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หลักสูตรโรงเรียนวิทยาศาสตร$ภูมิภาค
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย พุทธศักราช 2560

ประกาศโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย .................................................
เรื่อง การใช8หลักสูตรโรงเรียนวิทยาศาสตร$ภูมิภาค
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย พุทธศักราช 2560
คณะรั ฐ มนตรี ในการประชุ ม เมื่ อ วั น ที่ 25 พฤศจิ ก ายน 2553 อนุ มั ติ ใ ห1 ก ระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร
ดําเนินงาน โครงการพัฒนาโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยทั้ง 12 โรงเรียน ให1เป6นโรงเรียนวิทยาศาสตร
ภูมิภ าค มีภ ารกิจ ในการ จั ดการศึ กษา สํ าหรับผู1 มีความสามารถพิเศษด1 านคณิต ศาสตรและวิ ทยาศาสตร
ทั้งในระดับ ชั้นมั ธยมศึ กษาตอนต1 น และตอนปลาย ในลักษณะของโรงเรีย นประจํา เพื่อเป6นการกระจาย
โอกาสให1กับผู1มีความสามารถพิเศษ ที่กระจาย อยู;ในทุกภูมิภาคของประเทศ และเพื่อเป6นการเพิ่มโอกาส
ให1กับนักเรียนกลุ;มด1อยโอกาสและขาดแคลนทุนทรัพย
ในการจัดการเรียนการสอนนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายของโรงเรียนวิทยาศาสตรภูมิภาค
(โรงเรี ย นจุ ฬ าภรณราชวิ ทยาลั ย ) ทั้ ง 12 โรงเรี ย น ได1 พั ฒ นาหลั กสู ต รมาอย; า งต; อเนื่ อ ง ระยะเริ่ มต1 น ป?
การศึกษา 2554-2556 ได1นําหลักสูตรของโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ พุทธศักราช 2552 มาใช1เป6นหลักสูตร
โรงเรียนวิทยาศาสตรภูมิภาค พุทธศักราช 2554 ระยะที่ 2 ป?การศึกษา 2557-2559 ใช1หลักสูตรปรับปรุง
เรียกว;า หลักสูตรโรงเรียนวิทยาศาสตรภูมิภาคระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย พุทธศักราช 2554 (ฉบับ
ปรับปรุง พุทธศักราช 2557) ซึ่งเมื่อใช1หลักสูตรดังกล;าวมาครบชั้นป?แล1ว โดยคําแนะนําทางวิชาการจาก
ผูทรงคุณวุฒิและอนุกรรมการวิชาการในคณะกรรมการพัฒนาโรงเรียนจุฬาภรณใหเป$นโรงเรียนวิทยาศาสตร(
ภู มิภ าค ไดมี ความเห็ น ชอบว- า การพั ฒ นาคุ ณภาพนั กเรี ย นของระดั บ ชั้ น มั ธ ยมศึ กษาตอนปลายของกลุ- ม
โรงเรียนวิทยาศาสตร(ภูมิภาค (โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย) มีสัมฤทธิผลไม-แตกต-างจากโรงเรียนมหิดล
วิทยานุสรณ( จึงเห็นควรใหใชกรอบโครงสรางหลักสูตรโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ( พุทธศักราช 2560 มา
จัดทํารายละเอียดหลักสูตรโรงเรียนวิทยาศาสตร(ภูมิภาค เพื่อใหมีความเหมาะสมสอดคลองกับบริบทของ
โรงเรียนวิทยาศาสตร(ภูมิภาคใหมากขึ้น โดยยังคงยึดหลักการของการจัดการศึกษาสําหรับผูมีความสามารถ
พิเ ศษดานคณิ ต ศาสตร( ตามหลั กสูต รเดิ มเป$น หลัก เรี ยกหลักสู ตรฉบั บ นี้ว- า “หลั กสู ตรหลักสู ตรโรงเรี ย น
วิทยาศาสตร(ภูมิภาค ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย พุทธศักราช 2560”
โรงเรี ย นจุ ฬาภรณราชวิ ทยาลั ย ......................... ได1 นํ า หลั กสู ต รดั งกล; า ว เสนอคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย .......................... ในการประชุมเมื่อวันที่ …… เดือน
................ พ.ศ. 2560 และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ได1พิจารณาแล1ว มีมติดังนี้
1) ให1ใช1หลักสูตรโรงเรียนวิทยาศาสตรภูมิภาค ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย พุทธศักราช 2560
ตามรายละเอียดในเอกสารแนบท1ายประกาศนี้ โดยให1เริ่มใช1กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาป?ที่ 4 ของ
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย.................. ตั้งแต;ป?การศึกษา 2560 เป6นต1นไป
2) การปรับปรุง ยกเลิก หรือเพิ่มเติมรายวิชา ทั้งรายวิชาพื้นฐานและรายวิชาเพิ่มเติม ตลอดจนการ
ปรั บ ปรุ ง ยกเลิ ก หรื อ เพิ่ ม เติ ม กิ จ กรรมพั ฒ นาผู1 เ รี ย นตามหลั ก สู ต รนี้ จะกระทํ า ได1 ก็ ต; อ เมื่ อ โรงเรี ย น
วิ ทยาศาสตรภู มิภ าค (โรงเรี ย นจุ ฬาภรณราชวิ ท ยาลั ย ) ทั้ ง 12 โรงเรี ย น ได1 ตั้ งกรรมการจั ด ทํ า ร; ว มกั น
และมีผู1ทรงคุณวุฒิและอนุกรรมการวิชาการในคณะกรรมการพัฒนาโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยให1เป6น
โรงเรียนวิทยาศาสตรภูมิภาค เป6นผู1ให1คําแนะนําทางวิชาการ
ประกาศ ณ วันที่ …..... พฤษภาคม 2560
(.........................................)
ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ....................................
หลักสูตรโรงเรียนวิทยาศาสตรภูมิภาค ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
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คํานํา
คณะรัฐมนตรี ในการประชุมเมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2553 มีมติเห็นชอบให1กระทรวงศึกษาธิการ
ดําเนินงานโครงการพัฒนาโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยทั้ง 12 โรงเรียนให1เป6นโรงเรียนวิทยาศาสตรภูมิภาค
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลั ยทั้ง 12 โรงเรี ยนดังกล;าวประกอบด1วย 1) โรงเรี ยนจุฬาภรณราช
วิทยาลัย เชียงราย 2) โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก 3) โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี
4) โรงเรียนจุฬาภรณ ราชวิทยาลัย เลย 5) โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร 6) โรงเรียนจุฬาภรณ
ราชวิทยาลัย บุรีรัมย 7) โรงเรียน จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี 8) โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี
9) โรงเรีย นจุฬาภรณราชวิทยาลั ย เพชรบุ รี 10) โรงเรี ย นจุ ฬาภรณราชวิ ทยาลั ย นครศรีธ รรมราช
11) โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง และ 12) โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล
จากมติคณะรัฐมนตรีทําให1โรงเรียนวิทยาศาสตรภูมิภาคหรือโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยทั้ง 12
โรงเรียน มีสถานภาพเป6นโรงเรียนที่มีภารกิจพิเศษ มีวัตถุประสงคและภารกิจเฉพาะตัวที่แตกต;างจากโรงเรียน
ทั่วไป
ภารกิจใหม;ของโรงเรียนวิทยาศาสตรภูมิภาค หรือโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยทั้ง 12 โรงเรียน ตาม
มติคณะรัฐมนตรีสรุปได1ดังนี้
โรงเรียนวิทยาศาสตรภูมิภาคมีภารกิจในการศึกษาค1นคว1า และดําเนินการจัด
การศึกษาให1กับผู1มีความสามารถพิเศษด1านคณิตศาสตรและวิทยาศาสตร ทั้งในระดับชั้น
มั ธ ยมศึ กษาตอนต1 น และตอนปลาย ในลั กษณะของโรงเรี ย นประจํ า เพื่ อเป6 น การ
กระจายโอกาสให1กับผู1มีความสามารถพิเศษ ที่มีกระจายอยู;ในทุกภูมิภาคของประเทศ
และเพื่ อ เป6 น การเพิ่ มโอกาสให1 กับ นั ก เรี ย นกลุ; ม ด1 อ ยโอกาสและขาดแคลนทุ น ทรั พ ย
ทั้งนี้เพื่อพัฒนานักเรียนผู1มีความสามารถพิเศษด1านคณิตศาสตรและวิทยาศาสตรเหล;านั้น
ไปสู; ค วามเป6 น นั ก วิ จั ย นั ก ประดิ ษ ฐ นั ก คิ ด ค1 น ด1 า นคณิ ต ศาสตร วิ ท ยาศาสตร
และเทคโนโลยี ที่มีความที่มีความสามารถระดับสูงเยี่ย ม เทียบเคียงกับนักวิจัย ชั้นนํา
ของนานาชาติ มีจิตวิญญาณมุ;งมั่นพัฒ นาประเทศชาติ มีเ จตคติที่ดีต;อเพื่อนร;ว มโลก
และธรรมชาติ สามารถสร1างองคความรู1ด1านคณิตศาสตร วิทยาศาสตร และเทคโนโลยี
ให1กับประเทศชาติ และสังคมไทยในอนาคต ช;วยพัฒนาประเทศชาติให1สามารถดํารงอยู;
และแข;งขันได1ในประชาคมโลก เป6นสังคมผู1ผลิตที่มีมูลค;าเพิ่ม มากขึ้น สร1างสังคมแห;ง
ภูมิปJญญาและการเรียนรู1 สังคมแห;งคุณภาพและแข;งขันได1 และสังคมที่ยั่งยืน พอเพียง
มีความสมานฉันทเอื้ออาทรต;อกัน
หลักสูตรเป6นปJจจัยสําคัญปJจจัยหนึ่งต;อความสําเร็จในการพัฒนาโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยให1เป6น
โรงเรียนวิทยาศาสตรภูมิภาค ตามมติคณะรัฐมนตรี ดังกล;าว
ในการจัดการเรียนการสอนนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายของโรงเรียนวิทยาศาสตรภูมิภาค
(โรงเรี ย นจุ ฬ าภรณราชวิ ทยาลั ย ) ทั้ ง 12 โรงเรี ย น ได1 พั ฒ นาหลั กสู ต รมาอย; า งต; อเนื่ อ ง ระยะเริ่ มต1 น ป?
การศึกษา 2554-2556 ได1นําหลักสูตรของโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ พุทธศักราช 2552 มาใช1เป6นหลักสูตร
โรงเรียนวิทยาศาสตรภูมิภาค พุทธศักราช 2554 ระยะที่ 2 ป?การศึกษา 2557-2559 ใช1หลักสูตรปรับปรุง
เรี ย กว; า หลั ก สู ต รโรงเรี ย นวิ ท ยาศาสตรภู มิ ภ าคระดั บ ชั้ น มั ธ ยมศึ ก ษาตอนปลาย พุ ท ธศั ก ราช 2554
หลักสูตรโรงเรียนวิทยาศาสตรภูมิภาค ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
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(ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 2557) ซึ่งเมื่อใช1หลักสูตรดังกล;าวมาครบชั้นป?แล1ว โดยคําแนะนําทางวิชาการ
จากผูทรงคุณวุฒิและอนุกรรมการวิชาการในคณะกรรมการพัฒนาโรงเรียนจุฬาภรณใหเป%นโรงเรียน
วิทยาศาสตร)ภูมิภาค ไดมีความเห็นชอบว-าการพัฒนาคุณภาพนักเรียนของระดับชั้นมัธยมศึกษาตอน
ปลายของกลุ-มโรงเรียนวิทยาศาสตร)ภูมิภาค (โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย) มีสัมฤทธิผลไม-แตกต-าง
จากโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ) จึงเห็นควรใหใชกรอบโครงสรางหลักสูตรโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ)
พุทธศักราช 2560 มาจัดทํารายละเอียดหลักสูตรโรงเรียนวิทยาศาสตร)ภูมิภาค เพื่อใหมีความเหมาะสม
สอดคลองกั บ บริ บ ทของโรงเรี ย นวิ ท ยาศาสตร) ภู มิ ภ าคใหมากขึ้ น โดยยั ง คงยึ ด หลั ก การของการจั ด
การศึกษาสําหรับผูมีความสามารถพิเศษดานคณิตศาสตร)ตามหลักสูตรเดิมเป%นหลัก เรียกหลักสูตรฉบับนี้
ว-า “หลักสูตรหลักสูตรโรงเรียนวิทยาศาสตร)ภูมิภาค ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย พุทธศักราช
2560”
โรงเรี ย นวิ ท ยาศาสตรภู มิ ภ าค (โรงเรี ย นจุ ฬ าภรณราชวิ ท ยาลั ย ) ทั้ ง 12 โรงเรี ย น ขอขอบคุ ณ
ผู1ทรงคุ ณวุฒิ คณะอนุ กรรมการวิ ช าการในคณะกรรมการพั ฒ นาโรงเรี ย นจุ ฬาภรณราชวิ ทยาลั ย ให1 เ ป6 น
โรงเรียนวิทยาศาสตรภูมิภาค ตลอดจนครูอาจารยทุกท;าน ที่ได1ร;วมกันจัดทํารายละเอียดหลักสูตรฉบับนี้
อย;างทุมเทเสียสละ อย;างเต็มกําลังความสามารถ และขอขอบคุณโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณที่ได1พัฒนา
หลักสูตรสําหรับผู1มีความสามารถพิเศษด1านคณิตศาสตรและวิทยาศาสตร ไว1เป6นต1นแบบสามารถและขยาย
ผลให1กลุ;มโรงเรียนวิทยาศาสตรภูมิภาค (โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย)นําไปใช1ได1อย;างมีประสิทธิภาพ
โรงเรียนวิทยาศาสตรภูมิภาค (โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย) ทั้ง 12 โรงเรียนมีความเชื่อมั่นว;าหลักสูตร
และกิจกรรมการเรียนการสอนตามหลักสูตรฉบับนี้ จะช;วยพัฒนานักเรียนของโรงเรียนวิทยาศาสตรภูมิภาคไปสู;
ความเป6นนักวิจัยนักประดิษฐ นักคิดค1น ด1านคณิตศาสตร วิทยาศาสตร และเทคโนโลยี ที่มีความสามารถ
ระดับสูงเยี่ยมเทียบเคียงนักวิจัยชั้นนําของนานาชาติ มีจิตวิญญาณมุ;งมั่นพัฒนาประเทศชาติ มีเจตคติที่ดี
ต;อเพื่อนร;วมโลกและธรรมชาติสามารถสร1างองคความรู1ด1านคณิตศาสตร วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีให1กับ
ประเทศชาติ และสังคมไทยในอนาคต ช;วยพัฒนาประเทศชาติให1สามารถดํารงอยู;และแข;งขันได1ในประชาคม
โลก เป6นสังคมผู1ผลิตที่มีมูลค;าเพิ่มมากขึ้น สร1างสังคมแห;งภูมิปJญญาและการเรียนรู1 สังคมแห;งคุณภาพและ
แข;งขันได1 และสังคมที่ยั่งยืนพอเพียง มีความสมานฉันทเอื้ออาทรต;อกัน
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย…………….
(โรงเรียนวิทยาศาสตรภูมิภาค)
…… พฤษภาคม 2560

หลักสูตรโรงเรียนวิทยาศาสตรภูมิภาค ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
พุทธศักราช 2560

3

สารบัญ
ประกาศโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช
คํานํา
1. เหตุผลและความจําเป6นของการจัดการศึกษาสําหรับผู1มีความสามารถพิเศษ
ด1านคณิตศาสตรและวิทยาศาสตร
2. พระราชบัญญติการศึกษาแห;งชาติกับการจัดการศึกษาสําหรับผู1มีความสามารถพิเศษ
3. เงื่อนไขความสําเร็จ
4. วิสัยทัศนและพันธกิจโรงเรียนวิทยาศาสตรภูมิภาค
4.1 วิสัยทัศน
4.2 พันธกิจ
5. อุดมการณและเปLาหมายในการพัฒนานักเรียน
6. สมรรถนะสําคัญของผู1เรียน
7. คุณลักษณะอันพึงประสงค
8. จุดเน1นของหลักสูตรโรงเรียนวิทยาศาสตรภูมิภาค
9. โครงสร1างหลักสูตร
9.1 สาระการเรียนรู1พื้นฐาน
9.2 สาระการเรียนรู1เพิ่มเติมกลุ;ม 1
9.3 สาระการเรียนรู1เพิ่มเติมกลุ;ม 2
9.4 ลักษณะพิเศษของการจัดการเรียนการสอนบางรายวิชา
9.5 กิจกรรมพัฒนาผู1เรียน
10. สรุปจํานวนหน;วยกิตของรายวิชาพื้นฐานและรายวิชาเพิ่มเติม
11. เกณฑการจบการศึกษา
12. เกณฑขั้นต่ําของกิจกรรมพัฒนาผู1เรียน
12.1 กิจกรรมแนะแนว
12.2 กิจกรรมพัฒนาคุณลักษณะผู1เรียน
12.3 กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน
12.4 กิจกรรมพัฒนาจิตสํานึกความเป6นไทยและความเป6นประชาธิปไตย
13. การวัดและประเมินผลการเรียนรู1ของนักเรียน
13.1 การวัดและประเมินผลการเรียนรู1รายวิชาพื้นฐานและรายวิชาเพิ่มเติม
13.2 การประเมินความสามารถด1านการอ;าน คิดวิเคราะห และเขียน
13.3 การประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค
13.4 การประเมินกิจกรรมพัฒนาผู1เรียน
14. การเทียบโอนผลการเรียน
15. ความหมายของรหัสวิชา
16. รหัสวิชา ชื่อรายวิชาและหน;วยกิตของรายวิชาพื้นฐาน
17. รหัสวิชา ชื่อรายวิชาและหน;วยกิตของรายวิชาเพิ่มเติมกลุ;ม 1
18. รหัสวิชา ชื่อรายวิชา และหน;วยกิตของรายวิชาเพิ่มเติมกลุ;ม 2
หลักสูตรโรงเรียนวิทยาศาสตรภูมิภาค ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
พุทธศักราช 2560

หน8า
1
2
6
7
8
9
9
9
9
10
11
12
12
13
13
14
14
14
16
22
23
23
24
24
24
25
25
26
26
27
27
28
29
32
35

4

19. มาตรฐานการเรียนรู1 ตัวชี้วัด และคําอธิบายรายวิชาพื้นฐาน
20. มาตรฐานการเรียนรู1 ตัวชี้วัด และคําอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม กลุ;ม 1
21. มาตรฐานการเรียนรู1 ตัวชี้วัด และคําอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม กลุ;ม 2
22.ภาคผนวก
-รายชื่อคณะทํางาน
-หนังสือที่ ศธ ๐๔๒๗๘/๗ ลงวันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๕๙

หลักสูตรโรงเรียนวิทยาศาสตรภูมิภาค ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
พุทธศักราช 2560

46
135
192
379
393

5

1. เหตุผลและความจําเป=นของการจัดการศึกษาสําหรับผู8มีความสามารถพิเศษ
ด8านคณิตศาสตร$และวิทยาศาสตร$
การศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐานเป6 น สิ ท ธิ ที่ เ ด็ ก และเยาวชนทุ ก คนต1 อ งได1 รั บ อย; า งต; อ เนื่ อ งให1 ส อดคล1 อ งกั บ
ความสามารถ ความถนัดและความสนใจที่แตกต;างกันในแต;ละบุคคล รัฐและสังคมพึงจัดการศึกษาสําหรับ
ผู1มีความสามารถพิเศษเพื่อให1ทุกคนได1รับการพัฒนาอย;างเต็มศักยภาพในทุกด1าน โดยไม;ลดทอนและสกัดกั้น
ความสามารถพิเศษด1านใดด1านหนึ่ง ทั้งนี้โดยมีครอบครัวและสังคมให1การดูแลส;งเสริมให1เป6นคนที่สมบูรณ
ทั้งด1านสติปJญญาร;างกายจิตใจอารมณและสังคมเป6นคนดีมีคุณภาพควบคู;ไปกับความสามารถพิเศษที่มีอยู;
ตลอดจนสนั บ สนุ น ส; ง เสริ ม ให1 นํ า ความสามารถพิ เ ศษนั้ น ๆ ไปพั ฒ นาองคความรู1 ใ หม; ๆ ให1 กั บ สั ง คม
และประเทศชาติ
แม1ว;าอุดมการณดังกล;าวจะได1เคยปรากฏในเอกสารแนวทางหรือข1อเสนอแนะในการจัดการศึกษา
ในหลายวาระด1วยกันแต;ในทางปฏิบัติการจัดการศึกษาสําหรับผู1มีความสามารถพิเศษยังไม;ได1รับการจัดอย;าง
กว1 างขวางและครอบคลุ ม ปJ จจุ บัน เด็กและเยาวชนที่มีความสามารถพิ เศษส;ว นใหญ; ยังได1รั บการศึกษา
ในลักษณะเดียวกันกับเด็กและเยาวชนปกติทั่วไป ซึ่งนอกจากจะไม;สามารถส;งเสริมให1พัฒนาได1อย;างเต็ม
ศักยภาพแล1ว บางกรณี พฤติกรรมของเด็กและเยาวชนเหล;านี้ที่มีความแตกต;างจากเด็กปกติยังไม;เป6นที่
ยอมรับของครูและโรงเรียน บางครั้งมีความรุนแรงถึงขั้นถูกปฏิเสธที่จะให1ศึกษาอยู;ในโรงเรียนต;อไป
จนกระทั่ ง เมื่ อ มี ก ารประกาศใช1 ห ลั ก สู ต รแกนกลางการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน พุ ท ธศั ก ราช 2551 ใน
หลักสูตรดังกล;าวได1มีการกําหนดแนวทางในการจัดการศึกษาสําหรับกลุ;มเปLาหมายไว1เฉพาะดังนี้
การจัดการศึกษาบางประเภทสําหรับกลุ;มเปLาหมายเฉพาะ เช;น การศึกษาเฉพาะทาง
การศึ ก ษาสํ า หรั บ ผู8 มี ค วามสามารถพิ เ ศษ การศึ ก ษาทางเลื อ ก การศึ ก ษาสํ า หรั บ
ผู1ด1อยโอกาส การศึกษาตามอัธยาศัย สามารถนําหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ไปปรับใช1ได1ตามความเหมาะสมกับสภาพและบริบทของแต;ละกลุ;มเปLาหมาย
กรณีของการจัดการศึกษาให1แก;ผู1มีความสามารถพิเศษด1านคณิตศาสตรและวิทยาศาสตร มีเหตุผลที่
สําคัญมากอีกประการ คือเป6นการพัฒนากําลังคนที่จะทําหน1าที่เป6นนักวิจัย นักประดิษฐ นักคิดค1น ด1าน
วิ ทยาศาสตรและเทคโนโลยี ที่ มีศักยภาพสู งระดั บ นานาชาติ ซึ่งประเทศไทยยั งขาดแคลนอยู; มากทํ าให1
มีผลงานทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีที่พัฒนาขึ้นใช1เองน1อยมาก เมื่อเทียบกับประเทศอื่นๆ ผลที่ตามมา
คือการเสียค;าใช1จ;ายมหาศาลในการนําวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเข1ามาใช1ในประเทศ
เพื่อให1ประเทศชาติสามารถดํารงอยู;และแข;งขันได1ในประชาคมโลก เป6นสังคมผู1ผลิตที่มีมูลค;าเพิ่มแทน
การเป6นสังคมผู1บริโภค เป6นสังคมที่ใช1ปJญญาในการพัฒนาประเทศมากขึ้นแทนการใช1หยาดเหงื่อแรงกาย
เช;นในปJจจุบัน จึงมีความจําเป6นอย;างสูงสุดและรีบด;วนที่สุดที่ประเทศชาติต1องสร1างนักวิจัย และนักประดิษฐ
คิดค1นที่มีความสามารถสูงในปริมาณที่เพียงพอซึ่งจะต1องสร1างมาตั้งแต;เยาววัย
ดังนั้นการจัดการศึกษาให1แก;ผู1มีความสามารถพิเศษทางด1านคณิตศาสตรและวิทยาศาสตรจึงไม;ใช;เป6น
เพียงการดําเนินการเพื่อให1บุคคลได1รับโอกาสตามสิทธิเท;านั้น แต;ยังเป6นการตอบสนองความต1องการ ของ
ประเทศชาติ เป6 นการสร1างขุมกํา ลังทางวิชาการในด1านนี้ อย;างเป6นรู ปธรรม เยาวชนที่มีศักยภาพพิเศษ
เหล;านี้เมื่อได1รับการบ;มเพาะจนเกิดการพัฒนาถึงระดับสูงสุดแล1วภายภาคหน1าก็จะสามารถค1นคิดสิ่งอํานวย
ประโยชนให1แก;สังคมและประเทศชาติได1อย;างมหาศาล เป6นการสร1างสังคมแห;งภูมิปJญญาและการเรียนรู1
สังคมแห;งคุณภาพและแข;งขันได1 และสังคมที่ยั่งยืนพอเพียงมีความสมานฉันทเอื้ออาทรต;อกัน
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2. พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติกับการจัดการศึกษาสําหรับผู8มีความสามารถพิเศษ
พระราชบั ญ ญั ติ ก ารศึ ก ษาแห; ง ชาติ พุ ท ธศั ก ราช 2542 และที่ แ ก1 ไ ขเพิ่ ม เติ ม พุ ท ธศั ก ราช 2543
ได1ระบุสาระเกี่ยวกับการจัดการศึกษาสําหรับผู1มีความสามารถพิเศษไว1ในมาตราต;าง ๆ ดังนี้
มาตรา10 การจั ด การศึกษา ต1 องจั ดให1 บุคคลมี สิ ทธิ และโอกาสเสมอกั น ในการรั บ การศึกษา ขั้ น
พื้นฐานไม;น1อยกว;าสิบสองป?ที่รัฐต1องจัดให1อย;างทั่วถึงและมีคุณภาพโดยไม;เก็บค;าใช1จ;าย
การจั ด การศึ ก ษาสํ า หรั บ บุ ค คลซึ่ ง มี ค วามบกพร; องทางร; า งกาย จิ ต ใจ สติ ปJ ญ ญา อารมณ สั ง คม
การสื่อสาร และการเรี ย นรู1 หรื อมีร; า งกายพิการ หรื อทุพพลภาพ หรื อบุคคลซึ่ งไม;ส ามารถพึ่งตนเองได1
หรือไม;มีผู1ดูแล หรือด1อยโอกาส ต1องจัดให1บุคคลดังกล;าว มีสิทธิและโอกาส ได1รับการศึกษาขั้นพื้นฐานเป6น
พิเศษ
การศึกษาสําหรับคนพิการในวรรคสอง ให1จัดตั้งแต;แรกเกิดหรือพบความพิการโดยไม;เสียค;าใช1จ;าย
และให1บุคคลดังกล;าวมีสิทธิได1รับสิ่งอํานวยความสะดวก สื่อ บริการและความช;วยเหลืออื่นใดทางการศึกษา
ตามหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดในกฎกระทรวง
การจัดการศึกษาสําหรับบุคคลซึ่งมีความสามารถพิเศษ ต8องจัดด8วยรูปแบบที่เหมาะสมโดย
คํานึงถึงความสามารถของบุคคลนั้น
มาตรา 22 การจัดการศึกษาต1องยึดหลักว;าผู1เรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู1และพัฒนาตนเองได1
และถื อว;า ผู1เ รี ยนมี ความสํ าคั ญ ที่สุ ด กระบวนการจัด การศึกษาต1 องส; งเสริ มให1 ผู1 เรี ยนสามารถพัฒ นาตาม
ธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ
มาตรา 24 การจัดกระบวนการเรียนรู1ให1สถานศึกษาและหน;วยงานที่เกี่ยวข1องดําเนินการดังต;อไปนี้
(1) จัดเนื้อหาสาระและกิจกรรมให1สอดคล1องกับความสนใจและความถนัดของผู1เรียนโดย
คํานึงถึงความแตกต;างระหว;างบุคคล
(2) ฝZกทักษะ กระบวนการคิด การจัดการ การเผชิญสถานการณ และการประยุกตความรู1มาใช1
เพื่อปLองกันและแก1ไขปJญหา
(3) จัดกิจกรรมให1ผู1เรียนได1เรียนรู1จากประสบการณจริง ฝZกการปฏิบัติ ให1ทําได1 คิดเป6น ทําเป6น
รักการอ;านและเกิดการใฝ[รู1อย;างต;อเนื่อง
(4) จัดการเรียนการสอนโดยผสมผสานสาระความรู1ด1านต;าง ๆ อย;างได1สัดส;วนสมดุลกัน รวมทั้ง
ปลูกฝJงคุณธรรม ค;านิยมที่ดีงามและคุณลักษณะอันพึงประสงคไว1ในทุกวิชา
(5) ส;งเสริมสนับสนุนให1ผู1สอนสามารถจัดบรรยากาศ สภาพแวดล1อม สื่อการเรียน และอํานวย
ความสะดวกเพื่อให1ผู1 เรี ย นเกิด การเรีย นรู1 และมีความรอบรู1 รวมทั้งสามารถใช1 การวิจั ย เป6 น ส;ว นหนึ่ งของ
กระบวนการเรี ย นรู1 ทั้ ง นี้ ผู1 ส อนและผู1 เ รี ย นอาจเรี ย นรู1 ไปพร1 อ มกั น จากสื่ อการเรี ย นการสอนและแหล; ง
วิทยาการประเภทต;าง ๆ
(6) จัดการเรียนรู1ให1เกิดขึ้นได1ทุกเวลาทุกสถานที่ มีการประสานความร;วมมือกับบิดา มารดา
ผู1ปกครอง และบุคคลในชุมชนทุกฝ[าย เพื่อร;วมกันพัฒนาผู1เรียนตามศักยภาพ
มาตรา 28 หลักสูตรการศึกษาระดับต;าง ๆ รวมทั้งหลักสูตรการศึกษาสําหรับบุคคลตามมาตรา 10
วรรคสอง วรรคสาม และวรรคสี่ ต1องมีลักษณะหลากหลาย ทั้งนี้ให1จัดตามความเหมาะสมของแต;ละระดับ
โดยมุ;งพัฒนาคุณภาพชีวิตของบุคคลให1เหมาะสมแก;วัยและศักยภาพ
มาตรา 37 การบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานให1ยึดเขตพื้นที่การศึกษา โดยคํานึงถึง ปริมาณ
สถานศึกษา จํา นวนประชากร วัฒ นธรรม และความเหมาะสมด1 านอื่ นๆด1 วย เว1 นแต; การจัดการศึ กษา
ขั้นพื้นฐานตามกฎหมายว;าด1วยการอาชีวศึกษา
หลักสูตรโรงเรียนวิทยาศาสตรภูมิภาค ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
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ในกรณี เ ขตพื้ น ที่ ไม; อาจบริ ห ารและจั ด การศึ กษาได1 ต ามวรรคหนึ่ ง กระทรวงอาจจั ด การศึ กษาขั้ น
พื้นฐานดังต;อไปนี้ เพื่อเสริมการบริหารและการจัดการศึกษาของเตพื้นที่การศึกษาก็ได1
(1) การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานสําหรับบุคคลที่มีความบกพร;องทางร;างกาย จิตใจ สติปJญญา
อารมณ สังคม การสื่อสารและการเรียนรู1 หรือมีร;างกายพิการหรือทุพพลภาพ
(2) การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานที่จัดในรูปแบบการศึกษานอกระบบหรือการศึกษาตามอัธยาศัย
(3) การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานสําหรับบุคคลที่มีความสามารถพิเศษ
(4) การจัดการศึกษาทางไกล และการจัดการศึกษาที่ให1บริการในหลายเขตพื้นที่การศึกษาให1
รัฐมนตรีโดยคําแนะนําของสภาการศึกษา มีอํานาจประกาศในพระราชกิจจานุเบกษากําหนด เขตพื้นที่
การศึกษา
มาตรา 60 ให1รัฐจัดสรรงบประมาณแผ;นดินให1กับการศึกษาในฐานะที่มีความสําคัญสูงสุดต;อการ
พัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศ โดยจัดสรรเป6นงบประมาณเพื่อการศึกษา ดังนี้
(1) จัดสรรเงินอุดหนุนทั่วไปเป6นค;าใช1จ;ายรายบุคคลที่เหมาะสมแก;ผู1เรียนการศึกษาภาคบังคับ
และการศึกษาขั้นพื้นฐานที่จัดโดยรัฐและเอกชนให1เท;าเทียมกัน
(2) จัดสรรทุนการศึกษาในรูปแบบของกองทุนกู1ยืมให1แก;ผู1เรียนที่มาจากครอบครัวที่มีรายได1
น1อยตามความเหมาะสมและความจําเป6น
(3) จั ด สรรงบประมาณและทรั พ ยากรทางการศึ ก ษาอื่ น เป= น พิ เ ศษให8 เ หมาะสม
และสอดคล8องกับความจําเป=นในการจัดการศึกษาสําหรับผู8เรียนที่มีความต8องการเป=นพิเศษแตละกลุม
ตามมาตรา 10 วรรคสอง วรรคสาม และวรรคสี่ โดยคํานึงถึงความเสมอภาคในโอกาสทางการศึกษา
และความเป=นธรรม ทั้งนี้ให8เป=นไปตามหลักเกณฑ$และวิธีการที่กําหนดในกฎกระทรวง
(4) จั ด สรรงบประมาณเป6 น ค; าใช1 จ; า ยดํ า เนิ น การ และงบลงทุ น ให1 ส ถานศึ ก ษาของรั ฐ ตาม
นโยบาย แผนพัฒนาการศึกษาแห;งชาติและภารกิจของสถานศึกษา โดยให1มีอิสระในการบริหารงบประมาณ
และทรัพยากรทางการศึกษา ทั้งนี้ให1คํานึงถึงคุณภาพและความเสมอภาคในโอกาสทางการศึกษา
(5) จัดสรรงบประมาณในลักษณะเงินอุดหนุนทั่วไปให1สถานศึกษาระดับอุดมศึกษาของรัฐที่เป6น
นิติบุคคลและเป6นสถานศึกษาในกํากับของรัฐหรือองคการมหาชน
(6) จัดสรรกองทุนกู1ยืมดอกเบี้ยต่ําให1สถานศึกษาเอกชนเพื่อให1พึ่งตนเองได1
(7) จัดตั้งกองทุนเพื่อพัฒนาการศึกษาของรัฐและเอกชน
3. เงื่อนไขความสําเร็จ
ปJจจัยหรือเงื่อนไขที่จะทําให1การดําเนินงานของโรงเรียนวิทยาศาสตรภูมิภาคบรรลุผลสําเร็จตาม
วัตถุประสงคและเปLาหมายของการจัดตั้งโรงเรียนวิทยาศาสตรภูมิภาค ประกอบด1วยปJจจัย 3 ประการ ดังนี้
ประการที่ 1 มีกระบวนการสรรหาและคัดเลือกนักเรียนมีความเที่ยงและมีความเชื่อถือได1 เป6นไป
ตามหลั ก วิ ช านั ก เรี ย นที่ ไ ด1 รั บ การคั ด เลื อ กเข1 า เรี ย นตามโครงการนี้ เ ป6 น ผู1 ที่ มี ค วามสามารถพิ เ ศษด1 า น
คณิ ต ศาสตรและ วิ ท ยาศาสตรอย; า งแท1 จ ริ ง เป6 น เพชรแท1 เ ป6 น กลุ; ม ที่ มี ค วามสามารถด1 า นคณิ ต ศาสตร
และวิทยาศาสตรในระดับ 3 % บนของกลุ;มอายุ (มีกระบวนการค1นหาเพชรแท1ที่มีประสิทธิภาพ)
ประการที่ 2 มีหลักสูตรและกิจกรรมการเรียนการสอนที่ออกแบบและพัฒนาขึ้นเป6นการเฉพาะ
สําหรับนั กเรี ยนกลุ;มนี้ ซึ่งเป6น ผู1มีความสามารถพิเศษด1า นคณิ ตศาสตรและวิทยาศาสตร เป6นหลักสู ตรที่
สนองตอบต;อความสามารถและความต1องการ ของนักเรียนเป6นรายบุคคล(Customized Curriculum)
ช;วยให1นักเรีย นค1น พบตนเองว;า มีความถนัดและความสนใจทางด1านไหน สามารถคิด ตัดสิ นใจ แก1 ปJญหา
ตลอดจนกําหนดเปLาหมายและวางแผนชีวิต ทั้งด1านการเรียน ด1านอาชีพ และด1านการดํารงชีวิต มีความรู1ความ
หลักสูตรโรงเรียนวิทยาศาสตรภูมิภาค ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
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เข1 าใจถึ งธรรมชาติ และลั กษณะของอาชี พที่ หลากหลาย โดยเฉพาะอาชี พที่ต1 องใช1 คณิ ตศาสตร วิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี เ ป6 น พื้ น ฐาน ในการปฏิ บั ติ ง าน และอาชี พของการเป6 น นั ก วิ จั ย นั ก ประดิ ษ ฐ นั ก คิ ด ค1 น
ด1านคณิตศาสตร วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี เป6นหลักสูตรที่ส;งเสริมให1ผู1เรียนมีอุดมการณและคุณลักษณะทั้ง 9
ประการ ตามอุดมการณและเปLาหมายในการพัฒนานักเรียนของโรงเรียนวิทยาศาสตรภูมิภาค (มีเครื่องมือและ
กระบวนการเจียรนัยเพชรที่มีประสิทธิภาพ)
ประการที่ 3 มีครู มีการบริหารจัดการ และมีทรัพยากรสนับสนุนที่เหมาะสมเพียงพอ ครูและผู1บริหาร
มีความตระหนัก มีความรู1 ความเข1 าใจ มี ความเชื่ อ มีศรั ทธา เห็ นคุ ณค; าและความสํ าคั ญของการจัดการศึ กษา
สําหรับผู1มีความสามารถพิเศษด1านคณิตศาสตรและวิทยาศาสตร มีความรู1 มีความสามารถ และมีทักษะ ในการจัด
กิ จกรรมการเรี ยนการสอน และการจั ดกิ จกรรมพั ฒนาผู1 เรี ยน ให1 ผู1 เรี ยนมี อุดมการณ และคุ ณลั กษณะตาม
อุดมการณและเปLาหมายในการพัฒนานักเรียนของโรงเรียนวิทยาศาสตรภูมิภาคทั้ง 9 ประการ (มีช;างเจียรนัยเพชร
ที่มีฝ?มือเยี่ยม)
4. วิสัยทัศน$และพันธกิจโรงเรียนวิทยาศาสตร$ภูมิภาค
4.1 วิสัยทัศน$
เป6นโรงเรียนวิทยาศาสตรที่จัดการศึกษาให1กับผู1มีความสามารถด1านคณิตศาสตรและวิทยาศาสตร
ระดับมัธยมศึกษาให1คุณภาพระดับเดียวกับโรงเรียนวิทยาศาสตรชั้นนําของนานาชาติ
4.2 พันธกิจ
ศึ ก ษาค1 น คว1 า วิ จั ย พั ฒ นา และร; ว มมื อ กั บ หน; ว ยงานต; า งๆ ทั้ ง ภาครั ฐ และเอกชน ทั้ ง ใน
และต;างประเทศ เพื่อดําเนินการบริหารและจัดการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาทั้งตอนต1นและตอนปลาย
ที่มุ;งเน1นความเป6นเลิศ ด1านคณิตศาสตรและวิทยาศาสตร ในลักษณะของโรงเรียนประจํา สําหรับนักเรียน
ที่มีความสามารถพิเศษด1านคณิตศาสตรและวิทยาศาสตร เพื่อเป6นการกระจายโอกาสให1กับผู1มีความสามารถ
พิเศษที่มีกระจายอยู;ในทุกภูมิภาคของประเทศ และเพื่อเป6นการเพิ่มโอกาสให1กับนักเรียนกลุ;มด1อยโอกาส
และขาดแคลนทุนทรัพย
ทั้งนี้ เพื่อพัฒนานักเรียนผู1มีความสามารถพิเศษด1านคณิตศาสตรและวิทยาศาสตรเหล;านั้นไปสู; ความ
เป6นนักวิจัย นักประดิษฐ นักคิดค1น ด1านคณิตศาสตร วิทยาศาสตร และเทคโนโลยี ที่มีความสามารถระดับสูง
เยี่ยมเทียบเคียงนักวิจัยชั้นนําของนานาชาติมีจิตวิญญาณมุ;งมั่น พัฒนาประเทศชาติ มีเจตคติที่ดีต;อเพื่อน
ร;ว มโลกและธรรมชาติ สามารถสร1 า งองคความรู1 ด1 า น คณิ ต ศาสตร วิ ท ยาศาสตร และเทคโนโลยี
ให1กับประเทศชาติและสังคมไทยในอนาคต ช;วยพัฒ นาประเทศชาติ ให1สามารถดํา รงอยู;และแข;งขันได1ใน
ประชาคมโลก เป6นสังคมผู1ผลิตที่มีมูลค;าเพิ่มมากขึ้น สร1างสังคมแห;งภูมิปJญญา และการเรียนรู1 สังคมแห;ง
คุณภาพและแข;งขันได1 และสังคมที่ยั่งยืนพอเพียง มีความสมานฉันทเอื้ออาทรต;อกัน
5. อุดมการณ$และเปFาหมายในการพัฒนานักเรียน
โรงเรียนวิทยาศาสตรภูมิภาคมีอุดมการณ และเปLาหมายในการพัฒนานักเรียน โดยมุ;งส;งเสริมและ
พัฒนานักเรียนให1
1) เห็น คุณค;า ของตนเอง มีวินัย ในตนเอง ปฏิบัติต ามหลักธรรมของพระพุทธศาสนาหรือ
ศาสนา ที่ตนนับถือ มีคุณธรรม จริยธรรม มีบุคลิกภาพที่ดีและมีความเป6นผู1นํา
2) มีความรู1ความเข1าใจเกี่ย วกับหลักการพื้นฐานด1านคณิตศาสตรและวิทยาศาสตรอย;า ง
ลึกซึ้ง ในระดับเดียวกันกับนักเรียนโรงเรียนวิทยาศาสตรชั้นนําของนานาชาติ
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3) มีความคิด ริเ ริ่มสร1า งสรรค มีจิต วิญ ญาณของความเป6น นักวิจัย นักประดิษฐ นักคิด ค1น
และนัก พัฒ นาด1า นคณิต ศาสตร วิท ยาศาสตร และเทคโนโลยี ในระดับ เดีย วกัน กับ นัก เรีย นโรงเรีย น
วิทยาศาสตรชั้นนําของนานาชาติ
4) รัก การเรีย นรู1 รัก การอ;า น รัก การเขีย น รัก การค1น คว1า อย;า งเป6น ระบบ มีค วามรอบรู1
รู1รอบ และสามารถบูรณาการความรู1ได1
5) มีค วามรู 1แ ละทัก ษะการใช1ภ าษาต;า งประเทศและเทคโนโลยีส ารสนเทศได1อ ย;า งมี
ประสิทธิภาพ ในระดับเดียวกันกับนักเรียนของโรงเรียนวิทยาศาสตรชั้นนํานานาชาติ
6) มีจิตสํานึกในเกีย รติภูมิของความเป6นไทย มีความเข1าใจและภูมิใจในประวัติศาสตรของ
ชาติ มีความรักและความภาคภูมิใจในชาติบ1า นเมืองและท1องถิ่น เป6น พลเมืองดี ยึด มั่น ในการปกครอง
ระบอบ ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยเป6นประมุข
7) มีจิตสํานึกในการอนุรักษภาษาไทย ศิลปวัฒนธรรมไทย ประเพณีไทยและภูมิปJญญาไทย
ตลอดจนอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล1อม มีเจตคติที่ดีต;อเพื่อนร;วมโลกและธรรมชาติ
8) มีจิต มุ;ง ที่จ ะทํา ประโยชนและสร1า งสิ่ง ที่ดีง ามให1กับ สัง คม มีค วามรับ ผิด ชอบต;อ สัง คม
ต1องการ ตอบแทนบ1านเมืองตามความสามารถของตนอย;างต;อเนื่อง
9) มีสุขภาพอนามัยที่ดี รักการออกกําลังกาย รู1จักดูแลตนเองให1เข1มแข็งทั้งกายและใจ
ทั ้ง นี ้ เพื ่อ พัฒ นาไปสู ;ค วามเป6น นัก วิจ ัย นัก ประดิษ ฐคิด ค1น ด1า นคณิต ศาสตร วิท ยาศาสตร
และ เทคโนโลยีที่มีค วามสามารถระดับ สูง เยี ่ย มเทีย บเคีย งกับ นัก วิจ ัย ชั้น นํ า ของนานาชาติ และมีจ ิต
วิญญาณ มุ;งมั่น พัฒนาประเทศชาติ มีเ จตคติที่ดีต;อเพื่อนร;วมโลกและธรรมชาติ สามารถสร1างองคความรู1
ด1าน คณิต ศาสตร วิ ทยาศาสตร และเทคโนโลยี ให1กับประเทศชาติ และสังคมไทยในอนาคต ช;ว ยพั ฒนา
ประเทศชาติ ใ ห1 ส ามารถดํ า รงอยู; แ ละแข; ง ขั น ได1 ใ นประชาคมโลก เป6 น สั ง คมผู1 ผ ลิ ต ที่ มี มู ล ค; า เพิ่ มมากขึ้ น
สร1 า งสั งคมแห; ง ภู มิปJ ญ ญาและการเรี ย นรู1 สั งคมแห; งคุ ณภาพและแข; งขั น ได1 และสั งคมที่ ยั่ งยื น พอเพี ย ง
มีความสมานฉันทเอื้ออาทรต;อกัน
6. สมรรถนะสําคัญของผู8เรียน
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนและกิจกรรมพัฒนาผู1เรียน ตามหลักสูตรฉบับนี้มุ;งเน1นเพื่อพัฒนา
ผู1เรียนให1มีสมรรถนะหรือความสามารถด1านต;างๆ ดังต;อไปนี้
1) ความสามารถในการสื่อสาร มีความสามารถในการรับและส;งสาร มีวัฒนธรรมในการใช1
ภาษา สามารถถ;ายทอดความคิด ความรู1ความเข1าใจ ความรู1สึก และทัศนะของตนเอง เพื่อแลกเปลี่ยนข1อมูล
ข;าวสารและประสบการณ อันจะเป6นประโยชนต;อการพัฒนาตนเองและสังคม รวมทั้งการเจรจาต;อรองเพื่อ
ขจัด และลดปJญหาความขัดแย1งต;างๆ มีความสามารถในการเลือกรับหรือไม;รับข1อมูลข;าวสารด1วยหลัก
เหตุผล และความถูกต1อง ตลอดจนการเลือกใช1วิธีการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพโดยคํานึงถึงผลกระทบที่จะมีต;อ
ตนเองและสังคม
2) ความสามารถในการคิด มีความสามารถในการคิดวิเคราะห คิดสังเคราะห คิดสร1างสรรค
คิดอย;า งมีวิ จารณญาณ และคิ ดอย;า งเป6 นระบบ เพื่อนําไปสู; การสร1 างองคความรู1 หรื อสารสนเทศเพื่อการ
ตัดสินใจเกี่ยวกับตนเองและสังคมได1อย;างเหมาะสม
3) ความสามารถในการแก8ปHญหา มีความสามารถในการแก1ปJญหา และเผชิญปJญหาได1อย;าง
ถูกต1อง เหมาะสม บนพื้นฐานของหลักเหตุผล หลักคุณธรรมบนข1อมูลสารสนเทศต;างๆ เข1าใจความสัมพันธ
และการเปลี่ยนแปลงของเหตุการณต;างๆในสังคม สามารถแสวงหาความรู1และประยุกตความรู1เพื่อใช1ในการ
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ปLองกันและแก1ไขปJญหา มีการตัดสินใจที่มีประสิทธิภาพโดยคํานึงถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นต;อตนเองสังคมและ
สิ่งแวดล1อม
4) ความสามารถในการใช8ทักษะชีวิต มีความสามารถในการเรียนรู1ด1วยตนเอง เรียนรู1อย;าง
ต;อเนื่อง มีทักษะในการดํารงชีวิตทักษะการทํางาน และทักษะในการอยู;ร;วมกันในสังคม ทักษะการสร1างเสริม
ความสัมพันธอันดีระหว;างบุคคล สามารถจัดการปJญหาและความขัดแย1งต;างๆได1อย;างเหมาะสม สามารถ
ปรับตั วให1 ทันกั บการเปลี่ ยนแปลงของสังคม และสภาพแวดล1 อม และรู1 จักหลีกเลี่ยงการแสดงพฤติ กรรม
ไม;พึงประสงคที่จะส;งผลกระทบต;อตนเองและผู1อื่น
5) ความสามารถในการใช8เทคโนโลยี มีความสามารถในการเลือกและใช1เทคโนโลยีด1านต;างๆ
อย; า งเหมาะสม ทั้ งเพื่ อ การเรี ย นรู1 การสื่ อสารการทํ า งาน และการแก1 ปJ ญ หาได1 อย; า งสร1 า งสรรคถู กต1 อ ง
เหมาะสมและมีคุณธรรม
6) ความสามารถในการทํางานเป=นทีม มีความสามารถในการเป6นทั้งผู1นําและผู1ตามที่ดี รู1จัก
บทบาทและหน1าที่ของตนเอง สามารถปรับตัวเข1ากับสถานการณใหม;ๆ และสิ่งแวดล1อมใหม;ๆได1 สามารถ
ทํางานร;วมกับผู1อื่นได1 รู1จักสังเกตคนรอบข1างและเพื่อนร;วมงาน รู1จักใช1จุดดีและจุดแข็งของแต;ละคนให1เป6น
ประโยชน สามารถบริหารความขัดแย1งได1 มีจิตวิทยาในการทํางานร;วมกับคนอื่น
7) ความสามารถในการใช8ภาษาอังกฤษ สามารถใช1ภาษาอังกฤษในการค1นคว1าหาความรู1
การเรี ย นการประชุ มสั ม มนา การเจรจาต; อ รองและการทํ า งานร; ว มกั บ ชาวต; า งชาติ ได1 อย; า งคล; องแคล; ว
มีประสิทธิภาพสมวัยทั้งด1านการพูดการอ;าน และการเขียน
8) ความสามารถในการใช8กระบวนการทางวิทยาศาสตร$ สามารถใช1กระบวนการทาง
วิทยาศาสตรเพื่อหาคําตอบของปJญหาหรือสร1างองคความรู1 หรือประดิษฐคิดค1นสิ่งต;างๆ ด1านคณิตศาสตร
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีได1อย;างชํานาญและสร1างสรรค
7. คุณลักษณะอันพึงประสงค$
โรงเรียนวิทยาศาสตรภูมิภาคได1กําหนดเปLาหมายในการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงคของนักเรียน
ของโรงเรียนไว1ดังนี้
1) มีความรักชาติ ศาสน กษัตริย
2) มีความภูมิใจในความเป6นไทยและศิลปวัฒนธรรมไทย
3) มีจิตสาธารณะและมีอุดมการณมุ;งมั่นในการพัฒนาประเทศ
4) มีวินัยและมีความซื่อสัตยสุจริต
5) มุ;งมั่นในการทํางานและดํารงชีวิตอยู;อย;างพอเพียง
6) ใฝ[เรียน ใฝ[รู1 รักการอ;านและการค1นคว1าหาความรู1ด1วยตนเอง
7) เห็นคุณค;าของการเรียนรู1จากการปฏิบัติทดลองจริง
8) เห็นคุณค;าและความสําคัญของการวิจัยและการประดิษฐคิดค1น
9) มีจิตใจเปjดกว1าง เชื่อในเหตุผล เปลี่ยนแปลงความคิดเห็นของตนเองได1ตามข1อมูลและหลักฐาน
ใหม; ที่ได1รับ
10) รักและเห็นคุณค;าของการออกกําลังกาย
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8. จุดเน8นของหลักสูตรโรงเรียนวิทยาศาสตร$ภูมิภาค
หลักสูตรโรงเรียนวิทยาศาสตรภูมิภาค ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายพุทธศักราช 2560 มีจุดเน1นดังนี้
1) เน1นการพัฒนานักเรียนรอบด1านทั้งพุทธิศึกษา จริยศึกษา พลศึกษา และหัตถศึกษา
2) สาระการเรียนรู1ในรายวิชาพื้นฐาน เน1นการจัดให1สอดคล1องกับความสามารถของนักเรียน
เป6น รายบุค คล และให1ค รอบคลุม หลัก สูต รแกนกลางการศึก ษาขั ้น พื ้น ฐาน พุท ธศัก ราช 2551ของ
กระทรวงศึกษาธิการ
3) รายวิช าเพิ ่ม เติม เน1น การจัด ให1มีค วามหลากหลายสอดคล1อ งกับ ศัก ยภาพ ความถนัด
และความสนใจของนัก เรีย นเป6น รายบุค คล เปjด โอกาสให1น ัก เรีย นสามารถเลือ กเรีย นรายวิช าเพิ ่ม เติม
จากสถาบัน อุด มศึก ษาศูน ยวิจัย และสถานประกอบการภายนอกโรงเรีย นทั้ง ในและต;า งประเทศได1ต าม
ศักยภาพ ความถนัด และความสนใจ เปjดโอกาสให1สามารถเทียบโอนความรู1ได1
4) เน1น การพัฒ นาทัก ษะการใช1ภ าษาอัง กฤษ และทัก ษะการใช1เ ทคโนโลยีส ารสนเทศให1มี
ศักยภาพระดับเดียวกันกับนักเรียนโรงเรียนวิทยาศาสตรชั้นนําของนานาชาติ
5) เน1นการจัด กิจกรรมพัฒนาผู1เรียนที่หลากหลายทั้งภายในและภายนอกโรงเรียนเพื่อพัฒนา
นักเรียนให1มีคุณลักษณะอันพึงประสงคตามอุดมการณและเปLาหมายในการพัฒนานักเรียนของโรงเรียน
6) เน1นการส;งเสริมการประดิษฐคิดค1น ความคิดริเริ่มสร1างสรรคและการทําโครงงาน
9. โครงสร8างหลักสูตร
หลัก สูต รโรงเรีย นวิท ยาศาสตรภูม ิภ าค ระดับ มัธ ยมศึก ษาตอนปลายพุท ธศัก ราช
2560
ได1จัดโครงสร1างให1มีลั กษณะที่ยืดหยุ;น มีลักษณะเป6นหลักสูตรรายบุคคล (Customized Curriculum)
จัดรายวิชาและกิจกรรมที่หลากหลายให1นักเรียนได1เลือกตามศักยภาพ ความถนัดและความสนใจ
การจัดรายวิชาและกิจกรรมที่หลากหลายให1นักเรียนผู1มีศักยภาพสูงด1านคณิตศาสตร และวิทยาศาสตร
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายได1เลือกเรียน มีวัตถุประสงคหลักสําคัญดังนี้
1) เพื่อให1นักเรียนได1มีโอกาสสํารวจความถนัดและความสนใจของตนเอง
2) เพื่อให1นักเรียนได1มีโอกาสพัฒนาตนเองอย;างเต็มศักยภาพในด1านที่ตนเองรัก ถนัดและสนใจ
3) เพื่อให1นักเรียนได1เห็นความหลากหลาย เห็นคุณค;าและเห็นความสําคัญของคณิตศาสตร
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ที่มีต;อการดํารงชีวิตและการประกอบอาชีพ
4) เพื่ อให1 นั กเรี ย นได1 เ ห็ น ความหลากหลาย เห็ น คุ ณค; า และเห็ น ความสํ า คั ญ ของการวิ จั ย
ทางด1านคณิตศาสตร วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ที่ปJจจุบันประเทศไทยยังมีผู1ประกอบอาชีพทางด1านนี้น1อย
มาก จนทําให1ประเทศไทยต1องพึ่งพาองคความรู1และเทคโนโลยีจากต;างชาติเป6นจํานวนมาก ทําให1ผลิตภัณฑ
ต;างๆ ของประเทศไทยมีมูลค;าต่ํา เมื่อเทียบกับผลิตภัณฑต;างๆ ที่ประเทศไทยต1องสั่งเข1ามาใช1จากต;างชาติ
ผลที่ตามมาคือประเทศชาติยากจนคนไทยจํานวนมากยังมีคุณภาพชีวิตที่ต่ํากว;าที่ควรจะเป6น
โครงสร1างของหลัก สูต รโรงเรีย นวิท ยาศาสตรภูมิภ าค ระดับ มัธ ยมศึก ษาตอนปลาย พุท ธศัก ราช
2560 ประกอบด1วย
1) สาระการเรียนรู1พื้นฐาน
2) สาระการเรียนรู1เพิ่มเติม ซึ่งแบ;งเป6น 2 กลุ;ม คือสาระการเรียนรู1เพิ่มเติมกลุ;ม 1 และสาระ
การเรียนรู1เพิ่มเติมกลุ;ม 2 และ
3) กิจกรรมพัฒนาผู1เรียนซึ่งมีสาระและเปLาหมายทํานองเดียวกับ หลักสูตรแกนกลางการศึกษา
ขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 แต;จัดให1ยืดหยุ;นมีลักษณะเป6นหลักสูตรรายบุคคลมากขึ้น
หลักสูตรโรงเรียนวิทยาศาสตรภูมิภาค ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
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9.1 สาระการเรียนรู8พื้นฐาน
รายวิ ช าพื้ น ฐาน เป6น รายวิ ชาที่ ให1 ความรู1 ทั่วไป ทั กษะที่ ใช1 ในการเรีย นรู1และทั กษะจํา เป6น ในการ
ดํ า รงชี วิ ต และการอยู; ในสั ง คม รวมทั้ ง พื้ น ฐานทางการงานอาชี พ และเทคโนโลยี ที่ เ ป6 น เครื่ อ งมื อสํ า หรั บ
การศึกษาหาความรู1ต;อไป
รายวิ ช าพื้ น ฐานตามหลั ก สู ต รโรงเรี ย นวิ ท ยาศาสตรภู มิ ภ าค ระดั บ ชั้ น มั ธ ยมศึ ก ษาตอนปลาย
พุทธศักราช 2560 ประกอบด1วย รายวิชาในกลุ;มสาระการเรียนรู1ภาษาไทย สังคมศึกษา ศิลปะ สุขศึกษาและ
พลศึกษา ภาษาต;างประเทศ คณิตศาสตร การงานอาชีพและเทคโนโลยีและวิทยาศาสตร จํานวน 41 รายวิชา
รวม 39.5 หน;วยกิต
ในการจั ด การเรี ย นการสอนรายวิ ช าพื้ น ฐาน ครู ผู1 ส อนต1 อ งพิ จ ารณาศั ก ยภาพในการเรี ย นรู1
ของนักเรียนเป6น รายบุคคลด1วย หากนักเรียนคนใดมีศักยภาพและอัตราการเรียนรู1ที่สูงกว;านักเรียนทั่วๆ ไป
ใหเป%นหนาที่ของผูสอนที่จะเพิ่มเติมรายละเอียดและความลึกซึ้งของเนื้อหา เพิ่มเติมกิจกรรมเพื่อพัฒนา
กระบวนการคิดและการฝBกทักษะต-าง ๆ ของสาระการเรียนรูพื้นฐานนั้น ๆ ไดตามความเหมาะสม อาจมี
การส;งเสริมเป6นรายบุคคลหรือกลุ;มย;อย มีการมอบหมายงาน สื่อ หรือเอกสารให1นักเรียนศึกษาค1นคว1าด1วย
ตนเองโดยครูทําหน1าที่ให1คําปรึกษาและคําแนะนํา
นักเรียนต1องลงทะเบียนเรียนรายวิชาพื้นฐานรวมทั้งสิ้น 39.5 หน;วยกิต โดยแยกเป6นกลุ;มสาระการ
เรียนรู1ต;าง ๆ ดังนี้
ตาราง 1 จํานวนหน;วยกิตของสาระการเรียนรู1พื้นฐานของกลุ;มสาระการเรียนรู1ต;างๆ
กลุมสาระการเรียนรู8
1.ภาษาไทย ( 6 รายวิชา)
2.คณิตศาสตร ( 4 รายวิชา)
3.วิทยาศาสตร ( 7 รายวิชา)
4.สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ( 8 รายวิชา)
5.สุขศึกษาและพละศึกษา ( 6 รายวิชา)
6.ศิลปะ ( 6 รายวิชา)
7.การงานอาชีพและเทคโนโลยี ( 1 รายวิชา)
8. ภาษาต;างประเทศ ( 3 รายวิชา)

หนวยกิต
6.0
6.5
7.5
6.5
3.0
3.0
1.0
6.0

9.2 สาระการเรียนรู8เพิ่มเติมกลุม 1
รายวิชาในสาระการเรียนรู1เพิ่มเติมกลุ;ม 1 เป6นรายวิชาบังคับประกอบด1วยรายวิชาต;างๆที่ออกแบบ
และจัดให1สอดคล1องกับการเป6นโรงเรียนวิทยาศาสตรภูมิภาค ซึ่งเป6นโรงเรียนที่มีจุดมุ;งหมายเฉพาะดังกล;าว
มาแล1วข1างต1น นักเรียนทุกคนต1องเรียนรายวิชาเพิ่มเติมกลุ;ม 1 หรือรายวิชาบังคับ จํานาน 45 หน;วยกิต แยก
ตามกลุ;มสาระการเรียนรู1ต;างๆ ดังนี้
1) กลุ;มสาระการเรียนรู1คณิตศาสตร จํานวน 5.5 หน;วยกิต
2) กลุ;มสาระการเรียนรู1วิทยาศาสตรจํานวน 22.5 หน;วยกิต ประกอบด1วย
2.1) รายวิชาในสาขาฟjสิกส จํานวน 6.5 หน;วยกิต
2.2) รายวิชาในสาขาเคมี จํานวน 5.5 หน;วยกิต
หลักสูตรโรงเรียนวิทยาศาสตรภูมิภาค ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
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2.3) รายวิชาในสาขาชีววิทยา จํานวน 5.5 หน;วยกิต
2.4) รายวิชาความคิดสร1างสรรคและนวัตกรรม จํานวน 2.0 หน;วยกิต
2.5) รายวิชาสัมมนาทางวิทยาศาสตร จํานวน 1.0 หน;วยกิต
2.6) รายวิชาโครงงานวิทยาศาสตร จํานวน 2.0 หน;วยกิต
3) กลุ;มสาระการเรียนรู1สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม จํานวน 5.5 หน;วยกิต (คือรายวิชา
บูรณาการความรู1 2.0 หน;วยกิต ทักษะชีวิต 1.5 หน;วยกิต และหน1าที่พลเมือง (คสช.) จํานวน 2.0 หน;วยกิต
4) กลุ;มสาระการเรียนรู1การงานอาชีพและเทคโนโลยี จํานวน 4 หน;วยกิต
5) กลุ;มสาระการเรียนรู1ภาษาต;างประเทศ จํานวน 7.5 หน;วยกิต ประกอบด1วย
5.1) รายวิชาภาษาอังกฤษ จํานวน 6.0 หน;วยกิต และ
5.2) ภาษาต; า งประเทศภาษาที่ ส อง เช; น ฝรั่ ง เศส เยอรมั น สเปน จี น ญี่ ปุ[ น หรื อภาษา
อาเซียน จํานวน 1.5 หน;วยกิต (นักเรียนที่สนใจสามารถเลือกเรียนเพิ่มเติม ได1ในกลุ;มรายวิชาเพิ่มเติมกลุ;ม 2)
หมายเหตุ ** 1. วิชาทักษะชีวิต จํานวน 1.5 หน;วยกิตจัดเป6นรูปกิจกรรมของกลุ;มงานหอพักนักเรียน
ตลอด 3 ป? โดยไม;ได1จัดเวลาเรียนให1ไว1ในตารางเรียนปกติ ทั้งนี้นักเรียนต1องลงทะเบียนเรียน 6 ภาคเรียน
ภาคเรี ย นละ 0.25 หน; ว ยกิ ต การประเมิ น ผลจะประเมิ น ผลรวมของการเรี ย นทั้ ง 6 ภาคเรี ย น
9.3 สาระการเรียนรู8เพิ่มเติมกลุม 2
รายวิชาในสาระการเรียนรู1เพิ่มเติมกลุ;ม 2 เป6นรายวิชาเพิ่มเติมที่จัดให1นักเรียนได1เลือกเรียนตาม
ความรัก ความถนัด และ ความสนใจ ส;งเสริมให1นักเรียนทุกคนได1พัฒนาตนเองอย;างเต็มศักยภาพ นักเรียน
ต1องเลือกเรียนรายวิชาเพิ่มเติม กลุ;ม 2 ไม;น1อยกว;า 4 หน;วยกิต
9.4 ลักษณะพิเศษของการจัดการเรียนการสอนบางรายวิชา
การจัดการเรียนการสอนบางรายวิชาอาจจัดเปjดเป6นรายวิชาศึกษาค1นคว1าอิสระ (Independent
Study) ภายใต1การกํากับดูแลของครูเจ1าของวิชา หรือในรูปของการเข1าค;ายเรียนรู1 (Mini Course) ในช;วง
ระยะเวลาหนึ่ง (เช; น 2 – 5 วั น) โดยไม; มีการเรี ย นในตารางเรีย นปกติ หรื อจั ดในรู ปแบบผสมผสาน คื อ
เรียนในตารางเรียนปกติจํานวนหนึ่ง แล1วไปเข1าค;ายเรียนรู1อีกช;วงระยะเวลาหนึ่งก็ได1
9.5 กิจกรรมพัฒนาผู8เรียน
นอกจากการลงทะเบี ยนเรี ยนรายวิ ชาพื้ นฐานและรายวิ ชาเพิ่ มเติ มตามเกณฑที่ กล; าวมาแล1 วข1 างต1 น
การจบการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาป?ที่ 6 ตามหลัก สูต รโรงเรีย นวิทยาศาสตรภูมิภ าค ระดับ มัธ ยมศึกษาตอน
ปลาย พุทธศักราช 2560 นักเรียนยังต1องเข1าร;วมกิจกรรมพัฒนาผู1เรียนตามเกณฑขั้นต่ําที่กําหนด อีกด1วย
กิ จกรรมพั ฒนาผู1 เรี ยนแบ; งออกเป6 น 4 กิ จกรรมย; อย คื อ 1) กิ จกรรมแนะแนว 2) กิ จกรรมพั ฒนา
คุณลักษณะผู1เรียน และ 3) กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน 4) กิจกรรมพัฒ นาจิตสํานึกความเป6น
ไทยและความเป6นประชาธิปไตย ดังต;อไปนี้
9.5.1 กิจกรรมแนะแนว เป6นกิจกรรมที่มีจุดมุ;งหมายเพื่อส;งเสริมและพัฒนาผู1เรียนให1รู1จักตนเอง
สามารถปรั บตนเองได1 อย; างเหมาะสมในทุ กด1 าน สามารถคิ ดแก1 ปJ ญหา สามารถตั ดสิ นใจ กํ าหนดเปL าหมาย
และวางแผนชีวิต ทั้งด1านการดํารงชีวิต ด1านการเรียนและด1านอาชีพ มีความรู1และมีความเข1าใจถึงลักษณะต;างๆ
ของอาชีพที่หลากหลาย โดยเฉพาะอาชีพที่ต1องใช1คณิตศาสตร วิทยาศาสตร และเทคโนโลยีเป6นพื้นฐานในการ
ประกอบอาชี พ และอาชี พของการเป6 น นั กวิ จั ย และนั ก ประดิ ษฐคิ ด ค1 น ด1 า นคณิ ต ศาสตร วิ ท ยาศาสตร
หลักสูตรโรงเรียนวิทยาศาสตรภูมิภาค ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
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และเทคโนโลยี นอกจากนี้กิจกรรมแนะแนวยังช;วยให1ครูรู1จักและเข1าใจนักเรียน ทั้งยังเป6นกิจกรรมที่ช;วยเหลือ
และให1คําปรึกษาแก;ผู1ปกครองเพื่อให1มีส;วนร;วมในการพัฒนาผู1เรียนอีกด1วย
นักเรียนต1องเข1าร;วมปฏิบัติกิจกรรมแนะแนวอย;างต่ํา ตามเกณฑที่กําหนด จึงจะจบการศึกษาใน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาป?ที่ 6 ตามหลักสูตรของโรงเรียนวิทยาศาสตรภูมิภาค
9.5.2 กิจกรรมพัฒนาคุณลักษณะผู8เรียน เป6นกิจกรรมที่มุ;งพัฒนาผู1เรียนให1เป6นผู1รู8กว8าง รู8รอบ
(Well-rounded Person) เป6นผู1มีระเบียบวินัย เป6นผู1นําและผู1ตามที่ดี มีความรับผิดชอบ มีทักษะในการ
ทํางานร;วมกับผู1 อื่น รู1จักแก1ปJญหา มีการตัดสินใจที่เหมาะสมอย;างมีเหตุผล สามารถปรับตัวพักอยู;ร;วมกันใน
หอพักของโรงเรียน มีทักษะชีวิตของการเป6นนักเรียนประจํา โดยจัดกิจกรรมที่หลากหลาย เน1นให1ผู1เรียนได1ปฏิบัติ
ภารกิจด1วยตนเองในทุกขั้นตอน ตั้งแต;การวางแผนและการเตรียมการการดําเนินงานตามแผน และการประเมิน
และปรับปรุงแผนการดําเนินงาน เน1นการทํางานร;วมกันเป6นกลุ;ม สอดคล1องเหมาะสมกับวุฒิภาวะของผู1เรียน
และบริบทของสถานศึกษา และท1องถิ่น รวมถึงการจัดกิจกรรมที่มุ;งสร1างจิต สํา นึก ในเกีย รติภูมิของความเป6น
ไทย มีความเข1าใจและภูมิใจใน ประวัติศาสตรของชาติ มีความรักและความภาคภูมิใจในชาติบ1า นเมือง
และท1องถิ่น เป6นพลเมืองดี ยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริยเป6นประมุข
มีจ ิต สํ า นึก ในการอนุร ัก ษ ภาษาไทย ศิล ปวัฒ นธรรมไทย ประเพณีไ ทยและภูมิปJญ ญาไทย ตลอดจน
อนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล1อม มีเจตคติที่ดีต;อเพื่อนร;วมโลก และธรรมชาติ รู1รักษสิ่งแวดล1อม
มีนิสัย รักการออกกําลังกาย รู1จักดูแลสุขภาพอนามัยของตนเองให1เข1มแข็งทั้งกายและใจ
นักเรียนต1องเข1าร;วมปฏิบัติกิจกรรม นักเรียนอย;างต่ําตามเกณฑที่กําหนด จึงจะจบการศึกษาใน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาป?ที่ 6 ตามหลักสูตรของโรงเรียนวิทยาศาสตรภูมิภาค
9.5.3 กิ จกรรมเพื่ อสั งคมและสาธารณประโยชน$ เป6 นกิจกรรมที่ ส;งเสริมให1 ผู1เรี ยนสามารถนํ า
ความรู1ไปใช1บริการสังคม บําเพ็ญประโยชนต;อโรงเรียน ชุมชน และท1องถิ่น ตามความสนใจในลักษณะอาสาสมัคร
เพื่ อแสดงถึ งความเสี ยสละต; อสั งคม มี จิ ตสาธารณะ รู1 จั กการช; วยเหลื อแบ; งปJ นกั น มี ความเอื้ ออาทร มี ความ
สมานฉันทมีจิตมุ;งที่จ ะทําประโยชนและสร1างสิ่งที่ดีงามให1กับสังคม มีความรับ ผิด ชอบต;อสังคม ต1องการ
ตอบแทนบ1านเมืองตามความสามารถของตนอย;างต;อเนื่อง เป6นทั้งผู1ให1และผู1รับที่ดี
การจั ดกิ จกรรมอาสาพั ฒนา กิ จกรรมสร1 างสรรคสั งคม และกิ จ กรรมสาธารณประโยชนต; า งๆ
จะเน1นการจัดที่ให1ผู1เรียนได1มีบทบาททั้งการเป6นผู1สร1างสรรคและการเป6นผู1ลงมือปฏิบัติ และการบริการต;อ
สาธารณะด1วยตัวของนักเรียนเอง
9.5.4 กิจกรรมพัฒนาจิตสํานึกความเป=นไทยและความเป=นประชาธิปไตย เป6น กิจกรรม
เกี่ยวกับความภาคภูมิใจในความเป6น ชาติ การปลูกฝJงความรักชาติ และความเป6นประชาธิปไตย ส;งเสริม
ให1นักเรียนปฏิบัติกิจกรรมรําไทยหรือนาฏศิลปvพื้นบ1าน และเล;นดนตรีไทยหรือดนตรีพื้นบ1าน
นั กเรี ยนต1 องเข1 าร; วมปฏิ บั ติ กิ จกรรม อย; างต่ํ าตามเกณฑที่ กํ าหนด จึ งจะจบการศึ กษาในระดั บชั้ น
มัธยมศึกษาป?ที่ 6 ตามหลักสูตรของโรงเรียนวิทยาศาสตรภูมิภาค
นักเรียนต1องเข1าร;วมปฏิบัติกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชนอย;างต่ําตามเกณฑที่กําหนด จึงจะจบ
การศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาป?ที่ 6 ตามหลักสูตรของโรงเรียนวิทยาศาสตรภูมิภาค

หลักสูตรโรงเรียนวิทยาศาสตรภูมิภาค ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
พุทธศักราช 2560

15

10. สรุปจํานวนหนวยกิตของรายวิชาพื้นฐานและรายวิชาเพิ่มเติม
การเรี ย นตามหลั กสู ต รโรงเรี ย นวิ ทยาศาสตรภู มิภ าค ระดั บ มั ธ ยมตอนปลาย พุ ทธศั ก ราช 2560
นักเรียนต1องลงทะเบียนเรียนรายวิชาพื้นฐานและรายวิชาเพิ่มเติมของกลุ;มสาระการเรียนรู1ต;างๆ ดังนี้
ตาราง 2 สรุปหน;วยกิตรายวิชาพื้นฐานและรายวิชาเพิ่มเติม
กลุมสาระการเรียนรู8
1. ภาษาไทย
2. คณิตศาสตร
3. วิทยาศาสตร
- ฟjสิกส
- เคมี
- ชีววิทยา
- ดาราศาสตร
- โลกศาสตรและภูมิศาสตร
- สัมมนาทางวิทยาศาสตร
- การสืบเสาะและธรรมชาติทางวิทยาศาสตร
- ความคิดสร1างสรรคและนวัตกรรม
- โครงงานวิทยาศาสตร
4. สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
- สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
- มนุษยและสิ่งแวดล1อม (+ภัยพิบัติ)
- การบูรณาการความรู1
- ทักษะชีวิต**
- หน1าที่พลเมือง (คสช.)**
5. สุขศึกษาและพลศึกษา
6. ศิลปะ
7. การงานอาชีพและเทคโนโลยี
- คอมพิวเตอร
- การออกแบบและพื้นฐานทางวิศวกรรม
8. ภาษาต;างประเทศ
- ภาษาอังกฤษ
- ภาษาต;างประเทศที่ 2 (เลือก 1 ภาษา )
รวม

รายวิชา
พื้นฐาน
6.0
6.5
7.5
1.5
1.5
1.5
0.5
1.5
1.0
6.5
6.0
0.5
3.0
3.0
1.0
1.0
6.0
6.0
39.5

รายวิชาเพิ่มเติม
กลุม 1
กลุม 2
5.5
22.5
6.5
5.5
5.5
1.0
2.0
เลือกลงทะเบียนเรียนไม;
2.0
น1อยกว;า 4.0 หน;วยกิต จาก
รายวิชาเลือกของกลุ;มสาระ
5.5
การเรียนรู1ต;าง ๆ
รวมถึงรายวิชาการเรียน
ล;วงหน1า (AP) ตามศักยภาพ
2.0
ความถนัด และความสนใจ
1.5
2.0
4.0
3.0
1.0
7.5
6.0
1.5
45.0
ไมน8อยกวา 4.0
ไมน8อยกวา 88.5
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จํานวนหน;วยกิตของรายวิชาพื้นฐานและรายวิชาเพิ่มเติมกลุ;มสาระการเรียนรู1ต;างๆ ที่จะจัดให1นักเรียน
ได1เรียนในแต;ละภาคเป6นดังนี้
ตาราง 3 ตัวอย;างการจัดหน;วยกิตการเรียนรายวิชาพื้นฐานและรายวิชาเพิ่มเติมของแต;ละภาคเรียน
กลุมสาระการเรียนรู8

ภาค2

หนวยกิตในภาคเรียนตาง ๆ
ม.5
ม.6
ภาค1
ภาค2
ภาค1
ภาค2

1.0*
1.5*

1.0*
1.5*

1.0*
1.5

1.0*
1.5+1.0

1.0*
1.5

1.5
1.5
1.5
0.5*
1.0*

1.5
1.5
1.0
0.5*

2.0
1.5
1.5
-

1.5
1.0
1.5
-

-

6.0
12.0
30
8.0
7.0
7.0
0.5
1.5

-

1.0

-

-

-

1.0

-

-

-

-

-

1.0

1.0

-

-

1.0

-

2.0

-

(1.0

1.0)

-

-

2.0
12.0

1.0*

1.0*

1.0*

1.0*+0.5*

0.5*

6.0

-

-

-

0.5*

-

0.5

0.25
0.5*
0.5*

0.25
0.5
0.5*
0.5*

1.0
0.25
0.5
0.5*
0.5*

0.25
0.5
0.5*
0.5*

1.0
0.25
0.5
0.5*
0.5*

2.0
1.5
2.0
3.0
3.0
5.0

1.5
1.0

1.5
-

-

-

-

4.0
1.0

ม.4
ภาค1

รายวิชาพื้นฐานและรายวิชาเพิ่มเติม
กลุมที่ 1
1. ภาษาไทย
1.0*
2. คณิตศาสตร
1.5*+2.0*
3. วิทยาศาสตร
3.1 ฟjสิกส
1.5*
3.2 เคมี
1.5*
3.3 ชีววิทยา
1.5*
3.4 ดาราศาสตร
3.5 โลกศาสตรและ
ภูมิศาสตร
3.6 สัมมนาทาง
วิทยาศาสตร
3.7 การสืบเสาะและ
1.0*
ธรรมชาติทางวิทยาศาสตร
3.8 ความคิดสร1างสรรคและ
นวัตกรรม
3.9 โครงงานวิทยาศาสตร
4. สังคมศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม
4.1 สังคมศึกษา ศาสนา
1.0*
และวัฒนธรรม
4.2 มนุษยและสิ่งแวดล1อม
(+ภัยพิบัติ)
4.3 การบูรณาการความรู1
4.4 ทักษะชีวิต**
0.25
4.5 หน1าที่พลเมือง(คสช.)**
5. สุขศึกษาและพลศึกษา
0.5*
6. ศิลปะ
0.5*
7. การงานอาชีพและ
เทคโนโลยี
7.1 คอมพิวเตอร
1.0*
7.2 การออกแบบและ
พื้นฐานทางวิศวกรรม

หลักสูตรโรงเรียนวิทยาศาสตรภูมิภาค ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
พุทธศักราช 2560

รวม

17

ภาค1

ภาค2

หนวยกิตในภาคเรียนตาง ๆ
ม.5
ม.6
ภาค1
ภาค2
ภาค1
ภาค2

2.0*
-

2.0*
-

2.0*
1.5

2.0
-

2.0
-

2.0
-

13.5
12.0
1.5

15.25

16.25

16.75

14.25

14.25

7.75

84.5

กลุมสาระการเรียนรู8
8. ภาษาต;างประเทศ
8.1 ภาษาอังกฤษ
8.2 ภาษาต;างประเทศที่ 2
(เลือก 1 ภาษา)
รวมหนวยกิตรายวิชาพื้นฐาน
และรายวิชาเพิ่มเติมกลุม 1
รายวิชาเพิ่มเติมกลุม 2
รวมทั้งสิ้นไมน8อยกวา

ม.4

เลือกเรียนไมน8อยกวา 4.0 หนวยกิต

รวม

4.0
88.5

หมายเหตุ: รายวิชาที่มีเครื่องหมาย * หมายถึงรายวิชาพื้นฐาน
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ตาราง 4 โครงสร8างหลักสูตรระดับชั้นมัธยมศึกษาปOที่ 4
ชั้นมัธยมศึกษาปOที่ 4 (ภาคเรียนที่ 1)
รายวิชาพื้นฐาน
นก.
ท30101 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 1
1.0
ค30101 คณิตศาสตร 1
1.5
ค30102 คณิตศาสตร 2
2.0
ว30101 ฟjสิกสพื้นฐาน
1.5
ว30131 เคมีพื้นฐาน
1.5
ว30161 พื้นฐานของสิ่งมีชีวิต
1.5
ว30193 การสืบเสาะและธรรมชาติ
1.0
ทางวิทยาศาสตร
ส30101 ศาสนศึกษาและหลักธรรม
1.0
สําหรับชีวิต
พ30101 สุขศึกษาและพลศึกษา 1
0.5
ศ30101 ทัศนศิลปv
0.5
ง30101 วิทยาการคอมพิวเตอรเบือ้ งต1น
1.0
อ30101 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1
2.0
รวม
15.0
รายวิชาเพิ่มเติมกลุม 1
นก.
ส30201 ทักษะชีวิต
0.25
รวม
0.25
รวมพื้นฐานและเพิ่มเติมกลุม 1
15.25

คาบ
40
60
80
60
60
60
40
40
20
20
40
80
600
คาบ
10
10
610

รายวิชาเพิ่มเติมกลุม 2
นก. คาบ
เลือกลงทะเบียน
0.5-1.5
รวม
0.5-1.5
กิจกรรมพัฒนาผู8เรียน
นก. คาบ
กิจกรรมแนะแนว
20
ชุมนุม
20
นอก
กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน
กิจกรรมพัฒนาจิตสํานึกความเป6นไทย
และความเป6นประชาธิปไตย
กิจกรรมทางวิชาการ

-

ตาราง
นอก
ตาราง

-

นอก
ตาราง

รวม

-

40

ชั้นมัธยมศึกษาปOที่ 4 (ภาคเรียนที่ 2)
รายวิชาพื้นฐาน
นก.
ท30102 วรรณวินิจ
1.0
ค30103 คณิตศาสตร 3
1.5
ว30102 ดาราศาสตรพื้นฐาน
0.5
ว30191 โลกศาสตรและภูมิศาสตร 1
1.0
ส30102 หน1าที่พลเมือง
1.0
พ30102 สุขศึกษาและพลศึกษา 2
0.5
ศ30102 สังคีตนิยม
0.5
อ30102 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2
2.0
รวม
8.0

คาบ
40
60
20
40
40
20
20
80
320

รายวิชาเพิ่มเติมกลุม 1
ว30201 กลศาสตร
ว30231 สมบัติของสาร
ว30263 พันธุศาสตร และวิวัฒนาการ
ว30291 ความคิดสร1างสรรคและนวัตกรรม 1
ส30201 ทักษะชีวิต
ง30201 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร
ง30261 การออกแบบและพื้นฐานทาง
วิศวกรรม
รวม
รวมพื้นฐานและเพิ่มเติมกลุม1

นก.
1.5
1.5
1.5
1.0
0.25
1.5
1.0

คาบ
60
60
60
40
10
60
40

8.25
16.25

330
650

รายวิชาเพิ่มเติมกลุม 2
เลือกลงทะเบียน
รวม
กิจกรรมพัฒนาผู8เรียน
กิจกรรมแนะแนว
ชุมนุม
กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน

นก.
คาบ
0.5-1.5
0.5-1.5
นก.
คาบ
20
20
นอก
-

กิจกรรมพัฒนาจิตสํานึกความเป6นไทยและ
ความเป6นประชาธิปไตย
กิจกรรมทางวิชาการ

-

ตาราง
นอก
ตาราง

-

นอก
ตาราง

รวม

-

40
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ตาราง 5 โครงสร8างหลักสูตรระดับชั้นมัธยมศึกษาปOที่ 5
ชั้นมัธยมศึกษาปOที่ 5 (ภาคเรียนที่ 1)
รายวิชาพื้นฐาน
ท30103 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 2
ค30104 คณิตศาสตร 4
ว30192 โลกศาสตรและภูมิศาสตร 2
ส30103 เศรษฐศาสตร
พ30103 สุขศึกษาและพลศึกษา 3
ศ30103 ดนตรีปฏิบตั ิ
อ30103 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 3
รวม
รายวิชาเพิ่มเติมกลุม 1
ว30202 สมบัติเชิงกลของสาร
อุณหพลศาสตรและคลื่นกล
ว30232 จลนศาสตรเคมีและสมดุลเคมี
ว30262 กายวิภาคศาสตรและสรีรวิทยา
ของพืช
ว30293 สัมมนาทางวิทยาศาสตร
ว30294 โครงงานวิทยาศาสตร
ง30202 วิทยาการประยุกตคอมพิวเตอร
ภาษาตางประเทศที่ 2
ส30201 ทักษะชีวิต
ส30204 หน1าที่พลเมือง 1
รวม
รวมพื้นฐานและเพิ่มเติมกลุม 1
รายวิชาเพิ่มเติมกลุม 2
เลือกลงทะเบียน
รวม
กิจกรรมพัฒนาผู8เรียน
กิจกรรมแนะแนว
ชุมนุม
กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน
กิจกรรมพัฒนาจิตสํานึกความเป6นไทย
และความเป6นประชาธิปไตย
กิจกรรมทางวิชาการ
รวม

นก.
1.0
1.5
0.5
1.0
0.5
0.5
2.0
7.0

คาบ
40
60
20
40
20
20
80
280

นก.

คาบ

1.5

60

1.5
1.0

60
40

1.0
1.0
1.5
1.5
0.25
0.5
9.75
16.75

40
40
60
60
10
20
390
670

นก.
0.5-1.5
0.5-1.5
นก.
-

คาบ

-

คาบ
20
20
นอก
ตาราง
นอก
ตาราง
นอก
ตาราง

40

ชั้นมัธยมศึกษาปOที่ 5 (ภาคเรียนที่ 2)
รายวิชาพื้นฐาน
ท30104 วรรณคดีกับชีวิต
ส30104 ประวัติศาสตรไทย 1
พ30104 สุขศึกษาและพลศึกษา 4
ศ30104 สุนทรียนาฏศิลปv
รวม
รายวิชาเพิ่มเติมกลุม 1
ค30201 แคลคูลสั เบื้องต1น 1
ว30203 ไฟฟLาและแม;เหล็ก
ว30233 อินทรียเคมีและสารชีวโมเลกุล
ว30261 กายวิภาคศาสตรและสรีรวิทยา
ของสัตว
ว30294 โครงงานวิทยาศาสตร
ส30202 การบูรณาการความรู1 1
ส30201 ทักษะชีวิต
ส30205 หน1าที่พลเมือง 2
อ30201 ภาษาอังกฤษวิชาการ 1
รวม
รวมพื้นฐานและเพิ่มเติมกลุม1

รายวิชาเพิ่มเติมกลุม 2
เลือกลงทะเบียน
รวม
กิจกรรมพัฒนาผู8เรียน
กิจกรรมแนะแนว
ชุมนุม
กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน
กิจกรรมพัฒนาจิตสํานึกความเป6นไทย
และความเป6นประชาธิปไตย
กิจกรรมทางวิชาการ
รวม

นก.
1.0
1.0
0.5
0.5
3.0

คาบ
40
40
20
20
120

นก.
1.5
2.0
1.5
1.5

คาบ
60
80
60
60

1.0
1.0
0.25
0.5
2.0
11.25
14.25

40
40
10
20
80
450
570

นก.
0.5-1.5
0.5-1.5
นก.
-

คาบ

-

คาบ
20
20
นอก
ตาราง
นอก
ตาราง
นอก
ตาราง

-
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ตาราง 6 โครงสร8างหลักสูตรระดับชั้นมัธยมศึกษาปOที่ 6
ชั้นมัธยมศึกษาปOที่ 6 (ภาคเรียนที่ 1)
รายวิชาพื้นฐาน
นก.
ท30105 หลักภาษาไทยในชีวิตประจําวัน
1.0
ส30105 ประวัติศาสตรโลก
1.0
ส30106 ประวัติศาสตรไทย 2
0.5
ส30107 มนุษยและสิ่งแวดล1อม
0.5
พ30105 สุขศึกษาและพลศึกษา 5
0.5
ศ30105 นาฏศิลปvเปรียบเทียบ
0.5
รวม
4.0
รายวิชาเพิ่มเติมกลุม 1
นก.
ค30202 สถิติเบื้องต1น
1.5
ค30203 คอมบินาทอริกและ
1.0
ความน;าจะเป6นเบื้องต1น
ว30204 แสงและฟjสิกสยุคใหม;
1.5
ว30234 เคมีเชิงความร1อน และเคมีไฟฟLา
1.0
ว30264 ความหลากหลายทางชีวภาพ
1.5
ว30292 ความคิดสร1างสรรคและ
1.0
นวัตกรรม 2
ส30201 ทักษะชีวิต
0.25
ส30206 หน1าที่พลเมือง 3
0.5
อ30202 ภาษาอังกฤษวิชาการ 2
2.0
รวม
10.25
รวมพื้นฐานและเพิ่มเติมกลุม 1
14.25
รายวิชาเพิ่มเติมกลุม 2
เลือกลงทะเบียน
รวม
กิจกรรมพัฒนาผู8เรียน
กิจกรรมแนะแนว
ชุมนุม
กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน
กิจกรรมพัฒนาจิตสํานึกความเป6นไทย
และความเป6นประชาธิปไตย
กิจกรรมทางวิชาการ
รวม

นก.
0.5-1.5
0.5-1.5
นก.
-

คาบ
40
40
20
20
20
20
160
คาบ
60
40
60
40
60
40

ชั้นมัธยมศึกษาปOที่ 6 (ภาคเรียนที่ 2)
รายวิชาพื้นฐาน
นก.
ท30106 พัฒนาทักษะภาษาไทย
1.0
ส30108 ประวัติศาสตรร;วมสมัย
0.5
พ30106 สุขศึกษาและพลศึกษา 6
0.5
ศ30106 สุนทรียภาพทางทัศนศิลปv
0.5
รวม
2.5
รายวิชาเพิ่มเติมกลุม 1
ค30204 พีชคณิตเชิงเส1นเบื้องต1น
ค30205 แคลคูลสั เบื้องต1น 2
ส30203 การบูรณาการความรู1 2
ส30201 ทักษะชีวิต
ส30207 หน1าที่พลเมือง 4
อ30203 ภาษาอังกฤษวิชาการ 3
รวม
รวมพื้นฐานและเพิ่มเติมกลุม 1

คาบ
40
20
20
20
100

นก.
1.5*

คาบ
60

1.0
0.25
0.5
2.0
5.25
7.75

40
10
20
80
210
310

นก.
0.5-1.5
0.5-1.5
นก.
-

คาบ

10
20
80
410
570
คาบ
คาบ
20
20
นอก
ตาราง
นอก
ตาราง
นอก
ตาราง

40

รายวิชาเพิ่มเติมกลุม 2
เลือกลงทะเบียน
รวม
กิจกรรมพัฒนาผู8เรียน
กิจกรรมแนะแนว
ชุมนุม
กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน
กิจกรรมพัฒนาจิตสํานึกความเป6นไทย
และความเป6นประชาธิปไตย
กิจกรรมทางวิชาการ
รวม

-

คาบ
20
20
นอก
ตาราง
นอก
ตาราง
นอก
ตาราง

40

หมายเหตุ: จํานวนหน;วยกิตที่มีเครื่องหมาย * หมายถึง เลือกเรียน 1 รายวิชา จาก 2 รายวิชา
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11. เกณฑ$การจบการศึกษา
นัก เรีย นต1อ งลงทะเบีย นเรีย นรายวิช าต;า งๆ และมีผ ลการเรีย นแต;ล ะรายวิช าไม;ต่ํ า กว;า 2.00
ตลอดจนผ;านการประเมินคุณลักษณะและเข1าร;วมกิจกรรมต;างๆ ดังต;อไปนี้จึงถือว;าจบการศึกษาระดับชั้น
มัธยมศึกษาป?ที่ 6 ตามหลักสูตรโรงเรียนวิทยาศาสตรภูมิภาค พุทธศักราช 2560
1. ลงทะเบียนเรียนรายวิชาพื้นฐาน จํานวน 39.5 หน;วยกิต รายวิชาเพิ่มเติมกลุ;ม 1 จํานวน
45.0 หน; ว ยกิ ต และเลื อ กลงทะเบี ย นเรี ย นรายวิ ช าเพิ่ ม เติ ม กลุ; ม 2 จํ า นวนไม; ต่ํ า กว; า 4.0 หน; ว ยกิ ต
ตามศักยภาพ ความถนัด และความสนใจ รวมทั้งสิ้นไม;ต่ํากว;า 88.5 หน;วยกิต และมีผลการเรียนแต;ละ
รายวิชาไม;ต่ํากว;า “ 2 ”
2. ผ;า นการประเมินความสามารถด1านการอ;าน คิดวิเคราะหและเขียนตามเกณฑที่โรงเรียน
กําหนด ตามรายละเอียดใน เอกสารหน1า 26 (ขึ้นอยู;กับการจัดหน1า)
3. ผ;านการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงคตามเกณฑที่โรงเรียนกําหนด ตามรายละเอียดใน
เอกสารหน1า 26 (ขึ้นอยู;กับการจัดหน1า)
4. เข1าร;วมกิจกรรมพัฒนาผู1เรียนที่หลากหลายตามความถนัดและความสนใจ ตามเกณฑขั้นต่ํา
ที่กําหนด ตามรายละเอียดใน เอกสารหน1า 23 (ขึ้นอยู;กับการจัดหน1า)
5. การปฏิบัติที่นอกเหนือจากเกณฑดังกล;าว ให1เสนอคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ของแต;ละโรงเรียนพิจารณาเป6นราย ๆ ไป
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12. เกณฑ$ขั้นต่ําของกิจกรรมพัฒนาผู8เรียน
นอกจากการลงทะเบียนเรียนรายวิชาพื้นฐานและรายวิชาเพิ่มเติมตามเกณฑที่กล;าวมาแล1วข1างต1น การจบ
การศึกษาชั้นมัธยมศึกษาป?ที่ 6 ตามหลักสูตรโรงเรียนวิทยาศาสตรภูมิภาค พุทธศักราช 2560 นักเรียนต1องเข1า
ร;วมกิจกรรมพัฒนาผู1เรียนตามเกณฑขั้นต่ําที่กําหนดอีกด1วย
กิจกรรมพั ฒนาผู1 เรี ยนแบ;งออกเป6น 4 กิ จกรรมย;อย คือ 1) กิ จกรรมแนะแนว 2) กิ จกรรมพั ฒนา
คุณลักษณะผู1เรียน 3) กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน และ 4) กิจกรรมพัฒนาจิตสํานึกความเป6น
ไทยและความเป6นประชาธิปไตย นักเรียนต1องปฏิบัติกิจกรรมพัฒนาผู1เรียนตามเกณฑขั้นต่ํา ดังนี้
12.1 กิจกรรมแนะแนว นักเรียนต1องเข1าร;วมปฏิบัติกิจกรรมแนะแนวตามรายละเอียดในตาราง 7
ตาราง 7 กิจกรรมแนะแนวที่นักเรียนต1องปฏิบัติใน 3 ป?
กิจกรรม
1.1 การศึกษาดูงานนอกสถานที่
1.1.1 ด1านคณิตศาสตร วิทยาศาสตร และ เทคโนโลยี
1.1.2 ด1านสังคมศึกษา ภาษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และ
โบราณคดี
1.2 การฟJงบรรยาย / หรือกิจกรรมอื่น
1.2.1 ด1านคณิตศาสตร วิทยาศาสตร และ เทคโนโลยี
1.2.2 ด1านการพัฒนาบุคลิกภาพและความฉลาดทางอารมณ
1.2.3 ด1านสังคมศึกษา ภาษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และดนตรี
1.2.4 ด1านการศึกษาต;อและอาชีพ
1.3 อ;านหนังสือจากรายการที่โรงเรียน กําหนดให1
1.4 พบครูที่ปรึกษาประจําชั้นหลังเข1าแถวเคารพธงชาติ

จํานวนขั้นต่ําที่นักเรียนต8องปฏิบัติ
6 ครั้ง (ครั้งละไม;น1อยกว;า 3 ชั่วโมง)
5 ครั้ง (ครั้งละไม;น1อยว;า 3 ชั่วโมง)
6 ครั้ง (ครั้งละไม;น1อยกว;า 1 ชั่วโมง30 นาที)
3 ครั้ง (ครั้งละไม;น1อยกว;า 1 ชั่วโมง30 นาที)
3 ครั้ง (ครั้งละไม;น1อยกว;า 1 ชั่วโมง30 นาที)
3 ครั้ง (ครั้งละไม;น1อยกว;า 1 ชั่วโมง30 นาที)
50 ชื่อเรื่อง
*.ในกรณีที่เป6นหนังสือภาษาต;างประเทศ
1 ชื่อเรื่อง คิดเป6น 2 ชื่อเรื่อง
ไม;น1อยกว;าร1อยละ 80 ของวันเปjดเรียน
ครั้งละไม;ต่ํากว;า 15 นาที
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12.2 กิจกรรมพัฒนาคุณลักษณะผู8เรียน นักเรียนต1องเข1าร;วมปฏิบัติกิจกรรมพัฒนาคุณลักษณะ
ผู1เรียนตามรายละเอียดในตาราง 8
ตาราง 8 กิจกรรมพัฒนาคุณลักษณะผู1เรียนที่นักเรียนต1องปฏิบัติใน 3 ป?
กิจกรรม
1. ค;ายวิชาการ
2. ค;ายปฏิบัติธรรม
3. กิจกรรมชุมนุม
4. การออกกําลังกายและเล;นกีฬา

จํานวนขั้นต่ําที่นักเรียนต8องปฏิบัติ
1 ครั้ง (ครั้งละไม;น1อยกว;า 3 วัน 2 คืน)
1 ครั้ง (ครั้งละไม;น1อยกว;า 3 วัน 2 คืน)
6 ชุมนุม กําหนดชุมนุมวิชาการไม;น1อยกว;า 2 ชุมนุม
(พิจารณาจากลักษณะกิจกรรม)
ไม;น1อยกว;า 240 ครั้ง (ครั้งละไม;น1อยกว;า 45 นาที/ครั้ง/วัน)

12.3 กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน$ นักเรียนต1องเข1าร;วมปฏิบัติกิจกรรมเพื่อสังคมและ
สาธารณประโยชนตามรายละเอียดในตาราง 9
ตาราง 9 กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชนที่นักเรียนต1องปฏิบัติใน 3 ป?
กิจกรรม
1. กิจกรรมบําเพ็ญสาธารณประโยชนให1กับโรงเรียน
2. กิจกรรมบําเพ็ญสาธารณประโยชนต;อชุมชนและสังคม
3. กิจกรรมการนําความรู1ไปใช1บริการสังคม

จํานวนขั้นต่ําที่ต8องปฏิบัติใน 3 ปO
- ไม;น1อยกว;า 80 ชั่วโมง
-

12.4 กิจ กรรมพัฒนาจิ ตสํ านึ กความเป= นไทยและความเป= นประชาธิ ปไตย นั กเรียนต1องเข1า ร;ว ม
ปฏิ บั ติ กิ จ กรรมพั ฒ นาจิ ต สํ า นึ กและความเป6 น ประชาธิ ปไตย นั กเรี ย นต1 องเข1 า ร; ว มปฏิ บั ติ กิจ กรรม ตาม
รายละเอียดในตาราง 10
ตาราง 10 กิจกรรมพัฒนาจิตสํานึกความเป6นไทยและความเป6นประชาธิปไตย ที่นักเรียนต1องปฏิบัติใน 3 ป?
กิจกรรม
1. กิจกรรมพัฒนาจิตสํานึกความเป6นไทยและความเป6น
ประชาธิปไตย
2. กิจกรรมรําไทยหรือนาฏศิลปvพื้นบ1านและเล;นดนตรีไทย
หรือดนตรีพื้นบ1าน

จํานวนขั้นต่ําที่ต8องปฏิบัติใน 3 ปO
ไม;น1อยกว;า 40 ชั่วโมง
อย;างละ 1 ประเภท

หมายเหตุ : นักเรียนต1องเข1าร;วมกิจกรรมครบทั้ง 4 กิจกรรมและมีจํานวนชั่วโมงครบตามจํานวนที่
กําหนด
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13. การวัดและประเมินผลการเรียนรู8ของนักเรียน
จุดมุ;งหมายสําคัญของการวัดและประเมินผลการเรียนรู1 คือ การมุ;งหาคําตอบว;าผู1เรียนมีความก1าวหน1า
ทั้งด1านความรู1 ความเข1าใจ ทักษะ กระบวนการคิด มีคุณธรรมและค;านิยมอันพึงประสงคอันเป6นผลเนื่องจากการ
จัดกิจกรรมการเรียนการสอนหรือไม;เพียงใดการวัดและประเมินผลต1องใช1วิธีการที่หลากหลายเน1นการปฏิบัติ
ให1สอดคล1องและเหมาะสมกับสาระและตัวชี้วัด/ผลการเรียน นอกจากการสอบกลางภาค และปลายภาคทั้ง
ข1อเขียนและภาคปฏิบัติแล1ว กระบวนการวัดและประเมินผลยังต1องดําเนินการอย;างต;อเนื่องควบคู;ไปกับ
กิจ กรรมการเรี ย นการสอนโดยตลอด โดยประเมิ น จากพฤติ กรรมทั่ ว ไป พฤติ กรรมการเรี ย น พฤติ กรรม
ระหว;างการเข1าร;วมกิจกรรม พฤติกรรมระหว;างการปฏิบัติงาน ตลอดจนประเมินจากผลงาน แฟLมสะสมงาน
และอื่น ๆ
ผู1ใช1ผลการวัดและประเมินผลการเรียนที่สําคัญคือ ตัวผู1เรียน ครูผู1สอน และพ;อแม;ผู1ปกครอง ดังนั้นทั้ง
ผู1เรียน ครูผู1สอน และพ;อแม;ผู1ปกครองจึงควรต1องมีส;วนร;วมในการกําหนดเปLาหมาย วิธีการ และกระบวนการ
ประเมินผลการเรียนรู1ต;าง ๆ ที่จะสะท1อนภาพผลสัมฤทธิ์ของการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนด1วย
ผลจากการวั ด และประเมิ น ผลจะทํ า ให1 ผู1 เ รี ย นทราบระดั บ ความก1 า วหน1 า ในความสํ า เร็ จ ของตน
เป6 น ข1 อมู ล พื้ น ฐานในการพั ฒ นาตนเอง ครู ผู1 ส อนจะเข1 าใจความต1 องการของผู1 เ รี ย นแต; ล ะคนแต; ล ะกลุ; ม
และสามารถให1 ระดั บคะแนนหรือจั ดกลุ;มผู1 เรี ยน รวมทั้ งประเมินผลการจัดกิ จกรรมการเรียนการสอนของตน
ขณะที่พ;อแม;ผู1ปกครองจะได1ทราบระดับความสามารถของผู1เรียนที่เป6นบุตรหลานของตนเอง
หลักเกณฑการวัดและประเมินผลการเรียนรู1ตามหลักสูตรโรงเรียนวิทยาศาสตรภูมิภาค มีรายละเอียด
ดังนี้
13.1 การวัดและประเมินผลการเรียนรู8รายวิชาพื้นฐานและรายวิชาเพิ่มเติม
1) เครื่องมือที่ใช1วัดและประเมินผล จะต1องใช1ให1หลากหลายสอดคล1องกับตัวชี้วัด/ผลการเรียนรู1
กําหนดไว1 โดยทั่วไปจะต1องมีการประเมินกลางภาคปลายภาค การประเมินจากผลงาน การประเมินจากแฟLม
สะสมงาน การสอบปากเปล;า การสัมภาษณ การสอบปฏิบัติรวมถึงการประเมินโดยใช1แบบสังเกตและแบบ
บันทึกต;าง ๆ แล1วปรับผลการประเมินจากเครื่องมือและวิธีการประเมินรูปแบบต;างๆ ให1เป6นคะแนน โดยให1
ปรับคะแนนเต็มให1เป6น 100
2) การให1ระดับผลการเรียนของแต;ละรายวิชาจะใช1วิธีอิงเกณฑหรืออิงตัวชี้วัด/ผลการเรียนรู1 โดย
จะให1ระดับผลการเรียนตามคะแนนผลการสอบและการประเมิน ดังนี้
ตาราง 11 การให1ระดับผลการเรียน
ชวงคะแนน
ระดับผลการเรียน
ความหมาย
80-100
4.0
ผลการเรียนระดับดีเยี่ยม
75-79
3.5
ผลการเรียนระดับดีมาก
70-74
3.0
ผลการเรียนระดับดี
65-69
2.5
ผลการเรียนระดับค;อนข1างดี
60-64
2.0
ผลการเรียนระดับพอใช1
55-59
1.5
ผลการเรียนระดับค;อนข1างต่ํา
50-54
1.0
ผลการเรียนระดับต่ํา
0-49
0.0
ผลการเรียนระดับต่ํามาก
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3) นักเรียนต1องมีเวลาเรียนไม;น1อยกว;าร1อยละ 80 ของเวลาเรียนทั้งหมดจึงจะมีสิทธิ์สอบกลาง
ภาค หรือปลายภาค ถ1านักเรียนคนใดมีเวลาเรียนไม;ถึงร1อยละ 80 ของเวลาเรียนทั้งหมดนักเรียนต1องปฏิบัติ
กิจกรรมเพิ่มเติมตามที่ครูผู1สอนกําหนด โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการที่โรงเรียนแต;งตั้ง แล1วขอสอบ
กลางภาคหรือปลายภาคใหม;
4) นักเรียนที่มีระดับผลการเรียนรายวิชาใดวิชาหนึ่งเป6น “0” “1” หรือ “1.5”จะต1องทํา
กิจกรรมหรือเรียนเสริมตามที่ครูผู1สอนกําหนดโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการที่โรงเรียนแต;งตั้งจากนั้น
จึงสอบแก1ตัว การสอบแก1ตัวจะได1ระดับผลการเรียนสูงสุดไม;เกิน “2” ถ1านักเรียนสอบแก1ตัว 2ครั้งแล1วยังได1
ระดับผลการเรียน“0” “1” หรือ “1.5”อยู;อีกให1นักเรียนลงทะเบียนเรียนซ้ําในรายวิชานั้นๆ
5) นักเรียนที่ขาดส;งผลงานหรือส;งงานยังไม;ครบตามที่ได1รับมอบหมายจากครูผู1สอนให1ได1ผลการ
เรียน “ร” และเมื่อส;งงานครบเรียบร1อยแล1วครูผู1สอนจึงให1ระดับผลการเรียนได1
6) นักเรียนที่ไม;สามารถมาสอบหรือทํากิจกรรมประเมินผลตามกําหนดเวลาเพราะป[วยหรือมีเหตุ
สุดวิสัยอื่น ให1ยื่นคําร1องต;อคณะกรรมการที่โรงเรียนแต;งตั้งเพื่อขอสอบหรือทํากิจกรรมประเมินผลใหม;
7) รายวิชาใดที่ผู1เรียนมีหลักฐานเด;นชัดแสดงให1เห็นว;ามีความรู1ความสามารถตามข1อกําหนด
ของรายวิชานั้น ๆ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการที่โรงเรียนแต;งตั้งนักเรียนสามารถลงทะเบียนเรียน
โดยไม;ต1องเข1าชั้นเรียนตามปกติได1 แต;ต1องเข1ารับการประเมินผลตามปกติของโรงเรียน ในบางกรณีนักเรียน
อาจนําผลงานที่แสดงว;านักเรียนได1มีความรู1ความสามารถตามข1อกําหนดของรายวิชานั้นๆเสนอคณะกรรมการ
ที่โรงเรียนแต;งตั้งเพื่อพิจารณาให1ระดับคะแนน โดยไม;ต1องเข1ารับการประเมินผลตามปกติของโรงเรียนก็ได1
8) นักเรียนสามารถขอลงทะเบียนเรียนใหม;รายวิชาในสาขาวิชาต;าง ๆ ได1 โดยความเห็นชอบ
ของคณะกรรมการที่โรงเรียนแต;งตั้ง การประเมินผลรายวิชาที่เรียนใหม;ให1เป6นไปในแนวทางเดียวกันกับการ
ประเมินผลรายวิชาที่ลงทะเบียนปกติ
9) ในแต;ละภาคเรียนนักเรียนต1องลงทะเบียนเรียนรายวิชาพื้นฐาน และรายวิชาเพิ่มเติม ตามที่
โรงเรียนกําหนด ในกรณีที่มีความจําเป6นนักเรียนไม;สามารถเรียนได1ตลอดภาคเรียน นักเรียนสามารถขอระงับ
การเรียนและนักเรียนต1องลงทะเบียนเรียนใหม;ตามกําหนดเวลาและวิธีการที่แต;ละโรงเรียนเห็นสมควร
13.2 การประเมินความสามารถด8านการอาน คิดวิเคราะห$ และเขียน
1) หลังจากนักเรียนเข1าศึกษาในโรงเรียนไปแล1วไม;น1อยกว;า 2 ภาคเรียนและไม;เกิน 4 ภาค
เรียนโรงเรียนจะเป6นผู1มอบหมายให1ครูผู1สอนนักเรียนคนนั้นๆ ในขณะนั้นไม;น1อยกว;า 5 คนเป6นผู1ประเมิน
ความสามารถในการอ;าน การคิดวิเคราะห และการเขียนของผู1เรียนเป6นรายบุคคลโดยใช1เครื่องมือและวิธีการ
ที่ ค ณะกรรมการที่ โ รงเรี ย นแต; ง ตั้ ง เป6 น ผู1 กํ า หนดโดยใช1 ม าตราประเมิ น 5 ระดั บ (1, 2, 3, 4 และ 5
เมื่อ 1 หมายถึงความสามารถต่ํา และ 5 หมายถึงความสามารถดีเยี่ยม)
นักเรียนจะต1องได1รับผลการประเมินความสามารถดังนี้ ผลการประเมินต่ํากว;า 3.00 ถือว;าไม;ผ;านการ
ประเมิน ผลการประเมิน 3.00-3.74 ผ;านเกณฑการประเมิน ผลการประเมิน 3.75-4.49 ผ;านการประเมิน
ระดับดี ผลการประเมิน 4.50 ขึ้นไป ผ;านการประเมินระดับดีเยี่ยม
2) ในกรณีที่ประเมินแล1วไม;ผ;าน คณะกรรมการที่โรงเรียนแต;งตั้ง เป6นผู1กําหนดแนวทาง หรือ
กิจกรรม ให1นักเรียนนําไปปฏิบัติเพื่อปรับปรุงแก1ไข คณะกรรมการดังกล;าวจะเป6นผู1ติดตามและประเมินผล
นักเรียน เมื่อประเมินผ;านแล1วจึงเสนอให1โรงเรียนปรับแก1ผลการประเมินจาก“ไม;ผ;าน” เป6น “ผ;าน”
13.3 การประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค$
1) คณะกรรมการที่โรงเรียนแต;งตั้งจะเป6นผู1กําหนดคุณลักษณะอันพึงประสงคด1านต;างๆเพื่อใช1
ในการประเมิน และจัดทําเครื่องมือที่ใช1ในการประเมินขึ้นโดยใช1มาตราประเมิน5 ระดับ (1, 2, 3, 4 และ 5
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เมื่อ 1 หมายถึง ต่ําหรือไม;ดี และ 5 หมายถึง สูงหรือดีเยี่ยม) ในแต;ละภาคเรียนโรงเรียนจะมอบหมายให1
ครูผู1สอนไม;น1อยกว;า 5 คนเป6นผู1ประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงคของนักเรียนแต;ละคนโดยใช1เครื่องมือ
ดังกล;าว
นักเรียนจะต1องได1รับผลการประเมินความสามารถดังนี้ ผลการประเมินต่ํากว;า 3.00 ถือว;าไม;ผ;านการ
ประเมิน ผลการประเมิน 3.00-3.74 ผ;านเกณฑการประเมิน ผลการประเมิน 3.75-4.49 ผ;านการประเมิน
ระดับดี ผลการประเมิน 4.50 ขึ้นไป ผ;านการประเมินระดับดีเยี่ยม
2) ในกรณีที่ประเมินแล1วไม;ผ;าน ให1คณะกรรมการที่โรงเรียนแต;งตั้งเป6นผู1กําหนดแนวทาง
หรือกิจกรรมให1นักเรียนนําไปปฏิบัติเพื่อปรับปรุงแก1ไขคณะกรรมการดังกล;าวจะเป6นผู1ติดตามและประเมินผล
นักเรียนต;อไป เมื่อประเมินผ;านแล1ว จึงให1โรงเรียนปรับแก1ผลการประเมินจาก “ไม;ผ;าน” เป6น “ผ;าน”
13.4 การประเมินกิจกรรมพัฒนาผู8เรียน
1) คณะกรรมการที่โรงเรียนแต;งตั้งจะเป6นผู1จัดทําแบบบันทึกการปฏิบัติกิจกรรมพัฒนาผู1เรียน
แจกให1กับนักเรียนแต;ละคนสําหรับใช1บันทึกผลการปฏิบัติกิจกรรมพัฒนาผู1เรียนของตนเอง ในภาคเรียนนั้น ๆ
เมื่อนักเรียนปฏิบัติกิจกรรมพัฒนาผู1เรียนแล1วให1บันทึกลงในแบบบันทึกดังกล;าวแล1วให1ครูที่ปรึกษาหรือครู
ผู1รับผิดชอบการจัดกิจกรรมนั้นๆ ลงนามรับรอง
2) เมื่อสิ้นภาคเรียนให1ครูที่ปรึกษารวบรวมแบบบันทึกการปฏิบัติกิจกรรมดังกล;าวส;งงาน
ทะเบียนเพื่อบันทึกเป6นข1อมูลนักเรียนจะต1องปฏิบัติกิจกรรมพัฒนาผู1เรียนตามเกณฑขั้นต่ําที่โรงเรียนกําหนด
จึงจะถือว;า จบการศึกษาตามหลักสูตร กรณีที่นักเรียนยังปฏิบัติกิจกรรมพัฒนาผู1เรียนไม;ครบถ1วนตามเกณฑ
ขั้นต่ําคณะกรรมการที่โรงเรียนแต;งตั้ง เป6นผู1กําหนดกิจกรรมให1นักเรียนปฏิบัติเพิ่มเติมจนผ;านเกณฑขั้นต่ํา
ที่กําหนด
14. การเทียบโอนผลการเรียน
ตามหลั ก สู ต รแกนกลางการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน พุ ท ธศั ก ราช 2551 ของกระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร ได1
กําหนดให1โรงเรีย นสามารถเที ยบโอนผลการเรีย นได1 โดยการนําความรู1 ทักษะและประสบการณที่ ได1จาก
การศึกษาในรูปแบบต;าง ๆ หรือจากการประกอบอาชีพมาเทียบโอนเป6นผลการเรียนของหลักสูตรใดหลักสูตร
หนึ่งในระดับที่กําลังศึกษาอยู;
การพิ จ ารณาการเที ย บโอนผลการเรี ย นตามหลั ก สู ต รของโรงเรี ย นวิ ท ยาศาสตรภู มิ ภ าค ระดั บ
มัธยมศึกษาตอนปลาย พุทธศักราช 2560 สามารถดําเนินการได1ดังต;อไปนี้ ทั้งนี้ให1เป6นไปตามระเบียบที่แต;ละ
โรงเรียนกําหนดโดย
1) พิจารณาจากหลักฐานการศึกษาซึ่ งจะให1ข1อมูลที่แสดงความรู1 ความสามารถของผู1เรีย น
ในด1านต;าง ๆ
2) พิจารณาจากความรู1และประสบการณตรงจากการปฏิบัติจริง การทดสอบ การสัมภาษณ
ฯลฯ
3) พิจารณาจากความสามารถและการปฏิบัติได1จริง
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15. ความหมายของรหัสวิชา
รหัสวิชาประกอบไปด1วยพยัญชนะหนึ่งตัวนําหน1า ตามด1วยตัวเลขจํานวน 5 หลัก มีความหมายดังนี้
พยัญชนะ พยัญชนะแต;ละตัวแทนชื่อของกลุ;มสาระการเรียนรู1 ดังนี้
ท หมายถึง
กลุ;มสาระการเรียนรู1ภาษาไทย
ส หมายถึง
กลุ;มสาระการเรียนรู1สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
ศ หมายถึง
กลุ;มสาระการเรียนรู1ศิลปะ
พ หมายถึง
กลุ;มสาระการเรียนรู1สุขศึกษาและพลศึกษา
ค หมายถึง
กลุ;มสาระการเรียนรู1คณิตศาสตร
ง หมายถึง
กลุ;มสาระการเรียนรู1การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ว หมายถึง
กลุ;มสาระการเรียนรู1วิทยาศาสตร
อ หมายถึง
กลุ;มสาระการเรียนรู1ภาษาต;างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)
จ หมายถึง
กลุ;มสาระการเรียนรู1ภาษาต;างประเทศ (ภาษาจีน)
ญ หมายถึง
กลุ;มสาระการเรียนรู1ภาษาต;างประเทศ (ภาษาญี่ปุ[น)
ย หมายถึง
กลุ;มสาระการเรียนรู1ภาษาต;างประเทศ (ภาษาเยอรมัน)
ฝ หมายถึง
กลุ;มสาระการเรียนรู1ภาษาต;างประเทศ (ภาษาฝรั่งเศส)
ร หมายถึง
กลุ;มสาระการเรียนรู1ภาษาต;างประเทศ (ภาษารัสเซีย)
ต หมายถึง
กลุ;มสาระการเรียนรู1ภาษาต;างประเทศ ( ภาษาอื่น ๆ ที่พยัญชนะซ้ํากับ
รหัสวิชาภาษาต;างประเทศภาษาที่ 2 ที่มีอยู;เดิม)
เลขหลักที่ 1 แทนระดับการศึกษา โดยเลข 3 หมายถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
เลขหลักที่ 2 แทนชั้นป?ที่รายวิชานั้น ๆ จะเปjดสอน
1 หมายถึง
รายวิชาที่ปกติจะเปjดสอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาป?ที่ 4
2 หมายถึง
รายวิชาที่ปกติจะเปjดสอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาป?ที่ 5
3 หมายถึง
รายวิชาที่ปกติจะเปjดสอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาป?ที่ 6
0 หมายถึง
รายวิชาที่จะเปjดสอนในระดับชั้นใดก็ได1
เลขหลักที่ 3 แทนประเภทของรายวิชา ดังนี้
1 หมายถึง
รายวิชาพื้นฐาน
2 หมายถึง
รายวิชาเพิ่มเติม
เลขหลักที่ 4 และ 5 แทนลําดับที่ของรายวิชาที่เปjดสอนในแต;ละกลุ;มสาระการเรียนรู1
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16. รหัสวิชา ชื่อรายวิชาและหนวยกิตของรายวิชาพื้นฐาน
ตาราง 12 รหัสวิชา ชื่อรายวิชาและหน;วยกิตของรายวิชาพื้นฐาน ตามหลักสูตรโรงเรียนวิทยาศาสตร
ภูมิภาค พุทธศักราช 2560
กลุมสาระการเรียนรู/8 รหัสวิชา/รายวิชา
1. กลุมสาระการเรียนรู8ภาษาไทย
1.1 ท30101 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 1
THA30101 Thai Language for Communication 1
1.2 ท30102 วรรณวินิจ
THA30102 An Approach to Literary Works
1.3 ท30103 ภาษาไทยเพือ่ การสื่อสาร 2
THA30103 Thai Language for Communication 2
1.4 ท30104 วรรณคดีกับชีวิต
THA30104 Literature and Life
1.5 ท30105 หลักภาษาไทยในชีวิตประจําวัน
THA30105 Thai Grammar in Daily Life
1.6 ท30106 พัฒนาทักษะภาษาไทย
THA30106 Thai Skill Development
2. กลุมสาระการเรียนรู8คณิตศาสตร$
2.1 ค30101 คณิตศาสตร 1
MATH30101 Mathematics I
2.2 ค30102 คณิตศาสตร 2
MATH30102 Mathematics II
2.3 ค30103 คณิตศาสตร 3
MATH30103 Mathematics III
2.4 ค30104 คณิตศาสตร 4
MATH30104 Mathematics IV
3. กลุมสาระการเรียนรู8วิทยาศาสตร$
3.1 ว30101 ฟjสิกสพื้นฐาน
SCI30101 Fundamentals of Physics
3.2 ว30102 ดาราศาสตรพื้นฐาน
SCI30102 Fundamentals of Astronomy
3.3 ว30131 เคมีพื้นฐาน
SCI30131 Fundamental Chemistry
3.4 ว30161 พื้นฐานของสิ่งมีชีวิต
SCI30161 Principle of Life

หนวยกิต
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.5
2.0
1.5
1.5
1.5
0.5
1.5
1.5
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ตาร าง 12 (ตอ)
กลุมสาระการเรียนรู/8 รหัสวิชา/รายวิชา
3. กลุมสาระการเรียนรู8วิทยาศาสตร$ (ตอ)
3.5 ว30191 โลกศาสตรและภูมิศาสตร 1
SCI30191 Earth Science and Giography 1
3.6 ว30192 โลกศาสตรและภูมิศาสตร 2
SCI30192 Earth Science and Giography 2
3.7 ว30193 การสืบเสาะและธรรมชาติทางวิทยาศาสตร
SCI30193 Scienctific Inquiry and Nature of Science
4. กลุมสาระการเรียนรู8สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
4.1 ส30101 ศาสนศึกษาและหลักธรรมสําหรับชีวิต
SOC30101 Religious study and Principles for Life
4.2 ส30102 หน1าที่พลเมือง
SOC30102 Civil Duty
4.3 ส30103 เศรษฐศาสตร
SOC30103 Economics
4.4 ส30104 ประวัติศาสตรไทย1
SOC30104 Thai History 1
4.5 ส30105 ประวัติศาสตรโลก
SOC30105 World History
4.6 ส30106 ประวัติศาสตรไทย2
SOC30106 Thai History 2
4.7 ส30107 มนุษยและสิ่งแวดล1อม
SOC30107 Human and Environment
4.8 ส30108 ประวัติศาสตรร;วมสมัย
SOC30108 Comtemporary History
5. กลุมสาระการเรียนรู8สุขศึกษาและพลศึกษา
5.1 พ30101 สุขศึกษาและพลศึกษา 1
HPE30101 Health and Physical Education 1
5.2 พ30102 สุขศึกษาและพลศึกษา 2
HPE30101 Health and Physical Education 2
5.3 พ30103 สุขศึกษาและพลศึกษา 3
HPE30101 Health and Physical Education 3
5.4 พ30104 สุขศึกษาและพลศึกษา 4
HPE30101 Health and Physical Education 4
5.5 พ30105 สุขศึกษาและพลศึกษา 5
HPE30101 Health and Physical Education 5

หนวยกิต
1.0
0.5
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
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ตาราง 12 (ตอ)
กลุมสาระการเรียนรู/8 รหัสวิชา/รายวิชา
5. กลุมสาระการเรียนรู8สุขศึกษาและพลศึกษา (ตอ)
5.6 พ30106 สุขศึกษาและพลศึกษา 6
HPE30101 Health and Physical Education 6
6. กลุมสาระการเรียนรู8ศิลปะ
6.1 ศ30101 ทัศนศิลปv
ART30101 Visual Arts
6.2 ศ30102 สังคีตนิยม
ART30102 Music Appreciation
6.3 ศ30103 ดนตรีปฏิบัติ
ART30103 Music Performance
6.4 ศ30104 สุนทรียนาฏศิลปv
ART30104 Appreciation of Dance
6.5 ศ30105 นาฏศิลปvเปรียบเทียบ
ART30105 Dance Comparative
6.6 ศ30106 สุนทรียภาพทางทัศนศิลปv
ART30106 Aesthetics of Visual Arts
7. กลุมสาระการเรียนรู8การงานอาชีพและเทคโนโลยี
7.1 ง30101 วิทยาการคอมพิวเตอรเบื้องต1น
TECH30101 Introduction Computer Science
8. กลุมสาระการเรียนรู8ภาษาตางประเทศ
8.1 อ30101 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1
ENG30101 Foundation English 1
8.2 อ30102 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2
ENG30102 Foundation English 2
8.3 อ30103 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 3
ENG30103 Foundation English 3

หนวยกิต
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
1.0
2.0
2.0
2.0
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17. รหัสวิชา ชื่อรายวิชาและหนวยกิตของรายวิชาเพิ่มเติมกลุม 1
ตาราง 13 รหัสวิชา ชื่อรายวิชาและหน;วยกิตของรายวิชาเพิ่มเติมกลุ;ม 1 ตามหลักสูตรโรงเรียน
วิทยาศาสตรภูมิภาค พุทธศักราช 2560
กลุมสาระการเรียนรู/8 รหัสวิชา/รายวิชา
1. กลุมสาระการเรียนรู8คณิตศาสตร$
1.1 ค30201 แคลคูลัสเบือ้ งต1น 1
MATH30201 Introductory Calculus I
1.2 ค30202 สถิติเบื้องต1น
MATH30202 Introduction to Statistics
1.3 ค30203 คอมบินาทอริกและความน;าจะเป6นเบื้องต1น
MATH30203 Introduction to Combinatorics and Probability
1.4 ค30204 พีชคณิตเชิงเส1นเบื้องต1น
MATH30204 Elementary Linear Algebra
1.5 ค30205 แคลคูลัสเบื้องต1น 2
MATH30205 Introductory Calculus II
2. กลุมสาระการเรียนรู8วิทยาศาสตร$
2.1 ว30291 ความคิดสร1างสรรคและนวัตกรรม 1
SCI30291 Creativity and Innovation 1
2.2 ว30292 ความคิดสร1างสรรคและนวัตกรรม 2
SCI30292 Creativity and Innovation 2
2.3 ว30293 สัมมนาทางวิทยาศาสตร
SCI30293 Science Seminar
2.4 ว30294 โครงงานวิทยาศาสตร
SCI30294 Science Project
• ฟjสิกส
2.5 ว30201 กลศาสตร
SCI30201 Mechanics
2.6 ว30202 สมบัติเชิงกลของสสาร อุณหพลศาสตรและคลื่นกล
SCI30202 Mechanical Properties of Matter, Thermodynamics and Sound
Waves
2.7 ว30203 ไฟฟLาและแม;เหล็ก
SCI30203 Electricity and Magnetism
2.8 ว30204 แสงและฟjสิกสยุคใหม;
SCI30204 Light and Modern Physics

หนวยกิต
1.5
1.5
1.0
1.5
1.5
1.0
1.0
1.0
2.0
1.5
1.5
2.0
1.5
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ตาราง 13 (ตอ)
กลุมสาระการเรียนรู/8 รหัสวิชา/รายวิชา
2. กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร$ (ตอ)
• เคมี
2.9 ว30231 สมบัติของสาร
SCI30231 Properties of Matters
2.10 ว30232 จลนศาสตรเคมีและสมดุลเคมี
SCI30232 Chemical Kinetics and Equilibrium
2.11 ว30233 อินทรียเคมีและสารชีวโมเลกุล
SCI30233 Organic Chemistry and Biomolecules
2.12 ว30234 เคมีเชิงความร1อนและเคมีไฟฟLา
SCI30234 Themolchemistry and Electrochemistry
• ชีววิทยา
2.15 ว30261 กายวิภาคศาสตรและสรีรวิทยาของสัตว
SCI30261 Animal Anatomy and Physiology
2.14 ว30262 กายวิภาคศาสตรและสรีรวิทยาของพืช
SCI30262 Plant Anatomy and Physiology
2.15 ว30263 พันธุศาสตร และวิวัฒนาการ
SCI30263 Genetics and Evolution
2.16 ว30264 ความหลากหลายทางชีวภาพ
SCI30264 Biodiversity
3. กลุมสาระการเรียนรู8สังคมศึกษาและวัฒนธรรม
3.1 ส30201 ทักษะชีวิต
SOC30201 Life Skills
3.2 ส30202 การบูรณาการความรู1 1
SOC30202 Intergration of knowledge 1
3.3 ส30203 การบูรณาการความรู1 2
SOC30203 Intergration of knowledge 2
3.4 ส30204 หน1าที่พลเมือง 1
SOC30204 Civil Duty 1
3.5 ส30205 หน1าที่พลเมือง 2
SOC30205 Civil Duty 2
3.6 ส30206 หน1าที่พลเมือง 3
SOC30206 Civil Duty 3
3.7 ส30207 หน1าที่พลเมือง 4
SOC30207 Civil Duty 4

หนวยกิต
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ตาราง 13 (ตอ)
กลุมสาระการเรียนรู/8 รหัสวิชา/รายวิชา
4. กลุมสาระการเรียนรู8การงานอาชีพและเทคโนโลยี
4.1 ง30201 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร
TECH30201 Computer Programming
4.2 ง30202 วิทยาการประยุกตคอมพิวเตอร
TECH30202 Aplied Computer Science
4.2 ง30261 การออกแบบและพื้นฐานทางวิศวกรรม
TECH30261 design and Fundamental Engineering
5. กลุมสาระการเรียนรู8ภาษาตางประเทศ
• ภาษาอังกฤษ
5.1 อ30201 ภาษาอังกฤษวิชาการ 1
ENG30201 Academic English 1
5.2 อ30202 ภาษาอังกฤษวิชาการ 2
ENG30202 Academic English 2
5.3 อ30203 ภาษาอังกฤษวิชาการ 3
ENG30203 Academic English 3
• ภาษาต;างประเทศภาษาที่ 2 (เลือกเรียน 1 รายวิชาจากรายวิชาต;อไปนี้)
5.4 จ30201 สนทนาภาษาจีน 1
CHI30201 Chinese Conversation 1
5.5 ญ30201 ภาษาญี่ปุ[นขั้นต1น 1
JAP30201 Basic Japanese 1
5.6 ย30201 ภาษาเยอรมันในชีวิตประจําวัน
GER30201 German in Everyday Life
5.7 ฝ30201 ภาษาฝรั่งเศสน;ารู1 1
FRE30201 Foundation French 1
5.8 ร30201 ภาษารัสเซียพื้นฐาน 1
RUS30201 Basic Russian 1
5.9 ต30201 ภาษาเกาหลีขั้นต1น
KOR30201 Basic Korean
โรงเรียนสามารถเปjดเพิ่มเติมได1ตามความพร1อมของแต;ละโรงเรียน

หนวยกิต
1.5
1.5
1.0

2.0
2.0
2.0
1.5
1.5
1.5
1.5
1.5
1.5
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18. รหัสวิชา ชื่อรายวิชา และหนวยกิตของรายวิชาเพิ่มเติมกลุม 2
ตาราง 14 รหัสวิชา ชื่อรายวิชา และหน;วยกิตของรายวิชาเพิ่มเติมกลุ;ม 2 ตามหลักสูตรโรงเรียน
วิทยาศาสตรภูมิภาค พุทธศักราช 2560
กลุมสาระการเรียนรู/8 รหัสวิชา/รายวิชา
1. กลุมสาระการเรียนรู8ภาษาไทย
1.1 ท30201 สัมมนาภาษาไทย
THA30201 Thai Seminar
1.2 ท30202 วรรณกรรมปJจจุบัน
THA30202 Modern Literary Works
1.3 ท30203 วรรณกรรมท1องถิ่น
THA30203 Folklore Studies
1.4 ท30204 การอ;านตีความ
THA30204 Interpretative Reading
1.5 ท30205 การอ;านทํานองเสนาะ
THA30205 Rhyme Reading
1.6 ท30206 การเขียนเรือ่ งสั้น
THA30206 Short Story Writing
1.7 ท30207 การเขียนวรรณกรรมสําหรับเด็ก
THA30207 Children’s Literature Writing
1.8 ท30208 การเขียนร1อยกรอง
THA30208 Verse Writing
1.9 ท30209 การเขียนสารคดี
THA30209 Feature Writing
1.10 ท30210 ทักษะการสื่อสารเฉพาะกิจ
THA30210 Thai Language Communicative Skills for Specific Purpose
2. กลุมสาระการเรียนรู8คณิตศาสตร$
2.1 ค30206 พีชคณิตเชิงเส1น 2
MATH30206 Linear Algebra 2
2.2 ค30207 แคลคูลัสขั้นสูง (AP)
MATH30207 Advanced Calculus (AP)
2.3 ค30208 แคลคูลัสของฟJงกชันหลายตัวแปร
MATH30208 Calculus of Several Variables
2.4 ค30209 ตรรกศาสตรและการพิสูจน
MATH30209 Logic and Proofs

หนวยกิต
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
2.0
2.0
2.0
0.5
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ตาราง 14 (ตอ)
กลุมสาระการเรียนรู/8 รหัสวิชา/รายวิชา
2. กลุมสาระการเรียนรู8คณิตศาสตร$(ตอ)
2.5 ค30210 การแก1ปJญหาทางทฤษฎีจาํ นวน1
MATH30210 Problem Solving in Number Theory 1
2.6 ค30211 การแก1ปJญหาทางทฤษฎีจาํ นวน2
MATH30211 Problem Solving in Number Theory 2
2.7 ค30212 การแก1ปJญหาทางเรขาคณิต 1
MATH30212 Problem Solving in Geometry 1
2.8 ค30213 การแก1ปJญหาทางเรขาคณิต 2
MATH30213 Problem Solving in Geometry 2
2.9 ค30214 การแก1ปJญหาทางคอมบินาทอริก1
MATH30214 Problem Solving in Combinatorics 1
2.10 ค30215 การแก1ปJญหาทางคอมบินาทอริก2
MATH30215 Problem Solving in Combinatorics 2
2.11 ค30216 การแก1ปJญหาทางพีชคณิต 1
MATH30216 Problem Solving in Algebra 1
2.12 ค30217 การแก1ปJญหาทางพีชคณิต 2
MATH30217 Problem Solving in Algebra 2
2.13 ค30218 การแก1ปJญหาทางอสมการและสมการเชิงฟJงกชัน
MATH30218 Problem Solving in Inequalities and Functional Equations
2.14 ค30219 เรขาคณิตวิยุต
MATH30219 Discrete Geometry
2.15 ค30220 ทฤษฎีกราฟ
MATH30220 Graph Theory
2.16 ค30221 สมการเชิงอนุพันธเบื้องต1น
MATH30221 Elementary Differential Equations
2.17 ค30222 สถิติเพื่อการวิจัยเบื้องต1น
MATH30222 Statistics for Basic Research

หนวยกิต
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
1.0
1.0
1.5
1.5
1.0
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ตาราง 14 (ตอ)
กลุมสาระการเรียนรู/8 รหัสวิชา/รายวิชา
3. กลุมสาระการเรียนรู8วิทยาศาสตร$
• ฟSสิกส$
3.1 ว30205 ฟjสิกสทั่วไป 1 (AP)
SCI30205 General Physics 1 (AP)
3.2 ว30206 ปฏิบัติการฟjสิกส 1 (AP)
SCI30206 Physics Laboratory 1 (AP)
3.3 ว30207 ฟjสิกสทั่วไป 2 (AP)
SCI30207 General Physics 2 (AP)
3.4 ว30208 ปฏิบัติการฟjสิกส 2 (AP)
SCI30208 Physics Laboratory 2 (AP)
3.5 ว30209 คณิตศาสตรสําหรับฟjสิกส
SCI30209 Mathematics for Physics
3.6 ว30210 กลศาสตรยุคเก;า
SCI30210 Classical Mechanics
3.7 ว30211 กลศาสตรควอนตัมเบื้องต1น
SCI30211 Introduction to Quantum Mechanics
3.8 ว30212 ฟjสิกสสถานะของแข็งเบื้องต1น
SCI30212 Introduction to Solid State Physics
3.9 ว30213 อิเล็กทรอนิกสเบื้องต1น
SCI30213 Introduction to Electronics
3.10 ว30214 เทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย
SCI30214 Solar Energy Technology
3.11 ว30215 แม;เหล็กไฟฟLาและการประยุกต
SCI30215 Application of Electromagnetism
3.12 ว30216 นิวเคลียรในชีวิตประจําวัน
SCI30216 Nuclear in Everyday Life
3.13 ว30217 ปฏิบัติการดาราศาสตรพื้นฐาน
SCI30217 Fundamentals of Astronomy Laboratory
3.14 ว30218 ดาราศาสตรขั้นสูง
SCI30218 Advanced Astronomy
3.15 ว30219 ปฏิบัติการดาราศาสตรขั้นสูง
SCI30219 Advanced Astronomy Laboratory

หนวยกิต

1.5
1.5
1.5
1.5
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
2.0
1.5
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ตาราง 14 (ตอ)
กลุมสาระการเรียนรู/8 รหัสวิชา/รายวิชา
3. กลุมสาระการเรียนรู8วิทยาศาสตร$ (ตอ)
• เคมี
3.16 ว30235 ปฏิบัติการเคมีทั่วไป 1 (AP)
SCI30235 General Chemistry Laboratory 1 (AP)
3.17 ว30236 ปฏิบัติการเคมีทั่วไป 2 (AP)
SCI30236 General Chemistry Laboratory 2 (AP)
3.18 ว30237 เคมีอินทรียขั้นสูง 1
SCI30237 Advanced Organic Chemistry 1
3.19 ว30238 เคมีอินทรียขั้นสูง 2
SCI30238 Advanced Organic Chemistry 2
3.20 ว30239 ผลิตภัณฑธรรมชาติ
SCI30239 Natural Products
3.21 ว30240 นาโนเทคโนโลยี
SCI30240 Nanotechnology
3.22 ว30241 จริยธรรมทางวิทยาศาสตร
SCI30241 Scientific Ethics
3.23 ว30242 การวิเคราะหเชิงเครื่องมือ
SCI30242 Instrumental Analysis 1
3.24 ว30243 ชีวเคมี
SCI30243 Biochemistry
3.25 ว30244 เทคนิคพื้นฐานในปฏิบัติการเคมี
SCI30244 Basic Techniques in Chemistry
3.26 ว30245 เคมีอุตสาหกรรมในท1องถิ่น
SCI30245 Industrial Chemistry
3.27 ว30246 เคมีในอาหารถิ่น
SCI30246 Food Chemistry
3.28 ว30247 เซรามิกส
SCI30247 Ceramics

หนวยกิต
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ตาราง 14 (ตอ)
กลุมสาระการเรียนรู/8 รหัสวิชา/รายวิชา
3. กลุมสาระการเรียนรู8วิทยาศาสตร$ (ตอ)
• ชีววิทยา
3.29 ว30265 ชีววิทยา 1 (AP)
SCI30265 Biology 1 (AP)
3.30 ว30266 ชีววิทยา 2 (AP)
SCI30266 Biology 2 (AP)
3.31 ว30267 ชีววิทยาของเซลล
SCI30267 Cell Biology
3.32 ว30268 พันธุศาสตรโมเลกุล
SCI30268 Molecular Genetics
3.33 ว30269 อนุกรมวิธานพืช
SCI30269 Plant Taxonomy
3.34 ว30270 อนุกรมวิธานสัตว
SCI30270 Animal Taxonomy
3.35ว 30271 จุลชีววิทยา
SCI3027 Microbiology
3.36 ว30272 สัตวไม;มีกระดูกสันหลัง
SCI30272 Invertebrate Zoology
3.37 ว30273 สัตวมีกระดูกสันหลัง
SCI30273 Vertebrate Zoology
3.38 ว30274 กีฏวิทยา
SCI30274 Entomology
3.39 ว30275 สังขวิทยา
SCI30275 Malacology
3.40 ว30276 มีนวิทยา
SCI30276 Ichthyology
3.41 ว30277 สรีรวิทยาพีช
SCI30277 Plant Physiology
3.42 ว30278 พฤติกรรมสัตว
SCI30278 Animal Behavior
3.43 ว30279 ชีววิทยาสภาวะแวดล1อม
SCI30279 Environmental Biology

หนวยกิต

1.5
1.5
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
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ตาราง 14 (ตอ)
กลุมสาระการเรียนรู/8 รหัสวิชา/รายวิชา
3. กลุมสาระการเรียนรู8วิทยาศาสตร$ (ตอ)
• ชีววิทยา
3.44 ว30280 เทคโนโลยีชีวภาพ
SCI30280 Biotechnology
3.45 ว30281 วิทยาศาสตรการอาหาร
SCI30281 Food Science
3.46 ว30282 นิติวิทยาศาสตร
SCI30282 Forensic Science
3.47 ว30283 เทคนิคพื้นฐานสําหรับงานวิจัยทางชีววิทยา
SCI30283 Basic Technology for Biology Researc
3.48 ว30284 การวิจัยชีววิทยาทางน้ํา
SCI30284 Aquatic Biology Research
3.49 ว30285 ปJญหาพิเศษทางชีววิทยา
SCI30285 Special Problem in Biology
• วิทยาศาสตร
3.50 ว30295 สิทธิบัตรทางปJญญา
SCI30295 The Study of Patents
3.51 ว30296 ปรัชญาวิทยาศาสตร
SCI30296 Sciencetific Philosophy
4. กลุมสาระการเรียนรู8สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
4.1 ส30208 สัมมนาประวัติศาสตร
SOC30208 Seminar of History
4.2 ส430209 การปกครองส;วนท1องถิ่น
SOC30209 Local Administration
4.3 ส30210 ทวารวดีศึกษา
SOC30210 Dvaravati Study
4.4 ส30211 อยุธยาศึกษา
SOC30211 Ayutthaya Study
4.5 ส30212 รัตนโกสินทรศึกษา
SOC30212 Rattanakosin Study
4.6 ส30213 เศรษฐศาสตรการเงิน
SOC30213 Economics of Money and Banking

หนวยกิต

1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
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ตาราง 14 (ตอ)
กลุมสาระการเรียนรู/8 รหัสวิชา/รายวิชา
4. กลุมสาระการเรียนรู8สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม (ตอ)
4.7 ส30214 ปรัชญาชีวิต
SOC30214 Philosophy of Life
4.8 ส30215 มนุษยสัมพันธ
SOC30215 Human Relationship
4.9 ส30216 ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร
SOC30216 Geographic Information System
4.10 ส30217 การรับรู1ระยะไกล
SOC30217 Remote Sensing
5. กลุมสาระการเรียนรู8สุขศึกษาและพลศึกษา
5.1 พ30201 บาสเกตบอล
HPE30201 Basketball
5.2 พ30202 แฮนดบอล
HPE30202 Handball
5.3 พ30203 มวยสากล
HPE30203 Boxing
5.4 พ30204 ศิลปะมวยไทย
HPE30204 Thai Boxing
5.5 พ30205 ลีลาศ
HPE30205 Social Dance
5.6 พ30206 เทเบิลเทนนิส
HPE30206 Table Tennis
5.7 พ30207 แบดมินตัน
HPE30207 Badminton
5.8 พ30208 สควอช
HPE30208 Squash
5.9 พ30209 การฝZกด1วยน้ําหนัก
HPE30209 Weight Training
5.10 พ30210 ว;ายน้ํา
HPE30210 Swimming

หนวยกิต
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
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ตาราง 14 (ตอ)
กลุมสาระการเรียนรู/8 รหัสวิชา/รายวิชา
6. กลุมสาระการเรียนรู8ศิลปะ
6.1 ศ30201 ภูมิปJญญาไทย: บ1านทรงไทย
ART30201 Thai Wisdom: Traditional Thai House
6.2 ศ30202 ภูมิปJญญาไทย: อาหารไทย
ART30202 Thai Wisdom: Traditional Thai Food
6.3 ศ30203 ภูมิปJญญาไทย: สิง่ ประดิษฐไทย
ART30203 Thai Wisdom: Thai Innovation
6.4 ศ30204 การละคร
ART30204 Drama
6.5 ศ30205 พื้นฐานทฤษฎีดนตรี
ART30205 Music Theory
6.6 ศ30206 หีบเพลงเป[า
ART30206 Harmonica
6.7 ศ30207 พื้นฐานศิลปะปฏิบัติ
ART30207 Basic Art Studio
6.8 ศ30208 พื้นฐานการออกแบบ
ART30208 Basic Design
6.9 ศ30209 จิตรกรรมสร1างสรรค
ART30209 Creative Painting
6.10 ศ30210 ศิลปะภาพพิมพสร1างสรรค
ART30210 Creative Graphic Arts
6.11 ศ30211 ประติมากรรมสร1างสรรค
ART30211 Creative Sculpture
6.12 ศ30212 ศิลปะไทยร;วมสมัย
ART30212 Thai Art Contemporary
6.13 ศ30213 ออกแบบผลิตภัณฑ
ART30213 Product Design
7. กลุมสาระการเรียนรู8การงานอาชีพและเทคโนโลยี
7.1 ง30203 คณิตศาสตรดีสครีต (AP)
TECH30203 Discrete Mathematics (AP)
7.2 ง30204 การเขียนโปรแกรมบนเว็บ
TECH30204 Web Programming
7.3 ง30205 การเขียนโปรแกรมแบบจินตภาพ 1
TECH30205 Visual Programming 1

หนวยกิต
0.5
1.0
1.0
1.0
0.5
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.5
1.0
1.0
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ตาราง 14 (ตอ)
กลุมสาระการเรียนรู/8 รหัสวิชา/รายวิชา
7. กลุมสาระการเรียนรู8การงานอาชีพและเทคโนโลยี (ตอ)
7.4 ง30206 การเขียนโปรแกรมแบบจินตภาพ 2
TECH30206 Visual Programming 2
7.5 ง30207 โครงสร1างข1อมูล
TECH30207 Data Structures
7.6 ง30208 การออกแบบวิเคราะหอัลกอริทึม
TECH30208 Design and Analysis of Algorithms
7.7 ง30209 ระบบฐานข1อมูลเบื้องต1น
TECH30209 Introduction to Database Systems
7.8 ง30210 ระบบหุ;นยนตพื้นฐาน
TECH30210 Fundamentals of Robotic Systems
7.9 ง30211 คอมพิวเตอรเพื่อการออกแบบ
TECH30211 Computer Aided Design
7.10 ง30212 คอมพิวเตอรเพื่อการออกแบบและสร1างต1นแบบ
TECH30212 Computer Aided Design and Manufacturing
7.11 ง30213 เมคาทรอนิกส
TECH30213 Mechatronics
7.12 ง30214 เซรามิกสเบื้องต1น
TECH30214 Fundamentals of Ceramics
8. กลุมสาระการเรียนรู8ภาษาตางประเทศ
• ภาษาอังกฤษ
8.1 อ30204 การพูดในที่ประชุมชน
ENG30204 Public Speaking
8.2 อ30205 การอ;านเชิงวิเคราะห
ENG30205 Critical Reading
8.3 อ30206 การเขียนเชิงสร1างสรรค
ENG30206 Creative Writing
8.4 อ30207 การแปลเบื้องต1น
ENG30207 Basic Translation
8.5 อ30208 ภาษาอังกฤษเพือ่ ศึกษาต;อต;างประเทศ 1
ENG30208 English for Specific Purpose 1
8.6 อ30209 ภาษาอังกฤษเพือ่ ศึกษาต;อต;างประเทศ 2
ENG30209 English for Specific Purpose 2
8.7 อ30210 ภาษาอังกฤษเพือ่ การสอบ SAT
ENG30210 English for SAT Preparation

หนวยกิต
1.0
1.0
1.5
1.0
1.0
1.5
1.0
1.5
1.5

1.5
1.5
1.5
1.5
1.5
1.5
1.5
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ตาราง 14(ตอ)
กลุมสาระการเรียนรู/8 รหัสวิชา/รายวิชา
8. กลุมสาระการเรียนรู8ภาษาตางประเทศ (ตอ)
• ภาษาจีน
8.8 จ30201 สนทนาภาษาจีน 1
CHI30201 Conversation Chinese 1
8.9 จ30202 สนทนาภาษาจีน 2
CHI30202 Conversation Chinese 2
8.10 จ30203 ภาษาจีนในชีวิตประจําวัน1
CHI30203 Chinese in Everyday Life 1
8.11 จ30204 ภาษาจีนในชีวิตประจําวัน2
CHI30204 Chinese in Everyday Life 2
8.12 จ30205 ภาษาจีนเพื่อการศึกษาวิทยาศาสตร 1
CHI30205 Chinese for Science Study 1
8.13 จ30206 ภาษาจีนเพื่อการศึกษาวิทยาศาสตร 2
CHI40206 Chinese for Science Study 2
• ภาษาญี่ปุTน
8.14 ญ30201 ภาษาญี่ปุ[นขั้นต1น 1
JAP30201 Basic Japanese 1
8.15 ญ30202 ภาษาญี่ปุ[นขั้นต1น 2
JAP30202 Basic Japanese 2
8.16 ญ30203 ภาษาญี่ปุ[นระดับกลาง 1
JAP30203 Intermediate Japanese 1
8.17 ญ30204 ภาษาญี่ปุ[นระดับกลาง 2
JAP30204 Intermediate Japanese 2
• ภาษาเยอรมัน
8.18 ย30201 ภาษาเยอรมันในชีวิตประจําวัน
GER30201 German in Everyday - life
8.19 ย30202 ภาษาเยอรมันเพื่อการสื่อสาร
GER30202 Communicative German
8.20 ย30203 ภาษาและวัฒนธรรมเยอรมัน
GER30203 German Language and Culture
8.21 ย30204 ภาษาเยอรมันร;วมสมัย
GER30204 Contemporary German

หนวยกิต

1.5
1.5
1.5
1.5
1.0
1.0
1.5
1.5
1.5
1.5
1.5
1.5
1.5
1.5
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ตาราง 14 (ตอ)
กลุมสาระการเรียนรู/8 รหัสวิชา/รายวิชา
8. กลุมสาระการเรียนรู8ภาษาตางประเทศ (ตอ)
• ภาษาฝรั่งเศส
8.22 ฝ30201 ภาษาฝรั่งเศสน;ารู1 1
FRE30201 Foundation French 1
8.23 ฝ30202 ภาษาฝรั่งเศสน;ารู1 2
FRE30202 Foundation French 2
8.24 ฝ30203 ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสื่อสาร 1
FRE30203 Communicative French 1
8.25 ฝ30204 ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสื่อสาร 2
FRE30204 Communicative French 2
8.26 ฝ30205 ภาษาฝรั่งเศสสู;โลกวิทยาการ 1
FRE30205 French for Science and Technology 1
8.27 ฝ40206 ภาษาฝรั่งเศสสู;โลกวิทยาการ 2
FRE30206 French for Science and Technology 2
• ภาษารัสเซีย
3.28 ร30201 ภาษารัสเซียพื้นฐาน 1
RUS30201 Basic Russian 1
3.29 ร30202 ภาษารัสเซียพื้นฐาน 2
RUS30202 Basic Russian 2
3.30 ร30203 ภาษารัสเซียระดับกลาง 1
RUS30203 Intermediate Russian 1
3.31 ร30204 ภาษารัสเซียระดับกลาง 2
RUS30204 Intermediate Russian 2
• ภาษาเกาหลี
3.32 ต30201 ภาษาเกาหลีขั้นต1น
KOR30201 Basic Korean
3.33 ต30202 ภาษาเกาหลีระดับกลาง
KOR30202 Intermediate Korean

หนวยกิต

1.5
1.5
1.5
1.5
1.0
1.0
1.5
1.5
1.5
1.5
1.5
1.5

หมายเหตุ
รายวิชาเพิ่มเติมกลุ;ม 2 โรงเรียนสามารถเปjดเพิ่มเติมได1ตามความพร1อมของแต;ละโรงเรียนโดย
ความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียน
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19. มาตรฐานการเรียนรู8 ตัวชี้วัด และคําอธิบายรายวิชาพื้นฐาน
กลุมสาระการเรียนรู8ภาษาไทย
สาระที่ 1 การอาน
มาตรฐาน ท 1.1 ใช8กระบวนการอานสร8างความรู8และความคิด เพื่อนําไปใช8ตัดสินใจ แก8ปHญหาในการ
ดําเนินชีวิตและมีนิสัยรักการอาน
ตัวชี้วัด
1.1.1 อ;านออกเสียงบทร1อยแก1วและบทร1อยกรองได1อย;างถูกต1อง ไพเราะ และเหมาะสมกับเรื่อง
ที่อ;าน
1.1.2 ตีความ แปลความ และขยายความเรื่องที่อ;าน
1.1.3 วิเคราะหและวิจารณเรื่องที่อ;านในทุกๆ ด1านอย;างมีเหตุผล
1.1.4 คาดคะเนเหตุการณจากเรื่องที่อ;าน และประเมินค;าเพื่อนําความรู1 ความคิดไปใช1ตัดสินใจ
แก1ปJญหาในการดําเนินชีวิต
1.1.5 วิเคราะห วิจารณ แสดงความคิดเห็นโต1แย1งกับเรื่องที่อ;านและเสนอความคิดใหม;อย;างมีเหตุผล
1.1.6 ตอบคําถามจากการอ;านประเภทต;างๆ ภายในเวลาที่กําหนด
1.1.7 อ;านเรื่องต;างๆ แล1วเขียนกรอบแนวคิด ผังความคิด บันทึก ย;อความ และรายงาน
1.1.8 สังเคราะหความรู1จากการอ;านสื่อสิ่งพิมพ สื่ออิเล็กทรอนิกสและแหล;งเรียนรู1ต;างๆ มาพัฒนา
ตน พัฒนาการเรียน และพัฒนาความรู1ทางอาชีพ
1.1.9 มีมารยาทในการอ;าน
สาระที่ 2 การเขียน
มาตรฐาน ท 2.1 ใช8กระบวนการเขียน เขียนสื่อสาร เขียนเรียงความ ยอความ และเขียนเรื่องราวใน
รูปแบบตางๆ เขียนรายงานข8อมูลสารสนเทศและรายงานการศึกษาค8นคว8าอยางมีประสิทธิภาพ
ตัวชี้วัด
2.1.1 เขียนสื่อสารในรูปแบบต;างๆ ได1ตรงตามวัตถุประสงค โดยใช1ภาษาเรียบเรียงถูกต1อง มีข1อมูล
และสาระสําคัญชัดเจน
2.1.2 เขียนเรียงความ
2.1.3 เขียนย;อความจากสื่อที่มีรูปแบบ และเนื้อหาหลากหลาย
2.1.4 ผลิตงานเขียนของตนเองในรูปแบบต;างๆ
2.1.5 ประเมินงานเขียนของผู1อื่นแล1วนํามาพัฒนางานเขียนของตนเอง
2.1.6 เขียนรายงานการศึกษาค1นคว1าเรื่องที่สนใจตามหลักการเขียนเชิงวิชาการ และใช1ข1อมูล
สารสนเทศ อ1างอิงอย;างถูกต1อง
2.1.7 บันทึกการศึกษาค1นคว1า เพื่อนําไปพัฒนาตนเองอย;างสม่ําเสมอ
2.1.8 มีมารยาทในการเขียน
สาระที่ 3 การฟHง การดู และการพูด
มาตรฐาน ท 3.1 สามารถเลือกฟJงและดูอย;างมีวิจารณญาณ และพูดแสดงความรู1 ความคิด และความรู1สึกใน
โอกาสต;างๆ อย;างมีวิจารณญาณและสร1างสรรค
ตัวชี้วัด
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3.1.1 สรุปแนวคิด และแสดงความคิดเห็นจากเรื่องที่ฟJงและดู
3.1.2 วิเคราะห แนวคิด การใช1ภาษา และความน;าเชื่อถือจากเรื่องที่ฟJงและดูอย;างมีเหตุผล
3.1.3 ประเมินเรื่องที่ฟJงและดู แล1วกําหนดแนวทางนําไประยุกตใช1ในการดําเนินชีวิต
3.1.4 มีวิจารณญาณในการเลือกเรื่องที่ฟJงและดู
3.1.5 พูดในโอกาสต;างๆ พูดแสดงทรรศนะ โต1แย1ง โน1มน1าวใจและเสนอแนวคิดใหม;ด1วยภาษา
ถูกต1องเหมาะสม
3.1.6 มีมารยาทในการฟJง การดูและการพูด
สาระที่ 4 หลักการใช8ภาษาไทย
มาตรฐาน ท 4.1 เข1าใจธรรมชาติของภาษาและหลักภาษาไทย การเปลี่ยนแปลงของภาษาและพลังของภาษา
ภูมิปJญญาทางภาษา และรักษาภาษาไทยไว1เป6นสมบัติของชาติ
ตัวชี้วัด
4.1.1 อธิบายธรรมชาติของภาษา พลังของภาษา และลักษณะของภาษา
4.1.2 ใช1คําและกลุ;มคําสร1างประโยคตรงตามวัตถุประสงค
4.1.3 ใช1ภาษาเหมาะสมแก;โอกาส กาลเทศะ และบุคคล รวมทั้งคําราชาศัพทอย;างเหมาะสม
4.1.4 แต;งบทร1อยกรอง
4.1.5 วิเคราะหอิทธิพลของภาษาต;างประเทศและภาษาถิ่น
4.1.6 อธิบายและวิเคราะหหลักการสร1างคําในภาษาไทย
4.1.7 วิเคราะหและประเมินการใช1ภาษาจากสื่อสิ่งพิมพและสื่ออิเล็กทรอนิกส
สาระที่ 5 วรรณคดีและวรรณกรรม
มาตรฐาน ท 5.1 เข1าใจและแสดงความคิดเห็น วิจารณวรรณคดีและวรรณกรรมไทยอย;างเห็นคุณค;าและนํามา
ประยุกตใช1ในชีวิตจริง
ตัวชี้วัด
5.1.1 วิเคราะหและวิจารณวรรณคดีและวรรณกรรมตามหลักการวิจารณเบื้องต1น
5.1.2 วิเคราะหลักษณะเด;นของวรรณคดีเชื่อมโยงกับการเรียนรู1ทางประวัติศาสตรและวิถีชีวิตของ
สังคมในอดีต
5.1.3 วิเคราะหและประเมินคุณค;าด1านวรรณศิลปvของวรรณคดีและวรรณกรรมในฐานะที่เป6น
มรดกทางวัฒนธรรมของชาติ
5.1.4 สังเคราะหข1อคิดจากวรรณคดีและวรรณกรรมเพื่อนําไปประยุกตใช1ในชีวิตจริง
5.1.5 รวบรวมวรรณกรรมพื้นบ1าน และอธิบายภูมิปJญญาทางภาษา
5.1.6 ท;องจําและบอกคุณค;าบทอาขยานตามที่กําหนดและบทร1อยกรองที่มีคุณค;าตามความสนใจ
และนําไปใช1อ1างอิง
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ชื่อรายวิชาและหนวยกิต
กลุมสาระการเรียนรู8ภาษาไทย
รายวิชาพื้นฐาน
1. ท30101 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 1
THA 30101 Thai Language for Communication 1
2. ท30102 วรรณวินิจ
THA 30102 An Approach to Literary Works
3. ท30103 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 2
THA 30103 Thai Language for Communication 2
4. ท30104 วรรณคดีกับชีวิต
THA 30104 Literature and Life
5. ท30105 หลักภาษาไทยในชีวิตประจําวัน
THA 30105 Thai Grammar in Daily Life
6. ท30106 พัฒนาทักษะภาษาไทย
THA 30106 Thai Skill Development

2 คาบ/สัปดาห/ภาคเรียน 1.0 หน;วยกิต
2 คาบ/สัปดาห/ภาคเรียน 1.0 หน;วยกิต
2 คาบ/สัปดาห/ภาคเรียน 1.0 หน;วยกิต
2 คาบ/สัปดาห/ภาคเรียน 1.0 หน;วยกิต
2 คาบ/สัปดาห/ภาคเรียน 1.0 หน;วยกิต
2 คาบ/สัปดาห/ภาคเรียน 1.0 หน;วยกิต
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รายวิชา ท30101 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 1
2 คาบ / สัปดาห$ / ภาคเรียน
1.0 หนวยกิต
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาความรู1เกี่ยวกับการสื่อสารของมนุษย ศึกษาคํา ความหมายของคําและการสรรคําใช1 ศึกษา
หลักการอ;าน การฟJง การดูและการพูด ฝZกอ;านออกเสียง อ;านในใจเพื่อจับสาระในเวลาที่กําหนด อ;าน ฟJง
และดูสื่อต;างๆ แล1วสรุปเนื้อหาสาระ แนวคิด ฝZกเขียนผังมโนภาพ ฝZกพูดระหว;างบุคคล พูดในกลุ;ม เขียนเชิง
กิจธุระ เขียนเชิงวิชาการโดยอ1างอิงข1อมูลสารสนเทศ มีคุณธรรมและมารยาทในการสื่อสาร ทั้งสามารถนํา
ความรู1 ความคิดที่ได1จากการอ;าน การฟJงและการดู มาปรับใช1เพื่อพัฒนาตนเองได1
มาตรฐานการเรียนรู8/ตัวชี้วัด
1. อธิบายเรื่องการสื่อสาร
2. อธิบายคํา ความหมายของคํา การสรรคําใช1 การแก1ไขปรับปรุงถ1อยคํา การใช1เครื่องหมายวรรค
ตอน
3. อ;านออกเสียงได1ถูกต1องตามระบบอักขรวิธี มีจังหวะ เน1นน้ําหนักเสียงได1เหมาะสมกับเรื่องที่อ;าน
4. อ;านในใจ แปลความ ตีความ ขยายความ คาดคะเนเหตุการณ และตอบคําถามจากเรื่องที่อ;าน
หรือฟJงภายใน
เวลาที่กําหนด
5. อ;าน ฟJงและดู เรื่องราวต;างๆ จากสื่อที่มีรูปแบบหลากหลาย แล1วพูดหรือเขียนสรุปเนื้อหาสาระ
แนวคิด เขียนผังมโนภาพ เขียนย;อความ สรุปความ
6. เขียนบันทึก เขียนรายงานการศึกษาค1นคว1า และใช1ข1อมูลสารสนเทศอ1างอิงอย;างถูกต1อง
7. เขียนสื่อสารในรูปแบบต;างๆ เขียนเชิงกิจธุระ โดยใช1ถ1อยคํา ความหมายเหมาะสม ตรงตาม
วัตถุประสงค
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รายวิชา ท30102 วรรณวินิจ
2 คาบ/สัปดาห$/ภาคเรียน
1.0 หนวยกิต
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------คําอธิบายรายวิชา
ศึกษา วิเคราะห วิจารณวรรณคดีและวรรณกรรมตามหลักวิจารณเบื้องต1น พิจารณารูปแบบ เนื้อหากลวิธี
ในการประพันธ วิเคราะหประเมินคุณค;าของวรรณคดีและวรรณกรรม ในฐานะที่เป6นมรดกทางวัฒนธรรมของ
ชาติ ด1านวรรณศิลปv และด1านสังคม จากวรรณคดีและวรรณกรรม เรื่องกาพยเห;เรือ นมัสการมาตาปjตุคุณ
และมนัสการอาจาริยคุณ มหาชาติ มหาเวสสันดรชาดกกัณฑมัทรี นิราศนรินทรคําโคลง มงคลสูตรคําฉันท
บทละครพูดคําฉันทเรื่องมัทนะพาธา ลิลิตตะเลงพ;าย นิทานเวตาล เรื่องที่ 10 อิเหนา ตอนศึกกะหมังกุหนิง
หรื อวรรณกรรมอื่ น ๆที่ห ลั กสู ต รเสนอให1 เ ลือก ฝZ กอ; า นออกเสี ยงบทร1 อยแก1 ว และบทร1 อยกรองให1 ถูกต1 อง
ไพเราะเหมาะสมกับเนื้ อหาของเรื่ องที่อ;าน ฝZ กท;องจําบทอาขยาน หรือบทร1อยกรองตามความสนใจโดย
สามารถบอกคุณค;าและนําไปใช1อ1างอิง
มาตรฐานการเรียนรู8/ตัวชี้วัด
1. วิเคราะหวิจารณวรรณคดีและวรรณกรรมตามหลักการวิจารณเบื้องต1นแล1วนําเสนอในรูปแบบ
การพูดหรือการเขียน
2. บอกความงามของวรรณศิลปvและภาพพจนต;างๆ
3. วิเคราะหประเมินคุณค;าด1านวรรณศิลปvและด1านสังคม
4. อ;านและแต;งบทร1อยกรอง ร;าย กาพย โคลง กลอน และฉันทบางชนิด
5. ท;องจําบทอาขยานหรือบทร1อยกรองพร1อมบอกคุณค;าและการนําไปใช1
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รายวิชา ท30103 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 2
2 คาบ/สัปดาห$/ภาคเรียน
1.0 หนวยกิต
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------คําอธิบายรายวิชา

ศึกษาการพูด การเขียนสื่อสารในรูปแบบต;างๆ การใช1โวหารในการเขียน อธิบายโวหาร บรรยาย
โวหารและพรรณนาโวหาร การใช1ภาษาในการเรียบเรียง โดยมีข1อมูลและสาระสําคัญชัดเจน ฝZกอ;าน ฟJง
หรือดูสื่อหลากหลายแล1ววิเคราะหความน;าเชื่อถือ มีวิจารณญาณเลือกเรื่องเพื่ออ;าน ฟJง หรือดู เขียน
เรียงความ และบทความที่แสดงความรู1 ความคิดเห็น ความรู1สึก การใช1ภาษากับเหตุผลในการพูด การเขียน
แสดงทรรศนะ โต1แย1ง โน1มน1าวใจ พูดต;อประชุมชน ได1แก; การพูดสุนทรพจน การอภิปราย และการโต1วาที
มาตรฐานการเรียนรู8/ตัวชี้วัด
1. ใช1โวหารแบบต;างๆ อย;างถูกต1อง
2. อ;านพิจารณาย;อหน1า และเขียนย;อหน1ารูปแบบต;างๆ
3. มีวิจารณญาณเลือกเรื่องเพื่ออ;าน ฟJง หรือดู แล1ววิเคราะหการใช1ภาษาและความน;าเชื่อถือได1อย;างมี
เหตุผล
4. เขียนเรียงความ บทความ
5. แสดงทรรศนะ โต1แย1ง โน1มน1าวใจ และเสนอความคิดใหม;อย;างมีคุณธรรมและมารยาท รวมทั้งใช1
ภาษาอย;างถูกต1องและเหมาะสม
6. พูดต;อประชุมชน ได1แก; พูดสุนทรพจน อภิปราย โต1วาทีหรือพาทีสร1างสรรคได1ถูกต1องเหมาะสม
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รายวิชา ท30104 วรรณคดีกับชีวิต
2 คาบ/สัปดาห$/ภาคเรียน
1.0 หนวยกิต
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------คําอธิบายรายวิชา

ศึกษาความสัมพันธระหว;างวรรณคดีกับชีวิต วิเคราะห$วัฒนธรรม ความเป6นอยู; ค;านิยม ความเชื่อ
ของคนในสังคมที่ปรากฏในวรรณคดี วิเคราะห$ลักษณะเด;นของวรรณคดีและวรรณกรรม ประเมินคุณคาด1าน
สังคม ด1านวรรณศิลปvจากวรรณคดีและวรรณกรรม เรื่อง ขัตติยพันธกรณี ทุกขของชาวนาในบทกวี
ขุนช1างขุนแผน ตอน ขุนช1างถวายฎีกา สามก•ก ตอน กวนอูไปรับราชการกับโจโฉ สามัคคีเภทคําฉันท
ไตรภูมิพระร;วง ตอน มนุสสภูมิ คัมภีรฉันทศาสตรแพทยศาสตรสงเคราะห โคลนติดล1อ หัวใจชายหนุ;ม
วรรณกรรมพื้นบ1านและวรรณกรรมนานาชาติ นําข8อคิดในวรรณคดีและวรรณกรรมมาเป6นแนวทางในการ
ดําเนินชีวิต ศึกษาภูมิปJญญาทางภาษาชีวิตความเป6นอยู;และค;านิยมในวรรณกรรมที่เลือกศึกษาและฝZกท;องจํา
บทอาขยาน หรือบทร1อยกรองตามความสนใจโดยสามารถบอกคุณค;าและนําไปใช1อ1างอิง
มาตรฐานการเรียนรู8/ตัวชี้วัด
1. วิเคราะหความสัมพันธระหว;างวรรณคดีกับชีวิต
2. วิเคราะหประเมินคุณค;าวรรณคดี วรรณกรรม ด1านสังคมและวรรณศิลปv
3. สังเคราะหข1อคิดจากวรรณคดี วรรณกรรม และบอกแนวทาง การนําไปปรับใช1ในชีวิต
4. วิเคราะหวัฒนธรรมและภูมิปJญญาทางภาษาจากวรรณกรรมพื้นบ1านที่ศึกษา
5. ท;องจําบทอาขยานหรือบทร1อยกรองพร1อมบอกคุณค;าและการนําไปใช1
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รายวิชาท 30105 หลักภาษาไทยในชีวิตประจําวัน
2 คาบ/สัปดาห$/ภาคเรียน
1.0 หนวยกิต
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาธรรมชาติ พลัง พันธกิจและลักษณะของภาษา ความเกี่ยวข1องระหว;างวัฒนธรรมกับภาษา
ความสัมพั นธระหว; างภาษากับความคิด เสีย งในภาษา ส;วนประกอบของภาษา ชนิดของคํา การเพิ่มคํ า
การร1 อ ยเรี ย งถ1 อ ยคํ า ระดั บ ภาษา ราชาศั พ ท วิ เ คราะหหลั ก การใช1 ภ าษาไทยในชี วิ ต ประจํ า วั น
การใช1 ภ าษาถิ่ น การใช1 ถ1 อ ยคํ า สํ า นวน พั ง เพย สุ ภ าษิ ต ของคนไทยจากสื่ อ ต; า ง ๆ ทั้ ง ในด1 า นการพู ด
และการเขียน
มาตรฐานการเรียนรู8/ตัวชี้วัด
1. อธิบายธรรมชาติของภาษา พลังของภาษา พันธกิจและลักษณะของภาษา
2. อธิบายและวิเคราะหหลักการเพิ่มคําในภาษาไทย
3. ใช1คําและกลุ;มคําสร1างประโยคตรงตามวัตถุประสงค
4. ใช1ระดับภาษา รวมทั้งคําราชาศัพทอย;างเหมาะสม
5. ศึกษาวิเคราะหการใช1ภาษาไทย การใช1ถ1อยคํา สํานวน พังเพย สุภาษิต รวมทั้งภาษาถิ่นใน
ชีวิตประจําวัน
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รายวิชา ท30106 พัฒนาทักษะภาษาไทย
2 คาบ/สัปดาห$/ภาคเรียน
1.0 หนวยกิต
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------คําอธิบายรายวิชา
พัฒนาทักษะทางภาษาทั้ง ฟJง อ;าน พูด เขียนและการคิดในระดับที่สูงขึ้น ศึกษาการใช1ภาษาใน
กิจกรรมต;างๆ ฟJง ดู และอ;านจากสื่อต;างๆ แล1ววิเคราะห แสดงความคิดเห็นและประเมินโดยการพูดหรือ
เขียน สังเคราะหความรู1จากการฟJง การดู การอ;านสื่อสิ่งพิมพ สื่ออิเล็กทรอนิกสและสื่อจากแหล;งเรียนรู1
ต;างๆ ฝZกวิธีสื่อสารในการประชุมและบันทึกการประชุม ศึกษางานเขียนของผู1อื่นมาพัฒนางานเขียนของ
ตนเอง
มาตรฐานการเรียนรู8/ตัวชี้วัด
1. ฟJง ดูและอ;านจากสื่อหลากหลาย แล1ววิเคราะห แสดงความคิดเห็น ประเมินแล1วนําเสนอโดย
การพูดหรือเขียน อย;างมีเหตุผลทั้งสามารถบอกการนําไปปรับใช1ในชีวิต
2. สื่อสารในการประชุม บันทึกการประชุม สัมภาษณและตอบสัมภาษณถูกต1องเหมาะสม
3. สังเคราะหความรู1จากการฟJง ดู อ;านสื่อสิ่งพิมพ สื่ออิเล็กทรอนิกส และสื่อจากแหล;งเรียนรู1ต;างๆ
มาเขียนบทความ หรือผลิตงานเขียนของตน
นําความรู1จากการศึกษางานเขียนของผู1อื่นมาประยุกตใช1ในการพัฒนางานเขียนของตน
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กลุมสาระการเรียนรู8คณิตศาสตร$
สาระที่ 1 จํานวนและการดําเนินการ
มาตรฐาน ค 1.1 เข1าใจถึงความหลากหลายของการแสดงจํานวนและการใช1จํานวนในชีวิตจริง
ตัวชี้วัด
1.1.1 แสดงความสัมพันธของจํานวนต;าง ๆ ในระบบจํานวนจริง
1.1.2 มีความคิดรวบยอดเกี่ยวกับค;าสัมบูรณของจํานวนจริง
1.1.3 มีความคิดรวบยอดเกี่ยวกับจํานวนจริงที่อยู;ในรูปเลขยกกําลังที่มีเลขชี้กําลังเป6นจํานวน
ตรรกยะและจํานวนจริงที่อยู;ในรูปกรณฑ
มาตรฐาน ค 1.2 เข1าใจถึงผลที่เกิดขึ้นจากการดําเนินการของจํานวนและความสัมพันธระหว;างการดําเนินการ
ต;างๆ และใช1การดําเนินการในการแก1ปJญหา
ตัวชี้วัด
1.2.1 เข1าใจความหมาย และหาผลลัพธที่เกิดจากการบวก การลบ การคูณการหาร จํานวนจริง
จํานวนจริงที่อยู;ในรูปเลขยกกําลังที่มีเลขชี้กําลังเป6นจํานวนตรรกยะ และจํานวนจริงที่อยู;ในรูปกรณฑ
มาตรฐาน ค 1.3 ใช1การประมาณค;าในการคํานวณและแก1ปJญหา
ตัวชี้วัด
1.3.1 หาค;าประมาณของจํานวนจริงที่อยู;ในรูปกรณฑ และจํานวนจริงที่อยู;ในรูปเลขยกกําลังโดยใช1
วิธีการคํานวณที่เหมาะสม
มาตรฐาน ค 1.4 เข1าใจระบบจํานวนและนําสมบัติเกี่ยวกับจํานวนไปใช1
ตัวชี้วัด
1.4.1 เข1าใจสมบัติของจํานวนจริงเกี่ยวกับการบวกการคูณ การเท;ากัน การไม;เท;ากัน และนําไปใช1
สาระที่ 2 การวัด
มาตรฐาน ค 2.1 เข1าใจพื้นฐานเกี่ยวกับการวัด วัดและคาดคะเนขนาดของสิ่งที่ต1องการวัด
ตัวชี้วัด
2.1.1 ใช1ความรู1เรื่องอัตราส;วนตรีโกณมิติของมุมในการคาดคะเนระยะทางและความสูง
มาตรฐาน ค 2.2 แก1ปJญหาเกี่ยวกับการวัด
ตัวชี้วัด
2.2.1 แก1โจทยปJญหาเกี่ยวกับระยะทางและความสูงโดยใช1อัตราส;วนตรีโกณมิติ
สาระที่ 3 เรขาคณิต
มาตรฐาน ค 3.1 อธิบายและวิเคราะหรูปเรขาคณิตสองมิติและสามมิติ
มาตรฐาน ค 3.2 ใช1การนึกภาพ (visualization) ใช1เหตุผลเกี่ยวกับปริภูมิ (spatial reasoning) และใช1
แบบจําลองทางเรขาคณิต (geometric model) ในการแก1ปJญหา
สาระที่ 4 พีชคณิต
มาตรฐาน ค 4.1 เข1าใจและวิเคราะหแบบรูป (pattern) ความสัมพันธ และฟJงกชัน
ตัวชี้วัด
4.1.1 มีความคิดรวบยอดในเรื่องเซตและการดําเนินการของเซต
4.1.2 เข1าใจและสามารถใช1การให1เหตุผลแบบอุปนัยและนิรนัย
4.1.3 มีความคิดรวบยอดเกี่ยวกับความสัมพันธและฟJงกชัน เขียนแสดงความสัมพันธและฟJงกชันใน
รูปต;างๆ เช;น ตาราง กราฟและสมการ
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4.1.4 เข1าใจความหมายของลําดับและหาพจนทั่วไปของลําดับจํากัด
4.1.5 เข1าใจความหมายของลําดับเลขคณิต และลําดับเรขาคณิต หาพจนต;างๆ ของลําดับเลขคณิต
และลําดับเรขาคณิต และนําไปใช1
มาตรฐาน ค 4.2 ใช1นิพจน สมการ อสมการ กราฟ และตัวแบบเชิงคณิตศาสตร (mathematical model) อื่นๆ แทน
สถานการณต;างๆ ตลอดจนแปลความหมายและนําไปใช1แก1ปJญหา
ตัวชี้วัด
4.2.1 เขียนแผนภาพเวนน-ออยเลอรแสดงเซตและนําไปใช1แก1ปJญหา
4.2.2 ตรวจสอบความสมเหตุสมผลของการให1เหตุผล โดยใช1แผนภาพเวนน-ออยเลอร
4.2.3 แก1สมการ และอสมการตัวแปรเดียวดีกรีไม;เกินสอง
4.2.4 สร1างความสัมพันธหรือฟJงกชันจากสถานการณหรือปJญหา และนําไปใช1ในการแก1ปJญหา
4.2.5 ใช1กราฟของสมการ อสมการ ฟJงกชัน ในการแก1ปJญหา
4.2.6 เข1าใจความหมายของผลบวก n พจนแรกของอนุกรมเลขคณิตและอนุกรมเรขาคณิต หา
ผลบวก n พจนแรกของอนุกรมเลขคณิตและอนุกรมเรขาคณิตโดยใช1สูตรและนําไปใช1
สาระที่ 5 การวิเคราะห$ข8อมูลและความนาจะเป=น
มาตรฐาน ค 5.1 เข1าใจและใช1วิธีการทางสถิติในการวิเคราะหข1อมูล
ตัวชี้วัด
5.1.1 เข1าใจวิธีการสํารวจความคิดเห็นอย;างง;าย
5.1.2 หาค;าเฉลี่ยเลขคณิต มัธยฐาน ฐานนิยม ส;วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และเปอรเซ็นไทลของข1อมูล
5.1.3 เลือกใช1ค;ากลางที่เหมาะสมกับข1อมูลและวัตถุประสงค
มาตรฐาน ค 5.2 ใช1วิธีการทางสถิติและความรู1เกี่ยวกับความน;าจะเป6นในการคาดการณได1อย;าง
ตัวชี้วัด
5.2.1 นําผลที่ได1จากการสํารวจความคิดเห็นไปใช1คาดการณในสถานการณที่กําหนดให1
5.2.2 อธิบายการทดลองสุ;ม เหตุการณ ความน;าจะเป6นของเหตุการณ และนําผลที่ได1ไปใช1คาดการณ
ในสถานการณที่กําหนดให1
มาตรฐาน ค 5.3 ใช1ความรู1เกี่ยวกับสถิติและความน;าจะเป6นช;วยในการตัดสินใจและแก1ปJญหา
ตัวชี้วัด
5.3.1 ใช1ข1อมูลข;าวสาร และค;าสถิติช;วยในการตัดสินใจ
5.3.2 ใช1ความรู1เกี่ยวกับความน;าจะเป6นช;วยในการตัดสินใจและแก1ปJญหา
สาระที่ 6 ทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร$
มาตรฐาน ค 6.1 มีความสามารถในการแก1ปJญหา การให1เหตุผล การสื่อสาร การสื่อความหมายทาง
คณิตศาสตร และการนําเสนอ การเชื่อมโยงความรู1ต;างๆ ทางคณิตศาสตรและเชื่อมโยงคณิตศาสตรกับศาสตร
อื่นๆ และมีความคิดริเริ่มสร1างสรรค
ตัวชี้วัด
6.1.1 ใช1วิธีการที่หลากหลายแก1ปJญหา
6.1.2 ใช1ความรู1 ทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตรและเทคโนโลยีในการแก1ปJญหาใน
สถานการณต;างๆ ได1อย;างเหมาะสม
6.1.3 ให1เหตุผลประกอบการตัดสินใจ และสรุปผลได1อย;างเหมาะสม
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6.1.4 ใช1ภาษาและสัญลักษณทางคณิตศาสตรในการสื่อสาร การสื่อความหมายและการนําเสนอได1
อย;างถูกต1องและชัดเจน
6.1.5 เชื่อมโยงความรู1ต;างๆ ในคณิตศาสตร และนําความรู1 หลักการกระบวนการทางคณิตศาสตรไป
เชื่อมโยงกับศาสตรอื่นๆ
6.1.6 มีความคิดริเริ่มสร1างสรรค
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ชื่อรายวิชาและหนวยกิต
กลุมสาระการเรียนรู8คณิตศาสตร$
รายวิชาพื้นฐาน
1. ค30101
MATH30101
2. ค30102
MATH30102
3. ค30103
MATH30103
4. ค30104
MATH30104

คณิตศาสตร 1
Mathematics I
คณิตศาสตร 2
Mathematics II
คณิตศาสตร 3
Mathematics III
คณิตศาสตร 4
Mathematics IV

3 คาบ/สัปดาห/ภาคเรียน 1.5 หน;วยกิต
4 คาบ/สัปดาห/ภาคเรียน 2.0 หน;วยกิต
3 คาบ/สัปดาห/ภาคเรียน 1.5 หน;วยกิต
3 คาบ/สัปดาห/ภาคเรียน 1.5 หน;วยกิต
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รายวิชา ค30101 คณิตศาสตร$ 1
3 คาบ/สัปดาห$/ภาคเรียน

1.5 หนวยกิต

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาเกี่ยวกับเซต การดําเนินการบนเซต ตรรกศาสตรเบื้องต1นและการอ1างเหตุผล การให1เหตุผล
แบบอุปนัยและแบบนิรนัย รูปแบบการพิสูจนทางคณิตศาสตร ทฤษฎีจํานวนเบื้องต1น และแนวคิดเบื้องต1น
เกี่ยวกับทฤษฎีกราฟ
มาตรฐานการเรียนรู8/ตัวชี้วัด
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

มีความคิดรวบยอดเกี่ยวกับเซตและการดําเนินการบนเซต
นําความรู1เกี่ยวกับเซตไปใช1ในการแก1ปJญหาได1
บอกได1ว;ารูปแบบประพจนใดสมมูลกัน ประพจนใดเป6นสัจนิรันดร และประพจนใดเป6นนิเสธกัน
นําความรู1เกี่ยวกับตรรกศาสตรไปใช1ในการอ1างเหตุผลได1
เข1าใจและใช1การให1เหตุผลแบบอุปนัยและนิรนัยได1
แสดงการเขียนพิสูจนทางคณิตศาสตรได1
นําความรู1เกี่ยวกับการหารลงตัวและสมภาคไปใช1ในการแก1ปJญหาได1
นําความรู1เกี่ยวกับทฤษฎีกราฟไปประยุกตใช1ได1
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รายวิชา ค30102 คณิตศาสตร$ 2
4 คาบ/สัปดาห$/ภาคเรียน

2.0 หนวยกิต

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาเกี่ยวกับระบบจํานวนจริง การแก1สมการและอสมการ ความสัมพันธและฟJงกชัน ฟJงกชันพหุ
นาม จํานวนเชิงซ1อนเบื้องต1น ค;าศูนยของฟJงกชัน พหุนาม ฟJงกชันตรรกยะ ฟJงกชันเอกซโพเนนเชียลและ
ฟJงกชันลอการิทึม
มาตรฐานการเรียนรู8/ตัวชี้วัด
1. อธิบายสมบัติเกี่ยวกับจํานวนจริง และการดําเนินการต;างๆ ได1
2. หาคําตอบของสมการและอสมการพหุนามดีกรีไม;เกินสี่ได1
3. หาคําตอบของสมการและอสมการในรูปค;าสัมบูรณได1
4. มีความคิดรวบยอดเกี่ยวกับฟJงกชัน และนําความรู1เรื่องฟJงกชันไปประยุกตใช1ได1
5. มีความคิดรวบยอดเกี่ยวกับจํานวนเชิงซ1อนเบื้องต1น
6. มีความคิดรวบยอดเกี่ยวกับฟJงกชันพหุนาม และเขียนกราฟของฟJงกชันพหุนามได1
7. มีความคิดรวบยอดเกี่ยวกับฟJงกชันตรรกยะ และเขียนกราฟของฟJงกชันตรรกยะได1
8. นําสมบัติเกี่ยวกับเลขยกกําลังที่มีเลขชี้กําลังเป6นจํานวนตรรกยะไปประยุกตใช1ได1
9. มีความคิดรวบยอดเกี่ยวกับฟJงกชันเอกซโพเนนเชียล ฟJงกชันลอการิทึมและเขียนกราฟได1
10. แก1สมการและอสมการเอกซโพเนนเชียลและลอการิทึมได1
11. นําความรู1เรื่องฟJงกชันเอกซโพเนนเชียล ฟJงกชันลอการิทึมไปใช1ในการแก1ปJญหาได1
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รายวิชา ค30103 คณิตศาสตร$ 3
3 คาบ/สัปดาห$/ภาคเรียน

1.5 หนวยกิต

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาเกี่ยวกับฟJงกชันตรีโกณมิติ กราฟของฟJงกชันตรีโกณมิติ ตัวผกผันของฟJงกชันตรีโกณมิติ
ผลบวกและผลต;างของมุมหรือจํานวนจริง เอกลักษณและสมการตรีโกณมิติ กฎของไซนและกฎของโคไซน
บทประยุกตของฟJงกชันตรีโกณมิติ และระบบจํานวนเชิงซ1อน
มาตรฐานการเรียนรู8/ตัวชี้วัด
1.
2.
3.
4.
5.
6.

มีความคิดรวบยอดเกี่ยวกับฟJงกชันตรีโกณมิติ และเขียนกราฟของฟJงกชันที่กําหนดให1ได1
หาผลเฉลยของสมการตรีโกณมิติได1
นําความรู1เรื่องฟJงกชันตรีโกณมิติและการประยุกตไปใช1แก1ปJญหาได1
เขียนกราฟและหาค;าสัมบูรณของจํานวนเชิงซ1อนได1
หารากที่ n ของจํานวนเชิงซ1อน เมื่อ n เป6นจํานวนเต็มบวกได1
นําความรู1เกี่ยวกับจํานวนเชิงซ1อนในรูปเชิงขั้วไปประยุกตใช1ได1
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รายวิชา ค30104 คณิตศาสตร$ 4
3 คาบ/สัปดาห$/ภาคเรียน

1.5 หนวยกิต

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาเกี่ยวกับ ระบบสมการเชิงเส1น และระบบอสมการ กําหนดการเชิงเส1 น เมทริกซและการ
ดําเนินการ ดีเทอรมิแนนต เวกเตอรในสามมิติ เรขาคณิตวิเคราะหและภาคตัดกรวย
มาตรฐานการเรียนรู8/ตัวชี้วัด
1. หาผลเฉลยของระบบสมการและระบบอสมการเชิงเส1นได1
2. นําความรู1เกี่ยวกับกําหนดการเชิงเส1นไปใช1แก1ปJญหาได1
3. นําความรู1เกี่ยวกับเมทริกซ และดีเทอรมิแนนตไปประยุกตในการแก1ปJญหาได1
4. มีความคิดรวบยอดเกี่ยวกับเวกเตอรในสามมิติ และนําความรู1เกี่ยวกับเวกเตอรไปประยุกตใช1ได1
5. หาผลบวกของเวกเตอร ผลคูณของเวกเตอรด1วยสเกลาร ผลคูณเชิงสเกลาร และผลคูณเชิง
เวกเตอรได1
6. หาขนาดของเวกเตอร และทิศทางของเวกเตอรที่กําหนดให1ได1
7. นําความรู1เกี่ยวกับเรขาคณิตวิเคราะหไปใช1แก1ปJญหาได1
8. เขียนความสัมพันธที่มีกราฟเป6นภาคตัดกรวย และเขียนกราฟของความสัมพันธเมื่อกําหนดส;วน
ต;างๆ ของภาคตัดกรวยให1ได1
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กลุมสาระการเรียนรู8วิทยาศาสตร$ : ฟSสิกส$
สาระที่ 4 แรงและการเคลื่อนที่
มาตรฐาน ว 4.1 เข1าใจธรรมชาติของแรงแม;เหล็กไฟฟLา แรงโน1มถ;วง และแรงนิวเคลียร มีกระบวนการ สืบ
เสาะหาความรู1 สื่อสารสิ่งที่เรียนรู1และนําความรู1ไปใช1ประโยชนอย;างถูกต1องและมีคุณธรรม
ตัวชี้วัด
4.1.1 ทดลองและอธิบายความสัมพันธระหว;างแรงกับการเคลื่อนที่ของวัตถุในสนามโน1มถ;วงและ
อธิบายการนําความรู1ไปใช1ประโยชน
4.1.2 อธิบายความสัมพันธระหว;างแรงกับการเคลื่อนที่ของอนุภาคในสนามไฟฟLาและนําความรู1ไปใช1
ประโยชน
4.1.3 อธิบายความสัมพันธระหว;างแรงกับการเคลื่อนที่ของอนุภาคในสนามแม;เหล็กและนําความรู1ไป
ใช1ประโยชน
4.1.4 วิเคราะหและอธิบายแรงนิวเคลียรและแรงไฟฟLาระหว;างอนุภาคในนิวเคลียส
มาตรฐาน ว 4.2 เข1าใจลักษณะการเคลื่อนที่แบบต;างๆ ของวัตถุในธรรมชาติ มีกระบวนการสืบเสาะหา
ความรู1และจิตวิทยาศาสตร สื่อสารสิ่งที่เรียนรู1และนําความรู1ไปใช1ประโยชน
ตัวชี้วัด
4.2.1 อธิบายและทดลองความสัมพันธระหว;างการกระจัดเวลาความเร็วความเร;งของการเคลื่อนที่ใน
แนวตรง
4.2.2 สังเกตและอธิบาย สํารวจตรวจสอบการเคลื่อนที่แบบโพรเจกไทลแบบวงกลมและ
แบบฮารมอนิกอย;างง;าย
4.2.3 อภิปรายผลการสืบค1นและประโยชนเกี่ยวกับการเคลื่อนที่แบบโพรเจกไทลแบบวงกลมและ
แบบฮารมอนิกอย;างง;าย
4.2.4 คํานวณปริมาณต;างๆที่เกี่ยวข1องกับการเคลื่อนที่แบบโพรเจกไทลแบบวงกลมและ
แบบฮารมอนิกอย;างง;ายทั้งในรูปแบบของการใช1พีชคณิตกราฟหรือแคลคูลัส
4.2.5 อธิบายและทดลองเกี่ยวกับการชนใน 1 มิติ
4.2.6 อธิบายและทดลองเกี่ยวกับสมดุลการเคลื่อนที่
สาระที่ 5 พลังงาน
มาตรฐาน ว 5.1 เข1าใจความสัมพันธระหว;างพลังงานกับการดํารงชีวิต การเปลี่ยนรูปพลังงาน ปฏิสัมพันธ
ระหว;างสารและพลังงาน ผลของการใช1พลังงานต;อชีวิตและสิ่งแวดล1อม มีกระบวน การสืบเสาะหาความรู1
สื่อสารสิ่งที่เรียนรู1และนําความรู1ไปใช1ประโยชน
ตัวชี้วัด
5.1.1 ทดลองและอธิบายสมบัติของคลื่นกล และอธิบายความสัมพันธระหว;างอัตราเร็ว ความถี่และ
ความยาวคลื่น
5.1.2 อธิบายการเกิดคลื่นเสียง บีตสของเสียง ความเข1มเสียง ระดับความเข1มเสียง การได1ยินเสียง
คุณภาพเสียง และนําความรู1ไปใช1ประโยชน
5.1.3 อภิปรายผลการสืบค1นข1อมูลเกี่ยวกับมลพิษทางเสียงที่มีต;อสุขภาพของมนุษยและการเสนอวิธี
ปLองกัน
5.1.4 อธิบายคลื่นแม;เหล็กไฟฟLา สเปกตรัมคลื่นแม;เหล็กไฟฟLาและนําเสนอผลการสืบค1นข1อมูล
เกี่ยวกับประโยชนและการปLองกันอันตรายจากคลื่นแม;เหล็กไฟฟLา
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5.1.5 อธิบายปฏิกิริยานิวเคลียร ฟjชชัน ฟjวชัน และความสัมพันธระหว;างมวลกับพลังงาน
5.1.6 สืบค1นข1อมูลเกี่ยวกับพลังงานที่ได1จากปฏิกิริยานิวเคลียรและผลต;อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล1อม
5.1.7 อภิปรายผลการสืบค1นข1อมูลเกี่ยวกับโรงไฟฟLานิวเคลียรและนําความรู1ไปใช1ประโยชน
5.1.8 อธิบายชนิดและสมบัติของรังสีจากธาตุกัมมันตรังสี
5.1.9 อธิบายการเกิดกัมมันตภาพรังสีและบอกวิธีการตรวจสอบรังสีในสิ่งแวดล1อม การใช1ประโยชน
ผลกระทบต;อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล1อม
สาระที่ 7 ดาราศาสตร$และอวกาศ
มาตรฐาน ว 7.1 เข1าใจวิวัฒนาการของระบบสุริยะ กาแล็กซี และเอกภพ การปฏิสัมพันธภายในระบบสุริยะ
และผลต;อสิ่งมีชีวิตบนโลก มีกระบวนการสืบเสาะ หาความรู1และจิตวิทยาศาสตร การสื่อสารสิ่งที่เรียนรู1และ
นําความรู1ไปใช1ประโยชน
ตัวชี้วัด
7.1.1 สืบค1นและอธิบายการเกิดและวิวัฒนาการของระบบสุริยะกาแล็กซีและเอกภพ
7.1.2 สืบค1นและอธิบายธรรมชาติและวัฒนาการของดาวฤกษ
7.1.3 เข1าใจความสําคัญของเทคโนโลยีอวกาศที่นํามาใช1ในการสํารวจอวกาศและทรัพยากรธรรมชาติ
ด1านการเกษตรและการสื่อสารมีกระบวนการสืบเสาะหาความรู1และจิตวิทยาศาสตรสื่อสารสิ่งที่เรียนรู1และนํา
ความรู1ไปใช1ประโยชนอย;างมีคุณธรรมต;อชีวิตและสิ่งแวดล1อม
มาตรฐาน ว 7.2 เข1าใจความสําคัญของเทคโนโลยีอวกาศที่นํามาใช1ในการสํารวจอวกาศ และ
ทรัพยากรธรรมชาติด1านการเกษตรและการสื่อสาร มีกระบวนการสืบเสาะหาความรู1 และจิตวิทยาศาสตร
สื่อสารสิ่งที่เรียนรู1 และนําความรู1ไปใช1ประโยชนอย;างมีคุณธรรมต;อชีวิตและสิ่งแวดล1อม
ตัวชี้วัด
7.2.1 สืบค1นและอธิบายการส;งและคํานวณความเร็วในการโคจรของดาวเทียมรอบโลก
7.2.2 สืบค1นและอธิบายประโยชนของดาวเทียมในด1านต;างๆ
7.2.3 สืบค1นและอธิบายการส;งและสํารวจอวกาศโดยใช1ยานอวกาศและสถานีอวกาศ
สาระที่ 8 ธรรมชาติของวิทยาศาสตร$และเทคโนโลยี
มาตรฐาน ว 8.1 ใช1กระบวนการทางวิทยาศาสตรและจิตวิทยาศาสตรในการสืบเสาะหาความรู1 การแก1ปJญหา
รู1ว;าปรากฏการณทางธรรมชาติที่เกิดขึ้นส;วนใหญ;มีรูปแบบที่แน;นอน สามารถอธิบายและตรวจสอบได1 ภายใต1
ข1อมูลและเครื่องมือที่มีอยู;ในช;วงเวลานั้นๆ เข1าใจว;า วิทยาศาสตร เทคโนโลยี สังคม และสิ่งแวดล1อมมีความ
เกี่ยวข1องสัมพันธกัน
ตัวชี้วัด
8.1.1 นําข1อมูลจากการสังเกต การสืบค1น การสํารวจตรวจสอบหรือการทดลอง มาใช1เป6นหลักฐาน
หรือประจักษพยานอ1างอิง ในการตอบคําถามหรือสร1างคําอธิบายต;างๆ
8.1.2 เชื่อมโยง วิเคราะห สังเคราะห คําอธิบายหรือคําตอบของคําถามต;างๆ อย;างมีเหตุผล เพื่อไปสู;
องคความรู1ทางวิทยาศาสตร ซึ่งอาจอยู;ในรูปของแนวความคิดหลัก หลักการ กฎหรือทฤษฎี
8.1.3 อธิบาย นําเสนอ เพื่อสื่อสารองคความรู1ไปยังผู1อื่นอย;างมีเหตุผลด1วยความรอบรู1เกี่ยวกับหลัก
วิชาการที่เกี่ยวข1องอย;างรอบด1าน มีความรอบคอบที่จะนําความรู1ในสาขาต;างๆ มาพิจารณาให1เชื่อมโยงกัน
นําเสนอข1อมูลด1วยความเป6นจริง ด1วยวิธีการต;างๆ ได1อย;างน;าสนใจและเหมาะสม
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สาระที่ 9 เพิ่มเติม
มาตรฐาน ว 9.1 เข1าใจความสําคัญในการนําแคลคูลัสมาใช1อธิบายปรากฏการณทางฟjสิกสและนําแคลคูลัส
มาแก1ปJญหาทางฟjสิกสเบื้องต1น
ตัวชี้วัด
9.1.1 อธิบายการใช1เครื่องหมายทางวิทยาศาสตรมีความรู1ทางพีชคณิตเรขาคณิตตรีโกณมิติแคลคูลัส
เบื้องต1นและสามารถนําไปแก1ปJญหาทางฟjสิกสอย;างง;าย
9.1.2 พิสูจนที่มาของสมการการเคลื่อนที่ในหนึ่งมิติด1วยความเร;งคงที่ด1วยพีชคณิตหรือแคลคูลัส
9.1.3 ใช1แคลคูลัสในการคํานวณหาปริมาณต;างๆที่เกี่ยวข1องกับการเคลื่อนที่ในหนึ่งมิติที่มีความเร;งไม;
คงที่
9.1.4 ใช1แคลคูลัสในการคํานวณหางานที่เกิดจากแรงไม;คงที่และแรงที่แปรตามการกระจัด
9.1.5 อธิบายกฎของเกาสในการคํานวณหาสนามไฟฟLาเนื่องจากการกระจายของประจุไฟฟLาอย;าง
สม่ําเสมอ
9.1.6 อธิบายการหาสนามแม;เหล็กเนื่องจากลวดตรงและลวดโค1งที่มีกระแสไฟฟLาสม่ําเสมอผ;านโดย
ใช1กฎของบิโอต-ซาวาตและกฎของแอมแปร
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ชื่อรายวิชาและหนวยกิต
กลุมสาระการเรียนรู8วิทยาศาสตร$ : ฟSสิกส$
รายวิชาพื้นฐาน
1. ว30101 ฟjสิกสพื้นฐาน
SCI30101 Fundamentals of Physics
2. ว30102 ดาราศาสตรพื้นฐาน
SCI30102 Fundamentals of Astronomy

3 คาบ/สัปดาห/ภาคเรียน 1.5 หน;วยกิต
1 คาบ/สัปดาห/ภาคเรียน 0.5 หน;วยกิต
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รายวิชา ว30101 ฟSสิกส$พื้นฐาน
3 คาบ/สัปดาห$/ภาคเรียน
1.5 หนวยกิต
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------คําอธิบายรายวิชา
ศึ ก ษาเกี่ ย วกั บ ธรรมชาติ ข องฟj สิ กส ข1 อมู ล ทางฟj สิ กส หน; ว ยและการวิ เ คราะหมิ ติ การระบุ เ ลข
นัยสําคัญ การวัดและการหาค;าความคลาดเคลื่อนจากการทดลองอย;างละเอียด ความสําคัญของปริมาณ
สเกลาร ปริมาณเวกเตอรและการคํานวณเชิงเวกเตอร เพื่อประโยชนต;อการนําไปใช1กับการระบุตําแหน;ง การ
กระจัด ระยะทาง ความเร็ว อัตราเร็ว ความเร;ง และอัตราเร;ง การเคลื่อนที่ในแนวตรงที่มีความเร;งคงที่และ
ไม;คงที่โดยใช1การวิเคราะหกราฟ สมการการเคลื่อนที่ การเคลื่อนที่แบบสัมพัทธ แรงมวลและกฎการเคลื่อนที่
ของนิวตัน แรงโน1มถ;วง แรงเสียดทาน การเคลื่อนที่แบบโพรเจกไทล และการเคลื่อนที่แบบวงกลม
วัตถุประสงค$รายวิชา (Course objectives)
เมื่อเรียนจบรายวิชานี้ นักเรียนสามารถ
1. วัดปริมาณทางฟjสิกสและวิเคราะหข1อมูลจากการทดลองพร1อมระบุค;าความคลาดเคลื่อนได1อย;าง
ถูกต1องและเหมาะสม
2. จําแนกและคํานวณเกี่ยวกับปริมาณเวกเตอรและปริมาณสเกลารได1เพื่อประโยชนต;อการนําไปใช1
กับสิ่งที่เกี่ยวข1องต;อไป
3. วิเคราะหและสังเคราะหเกี่ยวกับสาเหตุและผลของการเคลื่อนที่เพื่อแก1ปJญหาเกี่ยวกับการเคลื่อนที่ใน
หนึ่งมิติและสองมิติได1
4. ทําการทดลองเพื่อสังเคราะหความรู1เกี่ยวกับแรง มวล กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน และการเคลื่อนที่
พร1อมทั้งประยุกตและเชื่อมโยงความรู1เกี่ยวกับสิ่งต;างๆ ในชีวิตประจําวันได1
มาตรฐานการเรียนรู8/ตัวชี้วัด
นักเรียนสามารถ
1. อธิบายความหมายของฟjสิกส วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี และอภิปรายความสัมพันธระหว;างกันได1
2. มีความรู1และเข1าใจเกี่ยวกับความสําคัญของหน;วยวัด เลขนัยสําคัญและการนําไปใช1ประโยชน
3. มีความรู1และเข1าใจในการทํากิจกรรมการวัดอย;างละเอียดด1วยเวอรเนียรคาลิปเปอรและไมโครมิเตอร
พร1อมสามารถ แสดงความไม;แน;นอนและความคลาดเคลื่อนที่เกิดจากการวัดได1
4. มีความรู1และเข1าใจความแตกต;างของปริมาณเวกเตอรและปริมาณสเกลาร สามารถหาองคประกอบ
ของเวกเตอร เวกเตอรหนึ่งหน;วย เวกเตอรตําแหน;ง การกระทําระหว;างเวกเตอร และการหาเวกเตอรลัพธได1
5. ทําการทดลองและสามารถวิเคราะหหาความสัมพันธระหว;างการกระจัด ความเร็ว ความเร;ง กับเวลา
ของการเคลื่อนที่ ในแนวตรง
6. ทําการทดลองและอธิบายความสัมพันธระหว;างแรงกับการเคลื่อนที่ของวัตถุในสนามโน1มถ;วงและนํา
ความรู1ไปใช1ประโยชน
7. เปรียบเทียบความแตกต;างของมวล แรง และน้ําหนักได1
8. มีความรู1และเข1าใจกฎการเคลื่อนที่ของนิวตันและประยุกตใช1ในสถานการณในชีวิตประจําวันได1
9. ทําการทดลองหรือเรียนรู1ความสัมพันธระหว;างแรง มวล และความเร;ง
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10. มีความรู1และเข1าใจเกี่ยวข1องกับแรงเสียดทานกฎแรงดึงดูดระหว;างมวลและประยุกตใช1ในการ
แก1ปJญหาในสถานการณทั่วไปพร1อมทั้งคํานวณได1
11. มีความรู1ความเข1าใจและการคํานวณในเรื่องการเคลื่อนที่แบบโพรเจกไทลและการเคลื่อนที่แบบ
วงกลม พร1อมทั้งสังเคราะหความรู1เพื่อประโยชนต;อการอธิบายปรากฎการณที่เกิดขึ้นได1
12. อธิบาย นําเสนอ เพื่อสื่อสารองคความรู1ไปยังผู1อื่นอย;างมีเหตุผลด1วยความรอบรู1เกี่ยวกับหลักวิชาการ
ที่เกี่ยวข1องอย;างรอบด1าน มีความรอบคอบที่จะนําความรู1ในสาขาต;างๆ มาพิจารณาให1เชื่อมโยงกัน นําเสนอ
ข1อมูลด1วยความเป6นจริง ด1วยวิธีการต;าง ๆ ได1อย;างน;าสนใจและเหมาะสม
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รายวิชา ว30102 ดาราศาสตร$พื้นฐาน
1 คาบ/สัปดาห$

จํานวนหนวยกิต 0.5 หนวยกิต

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

คําอธิบายรายวิชา
ศึ กษาและค1 น คว1 า เกี่ ย วกั บ ประวั ติ ด าราศาสตร ทรงกลมท1 องฟL า เวลาดาราคติ เวลาสุ ริ ย คติ
คํานวณหาเวลาท1องถิ่น และเวลามาตรฐานสากล สังเกตตําแหน;งของวัตถุท1องฟLาที่สัมพันธกับตําแหน;งบนโลก
กลุ;มดาว โดยใช1เครื่องมือทางดาราศาสตร กล1องโทรทรรศน รวมถึงความสัมพันธระหว;างดวงอาทิตย โลก
และดวงจันทร ระบบสุริยะ ดาวฤกษ กาแล็กซี เอกภพ เทคโนโลยีอวกาศ
เพื่ อให1 มีความรู1 ความเข1 าใจ มี ทักษะกระบวนการทางวิ ทยาศาสตร มีเ จตคติ และเห็ น คุณค; า ของ
วิทยาศาสตร สามารถนํากระบวนการวิทยาศาสตรทางดาราศาสตรพื้ นฐานไปใช1ในการอธิบายและแก1ไข
ปJญหาเกี่ยวกับปรากฏการณทางดาราศาสตรต;อไป
มาตรฐานการเรียนรู8/ตัวชี้วัด
1. อธิบายความหมายและความสําคัญของดาราศาสตรที่สัมพันธกับชีวิตได1
2. สืบค1นและอธิบายพัฒนาการของดาราศาสตรตั้งแต;สมัยเริ่มแรกถึงสมัยปJจจุบันได1
3. อธิบายการกําหนดตําแหน;งของวัตถุท1องฟLาที่สัมพันธกับตําแหน;งบนโลก ตําแหน;งของวัตถุท1องฟLา
บนทรงกลมท1องฟLาโดยใช1แบบจําลองได1
4. อธิบายความหมายและเวลาดาราคติ เวลาสุริยคติได1
5. คํานวณเวลาท1องถิ่นและเวลาสากลได1
6. อธิบายหลักการทํางานของกล1องโทรทรรศน
7. ติดตั้งกล1องโทรทรรศนและใช1งานกล1องโทรทรรศนได1
8. อธิบายวิวัฒนาการของเอกภพได1
9. อธิบายวิวัฒนาการและสมบัติของระบบสุริยะ ดาวฤกษและกาแล็กซีได1
10. อธิบายปรากฏการณโดยใช1ความสัมพันธระหว;างดวงอาทิตย โลกและดวงจันทรได1
11. สืบค1นและนําเสนอประโยชนเกี่ยวกับการใช1เทคโนโลยีอวกาศ ในการสํารวจทรัพยากร ในการ
สื่อสาร ทางอุตุนิยมวิทยาและการศึกษาทางดาราศาสตรได1
12. อธิบายการส;งและคํานวณความเร็วในการโคจรของดาวเทียมรอบโลกได1
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กลุมสาระการเรียนรู8วิทยาศาสตร$ : เคมี
สาระที่ 3 สารและสมบัติของสาร
มาตรฐาน ว 3.1 เข1าใจสมบัติของสาร ความสัมพันธระหว;างสมบัติของสารกับโครงสร1างและ
แรงยึดเหนี่ยวระหว;างอนุภาค มีกระบวนการสืบเสาะ หาความรู1และจิตวิทยาศาสตร สื่อสารสิ่งที่เรียนรู1
นําความรู1ไปใช1ประโยชน
ตัวชี้วัด
3.1.1 สืบค1นข1อมูลและอธิบายโครงสร1างอะตอม และสัญลักษณนิวเคลียรของธาตุ
3.1.2 วิเคราะหและอธิบายการจัดเรียงอิเล็กตรอนในอะตอม ความสัมพันธระหว;างอิเล็กตรอนใน
ระดับพลังงานนอกสุดกับสมบัติของธาตุและการเกิดปฏิกิริยา
3.1.3 อธิบายการจัดเรียงธาตุและทํานายแนวโน1มสมบัติของธาตุในตารางธาตุ
3.1.4 วิเคราะหและอธิบายการเกิดพันธะเคมีในโครงผลึกและในโมเลกุลของสาร
3.1.5 สืบค1นข1อมูลและอธิบายความสัมพันธระหว;างจุดเดือด จุดหลอมเหลวและสถานะของสารกับ
แรงยึดเหนี่ยวระหว;างอนุภาคของสาร
มาตรฐาน ว 3.2 เข1าใจหลักการและธรรมชาติของการเปลี่ยนแปลงสถานะของสาร การเกิดสารละลาย การ
เกิดปฏิกิริยา มีกระบวนการสืบเสาะ หาความรู1และจิตวิทยาศาสตร สื่อสารสิ่งที่เรียนรู1 และนําความรู1ไปใช1
ประโยชน
ตัวชี้วัด
3.2.1 ทดลอง อธิบายและเขียนสมการของปฏิกิริยาเคมีทั่วไปที่พบในชีวิตประจําวันรวมทั้งอธิบายผล
ของสารเคมีที่มีต;อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล1อม
3.2.2 ทดลองและอธิบายอัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี ปJจจัยที่มีผลต;ออัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมีและ
นําความรู1ไปใช1ประโยชน
3.2.3 สืบค1นข1อมูลและอธิบายการเกิดปjโตรเลียม กระบวนการแยกแก•สธรรมชาติและการกลั่นลําดับ
ส;วนน้ํามันดิบ
3.2.4 ทดลองและอธิบายเซลลไฟฟLาเคมีประเภทเซลลกัลวานิกและเซลลอิเล็กโทรไลต
3.2.5 เข1าใจภาวะสมดุล การเปลี่ยนแปลงภาวะสมดุล หลักเลอชาเตอลิเอและนําหลักการนี้ไปใช1ใน
อุตสาหกรรม
3.2.6 ทดลองและอธิบายปฏิกิริยาระหว;างกรดกับเบสโดยการไทเทรต และปฏิกิริยาไฮโดรลิซิสของ
เกลือ
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สาระที่ 9 เพิ่มเติม
มาตรฐาน ว 9.2 เข1าใจและคํานวณเกี่ยวกับกฎและความสัมพันธต;างๆ ของสารที่เกี่ยวข1องในปฏิกิริยา
เคมี มีกระบวนการสืบเสาะหาความรู1และจิตวิทยาศาสตร สื่อสารสิ่งที่เรียนรู1นําความรู1ไปใช1ประโยชน
ตัวชี้วัด
9.2.1 คํานวณเกี่ยวกับมวลอะตอม มวลโมเลกุล โมล และความเข1มข1นของสารละลาย
9.2.2 คํานวณเกี่ยวกฎทรงมวล กฎสัดส;วนคงที่ กฎของเกยลูสแซกและกฎของอาโวกาโดร
9.2.3 เข1าใจสูตรเคมี ความสัมพันธของสารในสมการเคมีและคํานวณหาปริมาณสารในสมการเคมี
9.2.4 เข1าใจกฎต;างๆ ของแก•ส และคํานวณเกี่ยวกับอุณหภูมิ ความดัน ปริมาตรของแก•สอุดมคติและ
แก•สจริง
9.2.5 เข1าใจสมดุลเคมีทั่วไป สมดุลกรดเบสและคํานวณเกี่ยวกับค;าคงที่สมดุลนั้น
มาตรฐาน ว 9.3 เข1าใจสมบัติและปฏิกิริยาของสารอินทรีย สารอนินทรียและการนําสารที่มีในธรรมชาติมาใช1
ประโยชน มีกระบวนการสืบเสาะหาความรู1และจิตวิทยาศาสตรสื่อสารสิ่งที่เรียนรู1 นําความรู1ไปใช1ประโยชน
ตัวชี้วัด
9.3.1 เข1าใจการเขียนสูตรและเรียกชื่อสารอินทรีย สารอนินทรีย สมบัติและปฏิกิริยาที่สําคัญของ
สารอินทรียและสารอนินทรีย
9.3.2 เข1าใจกฎต;างๆ ของเทอรโมไดนามิก และคํานวณงาน พลังงานภายใน ค;าเอนทาลป?
เอนโทรป? พลังงานอิสระและค;าต;างๆ ของเทอรโมเคมี
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ชื่อรายวิชาและหนวยกิต
กลุมสาระการเรียนรู8วิทยาศาสตร$ : เคมี
รายวิชาพื้นฐาน
1. ว30131 เคมีพื้นฐาน
SCI30131 Fundamental Chemistry

3 คาบ/สัปดาห/ภาคเรียน 1.5 หน;วยกิต
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รายวิชา ว30131 เคมีพื้นฐาน
3 คาบ/สัปดาห$/ภาคเรียน
1.5 หนวยกิต
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาความปลอดภัยในการใช1ห1องปฏิบัติการ
การใช1อุปกรณและเครื่องแก1วในห1องปฏิบัติการ
เบื้องต1น อธิบายความหมายของมวลอะตอม มวลโมเลกุล โมล และความสัมพันธระหว;างโมลกับปริมาณ
สาร คํานวณเกี่ยวกับการหาสูตรเอมพิริคัล สูตรโมเลกุล ความเข1มข1นของสารละลาย การเตรียมสารละลาย
สมบัติคอลลิเกตีฟของสารละลาย และความสัมพันธของปริมาณสารในสมการเคมี ศึกษาแบบจําลองอะตอม
แบบต;างๆ
อนุภาคมูลฐานของอะตอมและสัญลักษณนิวเคลียร ผลของการกําบังของอิเล็กตรอนและ
คํานวณหาค;า effective nuclear charge (Z*) ของธาตุ การจัดเรียงอิเล็กตรอนในระดับพลังงานต;างๆ และ
แนวโน1มของสมบัติธาตุตามตารางธาตุ ศึกษาชนิดของพันธะต;างๆ สมบัติของสารประกอบโคเวเลนต ทฤษฎี
VSEPR และ VBT รูปร;างโมเลกุล สภาพขั้วของโมเลกุล มุมพันธะ ความยาวและพลังงานพันธะ แรงยึดเหนี่ยว
ระหว;างโมเลกุลของสารประกอบ สมบัติและการเกิดสารประกอบไอออนิก
การเขียนสูตรและเรียกชื่อ
สารประกอบโคเวเลนตและสารประกอบไอออนิก
เพื่อให1มีความรู1ความเข1าใจ มีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรมีเจตคติและเห็นคุณค;าของ
วิทยาศาสตร สามารถนํากระบวนการทางวิทยาศาสตรไปใช1ในการแก1ปJญหา นําความรู1และหลักการเกี่ยวกับ
เรื่องปริมาณสัมพันธ โครงสร1างอะตอมและพันธะเคมีไปใช1เป6นพื้นฐานในการศึกษาเคมีขั้นสูงต;อไป
วัตถุประสงค$รายวิชา
เมื่อเรียนจบรายวิชานี้ นักเรียนสามารถ
1. ใช1ห1องปฏิบัติการ ใช1อุปกรณพื้นฐาน และเครื่องแก1วในห1องปฏิบัติการเคมีได1อย;างถูกต1องและ
ปลอดภัย
2. คํานวณหามวลอะตอม มวลอะตอมเฉลี่ย และมวลโมเลกุลได1 วิเคราะหความหมายของโมลและ
ความสัมพันธของโมลกับปริมาณสาร รวมทั้งหาสูตรเอมพิริคัลและสูตรโมเลกุลได1
3. คํานวณความเข1มข1นของสารละลาย เตรียมสารละลาย เข1าใจและอธิบายความหมายของสมบัติ
คอลลิเกตีฟ รวมทั้งยกตัวอย;างการนําไปใช1ในชีวิตประจําวันได1
4. วิเคราะหความสัมพันธของสารตามสมการเคมี และสามารถนําไปใช1ในชีวิตประจําวันได1
5. วิเคราะหแบบจําลองอะตอมของดอลตัน ทอมสัน รัทเทอรฟอรด โบรและแบบจําลองแบบกลุ;ม
หมอกได1
6. เขียนสัญลักษณนิวเคลียรของธาตุ และอธิบายความหมาย ไอโซโทป ไอโซโทน และไอโซบารได1
7. จัดเรียงอิเล็กตรอนในระดับพลังงานต;างๆ และบอกแนวโน1มของสมบัติธาตุตามตารางธาตุได1
8. วิเคราะหผลของการกําบังของอิเล็กตรอน (Shielding effect) และคํานวณหาค;า effective
nuclear charge (Z*) ของธาตุต;างๆ ได1
9. อธิบายการเกิดพันธะโคเวเลนต และใช1กฎออกเตตในการเขียนสูตรโมเลกุลของสารประกอบโคเว
เลนต แสดงความสัมพันธระหว;างความยาวพันธะและพลังงานพันธะ รวมทั้งนําพลังงานพันธะไป
คํานวณหาพลังงานของปฏิกิริยาเคมีได1
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10. อธิบายและเขียนภาพแสดงรูปร;างโมเลกุลของสารประกอบโคเวเลนต โดยใช1ทฤษฎี VSEPR และ
VBT วิเคราะหสภาพขั้วของพันธะ สภาพขั้วโมเลกุลโคเวเลนต และแรงยึดเหนี่ยวระหว;างโมเลกุลของ
สารได1
11. อธิบายการเกิดพันธะโลหะและสมบัติบางประการของโลหะ การเกิดพันธะไอออนิก สารประกอบไอ
ออนิกและคํานวณหาพลังงานที่เกี่ยวข1องได1 รวมทั้งเขียนสูตรและชื่อสารประกอบไอออนิกตามระบบ
IUPAC และเขียนสมการไอออนิกได1
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กลุมสาระการเรียนรู8วิทยาศาสตร$ : ชีววิทยา
สาระที่ 1 สิ่งมีชีวิตกับกระบวนการดํารงชีวิต
มาตรฐาน ว 1.1 เข1าใจหน;วยพื้นฐานของสิ่งมีชีวิต ความสัมพันธของโครงสร1าง และหน1าที่ของระบบต;างๆ
ของสิ่งมีชีวิตที่ทํางานสัมพันธกัน มีกระบวนการสืบเสาะหาความรู1 สื่อสารสิ่งที่เรียนรู1และนําความรู1ไปใช1ใน
การดํารงชีวิตของตนเองและดูแลสิ่งมีชีวิต
ตัวชี้วัด
1.1.1 ทดลองใช1กล1องจุลทรรศนและอุปกรณวิทยาศาสตรเพื่อศึกษาทดลอง
1.1.2 ทดลองและอธิบายการรักษาดุลยภาพของเซลลของสิ่งมีชีวิต
1.1.3 ทดลองและอธิบายกลไกการรักษาดุลยภาพของน้ําในพืช
1.1.4 สืบค1นข1อมูลและอธิบายกลไกการควบคุมดุลยภาพของน้ํา แร;ธาตุและอุณหภูมิของมนุษยและ
สัตวอื่นๆ และนําความรู1ไปใช1ประโยชน
1.1.5 อธิบายกลไกเกี่ยวกับระบบภูมิคุ1มกันของร;างกายและนําความรู1ไปใช1ในการดูแลรักษาสุขภาพ
มาตรฐาน ว 1.2 เข1าใจกระบวนการและความสําคัญของการถ;ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม วิวัฒนาการ
ของสิ่งมีชีวิต ความหลากหลายทางชีวภาพ การใช1เทคโนโลยีชีวภาพที่มีผลกระทบต;อมนุษยและสิ่งแวดล1อม มี
กระบวนการสืบเสาะหาความรู1และจิตวิทยาศาสตร สื่อสารสิ่งที่เรียนรู1 และนําความรู1ไปใช1ประโยชนตัวชี้วัด
1.2.1 อธิบายกระบวนการทางวิทยาศาสตรที่นําไปสู;การค1นพบสารพันธุกรรม การถ;ายทอดสาร
พันธุกรรม วิวัฒนาการ
1.2.2 อธิบายกระบวนการการถ;ายทอดสารพันธุกรรม การแปรผันทางพันธุกรรม มิวเทชัน และการ
เกิดความหลากหลายทางชีวภาพ
1.2.3 สืบค1นข1อมูลและอภิปรายผลของเทคโนโลยีที่มีต;อมนุษยและสิ่งแวดล1อมและนําความรู1ไปใช1
ประโยชน
1.2.4 สืบค1นข1อมูลและอภิปรายผลของความหลากหลายทางชีวภาพที่มีต;อมนุษยและสิ่งแวดล1อม
1.2.5 อธิบายกระบวนการคัดเลือกตามธรรมชาติ และผลของการคัดเลือกตามธรรมชาติต;อความ
หลากหลายของสิ่งมีชีวิต
สาระที่ 2 ชีวิตกับสิ่งแวดล8อม
มาตรฐาน ว 2.1 เข1าใจสิ่งแวดล1อมในท1องถิ่น ความสัมพันธระหว;างสิ่งแวดล1อมกับสิ่งมีชีวิต ความสัมพันธ
ระหว;างสิ่งมีชีวิตต;างๆ ในระบบนิเวศ มีกระบวนการสืบเสาะหาความรู1และจิตวิทยาศาสตร สื่อสารสิ่งที่เรียนรู1
และนําความรู1ไปใช1ประโยชน
ตัวชี้วัด
2.1.1 อธิบายดุลยภาพของระบบนิเวศ
2.1.2 อธิบายกระบวนการเปลี่ยนแปลงแทนที่ของสิ่งมีชีวิต
2.1.3 อธิบายความสําคัญของความหลากหลายทางชีวภาพ และเสนอแนะแนวทางในการดูแลและ
รักษา
มาตรฐาน ว 2.2 เข1าใจความสําคัญของทรัพยากรธรรมชาติ การใช1ทรัพยากรธรรมชาติในระดับท1องถิ่น
ประเทศ และโลกนําความรู1ไปใช1ในในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล1อมในท1องถิ่นอย;างยั่งยืน
ตัวชี้วัด
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2.2.1 วิเคราะหสภาพปJญหา สาเหตุของปJญหาสิ่งแวดล1อมและทรัพยากรธรรมชาติในระดับท1องถิ่น
ระดับประเทศและระดับโลก
2.2.2 อภิปรายแนวทางในการปLองกันแก1ไขปJญหาสิ่งแวดล1อมและทรัพยากรธรรมชาติ
2.2.3 วางแผนและดําเนินการเฝLาระวังอนุรักษ และพัฒนาสิ่งแวดล1อมและทรัพยากรธรรมชาติ
สาระที่ 9 เพิ่มเติม
มาตรฐาน ว 9.4 เข1าใจธรรมชาติการเจริญเติบโตและพัฒนาการของมนุษย
ตัวชี้วัด
9.4.1 อธิบายกระบวนการสร1างเสริมและดํารงประสิทธิภาพการทํางาน ของระบบอวัยวะต;างๆ
9.4.2 วางแผนดูแลสุขภาพตามภาวะการเจริญเติบโตและพัฒนาการของตนเองและบุคคลใน
ครอบครัว
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ชื่อรายวิชาและหนวยกิต
กลุมสาระการเรียนรู8วิทยาศาสตร$ : ชีววิทยา
รายวิชาพื้นฐาน
1. ว30161 พื้นฐานของสิ่งมีชีวิต
SCI30161 Principle of Life

3 คาบ/สัปดาห/ภาคเรียน 1.5 หน;วยกิต

หลักสูตรโรงเรียนวิทยาศาสตรภูมิภาค ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
พุทธศักราช 2560

77

รายวิชา ว30161 พื้นฐานของสิ่งมีชีวิต
3 คาบ/สัปดาห$/ภาคเรียน
1.5 หนวยกิต
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------คําอธิบายรายวิชา
ความสํ า คั ญ ของสิ่ ง มี ชี วิ ต ลั ก ษณะของสิ่ ง มี ชี วิ ต บทบาทและความสํ า คั ญ ของสารอนิ น ทรี ย
สารอิ น ทรี ย และสารชี ว โมเลกุ ล ต; อ กระบวนการทํ า งานของสิ่ ง มี ชี วิ ต ใช1 เ ครื่ อ งมื อ สํ า หรั บ ศึ ก ษาเซลล
วิเคราะหโครงสร1างและหน1าที่ของเซลล การติดต;อและการสื่อสารระหว;างเซลล ประเภทของเซลล วัฏจักร
ของเซลล การแบ;งเซลล และเทคโนโลยีของเซลลทดลองและอธิบายกลไกการเคลื่อนที่เข1า-ออกของสารผ;าน
เซลล และการหายใจระดับเซลล
เพื่อให1ผู1เรียนมีความรู1ความเข1าใจเกี่ยวกับพื้นฐานของสิ่งมีชีวิต ความสําคัญของสารเคมีภายในเซลล
และ โครงสร1างและหน1าที่ของเซลลต;อการดํารงชีวิต มีทักษะกระบวนการในการสืบเสาะหาความรู1 สื่อสารสิ่ง
ที่เรียนรู1 การทํากิจกรรมกลุ;ม กิจกรรมการสร1างองคความรู1 กิจกรรม STEM สามารถประยุกตความรู1 และ
นําไปใช1ในการดํารงชีวิตของตนเองและดูแลสิ่งมีชีวิตอื่นๆ
ตัวชี้วัด/มาตรฐานการเรียนรู8/ตัวชี้วัด
1. วิเคราะห อธิบายความสําคัญของสิ่งมีชีวิต ลักษณะของสิ่งมีชีวิตได1 รวมทั้งการใช1ประโยชนของ
สิ่งมีชีวิตโดยยึดหลักชีวจริยธรรม
2. สืบค1น วิเคราะห และอธิบายบทบาทและความสําคัญของสารอนินทรีย สารอินทรีย สารชีวโมเลกุล
ต;อกระบวนการทํางานของสิ่งมีชีวิต รวมทั้งอธิบายคุณสมบัติของน้ําและบทบาทของน้ําในสิ่งมีชีวิตได1
3. สืบค1น วิเคราะห อธิบายความสําคัญของโครงสร1างและหน1าที่เชิงชีวภาพของสารชีวโมเลกุล และ
ทดลองเพื่ อศึ กษาและวิ เคราะหประโยชนและความสํ า คั ญ สารชี ว โมเลกุ ล ในอาหารที่ เรารั บประทานใน
ชีวิตประจําวัน
4. สืบค1น วิเคราะหความสําคัญของการทํางานของเอนไซมในสิ่งมีชีวิต หลักการทํางานของเอนไซม
รวมถึงทําการทดลองเพื่อศึกษาปJจจัยที่มีผลต;อการทํางานของเอนไซมได1
5. สืบค1น วิเคราะห เปรียบเทียบความแตกต;างและหลักการทํางานของกล1องจุลทรรศนแบบต;างๆ
ได1 และทดลองเตรียมตัวอย;างเซลลสิ่งมีชีวิต เพื่อนําไปศึกษาโครงสร1างของเซลล คํานวณหากําลังขยายของ
ภาพ ขนาดของวัตถุ ภายใต1กล1องจุลทรรศน แบบใช1แสงได1
6. สืบค1น วิเคราะห บทบาทและความสําคัญของโครงสร1างและหน1าที่ของเซลลต;อการดํารงอยู;ของ
สิ่งมีชีวิต และเปรียบเทียบลักษณะของเซลลโพรคาริโอต และยูคาริโอต
7. สืบค1น วิเคราะห อธิบายกลไกและความสําคัญของการเคลื่อนที่ของสารเข1า-ออกเซลล และ
ทดลองศึกษาการเคลื่อนที่ของสารเข1า-ออกเซลลได1
8. สืบค1น วิเคราะห อธิบาย กลไกและความสําคัญของวัฏจักรของเซลล การแบ;งเซลล การชรา การ
ตายของเซลล ต;อการดํารงอยู;ของสิ่งมีชีวิตและการประยุกตใช1เทคโนโลยีของเซลลได1
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9. สืบค1น วิเคราะห อธิบายกลไกและความสําคัญของการหายใจระดับเซลลต;อการดํารงอยู;ของ
สิ่งมีชีวิต รวมทั้ง วิเคราะห เปรียบเทียบการหายใจระดับเซลลในสภาวะที่มีและไม;มีออกซิเจน การสลายสาร
ชีวโมเลกุล ได1แก; คารโบไฮเดรท โปรตีน และไขมัน ในการหายใจระดับเซลล และกลไกการเก็บพลังงานที่ได1
จากการหายใจ

หลักสูตรโรงเรียนวิทยาศาสตรภูมิภาค ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
พุทธศักราช 2560

79

กลุมสาระการเรียนรู8วิทยาศาสตร$ : วิทยาศาสตร$โลก
สาระที่ 6 กระบวนการเปลี่ยนแปลงของโลก
มาตรฐาน ว 6.1 เข1าใจกระบวนการต;างๆ ที่เกิดขึ้นบนผิวโลกและภายในโลก ความสัมพันธของกระบวนการ
ต;างๆ ที่มีผลต;อการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ ภูมิประเทศ และสัณฐานของโลก มีกระบวนการสืบเสาะหา
ความรู1และจิตวิทยาศาสตร สื่อสารสิ่งที่เรียนรู1และนําความรู1ไปใช1ประโยชน
ตัวชี้วัด
6.1.1 สืบค1นและอธิบายหลักการในการแบ;งโครงสร1างโลก
6.1.2 ทดลองเลียนแบบและอธิบายกระบวนการเปลี่ยนแปลงทางธรณีภาคของโลก
6.1.3 ทดลองเลียนแบบ และอธิบายกระบวนการเกิดภูเขา รอยเลื่อน รอยคดโค1ง แผ;นดินไหว ภูเขา
ไฟระเบิด
6.1.4 สืบค1นและอธิบายความสําคัญของปรากฏการณทางธรณีวิทยาแผ;นดินไหว ภูเขาไฟระเบิด ที่
ส;งผลต;อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล1อม
6.1.5 สํารวจ วิเคราะหและอธิบายการลําดับชั้นหิน จากการวางตัวของชั้นหิน ซากดึกดําบรรพและ
โครงสร1างทางธรณีวิทยา เพื่ออธิบายประวัติความเป6นมาของพื้นที่
6.1.6 สืบค1น วิเคราะห และอธิบายประโยชนของข1อมูลทางธรณีวิทยา
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ชื่อรายวิชาและหนวยกิต
กลุมสาระการเรียนรู8วิทยาศาสตร$ : วิทยาศาสตร$โลก
รายวิชาพื้นฐาน
1. ว30191 โลกศาสตรและภูมิศาสตร 1
SCI30191
2. ว30192 โลกศาสตรและภูมิศาสตร 2
SCI30192

1 คาบ/สัปดาห/ภาคเรียน 0.5 หน;วยกิต
1 คาบ/สัปดาห/ภาคเรียน 0.5 หน;วยกิต

ยังไมมีคําอธิบายรายวิชา
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รายวิชา ว30191 โลกศาสตร$และภูมิศาสตร$ 1
1 คาบ/สัปดาห$/ภาคเรียน
0.5 หนวยกิต
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------คําอธิบายรายวิชา

ยังไมมีคําอธิบายรายวิชา
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รายวิชา ว30192 โลกศาสตร$และภูมิศาสตร$ 2
1 คาบ/สัปดาห$/ภาคเรียน
0.5 หนวยกิต
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------คําอธิบายรายวิชา

ยังไมมีคําอธิบายรายวิชา
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กลุมสาระการเรียนรู8สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
สาระที่ 1 ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม
มาตรฐาน ส 1.1 รู1และเข1าใจประวัติความสําคัญ ศาสดา หลักธรรมของพระพุทธศาสนาหรือศาสนา
ที่ตนนับถือและศาสนาอื่น มีศรัทธาที่ถูกต1อง ยึดมั่นและปฏิบัติตามหลักธรรมเพื่ออยู;ร;วมกันอย;างสันติสุข
ตัวชี้วัด
1.1.1 วิเคราะหสังคมชมพูทวีป และคติความเชื่อทางศาสนาสมัยก;อนพระพุทธเจ1าหรือสังคมสมัยของ
ศาสดาที่ตนนับถือ
1.1.2 วิเคราะหพระพุทธเจ1าในฐานะเป6นมนุษยผู1ฝZกตนได1อย;างสูงสุดในการตรัสรู1 การก;อตั้ง วิธีการ
สอนและการเผยแผ;พระพุทธ ศาสนาหรือวิเคราะหประวัติศาสดาที่ตนนับถือตามที่กําหนด
1.1.3 วิเคราะหพุทธประวัติด1านการบริหาร และการธํารงรักษาศาสนาหรือวิเคราะหประวัติศาสดาที่
ตนนับถือตามที่กําหนด
1.1.4 วิเคราะหข1อปฏิบัติทางสายกลางในพระพุทธศาสนา หรือแนวคิดของศาสนาที่ตนนับถือตามที่
กําหนด
1.1.5 วิเคราะหการพัฒนาศรัทธา และปJญญาที่ถูกต1องในพระพุทธศาสนา หรือแนวคิดของศาสนาที่
ตนนับถือตามที่กําหนด
1.1.6 วิเคราะหลักษณะประชาธิปไตยในพระพุทธศาสนาหรือแนวคิดของศาสนาที่ตนนับถือตามที่
กําหนด
1.1.7 วิเคราะหหลักการของพระพุทธศาสนากับหลักวิทยาศาสตรหรือแนวคิดของศาสนาที่ตนนับถือ
ตามที่กําหนด
1.1.8 วิเคราะหการฝZกฝนและพัฒนาตนเอง การพึ่งตนเอง และการมุ;งอิสรภาพในพระพุทธศาสนา
หรือแนวคิดของศาสนาที่ตนนับถือตามที่กําหนด
1.1.9 วิเคราะหพระพุทธศาสนาว;าเป6นศาสตรแห;งการศึกษา ซึ่งเน1น ความสัมพันธของเหตุปJจจัยกับ
วิธีการแก1ปJญหาหรือแนวคิดของศาสนาที่ตนนับถือตามที่กําหนด
1.1.10 วิเคราะหพระพุทธศาสนาในการฝZกตน ไม;ให1ประมาท มุ;งประโยชนและสันติภาพบุคคล
สังคมและโลกหรือแนวคิดของศาสนาที่ตนนับถือตามที่กําหนด
1.1.11 วิเคราะหพระพุทธศาสนากับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและการพัฒนาประเทศแบบยั่งยืน
หรือแนวคิดของศาสนาที่ตนนับถือตามที่กําหนด
1.1.12 วิเคราะหความสําคัญของพระพุทธศาสนาเกี่ยวกับการศึกษาที่สมบูรณ การเมือง และ
สันติภาพหรือแนวคิดของศาสนาที่ตนนับถือตามที่กําหนด
1.1.13 วิเคราะหหลักธรรมในกรอบอริยสัจ 4 หรือหลักคําสอนของศาสนาที่ตนนับถือ
1.1.14 วิเคราะหข1อคิดและแบบอย;างการดําเนินชีวิตจากประวัติสาวก ชาดก เรื่องเล;าและ
ศาสนิกชนตัวอย;างตามที่กําหนด
1.1.15 วิเคราะหคุณค;าและความสําคัญของการสังคายนาพระไตรปjฏกหรือคัมภีรของศาสนา
ที่ตนนับถือ และการเผยแผ;
1.1.16 เชื่อมั่นต;อผลของการทําความดีความชั่ว สามารถวิเคราะหสถานการณที่ต1องเผชิญและ
ตัดสินใจเลือกดําเนินการหรือปฏิบัติตนได1อย;างมีเหตุผล ถูกต1องตามหลักธรรม จริยธรรม และกําหนด
เปLาหมาย บทบาทการดําเนินชีวิตเพื่อการอยู;ร;วมกันอย;างสันติสุข และอยู;ร;วมกันเป6นชาติอย;างสมานฉันท
1.1.17 อธิบายประวัติศาสดาของศาสนาอื่นๆ โดยสังเขป
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1.1.18 ตระหนักในคุณค;าและความ สําคัญของค;านิยม จริยธรรมที่เป6นตัวกําหนดความเชื่อและ
พฤติกรรมที่ แตกต;างกันของศาสนิกชนศาสนาต;างๆ เพื่อขจัดความขัดแย1งและอยู;ร;วมกันในสังคมอย;าง
สันติสุข
1.1.19 เห็นคุณค;า เชื่อมั่นและมุ;งมั่นพัฒนาชีวิตด1วยการพัฒนาจิตและพัฒนาการเรียนรู1ด1วยวิธีคิด
แบบโยนิโส-มนสิการ หรือการพัฒนาจิตตามแนวทางของศาสนาที่ตนนับถือ
1.1.20 สวดมนตแผ;เมตตาและบริหารจิตและเจริญปJญญาตามหลักสติปJฏฐาน หรือตามแนวทางของ
ศาสนาที่ตนนับถือ
1.1.21 วิเคราะหหลักธรรมสําคัญในการอยู;ร;วมกันอย;างสันติสุขของศาสนาอื่นๆ และชักชวน
ส;งเสริมสนับสนุนให1บุคคลอื่นเห็นความสําคัญของการทําความดีต;อกัน
1.1.22 เสนอแนวทางการจัดกิจกรรมความร;วมมือของทุกศาสนาในการแก1ปJญหาและพัฒนาสังคม
มาตรฐาน ส 1.2 เข1าใจ ตระหนักและปฏิบัติตนเป6นศาสนิกชนที่ดี และธํารงรักษาพระพุทธศาสนาหรือ
ศาสนาที่ตนนับถือ
ตัวชี้วัด
1.2.1 ปฏิบัติตนเป6นศาสนิกชนที่ดีต;อสาวก สมาชิกในครอบครัวและคนรอบข1าง
1.2.2 ปฏิบัติตนถูกต1องตามศาสนพิธี พิธีกรรมตามหลักศาสนาที่ตนนับถือ
1.2.3 แสดงตนเป6นพุทธมามกะหรือแสดงตนเป6นศาสนิกชนของศาสนาที่ตนนับถือ
1.2.4 วิเคราะหหลักธรรม คติธรรมที่เกี่ยวเนื่องกับวันสําคัญทางศาสนาและเทศกาลที่สําคัญของ
ศาสนาที่ตนนับถือและปฏิบัติตนได1ถูกต1อง
1.2.5 สัมมนาและเสนอแนะแนวทางในการธํารงรักษาศาสนาที่ตนนับถือ อันส;งผลถึงการพัฒนาตน
พัฒนาชาติและพัฒนาโลก
สาระที่ 2 หน8าที่พลเมือง วัฒนธรรม และการดําเนินชีวิตในสังคม
มาตรฐาน ส 2.1 เข1าใจและปฏิบัติตนตามหน1าที่ของการเป6นพลเมืองดี มีค;านิยมที่ดีงาม และธํารงรักษา
ประเพณีและวัฒนธรรมไทย ดํารงชีวิตอยู;ร;วมกันในสังคมไทยและสังคมโลกอย;างสันติสุข
2.1.1 วิเคราะหและปฏิบัติตนตามกฎหมายที่เกี่ยวข1องกับตนเอง ครอบครัวชุมชน ประเทศชาติ และ
สังคมโลก
2.1.2 วิเคราะหความสําคัญของโครงสร1างทางสังคม การขัดเกลาทางสังคม และการเปลี่ยนแปลงทาง
สังคม
2.1.3 ปฏิบัติตนและมีส;วนสนับสนุนให1ผู1อื่นประพฤติปฏิบัติเพื่อเป6นพลเมืองดีของประเทศชาติ และ
สังคมโลก
2.1.4 ประเมินสถานการณสิทธิมนุษยชนในประเทศไทย และเสนอแนวทางพัฒนา
2.1.5 วิเคราะหความจําเป6นที่ต1องมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงและอนุรักษวัฒนธรรมไทยและเลือกรับ
วัฒนธรรมสากล
มาตรฐาน ส 2.2 เข1าใจระบบการเมืองการปกครองในสังคมปJจจุบัน ยึดมั่น ศรัทธา และธํารงรักษาไว1ซึ่งการ
ปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเป6นประมุข
ตัวชี้วัด
หลักสูตรโรงเรียนวิทยาศาสตรภูมิภาค ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
พุทธศักราช 2560

85

2.2.1 วิเคราะหปJญหาการเมืองที่สําคัญในประเทศ จากแหล;งข1อมูลต;างๆ พร1อมทั้งเสนอ
แนวทางแก1ไข
2.2.2 เสนอแนวทาง ทางการเมืองการปกครองที่นําไปสู;ความเข1าใจ และการประสานประโยชน
ร;วมกันระหว;างประเทศ
2.2.3 วิเคราะหความสําคัญและ ความจําเป6นที่ต1องธํารงรักษาไว1ซึ่งการปกครองตามระบอบ
ประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริยทรงเป6นประมุข
2.2.4 เสนอแนวทางและมีส;วนร;วมในการตรวจสอบการใช1อํานาจรัฐ
สาระที่ 3 เศรษฐศาสตร$
มาตรฐาน ส 3.1 เข1าใจและสามารถบริหารจัดการทรัพยากรในการผลิตและการบริโภค การใช1ทรัพยากร
ที่มีอยู;จํากัดได1อย;างมีประสิทธิภาพและคุ1มค;า รวมทั้งเข1าใจหลักการของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อการ
ดํารงชีวิตอย;างมีดุลยภาพ
ตัวชี้วัด
3.1.1 อภิปรายการกําหนดราคาและค;าจ1างในระบบเศรษฐกิจ
3.1.2 ตระหนักถึงความสําคัญของปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่มีต;อเศรษฐกิจสังคมของประเทศ
3.1.3 ตระหนักถึงความสําคัญของระบบสหกรณในการพัฒนาเศรษฐกิจในระดับชุมชนและประเทศ
3.1.4 วิเคราะหปJญหาทางเศรษฐกิจในชุมชน และเสนอแนวทางแก1ไข
มาตรฐาน ส 3.2 เข1าใจระบบและสถาบันทางเศรษฐกิจต;างๆ ความสัมพันธทางเศรษฐกิจ และความจําเป6น
ของการร;วมมือกันทางเศรษฐกิจในสังคมโลก
ตัวชี้วัด
3.2.1 อธิบายบทบาทของรัฐบาลเกี่ยวกับนโยบายการเงิน การคลังในการพัฒนาเศรษฐกิจของ
ประเทศ
3.2.2 วิเคราะหผลกระทบของการเปjดเสรีทางเศรษฐกิจในยุคโลกาภิวัฒนที่มีผลต;อสังคมไทย
3.2.3 วิเคราะหผลดี ผลเสียของความร;วมมือทางเศรษฐกิจระหว;างประเทศในรูปแบบต;างๆ
สาระที่ 4 ประวัติศาสตร$
มาตรฐาน ส 4.1 เข1าใจความหมาย ความสําคัญของเวลาและยุคสมัยทางประวัติศาสตร สามารถใช1วิธีการทาง
ประวัติศาสตรมาวิเคราะหเหตุการณต;างๆ อย;างเป6นระบบ
ตัวชี้วัด
4.1.1 ตระหนักถึงความสําคัญของเวลาและยุคสมัยทางประวัติศาสตรที่แสดงถึงการเปลี่ยนแปลงของ
มนุษยชาติ
4.1.2 สร1างองคความรู1ใหม;ทางประวัติศาสตรโดยใช1วิธีการทางประวัติศาสตรอย;างเป6นระบบ
มาตรฐาน ส 4.2 เข1าใจพัฒนาการของมนุษยชาติจากอดีตจนถึงปJจจุบัน ในด1านความสัมพันธและการ
เปลี่ยนแปลงของเหตุการณอย;างต;อเนื่อง ตระหนักถึงความสําคัญและสามารถวิเคราะหผลกระทบที่เกิดขึ้น
ตัวชี้วัด
4.2.1 วิเคราะหอิทธิพลของอารยธรรมโบราณและการติดต;อระหว;างโลกตะวันออกกับโลกตะวันตกที่
มีผลต;อพัฒนาการและการเปลี่ยนแปลงของโลก
4.2.2 วิเคราะหเหตุการณสําคัญต;าง ๆ ที่ส;งผลต;อการเปลี่ยนแปลงทางสังคม เศรษฐกิจ และ
การเมือง เข1าสู;โลกสมัยปJจจุบัน
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4.2.3. วิเคราะหผลกระทบของการขยายอิทธิพลของประเทศในยุโรปไปยังทวีปอเมริกา แอฟริกา
และเอเชีย
4.2.4 วิเคราะหสถานการณของโลกในคริสตศตวรรษที่ 21
มาตรฐาน ส 4.3 เข1าใจความเป6นมาของชาติไทย วัฒนธรรม ภูมิปJญญาไทย มีความรัก ความภูมิใจและธํารง
ความเป6นไทย
ตัวชี้วัด
4.3.1 วิเคราะหประเด็นสําคัญของประวัติศาสตรไทย
4.3.2 วิเคราะหความสําคัญของสถาบันพระมหากษัตริยต;อชาติไทย
4.3.3 วิเคราะหปJจจัยที่ส;งเสริมการสร1างสรรคภูมิปJญญาไทยและวัฒนธรรมไทยซึ่งมีผลต;อสังคมไทย
ในยุคปJจจุบัน
4.3.4 วิเคราะหผลงานของบุคคลสําคัทั้งชาวไทยและต;างประเทศที่มีส;วนสร1างสรรควัฒนธรรมไทย
และประวัติศาสตรไทย
4.3.5 วางแผนกําหนดแนวทางและมีส;วนร;วมการอนุรักษภูมิปJญญาไทยและวัฒนธรรมไทย
สาระที่ 5 ภูมิศาสตร$
มาตรฐาน ส 5.1 เข1าใจลักษณะของโลกทางกายภาพ และความสัมพันธของสรรพสิ่งซึ่งมีผลต;อกันและกันใน
ระบบของธรรมชาติ ใช1แผนที่และเครื่องมือทางภูมิศาสตรในการค1นหา วิเคราะห สรุป และใช1ข1อมูล
ภูมิสารสนเทศอย;างมีประสิทธิภาพ
ตัวชี้วัด
5.1.1 ใช1เครื่องมือทางภูมิศาสตรในการรวบรวม วิเคราะหและนําเสนอข1อมูล ภูมิสารสนเทศอย;างมี
ประสิทธิภาพ
5.1.2 วิเคราะหอิทธิพลของสภาพภูมิศาสตรซึ่งทําให1เกิดปJญหาทางกายภาพหรือภัยพิบัติทาง
ธรรมชาติในประเทศไทยและภูมิภาคต;างๆ ของโลก
5.1.3 วิเคราะหการเปลี่ยนแปลงของพื้นที่ซึ่งได1รับอิทธิพลจากปJจจัยทางภูมิศาสตรในประเทศไทย
และทวีปต;างๆ
5.1.4 ประเมินการเปลี่ยนแปลงธรรมชาติในโลกว;าเป6นผลมาจากการกระทําของมนุษยและหรือ
ธรรมชาติ
มาตรฐาน ส 5.2 เข1าใจปฏิสัมพันธระหว;างมนุษยกับสภาพแวดล1อมทางกายภาพที่ก;อให1เกิดการสร1างสรรค
วัฒนธรรม มีจิตสํานึกและมีส;วนร;วมในการอนุรักษทรัพยากรและสิ่งแวดล1อม เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
ตัวชี้วัด
5.2.1 วิเคราะหสถานการณ และวิกฤตการณด1านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล1อมของประเทศ
ไทยและของโลก
5.2.2 ระบุมาตรการปLองกันและแก1ไขปJญหา บทบาทขององคการและการประสานการร;วมมือทั้งใน
ประเทศและนอกประเทศเกี่ยวกับกฎหมายสิ่งแวดล1อม การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล1อม
5.2.3 ระบุแนวทางการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล1อมในภูมิภาคต;างๆ ของโลก
5.2.4 อธิบายการใช1ประโยชนจากสิ่งแวดล1อมในการสร1างสรรควัฒนธรรม อันเป6นเอกลักษณของ
ท1องถิ่นทั้งในประเทศและโลก
5.2.5 มีส;วนร;วมในการแก1ปJญหาและการดําเนินชีวิตตามแนวทางการอนุรักษทรัพยากรและ
สิ่งแวดล1อมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
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สาระที่ 6 เพิ่มเติม
มาตรฐาน ส 6.1 เข1าใจการทํางาน มีความคิดสร1างสรรค มีทักษะกระบวนการทํางาน ทักษะการจัดการ
ทักษะกระบวนการแก1ปJญหา ทักษะการทํางานร;วมกัน และทักษะการแสวงหาความรู1 มีคุณธรรม และ
ลักษณะนิสัยในการทํางาน มีจิตสํานึกในการใช1พลังงาน ทรัพยากร และสิ่งแวดล1อมเพื่อการดํารงชีวิตและ
ครอบครัว
ตัวชี้วัด
6.1.1 อธิบายวิธีการทํางานเพื่อการดํารงชีวิต
6.1.2 สร1างผลงานอย;างมีความคิดสร1างสรรค และมีทักษะการทํางานร;วมกัน
6.1.3 มีทักษะการจัดการในการทํางาน
6.1.4 มีทักษะกระบวนการแก1ปJญหาในการทํางาน
6.1.5 มีทักษะในการแสวงหาความรู1เพื่อ การดํารงชีวิต
6.1.6 มีคุณธรรมและลักษณะนิสัยในการทํางาน
6.1.7 ใช1พลังงาน ทรัพยากร ในการทํางานอย;างคุ1มค;าและยั่งยืนเพื่อการอนุรักษสิ่งแวดล1อม
มาตรฐาน ส 6.2 เข1าใจ มีทักษะที่จําเป6น มีประสบการณ เห็นแนวทางในงานอาชีพ ใช1เทคโนโลยีเพื่อพัฒนา
อาชีพ มีคุณธรรม และมีเจตคติที่ดีต;ออาชีพ
ตัวชี้วัด
6.2.1 อภิปรายแนวทางสู;อาชีพที่สนใจ
6.2.2 เลือกและใช1เทคโนโลยีอย;างเหมาะสมกับอาชีพ
6.2.3 มีประสบการณในอาชีพที่ถนัดและสนใจ
6.2.4 มีคุณลักษณะที่ดีต;ออาชีพ
มาตรฐาน ส 6.3 เห็นคุณค;าและมีทักษะในการสร1างเสริมสุขภาพ การดํารงสุขภาพ การปLองกันโรคและการ
สร1างเสริมสมรรถภาพเพื่อสุขภาพ
ตัวชี้วัด
6.3.1 มีบทบาทและความรับผิดชอบต;อการสร1างเสริมสุขภาพและการปLองกันโรคของตนเองและคน
รอบข1าง
6.3.2 ตระหนักถึงอิทธิพลของสื่อโฆษณาเกี่ยวกับสุขภาพเพื่อการเลือกบริโภคและปฏิบัติตนตามสิทธิ
ของผู1บริโภค
6.3.3 มีส;วนร;วมในการวางแผน ส;งเสริม และพัฒนาสุขภาพของตนเอง ครอบครัวและสังคม
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ชื่อรายวิชาและหนวยกิต
กลุมสาระการเรียนรู8สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
รายวิชาพื้นฐาน
1. ส30101 พระพุทธศาสนาเพื่อชีวิต
SOC30101 Religious Study
2. ส30102 หน1าที่พลเมือง
SOC30102 Civil Duty
3. ส30103 เศรษฐศาสตร
SOC30103 Economics
4. ส30104 ประวัติศาสตรไทย 1
SOC30104 Thai History 1
5. ส30105 ประวัติศาสตรโลก
SOC30105 World History
6. ส30106 ประวัติศาสตรไทย 2
SOC30106 Thai History 2
7. ส30107 มนุษยและสิ่งแวดล1อม
SOC30107 Human and Environment
8.ส30108 ประวัติศาสตรร;วมสมัย
SOC30108 Contemporary history

2 คาบ/สัปดาห/ภาคเรียน 1.0 หน;วยกิต
2 คาบ/สัปดาห/ภาคเรียน 1.0 หน;วยกิต
2 คาบ/สัปดาห/ภาคเรียน 1.0 หน;วยกิต
2 คาบ/สัปดาห/ภาคเรียน 1.0 หน;วยกิต
2 คาบ/สัปดาห/ภาคเรียน 1.0 หน;วยกิต
1 คาบ/สัปดาห/ภาคเรียน 0.5 หน;วยกิต
1 คาบ/สัปดาห/ภาคเรียน 0.5 หน;วยกิต
1 คาบ/สัปดาห/ภาคเรียน 0.5 หน;วยกิต
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รายวิชา ส30101 พระพุทธศาสนาเพื่อชีวิต
2 คาบ/สัปดาห$/ภาคเรียน
1.0 หนวยกิต
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------คําอธิบายรายวิชา
วิเคราะหความสําคัญและหลักการของพระพุทธศาสนา (อิสลาม คริสต หรือศาสนาที่ตนนับถือ)
ลักษณะของสังคมชมพูทวีปและคติความเชื่อทางศาสนาสมัยก;อนพระพุทธเจ1า วิเคราะหพุทธประวัติ :
พระพุทธเจ1าในฐานะเป6นมนุษยผู1ฝZกตนได1อย;างสูงสุด (การตรัสรู1) การก;อตั้งพระพุทธศาสนา วิธีสอนและ
การเผยแผ;พระพุทธศาสนาตามแนวพุทธจริยา พุทธประวัติด1านการบริหารและการธํารงรักษา
พระพุทธศาสนา หลักการทางพระพุทธศาสนามีข1อปฏิบัติทางสายกลาง การพัฒนาศรัทธาและปJญญาที่
ถูกต1อง มีลักษณะประชาธิปไตย พระพุทธศาสนากับหลักวิทยาศาสตร การฝZกฝนและพัฒนาตนเอง การ
พึ่งตนเอง และการมุ;งอิสรภาพ พระพุทธศาสนาเป6นศาสตรแห;งการศึกษา การฝZกตนไม;ให1ประมาท
พระพุทธศาสนากับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง พระพุทธศาสนาเกี่ยวกับการศึกษาที่สมบูรณ การเมือง
และสันติภาพ
ศึกษาวิเคราะหหลักธรรมอริยสัจ 4 ทุกข : ขันธ 5 ไตรลักษณ โลกธรรม 8 จิต, เจตสิก
สมุทัย : นิยาม 5 มิจฉาวณิชชา 5 ปฏิจจสมุปบาท นิโรธ : ภาวนา 4 นิพพาน มรรค : พละ 5
อุบาสกธรรม 5 ทิฏฐธัมมิกัตถสังวัตตนิกธรรม 4 ไตรสิกขา เบญจศีล เบญจธรรม มงคลชีวิต 38 ประการ
เรื่อง : สงเคราะหบุตร สงเคราะหภรรยา สันโดษ ถูกโลกธรรมจิตไม;หวั่นไหว จิตไม;เศร1าโศก จิตไม;มัวหมอ
จิตเกษม ความเพียรเผากิเลส ประพฤติพรหมจรรย เห็นอริยสัจ บรรลุนิพพาน สัปปุริสธรรม 7
พรหมวิหาร 4 แ ล ะ ทิศ 6
ศึกษาวิเคราะหชาดก พุทธสาวก พุทธสาวิกา และชาวพุทธตัวอย;าง
ฝZกปฏิบัติการบริหารจิต การเจริญปJญญาตามหลักสติปJฏฐาน 4 สวดมนตแผ;เมตตา ฝZกกระบวนการ
คิดแบบโยนิโสมนสิการ 1.แบบสามัญลักษณะ 2.แบบเป6นอยู;ในขณะปJจจุบัน 3. แบบแยกแยะ
ส;วนประกอบ
4.แบบวิภัชชวาท
ศึกษาพระไตรปjฏกโดยสังเขป
วิเคราะหพุทธศาสนสุภาษิต (จิตฺตํ ทนฺตํ สุขาวหํ, น อุจฺจาวจํ ปณฺฑิตา ทสฺสยนฺติ, นตฺถิ โลเก
อนินฺทิโต, โกธํ ฆตฺวา สุขํ เสติ, ปฏิรูปการี ธุรวา อุฎฐาตาวินฺทเต ธนํ, วายเมถว ปุริโส ยาว อตฺถสฺส นิปฺปทา ,
สนฺตฏฐี ปรมํ ธนํ, อิณาทานํ ทุกขํ โลเก, ราชา มุขํ มนุสฺสานํ พระราชาเป6นประมุขของประชาชน,
สติ โลกสฺมิ ชาคโร, นตฺถิ สนฺติปรํ สุขํ, นิพฺพานํ ปรมํ สุขํ )
ปฏิบัติตนตามศาสนพิธีในวันสําคัญทางพระพุทธศาสนา หรือพิธีกรรมทางศาสนาที่ตนนับถือได1อย;าง
ถูกต1องและเหมาะสม
ศึกษาหลักการสําคัญของศาสนาคริสต อิสลาม และศาสนาอื่นๆ วิเคราะหหาแนวทางปฏิบัติในการ
อยู;ร;วมกันอย;างสันติสุข
เพื่อให1เกิดความรู1ความเข1าใจในพระรัตนตรัยคือ พุทธะ ธรรมะ สังฆะ เข1าใจหลักอริยสัจ 4 เป6นคน
มีเหตุผลมองโลกตามความเป6นจริง พุทธศาสนิกชนที่ดี ผู1นําที่ดี และเป6นพลโลกที่มีคุณภาพ เข1าถึงธรรมะของ
ผู1เจริญ (อริยวัฑฒิ 5 : ศรัทธา ศีล สุตะ จาคะ ปJญญา) เข1าใจตนเองและผู1อื่น เข1าใจวิถีพุทธและสามารถใช1
ความรู1ออกแบบการเรียนรู1ด1านจริยธรรมของตนเองได1ตลอดชีวิต อยู;ร;วมกันในความแตกต;างได1อย;างมีความ
สงบสุข
หลักสูตรโรงเรียนวิทยาศาสตรภูมิภาค ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
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มาตรฐานการเรียนรู8/ตัวชี้วัด
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
ตัวชี้วัด
1. วิเคราะหสังคมชมพูทวีป และคติความเชื่อทางศาสนาสมัยก;อนพระพุทธเจ1า หรือสังคมสมัยของ
ศาสดาที่ตนนับถือ
2. วิเคราะห พระพุทธเจ1าในฐานะเป6นมนุษยผู1ฝZกตนได1อย;างสูงสุดในการตรัสรู1 การก;อตั้ง วิธีการสอน
และการเผยแผ;พระพุทธศาสนา หรือวิเคราะหประวัติศาสดาที่ตนนับถือตามที่กําหนด
3. วิเคราะหพุทธประวัติด1านการบริหาร และการธํารงรักษาศาสนา หรือวิเคราะหประวัติศาสดาที่ตน
นับถือตามที่กําหนด
4. วิเคราะหข1อปฏิบัติทางสายกลางในพระพุทธศาสนา หรือแนวคิดของศาสนาที่ตนนับถือตามที่กําหนด
5. วิเคราะหการพัฒนาศรัทธา และปJญญาที่ถูกต1องในพระพุทธศาสนา หรือแนวคิดของศาสนาที่ตนนับ
ถือตามที่กําหนด
6. วิเคราะหลักษณะประชาธิปไตยในพระพุทธศาสนา หรือแนวคิดของศาสนาที่ตนนับถือตามที่กําหนด
7. วิเคราะหหลักการของพระพุทธศาสนากับหลักวิทยาศาสตร หรือแนวคิดของศาสนาที่ตนนับถื อ
ตามที่กําหนด
8. วิเคราะหการฝZกฝนและพัฒนาตนเอง การพึ่งตนเอง และการมุ;งอิสรภาพในพระพุทธศาสนา หรือ
แนวคิดของศาสนาที่ตนนับถือตามที่กําหนด
9. วิเคราะหพระพุทธศาสนาว;าเป6นศาสตรแห;งการศึกษาซึ่งเน1นความสัมพันธของเหตุปJจจัยกับวิธีการ
แก1ปJญหา หรือแนวคิดของศาสนาที่ตนนับถือตามที่กําหนด
10. วิเคราะหพระพุทธศาสนาในการฝZกตนไม;ให1ประมาท มุ;งประโยชนและสันติภาพบุคคล สังคมและ
โลก หรือแนวคิดของศาสนาที่ตนนับถือตามที่กําหนด
11. วิเคราะหพระพุทธศาสนากับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและการพัฒนาประเทศแบบยั่งยืน หรือ
แนวคิดของศาสนาที่ตนนับถือตามที่กําหนด
12. วิเคราะหความสําคัญของพระพุทธศาสนาเกี่ยวกับการศึกษาที่สมบูรณ การเมืองและสันติภาพ
13. วิเคราะหหลักธรรมในกรอบ อริยสัจ 4 หรือหลักคําสอนของศาสนาตามที่ตนนับถือ
14. วิเคราะหข1อคิดและแบบอย;าง การดําเนินชีวิตจากประวัติสาวก ชาดกเรื่อง มหาเวสสันดรชาดก
มหาชนกชาดก มโหสถชาดก เรื่องเล;า และศาสนิกชนตัวอย;างตามที่กําหนด
15. วิเคราะหคุณค;าและความสําคัญของการสังคายนาพระไตรปjฎก หรือคัมภีรของศาสนาที่ตนนับถือ
และการเผยแผ;
16. เชื่อมั่นต;อผลของการทําความดี ความชั่ว สามารถวิเคราะหสถานการณที่ต1องเผชิญ และตัดสินใจ
เลือกดําเนินการหรือปฏิบัติตนได1อย;างมีเหตุผลถูกต1องตามหลักธรรม จริยธรรม และกําหนด
เปLาหมาย บทบาทการดําเนินชีวิตเพื่อการอยู;ร;วมกันอย;างสันติสุข และอยู;ร;วมกันเป6นชาติอย;าง
สมานฉันท
17. อธิบายประวัติศาสดาของศาสนาอื่นๆ โดยสังเขป
18. ตระหนักในคุณค;าและความสําคัญของค;านิยม จริยธรรมที่เป6นตัวกําหนดความเชื่อและพฤติกรรมที่
แตกต;างกันของศาสนิกชนศาสนาต;างๆ เพื่อขจัดความขัดแย1งและอยู;ร;วมกันในสังคมอย;างสันติสุข
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19. เห็นคุณค;า เชื่อมั่น และมุ;งมั่นพัฒนาชีวิตด1วยการพัฒนาจิตและพัฒนาการเรียนรู1ด1วยวิธีคิดแบบ
โยนิโสมนสิการหรือการพัฒนาจิตตามแนวทางของศาสนาที่ตนนับถือ
20. สวดมนต แผ;เมตตา และบริหารจิตและเจริญปJญญาตามหลักสติปJฏฐาน 4 หรือตามแนวทางของ
ศาสนาที่ตนนับถือ
21. วิเคราะหหลักธรรมสํา คัญในการอยู;ร;ว มกันอย;างสั นติสุขของศาสนาอื่นๆ และชักชวน ส;งเสริ ม
สนับสนุนให1บุคคลอื่นเห็นความสําคัญของการทําความดีต;อกัน
22. เสนอแนวทางการจัดกิจกรรม ความร;วมมือของทุกศาสนาในการแก1ปJญหาและพัฒนาสังคม
มาตรฐาน ส 1.2 ม.4-6/1-5
1. ปฏิบัติตนเป6นศาสนิกชนที่ดี ต;อสาวก สมาชิกในครอบครัวและคนรอบข1าง
2. ปฏิบัติตนถูกต1องตามศาสนพิธี พิธีกรรมทางศาสนาที่ตนนับถือ
3. แสดงตนเป6นพุทธมามกะหรือแสดงตนเป6นศาสนิกชนของศาสนาที่ตนนับถือ
4. วิเคราะหหลักธรรม คติธรรมที่เกี่ยวเนื่องกับวันสําคัญทางศาสนา และเทศกาลที่สําคัญ ของศาสนาที่
ตนนับถือ และปฏิบัติตนได1ถูกต1อง
5. วิเคราะหความจําเป6นที่ต1องมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงและอนุรักษวัฒนธรรมไทยและเลือกรับ
วัฒนธรรมสากล
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รายวิชา ส30102 หน8าที่พลเมือง
2 คาบ/สัปดาห$/ภาคเรียน
1.0 หนวยกิต
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาความหมาย ความสําคัญของมนุษยในฐานะที่เป6นสัตวสังคม โครงสร1าง องคประกอบ สถาบัน
ทางสั งคมและการจั ด ระเบี ย บทางสั งคม มี ความรู1 ความเข1 าใจเกี่ ย วกั บ สั ง คมไทยและการเปลี่ ย นแปลง
สังคมไทยสู;สังคมโลก
การอนุรักษวัฒนธรรมไทยและการเลือกรับวัฒนธรรมสากลที่ดีงามและไม;ขัด
กับ วั ฒ นธรรมไทย ศึ กษาวิ เ คราะหแนวทางการปฏิบั ติ ต นเป6 น พลเมื องดี ต ามระบอบประชาธิ ปไตยอั น มี
พระมหากษัตริยเป6นประมุข ศึกษาหลักสิทธิมนุษยชนในเรื่องความหมาย ความสําคัญ แนวคิด หลักการและ
ปฏิญญาสากลว;าด1วยสิทธิมนุษยชนและองคกรที่เกี่ยวข1อง
ศึกษาระบบการเมืองการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยเป6นประมุขในปJจจุบัน
ของสังคมไทยและระบอบการเมื องการปกครองของสังคมโลก ศึกษารั ฐธรรมนู ญ ความรู1ทั่วไปเกี่ย วกั บ
กฎหมาย ปฏิบัติตนและส;งเสริมสนับสนุนให1ผู1อื่นปฏิบัติให1สอดคล1องตามที่รัฐธรรมนูญและกฎหมายอื่น ๆ ได1
อย;างถูกต1อง ตลอดจนปฏิบัติตนเป6นพลเมืองดีของประเทศชาติ และสังคมโลก
โดยใช1 กระบวนการคิด กระบวนการสืบ ค1นข1 อมู ล กระบวนการกลุ;ม และกระบวนการแก1ปJ ญหา
เพื่อให1มีความรู1
ความเข1าใจในเรื่องมนุษยเป6นสัตวสังคม โครงสร1างและองคประกอบของสถาบันทางสังคม การจัดระเบียบ
ทางสังคม เห็นความสําคัญของสถาบันหลักของสังคมไทย และการเปลี่ยนแปลงของสังคมไทยสู;สังคมโลก
สามารถอนุรักษวัฒนธรรมที่ดีงามของสังคมไทยและเลือกรับวัฒนธรรมสากลมาปรับใช1ได1อย;างเหมาะสม มี
ความรู1ความเข1าใจระบบการเมืองการปกครองของไทยระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยเป6นประมุข
เปรียบเทียบระบอบการเมืองการปกครองโลก รัฐธรรมนูญและกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข1อง สามารถปฏิบัติตน
และส;งเสริมสนับสนุนให1ผู1อื่นปฏิบัติตนตามสถานภาพ บทบาท สิทธิ เสรีภาพและหน1าที่ของการเป6นพลเมือง
ดีตามกฎหมาย ตระหนักในความสําคัญของการมีส;วนร;วมในการคุ1มครองสิทธิมนุษยชน เห็นความสําคัญใน
นโยบายการประสานประโยชน ความสัมพันธระหว;างประเทศ เพื่อดํารงอยู;ในสังคมโลกอย;างสันติ
มาตรฐาน/ตัวชี้วัด
ส 2.1 ม.4-6/1-5
มาตรฐาน 2.1 เข1าใจและปฏิบัติตนตามหน1าที่ของการเป6นพลเมืองดี มีค;านิยมที่ดีงามและธํารง
รักษาประเพณีและวัฒนธรรมไทย ดํารงชีวิตอยู;ร;วมกันในสังคมไทยและสังคมโลกอย;างสันติสุข
ส 2.1 ม.4-6/1 วิเคราะหและปฏิบัติตนตามกฎหมายที่เกี่ยวข1องกับตนเอง ครอบครัว
ชุมชน ประเทศชาติ และสังคมโลก
ส 2.1 ม.4-6/2 วิเคราะหความสําคัญของโครงสร1างทางสังคม การขัดเกลาทางสังคม และ
การเปลี่ยนแปลงทางสังคม
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ส 2.1 ม.4-6/3 ปฏิบัติตนและมีส;วนสนับสนุนให1ผู1อื่นประพฤติปฏิบัติเพื่อเป6นพลเมืองดีของ
ประเทศชาติ และสังคมโลก
ส 2.1 ม.4-6/4 ประเมินสถานการณสิทธิมนุษยชนในประเทศไทย และเสนอแนวทางพัฒนา
ส 2.1 ม.4-6/5 วิเคราะหความจําเป6นที่ต1องมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงและอนุรักษ
วัฒนธรรมไทยและเลือกรับวัฒนธรรมสากล
ส 2.2 ม.4-6/1-4
มาตรฐาน 2.2 เข1าใจระบบการเมืองการปกครองในสังคมปJจจุบัน ยึดมั่น ศรัทธาและธํารงรักษาไว1
ซึ่งการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเป6นประมุข
ส 2.2 ม.4-6/1 วิเคราะหปJญหาการเมืองที่สําคัญในประเทศ จากแหล;งข1อมูลต;างๆ พร1อมทั้ง
เสนอแนวทางแก1ไข
ส 2.2 ม.4-6/2 เสนอแนวทาง ทางการเมืองการปกครองที่นําไปสู;ความเข1าใจ และการ
ประสานประโยชนร;วมกันระหว;างประเทศ
ส 2.2 ม.4-6/3 วิเคราะหความสําคัญและ ความจําเป6นที่ต1องธํารงรักษาไว1ซึ่งการปกครองตาม
ระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริยทรงเป6นประมุข
ส 2.2 ม.4-6/4 เสนอแนวทางและมีส;วนร;วมในการตรวจสอบการใช1อํานาจรัฐ
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รายวิชา ส30103 เศรษฐศาสตร$
2 คาบ/สัปดาห$/ ภาคเรียน
1.0 หนวยกิต
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาแนวคิดพื้นฐานในการบริหารจัดการทรัพยากรในการผลิตและการบริโภคในระบบเศรษฐกิจ
และสถาบันทางเศรษฐกิจแบบต;าง ๆ เพื่อให1สามารถใช1ทรัพยากรที่มีอยู;จํากัดได1อย;างมีประสิทธิภาพ เข1าใจ
กระบวนการทํางานของระบบเศรษฐกิจ ศึกษาอุปสงค อุปทานและการทํางานของกลไกราคาในตลาดในฐานะ
เป6นเครื่องมือในการจัดสรรทรัพยากรและผลผลิต
ศึกษาเกี่ยวกับแนวคิด หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่มีผลต;อตนเอง ครอบครัว สังคมและประเทศ
มาประยุกตใช1เศรษฐกิจพอเพียงในภาคเกษตร อุตสาหกรรม การค1า บริการ และสามารถนําแนวคิดระบบ
เศรษฐกิจพอเพียง มาจัดตั้งระบบสหกรณ เพื่อให1เกิดความร;วมมือทางเศรษฐกิจรวมไปถึงการวิเคราะหปJญหา
และแก1ปJญหาเศรษฐกิจระดับชุมชนและระดับประเทศได1
ศึกษาแนวคิดเกี่ยวกับนโยบายการเงินและการคลังของประเทศ การได1มาซึ่งรายได1รัฐที่มาจากแหล;ง
ต;างๆ เพื่อให1เกิดความเหมาะสมและสอดคล1องกับการพัฒนาประเทศ บทบาทของรัฐบาลที่เกี่ยวข1องกับการ
พัฒนาเศรษฐกิจ การกระจายรายได1ที่เป6นธรรม ลดความเหลื่อมล้ําทางเศรษฐกิจ การรักษาเสถียรภาพทาง
เศรษฐกิจ สามารถแก1ไขปJญหาและพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ เพื่อให1เกิดการแข;งขันทางเศรษฐกิจ
และการค1ากับนานาประเทศได1
ศึกษาและวิเคราะหปJจจัยทางเศรษฐกิจที่มีผลต;อการเปjดเสรีทางเศรษฐกิจของประเทศในยุคโลกาภิ
วัตน รวมถึงการค1า การลงทุน บทบาทขององคกรระหว;างประเทศที่ส;งผลกับสังคม เพื่อให1เกิดความเข1าใจ
และสามารถ ปรับตัวเข1าสู;สถานการณปJจจุบันได1
ศึกษาแนวคิดพื้นฐานการค1าระหว;างประเทศ บทบาทขององคการความร;วมมือทางเศรษฐกิจใน
ภูมิภาคต;างๆรวมถึงปJจจัยที่นําไปสู;การพึ่งพา การแข;งขัน และวิเคราะหผลดี ผลเสียของความร;วมมือทาง
เศรษฐกิจ
ระหว;างประเทศในรูปแบบต;างๆ เพื่อให1เกิดความเข1าใจวัตถุประสงค และประโยชนของการรวมกลุ;ม
โดยใช1กระบวนการคิด กระบวนการสืบค1นข1อมูล กระบวนการกลุ;ม กระบวนการปฏิบัติ
และกระบวนการแก1ปJญหาและสังเคราะห
เพื่อให1เกิดความรู1 ความเข1าใจ เห็นความสําคัญของเศรษฐกิจในการดําเนินชีวิตประจําวัน ประสาน
ประโยชนทางเศรษฐกิจระหว;างประเทศได1อย;างเหมาะสม ดําเนินชีวิตตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง พึ่งพา
ตนเองได1 ก;อให1เกิดความสมดุลทางเศรษฐกิจ แก1ปJญหาพื้นฐานทางเศรษฐกิจและดํารงชีวิตอย;างมีความสุข
ท;ามกลางความเปลี่ยนแปลงของโลก
2. มาตรฐาน/ตัวชี้วัด
มาตรฐาน ส3.1 เข1าใจและสามารถบริหารจัดการทรัพยากรในการผลิตและการบริโภคการใช1ทรัพยากรที่มีอยู;
จํากัดได1อย;างมีประสิทธิภาพและคุ1มค;ารวมทั้งเข1าใจหลักการของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการ
ดํารงชีวิตอย;างมีดุลยภาพ
ส3.1 ม.4-6/1 อภิปรายการกําหนดราคาและค;าจ1างในระบบเศรษฐกิจ
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ส3.1 ม.4-6/2
ประเทศ
ส3.1 ม.4-6/3
ประเทศ
ส3.1 ม.4-6/4
มาตรฐาน ส3.2

ตระหนักถึงความสําคัญของปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่มีต;อเศรษฐกิจสังคมของ
ตระหนักถึงความสําคัญของระบบสหกรณในการพัฒนาเศรษฐกิจในระดับชุมชนและ

วิเคราะหปJญหาทางเศรษฐกิจในชุมชนและเสนอแนวทางแก1ไข
เข1าใจระบบและสถาบันทางเศรษฐกิจต;างๆความสัมพันธทางเศรษฐกิจและความจําเป6นของ
การร;วมมือกันทางเศรษฐกิจในสังคมโลก
ส3.2 ม.4-6/1 อธิบายบทบาทของรัฐบาลด1านนโยบายการเงินการคลังในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ
ส3.2 ม.4-6/2 วิเคราะหผลกระทบของการเปjดเสรีทางเศรษฐกิจในยุคโลกาภิวัตนที่มีผลต;อสังคมไทย
ส3.2 ม.4-6/3 วิเคราะหผลดีผลเสียของความร;วมมือทางเศรษฐกิจระหว;างประเทศในรูปแบบต;างๆ
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รายวิชา ส30104 ประวัติศาสตร$ไทย 1
2 คาบ/สัปดาห$/ภาคเรียน
1.0 หนวยกิต
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาเวลา ความสําคัญของเวลา ยุคสมัยและหลักฐานประวัติศาสตรชาติไทย ซึ่งเป6นพื้นฐานสําคัญ
ในการศึกษาประวัติศาสตรโดยใช1วิธีการทางประวัติศาสตรและการสร1างองคความรู1ใหม; ศึกษาวิเคราะห
ประเด็นสําคัญทางประวัติศาสตรไทย ในเรื่องเกี่ยวกับความเป6นมาของชนชาติไทย อาณาจักรโบราณใน
ดินแดนประเทศไทย พัฒนาการความเจริญรุ;งเรืองของอาณาจักรไทยสมัยสุโขทัย อยุธยา ธนบุรี และ
รัตนโกสินทรจนถึงปJจจุบัน โดยยกกรณีศึกษาเกี่ยวกับวิวัฒนาการของภาษาไทยและวรรณกรรมไทย การค1า
กับต;างประเทศ ระบบการควบคุมกําลังคนทั้งชาวไทยและชาวต;างชาติ ศึกษาวิเคราะหความสําคัญและ
บทบาทของสถาบันพระมหากษัตริยในการพัฒนาชาติไทยในด1านต;างๆ ที่มีต;อสังคมไทย
โดยใช1วิธีการทางประวัติศาสตร กระบวนการคิดวิเคราะห คิดสังเคราะห คิดอย;างมีวิจารณญาณ
กระบวนการ
สืบค1นข1อมูล กระบวนการกลุ;ม และกระบวนการแก1ปJญหา
เพื่อให1มีความรู1เข1าใจและตระหนักถึงความสําคัญเรื่องเวลา ยุคสมัย และหลักฐานประวัติศาสตร ซึ่ง
เป6นพื้นฐานสําคัญในการศึกษาประวัติศาสตรโดยใช1วิธีการทางประวัติศาสตรและการสร1างองคความรู1ใหม;
สามารถวิเคราะหประเด็นสําคัญทางประวัติศาสตรไทย ที่มีพัฒนาการของชาติไทยตั้งแต;อดีตถึงปJจจุบัน เกิด
ความตระหนัก เห็นคุณค;าความสําคัญ เกิดความสํานึก และภาคภูมิใจในความเป6นมาของประวัติศาสตรชาติ
ไทย
มาตรฐานการเรียนรู8/ตัวชี้วัด
ส 4.1 ม 4-6/1,2
มาตรฐาน ส 4.1 เข1าใจความหมาย ความสําคัญของเวลา และยุคสมัยทางประวัติศาสตร สามารถใช1
วิธีการทาง
ประวัติศาสตรมาวิเคราะหเหตุการณต;าง ๆอย;างเป6นระบบ
1. ตระหนักถึงความสําคัญของเวลาและยุคสมัยทางประวัติศาสตรที่แสดงถึงการเปลี่ยนแปลงของ
มนุษยชาติ
2. สร1างองคความรู1ใหม;ทางประวัติศาสตรอย;างเป6นระบบ
ส 4.3 ม 4-6/1,2
มาตรฐาน ส 4.3 เข1าใจความเป6นมาของชาติไทย วัฒนธรรม ภูมิปJญญาไทย มีความรัก ความภูมิใจ
และธํารงความเป6นไทย
1. วิเคราะหประเด็นสําคัญของประวัติศาสตรไทย
2. วิเคราะหความสําคัญของสถาบันพระมหากษัตริยต;อชาติไทย
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รายวิชา ส30105 ประวัติศาสตร$โลก
2 คาบ/สัปดาห$/ ภาคเรียน
1.0 หนวยกิต
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาวิเคราะหความหมาย ความสําคัญของช;วงเวลาและยุคสมัยทางประวัติศาสตร เกณฑการแบ;ง
ยุคสมัยของประวัติศาสตรสากล เปรียบเทียบการแบ;งยุคสมัยระหว;างโลกตะวันออกกับโลกตะวันตก และ
ความสั ม พั น ธระหว; า งยุ ค สมั ย กั บ เหตุ ก ารณสํ า คั ญ ในประวั ติ ศ าสตรโลกตะวั น ตก โลกตะวั น ออกและ
ประวัติศาสตรไทย
ศึกษาอิทธิพลของอารยธรรมโบราณในโลกตะวั นออกและตะวัน ตก ด1านการปกครอง เศรษฐกิ จ
สังคมวัฒนธรรม และที่มีผลต;อพัฒนาการของมนุษยชาติในอดีตจนถึงปJจจุบัน
ศึกษาวิเคราะหความเปลี่ยนแปลงของโลกตะวันตกตั้งแต;สมัยกลางจนถึงสิ้นสุดสงครามโลกครั้งที่ 2
ทั้งทางด1านการปกครอง เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม ผลกระทบของการขยายอิทธิพลของประเทศในยุโรป
ไปยังทวีปอเมริกา แอฟริกาและเอเชียที่มีผลต;อพัฒนาการของโลกปJจจุบัน
โดยการใช1วิธีการทางประวัติศาสตร กระบวนการคิด กระบวนการสืบค1นข1อมูล กระบวนการกลุ;ม
กระบวนการแก1ปJญหาและการสังเคราะห
เพื่อให1เกิดความรู1ความเข1าใจถึงอิทธิพลของอารยธรรมโบราณในโลกตะวันตกและตะวันออก เข1าใจ
ความสําคัญของความเปลี่ยนแปลงตั้งแต;สมัยกลางถึงสิ้นสุดสงครามโลกครั้งที่ 2 ผลกระทบของการขยาย
อิทธิ พลของประเทศในยุ โ รปไปยั งทวี ป อเมริกา แอฟริกาและเอเชีย ที่ มีผ ลต;อพั ฒนาการของโลกปJจ จุ บั น
สามารถนําความรู1ไปประยุกตใช1ในการดําเนินชีวิตอย;างสันติสุขในสังคมไทยและสังคมโลก
มาตรฐานการเรียนรู8/ตัวชี้วัด
ส 4.1 ม 4-6/1
มาตรฐาน ส 4.1 เข1าใจความหมาย ความสําคัญของเวลาและยุคสมัยทางประวัติศาสตร สามารถ
ใช1วิธีการทางประวัติศาสตรมาวิเคราะหเหตุการณต;าง ๆ อย;างเป6นระบบ
1. ตระหนักถึงความสําคัญของเวลาและยุคสมัยทางประวัติศาสตรที่แสดงถึงการเปลี่ยนแปลงของ
มนุษยชาติ
ส 4.2 ม 4-6/1-3
มาตรฐาน ส 4.2 เข1าใจพัฒนาการของมนุษยชาติจากอดีตจนถึงปJจจุบัน ในด1านความสัมพันธ
และการเปลี่ยนแปลงของเหตุการณอย;างต;อเนื่อง ตระหนักถึงความสําคัญและสามารถวิเคราะหผลกระทบที่
เกิดขึ้น
1. วิเคราะหอิทธิพลของอารยธรรมโบราณ และการติดต;อระหว;างโลกตะวันออกกับโลกตะวันตกที่มี
ผลต;อพัฒนาการและการเปลี่ยนแปลงของโลก
2. วิเคราะหเหตุการณสําคัญต;างๆที่ส;งผลต;อการเปลี่ยนแปลงทางสังคม เศรษฐกิจและการเมือง เข1า
สู;โลกสมัยปJจจุบัน
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3. วิเคราะหผลกระทบของการขยายอิทธิพลของประเทศในยุโรปไปยังทวีปอเมริกา แอฟริกาและ
เอเชีย
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รายวิชา ส30106 ประวัติศาสตร$ไทย 2
1 คาบ/สัปดาห$/ภาคเรียน
0.5 หนวยกิต
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาวิเคราะหประเด็นสําคัญของประวัติศาสตรไทยยุคปฏิรูปประเทศจนถึงปJจจุบัน ปJจจัยที่ส;งเสริม
และสร1างสรรคภูมิปJญญาไทย วัฒนธรรมไทยซึ่งมีผลต;อสังคมไทยในยุคปJจจุบัน แนวทางในการอนุรักษภูมิ
ปJญญาและวัฒนธรรมไทย ผลงานของบุคคลสําคัญทั้งชาวไทยและต;างประเทศที่มีส;วนสร1างสรรควัฒนธรรม
ไทยและประวัติศาสตรไทย อิทธิพลของวัฒนธรรมตะวันตกและตะวันออกในสังคมไทย
โดยใช1วิธีการทางประวัติศาสตร กระบวนการคิด กระบวนการสืบค1นข1อมูล กระบวนการกลุ;ม
กระบวนการแก1ปJญหาและการสังเคราะห
เพื่อให1มีความรู1และเข1าใจวิธีการสืบค1นข1อเท็จจริงในสังคมมนุษย การส;งเสริมและการสร1างสรรค
ภูมิปJญญาไทยและวัฒนธรรมไทย ตระหนักถึงความสําคัญของการใช1วิธีการทางประวัติศาสตรในการสืบค1น
ข1อเท็จจริงในประวัติศาสตรไทย มีความรักและภาคภูมิใจในบรรพบุรุษไทยที่ได1รักษาอธิปไตย ภูมิปJญญาไทย
และวัฒนธรรมไทยสืบต;อมาจนถึงทุกวันนี้
มาตรฐานการเรียนรู8/ตัวชี้วัด
มาตรฐาน ส 4.1 ม 4-6/2
มาตรฐาน ส 4.1 เข1าใจความหมาย ความสําคัญของเวลา และยุคสมัยทางประวัติศาสตร สามารถ
ใช1วิธีการทางประวัติศาสตรมาวิเคราะหเหตุการณต;างๆ อย;างเป6นระบบ
มาตรฐาน ส4.2 สร1างองคความรู1ใหม;ทางประวัติศาสตรโดยใช1วิธีการทางประวัติศาสตรอย;างเป6น
ระบบ
มาตรฐาน ส4.3 เข1าใจความเป6นมาของชาติไทย วัฒนธรรม ภูมิปJญญาไทย มีความรัก ความภูมิใจ
และธํารงความเป6นไทย
ส4.3 ม4-6/1,3,4,5
1. วิเคราะหประเด็นสําคัญของประวัติศาสตรไทย
3. วิเคราะหปJจจัยที่ส;งเสริมความสร1างสรรคภูมิปJญญาไทยและวัฒนธรรมไทยซึ่งมีผลต;อสังคมไทยใน
ยุคปJจจุบัน
4. วิเคราะหผลงานของบุคคลสําคัญทั้งชาวไทยและต;างประเทศที่มีส;วนสร1างสรรควัฒนธรรมไทย
และประวัติศาสตรไทย
5. วางแผนกําหนดแนวทางและการมีส;วนร;วมการอนุรักษภูมิปJญญาไทยและวัฒนธรรมไทย
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ส30107 มนุษย$และสิ่งแวดล8อม
1 คาบ/สัปดาห$/ภาคเรียน
0.5 หนวยกิต
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------คําอธิบายรายวิชา

ยังไมมีคําอธิบายรายวิชา และแผนฉบับยอ
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รายวิชา ส30108 ประวัติศาสตร$รวมสมัย
1 คาบ/สัปดาห$/ ภาคเรียน
0.5 หนวยกิต
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาสถานการณที่สําคัญของโลกในคริสตศตวรรษที่ 20 - 21 ตั้งแต;หลังสงครามโลกครั้งที่ 2 จนถึง
สมัยปJจจุบัน ที่ทําให1เกิดความร;วมมือและความขัดแย1งทั้งทางด1านการเมืองการปกครอง เศรษฐกิจและสังคม
บทบาทของบุคคลสําคัญ และแนวคิดสําคัญที่เป6นพื้นฐานนําไปสู;ความความขัดแย1งและการประสาน
ประโยชนด1านการเมือง สังคม และเศรษฐกิจของโลกโดยภาพรวม ตั้งแต;สถานการณต;างๆของโลกที่นําไปสู;
สงครามเย็น สถานการณที่แสดงถึงการขยายตัวไปยังภูมิภาคต;างๆของโลก ไปจนถึงการล;มสลายของ
สหภาพโซเวียตและสถานการณความร;วมมือและความขัดแย1งในภูมิภาคต;างๆ ของโลก เพื่อให1เข1าใจพื้นฐาน
ความเปลี่ยนแปลงทางประวัติศาสตรที่มีผลต;อโลกในปJจจุบัน โดยศึกษานโยบายการสร1างความร;วมมือทาง
การเมือง สังคม และเศรษฐกิจในภูมิภาคต;างๆ ของโลก
โดยการใช1วิธีการทางประวัติศาสตร กระบวนการคิด กระบวนการสืบค1นข1อมูล กระบวนการกลุ;ม
กระบวนการแก1ปJญหาและการสังเคราะห
เพื่อให1เข1าใจถึงการอยู;ร;วมกันในสังคมโลกยุคโลกาภิวัตน เข1าใจปJจจัยสําคัญที่นําไปสู;ความ
เปลี่ยนแปลงของสังคมโลก เพื่อให1รู1เท;าทันและตระหนักถึงบทบาทหน1าที่การมีส;วนร;วมในการแก1ไขปJญหา
ของสังคมไทยและสังคมโลก
มาตรฐานการเรียนรู8/ตัวชี้วัด
เข1าใจพัฒนาการของมนุษยชาติจากอดีตจนถึงปJจจุบัน ในด1านความสัมพันธและการเปลี่ยนแปลงของ
เหตุการณอย;างต;อเนื่อง ตระหนักถึง
ความสําคัญและสามารถวิเคราะหผลกระทบที่เกิดขึ้น
ส 4.2 ม4-6/2,4
2. วิเคราะหเหตุการณสําคัญต;าง ๆ ที่ส;งผลต;อการเปลี่ยนแปลงทางสังคม เศรษฐกิจและการเมือง
เข1าสู;โลกสมัยปJจจุบัน
4. วิเคราะหสถานการณของโลกในคริสตศตวรรษที่ 21
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กลุมสาระการเรียนรู8สุขศึกษาและพลศึกษา
สาระที่ 1 การเจริญเติบโตและพัฒนาการของมนุษย$
มาตรฐาน พ 1.1 เข1าใจธรรมชาติของการเจริญเติบโต และพัฒนาการของมนุษย
ตัวชี้วัด
1.1.1 อธิบายกระบวนการสร1างเสริมและดํารงประสิทธิภาพการทํางาน ของระบบอวัยวะต;าง
1.1.2 วางแผนดูแลสุขภาพตามภาวะการเจริญเติบโตและพัฒนาการของตนเองและบุคคลใน
ครอบครัว
สาระที่ 2 ชีวิตและครอบครัว
มาตรฐาน พ 2.1 เข1าใจและเห็นคุณค;าตนเอง ครอบครัว เพศศึกษา และมีทักษะในการดําเนินชีวิต
ตัวชี้วัด
2.1.1 วิเคราะหอิทธิพลของครอบครัว เพื่อน สังคม และวัฒนธรรมที่มีผลต;อพฤติกรรมทาง
เพศและการดําเนินชีวิต
2.1.2 วิเคราะหค;านิยมในเรื่องเพศ ตามวัฒนธรรมไทยและวัฒนธรรมอื่นๆ
2.1.3 เลือกใช1ทักษะที่เหมาะสมในการปLองกัน ลดความขัดแย1งและแก1ปJญหาเรื่องเพศและครอบครัว
2.1.4 วิเคราะหสาเหตุและผลของความขัดแย1งที่อาจเกิดขึ้นระหว;างผู1เรียน หรือเยาวชนในชุมชน
และเสนอแนวทางแก1ไขปJญหา
สาระที่ 3 การเคลื่อนไหว การออกกําลังกาย การเลนเกม กีฬาไทยและกีฬาสากล
มาตรฐาน พ 3.1 เข1าใจ มีทักษะในการเคลื่อนไหว กิจกรรมทางกาย การเล;นเกมและกีฬา
ตัวชี้วัด
3.1.1 วิเคราะหความคิดรวบยอดเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวรูปแบบต;างๆ ในการเล;นกีฬา
3.1.2 ใช1ความสามารถของตนเพื่อเพิ่มศักยภาพของทีม คํานึงถึงผลที่เกิดต;อผู1อื่นและสังคม
3.1.3 เล;นกีฬาไทย กีฬาสากลประเภทบุคคล ประเภทคู; กีฬาประเภททีมอย;างน1อย 1 ชนิด
3.1.4 แสดงการเคลื่อนไหวได1อย;างสร1างสรรค
3.1.5 เข1าร;วมกิจกรรมนันทนาการนอกโรงเรียน และนําหลักการแนวคิด ไปปรับปรุงและพัฒนา
คุณภาพชีวิตของตนและสังคม
มาตรฐาน พ 3.2 รักการออกกําลังกาย การเล;นเกม และการเล;นกีฬา ปฏิบัติเป6นประจําอย;างสม่ําเสมอ มี
วินัย เคารพสิทธิ กฎ กติกา มีน้ําใจนักกีฬา มีจิตวิญญาณในการแข;งขัน และชื่นชมในสุนทรียภาพของการกีฬา
ตัวชี้วัด
3.2.1 ออกกําลังกายและเล;นกีฬาที่เหมาะสมกับตนเองอย;างสม่ําเสมอ และใช1ความสามารถ
ของตนเพิ่มศักยภาพของทีม ลดความเป6นตัวตน คํานึงถึงผลที่เกิดต;อสังคม
3.2.2 อธิบายและปฏิบัติเกี่ยวกับสิทธิ กฎ กติกา กลวิธีต;างๆในระหว;างการเล;น การแข;งขันกีฬากับ
ผู1อื่นและนําไปสรุปเป6นแนวปฏิบัติและใช1ในชีวิตประจําวันอย;างต;อเนื่อง
3.2.3 แสดงออกถึงการมีมารยาทในการดู การเล;น และการแข;งขันกีฬาด1วยความมีน้ําใจ
นักกีฬา และนําไปใช11ปฏิบัติทุกโอกาส จนเป6นผู1มีบุคลิกภาพที่ดี
3.2.4 ร;วมกิจกรรมทางกายและเล;นกีฬาอย;างมีความสุข ชื่นชมในคุณค;าและความงามของ
การกีฬา
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สาระที่ 4 การสร8างเสริมสุขภาพ สมรรถภาพและการปFองกันโรค
มาตรฐาน พ 4.1 เห็นคุณค;าและมีทักษะในการสร1างเสริมสุขภาพ การดํารงสุขภาพ การปLองกัน
โรคและการสร1างสมรรถภาพเพื่อสุขภาพ
ตัวชี้วัด
4.1.1 วิเคราะหบทบาทและความรับผิดชอบของบุคคลที่มีต;อการสร1างเสริมสุขภาพและการปLองกัน
โรคในชุมชน
4.1.2 วิเคราะหอิทธิพลของสื่อโฆษณาเกี่ยวกับสุขภาพเพื่อการเลือกบริโภค
4.1.3 ปฏิบัติตนตามสิทธิของผู1บริโภค
4.1.4 วิเคราะหสาเหตุและเสนอแนวทางการปLองกันการเจ็บป[วยและการตายของคนไทย
4.1.5 วางแผนและปฏิบัติตามแผนการพัฒนาสุขภาพของตนเองและครอบครัว
4.1.6 มีส;วนร;วมในการส;งเสริมและพัฒนาสุขภาพของบุคคลในชุมชน
4.1.7 วางแผนและปฏิบัติตามแผนการพัฒนาสมรรถภาพกายและสมรรถภาพทางกลไก
สาระที่ 5 ความปลอดภัยในชีวิต
มาตรฐาน 5.1 ปLองกันและหลีกเลี่ยงปJจจัยเสี่ยง พฤติกรรมเสี่ยงต;อสุขภาพ อุบัติเหตุ การใช1ยา สารเสพติด
และความรุนแรง
ตัวชี้วัด
5.1.1 มีส;วนร;วมในการปLองกันความเสี่ยงต;อการใช1ยา การใช1สารเสพติด และความรุนแรง เพื่อ
สุขภาพของตนเอง ครอบครัว และสังคม
5.1.2 วิเคราะหผลกระทบที่เกิดจากการครอบครอง การใช1และการจําหน;ายสารเสพติด
5.1.3 วิเคราะหปJจจัยที่มีผลต;อสุขภาพ หรือความรุนแรงของคนไทยและเสนอแนวทางปLองกัน
5.1.4 วางแผน กําหนดแนวทางลดอุบัติเหตุ และสร1างเสริมความปลอดภัยในชุมชน
5.1.5 มีส;วนร;วมในการสร1างเสริมความปลอดภัยในชุมชน
5.1.6 ใช1ทักษะการตัดสินใจแก1ปJญหาในสถานการณที่เสี่ยงต;อสุขภาพและความรุนแรง
5.1.7 แสดงวิธีการช;วยฟ¡¢นคืนชีพอย;างถูกวิธี
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ชื่อรายวิชาและหนวยกิต
กลุมสาระการเรียนรู8สุขศึกษาและพลศึกษา
รายวิชาพื้นฐาน
1. พ30101 สุขศึกษาและพลศึกษา 1
HPE30101 Health and Physical Education 1
2. พ30102 สุขศึกษาและพลศึกษา 2
HPE30102 Health and Physical Education 2
3. พ30103 สุขศึกษาและพลศึกษา 3
HPE30103 Health and Physical Education 3
4. พ30104 สุขศึกษาและพลศึกษา 4
HPE30104 Health and Physical Education 4
5. พ30105 สุขศึกษาและพลศึกษา 5
HPE30105 Health and Physical Education 5
6. พ30106 สุขศึกษาและพลศึกษา 6
HPE30106 Health and Physical Education 6

1 คาบ/สัปดาห/ภาคเรียน 0.5 หน;วยกิต
1 คาบ/สัปดาห/ภาคเรียน 0.5 หน;วยกิต
1 คาบ/สัปดาห/ภาคเรียน 0.5 หน;วยกิต
1 คาบ/สัปดาห/ภาคเรียน 0.5 หน;วยกิต
1 คาบ/สัปดาห/ภาคเรียน 0.5 หน;วยกิต
1 คาบ/สัปดาห/ภาคเรียน 0.5 หน;วยกิต
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รายวิชา พ30101 สุขศึกษาและพลศึกษา 1
1 คาบ/สัปดาห$/ภาคเรียน
0.5 หนวยกิต
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------คําอธิบายรายวิชา
วิเคราะหกระบวนการทํางานตามหน1าที่และการดํา รงประสิทธิภาพการทํ างานของระบบห;อหุ1 ม
ร;างกาย ระบบกระดูก และระบบกล1 ามเนื้ อ การวางแผนการดูแลสุขภาพตามภาวะการเจริ ญเติบโตและ
พัฒนาการของวัยรุ;น เหตุผลและความจําเป6นต1องปLองกันโรค การมีส;วนร;วมในการสร1างเสริมและพัฒนา
สุขภาพของบุคคล บทบาทและความรับผิดชอบในการสร1างเสริมสุขภาพ การสร1างเสริมสมรรถภาพทางกาย
และสมรรถภาพทางกลไก ระบบการใช1พลังงานของร;างกายในรูปแบบต;างๆ การประเมินสมรรถภาพทางกาย
ของตนเองโดยใช1เครื่องมือการประเมินและแบบทดสอบสมรรถภาพทางกายที่ถูกต1อง การดูแลรักษาการ
บาดเจ็บจากการออกกําลังกายและการเล;นกีฬา การวางแผนและปฏิบัติตามแผนการพัฒนาสมรรถภาพทาง
กายและสมรรถภาพทางกลไก
วิเคราะหอิทธิพลของครอบครัว เพื่อน สังคมและวัฒนธรรมที่มีต ;อพฤติกรรมทางเพศ หลักวิทยา
ศาสตรการเคลื่อนไหวและรูปแบบการเคลื่อนไหวแบบต;างๆ นําไปประยุกตใช1ในการเล;นกีฬา การสร1างเสริม
สมรรถภาพทางกาย หลักการสําคัญในการออกกําลังกายและการเล;นกีฬา
มีความรู 1 ความเข1าใจ มีเ จตคติและค;า นิยมที่ดีในเรื่องการเจริญเติ บโตและพัฒนาการของมนุษย
มีกระบวนการสร1างเสริมสุขภาพและดํารงประสิทธิภาพการทํางานของระบบห;อหุ1มร;างกาย ระบบกระดูก
และระบบกล1ามเนื้อ มีทักษะปฏิบัติด1านสุขภาพและสมรรถภาพทางกายจนเป6นกิจนิสัย
ตัวชี้วัด
1. วิเคราะหกระบวนการทํางานของระบบห;อหุ1มร;างกาย ระบบกระดูกและระบบกล1ามเนื้อที่มีผล
ต;อสุขภาพได1
2. รู1วิธีการดํารงประสิทธิภาพการทํางานของระบบห;อหุ1มร;างกาย ระบบกระดูกและระบบกล1ามเนื้อ
3. รู1วิธีวางแผนการดูแลสุขภาพตามภาวะการเจริญเติบโตและพัฒนาการของตนเอง
4. บอกคุณค;าของการวางแผนดูแลสุขภาพของตนเองได1
5. วิเคราะหอิทธิพลของครอบครัว เพื่อน สังคมและวัฒนธรรมที่มีต;อพฤติกรรมทางเพศ และการ
ดําเนินชีวิตได1
6. เข1าใจเหตุผลและความจําเป6นที่ทุกคนต1องปLองกันโรค มีส;วนร;วมในการสร1างเสริมและ
พัฒนาสุขภาพของบุคคลในชุมชน
7. เข1าใจบทบาทและความรับผิดชอบในการสร1างเสริมสุขภาพและการปLองกันโรคความดันโลหิตสูง
โรคหัวใจและโรคมะเร็ง
8. วิเคราะหความคิดรวบยอดเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวรูปแบบต;างๆและนําไปใช1ในการเล;นกีฬา
9. ประยุกตความคิดรวบยอดจากหลักการทางวิทยาศาสตรการเคลื่อนไหวในการเล;นกีฬาได1อย;าง
มีประสิทธิภาพ
10. เห็นคุณค;าและมีทักษะในการสร1างเสริมสมรรถภาพทางกายและสมรรถภาพทางกลไก
11. เข1าใจกระบวนการสร1างเสริมสมรรถภาพทางกายและสมรรถภาพทางกลไกเพื่อดํารงชีวิตอย;างมี
ประสิทธิภาพและมีความสุข
12. รู1วิธีการวางแผนและปฏิบัติตามแผนการพัฒนาสมรรถภาพทางกายและสมรรถภาพทางกลไก
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เพื่อสุขภาพที่ยั่งยืน
13. อธิบายหลักการสําคัญในการออกกําลังกายและการเล;นกีฬาได1อย;างถูกต1อง
14. บอกขั้นตอนในการออกกําลังกายและการเล;นกีฬาได1อย;างถูกต1อง
15. อธิบายระบบการใช1พลังงานของร;างกายในรูปแบบต;างๆได1อย;างถูกต1อง
16. มีทักษะในการดูแลรักษาการบาดเจ็บจากการออกกําลังกายและการเล;นกีฬา
17. ประเมินสมรรถภาพทางกายของตนเองโดยใช1เครื่องมือการประเมินและแบบทดสอบสมรรถภาพ
ทางกายได1อย;างถูกต1อง
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รายวิชา พ30102 สุขศึกษาและพลศึกษา 2
1 คาบ/สัปดาห$/ภาคเรียน
0.5 หนวยกิต
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาวิธีการจัดการกับอารมณและความเครียด การพัฒนาจิตและการฝZกสติ การประเมินความเสี่ยง
ต; อ สุ ข ภาพ แนวทางปL อ งกั น อั น ตรายและการปฐมพยาบาลจากการได1 รั บ สารพิ ษ ไฟไหม1 น้ํ า ร1 อ นลวก
การสูบบุหรี่และการดื่มสุรา องคประกอบของกระบวนการสร1างเสริมความเข1มแข็งทางสังคม ความปลอดภัย
ในชุมชน สิทธิ กฎ กติกา กลวิธีต;างๆในระหว;างการเล;น การแข;งขันกีฬากับผู1อื่น
วิเคราะหอิทธิพลของสื่อโฆษณาเกี่ยวกับสุขภาพและการบริโภค หลักวิทยาศาสตรการเคลื่อนไหว
และรูปแบบการเคลื่อนไหว การประยุกตหลักวิทยาศาสตรการเคลื่อนไหวไปใช1ในทักษะการใช1ลูกบอลและ
การสร1างเสริมสมรรถภาพทางกาย การใช1ความสามารถของตนเพื่อเพิ่มศักยภาพของทีม คุณค;าของการออก
กําลังกายและการเข1าร;วมกิจกรรมกีฬาเกี่ยวกับทักษะการใช1ลูกบอล
มีความรู1และความเข1าใจอิทธิพลของสื่อโฆษณาที่ส;งผลต;อสุขภาพและการบริโภค มีวิธีการจัดการกับ
อารมณและความเครียดได1อย;างเหมาะสม นําหลักวิทยาศาสตรการเคลื่อนไหวและรูปแบบการเคลื่อนไหว
ไปประยุกตไปใช1ในการออกกําลังกายและการเล;นกีฬาได1หลากหลาย แสดงออกถึงการมีมารยาทในการดู
การเล;น การแข;งขัน ด1วยความมีน้ําใจนักกีฬา มีสุนทรียภาพและมีเจตคติที่ดีต;อการออกกําลังกาย เห็นคุณค;า
ของประสบการณที่ได1รับจากกิจกรรมทางกายไปใช1เป6นแนวทางในการทํางานและดําเนินชีวิตประจําวัน
ตัวชี้วัด
1. วิเคราะหอิทธิพลของสื่อโฆษณาเกี่ยวกับสุขภาพและการบริโภคได1อย;างถูกต1อง
2. รู1วิธีการจัดการกับอารมณและความเครียด การพัฒนาจิตและการฝZกสติได1อย;างถูกต1อง
3. รู1วิธีการออกกําลังกายและการพักผ;อนได1อย;างถูกต1อง
4. เข1าใจวิธีการประเมินความเสี่ยงต;อสุขภาพ
5. แสวงหาแนวทางปLองกันอันตรายเพื่อความปลอดภัยในเรื่องการได1รับสารพิษ ไฟไหม1 น้ําร1อนลวก
การสูบบุหรี่และการดื่มสุรา
6. แสดงวิธีการปฐมพยาบาลการได1รับสารพิษ ไฟไหม1และน้ําร1อนลวกได1อย;างถูกต1อง
7. รู1และเข1าใจกระบวนการทางสังคมเพื่อสร1างเสริมความปลอดภัยในชุมชน
8. วิเคราะหหลักวิทยาศาสตรการเคลื่อนไหวและนําไปใช1ในทักษะการใช1ลูกบอล และสร1างเสริม
สมรรถภาพทางกายได1อย;างถูกต1อง
9. วิเคราะหรูปแบบการเคลื่อนไหวและนําไปใช1ในกิจกรรมการใช1ลูกบอล และสร1างเสริมสมรรถภาพ
ทางกายได1อย;างถูกต1อง
10. ประยุกตความคิดรวบยอดจากหลักการทางวิทยาศาสตรการเคลื่อนไหวในกิจกรรมการใช1ลูกบอล
ได1อย;างมีประสิทธิภาพ
11. ใช1ความสามารถของตนเพื่อเพิ่มศักยภาพของทีม คํานึงถึงผลที่เกิดต;อผู1อื่นและสังคมได1
12. เห็นคุณค;าของการออกกําลังกายและการเข1าร;วมกิจกรรมกีฬาประเภททักษะการใช1ลูกบอลได1
13. อธิบายและปฏิบัติเกี่ยวกับสิทธิ กฎ กติกา กลวิธีต;างๆ ในระหว;างการเล;น การแข;งขันกีฬากับผู1อื่น
และนําไปสรุปเป6นแนวปฏิบัติและใช1ในชีวิตประจําวันอย;างต;อเนื่องได1
14. แสดงออกถึงการมีมารยาทในการดู การเล;น การแข;งขันกีฬาด1วยความมีน้ําใจนักกีฬา และนํา
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ไปใช1ปฏิบัติทุกโอกาส จนเป6นผู1มีบุคลิกภาพที่ดี
15. ชื่นชมในสุนทรียภาพและแสดงความมีน้ําใจนักกีฬาของการออกกําลังกายและการเล;นกีฬา
16. ยอมรับและเห็นคุณค;าของการนําประสบการณที่ได1รับจากกิจกรรมทางกายไปใช1เป6น แนวทางใน
การทํางานและดําเนินชีวิตประจําวันได1
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รายวิชา พ30103 สุขศึกษาและพลศึกษา 3
1 คาบ/สัปดาห$/ภาคเรียน
0.5 หนวยกิต
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------คําอธิบายรายวิชา
ศึกษากระบวนการทํางานของระบบไหลเวียนเลือด ระบบหายใจ ระบบย;อยอาหารและระบบขับถ;าย
ที่มีผลต;อสุขภาพ เหตุผลและความจําเป6นของการปLองกันโรค การมีส;วนร;วมในการสร1างเสริมและพัฒนา
สุขภาพของบุคคล บทบาทและความรับผิดชอบในการสร1างเสริมสุขภาพ การปLองกันโรคความดันโลหิตสูง
โรคหัวใจและโรคมะเร็ง กระบวนการสร1างเสริมประสิทธิภาพการทํางานของระบบไหลเวียนเลือด ระบบ
หายใจ ระบบย;อยอาหารและระบบขับถ;าย การปLองกันและหลีกเลี่ยงความรุนแรง
วิเคราะหหลักวิทยาศาสตรการเคลื่อนไหวและรูปแบบการเคลื่อนไหวนําไปประยุกตใช1ในศิลปะการ
ต;อสู1ปLองกันตัว
รู1 เข1าใจและเห็นคุณค;าการวางแผนดูแลสุขภาพ การสร1างเสริมสุขภาพและสมรรถภาพทางกายของ
ตนเองและบุคคลในครอบครัว มีเจตคติและค;านิยมที่ดีต;อการเคารพสิทธิและปฏิบัติตามกฎ กติกา ของการ
เล;นกีฬาอย;างเคร;งครัด มีสุนทรียภาพในการชมและแสดงความมีน้ําใจนักกีฬาระหว;างออกกําลังกายหรือการ
เล;นกีฬา เห็นคุณค;าของการนําประสบการณที่ได1รับจากกิจกรรมทางกายไปใช1เป6นแนวทางในการดําเนิน
ชีวิตประจําวัน
ตัวชี้วัด
1. วิเคราะหกระบวนการทํางานของระบบไหลเวียนเลือด ระบบหายใจ ระบบย;อยอาหารและระบบ
ขับถ;ายที่มีผลต;อสุขภาพ
2. รู1วิธีการดํารงประสิทธิภาพการทํางานของระบบไหลเวียนเลือด ระบบหายใจ ระบบย;อยอาหาร
และระบบขับถ;าย
3. รู1วิธีการวางแผนดูแลสุขภาพของบุคคลในครอบครัว
4. เห็นคุณค;าของการวางแผนดูแลสุขภาพของบุคคลในครอบครัว
5. รู1วิธีการสร1างเสริมสัมพันธภาพที่ดีต;อกันระหว;างบุคคล ครอบครัวและสังคม
6. เข1าใจบทบาทและความรับผิดชอบในการสร1างเสริมสุขภาพและการปLองกันโรคความดันโลหิตสูง
โรคหัวใจและโรคมะเร็ง
7. วิเคราะหรูปแบบและหลักวิทยาศาสตรการเคลื่อนไหวและนําไปใช1ในศิลปะการต;อสู1ปLองกันตัวและ
การสร1างเสริมสมรรถภาพทางกายได1
8. สร1างเสริมสมรรถภาพทางกายของตนเองได1
9. เห็นคุณค;าของการออกกําลังกายและการเข1าร;วมกิจกรรมกีฬาประเภทศิลปะต;อสู1ปLองกันตัวได1
10. เคารพสิทธิและปฏิบัติตามกฎ กติกา การเล;นกีฬาอย;างเคร;งครัด
11. มีเจตคติและค;านิยมที่ดี ชื่นชมในสุนทรียภาพและแสดงความมีน้ําใจนักกีฬาของการออกกําลังกาย
และการเล;นกีฬา
12. ยอมรับและเห็นคุณค;าของการนําประสบการณที่ได1รับจากกิจกรรมทางกายไปใช1เป6นแนวทางในการ
ดําเนินชีวิตประจําวันได1
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รายวิชา พ30104 สุขศึกษาและพลศึกษา 4
1 คาบ/สัปดาห$/ภาคเรียน
0.5 หนวยกิต
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาวิธีประเมินสุขภาพส;วนบุคคลเพื่อกําหนดวิธีการลดความเสี่ยง การสร1างเสริมสุขภาพของ
ตนเอง ชุ ม ชนและสั งคมด1 ว ยภู มิ ป J ญ ญาไทย ความรั บ ผิ ด ชอบของบุ ค คลต; อสิ่ ง แวดล1 อ มในชุ มชนตนเอง
แนวทาง การปLองกันและแก1ไขปJญหาสิ่งแวดล1อมในชุมชน วิธีประเมินและกระบวนการในการจัดการกับอา
รมณและความเครียดและนําไปใช1วางแผนปรับปรุงตนเอง ระบบบริการสุขภาพของประเทศ แนวทางการปLอง
กันแก1ไข ปJญหาสาธารณสุขที่สําคัญของประเทศ หลักการปฏิบัติตนเพื่อความปลอดภัยจากอุบัติภัยและภัย
สาธารณะ กระบวนการทางประชาสังคมสร1างเสริมความปลอดภัยให1ชุมชนเข1มแข็ง แนวทางการแก1ไขปJญหา
เมื่อเกิดการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุและความรุนแรง
ฝZกปฏิ บัติ กิจ กรรมการออกกํา ลังกายและกิจ กรรมนั นทนาการประเภทต;า งๆ การปฐมพยาบาล
กระดูกหัก ข1อเคลื่อน การเข1าเฝ¡อกชั่วคราว
วิเคราะหหลักวิทยาศาสตรการเคลื่อนไหวและรูปแบบการเคลื่อนไหวนําไปประยุกตใช1ในการละเล;น
กีฬาพื้นบ1านและกีฬาไทย การสร1างเสริมสมรรถภาพทางกายของตนเอง
รู1 เข1าใจ มีเจตคติและค;านิยมที่ดีต;อการปฏิบัติด1านสุขภาพและสมรรถภาพทางกายจนเป6นกิจนิสัย
เห็นคุณค;าของการออกกําลังกายและการเข1าร;วมกิจกรรมการละเล;นกีฬาพื้นบ1านและกีฬาไทย ชื่นชมใน
สุนทรียภาพและแสดงความมีน้ําใจนักกีฬาของการออกกําลังกายและการเล;นกีฬา เคารพสิทธิและปฏิบัติตาม
กฎ กติกาการเล;นกีฬา ยอมรับและเห็นคุณค;าของการนําประสบการณที่ได1รับจากกิจกรรมทางกายไปใช1เป6น
แนวทางในการทํางานและดําเนินชีวิตประจําวัน
ตัวชี้วัด
1. ประเมินสุขภาพส;วนบุคคลเพื่อกําหนดวิธีการลดความเสี่ยงและการสร1างเสริมสุขภาพของตนเอง
ชุมชนและสังคมด1วยภูมิปJญญาไทย
2. แสดงความรับผิดชอบของบุคคลต;อสิ่งแวดล1อมในชุมชน ตลอดจนรู1แนวทางการปLองกันและแก1ไข
ปJญหาสิ่งแวดล1อมในชุมชน
3. รู1 เข1าใจ วิธีการประเมินกระบวนการในการจัดการกับอารมณและความเครียด
4. ปฏิบัติกิจกรรมการออกกําลังกาย การพักผ;อนและกิจกรรมนันทนาการประเภทต;างๆ ได1อย;างถูกต1
อง
5. เข1าใจระบบบริการสุขภาพของประเทศ และรู1แนวทางการปLองกันแก1ไขปJญหาสาธารณสุขที่สําคัญ
ของประเทศได1
6. รู1 เข1าใจ หลักการปฏิบัติตนเพื่อความปลอดภัยจากอุบัติภัยและภัยสาธารณะ
7. รู1วิธีการปLองกันอุบัติเหตุจากการจราจร ตลอดจนพฤติกรรมเสี่ยงและความปลอดภัยในการขับขี่และ
การเดินทางได1
8. ใช1กระบวนการทางประชาสังคมสร1างเสริมความปลอดภัยให1ชุมชนเข1มแข็ง
9. รู1ปJญหาและแนวทางการแก1ไขปJญหาเมื่อเกิดการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุ และความรุนแรง
10. แสดงวิธีการปฐมพยาบาลกระดูกหัก ข1อเคลื่อน การเข1าเฝ¡อกชั่วคราวได1อย;างถูกต1อง
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11. วิเคราะหรูปแบบและหลักวิทยาศาสตรการเคลื่อนไหวและนําไปใช1ในการละเล;นกีฬาพื้นบ1านและ
กีฬาไทยและการสร1างเสริมสมรรถภาพทางกายได1
12. สร1างเสริมสมรรถภาพทางกายของตนเองได1
13. เห็นคุณค;าของการออกกําลังกายและการเข1าร;วมกิจกรรมการละเล;นกีฬาพื้นบ1านและกีฬาไทย
14. เคารพสิทธิและปฏิบัติตามกฎ กติกา การเล;นกีฬาอย;างเคร;งครัด
15. ชื่นชมในสุนทรียภาพและแสดงความมีน้ําใจนักกีฬาของการออกกําลังกายและการเล;นกีฬา
16. ยอมรับและเห็นคุณค;าของการนําประสบการณที่ได1รับจากกิจกรรมทางกายไปใช1เป6นแนวทางในการ
ทํางานและดําเนินชีวิตประจําวัน
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รายวิชา พ30105 สุขศึกษาและพลศึกษา 5
1 คาบ/สัปดาห$/ภาคเรียน
0.5 หนวยกิต
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------คําอธิบายรายวิชา
วิเคราะหกระบวนการทํางานของระบบประสาท ระบบต;อมไร1ท;อและระบบสืบพันธุ ที่มีผลต;อสุข
ภาพ การดํารงประสิทธิภาพการทํางานของระบบประสาท ระบบต;อมไร1ท;อและระบบสืบพันธุ การวางแผน
ดูแลสุขภาพของบุคคลในครอบครัว ชุมชนและสังคม ปJจจัยเสี่ยงต;อการมีเพศสัมพันธ แนวทางปLองกันความ
รุนแรงระหว;างบุคคล ความแตกต;างระหว;างความรู1สึกนึกคิดเรื่องของเพศชายและเพศหญิง รูปแบบและ
ขอบเขตของความสัมพันธแบบเพื่อนสนิท แบบคู;รัก การวางแผนชีวิตและการสร1างสัมพันธภาพครอบครัว
กลวิธีการหาแนวร;วมในการสร1างเสริมสุขภาพ สมรรถภาพทางกายและการปLองกันโรคของชุมชนด1วยภูมิปJ
ญญาไทย
วิเคราะหและประยุกตหลักวิ ทยาศาสตรการเคลื่อนไหวในทักษะการใช1แร็กเกต สิทธิ กฎ กติกา
กลวิธีต;างๆในระหว;างการเล;น การแข;งขันกีฬากับผู1อื่น
รู1 เข1าใจ ในเรื่องระบบประสาท ระบบต;อมไร1ท;อและระบบสืบพันธุ นํามาใช1วางแผนดูแลสุขภาพของ
บุคคลในครอบครัว มีค;านิยมที่ดีในการปฏิบัติตนที่เหมาะสมในสังคม มีทักษะในการใช1แร็กเกตสําหรับการ
ประกอบกิจกรรมทางกาย แสดงออกถึงการมีมารยาทในการดู การเล;น การแข;งขันกีฬาด1วยความมีน้ําใจ
นักกีฬา นําไปปฏิบัติในทุกโอกาสจนเป6นบุคลิกภาพที่ดี ใช1ความสามารถของตนเองเพื่อเพิ่มศักยภาพของทีม
ดูกีฬาด1วยความชื่นชมและมีสุนทรียภาพ ยอมรับและเห็นคุณค;าของการนําประสบการณที่ได1รับจากกิจกรรม
ทางกายไปใช1เป6นแนวทางในการทํางานและดําเนินชีวิตประจําวัน
ตัวชี้วัด
1. วิเคราะหกระบวนการทํางานและความผิดปกติของระบบประสาท ระบบต;อมไร1ท;อและ
ระบบสืบพันธุที่มีต;อสุขภาพ
2. รู1วิธีการดํารงประสิทธิภาพการทํางานของระบบประสาท ระบบต;อมไร1ท;อและระบบสืบพันธุ
3. รู1วิธีการวางแผนดูแลสุขภาพของบุคคลในครอบครัว ชุมชนและสังคม
4. บอกคุณค;าของการวางแผนดูแลสุขภาพของบุคคลในครอบครัว ชุมชนและสังคม
5. วิเคราะหปJจจัยเสี่ยงของสังคมที่มีต;อการมีเพศสัมพันธและความรุนแรงของคนไทย และเสนอ
แนวทางปLองกันได1
6. เข1าใจความแตกต;างระหว;างความรู1สึกนึกคิดเรื่องของเพศชายและเพศหญิงที่ถูกต1อง
7. เข1าใจรูปแบบและขอบเขตของความสัมพันธแบบเพื่อนสนิทและแบบคู;รักที่ถูกต1อง
8. มีค;านิยมที่ดีในเรื่องการเลือกปฏิบัติตนตามค;านิยมที่เหมาะสมในสังคม
9. รู1วิธีการวางแผนชีวิตและการสร1างสัมพันธภาพครอบครัว
10. พัฒนากลวิธีหาแนวร;วมในการสร1างเสริมสุขภาพและการปLองกันโรคในชุมชนด1วยภูมิปJญญาไทย
11. วิเคราะหรูปแบบและประยุกตหลักวิทยาศาสตรการเคลื่อนไหวในทักษะการใช1แร็กเกต และการ
สร1างเสริมสมรรถภาพทางกายได1
12. อธิบายและปฏิบัติเกี่ยวกับสิทธิ กฎ กติกา กลวิธีต;างๆในระหว;างการเล;น การแข;งขันกีฬา
และนําไปสรุปเป6นแนวปฏิบัติและใช1ในชีวิตประจําวันอย;างต;อเนื่อง
13. แสดงออกถึงการมีมารยาทในการดู การเล;นและการแข;งขันกีฬาด1วยความมีน้ําใจนักกีฬาและ
หลักสูตรโรงเรียนวิทยาศาสตรภูมิภาค ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
พุทธศักราช 2560

113

นําไปใช1ปฏิบัติทุกโอกาสจนเป6นผู1มีบุคลิกภาพที่ดี
14. สร1างเสริมสมรรถภาพทางกายของตนเองได1
15. ใช1ความสามารถของตนเองเพื่อเพิ่มศักยภาพของทีมโดยคํานึงถึงผลที่เกิดต;อผู1อื่นและสังคม
16. เห็นคุณค;าของการออกกําลังกายและการเข1าร;วมกิจกรรมกีฬาประเภททักษะการใช1แร็กเกตได1
17. มีเจตคติและค;านิยมที่ดี ชื่นชมในสุนทรียภาพและแสดงความมีน้ําใจนักกีฬาของการออก
กําลังกายและการเล;นกีฬา
18. ยอมรับและเห็นคุณค;าของการนําประสบการณที่ได1รับจากกิจกรรมทางกายไปใช1เป6นแนวทาง
ในการทํางานและดําเนินชีวิตประจําวัน
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รายวิชา พ30106 สุขศึกษาและพลศึกษา 6
1 คาบ/สัปดาห$/ภาคเรียน
0.5 หนวยกิต
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาการปLองกันและความเสี่ยงจากการใช1ยา สารเสพติดและความรุนแรง ปJญหาในสถานการณ
เสี่ยงต;อสุขภาพและความรุนแรงในสังคมไทย ผลกระทบที่เกิดจากครอบครอง การใช1ยาและการจําหน;าย
สารเสพติด ภาวะการเป6นผู1นําและผู1ตามที่ดีในการออกกําลังกายและกิจกรรมนันทนาการ งานสาธารณสุข
ชุมชน ประเทศและองคการอนามัยโลก การมีส;วนร;วมในการพัฒนาสาธารณสุข การสร1างเสริมสุขภาพของ
ตนเอง ชุมชนและสังคมให1เข1มแข็ง การเลือกคบเพื่อน การบริโภคสื่อในรูปแบบต;างๆที่ยั่วยุให1เกิดความรุนแรง
ในสังคม การช;วยฟ¡¢นคืนชีพ การเคหพยาบาล
วิเคราะหและประยุกตหลักวิทยาศาสตรการเคลื่อนไหวในกิจกรรมเข1าจังหวะและการสร1างเสริม
สมรรถภาพทางกาย
รู1 เข1าใจ ในเรื่องการใช1ยา สารเสพติด วางแผนกําหนดแนวทางลดอุบัติเหตุ อุบัติภัยในโรงเรียนและ
ชุมชน มีทักษะในการใช1กระบวนการทางประชาสังคม ลดความรุนแรงได1อย;างมีประสิทธิภาพ สร1างเสริมให1
ชุ มชนเข1 มแข็ งปลอดภั ย แสดงทั กษะการเคลื่ อนไหวเข1 า จั ง หวะอย; า งสร1 า งสรรคเพื่ อสร1 า งเสริ มสุ ข ภาพ
เห็นคุณค;าของการออกกําลังกายและการเข1าร;วมกิจกรรมการเคลื่อนไหวเข1าจังหวะ เคารพสิทธิและปฏิบัติ
ตามกฎ กติกา การเล;นกีฬาอย;างเคร;งครัด มีเจตคติและค;านิยมที่ดี ชื่นชมในสุนทรียภาพและแสดงความมี
น้ําใจนักกีฬา การออกกําลังกายและการเล;นกีฬา ยอมรับและเห็นคุณค;าของการนําประสบการณที่ได1รับจาก
กิจกรรมทางกายไปใช11เป6นแนวทางในการทํางานและดําเนินชีวิตประจําวัน
ตัวชี้วัด
1. มีส;วนร;วมในการปLองกันความเสี่ยงต;อการใช1ยา สารเสพติดและความรุนแรง เพื่อสุขภาพของตนเอง
ครอบครัวและสังคม
2. ใช1ทักษะการตัดสินใจแก1ปJญหาในสถานการณเสี่ยงต;อสุขภาพและความรุนแรงในสังคมไทยได1
3. วิเคราะหผลกระทบที่เกิดจากครอบครองการใช1ยาและการจําหน;ายสารเสพติด
4. มีภาวะการเป6นผู1นําและผู1ตามที่ดีในการออกกําลังกายและการเข1าร;วมกิจกรรมนันทนาการ และนํา
หลักการแนวคิดไปปรับปรุง และพัฒนาคุณภาพของตนและสังคม
5. เข1าใจงานสาธารณสุขชุมชน ประเทศและองคการอนามัยโลก การมีส;วนร;วมในการพัฒนา
สาธารณสุขได1เป6นอย;างดี
6. วิเคราะหสถานการณเสี่ยงต;อการเกิดอุบัติเหตุ อุบัติภัยในโรงเรียน ชุมชนและแนวทางการปLองกัน
แก1ไขได1เป6นอย;างดี
7. มีส;วนร;วมในการสร1างเสริมสุขภาพตนเอง ชุมชนและสังคม
8. รู1วิธีการเลือกคบเพื่อน การบริโภคสื่อในรูปแบบต;าง ๆ ที่ยั่วยุให1เกิดความรุนแรง
9. รู1หลักการช;วยฟ¡¢นคืนชีพและการเคหพยาบาลไปใช1ได1อย;างถูกต1อง
10. วิเคราะหรูปแบบและประยุกตหลักวิทยาศาสตรการเคลื่อนไหวในกิจกรรมเข1าจังหวะ
และการสร1างเสริมสมรรถภาพทางกาย
11. แสดงการเคลื่อนไหวในกิจกรรมเข1าจังหวะได1อย;างสร1างสรรค
12. เห็นคุณค;าของการออกกําลังกายและการเข1าร;วมกิจกรรมเข1าจังหวะ
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13. เคารพสิทธิและปฏิบัติตามกฎ กติกาการเล;นกีฬาอย;างเคร;งครัด
14. มีเจตคติและค;านิยมที่ดี ชื่นชมในสุนทรียภาพและแสดงความมีน้ําใจนักกีฬาการออกกําลังกาย
และการเล;นกีฬา
15. ยอมรับและเห็นคุณค;าของการนําประสบการณที่ได1รับจากกิจกรรมทางกายไปใช1เป6นแนวทางในการ
ทํางานและดําเนินชีวิตประจําวัน
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กลุมสาระการเรียนรู8ศิลปะ
สาระที่ 1 ทัศนศิลปc
มาตรฐาน ศ 1.1 สร1างสรรคงานทัศนศิลปvตามจินตนาการ และความคิดสร1างสรรค วิเคราะห วิพากษ
วิจารณคุณค;างานทัศนศิลปv ถ;ายทอดความรู1สึกความคิดต;องานศิลปะอย;างอิสระ ชื่นชม และประยุกตใช1ใน
ชีวิตประจําวัน
ตัวชี้วัด
1.1.1 วิเคราะหการใช1ทัศนธาตุและหลักการออกแบบในการสื่อความหมายในรูปแบบต;างๆ
1.1.2 บรรยายจุดประสงคและเนื้อหาของงานทัศนศิลปv โดยใช1ศัพททางทัศนศิลปv
1.1.3 วิเคราะหการเลือกใช1วัสดุ อุปกรณ และเทคนิคของศิลปjนในการแสดงออกทางทัศนศิลปv
1.1.4 มีทักษะและเทคนิคในการใช1วัสดุอุปกรณ และกระบวนการที่สูงขึ้นในการสร1างงานทัศนศิลปv
1.1.5 สร1างสรรคงานทัศนศิลปvด1วยเทคโนโลยีต;างๆโดยเน1นหลักการออกแบบและการจัด
องคประกอบศิลปv
1.1.6 ออกแบบงานทัศนศิลปvได1เหมาะกับโอกาสและสถานที่
1.1.7 วิเคราะหและอธิบายจุดมุ;งหมายของศิลปjนในการเลือกใช1วัสดุอุปกรณเทคนิค และเนื้อหาเพื่อ
สร1างสรรคงานทัศนศิลปv
1.1.8 ประเมินและวิจารณงานทัศนศิลปvโดยใช1ทฤษฎีการวิจารณศิลปะ
1.1.9 จัดกลุ;มงานทัศนศิลปvเพื่อสะท1อนพัฒนาการและความก1าวหน1าของตนเอง
1.1.10 สร1างสรรคงานทัศนศิลปvไทย สากล โดยศึกษาจากแนวคิดและวิธีการสร1างงานของศิลปjนที่
ตนชื่นชอบ
1.1.11 วาดภาพระบายสีเป6นภาพล1อเลียนหรือการตูนเพื่อแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพสังคมใน
ปJจจุบัน
มาตรฐาน ศ 1.2 เข1าใจความสัมพันธระหว;างทัศนศิลปv ประวัติศาสตร และวัฒนธรรม เห็นคุณค;างานทัศนศิลปvที่เป6น
มรดกทางวัฒนธรรม ภูมิปJญญาท1องถิ่น ภูมิปJญญาไทยและสากล
ตัวชี้วัด
1.2.1 วิเคราะหและเปรียบเทียบงานทัศนศิลปvในรูปแบบตะวันออกและรูปแบบตะวันตก
1.2.2 ระบุงานทัศนศิลปvของศิลปjนที่มีชื่อเสียงและบรรยายผลตอบรับของสังคม
1.2.3 อภิปรายเกี่ยวกับอิทธิพลของวัฒนธรรมระหว;างประเทศที่มีผลต;องานทัศนศิลปvในสังคม
สาระที่ 2 ดนตรี
มาตรฐาน ศ 2.1 เข1าใจและแสดงออกทางดนตรีอย;างสร1างสรรค วิเคราะห วิพากษวิจารณคุณค;าดนตรี
ถ;ายทอดความรู1สึก ความคิดต;อดนตรีอย;างอิสระ ชื่นชมและประยุกตใช1ในชีวิตประจําวัน
ตัวชี้วัด
2.1.1 เปรียบเทียบรูปแบบของบทเพลงและวงดนตรีแต;ละประเภท
2.1.2 จําแนกประเภทและรูปแบบของวงดนตรีทั้งไทยและสากล
2.1.3 อธิบายเหตุผลที่คนต;างวัฒนธรรมสร1างสรรคงานดนตรีแตกต;างกัน
2.1.4 อ;าน เขียน โน1ตดนตรีไทยและสากลในอัตราจังหวะต;างๆ
2.1.5 ร1องเพลง หรือเล;นตรีเดี่ยวและรวมวง โดยเน1นเทคนิคการอสดงออกและคุณภาพของการแสดง
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2.1.6 สร1างเกณฑสําหรับประเมินคุณภาพการประพันธและการเล;นดนตรีของตนเองและผู1อื่นได1
อย;างเหมาะสม
2.1.7 เปรียบเทียบอารมณและความรู1สึกที่ได1รับจากงานดนตรีที่มาจากวัฒนธรรมต;างกัน
2.1.8 นําดนตรีไปประยุกตใช1ในงานอื่นๆ
มาตรฐาน ศ 2.2 เข1าใจความสัมพันธระหว;างดนตรี ประวัติศาสตร และวัฒนธรรม เห็นคุณค;าของดนตรีที่
เป6นมรดกทางวัฒนธรรม ภูมิปJญญาท1องถิ่น ภูมิปJญญาไทยและสากล
ตัวชี้วัด
2.2.1 วิเคราะหรูปแบบของดนตรีไทยและดนตรีสากลในยุคสมัยต;างๆ
2.2.2 วิเคราะหสถานะทางสังคมของนักดนตรีในวัฒนธรรมต;างๆ
2.2.3 เปรียบเทียบลักษณะเด;นของดนตรีในวัฒนธรรมต;างๆ
2.2.4 อธิบายบทบาทของดนตรีในการสะท1อนแนวความคิดและค;านิยมที่เปลี่ยนไปของคนในสังคม
2.2.5 นําเสนอแนวทางในการส;งเสริมและอนุรักษดนตรีในฐานะมรดกของชาติ
สาระที่ 3 นาฏศิลปc
มาตรฐาน ศ 3.1 เข1าใจ และแสดงออกทางนาฏศิลปvอย;างสร1างสรรค วิเคราะห วิพากษ วิจารณคุณค;า
นาฏศิลปv ถ;ายทอดความรู1สึก ความคิดอย;างอิสระ ชื่นชม และประยุกตใช1ในชีวิตประจําวัน
ตัวชี้วัด
3.1.1 มีทักษะในการแสดงหลากหลายรูปแบบ
3.1.2 สร1างสรรคละครสั้นในรูปแบบที่ชื่นชอบ
3.1.3 ใช1ความคิดริเริ่มในการแสดงแสดงนาฏศิลปvเป6นคู;และหมู;
3.1.4 วิจารณการแสดงตามหลักนาฏศิลปvและการละคร
3.1.5 วิเคราะหแก;นของการแสดงนาฏศิลปvและการละครที่ต1องการสื่อความหมายในการแสดง
3.1.6 บรรยายและวิเคราะหอิทธิพลของเครื่องแต;งกาย แสง สี เสียง ฉาก อุปกรณและสถานที่ที่มีผล
ต;อการแสดง
3.1.7 พัฒนาและใช1เกณฑการประเมินในการประเมินการแสดง
3.1.8 วิเคราะหท;าทางและการเคลื่อนไหวของผู1คนในชีวิตประจําวันและนํามาประยุกตใช1ในการ
แสดง
มาตรฐาน ศ 3.2 เข1าใจความสัมพันธระหว;างนาฏศิลปv ประวัติศาสตรและวัฒนธรรม เห็นคุณค;าของ
นาฏศิลปvที่เป6นมรดกทางวัฒนธรรม ภูมิปJญญาท1องถิ่น ภูมิปJญญาไทยและสากล
ตัวชี้วัด
3.2.1 เปรียบเทียบการนําการแสดงไปใช1ในโอกาสต;างๆ
3.2.2 อภิปรายบทบาทของบุคคลสําคัญในวงการนาฏศิลปvและการละครของประเทศไทยในยุคสมัย
3.2.3 บรรยายวิวัฒนาการของนาฏศิลปvและการละครไทยตั้งแต;อดีตจนถึงปJจจุบัน
3.2.4 นําเสนอแนวคิดในการอนุรักษนาฏศิลปvไทย
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รายวิชาและหนวยกิต
กลุมสาระการเรียนรู8ศิลปะ
รายวิชาพื้นฐาน
1. ศ30101 ทัศนศิลปv
ART30101 Visual Arts
2. ศ30102 สังคีตนิยม
ART30102 Music Appreciation
3. ศ30103 ดนตรีปฏิบัติ
ART30103 Music Performance
4. ศ30104 สุนทรียนาฏศิลปv
ART30104 Appreciation of Dance
5. ศ30105 นาฏศิลปvเปรียบเทียบ
ART30105 Dance Comparative
6. ศ30106 สุนทรียภาพทางทัศนศิลปv
ART30106 Aesthetics of Visual Arts

1 ชั่วโมง/สัปดาห/ภาคเรียน 0.5 หน;วยกิต
1 ชั่วโมง/สัปดาห/ภาคเรียน 0.5 หน;วยกิต
1 ชั่วโมง/สัปดาห/ภาคเรียน 0.5 หน;วยกิต
1 ชั่วโมง/สัปดาห/ภาคเรียน 0.5 หน;วยกิต
1 ชั่วโมง/สัปดาห/ภาคเรียน 0.5 หน;วยกิต
1 ชั่วโมง/สัปดาห/ภาคเรียน 0.5 หน;วยกิต
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รายวิชา ศ30101 ทัศนศิลปc
1 ชั่วโมง/สัปดาห/ภาคเรียน
0.5 หน;วยกิต
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------คําอธิบายรายวิชา
ศึ กษาหลั กการใช1 ทัศนธาตุ หลั กการออกแบบ และองคประกอบศิ ล ปv ในการสื่ อความหมายใน
รูปแบบต;าง ๆ ศัพททางทัศนศิลปv การกําหนดจุดมุ;งหมายและเนื้อหา การเลือกใช1วัสดุ อุปกรณ และเทคนิค
ของศิ ล ปj น ในการแสดงออกทางทั ศ นศิ ล ปv แนวคิ ด และแนวทางการสร1 า งงานออกแบบทั ศ นศิ ล ปv ด1 ว ย
เทคโนโลยีต;าง ๆ และการวาดภาพล1อเลียนหรือการตูนเพื่อสร1างสรรคสังคม
ใช1 ทั ก ษะกระบวนการสื บ ค1 น วิ เ คราะห สั ง เคราะหและสร1 า งสรรคในการออกแบบและจั ด
องคประกอบศิ ลปv สร1า งงานทั ศนศิล ปvที่เ หมาะสมกั บโอกาสและสถานที่ โดยใช1เทคโนโลยีส ร1า งสรรคงาน
ทัศนศิลปvด1วยรูปแบบที่แปลกใหม; มีกระบวนการที่สูงขึ้น และมีคุณค;าต;อสังคมส;วนรวม
เพื่อพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงคด1านความมีวินัย ใฝ[เรียนรู1 อยู;อย;างพอเพียง และความมุ;งมั่นใน
การทํางานทัศนศิลปv นําไปสู;ความรู1สึกชื่นชมและเห็นคุณค;าในงานทัศนศิลปv
ตัวชี้วัด/มาตรฐานการเรียนรู8/ตัวชี้วัด
เมื่อเรียนจบรายวิชานี้ นักเรียนสามารถ
1. วิเคราะหการใช1ทัศนธาตุ และหลักการออกแบบในการสื่อความหมายในรูปแบบต;าง ๆ
2. บรรยายจุดประสงคและเนื้อหาของงานทัศนศิลปvโดยใช1ศัพททางทัศนศิลปv
3. วิเคราะหการเลือกใช1วัสดุอุปกรณและเทคนิคของศิลปjนในการแสดงออกทางทัศนศิลปv
4. มีทักษะและเทคนิคในการใช1วัสดุอุปกรณและกระบวนการที่สูงขึ้นในการสร1างงานทัศนศิลปv
5. สร1างสรรคงานทัศนศิลปvด1วยเทคโนโลยีต;าง ๆ โดยเน1นหลักการออกแบบและการจัด
องคประกอบศิลปv
6. ออกแบบงานทัศนศิลปvได1เหมาะสมกับโอกาสและสถานที่
7. วิเคราะหและอธิบายจุดมุ;งหมายของศิลปjนในการเลือกใช1วัสดุ อุปกรณเทคนิคและเนื้อหา เพื่อ
สร1างสรรคงานทัศนศิลปv
8. วาดภาพ ระบายสีเป6นภาพล1อเลียนหรือภาพการตูนเพื่อแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพสังคม
ในปJจจุบัน
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รายวิชา ศ30102

สังคีตนิยม

1 ชั่วโมง/สัปดาห/ภาคเรียน
0.5 หน;วยกิต
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาหลักการพื้นฐานดนตรีไทยและดนตรีตะวันตก ประวัติศาสตรดนตรีไทยก;อนสมัยกรุง
รัตนโกสินทร สมัยกรุงรัตนโกสินทร ดนตรีพื้นบ1านของไทย ประวัติดนตรีตะวันตก ตั้งแต;ยุคกลางจนถึง
ปJจจุบัน ประเภทของเครื่องดนตรีไทยและดนตรีตะวันตก ประเภทของการประสมวงดนตรีไทยและวงดนตรี
ตะวันตก รูปแบบองคประกอบและสุนทรียะของเพลงโดยเน1นที่การฟJง
ใช1ทักษะกระบวนการสืบค1น วิเคราะห สังเคราะห รูปแบบของบทเพลงในวงดนตรีแต;ละประเภทและ
สร1างสรรคงานดนตรีที่มาจากวัฒนธรรมที่ต;างกัน
เพื่อให1ผู1เรียนมีคุณลักษณะมีวินัย ใฝ[เรียนรู1 และรักความเป6นไทย กล1าแสดงความคิดเห็น มีความ
ชื่นชมในความไพเราะและเห็นคุณค;าของดนตรี
ตัวชี้วัด/มาตรฐานการเรียนรู8/ตัวชี้วัด
เมื่อเรียนจบรายวิชานี้ นักเรียนสามารถ
1. เปรียบเทียบรูปแบบของบทเพลงและวงดนตรีแต;ละประเภท
2. จําแนกประเภทและรูปแบบของวงดนตรีทั้งไทยและสากล
3. อธิบายเหตุผลที่คนต;างวัฒนธรรมสร1างสรรคงานดนตรีแตกต;างกัน
4. เปรียบเทียบอารมณ และความรู1สึกที่ได1รับจากงานดนตรีแตกต;างกัน
5. นําดนตรีไปประยุกตใช1ในงานอื่นๆ
6. วิเคราะหรูปแบบของดนตรีไทยและดนตรีสากลในยุคสมัยต;างๆ
7. วิเคราะหสถานะทางสังคมของนักดนตรีในวัฒนธรรมต;างๆ
8. เปรียบเทียบลักษณะเด;นของดนตรีในวัฒนธรรมต;างๆ
9. อธิบายบทบาทของดนตรีในการสะท1อนแนวความคิดและค;านิยมที่เปลี่ยนไปของคนในสังคม
10. นําเสนอแนวทางในการส;งเสริมและอนุรักษดนตรีในฐานะมรดกของชาติ
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รายวิชา ศ30103 ดนตรีปฏิบัติ
1 ชั่วโมง/สัปดาห/ภาคเรียน
0.5 หน;วยกิต
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาเครื่องหมายกําหนดจังหวะ เครื่องหมายกําหนดบันไดเสียง เรียนรู1โน1ตไทยและสากลเข1าใจวิธี
ดูแลรักษาเครื่องดนตรีอย;างถูกต1อง
โดยใช1กระบวนการฝZกทักษะการอ;าน เขียน โน1ตไทยและสากล สามารถปฏิบัติเครื่องดนตรีไทยและ
สากลตามเครื่องหมายและสัญลักษณทางดนตรีทั้งเดี่ยวและรวมวงสามารถดูแลรักษาเครื่องดนตรีได1อย;าง
ถูกต1อง และสร1างเกณฑการประเมิน การประพันธ และการเล;นดนตรีได1อย;างเหมาะสม
เพื่อให1ผู1เรียนมีความรู1ความเข1าใจ และตระหนักในเทคนิคการเล;นดนตรีการถ;ายทอดอารมณเพลง
โดย
การเน1นการกล1าแสดงออกและมุ;งมั่นพัฒนาคุณภาพของการปฏิบัติดนตรีได1ด1วยความชื่นชม
ตัวชี้วัด/มาตรฐานการเรียนรู8/ตัวชี้วัด
เมื่อเรียนจบรายวิชานี้ นักเรียนสามารถ
1. อ;านเขียนโน1ตดนตรีไทยและสากลในอัตราจังหวะต;างๆ
2. ร1องเพลงหรือเล;นดนตรีเดี่ยวและรวมวงโดยเน1นเทคนิคการแสดงออกและคุณภาพของการแสดง
3. สร1างเกณฑสําหรับประเมินคุณภาพการประพันธและการเล;นดนตรีของตนเองและผู1อื่น
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รายวิชา ศ30104 สุนทรียนาฏศิลปc
1 ชั่วโมง/สัปดาห/ภาคเรียน
0.5 หน;วยกิต
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาประวัติความเป6นมาของนาฏศิลปv และการละคร บทบาทของบุคคลสําคัญในวงการนาฏศิลปv
และการละคร ความสัมพันธระหว;างวัฒนธรรมไทยกับการแสดงนาฏศิลปv เทคนิคการจัดการแสดง
การประเมินคุณภาพการแสดง การสร1างสรรคผลงานการแสดง
โดยใช1ทักษะกระบวนการสืบค1น บรรยาย อภิปราย เปรียบเทียบ วิเคราะห วิจารณการแสดง
นาฏศิลปvและการละคร นําไปใช1 คิดสร1างสรรคการแสดงนาฏศิลปv ตามองคประกอบของการแสดงได1
เพื่อเสริมสร1างสุนทรียด1านนาฏศิลปv ให1เกิดแนวคิดในการอนุรักษนาฏศิลปvไทย เห็นคุณค;า
และชื่นชม ในนาฏศิลปvที่เป6นมรดกและเป6นเอกลักษณของชาติ กล1าแสดงออกร;วมกิจกรรมด1วยความ
สนุกสนาน และนําไปประยุกตใช1ในชีวิตประจําวัน
ตัวชี้วัด/มาตรฐานการเรียนรู8/ตัวชี้วัด
เมื่อเรียนจบรายวิชานี้ นักเรียนสามารถ
1. มีทักษะในการแสดงหลากหลายรูปแบบ
2. สร1างสรรคละครสั้นในรูปแบบที่ชื่นชอบ
3. ใช1ความคิดริเริ่มในการแสดงแสดงนาฏศิลปvเป6นคู;และเป6นหมู;
4. วิจารณการแสดงตามหลักนาฏศิลปvและการละคร
5. วิเคราะหแก;นของการแสดงนาฏศิลปvและการละครที่ต1องการสื่อความหมายในการแสดง
6. บรรยายและวิเคราะหอิทธิพลของเครื่องแต;งกายแสงสีเสียงฉากอุปกรณและสถานที่
ที่มีผลต;อการแสดง
7. พัฒนาและใช1เกณฑการประเมินในการประเมินการแสดง
8. วิเคราะหท;าทางและการเคลื่อนไหวของผู1คนในชีวิตประจําวันและนํามาประยุกตใช1ในการแสดง
9. เปรียบเทียบการนําการแสดงไปใช1ในโอกาสต;างๆ
10. อภิปรายบทบาทของบุคคลสําคัญในวงการนาฏศิลปvและการละครของประเทศไทยในยุคสมัย
11. นําเสนอแนวคิดในการอนุรักษนาฏศิลปvไทย
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รายวิชา ศ30105 นาฏศิลปcเปรียบเทียบ
1 ชั่วโมง/สัปดาห/ภาคเรียน
0.5 หน;วยกิต
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาหลักการแสดงหลากหลายรูปแบบ การแสดงสร1างสรรค การวิจารณการแสดงตามหลัก
นาฏศิลปvและการละคร การประเมินการแสดง การเปรียบเทียบรูปแบบเทคนิควิธีการ จัดการแสดงละครไทย
และสากล การนําการแสดงไปใช1ในโอกาสต;างๆ แนวคิดในการอนุรักษนาฏศิลปvไทย ประวัติที่มา แนวคิด
เปรียบเทียบคุณค;าและความงามของการละครไทย ละครสากลประเภทต;างๆ
โดยใช1ทักษะกระบวนการสืบค1น บรรยาย อภิปราย เปรียบเทียบ วิเคราะห วิจารณการแสดงละคร
ไทยและละครสากล สามารถนําไปใช1 คิดสร1างสรรคการแสดงนาฏศิลปv ตามองคประกอบของการแสดงได1
เพื่อให1ผู1เรียนมีคุณลักษณะ มีวินัย ใฝ[เรียนรู1 รักความเป6นไทย และตระหนักถึงคุณค;าของความงาม
กล1าแสดงออกร;วมกิจกรรมด1วยความสนุกสนาน และนําไปประยุกตใช1ในชีวิตประจําวัน
ตัวชี้วัด/มาตรฐานการเรียนรู8/ตัวชี้วัด
เมื่อเรียนจบรายวิชานี้ นักเรียนสามารถ
1. มีทักษะในการแสดงหลากหลายรูปแบบ
2. สร1างสรรคละครสั้นในรูปแบบที่ชื่นชอบ
3. ใช1ความคิดริเริ่มในการแสดงแสดงนาฏศิลปvเป6นคู;และเป6นหมู;
4. วิจารณการแสดงตามหลักนาฏศิลปvและการละคร
5. บรรยายและวิเคราะหอิทธิพลของเครื่องแต;งกายแสงสีเสียงฉากอุปกรณและสถานที่ที่มีผลต;อ
การแสดง
6. พัฒนาและใช1เกณฑการประเมินในการประเมินการแสดง
7. วิเคราะหท;าทางและการเคลื่อนไหวของผู1คนในชีวิตประจําวันและนํามาประยุกตใช1ในการแสดง
8. เปรียบเทียบการนําการแสดงไปใช1ในโอกาสต;างๆ
9. บรรยายวิวัฒนาการของนาฏศิลปvและการละครไทยตั้งแต;อดีตจนถึงปJจจุบัน
10. นําเสนอแนวคิดในการอนุรักษนาฏศิลปvไทย
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รายวิชา ศ30106 สุนทรียภาพทางทัศนศิลปc
1 ชั่วโมง/สัปดาห/ภาคเรียน
0.5 หน;วยกิต
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาความหมายของสุนทรียภาพทางทัศนศิลปv ในรูปแบบตะวันออกและรูปแบบตะวันตก งาน
ทัศนศิลปvของศิลปjนที่มีชื่อเสียงและผลตอบรับของสังคม แนวคิดและวิธีการสร1างงานทัศนศิลปvของศิลปjนไทย
และสากลที่ ตนเองชื่น ชอบ อิทธิ พลของวัฒ นธรรมระหว;างประเทศที่มีผลต;องานทั ศนศิ ลปvในสังคม การ
ประเมินและวิจารณงานทัศนศิลปvโดยใช1ทฤษฏีการวิจารณศิลปะ และการจัดกลุ;มงานทัศนศิลปvที่สะท1อน
พัฒนาการความก1าวหน1าของตนเอง
ใช1ทักษะกระบวนการสืบค1น วิเคราะหเปรียบเทียบ สังเคราะหและสร1างสรรคงานทัศนศิลปvไทยและ
สากล ประเมินและวิจารณงานทัศนศิลปv
เพื่อพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงคด1านความมีวินัย ใฝ[เรียนรู1 อยู;อย;างพอเพียง และความมุ;งมันใน
การทํางานทัศนศิลปv นําไปสู;ความรู1สึกชื่นชมและเห็นคุณค;าในความงามในงานทัศนศิลปv และพัฒนาการ
ทางด1านการสร1างสรรคงานทัศนศิลปvของตนเอง
ตัวชี้วัด/มาตรฐานการเรียนรู8/ตัวชี้วัด
เมื่อเรียนจบรายวิชานี้ นักเรียนสามารถ
1. วิเคราะหเปรียบเทียบงานทัศนศิลปvในรูปแบบตะวันออกและรูปแบบตะวันตก
2. ระบุงานทัศนศิลปvของศิลปjนที่มีชื่อเสียงและบรรยายผลตอบรับของสังคม
3. สร1างสรรคงานทัศนศิลปvไทย สากล โดยศึกษาจากแนวคิดและวิธีการสร1างงานของศิลปjนที่ตนเอง
ชื่นชอบ
4. อภิปรายเกี่ยวกับอิทธิพลของวัฒนธรรมระหว;างประเทศที่มีผลต;องานทัศนศิลปvในสังคม
5. ประเมินและวิจารณงานทัศนศิลปvโดยใช1ทฤษฏีการวิจารณศิลปะ
6. จัดกลุ;มงานทัศนศิลปvเพื่อสะท1อนพัฒนาการและความก1าวหน1าของตนเอง
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ชื่อรายวิชาและหนวยกิต
กลุมสาระการเรียนรู8การงานอาชีพและเทคโนโลยี
รายวิชาพื้นฐาน
1. ง30101 วิทยาการคอมพิวเตอรเบื้องต1น
TECH30101 Introduction Computer Science

2 คาบ/สัปดาห/ภาคเรียน 1.0 หน;วยกิต
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รายวิชา ง30101 วิทยาการคอมพิวเตอร$เบื้องต8น
2 คาบ/สัปดาห$/ภาคเรียน
1.0 หนวยกิต
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------คําอธิบายรายวิชา
ศึ ก ษาองคประกอบของระบบสารสนเทศ ระบบสื่ อ สารข1 อ มู ล สํ า หรั บ เครื อ ข; า ยคอมพิ ว เตอร
ความก1 า วหน1 า ทางเทคโนโลยี ส ารสนเทศ การรู1 เ ท; า ทั น เทคโนโลยี จริ ย ธรรมที่ เ กี่ ย วข1 อ งกั บ การใช1 ง าน
คอมพิวเตอรและเครือข;ายคอมพิวเตอร กระบวนการแก1ปJญหาด1วยคอมพิวเตอร พื้นฐานการเขียนโปรแกรม
ด1วยภาษาระดับสูง การนําข1อมูลเข1าและส;งออกแบบมาตรฐาน การใช1โครงสร1างควบคุมแบบมีทางเลือกและ
แบบวนซ้ํา
ตัวชี้วัด/มาตรฐานการเรียนรู8/ตัวชี้วัด
เมื่อเรียนจบรายวิชานี้ นักเรียนสามารถ
1. อธิบายองคประกอบของระบบสารสนเทศได1
2. อธิบายระบบสื่อสารข1อมูลสําหรับเครือข;ายคอมพิวเตอรได1
3. ยกตัวอย;างความก1าวหน1าทางเทคโนโลยีสารสนเทศในปJจจุบันได1
4. อธิบายการรู1เท;าทันเทคโนโลยีได1
5. ยกตัวอย;างจริยธรรมที่เกี่ยวข1องกับการใช1งานคอมพิวเตอรและเครือข;ายคอมพิวเตอรได1
6. เขียนโปรแกรมโดยใช1ข1อมูลนําเข1าและข1อมูลส;งออกแบบมาตรฐานได1
7. เขียนโปรแกรมที่มีโครงสร1างการทํางานแบบทางเลือกและแบบวนซ้ําได1
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กลุมสาระการเรียนรู8ภาษาตางประเทศ
สาระที่ 1 ภาษาเพื่อการสื่อสาร
มาตรฐาน ต 1.1 เข1าใจและตีความเรื่องที่ฟJงและอ;านจากสื่อประเภทและแสดงความคิดอย;างมีเหตุผล
ตัวชี้วัด
1.1.1 ปฏิบัติตามคําแนะนําในคู;มือการใช1งานต;างๆ คําชี้แจง คําอธิบาย และคําบรรยายที่ฟJงและอ;าน
1.1.2 อ;านออกเสียง ข1อความ ข;าว ประกาศ โฆษณาบทร1อยกรอง และบทละครสั้น (skit) ถูกต1อง
ตามหลักการอ;าน
1.1.3 อธิบายและเขียนประโยคและข1อความให1สัมพันธกับสื่อที่ไม;ใช;ความเรียงรูปแบบต;างๆ ที่อ;าน
รวมทั้งระบุและเขียนสื่อที่ไม;ใช;ความเรียงรูปแบบต;างๆ ให1สัมพันธกับประโยค และข1อความที่ฟJงหรืออ;าน
1.1.4 จับใจความสําคัญ วิเคราะหความ สรุปความตีความ และแสดงความคิดเห็นจากการฟJงและ
อ;านเรื่องที่เป6นสารคดีและบันเทิงคดี พร1อมทั้งให1เหตุผลและยกตัวอย;าง ประกอบ
มาตรฐาน ต 1.2 มีทักษะการสื่อสารทางภาษาในการแลกเปลี่ยนข1อมูลข;าวสาร แสดงความรู1สึกและความ
คิดเห็นอย;างมีประสิทธิภาพ
ตัวชี้วัด
1.2.1 สนทนาและเขียนโต1ตอบข1อมูลเกี่ยวกับตนเองและเรื่องต;างๆ ใกล1ตัว ประสบการณ
สถานการณ ข;าว/เหตุการณ ประเด็นที่อยู;ในความสนใจของสังคม และสื่อสารอย;างต;อเนื่องและหมาะสม
1.2.2 เลือกและใช1คําขอร1อง ให1คําแนะนํา คําชี้แจง คําอธิบายอย;างคล;องแคล;ว
1.2.3 พูดและเขียนแสดงความต1องการ เสนอ ตอบรับและปฏิเสธการให1ความช;วยเหลือใน
สถานการณจําลองหรือสถานการณจริงอย;างเหมาะสม
1.2.4 พูดและเขียนเพื่อขอและให1ข1อมูล บรรยาย อธิบาย เปรียบเทียบ และแสดงความคิดเห็น
เกี่ยวกับเรื่อง/ประเด็น/ข;าว/เหตุการณที่ฟJงและอ;านอย;างเหมาะสม
1.2.5 พูดและเขียนบรรยายความรู1สึกและแสดงความคิดเห็นของตนเองเกี่ยวกับเรื่องต;างๆ กิจกรรม
ประสบการณ และข;าว/เหตุการณอย;างมีเหตุผล
1.2.6 พูดและเขียนแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับกิจกรรม ประสบการณ และเหตุการณทั้งในท1องถิ่น
สังคม และโลก พร1อมให1เหตุผลและยกตัวอย;างประกอบ
1.2.7 เลือกใช1ภาษา น้ําเสียง และกิริยาท;าทางเหมาะกับระดับของบุคคล เวลาโอกาสและสถานที่
ตามมารยาทสังคมและวัฒนธรรมของเจ1าของภาษา
1.2.8 ค1นคว1า/สืบค1น บันทึก สรุป และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับข1อมูลที่เกี่ยวข1องกับกลุ;มสาระการ
เรียนรู1อื่น จากแหล;งเรียนรู1อื่น และนําเสนอได1ทั้งการพูดและการเขียน
1.2.9 มีทักษะการใช1ภาษาต;างประเทศ สื่อสารตามหัวเรื่องเกี่ยวกับตนเอง ครอบครัวโรงเรียน
สิ่งแวดล1อม อาหาร เครื่องดื่ม ความสัมพันธระหว;างบุคคล เวลาว;างและนันทนาการ สุขภาพและสวัสดิการ
การซื้อ-ขาย ลมฟLาอากาศ การศึกษาและอาชีพ การเดินทางท;องเที่ยว และวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเป6น
ต1นภายในวงคําศัพทประมาณสี่พันคํา
1.2.10 พูดและเขียนนําเสนอข1อมูลเกี่ยวกับตนเอง/ประสบการณ ข;าว/เหตุการณ เรื่องและประเด็น
ต;างๆ ตามความสนใจ
มาตรฐาน ต 1.3 นําเสนอข1อมูลข;าวสาร ความคิดรวบยอด และความคิดเห็นในเรื่องต;าง ๆ โดยการพูดและ
การเขียน
ตัวชี้วัด
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1.3.1 พูดและเขียนนําเสนอข1อมูลเกี่ยวกับตนเอง/ประสบการณ ข;าว/เหตุการณ เรื่อง และประเด็น
ต;างๆ ตามความสนใจของสังคม
1.3.2 พูดและเขียนสรุปใจความสําคัญ/ แก;นสาระที่ได1จากการวิเคราะหเรื่อง กิจกรรม ข;าว
เหตุการณและสถานการณตามความสนใจ
1.3.3 พูดและเขียนแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับกิจกรรม ประสบการณ และเหตุการณ ทั้งในท1องถิ่น
สังคม และโลก พร1อมทั้งให1เหตุผลและยกตัวอย;างประกอบ
1.3.4 แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับข1อมูลที่เกี่ยวข1องกับกลุ;มสาระการเรียนรู1อื่น จากแหล;งเรียนรู1อื่น
และนําเสนอได1ทั้งการพูดการเขียน
1.3.5 พูดและเขียนสรุปใจความสําคัญ แก;นสาระที่ได1จากการวิเคราะหเรื่องกิจกรรม ข;าว
เหตุการณ
สาระที่ 2 ภาษาและวัฒนธรรม
มาตรฐาน ต 2.1 เข1าใจความสัมพันธระหว;างภาษากับวัฒนธรรมของเจ1าของภาษา และนําไปใช1ได1อย;าง
เหมาะสมกับกาลเทศะ
ตัวชี้วัด
2.1.1 เลือกใช1ภาษา น้ําเสียง และกิริยาท;าทางเหมาะกับระดับของบุคคล โอกาส และสถานที่ ตาม
มารยาทสังคมและวัฒนธรรมของเจ1าของภาษา
2.1.2 อธิบาย/อภิปรายวิถีชีวิต ความคิด ความเชื่อ และที่มาของขนบธรรมเนียม และประเพณีของ
เจ1าของภาษา
2.1.3 เข1าร;วม แนะนํา และจัดกิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรมอย;างเหมาะสม
มาตรฐาน ต 2.2 เข1าใจความเหมือนและความแตกต;างระหว;างภาษาและวัฒนธรรมของเจ1าของภาษากับภาษาและ
วัฒนธรรมไทย และนํามาใช1อย;างถูกต1องและเหมาะสม
ตัวชี้วัด
2.2.1 อธิบาย/เปรียบเทียบความแตกต;างระหว;างโครงสร1างประโยค ข1อความ สํานวน คําพังเพย สุภาษิต
และบทกลอนของภาษา ต;างประเทศและภาษาไทย
2.2.2 วิเคราะห/อภิปรายความเหมือนและความแตกต;างระหว;างวิถีชีวิตความเชื่อ และวัฒนธรรมของเจ1าของ
ภาษากับของไทย และนําไปใช1อย;างมีเหตุผล
สาระที่ 3 ภาษากับความสัมพันธ$กับกลุมสาระการเรียนรู8อื่น
มาตรฐาน ต 3.1 ใช1ภาษาต;างประเทศในการเชื่อมโยงความรู1กับกลุ;มสาระการเรียนรู1อื่น และเป6นพื้นฐานใน
การพัฒนา แสวงหาความรู1 และเปjดโลกทัศนของตน
ตัวชี้วัด
3.1.1 ค1นคว1า/สืบค1น บันทึก สรุป และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับข1อมูลที่เกี่ยวข1องกับกลุ;มสาระการเรียนรู1
อื่น จากแหล;งเรียนรู1ต;างๆ และ นําเสนอด1วยการพูดและการเขียน
สาระที่ 4 ภาษากับความสัมพันธ$กับชุมชนและโลก
มาตรฐาน ต 4.1 ใช1ภาษาต;างประเทศในสถานการณต;างๆ ทั้งในสถานศึกษา ชุมชน และสังคม
ตัวชี้วัด
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4.1.1 ใช1ภาษาสื่อสารในสถานการณจริง/สถานการณจําลองที่เกิดขึ้นในห1องเรียนสถานศึกษา ชุมชน และ

สังคม
มาตรฐาน ต 4.2 ใช1ภาษาต;างประเทศเป6นเครื่องมือพื้นฐานในการศึกษาต;อ การประกอบอาชีพ และการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู1กับสังคมโลก
ตัวชี้วัด
4.2.1 ใช1ภาษาต;างประเทศในการสืบค1น/ค1นคว1า รวบรวม วิเคราะห และสรุปความรู1/ข1อมูลต;างๆ
จากสื่อและแหล;งการเรียนรู1ต;างๆ ในการศึกษาต;อและประกอบอาชีพ
4.2.2 เผยแพร;/ประชาสัมพันธ ข1อมูล ข;าวสารของโรงเรียน ชุมชน และท1องถิ่น/ประเทศชาติ เป6น
ภาษาต;างประเทศ
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ชื่อรายวิชาและหนวยกิต
กลุมสาระการเรียนรู8ภาษาตางประเทศ
รายวิชาพื้นฐาน
1. อ30101 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1
ENG30101 Foundation English 1
2. อ30102 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2
ENG30102 Foundation English 2
3. อ30103 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 3
ENG30103 Foundation English 3

4 คาบ/สัปดาห/ภาคเรียน 2.0 หน;วยกิต
4 คาบ/สัปดาห/ภาคเรียน 2.0 หน;วยกิต
4 คาบ/สัปดาห/ภาคเรียน 2.0 หน;วยกิต
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รายวิชา อ30101 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1
4 คาบ/สัปดาห$/ภาคเรียน
2.0 หนวยกิต
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------คําอธิบายรายวิชา
ศึกษารูปแบบชนิดของคํา โครงสร1างไวยากรณและความสัมพันธของส;วนต;างๆ ของประโยคที่ส;งผล
ต;อความหมายในประโยค เนื้อหาบทสนทนาเกี่ ย วกั บ เรื่ องในชี วิ ตประจํ า วัน ประกาศแจ1 งข1 อมูล คํา สั่ ง
คําแนะนํา การแสดงความคิดเห็นเบื้องต1นจากข1อมูล เหตุการณที่อยู;ในความสนใจ บทความทางวิชาการทั้ง
อย;างเป6นทางการและไม;เป6นทางการ กลยุทธการอ;านเพื่อความเข1าใจ การอ;านจับใจวามสําคัญ การอ;านสรุป
ความ การเดาความหมายของคําศัพทจากบริบทด1วยวิธีที่หลากหลายจากสื่อสิ่งพิมพ บทอ;านที่หลากหลาย
รูปแบบการเขียนย;อหน1าประเภทการบรรยายและพรรณนา
โดยใช1ทักษะกระบวนการ ฟJงจับใจความ พูดโต1ตอบและแสดงความคิดเห็น อ;านสรุปความและเขียน
บรรยาย เพื่อฝZกทักษะทางภาษาเพื่อพัฒนาทักษะการฟJงแล1วจับใจความและสามารถปฏิบัติตามได1 พูดโต1ตอบ
แสดงความคิดเห็น และนําเสนอเกี่ยวกับเรื่องตนเอง ครอบครัว โรงเรียนหรือสังคมรอบตัว สามารถอ;านทํา
ความเข1าใจเพื่อจับใจความสําคัญ สรุปความ เดาความหมายของคําศัพทในบริบทได1 และเขียนย;อหน1า ความ
เรียง ประเภทตอบคําถาม บรรยายและพรรณนา โดยใช1ภาษาที่ถูกต1องและเหมาะสมอย;างน1อย 150-250 คํา
มาตรฐานการเรียนรู8/ตัวชี้วัด
เมื่อเรียนจบรายวิชานี้ นักเรียนสามารถ
1. ฟJงบทสนทนาขนาดสั้นเกี่ยวกับเรื่องในชีวิตประจําวัน ประกาศแจ1งข1อมูล คําสั่ง และคําแนะนํา ความยาว
1-3 นาที พร1อมปฏิบัติตามได1
2. พูดโต1ตอบ แสดงความคิดเห็นเบื้องต1น นําเสนอเกี่ยวกับเรื่องในชีวิตประจําวัน โรงเรียนหรือสังคมรอบตัว
การแสดงความเห็นจากข1อมูล เหตุการณที่อยู;ในความสนใจ บทความทางวิชาการทั้งอย;างเป6นทางการและไม;
เป6นทางการ
3. อ;านและศึกษากลยุทธในการทําความเข1าใจเพื่อจับใจความสําคัญ สรุปความ จากคําสั่ง คําแนะนํา จากสื่อ
สิ่งพิมพ บทอ;านที่หลากหลาย ความยาว 200-250 คํา และสามารถเดาความหมายของคําศัพทในบริบทได1
4. วิเคราะห โครงสร1างไวยากรณ ชนิดของคํา ประโยค ข1อความ เพื่อฝZกการเขียนย;อหน1า และความเรียง
ประเภทตอบคําถาม บรรยายและพรรณนา โดยใช1ภาษาที่ถูกต1องและเหมาะสมอย;างน1อย 150-250 คํา
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รายวิชา อ30102 วิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2
4 ชั่วโมง/สัปดาห/ภาคเรียน
2.0 หน;วยกิต ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาโครงสร1างทางไวยากรณที่ซับซ1อนยิ่งขึ้น วิเคราะห แยกส;วนประกอบของประโยคความสัมพันธ
ที่ส;งผลต;อความหมายของวลี ประโยค และข1 อความ กลยุทธการฟJ งจากบทสนทนาที่มีความยาวมากขึ้ น
เกี่ยวกับเรื่องราวทั่วไปในชีวิตประจําวัน เพลง ข;าว และสิ่งแวดล1อม ข1อความ คําศัพทในการพูดโต1ตอบ การ
แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องราว จากบทอ;านเหตุการณที่อยู;ในความสนใจ กลยุทธการอ;านเพื่อความเข1าใจ
รายละเอียด สรุปใจความสําคัญ การตีความ การอนุมาน และการอ1างอิง รูปแบบการเขียนความเรียงประเภท
แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเหตุการณทั่วไปและสิ่งแวดล1อม
โดยใช1ทักษะกระบวนการ ฟJงจับใจความ พูดโต1ต อบและแสดงความคิ ดเห็ น อ; านสรุปความและ
วิเคราะห และเขียนบรรยาย เพื่อฝZกทักษะทางภาษา
เพื่อพัฒนาทักษะการฟJงแล1วจับใจความและสามารถปฏิบัติตามได1 พูดโต1ตอบ แสดงความคิดเห็น
และนําเสนอเกี่ยวกับเรื่องราวทั่วไปในชีวิตประจําวัน เพลง ข;าว และสิ่งแวดล1อม สามารถอ;านทําความเข1าใจ
เพื่อจับใจความสําคัญ สรุปความ เดาความหมายของคําศัพทในบริบทได1 และเขียนความเรียง ประเภทแสดง
ความคิดเห็นเกี่ยวกับเหตุการณทั่วไปและสิ่งแวดล1อม โดยใช1ภาษาที่ถูกต1องและเหมาะสมอย;างน1อย 200-250
คํา
มาตรฐานการเรียนรู8/ตัวชี้วัด
1. ฟJง ตอบคําถามและสรุปใจความสําคัญ จากบทสนทนาเกี่ยวกับเรื่องราวในชีวิตประจําวันที่มีความ
ยาว 3-5 นาที
2. พูดโต1ตอบ แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องราวจากบทอ;าน เหตุการณที่อยู;ในความสนใจและ
นําเสนอหรือแสดงความคิดเห็นได1
3. อ;านเพื่อความเข1าใจ รายละเอียด สรุปใจความสําคัญ การตีความ การอนุมาน การอ1างอิง ของ
เรื่องสั้น ข;าว บทความเกี่ยวกับเหตุการณทั่วไปและสิ่งแวดล1อม
4. ระบุโครงสร1างไวยากรณที่ซับซ1อน ระบุองคประกอบของการเขียนเรียงความ และเขียนเรียงความ
เพื่อแสดงความคิดเห็น โดยใช1ภาษาที่ถูกต1องเหมาะสม อย;างน1อย 200 - 250 คํา
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รายวิชา อ30103 วิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน 3
4 ชั่วโมง/สัปดาห/ภาคเรียน
2.0 หน;วยกิต
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาโครงสร1 า งของคํ า วิ เคราะหและแยกแยะหน1 า ที่ ทางภาษาในบริ บ ทที่ ซับ ซ1 อน และกลยุ ทธ
ทางการอ; า นโดยใช1 สื่ อ ต; า ง ๆ เช; น นิ ต ยสาร วารสาร บทความทางวิ ช าการ แผ; น พั บ คู; มือ ต; า ง ๆ และ
วรรณกรรม
ฝZกทักษะการฟJงระดับสูงจากการฟJงบทความในหัวข1อทั่วไปทั้งแบบสั้นและยาว จากสื่อประเภทต;าง
ๆ เช;น สื่อโทรทัศน อินเตอรเน็ต แผ;นซีดี ซีดีรอม และฝZกทักษะการจดบันทึก
ฝZกทักษะการสื่อสารในหัวข1อที่สนใจ การให1คําแนะนํา การแลกเปลี่ยนข1อมูล การแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นต;อเรื่องที่อ;านและฟJง นําเสนอทัศนคติในรูปของข1อมูลได1ทั้งในห1องเรียนและนอกห1องเรียน
ศึกษาโครงสร1างของการเขียนเรียงความ ฝZกการเขียนเรียงบทความโต1แย1ง (Argumentative Essay)
การเขียนเรียงความแบบเปรียบเทียบและขัดแย1ง (Compare-Contrast Essay)
พัฒนาความสามารถในการใช1คําที่มีหน1าที่ต;างๆ โครงสร1างประโยคภาษาอังกฤษในรูปแบบต;างๆ
เพื่อให1ใช1ภาษาอย;างถูกต1อง เหมาะสม กับบริบททางวิชาการและอื่น ๆ และฝZกการทําข1อสอบเพื่อให1คุ1นเคย
กับข1อสอบรูปแบบต;าง ๆ
มาตรฐานการเรียนรู8/ตัวชี้วัด
1. นักเรียนเข1าใจบทความในหัวข1อทั่วไปแบบสั้นและยาว จากสื่อประเภทต;าง ๆ เช;น สื่อโทรทัศน
อินเตอรเน็ต แผ;นซีดี ซีดีรอม และฝZกทักษะการจดบันทึก
2. นักเรียนสามารถใช1กลยุทธในการอ;านเพื่อทําความเข1าใจบทความ
3. นักเรียนสามารถสื่อสารในหัวข1อที่สนใจ ให1คําแนะนํา แลกเปลี่ยนข1อมูล แสดงความคิดเห็นต;อ
เรื่องที่อ;านและฟJง นําเสนอทัศนคติ และข1อมูลทั้งในห1องเรียนและนอกห1องเรียน
4. นักเรียนสามารถวิเคราะห และใช1คําที่มีหน1าที่ต;าง ๆ รวมทั้งประยุกตใช1โครงสร1างประโยค
ภาษาอังกฤษในรูปแบบต;าง ๆ เพื่อให1สามารถเขียนบทความได1ถูกต1องตามหลักการเขียนบทความแบบโต1แย1ง
(Argumentative Essay) การเขียนเรียงความแบบเปรียบเทียบและขัดแย1ง (Compare-Contrast Essay)
5. นักเรียนคุ1นเคยกับข1อสอบรูปแบบต;าง ๆ
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20. มาตรฐานการเรียนรู8 ตัวชี้วัดและคําอธิบายรายวิชาเพิ่มเติมกลุม 1
กลุมสาระการเรียนรู8คณิตศาสตร$
รายวิชาเพิ่มเติมกลุม 1
1. ค30201
แคลคูลัสเบื้องต1น 1
3 คาบ/สัปดาห/ภาคเรียน 1.5 หน;วยกิต
MATH30201 Introductory Calculus I
2. ค30202
สถิติเบื้องต1น
3 คาบ/สัปดาห/ภาคเรียน 1.5 หน;วยกิต
MATH30202 Introduction to Statistics
3. ค30203
คอมบินาทอริกและความน;าจะเป6นเบื้องต1น 2 คาบ/สัปดาห/ภาคเรียน 1 หน;วยกิต
MATH30203 Introduction to Combinatorics and Probability
4. ค30204
พีชคณิตเชิงเส1นเบื้องต1น
3 คาบ/สัปดาห/ภาคเรียน 1.5 หน;วยกิต
MATH30204 Elementary Linear Algebra
5. ค30205
แคลคูลัสเบื้องต1น 2
3 คาบ/สัปดาห/ภาคเรียน 1.5 หน;วยกิต
MATH30205 Introductory Calculus II
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รายวิชา ค30201 แคลคูลัสเบื้องต8น 1
3 คาบ/สัปดาห$/ภาคเรียน

1.5 หนวยกิต

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาเกี่ยวกับ ลิมิต ความต; อเนื่อง การหาอนุพันธและการหาปริพันธของฟJงกชันค; าจริงและการ
ประยุกต ลําดับและอนุกรมของจํานวนจริง
มาตรฐานการเรียนรู8/ตัวชี้วัด
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

หาลิมิตของฟJงกชันที่กําหนดให1ได1
ตรวจสอบความต;อเนื่องของฟJงกชันที่กําหนดให1ได1
หาอนุพันธและปริพันธของฟJงกชันที่กําหนดให1ได1
นําความรู1เรื่องอนุพันธและปริพันธของฟJงกชันไปประยุกตใช1ได1
หาพจนทั่วไปและลิมิตของลําดับที่กําหนดให1ได1
ตรวจสอบการลู;เข1าของอนุกรมอนันตที่กําหนดให1ได1
หาผลบวกของอนุกรมอนันตที่สามารถหาผลบวกได1
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รายวิชา ค30202 สถิติเบื้องต8น
3 คาบ/สัปดาห$/ภาคเรียน

1.5 หนวยกิต

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาเกี่ยวกับแนวคิดพื้นฐานทางสถิติ การเก็บรวบรวมข1อมูลและการนําเสนอข1อมูล การวัด
แนวโน1มเข1าสู;ส;วนกลาง การวัดตําแหน;งที่ของข1อมูล การวัดการกระจายของข1อมูล ค;ามาตรฐาน การแจก
แจงปกติ การอนุมานเชิงสถิติสําหรับประชากรเดียวและประชากรสองกลุ;ม ความสัมพันธเชิงฟJงกชันระหว;าง
ข1อมูล
มาตรฐานการเรียนรู8/ตัวชี้วัด
1. มีความคิดรวบยอดเกี่ยวกับกระบวนการทางสถิติ
2. นําวิธีการทางสถิติไปประยุกตใช1ในศาสตรสาขาต;างๆ
3. นําความรู1เกี่ยวกับการอนุมานเชิงสถิติสําหรับประชากรเดียวไปใช1ได1
4. นําความรู1เกี่ยวกับความสัมพันธเชิงฟJงกชันระหว;างข1อมูลไปประยุกตใช1ได1
5. นําความรู1ทางสถิติไปใช1ในงานวิจัยขั้นพื้นฐานและในชีวิตประจําวันได1
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รายวิชา ค30203 คอมบินาทอริกและความนาจะเป=นเบื้องต8น
2 คาบ/สัปดาห$/ภาคเรียน

1.0 หนวยกิต

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาเกี่ยวกับหลักการนับเบื้องต1น วิธีการนับเบื้องต1น ทฤษฎีบททวินาม นิยามของความน;าจะเป6น
และทฤษฎีบทเบื้องต1นเกี่ยวกับความน;าจะเป6น
มาตรฐานการเรียนรู8/ตัวชี้วัด
1. แก1โจทยปJญหาโดยใช1กฎเกณฑเบื้องต1นเกี่ยวกับการนับ วิธีเรียงสับเปลี่ยน วิธีจัดหมู;ได1
2. นําความรู1เรื่องทฤษฎีบททวินามไปใช1ได1
3. หาความน;าจะเป6นของเหตุการณที่กําหนดให1ได1

หลักสูตรโรงเรียนวิทยาศาสตรภูมิภาค ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
พุทธศักราช 2560

138

รายวิชา ค30204 พีชคณิตเชิงเส8นเบื้องต8น
3 คาบ/สัปดาห$/ภาคเรียน

1.5 หนวยกิต

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาบทพิสูจนเกี่ยวกับเมทริกซและระบบสมการเชิงเส1น ดีเทอรมิแนนต เวกเตอร ปริภูมิเวกเตอร
ค;าเจาะจงและเวกเตอรเจาะจง และการแปลงเชิงเส1น
มาตรฐานการเรียนรู8/ตัวชี้วัด
1. นําความรู1เรื่องระบบสมการเชิงเส1นไปประยุกตใช1ได1
2. บอกได1ว;าเซตและการดําเนินการที่กําหนดให1เป6นปริภูมิเวกเตอร
3. บอกได1ว;าเซตของเวกเตอรที่กําหนดเป6นอิสระเชิงเส1น
4. หาฐานหลักและมิติของปริภูมิเวกเตอรที่กําหนดได1
5. ตรวจสอบการแปลงเชิงเส1น หาเมทริกซมาตรฐานสําหรับการแปลงและแสดงได1ว;าการแปลงเชิง
เส1นเป6นการแปลงหนึ่งต;อหนึ่งได1
6. หาค;าเจาะจงและเวกเตอรเจาะจงของเมทริกซที่กําหนดให1ได1
7. พิสูจนสมบัติต;างๆ ของเมทริกซ ดีเทอรมิแนนต ปริภูมิเวกเตอร การแปลงเชิงเส1น ค;าเจาะจงและ
เวกเตอรเจาะจง
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รายวิชา ค30205 แคลคูลัสเบื้องต8น 2
3 คาบ/สัปดาห$/ภาคเรียน

1.5 หนวยกิต

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาเกี่ยวกับเทคนิคในการหาปริพันธ การหาปริพันธไม;ตรงแบบ อนุกรมอนันต อนุกรมกําลัง
อนุกรมเทยเลอร การประมาณค;าฟJงกชันด1วยพหุนามเทยเลอร สมการเชิงอนุพันธเบื้องต1นและการประยุกต
มาตรฐานการเรียนรู8/ตัวชี้วัดที่คาดหวัง
1. หาปริพันธของฟJงกชันที่กําหนดให1ได1
2. หาอนุกรมเทยเลอรของฟJงกชันรอบจุดที่กําหนดให1และนําไปประยุกตใช1ได1
3. หาผลเฉลยของสมการเชิงอนุพันธของปJญหาที่กําหนดให1ได1
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กลุมสาระการเรียนรู8วิชาวิทยาศาตร$
รายวิชาเพิ่มเติมกลุม 1
1. ว30193 ธรรมชาติของวิทยาศาสตรและการสืบเสาะอย;างวิทยาศาสตร
SCI30193 Scientific Inquiry and the Nature of Science
2 คาบ/สัปดาห/ภาคเรียน 1.0 หน;วยกิต
2. ว30291 ความคิดสร1างสรรคและนวัตกรรม 1
2 คาบ/สัปดาห/ภาคเรียน 1.0 หน;วยกิต
SCI30291 Creativity and Innovation 1
3. ว30292 ความคิดสร1างสรรคและนวัตกรรม 2
2 คาบ/สัปดาห/ภาคเรียน 1.0 หน;วยกิต
SCI30292 Creativity and Innovation 2
4. ว30293 สัมมนาทางวิทยาศาสตร
2 คาบ/สัปดาห/ภาคเรียน 1.0 หน;วยกิต
SCI30293 Science Seminar
5. ว30294 โครงงานวิทยาศาสตร
4 คาบ/สัปดาห/ภาคเรียน 2.0 หน;วยกิต
SCI30294 Communication and Presentation
กลุมสาระการเรียนรู8วิทยาศาสตร$ : ฟSสิกส$
3 คาบ/สัปดาห/ภาคเรียน 1.5 หน;วยกิต

1. ว30201 กลศาสตร
SCI30201 Mechanics
2. ว30202 สมบัติเชิงกลของสสารอุณหพลศาสตรและคลื่นกล 3 คาบ/สัปดาห/ภาคเรียน 1.5 หน;วยกิต
SCI30202 Mechanical Properties of Matter, Thermodynamics and Mechanical Waves
3. ว30203 ไฟฟLาและแม;เหล็ก
4 คาบ/สัปดาห/ภาคเรียน 2 หน;วยกิต
SCI30203 Electricity and Magnetism
4.ว30204 แสงและฟjสิกสยุคใหม;
3 คาบ/สัปดาห/ภาคเรียน 1.5 หน;วยกิต
SCI30204 Light and Modern Physics
กลุมสาระการเรียนรู8วิทยาศาสตร$ : เคมี
1. ว30231 สมบัติของสาร
3 คาบ/สัปดาห/ภาคเรียน 1.5 หน;วยกิต
SCI30231 Properties of Matter
2. ว30232 จลนศาสตรเคมีและสมดุลเคมี
3 คาบ/สัปดาห/ภาคเรียน 1.5 หน;วยกิต
SCI30232 Chemical Kinetics and Equilibrium
3. ว30233 อินทรียเคมีและสารชีวโมเลกุล
3 คาบ/สัปดาห/ภาคเรียน 1.5 หน;วยกิต
SCI30233 Organic Chemistry and Biomolecules
4. ว30234 ว30234 เคมีเชิงความร1อน และเคมีไฟฟLา
2 คาบ/สัปดาห/ภาคเรียน 1.0 หน;วยกิต
SCI30234 Thermochemistry and Electrochemistry
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กลุมสาระการเรียนรู8วิทยาศาสตร$ : ชีววิทยา
1. ว30261 กายวิภาคศาสตรและสรีรวิทยาของสัตว
SCI30261 Animal Anatomy and Physiology
2. ว30262 กายวิภาคศาสตรและสรีรวิทยาของพืช
SCI30262 Plant Anatomy and Physiology
3. ว30263 ว30263 พันธุศาสตรและวิวัฒนาการ
SCI30263 Genetics and Evolution
4. ว30264 ความหลากหลายทางชีวภาพ
SCI30264 Biodiversity

3 คาบ/สัปดาห/ภาคเรียน 1.5 หน;วยกิต
2 คาบ/สัปดาห/ภาคเรียน 1.0 หน;วยกิต
3 คาบ/สัปดาห/ภาคเรียน 1.5 หน;วยกิต
3 คาบ/สัปดาห/ภาคเรียน 1.5 หน;วยกิต
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รายวิชา ว30193 ธรรมชาติของวิทยาศาสตร$และการสืบเสาะอยางวิทยาศาสตร$
2 คาบ/สัปดาห$/ภาคเรียน
1.0 หนวยกิต
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาความหมายและธรรมชาติของวิทยาศาสตร สืบเสาะหาความรู1จากคําถามที่เกิดจากการ
สังเกตปรากฏการณ เหตุการณที่น;าสนใจ ออกแบบ เลือกใช1เครื่องมือในการสืบเสาะหาความรู1 รวบรวม และ
วิเคราะหข1อมูลด1วยวิธีการที่เหมาะสม สร1างคําอธิบาย โดยอาศัยหลักฐานและข1อมูลเชิงประจักษ นําเสนอ
ผลงาน ด1วยวิธีการที่หลากหลาย เพื่อให1เกิดความรู1ความเข1าใจกระบวนการสืบเสาะหาความรู1ของ
นักวิทยาศาสตร มีความคิดระดับสูง และสร1างองคความรู1โดยใช1กระบวนการทางวิทยาศาสตร กระบวนการ
สืบเสาะหาความรู1 สื่อสารสิ่งที่เรียนรู1 มีความสามารถในการตัดสินใจ มีจิตวิทยาศาสตร คุณธรรม จริยธรรม
และค;านิยมที่พึงประสงค
มาตรฐานการเรียนรู8/ตัวชี้วัด
1. ตั้งคําถามที่อยู;บนพื้นฐานของความรู1และความเข1าใจทางวิทยาศาสตร หรือความสนใจ หรือจาก
ประเด็นที่เกิดขึ้นในขณะนั้นที่สามารถทําการสํารวจตรวจสอบหรือศึกษาค1นคว1าได1อย;างครอบคลุม
และเชื่อถือได1
2. สร1างสมมติฐานที่มีทฤษฎีรองรับหรือคาดการณสิ่งที่พบ หรือสร1างแบบจําลอง หรือสร1างรูปแบบเพื่อ
นําไปสู;การสํารวจตรวจสอบ
3. ค1นคว1ารวบรวมข1อมูลที่ต1องพิจารณาปJจจัยหรือตัวแปรสําคัญ ปJจจัยที่มีผลต;อปJจจัยอื่น ปJจจัยที่
ควบคุมไม;ได1 และจํานวนครั้งของการสํารวจตรวจสอบ เพื่อให1ได1ผลที่มีความเชื่อมั่นอย;างเพียงพอ
4. เลือกวัสดุ เทคนิควิธีการ อุปกรณที่ใช1ในการสังเกต การวัด การสํารวจตรวจสอบอย;างถูกต1องทั้งทาง
กว1างและลึกในเชิงปริมาณและคุณภาพ
5. รวบรวมข1อมูลและบันทึกผลการสํารวจตรวจสอบอย;างเป6นระบบถูกต1อง ครอบคลุมทั้งในเชิงปริมาณ
และคุณภาพ โดยตรวจสอบความเป6นไปได1 ความเหมาะสมหรือความผิดพลาดของข1อมูล
6. จัดกระทําข1อมูล โดยคํานึงถึงการรายงานผลเชิงตัวเลขที่มีระดับความถูกต1องและนําเสนอข1อมูลด1วย
เทคนิควิธีที่เหมาะสม
7. วิเคราะหข1อมูล แปลความหมายข1อมูล และประเมินความสอดคล1องของข1อสรุปหรือสาระสําคัญ เพื่อ
ตรวจสอบกับสมมติฐานที่ตั้งไว1
8. พิจารณาความน;าเชื่อถือของวิธีการและผลการสํารวจตรวจสอบ โดยใช1หลักความคลาดเคลื่อน ของ
การวัดและการสังเกต เสนอแนะการปรับปรุงวิธีการสํารวจตรวจสอบ
9. นําผลของการสํารวจตรวจสอบที่ได1 ทั้งวิธีการและองคความรู1ที่ได1ไปสร1างคําถามใหม; นําไปใช1
แก1ปJญหาในสถานการณใหม;และในชีวิตจริง
10. ตระหนักถึงความสําคัญในการที่จะต1องมีส;วนร;วมรับผิดชอบการอธิบาย การลงความเห็น และการ
สรุปมาตรฐานการเรียนรู1/ตัวชี้วัดวิทยาศาสตร ที่นําเสนอต;อสาธารณชนด1วยความถูกต1อง
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11. บันทึกและอธิบายผลการสํารวจตรวจสอบอย;างมีเหตุผล ใช1พยานหลักฐานอ1างอิงหรือค1นคว1าเพื่อ
เติม เพื่อหาหลักฐานอ1างอิงที่เชื่อถือได1 และยอมรับว;าความรู1เดิม อาจมีการเปลี่ยนแปลงได1 เมื่อ
มีข1อมูลและประจักษ พยานใหม;เพิ่มเติมหรือโต1แย1งจากเดิม ซึ่งท1าทายให1มีการตรวจสอบอย;าง
ระมัดระวัง อันจะนํามาสู; การยอมรับเป6นความรู1ใหม;
12. จัดแสดงผลงาน เขียนรายงาน และ/หรืออธิบายเกี่ยวกับแนวคิด กระบวนการ และผลของโครงงาน
หรือชิ้นงานให1ผู1อื่นเข1าใจ
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รายวิชา ว30291 ความคิดสร8างสรรค$และนวัตกรรม 1
2 คาบ/สัปดาห$/ภาคเรียน
1.0 หนวยกิต
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาตัวอย;างการพัฒนานวัตกรรมของบุคคลที่จัดว;าเป6นนักคิดสร1างสรรคหรือนวัตกร บูรณาการ
ความรู1ทางวิทยาศาสตรเทคโนโลยี กระบวนการทางวิศวกรรม และคณิตศาสตรในการเชื่อมโยงหรือแก1ปJญหา
ในชีวิต จริง รวมทั้ งการพัฒนากระบวนการหรือผลผลิตใหม; ควบคู; ไปกับการพัฒ นาทักษะการเรีย นรู1แห; ง
ศตวรรษที่ 21 พัฒนานวัตกรรมผ;านกระบวนการคิดแก1ปJญหาอย;างสร1างสรรค
มาตรฐานการเรียนรู8/ตัวชี้วัด
1. อธิบายความหมายของความคิดสร1างสรรคและนวัตกรรม ประเภทของนวัตกรรม ลักษณะของ
ความคิดสร1างสรรค องคประกอบของความคิดสร1างสรรคและวิธีการคิดสร1างสรรคได1
2. สืบค1นและวิเคราะหผลงานที่ผ;านกระบวนการการคิดสร1างสรรคได1
3. คิดสร1างสรรคผ;านระบบการฝZกทักษะการคิดสร1างสรรคแบบต;างๆ ได1
4. สร1าง/พัฒนาผลงาน/วิธีการแก1ปJญหา/การจัดการ/วิธีการ ที่ปรับปรุงให1ดีขึ้นกว;าเดิมหรือพัฒนา
ใหม;ทั้งหมดได1 (ถ;ายทอดความคิดเป6นภาพฉาย ภาพร;าง แบบจําลองและสร1างหรือพัฒนาผลงาน วิธีการ
แก1ปJญหา การจัดการ วิธีการที่ปรับปรุงให1ดีขึ้นกว;าเดิมหรือพัฒนาใหม;ทั้งหมดด1วยวัสดุอุปกรณและวิธีการที่
เป6นมิตรกับชีวิต สังคม และสิ่งแวดล1อม)
5. จัดแสดงผลงาน เขียนรายงานและอธิบายเกี่ยวกับแนวคิด กระบวนการและผลของชิ้นงานหรือ
นวัตกรรมให1ผู1อื่นเห็นถึงความคิดสร1างสรรคในนวัตกรรมได1
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รายวิชา ว30292 ความคิดสร8างสรรค$และนวัตกรรม 2
2 คาบ/สัปดาห$/ภาคเรียน
1.0 หนวยกิต
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. คําอธิบายรายวิชา
พัฒนานวัตกรรมที่สามารถใช1แก1ปJญหาในชีวิตจริง ผ;านกระบวนการคิดแก1ปJญหาอย;างสร1างสรรคโดย
บูรณาการความรู1ทางวิทยาศาสตร เทคโนโลยี กระบวนการทางวิศวกรรมและคณิตศาสตร รวมทั้งการพัฒนา
กระบวนการหรือผลผลิตใหม;ควบคู;ไปกับการพัฒนาทักษะการเรียนรู1แห;งศตวรรษที่ 21
2. มาตรฐานการเรียนรู8/ตัวชี้วัด
1. นําวิทยาศาสตร คณิตศาสตร และเทคโนโลยี มาใช1พัฒนานวัตกรรมด1วยกระบวนการทาง
วิศวกรรมได1
2. พัฒนานวัตกรรมในรูปแบบสิ่งประดิษฐ การจัดการ หรือวิธีการ หรือปรับปรุงต;อยอดจากของเดิม
ที่มีอยู;ได1อย;างเป6นรูปธรรม สามารถใช1แก1ปJญหาในชีวิตจริงได1
3. ทดสอบและประเมินนวัตกรรมได1
4. จัดนําเสนอผลงานและแสดงให1ผู1อื่นเห็นถึงความคิดสร1างสรรคในตัวชิ้นงานได1
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รายวิชา ว30293 สัมมนาทางวิทยาศาสตร$
2 คาบ/สัปดาห$/ภาคเรียน
1.0 หนวยกิต
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาค1นคว1างานวิจัย ในเรื่องที่สนใจทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ศึกษาการอ;านการวิเคราะห
สังเคราะหทางวิทยาศาสตร และจับประเด็นที่สําคัญมาเรียบเรียงให1เข1าใจและนําเสนอผลการค1นคว1าโดย
วิธีการสัมมนาโดยใช1สื่อมัลติมีเดีย
ศึกษาวิธีการตั้งคําถาม ตอบคําถามและการอภิปรายในเรื่องเกี่ยวกับวิทยาศาสตร เพื่อให1เกิดความรู1
ความเข1าใจ มีทักษะกระบวนการ มีเจตคติและเห็นคุณค;าของวิทยาศาสตร
มาตรฐานการเรียนรู8/ตัวชี้วัด
1. วิเคราะห และสังเคราะหองคความรู1จากการศึกษางานวิจัยทางวิทยาศาสตร คณิตศาสตรหรือ
เทคโนโลยี
2. พัฒนาสื่อและนําเสนอผลงานได1อย;างมีประสิทธิภาพ
3. ตั้งคําถาม ตอบคําถามและอภิปรายงานวิจัย
4. เขียนรายงานการสัมมนาทางวิทยาศาสตรได1อย;างถูกต1อง
5. นําสัมมนาและเข1าร;วมสัมมนาทางวิทยาศาสตร
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รายวิชา ว30294 โครงงานวิทยาศาสตร$
4 คาบ/สัปดาห$/ภาคเรียน
2.0 หนวยกิต
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาวิเคราะหกระบวนการวิจัยทางวิทยาศาสตรทําโครงงานหรือสร1างชิ้นงานตามความสนใจ ตั้ง
คําถามจากปJญหาหรือสถานการณในชีวิตจริง สืบค1นข1อมูลเพื่อตั้งสมมติฐานที่เป6นไปได1หลายแนวทาง บูรณา
การความรู1จากศาสตรต;างๆ วางแผนและสํารวจตรวจสอบโดยใช1วิธีการและเครื่องมือที่ถูกต1องเชื่อถือได1
รวบรวมข1อมูล วิเคราะหและจัดกระทําข1อมูล สรุปผลและนําเสนอผลงานด1วยวิธีการที่เหมาะสม
เพื่ อให1 เ กิ ด ความรู1 ความเข1 าใจ มี ความคิ ด ระดั บ สู งและสร1 า งองคความรู1 โ ดยใช1 ก ระบวนการทาง
วิทยาศาสตรกระบวนการสืบเสาะหาความรู1 สื่อสารสิ่งที่เรียนรู1มีความสามารถในการตัดสินใจมีจิตวิทยา
ศาสตรคุณธรรมจริยธรรมและค;านิยมที่พึงประสงค
มาตรฐานการเรียนรู8/ตัวชี้วัด
1. อธิบายความหมาย คุณค;า ประเภทและกระบวนการทําโครงงานได1
2. สืบค1นข1อมูล วิเคราะห และอภิปรายตัวอย;างโครงงานหรืองานวิจัยพร1อมเสนอแนวคิดในการ
ดัดแปลงขยายเพิ่มเติมจากเรื่องที่ได1ศึกษาได1
3. จัดทําเค1าโครงของโครงงานที่จะดําเนินการศึกษาค1นคว1าได1
4. นําเสนอเค1าโครงของโครงงานต;อที่ประชุมด1วยสื่อมัลติมิเดียได1
5. สํารวจตรวจสอบ ค1นคว1า ทดลองตามแผนการปฏิบัติงาน บันทึกและรวบรวมข1อมูล วิเคราะหและ
จัดกระทําข1อมูล สรุปผลที่ได1จากการศึกษาค1นคว1าได1
6. เขียนรายงานโครงงาน จัดทําสื่อมัลติมิเดียจัดทําโปสเตอรเพื่อรายงานผลการทําโครงงานได1
7. นําเสนอผลการทําโครงงานในรูปแบบรายงาน โปสเตอร การนําเสนอแบบบรรยาย และ/หรือ
บทความสรุปผลการศึกษาค1นคว1าได1
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รายวิชา ว30201 กลศาสตร$
3 คาบ/สัปดาห$/ภาคเรียน
1.5 หนวยกิต
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาเกี่ยวกับงานเนื่องจากแรงคงที่และไม;คงที่ การหางานเนื่องจากแรงคงที่และแรงไม;คงที่โดยใช1
การวิเคราะหกราฟและแคลคูลัสเบื้องต1น กําลัง พลังงานศักยและพลังงานจลน ทฤษฎีบทงาน-พลังงาน และ
กฎการอนุรักษพลังงาน โมเมนตัม แรงและการเปลี่ยนแปลงโมเมนตัม การดลและแรงดล กฎการอนุรักษ
โมเมนตัมเชิงเส1น การชนแบบยืดหยุ;นในหนึ่งมิติและสองมิติ การชนแบบไม;ยืดหยุ;นในหนึ่งมิติและสองมิติ
การเคลื่อนที่แบบหมุนการกระจั ดเชิ งมุม ความเร็วเชิงมุม ความเร;งเชิงมุ ม การหาจุด ศูนยกลางมวลด1ว ย
พีชคณิตและแคลคูลัส ระบบอนุภาค โมเมนตความเฉื่อย การหาโมเมนตความเฉื่อยโดยใช1แคลคูลัส ทฤษฎี
แกนขนาน ทอรก กฎข1อที่สองของนิวตันสําหรับการหมุน งานและพลังงานเนื่องจากการหมุน โมเมนตัม
เชิงมุมและการเปลี่ยนแปลงโมเมนตัมเชิงมุม กฎการอนุรักษโมเมนตัมเชิงมุม การกลิ้งแบบไม;ไถลและพลังงาน
เนื่องจากการกลิ้ง การเคลื่อนที่แบบฮารมอนิกอย;างง;าย การเปรียบเทียบการเคลื่อนที่แบบฮารมอนิกอย;าง
ง;า ยกั บการเคลื่ อนที่ แบบวงกลม การเคลื่อนที่ ของมวลติ ด สปริง การแกว;งของลูกตุ1ม พลังงานของการ
เคลื่อนที่แบบฮารมอนิกอย;างง;าย สมดุลสถิต สมดุลจลน สมดุลต;อการเลื่อนที่ สมดุลต;อการหมุน แรงคู;ควบ
และโมเมนตของแรงคู;ควบ การประยุกตหลักของสมดุล สมดุลสัมบูรณ สมดุลเสถียร สมดุลไม;เสถียร และ
สมดุลสะเทิน
เพื่อให1เกิดความรู1ความเข1าใจกระบวนการทางวิทยาศาสตร และเห็นคุณค;าของวิทยาศาสตร สามารถ
ใช1จิตวิทยาศาสตรในการสืบเสาะหาความรู1 มีความสามารถในการสื่อสาร นําหลักการไปอธิบายปJญหาทาง
กลศาสตร และพลศาสตร เพื่อใช1ศึกษาในวิชาฟjสิกสต;อไป
จุดประสงค$การเรียนรู8
เมื่อเรียนจบรายวิชานี้ นักเรียนสามารถ
1. วิเคราะหและสังเคราะหความรู1เพื่อการแก1ปJญหาเกี่ยวกับงาน พลังงาน การชน การเคลื่อนที่แบบหมุน
การเคลื่อนที่แบบฮารมอนิกอย;างง;าย และสมดุลกลได1
2. ทําการทดลองและอธิบายผลการวิเคราะหและสังเคราะหความรู1เกี่ยวกับงาน พลังงาน หลักการชนการ
เคลื่อนที่แบบหมุน การเคลื่อนที่แบบฮารมอนิกอย;างง;าย สมดุลกล พร1อมทั้งประยุกตและเชื่อมโยงความรู1
เกี่ยวกับสิ่งต;างๆ ในชีวิตประจําวันได1
มาตรฐานการเรียนรู8/ตัวชี้วัด
1. มีความรู1และเข1าใจเรื่องงานทางฟjสิกส งานของแรงอนุรักษ แรงไม;อนุรักษจากสถานการณที่กําหนด
และใช1แคลคูลัสในการคํานวณหางานที่เกิดจากแรงไม;คงที่ แรงที่แปรตามการกระจัด และแรงที่แปร
ตามเวลา
2. มีความรู1และเข1าใจเกี่ยวกับกําลัง ความสัมพันธระหว;างกําลังกับงานที่ทําได1ในช;วงเวลาของการทํางาน
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3. ทําการทดลองพลังงาน พลังงานจลน พลังงานศักยและความสัมพันธระหว;างงานและพลังงาน(ทฤษฎี
งาน-พลังงาน)สาธิตและเข1าใจเกี่ยวกับกฎการอนุรักษพลังงานใช1กฎการอนุรักษพลังงานกลวิเคราะห
การเคลื่อนที่ในสถานการณต;างๆการทํางานของเครื่องกล และคํานวณหาปริมาณต;างๆ ที่เกี่ยวข1อง
จากสถานการณตัวอย;าง
4. ทํากิจกรรมและเข1าใจเกี่ยวกับโมเมนตัมความสัมพันธระหว;างแรงและโมเมนตัมที่เปลี่ยนไปการถ;าย
โอนโมเมนตัมของวัตถุที่เกิดการชนและกฎการอนุรักษโมเมนตัมใช1วิธีพีชคณิตหรือแคลคูลัสคํานวณหา
ปริมาณต;างๆ ที่เกี่ยวข1องจากสถานการณตัวอย;างที่กําหนด
5. ทดลอง วิเคราะห และสังเคราะหการชนในหนึ่งมิติทั้งแบบยืดหยุ;นและไม;ยืดหยุ;นมีความรู1และเข1าใจ
เกี่ยวกับการชนใน 2 มิติ และนําหลักการที่ได1ไปวิเคราะหสถานการณตัวอย;างและคํานวณหาปริมาณ
ต;างๆ ที่เกี่ยวข1องจากสถานการณตัวอย;างที่กําหนดให1
6. ทําการทดลองการดีดตัวออกของวัตถุในหนึ่งมิติและนําหลักการที่ได1ไปวิเคราะหสถานการณตัวอย;าง
และคํานวณหาปริมาณต;างๆ ที่เกี่ยวข1องจากสถานการณตัวอย;างที่กําหนดให1
7. มีความรู1และเข1าใจการเคลื่อนที่แบบหมุน ปริมาณต;างๆ ที่เกี่ยวข1องกับการเคลื่อนที่แบบหมุนและ
ความสัมพั นธของปริ มาณที่เกี่ ยวข1องกับ การหมุน สามารถนํ าหลั กการที่ได1 ไปวิ เคราะหสถานการณ
ตัวอย;างเพื่อหาปริมาณต;างๆ ที่เกี่ยวข1อง
8. มีความรู1และเข1าใจเกี่ยวกับจุดศูนยกลางมวลและคํานวณตําแหน;งของจุดศูนยกลางมวล ทั้งในกรณี
มวลกระจายอย;างสม่ําเสมอ และมวลกระจายอย;างไม;สม่ําเสมอด1วยพีชคณิตและแคลคูลัสได1
9. มีความรู1และเข1าใจเกี่ยวกับโมเมนตความเฉื่อยกับแกนหมุน รูปทรงของวัตถุ และทฤษฎีแกนขนาน
10. ทํ า การทดลองทอรก โมเมนตความเฉื่ อยและความสั ม พั น ธระหว; า งทอรกกั บโมเมนตความเฉื่ อ ย
โมเมนตัมเชิงมุม กฎการอนุรักษโมเมนตัมเชิงมุม และใช1พีชคณิตหรือแคลคูลัสคํานวณหาปริมาณ
ต;างๆ ที่เกี่ยวข1องจากสถานการณตัวอย;างที่กําหนด
11. ทําการทดลองพลังงานของการเคลื่อนที่แบบหมุน การทํางานในการหมุน รู1และเข1าใจเกี่ยวกับงานและ
กําลังเนื่องจากการหมุนนําหลักการที่ได1ไปวิเคราะหสถานการณตัวอย;างเพื่อคํานวณหาปริมาณต;างๆ ที่
เกี่ยวข1อง
12. มีความรู1และเข1าใจเกี่ยวกับการเคลื่อนที่แบบฮารมอนิกอย;างง;ายคํานวณปริมาณต;างๆ เกี่ยวกับการ
เคลื่อนที่แบบฮารมอนิกอย;างง;าย ทั้งในรูปแบบของการใช1พีชคณิต กราฟ หรือแคลคูลัส
13. ทํา การทดลองสภาพสมดุ ล ของวั ต ถุและวิเ คราะหสภาพสมดุ ล ตามเงื่ อนไขของสมดุ ล รู1และเข1 าใจ
เกี่ยวกับผลของแรงคู;ควบ โมเมนตของแรงคู;ควบที่มีต;อสมดุลของวัตถุ นําหลักการและเงื่อนไขของ
สมดุลกลไปวิเคราะหสถานการณตัวอย;างเพื่อคํานวณหาปริมาณต;างๆ ที่เกี่ยวข1อง
14. มีความรู1และเข1าใจเกี่ยวกับเสถียรภาพของสมดุล การนําหลักการของสมดุลมาใช1ในชีวิตประจําวัน
15. นําข1อมูลจากการสังเกต การสืบค1น การสํารวจตรวจสอบหรือการทดลอง มาใช1เป6นหลักฐานหรือ
ประจักษพยานอ1างอิง ในการตอบคําถามหรือสร1างคําอธิบายต;างๆ
16. เชื่อมโยง วิเคราะห สังเคราะห คําอธิบายหรือคําตอบของคําถามต;างๆ อย;างมีเหตุผล เพื่อไปสู;องค
ความรู1ทางวิทยาศาสตร ซึ่งอาจอยู;ในรูปของแนวความคิดหลักหลักการกฎหรือทฤษฎี
17. อธิบาย นําเสนอ เพื่อสื่อสารองคความรู1ไปยังผู1อื่นอย;างมีเหตุผลด1วยความรอบรู1เกี่ยวกับหลักวิชาการที่
เกี่ย วข1องอย; างรอบด1าน มีความรอบคอบที่ จะนํ าความรู1 ในสาขาต;า งๆ มาพิจารณาให1 เชื่อมโยงกั น
นําเสนอข1อมูลด1วยความเป6นจริง ด1วยวิธีการต;าง ๆ ได1อย;างน;าสนใจและเหมาะสม
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รายวิชา ว30202 สมบัติกายภาพของสสาร อุณหพลศาสตร$และคลื่นเสียง
3 คาบ/สัปดาห$/ภาคเรียน
1.5 หนวยกิต
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาเกี่ยวกับสมบัติเชิงกลของสาร สภาพยืดหยุ;นความเค1นดึงและความเครียดดึงความเค1นเฉือน
และความเครียดเฉือนมอดูลัสของยังมอดูลัสเชิงปริมาตร ความดันในของเหลวที่อยู;นิ่งกฎของพาสคัล แรง
ลอยตัวและ หลักของอารคิมิดิส ความตึงผิว ความหนืดและกฎของสโตกสพลศาสตรของของไหลอุณหพล
ศาสตรเกี่ยวกับอุณหภูมิและการขยายตัวของสสาร การเปลี่ยนสถานะ การถ;ายเทความร1อน สมบัติของแก•ส
อุดมคติ แบบจําลองของแก•ส ทฤษฎีจลนของแก•ส พลังงานภายในระบบ กฎข1อที่ศูนยและกฎข1อที่หนึ่งของ
อุณหพลศาสตร ธรรมชาติของคลื่น การแผ;ของคลื่น ฟJงกชันคลื่นอย;างง;าย (คลื่นรูปไซน) สมการคลื่นเชิง
เส1น การซ1อนทับของคลื่นและสมการคลื่นนิ่ง อัตราเร็วของคลื่นในเส1นเชือกการสะท1อนและการส;งผ;านของ
คลื่นในเส1นเชือกอัตราการส;งผ;านพลังงานของคลื่นในเส1นเชือก คลื่น ผิวน้ําและสมบัติของคลื่นกลการเกิด
คลื่นเสียงความสัมพันธระหว;างการกระจัดและความดันของคลื่นเสียง ธรรมชาติของเสียงสมบัติของคลื่นเสียง
ปรากฏการณบีตส คลื่นนิ่งของเสียง การสั่นพ1องของเสียงปรากฏการณดอปเพลอรของเสียง คลื่นกระแทก
ความเข1มเสียงและระดับความเข1มเสียงมลภาวะของเสียง คุณภาพของเสียงและการนํามาประยุกตใช1 ใน
ด1านต;างๆ
วัตถุประสงค$รายวิชา
เมื่อเรียนจบรายวิชานี้ นักเรียนสามารถ
1. นําความรู1ที่ได1ไปใช1ในการวิเคราะหและสังเคราะหในการแก1ปJญหาเกี่ยวกับสมบัติเชิงกลของ
สสารและอุณหพลศาสตร
2. นําความรู1ที่ได1ไปใช1ในการวิเคราะหและสังเคราะหในการแก1ปJญหาเกี่ยวกับสมบัติและ
ปรากฏการณต;างๆ ของคลื่นในเส1นเชือกคลื่นผิวน้ํา และคลื่นเสียง
3. ทําการทดลองเพื่อสังเคราะหความรู1เกี่ยวกับสมบัติเชิงกลของสสารคลื่นกล และคลื่นเสียง
พร1อมทั้งประยุกตและเชื่อมโยงความรู1เกี่ยวกับสิ่งต;างๆ ในชีวิตประจําวันได1
มาตรฐานการเรียนรู8/ตัวชี้วัด
นักเรียนสามารถ
1. ทําการทดลองเพื่อสามารถวิเคราะหความสัมพันธระหว;างความเค1นดึง ความเครียดดึง และ
มอดูลัสได1
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2. มีความรู1และเข1าใจ เกี่ยวกับสภาพยืดหยุ;น สภาพพลาสติก ความเค1นดึง ความเค1นเฉือน
ความเครียดดึง ความเครียดเฉือน และมอดูลัสของยัง พร1อมทั้งคํานวณหาปริมาณต;างๆ ที่
เกี่ยวข1องจากสถานการณที่กําหนดได1
3. ทําการทดลองเพื่อศึกษาความสัมพันธระหว;างความดันในของเหลวกับความหนาแน;นและความ
ลึกของของเหลวด1วยแมนอมิเตอรได1
4. มีความรู1และเข1าใจ เกี่ยวกับความหนาแน;น ความหนาแน;นสัมพัทธความดันในของเหลวความ
ดันเกจ ความดันสัมบูรณของของไหลและหลักการทํางานของเครื่องมือและอุปกรณต;างๆ ที่
เกี่ยวกับการวัดความดัน พร1อมทั้งคํานวณหาปริมาณต;างๆ ที่เกี่ยวข1องจากสถานการณที่กําหนด
ได1
5. มีความรู1และเข1าใจ เกี่ยวกับแรง และความดันที่กระทําต;อผนังเขื่อนกั้นน้ํา พร1อมทั้งคํานวณหา
ปริมาณต;างๆ ที่เกี่ยวข1องจากสถานการณที่กําหนดได1
6. มีความรู1และเข1าใจ เกี่ยวกับแรงลอยตัว หลักของอารคีมีดิส พร1อมทั้งคํานวณหาปริมาณต;างๆ
ที่เกี่ยวข1องจากสถานการณที่กําหนดได1
7. วิเคราะหหาความสัมพันธตามกฎของพาสคัลและนํากฎของพาสคัลไปอธิบายหลักการของเครื่อง
อัดไฮดรอลิก พร1อมทั้งคํานวณหาปริมาณต;างๆ ที่เกี่ยวข1องจากสถานการณที่กําหนดได1
8. มีความรู1และเข1าใจ เกี่ยวกับ แรงตึงผิว ความตึงผิว แรงยึดติด แรงเชื่อมแน;น ปรากฏการณ
หลอดรูเล็กพร1อมทั้งคํานวณหาปริมาณต;างๆ ที่เกี่ยวข1องจากสถานการณที่กําหนดได1
9. มีความรู1และเข1าใจ เกี่ยวกับแรงหนืด ความหนืดของของไหล พร1อมทั้งคํานวณหาปริมาณต;างๆ
ที่เกี่ยวข1องจากสถานการณที่กําหนดได1
10. มีความรู1และเข1าใจ เกี่ยวกับลักษณะของของไหลอุดมคติ เส1นกระแส อัตราการไหลสมการ
ความต;อเนื่อง สมการของแบรนูลลี และอธิบายปรากฏการณของของไหลโดยใช1สมการแบรนูล
ลี พร1อมทั้งคํานวณหาปริมาณต;างๆ ที่เกี่ยวข1องจากสถานการณที่กําหนดได1
11. มีความรู1และเข1าใจ เกี่ยวกับอุณหภูมิและการวัด การแปลงอุณหภูมิในมาตราต;างๆ พลังงาน
ความร1อน ความจุความร1อน ความจุความร1อนจําเพาะและความร1อนแฝงการขยายตัวของวัตถุ
เนื่องจากความร1อน การเปลี่ยนสถานะ การถ;ายเทความร1อน พร1อมทั้งคํานวณหาปริมาณ
ต;างๆ ที่เกี่ยวข1องจากสถานการณที่กําหนดได1
12. มีความรู1และเข1าใจ เกี่ยวกับสมบัติของแก•สอุดมคติ แบบจําลองของแก•สอุดมคติ กฎของแก•ส
พร1อมทั้งคํานวณหาปริมาณต;างๆ ที่เกี่ยวข1องจากสถานการณที่กําหนดได1
13. มีความรู1และเข1าใจ เกี่ยวกับทฤษฎีจลนของแก•ส พลังงานภายในระบบ และการเปลี่ยนแปลง
พลังงานภายในระบบของแก•สพร1อมทั้งคํานวณหาปริมาณต;างๆ ที่เกี่ยวข1องจากสถานการณที่
กําหนดได1
14. มีความรู1และเข1าใจ เกี่ยวกับกฎข1อที่ศูนย กฎข1อที่หนึ่ง หลักการทํางานวัฏจักรของเครื่องยนต
ความร1อนโดยการประยุกตใช1กฎข1อที่หนึ่งของอุณหพลศาสตรพร1อมทั้งคํานวณหาปริมาณต;างๆ
ที่เกี่ยวข1องจากสถานการณที่กําหนดได1
15. มีความรู1และเข1าใจ เกี่ยวกับประเภทของคลื่นกล การเคลื่อนที่ของคลื่นกล การถ;ายโอน
พลังงาน ของคลื่น คลื่นผิวน้ําและสมบัติของคลื่นกล พร1อมทั้งคํานวณหาปริมาณต;างๆ ที่
เกี่ยวข1องจากสถานการณที่กําหนดได1
16. มีความรู1และเข1าใจ เกี่ยวกับสมการการเคลื่อนที่ของคลื่นรูปไซน และเฟสของคลื่นพร1อมทั้ง
คํานวณหาปริมาณต;างๆ ที่เกี่ยวข1องจากสถานการณที่กําหนดได1
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17. ทําการทดลองและอภิปรายการเกิดคลื่นนิ่งในเส1นเชือก สมการคลื่นนิ่ง และนําหลักการที่ได1ไป
วิเคราะหสถานการณตัวอย;างพร1อมทั้งคํานวณหาปริมาณต;างๆ ที่เกี่ยวข1องจากสถานการณที่
กําหนดได1
18. มี ค วามรู1 แ ละเข1 า ใจ เกี่ ย วกั บ การเกิ ด คลื่ น เสี ย งและการถ; า ยโอนพลั ง งานของคลื่ น เสี ย ง
ความสัมพันธระหว;างการกระจัดและความดันของคลื่นเสียงพร1อมทั้งคํานวณหาปริมาณต;างๆ ที่
เกี่ยวข1องจากสถานการณที่กําหนดได1
19. มีความรู1และเข1าใจ เกี่ยวกับธรรมชาติและสมบัติของคลื่นเสียง การเกิดปรากฏการณบีตส คลื่น
นิ่งและการสั่นพ1 องของเสีย งพร1 อมทั้งคํานวณหาปริมาณต;างๆ ที่ เกี่ยวข1องจากสถานการณที่
กําหนดได1
20. ทําการทดลองและอภิปรายการสั่นพ1องของเสียง และสามารถคํานวณหาความถี่สั่นพ1องจากการ
ทดลองได1
21. มีความรู1และเข1าใจ เกี่ยวกับเงื่อนไขในการเกิดปรากฏการณดอปเพลอร คลื่นกระแทก ความ
เข1มเสียงระดับความเข1มเสียง การได1ยิน หูกับการได1ยิน มลภาวะของเสียง และนําสมบัติของ
เสียง
มาประยุกตใช1ในด1านต;างๆ พร1อมทั้งคํานวณหาปริมาณต;างๆ ที่เกี่ยวข1อง
จากสถานการณที่กําหนดได1
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รายวิชา ว30203 ไฟฟFาและแมเหล็ก
4 คาบ/สัปดาห$/ภาคเรียน
2 หนวยกิต
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาเกี่ยวกับประจุไฟฟLา ตัวนําไฟฟLาและฉนวนไฟฟLา การเหนี่ยวนําประจุไฟฟLาและการทําให1วัตถุ
มีประจุ กฎการอนุรักษประจุไฟฟLา อิเล็กโตรสโคป กฎของคูลอมบ สนามไฟฟLาสนามไฟฟLาของประจุไฟฟLาที่
กระจายอย;างต;อเนื่อง เส1นสนามไฟฟLา ฟลักซไฟฟLา กฎของเกาสและการประยุกต พลังงานศักยไฟฟLา
ศักยไฟฟLา ความต;างศักยไฟฟLา ศักยไฟฟLาเนื่องจากประจุไฟฟLาที่กระจายอย;างต;อเนื่อง ตัวเก็บประจุและ
ความจุไฟฟLา ค;าคงที่ไดอิเล็กตริก ไดโพลไฟฟLาในสนามไฟฟLากระแสไฟฟLา ความต1านทานไฟฟLา กฎของโอหม
สภาพต1านทานไฟฟLาและสภาพนําไฟฟLา การนําไฟฟLา ผลของอุณหภูมิที่มีต;อ ความต1านทานไฟฟLา ตัวนํายวด
ยิ่ ง กํ า ลั ง ไฟฟL า แรงเคลื่ อนไฟฟL า และความต; า งศั ก ยไฟฟL า การหาความต1 า นทานรวมของวงจรไฟฟL า
กระแสตรง กฎเคอรชฮอฟฟv วงจรอารซี และการดัดแปลงแกลแวนอมิเตอรเป6นแอมมิเตอร โวลตมิเตอร
และโอหมมิเตอร สนามแม;เหล็ก การเคลื่อนที่ของอนุภาคที่มีประจุในสนามแม;เหล็ก แรงกระทําต;อลวดตัวนํา
ที่มีกระแสไฟฟL าผ; า นเมื่ อวางอยู;ในบริ เ วณที่ มีสนามแม; เ หล็ก แรงระหว; างลวดตั ว นํา สองเส1 นขนานกั น ที่ มี
กระแสไฟฟLาผ;าน ทอรกเนื่องจากแรงแม;เหล็ก สนามแม;เหล็กที่เกิดจากกระแสไฟฟLาผ;านลวดตัวนํา กฎของ
บิโอต-ซาวาต กฎของแอมแปร สนามแม;เหล็กที่เกิดจากโซเลนอยด เส1นแรงแม;เหล็ก ฟลักซแม;เหล็ก กฎ
ของเกาสสํ า หรั บ สนามแม; เ หล็ ก สารแม;เ หล็ ก สนามแม; เหล็ กของโลก กฎการเหนี่ ยวนํ าของฟาราเดย
แรงเคลื่อนไฟฟLาเหนี่ยวนํา กฎของเลนซ เครื่องกําเนิดไฟฟLาและมอเตอร การส;งกําลังไฟฟLา หม1อแปลง
ไฟฟL า และกระแสวน ตัวต1 านทานตัวเก็บ ประจุ และตัว เหนี่ ยวนําในวงจรไฟฟL ากระแสสลับ การเขีย น
แผนภาพเฟสเซอร วงจรอารแอลซี อิมพีแดนซ กําลังไฟฟLาในวงจรไฟฟLากระแสสลับ การสั่นพ1องในวงจร
อารแอลซี และการแปลงไฟฟLากระแสสลับเป6นไฟฟLากระแสตรง ทฤษฎีคลื่นแม;เหล็กไฟฟLาของแมกซเวลล
การทดลองของเฮิรตซ การผลิตคลื่นแม;เหล็กไฟฟLาจากสายอากาศ คลื่นแม;เหล็กไฟฟLาระนาบ พลังงานและ
โมเมนตัมของคลื่นแม;เหล็กไฟฟLา พอยนติงเวกเตอร สเปกตรัมของคลื่นแม;เหล็กไฟฟLา การเขียนแผนภาพเฟส
เซอรของคลื่นแม;เหล็กไฟฟLา
เพื่อให1มีความรู1 ความเข1าใจ มีทักษะกระบวนการ เจตคติและเห็นคุณค;าของวิทยาศาสตร สามารถใช1
กระบวนการทางวิทยาศาสตรและจิตวิทยาในการสืบเสาะหาความรู1และการแก1ปJญหามีความสามารถในการ
สื่อสาร นําความรู1และหลักการไปใช1อธิบายปรากฏการณหรือแก1ปJญหาเกี่ยวกับไฟฟLาสถิต ไฟฟLากระแส
แม;เหล็กไฟฟLา ไฟฟLากระแสสลับ และคลื่นแม;เหล็กไฟฟLา
จุดประสงค$การเรียนรู8
1. นําความรู1ไปใช1ในการวิเคราะหและสังเคราะหความรู1 เพื่อนําไปใช1ในการการแก1ปJญหาเกี่ยวกับ
ไฟฟLาสถิต ไฟฟLากระแสตรง แม;เหล็กไฟฟLา ไฟฟLากระแสสลับ และคลื่นแม;เหล็กไฟฟLาได1
2. ทํ า การทดลอง วิ เ คราะห และสั ง เคราะหความรู1 เ กี่ ย วกั บ ไฟฟL า สถิ ต ไฟฟL า กระแสตรง
แม;เหล็กไฟฟLา และไฟฟLากระแสสลับ ได1
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3. นําความรู1เ กี่ย วกั บ ไฟฟL าสถิต ไฟฟLากระแสตรง แม;เ หล็กไฟฟLา ไฟฟLา กระแสสลั บ และคลื่ น
แม; เ หล็ ก ไฟฟL า ไปประยุ กตและเชื่ อ มโยงความรู1 เ กี่ ย วกั บ ปรากฏการณต; า งๆ ที่ เ กี่ ย วข1 อ งใน
ชีวิตประจําวันได1
มาตรฐานการเรียนรู8/ตัวชี้วัด
นักเรียนสามารถ
1. มีความรู1และเข1าใจเกี่ยวกับประจุไฟฟLา กฎของคูลอมบ สนามไฟฟLาเส1นแรงไฟฟLา สนามไฟฟLา
เนื่องจากการกระจายของประจุไฟฟLา กฎของเกาสและการใช1กฎของเกาส พร1อมทั้งคํานวณหา
ปริมาณที่เกี่ยวข1องจากสถานการณที่กําหนดให1 (ว4.1.2)
2. มีความรู1และเข1าใจเกี่ยวกับพลังงานศักยไฟฟLา ศักยไฟฟLา ความต;างศักยไฟฟLา ศักยไฟฟLาเนื่องจาก
จุดประจุไฟฟLา ศักยไฟฟLาเนื่องจากการกระจายของประจุไฟฟLา ความสัมพันธระหว;างความต;าง
ศักยไฟฟLาและสนามไฟฟLา ความจุไฟฟLา พลังงานของตัวเก็บประจุ การต;อตัวเก็บประจุแบบต;างๆ
กระแสไฟฟLา แหล;งกําเนิดไฟฟLาและการนําไฟฟLาของตัวกลางต;างๆความสัมพันธระหว;าง
กระแสไฟฟLาและจํานวนประจุไฟฟLาขนาดของความเร็วลอยเลื่อน พร1อมทั้งคํานวณหาปริมาณ ที่
เกี่ยวข1องจากสถานการณที่กําหนดให1 (ว4.1.2)
3. มีความรู1ความข1าใจเกี่ยวกับสภาพต1านทานสภาพนําไฟฟLา แรงเคลื่อนไฟฟLาความต;างศักยไฟฟLา การ
ต;อตัวต1านทาน การต;อเซลไฟฟLาทั้งแบบอนุกรม แบบขนาน และแบบผสม วงจรอารซี พร1อมทั้ง
คํานวณหาปริมาณต;างๆ ที่เกี่ยวข1องจากสถานการณที่กําหนดให1
4. ทําการทดลองและสรุปผลการทดลองพร1อมทั้งวิเคราะหและสังเคราะหเกี่ยวกับกฎของโอหม
5. มีความรู1ความเข1าใจและแก1ปJญหาเกี่ยวกับวงจรไฟฟLา โดยใช1กฎของเคอรชฮอฟฟvการดัดแปลงแกล
แวนอมิเตอร
เป6นแอมมิเตอร โวลตมิเตอร โอหมมิเตอร ความสัมพันธระหว;างพลังงานไฟฟLา
กําลังไฟฟLา ความต;างศักยไฟฟLา กระแสไฟฟLา และการนําไปใช1วัดปริมาณที่เกี่ยวข1องพร1อมทั้ง
คํานวณหาปริมาณต;างๆ ที่เกี่ยวข1องจากสถานการณ
ที่กําหนดให1การต;อวงจรไฟฟLาในบ1าน
หลักการทํางานของอุปกรณและเครื่องใช1ไฟฟLาในบ1าน ตลอดจนวิธีใช1ไฟฟLา
อย;างประหยัด
และปลอดภัย
6. ทําการทดลองและสรุปผลการทดลองพร1อมทั้งวิเคราะหและสังเคราะหเกี่ยวกับความต;างศักยไฟฟLา
ณ ตําแหน;งต;างๆ ของวงจรไฟฟLา
7. มีความรู1ความเข1าใจเกี่ยวกับสนามแม;เหล็กโลก การเคลื่อนที่ของอนุภาคที่มีประจุไฟฟLาใน
สนามแม;เหล็กโลกการเคลื่อนที่ของอนุภาคในสนามไฟฟLาและสนามแม;เหล็กการหาสนามแม;เหล็ก
เนื่องจากลวดตรงและลวดโค1งที่มีกระแสไฟฟLาสม่ําเสมอผ;านโดยใช1กฎของบิโอต-ซาวาตและกฎของ
แอมแปรสนามแม;เหล็กที่เกิดจากกระแสไฟฟLาผ;านลวดตัวนํา แรงระหว;างลวดตัวนําสองเส1นขนาน
กันที่มีกระแสไฟฟLาผ;านและแรงกระทําต;อขวดลวดที่อยู;ในบริเวณที่มีสนามแม;เหล็กหลักการทํางาน
ของแกลแวนอมิเตอร มอเตอรกระแสตรงกระแสเหนี่ยวนําการผลิตพลังงานไฟฟLาและการส;ง
กําลังไฟฟLา หม1อแปลง ตลอดจนการนําความรู1ทางแม;เหล็กไฟฟLาไปใช1ประโยชนและการอนุรักษ
ธรรมชาติกับการผลิตกระแสไฟฟLากฎการเหนี่ยวนําของฟาราเดยกฎของเลนซ และนําไปใช1แก1ปJญหา
สถานการณที่เกี่ยวข1องพร1อมทั้งคํานวณหาปริมาณต;างๆ ที่เกี่ยวข1องจากสถานการณที่กําหนดให1(ว
4.1.3)
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8. มีความรู1ความเข1าใจเกี่ยวกับลักษณะของไฟฟLากระแสสลับและสรุปความสัมพันธระหว;าง
กระแสไฟฟLากับเวลา ความต;างศักยไฟฟLากับเวลาที่มีค;าการเปลี่ยนค;าในรูปของฟJงกชันไซนเขียน
แผนภาพเฟสเซอรและใช1แผนภาพเฟสเซอรในการแก1ปJญหาเกี่ยวกับไฟฟLากระแสสลับ
9. มีความรู1ความเข1าใจเกี่ยวกับเงื่อนไขที่จะเกิดสภาวะเรโซแนนซและคํานวณหาค;าต;างๆ เมื่อต;อวงจร
RLC ในแบบต;างๆอธิบายเกี่ยวกับความต1านทานเชิงซ1อนและกําลังเฉลี่ยและตัวประกอบกําลังใน
วงจรไฟฟL า กระแสสลั บ วิ เ คราะหผลของ
ตั ว ประกอบกํ า ลั งที่ มี ต; อวงจรไฟฟL า อธิ บ ายวิ ธี การ
ปรั บ ปรุ ง ตั ว ประกอบกํ า ลั ง พร1 อ มทั้ ง คํ า นวณหาปริ ม าณต; า งๆ ที่ เ กี่ ย วข1 อ งจากสถานการณที่
กําหนดให1
10. ทําการทดลองและสรุปผลการทดลองพร1อมทั้งวิเคราะหและสังเคราะหเกี่ยวกับการวัดค;าความต;าง
ศักยไฟฟLาและกระแสไฟฟLาในวงจร RLC ที่ต;อแบบอนุกรมและแบบขนาน
11. มีความรู1ความเข1าใจหลักการเกิดคลื่นแม;เหล็กไฟฟLา แนวคิดเกี่ยวกับคลื่นแม;เหล็กไฟฟLาของแมกซ
เวลล การแผ;คลื่นแม;เหล็กไฟฟLาสเปกตรัมคลื่นแม;เหล็กไฟฟLาและการนําไปใช1ประโยชน(ว5.1.4)
12. นําข1อมูลจากการสังเกต การสืบค1น การสํารวจตรวจสอบหรือการทดลอง มาใช1เป6นหลักฐานหรือ
ประจักษพยานอ1างอิง ในการตอบคําถามหรือสร1างคําอธิบายต;างๆ
13. เชื่อมโยง วิเคราะห สังเคราะห คําอธิบายหรือคําตอบของคําถามต;างๆ อย;างมีเหตุผล เพื่อไปสู;องค
ความรู1ทาง
14. อธิบายนําเสนอเพื่อสื่อสารองคความรู1ไปยังผู1อื่นอย;างมีเหตุผลด1วยความรอบรู1เกี่ยวกับหลักวิชาการที่
เกี่ยวข1องอย;างรอบด1าน วิทยาศาสตร ซึ่งอาจอยู;ในรูปของแนวความคิดหลักหลักการกฎหรือทฤษฎีมี
ความรอบคอบที่จะนําความรู1ในสาขาต;างๆ มาพิจารณาให1เชื่อมโยงกัน นําเสนอข1อมูลด1วยความเป6น
จริง ด1วยวิธีการต;าง ๆ ได1อย;างน;าสนใจและเหมาะสม
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รายวิชา ว30204 แสงและฟSสิกส$ยุคใหม
3 คาบ/สัปดาห$/ภาคเรียน
1.5 หนวยกิต
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาเกี่ยวกับธรรมชาติของแสง การวัดอัตราเร็วแสง หน1าคลื่นรังสีของแสง การสะท1อน การหักเห
การสะท1อนกลับหมด การกระจายแสงและปริซึม ศึกษาการเกิดภาพจากกระจกเงาราบและเงาโค1ง การเกิด
ภาพจากการหักเห เลนสบาง ทัศนูปกรณ การแทรกสอดของแสง ความเข1มของการแทรกสอด การรวม
คลื่นด1วยวิธีเฟสเซอร การเปลี่ยนเฟสเนื่องจากการสะท1อน การแทรกสอดในฟjลมบาง การเลี้ยวเบนของแสง
ผ;านสลิตเดี่ยว การเลี้ยวเบนผ;านเกรตติง กําลังแยกของเกรตติง โพลาไรเซชันโดยการดูดกลืน โพลาไรเซชัน
โดยการสะท1อน โพลาไรเซชันโดยการหักเหสองแนว และโพลาไรเซชันโดยการกระเจิงสเปกตรัมจากอะตอม
ของแก•ส และทฤษฎีอะตอมของโบร การแผ;รังสีของวัตถุดํา ปรากฏการณโฟโตอิเล็กตริก การทดลองของฟ
รังกและเฮิรตซ รังสีเอกซและการเลี้ยวเบนของรังสีเอกซ ปรากฏการณคอมปvตัน สมมติฐานของเดอบรอยล
ทวิ ภ าพของคลื่ น และอนุ ภ าค หลั กความไม; แน; น อนของไฮเซนเบิ ร ก โครงสร1 า งอะตอมตามแนวคิ ด ของ
กลศาสตรควอนตัมยุคใหม; เลเซอร ตัวนํา กึ่งตัวนํา และฉนวน การพบกัมมันตภาพรังสี การค1นพบนิวตรอน
องคประกอบของนิ ว เคลี ย สและอนุ ภ าคมู ล ฐาน การสลายของนิ ว เคลี ย ส กั มมั น ตรั ง สี แรงนิ ว เคลี ย ร
พลั ง งานยื ด เหนี่ ย ว ปฏิ กิ ริ ย านิ ว เคลี ย ร ประโยชนของกั ม มั น ตภาพรั ง สี แ ละพลั ง งานนิ ว เคลี ย ร
กัมมันตภาพรังสีในธรรมชาติ อันตรายจากกัมมันตภาพรังสีและการปLองกัน
เพื่อให1มีความรู1 ความเข1าใจ มีทักษะกระบวนการ เจตคติและเห็นคุณค;าของวิทยาศาสตร สามารถใช1
กระบวนการทางวิทยาศาสตรและจิตวิทยาในการสืบเสาะหาความรู1และการแก1ปJญหามีความสามารถในการ
สื่อสาร นํ าความรู1และหลักการไปใช1อธิบายปรากฏการณหรือแก1ปJญ หาเกี่ยวกับ คลื่นแสง ฟj สิกสอะตอม
ฟjสิกสควอนตัมและฟjสิกสนิวเคลียร
วัตถุประสงค$การเรียนรู8
1. วิเคราะหและประยุกตใช1หลักทฤษฎีต;างๆ เกี่ยวกับสมบัติของคลื่นแสง และทัศนูปกรณ ใน
การแก1ปJญหาตามสถานการณที่กําหนดให1ได1
2. เชื่อมโยงความรู1มาวิเคราะหและอธิบายปรากฏการณต;างๆ ทางแสงได1
3. เปรียบเทียบประเด็นสําคัญของกลศาสตรควอนตัม และฟjสิกสนิวเคลียรเบื้องต1นที่แตกต;าง
จากหลักการตามกลศาสตรแผนเดิม
4. ทดลองและวิเคราะหเกี่ยวกับคลื่นแสงและกลศาสตรควอนตัมเบื้องต1น
5. สังเคราะหความรู1ที่ได1ไปประยุกตใช1สร1างเครื่องมือ หรืออุปกรณเพื่อใช1ในการแก1ปJญหาที่
กําหนดให1ได1
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มาตรฐานการเรียนรู8/ตัวชี้วัด
นักเรียนสามารถ
1. มีความรู1และเข1าใจเกี่ยวกับกฎการสะท1อนของแสง กฎการหักเหของแสง การสะท1อนกลับหมด
ของแสงในตัว กลางคู;ห นึ่งสมบัติ เชิงเรขาคณิ ตของแสงเมื่อสะท1 อนบนกระจกเงาราบ กระจกเงาโค1ง และ
ความสัมพันธของการหักเหของแสงเมื่อผ;านเลนสชนิดต;างๆ เมื่อกําหนดสถานการณต;างๆ ให1พร1อมทั้งคํานวณหา
ปริมาณต;างๆจากสถานการณที่กําหนดให1
2. มีความรู1และเข1าใจเกี่ยวกับการเห็นสีของวัตถุ การผสมสารสี การผสมแสงสี สมบัติของแผ;นกรอง
แสงสี และหาความสัมพันธของการให1พลังงานแสงกับความสว;างบนพื้นที่รับแสงและคํานวณหาปริมาณต;างๆ
จากสถานการณที่กําหนดให1
3. มีความรู1และเข1าใจเกี่ยวกับการทํางานของทัศนูปกรณต;างๆ และทํากิจกรรมเกี่ยวกับทัศนูปกรณ
4. มีความรู1และเข1าใจเกี่ยวกับการแทรกสอดของคลื่นจากแหล;งกําเนิดอาพันธหลายแหล;งด1วยการ
บวกเฟสเซอรของคลื่นและทดลองเพื่อศึกษาสมบัติการแทรกสอดของแสง พร1อมทั้งคํานวณหาปริมาณต;างๆ
จากสถานการณที่กําหนดให1
5. มีความรู1และเข1าใจเกี่ยวกับการเปลี่ยนเฟสเนื่องจากการสะท1อนโดยใช1กระจกเงาของลอยด
6. มีความรู1และเข1าใจเกี่ยวกับการแทรกสอดในฟjลมบาง วงแหวนของนิวตัน พร1อมทั้งคํานวณหา
ปริมาณต;างๆ จากสถานการณที่กําหนดให1
7. ทดลองการเลี้ยวเบนของแสงผ;านสลิตเดี่ยว และเกรตติง
8. มีความรู1และเข1าใจเกี่ยวกับปรากฏการณโพลาไรซการหักเหสองแนวของแสงผ;านตัวกลางอสม
ลักษณ การกระเจิงของแสงและการเกิดรุ1ง
9. มีความรู1และเข1าใจเกี่ยวกับทฤษฎีอะตอมของดาลตัน การค1นพบอิเล็กตรอน แบบจําลองอะตอม
ของทอมสัน แบบจําลองอะตอมของรัทเทอรฟอรด และความไม;สมบูรณของแบบจําลองแต;ละแบบ
10. มีความรู1และเข1าใจเกี่ยวกับการแผ;รังสีของวัตถุดําและสมมติฐานของพลังค กฎการกระจัดของวีน
และกฎของสเตฟาน-โบลทซมาน และนําไปแก1ปJญหาที่เกี่ยวข1อง
11. ทําการทดลองศึกษาความยาวคลื่นของสเปกตรัมเส1นสว;างจากอะตอมของแก•ส
12. ทําการทดลองศึกษาปรากฏการณโฟโตอิเล็กทริก และประยุกตใช1สมการโฟโตอิเล็กทริกในการ
แก1ปJญหาที่เกี่ยวข1อง
13. มีความรู1และเข1าใจเกี่ยวกับแบบจําลองอะตอมไฮโดรเจนตามทฤษฎีอะตอมของโบรและความไม;
สมบูรณของทฤษฎีอะตอมของโบรการทดลองของฟรังกและเฮิรตซ และประยุกตใช1ทฤษฎีอะตอมของโบรใน
การแก1ปJญหาที่เกี่ยวข1อง
14. มีความรู1และเข1าใจเกี่ยวกับการค1นพบรังสีเอกซ สมบัติของรังสีเอกซการเกิดรังสีเอกซต;อเนื่องและ
รังสีเอกซเฉพาะตัว ประโยชนและโทษของรังสีเอกซและประยุกตใช1กฎของแบรกกในการแก1ปJญหาที่เกี่ยวข1อง
พร1อมทั้งคํานวณหาปริมาณต;างๆ จากสถานการณที่กําหนดให1
15. มี ค วามรู1 แ ละเข1 า ใจเกี่ ย วกั บ ปรากฏการณคอมปv ตั น พร1 อ มทั้ ง คํ า นวณหาปริ ม าณต; า งๆ จาก
สถานการณที่กําหนดให1
16. มีความรู1และเข1าใจเกี่ยวกับสมมติฐานของเดอบรอยลและคํานวณความยาวคลื่นของเดอบรอยล
จากสถานการณที่กําหนดให1
17. มีความรู1และเข1าใจเกี่ยวกับทวิภาพของคลื่นและอนุภาค
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18. มีความรู1และเข1าใจหลักความไม;แน;นอนของไฮเซนเบิรก พร1อมทั้งคํานวณหาปริมาณต;างๆ จาก
สถานการณที่กําหนดให1
19. มีความรู1และเข1าใจเกี่ยวกับหลักการเกิดเลเซอร การจําแนกตัวนํา สารกึ่งตัวนํา ฉนวนโดยใช1ทฤษฎี
แถบพลังงาน
20. มี ค วามรู1 แ ละเข1 า ใจเกี่ ย วกั บ การค1 น พบ ชนิ ด และสมบั ติ ข องกั ม มั น ตภาพรั ง สี ก ารสลายของ
นิวเคลียส
กัมมันตรังสีองคประกอบของนิวเคลียส ไอโซโทป และจําแนกมวลของไอโซโทป ( ว5.1.8 )
21. ทําการทดลองการทอดลูกเต£าเพื่อเปรียบเทียบกับการสลายของธาตุกัมมันตรังสี
22. มี ค วามรู1 แ ละเข1 า ใจเกี่ ย วกั บ กั ม มั น ตภาพ ครึ่ ง ชี วิ ต พร1 อ มทั้ ง คํ า นวณหาปริ ม าณต; า งๆ จาก
สถานการณที่กําหนดให1และวิธีการตรวจสอบรังสีในสิ่งแวดล1อม ( ว5.1.9 )
23. มี ค วามรู1 แ ละเข1 าใจเกี่ ย วกั บ แรงนิ ว เคลี ย ร พลั ง งานยึ ด เหนี่ ย วของนิ ว เคลี ย ส เสถี ย รภาพของ
นิวเคลียส ปฏิกิริยา นิวเคลียรฟjชชัน นิวเคลียรฟjวชัน และคํานวณหาพลังงานยึดเหนี่ยวของนิวเคลียสและพลังงาน
ของปฏิกิริยานิวเคลียร ( ว4.1.4 และ ว5.1.5)
24. สื บ ค1 น ข1 อ มู ล ประโยชนของกั ม มั น ตภาพรั ง สี แ ละพลั ง งานนิ ว เคลี ย ร โรงไฟฟL า นิ ว เคลี ย ร
กัมมันตภาพรังสีในธรรมชาติ อันตรายจากกัมมันตภาพรังสีและการปLองกัน( ว5.1.6,ว5.1.7 )
25. นําข1อมูลจากการสังเกต การสืบค1น การสํารวจตรวจสอบหรือการทดลอง มาใช1เป6นหลักฐานหรือ
ประจักษพยานอ1างอิง ในการตอบคําถามหรือสร1างคําอธิบายต;างๆ
26. เชื่อมโยง วิเคราะห สังเคราะห คําอธิบายหรือคําตอบของคําถามต;างๆ อย;างมีเหตุผล เพื่อไปสู;องค
ความรู1ทางวิทยาศาสตร ซึ่งอาจอยู;ในรูปของแนวความคิด หลักการ กฎหรือทฤษฎี
27. อธิบายนําเสนอเพื่อสื่อสารองคความรู1ไปยังผู1อื่นอย;างมีเหตุผลด1วยความรอบรู1เกี่ยวกับหลักวิชาการ
ที่เกี่ยวข1อง อย;างรอบด1าน มีความรอบคอบที่จะนําความรู1ในสาขาต;างๆ มาพิจารณาให1เชื่อมโยงกัน นําเสนอ
ข1อมูลด1วยความเป6นจริงด1วยวิธีการต;างๆ ได1อย;างน;าสนใจและเหมาะสม
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รายวิชา ว30231 สมบัติของสาร
3 คาบ/สัปดาห$/ภาคเรียน
1.5 หนวยกิต
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาสมบัติและปฏิกิริยาเคมีของธาตุเรพรีเซนเททีฟ กลุ;ม s, p-block สมบัติและแนวโน1มการ
เปลี่ยนแปลงสมบัติต;างๆ ของธาตุแทรนซิชัน กลุ;ม d-block ปฏิกิริยาของสารประกอบเชิงซ1อนของธาตุแทรน
ซิชัน การเกิดโครงสร1าง การเขียนสูตร ไอโซเมอรและการเรียกชื่อของสารประกอบโคออรดิเนชัน การแยก
ของสนามผลึก (crystal field splitting) การกระจายของ d-อิเล็กตรอนในออรบิทัลของสารประกอบแบบ
ทรงสี่หน1าและทรงแปดหน1า การจัด d-อิเล็กตรอนแบบสนามอ;อน (weak field) หรือสปjนสูง (high spin)
และ d-อิเล็กตรอนแบบสนามแรง (strong field) หรือสปjนต่ํา (low spin) การทํานายสีของสารประกอบโค
ออรดิเนชันแบบทรงแปดหน1า ธาตุกลุ;ม f-block และธาตุกัมมันตรังสี ศึกษาการเปลี่ยนแปลงพลังงานของ
ระบบ แผนภาพวัฏภาค สมบัติและการจั ดเรียงอนุภาคของของแข็ ง ระบบผลึกของของแข็ง การจัดเรีย ง
อนุภาคในผลึกของแข็ง ผลึกโลหะ และผลึกไอออนิก โครงสร1างผลึก และความบกพร;องของผลึก สมบัติของ
ของเหลว ได1แก; ความตึงผิว การระเหย ความดันไอ และการเดือด สมบัติของแก•ส กฎของแก•สอุดมคติ กฎ
ความดัน ย;อยของดอลตัน ทฤษฎีจลนของแก• ส การแพร; ของแก•ส และเทคโนโลยี ที่เกี่ ยวข1 องกั บของแข็ ง
ของเหลว และแก•ส
เพื่อให1มีความรู1ความเข1าใจ มีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรมีเจตคติและเห็นคุณค;าของ
วิทยาศาสตร สามารถนํากระบวนการทางวิทยาศาสตรไปใช1ในการแก1ปJญหา นําความรู1และหลักการเกี่ยวกับ
เรื่องตารางธาตุ ของแข็งของเหลวและแก•ส ไปใช1เป6นพื้นฐานในการศึกษาเคมีขั้นสูงต;อไป
มาตรฐานการเรียนรู8/ตัวชี้วัด
เมื่อเรียนจบรายวิชานี้ นักเรียนสามารถ
1. วิเคราะหสมบัติทางกายภาพ ปฏิกิริยาเคมี และทําการทดลองศึกษาสมบัติของธาตุและสารประกอบ
ในกลุ;ม s-block, p-block และธาตุมีตระกูลได1
2. วิเคราะหสมบัติทางกายภาพและปฏิกิริยาเคมีของธาตุ d-block ได1
3. เขียนสูตร อ;านชื่อ เขียนโครงสร1าง แสดงไอโซเมอร ของสารประกอบเชิงซ1อนและไอออนเชิงซ1อนของ
ธาตุแทรนซิชันได1
4. บูรณาการความรู1เรื่องการเกิดสีของสารประกอบเชิงซ1อนกับองคประกอบของสีที่พบในธรรมชาติได1
5. วิเคราะหข1อมูลเกี่ยวกับธาตุกัมมันตรังสี และประยุกตความรู1ประโยชนด1านต;างๆ ในชีวิตประจําวันได1
6. วิเคราะหผลของการเปลี่ยนพลังงานในการเปลี่ยนสถานะของสาร และแผนภาพวัฏภาคได1
7. วิเคราะหระบบผลึกของของแข็ง คํานวณประสิทธิภาพการบรรจุ (Packing efficiency) คํานวณหา
ความหนาแน;นของสารประกอบไอออนิกได1
8. วิเคราะหสมบัติและอธิบายปJจจัยต;างๆ ที่มีผลต;อสมบัติของของเหลวได1
9. แสดงความสัมพันธของปJจจัยต;างๆ ในระบบของแก•สอุดมคติและแก•สจริง และประยุกตใช1ความรู1
เรื่องสมบัติของแก•สกับชีวิตประจําวันได1
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รายวิชา ว30232 จลนศาสตร$เคมีและสมดุลเคมี
3 คาบ/สัปดาห$/ภาคเรียน
1.5 หนวยกิต
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาอัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี กฎอัตรา กฎอัตราอินทิเกรต แนวคิดเกี่ยวกับการเกิดปฏิกิริยาเคมี
พลังงานกับการดําเนินไปของปฏิกิริยาเคมี กลไกของปฏิกิริยา และปJจจัยที่มีผลต;ออัตราการเกิดปฏิกิริยา การ
เปลี่ยนแปลงที่ผันกลับได1 ภาวะสมดุล การคํานวณค;าคงที่สมดุล ปJจจัยที่ผลต;อภาวะสมดุล หลักเลอชาเตอลิ
เอ และสมดุลเคมีในชีวิตประจําวัน และในสิ่งมีชีวิตสารละลายอิเล็กโทรไลต ทฤษฎีกรด-เบส คู;กรด-เบส
ปJจจัยที่มีผลต;อความแรงของกรด-เบสคํานวณเกี่ยวกับค;าคงที่สมดุลของกรด ค;าคงที่สมดุลของเบส ค;าคงที่
สมดุลของน้ํา และ pH ของสารละลาย ปฏิกิริยาระหว;างกรดกับเบส ปฏิกิริยาไฮโดรไลซิส อินดิเคเตอรสําหรับ
กรด-เบส ศึกษาการไทเทรต และสารละลายบัฟเฟอร
เพื่ อให1 มีความรู1 ความเข1 าใจ มี ทักษะกระบวนการทางวิ ทยาศาสตร มีเ จตคติ และเห็ น คุณค; า ของ
วิทยาศาสตร สามารถนํากระบวนการทางวิทยาศาสตรไปใช1ในการแก1ปJญหา นําความรู1และหลักการเกี่ยวกับ
เรื่องอัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี สมดุลเคมีและกรด-เบส ไปใช1เป6นพื้นฐานในการศึกษาวิชาเคมีขั้นสูงต;อไป
มาตรฐานการเรียนรู8/ตัวชี้วัด
1) คํานวณหาอัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมีแบบเฉลี่ย อัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมีแบบช;วงเวลา อัตรา
การเกิดปฏิกิริยาเคมี ณ จุดใดจุดหนึ่งได1
2) อธิบายการเกิดปฏิกิริยาเคมีโดยใช1ทฤษฎีการชน (Collision Theory) และทฤษฎีสภาวะทราน
ซิชัน (Transition State Theory) ได1
3) เสนอสมการแสดงกลไกปฏิกิริยาพร1อมทั้งอธิบายเหตุผลได1
4) เขียนกฎอัตรา คํานวณค;าคงที่อัตราการเกิดปฏิกิริยาจากกฏอัตรา วิเคราะหอันดับปฏิกิริยาโดย
ใช1กฏอัตราอินทิเกรตได1
5) ยกตัวอย;างปJจจัยต;างๆ ที่มีผลต;ออัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี และแสดงตัอย;างการนําความรู1เรื่อง
นี้ไปประยุกตใช1ได1
6) เขียนความสัมพันธ และคํานวณหาค;าคงที่สมดุลของปฏิกิริยาของแก•ส ค;าคงที่สมดุลของ
ปฏิกิริยาวิวิธพันธ และค;าคงที่สมดุลของการละลายของเกลือที่ละลายได1น1อยได1
7) ใช1หลักของเลอชาเตอลิเอในการอธิบายผลที่เกิดขึ้นกับระบบเมื่อมีการรบกวนการแปลงภาวะ
สมดุลของระบบ และนําความรู1ไปใช1ประโยชนได1
8) วิเคราะหชนิดของกรดเบสตามทฤษฎีของอารเรเนียส เบรินสเตด-เลาวรี และลิวอิส พร1อมทั้ง
ระบุคู;กรด-เบสโดยใช1ทฤษฎีกรดเบสของเบรินสเตด-เลาวรีได1
9) คํานวณค;าคงที่การแตกตัวของน้ํา (Kw) ของกรดอ;อน (Ka) ของเบสอ;อน (Kb) และค;าคงที่
ไฮโดรไลซีส(Kh) ได1
10) คํานวณ pH ของสารละลาย และยกตัวอย;างสารละลายกรดสารละลายเบสในชีวิตประจําวันได1
11) วิเคราะหหาปริมาณสารด1วยวิธีการไทเทรตได1
12) อธิบายหลักการทํางานของบัฟเฟอร บัฟเฟอรในชีวิตประจําวัน และเตรียมสารละลายบัฟเฟอร
ได1
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รายวิชา ว30233 อินทรีย$เคมีและสารชีวโมเลกุล
3 คาบ/สัปดาห$/ภาคเรียน
1.5 หนวยกิต
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1.
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาการเขียนสูตรโครงสร1างของสารประกอบอินทรียไอโซเมอริซึมหมู;ฟJงกชันสมบัติ และปฏิกิริยา
ของสารประกอบไฮโดรคารบอนสารประกอบอะโรมาติก แอลกอฮอล แอลดีไฮด คีโตน กรดคารบอกซิลิก
เอสเทอร อีเทอร เอมีน และเอไมด การเกิดพันธะ สมบัติ และปฏิกิริยาของโปรตีน คารโบไฮเดรต ไขมัน
และกรดนิวคลิอิก และการประยุกตใช1ในชีวิตประจําวัน
เพื่ อให1 มีความรู1 ความเข1 าใจ มี ทักษะกระบวนการทางวิ ทยาศาสตร มีเ จตคติ และเห็ น คุณค; า ของ
วิทยาศาสตร สามารถนํากระบวนการทางวิทยาศาสตรไปใช1ในการแก1ปJญหา นําความรู1และหลักการเกี่ยวกับ
เรื่องเคมีอินทรียและสารชีวโมเลกุลไปใช1เป6นพื้นฐานในการศึกษาวิชาเคมีขั้นสูงต;อไป
มาตรฐานการเรียนรู8/ตัวชี้วัด
1.
2.
3.
4.
5.

อธิบายการเกิดการไฮบริไดเซชันของคารบอนในสารประกอบอินทรียได1
วิเคราะหประเภทของหมู;ฟJงกชันในสารประกอบอินทรียได1
เขียนสูตรโครงสร1างพร1อมทั้งเรียกชื่อสามัญ และ IUPAC ของสารประกอบอินทรียได1
วิเคราะหประเภทของไอโซเมอรได1
อธิบายการสังเคราะห การเกิดปฏิกิริยาเคมี และแสดงกลไกของปฏิกิริยาเคมีของสารประกอบ
ไฮโดรคารบอน และสารประกอบอินทรียที่มีหมู;ฟJงกชันต;างๆ ได1
6. สังเคราะหสารประกอบเอสเทอรจากปฏิกิริยาเคมีระหว;างกรดอินทรียกับแอลกอฮอลได1
7. วิเคราะหหาหมู;ฟJงกชันของสารประกอบอินทรียได1
8. วิเคราะหลักษณะทางเคมีของกรดอะมิโนพร1อมทั้งอธิบายการเกิดพันธะเพปไทด และระบุตําแหน;ง
ของพันธะเพปไทดในโมเลกุลโปรตีนได1
9. วิเคราะหลักษณะทางเคมีของโมโนแซ็กคาไรดไดแซคคาไรด และพอลิแซ็กคาไรด พร1อมกับ
ยกตัวอย;างไดแซ็กคาไรดและพอลิแซ็กคาไรดได1
10. แสดงปฏิกิริยาการสังเคราะหไขมันชนิดต;างๆ ได1
11. เขียนสมการแสดงปฏิกิริยาสะปอนนิฟjเคชันพร1อมทั้งอธิบายกลไกการชําระล1างสิ่งสกปรกของสบู;
และผงซักฟอกได1
12. ทดสอบโปรตีน คารโบไฮเดรต และไขมันในอาหารได1
13. อธิบายโครงสร1างของกรดนิวคลีอิกได1
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รายวิชา ว30234 เคมีเชิงความร8อน และเคมีไฟฟFา
2 คาบ/สัปดาห$/ภาคเรียน
1.0 หนวยกิต
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------คําอธิบายรายวิชา
ศึกษางานและพลังงานที่เกี่ยวกับอุณหพลศาสตรเคมี กฎข1อที่หนึ่งของอุณหพลศาสตรเป6นการเปลี่ยน
ของงานที่เกิดขึ้นเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงภายใต1ระบบต;างๆ ของแก•ส ได1แก; ระบบที่มีการเปลี่ยนแปลงปริมาตร
ระบบที่ปริมาตรคงที่ ระบบที่ไม;มีการถ;ายเทความร1อน และระบบที่แก•สสมบูรณเปลี่ยนปริมาตรที่อุณหภูมิคง
ตัว เอนทาลป? การเปลี่ยนแปลงเอนทาลป?ในปฏิกิริยาเคมี ศึกษากฎข1อที่สองของอุณหพลศาสตร ปฏิกิริยาที่
เกิดขึ้นได1เอง เอนโทรป? และกฎข1อที่สามของอุณหพลศาสตร โดยศึกษาการเปลี่ยนแปลงพลังงานอิสระของ
กิบสและทํานายทิศทางของปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นได1
ศึกษาเกี่ยวกับปjโตรเคมี พอลิเมอร ปฏิกิริยาพอลิเมอไรเซชัน โครงสร1างและสมบัติของพอลิเมอร
ผลิตภัณฑจากพอลิเมอร ได1แก; พลาสติก เส1นใย และยาง และศึกษาถึงความก1าวหน1าทางเทคโนโลยีพอลิเมอร
สังเคราะห
ศึกษาปฏิกิริยารีดอกซและการดุลสมการรีดอกซ ศึกษาเซลลกัลวานิก ศักยไฟฟLามาตรฐานของครึ่ง
เซลล เซลลอิเล็กโทรไลต กฎของฟาราเดย ศึกษาการผุกร;อนของโลหะและวิธีการปLองกันได1แก; วิธีอะโนไดซ
วิธีแคโทดิกและการรมดํา ศึกษาความก1าวหน1าทางเทคโนโลยีเกี่ยวกับเซลลไฟฟLาเคมี ได1แก; เซลลสะสมไฟฟLา
แบบตะกั่ว การทําอิเล็กโทรไดอะลิซิสน้ําทะเล และเซลลเชื้อเพลิงแข็ง เป6นต1น
เพื่อให1มีความรู1ความเข1าใจ มีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรมีเจตคติและเห็นคุณค;าของ
วิทยาศาสตร สามารถนํากระบวนการทางวิทยาศาสตรไปใช1ในการแก1ปJญหา นําความรู1และหลักการเกี่ยวกับ
เรื่องเคมีความร1อน และไฟฟLาเคมี ไปใช1เป6นพื้นฐานในการศึกษาเคมีขั้นสูงต;อไป
มาตรฐานการเรียนรู8/ตัวชี้วัด
1. อธิบายความหมายของ ระบบ สิ่งแวดล1อม สภาวะ ตัวแปรสภาวะ พลังงาน ความร1อน และ
พลังงานภายในที่เกี่ยวกับอุณหพลศาสตรเคมีได1
2. อธิบายและคํานวณงาน พลังงานภายใน และความร1อนได1
3. อธิบายและคํานวณกฎข1อที่ 1 กฎข1อที่ 2 และ กฎข1อที่ 3 ของอุณหพลศาสตรได1 พร1อมกับ
ทํานายทิศทางของการเกิดปฏิกิริยาโดยใช1พลังงานอิสระของกิบสได1
4. อธิบายและอธิบายการเกิดปjโตรเลียมและการสํารวจปjโตรเลียมได1
5. อธิบายการกลั่นน้ํามันดิบ แก•สธรรมชาติ การปรับปรุงคุณภาพ การกําหนดคุณภาพของน้ํามัน
และบอกผลิตภัณฑที่ได1 จากการกลั่นน้ํามันดิบรวมทั้งการนําผลิตภัณฑไปใช1ประโยชนได1
6. อธิบายความหมายของมอนอเมอร และพอลิเมอร จําแนกประเภทของพอลิเมอรโดยใช1มอนอ
เมอรเป6นเกณฑพร1อมทั้งยกตัวอย;างพอลิเมอรในชีวิตประจําวันได1
7. อธิบายความหมายและยกตัวอย;างปฏิกิริยาพอลิเมอไรเซชันแบบเติมและแบบควบแน;นได1
8. อธิบายความก1าวหน1าทางเทคโนโลยีของพอลิเมอรสังเคราะหได1
9. อธิบายการเกิดปฏิกิริยารีดอกซพร1อมทั้งเขียนและดุลสมการรีดอกซได1
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10. อธิบายหลักการและส;วนประกอบของเซลลกัลวานิก การทํางานของเซลลกัลวานิก เขียน
ปฏิกิริยา
ที่เกิดขึ้นในเซลลกัลวานิกและเขียนแผนภาพของเซลลกัลปvวานิกได1
11. อธิบายค;าศักยไฟฟLามาตรฐานของครึ่งเซลล (E°) และใช1ค;า E° ทํานายการเกิด ปฏิกิริยารีดอกซ
และคํานวณหาค;าศักยไฟฟLาของเซลลในภาวะต;างๆ ได1
12. อธิบายและบอกส;วนประกอบของเซลลอิเล็กโทรไลต ใช1กฎของฟาราเดยในการหาความสัมพันธ
ของปJจจัยต;างๆ ที่ใช1ในการแยกสารเคมีด1วยกระแสไฟฟLา การชุบโลหะ การทําโลหะให1บริสุทธิ์
พร1อมทั้งเขียนปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นได1
13. อธิบายการผุกร;อนของโลหะ วิธีการปLองกันการผุกร;อนของโลหะและเขียนปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นได1
14. อธิบายหลักการทํางานของแบตเตอรี่ เซลลอิเล็กโทรไดอะลิซิส แบตเตอรีลิเทียมแข็ง และเซลล
เชื้อเพลิงได1

หลักสูตรโรงเรียนวิทยาศาสตรภูมิภาค ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
พุทธศักราช 2560

164

รายวิชา ว30261 กายวิภาคศาสตร$และสรีรวิทยาของสัตว$
3 คาบ/สัปดาห$/ภาคเรียน
1.5 หนวยกิต
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------คําอธิบายรายวิชา
การจัดลําดับโครงสร1างร;างกายสัตว การสืบพันธุและการเจริญของสัตว ระบบประสาทและอวัยวะรับ
สัมผัส ระบบโครงร;างและการเคลื่อนไหว ระบบต;อมไร1ท;อ การทํางานของระบบย;อยอาหาร ระบบหมุนเวียน
เลือด การหายใจและการแลกเปลี่ยนแก•ส ระบบขับถ;าย การธํารงดุลของร;างกาย ระบบน้ําเหลืองและ
ภูมิคุ1มกัน
เพื่อให1ผู1เรียนมีความรู1ความเข1าใจเกี่ยวกับกายวิภาคศาสตรและสรีรวิทยาของสัตว ความสําคัญและ
ความสัมพันธของระบบต;างๆ ในสิ่งมีชีวิต มีทักษะกระบวนการในการสืบเสาะหาความรู1 สื่อสารสิ่งที่เรียนรู1
การทํากิจกรรมกลุ;ม กิจกรรมการสร1างองคความรู1 กิจกรรม STEM สามารถประยุกตความรู1 และนําไปใช1ใน
การดํารงชีวิตของตนเองและดูแลสิ่งมีชีวิตอื่นๆ
มาตรฐานการเรียนรู8/ตัวชี้วัด
1. อธิบายความหมายและประเภทของการสืบพันธุ โครงสร1างระบบสืบพันธุและการสร1างเซลล
สืบพันธุ กระบวนการปฏิสนธิและการเจริญพัฒนาเอ็มบริโอของสัตวบางชนิดและคน สืบค1นและอภิปราย
เกี่ยวกับเทคโนโลยีที่เกี่ยวข1องกับการสืบพันธุ ทําปฏิบัติการกายวิภาคของระบบสืบพันธุสัตวได1
2. อธิบายลักษณะระบุตําแหน;งที่พบและหน1าที่ของเนื้อเยื่อแต;ละชนิดและการทํางานร;วมกันของ
ระบบอวัยวะแต;ละระบบได1
3. เปรียบเทียบโครงสร1างระบบประสาทในสัตวชนิดต;าง ๆ อธิบายโครงสร1างเซลลประสาท วงจรการ
ทํางานของเซลลประสาท การถ;ายทอดกระแสประสาท รีเฟลกซแอกชัน รีเฟลกซอารค หน1าที่สมองส;วน
ต;างๆ และอวัยวะรับสัมผัสของมนุษย สืบค1นและอภิปรายเกี่ยวกับความก1าวหน1าของเทคโนโลยีในการ
วิเคราะหและรักษาความผิดปกติของระบบประสาท
4. อธิบายกลไกที่ใช1ในการเคลื่อนที่ของสัตวและโปรโตซัวอธิบายโครงสร1างของกระดูกและกล1ามเนื้อ
กระบวนการสร1างกระดูก หน1าที่ของข1อต;อ กลไกการหดตัวของใยกล1ามเนื้อ ยกตัวอย;างความผิดปกติของ
กระดูก ข1อต;อและกล1ามเนื้อ ทําปฏิบัติการกายวิภาคกระดูก ข1อต;อและกล1ามเนื้อ
5. อธิบายลักษณะของต;อมไร1ท;อ หน1าที่ของฮอรโมน กลไกการออกฤทธิ์และกลไกควบคุมการทํางาน
ของฮอรโมน สืบค1นและอภิปรายเกี่ยวกับความผิดปกติของระบบต;อมไร1ท;อ
6. อธิบายโครงสร1างทางเดินอาหารและอวัยวะที่เกี่ยวข1องในการย;อยอาหาร กระบวนการย;อยอาหาร
การดูดซึมและการลําเลียงสารอาหารพวกคารโบไฮเดรต โปรตีน และไขมัน ทําปฏิบัติการกายวิภาคทางเดิน
อาหารสัตวบางชนิดได1
7. อธิบายการลําเลียงสารในสัตวชนิดต;าง ๆ องคประกอบและหน1าที่ของเลือด หลอดเลือด
โครงสร1างและการทํางานของหัวใจ สืบค1นและอภิปรายเกี่ยวกับ ความผิดปกติที่เกิดขึ้นในระบบหมุนเวียน
เลือด ทําปฏิบัติการกายวิภาคของหัวใจสัตวเลี้ยงลูกด1วยน้ํานมได1
8. เปรียบเทียบโครงสร1างที่ใช1สําหรับการแลกเปลี่ยนแก•สในสัตวชนิดต;าง ๆ อธิบายโครงสร1างและ
กลไกการหายใจ การลําเลียงแก•ส การควบคุมการหายใจ อภิปรายผลของควันบุหรี่ต;อการแลกเปลี่ยนแก•ส
และทําปฏิบัติการศึกษากายวิภาคของปอดสัตวเลี้ยงลูกด1วยน้ํานม
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9. อธิบายภาวะธํารงดุลของความเป6นกรด-เบสในเลือด อุณหภูมิ น้ําและเกลือแร;ในร;างกายได1
10. เปรียบเทียบการขับถ;ายของเสียในสัตวชนิดต;าง ๆ อธิบายโครงสร1างและหน1าที่ของไต ทํา
ปฏิบัติการศึกษากายวิภาคของไตสัตวเลี้ยงลูกด1วยน้ํานมได1
11. อธิบายโครงสร1างและองคประกอบของระบบน้ําเหลือง อภิปรายความสัมพันธของระบบ
น้ําเหลืองกับภูมิคุ1มกันได1
12. อธิบายกลไกการปLองกันและการกําจัดเชื้อโรคเข1าสู;ร;างกาย สืบค1นและอภิปรายเกี่ยวกับความ
ผิดปกติของระบบภูมิคุ1มกันได1
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รายวิชา ว30262 กายวิภาคศาสตร$และสรีรวิทยาของพืช
2 คาบ/สัปดาห$/ภาคเรียน
1.0 หนวยกิต
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------คําอธิบายรายวิชา
ความรู1ทั่วไปเกี่ยวกับเนื้อเยื่อพืชมีดอก การเจริญเติบโตและหน1าที่ของราก ลําต1น และใบ การแลกเปลี่ยน
แก•ส ความสัมพันธของพืชกับน้ํา แร;ธาตุ และ สารอาหาร การสังเคราะหด1วยแสง การสืบพันธุของพืชมีดอก
การตอบสนองของพืชต;อสารควบคุมการเจริญเติบโต สิ่งแวดล1อม และสภาวะที่ไม;เหมาะสม
เพื่อให1ผู1เรียนมีความรู1ความเข1าใจเกี่ยวกับกายวิภาคศาสตรและสรีรวิทยาของพืช ความสําคัญและ
ความสัมพันธของพืชต;อการดํารงชีวิตของสิ่งมีชีวิตอื่น ๆ มีทักษะกระบวนการในการสืบเสาะหาความรู1
สื่อสารสิ่งที่เรียนรู1 การทํากิจกรรมกลุ;ม กิจกรรมการสร1างองคความรู1 กิจกรรม STEM สามารถประยุกต
ความรู1 และนําไปใช1ในการดํารงชีวิตของตนเองและการอนุรักษพันธุพืช
มาตรฐานการเรียนรู8/ตัวชี้วัด
1. อธิบายโครงสร1างและหน1าที่ของเนื้อเยื่อพืช พร1อมทั้งวาดภาพและชี้ส;วนประกอบภายใต1กล1อง
จุลทรรศนได1
2. อธิบายการจัดเรียงของเนื้อเยื่อในราก ลําต1น และใบของพืชใบเลี้ยงคู;และใบเลี้ยงเดี่ยว พร1อมทั้ง
อธิบายการเจริญเติบโตของโครงสร1างดังกล;าวได1
3. อธิบายโครงสร1างและกลไกที่ใช1ในการแลกเปลี่ยนแก•สของพืชได1
4. ระบุความหมายของการคายน้ําพร1อมทั้งอธิบายกลไกการเปjดปjดของปากใบ และทําปฏิบัติการ
ปJจจัยที่มีผลต;ออัตราการคายน้ําได1
5. อธิบายเส1นทางและกลไกการลําเลียงน้ําและแร;ธาตุได1
6. อธิบายเส1นทางและกลไกการลําเลียงอาหารได1
7. สืบค1นประวัติและการค1นพบการสังเคราะหด1วยแสงได1
8. อธิบายปฏิกิริยาการสังเคราะหด1วยแสงของพืช C3 C4 และ CAM และปJจจัยที่มีผลต;อการ
สังเคราะหด1วยแสง
9. อธิบายโครงสร1างและหน1าที่ของคลอโรพลาสต เปรียบเทียบโครงสร1างใบของพืช C3 C4 และ
CAM
10. อธิบายโครงสร1าง หน1าที่ และชนิดของดอกได1
11. อธิบายกระบวนการสร1างเซลลสืบพันธุ การเกิดผลและเมล็ดของพืชมีดอก พร1อมทั้งระบุชนิด
ของผลได1
12. อธิบายกระบวนการและรูปแบบการงอก และทําปฏิบัติการเปรียบเทียบดัชนีการงอกของเมล็ด
ได1
13. อธิบายการสืบพันธุแบบไม;อาศัยเพศพร1อมทั้งสืบค1นการขยายพันธุพืชแบบต;างๆ ได1
14. อธิบายและทําปฏิบัติการการตอบสนองของพืชต;อสิ่งเร1าได1
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15. อธิบายและทําปฏิบัติการการตอบสนองของพืชต;อสิ่งแวดล1อมได1
16. อธิบายกลไกในการตอบสนองต;อสภาวะแวดล1อมที่ไม;เหมาะสมได1
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รายวิชา ว30263 พันธุศาสตร$$และวิวัฒนาการ
3 คาบ/สัปดาห$/ภาคเรียน
1.5 หนวยกิต
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------คําอธิบายรายวิชา
ลักษณะทางพันธุกรรม กระบวนการถ;ายทอดทางพันธุกรรม โครโมโซม การถ;ายทอดลักษณะ ทาง
พันธุกรรมตามกฏของเมนเดลและนอกกฏของเมนเดล ประวัติการค1นพบและโครงสร1างของสารพันธุกรรม การจําลอง
ตัวของดีเอ็นเอ การแสดงออกของยีน การกลายพันธุ เทคโนโลยีดีเอ็นเอและพันธุวิศวกรรม ประวัติการศึกษา
วิวัฒนาการ ทฤษฏีและหลักฐานเชิงวิวัฒนาการ การคัดเลือกโดยธรรมชาติและการปรับตัวของสิ่งมีชีวิต รูปแบบ
การคัดเลือกโดยธรรมชาติ กฎสมดุลของฮารดี-ไวนเบิรก ปJจจัยที่มีผลต;อ การเปลี่ยนแปลงความถี่อัลลีล และ
ความถี่ จี โนไทปv แนวคิ ดเกี่ ยวกั บสป? ชี ส กลไกการเกิ ดสป? ชี ส ใหม; แนวคิ ดเกี่ ย วกั บ การกํ า เนิ ด ของสิ่ ง มี ชี วิ ต
วิ วั ฒ นาการของโพรคาริ โ อตและยู ค าริ โ อต ลั ก ษณะสั ณ ฐานวิ ทยาและการจํ าแนกหมวดหมู; ของไพรเมต
วิวัฒนาการจากไพรเมตโบราณสู;โฮมินิด การกําเนิดมนุษยยุคแรกและมนุษยยุคใหม;
เพื่อให1ผู1เรียนมีความรู1ความเข1าใจเกี่ยวกับบทบาทและความสําคัญของพันธุศาสตรต;อการวิวัฒนาการและการ
ดํารงอยู;ของสิ่งมีชีวิต มีทักษะกระบวนการในการสืบเสาะหาความรู1 สื่อสารสิ่งที่เรียนรู1 การทํากิจกรรมกลุ;ม กิจกรรม
การสร1างองคความรู1 กิจกรรม STEM สามารถประยุกตความรู1 และนําไปใช1ในการดํารงชีวิตของตนเองและ
ดูแลสิ่งมีชีวิตอื่นๆ
มาตรฐานการเรียนรู8/ตัวชี้วัด
1. อธิบายชนิด รูปร;าง ส;วนประกอบของโครโมโซมและแยกความแตกต;างของโครโมโซมได1
2. อธิบายลักษณะทางพันธุกรรมและกระบวนการถ;ายทอดทางพันธุกรรมได1
3. อธิ บายกฎการแยก และกฎการรวมกลุ;มอย;า งอิ ส ระของเมนเดลและนํ าไปประยุกตใช1 ในการ
คํานวณและทํานายอัตราส;วนของชนิดเซลลสืบพันธุ จีโนไทปv และฟ?โนไทปv ในแต;ละรุ;น รวมถึงวิเคราะหการ
ถ;ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมนอกเหนือกฎของเมนเดลได1
4. อธิบายประวัติการค1นพบสารพันธุกรรมและวิเคราะหองคประกอบทางเคมีของสารพันธุกรรมได1
5. อธิบายกลไกการจําลองดีเอ็นเอและกลไกการแสดงออกของยีน
6. อธิบายความหมาย สาเหตุ ชนิด และผลของการกลายพันธุได1
7. อธิบายกระบวนการเทคโนโลยีดีเอ็นเอและพันธุวิศวกรรม และอภิปรายผลของเทคโนโลยี ดีเอ็น
เอที่มีต;อมนุษยและสิ่งแวดล1อมได1
8. อธิบายแนวคิดเกี่ยวกับการกําเนิดของสิ่งมีชีวิต วิวัฒนาการของโพรแคริโอตและยูคาริโอตได1
9. อธิบายประวัติการศึกษาวิวัฒนาการ ทฤษฎีวิวัฒนาการ และหลักฐานเชิงวิวัฒนาการได1
10. อธิบายการคัดเลือกโดยธรรมชาติ การปรับตัวของสิ่งมีชีวิตและรูปแบบการคัดเลือกโดยธรรมชาติได1
11. อธิบายกฎสมดุลของฮารดี-ไวนเบิรก การเปลี่ยนแปลงความถี่อัลลีลและจีโนไทปvในประชากร รวมถึง
ปJจจัยที่มีผลต;อการเปลี่ยนแปลงความถี่อัลลีลและจีโนไทปvได1
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12. อธิบายแนวคิดเกี่ยวกับสป?ชีสใหม; กลไกการปLองกัน การผสมข1ามสป?ชีส กลไกการเกิด สป?ชีส
ใหม;
13. อธิบายลักษณะสัณฐานวิทยาและการจําแนกหมวดหมู;ของไพรเมต วิวัฒนาการจากไพรเมตโบราณ สู;โฮมินิด
การกําเนิดมนุษยยุคแรกและมนุษยยุคใหม;ได1
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รายวิชา ว30264 ความหลากหลายทางชีวภาพ
3 คาบ/สัปดาห$/ภาคเรียน
1.5 หนวยกิต
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------คําอธิบายรายวิชา
ความหลากหลายทางชีวภาพ อนุกรมวิธาน และคลาโดแกรม โดเมน อาณาจักรไวรา มอเนอรา
โปรติสตา ฟJงไจ พืช และสัตว นิเวศวิทยา ความหมายของระบบนิเวศ การถ;ายทอดสารและพลังงาน วัฏ
จักรของสาร ชีวมณฑล กลุ;มสิ่งมีชีวิต ความสัมพันธระหว;างสิ่งมีชีวิต ชีววิทยาเชิงอนุรักษ ประชากร
พฤติกรรมและการปรับตัวของสิ่งมีชีวิต
เพื่ อ ให1 ผ ู1เ รี ย นมี ความรู1 ความเข1 าใจเกี่ ย วกั บการจํ าแนกสิ่ งมี ชี วิ ต และความสํ า คั ญ ของความ
หลากหลายทางชีวภาพที่มีต;อระบบนิเวศ และเสนอแนะแนวทางในการดูแลรักษา มีทักษะกระบวนการใน
การสืบเสาะหาความรู1 สื่อสารสิ่งที่เรียนรู1 การทํากิจกรรมกลุ;ม กิจกรรมการสร1างองคความรู1 กิจกรรม
STEM สามารถประยุ ก ตความรู1 และนํ าไปใช1 ใ นการดํ า รงชี วิ ต ของตนเองและการอนุ รั กษความ
หลากหลายทางชีวภาพ
มาตรฐานการเรียนรู8/ตัวชี้วัด
1. อธิบายความหมายของความหลากหลายทางชีวภาพได1
2. อธิบายการจัดหมวดหมู;ของสิ่งมีชีวิตตามหลักอนุกรมวิธาน หลักการตั้งชื่อวิทยาศาสตร และ
การใช1
ไดโคโตมัสคียและคลาโดแกรมในการจําแนกสิ่งมีชีวิตได1
3. สังเกต สํารวจ สืบค1น ทํากิจกรรม อธิบาย เปรียบเทียบลักษณะสําคัญ และใช1หลักการของ
ไดโคโตมัสคียและ คลาโดแกรมในการจําแนกสิ่งมีชีวิตใน โดเมน อาณาจักรไวรา มอเนอรา โปรติสตา
ฟJงไจ พืช และสัตว รวมถึงระบุความสําคัญของสิ่งมีชีวิตแต;ละโดเมนและอาณาจักรได1
4. อธิบายความหมาย ระบุลักษณะสําคัญ และองคประกอบของระบบนิเวศได1
5. อธิบาย ระบุลักษณะและเขียนแผนภาพของโซ;อาหาร สายใยอาหาร การถ;ายทอดสารและ
พลังงาน และการเพิ่มขยายทางชีวภาพ (Biomagnification) ได1
6. อธิบายบทบาทของสิ่งมีชีวิตในแต;ละลําดับขั้นของการบริโภค (Trophic level) ได1
7. อธิบาย ระบุลักษณะและเขียนแผนภาพ วัฏจักรน้ํา คารบอน ไนโตรเจน และฟอสฟอรัสได1
8. อธิบายและเปรียบเทียบการกระจายสิ่งมีชีวิตในชีวมณฑลรูปแบบต;าง ๆ และระบุปJจจัยที่มี
ผลต;อการกระจายของสิ่งมีชีวิตในแต;ละชีวมณฑลได1
9. อธิบายความหมายของกลุ;มสิ่งมีชีวิต การปรับตัวของสิ่งมีชีวิต การเปลี่ยนแปลงแทนที่ สืบค1น
ข1อมูลเกี่ยวกับความสัมพันธของสิ่งมีชีวิตในรูปแบบต;างๆ
10. อธิบายความหมาย ลักษณะเฉพาะของประชากร ขนาดประชากรและปJจจัยที่มีผลต;อ
เปลี่ยนแปลงขนาดประชากร รูปแบบการเจริญเติบโตของประชากร เขียนรูปแบบโครงสร1างอายุ พีระมิด
อายุ และกราฟของการอยู;รอดของประชากรทั้ง 3 รูปแบบได1
11. คํานวณหาดัชนีความหลากหลายของสิ่งมีชีวิตและศึกษาชีววิทยาเชิงอนุรักษ
12. อธิบายกลไกการเกิดพฤติกรรมของสิ่งมีชีวิตเพื่อตอบสนองต;อสิ่งเร1าและการแสดงออกของ
พฤติกรรมเพื่อการดํารงชีวิตของสิ่งมีชีวิตต;างๆได1
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กลุมสาระการเรียนรู8สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
รายวิชาเพิ่มเติมกลุม 1
1. ส30201 ทักษะชีวิต
SOC30201 Life Skills
2 ส30202 การบูรณาการความรู1 1
SOC30202 Intergration of knowledge 1
3 ส30203 การบูรณาการความรู1 2
SOC30203 Intergration of knowledge 2
4. ส30204 หน1าที่พลเมือง 1
SOC30204 Civil Duty 1
5. ส30203 หน1าที่พลเมือง 2
SOC30203 Civil Duty 1
6. ส30205 หน1าที่พลเมือง 3
SOC30205 Civil Duty 3
7. ส30206 หน1าที่พลเมือง 4
SOC30206 Civil Duty 4
.

3 คาบ/สัปดาห/ภาคเรียน 1.5 หน;วยกิต
2 คาบ/สัปดาห/ภาคเรียน 1.0 หน;วยกิต
2 คาบ/สัปดาห/ภาคเรียน 1.0 หน;วยกิต
1 คาบ/สัปดาห/ภาคเรียน 0.5 หน;วยกิต
1 คาบ/สัปดาห/ภาคเรียน 0.5 หน;วยกิต
1 คาบ/สัปดาห/ภาคเรียน 0.5 หน;วยกิต
1 คาบ/สัปดาห/ภาคเรียน 0.5 หน;วยกิต
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รายวิชาตอไปนี้ไมมีคําอธิบายรายวิชา และแผนการเรียนรู8ฉบับยอ
1. ส30201 ทักษะชีวิต
3 คาบ/สัปดาห$/ภาคเรียน 1.5 หนวยกิต
SOC30201 Life Skills
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2 ส30202 การบูรณาการความรู8 1
SOC30202 Intergration of knowledge 1

2 คาบ/สัปดาห$/ภาคเรียน 1.0 หนวยกิต
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3 ส30203 การบูรณาการความรู8 2
SOC30203 Intergration of knowledge 2

2 คาบ/สัปดาห$/ภาคเรียน 1.0 หนวยกิต
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รายวิชา ส30204 หน8าที่พลเมือง 1
1 คาบ/สัปดาห$/ภาคเรียน
0.5 หนวยกิต
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------คําอธิบายรายวิชา
ศึกษา มีส;วนร;วมและแนะนําผู1อื่นให1อนุรักษและเผยแพร;มารยาทไทยสู;สาธารณะ ในเรื่อง การแสดง
ความเคารพ การสนทนา การแต;งกาย การมีสัมมาคารวะ เห็นคุณค;า อนุรักษ สืบสาน ประยุกตและ
เผยแพร;ขนบธรรมเนียม ประเพณี ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปJญญาไทย ปฏิบัติตนเป6นผู1มีวินัยในตนเอง ในเรื่อง
ความอดทน
ใฝ[หาความรู1 และตั้งใจปฏิบัติหน1าที่
ปฏิบัติตนเป6นแบบอย;าง และมีส;วนร;วมในการจัดกิจกรรม และสนับสนุนให1ผู1อื่นแสดงออกถึงความ
รักชาติ ยึดมั่นในศาสนา และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย ปฏิบัติตนเป6นผู1มีวินัยในตนเอง ในเรื่องความ
ซื่อสัตยสุจริต ขยันหมั่นเพียร อดทน ใฝ[หาความรู1 ตั้งใจปฏิบัติหน1าที่ ยอมรับผลที่เกิดจากการกระทําของ
ตนเอง
ปฏิบัติตนเป6นแบบอย;างและส;งเสริม สนับสนุนให1ผู1อื่นเป6นพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย ในเรื่อง
การเป6นผู1นําและการเป6นสมาชิกที่ดี การใช1สิทธิและหน1าที่การใช1เสรีภาพอย;างรับผิดชอบ ความกล1าหาญทาง
จริยธรรมมีส;วนร;วมและตัดสินใจเลือกตั้งอย;างมีวิจารณญาณ รู1ทันข;าวสารและรู1ทันสื่อ คาดการณเหตุการณ
ล;วงหน1าบนพื้นฐานของข1อมูล ปฏิบัติตนเป6นผู1มีวินัยในตนเอง ในเรื่องความซื่อสัตยสุจริต ขยันหมั่นเพียร
อดทน ใฝ[หาความรู1 ตั้งใจปฏิบัติหน1าที่และยอมรับผลที่เกิดจากการกระทําของตนเอง
ยอมรับในอัตลักษณและเคารพความหลากหลายในสังคมพหุวัฒนธรรม เห็นคุณค;าของการอยู;ร;วมกัน
อย;างสันติและพึ่งพาซึ่งกันและกัน ไม;แสดงกิริยา และวาจาดูหมิ่นผู1อื่น ช;วยเหลือซึ่งกันและกัน แบ;งปJน
ปฏิบัติตนเป6นผู1มีวินัยในตนเอง ในเรื่อง ความอดทน ใฝ[หาความรู1 และยอมรับผลที่เกิดจากการกระทําของ
ตนเอง
โดยใช1กระบวนการกลุ;ม กระบวนการคิด กระบวนการปฏิบัติ กระบวนการเผชิญสถานการณ
กระบวนการแก1ปJญหา กระบวนการสืบเสาะความรู1
เพื่อให1ผู1เรียนมีลักษณะที่ดีของคนไทย ภาคภูมิใจในความเป6นไทย แสดงออกถึงความรักชาติ ยึดมั่น
ในศาสนา และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย เป6นพลเมืองดีในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย
ทรงเป6นประมุข
มีส;วนร;วมทางการเมืองการปกครอง มีวิจารณญาณในการเลือกตั้ง และการวิพากษนโยบายสาธารณะ อยู;
ร;วมกับผู1อื่นอย;างสันติ จัดการความขัดแย1งด1วยสันติวิธี และมีวินัยในตนเอง
มาตรฐานการเรียนรู8/ตัวชี้วัด
1. มีส;วนร;วมและแนะนําผู1อื่นให1อนุรักษและเผยแพร;มารยาทไทยสู;สาธารณะ
2. เห็นคุณค;า อนุรักษ สืบสาน ประยุกตและเผยแพร;ขนบธรรมเนียม ประเพณี ศิลปวัฒนธรรม
และ
ภูมิปJญญาไทย
3. เป6นแบบอย;าง และมีส;วนร;วมในการจัดกิจกรรม และสนับสนุนให1ผู1อื่นแสดงออกถึงความรักชาติ
ยึดมั่นในศาสนา และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย
หลักสูตรโรงเรียนวิทยาศาสตรภูมิภาค ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
พุทธศักราช 2560

176

4.
5.
6.
7.
8.
9.

เป6นแบบอย;างและส;งเสริม สนับสนุนให1ผู1อื่นเป6นพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย
มีส;วนร;วมและตัดสินใจเลือกตั้งอย;างมีวิจารณญาณ
รู1ทันข;าวสารและรู1ทันสื่อ
คาดการณเหตุการณล;วงหน1าบนพื้นฐานของข1อมูล
ยอมรับในอัตลักษณและความหลากหลายในสังคมพหุวัฒนธรรม
ปฏิบัติตนเป6นผู1มีวินัยในตนเอง (บูรณาการ)
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รายวิชา ส30204 หน8าที่พลเมือง 2
1 คาบ/สัปดาห$/ภาคเรียน
0.5 หนวยกิต
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------คําอธิบายรายวิชา
ศึกษา มีส;วนร;วมและแนะนําผู1อื่นให1อนุรักษและเผยแพร;มารยาทไทยสู;สาธารณะ ในเรื่อง การแสดง
ความเคารพ การสนทนา การมีสัมมาคารวะ เห็นคุณค;า อนุรักษ สืบสาน ประยุกตและเผยแพร;
ขนบธรรมเนียม ประเพณี ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปJญญาไทย ปฏิบัติตนเป6นผู1มีวินัยในตนเอง ในเรื่องความ
อดทน ใฝ[หาความรู1 และตั้งใจปฏิบัติหน1าที่
ปฏิบัติตนเป6นแบบอย;าง และมีส;วนร;วมในการจัดกิจกรรม และสนับสนุนให1ผู1อื่นแสดงออกถึงความ
รักชาติ ยึดมั่นในศาสนา และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย ปฏิบัติตนเป6นแบบอย;าง ประยุกต และเผยแพร;
พระบรม-ราโชวาท ในเรื่อง การมีระเบียบวินัย ความสามัคคี หลักการทรงงาน ในเรื่อง ระเบิดจากข1างใน ไม;
ติดตํารา บริการรวมที่จุดเดียว ใช1อธรรมปราบอธรรม และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ปฏิบัติตนเป6นผู1
มีวินัยในตนเอง ในเรื่องความซื่อสัตยสุจริต ขยันหมั่นเพียร อดทน ใฝ[หาความรู1 ตั้งใจปฏิบัติหน1าที่ ยอมรับผล
ที่เกิดจากการกระทําของตนเอง
เป6นพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย ประยุกตใช1กระบวนการประชาธิปไตยในการวิพากษ ประเด็น
นโยบายสาธารณะที่ตนสนใจ การเสนอแนวทางการแก1ปJญหาสังคมต;อสาธารณะ การติดตามและประเมิน
ข;าวสารทางการเมืองและการรู1เท;าทันสื่อ การมีส;วนร;วมในกิจกรรมทางการเมือง มีส;วนร;วมและตัดสินใจ
เลือกตั้ง อย;างมีวิจารณญาณ รู1ทันข;าวสารและรู1ทันสื่อ คาดการณเหตุการณล;วงหน1าบนพื้นฐานของข1อมูล
ปฏิบัติตนเป6นผู1มีวินัยในตนเอง ในเรื่องความซื่อสัตยสุจริต ขยันหมั่นเพียร อดทน ใฝ[หาความรู1 ตั้งใจปฏิบัติ
หน1าที่และยอมรับผลที่เกิดจากการกระทําของตนเอง
เห็นคุณค;าของการอยู;ร;วมกันอย;างสันติและพึ่งพาซึ่งกันและกัน ไม;แสดงกิริยา และวาจาดูหมิ่นผู1อื่น
ช;วยเหลือซึ่งกันและกัน แบ;งปJน ปฏิบัติตนเป6นผู1มีวินัยในตนเอง ในเรื่อง ความอดทน ใฝ[หาความรู1 และ
ยอมรับผล
ที่เกิดจากการกระทําของตนเอง
โดยใช1กระบวนการกลุ;ม กระบวนการคิด กระบวนการปฏิบัติ กระบวนการเผชิญสถานการณ
กระบวนการแก1ปJญหา กระบวนการสืบเสาะความรู1
เพื่อให1ผู1เรียนมีลักษณะที่ดีของคนไทย ภาคภูมิใจในความเป6นไทย แสดงออกถึงความรักชาติ ยึดมั่น
ในศาสนา และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย เป6นพลเมืองดีในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย
ทรงเป6นประมุข มีส;วนร;วมทางการเมืองการปกครอง มีวิจารณญาณในการเลือกตั้ง และการวิพากษนโยบาย
สาธารณะอยู;ร;วมกับผู1อื่นอย;างสันติ จัดการความขัดแย1งด1วยสันติวิธี และมีวินัยในตนเอง
มาตรฐานการเรียนรู8/ตัวชี้วัด
1. มีส;วนร;วมและแนะนําผู1อื่นให1อนุรักษและเผยแพร;มารยาทไทยสู;สาธารณะ
2. เห็นคุณค;า อนุรักษ สืบสาน ประยุกตและเผยแพร;ขนบธรรมเนียม ประเพณี ศิลปวัฒนธรรม และ
ภูมิปJญญาไทย
3. เป6นแบบอย;าง ประยุกต และเผยแพร;พระบรมราโชวาท หลักการทรงงาน และหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง
หลักสูตรโรงเรียนวิทยาศาสตรภูมิภาค ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
พุทธศักราช 2560

178

4. เป6นแบบอย;างและส;งเสริม สนับสนุนให1ผู1อื่นเป6นพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย
5. ประยุกตใช1กระบวนการประชาธิปไตยในการวิพากษ ประเด็นนโยบายสาธารณะที่ตนสนใจ
6. มีส;วนร;วมและตัดสินใจเลือกตั้งอย;างมีวิจารณญาณ
7. รู1ทันข;าวสารและรู1ทันสื่อ
8. คาดการณเหตุการณล;วงหน1าบนพื้นฐานของข1อมูล
9. เห็นคุณค;าของการอยู;ร;วมกันอย;างสันติ และพึ่งพาซึ่งกันและกัน
10. ปฏิบัติตนเป6นผู1มีวินัยในตนเอง
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รายวิชา ส30205 หน8าที่พลเมือง 3
1 คาบ/สัปดาห$/ภาคเรียน
0.5 หนวยกิต
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------คําอธิบายรายวิชา
ศึกษา มีส;วนร;วมและแนะนําผู1อื่นให1อนุรักษและเผยแพร;มารยาทไทยสู;สาธารณะ ในเรื่อง การแสดง
ความเคารพ การสนทนา การแต;งกาย การมีสัมมาคารวะ เห็นคุณค;า อนุรักษ สืบสาน ประยุกตและ
เผยแพร;ขนบธรรมเนียม ประเพณี ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปJญญาไทย
ศึกษา แสดงออก แนะนํ า ผู1 อื่น และยกย; องบุ คคลที่ มีความเอื้ อเฟ¡¢ อเผื่ อแผ; และเสี ย สละต; อสั งคม
ปฏิบัติตนเป6นผู1มีวินัยในตนเอง ในเรื่อง ใฝ[หาความรู1
ปฏิบัติตนเป6นแบบอย;าง มีส;วนร;วมในการจัดกิจกรรม และสนับสนุนให1ผู1อื่นแสดงออกถึงความรัก
ชาติ ยึดมั่นในศาสนา และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย ปฏิบัติตนเป6นแบบอย;าง ประยุกต และเผยแพร;
พระบรมราโชวาท ในเรื่อง การมีระเบียบวินัย ความสามัคคี หลักการทรงงาน ในเรื่อง ระเบิดจากข1างใน ไม;
ติดตํารา
บริการรวมที่จุดเดียว ใช1อธรรมปราบอธรรม และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ปฏิบัติตนเป6นผู1มีวินัยใน
ตนเอง ในเรื่องความซื่อสัตยสุจริต ขยันหมั่นเพียร อดทน ใฝ[หาความรู1 ตั้งใจปฏิบัติหน1าที่ ยอมรับผลที่เกิด
จากการกระทําของตนเอง
ปฏิบัติตนเป6นแบบอย;างและส;งเสริม สนับสนุนให1ผู1อื่นเป6นพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย ในเรื่อง
การเป6นผู1นําและการเป6นสมาชิกที่ดี การใช1สิทธิและหน1าที่ การใช1เสรีภาพอย;างรับผิดชอบ ความกล1าหาญทาง
จริยธรรม การเสนอแนวทางการแก1ปJญหาสังคมต;อสาธารณะ การติดตามและประเมินข;าวสารทางการเมือง
และการรู1เท;าทันสื่อ การมีส;วนร;วมในกิจกรรมทางการเมือง ประยุกตใช1กระบวนการประชาธิปไตยในการ
วิพากษ ประเด็ นนโยบายสาธารณะที่ตนสนใจ มีส;ว นร;วมและตัดสิน ใจเลือกตั้ งอย; างมีวิ จารณญาณ รู1ทัน
ข;าวสารและรู1ทันสื่อ คาดการณเหตุการณล;วงหน1าบนพื้นฐานของข1อมูล ปฏิบัติตนเป6นผู1มีวินัยในตนเอง ใน
เรื่องความซื่อสัตยสุจริต ขยันหมั่นเพียร อดทน ใฝ[หาความรู1 ตั้งใจปฏิบัติหน1าที่ ยอมรับผลที่เกิดจากการ
กระทําของตนเอง
มีส; วนร;ว มในการแก1 ปJญ หาเมื่ อเกิด ความขัด แย1 งโดยสัน ติวิ ธี ด1ว ยการเจรจาไกล; เกลี่ย การเจรจา
ต;อรอง การระงับความขัดแย1ง และสร1างเครือข;ายปLองกันปJญหาความขัดแย1ง ปฏิบัติตนเป6นผู1มีวินัยในตนเอง
ในเรื่อง ความซื่อสัตยสุจริต อดทน และยอมรับผลที่เกิดจากการกระทําของตนเอง
โดยใช1 ก ระบวนการกลุ; ม กระบวนการคิ ด กระบวนการปฏิ บั ติ กระบวนการเผชิ ญ สถานการณ
กระบวนการแก1ปJญหา กระบวนการสืบเสาะความรู1
เพื่อให1ผู1เรียนมีลักษณะที่ดีของคนไทย ภาคภูมิใจในความเป6นไทย แสดงออกถึงความรักชาติ ยึดมั่น
ในศาสนา และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย เป6นพลเมืองดีในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย
ทรงเป6นประมุข
มีส;วนร;วมทางการเมืองการปกครอง มีวิจารณญาณในการเลือกตั้ง และการวิพากษ
นโยบายสาธารณะ อยู;ร;วมกับผู1อื่นอย;างสันติ สามารถจัดการความขัดแย1งด1วยสันติวิธี และมีวินัยในตนเอง
มาตรฐานการเรียนรู8/ตัวชี้วัด
1. แสดงออก แนะนําผู1อื่น และยกย;องบุคคลที่มีความเอื้อเฟ¡¢อเผื่อแผ;และเสียสละ
2. เป6นแบบอย;าง มีส;วนร;วมในการจัดกิจกรรม และสนับสนุนให1ผู1อื่นแสดงออกถึงความรักชาติ ยึด
มั่นในศาสนา และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย
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3. เป6นแบบอย;าง ประยุกต และเผยแพร;พระบรมราโชวาท หลักการทรงงาน และหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง
4. เป6นแบบอย;างและส;งเสริม สนับสนุนให1ผู1อื่นเป6นพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย
5. ประยุกตใช1กระบวนการประชาธิปไตยในการวิพากษประเด็นนโยบายสาธารณะที่ตนสนใจ
6. มีส;วนร;วมและตัดสินใจเลือกตั้งอย;างมีวิจารณญาณ
7. รู1ทันข;าวสารและรู1ทันสื่อ
8. คาดการณเหตุการณล;วงหน1าบนพื้นฐานของข1อมูล
9. มีส;วนร;วมในการแก1ปJญหาเมื่อเกิดความขัดแย1งโดยสันติวิธี และสร1างเครือข;ายปLองกันปJญหา
ความขัดแย1ง
10. ปฏิบัติตนเป6นผู1มีวินัยในตนเอง
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รายวิชา ส30206 หน8าที่พลเมือง 4
1 คาบ/สัปดาห$/ภาคเรียน
0.5 หนวยกิต
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------คําอธิบายรายวิชา
ศึกษา แสดงออก แนะนํ า ผู1 อื่น และยกย; องบุ คคลที่ มีความเอื้ อเฟ¡¢ อเผื่ อแผ; และเสี ย สละต; อสั งคม
ปฏิบัติตนเป6นผู1มีวินัยในตนเอง ในเรื่อง ใฝ[หาความรู1
ปฏิบัติตนเป6นแบบอย;าง มีส;วนร;วมในการจัดกิจกรรม และสนับสนุนให1ผู1อื่นแสดงออกถึงความรัก
ชาติ ยึดมั่นในศาสนา และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย ปฏิบัติตนเป6นแบบอย;าง ประยุกต และเผยแพร;
พระบรมราโชวาท ในเรื่อง การมีระเบียบวินัย ความสามัคคี หลักการทรงงาน ในเรื่อง ระเบิดจากข1างใน ไม;
ติดตํารา บริการรวมที่จุดเดียว ใช1อธรรมปราบอธรรม และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ปฏิบัติตนเป6นผู1
มีวินัยในตนเอง ในเรื่องความซื่อสัตยสุจริต ขยันหมั่นเพียร อดทน ใฝ[หาความรู1 ตั้งใจปฏิบัติหน1าที่ ยอมรับผล
ที่เกิดจากการกระทําของตนเอง
ปฏิบัติตนเป6นแบบอย;างและส;งเสริม สนับสนุนให1ผู1อื่นเป6นพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย ในเรื่อง
การเป6นผู1นําและการเป6นสมาชิกที่ดี การใช1สิทธิและหน1าที่ การใช1เสรีภาพอย;างรับผิดชอบ ความกล1าหาญทาง
จริยธรรม การเสนอแนวทางการแก1ปJญหาสังคมต;อสาธารณะ การติดตามและประเมินข;าวสารทางการเมือง
และการรู1เท;าทันสื่อ การมีส;วนร;วมในกิจกรรมทางการเมือง ประยุกตใช1กระบวนการประชาธิปไตยในการ
วิพากษ ประเด็ นนโยบายสาธารณะที่ตนสนใจ มีส;ว นร;วมและตัดสิน ใจเลือกตั้ งอย; างมีวิ จารณญาณ รู1ทัน
ข;าวสารและรู1ทันสื่อ คาดการณเหตุการณล;วงหน1าบนพื้นฐานของข1อมูล ปฏิบัติตนเป6นผู1มีวินัยในตนเอง ใน
เรื่องความซื่อสัตยสุจริต ขยันหมั่นเพียร อดทน ใฝ[หาความรู1 ตั้งใจปฏิบัติหน1าที่ ยอมรับผลที่เกิดจากการ
กระทําของตนเอง
มีส; วนร;ว มในการแก1 ปJญ หาเมื่ อเกิด ความขัด แย1 งโดยสัน ติวิ ธี ด1ว ยการเจรจาไกล; เกลี่ย การเจรจา
ต;อรอง การระงับความขัดแย1ง และสร1างเครือข;ายปLองกันปJญหาความขัดแย1ง ปฏิบัติตนเป6นผู1มีวินัยในตนเอง
ในเรื่อง ความซื่อสัตยสุจริต อดทน และยอมรับผลที่เกิดจากการกระทําของตนเอง
โดยใช1 ก ระบวนการกลุ; ม กระบวนการคิ ด กระบวนการปฏิ บั ติ กระบวนการเผชิ ญ สถานการณ
กระบวนการแก1ปJญหา กระบวนการสืบเสาะความรู1
เพื่อให1ผู1เรียนมีลักษณะที่ดีของคนไทย ภาคภูมิใจในความเป6นไทย แสดงออกถึงความรักชาติ ยึดมั่น
ในศาสนา และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย เป6นพลเมืองดีในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย
ทรงเป6นประมุข
มีส;วนร;วมทางการเมืองการปกครอง มีวิจารณญาณในการเลือกตั้ง และการวิพากษ
นโยบายสาธารณะอยู;ร;วมกับผู1อื่นอย;างสันติ สามารถจัดการความขัดแย1งด1วยสันติวิธี และมีวินัยในตนเอง

มาตรฐานการเรียนรู8/ตัวชี้วัด
1. แสดงออก แนะนําผู1อื่น และยกย;องบุคคลที่มีความเอื้อเฟ¡¢อเผื่อแผ;และเสียสละ
2. เป6นแบบอย;าง มีส;วนร;วมในการจัดกิจกรรม และสนับสนุนให1ผู1อื่นแสดงออกถึงความรักชาติ ยึด
มั่นในศาสนา และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย
3. เป6นแบบอย;าง ประยุกต และเผยแพร;พระบรมราโชวาท หลักการทรงงาน และหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง
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4.
5.
6.
7.
8.
9.

เป6นแบบอย;างและส;งเสริม สนับสนุนให1ผู1อื่นเป6นพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย
ประยุกตใช1กระบวนการประชาธิปไตยในการวิพากษประเด็นนโยบายสาธารณะที่ตนสนใจ
มีส;วนร;วมและตัดสินใจเลือกตั้งอย;างมีวิจารณญาณ
รู1ทันข;าวสารและรู1ทันสื่อ
คาดการณเหตุการณล;วงหน1าบนพื้นฐานของข1อมูล
มีส;วนร;วมในการแก1ปJญหาเมื่อเกิดความขัดแย1งโดยสันติวิธี และสร1างเครือข;ายปLองกันปJญหา
ความขัดแย1ง
10. ปฏิบัติตนเป6นผู1มีวินัยในตนเอง
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กลุมสาระการเรียนรู8การงานอาชีพและเทคโนโลยี
รายวิชาเพิ่มเติมกลุม 1
1. ง30201 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร
3 คาบ/สัปดาห/ภาคเรียน 1.5 หน;วยกิต
TECH30102 Computer Programming
2. ง30202 วิทยาการคอมพิวเตอรประยุกต
3 คาบ/สัปดาห/ภาคเรียน 1.5 หน;วยกิต
TECH30201 Applied Computer Science
3. ง30261 การออกแบบและพืน้ ฐานทางวิศวกรรม
2 คาบ/สัปดาห/ภาคเรียน 1.0 หน;วยกิต
TECH30261 design and Fundamental Engineering
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รายวิชา ง30102 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร$
3 คาบ/สัปดาห$/ภาคเรียน
1.5 หนวยกิต
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------คําอธิบายรายวิชา (Course description)
ศึกษาการเขียนฟJงกชันและโมดูล โครงสร1างข1อมูลเบื้องต1นประเภทต;างๆ การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ
เบื้องต1น หลักการสืบทอด การเขียนโปรแกรมเพื่อจัดการกับข1อมูลอย;างง;าย และการประยุกตใช1เพื่อสร1าง
ชิ้นงาน
มาตรฐานการเรียนรู8/ตัวชี้วัด
เมื่อเรียนจบรายวิชานี้ นักเรียนสามารถ
1. เขียนโปรแกรมโดยแยกเป6นฟJงกชันและโมดูลได1
2. เขียนโปรแกรมโดยใช1โครงสร1างข1อมูลเบื้องต1นประเภทต;างๆ ได1 และเลือกใช1โครงสร1างข1อมูลได1
เหมาะสม
3. เขียนโปรแกรมโดยใช1หลักการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุได1
4. เขียนโปรแกรมเพื่อจัดการกับข1อมูลอย;างง;ายได1
5. เขียนโปรแกรมเพื่อแก1ปJญหาและสร1างชิ้นงานได1อย;างถูกต1องและเหมาะสม
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รายวิชา ง30202 วิทยาการประยุกต$คอมพิวเตอร$
3 คาบ/สัปดาห$/ภาคเรียน
1.5 หนวยกิต
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาองคความรู1หรือวิทยาการในปJจจุบัน ทางด1านวิทยาการคอมพิวเตอร วิเคราะหปJญหาที่เกี่ยวข1อง
และนําความรู1ไปประยุกตใช1เพื่อแก1ปJญหานั้น
มาตรฐานการเรียนรู8/ตัวชี้วัด
เมื่อเรียนจบรายวิชานี้ นักเรียนสามารถ
1. อธิบายหลักการและทฤษฎีที่เกี่ยวข1องได1
2. วิเคราะหปJญหาโดยใช1หลักการและทฤษฎีที่เกี่ยวข1องได1
3. ประยุกตใช1หลักการหรือทฤษฎีที่เกี่ยวข1องเพื่อแก1ปJญหาได1
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รายวิชา ง30261 การออกแบบและพื้นฐานทางวิศวกรรม
2 คาบ/สัปดาห$/ภาคเรียน
1.0 หนวยกิต
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------คําอธิบายรายวิชา

ยังไมมีคําอธิบายรายวิชา
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กลุมสาระการเรียนรู8ภาษาตางประเทศ : ภาษาอังกฤษ
รายวิชาเพิ่มเติมกลุม 1
1. อ30204 ภาษาอังกฤษวิชาการ 1
ENG30204 Academiic English 1
2. อ30205 ภาษาอังกฤษวิชาการ 2
ENG30205 Academiic English 2
3. อ30206 ภาษาอังกฤษวิชาการ 3
ENG30206 Academiic English 3

4 คาบ/สัปดาห/ภาคเรียน 2.0 หน;วยกิต
4 คาบ/สัปดาห/ภาคเรียน 2.0 หน;วยกิต
4 คาบ/สัปดาห/ภาคเรียน 2.0 หน;วยกิต
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รายวิชา อ30204 ภาษาอังกฤษวิชาการ 1
4 คาบ / สัปดาห$ / ภาคเรียน
2.0 หนวยกิต
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาคําศัพทเฉพาะทาง จากบทความทางด1านวิทยาศาสตรหรือบทความอื่นๆ เพื่อนํามาประยุกตใช1ใน
การพูดและการเขียนและเพื่อให1สามารถเข1าใจสิ่งที่ฟJงและอ;าน
ศึ ก ษารู ป แบบการนํ า เสนอแบบปากเปล; า และการโต1 ว าที เ พื่ อ ให1 ส ามารถนํ า เสนอโครงงานทาง
วิทยาศาสตรและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับประเด็นทางด1านสังคมและสิ่งแวดล1อม
พัฒนาทักษะการฟJงเพื่อความเข1าใจจากหัวข1อทั่วๆไป และบทบรรยายทางวิชาการ เพื่อให1มีทักษะการ
จดบันทึก(Note-taking)
พัฒนากลยุทธทางการอ;านและทักษะการเขียนบทความทางวิชาการและศึกษาองคประกอบของการ
เขียนบทความประเภทเหตุและผล (Cause-Effect) ปJ ญหาและการแก1ปJญหา (Problem-Solution) และ
บทคัดย;อ (Abstract)
พัฒนาความสามารถในการใช1โครงสร1างประโยคภาษาอังกฤษในรูปแบบต;างๆ เพื่อให1ใช1ภาษาได1อย;าง
ถูกต1องเหมาะสมกับบริบททางวิชาการและอื่นๆ
ฝZกการทําแบบทดสอบเพื่อให1คุ1นเคยกับแบบทดสอบรูปแบบต;างๆ
2. มาตรฐานการเรียนรู8/ตัวชี้วัด (Learning Outcomes)
1) นักเรียนสามารถใช1และประยุกตใช1คําศัพทประเภทต;างๆ ในการพูดและการเขียน และความ
เข1าใจด1านการอ;านและการฟJงได1อย;างมีประสิทธิภาพ
2) นักเรียนสามารถนําเสนอโครงงานและโต1วาที ตามหัวข1อที่กําหนดได1อย;างมีประสิทธิภาพ
3) นักเรียนเข1าใจในสิ่งที่ฟJงทั้งบทความทางวิชาการและหัวข1อต;างๆ ทั้งแบบสั้นและแบบยาว รวมถึง
สามารถจดบันทึกจากการฟJง
4) นักเรียนเข1าใจเนื้อหาของบทอ;านต;างๆ ได1อย;างถูกต1อง โดยการวิเคราะหโครงสร1างคําและการ
เดาความหมายจากบริบท
5) นักเรียนสามารถใช1โครงสร1างประโยครูปแบบต;างๆในระดับที่ซับซ1อนได1อย;างเหมาะสมและเขียน
บทความตามองคประกอบได1อย;างถูกต1องตามหลักการเขียนบทความแบบเหตุและผล (Cause-Effect)
ปJญหาและการแก1ปJญหา (Problem-Solution) และบทคัดย;อ (Abstract)
6) นักเรียนสามารถประยุกตใช1คํา วลี อนุประโยค และประโยค ในบริบททางวิชาการและอื่นๆ ได1
อย;างเหมาะสม
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รายวิชา อ30205 ภาษาอังกฤษวิชาการ 2
4 คาบ / สัปดาห$ / ภาคเรียน
2.0 หนวยกิต
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------คําอธิบายรายวิชา
พัฒนาทักษะการฟJงเนื้อหาด1านวิชาการจากบทสนทนา การบรรยายทางวิชาการ การโต1วาที การ
กล;าวสุนทรพจน การสัมมนาเชิงวิชาการ แล1วระบุ บอกรายละเอียด ตอบคําถาม แยกแยะ สรุปใจความ
สําคัญ
ฝZกทักษะการพูดโต1ตอบในการสัมภาษณเพื่อสมัครเข1าศึกษาต;อหรือขอรับทุนการศึกษาได1 การพูด
นําเสนอผลงานทางวิชาการ และการกล;าวสุนทรพจน
พัฒนาทักษะการอ;า นเพื่ อความเข1 าใจและสามารถวิ จารณ คิดวิ เคราะห จากบทความทั่ วไปและ
บทความทางวิชาการได1อย;างถูกต1อง
ฝZกวิเคราะหโครงสร1างของประโยคที่ซับซ1อนเพื่อให1เกิดความเข1าใจความหมายอย;างแท1จริง และ
สามารถนําไปใช1ได1อย;างถูกต1องและเหมาะสม
พัฒนาทักษะและฝZกฝนการเขียนเรียงความเชิงวิชาการ Persuasive Essay / Scholarship Essay
มาตรฐานการเรียนรู8/ตัวชี้วัด
1. เพื่อให1นักเรียนสามารถเข1าใจ และสรุปความ จากการฟJงการสนทนาทั่วไป การสนทนาทาง
วิชาการ การบรรยายทางวิชาการ
2. เพื่อให1นักเรียนสามารถพูดโต1ตอบในการสัมภาษณเพื่อสมัครเข1าศึกษาต;อหรือขอรับทุนการศึกษา
และสามารถนําเสนอผลงานทางวิชาการได1
3. เพื่อให1นักเรียนสามารถอ;านและวิจารณบทความทั่วไปและบทความทางวิชาการได1
4. เพื่อให1นักเรียนสามารถวิเคราะหโครงสร1างของประโยคที่มีความซับซ1อนมากขึ้น
และสามารถนําไปใช1ได1
5. เพื่อให1นักเรียนสามารถเขียนเรียงความเชิงวิชาการความยาวประมาณ 300-350 คํา ได1
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รายวิชา อ30204 ภาษาอังกฤษวิชาการ 1
4 คาบ / สัปดาห$ / ภาคเรียน
2.0 หนวยกิต
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------คําอธิบายรายวิชา
พัฒนาทักษะการฟJงเนื้อหาทางวิชาการจากการสนทนา การบรรยายทางวิชาการ การโต1วาที การ
กล;าวสุนทรพจน สัมมนาทางวิชาการ แล1ว ระบุ บอกรายละเอียด ตอบคําถาม แยกแยะ สรุปใจความสําคัญ
วิเคราะห วิจารณ และแสดงความคิดเห็น
ฝZกพู ดโต1 ตอบในการสั มภาษณ เพื่อสมัครเข1 าศึกษาต; อ หรือ ขอรั บทุน กล; าวสุ นทรพจน และพู ด
นําเสนอผลงานทางวิชาการ ได1
พัฒนาทักษะการอ;านเพื่อความเข1าใจและสามารถวิจารณ คิดวิเคราะหบทความทั่วไปและบทความ
ทางวิชาการได1อย;างถูกต1อง
ฝZกวิเคราะหโครงสร1างของประโยคที่ซับซ1อนเพื่อให1เกิดความเข1าใจความหมายอย;างแท1จริง และ
สามารถนําไปใช1ได1อย;างถูกต1องและเหมาะสม
ฝZกฝนและพัฒนาทักษะการเขียนความเรียงเชิงวิชาการ Compare-Contrast / Argumentative
Essay
มาตรฐานการเรียนรู8/ตัวชี้วัด
1. เพื่อให1นักเรียนสามารถเข1าใจ และสรุปความ จากการฟJงการสนทนาทั่วไป การสนทนาทาง
วิชาการ การบรรยายทางวิชาการ
2. เพื่อให1นักเรียนสามารถพูดโต1ตอบในการสัมภาษณเพื่อสมัครเข1าศึกษาต;อหรือขอรับทุนการศึกษา
ได1 กล;าวสุนทรพจน และสามารถนําเสนอผลงานทางวิชาการได1
3. เพื่อให1นักเรียนสามารถอ;านและวิจารณบทความทั่วไปและบทความทางวิชาการได1
4. เพื่อให1นักเรียนสามารถวิเคราะหโครงสร1างของประโยคที่มีความซับซ1อนมากขึ้น และสามารถ
นําไปใช1ได1
5. เพื่อให1นักเรียนสามารถเขียนเรียงความเชิงวิชาการความยาวประมาณ 300-350 คํา ได1
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21 มาตรฐานการเรียนรู8 ตัวชี้วัด และคําอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม กลุม 2
กลุมสาระการเรียนรู8ภาษาไทย
รายวิชาเพิ่มเติมกลุม 2
1. ท30201 สัมมนาภาษาไทย
2 คาบ/สัปดาห/ภาคเรียน 1.0 หน;วยกิต
THA30201 Thai Seminar
2. ท30202 วรรณกรรมปJจจุบัน
2 คาบ/สัปดาห/ภาคเรียน 1.0 หน;วยกิต
THA30202 Modern Literary Works
3. ท30203 วรรณกรรมท1องถิ่น
2 คาบ/สัปดาห/ภาคเรียน 1.0 หน;วยกิต
THA30203 Folklore Studies
4. ท30204 การอ;านตีความ
2 คาบ/สัปดาห/ภาคเรียน 1.0 หน;วยกิต
THA30204 Interpretative Reading
5. ท30205 การอ;านทํานองเสนาะ
2 คาบ/สัปดาห/ภาคเรียน 1.0 หน;วยกิต
THA30205 Rhyme Reading
6. ท30206 การเขียนเรื่องสั้น
2 คาบ/สัปดาห/ภาคเรียน 1.0 หน;วยกิต
THA30206 Short Story Writing
7. ท30207 การเขียนวรรณกรรมสําหรับเด็ก
2 คาบ/สัปดาห/ภาคเรียน 1.0 หน;วยกิต
THA30207 Children’s Literature Writing
8. ท30208 การเขียนร1อยกรอง
2 คาบ/สัปดาห/ภาคเรียน 1.0 หน;วยกิต
THA30208 Verse Writing
9. ท30209 การเขียนสารคดี
2 คาบ/สัปดาห/ภาคเรียน 1.0 หน;วยกิต
THA30209 Feature Writing
10. ท30210 ทักษะการสื่อสารเฉพาะกิจ
2 คาบ/สัปดาห/ภาคเรียน 1.0 หน;วยกิต
THA30210 Thai Language Communicative Skills for Specific Purpose

หลักสูตรโรงเรียนวิทยาศาสตรภูมิภาค ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
พุทธศักราช 2560

192

รายวิชา ท30201 สัมมนาภาษาไทย
2 คาบ/สัปดาห$/ภาคเรียน
1.0 หนวยกิต
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------คําอธิบายรายวิชา
รวบรวมข1อมูลลักษณะการใช1ภาษาไทย ทั้งการใช1ส;วนบุคคล การใช1ในกลุ;มใดกลุ;มหนึ่งและการใช1
ภาษาในสื่อต;างๆ นํามาวิเคราะห วิจารณ แลกเปลี่ยนความคิดเห็น โดยนําความรู1จากหลักภาษาและ
วรรณกรรมมาใช1ในการอภิปรายในรูปแบบของการสัมมนา
มาตรฐานการเรียนรู8/ตัวชี้วัด
เมื่อเรียนจบรายวิชานี้ นักเรียนสามารถ
1. วิเคราะหลักษณะการใช1ภาษาในชีวิตประจําวันและการใช1ภาษาจากสื่อต;างๆ ได1
2. อภิปรายข1อมูลลักษณะการใช1ภาษาไทยที่วิเคราะหได1นํามาวิจารณแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
ในการสัมมนาและบันทึกผลการอภิปรายได1
3. นําความรู1จากหลักภาษาและวรรณกรรม รายงานการอภิปราย มาวิเคราะหใช1เป6นเครื่องมือ
ในการพัฒนาการใช1ภาษาของตนได1
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รายวิชา ท30202 วรรณกรรมปHจจุบัน
2 คาบ/สัปดาห$/ภาคเรียน
1.0 หนวยกิต
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาความรู1เกี่ยวกับวรรณกรรมปJจจุบันทั้งประเภทสารคดีและบันเทิงคดี ศึกษาองคประกอบ
ของวรรณกรรมในด1านโครงเรื่อง เนื้อเรื่อง แนวคิด ตัวละคร ฉาก บทสนทนาและลีลาการเขียน อ;าน
วิเคราะหแสดงความคิดเห็นอย;างมีวิจารณญาณ อ;านวรรณกรรมประเภทต;างๆ แล1วนําเสนอในรูปของ
การรายงาน
มาตรฐานการเรียนรู8/ตัวชี้วัด
เมื่อเรียนจบรายวิชานี้ นักเรียนสามารถ
1. อธิบายความหมายและขอบข;ายของวรรณกรรมปJจจุบันโดยสังเขปได1
2. อ;านวรรณกรรมปJจจุบันชนิดต;างๆ ได1อย;างมีวิจารญาณ
3. แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับวรรณกรรมที่อ;านได1อย;างมีเหตุผล
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รายวิชา ท30203 วรรณกรรมท8องถิ่น
2 คาบ/สัปดาห$/ภาคเรียน
1.0 หนวยกิต
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาความหมายและลักษณะของวรรณกรรมท1องถิ่นประเภทเพลงพื้นบ1าน ปริศนาคําทายภาษิต
สํานวน ตํานาน นิทาน นิยาย ในด1านที่มา เนื้อหา คําศัพท สํานวนและความหมายที่มีผลต;อการดําเนินชีวิต
เพื่อให1มีความรู1 ความเข1าใจ เห็นคุณค;าและร;วมมือในการอนุรักษวรรณกรรมท1องถิ่นสามารถนําเสนอ
วรรณกรรมท1องถิ่นในรูปแบบต;างๆ
มาตรฐานการเรียนรู8/ตัวชี้วัด
เมื่อเรียนจบรายวิชานี้ นักเรียนสามารถ
1. อธิบายความหมายของวรรณกรรมท1องถิ่นได1
2. จําแนกประเภทของวรรณกรรมท1องถิ่นได1
3. อธิบายความสัมพันธระหว;างเนื้อหาในวรรณกรรมกับรูปแบบในการดําเนินชีวิตของผู1คนได1
4. บอกคุณค;าและแนวทางในการอนุรักษวรรณกรรมท1องถิ่น
5. นําเสนอวรรณกรรมท1องถิ่นในรูปแบบต;างๆ ตามความสนใจได1
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รายวิชา ท30204 การอานตีความ
2 คาบ/สัปดาห$/ภาคเรียน
1.0 หนวยกิต
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาหลักการวินิจสารและการอ;านตีความเพื่อให1เข1าใจความหมายของงานเขียนในรูปแบบ
ต;างๆ ฝZกวินิจสารและอ;านตีความจากบทอ;านทั้งร1อยแก1วและร1อยกรอง แยกข1อเท็จจริงและข1อคิดเห็น
ในบทอ;านสามารถนําเสนอผลการอ;านตีความได1
มาตรฐานการเรียนรู8/ตัวชี้วัด
เมื่อเรียนจบรายวิชานี้ นักเรียนสามารถ
1. บอกหลักการวินิจสารและการตีความจากการอ;านวรรณกรรมได1
2. วินิจสารจากบทอ;านทั้งร1อยแก1วและร1อยกรอง
3. ตีความบทอ;าน บอกความหมายของข1อความที่อ;านได1ถูกต1อง
4. นําเสนอการอ;านตีความงานเขียนร1อยแก1วหรือร1อยกรองตามความสนใจต;อที่ประชุมได1
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รายวิชา ท30205 การอานทํานองเสนาะ
2 คาบ/สัปดาห$/ภาคเรียน
1.0 หนวยกิต
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาร1อยกรองประเภทโคลง ฉันท กาพย กลอนและร;าย ทั้งฉันทลักษณและกลวิธีการอ;านทํานอง
เสนาะของร1อยกรองแต;ละประเภทเพื่อให1เข1าถึงอารมณ ความรู1สึก ความหมายและความไพเราะของ
วรรณกรรมทั้งที่เป6นบทร1อยกรองขนาดสั้นและบทร1อยกรองที่มีเนื้อเรื่อง ฝZกการอ;านและวิธีการนําเสนอ
ทํานองเสนาะแบบต;างๆ ตามประเภทของร1อยกรอง
มาตรฐานการเรียนรู8/ตัวชี้วัด
เมื่อเรียนจบรายวิชานี้ นักเรียนสามารถ
1. บอกฉันทลักษณของประเภทบทร1อยกรองที่จะอ;านทํานองเสนาะได1
2. อ;านทํานองเสนาะแบบต;างๆ ตามประเภทของร1อยกรองได1
3. อ;านทํานองเสนาะต;อที่ประชุมได1
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รายวิชา ท30206 การเขียนเรื่องสั้น
2 คาบ/สัปดาห$/ภาคเรียน
1.0 หนวยกิต
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาเรื่องสั้นชนิดต;างๆ องคประกอบของวรรณกรรมประเภทเรื่องสั้น โดยวิเคราะหจากเรื่องสั้น
ตัวอย;าง อ;านเรื่องสั้นจากผลงานของนักเขียนที่หลากหลาย อภิปราย วิเคราะห แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ
เรื่องสั้นที่อ;านอย;างมีวิจารณญาณ ฝZกเขียนเรื่องสั้นตามความถนัดและความสนใจ
มาตรฐานการเรียนรู8/ตัวชี้วัด
เมื่อเรียนจบรายวิชานี้ นักเรียนสามารถ
1. อธิบายองคประกอบของวรรณกรรมประเภทเรื่องสั้นได1
2. อ;านเรื่องสั้นชนิดต;าง ๆ จากผลงานของนักเขียนอย;างน1อย 5 คน
3. วิเคราะหและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องสั้นที่อ;านได1อย;างมีวิจารณญาณ
4. นําเสนอผลการวิเคราะหเรื่องสั้นในรูปแบบของรายงานได1
5. เขียนเรื่องสั้นตามความถนัดและความสนใจด1วยความคิดสร1างสรรคและจินตนาการได1
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รายวิชา ท30207 การเขียนวรรณกรรมสําหรับเด็ก
2 คาบ/สัปดาห$/ภาคเรียน
1.0 หนวยกิต
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาความหมาย ลักษณะของวรรณกรรมสําหรับเด็ก ทําความเข1าใจจิตวิทยาวัยเด็ก เพื่อเขียน
วรรณกรรมสําหรับเด็กด1วยร1อยแก1วหรือร1อยกรอง โดยใช1ความรู1 ประสบการณ จินตนาการ หรือกําหนด
สถานการณเพื่อสร1างเนื้อหา ใช1ถ1อยคําสํานวนที่เหมาะแก;เนื้อเรื่องและวัยของเด็ก ฝZกทําภาพประกอบให1
สอดคล1องกับเนื้อเรื่อง ผลิตงานวรรณกรรมสําหรับเด็กแล1วนําเสนอผลงานในรูปแบบต;างๆ
มาตรฐานการเรียนรู8/ตัวชี้วัด
เมื่อเรียนจบรายวิชานี้ นักเรียนสามารถ
1. อธิบายลักษณะของวรรณกรรมสําหรับเด็กได1
2. วางโครงเรื่องและเขียนวรรณกรรมสําหรับเด็กได1
3. จัดทําภาพประกอบให1สอดคล1องกับเนื้อเรื่องได1
4. จัดวางรูปเล;มวรรณกรรมสําหรับเด็กได1
5. ผลิตงานวรรณกรรมสําหรับเด็กได1
6. นําเสนอผลงานวรรณกรรมสําหรับเด็กในรูปแบบต;างๆ ได1

หลักสูตรโรงเรียนวิทยาศาสตรภูมิภาค ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
พุทธศักราช 2560

199

รายวิชา ท30208 การเขียนร8อยกรอง
2 คาบ/สัปดาห$/ภาคเรียน
1.0 หนวยกิต
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาฉันทลักษณของคําประพันธชนิดต;างๆ วิเคราะหตัวอย;างร1อยกรองแต;ละชนิด ฝZกแต;งคํา
ประพันธประเภทกาพย กลอน โคลง ฉันท ร;าย โดยคํานึงถึงความถูกต1องตามฉันทลักษณมีความไพเราะ
ประกอบด1วยเนื้อหาสาระและความคิดสร1างสรรค พัฒนาความสามารถในการแต;งคําประพันธและตระหนัก
ในความสําคัญของการอนุรักษร1อยกรองไทย
มาตรฐานการเรียนรู8/ตัวชี้วัด
เมื่อเรียนจบรายวิชานี้ นักเรียนสามารถ
1. บอกฉันทลักษณของคําประพันธประเภท โคลง ฉันท กาพย กลอนและร;ายได1
2. วิเคราะหสุนทรียภาพในบทร1อยกรองได1
3. วิจารณบทร1อยกรองได1อย;างมีหลักการ
4. สรรคําใช1ในการประพันธให1ได1รสคําและรสความ
5. เลือกแต;งคําประพันธร1อยกรองประเภทที่ถนัดและสนใจได1
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รายวิชา ท30209 การเขียนสารคดี
2 คาบ/สัปดาห$/ภาคเรียน
1.0 หนวยกิต
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาความหมาย ประเภท ลักษณะ องคประกอบและหลักการเขียนสารคดี วิเคราะหตัวอย;างสาร
คดี เลือกเขียนสารคดีตามความสนใจด1วยการศึกษารวบรวมข1อมูลเกี่ยวกับเรื่องที่จะเขียนพร1อมทั้งเขียนให1มี
หลักฐานอ1างอิง ใช1ภาษาเหมาะแก;การเขียนสารคดี มีเนื้อหาที่ถูกต1องสมบูรณและน;าอ;าน
มาตรฐานการเรียนรู8/ตัวชี้วัด
เมื่อเรียนจบรายวิชานี้ นักเรียนสามารถ
1. อธิบายความหมายและประเภทของสารคดี
2. อธิบายลักษณะและองคประกอบของสารคดีได1
3. วิเคราะหแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับสารคดีที่อ;านได1อย;างมีวิจารณญาณ
4. วางโครงเรื่องและเขียนสารคดีตามความถนัดและความสนใจได1
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รายวิชา ท30210 ทักษะการสื่อสารเฉพาะกิจ
2 คาบ/สัปดาห$/ภาคเรียน
1.0 หนวยกิต
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาหลักการสัมภาษณ ทั้งในฐานะผู1รับการสัมภาษณและผู1สัมภาษณ ฝZกการสัมภาษณใน
สถานการณต;างๆ ทบทวนหลักการเขียนและนําความรู1มาใช1เขียนย;อความ สรุปความ เขียนเรียงความ ใน
ประเด็นหัวข1อต;างๆ ฝZกการเขียนบทความแสดงความคิดเห็น สามารถเรียบเรียงข1อความทั้งในการพูดและการ
เขียนได1อย;างถูกต1อง เหมาะสมแก;โอกาสและสถานการณ
มาตรฐานการเรียนรู8/ตัวชี้วัด
เมื่อเรียนจบรายวิชานี้ นักเรียนสามารถ
1. อธิบายหลักการสัมภาษณที่เกิดประสิทธิผลได1 ทั้งในฐานะผู1รับการสัมภาษณและผู1สัมภาษณ
2. ปรับปรุงและพัฒนาบุคลิกภาพให1เหมาะสมแก;การรับการสัมภาษณได1
3. ปรับปรุงการออกเสียงพูดให1ถูกต1องชัดเจนและเรียบเรียงคําพูดได1อย;างเหมาะสม
4. รับการสัมภาษณในสถานการณสมมติ ทั้งในการศึกษาต;อและการสมัครงานได1
5. สัมภาษณผู1อื่นได1
6. เขียนย;อความ สรุปความจากการอ;านสื่อที่มีรูปแบบและเนื้อหาหลากหลายได1
7. เขียนเรียงความตามหัวข1อที่กําหนดหรือตั้งหัวข1อขึ้นเองได1
8. เขียนบทความสั้นๆ เพื่อแสดงความคิดเห็นได1
9. เขียนคําตอบข1อสอบแบบอัตนัยได1กระชับ ชัดเจน
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กลุมสาระการเรียนรู8คณิตศาสตร$
รายวิชาเพิ่มเติมกลุม 2
1. ค30206 พีชคณิตเชิงเส1น 2
4 คาบ/สัปดาห/ภาคเรียน 2.0 หน;วยกิต
MATH30206 Linear Algebra 2
2. ค30207 แคลคูลัสขั้นสูง (AP)
4 คาบ/สัปดาห/ภาคเรียน 2.0 หน;วยกิต
MATH30207 Advanced Calculus (AP)
3. ค30208 แคลคูลัสของฟJงกชันหลายตัวแปร
4 คาบ/สัปดาห/ภาคเรียน 2.0 หน;วยกิต
MATH30208 Calculus of Several Variables
4. ค30209 ตรรกศาสตรและการพิสูจน
1 คาบ/สัปดาห/ภาคเรียน 0.5 หน;วยกิต
MATH30209 Logic and Proofs
5. ค30210 การแก1ปJญหาทางทฤษฎีจํานวน 1
1 คาบ/สัปดาห/ภาคเรียน 0.5 หน;วยกิต
MATH30210 Problem Solving in Number Theory 1
6. ค30211 การแก1ปJญหาทางทฤษฎีจํานวน 2
1 คาบ/สัปดาห/ภาคเรียน 0.5 หน;วยกิต
MATH30211 Problem Solving in Number Theory 2
7. ค30212 การแก1ปJญหาทางเรขาคณิต 1
1 คาบ/สัปดาห/ภาคเรียน 0.5 หน;วยกิต
MATH30212 Problem Solving in Geometry 1
8. ค30213 การแก1ปJญหาทางเรขาคณิต 2
1 คาบ/สัปดาห/ภาคเรียน 0.5 หน;วยกิต
MATH30213 Problem Solving in Geometry 2
9. ค30214 การแก1ปJญหาทางคอมบินาทอริก 1
1 คาบ/สัปดาห/ภาคเรียน 0.5 หน;วยกิต
MATH30214 Problem Solving in Combinatorics 1
10. ค30215 การแก1ปJญหาทางคอมบินาทอริก 2
1 คาบ/สัปดาห/ภาคเรียน 0.5 หน;วยกิต
MATH30215 Problem Solving in Combinatorics 2
11. ค30216 การแก1ปJญหาทางพีชคณิต 1
1 คาบ/สัปดาห/ภาคเรียน 0.5 หน;วยกิต
MATH30216 Problem Solving in Algebra 1
12. ค30217 การแก1ปJญหาทางพีชคณิต 2
1 คาบ/สัปดาห/ภาคเรียน 0.5 หน;วยกิต
MATH30217 Problem Solving in Algebra 1
13. ค30218 การแก1ปJญหาทางอสมการและสมการเชิงฟJงกชัน 2 คาบ/สัปดาห/ภาคเรียน 1.0 หน;วยกิต
MATH30218 Problem Solving in Inequalities and Functional Equations
14. ค30219 เรขาคณิตวิยุต
2 คาบ/สัปดาห/ภาคเรียน 1.0 หน;วยกิต
MATH30219 Discrete Geometry
15. ค30220 ทฤษฎีกราฟ
3 คาบ/สัปดาห/ภาคเรียน 1.5 หน;วยกิต
MATH30220 Graph Theory
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กลุมสาระการเรียนรู8คณิตศาสตร$ (ตอ)
รายวิชาเพิ่มเติมกลุม 2
16. ค30221 สมการเชิงอนุพันธเบื้องต1น
MATH30221 Elementary Differential Equations
17. ค30222 สถิติเพื่อการวิจัยเบื้องต1น
MATH30222 Statistics for Basic Research

3 คาบ/สัปดาห/ภาคเรียน 1.5 หน;วยกิต
2 คาบ/สัปดาห/ภาคเรียน 1.0 หน;วยกิต
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รายวิชา ค30206 พีชคณิตเชิงเส8น 2
4 คาบ/สัปดาห$/ภาคเรียน
2.0 หนวยกิต
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาเกี่ยวกับปริภูมิผลคูณภายใน ผลคูณภายใน เซตเชิงตั้งฉาก มูลฐานเชิงตั้งฉากกระบวนการ
กราม-ชมิดท เมทริกซเชิงตั้งฉาก การเปลี่ยนฐาน เมทริกซทรานซิชัน และเมทริกซเชิงพิกัด
ศึกษาเกี่ยวกับการแปลงเชิงเส1น เคอรเนลและเรนจ แรงคและนัลลิตีของการแปลงเชิงเส1น
เมทริกซของการแปลงเชิงเส1น ศึกษาเกี่ยวกับค;าเจาะจง เวกเตอรเจาะจง การแปลงเมทริกซให1เป6นเมทริกซ
เฉียงการแปลงเมทริกซให1เป6นเมทริกซเฉียงเชิงตั้งฉาก
เพื่อพัฒนาทักษะ/กระบวนการในการคิดคํานวณ การแก1ปJญหา การให1เหตุผล การสื่อความหมาย
ทางคณิตศาสตรและนําประสบการณด1านความรู1 ความคิด ทักษะกระบวนการที่ได1ไปใช1ในการเรียนรู1สิ่งต;างๆ
และใช1ในชีวิตประจําวันอย;างสร1างสรรค รวมทั้งเห็นคุณค;าและมีเจตคติที่ดีต;อคณิตศาสตร สามารถทํางาน
อย;างเป6นระบบระเบียบ มีความรอบคอบ มีความรับผิดชอบ มีวิจารณญาณและมีความเชื่อมั่นในตนเอง โดย
จัดประสบการณหรือสร1างสถานการณในชีวิตประจําวันที่ใกล1ตัวให1ผู1เรียนได1ศึกษาค1นคว1าโดยการปฏิบัติจริง
ทดลอง สรุป รายงาน
มาตรฐานการเรียนรู8/ตัวชี้วัด
เมื่อเรียนจบรายวิชานี้ นักเรียนสามารถ
1. หาผลคูณภายในของเวกเตอรที่กําหนด
2. หามูลฐานเชิงตั้งฉากของปริภูมิที่กําหนด
3. บอกได1ว;าเมทริกซที่กําหนด เป6นเมทริกซเชิงตั้งฉากหรือไม;
4. หาเมทริกซทรานซิชัน และเมทริกซเชิงพิกัดได1
5. แสดงได1ว;า การแปลงที่กําหนด เป6นการแปลงเชิงเส1น
6. หาเคอรเนลและเรนจของการแปลงเชิงเส1นที่กําหนด
7. หาแรงคและนัลลิตีของการแปลงเชิงเส1นที่กําหนด
8. หาเมทริกซของการแปลงเชิงเส1นตามมูลฐานที่กําหนดได1
9. หาค;าเจาะจงและเวกเตอรเจาะจงของเมทริกซที่กําหนดได1
10. แปลงเมทริกซที่กําหนดให1เป6นเมทริกซเฉียงได1
11. แปลงเมทริกซที่กําหนดให1เป6นเมทริกซเฉียงเชิงตั้งฉากได1
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รายวิชา ค30207 แคลคูลัสขั้นสูง (AP)
4 คาบ/สัปดาห$/ภาคเรียน
2.0 หนวยกิต
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาเกี่ยวกับอนุพันธและปฏิยานุพันธของฟJงกชันลอการิทึม ฟJงกชันเอกซโพเนนเชียลฟJงกชัน
ตรีโกณมิติ และฟJงกชันไฮเพอรโมลิก ศึกษาเกี่ยวกับอนุพันธและปฏิยานุพันธของฟJงกชันลอการิทึม อนุพันธ
ของฟJงกชันผกผันอนุพันธและปฏิยานุพันธของฟJงกชันเอกซโพเนนเชียลรูปแบบไม;กําหนด
กฏของโลปjตาลศึกษาเกี่ยวกับเทคนิคการอินทิเกรต การอินทิเกรตทีละส;วน การอินทิเกรตด1วยการแทนที่ด1วย
ฟJงกชันตรีโกณมิติ การอินทิเกรตฟJงกชันตรรกยะโดยใช1เศษส;วนย;อย ปริพันธไม;ตรงแบบอนุพันธย;อยเบื้องต1น
ศึกษาเกี่ยวกับอนุกรมอนันต การตรวจสอบการลู;เข1าของอนุกรม อนุกรมสลับ การลู;เข1าแบบสัมบูรณ การลู;
เข1าแบบมีเงื่อนไข พหุนามและอนุกรมเทยเลอร
เพื่อพัฒนาทักษะ/กระบวนการในการคิดคํานวณ การแก1ปJญหา การให1เหตุผล การสื่อความหมาย
ทางคณิตศาสตรและนําประสบการณด1านความรู1 ความคิด ทักษะกระบวนการที่ได1ไปใช1ในการเรียนรู1สิ่งต;างๆ
และใช1ในชีวิตประจําวันอย;างสร1างสรรค รวมทั้งเห็นคุณค;าและมีเจตคติที่ดีต;อคณิตศาสตร สามารถทํางาน
อย;างเป6นระบบระเบียบ มีความรอบคอบ มีความรับผิดชอบ มีวิจารณญาณและมีความเชื่อมั่นในตนเอง โดย
จัดประสบการณหรือสร1างสถานการณในชีวิตประจําวันที่ใกล1ตัวให1ผู1เรียน ได1ศึกษาค1นคว1าโดยการปฏิบัติจริง
ทดลอง สรุป รายงาน
มาตรฐานการเรียนรู8/ตัวชี้วัด
เมื่อเรียนจบรายวิชานี้ นักเรียนสามารถ
1. หาอนุพันธและปฏิยานุพันธของฟJงกชันลอการิทึมฟJงกชันเอกซโพเนเซียล ฟJงกชันตรีโกณมิติ
และฟJงกชันไฮเพอรโบลิกได1
2. อธิบายความหมายของอนุพันธของฟJงกชันผกผันได1
3. นําความรู1ในเรื่อง กฎของโลปjตาลไปใช1ในการแก1ปJญหาได1
4. นําความรู1เกี่ยวกับเทคนิคการอินทิเกรตแบบต;างๆ ไปใช1ในการแก1ปJญหาได1
5. อธิบายความหมายของปริพันธไม;ตรงแบบและนําความรู1ที่ได1ไปใช1ในการแก1ปJญหาได1
6. แสดงวิธีหาอนุพันธย;อยของฟJงกชันหลายตัวแปรได1
7. อธิบายความหมายของการลู;เข1าของอนุกรม และสามารถตรวจสอบการลู;เข1าของอนุกรมได1
8. อธิบายรูปแบบของอนุกรมสลับและนําความรู1ที่ได1ไปใช1ในการแก1ปJญหาได1
9. อธิบายความหมายของการลู;เข1าแบบสมบูรณและการลู;เข1าแบบมีเงื่อนไขได1
10. อธิบายความหมายและนําความรู1ในเรื่องพหุนามและอนุกรมเทยเลอรไปใช1ในการแก1ปJญหาได1
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รายวิชา ค30208 แคลคูลัสของฟHงก$ชันหลายตัวแปร
4 คาบ/สัปดาห$/ภาคเรียน
2.0 หนวยกิต
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาเกี่ยวกับปริภูมิสามมิติ เวกเตอร สมการอิงตัวแปรเสริม ระนาบในสามมิติ ระบบพิกัด
ทรงกระบอกและระบบพิกัดทรงกลม
ศึกษาเกี่ยวกับแคลคูลัสของฟJงกชันค;าเวกเตอร เวกเตอรตั้งฉากหนึ่งหน;วย เวกเตอรสัมผัสหนึ่งหน;วย
ความโค1งและรัศมีความโค1ง
ศึกษาเกี่ยวกับแคลคูลัสของฟJงกชันหลายตัวแปร ลิมิตและความต;อเนื่อง อนุพันธย;อย กฎลูกโซ;
อนุพันธกํากับทิศทางและเกรเดียนต ระนาบสัมผัสและเวกเตอรตั้งฉาก ค;าสูงสุดและค;าต่ําสุดของฟJงกชัน
หลายตัวแปร ตัวคูณลากรานจ
ศึกษาเกี่ยวกับปริพันธสองชั้น ปริพันธสองชั้นในระบบพิกัดเชิงขั้ว พื้นผิวอิงตัวแปรเสริมปริพันธสาม
ชั้น ปริพันธสามชั้นในระบบพิกัดทรงกระบอกและพิกัดทรงกลม การเปลี่ยนตัวแปรในปริพันธหลายชั้นและจา
โคเบียนส
เพื่อพัฒนาทักษะ/กระบวนการในการคิดคํานวณ การแก1ปJญหา การให1เหตุผล การสื่อความหมาย
ทางคณิตศาสตรและนําประสบการณด1านความรู1 ความคิด ทักษะกระบวนการที่ได1ไปใช1ในการเรียนรู1สิ่งต;างๆ
และใช1ในขีวิตประจําวันอย;างสร1างสรรค รวมทั้งเห็นคุณค;าและมีเจตคติที่ดีต;อคณิตศาสตร สามารถทํางาน
อย;างเป6นระบบระเบียบ มีความรอบคอบ มีความรับผิดชอบ มีวิจารณญาณและมีความเชื่อมั่นในตนเอง โดย
จัดประสบการณหรือสร1างสถานการณในชีวิตประจําวันที่ใกล1ตัวให1ผู1เรียนได1ศึกษาค1นคว1าโดยการปฏิบัติจริง
ทดลอง สรุป รายงาน
มาตรฐานการเรียนรู8/ตัวชี้วัด
เมื่อเรียนจบรายวิชานี้ นักเรียนสามารถ
1. อธิบายความหมายของสมการอิงตัวแปรเสริมได1
2. อธิบายความหมายของระนาบสามมิติได1
3. อธิบายความหมายและนําความรู1เรื่องระบบพิกัดทรงกระบอกและระบบพิกัดทรงกลมไปใช1
ประโยชนได1
4. อธิบายความหมายของฟJงกชันค;าเวกเตอรได1
5. อธิบายความหมายและสามารถหาเวกเตอรตั้งฉากหนึ่งหน;วยและเวกเตอรสัมผัสหนึ่งหน;วยได1
6. อธิบายความหมายและสามารถหาความโค1งและรัศมีความโค1งได1
7. อธิบายความหมายและสามารถหาลิมิตและความต;อเนื่องของฟJงกชันหลายตัวแปรได1
8. หาอนุพันธย;อยได1
9. นําความรู1เรื่องกฎลูกโซ;ไปใช1ประโยชนในการหาอนุพันธได1
10. อธิบายความหมายและสามารถหาอนุพันธกํากับทิศทางและเกรเดียนตได1
11. อธิบายความหมายและนําความรู1ในเรื่องระนาบสัมผัสและเวกเตอรตั้งฉากไปใช1ประโยชนได1
12. หาค;าสูงสุดและต่ําสุดของฟJงกชันหลายตัวแปรได1
13. อธิบายความหมายของตัวคูณลากรานจและนําความรู1ไปใช1ประโยชนได1
14. หาอนุพันธสองชั้นได1
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15. อธิบายความหมายของปริพันธสองชั้นในพิกัดเชิงขั้วและนําความรู1ไปใช1ประโยชนได1
16. อธิบายความหมายของพื้นผิวอิงตัวแปรเสริมได1
17. หาอนุพันธสามชั้นได1
18. อธิบายความหมายของปริพันธสามชั้นในระบบพิกัดทรงกระบอก พิกัดทรงกลมและนําความรู1
ไปใช1ประโยชนได1
19. อธิบายความหมายของการเปลี่ยนตัวแปรในปริพันธหลายชั้นได1
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รายวิชา ค30209 ตรรกศาสตร$และการพิสูจน$
1 คาบ/สัปดาห$/ภาคเรียน
0.5 หนวยกิต
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาเกี่ยวกับการพิสูจนประพจน p&q โดยตรง หรือโดยแย1งสลับที่ (Contrapositive)
การพิสูจนประพจน p&q การพิสูจนโดยการแจงกรณี การพิสูจนประพจน p&q การพิสูจนโดยข1อขัดแย1ง
(Contradiction) การพิสูจนประพจนมีเพียงหนึ่งเดียว (q!x)[P(x)] การพิสูจนโดยอุปนัยเชิงคณิตศาสตร
ผลผนวกและผลตัดของชุดใดๆ ของเซต ทฤษฎีบางบทเกี่ยวกับฟJงกชัน ขอบเขตบนค;าน1อยสุด ขอบเขตล;างค;า
มากสุด หลักการจัดอันดับดี (Well ordering principle) สมบัติอารคีมีดีส(Archimedean property) และ
ทฤษฎีบทความหนาแน;น (Density Theorem)
เพื่อพัฒนาทักษะ/กระบวนการในการคิดคํานวณ การแก1ปJญหา การให1เหตุผล การสื่อความหมาย
ทางคณิตศาสตรและนําประสบการณด1านความรู1 ความคิด ทักษะกระบวนการที่ได1ไปใช1ในการเรียนรู1สิ่งต;างๆ
และใช1ในชีวิตประจําวันอย;างสร1างสรรค รวมทั้งเห็นคุณค;าและมีเจตคติที่ดีต;อคณิตศาสตร สามารถทํางาน
อย;างเป6นระบบระเบียบ มีความรอบคอบ มีความรับผิดชอบ มีวิจารณญาณและมีความเชื่อมั่นในตนเอง โดย
จัดประสบการณหรือสร1างสถานการณในชีวิตประจําวันที่ใกล1ตัวให1ผู1เรียนได1ศึกษาค1นคว1าโดยการปฏิบัติจริง
ทดลอง สรุป รายงาน
มาตรฐานการเรียนรู8/ตัวชี้วัด
เมื่อเรียนจบรายวิชานี้ นักเรียนสามารถ
1. เขียนประพจนในรูปแบบที่มีตัวบ;งปริมาณได1
2. หาค;าความจริงและนิเสธของประพจนที่มีตัวบ;งปริมาณได1
3. พิสูจนประพจนในรูปแบบต;างๆ ทางตรรกศาสตรได1
4. เขียนสัญลักษณแทนเซตและการดําเนินการทางเซตได1
5. พิสูจนผลผนวกและผลตัดของชุดใดๆ ของเซตได1
6. เขียนความสัมพันธที่เป6นฟJงกชันและการดําเนินการทางฟJงกชันได1
7. หาฟJงกชันหนึ่งต;อหนึ่ง ฟJงกชันผกผัน และฟJงกชันคอมโพสิทได1
8. พิสูจนทฤษฎีบางบทที่เกี่ยวกับฟJงกชันได1
9. บอกสัจพจนของระบบจํานวนจริง
10. พิสูจนเซตที่กําหนดให1 มีขอบเขตบนค;าน1อยสุดและขอบเขตล;างค;ามากสุดได1
11. อธิบายความหมายของหลักการจัดอันดับดี (Well ordering principle)
สมบัติอารคีมีดีส (Archimedean property) ทฤษฎีบทความหนาแน;น (Density Theorem)
และนําไปใช1ได1
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รายวิชา ค30210 การแก8ปHญหาทางทฤษฎีจํานวน 1
1 คาบ/สัปดาห$/ภาคเรียน
0.5 หนวยกิต
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาเกี่ยวกับการพิสูจนด1วยวิธีอุปนัยทางคณิตศาสตรการหารลงตัว จํานวนเฉพาะ ห.ร.ม. และ
ค.ร.น.
เพื่อพัฒนาทักษะ/กระบวนการในการคิดคํานวณ การแก1ปJญหา การให1เหตุผล การสื่อความหมาย
ทางคณิตศาสตรและนําประสบการณด1านความรู1 ความคิด ทักษะกระบวนการที่ได1ไปใช1ในการเรียนรู1สิ่งต;างๆ
และใช1ในชีวิตประจําวันอย;างสร1างสรรค รวมทั้งเห็นคุณค;าและมีเจตคติที่ดีต;อคณิตศาสตร สามารถทํางาน
อย;างเป6นระบบระเบียบ มีความรอบคอบ มีความรับผิดชอบ มีวิจารณญาณและมีความเชื่อมั่นในตนเอง โดย
จัดประสบการณหรือสร1างสถานการณในชีวิตประจําวันที่ใกล1ตัวให1ผู1เรียนได1ศึกษาค1นคว1าโดยการปฏิบัติจริง
ทดลอง สรุป รายงาน
มาตรฐานการเรียนรู8/ตัวชี้วัด
เมื่อเรียนจบรายวิชานี้ นักเรียนสามารถ
1. นําความรู1เรื่องหลักอุปนัยทางคณิตศาสตร ไปใช1พิสูจนข1อความ p(n) สําหรับทุก n ที่เป6นจํานวน
นับได1
2. นําทฤษฎีบทการหารลงตัวไปแก1ปJญหาโจทยที่กําหนดให1ได1
3. นําทฤษฎีเกี่ยวกับจํานวนเฉพาะไปใช1ได1
4. หา ห.ร.ม. โดยวิธีของยุคลิดได1
5. นําทฤษฎีต;างๆ ของ ห.ร.ม. และ ค.ร.น. ไปใช1ได1
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รายวิชา ค30211 การแก8ปHญหาทางทฤษฎีจํานวน 2
1 คาบ/สัปดาห$/ภาคเรียน
0.5 หนวยกิต
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาเกี่ยวกับสมภาค สมการสมภาคเชิงเส1น ทฤษฎีบทเศษเหลือของชาวจีน ประยุกตของสมภาค
เพื่อพัฒนาทักษะ/กระบวนการในการคิดคํานวณ การแก1ปJญหา การให1เหตุผล การสื่อความหมาย
ทางคณิตศาสตรและนําประสบการณด1านความรู1 ความคิด ทักษะกระบวนการที่ได1ไปใช1ในการเรียนรู1สิ่งต;างๆ
และใช1ในชีวิตประจําวันอย;างสร1างสรรค รวมทั้งเห็นคุณค;าและมีเจตคติที่ดีต;อคณิตศาสตร สามารถทํางาน
อย;างเป6นระบบระเบียบ มีความรอบคอบ มีความรับผิดชอบ มีวิจารณญาณและมีความเชื่อมั่นในตนเอง โดย
จัดประสบการณหรือสร1างสถานการณในชีวิตประจําวันที่ใกล1ตัวให1ผู1เรียนได1ศึกษาค1นคว1าโดยการปฏิบัติจริง
ทดลอง สรุป รายงาน
มาตรฐานการเรียนรู8/ตัวชี้วัด
เมื่อเรียนจบรายวิชานี้ นักเรียนสามารถ
1. พิสูจนทฤษฎีต;างๆ ที่เกี่ยวกับสมภาคได1
2. นําทฤษฎีสมภาคไปใช1ในการแก1ปJญหาได1
3. แก1สมการสมภาคได1
4. แก1ระบบสมการสมภาคโดยใช1ทฤษฎีบทเศษเหลือของชาวจีนได1
5. อธิบายการนําสมภาคไปประยุกตใช1ได1
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รายวิชา ค30212 การแก8ปHญหาทางเรขาคณิต 1
1 คาบ/สัปดาห$/ภาคเรียน
0.5 หนวยกิต
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาเกี่ยวกับระบบสัจพจน อนิยาม สัจพจน นิยาม ทฤษฎี ศึกษาเกี่ยวกับสามเหลี่ยม สามเหลี่ยม
หน1าจั่ว ความเท;ากันทุกประการ ความสัมพันธระหว;าง ด1านกับมุม
ศึกษาเกี่ยวกับเส1นขนาน สัจพจนข1อที่ 5 ของยุคลิด สัจพจนของเพลยแฟร เรขาคณิตนอกระบบยุค
ลิด ศึกษาเกี่ยวกับสี่เหลี่ยม สี่เหลี่ยมด1านขนาน พื้นที่ของสี่เหลี่ยมด1านขนานและสามเหลี่ยมทฤษฎีบทป?ทา
โกรัส ศึกษาเกี่ยวกับวงกลม คอรด มุมในส;วนของวงกลม เส1นสัมผัส
ศึกษาเกี่ยวกับการสร1างทางเรขาคณิต การสร1างด1วยวงเวียนและเส1นตรง การสร1างที่เป6นไปไม;ได1
เพื่อพัฒนาทักษะ/กระบวนการในการคิดคํานวณ การแก1ปJญหา การให1เหตุผล การสื่อความหมาย
ทางคณิตศาสตรและนําประสบการณด1านความรู1 ความคิด ทักษะกระบวนการที่ได1ไปใช1ในการเรียนรู1สิ่งต;างๆ
และใช1ในชีวิตประจําวันอย;างสร1างสรรค รวมทั้งเห็นคุณค;าและมีเจตคติที่ดีต;อคณิตศาสตร สามารถทํางาน
อย;างเป6นระบบระเบียบ มีความรอบคอบ มีความรับผิดชอบ มีวิจารณญาณและมีความเชื่อมั่นในตนเอง โดย
จัดประสบการณหรือสร1างสถานการณในชีวิตประจําวันที่ใกล1ตัวให1ผู1เรียนได1ศึกษาค1นคว1าโดยการปฏิบัติจริง
ทดลอง สรุป รายงาน
มาตรฐานการเรียนรู8/ตัวชี้วัด
เมื่อเรียนจบรายวิชานี้ นักเรียนสามารถ
1. แก1ปJญหาเกี่ยวกับสามเหลี่ยมได1
2. แก1ปJญหาเกี่ยวกับเส1นขนานได1
3. แก1ปJญหาเกี่ยวกับสี่เหลี่ยมได1
4. แก1ปJญหาเกี่ยวกับวงกลมได1
5. แก1ปJญหาเกี่ยวกับการสร1างทางเรขาคณิตได1

หลักสูตรโรงเรียนวิทยาศาสตรภูมิภาค ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
พุทธศักราช 2560

212

รายวิชา ค30213 การแก8ปHญหาทางเรขาคณิต 2
1 คาบ/สัปดาห$/ภาคเรียน
0.5 หนวยกิต
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาเกี่ยวกับทฤษฎีบทเพิ่มเติมและการประยุกต วงกลมล1อมรอบสามเหลี่ยม วงกลมแนบใน
สามเหลี่ยม วงกลมแนบนอกสามเหลี่ยม เส1นออยเลอร ทฤษฎีบทของเซวา ทฤษฎีบทของเมเนลอสการ
ประยุกตเกี่ยวกับโพรเจกชัน การประยุกตเกี่ยวกับวงกลม
ศึกษาเกี่ยวกับอัตราส;วน อัตราส;วนที่เกิดจากเส1นขนาน สามเหลี่ยมคล1าย อัตราส;วนของพื้นที่ศึกษา
เกี่ยวกับตรีโกณมิติ พื้นฐานความรู1ตรีโกณมิติ กฎของไซน กฎของโคไซน การแก1สามเหลี่ยม การประยุกต
ตรีโกณมิติในเรขาคณิต
เพื่อพัฒนาทักษะ/กระบวนการในการคิดคํานวณ การแก1ปJญหา การให1เหตุผล การสื่อความหมาย
ทางคณิตศาสตรและนําประสบการณด1านความรู1 ความคิด ทักษะกระบวนการที่ได1ไปใช1ในการเรียนรู1สิ่งต;างๆ
และใช1ในชีวิตประจําวันอย;างสร1างสรรค รวมทั้งเห็นคุณค;าและมีเจตคติที่ดีต;อคณิตศาสตร สามารถทํางาน
อย;างเป6นระบบระเบียบ มีความรอบคอบ มีความรับผิดชอบ มีวิจารณญาณและมีความเชื่อมั่นในตนเอง โดย
จัดประสบการณหรือสร1างสถานการณในชีวิตประจําวันที่ใกล1ตัวให1ผู1เรียนได1ศึกษาค1นคว1าโดยการปฏิบัติจริง
ทดลอง สรุป รายงาน
มาตรฐานการเรียนรู8/ตัวชี้วัด
เมื่อเรียนจบรายวิชานี้ นักเรียนสามารถ
1. แก1ปJญหาเกี่ยวกับสามเหลี่ยม สี่เหลี่ยม และวงกลมได1
2. แก1ปJญหาเกี่ยวกับอัตราส;วนได1
3. ใช1ความรู1ตรีโกณมิติแก1ปJญหาโจทยเรขาคณิตได1
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รายวิชา ค30214 การแก8ปHญหาทางคอมบินาทอริก 1
1 คาบ/สัปดาห$/ภาคเรียน
0.5 หนวยกิต
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาเกี่ยวกับหลักการนับเบื้องต1น กฎการบวก กฎการคูณ ศึกษาเกี่ยวกับวิธีเรียงสับเปลี่ยนสิ่งของที่
แตกต;างกันทั้งหมดในแนวตรงและแนววงกลม สิ่งของที่ไม;แตกต;างกันทั้งหมดในแนวตรงและ
แนววงกลมศึกษาเกี่ยวกับวิธีจัดหมู; สิ่งของที่แตกต;างกันทั้งหมด สิ่งของที่ไม;แตกต;างกันทั้งหมด
การแบ;งกลุ;ม การแจกสิ่งของศึกษาเกี่ยวกับสามเหลี่ยมปาสคาล เอกลักษณเชิงวิธีจัดหมู; ทฤษฎีบททวินาม
สัมประสิทธิ์ทวินาม สัมประสิทธิ์อเนกนาม
เพื่อพัฒนาทักษะ/กระบวนการในการคิดคํานวณ การแก1ปJญหา การให1เหตุผล การสื่อความหมาย
ทางคณิตศาสตรและนําประสบการณด1านความรู1 ความคิด ทักษะกระบวนการที่ได1ไปใช1ในการเรียนรู1สิ่งต;างๆ
และใช1ในชีวิตประจําวันอย;างสร1างสรรค รวมทั้งเห็นคุณค;าและมีเจตคติที่ดีต;อคณิตศาสตร สามารถทํางาน
อย;างเป6นระบบระเบียบ มีความรอบคอบ มีความรับผิดชอบ มีวิจารณญาณและมีความเชื่อมั่นในตนเอง โดย
จัดประสบการณหรือสร1างสถานการณในชีวิตประจําวันที่ใกล1ตัวให1ผู1เรียนได1ศึกษาค1นคว1าโดยการปฏิบัติจริง
ทดลอง สรุป รายงาน
มาตรฐานการเรียนรู8/ตัวชี้วัด
เมื่อเรียนจบรายวิชานี้ นักเรียนสามารถ
1. สามารถนับจํานวนวิธีที่เป6นไปได1ทั้งหมดของการเกิดเหตุการณ
2. อธิบายและแก1โจทยปJญหาโดยใช1หลักการบวกและหลักการคูณ
3. อธิบายและบอกลักษณะวิธีเรียงสับเปลี่ยน ตลอดจนคํานวณหาจํานวนวิธีเรียงสับเปลี่ยน
ของสิ่งของ
4. อธิบายและบอกลักษณะวิธีจัดหมู;ตลอดจนคํานวณหาจํานวนวิธีจัดหมู;ของสิ่งของ
5. แก1โจทยปJญหาเกี่ยวกับการนับที่ซับซ1อน โดยอาศัยวิธีเรียงสับเปลี่ยนและวิธีจัดหมู;
6. อธิบายและบอกรูปแบบของการจัดสิ่งของ
7. กระจายและหาพจนทั่วไปของบททวินามที่มีเลขชี้กําลังเป6นจํานวนเต็มบวก
8. หาความสัมพันธของสัมประสิทธิ์ในสามเหลี่ยมปาสคาล และพิสูจนเอกลักษณเชิงวิธีจัดหมู;
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รายวิชา ค30215 การแก8ปHญหาทางคอมบินาทอริก 2
1 คาบ/สัปดาห$/ภาคเรียน
0.5 หนวยกิต
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาเกี่ยวกับหลักการเพิ่มเข1า–ตัดออก แผนภาพเวนน สูตรการเพิ่มเข1า–ตัดออก หลักการ
รังนกเบื้องต1น
เพื่อพัฒนาทักษะ/กระบวนการในการคิดคํานวณ การแก1ปJญหา การให1เหตุผล การสื่อความหมาย
ทางคณิตศาสตรและนําประสบการณด1านความรู1 ความคิด ทักษะกระบวนการที่ได1ไปใช1ในการเรียนรู1สิ่งต;างๆ
และใช1ในชีวิตประจําวันอย;างสร1างสรรค รวมทั้งเห็นคุณค;าและมีเจตคติที่ดีต;อคณิตศาสตร สามารถทํางาน
อย;างเป6นระบบระเบียบ มีความรอบคอบ มีความรับผิดชอบ มีวิจารณญาณและมีความเชื่อมั่นในตนเอง โดย
จัดประสบการณหรือสร1างสถานการณในชีวิตประจําวันที่ใกล1ตัวให1ผู1เรียนได1ศึกษาค1นคว1าโดยการปฏิบัติจริง
ทดลอง สรุป รายงาน
มาตรฐานการเรียนรู8/ตัวชี้วัด
เมื่อเรียนจบรายวิชานี้ นักเรียนสามารถ
1. ใช1แผนภาพของเวนน ช;วยในการคํานวณหาจํานวนของสิ่งของที่เป6นไปได1 และใช1หาสูตรการเพิ่ม
เข1า–ตัดออก สําหรับการนับจํานวนสมาชิกในยูเนียนของเซต 2 เซตและ 3 เซตและนําไปใช1ได1
2. แก1ปJญหาโจทยเกี่ยวกับการนับที่ซับซ1อน โดยอาศัยสูตรการเพิ่มเข1า–ตัดออก
3. นําหลักการรังนกไปแก1ปJญหาคอมบินาทอริกอย;างง;าย
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รายวิชา ค30216 การแก8ปHญหาทางพีชคณิต 1
1 คาบ/สัปดาห$/ภาคเรียน
0.5 หนวยกิต
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาเกี่ยวกับเอกลักษณพีชคณิต สมการและสมการสมมูล ความสมมาตรเชิงพีชคณิต
ศึกษาเกี่ยวกับจํานวนเชิงซ1อน โครงสร1างพีชคณิต รูปโพลารของจํานวนเชิงซ1อน รากที่ 2 ของจํานวน
เชิงซ1อน
เพื่อพัฒนาทักษะ/กระบวนการในการคิดคํานวณ การแก1ปJญหา การให1เหตุผล การสื่อ ความหมาย
ทางคณิตศาสตรและนําประสบการณด1านความรู1 ความคิด ทักษะกระบวนการที่ได1ไปใช1ในการเรียนรู1สิ่งต;างๆ
และใช1ในชีวิตประจําวันอย;างสร1างสรรค รวมทั้งเห็นคุณค;าและมีเจตคติที่ดีต;อคณิตศาสตร สามารถทํางาน
อย;างเป6นระบบระเบียบ มีความรอบคอบ มีความรับผิดชอบ มีวิจารณญาณและมีความเชื่อมั่นในตนเอง โดย
จัดประสบการณหรือสร1างสถานการณในชีวิตประจําวันที่ใกล1ตัวให1ผู1เรียนได1ศึกษาค1นคว1าโดยการปฏิบัติจริง
ทดลอง สรุป รายงาน
มาตรฐานการเรียนรู8/ตัวชี้วัด
เมื่อเรียนจบรายวิชานี้ นักเรียนสามารถ
1. สามารถพิสูจนเอกลักษณพีชคณิตที่กําหนดให1ได1
2. สามารถแก1โจทยปJญหาที่ใช1กระบวนการพีชคณิตได1
3. สามารถหารากที่ n ของจํานวนเชิงซ1อน โดยใช1ทฤษฎีบทของเดอมัวรได1
4. สามารถแก1โจทยปJญหาเกี่ยวกับจํานวนเชิงซ1อนได1
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รายวิชา ค30217 การแก8ปHญหาทางพีชคณิต 2
1 คาบ/สัปดาห$/ภาคเรียน
0.5 หนวยกิต
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาเกี่ยวกับพหุนามและสมการพหุนาม พหุนามตัวแปรเดียว พหุนามกําลังสอง พหุนาม กําลังสาม
การหารากของสมการกําลังสี่บางรูปแบบ ศึกษาเกี่ยวกับทฤษฎีบทพหุนาม ความสัมพันธของรากและ
สัมประสิทธิ์ของพหุนามรากตรรกยะของพหุนาม รากลดทอนได1ของพหุนาม ตัวหารร;วมมากของพหุนาม
ฟJงกชันเศษส;วน
เพื่อพัฒนาทักษะ/กระบวนการในการคิดคํานวณ การแก1ปJญหา การให1เหตุผล การสื่อความหมาย
ทางคณิตศาสตรและนําประสบการณด1านความรู1 ความคิด ทักษะกระบวนการที่ได1ไปใช1ในการเรียนรู1สิ่งต;างๆ
และใช1ในชีวิตประจําวันอย;างสร1างสรรค รวมทั้งเห็นคุณค;าและมีเจตคติที่ดีต;อคณิตศาสตร สามารถทํางาน
อย;างเป6นระบบระเบียบ มีความรอบคอบ มีความรับผิดชอบ มีวิจารณญาณและมีความเชื่อมั่นในตนเอง โดย
จัดประสบการณหรือสร1างสถานการณในชีวิตประจําวันที่ใกล1ตัวให1ผู1เรียนได1ศึกษาค1นคว1าโดยการปฏิบัติจริง
ทดลอง สรุป รายงาน
มาตรฐานการเรียนรู8/ตัวชี้วัด
เมื่อเรียนจบรายวิชานี้ นักเรียนสามารถ
1. สามารถแก1สมการพหุนามกําลังสองและมากกว;าสองได1 พร1อมทั้งหาความสัมพันธของราก
กับสัมประสิทธิ์ของพหุนาม
2. สามารถนําทฤษฎีบทพหุนามที่ได1ศึกษาไปใช1แก1ปJญหาได1
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รายวิชา ค30218 การแก8ปHญหาทางอสมการและสมการเชิงฟHงก$ชัน
2 คาบ/สัปดาห$/ภาคเรียน
1.0 หนวยกิต
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาเกี่ยวกับอสมการพื้นฐาน อสมการค;าเฉลี่ยเลขคณิต–เรขาคณิต อสมการของโคชีอสมการ
ค;าเฉลี่ยเลขคณิต–เรขาคณิตถ;วงน้ําหนัก อสมการของโฮลเดอรและอสมการค;าเฉลี่ยยกกําลัง และสมการเชิง
ฟJงกชันเบื้องต1น
เพื่อพัฒนาทักษะ/กระบวนการในการคิดคํานวณ การแก1ปJญหา การให1เหตุผล การสื่อความหมาย
ทางคณิตศาสตรและนําประสบการณด1านความรู1 ความคิด ทักษะกระบวนการที่ได1ไปใช1ในการเรียนรู1สิ่งต;างๆ
และใช1ในชีวิตประจําวันอย;างสร1างสรรค รวมทั้งเห็นคุณค;าและมีเจตคติที่ดีต;อคณิตศาสตร สามารถทํางาน
อย;างเป6นระบบระเบียบ มีความรอบคอบ มีความรับผิดชอบ มีวิจารณญาณและมีความเชื่อมั่นในตนเอง โดย
จัดประสบการณหรือสร1างสถานการณในชีวิตประจําวันที่ใกล1ตัวให1ผู1เรียนได1ศึกษาค1นคว1าโดยการปฏิบัติจริง
ทดลอง สรุป รายงาน
มาตรฐานการเรียนรู8/ตัวชี้วัด
เมื่อเรียนจบรายวิชานี้ นักเรียนสามารถ
1. สามารถแก1ปJญหาโดยใช1อสมการพื้นฐาน
2. สามารถแก1ปJญหาโดยใช1อสมการค;าเฉลี่ยเลขคณิต–เรขาคณิต สําหรับ 2 จํานวน
3. สามารถแก1ปJญหาโดยใช1อสมการค;าเฉลี่ยเลขคณิต–เรขาคณิต สําหรับ n จํานวน
4. สามารถแก1ปJญหาโดยใช1อสมการของโคชี
5. สามารถแก1ปJญหาโดยใช1อสมการค;าเฉลี่ยเลขคณิต–เรขาคณิตถ;วงน้ําหนัก
6. สามารถแก1ปJญหาโดยใช1อสมการของโฮลเดอรและอสมการค;าเฉลี่ยยกกําลัง
7. สามารถหาผลเฉลยของสมการโคชี
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รายวิชา ค30219 เรขาคณิตวิยุต
2 คาบ/สัปดาห$/ภาคเรียน
1.0 หนวยกิต
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาเกี่ยวกับพื้นฐานการให1เหตุผลและระเบียบวิธีการพิสูจน เป6นการศึกษาการให1เหตุผลแบบ
อุปนัย การให1เหตุผลแบบนิรนัย และระเบียบวิธีการพิสูจน ซึ่งมีการพิสูจนโดยตรง การพิสูจนข1อความที่เชื่อม
ด1วย “ก็ต;อเมื่อ” การพิสูจนโดยการแบ;งกรณี การพิสูจนข1อความที่เชื่อมด1วย ”หรือ”การพิสูจนโดยความ
ขัดแย1ง และการพิสูจนโดยอุปนัยเชิงคณิตศาสตร
ศึกษาเกี่ยวกับกล;องวัดปริมาตรได1ทุกขนาด ประกอบด1วยเนื้อหา บทนิยามของกล;องวัดปริมาตร
ได1ทุกขนาด กล;องวัดปริมาตรได1ทุกขนาดที่มีด1านตั้งฉากกับฐาน และทฤษฎีบทที่เกี่ยวข1องศึกษาเกี่ยวกับ
แลตทิซ ประกอบด1วยเนื้อหา จุดแลตทิซและพื้นที่ ทฤษฎีบทของพิค รูปหลายเหลี่ยมด1านเท;าแลตทิซ
ระยะทางที่เป6นจํานวนเต็ม และทฤษฎีบทที่เกี่ยวข1องศึกษาเกี่ยวกับการห;อและการบรรจุ ประกอบด1วย การ
ห;อรูปทรงลูกบาศก การห;อรูปทรงลูกบาศกด1วยแถบกระดาษโดยใช1พื้นที่กระดาษน1อยสุด รูปทรงบรรจุแบบ
ดับเบิ้ล และการบรรจุศึกษาเกี่ยวกับการวัดแบ;งส;วนสมดุล ประกอบด1วย การวัดแบ;งส;วนสมดุลบนระนาบ
ทฤษฎีแฮมแซนวิช การแบ;งส;วนสมบูรณของเค1ก
เพื่อพัฒนาทักษะ/กระบวนการในการคิดคํานวณ การแก1ปJญหา การให1เหตุผล การสื่อความหมาย
ทางคณิตศาสตรและนําประสบการณด1านความรู1 ความคิด ทักษะกระบวนการที่ได1ไปใช1ในการเรียนรู1สิ่งต;างๆ
และใช1ในชีวิตประจําวันอย;างสร1างสรรค รวมทั้งเห็นคุณค;าและมีเจตคติที่ดีต;อคณิตศาสตร สามารถทํางาน
อย;างเป6นระบบระเบียบ มีความรอบคอบ มีความรับผิดชอบ มีวิจารณญาณและมีความเชื่อมั่นในตนเอง โดย
จัดประสบการณหรือสร1างสถานการณในชีวิตประจําวันที่ใกล1ตัวให1ผู1เรียนได1ศึกษาค1นคว1าโดยการปฏิบัติจริง
ทดลอง สรุป รายงาน
มาตรฐานการเรียนรู8/ตัวชี้วัด
เมื่อเรียนจบรายวิชานี้ นักเรียนสามารถ
1. มีความคิดรวบยอดเรื่องการให1เหตุผลแบบอุปนัย นิรนัย และระเบียบวิธีการพิสูจน
2. มีความคิดรวบยอดเรื่องการพิสูจนโดยอุปนัยเชิงคณิตศาสตร และนําไปใช1การแก1ปJญหาได1
3. มีความคิดรวบยอดเรื่องกล;องวัดปริมาตรได1ทุกขนาด และนําไปไปใช1ในการแก1ปJญหาได1
4. ตรวจสอบสมบัติของกล;องวัดปริมาตรได1ทุกขนาดฐานสามเหลี่ยมที่มีความสูงต;างกันได1
5. เข1าใจแนวคิดในการตรวจสอบความจุสุดของกล;องวัดปริมาตรได1ทุกขนาด
6. พิสูจนทฤษฎีบทของพิคในบางกรณีได1
7. มีความคิดรวบยอดเรื่องทฤษฎีบทของพิค แลตทิซ รูปหลายเหลี่ยมแลตทิซ และนําไปใช1
แก1ปJญหาได1
8. สามารถสร1างรูป n เหลี่ยมแลตทิซที่มีระยะทางระหว;างสองจุดใดๆ เป6นจํานวนเต็มได1
9. สามารถกําหนดขนาดของกระดาษห;อรูปทรงลูกบาศกที่มีพื้นที่น1อยกว;าพื้นที่ที่กําหนดให1ได1
10. มีความเข1าใจในการหารูปแบบของกระดาษห;อที่มีเส1นรอบรูปสั้นสุด
11. นําความรู1พื้นฐานเกี่ยวกับเรขาคณิตไปใช1ในการแก1ปJญหาเกี่ยวกับการบรรจุได1
12. มีความคิดรวบยอดเรื่องรูปทรงตันบรรจุแบบดับเบิ้ล และสามารถตรวจสอบได1ว;ารูปทรงที่
กําหนดให1เป6นรูปทรงตันบรรจุแบบดับเบิ้ลหรือไม;
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13. มีความเข1าใจเรื่องการแบ;งพื้นที่จํากัดออกเป6นสองส;วน ทฤษฎีแพนเค1ก และทฤษฎี
แฮมแซนวิช
14. มีความคิดรวบยอดเรื่องการแบ;งเค1กอย;างสมบูรณ และการแบ;งแผ;รัศมีอย;างสมบูรณ
15. สามารถแบ;งเค1กอย;างสมบูรณได1 เมื่อกําหนดรูปทรงของเค1กให1
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รายวิชา ค30220 ทฤษฎีกราฟ
3 คาบ/สัปดาห$/ภาคเรียน
1.5 หนวยกิต
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาเกี่ยวกับทฤษฎีกราฟเบื้องต1น ไอโซมอรฟjกของกราฟ ดีกรีของจุดยอด แนวเดิน วงจรวิถี
วัฏจักร กราฟเชื่อมโยง กราฟย;อย กราฟออยเลอร กราฟแฮมิลตัน ต1นไม1 ต1นไม1แผ;ทั่ว ต1นไม1แผ;ทั่วที่น1อยที่สุด
กราฟ k เชื่อมโยง กราฟสองส;วน กราฟเชิงระนาบ จํานวนโครเมตริกของกราฟพหุนามโครเมตริก
ของกราฟ กราฟระบุทิศทางหรือไดกราฟ
เพื่อพัฒนาทักษะ/กระบวนการในการคิดคํานวณ การแก1ปJญหาการให1เหตุผล การสื่อความหมายทาง
คณิตศาสตรและนําประสบการณด1านความรู1 ความคิด ทักษะกระบวนการที่ได1ไปใช1การเรียนรู1สิ่งต;างๆ และ
ใช1ในชีวิตประจําวันอย;างสร1างสรรค รวมทั้งเห็นคุณค;าและมีเจตคติที่ดีต;อคณิตศาสตร สามารถทํางานอย;าง
เป6นระบบระเบียบ มีความรอบคอบ มีความรับผิดชอบ มีวิจารณญาณ และมีความเชื่อมั่นในตนเอง โดยจัด
ประสบการณหรือสร1างสถานการณในชีวิตประจําวันที่ใกล1ตัวให1ผู1เรียนได1ศึกษาค1นคว1าโดยการปฏิบัติจริง
ทดลอง สรุป รายงาน
มาตรฐานการเรียนรู8/ตัวชี้วัด
เมื่อเรียนจบรายวิชานี้ นักเรียนสามารถ
1. หาเซตของจุดยอดและเซตของเส1นเชื่อมของกราฟได1
2. บอกได1ว;ากราฟที่กําหนดให1เป6นกราฟถอดแบบกันหรือไม;
3. บอกได1ว;าลําดับที่กําหนดเป6นลําดับเชิงกราฟหรือไม; ถ1าเป6นลําดับเชิงกราฟสามารถสร1างกราฟที่
สอดคล1องกับลําดับเชิงกราฟที่กําหนดให1ได1
4. บอกลักษณะของกราฟปรกติดีกรี r กราฟบริบูรณ กราฟเติมเต็ม กราฟ k พารไท กราฟดาว
กราฟ k สี
5. หาอินดิวซสับกราฟของกราฟที่กําหนดให1ได1
6. หาเซตของจุดยอดและเซตของเส1นเชื่อมของกราฟทิศทางได1
7. หาเมทริกซประชิดและเมทริกซตกกระทบของกราฟเมื่อกําหนดกราฟมาให1ได1 และสร1างกราฟ
จากเมทริกซประชิดและเมทริกซตกกระทบได1
8. หารอยเดิน วิถี วงจร และวัฏจักรของกราฟได1
9. หาระยะทางระหว;างจุดยอด 2 จุดยอดใดๆ ในกราฟได1
10. หาความเยื้องศูนยกลางของจุดยอดใดๆ ในกราฟได1
11. หารัศมีของกราฟ เส1นผ;านศูนยกลางของกราฟ หาศูนยกลางของกราฟได1
12. หาวิถีที่สั้นที่สุด โดยใช1ขั้นตอนวิธีของไดคสตราได1
13. บอกลักษณะของต1นไม1ได1
14. หาต1นไม1แผ;ทั่วของกราฟได1 และหาจํานวนของต1นไม1แผ;ทั่วของกราฟได1
15. หาต1นไม1เหมาะที่สุดโดยใช1ขั้นตอนวิธีของครูสกาวล และขั้นตอนวิธีของพริมได1
16. สร1างกราฟที่สอดคล1องกับเงื่อนไขของความเชื่อมโยงได1
17. หาการจับคู;ใหญ;สุดในกราฟสองส;วนได1
18. บอกได1ว;ากราฟที่กําหนดมาให1เป6นกราฟออยเลอรหรือไม;
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19. บอกได1ว;ากราฟที่กําหนดมาให1เป6นกราฟแฮมิลตันหรือไม;
20. บอกได1วา; กราฟที่กําหนดมาให1เป6นกราฟเชิงระนาบหรือไม; ถ1าเป6นกราฟเชิงระนาบสามารถหา
กราฟระนาบที่สมนัยกันได1
21. หาจํานวนโครเมติกของกราฟได1
22. หาจํานวนวิธีทั้งหมดของจํานวนโครเมติกของกราฟที่แตกต;างกันได1
23. นําความรู1ทฤษฎีกราฟไปประยุกตใช1ได1
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รายวิชา ค30221 สมการเชิงอนุพันธ$เบื้องต8น
3 คาบ/สัปดาห$/ภาคเรียน
1.5 หนวยกิต
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาเกี่ยวกับสมการอนุพันธ นิยามและทฤษฎีเบื้องต1นเกี่ยวกับสมการอนุพันธ
ศึกษาเกี่ยวกับการแก1สมการอนุพันธอันดับหนึ่ง สมการแบบแยกตัวแปรได1 สมการเอกพันธ สมการ
แม;นตรง ตัวประกอบอินทิเกรต สมการอนุพันธเชิงเส1น สมการแบนูลลี การประยุกตของสมการอนุพันธ
เพื่อพัฒนาทักษะ/กระบวนการในการคิดคํานวณ การแก1ปJญหา การให1เหตุผล การสื่อ ความหมาย
ทางคณิตศาสตรและนําประสบการณด1านความรู1 ความคิด ทักษะกระบวนการที่ได1ไปใช1ใน การเรียนรู1สิ่ง
ต;างๆ และใช1ในชีวิตประจําวันอย;างสร1างสรรค รวมทั้งเห็นคุณค;าและมีเจตคติที่ดีต;อคณิตศาสตร สามารถ
ทํางานอย;างเป6นระบบระเบียบ มีความรอบคอบ มีความรับผิดชอบ มีวิจารณญาณและมีความเชื่อมั่นใน
ตนเอง โดยจัดประสบการณหรือสร1างสถานการณในชีวิตประจําวันที่ใกล1ตัวให1ผู1เรียนได1ศึกษาค1นคว1าโดยการ
ปฏิบัติจริง ทดลอง สรุป รายงาน
มาตรฐานการเรียนรู8/ตัวชี้วัด
เมื่อเรียนจบรายวิชานี้ นักเรียนสามารถ
1. อธิบายความหมายของนิยามและทฤษฎีเบื้องต1นเกี่ยวกับสมการอนุพันธได1
2. หาคําตอบของสมการอนุพันธแบบแยกตัวแปรได1
3. หาคําตอบของสมการเอกพันธได1
4. หาคําตอบของสมการแม;นตรงได1
5. ใช1ตัวประกอบอินทิเกรตช;วยในการแก1สมการได1
6. หาคําตอบของสมการอนุพันธเชิงเส1นได1
7. หาคําตอบของสมการแบนูลลีได1
8. นําความรู1เรื่องเกี่ยวกับสมการอนุพันธได1ใช1ประโยชนได1
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รายวิชา ค30222 สถิติเพื่อการวิจัยเบื้องต8น
2 คาบ/สัปดาห$/ภาคเรียน
1.0 หนวยกิต
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาการเก็บรวบรวมข1อมูล แผนการเลือกตัวอย;าง การกําหนดขนาดตัวอย;าง การวิเคราะหข1อมูล
และการวิเคราะหความถดถอยเชิงเส1นอย;างง;าย
ศึกษาการทดสอบสมมติฐานเกี่ยวกับค;าเฉลี่ยของประชากร การวิเคราะหความแปรปรวนแบบ
มีปJจจัยเดียว การเปรียบเทียบเชิงซ1อน และ การทดสอบข1อมูลที่อยู;ในรูปของความถี่
เพื่อพัฒนาทักษะ/กระบวนการในการคิดคํานวณ การแก1ปJญหา การให1เหตุผล การสื่อความหมาย
ทางคณิตศาสตรและนําประสบการณด1านความรู1 ความคิด ทักษะกระบวนการที่ได1ไปใช1ในการเรียนรู1สิ่งต;างๆ
และใช1ในชีวิตประจําวันอย;างสร1างสรรค รวมทั้งเห็นคุณค;าและมีเจตคติที่ดีต;อคณิตศาสตร สามารถทํางาน
อย;างเป6นระบบระเบียบ มีความรอบคอบ มีความรับผิดชอบ มีวิจารณญาณและมีความเชื่อมั่นในตนเอง โดย
จัดประสบการณหรือสร1างสถานการณในชีวิตประจําวันที่ใกล1ตัวให1ผู1เรียนได1ศึกษาค1นคว1าโดยการปฏิบัติจริง
ทดลอง สรุป รายงาน
มาตรฐานการเรียนรู8/ตัวชี้วัด
เมื่อเรียนจบรายวิชานี้ นักเรียนสามารถ
1. เข1าใจและสามารถเลือกใช1แผนการเลือกตัวอย;างได1
2. สามารถเขียนแผนภาพการกระจายแสดงความสัมพันธเชิงฟJงกชันระหว;างข1อมูลได1
3. สามารถประมาณค;าพารามิเตอรของสมการถดถอยและสร1างสมการถดถอยแสดงความสัมพันธ
ระหว;างข1อมูลได1
4. สามารถพยากรณค;าตัวแปรตามเมื่อกําหนดค;าตัวแปรอิสระ จากสมการถดถอยได1
5. เข1าใจความหมายของสมมติฐานทางสถิติ สามารถตั้งสมมติฐานเกี่ยวกับค;าเฉลี่ยของประชาการ
ได1
6. สามารถทดสอบสมมติฐานเกี่ยวกับค;าเฉลี่ยของประชากรเดียว และค;าเฉลี่ยของสองประชากร
ได1
7. เข1าใจวัตถุประสงคและหลักการของการวิเคราะหความแปรปรวน และสามารถวิเคราะหความ
แปรปรวนแบบมีปJจจัยเดียวได1
8. สามารถเปรียบเทียบความแตกต;างระหว;างค;าเฉลี่ยหลาย ๆ คู; ได1
9. สามารถทดสอบสมมติฐานสําหรับข1อมูลที่อยู;ในรูปของความถี่ โดยใช1การทดสอบไคสแควรได1
10. สามารถใช1โปรแกรม Microsoft Excel และโปรแกรม SPSS ในการทดสอบสมมติฐานเกี่ยวกับ
ค;าเฉลี่ย
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กลุมสาระการเรียนรู8วิทยาศาสตร$ : ฟSสิกส$
รายวิชาเพิ่มเติมกลุม 2
1. ว30205 ฟjสิกสทั่วไป 1 (AP)
SCI30205 General Physics I (AP)
2. ว30206 ปฏิบัติการฟjสิกส 1 (AP)
SCI30206 Physics Laboratory 1 (AP)
3. ว30207 ฟjสิกสทั่วไป 2 (AP)
SCI30207 General Physics 2 (AP)
4. ว30208 ปฏิบัติการฟjสิกส 2 (AP)
SCI30208 Physics Laboratory II (AP)
5. ว30209 คณิตศาสตรสําหรับฟjสิกส
SCI30209 Mathematics for Physics
6. ว30210 กลศาสตรยุคเก;า
SCI30210 Classical Mechanics
7. ว30211 กลศาสตรควอนตัมเบื้องต1น
SCI30211 Introduction to Quantum Mechanics
8. ว30212 ฟjสิกสสถานะของแข็งเบื้องต1น
SCI30212 Introduction to Solid State Physics
9. ว30213 อิเล็กทรอนิกสเบื้องต1น
SCI30213 Introduction to Electronics
10. ว30214 เทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย
SCI30214 Solar Energy Technology
11. ว30215 แม;เหล็กไฟฟLาและการประยุกต
SCI30215 Application of Electromagnetism
12. ว30216 นิวเคลียรในชีวิตประจําวัน
SCI30216 Nuclear in Everyday Life
13. ว30217 ปฏิบัติการดาราศาสตรพื้นฐาน
SCI30217 Fundamentals of Astronomy Laboratory
14. ว30218 ดาราศาสตรขั้นสูง
SCI30218 Advanced Astronomy
15. ว30219 ปฏิบัติการดาราศาสตรขั้นสูง
SCI30219 Advanced of Astronomy Laboratory

3 คาบ/สัปดาห/ภาคเรียน 1.5 หน;วยกิต
3 คาบ/สัปดาห/ภาคเรียน 1.5 หน;วยกิต
3 คาบ/สัปดาห/ภาคเรียน 1.5 หน;วยกิต
3 คาบ/สัปดาห/ภาคเรียน 1.5 หน;วยกิต
2 คาบ/สัปดาห/ภาคเรียน 1.0 หน;วยกิต
2 คาบ/สัปดาห/ภาคเรียน 1.0 หน;วยกิต
2 คาบ/สัปดาห/ภาคเรียน 1.0 หน;วยกิต
2 คาบ/สัปดาห/ภาคเรียน 1.0 หน;วยกิต
2 คาบ/สัปดาห/ภาคเรียน 1.0 หน;วยกิต
2 คาบ/สัปดาห/ภาคเรียน 1.0 หน;วยกิต
2 คาบ/สัปดาห/ภาคเรียน 1.0 หน;วยกิต
2 คาบ/สัปดาห/ภาคเรียน 1.0 หน;วยกิต
2 คาบ/สัปดาห/ภาคเรียน 1.0 หน;วยกิต
4 คาบ/สัปดาห/ภาคเรียน 2.0 หน;วยกิต
3 คาบ/สัปดาห/ภาคเรียน 1.5 หน;วยกิต
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รายวิชา ว30205 ฟSสิกส$ทั่วไป 1 (AP)
3 คาบ/สัปดาห$/ภาคเรียน
1.5 หนวยกิต
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------คําอธิบายรายวิชา
จลนศาสตรของอนุภาค ศึกษาเรื่องการกระจัด ความเร็ว และความเร;งในสามมิติ การเคลื่อนที่
แบบต;างๆ พลศาสตรของอนุภาค
ศึกษาเรื่องของแรง มวล และกฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน แรงโน1มถ;วงและน้ําหนัก แรงต1านการ
เคลื่อนที่ แรงอนุรักษและแรงไม;อนุรักษ พลังงานศักย พลังงานจลนหลักการคงตัวของพลังงานกล หลักการคง
ตัวของโมเมนตัมเชิงเส1นระบบอนุภาค
ศึกษาเรื่องของจุดศูนยกลางมวล กฎการเคลื่อนที่ข1อที่สองของนิวตันสําหรับระบบอนุภาค
โมเมนตัมเชิงเส1นของระบบอนุภาคการเคลื่อนที่แบบหมุน
ศึกษาเรื่องของความเร็วเชิงมุมและความเร;งเชิงมุม พลังงานจลนของการเคลื่อนที่แบบหมุนและ
โมเมนตความเฉื่อย ทอรก งานและพลังงานของการหมุน การกลิ้งของวัตถุแข็งเกร็ง กฎข1อที่สองของนิวตันใน
รูปของโมเมนตัมเชิงมุมการเคลื่อนที่แบบมีคาบและการเคลื่อนที่แบบสั่น ศึกษาคาบและความถี่
การเคลื่อนที่แบบฮารมอนิกอย;างง;าย กลศาสตรของไหล
ศึกษาเรื่องของความหนาแน;นและความถ;วงจําเพาะ ความดัน กฎของพาสคัล แรงลอยตัวและหลัก
ของอารคมีดิส ความตึงผิว สมการความต;อเนื่อง สมการของแบรนูลลี ความหนืดอุณหพลศาสตร
กฎข1อที่ศูนยของอุณหพลศาสตร การขยายตัวตามความร1อน การส;งผ;านความร1อน ระบบทางอุณหพลศาสตร กฎข1อที่หนึ่งของอุณหพลศาสตร กระบวนการทางอุณหพลศาสตร เครื่องจักรความร1อน กฎข1อที่สอง
ของอุณหพลศาสตร วัฏจักรคารโนตเอนโทรป? คลื่นและการเคลื่อนที่แบบคลื่น
ศึกษาเรื่องของการเคลื่อนที่แบบคลื่น อัตราเร็วของคลื่น เสียงและระดับความเข1มเสียง
ปรากฏการณดอปเพลอร และสมบัติของคลื่น
เพื่อให1เกิดความรู1ความเข1าใจ ทักษะกระบวนการ เจตคติ และเห็นคุณค;าของวิทยาศาสตร สามารถ
ใช1กระบวนการทางวิทยาศาสตรและจิตวิทยาศาสตรในการสืบเสาะหาความรู1 มีความสามารถ
ในการสื่อสาร นําความรู1และหลักการทางฟjสิกสไปอธิบายและแก1ปJญหาทางด1านจลศาสตรและอุณหพลศาสตรได1
มาตรฐานการเรียนรู8/ตัวชี้วัด
เมื่อเรียนจบรายวิชานี้ นักเรียนสามารถ
1. อธิบายเรื่องการเคลื่อนที่พื้นฐานแบบต;างๆ ความเร็วสัมพัทธ กฎการเคลื่อนที่ของนิวตันและ
คํานวณเกี่ยวกับการเคลื่อนที่ต;างๆ ได1
2. อธิบายเรื่องของงาน แรงต;างๆ และการเคลื่อนที่ การคํานวณและการนําไปใช1เกี่ยวกับการ
เคลื่อนที่และโมเมนตัมได1
3. อธิบายระบบอนุภาค เกี่ยวกับจุดศูนยกลางมวล กฎการเคลื่อนที่ ความเร็วเชิงมุมและความเร;ง
เชิงมุม พลังงานจลนของการหมุนและโมเมนตความเฉื่อย ทอรก การกลิ้งของวัตถุแข็งเกร็ง คาบ
และความถี่ได1
4. อธิบายเรื่องของความหนาแน;นและความถ;วงจําเพาะ ความดัน กฎของพาสคัล ความดันกับความ
ลึก และพลศาสตรของของไหลได1
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5. อธิบายกฎของอุณหพลศาสตร การขยายตัวตามความร1อน การเปลี่ยนสถานะและความร1อนแฝง
การส;งผ;านความร1อน การเปลี่ยนปริมาตร กระบว-นการและทิศทางของกระบวนการทางอุณ
หพลศาสตร เครื่องทําความเย็น และวัฏจักรคารโนตได1
6. อธิบายเรื่องของคลื่น ได1แก; การเคลื่อนที่ อัตราเร็ว เสียง และระดับความเข1มเสียงปรากฏการณด
อปเพลอรและสมบัติของคลื่นได1
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รายวิชา ว30206 ปฏิบัติการฟSสิกส$ 1 (AP)
3 คาบ/สัปดาห$/ภาคเรียน
1.5 หนวยกิต
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติการทดลองเกี่ยวกับโมเมนตความเฉื่อย การกลิ้งโดยไม;ลื่นไถลลงมาตามพื้นเอียง
การเคลื่อนที่แบบฮารมอนิกอย;างง;าย ความหนืด แคลอริมิเตอร มัลติมิเตอร เลนส เกรตติง เลี้ยวเบน
วงแหวนของนิวตัน วงจรวีทสโตนบริดจ เครื่องออสซิลโลสโคปและการสลายตัวเชิง กัมมันตรังสี
เพื่อให1มีความรู1ความเข1าใจ มีทักษะกระบวนในการปฏิบัติการทดลองเกี่ยวกับโมเมนตความเฉื่อย
การกลิ้งโดยไม;ลื่นไถลลงมาตามพื้นเอียง การเคลื่อนที่แบบฮารมอนิกอย;างง;าย ความหนืดแคลอริมิเตอร
มัลติมิเตอร เลนส เกรตติงเลี้ยวเบน วงแหวนของนิวตัน วงจรวีทสโตนบริดจ เครื่องออสซิลโลสโคป และ
การสลายตัวเชิงกัมมันตรังสี
มาตรฐานการเรียนรู8/ตัวชี้วัด
เมื่อเรียนจบรายวิชานี้ นักเรียนสามารถ
1. ปฏิบัติเกี่ยวกับการบันทึกข1อมูลที่ได1จากการทดลองได1
2. ปฏิบัติการเกี่ยวกับการใช1เครื่องมือวัดอย;างละเอียดด1วยไมโครมิเตอรและเวอรเนียรคาลิเปอรได1
3. ปฏิบัติการทดลองเกี่ยวกับการหาค;าโมเมนตความเฉื่อยของล1อและเพลา การหาทอรกเนื่องจาก
แรงเสียดทานได1
4. ปฏิบัติการทดลองเกี่ยวกับการหาค;าความเร;งเนื่องจากแรงโน1มถ;วงของโลกจากการกลิ้งของ
ทรงกระบอกตามพื้นเอียงได1
5. ปฏิบัติการทดลองเกี่ยวกับการหาค;าความเร;งเนื่องจากแรงโน1มถ;วงของโลกจากการเคลื่อนที่แบบ
ฮารมอนิกอย;างง;ายของลูกตุ1มนาฬิกาได1
6. ปฏิบัติการทดลองเกี่ยวกับการหาค;าสัมประสิทธิ์ความหนืดของน้ํามันได1
7. ปฏิบัติการทดลองเกี่ยวกับการหาค;า Joule‘s Equivalentและค;าความจุความร1อนจําเพาะของโลหะ
8. ปฏิบัติการทดลองเกี่ยวกับการการใช1มัลติมิเตอรในการวัดค;าความต1านทานกระแสไฟฟLาและ
ความต;างศักยในวงจรไฟฟLาได1
9. ปฏิบัติการทดลองเกี่ยวกับการหาค;าความยาวโฟกัสของเลนสนูนและเสนสเว1าได1
10. ปฏิบัติการทดลองเกี่ยวกับการเลี้ยวเบนของแสงผ;านเกรตติงเลี้ยวเบนโดยใช1สเปกโตรมิเตอรได1
11. ปฏิบัติการทดลองเกี่ยวกับการแทรกสอดของแสงโดยใช1วงแหวนของนิวตันได1
12. ปฏิบัติการทดลองเกี่ยวกับการใช1เครื่องออสซิลโลสโคปในการวัดขนาดของสัญญาณไฟฟLา
ความถี่ของสัญญาณไฟฟLาและความต;างเฟสของสัญญาณไฟฟLาได1
13. ปฏิบัติการทดลองเกี่ยวกับการสลายตัวของสารกัมมันตรังสีและดูดกลืนอนุภาคบีต1าของแผ;น
อลูมิเนียมได1
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รายวิชา ว30207 ฟSสิกส$ทั่วไป 2 (AP)
3 คาบ/สัปดาห$/ภาคเรียน
1.5 หนวยกิต
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------คําอธิบายรายวิชา
ศึกษากฎของคูลอมบ สนามไฟฟLา กฎของเกาส ศักยไฟฟLา ความจุไฟฟLา ไฟฟLากระแส ศึกษา
กระแสไฟฟLา ความต1านทาน กฎของโอหม กฎของเคอรชอฟฟv วงจรไฟฟLากระแสตรง วงจรอารซี
แม;เหล็กไฟฟLา
ศึกษาสนามแม;เหล็ก แรงกระทําเนื่องจากสนามแม;เหล็ก กฎของบิโอ-ซาวารต กฎของแอมแปร การ
เหนี่ยวนําและความเหนี่ยวนํา วงจรอาร แอล การกัดแกว;งทางแม;เหล็ก วงจรไฟฟLากระแสสลับ วงจรอนุกรม
อารแอลซี คลื่นแม;เหล็กไฟฟLา และทัศนศาสตร
ศึกษาคลื่นแม;เหล็กไฟฟLา การสะท1อนเนื่องจากกระจก โค1งเว1า การหักเห เลนส และการมองเห็น
การแทรกสอดและการเลี้ยวเบนของแสง ทฤษฎีสัมพัทธภาพพิเศษ
ศึกษาการแปลงแบบกาลิเลียน สัจพจนของไอนสไตน การแปลงแบบลอเรนซ ความพร1อมกัน และ
ความสัมพัทธของเวลา ความยาวสัมพัทธ การแปลงความเร็ว ปรากฎการณดอปเพลอร โมเมนตัมและ
พลังงานเชิงสัมพัทธ กลศาสตรควอนตัม
ศึกษาการแผ;รังสีของวัตถุดํา ปรากฎการณโฟโตอิเล็กตริก ปรากฏการณคอมพตัน แบบจําลอง
อะตอมไฮโดรเจนของบอร การทดลองของฟรังคและเฮิรตซ สมบัติความเป6นคลื่นของอนุภาค ฟJงกชันคลื่น
หลักความไม;แน;นอนของไฮเซนเบิรก ความสัมพันธระหว;างความน;าจะเป6นและฟJงชันคลื่น สมการชโรดิงเจอรฟjสิกสนิวเคลียร
ศึกษาโครงสร1างของนิวเคลียสองคประกอบของนิวเคลียส การยึดเหนี่ยวภายในนิวเคลียส
กัมมันตภาพและครึ่งชีวิต ปรากฏการณนิวเคลียร การตรวจหาและวัดรังสี การจําแนกอนุภาค
เพื่อให1มีความรู1 ความเข1าใจ มีทักษะกระบวนการ เจตคติและเห็นคุณค;าของวิทยาศาสตรสามารถใช1
กระบวนการทางวิทยาศาสตรและจิตวิทยาศาสตรในการสืบเสาะหาความรู1และการแก1ปJญหา
มีความสามารถในการสื่อสาร นําความรู1และหลักการไปใช1อธิบายปรากฏการณหรือแก1ปJญหาเกี่ยวกับไฟฟLา
สถิต ไฟฟLากระแสตรง ไฟฟLากระแสสลับ แม;เหล็กไฟฟLา ทฤษฎีสัมพัทธภาพพิเศษ กลศาสตรควอนตัม ฟjสิกส
อะตอม และฟjสิกสนิวเคลียร
มาตรฐานการเรียนรู8/ตัวชี้วัด
เมื่อเรียนจบรายวิชานี้ นักเรียนสามารถ
1. อธิบายความหมายของแรงไฟฟLา สนามไฟฟLา แรงแม;เหล็ก สนามแม;เหล็ก กระแสไฟฟLาความต;าง
ศักยในวงจรไฟฟLากระแสตรงและกระแสสลับ และกฎต;างๆ ทางไฟฟLาได1
2. อธิบายเรื่องของคลื่นแม;เหล็กไฟฟLา การสะท1อนเนื่องจากกระจก การหักเห การมองเห็นการ
แทรกสอดและการเลี้ยวเบนของแสงได1
3. อธิบายเรื่องของทฤษฎีสัมพัทธภาพพิเศษ และผลที่เกิดขึ้นตามมา เช;น การยืดของช;วงเวลา การ
หดสั้นของความยาว และสามารถใช1การแปลงแบบลอเรนซได1
4. อธิบายการแผ;รังสีของวัตถุดํา และปรากฏการณต;างๆ ที่แสดงถึงทวิภาวะของคลื่นอนุภาค
รวมทั้งสามารถทํานายพฤติกรรมของอนุภาคโดยใช1สมการของชโรดิงเจอรได1
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5. อธิบายโครงสร1างและสมบัติของนิวเคลียส ความหมายของพลังงานยึดเหนี่ยวแบบจําลอง
นิวเคลียส การสลายตัวของนิวเคลียส รวมถึงการเกิดปฏิกิริยานิวเคลียร และอธิบายความหมาย
และสมบัติของอนุภาคมูลฐานได1
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รายวิชา ว30208 ปฏิบัติการฟSสิกส$ 2 (AP)
3 คาบ/สัปดาห$/ภาคเรียน
1.5 หนวยกิต
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------คําอธิบายรายวิชา
ศึกษา Damped Electrical Oscillations Electrical Resonances ดัชนีหักเหของแก1วที่ใช1ทํา
ปริซึม การแทรกสอดและการเลี้ยวเบน ปรากฏการณโฟโตอิเล็กทริก การดูดกลืนรังสีแกมมาในตะกั่ว AC
Bridge การคายประจุของตัวเก็บประจุ Physical Pendulum การวัดความเข1มสนามแม;เหล็กโลก การแปลง
ไฟฟLากระแสสลับเป6นกระแสตรง Digital Electronics
เพื่อให1มีความรู1 ความเข1าใจ มีทักษะกระบวนการ เจตคติและเห็นคุณค;าของวิทยาศาสตร สามารถใช1
กระบวนการทางวิทยาศาสตรและจิตวิทยาศาสตรในการสืบเสาะหาความรู1และการแก1ปJญหา นําความรู1และ
หลักการไปใช1อธิบายปรากฏการณหรือแก1ปJญหาเกี่ยวกับกลไกของสั่นประเภทที่อยู;เพียงชั่วคราวหลังจากที่
ระบบถูกกระตุ1น ระบบการรีโซแนนซในวงจร AC R-L-C ที่ต;อแบบอนุกรม ดัชนีหักเหของแก1วที่ทําปริซึม การ
แทรกสอดและการเลี้ยวเบน ปรากฏการณโฟโตอิเล็กตริก การดูดกลืนรังสีแกมมาในตะกั่ว การคายประจุของ
ตัวเก็บประจุ ฟjสิคัลเพนดูลัม การวัดความเข1มสนามแม;เหล็กโลก และดิจิตอลอิเล็กทรอนิกส
มาตรฐานการเรียนรู8/ตัวชี้วัด
เมื่อเรียนจบรายวิชานี้ นักเรียนสามารถ
1. อธิบาย กลไกการสั่นประเภทที่เกิดอยู;เพียงชั่วครู;หลังจากที่ระบบถูกกระตุ1น ปรากฏการณ
รีโซแนนซในวงจร AC R-L-C Series circuit ได1
2. อธิบายการหาค;าดัชนีหักเหของแก1วที่ใช1ทําปริซึมโดยการวัดมุมเบี่ยงเบนที่น1อยที่สุด ความสัมพันธ
ระหว;างค;าดัชนีหักเหกับความยาวคลื่น ปรากฏการณการเลี้ยวเบนและการแทรกสอดได1
3. อธิบาย ปรากฏการณโฟโตอิเล็กทริกได1
4. อธิบายการหาค;าความหนาของตะกั่วที่ใช1ในการดูดกลืนรังสีแกมมาได1
5. อธิบาย วิธีการใช1 AC Bridge เพื่อหาค;าความจุของตัวเก็บประจุและหาความถี่ของ AC Signals
การคายประจุของตัวเก็บประจุได1
6. อธิบายการศึกษาการแกว;งในระนาบดิ่งของท;อนมวล การหาสนามแม;เหล็กโลกได1
7. อธิบายการศึกษาวงจรแบบง;ายที่ใช1ไดโอดชนิดสารกึ่งตัวนําทําหน1าที่เป6นตัวแปลงไฟฟLา และใช1ตัว
เก็บประจุร;วมกับตัวต1านทานช;วยทําให1กระแสตรงนั้นเรียบขึ้น ความแตกต;างระหว;างสัญญาณ
Digital และ Analog และหลักการพื้นฐานของ logic gates และวงจร logic ได1
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รายวิชา ว30209 คณิตศาสตร$สําหรับฟSสิกส$
2 คาบ/สัปดาห$/ภาคเรียน
1.0 หนวยกิต
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาคณิตศาสตรที่สําคัญต;อวิชาฟjสิกส ทั้งพีชคณิต ตรีโกณมิติ และแคลคูลัส ในการแก1ปJญหาวิชา
ฟjสิกส
เพื่อให1เกิดความรู1ความเข1าใจ ทักษะกระบวนการ เจตคติ และเห็นคุณค;าของคณิตศาสตรสําหรับ
ฟjสิกส สามารถใช1จิตวิทยาศาสตรในการสืบเสาะหาความรู1 มีความสามารถในการสื่อสารนําหลักการไป
อธิบายปJญหาทางกลศาสตร และพลศาสตร หรือไฟฟLาได1
มาตรฐานการเรียนรู8/ตัวชี้วัด
เมื่อเรียนจบรายวิชานี้ นักเรียนสามารถ
1. บอกความสําคัญของคณิตศาสตรต;อวิชาฟjสิกสได1
2. ใช1ความรู1ทางคณิตศาสตรทั้งพีชคณิต และตรีโกณมิติ เมตริกซและดีเทอรมีนันท ในฟjสิกสขั้น
พื้นฐานได1
3. บอกความความของความสัมพันธและฟJงกชันได1
4. บอกความหมายของลิมิตของฟJงกชันได1
5. บอกความหมายและคํานวณอัตราการเปลี่ยนแปลง และอนุพันธของฟJงกชันอย;างง;ายได1
6. คํานวณอนุพันธของฟJงกชันตรีโกณมิติ อินเวอรสตรีโกณมิติ ลอการิทึม และเอกซโพเนนเชียลได1
7. ประยุกตอนุพันธในการแก1ปJญหาทางคณิตศาสตรและกลศาสตรการเคลื่อนที่ขั้นพื้นฐานได1
8. ใช1ความรู1ด1านอนุพันธหาความต1านทานรวมของวงจรความต1านทานไฟฟLาที่ซับซ1อนได1
9. บอกความหมายและคํานวณปฏิยานุพันธของฟJงกชันอย;างง;าย ฟJงกชันตรีโกณมิติ อินเวอรส
ตรีโกณมิติ ลอการิทึม และเอกซโพเนนเชียลได1
10. คํานวณหาพื้นที่ปjดล1อมของเส1นโค1ง และแปลความหมายไปสู;ปริมาณทางฟjสิกสได1
11. ประยุกตปฏิยานุพันธในการแก1ปJญหาทางคณิตศาสตรและกลศาสตรการเคลื่อนที่งานพลังงาน
และไฟฟLาขั้นพื้นฐานได1
12. หาปริมาตรของวัตถุที่เกินจากการหมุนรอบแกนนิ่งคงที่ได1 โดยการอินทิเกรตได1
13. หาปริมาตรของวัตถุด1วยการอินทิเกรตหลายชั้น โดยเปลี่ยนจากพิกัดคารทีเซียน สู;พิกัด
เชิงขั้ว พิกัดทรงกระบอก และพิกัดทรงกลมได1
14. ใช1เทคนิคการอินทิเกรต เช;น การอินทิเกรตโดยเปลี่ยนรูปสู;ฟJงกชันตรีโกณมิติ การอินทิเกรต
ทีละส;วน และการอินทิเกรตเศษส;วนย;อย แก1ปJญหาทางฟjสิกสได1
15. บอกความหมายของสมการเชิงอนุพันธอันดับที่หนึ่งและสองได1
16. แก1สมการเชิงอนุพันธอันดับที่หนึ่งและสองด1วยวิธีการเปลี่ยนตัวแปร อนุกรมกําลัง หรือ
อนุกรมเทยเลอรได1
17. แก1ปJญหาทางฟjสิกสที่มีสมการเชิงอนุพันธทั้งลําดับที่หนึ่งและสองเข1ามาเกี่ยวข1องได1
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รายวิชา ว30210 กลศาสตร$ยุคเกา
2 คาบ/สัปดาห$/ภาคเรียน
1.0 หนวยกิต
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------คําอธิบายรายวิชา
ศึกษากลศาสตรยุคเก;า กลศาสตรเชิงนิวตัน การวิเคราะหการเคลื่อนที่ของวัตถุในหนึ่ง สอง และสาม
มิติในพิกัดต;างๆ กลศาสตรในระบบโคออรดิเนตที่เคลื่อนที่ กลศาสตรของระบบอนุภาคและกลศาสตรของ
วัตถุแข็งเกร็ง การใช1สมการของลากรางจแก1ปJญหาเกี่ยวกับการเคลื่อนที่ของวัตถุได1
เพื่อให1เกิดความรู1ความเข1าใจ ทักษะกระบวนการ เจตคติ และเห็นคุณค;าของกลศาสตรยุคเก;า
สามารถใช1จิตวิทยาศาสตรในการสืบเสาะหาความรู1 มีความสามารถในการสื่อสาร นําหลักการไปอธิบาย
ปJญหาทางกลศาสตรขั้นสูงได1
มาตรฐานการเรียนรู8/ตัวชี้วัด
เมื่อเรียนจบรายวิชานี้ นักเรียนสามารถ
1. บอกความหมายของกลศาสตรยุคเก;าได1
2. อธิบายจลศาสตรของการเคลื่อนที่ได1
3. ใช1เวกเตอร และการวิเคราะหเวกเตอรเชิงแคลคูลัส เกรเดียนต ไดเวอเจนซ และเคิรล ในการ
อธิบายปริมาณต;างๆ ทางกลศาสตรได1
4. อธิบายจลศาสตรในระนาบ และจลนศาสตรในสามมิติได1
5. อธิบายการแปลงพิกัดได1
6. อธิบายพื้นฐานของกลศาสตรแบบนิวตันได1
7. อธิบายการเคลื่อนที่ในหนึ่ง สอง และสามมิติได1
8. อธิบายระบบโคออรดิเนตที่เคลื่อนที่ได1
9. อธิบายพลศาสตรของระบบอนุภาคได1
10. อธิบายกลศาสตรของวัตถุแข็งเกร็งได1
11. วิเคราะหความโน1มถ;วงอย;างละเอียดได1
12. อธิบายและใช1สมการของลากรางจในการแก1ปJญหาทางกลศาสตรได1
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รายวิชา ว30211 กลศาสตร$ควอนตัมเบื้องต8น
2 คาบ/สัปดาห$/ภาคเรียน
1.0 หนวยกิต
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาที่มาของกลศาสตรควอนตัม การแผ;รังสีของวัตถุดํา ปรากฏการณโฟโตอิเล็กทริก ปรากฏการณ
คอมปvตัน สมมติฐานของเดอบรอย และการเลี้ยวเบนของอิเล็กตรอน รวมไปถึงแบบจําลองอะตอมแบบต;างๆ
ศึกษาถึงหลักความไม;แน;นอนของไฮเซนเบิรก โอกาสของการพบอนุภาคหรือคลื่น ฟJงกชันคลื่น และ
สมการชโรดิงเจอรที่ไม;ขึ้นกับเวลาในหนึ่งมิติศึกษาถึงตัวกระทําทางคณิตศาสตร รวมไปถึงปJญหาในเรื่องของ
ไอเกนฟJงกชัน ตัวกระทําแฮมิลโทเนียน และตัวกระทําอื่นๆ ในทางกลศาสตรควอนตัม
ศึกษาถึงการนําสมการชโรดิงเจอรไปใช1ในการแก1ปJญหาเรื่อง อนุภาคที่ถูกกักไว1ในบ;อศักยแบบต;างๆ
ใน 1 มิติ
เพื่อให1เกิดนําความรู1 ความเข1าใจไปใช1ประยุกตในการอธิบายถึงปรากฏการณต;างๆ ในธรรมชาติได1
และใช1เป6นพื้นฐานในการศึกษาวิชากลศาสตรเชิงควอนตัมเบื้องสูงต;อไป
มาตรฐานการเรียนรู8/ตัวชี้วัด
เมื่อเรียนจบรายวิชานี้ นักเรียนสามารถ
1. ระบุปJญหา และที่มาของวิชากลศาสตรควอนตัมได1
2. อธิบายปรากฏการณในธรรมชาติ รวมไปถึงผลการทดลองจากการศึกษาของนักวิทยาศาสตร
ที่เกี่ยวข1องกับการกําเนิดของวิชากลศาสตรควอนตัมได1
3. อธิบายหลักความไม;แน;นอนของไฮเซนเบิรก รวมถึงสามารถคํานวณหาปริมาณต;างๆ ที่
เกี่ยวข1องได1
4. สามารถแก1สมการที่เกี่ยวข1องกับตัวกระทําทางคณิตศาสตรได1
5. อธิบายความหมาย และวิธีพิสูจนตัวกระทําชนิดเฮอรไมเชียนได1
6. อธิบายความหมาย และวิธีการแก1สมการเพื่อให1ได1มาซึ่งฟJงกชันคลื่นได1
7. อธิบายที่มา และความหมายของสมการชโรดิงเจอรได1
8. สามารถประยุกตใช1สมการชโรดิงเจอรในการแก1ปJญหาอนุภาคในบ;อศักยหนึ่งมิติได1
9. อธิบายประโยชน และความสําคัญของวิชากลศาสตรควอนตัมได1
10. อธิบายเหตุการณในธรรมชาติที่สามารถนําวิชากลศาสตรควอนตัมไปใช1อธิบายได1
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รายวิชา ว30212 ฟSสิกส$สถานะของแข็งเบื้องต8น
2 คาบ/สัปดาห$/ภาคเรียน
1.0 หนวยกิต
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาเกี่ยวกับ กฎเกณฑและทฤษฎีเบื้องต1นของฟjสิกสสถานะแข็งในเรื่องโครงสร1างของผลึกการ
คํานวณปริมาตรของ unit cell การจัดหมวดหมู;ของผลึกแบบต;างๆ การหาค;าดัชนีมิลเลอร การตรวจสอบ
โครงสร1างของผลึกด1วยวิธีการเลี้ยวเบนของคลื่น พันธะของผลึก ฟjสิกสของสารกึ่งตัวนําและการประยุกต สาร
ตัวนํายวดยิ่ง สมบัติความเป6นแม;เหล็กของสาร
เพื่อให1เกิดความรู1 ความเข1าใจ มีทักษะกระบวนการ เจตคติและเห็นคุณค;าของวิทยาศาสตรสามารถ
ใช1กระบวนการทางวิทยาศาสตรและจิตวิทยาศาสตรในการสืบเสาะหาความรู1และการแก1ปJญหา
มีความสามารถในการสื่อสาร นําความรู1และหลักการไปใช1อธิบายปรากฏการณหรือแก1ปJญหาเบื้องต1นเกี่ยวกับ
ฟjสิกสสถานะของแข็ง
มาตรฐานการเรียนรู8/ตัวชี้วัด
เมื่อเรียนจบรายวิชานี้ นักเรียนสามารถ
1. อธิบายและบอกความแตกต;างโครงสร1างผลึกแบบต;างๆได1
2. ประยุกตใช1ความรู1เรื่องเวกเตอรในการศึกษาโครงสร1างผลึกได1
3. คํานวณปริมาณเบื้องต1นต;างๆ ที่เกี่ยวข1องกับผลึกได1 เช;น ปริมาตรของเซลลดั้งเดิม จํานวนจุด
แลตทิซต;อปริมาตร ระยะห;างระหว;างอะตอม หรือเศษส;วนการบรรจุได1
4. คํานวณหาดัชนีมิลเลอร (Miller index) ได1
5. อธิบาย และคํานวณหาทิศของระนาบในผลึกได1
6. อธิบายโครงสร1างผลึกพื้นฐานที่พบในธรรมชาติได1
7. อธิบายการศึกษาโครงสร1างผลึกด1วยวิธีการเลี้ยวเบนของคลื่นได1
8. อธิบาย และบอกความแตกต;างของพันธะในผลึกได1
9. อธิบายสมบัติของสารกึ่งตัวนําได1
10. อธิบายสารกึ่งตัวนําทั้งชนิด สารกึ่งตัวนําบริสุทธิ์ และที่มีการเจือสารได1
11. อธิบายประโยชน และการนําไปประยุกตใช1ของสารกึ่งตัวนําได1
12. สืบค1นข1อมูล และอธิบายหลักการทํางานของสิ่งประดิษฐสารกึ่งตัวนําได1 เช;น ไดโอด
ทรานซิสเตอร เลเซอร เซลลแสงอาทิตยได1
13. อธิบายสมบัติเบื้องต1น เช;น สมบัติทางแม;เหล็ก และความจุความร1อน ของสาร ตัวนํายวดยิ่งได1
14. สืบค1นข1อมูลที่มีอยู;ในปJจจุบันเกี่ยวกับสารตัวนํายวดยิ่งได1
15. บอกความแตกต;างของสารแม;เหล็กชนิดต;าง ๆ ได1
16. อธิบายหลักการเบื้องต1น ในการอธิบายถึงที่มาของสภาพความเป6นแม;เหล็กของสาร
17. อธิบายกระบวนการของนิวเคลียรแมกเนติกเรโซแนนซได1
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รายวิชา ว30213 อิเล็กทรอนิกส$เบื้องต8น
2 คาบ/สัปดาห$/ภาคเรียน
1.0 หนวยกิต
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาการนําไฟฟLาในหลอดไดโอดสุญญากาศและหลอดไตรโอดสุญญากาศ การนําไฟฟLา ของสารกึ่ง
ตัวนํา ศึกษาสารกึ่งตัวนําชนิด N และชนิด P สมบัติของไดโอดผลึกชนิดหัวต;อ P-N การนําไดโอดไปใช1งาน
ศึกษาหลักการทํางานของทรานซิสเตอรชนิด NPN และชนิด PNP ศึกษาการใช1ทรานซิสเตอรเป6น
สวิตชไฟฟLากระแสตรง การใช1ทรานซิสเตอรในการขยาย สัญญาณ ศึกษากระบวนการสร1างตัวไอซี ศึกษา
สมบัติเชิงอุดมคติของออปแอมปvและความไม;เป6น อุดมคติของออปแอมปv การนําออปแอมปvไปประยุกตใช1
ศึกษาวงจรมัลติไวเบรเตอรแบบอสเตเบิล วงจรมัลติไวเบรเตอรแบบไบสเตเบิล วงจรมัลติไวเบรเตอรแบบโม
โนสเตเบิล
เพื่อให1มีความรู1ความเข1าใจ มีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร มีเจตคติและเห็นคุณค;า
ของวิทยาศาสตร สามารถนํากระบวนการทางวิทยาศาสตรไปใช1ในการแก1ปJญหา นําความรู1และหลักการ
เกี่ยวกับหลอดไดโอดสุญญากาศ หลอดไตรโอดสุญญากาศ สารกึ่งตัวนํา ไดโอดทรานซิสเตอร ไอซี และออป
แอมปvไปใช1เป6นพื้นฐานในการออกแบบและวิเคราะหวงจรได1
มาตรฐานการเรียนรู8/ตัวชี้วัด
เมื่อเรียนจบรายวิชานี้ นักเรียนสามารถ
1. อธิบายการนําไฟฟLาในหลอดไดโอดสุญญากาศ และหลอดไตรโอดสุญญากาศได1
2. อธิบายและเปรียบเทียบความแตกต;างระหว;างตัวนํา กึ่งตัวนํา และฉนวนโดยใช1ทฤษฎี
แถบพลังงานได1
3. อธิบายและเปรียบเทียบความแตกต;างระหว;างสารกึ่งตัวนําชนิด N และชนิด P ได1
4. อธิบายการนํากระแสของไดโอดผลึกชนิดหัวต;อ P-N ได1
5. ทําการทดลองศึกษากระแสจากการไบแอสไดโอดได1
6. ทําการทดลองศึกษาการประยุกตใช1งานไดโอดในวงจรปLองกันเข็มมิเตอร วงจรปLองกันต;อมิเตอร
กลับขั้ว และวงจรเรียงกระแสได1
7. อธิบายหลักการทํางานของทรานซิสเตอรได1
8. อธิบายการไบแอสทรานซิสเตอรชนิด NPN และชนิด PNP ได1
9. ทําการทดลองศึกษาการใช1ทรานซิสเตอรเป6นสวิตชไฟฟLากระแสตรงได1
10. ทําการทดลองศึกษาการนําทรานซิสเตอรมาใช1งานในวงจรเตือนน้ําล1น และวงจรสวิตชแสงได1
11. ทําการทดลองศึกษาการใช1ทรานซิสเตอรในวงจรขยายสัญญาณได1
12. อธิบายกระบวนการสร1างตัวไอซีได1
13. อธิบายลักษณะสมบัติเชิงอุดมคติของออปแอมปv และความไม;เป6นอุดมคติของออปแอมปvได1
14. ทําการทดลองศึกษาการนําออปแอมปvไปใช1ในวงจรขยายสัญญาณได1
15. ทําการทดลองศึกษาวงจรมัลติไวเบรเตอรแบบอสเตเบิล วงจรมัลติไวเบรเตอรแบบไบสเตเบิล
และวงจรมัลติไวเบรเตอรแบบโมโนสเตเบิลได1
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รายวิชา ว30214 เทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย$
2 คาบ/สัปดาห$/ภาคเรียน
1.0 หนวยกิต
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาข1อมูลพื้นฐานของดวงอาทิตย การแผ;รังสีของดวงอาทิตย สเปกตรัมแสงอาทิตย ผลของ
บรรยากาศต;อการส;งผ;านพลังงานแสงอาทิตยมายังโลก ชนิดของรังสีแสงอาทิตย เรขาคณิตของระบบโลก
ดวงอาทิตย การวัดและเครื่องมือวัดรังสีอาทิตย
ศึกษาพื้นฐานหลักการถ;ายโอนความร1อนโดยวิธีการนําความร1อน การพาความร1อน และการแผ;รังสี
ความร1อน ศึกษาการประยุกตการใช1พลังงานแสงอาทิตยในอุปกรณทําความร1อนศึกษาทฤษฎีสารกึ่งตัวนํา
เบื้องต1น ปรากฏการณโฟโตอิเล็กทริก ขั้นตอนและกระบวนการสร1างเซลลสุริยะ ประเภทของเซลลสุริยะ การ
นําเซลลแสงสุริยะมาประยุกตใช1
เพื่อให1มีความรู1ความเข1าใจ มีทักษะกระบวนการ เจตคติที่ดีและเห็นคุณค;าทางวิทยาศาสตรสามารถ
ใช1กระบวนการทางวิทยาศาสตรสืบเสาะหาความรู1 อธิบายปรากฏการณต;างๆ เกี่ยวกับดวงอาทิตย การ
ส;งผ;านพลังงานสงอาทิตยมายังโลก การประยุกตใช1พลังงานแสงอาทิตย
มาตรฐานการเรียนรู8/ตัวชี้วัด
เมื่อเรียนจบรายวิชานี้ นักเรียนสามารถ
1. อธิบายเกี่ยวกับที่มาของพลังงานจากดวงอาทิตยได1
2. อธิบายเกี่ยวกับข1อมูลพื้นฐานของดวงอาทิตยได1
3. อธิบายเกี่ยวกับรังสีตรง รังสีกระจาย และรังสีรวมได1
4. อธิบายเรขาคณิตของระบบโลก-ดวงอาทิตยได1
5. อธิบายกลไกการถ;ายโอนความร1อนด1วยวิธีนําความร1อน พาความร1อน และการแผ;รังสี
ความร1อนได1
6. อธิบายหลักการทํางานของอุปกรณผลิตความร1อนจากพลังงานแสงอาทิตยได1
7. อธิบายทฤษฎีสารกึ่งตัวนําเบื้องต1นได1
8. อธิบายปรากฏการณโฟโตอิเล็กทริกได1
9. อภิปรายถึงความสําคัญของการนําพลังงานแสงอาทิตยมาประยุกตใช1ให1เกิดประโยชน
ในชีวิตประจําวัน
10. เกิดแนวคิดในการทําโครงงานเกี่ยวกับการนําพลังงานแสงอาทิตยมาประยุกตใช1ประโยชน
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รายวิชา ว30215 แมเหล็กไฟฟFาและการประยุกต$
2 คาบ/สัปดาห$/ภาคเรียน
1.0 หนวยกิต
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาการนําความรู1ทางแม;เหล็กไฟฟLาไปประยุกตใช1เกี่ยวกับ การอธิบายการเกิดกระแสไฟฟLาใน
สิ่งมีชีวิต การส;งสัญญาณไฟฟLาของระบบประสาท การประยุกตใช1วงจร RC กับเครื่องกระตุ1นหัวใจ การ
ประยุกตใช1หลักการเหนี่ยวนําแม;เหล็กไฟฟLากับเทคนิคการตรวจวัดด1วยการสร1างภาพจากการกําทอนใน
สนามแม;เหล็ก (Magnetic resonance imaging) เทคนิคการตรวจจับโลหะ ไฟฉาย และเทคนิคทางการ
แพทยอื่นๆ ที่เกี่ยวข1อง
เพื่อให1เกิดความรู1ความเข1าใจ ทักษะกระบวนการ เจตคติ และเห็นคุณค;าของคณิตศาสตรสําหรับ
ฟjสิกส สามารถใช1จิตวิทยาศาสตรในการสืบเสาะหาความรู1 มีความสามารถในการสื่อสารนําหลักการเกี่ยวกับ
แม;เหล็กไฟฟLาไปอธิบายปJญหาทางฟjสิกสและประยุกตใช1ได1
มาตรฐานการเรียนรู8/ตัวชี้วัด
เมื่อเรียนจบรายวิชานี้ นักเรียนสามารถ
1. อธิบายการเกิดกระแสไฟฟLาในสิ่งมีชีวิตได1
2. อธิบายความต;างศักยไฟฟLากับการส;งสัญญาณทางระบบประสาทได1
3. อธิบายการประยุกตใช1วงจร RC กับเครื่องกระตุ1นหัวใจได1
4. อธิบายประยุกตใช1หลักการเหนี่ยวนําแม;เหล็กไฟฟLากับเทคนิคการตรวจวัดด1วยสร1างภาพจากการ
กําทอนในสนามแม;เหล็กได1
5. อธิบายประยุกตใช1หลักการเหนี่ยวนําแม;เหล็กไฟฟLากับเครื่องมือและอุปกรณต;างๆ ได1
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รายวิชา ว30216 นิวเคลียร$ในชีวิตประจําวัน
2 คาบ/สัปดาห$/ภาคเรียน
1.0 หนวยกิต
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาการค1นพบกัมมันตภาพรังสีและสารกัมมันตรังสี การค1นพบโปรตอน อิเล็กตรอนและนิวตรอน
การสลายของธาตุกัมมันตรังสี องคประกอบของนิวเคลียสและการเปลี่ยนสภาพนิวเคลียสกัมมันตรังสี ได1
ศึกษาพลังงานยึดเหนี่ยวของอะตอม สมการแสดงปฏิกิริยานิวเคลียรพลังงานนิวเคลียรหน;วยวัดรังสีและผล
ของรังสีต;อสิ่งมีชีวิต การใช1ประโยชนจากสารรังสีในด1านต;างๆ และการกํากับดูแลความปลอดภัยทางรังสี
ศึกษาหลักการสร1างโรงไฟฟLานิวเคลียรและการพัฒนาเทคโนโลยีในอนาคตของประเทศไทย
เพื่อให1มีความรู1 ความเข1าใจ มีทักษะกระบวนการ เจตคติ และเห็นคุณค;าของวิทยาศาสตร สามารถ
ใช1กระบวนการทางวิทยาศาสตรและจิตวิทยาศาสตรในการสืบเสาะความรู1และการแก1ปJญหามีความสามารถ
ในการสื่อสาร นําความรู1และหลักการทางนิวเคลียรฟjสิกสไปอธิบายปรากฏการณหรือแก1ปJญหา รวมทั้ง
ประยุกตไปใช1ประโยชนด1านต;างๆ และพัฒนาเทคโนโลยีในอนาคต
มาตรฐานการเรียนรู8/ตัวชี้วัด
เมื่อเรียนจบรายวิชานี้ นักเรียนสามารถ
1. อธิบายถึงการค1นพบกัมมันตภาพรังสีความหมายของกัมมันตภาพรังสีและธาตุกัมมันตรังสี
2. สืบค1นข1อมูลและอธิบายถึงการค1นพบโปรตอน อิเล็กตรอนและนิวตรอน
3. บอกได1ว;ารังสีที่ออกมาจากธาตุกัมมันตรังสีได1แก;รังสีแอลฟา บีตา และแกมมา พร1อมทั้ง
วิเคราะหแนวการเคลื่อนที่ของรังสีทั้งสามในสนามแม;เหล็กได1
4. อธิบายส;วนประกอบและหลักการทํางานของแมสสเปกโตรมิเตอรพร1อมทั้งคํานวณหาปริมาณ
ต;างๆ ที่เกี่ยวข1องได1
5. อธิบายองคประกอบของนิวเคลียสและการเปลี่ยนสภาพนิวเคลียสกัมมันตรังสีได1
6. บอกความหมายของเลขมวล เลขอะตอมและนิวคลีออน พร1อมทั้งเขียนสัญลักษณของนิวเคลียส
ของธาตุต;างๆ ได1
7. สืบค1นข1อมูลเกี่ยวกับการสลายธาตุกัมมันตรังสี อธิบายและเขียนสมการการสลายของธาตุ
กัมมันตรังสีได1
8. คํานวณหาปริมาณต;างๆ ที่เกี่ยวข1องกับการสลายธาตุกัมมันตรังสีได1 เมื่อกําหนดสถานการณให1
9. บอกความหมายของพลังงานยึดเหนี่ยว มวลพร;อง และความสัมพันธของมวลพร;องกับพลังงาน
และคํานวณหาปริมาณต;างๆ ที่เกี่ยวข1องได1
10. อธิบายเสถียรภาพของนิวเคลียสของธาตุต;างๆ พลังงานนิวเคลียรแบบฟjชชัน แบบฟjวชันเขียน
สมการแสดงปฏิกิริยานิวเคลียรและคํานวณหาพลังงานนิวเคลียรได1
11. อธิบายความหมายของไอโซโทป
12. อธิบายถึงหน;วยวัดรังสีและผลของรังสีต;อสิ่งมีชีวิต
13. ทําการทดลองโดยใช1เครื่องมือวัดปริมาณรังสีจากสิ่งต;างๆ รอบตัวที่ใช1ในชีวิตประจําวัน
14. อธิบายการใช1ประโยชนจากสารรังสีในด1านต;างๆ และการกํากับดูแลความปลอดภัยทางรังสี
15. สืบค1นข1อมูลและอธิบายหลักการทํางานของเครื่องปฏิกรณนิวเคลียร การกํากับดูแลความ
ปลอดภัยทางนิวเคลียรในประเทศไทย และการกําจัดกากกัมมันตรังสี
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16. สืบค1นข1อมูลและอธิบายถึงหลักการสร1างโรงไฟฟLานิวเคลียรและการพัฒนาเทคโนโลยีใน
อนาคตของประเทศไทย
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รายวิชา ว30217 ปฏิบัติการดาราศาสตร$พื้นฐาน
2 คาบ/สัปดาห$/ภาคเรียน
1.0 หนวยกิต
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------คําอธิบายรายวิชา
ศึกษากลุ;มดาวและวัตถุท1องฟLา ระบบขอบฟLา และระบบศูนยสูตรท1องฟLา การประกอบแผนที่ดาว
ระบบขอบฟLาและเครื่องแอสโตรเลบ ปฏิบัติการใช1เครื่องแอสโตรเลบและแผนที่ดาว ระบบขอบฟLา
ศึกษาความสว;างและสีของดาวฤกษบนทรงกลมท1องฟLา การขึ้นตกของดวงอาทิตย ดวงจันทรและ
กลุ;มดาวบนท1องฟLา การเคลื่อนที่ของดาวเคราะห การหาตําแหน;งของผู1สังเกตบนโลก การหาเวลาดาราคติ
และสุริยคติสังเกตการเกิดเสี้ยวของดวงจันทร ปฏิบัติการดาวเคราะหและปฏิบัติการขยายตัวของเอกภพ
ศึกษาภาพที่เกิดจากเลนสนูนและกระจกเว1า หลักการทํางานของกล1องโทรทรรศนแบบหักเหแสงและ
สะท1อนแสง ปฏิบัติการเลนสและกระจก ปฏิบัติการประกอบและปรับตั้งกล1องโทรทรรศนเพื่อสังเกตวัตถุ
ท1องฟLา และปฏิบัติการถ;ายภาพวัตถุท1องฟLา
เพื่อให1มีความรู1ความเข1าใจ มีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร มีเจตคติและเห็นคุณค;าของ
วิทยาศาสตร สามารถนํากระบวนการวิทยาศาสตรทางปฏิบัติการดาราศาสตรพื้นฐานไปใช1ในการอธิบายและ
แก1ไขปJญหาเกี่ยวกับปรากฏการณทางดาราศาสตรต;อไป
มาตรฐานการเรียนรู8/ตัวชี้วัด
เมื่อเรียนจบรายวิชานี้ นักเรียนสามารถ
1. อธิบายระบบขอบฟLาและระบบศูนยสูตรท1องฟLาได1
2. อ;านแผนที่ดาวระบบขอบฟLาและระบบศูนยสูตรท1องฟLาได1
3. อธิบายความสัมพันธระหว;างความสว;างและสีของดาวฤกษได1
4. อธิบายการขึ้นตกของดวงอาทิตย ดวงจันทร กลุ;มดาว และการเกิดเสี้ยวของดวงจันทรได1
5. อธิบายการเกิดสุริยุปราคาและจันทรุปราคา การเคลื่อนที่ดาวเคราะหได1
6. คํานวณหาตําแหน;งของผู1สังเกตบนโลก เวลาดาราคติ และสุริยคติได1
7. บอกความสัมพันธของระยะห;างและขนาดของดาวเคราะหกับดวงอาทิตยได1
8. อธิบายการกําเนิดเอกภพได1
9. อธิบายการเกิดภาพของวัตถุที่ผ;านเลนสนูน และกระจกเว1าได1
10. อธิบายหลักการทํางานของกล1องโทรทรรศนแบบหักเหแสงและสะท1อนแสงได1
11. ประกอบและปรับตั้งกล1องโทรทรรศนเพื่อสังเกตวัตถุท1องฟLาได1
12. ถ;ายภาพวัตถุท1องฟLาได1
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รายวิชา ว30218 ดาราศาสตร$ขั้นสูง
4 คาบ/สัปดาห$/ภาคเรียน
2.0 หนวยกิต
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------คําอธิบายรายวิชา
ศึกษากลศาสตรท1องฟLา กฎของเคปเปลอร กฎแรงดึงดูดระหว;างมวลของนิวตัน ทฤษฎีแม;เหล็กไฟฟLา
ฟjสิกสควันตัมเบื้องต1น การแผ;รังสีของวัตถุดํา ปรากฏการณดอปเปลอรของแสง การดูดกลืนและการ
เปล;งแสงของก•าซ การเกิดเส1นสเปกตรัม และพื้นฐานฟjสิกสนิวเคลียร
ศึกษาทรงกลมท1องฟLา ตรีโกณมิติทรงกลม พิกัดท1องฟLา และกลุ;มดาว หลักการของเวลาระบบสุริยะ
ระบบโลก ดวงจันทร การเกิดระบบสุริยะ โครงสร1างของระบบสุริยะ คาบดาราคติ คาบซีนโนดิก โครงสร1าง
และองคประกอบของดวงอาทิตย และปรากฏการณที่เกิดขึ้นบนดวงอาทิตย
ศึกษาโครงสร1างและองคประกอบของดาวฤกษ การสังเคราะหธาตุของดาวฤกษ สมบัติของ
ดาวฤกษ มวลและรัศมี การแผ;รังสี อุณหภูมิ โชติมาตร ดัชนีสี และเส1นสเปกตรัมของดาวฤกษ การเคลื่อนที่
ของดาวฤกษ และการแปรแสงของดาวฤกษศึกษาระบบดาวคู; ชนิดของดาวคู; มวลดาวคู; ความสัมพันธของ
แสงและอัตราเร็วตามแนวรัศมีของดาวคู;อุปราคา รากฏการณดอปเปลอรในดาวคู; และการจัดกลุ;มของกระจุก
ดาว
ศึกษาโครงสร1างและองคประกอบของกาแล็กซีทางช1างเผือก การจําแนกชนิดของกาแล็กซีระยะทาง
ของกาแล็กซีกระจุกกาแล็กซี เลนสความโน1มถ;วง และกฎของฮับเบิลศึกษาเอกภพวิทยาเบื้องต1น ทฤษฎีการ
ระเบิดครั้งยิ่งใหญ; คลื่นวิทยุพื้นหลัง และมวลสารมืดในเอกภพศึกษาหลักการของกล1องโทรทรรศนใช1แสง
กําลังขยาย กําลังแยก และอุปกรณบันทึกภาพดาว และการสังเกตการณในช;วง
ความยาวคลื่นแม;เหล็กไฟฟLา
เพื่อให1มีความรู1ความเข1าใจ มีทักษะระบวนการทางวิทยาศาสตร มีเจตคติและเห็นคุณค;าของ
วิทยาศาสตร สามารถนํากระบวนการวิทยาศาสตรทางดาราศาสตรขั้นสูงไปใช1ในการอธิบายและแก1ไขปJญหา
เกี่ยวกับปรากฏการณทางดาราศาสตรต;อไป
มาตรฐานการเรียนรู8/ตัวชี้วัด
เมื่อเรียนจบรายวิชานี้ นักเรียนสามารถ
1. อธิบายความสัมพันธของกฎของเคปเปลอรกับกฎแรงดึงดูดระหว;างมวลของนิวตันได1
2. อธิบายการแผ;สเปกตรัมของวัตถุ การแผ;รังสีของวัตถุดํา ปรากฏการณดอปเปลอรของแสงได1
3. อธิบายการดูดกลืน การเปล;งแสง และการเกิดเส1นสเปกตรัมของก•าซได1
4. บอกพิกัดศูนยสูตรท1องฟLาของวัตถุท1องฟLาได1
5. บอกตําแหน;งของกลุ;มดาวบนท1องฟLาโดยใช1แผนที่ดาวได1
6. คํานวณเวลาสุริยคติ ดาราคติ และวันจูเลียนได1
7. อธิบายความสัมพันธของเวลาสากล และเวลาท1องถิ่นได1
8. อธิบายปรากฏการณที่เกิดจากความสัมพันธของโลกกับดวงจันทรได1
9. บอกโครงสร1างของระบบสุริยะได1
10. คํานวณหาคาบดาราคติ และคาบซีนโนดิคของดาวเคราะหได1
11. บอกโครงสร1างและองคประกอบของอาทิตย ปรากฏการณที่เกิดขึ้นบนดวงอาทิตยได1
12. บอกโครงสร1างและองคประกอบของดาวฤกษได1
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13. อธิบายการสังเคราะหธาตุภายในดาวฤกษ ความสัมพันธระหว;างมวล รัศมี การแผ;รังสีอุณหภูมิ
โชติมาตร ดัชนีสี และเส1นสเปกตรัมของดาวฤกษได1
14. คํานวณความเร็วของดาวฤกษได1
15. บอกชนิดของดาวแปรแสงได1
16. คํานวณหามวลของดาวคู;ได1
17. อธิบายความสัมพันธของแสงกับอัตราเร็วตามแนวรัศมีของดาวคู;อุปราคา ปรากฏการณ
ดอปเปลอรในดาวคู;ได1
18. บอกชนิดของกระจุกดาวได1
19. บอกโครงสร1างและองคประกอบของกาแล็กซีทางช1างเผือกได1
20. บอกชนิดของกาแล็กซีได1
21. อธิบายความสัมพันธของกฎฮับเบิลกับระยะทางของกาแล็กซี การเกิดปรากฎการณเลนส ความ
โน1มถ;วง
22. อธิบายการเกิดเอกภพด1วยทฤษฎีการระเบิดครั้งยิ่งใหญ;
23. บอกความสัมพันธของกําลังขยายและกําลังแยกที่มีผลต;อประสิทธิ์ภาพของกล1องโทรทรรศน ได1

หลักสูตรโรงเรียนวิทยาศาสตรภูมิภาค ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
พุทธศักราช 2560

243

รายวิชา ว30219 ปฏิบัติการดาราศาสตร$ขั้นสูง
3 คาบ/สัปดาห$/ภาคเรียน
1.5 หนวยกิต
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------คําอธิบายรายวิชา
ศึกษากลุ;มดาว วัตถุท1องฟLา แผ;นที่ดาวระบบระบบศูนยสูตรท1องฟLา ปฏิบัติการใช1กล1องโทรทรรศน
ปฏิบัติการถ;ายภาพวัตถุท1องฟLาศึกษาการหมุนรอบตัวเองของดาวเคราะห การวัดสัญญาณจากการสะท1อน
กลับของคลื่นวิทยุที่ขยายออกจากวัตถุที่กําลังหมุน การใช1กล1องวิทยุจําลองส;งและรับคลื่นวิทยุ ปฏิบัติการวัด
การหมุนรอบตัวเองของดาวพุธด1วยเรดาร และปฏิบัติการโคจรของดวงจันทรรอบดาวพฤหัสบดี
ศึกษาวิธีการถ;ายสเปกตรัม สเปกตรัมของดาวฤกษบนแถบกระบวนการหลัก แยกแยะประเภท
สเปกตรัมของดาวฤกษ และหาระยะห;างของดาวฤกษ วิธีการโฟโตเมตรี โชติมาตรปรากฏ และสมบูรณของ
ดาวฤกษในกระจุกดาว ระยะห;างของกระจุกดาว ปฏิบัติการแยกชนิดสเปกตรัมของดาว และปฏิบัติการ
โฟโตเมตรีของกระจุกดาวลูกไก;ศึกษาการใช1สเปกโตมิเตอรจําลองถ;ายสเปกตรัมของกาแลกซี แมกนิจูดปรากฏ
ของกาแลกซีการขยายตัวของเอกภพ อายุของเอกภพ ปฏิบัติการความสัมพันธระหว;างเรดชิฟทกับระยะห;าง
ของฮับเบิล
เพื่อให1มีความรู1ความเข1าใจ มีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร มีเจตคติและเห็นคุณค;าของ
วิทยาศาสตร สามารถนํากระบวนการวิทยาศาสตรทางปฏิบัติการดาราศาสตรขั้นสูงไปใช1ในการอธิบายและ
แก1ปJญหาเกี่ยวกับปรากฏการณทางดาราศาสตรต;อไป
มาตรฐานการเรียนรู8/ตัวชี้วัด
เมื่อเรียนจบรายวิชานี้ นักเรียนสามารถ
1. อ;านแผนที่ดาวระบบระบบศูนยสูตรท1องฟLาได1
2. บอกกลุ;มดาว และวัตถุท1องฟLาที่สําคัญได1
3. ใช1กล1องโทรทรรศนส;องดูวัตถุท1องฟLาได1
4. ถ;ายภาพวัตถุท1องฟLาด1วยการประกอบกล1องโทรทรรศนกับกล1องถ;ายรูปได1
5. คํานวณหาอัตราการหมุนรอบตัวเอง ความเร็วในแนวรัศมี คาบการหมุนรอบตัวเอง และการ
โคจรรอบดวงอาทิตยของดาวพุธ จากโปรแกรมจําลองกล1องโทรทรรศนได1
6. คํานวณหามวลของดาวพฤหัสบดีได1
7. แยกประเภทสเปกตรัมของดาวแถบกระบวนการหลักได1
8. คํานวณหาระยะห;างของดาวฤกษจากการแยกชนิดสเปกตรัมได1
9. คํานวณโชติมาตรปรากฏ UBV ของดาวจากวิธีการโฟโตรเมตรีได1
10. สร1างและเปรียบเทียบกราฟ H-R เพื่อหาความสัมพันธระหว;างโชติมาตรปรากฏ และโชติมา
สมบูรณ
11. คํานวณหาระยะทางของกระจุกดาวได1
12. ถ;ายสเปกตรัมของกาแลกซีได1
13. คํานวณหาแมกนิจูดปรากฏของกาแลกซี อัตราการขยายตัวของเอกภพได1
14. คํานวณหาอายุของเอกภพได1
15. คํานวณหาระยะทางของกระจุกดาวได1
16. ถ;ายสเปกตรัมของกาแลกซีได1
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17. คํานวณหาแมกนิจูดปรากฏของกาแลกซี อัตราการขยายตัวของเอกภพได1
18. คํานวณหาอายุของเอกภพได1
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กลุมสาระการเรียนรู8วิทยาศาสตร$ : เคมี
รายวิชาเพิ่มเติมกลุม 2
1. ว30235 ปฏิบัติการเคมีทั่วไป 1 (AP)
SCI30235 General Chemistry Laboratory 1 (AP)
2. ว30236 ปฏิบัติการเคมีทั่วไป 2 (AP)
SCI30236 General Chemistry Laboratory 2 (AP)
3. ว30237 เคมีอินทรียขั้นสูง 1
SCI30237 Advanced Organic Chemistry 1
4. ว30238 เคมีอินทรียขั้นสูง 2
SCI30238 Advanced Organic Chemistry 2
5. ว30239 ผลิตภัณฑธรรมชาติ
SCI30239 Natural Products
6. ว30240 นาโนเทคโนโลยี
SCI30240 Nanotechnology
7. ว30241 จริยธรรมทางวิทยาศาสตร
SCI30241 Scientific Ethics
8. ว30242 การวิเคราะหเชิงเครื่องมือ 1
SCI30242 Instrumental Analysis 1
9. ว30243 ชีวเคมี
SCI30243 Biochemistry
10. ว30244 เทคนิคพื้นฐานในปฏิบัติการเคมี
SCI30244 Basic Techniques in Chemistry

2 คาบ/สัปดาห/ภาคเรียน 1.0 หน;วยกิต
2 คาบ/สัปดาห/ภาคเรียน 1.0 หน;วยกิต
2 คาบ/สัปดาห/ภาคเรียน 1.0 หน;วยกิต
2 คาบ/สัปดาห/ภาคเรียน 1.0 หน;วยกิต
2 คาบ/สัปดาห/ภาคเรียน 1.0 หน;วยกิต
2 คาบ/สัปดาห/ภาคเรียน 1.0 หน;วยกิต
2 คาบ/สัปดาห/ภาคเรียน 1.0 หน;วยกิต
2 คาบ/สัปดาห/ภาคเรียน 1.0 หน;วยกิต
2 คาบ/สัปดาห/ภาคเรียน 1.0 หน;วยกิต
2 คาบ/สัปดาห/ภาคเรียน 1.0 หน;วยกิต
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รายวิชา ว30235 ปฏิบัติการเคมีทั่วไป 1 (AP)
2 คาบ/สัปดาห$/ภาคเรียน
1.0 หนวยกิต
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาเลขนัยสําคัญ ความเที่ยง ความแม;นยํา ความคลาดเคลื่อน ศึกษาการเลือกใช1เครื่องมือในการ
ทดลอง ศึกษาการหาความเข1มข1นของสารโดยการเทียบกราฟมาตรฐานศึกษาโครงสร1างของผลึกสามัญและ
คํานวณรัศมีของไอออนบวกและไอออนลบในโครงสร1างผลึกไอออนิก
ศึกษาและทําการทดลองหาจุดเยือกแข็งของตัวทําละลาย สารละลาย ศึกษาและทําการทดลอง
พิสูจนกฎของเฮสส การเปลี่ยนแปลงเอนทาลป? เอนโทรป?ของระบบ
ผลของความเข1มข1นของสารตั้งต1น ตัวเร;งปฏิกิริยา ทําการทดลองเรื่องอัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี ศึกษาการหา
ค;าคงที่สมดุลและปJจจัยที่มีต;อสมดุลเคมี
เพื่อให1มีความรู1ความเข1าใจ มีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร มีเจตคติทางวิทยาศาสตรเห็น
คุณค;าของวิทยาศาสตร รวมทั้งนําความรู1และหลักการทางวิทยาศาสตรไปใช1อธิบาย หรือแก1ปJญหาใน
ชีวิตประจําวัน
มาตรฐานการเรียนรู8/ตัวชี้วัด
เมื่อเรียนจบรายวิชานี้ นักเรียนสามารถ
1. เข1าใจเลขนัยสําคัญ การแปลผลข1อมูลทางสถิติและเปลี่ยนหน;วยต;างๆ ได1
2. บอกความหมายของตัวอักษร ตัวเลข เครื่องหมายที่ปรากฏอยู;บนอุปกรณที่ต1องใช1ใน
ห1องปฏิบัติการได1
3. สามารถใช1อุปกรณในการทดลองได1อย;างถูกต1อง
4. หาค;าคงที่ของแก•สโดยอาศัยความสัมพันธตามสมการสภาวะของแก•สสมบูรณและเปรียบเทียบ
กับค;าที่ใช1สากลได1
5. ศึกษาโครงสร1างของผลึกสามัญบางชนิดได1
6. ศึกษาความสัมพันธระหว;างเลขโคออรดิเนชันกับอัตราส;วนรัศมีของไอออนบวกและไอออนลบ
ในโครงสร1างของผลึกไอออนิกได1
7. ทําการทดลองหาจุดเยือกแข็งของตัวทําละลาย สารละลาย และคํานวณหาน้ําหนักโมเลกุลของ
ตัวถูกละลายได1
8. ทําการทดลองเพื่อพิสูจนกฎของเฮสสได1
9. ทําการทดลองและสังเกตการเปลี่ยนแปลงเอนทาลป?และเอนโทรป?ของระบบที่เกิดปฏิกิริยาเคมี
ได1
10. ทําการทดลองศึกษาผลของความเข1มข1นของสารตั้งต1นและตัวเร;งปฏิกิริยาต;ออัตราการ
เกิดปฏิกิริยาเคมี พร1อมทั้งคํานวณหาอัตราและอันดับของปฏิกิริยาได1
11. ทําการทดลองและคํานวณหาค;าคงที่สมดุลของปฏิกิริยาผันกลับได1
12. ทําการทดลองศึกษาปJจจัยที่มีผลต;อสมดุลเคมีได1
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รายวิชา ว30236 ปฏิบัติการเคมีทั่วไป 2 (AP)
2 คาบ/สัปดาห$/ภาคเรียน
1.0 หนวยกิต
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาการสังเคราะหสารอนินทรียบางชนิด คุณสมบัติของโลหะทรานสิชัน การสังเคราะหสารอินทรีย
จําพวกอินดิเคเตอร ศึกษาการหาปริมาณสารอนินทรียที่อยู;ในธรรมชาติ ศึกษาเกี่ยวกับ
เซลลกัลวานิก ปฏิกิริยารีดอกซ และการวิเคราะหไอออนลบและไอออนบวกแบบคุณภาพ
ศึกษาการสังเคราะหอนุภาคนาโนเพื่อให1มีความรู1ความเข1าใจ มีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร
มีเจตคติทางวิทยาศาสตรเห็นคุณค;าของวิทยาศาสตร รวมทั้งนําความรู1และหลักการ
ทางวิทยาศาสตรไปใช1อธิบาย หรือแก1ปJญหาในชีวิตประจําวัน
มาตรฐานการเรียนรู8/ตัวชี้วัด
เมื่อเรียนจบรายวิชานี้ นักเรียนสามารถ
1. สังเคราะหสารอนินทรียบางชนิดได1
2. เข1าใจสมบัติบางประการของโลหะทรานสิชัน
3. สังเคราะหสารอินทรียที่ทําเป6นอินดิเคเตอรได1
4. สามารถหาค;า pKa จากอินดิเคเตอรได1
5. ต;อเซลลกัลวานิกและเขียนแผนผังของเซลลชนิดต;างๆ ได1
6. คํานวณหาค;าศักยไฟฟLาโดยใช1สมการของเนินสทได1
7. ทําการทดลองศึกษาปฏิกิริยารีดอกซระหว;างสารชนิดต;างๆ ได1
8. สังเกตการเปลี่ยนสี ตะกอน หรือการเกิดฟองแก•สในสารละลายเพื่อใช1วิเคราะหหาชนิดของ
ไอออนลบได1
9. วิเคราะหไอออนบวกที่มีอยู;ในสารละลายตัวอย;างด1วยการตกตะกอนและดูสีของสารละลายที่
เปลี่ยนไป เมื่อทําปฏิกิริยากับรีเอเจนตบางชนิดได1
10. สามารถสังเคราะหอนุภาคนาโนและพิสูจนคุณสมบัติเบื้องต1นของอนุภาคนาโนที่สังเคราะหได1
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รายวิชา ว30237 เคมีอินทรีย$ขั้นสูง 1
2 คาบ/สัปดาห$/ภาคเรียน
1.0 หนวยกิต
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาโครงสร1างและพันธะในสารประกอบอินทรียการแตกพันธะและการเกิดพันธะ ตัวกลางระหว;าง
ปฏิกิริยา วิถีทางของการเกิดปฏิกิริยา ประเภทของปฏิกิริยา ชนิดของตัวทําปฏิกิริยาเคมีอินทรีย
สเตอริโอเคมีศึกษากลไกของปฏิกิริยาเคมี และการสังเคราะหของสารประกอบอัลเคนไซโคลอันเคน อัลคีน ไซ
โคลอัลคีน อัลไคน ไซโคลอัลไคน อะโรมาติกไฮโดรคารบอน สารเฮไลดแอลกอฮอล ฟ?นอล และอีเธอร
เพื่อให1มีความรู1ความเข1าใจ มีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร มีเจตคติและเห็นคุณค;าของ
วิทยาศาสตร รวมทั้งนําความรู1และหลักการทางวิทยาศาสตรไปใช1อธิบาย หรือแก1ปJญหาในชีวิตประจําวัน
มาตรฐานการเรียนรู8/ตัวชี้วัด
เมื่อเรียนจบรายวิชานี้ นักเรียนสามารถ
1. อธิบายโครงสร1างและพันธะในสารประกอบอินทรียได1
2. สามารถเขียนการแตกพันธะ การเกิดพันธะ ตัวกลางระหว;างปฏิกิริยา และวิถีทางของการ
เกิดปฏิกิริยาในปฏิกิริยาเคมีอินทรียได1
3. อธิบายประเภทของปฏิกิริยา และชนิดของตัวทําปฏิกิริยาเคมีอินทรียได1
4. สามารถบอกสเตอริโอเคมีของสารประกอบอินทรียได1
5. สามารถเขียนกลไกปฏิกิริยาเคมี ของสารประกอบอัลเคน ไซโคลอันเคน อัลคีนไซโคลอัลคีน อัล
ไคน ไซโคลอัลไคน อะโรมาติกไฮโดรคารบอน สารเฮไลด แอลกอฮอล ฟ?นอล และอีเธอรได1
6. สามารถเขียนวิธีการสังเคราะหสารประกอบเคมีอินทรียที่กําหนดให1ได1
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รายวิชา ว30238 เคมีอินทรีย$ขั้นสูง 2
2 คาบ/สัปดาห$/ภาคเรียน
1.0 หนวยกิต
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------คําอธิบายรายวิชา
ศึกษากลไกของปฏิกิริยาเคมีและการสังเคราะหของสารประกอบอัลดีไฮด คีโตนกรดคารบอกซิลิก
และอนุพันธุ อะมีน ปฏิกิริยาของไอออนอีนอเลท คารแบนไอออน พอลิไซคลิกและสารประกอบเฮเทอโรไซคลิก
เพื่อให1มีความรู1ความเข1าใจ มีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร มีเจตคติและเห็นคุณค;าของ
วิทยาศาสตร รวมทั้งนําความรู1และหลักการทางวิทยาศาสตรไปใช1อธิบาย หรือแก1ปJญหาในชีวิตประจําวัน
มาตรฐานการเรียนรู8/ตัวชี้วัด
เมื่อเรียนจบรายวิชานี้ นักเรียนสามารถ
1. สามารถเขียนกลไกปฏิกิริยาเคมี ของสารประกอบอัลดีไฮด คีโตน กรดคารบอกซิลิก และ
อนุพันธุ เอมีน ปฏิกิริยาของไอออนอีนอเลท คารแบนไอออนพอลิไซคลิกและสารประกอบ
เฮเทอโรไซคลิกได1
2. สามารถเขียนวิธีการสังเคราะหสารประกอบเคมีอินทรียที่กําหนดให1ได1

หลักสูตรโรงเรียนวิทยาศาสตรภูมิภาค ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
พุทธศักราช 2560

250

รายวิชา ว30239 ผลิตภัณฑ$ธรรมชาติ
2 คาบ/สัปดาห$/ภาคเรียน
1.0 หนวยกิต
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาประวัติและการพัฒนาของผลิตภัณฑธรรมชาติ เคมีของผลิตภัณฑธรรมชาติ และจําแนก
ผลิตภัณฑธรรมชาติ
ศึกษาผลิตภัณฑธรรมชาติที่มีการชีวสังเคราะหผ;าน mevalonate pathway ผ;าน Shikimateผ;าน
pathway acylpolymalonate pathway และผ;านกรดอะมิโน ศึกษาผลิตภัณฑที่มีการชีวสังเคราะหแบบ
ผสม คารโบไฮเดรต กรดอะมิโน เปปไทดและโปรตีนศึกษาวิธีการสกัดสาร การแยกสารและผลิตผลิตภัณฑที่
เกิดจากการนําเอาผลิตภัณฑธรรมชาติมาใช1
เพื่อให1เข1าใจ มีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร มีเจตคติและเห็นคุณค;าของวิทยาศาสตรรวมทั้ง
นําความรู1และหลักการทางวิทยาศาสตรไปอธิบายหรือแก1ปJญหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑธรรมชาติกระบวนการผลิต
ในเชิงอุตสาหกรรมและผลกระทบต;อสิ่งแวดล1อม
มาตรฐานการเรียนรู8/ตัวชี้วัด
เมื่อเรียนจบรายวิชานี้ นักเรียนสามารถ
1. อธิบายความหมายของผลิตภัณฑธรรมชาติ พร1อมทั้งศึกษาประวัติและการพัฒนาของผลิตภัณฑ
ธรรมชาติ เคมีของผลิตภัณฑธรรมชาติและจําแนกผลิตภัณฑธรรมชาติ
2. จําแนกผลิตภัณฑธรรมชาติโดยใช1เกณฑลักษณะโครงสร1าง ผลทางสรีระ อนุกรมวิธานและ
ชีวสังเคราะห
3. จําแนกประเภทของวิถีชีวสังเคราะหได1
4. อธิบายเทคนิคและวิธีศึกษาวิจัยวิถีสังเคราะหได1
5. สามารถผลิตผลิตภัณฑธรรมชาติบางชนิดและบอกประโยชนของผลิตภัณฑธรรมชาตินั้นได1
6. อธิบายและทําการทดลองเกี่ยวกับการแยกและสกัดสารจากผลิตภัณฑธรรมชาติได1
7. อธิบายและสืบค1นข1อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑธรรมชาติได1
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รายวิชา ว30240 นาโนเทคโนโลยี
2 คาบ/สัปดาห$/ภาคเรียน
1.0 หนวยกิต
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาความหมายของนาโนเทคโนโลยี รูปแบบการสร1างวัตถุนาโน ศึกษาเกี่ยวกับพื้นฐานของวัสดุนา
โน โครงสร1างพื้นฐานของสสาร คุณสมบัติทางแสง คุณสมบัติเชิงกล คุณสมบัติทางไฟฟLา และคุณสมบัติความ
เป6นแม;เหล็ก
ศึกษาเกี่ยวกับการจําแนกคุณลักษณะของวัสดุนาโนโดยใช1เทคนิคจุลทรรศนอิเล็กตรอนแบต;างๆ เช;น
จุลทรรศนอิเล็กตรอนแบบส;งผ;าน จุลทรรศนไอออนสนามไฟฟLา เป6นต1น
ศึกษาการเกิด และ โครงสร1าง วัตถุนาโนชีวภาพ ความสัมพันธระหว;างนาโนเทคโนโลยีและชีววิทยา
ของสิ่งมีชีวิตแม;แบบโครงสร1างทางชีวภาพ โปรตีน และกรดนิวคลิอิก
ศึกษาเกี่ยวกับการสังเคราะหวัสดุนาโน เช;น พลาสมาอารเอฟ วิธีทางเคมี เป6นต1นศึกษาโครงสร1างนา
โนคารบอน ท;อนาโนคารบอน โดยใช1โปรแกรม Hyperchem Professionalและ Gaussian และการ
ประยุกตใช1ท;อนาโนคารบอน
ศึกษาประโยชนของนาโนเทคโนโลยีทางด1านต;างๆ เช;น ด1านเกษตรกรรม ด1านอาหาร ด1านการแพทย
และสาธารณสุข ด1านเครื่องสําอาง เป6นต1น
เพื่อให1มีความรู1ความเข1าใจ มีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร มีเจตคติและเห็นคุณค;าของ
วิทยาศาสตร สามารถนําความรู1ทางด1านนาโนเทคโนโลยีมาประยุกตใช1ประโยชนได1 และใช1เป6น
พื้นฐานในการศึกษาเคมีขั้นสูงต;อไป
มาตรฐานการเรียนรู8/ตัวชี้วัด
เมื่อเรียนจบรายวิชานี้ นักเรียนสามารถ
1. อธิบายความหมายของนาโนเทคโนโลยีได1
2. มีความเข1าใจโครงสร1างพื้นฐานของสสาร และวัสดุนาโน
3. สามารถบอกคุณสมบัติเชิงแสง คุณสมบัติเชิงกล คุณสมบัติทางไฟฟLา และคุณสมบัติ
ความเป6นแม;เหล็กของวัสดุนาโนได1
4. อธิบายวิธีการตรวจสอบหาโครงสร1างของวัสดุนาโนโดยใช1เทคนิคจุลทรรศนอิเล็กตรอนแบบ
ต;างๆ ได1
5. อธิบายการเกิด และ โครงสร1างของวัตถุนาโนชีวภาพได1
6. บอกความสัมพันธระหว;างนาโนเทคโนโลยีและชีววิทยาของสิ่งมีชีวิตได1
7. สามารถบอกวิธีการสังเคราะหวัสดุนาโนได1
8. อธิบายโครงสร1างและคุณสมบัติของนาโนคารบอนชนิดต;างๆได1
9. สามารถเข1าใจถึงทฤษฎี Density functional theory (DFT) ได1
10. สามารถใช1โปรแกรม Hyperchem Professional และ Gaussian ในการคํานวณหาพลังงาน
ของโครงสร1างต;างๆของท;อนาโนคารบอนได1
11. ยกตัวอย;างการประยุกตใช1นาโนคารบอนได1
12. ยกตัวอย;างประโยชนของนาโนเทคโนโลยีในด1านต;างๆได1
หลักสูตรโรงเรียนวิทยาศาสตรภูมิภาค ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
พุทธศักราช 2560

252

รายวิชา ว30241 จริยธรรมทางวิทยาศาสตร$
2 คาบ/สัปดาห$/ภาคเรียน
1.0 หนวยกิต
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาแนวคิดและหลักการเบื้องต1นของจริยธรรมทางวิทยาศาสตร ได1แก; ความซื่อสัตย (Honesty)
ความระมัดระวัง/ความรอบคอบ (Carefulness) ความใจกว1าง (Openness) ความมีอิสรภาพ (Freedom)
ความเชื่อถือ (Credit) การให1การศึกษา (Education) ความถูกต1องตามกฎหมาย (Legality) ความรับผิดชอบ
ต;อสังคม (Social Responsibility) โอกาส (Opportunity) ความเคารพซึ่งกันและกัน (Mutual Respect)
ประสิทธิผล(Efficiency) และ ความเคารพต;อผู1รับการทดลอง(Respect for subjects) ศึกษาการเรียนรู1แบบ
ร;วมมือกัน (Cooperative learning) ผ;านการทํากิจกรรมที่หลากหลาย ที่เน1นการอภิปรายโดยการใช1
ประเด็นต;างๆ ทางวิทยาศาสตรเป6นฐาน (Issue-Based Learning)
เพื่อพัฒนาทักษะต;างๆ เช;น ทักษะการคิดเชิงวิเคราะห ทักษะการคิดเชิงสร1างสรรค ทักษะการ
สื่อสารเป6นต1น เพื่อให1นักเรียนเกิดความตระหนัก เห็นคุณค;าและความสําคัญของจริยธรรมทางวิทยาศาสตร
เกิดทักษะการคิดเชิงวิเคราะห ทักษะการคิดเชิงสร1างสรรค ทักษะการสื่อสาร มีเจตคติที่ดี
ต;อเพื่อนร;วมโลก และสามารถนําความรู1ไปใช1ประกอบการทํางานหรือการศึกษาในระดับที่สูงขึ้นอย;างถูกต1อง
ดีงาม อันจะเป6นประโยชนต;อสังคมและส;วนรวมต;อไป
มาตรฐานการเรียนรู8/ตัวชี้วัด
เมื่อเรียนจบรายวิชานี้ นักเรียนสามารถ
1. เข1าใจและสามารถอธิบายความหมายของวิทยาศาสตรและจริยธรรมได1
2. เข1าใจและสามารถอธิบายความสัมพันธของวิทยาศาสตรและจริยธรรมได1
3. เข1าใจและสามารถบอกความหมายของจริยธรรมทางวิทยาศาสตรได1
4. เข1าใจและสามารถอธิบายหลักการต;างๆของจริยธรรมทางวิทยาศาสตร
5. ตระหนักและเห็นคุณค;าของจริยธรรมทางวิทยาศาสตร
6. วิเคราะหและอภิปรายความสําคัญของจริยธรรมทางวิทยาศาสตรได1
7. สามารถตัดสินใจในประเด็นหรือข1อขัดแย1งต;างๆที่เกี่ยวข1องจริยธรรมทางวิทยาศาสตร
ในชีวิตประจําวันได1อย;างถูกต1องและมีเหตุผล
8. เกิดทักษะการเรียนรู1แบบร;วมมือกันโดยใช1รูปแบบการเรียนรู1ที่ใช1ประเด็นเป6นฐาน (Issuebased learning) และการสืบเสาะความรู1เป6นฐาน (Inquiry-based learning)ได1
9. สามารถสร1างสื่อหรือนวัตกรรมในการเรียนการสอนจริยธรรมทางวิทยาศาสตรได1
10. สามารถเผยแพร;หรือนําเสนอความรู1ต;อสาธารณชนได1
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รายวิชา ว30242 การวิเคราะห$เชิงเครื่องมือ 1
2 คาบ/สัปดาห$/ภาคเรียน
1.0 หนวยกิต
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาวิธีการเตรียมตัวอย;าง การเลือกวิธีวิเคราะห การขจัดสารรบกวน การแปลความหมายใน
การวิเคราะหเชิงคุณภาพและปริมาณ การประเมินผลการวิเคราะหและการวิเคราะหข1อมูลทางเคมีวิเคราะห
ศึกษาหลักการดูดกลืนแสงในช;วงยูวีและวิสิเบิลและอัตรกิริยาที่เกิดขึ้น และอธิบายการวิเคราะหโดย
ใช1เทคนิคทางด1านยูวี-วิสิเบิล ศึกษาหลักการดูดกลื่นแสงในช;วงอินฟาเรดและอัตรกิริยาที่เกิดขึ้น และอธิบาย
การวิเคราะหโดยใช1เทคนิคทางด1านอินฟราเรดสเปกโทรสโกป?
ศึกษากระบวนการทางด1านอะตอมมิกแอบซอฟชันสเปกโทรเมทรี และอธิบายการวิเคราะหโดยใช1
เทคนิคทางด1านอะตอมมิกแอบซอฟชันสเปกโทรเมทรี ศึกษากระบวนการทางด1านอะตอมมิกอิมิช
ชันสเปกโทรเมทรี และอธิบายการวิเคราะหโดยใช1เทคนิคทางด1านอะอิมิชชันสเปกโทรเทรี
ศึกษาหลักการแยกสารทางด1านโครมาโทกราฟ? กลไกการแยกสาร กลไกการแพร;กระจายการแบ;ง
ชนิดของวิธีโครมาโทกราฟ? พารามิเตอรต;างๆ ที่เกี่ยวข1องในโครมาโทแกรม และการวิเคราะหเชิงปริมาณใน
โครมาโทกราฟ? ศึกษาหลักการทํางานของเครื่องโครมาโทกราฟ?ของเหลวสมรรถนะสูง และอธิบายการ
วิเคราะหโดยใช1เทคนิคทางด1านโครมาโทกราฟ?ของเหลวสมรรถนะสูง ศึกษาหลักการทํางานของเครื่องแก•ส
โครมาโทกราฟ? และอธิบายการวิเคราะหโดยใช1เทคนิคทางด1านแก•สโครมาโทกราฟ?
เพื่อให1มีความรู1ความเข1าใจ มีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร มีเจตคติและเห็นคุณค;าของ
วิทยาศาสตร สามารถนํากระบวนการทางวิทยาศาสตรไปใช1ในการแก1ปJญหา นําความรู1และหลักการของ
เกี่ยวกับเรื่องยูวี-วิสิเบิล อินฟราเรดสเปกโทรสโกป? แอบซอฟชันสเปกโทรเมทรี อิมิชชันสเปกโทรเมทรี การ
แยกสารทางด1านโครมาโทกราฟ? โครมาโทกราฟ?ของเหลวสมรรถนะสูง และแก•สโครมาโตกราฟฟ? ไปใช1เป6น
พื้นฐานในการศึกษาวิชาเคมีขั้นสูงและการทํางานวิจัยต;อไป
มาตรฐานการเรียนรู8/ตัวชี้วัด
เมื่อเรียนจบรายวิชานี้ นักเรียนสามารถ
1. อธิบายวิธีการเตรียมตัวอย;าง การเลือกวิธีวิเคราะห การขจัดสารรบกวน การแปลความหมายใน
เชิงปริมาณวิเคราะห การประเมินผลการวิเคราะห และการวิเคราะหข1อมูลทางเคมีวิเคราะห
2. อธิบายหลักการดูดกลืนแสงในช;วงยูวีและวิสิเบิลและอัตรกิริยาที่เกิดขึ้นได1
3. อธิบายการวิเคราะหโดยใช1เทคนิคทางด1านยูวี-วิสิเบิลได1
4. อธิบายหลักการดูดกลื่นแสงในช;วงอินฟาเรดและอัตรกิริยาที่เกิดขึ้นได1
5. อธิบายการวิเคราะหโดยใช1เทคนิคทางด1านอินฟราเรดสเปกโทรสโกป?ได1
6. อธิบายกระบวนการทางด1านอะตอมมิกแอบซอฟชันสเปกโทรเมทรีได1
7. อธิบายการวิเคราะหโดยใช1เทคนิคทางด1านอะตอมมิกแอบซอฟชันสเปกโทรเมทรีได1
8. อธิบายกระบวนการทางด1านอะตอมมิกอิมิชชันสเปกโทรเมทรีได1
9. อธิบายการวิเคราะหโดยใช1เทคนิคทางด1านอะอิมิชชันสเปกโทรเมทรีได1
10. อธิบายหลักการแยกสารด1วยเทคนิคโครมาโทกราฟ? กลไกการแยกสาร กลไกการแพร;กระจาย
การแบ;งชนิดของวิธีโครมาโทกราฟ? พารามิเตอรต;างๆ ที่เกี่ยวข1องในโครมาโทแกรม และการ
วิเคราะหเชิงปริมาณในโครมาโทกราฟ?ได1
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11.
12.
13.
14.

อธิบายหลักการทํางานของเครื่องโครมาโทกราฟ?ของเหลวสมรรถนะสูงได1
อธิบายการวิเคราะหโดยใช1เทคนิคทางด1านโครมาโทกราฟ?ของเหลวสมรรถนะสูงได1
อธิบายหลักการทํางานของเครื่องแก•สโครมาโทกราฟ?ได1
อธิบายการวิเคราะหโดยใช1เทคนิคทางด1านแก•สโครมาโทกราฟ?ได1
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รายวิชา ว30243 ชีวเคมี
2 คาบ/สัปดาห$/ภาคเรียน
1.0 หนวยกิต
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาสเตอริโอเคมีของมอนอแซคคาไรดการเขียนโครงสร1างแบบฟjชเชอรและแบบฮาเวิธ-โปรเจคชัน
จําแนกประเภทของน้ําตาล ในลักษณะ D หรือ L พร1อมทั้งเรียกชื่อน้ําตาล
ศึกษาโครงสร1างของฟอสโฟลิพิด สฟjงโกลิพิด วิตามินที่ละลายได1ในไขมัน ศึกษากระบวนการ
เมตาบอลิซึมของกรดไขมันศึกษาการหาค;า pI ของกรดอะมิโน การหาลําดับของกรดอะมิโนในโปรตีน และ
กระบวนการเมตาบอลิซึมของกรดอะมิโนศึกษา จลนศาสตรของเอนไซม กระบวนการเมตาบอลิซึมของนิวคลี
โอไทดวิธีการหาลําดับเบสของดีเอ็นเอ และกระบวนการพอลิเมอเรสเชน
เพื่อให1มีความรู1ความเข1าใจ มีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรมีเจตคติและเห็นคุณค;าของ
วิทยาศาสตรสามารถนํากระบวนการทางวิทยาศาสตรไปใช1ในการแก1ปJญหา นําความรู1และหลักการของ
เกี่ยวกับเรื่องคารโบไฮเดรต ลิพิด กรดอะมิโน เอนไซม และกรดนิวคลีโอไทดไปใช1เป6นพื้นฐานในการศึกษา
วิชาเคมีขั้นสูงต;อไป
มาตรฐานการเรียนรู8/ตัวชี้วัด
เมื่อเรียนจบรายวิชานี้ นักเรียนสามารถ
1. อธิบายสเตอริโอเคมีของน้ําตาลได1
2. จําแนกประเภทของน้ําตาลในลักษณะ D หรือ L ได1
3. เขียนสูตรโครงสร1างของโมโนแซกคารไรดแบบฟjชเชอรและแบบฮาเวิธโปรเจคชัน พร1อมทั้ง
เรียกชื่อได1อย;างถูกต1อง
4. อธิบายกลไกการเกิดปฏิกิริยาขั้นตอนต;างๆของวิถีไกลโคไลซิสได1
5. อธิบายการเข1าสู;วิถีไกลโคไลซิสของคารโบไฮเดรตแบบต;างๆได1
6. อธิบายการย;อยสลายไพรูเวทภายใต1สภาวะที่ไม;ใช1ออกซิเจนได1
7. อธิบายกลไกการเกิดปฏิกิริยาขั้นตอนต;างๆของวัฏจักรเคร็บสได1
8. เขียนสมการของลูกโซ;การหายใจในไมโตคอนเดรีย (ออกซิเดทีฟฟอสฟอริเลชัน) ได1
9. เขียนโครงสร1างทั่วไปของ ฟอสโฟลิพิด สิฟjงโกลิปjด และไกลโคลิพิดได1
10. อธิบายโครงสร1างของวิตามินที่ละลายในไขมัน คือ วิตามินเอ วิตามินดี วิตามินอีและ
วิตามินเค ได1
11. อธิบายหรือแสดงความสัมพันธของกระบวนการเมตาบอลิซึมของกรดไขมันได1
12. อธิบายกราฟการไทเทรตกรดอะมิโนและหาจุดไอโซอิเลคทริก (isoelectric point : pI) ได1
13. อธิบายและหาลําดับกรดอะมิโนในโปรตีนจากข1อมูลที่กําหนดให1หรือจากการทดลองได1
14. อธิบายหรือแสดงความสัมพันธของกระบวนการเมตาบอลิซึมของกรดอะมิโนได1
15. อธิบายจลนศาสตรของเอนไซมได1พิจารณาและอธิบายกราฟแสดงการดําเนินไปของปฏิกิริยาที่มี
เอนไซมเป6นตัวเร;งปฏิกิริยาได1
16. อธิบายหรือแสดงความสัมพันธระหว;างอัตราเร็วของปฏิกิริยากับความเข1มข1นของซับสเตรทได1
17. อธิบายหรือแสดงความสัมพันธของกระบวนการเมตาบอลิซึมของนิวคลีโอไทดได1
18. อธิบายวิธีการหาลําดับเบสของดีเอ็นเอได1
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19. อธิบายกระบวนการพอลิเมอเรสเชนได1
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รายวิชา ว30244 เทคนิคพืน้ ฐานในปฏิบัติการเคมี
2 คาบ/สัปดาห$/ภาคเรียน
1.0 หนวยกิต
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาข1อควรปฏิบัติสําหรับการทํางานในห1องปฏิบัติการเคมี ซึ่งเกี่ยวกับการปฏิบัติตนของตัวนักเรียน
ข1อพึงระวังอันตรายจากสารเคมี ข1อควรปฏิบัติ อันเกิดจากอุบัติเหตุที่เกี่ยวกับสารเคมีเกิดจากไฟ เมื่อสารเคมี
หก ตลอดจนวิธีแก1ไขและปLองกันอุบัติเหตุในห1องปฏิบัติการเคมี
ศึกษาเทคนิคพื้นฐานการวัด กระบวนการวัด ความผิดพลาดของการวัด ความถูกต1อง ความไม;
แน;นอนในการวัด รวมทั้งการอ;าน การบันทึกผลการวัด เลขนัยสําคัญ เลขนัยสําคัญของผลลัพธที่ได1จากการ
คํานวณ การบวก-ลบ การคูณ-การหาร การเปลี่ยนหน;วย และการปJดตัวเลข
ศึกษาเทคนิคการใช1อุปกรณเครื่องแก1วทีใช1ปฏิบัติการทางเคมี เช;น การใช1เครื่องให1ความร1อน (Hot
plate) เครื่องชั่งไฟฟLาชนิดละเอียด (Analytical Balance) เครื่องหมุนปJ©นเหวี่ยงตกตะกอน (centrifuge)
เครื่องระเหยสารสุญญากาศแบบหมุน (Rotary evaporator) เครื่องวัดความกรด-ด;าง (pH-meter) ขวดวัด
ปริมาตร (Volumetric flask) ปjเปต (Pipet) บิวเรต (Burette)
ศึกษาเทคนิควิธีการและปฏิบัติการทดลองเกี่ยวกับ การเตรียมสารละลาย การถ;ายเทสาร การกรอง
สาร (Filtration) การแยกสารด1วยการสกัดด1วยตัวทําละลาย (Solvents Extraction) และการแยกสารโดย
เทคนิค ทินเลเยอรโครมาโทกราฟ? (Thin Layer Chromatography) การกลั่นสารแบบต;างๆ การหาปริมาณ
สารด1วยการไทเทรต (titration) การวัดการดูดกลืนแสง ด1วยเครื่องสเปกโทรโฟโทมิเตอร
(Spectrophotometer)
เพื่อให1มีความเข1าใจ มีทักษะกระบวนการและเจตคติทางวิทยาศาสตร เห็นคุณค;าของวิทยาศาสตร
รวมทั้งมีความเข1าใจ เกี่ยวกับเทคนิคต;าง ๆ ที่ใช1ในห1องปฏิบัติการทดลองและทางด1านทฤษฎีทางเคมี รู1จัก
ทํางานด1วยความรอบคอบและปลอดภัย รู1ถึงวิธีปLองกันและแก1ไขอุบัติเหตุ รู1ถึงภัยอันตรายที่แอบแฝงอยู;ใน
สารเคมี ตลอดจนสามารถใช1อุปกรณหรือติดตั้งอุปกรณที่เหมาะสมกับกระบวนการทดลองได1
มาตรฐานการเรียนรู8/ตัวชี้วัด
เมื่อเรียนจบรายวิชานี้ นักเรียนสามารถ
1. สามารถบอกข1อควรปฏิบัติและปฏิบัติตามข1อควรปฏิบัติ ในห1องปฏิบัติการเคมีได1
2. บอกหน;วยพื้นฐานทางวิทยาศาสตร คํานวณค;าเกี่ยวกับเลขนัยสําคัญ การเปลี่ยนหน;วยและการ
แปลผลข1อมูลทางสถิติ
3. สามารถแปลความหมายของตัวอักษร ตัวเลข และเครื่องหมายที่ปรากฏบนอุปกรณที่ใช1ใน
ห1องปฏิบัติการเคมีได1
4. สามารถเปรียบเทียบความแม;น และความเที่ยง เครื่องแก1วที่ใช1วัดปริมาตรและถ;ายเทสารใน
ห1องปฏิบัติการเคมีได1
5. สามารถเลือกใช1อุปกรณเครื่องแก1วได1อย;างเหมาะสมกับชนิดเครื่องแก1วและวัตถุประสงค
6. สามารถคํานวณและเตรียมสารละลายในหน;วย ร1อยละโดยน้ําหนัก ร1อยละโดยปริมาตร
โมลาริตี ส;วนในล1านส;วนได1
7. สามารถปฏิบัติแยกของผสมโดยใช1สมบัติทางกายภาพและเคมีได1
8. สามารถตรวจวัดสภาพความเป6นกรดด;างของสารละลายด1วยเครื่อง pH-meter ได1อย;างถูกต1อง
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9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

อธิบายหลักการไทเทรตและปฏิบัติการไทเทรตหาความเข1มข1นของสารได1
อธิบายหลักการสกัดสารด1วยตัวทําละลาย และเลือกใช1ตัวสกัดสารได1อย;างเหมาะสม
สามารถปฏิบัติการสกัดสารโดยใช1กรวยแยกสารได1อย;างถูกต1อง
รู1จักชุดอุปกรณที่ใช1กลั่นและสามารถต;อชุดสําหรับกลั่นได1อย;างถูกต1อง
อธิบายหลักการกลั่นและเลือกใช1วิธีการกลั่นได1อย;างเหมาะสมตามชนิดของสารผสม
สามารถปฏิบัติและคํานวณหาปริมาณสารสัมพันธ สารกําหนดปริมาณ และร1อยละ ผลิตภัณฑ
จากสมการปฏิกิริยาเคมีได1
บอกหลักการวิธีโครมาโทรกราฟ?แบบต;างๆ และทําการแยกสารโดยสารด1วยเทคนิคทินเลเยอร
โครมาโทกราฟ? (Thin Layer Chromatography)
สามารถเลือกตัวทําละลายที่เหมาะสมสําหรับแยกสารในเทคนิคทินเลเยอรโครมาโทกราฟ?
(Thin layer chromatography) ได1
อธิบายหลักการดูดกลืนแสงของสารและส;วนประกอบเครื่องสเปกโทรโฟโทมิเตอร
(Spectrophotometer) ได1
อธิบายหลักการและปฏิบัติการหาปริมาณสารโดยเทคนิค UV-Visible spectroscopy ได1
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รายวิชาต;อไปนี้ไม;มีคําอธิบายรายวิชา
3.26 ว30245 เคมีอุตสาหกรรมในท1องถิ่น
3.27 ว30246 เคมีในอาหารถิ่น
3.28 ว30247 เซรามิกส

SCI30245 Industrial Chemistry
SCI30246 Food Chemistry
SCI30247 Ceramics
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กลุมสาระการเรียนรู8วิทยาศาสตร$ : ชีววิทยา
รายวิชาเพิ่มเติมกลุม 2
1. ว30265 ชีววิทยา 1 (AP)
SCI30265 Biology 1 (AP)
2. ว30266 ชีววิทยา 2 (AP)
SCI30266 Biology 2 (AP)
3. ว30267 ชีววิทยาของเซลล
SCI30267 Cell Biology
4. ว30268 พันธุศาสตรโมเลกุล
SCI30268 Molecular Genetics
5. ว30269 อนุกรมวิธานพืช
SCI30269 Plant Taxonomy
6. ว30270 อนุกรมวิธานสัตว
SCI30270 Animal Taxonomy
7. ว30271 จุลชีววิทยา
SCI30271 Microbiology
8. ว30272 สัตวไม;มีกระดูกสันหลัง
SCI30272 Invertebrate Zoology
9. ว30273 สัตวมีกระดูกสันหลัง
SCI30273 Vertebrate Zoology
10. ว30274 กีฏวิทยา
SCI30274 Entomology
11. ว30275 สังขวิทยา
SCI30275 Malacology
12. ว30276 มีนวิทยา
SCI30276 Ichthyology
13. ว30277 สรีรวิทยาของพืช
SCI30277 Plant Physiology
14. ว30278 พฤติกรรมสัตว
SCI30278 Animal Behavior

3 คาบ/สัปดาห/ภาคเรียน 1.5 หน;วยกิต
3 คาบ/สัปดาห/ภาคเรียน 1.5 หน;วยกิต
2 คาบ/สัปดาห/ภาคเรียน 1.0 หน;วยกิต
2 คาบ/สัปดาห/ภาคเรียน 1.0 หน;วยกิต
2 คาบ/สัปดาห/ภาคเรียน 1.0 หน;วยกิต
2 คาบ/สัปดาห/ภาคเรียน 1.0 หน;วยกิต
2 คาบ/สัปดาห/ภาคเรียน 1.0 หน;วยกิต
2 คาบ/สัปดาห/ภาคเรียน 1.0 หน;วยกิต
2 คาบ/สัปดาห/ภาคเรียน 1.0 หน;วยกิต
2 คาบ/สัปดาห/ภาคเรียน 1.0 หน;วยกิต
2 คาบ/สัปดาห/ภาคเรียน 1.0 หน;วยกิต
2 คาบ/สัปดาห/ภาคเรียน 1.0 หน;วยกิต
2 คาบ/สัปดาห/ภาคเรียน 1.0 หน;วยกิต
2 คาบ/สัปดาห/ภาคเรียน 1.0 หน;วยกิต
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กลุมสาระการเรียนรู8วิทยาศาสตร$ : ชีววิทยา (ตอ)
รายวิชาเพิ่มเติมกลุม 2 (ตอ)
15. ว30279 ชีววิทยาสภาวะแวดล1อม
SCI30279 Environmental Biology
16. ว30280 เทคโนโลยีชีวภาพ
SCI30285 Biotechnology
17. ว30281 วิทยาศาสตรการอาหาร
SCI30281 Food Science
18. ว30282 นิติวิทยาศาสตร
SCI30282 Forensic Science
19. ว30283 เทคนิคพื้นฐานสําหรับงานวิจัยทางชีววิทยา
SCI30283 Basic Technique for Biology Research
20. ว30284 การวิจัยชีววิทยาทางน้ํา
SCI30284 Aquatic Biology Research
21. ว30285 ปJญหาพิเศษทางชีววิทยา
SCI30285 Special Problem in Biology

2 คาบ/สัปดาห/ภาคเรียน 1.0 หน;วยกิต
2 คาบ/สัปดาห/ภาคเรียน 1.0 หน;วยกิต
2 คาบ/สัปดาห/ภาคเรียน 1.0 หน;วยกิต
2 คาบ/สัปดาห/ภาคเรียน 1.0 หน;วยกิต
2 คาบ/สัปดาห/ภาคเรียน 1.0 หน;วยกิต
2 คาบ/สัปดาห/ภาคเรียน 1.0 หน;วยกิต
2 คาบ/สัปดาห/ภาคเรียน 1.0 หน;วยกิต
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รายวิชา ว30265 ชีววิทยา 1 (AP)
3 คาบ/สัปดาห$/ภาคเรียน
1.5 หนวยกิต
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาค1นคว1า สืบค1นข1อมูล ทําปฏิบัติการ วิเคราะห อภิปรายเกี่ยวกับ มุมมองของชีวิต
การจัดลําดับของสิ่งมีชีวิต เคมีเพื่อชีวิต ชีวโมเลกุล โครงสร1างและหน1าที่ของส;วนประกอบของเซลล
การสังเคราะหด1วยแสง พันธุศาสตรระดับโมเลกุล พันธุศาสตรและการประยุกตใช1 วิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต
วิวัฒนาการระดับประชากร
การศึกษาความสัมพันธเชิงวิวัฒนาการและอนุกรมวิธาน นิเวศวิทยา ความหลากหลายทางชีวภาพ
และชีววิทยาเชิงอนุรักษ และปJญหาสิ่งแวดล1อม
เพื่อให1นักเรียนมีความรู1ความเข1าใจพื้นฐานทางชีววิทยาที่เทียบเท;ากับวิชาชีววิทยาพื้นฐานใน
ระดับอุดมศึกษา
มาตรฐานการเรียนรู8/ตัวชี้วัด
เมื่อเรียนจบรายวิชานี้ นักเรียนสามารถ
1. บอกมุมมองของชีวิตและอธิบายแนวคิดหลักที่เป6นแกนของชีววิทยาได1
2. บอกบทบาทของธาตุและสารเคมีที่จําเป6นต;อการดํารงชีวิตทั้งในระดับไมโครโมเลกุลและ
แมคโครโมเลกุลได1
3. บอกชนิด โครงสร1าง ของสารชีวโมเลกุล รวมทั้งหน1าที่และการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในสิ่งมีชีวิต
ได1
4. จําแนกชนิดและลักษณะของเซลล หน1าที่ องคประกอบ และการทํางานของเซลลในสิ่งมีชีวิต
ต;างๆ ได1
5. อธิบายพลังงานที่เกี่ยวข1องกับสิ่งมีชีวิต เมแทบอลิซึม ชนิดและการทํางานของเอนไซมได1
6. อธิบายการหายใจระดับเซลล และปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นเมื่อมีการหายใจได1
7. อธิบายหลักการเกิดการสังเคราะหด1วยแสงและผลที่เกิดขึ้นได1
8. อธิบายหลักการทางพันธุศาสตร การถ;ายทอดลักษณะพันธุกรรม และการประยุกตความรู1ทาง
พันธุศาสตร
9. อธิบายการเกิดวิวัฒนาการ และการเกิดความหลากหลายของสิ่งมีชีวิตอันเนื่องมาจาก
วิวัฒนาการ รวมถึงสามารถอธิบายหลักการเบื้องต1นในการจัดอนุกรมวิธานของสิ่งมีชีวิต
10. อธิบายความสําคัญของระบบนิเวศ ความหลากหลายทางชีวภาพและชีววิทยาเชิงอนุรักษและ
สามารถเสนอหลักการเพื่อแก1ไขปJญหาสิ่งแวดล1อม
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รายวิชา ว30266 ชีววิทยา 2 (AP)
3 คาบ/สัปดาห$/ภาคเรียน
1.5 หนวยกิต
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาค1นคว1า สืบค1นข1อมูล ทําปฏิบัติการ วิเคราะห อภิปรายเกี่ยวกับ ความหลากหลายทางชีวภาพ
ของสิ่งมีชีวิต หลักการจัดจําแนกสิ่งมีชีวิตพวกโพรแคริโอตและยูแคริโอตตามระบบห1าอาณาจักร เนื้อเยื่อ
โครงสร1าง และหน1าที่การทํางานของส;วนต;าง ๆ ในพืช เนื้อเยื่อ โครงสร1าง และหน1าที่การทํางานของร;างกาย
สัตว เช;น การสืบพันธุและการเจริญพัฒนาระบบไหลเวียนเลือด และการแลกเปลี่ยนแก•ส อาหารของสัตว
การกินอาหารและระบบย;อยอาหาร การควบคุมสภาพแวดล1อมภายใน ระบบประสาท กลไกการรับความรู1สึก
และการตอบสนอง การต;อต1านและปLองกันเชื้อโรค และสัญญาณเคมีในสัตว
เพื่อให1นักเรียนมีความรู1ความเข1าใจพื้นฐานทางชีววิทยาที่เทียบเท;ากับวิชาชีววิทยาพื้นฐานใน
ระดับอุดมศึกษา
มาตรฐานการเรียนรู8/ตัวชี้วัด
เมื่อเรียนจบรายวิชานี้ นักเรียนสามารถ
1. จําแนกสิ่งมีชีวิตตามอาณาจักร (Kingdom) ไฟลัม (Phylum) หรือ ดิวิชัน และอธิบายลักษณะ
โครงสร1าง หน1าที่ วงจรชีวิต และความสัมพันธของสิ่งมีชีวิตชนิดต;างๆ ได1
2. อธิบายเนื้อเยื่อ โครงสร1าง และหน1าที่การทํางานของส;วนต;างๆ ในพืชได1
3. อธิบายความหลากหลายของสัตว จําแนกชนิดของสัตวเป6นไฟลัมต;างๆ และลักษณะของสัตวได1
4. บอกการทํางานของอวัยวะ และฮอรโมนต;างๆ ในสัตว และการสืบพันธุได1
5. อธิบายพัฒนาการของสัตวตั้งแต;เริ่มปฏิสนธิจนถึงเติบโตเต็มวัยได1
6. อธิบายระบบการไหลเวียนเลือดและการแลกเปลี่ยนก•าซของมนุษยและสัตวได1
7. อธิบายถึงอาหารของสัตว ลักษณะของอาหารกับประเภทของสัตว ส;วนประกอบและหน1าที่ของ
อวัยวะของทางเดินอาหาร
8. อธิบายการควบคุมของสภาพแวดล1อมภายในร;างกายของสัตว และระบบขับถ;ายได1
9. จําแนกชนิดและบอกหน1าที่ของเซลลในระบบประสาท การทํางานของระบบประสาท และสมอง
ของสัตวได1
10. อธิบายกลไกการรับความรู1สึกต;างๆ และการตอบสนองของสัตวได1
11. อธิบายระบบการต;อต1านและปLองกันเชื้อโรคของร;างกายได1
12. อธิบายการสื่อสาร กลไกการทํางานของระบบประสาทกับต;อมไร1ท;อ การเกิดความผิดปกติของ
อวัยวะของคนและสัตวได1
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รายวิชา ว30267 ชีววิทยาของเซลล$
2 คาบ/สัปดาห$/ภาคเรียน
1.0 หนวยกิต
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาการค1นพบเซลล ทฤษฏีเซลล และรูปร;างเซลล เยื่อหุ1มเซลล ผนังเซลล การขนส;งสารผ;าน
เยื่อหุ1มเซลล การเชื่อมติดกันระหว;างเซลล โครงสร1างและหน1าที่ของออรแกเนลลภายในเซลลและโครงสร1าง
ส;วนประกอบ และหน1าที่ของนิวเคลียสศึกษา วิเคราะห โครงสร1าง และส;วนประกอบของเซลล การ
เปลี่ยนแปลงของเซลลเมื่อเกิดการแบ;งเซลล วัฏจักรเซลล โรคมะเร็งและโรคจากความผิดปกติของเซลล
สืบค1น ติดตามความก1าวหน1าการวิจัยเกี่ยวกับเซลล การนําความรู1ด1านเซลลไปประยุกตใช1ในงานด1านอื่นๆ
เพื่อให1ผู1เรียนมีความเข1าใจ มีทักษะกระบวนการและเจตคติทางวิทยาศาสตร เห็นคุณค;าของชีววิทยา
และสามารถประยุกตความรู1ไปใช1ในชีวิตประจําวัน
มาตรฐานการเรียนรู8/ตัวชี้วัด
เมื่อเรียนจบรายวิชานี้ นักเรียนสามารถ
1. อธิบายและวิเคราะหการค1นพบเซลล ทฤษฏีเซลล และรูปร;างเซลล พร1อมทั้งเปรียบเทียบ
โครงสร1างของเซลลโพรคาริโอตและยูคาริโอต
2. อธิบายโครงสร1าง และส;วนประกอบของเยื่อหุ1มเซลล พร1อมทั้งอภิปรายและวิเคราะหการเกิดเยื่อ
หุ1มเซลล วิเคราะหการขนส;งสารผ;านเยื่อหุ1มเซลล พร1อมทั้งอธิบายการเชื่อมติดกันระหว;างเซลล
3. อธิบายโครงสร1างและหน1าที่ของออรแกเนลลและนิวเคลียสภายในเซลล
4. อธิบายวัฎจักรเซลลของสิ่งมีชีวิต และอธิบายความผิดปกติที่เกิดขึ้นจากการแบ;งเซลลกับอาการ
ผิดปกติที่ปรากฏกับร;างกายสิ่งมีชีวิต
5. อธิบายการเกิดโรคมะเร็ง และวิธีการรักษา
6. สืบค1น เกี่ยวกับงานวิจัยด1านเซลล การนําความรู1เรื่องเซลลไปประยุกตใช1
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รายวิชา ว30268 พันธุศาสตร$โมเลกุล
2 คาบ/สัปดาห$/ภาคเรียน
1.0 หนวยกิต
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาองคประกอบและโครงสร1างทางเคมีของดีเอ็นเอ อารเอ็นเอ โปรตีน รวมถึงคุณสมบัติ
บางประการของสารพันธุกรรมอธิบายความสัมพันธระหว;างสารพันธุกรรม และโปรตีนที่ทําหน1าที่เป6น
โครงสร1าง โปรตีนที่ทําหน1าที่เกี่ยวกับกระบวนการจําลองดีเอนเอ การลอกรหัส และการถอดรหัสพันธุกรรม
ของสิ่งมีชีวิตทํากิจกรรม วิเคราะห อธิบายการประยุกตความรู1ด1านพันธุศาสตรโมเลกุลกับการทํางานด1าน
เทคโนโลยีพันธุศาสตร
เพื่อให1มีความรู1 ความเข1าใจ มีทักษะกระบวนการ และเจตคติทางวิทยาศาสตร สามารถนําหลักการ
ทางวิทยาศาสตรไปใช1ในกระบวนการสืบเสาะหาความรู1 และมีความเข1าใจในเทคโนโลยีชีวภาพสามารถนํา
ความรู1ไปประยุกตใช1ในชีวิตประจําวัน
มาตรฐานการเรียนรู8/ตัวชี้วัด
เมื่อเรียนจบรายวิชานี้ นักเรียนสามารถ
1. อธิบายและอภิปราย โครงสร1างและส;วนประกอบของเซลล รวมทั้งวัฏจักรเซลล
2. อธิบายโครงสร1างทางเคมีและหน1าที่ของดีเอ็นเอ อารเอ็นเอ รวมทั้งโปรตีน
3. ระบุส;วนประกอบและโครงสร1างโมเลกุลของยีน ดีเอ็นเอ และโครโมโซม
4. อธิบายความสัมพันธของยีน ดีเอ็นเอ และโครโมโซม การจัดเรียงตัว ขนาด และความซับซ1อนของ
จีโนม
5. อธิบายกลไกการจําลองสารพันธุกรรมของสิ่งมีชีวิต ระบุปJจจัยที่มีความสําคัญต;อกระบวนการ
จําลองดีเอ็นเอ
6. อธิบายและวิเคราะหความสัมพันธระหว;างดีเอ็นเอ อารเอ็นเอ โปรตีน รวมทั้งการควบคุมการ
แสดงออกของยีน
7. วิเคราะห อธิบายการประยุกตความรู1ด1านพันธุศาสตรโมเลกุลกับการทํางานด1านเทคโนโลยีพันธุ
ศาสตร
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รายวิชา ว30269 อนุกรมวิธานพืช
2 คาบ/สัปดาห$/ภาคเรียน
1.0 หนวยกิต
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------คําอธิบายรายวิชา
ศึกษา สืบค1น วิเคราะห อภิปรายหลักการ ประวัติและเอกสารต;างๆที่เกี่ยวข1องกับการจัดจําพวกพืช
ระบบการจัดจําพวกพืช มโนมติในเรื่องหน;วยในการการจัดจําพวกพืช ความแปรผันและวิวัฒนาการของพืช
กับปJญหาการจัดจําพวกพืช ภูมิศาสตรของพืชและแนวคิดใหม;ในการจัดจําพวกพืช
เพื่อให1ผู1เรียนมีความเข1าใจ มีทักษะกระบวนการและเจตคติทางวิทยาศาสตร เห็นคุณค;าของชีววิทยา
และสามารถประยุกตความรู1ไปใช1ในชีวิตประจําวันได1
มาตรฐานการเรียนรู8/ตัวชี้วัด
เมื่อเรียนจบรายวิชานี้ นักเรียนสามารถ
1. อธิบายและอภิปรายการจัดจําแนกพืชชนิดต;างๆได1
2. อธิบายและอภิปรายระบุพืชหรือการตรวจสอบหาชื่อวิทยาศาสตรของพืชในอันดับต;างๆโดยใช1
ระบบการจําแนกประเภทของพืชที่มีอยู; ได1แก; วิธีการตรวจสอบเอกลักษณโดยการใช1รูปวิธาน
ประกอบกับเอกสารทางพฤกษานุกรมวิธาน
3. อธิบายและอภิปรายการตั้งชื่อพืชหรือการศึกษาถึงระบบและวิธีการตั้งชื่อวิทยาศาสตรของพืชให1
เป6นไปตามกฎนานาชาติ
4. วิเคราะห อธิบายและอภิปรายลักษณะต;างๆ ของพืช การกระจายพันธุ ความแปรผันและ
วิวัฒนาการของพืชกับปJญหาการจัดจําพวกพืช
5. รวบรวมข1อมูลต;างๆ ที่ได1จากพืชเพื่อวิเคราะหการนําพืชมาใช1ประโยชนได1
6. นําความรู1ที่ได1มาศึกษาความสัมพันธของพืช และเสนอแนวความคิดในเรื่องวิวัฒนาการ
ชาติพันธุของพืชได1
7. ศึกษาในสถานที่จริงได1
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รายวิชา ว30270 อนุกรมวิธานสัตว$
2 คาบ/สัปดาห$/ภาคเรียน
1.0 หนวยกิต
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาเกี่ยวกับอาณาจักรสัตวซึ่งเป6นหนึ่งใน 5 อาณาจักร ของสิ่งมีชีวิตที่มีทั้งหมดในโลก สัตวส;วน
ใหญ;ที่ถูกศึกษาเป6นสัตวไม;มีกระดูกสันหลัง รวมถึงอิทธิพลของสภาพแวดล1อมต;อวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิตทั้ง
ในด1านการแพร;กระจาย การเจริญเติบโตศึกษาการจําแนกกลุ;มของสัตวออกเป6นไฟลัม โดยพิจารณาจาก
ลักษณะรูปร;างและหน1าที่การทํางานของโครงสร1างสัตว รวมกับข1อมูลอื่นๆ เช;น ข1อมูลด1านชีวเคมี และ
วิวัฒนาการศึกษาวิเคราะห สํารวจ ตรวจสอบลักษณะของสัตวในไฟลัมต;างๆ ว;ามีความสัมพันธกันอย;างไร
มาตรฐานการเรียนรู8/ตัวชี้วัด
เมื่อเรียนจบรายวิชานี้ นักเรียนสามารถ
1. อธิบายความสําคัญการศึกษาทางด1านอนุกรมวิธาน
2. อธิบาย อภิปรายและใช1หลักการเบื้องต1นในการจัดจําแนกสัตวออกเป6นหมวดหมู; การทําคีย
จําแนกสิ่งมีชีวิต
3. สืบค1น อธิบาย อภิปราย เปรียบเทียบความแตกต;างระหว;างสัตวในช;วงลําดับต;างๆ ตั้งแต;ระดับ
โดเมน อาณาจักร ไฟลัม และคลาส
4. สืบค1น นําเสนอสภาพการณปJญหา หรือความสําคัญของความหลากหลายทางชีวภาพของสัตวที่มี
อยู;ในปJจจุบัน
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รายวิชา ว30271 จุลชีววิทยา
2 คาบ/สัปดาห$/ภาคเรียน
1.0 หนวยกิต
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------คําอธิบายรายวิชา
ศึกษารูปร;างลักษณะทั่วไปของจุลินทรีย การจําแนกและการจัดกลุ;มจุลินทรีย ศึกษาการเจริญเติบโต
และสภาพแวดล1อมที่มีผลต;อการเจริญของจุลินทรีย การควบคุมจุลินทรียพันธุศาสตร และ
เมทาบอลิซึมของจุลินทรีย ศึกษาความสัมพันธระหว;างมนุษยกับจุลินทรียภูมิคุ1มกัน จุลชีววิทยา สิ่งแวดล1อม
การประยุกตใช1จุลชีววิทยาด1านเทคโนโลยีชีวภาพ เกษตรกรรม อุตสาหกรรมและการแพทย
เพื่อให1ผู1เรียนมีความเข1าใจ มีทักษะกระบวนการและเจตคติทางวิทยาศาสตร เห็นคุณค;าของชีววิทยา
และสามารถประยุกตความรู1ไปใช1ในชีวิตประจําวัน
มาตรฐานการเรียนรู8/ตัวชี้วัด
เมื่อเรียนจบรายวิชานี้ นักเรียนสามารถ
1. อธิบายและวิเคราะหรูปร;างลักษณะทั่วไปของจุลินทรีย
2. อธิบายและวิเคราะหการจําแนกและการจัดกลุ;มจุลินทรีย
3. อธิบายและอภิปรายการเจริญเติบโตและสภาพแวดล1อมที่มีผลต;อการเจริญของจุลินทรีย
4. อธิบายและวิเคราะหการควบคุมจุลินทรียพันธุศาสตร และเมทาบอลิซึมของจุลินทรีย
5. อธิบายความสัมพันธระหว;างมนุษยกับจุลินทรียภูมิคุ1มกัน จุลชีววิทยาสิ่งแวดล1อม
การประยุกตใช1จุลชีววิทยาด1านเทคโนโลยีชีวภาพ เกษตรกรรม อุตสาหกรรมและการแพทย
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รายวิชา ว30272 สัตว$ไมมีกระดูกสันหลัง
2 คาบ/สัปดาห$/ภาคเรียน
1.0 หนวยกิต
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------คําอธิบายรายวิชา
ศึกษา สืบค1นข1อมูล อธิบายและอภิปรายเกี่ยวกับวิวัฒนาการ ประวัติความเป6นมาของสัตว
ไม;มีกระดูกสันหลังศึกษา หลักการจัดจําแนกลักษณะทางอนุกรมวิธานของสัตวไม;มีกระดูกสันหลัง
และค1นคว1าข1อมูล และอภิปรายเกี่ยวกับลักษณะทั่วไปทางชีววิทยาของสัตวไม;มีกระดูกสันหลังในแต;ละไฟลัม
ศึกษา อธิบาย อภิปรายและทําปฏิบัติการศึกษาเปรียบเทียบกายวิภาคและสรรีรวิทยาของสัตว
ไม;มีกระดูกสันหลังศึกษา สืบค1นข1อมูล และอภิปรายเกี่ยวกับนิเวศวิทยา พฤติกรรม และการปรับตัวให1
เข1ากับสิ่งแวดล1อม ของสัตวไม;มีกระดูกสันหลังสํารวจความหลากหลายทางชีวภาพของสัตวไม;มีกระดูก
สันหลังในท1องถิ่นและทําปฏิบัติการเกี่ยวกับวิธีการเก็บรักษาตัวอย;างสัตวได1
เพื่อให1มีความรู1 ความเข1าใจ และเจตคติทางวิทยาศาสตร สามารถบอกความสําคัญของสัตว
ไม;มีกระดูกสันหลัง และนําความรู1ที่ได1มาประยุกตใช1ในชีวิตประจําวัน นําไปสู;การอนุรักษและพัฒนา
ที่ยั่งยืนต;อไป
มาตรฐานการเรียนรู8/ตัวชี้วัด
เมื่อเรียนจบรายวิชานี้ นักเรียนสามารถ
1. สืบค1น อธิบาย และอภิปรายเกี่ยวกับวิวัฒนาการ ประวัติความเป6นมาของสัตว ไม;มีกระดูก
สันหลัง
2. อธิบาย อภิปราย หลักการจัดจําแนกลักษณะทางอนุกรมวิธานของสัตวไม;มีกระดูกสันหลัง
3. ค1นคว1า และอธิบายลักษณะทั่วไปทางชีววิทยาของสัตวไม;มีกระดูกสันหลังในแต;ละไฟลัม
4. อธิบาย อภิปรายและทําปฏิบัติการศึกษากายวิภาคและสรรีรวิทยาของสัตวไม;มีกระดูกสันหลัง
และเปรียบเทียบระหว;างสัตวในแต;ละไฟลัม
5. สืบค1น และอภิปรายเกี่ยวกับนิเวศวิทยา พฤติกรรม และการปรับตัวให1เข1ากับสิ่งแวดล1อมของสัตว
ไม;มีกระดูกสันหลัง
6. สํารวจความหลากหลายทางชีวภาพ ของสัตวไม;มีกระดูกสันหลังในท1องถิ่นและทําปฏิบัติการ
เกี่ยวกับวิธีการเก็บรักษาตัวอย;างได1
7. บอกความสําคัญของสัตวไม;มีกระดูกสันหลัง และนําความรู1ที่ได1มาประยุกตใช1ในชีวิตประจําวัน
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รายวิชา ว30273 สัตว$มีกระดูกสันหลัง
2 คาบ/สัปดาห$/ภาคเรียน
1.0 หนวยกิต
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาค1นคว1าและวิเคราะห ประวัติความเป6นมาและวิวัฒนาการของสัตวมีกระดูกสันหลัง
ศึกษาและอธิบายลักษณะสําคัญของสัตวมีกระดูกสันหลังพร1อมทั้งสามารถจําแนกลักษณะสําคัญของ
สัตวมีกระดูกสันหลังแต;ละกลุ;ม
ศึกษาและทําปฏิบัติการเกี่ยวกับลักษณะทางสัณฐานและกายวิภาคของสัตวมีกระดูกสันหลัง
ศึกษาค1นคว1า และวิเคราะห สาเหตุที่ทําให1เกิดแพร;การกระจายของสัตวมีกระดูกสันหลังในพื้นที่
ต;างๆ ทั่วโลกศึกษาค1นคว1า และวิเคราะห สาเหตุที่ทําให1เกิดการอพยพย1ายถิ่นของสัตวมีกระดูกสันหลังศึกษา
ค1นคว1า วิเคราะห และอภิปรายสาเหตุที่ทําให1สัตวมีกระดูกสันหลังสูญพันธุศึกษาค1นคว1า
เพื่อหาวิธีการอนุรักษพันธุสัตว และการจัดการพันธุสัตวศึกษาและอธิบายเทคนิคการศึกษา และการ
เก็บตัวอย;างสัตวมีกระดูกสันหลังเพื่อให1มีความรู1 ความเข1าใจ และเจตคติทางวิทยาศาสตร สามารถบอก
ความสําคัญของสัตวมีกระดูกสันหลัง และนําความรู1ที่ได1มาประยุกตใช1ในชีวิตประจําวัน นําไปสู;การอนุรักษ
และพัฒนาที่ยั่งยืนต;อไป
มาตรฐานการเรียนรู8/ตัวชี้วัด
เมื่อเรียนจบรายวิชานี้ นักเรียนสามารถ
1. สืบค1น วิเคราะห และอภิปรายประวัติความเป6นมา และวิวัฒนาการของสัตวมีกระดูกสันหลังแต;
ละกลุ;ม
2. อธิบายและวิเคราะหเปรียบเทียบลักษณะสําคัญของสัตวมีกระดูกสันหลัง
3. อธิบาย วิเคราะห อภิปราย จําแนกและทําการทดลองเกี่ยวกับ ลักษณะทางกายภาพสัณฐาน
วิทยาของสัตวมีกระดูกสันหลังแต;ละกลุ;ม
4. สืบค1น วิเคราะห และอภิปรายเกี่ยวกับสาเหตุที่ทําให1เกิดการกระจายตัวของสัตวมีกระดูก
สันหลัง
5. สืบค1น วิเคราะห และอภิปรายเกี่ยวกับสาเหตุที่ทําให1สัตวมีกระดูกสันหลังเกิดการอพยพ
ย1ายถิ่น
6. สืบค1น วิเคราะห อภิปราย และอธิบายเกี่ยวกับสาเหตุที่ทําให1สัตวมีกระดูกสันหลังเกิดการ
สูญพันธุ
7. สืบค1น วิเคราะห อภิปราย และอธิบายเกี่ยวกับการอนุรักษ และการจัดการพันธุสัตว
8. อธิบายเทคนิคการศึกษา และการเก็บตัวอย;างสัตวมีกระดูกสันหลังตลอดจนสามารถทําการ
ทดลองเก็บตัวอย;างสัตวบางชนิดได1
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รายวิชา ว30274 กีฏวิทยา
2 คาบ/สัปดาห$/ภาคเรียน
1.0 หนวยกิต
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------คําอธิบายรายวิชา
ศึกษา สืบค1นข1อมูล และอภิปรายเกี่ยวกับวิวัฒนาการของแมลง หลักการจัดจําแนกอนุกรมวิธานของ
แมลงศึกษา อธิบายและ อภิปรายความสําคัญของความหลากหลายทางชีวภาพทางแมลงที่มีผลต;อมนุษยและ
สิ่งแวดล1อมและสํารวจความหลากหลายทางชีวภาพของแมลงในท1องถิ่นได1ศึกษา
ค1นคว1า สืบค1น และอภิปรายเกี่ยวกับนิเวศวิทยา พฤติกรรม การปรับตัวให1เข1ากับสิ่งแวดล1อม และ
สรีรวิทยาของแมลงศึกษาและ อธิบาย อภิปรายเปรียบเทียบลักษณะทั่วไปทางชีววิทยาของแมลงใน
แต;ละอันดับศึกษาและทําปฏิบัติการเกี่ยวกับวิธีการเก็บรักษาตัวอย;างแมลง และกายวิภาคของแมลง
ศึกษา สืบค1นข1อมูล และ วิเคราะหสภาพปJญหาของสิ่งแวดล1อม และทรัพยากรธรรมชาติที่เกิดจาก
แมลง และเสนอแนะแนวทางในการดูแลรักษา พร1อมนําความรู1ที่ได1มาประยุกตใช1ในชีวิตประจําวัน เพื่อให1มี
ความรู1 ความเข1าใจ และเจตคติทางวิทยาศาสตร นําไปสู;การอนุรักษและพัฒนาที่ยั่งยืนต;อไป
มาตรฐานการเรียนรู8/ตัวชี้วัด
เมื่อเรียนจบรายวิชานี้ นักเรียนสามารถ
1. สืบค1น และอภิปรายเกี่ยวกับวิวัฒนาการของแมลง หลักการจัดจําแนกอนุกรมวิธานของแมลง
2. อธิบายและ อภิปรายความสําคัญของความหลากหลายทางชีวภาพทางแมลงที่มีผลต;อมนุษยและ
สิ่งแวดล1อมและสํารวจความหลากหลายทางชีวภาพของแมลงในท1องถิ่นได1
3. ค1นคว1า สืบค1น และอภิปรายเกี่ยวกับนิเวศวิทยา พฤติกรรม การปรับตัวให1เข1ากับสิ่งแวดล1อม
และสรีรวิทยาของแมลง
4. อธิบาย อภิปรายเปรียบเทียบลักษณะทั่วไปทางชีววิทยาของแมลงในแต;ละอันดับ
5. ทําปฏิบัติการเกี่ยวกับวิธีการเก็บรักษาตัวอย;างแมลง และทําปฏิบัติการศึกษากายวิภาคของแมลง
6. วิเคราะหสภาพปJญหาของสิ่งแวดล1อม และทรัพยากรธรรมชาติที่เกิดจากแมลง และเสนอแนะ
แนวทางในการดูแลรักษา พร1อมนําความรู1ที่ได1มาประยุกตใช1ในชีวิตประจําวัน
7. ศึกษาในสถานที่จริงได1
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รายวิชา ว30275 สังขวิทยา
2 คาบ/สัปดาห$/ภาคเรียน
1.0 หนวยกิต
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------คําอธิบายรายวิชา
ศึกษา ค1นคว1า อธิบายและสรุปเกี่ยวกับการจัดจําแนกไพลัมมอลลัสกา จัดจําแนกคลาสซับคลาส ของ
สัตวกลุ;มหอย อธิบายความเหมือนและความแตกต;างของสัตวกลุ;มหอยในระดับคลาสจัดจําแนกโดยใช1
ลักษณะทางสัณฐานวิทยาศึกษา ค1นคว1า และทําปฏิบัติการเกี่ยวกับโครงสร1าง หน1าที่ ความสัมพันธของ
อวัยวะต;างๆ ในร;างกาย เปรียบเทียบ ระบบทางเดินอาหาร ระบบลําเลียง ระบบขับถ;าย ระบบหายใจ ระบบ
สืบพันธและการเจริญเติบโต ระบบประสาทและอวัยวะรับความรู1สึก ของสัตวกลุ;มหอย
ศึกษาวิเคราะห ค1นคว1า และอธิบายวิวัฒนาการโดยเชื่อมโยงกับการจัดจําแนก และโครงสร1างของ
อวัยวะในร;างกายของสัตวกลุ;มหอยศึกษา ค1นคว1า และปฏิบัติการภาคสนาม เกี่ยวกับแหล;งที่อยู;อาศัย ระบบ
นิเวศ การกินอาหารรวมทั้งประโยชน และโทษที่ได1จากสัตวกลุ;มหอย
เพื่อให1ผู1เรียนมีความรู1ความเข1าใจ มีทักษะกระบวนการ เจตคติและเห็นคุณค;าของชีววิทยาสามารถ
ประยุกตความรู1และหลักการไปใช1ในชีวิตประจําวันและเป6นพื้นฐาน เพื่อประยุกตใช1ในการศึกษาและวิจัย
พัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีของประเทศต;อไป
มาตรฐานการเรียนรู8/ตัวชี้วัด
เมื่อเรียนจบรายวิชานี้ นักเรียนสามารถ
1. มีความรู1ความเข1าใจหลักการในการจัดจําแนกสัตวในไฟลัมมอลัสกาบอกความแตกต;างในระดับ
คลาสของสัตวกลุ;มของทั้งหมด และความแตกต;างระดับซับคลาสของกลุ;มหอยฝาเดียว และหอย
สองฝาได1
2. มีความรู1ความเข1าใจ วิเคราะหเปรียบเทียบสัณฐานของหอยฝาเดียว หอยสองฝา และหมึก
3. มีความรู1ความเข1าใจในระบบอวัยวะ การทํางานของระบบทางเดินอาหาร ระบบลําเลียงระบบ
ขับถ;าย ระบบหายใจ ระบบสืบพันธและการเจริญเติบโต ระบบประสาทและอวัยวะรับความรู1สึก
ของสัตวกลุ;มหอย
4. มีความรู1ความเข1าใจต1นกําเนิด และวิวัฒนาการของสัตวกลุ;มหอยโดยสามารถเปรียบเทียบการมี
วัฒนาการในแต;ละคลาส ซับคลาส และเปรียบเทียบกับสัตวกลุ;มอื่นๆ ที่สายวิวัฒนาการใกล1เคียง
กัน
5. มีความรู1ความเข1าใจ วิเคราะห ถึงแหล;งที่อยู;อาศัย การเกิดประโยชนและโทษจากสัตว
กลุ;มหอย สามารถเก็บตัวอย;าง และใช1เครื่องมือในการเก็บตัวอย;างได1อย;างถูกต1อง
6. นําความรู1ที่ได1ประยุกตใช1 ในชีวิตประจําวัน สามารถออกแบบการศึกษาและการทดลองสัตวกลุ;ม
หอยได1อย;างถูกต1อง
7. ศึกษาในสถานที่จริงได1
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รายวิชา ว30276 มีนวิทยา
2 คาบ/สัปดาห$/ภาคเรียน
1.0 หนวยกิต
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------คําอธิบายรายวิชา
ศึกษา สํารวจ สืบค1นข1อมูล เกี่ยวกับปลา และระบุความสัมพันธ ความสําคัญของปลาที่มีในระบบ
นิเวศ หรือชุมชนที่สนใจศึกษา ค1นคว1า สืบค1นข1อมูล เกี่ยวกับประเภทของปลา ประกอบด1วยปลากระดูก-แข็ง
และปลากระดูกอ;อนศึกษาและทําปฏิบัติการเรื่องการจําแนกลักษณะรูปร;างภายนอกของปลา และระบบ
ภายในตัวปลา รวมถึงอนุกรมวิธานของปลา และฝZกการใช1ไดโคโตมัสคียในการจําแนกปลาศึกษาและทํา
ปฏิบัติการเปรียบเทียบลักษณะทางโครงสร1าง สรีรวิทยา กายวิภาค และพฤติกรรมบางอย;างของปลา
ซึ่งมีความสัมพันธในเชิงวิวัฒนาการเพื่อให1ผู1เรียนมีความเข1าใจ มีทักษะกระบวนการและเจตคติทาง
วิทยาศาสตร เห็นคุณค;าของชีววิทยาและสามารถประยุกตความรู1ไปใช1ในชีวิตประจําวัน
มาตรฐานการเรียนรู8/ตัวชี้วัด
เมื่อเรียนจบรายวิชานี้ นักเรียนสามารถ
1. สืบค1น อภิปราย นําเสนอสภาพการณ ปJญหาหรือความสําคัญของปลากับระบบนิเวศและชุมชน
2. อธิบาย อภิปราย และยกตัวอย;างการจัดจําแนกประเภทของปลา การจัดจําแนกปลาเป6น
หมวดหมู; การทําคียจําแนกปลา
3. สืบค1น อธิบาย อภิปราย เปรียบเทียบความแตกต;างระหว;างลักษณะทางโครงสร1างสรีรวิทยา กาย
วิภาค และพฤติกรรม ซึ่งมีความสัมพันธในเชิงวิวัฒนาการ
4. วางแผนเพื่อใช1ในการปฏิบัติเพื่อปLองกัน แก1ไข อนุรักษ และดูแลรักษาความหลากหลายทาง
ชีวภาพของปลา มีความรู1ความเข1าใจและตระหนักถึงการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล1อม รวมทั้งการพัฒนาที่ยั่งยืน
5. ศึกษาในสถานที่จริงได1
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รายวิชา ว30277 สรีรวิทยาของพืช
2 คาบ/สัปดาห$/ภาคเรียน
1.0 หนวยกิต
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและวิเคราะหความสัมพันธของน้ําและพืช ความสําคัญของธาตุอาหารที่มีต;อพืช พร1อมทั้งกลไก
การดูดและลําเลียงธาตุอาหารในพืช ศึกษาการแลกเปลี่ยนแก•สของพืช ศึกษาและทําปฏิบัติการเกี่ยวกับการ
คายน้ํา การลําเลียงน้ําแร;ธาตุ และการลําเลียงอาหารของพืช ศึกษาปฏิกิริยาในกระบวนการสังเคราะหด1วย
แสง ศึกษาอธิบายและทําปฏิบัติการเกี่ยวกับการเติบโตและพัฒนาการของพืช ศึกษาและทํากิจกรรมเกี่ยวกับ
การตอบสนองของพืชต;อสารควบคุมการเจริญ
เพื่อให1ผู1เรียนมีความเข1าใจมีทักษะกระบวนการ และเจตคติทางวิทยาศาสตรเห็นคุณค;าของชีววิทยา
และสามารถประยุกตความรู1ไปใช1ในชีวิตประจําวันได1
มาตรฐานการเรียนรู8/ตัวชี้วัด
เมื่อเรียนจบรายวิชานี้ นักเรียนสามารถ
1. อธิบายและวิเคราะหความสัมพันธของน้ําและพืช
2. อธิบายความสําคัญของธาตุอาหารที่มีต;อพืช พร1อมทั้งกลไกการดูดและลําเลียงธาตุอาหาร
ในพืช
3. อธิบาย อภิปรายโครงสร1างและกลไกการแลกเปลี่ยนแก•ส การคายน้ํา และการลําเลียงในพืช
พร1อมทั้งทําการทดลองเพื่อศึกษาปJจจัยบางประการที่มีผลต;อกลไกดังกล;าวของพืช
4. อธิบายลําดับขั้นตอนการเกิดปฏิกิริยาและผลิตภัณฑที่เกิดขึ้นในปฏิกิริยาที่ต1องใช1แสงและ
ไม;ต1องใช1แสง พร1อมทั้งอภิปรายถึงความสัมพันธโครงสร1างและหน1าที่ของคลอโรพลาสตกับ
การสังเคราะหด1วยแสง
5. สืบค1นข1อมูล อธิบาย อภิปราย ปฏิกิริยาการสลายโมเลกุลของสารอาหารแบบใช1ออกซิเจนและไม;
ใช1ออกซิเจน ในระดับเซลล
6. อธิบายและทําปฏิบัติการเกี่ยวกับการเติบโตและพัฒนาการของพืช
7. สํารวจ อธิบาย อภิปราย วิเคราะห การตอบสนองของพืชต;อสารควบคุมการเจริญเติบโต ปJจจัย
ทั้งภายนอกและภายในที่มีผลต;อการตอบสนองของพืชที่เกี่ยวกับการเจริญเติบโต ประโยชนของ
สารควบคุมการเจริญเติบโตของพืชที่ช;วยเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร
8. ศึกษาในสถานที่จริงได1
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รายวิชา ว30278 พฤติกรรมสัตว$
2 คาบ/สัปดาห$/ภาคเรียน
1.0 หนวยกิต
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------คําอธิบายรายวิชา
ศึกษา ค1นคว1า อธิบายและสรุปเกี่ยวกับความหมายของพฤติกรรม ผู1ค1นพบ การออกแบบ
การทดลองในเรื่องพฤติกรรม รวมถึงการพัฒนาการเกิดพฤติกรรม ซึ่งเป6นสิ่งที่สําคัญในการศึกษาเรื่อง
พฤติกรรมสัตว ศึกษา ค1นคว1า และอธิบายจังหวะชีวภาพ กลไกที่ทําให1เกิดจังหวะชีวภาพ ความแตกต;าง
ปJจจัยที่ทําให1สัตวมีจังหวะชีวภาพแตกต;างกัน ศึกษาวิเคราะห ค1นคว1า และอธิบายพฤติกรรมรูปแบบต;างๆ ที่
เกิดขึ้นกับสัตว พฤติกรรมที่มีแต;กําเนิด การเรียนรู1 การจดจํา ความเคยชิน การสื่อสารระหว;างสัตว
การเลือกพื้นที่อาศัย พฤติกรรมการหาอาหาร พฤติกรรมก1าวร1าว พฤติกรรมการสืบพันธุ พฤติกรรมการดูแล
ลูก พฤติกรรมทางสังคมปJจจัยที่ทําให1เกิดพฤติกรรม
เพื่อให1ผู1เรียนมีความรู1ความเข1าใจ มีทักษะกระบวนการ เจตคติและเห็นคุณค;าของชีววิทยาสามารถ
ประยุกตความรู1และหลักการไปใช1ในชีวิตประจําวันและเป6นพื้นฐานเพื่อประยุกตใช1ในการศึกษาและวิจัย
พัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีของประเทศต;อไป
มาตรฐานการเรียนรู8/ตัวชี้วัด
เมื่อเรียนจบรายวิชานี้ นักเรียนสามารถ
1. มีความรู1ความเข1าใจความหมายของพฤติกรรม นักวิทยาศาสตรที่ศึกษาด1านพฤติกรรมอธิบายการ
พัฒนาการเกิดพฤติกรรม ทฤษฎีและแนวทางการศึกษาด1านพฤติกรรม วิชาที่เกี่ยวข1อง เช;น
วิวัฒนาการ ฮอรโมน พันธุศาสตร ระบบประสาท
2. มีความรู1ความเข1าใจ วิเคราะห อธิบาย จังหวะชีวภาพ นาฬิกาชีวภาพที่ต;างกันในแต;ละสิ่งมีชีวิต
ปJจจัยสําคัญที่ทําให1เกิดการแสดงออกของจังหวะชีวภาพที่แตกต;างกัน
3. มีความรู1ความเข1าใจเกี่ยวกับพัฒนาการของพฤติกรรม พฤติกรรมที่เกิดขึ้นกับสัตว ในรูปแบบ
ต;างๆ พฤติกรรมพื้นฐานที่เกิดขึ้นในสิ่งมีชีวิต การจดจํา การเรียนรู1 ความเคยชิน
4. มีความรู1ความเข1าใจ วิเคราะห อธิบาย การสื่อสารระหว;างสัตว สิ่งที่ใช1ในการสื่อสารระหว;างกัน
การเลือกพื้นที่อยู;อาศัย และสมมติฐานการกระจายพันธุสัตว ปJจจัยทางสภาพแวดล1อมที่มีผลต;อ
การกระจายพันธุสัตว ปJจจัยที่มีอิทธิพลต;อการเลือกพื้นที่อาศัย
5. มีความรู1ความเข1าใจ วิเคราะห อธิบาย พฤติกรรมการหาอาหาร แบบจําลอง และปJจจัยการหา
อาหาร การล;าและการปLองกันตัว พฤติกรรมก1าวร1าว ปJจจัยมีผลต;อความก1าวร1าว
6. มีความรู1ความเข1าใจ วิเคราะห อธิบาย พฤติกรรมการสืบพันธุ การจับคู; การเกี้ยวพาราสี
พฤติกรรมการดูแลลูก พฤติกรรมทางสังคมต;างๆของสัตวชั้นสูงและมนุษย
7. สามารถนําความรู1ที่ได1ประยุกตใช1 ในชีวิตประจําวัน ปรับตัวในสังคม สามารถออกแบบการ
ทดลองพฤติกรรมสัตว วิเคราะหการแสดงออกซึ่งพฤติกรรมนั้นๆ ของสัตวอย;างถูกต1อง
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รายวิชา ว30279 ชีววิทยาสภาวะแวดล8อม
2 คาบ/สัปดาห$/ภาคเรียน
1.0 หนวยกิต
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------คําอธิบายรายวิชา
ศึกษา ค1นคว1า สํารวจ ทดลอง อภิปรายถึงการถ;ายทอดพลังงานและมวลสาร กลไกการหมุนเวียน
สาร แร;ธาตุในระบบนิเวศ ยกตัวอย;างเกี่ยวกับปJจจัยต;างๆ ที่มีผลต;อการดํารงชีวิต การปรับตัวของสิ่งมีชีวิตใน
ระบบนิเวศ ความสัมพันธของสิ่งมีชีวิตในระบบนิเวศ อธิบายกลไกการแทนที่ของสิ่งมีชีวิต การรักษา
ดุลยภาพของระบบนิเวศ ตลอดจนวิเคราะหความสัมพันธระหว;างความหลากหลายทางชีวภาพกับ
ความมั่นคงของระบบนิเวศศึกษาค1นคว1า อภิปราย ความสัมพันธระหว;างมนุษยและสิ่งแวดล1อม
การประเมินคุณภาพสิ่งแวดล1อม แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล1อมอันเป6นผล
เนื่องมาจากมนุษย ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล1อม อธิบายอิทธิพลของปรากฏการณต;างๆ
และภัยธรรมชาติที่มีต;อสิ่งมีชีวิต
ศึกษา ค1นคว1า วิเคราะหกระบวนการหรือแนวความคิดที่เน1นให1เกิดค;านิยมในการอนุรักษ การนํา
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มาเป6นส;วนร;วมในการพัฒนา และแก1ไขปJญหาสิ่งแวดล1อม การใช1พลังงาน
รูปแบบต;างๆ ให1ได1ประโยชนสูงสุด โดยมีผลกระทบต;อสิ่งแวดล1อมไม;มาก เพื่อให1มีความรู1 ความเข1าใจใน
ความสัมพันธของสิ่งแวดล1อมทั้งระบบ สามารถแก1ปJญหาวางแผนเสนอแนวทางเพื่อแก1ปJญหาและจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ ตระหนักถึงความสําคัญของสิ่งแวดล1อม และการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ ตลอดจน มี
จิตสํานึกที่ดี มีส;วนร;วมในการอนุรักษและพัฒนาที่ยั่งยืน
มาตรฐานการเรียนรู8/ตัวชี้วัด
เมื่อเรียนจบรายวิชานี้ นักเรียนสามารถ
1. สืบค1น อธิบาย อภิปราย ระบุองคประกอบต;างๆ ของสิ่งแวดล1อม โครงสร1างระบบนิเวศและ
สามารถบอกความสัมพันธของปJจจัยต;างๆ ในระบบนิเวศ
2. สืบค1น อธิบายการถ;ายทอดพลังงานและมวลสารในระบบนิเวศ วิเคราะห เขียนแผนภาพแสดงใน
รูปพีระมิดนิเวศ อธิบายการรักษาดุลยภาพของระบบนิเวศ
3. อธิบายเกี่ยวกับกลไกการเกิดระบบการหมุนเวียนสาร แร;ธาตุ ในระบบนิเวศ
4. อธิบาย อภิปรายและยกตัวอย;างเกี่ยวกับปJจจัยต;างๆ ที่มีผลต;อการดํารงชีวิต การปรับตัวของ
สิ่งมีชีวิตในระบบนิเวศ ความสัมพันธของสิ่งมีชีวิตในระบบนิเวศ
5. วิเคราะหความสัมพันธระหว;างปJจจัยต;างๆ ที่ทําให1เกิดความหลากหลายทางชีวภาพสามารถ
อธิบายชีวนิเวศต;างๆ ในโลกนิเวศได1
6. สืบค1น นําเสนอสภาพการณ ปJญหา หรือความสําคัญของความหลากหลายทางชีวภาพที่มีอยู;ใน
ปJจจุบัน
7. อธิบายและวิเคราะหเกี่ยวกับการรักษาดุลยภาพของระบบนิเวศ สามารถอธิบายกลไกการแทนที่
ของสิ่งมีชีวิต และตระหนักว;าความหลากหลายทางชีวภาพมีบทบาทต;อดุลยภาพของระบบนิเวศ
8. สืบค1น วิเคราะหว;าจํานวนประชากร มีผลต;อการเปลี่ยนแปลงต;อสิ่งแวดล1อม สามารถอธิบาย
ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล1อม
9. สืบค1น นําเสนอสภาพการณ ปJญหามลพิษสิ่งแวดล1อม สามารถอธิบายผลกระทบต;อสิ่งมีชีวิตใน
ระบบนิเวศ และผลกระทบต;อมนุษย อธิบายการสะสมทางชีวภาพของสารพิษ
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10. สืบค1น อธิบาย อภิปราย พระราชบัญญัติสิ่งแวดล1อม ค;ามาตรฐานเกี่ยวกับคุณภาพสิ่งแวดล1อม
อธิบาย การประเมินคุณภาพสิ่งแวดล1อมโดยประมวลจากการตรวจวัดคุณลักษณะทางกายภาพ
เคมี และชีวภาพ
11. ตรวจสอบและวิเคราะหการเปลี่ยนแปลงของทรัพยากรธรรมชาติ และตระหนักถึงปJญหาและ
เสนอแนะแนวทางในการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ
12. ระบุแหล;งที่มาของพลังงานรูปแบบต;างๆ ประโยชน และการนําไปใช1ให1เกิดประโยชนสูงสุด
13. อธิบายอิทธิพลของปรากฏการณต;างๆ เช;น เอลนิโน ภาวะเรือนกระจก ภัยธรรมชาติต;อ
สิ่งมีชีวิต
14. วางแผนและลงมือปฏิบัติเพื่อปLองกัน แก1ไข อนุรักษ และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล1อม มีความรู1ความเข1าใจและตระหนักถึงการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และ
สิ่งแวดล1อม รวมทั้งการพัฒนาที่ยั่งยืน
15. ศึกษาในสถานที่จริงได1

หลักสูตรโรงเรียนวิทยาศาสตรภูมิภาค ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
พุทธศักราช 2560

278

รายวิชา ว30280 เทคโนโลยีชีวภาพ
2 คาบ/สัปดาห$/ภาคเรียน
1.0 หนวยกิต
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------คําอธิบายรายวิชา
เพื่อให1มีความรู1ความเข1าใจความสัมพันธระหว;างชีววิทยากับเทคโนโลยีชีวภาพ ความหมาย
ความสําคัญและบทบาทของเทคโนโลยีชีวภาพเทคโนโลยีชวี ภาพกับความหลากหลายทางชีวภาพหลักการ
พื้นฐานของเทคโนโลยีชีวภาพ พร1อมทั้งเทคนิคและเครื่องมือที่เกี่ยวข1อง และสามารถปฏิบัติการตามเทคนิค
ต;างๆ และเครื่องมือที่เกี่ยวข1อง การศึกษานาโนเทคโนโลยีชวี ภาพ และสามารถวางแผนเพื่อนําความรู1ทาง
ชีววิทยามาประยุตใช1ให1เกิดประโยชนต;อการพัฒนาคุณภาพชีวิตมนุษย และการพัฒนาสังคม
มาตรฐานการเรียนรู8/ตัวชี้วัด
เมื่อเรียนจบรายวิชานี้ นักเรียนสามารถ
1. ค1นคว1า อธิบาย อภิปราย และวิเคราะหถึงความเชื่อมโยงความสัมพันธระหว;างความรู1
ทางชีววิทยาพื้นฐานกับเทคโนโลยีชีวภาพ
2. อธิบายความหมาย สืบค1นและวิเคราะหความเป6นมาของเทคโนโลยีชีวภาพต;อการพัฒนา
ในแง;ต;างๆ
3. สืบค1น อธิบาย อภิปราย วิเคราะหบทบาทของเทคโนโลยีชีวภาพที่มีต;อการปรับปรุงและดัดแปลง
สิ่งมีชีวิต
4. อธิบาย อภิปราย และวิเคราะหเกี่ยวกับความสัมพันธระหว;างเทคโนโลยีชีวภาพที่มีผลต;อ
ความหลากหลายของสิ่งมีชีวิต รวมถึงความปลอดภัยทางชีวภาพและผลกระทบจาก
เทคโนโลยีชีวภาพที่มีต;อแนวโน1มการเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล1อมและสังคม
5. อธิบาย และอภิปรายหลักการสร1างและพัฒนาผลิตภัณฑจากกระบวนการทางเทคโนโลยีชีวภาพ
6. สืบค1น วิเคราะห วางแผนเพื่อใช1ความรู1พื้นฐานทางชีววิทยามาประยุกตใช1ในกระบวนการ
ทางเทคโนโลยีชีวภาพ
7. อธิบายความหมายนาโนเทคโนโลยีชีวภาพ และสืบค1น อธิบาย และวิเคราะหการพัฒนา
นาโนเทคโนโลยีชีวภาพคือการสร1างเครื่องมือขนาดจิ๋วที่ สามารถแทรกเข1าไปภายในเซลล
เพื่อติดตามความผิดปกติที่จุดใดและแก1ไขซ;อมแซมโมเลกุลดีเอ็นเอ
8. สืบค1น วิเคราะห อภิปรายแนวโน1มการใช1เทคโนโลยีชีวภาพในอนาคต ข1อดีข1อเสียของการใช1
เทคโนโลยีชีวภาพแบบต;างๆ
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รายวิชา ว30281 วิทยาศาสตร$การอาหาร
2 คาบ/สัปดาห$/ภาคเรียน
1.0 หนวยกิต
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------คําอธิบายรายวิชา
วิทยาศาสตรการอาหาร เป6นการใช1ความรู1วิทยาศาสตรด1านชีววิทยา เพื่อเป6นพื้นฐานร;วมกับฟjสิกส
และวิศวกรรม นําไปสู;ความเข1าใจในเรื่องธรรมชาติของอาหาร สาเหตุของการเสื่อมเสียของอาหารและ
หลักการแปรรูปอาหาร ส;วนประกอบของอาหาร ได1แก; น้ําแร;ธาตุ คารโบไฮเดรท โปรตีนไลปjด วิตามิน การ
เน;าเสียของอาหาร การถนอมอาหารด1วยวิธีการต;าง ๆ เช;น ความร1อน แช;เยือกแข็งทําแห1ง พลังงานไมโครเวฟ
ฉายรังสี สารเคมี นมและผลิตภัณฑ ไข;และผลิตภัณฑ เนื้อสัตวและผลิตภัณฑ ผัก ผลไม1และผลิตภัณฑ อาหาร
หมักจากผักผลไม1 ธัญชาติเมล็ดถั่ว น้ําผลไม1
มาตรฐานการเรียนรู8/ตัวชี้วัด
เมื่อเรียนจบรายวิชานี้ นักเรียนสามารถ
1. ให1คํากําจัดความของวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหารได1
2. ทราบหน1าที่และบทบาทของนักวิทยาศาสตรการอาหารหรือนักเทคโนโลยีการอาหาร
3. บอกส;วนประกอบสําคัญของอาหารได1
4. บอกถึงสาเหตุการเน;าเสียของอาหารได1
5. บอกชนิดจุลลินทรียที่ทําให1อาหารเน;าเสียได1
6. อธิบายปJจจัยที่มีอิทธิพลต;อการเจริญของจุลินทรียได1
7. บอกวิธีการควบคุมการเจริญของจุลินทรียได1
8. นําวิธีการถนอมอาหารแบบต;างๆ ได1แก; การใช1ความร1อน การแช;เยือกแข็งการทําแห1ง พลังงาน
ไมโครเวฟ และการ ฉายรังสี การใช1สารเคมี มาใช1ถนอมอาหารได1
9. สามารถบอกองคประกอบของน้ํานม และแปรรูปน้ํานม เพื่อให1ได1ผลิตภัณฑนมรูปแบบต;าง ๆได1
10. อธิบายถึงการสร1างไข; โครงสร1าง และคุณค;าทางอาหารของไข;ได1
11. สามารถอธิบายสาเหตุการเปลี่ยนแปลงภายในไข;ระหว;างการเก็บรักษาได1
12. สามารถแปรรูปไข;ให1เป6นผลิตภัณฑต;างๆ ได1
13. สามารถอธิบายโครงสร1างและรายละเอียดของเนื้อสัตว ตลอดจนคุณภาพของผลิตภัณฑเนื้อสัตว
ได1
14. แปรรูปเนื้อสัตวเป6นผลิตภัณฑต;างๆ ได1
15. อธิบายถึงการเก็บเกี่ยว การเสื่อมเสีย และวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยวของผักและผลไม1
16. แปรรูปและถนอมผลิตภัณฑผักและผลไม1ได1
17. อธิบายถึงปJจจัยที่มีความสําคัญต;อการหมัก
18. ยกตัวอย;างและประกอบอาหารหมักบางชนิดได1
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รายวิชา ว30282 นิติวิทยาศาสตร$
2 คาบ/สัปดาห$/ภาคเรียน
1.0 หนวยกิต
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาตัวอย;างคดีความที่นําหลักการทางวิทยาศาสตรเข1ามาเป6นเครื่องมือสําคัญในการติดตาม หรือ
จับกุมคนร1ายศึกษา ทดลอง นําความรู1ทางชีววิทยาด1านต;างๆ เช;น พันธุศาสตร กีฏวิทยา จุลชีววิทยากาย
วิภาคศาสตรและสรีรวิทยา มาใช1ในการพิสูจน ค1นหาความจริงนําความรู1ทางด1านวิทยาศาสตร ฟjสิกส เคมี
และชีววิทยา มาใช1ในการพิสูจนหลักฐาน จากสถานการณที่ถูกกําหนด
เพื่อให1ผู1เรียนมีความรู1ความเข1าใจ มีทักษะกระบวนการ เจตคติ และคุณค;าของชีววิทยา สามารถ
ประยุกตความรู1 และหลักการไปใช1ในชีวิตประจําวัน
มาตรฐานการเรียนรู8/ตัวชี้วัด
เมื่อเรียนจบรายวิชานี้ นักเรียนสามารถ
1. ตระหนักถึงความสําคัญของวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีที่สามารถนํามาใช1ประโยชนในเชิงสังคม
และด1านอื่นๆ
2. สามารถใช1หลักการทางชีววิทยาในการค1นหาความจริง ออกแบบและทดลองเพื่อหาคําตอบ
3. ใช1หลักการทางวิทยาศาสตรสืบค1นข1อมูล ทดลองเพื่อหาข1อมูลประกอบการตัดสินใจ ในการค1นหา
ความจริง
4. สืบค1น อภิปราย เกี่ยวกับความน;าเชื่อถือของหลักฐานที่นําวิทยาศาสตรด1านต;างๆ มาใช1ในการ
พิสูจน
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รายวิชา ว30283 เทคนิคพืน้ ฐานสําหรับงานวิจัยทางชีววิทยา
2 คาบ/สัปดาห$/ภาคเรียน
1.0 หนวยกิต
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติการเกี่ยวกับเทคนิคทางชีววิทยา เช;น เทคนิคพื้นฐานทางจุลชีววิทยาการเก็บ
ตัวอย;างแพลงกตอนพืชและสัตว การดองตัวอย;างพืชและสัตวด1วยน้ํายาเคมี การเก็บรักษาตัวอย;างพืช
โดยวิธีอัดแห1ง การทําสไลดถาวรเนื้อเยื่อพืช และการเก็บรักษาตัวอย;างแมลง
เพื่อให1มีทักษะในการทํากิจกรรมเทคนิคทางชีววิทยา การใช1วัสดุอุปกรณและมีทักษะกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร เจตคติและเห็นคุณค;าของวิทยาศาสตร สามารถนําความรู1และหลักการเทคนิคทางชีววิทยา
ไปใช1ในการศึกษาค1นคว1า ทดลองปJญหาพิเศษที่นักเรียนสนใจต;อไป
มาตรฐานการเรียนรู8/ตัวชี้วัด
เมื่อเรียนจบรายวิชานี้ นักเรียนสามารถ
1. สามารถเตรียมอาหารเลี้ยงเชื้อและกําจัดเชื้อโดยใช1หม1อนึ่งความดันไอน้ํา
2. อธิบายความหมายของเทคนิคการปลอดเชื้อ และทําเทคนิคการปลอดเชื้อ
3. ทําการแยกเชื้อและเพาะเลี้ยงเชื้อในอาหารชนิดต;างๆ
4. สามารถย1อมสีแบคทีเรียได1
5. สามารถวัดการเจริญของแบคทีเรียได1
6. อธิบายวิธีการและทํากิจกรรมการเก็บตัวอย;างแพลงกตอนพืชและแพลงกตอนสัตวได1อย;าง
ถูกต1อง
7. อธิบาย ทําปฏิบัติการเกี่ยวกับขั้นตอนการเตรียมน้ํายาดอง และวิธีการดอง พร1อมทั้งบันทึก
ข1อมูล แสดงรายละเอียดของตัวอย;างพืชและสัตวที่นํามาดองได1ถูกต1อง
8. เลือกตัวอย;างและเก็บรักษาตัวอย;างพืช และสัตวโดยวิธีการดองได1
9. เก็บรักษาตัวอย;างพรรณไม1โดยวิธีการอัดแห1งพร1อมทั้งบันทึกข1อมูล แสดงรายละเอียดของ
ตัวอย;างพืชได1ถูกต1อง
10. บอกวิธีการศึกษาเซลลและเนื้อเยื่อพืช ตลอดจนความสําคัญของการทําสไลดถาวรได1
11. อธิบายลําดับขั้นตอนและทําสไลดถาวรเนื้อเยื่อพืชได1
12. ใช1อุปกรณ เครื่องมือ ในการเก็บรวบรวมและรักษาตัวอย;างแมลงได1
13. รวบรวมข1อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับการศึกษาแมลงในสภาพธรรมชาติ ซึ่งได1แก; แหล;งที่อยู;อาศัย
อาหารและอุปนิสัยได1
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รายวิชา ว30284 การวิจัยชีววิทยาทางน้ํา
2 คาบ/สัปดาห$/ภาคเรียน
1.0 หนวยกิต
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------คําอธิบายรายวิชา
ศึกษา สํารวจ สืบค1นข1อมูล เกี่ยวกับการวิจัยชีววิทยาทางน้ํา ความสําคัญระบบนิเวศทางน้ําหรือ
แหล;งน้ําในชุมชนที่สนใจ ศึกษา ค1นคว1า สืบค1นข1อมูล เกี่ยวกับประเภทสิ่งมีชีวิตที่อาศัยอยู;ในระบบนิเวศทาง
น้ํา ศึกษาและทําปฏิบัติการเรื่องการทําวิจัยทางด1านชีววิทยาทางน้ํา การเก็บตัวอย;างสิ่งมีชีวิตที่อาศัยอยู;ในน้ํา
พัฒนาทักษะกระบวนการวิทยาศาสตร ตั้งแต;การสังเกต การสร1างคําถามหรือปJญหาทางวิทยาศาสตร การ
วางแผนเพื่อแก1ไขปJญหา การวิเคราะห การสรุปผลการศึกษา และการเผยแพร;ข1อมูลที่ทําการศึกษา โดยใช1
ความรู1พื้นฐานเกี่ยวกับการวิจัยชีววิทยาทางน้ําเพื่อให1ผู1เรียนมีความเข1าใจ มีทักษะกระบวนการและเจตคติ
ทางวิทยาศาสตร เห็นคุณค;าของชีววิทยาและสามารถประยุกตความรู1ไปใช1ในชีวิตประจําวัน
มาตรฐานการเรียนรู8/ตัวชี้วัด
เมื่อเรียนจบรายวิชานี้ นักเรียนสามารถ
1. สืบค1น อภิปราย นําเสนอสภาพการณ ปJญหาหรือความสําคัญของระบบนิเวศทางน้ํา หรือแหล;ง
น้ําในชุมชนที่สนใจ
2. อธิบาย อภิปราย และยกตัวอย;างการการวิจัยชีววิทยาทางน้ํา เกี่ยวกับประเภทสิ่งมีชีวิตที่อาศัย
อยู;ในระบบนิเวศทางน้ํา
3. อธิบายวิธีการเลือกใช1อุปกรณและเครื่องมือที่เหมาะสมที่จะใช1ในการเก็บตัวอย;างสิ่งมีชีวิตที่อาศัย
อยู;ในน้ําวางแผน ออกแบบการบันทึก และลงมือเก็บตัวอย;างเพื่อใช1ในการจําแนก จัดกลุ;ม
สิ่งมีชีวิตตามความแตกต;างของแหล;งที่อยู;อาศัย ในระดับไฟลัม
4. สืบค1น อธิบาย อภิปราย บทบาท และความสําคัญของสิ่งมีชีวิตในห;วงโซ;อาหารและระบบนิเวศ
ทางน้ํา ตลอดจนตระหนักถึงความสําคัญและความสัมพันธของสิ่งมีชีวิตในระบบนิเวศ และชุมชน
5. สร1างคําถาม และวางแผนเพื่อแก1ปJญหาที่เกี่ยวข1องกับสิ่งมีชีวิตที่อาศัยอยู;ในน้ํา โดยใช1หลักการ
และกระบวนการทางวิทยาศาสตร
6. วางแผนเพื่อใช1ในการปฏิบัติเพื่อปLองกัน แก1ไข อนุรักษ และดูแลรักษาความหลากหลายทาง
ชีวภาพของปลา มีความรู1ความเข1าใจและตระหนักถึงการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล1อม รวมทั้งการพัฒนาที่ยั่งยืน
7. สามารถศึกษาในสถานที่จริงได1
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รายวิชา ว30285 ปHญหาพิเศษทางชีววิทยา
2 คาบ/สัปดาห$/ภาคเรียน
1.0 หนวยกิต
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาหัวข1อเรื่องพิเศษเกี่ยวกับปJญหาต;างๆ ทางวิทยาศาสตรชีวภาพและเทคโนโลยีที่นักเรียนสนใจ
ซึ่งสอดคล1องกับการทําโครงงาน หรืออาจเป6นหัวข1อที่เกี่ยวข1องกับการวิจัยและพัฒนาในปJจจุบันที่กําลังอยู;ใน
กระแสความสนใจทางชีววิทยา เพื่อช;วยส;งเสริมความถนัดของนัดเรียน หรือสิ่งที่นักเรียนสนใจแต;ไม;มีสอน
ตามปกติ โดยอยู;ภายใต1การควบคุม และคําแนะนําของครูที่ปรึกษา
มาตรฐานการเรียนรู8/ตัวชี้วัด
เมื่อเรียนจบรายวิชานี้ นักเรียนสามารถ
1. สืบค1นข1อมูลเกี่ยวกับปJญหาต;างๆ หรือหัวข1อที่สนใจทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีได1จากแหล;ง
สืบค1นต;างๆ อาทิเช;น วารสารทางวิชาการ อินเตอรเน็ต เป6นต1น
2. วิเคราะห อธิบาย และอภิปรายข1อมูลที่ได1จากการสืบค1นได1
3. สามารถสรุปผลการสืบค1นข1อมูลในรูปแบบของบทความได1
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วิชาตอไปนี้ไมมีคําอธิบายรายวิชา
รายวิชาเพิ่มเติมกลุม 2
1. ว30295 สิทธิบัตรทางปJญญา
SCI30295 The Study of Patents
2. ว30296 ปรัชญาวิทยาศาสตร
SCI30296 Sciencetific Philosophy

2 คาบ/สัปดาห/ภาคเรียน 1.0 หน;วยกิต
2 คาบ/สัปดาห/ภาคเรียน 1.0 หน;วยกิต
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กลุมสาระการเรียนรู8สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
รายวิชาเพิ่มเติมกลุม 2
1. ส30208 สัมมนาประวัติศาสตร
SOC30208 Seminar of History
2. ส30209 การปกครองส;วนท1องถิ่น
SOC30209 Local Administration
3. ส30210 ทวารวดีศึกษา
SOC30210 Dvaravati Study
4. ส30211 อยุธยาศึกษา
SOC30211 Ayutthaya Study
5. ส30212 รัตนโกสินทรศึกษา
SOC30212 Rattanakosin Study
6. ส30213 เศรษฐศาสตรการเงินและการธนาคาร
SOC30213 Economics of Money and Banking
7. ส30214 ปรัชญาชีวิต
SOC30214 Philosophy of Life
8. ส30215 มนุษยสัมพันธ
SOC30215 Human Relationship
9. ส30216 ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร
SOC30216 Geographic Information System
10. ส30217 การรับรู1ระยะไกล
SOC30217 Remote Sensing

2 คาบ/สัปดาห/ภาคเรียน 1.0 หน;วยกิต
2 คาบ/สัปดาห/ภาคเรียน 1.0 หน;วยกิต
2 คาบ/สัปดาห/ภาคเรียน 1.0 หน;วยกิต
2 คาบ/สัปดาห/ภาคเรียน 1.0 หน;วยกิต
2 คาบ/สัปดาห/ภาคเรียน 1.0 หน;วยกิต
2 คาบ/สัปดาห/ภาคเรียน 1.0 หน;วยกิต
2 คาบ/สัปดาห/ภาคเรียน 1.0 หน;วยกิต
2 คาบ/สัปดาห/ภาคเรียน 1.0 หน;วยกิต
2 คาบ/สัปดาห/ภาคเรียน 1.0 หน;วยกิต
2 คาบ/สัปดาห/ภาคเรียน 1.0 หน;วยกิต
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รายวิชา ส30208 สัมมนาประวัติศาสตร$
2 คาบ/สัปดาห$/ภาคเรียน
1.0 หนวยกิต
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและใช1วิธีการทางประวัติศาสตรสืบค1น รวบรวมหลักฐาน ประเมินค;า วิเคราะห ตีความและ
สังเคราะหกรณีศึกษาเกี่ยวกับเหตุการณโลกในประวัติศาสตรสมัยใหม; ซึ่งมีส;วนสร1างความเปลี่ยนแปลง ด1าน
การเมือง เศรษฐกิจ สังคมที่มีต;อชาวไทยและมนุษยชาติ ในคริสตศตวรรษที่ 21 เพื่อให1เข1าใจความ
เปลี่ยนแปลงของประเทศไทยและโลก ในศตวรรษที่ 21 ชัดเจนมากขึ้น
มาตรฐานการเรียนรู8/ตัวชี้วัด
เมื่อเรียนจบรายวิชานี้ นักเรียนสามารถ
1. สัมมนาและวิเคราะหกรณีศึกษาที่ยกตัวอย;าง เกี่ยวกับเหตุการณโลกในประวัติศาสตรสมัยใหม; ใน
ศตวรรษที่ 21 โดยใช1วิธีการทางประวัติศาสตร
2. สํารวจ รวบรวมความคิดเห็นจากบุคคลต;าง ๆในองคกร เกี่ยวกับเหตุการณและบุคคลสําคัญใน
กรณีศึกษาที่ยกตัวอย;าง เกี่ยวกับเหตุการณโลกในประวัติศาสตรสมัยใหม; ในศตวรรษที่ 21 นํามา
ประกอบการสัมมนาเชิงวิเคราะหอย;างเป6นเหตุเป6นผล
3. ระดมความคิดและนําเสนอรายงานผลการสัมมนา ด1วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
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รายวิชา ส30209 การปกครองสวนท8องถิ่น
2 คาบ/สัปดาห$/ภาคเรียน
1.0 หนวยกิต
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาความรู1พื้นฐานเกี่ยวกับการปกครองส;วนท1องถิ่น อธิบาย ความหมายและอํานาจหน1าที่
การบริหารงานต;างๆ ขององคการบริหารส;วนท1องถิ่นวิเคราะหลักษณะความสําคัญขององคการบริหาร
ส;วนท1องถิ่น ความสัมพันธระหว;างรัฐกับองคการบริหารส;วนท1องถิ่นและการมีส;วนร;วมของประชาชนใน
ท1องถิ่นซึ่งเป6นบทบาทสําคัญนําไปสู;การใช1ในชีวิตประจําวันของคนในแต;ละท1องถิ่น
เพื่อปลูกฝJงค;านิยมที่ดีงามในการพัฒนาท1องถิ่น ตระหนักถึงการมีส;วนร;วม และปลูกจิตสํานึก และมี
ส;วนร;วมในการสร1างความเจริญให1กับท1องถิ่นตามหลักการและความเป6นจริง พร1อมทั้งยึดมั่นศรัทธาปฏิบัติตน
ตามหน1าที่พลเมืองดี
มาตรฐานการเรียนรู8/ตัวชี้วัด
เมื่อเรียนจบรายวิชานี้ นักเรียนสามารถ
1. อธิบายความหมายและอํานาจหน1าที่ การบริหารงานต;างๆ ขององคการบริหารส;วนท1องถิ่นได1
2. อธิบายถึงลักษณะสําคัญขององคการบริหารส;วนท1องถิ่น ความสัมพันธระหว;างรัฐกับองคการ
บริหารส;วนท1องถิ่นและประชาชนในท1องถิ่นได1
3. วิเคราะหถึงความสัมพันธระหว;างองคการบริหารส;วนท1องถิ่นกับองคการบริหารส;วนกลางและ
ประชาชนในท1องถิ่นได1
4. วิเคราะหถึงบทบาทสําคัญของการปกครองส;วนท1องถิ่นได1
5. ยกตัวอย;างการนําความรู1ไปใช1ในชีวิตประจําวัน ปลูกฝJงค;านิยมที่ดีงามในการที่ประชาชน
ในท1องถิ่นได1มีส;วนร;วมในการพัฒนาท1องถิ่นได1
6. เสนอแนวทางการมีส;วนร;วมและปลูกฝJงจิตสํานึก จิตสาธารณะเกี่ยวกับการสร1างความเจริญให1กับ
ท1องถิ่นได1
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รายวิชา ส30210 ทวารวดีศึกษา
2 คาบ/สัปดาห$/ภาคเรียน
1.0 หนวยกิต
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและใช1วิธีการทางประวัติศาสตร วิเคราะหหลักฐานความเป6นมาของอาณาจักรทวารวดีด1วย
ประสบการณตรงค1นคว1าจากแหล;งโบราณคดี พิพิธภัณฑ และวิทยากรในท1องถิ่นราชบุรี นครปฐม และ
สุพรรณบุรี เสนอโครงงานเกี่ยวกับการวิเคราะหหลักฐานด1านวัฒนธรรม วิถีชีวิตความเป6นอยู; หรือเรื่อง
อื่นตามความสนใจ โดยใช1วิธีการทางประวัติศาสตร เพื่อสร1างองคความรู1ใหม;อย;างเป6นระบบ
มาตรฐานการเรียนรู8/ตัวชี้วัด
เมื่อเรียนจบรายวิชานี้ นักเรียนสามารถ
1. รู1และเข1าใจวิธีการทางประวัติศาสตร วิเคราะหหลักฐานความเป6นมาของอาณาจักรทวารวดี
ในแหล;งโบราณคดี พิพิธภัณฑ และวิทยากรในท1องถิ่นนครราชบุรี นครปฐม และสุพรรณบุรี
2. สร1างองคความรู1ใหม;ทางประวัติศาสตรอย;างเป6นระบบ โดยการเสนอโครงงานเกี่ยวกับการ
วิเคราะหประเด็นสําคัญเกี่ยวกับอาณาจักรทวารดี ด1านวัฒนธรรม ความเป6นอยู; หรือเรื่องอื่นตาม
ความสนใจ
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รายวิชา ส30211 อยุธยาศึกษา
2 คาบ/สัปดาห$/ภาคเรียน
1.0 หนวยกิต
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาวิธีการทางโบราณคดีและวิธีการทางประวัติศาสตร เพื่อสร1างองคความรู1ใหม; จากแหล;ง
โบราณคดีและพิพิธภัณฑสถาน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ศึกษาพัฒนาการความเจริญของกรุงศรีอยุธยา จาก
กรณีศึกษาตามความสนใจเกี่ยวกับพัฒนาการในอดีตของกรุงศรีอยุธยา เช;น การปกครอง เศรษฐกิจ สังคม
วัฒนธรรม ความเป6นอยู;ศิลปะแขนงต;างๆ หรือเรื่องอื่นตามความสนใจ ศึกษาการอนุรักษหลักฐานที่แสดงถึง
ความเจริญสมัยกรุงศรีอยุธยา โดยบูรณาการความรู1ด1านวิทยาศาสตร โบราณคดี และประวัติศาสตรได1อย;าง
เหมาะสม
มาตรฐานการเรียนรู8/ตัวชี้วัด
เมื่อเรียนจบรายวิชานี้ นักเรียนสามารถ
1. เข1าใจและใช1วิธีการทางโบราณคดีและวิธีการทางประวัติศาสตร สร1างองคความรู1ใหม; จากแหล;ง
โบราณคดีและพิพิธภัณฑสถาน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
2. รู1และเข1าใจพัฒนาการความเจริญของกรุงศรีอยุธยา จากกรณีศึกษาตามความสนใจเกี่ยวกับ
พัฒนาการในอดีตของกรุงศรีอยุธยา เช;น การปกครอง เศรษฐกิจ สังคมวัฒนธรรมๆ ความเป6นอยู;
ศิลปะแขนงต;างๆ ตามความสนใจ
3. มีส;วนร;วมอนุรักษหลักฐานความเจริญสมัยกรุงศรีอยุธยาโดยบูรณาการความรู1ด1านวิทยาศาสตร
โบราณคดีและประวัติศาสตรได1อย;างเหมาะสม
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รายวิชา ส30212 รัตนโกสินทร$ศึกษา
2 คาบ/สัปดาห$/ภาคเรียน
1.0 หนวยกิต
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาความหมาย ความสําคัญของเกาะรัตนโกสินทร การตั้งถิ่นฐานของกลุ;มชนต;างๆ ตระหนักถึง
ความสําคัญของชุมชนโบราณที่เป6นต1นแบบของสภาพเศรษฐกิจ ศิลปะ โบราณสถาน วัฒนธรรมในพื้นที่เกาะ
รัตนโกสินทร และพื้นที่รอบเกาะรัตนโกสินทร เพื่อวิเคราะหสภาพภูมิประเทศและการตั้งกรุงรัตนโกสินทร
วิเคราะหความแตกต;างทางด1านเชื้อชาติ ศาสนา วัฒนธรรม เศรษฐกิจ สังคม ในอดีต เข1าใจถึงสภาพ
เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรมความเป6นอยู;ของแต;ละชุมชนตั้งแต;อดีตถึงปJจจุบัน ให1เกิดความซาบซึ้งและ
ตระหนักถึงความสําคัญของศิลปะโบราณสถาน วัฒนธรรม ภูมิปJญญาของชุมชนต;างๆ บริเวณรัตนโกสินทร ที่
มีอิทธิพลต;อการดําเนินชีวิต และมีคุณค;าสมควรอนุรักษเป6นมรดกของชาติ และสามารถนําความรู1
ประสบการณที่ได1รับไปประยุกตใช1ในการสํารวจชุมชนโบราณในภูมิลําเนาของตน
มาตรฐานการเรียนรู8/ตัวชี้วัด
เมื่อเรียนจบรายวิชานี้ นักเรียนสามารถ
1. มีความรู1และเข1าใจความหมายของเกาะรัตนโกสินทร พื้นที่รอบเกาะรัตนโกสินทร และอธิบาย
ความเป6นมาของกรุงรัตนโกสินทรได1
2. วิเคราะหสภาพภูมิประเทศ ที่มีผลต;อการตั้งถิ่นฐาน สภาพเศรษฐกิจ สังคมวัฒนธรรม ของกลุ;ม
ชนต;างๆ อยู;ในเกาะรัตนโกสินทรและพื้นที่รอบเกาะรัตนโกสินทร
3. ตระหนักถึงความแตกต;างทางด1าน เชื้อ ชาติ ศาสนา วัฒนธรรม ของกลุ;มชนที่มาตั้งถิ่นฐานอยู;ใน
อดีตเพื่อเข1าใจถึงวัฒนธรรมความเป6นอยู;ที่ส;งผลมาถึงปJจจุบัน
4. ตระหนักถึงความสําคัญของศิลปะ โบราณสถาน วัฒนธรรม และภูมิปJญญาของชุมชนดั่งเดิม
บริเวณเกาะรัตนโกสินทร ที่มีอิทธิพลต;อการดําเนินชีวิตและมีคุณค;าสมควรอนุรักษเป6นมรดกของ
ชาติ
5. นําความรู1จากการศึกษาสภาพพื้นที่จริงไปประยุกตในการสํารวจชุมชนโบราณในภูมิลําเนา
ของตน
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รายวิชา ส 30213 เศรษฐศาสตร$การเงินและการธนาคาร
2 คาบ/สัปดาห$/ภาคเรียน
1.0 หนวยกิต
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาบทบาทของเงิน วิวัฒนาการของเงิน ระบบเงิน ทฤษฎีเงินตรา ปJญหาเงินเฟLอ เงินฝ¡ด
รวมทั้งสินเชื่อในระบบเศรษฐกิจศึกษาและวิเคราะหระบบธนาคาร บทบาทหน1าที่ของธนาคารกลาง ธนาคาร
พาณิชย และสถาบันการเงินต;างๆ ที่มีต;อระบบเศรษฐกิจ
เพื่อเกิดความรู1ความเข1าใจ และตระหนักถึงความสําคัญของเงิน สถาบันการเงินที่มีส;วนเกี่ยวข1องกับ
ตนเอง ครอบครัว ประเทศชาติ อันนําไปสู;การแก1ไขปJญหาและพัฒนาเศรษฐกิจของตนเองและประเทศชาติ
มาตรฐานการเรียนรู8/ตัวชี้วัด
เมื่อเรียนจบรายวิชานี้ นักเรียนสามารถ
1. เข1าใจถึงพัฒนาการของเงิน บทบาทของเงินในระบบเศรษฐกิจ รวมถึงแนวทางความคิดทาง
การเงินที่สําคัญ
2. เข1าใจถึงการดําเนินงานของสถาบันการเงินประเภทต;างๆ และบทบาทของสถาบันการเงินต;อ
ระบบเศรษฐกิจ
3. วิเคราะหการธนาคาร ธนาคารกลางและสถาบันการเงิน ตลอดจนผลกระทบที่มีต;อการเงินใน
ระบบเศรษฐกิจ
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รายวิชา ส30214 ปรัชญาชีวิต
2 คาบ/สัปดาห$/ภาคเรียน
1.0 หนวยกิต
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาหลักธรรมที่เกี่ยวกับกฎธรรมชาติและการเปลี่ยนแปลงของชีวิต ได1แก; ไตรลักษณ ขันธอริยสัจ
กฎแห;งกรรม การบริหารจิตและเจริญปJญญาปฏิบัติสมาธิ เจริญปJญญา จนรู1เท;าทันอารมณของตนเอง มี
สติสัมปชัญญะในขณะทํางานวิเคราะหข;าว หรือตัวอย;างเหตุการณที่มีความสัมพันธเกี่ยวข1องกับหลักพุทธ
สันติวิธี ที่นําไปสู;การดําเนินชีวิตและการแก1ไขปJญหาของสังคม
เพื่อเกิดความรู1ความเข1าใจหลักธรรมและการปฏิบัติตนตามแนวทางพุทธปรัชญา รวมทั้งสามารถ
นํามาเปรียบเทียบกับหลักวิทยาศาสตร และนําไปประยุกตใช1ในชีวิตประจําวันได1
มาตรฐานการเรียนรู8/ตัวชี้วัด
เมื่อเรียนจบรายวิชานี้ นักเรียนสามารถ
1. วิเคราะหเปรียบเทียบหลักธรรมของพระพุทธศาสนาที่เกี่ยวกับกฎธรรมชาติ สภาวะที่เกิดขึ้นได1
ตามความเปลี่ยนแปลงของธรรมชาติที่เป6นอนิจจัง
2. ฝZกสมาธิและเจริญปJญญาจนรอบรู1เท;าทันอารมณ มีสติสัมปชัญญะ เป6นอิสระมีปJญญาเฉียบแหลม
เรียนรู1ได1ง;าย เอาปJญญามาใช1ในการทํางานได1อย;างเพลิดเพลินมีความสุข
3. มีความเข1าใจแนวทางไปสู;ความศรัทธาอย;างลึกซึ้งต;อพระพุทธศาสนา สามารถพิจารณาหาวิธี
แก1ปJญหาต;างๆ ของชีวิตตนเองและบุคคลอื่น ตลอดจนปJญหาสังคมตามหลักอริยสัจและแก1ไข
ความขัดแย1งได1ด1วยหลักสันติวิธี
4. วิเคราะหข;าวหรือตัวอย;างเหตุการณที่มีความสัมพันธเกี่ยวข1องกับหลักพุทธสันติได1
5. พิจารณาหาวิธีแก1ปJญหาต;างๆของชีวิตตนเองและบุคคลอื่น ตลอดจนปJญหาสังคมตามหลักอริยสัจ
และแก1ไขความขัดแย1งได1ด1วยหลักสันติวิธี
6. พิจารณาแนวคิดที่หลากหลายและวินิจฉัยความถูกต1องของเหตุการณได1ด1วยหลักโยนิโส-มนสิการ
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รายวิชา ส30215 มนุษยสัมพันธ$
2 คาบ/สัปดาห$/ภาคเรียน
0.5 หนวยกิต
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาความหมายและความสําคัญของมนุษยสัมพันธในชีวิตส;วนตัว ครอบครัว สังคมและการงาน
ปJจจัยที่มีผลกระทบต;อมนุษยสัมพันธ การสร1างมนุษยสัมพันธที่ดี การปรับปรุงมนุษยสัมพันธ เพื่อสามารถ
ดํารงชีวิตอยู;ในสังคมด1วยความภาคภูมิใจและมีความสุข
ศึกษาประวัติความเป6นมาที่เป6นสาแหรกของชีวิต ครอบครัวของตนเองให1มีความเข1าใจ เพื่อให1เกิด
ความภาคภูมิใจในตนเอง เข1าใจและตระหนักในความแตกต;างของบุคคล โดยปราศจากอคติต;อบุคคล
รอบข1าง และสามารถปรับตัวเองให1อยู;ในสังคมได1อย;างมีความสุขศึกษาการดําเนินชีวิตของบุคคลทุกระดับ
โดยใช1กรณีศึกษาบุคลากรในโรงเรียน เพื่อสร1างความเข1าใจและมนุษยสัมพันธที่ดีในชีวิตส;วนตัว ครอบครัว
สังคม และสามารถดําเนินชีวิตได1อย;างมีมนุษยสัมพันธ
มาตรฐานการเรียนรู8/ตัวชี้วัด
เมื่อเรียนจบรายวิชานี้ นักเรียนสามารถ
1. รู1และเข1าใจความรู1พื้นฐานและหลักเกณฑของมนุษยสัมพันธ
2. รู1และเข1าใจปJจจัยต;างๆที่มีผลกระทบต;อความสัมพันธระหว;างบุคคลและระหว;างกลุ;ม
3. รู1วิธีการทํางานกับกลุ;มบุคคลอย;างมีประสิทธิภาพ
4. เข1าใจเทคนิคต;างๆในการส;งเสริมมนุษยสัมพันธ
5. เข1าใจในพฤติกรรมมนุษยโดยทั่วๆ ไป สามารถปรับตัวเองให1อยู;ในสังคมได1อย;างเป6นสุข
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รายวิชา ส30216 ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร$
2 คาบ/สัปดาห$/ ภาคเรียน
1.0 หนวยกิต
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาความหมายและองคประกอบของระบบสารสนเทศภูมิศาสตร ฐานข1อมูลและระบบจัดการ
ฐานข1อมูลภูมิสารสนเทศ การจัดการและการวิเคราะหข1อมูล การประยุกตใช1ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร และ
การแสดงผลข1อมูล เพื่อให1นักเรียนมีความรู1ความเข1าใจด1านเทคโนโลยีระบบสารสนเทศภูมิศาสตร และ
สามารถประยุกตใช1ระบบสารสนเทศภูมิศาสตรในการวางแผนจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล1อมเชิง
พื้นที่ได1อย;างเหมาะสม
มาตรฐานการเรียนรู8/ตัวชี้วัด
เมื่อเรียนจบรายวิชานี้ นักเรียนสามารถ
1. บอกความหมายและองคประกอบของระบบสารสนเทศภูมิศาสตรได1
2. ออกแบบฐานข1อมูลและระบบจัดการฐานข1อมูลภูมิสารสนเทศ
3. จัดการข1อมูลและทําการวิเคราะหข1อมูลทางภูมิศาสตรได1
4. นําหลักการวิเคราะหข1อมูลไปประยุกตใช1ในระบบสารสนเทศภูมิศาสตรและการแสดงผลข1อมูล
ทางภูมิศาสตรได1
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รายวิชา ส30217 การรับรู8จากระยะไกล
2 คาบ/สัปดาห$/ ภาคเรียน
1.0 หนวยกิต
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาความหมาย และแนวคิดการสํารวจจากระยะไกล องคประกอบของหลักการการรับรู1จาก
ระยะไกล แหล;งพลังงาน การสะท1อนคลื่นแม;เหล็กไฟฟLา การสะท1อนของวัตถุ วิวัฒนาการของการรับรู1จาก
ระยะไกล ดาวเทียมสํารวจทรัพยากรธรรมชาติ แนวคิดการแปลภาพถ;าย การประมวลผลภาพเชิงตัวเลข การ
ประยุกตการรับรู1จากระยะไกลในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล1อม
เพื่อให1นักเรียนมีความรู1ความเข1าใจด1านเทคโนโลยีจากการรับรู1ระยะไกล และสามารถประยุกตใช1
การรับรู1จากระยะไกลในการวางแผน จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล1อมเชิงพื้นที่ได1อย;างเหมาะสม
มาตรฐานการเรียนรู8/ตัวชี้วัด
เมื่อเรียนจบรายวิชานี้ นักเรียนสามารถ
1. เข1าใจแนวคิดการสํารวจจากระยะไกล และองคประกอบของหลักการรับรู1จากระยะไกลทางการ
จัดการเรียนการสอน รายวิชาการรับรู1จากระยะไกล
2. ยกตัวอย;างแหล;งพลังงาน การสะท1อนคลื่นแม;เหล็กไฟฟLาได1
3. บอกวิวัฒนาการการรับรู1จากระยะไกล
4. เมื่อยกตัวอย;างดาวเทียมสํารวจทรัพยากรธรรมชาติ นักเรียนสามารถเสนอแนวคิดและการแปล
ภาพถ;าย การประมวลผลภาพเชิงตัวเลขได1
5. ประยุกตการรับรู1จากระยะไกล ในการวางแผนจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล1อม
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กลุมสาระการเรียนรู8สุขศึกษาและพลศึกษา
รายวิชาเพิ่มเติมกลุม 2
1. พ30201 บาสเกตบอล
HPE30201 Basketball
2. พ30202 แฮนดบอล
HPE30202 Handball
3. พ30203 มวยสากล
HPE30203 Boxing
4. พ30204 ศิลปะมวยไทย
HPE30204 Thai Boxing
5. พ30205 ลีลาศ
HPE30205 Social Dance
6. พ30206 เทเบิลเทนนิส
HPE30206 Table Tennis
7. พ30207 แบดมินตัน
HPE30207 Badminton
8. พ30208 สควอช
HPE30208 Squash
9. พ30209 การฝZกด1วยน้ําหนัก
HPE30209 Weight Training
10. พ30210 ว;ายน้ํา
HPE30210 Swimming

2 คาบ/สัปดาห/ภาคเรียน 1.0 หน;วยกิต
2 คาบ/สัปดาห/ภาคเรียน 1.0 หน;วยกิต
2 คาบ/สัปดาห/ภาคเรียน 1.0 หน;วยกิต
2 คาบ/สัปดาห/ภาคเรียน 1.0 หน;วยกิต
2 คาบ/สัปดาห/ภาคเรียน 1.0 หน;วยกิต
2 คาบ/สัปดาห/ภาคเรียน 1.0 หน;วยกิต
2 คาบ/สัปดาห/ภาคเรียน 1.0 หน;วยกิต
2 คาบ/สัปดาห/ภาคเรียน 1.0 หน;วยกิต
2 คาบ/สัปดาห/ภาคเรียน 1.0 หน;วยกิต
2 คาบ/สัปดาห/ภาคเรียน 1.0 หน;วยกิต
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รายวิชา พ30201 บาสเกตบอล
2 คาบ/สัปดาห$/ภาคเรียน
1.0 หนวยกิต
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------คําอธิบายรายวิชา
วิเคราะหหลักวิทยาศาสตรการเคลื่อนไหว และรูปแบบการเคลื่อนไหวที่ใช1ในกีฬาบาสเกตบอลคือ
ทักษะการเลี้ยงบอล การรับ-ส;งบอล การยิงประตูการเป6นฝ[ายรุก-ฝ[ายรับได1 สร1างเสริมสมรรถภาพทางกาย
เพื่อสุขภาพของตนเอง เห็นคุณค;าของการออกกําลังกายและการเข1าร;วมกิจกรรมกีฬาชนิดต;างๆ เคารพสิทธิ
และปฏิบัติตามกฎ กติกาการเล;นอย;างเคร;งครัดแสดงความมีน้ําใจนักกีฬา และชื่นชมในสุนทรียภาพของการ
ออกกําลังกายและการเล;นกีฬา เห็นคุณค;าของการนําประสบการณที่ได1รับจากกิจกรรมการแข;งขันกีฬาไปใช1
ในการดํารงชีวิต
เพื่อให1มีความรู1ความเข1าใจที่ถูกต1อง มีเจตคติและค;านิยมที่ดีในเรื่องกีฬาบาสเกตบอลแสดงทักษะ
การเลี้ยงบอล การรับ-ส;งบอล การยิงประตูการเป6นฝ[ายรุก-ฝ[ายรับ เคารพสิทธิและปฏิบัติตามกฎ กติกาการ
เล;นอย;างเคร;งครัด แสดงความมีน้ําใจนักกีฬา และชื่นชมในสุนทรียภาพของการออกกําลังกายและการเล;น
กีฬาได1
มาตรฐานการเรียนรู8/ตัวชี้วัด
เมื่อเรียนจบรายวิชานี้ นักเรียนสามารถ
1. วิเคราะหหลักวิทยาศาสตรการเคลื่อนไหวและนําไปใช1ในกีฬาบาสเกตบอลได1
2. วิเคราะหรูปแบบการเคลื่อนไหวและนําไปใช1ในกีฬาบาสเกตบอลได1
3. สร1างเสริมสมรรถภาพทางกายเพื่อสุขภาพของตนเองได1
4. เห็นคุณค;าของการออกกําลังกายและการเข1าร;วมกิจกรรมกีฬาชนิดต;างๆ
5. เคารพสิทธิและปฏิบัติตามกฎ กติกาการเล;นอย;างเคร;งครัด
6. แสดงความมีน้ําใจนักกีฬา และชื่นชมในสุนทรียภาพของการออกกําลังกายและการเล;นกีฬา
7. เห็นคุณค;าของการนําประสบการณที่ได1รับจากกิจกรรมการแข;งขันกีฬาไปใช1ในการดํารงชีวิต
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รายวิชา พ30202 แฮนด$บอล
2 คาบ/สัปดาห$/ภาคเรียน
1.0 หนวยกิต
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------คําอธิบายรายวิชา
วิเคราะหหลักวิทยาศาสตรการเคลื่อนไหวและรูปแบบการเคลื่อนไหวที่ใช1ในกีฬาแฮนดบอล คือ
ทักษะการเลี้ยงบอล การรับ-ส;งบอล การยิงประตูการเป6นฝ[ายรุก-ฝ[ายรับ ได1สร1างเสริมสมรรถภาพทางกาย
เพื่อสุขภาพของตนเองเห็นคุณค;าของการออกกําลังกายและการเข1าร;วมกิจกรรมกีฬาชนิดต;างๆ เคารพสิทธิ
และปฏิบัติตามกฎ กติกาการเล;นอย;างเคร;งครัดแสดงความมีน้ําใจนักกีฬา และชื่นชมในสุนทรียภาพของการ
ออกกําลังกายและการเล;นกีฬาเห็นคุณค;าของการนําประสบการณที่ได1รับจากกิจกรรมการแข;งขันกีฬาไปใช1
ในการดํารงชีวิต
เพื่อให1มีความรู1ความเข1าใจที่ถูกต1อง มีเจตคติและค;านิยมที่ดีในเรื่องกีฬาแฮนดบอล แสดงทักษะการ
เลี้ยงบอล การรับ-ส;งบอล การยิงประตูการเป6นฝ[ายรุก-ฝ[ายรับ เคารพสิทธิและปฏิบัติตามกฎ กติกาการเล;น
อย;างเคร;งครัด แสดงความมีน้ําใจนักกีฬา และชื่นชมในสุนทรียภาพของการออกกําลังกายและการเล;นกีฬาได1
มาตรฐานการเรียนรู8/ตัวชี้วัด
เมื่อเรียนจบรายวิชานี้ นักเรียนสามารถ
1. วิเคราะหหลักวิทยาศาสตรการเคลื่อนไหวและนําไปใช1ในกีฬาแฮนดบอลได1
2. วิเคราะหรูปแบบการเคลื่อนไหวและนําไปใช1ในกีฬาแฮนดบอลได1
3. สร1างเสริมสมรรถภาพทางกายเพื่อสุขภาพของตนเองได1
4. เห็นคุณค;าของการออกกําลังกายและการเข1าร;วมกิจกรรมกีฬาชนิดต;างๆ
5. เคารพสิทธิและปฏิบัติตามกฎ กติกาการเล;นอย;างเคร;งครัด
6. แสดงความมีน้ําใจนักกีฬา และชื่นชมในสุนทรียภาพของการออกกําลังกายและการเล;นกีฬา
7. เห็นคุณค;าของการนําประสบการณที่ได1รับจากกิจกรรมการแข;งขันกีฬาไปใช1ในการดํารงชีวิต
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รายวิชา พ30203 มวยสากล
2 คาบ/สัปดาห$/ภาคเรียน
1.0 หนวยกิต
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------คําอธิบายรายวิชา
วิเคราะหหลักวิทยาศาสตรการเคลื่อนไหว และรูปแบบการเคลื่อนไหวที่ใช1ในมวยสากล คือการชก
หมัดตรง การชกหมัดอัพเปอรคัต การหลบหลีก การปLองกันตนเอง การเคลื่อนที่ในมวยสากลได1สร1างเสริม
สมรรถภาพทางกาย เพื่อสุขภาพของตนเอง เห็นคุณค;าของการออกกําลังกายและการเข1าร;วมกิจกรรมกีฬา
ชนิดต;างๆ เคารพสิทธิและปฏิบัติตามกฎ กติกาการเล;นอย;างเคร;งครัดแสดงความมีน้ําใจนักกีฬา และชื่นชม
ในสุนทรียภาพของการออกกําลังกายและการเล;นกีฬา เห็นคุณค;าของการนําประสบการณที่ได1รับจาก
กิจกรรมการแข;งขันกีฬาไปใช1ในการดํารงชีวิต
เพื่อให1มีความรู1ความเข1าใจที่ถูกต1อง มีเจตคติและค;านิยมที่ดีในเรื่องกีฬามวยสากล แสดงทักษะการ
ชกหมัดตรง การชกหมัดอัพเปอรคัต การหลบหลีก การปLองกันตนเอง เคารพสิทธิและปฏิบัติตามกฎ กติกา
การเล;นอย;างเคร;งครัด แสดงความมีน้ําใจนักกีฬา และชื่นชมในสุนทรียภาพของการออกกําลังกายและการ
เล;นกีฬาได1
มาตรฐานการเรียนรู8/ตัวชี้วัด
เมื่อเรียนจบรายวิชานี้ นักเรียนสามารถ
1. วิเคราะหหลักวิทยาศาสตรการเคลื่อนไหวและนําไปใช1ในมวยสากลได1
2. วิเคราะหรูปแบบการเคลื่อนไหวและนําไปใช1ในมวยสากลได1
3. สร1างเสริมสมรรถภาพทางกายเพื่อสุขภาพของตนเองได1
4. เห็นคุณค;าของการออกกําลังกายและการเข1าร;วมกิจกรรมกีฬาชนิดต;างๆ
5. เคารพสิทธิและปฏิบัติตามกฎ กติกาการเล;นอย;างเคร;งครัด
6. แสดงความมีน้ําใจนักกีฬา และชื่นชมในสุนทรียภาพของการออกกําลังกายและการเล;นกีฬา
7. เห็นคุณค;าของการนําประสบการณที่ได1รับจากกิจกรรมการแข;งขันกีฬาไปใช1ในการดํารงชีวิต
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รายวิชา พ30204 ศิลปะมวยไทย
2 คาบ/สัปดาห$/ภาคเรียน
1.0 หนวยกิต
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------คําอธิบายรายวิชา
วิเคราะหหลักวิทยาศาสตรการเคลื่อนไหว และรูปแบบการเคลื่อนไหวที่ใช1ในศิลปะมวยไทยคือ การ
ชกหมัดตรง การชกหมัดอัพเปอรคัต การหลบหลีก การปLองกันตนเอง การเคลื่อนที่ในมวยไทยการเตะ การ
ถีบ ได1สร1างเสริมสมรรถภาพทางกายเพื่อสุขภาพของตนเอง เห็นคุณค;าของการออกกําลังกายและการเข1าร;วม
กิจกรรมกีฬาชนิดต;างๆ เคารพสิทธิและปฏิบัติตามกฎ กติกาการเล;นอย;างเคร;งครัด แสดงความมีน้ําใจนักกีฬา
และชื่นชมในสุนทรียภาพของการออกกําลังกายและการเล;นกีฬาเห็นคุณค;าของการนําประสบการณที่ได1รับ
จากกิจกรรมการแข;งขันกีฬาไปใช1ในการดํารงชีวิต
เพื่อให1มีความรู1ความเข1าใจที่ถูกต1อง มีเจตคติและค;านิยมที่ดีในเรื่องศิลปะมวยไทย แสดงทักษะการ
ชกหมัดตรง การชกหมัดอัพเปอรคัต การหลบหลีก การปLองกันตนเอง เคารพสิทธิและปฏิบัติตามกฎ กติกา
การเล;นอย;างเคร;งครัด แสดงความมีน้ําใจนักกีฬา และชื่นชมในสุนทรียภาพของการออกกําลังกายและการ
เล;นกีฬาได1
มาตรฐานการเรียนรู8/ตัวชี้วัด
เมื่อเรียนจบรายวิชานี้ นักเรียนสามารถ
1. วิเคราะหหลักวิทยาศาสตรการเคลื่อนไหวและนําไปใช1ในศิลปะมวยไทยได1
2. วิเคราะหรูปแบบการเคลื่อนไหวและนําไปใช1ในศิลปะมวยไทยได1
3. สร1างเสริมสมรรถภาพทางกายเพื่อสุขภาพของตนเองได1
4. เห็นคุณค;าของการออกกําลังกายและการเข1าร;วมกิจกรรมกีฬาชนิดต;างๆ
5. เคารพสิทธิและปฏิบัติตามกฎ กติกาการเล;นอย;างเคร;งครัด
6. แสดงความมีน้ําใจนักกีฬา และชื่นชมในสุนทรียภาพของการออกกําลังกายและการเล;นกีฬา
7. เห็นคุณค;าของการนําประสบการณที่ได1รับจากกิจกรรมการแข;งขันกีฬาไปใช1ในการดํารงชีวิต
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รายวิชา พ30205 ลีลาศ
2 คาบ/สัปดาห$/ภาคเรียน
1.0 หนวยกิต
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------คําอธิบายรายวิชา
วิเคราะหหลักวิทยาศาสตรการเคลื่อนไหว และรูปแบบการเคลื่อนไหวที่ใช1ในลีลาศ คือ จังหวะคิว
บันลูมบ1า ชะชะช;า ได1สร1างเสริมสมรรถภาพทางกายเพื่อสุขภาพของตนเอง เห็นคุณค;าของการออกกําลังกาย
และการเข1าร;วมกิจกรรมกีฬาชนิดต;างๆ เคารพสิทธิและปฏิบัติตามกฎ กติกาการเล;นอย;างเคร;งครัดแสดง
ความมีน้ําใจนักกีฬา และชื่นชมในสุนทรียภาพของการออกกําลังกายและการเล;นกีฬา เห็นคุณค;าของการนํา
ประสบการณที่ได1รับจากกิจกรรมการแข;งขันกีฬาไปใช1ในการดํารงชีวิต
เพื่อให1มีความรู1ความเข1าใจที่ถูกต1อง มีเจตคติและค;านิยมที่ดีในเรื่องลีลาศ แสดงทักษะในจังหวะคิว
บันลูมบ1า ชะชะช;า เคารพสิทธิและปฏิบัติตามกฎ กติกาการเล;นอย;างเคร;งครัด แสดงความมีน้ําใจนักกีฬา
และชื่นชมในสุนทรียภาพของการออกกําลังกายและการเล;นกีฬาได1
มาตรฐานการเรียนรู8/ตัวชี้วัด
เมื่อเรียนจบรายวิชานี้ นักเรียนสามารถ
1. วิเคราะหหลักวิทยาศาสตรการเคลื่อนไหวและนําไปใช1ในลีลาศได1
2. วิเคราะหรูปแบบการเคลื่อนไหวและนําไปใช1ในลีลาศได1
3. สร1างเสริมสมรรถภาพทางกายเพื่อสุขภาพของตนเองได1
4. เห็นคุณค;าของการออกกําลังกายและการเข1าร;วมกิจกรรมกีฬาชนิดต;างๆ
5. เคารพสิทธิและปฏิบัติตามกฎ กติกาการเล;นอย;างเคร;งครัด
6. แสดงความมีน้ําใจนักกีฬา และชื่นชมในสุนทรียภาพของการออกกําลังกายและการเล;นกีฬา
7. เห็นคุณค;าของการนําประสบการณที่ได1รับจากกิจกรรมการแข;งขันกีฬาไปใช1ในการดํารงชีวิต
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รายวิชา พ30206 เทเบิลเทนนิส
2 คาบ/สัปดาห$/ภาคเรียน
1.0 หนวยกิต
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------คําอธิบายรายวิชา
วิเคราะหหลักวิทยาศาสตรการเคลื่อนไหว และรูปแบบการเคลื่อนไหวที่ใช1ในกีฬา เทเบิลเทนนิส คือ
ทักษะการตีลูกหน1ามือ-หลังมือ การส;งลูก การเล;นลูกตบ การเล;นลูกหยอด การจับไม1แบบต;างๆ ได1สร1างเสริม
สมรรถภาพทางกายเพื่อสุขภาพของตนเอง เห็นคุณค;าของการออกกําลังกายและการเข1าร;วมกิจกรรมกีฬา
ชนิดต;างๆ เคารพสิทธิและปฏิบัติตามกฎ กติกาการเล;นอย;างเคร;งครัด แสดงความมีน้ําใจนักกีฬา และชื่นชม
ในสุนทรียภาพของการออกกําลังกายและการเล;นกีฬา เห็นคุณค;าของการนําประสบการณที่ได1รับจาก
กิจกรรมการแข;งขันกีฬาไปใช1ในการดํารงชีวิต
เพื่อให1มีความรู1ความเข1าใจที่ถูกต1อง มีเจตคติและค;านิยมที่ดีในเรื่องกีฬาเทเบิลเทนนิสแสดงทักษะ
ทักษะการตีลูกหน1ามือ-หลังมือ การส;งลูก การเล;นลูกตบ การเล;นลูกหยอด การจับไม1แบบต;างๆ เคารพสิทธิ
และปฏิบัติตามกฎ กติกาการเล;นอย;างเคร;งครัด แสดงความมีน้ําใจนักกีฬา และชื่นชมในสุนทรียภาพของการ
ออกกําลังกายและการเล;นกีฬาได1
มาตรฐานการเรียนรู8/ตัวชี้วัด
เมื่อเรียนจบรายวิชานี้ นักเรียนสามารถ
1. วิเคราะหหลักวิทยาศาสตรการเคลื่อนไหวและนําไปใช1ในกีฬาเทเบิลเทนนิสได1
2. วิเคราะหรูปแบบการเคลื่อนไหวและนําไปใช1ในกีฬาเทเบิลเทนนิสได1
3. สร1างเสริมสมรรถภาพทางกายเพื่อสุขภาพของตนเองได1
4. เห็นคุณค;าของการออกกําลังกายและการเข1าร;วมกิจกรรมกีฬาชนิดต;างๆ
5. เคารพสิทธิและปฏิบัติตามกฎ กติกาการเล;นอย;างเคร;งครัด
6. แสดงความมีน้ําใจนักกีฬา และชื่นชมในสุนทรียภาพของการออกกําลังกายและการเล;นกีฬา
7. เห็นคุณค;าของการนําประสบการณที่ได1รับจากกิจกรรมการแข;งขันกีฬาไปใช1ในการดํารงชีวิต
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รายวิชา พ30207 แบดมินตัน
2 คาบ/สัปดาห$/ภาคเรียน
1.0 หนวยกิต
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------คําอธิบายรายวิชา
วิเคราะหหลักวิทยาศาสตรการเคลื่อนไหว และรูปแบบการเคลื่อนไหวที่ใช1ในกีฬาแบดมินตันคือ
ทักษะการตีลูกหน1ามือ-หลังมือ การส;งลูก การเล;นลูกตบ การเล;นลูกดาด การเล;นลูกหยอดการจับไม1ได1สร1าง
เสริมสมรรถภาพทางกายเพื่อสุขภาพของตนเอง เห็นคุณค;าของการออกกําลังกายและการเข1าร;วมกิจกรรม
กีฬาชนิดต;างๆ เคารพสิทธิและปฏิบัติตามกฎ กติกาการเล;นอย;างเคร;งครัด แสดงความมีน้ําใจนักกีฬา และชื่น
ชมในสุนทรียภาพของการออกกําลังกายและการเล;นกีฬา เห็นคุณค;าของการนําประสบการณที่ได1รับจาก
กิจกรรมการแข;งขันกีฬาไปใช1ในการดํารงชีวิต
เพื่อให1มีความรู1ความเข1าใจที่ถูกต1อง มีเจตคติและค;านิยมที่ดีในเรื่องกีฬาแบดมินตัน แสดงทักษะ
ทักษะการตีลูกหน1ามือ-หลังมือ การส;งลูก การเล;นลูกตบ การเล;นลูกดาด การเล;นลูกหยอด การจับไม1ได1
เคารพสิทธิและปฏิบัติตามกฎกติกาการเล;นอย;างเคร;งครัด แสดงความมีน้ําใจนักกีฬาและชื่นชมใน
สุนทรียภาพของการออกกําลังกายและการเล;นกีฬาได1
มาตรฐานการเรียนรู8/ตัวชี้วัด
เมื่อเรียนจบรายวิชานี้ นักเรียนสามารถ
1. วิเคราะหหลักวิทยาศาสตรการเคลื่อนไหวและนําไปใช1ในกีฬาแบดมินตันได1
2. วิเคราะหรูปแบบการเคลื่อนไหวและนําไปใช1ในกีฬาแบดมินตันได1
3. สร1างเสริมสมรรถภาพทางกายเพื่อสุขภาพของตนเองได1
4. เห็นคุณค;าของการออกกําลังกายและการเข1าร;วมกิจกรรมกีฬาชนิดต;างๆ
5. เคารพสิทธิและปฏิบัติตามกฎ กติกาการเล;นอย;างเคร;งครัด
6. แสดงความมีน้ําใจนักกีฬา และชื่นชมในสุนทรียภาพของการออกกําลังกายและการเล;นกีฬา
7. เห็นคุณค;าของการนําประสบการณที่ได1รับจากกิจกรรมการแข;งขันกีฬาไปใช1ในการดํารงชีวิต
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รายวิชา พ30208 สควอช
2 คาบ/สัปดาห$/ภาคเรียน
1.0 หนวยกิต
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------คําอธิบายรายวิชา
วิเคราะหหลักวิทยาศาสตรการเคลื่อนไหวและรูปแบบการเคลื่อนไหวที่ใช1ในกีฬาสควอช คือ ทักษะ
การตีลูกหน1ามือ-หลังมือ การส;งลูก การเล;นลูกตบ การเล;นลูกหยอด การจับไม1ได1 สร1างเสริมสมรรถภาพทาง
กายเพื่อสุขภาพของตนเอง เห็นคุณค;าของการออกกําลังกายและการเข1าร;วมกิจกรรมกีฬาชนิดต;างๆ เคารพ
สิทธิและปฏิบัติตามกฎ กติกาการเล;นอย;างเคร;งครัด แสดงความมีน้ําใจนักกีฬา และชื่นชมในสุนทรียภาพของ
การออกกําลังกายและการเล;นกีฬา เห็นคุณค;าของการนําประสบการณที่ได1รับจากกิจกรรมการแข;งขันกีฬา
ไปใช1ในการดํารงชีวิต
เพื่อให1มีความรู1ความเข1าใจที่ถูกต1อง มีเจตคติและค;านิยมที่ดีในเรื่องกีฬาสควอช แสดงทักษะการตีลูก
หน1ามือ-หลังมือ การส;งลูก การเล;นลูกตบ การเล;นลูกหยอด การจับไม1ได1 เคารพสิทธิและปฏิบัติตามกฎ
กติกาการเล;นอย;างเคร;งครัด แสดงความมีน้ําใจนักกีฬา และชื่นชมในสุนทรียภาพของ การออกกําลังกายและ
การเล;นกีฬาได1
มาตรฐานการเรียนรู8/ตัวชี้วัด
เมื่อเรียนจบรายวิชานี้ นักเรียนสามารถ
1. วิเคราะหหลักวิทยาศาสตรการเคลื่อนไหวและนําไปใช1ในกีฬาสควอชได1
2. วิเคราะหรูปแบบการเคลื่อนไหวและนําไปใช1ในกีฬาสควอชได1
3. สร1างเสริมสมรรถภาพทางกายเพื่อสุขภาพของตนเองได1
4. เห็นคุณค;าของการออกกําลังกายและการเข1าร;วมกิจกรรมกีฬาชนิดต;างๆ
5. เคารพสิทธิและปฏิบัติตามกฎ กติกาการเล;นอย;างเคร;งครัด
6. แสดงความมีน้ําใจนักกีฬา และชื่นชมในสุนทรียภาพของการออกกําลังกายและการเล;นกีฬา
7. เห็นคุณค;าของการนําประสบการณที่ได1รับจากกิจกรรมการแข;งขันกีฬาไปใช1ในการดํารงชีวิต
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รายวิชา พ30209 การฝuกด8วยน้ําหนัก
2 คาบ/สัปดาห$/ภาคเรียน
1.0 หนวยกิต
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------คําอธิบายรายวิชา
วิเคราะหหลักวิทยาศาสตรการเคลื่อนไหว และรูปแบบการเคลื่อนไหว ที่ใช1ในการฝZกด1วยน้ําหนัก คือ
การฝZกกล1ามเนื้อไหล;การฝZกกล1ามเนื้อแขน การฝZกกล1ามเนื้อหน1าท1อง การยืดกล1ามเนื้อได1 สร1างเสริม
สมรรถภาพทางกายเพื่อสุขภาพของตนเอง เห็นคุณค;าของการออกกําลังกายและการเข1าร;วมกิจกรรมกีฬา
ชนิดต;างๆ เคารพสิทธิและปฏิบัติตามกฎ กติกาการเล;นอย;างเคร;งครัด แสดงความมีน้ําใจนักกีฬา และชื่นชม
ในสุนทรียภาพของการออกกําลังกายและการเล;นกีฬา เห็นคุณค;าของการนําประสบการณที่ได1รับจาก
กิจกรรมการแข;งขันกีฬาไปใช1ในการดํารงชีวิต
เพื่อให1มีความรู1ความเข1าใจที่ถูกต1อง มีเจตคติและค;านิยมที่ดีในเรื่องการฝZกยกน้ําหนัก แสดงทักษะ
การฝZกกล1ามเนื้อไหล; การฝZกกล1ามเนื้อแขน การฝZกกล1ามเนื้อหน1าท1อง การยืดกล1ามเนื้อได1 เคารพสิทธิและ
ปฏิบัติตามกฎ กติกาการเล;นอย;างเคร;งครัด แสดงความมีน้ําใจนักกีฬา และชื่นชมในสุนทรียภาพของการออก
กําลังกายและการเล;นกีฬาได1
มาตรฐานการเรียนรู8/ตัวชี้วัด
เมื่อเรียนจบรายวิชานี้ นักเรียนสามารถ
1. วิเคราะหหลักวิทยาศาสตรการเคลื่อนไหวและนําไปใช1ในการฝZกด1วยน้ําหนักได1
2. วิเคราะหรูปแบบการเคลื่อนไหวและนําไปใช1ในการฝZกด1วยน้ําหนักได1
3. สร1างเสริมสมรรถภาพทางกายเพื่อสุขภาพของตนเองได1
4. เห็นคุณค;าของการออกกําลังกายและการเข1าร;วมกิจกรรมกีฬาชนิดต;างๆ
5. เคารพสิทธิและปฏิบัติตามกฎ กติกาการเล;นอย;างเคร;งครัด
6. แสดงความมีน้ําใจนักกีฬา และชื่นชมในสุนทรียภาพของการออกกําลังกายและการเล;นกีฬา
7. เห็นคุณค;าของการนําประสบการณที่ได1รับจากกิจกรรมการแข;งขันกีฬาไปใช1ในการดํารงชีวิต

หลักสูตรโรงเรียนวิทยาศาสตรภูมิภาค ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
พุทธศักราช 2560

306

รายวิชา พ30210 วายน้ํา
2 คาบ/สัปดาห$/ภาคเรียน
1.0 หนวยกิต
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและวิเคราะหหลักวิทยาศาสตรการเคลื่อนไหว และรูปแบบการเคลื่อนไหว ที่ใช1ในกีฬาว;ายน้ํา
เกี่ยวกั การลอยตัว การหายใจขณะอยู;ในน้ํา การปฐมพยาบาลคนจมน้ํา การใช1สระว;ายน้ําให1ถูกสุขลักษณะ
ต;อสุขภาพอนามัยของตนเองชุมชน ประโยชนของกีฬาว;ายน้ําต;อสุขภาพทางร;างกายจิตใจ สังคม การสร1าง
สมรรถภาพทางกายเพื่อสุขภาพของตนเอง เห็นคุณค;าของการออกกําลังกายและการเข1าร;วมกิจกรรมกีฬา
ว;ายน้ําชนิดต;างๆ รู1จักเคารพสิทธิและปฏิบัติตามกฎ กติกา การเล;นอย;างเคร;งครัด มีน้ําใจนักกีฬา และชื่นชม
ในสุนทรียภาพของการออกกําลังกายและการเล;นกีฬาทางน้ํา เห็นคุณค;าของการนําประสบการณที่ได1รับจาก
กิจกรรมการแข;งขันกีฬาทางน้ําไปใช1ในการดํารงชีวิต
เพื่อให1มีความรู1ความเข1าใจที่ถูกต1อง มีเจตคติและค;านิยมที่ดีในเรื่องกีฬาว;ายน้ํา แสดงทักษะการ
ลอยตัว การหายใจขณะอยู;ในน้ํา การปฐมพยาบาลคนจมน้ํา การใช1สระว;ายน้ําให1ถูกสุขลักษณะต;อสุขภาพ
อนามัยของตนเองชุมชน เคารพสิทธิและปฏิบัติตามกฎ กติกาการเล;นอย;างเคร;งครัด แสดงความมีน้ําใจ
นักกีฬา และชื่นชมในสุนทรียภาพของการออกกําลังกายและการเล;นกีฬาได1
มาตรฐานการเรียนรู8/ตัวชี้วัด
เมื่อเรียนจบรายวิชานี้ นักเรียนสามารถ
1. วิเคราะหหลักวิทยาศาสตรการเคลื่อนไหวและนําไปใช1ในกีฬาว;ายน้ําได1
2. วิเคราะหรูปแบบการเคลื่อนไหวและนําไปใช1ในกีฬาว;ายน้ําได1
3. สร1างสมรรถภาพทางกายเพื่อสุขภาพของตนเองได1
4. เห็นคุณค;าของการออกกําลังกายและการเข1าร;วมกิจกรรมกีฬาว;ายน้ําชนิดต;างๆ
5. เคารพสิทธิและปฏิบัติตามกฎ กติกาการเล;นอย;างเคร;งครัด
6. มีน้ําใจนักกีฬาและชื่นชมในสุนทรียภาพของการออกกําลังกายและการเล;นกีฬาทางน้ํา
7. เห็นคุณค;าของการนําประสบการณที่ได1รับจากกิจกรรมการแข;งขันกีฬาทางน้ําไปใช1ในการ
ดํารงชีวิต
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กลุมสาระการเรียนรู8ศิลปะ
รายวิชาเพิ่มเติมกลุม 2
1. ศ30201 ภูมิปJญญาไทย : บ1านทรงไทย
ART30201 Thai Wisdom : Traditional Thai House
2. ศ30202 ภูมิปJญญาไทย : อาหารไทย
ART30202 Thai Wisdom : Traditional Thai Food
3. ศ30203 ภูมิปJญญาไทย : สิ่งประดิษฐไทย
ART30203 Thai Wisdom : Thai Innovation
4. ศ30204 การละคร
ART30204 Drama
5. ศ30205 พื้นฐานทฤษฎีดนตรี
ART30205 Music Theory
6. ศ30206 หีบเพลงเป[า
ART30206 Harmonica
7. ศ30207 พื้นฐานศิลปะปฏิบัติ
ART30207 Basic Art Studio
8. ศ30208 พื้นฐานการออกแบบ
ART30208 Basic Design
9. ศ30209 จิตรกรรมสร1างสรรค
ART30209 Creative Painting
10. ศ30210 ศิลปะภาพพิมพสร1างสรรค
ART30210 Creative Graphic Arts
11. ศ30211 ประติมากรรมสร1างสรรค
ART30211 Creative Sculpture
12. ศ30212 ศิลปะไทยร;วมสมัย
ART30212 Thai Art Contemporary
13. ศ30213 ออกแบบผลิตภัณฑ
ART30213 Product Design

1 คาบ/สัปดาห/ภาคเรียน 0.5 หน;วยกิต
2 คาบ/สัปดาห/ภาคเรียน 1.0 หน;วยกิต
2 คาบ/สัปดาห/ภาคเรียน 1.0 หน;วยกิต
2 คาบ/สัปดาห/ภาคเรียน 1.0 หน;วยกิต
2 คาบ/สัปดาห/ภาคเรียน 1.0 หน;วยกิต
1 คาบ/สัปดาห/ภาคเรียน 0.5 หน;วยกิต
2 คาบ/สัปดาห/ภาคเรียน 1.0 หน;วยกิต
2 คาบ/สัปดาห/ภาคเรียน 1.0 หน;วยกิต
2 คาบ/สัปดาห/ภาคเรียน 1.0 หน;วยกิต
2 คาบ/สัปดาห/ภาคเรียน 1.0 หน;วยกิต
2 คาบ/สัปดาห/ภาคเรียน 1.0 หน;วยกิต
2 คาบ/สัปดาห/ภาคเรียน 1.0 หน;วยกิต
2 คาบ/สัปดาห/ภาคเรียน 1.0 หน;วยกิต
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รายวิชา ศ30201 ภูมิปHญญาไทย : บ8านทรงไทย
1 คาบ/สัปดาห$/ภาคเรียน
0.5 หนวยกิต
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------คําอธิบายรายวิชา
ศึกษา ความหมาย รูปแบบ โครงสร1างของบ1านทรงไทย ทั้งเรือนไทยในวัฒนธรรมสยามและ
วัฒนธรรมล1านนา วิเคราะหความสัมพันธระหว;างคติความเชื่อ วิถีการดํารงชีวิตและสภาพแวดล1อมทาง
ธรรมชาติกับแนวคิดการออกแบบในการปลูกเรือน ปฏิบัติการสร1างแบบจําลองบ1านทรงไทย การจําลอง
โครงสร1าง รูปแบบ เทคนิควิธีการ ด1วยอัตราส;วนมาตรฐานสากล
เพื่อให1ผู1เรียนมีความรู1ความเข1าใจและเห็นคุณค;าในความงามของบ1านทรงไทยที่อยู;ในรูปแบบ
วัฒนธรรมสยามและวัฒนธรรมล1านนา
มาตรฐานการเรียนรู8/ตัวชี้วัด
เมื่อเรียนจบรายวิชานี้ นักเรียน
1. มีความรู1ความเข1าใจบ1านทรงไทยระดับเบื้องต1นของเรือนไทยในวัฒนธรรมสยามได1พอสังเขป
2. มีความรู1ความเข1าใจบ1านทรงไทยระดับเบื้องต1นของเรือนไทยในวัฒนธรรมล1านนาได1พอสังเขป
3. มีความรู1ความสามารถในการวิเคราะหถึงความสัมพันธของรากฐานในการดํารงวิถีชีวิตกับการ
สร1างบ1านทรงไทยได1
4. มีความรู1ความเข1าใจตลอดจนสามารถเปรียบเทียบวิเคราะหพัฒนาการทางสถาปJตยกรรมของ
โบสถ วิหาร ได1
5. มีความรู1ความเข1าใจตลอดจนสามารถเปรียบเทียบวิเคราะหพัฒนาการทางสถาปJตยกรรมของ
บ1านทรงไทย
6. มีความรู1ความเข1าใจตลอดจนสามารถอธิบายวิธีคิดและหลักสุนทรียศาสตรทางความงามในการ
สร1างสรรคผลงานการตกแต;งบ1านทรงไทยฝ?มือชั้นบรมครู
7. มีความรู1ความสามารถในการสร1างแบบจําลองสถาปJตยกรรมไทยขั้นพื้นฐานได1
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รายวิชา ศ30202 ภูมิปHญญาไทย : อาหารไทย
2 คาบ/สัปดาห$/ภาคเรียน
1.0 หนวยกิต
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------คําอธิบายรายวิชา
ศึกษา ประวัติ และรูปแบบของอาหารไทย ในแต;ละท1องถิ่น อีกทั้งศึกษาภูมิปJญญาท1องถิ่นในภาค
ต;างๆ ที่ถ;ายทอดออกมาให1อาหารไทย การถนอมอาหารที่มีคุณค;าทางโภชนาการ การปLองกันสารพิษใน
อาหาร
เพื่อส;งเสริมให1ผู1รับประทานมีสุขภาพดี และส;งเสริมความรู1 สามารถพัฒนาคุณค;าของอาหารไทยให1มี
ประโยชนมากขึ้นรวมทั้งสามารถประกอบอาหารไทยได1
มาตรฐานการเรียนรู8/ตัวชี้วัด
เมื่อเรียนจบรายวิชานี้ นักเรียน
1. มีความรู1ความเข1าใจในประวัติของอาหารไทย
2. มีความรู1ความเข1าใจในรูปแบบของอาหารไทยแต;ละท1องถิ่น
3. มีความรู1ความเข1าใจภูมิปJญญาท1องถิ่นที่ถ;ายทอดออกมาในรูปแบบอาหาร
4. มีความรู1ความเข1าใจในการถนอมอาหารและสารพิษในอาหาร
5. สามารถพัฒนาคุณค;าของอาหารไทยและประกอบอาหารไทยได1
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รายวิชา ศ30203 ภูมิปHญญาไทย : สิ่งประดิษฐ$ไทย
2 คาบ/สัปดาห$/ภาคเรียน
1.0 หนวยกิต
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------คําอธิบายรายวิชา ศ30303
ศึกษาวิวัฒนาการภูมิปJญญาไทย ได1แก;สิ่งประดิษฐไทยทุกแขนงของคนไทยที่นักเรียนสนใจซึ่ง
ได1มาจากประสบการณ และความเฉลียวฉลาดของชาวบ1านศึกษาแหล;งรวมความรู1และประสบการณที่
สั่งสมมาแต;บรรพบุรุษ สืบทอดจากคนรุ;นหนึ่งไปสู;คนอีกรุ;นหนึ่งศึกษาเปรียบเทียบการสืบทอด การปรับ
ประยุกตและเปลี่ยนแปลงจนเกิดเป6นองคความรู1ใหม;
เพื่อให1นักเรียนได1มีความตระหนักในคุณค;าของสิ่งประดิษฐของคนไทย สามารถนํามาเป6นแนวทางใน
การสร1างจิตวิญญาณของความเป6นนักวิจัย นักประดิษฐ นักคิดค1นและนักพัฒนาที่ดีและนักเรียนสามารถ
ศึกษาที่สิ่งตนเองสนใจได1อย;างอิสระ
มาตรฐานการเรียนรู8/ตัวชี้วัด
เมื่อเรียนจบรายวิชานี้ นักเรียน
1. มีความตระหนักในคุณค;าของภูมิปJญญาไทยในด1านสิ่งประดิษฐของคนไทยในอดีต
2. มีความสามารถประยุกตแนวคิดจากสิ่งประดิษฐของคนไทยในอดีตมาเป6นแนวทางในการ
สร1างจิตวิญญาณของความเป6นนักวิจัย นักประดิษฐ นักคิดค1นและนักพัฒนาที่ดี
3. มีโอกาสศึกษามรดกภูมิปJญญาไทยอย;างอิสระตามความสนใจ นําไปสู;เกิดความคิดสร1างสรรค
ที่ดี
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รายวิชา ศ30204 การละคร
2 คาบ/สัปดาห$/ภาคเรียน
1.0 หนวยกิต
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาประวัติ ของการละคร เข1าใจในรูปแบบของการละคร ฝZกฝนทักษะทางด1านการแสดง ด1านการ
พัฒนาบุคลิกภาพและการพูดเพื่อสามารถนําไปใช1ในกิจกรรมต;างๆของโรงเรียนได1จริง สามารถพัฒนา
บุคลิกภาพและการพูดในที่ชุมชนบนเวทีการแสดง และเป6นการใช1เวลาว;างให1เกิดประโยชน
มาตรฐานการเรียนรู8/ตัวชี้วัด
เมื่อเรียนจบรายวิชานี้ นักเรียน
1. มีความรู1ความเข1าใจในประวัติของการละคร
2. มีความรู1ความเข1าใจในรูปแบบของการละคร
3. มีโอกาสฝZกฝนทักษะทางด1านการแสดงและใช1เวลาว;างให1เกิดประโยชน
4. เพื่อส;งเสริมบุคลิกภาพของนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษทางด1านคณิตศาสตรวิทยาศาสตร
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รายวิชา ศ30205 พื้นฐานทฤษฎีดนตรี
2 คาบ/สัปดาห$/ภาคเรียน
1.0 หนวยกิต
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาการบันทึกโน1ตสากล บันไดเสียง กุญแจเสียง ขั้นคู; ศัพทสังคีตทั่วไปและการฝZกโสตประสาทให1
สอดคล1องกับเนื้อหาวิชาที่เรียน ปฏิบัติการเกี่ยวกับ การอ;าน การบันทึกโน1ตสากล การสร1างบันไดเสียง การ
เขียนขั้นคู;เสียง และเข1าใจถึงศัพทสังคีตและหลักทฤษฎีขั้นพื้นฐาน เพื่อให1ผู1เรียนมีความรู1ความเข1าใจเกี่ยวกับ
พื้นฐานทฤษฏีดนตรีและนํามาปฏิบัติจริง โดยผ;านทักษะการอ;านโน1ตเบื้องต1นได1
มาตรฐานการเรียนรู8/ตัวชี้วัด
เมื่อเรียนจบรายวิชานี้ นักเรียน
1. เข1าใจถึงวิธีการอ;านและบันทึกโน1ตสากลได1
2. เข1าใจถึงเครื่องหมายของโน1ตดนตรีสากลต;างๆ
3. มีความรู1พื้นฐานในการสร1างบันไดเสียงเมเจอรและไมเนอรได1
4. เข1าใจการเขียนขั้นคู;เสียงและบอกขั้นคู;เสียงได1
5. ปฏิบัติตามศัพทสังคีตและนําไปใช1ได1อย;างถูกต1อง
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รายวิชา ศ30206 หีบเพลงเปTา
1 คาบ/สัปดาห$/ภาคเรียน
0.5 หนวยกิต
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาความรู1พื้นฐานเกี่ยวกับเครื่องดนตรีสากล หีบเพลงเป[า เม1าออรแกน หรือฮารโมนีก1า
เป6นเครื่องดนตรีประเภทเป[าชนิดหนึ่ง หีบเพลงเป[ามีซุ1มเสียงไพเราะ เมื่อฝZกบ;อยๆ จนเกิดทักษะ
ความชํานาญจะช;วยพัฒนาโสตประสาทในการฟJงและจําระดับเสียงได1เป6นอย;างดี ถ;ายทอดอารมณเพลงโดย
การเน1นเทคนิคการแสดงออกและคุณภาพของการแสดงด1วยการปฏิบัติเครื่องดนตรีทั้งประเภทแบบบรรเลง
เดี่ยวและรวมวง สามารถถ;ายทอดอารมณเพลงโดยการเน1นเทคนิคการแสดงออกและคุณภาพของการแสดง
ได1
เพื่อให1มีความรู1ความเข1าใจสามารถปฏิบัติบรรเลงเครื่องดนตรี “หีบเพลงเป[า” ได1ด1วยตนเองและ
สามารถอ;านและเข1าใจโน1ตดนตรีสากลได1อย;างถูกต1อง
มาตรฐานการเรียนรู8/ตัวชี้วัด
เมื่อเรียนจบรายวิชานี้ นักเรียน
1. เข1าใจเกี่ยวกับ หีบเพลงเป[า เม1าออรแกน หรือฮารโมนีก1า
2. สามารถอ;านและเข1าใจการบันทึกโน1ตสากลได1
3. ปฏิบัติเครื่องดนตรี หีบเพลงเป[า ตามบทเพลงที่กําหนด ได1อย;างถูกต1องตามจังหวะ
4. ปฏิบัติเครื่องดนตรี หีบเพลงเป[า ตามตําแหน;งชื่อโน1ตที่กําหนดและเลียนแบบเสียงที่ได1ยินได1
5. เข1าใจเทคนิคการเล;นดนตรีและถ;ายทอดอารมณเพลงด1วยการปฏิบัติเครื่องดนตรีหีบเพลงเป[า
โดยการปฏิบัติเดี่ยวและรวมวงได1
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รายวิชา ศ30207 พื้นฐานศิลปะปฏิบัติ
2 คาบ/สัปดาห$/ภาคเรียน
1.0 หนวยกิต
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและฝZกฝนทักษะเพื่อให1เกิดความชํานาญในการแสดงออกทางศิลปะด1วยวิธีการวาดเส1น
การเขียนภาพสีน้ําค1นคว1า ทดลองเทคนิควิธีการในการปฏิบัติการเขียนภาพ รูปทรงเรขาคณิต หุ;นนิ่ง
กายวิภาคมนุษย ภาพคนเหมือนและทัศนียภาพ
เพื่อให1ผู1เรียนมีความรู1ความเข1าใจ มีทักษะในกระบวนการสร1างสรรคศิลปะขั้นพื้นฐานตลอดจน
มีเจตคติที่ดีและเห็นคุณค;าของการสร1างสรรคผลงานศิลปะ
มาตรฐานการเรียนรู8/ตัวชี้วัด
เมื่อเรียนจบรายวิชานี้ นักเรียน
1. มีความรู1ความเข1าใจในการศึกษาศิลปะขั้นพื้นฐาน
2. มีความรู1ความเข1าใจและมีทักษะในการวาดเส1น การเขียนภาพสีน้ํา
3. มีทักษะในการเขียนภาพรูปทรงเรขาคณิต หุ;นนิ่ง กายวิภาคมนุษย ภาพคนเหมือนและภาพ
ทิวทัศน
4. มีความรู1ความเข1าใจ มีทักษะในกระบวนการสร1างสรรคศิลปะขั้นพื้นฐาน
5. มีเจตคติที่ดีและเห็นคุณค;าของการสร1างสรรคผลงานศิลปะ
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รายวิชา ศ30208 พื้นฐานการออกแบบ
2 คาบ/สัปดาห$/ภาคเรียน
1.0 หนวยกิต
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------คําอธิบายรายวิชา
ศึกษา ความหมาย ขอบข;าย ประเภทของการออกแบบ ทัศนธาตุ องคประกอบสําหรับ
การออกแบบ ความสัมพันธระหว;างประวัติการออกแบบกับอารยธรรมโลก ปฏิบัติการออกแบบนิเทศศิลปv
ออกแบบผลิตภัณฑ ออกแบบเครื่องประดับ เครื่องแต;งกายสืบค1นข1อมูล วิเคราะห ข;าวสาร เทคโนโลยี
พัฒนาการทางด1านสื่อวัสดุในการออกแบบ วิธีวิทยา หลักและวิธีการต;างๆ ทางการออกแบบขั้นพื้นฐาน
เพื่อให1ผู1เรียนมีความรู1ความเข1าใจสุนทรียภาพของการออกแบบรวมทั้งกระบวนการออกแบบขั้น
พื้นฐาน การนําเสนอความคิดสร1างสรรคศิลปะประยุกต มีเจนคติที่ดีและเห็นคุณค;าของการสร1างสรรคผลงาน
การออกแบบ
มาตรฐานการเรียนรู8/ตัวชี้วัด
เมื่อเรียนจบรายวิชานี้ นักเรียนสามารถ
1. อธิบายความหมายและสามารถจําแนกประเภทของการออกแบบด1วยความเข1าใจ
2. มีความรู1และความเข1าใจในลักษณะรูปแบบ และตระหนักถึงคุณค;าของการออกแบบในประเภท
ต;างๆ
3. อธิบายทัศนธาตุ (จุด, เส1น, สี, แสงเงา, พื้นผิว, รูปทรง, รูปร;าง, พื้นที่ว;าง) และองคประกอบของ
การออกแบบได1
4. วิเคราะหเปรียบเทียบประวัติศาสตรการออกแบบลักษณะและรูปแบบของการออกแบบได1อย;าง
เข1าใจ
5. มีความเข1าใจเกณฑในการตัดสินความงามตลอดจนมีความสามารถในการวิจารณและประเมิน
คุณค;าของการออกแบบได1
6. สืบค1นข1อมูล ข;าวสาร เทคโนโลยี พัฒนาการทางด1านสื่อวัสดุในการออกแบบ
7. เข1าใจในวิธีการเขียนภาพร;างเพื่อการออกแบบ
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รายวิชา ศ30209 จิตรกรรมสร8างสรรค$
2 คาบ/สัปดาห$/ภาคเรียน
1.0 หนวยกิต
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------คําอธิบายราย
ศึกษา ความหมาย ขอบข;ายผลงานจิตรกรรม ลักษณะการแสดงออกทางทัศนธาตุองคประกอบศิลปv
ความสัมพันธระหว;างประวัติศาสตรจิตรกรรมกับอารยธรรมโลก ตลอดจนแนวทางการวิจารณ และปฏิบัติการ
สร1างสรรคผลงานจิตรกรรมศึกษา วิเคราะหแนวคิดและวิธีการสร1างสรรคผลงานจิตรกรรมจากศิลปjนที่มี
ชื่อเสียงทั้งศิลปjนไทยและสากล เพื่อเป6นแนวทางในการวิเคราะหและสังเคราะหองคความรู1 ในการปฏิบัติการ
สร1างสรรคผลงานจิตรกรรมด1วยรูปแบบและลักษณะเฉพาะตน รวมทั้งนําเสนอผลงานจิตรกรรมออกสู;
สาธารณะชน สืบค1นข1อมูล วิเคราะห ข;าวสาร เทคโนโลยี พัฒนาการทางด1านสื่อวัสดุในการสร1างสรรค
ตลอดจนค1นคว1า ทดลองเทคนิควิธีการในการสร1างสรรคผลงานจิตรกรรม
เพื่อให1ผู1เรียนมีความรู1 ความเข1าใจ สุนทรียภาพของผลงานจิตรกรรม มีทักษะใน ระบวนการ
สร1างสรรคจิตรกรรม ตลอดจนมีเจนคติที่ดีและเห็นคุณค;าของการสร1างสรรคผลงานจิตรกรรม
มาตรฐานการเรียนรู8/ตัวชี้วัด
เมื่อเรียนจบรายวิชานี้ นักเรียนสามารถ
1. อธิบายความหมายและสามารถจําแนกประเภทของจิตรกรรมด1วยความเข1าใจ
2. มีความรู1และความเข1าใจในลักษณะรูปแบบและตระหนักถึงคุณค;าของผลงานจิตกรรมประเภท
ต;างๆ
3. อธิบายทัศนธาตุ (จุด, เส1น, สี, แสงเงา, พื้นผิว, รูปทรง, รูปร;าง, พื้นที่ว;าง) และองคประกอบ
ในการสร1างสรรคผลงานจิตรกรรม
4. วิเคราะหเปรียบเทียบประวัติศาสตรศิลปvลักษณะและรูปแบบของผลงานจิตรกรรมได1อย;างเข1าใจ
5. มีความเข1าใจเกณฑในการตัดสินความงามตลอดจนมีสามารถในการวิจารณและประเมินคุณค;า
ของผลงานจิตรกรรมได1
6. สืบค1นข1อมูล ข;าวสาร เทคโนโลยี พัฒนาการทางด1านสื่อวัสดุในการสร1างสรรคผลงานจิตรกรรม
7. เข1าใจในวิธีการสร1างสรรคผลงานจิตรกรรม และเกิดทักษะสามารถทดลองเทคนิคการสร1างสรรค
ด1วยรูปแบบที่มีเอกลักษณเฉพาะตัว
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รายวิชา ศ30210 ศิลปะภาพพิมพ$สร8างสรรค$
2 คาบ/สัปดาห$/ภาคเรียน
1.0 หนวยกิต
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------คําอธิบายรายวิชา
ศึกษา ความหมาย ขอบข;ายศิลปะภาพพิมพ ลักษณะการแสดงออกทางทัศนธาตุองคประกอบศิลปv
ความสัมพันธระหว;างประวัติศาสตรศิลปะภาพพิมพกับอารยธรรมโลก ตลอดจนแนวทางการวิจารณ และ
เรียนรู1เทคนิคภาพพิมพขั้นพื้นฐาน เพื่อเข1าสู;การสร1างสรรคผลงานศิลปะภาพพิมพ
ศึกษา วิเคราะหแนวคิดและวิธีการสร1างสรรคผลงานศิลปะภาพพิมพจากศิลปjนที่มีชื่อเสียงทั้งศิลปjน
ไทยและสากล เพื่อเป6นแนวทางในการวิเคราะหและสังเคราะหองคความรู1 ในการปฏิบัติการสร1างสรรค
ผลงานศิลปะภาพพิมพด1วยรูปแบบและลักษณะเฉพาะตน รวมทั้งนําเสนอผลงานศิลปะภาพพิมพออกสู;
สาธารณะชน
สืบค1นข1อมูล วิเคราะห ข;าวสาร เทคโนโลยี พัฒนาการทางด1านสื่อวัสดุในการสร1างสรรคตลอดจน
ค1นคว1าทดลองปฏิบัติการสร1างสรรคผลงานศิลปะภาพพิมพโมโนปรินส ภาพพิมพโคโรกราฟภาพพิมพกระดาษ
ภาพพิมพแกะไม1 ภาพพิมพตะแกรงไหม
เพื่อให1ผู1เรียนมีความรู1 ความเข1าใจ สุนทรียภาพของศิลปะภาพพิมพ มีทักษะในกระบวนการ
สร1างสรรค ตลอดจนมีเจนคติที่ดีและเห็นคุณค;าของการสร1างสรรคศิลปะภาพพิมพ
มาตรฐานการเรียนรู8/ตัวชี้วัด
เมื่อเรียนจบรายวิชานี้ นักเรียนสามารถ
1. อธิบายความหมายและสามารถจําแนกประเภทของศิลปะภาพพิมพด1วยความเข1าใจ
2. อธิบายทัศนธาตุ (จุด, เส1น, สี, แสงเงา, พื้นผิว, รูปทรง, รูปร;าง, พื้นที่ว;าง) และองคประกอบ
ในการสร1างสรรคผลงานศิลปะภาพพิมพ
3. มีความรู1และความเข1าใจเทคนิคภาพพิมพขั้นพื้นฐานเพื่อเข1าสู;การสร1างสรรคผลงานศิลปะ
ภาพพิมพ
4. มีความรู1ความเข1าใจในการปฏิบัติการสร1างสรรคผลงานศิลปะภาพพิมพโมโนปรินส ภาพพิมพโคโร
กราฟ ภาพพิมพกระดาษ ภาพพิมพแกะไม1 ภาพพิมพตะแกรงไหม
5. สืบค1นข1อมูล ข;าวสาร เทคโนโลยี พัฒนาการทางด1านสื่อวัสดุในการสร1างสรรคผลงานศิลปะภาพ
พิมพได1อย;างเข1าใจ
6. วิเคราะหเปรียบเทียบประวัติศาสตรศิลปvลักษณะและรูปแบบของผลงานศิลปะภาพพิมพได1อย;าง
เข1าใจ
7. มีความเข1าใจเกณฑในการตัดสินความงามตลอดจนมีความสามารถในการวิจารณและประเมิน
คุณค;าผลงานศิลปะภาพพิมพได1
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รายวิชา ศ30211 ประติมากรรมสร8างสรรค$
2 คาบ/สัปดาห$/ภาคเรียน
1.0 หนวยกิต
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------คําอธิบายรายวิชา
ศึกษา ความหมาย ขอบข;ายผลงานประติมากรรม ลักษณะการแสดงออกทางทัศนธาตุองคประกอบ
ศิลปv ความสัมพันธระหว;างประวัติศาสตรประติมากรรมกับอารยธรรมโลก ตลอดจนแนวทางการวิจารณ และ
เรียนรู1ประเภทการสร1างประติมากรรมขั้นพื้นฐาน เพื่อเข1าสู;การสร1างสรรคผลงานประติมากรรม
ศึกษา วิเคราะหแนวคิดและวิธีการสร1างสรรคผลงานประติมากรรมจากศิลปjนที่มีชื่อเสียงทั้งศิลปjน
ไทยและสากล เพื่อเป6นแนวทางในการวิเคราะหและสังเคราะหองคความรู1 ในการปฏิบัติการสร1างสรรค
ผลงานประติมากรรมด1วยรูปแบบและลักษณะเฉพาะตน รวมทั้งนําเสนอผลงานประติมากรรมออกสู;
สาธารณะชนสืบค1นข1อมูล วิเคราะห ข;าวสาร เทคโนโลยี พัฒนาการทางด1านสื่อวัสดุในการสร1างสรรค
ตลอดจน ค1นคว1าทดลองปฏิบัติการสร1างสรรคผลงานประติมากรรมนูนต่ํา ประติมากรรมนูนสูง และ
ประติมากรรมลอยตัว
เพื่อให1ผู1เรียนมีความรู1 ความเข1าใจ สุนทรียภาพของประติมากรรม มีทักษะในกระบวนการ
สร1างสรรค มีเจนคติที่ดีและเห็นคุณค;าของการสร1างสรรคผลงานประติมากรรม
มาตรฐานการเรียนรู8/ตัวชี้วัด
เมื่อเรียนจบรายวิชานี้ นักเรียนสามารถ
1. อธิบายความหมายและสามารถจําแนกประเภทของประติมากรรมด1วยความเข1าใจ
2. มีความรู1และความเข1าใจประเภทของการสร1างผลงานประติมากรรมขั้นพื้นฐานเพื่อเข1าสู;
การสร1างสรรคผลงานประติมากรรม
3. มีความรู1ความเข1าใจสามารถปฏิบัติการสร1างสรรคผลงานประติมากรรมนูนต่ําประติมากรรม
นูนสูง และประติมากรรมลอยตัวได1
4. อธิบายทัศนธาตุ (จุด, เส1น, สี, แสงเงา, พื้นผิว, รูปทรง, รูปร;าง, พื้นที่ว;าง) และองคประกอบ
ในการสร1างสรรคผลงานประติมากรรม
5. วิเคราะหเปรียบเทียบประวัติศาสตรศิลปvลักษณะและรูปแบบของผลงานประติมากรรมได1
อย;างเข1าใจ
6. สืบค1นข1อมูล ข;าวสาร เทคโนโลยี พัฒนาการทางด1านสื่อวัสดุในการสร1างสรรคผลงาน
ประติมากรรมได1อย;างเข1าใจ
7. มีความเข1าใจเกณฑในการตัดสินความงามตลอดจนมีความสามารถในการวิจารณและประเมิน
คุณค;าผลงานประติมากรรมได1
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รายวิชา ศ30212 ศิลปะไทยรวมสมัย
2 คาบ/สัปดาห$/ภาคเรียน
1.0 หนวยกิต
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------คําอธิบายรายวิชา
ศึกษา ความหมาย ขอบข;ายศิลปะไทยประเพณีและศิลปะไทยร;วมสมัย ลักษณะการแสดงออกทาง
ทัศนธาตุ องคประกอบศิลปv ความสัมพันธระหว;างภูมิปJญญาไทยกับอารยธรรมโลกปฏิบัติการค1นคว1า ทดลอง
เทคนิควิธีการในการสร1างสรรคผลงานศิลปะไทยร;วมสมัย
สืบค1นข1อมูล วิเคราะห ข;าวสาร เทคโนโลยี พัฒนาการทางด1านสื่อวัสดุในการสร1างสรรค
เพื่อให1ผู1เรียนมีความรู1ความเข1าใจสุนทรียภาพของศิลปะไทยร;วมสมัย มีจิตสํานึกในการอนุรักษ
ศิลปวัฒนธรรมไทย รวมทั้งเจนคติที่ดีและเห็นคุณค;าของการสร1างสรรคผลงานศิลปะไทยร;วมสมัย
มาตรฐานการเรียนรู8/ตัวชี้วัด
เมื่อเรียนจบรายวิชานี้ นักเรียนสามารถ
1. อธิบายความหมายและสามารถจําแนกประเภทของศิลปะไทยประเพณีและศิลปะไทยร;วมสมัยได1
ด1วยความเข1าใจ
2. อธิบายทัศนธาตุ (จุด, เส1น, สี, แสงเงา, พื้นผิว, รูปทรง, รูปร;าง, พื้นที่ว;าง) และองคประกอบ
ในการสร1างสรรคผลงานศิลปะไทยร;วมสมัย
3. สืบค1นข1อมูล ข;าวสาร เทคโนโลยี พัฒนาการทางด1านสื่อวัสดุในการสร1างสรรคผลงานศิลปะไทย
ร;วมสมัย
4. มีความรู1ความเข1าใจในวิธีการสร1างสรรคผลงานจิตรกรรม ประติมากรรม ภาพพิมพ ที่ถึงคุณค;า
ของศิลปะไทยร;วมสมัย
5. เข1าใจในวิธีการสร1างสรรคผลงานศิลปะไทยร;วมสมัยด1วยรูปแบบที่มีเอกลักษณเฉพาะตัวได1
6. มีความรู1ความเข1าใจเกณฑในการตัดสินความงามตลอดจนมีสามารถในการวิจารณและประเมิน
คุณค;าของศิลปะไทยร;วมสมัยได1
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รายวิชา ศ30213 ออกแบบผลิตภัณฑ$
2 คาบ/สัปดาห$/ภาคเรียน
1.0 หนวยกิต
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------คําอธิบายรายวิชา
ศึกษา ความหมาย ขอบข;าย หลักการออกแบบผลิตภัณฑ จากพื้นฐานความรู1ทางศิลปะและ
วิทยาศาสตร ความสัมพันธระหว;างประวัติการออกแบบผลิตภัณฑกับอารยธรรมโลก
สืบค1นข1อมูลวิเคราะห ข;าวสาร เทคโนโลยี พัฒนาการทางด1านสื่อวัสดุในการออกแบบผลิตภัณฑ
เศรษฐกิจและสังคม การพัฒนาผลิตภัณฑ
เพื่อให1ผู1เรียนมีความรู1 ความเข1าใจ สุนทรียภาพของผลิตภัณฑ มีทักษะการเขียนภาพร;าง
การเขียนแบบ การสร1างแบบจําลอง และการนําเสนอแบบผลงาน มีเจนคติที่ดีและเห็นคุณค;าของการ
สร1างสรรคผลงานการออกแบบผลิตภัณฑ
มาตรฐานการเรียนรู8/ตัวชี้วัด
เมื่อเรียนจบรายวิชานี้ นักเรียนสามารถ
1. อธิบายความหมายและสามารถจําแนกประเภทของการออกแบบผลิตภัณฑด1วยความเข1าใจ
2. มีความรู1และความเข1าใจในลักษณะรูปแบบและตระหนักถึงคุณค;าของการออกแบบผลิตภัณฑใน
ประเภทต;างๆได1
3. มีทักษะการเขียนแบบ การเขียนทัศนียภาพจุดเดียว ทัศนียภาพสองจุด ทัศนียภาพสามจุด เพื่อ
การออกแบบผลิตภัณฑได1
4. มีความเข1าใจความเข1าใจในการเขียนภาพร;างเพื่อการออกแบบผลิตภัณฑประเภทต;างๆ ได1
5. สืบค1นข1อมูล ข;าวสาร เทคโนโลยี พัฒนาการทางด1านสื่อวัสดุในการออกแบบผลิตภัณฑได1
6. มีความรู1ความเข1าใจและมีทักษะในการสร1างแบบจําลองผลิตภัณฑ
7. มีความเข1าใจเกณฑในการตัดสินความงามตลอดจนมีความสามารถในการวิจารณและประเมิน
คุณค;าของผลงานออกแบบผลิตภัณฑได1
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กลุมสาระการเรียนรู8การงานอาชีพและเทคโนโลยี
รายวิชาเพิ่มเติมกลุม 2
1. ง30203 คณิตศาสตรดีสครีต (AP)
3 คาบ/สัปดาห/ภาคเรียน 1.5 หน;วยกิต
TECH30203 Discrete Mathematics (AP)
2. ง30204 การเขียนโปรแกรมบนเว็บ
2 คาบ/สัปดาห/ภาคเรียน 1.0 หน;วยกิต
TECH30204 Web Programming
3. ง30205 การเขียนโปรแกรมแบบจินตภาพ 1
2 คาบ/สัปดาห/ภาคเรียน 1.0 หน;วยกิต
TECH30205 Visual Programming 1
4. ง30206 การเขียนโปรแกรมแบบจินตภาพ 2
2 คาบ/สัปดาห/ภาคเรียน 1.0 หน;วยกิต
TECH30206 Visual Programming 2
5. ง30207 โครงสร1างข1อมูล
2 คาบ/สัปดาห/ภาคเรียน 1.0 หน;วยกิต
TECH30207 Data Structures
6. ง30208 การออกแบบและวิเคราะหอัลกอริทึม
3 คาบ/สัปดาห/ภาคเรียน 1.5 หน;วยกิต
TECH30208 Design and Analysis of Algorithms
7. ง30209 ระบบฐานข1อมูลเบื้องต1น
2 คาบ/สัปดาห/ภาคเรียน 1.0 หน;วยกิต
TECH30209 Introduction to Database Systems
8. ง30210 ระบบหุ;นยนตพื้นฐาน
2 คาบ/สัปดาห/ภาคเรียน 1.0 หน;วยกิต
TECH30210 Fundamentals of Robotic Systems
9. ง30211 คอมพิวเตอรเพื่อการออกแบบ
3 คาบ/สัปดาห/ภาคเรียน 1.5 หน;วยกิต
TECH30211 Computer Aided Design
10. ง30212 คอมพิวเตอรเพื่อการออกแบบ
2 คาบ/สัปดาห/ภาคเรียน 1.0 หน;วยกิต
และสร1างต1นแบบ
TECH30212 Computer Aided Design and Manufacturing
11. ง30213 เมคาทรอนิกส
3 คาบ/สัปดาห/ภาคเรียน 1.5 หน;วยกิต
TECH30213 Mechatronics
12. ง30214 เซรามิกสเบื้องต1น
3 คาบ/สัปดาห/ภาคเรียน 1.5 หน;วยกิต
TECH30214 Fundamentals of Ceramics
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รายวิชา ง30203 คณิตศาสตร$สําหรับคอมพิวเตอร$
3 ชั่วโมง/สัปดาห$/ภาคเรียน
1.5 หนวยกิต
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาเกี่ยวกับจํานวนเต็ม เมทริกซ (Matrix) ทฤษฎีจํานวน (Number Theory) คณิตศาสตรเชิงการ
จัด (Combinatorics) ความสัมพันธเวียนบังเกิดและฟJงกชันก;อกําเนิด (Recurrence relationsand
generating functions) พีชคณิตบูลีนเบื้องต1น (Boolean algebra)ปฏิบัติการ วิเคราะหโจทยปJญหาและ
เขียนโปรแกรมเพื่อแก1โจทยปJญหาโดยประยุกตใช1ความรู1ด1านคณิตศาสตรสําหรับคอมพิวเตอรเพื่อให1มีความรู1
ความเข1าใจ และทักษะในการประยุกตใช1คณิตศาสตรสําหรับคอมพิวเตอรในการแก1ปJญหาและการเขียน
โปรแกรมภาษาคอมพิวเตอร
มาตรฐานการเรียนรู8/ตัวชี้วัด
เมื่อเรียนจบรายวิชานี้ นักเรียนสามารถ
1. บอกผลบวกและจัดการผลบวกสําหรับปJญหาที่กําหนดให1ได1
2. บอกวิธีการอุปนัยเชิงคณิตศาสตรและนําไปใช1ได1
3. อธิบายความหมายของพื้นและเพดานได1
4. บอกค;าพื้นและเพดานของปJญหาที่กําหนดให1ได1
5. อธิบายความหมายและคุณสมบัติพื้นฐานของเมทริกซได1
6. คํานวณหาผลการดําเนินการของเมทริกซได1
7. บอกเมทริกซสลับเปลี่ยนของเมทริกซที่กําหนดให1ได1
8. คํานวณหาเมทริกซผกผันและดีเทอรมิแนนตของเมทริกซที่กําหนดให1ได1
9. บอกเมทริกซที่แทนความสัมพันธที่กําหนดให1ได1
10. นําทฤษฎีบทการหารลงตัวไปใช1แก1ปJญหาที่กําหนดให1ได1
11. หาตัวหารร;วมมากโดยวิธีของยูคลิดได1
12. นําทฤษฎีเกี่ยวกับจํานวนเฉพาะไปใช1ได1
13. นําทฤษฎีสมภาคไปใช1ในการแก1ปJญหาที่กําหนดให1ได1
14. แก1ปJญหาที่กําหนดให1โดยใช1ทฤษฎีจํานวนได1
15. อธิบายหลักการพื้นฐานเกี่ยวกับการนับได1
16. อธิบายหลักการเพิ่มเข1าตัดออกได1
17. เขียนแผนภาพต1นไม1แสดงแนวคิดเกี่ยวกับการนับได1
18. อธิบายและคํานวณหาจํานวนวิธีเรียงสับเปลี่ยนสิ่งของได1
19. อธิบายและคํานวณหาจํานวนวิธีจัดหมู;ของสิ่งของได1
20. อธิบายหลักการเบื้องต1นของความน;าจะเป6นได1
21. เขียนความสัมพันธเวียนบังเกิดสําหรับปJญหาที่กําหนดให1ได1
22. แก1ปJญหาที่กําหนดให1โดยใช1ความสัมพันธเวียนบังเกิด (Recurrence Relations) ได1
23. เขียนฟJงกชันก;อกําเนิดสําหรับปJญหาที่กําหนดให1ได1
24. แก1ปJญหาที่กําหนดให1โดยใช1ฟJงกชันก;อกําเนิดได1
25. หาค;าของฟJงกชันและนิพจนบูลีนที่กําหนดให1ได1
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26.
27.
28.
29.

เขียนนิพจนบูลีนเพื่อแทนฟJงกชันบูลีนได1
หาการกระจายผลบวกของผลคูณของฟJงกชันบูลีนที่กําหนดให1ได1
เขียนวงจรตรรกะจากนิพจนบูลีนที่กําหนดให1ได1
วิเคราะหและเขียนโปรแกรมเพื่อแก1ปJญหาที่กําหนดให1โดยใช1ความรู1เกี่ยวกับคณิตศาสตรสําหรับ
คอมพิวเตอรได1
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รายวิชา ง30204 การเขียนโปรแกรมบนเว็บ
2 ชั่วโมง/สัปดาห$/ภาคเรียน
1.0 หนวยกิต
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาการหลักการทํางานของเว็บบราวเซอร (web browser) ภาษา HTML ภาษา Script ภาษา
โปรแกรมบนเว็บ เช;น ภาษา PHP การเขียนโปรแกรมติดต;อฐานข1อมูล เช;น MySQL โดยใช1ภาษา SQLเพื่อให1
มีความรู1 ความเข1าใจ และทักษะในการเขียนโปรแกรมบนเว็บได1
มาตรฐานการเรียนรู8/ตัวชี้วัด
เมื่อเรียนจบรายวิชานี้ นักเรียนสามารถ
1. อธิบายหลักการทํางานของ www เทคโนโลยีได1
2. อธิบายกลไกการทํางานของ Web Browser ได1
3. เขียนโปรแกรมโดยใช1ภาษา HTML เบื้องต1นได1
4. อธิบายและบอกความแตกต;างระหว;างภาษา Script ที่ทํางานฝJ©งผู1ใช1งานกับภาษา Script ที่
ทํางานบน Server
5. ยกตัวอย;างโปรแกรมอื่นที่ทํางานบน Web Browser เช;น Flash Player, Real Player,Java
Applet
6. อธิบายขั้นตอนการติดตั้งโปรแกรมให1เครื่องเป6น Web Server เช;น Apache, PHP, และMySQL
7. อธิบายโครงสร1างและการเขียนโปรแกรมภาษา PHP ได1
8. บอกถึงการประกาศและกําหนดค;าตัวแปรได1
9. บอกถึงตัวดําเนินการได1
10. เขียนโปรแกรมโดยใช1คําสั่งแบบทางเลือก (if...else) ได1
11. เขียนโปรแกรมโดยใช1คําสั่งแบบวนซ้ํา (loop) ได1
12. เขียนโปรแกรมรับและส;งค;าตัวแปรภายใน Form และข1าม Formได1
13. เขียนโปรแกรมแบบ Function ได1
14. อธิบายหลักการทํางานและโครงสร1างของฐานข1อมูลได1
15. เขียนโปรแกรมติดต;อฐานข1อมูล MySQL ได1
16. อธิบายหลักการและคําสั่งต;าง ๆ ของภาษา SQL
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รายวิชา ง30205 การเขียนโปรแกรมแบบจินตภาพ 1
2 ชั่วโมง/สัปดาห$/ภาคเรียน
1.0 หนวยกิต
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------คําอธิบายรายวิชา ง30303
ศึกษาความรู1เบื้องต1นของภาษา พื้นฐานโปรแกรมภาษาประกอบด1วยไวยากรณระดับของคําชนิด
ข1อมูลแบบพื้นฐาน ตัวแปร ค;าคงที่ ตัวดําเนินการ คําสั่งอินพุตและเอาทพุต โครงสร1างควบคุมหลักการเชิง
ออปเจ็ค หลักพื้นฐานของการเขียนโปรแกรมแบบจินตภาพ(Visual Programming)ส;วนประกอบและ
คุณลักษณะต;างๆ ของโปรแกรม และการออกแบบฟอรม
เพื่อให1มีความรู1 ความเข1าใจ ทักษะในการพัฒนาโปรแกรมภาษาคอมพิวเตอรที่มีหลักการและ
กระบวนการคิดอย;างเป6นระบบ รวมทั้งสามารถนําเอาความรู1ด1านการเขียนโปรแกรมไปใช1ได1อย;างถูกต1อง
เหมาะสม และมีประสิทธิภาพ
มาตรฐานการเรียนรู8/ตัวชี้วัด
เมื่อเรียนจบรายวิชานี้ นักเรียนสามารถ
1. อธิบายความรู1เบื้องต1นของภาษาซึ่งประกอบด1วยเทคโนโลยีของภาษา และลักษณะของโปรแกรม
ภาษา
2. อธิบายหลักพื้นฐานของการเขียนโปรแกรมแบบจินตภาพได1
3. อธิบายไวยากรณระดับของคํา เช;น คอมเม็นต(comment) identifier คียเวิรด(keyword)
สัญลักษณแยกคํา(separator) ช;องว;าง(whitespace) ข1อมูลค;าคงที่(literals) ได1
4. อธิบายความหมายของชนิดข1อมูลที่ใช1ในการเขียนโปรแกรมได1
5. อธิบายและเปรียบเทียบตัวแปรและค;าคงที่ที่ใช1ในการเขียนโปรแกรมได1
6. อธิบายตัวดําเนินการที่ใช1ในการเขียนโปรแกรมและสามารถใช1ตัวดําเนินการต;างๆ ได1ตามความ
เหมาะสม
7. เขียนโปรแกรมโดยใช1คําสั่งอินพุตและเอาทพุตได1
8. เขียนโปรแกรมที่มีโครงสร1างการทํางานแบบมีทางเลือกได1
9. เขียนโปรแกรมที่มีโครงสร1างการทํางานแบบวนซ้ําและเลือกใช1คําสั่งได1อย;างเหมาะสม
10. อธิบายหลักการเชิงวัตถุได1
11. ออกแบบโปรแกรมโดยใช1หลักการเชิงออปเจ็คได1
12. อธิบายส;วนประกอบและคุณลักษณะต;างๆ ของโปรแกรมได1
13. สามารถใช1คอมโพเนนต (component) ได1อย;างถูกต1องและเหมาะสม
14. สามารถออกแบบและสร1างส;วนติดต;อกับผู1ใช1แบบกราฟjกได1
15. สามารถใช1คอมพิวเตอรอย;างมีจิตสํานึกและมีความรับผิดชอบ
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รายวิชา ง30206 การเขียนโปรแกรมแบบจินตภาพ 2
2 คาบ/สัปดาห$/ภาคเรียน
1.0 หนวยกิต
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาการเขียนโปรแกรมแบบจินตภาพ(Visual Programming) ส;วนประกอบและคุณลักษณะต;างๆ
ของหลักการโปรแกรมเชิงวัตถุขั้นประยุกตการสร1างออกแบบส;วนติดต;อกับผู1ใช1แบบกราฟjกติดต;อปรับปรุง
ฐานข1อมูล โดยใช1ภาษาสอบถาม (Structured Query Language) ได1อย;างถูกต1อง
เพื่อให1มีความรู1 ความเข1าใจ ทักษะในการพัฒนาโปรแกรมภาษาคอมพิวเตอรที่จัดการระบบ
ฐานข1อมูลได1อย;างถูกต1อง มีหลักการและกระบวนการคิดอย;างเป6นระบบ รวมทั้งสามารถนําเอาความรู1ด1าน
การเขียนโปรแกรมไปใช1ได1อย;างถูกต1อง เหมาะสม และมีประสิทธิภาพ
มาตรฐานการเรียนรู8/ตัวชี้วัด
เมื่อเรียนจบรายวิชานี้ นักเรียนสามารถ
1. อธิบายหลักการเขียนโปรแกรมแบบจินตภาพได1
2. อธิบายส;วนประกอบและคุณลักษณะต;างๆ ของโปรแกรมได1
3. อธิบายส;วนประกอบต;างๆ ของเครื่องมือที่ใช1ในการเขียนโปรแกรมแบบจินตภาพได1
4. ออกแบบและสร1างส;วนติดต;อกับผู1ใช1แบบกราฟjกได1
5. อธิบายหลักการเชิงวัตถุได1
6. ออกแบบโปรแกรมโดยใช1หลักการเชิงวัตถุได1
7. สร1างแอพพลิเคชันโดยใช1ฟJงกชันต;างๆ ได1อย;างเหมาะสม
8. สร1างแอพพลิเคชันจากคอมโพเนนต (component) ต;างๆ ได1อย;างถูกต1องและเหมาะสม
9. สร1างแอพพลิเคชันติดต;อกับฐานข1อมูลในเบื้องต1นได1
10. สร1างรายงานจากฐานข1อมูลได1
11. สร1างแอพพลิเคชันกับอินเตอรเน็ตได1
12. สร1างแอพพลิเคชันสําหรับใช1งานจริง โดยเลือกใช1คอมคอมโพเนนต (component) ต;างๆ ได1
อย;างถูกต1องและเหมาะสม
13. จัดการและแก1ไขข1อผิดพลาดจากการเขียนโปรแกรมได1
14. ใช1คอมพิวเตอรสร1างงานอย;างมีจิตสํานึกและความรับผิดชอบ
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รายวิชา ง30207 โครงสร8างข8อมูล
2 คาบ/สัปดาห$/ภาคเรียน
1.0 หนวยกิต
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาแนวความคิดทฤษฎีโครงสร1างข1อมูลและขั้นตอนวิธีเพื่อใช1ในการแก1โจทยปJญหาที่ซับซ1อนการ
แปลงขั้นตอนวิธีให1อยู;ในรูปของโปรแกรมภาษาคอมพิวเตอรศึกษารูปแบบการดําเนินการข1อมูลสายอักขระใน
รูปแบบต;างๆ รวมถึงโครงสร1างข1อมูลแบบต;อเนื่องและแบบไม;ต;อเนื่อง โครงสร1างข1อมูลแบบแถวลําดับ
โครงสร1างข1อมูลแบบรายการโยง โครงสร1างข1อมูลแบบกองซ1อนและคิว โครงสร1างข1อมูลแบบกราฟ และ
โครงสร1างข1อมูลแบบต1นไม1 ขั้นตอนวิธีการจัดเรียงและค1นข1อมูลในรูปแบบต;างๆ
เพื่อให1มีความรู1 ความเข1าใจ ทักษะในการพัฒนาโปรแกรมภาษาคอมพิวเตอรที่มีหลักการและ
กระบวนการคิดอย;างเป6นระบบ และรู1จักโครงสร1างของข1อมูล ที่ใช1ทํางานในระบบคอมพิวเตอรรวมทั้ง
สามารถนําความรู1ทางด1านโครงสร1างข1อมูลและขั้นตอนวิธีไปประยุกตใช1ได1อย;างถูกต1องเหมาะสม และมี
ประสิทธิภาพ
มาตรฐานการเรียนรู8/ตัวชี้วัด
เมื่อเรียนจบรายวิชานี้ นักเรียนสามารถ
1. คิดและวิเคราะหโจทยปJญหาที่มีความซับซ1อนได1
2. อธิบายความหมายของโครงสร1างข1อมูล แบบต;อเนื่องและแบบไม;ต;อเนื่อง และขั้นตอนวิธีแบบ
ต;างๆ ได1
3. อธิบายขั้นตอนและสามารถออกแบบขั้นตอนวิธีเพื่อแก1ปJญหาที่กําหนดให1ได1
4. เขียนโปรแกรมให1ทํางานตามขั้นตอนวิธีที่กําหนดให1ได1
5. อธิบายขั้นตอนการทํางานโดยใช1สายอักขระในรูปแบบต;างๆ ได1
6. อธิบายความหมายของโครงสร1างข1อมูลแบบแถวลําดับได1
7. อธิบายขั้นตอนการทํางานโดยใช1โครงสร1างข1อมูลแบบแถวลําดับ ด1านการเข1าถึง (Traversal) การ
ค1นหา (Searching) การแทรก (Insertion) การลบ (Deletion) และการ จัดเรียง (Sorting) ได1
8. อธิบายถึงความหมายของโครงสร1างข1อมูลแบบรายการโยงได1
9. อธิบายขั้นตอนการทํางานโดยใช1โครงสร1างข1อมูลแบบรายการโยง ด1านการเข1าถึง (Traversal)
การค1นหา (Searching) การแทรก (Insertion) การลบ (Deletion) และการจัดเรียง (Sorting)
ได1
10. อธิบายถึงความหมายและรูปแบบการทํางานโครงสร1างข1อมูลแบบกองซ1อน และคิวได1
11. อธิบายขั้นตอนการทํางานโดยใช1โครงสร1างข1อมูลแบบกองซ1อน และคิว ด1านการเข1าถึง
(Traversal) การค1นหา (Searching) การแทรก (Insertion) การลบ (Deletion) และการ
จัดเรียง (Sorting) ได1
12. อธิบายถึงโครงสร1างข1อมูลแบบกราฟได1
13. อธิบายขั้นตอนการทํางานโดยใช1โครงสร1างข1อมูลแบบกราฟได1
14. ประยุกตใช1โครงสร1างข1อมูลแบบกราฟได1
15. ประยุกตใช1โครงสร1างข1อมูลต1นไม1แบบทวิภาค (Binary Tree)ได1
16. อธิบายถึงความหมายและรูปแบบการทํางานโครงสร1างข1อมูลแบบต1นไม1ได1
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17.
18.
19.
20.

อธิบายขั้นตอนการทํางานโดยใช1โครงสร1างข1อมูลต1นไม1แบบทวิภาค (Binary Tree) ได1
จัดเรียงข1อมูลในรูปแบบต;างๆ ตามความต1องการได1อย;างเหมาะสม
ค1นหาข1อมูลในรูปแบบต;างๆ ตามความต1องการได1อย;างเหมาะสม
ออกแบบและพัฒนาโครงงานคอมพิวเตอรโดยใช1ความรู1ทางด1านโครงสร1างข1อมูลและขั้นตอนวิธี
ได1อย;างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ

หลักสูตรโรงเรียนวิทยาศาสตรภูมิภาค ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
พุทธศักราช 2560

329

รายวิชา ง30208 การออกแบบและวิเคราะห$อัลกอริทึม
3 คาบ/สัปดาห$/ภาคเรียน
1.5 หนวยกิต
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาปJจจัยในการวัดประสิทธิภาพของอัลกอริทึม การแทนการเติบโตของฟJงกชันเวลาในการทํางาน
ของอัลกอริทึมด1วยสัญกรณเชิงเส1นกํากับ(Asymptotic Notations) การวิเคราะหอัลกอริทึมการทํางานแบบ
ลําดับ แบบมีเงื่อนไข แบบวนซ้ําและแบบเรียกเวียนเกิด (Recursive Call) แนวทางการวิเคราะหอัลกอริทึม
กรณีเลวสุด (Worse Case Analysis) กรณีเฉลี่ย (Average CaseAnalysis) และกรณีถัวเฉลี่ย (Amortized
Analysis) อัลกอรึทึมการแบ;งแยกและเอาชนะ (Divide andConquer Algorithms) กําหนดการพลวัต
(Dynamic Programming) อัลกอริทึมเชิงละโมบ(GreedyAlgorithms) การค1นในปริภูมิสถานะ (State
Space) การค1นตามแนวกว1าง(Breadth-first search)แนวลึก(Depth First Search) การย1อนรอย
(Backtracking) การขยายและจํากัด(Branch and Bound)อัลกอริทึมเชิงสุ;ม(Randomized Algorithms)
อัลกอริทึมเชิงประมาณ(Approximation Algorithms)และการจําแนกกลุ;มของปJญหา (Decision Problem)
เพื่อให1มีความรู1 ความเข1าใจ ทักษะในการพัฒนาโปรแกรมภาษาคอมพิวเตอรที่มีหลักการและ
กระบวนการคิดอย;างเป6นระบบ และรู1จักการวัดประสิทธิภาพของอัลกอริทึม ที่ใช1ทํางานในระบบคอมพิวเตอร
รวมทั้งสามารถนําความรู1ทางด1านการวัดประสิทธิภาพของอัลกอริทึมไปประยุกตใช1ได1อย;างถูกต1อง เหมาะสม
และมีประสิทธิภาพ
มาตรฐานการเรียนรู8/ตัวชี้วัด
เมื่อเรียนจบรายวิชานี้ นักเรียนสามารถ
1. บอกปJจจัยที่ใช1ในการวัดประสิทธิภาพของอัลกอริทึมได1
2. บอกวิธีการแทนการเติบโตของฟJงกชันเวลาในการทํางานของอัลกอริทึมด1วยสัญกรณเชิงเส1น
กํากับได1
3. เปรียบเทียบการเติบโตของฟJงกชันเวลาในการทํางานของอัลกอริทึมแบบต;างๆได1
4. วิเคราะหอัลกอริทึมการทํางานแบบลําดับ แบบมีเงื่อนไข แบบวนซ้ําและแบบเรียกเวียน
เกิด (Recursive Call) ได1
5. เปรียบเทียบแนวทางการวิเคราะหอัลกอริทึมกรณีเลวสุด (Worse Case Analysis) กรณีเฉลี่ย
(Average Case Analysis) และกรณีถัวเฉลี่ย (Amortized Analysis) ได1
6. บอกวิธีการแก1ปJญหาด1วยอัลกอริทึมแบ;งแยกและเอาภาชนะ (Divide and
ConquerAlgorithms) ได1
7. บอกวิธีการแก1ปJญหาด1วยอัลกอริทึมกําหนดการพลวัต (Dynamic Programming) ได1
8. บอกวิธีการแก1ปJญหาด1วยอัลกอริทึมเชิงละโมบ(Greedy Algorithms) ได1
9. บอกหลักการค1นในปริภูมิสถานะ (State Space) ได1
10. เปรียบเทียบหลักการค1นแนวกว1างและแนวลึกได1
11. บอกวิธีการแก1ปJญหาด1วยการย1อนรอย(Backtracking) ได1
12. บอกวิธีการแก1ปJญหาด1วยการขยายและจํากัด(Branch and Bound) ได1
13. บอกวิธีการแก1ปJญหาด1วยอัลกอริทึมเชิงสุ;ม(Randomized Algorithms) ได1
14. บอกวิธีการแก1ปJญหาด1วยอัลกอริทึมเชิงประมาณ(Approximation Algorithms) ได1
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15. บอกหลักการจําแนกกลุ;มของปJญหา (Decision Problem) ได1
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รายวิชา ง30209 ระบบฐานข8อมูลเบื้องต8น
2 คาบ/สัปดาห$/ภาคเรียน
1.0 หนวยกิต
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาความรู1เบื้องต1นเกี่ยวกับระบบฐานข1อมูล ฐานข1อมูลเชิงสัมพันธ (Relational Data Model)
แบบจําลองความสัมพันธระหว;างข1อมูล (E-R Model) รูปแบบที่เป6นบรรทัดฐาน (Normal Form) การ
ออกแบบฐานข1อมูลเชิงสัมพันธ ภาษามาตรฐานสําหรับการนิยามข1อมูล และการใช1ข1อมูล (SQL) กระบวนการ
สอบถามข1อมูล (Query Processing) ความปลอดภัยของฐานข1อมูล (Database Security) การประยุกตใช1
ฐานข1อมูล (Database Management Application)
เพื่อสามารถใช1เทคโนโลยีในการสร1างฐานข1อมูลได1อย;างคุ1มค;า มีประสิทธิภาพ และสามารถนําไป
ประยุกตใช1ในชีวิตประจําวันได1
มาตรฐานการเรียนรู8/ตัวชี้วัด
เมื่อเรียนจบรายวิชานี้ นักเรียนสามารถ
1. อธิบายความหมายของข1อมูลและฐานข1อมูลได1
2. อธิบายเกี่ยวกับการจัดเก็บข1อมูลในระบบคอมพิวเตอร และความจําเป6นที่ทําให1เกิดการใช1งานโดย
ระบบฐานข1อมูลได1
3. อธิบายสถาปJตยกรรมของระบบฐานข1อมูลได1
4. อธิบายความแตกต;างของฐานข1อมูลแบบลําดับชั้น ฐานข1อมูลแบบเครือข;าย และฐานข1อมูลแบบ
สัมพันธ
5. อธิบายแนวคิดเกี่ยวกับฐานข1อมูลเชิงสัมพันธ (Relational Data Model) ได1
6. อธิบายแนวคิดเกี่ยวกับแบบจําลองความสัมพันธระหว;างข1อมูล (E-R Model) ได1
7. อธิบายและออกแบบฐานข1อมูลด1วยแบบจําลองความสัมพันธระหว;างข1อมูล (E-R Model) ได1
8. แปลงฐานข1อมูลที่ออกแบบด1วยแบบจําลองความสัมพันธระหว;างข1อมูล (E-R Model) เป6น
ฐานข1อมูลเชิงสัมพันธได1
9. อธิบายแนวคิดเกี่ยวกับรูปแบบที่เป6นบรรทัดฐาน (Normal Form) ได1
10. อธิบายความสัมพันธระหว;างแอททริบิวตในแต;ละรีเลชั่น และสามารถอธิบายวัตถุประสงคใน
การทําให1เป6นรูปแบบที่เป6นบรรทัดฐาน (Normal Form) ได1
11. ออกแบบฐานข1อมูลให1เป6นรูปแบบที่เป6นบรรทัดฐาน (Normal Form) ได1
12. ออกแบบฐานข1อมูลเชิงสัมพันธได1
13. อธิบายภาษามาตรฐานสําหรับการนิยามข1อมูล และการใช1ข1อมูล (SQL) ได1
14. ใช1ภาษามาตรฐานสําหรับการนิยามข1อมูล และการใช1ข1อมูล (SQL) สําหรับประมวลผลข1อมูลใน
ฐานข1อมูลได1
15. อธิบายกระบวนการสอบถามข1อมูล (Query Processing) ได1
16. อธิบายวิธีการรักษาความปลอดภัยของฐานข1อมูล (Database Security) ได1
17. สร1างระบบรักษาความปลอดภัยของฐานข1อมูลได1
18. อธิบายประโยชนของระบบฐานข1อมูลเพื่อนําไปประยุกตใช1ในงานต;างๆ ได1
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19. ใช1เทคโนโลยีในการสร1างฐานข1อมูลได1อย;างคุ1มค;า มีประสิทธิภาพ สร1างสรรคและสามารถนําไป
ประยุกตใช1ในชีวิตประจําวันได1
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รายวิชา ง30210 ระบบหุนยนต$พื้นฐาน
2 คาบ/สัปดาห$/ภาคเรียน
1.0 หนวยกิต
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและแนะนําเครื่องมือทางฮารดแวรและการใช1งานโปรแกรมไมโครคอนโทรเลอรมีความรู1
เบื้องต1นเกี่ยวกับระบบตัวเลขและการจัดการข1อมูลตลอดจนการใช1งานขาพอรตอินพุตและเอาตพุตของ
ไมโครคอนโทรเลอรมีทักษะในการใช1ไมโครคอนโทรเลอรขับสัญญาณเสียง ขับ LED ตัวเลข 7 ส;วน
ขับมอเตอรแบบต;างๆ
เพื่อพัฒนาทักษะในการพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร และควบคุมการขับเคลื่อนหุ;นยนตเดินตามแสง
และควบคุมการตรวจจับการชนวัตถุ ตลอดจน เดินตามเส1นไปเก็บวัตถุตามจุดต;างๆในช;องที่กําหนด โดยไม;ให1
โดนวัตถุอื่นๆที่ไม;อนุญาตให1เก็บ แล1วกลับมาจุดเริ่มต1นได1
มาตรฐานการเรียนรู8/ตัวชี้วัด
เมื่อเรียนจบรายวิชานี้ นักเรียนสามารถ
1. อธิบายเครื่องมือทางฮารดแวรและการใช1งานโปรแกรมไมโครคอนโทรเลอรได1
2. มีความรู1เบื้องต1นเกี่ยวกับระบบตัวเลขและการจัดการข1อมูล
3. มีทักษะการใช1งานขาพอรเอาตพุตของไมโครคอนโทรเลอร
4. มีทักษะการรับข1อมูลอินพุตของไมโครคอนโทรเลอร
5. มีทักษะการขับสัญญาณเสียงโดยใช1ไมโครคอนโทรเลอร
6. มีทักษะการใช1งานไมโครคอนโทรเลอรขับ LED ตัวเลข 7 ส;วน
7. มีทักษะการใช1งานไมโครคอนโทรเลอรขับมอเตอรแบบต;างๆ
8. มีทักษะการพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร เพื่อควบคุมการขับเคลื่อนหุ;นยนต
9. มีทักษะการพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร เพื่อควบคุมการขับเคลื่อนหุ;นยนต และควบคุมการ
ตรวจจับการชนวัตถุ
10. มีทักษะการพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร เพื่อควบคุมการขับเคลื่อนหุ;นยนต เดินตามแสง และ
ควบคุมการตรวจจับการชนวัตถุ
11. มีทักษะการพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร เพื่อควบคุมการขับเคลื่อนหุ;นยนต เดินตามเส1นเก็บ
วัตถุตามที่กําหนดแล1วกลับมาจุดเริ่มต1น
12. มีทักษะการพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร เพื่อควบคุมการขับเคลื่อนหุ;นยนต เดินตามเส1นไปเก็บ
วัตถุตามจุดต;างๆในช;องที่กําหนด โดยไม;ให1โดนวัตถุอื่นๆ ที่ไม;อนุญาตให1เก็บแล1วกลับมา
จุดเริ่มต1น
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รายวิชา ง30211 คอมพิวเตอร$เพื่อการออกแบบ
3 คาบ/สัปดาห$/ภาคเรียน
1.5 หนวยกิต
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาการทํางานของโปรแกรมคอมพิวเตอรเพื่อการออกแบบและเขียนแบบ 2 มิติ การติดตั้ง
โปรแกรม ส;วนประกอบต;างๆของโปรแกรม การจัดเก็บข1อมูล หลักการเขียนแบบแปลน 2 มิติ ระบบ
โคออดิเนต การกําหนดขอบเขตในการเขียนภาพ การตั้งระยะจุดกริดและสแน็ป การเรียกใช1คําสั่ง การเลือก
วัตถุ การสร1างวัตถุ การปรับปรุงแก1ไขวัตถุ การสร1าง เลเยอร การบอกขนาดและเขียนข1อความ การสร1างวัตถุ
สําเร็จรูปและการนํามาใช1งาน
เพื่อให1มีความรู1ความเข1าใจ มีทักษะ กระบวนการ เจตคติและเห็นคุณค;าต;อการนําเทคโนโลยีมาใช1ใน
การแก1ปJญหา และนําไปประยุกตใช1ในการทํางานด1านอื่นๆ ได1อย;างถูกต1องและเหมาะสม
มาตรฐานการเรียนรู8/ตัวชี้วัด
เมื่อเรียนจบรายวิชานี้ นักเรียนสามารถ
1. อธิบายความเป6นมาของการเขียนแบบ-ออกแบบ โดยใช1คอมพิวเตอรจากอดีตถึงปJจจุบัน
2. บอกประโยชนและความสําคัญของการใช1คอมพิวเตอรในการเขียนแบบ
3. สามารถใช1อุปกรณต;างๆที่ใช1ในการเขียนแบบ-ออกแบบ ด1านคอมพิวเตอร
4. อธิบายการทํางานของโปรแกรมคอมพิวเตอรเพื่อการเขียนแบบ-ออกแบบงาน 2 มิติ
5. สามารถใช1คําสั่งต;างๆของโปรแกรมคอมพิวเตอรสําหรับงานเขียนแบบ-ออกแบบ 2 มิติ
6. สามารถสร1างวัตถุการปรับแต;งแก1ไขวัตถุการควบคุมการทํางาน การบอกระยะการ PLOT
7. มีทักษะในการเขียนแบบ-ออกแบบ โดยใช1โปรแกรมคอมพิวเตอรเพื่อการออกแบบ
8. สามารถประยุกตใช1งานกับโปรแกรมอื่นหรืองานต;างๆ ได1
9. อธิบายการทํางานของโปรแกรมคอมพิวเตอรเพื่อออกแบบงาน 3 มิติ
10. สามารถใช1คําสั่งต;างๆของโปรแกรมคอมพิวเตอรสําหรับงานออกแบบงาน 3 มิติ
11. สามารถสร1างวัตถุ การปรับแต;งแก1ไขวัตถุ การ RENDER การทําภาพเคลื่อนไหว
12. มีทักษะในการเขียนแบบออกแบบงาน 3 มิติโดยใช1โปรแกรมคอมพิวเตอรเพื่อการออกแบบ
13. สามารถประยุกตใช1งานกับโปรแกรมอื่นหรืองานต;างๆได1
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รายวิชา ง30212 คอมพิวเตอร$เพื่อการออกแบบและสร8างต8นแบบ
2 คาบ/สัปดาห$/ภาคเรียน
1.0 หนวยกิต
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาการทํางานของโปรแกรมคอมพิวเตอรเพื่อการออกแบบ 3 มิติ การติดตั้งโปรแกรม
ส;วนประกอบต;างๆ ของโปรแกรม พื้นที่การทํางานและภาพร;าง การปรับเปลี่ยนรูปทรง มุมมองวัตถุ 3 มิติ
การขึ้นรูป 3 มิติ จาก 2 มิติ การใช1คําสั่งปรับปรุงแก1ไข มุมมองวัตถุการเลือกส;วนต;างๆของชิ้นงาน เส1นแบบ
ต;างๆ การประกอบชิ้นงาน การเลือกรูปทรงเพื่อตั้งค;าต;างๆ เครื่องมือสําหรับตั้งค;าต;างๆ การสร1างชิ้นงาน
เคลื่อนไหว การใส;พื้นผิววัตถุและสีพื้นหลัง การใส;ข1อความประกอบชิ้นงานการแปลงงาน 3 มิติเป6นแปลนทาง
วิศวกรรม (Engineering Drawing) ศึกษาและฝZกปฏิบัติการใช1งาน และการทํางานของโปรแกรม
คอมพิวเตอรเพื่อสร1างต1นแบบการติดตั้งและปรับแต;งแก1ไขงานออกแบบ 3 มิติ สามารถประยุกตใช1งานกับ
เครื่องสร1างต1นแบบ (MicroRouter) ได1
เพื่อให1ให1มีความรู1ความเข1าใจ มีทักษะ กระบวนการ เจตคติและเห็นคุณค;าต;อการนําเทคโนโลยีมาใช1
ในการแก1ปJ«ูหา และนําไปประยุกตใช1ในการทํางานทางด1านอื่นๆ ได1อย;างถูกต1องและเหมาะสม
มาตรฐานการเรียนรู8/ตัวชี้วัด
เมื่อเรียนจบรายวิชานี้ นักเรียนสามารถ
1. อธิบายประวัติความเป6นมาของการใช1คอมพิวเตอรเพึ่อการออกแบบเเละสร1างต1นแบบจากอดีตถึง
ปJจจุบัน
2. อธิบายถึงประโยชนบทบาทและความสําคัญของการใช1คอมพิวเตอรเพื่อการออกเเบบและสร1าง
ต1นแบบ
3. สามารถคําสั่งต;างๆ ของโปรแกรมคอมพิวเตอรเพื่อการออกแบบ 3 มิติ
4. สามารถทํางานบน Workplane เเละสามารถปรับแต;งส;วนประกอบของโปรแกรม ให1ใช1งานได1
เหมาะสมและตรงตามความต1องการ
5. สามารถใช1คําสั่งประกอบการใช1งาน View, Zoom, Select
6. สามารถใช1คําสั่งการเขียนภาพสามมิติโดยใช1คําสั่ง New, Skectch, Cut
7. สามารถใช1คําสั่งสร1างผลงานพื้นฐาน Extude Profile And Roundlng, Revole Profile
8. สามารถใช1คําสั่งสร1างผลงานพื้นฐาน 3D Text , Rendering
9. สามารถใช1คําสั่งสร1างผลงานพื้นฐาน Assembly, Insert Hole, Set Component Color
10. สามารถสร1างผลงานโดยใช1คําสั่งพิเศษ Deform, Face Fcature, Left though profile,
Sweep along part feature, Sweep along helix feature
11. สามารถสร1างผลงาน 3 มิติแบบกําหนดสัดส;วน โดยใช1คําสัง Dimension และ Properties
12. สามารถแปลงภาพ 3 มิติเป6นแบบแปลนทางวิศวกรรม โดยใช1คําสั่ง Engineering Drawing
13. สามารถเเปลง File งาน 3 มิติไปสู;เครื่อง MicroRouter เพื่อสร1างชิ้นงาน
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รายวิชา ง30213 เมคาทรอนิกส$
3 คาบ/สัปดาห$/ภาคเรียน
1.5 หนวยกิต
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาโครงสร1าง การรองรับน้ําหนัก ความคงรูป ความมั่นคงของวัตถุ การเปลี่ยน เคลื่อนที่แบบหมุน
เป6นการเคลื่อนที่แบบเส1นตรง การเคลื่อนที่แบบสีซอและแกว;งไกว หลักการทํางานของเครื่องกลที่สามารถ
การเปลี่ยนความเร็ว แรงบิด และทิศทางการเคลื่อนที่ศึกษาระบบไฟฟLา การควบคุมด1วยระบบไฟฟLา ระบบ
ไฟฟLาและระบบเครื่องกล การทํางานของระบบคานงัด (Levers) เฟ¡อง (Gear) อัตราทดเฟ¡อง และอัตราทด
ของรอก แรงบิด (Torque) กว1านไฟฟLา (Motorrised Winch) ศึกษาการทํางานของอุปกรณตรวจจับ
มอเตอรไฟฟLา ไมโครคอนโทรลเลอร ตั้งค;าตรวจสอบและใช1โปรแกรมคอมพิวเตอรออกแบบระบบควบคุม
ระบบการเคลื่อนที่ของหุ;นยนตในลักษณะต;างๆ ออกแบบระบบควบคุมการทํางานของหุ;นยนตแบบแขนกล
หมุน (Swivel Robot) หุ;นยนตแบบแขนกล 3 แกน (ColumType 3D-RObot) หุ;นยนตแบบส;งผ;านการ
เคลื่อนที่ระยะไกล (Kink-Arm Robt)
เพื่อให1ให1มีความรู1ความเข1าใจ มีทักษะ กระบวนการ เจตคติและเห็นคุณค;าต;อการนําเทคโนโลยีมาใช1
ในการแก1ปJ«ูหา และนําไปประยุกตใช1ในการทํางานทางด1านอื่นๆ ได1อย;างถูกต1องและเหมาะสม
มาตรฐานการเรียนรู8/ตัวชี้วัด
เมื่อเรียนจบรายวิชานี้ นักเรียนสามารถ
1. อธิบายหลักการทํางานโครงสร1าง การรองรับน้ําหนัก ความคงรูป ความมั่นคง
2. อธิบายการเปลี่ยนลักษณะการเคลื่อนที่แบบหมุน เป6นการเคลื่อนที่แบบเส1นตรง
3. อธิบายการเคลื่อนที่แบบสีซอ และการเคลื่อนที่แบบแกว;งไกว
4. อธิบายหลักการทํางานของเครื่องกลที่สามารถการเปลี่ยนความเร็ว แรงบิด และทิศทางการ
เคลื่อนที่ได1
5. อธิบายหลักการของไฟฟLาและระบบทํางานของไฟฟLากับเครื่องกล
6. อธิบายการทํางานของคานงัด ระบบเฟ¡อง ประสิทธิภาพของเครื่องกล และแรงบิด
7. อธิบายหลักการทํางานและวิธีใช1งานอุปกรณต;างๆในระบบควบคุม
8. อธิบายหลักการทํางานและสามารถใช1งานอุปกรณตรวจจับ (Sensor) มอเตอรไฟฟLา
ไมโครคอนโทรลเลอร
9. ใช1งานโปรแกรม LLWin ในการออกแบบระบบควบคุมการทํางานของหุ;นยนต
10. พัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอรเพื่อควบคุมระบบงานโดยใช1อุปกรณตรวจจับ
11. พัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอรเพื่อควบคุมการทํางานของหุ;นยนตแบบแขนกลหมุน (SwiveI
Robot)
12. พัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอรเพื่อควบคุมการทํางานของหุ;นยนตงานเชื่อม (Welding Robot)
13. พัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอรเพื่อควบคุมการทํางานของหุ;นยบตแบบแขนกล 3 แกน (Colum
Type 3D-Robot)
14. พัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอรเพื่อควบคุมการทํางานของหุ;นยนตแบบส;งผ;านการเคลื่อนที่
ระยะไกล (Kink-Arm Robot)
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รายวิชา ง30214 เซรามิกส$เบื้องต8น
3 คาบ/สัปดาห$/ภาคเรียน
1.5 หนวยกิต
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติงานการออกแบบเครื่องเคลือบดินเผา (CERAMIC DESIGN) การใช1ประโยชนจาก
เครื่องเคลือบดินเผา ศึกษาหลักการขั้นต1นการออกแบบตกแต;ง เครื่องเคลือบดินเผา กําหนดเลือกใช1และแยก
ประเภทชนิดของเครื่องเคลือบดินเผา สร1างและเลือกเนื้อดิน (CLAY BODY) ให1เหมาะสมกับความต1องการใช1
งาน มีทักษะปฏิบัติสร1างผลงาน ด1วยวิธี บีบ-กด (PINCHING), ขดเดินเส1น (COILING), ขึ้นรูปแบบแผ;น
(SIABING), กดอัด (PRESS MOULKING), หมุนเลี้ยว (THROWING), หล;อแบบ (SLIP CASTING) มีความรู1
และทักษะปฏิบัติในการชุบเคลือบ และการเผาขึ้นรูป
มาตรฐานการเรียนรู8/ตัวชี้วัด
เมื่อเรียนจบรายวิชานี้ นักเรียนสามารถ
1. อธิบายความหมาย ประวัติและความเป6นมาของการออกแบบเครื่องเคลือบดินเผา ตั้งแต;อดีตถึง
ปJจจุบัน
2. อธิบายบทบาท ประโยชนและความสําคัญของเครื่องเคลือบดินเผาที่มีผลต;อการดํารงชีวิตและ
ผลกระทบต;อการพัฒนาประเทศ
3. อธิบายถึงชนิดและประเภทของเครื่องเคลือบดินเผา สามารถจําแนก แยกประเภทของเครื่อง
เคลือบดินเผาเบื้องต1นเพื่อประโยชนต;อการเลือกใช1งานได1อย;างเหมาะสม
4. สามารถใช1เครื่องจักร เครื่องมือ และอุปกรณที่ใช1ในการออกแบบและสร1างผลงานเครื่องเคลือบ
ดินเผา
5. รู1และสามารถปฏิบัติการบํารุง ดูแลรักษาเครื่องจักร เครื่องมือ และอุปกรณต;างๆ ที่ใช1ในการ
ออกแบบเครื่องเคลือบดินเผาได1
6. รู1และเข1าใจทักษะในการออกแบบตกแต;งและสร1างผลงานเครื่องเคลือบดินเผาขั้นพื้นฐานได1
7. รู1และเข1าใจขั้นตอนและกระบวนการในการสร1างผลงานเครื่องเคลือบดินเผาขั้นพื้นฐานได1
8. มีทักษะในการเลือกและสร1างวัตถุดินเนื้อดิน (CLAY BODY) สําหรับเตรียมการสร1างผลงาน
เครื่องเคลือบดินเผา ในขั้นตอนต;อไปได1อย;างเหมาะสม
9. มีทักษะในการออกแบบและปฏิบัติการสร1างผลงานเครื่องเคลือบดินเผาด1วยวิธีการ บีบ-กด
10. มีทักษะในการออกแบบและปฏิบัติการสร1างผลงานเครื่องเคลือบดินเผาด1วยวิธีการ ขดเดินเส1น
11. มีทักษะในการออกแบบและปฏิบัติการสร1างผลงานเครื่องเคลือบดินเผาด1วยวิธีการ ขึ้นรูปแบบ
แผ;น
12. มีทักษะในการออกแบบและปฏิบัติการสร1างผลงานเครื่องเคลือบดินเผาด1วยวิธีการ กดอัด
(PRESS)
13. มีทักษะในการออกแบบและปฏิบัติการสร1างผลงานเครื่องเคลือบดินเผาด1วยวิธีการ
หมุนเหวี่ยง
14. มีทักษะในการออกแบบและปฏิบัติการสร1างผลงานเครื่องเคลือบดินเผาด1วยวิธีการ หล;อแบบ
15. มีความรู1และมีทักษะปฏิบัติในการ ชุบเคลือบ (GLAZING) ผลงานให1มีความสวยงามและคงทน
ได1
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16. มีความรู1และมีทักษะ (FIRING) ผลงานให1เป6นเครื่องเคลือบดินเผาที่สมบูรณ
17. สามารถนําความรู1และทักษะปฏิบัติไปประยุกตใช1ร;วมกับการเรียนการสอนในวิชาอื่นๆ ได1
18. สามารถนําความรู1และทักษะปฏิบัติมาใช1ให1เกิดประโยชนร;วมกับชุมชนท1องถิ่นได1
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กลุมสาระการเรียนรู8ภาษาตางประเทศ
รายวิชาเพิ่มเติมกลุม 2
1. อ30207 การพูดในที่ประชุมชน
ENG30207 Public Speaking
2. อ30208 การอ;านเชิงวิเคราะห
ENG30208 Critical Reading
3. อ30209 การเขียนเชิงสร1างสรรค
ENG30209 Creative Writing
4. อ30210 การแปลเบื้องต1น
ENG30210 Basic Translation
5. อ30211 ภาษาอังกฤษเพื่อศึกษาต;อต;างประเทศ 1
ENG30211 English for Specific Purpose 1
6. อ30212 ภาษาอังกฤษเพื่อศึกษาต;อต;างประเทศ 2
ENG30212 English for Specific Purpose 2
7. อ30213 ภาษาอังกฤษเพื่อการสอบ SAT
ENG30213 English for SAT Preparation
8. จ30201 สนทนาภาษาจีน 1
CHI30201 Conversation Chinese 1
9. จ30202 สนทนาภาษาจีน 2
CHI30202 Conversation Chinese 2
10. จ30203 ภาษาจีนในชีวิตประจําวัน 1
CHI30203 Chinese in Everyday Life 1
11. จ30204 ภาษาจีนในชีวิตประจําวัน 2
CHI30204 Chinese in Everyday Life 2
12. จ30205 ภาษาจีนเพื่อการศึกษา วิทยาศาสตร 1
CHI30205 Chinese for Science Study 1
13. จ30206 ภาษาจีนเพื่อการศึกษา วิทยาศาสตร 2
CHI30206 Chinese for Science Study 2
14. ญ30201 ภาษาญี่ปุ[นขั้นต1น 1
JAP30201 Basic Japanese 1

3 คาบ/สัปดาห/ภาคเรียน 1.5 หน;วยกิต
3 คาบ/สัปดาห/ภาคเรียน 1.5 หน;วยกิต
3 คาบ/สัปดาห/ภาคเรียน 1.5 หน;วยกิต
3 คาบ/สัปดาห/ภาคเรียน 1.5 หน;วยกิต
3 คาบ/สัปดาห/ภาคเรียน 1.5 หน;วยกิต
3 คาบ/สัปดาห/ภาคเรียน 1.5 หน;วยกิต
3 คาบ/สัปดาห/ภาคเรียน 1.5 หน;วยกิต
3 คาบ/สัปดาห/ภาคเรียน 1.5 หน;วยกิต
3 คาบ/สัปดาห/ภาคเรียน 1.5 หน;วยกิต
3 คาบ/สัปดาห/ภาคเรียน 1.5 หน;วยกิต
3 คาบ/สัปดาห/ภาคเรียน 1.5 หน;วยกิต
2 คาบ/สัปดาห/ภาคเรียน 1.0 หน;วยกิต
2 คาบ/สัปดาห/ภาคเรียน 1.0 หน;วยกิต
3 คาบ/สัปดาห/ภาคเรียน 1.5 หน;วยกิต
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กลุมสาระการเรียนรู8ภาษาตางประเทศ (ตอ)
รายวิชาเพิ่มเติมกลุม 2 (ตอ)
15. ญ30202 ภาษาญี่ปุ[นขั้นต1น 2
JAP30202 Basic Japanese 2
16. ญ30203 ภาษาญี่ปุ[นระดับกลาง 1
JAP30203 Intermediate Japanese 1
17. ญ30204 ภาษาญี่ปุ[นระดับกลาง 2
JAP30204 Intermediate Japanese 2
18. ย30201 ภาษาเยอรมันในชีวิตประจําวัน
GER30201 German in Everyday - life
19. ย30202 ภาษาเยอรมันเพื่อการสื่อสาร
GER30202 Communicative German
20. ย30203 ภาษาและวัฒนธรรมเยอรมัน
GER30203 German Language and Culture
21. ย30204 ภาษาเยอรมันร;วมสมัย
GER30204 Contemporary German
22. ฝ30201 ภาษาฝรั่งเศสน;ารู1 1
FRE30201 Foundation French 1
23. ฝ30202 ภาษาฝรั่งเศสน;ารู1 2
FRE30202 Foundation French 2
24. ฝ30203 ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสื่อสาร 1
FRE30203 Communicative French 1
25. ฝ30204 ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสื่อสาร 2
FRE30204 Communicative French 2
26. ฝ30205 ภาษาฝรั่งเศสสู;โลกวิทยาการ 1
FRE30205 French for Science and Technology 1
27. ฝ30206 ภาษาฝรั่งเศสสู;โลกวิทยาการ 2
FRE30206 French for Science and Technology 2
28. ร30201 ภาษารัสเซียพื้นฐาน 1
RUS30201 Basic Russian 1

3 คาบ/สัปดาห/ภาคเรียน 1.5 หน;วยกิต
3 คาบ/สัปดาห/ภาคเรียน 1.5 หน;วยกิต
3 คาบ/สัปดาห/ภาคเรียน 1.5 หน;วยกิต
3 คาบ/สัปดาห/ภาคเรียน 1.5 หน;วยกิต
3 คาบ/สัปดาห/ภาคเรียน 1.5 หน;วยกิต
3 คาบ/สัปดาห/ภาคเรียน 1.5 หน;วยกิต
3 คาบ/สัปดาห/ภาคเรียน 1.5 หน;วยกิต
3 คาบ/สัปดาห/ภาคเรียน 1.5 หน;วยกิต
3 คาบ/สัปดาห/ภาคเรียน 1.5 หน;วยกิต
3 คาบ/สัปดาห/ภาคเรียน 1.5 หน;วยกิต
3 คาบ/สัปดาห/ภาคเรียน 1.5 หน;วยกิต
2 คาบ/สัปดาห/ภาคเรียน 1.0 หน;วยกิต
2 คาบ/สัปดาห/ภาคเรียน 1.0 หน;วยกิต
3 คาบ/สัปดาห/ภาคเรียน 1.5 หน;วยกิต
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กลุมสาระการเรียนรู8ภาษาตางประเทศ (ตอ)
รายวิชาเพิ่มเติมกลุม 2 (ตอ)
29. ร30202 ภาษารัสเซียพื้นฐาน 2
RUS30202 Basic Russian 2
30. ร30203 ภาษารัสเซียระดับกลาง 1
RUS30203 Intermediate Russian 1
31. ร30204 ภาษารัสเซียระดับกลาง 2
RUS30204 Intermediate Russian 2
32. ต30201 ภาษาเกาหลีขั้นต1น
KOR30201 Basic Korean
33. ต30202 ภาษาเกาหลีระดับกลาง
KOR30202 Intermediate Korean

3 คาบ/สัปดาห/ภาคเรียน 1.5 หน;วยกิต
3 คาบ/สัปดาห/ภาคเรียน 1.5 หน;วยกิต
3 คาบ/สัปดาห/ภาคเรียน 1.5 หน;วยกิต
3 คาบ/สัปดาห/ภาคเรียน 1.5 หน;วยกิต
3 คาบ/สัปดาห/ภาคเรียน 1.5 หน;วยกิต
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รายวิชา อ30207 การพูดในประชุมชน
3 คาบ/สัปดาห$/ภาคเรียน
1.5 หนวยกิต
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาทฤษฎีการพูด (Speaking) ปJจจัย (Factors) และองคประกอบ (Elements) ของการพูดที่ดี
และมีประสิทธิภาพศึกษาทฤษฎีการพูดในที่ประชุมชน (Public Speaking) ปJจจัยและองคประกอบของการ
พูดในที่ประชุมชนที่ดีและมีประสิทธิภาพ ฝZกวิเคราะหหัวข1อที่พูด ผู1พูด ผู1ฟJงและกาลเทศะในการพูดฝZกฝน
การพูดตามสถานการณตาง ๆ เช;น แนะนําตนเอง แนะนําผู1อื่น แนะนําสถานศึกษาอธิบายวิธีและขั้นตอนใน
การทํางาน สรุปผลการค1นคว1าวิจัย การเป6นพิธีกร (Master of Ceremony) และผู1ดําเนินรายการฝZกฝนการ
แสดงความคิดเห็น (Moderator) การติชม (Giving Opinions) การประชุมกลุ;ม (Group Discussions)
ศึกษาวัฒนธรรมของเจ1าของภาษาที่แฝงในภาษาที่ใช1 รู1จักการใช1ประโยคที่สุภาพได1เหมาะสมกับโอกาส และ
สถานการณสร1างเจตคติที่ดีต;อภาษา และวัฒนธรรมของเจ1าของภาษาฝZกร;วมกิจกรรมทางภาษาและสามารถ
นํามาประยุกตใช1ในชีวิตประจําวัน
เพื่อพัฒนาตนเองไปสู;การศึกษาค1นคว1า และประกอบอาชีพฝZกฝนการใช1อุปกรณเทคโนโลยี
ประกอบการพูดฝZกฝนการประเมิน (Evaluation) หัวข1อที่พูด ผู1พูดตามกาลเทศะในการพูด
มาตรฐานการเรียนรู8/ตัวชี้วัด
เมื่อเรียนจบรายวิชานี้ นักเรียนสามารถ
1. เพื่อให1เกิดความรู1 ความเข1าใจ ในทฤษฎีการพูด
2. เพื่อให1สามารถใช1ภาษาในการพูดในที่ประชุมชน ได1อย;างเหมาะสมตามกาลเทศะ และสอดคล1อง
กับวัฒนธรรม ประเพณีและความเชื่อของเจ1าของภาษา
3. เพื่อให1สามารถใช1ภาษาในการแสดงความคิดเห็นต;อที่ประชุม และสังคม ได1อย;างมีประสิทธิภาพ
4. เพื่อให1สามารถใช1ภาษาในการแลกเปลี่ยนข1อมูลข;าวสารได1อย;างมีประสิทธิภาพเพื่อให1มี
ความสามารถใช1ภาษาท;าทางในการสื่อสารได1เหมาะสมกับระดับบุคคล กาลเทศะ วัฒนธรรม
และความเชื่อของเจ1าของภาษา
5. เพื่อให1สามารถใช1ภาษาในการแสดงความรู1สึก ได1อย;างเหมาะสม
6. เพื่อให1ใช1ภาษาอังกฤษในการพูดได1อย;างมีสุนทรียภาพ
7. เพื่อให1เกิดเจตคติที่ดีต;อภาษาและวัฒนธรรมของเจ1าของภาษา
8. เพื่อให1เห็นความสําคัญของการจัดกิจกรรมทางภาษาและนํามาประยุกตใช1ในการพัฒนาตนเอง
ชุมชน สังคม อาชีพ และการหาความเพลิดเพลิน ได1อย;างเหมาะสม และมีประสิทธิภาพ
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รายวิชา อ30208 การอานเชิงวิเคราะห$
3 คาบ/สัปดาห$/ภาคเรียน
1.5 หนวยกิต
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาบทความ (Passage) ประเภทต;างๆ องคประกอบของบทความ ศึกษาและฝZกฝน กลวิธีการ
อ;านที่มีประสิทธิภาพ ม;งุเน1นการศึกษาแบบนักเรียนเป6นศูนยกลาง (Child-Centered Approach) เน1นให1
ผู1เรียนอ;านบทความประเภทต;างๆ ด1วยตนเองอย;างมีกลยุทธ ส;งเสริมการอ;านเพื่อหาความรู1 เพิ่มเติม สร1าง
นิสัยรักการอ;าน และเพื่อการศึกษาตลอดชีพศึกษาและฝZกฝนกลวิธีการอ;านแบบเข1มในการอ;านเอกสารทาง
วิชาการ งานวิจัย รายงานการค1นคว1า รายงานประจําป?นิตยสาร จุลสาร Journal Magazine Reader Digest
Abstract Thesis ฝZกฝนการวิเคราะหอมูล รูปแบบ กลวิธีการเขียน วิจารณ ให1ข1อคิดเห็นเพิ่มเติมจาก
บทความที่อ;านได1อย;างมีประสิทธิภาพแจกแจงข1อเท็จจริง (Fact) และแสดงความคิดเห็น (Opinion) ในงานที่
อ;านได1อย;างมีประสิทธิภาพสูงสุด ฝZกฝนและสังเกตเกี่ยวกับวัฒนธรรมที่แทรกในงานที่อ;านได1
มาตรฐานการเรียนรู8/ตัวชี้วัด
เมื่อเรียนจบรายวิชานี้ นักเรียนสามารถ
1. เพื่อให1ผู1เรียนมีความรู1ในการอ;านบทความ (Passage) ประเภทต;างๆ องคประกอบของบทความ
และกลวิธีการอ;านที่มีประสิทธิภาพ
2. เพื่อให1ผู1เรียนสามารถวิเคราะหบทความประเภทต;างๆ อย;างมีกลยุทธ
3. เพื่อให1ผู1เรียนมีความรู1และฝZกฝนกลวิธีการอ;านแบบเข1มในการอ;านเอกสารทางวิชาการงานวิจัย
รายงานการค1นคว1า รายงานประจําป? นิตยสาร จุลสาร Journal Magazine Reader Digest
Abstract Thesis
4. เพื่อให1ผู1เรียนมีความรู1 ความเข1าใจคิดวิเคราะหอมูล รูปแบบต;างๆ ตลอดจน กลวิธีการ เขียน
วิจารณได1อย;างมีประสิทธิภาพ
5. เพื่อให1ผู1เรียนมีความสามารถในการอ;านงานที่เป6นข1อเท็จจริง (Fact) และความคิดเห็น(Opinion)
ได1
6. เพื่อส;งเสริมผู1เรียนมีนิสัยรักการอ;าน และค1นคว1าเพื่อการศึกษาต;อ
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รายวิชา อ30209 การเขียนเชิงสร8างสรรค$
3 คาบ/สัปดาห$/ภาคเรียน
1.5 หนวยกิต
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาการเรียบเรียงและนําเสนอเนื้อหา โดยคํานึงถึงความถูกต1องของรูปแบบภาษาเครื่องหมาย
วรรคตอน และความเหมาะสมของสํานวนภาษาที่สอดคล1องกับงานเขียนประเภทต;างๆ
ผลการเรียนร8
เมื่อเรียนจบรายวิชานี้ นักเรียนสามารถ
1. อ;านและเขียนสรุปในความสําคัญของเนื้อหาทั้งศาสตรทางด1านวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และ
ศาสตรอื่นๆ ที่เกี่ยวข1องกับชีวิตประจําวันของผู1เรียน
2. ตีความ วิเคราะหและเขียนวิจารณเรื่องราวเหตุการณต;างๆ จากสื่อที่หลากหลาย
3. นําเสนอเนื้อหาของศาสตรทางด1านวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและศาสตรอื่นๆ
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รายวิชา อ30210 การแปลเบื้องต8น
3 คาบ/สัปดาห$/ภาคเรียน
1.5 หนวยกิต
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและฝZกฝนการแปลตั้งแต;ระดับประโยค จนถึงบทความสั้นๆ ข;าวที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับ
วิทยาศาสตรทั่วไป และชีวิตประจําวัน วิเคราะหวิจารณงานแปลประเภททั้งทางวิชาการณและทั่วไป
และประยุกตทักษะที่ได1เรียนรู1เพื่อนําไปใช1ในการแปลระดับที่สูงขึ้น
มาตรฐานการเรียนรู8/ตัวชี้วัด
เมื่อเรียนจบรายวิชานี้ นักเรียนสามารถ
1. ระบุความหมายคําศัพททางวิทยาศาสตรทั่วไป เทคโนโลยีและสาขาอื่นๆ ได1
2. ตีความหมายทางวัฒนธรรมที่แฝงอยู;ในภาษาต1นฉบับ
3. เข1าใจรูปแบบและลีลาของภาษาต1นฉบับ
4. รับข1อมูล ข;าวสาร ความเป6นไปของเหตุการณปJจจุบันจากข;าว บทความภาษาอังกฤษ
5. แปลบทความภาษาอังกฤษเป6นภาษาไทยได1
6. แปลบทความภาษาไทยเป6นภาษาอังกฤษได1
7. แสดงความคิดเห็นและวิจารณงานแปลได1
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รายวิชา อ30211 ภาษาอังกฤษเพื่อศึกษาตอตางประเทศ 1
3 คาบ/สัปดาห$/ภาคเรียน
1.5 หนวยกิต
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาโครงสร1างไวยากรณต;างๆ อย;างละเอียด วิเคราะหและแก1ไขให1ถูกต1องด1วยเครื่องมือ IT และ
ด1วยตนเองศึกษาคําศัพทที่พบในงานเขียนด1านต;างๆ และศึกษารากศัพทซึ่งเป6นพื้นฐานสําคัญของความหมาย
วิเคราะหและแยกแยะลักษณะหน1าที่ของคําศัพทในบริบทนั้นๆ ฝZกฝนการฟJงอย;างที่พบในข1อสอบ TOEFL
และ IELTS อันได1แก; การฟJงบทสนทนาขนาดสั้นเกี่ยวกับเรื่องราวทั่วไปในชีวิตประจําวัน ศึกษาลักษณะการ
ใช1ภาษาแบบไม;เป6นทางการในภาษาพูดซึ่งมีส;วนประกอบของน้ําเสียง และลักษณะการใช1ภาษาที่แตกต;างไป
จากภาษาเขียนหรือภาษาวิชาการ จนถึงบทสนทนาหรือบทพูดขนาดกลาง ทั้งที่เกี่ยวกับเรื่องราวทั่วไปใน
ชีวิตประจําวัน และเรื่องราวเชิงวิชาการ เช;น บทความสารคดี เป6นต1นฝZกฝนการพูดแสดงความคิดเห็น
ระดับสูง (Public Discourse) เกี่ยวกับเรื่องต;างๆ ที่นํามาจากบทอ;านและบทบรรยายต;างๆ และจําลองการ
อธิบายเทคโนโลยีและกระบวนการ ทางวิทยาศาสตรต;างๆ ซึ่งมักจะถูกใช1ในการศึกษาระดับมหาวิทยาลัยและ
ในห1อง Lab จริง ศึกษาแนวทางและเนื้อหาข1อสอบเข1ามหาวิทยาลัย และข1อสอบวัดความสามารถใช1
ภาษาอังกฤษ ทั้งของไทยและสากลต;างๆ นานา โดยใช1ข1อสอบดังกล;าวเป6นแบบทดสอบความเข1าใจและ
ความสามารถของผู1เรียนในระยะต;างๆ ของการเรียน
มาตรฐานการเรียนรู8/ตัวชี้วัด
เมื่อเรียนจบรายวิชานี้ นักเรียนสามารถ
1. ออกเสียงคําภาษาอังกฤษด1วยตนเองโดยอ;านตามการสะกดเสียงในภาษาศาสตรสากล
2. เสนอโครงงานทางวิชาการและตอบคําถามของผู1ฟJง
3. สอบได1คะแนน 6 ขึ้นไปในบทสัมภาษณแบบ IELTS
4. ฟJงคําบรรยายและเขียนบันทึกแบบสรุป
5. บันทึกคําต;อคําจากหนังสือทางวิชาการ มีความถูกต1องในการบันทึกอย;างน1อย 95%
6. ตอบข1อสอบการฟJงแบบ TOEFL ได1ในระดับ 80% ขึ้นไป
7. อ;านบทความทางวิชาการอย;างมีระบบ (SQR3)
8. อ;านบทความด1วยความเร็ว 250 คําต;อนาทีโดยมีความเข1าใจในเนื้อหาอย;างน1อย 70%
9. ตอบข1อสอบการอ;านแบบ TOEFL ได1ในระดับ 80% ขึ้นไป
10. เขียนประโยคต;างๆ อย;างคล;องแคล;ว
11. เขียน paragraphs เชิงการรวบรวมกลุ;มคําและเชิงเปรียบเทียบ
12. สอบการเขียนภาษาอังกฤษในระดับที่ 5 ขึ้นไป

หลักสูตรโรงเรียนวิทยาศาสตรภูมิภาค ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
พุทธศักราช 2560

347

รายวิชา อ30212 ภาษาอังกฤษเพื่อศึกษาตอตางประเทศ 2
3 คาบ/สัปดาห$/ภาคเรียน
1.5 หนวยกิต
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------คําอธิบายรายวิชา
ฝZกทักษะการอ;านให1มีความชํานาญมากขึ้น เพื่อให1ผู1เรียนสามารถก1าวไปยังแวดวงการศึกษา
นานาชาติด1วยความมั่นใจการนําความรู1จากหนังสือสําคัญๆ ที่เขียนเป6นภาษาอังกฤษ มาเป6นประโยชนใน
การศึกษาค1นคว1าและการเพิ่มพูนความรู1ปJญญา และศักยภาพชีวิต
มาตรฐานการเรียนรู8/ตัวชี้วัด
เมื่อเรียนจบรายวิชานี้ นักเรียนสามารถ
1. อ;านหนังสือวรรณกรรมสําคัญในภาษาอังกฤษทางด1านวิทยาศาสตร ประวิติศาสตรทางความคิด
และศิลปv เพื่อเป6นพื้นฐานอันสําคัญสําหรับการสอบเข1ามหาวิทยาลัยนานาชาติต;างๆ
2. นําเสนอผลการสํารวจหนังสือต;อผู1เรียนในชั้นเรียน และตอบคําถาม
3. จดบันทึกเรื่อง และสรุปการบรรยายเรื่องหนังสือวรรณกรรมต;าง
4. ศึกษา เขียนบทสรุปและย;อสาระจากหนังสือ โดยการใช1ทักษะการเขียนภาษาอังกฤษแบบ
หลากหลายและเขียนโดยเลือกเทคนิคที่เหมาะสม
5. ตอบคําถามจากข1อสอบ AP Englishในระดับ 80%
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รายวิชา อ30213 ภาษาอังกฤษเพื่อการสอบ SAT
3 คาบ/สัปดาห$/ภาคเรียน
1.5 หนวยกิต
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาทักษะการคิดวิเคราะหในภาษาอังกฤษ เหมือนกับคําอธิบายรายวิชา อ40305 และอ40306
โดยเพิ่มในส;วนของ SAT ซึ่งเป6นข1อสอบเรื่องการรู1คิดใคร;ครวญอย;างละเอียดและรอบคอบ
มาตรฐานการเรียนรู8/ตัวชี้วัด
เมื่อเรียนจบรายวิชานี้ นักเรียนสามารถ
1. ฝZกฝนทักษะการอ;าน เขียน พูด และ ฟJง ตามแนวการสอบของ SAT
2. สัมผัสกับหนังสือวรรณกรรมสําคัญในภาษาอังกฤษทางด1านวิทยาศาสตร ประวิติศาสตรทาง
ความคิด และศิลปv พอที่จะเพิ่มคําศัพท เพิ่มทักษะการวิเคราะห และการตอบปJญหา เพื่อเป6น
พื้นฐานอันสําคัญสําหรับการสอบเข1ามหาวิทยาลัยนานาชาติต;างๆ
3. นําเสนอผลการสํารวจหนังสือต;อผู1เรียนในชั้นเรียน และตอบคําถาม
4. จดบันทึกเรื่อง และสรุปการบรรยายเรื่องหนังสือทางวิชาการต;างๆ
5. ศึกษา เขียนบทสรุปและย;อสาระจากหนังสือ โดยการใช1ทักษะการเขียนภาษาอังกฤษแบบ
หลากหลายและเขียนโดยเลือกเทคนิคที่เหมาะสม
6. แยกประเด็นคําถามและแนวการตอบเพื่อสามารถเห็นความแตกต;างระหว;างกัน
7. ตอบคําถามจากข1อสอบ SAT Critical Thinking, Math and Social Studies ในระดับ 1500+
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รายวิชา จ30201 สนทนาภาษาจีน 1
3 คาบ/สัปดาห$/ภาคเรียน
1.5 หนวยกิต
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาการออกเสียงภาษาจีนกลางมาตรฐาน รวมทั้ง 21 พยัญชนะ 39 สระ และ 5 วรรณยุกตศึกษา
การกํากับการออกเสียง pin yin ซึ่งเป6นมาตรฐานสากลศึกษาคําศัพทต;างๆ ตามมาตรฐานของ HSK แต;จะมี
การเพิ่มเติมหรือตัดออก ตามความเหมาะสม ของสภาพแวดล1อมและสถานการณในชีวิตประจําวันของ
สังคมไทย
ศึกษาโครงสร1างของประโยคที่ไม;ซับซ1อนเป6นหลัก และจะมีการศึกษาโครงสร1างประโยคซับซ1อนที่ใช1
อยู;ในชีวิตประจําวัน โดยจะเน1นประโยคบอกเล;า และประโยคคําถาม และสอดแทรกคําอุทานที่ใช1อยู;ใน
ชีวิตประจําวันศึกษาการใช1ภาษา จะเน1นการใช1ภาษาจีนที่ใช1ในประเทศจีนปJจจุบันเป6นหลัก และสอดแทรก
การใช1ภาษาจีนในที่อื่นๆ ด1วยศึกษาการอ;านอักษรจีน ส;วนประกอบของอักษรจีน และเทคนิคในการจําและ
การอ;านอักษรจีนศึกษาการเขียนตัวอักษรจีนแบบตัวย;อ ศึกษาลายเส1นของอักษร, ลําดับในการเขียนลายเส1น
อักษรจีน และโครงสร1างตัวอักษรจีน
มาตรฐานการเรียนรู8/ตัวชี้วัด
เมื่อเรียนจบรายวิชานี้ นักเรียนสามารถ
1. ฟJงภาษาจีนกลางโดยแยกแยะพยัญชนะ สระ และวรรณยุกตได1
2. ออกเสียงพยัญชนะ สระ และวรรณยุกตของภาษาจีนได1อย;างถูกต1อง ชัดเจน
3. ออกเสียงพยางคเสียงภาษาจีนกลางทุกพยางคได1อย;างชัดเจน
4. ใช1ศัพท 200-400 คํา ที่ใช1ในชีวิตประจําวันได1อย;างถูกต1อง
5. สร1างประโยคใหม;ได1อย;างไม;จํากัด ภายใต1ความเข1าใจในโครงสร1างประโยคพื้นฐานและศัพท
ที่เรียนมา
6. สนทนาเบื้องต1นในชีวิตประจําวันได1อย;างคล;องแคล;ว ในการแสดงความต1องการที่ไม;ซับซ1อน
7. สนทนาเบื้องต1นในชีวิตประจําวันได1อย;างคล;องแคล;ว ในการแสดงความคาดหวังที่ไม;ซับซ1อน
8. สนทนาเบื้องต1นในชีวิตประจําวันได1อย;างคล;องแคล;ว ในการแสดงความรู1สึกที่ไม;ซับซ1อน
9. สนทนาเบื้องต1นในชีวิตประจําวันได1อย;างคล;องแคล;ว ในการวางแผนที่ไม;ซับซ1อน
10. สนทนาเบื้องต1นในชีวิตประจําวันได1อย;างคล;องแคล;ว ในการคาดการณที่ไม;ซับซ1อน
11. สนทนาเบื้องต1นในชีวิตประจําวันได1อย;างคล;องแคล;ว ในการแสดงความคิดเห็นที่ไม;ซับซ1อน
12. มีความรู1พื้นฐานด1านอักษรจีนอย;างถูกต1อง
13. อ;านออก และเข1าใจส;วนประกอบอักษรจีนที่ใช1อยู;
14. นําความร1ดู ังกล;าวไปอ;านข1อความและได1ใจความสําคัญบนปLายต;างๆ ในสถานที่สาธารณะ
ที่พบบ;อย
15. เรียนการกํากับการออกเสียง ได1ง;ายขึ้นโดยผ;านการเรียนรู1เบื้องต1นจากตัวอักษรในการกํากับการ
ออกเสียงในหนังสือบ;อยๆ
16. มีความรู1 ความเข1าใจอย;างถูกต1องเกี่ยวกับลายเส1นของอักษรจีน
17. มีความรู1 ความเข1าใจอย;างถูกต1องเกี่ยวกับลําดับการเขียนลายเส1นของอักษรจีน
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18. มีความรู1 ความเข1าใจอย;างถูกต1องเกี่ยวกับโครงสร1างของอักษรจีน
19. เขียนตัวอักษรจีนอย;างง;ายเพื่อการพัฒนาการเรียนอักษรจีนในโอกาสต;อไป
20. พัฒนาการเรียนรู1ภาษาจีนด1วยตัวเอง เพื่อประโยชนในการเรียนภาษาจีนขั้นต;อไป
21. พัฒนาทักษะการค1นคว1าหาข1อมูลโดยผ;านสื่อต;างๆ เป6นภาษาจีน
22. เปรียบเทียบความเหมือน และความแตกต;าง ระหว;างภาษาและวัฒนธรรมไทย–จีน
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รายวิชา จ30202 สนทนาภาษาจีน 2
3 คาบ/สัปดาห$/ภาคเรียน
1.5 หนวยกิต
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาการออกเสียงภาษาจีนกลางมาตรฐาน รวมทั้ง 21 พยัญชนะ 39 สระ และ 5 วรรณยุกตศึกษา
การกํากับการออกเสียง pin yin ซึ่งเป6นมาตรฐานสากลศึกษาคําศัพทต;างๆ ตามมาตรฐานของ HSK แต;จะมี
การเพิ่มเติมหรือตัดออก ตามความเหมาะสม ของสภาพแวดล1อมและสถานการณในชีวิตประจําวันของ
สังคมไทย นอกเหนือจากรายวิชา จ30301 สนทนาภาษาจีน 1 ศึกษาโครงสร1างของประโยคที่ไม;ซับซ1อนเป6น
หลัก และจะมีการศึกษาโครงสร1างประโยคซับซ1อนที่ใช1ในชีวิตประจําวัน โดยจะเน1นประโยคบอกเล;า และ
ประโยคคําถาม และสอดแทรกคําอุทานที่ใช1อยู;ในชีวิตประจําวันศึกษาการใช1ภาษา จะเน1นการใช1ภาษาจีนที่
ใช1ในประเทศจีนปJจจุบันเป6นหลัก และ สอดแทรกการใช1ภาษาจีนในที่อื่นๆ ศึกษาการอ;านอักษรจีน
ส;วนประกอบของอักษรจีน และ เทคนิคในการจําและ การอ;านอักษรจีนศึกษาการเขียนตัวอักษรจีนแบบตัว
ย;อ ศึกษาลายเส1นของอักษร, ลําดับในการเขียนลายเส1นอักษรจีน และโครงสร1างตัวอักษรจีน
มาตรฐานการเรียนรู8/ตัวชี้วัด
เมื่อเรียนจบรายวิชานี้ นักเรียนสามารถ
1. ฟJงภาษาจีนกลางโดยแยกแยะพยัญชนะ สระ และวรรณยุกตได1
2. ออกเสียงพยัญชนะ สระ และ วรรณยุกตของภาษาจีนได1อย;างถูกต1อง ชัดเจน
3. ออกเสียงพยางคเสียงภาษาจีนกลางทุกพยางคได1อย;าง ชัดเจน
4. ใช1คําศัพทที่ใช1ในชีวิตประจําวันได1อย;างถูกต1อง
5. สร1างประโยคใหม;ได1อย;างไม;จํากัด ภายใต1ความเข1าใจในโครงสร1างประโยคพื้นฐานและศัพทที่
เรียนมา
6. สนทนาเบื้องต1นในชีวิตประจําวันได1อย;างคล;องแคล;ว ในการแสดงความต1องการที่ไม;ซับซ1อน
7. สนทนาเบื้องต1นในชีวิตประจําวันได1อย;างคล;องแคล;ว ในการแสดงความคาดหวังที่ไม;ซับซ1อน
8. สนทนาเบื้องต1นในชีวิตประจําวันได1อย;างคล;องแคล;ว ในการแสดงความรู1สึกที่ไม;ซับซ1อน
9. สนทนาเบื้องต1นในชีวิตประจําวันได1อย;างคล;องแคล;ว ในการวางแผนที่ไมซับซ1อน
10. สนทนาเบื้องต1นในชีวิตประจําวันได1อย;างคล;องแคล;ว ในการคาดการณที่ไม;ซับซ1อน
11. สนทนาเบื้องต1นในชีวิตประจําวันได1อย;างคล;องแคล;ว ในการแสดงความคิดเห็น ที่ไม;ซับซ1อน
12. มีความรู1พื้นฐานด1านอักษรจีนอย;างถูกต1อง
13. อ;านออก และเข1าใจส;วนประกอบอักษรจีนที่ใช1อยู;
14. อ;านตัวอักษรจีนที่ใช1อยได1 300-400 ตัว
15. นําความรู1ดังกล;าวไปอ;านข1อความและได1ใจความสําคัญบนปLายต;างๆในสถานที่สาธารณะที่พบ
บ;อย
16. เรียนการกํากับการออกเสียงได1ง;ายขึ้นโดยผ;านการเรียนรู1เบื้องต1นจากตัวอักษรในการกํากับการ
ออกเสียงในหนังสือบ;อยๆ
17. มีความรู1 ความเข1าใจอย;างถูกต1องเกี่ยวกับลายเส1นของอักษรจีน
18. มีความรู1 ความเข1าใจอย;างถูกต1องเกี่ยวกับลําดับการเขียนลายเส1นของอักษรจีน
19. มีความรู1 ความเข1าใจอย;างถูกต1องเกี่ยวกับโครงสร1างของอักษรจีน
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20.
21.
22.
23.

เขียนตัวอักษรจีนอย;างง;ายเพื่อการพัฒนาการเรียนอักษรจีนในโอกาสต;อไป
พัฒนาการเรียนรู1ภาษาจีนด1วยตัวเอง เพื่อประโยชนในการเรียนภาษาจีนขั้นต;อไป
พัฒนาทักษะการค1นคว1าหาข1อมูลโดยผ;านสื่อต;างๆเป6นภาษาจีน
เปรียบเทียบความเหมือน และความแตกต;าง ระหว;างภาษาและวัฒนธรรม ไทย–จีน
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รายวิชา จ30203 ภาษาจีนในชีวิตประจําวัน 1
3 คาบ/สัปดาห$/ภาคเรียน
1.5 หนวยกิต
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาการออกเสียงภาษาจีนกลางมาตรฐาน รวมทั้ง 21 พยัญชนะ 39 สระ และ 5 วรรณยุกตศึกษา
การกํากับการออกเสียง pin yin ซึ่งเป6นมาตรฐานสากลศึกษาคําศัพท ตามมาตรฐานของ HSK ตามความ
เหมาะสม ของสภาพแวดล1อมและสถานการณในชีวิตประจําวันของสังคมไทยศึกษาโครงสร1างของประโยคที่
ไม;ซับซ1อนเป6นหลัก และจะมีการศึกษาโครงสร1างประโยคซับซ1อนที่ใช1ในชีวิตประจําวัน โดยจะเน1นประโยค
บอกเล;า และประโยคคําถาม และสอดแทรกคําอุทานที่ใช1อยู;ในชีวิตประจําวันศึกษาการอ;านอักษรจีน
ส;วนประกอบของอักษรจีน และ เทคนิคในการจําและ การอ;านอักษรจีนศึกษาการเขียนตัวอักษรจีนแบบตัว
ย;อ ศึกษาลายเส1นของอักษร , ลําดับในการเขียนลายเส1นอักษรจีน และโครงสร1างตัวอักษรจีน
มาตรฐานการเรียนรู8/ตัวชี้วัด
เมื่อเรียนจบรายวิชานี้ นักเรียนสามารถ
1. ฟJงภาษาจีนกลางโดยแยกแยะพยัญชนะ สระ และวรรณยุกตได1
2. ออกเสียงพยัญชนะ สระ และ วรรณยุกตของภาษาจีนได1อย;างถูกต1อง ชัดเจน
3. ออกเสียงพยางคเสียงภาษาจีนกลางทุกพยางคได1อย;างชัดเจน
4. ใช1คําศัพทที่ใช1ในชีวิตประจําวันได1อย;างถูกต1อง
5. สร1างประโยคใหม;ได1อย;างไม;จํากัด ภายใต1ความเข1าใจในโครงสร1างประโยคพื้นฐานและศัพทที่
เรียนมา
6. สนทนาเบื้องต1นในชีวิตประจําวันได1อย;างคล;องแคล;ว ในการแสดงความต1องการที่ไม;ซับซ1อน
7. สนทนาเบื้องต1นในชีวิตประจําวันได1อย;างคล;องแคล;ว ในการแสดงความคาดหวังที่ไม;ซับซ1อน
8. สนทนาเบื้องต1นในชีวิตประจําวันได1อย;างคล;องแคล;ว ในการแสดงความรู1สึกที่ไม;ซับซ1อน
9. สนทนาเบื้องต1นในชีวิตประจําวันได1อย;างคล;องแคล;ว ในการวางแผนที่ไม;ซับซ1อน
10. สนทนาเบื้องต1นในชีวิตประจําวันได1อย;างคล;องแคล;ว ในการคาดการณที่ไม;ซับซ1อน
11. สนทนาเบื้องต1นในชีวิตประจําวันได1อย;างคล;องแคล;ว ในการแสดงความคิดเห็นที่ไม;ซับซ1อน
12. มีความรู1พื้นฐานด1านอักษรจีนอย;างถูกต1อง
13. อ;านออก และเข1าใจส;วนประกอบอักษรจีนที่ใช1อยู;
14. อ;านตัวอักษรจีนที่ใช1บ;อยได1 60-100 ตัว
15. นําความรู1ดังกล;าวไปอ;านข1อความและได1ใจความสําคัญบนปLายต;างๆ ในสถานที่สาธารณะที่พบ
บ;อย
16. เรียนรู1การกํากับการออกเสียง
17. มีความรู1 ความเข1าใจอย;างถูกต1องเกี่ยวกับลายเส1นของอักษรจีน
18. มีความรู1 ความเข1าใจอย;างถูกต1องเกี่ยวกับลําดับการเขียนลายเส1นของอักษรจีน
19. มีความรู1 ความเข1าใจอย;างถูกต1องเกี่ยวกับโครงสร1างของอักษรจีน
20. เขียนตัวอักษรจีนอย;างง;ายเพื่อการพัฒนาการเรียนอักษรจีนในโอกาสต;อไป
21. พัฒนาการเรียนร1ภู าษาจีนด1วยตัวเอง เพื่อประโยชนในการเรียนภาษาจีนขั้นต;อไป
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22. พัฒนาทักษะการค1นคว1าหาข1อมูลโดยผ;านสื่อต;างๆเป6นภาษาจีน
23. เปรียบเทียบความเหมือน และความแตกต;าง ระหว;างภาษาและวัฒนธรรม ไทย–จีน
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รายวิชา จ30204 ภาษาจีนในชีวิตประจําวัน 2
3 คาบ/สัปดาห$/ภาคเรียน
1.5 หนวยกิต
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาการออกเสียงภาษาจีนกลางมาตรฐาน รวมทั้ง 21 พยัญชนะ 39 สระ และ 5 วรรณยุกตศึกษา
การกํากับการออกเสียง pin yin ซึ่งเป6นมาตรฐานสากลศึกษาคําศัพทต;างๆ ตามมาตรฐานของ HSK แต;จะมี
การเพิ่มเติมหรือตัดออก ตามความเหมาะสม ของสภาพแวดล1อมและสถานการณในชีวิตประจําวันของ
สังคมไทย นอกเหนือจากรายวิชาจ40304 ภาษาจีนในชีวิตประจําวัน 1 ศึกษาโครงสร1างของประโยคที่ไม;
ซับซ1อนเป6นหลัก และจะมีการศึกษาโครงสร1างประโยคซับซ1อนที่ใช1ในชีวิตประจําวัน โดยจะเน1นประโยคบอก
เล;า และประโยคคําถาม และสอดแทรกคําอุทานที่ใช1ในชีวิตประจําวันศึกษาการใช1ภาษา จะเน1นการใช1
ภาษาจีนที่ใช1ในประเทศจีนปJจจุบันเป6นหลัก และ สอดแทรกการใช1ภาษาจีนในที่อื่นๆศึกษาการอ;านอักษรจีน
ส;วนประกอบของอักษรจีน และ เทคนิคในการจําและ การอ;านอักษรจีน ศึกษาการเขียนตัวอักษรจีนแบบตัว
ย;อ ศึกษาลายเส1นของอักษร, ลําดับในการเขียนลายเส1นอักษรจีน และโครงสร1างตัวอักษรจีน
มาตรฐานการเรียนรู8/ตัวชี้วัด
เมื่อเรียนจบรายวิชานี้ นักเรียนสามารถ
1. ฟJงภาษาจีนกลางโดยแยกแยะพยัญชนะ สระ และวรรณยุกตได1
2. ออกเสียงพยัญชนะ สระ และ วรรณยุกตของภาษาจีนได1อย;างถูกต1อง ชัดเจน
3. ออกเสียงพยางคเสียงภาษาจีนกลางทุกพยางคได1อย;าง ชัดเจน
4. ใช1คําศัพทที่ใช1ในชีวิตประจําวันได1อย;างถูกต1อง
5. สร1างประโยคใหม;ได1อย;างไม;จํากัด ภายใต1ความเข1าใจในโครงสร1างประโยคพื้นฐานและศัพทที่
เรียนมา
6. สนทนาเบื้องต1นในชีวิตประจําวันได1อย;างคล;องแคล;ว ในการแสดงความต1องการที่ไม;ซับซ1อน
7. สามารถสนทนาเบื้องต1นในชีวิตประจําวันได1อย;างคล;องแคล;ว ในการแสดงความคาดหวังที่ไม;
ซับซ1อน
8. สามารถสนทนาเบื้องต1นในชีวิตประจําวันได1อย;างคล;องแคล;ว ในการแสดงความรู1สึกที่ไม;ซับซ1อน
9. สามารถสนทนาเบื้องต1นในชีวิตประจําวันได1อย;างคล;องแคล;ว ในการวางแผนที่ไม;ซับซ1อน
10. สนทนาเบื้องต1นในชีวิตประจําวันได1อย;างคล;องแคล;ว ในการคาดการณที่ไม; ซับซ1อน
11. สนทนาเบื้องต1นในชีวิตประจําวันได1อย;างคล;องแคล;ว ในการแสดงความคิดเห็นที่ไม;ซับซ1อน
12. มีความรู1พื้นฐานด1านอักษรจีนอย;างถูกต1อง
13. อ;านออก และเข1าใจส;วนประกอบอักษรจีนที่ใช1อยู;
14. อ;านตัวอักษรจีนที่ใช1บ;อยได1 60-100 ตัว
15. นําความรู1ดังกล;าวไปอ;านข1อความและได1ใจความสําคัญบนปLายต;างๆในสถานที่สาธารณะที่พบ
บ;อย
16. เรียนรู1การกํากับการออกเสียง
17. มีความรู1 ความเข1าใจอย;างถูกต1องเกี่ยวกับลายเส1นของอักษรจีน
18. มีความรู1 ความเข1าใจอย;างถูกต1องเกี่ยวกับลําดับการเขียนลายเส1นของอักษรจีน
19. มีความรู1 ความเข1าใจอย;างถูกต1องเกี่ยวกับโครงสร1างของอักษรจีน
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20.
21.
22.
23.

เขียนตัวอักษรจีนอย;างง;ายเพื่อการพัฒนาการเรียนอักษรจีนในโอกาสต;อไป
พัฒนาการเรียนรู1ภาษาจีนด1วยตัวเอง เพื่อประโยชนในการเรียนภาษาจีนขั้นต;อไป
พัฒนาทักษะการค1นคว1าหาข1อมูลโดยผ;านสื่อต;างๆเป6นภาษาจีน
เปรียบเทียบความเหมือน และความแตกต;าง ระหว;างภาษาและวัฒนธรรม ไทย–จีน
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รายวิชา จ30205 ภาษาจีนเพื่อการศึกษาวิทยาศาสตร$ 1
2 คาบ/ สัปดาห$/ ภาคเรียน
1.0 หนวยกิต
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------คําอธิบายรายวิชา
ศึกษารากศัพท คําศัพทและรูปแบบไวยากรณที่ใช1บ;อยในวิชาคณิตศาสตร ฟjสิกส และเทคโนโลยี
สารสนเทศฝZกปฏิบัติการอ;านและการเขียนประโยคและบทความสั้นๆ ที่เกี่ยวกับวิชาคณิตศาสตร ฟjสิกสและ
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อให1มีความรู1และทักษะในการสื่อสารและศึกษาต;อทางด1านวิชาคณิตศาสตร ฟjสิกส
และเทคโนโลยีสารสนเทศ
มาตรฐานการเรียนรู8/ตัวชี้วัด
เมื่อเรียนจบรายวิชานี้ นักเรียนสามารถ
1. มีความรู1ความเข1าใจด1านรากศัพทเชิงวิทยาศาสตร
2. มีความรู1ความเข1าใจในรูปแบบไวยากรณที่ใช1บ;อยในบทความวิทยาศาสตร
3. มีความรู1ความเข1าใจด1านรูปแบบของบทความวิทยาศาสตร
4. สามารถนําความรู1เกี่ยวกับรากศัพทเชิงวิทยาศาสตรเป6นตัวช;วยในการตีความ
5. สามารถนําคําศัพทวิทยาศาสตรมาเรียงประโยคในรูปแบบวิทยาศาสตร
6. สามารถวิเคราะหรูปแบบประโยคในบทความวิทยาศาสตรโดยใช1ความรู1ด1านไวยากรณที่ใช1บ;อยใน
บทความวิทยาศาสตร

หลักสูตรโรงเรียนวิทยาศาสตรภูมิภาค ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
พุทธศักราช 2560

358

รายวิชา จ30206 ภาษาจีนเพื่อการศึกษาวิทยาศาสตร$ 2
2 คาบ/ สัปดาห$/ ภาคเรียน
1.0 หนวยกิต
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------คําอธิบายรายวิชา
ศึกษารากศัพท คําศัพทและรูปแบบไวยากรณที่ใช1บ;อยในวิชาเคมีและชีววิทยาฝZกปฏิบัติการอ;านและ
การเขียนประโยคและบทความสั้นๆที่เกี่ยวกับวิชาเคมีและชีววิทยาเพื่อให1มีความรู1และทักษะในการสื่อสาร
และศึกษาต;อในทางด1านวิชาเคมีและชีววิทยา
มาตรฐานการเรียนรู8/ตัวชี้วัด
เมื่อเรียนจบรายวิชานี้ นักเรียนสามารถ
1. มีความรู1ความเข1าใจด1านรากศัพทเชิงวิทยาศาสตรจํานวนมากขึ้น
2. มีความรู1ความเข1าใจในรูปแบบไวยากรณที่ใช1บ;อยในบทความวิทยาศาสตร
3. มีความรู1ความเข1าใจด1านรูปแบบของบทความวิทยาศาสตร
4. สามารถนําความรู1เกี่ยวกับรากศัพทเชิงวิทยาศาสตรเป6นตัวช;วยในการตีความ
5. สามารถนําคําศัพทวิทยาศาสตรมาเรียงประโยคและบทความสั้นๆในรูปแบบวิทยาศาสตร
6. สามารถวิเคราะหรูปแบบประโยคในบทความวิทยาศาสตรโดยใช1ความรู1ด1านไวยากรณที่ใช1บ;อยใน
บทความวิทยาศาสตร
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รายวิชา ญ30201 ภาษาญี่ปุTนขั้นต8น 1
3 คาบ/สัปดาห$/ภาคเรียน
1.5 หนวยกิต
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------คําอธิบายรายวิชา ญ30201
ศึกษาการอ;าน การเขียนตัวอักษรคันจิเบื้องต1น 18 ตัว ศึกษาความหมายของตัวอักษรคันจิเบื้องต1น
18 ตัว ศึกษาความแตกต;างของภาษาวัฒนธรรมระหว;างภาษาญี่ปุ[น กับภาษาไทย ในด1านของ เสียงสระ
พยัญชนะ ศึกษาโครงสร1างไวยากรณพื้นฐาน ศึกษาลักษณะนาม ศึกษาคําศัพทใกล1ตัว และคําศัพทที่ใช1ใน
ชีวิตประจําวัน ได1ไม;ต่ํากว;า 300 คํา ฝZกอ;านออกเสียง สระ พยัญชนะ คําศัพทสํานวน ประโยค และบทอ;าน
ต;างๆ ในเรื่อง เกี่ยวกับตนเอง และสิ่งแวดล1อมใกล1ตัว ฝZกทักษะการพูดสนทนา เกี่ยวกับตนเองและ
สิ่งแวดล1อมใกล1ตัว เพื่อสื่อสารในชีวิตประจําวัน ฝZกทักษะการฟJงคําศัพทประโยคต;างๆ บทสนทนาต;างๆ ที่
ใกล1ตัว และเกี่ยวข1องกับชีวิตประจําวัน ฝZกเขียนสระ พยัญชนะ คําศัพทประโยคง;ายๆ และข1อความสั้นๆ
เกี่ยวกับตนเอง และสิ่งแวดล1อมใกล1ตัว ฝZกการทําความเข1าใจเกี่ยวกับภาษาท;าทาง รูปแบบ และพฤติกรรม
การสื่อสารของเจ1าของภาษาฝZกฝนและเข1าร;วมกิจกรรมเกี่ยวกับภาษาและวัฒนธรรมของเจ1าของภาษาสร1าง
เจตคติที่ดีเกี่ยวกับภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ[นเพื่อเป6นแนวทางในการสื่อสาร ศึกษาค1นคว1าและความ
เพลิดเพลิน
มาตรฐานการเรียนรู8/ตัวชี้วัด
เมื่อเรียนจบรายวิชานี้ นักเรียนสามารถ
1. ฟJงประโยคและข1อความสั้นๆ แล1วสามารถเล;าสรุปได1
2. พูดประโยคพื้นฐานที่ใช1ในชีวิตประจําวัน เช;น การแนะนําตนเอง การแนะนําผู1อื่นการถาม การ
ตอบรับ การตอบปฏิเสธ การกล;าวทักทาย การกล;าวอําลา การแสดงความขอบคุณ การบรรยาย
ลักษณะบุคคลและสิ่งของได1
3. บอกโครงสร1างไวยากรณญี่ปุ[นพื้นฐานได1
4. บอกชนิดของคําเช;น นาม สรรพนาม กริยา วิเศษณ คุณศัพท บุรพบท สันธาน อุทานได1
5. บอกคําลักษณะนามได1
6. บอกความหมายของคําศัพทใกล1ตัว และคําศัพทที่ใช1ในชีวิตประจําวันได1
7. อ;าน เขียน และบอกความหมายอักษรคันจิตามที่กําหนดได1
8. อ;านข1อความสั้นๆ แล1วสามารถพูดสรุปได1
9. เขียนประโยคพื้นฐานง;ายๆ ในเรื่องเกี่ยวกับตนเอง และสิ่งแวดล1อมใกล1ตัวได1ถูกต1องตามหลัก
ไวยากรณ
10. เขียนคําศัพทตามคําบอกได1
11. ระบุความแตกต;างของภาษาและวัฒนธรรมระหว;างภาษาญี่ปุ[นกับภาษาไทยได1
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รายวิชา ญ30202 ภาษาญี่ปุTนขั้นต8น 2
3 คาบ/สัปดาห$/ภาคเรียน
1.5 หนวยกิต
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาการอ;าน และการเขียนตัวอักษรคันจิใหม;อีก 27 ตัว ศึกษาความหมายของตัวอักษรคันจิใหม;อีก
27 ตัว ศึกษาโครงสร1างประโยคโดยใช1ไวยากรณที่ซับซ1อนยิ่งขึ้น ศึกษาคําศัพทสํานวนต;างๆ ทั้งใกล1ไกลตัว
และคําศัพทที่ใช1ในชีวิตประจําวัน เพิ่มขึ้นอีกอย;างน1อย 300 คํา ฝZกออกเสียงคําศัพทสํานวนต;างๆ ฝZกอ;าน
ประโยค และบทสนทนาที่ซับซ1อนยิ่งขึ้น ฝZกเขียนประโยคเปรียบเทียบ โดยใช1คําคุณศัพทที่หลากหลาย ฝZก
ทักษะการฟJง และสรุปความจากเรื่องราว และบทสนทนาที่มีความยาวพอประมาณ ฝZกสนทนาตาม
สถานการณที่เป6นจริง ฝZกพูดบรรยายเรื่องจากรูปภาพ ฝZกกิจกรรมเกี่ยวกับภาษาและวัฒนธรรมของเจ1าของ
ภาษา สร1างเจตคติเกี่ยวกับภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ[นเพื่อเป6นแนวทางในการสื่อสาร ศึกษาค1นคว1าและความ
เพลิดเพลิน
มาตรฐานการเรียนรู8/ตัวชี้วัด
เมื่อเรียนจบรายวิชานี้ นักเรียนสามารถ
1. ฟJงประโยคและข1อความต;างๆ ที่มีโครงสร1างซับซ1อนขึ้น แล1วสามารถเล;าสรุปได1
2. พูดประโยคที่เกี่ยวกับชีวิตประจําวันที่ซับซ1อนยิ่งขึ้น เช;น คําสั่ง ขอร1อง ชักชวนและแสดง
ความรู1สึกในโอกาสต;างๆ ได1ถูกต1อง
3. พูดแสดงการเปรียบเทียบโดยใช1คําคุณศัพทได1
4. ฟJงบทสนทนาสั้นๆ แล1วสามารถสรุปได1
5. บอกโครงสร1างไวยากรณญี่ปุ[นที่ซับซ1อนได1
6. บอกความหมายของคําศัพทสํานวนได1
7. อ;านออกเสียงคําศัพทสํานวน และข1อความที่กําหนดแล1วสรุปได1
8. อ;าน เขียนและบอกความหมายอักษรคันจิที่กําหนดได1
9. ระบบคําลักษณะนามได1
10. เขียนประโยคที่ซับซ1อนขึ้น ในเรื่องเกี่ยวกับตนเอง และสิ่งแวดล1อมใกล1ตัว ได1ถูกต1องตาม
หลักเกณฑ
11. เขียนคําศัพทตามคําบอกได1
12. เขียนบรรยายเรื่องที่กําหนดให1และเรื่องที่เกี่ยวกับตนเองได1ถูกต1องตามหลักไวยากรณ
13. ระบุความแตกต;างของภาษาและวัฒนธรรมระหว;างภาษาญี่ปุ[นกับภาษาไทยได1
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รายวิชา ญ30203 ภาษาญี่ปุTนระดับกลาง 1
3 คาบ/สัปดาห$/ภาคเรียน
1.5 หนวยกิต
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาการอ;านและการเขียนตัวอักษรคันจิใหม;อีก 35 ตัว ศึกษาความหมายของตัวอักษรคันจิใหม;อีก
35 ตัว ศึกษาประโยคที่มีโครงสร1างซับซ1อนยิ่งขึ้น ศึกษาภาษาจากบทสนทนา บทความ และเรื่องสั้นที่มีความ
ยากขึ้น ฝZกพูด และเขียนเพื่อแสดงทัศนะ แลกเปลี่ยนข1อมูล และแสดงความคิดเห็น ฝZกสรุปความด1วยการ
พูด และการเขียน เพื่อนําเสนอความคิดรวบยอดจากการอ;าน หรือการฟJงบทเพลง บทกวีบทสนทนา เรื่องสั้น
ประกาศโฆษณา ข;าว และนิทาน ฝZกพูด และเขียน เพื่อบรรยายเรื่องราวจากภาพหรือสถานการณต;างๆ ฝZก
พูด และเขียนภาษาให1ถูกต1องตามกาลเทศะ ฝZกกิจกรรมเกี่ยวกับภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ[น สร1างเจตคติที่ดี
เกี่ยวกับภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ[นเพื่อเป6นแนวทางในการสื่อสาร ศึกษาค1นคว1าและหาความเพลิดเพลิน
มาตรฐานการเรียนรู8/ตัวชี้วัด
เมื่อเรียนจบรายวิชานี้ นักเรียนสามารถ
1. ฟJงประโยคที่ซับซ1อน ข1อความ บทสนทนา เรื่องสั้น หรือนิทานแล1วสรุปได1
2. พูดสนทนาเรื่องราวต;างๆ และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นได1
3. อ;าน บทเพลง บทกวีบทสนทนา เรื่องสั้น ประกาศโฆษณา หรือนิทานแล1วสรุปความได1
4. บอกความหมายคําศัพทได1
5. บอกลักษณะนามได1
6. เขียนบรรยายเรื่อง ตามที่กําหนดได1
7. เขียนตัวอักษรคันจิตามที่กําหนดได1
8. บอกความหมายของตัวอักษรคันจิได1
9. เขียนคําศัพทตามคําบอกได1ถูกต1อง
10. เขียน พูดบรรยายภาพ หรือสถานการณต;างๆ ตามที่กําหนดได1
11. ระบุความแตกต;างของภาษาวัฒนธรรมระหว;างภาษาไทยกับภาษาญี่ปุ[นได1
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รายวิชา ญ30204 ภาษาญี่ปุTนระดับกลาง 2
3 คาบ/สัปดาห$/ภาคเรียน
1.5 หนวยกิต
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาการอ;านและการเขียนตัวอักษรคันจิใหม;อีก 53 ตัว ศึกษาความหมายตัวอักษรคันจิใหม;อีก 53
ตัว ศึกษาประโยคที่มีความยาก และมีโครงสร1างซับซ1อนยิ่งขึ้น ศึกษาภาษาจากบทสนทนา บทความ เรื่องสั้น
นิทาน หรือข;าวที่มีความยากยิ่งขึ้น ฝZกพูดและเขียน เพื่อแสดงทัศนะ แลกเปลี่ยนข1อมูลและแสดงความ
คิดเห็น ฝZกสรุปความด1วยการพูดและการเขียน เพื่อนําเสนอความคิดรวบยอดจากการอ;าน หรือการ
ฟJงบทเพลง บทกวีบทสนทนา เรื่องสั้น ประกาศโฆษณา นิทานและข;าว ฝZกพูด และเขียนเพื่อบรรยายเรื่อง
จากภาพหรือสถานการณต;างๆ ฝZกกิจกรรมเกี่ยวกับภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ[น สร1างเจตคติที่ดีเกี่ยวกับภาษา
และวัฒนธรรมญี่ปุ[น เพื่อเป6นแนวทางในการสื่อสาร ศึกษา ค1นคว1าและหาความเพลิดเพลิน
มาตรฐานการเรียนรู8/ตัวชี้วัด
เมื่อเรียนจบรายวิชานี้ นักเรียนสามารถ
1. ฟJงประโยคที่ซับซ1อน ข1อความ บทสนทนา เรื่องสั้น ข;าวหรือนิทานแล1วสามารถสรุปความ
ได1ถูกต1อง
2. พูดสนทนาเรื่องราว และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นได1
3. อ;านบทเพลง บทกวีบทสนทนา เรื่องสั้น ประกาศโฆษณา หรือนิทานแล1วสรุปความได1ถูกต1อง
4. บอกความหมายคําศัพทและลักษณะนามได1
5. เขียนบรรยายเรื่องตามที่กําหนดได1
6. เขียนตัวอักษรคันจิตามที่กําหนดได1
7. บอกความหมายตัวอักษรคันจิตามที่กําหนดได1
8. เขียนศัพทตามคําบอกได1ถูกต1อง
9. เขียน พูดบรรยายภาพ หรือสถานการณตามที่กําหนดได1
10. ระบุความแตกต;างของภาษา ระหว;างภาษาญี่ปุ[นและภาษาไทยได1
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รายวิชา ย30201 ภาษาเยอรมันในชีวิตประจําวัน
3 คาบ/สัปดาห$/ภาคเรียน
1.5 หนวยกิต
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาความรู1พื้นฐานภาษาเยอรมัน ฝZกฝนทักษะการฟJง พูด อ;าน และเขียน การคิด วัฒนธรรม การ
ใช1ชีวิตของเจ1าของภาษา เพื่อให1มีความเข1าใจและสามารถใช1ภาษาเยอรมันสื่อสารได1ในสถานการณประจําวัน
มาตรฐานการเรียนรู8/ตัวชี้วัด
เมื่อเรียนจบรายวิชานี้ นักเรียนสามารถ
1. มีความรู1ภาษาเยอรมันเบื้องต1นด1านการฟJง พูด อ;าน เขียน ในลักษณะที่เป6นองครวม
2. นําความรู1ภาษาเยอรมันที่ได1ไปสื่อสารในชีวิตประจําวัน
3. เข1าใจและเรียนรู1เกี่ยวกับ ความคิด วัฒนธรรม และชีวิตประจําวันของเจ1าของภาษา
4. นําความรู1ภาษาเยอรมันที่ได1จากห1องเรียนไปศึกษาต;อเพิ่มเติมด1วยตนเอง
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รายวิชา ย30202 ภาษาเยอรมันเพื่อการสื่อสาร
3 คาบ/สัปดาห$/ภาคเรียน
1.5 หนวยกิต
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาความรู1พื้นฐานภาษาเยอรมันต;อเนื่องจากภาษาเยอรมันในชีวิตประจําวัน ความคิดวัฒนธรรม
การใช1ชีวิตของเจ1าของภาษา และฝZกฝนทักษะทั้งในด1านการฟJง พูด อ;านและเขียน เพื่อให1มีความเข1าใจและ
สามารถใช1ภาษาเยอรมันสื่อสารได1ในสถานการณประจําวัน รวมถึงเพื่อให1มีความมั่นใจในการใช1ภาษาเยอรมัน
ในการสื่อสารมากขึ้นด1วย
มาตรฐานการเรียนรู8/ตัวชี้วัด
เมื่อเรียนจบรายวิชานี้ นักเรียนสามารถ
1. มีความรู1ภาษาเยอรมันเบื้องต1นด1านการฟJง พูด อ;าน เขียน ในลักษณะที่เป6นองครวม
2. นําความรู1ภาษาเยอรมันที่ได1ไปสื่อสารในชีวิตประจําวันได1มากขึ้น
3. เข1าใจและเรียนรู1เกี่ยวกับ ความคิด วัฒนธรรม และชีวิตประจําวันของเจ1าของภาษา
4. มีความรู1และประสบการณเกี่ยวกับวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีในประเทศเยอรมนี
5. นําความรู1ภาษาเยอรมันที่ได1จากห1องเรียนไปศึกษาต;อเพิ่มเติมด1วยตนเอง

หลักสูตรโรงเรียนวิทยาศาสตรภูมิภาค ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
พุทธศักราช 2560

365

รายวิชา ย30203 ภาษาและวัฒนธรรมเยอรมัน
3 คาบ/สัปดาห$/ภาคเรียน
1.5 หนวยกิต
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาภาษาเยอรมันเบื้องต1นในระดับที่สูงขึ้นจากภาษาเยอรมันในชีวิตประจําวัน และภาษาเยอรมัน
เพื่อการสื่อสาร ทั้งด1านไวยากรณคําศัพทรูปประโยค ฝZกฝนการใช1ภาษาทั้งการฟJง พูด อ;านและเขียน
ตลอดจนเข1าใจความคิดและวัฒนธรรมของเจ1าของภาษาและสามารถนําไปใช1ในชีวิตประจําวันได1อย;างถูกต1อง
มาตรฐานการเรียนรู8/ตัวชี้วัด
เมื่อเรียนจบรายวิชานี้ นักเรียนสามารถ
1. มีความรู1ภาษาเยอรมันเบื้องต1นด1านการฟJง พูด อ;าน เขียน ในลักษณะที่เป6นองครวม
2. นําความรู1ภาษาเยอรมันที่ได1ไปสื่อสารในชีวิตประจําวัน
3. เข1าใจและเรียนรู1เกี่ยวกับ ความคิด วัฒนธรรม และชีวิตประจําวันของเจ1าของภาษาในระดับ
ที่ลึกซึ้งมาก
4. มีความรู1และประสบการณเกี่ยวกับวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีในประเทศเยอรมนี
5. นําความรู1ภาษาเยอรมันที่ได1จากห1องเรียนไปศึกษาต;อเพิ่มเติมด1วยตนเอง

หลักสูตรโรงเรียนวิทยาศาสตรภูมิภาค ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
พุทธศักราช 2560

366

รายวิชา ย30204 ภาษาเยอรมันรวมสมัย
3 คาบ/สัปดาห$/ภาคเรียน
1.5 หนวยกิต
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาภาษาเยอรมันเบื้องต1นในระดับที่สูงขึ้นจากภาษาเยอรมันในชีวิตประจําวัน ภาษาเยอรมันเพื่อ
การสื่อสาร และภาษาและวัฒนธรรมเยอรมัน ทั้งด1านไวยากรณคําศัพทรูปประโยค ฝZกฝนทักษะการใช1ภาษา
ทั้งการฟJง พูด อ;านและเขียน ตลอดจนเข1าใจความคิดและวัฒนธรรมของเจ1าของภาษาและสามารถนําไปใช1ใน
ชีวิตประจําวันได1อย;างถูกต1อง
มาตรฐานการเรียนรู8/ตัวชี้วัด
เมื่อเรียนจบรายวิชานี้ นักเรียนสามารถ
1. มีความรู1ภาษาเยอรมันเบื้องต1นด1านการฟJง พูด อ;าน เขียน ในลักษณะที่เป6นองครวม
2. นําความรู1ภาษาเยอรมันที่ได1ไปสื่อสารในชีวิตประจําวัน
3. เข1าใจและเรียนรู1เกี่ยวกับ ความคิด วัฒนธรรม และชีวิตประจําวันของเจ1าของภาษา
4. มีความรู1และประสบการณเกี่ยวกับวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีในประเทศเยอรมนี
5. มีความรู1และประสบการณเกี่ยวกับภาษาและวัฒนธรรมเยอรมันที่ร;วมสมัย
6. นําความรู1ภาษาเยอรมันที่ได1จากห1องเรียนไปศึกษาต;อเพิ่มเติมด1วยตนเอง

หลักสูตรโรงเรียนวิทยาศาสตรภูมิภาค ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
พุทธศักราช 2560

367

รายวิชา ฝ30201 ภาษาฝรั่งเศสนารู8 1
3 คาบ/สัปดาห$/ภาคเรียน
1.5 หนวยกิต
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาการฟJง พูด อ;าน เขียน สระ พยัญชนะคําศัพทใกล1ตัวและศัพทที่ใช1ในชีวิตประจําวันกลุ;มคํา
และประโยคง;ายๆ ศึกษาความแตกต;างของภาษาและวัฒนธรรมฝรั่งเศส กับภาษาและวัฒนธรรมไทยศึกษา
เรื่องการใช1ภาษาท;าทาง ของเจ1าของภาษาศึกษาโครงสร1างไวยากรณฝรั่งเศสพื้นฐานฝZกทักษะการใช1ภาษา ทั้ง
ฟJง พูด อ;าน เขียน ในเรื่องเกี่ยวกับตนเอง และสิ่งแวดล1อมใกล1ตัวเพื่อใช1สื่อสารในชีวิตประจําวันฝZกฝนและ
เข1าร;วมกิจกรรมเกี่ยวกับกาษาและวัฒนธรรมของเจ1าของภาษาสร1างเจตคติที่ดีในเรื่องของภาษาและ
วัฒนธรรมฝรั่งเศส เพื่อการสื่อสาร การศึกษาค1นคว1าการศึกษาต;อและความเพลิดเพลิน
มาตรฐานการเรียนรู8/ตัวชี้วัด
เมื่อเรียนจบรายวิชานี้ นักเรียนสามารถ
1. ฟJงประโยคคําสั่ง ประโยคขอร1อง ที่ใช1ในชีวิตประจําวันได1อย;างถูกต1อง
2. บอกความหมายของคําศัพทใกล1และไกลตัว ตลอดจนคําศัพทที่ใช1ในชีวิตประจําวันได1ถูกต1อง
3. พูดประโยคพื้นฐานง;ายๆ เช;น การแนะนําตนเอง การแนะนําผู1อื่น การถาม การตอบรับการตอบ
ปฏิเสธ การกล;าวทักทาย การกล;าวอําลา การกล;าวขอบคุณ การบรรยายลักษณบุคคลและ
สิ่งของได1
4. บอกชนิดของคําเช;น คํานาม คําสรรพนาม คํากริยา คําวิเศษณ คําคุณศัพท คําบุพบทและ
คําสันธานได1
5. บอกโครงสร1างไวยากรณฝรั่งเศสพื้นฐานได1
6. อ;านออกเสียงคํากลุ;มคําและประโยคง;ายๆ ได1ถูกต1อง
7. อ;านข1อความสั้นๆ และบทความง;ายๆ แล1วสามารถพูดสรุปได1
8. เขียนประโยคพื้นฐานง;ายๆ ในเรื่องที่เกี่ยวกับตนเองและสิ่งแวดล1อมใกล1ตัวได1ถูกต1องตามหลัก
ไวยากรณ
9. เขียนคําศัพทพื้นฐานง;ายๆ ตามที่กําหนดได1ถูกต1อง
10. ระบุความแตกต;างระหว;างภาษาฝรั่งเศสกับภาษาไทย ในเรื่องของ คํา วลี ประโยค และ
โครงสร1างไวยากรณพื้นฐานได1ถูกต1อง
11. ระบุความเหมือนและความแตกต;างระหว;างวัฒนธรรมฝรั่งเศสกับวัฒนธรรมไทยได1

หลักสูตรโรงเรียนวิทยาศาสตรภูมิภาค ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
พุทธศักราช 2560
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รายวิชา ฝ30202 ภาษาฝรั่งเศสนารู8 2
3 คาบ/สัปดาห$/ภาคเรียน
1.5 หนวยกิต
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาคําศัพทสํานวน ต;างๆ ทั้งใกล1ตัว-ไกลตัว และศัพทที่ใช1ในชีวิตประจําวันเพิ่มขึ้น ศึกษา
โครงสร1างไวยากรณที่ซับซ1อนยิ่งขึ้น ศึกษาการใช1ภาษาท;าทางและน้ําเสียงในการแสดงอารมณความรู1สึกของ
เจ1าของกาษา ฝZกออกเสียงคําศัพทสํานวนและประโยคต;าง ๆ ที่มีความยาวมากขึ้น ฝZกอ;านประโยค และบท
สนทนาที่มีความยาวและซับซ1อนยิ่งขึ้น ฝZกเขียนประโยคเปรียบเทียบ โดยใช1คําคุณศัพทที่หลากหลาย ฝZกการ
ฟJงและสรุปความจากเรื่องและบทสนทนาที่มีความยาวพอประมาณ ฝZกสนทนาจากสถานการณที่กําหนดให1
ฝZกพูดบรรยายเรื่องจากรูปภาพ ฝZกฝนและเข1าร;วมกิจกรรมเกี่ยวกับภาษาและวัฒนธรรมของเจ1าของกาษา
สร1างเจตคติที่ดีในเรื่องของภาษาและวัฒนธรรมฝรั่งเศส เพื่อการสื่อสาร การศึกษาค1นคว1าการศึกษาต;อและ
ความเพลิดเพลิน
มาตรฐานการเรียนรู8/ตัวชี้วัด
เมื่อเรียนจบรายวิชานี้ นักเรียนสามารถ
1. ฟJงประโยคพื้นฐาน บทสนทนาสั้นๆ บทความและเรื่องสั้นอย;างง;ายๆ แล1วสามารถสรุปได1
2. บอกความหมายของศัพทสํานวน ตามที่กําหนดได1ถูกต1อง
3. พูดประโยคที่ใช1ในชีวิตประจําวัน เช;น การแนะนําตนเอง การแนะนําผู1อื่น การถาม การตอบรับ
การตอบปฏิเสธ การกล;าวทักทาย การกล;าวอําลา การกล;าวขอบคุณ และบรรยายลักษณะบุคคล
และสิ่งของ ที่มีใจความที่ซับซ1อนได1ถูกต1อง
4. บอกโครงสร1างไวยากรณฝรั่งเศสที่ซับซ1อนได1
5. อ;านออกเสียงคําศัพทสํานวน และข1อความ บทความ นิทาน หรือเรื่องสั้นที่มีความซับซ1อนแล1ว
สามารถสรุปได1
6. เขียนคําศัพททั้งใกล1และไกลตัว ตามที่กําหนดได1ถูกต1อง
7. เขียนบรรยาย เรื่องที่เกี่ยวกับตนเอง และเรื่องที่กําหนดให1ด1วยประโยคที่ซับซ1อนได1ถูกต1องตาม
หลักไวยากรณ
8. ระบุความแตกต;างของภาษาฝรั่งเศสกับภาษาไทย ในเรื่องของคําวลีสํานวน ประโยคโครงสร1าง
และข1อความที่ซับซ1อนได1ถูกต1อง
9. ระบุความเหมือนและความแตกต;างระหว;างวัฒนธรรมฝรั่งเศสกับวัฒนธรรมไทย ที่ซับซ1อนได1
ถูกต1อง

หลักสูตรโรงเรียนวิทยาศาสตรภูมิภาค ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
พุทธศักราช 2560

369

รายวิชา ฝ30203 ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสื่อสาร 1
3 คาบ/สัปดาห$/ภาคเรียน
1.5 หนวยกิต
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาคําศัพทต;างๆ ทั้งใกล1และไกลตัว ตลอดจนใช1ศัพทที่ใช1ในชีวิตประจําวันที่มีความยากมากขึ้น
ศึกษาโครงสร1างไวยากรณที่ซับซ1อนยิ่งขึ้นศึกษาศัพทสํานวนที่มีความยากยิ่งขึ้น ฝZกออกเสียงเสียงคําศัพท
สํานวนที่มีความยากยิ่งขึ้น ฝZกอ;านประโยคและบทสนทนาที่มีความยาวยิ่งขึ้น ฝZกเขียนประโยคเปรียบเทียบ
โดยใช1คําคุณศัพทที่หลากหลายมากยิ่งขึ้น ฝZกการฟJงและสรุปความจากเรื่อง และบทสนทนาที่มีความยาว
ยิ่งขึ้น ฝZกสนทนาจากสถานการณจริง ฝZกพูดบรรยายเรื่องจากรูปภาพ ศึกษาความแตกต;างระหว;างกาษา
ฝรั่งเศสกับภาษาไทย ศึกษา ฝZกฝนและเข1าร;วมกิจกรรมเกี่ยวกับภาษาและวัฒนธรรมของเจ1าของภาษาสร1าง
เจตคติที่ดีในเรื่องของภาษาและวัฒนธรรมฝรั่งเศส เพื่อการสื่อสาร การศึกษาค1นคว1าและความเพลิดเพลิน
มาตรฐานการเรียนรู8/ตัวชี้วัด
เมื่อเรียนจบรายวิชานี้ นักเรียนสามารถ
1. บอกความหมายของคําศัพทสํานวนได1
2. บอกโครงสร1างไวยากรณฝรั่งเศสที่ซับซ1อนได1
3. ฟJงประโยค และข1อความต;างๆ บทสนทนาบทความเรื่องสั้น นิทานที่มีโครงสร1างซับซ1อนแล1ว
สามารถพูดสรุปได1
4. บอกโครงสร1างประโยค ที่มีไวยากรณที่ซับซ1อนได1ถูกต1อง
5. อ;านออกเสียงคําศัพทสํานวน บทความนิทาน เรื่องสั้นที่มีความยาวพอประมาณ แล1วพูดสรุปได1
6. เขียนประโยคที่ซับซ1อน ในเรื่องที่เกี่ยวกับตนเองและสิ่งแวดล1อมใกล1ตัวได1ถูกต1องตามหลัก
ไวยากรณ
7. เขียนบรรยายเรื่องต;างๆ ที่กําหนดให1ทั้งที่เกี่ยวกับตนเอง และสิ่งแวดล1อม รู1จักต1องตามหลัก
ไวยากรณ
8. ระบุความแตกต;างของกาษาฝรั่งเศสกับภาไทยที่ซับซ1อนได1
9. ระบุความเหมือนและความแตกต;างระหว;างวัฒนธรรมฝรั่งเศสและวัฒนธรรมไทยที่ซับซ1อนได1
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รายวิชา ฝ30204 ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสื่อสาร 2
3 คาบ/สัปดาห$/ภาคเรียน
1.5 หนวยกิต
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและฝZกฝนการฟJงเรื่องราวต;างๆ ที่ซับซ1อนยิ่งขึ้น ฝZกฝนการนําเสนอ และการพูดสรุปเรื่องราว
ต;างๆ โดยใช1ถ1อยคําของตนเอง ศึกษาคําศัพทต;างๆ ทั้งใกล1-ไกลตัว และศัพทที่ใช1ในชีวิตประจําวันที่มีความ
ยากมากขึ้น ศึกษาศัพทสํานวนที่มีความยากยิ่งขึ้น ฝZกออกเสียงคําศัพทสํานวนที่มีความยากยิ่งขึ้น
ฝZกอ;านประโยค และบทสนทนา บทกวีที่มีความยาวยิ่งขึ้น ฝZกเขียนประโยคเปรียบเทียบ โดยใช1คําคุณศัพทที่
หลากหลายมากยิ่งขึ้น ฝZกเขียนโฆษณา และเอกสารเพื่อเผยแพร;ประชาสัมพันธ ฝZกสนทนาจากสถานการณ
จริง ฝZกพูดบรรยายเรื่องจากรูปภาพ ศึกษาความแตกต;างระหว;างภาษาฝรั่งเศสกับภาษาไทย ศึกษา ฝZกฝน
และเข1าร;วมกิจกรรมเกี่ยวกับภาษาวัฒนธรรมของเจ1าของภาษา สร1างเจตคติที่ดีในเรื่องของภาษาและ
วัฒนธรรมฝรั่งเศส เพื่อการสื่อสาร การศึกษาค1นคว1าและความเพลิดเพลิน
มาตรฐานการเรียนรู8/ตัวชี้วัด
เมื่อเรียนจบรายวิชานี้ นักเรียนสามารถ
1. ฟJงคําสั่ง คําขอร1อง คําแนะนําคําอธิบายที่มีความซับซ1อนแล1วสามารถเปลี่ยนเป6นข1อความของ
ตนเองได1
2. ฟJงประโยค และฟJงความต;างๆ บทสนทนา บทความ เรื่องสั้น นิทานที่มีโครงสร1างซับซ1อนแล1ว
สามารถพูดสรุปได1
3. พูดสื่อสาร โดยใช1ภาษาท;าทางประกอบ ได1เหมาะสมกับวัฒนธรรมของเจ1าของภาษา
4. พูดเพื่อนําเสนอข1อมูล เรื่องต;างๆ ทั้งจากประสบการณและเหตุการณต;างๆ โดยสรุปเป6นความคิด
รวบยอดได1ถูกต1อง
5. ระบุความแตกต;างของคําวลีสํานวน ประโยค ข1อความและโครงสร1างไวยากรณที่ซับซ1อนระหว;าง
ภาษาฝรั่งเศสกับภาษาไทยได1
6. อ;านออกเสียงคําศัพทสํานวน บทความ นิทาน เรื่องสั้นที่มีความยาวพอประมาณ ได1ถูกต1องตาม
หลักการออกเสียงและเหมาะสมกับเนื้อหา
7. เขียนบรรยายเรื่องต;างๆ ในเรื่องที่เกี่ยวกับตนเองและสิ่งแวดล1อมต;างๆ ในเชิงอธิบายเปรียบเทียบ
และแสดงความคิดเห็นได1ถูกต1อง
8. เขียนคําศัพทตามคําบอกได1ถูกต1อง
9. สามารถตีความจากภาพหรือสัญลักษณและพูดสรุปได1ถูกต1อง
10. ระบุความเหมือนและความแตกต;างระหว;างวัฒนธรรมฝรั่งเศสและวัฒนธรรมไทยที่ซับซ1อนได1
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รายวิชา ฝ30205 ภาษาฝรั่งเศสสูโลกวิทยาการ 1
2 คาบ/สัปดาห$/ภาคเรียน
1.0 หนวยกิต
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาคําศัพท สํานวน และโครงสร1างพื้นฐานของภาษาฝรั่งเศส ฝZกปฏิบัติการฟJง พูด อ;าน เขียน
ภาษาฝรั่งเศสในการพบปะกับคนในวงการวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี การบอกที่ตั้งของหน;วยงาน
วิทยาศาสตร การใช1พาหนะ มลภาวะต;างๆ สิ่งแวดล1อมและการทดลองทางวิทยาศาสตร เพื่อให1มีความรู1และ
ทักษะการใช1ภาษาฝรั่งเศสติดต;อการทําโครงการทางวิทยาศาสตรและงานวิจัยกับนักวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี
มาตรฐานการเรียนรู8/ตัวชี้วัด
เมื่อเรียนจบรายวิชานี้ นักเรียนสามารถ
1. จับใจความจากบทสนทนา ข1อความหรือบทความสั้นๆ จากการฟJงหรือการอ;านได1
2. สนทนาโดยใช1ภาษาฝรั่งเศสเบื้องต1นได1
3. สร1างประโยคโดยใช1คําศัพท สํานวน ไวยากรณได1ถูกต1องตามโครงสร1างของภาษาขั้นพื้นฐาน
4. บรรยายเกี่ยวกับสิ่งที่กําหนดให1โดยใช1คําศัพท สํานวน ขั้นพื้นฐานได1
5. บอกวัฒนธรรมความเป6นอยู;ในชีวิตประจําวัน ความก1าวหน1าทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีของ
ประเทศไทยและประเทศฝรั่งเศสได1
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รายวิชา ฝ30206 ภาษาฝรั่งเศสสูโลกวิทยาการ 2
2 คาบ/สัปดาห$/ภาคเรียน
1.0 หนวยกิต
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาคําศัพท สํานวน และโครงสร1างพื้นฐานของภาษาฝรั่งเศสเพิ่มขึ้น ฝZกปฏิบัติการฟJง พูด อ;าน
เขียน ภาษาฝรั่งเศสเกี่ยวกับวิทยาศาสตรในชีวิตประจําวันและสิ่งแวดล1อม ปฏิบัติตามคําอธิบาย วิธีการใช1
เครื่องมือ การทดลองวิทยาศาสตร เพื่อให1มีความรู1และทักษะการใช1ภาษาฝรั่งเศสในการทําโครงการทาง
วิทยาศาสตร งานวิจัยและวิทยาการใหม;ๆ กับนักวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
มาตรฐานการเรียนรู8/ตัวชี้วัด
เมื่อเรียนจบรายวิชานี้ นักเรียนสามารถ
1. จับใจความจากบทสนทนา ข1อความหรือบทความที่ยากขึ้น จากการฟJงหรือการอ;านได1
2. สนทนาโดยใช1ภาษาฝรั่งเศสเบื้องต1นได1มากขึ้นและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
3. สร1างประโยคให1ซับซ1อนขึ้นโดยใช1คําศัพท สํานวน ไวยากรณได1ถูกต1องตามโครงสร1างของภาษา
ขั้นพื้นฐาน
4. บรรยายเกี่ยวกับสิ่งที่กําหนดได1มากขึ้นให1โดยใช1คําศัพท สํานวนได1อย;างถูกต1อง
5. ปฏิบัติตามคําอธิบาย วิธีการใช1เครื่องมือ การทดลองทางวิทยาศาสตรที่ฟJงหรืออ;านได1
6. เปรียบเทียบวัฒนธรรมวัฒนธรรมความเป6นอยู;ในชีวิตประจําวัน ความก1าวหน1าทางวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยีระหว;างไทยและฝรั่งเศสได1
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รายวิชา ร30201 ภาษารัสเซียพื้นฐาน 1
3 คาบ/สัปดาห$/ภาคเรียน
1.5 หนวยกิต
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาตัวอักษรภาษารัสเซีย สระและพยัญชนะในภาษารัสเซีย การอ;านออกเสียง การประสมคําใน
ภาษารัสเซีย โครงสร1างไวยากรณพื้นฐานที่สําคัญของภาษารัสเซีย ความรู1พื้นฐานเกี่ยวกับประวัติศาสตรที่
สําคัญของประเทศรัสเซีย วัฒนธรรม สังคม และศาสนาของชาติรัสเซียฝZกฝนทักษะการฟJง การพูด การอ;าน
และการเขียน ในภาษารัสเซีย
มาตรฐานการเรียนรู8/ตัวชี้วัด
เมื่อเรียนจบรายวิชานี้ นักเรียนสามารถ
1. บอกพยัญชนะ และ สระในภาษารัสเซียได1อย;างถูกต1องทุกตัว
2. เขียนพยัญชนะ และ สระในภาษารัสเซียได1อย;างถูกต1อง ทั้งตัวพิพม และ ตัวเขียน
3. ออกเสียงพยัญชนะและสระในภาษารัสเซียรวมทั้งผสมคําในภาษารัสเซียได1อย;างถูกต1อง
4. แยกเพศของคํานามในภาษารัสเซียได1อย;างถูกต1อง
5. ใช1คําแสดงความเป6นเจ1าของได1อย;างถูกต1อง
6. เปลี่ยนคํานามให1เป6นพหุพจนได1อย;างถูกต1อง
7. บอกการกที่ 1 ได1อย;างถูกต1อง
8. เปลี่ยนให1อยู;ในการกที่ 6 ได1อย;างถูกต1อง
9. แสดงการผันกริยากลุ;ม 1 ได1อย;างถูกต1อง
10. เปลี่ยนให1อยู;ในการกที่ 4 ได1อย;างถูกต1อง
11. แสดงการผันกริยากลุ;ม 2 ได1อย;างถูกต1อง
12. เปลี่ยนกริยาให1อยู;ในรูปของอดีตได1
13. ใช1บทสนทนาในชีวิตประจําวันได1อย;างถูกต1อง
14. รู1จักประวัติศาสตรที่สําคัญของประเทศรัสเซีย วัฒนธรรม สังคม และศาสนาของชาติรัสเซีย
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รายวิชา ร30202 ภาษารัสเซียพื้นฐาน 2
3 คาบ/สัปดาห$/ภาคเรียน
1.5 หนวยกิต
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาวิชาภาษารัสเซียเพิ่มเติมจากที่เคยเรียนในภาษารัสเซียพื้นฐาน 1 ในการกที่ 3 และการกที่ 5
ใช1คําและโครงสร1างประโยคอย;างง;ายบอกเล;าเรื่องราวของตนเองและของผู1อื่นที่ตนเองได1ฟJงมา ฝZกฝนและ
พัฒนาทักษะการพูดและฝZกทักษะการฟJงในภาษารัสเซีย
มาตรฐานการเรียนรู8/ตัวชี้วัด
เมื่อเรียนจบรายวิชานี้ นักเรียนสามารถ
1. บอกเล;าเรื่องราวประวัติต;างๆ ของตนเองโดยใช1ความรู1ที่เรียนมาได1
2. เปลี่ยนกริยาให1อยู;ในรูปของอนาคตได1
3. บอกความแตกต;างระหว;างกริยาที่สมบูรณและไม;สมบูรณได1
4. เปลี่ยนประโยคบอกเล;าให1อยู;ในรูปของประโยคขอร1องหรือคําสั่งได1
5. ใช1คํากริยาเคลื่อนที่ได1อย;างถูกต1อง
6. แต;งประโยคโดยใช1โครงสร1างพื้นฐานได1อย;างถูกต1อง
7. ตอบคําถามจากเรื่องที่ฟJงได1อย;างถูกต1อง
8. เปลี่ยนให1อยู;ในรูปการกที่ 3 ได1อย;างถูกต1อง
9. เปลี่ยนให1อยู;ในรูปการกที่ 5 ได1อย;างถูกต1อง
10. เปลี่ยนคําคุณสรรพให1เป6นกริยาวิเศษณได1
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รายวิชา ร30203 ภาษารัสเซียระดับกลาง 1
3 คาบ/สัปดาห$/ภาคเรียน
1.5 หนวยกิต
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาการเปลี่ยนคําคุณศัพทเพื่อให1สอดคล1องแต;ละการกเพื่อให1ประโยคถูกต1องและสมบูรณเล;าเรื่อง
โดยใช1คําศัพทพื้นฐาน จากเรื่องที่อ;านและเรื่องที่ฟJงได1อย;างถูกต1อง เขียนสรุปเรื่องราวจากเรื่องที่อ;านและ
บอกจุดสําคัญของเรื่อง ศึกษาประเภทของเพลงรัสเซียและเล;าเรื่องจากเพลงที่ฟJง
มาตรฐานการเรียนรู8/ตัวชี้วัด
เมื่อเรียนจบรายวิชานี้ นักเรียนสามารถ
1. นําคําศัพทที่เรียนมาสร1างเป6นประโยคที่ซับซ1อนได1
2. นําคําคุณศัพทมาขยายคํานามให1สอดคล1องกับการกที่ 2 ได1
3. นําคําคุณศัพทมาขยายคํานามให1สอดคล1องกับการกที่ 3 ได1
4. นําคําคุณศัพทมาขยายคํานามให1สอดคล1องกับการกที่ 4 ได1
5. นําคําคุณศัพทมาขยายคํานามให1สอดคล1องกับการกที่ 5 ได1
6. นําคําคุณศัพทมาขยายคํานามให1สอดคล1องกับการกที่ 6 ได1
7. บอกเล;าเรื่องราวจากหัวข1อที่กําหนดให1ได1
8. แสดงความคิดเห็นจากเรื่องราวที่กําหนดให1
9. เขียนจดหมายเล;าประวัติส;วนตัวได1อย;างถูกต1อง
10. สรุปเรื่องราวสําคัญจากเรื่องที่อ;านได1
11. เล;าเรื่องจากเพลงรัสเซียที่ฟJงได1
12. เล;าเรื่องบุคคลสําคัญของรัสเซียที่กําหนดให1ได1
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รายวิชา ร30204 ภาษารัสเซียระดับกลาง 2
3 คาบ/สัปดาห$/ภาคเรียน
1.5 หนวยกิต
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาคําศัพทภาษารัสเซียที่เกี่ยวข1องกับงานทางด1านวิทยาศาสตรและคณิตศาสตรเกี่ยวกับการอ;าน
เศษส;วน การอ;านค;าต;างๆ การกระทําต;างๆทางคณิตศาสตรเช;น บวก ลบ คูณ หาร เลขยกกําลัง และรวมไป
ถึงเรื่องต;างๆ ทางคณิตศาสตร คําศัพททางเคมี ชีววิทยา และ ฟjสิกสเบื้องต1นะอ;านบทความ หนังสือ ทาง
คณิตศาสตรและวิทยาศาสตร นําคําศัพทที่ได1เรียนมานั่นไปใช1ในการอธิบายถึงหลักและวิธีการแก1ปJญหา
มาตรฐานการเรียนรู8/ตัวชี้วัด
เมื่อเรียนจบรายวิชานี้ นักเรียนสามารถ
1. บอกคําศัพททางคณิตศาสตร 1
2. บอกคําศัพททางคณิตศาสตร 2
3. บอกคําศัพททางคณิตศาสตร 3
4. บอกคําศัพททางคณิตศาสตร 4
5. บอกคําศัพททางคณิตศาสตร 5
6. นําคําศัพททางคณิตศาสตรทั้งหมดมาแก1ปJญหาโจทยทางคณิตศาสตรหน1าชั้นเรียน
พร1อมทั้งอธิบายการแก1ปJญหาโดยใช1ภาษารัสเซียในการสื่อสารได1
7. บอกคําศัพททางวิทยาศาสตรทั่วไป 1 ได1
8. บอกคําศัพททางวิทยาศาสตรทั่วไป 2 ได1
9. บอกคําศัพททางวิทยาศาสตรทั่วไป 3 ได1
10. บอกคําศัพททางวิทยาศาสตรทั่วไป 4 ได1
11. นําคําศัพททางคณิตศาสตรทั้งหมดมาแก1ปJญหาโจทยทางวิทยาศาสตรหน1าชั้นเรียน
พร1อมทั้งอธิบายการแก1ปJญหาโดยใช1ภาษารัสเซียในการสื่อสารได1
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รายวิชา ต30201 ภาษาเกาหลีขั้นต8น
3 คาบ/สัปดาห$/ภาคเรียน
1.5 หนวยกิต
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาการออกเสียงภาษาเกาหลีมาตรฐาน รวมทั้ง 19 พยัญชนะ 11 สระผสม 10 สระ
ศึกษาการออกเสียงอักษรฮันกึล ซึ่งเป6นมาตรฐานสากล ศึกษาคําศัพทต;างๆ ตามมาตรฐาน
ของ Topik แต;จะมีการเพิ่มเติมหรือตัดออก ตามความเหมาะสม ของสภาพแวดล1อมและสถานการณใน
ชีวิตประจําวันของสังคมไทย ศึกษาโครงสร1างของประโยคที่ไม;ซับซ1อนเป6นหลัก และจะมีการศึกษาโครงสร1าง
ประโยคซับซ1อนที่ใช1อยู;ในชีวิตประจําวัน โดยจะเน1นประโยคบอกล;า และประโยคคําถาม และสอดแทรกคํา
อุทานที่ใช1อยู; ด1วย ศึกษาการอ;านอักษรเกาหลี ส;วนประกอบของอักษรฮันกึล และ เทคนิค
ในการจําและ การอ;านอักษรฮันกึล
มาตรฐานการเรียนรู8/ตัวชี้วัด
เมื่อเรียนจบรายวิชานี้ นักเรียนสามารถ
1. ฟJงภาษาเกาหลีโดยแยกแยะพยัญชนะ สระ และวรรณยุกตได1
2. ออกเสียงพยัญชนะ สระ และ วรรณยุกตของฮันกึลได1อย;างถูกต1อง ชัดเจน
3. ออกเสียงพยางคเสียงภาษาเกาหลีทุกพยางคได1อย;างชัดเจน
4. ใช1ศัพท 200 - 400 คํา ที่ใช1ในชีวิตประจําวันได1อย;างถูกต1อง
5. สร1างประโยคใหม;ได1อย;างไม;จํากัด ภายใต1ความเข1าใจในโครงสร1างประโยคพื้นฐาน
และศัพทที่เรียนมา
6. สนทนาเบื้องต1นในชีวิตประจําวันได1อย;างคล;องแคล;ว ในการแสดงความต1องการที่ไม;ซับซ1อน
7. สนทนาเบื้องต1นในชีวิตประจําวันได1อย;างคล;องแคล;ว ในการแสดงความคาดหวัง ที่ไม;ซับซ1อน
8. สนทนาเบื้องต1นในชีวิตประจําวันได1อย;างคล;องแคล;ว ในการแสดงความรู1สึกที่ไม;ซับซ1อน
9. สนทนาเบื้องต1นในชีวิตประจําวันได1อย;างคล;องแคล;ว ในการวางแผนที่ไม;ซับซ1อน
10. สนทนาเบื้องต1นในชีวิตประจําวันได1อย;างคล;องแคล;ว ในการคาดการณที่ไม;ซับซ1อน
11. สนทนาเบื้องต1นในชีวิตประจําวันได1อย;างคล;องแคล;ว ในการแสดงความคิดเห็นที่ไม;ซับซ1อน
12. มีความรู1พื้นฐานด1านอักษรเกาหลีอย;างถูกต1อง
13. อ;านออก และเข1าใจส;วนประกอบอักษรเกาหลีที่ใช1อยู;
14. นําความรู1ดังกล;าวไปอ;านข1อความและได1ใจความสําคัญบนปLายต;างๆ ในสถานที่สาธารณะที่พบ
บ;อย
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คณะทํางานจัดทําหลักสูตร
ที่ปรึกษาพิเศษ
คณะกรรมการที่ปรึกษาในโครงการพัฒนาโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ให1เป6นโรงเรียนวิทยาศาสตรภูมิภาค
1. นายกฤษณพงศ กีรติกร
คณะกรรมการที่ปรึกษา
2. รองศาสตราจารยคุณหญิงสุมณฑา พรหมบุญ
คณะกรรมการที่ปรึกษา
3. นายโกศล เพ็ชรสุวรรณ
คณะกรรมการที่ปรึกษา
4. นายธงชัย ชิวปรีชา
คณะกรรมการที่ปรึกษา
5. นายสมเกียรติ ชอบผล
คณะกรรมการที่ปรึกษา
6. รองศาสตราจารยพินิต รตะนนุกูล
คณะกรรมการที่ปรึกษา
ที่ปรึกษา
1. นายการุณ สกุลประดิษฐ
เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประธานคณะกรรมการพัฒนาโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยให1เป6นโรงเรียนวิทยาศาสตรภูมิภาค
2. ผู1ช;วยศาสตราจารยยุวดี นาคะผดุงรัตน ผู1อํานวยการโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ
รองประธานคณะกรรมการพัฒนาโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยให1เป6นโรงเรียนวิทยาศาสตรภูมิภาค
3. นายพะโยม ชิณวงศ
รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
รองประธานคณะกรรมการพัฒนาโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยให1เป6นโรงเรียนวิทยาศาสตรภูมิภาค
4. นางสาวพจนีย เจนพนัส
อนุกรรมการวิชาการ
โครงการพัฒนาโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยให1เป6นโรงเรียนวิทยาศาสตรภูมิภาค
5. นางพุทธชาต ทองกร
อนุกรรมการวิชาการ
โครงการพัฒนาโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยให1เป6นโรงเรียนวิทยาศาสตรภูมิภาค
ผู8ทรงคุณวุฒิ
1. ผศ.ดร.ยุวดี นาคะผดุงรัตน
2. รศ.ดร.สมพงษ วิทยศักดิ์พันธ
3. นางนฤนาถ ธีรภัทรธํารง
4. ดร.จงกล ทําสวน
5. นายสมาน แก1วไวยุทธ
6. รศ.กรรวี บุญชัย
7. รศ.อรุณีย อิทศร
8. ผศ.ดร.สุรชัย ธชีพันธ
9. นายบุญนที ศักดิ์บุญญารัตน
10. อาจารยศิริพร ศักดิ์บุญญารัตน
11. นายปJญญา ทรงเสรีย
12. อาจารยระวิวรรณ ภาคพรต
13. อาจารยสุภรณ สภาพงศ
14. นายอภิสิทธิ์ ธงไชย
15. อาจารยอัจฉรา เก;งบัญชา

ประธานอนุกรรมการด1านวิชาการ
ผู1เชี่ยวชาญนอกประจําการ
ผู1เชี่ยวชาญนอกประจําการ
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ
โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ
ศูนยสร1างสรรคครูมืออาชีพ
ผู1เชี่ยวชาญนอกประจําการ
ผู1เชี่ยวชาญนอกประจําการ
สถาบันส;งเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี(สสวท.)
โรงเรียนสาธิตนานาชาติ
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16. ผศ.ดร.สมชาย นาคะผดุงรัตน
17. อาจารยชัยวัฒน เชื้อมั่ง
18. ศ.ดร.ณรงค ปJ¢นนิ่ม
19. ดร.สุทัสสี สมุทรโคจร
20. ดร.อลันด คงไทย

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ
ผู1เชี่ยวชาญนอกประจําการ
ผู1เชี่ยวชาญโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ
มหาวิทยาลัยแม;ฟLาหลวง

ผู8รับผิดชอบโครงการ จภวภ.
ศูนยบริหารโครงการพัฒนาโรงเรียนจุฬาภรราชวิทยาลัย ให1เป6นโรงเรียนวิทยาศาสตรภูมิภาค
1. ผู1อํานวยการสํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา ที่ปรึกษา
2. นายภูริวรรษ คําอ1ายกาวิน
ผู1อํานวการศูนยบริหารโครงการฯ
3. นางภานุมาส ธรรมถาวรสกุล
ครู ช;วยราชการ ศ.จภ.
4. นางสาวสา ชลไชยละ
ครู ช;วยราชการ ศ.จภ.
คณะกรรมการอํานวยการ
1. นายไพรัช วงศนาถกุล
ประธานกลุ;มโรงเรียนวิทยาศาสตร
และผู1อํานวยการโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช
2. นายสมร ปาโท
ผู1อํานวยการโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี
3. นายธรรมวิทย ธรรมพิธี
ผู1อํานวยการโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี
4. นายวิทยา อรุณแสงฉาน
ผู1อํานวยการโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี
5. นายชาตรี ประดุจชนม
ผู1อํานวยการโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร
6. นายสรยุทธ หนูเกื้อ
ผู1อํานวยการโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล
7. นายพงศพิศักดิ์ เก1าเอี้ยน
ผู1อํานวยการโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง
8. นายศักดิ์ รุ;งแสง
ผู1อํานวยการโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย
9. นายทินกร นนทการ
ผู1อํานวยการโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย
10. นายชูรัฐ ระหว;างบ1าน
ผู1อํานวยการโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี
11. รักษาการผู1อํานวยการโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก
12. รักษาการผู1อํานวยการโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย
คณะกรรมการรับฟHงข8อมูลและแนวคิดในการพัฒนาปรับปรุงหลักสูตร
1. นายสมทรง ฝJ©งชลจิตร
2. นายประกาศ อ;อนตาม
3. นายปรีชา ไพรินทร
4. นางสาวสมพิศ ผาดไธสง
5. นายวุฒิชัย สุขม;วง
6. นายประทีปแสง พลรักษา
7. นางจิตินันท ศูนยกลาง
8. นายปฎิพล ดํารงศุภปJญญา
9. นางอรทัย ล่ําสัน

รองผู1อํานวยการโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช
รองผู1อํานวยการโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร
รองผู1อํานวยการโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี
รองผู1อํานวยการโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย
รองผู1อํานวยการโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก
รองผู1อํานวยการโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย
รองผู1อํานวยการโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี
รองผู1อํานวยการโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย
รองผู1อํานวยการโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี
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10. นางตรีชฏา ถาวรมาศ
11.นางสาวสินีนาถ ธรรมชาติ
12.นางสาวคณิตา สุขเจริญ
13.นางสาวสรารัตน คนซื่อ
14.นายบุญเลิศ จรัส
15.นายวิเชียร ดอนแรม
16.นางรัตเนตร วิชัยผิน
17.นางพิมพใจ พุ;มประทีป
18.นางสาวอารีรัตน มัฐผา
19.นายศุภนัส นงคนวล
20.นางสาวจุฑารัตน ใจงาม

หัวหน1างานวิชาการโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง
หัวหน1างานวิชาการโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล
หัวหน1างานวิชาการโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี
หัวหน1างานหลักสูตรโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี
หัวหน1างานหลักสูตรโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย
หัวหน1างานหลักสูตรโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี
หัวหน1างานหลักสูตรโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย
หัวหน1างานหลักสูตรโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก
หัวหน1างานหลักสูตรโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร
หัวหน1างานหลักสูตรโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช
หัวหน1างานหลักสูตรโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี

คณะกรรมการจัดทําหลักสูตรโรงเรียนวิทยาศาสตร$ภูมิภาค
การประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนหลักสูตรและการจัดทําแผนการจัดการเรียนรู1
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย กลุ;มโรงเรียนวิทยาศาสตรภูมิภาค ระหว;างวันที่ 17 – 19 ตุลาคม 2559
ณ โรงแรมเอเชีย แอรพอรต จังหวัดปทุมธานี
กลุมวิชาการงานอาชีพ
1. นายคมฤขิต โต•ะชาลี
2. นายณัฐชนน ศรีเมือง
3. นายจักรพันธุ ศรีวราพันธุ
4. นายพีระ บุญฉลาด
5. สิบโทประจักษ เกษมรักษ
6. นายธีระวัฒน ไชยศรี
7. นางดุจดาว ผ;องใส
8. นายประเสริฐ สุดโลก
9. นางสาวกฤติยา ราชสีห
10. นายไพบูลย ประเสริฐสุข
11. นายวนัส หมาดโซ•ะ

โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล

กลุมวิชากิจกรรมพัฒนาผู8เรียน
1. นางสายสมร ใจสืบ
2. นายสุทธิพจน อุดมเจริญศักดิ์
3. ว;าที่ ร.ต.วัฒนะ รัมมะเอ็ด
4. นางมริสา อริยะวงศ
5. นางสาวพนิดา ผาทอง
6. นายดนุรุจ สามัญ

โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล
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กลุมวิชาคณิตศาสตร$
1. นายไมตรี สมบูรณ
2. นายวุฒิพงษ ประทุมมา
3. นางพัชรินทร บุญยืน
4. นายเอกลักษณ อุตะมะแก1ว
5. นายทรงศักดิ์ หมั่นถนอม
6. นางรัศนียา อุดมเจริญศักดิ์
7. นางสาวษิราณีย บุญเกิด
8. นางประภาศรี จิตจํานอง
9. นายสถาฝน สัตบุตร
10. นางสาวชัชฎาภรณ ประจันพล
11. นางสาวฉวีวรรณ อรุณถาวร
12. นางสาวดาวเรือง บุตรทรัพย
13. นางนิตตรา บุญรอด
14. นางวรรณภา มานักฆ1อง
15. นางสายใจ ประเสริฐสุข
16. นางสาวพิชญสินี คงสุคนธ
17. นางไสลา รูปเหลี่ยม
18. นางสาวพัดชา บุตรดีวงศ
19. นายศุภสฤษฎ ชาปJญญา
20. นางสาวมณธิชา คล1ายแก1ว
21. นางสาวจันทนา เปรมฤดีปรีชาชาญ
22. นายทนงเกียรติ พลไชยา
23. นายปรัชญากร ฮดมาลี
24. นายอิสมาแอล หมาดโต•ะโส•ะ
25. นายลักณษมัน ซียง

โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล

กลุมวิชาคอมพิวเตอร$
1. นายเชาวเลิศ พลรัตน
2. นายชวลิต ธิจันดา
3. นายเฉลิม ขวัญดํา
4. นายทวีวัฒน ศรีสุวรรณ
5. นายพยุงศักดิ์ โพธิ์ไทร
6. นายธีระกาญจน ปกรช สันโส
7. นางกรรณิกา จันทรวงศ
8. นายภาณุพงศ เยี่ยมยงวรรณ
9. นายธนบัตร กองแก1ว
10. นายพิเชษฐ กัลปvชัย
11. นายวิชัย บัวเนี่ยว

โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล
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กลุมวิชาเคมี
1. นางอัญมณี พุทธมงคล
2. นางสาวนารีรัตน พิริยะพันธุสกุล
3. นางปJญญลักษณ เคารพาพงศ
4. นางสาววัชราภรณ แสนนา
5. นางสุกัญญา กล;อมเกลี้ยง
6. นางดวงนภา สมพงษ
7. นางสาวทัศนียา มาตุการักษ
8. นางวราภรณ แสงเจริญ
9. นางสาวอํานวยพร ศรีสวัสดิ์
10. นางน้ําผึ้ง สุพรมอินทร
11. นางสาวธนิษฐา พันธสว;าง

โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล

กลุมวิชาชีววิทยา
1. นางสาวพรปวีณ ทนสูงเนิน
2. นางกาญจนา คําจีนะ
3. นายกอบชัย วรณะเกียรติพงศ
4. นางสาวอาภรณ รับไซ
5. นายธิติ เพียรโคตร
6. นางสาวศุภลักษณ ห1วยหงษทอง
7. นางสุดคนึง คุ1มเกตุ
8. นางสาวคณิตา สุขเจริญ
9. นางสาวดวงดาว มงคลสวัสดิ์
10. นางสาวฉัตรธิดา ชัยโพธิศ์ รี
11. นายเทพนฤทธิ์ สุเภาแสน
12. นางกัญญณพัชร เพิ่มพูล

โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล

กลุมวิชาดนตรี
1. นางสาวสุภารัตน ศรีคง
2. นายภิญโญ จันทพุ;ม
3. นายกัมสิทธิ์ เมตตาพล
4. นายวิษณุ หนูแย1ม
5. นายอนันตพงษ จันทรกุล

โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย

กลุมวิชาทัศนศิลปc
1. นางสุมล วรนุช
2. นางพรรณี อินทรปาน
3. นายสุพล สิ่วไธสง

โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย
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4. นายมานะชัย วงศประชา
5. นายอนุชิต ชัยเรียบ

โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี

กลุมวิชานาฎศิลปc
1. นายชาตรี ถนอมวงษ
2. นางสาวกนิษฐา สอนชา
3. นางสาวนทิตา สุทะปJญญา
4. นางศุภรดา ทองโสม
5. นายพีระพงษ เตียนจันทึก
6. นายณัฐพล เทพศิริ

โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล

กลุมวิชาธรรมชาติของวิทยาศาสตร$ฯ สัมมนาทางวิทยาศาสตร$ โครงงานวิทยาศาสตร$ และนวัตกรรม
1. นางสุภาพร ราชา
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี
2. นางคุณากร จิตตางกูร
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย
3. นางพัชรา พงศมานะวุฒิ
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง
4. นางกนกรัตน สิงหนุ1ย
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช
5. นางสาวรัชนี วุฒิยา
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย
6. นายขุนทอง คล1ายทอง
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี
7. นางณัฐภัสสร เหล;าเนตร
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก
8. นายณัฐพล กลิ่นพุฒ
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี
9. นางมีนารัตน วงศเสน;ห
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร
10. นางวันวิสาข แก1วอําภา
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี
11. นายณรงคศักดิ์ แสงขาว
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย
12. นางสาวบุษรินทร จิตเส1ง
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล
กลุมวิชาประวัติศาสตร$ และศาสนา
1. นางพัชชา อนกูลเวช
2. นายชัยนันท จินะพรม
3. นางยุพา ชูเนตร
4. นางเจียรนัย สังสุทธิพงศ
5. นางอรุณศรี มณีวรรณ
6. นายเจษฎา สังขประเสริฐ
7. นางสาวษุรพีฐ บุญคง
8. นางสาวโสลัดดา วงษไร
9. นางสาววิลาวัลย สุคําภา
10. นางวรรณภา เจริญสุข
11. นายสิทธิชัย เทียมไธสงค
12. นายพงศเทพ กลิ่นเขียว

โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล
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กลุมวิชาฟSสิกส$
1. นางนาฏยา สุวรรณกิจเจริญ
2. นายพิพัฒน เชื้อเมืองพาน
3. นายวิชชุ อายุสุข
4. นายสมศักดิ์ กัญจนกาญจน
5. นางสาวรวิวรรณ กองมาศ
6. นายนิติ ไชยวงศคต
7. นายวีระพล พงศดา
8. นายธนพงษ ลิมปจีระวงษ
9. นางสาวพรพิทักษ คนหาญ
10. นางสาวสุพัตรา ยี่สุ;นทอง
11. นางสาวสุพลา ทองแปLน

โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล

กลุมวิชาภาษาไทย
1. นางฐิตินันท เอี่ยมรัศมี
2. นางบัวตูม ออนตะไคร1
3. นางสาวสุธารัตน ชํานาญเหนาะ
4. นางสาวณัฐณิชา ศรีสุขสวัสดิ์
5. นายวรวัฒน วัฒนธีรางกูร
6. นางสาวสุนิตดา กล;อมแสง
7. นางภาวิณีย บุญประสพ
8. นางสาวจุฑาธิป เปลาเล
9. นางสาวพรทิภา มากมูลดี
10. นางเยาวลักษณ ศรีภักดี
11. นางศิริรัตน บุญเต็ม
12. นางสวง พลอยเจริญ
13. นางเพชราภรณ โสลําภา
14. นางสาวจริยา จิตตพงศ

โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล

กลุมวิชาโลกและดาราศาสตร$
1. นางขวัญตา วรรณรัตน
2. นางสุวิภา เกตุทัต
3. นายภัชรพงศ พระไว
4. นายสมคิด รูปเหมาะ
5. นางสาวปJฐมาพร สุราสา

โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย

กลุมวิชาสังคมศึกษา
1. นางสาวประไพพรรณ ศุกระศร
2. นายจุลดิษฐ วีรศิลปv

โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย
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3. นางจินดา ทองอ;อน
4. นางสาวศิริพัฒน ศรีเปารยะ
5. นางสาวพัชรดา สระทองดี
6. นายสิทธิพร ธิมาชัย
7. นางพิมพใจ พุ;มประทีป
8. นางสาวชลดา ภู;ระหงษ
9. นางสาวอรุณรัตน ยืนยง
10. นางสาวพิมพวรีย ใจสุข
11. นายอุไทย โกยชัย
12. นายสุลตรณ หลังเกตุ

โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล

กลุมวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา
1. นายธเนศ ทองไทย
2. ว;าที่ ร.ต.สุรยุทธ ชํานาญยา
3. นายอุทิศ สุวรรณคีรี
4. นางสาวธัญญาภรณ เมืองจันทร
5. นายภาณุพงษ ชาญศรี
6. นายกําพล นรชาญ
7. นางศุภลักษณ ปู[ซึ้ง
8. นางอภิวันท เจี้ยมดี
9. นายกิตติกร พันธสุวรรณ
10. นายพิเชษฐ สนธิบ;าย
11. นายอาทิตย บุญผ;องศรี
12. ว;าที่ ร.ต.สุรศักดิ์ เส็มหมาน

โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล

กลุมภาษาตางประเทศ
ชั้นมัธยมศึกษาปOที่ 4
1. นางศิริรัตน พรหมอินทร
2. นายวสัน ปุ[นผล
3. นางเครือวัลย ศักดิ์แก1ว
4. นางอรษา กมล
5. นางสาวพรนัชชา มาตา
6. นางวรุบล พลไชย
7. นางสาวพัชรกนกฉัตร กระดานลาด
8. นางสาวสุรีพร โบราณมูล
9. นายภูริวัฒ เฉิดฉาย
10. นายคมสรรค ศัตรูพ;าย
11. นายทรรศกร วงจันทร

โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย
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12. นางสาววิรัลพัชร บุตรจันทร
13. นางสาวซีต1า ไรมันซา
14. นางสาวปนรรฐพร ชวนรัมย

โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรมั ย

ชั้นมัธยมศึกษาปOที่ 5
1. นางสาวสุนันทา ไพรินทร
2. นางสุภรณ คงนก
3. นางสาวกรรณิกา แสงระวี
4. นางสุมาพร แท;นมาก
5. นางพัชราภรณ คุณาธรภักดี
6. นางสาวสมถวิล วงศประณุท
7. นางสาวอรพรรณ เปาอินทร
8. ว;าที่ร1อยตรีธีระชัย ช;วงบุญศรี
9. นางศิริพร คําสิงห
10. นางสาววรรณวิศา ลีทอง
11. นายนิธิโรจน เรืองธนะวิชญ
12. นางสาววิมลมาลย แก1ววิมล
13. นางนพมาศ ไทยภักดี
14. นายเชิดชัย หยีหรีม

โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล

ชั้นมัธยมศึกษาปOที่ 6
1. นางเอมอร กุลบุญ
2. ดร.สุววิ ัชร สมมาตย
3. นางศรัณยภรณ นาคา
4. นางสร1อยทิพย แก1วหน;อ
5. ดร.ขัตติยานันท โนนไธสง
6. นางสาววรรณพร สุวิเศษ
7. นางสาวกรุณา จันทรงาม
8. นางสาวอรพรพรรณ สืบศักดิ์
9. นางเรณู นวลคํา
10. นายวิจิตร นิยมเดชา
11. นางสาวอังคณา บุญทา
12. นางปวิตรา แดงวิไล
13. นางสาวกาญจนา แก1วจํารัส

โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุดาหาร
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช

คณะกรรมการจัดทําหลักสูตรโรงเรียนวิทยาศาสตร$ภูมิภาค
การประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนหลักสูตรและการจัดทําแผนการจัดการเรียนรู1
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย กลุ;มโรงเรียนวิทยาศาสตรภูมิภาค ระหว;างวันที่ 6 – 10 มีนาคม 2560
ณ โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ ตําบลศาลายา อําเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม
หลักสูตรโรงเรียนวิทยาศาสตรภูมิภาค ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
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คณะกรรมอํานวยการและผู8ทรงคุณวุฒิ
1. ผศ.ดร.ยุวดี นาคะผดุงรัตน
2. นายชัยวัฒน เชื้อมั่ง
3. นายชิดเฉลิม คงประดิษฐ
4. นางอุษา จีนเจนกิจ
5. นายสมพร บัวประทุม
6. นางสาวสถาพร วรรณธนวิจารณ
7. นางพรรณวิภา ดารามาศ
8. นางศิริพร ศักดิ์บุญญารัตน

ผู1อํานวยการโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ
รองผู1อํานวยการฝ[ายวิชาการโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ
หัวหน1าสาขาวิชาคณิตศาสตร โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ
หัวหน1าสาขาวิชาเคมี โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ
หัวหน1าสาขาวิชาฟjสิกส โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ
หัวหน1าสาขาวิชาชีววิทยา โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ
หัวหน1าสาขาวิชาสังคมศึกษาและศิลปะโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ
หัวหน1าสาขาวิทยาการคอมพิวเตอรโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ

คณะกรรมการประสานการดําเนินงาน
1. นายไพรัช วงศนาถกุล
ประธานกลุ;มโรงเรียนวิทยาศาสตรภูมิภาคและ
ผู1อํานวยการโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช
2. นายชาตรี ประดุจชนม
ผู1อํานวยการโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร
3. นายสมร ปาโท
ผู1อํานวยการโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี
4. นายสมิง กุลธี
ผู1อํานวยการโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี
5. นายวิทยา อรุณแสงฉาน
ผู1อํานวยการโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี
6. นายสรยุทธ หนูเกื้อ
ผู1อํานวยการโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล
7.นายพงศพิศักดิ์ เก1าเอี้ยน
ผู1อํานวยการโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง
8. นายศักดิ์ รุ;งแสง
ผู1อํานวยการโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย
9. นายชลิต ระหว;างบ1าน
ผู1อํานวยการโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี
10. นายภักดี โพธิกลาง
ผู1อํานวยการโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย
11. นายมนูญ ฮวบน1อย
รักษาการผู1อํานวยการโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก
12.ว; าที่ร1อยตรี เสกสรร ตาสี
รักษาการผู1อํานวยการโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย
13. นายสมทรง ฝJ©งชลจิตร
รองผู1อํานวยการโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช
14. นายประกาศ อ;อนตาม
รองผู1อํานวยการโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร
15. นายปรีชา ไพรินทร
รองผู1อํานวยการโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี
16. นางสาวสมพิศ ผาดไธสง
รองผู1อํานวยการโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย
17. นายวุฒิชัย สุขม;วง
รองผู1อํานวยการโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก
18. นายประทีปแสง พลรักษา
รองผู1อํานวยการโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย
19. นายปฎิพล ดํารงศุภปJญญา
รองผู1อํานวยการโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย
20. นางอรทัย ล่ําสัน
รองผู1อํานวยการโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี
21. นายจักรพงษ ทองประดับ
รองผู1อํานวยการโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง
22. นายสราวุธ ทนยิ้ม
รองผู1อํานวยการการโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี
23. นางอรทัย ล่ําสัน
ปฏิบัติหน1าที่รองผู1อํานวยการโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี
24. นางทิพวรรณ ธังดิน
ปฏิบัติหน1าที่รองผู1อํานวยการโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล
25. นายทวีวัฒน ศรีสุวรรณ
ครูโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช
26. นายประยงค ปjยนารถ
ครูโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี
27. นางสาวจุฑารัตน ใจงาม
ครูโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี
หลักสูตรโรงเรียนวิทยาศาสตรภูมิภาค ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
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28. นายธนกฤช ผลศิริ

ครูโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช

คณะกรรมการจัดทําหลักสูตร วิชาแคลคูลัสเบื้องต8น 2
1 นายนคร จันละ
โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ
2. นายธรรมนูญ ผุยรอด
โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ
3. นายชิดเฉลิม คงประดิษฐ
โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ
3. นายบุญเลิศ จรัส
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย
4. นางสาวษิราณีย บุญเกิด
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช
5. นางอมรรัตน นิธุรัมย
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย
6. นางสาวเสาวณีย ทองเกิด
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง
7. นายปรัชญากร ฮดมาลี
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย
8. นายไมตรี สมบูรณ
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี
9. นายชัยสิทธิ์ พงษพัฒน
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก
10. นายลักณษมัน ซียง
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล
11. นางสายใจ ประเสริฐสุข
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี
12. นางสาวมณิชชา คลายแก1ว
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี
13. นางสาวอัจฉรา วันฤกษ
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุดาหาร
14. นางสาวฉวีวรรณ อรุณถาวร
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี
คณะกรรมการจัดทําหลักสูตร สาขาวิชาเคมี
1. นายศราวุทธ แสงอุไร
โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ
2. นางสาวจตุภรณ สวัสดิ์รักษา
โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ
3. นางสาวสิริหทัย ศรีขวัญใจ
โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ
4. นางสาวปJญญลักษณ เคารพาพงศ
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช
5. นางสาวเบญจมาศ เภรีฤกษ
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช
6. นางสาวทัศนียา มาตุการักษ
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี
7. นางมลิวัลย ปาณะศรี
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล
8. นางสาวนารีรัตน พิริยะพันธุสกุล
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย
9. นางดวงนภา สมพงษ
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก
10. นางสาวศิริพร นันทชัย
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี
11. นางสาวดาราณี ไชยเวช
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย
12. นางสาวนาถรถี ชูอ;อน
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง
13. นางสาววัชราภรณ แสนนา
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย
14. นางสาวอารีรัตน มัฐผา
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุดาหาร
15. นางสุกัญญา กล;อมเกลี้ยง
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี
16. นางสาวอํานวยพร ศรีสวัสดิ์
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี
คณะกรรมการจัดทําหลักสูตรวิชาโลกศาสตร$และภูมิศาสตร$
1. นายวีรวุฒิ เทียนขาว
โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ
หลักสูตรโรงเรียนวิทยาศาสตรภูมิภาค ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
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2. นายวัลลพ คงนะ
3. นางสาวสิริรัตน พงศพิพัฒนพันธุ
4. นางเจีรนัย สังสุทธิพงศ
5. นายธวัชชัย จุติประภาค
6. นางสาวชลดา ภู;ระหงษ
7. นางสาวจิราวรรณ เนียมศรี
8. นายภิโชติ เอียดเฉลิม
9. นางสาวบุศรินทร จิตเส1ง
10. นายนวมินทร วงคไชย
11. นางมยุรี มูลสวัสดิ์
12. นางสุวิภา เกตุทัต
13. นางดวงใจ พรหมมา
14. นายเริงณรงค กงแก1ว
15. นางเพ็ญศรี สมบูรณ
16. นางสาวปJฐมาพร สุราสา
17. นางขนิษฐา โลขันธ
18. นางตรีชฏา ถาวรมาศ
19. นายสนอง ตูลเพ็ง
20. นางกัลยาณี วัฒนธีรางกูล
21. นางอรุณศรี มณีวรรณ
22. นางรัชนี รักอยู;
23. นางกัลยา ปJญญา
24. ว;าที่ ร.ต.วัฒนะ รัมมะเอ็ด
25. นางสาวชญานนันท ประเสริฐสังข
26. นางสาวพรพิทักษ คนหาญ
27. นางอรุณี สารยคง

โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ
โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุดาหาร
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุดาหาร

คณะกรรมการจัดทําหลักสูตรวิชามนุษย$กับสิ่งแวดล8อม
1. นางสาวสถาพร วรรณธนวิจารณ
โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ
2. นางสาวสิริรัตน พงศพิพัฒนพันธุ
โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ
3. นางทิพนาถ น1อยแก1ว
โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ
4. นางเจียรนัย สังสุทธิพงศ
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช
5. นายภูริทัศน สุกนวล
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี
6. นายสุลตรณ หลังเกตุ
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล
7. นายจุลดิษฐ วีรศิลปv
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย
8. นางสาวษุรพีฐ ไชยศรี
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุดาหาร
9. นางสาวประไพพรรณ ศุกระศร
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี
10. นายอุทัย โกยชัย
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย
11. นางยุพา ชูเนตร
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง
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12. นางสาวพัชรดา สระทองดี
13.นายอนุทิน พยุงวงษ
14.นายเจษฎา สังขประเสริฐ
15.นางวรรณนภา เจริญสุข

โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุดาหาร
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี

คณะกรรมการจัดทําหลักสูตรวิชาบูรณาการความรู8
1. นางปภากร วงศศิลปะกุล
โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ
2. นายเดี่ยว ใจ
โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ
3. นางสาวขวัญสกุล ศรีจอมขวัญ
โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ
4. นางสาวศิริพัฒน ศรีเปาระยะ
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช .
5. นายภูริทัศน สุกนวล
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี
6. นายสุลตรณ หลังเกตุ
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล
7. นายจุลดิษฐ วีรศิลปv
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย
8. นางสาวษุรพีฐ ไชยศรี
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก
9. นางสาวประไพพรรณ ศุกระศร
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี
10. นายอุทัย โกยชัย
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย
11. นางยุพา ชูเนตร
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง
12. นางสาวพัชรดา สระทองดี
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย
13. นายอนุทิน พยุงวงษ
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุดาหาร
14. นายเจษฎา สังขประเสริฐ
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี
15. นางวรรณนภา เจริญสุข
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี
คณะกรรมการจัดทําหลักสูตรวิชาคอมพิวเตอร$
1. นางศิริพร ศักดิ์บุญญารัตน
โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ
2. นายบุญนที ศักดิ์บุญญารัตน
โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ
3. นางสาวเลาขวัญ งามประสิทธิ์
โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ
4. นายทวีวัฒน ศรีสุวรรณ
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช
5. นายฐปนวัฒน ชูกลิ่น
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช
6. นายศิวรักษ จิตอุทัศน
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี
7. นางสาวรุ;งนภา บุญธรรม
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล
8. นายวิชัย บัว่ เนี่ยว
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล
9. นางสุนีย ยามี
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย
10. นางมนัสชนก ตามวงศ
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย
11. นางพุทธพร อินอ;อน
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก
12. นางยุภาพร เปรมกมล
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี
13. นางอรจิรา ยอดคํา
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี
14. นายพิษณุวัชร สวัสดี
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย
15. นายธวัชชัย จันทรบุตรสา
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย
16. นางมิ่งขวัญ ขาวดี
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง
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17. นายเฉลิม ขวัญดํา
18. นายปรีชา ศาลางาม
19. นายพีระ บุญฉลาด
20. นายพิทักษ ภูมิดอนมิ่ง
21. นายธนบัติ กองแก1ว
22. นางสาวทวีพร ผดุงสงฆ
23. นายธีระกาญจน ปกรณ สันโส
24. นางสาวกฤติยา ราชสีห
25. นายอดิเรก สาระยาม

โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุดาหาร
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุดาหาร
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี

คณะกรรมการจัดทําหลักสูตรวิชาการออกแบบและพื้นฐานทางวิศวกรรม
1. นายสมพร บัวประทุม
โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ
2. นายพรชัย โกพัฒนา
โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ
3. นายวิทวัส พันมุณี
โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ
4. นายธวัช ไกรนุกูล
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช
5. นางดุจดาว ผ;องใส
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี
6. นายอิสรา สําเร
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล
7. นายมนัสชนก ตามวงศ
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย
8. นายธีระวัฒน ไชยศรี
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก
9. นายคมฤขิต โต•ะชาลี
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี
10. นายพิเชษฐ กัลปvชัย
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย
11. นายจักรพันธุ ศรีวราพันธุ
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง
12. นายสถเกียรติ ขันทอง
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย
13. นายสมชัย เถาวหมอ
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี
14. สิบโทประจักษ เกษมรักษ
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี
15. นายธวัชชัย มันอาษา
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุดาหาร
16. นายณัชนน ศรีเมือง
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย
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