรียนสามารถ 

1. ฟังภาษาเกาหลีโดยแยกแยะพยัญชนะ สระ และวรรณยุกต์ได้ 
2. ออกเสียงพยัญชนะ สระ และ วรรณยุกต์ของฮันกึลได้อย่างถูกต้อง ชัดเจน 
3. ออกเสียงพยางค์เสียงภาษาเกาหลีทุกพยางค์ได้อย่างชัดเจน 
4. ใช้ศัพท์ 200 - 400 ค า ที่ใช้ในชีวิตประจ าวันได้อย่างถูกต้อง 
5. สร้างประโยคใหม่ได้อย่างไม่จ ากัด ภายใต้ความเข้าใจในโครงสร้างประโยคพ้ืนฐาน 

และศัพท์ที่เรียนมา 
6. สนทนาเบื้องต้นในชีวิตประจ าวันได้อย่างคล่องแคล่ว ในการแสดงความต้องการที่ไม่ซับซ้อน 
7. สนทนาเบื้องต้นในชีวิตประจ าวันได้อย่างคล่องแคล่ว ในการแสดงความคาดหวัง ที่ไม่ซับซ้อน 
8. สนทนาเบื้องต้นในชีวิตประจ าวันได้อย่างคล่องแคล่ว ในการแสดงความรู้สึกที่ไม่ซับซ้อน 
9. สนทนาเบื้องต้นในชีวิตประจ าวันได้อย่างคล่องแคล่ว ในการวางแผนที่ไม่ซับซ้อน 
10. สนทนาเบื้องต้นในชีวิตประจ าวันได้อย่างคล่องแคล่ว ในการคาดการณ์ที่ไม่ซับซ้อน 
11. สนทนาเบื้องต้นในชีวิตประจ าวันได้อย่างคล่องแคล่ว ในการแสดงความคิดเห็นที่ไม่ซับซ้อน 
12. มีความรู้พ้ืนฐานด้านอักษรเกาหลีอย่างถูกต้อง 
13. อ่านออก และเข้าใจส่วนประกอบอักษรเกาหลีที่ใช้อยู่ 
14. น าความรู้ดังกล่าวไปอ่านข้อความและได้ใจความส าคัญบนป้ายต่างๆ ในสถานที่สาธารณะที่พบ

บ่อย 
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                                            คณะท างานจัดท าหลักสูตร 

ที่ปรึกษาพิเศษ 
คณะกรรมการที่ปรึกษาในโครงการพัฒนาโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ให้เป็นโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค 
1. นายกฤษณพงศ์  กีรติกร                                 คณะกรรมการที่ปรึกษา 
2. รองศาสตราจารย์คุณหญิงสุมณฑา  พรหมบุญ       คณะกรรมการที่ปรึกษา 
3. นายโกศล  เพ็ชร์สุวรรณ                                 คณะกรรมการที่ปรึกษา 
4. นายธงชัย  ชวิปรีชา                                      คณะกรรมการที่ปรึกษา 
5. นายสมเกียรติ  ชอบผล                                  คณะกรรมการที่ปรึกษา 
6. รองศาสตราจารย์พินิต  รตะนนุกูล                     คณะกรรมการที่ปรึกษา 

ที่ปรึกษา 
1. นายการุณ  สกุลประดิษฐ                   เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

 ประธานคณะกรรมการพัฒนาโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยให้เป็นโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค 

2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ยุวดี นาคะผดุงรัตน์   ผู้อ านวยการโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ 

 รองประธานคณะกรรมการพัฒนาโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยให้เป็นโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค 
3. นายพะโยม ชิณวงศ์                         รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

 รองประธานคณะกรรมการพัฒนาโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยให้เป็นโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค 
4. นางสาวพจนีย์ เจนพนัส                    อนุกรรมการวิชาการ 

 โครงการพัฒนาโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยให้เป็นโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค   
5. นางพุทธชาต  ทองกร                       อนุกรรมการวิชาการ  

       โครงการพัฒนาโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยให้เป็นโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค   

ผู้ทรงคุณวุฒิ 
 1. ผศ.ดร.ยุวดี  นาคะผดุงรัตน์               ประธานอนุกรรมการด้านวิชาการ 
 2. รศ.ดร.สมพงษ์  วิทยศักดิ์พันธ์         ผู้เชี่ยวชาญนอกประจ าการ 
 3. นางนฤนาถ  ธีรภัทรธ ารง         ผู้เชี่ยวชาญนอกประจ าการ 
 4. ดร.จงกล  ท าสวน          จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
 5. นายสมาน  แก้วไวยุทธ          มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
 6. รศ.กรรวี  บุญชัย              มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
 7. รศ.อรุณีย์  อิทศร          โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ 
 8. ผศ.ดร.สุรชัย ธชีพันธ ์          มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
 9. นายบุญนที ศักดิ์บุญญารัตน์         โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ 
 10. อาจารย์ศิริพร  ศักดิ์บุญญารัตน์         โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ 
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 11. นายปัญญา  ทรงเสรีย์          ศูนย์สร้างสรรค์ครูมืออาชีพ 
 12. อาจารย์ระวิวรรณ ภาคพรต         ผู้เชี่ยวชาญนอกประจ าการ 
 13. อาจารย์สุภรณ์  สภาพงศ์         ผู้เชี่ยวชาญนอกประจ าการ 
 14. นายอภิสิทธิ์  ธงไชย           สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี(สสวท.) 
 15. อาจารย์อัจฉรา  เก่งบัญชา         โรงเรียนสาธิตนานาชาติ 
 16. ผศ.ดร.สมชาย  นาคะผดุงรัตน์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
 17. อาจารย์ชัยวัฒน์  เชื้อมั่ง         โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ 
 18. ศ.ดร.ณรงค์  ปั้นนิ่ม          ผู้เชี่ยวชาญนอกประจ าการ 
 19. ดร.สุทัสสี สมุทรโคจร            ผู้เชี่ยวชาญโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ 
 20. ดร.อลันด์ คงไทย                 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 

ผู้รับผิดชอบโครงการ จภวภ. 
ศูนย์บริหารโครงการพัฒนาโรงเรียนจุฬาภรราชวิทยาลัย ให้เป็นโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค 
 1. ผู้อ านวยการส านักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา       ที่ปรึกษา 
 2. นายภูริวรรษ  ค าอ้ายกาวิน                    ผู้อ านวการศูนย์บริหารโครงการฯ 
 3. นางภานุมาส  ธรรมถาวรสกุล                 ครู ช่วยราชการ ศ.จภ. 
 4. นางสาวสา    ชลไชยละ                         ครู ช่วยราชการ ศ.จภ. 

คณะกรรมการอ านวยการ 
 1. นายไพรัช วงศ์นาถกุล           ประธานกลุ่มโรงเรียนวิทยาศาสตร์ 
                      และผู้อ านวยการโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช 
 2. นายสมร ปาโท                   ผู้อ านวยการโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี 
 3. นายธรรมวิทย์ ธรรมพิธี         ผู้อ านวยการโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี 
 4. นายวิทยา อรุณแสงฉาน        ผู้อ านวยการโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี 
 5. นายชาตรี ประดุจชนม์          ผู้อ านวยการโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร 
 6. นายสรยุทธ หนูเกื้อ              ผู้อ านวยการโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล 
 7. นายพงศ์พิศักดิ์ เก้าเอ้ียน        ผู้อ านวยการโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง 
 8. นายศักดิ์ รุ่งแสง                  ผู้อ านวยการโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ 
 9. นายทินกร นนทการ              ผู้อ านวยการโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย  เลย 
10. นายชูรัฐ ระหว่างบ้าน           ผู้อ านวยการโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี 
11. รักษาการผู้อ านวยการโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก 
12. รักษาการผู้อ านวยการโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย 
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คณะกรรมการรับฟังข้อมูลและแนวคิดในการพัฒนาปรับปรุงหลักสูตร 
1. นายสมทรง  ฝั่งชลจิตร  รองผู้อ านวยการโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช 
2. นายประกาศ อ่อนตาม  รองผู้อ านวยการโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร 
3. นายปรีชา  ไพรินทร์  รองผู้อ านวยการโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี 
4. นางสาวสมพิศ  ผาดไธสง รองผู้อ านวยการโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ 
5. นายวุฒิชัย  สุขม่วง  รองผู้อ านวยการโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก 
6. นายประทีปแสง  พลรักษา รองผู้อ านวยการโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย 
7. นางจิตินันท์  ศูนย์กลาง       รองผู้อ านวยการโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี 
8. นายปฎิพล  ด ารงศุภปัญญา     รองผู้อ านวยการโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย 
9. นางอรทัย ล่ าสัน                   รองผู้อ านวยการโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี 
10. นางตรีชฏา ถาวรมาศ           หวัหน้างานวิชาการโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง 
11. นางสาวสินีนาถ  ธรรมชาติ     หัวหน้างานวิชาการโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล 
12. นางสาวคณิตา สุขเจริญ        หัวหน้างานวิชาการโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี 
13. นางสาวสรารัตน์ คนซื่อ หวัหน้างานหลักสูตรโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี  
14. นายบุญเลิศ   จรัส  หัวหน้างานหลักสูตรโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย 
15. นายวิเชียร  ดอนแรม       หัวหน้างานหลักสูตรโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี 
16. นางรัตเนตร  วิชัยผิน       หัวหน้างานหลักสูตรโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ 
17. นางพิมพ์ใจ  พุ่มประทีป หัวหน้างานหลักสูตรโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก 
18. นางสาวอารีรัตน์  มัฐผา หัวหน้างานหลักสูตรโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร 
19. นายศุภนัส  นงค์นวล       หัวหน้างานหลักสูตรโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยนครศรีธรรมราช 
20. นางสาวจุฑารัตน์  ใจงาม หัวหน้างานหลักสูตรโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี 

คณะกรรมการจัดท าหลักสูตรโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค 
        การประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนหลักสูตรและการจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ ระดับชั้นมัธยมศึกษา
ตอนปลาย กลุ่มโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค ระหว่างวันที่ 17 – 19 ตุลาคม 2559 ณ โรงแรมเอเชีย       
แอร์พอร์ต จังหวัดปทุมธานี 

กลุ่มวิชาการงานอาชีพ  
1. นายคมฤขิต  โต๊ะชาลี   โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี 
2. นายณัฐชนน   ศรีเมือง   โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย 
3. นายจักรพันธุ์  ศรีวราพันธุ์  โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง 
4. นายพีระ  บุญฉลาด   โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ 
5. สิบโทประจักษ์  เกษมรักษ์  โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี 
6. นายธีระวัฒน์  ไชยศรี   โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก 
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7. นางดุจดาว ผ่องใส   โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี 
8. นายประเสริฐ  สุดโลก   โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี 
9. นางสาวกฤติยา  ราชสีห์   โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี 
10. นายไพบูลย์  ประเสริฐสุข  โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย 
11. นายวนัส  หมาดโซ๊ะ   โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล 

กลุ่มวิชากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
1. นางสายสมร   ใจสืบ   โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย 
2. นายสุทธิพจน์  อุดมเจริญศักดิ์  โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง 
3. ว่าที่ ร.ต.วัฒนะ  รัมมะเอ็ด  โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี 
4. นางมริสา  อริยะวงศ์   โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก 
5. นางสาวพนิดา  ผาทอง   โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย 
6. นายดนุรุจ  สามัญ   โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล 

กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์  
1. นายไมตรี  สมบูรณ์   โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี 
2. นายวุฒิพงษ์  ประทุมมา  โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี 
3. นางพัชรินทร์   บุญยืน   โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย 
4. นายเอกลักษณ์   อุตะมะแก้ว  โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย 
5. นายทรงศักดิ์  หมั่นถนอม  โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง 
6. นางรัศนียา  อุดมเจริญศักดิ์  โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง 
7. นางสาวษิราณีย์  บุญเกิด  โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช 
8. นางประภาศรี จิตจ านอง  โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช 
9. นายสถาฝน  สัตบุตร   โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ 
10. นางสาวชัชฎาภรณ์  ประจันพล โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ 
11. นางสาวฉวีวรรณ อรุณถาวร  โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี 
12. นางสาวดาวเรือง  บุตรทรัพย์  โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี 
13. นางนิตตรา  บุญรอด   โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก 
14. นางวรรณภา  มานักฆ้อง  โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก 
15. นางสายใจ ประเสริฐสุข  โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี 
16. นางสาวพิชญ์สินี คงสุคนธ์  โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี 
17. นางไสลา   รูปเหลี่ยม   โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร 
18. นางสาวพัดชา  บุตรดีวงศ์  โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร 
19. นายศุภสฤษฎ์  ชาปัญญา  โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี 
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20. นางสาวมณธิชา  คล้ายแก้ว  โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี 
21. นางสาวจันทนา เปรมฤดีปรีชาชาญ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี 
22. นายทนงเกียรติ  พลไชยา  โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย 
23. นายปรัชญากร  ฮดมาลี  โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย 
24. นายอิสมาแอล  หมาดโต๊ะโส๊ะ   โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล 
25. นายลักณ์ษมัน  ซียง   โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล 

กลุ่มวิชาคอมพิวเตอร์  
1. นายเชาวเลิศ  พลรัตน์   โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี 
2. นายชวลิต   ธิจันดา   โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย 
3. นายเฉลิม  ขวัญด า   โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง 
4. นายทวีวัฒน์  ศรีสุวรรณ  โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช 
5. นายพยุงศักดิ์  โพธิ์ไทร   โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ 
6. นายธีระกาญจน์ ปกรช์  สันโส  โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี 
7. นางกรรณิกา  จันทร์วงศ์  โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก 
8. นายภาณุพงศ์ เยี่ยมยงวรรณ  โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี 
9. นายธนบัตร  กองแก้ว   โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร 
10. นายพิเชษฐ์  กัลป์ชัย   โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย 
11. นายวิชัย  บัวเนี่ยว   โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล 

กลุ่มวิชาเคมี  
1. นางอัญมณี  พุทธมงคล  โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี 
2. นางสาวนารีรัตน์  พิริยะพันธุ์สกุล โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย 
3. นางปัญญลักษณ์  เคารพาพงศ์  โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช 
4. นางสาววัชราภรณ์  แสนนา  โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ 
5. นางสุกัญญา กล่อมเกลี้ยง  โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี 
6. นางดวงนภา  สมพงษ์   โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก 
7. นางสาวทัศนียา มาตุการักษ์  โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี 
8. นางวราภรณ์  แสงเจริญ  โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร 
9. นางสาวอ านวยพร  ศรีสวัสดิ์  โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี 
10. นางน้ าผึ้ง  สุพรมอินทร์  โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย 
11. นางสาวธนิษฐา  พันธ์สว่าง  โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล 
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กลุ่มวิชาชีววิทยา  
1. นางสาวพรปวีณ์  ทนสูงเนิน  โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี 
2. นางกาญจนา   ค าจีนะ   โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย 
3. นายกอบชัย  วรณะเกียรติพงศ์  โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง 
4. นางสาวอาภรณ์  รับไซ   โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช 
5. นายธิติ  เพียรโคตร   โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ 
6. นางสาวศุภลักษณ์  ห้วยหงษ์ทอง โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี 
7. นางสุดคนึง  คุ้มเกตุ   โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก 
8. นางสาวคณิตา  สุขเจริญ  โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี 
9. นางสาวดวงดาว  มงคลสวัสดิ์  โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร 
10. นางสาวฉัตรธิดา  ชัยโพธิ์ศรี  โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี 
11. นายเทพนฤทธิ์  สุเภาแสน  โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย 
12. นางกัญญ์ณพัชร์  เพิ่มพูล  โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล 

กลุ่มวิชาดนตร ี  
1. นางสาวสุภารัตน์  ศรีคง  โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี 
2. นายภิญโญ  จันทพุ่ม   โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช 
3. นายกัมสิทธิ์  เมตตาพล  โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ 
4. นายวิษณุ  หนูแย้ม   โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก 
5. นายอนันตพงษ์  จันทรกุล  โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย 

กลุ่มวิชาทัศนศิลป์  
1. นางสุมล  วรนุช    โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง 
2. นางพรรณี  อินทรปาน   โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช 
3. นายสุพล  สิ่วไธสง   โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ 
4. นายมานะชัย  วงศ์ประชา  โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร 
5. นายอนุชิต  ชัยเรียบ   โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี 

กลุ่มวิชานาฎศิลป์  
1. นายชาตรี  ถนอมวงษ์   โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี 
2. นางสาวกนิษฐา  สอนชา  โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ 
3. นางสาวนทิตา  สุทะปัญญา  โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี 
4. นางศุภรดา  ทองโสม   โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร 
5. นายพีระพงษ์  เตียนจันทึก  โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี 
6. นายณัฐพล  เทพศิริ   โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล 
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กลุ่มวิชาธรรมชาติของวิทยาศาสตร์ฯ สัมมนาทางวิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ และนวัตกรรม  
1. นางสุภาพร  ราชา   โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี 
2. นางคุณากร   จิตตางกูร  โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย 
3. นางพัชรา  พงศ์มานะวุฒิ  โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง 
4. นางกนกรัตน์  สิงห์นุ้ย   โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช 
5. นางสาวรัชนี  วุฒิยา   โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ 
6. นายขุนทอง  คล้ายทอง  โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี 
7. นางณัฐภัสสร  เหล่าเนตร์  โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก 
8. นายณัฐพล กลิ่นพุฒ   โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี 
9. นางมีนารัตน์  วงศ์เสน่ห์  โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร 
10. นางวันวิสาข์  แก้วอ าภา  โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี 
11. นายณรงค์ศักดิ์  แสงขาว  โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย 
12. นางสาวบุษรินทร์  จิตเส้ง  โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล 

กลุ่มวิชาประวัติศาสตร์ และศาสนา  
1. นางพัชชา  อนกูลเวช   โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี 
2. นายชัยนันท์   จินะพรม  โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย 
3. นางยุพา  ชูเนตร์   โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง 
4. นางเจียรนัย  สังสุทธิพงศ์  โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช 
5. นางอรุณศรี  มณีวรรณ   โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ 
6. นายเจษฎา  สังข์ประเสริฐ  โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี 
7. นางสาวษุรพีฐ์  บุญคง   โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก 
8. นางสาวโสลัดดา  วงษ์ไร  โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี 
9. นางสาววิลาวัลย์  สุค าภา  โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร 
10. นางวรรณภา  เจริญสุข   โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี 
11. นายสิทธิชัย  เทียมไธสงค์  โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย 
12. นายพงศ์เทพ  กลิ่นเขียว  โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล 

กลุ่มวิชาฟิสิกส์  
1. นางนาฏยา  สุวรรณกิจเจริญ  โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี 
2. นายพพัิฒน์   เชื้อเมืองพาน  โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย 
3. นายวิชชุ  อายุสุข   โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง 
4. นายสมศักดิ์  กัญจนกาญจน์  โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช 
5. นางสาวรวิวรรณ  กองมาศ  โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ 
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6. นายนิติ  ไชยวงศ์คต   โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี 
7. นายวีระพล  พงศ์ดา   โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก 
8. นายธนพงษ์  ลิมปจีระวงษ์  โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี 
9. นางสาวพรพิทักษ์  คนหาญ  โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร 
10. นางสาวสุพัตรา  ยี่สุ่นทอง  โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี 
11. นางสาวสุพลา  ทองแป้น  โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล 

กลุ่มวิชาภาษาไทย  
1. นางฐิตินันท์  เอ่ียมรัศมี   โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี 
2. นางบัวตูม   ออนตะไคร้  โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย 
3. นางสาวสุธารัตน์  ช านาญเหนาะ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง 
4. นางสาวณัฐณิชา  ศรีสุขสวัสดิ์  โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช 
5. นายวรวัฒน์  วัฒนธีรางกูร  โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ 
6. นางสาวสุนิตดา  กล่อมแสง  โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี 
7. นางภาวิณีย์  บุญประสพ  โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก 
8. นางสาวจุฑาธิป เปลาเล  โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี 
9. นางสาวพรทิภา  มากมูลดี  โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร 
10. นางเยาวลักษณ์  ศรีภักดี  โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร 
11. นางศิริรัตน์  บุญเต็ม   โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร 
12. นางสวง  พลอยเจริญ   โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี 
13. นางเพชราภรณ์  โสล าภา  โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย 
14. นางสาวจริยา  จิตตพงศ์  โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล 

กลุ่มวิชาโลกและดาราศาสตร์  
1. นางขวัญตา  วรรณรัตน์  โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช 
2. นางสุวิภา  เกตุทัต   โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก 
3. นายภัชรพงศ์ พระไว   โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี 
4. นายสมคิด  รูปเหมาะ   โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร 
5. นางสาวปัฐมาพร  สุราสา  โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย 

กลุ่มวิชาสังคมศึกษา   
1. นางสาวประไพพรรณ  ศุกระศร โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี 
2. นายจุลดิษฐ   วีรศิลป์   โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย 
3. นางจินดา  ทองอ่อน   โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง 
4. นางสาวศิริพัฒน์  ศรีเปารยะ  โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช 
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5. นางสาวพัชรดา  สระทองดี  โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ 
6. นายสิทธิพร  ธิมาชัย   โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี 
7. นางพิมพ์ใจ  พุ่มประทีป  โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก 
8. นางสาวชลดา ภู่ระหงษ์  โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี 
9. นางสาวอรุณรัตน์  ยืนยง  โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร 
10. นางสาวพิมพ์วรีย์  ใจสุข  โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี 
11. นายอุไทย  โกยชัย   โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย 
12. นายสุลตรณ์  หลังเกตุ   โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล 

กลุ่มวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา  
1. นายธเนศ  ทองไทย   โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี 
2. ว่าที่ ร.ต.สุรยุทธ   ช านาญยา  โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย 
3. นายอุทิศ  สุวรรณคีรี   โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง 
4. นางสาวธัญญาภรณ์ เมืองจันทร์ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช 
5. นายภาณุพงษ์  ชาญศรี   โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ 
6. นายก าพล  นรชาญ   โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี 
7. นางศุภลักษณ์  ปู่ซึ้ง   โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก 
8. นางอภิวันท์ เจี้ยมดี   โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี 
9. นายกิตติกร  พันธ์สุวรรณ  โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร 
10. นายพิเชษฐ์  สนธิบ่าย   โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี 
11. นายอาทิตย์  บุญผ่องศรี  โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย 
12. ว่าที่ ร.ต.สุรศักดิ์  เส็มหมาน  โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล 

กลุ่มภาษาต่างประเทศ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 
1. นางศิริรัตน์  พรหมอินทร์  โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก 
2. นายวสัน  ปุ่นผล   โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี 
3. นางเครือวัลย์  ศักดิ์แก้ว  โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย  ตรัง 
4. นางอรษา  กมล    โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย  ชลบุรี 
5. นางสาวพรนัชชา  มาตา  โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย  เชียงราย 
6. นางวรุบล  พลไชย   โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย  นครศรีธรรมราช 
7. นางสาวพัชรกนกฉัตร กระดานลาด โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย  ปทุมธานี 
8. นางสาวสุรีพร  โบราณมูล  โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย  เพชรบุรี 
9. นายภูริวัฒ  เฉิดฉาย   โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย  เพชรบุรี 
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10. นายคมสรรค์  ศัตรูพ่าย  โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย  มุกดาหาร 
11. นายทรรศกร  วงจันทร์   โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย  เลย 
12. นางสาววิรัลพัชร  บุตรจันทร์  โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย  เลย 
13. นางสาวซีต้า  ไรมันซา   โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย  สตูล 
14. นางสาวปนรรฐพร  ชวนรัมย์  โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย  บุรีรัมย์ 

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 5 
1. นางสาวสุนันทา  ไพรินทร์  โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี 
2. นางสุภรณ์  คงนก   โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช 
3. นางสาวกรรณิกา  แสงระวี  โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย  นครศรีธรรมราช 
4. นางสุมาพร  แท่นมาก   โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย  ตรัง 
5. นางพัชราภรณ์  คุณาธรภักดี  โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย  เชียงราย 
6. นางสาวสมถวิล  วงศ์ประณุท  โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย  บุรีรัมย์ 
7. นางสาวอรพรรณ  เปาอินทร์  โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย  ปทุมธานี 
8. ว่าที่ร้อยตรีธีระชัย  ช่วงบุญศรี  โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย  พิษณุโลก 
9. นางศริิพร  ค าสิงห์   โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย  เพชรบุรี 
10. นางสาววรรณวิศา  ลีทอง  โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย  มุกดาหาร 
11. นายนิธิโรจน์  เรืองธนะวิชญ์  โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย  ลพบุรี 
12. นางสาววิมลมาลย์  แก้ววิมล  โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย  เลย 
13. นางนพมาศ  ไทยภักดี   โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย  เลย 
14. นายเชิดชัย  หยีหรีม   โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย  สตูล 

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6 
1. นางเอมอร  กุลบุญ   โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง 
2. ดร.สุวิวชัร  สมมาตย์   โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร 
3. นางศรัณย์ภรณ์  นาคา   โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย  ชลบุร ี
4. นางสร้อยทิพย์  แก้วหน่อ  โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย  เชียงราย 
5. ดร.ขัตติยานันท์  โนนไธสง  โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย  บุรีรัมย์ 
6. นางสาววรรณพร  สุวิเศษ  โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย  ปทุมธานี 
7. นางสาวกรุณา  จันทร์งาม  โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย  เพชรบุรี 
8. นางสาวอรพรพรรณ  สืบศักดิ์  โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย  ลพบุรี 
9. นางเรณู  นวลค า   โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย  เลย 
10. นายวิจิตร  นิยมเดชา   โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย  สตูล 
11. นางสาวอังคณา  บุญทา  โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย  สตูล 
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12. นางปวิตรา  แดงวิไล   โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย  นครศรีธรรมราช 
13. นางสาวกาญจนา  แก้วจ ารัส  โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย  นครศรีธรรมราช 

คณะกรรมการจัดท าหลักสูตรโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค 
        การประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนหลักสูตรและการจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย กลุ่มโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค ระหว่างวันที่ 6 – 10 มีนาคม 2560  
ณ โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ ต าบลศาลายา อ าเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม  

คณะกรรมอ านวยการและผู้ทรงคุณวุฒิ 
1. ผศ.ดร.ยุวดี  นาคะผดุงรัตน์   ผู้อ านวยการโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ 
2. นายชัยวัฒน์  เชื้อมั่ง     รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ 
3. นายชิดเฉลิม คงประดิษฐ์   หัวหน้าสาขาวิชาคณิตศาสตร์ โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ 
4. นางอุษา จีนเจนกิจ     หัวหน้าสาขาวิชาเคมี โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ 
5. นายสมพร บัวประทุม   หัวหน้าสาขาวิชาฟิสิกส์ โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ 
6. นางสาวสถาพร วรรณธนวิจารณ์  หัวหน้าสาขาวิชาชีววิทยา โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ 
7. นางพรรณวิภา  ดารามาศ   หัวหน้าสาขาวิชาสังคมศึกษาและศิลปะโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ 
8. นางศิริพร  ศักดิ์บุญญารัตน์   หัวหน้าสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ 

คณะกรรมการประสานการด าเนินงาน  
1. นายไพรัช  วงศ์นาถกุล        ประธานกลุ่มโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาคและ 

          ผู้อ านวยการโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช 
2. นายชาตรี   ประดุจชนม์      ผู้อ านวยการโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร 
3. นายสมร  ปาโท               ผู้อ านวยการโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี 
4. นายสมิง  กุลธี                  ผู้อ านวยการโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี 
5. นายวิทยา อรุณแสงฉาน      ผู้อ านวยการโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี 
6. นายสรยุทธ หนูเกื้อ            ผู้อ านวยการโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล 
7. นายพงศ์พิศักดิ์ เก้าเอ้ียน      ผู้อ านวยการโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง 
8. นายศักดิ์  รุ่งแสง                ผู้อ านวยการโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ 
9. นายชลิต ระหว่างบ้าน         ผู้อ านวยการโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี 
10. นายภักดี  โพธิกลาง          ผู้อ านวยการโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย 
11. นายมนูญ  ฮวบน้อย          รักษาการผู้อ านวยการโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก 
12. ว่าที่ร้อยตรี เสกสรร ตาสี    รักษาการผู้อ านวยการโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย  
13. นายสมทรง  ฝั่งชลจิตร       รองผู้อ านวยการโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช 
14. นายประกาศ อ่อนตาม        รองผู้อ านวยการโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร 
15. นายปรีชา  ไพรินทร์  รองผู้อ านวยการโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี  
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16. นางสาวสมพิศ  ผาดไธสง รองผู้อ านวยการโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ 
17. นายวุฒิชัย  สุขม่วง  รองผู้อ านวยการโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก 
18. นายประทีปแสง  พลรักษา รองผู้อ านวยการโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย    
19. นายปฎิพล  ด ารงศุภปัญญา   รองผู้อ านวยการโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย 
20. นางอรทัย ล่ าสัน                รองผู้อ านวยการโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี 
21. นายจักรพงษ์ ทองประดับ     รองผู้อ านวยการโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง 
22. นายสราวุธ ทนยิ้ม              รองผู้อ านวยการการโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี 
23. นางอรทัย ล่ าสัน             ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อ านวยการโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี 
24. นางทิพวรรณ  ธังดิน        ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อ านวยการโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล 
25. นายทวีวัฒน์  ศรีสุวรรณ    ครูโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช 
26. นายประยงค์  ปิยนารถ      ครูโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี 
27. นางสาวจุฑารัตน์  ใจงาม    ครูโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี 
28. นายธนกฤช  ผลศิริ           ครูโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช 

คณะกรรมการจัดท าหลักสูตร วิชาแคลคูลัสเบื้องต้น 2 
1. นายนคร  จันละ                 โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ 
2. นายธรรมนูญ  ผุยรอด         โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ 
3. นายชิดเฉลิม  คงประดิษฐ์      โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ 
4. นายบุญเลิศ จรัส                โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย 
5. .นางสาวษิราณีย์  บุญเกิด       โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช 
6. นางอมรรัตน์  นิธุรัมย์           โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ 
7. นางสาวเสาวณีย์  ทองเกิด      โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง 
8. นายปรัชญากร  ฮดมาลี         โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย 
9. นายไมตรี  สมบูรณ์              โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี 
10. นายชัยสิทธิ์ พงษ์พัฒน์          โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก 
11. นายลักณ์ษมัน  ซียง           โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล 
12. นางสายใจ  ประเสริฐสุข         โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี 
13. นางสาวมณิชชา  คลายแก้ว     โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี 
14. นางสาวอัจฉรา  วันฤกษ์         โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร 
15. นางสาวฉวีวรรณ  อรุณถาวร    โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี 

คณะกรรมการจัดท าหลักสูตร สาขาวิชาเคมี 
1. นายศราวุทธ  แสงอุไร               โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์   
2. นางสาวจตุภรณ์  สวัสดิ์รักษา      โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ 
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3. นางสาวสิริหทัย  ศรีขวัญใจ        โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ 
4. นางสาวปัญญลักษณ์  เคารพาพงศ์     โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช    
5. นางสาวเบญจมาศ  เภรีฤกษ์            โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช    
6. นางสาวทัศนียา  มาตุการักษ์           โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี 
7. นางมลิวัลย์  ปาณะศรี                   โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล 
8. นางสาวนารีรัตน์  พิริยะพันธุ์สกุล      โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย 
9. นางดวงนภา  สมพงษ์         โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก   
10. นางสาวศิริพร  นันท์ชัย       โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี 
11. นางสาวดาราณี  ไชยเวช      โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย 
12. นางสาวนาถรถี  ชูอ่อน           โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง 
13. นางสาววัชราภรณ์  แสนนา     โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ 
14. นางสาวอารีรัตน์   มัฐผา         โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร 
15. นางสุกัญญา  กล่อมเกลี้ยง       โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี 
16. นางสาวอ านวยพร  ศรีสวัสดิ์    โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี 

คณะกรรมการจัดท าหลักสูตรวิชาโลกศาสตร์และภูมิศาสตร์ 
1. นายวีรวุฒิ  เทียนขาว                โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์   
2. นายวัลลพ  คงนะ                    โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์   
3. นางสาวสิริรัตน์  พงศ์พิพัฒนพันธุ์    โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์   
4. นางเจีรนัย  สังสุทธิพงศ์          โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช    
5. นายธวัชชัย  จุติประภาค         โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช    
6. นางสาวชลดา  ภู่ระหงษ์         โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี 
7. นางสาวจิราวรรณ  เนียมศรี     โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี 
8. นายภิโชติ  เอียดเฉลิม            โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล 
9. นางสาวบุศรินทร์  จิตเส้ง        โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล 
10. นายนวมินทร์  วงค์ไชย           โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย 
11. นางมยุรี  มูลสวัสดิ์            โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย 
12. นางสุวิภา  เกตุทัต             โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก   
13. นางดวงใจ  พรหมมา          โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก   
14. นายเริงณรงค์  กงแก้ว         โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี 
15. นางเพ็ญศรี   สมบูรณ์         โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี 
16. นางสาวปัฐมาพร สุราสา         โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย 
17. นางขนิษฐา  โลขันธ์              โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย 
18. นางตรีชฏา  ถาวรมาศ            โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง 
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19. นายสนอง  ตูลเพ็ง                โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง 
20. นางกัลยาณี   วัฒนธีรางกูล      โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ 
21. นางอรุณศรี   มณีวรรณ          โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ 
22. นางรัชนี  รักอยู่                   โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี 
23. นางกัลยา  ปัญญา                โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี 
24. ว่าที่ ร.ต.วัฒนะ  รัมมะเอ็ด               โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี  
25. นางสาวชญาน์นันท์  ประเสริฐสังข์      โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี 
26. นางสาวพรพิทักษ์  คนหาญ          โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร 
27. นางอรุณี  สารยคง                   โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร 

คณะกรรมการจัดท าหลักสูตรวิชามนุษย์กับสิ่งแวดล้อม 
1. นางสาวสถาพร  วรรณธนวิจารณ์       โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ 
2. นางสาวสิริรัตน์  พงศ์พิพัฒนพันธุ์       โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ 
3. นางทิพนาถ  น้อยแก้ว                   โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ 
4. นางเจียรนัย  สังสุทธิพงศ์        โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช    
5. นายภูริทัศน์  สุกนวล            โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี 
6. นายสุลตรณ์  หลังเกตุ           โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล 
7. นายจุลดิษฐ  วีรศิลป์          โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย 
8. นางสาวษุรพีฐ์  ไชยศรี        โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร 
9. นางสาวประไพพรรณ  ศุกระศร     โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี 
10. นายอุทัย  โกยชัย             โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย  
11. นางยุพา  ชูเนตร์              โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง 
12. นางสาวพัชรดา  สระทองดี       โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ 
13. นายอนุทิน  พยุงวงษ์             โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร 
14. นายเจษฎา  สังข์ประเสริฐ       โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี 
15. นางวรรณนภา  เจริญสุข         โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี 

คณะกรรมการจัดท าหลักสูตรวิชาบูรณาการความรู้ 
1. นางปภากร  วงศ์ศิลปะกุล            โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ 
2. นายเดี่ยว  ใจบุญ              โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ 
3. นางสาวขวัญสกุล  ศรีจอมขวัญ     โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ 
4. นางสาวศิริพัฒน์  ศรีเปาระยะ      โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช   . 
5. นายภูริทัศน์  สุกนวล                 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี 
6. นายสุลตรณ์  หลังเกตุ                โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล 
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7. นายจุลดิษฐ  วีรศิลป์                  โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย 
8. นางสาวษุรพีฐ์  ไชยศรี               โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก   
9. นางสาวประไพพรรณ  ศุกระศร     โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี 
10. นายอุทัย  โกยชัย                โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย  
11. นางยุพา  ชูเนตร์                 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง  
12. นางสาวพัชรดา  สระทองดี         โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ 
13. นายอนุทิน  พยุงวงษ์                โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร  
14. นายเจษฎา  สังข์ประเสริฐ    โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี 
15. นางวรรณนภา  เจริญสุข     โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี 

คณะกรรมการจัดท าหลักสูตรวิชาคอมพิวเตอร์ 
1. นางศิริพร  ศักดิ์บุญญารัตน์         โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ 
2. นายบุญนที  ศักดิ์บุญญารัตน์       โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ 
3. นางสาวเลาขวัญ  งามประสิทธิ์     โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ 
4. นายทวีวัฒน์  ศรีสุวรรณ        โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช    
5. นายฐปนวัฒน์  ชูกลิ่น           โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช    
6. นายศิวรักษ์  จิตอุทัศน์          โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี 
7. นางสาวรุ่งนภา  บุญธรรม       โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล 
8. นายวิชัย  บั่วเนี่ยว               โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล 
9. นางสุนีย์  ยามี                   โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย 
10. นางมนัสชนก  ตามวงศ์         โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย 
11. นางพุทธพร  อินอ่อน            โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก   
12. นางยุภาพร  เปรมกมล          โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี    
13. นางอรจิรา  ยอดค า              โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี 
14. นายพิษณุวัชร์  สวัสดี            โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย 
15. นายธวัชชัย  จันทร์บุตรสา      โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย 
16. นางมิ่งขวัญ  ขาวดี           โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง 
17. นายเฉลิม  ขวัญด า            โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง 
18. นายปรีชา  ศาลางาม           โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ 
19. นายพีระ  บุญฉลาด             โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ 
20. นายพิทักษ์  ภูมิดอนมิ่ง         โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร 
21. นายธนบัติ  กองแก้ว             โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร 
22. นางสาวทวีพร  ผดุงสงฆ์                โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี 
23. นายธีระกาญจน์  ปกรณ์ สันโส         โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี 
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24. นางสาวกฤติยา  ราชสีห์       โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี 
25. นายอดิเรก  สาระยาม         โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี 

คณะกรรมการจัดท าหลักสูตรวิชาการออกแบบและพื้นฐานทางวิศวกรรม    
1. นายสมพร  บัวประทุม         โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ 
2. นายพรชัย  โกพัฒนา           โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ 
3. นายวิทวัส  พันมุณี              โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ 
4. นายธวัช  ไกรนุกูล         โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช    
5. นางดุจดาว  ผ่องใส        โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี 
6. นายอิสรา ส าเร             โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล 
7. นายมนัสชนก  ตามวงศ์        โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย 
8. นายธีระวัฒน์   ไชยศรี          โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก   
9. นายคมฤขิต  โต๊ะชาลี        โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี    
10. นายพิเชษฐ์  กัลป์ชัย        โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย 
11. นายจักรพันธุ์  ศรีวราพันธุ์      โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง 
12. นายสถเกียรติ  ขันทอง          โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ 
13. นายสมชัย  เถาว์หมอ            โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี 
14. สิบโทประจักษ์  เกษมรักษ์      โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี 
15. นายธวัชชัย  มันอาษา        โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร 
16. นายณัชนน  ศรีเมือง          โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย 
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