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ประกาศโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ................................................. 
เรื่อง การใช8หลักสูตรโรงเรียนวิทยาศาสตร$ภูมิภาค  

ระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย   พุทธศักราช 2560 

คณะรัฐมนตรี  ในการประชุมเม่ือวันท่ี 25 พฤศจิกายน 2553 อนุมัติให1กระทรวงศึกษาธิการ
ดําเนินงาน โครงการพัฒนาโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยท้ัง 12 โรงเรียน ให1เป6นโรงเรียนวิทยาศาสตร�
ภูมิภาค มีภารกิจในการ จัดการศึกษา สําหรับผู1มีความสามารถพิเศษด1านคณิตศาสตร�และวิทยาศาสตร�             
ท้ังในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต1น และตอนปลาย ในลักษณะของโรงเรียนประจํา เพ่ือเป6นการกระจาย
โอกาสให1กับผู1มีความสามารถพิเศษ ท่ีกระจาย อยู;ในทุกภูมิภาคของประเทศ และเพ่ือเป6นการเพ่ิมโอกาส
ให1กับนักเรียนกลุ;มด1อยโอกาสและขาดแคลนทุนทรัพย�  

ในการจัดการเรียนการสอนนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายของโรงเรียนวิทยาศาสตร�ภูมิภาค 
(โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย) ท้ัง 12 โรงเรียน ได1พัฒนาหลักสูตรมาอย;างต;อเนื่อง ระยะเริ่มต1น ป?
การศึกษา 2554-2556 ได1นําหลักสูตรของโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ� พุทธศักราช 2552 มาใช1เป6นหลักสูตร
โรงเรียนวิทยาศาสตร�ภูมิภาค พุทธศักราช 2554  ระยะท่ี 2 ป?การศึกษา 2557-2559 ใช1หลักสูตรปรับปรุง
เรียกว;า หลักสูตรโรงเรียนวิทยาศาสตร�ภูมิภาคระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย  พุทธศักราช 2554 (ฉบับ
ปรับปรุง พุทธศักราช 2557) ซ่ึงเม่ือใช1หลักสูตรดังกล;าวมาครบชั้นป?แล1ว  โดยคําแนะนําทางวิชาการจาก
ผู�ทรงคุณวุฒิและอนุกรรมการวิชาการในคณะกรรมการพัฒนาโรงเรียนจุฬาภรณให�เป$นโรงเรียนวิทยาศาสตร(
ภูมิภาค ได�มีความเห็นชอบว-าการพัฒนาคุณภาพนักเรียนของระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายของกลุ-ม
โรงเรียนวิทยาศาสตร(ภูมิภาค (โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย) มีสัมฤทธิผลไม-แตกต-างจากโรงเรียนมหิดล
วิทยานุสรณ( จึงเห็นควรให�ใช�กรอบโครงสร�างหลักสูตรโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ( พุทธศักราช 2560 มา
จัดทํารายละเอียดหลักสูตรโรงเรียนวิทยาศาสตร(ภูมิภาค  เพ่ือให�มีความเหมาะสมสอดคล�องกับบริบทของ
โรงเรียนวิทยาศาสตร(ภูมิภาคให�มากข้ึน โดยยังคงยึดหลักการของการจัดการศึกษาสําหรับผู�มีความสามารถ
พิเศษด�านคณิตศาสตร(ตามหลักสูตรเดิมเป$นหลัก เรียกหลักสูตรฉบับนี้ว-า  “หลักสูตรหลักสูตรโรงเรียน
วิทยาศาสตร(ภูมิภาค  ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย  พุทธศักราช  2560” 

โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย .........................  ได1นําหลักสูตรดังกล;าว เสนอคณะกรรมการ
สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย .......................... ในการประชุมเม่ือวันท่ี …… เดือน 
................ พ.ศ. 2560  และคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ได1พิจารณาแล1ว มีมติดังนี้ 

1)  ให1ใช1หลักสูตรโรงเรียนวิทยาศาสตร�ภูมิภาค ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย พุทธศักราช 2560  
ตามรายละเอียดในเอกสารแนบท1ายประกาศนี้  โดยให1เริ่มใช1กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาป?ท่ี 4 ของ
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย..................   ต้ังแต;ป?การศึกษา 2560  เป6นต1นไป 

2)  การปรับปรุง ยกเลิก หรือเพ่ิมเติมรายวิชา ท้ังรายวิชาพ้ืนฐานและรายวิชาเพ่ิมเติม ตลอดจนการ
ปรับปรุง ยกเลิก หรือเพ่ิมเติมกิจกรรมพัฒนาผู1 เรียนตามหลักสูตรนี้  จะกระทําได1ก็ต;อเม่ือ โรงเรียน
วิทยาศาสตร�ภูมิภาค (โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย)  ท้ัง 12 โรงเรียน ได1ต้ังกรรมการจัดทําร;วมกัน       
และมีผู1ทรงคุณวุฒิและอนุกรรมการวิชาการในคณะกรรมการพัฒนาโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยให1เป6น
โรงเรียนวิทยาศาสตร�ภูมิภาค เป6นผู1ให1คําแนะนําทางวิชาการ 

ประกาศ ณ วันท่ี …..... พฤษภาคม 2560 
                       (.........................................) 
      ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
     โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ....................................  
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คํานํา 

คณะรัฐมนตรี  ในการประชุมเม่ือวันท่ี 25 พฤศจิกายน 2553 มีมติเห็นชอบให1กระทรวงศึกษาธิการ
ดําเนินงานโครงการพัฒนาโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยท้ัง 12 โรงเรียนให1เป6นโรงเรียนวิทยาศาสตร�ภูมิภาค   

โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยท้ัง 12 โรงเรียนดังกล;าวประกอบด1วย 1) โรงเรียนจุฬาภรณราช
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) โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี 10) โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช                       
11) โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง และ 12) โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล   

จากมติคณะรัฐมนตรีทําให1โรงเรียนวิทยาศาสตร�ภูมิภาคหรือโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยท้ัง 12 
โรงเรียน มีสถานภาพเป6นโรงเรียนท่ีมีภารกิจพิเศษ มีวัตถุประสงค�และภารกิจเฉพาะตัวท่ีแตกต;างจากโรงเรียน
ท่ัวไป  

ภารกิจใหม;ของโรงเรียนวิทยาศาสตร�ภูมิภาค หรือโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยท้ัง 12 โรงเรียน ตาม
มติคณะรัฐมนตรีสรุปได1ดังนี้ 

หลักสูตรเป6นปJจจัยสําคัญปJจจัยหนึ่งต;อความสําเร็จในการพัฒนาโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยให1เป6น
โรงเรียนวิทยาศาสตร�ภูมิภาค ตามมติคณะรัฐมนตรี ดังกล;าว 

ในการจัดการเรียนการสอนนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายของโรงเรียนวิทยาศาสตร�ภูมิภาค 
(โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย) ท้ัง 12 โรงเรียน ได1พัฒนาหลักสูตรมาอย;างต;อเนื่อง ระยะเริ่มต1น ป?
การศึกษา 2554-2556 ได1นําหลักสูตรของโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ� พุทธศักราช 2552 มาใช1เป6นหลักสูตร
โรงเรียนวิทยาศาสตร�ภูมิภาค พุทธศักราช 2554  ระยะท่ี 2 ป?การศึกษา 2557-2559 ใช1หลักสูตรปรับปรุง
เรียกว;า หลักสูตรโรงเรียนวิทยาศาสตร�ภูมิภาคระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย  พุทธศักราช 2554       

 โรงเรียนวิทยาศาสตร�ภูมิภาคมีภารกิจในการศึกษาค1นคว1า และดําเนินการจัด
การศึกษาให1กับผู1มีความสามารถพิเศษด1านคณิตศาสตร�และวิทยาศาสตร� ท้ังในระดับชั้น
มัธยมศึกษาตอนต1น และตอนปลาย  ในลักษณะของโรงเรียนประจํา  เพ่ือเป6นการ
กระจายโอกาสให1กับผู1มีความสามารถพิเศษ ท่ีมีกระจายอยู;ในทุกภูมิภาคของประเทศ  
และเพ่ือเป6นการเพ่ิมโอกาสให1กับนักเรียนกลุ;มด1อยโอกาสและขาดแคลนทุนทรัพย�            
ท้ังนี้เพ่ือพัฒนานักเรียนผู1มีความสามารถพิเศษด1านคณิตศาสตร�และวิทยาศาสตร�เหล;านั้น
ไปสู;ความเป6นนักวิจัย นักประดิษฐ�  นักคิดค1น ด1านคณิตศาสตร�  วิทยาศาสตร�                      
และเทคโนโลยี ท่ีมีความที่มีความสามารถระดับสูงเยี่ยม  เทียบเคียงกับนักวิจัยชั้นนํา
ของนานาชาติ มีจิตวิญญาณมุ;งมั่นพัฒนาประเทศชาติ  มีเจตคติที่ดีต;อเพื่อนร;วมโลก
และธรรมชาติ  สามารถสร1างองค�ความรู1ด1านคณิตศาสตร� วิทยาศาสตร� และเทคโนโลยี
ให1กับประเทศชาติ และสังคมไทยในอนาคต ช;วยพัฒนาประเทศชาติให1สามารถดํารงอยู; 
และแข;งขันได1ในประชาคมโลก  เป6นสังคมผู1ผลิตท่ีมีมูลค;าเพ่ิม มากข้ึน  สร1างสังคมแห;ง
ภูมิปJญญาและการเรียนรู1  สังคมแห;งคุณภาพและแข;งขันได1  และสังคมท่ียั่งยืน พอเพียง  
มีความสมานฉันท�เอ้ืออาทรต;อกัน 
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(ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 2557) ซ่ึงเม่ือใช1หลักสูตรดังกล;าวมาครบชั้นป?แล1ว  โดยคําแนะนําทางวิชาการ
จากผู�ทรงคุณวุฒิและอนุกรรมการวิชาการในคณะกรรมการพัฒนาโรงเรียนจุฬาภรณให�เป%นโรงเรียน
วิทยาศาสตร)ภูมิภาค ได�มีความเห็นชอบว-าการพัฒนาคุณภาพนักเรียนของระดับช้ันมัธยมศึกษาตอน
ปลายของกลุ-มโรงเรียนวิทยาศาสตร)ภูมิภาค (โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย) มีสัมฤทธิผลไม-แตกต-าง
จากโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ) จึงเห็นควรให�ใช�กรอบโครงสร�างหลักสูตรโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ) 
พุทธศักราช 2560 มาจัดทํารายละเอียดหลักสูตรโรงเรียนวิทยาศาสตร)ภูมิภาค  เพ่ือให�มีความเหมาะสม
สอดคล�องกับบริบทของโรงเรียนวิทยาศาสตร)ภูมิภาคให�มากข้ึน โดยยังคงยึดหลักการของการจัด
การศึกษาสําหรับผู�มีความสามารถพิเศษด�านคณิตศาสตร)ตามหลักสูตรเดิมเป%นหลัก เรียกหลักสูตรฉบับนี้
ว-า  “หลักสูตรหลักสูตรโรงเรียนวิทยาศาสตร)ภูมิภาค  ระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย  พุทธศักราช  
2560” 

โรงเรียนวิทยาศาสตร�ภูมิภาค (โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย) ท้ัง 12 โรงเรียน ขอขอบคุณ 
ผู1ทรงคุณวุฒิ  คณะอนุกรรมการวิชาการในคณะกรรมการพัฒนาโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยให1เป6น
โรงเรียนวิทยาศาสตร�ภูมิภาค  ตลอดจนครูอาจารย�ทุกท;าน ท่ีได1ร;วมกันจัดทํารายละเอียดหลักสูตรฉบับนี้
อย;างทุมเทเสียสละ อย;างเต็มกําลังความสามารถ และขอขอบคุณโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ�ท่ีได1พัฒนา
หลักสูตรสําหรับผู1มีความสามารถพิเศษด1านคณิตศาสตร�และวิทยาศาสตร� ไว1เป6นต1นแบบสามารถและขยาย
ผลให1กลุ;มโรงเรียนวิทยาศาสตร�ภูมิภาค (โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย)นําไปใช1ได1อย;างมีประสิทธิภาพ 

โรงเรียนวิทยาศาสตร�ภูมิภาค (โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย) ท้ัง 12 โรงเรียนมีความเชื่อม่ันว;าหลักสูตร
และกิจกรรมการเรียนการสอนตามหลักสูตรฉบับนี้ จะช;วยพัฒนานักเรียนของโรงเรียนวิทยาศาสตร�ภูมิภาคไปสู;
ความเป6นนักวิจัยนักประดิษฐ� นักคิดค1น ด1านคณิตศาสตร� วิทยาศาสตร� และเทคโนโลยี ที่มีความสามารถ
ระดับสูงเยี่ยมเทียบเคียงนักวิจัยชั้นนําของนานาชาติ มีจิตวิญญาณมุ;งม่ันพัฒนาประเทศชาติ  มีเจตคติที่ดี
ต;อเพ่ือนร;วมโลกและธรรมชาติสามารถสร1างองค�ความรู1ด1านคณิตศาสตร� วิทยาศาสตร�และเทคโนโลยีให1กับ
ประเทศชาติ  และสังคมไทยในอนาคต ช;วยพัฒนาประเทศชาติให1สามารถดํารงอยู;และแข;งขันได1ในประชาคม
โลก  เป6นสังคมผู1ผลิตท่ีมีมูลค;าเพ่ิมมากข้ึน  สร1างสังคมแห;งภูมิปJญญาและการเรียนรู1 สังคมแห;งคุณภาพและ
แข;งขันได1 และสังคมท่ียั่งยืนพอเพียง มีความสมานฉันท�เอ้ืออาทรต;อกัน 

 
      โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย……………. 
       (โรงเรียนวิทยาศาสตร�ภูมิภาค) 
             ……  พฤษภาคม 2560 
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1.  เหตุผลและความจําเป=นของการจัดการศึกษาสําหรับผู8มีความสามารถพิเศษ 
    ด8านคณิตศาสตร$และวิทยาศาสตร$ 

 

การศึกษาข้ันพ้ืนฐานเป6นสิทธิท่ีเด็กและเยาวชนทุกคนต1องได1รับอย;างต;อเนื่องให1สอดคล1องกับ
ความสามารถ ความถนัดและความสนใจท่ีแตกต;างกันในแต;ละบุคคล รัฐและสังคมพึงจัดการศึกษาสําหรับ         
ผู1มีความสามารถพิเศษเพ่ือให1ทุกคนได1รับการพัฒนาอย;างเต็มศักยภาพในทุกด1าน  โดยไม;ลดทอนและสกัดก้ัน
ความสามารถพิเศษด1านใดด1านหนึ่ง ท้ังนี้โดยมีครอบครัวและสังคมให1การดูแลส;งเสริมให1เป6นคนท่ีสมบูรณ�           
ท้ังด1านสติปJญญาร;างกายจิตใจอารมณ�และสังคมเป6นคนดีมีคุณภาพควบคู;ไปกับความสามารถพิเศษท่ีมีอยู;  
ตลอดจนสนับสนุนส;งเสริมให1นําความสามารถพิเศษนั้นๆ ไปพัฒนาองค�ความรู1 ใหม;ๆให1 กับสังคม              
และประเทศชาติ 

แม1ว;าอุดมการณ�ดังกล;าวจะได1เคยปรากฏในเอกสารแนวทางหรือข1อเสนอแนะในการจัดการศึกษา            
ในหลายวาระด1วยกันแต;ในทางปฏิบัติการจัดการศึกษาสําหรับผู1มีความสามารถพิเศษยังไม;ได1รับการจัดอย;าง
กว1างขวางและครอบคลุม   ปJจจุบันเด็กและเยาวชนท่ีมีความสามารถพิเศษส;วนใหญ;ยังได1รับการศึกษา            
ในลักษณะเดียวกันกับเด็กและเยาวชนปกติท่ัวไป  ซ่ึงนอกจากจะไม;สามารถส;งเสริมให1พัฒนาได1อย;างเต็ม
ศักยภาพแล1ว  บางกรณี พฤติกรรมของเด็กและเยาวชนเหล;านี้ท่ีมีความแตกต;างจากเด็กปกติยังไม;เป6นท่ี
ยอมรับของครูและโรงเรียน  บางครั้งมีความรุนแรงถึงข้ันถูกปฏิเสธท่ีจะให1ศึกษาอยู;ในโรงเรียนต;อไป   

จนกระท่ังเม่ือมีการประกาศใช1หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551  ใน
หลักสูตรดังกล;าวได1มีการกําหนดแนวทางในการจัดการศึกษาสําหรับกลุ;มเปLาหมายไว1เฉพาะดังนี้ 

 

การจัดการศึกษาบางประเภทสําหรับกลุ;มเปLาหมายเฉพาะ เช;น การศึกษาเฉพาะทาง 
การศึกษาสําหรับผู8 มีความสามารถพิเศษ การศึกษาทางเลือก การศึกษาสําหรับ
ผู1ด1อยโอกาส การศึกษาตามอัธยาศัย สามารถนําหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน         
ไปปรับใช1ได1ตามความเหมาะสมกับสภาพและบริบทของแต;ละกลุ;มเปLาหมาย 

 

กรณีของการจัดการศึกษาให1แก;ผู1มีความสามารถพิเศษด1านคณิตศาสตร�และวิทยาศาสตร�  มีเหตุผลท่ี
สําคัญมากอีกประการ  คือเป6นการพัฒนากําลังคนท่ีจะทําหน1าท่ีเป6นนักวิจัย นักประดิษฐ� นักคิดค1น  ด1าน
วิทยาศาสตร�และเทคโนโลยี  ท่ีมีศักยภาพสูงระดับนานาชาติซ่ึงประเทศไทยยังขาดแคลนอยู;มากทําให1           
มีผลงานทางวิทยาศาสตร�และเทคโนโลยีท่ีพัฒนาข้ึนใช1เองน1อยมาก เม่ือเทียบกับประเทศอ่ืนๆ  ผลท่ีตามมา
คือการเสียค;าใช1จ;ายมหาศาลในการนําวิทยาศาสตร�และเทคโนโลยีเข1ามาใช1ในประเทศ 

เพ่ือให1ประเทศชาติสามารถดํารงอยู;และแข;งขันได1ในประชาคมโลก  เป6นสังคมผู1ผลิตท่ีมีมูลค;าเพ่ิมแทน
การเป6นสังคมผู1บริโภค  เป6นสังคมท่ีใช1ปJญญาในการพัฒนาประเทศมากข้ึนแทนการใช1หยาดเหง่ือแรงกาย 
เช;นในปJจจุบัน จึงมีความจําเป6นอย;างสูงสุดและรีบด;วนท่ีสุดท่ีประเทศชาติต1องสร1างนักวิจัย และนักประดิษฐ�
คิดค1นท่ีมีความสามารถสูงในปริมาณท่ีเพียงพอซ่ึงจะต1องสร1างมาต้ังแต;เยาว�วัย 

ดังนั้นการจัดการศึกษาให1แก;ผู1มีความสามารถพิเศษทางด1านคณิตศาสตร�และวิทยาศาสตร�จึงไม;ใช;เป6น
เพียงการดําเนินการเพ่ือให1บุคคลได1รับโอกาสตามสิทธิเท;านั้น  แต;ยังเป6นการตอบสนองความต1องการ ของ
ประเทศชาติ  เป6นการสร1างขุมกําลังทางวิชาการในด1านนี้อย;างเป6นรูปธรรม  เยาวชนท่ีมีศักยภาพพิเศษ
เหล;านี้เม่ือได1รับการบ;มเพาะจนเกิดการพัฒนาถึงระดับสูงสุดแล1วภายภาคหน1าก็จะสามารถค1นคิดสิ่งอํานวย
ประโยชน�ให1แก;สังคมและประเทศชาติได1อย;างมหาศาล เป6นการสร1างสังคมแห;งภูมิปJญญาและการเรียนรู1  
สังคมแห;งคุณภาพและแข;งขันได1  และสังคมท่ียั่งยืนพอเพียงมีความสมานฉันท�เอ้ืออาทรต;อกัน 
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2.  พระราชบัญญัติการศึกษาแห�งชาติกับการจัดการศึกษาสําหรับผู8มีความสามารถพิเศษ 
 
พระราชบัญญัติการศึกษาแห;งชาติ พุทธศักราช 2542 และท่ีแก1ไขเพ่ิมเติม พุทธศักราช 2543          

ได1ระบุสาระเก่ียวกับการจัดการศึกษาสําหรับผู1มีความสามารถพิเศษไว1ในมาตราต;าง ๆ ดังนี้ 
มาตรา10  การจัดการศึกษา ต1องจัดให1บุคคลมีสิทธิและโอกาสเสมอกัน ในการรับการศึกษา ข้ัน

พ้ืนฐานไม;น1อยกว;าสิบสองป?ท่ีรัฐต1องจัดให1อย;างท่ัวถึงและมีคุณภาพโดยไม;เก็บค;าใช1จ;าย  
การจัดการศึกษาสําหรับบุคคลซ่ึงมีความบกพร;องทางร;างกาย จิตใจ สติปJญญา อารมณ� สังคม             

การสื่อสาร และการเรียนรู1  หรือมีร;างกายพิการ หรือทุพพลภาพ หรือบุคคลซ่ึงไม;สามารถพ่ึงตนเองได1 
หรือไม;มีผู1ดูแล หรือด1อยโอกาส ต1องจัดให1บุคคลดังกล;าว  มีสิทธิและโอกาส  ได1รับการศึกษาข้ันพ้ืนฐานเป6น
พิเศษ 

การศึกษาสําหรับคนพิการในวรรคสอง  ให1จัดต้ังแต;แรกเกิดหรือพบความพิการโดยไม;เสียค;าใช1จ;าย 
และให1บุคคลดังกล;าวมีสิทธิได1รับสิ่งอํานวยความสะดวก สื่อ บริการและความช;วยเหลืออ่ืนใดทางการศึกษา 
ตามหลักเกณฑ�และวิธีการท่ีกําหนดในกฎกระทรวง 

การจัดการศึกษาสําหรับบุคคลซ่ึงมีความสามารถพิเศษ ต8องจัดด8วยรูปแบบท่ีเหมาะสมโดย
คํานึงถึงความสามารถของบุคคลนั้น 

มาตรา 22 การจัดการศึกษาต1องยึดหลักว;าผู1เรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู1และพัฒนาตนเองได1 
และถือว;าผู1เรียนมีความสําคัญท่ีสุด กระบวนการจัดการศึกษาต1องส;งเสริมให1ผู1เรียนสามารถพัฒนาตาม
ธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ 

มาตรา 24  การจัดกระบวนการเรียนรู1ให1สถานศึกษาและหน;วยงานท่ีเก่ียวข1องดําเนินการดังต;อไปนี้ 
 (1) จัดเนื้อหาสาระและกิจกรรมให1สอดคล1องกับความสนใจและความถนัดของผู1เรียนโดย

คํานึงถึงความแตกต;างระหว;างบุคคล 
 (2) ฝZกทักษะ กระบวนการคิด การจัดการ การเผชิญสถานการณ� และการประยุกต�ความรู1มาใช1

เพ่ือปLองกันและแก1ไขปJญหา 
 (3) จัดกิจกรรมให1ผู1เรียนได1เรียนรู1จากประสบการณ�จริง ฝZกการปฏิบัติ ให1ทําได1 คิดเป6น ทําเป6น 

รักการอ;านและเกิดการใฝ[รู1อย;างต;อเนื่อง 
 (4) จัดการเรียนการสอนโดยผสมผสานสาระความรู1ด1านต;าง ๆ อย;างได1สัดส;วนสมดุลกัน รวมท้ัง

ปลูกฝJงคุณธรรม ค;านิยมท่ีดีงามและคุณลักษณะอันพึงประสงค�ไว1ในทุกวิชา 
 (5)  ส;งเสริมสนับสนุนให1ผู1สอนสามารถจัดบรรยากาศ สภาพแวดล1อม สื่อการเรียน และอํานวย

ความสะดวกเพ่ือให1ผู1เรียนเกิดการเรียนรู1และมีความรอบรู1 รวมท้ังสามารถใช1การวิจัยเป6นส;วนหนึ่งของ
กระบวนการเรียนรู1 ท้ังนี้ ผู1สอนและผู1เรียนอาจเรียนรู1ไปพร1อมกันจากสื่อการเรียนการสอนและแหล;ง
วิทยาการประเภทต;าง ๆ 

 (6) จัดการเรียนรู1ให1เกิดข้ึนได1ทุกเวลาทุกสถานท่ี มีการประสานความร;วมมือกับบิดา มารดา 
ผู1ปกครอง และบุคคลในชุมชนทุกฝ[าย เพ่ือร;วมกันพัฒนาผู1เรียนตามศักยภาพ 

มาตรา 28  หลักสูตรการศึกษาระดับต;าง ๆ รวมท้ังหลักสูตรการศึกษาสําหรับบุคคลตามมาตรา 10
วรรคสอง วรรคสาม และวรรคสี่ ต1องมีลักษณะหลากหลาย ท้ังนี้ให1จัดตามความเหมาะสมของแต;ละระดับ 
โดยมุ;งพัฒนาคุณภาพชีวิตของบุคคลให1เหมาะสมแก;วัยและศักยภาพ 

มาตรา 37 การบริหารและการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐานให1ยึดเขตพ้ืนท่ีการศึกษา โดยคํานึงถึง ปริมาณ
สถานศึกษา  จํานวนประชากร  วัฒนธรรม  และความเหมาะสมด1านอ่ืนๆด1วย เว1นแต;การจัดการศึกษา          
ข้ันพ้ืนฐานตามกฎหมายว;าด1วยการอาชีวศึกษา 
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ในกรณีเขตพ้ืนท่ีไม;อาจบริหารและจัดการศึกษาได1ตามวรรคหนึ่ง กระทรวงอาจจัดการศึกษาข้ัน
พ้ืนฐานดังต;อไปนี้  เพ่ือเสริมการบริหารและการจัดการศึกษาของเตพ้ืนท่ีการศึกษาก็ได1  

 (1)  การจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐานสําหรับบุคคลท่ีมีความบกพร;องทางร;างกาย จิตใจ  สติปJญญา
อารมณ�  สังคม  การสื่อสารและการเรียนรู1  หรือมีร;างกายพิการหรือทุพพลภาพ 

 (2)  การจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐานท่ีจัดในรูปแบบการศึกษานอกระบบหรือการศึกษาตามอัธยาศัย
  (3)  การจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐานสําหรับบุคคลท่ีมีความสามารถพิเศษ 

 (4)  การจัดการศึกษาทางไกล  และการจัดการศึกษาท่ีให1บริการในหลายเขตพ้ืนท่ีการศึกษาให1
รัฐมนตรีโดยคําแนะนําของสภาการศึกษา   มีอํานาจประกาศในพระราชกิจจานุเบกษากําหนด เขตพ้ืนท่ี
การศึกษา  

มาตรา 60  ให1รัฐจัดสรรงบประมาณแผ;นดินให1กับการศึกษาในฐานะท่ีมีความสําคัญสูงสุดต;อการ
พัฒนาท่ียั่งยืนของประเทศ โดยจัดสรรเป6นงบประมาณเพ่ือการศึกษา  ดังนี้ 

 (1)  จัดสรรเงินอุดหนุนท่ัวไปเป6นค;าใช1จ;ายรายบุคคลท่ีเหมาะสมแก;ผู1เรียนการศึกษาภาคบังคับ       
และการศึกษาข้ันพ้ืนฐานท่ีจัดโดยรัฐและเอกชนให1เท;าเทียมกัน 

 (2)  จัดสรรทุนการศึกษาในรูปแบบของกองทุนกู1ยืมให1แก;ผู1เรียนท่ีมาจากครอบครัวท่ีมีรายได1
น1อยตามความเหมาะสมและความจําเป6น 

 (3)  จัดสรรงบประมาณและทรัพยากรทางการศึกษาอ่ืนเป=นพิเศษให8 เหมาะสม             
และสอดคล8องกับความจําเป=นในการจัดการศึกษาสําหรับผู8เรียนท่ีมีความต8องการเป=นพิเศษแต�ละกลุ�ม
ตามมาตรา 10 วรรคสอง  วรรคสาม  และวรรคส่ี  โดยคํานึงถึงความเสมอภาคในโอกาสทางการศึกษา
และความเป=นธรรม ท้ังนี้ให8เป=นไปตามหลักเกณฑ$และวิธีการท่ีกําหนดในกฎกระทรวง 

 (4)  จัดสรรงบประมาณเป6นค;าใช1จ;ายดําเนินการ และงบลงทุนให1สถานศึกษาของรัฐตาม
นโยบาย แผนพัฒนาการศึกษาแห;งชาติและภารกิจของสถานศึกษา โดยให1มีอิสระในการบริหารงบประมาณ          
และทรัพยากรทางการศึกษา ท้ังนี้ให1คํานึงถึงคุณภาพและความเสมอภาคในโอกาสทางการศึกษา  

 (5)  จัดสรรงบประมาณในลักษณะเงินอุดหนุนท่ัวไปให1สถานศึกษาระดับอุดมศึกษาของรัฐท่ีเป6น
นิติบุคคลและเป6นสถานศึกษาในกํากับของรัฐหรือองค�การมหาชน 

 (6)  จัดสรรกองทุนกู1ยืมดอกเบ้ียตํ่าให1สถานศึกษาเอกชนเพ่ือให1พ่ึงตนเองได1 
 (7)  จัดต้ังกองทุนเพ่ือพัฒนาการศึกษาของรัฐและเอกชน 
 

3.  เง่ือนไขความสําเร็จ 
ปJจจัยหรือเง่ือนไขท่ีจะทําให1การดําเนินงานของโรงเรียนวิทยาศาสตร�ภูมิภาคบรรลุผลสําเร็จตาม

วัตถุประสงค�และเปLาหมายของการจัดต้ังโรงเรียนวิทยาศาสตร�ภูมิภาค ประกอบด1วยปJจจัย 3  ประการ ดังนี้  
ประการท่ี 1  มีกระบวนการสรรหาและคัดเลือกนักเรียนมีความเท่ียงและมีความเชื่อถือได1 เป6นไป

ตามหลักวิชานักเรียนท่ีได1รับการคัดเลือกเข1าเรียนตามโครงการนี้ เป6นผู1 ท่ีมีความสามารถพิเศษด1าน
คณิตศาสตร�และ วิทยาศาสตร�อย;างแท1จริง เป6นเพชรแท1เป6นกลุ;มท่ีมีความสามารถด1านคณิตศาสตร�         
และวิทยาศาสตร�ในระดับ 3 % บนของกลุ;มอายุ (มีกระบวนการค1นหาเพชรแท1ท่ีมีประสิทธิภาพ) 

ประการท่ี 2  มีหลักสูตรและกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีออกแบบและพัฒนาข้ึนเป6นการเฉพาะ
สําหรับนักเรียนกลุ;มนี้ ซ่ึงเป6นผู1มีความสามารถพิเศษด1านคณิตศาสตร�และวิทยาศาสตร�  เป6นหลักสูตรท่ี
สนองตอบต;อความสามารถและความต1องการ ของนักเรียนเป6นรายบุคคล(Customized Curriculum)  
ช;วยให1นักเรียนค1นพบตนเองว;า มีความถนัดและความสนใจทางด1านไหน สามารถคิด ตัดสินใจ แก1ปJญหา 
ตลอดจนกําหนดเปLาหมายและวางแผนชีวิต ท้ังด1านการเรียน ด1านอาชีพ และด1านการดํารงชีวิต  มีความรู1ความ
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เข1าใจถึงธรรมชาติและลักษณะของอาชีพท่ีหลากหลาย  โดยเฉพาะอาชีพท่ีต1องใช1คณิตศาสตร� วิทยาศาสตร�            
และเทคโนโลยี เป6นพ้ืนฐาน ในการปฏิบัติงาน และอาชีพของการเป6นนักวิจัย นักประดิษฐ�  นักคิดค1น                
ด1านคณิตศาสตร� วิทยาศาสตร�และเทคโนโลยี  เป6นหลักสูตรท่ีส;งเสริมให1ผู1เรียนมีอุดมการณ�และคุณลักษณะท้ัง 9 
ประการ ตามอุดมการณ�และเปLาหมายในการพัฒนานักเรียนของโรงเรียนวิทยาศาสตร�ภูมิภาค (มีเครื่องมือและ
กระบวนการเจียรนัยเพชรท่ีมีประสิทธิภาพ) 

ประการท่ี 3  มีครู มีการบริหารจัดการ และมีทรัพยากรสนับสนุนท่ีเหมาะสมเพียงพอ  ครูและผู1บริหาร          
มีความตระหนัก มีความรู1ความเข1าใจ มีความเชื่อ มีศรัทธา เห็นคุณค;าและความสําคัญของการจัดการศึกษา
สําหรับผู1มีความสามารถพิเศษด1านคณิตศาสตร�และวิทยาศาสตร� มีความรู1 มีความสามารถ  และมีทักษะ ในการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอน และการจัดกิจกรรมพัฒนาผู1เรียน ให1ผู1เรียนมีอุดมการณ�  และคุณลักษณะตาม
อุดมการณ�และเปLาหมายในการพัฒนานักเรียนของโรงเรียนวิทยาศาสตร�ภูมิภาคท้ัง 9 ประการ (มีช;างเจียรนัยเพชร
ท่ีมีฝ?มือเยี่ยม) 

 
4.  วิสัยทัศน$และพันธกิจโรงเรียนวิทยาศาสตร$ภูมิภาค 

    4.1 วิสัยทัศน$ 
เป6นโรงเรียนวิทยาศาสตร�ท่ีจัดการศึกษาให1กับผู1มีความสามารถด1านคณิตศาสตร�และวิทยาศาสตร�

ระดับมัธยมศึกษาให1คุณภาพระดับเดียวกับโรงเรียนวิทยาศาสตร�ชั้นนําของนานาชาติ 

     4.2 พันธกิจ 
ศึกษาค1นคว1า  วิจัยพัฒนา  และร;วมมือกับหน;วยงานต;างๆ ท้ังภาครัฐและเอกชน ท้ังใน            

และต;างประเทศ  เพ่ือดําเนินการบริหารและจัดการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาท้ังตอนต1นและตอนปลาย 
ท่ีมุ;งเน1นความเป6นเลิศ ด1านคณิตศาสตร�และวิทยาศาสตร� ในลักษณะของโรงเรียนประจํา สําหรับนักเรียน        
ท่ีมีความสามารถพิเศษด1านคณิตศาสตร�และวิทยาศาสตร� เพ่ือเป6นการกระจายโอกาสให1กับผู1มีความสามารถ
พิเศษท่ีมีกระจายอยู;ในทุกภูมิภาคของประเทศ และเพ่ือเป6นการเพ่ิมโอกาสให1กับนักเรียนกลุ;มด1อยโอกาส 
และขาดแคลนทุนทรัพย� 

ท้ังนี้  เพ่ือพัฒนานักเรียนผู1มีความสามารถพิเศษด1านคณิตศาสตร�และวิทยาศาสตร�เหล;านั้นไปสู; ความ
เป6นนักวิจัย นักประดิษฐ� นักคิดค1น ด1านคณิตศาสตร� วิทยาศาสตร� และเทคโนโลยี ท่ีมีความสามารถระดับสูง
เยี่ยมเทียบเคียงนักวิจัยชั้นนําของนานาชาติมีจิตวิญญาณมุ;งม่ัน พัฒนาประเทศชาติ  มีเจตคติที่ดีต;อเพื่อน
ร;วมโลกและธรรมชาติ  สามารถสร1างองค�ความรู1ด1าน คณิตศาสตร� วิทยาศาสตร� และเทคโนโลยี            
ให1กับประเทศชาติและสังคมไทยในอนาคต ช;วยพัฒนาประเทศชาติให1สามารถดํารงอยู;และแข;งขันได1ใน
ประชาคมโลก เป6นสังคมผู1ผลิตท่ีมีมูลค;าเพ่ิมมากข้ึน สร1างสังคมแห;งภูมิปJญญา และการเรียนรู1 สังคมแห;ง
คุณภาพและแข;งขันได1 และสังคมท่ียั่งยืนพอเพียง มีความสมานฉันท�เอ้ืออาทรต;อกัน 

 
5.  อุดมการณ$และเปFาหมายในการพัฒนานักเรียน 

โรงเรียนวิทยาศาสตร�ภูมิภาคมีอุดมการณ� และเปLาหมายในการพัฒนานักเรียน โดยมุ;งส;งเสริมและ
พัฒนานักเรียนให1   

 1)  เห็นคุณค;าของตนเอง มีวินัยในตนเอง ปฏิบัติตามหลักธรรมของพระพุทธศาสนาหรือ
ศาสนา ท่ีตนนับถือ มีคุณธรรม จริยธรรม มีบุคลิกภาพท่ีดีและมีความเป6นผู1นํา 

 2)  มีความรู1ความเข1าใจเกี่ยวกับหลักการพื้นฐานด1านคณิตศาสตร�และวิทยาศาสตร�อย;าง
ลึกซ้ึง ในระดับเดียวกันกับนักเรียนโรงเรียนวิทยาศาสตร�ชั้นนําของนานาชาติ 
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 3)  มีความคิดริเริ่มสร1างสรรค� มีจิตวิญญาณของความเป6นนักวิจัย นักประดิษฐ� นักคิดค1น           
และนักพัฒนาด1านคณิตศาสตร� วิทยาศาสตร� และเทคโนโลยี ในระดับเดียวกันกับนักเรียนโรงเรียน
วิทยาศาสตร�ชั้นนําของนานาชาติ 

 4)  รักการเรียนรู1 รักการอ;าน รักการเขียน รักการค1นคว1าอย;างเป6นระบบ มีความรอบรู1             
รู1รอบ และสามารถบูรณาการความรู1ได1 

 5)  มีความรู 1และทักษะการใช1ภาษาต;างประเทศและเทคโนโลยีสารสนเทศได1อย;างมี
ประสิทธิภาพ ในระดับเดียวกันกับนักเรียนของโรงเรียนวิทยาศาสตร�ชั้นนํานานาชาติ 

 6)  มีจิตสํานึกในเกียรติภูมิของความเป6นไทย มีความเข1าใจและภูมิใจในประวัติศาสตร�ของ
ชาติ มีความรักและความภาคภูมิใจในชาติบ1านเมืองและท1องถิ่น เป6นพลเมืองดี ยึดมั่นในการปกครอง
ระบอบ ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย�เป6นประมุข   

 7)   มีจิตสํานึกในการอนุรักษ�ภาษาไทย ศิลปวัฒนธรรมไทย ประเพณีไทยและภูมิปJญญาไทย 
ตลอดจนอนุรักษ�ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล1อม มีเจตคติท่ีดีต;อเพ่ือนร;วมโลกและธรรมชาติ 

 8)  มีจิตมุ;งที่จะทําประโยชน�และสร1างสิ่งที่ดีงามให1กับสังคม มีความรับผิดชอบต;อสังคม 
ต1องการ ตอบแทนบ1านเมืองตามความสามารถของตนอย;างต;อเนื่อง 

 9)  มีสุขภาพอนามัยท่ีดี รักการออกกําลังกาย รู1จักดูแลตนเองให1เข1มแข็งท้ังกายและใจ 

ทั ้งนี ้ เ พื ่อพัฒนาไปสู ;ความเป6นนักว ิจ ัย นักประดิษฐ�ค ิดค1น ด 1านคณิตศาสตร � ว ิทยาศาสตร�            
และ เทคโนโลยีที่มีความสามารถระดับสูงเยี ่ยมเทียบเคียงกับนักวิจัยชั้นนําของนานาชาติ และมีจิต
วิญญาณ มุ;งมั่นพัฒนาประเทศชาติ มีเจตคติที่ดีต;อเพื่อนร;วมโลกและธรรมชาติ สามารถสร1างองค�ความรู1
ด1าน คณิตศาสตร� วิทยาศาสตร� และเทคโนโลยี ให1กับประเทศชาติและสังคมไทยในอนาคต ช;วยพัฒนา
ประเทศชาติให1สามารถดํารงอยู;และแข;งขันได1ในประชาคมโลก เป6นสังคมผู1ผลิตท่ีมีมูลค;าเพ่ิมมากข้ึน             
สร1างสังคมแห;ง ภูมิปJญญาและการเรียนรู1 สังคมแห;งคุณภาพและแข;งขันได1 และสังคมท่ียั่งยืนพอเพียง          
มีความสมานฉันท�เอ้ืออาทรต;อกัน 

6.  สมรรถนะสําคัญของผู8เรียน 
 

การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนและกิจกรรมพัฒนาผู1เรียน ตามหลักสูตรฉบับนี้มุ;งเน1นเพ่ือพัฒนา
ผู1เรียนให1มีสมรรถนะหรือความสามารถด1านต;างๆ  ดังต;อไปนี้   

 1)  ความสามารถในการส่ือสาร  มีความสามารถในการรับและส;งสาร มีวัฒนธรรมในการใช1
ภาษา สามารถถ;ายทอดความคิด ความรู1ความเข1าใจ ความรู1สึก และทัศนะของตนเอง เพ่ือแลกเปลี่ยนข1อมูล
ข;าวสารและประสบการณ� อันจะเป6นประโยชน�ต;อการพัฒนาตนเองและสังคม รวมท้ังการเจรจาต;อรองเพ่ือ
ขจัด  และลดปJญหาความขัดแย1งต;างๆ  มีความสามารถในการเลือกรับหรือไม;รับข1อมูลข;าวสารด1วยหลัก
เหตุผล และความถูกต1อง ตลอดจนการเลือกใช1วิธีการสื่อสารท่ีมีประสิทธิภาพโดยคํานึงถึงผลกระทบท่ีจะมีต;อ
ตนเองและสังคม 

 2)  ความสามารถในการคิด มีความสามารถในการคิดวิเคราะห� คิดสังเคราะห� คิดสร1างสรรค�          
คิดอย;างมีวิจารณญาณ และคิดอย;างเป6นระบบ เพ่ือนําไปสู;การสร1างองค�ความรู1หรือสารสนเทศเพ่ือการ
ตัดสินใจเก่ียวกับตนเองและสังคมได1อย;างเหมาะสม 

 3)  ความสามารถในการแก8ปHญหา มีความสามารถในการแก1ปJญหา และเผชิญปJญหาได1อย;าง
ถูกต1อง เหมาะสม บนพ้ืนฐานของหลักเหตุผล หลักคุณธรรมบนข1อมูลสารสนเทศต;างๆ เข1าใจความสัมพันธ�
และการเปลี่ยนแปลงของเหตุการณ�ต;างๆในสังคม  สามารถแสวงหาความรู1และประยุกต�ความรู1เพ่ือใช1ในการ
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ปLองกันและแก1ไขปJญหา มีการตัดสินใจท่ีมีประสิทธิภาพโดยคํานึงถึงผลกระทบท่ีเกิดข้ึนต;อตนเองสังคมและ
สิ่งแวดล1อม 

 4)  ความสามารถในการใช8ทักษะชีวิต มีความสามารถในการเรียนรู1ด1วยตนเอง เรียนรู1อย;าง
ต;อเนื่อง มีทักษะในการดํารงชีวิตทักษะการทํางาน และทักษะในการอยู;ร;วมกันในสังคม ทักษะการสร1างเสริม
ความสัมพันธ�อันดีระหว;างบุคคล สามารถจัดการปJญหาและความขัดแย1งต;างๆได1อย;างเหมาะสม สามารถ
ปรับตัวให1ทันกับการเปลี่ยนแปลงของสังคม และสภาพแวดล1อม และรู1จักหลีกเลี่ยงการแสดงพฤติกรรม         
ไม;พึงประสงค�ท่ีจะส;งผลกระทบต;อตนเองและผู1อ่ืน  

 5)  ความสามารถในการใช8เทคโนโลยี มีความสามารถในการเลือกและใช1เทคโนโลยีด1านต;างๆ
อย;างเหมาะสม ท้ังเพ่ือการเรียนรู1 การสื่อสารการทํางาน และการแก1ปJญหาได1อย;างสร1างสรรค�ถูกต1อง
เหมาะสมและมีคุณธรรม 

 6)  ความสามารถในการทํางานเป=นทีม มีความสามารถในการเป6นท้ังผู1นําและผู1ตามท่ีดี รู1จัก
บทบาทและหน1าท่ีของตนเอง สามารถปรับตัวเข1ากับสถานการณ�ใหม;ๆ และสิ่งแวดล1อมใหม;ๆได1 สามารถ
ทํางานร;วมกับผู1อ่ืนได1 รู1จักสังเกตคนรอบข1างและเพ่ือนร;วมงาน รู1จักใช1จุดดีและจุดแข็งของแต;ละคนให1เป6น
ประโยชน� สามารถบริหารความขัดแย1งได1 มีจิตวิทยาในการทํางานร;วมกับคนอ่ืน 

 7)  ความสามารถในการใช8ภาษาอังกฤษ  สามารถใช1ภาษาอังกฤษในการค1นคว1าหาความรู1 
การเรียนการประชุมสัมมนา การเจรจาต;อรองและการทํางานร;วมกับชาวต;างชาติได1อย;างคล;องแคล;ว 
มีประสิทธิภาพสมวัยท้ังด1านการพูดการอ;าน และการเขียน  

 8)  ความสามารถในการใช8กระบวนการทางวิทยาศาสตร$ สามารถใช1กระบวนการทาง
วิทยาศาสตร�เพ่ือหาคําตอบของปJญหาหรือสร1างองค�ความรู1 หรือประดิษฐ�คิดค1นสิ่งต;างๆ ด1านคณิตศาสตร� 
วิทยาศาสตร�และเทคโนโลยีได1อย;างชํานาญและสร1างสรรค� 

 
7.  คุณลักษณะอันพึงประสงค$ 

 

โรงเรียนวิทยาศาสตร�ภูมิภาคได1กําหนดเปLาหมายในการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค�ของนักเรียน
ของโรงเรียนไว1ดังนี้ 

 1)  มีความรักชาติ ศาสน� กษัตริย�  
 2)  มีความภูมิใจในความเป6นไทยและศิลปวัฒนธรรมไทย  
 3)  มีจิตสาธารณะและมีอุดมการณ�มุ;งม่ันในการพัฒนาประเทศ 
 4)  มีวินัยและมีความซ่ือสัตย�สุจริต 
 5)  มุ;งม่ันในการทํางานและดํารงชีวิตอยู;อย;างพอเพียง 
 6)  ใฝ[เรียน ใฝ[รู1 รักการอ;านและการค1นคว1าหาความรู1ด1วยตนเอง 
 7)  เห็นคุณค;าของการเรียนรู1จากการปฏิบัติทดลองจริง 
 8)  เห็นคุณค;าและความสําคัญของการวิจัยและการประดิษฐ�คิดค1น 
 9)  มีจิตใจเปjดกว1าง เชื่อในเหตุผล เปลี่ยนแปลงความคิดเห็นของตนเองได1ตามข1อมูลและหลักฐาน

ใหม; ท่ีได1รับ 
 10)  รักและเห็นคุณค;าของการออกกําลังกาย 
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8.  จุดเน8นของหลักสูตรโรงเรียนวิทยาศาสตร$ภูมิภาค 
 

หลักสูตรโรงเรียนวิทยาศาสตร�ภูมิภาค ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายพุทธศักราช 2560 มีจุดเน1นดังนี้  
 1)  เน1นการพัฒนานักเรียนรอบด1านท้ังพุทธิศึกษา จริยศึกษา พลศึกษา และหัตถศึกษา 
 2)  สาระการเรียนรู1ในรายวิชาพื้นฐาน เน1นการจัดให1สอดคล1องกับความสามารถของนักเรียน

เป 6นรายบุคคล และให1ครอบคลุมหลักส ูตรแกนกลางการศึกษาขั ้นพื ้นฐาน พุทธศักราช 2551ของ
กระทรวงศึกษาธิการ  

 3)  รายวิชาเพิ่มเติม เน1นการจัดให1มีความหลากหลายสอดคล1องกับศักยภาพ ความถนัด          
และความสนใจของนักเรียนเป6นรายบุคคล เปjดโอกาสให1นักเรียนสามารถเลือกเรียนรายวิชาเพิ่มเติม                          
จากสถาบันอุดมศึกษาศูนย�วิจัย และสถานประกอบการภายนอกโรงเรียนทั้งในและต;างประเทศได1ตาม
ศักยภาพ ความถนัด และความสนใจ เปjดโอกาสให1สามารถเทียบโอนความรู1ได1 

 4)  เน1นการพัฒนาทักษะการใช1ภาษาอังกฤษ และทักษะการใช1เทคโนโลยีสารสนเทศให1มี
ศักยภาพระดับเดียวกันกับนักเรียนโรงเรียนวิทยาศาสตร�ชั้นนําของนานาชาติ 

 5)  เน1นการจัดกิจกรรมพัฒนาผู1เรียนที่หลากหลายทั้งภายในและภายนอกโรงเรียนเพื่อพัฒนา
นักเรียนให1มีคุณลักษณะอันพึงประสงค�ตามอุดมการณ�และเปLาหมายในการพัฒนานักเรียนของโรงเรียน 

 6)  เน1นการส;งเสริมการประดิษฐ�คิดค1น ความคิดริเริ่มสร1างสรรค�และการทําโครงงาน 
 

9.  โครงสร8างหลักสูตร 
 

หลักสูตรโรงเร ียนวิทยาศาสตร�ภูม ิภาค ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายพุทธศักราช 2560                  
ได1จัดโครงสร1างให1มีลักษณะท่ียืดหยุ;น  มีลักษณะเป6นหลักสูตรรายบุคคล (Customized Curriculum)     
จัดรายวิชาและกิจกรรมท่ีหลากหลายให1นักเรียนได1เลือกตามศักยภาพ ความถนัดและความสนใจ 

การจัดรายวิชาและกิจกรรมท่ีหลากหลายให1นักเรียนผู1มีศักยภาพสูงด1านคณิตศาสตร� และวิทยาศาสตร�
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายได1เลือกเรียน  มีวัตถุประสงค�หลักสําคัญดังนี้ 

  1)  เพ่ือให1นักเรียนได1มีโอกาสสํารวจความถนัดและความสนใจของตนเอง   
  2)  เพ่ือให1นักเรียนได1มีโอกาสพัฒนาตนเองอย;างเต็มศักยภาพในด1านท่ีตนเองรัก ถนัดและสนใจ  
  3)  เพ่ือให1นักเรียนได1เห็นความหลากหลาย เห็นคุณค;าและเห็นความสําคัญของคณิตศาสตร�

วิทยาศาสตร�และเทคโนโลยี ท่ีมีต;อการดํารงชีวิตและการประกอบอาชีพ  
  4)  เพ่ือให1นักเรียนได1เห็นความหลากหลาย เห็นคุณค;า และเห็นความสําคัญของการวิจัย

ทางด1านคณิตศาสตร� วิทยาศาสตร�และเทคโนโลยี ท่ีปJจจุบันประเทศไทยยังมีผู1ประกอบอาชีพทางด1านนี้น1อย
มาก จนทําให1ประเทศไทยต1องพ่ึงพาองค�ความรู1และเทคโนโลยีจากต;างชาติเป6นจํานวนมาก ทําให1ผลิตภัณฑ�
ต;างๆ ของประเทศไทยมีมูลค;าตํ่า เม่ือเทียบกับผลิตภัณฑ�ต;างๆ ท่ีประเทศไทยต1องสั่งเข1ามาใช1จากต;างชาติ                 
ผลท่ีตามมาคือประเทศชาติยากจนคนไทยจํานวนมากยังมีคุณภาพชีวิตท่ีต่ํากว;าท่ีควรจะเป6น 

โครงสร1างของหลักสูตรโรงเรียนวิทยาศาสตร�ภูมิภาค ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย พุทธศักราช 
2560 ประกอบด1วย 

  1)  สาระการเรียนรู1พ้ืนฐาน  
  2)  สาระการเรียนรู1เพ่ิมเติม ซ่ึงแบ;งเป6น 2 กลุ;ม คือสาระการเรียนรู1เพ่ิมเติมกลุ;ม 1 และสาระ

การเรียนรู1เพ่ิมเติมกลุ;ม 2 และ 
  3)  กิจกรรมพัฒนาผู1เรียนซ่ึงมีสาระและเปLาหมายทํานองเดียวกับ หลักสูตรแกนกลางการศึกษา 

ข้ันพ้ืนฐานพุทธศักราช 2551 แต;จัดให1ยืดหยุ;นมีลักษณะเป6นหลักสูตรรายบุคคลมากข้ึน  
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    9.1 สาระการเรียนรู8พ้ืนฐาน  
          รายวิชาพ้ืนฐาน เป6นรายวิชาท่ีให1ความรู1ท่ัวไป ทักษะท่ีใช1ในการเรียนรู1และทักษะจําเป6นในการ
ดํารงชีวิตและการอยู;ในสังคม รวมท้ังพ้ืนฐานทางการงานอาชีพและเทคโนโลยีท่ีเป6นเครื่องมือสําหรับ
การศึกษาหาความรู1ต;อไป 
          รายวิชาพ้ืนฐานตามหลักสูตรโรงเรียนวิทยาศาสตร�ภูมิภาค ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 
พุทธศักราช 2560 ประกอบด1วย รายวิชาในกลุ;มสาระการเรียนรู1ภาษาไทย สังคมศึกษา ศิลปะ สุขศึกษาและ
พลศึกษา ภาษาต;างประเทศ คณิตศาสตร� การงานอาชีพและเทคโนโลยีและวิทยาศาสตร� จํานวน 41 รายวิชา 
รวม 39.5 หน;วยกิต  

  ในการจัดการเรียนการสอนรายวิชาพ้ืนฐาน  ครูผู1สอนต1องพิจารณาศักยภาพในการเรียนรู1                
ของนักเรียนเป6น รายบุคคลด1วย  หากนักเรียนคนใดมีศักยภาพและอัตราการเรียนรู1ท่ีสูงกว;านักเรียนท่ัวๆ ไป  
ให�เป%นหน�าท่ีของผู�สอนท่ีจะเพ่ิมเติมรายละเอียดและความลึกซ้ึงของเนื้อหา  เพ่ิมเติมกิจกรรมเพ่ือพัฒนา
กระบวนการคิดและการฝBกทักษะต-าง ๆ ของสาระการเรียนรู�พ้ืนฐานนั้น ๆ ได�ตามความเหมาะสม อาจมี
การส;งเสริมเป6นรายบุคคลหรือกลุ;มย;อย มีการมอบหมายงาน สื่อ หรือเอกสารให1นักเรียนศึกษาค1นคว1าด1วย
ตนเองโดยครูทําหน1าท่ีให1คําปรึกษาและคําแนะนํา 

นักเรียนต1องลงทะเบียนเรียนรายวิชาพ้ืนฐานรวมท้ังสิ้น 39.5 หน;วยกิต โดยแยกเป6นกลุ;มสาระการ
เรียนรู1ต;าง ๆ ดังนี้ 

 
ตาราง 1 จํานวนหน;วยกิตของสาระการเรียนรู1พ้ืนฐานของกลุ;มสาระการเรียนรู1ต;างๆ 
 

กลุ�มสาระการเรียนรู8  หน�วยกิต 
1.ภาษาไทย ( 6 รายวิชา)  6.0 
2.คณิตศาสตร� ( 4 รายวิชา) 6.5 
3.วิทยาศาสตร� ( 7 รายวิชา)  7.5 
4.สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ( 8 รายวิชา) 6.5 
5.สุขศึกษาและพละศึกษา ( 6 รายวิชา) 3.0 
6.ศิลปะ  ( 6 รายวิชา) 3.0 
7.การงานอาชีพและเทคโนโลยี ( 1 รายวิชา)      1.0 
8. ภาษาต;างประเทศ   ( 3 รายวิชา) 6.0 

 
     9.2 สาระการเรียนรู8เพ่ิมเติมกลุ�ม 1  

  รายวิชาในสาระการเรียนรู1เพ่ิมเติมกลุ;ม 1 เป6นรายวิชาบังคับประกอบด1วยรายวิชาต;างๆท่ีออกแบบ 
และจัดให1สอดคล1องกับการเป6นโรงเรียนวิทยาศาสตร�ภูมิภาค ซ่ึงเป6นโรงเรียนท่ีมีจุดมุ;งหมายเฉพาะดังกล;าว
มาแล1วข1างต1น นักเรียนทุกคนต1องเรียนรายวิชาเพ่ิมเติมกลุ;ม 1 หรือรายวิชาบังคับ จํานาน 45 หน;วยกิต แยก
ตามกลุ;มสาระการเรียนรู1ต;างๆ ดังนี้  

 1)  กลุ;มสาระการเรียนรู1คณิตศาสตร� จํานวน 5.5 หน;วยกิต 
 2)  กลุ;มสาระการเรียนรู1วิทยาศาสตร�จํานวน 22.5 หน;วยกิต ประกอบด1วย  
  2.1)  รายวิชาในสาขาฟjสิกส� จํานวน 6.5 หน;วยกิต  
  2.2)  รายวิชาในสาขาเคมี จํานวน 5.5 หน;วยกิต 
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  2.3)  รายวิชาในสาขาชีววิทยา จํานวน 5.5 หน;วยกิต 
  2.4)  รายวิชาความคิดสร1างสรรค�และนวัตกรรม 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 และหน1าท่ีพลเมือง (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;างประเทศภาษาท่ีสอง เช;น ฝรั่งเศส เยอรมัน สเปน จีน ญ่ีปุ[นหรือภาษา 

อาเซียน จํานวน 1.5 หน;วยกิต (นักเรียนท่ีสนใจสามารถเลือกเรียนเพ่ิมเติม ได1ในกลุ;มรายวิชาเพ่ิมเติมกลุ;ม 2) 
 
หมายเหตุ  ** 1. วิชาทักษะชีวิต จํานวน 1.5 หน;วยกิตจัดเป6นรูปกิจกรรมของกลุ;มงานหอพักนักเรียน

ตลอด 3 ป? โดยไม;ได1จัดเวลาเรียนให1ไว1ในตารางเรียนปกติ ท้ังนี้นักเรียนต1องลงทะเบียนเรียน 6 ภาคเรียน 
ภาคเรียนละ 0.25 หน;วยกิต การประเมินผลจะประเมินผลรวมของการเรียนท้ัง 6 ภาคเรียน  
                          
     9.3 สาระการเรียนรู8เพ่ิมเติมกลุ�ม 2 

  รายวิชาในสาระการเรียนรู1เพ่ิมเติมกลุ;ม 2 เป6นรายวิชาเพ่ิมเติมท่ีจัดให1นักเรียนได1เลือกเรียนตาม
ความรัก ความถนัด และ ความสนใจ ส;งเสริมให1นักเรียนทุกคนได1พัฒนาตนเองอย;างเต็มศักยภาพ นักเรียน
ต1องเลือกเรียนรายวิชาเพ่ิมเติม 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 วัน) โดยไม;มีการเรียนในตารางเรียนปกติ หรือจัดในรูปแบบผสมผสาน คือ              
เรียนในตารางเรียนปกติจํานวนหนึ่ง แล1วไปเข1าค;ายเรียนรู1อีกช;วงระยะเวลาหนึ่งก็ได1 

 
     9.5 กิจกรรมพัฒนาผู8เรียน   

  นอกจากการลงทะเบียนเรียนรายวิชาพ้ืนฐานและรายวิชาเพ่ิมเติมตามเกณฑ�ท่ีกล;าวมาแล1วข1างต1น             
การจบการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาป?ท่ี 6 ตามหลักสูตรโรงเรียนวิทยาศาสตร�ภูมิภาค ระดับมัธยมศึกษาตอน
ปลาย พุทธศักราช 2560   นักเรียนยังต1องเข1าร;วมกิจกรรมพัฒนาผู1เรียนตามเกณฑ�ข้ันตํ่าท่ีกําหนด อีกด1วย  

 กิจกรรมพัฒนาผู1เรียนแบ;งออกเป6น 4 กิจกรรมย;อย คือ 1) กิจกรรมแนะแนว  2) กิจกรรมพัฒนา
คุณลักษณะผู1เรียน และ 3) กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน� 4) กิจกรรมพัฒนาจิตสํานึกความเป6น
ไทยและความเป6นประชาธิปไตย ดังต;อไปนี้ 

 9.5.1  กิจกรรมแนะแนว  เป6นกิจกรรมท่ีมีจุดมุ;งหมายเพ่ือส;งเสริมและพัฒนาผู1เรียนให1รู1จักตนเอง 
สามารถปรับตนเองได1อย;างเหมาะสมในทุกด1าน สามารถคิดแก1ปJญหา  สามารถตัดสินใจ  กําหนดเปLาหมาย              
และวางแผนชีวิต ท้ังด1านการดํารงชีวิต ด1านการเรียนและด1านอาชีพ มีความรู1และมีความเข1าใจถึงลักษณะต;างๆ 
ของอาชีพท่ีหลากหลาย  โดยเฉพาะอาชีพท่ีต1องใช1คณิตศาสตร� วิทยาศาสตร� และเทคโนโลยีเป6นพ้ืนฐานในการ
ประกอบอาชีพ  และอาชีพของการเป6นนักวิจัยและนักประดิษฐ�คิดค1นด1านคณิตศาสตร� วิทยาศาสตร�                    
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และเทคโนโลยี  นอกจากนี้กิจกรรมแนะแนวยังช;วยให1ครูรู1จักและเข1าใจนักเรียน ท้ังยังเป6นกิจกรรมท่ีช;วยเหลือ
และให1คําปรึกษาแก;ผู1ปกครองเพ่ือให1มีส;วนร;วมในการพัฒนาผู1เรียนอีกด1วย 

 นักเรียนต1องเข1าร;วมปฏิบัติกิจกรรมแนะแนวอย;างตํ่า ตามเกณฑ�ท่ีกําหนด จึงจะจบการศึกษาใน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาป?ท่ี 6 ตามหลักสูตรของโรงเรียนวิทยาศาสตร�ภูมิภาค 

       9.5.2  กิจกรรมพัฒนาคุณลักษณะผู8เรียน เป6นกิจกรรมท่ีมุ;งพัฒนาผู1เรียนให1เป6นผู1รู8กว8าง รู8รอบ  
(Well-rounded Person)  เป6นผู1มีระเบียบวินัย  เป6นผู1นําและผู1ตามท่ีดี  มีความรับผิดชอบ  มีทักษะในการ
ทํางานร;วมกับผู1อ่ืน  รู1จักแก1ปJญหา มีการตัดสินใจท่ีเหมาะสมอย;างมีเหตุผล สามารถปรับตัวพักอยู;ร;วมกันใน
หอพักของโรงเรียน มีทักษะชีวิตของการเป6นนักเรียนประจํา โดยจัดกิจกรรมท่ีหลากหลาย เน1นให1ผู1เรียนได1ปฏิบัติ
ภารกิจด1วยตนเองในทุกข้ันตอน ต้ังแต;การวางแผนและการเตรียมการการดําเนินงานตามแผน  และการประเมิน               
และปรับปรุงแผนการดําเนินงาน เน1นการทํางานร;วมกันเป6นกลุ;ม สอดคล1องเหมาะสมกับวุฒิภาวะของผู1เรียน  
และบริบทของสถานศึกษา และท1องถ่ิน รวมถึงการจัดกิจกรรมท่ีมุ;งสร1างจิตสํานึกในเกียรติภูมิของความเป6น
ไทย มีความเข1าใจและภูมิใจใน ประวัติศาสตร�ของชาติ มีความรักและความภาคภูมิใจในชาติบ1านเมือง
และท1องถ่ิน เป6นพลเมืองดี ยึดม่ันในการปกครองระบอบประชาธิปไตย  อันมีพระมหากษัตริย�เป6นประมุข 
มีจิตสํานึกในการอนุรักษ� ภาษาไทย ศิลปวัฒนธรรมไทย ประเพณีไทยและภูมิปJญญาไทย ตลอดจน
อนุรักษ�ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล1อม มีเจตคติท่ีดีต;อเพื่อนร;วมโลก และธรรมชาติ รู1รักษ�สิ่งแวดล1อม
มีนิสัย รักการออกกําลังกาย รู1จักดูแลสุขภาพอนามัยของตนเองให1เข1มแข็งท้ังกายและใจ 

 นักเรียนต1องเข1าร;วมปฏิบัติกิจกรรม นักเรียนอย;างตํ่าตามเกณฑ�ท่ีกําหนด  จึงจะจบการศึกษาใน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาป?ท่ี 6 ตามหลักสูตรของโรงเรียนวิทยาศาสตร�ภูมิภาค 

 9.5.3 กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน$ เป6นกิจกรรมท่ีส;งเสริมให1ผู1เรียนสามารถนํา
ความรู1ไปใช1บริการสังคม บําเพ็ญประโยชน�ต;อโรงเรียน ชุมชน และท1องถ่ิน ตามความสนใจในลักษณะอาสาสมัคร          
เพ่ือแสดงถึงความเสียสละต;อสังคม มีจิตสาธารณะ รู1จักการช;วยเหลือแบ;งปJนกัน มีความเอ้ืออาทร มีความ
สมานฉันท�มีจิตมุ;งที่จะทําประโยชน�และสร1างสิ่งที่ดีงามให1กับสังคม มีความรับผิดชอบต;อสังคม ต1องการ
ตอบแทนบ1านเมืองตามความสามารถของตนอย;างต;อเนื่อง เป6นท้ังผู1ให1และผู1รับท่ีดี 

 การจัดกิจกรรมอาสาพัฒนา กิจกรรมสร1างสรรค�สังคม และกิจกรรมสาธารณประโยชน�ต;างๆ  
จะเน1นการจัดท่ีให1ผู1เรียนได1มีบทบาทท้ังการเป6นผู1สร1างสรรค�และการเป6นผู1ลงมือปฏิบัติ และการบริการต;อ
สาธารณะด1วยตัวของนักเรียนเอง  
  9.5.4 กิจกรรมพัฒนาจิตสํานึกความเป=นไทยและความเป=นประชาธิปไตย เป6นกิจกรรม
เก่ียวกับความภาคภูมิใจในความเป6น ชาติ การปลูกฝJงความรักชาติ และความเป6นประชาธิปไตย ส;งเสริม
ให1นักเรียนปฏิบัติกิจกรรมรําไทยหรือนาฏศิลปvพ้ืนบ1าน และเล;นดนตรีไทยหรือดนตรีพ้ืนบ1าน 

นักเรียนต1องเข1าร;วมปฏิบัติกิจกรรม อย;างตํ่าตามเกณฑ�ท่ีกําหนด  จึงจะจบการศึกษาในระดับชั้น
มัธยมศึกษาป?ท่ี 6 ตามหลักสูตรของโรงเรียนวิทยาศาสตร�ภูมิภาค 

นักเรียนต1องเข1าร;วมปฏิบัติกิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน�อย;างตํ่าตามเกณฑ�ท่ีกําหนด จึงจะจบ
การศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาป?ท่ี 6 ตามหลักสูตรของโรงเรียนวิทยาศาสตร�ภูมิภาค 

 
  



หลักสูตรโรงเรียนวิทยาศาสตร�ภูมิภาค ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย                                                        
พุทธศักราช 2560 

16 

 

10.  สรุปจํานวนหน�วยกิตของรายวิชาพ้ืนฐานและรายวิชาเพ่ิมเติม 
 

การเรียนตามหลักสูตรโรงเรียนวิทยาศาสตร�ภูมิภาค ระดับมัธยมตอนปลาย พุทธศักราช 2560 
นักเรียนต1องลงทะเบียนเรียนรายวิชาพ้ืนฐานและรายวิชาเพ่ิมเติมของกลุ;มสาระการเรียนรู1ต;างๆ ดังนี้ 

ตาราง 2   สรุปหน;วยกิตรายวิชาพ้ืนฐานและรายวิชาเพ่ิมเติม 
 

กลุ�มสาระการเรียนรู8 
รายวิชา
พ้ืนฐาน 

รายวิชาเพ่ิมเติม 
กลุ�ม 1 กลุ�ม 2 

1. ภาษาไทย 6.0 - 

เลือกลงทะเบียนเรยีนไม;
น1อยกว;า  4.0 หน;วยกิต  จาก
รายวิชาเลือกของกลุ;มสาระ
การเรียนรู1ต;าง ๆ   
รวมถึงรายวิชาการเรียน
ล;วงหน1า (AP) ตามศักยภาพ  
ความถนัด และความสนใจ 

2. คณิตศาสตร� 6.5 5.5 
3. วิทยาศาสตร� 7.5 22.5 
 -  ฟjสิกส� 1.5 6.5 
 -  เคมี 1.5 5.5 
 -  ชีววิทยา 1.5 5.5 
 -  ดาราศาสตร� 0.5 - 
 -  โลกศาสตร�และภมูิศาสตร� 1.5 - 
 -  สัมมนาทางวิทยาศาสตร� - 1.0 
  -  การสืบเสาะและธรรมชาติทางวิทยาศาสตร� 1.0 - 
 -  ความคิดสร1างสรรค�และนวัตกรรม - 2.0 
 -  โครงงานวิทยาศาสตร� - 2.0 
4. สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 6.5 5.5 
 -  สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 6.0 - 
 -  มนุษย�และสิ่งแวดล1อม (+ภัยพิบัติ) 0.5 - 
 -  การบูรณาการความรู1 - 2.0 
 -  ทักษะชีวิต** - 1.5 
 -  หน1าท่ีพลเมือง (คสช.)** - 2.0 
5. สุขศึกษาและพลศึกษา 3.0 - 
6. ศิลปะ 3.0 - 
7. การงานอาชีพและเทคโนโลย ี 1.0 4.0 
 -  คอมพิวเตอร� 1.0 3.0 
 -  การออกแบบและพ้ืนฐานทางวิศวกรรม - 1.0 
8. ภาษาต;างประเทศ 6.0 7.5 
 -  ภาษาอังกฤษ 6.0 6.0 
 -  ภาษาต;างประเทศท่ี 2 (เลือก 1 ภาษา ) - 1.5 

รวม 
39.5 45.0 ไม�น8อยกว�า 4.0 

ไม�น8อยกว�า 88.5 
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จํานวนหน;วยกิตของรายวิชาพ้ืนฐานและรายวิชาเพ่ิมเติมกลุ;มสาระการเรียนรู1ต;างๆ ท่ีจะจัดให1นักเรียน
ได1เรียนในแต;ละภาคเป6นดังนี้ 
ตาราง 3 ตัวอย;างการจัดหน;วยกิตการเรียนรายวิชาพ้ืนฐานและรายวิชาเพ่ิมเติมของแต;ละภาคเรียน 

กลุ�มสาระการเรียนรู8 
หน�วยกิตในภาคเรียนต�าง ๆ 

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

รายวิชาพ้ืนฐานและรายวิชาเพ่ิมเติม
กลุ�มท่ี 1 

       

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

2. คณิตศาสตร� 1.5*+2.0* 1.5* 1.5* 1.5 1.5+1.0 1.5 12.0 
3. วิทยาศาสตร� 
   3.1 ฟjสิกส� 
   3.2 เคม ี
   3.3 ชีววิทยา 
   3.4 ดาราศาสตร� 
   3.5 โลกศาสตร�และ

ภูมิศาสตร� 
   3.6 สัมมนาทาง

วิทยาศาสตร� 
   3.7 การสืบเสาะและ

ธรรมชาติทางวิทยาศาสตร� 
   3.8 ความคิดสร1างสรรค�และ

นวัตกรรม 
   3.9 โครงงานวิทยาศาสตร� 

 
1.5* 
1.5* 
1.5* 

- 
- 
 
- 
 

1.0* 
 
- 
 
- 

 
1.5 
1.5 
1.5 

 0.5* 
1.0* 

 
- 
 
- 

 
1.0 

 
- 

 
1.5 
1.5 
1.0 
- 

 0.5* 
 

1.0 
 
- 
 
- 
 

(1.0 

 
2.0 
1.5 
1.5 
- 
- 
 
- 
 
- 
 
- 
 

1.0) 

 
1.5 
1.0 
1.5 
- 
- 
 
- 
 
- 
 

1.0 
 
- 

 
- 
- 
- 
- 
- 
 
- 
 
- 
 
- 
 
- 

30 
8.0 
7.0 
7.0 
0.5 
1.5 

 
1.0 

 
1.0 

 
2.0 

 
2.0 

4. สังคมศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

   4.1 สังคมศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม 

   4.2 มนุษย�และสิ่งแวดล1อม  
(+ภัยพิบัติ) 

   4.3 การบูรณาการความรู1 
   4.4 ทักษะชีวิต** 
   4.5 หน1าท่ีพลเมือง(คสช.)** 

 
 

1.0* 
 
- 
 
- 

0.25 
- 

 
 

1.0* 
 
- 
 
- 

0.25 
- 

 
 

1.0* 
 
- 
 
- 

0.25 
0.5 

 
 

1.0* 
 
- 
 

1.0 
0.25 
0.5 

 
 

1.0*+0.5* 
 

0.5* 
 
- 

0.25 
0.5 

 
 

0.5* 
 
- 
 

1.0 
0.25 
0.5 

12.0 
 

6.0 
 

0.5 
 

2.0 
1.5 
2.0 

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

เทคโนโลย ี
   7.1 คอมพิวเตอร� 
   7.2 การออกแบบและ

พ้ืนฐานทางวิศวกรรม 
 
 

 
 

1.0* 
- 

 
 

1.5 
1.0 

 
 

1.5 
- 

 
 
- 
- 

 
 
- 
- 

 
 
- 
- 

5.0 
 

4.0 
1.0 
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กลุ�มสาระการเรียนรู8 
หน�วยกิตในภาคเรียนต�าง ๆ 

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

8. ภาษาต;างประเทศ 
   8.1 ภาษาอังกฤษ 
   8.2 ภาษาต;างประเทศท่ี 2 

(เลือก 1 ภาษา) 

 
2.0* 

- 

 
2.0* 

- 

 
2.0* 
1.5 

 
2.0 
- 

 
2.0 
- 

 
2.0 
- 

13.5 
12.0 
 1.5 

รวมหน�วยกิตรายวิชาพ้ืนฐาน
และรายวิชาเพ่ิมเติมกลุ�ม 1 

15.25 16.25 16.75 14.25 14.25 7.75 84.5 

รายวิชาเพ่ิมเติมกลุ�ม 2                      เลือกเรียนไม�น8อยกว�า 4.0 หน�วยกิต 4.0 
รวมท้ังสิ้นไม�น8อยกว�า 88.5 

 
หมายเหตุ: รายวิชาท่ีมีเครื่องหมาย * หมายถึงรายวิชาพ้ืนฐาน 
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ตาราง 4 โครงสร8างหลักสูตรระดับช้ันมัธยมศึกษาปOท่ี 4 
 

ชั้นมธัยมศึกษาปOท่ี 4 (ภาคเรียนท่ี 1) ชั้นมธัยมศึกษาปOท่ี 4 (ภาคเรียนท่ี 2) 
รายวิชาพ้ืนฐาน นก. คาบ รายวิชาพ้ืนฐาน นก. คาบ 

ท30101 ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร 1 1.0 40 ท30102 วรรณวินิจ 1.0 40 
ค30101 คณิตศาสตร� 1 1.5 60 ค30103 คณิตศาสตร� 3 1.5 60 
ค30102 คณิตศาสตร� 2 2.0 80 ว30102 ดาราศาสตร�พ้ืนฐาน 0.5 20 
ว30101 ฟjสิกส�พ้ืนฐาน 1.5 60 ว30191 โลกศาสตร�และภมูิศาสตร� 1 1.0 40 
ว30131 เคมีพ้ืนฐาน 1.5 60 ส30102 หน1าท่ีพลเมือง 1.0 40 
ว30161 พ้ืนฐานของสิ่งมีชีวิต 1.5 60 พ30102 สุขศึกษาและพลศึกษา 2 0.5 20 
ว30193 การสืบเสาะและธรรมชาติ 1.0 40 ศ30102 สังคีตนิยม 0.5 20 
           ทางวิทยาศาสตร�   อ30102 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 2 2.0 80 
ส30101 ศาสนศึกษาและหลักธรรม 1.0 40 รวม 8.0 320 
           สําหรับชีวิต      
พ30101 สุขศึกษาและพลศึกษา 1 0.5 20 รายวิชาเพ่ิมเติมกลุ�ม 1 นก. คาบ 
ศ30101 ทัศนศิลปv 0.5 20 ว30201 กลศาสตร� 1.5 60 
ง30101 วิทยาการคอมพิวเตอร�เบ้ืองต1น 1.0 40 ว30231 สมบัติของสาร 1.5 60 
อ30101 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 1 2.0 80 ว30263 พันธุศาสตร� และวิวัฒนาการ 1.5 60 
รวม 15.0 600 ว30291 ความคิดสร1างสรรค�และนวัตกรรม 1 1.0 40 
รายวิชาเพ่ิมเติมกลุ�ม 1 นก. คาบ ส30201 ทักษะชีวิต 0.25 10 
ส30201 ทักษะชีวิต 0.25 10 ง30201 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร� 1.5 60 
รวม 0.25 10 ง30261 การออกแบบและพ้ืนฐานทาง 1.0 40 
รวมพ้ืนฐานและเพ่ิมเติมกลุ�ม 1 15.25 610            วิศวกรรม   
   รวม 8.25 330 
   รวมพ้ืนฐานและเพ่ิมเติมกลุ�ม1 16.25 650 
      
รายวิชาเพ่ิมเติมกลุ�ม 2 นก. คาบ รายวิชาเพ่ิมเติมกลุ�ม 2 นก. คาบ 
เลือกลงทะเบียน 0.5-1.5  เลือกลงทะเบียน 0.5-1.5  
รวม 0.5-1.5  รวม 0.5-1.5  
กิจกรรมพัฒนาผู8เรียน นก. คาบ กิจกรรมพัฒนาผู8เรียน นก. คาบ 
กิจกรรมแนะแนว - 20 กิจกรรมแนะแนว - 20 
ชุมนุม - 20 ชุมนุม - 20 
กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน� - นอก

ตาราง 
กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน� - นอก 

ตาราง 
กิจกรรมพัฒนาจิตสาํนึกความเป6นไทย
และความเป6นประชาธิปไตย 

- นอก
ตาราง 

กิจกรรมพัฒนาจิตสาํนึกความเป6นไทยและ
ความเป6นประชาธิปไตย 

- นอก
ตาราง 

กิจกรรมทางวิชาการ - นอก
ตาราง 

กิจกรรมทางวิชาการ - นอก 
ตาราง 

รวม - 40 รวม - 40 
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ตาราง 5 โครงสร8างหลักสูตรระดับช้ันมัธยมศึกษาปOท่ี 5 
 

ชั้นมธัยมศึกษาปOท่ี 5 (ภาคเรียนท่ี 1) ชั้นมธัยมศึกษาปOท่ี 5 (ภาคเรียนท่ี 2) 
รายวิชาพ้ืนฐาน นก. คาบ  รายวิชาพ้ืนฐาน นก. คาบ 

ท30103 ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร 2 1.0 40  ท30104 วรรณคดีกับชีวิต  1.0 40 
ค30104 คณิตศาสตร� 4 1.5 60  ส30104 ประวัติศาสตร�ไทย 1 1.0 40 
ว30192 โลกศาสตร�และภมูิศาสตร� 2 0.5 20  พ30104 สุขศึกษาและพลศึกษา 4 0.5 20 
ส30103 เศรษฐศาสตร� 1.0 40  ศ30104 สุนทรียนาฏศิลปv 0.5 20 
พ30103 สุขศึกษาและพลศึกษา 3 0.5 20  รวม 3.0 120 
ศ30103 ดนตรีปฏิบัต ิ 0.5 20     
อ30103 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 3 2.0 80  รายวิชาเพ่ิมเติมกลุ�ม 1 นก. คาบ 
รวม 7.0 280  ค30201 แคลคูลสัเบ้ืองต1น 1 1.5 60 
    ว30203 ไฟฟLาและแม;เหล็ก 2.0 80 
รายวิชาเพ่ิมเติมกลุ�ม 1 นก. คาบ  ว30233 อินทรีย�เคมีและสารชีวโมเลกุล 1.5 60 
ว30202 สมบัติเชิงกลของสาร  
           อุณหพลศาสตร�และคลื่นกล 1.5 60 

 ว30261 กายวิภาคศาสตร�และสรรีวิทยา 1.5 60 
           ของสัตว�   

ว30232 จลนศาสตร�เคมีและสมดลุเคม ี 1.5 60  ว30294 โครงงานวิทยาศาสตร�  1.0 40 
ว30262 กายวิภาคศาสตร�และสรรีวิทยา 
           ของพืช 

1.0 40 ส30202 การบูรณาการความรู1 1 1.0 40 
ส30201 ทักษะชีวิต 0.25 10 

ว30293 สัมมนาทางวิทยาศาสตร� 1.0 40  ส30205 หน1าท่ีพลเมือง 2 0.5 20 
ว30294 โครงงานวิทยาศาสตร� 1.0 40  อ30201 ภาษาอังกฤษวิชาการ 1 2.0 80 
ง30202 วิทยาการประยุกต�คอมพิวเตอร� 1.5 60  รวม  11.25 450 
ภาษาต�างประเทศท่ี 2 1.5 60  รวมพ้ืนฐานและเพ่ิมเติมกลุ�ม1 14.25 570 
ส30201 ทักษะชีวิต 0.25 10     
ส30204 หน1าท่ีพลเมือง 1 0.5 20     
รวม 9.75 390     
รวมพ้ืนฐานและเพ่ิมเติมกลุ�ม 1 16.75 670     
      
รายวิชาเพ่ิมเติมกลุ�ม 2 นก. คาบ  รายวิชาเพ่ิมเติมกลุ�ม 2 นก. คาบ 
เลือกลงทะเบียน  0.5-1.5   เลือกลงทะเบียน  0.5-1.5  
รวม 0.5-1.5   รวม 0.5-1.5  
กิจกรรมพัฒนาผู8เรียน นก. คาบ  กิจกรรมพัฒนาผู8เรียน นก. คาบ 
กิจกรรมแนะแนว - 20  กิจกรรมแนะแนว - 20 
ชุมนุม - 20  ชุมนุม - 20 

กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน�  - นอก
ตาราง 

 กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน�  - นอก 
ตาราง 

กิจกรรมพัฒนาจิตสาํนึกความเป6นไทย
และความเป6นประชาธิปไตย 

- นอก
ตาราง 

 กิจกรรมพัฒนาจิตสาํนึกความเป6นไทย
และความเป6นประชาธิปไตย 

- นอก
ตาราง 

กิจกรรมทางวิชาการ - นอก
ตาราง 

 กิจกรรมทางวิชาการ - นอก 
ตาราง 

รวม - 40  รวม - 40 
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ตาราง 6 โครงสร8างหลักสูตรระดับช้ันมัธยมศึกษาปOท่ี 6 
 

ชั้นมธัยมศึกษาปOท่ี 6 (ภาคเรียนท่ี 1)  ชั้นมธัยมศึกษาปOท่ี 6 (ภาคเรียนท่ี 2) 
รายวิชาพ้ืนฐาน นก. คาบ  รายวิชาพ้ืนฐาน นก. คาบ 

ท30105 หลักภาษาไทยในชีวิตประจําวัน  1.0 40  ท30106 พัฒนาทักษะภาษาไทย 1.0 40 
ส30105 ประวัติศาสตร�โลก  1.0 40  ส30108 ประวัติศาสตร�ร;วมสมยั 0.5 20 
ส30106 ประวัติศาสตร�ไทย 2 0.5 20  พ30106 สุขศึกษาและพลศึกษา 6 0.5 20 
ส30107 มนุษย�และสิ่งแวดล1อม 0.5 20  ศ30106 สุนทรียภาพทางทัศนศิลปv 0.5 20 
พ30105 สุขศึกษาและพลศึกษา 5 0.5 20  รวม 2.5 100 
ศ30105 นาฏศิลปvเปรียบเทียบ 0.5 20     
รวม 4.0 160  รายวิชาเพ่ิมเติมกลุ�ม 1 นก. คาบ 
รายวิชาเพ่ิมเติมกลุ�ม 1 นก. คาบ  ค30204 พีชคณิตเชิงเส1นเบ้ืองต1น  1.5* 60 
ค30202 สถิติเบ้ืองต1น  1.5 60  ค30205 แคลคูลสัเบ้ืองต1น 2   
ค30203 คอมบินาทอริกและ 
           ความน;าจะเป6นเบ้ืองต1น 1.0 40 

 ส30203 การบูรณาการความรู1 2 1.0 40 
ส30201 ทักษะชีวิต 0.25 10 

ว30204 แสงและฟjสิกส�ยุคใหม; 1.5 60  ส30207 หน1าท่ีพลเมือง 4 0.5 20 
ว30234 เคมีเชิงความร1อน และเคมีไฟฟLา 1.0 40  อ30203 ภาษาอังกฤษวิชาการ 3 2.0 80 
ว30264 ความหลากหลายทางชีวภาพ 1.5 60  รวม 5.25 210 
ว30292 ความคิดสร1างสรรค�และ 1.0 40 รวมพ้ืนฐานและเพ่ิมเติมกลุ�ม 1 7.75 310 
           นวัตกรรม 2       
ส30201 ทักษะชีวิต 0.25 10     
ส30206 หน1าท่ีพลเมือง 3 0.5 20    
อ30202 ภาษาอังกฤษวิชาการ 2 2.0 80     
รวม 10.25 410     
รวมพ้ืนฐานและเพ่ิมเติมกลุ�ม 1 14.25 570     
       
รายวิชาเพ่ิมเติมกลุ�ม 2 นก. คาบ  รายวิชาเพ่ิมเติมกลุ�ม 2 นก. คาบ 
เลือกลงทะเบียน  0.5-1.5   เลือกลงทะเบียน  0.5-1.5  
รวม 0.5-1.5   รวม 0.5-1.5  
กิจกรรมพัฒนาผู8เรียน นก. คาบ  กิจกรรมพัฒนาผู8เรียน นก. คาบ 
กิจกรรมแนะแนว - 20  กิจกรรมแนะแนว - 20 
ชุมนุม - 20  ชุมนุม - 20 

กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน�  - นอก
ตาราง 

 กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน�  - นอก 
ตาราง 

กิจกรรมพัฒนาจิตสาํนึกความเป6นไทย
และความเป6นประชาธิปไตย - นอก

ตาราง 
 กิจกรรมพัฒนาจิตสาํนึกความเป6นไทย

และความเป6นประชาธิปไตย - นอก
ตาราง 

กิจกรรมทางวิชาการ - นอก
ตาราง 

 กิจกรรมทางวิชาการ - นอก 
ตาราง 

รวม - 40  รวม - 40 
หมายเหตุ: จํานวนหน;วยกิตท่ีมีเครื่องหมาย * หมายถึง เลือกเรียน 1 รายวิชา จาก 2 รายวิชา 
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11.  เกณฑ$การจบการศึกษา  
  
นักเรียนต1องลงทะเบียนเรียนรายวิชาต;างๆ และมีผลการเรียนแต;ละรายวิชาไม;ตํ่ากว;า 2.00  

ตลอดจนผ;านการประเมินคุณลักษณะและเข1าร;วมกิจกรรมต;างๆ ดังต;อไปนี้จึงถือว;าจบการศึกษาระดับชั้น 
มัธยมศึกษาป?ท่ี 6 ตามหลักสูตรโรงเรียนวิทยาศาสตร�ภูมิภาค พุทธศักราช 2560  

 1.  ลงทะเบียนเรียนรายวิชาพ้ืนฐาน  จํานวน 39.5 หน;วยกิต  รายวิชาเพ่ิมเติมกลุ;ม 1 จํานวน 
45.0 หน;วยกิต  และเลือกลงทะเบียนเรียนรายวิชาเพ่ิมเติมกลุ;ม 2  จํานวนไม;ตํ่ากว;า 4.0 หน;วยกิต           
ตามศักยภาพ  ความถนัด  และความสนใจ  รวมท้ังสิ้นไม;ตํ่ากว;า  88.5 หน;วยกิต และมีผลการเรียนแต;ละ
รายวิชาไม;ต่ํากว;า “ 2 ”  

 2.  ผ;านการประเมินความสามารถด1านการอ;าน คิดวิเคราะห�และเขียนตามเกณฑ�ท่ีโรงเรียน
กําหนด ตามรายละเอียดใน เอกสารหน1า 26 (ข้ึนอยู;กับการจัดหน1า) 

 3.  ผ;านการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค�ตามเกณฑ�ท่ีโรงเรียนกําหนด ตามรายละเอียดใน
เอกสารหน1า 26  (ข้ึนอยู;กับการจัดหน1า) 

 4.  เข1าร;วมกิจกรรมพัฒนาผู1เรียนท่ีหลากหลายตามความถนัดและความสนใจ ตามเกณฑ�ข้ันตํ่า
ท่ีกําหนด ตามรายละเอียดใน เอกสารหน1า 23  (ข้ึนอยู;กับการจัดหน1า) 

 5.  การปฏิบัติท่ีนอกเหนือจากเกณฑ�ดังกล;าว ให1เสนอคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ของแต;ละโรงเรียนพิจารณาเป6นราย ๆ ไป 
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12.  เกณฑ$ข้ันต่ําของกิจกรรมพัฒนาผู8เรียน 
 

นอกจากการลงทะเบียนเรียนรายวิชาพ้ืนฐานและรายวิชาเพ่ิมเติมตามเกณฑ�ท่ีกล;าวมาแล1วข1างต1น การจบ
การศึกษาชั้นมัธยมศึกษาป?ท่ี 6 ตามหลักสูตรโรงเรียนวิทยาศาสตร�ภูมิภาค พุทธศักราช 2560  นักเรียนต1องเข1า
ร;วมกิจกรรมพัฒนาผู1เรียนตามเกณฑ�ข้ันตํ่าท่ีกําหนดอีกด1วย  

กิจกรรมพัฒนาผู1เรียนแบ;งออกเป6น 4 กิจกรรมย;อย คือ 1) กิจกรรมแนะแนว 2) กิจกรรมพัฒนา
คุณลักษณะผู1เรียน  3) กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน� และ 4) กิจกรรมพัฒนาจิตสํานึกความเป6น
ไทยและความเป6นประชาธิปไตย นักเรียนต1องปฏิบัติกิจกรรมพัฒนาผู1เรียนตามเกณฑ�ข้ันตํ่า ดังนี้ 

 
        12.1  กิจกรรมแนะแนว  นักเรียนต1องเข1าร;วมปฏิบัติกิจกรรมแนะแนวตามรายละเอียดในตาราง 7 

ตาราง 7  กิจกรรมแนะแนวท่ีนักเรียนต1องปฏิบัติใน 3 ป? 

กิจกรรม จํานวนข้ันต่ําท่ีนักเรียนต8องปฏิบัติ 
  1.1 การศึกษาดูงานนอกสถานท่ี 
      1.1.1 ด1านคณิตศาสตร� วิทยาศาสตร� และ เทคโนโลยี 
      1.1.2 ด1านสังคมศึกษา ภาษา  ศาสนา  ศิลปวัฒนธรรม และ 
โบราณคดี 

 
6 ครั้ง (ครั้งละไม;น1อยกว;า 3 ชั่วโมง) 
5 ครั้ง (ครั้งละไม;น1อยว;า 3 ชั่วโมง) 

  1.2 การฟJงบรรยาย / หรือกิจกรรมอ่ืน 
      1.2.1 ด1านคณิตศาสตร�  วิทยาศาสตร� และ เทคโนโลยี 
      1.2.2 ด1านการพัฒนาบุคลิกภาพและความฉลาดทางอารมณ� 
      1.2.3 ด1านสังคมศึกษา ภาษา  ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และดนตรี 
  1.2.4 ด1านการศึกษาต;อและอาชีพ 

 
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) 

  1.3 อ;านหนังสือจากรายการท่ีโรงเรียน กําหนดให1 50 ชื่อเรื่อง 
*.ในกรณีท่ีเป6นหนังสือภาษาต;างประเทศ  
1 ชื่อเรื่อง คิดเป6น 2 ชื่อเรื่อง 

  1.4 พบครูท่ีปรึกษาประจําชั้นหลังเข1าแถวเคารพธงชาติ ไม;น1อยกว;าร1อยละ 80 ของวันเปjดเรียน  
ครั้งละไม;ต่ํากว;า 15 นาที 
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  12.2  กิจกรรมพัฒนาคุณลักษณะผู8เรียน  นักเรียนต1องเข1าร;วมปฏิบัติกิจกรรมพัฒนาคุณลักษณะ
ผู1เรียนตามรายละเอียดในตาราง 8  

ตาราง 8  กิจกรรมพัฒนาคุณลักษณะผู1เรียนท่ีนักเรียนต1องปฏิบัติใน 3 ป? 

กิจกรรม จํานวนข้ันต่ําท่ีนักเรียนต8องปฏิบัติ 
 1. ค;ายวิชาการ  1 ครั้ง  (ครั้งละไม;น1อยกว;า 3 วัน 2 คืน) 
 2. ค;ายปฏิบัติธรรม  1 ครั้ง  (ครั้งละไม;น1อยกว;า 3 วัน 2 คืน) 
 3. กิจกรรมชุมนุม  6 ชุมนุม กําหนดชุมนุมวิชาการไม;น1อยกว;า 2 ชุมนุม 

(พิจารณาจากลักษณะกิจกรรม) 
 4. การออกกําลังกายและเล;นกีฬา  ไม;น1อยกว;า 240 ครั้ง (ครั้งละไม;น1อยกว;า 45 นาที/ครั้ง/วัน) 

 
        12.3 กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน$ นักเรียนต1องเข1าร;วมปฏิบัติกิจกรรมเพ่ือสังคมและ
สาธารณประโยชน�ตามรายละเอียดในตาราง 9 

ตาราง 9  กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน�ท่ีนักเรียนต1องปฏิบัติใน 3 ป? 

กิจกรรม จํานวนข้ันต่ําท่ีต8องปฏิบัติใน 3 ปO 
1.  กิจกรรมบําเพ็ญสาธารณประโยชน�ให1กับโรงเรียน 
2.  กิจกรรมบําเพ็ญสาธารณประโยชน�ต;อชุมชนและสังคม 
3.  กิจกรรมการนําความรู1ไปใช1บริการสังคม 

    ไม;น1อยกว;า 80 ชั่วโมง  

 
12.4 กิจกรรมพัฒนาจิตสํานึกความเป=นไทยและความเป=นประชาธิปไตย นักเรียนต1องเข1าร;วม

ปฏิบัติ กิจกรรมพัฒนาจิตสํานึกและความเป6นประชาธิปไตย นักเรียนต1องเข1าร;วมปฏิบัติกิจกรรม ตาม
รายละเอียดในตาราง 10   

 ตาราง 10  กิจกรรมพัฒนาจิตสํานึกความเป6นไทยและความเป6นประชาธิปไตย ท่ีนักเรียนต1องปฏิบัติใน 3 ป?  

กิจกรรม จํานวนข้ันต่ําท่ีต8องปฏิบัติใน 3 ปO 
1. กิจกรรมพัฒนาจิตสํานึกความเป6นไทยและความเป6น   

ประชาธิปไตย 
2.  กิจกรรมรําไทยหรือนาฏศิลปvพ้ืนบ1านและเล;นดนตรีไทย 
    หรือดนตรีพ้ืนบ1าน 

 
ไม;น1อยกว;า 40 ชั่วโมง 
 
อย;างละ 1 ประเภท 

 
หมายเหตุ :  นักเรียนต1องเข1าร;วมกิจกรรมครบท้ัง 4  กิจกรรมและมีจํานวนชั่วโมงครบตามจํานวนท่ี

กําหนด  

- 

- 
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13.  การวัดและประเมินผลการเรียนรู8ของนักเรียน 
 

จุดมุ;งหมายสําคัญของการวัดและประเมินผลการเรียนรู1 คือ การมุ;งหาคําตอบว;าผู1เรียนมีความก1าวหน1า 
ท้ังด1านความรู1 ความเข1าใจ ทักษะ กระบวนการคิด มีคุณธรรมและค;านิยมอันพึงประสงค�อันเป6นผลเนื่องจากการ
จัดกิจกรรมการเรียนการสอนหรือไม;เพียงใดการวัดและประเมินผลต1องใช1วิธีการท่ีหลากหลายเน1นการปฏิบัติ
ให1สอดคล1องและเหมาะสมกับสาระและตัวชี้วัด/ผลการเรียน นอกจากการสอบกลางภาค  และปลายภาคท้ัง
ข1อเขียนและภาคปฏิบัติแล1ว กระบวนการวัดและประเมินผลยังต1องดําเนินการอย;างต;อเนื่องควบคู;ไปกับ
กิจกรรมการเรียนการสอนโดยตลอด โดยประเมินจากพฤติกรรมท่ัวไป พฤติกรรมการเรียน พฤติกรรม
ระหว;างการเข1าร;วมกิจกรรม พฤติกรรมระหว;างการปฏิบัติงาน ตลอดจนประเมินจากผลงาน แฟLมสะสมงาน
และอ่ืน ๆ 

ผู1ใช1ผลการวัดและประเมินผลการเรียนท่ีสําคัญคือ ตัวผู1เรียน ครูผู1สอน และพ;อแม;ผู1ปกครอง ดังนั้นท้ัง
ผู1เรียน ครูผู1สอน และพ;อแม;ผู1ปกครองจึงควรต1องมีส;วนร;วมในการกําหนดเปLาหมาย วิธีการ และกระบวนการ
ประเมินผลการเรียนรู1ต;าง ๆ ท่ีจะสะท1อนภาพผลสัมฤทธิ์ของการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนด1วย   

ผลจากการวัดและประเมินผลจะทําให1ผู1เรียนทราบระดับความก1าวหน1าในความสําเร็จของตน              
เป6นข1อมูลพ้ืนฐานในการพัฒนาตนเอง  ครูผู1สอนจะเข1าใจความต1องการของผู1เรียนแต;ละคนแต;ละกลุ;ม          
และสามารถให1ระดับคะแนนหรือจัดกลุ;มผู1เรียน รวมท้ังประเมินผลการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของตน
ขณะท่ีพ;อแม;ผู1ปกครองจะได1ทราบระดับความสามารถของผู1เรียนท่ีเป6นบุตรหลานของตนเอง 

หลักเกณฑ�การวัดและประเมินผลการเรียนรู1ตามหลักสูตรโรงเรียนวิทยาศาสตร�ภูมิภาค มีรายละเอียด
ดังนี้ 
       13.1 การวัดและประเมินผลการเรียนรู8รายวิชาพ้ืนฐานและรายวิชาเพ่ิมเติม 
 

      1)  เครื่องมือท่ีใช1วัดและประเมินผล จะต1องใช1ให1หลากหลายสอดคล1องกับตัวชี้วัด/ผลการเรียนรู1
กําหนดไว1 โดยท่ัวไปจะต1องมีการประเมินกลางภาคปลายภาค การประเมินจากผลงาน การประเมินจากแฟLม
สะสมงาน การสอบปากเปล;า การสัมภาษณ� การสอบปฏิบัติรวมถึงการประเมินโดยใช1แบบสังเกตและแบบ
บันทึกต;าง ๆ แล1วปรับผลการประเมินจากเครื่องมือและวิธีการประเมินรูปแบบต;างๆ ให1เป6นคะแนน โดยให1
ปรับคะแนนเต็มให1เป6น 100 

      2)  การให1ระดับผลการเรียนของแต;ละรายวิชาจะใช1วิธีอิงเกณฑ�หรืออิงตัวชี้วัด/ผลการเรียนรู1 โดย
จะให1ระดับผลการเรียนตามคะแนนผลการสอบและการประเมิน ดังนี้ 

   ตาราง 11  การให1ระดับผลการเรียน 
ช�วงคะแนน 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;อนข1างตํ่า 
50-54 1.0 ผลการเรียนระดับตํ่า 
0-49 0.0 ผลการเรียนระดับตํ่ามาก 
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 3)  นักเรียนต1องมีเวลาเรียนไม;น1อยกว;าร1อยละ 80 ของเวลาเรียนท้ังหมดจึงจะมีสิทธิ์สอบกลาง
ภาค หรือปลายภาค ถ1านักเรียนคนใดมีเวลาเรียนไม;ถึงร1อยละ 80 ของเวลาเรียนท้ังหมดนักเรียนต1องปฏิบัติ
กิจกรรมเพ่ิมเติมตามท่ีครูผู1สอนกําหนด โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการท่ีโรงเรียนแต;งต้ัง แล1วขอสอบ
กลางภาคหรือปลายภาคใหม; 

4)  นักเรียนท่ีมีระดับผลการเรียนรายวิชาใดวิชาหนึ่งเป6น “0” “1” หรือ “1.5”จะต1องทํา
กิจกรรมหรือเรียนเสริมตามท่ีครูผู1สอนกําหนดโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการท่ีโรงเรียนแต;งต้ังจากนั้น
จึงสอบแก1ตัว การสอบแก1ตัวจะได1ระดับผลการเรียนสูงสุดไม;เกิน “2” ถ1านักเรียนสอบแก1ตัว 2ครั้งแล1วยังได1
ระดับผลการเรียน“0” “1” หรือ “1.5”อยู;อีกให1นักเรียนลงทะเบียนเรียนซํ้าในรายวิชานั้นๆ  

5)   นักเรียนท่ีขาดส;งผลงานหรือส;งงานยังไม;ครบตามท่ีได1รับมอบหมายจากครูผู1สอนให1ได1ผลการ
เรียน “ร” และเม่ือส;งงานครบเรียบร1อยแล1วครูผู1สอนจึงให1ระดับผลการเรียนได1 

6)  นักเรียนท่ีไม;สามารถมาสอบหรือทํากิจกรรมประเมินผลตามกําหนดเวลาเพราะป[วยหรือมีเหตุ
สุดวิสัยอ่ืน ให1ยื่นคําร1องต;อคณะกรรมการท่ีโรงเรียนแต;งต้ังเพ่ือขอสอบหรือทํากิจกรรมประเมินผลใหม; 

7)  รายวิชาใดท่ีผู1เรียนมีหลักฐานเด;นชัดแสดงให1เห็นว;ามีความรู1ความสามารถตามข1อกําหนด              
ของรายวิชานั้น ๆ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการท่ีโรงเรียนแต;งต้ังนักเรียนสามารถลงทะเบียนเรียน 
โดยไม;ต1องเข1าชั้นเรียนตามปกติได1 แต;ต1องเข1ารับการประเมินผลตามปกติของโรงเรียน ในบางกรณีนักเรียน
อาจนําผลงานท่ีแสดงว;านักเรียนได1มีความรู1ความสามารถตามข1อกําหนดของรายวิชานั้นๆเสนอคณะกรรมการ
ท่ีโรงเรียนแต;งต้ังเพ่ือพิจารณาให1ระดับคะแนน โดยไม;ต1องเข1ารับการประเมินผลตามปกติของโรงเรียนก็ได1  

8)  นักเรียนสามารถขอลงทะเบียนเรียนใหม;รายวิชาในสาขาวิชาต;าง ๆ ได1 โดยความเห็นชอบ
ของคณะกรรมการท่ีโรงเรียนแต;งต้ัง  การประเมินผลรายวิชาท่ีเรียนใหม;ให1เป6นไปในแนวทางเดียวกันกับการ  
ประเมินผลรายวิชาท่ีลงทะเบียนปกติ 

9)  ในแต;ละภาคเรียนนักเรียนต1องลงทะเบียนเรียนรายวิชาพ้ืนฐาน และรายวิชาเพ่ิมเติม ตามท่ี
โรงเรียนกําหนด ในกรณีท่ีมีความจําเป6นนักเรียนไม;สามารถเรียนได1ตลอดภาคเรียน นักเรียนสามารถขอระงับ
การเรียนและนักเรียนต1องลงทะเบียนเรียนใหม;ตามกําหนดเวลาและวิธีการท่ีแต;ละโรงเรียนเห็นสมควร  
 

        13.2  การประเมินความสามารถด8านการอ�าน คิดวิเคราะห$ และเขียน 
                1)  หลังจากนักเรียนเข1าศึกษาในโรงเรียนไปแล1วไม;น1อยกว;า 2 ภาคเรียนและไม;เกิน 4 ภาค
เรียนโรงเรียนจะเป6นผู1มอบหมายให1ครูผู1สอนนักเรียนคนนั้นๆ ในขณะนั้นไม;น1อยกว;า 5 คนเป6นผู1ประเมิน
ความสามารถในการอ;าน การคิดวิเคราะห� และการเขียนของผู1เรียนเป6นรายบุคคลโดยใช1เครื่องมือและวิธีการ
ท่ีคณะกรรมการท่ีโรงเรียนแต;งต้ังเป6นผู1 กําหนดโดยใช1มาตราประเมิน 5 ระดับ (1, 2, 3, 4 และ 5           
เม่ือ 1 หมายถึงความสามารถตํ่า และ 5 หมายถึงความสามารถดีเยี่ยม)  

นักเรียนจะต1องได1รับผลการประเมินความสามารถดังนี้  ผลการประเมินตํ่ากว;า 3.00 ถือว;าไม;ผ;านการ
ประเมิน ผลการประเมิน 3.00-3.74 ผ;านเกณฑ�การประเมิน ผลการประเมิน 3.75-4.49 ผ;านการประเมิน
ระดับดี ผลการประเมิน 4.50 ข้ึนไป ผ;านการประเมินระดับดีเยี่ยม  

       2)  ในกรณีท่ีประเมินแล1วไม;ผ;าน คณะกรรมการท่ีโรงเรียนแต;งต้ัง   เป6นผู1กําหนดแนวทาง หรือ
กิจกรรม ให1นักเรียนนําไปปฏิบัติเพ่ือปรับปรุงแก1ไข คณะกรรมการดังกล;าวจะเป6นผู1ติดตามและประเมินผล
นักเรียน  เม่ือประเมินผ;านแล1วจึงเสนอให1โรงเรียนปรับแก1ผลการประเมินจาก“ไม;ผ;าน” เป6น “ผ;าน” 
       13.3  การประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค$   

       1)  คณะกรรมการท่ีโรงเรียนแต;งต้ังจะเป6นผู1กําหนดคุณลักษณะอันพึงประสงค�ด1านต;างๆเพ่ือใช1
ในการประเมิน และจัดทําเครื่องมือท่ีใช1ในการประเมินข้ึนโดยใช1มาตราประเมิน5 ระดับ  (1, 2, 3, 4 และ 5 
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เม่ือ 1 หมายถึง ตํ่าหรือไม;ดี และ 5  หมายถึง สูงหรือดีเยี่ยม)  ในแต;ละภาคเรียนโรงเรียนจะมอบหมายให1
ครูผู1สอนไม;น1อยกว;า 5 คนเป6นผู1ประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค�ของนักเรียนแต;ละคนโดยใช1เครื่องมือ
ดังกล;าว  

นักเรียนจะต1องได1รับผลการประเมินความสามารถดังนี้  ผลการประเมินตํ่ากว;า 3.00 ถือว;าไม;ผ;านการ
ประเมิน ผลการประเมิน 3.00-3.74 ผ;านเกณฑ�การประเมิน ผลการประเมิน 3.75-4.49 ผ;านการประเมิน
ระดับดี ผลการประเมิน 4.50 ข้ึนไป ผ;านการประเมินระดับดีเยี่ยม 

        2)  ในกรณีท่ีประเมินแล1วไม;ผ;าน ให1คณะกรรมการท่ีโรงเรียนแต;งต้ังเป6นผู1กําหนดแนวทาง                   
หรือกิจกรรมให1นักเรียนนําไปปฏิบัติเพ่ือปรับปรุงแก1ไขคณะกรรมการดังกล;าวจะเป6นผู1ติดตามและประเมินผล
นักเรียนต;อไป เม่ือประเมินผ;านแล1ว จึงให1โรงเรียนปรับแก1ผลการประเมินจาก “ไม;ผ;าน” เป6น “ผ;าน” 
        13.4  การประเมินกิจกรรมพัฒนาผู8เรียน   

        1)  คณะกรรมการท่ีโรงเรียนแต;งต้ังจะเป6นผู1จัดทําแบบบันทึกการปฏิบัติกิจกรรมพัฒนาผู1เรียน
แจกให1กับนักเรียนแต;ละคนสําหรับใช1บันทึกผลการปฏิบัติกิจกรรมพัฒนาผู1เรียนของตนเอง ในภาคเรียนนั้น ๆ   
เม่ือนักเรียนปฏิบัติกิจกรรมพัฒนาผู1เรียนแล1วให1บันทึกลงในแบบบันทึกดังกล;าวแล1วให1ครูท่ีปรึกษาหรือครู
ผู1รับผิดชอบการจัดกิจกรรมนั้นๆ ลงนามรับรอง 

        2)  เม่ือสิ้นภาคเรียนให1ครูท่ีปรึกษารวบรวมแบบบันทึกการปฏิบัติกิจกรรมดังกล;าวส;งงาน
ทะเบียนเพ่ือบันทึกเป6นข1อมูลนักเรียนจะต1องปฏิบัติกิจกรรมพัฒนาผู1เรียนตามเกณฑ�ข้ันตํ่าท่ีโรงเรียนกําหนด
จึงจะถือว;า จบการศึกษาตามหลักสูตร กรณีท่ีนักเรียนยังปฏิบัติกิจกรรมพัฒนาผู1เรียนไม;ครบถ1วนตามเกณฑ�
ข้ันตํ่าคณะกรรมการท่ีโรงเรียนแต;งต้ัง  เป6นผู1กําหนดกิจกรรมให1นักเรียนปฏิบัติเพ่ิมเติมจนผ;านเกณฑ�ข้ันตํ่า  
ท่ีกําหนด 
 
14.  การเทียบโอนผลการเรียน 

 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 ของกระทรวงศึกษาธิการ ได1
กําหนดให1โรงเรียนสามารถเทียบโอนผลการเรียนได1 โดยการนําความรู1ทักษะและประสบการณ�ท่ีได1จาก
การศึกษาในรูปแบบต;าง ๆ หรือจากการประกอบอาชีพมาเทียบโอนเป6นผลการเรียนของหลักสูตรใดหลักสูตร
หนึ่งในระดับท่ีกําลังศึกษาอยู;  

การพิจารณาการเทียบโอนผลการเรียนตามหลักสูตรของโรงเรียนวิทยาศาสตร�ภูมิภาค ระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย พุทธศักราช 2560 สามารถดําเนินการได1ดังต;อไปนี้ ท้ังนี้ให1เป6นไปตามระเบียบท่ีแต;ละ
โรงเรียนกําหนดโดย 

 1)  พิจารณาจากหลักฐานการศึกษาซ่ึงจะให1ข1อมูลท่ีแสดงความรู1 ความสามารถของผู1เรียน     
ในด1านต;าง ๆ 

 2)  พิจารณาจากความรู1และประสบการณ�ตรงจากการปฏิบัติจริง 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 (ภาษาญ่ีปุ[น) 
 ย หมายถึง กลุ;มสาระการเรียนรู1ภาษาต;างประเทศ (ภาษาเยอรมัน) 
 ฝ หมายถึง กลุ;มสาระการเรียนรู1ภาษาต;างประเทศ (ภาษาฝรั่งเศส) 
 ร หมายถึง กลุ;มสาระการเรียนรู1ภาษาต;างประเทศ (ภาษารัสเซีย) 
 ต   หมายถึง     กลุ;มสาระการเรียนรู1ภาษาต;างประเทศ ( ภาษาอ่ืน ๆ ท่ีพยัญชนะซํ้ากับ

รหัสวิชาภาษาต;างประเทศภาษาท่ี 2  ท่ีมีอยู;เดิม)  
 

        เลขหลักท่ี 1  แทนระดับการศึกษา  โดยเลข 3  หมายถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 
เลขหลักท่ี 2  แทนชั้นป?ท่ีรายวิชานั้น ๆ จะเปjดสอน  
 1  หมายถึง   รายวิชาท่ีปกติจะเปjดสอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาป?ท่ี 4  
 2  หมายถึง   รายวิชาท่ีปกติจะเปjดสอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาป?ท่ี 5 
 3  หมายถึง   รายวิชาท่ีปกติจะเปjดสอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาป?ท่ี 6 
 0 หมายถึง  รายวิชาท่ีจะเปjดสอนในระดับชั้นใดก็ได1 
 
เลขหลักท่ี 3 แทนประเภทของรายวิชา ดังนี้ 
 1 หมายถึง รายวิชาพ้ืนฐาน 
 2 หมายถึง รายวิชาเพ่ิมเติม 
เลขหลักท่ี 4 และ 5  แทนลําดับท่ีของรายวิชาท่ีเปjดสอนในแต;ละกลุ;มสาระการเรียนรู1 
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16.  รหัสวิชา ช่ือรายวิชาและหน�วยกิตของรายวิชาพ้ืนฐาน 

 ตาราง 12 รหัสวิชา ชื่อรายวิชาและหน;วยกิตของรายวิชาพ้ืนฐาน ตามหลักสูตรโรงเรียนวิทยาศาสตร�
ภูมิภาค พุทธศักราช 2560  

  

กลุ�มสาระการเรียนรู8/รหัสวิชา/รายวิชา หน�วยกิต 
1.  กลุ�มสาระการเรียนรู8ภาษาไทย   
1.1  ท30101 ภาษาไทยเพ่ือการส่ือสาร 1  
      THA30101  Thai Language for Communication 1 

1.0 

1.2  ท30102 วรรณวินิจ  
      THA30102  An Approach to Literary Works 

1.0 

1.3  ท30103 ภาษาไทยเพ่ือการส่ือสาร 2   
      THA30103  Thai Language for Communication 2 

1.0 

1.4  ท30104 วรรณคดีกับชีวิต  
      THA30104  Literature and Life 

1.0 

1.5  ท30105 หลักภาษาไทยในชีวิตประจําวัน  
      THA30105  Thai Grammar in Daily Life 

1.0 

1.6 ท30106 พัฒนาทักษะภาษาไทย  
      THA30106  Thai Skill Development 

1.0 

2.  กลุ�มสาระการเรียนรู8คณิตศาสตร$   
2.1  ค30101 คณิตศาสตร� 1  
      MATH30101  Mathematics I 

1.5 
 

2.2  ค30102 คณิตศาสตร� 2  
      MATH30102  Mathematics II 

2.0 

2.3  ค30103 คณิตศาสตร� 3  
      MATH30103  Mathematics III  

1.5 
 

2.4  ค30104 คณิตศาสตร� 4  
      MATH30104  Mathematics IV  

1.5 

3.  กลุ�มสาระการเรียนรู8วิทยาศาสตร$  
3.1  ว30101 ฟjสิกส�พ้ืนฐาน  
      SCI30101  Fundamentals of Physics  

1.5 

3.2  ว30102 ดาราศาสตร�พ้ืนฐาน  
      SCI30102  Fundamentals of Astronomy 

0.5 

3.3  ว30131 เคมีพื้นฐาน  
      SCI30131  Fundamental Chemistry  

1.5 

3.4  ว30161 พ้ืนฐานของสิ่งมีชีวิต  
      SCI30161  Principle of Life  

1.5 
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ตาร าง 12 (ต�อ) 

 

กลุ�มสาระการเรียนรู8/รหัสวิชา/รายวิชา หน�วยกิต 
3.  กลุ�มสาระการเรียนรู8วิทยาศาสตร$ (ต�อ)  
3.5  ว30191 โลกศาสตร�และภูมิศาสตร� 1  
      SCI30191 Earth Science and Giography 1 

1.0 

3.6  ว30192 โลกศาสตร�และภูมิศาสตร� 2  
      SCI30192  Earth Science and Giography 2 

0.5 

3.7  ว30193 การสืบเสาะและธรรมชาติทางวิทยาศาสตร�  
      SCI30193 Scienctific Inquiry and Nature of Science  

1.0 

4.  กลุ�มสาระการเรียนรู8สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม   
4.1  ส30101 ศาสนศึกษาและหลักธรรมสําหรับชีวิต  
      SOC30101 Religious study and Principles for Life  

1.0 
 

4.2  ส30102 หน1าท่ีพลเมือง  
      SOC30102  Civil Duty  

1.0 

4.3  ส30103  เศรษฐศาสตร�  
      SOC30103  Economics 

1.0 
 

4.4 ส30104 ประวัติศาสตร�ไทย1  
     SOC30104  Thai History 1  

1.0 

4.5  ส30105 ประวัติศาสตร�โลก  
      SOC30105  World  History   

1.0 

4.6  ส30106 ประวัติศาสตร�ไทย2  
      SOC30106  Thai History 2  

0.5 
 

4.7  ส30107 มนุษย�และสิ่งแวดล1อม  
     SOC30107  Human and Environment 

0.5 

4.8  ส30108 ประวัติศาสตร �ร;วมสมัย 
      SOC30108  Comtemporary History  

0.5 

5.  กลุ�มสาระการเรียนรู8สุขศึกษาและพลศึกษา  
5.1  พ30101 สุขศึกษาและพลศึกษา 1 
      HPE30101 Health and Physical Education 1 

0.5 

5.2  พ30102 สุขศึกษาและพลศึกษา 2 
      HPE30101 Health and Physical Education 2 

0.5 

5.3  พ30103 สุขศึกษาและพลศึกษา 3 
      HPE30101 Health and Physical Education 3 

0.5 

5.4  พ30104 สุขศึกษาและพลศึกษา 4 
      HPE30101 Health and Physical Education 4 

0.5 

5.5  พ30105 สุขศึกษาและพลศึกษา 5 
      HPE30101 Health and Physical Education 5 

0.5 
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ตาราง 12 (ต�อ) 

 
  

กลุ�มสาระการเรียนรู8/รหัสวิชา/รายวิชา หน�วยกิต 
5.  กลุ�มสาระการเรียนรู8สุขศึกษาและพลศึกษา (ต�อ)  
5.6  พ30106 สุขศึกษาและพลศึกษา 6 
      HPE30101 Health and Physical Education 6 

0.5 

6.   กลุ�มสาระการเรียนรู8ศิลปะ   
6.1  ศ30101 ทัศนศิลปv  
      ART30101  Visual Arts  

0.5 

6.2  ศ30102 สังคีตนิยม  
      ART30102  Music Appreciation 

0.5 

6.3  ศ30103 ดนตรีปฏิบัติ  
      ART30103  Music Performance  

0.5 

6.4  ศ30104 สุนทรียนาฏศิลปv 
      ART30104  Appreciation of Dance  

0.5 

6.5  ศ30105 นาฏศิลปvเปรียบเทียบ 
      ART30105  Dance Comparative   

0.5 

6.6  ศ30106 สุนทรียภาพทางทัศนศิลปv  
      ART30106  Aesthetics of Visual Arts 

0.5 

7.  กลุ�มสาระการเรียนรู8การงานอาชีพและเทคโนโลยี   
7.1  ง30101 วิทยาการคอมพิวเตอร�เบื้องต1น  
      TECH30101  Introduction Computer Science 

1.0 

8.   กลุ�มสาระการเรียนรู8ภาษาต�างประเทศ     
8.1  อ30101 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 1   
      ENG30101 Foundation English 1  

2.0 

8.2  อ30102 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 2 
      ENG30102 Foundation English 2  

2.0 
 

8.3  อ30103 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 3 
      ENG30103 Foundation English 3  

2.0 
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17.  รหัสวิชา ช่ือรายวิชาและหน�วยกิตของรายวิชาเพ่ิมเติมกลุ�ม 1 
 ตาราง 13  รหัสวิชา ชื่อรายวิชาและหน;วยกิตของรายวิชาเพ่ิมเติมกลุ;ม 1 ตามหลักสูตรโรงเรียน
วิทยาศาสตร�ภูมิภาค พุทธศักราช 2560   

กลุ�มสาระการเรียนรู8/รหัสวิชา/รายวิชา หน�วยกิต 
1.  กลุ�มสาระการเรียนรู8คณิตศาสตร $  
1.1  ค30201 แคลคูลัสเบือ้งต1น 1  
      MATH30201  Introductory Calculus I  

1.5 

1.2  ค30202 สถิติเบ้ืองต1น  
      MATH30202  Introduction to Statistics 

1.5 

1.3  ค30203 คอมบินาทอริกและความน;าจะเป6นเบื้องต1น  
      MATH30203  Introduction to Combinatorics and Probability  

1.0 

1.4  ค30204 พีชคณิตเชิงเส1นเบื้องต1น   
      MATH30204  Elementary Linear Algebra  

1.5 

1.5  ค30205 แคลคูลัสเบื้องต1น 2  
      MATH30205  Introductory Calculus II 

1.5 

2.  กลุ�มสาระการเรียนรู8วิทยาศาสตร$  
2.1  ว30291 ความคิดสร1างสรรค�และนวัตกรรม 1  
      SCI30291 Creativity and Innovation 1 

1.0 

2.2  ว30292 ความคิดสร1างสรรค�และนวัตกรรม 2  
      SCI30292 Creativity and Innovation 2 

1.0 

2.3  ว30293 สัมมนาทางวิทยาศาสตร�  
      SCI30293 Science Seminar 

1.0 

2.4  ว30294 โครงงานวิทยาศาสตร�  
      SCI30294 Science Project 

2.0 

• ฟjสิกส�  
2.5  ว30201 กลศาสตร�  
      SCI30201 Mechanics 

1.5 

2.6  ว30202 สมบัติเชิงกลของสสาร อุณหพลศาสตร�และคล่ืนกล 
      SCI30202 Mechanical Properties of Matter, Thermodynamics and Sound 
Waves 

1.5 

2.7  ว30203 ไฟฟLาและแม;เหล็ก  
      SCI30203 Electricity and Magnetism 

2.0 
 

2.8  ว30204 แสงและฟjสิกส�ยุคใหม;  
      SCI30204 Light and Modern Physics 

1.5 
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ตาราง 13 (ต�อ)  

กลุ�มสาระการเรียนรู8/รหัสวิชา/รายวิชา หน�วยกิต 
2.  กลุ�มสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร $ (ต�อ)  
• เคมี  
2.9  ว30231 สมบัติของสาร  
      SCI30231 Properties of Matters 

1.5 

2.10 ว30232 จลนศาสตร�เคมีและสมดุลเคมี  
       SCI30232  Chemical Kinetics and Equilibrium 

1.5 

2.11 ว30233 อินทรีย�เคมีและสารชีวโมเลกุล  
       SCI30233 Organic Chemistry and Biomolecules 

1.5 

2.12 ว30234 เคมีเชิงความร1อนและเคมีไฟฟLา  
       SCI30234 Themolchemistry and Electrochemistry  

1.0 
 

• ชีววิทยา  
2.15 ว30261 กายวิภาคศาสตร�และสรีรวิทยาของสัตว�  
       SCI30261 Animal Anatomy and Physiology  

1.5 
 

2.14 ว30262 กายวิภาคศาสตร�และสรีรวิทยาของพืช  
       SCI30262 Plant Anatomy and Physiology  

1.0 
 

2.15 ว30263 พันธุศาสตร� และวิวัฒนาการ  
       SCI30263 Genetics and Evolution 

1.5 

2.16 ว30264 ความหลากหลายทางชีวภาพ  
       SCI30264 Biodiversity 

1.5 

3.  กลุ�มสาระการเรียนรู8สังคมศึกษาและวัฒนธรรม  
3.1  ส30201 ทักษะชีวิต  
      SOC30201 Life Skills  

1.5 

3.2  ส30202 การบูรณาการความรู1 1  
      SOC30202 Intergration of knowledge 1   

1.0 

3.3  ส30203 การบูรณาการความรู1 2  
      SOC30203 Intergration of knowledge 2  

1.0 

3.4  ส30204 หน1าท่ีพลเมือง 1  
      SOC30204 Civil Duty 1 

0.5 

3.5  ส30205 หน1าท่ีพลเมือง 2  
      SOC30205 Civil Duty 2 

0.5 

3.6  ส30206 หน1าท่ีพลเมือง 3  
      SOC30206 Civil Duty 3 

0.5 

3.7  ส30207 หน1าท่ีพลเมือง 4  
      SOC30207 Civil Duty 4 

0.5 
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ตาราง 13 (ต�อ)  

กลุ�มสาระการเรียนรู8/รหัสวิชา/รายวิชา หน�วยกิต 
4.  กลุ�มสาระการเรียนรู8การงานอาชีพและเทคโนโลยี   
4.1  ง30201 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร��  
      TECH30201 Computer Programming    

1.5 

4.2  ง30202 วิทยาการประยุกต�คอมพิวเตอร� 
      TECH30202 Aplied Computer Science     

1.5 

4.2  ง30261 การออกแบบและพ้ืนฐานทางวิศวกรรม 
      TECH30261 design and Fundamental Engineering   

1.0 

5.   กลุ�มสาระการเรียนรู8ภาษาต�างประเทศ  
• ภาษาอังกฤษ   
5.1  อ30201 ภาษาอังกฤษวิชาการ 1  
      ENG30201 Academic English 1  

2.0 

5.2  อ30202 ภาษาอังกฤษวิชาการ 2  
      ENG30202 Academic English 2  

2.0 

5.3  อ30203 ภาษาอังกฤษวิชาการ 3  
      ENG30203 Academic English 3 

2.0 

• ภาษาต;างประเทศภาษาท่ี 2 (เลือกเรียน 1 รายวชิาจากรายวชิาต;อไปนี้)  
5.4 จ30201 สนทนาภาษาจีน 1  
       CHI30201 Chinese Conversation 1  

1.5 

5.5 ญ30201 ภาษาญ่ีปุ[นขั้นต1น 1  
       JAP30201  Basic Japanese 1  

1.5 

5.6 ย30201   ภาษาเยอรมันในชีวิตประจําวัน  
       GER30201  German in Everyday Life  

1.5 

5.7 ฝ30201   ภาษาฝรั่งเศสน;ารู1 1  
       FRE30201  Foundation French 1  

1.5 
 

5.8 ร30201   ภาษารัสเซียพ้ืนฐาน 1  
       RUS30201  Basic Russian 1  

1.5 

5.9 ต30201 ภาษาเกาหลีข้ันต1น 
       KOR30201 Basic Korean  

1.5 

โรงเรียนสามารถเปjดเพ่ิมเติมได1ตามความพร1อมของแต;ละโรงเรียน  
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18.  รหัสวิชา ช่ือรายวิชา และหน�วยกิตของรายวิชาเพ่ิมเติมกลุ�ม 2 

 ตาราง 14  รหัสวิชา ชื่อรายวชิา และหน;วยกิตของรายวิชาเพ่ิมเติมกลุ;ม 2 ตามหลักสูตรโรงเรียน 
                         วิทยาศาสตร�ภูมิภาค พุทธศักราช 2560  

กลุ�มสาระการเรียนรู8/รหัสวิชา/รายวิชา หน�วยกิต 
1.  กลุ�มสาระการเรียนรู8ภาษาไทย   
1.1  ท30201 สัมมนาภาษาไทย  
      THA30201 Thai Seminar  

1.0 

1.2  ท30202 วรรณกรรมปJจจุบัน  
      THA30202 Modern Literary Works 

1.0 

1.3  ท30203 วรรณกรรมท1องถ่ิน  
      THA30203 Folklore Studies  

1.0 

1.4  ท30204   การอ;านตีความ  
      THA30204 Interpretative Reading 

1.0 

1.5  ท30205 การอ;านทํานองเสนาะ  
      THA30205 Rhyme Reading 

1.0 

1.6  ท30206 การเขียนเรือ่งสั้น  
      THA30206 Short Story Writing  

1.0 

1.7  ท30207 การเขียนวรรณกรรมสําหรับเด็ก 
      THA30207 Children’s Literature Writing 

1.0 

1.8  ท30208   การเขียนร1อยกรอง  
      THA30208  Verse Writing  

1.0 

1.9  ท30209 การเขียนสารคดี  
      THA30209 Feature Writing  

1.0 

1.10 ท30210 ทักษะการส่ือสารเฉพาะกิจ  
       THA30210 Thai Language Communicative Skills for Specific Purpose  

1.0 

2.   กลุ�มสาระการเรียนรู8คณิตศาสตร$   
2.1  ค30206 พีชคณิตเชิงเส1น 2  
      MATH30206 Linear Algebra 2  

2.0 

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

2.0 

2.3  ค30208 แคลคูลัสของฟJงก�ชันหลายตัวแปร  
      MATH30208 Calculus of Several Variables  

2.0 

2.4  ค30209 ตรรกศาสตร�และการพิสูจน�  
      MATH30209 Logic and Proofs  

0.5 
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ตาราง 14  (ต�อ) 

 

  

กลุ�มสาระการเรียนรู8/รหัสวิชา/รายวิชา หน�วยกิต 
2.   กลุ�มสาระการเรียนรู8คณิตศาสตร$(ต�อ)  
2.5  ค30210 การแก1ปJญหาทางทฤษฎีจํานวน1  
      MATH30210 Problem Solving in Number Theory 1  

0.5 

2.6  ค30211 การแก1ปJญหาทางทฤษฎีจํานวน2  
      MATH30211 Problem Solving in Number Theory 2  

0.5 

2.7  ค30212 การแก1ปJญหาทางเรขาคณิต 1  
      MATH30212 Problem Solving in Geometry 1  

0.5 

2.8  ค30213 การแก1ปJญหาทางเรขาคณิต 2  
      MATH30213 Problem Solving in Geometry 2  

0.5 

2.9  ค30214 การแก1ปJญหาทางคอมบินาทอริก1  
      MATH30214 Problem Solving in Combinatorics 1  

0.5 

2.10 ค30215 การแก1ปJญหาทางคอมบินาทอริก2  
      MATH30215 Problem Solving in Combinatorics 2  

0.5 

2.11 ค30216 การแก1ปJญหาทางพีชคณิต 1  
      MATH30216 Problem Solving in Algebra 1  

0.5 

2.12 ค30217 การแก1ปJญหาทางพีชคณิต 2  
      MATH30217 Problem Solving in Algebra 2  

0.5 

2.13 ค30218 การแก1ปJญหาทางอสมการและสมการเชิงฟJงก�ชัน  
      MATH30218 Problem Solving in Inequalities and Functional Equations  

1.0 

2.14  ค30219 เรขาคณิตวิยุต  
      MATH30219 Discrete Geometry  

1.0 

2.15 ค30220 ทฤษฎีกราฟ  
      MATH30220 Graph Theory  

1.5 

2.16 ค30221 สมการเชิงอนุพันธ�เบ้ืองต1น  
      MATH30221 Elementary Differential Equations 

1.5 

2.17 ค30222 สถิติเพ่ือการวิจัยเบ้ืองต1น  
      MATH30222 Statistics for Basic Research 

1.0 
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ตาราง 14  (ต�อ) 

 

  

กลุ�มสาระการเรียนรู8/รหัสวิชา/รายวิชา หน�วยกิต 
3.  กลุ�มสาระการเรียนรู8วิทยาศาสตร$  
• ฟSสิกส$  
3.1  ว30205 ฟjสิกส�ท่ัวไป 1 (AP)  
      SCI30205 General Physics 1 (AP) 

1.5 

3.2  ว30206 ปฏิบัติการฟjสิกส� 1 (AP)  
      SCI30206 Physics Laboratory 1 (AP) 

1.5 

3.3  ว30207 ฟjสิกส�ท่ัวไป 2 (AP)  
      SCI30207 General Physics 2 (AP)  

1.5 

3.4  ว30208 ปฏิบัติการฟjสิกส� 2 (AP)  
      SCI30208 Physics Laboratory 2 (AP)  

1.5 

3.5  ว30209 คณิตศาสตร�สําหรับฟjสิกส�  
      SCI30209 Mathematics for Physics  

1.0 

3.6  ว30210 กลศาสตร�ยุคเก;า  
      SCI30210 Classical Mechanics  

1.0 

3.7  ว30211 กลศาสตร�ควอนตัมเบื้องต1น  
      SCI30211 Introduction to Quantum Mechanics  

1.0 

3.8  ว30212 ฟjสิกส�สถานะของแข็งเบื้องต1น  
      SCI30212 Introduction to Solid State Physics 

1.0 

3.9  ว30213 อิเล็กทรอนิกส�เบื้องต1น  
      SCI30213  Introduction to Electronics  

1.0 

3.10 ว30214 เทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย�  
      SCI30214 Solar Energy Technology  

1.0 

3.11 ว30215 แม;เหล็กไฟฟLาและการประยุกต�  
      SCI30215 Application of Electromagnetism  

1.0 

3.12 ว30216 นิวเคลียร�ในชีวิตประจําวัน  
      SCI30216 Nuclear in Everyday Life  

1.0 

3.13 ว30217 ปฏิบัติการดาราศาสตร�พ้ืนฐาน  
      SCI30217 Fundamentals of Astronomy Laboratory 

1.0 

3.14 ว30218  ดาราศาสตร�ขั้นสูง  
      SCI30218 Advanced Astronomy 

2.0 

3.15 ว30219  ปฏิบัติการดาราศาสตร�ขั้นสูง  
      SCI30219 Advanced Astronomy Laboratory 

1.5 
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ตาราง 14  (ต�อ)  

 

  

กลุ�มสาระการเรียนรู8/รหัสวิชา/รายวิชา หน�วยกิต 
3.  กลุ�มสาระการเรียนรู8วิทยาศาสตร$  (ต�อ)  
• เคมี  
3.16 ว30235  ปฏิบัติการเคมีท่ัวไป 1 (AP)  
      SCI30235 General Chemistry Laboratory 1 (AP)  

1.0 

3.17 ว30236  ปฏิบัติการเคมีท่ัวไป 2 (AP)  
      SCI30236 General Chemistry Laboratory 2 (AP)  

1.0 

3.18 ว30237  เคมีอินทรีย�ขั้นสูง 1  
      SCI30237 Advanced Organic Chemistry 1 

1.0 

3.19 ว30238  เคมีอินทรีย�ขั้นสูง 2  
      SCI30238 Advanced Organic Chemistry 2  

1.0 

3.20 ว30239  ผลิตภัณฑ�ธรรมชาติ  
      SCI30239 Natural Products  

1.0 

3.21 ว30240  นาโนเทคโนโลยี  
      SCI30240 Nanotechnology 

1.0 

3.22 ว30241  จริยธรรมทางวิทยาศาสตร�  
      SCI30241 Scientific Ethics 

1.0 

3.23 ว30242  การวิเคราะห�เชิงเคร่ืองมือ  
      SCI30242 Instrumental Analysis 1  

1.0 

3.24 ว30243  ชีวเคมี  
      SCI30243 Biochemistry 

1.0 

3.25 ว30244  เทคนิคพ้ืนฐานในปฏิบัติการเคมี  
      SCI30244 Basic Techniques in Chemistry 

1.0 

3.26 ว30245  เคมีอุตสาหกรรมในท1องถิ่น  
      SCI30245 Industrial Chemistry 

1.0 

3.27 ว30246  เคมีในอาหารถิ่น  
      SCI30246 Food Chemistry 

1.0 

3.28 ว30247  เซรามิกส�  
      SCI30247 Ceramics 

1.0 
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ตาราง 14  (ต�อ) 

 
  

กลุ�มสาระการเรียนรู8/รหัสวิชา/รายวิชา หน�วยกิต 
3.  กลุ�มสาระการเรียนรู8วิทยาศาสตร$  (ต�อ)  
• ชีววิทยา   
3.29 ว30265 ชีววิทยา 1 (AP)  
      SCI30265 Biology 1 (AP)  

1.5 

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

1.5 

3.31 ว30267 ชีววิทยาของเซลล�  
      SCI30267 Cell Biology  

1.0 

3.32 ว30268 พันธุศาสตร�โมเลกุล  
      SCI30268 Molecular Genetics 

1.0 

3.33 ว30269 อนุกรมวิธานพืช  
      SCI30269 Plant Taxonomy  

1.0 

3.34 ว30270 อนุกรมวิธานสัตว�  
      SCI30270 Animal Taxonomy 

1.0 

3.35ว 30271 จุลชีววิทยา  
      SCI3027 Microbiology 

1.0 

3.36 ว30272 สัตว�ไม;มีกระดูกสันหลัง  
      SCI30272 Invertebrate Zoology 

1.0 

3.37 ว30273 สัตว�มีกระดูกสันหลัง  
      SCI30273 Vertebrate Zoology 

1.0 

3.38 ว30274  กีฏวิทยา 
      SCI30274 Entomology 

1.0 

3.39 ว30275 สังขวิทยา  
      SCI30275 Malacology  

1.0 

3.40 ว30276 มีนวิทยา  
      SCI30276 Ichthyology 

1.0 

3.41 ว30277 สรีรวิทยาพีช  
      SCI30277 Plant Physiology  

1.0 

3.42 ว30278 พฤติกรรมสัตว�  
      SCI30278 Animal Behavior  

1.0 

3.43 ว30279 ชีววิทยาสภาวะแวดล1อม  
      SCI30279 Environmental Biology  

1.0 
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ตาราง 14  (ต�อ)  
 

 

  

กลุ�มสาระการเรียนรู8/รหัสวิชา/รายวิชา หน�วยกิต 
3.  กลุ�มสาระการเรียนรู8วิทยาศาสตร$  (ต�อ)  
• ชีววิทยา   
3.44 ว30280 เทคโนโลยีชีวภาพ 
      SCI30280  Biotechnology 

1.0 

3.45 ว30281 วิทยาศาสตร�การอาหาร  
      SCI30281 Food Science 

1.0 

3.46 ว30282 นิติวิทยาศาสตร� 
      SCI30282 Forensic Science  

1.0 

3.47 ว30283 เทคนิคพ้ืนฐานสําหรับงานวิจัยทางชีววิทยา  
      SCI30283 Basic Technology for Biology Researc 

1.0 

3.48 ว30284 การวิจัยชีววิทยาทางน้ํา  
      SCI30284 Aquatic Biology Research  

1.0 

3.49 ว30285  ปJญหาพิเศษทางชีววิทยา  
      SCI30285 Special Problem in Biology  

1.0 

• วิทยาศาสตร�  
3.50 ว30295 สิทธิบัตรทางปJญญา  
      SCI30295 The Study  of Patents 

1.0 

3.51 ว30296 ปรัชญาวิทยาศาสตร�  
      SCI30296 Sciencetific  Philosophy 

1.0 

4.   กลุ�มสาระการเรียนรู8สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม   
4.1  ส30208 สัมมนาประวัติศาสตร�  
      SOC30208 Seminar of History  

1.0 

4.2  ส430209 การปกครองส;วนท1องถ่ิน 
      SOC30209 Local Administration 

1.0 

4.3  ส30210 ทวารวดีศึกษา  
      SOC30210 Dvaravati Study  

1.0 

4.4  ส30211 อยุธยาศึกษา  
      SOC30211 Ayutthaya Study  

1.0 

4.5  ส30212 รัตนโกสนิทร�ศึกษา  
      SOC30212 Rattanakosin Study 

1.0 

4.6  ส30213 เศรษฐศาสตร�การเงิน  
      SOC30213 Economics of Money and Banking  

1.0 
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ตาราง 14  (ต�อ)  

 

  

กลุ�มสาระการเรียนรู8/รหัสวิชา/รายวิชา หน�วยกิต 
4.   กลุ�มสาระการเรียนรู8สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  (ต�อ)  
4.7  ส30214 ปรัชญาชีวิต  
      SOC30214 Philosophy of Life  

1.0 

4.8  ส30215 มนุษยสัมพันธ�  
      SOC30215 Human Relationship 

1.0 

4.9  ส30216 ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร�  
      SOC30216 Geographic Information System  

1.0 

4.10 ส30217 การรับรู1ระยะไกล  
      SOC30217 Remote Sensing  

1.0 

5.  กลุ�มสาระการเรียนรู8สุขศึกษาและพลศึกษา   
5.1  พ30201 บาสเกตบอล  
      HPE30201 Basketball  

1.0 

5.2  พ30202 แฮนด�บอล  
      HPE30202 Handball  

1.0 

5.3  พ30203 มวยสากล  
      HPE30203 Boxing 

1.0 

5.4  พ30204 ศิลปะมวยไทย  
      HPE30204 Thai Boxing  

1.0 

5.5  พ30205 ลีลาศ  
      HPE30205 Social Dance  

1.0 

5.6  พ30206   เทเบิลเทนนสิ  
      HPE30206  Table Tennis  

1.0 

5.7  พ30207 แบดมินตัน  
      HPE30207 Badminton 

1.0 

5.8  พ30208 สควอช  
      HPE30208 Squash 

1.0 

5.9  พ30209 การฝZกด1วยน้ําหนัก  
      HPE30209 Weight Training  

1.0 

5.10 พ30210 ว;ายน้ํา 
      HPE30210 Swimming  

1.0 
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ตาราง 14  (ต�อ) 

  

กลุ�มสาระการเรียนรู8/รหัสวิชา/รายวิชา หน�วยกิต 
6.  กลุ�มสาระการเรียนรู8ศิลปะ   
6.1  ศ30201 ภูมิปJญญาไทย: บ1านทรงไทย  
      ART30201 Thai Wisdom: Traditional Thai House  

0.5 

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

1.0 

6.3  ศ30203 ภูมิปJญญาไทย: ส่ิงประดิษฐ�ไทย  
      ART30203 Thai Wisdom: Thai Innovation  

1.0 

6.4  ศ30204 การละคร  
      ART30204 Drama  

1.0 

6.5  ศ30205 พ้ืนฐานทฤษฎีดนตรี  
      ART30205 Music Theory  

0.5 

6.6  ศ30206 หบีเพลงเป[า  
      ART30206 Harmonica  

1.0 

6.7  ศ30207 พ้ืนฐานศิลปะปฏิบัติ  
      ART30207 Basic Art Studio 

1.0 

6.8  ศ30208 พ้ืนฐานการออกแบบ  
      ART30208 Basic Design  

1.0 

6.9  ศ30209 จิตรกรรมสร1างสรรค�  
      ART30209 Creative Painting  

1.0 

6.10 ศ30210 ศิลปะภาพพิมพ�สร1างสรรค�  
      ART30210 Creative Graphic Arts 

1.0 

6.11 ศ30211 ประติมากรรมสร1างสรรค�  
      ART30211 Creative Sculpture 

1.0 

6.12 ศ30212 ศิลปะไทยร;วมสมัย  
      ART30212 Thai Art Contemporary 

1.0 

6.13 ศ30213 ออกแบบผลิตภัณฑ� 
      ART30213 Product Design  

1.0 

7.  กลุ�มสาระการเรียนรู8การงานอาชีพและเทคโนโลยี   
7.1  ง30203 คณิตศาสตร�ดีสครีต (AP)  
      TECH30203 Discrete Mathematics (AP)  

1.5 

7.2  ง30204 การเขียนโปรแกรมบนเว็บ  
      TECH30204 Web Programming  

1.0 

7.3  ง30205 การเขียนโปรแกรมแบบจินตภาพ 1 
      TECH30205 Visual Programming 1  

1.0 
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ตาราง 14  (ต�อ)  

กลุ�มสาระการเรียนรู8/รหัสวิชา/รายวิชา หน�วยกิต 
7.  กลุ�มสาระการเรียนรู8การงานอาชีพและเทคโนโลยี  (ต�อ)  
7.4  ง30206 การเขียนโปรแกรมแบบจินตภาพ 2 
      TECH30206 Visual Programming 2  

1.0 

7.5  ง30207 โครงสร1างข1อมูล  
      TECH30207  Data Structures  

1.0 

7.6  ง30208 การออกแบบวิเคราะห�อัลกอริทึม  
      TECH30208 Design and Analysis of Algorithms 

1.5 

7.7  ง30209 ระบบฐานข1อมูลเบื้องต1น  
      TECH30209 Introduction to Database Systems  

1.0 

7.8  ง30210 ระบบหุ;นยนต�พ้ืนฐาน  
      TECH30210 Fundamentals of Robotic Systems  

1.0 

7.9  ง30211 คอมพิวเตอร�เพ่ือการออกแบบ  
      TECH30211 Computer Aided Design  

1.5 

7.10 ง30212 คอมพิวเตอร�เพ่ือการออกแบบและสร1างต1นแบบ  
      TECH30212 Computer Aided Design and Manufacturing  

1.0 

7.11 ง30213 เมคาทรอนิกส�  
      TECH30213  Mechatronics  

1.5 

7.12 ง30214 เซรามิกส�เบื้องต1น 
      TECH30214 Fundamentals of Ceramics 

1.5 

8.   กลุ�มสาระการเรียนรู8ภาษาต�างประเทศ  
• ภาษาอังกฤษ  
8.1  อ30204 การพูดในท่ีประชุมชน  
      ENG30204 Public Speaking  

1.5 

8.2  อ30205 การอ;านเชิงวิเคราะห�  
      ENG30205 Critical Reading  

1.5 

8.3  อ30206 การเขียนเชิงสร1างสรรค�  
      ENG30206 Creative Writing  

1.5 

8.4  อ30207 การแปลเบื้องต1น  
      ENG30207 Basic Translation  

1.5 

8.5  อ30208 ภาษาอังกฤษเพ่ือศึกษาต;อต;างประเทศ 1  
      ENG30208 English for Specific Purpose 1  

1.5 

8.6  อ30209 ภาษาอังกฤษเพ่ือศึกษาต;อต;างประเทศ 2  
      ENG30209 English for Specific Purpose 2  

1.5 

8.7  อ30210 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสอบ SAT  
      ENG30210 English for SAT Preparation 

1.5 
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ตาราง 14(ต�อ) 

กลุ�มสาระการเรียนรู8/รหัสวิชา/รายวิชา หน�วยกิต 
8.  กลุ�มสาระการเรียนรู8ภาษาต�างประเทศ (ต�อ)  
• ภาษาจีน  
8.8  จ30201 สนทนาภาษาจีน 1  
      CHI30201 Conversation Chinese 1  

1.5 

8.9  จ30202 สนทนาภาษาจีน 2  
      CHI30202 Conversation Chinese 2  

1.5 

8.10 จ30203 ภาษาจีนในชีวิตประจําวัน1  
      CHI30203 Chinese in Everyday Life 1  

1.5 

8.11 จ30204 ภาษาจีนในชีวิตประจําวัน2  
      CHI30204 Chinese in Everyday Life 2  

1.5 

8.12 จ30205 ภาษาจีนเพ่ือการศึกษาวิทยาศาสตร� 1  
      CHI30205 Chinese for Science Study 1  

1.0 

8.13 จ30206 ภาษาจีนเพ่ือการศึกษาวิทยาศาสตร� 2  
      CHI40206 Chinese for Science Study 2 

1.0 

• ภาษาญี่ปุTน  
8.14 ญ30201 ภาษาญี่ปุ[นขั้นต1น 1  
      JAP30201 Basic Japanese 1  

1.5 

8.15 ญ30202 ภาษาญี่ปุ[นขั้นต1น 2  
      JAP30202 Basic Japanese 2  

1.5 

8.16 ญ30203 ภาษาญี่ปุ[นระดับกลาง 1  
      JAP30203 Intermediate Japanese 1  

1.5 

8.17 ญ30204 ภาษาญี่ปุ[นระดับกลาง 2  
      JAP30204 Intermediate Japanese 2  

1.5 

• ภาษาเยอรมัน  
8.18 ย30201 ภาษาเยอรมันในชีวิตประจําวัน  
      GER30201 German in Everyday - life  

1.5 

8.19 ย30202 ภาษาเยอรมันเพ่ือการส่ือสาร  
      GER30202 Communicative German  

1.5 

8.20 ย30203 ภาษาและวัฒนธรรมเยอรมัน  
      GER30203 German Language and Culture  

1.5 

8.21 ย30204 ภาษาเยอรมันร;วมสมัย  
      GER30204 Contemporary German 

1.5 
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ตาราง 14 (ต�อ) 

 
หมายเหตุ   
   รายวิชาเพ่ิมเติมกลุ;ม 2 โรงเรียนสามารถเปjดเพ่ิมเติมได1ตามความพร1อมของแต;ละโรงเรียนโดย

ความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานของโรงเรียน 
  

กลุ�มสาระการเรียนรู8/รหัสวิชา/รายวิชา หน�วยกิต 
8.  กลุ�มสาระการเรียนรู8ภาษาต�างประเทศ (ต�อ)  
• ภาษาฝร่ังเศส  
8.22 ฝ30201 ภาษาฝร่ังเศสน;ารู1 1 
      FRE30201 Foundation French 1  

1.5 

8.23 ฝ30202 ภาษาฝร่ังเศสน;ารู1 2  
      FRE30202 Foundation French 2  

1.5 

8.24 ฝ30203 ภาษาฝร่ังเศสเพ่ือการส่ือสาร 1  
      FRE30203 Communicative French 1  

1.5 

8.25 ฝ30204 ภาษาฝร่ังเศสเพ่ือการส่ือสาร 2  
      FRE30204 Communicative French 2  

1.5 

8.26 ฝ30205 ภาษาฝร่ังเศสสู;โลกวิทยาการ 1  
      FRE30205 French for Science and Technology 1  

1.0 

8.27 ฝ40206 ภาษาฝร่ังเศสสู;โลกวิทยาการ 2  
      FRE30206  French for Science and Technology 2 

1.0 

• ภาษารัสเซีย   
3.28 ร30201 ภาษารัสเซียพ้ืนฐาน 1  
      RUS30201 Basic Russian 1  

1.5 

3.29 ร30202 ภาษารัสเซียพ้ืนฐาน 2  
      RUS30202 Basic Russian 2  

1.5 

3.30 ร30203 ภาษารัสเซียระดับกลาง 1  
      RUS30203 Intermediate Russian 1  

1.5 

3.31 ร30204 ภาษารัสเซียระดับกลาง 2 
      RUS30204 Intermediate Russian 2  

1.5 

• ภาษาเกาหลี  
3.32 ต30201 ภาษาเกาหลีข้ันต1น 
      KOR30201 Basic Korean 

1.5 

3.33 ต30202 ภาษาเกาหลีระดับกลาง  
      KOR30202 Intermediate Korean 

1.5 
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19.  มาตรฐานการเรียนรู8 ตัวช้ีวัด และคําอธิบายรายวิชาพ้ืนฐาน   

กลุ�มสาระการเรียนรู8ภาษาไทย 
สาระท่ี 1  การอ�าน 
มาตรฐาน  ท 1.1  ใช8กระบวนการอ�านสร8างความรู8และความคิด  เพ่ือนําไปใช8ตัดสินใจ แก8ปHญหาในการ
ดําเนินชีวิตและมีนิสัยรักการอ�าน 
ตัวช้ีวัด 

1.1.1 อ;านออกเสียงบทร1อยแก1วและบทร1อยกรองได1อย;างถูกต1อง ไพเราะ และเหมาะสมกับเรื่อง          
ท่ีอ;าน   

1.1.2 ตีความ แปลความ และขยายความเรื่องท่ีอ;าน 
1.1.3 วิเคราะห�และวิจารณ�เรื่องท่ีอ;านในทุกๆ ด1านอย;างมีเหตุผล 
1.1.4 คาดคะเนเหตุการณ�จากเรื่องท่ีอ;าน และประเมินค;าเพ่ือนําความรู1 ความคิดไปใช1ตัดสินใจ

แก1ปJญหาในการดําเนินชีวิต 
1.1.5 วิเคราะห� วิจารณ� แสดงความคิดเห็นโต1แย1งกับเรื่องท่ีอ;านและเสนอความคิดใหม;อย;างมีเหตุผล 
1.1.6 ตอบคําถามจากการอ;านประเภทต;างๆ  ภายในเวลาท่ีกําหนด 
1.1.7 อ;านเรื่องต;างๆ แล1วเขียนกรอบแนวคิด ผังความคิด บันทึก ย;อความ และรายงาน 
1.1.8 สังเคราะห�ความรู1จากการอ;านสื่อสิ่งพิมพ� สื่ออิเล็กทรอนิกส�และแหล;งเรียนรู1ต;างๆ มาพัฒนา 

ตน พัฒนาการเรียน และพัฒนาความรู1ทางอาชีพ 
1.1.9 มีมารยาทในการอ;าน 
 

สาระท่ี 2  การเขียน 
มาตรฐาน  ท  2.1  ใช8กระบวนการเขียน เขียนส่ือสาร เขียนเรียงความ ย�อความ และเขียนเรื่องราวใน
รูปแบบต�างๆ เขียนรายงานข8อมูลสารสนเทศและรายงานการศึกษาค8นคว8าอย�างมีประสิทธิภาพ 
ตัวช้ีวัด 

2.1.1 เขียนสื่อสารในรูปแบบต;างๆ  ได1ตรงตามวัตถุประสงค� โดยใช1ภาษาเรียบเรียงถูกต1อง มีข1อมูล
และสาระสําคัญชัดเจน     

2.1.2 เขียนเรียงความ       
2.1.3 เขียนย;อความจากสื่อท่ีมีรูปแบบ และเนื้อหาหลากหลาย   
2.1.4 ผลิตงานเขียนของตนเองในรูปแบบต;างๆ   
2.1.5 ประเมินงานเขียนของผู1อ่ืนแล1วนํามาพัฒนางานเขียนของตนเอง 
2.1.6 เขียนรายงานการศึกษาค1นคว1าเรื่องท่ีสนใจตามหลักการเขียนเชิงวิชาการ และใช1ข1อมูล

สารสนเทศ อ1างอิงอย;างถูกต1อง 
2.1.7 บันทึกการศึกษาค1นคว1า  เพ่ือนําไปพัฒนาตนเองอย;างสมํ่าเสมอ    
2.1.8 มีมารยาทในการเขียน 
 

สาระท่ี 3  การฟHง การดู และการพูด 
มาตรฐาน  ท 3.1  สามารถเลอืกฟJงและดูอย;างมีวิจารณญาณ และพูดแสดงความรู1 ความคิด และความรู1สึกใน
โอกาสต;างๆ อย;างมีวิจารณญาณและสร1างสรรค� 
ตัวช้ีวัด 
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3.1.1 สรุปแนวคิด และแสดงความคิดเห็นจากเรื่องท่ีฟJงและดู   
3.1.2 วิเคราะห� แนวคิด การใช1ภาษา และความน;าเชื่อถือจากเรื่องท่ีฟJงและดูอย;างมีเหตุผล 
3.1.3 ประเมินเรื่องท่ีฟJงและดู แล1วกําหนดแนวทางนําไประยุกต�ใช1ในการดําเนินชีวิต 
3.1.4 มีวิจารณญาณในการเลือกเรื่องท่ีฟJงและดู 
3.1.5 พูดในโอกาสต;างๆ พูดแสดงทรรศนะ โต1แย1ง โน1มน1าวใจและเสนอแนวคิดใหม;ด1วยภาษา

ถูกต1องเหมาะสม 
3.1.6 มีมารยาทในการฟJง การดูและการพูด 
 

สาระท่ี 4  หลักการใช8ภาษาไทย 
มาตรฐาน  ท 4.1  เข1าใจธรรมชาติของภาษาและหลักภาษาไทย การเปลี่ยนแปลงของภาษาและพลังของภาษา 
ภูมิปJญญาทางภาษา และรักษาภาษาไทยไว1เป6นสมบัติของชาติ 
ตัวช้ีวัด 

4.1.1 อธิบายธรรมชาติของภาษา พลังของภาษา และลักษณะของภาษา 
4.1.2 ใช1คําและกลุ;มคําสร1างประโยคตรงตามวัตถุประสงค� 
4.1.3 ใช1ภาษาเหมาะสมแก;โอกาส กาลเทศะ และบุคคล รวมท้ังคําราชาศัพท�อย;างเหมาะสม 
4.1.4 แต;งบทร1อยกรอง 
4.1.5 วิเคราะห�อิทธิพลของภาษาต;างประเทศและภาษาถ่ิน 
4.1.6 อธิบายและวิเคราะห�หลักการสร1างคําในภาษาไทย   
4.1.7 วิเคราะห�และประเมินการใช1ภาษาจากสื่อสิ่งพิมพ�และสื่ออิเล็กทรอนิกส� 

สาระท่ี 5  วรรณคดีและวรรณกรรม 
มาตรฐาน  ท 5.1  เข1าใจและแสดงความคิดเห็น วิจารณ�วรรณคดีและวรรณกรรมไทยอย;างเห็นคุณค;าและนํามา
ประยุกต�ใช1ในชีวิตจริง 
ตัวช้ีวัด 

5.1.1 วิเคราะห�และวิจารณ�วรรณคดีและวรรณกรรมตามหลักการวิจารณ�เบ้ืองต1น 
5.1.2 วิเคราะห�ลักษณะเด;นของวรรณคดีเชื่อมโยงกับการเรียนรู1ทางประวัติศาสตร�และวิถีชีวิตของ

สังคมในอดีต 
5.1.3 วิเคราะห�และประเมินคุณค;าด1านวรรณศิลปvของวรรณคดีและวรรณกรรมในฐานะท่ีเป6น 

มรดกทางวัฒนธรรมของชาติ 
5.1.4 สังเคราะห�ข1อคิดจากวรรณคดีและวรรณกรรมเพ่ือนําไปประยุกต�ใช1ในชีวิตจริง 
5.1.5 รวบรวมวรรณกรรมพ้ืนบ1าน และอธิบายภูมิปJญญาทางภาษา 
5.1.6 ท;องจําและบอกคุณค;าบทอาขยานตามท่ีกําหนดและบทร1อยกรองท่ีมีคุณค;าตามความสนใจ  

และนําไปใช1อ1างอิง 
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ช่ือรายวิชาและหน�วยกิต 

กลุ�มสาระการเรียนรู8ภาษาไทย 

รายวิชาพ้ืนฐาน 
1. ท30101 ภาษาไทยเพ่ือการส่ือสาร 1   2 คาบ/สัปดาห�/ภาคเรียน 1.0 หน;วยกิต 
THA 30101 Thai Language for Communication 1  
2. ท30102 วรรณวินิจ     2 คาบ/สัปดาห�/ภาคเรียน 1.0 หน;วยกิต 
THA 30102 An Approach to Literary Works 
3. ท30103 ภาษาไทยเพ่ือการส่ือสาร 2   2 คาบ/สัปดาห�/ภาคเรียน 1.0 หน;วยกิต 
THA 30103 Thai Language for Communication 2  
4. ท30104  วรรณคดีกับชีวิต    2 คาบ/สัปดาห�/ภาคเรียน 1.0 หน;วยกิต 
THA 30104 Literature and Life  
5. ท30105 หลักภาษาไทยในชีวิตประจําวัน   2 คาบ/สัปดาห�/ภาคเรียน 1.0 หน;วยกิต 
THA 30105 Thai Grammar in Daily Life  
6. ท30106 พัฒนาทักษะภาษาไทย    2 คาบ/สัปดาห�/ภาคเรียน 1.0 หน;วยกิต 
THA 30106 Thai Skill Development 
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รายวิชา  ท30101  ภาษาไทยเพ่ือการส่ือสาร 1 

2 คาบ / สัปดาห$ / ภาคเรียน        1.0 หน�วยกิต 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาความรู1เก่ียวกับการสื่อสารของมนุษย� ศึกษาคํา ความหมายของคําและการสรรคําใช1 ศึกษา
หลักการอ;าน  การฟJง การดูและการพูด ฝZกอ;านออกเสียง อ;านในใจเพ่ือจับสาระในเวลาท่ีกําหนด อ;าน ฟJง
และดูสื่อต;างๆ แล1วสรุปเนื้อหาสาระ แนวคิด ฝZกเขียนผังมโนภาพ ฝZกพูดระหว;างบุคคล พูดในกลุ;ม เขียนเชิง
กิจธุระ เขียนเชิงวิชาการโดยอ1างอิงข1อมูลสารสนเทศ มีคุณธรรมและมารยาทในการสื่อสาร ท้ังสามารถนํา
ความรู1 ความคิดท่ีได1จากการอ;าน การฟJงและการดู มาปรับใช1เพ่ือพัฒนาตนเองได1 

 มาตรฐานการเรียนรู8/ตัวช้ีวัด 

1. อธิบายเรื่องการสื่อสาร 
2. อธิบายคํา ความหมายของคํา การสรรคําใช1 การแก1ไขปรับปรุงถ1อยคํา การใช1เครื่องหมายวรรค

ตอน 
3. อ;านออกเสียงได1ถูกต1องตามระบบอักขรวิธี มีจังหวะ เน1นน้ําหนักเสียงได1เหมาะสมกับเรื่องท่ีอ;าน 
4.   อ;านในใจ แปลความ ตีความ ขยายความ คาดคะเนเหตุการณ� และตอบคําถามจากเรื่องท่ีอ;าน

หรือฟJงภายใน   
  เวลาท่ีกําหนด 

5. อ;าน ฟJงและดู เรื่องราวต;างๆ จากสื่อท่ีมีรูปแบบหลากหลาย แล1วพูดหรือเขียนสรุปเนื้อหาสาระ 
แนวคิด เขียนผังมโนภาพ เขียนย;อความ สรุปความ 

6. เขียนบันทึก เขียนรายงานการศึกษาค1นคว1า และใช1ข1อมูลสารสนเทศอ1างอิงอย;างถูกต1อง 
7. เขียนสื่อสารในรูปแบบต;างๆ เขียนเชิงกิจธุระ โดยใช1ถ1อยคํา ความหมายเหมาะสม ตรงตาม

วัตถุประสงค�  
 
 
 



หลักสูตรโรงเรียนวิทยาศาสตร�ภูมิภาค ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย                                                        
พุทธศักราช 2560 

50 

 

รายวิชา  ท30102  วรรณวินิจ 

2 คาบ/สัปดาห$/ภาคเรียน        1.0 หน�วยกิต 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
คําอธิบายรายวิชา 

     ศึกษา วิเคราะห� วิจารณ�วรรณคดีและวรรณกรรมตามหลักวิจารณ�เบ้ืองต1น พิจารณารูปแบบ เนื้อหากลวิธี
ในการประพันธ� วิเคราะห�ประเมินคุณค;าของวรรณคดีและวรรณกรรม ในฐานะท่ีเป6นมรดกทางวัฒนธรรมของ
ชาติ ด1านวรรณศิลปv และด1านสังคม จากวรรณคดีและวรรณกรรม เรื่องกาพย�เห;เรือ นมัสการมาตาปjตุคุณ
และมนัสการอาจาริยคุณ มหาชาติ  มหาเวสสันดรชาดกกัณฑ�มัทรี  นิราศนรินทร�คําโคลง  มงคลสูตรคําฉันท�  
บทละครพูดคําฉันท�เรื่องมัทนะพาธา ลิลิตตะเลงพ;าย นิทานเวตาล เรื่องท่ี 10  อิเหนา ตอนศึกกะหมังกุหนิง 
หรือวรรณกรรมอ่ืนๆท่ีหลักสูตรเสนอให1เลือก ฝZกอ;านออกเสียงบทร1อยแก1วและบทร1อยกรองให1ถูกต1อง 
ไพเราะเหมาะสมกับเนื้อหาของเรื่องท่ีอ;าน ฝZกท;องจําบทอาขยาน หรือบทร1อยกรองตามความสนใจโดย
สามารถบอกคุณค;าและนําไปใช1อ1างอิง 

มาตรฐานการเรียนรู8/ตัวช้ีวัด 

1. วิเคราะห�วิจารณ�วรรณคดีและวรรณกรรมตามหลักการวิจารณ�เบ้ืองต1นแล1วนําเสนอในรูปแบบ
การพูดหรือการเขียน 

2. บอกความงามของวรรณศิลปvและภาพพจน�ต;างๆ 
3. วิเคราะห�ประเมินคุณค;าด1านวรรณศิลปvและด1านสังคม 
4. อ;านและแต;งบทร1อยกรอง ร;าย กาพย� โคลง กลอน และฉันท�บางชนิด 
5. ท;องจําบทอาขยานหรือบทร1อยกรองพร1อมบอกคุณค;าและการนําไปใช1 
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รายวิชา  ท30103  ภาษาไทยเพ่ือการส่ือสาร 2 

2 คาบ/สัปดาห$/ภาคเรียน        1.0 หน�วยกิต 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
คําอธิบายรายวิชา 

ศึกษาการพูด การเขียนสื่อสารในรูปแบบต;างๆ การใช1โวหารในการเขียน  อธิบายโวหาร บรรยาย
โวหารและพรรณนาโวหาร  การใช1ภาษาในการเรียบเรียง โดยมีข1อมูลและสาระสําคัญชัดเจน ฝZกอ;าน ฟJง 
หรือดูสื่อหลากหลายแล1ววิเคราะห�ความน;าเชื่อถือ มีวิจารณญาณเลือกเรื่องเพ่ืออ;าน ฟJง หรือดู  เขียน
เรียงความ และบทความท่ีแสดงความรู1 ความคิดเห็น ความรู1สึก  การใช1ภาษากับเหตุผลในการพูด การเขียน
แสดงทรรศนะ  โต1แย1ง  โน1มน1าวใจ พูดต;อประชุมชน ได1แก; การพูดสุนทรพจน�  การอภิปราย และการโต1วาที 

มาตรฐานการเรียนรู8/ตัวช้ีวัด 
1. ใช1โวหารแบบต;างๆ อย;างถูกต1อง     
2. อ;านพิจารณาย;อหน1า และเขียนย;อหน1ารูปแบบต;างๆ   
3. มีวิจารณญาณเลือกเรื่องเพ่ืออ;าน ฟJง หรือดู แล1ววิเคราะห�การใช1ภาษาและความน;าเชื่อถือได1อย;างมี  
    เหตุผล   
4. เขียนเรียงความ  บทความ   
5. แสดงทรรศนะ โต1แย1ง โน1มน1าวใจ และเสนอความคิดใหม;อย;างมีคุณธรรมและมารยาท รวมท้ังใช1
ภาษาอย;างถูกต1องและเหมาะสม       
6. พูดต;อประชุมชน ได1แก; พูดสุนทรพจน� อภิปราย โต1วาทีหรือพาทีสร1างสรรค�ได1ถูกต1องเหมาะสม 
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รายวิชา ท30104 วรรณคดีกับชีวิต 
2 คาบ/สัปดาห$/ภาคเรียน        1.0 หน�วยกิต 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
คําอธิบายรายวิชา  

 ศึกษาความสัมพันธ�ระหว;างวรรณคดีกับชีวิต  วิเคราะห$วัฒนธรรม ความเป6นอยู; ค;านิยม ความเชื่อ 

ของคนในสังคมท่ีปรากฏในวรรณคดี วิเคราะห$ลักษณะเด;นของวรรณคดีและวรรณกรรม ประเมินคุณค�าด1าน
สังคม ด1านวรรณศิลปvจากวรรณคดีและวรรณกรรม เรื่อง ขัตติยพันธกรณี   ทุกข�ของชาวนาในบทกวี   

ขุนช1างขุนแผน ตอน ขุนช1างถวายฎีกา   สามก�ก ตอน กวนอูไปรับราชการกับโจโฉ  สามัคคีเภทคําฉันท�  

ไตรภูมิพระร;วง ตอน มนุสสภูมิ  คัมภีร�ฉันทศาสตร�แพทยศาสตร�สงเคราะห�  โคลนติดล1อ  หัวใจชายหนุ;ม  
วรรณกรรมพ้ืนบ1านและวรรณกรรมนานาชาติ  นําข8อคิดในวรรณคดีและวรรณกรรมมาเป6นแนวทางในการ
ดําเนินชีวิต ศึกษาภูมิปJญญาทางภาษาชีวิตความเป6นอยู;และค;านิยมในวรรณกรรมท่ีเลือกศึกษาและฝZกท;องจํา
บทอาขยาน หรือบทร1อยกรองตามความสนใจโดยสามารถบอกคุณค;าและนําไปใช1อ1างอิง 

มาตรฐานการเรียนรู8/ตัวช้ีวัด 
1. วิเคราะห�ความสัมพันธ�ระหว;างวรรณคดีกับชีวิต 
2. วิเคราะห�ประเมินคุณค;าวรรณคดี วรรณกรรม ด1านสังคมและวรรณศิลปv 
3. สังเคราะห�ข1อคิดจากวรรณคดี วรรณกรรม และบอกแนวทาง การนําไปปรับใช1ในชีวิต 
4. วิเคราะห�วัฒนธรรมและภูมิปJญญาทางภาษาจากวรรณกรรมพ้ืนบ1านท่ีศึกษา 
5. ท;องจําบทอาขยานหรือบทร1อยกรองพร1อมบอกคุณค;าและการนําไปใช1 
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รายวิชาท 30105  หลักภาษาไทยในชีวิตประจําวัน 
2 คาบ/สัปดาห$/ภาคเรียน        1.0 หน�วยกิต 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
คําอธิบายรายวิชา 

 ศึกษาธรรมชาติ  พลัง พันธกิจและลักษณะของภาษา  ความเก่ียวข1องระหว;างวัฒนธรรมกับภาษา 
ความสัมพันธ�ระหว;างภาษากับความคิด เสียงในภาษา ส;วนประกอบของภาษา  ชนิดของคํา การเพ่ิมคํา  
การร1อยเรียงถ1อยคํา  ระดับภาษา  ราชาศัพท�  วิ เคราะห�หลักการใช1ภาษาไทยในชีวิตประจําวัน   
การใช1ภาษาถ่ิน การใช1ถ1อยคํา  สํานวน พังเพย สุภาษิตของคนไทยจากสื่อต;าง ๆ ท้ังในด1านการพูด 
และการเขียน  

มาตรฐานการเรียนรู8/ตัวช้ีวัด 
1.  อธิบายธรรมชาติของภาษา  พลังของภาษา พันธกิจและลักษณะของภาษา 
2.  อธิบายและวิเคราะห�หลักการเพ่ิมคําในภาษาไทย 
3.  ใช1คําและกลุ;มคําสร1างประโยคตรงตามวัตถุประสงค�  
4.  ใช1ระดับภาษา รวมท้ังคําราชาศัพท�อย;างเหมาะสม 
5.  ศึกษาวิเคราะห�การใช1ภาษาไทย การใช1ถ1อยคํา  สํานวน พังเพย สุภาษิต รวมท้ังภาษาถ่ินใน 

             ชีวิตประจําวัน   
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รายวิชา  ท30106  พัฒนาทักษะภาษาไทย 

2 คาบ/สัปดาห$/ภาคเรียน        1.0  หน�วยกิต 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
คําอธิบายรายวิชา  

พัฒนาทักษะทางภาษาท้ัง ฟJง อ;าน พูด เขียนและการคิดในระดับท่ีสูงข้ึน ศึกษาการใช1ภาษาใน
กิจกรรมต;างๆ ฟJง ดู และอ;านจากสื่อต;างๆ แล1ววิเคราะห� แสดงความคิดเห็นและประเมินโดยการพูดหรือ
เขียน  สังเคราะห�ความรู1จากการฟJง การดู การอ;านสื่อสิ่งพิมพ�  สื่ออิเล็กทรอนิกส�และสื่อจากแหล;งเรียนรู1
ต;างๆ  ฝZกวิธีสื่อสารในการประชุมและบันทึกการประชุม ศึกษางานเขียนของผู1อ่ืนมาพัฒนางานเขียนของ
ตนเอง  

มาตรฐานการเรียนรู8/ตัวช้ีวัด 

1. ฟJง ดูและอ;านจากสื่อหลากหลาย แล1ววิเคราะห� แสดงความคิดเห็น ประเมินแล1วนําเสนอโดย
การพูดหรือเขียน อย;างมีเหตุผลท้ังสามารถบอกการนําไปปรับใช1ในชีวิต  

2. สื่อสารในการประชุม  บันทึกการประชุม  สัมภาษณ�และตอบสัมภาษณ�ถูกต1องเหมาะสม  
3. สังเคราะห�ความรู1จากการฟJง ดู อ;านสื่อสิ่งพิมพ� สื่ออิเล็กทรอนิกส� และสื่อจากแหล;งเรียนรู1ต;างๆ 

มาเขียนบทความ หรือผลิตงานเขียนของตน    
นําความรู1จากการศึกษางานเขียนของผู1อ่ืนมาประยุกต�ใช1ในการพัฒนางานเขียนของตน  
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กลุ�มสาระการเรียนรู8คณิตศาสตร$ 
สาระท่ี 1  จํานวนและการดําเนินการ 
มาตรฐาน ค 1.1 เข1าใจถึงความหลากหลายของการแสดงจํานวนและการใช1จํานวนในชีวิตจริง 
ตัวช้ีวัด 

1.1.1 แสดงความสัมพันธ�ของจํานวนต;าง ๆ ในระบบจํานวนจริง 
1.1.2 มีความคิดรวบยอดเก่ียวกับค;าสัมบูรณ�ของจํานวนจริง 
1.1.3 มีความคิดรวบยอดเก่ียวกับจํานวนจริงท่ีอยู;ในรูปเลขยกกําลังท่ีมีเลขชี้กําลังเป6นจํานวน 

ตรรกยะและจํานวนจริงท่ีอยู;ในรูปกรณฑ� 
มาตรฐาน ค 1.2  เข1าใจถึงผลท่ีเกิดข้ึนจากการดําเนินการของจํานวนและความสัมพันธ�ระหว;างการดําเนินการ
ต;างๆ และใช1การดําเนินการในการแก1ปJญหา 
ตัวช้ีวัด           

1.2.1 เข1าใจความหมาย และหาผลลัพธ�ท่ีเกิดจากการบวก การลบ การคูณการหาร จํานวนจริง 
จํานวนจริงท่ีอยู;ในรูปเลขยกกําลังท่ีมีเลขชี้กําลังเป6นจํานวนตรรกยะ และจํานวนจริงท่ีอยู;ในรูปกรณฑ� 
มาตรฐาน ค 1.3 ใช1การประมาณค;าในการคํานวณและแก1ปJญหา 
ตัวช้ีวัด 

1.3.1 หาค;าประมาณของจํานวนจริงท่ีอยู;ในรูปกรณฑ� และจํานวนจริงท่ีอยู;ในรูปเลขยกกําลังโดยใช1
วิธีการคํานวณท่ีเหมาะสม 
มาตรฐาน ค 1.4 เข1าใจระบบจํานวนและนําสมบัติเก่ียวกับจํานวนไปใช1 
ตัวช้ีวัด 

1.4.1 เข1าใจสมบัติของจํานวนจริงเก่ียวกับการบวกการคูณ การเท;ากัน การไม;เท;ากัน และนําไปใช1 
 

สาระท่ี 2  การวัด 
มาตรฐาน ค 2.1 เข1าใจพ้ืนฐานเก่ียวกับการวัด วัดและคาดคะเนขนาดของสิ่งท่ีต1องการวัด 
ตัวช้ีวัด 

2.1.1 ใช1ความรู1เรื่องอัตราส;วนตรีโกณมิติของมุมในการคาดคะเนระยะทางและความสูง 
มาตรฐาน ค 2.2 แก1ปJญหาเก่ียวกับการวัด 
ตัวช้ีวัด 

2.2.1 แก1โจทย�ปJญหาเก่ียวกับระยะทางและความสูงโดยใช1อัตราส;วนตรีโกณมิติ 
สาระท่ี 3  เรขาคณิต 
มาตรฐาน  ค 3.1 อธิบายและวิเคราะห�รูปเรขาคณิตสองมิติและสามมิติ 
มาตรฐาน  ค 3.2 ใช1การนึกภาพ (visualization) ใช1เหตุผลเก่ียวกับปริภูมิ (spatial reasoning) และใช1
แบบจําลองทางเรขาคณิต (geometric model) ในการแก1ปJญหา 
สาระท่ี 4  พีชคณิต 
มาตรฐาน ค 4.1 เข1าใจและวิเคราะห�แบบรูป (pattern)  ความสัมพันธ� และฟJงก�ชัน 
ตัวช้ีวัด 

4.1.1 มีความคิดรวบยอดในเรื่องเซตและการดําเนินการของเซต 
4.1.2 เข1าใจและสามารถใช1การให1เหตุผลแบบอุปนัยและนิรนัย 
4.1.3 มีความคิดรวบยอดเก่ียวกับความสัมพันธ�และฟJงก�ชัน เขียนแสดงความสัมพันธ�และฟJงก�ชันใน

รูปต;างๆ เช;น ตาราง กราฟและสมการ 
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4.1.4 เข1าใจความหมายของลําดับและหาพจน�ท่ัวไปของลําดับจํากัด 
4.1.5 เข1าใจความหมายของลําดับเลขคณิต และลําดับเรขาคณิต หาพจน�ต;างๆ ของลําดับเลขคณิต

และลําดับเรขาคณิต และนําไปใช1 
มาตรฐาน ค 4.2 ใช1นิพจน� สมการ อสมการ กราฟ และตัวแบบเชิงคณิตศาสตร� (mathematical model) อ่ืนๆ แทน
สถานการณ�ต;าง  ๆตลอดจนแปลความหมายและนําไปใช1แก1ปJญหา  
ตัวช้ีวัด 

4.2.1 เขียนแผนภาพเวนน�-ออยเลอร�แสดงเซตและนําไปใช1แก1ปJญหา 
4.2.2 ตรวจสอบความสมเหตุสมผลของการให1เหตุผล โดยใช1แผนภาพเวนน�-ออยเลอร� 
4.2.3 แก1สมการ และอสมการตัวแปรเดียวดีกรีไม;เกินสอง 
4.2.4 สร1างความสัมพันธ�หรือฟJงก�ชันจากสถานการณ�หรือปJญหา และนําไปใช1ในการแก1ปJญหา 
4.2.5 ใช1กราฟของสมการ อสมการ ฟJงก�ชัน ในการแก1ปJญหา 
4.2.6 เข1าใจความหมายของผลบวก n พจน�แรกของอนุกรมเลขคณิตและอนุกรมเรขาคณิต หา

ผลบวก n พจน�แรกของอนุกรมเลขคณิตและอนุกรมเรขาคณิตโดยใช1สูตรและนําไปใช1 
 

สาระท่ี 5  การวิเคราะห$ข8อมูลและความน�าจะเป=น 
มาตรฐาน ค 5.1 เข1าใจและใช1วิธีการทางสถิติในการวิเคราะห�ข1อมูล 
ตัวช้ีวัด 

5.1.1 เข1าใจวิธีการสํารวจความคิดเห็นอย;างง;าย 
5.1.2 หาค;าเฉลี่ยเลขคณิต มัธยฐาน ฐานนิยม ส;วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และเปอร�เซ็นไทล�ของข1อมูล 
5.1.3 เลือกใช1ค;ากลางท่ีเหมาะสมกับข1อมูลและวัตถุประสงค� 

มาตรฐาน ค 5.2 ใช1วิธีการทางสถิติและความรู1เก่ียวกับความน;าจะเป6นในการคาดการณ�ได1อย;าง 
ตัวช้ีวัด 

5.2.1 นําผลท่ีได1จากการสํารวจความคิดเห็นไปใช1คาดการณ�ในสถานการณ�ท่ีกําหนดให1 
5.2.2 อธิบายการทดลองสุ;ม เหตุการณ� ความน;าจะเป6นของเหตุการณ� และนําผลท่ีได1ไปใช1คาดการณ�

ในสถานการณ�ท่ีกําหนดให1 
มาตรฐาน ค 5.3 ใช1ความรู1เก่ียวกับสถิติและความน;าจะเป6นช;วยในการตัดสินใจและแก1ปJญหา 
ตัวช้ีวัด 

5.3.1 ใช1ข1อมูลข;าวสาร และค;าสถิติช;วยในการตัดสินใจ 
5.3.2 ใช1ความรู1เก่ียวกับความน;าจะเป6นช;วยในการตัดสินใจและแก1ปJญหา 

 
สาระท่ี 6  ทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร$ 
มาตรฐาน ค 6.1 มีความสามารถในการแก1ปJญหา การให1เหตุผล การสื่อสาร การสื่อความหมายทาง
คณิตศาสตร� และการนําเสนอ การเชื่อมโยงความรู1ต;างๆ ทางคณิตศาสตร�และเชื่อมโยงคณิตศาสตร�กับศาสตร�
อ่ืนๆ และมีความคิดริเริ่มสร1างสรรค� 
ตัวช้ีวัด 

6.1.1 ใช1วิธีการท่ีหลากหลายแก1ปJญหา 
6.1.2 ใช1ความรู1 ทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร�และเทคโนโลยีในการแก1ปJญหาใน

สถานการณ�ต;างๆ ได1อย;างเหมาะสม 
6.1.3 ให1เหตุผลประกอบการตัดสินใจ และสรุปผลได1อย;างเหมาะสม 
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6.1.4 ใช1ภาษาและสัญลักษณ�ทางคณิตศาสตร�ในการสื่อสาร การสื่อความหมายและการนําเสนอได1
อย;างถูกต1องและชัดเจน 

6.1.5 เชื่อมโยงความรู1ต;างๆ ในคณิตศาสตร� และนําความรู1 หลักการกระบวนการทางคณิตศาสตร�ไป
เชื่อมโยงกับศาสตร�อ่ืนๆ 

6.1.6 มีความคิดริเริ่มสร1างสรรค� 
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ช่ือรายวิชาและหน�วยกิต 
กลุ�มสาระการเรียนรู8คณิตศาสตร$ 

รายวิชาพ้ืนฐาน 

1. ค30101   คณิตศาสตร� 1    3 คาบ/สัปดาห�/ภาคเรียน 1.5 หน;วยกิต 
MATH30101   Mathematics I    
2. ค30102   คณิตศาสตร� 2    4 คาบ/สัปดาห�/ภาคเรียน 2.0 หน;วยกิต 
MATH30102    Mathematics II  
3. ค30103   คณิตศาสตร� 3    3 คาบ/สัปดาห�/ภาคเรียน 1.5 หน;วยกิต 
MATH30103    Mathematics III    
4. ค30104   คณิตศาสตร� 4    3 คาบ/สัปดาห�/ภาคเรียน 1.5 หน;วยกิต 
MATH30104    Mathematics IV    
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รายวิชา ค30101 คณิตศาสตร$ 1 

3 คาบ/สัปดาห$/ภาคเรียน                                                                             1.5 หน�วยกิต 

คําอธิบายรายวิชา  

 ศึกษาเก่ียวกับเซต การดําเนินการบนเซต ตรรกศาสตร�เบ้ืองต1นและการอ1างเหตุผล การให1เหตุผล
แบบอุปนัยและแบบนิรนัย  รูปแบบการพิสูจน�ทางคณิตศาสตร�  ทฤษฎีจํานวนเบ้ืองต1น และแนวคิดเบ้ืองต1น
เก่ียวกับทฤษฎีกราฟ 

มาตรฐานการเรียนรู8/ตัวช้ีวัด 

1. มีความคิดรวบยอดเก่ียวกับเซตและการดําเนินการบนเซต 
2. นําความรู1เก่ียวกับเซตไปใช1ในการแก1ปJญหาได1 
3. บอกได1ว;ารูปแบบประพจน�ใดสมมูลกัน ประพจน�ใดเป6นสัจนิรันดร� และประพจน�ใดเป6นนิเสธกัน 
4. นําความรู1เก่ียวกับตรรกศาสตร�ไปใช1ในการอ1างเหตุผลได1 
5. เข1าใจและใช1การให1เหตุผลแบบอุปนัยและนิรนัยได1 
6. แสดงการเขียนพิสูจน�ทางคณิตศาสตร�ได1 
7. นําความรู1เก่ียวกับการหารลงตัวและสมภาคไปใช1ในการแก1ปJญหาได1 
8. นําความรู1เก่ียวกับทฤษฎีกราฟไปประยุกต�ใช1ได1  
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รายวิชา ค30102 คณิตศาสตร$ 2 

4 คาบ/สัปดาห$/ภาคเรียน                                                                             2.0 หน�วยกิต 

คําอธิบายรายวิชา  

ศึกษาเก่ียวกับระบบจํานวนจริง การแก1สมการและอสมการ ความสัมพันธ�และฟJงก�ชัน ฟJงก�ชันพหุ
นาม จํานวนเชิงซ1อนเบ้ืองต1น ค;าศูนย�ของฟJงก�ชัน  พหุนาม ฟJงก�ชันตรรกยะ ฟJงก�ชันเอกซ�โพเนนเชียลและ
ฟJงก�ชันลอการิทึม 

มาตรฐานการเรียนรู8/ตัวช้ีวัด 

1. อธิบายสมบัติเก่ียวกับจํานวนจริง และการดําเนินการต;างๆ ได1 
2. หาคําตอบของสมการและอสมการพหุนามดีกรีไม;เกินสี่ได1 
3. หาคําตอบของสมการและอสมการในรูปค;าสัมบูรณ�ได1  
4. มีความคิดรวบยอดเก่ียวกับฟJงก�ชัน และนําความรู1เรื่องฟJงก�ชันไปประยุกต�ใช1ได1 
5. มีความคิดรวบยอดเก่ียวกับจํานวนเชิงซ1อนเบ้ืองต1น  
6. มีความคิดรวบยอดเก่ียวกับฟJงก�ชันพหุนาม และเขียนกราฟของฟJงก�ชันพหุนามได1 
7. มีความคิดรวบยอดเก่ียวกับฟJงก�ชันตรรกยะ และเขียนกราฟของฟJงก�ชันตรรกยะได1 
8. นําสมบัติเก่ียวกับเลขยกกําลังท่ีมีเลขชี้กําลังเป6นจํานวนตรรกยะไปประยุกต�ใช1ได1  
9. มีความคิดรวบยอดเก่ียวกับฟJงก�ชันเอกซ�โพเนนเชียล ฟJงก�ชันลอการิทึมและเขียนกราฟได1 
10. แก1สมการและอสมการเอกซ�โพเนนเชียลและลอการิทึมได1 
11. นําความรู1เรื่องฟJงก�ชันเอกซ�โพเนนเชียล ฟJงก�ชันลอการิทึมไปใช1ในการแก1ปJญหาได1 
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รายวิชา ค30103 คณิตศาสตร$ 3 

3 คาบ/สัปดาห$/ภาคเรียน                                                                             1.5 หน�วยกิต 

คําอธิบายรายวิชา  

ศึกษาเก่ียวกับฟJงก�ชันตรีโกณมิติ  กราฟของฟJงก�ชันตรีโกณมิติ  ตัวผกผันของฟJงก�ชันตรีโกณมิติ 
ผลบวกและผลต;างของมุมหรือจํานวนจริง  เอกลักษณ�และสมการตรีโกณมิติ  กฎของไซน�และกฎของโคไซน� 
บทประยุกต�ของฟJงก�ชันตรีโกณมิติ  และระบบจํานวนเชิงซ1อน  

มาตรฐานการเรียนรู8/ตัวช้ีวัด 

1. มีความคิดรวบยอดเก่ียวกับฟJงก�ชันตรีโกณมิติ  และเขียนกราฟของฟJงก�ชันท่ีกําหนดให1ได1 
2. หาผลเฉลยของสมการตรีโกณมิติได1 
3. นําความรู1เรื่องฟJงก�ชันตรีโกณมิติและการประยุกต�ไปใช1แก1ปJญหาได1 
4. เขียนกราฟและหาค;าสัมบูรณ�ของจํานวนเชิงซ1อนได1 
5. หารากท่ี n ของจํานวนเชิงซ1อน เม่ือ n เป6นจํานวนเต็มบวกได1 
6. นําความรู1เก่ียวกับจํานวนเชิงซ1อนในรูปเชิงข้ัวไปประยุกต�ใช1ได1 
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รายวิชา ค30104 คณิตศาสตร$ 4 

3 คาบ/สัปดาห$/ภาคเรียน                                                                             1.5 หน�วยกิต 

คําอธิบายรายวิชา   
ศึกษาเก่ียวกับระบบสมการเชิงเส1นและระบบอสมการ กําหนดการเชิงเส1น  เมทริกซ�และการ

ดําเนินการ  ดีเทอร�มิแนนต�  เวกเตอร�ในสามมิติ  เรขาคณิตวิเคราะห�และภาคตัดกรวย   
 

มาตรฐานการเรียนรู8/ตัวช้ีวัด 
1. หาผลเฉลยของระบบสมการและระบบอสมการเชิงเส1นได1 
2. นําความรู1เก่ียวกับกําหนดการเชิงเส1นไปใช1แก1ปJญหาได1 
3. นําความรู1เก่ียวกับเมทริกซ� และดีเทอร�มิแนนต�ไปประยุกต�ในการแก1ปJญหาได1 
4. มีความคิดรวบยอดเก่ียวกับเวกเตอร�ในสามมิติ และนําความรู1เก่ียวกับเวกเตอร�ไปประยุกต�ใช1ได1 
5. หาผลบวกของเวกเตอร� ผลคูณของเวกเตอร�ด1วยสเกลาร� ผลคูณเชิงสเกลาร� และผลคูณเชิง

เวกเตอร�ได1 
6. หาขนาดของเวกเตอร� และทิศทางของเวกเตอร�ท่ีกําหนดให1ได1 
7. นําความรู1เก่ียวกับเรขาคณิตวิเคราะห�ไปใช1แก1ปJญหาได1 
8. เขียนความสัมพันธ�ท่ีมีกราฟเป6นภาคตัดกรวย และเขียนกราฟของความสัมพันธ�เม่ือกําหนดส;วน

ต;างๆ ของภาคตัดกรวยให1ได1  
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กลุ�มสาระการเรียนรู8วิทยาศาสตร$ : ฟSสิกส$ 
สาระท่ี 4  แรงและการเคล่ือนท่ี 
มาตรฐาน ว 4.1 เข1าใจธรรมชาติของแรงแม;เหล็กไฟฟLา แรงโน1มถ;วง และแรงนิวเคลียร� มีกระบวนการ สืบ
เสาะหาความรู1 สื่อสารสิ่งท่ีเรียนรู1และนําความรู1ไปใช1ประโยชน�อย;างถูกต1องและมีคุณธรรม    
ตัวช้ีวัด 

4.1.1 ทดลองและอธิบายความสัมพันธ�ระหว;างแรงกับการเคลื่อนท่ีของวัตถุในสนามโน1มถ;วงและ
อธิบายการนําความรู1ไปใช1ประโยชน� 

4.1.2 อธิบายความสัมพันธ�ระหว;างแรงกับการเคลื่อนท่ีของอนุภาคในสนามไฟฟLาและนําความรู1ไปใช1
ประโยชน� 

4.1.3 อธิบายความสัมพันธ�ระหว;างแรงกับการเคลื่อนท่ีของอนุภาคในสนามแม;เหล็กและนําความรู1ไป
ใช1ประโยชน� 

4.1.4 วิเคราะห�และอธิบายแรงนิวเคลียร�และแรงไฟฟLาระหว;างอนุภาคในนิวเคลียส 
มาตรฐาน ว 4.2 เข1าใจลักษณะการเคลื่อนท่ีแบบต;างๆ ของวัตถุในธรรมชาติ มีกระบวนการสืบเสาะหา
ความรู1และจิตวิทยาศาสตร�  สื่อสารสิ่งท่ีเรียนรู1และนําความรู1ไปใช1ประโยชน� 
ตัวช้ีวัด 

4.2.1 อธิบายและทดลองความสัมพันธ�ระหว;างการกระจัดเวลาความเร็วความเร;งของการเคลื่อนท่ีใน
แนวตรง 

4.2.2 สังเกตและอธิบาย สํารวจตรวจสอบการเคลื่อนท่ีแบบโพรเจกไทล�แบบวงกลมและ                
แบบฮาร�มอนิกอย;างง;าย 

4.2.3 อภิปรายผลการสืบค1นและประโยชน�เก่ียวกับการเคลื่อนท่ีแบบโพรเจกไทล�แบบวงกลมและ
แบบฮาร�มอนิกอย;างง;าย 

4.2.4 คํานวณปริมาณต;างๆท่ีเก่ียวข1องกับการเคลื่อนท่ีแบบโพรเจกไทล�แบบวงกลมและ                    
แบบฮาร�มอนิกอย;างง;ายท้ังในรูปแบบของการใช1พีชคณิตกราฟหรือแคลคูลัส 

4.2.5 อธิบายและทดลองเก่ียวกับการชนใน 1 มิติ 
4.2.6 อธิบายและทดลองเก่ียวกับสมดุลการเคลื่อนท่ี 

 
สาระท่ี 5  พลังงาน 
มาตรฐาน ว 5.1 เข1าใจความสัมพันธ�ระหว;างพลังงานกับการดํารงชีวิต การเปลี่ยนรูปพลังงาน ปฏิสัมพันธ�
ระหว;างสารและพลังงาน  ผลของการใช1พลังงานต;อชีวิตและสิ่งแวดล1อม มีกระบวน การสืบเสาะหาความรู1  
สื่อสารสิ่งท่ีเรียนรู1และนําความรู1ไปใช1ประโยชน� 
ตัวช้ีวัด 
 5.1.1 ทดลองและอธิบายสมบัติของคลื่นกล และอธิบายความสัมพันธ�ระหว;างอัตราเร็ว ความถ่ีและ
ความยาวคลื่น 
 5.1.2 อธิบายการเกิดคลื่นเสียง บีตส�ของเสียง ความเข1มเสียง ระดับความเข1มเสียง การได1ยินเสียง 
คุณภาพเสียง และนําความรู1ไปใช1ประโยชน� 
 5.1.3 อภิปรายผลการสืบค1นข1อมูลเก่ียวกับมลพิษทางเสียงท่ีมีต;อสุขภาพของมนุษย�และการเสนอวิธี
ปLองกัน 
 5.1.4 อธิบายคลื่นแม;เหล็กไฟฟLา สเปกตรัมคลื่นแม;เหล็กไฟฟLาและนําเสนอผลการสืบค1นข1อมูล
เก่ียวกับประโยชน�และการปLองกันอันตรายจากคลื่นแม;เหล็กไฟฟLา 
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 5.1.5 อธิบายปฏิกิริยานิวเคลียร� ฟjชชัน ฟjวชัน และความสัมพันธ�ระหว;างมวลกับพลังงาน 
 5.1.6 สืบค1นข1อมูลเก่ียวกับพลังงานท่ีได1จากปฏิกิริยานิวเคลียร�และผลต;อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล1อม 
 5.1.7 อภิปรายผลการสืบค1นข1อมูลเก่ียวกับโรงไฟฟLานิวเคลียร�และนําความรู1ไปใช1ประโยชน� 
 5.1.8 อธิบายชนิดและสมบัติของรังสีจากธาตุกัมมันตรังสี 
 5.1.9 อธิบายการเกิดกัมมันตภาพรังสีและบอกวิธีการตรวจสอบรังสีในสิ่งแวดล1อม การใช1ประโยชน� 
ผลกระทบต;อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล1อม 
 
สาระท่ี 7  ดาราศาสตร$และอวกาศ 
มาตรฐาน ว 7.1 เข1าใจวิวัฒนาการของระบบสุริยะ กาแล็กซี และเอกภพ การปฏิสัมพันธ�ภายในระบบสุริยะ 
และผลต;อสิ่งมีชีวิตบนโลก มีกระบวนการสืบเสาะ หาความรู1และจิตวิทยาศาสตร� การสื่อสารสิ่งท่ีเรียนรู1และ
นําความรู1ไปใช1ประโยชน� 
ตัวช้ีวัด 

7.1.1 สืบค1นและอธิบายการเกิดและวิวัฒนาการของระบบสุริยะกาแล็กซีและเอกภพ 
7.1.2 สืบค1นและอธิบายธรรมชาติและวัฒนาการของดาวฤกษ� 
7.1.3 เข1าใจความสําคัญของเทคโนโลยีอวกาศท่ีนํามาใช1ในการสํารวจอวกาศและทรัพยากรธรรมชาติ

ด1านการเกษตรและการสื่อสารมีกระบวนการสืบเสาะหาความรู1และจิตวิทยาศาสตร�สื่อสารสิ่งท่ีเรียนรู1และนํา
ความรู1ไปใช1ประโยชน�อย;างมีคุณธรรมต;อชีวิตและสิ่งแวดล1อม 
มาตรฐาน ว 7.2  เข1าใจความสําคัญของเทคโนโลยีอวกาศท่ีนํามาใช1ในการสํารวจอวกาศ  และ
ทรัพยากรธรรมชาติด1านการเกษตรและการสื่อสาร มีกระบวนการสืบเสาะหาความรู1 และจิตวิทยาศาสตร�   
สื่อสารสิ่งท่ีเรียนรู1 และนําความรู1ไปใช1ประโยชน�อย;างมีคุณธรรมต;อชีวิตและสิ่งแวดล1อม 
ตัวช้ีวัด  

7.2.1 สืบค1นและอธิบายการส;งและคํานวณความเร็วในการโคจรของดาวเทียมรอบโลก 
7.2.2 สืบค1นและอธิบายประโยชน�ของดาวเทียมในด1านต;างๆ 
7.2.3 สืบค1นและอธิบายการส;งและสํารวจอวกาศโดยใช1ยานอวกาศและสถานีอวกาศ 

 
สาระท่ี 8  ธรรมชาติของวิทยาศาสตร$และเทคโนโลยี 
มาตรฐาน ว 8.1 ใช1กระบวนการทางวิทยาศาสตร�และจิตวิทยาศาสตร�ในการสืบเสาะหาความรู1 การแก1ปJญหา 
รู1ว;าปรากฏการณ�ทางธรรมชาติท่ีเกิดข้ึนส;วนใหญ;มีรูปแบบท่ีแน;นอน สามารถอธิบายและตรวจสอบได1 ภายใต1
ข1อมูลและเครื่องมือท่ีมีอยู;ในช;วงเวลานั้นๆ เข1าใจว;า วิทยาศาสตร� เทคโนโลยี สังคม และสิ่งแวดล1อมมีความ
เก่ียวข1องสัมพันธ�กัน 
ตัวช้ีวัด 

8.1.1 นําข1อมูลจากการสังเกต การสืบค1น การสํารวจตรวจสอบหรือการทดลอง มาใช1เป6นหลักฐาน
หรือประจักษ�พยานอ1างอิง ในการตอบคําถามหรือสร1างคําอธิบายต;างๆ 

8.1.2 เชื่อมโยง วิเคราะห� สังเคราะห� คําอธิบายหรือคําตอบของคําถามต;างๆ อย;างมีเหตุผล เพ่ือไปสู;
องค�ความรู1ทางวิทยาศาสตร� ซ่ึงอาจอยู;ในรูปของแนวความคิดหลัก หลักการ กฎหรือทฤษฎี 

8.1.3 อธิบาย นําเสนอ เพ่ือสื่อสารองค�ความรู1ไปยังผู1อ่ืนอย;างมีเหตุผลด1วยความรอบรู1เก่ียวกับหลัก
วิชาการท่ีเก่ียวข1องอย;างรอบด1าน มีความรอบคอบท่ีจะนําความรู1ในสาขาต;างๆ มาพิจารณาให1เชื่อมโยงกัน 
นําเสนอข1อมูลด1วยความเป6นจริง ด1วยวิธีการต;างๆ ได1อย;างน;าสนใจและเหมาะสม 
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สาระท่ี 9  เพ่ิมเติม 
มาตรฐาน ว 9.1 เข1าใจความสําคัญในการนําแคลคูลัสมาใช1อธิบายปรากฏการณ�ทางฟjสิกส�และนําแคลคูลัส
มาแก1ปJญหาทางฟjสิกส�เบ้ืองต1น 
ตัวช้ีวัด 

9.1.1 อธิบายการใช1เครื่องหมายทางวิทยาศาสตร�มีความรู1ทางพีชคณิตเรขาคณิตตรีโกณมิติแคลคูลัส
เบ้ืองต1นและสามารถนําไปแก1ปJญหาทางฟjสิกส�อย;างง;าย 

9.1.2 พิสูจน�ท่ีมาของสมการการเคลื่อนท่ีในหนึ่งมิติด1วยความเร;งคงท่ีด1วยพีชคณิตหรือแคลคูลัส 
9.1.3 ใช1แคลคูลัสในการคํานวณหาปริมาณต;างๆท่ีเก่ียวข1องกับการเคลื่อนท่ีในหนึ่งมิติท่ีมีความเร;งไม;

คงท่ี 
9.1.4 ใช1แคลคูลัสในการคํานวณหางานท่ีเกิดจากแรงไม;คงท่ีและแรงท่ีแปรตามการกระจัด 
9.1.5 อธิบายกฎของเกาส�ในการคํานวณหาสนามไฟฟLาเนื่องจากการกระจายของประจุไฟฟLาอย;าง

สมํ่าเสมอ 
9.1.6 อธิบายการหาสนามแม;เหล็กเนื่องจากลวดตรงและลวดโค1งท่ีมีกระแสไฟฟLาสมํ่าเสมอผ;านโดย

ใช1กฎของบิโอต�-ซาวาต�และกฎของแอมแปร� 
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ช่ือรายวิชาและหน�วยกิต 
กลุ�มสาระการเรียนรู8วิทยาศาสตร$ : ฟSสิกส$ 

 
รายวิชาพ้ืนฐาน 
1. ว30101 ฟjสิกส�พ้ืนฐาน     3 คาบ/สัปดาห�/ภาคเรียน 1.5 หน;วยกิต 
SCI30101 Fundamentals of Physics 
2. ว30102 ดาราศาสตร�พ้ืนฐาน     1 คาบ/สัปดาห�/ภาคเรียน 0.5 หน;วยกิต 
SCI30102 Fundamentals of Astronomy 
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รายวิชา ว30101 ฟSสิกส$พ้ืนฐาน 

3 คาบ/สัปดาห$/ภาคเรียน       1.5 หน�วยกิต 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
คําอธิบายรายวิชา 

ศึกษาเก่ียวกับธรรมชาติของฟjสิกส� ข1อมูลทางฟjสิกส� หน;วยและการวิเคราะห�มิติ การระบุเลข
นัยสําคัญ การวัดและการหาค;าความคลาดเคลื่อนจากการทดลองอย;างละเอียด ความสําคัญของปริมาณ 
สเกลาร� ปริมาณเวกเตอร�และการคํานวณเชิงเวกเตอร� เพ่ือประโยชน�ต;อการนําไปใช1กับการระบุตําแหน;ง การ
กระจัด ระยะทาง ความเร็ว อัตราเร็ว ความเร;ง และอัตราเร;ง  การเคลื่อนท่ีในแนวตรงท่ีมีความเร;งคงท่ีและ
ไม;คงท่ีโดยใช1การวิเคราะห�กราฟ สมการการเคลื่อนท่ี การเคลื่อนท่ีแบบสัมพัทธ� แรงมวลและกฎการเคลื่อนท่ี
ของนิวตัน แรงโน1มถ;วง แรงเสียดทาน  การเคลื่อนท่ีแบบโพรเจกไทล� และการเคลื่อนท่ีแบบวงกลม 
วัตถุประสงค$รายวิชา (Course objectives) 
    เม่ือเรียนจบรายวิชานี้  นักเรียนสามารถ 

1. วัดปริมาณทางฟjสิกส�และวิเคราะห�ข1อมูลจากการทดลองพร1อมระบุค;าความคลาดเคลื่อนได1อย;าง
ถูกต1องและเหมาะสม 

2. จําแนกและคํานวณเก่ียวกับปริมาณเวกเตอร�และปริมาณสเกลาร�ได1เพ่ือประโยชน�ต;อการนําไปใช1  
    กับสิ่งท่ีเก่ียวข1องต;อไป 
3. วิเคราะห�และสังเคราะห�เก่ียวกับสาเหตุและผลของการเคลื่อนท่ีเพ่ือแก1ปJญหาเก่ียวกับการเคลื่อนท่ีใน

หนึ่งมิติและสองมิติได1 
4. ทําการทดลองเพ่ือสังเคราะห�ความรู1เก่ียวกับแรง มวล กฎการเคลื่อนท่ีของนิวตัน และการเคลื่อนท่ี 

พร1อมท้ังประยุกต�และเชื่อมโยงความรู1เก่ียวกับสิ่งต;างๆ ในชีวิตประจําวันได1 

มาตรฐานการเรียนรู8/ตัวช้ีวัด 
    นักเรียนสามารถ 
       1. อธิบายความหมายของฟjสิกส�  วิทยาศาสตร�และเทคโนโลยี และอภิปรายความสัมพันธ�ระหว;างกันได1 
       2. มีความรู1และเข1าใจเก่ียวกับความสําคัญของหน;วยวัด เลขนัยสําคัญและการนําไปใช1ประโยชน� 
       3. มีความรู1และเข1าใจในการทํากิจกรรมการวัดอย;างละเอียดด1วยเวอร�เนียร�คาลิปเปอร�และไมโครมิเตอร�  
พร1อมสามารถ แสดงความไม;แน;นอนและความคลาดเคลื่อนท่ีเกิดจากการวัดได1 
       4. มีความรู1และเข1าใจความแตกต;างของปริมาณเวกเตอร�และปริมาณสเกลาร�  สามารถหาองค�ประกอบ
ของเวกเตอร�  เวกเตอร�หนึ่งหน;วย เวกเตอร�ตําแหน;ง การกระทําระหว;างเวกเตอร� และการหาเวกเตอร�ลัพธ�ได1 
       5. ทําการทดลองและสามารถวิเคราะห�หาความสัมพันธ�ระหว;างการกระจัด ความเร็ว ความเร;ง กับเวลา
ของการเคลื่อนท่ี ในแนวตรง 
       6. ทําการทดลองและอธิบายความสัมพันธ�ระหว;างแรงกับการเคลื่อนท่ีของวัตถุในสนามโน1มถ;วงและนํา
ความรู1ไปใช1ประโยชน� 
       7. เปรียบเทียบความแตกต;างของมวล แรง และน้ําหนักได1 
      8. มีความรู1และเข1าใจกฎการเคลื่อนท่ีของนิวตันและประยุกต�ใช1ในสถานการณ�ในชีวิตประจําวันได1 
      9. ทําการทดลองหรือเรียนรู1ความสัมพันธ�ระหว;างแรง มวล และความเร;ง  
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     10. มีความรู1และเข1าใจเก่ียวข1องกับแรงเสียดทานกฎแรงดึงดูดระหว;างมวลและประยุกต�ใช1ในการ
แก1ปJญหาในสถานการณ�ท่ัวไปพร1อมท้ังคํานวณได1 
     11. มีความรู1ความเข1าใจและการคํานวณในเรื่องการเคลื่อนท่ีแบบโพรเจกไทล�และการเคลื่อนท่ีแบบ
วงกลม พร1อมท้ังสังเคราะห�ความรู1เพ่ือประโยชน�ต;อการอธิบายปรากฎการณ�ท่ีเกิดข้ึนได1 
     12. อธิบาย นําเสนอ เพ่ือสื่อสารองค�ความรู1ไปยังผู1อ่ืนอย;างมีเหตุผลด1วยความรอบรู1เก่ียวกับหลักวิชาการ
ท่ีเก่ียวข1องอย;างรอบด1าน มีความรอบคอบท่ีจะนําความรู1ในสาขาต;างๆ มาพิจารณาให1เชื่อมโยงกัน นําเสนอ
ข1อมูลด1วยความเป6นจริง ด1วยวิธีการต;าง ๆ ได1อย;างน;าสนใจและเหมาะสม 
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รายวิชา ว30102  ดาราศาสตร$พ้ืนฐาน 
 

1 คาบ/สัปดาห$        จํานวนหน�วยกิต 0.5 หน�วยกิต 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและค1นคว1าเก่ียวกับประวัติดาราศาสตร� ทรงกลมท1องฟLา เวลาดาราคติ เวลาสุริยคติ 
คํานวณหาเวลาท1องถ่ิน และเวลามาตรฐานสากล สังเกตตําแหน;งของวัตถุท1องฟLาท่ีสัมพันธ�กับตําแหน;งบนโลก 
กลุ;มดาว โดยใช1เครื่องมือทางดาราศาสตร� กล1องโทรทรรศน� รวมถึงความสัมพันธ�ระหว;างดวงอาทิตย� โลก 
และดวงจันทร� ระบบสุริยะ ดาวฤกษ� กาแล็กซี เอกภพ เทคโนโลยีอวกาศ  
 เพ่ือให1มีความรู1ความเข1าใจ มีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร� มีเจตคติและเห็นคุณค;าของ
วิทยาศาสตร� สามารถนํากระบวนการวิทยาศาสตร�ทางดาราศาสตร�พ้ืนฐานไปใช1ในการอธิบายและแก1ไข
ปJญหาเก่ียวกับปรากฏการณ�ทางดาราศาสตร�ต;อไป 
 
มาตรฐานการเรียนรู8/ตัวช้ีวัด 
 1. อธิบายความหมายและความสําคัญของดาราศาสตร�ท่ีสัมพันธ�กับชีวิตได1 
 2. สืบค1นและอธิบายพัฒนาการของดาราศาสตร�ตั้งแต;สมัยเริ่มแรกถึงสมัยปJจจุบันได1 
 3. อธิบายการกําหนดตําแหน;งของวัตถุท1องฟLาท่ีสัมพันธ�กับตําแหน;งบนโลก ตําแหน;งของวัตถุท1องฟLา
บนทรงกลมท1องฟLาโดยใช1แบบจําลองได1 
 4. อธิบายความหมายและเวลาดาราคติ เวลาสุริยคติได1 
 5. คํานวณเวลาท1องถ่ินและเวลาสากลได1 
 6. อธิบายหลักการทํางานของกล1องโทรทรรศน� 
 7. ติดต้ังกล1องโทรทรรศน�และใช1งานกล1องโทรทรรศน�ได1 
 8. อธิบายวิวัฒนาการของเอกภพได1 
 9. อธิบายวิวัฒนาการและสมบัติของระบบสุริยะ ดาวฤกษ�และกาแล็กซีได1 
 10. อธิบายปรากฏการณ�โดยใช1ความสัมพันธ�ระหว;างดวงอาทิตย� โลกและดวงจันทร�ได1 
 11. สืบค1นและนําเสนอประโยชน�เก่ียวกับการใช1เทคโนโลยีอวกาศ ในการสํารวจทรัพยากร ในการ
สื่อสาร  ทางอุตุนิยมวิทยาและการศึกษาทางดาราศาสตร�ได1 

12. อธิบายการส;งและคํานวณความเร็วในการโคจรของดาวเทียมรอบโลกได1 
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กลุ�มสาระการเรียนรู8วิทยาศาสตร$ : เคมี 
 
สาระท่ี 3  สารและสมบัติของสาร 
มาตรฐาน ว 3.1 เข1าใจสมบัติของสาร  ความสัมพันธ�ระหว;างสมบัติของสารกับโครงสร1างและ                    
แรงยึดเหนี่ยวระหว;างอนุภาค มีกระบวนการสืบเสาะ หาความรู1และจิตวิทยาศาสตร� สื่อสารสิ่งท่ีเรียนรู1            
นําความรู1ไปใช1ประโยชน� 
ตัวช้ีวัด 

3.1.1 สืบค1นข1อมูลและอธิบายโครงสร1างอะตอม และสัญลักษณ�นิวเคลียร�ของธาตุ 
3.1.2 วิเคราะห�และอธิบายการจัดเรียงอิเล็กตรอนในอะตอม ความสัมพันธ�ระหว;างอิเล็กตรอนใน

ระดับพลังงานนอกสุดกับสมบัติของธาตุและการเกิดปฏิกิริยา 
3.1.3 อธิบายการจัดเรียงธาตุและทํานายแนวโน1มสมบัติของธาตุในตารางธาตุ 
3.1.4 วิเคราะห�และอธิบายการเกิดพันธะเคมีในโครงผลึกและในโมเลกุลของสาร 
3.1.5 สืบค1นข1อมูลและอธิบายความสัมพันธ�ระหว;างจุดเดือด จุดหลอมเหลวและสถานะของสารกับ

แรงยึดเหนี่ยวระหว;างอนุภาคของสาร 
มาตรฐาน ว 3.2  เข1าใจหลักการและธรรมชาติของการเปลี่ยนแปลงสถานะของสาร   การเกิดสารละลาย   การ
เกิดปฏิกิริยา มีกระบวนการสืบเสาะ หาความรู1และจิตวิทยาศาสตร�  สื่อสารสิ่งท่ีเรียนรู1 และนําความรู1ไปใช1
ประโยชน� 
ตัวช้ีวัด 

3.2.1 ทดลอง อธิบายและเขียนสมการของปฏิกิริยาเคมีท่ัวไปท่ีพบในชีวิตประจําวันรวมท้ังอธิบายผล
ของสารเคมีท่ีมีต;อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล1อม 

3.2.2 ทดลองและอธิบายอัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี ปJจจัยท่ีมีผลต;ออัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมีและ
นําความรู1ไปใช1ประโยชน� 

3.2.3 สืบค1นข1อมูลและอธิบายการเกิดปjโตรเลียม กระบวนการแยกแก�สธรรมชาติและการกลั่นลําดับ
ส;วนน้ํามันดิบ 

3.2.4 ทดลองและอธิบายเซลล�ไฟฟLาเคมีประเภทเซลล�กัลวานิกและเซลล�อิเล็กโทรไลต� 
3.2.5 เข1าใจภาวะสมดุล การเปลี่ยนแปลงภาวะสมดุล หลักเลอชาเตอลิเอและนําหลักการนี้ไปใช1ใน

อุตสาหกรรม 
3.2.6 ทดลองและอธิบายปฏิกิริยาระหว;างกรดกับเบสโดยการไทเทรต และปฏิกิริยาไฮโดรลิซิสของ

เกลือ 
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สาระท่ี 9  เพ่ิมเติม 
มาตรฐาน ว 9.2 เข1าใจและคํานวณเก่ียวกับกฎและความสัมพันธ�ต;างๆ ของสารท่ีเก่ียวข1องในปฏิกิริยา 
เคมี มีกระบวนการสืบเสาะหาความรู1และจิตวิทยาศาสตร� สื่อสารสิ่งท่ีเรียนรู1นําความรู1ไปใช1ประโยชน� 
ตัวช้ีวัด 

9.2.1 คํานวณเก่ียวกับมวลอะตอม มวลโมเลกุล โมล และความเข1มข1นของสารละลาย 
9.2.2 คํานวณเก่ียวกฎทรงมวล กฎสัดส;วนคงท่ี กฎของเกย�ลูสแซกและกฎของอาโวกาโดร 
9.2.3 เข1าใจสูตรเคมี ความสัมพันธ�ของสารในสมการเคมีและคํานวณหาปริมาณสารในสมการเคมี 
9.2.4 เข1าใจกฎต;างๆ ของแก�ส และคํานวณเก่ียวกับอุณหภูมิ ความดัน ปริมาตรของแก�สอุดมคติและ

แก�สจริง 
9.2.5 เข1าใจสมดุลเคมีท่ัวไป สมดุลกรดเบสและคํานวณเก่ียวกับค;าคงท่ีสมดุลนั้น 

มาตรฐาน ว 9.3 เข1าใจสมบัติและปฏิกิริยาของสารอินทรีย� สารอนินทรีย�และการนําสารท่ีมีในธรรมชาติมาใช1
ประโยชน� มีกระบวนการสืบเสาะหาความรู1และจิตวิทยาศาสตร�สื่อสารสิ่งท่ีเรียนรู1 นําความรู1ไปใช1ประโยชน� 
ตัวช้ีวัด 

9.3.1 เข1าใจการเขียนสูตรและเรียกชื่อสารอินทรีย� สารอนินทรีย� สมบัติและปฏิกิริยาท่ีสําคัญของ
สารอินทรีย�และสารอนินทรีย� 

9.3.2 เข1าใจกฎต;างๆ ของเทอร�โมไดนามิก และคํานวณงาน พลังงานภายใน ค;าเอนทาลป?  
เอนโทรป? พลังงานอิสระและค;าต;างๆ ของเทอร�โมเคมี 
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ช่ือรายวิชาและหน�วยกิต 

กลุ�มสาระการเรียนรู8วิทยาศาสตร$ : เคมี 

รายวิชาพ้ืนฐาน 
1. ว30131 เคมีพ้ืนฐาน     3 คาบ/สัปดาห�/ภาคเรียน 1.5 หน;วยกิต 
SCI30131 Fundamental Chemistry 
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รายวิชา ว30131 เคมีพ้ืนฐาน 

3 คาบ/สัปดาห$/ภาคเรียน        1.5 หน�วยกิต 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
คําอธิบายรายวิชา 

ศึกษาความปลอดภัยในการใช1ห1องปฏิบัติการ การใช1อุปกรณ�และเครื่องแก1วในห1องปฏิบัติการ
เบ้ืองต1น อธิบายความหมายของมวลอะตอม  มวลโมเลกุล  โมล  และความสัมพันธ�ระหว;างโมลกับปริมาณ
สาร คํานวณเก่ียวกับการหาสูตรเอมพิริคัล สูตรโมเลกุล ความเข1มข1นของสารละลาย การเตรียมสารละลาย 
สมบัติคอลลิเกตีฟของสารละลาย และความสัมพันธ�ของปริมาณสารในสมการเคมี ศึกษาแบบจําลองอะตอม
แบบต;างๆ  อนุภาคมูลฐานของอะตอมและสัญลักษณ�นิวเคลียร� ผลของการกําบังของอิเล็กตรอนและ
คํานวณหาค;า effective nuclear charge (Z*) ของธาตุ การจัดเรียงอิเล็กตรอนในระดับพลังงานต;างๆ และ
แนวโน1มของสมบัติธาตุตามตารางธาตุ ศึกษาชนิดของพันธะต;างๆ สมบัติของสารประกอบโคเวเลนต� ทฤษฎี 
VSEPR และ VBT รูปร;างโมเลกุล สภาพข้ัวของโมเลกุล มุมพันธะ ความยาวและพลังงานพันธะ แรงยึดเหนี่ยว
ระหว;างโมเลกุลของสารประกอบ สมบัติและการเกิดสารประกอบไอออนิก   การเขียนสูตรและเรียกชื่อ
สารประกอบโคเวเลนต�และสารประกอบไอออนิก  
 เพ่ือให1มีความรู1ความเข1าใจ มีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร�มีเจตคติและเห็นคุณค;าของ
วิทยาศาสตร� สามารถนํากระบวนการทางวิทยาศาสตร�ไปใช1ในการแก1ปJญหา นําความรู1และหลักการเก่ียวกับ
เรื่องปริมาณสัมพันธ� โครงสร1างอะตอมและพันธะเคมีไปใช1เป6นพ้ืนฐานในการศึกษาเคมีข้ันสูงต;อไป 
 
วัตถุประสงค$รายวิชา  
 
เม่ือเรียนจบรายวิชานี้ นักเรียนสามารถ 

1. ใช1ห1องปฏิบัติการ ใช1อุปกรณ�พ้ืนฐาน และเครื่องแก1วในห1องปฏิบัติการเคมีได1อย;างถูกต1องและ
ปลอดภัย 

2. คํานวณหามวลอะตอม มวลอะตอมเฉลี่ย และมวลโมเลกุลได1 วิเคราะห�ความหมายของโมลและ
ความสัมพันธ�ของโมลกับปริมาณสาร รวมท้ังหาสูตรเอมพิริคัลและสูตรโมเลกุลได1 

3. คํานวณความเข1มข1นของสารละลาย เตรียมสารละลาย เข1าใจและอธิบายความหมายของสมบัติ   
คอลลิเกตีฟ รวมท้ังยกตัวอย;างการนําไปใช1ในชีวิตประจําวันได1 

4. วิเคราะห�ความสัมพันธ�ของสารตามสมการเคมี และสามารถนําไปใช1ในชีวิตประจําวันได1 
5. วิเคราะห�แบบจําลองอะตอมของดอลตัน  ทอมสัน  รัทเทอร�ฟอร�ด โบร�และแบบจําลองแบบกลุ;ม

หมอกได1  
6. เขียนสัญลักษณ�นิวเคลียร�ของธาตุ และอธิบายความหมาย ไอโซโทป  ไอโซโทน และไอโซบาร�ได1 
7. จัดเรียงอิเล็กตรอนในระดับพลังงานต;างๆ  และบอกแนวโน1มของสมบัติธาตุตามตารางธาตุได1 
8. วิเคราะห�ผลของการกําบังของอิเล็กตรอน (Shielding effect) และคํานวณหาค;า effective 

nuclear charge (Z*) ของธาตุต;างๆ ได1 
9. อธิบายการเกิดพันธะโคเวเลนต� และใช1กฎออกเตตในการเขียนสูตรโมเลกุลของสารประกอบโคเว

เลนต� แสดงความสัมพันธ�ระหว;างความยาวพันธะและพลังงานพันธะ รวมท้ังนําพลังงานพันธะไป
คํานวณหาพลังงานของปฏิกิริยาเคมีได1 
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10. อธิบายและเขียนภาพแสดงรูปร;างโมเลกุลของสารประกอบโคเวเลนต�  โดยใช1ทฤษฎี VSEPR และ 
VBT วิเคราะห�สภาพข้ัวของพันธะ สภาพข้ัวโมเลกุลโคเวเลนต� และแรงยึดเหนี่ยวระหว;างโมเลกุลของ
สารได1 

11. อธิบายการเกิดพันธะโลหะและสมบัติบางประการของโลหะ การเกิดพันธะไอออนิก สารประกอบไอ
ออนิกและคํานวณหาพลังงานท่ีเก่ียวข1องได1 รวมท้ังเขียนสูตรและชื่อสารประกอบไอออนิกตามระบบ 
IUPAC และเขียนสมการไอออนิกได1 
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กลุ�มสาระการเรียนรู8วิทยาศาสตร$ : ชีววิทยา 
 
สาระท่ี 1  ส่ิงมีชีวิตกับกระบวนการดํารงชีวิต 
มาตรฐาน ว 1.1 เข1าใจหน;วยพ้ืนฐานของสิ่งมีชีวิต ความสัมพันธ�ของโครงสร1าง และหน1าท่ีของระบบต;างๆ 
ของสิ่งมีชีวิตท่ีทํางานสัมพันธ�กัน มีกระบวนการสืบเสาะหาความรู1  สื่อสารสิ่งท่ีเรียนรู1และนําความรู1ไปใช1ใน
การดํารงชีวิตของตนเองและดูแลสิ่งมีชีวิต 
ตัวช้ีวัด 

1.1.1 ทดลองใช1กล1องจุลทรรศน�และอุปกรณ�วิทยาศาสตร�เพ่ือศึกษาทดลอง 
1.1.2 ทดลองและอธิบายการรักษาดุลยภาพของเซลล�ของสิ่งมีชีวิต 
1.1.3 ทดลองและอธิบายกลไกการรักษาดุลยภาพของน้ําในพืช 
1.1.4 สืบค1นข1อมูลและอธิบายกลไกการควบคุมดุลยภาพของน้ํา แร;ธาตุและอุณหภูมิของมนุษย�และ

สัตว�อ่ืนๆ และนําความรู1ไปใช1ประโยชน� 
1.1.5 อธิบายกลไกเก่ียวกับระบบภูมิคุ1มกันของร;างกายและนําความรู1ไปใช1ในการดูแลรักษาสุขภาพ 

มาตรฐาน ว 1.2 เข1าใจกระบวนการและความสําคัญของการถ;ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม วิวัฒนาการ
ของสิ่งมีชีวิต ความหลากหลายทางชีวภาพ การใช1เทคโนโลยีชีวภาพท่ีมีผลกระทบต;อมนุษย�และสิ่งแวดล1อม มี
กระบวนการสืบเสาะหาความรู1และจิตวิทยาศาสตร� สื่อสารสิ่งท่ีเรียนรู1 และนําความรู1ไปใช1ประโยชน�ตัวช้ีวัด 

1.2.1 อธิบายกระบวนการทางวิทยาศาสตร�ท่ีนําไปสู;การค1นพบสารพันธุกรรม การถ;ายทอดสาร
พันธุกรรม วิวัฒนาการ 

1.2.2 อธิบายกระบวนการการถ;ายทอดสารพันธุกรรม การแปรผันทางพันธุกรรม มิวเทชัน และการ
เกิดความหลากหลายทางชีวภาพ 

1.2.3 สืบค1นข1อมูลและอภิปรายผลของเทคโนโลยีท่ีมีต;อมนุษย�และสิ่งแวดล1อมและนําความรู1ไปใช1
ประโยชน� 

1.2.4 สืบค1นข1อมูลและอภิปรายผลของความหลากหลายทางชีวภาพท่ีมีต;อมนุษย�และสิ่งแวดล1อม 
1.2.5 อธิบายกระบวนการคัดเลือกตามธรรมชาติ และผลของการคัดเลือกตามธรรมชาติต;อความ

หลากหลายของสิ่งมีชีวิต 
 

สาระท่ี 2  ชีวิตกับส่ิงแวดล8อม 
มาตรฐาน ว 2.1 เข1าใจสิ่งแวดล1อมในท1องถ่ิน ความสัมพันธ�ระหว;างสิ่งแวดล1อมกับสิ่งมีชีวิต ความสัมพันธ�
ระหว;างสิ่งมีชีวิตต;างๆ ในระบบนิเวศ มีกระบวนการสืบเสาะหาความรู1และจิตวิทยาศาสตร� สื่อสารสิ่งท่ีเรียนรู1
และนําความรู1ไปใช1ประโยชน�  
ตัวช้ีวัด 

2.1.1 อธิบายดุลยภาพของระบบนิเวศ 
2.1.2 อธิบายกระบวนการเปลี่ยนแปลงแทนท่ีของสิ่งมีชีวิต 
2.1.3 อธิบายความสําคัญของความหลากหลายทางชีวภาพ และเสนอแนะแนวทางในการดูแลและ

รักษา 
มาตรฐาน ว 2.2 เข1าใจความสําคัญของทรัพยากรธรรมชาติ การใช1ทรัพยากรธรรมชาติในระดับท1องถ่ิน 
ประเทศ และโลกนําความรู1ไปใช1ในในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล1อมในท1องถ่ินอย;างยั่งยืน 
ตัวช้ีวัด 
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2.2.1 วิเคราะห�สภาพปJญหา สาเหตุของปJญหาสิ่งแวดล1อมและทรัพยากรธรรมชาติในระดับท1องถ่ิน 
ระดับประเทศและระดับโลก 

2.2.2 อภิปรายแนวทางในการปLองกันแก1ไขปJญหาสิ่งแวดล1อมและทรัพยากรธรรมชาติ 
2.2.3 วางแผนและดําเนินการเฝLาระวังอนุรักษ� และพัฒนาสิ่งแวดล1อมและทรัพยากรธรรมชาติ 
 

สาระท่ี 9  เพ่ิมเติม 
มาตรฐาน ว 9.4 เข1าใจธรรมชาติการเจริญเติบโตและพัฒนาการของมนุษย� 
ตัวช้ีวัด 

9.4.1 อธิบายกระบวนการสร1างเสริมและดํารงประสิทธิภาพการทํางาน ของระบบอวัยวะต;างๆ 
9.4.2 วางแผนดูแลสุขภาพตามภาวะการเจริญเติบโตและพัฒนาการของตนเองและบุคคลใน

ครอบครัว 
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ช่ือรายวิชาและหน�วยกิต 

กลุ�มสาระการเรียนรู8วิทยาศาสตร$ : ชีววิทยา 

รายวิชาพ้ืนฐาน 
1. ว30161 พ้ืนฐานของสิ่งมีชีวิต     3 คาบ/สัปดาห�/ภาคเรียน 1.5 หน;วยกิต 
SCI30161 Principle of Life 
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รายวิชา ว30161 พ้ืนฐานของส่ิงมีชีวิต 

3 คาบ/สัปดาห$/ภาคเรียน                             1.5 หน�วยกิต 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

คําอธิบายรายวิชา 

 ความสําคัญของสิ่งมีชีวิต ลักษณะของสิ่งมีชีวิต บทบาทและความสําคัญของสารอนินทรีย� 
สารอินทรีย� และสารชีวโมเลกุลต;อกระบวนการทํางานของสิ่งมีชีวิต  ใช1เครื่องมือสําหรับศึกษาเซลล�  
วิเคราะห�โครงสร1างและหน1าท่ีของเซลล�  การติดต;อและการสื่อสารระหว;างเซลล� ประเภทของเซลล� วัฏจักร
ของเซลล� การแบ;งเซลล�  และเทคโนโลยีของเซลล�ทดลองและอธิบายกลไกการเคลื่อนท่ีเข1า-ออกของสารผ;าน
เซลล� และการหายใจระดับเซลล�   

 เพ่ือให1ผู1เรียนมีความรู1ความเข1าใจเก่ียวกับพ้ืนฐานของสิ่งมีชีวิต ความสําคัญของสารเคมีภายในเซลล�
และ โครงสร1างและหน1าท่ีของเซลล�ต;อการดํารงชีวิต มีทักษะกระบวนการในการสืบเสาะหาความรู1 สื่อสารสิ่ง
ท่ีเรียนรู1 การทํากิจกรรมกลุ;ม กิจกรรมการสร1างองค�ความรู1 กิจกรรม STEM สามารถประยุกต�ความรู1 และ
นําไปใช1ในการดํารงชีวิตของตนเองและดูแลสิ่งมีชีวิตอ่ืนๆ 

ตัวช้ีวัด/มาตรฐานการเรียนรู8/ตัวช้ีวัด 
  1. วิเคราะห� อธิบายความสําคัญของสิ่งมีชีวิต ลักษณะของสิ่งมีชีวิตได1 รวมท้ังการใช1ประโยชน�ของ
สิ่งมีชีวิตโดยยึดหลักชีวจริยธรรม 

2.  สืบค1น วิเคราะห� และอธิบายบทบาทและความสําคัญของสารอนินทรีย� สารอินทรีย� สารชีวโมเลกุล
ต;อกระบวนการทํางานของสิ่งมีชีวิต รวมท้ังอธิบายคุณสมบัติของน้ําและบทบาทของน้ําในสิ่งมีชีวิตได1 

3. สืบค1น วิเคราะห� อธิบายความสําคัญของโครงสร1างและหน1าท่ีเชิงชีวภาพของสารชีวโมเลกุล และ
ทดลองเพ่ือศึกษาและวิเคราะห�ประโยชน�และความสําคัญ สารชีวโมเลกุลในอาหารท่ีเรารับประทานใน
ชีวิตประจําวัน 

4. สืบค1น วิเคราะห�ความสําคัญของการทํางานของเอนไซม�ในสิ่งมีชีวิต หลักการทํางานของเอนไซม� 
รวมถึงทําการทดลองเพ่ือศึกษาปJจจัยท่ีมีผลต;อการทํางานของเอนไซม�ได1 

5.  สืบค1น วิเคราะห� เปรียบเทียบความแตกต;างและหลักการทํางานของกล1องจุลทรรศน�แบบต;างๆ 
ได1 และทดลองเตรียมตัวอย;างเซลล�สิ่งมีชีวิต เพ่ือนําไปศึกษาโครงสร1างของเซลล� คํานวณหากําลังขยายของ
ภาพ ขนาดของวัตถุ ภายใต1กล1องจุลทรรศน� แบบใช1แสงได1 

6. สืบค1น วิเคราะห� บทบาทและความสําคัญของโครงสร1างและหน1าท่ีของเซลล�ต;อการดํารงอยู;ของ
สิ่งมีชีวิต และเปรียบเทียบลักษณะของเซลล�โพรคาริโอต และยูคาริโอต 

7. สืบค1น วิเคราะห� อธิบายกลไกและความสําคัญของการเคลื่อนท่ีของสารเข1า-ออกเซลล� และ
ทดลองศึกษาการเคลื่อนท่ีของสารเข1า-ออกเซลล�ได1   

8. สืบค1น วิเคราะห� อธิบาย กลไกและความสําคัญของวัฏจักรของเซลล� การแบ;งเซลล� การชรา การ
ตายของเซลล� ต;อการดํารงอยู;ของสิ่งมีชีวิตและการประยุกต�ใช1เทคโนโลยีของเซลล�ได1 
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9. สืบค1น วิเคราะห� อธิบายกลไกและความสําคัญของการหายใจระดับเซลล�ต;อการดํารงอยู;ของ
สิ่งมีชีวิต รวมท้ัง วิเคราะห� เปรียบเทียบการหายใจระดับเซลล�ในสภาวะท่ีมีและไม;มีออกซิเจน การสลายสาร
ชีวโมเลกุล ได1แก; คาร�โบไฮเดรท โปรตีน และไขมัน ในการหายใจระดับเซลล� และกลไกการเก็บพลังงานท่ีได1
จากการหายใจ 
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กลุ�มสาระการเรียนรู8วิทยาศาสตร$ : วิทยาศาสตร$โลก 
 

สาระท่ี 6  กระบวนการเปล่ียนแปลงของโลก 
มาตรฐาน ว 6.1 เข1าใจกระบวนการต;างๆ ท่ีเกิดข้ึนบนผิวโลกและภายในโลก ความสัมพันธ�ของกระบวนการ
ต;างๆ ท่ีมีผลต;อการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ ภูมิประเทศ และสัณฐานของโลก มีกระบวนการสืบเสาะหา
ความรู1และจิตวิทยาศาสตร� สื่อสารสิ่งท่ีเรียนรู1และนําความรู1ไปใช1ประโยชน�  
ตัวช้ีวัด 

6.1.1 สืบค1นและอธิบายหลักการในการแบ;งโครงสร1างโลก  
6.1.2 ทดลองเลียนแบบและอธิบายกระบวนการเปลี่ยนแปลงทางธรณีภาคของโลก 
6.1.3 ทดลองเลียนแบบ และอธิบายกระบวนการเกิดภูเขา รอยเลื่อน รอยคดโค1ง แผ;นดินไหว ภูเขา

ไฟระเบิด 
6.1.4 สืบค1นและอธิบายความสําคัญของปรากฏการณ�ทางธรณีวิทยาแผ;นดินไหว ภูเขาไฟระเบิด  ท่ี

ส;งผลต;อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล1อม 
6.1.5 สํารวจ วิเคราะห�และอธิบายการลําดับชั้นหิน จากการวางตัวของชั้นหิน ซากดึกดําบรรพ�และ

โครงสร1างทางธรณีวิทยา เพ่ืออธิบายประวัติความเป6นมาของพ้ืนท่ี 
6.1.6 สืบค1น วิเคราะห� และอธิบายประโยชน�ของข1อมูลทางธรณีวิทยา 

  



หลักสูตรโรงเรียนวิทยาศาสตร�ภูมิภาค ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย                                                        
พุทธศักราช 2560 

81 

 

ช่ือรายวิชาและหน�วยกิต 

กลุ�มสาระการเรียนรู8วิทยาศาสตร$ : วิทยาศาสตร$โลก 

รายวิชาพ้ืนฐาน 
1. ว30191 โลกศาสตร�และภูมิศาสตร� 1      1 คาบ/สัปดาห�/ภาคเรียน 0.5 หน;วยกิต 
SCI30191  
2. ว30192 โลกศาสตร�และภูมิศาสตร� 2  1 คาบ/สัปดาห�/ภาคเรียน 0.5 หน;วยกิต 
SCI30192  
 

ยังไม�มีคําอธิบายรายวิชา 
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รายวิชา ว30191 โลกศาสตร$และภูมิศาสตร$ 1  

1 คาบ/สัปดาห$/ภาคเรียน                             0.5 หน�วยกิต 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

คําอธิบายรายวิชา 

ยังไม�มีคําอธิบายรายวิชา 
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รายวิชา ว30192 โลกศาสตร$และภูมิศาสตร$ 2  

1 คาบ/สัปดาห$/ภาคเรียน                             0.5 หน�วยกิต 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

คําอธิบายรายวิชา 

 

ยังไม�มีคําอธิบายรายวิชา 
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กลุ�มสาระการเรียนรู8สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
 

สาระท่ี 1  ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม 
 มาตรฐาน  ส 1.1 รู1และเข1าใจประวัติความสําคัญ ศาสดา หลักธรรมของพระพุทธศาสนาหรือศาสนา 

ท่ีตนนับถือและศาสนาอ่ืน มีศรัทธาท่ีถูกต1อง ยึดม่ันและปฏิบัติตามหลักธรรมเพ่ืออยู;ร;วมกันอย;างสันติสุข 
ตัวช้ีวัด 

1.1.1 วิเคราะห�สังคมชมพูทวีป และคติความเชื่อทางศาสนาสมัยก;อนพระพุทธเจ1าหรือสังคมสมัยของ
ศาสดาท่ีตนนับถือ  

1.1.2 วิเคราะห�พระพุทธเจ1าในฐานะเป6นมนุษย�ผู1ฝZกตนได1อย;างสูงสุดในการตรัสรู1 การก;อต้ัง วิธีการ
สอนและการเผยแผ;พระพุทธ ศาสนาหรือวิเคราะห�ประวัติศาสดาท่ีตนนับถือตามท่ีกําหนด 

1.1.3 วิเคราะห�พุทธประวัติด1านการบริหาร และการธํารงรักษาศาสนาหรือวิเคราะห�ประวัติศาสดาท่ี
ตนนับถือตามท่ีกําหนด 

1.1.4 วิเคราะห�ข1อปฏิบัติทางสายกลางในพระพุทธศาสนา หรือแนวคิดของศาสนาท่ีตนนับถือตามท่ี
กําหนด 

1.1.5 วิเคราะห�การพัฒนาศรัทธา และปJญญาท่ีถูกต1องในพระพุทธศาสนา หรือแนวคิดของศาสนาท่ี
ตนนับถือตามท่ีกําหนด 

1.1.6 วิเคราะห�ลักษณะประชาธิปไตยในพระพุทธศาสนาหรือแนวคิดของศาสนาท่ีตนนับถือตามท่ี
กําหนด 

1.1.7 วิเคราะห�หลักการของพระพุทธศาสนากับหลักวิทยาศาสตร�หรือแนวคิดของศาสนาท่ีตนนับถือ
ตามท่ีกําหนด 

1.1.8 วิเคราะห�การฝZกฝนและพัฒนาตนเอง การพ่ึงตนเอง และการมุ;งอิสรภาพในพระพุทธศาสนา 
หรือแนวคิดของศาสนาท่ีตนนับถือตามท่ีกําหนด 

1.1.9 วิเคราะห�พระพุทธศาสนาว;าเป6นศาสตร�แห;งการศึกษา ซ่ึงเน1น ความสัมพันธ�ของเหตุปJจจัยกับ
วิธีการแก1ปJญหาหรือแนวคิดของศาสนาท่ีตนนับถือตามท่ีกําหนด 

1.1.10 วิเคราะห�พระพุทธศาสนาในการฝZกตน ไม;ให1ประมาท   มุ;งประโยชน�และสันติภาพบุคคล  
สังคมและโลกหรือแนวคิดของศาสนาท่ีตนนับถือตามท่ีกําหนด 

1.1.11 วิเคราะห�พระพุทธศาสนากับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและการพัฒนาประเทศแบบยั่งยืน 
หรือแนวคิดของศาสนาท่ีตนนับถือตามท่ีกําหนด 

1.1.12 วิเคราะห�ความสําคัญของพระพุทธศาสนาเก่ียวกับการศึกษาท่ีสมบูรณ� การเมือง และ
สันติภาพหรือแนวคิดของศาสนาท่ีตนนับถือตามท่ีกําหนด 

1.1.13 วิเคราะห�หลักธรรมในกรอบอริยสัจ 4 หรือหลักคําสอนของศาสนาท่ีตนนับถือ 
1.1.14 วิเคราะห�ข1อคิดและแบบอย;างการดําเนินชีวิตจากประวัติสาวก ชาดก เรื่องเล;าและ 

ศาสนิกชนตัวอย;างตามท่ีกําหนด 
1.1.15 วิเคราะห�คุณค;าและความสําคัญของการสังคายนาพระไตรปjฏกหรือคัมภีร�ของศาสนา 

ท่ีตนนับถือ และการเผยแผ; 
1.1.16 เชื่อม่ันต;อผลของการทําความดีความชั่ว  สามารถวิเคราะห�สถานการณ�ท่ีต1องเผชิญและ

ตัดสินใจเลือกดําเนินการหรือปฏิบัติตนได1อย;างมีเหตุผล ถูกต1องตามหลักธรรม จริยธรรม และกําหนด
เปLาหมาย บทบาทการดําเนินชีวิตเพ่ือการอยู;ร;วมกันอย;างสันติสุข และอยู;ร;วมกันเป6นชาติอย;างสมานฉันท� 

1.1.17 อธิบายประวัติศาสดาของศาสนาอ่ืนๆ โดยสังเขป 
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1.1.18 ตระหนักในคุณค;าและความ สําคัญของค;านิยม จริยธรรมท่ีเป6นตัวกําหนดความเชื่อและ 
พฤติกรรมท่ี แตกต;างกันของศาสนิกชนศาสนาต;างๆ   เพ่ือขจัดความขัดแย1งและอยู;ร;วมกันในสังคมอย;าง 
 สันติสุข 
  1.1.19 เห็นคุณค;า เชื่อม่ันและมุ;งม่ันพัฒนาชีวิตด1วยการพัฒนาจิตและพัฒนาการเรียนรู1ด1วยวิธีคิด
แบบโยนิโส-มนสิการ หรือการพัฒนาจิตตามแนวทางของศาสนาท่ีตนนับถือ 
  1.1.20 สวดมนต�แผ;เมตตาและบริหารจิตและเจริญปJญญาตามหลักสติปJฏฐาน หรือตามแนวทางของ
ศาสนาท่ีตนนับถือ 
  1.1.21 วิเคราะห�หลักธรรมสําคัญในการอยู;ร;วมกันอย;างสันติสุขของศาสนาอ่ืนๆ และชักชวน 
ส;งเสริมสนับสนุนให1บุคคลอ่ืนเห็นความสําคัญของการทําความดีต;อกัน 
  1.1.22 เสนอแนวทางการจัดกิจกรรมความร;วมมือของทุกศาสนาในการแก1ปJญหาและพัฒนาสังคม 
 
มาตรฐาน  ส 1.2  เข1าใจ  ตระหนักและปฏิบัติตนเป6นศาสนิกชนท่ีดี  และธํารงรักษาพระพุทธศาสนาหรือ
ศาสนาท่ีตนนับถือ 
ตัวช้ีวัด 

1.2.1 ปฏิบัติตนเป6นศาสนิกชนท่ีดีต;อสาวก สมาชิกในครอบครัวและคนรอบข1าง 
1.2.2 ปฏิบัติตนถูกต1องตามศาสนพิธี พิธีกรรมตามหลักศาสนาท่ีตนนับถือ 
1.2.3 แสดงตนเป6นพุทธมามกะหรือแสดงตนเป6นศาสนิกชนของศาสนาท่ีตนนับถือ 
1.2.4 วิเคราะห�หลักธรรม คติธรรมท่ีเก่ียวเนื่องกับวันสําคัญทางศาสนาและเทศกาลท่ีสําคัญของ

ศาสนาท่ีตนนับถือและปฏิบัติตนได1ถูกต1อง 
1.2.5 สัมมนาและเสนอแนะแนวทางในการธํารงรักษาศาสนาท่ีตนนับถือ อันส;งผลถึงการพัฒนาตน 

พัฒนาชาติและพัฒนาโลก 
 
 

สาระท่ี 2  หน8าท่ีพลเมือง วัฒนธรรม และการดําเนินชีวิตในสังคม 
มาตรฐาน  ส 2.1 เข1าใจและปฏิบัติตนตามหน1าท่ีของการเป6นพลเมืองดี มีค;านิยมท่ีดีงาม และธํารงรักษา 
ประเพณีและวัฒนธรรมไทย  ดํารงชีวิตอยู;ร;วมกันในสังคมไทยและสังคมโลกอย;างสันติสุข 

2.1.1 วิเคราะห�และปฏิบัติตนตามกฎหมายท่ีเก่ียวข1องกับตนเอง ครอบครัวชุมชน ประเทศชาติ และ
สังคมโลก 

2.1.2 วิเคราะห�ความสําคัญของโครงสร1างทางสังคม การขัดเกลาทางสังคม และการเปลี่ยนแปลงทาง
สังคม 

2.1.3 ปฏิบัติตนและมีส;วนสนับสนุนให1ผู1อ่ืนประพฤติปฏิบัติเพ่ือเป6นพลเมืองดีของประเทศชาติ และ
สังคมโลก 

2.1.4 ประเมินสถานการณ�สิทธิมนุษยชนในประเทศไทย และเสนอแนวทางพัฒนา 
2.1.5 วิเคราะห�ความจําเป6นท่ีต1องมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงและอนุรักษ�วัฒนธรรมไทยและเลือกรับ

วัฒนธรรมสากล 
มาตรฐาน ส 2.2 เข1าใจระบบการเมืองการปกครองในสังคมปJจจุบัน ยึดม่ัน ศรัทธา และธํารงรักษาไว1ซ่ึงการ
ปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย�ทรงเป6นประมุข 
ตัวช้ีวัด 
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2.2.1 วิเคราะห�ปJญหาการเมืองท่ีสําคัญในประเทศ จากแหล;งข1อมูลต;างๆ พร1อมท้ังเสนอ                
แนวทางแก1ไข 

2.2.2 เสนอแนวทาง ทางการเมืองการปกครองท่ีนําไปสู;ความเข1าใจ และการประสานประโยชน�
ร;วมกันระหว;างประเทศ 

2.2.3 วิเคราะห�ความสําคัญและ ความจําเป6นท่ีต1องธํารงรักษาไว1ซ่ึงการปกครองตามระบอบ
ประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย�ทรงเป6นประมุข 

2.2.4 เสนอแนวทางและมีส;วนร;วมในการตรวจสอบการใช1อํานาจรัฐ 
 

สาระท่ี 3  เศรษฐศาสตร$ 
มาตรฐาน ส 3.1 เข1าใจและสามารถบริหารจัดการทรัพยากรในการผลิตและการบริโภค การใช1ทรัพยากร 
ท่ีมีอยู;จํากัดได1อย;างมีประสิทธิภาพและคุ1มค;า รวมท้ังเข1าใจหลักการของเศรษฐกิจพอเพียง เพ่ือการ 
ดํารงชีวิตอย;างมีดุลยภาพ 
ตัวช้ีวัด 

3.1.1 อภิปรายการกําหนดราคาและค;าจ1างในระบบเศรษฐกิจ 
3.1.2 ตระหนักถึงความสําคัญของปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงท่ีมีต;อเศรษฐกิจสังคมของประเทศ 
3.1.3 ตระหนักถึงความสําคัญของระบบสหกรณ�ในการพัฒนาเศรษฐกิจในระดับชุมชนและประเทศ 
3.1.4 วิเคราะห�ปJญหาทางเศรษฐกิจในชุมชน และเสนอแนวทางแก1ไข 

มาตรฐาน ส 3.2 เข1าใจระบบและสถาบันทางเศรษฐกิจต;างๆ ความสัมพันธ�ทางเศรษฐกิจ และความจําเป6น
ของการร;วมมือกันทางเศรษฐกิจในสังคมโลก 
ตัวช้ีวัด 

3.2.1 อธิบายบทบาทของรัฐบาลเก่ียวกับนโยบายการเงิน การคลังในการพัฒนาเศรษฐกิจของ
ประเทศ 

3.2.2 วิเคราะห�ผลกระทบของการเปjดเสรีทางเศรษฐกิจในยุคโลกาภิวัฒน�ท่ีมีผลต;อสังคมไทย 
3.2.3 วิเคราะห�ผลดี ผลเสียของความร;วมมือทางเศรษฐกิจระหว;างประเทศในรูปแบบต;างๆ 

 
สาระท่ี 4  ประวัติศาสตร$ 
มาตรฐาน ส 4.1 เข1าใจความหมาย ความสําคัญของเวลาและยุคสมัยทางประวัติศาสตร� สามารถใช1วิธีการทาง
ประวัติศาสตร�มาวิเคราะห�เหตุการณ�ต;างๆ อย;างเป6นระบบ 
ตัวช้ีวัด 

4.1.1 ตระหนักถึงความสําคัญของเวลาและยุคสมัยทางประวัติศาสตร�ท่ีแสดงถึงการเปลี่ยนแปลงของ
มนุษยชาติ 

4.1.2 สร1างองค�ความรู1ใหม;ทางประวัติศาสตร�โดยใช1วิธีการทางประวัติศาสตร�อย;างเป6นระบบ 
มาตรฐาน ส 4.2 เข1าใจพัฒนาการของมนุษยชาติจากอดีตจนถึงปJจจุบัน ในด1านความสัมพันธ�และการ
เปลี่ยนแปลงของเหตุการณ�อย;างต;อเนื่อง ตระหนักถึงความสําคัญและสามารถวิเคราะห�ผลกระทบท่ีเกิดข้ึน
ตัวช้ีวัด 
  4.2.1 วิเคราะห�อิทธิพลของอารยธรรมโบราณและการติดต;อระหว;างโลกตะวันออกกับโลกตะวันตกท่ี
มีผลต;อพัฒนาการและการเปลี่ยนแปลงของโลก 
  4.2.2  วิเคราะห�เหตุการณ�สําคัญต;าง ๆ ท่ีส;งผลต;อการเปลี่ยนแปลงทางสังคม เศรษฐกิจ และ
การเมือง เข1าสู;โลกสมัยปJจจุบัน 
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  4.2.3. วิเคราะห�ผลกระทบของการขยายอิทธิพลของประเทศในยุโรปไปยังทวีปอเมริกา แอฟริกา 
และเอเชีย 

4.2.4 วิเคราะห�สถานการณ�ของโลกในคริสต�ศตวรรษท่ี 21 
มาตรฐาน ส 4.3 เข1าใจความเป6นมาของชาติไทย วัฒนธรรม ภูมิปJญญาไทย มีความรัก ความภูมิใจและธํารง
ความเป6นไทย 
ตัวช้ีวัด 

4.3.1 วิเคราะห�ประเด็นสําคัญของประวัติศาสตร�ไทย  
4.3.2 วิเคราะห�ความสําคัญของสถาบันพระมหากษัตริย�ต;อชาติไทย 
4.3.3 วิเคราะห�ปJจจัยท่ีส;งเสริมการสร1างสรรค�ภูมิปJญญาไทยและวัฒนธรรมไทยซ่ึงมีผลต;อสังคมไทย 

ในยุคปJจจุบัน 
4.3.4 วิเคราะห�ผลงานของบุคคลสําคัท้ังชาวไทยและต;างประเทศท่ีมีส;วนสร1างสรรค�วัฒนธรรมไทย  

และประวัติศาสตร�ไทย 
4.3.5 วางแผนกําหนดแนวทางและมีส;วนร;วมการอนุรักษ�ภูมิปJญญาไทยและวัฒนธรรมไทย 

 

สาระท่ี 5  ภูมิศาสตร$ 
มาตรฐาน ส 5.1 เข1าใจลักษณะของโลกทางกายภาพ และความสัมพันธ�ของสรรพสิ่งซ่ึงมีผลต;อกันและกันใน
ระบบของธรรมชาติ ใช1แผนท่ีและเครื่องมือทางภูมิศาสตร�ในการค1นหา วิเคราะห� สรุป และใช1ข1อมูล              
ภูมิสารสนเทศอย;างมีประสิทธิภาพ 
ตัวช้ีวัด 

5.1.1  ใช1เครื่องมือทางภูมิศาสตร�ในการรวบรวม วิเคราะห�และนําเสนอข1อมูล ภูมิสารสนเทศอย;างมี
ประสิทธิภาพ 

5.1.2 วิเคราะห�อิทธิพลของสภาพภูมิศาสตร�ซ่ึงทําให1เกิดปJญหาทางกายภาพหรือภัยพิบัติทาง
ธรรมชาติในประเทศไทยและภูมิภาคต;างๆ ของโลก 

5.1.3  วิเคราะห�การเปลี่ยนแปลงของพ้ืนท่ีซ่ึงได1รับอิทธิพลจากปJจจัยทางภูมิศาสตร�ในประเทศไทย
และทวีปต;างๆ 

5.1.4  ประเมินการเปลี่ยนแปลงธรรมชาติในโลกว;าเป6นผลมาจากการกระทําของมนุษย�และหรือ
ธรรมชาติ 
มาตรฐาน ส 5.2 เข1าใจปฏิสัมพันธ�ระหว;างมนุษย�กับสภาพแวดล1อมทางกายภาพท่ีก;อให1เกิดการสร1างสรรค�
วัฒนธรรม มีจิตสํานึกและมีส;วนร;วมในการอนุรักษ�ทรัพยากรและสิ่งแวดล1อม เพ่ือการพัฒนาท่ียั่งยืน 
ตัวช้ีวัด 

5.2.1 วิเคราะห�สถานการณ� และวิกฤตการณ�ด1านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล1อมของประเทศ
ไทยและของโลก 

5.2.2 ระบุมาตรการปLองกันและแก1ไขปJญหา บทบาทขององค�การและการประสานการร;วมมือท้ังใน
ประเทศและนอกประเทศเก่ียวกับกฎหมายสิ่งแวดล1อม การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล1อม 

5.2.3 ระบุแนวทางการอนุรักษ�ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล1อมในภูมิภาคต;างๆ ของโลก 
5.2.4 อธิบายการใช1ประโยชน�จากสิ่งแวดล1อมในการสร1างสรรค�วัฒนธรรม อันเป6นเอกลักษณ�ของ

ท1องถ่ินท้ังในประเทศและโลก 
5.2.5 มีส;วนร;วมในการแก1ปJญหาและการดําเนินชีวิตตามแนวทางการอนุรักษ�ทรัพยากรและ

สิ่งแวดล1อมเพ่ือการพัฒนาท่ียั่งยืน 
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สาระท่ี 6  เพ่ิมเติม 
มาตรฐาน ส 6.1 เข1าใจการทํางาน มีความคิดสร1างสรรค� มีทักษะกระบวนการทํางาน ทักษะการจัดการ 
ทักษะกระบวนการแก1ปJญหา ทักษะการทํางานร;วมกัน และทักษะการแสวงหาความรู1 มีคุณธรรม และ
ลักษณะนิสัยในการทํางาน มีจิตสํานึกในการใช1พลังงาน ทรัพยากร และสิ่งแวดล1อมเพ่ือการดํารงชีวิตและ
ครอบครัว 
ตัวช้ีวัด 

6.1.1 อธิบายวิธีการทํางานเพ่ือการดํารงชีวิต 
6.1.2 สร1างผลงานอย;างมีความคิดสร1างสรรค� และมีทักษะการทํางานร;วมกัน 
6.1.3 มีทักษะการจัดการในการทํางาน 
6.1.4 มีทักษะกระบวนการแก1ปJญหาในการทํางาน 
6.1.5 มีทักษะในการแสวงหาความรู1เพ่ือ การดํารงชีวิต 
6.1.6 มีคุณธรรมและลักษณะนิสัยในการทํางาน 
6.1.7 ใช1พลังงาน ทรัพยากร ในการทํางานอย;างคุ1มค;าและยั่งยืนเพ่ือการอนุรักษ�สิ่งแวดล1อม 

มาตรฐาน ส 6.2 เข1าใจ มีทักษะท่ีจําเป6น มีประสบการณ� เห็นแนวทางในงานอาชีพ ใช1เทคโนโลยีเพ่ือพัฒนา
อาชีพ มีคุณธรรม และมีเจตคติท่ีดีต;ออาชีพ 
ตัวช้ีวัด 

6.2.1 อภิปรายแนวทางสู;อาชีพท่ีสนใจ 
6.2.2 เลือกและใช1เทคโนโลยีอย;างเหมาะสมกับอาชีพ 
6.2.3 มีประสบการณ�ในอาชีพท่ีถนัดและสนใจ 
6.2.4 มีคุณลักษณะท่ีดีต;ออาชีพ 

มาตรฐาน ส 6.3 เห็นคุณค;าและมีทักษะในการสร1างเสริมสุขภาพ การดํารงสุขภาพ การปLองกันโรคและการ
สร1างเสริมสมรรถภาพเพ่ือสุขภาพ 
ตัวช้ีวัด 

6.3.1 มีบทบาทและความรับผิดชอบต;อการสร1างเสริมสุขภาพและการปLองกันโรคของตนเองและคน
รอบข1าง 

6.3.2 ตระหนักถึงอิทธิพลของสื่อโฆษณาเก่ียวกับสุขภาพเพ่ือการเลือกบริโภคและปฏิบัติตนตามสิทธิ
ของผู1บริโภค 

6.3.3 มีส;วนร;วมในการวางแผน ส;งเสริม และพัฒนาสุขภาพของตนเอง ครอบครัวและสังคม 
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ช่ือรายวิชาและหน�วยกิต 

กลุ�มสาระการเรียนรู8สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 

รายวิชาพ้ืนฐาน 
1. ส30101 พระพุทธศาสนาเพ่ือชีวิต   2 คาบ/สัปดาห�/ภาคเรียน 1.0 หน;วยกิต 
    SOC30101 Religious Study 
2. ส30102 หน1าท่ีพลเมือง     2 คาบ/สัปดาห�/ภาคเรียน 1.0 หน;วยกิต 
   SOC30102 Civil Duty 
3. ส30103 เศรษฐศาสตร�     2 คาบ/สัปดาห�/ภาคเรียน 1.0 หน;วยกิต 
    SOC30103 Economics 
4. ส30104 ประวัติศาสตร�ไทย 1     2 คาบ/สัปดาห�/ภาคเรียน 1.0 หน;วยกิต 
    SOC30104 Thai History 1 
5. ส30105 ประวัติศาสตร�โลก     2 คาบ/สัปดาห�/ภาคเรียน 1.0 หน;วยกิต 
    SOC30105 World History 
6. ส30106 ประวัติศาสตร�ไทย 2     1 คาบ/สัปดาห�/ภาคเรียน 0.5 หน;วยกิต 
    SOC30106 Thai History 2 
7. ส30107 มนุษย�และสิ่งแวดล1อม    1 คาบ/สัปดาห�/ภาคเรียน 0.5 หน;วยกิต 
   SOC30107  Human and Environment 
8.ส30108 ประวัติศาสตร�ร;วมสมัย    1 คาบ/สัปดาห�/ภาคเรียน 0.5 หน;วยกิต 
   SOC30108  Contemporary history 
 
 
  



หลักสูตรโรงเรียนวิทยาศาสตร�ภูมิภาค ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย                                                        
พุทธศักราช 2560 

90 

 

รายวิชา ส30101 พระพุทธศาสนาเพ่ือชีวิต 

2 คาบ/สัปดาห$/ภาคเรียน        1.0 หน�วยกิต 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
คําอธิบายรายวิชา 
 วิเคราะห�ความสําคัญและหลักการของพระพุทธศาสนา (อิสลาม คริสต� หรือศาสนาท่ีตนนับถือ) 
ลักษณะของสังคมชมพูทวีปและคติความเชื่อทางศาสนาสมัยก;อนพระพุทธเจ1า  วิเคราะห�พุทธประวัติ : 
พระพุทธเจ1าในฐานะเป6นมนุษย�ผู1ฝZกตนได1อย;างสูงสุด (การตรัสรู1) การก;อต้ังพระพุทธศาสนา  วิธีสอนและ
การเผยแผ;พระพุทธศาสนาตามแนวพุทธจริยา  พุทธประวัติด1านการบริหารและการธํารงรักษา
พระพุทธศาสนา  หลักการทางพระพุทธศาสนามีข1อปฏิบัติทางสายกลาง  การพัฒนาศรัทธาและปJญญาท่ี
ถูกต1อง มีลักษณะประชาธิปไตย พระพุทธศาสนากับหลักวิทยาศาสตร� การฝZกฝนและพัฒนาตนเอง การ
พ่ึงตนเอง และการมุ;งอิสรภาพ พระพุทธศาสนาเป6นศาสตร�แห;งการศึกษา การฝZกตนไม;ให1ประมาท 
พระพุทธศาสนากับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง พระพุทธศาสนาเก่ียวกับการศึกษาท่ีสมบูรณ� การเมือง
และสันติภาพ  

ศึกษาวิเคราะห�หลักธรรมอริยสัจ 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 : สงเคราะห�บุตร  สงเคราะห�ภรรยา สันโดษ ถูกโลกธรรมจิตไม;หวั่นไหว จิตไม;เศร1าโศก จิตไม;มัวหมอ   

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

ศึกษาวิเคราะห�ชาดก พุทธสาวก พุทธสาวิกา และชาวพุทธตัวอย;าง 
ฝZกปฏิบัติการบริหารจิต การเจริญปJญญาตามหลักสติปJฏฐาน 4 สวดมนต�แผ;เมตตา ฝZกกระบวนการ

คิดแบบโยนิโสมนสิการ  1.แบบสามัญลักษณะ  2.แบบเป6นอยู;ในขณะปJจจุบัน  3. แบบแยกแยะ
ส;วนประกอบ   
4.แบบวิภัชชวาท 
 ศึกษาพระไตรปjฏกโดยสังเขป  
 วิเคราะห�พุทธศาสนสุภาษิต (จิตฺตํ ทนฺตํ สุขาวหํ, น  อุจฺจาวจํ  ปณฺฑิตา ทสฺสยนฺติ, นตฺถิ โลเก 
อนินฺทิโต, โกธํ ฆตฺวา  สุขํ เสติ, ปฏิรูปการี ธุรวา อุฎ ฐาตาวนิฺทเต ธนํ, วายเมถว ปุริโส ยาว อตฺถสฺส  นิปฺปทา , 
สนฺตฏ ฐี ปรมํ ธน,ํ อิณาทานํ  ทุกขํ  โลเก, ราชา  มุขํ มนุสฺสานํ พระราชาเป6นประมุขของประชาชน, 
 สติ  โลกสฺมิ  ชาคโร, นตฺถิ  สนฺติปรํ  สุขํ, นิพฺพานํ ปรมํ  สุขํ )  

ปฏิบัติตนตามศาสนพิธีในวันสําคัญทางพระพุทธศาสนา หรือพิธีกรรมทางศาสนาท่ีตนนับถือได1อย;าง
ถูกต1องและเหมาะสม 

ศึกษาหลักการสําคัญของศาสนาคริสต�  อิสลาม และศาสนาอ่ืนๆ  วิเคราะห�หาแนวทางปฏิบัติในการ
อยู;ร;วมกันอย;างสันติสุข 
  เพ่ือให1เกิดความรู1ความเข1าใจในพระรัตนตรัยคือ พุทธะ  ธรรมะ  สังฆะ  เข1าใจหลักอริยสัจ 4 เป6นคน
มีเหตุผลมองโลกตามความเป6นจริง พุทธศาสนิกชนท่ีดี ผู1นําท่ีดี และเป6นพลโลกท่ีมีคุณภาพ เข1าถึงธรรมะของ 
ผู1เจริญ (อริยวัฑฒิ 5 : ศรัทธา ศีล สุตะ จาคะ ปJญญา) เข1าใจตนเองและผู1อ่ืน เข1าใจวิถีพุทธและสามารถใช1
ความรู1ออกแบบการเรียนรู1ด1านจริยธรรมของตนเองได1ตลอดชีวิต อยู;ร;วมกันในความแตกต;างได1อย;างมีความ
สงบสุข 
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มาตรฐานการเรียนรู8/ตัวช้ีวัด 
มาตรฐาน/ตัวช้ีวัด 
มาตรฐาน  ส 1.1   ม.4 -6 /1 , 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ,14 ,15 ,16 ,17 ,18 ,19,  
   20 ,21 ,22 

ตัวช้ีวัด 

1. วิเคราะห�สังคมชมพูทวีป และคติความเชื่อทางศาสนาสมัยก;อนพระพุทธเจ1า หรือสังคมสมัยของ
ศาสดาท่ีตนนับถือ 

2. วิเคราะห�  พระพุทธเจ1าในฐานะเป6นมนุษย�ผู1ฝZกตนได1อย;างสูงสุดในการตรัสรู1  การก;อต้ัง วิธีการสอน
และการเผยแผ;พระพุทธศาสนา หรือวิเคราะห�ประวัติศาสดาท่ีตนนับถือตามท่ีกําหนด 

3. วิเคราะห�พุทธประวัติด1านการบริหาร และการธํารงรักษาศาสนา  หรือวิเคราะห�ประวัติศาสดาท่ีตน
นับถือตามท่ีกําหนด 

4. วิเคราะห�ข1อปฏิบัติทางสายกลางในพระพุทธศาสนา หรือแนวคิดของศาสนาท่ีตนนับถือตามท่ีกําหนด 
5. วิเคราะห�การพัฒนาศรัทธา และปJญญาท่ีถูกต1องในพระพุทธศาสนา หรือแนวคิดของศาสนาท่ีตนนับ

ถือตามท่ีกําหนด 
6. วิเคราะห�ลักษณะประชาธิปไตยในพระพุทธศาสนา หรือแนวคิดของศาสนาท่ีตนนับถือตามท่ีกําหนด 
7. วิเคราะห�หลักการของพระพุทธศาสนากับหลักวิทยาศาสตร� หรือแนวคิดของศาสนาท่ีตนนับถือ

ตามท่ีกําหนด 
8. วิเคราะห�การฝZกฝนและพัฒนาตนเอง การพ่ึงตนเอง และการมุ;งอิสรภาพในพระพุทธศาสนา หรือ

แนวคิดของศาสนาท่ีตนนับถือตามท่ีกําหนด 
9. วิเคราะห�พระพุทธศาสนาว;าเป6นศาสตร�แห;งการศึกษาซ่ึงเน1นความสัมพันธ�ของเหตุปJจจัยกับวิธีการ

แก1ปJญหา หรือแนวคิดของศาสนาท่ีตนนับถือตามท่ีกําหนด 
10.  วิเคราะห�พระพุทธศาสนาในการฝZกตนไม;ให1ประมาท  มุ;งประโยชน�และสันติภาพบุคคล สังคมและ

โลก หรือแนวคิดของศาสนาท่ีตนนับถือตามท่ีกําหนด 
11.  วิเคราะห�พระพุทธศาสนากับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและการพัฒนาประเทศแบบยั่งยืน  หรือ

แนวคิดของศาสนาท่ีตนนับถือตามท่ีกําหนด 
12.  วิเคราะห�ความสําคัญของพระพุทธศาสนาเก่ียวกับการศึกษาท่ีสมบูรณ� การเมืองและสันติภาพ  
13.  วิเคราะห�หลักธรรมในกรอบ   อริยสัจ 4 หรือหลักคําสอนของศาสนาตามท่ีตนนับถือ 
14.  วิเคราะห�ข1อคิดและแบบอย;าง   การดําเนินชีวิตจากประวัติสาวก ชาดกเรื่อง มหาเวสสันดรชาดก  

  มหาชนกชาดก มโหสถชาดก เรื่องเล;า และศาสนิกชนตัวอย;างตามท่ีกําหนด 
15.  วิเคราะห�คุณค;าและความสําคัญของการสังคายนาพระไตรปjฎก  หรือคัมภีร�ของศาสนาท่ีตนนับถือ 

และการเผยแผ; 
16.  เชื่อม่ันต;อผลของการทําความดี ความชั่ว สามารถวิเคราะห�สถานการณ�ท่ีต1องเผชิญ และตัดสินใจ

เลือกดําเนินการหรือปฏิบัติตนได1อย;างมีเหตุผลถูกต1องตามหลักธรรม จริยธรรม และกําหนด
เปLาหมาย บทบาทการดําเนินชีวิตเพ่ือการอยู;ร;วมกันอย;างสันติสุข และอยู;ร;วมกันเป6นชาติอย;าง
สมานฉันท� 

17.  อธิบายประวัติศาสดาของศาสนาอ่ืนๆ โดยสังเขป 
18.  ตระหนักในคุณค;าและความสําคัญของค;านิยม จริยธรรมท่ีเป6นตัวกําหนดความเชื่อและพฤติกรรมท่ี

แตกต;างกันของศาสนิกชนศาสนาต;างๆ เพ่ือขจัดความขัดแย1งและอยู;ร;วมกันในสังคมอย;างสันติสุข 
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19.  เห็นคุณค;า เชื่อม่ัน และมุ;งม่ันพัฒนาชีวิตด1วยการพัฒนาจิตและพัฒนาการเรียนรู1ด1วยวิธีคิดแบบ
โยนิโสมนสิการหรือการพัฒนาจิตตามแนวทางของศาสนาท่ีตนนับถือ 

20.  สวดมนต� แผ;เมตตา และบริหารจิตและเจริญปJญญาตามหลักสติปJฏฐาน 4 หรือตามแนวทางของ 
ศาสนาท่ีตนนับถือ 

21.  วิเคราะห�หลักธรรมสําคัญในการอยู;ร;วมกันอย;างสันติสุขของศาสนาอ่ืนๆ และชักชวน ส;งเสริม
สนับสนุนให1บุคคลอ่ืนเห็นความสําคัญของการทําความดีต;อกัน 

22.  เสนอแนวทางการจัดกิจกรรม ความร;วมมือของทุกศาสนาในการแก1ปJญหาและพัฒนาสังคม 
  มาตรฐาน  ส 1.2   ม.4-6/1-5    

1. ปฏิบัติตนเป6นศาสนิกชนท่ีดี ต;อสาวก สมาชิกในครอบครัวและคนรอบข1าง 
2. ปฏิบัติตนถูกต1องตามศาสนพิธี พิธีกรรมทางศาสนาท่ีตนนับถือ 
3. แสดงตนเป6นพุทธมามกะหรือแสดงตนเป6นศาสนิกชนของศาสนาท่ีตนนับถือ 
4. วิเคราะห�หลักธรรม  คติธรรมท่ีเก่ียวเนื่องกับวันสําคัญทางศาสนา และเทศกาลท่ีสําคัญ ของศาสนาท่ี

ตนนับถือ และปฏิบัติตนได1ถูกต1อง 
5. วิเคราะห�ความจําเป6นท่ีต1องมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงและอนุรักษ�วัฒนธรรมไทยและเลือกรับ

วัฒนธรรมสากล 
 
 
  



หลักสูตรโรงเรียนวิทยาศาสตร�ภูมิภาค ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย                                                        
พุทธศักราช 2560 

93 

 

รายวิชา ส30102 หน8าท่ีพลเมือง 

2 คาบ/สัปดาห$/ภาคเรียน        1.0 หน�วยกิต 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาความหมาย ความสําคัญของมนุษย�ในฐานะท่ีเป6นสัตว�สังคม โครงสร1าง องค�ประกอบ สถาบัน
ทางสังคมและการจัดระเบียบทางสังคม  มีความรู1ความเข1าใจเก่ียวกับสังคมไทยและการเปลี่ยนแปลง
สังคมไทยสู;สังคมโลก           การอนุรักษ�วัฒนธรรมไทยและการเลือกรับวัฒนธรรมสากลท่ีดีงามและไม;ขัด
กับวัฒนธรรมไทย  ศึกษาวิเคราะห�แนวทางการปฏิบัติตนเป6นพลเมืองดีตามระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย�เป6นประมุข ศึกษาหลักสิทธิมนุษยชนในเรื่องความหมาย  ความสําคัญ แนวคิด หลักการและ
ปฏิญญาสากลว;าด1วยสิทธิมนุษยชนและองค�กรท่ีเก่ียวข1อง  

ศึกษาระบบการเมืองการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย�เป6นประมุขในปJจจุบัน
ของสังคมไทยและระบอบการเมืองการปกครองของสังคมโลก  ศึกษารัฐธรรมนูญ ความรู1ท่ัวไปเก่ียวกับ
กฎหมาย ปฏิบัติตนและส;งเสริมสนับสนุนให1ผู1อ่ืนปฏิบัติให1สอดคล1องตามท่ีรัฐธรรมนูญและกฎหมายอ่ืน ๆ ได1
อย;างถูกต1อง  ตลอดจนปฏิบัติตนเป6นพลเมืองดีของประเทศชาติ และสังคมโลก 
 โดยใช1กระบวนการคิด กระบวนการสืบค1นข1อมูล กระบวนการกลุ;ม และกระบวนการแก1ปJญหา 
เพ่ือให1มีความรู1 
ความเข1าใจในเรื่องมนุษย�เป6นสัตว�สังคม โครงสร1างและองค�ประกอบของสถาบันทางสังคม  การจัดระเบียบ
ทางสังคม เห็นความสําคัญของสถาบันหลักของสังคมไทย และการเปลี่ยนแปลงของสังคมไทยสู;สังคมโลก  
สามารถอนุรักษ�วัฒนธรรมท่ีดีงามของสังคมไทยและเลือกรับวัฒนธรรมสากลมาปรับใช1ได1อย;างเหมาะสม มี
ความรู1ความเข1าใจระบบการเมืองการปกครองของไทยระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย�เป6นประมุข  
เปรียบเทียบระบอบการเมืองการปกครองโลก รัฐธรรมนูญและกฎหมายอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข1อง สามารถปฏิบัติตน
และส;งเสริมสนับสนุนให1ผู1อ่ืนปฏิบัติตนตามสถานภาพ บทบาท สิทธิ เสรีภาพและหน1าท่ีของการเป6นพลเมือง
ดีตามกฎหมาย ตระหนักในความสําคัญของการมีส;วนร;วมในการคุ1มครองสิทธิมนุษยชน เห็นความสําคัญใน
นโยบายการประสานประโยชน�  ความสัมพันธ�ระหว;างประเทศ  เพ่ือดํารงอยู;ในสังคมโลกอย;างสันติ 
 
มาตรฐาน/ตัวช้ีวัด 
 ส 2.1 ม.4-6/1-5 
 มาตรฐาน 2.1  เข1าใจและปฏิบัติตนตามหน1าท่ีของการเป6นพลเมืองดี  มีค;านิยมท่ีดีงามและธํารง
รักษาประเพณีและวัฒนธรรมไทย ดํารงชีวิตอยู;ร;วมกันในสังคมไทยและสังคมโลกอย;างสันติสุข 
  ส 2.1 ม.4-6/1 วิเคราะห�และปฏิบัติตนตามกฎหมายท่ีเก่ียวข1องกับตนเอง  ครอบครัว  
ชุมชน  ประเทศชาติ  และสังคมโลก 
  ส 2.1 ม.4-6/2 วิเคราะห�ความสําคัญของโครงสร1างทางสังคม การขัดเกลาทางสังคม และ            
การเปลี่ยนแปลงทางสังคม 
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  ส 2.1 ม.4-6/3 ปฏิบัติตนและมีส;วนสนับสนุนให1ผู1อ่ืนประพฤติปฏิบัติเพ่ือเป6นพลเมืองดีของ
ประเทศชาติ และสังคมโลก 
  ส 2.1 ม.4-6/4 ประเมินสถานการณ�สิทธิมนุษยชนในประเทศไทย และเสนอแนวทางพัฒนา 
  ส 2.1 ม.4-6/5 วิเคราะห�ความจําเป6นท่ีต1องมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงและอนุรักษ�
วัฒนธรรมไทยและเลือกรับวัฒนธรรมสากล 

ส 2.2 ม.4-6/1-4 
 มาตรฐาน 2.2  เข1าใจระบบการเมืองการปกครองในสังคมปJจจุบัน  ยึดม่ัน ศรัทธาและธํารงรักษาไว1
ซ่ึงการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย�ทรงเป6นประมุข 
  ส 2.2 ม.4-6/1 วิเคราะห�ปJญหาการเมืองท่ีสําคัญในประเทศ  จากแหล;งข1อมูลต;างๆ พร1อมท้ัง
เสนอแนวทางแก1ไข 
  ส 2.2 ม.4-6/2 เสนอแนวทาง ทางการเมืองการปกครองท่ีนําไปสู;ความเข1าใจ  และการ
ประสานประโยชน�ร;วมกันระหว;างประเทศ 
  ส 2.2 ม.4-6/3 วิเคราะห�ความสําคัญและ ความจําเป6นท่ีต1องธํารงรักษาไว1ซ่ึงการปกครองตาม
ระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย�ทรงเป6นประมุข 
  ส 2.2 ม.4-6/4 เสนอแนวทางและมีส;วนร;วมในการตรวจสอบการใช1อํานาจรัฐ 
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รายวิชา ส30103 เศรษฐศาสตร$ 

2 คาบ/สัปดาห$/ ภาคเรียน        1.0 หน�วยกิต 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
1. คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาแนวคิดพ้ืนฐานในการบริหารจัดการทรัพยากรในการผลิตและการบริโภคในระบบเศรษฐกิจ 
และสถาบันทางเศรษฐกิจแบบต;าง ๆ เพ่ือให1สามารถใช1ทรัพยากรท่ีมีอยู;จํากัดได1อย;างมีประสิทธิภาพ เข1าใจ
กระบวนการทํางานของระบบเศรษฐกิจ ศึกษาอุปสงค� อุปทานและการทํางานของกลไกราคาในตลาดในฐานะ 
เป6นเครื่องมือในการจัดสรรทรัพยากรและผลผลิต 
 ศึกษาเก่ียวกับแนวคิด หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงท่ีมีผลต;อตนเอง ครอบครัว สังคมและประเทศ 
มาประยุกต�ใช1เศรษฐกิจพอเพียงในภาคเกษตร อุตสาหกรรม การค1า บริการ และสามารถนําแนวคิดระบบ
เศรษฐกิจพอเพียง มาจัดต้ังระบบสหกรณ� เพ่ือให1เกิดความร;วมมือทางเศรษฐกิจรวมไปถึงการวิเคราะห�ปJญหา 
และแก1ปJญหาเศรษฐกิจระดับชุมชนและระดับประเทศได1 
 ศึกษาแนวคิดเก่ียวกับนโยบายการเงินและการคลังของประเทศ การได1มาซ่ึงรายได1รัฐท่ีมาจากแหล;ง
ต;างๆ เพ่ือให1เกิดความเหมาะสมและสอดคล1องกับการพัฒนาประเทศ บทบาทของรัฐบาลท่ีเก่ียวข1องกับการ
พัฒนาเศรษฐกิจ การกระจายรายได1ท่ีเป6นธรรม ลดความเหลื่อมล้ําทางเศรษฐกิจ การรักษาเสถียรภาพทาง
เศรษฐกิจ สามารถแก1ไขปJญหาและพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ เพ่ือให1เกิดการแข;งขันทางเศรษฐกิจ 
และการค1ากับนานาประเทศได1 
 ศึกษาและวิเคราะห�ปJจจัยทางเศรษฐกิจท่ีมีผลต;อการเปjดเสรีทางเศรษฐกิจของประเทศในยุคโลกาภิ
วัตน� รวมถึงการค1า การลงทุน บทบาทขององค�กรระหว;างประเทศท่ีส;งผลกับสังคม เพ่ือให1เกิดความเข1าใจ
และสามารถ ปรับตัวเข1าสู;สถานการณ�ปJจจุบันได1 
 ศึกษาแนวคิดพ้ืนฐานการค1าระหว;างประเทศ บทบาทขององค�การความร;วมมือทางเศรษฐกิจใน
ภูมิภาคต;างๆรวมถึงปJจจัยท่ีนําไปสู;การพ่ึงพา การแข;งขัน และวิเคราะห�ผลดี ผลเสียของความร;วมมือทาง
เศรษฐกิจ 
ระหว;างประเทศในรูปแบบต;างๆ เพ่ือให1เกิดความเข1าใจวัตถุประสงค� และประโยชน�ของการรวมกลุ;ม 
 โดยใช1กระบวนการคิด  กระบวนการสืบค1นข1อมูล กระบวนการกลุ;ม  กระบวนการปฏิบัติ 
และกระบวนการแก1ปJญหาและสังเคราะห�  
 เพ่ือให1เกิดความรู1 ความเข1าใจ เห็นความสําคัญของเศรษฐกิจในการดําเนินชีวิตประจําวัน ประสาน
ประโยชน�ทางเศรษฐกิจระหว;างประเทศได1อย;างเหมาะสม ดําเนินชีวิตตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง พ่ึงพา
ตนเองได1 ก;อให1เกิดความสมดุลทางเศรษฐกิจ แก1ปJญหาพ้ืนฐานทางเศรษฐกิจและดํารงชีวิตอย;างมีความสุข
ท;ามกลางความเปลี่ยนแปลงของโลก 

2.  มาตรฐาน/ตัวช้ีวัด 
มาตรฐาน ส3.1 เข1าใจและสามารถบริหารจัดการทรัพยากรในการผลิตและการบริโภคการใช1ทรัพยากรท่ีมีอยู; 
                    จํากัดได1อย;างมีประสิทธิภาพและคุ1มค;ารวมท้ังเข1าใจหลักการของเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือการ 
                     ดํารงชีวิตอย;างมีดุลยภาพ 
ส3.1 ม.4-6/1  อภิปรายการกําหนดราคาและค;าจ1างในระบบเศรษฐกิจ 
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ส3.1 ม.4-6/2  ตระหนักถึงความสําคัญของปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงท่ีมีต;อเศรษฐกิจสังคมของ
ประเทศ 
ส3.1 ม.4-6/3  ตระหนักถึงความสําคัญของระบบสหกรณ�ในการพัฒนาเศรษฐกิจในระดับชุมชนและ
ประเทศ 
ส3.1 ม.4-6/4  วิเคราะห�ปJญหาทางเศรษฐกิจในชุมชนและเสนอแนวทางแก1ไข 
มาตรฐาน ส3.2  เข1าใจระบบและสถาบันทางเศรษฐกิจต;างๆความสัมพันธ�ทางเศรษฐกิจและความจําเป6นของ 
                     การร;วมมือกันทางเศรษฐกิจในสังคมโลก 
ส3.2 ม.4-6/1 อธิบายบทบาทของรัฐบาลด1านนโยบายการเงินการคลังในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ 
ส3.2 ม.4-6/2 วิเคราะห�ผลกระทบของการเปjดเสรีทางเศรษฐกิจในยุคโลกาภิวัตน�ท่ีมีผลต;อสังคมไทย 
ส3.2 ม.4-6/3 วิเคราะห�ผลดีผลเสียของความร;วมมือทางเศรษฐกิจระหว;างประเทศในรูปแบบต;างๆ 
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รายวิชา ส30104 ประวัติศาสตร$ไทย 1 

2 คาบ/สัปดาห$/ภาคเรียน        1.0 หน�วยกิต 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
คําอธิบายรายวิชา 

  ศึกษาเวลา ความสําคัญของเวลา ยุคสมัยและหลักฐานประวัติศาสตร�ชาติไทย  ซ่ึงเป6นพ้ืนฐานสําคัญ
ในการศึกษาประวัติศาสตร�โดยใช1วิธีการทางประวัติศาสตร�และการสร1างองค�ความรู1ใหม;  ศึกษาวิเคราะห�
ประเด็นสําคัญทางประวัติศาสตร�ไทย  ในเรื่องเก่ียวกับความเป6นมาของชนชาติไทย อาณาจักรโบราณใน
ดินแดนประเทศไทย พัฒนาการความเจริญรุ;งเรืองของอาณาจักรไทยสมัยสุโขทัย  อยุธยา ธนบุรี  และ
รัตนโกสินทร�จนถึงปJจจุบัน โดยยกกรณีศึกษาเก่ียวกับวิวัฒนาการของภาษาไทยและวรรณกรรมไทย การค1า
กับต;างประเทศ ระบบการควบคุมกําลังคนท้ังชาวไทยและชาวต;างชาติ ศึกษาวิเคราะห�ความสําคัญและ
บทบาทของสถาบันพระมหากษัตริย�ในการพัฒนาชาติไทยในด1านต;างๆ  ท่ีมีต;อสังคมไทย  

  โดยใช1วิธีการทางประวัติศาสตร� กระบวนการคิดวิเคราะห�  คิดสังเคราะห�  คิดอย;างมีวิจารณญาณ  
กระบวนการ 
สืบค1นข1อมูล กระบวนการกลุ;ม  และกระบวนการแก1ปJญหา 

   เพ่ือให1มีความรู1เข1าใจและตระหนักถึงความสําคัญเรื่องเวลา ยุคสมัย และหลักฐานประวัติศาสตร� ซ่ึง
เป6นพ้ืนฐานสําคัญในการศึกษาประวัติศาสตร�โดยใช1วิธีการทางประวัติศาสตร�และการสร1างองค�ความรู1ใหม;  
สามารถวิเคราะห�ประเด็นสําคัญทางประวัติศาสตร�ไทย ท่ีมีพัฒนาการของชาติไทยต้ังแต;อดีตถึงปJจจุบัน  เกิด
ความตระหนัก  เห็นคุณค;าความสําคัญ เกิดความสํานึก และภาคภูมิใจในความเป6นมาของประวัติศาสตร�ชาติ
ไทย 
มาตรฐานการเรียนรู8/ตัวช้ีวัด 

ส 4.1 ม 4-6/1,2  
มาตรฐาน ส 4.1 เข1าใจความหมาย ความสําคัญของเวลา และยุคสมัยทางประวัติศาสตร� สามารถใช1

วิธีการทาง 
ประวัติศาสตร�มาวิเคราะห�เหตุการณ�ต;าง ๆอย;างเป6นระบบ 

1. ตระหนักถึงความสําคัญของเวลาและยุคสมัยทางประวัติศาสตร�ท่ีแสดงถึงการเปลี่ยนแปลงของ
มนุษยชาติ 

2. สร1างองค�ความรู1ใหม;ทางประวัติศาสตร�อย;างเป6นระบบ 
ส 4.3 ม 4-6/1,2  

        มาตรฐาน ส 4.3 เข1าใจความเป6นมาของชาติไทย วัฒนธรรม ภูมิปJญญาไทย มีความรัก ความภูมิใจ
และธํารงความเป6นไทย 

1. วิเคราะห�ประเด็นสําคัญของประวัติศาสตร�ไทย 
2. วิเคราะห�ความสําคัญของสถาบันพระมหากษัตริย�ต;อชาติไทย 
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รายวิชา ส30105 ประวัติศาสตร$โลก 

2 คาบ/สัปดาห$/ ภาคเรียน        1.0 หน�วยกิต 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
คําอธิบายรายวิชา  

ศึกษาวิเคราะห�ความหมาย ความสําคัญของช;วงเวลาและยุคสมัยทางประวัติศาสตร� เกณฑ�การแบ;ง
ยุคสมัยของประวัติศาสตร�สากล เปรียบเทียบการแบ;งยุคสมัยระหว;างโลกตะวันออกกับโลกตะวันตก และ
ความสัมพันธ�ระหว;างยุคสมัยกับเหตุการณ�สําคัญในประวัติศาสตร�โลกตะวันตก โลกตะวันออกและ
ประวัติศาสตร�ไทย   
 ศึกษาอิทธิพลของอารยธรรมโบราณในโลกตะวันออกและตะวันตก ด1านการปกครอง เศรษฐกิจ 
สังคมวัฒนธรรม และท่ีมีผลต;อพัฒนาการของมนุษยชาติในอดีตจนถึงปJจจุบัน 

ศึกษาวิเคราะห�ความเปลี่ยนแปลงของโลกตะวันตกต้ังแต;สมัยกลางจนถึงสิ้นสุดสงครามโลกครั้งท่ี 2 
ท้ังทางด1านการปกครอง เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม ผลกระทบของการขยายอิทธิพลของประเทศในยุโรป
ไปยังทวีปอเมริกา แอฟริกาและเอเชียท่ีมีผลต;อพัฒนาการของโลกปJจจุบัน 
 โดยการใช1วิธีการทางประวัติศาสตร� กระบวนการคิด กระบวนการสืบค1นข1อมูล กระบวนการกลุ;ม 
กระบวนการแก1ปJญหาและการสังเคราะห� 

เพ่ือให1เกิดความรู1ความเข1าใจถึงอิทธิพลของอารยธรรมโบราณในโลกตะวันตกและตะวันออก เข1าใจ
ความสําคัญของความเปลี่ยนแปลงต้ังแต;สมัยกลางถึงสิ้นสุดสงครามโลกครั้งท่ี 2 ผลกระทบของการขยาย
อิทธิพลของประเทศในยุโรปไปยังทวีปอเมริกา แอฟริกาและเอเชียท่ีมีผลต;อพัฒนาการของโลกปJจจุบัน
สามารถนําความรู1ไปประยุกต�ใช1ในการดําเนินชีวิตอย;างสันติสุขในสังคมไทยและสังคมโลก 
 

มาตรฐานการเรียนรู8/ตัวช้ีวัด 
ส 4.1 ม 4-6/1 
มาตรฐาน ส 4.1 เข1าใจความหมาย ความสําคัญของเวลาและยุคสมัยทางประวัติศาสตร� สามารถ 

ใช1วิธีการทางประวัติศาสตร�มาวิเคราะห�เหตุการณ�ต;าง ๆ อย;างเป6นระบบ    
1. ตระหนักถึงความสําคัญของเวลาและยุคสมัยทางประวัติศาสตร�ท่ีแสดงถึงการเปลี่ยนแปลงของ
มนุษยชาติ 
ส 4.2 ม 4-6/1-3 
มาตรฐาน ส 4.2   เข1าใจพัฒนาการของมนุษยชาติจากอดีตจนถึงปJจจุบัน ในด1านความสัมพันธ� 

และการเปลี่ยนแปลงของเหตุการณ�อย;างต;อเนื่อง ตระหนักถึงความสําคัญและสามารถวิเคราะห�ผลกระทบท่ี
เกิดข้ึน 

1. วิเคราะห�อิทธิพลของอารยธรรมโบราณ  และการติดต;อระหว;างโลกตะวันออกกับโลกตะวันตกท่ีมี
ผลต;อพัฒนาการและการเปลี่ยนแปลงของโลก 
2. วิเคราะห�เหตุการณ�สําคัญต;างๆท่ีส;งผลต;อการเปลี่ยนแปลงทางสังคม เศรษฐกิจและการเมือง เข1า
สู;โลกสมัยปJจจุบัน 
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3. วิเคราะห�ผลกระทบของการขยายอิทธิพลของประเทศในยุโรปไปยังทวีปอเมริกา แอฟริกาและ
เอเชีย 
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รายวิชา ส30106 ประวัติศาสตร$ไทย 2 

1 คาบ/สัปดาห$/ภาคเรียน        0.5 หน�วยกิต 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
คําอธิบายรายวิชา  

ศึกษาวิเคราะห�ประเด็นสําคัญของประวัติศาสตร�ไทยยุคปฏิรูปประเทศจนถึงปJจจุบัน ปJจจัยท่ีส;งเสริม
และสร1างสรรค�ภูมิปJญญาไทย วัฒนธรรมไทยซ่ึงมีผลต;อสังคมไทยในยุคปJจจุบัน แนวทางในการอนุรักษ�ภูมิ
ปJญญาและวัฒนธรรมไทย  ผลงานของบุคคลสําคัญท้ังชาวไทยและต;างประเทศท่ีมีส;วนสร1างสรรค�วัฒนธรรม
ไทยและประวัติศาสตร�ไทย อิทธิพลของวัฒนธรรมตะวันตกและตะวันออกในสังคมไทย 
   โดยใช1วิธีการทางประวัติศาสตร� กระบวนการคิด กระบวนการสืบค1นข1อมูล กระบวนการกลุ;ม                
กระบวนการแก1ปJญหาและการสังเคราะห�  
     เพ่ือให1มีความรู1และเข1าใจวิธีการสืบค1นข1อเท็จจริงในสังคมมนุษย� การส;งเสริมและการสร1างสรรค�
ภูมิปJญญาไทยและวัฒนธรรมไทย ตระหนักถึงความสําคัญของการใช1วิธีการทางประวัติศาสตร�ในการสืบค1น
ข1อเท็จจริงในประวัติศาสตร�ไทย มีความรักและภาคภูมิใจในบรรพบุรุษไทยท่ีได1รักษาอธิปไตย ภูมิปJญญาไทย 
และวัฒนธรรมไทยสืบต;อมาจนถึงทุกวันนี้ 

มาตรฐานการเรียนรู8/ตัวช้ีวัด 
มาตรฐาน ส 4.1 ม 4-6/2 
มาตรฐาน ส 4.1  เข1าใจความหมาย ความสําคัญของเวลา และยุคสมัยทางประวัติศาสตร� สามารถ

ใช1วิธีการทางประวัติศาสตร�มาวิเคราะห�เหตุการณ�ต;างๆ อย;างเป6นระบบ  
   มาตรฐาน ส4.2 สร1างองค�ความรู1ใหม;ทางประวัติศาสตร�โดยใช1วิธีการทางประวัติศาสตร�อย;างเป6น
ระบบ 
 มาตรฐาน ส4.3 เข1าใจความเป6นมาของชาติไทย วัฒนธรรม ภูมิปJญญาไทย มีความรัก ความภูมิใจ
และธํารงความเป6นไทย 
  ส4.3 ม4-6/1,3,4,5 
 1. วิเคราะห�ประเด็นสําคัญของประวัติศาสตร�ไทย 
 3. วิเคราะห�ปJจจัยท่ีส;งเสริมความสร1างสรรค�ภูมิปJญญาไทยและวัฒนธรรมไทยซ่ึงมีผลต;อสังคมไทยใน
ยุคปJจจุบัน 
 4. วิเคราะห�ผลงานของบุคคลสําคัญท้ังชาวไทยและต;างประเทศท่ีมีส;วนสร1างสรรค�วัฒนธรรมไทย
และประวัติศาสตร�ไทย 
 5. วางแผนกําหนดแนวทางและการมีส;วนร;วมการอนุรักษ�ภูมิปJญญาไทยและวัฒนธรรมไทย 
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ส30107 มนุษย$และส่ิงแวดล8อม 
1 คาบ/สัปดาห$/ภาคเรียน                0.5 หน�วยกิต 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
คําอธิบายรายวิชา  
 
 
 
 

ยังไม�มีคําอธิบายรายวิชา และแผนฉบับย�อ 
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รายวิชา ส30108 ประวัติศาสตร$ร�วมสมัย   
1 คาบ/สัปดาห$/ ภาคเรียน        0.5 หน�วยกิต 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
คําอธิบายรายวิชา  

ศึกษาสถานการณ�ท่ีสําคัญของโลกในคริสต�ศตวรรษท่ี 20 - 21 ต้ังแต;หลังสงครามโลกครั้งท่ี 2 จนถึง
สมัยปJจจุบัน  ท่ีทําให1เกิดความร;วมมือและความขัดแย1งท้ังทางด1านการเมืองการปกครอง เศรษฐกิจและสังคม 
บทบาทของบุคคลสําคัญ และแนวคิดสําคัญท่ีเป6นพ้ืนฐานนําไปสู;ความความขัดแย1งและการประสาน
ประโยชน�ด1านการเมือง สังคม และเศรษฐกิจของโลกโดยภาพรวม ต้ังแต;สถานการณ�ต;างๆของโลกท่ีนําไปสู;
สงครามเย็น  สถานการณ�ท่ีแสดงถึงการขยายตัวไปยังภูมิภาคต;างๆของโลก  ไปจนถึงการล;มสลายของ
สหภาพโซเวียตและสถานการณ�ความร;วมมือและความขัดแย1งในภูมิภาคต;างๆ ของโลก  เพ่ือให1เข1าใจพ้ืนฐาน
ความเปลี่ยนแปลงทางประวัติศาสตร�ท่ีมีผลต;อโลกในปJจจุบัน   โดยศึกษานโยบายการสร1างความร;วมมือทาง
การเมือง สังคม และเศรษฐกิจในภูมิภาคต;างๆ ของโลก  

โดยการใช1วิธีการทางประวัติศาสตร� กระบวนการคิด กระบวนการสืบค1นข1อมูล กระบวนการกลุ;ม 
กระบวนการแก1ปJญหาและการสังเคราะห� 
 เพ่ือให1เข1าใจถึงการอยู;ร;วมกันในสังคมโลกยุคโลกาภิวัตน� เข1าใจปJจจัยสําคัญท่ีนําไปสู;ความ
เปลี่ยนแปลงของสังคมโลก เพ่ือให1รู1เท;าทันและตระหนักถึงบทบาทหน1าท่ีการมีส;วนร;วมในการแก1ไขปJญหา
ของสังคมไทยและสังคมโลก 
 

มาตรฐานการเรียนรู8/ตัวช้ีวัด 
  เข1าใจพัฒนาการของมนุษยชาติจากอดีตจนถึงปJจจุบัน ในด1านความสัมพันธ�และการเปลี่ยนแปลงของ
เหตุการณ�อย;างต;อเนื่อง ตระหนักถึง  
ความสําคัญและสามารถวิเคราะห�ผลกระทบท่ีเกิดข้ึน 

ส 4.2 ม4-6/2,4 
2. วิเคราะห�เหตุการณ�สําคัญต;าง ๆ ท่ีส;งผลต;อการเปลี่ยนแปลงทางสังคม เศรษฐกิจและการเมือง 

เข1าสู;โลกสมัยปJจจุบัน 
4. วิเคราะห�สถานการณ�ของโลกในคริสต�ศตวรรษท่ี 21 

 

 
 
  



หลักสูตรโรงเรียนวิทยาศาสตร�ภูมิภาค ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย                                                        
พุทธศักราช 2560 

103 

 

กลุ�มสาระการเรียนรู8สุขศึกษาและพลศึกษา 
 

สาระท่ี 1  การเจริญเติบโตและพัฒนาการของมนุษย$ 
มาตรฐาน พ 1.1 เข1าใจธรรมชาติของการเจริญเติบโต และพัฒนาการของมนุษย� 
ตัวช้ีวัด 

1.1.1 อธิบายกระบวนการสร1างเสริมและดํารงประสิทธิภาพการทํางาน ของระบบอวัยวะต;าง 
1.1.2 วางแผนดูแลสุขภาพตามภาวะการเจริญเติบโตและพัฒนาการของตนเองและบุคคลใน

ครอบครัว 

สาระท่ี 2  ชีวิตและครอบครัว 
มาตรฐาน พ 2.1 เข1าใจและเห็นคุณค;าตนเอง ครอบครัว เพศศึกษา และมีทักษะในการดําเนินชีวิต 
ตัวช้ีวัด 

2.1.1 วิเคราะห�อิทธิพลของครอบครัว เพ่ือน สังคม และวัฒนธรรมท่ีมีผลต;อพฤติกรรมทาง 
เพศและการดําเนินชีวิต 

2.1.2 วิเคราะห�ค;านิยมในเรื่องเพศ ตามวัฒนธรรมไทยและวัฒนธรรมอ่ืนๆ 
2.1.3 เลือกใช1ทักษะท่ีเหมาะสมในการปLองกัน ลดความขัดแย1งและแก1ปJญหาเรื่องเพศและครอบครัว 
2.1.4 วิเคราะห�สาเหตุและผลของความขัดแย1งท่ีอาจเกิดข้ึนระหว;างผู1เรียน หรือเยาวชนในชุมชน 

และเสนอแนวทางแก1ไขปJญหา 
 

สาระท่ี 3  การเคล่ือนไหว การออกกําลังกาย การเล�นเกม กีฬาไทยและกีฬาสากล 
มาตรฐาน พ  3.1 เข1าใจ มีทักษะในการเคลื่อนไหว กิจกรรมทางกาย การเล;นเกมและกีฬา  
ตัวช้ีวัด 

3.1.1 วิเคราะห�ความคิดรวบยอดเก่ียวกับการเคลื่อนไหวรูปแบบต;างๆ ในการเล;นกีฬา 
3.1.2 ใช1ความสามารถของตนเพ่ือเพ่ิมศักยภาพของทีม คํานึงถึงผลท่ีเกิดต;อผู1อ่ืนและสังคม 
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;างสมํ่าเสมอ มี
วินัย เคารพสิทธิ กฎ กติกา มีน้ําใจนักกีฬา มีจิตวิญญาณในการแข;งขัน และชื่นชมในสุนทรียภาพของการกีฬา 
ตัวช้ีวัด 

3.2.1 ออกกําลังกายและเล;นกีฬาท่ีเหมาะสมกับตนเองอย;างสมํ่าเสมอ และใช1ความสามารถ 
ของตนเพ่ิมศักยภาพของทีม ลดความเป6นตัวตน คํานึงถึงผลท่ีเกิดต;อสังคม 

3.2.2 อธิบายและปฏิบัติเก่ียวกับสิทธิ กฎ กติกา กลวิธีต;างๆในระหว;างการเล;น การแข;งขันกีฬากับ
ผู1อ่ืนและนําไปสรุปเป6นแนวปฏิบัติและใช1ในชีวิตประจําวันอย;างต;อเนื่อง 

3.2.3 แสดงออกถึงการมีมารยาทในการดู การเล;น และการแข;งขันกีฬาด1วยความมีน้ําใจ 
นักกีฬา และนําไปใช11ปฏิบัติทุกโอกาส จนเป6นผู11มีบุคลิกภาพท่ีดี 

3.2.4 ร;วมกิจกรรมทางกายและเล;นกีฬาอย;างมีความสุข ชื่นชมในคุณค;าและความงามของ 
การกีฬา 
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สาระท่ี 4  การสร8างเสริมสุขภาพ สมรรถภาพและการปFองกันโรค 
มาตรฐาน พ 4.1 เห็นคุณค;าและมีทักษะในการสร1างเสริมสุขภาพ การดํารงสุขภาพ การปLองกัน 
โรคและการสร1างสมรรถภาพเพ่ือสุขภาพ 
ตัวช้ีวัด  

4.1.1 วิเคราะห�บทบาทและความรับผิดชอบของบุคคลท่ีมีต;อการสร1างเสริมสุขภาพและการปLองกัน
โรคในชุมชน 

4.1.2 วิเคราะห�อิทธิพลของสื่อโฆษณาเก่ียวกับสุขภาพเพ่ือการเลือกบริโภค 
4.1.3 ปฏิบัติตนตามสิทธิของผู1บริโภค 
4.1.4 วิเคราะห�สาเหตุและเสนอแนวทางการปLองกันการเจ็บป[วยและการตายของคนไทย 
4.1.5 วางแผนและปฏิบัติตามแผนการพัฒนาสุขภาพของตนเองและครอบครัว 
4.1.6  มีส;วนร;วมในการส;งเสริมและพัฒนาสุขภาพของบุคคลในชุมชน 
4.1.7 วางแผนและปฏิบัติตามแผนการพัฒนาสมรรถภาพกายและสมรรถภาพทางกลไก 
 

สาระท่ี 5  ความปลอดภัยในชีวิต 
มาตรฐาน 5.1 ปLองกันและหลีกเลี่ยงปJจจัยเสี่ยง พฤติกรรมเสี่ยงต;อสุขภาพ อุบัติเหตุ การใช1ยา สารเสพติด  
และความรุนแรง 
ตัวช้ีวัด 

5.1.1 มีส;วนร;วมในการปLองกันความเสี่ยงต;อการใช1ยา การใช1สารเสพติด และความรุนแรง เพ่ือ
สุขภาพของตนเอง ครอบครัว และสังคม 

5.1.2 วิเคราะห�ผลกระทบท่ีเกิดจากการครอบครอง การใช1และการจําหน;ายสารเสพติด 
5.1.3 วิเคราะห�ปJจจัยท่ีมีผลต;อสุขภาพ หรือความรุนแรงของคนไทยและเสนอแนวทางปLองกัน 
5.1.4 วางแผน กําหนดแนวทางลดอุบัติเหตุ และสร1างเสริมความปลอดภัยในชุมชน 
5.1.5 มีส;วนร;วมในการสร1างเสริมความปลอดภัยในชุมชน 
5.1.6 ใช1ทักษะการตัดสินใจแก1ปJญหาในสถานการณ�ท่ีเสี่ยงต;อสุขภาพและความรุนแรง 
5.1.7 แสดงวิธีการช;วยฟ¡¢นคืนชีพอย;างถูกวิธี 
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ช่ือรายวิชาและหน�วยกิต 

กลุ�มสาระการเรียนรู8สุขศึกษาและพลศึกษา 

รายวิชาพ้ืนฐาน 
1. พ30101 สุขศึกษาและพลศึกษา 1    1 คาบ/สัปดาห�/ภาคเรียน 0.5 หน;วยกิต 
HPE30101 Health and Physical Education 1 
2. พ30102 สุขศึกษาและพลศึกษา 2    1 คาบ/สัปดาห�/ภาคเรียน 0.5 หน;วยกิต 
HPE30102 Health and Physical Education 2 
3. พ30103 สุขศึกษาและพลศึกษา 3    1 คาบ/สัปดาห�/ภาคเรียน 0.5 หน;วยกิต 
HPE30103 Health and Physical Education 3 
4. พ30104 สุขศึกษาและพลศึกษา 4   1 คาบ/สัปดาห�/ภาคเรียน 0.5 หน;วยกิต 
HPE30104 Health and Physical Education 4 
5. พ30105 สุขศึกษาและพลศึกษา 5   1 คาบ/สัปดาห�/ภาคเรียน 0.5 หน;วยกิต 
HPE30105 Health and Physical Education 5 
6. พ30106 สุขศึกษาและพลศึกษา 6   1 คาบ/สัปดาห�/ภาคเรียน 0.5 หน;วยกิต 
HPE30106 Health and Physical Education 6 
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รายวิชา พ30101 สุขศึกษาและพลศึกษา 1 

1 คาบ/สัปดาห$/ภาคเรียน        0.5 หน�วยกิต 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
คําอธิบายรายวิชา  
           วิเคราะห�กระบวนการทํางานตามหน1าท่ีและการดํารงประสิทธิภาพการทํางานของระบบห;อหุ1ม
ร;างกาย ระบบกระดูก และระบบกล1ามเนื้อ การวางแผนการดูแลสุขภาพตามภาวะการเจริญเติบโตและ
พัฒนาการของวัยรุ;น เหตุผลและความจําเป6นต1องปLองกันโรค การมีส;วนร;วมในการสร1างเสริมและพัฒนา
สุขภาพของบุคคล บทบาทและความรับผิดชอบในการสร1างเสริมสุขภาพ การสร1างเสริมสมรรถภาพทางกาย
และสมรรถภาพทางกลไก ระบบการใช1พลังงานของร;างกายในรูปแบบต;างๆ การประเมินสมรรถภาพทางกาย
ของตนเองโดยใช1เครื่องมือการประเมินและแบบทดสอบสมรรถภาพทางกายท่ีถูกต1อง การดูแลรักษาการ
บาดเจ็บจากการออกกําลังกายและการเล;นกีฬา  การวางแผนและปฏิบัติตามแผนการพัฒนาสมรรถภาพทาง
กายและสมรรถภาพทางกลไก    

วิเคราะห�อิทธิพลของครอบครัวเพ่ือน สังคมและวัฒนธรรมท่ีมีต;อพฤติกรรมทางเพศ หลักวิทยา
ศาสตร�การเคลื่อนไหวและรูปแบบการเคลื่อนไหวแบบต;างๆ นําไปประยุกต�ใช1ในการเล;นกีฬา การสร1างเสริม
สมรรถภาพทางกาย หลักการสําคัญในการออกกําลังกายและการเล;นกีฬา 

มีความรู 1 ความเข1าใจ มีเจตคติและค;านิยมท่ีดีในเรื่องการเจริญเติบโตและพัฒนาการของมนุษย�         
มีกระบวนการสร1างเสริมสุขภาพและดํารงประสิทธิภาพการทํางานของระบบห;อหุ1มร;างกาย ระบบกระดูก         
และระบบกล1ามเนื้อ มีทักษะปฏิบัติด1านสุขภาพและสมรรถภาพทางกายจนเป6นกิจนิสัย 

 
ตัวช้ีวัด 
          1. วิเคราะห�กระบวนการทํางานของระบบห;อหุ1มร;างกาย ระบบกระดูกและระบบกล1ามเนื้อท่ีมีผล 
              ต;อสุขภาพได1 
          2. รู1วิธีการดํารงประสิทธิภาพการทํางานของระบบห;อหุ1มร;างกาย ระบบกระดูกและระบบกล1ามเนื้อ 

3. รู1วิธีวางแผนการดูแลสุขภาพตามภาวะการเจริญเติบโตและพัฒนาการของตนเอง  
4. บอกคุณค;าของการวางแผนดูแลสุขภาพของตนเองได1  
5. วิเคราะห�อิทธิพลของครอบครัว เพ่ือน สังคมและวัฒนธรรมท่ีมีต;อพฤติกรรมทางเพศ และการ  

ดําเนินชีวิตได1  
6. เข1าใจเหตุผลและความจําเป6นท่ีทุกคนต1องปLองกันโรค มีส;วนร;วมในการสร1างเสริมและ         

พัฒนาสุขภาพของบุคคลในชุมชน  
7. เข1าใจบทบาทและความรับผิดชอบในการสร1างเสริมสุขภาพและการปLองกันโรคความดันโลหิตสูง 

โรคหัวใจและโรคมะเร็ง 
8. วิเคราะห�ความคิดรวบยอดเก่ียวกับการเคลื่อนไหวรูปแบบต;างๆและนําไปใช1ในการเล;นกีฬา 
9. ประยุกต�ความคิดรวบยอดจากหลักการทางวิทยาศาสตร�การเคลื่อนไหวในการเล;นกีฬาได1อย;าง    

มีประสิทธิภาพ  
        10. เห็นคุณค;าและมีทักษะในการสร1างเสริมสมรรถภาพทางกายและสมรรถภาพทางกลไก  
        11. เข1าใจกระบวนการสร1างเสริมสมรรถภาพทางกายและสมรรถภาพทางกลไกเพ่ือดํารงชีวิตอย;างมี

ประสิทธิภาพและมีความสุข  
        12. รู1วิธีการวางแผนและปฏิบัติตามแผนการพัฒนาสมรรถภาพทางกายและสมรรถภาพทางกลไก     
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              เพ่ือสุขภาพท่ียั่งยืน  
        13. อธิบายหลักการสําคัญในการออกกําลังกายและการเล;นกีฬาได1อย;างถูกต1อง  
        14. บอกข้ันตอนในการออกกําลังกายและการเล;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 หน�วยกิต 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
คําอธิบายรายวิชา  

ศึกษาวิธีการจัดการกับอารมณ�และความเครียด การพัฒนาจิตและการฝZกสติ การประเมินความเสี่ยง   
ต;อสุขภาพ แนวทางปLองกันอันตรายและการปฐมพยาบาลจากการได1รับสารพิษ ไฟไหม1 น้ําร1อนลวก           
การสูบบุหรี่และการด่ืมสุรา องค�ประกอบของกระบวนการสร1างเสริมความเข1มแข็งทางสังคม ความปลอดภัย 
ในชุมชน สิทธิ กฎ กติกา กลวิธีต;างๆในระหว;างการเล;น การแข;งขันกีฬากับผู1อ่ืน  

วิเคราะห�อิทธิพลของสื่อโฆษณาเก่ียวกับสุขภาพและการบริโภค หลักวิทยาศาสตร�การเคลื่อนไหว
และรูปแบบการเคลื่อนไหว การประยุกต�หลักวิทยาศาสตร�การเคลื่อนไหวไปใช1ในทักษะการใช1ลูกบอลและ
การสร1างเสริมสมรรถภาพทางกาย  การใช1ความสามารถของตนเพ่ือเพ่ิมศักยภาพของทีม คุณค;าของการออก
กําลังกายและการเข1าร;วมกิจกรรมกีฬาเก่ียวกับทักษะการใช1ลูกบอล  

มีความรู1และความเข1าใจอิทธิพลของสื่อโฆษณาท่ีส;งผลต;อสุขภาพและการบริโภค มีวิธีการจัดการกับ      
อารมณ�และความเครียดได1อย;างเหมาะสม นําหลักวิทยาศาสตร�การเคลื่อนไหวและรูปแบบการเคลื่อนไหว    
ไปประยุกต�ไปใช1ในการออกกําลังกายและการเล;นกีฬาได1หลากหลาย แสดงออกถึงการมีมารยาทในการดู    
การเล;น การแข;งขัน ด1วยความมีน้ําใจนักกีฬา มีสุนทรียภาพและมีเจตคติท่ีดีต;อการออกกําลังกาย เห็นคุณค;า
ของประสบการณ�ท่ีได1รับจากกิจกรรมทางกายไปใช1เป6นแนวทางในการทํางานและดําเนินชีวิตประจําวัน 

 
ตัวช้ีวัด 

1. วิเคราะห�อิทธิพลของสื่อโฆษณาเก่ียวกับสุขภาพและการบริโภคได1อย;างถูกต1อง 
2. รู1วิธีการจัดการกับอารมณ�และความเครียด การพัฒนาจิตและการฝZกสติได1อย;างถูกต1อง  
3. รู1วิธีการออกกําลังกายและการพักผ;อนได1อย;างถูกต1อง  
4. เข1าใจวิธีการประเมินความเสี่ยงต;อสุขภาพ  
5. แสวงหาแนวทางปLองกันอันตรายเพ่ือความปลอดภัยในเรื่องการได1รับสารพิษ ไฟไหม1 น้ําร1อนลวก 

การสูบบุหรี่และการด่ืมสุรา 
6. แสดงวิธีการปฐมพยาบาลการได1รับสารพิษ ไฟไหม1และน้ําร1อนลวกได1อย;างถูกต1อง  
7. รู1และเข1าใจกระบวนการทางสังคมเพ่ือสร1างเสริมความปลอดภัยในชุมชน 
8. วิเคราะห�หลักวิทยาศาสตร�การเคลื่อนไหวและนําไปใช1ในทักษะการใช1ลูกบอล และสร1างเสริม

สมรรถภาพทางกายได1อย;างถูกต1อง 
9. วิเคราะห�รูปแบบการเคลื่อนไหวและนําไปใช1ในกิจกรรมการใช1ลูกบอล และสร1างเสริมสมรรถภาพ

ทางกายได1อย;างถูกต1อง 
        10. ประยุกต�ความคิดรวบยอดจากหลักการทางวิทยาศาสตร�การเคลื่อนไหวในกิจกรรมการใช1ลูกบอล

ได1อย;างมีประสิทธิภาพ  
        11. ใช1ความสามารถของตนเพ่ือเพ่ิมศักยภาพของทีม คํานึงถึงผลท่ีเกิดต;อผู1อ่ืนและสังคมได1  
        12. เห็นคุณค;าของการออกกําลังกายและการเข1าร;วมกิจกรรมกีฬาประเภททักษะการใช1ลูกบอลได1  
        13. อธิบายและปฏิบัติเก่ียวกับสิทธิ กฎ กติกา กลวิธีต;างๆ ในระหว;างการเล;น การแข;งขันกีฬากับผู1อ่ืน

และนําไปสรุปเป6นแนวปฏิบัติและใช1ในชีวิตประจําวันอย;างต;อเนื่องได1  
       14. แสดงออกถึงการมีมารยาทในการดู การเล;น การแข;งขันกีฬาด1วยความมีน้ําใจนักกีฬา และนํา  
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            ไปใช1ปฏิบัติทุกโอกาส จนเป6นผู1มีบุคลิกภาพท่ีดี  
       15. ชื่นชมในสุนทรียภาพและแสดงความมีน้ําใจนักกีฬาของการออกกําลังกายและการเล;นกีฬา 
       16. ยอมรับและเห็นคุณค;าของการนําประสบการณ�ท่ีได1รับจากกิจกรรมทางกายไปใช1เป6น แนวทางใน 
            การทํางานและดําเนินชีวิตประจําวันได1 
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รายวิชา พ30103 สุขศึกษาและพลศึกษา 3 

1 คาบ/สัปดาห$/ภาคเรียน        0.5 หน�วยกิต 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
คําอธิบายรายวิชา  

 ศึกษากระบวนการทํางานของระบบไหลเวียนเลือด ระบบหายใจ ระบบย;อยอาหารและระบบขับถ;าย  
ท่ีมีผลต;อสุขภาพ เหตุผลและความจําเป6นของการปLองกันโรค การมีส;วนร;วมในการสร1างเสริมและพัฒนา
สุขภาพของบุคคล บทบาทและความรับผิดชอบในการสร1างเสริมสุขภาพ การปLองกันโรคความดันโลหิตสูง 
โรคหัวใจและโรคมะเร็ง กระบวนการสร1างเสริมประสิทธิภาพการทํางานของระบบไหลเวียนเลือด ระบบ
หายใจ ระบบย;อยอาหารและระบบขับถ;าย การปLองกันและหลีกเลี่ยงความรุนแรง  
 วิเคราะห�หลักวิทยาศาสตร�การเคลื่อนไหวและรูปแบบการเคลื่อนไหวนําไปประยุกต�ใช1ในศิลปะการ
ต;อสู1ปLองกันตัว  
 รู1 เข1าใจและเห็นคุณค;าการวางแผนดูแลสุขภาพ การสร1างเสริมสุขภาพและสมรรถภาพทางกายของ
ตนเองและบุคคลในครอบครัว มีเจตคติและค;านิยมท่ีดีต;อการเคารพสิทธิและปฏิบัติตามกฎ กติกา ของการ
เล;นกีฬาอย;างเคร;งครัด มีสุนทรียภาพในการชมและแสดงความมีน้ําใจนักกีฬาระหว;างออกกําลังกายหรือการ
เล;นกีฬา เห็นคุณค;าของการนําประสบการณ�ท่ีได1รับจากกิจกรรมทางกายไปใช1เป6นแนวทางในการดําเนิน
ชีวิตประจําวัน 
 
ตัวช้ีวัด 

1. วิเคราะห�กระบวนการทํางานของระบบไหลเวียนเลือด ระบบหายใจ ระบบย;อยอาหารและระบบ
ขับถ;ายท่ีมีผลต;อสุขภาพ 

2. รู1วิธีการดํารงประสิทธิภาพการทํางานของระบบไหลเวียนเลือด ระบบหายใจ ระบบย;อยอาหาร    
และระบบขับถ;าย 

3. รู1วิธีการวางแผนดูแลสุขภาพของบุคคลในครอบครัว 
4. เห็นคุณค;าของการวางแผนดูแลสุขภาพของบุคคลในครอบครัว 
5. รู1วิธีการสร1างเสริมสัมพันธภาพท่ีดีต;อกันระหว;างบุคคล ครอบครัวและสังคม 
6. เข1าใจบทบาทและความรับผิดชอบในการสร1างเสริมสุขภาพและการปLองกันโรคความดันโลหิตสูง   

          โรคหัวใจและโรคมะเร็ง 
7. วิเคราะห�รูปแบบและหลักวิทยาศาสตร�การเคลื่อนไหวและนําไปใช1ในศิลปะการต;อสู1ปLองกันตัวและ

การสร1างเสริมสมรรถภาพทางกายได1 
 8.  สร1างเสริมสมรรถภาพทางกายของตนเองได1 

     9.  เห็นคุณค;าของการออกกําลังกายและการเข1าร;วมกิจกรรมกีฬาประเภทศิลปะต;อสู1ปLองกันตัวได1 
   10.  เคารพสิทธิและปฏิบัติตามกฎ กติกา การเล;นกีฬาอย;างเคร;งครัด 
    11.  มีเจตคติและค;านิยมท่ีดี ชื่นชมในสุนทรียภาพและแสดงความมีน้ําใจนักกีฬาของการออกกําลังกาย 
           และการเล;นกีฬา 
    12.  ยอมรับและเห็นคุณค;าของการนําประสบการณ�ท่ีได1รับจากกิจกรรมทางกายไปใช1เป6นแนวทางในการ 
          ดําเนินชีวิตประจําวันได1 
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รายวิชา พ30104 สุขศึกษาและพลศึกษา 4 

1 คาบ/สัปดาห$/ภาคเรียน        0.5 หน�วยกิต 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
คําอธิบายรายวิชา  

 ศึกษาวิธีประเมินสุขภาพส;วนบุคคลเพ่ือกําหนดวิธีการลดความเสี่ยง การสร1างเสริมสุขภาพของ
ตนเอง ชุมชนและสังคมด1วยภูมิปJญญาไทย ความรับผิดชอบของบุคคลต;อสิ่งแวดล1อมในชุมชนตนเอง 
แนวทาง    การปLองกันและแก1ไขปJญหาสิ่งแวดล1อมในชุมชน วิธีประเมินและกระบวนการในการจัดการกับอา
รมณ�และความเครียดและนําไปใช1วางแผนปรับปรุงตนเอง ระบบบริการสุขภาพของประเทศ แนวทางการปLอง
กันแก1ไข  ปJญหาสาธารณสุขท่ีสําคัญของประเทศ หลักการปฏิบัติตนเพ่ือความปลอดภัยจากอุบัติภัยและภัย
สาธารณะ กระบวนการทางประชาสังคมสร1างเสริมความปลอดภัยให1ชุมชนเข1มแข็ง แนวทางการแก1ไขปJญหา
เม่ือเกิดการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุและความรุนแรง 

 ฝZกปฏิบัติกิจกรรมการออกกําลังกายและกิจกรรมนันทนาการประเภทต;างๆ การปฐมพยาบาล
กระดูกหัก ข1อเคลื่อน การเข1าเฝ¡อกชั่วคราว 

วิเคราะห�หลักวิทยาศาสตร�การเคลื่อนไหวและรูปแบบการเคลื่อนไหวนําไปประยุกต�ใช1ในการละเล;น 
กีฬาพ้ืนบ1านและกีฬาไทย การสร1างเสริมสมรรถภาพทางกายของตนเอง 

รู1 เข1าใจ มีเจตคติและค;านิยมท่ีดีต;อการปฏิบัติด1านสุขภาพและสมรรถภาพทางกายจนเป6นกิจนิสัย 
เห็นคุณค;าของการออกกําลังกายและการเข1าร;วมกิจกรรมการละเล;นกีฬาพ้ืนบ1านและกีฬาไทย ชื่นชมใน
สุนทรียภาพและแสดงความมีน้ําใจนักกีฬาของการออกกําลังกายและการเล;นกีฬา เคารพสิทธิและปฏิบัติตาม
กฎ กติกาการเล;นกีฬา ยอมรับและเห็นคุณค;าของการนําประสบการณ�ท่ีได1รับจากกิจกรรมทางกายไปใช1เป6น 
แนวทางในการทํางานและดําเนินชีวิตประจําวัน 
 
ตัวช้ีวัด 

1. ประเมินสุขภาพส;วนบุคคลเพ่ือกําหนดวิธีการลดความเสี่ยงและการสร1างเสริมสุขภาพของตนเอง 
ชุมชนและสังคมด1วยภูมิปJญญาไทย 

2. แสดงความรับผิดชอบของบุคคลต;อสิ่งแวดล1อมในชุมชน ตลอดจนรู1แนวทางการปLองกันและแก1ไข    
ปJญหาสิ่งแวดล1อมในชุมชน  

3. รู1 เข1าใจ วิธีการประเมินกระบวนการในการจัดการกับอารมณ�และความเครียด  
4. ปฏิบัติกิจกรรมการออกกําลังกาย การพักผ;อนและกิจกรรมนันทนาการประเภทต;างๆ ได1อย;างถูกต1

อง 
5. เข1าใจระบบบริการสุขภาพของประเทศ และรู1แนวทางการปLองกันแก1ไขปJญหาสาธารณสุขท่ีสําคัญ

ของประเทศได1 
6. รู1 เข1าใจ หลักการปฏิบัติตนเพ่ือความปลอดภัยจากอุบัติภัยและภัยสาธารณะ 
7. รู1วิธีการปLองกันอุบัติเหตุจากการจราจร ตลอดจนพฤติกรรมเสี่ยงและความปลอดภัยในการขับข่ีและ

การเดินทางได1 
8. ใช1กระบวนการทางประชาสังคมสร1างเสริมความปลอดภัยให1ชุมชนเข1มแข็ง 
9. รู1ปJญหาและแนวทางการแก1ไขปJญหาเม่ือเกิดการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุ และความรุนแรง 

10. แสดงวิธีการปฐมพยาบาลกระดูกหัก ข1อเคลื่อน การเข1าเฝ¡อกชั่วคราวได1อย;างถูกต1อง 
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11. วิเคราะห�รูปแบบและหลักวิทยาศาสตร�การเคลื่อนไหวและนําไปใช1ในการละเล;นกีฬาพ้ืนบ1านและ
กีฬาไทยและการสร1างเสริมสมรรถภาพทางกายได1 

12.  สร1างเสริมสมรรถภาพทางกายของตนเองได1 
    13.  เห็นคุณค;าของการออกกําลังกายและการเข1าร;วมกิจกรรมการละเล;นกีฬาพ้ืนบ1านและกีฬาไทย 
    14.  เคารพสิทธิและปฏิบัติตามกฎ กติกา การเล;นกีฬาอย;างเคร;งครัด 
    15.  ชื่นชมในสุนทรียภาพและแสดงความมีน้ําใจนักกีฬาของการออกกําลังกายและการเล;นกีฬา 
    16.  ยอมรับและเห็นคุณค;าของการนําประสบการณ�ท่ีได1รับจากกิจกรรมทางกายไปใช1เป6นแนวทางในการ   
          ทํางานและดําเนินชีวิตประจําวัน 
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รายวิชา พ30105 สุขศึกษาและพลศึกษา 5 

1 คาบ/สัปดาห$/ภาคเรียน        0.5 หน�วยกิต 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
คําอธิบายรายวิชา  

วิเคราะห�กระบวนการทํางานของระบบประสาท ระบบต;อมไร1ท;อและระบบสืบพันธุ� ท่ีมีผลต;อสุข
ภาพ การดํารงประสิทธิภาพการทํางานของระบบประสาท ระบบต;อมไร1ท;อและระบบสืบพันธุ� การวางแผน
ดูแลสุขภาพของบุคคลในครอบครัว ชุมชนและสังคม ปJจจัยเสี่ยงต;อการมีเพศสัมพันธ� แนวทางปLองกันความ
รุนแรงระหว;างบุคคล ความแตกต;างระหว;างความรู1สึกนึกคิดเรื่องของเพศชายและเพศหญิง รูปแบบและ
ขอบเขตของความสัมพันธ�แบบเพ่ือนสนิท แบบคู;รัก การวางแผนชีวิตและการสร1างสัมพันธภาพครอบครัว 
กลวิธีการหาแนวร;วมในการสร1างเสริมสุขภาพ สมรรถภาพทางกายและการปLองกันโรคของชุมชนด1วยภูมิปJ
ญญาไทย 

วิเคราะห�และประยุกต��หลักวิทยาศาสตร�การเคลื่อนไหวในทักษะการใช1แร็กเกต สิทธิ กฎ กติกา      
กลวิธีต;างๆในระหว;างการเล;น การแข;งขันกีฬากับผู1อ่ืน 

รู1 เข1าใจ ในเรื่องระบบประสาท ระบบต;อมไร1ท;อและระบบสืบพันธุ� นํามาใช1วางแผนดูแลสุขภาพของ
บุคคลในครอบครัว มีค;านิยมท่ีดีในการปฏิบัติตนท่ีเหมาะสมในสังคม มีทักษะในการใช1แร็กเกตสําหรับการ
ประกอบกิจกรรมทางกาย แสดงออกถึงการมีมารยาทในการดู การเล;น การแข;งขันกีฬาด1วยความมีน้ําใจ
นักกีฬา นําไปปฏิบัติในทุกโอกาสจนเป6นบุคลิกภาพท่ีดี ใช1ความสามารถของตนเองเพ่ือเพ่ิมศักยภาพของทีม 
ดูกีฬาด1วยความชื่นชมและมีสุนทรียภาพ ยอมรับและเห็นคุณค;าของการนําประสบการณ�ท่ีได1รับจากกิจกรรม
ทางกายไปใช1เป6นแนวทางในการทํางานและดําเนินชีวิตประจําวัน 

 
ตัวช้ีวัด 

1. วิเคราะห�กระบวนการทํางานและความผิดปกติของระบบประสาท ระบบต;อมไร1ท;อและ     
ระบบสืบพันธุ�ท่ีมีต;อสุขภาพ  

2. รู1วิธีการดํารงประสิทธิภาพการทํางานของระบบประสาท ระบบต;อมไร1ท;อและระบบสืบพันธุ�  
3. รู1วิธีการวางแผนดูแลสุขภาพของบุคคลในครอบครัว ชุมชนและสังคม 
4. บอกคุณค;าของการวางแผนดูแลสุขภาพของบุคคลในครอบครัว ชุมชนและสังคม 
5. วิเคราะห�ปJจจัยเสี่ยงของสังคมท่ีมีต;อการมีเพศสัมพันธ�และความรุนแรงของคนไทย และเสนอ

แนวทางปLองกันได1 
6. เข1าใจความแตกต;างระหว;างความรู1สึกนึกคิดเรื่องของเพศชายและเพศหญิงท่ีถูกต1อง 
7. เข1าใจรูปแบบและขอบเขตของความสัมพันธ�แบบเพ่ือนสนิทและแบบคู;รักท่ีถูกต1อง 
8. มีค;านิยมท่ีดีในเรื่องการเลือกปฏิบัติตนตามค;านิยมท่ีเหมาะสมในสังคม 
9. รู1วิธีการวางแผนชีวิตและการสร1างสัมพันธภาพครอบครัว 

          10. พัฒนากลวิธีหาแนวร;วมในการสร1างเสริมสุขภาพและการปLองกันโรคในชุมชนด1วยภูมิปJญญาไทย 
          11. วิเคราะห�รูปแบบและประยุกต��หลักวิทยาศาสตร�การเคลื่อนไหวในทักษะการใช1แร็กเกต และการ   
                สร1างเสริมสมรรถภาพทางกายได1 
          12.  อธิบายและปฏิบัติเก่ียวกับสิทธิ กฎ กติกา กลวิธีต;างๆในระหว;างการเล;น การแข;งขันกีฬา   
                และนําไปสรุปเป6นแนวปฏิบัติและใช1ในชีวิตประจําวันอย;างต;อเนื่อง 
          13.  แสดงออกถึงการมีมารยาทในการดู การเล;นและการแข;งขันกีฬาด1วยความมีน้ําใจนักกีฬาและ  
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                นําไปใช1ปฏิบัติทุกโอกาสจนเป6นผู1มีบุคลิกภาพท่ีดี 
          14.  สร1างเสริมสมรรถภาพทางกายของตนเองได1 
          15.  ใช1ความสามารถของตนเองเพ่ือเพ่ิมศักยภาพของทีมโดยคํานึงถึงผลท่ีเกิดต;อผู1อ่ืนและสังคม 
          16.  เห็นคุณค;าของการออกกําลังกายและการเข1าร;วมกิจกรรมกีฬาประเภททักษะการใช1แร็กเกตได1 
          17.  มีเจตคติและค;านิยมท่ีดี ชื่นชมในสุนทรียภาพและแสดงความมีน้ําใจนักกีฬาของการออก 
                กําลังกายและการเล;นกีฬา 
          18. ยอมรับและเห็นคุณค;าของการนําประสบการณ�ท่ีได1รับจากกิจกรรมทางกายไปใช1เป6นแนวทาง 

    ในการทํางานและดําเนินชีวิตประจําวัน  
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รายวิชา พ30106 สุขศึกษาและพลศึกษา 6 

1 คาบ/สัปดาห$/ภาคเรียน        0.5 หน�วยกิต 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
คําอธิบายรายวิชา  

 ศึกษาการปLองกันและความเสี่ยงจากการใช1ยา สารเสพติดและความรุนแรง ปJญหาในสถานการณ�
เสี่ยงต;อสุขภาพและความรุนแรงในสังคมไทย ผลกระทบท่ีเกิดจากครอบครอง การใช1ยาและการจําหน;าย    
สารเสพติด ภาวะการเป6นผู1นําและผู1ตามท่ีดีในการออกกําลังกายและกิจกรรมนันทนาการ งานสาธารณสุข 
ชุมชน ประเทศและองค�การอนามัยโลก การมีส;วนร;วมในการพัฒนาสาธารณสุข การสร1างเสริมสุขภาพของ
ตนเอง ชุมชนและสังคมให1เข1มแข็ง การเลือกคบเพ่ือน การบริโภคสื่อในรูปแบบต;างๆท่ียั่วยุให1เกิดความรุนแรง
ในสังคม การช;วยฟ¡¢นคืนชีพ การเคหพยาบาล 

วิเคราะห�และประยุกต��หลักวิทยาศาสตร�การเคลื่อนไหวในกิจกรรมเข1าจังหวะและการสร1างเสริม
สมรรถภาพทางกาย 

รู1 เข1าใจ ในเรื่องการใช1ยา สารเสพติด วางแผนกําหนดแนวทางลดอุบัติเหตุ อุบัติภัยในโรงเรียนและ
ชุมชน มีทักษะในการใช1กระบวนการทางประชาสังคม ลดความรุนแรงได1อย;างมีประสิทธิภาพ สร1างเสริมให1
ชุมชนเข1มแข็งปลอดภัย แสดงทักษะการเคลื่อนไหวเข1าจังหวะอย;างสร1างสรรค�เพ่ือสร1างเสริมสุขภาพ         
เห็นคุณค;าของการออกกําลังกายและการเข1าร;วมกิจกรรมการเคลื่อนไหวเข1าจังหวะ เคารพสิทธิและปฏิบัติ
ตามกฎ กติกา การเล;นกีฬาอย;างเคร;งครัด มีเจตคติและค;านิยมท่ีดี ชื่นชมในสุนทรียภาพและแสดงความมี
น้ําใจนักกีฬา การออกกําลังกายและการเล;นกีฬา ยอมรับและเห็นคุณค;าของการนําประสบการณ�ท่ีได1รับจาก
กิจกรรมทางกายไปใช11เป6นแนวทางในการทํางานและดําเนินชีวิตประจําวัน 
 
ตัวช้ีวัด 

1. มีส;วนร;วมในการปLองกันความเสี่ยงต;อการใช1ยา สารเสพติดและความรุนแรง เพ่ือสุขภาพของตนเอง 
ครอบครัวและสังคม 

2. ใช1ทักษะการตัดสินใจแก1ปJญหาในสถานการณ�เสี่ยงต;อสุขภาพและความรุนแรงในสังคมไทยได1 
3. วิเคราะห�ผลกระทบท่ีเกิดจากครอบครองการใช1ยาและการจําหน;ายสารเสพติด 
4. มีภาวะการเป6นผู1นําและผู1ตามท่ีดีในการออกกําลังกายและการเข1าร;วมกิจกรรมนันทนาการ และนํา

หลักการแนวคิดไปปรับปรุง และพัฒนาคุณภาพของตนและสังคม 
5. เข1าใจงานสาธารณสุขชุมชน ประเทศและองค�การอนามัยโลก การมีส;วนร;วมในการพัฒนา

สาธารณสุขได1เป6นอย;างดี 
6. วิเคราะห�สถานการณ�เสี่ยงต;อการเกิดอุบัติเหตุ อุบัติภัยในโรงเรียน ชุมชนและแนวทางการปLองกัน   

แก1ไขได1เป6นอย;างดี 
7. มีส;วนร;วมในการสร1างเสริมสุขภาพตนเอง ชุมชนและสังคม 
8. รู1วิธีการเลือกคบเพ่ือน การบริโภคสื่อในรูปแบบต;าง ๆ ท่ียั่วยุให1เกิดความรุนแรง 

9. รู1หลักการช;วยฟ¡¢นคืนชีพและการเคหพยาบาลไปใช1ได1อย;างถูกต1อง 
  10.   วิเคราะห�รูปแบบและประยุกต��หลักวิทยาศาสตร�การเคลื่อนไหวในกิจกรรมเข1าจังหวะ 

     และการสร1างเสริมสมรรถภาพทางกาย 
  11.   แสดงการเคลื่อนไหวในกิจกรรมเข1าจังหวะได1อย;างสร1างสรรค� 
  12.   เห็นคุณค;าของการออกกําลังกายและการเข1าร;วมกิจกรรมเข1าจังหวะ 
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  13.   เคารพสิทธิและปฏิบัติตามกฎ กติกาการเล;นกีฬาอย;างเคร;งครัด 
  14.   มีเจตคติและค;านิยมท่ีดี ชื่นชมในสุนทรียภาพและแสดงความมีน้ําใจนักกีฬาการออกกําลังกาย  
          และการเล;นกีฬา 
  15.   ยอมรับและเห็นคุณค;าของการนําประสบการณ�ท่ีได1รับจากกิจกรรมทางกายไปใช1เป6นแนวทางในการ 
          ทํางานและดําเนินชีวิตประจําวัน 
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กลุ�มสาระการเรียนรู8ศิลปะ 

สาระท่ี 1  ทัศนศิลปc 
มาตรฐาน ศ 1.1 สร1างสรรค�งานทัศนศิลปvตามจินตนาการ และความคิดสร1างสรรค� วิเคราะห� วิพากษ� 
วิจารณ�คุณค;างานทัศนศิลปv ถ;ายทอดความรู1สึกความคิดต;องานศิลปะอย;างอิสระ ชื่นชม และประยุกต�ใช1ใน
ชีวิตประจําวัน 
ตัวช้ีวัด 

1.1.1 วิเคราะห�การใช1ทัศนธาตุและหลักการออกแบบในการสื่อความหมายในรูปแบบต;างๆ 
1.1.2 บรรยายจุดประสงค�และเนื้อหาของงานทัศนศิลปv โดยใช1ศัพท�ทางทัศนศิลปv 
1.1.3 วิเคราะห�การเลือกใช1วัสดุ อุปกรณ� และเทคนิคของศิลปjนในการแสดงออกทางทัศนศิลปv 
1.1.4 มีทักษะและเทคนิคในการใช1วัสดุอุปกรณ� และกระบวนการท่ีสูงข้ึนในการสร1างงานทัศนศิลปv 
1.1.5 สร1างสรรค�งานทัศนศิลปvด1วยเทคโนโลยีต;างๆโดยเน1นหลักการออกแบบและการจัด

องค�ประกอบศิลปv 
1.1.6 ออกแบบงานทัศนศิลปvได1เหมาะกับโอกาสและสถานท่ี 
1.1.7 วิเคราะห�และอธิบายจุดมุ;งหมายของศิลปjนในการเลือกใช1วัสดุอุปกรณ�เทคนิค และเนื้อหาเพ่ือ

สร1างสรรค�งานทัศนศิลปv 
1.1.8 ประเมินและวิจารณ�งานทัศนศิลปvโดยใช1ทฤษฎีการวิจารณ�ศิลปะ 
1.1.9 จัดกลุ;มงานทัศนศิลปvเพ่ือสะท1อนพัฒนาการและความก1าวหน1าของตนเอง 
1.1.10 สร1างสรรค�งานทัศนศิลปvไทย สากล โดยศึกษาจากแนวคิดและวิธีการสร1างงานของศิลปjนท่ี

ตนชื่นชอบ 
1.1.11 วาดภาพระบายสีเป6นภาพล1อเลียนหรือการ�ตูนเพ่ือแสดงความคิดเห็นเก่ียวกับสภาพสังคมใน

ปJจจุบัน 
มาตรฐาน ศ 1.2  เข1าใจความสัมพันธ�ระหว;างทัศนศิลปv ประวัติศาสตร� และวัฒนธรรม เห็นคุณค;างานทัศนศิลปvท่ีเป6น
มรดกทางวัฒนธรรม ภูมิปJญญาท1องถ่ิน ภูมิปJญญาไทยและสากล 
ตัวช้ีวัด 

1.2.1 วิเคราะห�และเปรียบเทียบงานทัศนศิลปvในรูปแบบตะวันออกและรูปแบบตะวันตก 
1.2.2 ระบุงานทัศนศิลปvของศิลปjนท่ีมีชื่อเสียงและบรรยายผลตอบรับของสังคม 
1.2.3 อภิปรายเก่ียวกับอิทธิพลของวัฒนธรรมระหว;างประเทศท่ีมีผลต;องานทัศนศิลปvในสังคม 

 
สาระท่ี 2   ดนตร ี
มาตรฐาน ศ 2.1 เข1าใจและแสดงออกทางดนตรีอย;างสร1างสรรค� วิเคราะห� วิพากษ�วิจารณ�คุณค;าดนตรี 
ถ;ายทอดความรู1สึก ความคิดต;อดนตรีอย;างอิสระ ชื่นชมและประยุกต�ใช1ในชีวิตประจําวัน 
ตัวช้ีวัด 

2.1.1 เปรียบเทียบรูปแบบของบทเพลงและวงดนตรีแต;ละประเภท 
2.1.2 จําแนกประเภทและรูปแบบของวงดนตรีท้ังไทยและสากล 
2.1.3 อธิบายเหตุผลท่ีคนต;างวัฒนธรรมสร1างสรรค�งานดนตรีแตกต;างกัน 
2.1.4 อ;าน เขียน โน1ตดนตรีไทยและสากลในอัตราจังหวะต;างๆ 
2.1.5 ร1องเพลง หรือเล;นตรีเด่ียวและรวมวง โดยเน1นเทคนิคการอสดงออกและคุณภาพของการแสดง 
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2.1.6 สร1างเกณฑ�สําหรับประเมินคุณภาพการประพันธ�และการเล;นดนตรีของตนเองและผู1อ่ืนได1
อย;างเหมาะสม 

2.1.7 เปรียบเทียบอารมณ�และความรู1สึกท่ีได1รับจากงานดนตรีท่ีมาจากวัฒนธรรมต;างกัน 
2.1.8 นําดนตรีไปประยุกต�ใช1ในงานอ่ืนๆ 

มาตรฐาน ศ 2.2  เข1าใจความสัมพันธ�ระหว;างดนตรี ประวัติศาสตร� และวัฒนธรรม เห็นคุณค;าของดนตรีท่ี
เป6นมรดกทางวัฒนธรรม ภูมิปJญญาท1องถ่ิน ภูมิปJญญาไทยและสากล 
ตัวช้ีวัด 

2.2.1 วิเคราะห�รูปแบบของดนตรีไทยและดนตรีสากลในยุคสมัยต;างๆ 
2.2.2 วิเคราะห�สถานะทางสังคมของนักดนตรีในวัฒนธรรมต;างๆ 
2.2.3 เปรียบเทียบลักษณะเด;นของดนตรีในวัฒนธรรมต;างๆ 
2.2.4 อธิบายบทบาทของดนตรีในการสะท1อนแนวความคิดและค;านิยมท่ีเปลี่ยนไปของคนในสังคม 
2.2.5 นําเสนอแนวทางในการส;งเสริมและอนุรักษ�ดนตรีในฐานะมรดกของชาติ 
 

สาระท่ี 3 นาฏศิลปc 
มาตรฐาน ศ 3.1 เข1าใจ และแสดงออกทางนาฏศิลปvอย;างสร1างสรรค� วิเคราะห� วิพากษ� วิจารณ�คุณค;า
นาฏศิลปv ถ;ายทอดความรู1สึก ความคิดอย;างอิสระ ชื่นชม และประยุกต�ใช1ในชีวิตประจําวัน 
ตัวช้ีวัด 

3.1.1 มีทักษะในการแสดงหลากหลายรูปแบบ 
3.1.2 สร1างสรรค�ละครสั้นในรูปแบบท่ีชื่นชอบ 
3.1.3 ใช1ความคิดริเริ่มในการแสดงแสดงนาฏศิลปvเป6นคู;และหมู; 
3.1.4 วิจารณ�การแสดงตามหลักนาฏศิลปvและการละคร 
3.1.5 วิเคราะห�แก;นของการแสดงนาฏศิลปvและการละครท่ีต1องการสื่อความหมายในการแสดง 
3.1.6 บรรยายและวิเคราะห�อิทธิพลของเครื่องแต;งกาย แสง สี เสียง ฉาก อุปกรณ�และสถานท่ีท่ีมีผล

ต;อการแสดง 
3.1.7 พัฒนาและใช1เกณฑ�การประเมินในการประเมินการแสดง 
3.1.8 วิเคราะห�ท;าทางและการเคลื่อนไหวของผู1คนในชีวิตประจําวันและนํามาประยุกต�ใช1ในการ

แสดง 
มาตรฐาน ศ 3.2 เข1าใจความสัมพันธ�ระหว;างนาฏศิลปv ประวัติศาสตร�และวัฒนธรรม เห็นคุณค;าของ
นาฏศิลปvท่ีเป6นมรดกทางวัฒนธรรม ภูมิปJญญาท1องถ่ิน ภูมิปJญญาไทยและสากล 
ตัวช้ีวัด 

3.2.1 เปรียบเทียบการนําการแสดงไปใช1ในโอกาสต;างๆ 
3.2.2 อภิปรายบทบาทของบุคคลสําคัญในวงการนาฏศิลปvและการละครของประเทศไทยในยุคสมัย 
3.2.3 บรรยายวิวัฒนาการของนาฏศิลปvและการละครไทยต้ังแต;อดีตจนถึงปJจจุบัน 
3.2.4 นําเสนอแนวคิดในการอนุรักษ�นาฏศิลปvไทย 
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รายวิชาและหน�วยกิต 
กลุ�มสาระการเรียนรู8ศิลปะ 

รายวิชาพ้ืนฐาน 
1. ศ30101 ทัศนศิลปv     1 ชั่วโมง/สัปดาห�/ภาคเรียน 0.5 หน;วยกิต 
ART30101 Visual Arts 
2. ศ30102 สังคีตนิยม      1 ชั่วโมง/สัปดาห�/ภาคเรียน 0.5 หน;วยกิต 
ART30102 Music Appreciation 
3. ศ30103 ดนตรีปฏิบัติ     1 ชั่วโมง/สัปดาห�/ภาคเรียน 0.5 หน;วยกิต 
ART30103 Music Performance 
4. ศ30104 สุนทรียนาฏศิลปv     1 ชั่วโมง/สัปดาห�/ภาคเรียน 0.5 หน;วยกิต 
ART30104 Appreciation of  Dance  
5. ศ30105 นาฏศิลปvเปรียบเทียบ    1 ชั่วโมง/สัปดาห�/ภาคเรียน 0.5 หน;วยกิต 
ART30105 Dance Comparative 
6. ศ30106 สุนทรียภาพทางทัศนศิลปv   1 ชั่วโมง/สัปดาห�/ภาคเรียน 0.5 หน;วยกิต 
ART30106 Aesthetics of Visual Arts 
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รายวิชา  ศ30101    ทัศนศิลปc 
1 ชั่วโมง/สัปดาห�/ภาคเรียน                                           0.5 หน;วยกิต 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาหลักการใช1ทัศนธาตุ หลักการออกแบบ และองค�ประกอบศิลปv ในการสื่อความหมายใน
รูปแบบต;าง ๆ ศัพท�ทางทัศนศิลปv การกําหนดจุดมุ;งหมายและเนื้อหา การเลือกใช1วัสดุ อุปกรณ� และเทคนิค
ของศิลปjนในการแสดงออกทางทัศนศิลปv  แนวคิดและแนวทางการสร1างงานออกแบบทัศนศิลปvด1วย
เทคโนโลยีต;าง ๆ และการวาดภาพล1อเลียนหรือการ�ตูนเพ่ือสร1างสรรค�สังคม  

ใช1ทักษะกระบวนการสืบค1น  วิเคราะห� สังเคราะห�และสร1างสรรค�ในการออกแบบและจัด
องค�ประกอบศิลปvสร1างงานทัศนศิลปvท่ีเหมาะสมกับโอกาสและสถานท่ี โดยใช1เทคโนโลยีสร1างสรรค�งาน
ทัศนศิลปvด1วยรูปแบบท่ีแปลกใหม; มีกระบวนการท่ีสูงข้ึน และมีคุณค;าต;อสังคมส;วนรวม 

เพ่ือพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค�ด1านความมีวินัย ใฝ[เรียนรู1 อยู;อย;างพอเพียง และความมุ;งม่ันใน
การทํางานทัศนศิลปv นําไปสู;ความรู1สึกชื่นชมและเห็นคุณค;าในงานทัศนศิลปv 

ตัวช้ีวัด/มาตรฐานการเรียนรู8/ตัวช้ีวัด 
เม่ือเรียนจบรายวิชานี้ นักเรียนสามารถ 
1.  วิเคราะห�การใช1ทัศนธาตุ และหลักการออกแบบในการสื่อความหมายในรูปแบบต;าง ๆ 
2.  บรรยายจุดประสงค�และเนื้อหาของงานทัศนศิลปvโดยใช1ศัพท�ทางทัศนศิลปv 
3.  วิเคราะห�การเลือกใช1วัสดุอุปกรณ�และเทคนิคของศิลปjนในการแสดงออกทางทัศนศิลปv 
4.  มีทักษะและเทคนิคในการใช1วัสดุอุปกรณ�และกระบวนการท่ีสูงข้ึนในการสร1างงานทัศนศิลปv 
5.   สร1างสรรค�งานทัศนศิลปvด1วยเทคโนโลยีต;าง ๆ โดยเน1นหลักการออกแบบและการจัด

องค�ประกอบศิลปv 
6.  ออกแบบงานทัศนศิลปvได1เหมาะสมกับโอกาสและสถานท่ี  
7.  วิเคราะห�และอธิบายจุดมุ;งหมายของศิลปjนในการเลือกใช1วัสดุ อุปกรณ�เทคนิคและเนื้อหา เพ่ือ

สร1างสรรค�งานทัศนศิลปv 
8.  วาดภาพ ระบายสีเป6นภาพล1อเลียนหรือภาพการ�ตูนเพ่ือแสดงความคิดเห็นเก่ียวกับสภาพสังคม

ในปJจจุบัน 
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รายวิชา ศ30102      สังคีตนิยม 
1 ชั่วโมง/สัปดาห�/ภาคเรียน                                           0.5 หน;วยกิต 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
คําอธิบายรายวิชา 

ศึกษาหลักการพ้ืนฐานดนตรีไทยและดนตรีตะวันตก ประวัติศาสตร�ดนตรีไทยก;อนสมัยกรุง
รัตนโกสินทร� สมัยกรุงรัตนโกสินทร� ดนตรีพ้ืนบ1านของไทย ประวัติดนตรีตะวันตก ต้ังแต;ยุคกลางจนถึง
ปJจจุบัน ประเภทของเครื่องดนตรีไทยและดนตรีตะวันตก ประเภทของการประสมวงดนตรีไทยและวงดนตรี
ตะวันตก รูปแบบองค�ประกอบและสุนทรียะของเพลงโดยเน1นท่ีการฟJง  

ใช1ทักษะกระบวนการสืบค1น วิเคราะห� สังเคราะห� รูปแบบของบทเพลงในวงดนตรีแต;ละประเภทและ
สร1างสรรค�งานดนตรีท่ีมาจากวัฒนธรรมท่ีต;างกัน 

เพ่ือให1ผู1เรียนมีคุณลักษณะมีวินัย ใฝ[เรียนรู1 และรักความเป6นไทย กล1าแสดงความคิดเห็น มีความ   
ชื่นชมในความไพเราะและเห็นคุณค;าของดนตรี 

ตัวช้ีวัด/มาตรฐานการเรียนรู8/ตัวช้ีวัด 
เม่ือเรียนจบรายวิชานี้ นักเรียนสามารถ 
1.  เปรียบเทียบรูปแบบของบทเพลงและวงดนตรีแต;ละประเภท  
2.  จําแนกประเภทและรูปแบบของวงดนตรีท้ังไทยและสากล  
3.  อธิบายเหตุผลท่ีคนต;างวัฒนธรรมสร1างสรรค�งานดนตรีแตกต;างกัน 
4.  เปรียบเทียบอารมณ� และความรู1สึกท่ีได1รับจากงานดนตรีแตกต;างกัน 
5.  นําดนตรีไปประยุกต�ใช1ในงานอ่ืนๆ 
6.  วิเคราะห�รูปแบบของดนตรีไทยและดนตรีสากลในยุคสมัยต;างๆ 
7.  วิเคราะห�สถานะทางสังคมของนักดนตรีในวัฒนธรรมต;างๆ 
8.  เปรียบเทียบลักษณะเด;นของดนตรีในวัฒนธรรมต;างๆ 
9.  อธิบายบทบาทของดนตรีในการสะท1อนแนวความคิดและค;านิยมท่ีเปลี่ยนไปของคนในสังคม 
10. นําเสนอแนวทางในการส;งเสริมและอนุรักษ�ดนตรีในฐานะมรดกของชาติ 
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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 
สากลตามเครื่องหมายและสัญลักษณ�ทางดนตรีท้ังเด่ียวและรวมวงสามารถดูแลรักษาเครื่องดนตรีได1อย;าง
ถูกต1อง และสร1างเกณฑ�การประเมิน การประพันธ� และการเล;นดนตรีได1อย;างเหมาะสม 

เพ่ือให1ผู1เรียนมีความรู1ความเข1าใจ และตระหนักในเทคนิคการเล;นดนตรีการถ;ายทอดอารมณ�เพลง
โดย 

การเน1นการกล1าแสดงออกและมุ;งม่ันพัฒนาคุณภาพของการปฏิบัติดนตรีได1ด1วยความชื่นชม 
 

ตัวช้ีวัด/มาตรฐานการเรียนรู8/ตัวช้ีวัด 
       เม่ือเรียนจบรายวิชานี้ นักเรียนสามารถ 

1.  อ;านเขียนโน1ตดนตรีไทยและสากลในอัตราจังหวะต;างๆ 
2.  ร1องเพลงหรือเล;นดนตรีเด่ียวและรวมวงโดยเน1นเทคนิคการแสดงออกและคุณภาพของการแสดง 
3.  สร1างเกณฑ�สําหรับประเมินคุณภาพการประพันธ�และการเล;นดนตรีของตนเองและผู1อ่ืน 
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รายวิชา  ศ30104    สุนทรียนาฏศิลปc 

1 ชั่วโมง/สัปดาห�/ภาคเรียน       0.5 หน;วยกิต 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
คําอธิบายรายวิชา  

 ศึกษาประวัติความเป6นมาของนาฏศิลปv และการละคร บทบาทของบุคคลสําคัญในวงการนาฏศิลปv 
และการละคร ความสัมพันธ�ระหว;างวัฒนธรรมไทยกับการแสดงนาฏศิลปv เทคนิคการจัดการแสดง                          
การประเมินคุณภาพการแสดง การสร1างสรรค�ผลงานการแสดง 
 โดยใช1ทักษะกระบวนการสืบค1น บรรยาย อภิปราย เปรียบเทียบ  วิเคราะห� วิจารณ�การแสดง
นาฏศิลปvและการละคร นําไปใช1 คิดสร1างสรรค�การแสดงนาฏศิลปv  ตามองค�ประกอบของการแสดงได1 
 เพ่ือเสริมสร1างสุนทรียด1านนาฏศิลปv ให1เกิดแนวคิดในการอนุรักษ�นาฏศิลปvไทย เห็นคุณค;า                           
และชื่นชม ในนาฏศิลปvท่ีเป6นมรดกและเป6นเอกลักษณ�ของชาติ กล1าแสดงออกร;วมกิจกรรมด1วยความ
สนุกสนาน และนําไปประยุกต�ใช1ในชีวิตประจําวัน 

ตัวช้ีวัด/มาตรฐานการเรียนรู8/ตัวช้ีวัด 
     เม่ือเรียนจบรายวิชานี้ นักเรียนสามารถ 

1.  มีทักษะในการแสดงหลากหลายรูปแบบ   
2.  สร1างสรรค�ละครสั้นในรูปแบบท่ีชื่นชอบ  
3.  ใช1ความคิดริเริ่มในการแสดงแสดงนาฏศิลปvเป6นคู;และเป6นหมู;  
4.  วิจารณ�การแสดงตามหลักนาฏศิลปvและการละคร  
5.  วิเคราะห�แก;นของการแสดงนาฏศิลปvและการละครท่ีต1องการสื่อความหมายในการแสดง                            
6.  บรรยายและวิเคราะห�อิทธิพลของเครื่องแต;งกายแสงสีเสียงฉากอุปกรณ�และสถานท่ี  

ท่ีมีผลต;อการแสดง  
7.  พัฒนาและใช1เกณฑ�การประเมินในการประเมินการแสดง  
8.  วิเคราะห�ท;าทางและการเคลื่อนไหวของผู1คนในชีวิตประจําวันและนํามาประยุกต�ใช1ในการแสดง   
9.  เปรียบเทียบการนําการแสดงไปใช1ในโอกาสต;างๆ  
10.  อภิปรายบทบาทของบุคคลสําคัญในวงการนาฏศิลปvและการละครของประเทศไทยในยุคสมัย               
11.  นําเสนอแนวคิดในการอนุรักษ�นาฏศิลปvไทย  
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รายวิชา  ศ30105    นาฏศลิปcเปรียบเทียบ 

1 ชั่วโมง/สัปดาห�/ภาคเรียน                0.5 หน;วยกิต 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
คําอธิบายรายวิชา  
 ศึกษาหลักการแสดงหลากหลายรูปแบบ การแสดงสร1างสรรค� การวิจารณ�การแสดงตามหลัก
นาฏศิลปvและการละคร การประเมินการแสดง การเปรียบเทียบรูปแบบเทคนิควิธีการ จัดการแสดงละครไทย 
และสากล การนําการแสดงไปใช1ในโอกาสต;างๆ แนวคิดในการอนุรักษ�นาฏศิลปvไทย ประวัติท่ีมา แนวคิด 
เปรียบเทียบคุณค;าและความงามของการละครไทย ละครสากลประเภทต;างๆ   
 โดยใช1ทักษะกระบวนการสืบค1น บรรยาย อภิปราย เปรียบเทียบ  วิเคราะห� วิจารณ�การแสดงละคร
ไทยและละครสากล สามารถนําไปใช1 คิดสร1างสรรค�การแสดงนาฏศิลปv  ตามองค�ประกอบของการแสดงได1 
 เพ่ือให1ผู1เรียนมีคุณลักษณะ มีวินัย ใฝ[เรียนรู1 รักความเป6นไทย และตระหนักถึงคุณค;าของความงาม                       
กล1าแสดงออกร;วมกิจกรรมด1วยความสนุกสนาน และนําไปประยุกต�ใช1ในชีวิตประจําวัน 

ตัวช้ีวัด/มาตรฐานการเรียนรู8/ตัวช้ีวัด  

เม่ือเรียนจบรายวิชานี้ นักเรียนสามารถ 
 1.  มีทักษะในการแสดงหลากหลายรูปแบบ   

2.  สร1างสรรค�ละครสั้นในรูปแบบท่ีชื่นชอบ  
3.  ใช1ความคิดริเริ่มในการแสดงแสดงนาฏศิลปvเป6นคู;และเป6นหมู;  
4.  วิจารณ�การแสดงตามหลักนาฏศิลปvและการละคร  
5.  บรรยายและวิเคราะห�อิทธิพลของเครื่องแต;งกายแสงสีเสียงฉากอุปกรณ�และสถานท่ีท่ีมีผลต;อ                        

การแสดง  
6.  พัฒนาและใช1เกณฑ�การประเมินในการประเมินการแสดง  
7.  วิเคราะห�ท;าทางและการเคลื่อนไหวของผู1คนในชีวิตประจําวันและนํามาประยุกต�ใช1ในการแสดง  
8.  เปรียบเทียบการนําการแสดงไปใช1ในโอกาสต;างๆ  
9.  บรรยายวิวัฒนาการของนาฏศิลปvและการละครไทยต้ังแต;อดีตจนถึงปJจจุบัน  
10.  นําเสนอแนวคิดในการอนุรักษ�นาฏศิลปvไทย  
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รายวิชา  ศ30106    สุนทรียภาพทางทัศนศิลปc 

1 ชั่วโมง/สัปดาห�/ภาคเรียน       0.5 หน;วยกิต 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
คําอธิบายรายวิชา  

ศึกษาความหมายของสุนทรียภาพทางทัศนศิลปv ในรูปแบบตะวันออกและรูปแบบตะวันตก งาน
ทัศนศิลปvของศิลปjนท่ีมีชื่อเสียงและผลตอบรับของสังคม แนวคิดและวิธีการสร1างงานทัศนศิลปvของศิลปjนไทย
และสากลท่ีตนเองชื่นชอบ  อิทธิพลของวัฒนธรรมระหว;างประเทศท่ีมีผลต;องานทัศนศิลปvในสังคม การ
ประเมินและวิจารณ�งานทัศนศิลปvโดยใช1ทฤษฏีการวิจารณ�ศิลปะ และการจัดกลุ;มงานทัศนศิลปvท่ีสะท1อน
พัฒนาการความก1าวหน1าของตนเอง 

ใช1ทักษะกระบวนการสืบค1น วิเคราะห�เปรียบเทียบ สังเคราะห�และสร1างสรรค�งานทัศนศิลปvไทยและ
สากล ประเมินและวิจารณ�งานทัศนศิลปv  

เพ่ือพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค�ด1านความมีวินัย ใฝ[เรียนรู1 อยู;อย;างพอเพียง และความมุ;งมันใน
การทํางานทัศนศิลปv นําไปสู;ความรู1สึกชื่นชมและเห็นคุณค;าในความงามในงานทัศนศิลปv และพัฒนาการ
ทางด1านการสร1างสรรค�งานทัศนศิลปvของตนเอง  

ตัวช้ีวัด/มาตรฐานการเรียนรู8/ตัวช้ีวัด 
เม่ือเรียนจบรายวิชานี้ นักเรียนสามารถ 
1.  วิเคราะห�เปรียบเทียบงานทัศนศิลปvในรูปแบบตะวันออกและรูปแบบตะวันตก  
2.  ระบุงานทัศนศิลปvของศิลปjนท่ีมีชื่อเสียงและบรรยายผลตอบรับของสังคม  
3.  สร1างสรรค�งานทัศนศิลปvไทย สากล โดยศึกษาจากแนวคิดและวิธีการสร1างงานของศิลปjนท่ีตนเอง 

ชื่นชอบ 
4.  อภิปรายเก่ียวกับอิทธิพลของวัฒนธรรมระหว;างประเทศท่ีมีผลต;องานทัศนศิลปvในสังคม  
5.  ประเมินและวิจารณ�งานทัศนศิลปvโดยใช1ทฤษฏีการวิจารณ�ศิลปะ  
6.  จัดกลุ;มงานทัศนศิลปvเพ่ือสะท1อนพัฒนาการและความก1าวหน1าของตนเอง  
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ช่ือรายวิชาและหน�วยกิต 

กลุ�มสาระการเรียนรู8การงานอาชีพและเทคโนโลยี 

รายวิชาพ้ืนฐาน 
1. ง30101 วิทยาการคอมพิวเตอร�เบ้ืองต1น   2 คาบ/สัปดาห�/ภาคเรียน 1.0 หน;วยกิต   
TECH30101 Introduction Computer Science    
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รายวิชา ง30101 วิทยาการคอมพิวเตอร$เบ้ืองต8น  
2 คาบ/สัปดาห$/ภาคเรียน        1.0 หน�วยกิต 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
คําอธิบายรายวิชา  
 ศึกษาองค�ประกอบของระบบสารสนเทศ  ระบบสื่อสารข1อมูลสําหรับเครือข;ายคอมพิวเตอร�  
ความก1าวหน1าทางเทคโนโลยีสารสนเทศ การรู1เท;าทันเทคโนโลยี จริยธรรมท่ีเก่ียวข1องกับการใช1งาน
คอมพิวเตอร�และเครือข;ายคอมพิวเตอร� กระบวนการแก1ปJญหาด1วยคอมพิวเตอร� พ้ืนฐานการเขียนโปรแกรม
ด1วยภาษาระดับสูง การนําข1อมูลเข1าและส;งออกแบบมาตรฐาน การใช1โครงสร1างควบคุมแบบมีทางเลือกและ
แบบวนซํ้า 
 

ตัวช้ีวัด/มาตรฐานการเรียนรู8/ตัวช้ีวัด 
 เม่ือเรียนจบรายวิชานี้ นักเรียนสามารถ 

1. อธิบายองค�ประกอบของระบบสารสนเทศได1 
2. อธิบายระบบสื่อสารข1อมูลสําหรับเครือข;ายคอมพิวเตอร�ได1 
3. ยกตัวอย;างความก1าวหน1าทางเทคโนโลยีสารสนเทศในปJจจุบันได1 
4. อธิบายการรู1เท;าทันเทคโนโลยีได1 
5. ยกตัวอย;างจริยธรรมท่ีเก่ียวข1องกับการใช1งานคอมพิวเตอร�และเครือข;ายคอมพิวเตอร�ได1 
6. เขียนโปรแกรมโดยใช1ข1อมูลนําเข1าและข1อมูลส;งออกแบบมาตรฐานได1 
7. เขียนโปรแกรมท่ีมีโครงสร1างการทํางานแบบทางเลือกและแบบวนซํ้าได1 
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กลุ�มสาระการเรียนรู8ภาษาต�างประเทศ 
 
สาระท่ี 1  ภาษาเพ่ือการส่ือสาร 
มาตรฐาน ต 1.1 เข1าใจและตีความเรื่องท่ีฟJงและอ;านจากสื่อประเภทและแสดงความคิดอย;างมีเหตุผล 
ตัวช้ีวัด 

1.1.1 ปฏิบัติตามคําแนะนําในคู;มือการใช1งานต;างๆ คําชี้แจง คําอธิบาย และคําบรรยายท่ีฟJงและอ;าน 
1.1.2 อ;านออกเสียง ข1อความ ข;าว ประกาศ โฆษณาบทร1อยกรอง และบทละครสั้น (skit) ถูกต1อง

ตามหลักการอ;าน   
1.1.3 อธิบายและเขียนประโยคและข1อความให1สัมพันธ�กับสื่อท่ีไม;ใช;ความเรียงรูปแบบต;างๆ ท่ีอ;าน 

รวมท้ังระบุและเขียนสื่อท่ีไม;ใช;ความเรียงรูปแบบต;างๆ ให1สัมพันธ�กับประโยค และข1อความท่ีฟJงหรืออ;าน 
1.1.4 จับใจความสําคัญ วิเคราะห�ความ สรุปความตีความ และแสดงความคิดเห็นจากการฟJงและ

อ;านเรื่องท่ีเป6นสารคดีและบันเทิงคดี พร1อมท้ังให1เหตุผลและยกตัวอย;าง ประกอบ   
มาตรฐาน ต 1.2 มีทักษะการสื่อสารทางภาษาในการแลกเปลี่ยนข1อมูลข;าวสาร แสดงความรู1สึกและความ
คิดเห็นอย;างมีประสิทธิภาพ 
ตัวช้ีวัด 

1.2.1 สนทนาและเขียนโต1ตอบข1อมูลเก่ียวกับตนเองและเรื่องต;างๆ ใกล1ตัว ประสบการณ� 
สถานการณ� ข;าว/เหตุการณ� ประเด็นท่ีอยู;ในความสนใจของสังคม และสื่อสารอย;างต;อเนื่องและหมาะสม  

1.2.2 เลือกและใช1คําขอร1อง ให1คําแนะนํา คําชี้แจง คําอธิบายอย;างคล;องแคล;ว 
1.2.3 พูดและเขียนแสดงความต1องการ เสนอ ตอบรับและปฏิเสธการให1ความช;วยเหลือใน

สถานการณ�จําลองหรือสถานการณ�จริงอย;างเหมาะสม 
1.2.4 พูดและเขียนเพ่ือขอและให1ข1อมูล บรรยาย อธิบาย เปรียบเทียบ และแสดงความคิดเห็น

เก่ียวกับเรื่อง/ประเด็น/ข;าว/เหตุการณ�ท่ีฟJงและอ;านอย;างเหมาะสม 
1.2.5 พูดและเขียนบรรยายความรู1สึกและแสดงความคิดเห็นของตนเองเก่ียวกับเรื่องต;างๆ  กิจกรรม 

ประสบการณ� และข;าว/เหตุการณ�อย;างมีเหตุผล 
1.2.6 พูดและเขียนแสดงความคิดเห็นเก่ียวกับกิจกรรม ประสบการณ� และเหตุการณ�ท้ังในท1องถ่ิน 

สังคม และโลก พร1อมให1เหตุผลและยกตัวอย;างประกอบ 
1.2.7 เลือกใช1ภาษา น้ําเสียง และกิริยาท;าทางเหมาะกับระดับของบุคคล เวลาโอกาสและสถานท่ี 

ตามมารยาทสังคมและวัฒนธรรมของเจ1าของภาษา 
1.2.8 ค1นคว1า/สืบค1น บันทึก สรุป และแสดงความคิดเห็นเก่ียวกับข1อมูลท่ีเก่ียวข1องกับกลุ;มสาระการ

เรียนรู1อ่ืน จากแหล;งเรียนรู1อ่ืน และนําเสนอได1ท้ังการพูดและการเขียน 
1.2.9 มีทักษะการใช1ภาษาต;างประเทศ สื่อสารตามหัวเรื่องเก่ียวกับตนเอง ครอบครัวโรงเรียน 

สิ่งแวดล1อม อาหาร เครื่องด่ืม ความสัมพันธ�ระหว;างบุคคล เวลาว;างและนันทนาการ สุขภาพและสวัสดิการ 
การซ้ือ-ขาย ลมฟLาอากาศ การศึกษาและอาชีพ การเดินทางท;องเท่ียว และวิทยาศาสตร�และเทคโนโลยีเป6น
ต1นภายในวงคําศัพท�ประมาณสี่พันคํา 

1.2.10 พูดและเขียนนําเสนอข1อมูลเก่ียวกับตนเอง/ประสบการณ� ข;าว/เหตุการณ� เรื่องและประเด็น
ต;างๆ ตามความสนใจ 
มาตรฐาน ต 1.3 นําเสนอข1อมูลข;าวสาร ความคิดรวบยอด และความคิดเห็นในเรื่องต;าง ๆ โดยการพูดและ
การเขียน 
ตัวช้ีวัด 
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1.3.1 พูดและเขียนนําเสนอข1อมูลเก่ียวกับตนเอง/ประสบการณ� ข;าว/เหตุการณ� เรื่อง และประเด็น
ต;างๆ ตามความสนใจของสังคม 
  1.3.2 พูดและเขียนสรุปใจความสําคัญ/ แก;นสาระท่ีได1จากการวิเคราะห�เรื่อง กิจกรรม ข;าว  
เหตุการณ�และสถานการณ�ตามความสนใจ 
  1.3.3 พูดและเขียนแสดงความคิดเห็นเก่ียวกับกิจกรรม ประสบการณ� และเหตุการณ� ท้ังในท1องถ่ิน 
สังคม และโลก พร1อมท้ังให1เหตุผลและยกตัวอย;างประกอบ 
  1.3.4  แสดงความคิดเห็นเก่ียวกับข1อมูลท่ีเก่ียวข1องกับกลุ;มสาระการเรียนรู1อ่ืน จากแหล;งเรียนรู1อ่ืน 
และนําเสนอได1ท้ังการพูดการเขียน 

1.3.5  พูดและเขียนสรุปใจความสําคัญ แก;นสาระท่ีได1จากการวิเคราะห�เรื่องกิจกรรม ข;าว 
เหตุการณ� 

 
สาระท่ี 2  ภาษาและวัฒนธรรม 
มาตรฐาน ต 2.1 เข1าใจความสัมพันธ�ระหว;างภาษากับวัฒนธรรมของเจ1าของภาษา และนําไปใช1ได1อย;าง
เหมาะสมกับกาลเทศะ 
ตัวช้ีวัด 
  2.1.1 เลือกใช1ภาษา น้ําเสียง และกิริยาท;าทางเหมาะกับระดับของบุคคล  โอกาส และสถานท่ี ตาม
มารยาทสังคมและวัฒนธรรมของเจ1าของภาษา 
  2.1.2 อธิบาย/อภิปรายวิถีชีวิต  ความคิด ความเชื่อ และท่ีมาของขนบธรรมเนียม และประเพณีของ
เจ1าของภาษา 
  2.1.3 เข1าร;วม แนะนํา และจัดกิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรมอย;างเหมาะสม 
 
มาตรฐาน ต 2.2  เข1าใจความเหมือนและความแตกต;างระหว;างภาษาและวัฒนธรรมของเจ1าของภาษากับภาษาและ
วัฒนธรรมไทย และนํามาใช1อย;างถูกต1องและเหมาะสม 
ตัวช้ีวัด 

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 

 
สาระท่ี 3  ภาษากับความสัมพันธ$กับกลุ�มสาระการเรียนรู8อ่ืน 
มาตรฐาน ต 3.1  ใช1ภาษาต;างประเทศในการเชื่อมโยงความรู1กับกลุ;มสาระการเรียนรู1อ่ืน และเป6นพ้ืนฐานใน
การพัฒนา แสวงหาความรู1 และเปjดโลกทัศน�ของตน 
ตัวช้ีวัด 
 3.1.1  ค1นคว1า/สืบค1น บันทึก สรุป และแสดงความคิดเห็นเก่ียวกับข1อมูลท่ีเก่ียวข1องกับกลุ;มสาระการเรียนรู1
อ่ืน จากแหล;งเรียนรู1ต;างๆ และ นําเสนอด1วยการพูดและการเขียน 

สาระท่ี 4  ภาษากับความสัมพันธ$กับชุมชนและโลก 
มาตรฐาน ต 4.1  ใช1ภาษาต;างประเทศในสถานการณ�ต;างๆ ท้ังในสถานศึกษา ชุมชน และสังคม 
ตัวช้ีวัด 
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4.1.1 ใช1ภาษาสื่อสารในสถานการณ�จริง/สถานการณ�จําลองท่ีเกิดข้ึนในห1องเรียนสถานศึกษา ชุมชน และ
สังคม 
มาตรฐาน ต 4.2 ใช1ภาษาต;างประเทศเป6นเครื่องมือพ้ืนฐานในการศึกษาต;อ การประกอบอาชีพ และการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู1กับสังคมโลก 
ตัวช้ีวัด 

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 และท1องถ่ิน/ประเทศชาติ เป6น
ภาษาต;างประเทศ 
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ช่ือรายวิชาและหน�วยกิต 

กลุ�มสาระการเรียนรู8ภาษาต�างประเทศ 

รายวิชาพ้ืนฐาน 
1. อ30101 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 1   4 คาบ/สัปดาห�/ภาคเรียน 2.0 หน;วยกิต 
ENG30101 Foundation English 1 
2. อ30102 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 2    4 คาบ/สัปดาห�/ภาคเรียน 2.0 หน;วยกิต 
ENG30102 Foundation English 2 
3. อ30103 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 3   4 คาบ/สัปดาห�/ภาคเรียน 2.0 หน;วยกิต 
ENG30103 Foundation English 3 
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รายวิชา อ30101 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 1 

4 คาบ/สัปดาห$/ภาคเรียน        2.0 หน�วยกิต 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
คําอธิบายรายวิชา  
  ศึกษารูปแบบชนิดของคํา โครงสร1างไวยากรณ�และความสัมพันธ�ของส;วนต;างๆ ของประโยคท่ีส;งผล
ต;อความหมายในประโยค   เนื้อหาบทสนทนาเก่ียวกับเรื่องในชีวิตประจําวัน ประกาศแจ1งข1อมูล คําสั่ง 
คําแนะนํา การแสดงความคิดเห็นเบ้ืองต1นจากข1อมูล เหตุการณ�ท่ีอยู;ในความสนใจ บทความทางวิชาการท้ัง
อย;างเป6นทางการและไม;เป6นทางการ กลยุทธ�การอ;านเพ่ือความเข1าใจ การอ;านจับใจวามสําคัญ การอ;านสรุป
ความ การเดาความหมายของคําศัพท�จากบริบทด1วยวิธีท่ีหลากหลายจากสื่อสิ่งพิมพ� บทอ;านท่ีหลากหลาย 
รูปแบบการเขียนย;อหน1าประเภทการบรรยายและพรรณนา 
 โดยใช1ทักษะกระบวนการ ฟJงจับใจความ พูดโต1ตอบและแสดงความคิดเห็น อ;านสรุปความและเขียน
บรรยาย เพ่ือฝZกทักษะทางภาษาเพ่ือพัฒนาทักษะการฟJงแล1วจับใจความและสามารถปฏิบัติตามได1 พูดโต1ตอบ 
แสดงความคิดเห็น และนําเสนอเก่ียวกับเรื่องตนเอง ครอบครัว โรงเรียนหรือสังคมรอบตัว สามารถอ;านทํา
ความเข1าใจเพ่ือจับใจความสําคัญ สรุปความ เดาความหมายของคําศัพท�ในบริบทได1 และเขียนย;อหน1า ความ
เรียง ประเภทตอบคําถาม บรรยายและพรรณนา โดยใช1ภาษาท่ีถูกต1องและเหมาะสมอย;างน1อย 150-250 คํา 

 
มาตรฐานการเรียนรู8/ตัวช้ีวัด 
 เม่ือเรียนจบรายวิชานี้ นักเรียนสามารถ 
1. ฟJงบทสนทนาขนาดสั้นเก่ียวกับเรื่องในชีวิตประจําวัน ประกาศแจ1งข1อมูล คําสั่ง และคําแนะนํา ความยาว 
1-3 นาที พร1อมปฏิบัติตามได1  
2. พูดโต1ตอบ แสดงความคิดเห็นเบ้ืองต1น นําเสนอเก่ียวกับเรื่องในชีวิตประจําวัน โรงเรียนหรือสังคมรอบตัว 
การแสดงความเห็นจากข1อมูล เหตุการณ�ท่ีอยู;ในความสนใจ บทความทางวิชาการท้ังอย;างเป6นทางการและไม;
เป6นทางการ  
3. อ;านและศึกษากลยุทธ�ในการทําความเข1าใจเพ่ือจับใจความสําคัญ สรุปความ จากคําสั่ง คําแนะนํา จากสื่อ
สิ่งพิมพ� บทอ;านท่ีหลากหลาย ความยาว 200-250 คํา และสามารถเดาความหมายของคําศัพท�ในบริบทได1  
4. วิเคราะห� โครงสร1างไวยากรณ� ชนิดของคํา ประโยค ข1อความ เพ่ือฝZกการเขียนย;อหน1า และความเรียง 
ประเภทตอบคําถาม บรรยายและพรรณนา โดยใช1ภาษาท่ีถูกต1องและเหมาะสมอย;างน1อย 150-250 คํา 
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รายวิชา อ30102  วิชาภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 2 
4 ชั่วโมง/สัปดาห�/ภาคเรียน       2.0 หน;วยกิต ----
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
คําอธิบายรายวิชา  
 ศึกษาโครงสร1างทางไวยากรณ�ท่ีซับซ1อนยิ่งข้ึน วิเคราะห� แยกส;วนประกอบของประโยคความสัมพันธ�
ท่ีส;งผลต;อความหมายของวลี ประโยค และข1อความ กลยุทธ�การฟJงจากบทสนทนาท่ีมีความยาวมากข้ึน 
เก่ียวกับเรื่องราวท่ัวไปในชีวิตประจําวัน เพลง ข;าว และสิ่งแวดล1อม ข1อความ คําศัพท�ในการพูดโต1ตอบ การ
แสดงความคิดเห็นเก่ียวกับเรื่องราว จากบทอ;านเหตุการณ�ท่ีอยู;ในความสนใจ กลยุทธ�การอ;านเพ่ือความเข1าใจ 
รายละเอียด สรุปใจความสําคัญ การตีความ การอนุมาน และการอ1างอิง รูปแบบการเขียนความเรียงประเภท
แสดงความคิดเห็นเก่ียวกับเหตุการณ�ท่ัวไปและสิ่งแวดล1อม 
 โดยใช1ทักษะกระบวนการ ฟJงจับใจความ พูดโต1ตอบและแสดงความคิดเห็น อ;านสรุปความและ
วิเคราะห� และเขียนบรรยาย เพ่ือฝZกทักษะทางภาษา 

เพ่ือพัฒนาทักษะการฟJงแล1วจับใจความและสามารถปฏิบัติตามได1 พูดโต1ตอบ แสดงความคิดเห็น 
และนําเสนอเก่ียวกับเรื่องราวท่ัวไปในชีวิตประจําวัน เพลง ข;าว และสิ่งแวดล1อม สามารถอ;านทําความเข1าใจ
เพ่ือจับใจความสําคัญ สรุปความ เดาความหมายของคําศัพท�ในบริบทได1 และเขียนความเรียง ประเภทแสดง
ความคิดเห็นเก่ียวกับเหตุการณ�ท่ัวไปและสิ่งแวดล1อม โดยใช1ภาษาท่ีถูกต1องและเหมาะสมอย;างน1อย 200-250 
คํา 
 
มาตรฐานการเรียนรู8/ตัวช้ีวัด 
 
 1. ฟJง ตอบคําถามและสรุปใจความสําคัญ จากบทสนทนาเก่ียวกับเรื่องราวในชีวิตประจําวันท่ีมีความ
ยาว 3-5 นาที 
 2. พูดโต1ตอบ แสดงความคิดเห็นเก่ียวกับเรื่องราวจากบทอ;าน เหตุการณ�ท่ีอยู;ในความสนใจและ
นําเสนอหรือแสดงความคิดเห็นได1 

 
 3. อ;านเพ่ือความเข1าใจ รายละเอียด สรุปใจความสําคัญ การตีความ การอนุมาน การอ1างอิง ของ
เรื่องสั้น ข;าว บทความเก่ียวกับเหตุการณ�ท่ัวไปและสิ่งแวดล1อม 
 
 4. ระบุโครงสร1างไวยากรณ�ท่ีซับซ1อน ระบุองค�ประกอบของการเขียนเรียงความ และเขียนเรียงความ
เพ่ือแสดงความคิดเห็น โดยใช1ภาษาท่ีถูกต1องเหมาะสม อย;างน1อย 200 - 250 คํา 
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รายวิชา อ30103  วิชาภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 3 
4 ชั่วโมง/สัปดาห�/ภาคเรียน       2.0 หน;วยกิต  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาโครงสร1างของคํา วิเคราะห�และแยกแยะหน1าท่ีทางภาษาในบริบทท่ีซับซ1อน และกลยุทธ�
ทางการอ;านโดยใช1สื่อต;าง ๆ เช;น นิตยสาร วารสาร บทความทางวิชาการ แผ;นพับ คู;มือต;าง ๆ และ 
วรรณกรรม 
 ฝZกทักษะการฟJงระดับสูงจากการฟJงบทความในหัวข1อท่ัวไปท้ังแบบสั้นและยาว จากสื่อประเภทต;าง 
ๆ เช;น สื่อโทรทัศน� อินเตอร�เน็ต แผ;นซีดี ซีดีรอม และฝZกทักษะการจดบันทึก  
 ฝZกทักษะการสื่อสารในหัวข1อท่ีสนใจ การให1คําแนะนํา การแลกเปลี่ยนข1อมูล การแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นต;อเรื่องท่ีอ;านและฟJง นําเสนอทัศนคติในรูปของข1อมูลได1ท้ังในห1องเรียนและนอกห1องเรียน 
 ศึกษาโครงสร1างของการเขียนเรียงความ ฝZกการเขียนเรียงบทความโต1แย1ง (Argumentative Essay) 
การเขียนเรียงความแบบเปรียบเทียบและขัดแย1ง (Compare-Contrast Essay)  
 พัฒนาความสามารถในการใช1คําท่ีมีหน1าท่ีต;างๆ โครงสร1างประโยคภาษาอังกฤษในรูปแบบต;างๆ
เพ่ือให1ใช1ภาษาอย;างถูกต1อง เหมาะสม กับบริบททางวิชาการและอ่ืน ๆ และฝZกการทําข1อสอบเพ่ือให1คุ1นเคย
กับข1อสอบรูปแบบต;าง ๆ 
 
มาตรฐานการเรียนรู8/ตัวช้ีวัด 
 1. นักเรียนเข1าใจบทความในหัวข1อท่ัวไปแบบสั้นและยาว จากสื่อประเภทต;าง ๆ เช;น สื่อโทรทัศน� 
อินเตอร�เน็ต แผ;นซีดี ซีดีรอม และฝZกทักษะการจดบันทึก  
 2. นักเรียนสามารถใช1กลยุทธ�ในการอ;านเพ่ือทําความเข1าใจบทความ 
 3. นักเรียนสามารถสื่อสารในหัวข1อท่ีสนใจ ให1คําแนะนํา แลกเปลี่ยนข1อมูล แสดงความคิดเห็นต;อ
เรื่องท่ีอ;านและฟJง นําเสนอทัศนคติ และข1อมูลท้ังในห1องเรียนและนอกห1องเรียน 
 4. นักเรียนสามารถวิเคราะห� และใช1คําท่ีมีหน1าท่ีต;าง ๆ รวมท้ังประยุกต�ใช1โครงสร1างประโยค
ภาษาอังกฤษในรูปแบบต;าง ๆ เพ่ือให1สามารถเขียนบทความได1ถูกต1องตามหลักการเขียนบทความแบบโต1แย1ง 
(Argumentative Essay) การเขียนเรียงความแบบเปรียบเทียบและขัดแย1ง (Compare-Contrast Essay) 
 5. นักเรียนคุ1นเคยกับข1อสอบรูปแบบต;าง ๆ 
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20. มาตรฐานการเรียนรู8 ตัวช้ีวัดและคําอธิบายรายวิชาเพ่ิมเติมกลุ�ม 1 
 

กลุ�มสาระการเรียนรู8คณิตศาสตร$ 
รายวิชาเพ่ิมเติมกลุ�ม 1 
1. ค30201   แคลคูลัสเบ้ืองต1น 1     3 คาบ/สัปดาห�/ภาคเรียน 1.5 หน;วยกิต 
MATH30201  Introductory Calculus I  
2. ค30202   สถิติเบ้ืองต1น    3 คาบ/สัปดาห�/ภาคเรียน 1.5 หน;วยกิต 
MATH30202   Introduction to Statistics  
3. ค30203   คอมบินาทอริกและความน;าจะเป6นเบ้ืองต1น 2 คาบ/สัปดาห�/ภาคเรียน 1 หน;วยกิต 
MATH30203   Introduction to Combinatorics and Probability   
4. ค30204   พีชคณิตเชิงเส1นเบ้ืองต1น     3 คาบ/สัปดาห�/ภาคเรียน 1.5 หน;วยกิต 
MATH30204   Elementary Linear Algebra 
5. ค30205   แคลคูลัสเบ้ืองต1น  2     3 คาบ/สัปดาห�/ภาคเรียน 1.5 หน;วยกิต 
MATH30205  Introductory Calculus II 
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รายวิชา ค30201 แคลคูลัสเบ้ืองต8น 1 

3 คาบ/สัปดาห$/ภาคเรียน                                                                             1.5 หน�วยกิต 

คําอธิบายรายวิชา 

 ศึกษาเก่ียวกับลิมิต ความต;อเนื่อง การหาอนุพันธ�และการหาปริพันธ�ของฟJงก�ชันค;าจริงและการ
ประยุกต�  ลําดับและอนุกรมของจํานวนจริง  

มาตรฐานการเรียนรู8/ตัวช้ีวัด 

1. หาลิมิตของฟJงก�ชันท่ีกําหนดให1ได1 
2. ตรวจสอบความต;อเนื่องของฟJงก�ชันท่ีกําหนดให1ได1 
3. หาอนุพันธ�และปริพันธ�ของฟJงก�ชันท่ีกําหนดให1ได1 
4. นําความรู1เรื่องอนุพันธ�และปริพันธ�ของฟJงก�ชันไปประยุกต�ใช1ได1 
5. หาพจน�ท่ัวไปและลิมิตของลําดับท่ีกําหนดให1ได1 
6. ตรวจสอบการลู;เข1าของอนุกรมอนันต�ท่ีกําหนดให1ได1 
7. หาผลบวกของอนุกรมอนันต�ท่ีสามารถหาผลบวกได1 
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รายวิชา ค30202 สถิติเบ้ืองต8น 

3 คาบ/สัปดาห$/ภาคเรียน                                                                             1.5 หน�วยกิต 

คําอธิบายรายวิชา  
 ศึกษาเก่ียวกับแนวคิดพ้ืนฐานทางสถิติ  การเก็บรวบรวมข1อมูลและการนําเสนอข1อมูล  การวัด
แนวโน1มเข1าสู;ส;วนกลาง  การวัดตําแหน;งท่ีของข1อมูล  การวัดการกระจายของข1อมูล   ค;ามาตรฐาน  การแจก
แจงปกติ  การอนุมานเชิงสถิติสําหรับประชากรเดียวและประชากรสองกลุ;ม ความสัมพันธ�เชิงฟJงก�ชันระหว;าง
ข1อมูล 
 
มาตรฐานการเรียนรู8/ตัวช้ีวัด 

1. มีความคิดรวบยอดเก่ียวกับกระบวนการทางสถิติ 
2. นําวิธีการทางสถิติไปประยุกต�ใช1ในศาสตร�สาขาต;างๆ 
3. นําความรู1เก่ียวกับการอนุมานเชิงสถิติสําหรับประชากรเดียวไปใช1ได1 
4. นําความรู1เก่ียวกับความสัมพันธ�เชิงฟJงก�ชันระหว;างข1อมูลไปประยุกต�ใช1ได1  
5. นําความรู1ทางสถิติไปใช1ในงานวิจัยข้ันพ้ืนฐานและในชีวิตประจําวันได1 
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รายวิชา ค30203 คอมบินาทอริกและความน�าจะเป=นเบ้ืองต8น  

2 คาบ/สัปดาห$/ภาคเรียน                                                                             1.0 หน�วยกิต 

คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาเก่ียวกับหลักการนับเบ้ืองต1น วิธีการนับเบ้ืองต1น ทฤษฎีบททวินาม นิยามของความน;าจะเป6น 
และทฤษฎีบทเบ้ืองต1นเก่ียวกับความน;าจะเป6น  
 
มาตรฐานการเรียนรู8/ตัวช้ีวัด 

1. แก1โจทย�ปJญหาโดยใช1กฎเกณฑ�เบ้ืองต1นเก่ียวกับการนับ วิธีเรียงสับเปลี่ยน วิธีจัดหมู;ได1 
2. นําความรู1เรื่องทฤษฎีบททวินามไปใช1ได1 
3. หาความน;าจะเป6นของเหตุการณ�ท่ีกําหนดให1ได1 
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รายวิชา ค30204 พีชคณิตเชิงเส8นเบ้ืองต8น 

3 คาบ/สัปดาห$/ภาคเรียน                                                                             1.5 หน�วยกิต 

คําอธิบายรายวิชา  
ศึกษาบทพิสูจน�เก่ียวกับเมทริกซ�และระบบสมการเชิงเส1น ดีเทอร�มิแนนต� เวกเตอร� ปริภูมิเวกเตอร� 

ค;าเจาะจงและเวกเตอร�เจาะจง และการแปลงเชิงเส1น 
 
มาตรฐานการเรียนรู8/ตัวช้ีวัด 

1. นําความรู1เรื่องระบบสมการเชิงเส1นไปประยุกต�ใช1ได1 
2. บอกได1ว;าเซตและการดําเนินการท่ีกําหนดให1เป6นปริภูมิเวกเตอร� 
3. บอกได1ว;าเซตของเวกเตอร�ท่ีกําหนดเป6นอิสระเชิงเส1น 
4. หาฐานหลักและมิติของปริภูมิเวกเตอร�ท่ีกําหนดได1  
5. ตรวจสอบการแปลงเชิงเส1น หาเมทริกซ�มาตรฐานสําหรับการแปลงและแสดงได1ว;าการแปลงเชิง

เส1นเป6นการแปลงหนึ่งต;อหนึ่งได1 
6. หาค;าเจาะจงและเวกเตอร�เจาะจงของเมทริกซ�ท่ีกําหนดให1ได1 
7. พิสูจน�สมบัติต;างๆ ของเมทริกซ� ดีเทอร�มิแนนต� ปริภูมิเวกเตอร� การแปลงเชิงเส1น ค;าเจาะจงและ

เวกเตอร�เจาะจง 
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รายวิชา ค30205 แคลคูลัสเบ้ืองต8น 2 

3 คาบ/สัปดาห$/ภาคเรียน                                                                             1.5 หน�วยกิต 

คําอธิบายรายวิชา 

ศึกษาเก่ียวกับเทคนิคในการหาปริพันธ�  การหาปริพันธ�ไม;ตรงแบบ อนุกรมอนันต� อนุกรมกําลัง 
อนุกรมเทย�เลอร� การประมาณค;าฟJงก�ชันด1วยพหุนามเทย�เลอร�  สมการเชิงอนุพันธ�เบ้ืองต1นและการประยุกต� 
 
มาตรฐานการเรียนรู8/ตัวช้ีวัดท่ีคาดหวัง  

1. หาปริพันธ�ของฟJงก�ชันท่ีกําหนดให1ได1   
2. หาอนุกรมเทย�เลอร�ของฟJงก�ชันรอบจุดท่ีกําหนดให1และนําไปประยุกต�ใช1ได1 
3. หาผลเฉลยของสมการเชิงอนุพันธ�ของปJญหาท่ีกําหนดให1ได1      
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กลุ�มสาระการเรียนรู8วิชาวิทยาศาตร$ 
รายวิชาเพ่ิมเติมกลุ�ม 1 
1. ว30193  ธรรมชาติของวิทยาศาสตร�และการสืบเสาะอย;างวิทยาศาสตร�   
SCI30193 Scientific Inquiry and the Nature of Science 
        2 คาบ/สัปดาห�/ภาคเรียน 1.0 หน;วยกิต 
2. ว30291 ความคิดสร1างสรรค�และนวัตกรรม 1    2 คาบ/สัปดาห�/ภาคเรียน 1.0 หน;วยกิต 
SCI30291   Creativity and Innovation 1  
3. ว30292 ความคิดสร1างสรรค�และนวัตกรรม  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 
 

กลุ�มสาระการเรียนรู8วิทยาศาสตร$ : ฟSสิกส$ 
1. ว30201 กลศาสตร�     3 คาบ/สัปดาห�/ภาคเรียน 1.5 หน;วยกิต 
SCI30201 Mechanics 
2. ว30202 สมบัติเชิงกลของสสารอุณหพลศาสตร�และคลื่นกล  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 แสงและฟjสิกส�ยุคใหม;    3 คาบ/สัปดาห�/ภาคเรียน 1.5 หน;วยกิต 
SCI30204 Light and Modern Physics 
 

กลุ�มสาระการเรียนรู8วิทยาศาสตร$ : เคมี 
1. ว30231 สมบัติของสาร    3 คาบ/สัปดาห�/ภาคเรียน 1.5 หน;วยกิต 
SCI30231 Properties of Matter 
2. ว30232 จลนศาสตร�เคมีและสมดุลเคมี    3 คาบ/สัปดาห�/ภาคเรียน 1.5 หน;วยกิต 
SCI30232 Chemical Kinetics and Equilibrium 
3. ว30233 อินทรีย�เคมีและสารชีวโมเลกุล    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 
  



หลักสูตรโรงเรียนวิทยาศาสตร�ภูมิภาค ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย                                                        
พุทธศักราช 2560 

142 

 

กลุ�มสาระการเรียนรู8วิทยาศาสตร$ : ชีววิทยา 
 

1. ว30261 กายวิภาคศาสตร�และสรีรวิทยาของสัตว�  3 คาบ/สัปดาห�/ภาคเรียน 1.5 หน;วยกิต 
SCI30261 Animal Anatomy and Physiology    
2. ว30262 กายวิภาคศาสตร�และสรีรวิทยาของพืช  2 คาบ/สัปดาห�/ภาคเรียน 1.0 หน;วยกิต 
SCI30262 Plant Anatomy and Physiology    
3. ว30263 ว30263 พันธุศาสตร��และวิวัฒนาการ  3 คาบ/สัปดาห�/ภาคเรียน 1.5 หน;วยกิต 
SCI30263 Genetics and Evolution  
4. ว30264 ความหลากหลายทางชีวภาพ   3 คาบ/สัปดาห�/ภาคเรียน 1.5 หน;วยกิต 
SCI30264 Biodiversity 
 
 
 
  



หลักสูตรโรงเรียนวิทยาศาสตร�ภูมิภาค ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย                                                        
พุทธศักราช 2560 

143 

 

รายวิชา ว30193 ธรรมชาติของวิทยาศาสตร$และการสืบเสาะอย�างวิทยาศาสตร$   
 

2 คาบ/สัปดาห$/ภาคเรียน        1.0 หน�วยกิต 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
คําอธิบายรายวิชา 
               ศึกษาความหมายและธรรมชาติของวิทยาศาสตร�  สืบเสาะหาความรู1จากคําถามท่ีเกิดจากการ
สังเกตปรากฏการณ� เหตุการณ�ท่ีน;าสนใจ ออกแบบ เลือกใช1เครื่องมือในการสืบเสาะหาความรู1 รวบรวม และ
วิเคราะห�ข1อมูลด1วยวิธีการท่ีเหมาะสม สร1างคําอธิบาย โดยอาศัยหลักฐานและข1อมูลเชิงประจักษ�  นําเสนอ
ผลงาน ด1วยวิธีการท่ีหลากหลาย  เพ่ือให1เกิดความรู1ความเข1าใจกระบวนการสืบเสาะหาความรู1ของ
นักวิทยาศาสตร� มีความคิดระดับสูง และสร1างองค�ความรู1โดยใช1กระบวนการทางวิทยาศาสตร� กระบวนการ
สืบเสาะหาความรู1 สื่อสารสิ่งท่ีเรียนรู1 มีความสามารถในการตัดสินใจ มีจิตวิทยาศาสตร� คุณธรรม จริยธรรม 
และค;านิยมท่ีพึงประสงค� 
มาตรฐานการเรียนรู8/ตัวช้ีวัด 

1. ต้ังคําถามท่ีอยู;บนพ้ืนฐานของความรู1และความเข1าใจทางวิทยาศาสตร� หรือความสนใจ หรือจาก
ประเด็นท่ีเกิดข้ึนในขณะนั้นท่ีสามารถทําการสํารวจตรวจสอบหรือศึกษาค1นคว1าได1อย;างครอบคลุม
และเชื่อถือได1 

2. สร1างสมมติฐานท่ีมีทฤษฎีรองรับหรือคาดการณ�สิ่งท่ีพบ หรือสร1างแบบจําลอง หรือสร1างรูปแบบเพ่ือ
นําไปสู;การสํารวจตรวจสอบ 

3. ค1นคว1ารวบรวมข1อมูลท่ีต1องพิจารณาปJจจัยหรือตัวแปรสําคัญ ปJจจัยท่ีมีผลต;อปJจจัยอ่ืน ปJจจัยท่ี
ควบคุมไม;ได1 และจํานวนครั้งของการสํารวจตรวจสอบ เพ่ือให1ได1ผลท่ีมีความเชื่อม่ันอย;างเพียงพอ 

4. เลือกวัสดุ เทคนิควิธีการ อุปกรณ�ท่ีใช1ในการสังเกต การวัด การสํารวจตรวจสอบอย;างถูกต1องท้ังทาง
กว1างและลึกในเชิงปริมาณและคุณภาพ 

5. รวบรวมข1อมูลและบันทึกผลการสํารวจตรวจสอบอย;างเป6นระบบถูกต1อง ครอบคลุมท้ังในเชิงปริมาณ
และคุณภาพ โดยตรวจสอบความเป6นไปได1 ความเหมาะสมหรือความผิดพลาดของข1อมูล 

6. จัดกระทําข1อมูล โดยคํานึงถึงการรายงานผลเชิงตัวเลขท่ีมีระดับความถูกต1องและนําเสนอข1อมูลด1วย
เทคนิควิธีท่ีเหมาะสม 

7. วิเคราะห�ข1อมูล แปลความหมายข1อมูล และประเมินความสอดคล1องของข1อสรุปหรือสาระสําคัญ เพ่ือ
ตรวจสอบกับสมมติฐานท่ีตั้งไว1 

8. พิจารณาความน;าเชื่อถือของวิธีการและผลการสํารวจตรวจสอบ โดยใช1หลักความคลาดเคลื่อน ของ
การวัดและการสังเกต เสนอแนะการปรับปรุงวิธีการสํารวจตรวจสอบ 

9. นําผลของการสํารวจตรวจสอบท่ีได1 ท้ังวิธีการและองค�ความรู1ท่ีได1ไปสร1างคําถามใหม; นําไปใช1
แก1ปJญหาในสถานการณ�ใหม;และในชีวิตจริง 

10. ตระหนักถึงความสําคัญในการท่ีจะต1องมีส;วนร;วมรับผิดชอบการอธิบาย  การลงความเห็น และการ
สรุปมาตรฐานการเรียนรู1/ตัวชี้วัดวิทยาศาสตร� ท่ีนําเสนอต;อสาธารณชนด1วยความถูกต1อง 
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11. บันทึกและอธิบายผลการสํารวจตรวจสอบอย;างมีเหตุผล ใช1พยานหลักฐานอ1างอิงหรือค1นคว1าเพ่ือ
เติม เพ่ือหาหลักฐานอ1างอิงท่ีเชื่อถือได1  และยอมรับว;าความรู1เดิม  อาจมีการเปลี่ยนแปลงได1    เม่ือ
มีข1อมูลและประจักษ�   พยานใหม;เพ่ิมเติมหรือโต1แย1งจากเดิม   ซ่ึงท1าทายให1มีการตรวจสอบอย;าง
ระมัดระวัง อันจะนํามาสู; การยอมรับเป6นความรู1ใหม; 

12. จัดแสดงผลงาน เขียนรายงาน และ/หรืออธิบายเก่ียวกับแนวคิด กระบวนการ และผลของโครงงาน 
หรือชิ้นงานให1ผู1อ่ืนเข1าใจ 
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รายวิชา ว30291 ความคิดสร8างสรรค$และนวัตกรรม 1   
 

2 คาบ/สัปดาห$/ภาคเรียน        1.0 หน�วยกิต 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
คําอธิบายรายวิชา 
         ศึกษาตัวอย;างการพัฒนานวัตกรรมของบุคคลท่ีจัดว;าเป6นนักคิดสร1างสรรค�หรือนวัตกร บูรณาการ
ความรู1ทางวิทยาศาสตร�เทคโนโลยี กระบวนการทางวิศวกรรม และคณิตศาสตร�ในการเชื่อมโยงหรือแก1ปJญหา
ในชีวิตจริง รวมท้ังการพัฒนากระบวนการหรือผลผลิตใหม; ควบคู;ไปกับการพัฒนาทักษะการเรียนรู1แห;ง
ศตวรรษท่ี 21 พัฒนานวัตกรรมผ;านกระบวนการคิดแก1ปJญหาอย;างสร1างสรรค� 

 มาตรฐานการเรียนรู8/ตัวช้ีวัด 
           1. อธิบายความหมายของความคิดสร1างสรรค�และนวัตกรรม ประเภทของนวัตกรรม ลักษณะของ
ความคิดสร1างสรรค� องค�ประกอบของความคิดสร1างสรรค�และวิธีการคิดสร1างสรรค�ได1 
           2. สืบค1นและวิเคราะห�ผลงานท่ีผ;านกระบวนการการคิดสร1างสรรค�ได1 
           3. คิดสร1างสรรค�ผ;านระบบการฝZกทักษะการคิดสร1างสรรค�แบบต;างๆ ได1 
           4. สร1าง/พัฒนาผลงาน/วิธีการแก1ปJญหา/การจัดการ/วิธีการ ท่ีปรับปรุงให1ดีข้ึนกว;าเดิมหรือพัฒนา
ใหม;ท้ังหมดได1 (ถ;ายทอดความคิดเป6นภาพฉาย  ภาพร;าง  แบบจําลองและสร1างหรือพัฒนาผลงาน  วิธีการ
แก1ปJญหา การจัดการ วิธีการท่ีปรับปรุงให1ดีข้ึนกว;าเดิมหรือพัฒนาใหม;ท้ังหมดด1วยวัสดุอุปกรณ�และวิธีการท่ี
เป6นมิตรกับชีวิต สังคม และสิ่งแวดล1อม)  
           5. จัดแสดงผลงาน เขียนรายงานและอธิบายเก่ียวกับแนวคิด กระบวนการและผลของชิ้นงานหรือ
นวัตกรรมให1ผู1อ่ืนเห็นถึงความคิดสร1างสรรค�ในนวัตกรรมได1 
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รายวิชา ว30292 ความคิดสร8างสรรค$และนวัตกรรม 2 
 

2 คาบ/สัปดาห$/ภาคเรียน        1.0 หน�วยกิต 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1. คําอธิบายรายวิชา 
 พัฒนานวัตกรรมท่ีสามารถใช1แก1ปJญหาในชีวิตจริง ผ;านกระบวนการคิดแก1ปJญหาอย;างสร1างสรรค�โดย
บูรณาการความรู1ทางวิทยาศาสตร� เทคโนโลยี กระบวนการทางวิศวกรรมและคณิตศาสตร� รวมท้ังการพัฒนา
กระบวนการหรือผลผลิตใหม;ควบคู;ไปกับการพัฒนาทักษะการเรียนรู1แห;งศตวรรษท่ี 21 
 
2. มาตรฐานการเรียนรู8/ตัวช้ีวัด 

1. นําวิทยาศาสตร� คณิตศาสตร� และเทคโนโลยี มาใช1พัฒนานวัตกรรมด1วยกระบวนการทาง
วิศวกรรมได1 

2. พัฒนานวัตกรรมในรูปแบบสิ่งประดิษฐ� การจัดการ หรือวิธีการ หรือปรับปรุงต;อยอดจากของเดิม
ท่ีมีอยู;ได1อย;างเป6นรูปธรรม สามารถใช1แก1ปJญหาในชีวิตจริงได1 

3. ทดสอบและประเมินนวัตกรรมได1 
4. จัดนําเสนอผลงานและแสดงให1ผู1อ่ืนเห็นถึงความคิดสร1างสรรค�ในตัวชิ้นงานได1 
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รายวิชา ว30293 สัมมนาทางวิทยาศาสตร$ 
 

2 คาบ/สัปดาห$/ภาคเรียน        1.0 หน�วยกิต 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาค1นคว1างานวิจัย ในเรื่องท่ีสนใจท้ังภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ศึกษาการอ;านการวิเคราะห� 
สังเคราะห�ทางวิทยาศาสตร� และจับประเด็นท่ีสําคัญมาเรียบเรียงให1เข1าใจและนําเสนอผลการค1นคว1าโดย
วิธีการสัมมนาโดยใช1สื่อมัลติมีเดีย 

ศึกษาวิธีการต้ังคําถาม ตอบคําถามและการอภิปรายในเรื่องเก่ียวกับวิทยาศาสตร� เพ่ือให1เกิดความรู1
ความเข1าใจ มีทักษะกระบวนการ มีเจตคติและเห็นคุณค;าของวิทยาศาสตร� 
 
มาตรฐานการเรียนรู8/ตัวช้ีวัด 

1. วิเคราะห� และสังเคราะห�องค�ความรู1จากการศึกษางานวิจัยทางวิทยาศาสตร� คณิตศาสตร�หรือ
เทคโนโลยี 

2. พัฒนาสื่อและนําเสนอผลงานได1อย;างมีประสิทธิภาพ 
3. ต้ังคําถาม ตอบคําถามและอภิปรายงานวิจัย 
4. เขียนรายงานการสัมมนาทางวิทยาศาสตร�ได1อย;างถูกต1อง 
5. นําสัมมนาและเข1าร;วมสัมมนาทางวิทยาศาสตร� 
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รายวิชา ว30294 โครงงานวิทยาศาสตร$ 
 

4 คาบ/สัปดาห$/ภาคเรียน        2.0 หน�วยกิต 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาวิเคราะห�กระบวนการวิจัยทางวิทยาศาสตร�ทําโครงงานหรือสร1างชิ้นงานตามความสนใจ ต้ัง
คําถามจากปJญหาหรือสถานการณ�ในชีวิตจริง สืบค1นข1อมูลเพ่ือต้ังสมมติฐานท่ีเป6นไปได1หลายแนวทาง บูรณา
การความรู1จากศาสตร�ต;างๆ วางแผนและสํารวจตรวจสอบโดยใช1วิธีการและเครื่องมือท่ีถูกต1องเชื่อถือได1 
รวบรวมข1อมูล  วิเคราะห�และจัดกระทําข1อมูล สรุปผลและนําเสนอผลงานด1วยวิธีการท่ีเหมาะสม   
 เพ่ือให1เกิดความรู1ความเข1าใจ มีความคิดระดับสูงและสร1างองค�ความรู1โดยใช1กระบวนการทาง
วิทยาศาสตร�กระบวนการสืบเสาะหาความรู1 สื่อสารสิ่งท่ีเรียนรู1มีความสามารถในการตัดสินใจมีจิตวิทยา
ศาสตร�คุณธรรมจริยธรรมและค;านิยมท่ีพึงประสงค� 
 
มาตรฐานการเรียนรู8/ตัวช้ีวัด 
 1. อธิบายความหมาย คุณค;า ประเภทและกระบวนการทําโครงงานได1 
 2. สืบค1นข1อมูล วิเคราะห� และอภิปรายตัวอย;างโครงงานหรืองานวิจัยพร1อมเสนอแนวคิดในการ
ดัดแปลงขยายเพ่ิมเติมจากเรื่องท่ีได1ศึกษาได1 
 3. จัดทําเค1าโครงของโครงงานท่ีจะดําเนินการศึกษาค1นคว1าได1 
 4. นําเสนอเค1าโครงของโครงงานต;อท่ีประชุมด1วยสื่อมัลติมิเดียได1 
 5. สํารวจตรวจสอบ ค1นคว1า ทดลองตามแผนการปฏิบัติงาน บันทึกและรวบรวมข1อมูล วิเคราะห�และ    
จัดกระทําข1อมูล สรุปผลท่ีได1จากการศึกษาค1นคว1าได1 
 6. เขียนรายงานโครงงาน จัดทําสื่อมัลติมิเดียจัดทําโปสเตอร�เพ่ือรายงานผลการทําโครงงานได1 

7. นําเสนอผลการทําโครงงานในรูปแบบรายงาน โปสเตอร� การนําเสนอแบบบรรยาย และ/หรือ 
บทความสรุปผลการศึกษาค1นคว1าได1 
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รายวิชา ว30201 กลศาสตร$ 
 
3 คาบ/สัปดาห$/ภาคเรียน        1.5 หน�วยกิต 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
คําอธิบายรายวิชา 

ศึกษาเก่ียวกับงานเนื่องจากแรงคงท่ีและไม;คงท่ี การหางานเนื่องจากแรงคงท่ีและแรงไม;คงท่ีโดยใช1
การวิเคราะห�กราฟและแคลคูลัสเบ้ืองต1น กําลัง พลังงานศักย�และพลังงานจลน�  ทฤษฎีบทงาน-พลังงาน  และ
กฎการอนุรักษ�พลังงาน  โมเมนตัม แรงและการเปลี่ยนแปลงโมเมนตัม การดลและแรงดล กฎการอนุรักษ�
โมเมนตัมเชิงเส1น การชนแบบยืดหยุ;นในหนึ่งมิติและสองมิติ การชนแบบไม;ยืดหยุ;นในหนึ่งมิติและสองมิติ    
การเคลื่อนท่ีแบบหมุนการกระจัดเชิงมุม ความเร็วเชิงมุม ความเร;งเชิงมุม การหาจุดศูนย�กลางมวลด1วย
พีชคณิตและแคลคูลัส ระบบอนุภาค โมเมนต�ความเฉ่ือย การหาโมเมนต�ความเฉ่ือยโดยใช1แคลคูลัส ทฤษฎี
แกนขนาน ทอร�ก กฎข1อท่ีสองของนิวตันสําหรับการหมุน  งานและพลังงานเนื่องจากการหมุน  โมเมนตัม
เชิงมุมและการเปลี่ยนแปลงโมเมนตัมเชิงมุม กฎการอนุรักษ�โมเมนตัมเชิงมุม การกลิ้งแบบไม;ไถลและพลังงาน
เนื่องจากการกลิ้ง การเคลื่อนท่ีแบบฮาร�มอนิกอย;างง;าย  การเปรียบเทียบการเคลื่อนท่ีแบบฮาร�มอนิกอย;าง
ง;ายกับการเคลื่อนท่ีแบบวงกลม การเคลื่อนท่ีของมวลติดสปริง  การแกว;งของลูกตุ1ม  พลังงานของการ
เคลื่อนท่ีแบบฮาร�มอนิกอย;างง;าย  สมดุลสถิต สมดุลจลน� สมดุลต;อการเลื่อนท่ี สมดุลต;อการหมุน แรงคู;ควบ
และโมเมนต�ของแรงคู;ควบ การประยุกต�หลักของสมดุล สมดุลสัมบูรณ� สมดุลเสถียร สมดุลไม;เสถียร  และ
สมดุลสะเทิน 
 เพ่ือให1เกิดความรู1ความเข1าใจกระบวนการทางวิทยาศาสตร� และเห็นคุณค;าของวิทยาศาสตร� สามารถ
ใช1จิตวิทยาศาสตร�ในการสืบเสาะหาความรู1 มีความสามารถในการสื่อสาร นําหลักการไปอธิบายปJญหาทาง
กลศาสตร� และพลศาสตร� เพ่ือใช1ศึกษาในวิชาฟjสิกส�ต;อไป 
 
จุดประสงค$การเรียนรู8 
    เม่ือเรียนจบรายวิชานี้  นักเรียนสามารถ 
    1. วิเคราะห�และสังเคราะห�ความรู1เพ่ือการแก1ปJญหาเก่ียวกับงาน พลังงาน การชน การเคลื่อนท่ีแบบหมุน 
การเคลื่อนท่ีแบบฮาร�มอนิกอย;างง;าย และสมดุลกลได1 
    2. ทําการทดลองและอธิบายผลการวิเคราะห�และสังเคราะห�ความรู1เก่ียวกับงาน พลังงาน หลักการชนการ
เคลื่อนท่ีแบบหมุน  การเคลื่อนท่ีแบบฮาร�มอนิกอย;างง;าย สมดุลกล พร1อมท้ังประยุกต�และเชื่อมโยงความรู1
เก่ียวกับสิ่งต;างๆ ในชีวิตประจําวันได1 
มาตรฐานการเรียนรู8/ตัวช้ีวัด 

1. มีความรู1และเข1าใจเรื่องงานทางฟjสิกส� งานของแรงอนุรักษ� แรงไม;อนุรักษ�จากสถานการณ�ท่ีกําหนด
และใช1แคลคูลัสในการคํานวณหางานท่ีเกิดจากแรงไม;คงท่ี แรงท่ีแปรตามการกระจัด และแรงท่ีแปร
ตามเวลา 

2. มีความรู1และเข1าใจเก่ียวกับกําลัง ความสัมพันธ�ระหว;างกําลังกับงานท่ีทําได1ในช;วงเวลาของการทํางาน 
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3. ทําการทดลองพลังงาน พลังงานจลน� พลังงานศักย�และความสัมพันธ�ระหว;างงานและพลังงาน(ทฤษฎี
งาน-พลังงาน)สาธิตและเข1าใจเก่ียวกับกฎการอนุรักษ�พลังงานใช1กฎการอนุรักษ�พลังงานกลวิเคราะห�
การเคลื่อนท่ีในสถานการณ�ต;างๆการทํางานของเครื่องกล และคํานวณหาปริมาณต;างๆ ท่ีเก่ียวข1อง
จากสถานการณ�ตัวอย;าง 

4. ทํากิจกรรมและเข1าใจเก่ียวกับโมเมนตัมความสัมพันธ�ระหว;างแรงและโมเมนตัมท่ีเปลี่ยนไปการถ;าย
โอนโมเมนตัมของวัตถุท่ีเกิดการชนและกฎการอนุรักษ�โมเมนตัมใช1วิธีพีชคณิตหรือแคลคูลัสคํานวณหา
ปริมาณต;างๆ ท่ีเก่ียวข1องจากสถานการณ�ตัวอย;างท่ีกําหนด 

5. ทดลอง วิเคราะห� และสังเคราะห�การชนในหนึ่งมิติท้ังแบบยืดหยุ;นและไม;ยืดหยุ;นมีความรู1และเข1าใจ
เก่ียวกับการชนใน 2 มิติ และนําหลักการท่ีได1ไปวิเคราะห�สถานการณ�ตัวอย;างและคํานวณหาปริมาณ
ต;างๆ ท่ีเก่ียวข1องจากสถานการณ�ตัวอย;างท่ีกําหนดให1   

6. ทําการทดลองการดีดตัวออกของวัตถุในหนึ่งมิติและนําหลักการท่ีได1ไปวิเคราะห�สถานการณ�ตัวอย;าง
และคํานวณหาปริมาณต;างๆ ท่ีเก่ียวข1องจากสถานการณ�ตัวอย;างท่ีกําหนดให1   

7. มีความรู1และเข1าใจการเคลื่อนท่ีแบบหมุน ปริมาณต;างๆ ท่ีเก่ียวข1องกับการเคลื่อนท่ีแบบหมุนและ
ความสัมพันธ�ของปริมาณท่ีเก่ียวข1องกับการหมุนสามารถนําหลักการท่ีได1ไปวิเคราะห�สถานการณ�
ตัวอย;างเพ่ือหาปริมาณต;างๆ ท่ีเก่ียวข1อง 

8. มีความรู1และเข1าใจเก่ียวกับจุดศูนย�กลางมวลและคํานวณตําแหน;งของจุดศูนย�กลางมวล ท้ังในกรณี
มวลกระจายอย;างสมํ่าเสมอ และมวลกระจายอย;างไม;สมํ่าเสมอด1วยพีชคณิตและแคลคูลัสได1 

9. มีความรู1และเข1าใจเก่ียวกับโมเมนต�ความเฉ่ือยกับแกนหมุน รูปทรงของวัตถุ และทฤษฎีแกนขนาน 
10. ทําการทดลองทอร�ก โมเมนต�ความเฉ่ือยและความสัมพันธ�ระหว;างทอร�กกับโมเมนต�ความเฉ่ือย

โมเมนตัมเชิงมุม  กฎการอนุรักษ�โมเมนตัมเชิงมุม และใช1พีชคณิตหรือแคลคูลัสคํานวณหาปริมาณ
ต;างๆ ท่ีเก่ียวข1องจากสถานการณ�ตัวอย;างท่ีกําหนด 

11. ทําการทดลองพลังงานของการเคลื่อนท่ีแบบหมุน การทํางานในการหมุน รู1และเข1าใจเก่ียวกับงานและ
กําลังเนื่องจากการหมุนนําหลักการท่ีได1ไปวิเคราะห�สถานการณ�ตัวอย;างเพ่ือคํานวณหาปริมาณต;างๆ ท่ี
เก่ียวข1อง 

12. มีความรู1และเข1าใจเก่ียวกับการเคลื่อนท่ีแบบฮาร�มอนิกอย;างง;ายคํานวณปริมาณต;างๆ เก่ียวกับการ
เคลื่อนท่ีแบบฮาร�มอนิกอย;างง;าย ท้ังในรูปแบบของการใช1พีชคณิต กราฟ หรือแคลคูลัส 

13. ทําการทดลองสภาพสมดุลของวัตถุและวิเคราะห�สภาพสมดุลตามเง่ือนไขของสมดุล รู1และเข1าใจ
เก่ียวกับผลของแรงคู;ควบ โมเมนต�ของแรงคู;ควบท่ีมีต;อสมดุลของวัตถุ นําหลักการและเง่ือนไขของ
สมดุลกลไปวิเคราะห�สถานการณ�ตัวอย;างเพ่ือคํานวณหาปริมาณต;างๆ ท่ีเก่ียวข1อง   

14. มีความรู1และเข1าใจเก่ียวกับเสถียรภาพของสมดุล การนําหลักการของสมดุลมาใช1ในชีวิตประจําวัน  
15. นําข1อมูลจากการสังเกต  การสืบค1น  การสํารวจตรวจสอบหรือการทดลอง  มาใช1เป6นหลักฐานหรือ

ประจักษ�พยานอ1างอิง ในการตอบคําถามหรือสร1างคําอธิบายต;างๆ 
16. เชื่อมโยง วิเคราะห�  สังเคราะห� คําอธิบายหรือคําตอบของคําถามต;างๆ อย;างมีเหตุผล เพ่ือไปสู;องค�

ความรู1ทางวิทยาศาสตร� ซ่ึงอาจอยู;ในรูปของแนวความคิดหลักหลักการกฎหรือทฤษฎี 
17. อธิบาย นําเสนอ เพ่ือสื่อสารองค�ความรู1ไปยังผู1อ่ืนอย;างมีเหตุผลด1วยความรอบรู1เก่ียวกับหลักวิชาการท่ี

เก่ียวข1องอย;างรอบด1าน มีความรอบคอบท่ีจะนําความรู1ในสาขาต;างๆ มาพิจารณาให1เชื่อมโยงกัน 
นําเสนอข1อมูลด1วยความเป6นจริง ด1วยวิธีการต;าง ๆ ได1อย;างน;าสนใจและเหมาะสม 
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รายวิชา ว30202 สมบัติกายภาพของสสาร อุณหพลศาสตร$และคล่ืนเสียง 
 
3 คาบ/สัปดาห$/ภาคเรียน                  1.5 หน�วยกิต 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
คําอธิบายรายวิชา 

ศึกษาเก่ียวกับสมบัติเชิงกลของสาร สภาพยืดหยุ;นความเค1นดึงและความเครียดดึงความเค1นเฉือน
และความเครียดเฉือนมอดูลัสของยังมอดูลัสเชิงปริมาตร ความดันในของเหลวท่ีอยู;นิ่งกฎของพาสคัล  แรง
ลอยตัวและ    หลักของอาร�คิมิดิส ความตึงผิว ความหนืดและกฎของสโตกส�พลศาสตร�ของของไหลอุณหพล
ศาสตร�เก่ียวกับอุณหภูมิและการขยายตัวของสสาร การเปลี่ยนสถานะ การถ;ายเทความร1อน สมบัติของแก�ส
อุดมคติ แบบจําลองของแก�ส ทฤษฎีจลน�ของแก�ส พลังงานภายในระบบ  กฎข1อท่ีศูนย�และกฎข1อท่ีหนึ่งของ
อุณหพลศาสตร� ธรรมชาติของคลื่น  การแผ;ของคลื่น  ฟJงก�ชันคลื่นอย;างง;าย (คลื่นรูปไซน�)  สมการคลื่นเชิง
เส1น  การซ1อนทับของคลื่นและสมการคลื่นนิ่ง  อัตราเร็วของคลื่นในเส1นเชือกการสะท1อนและการส;งผ;านของ
คลื่นในเส1นเชือกอัตราการส;งผ;านพลังงานของคลื่นในเส1นเชือก  คลื่น ผิวน้ําและสมบัติของคลื่นกลการเกิด
คลื่นเสียงความสัมพันธ�ระหว;างการกระจัดและความดันของคลื่นเสียง ธรรมชาติของเสียงสมบัติของคลื่นเสียง
ปรากฏการณ�บีตส� คลื่นนิ่งของเสียง การสั่นพ1องของเสียงปรากฏการณ�ดอปเพลอร�ของเสียง คลื่นกระแทก 
ความเข1มเสียงและระดับความเข1มเสียงมลภาวะของเสียง คุณภาพของเสียงและการนํามาประยุกต�ใช1     ใน
ด1านต;างๆ 

วัตถุประสงค$รายวิชา  

 เม่ือเรียนจบรายวิชานี้  นักเรียนสามารถ 

1. นําความรู1ท่ีได1ไปใช1ในการวิเคราะห�และสังเคราะห�ในการแก1ปJญหาเก่ียวกับสมบัติเชิงกลของ
สสารและอุณหพลศาสตร� 

2. นําความรู1ท่ีได1ไปใช1ในการวิเคราะห�และสังเคราะห�ในการแก1ปJญหาเก่ียวกับสมบัติและ
ปรากฏการณ�ต;างๆ ของคลื่นในเส1นเชือกคลื่นผิวน้ํา และคลื่นเสียง 

3. ทําการทดลองเพ่ือสังเคราะห�ความรู1เก่ียวกับสมบัติเชิงกลของสสารคลื่นกล และคลื่นเสียง  
พร1อมท้ังประยุกต�และเชื่อมโยงความรู1เก่ียวกับสิ่งต;างๆ ในชีวิตประจําวันได1 

 
มาตรฐานการเรียนรู8/ตัวช้ีวัด  
 นักเรียนสามารถ 

1. ทําการทดลองเพ่ือสามารถวิเคราะห�ความสัมพันธ�ระหว;างความเค1นดึง ความเครียดดึง และ
มอดูลัสได1 
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2. มีความรู1และเข1าใจ เก่ียวกับสภาพยืดหยุ;น สภาพพลาสติก ความเค1นดึง ความเค1นเฉือน 
ความเครียดดึง ความเครียดเฉือน และมอดูลัสของยัง พร1อมท้ังคํานวณหาปริมาณต;างๆ ท่ี
เก่ียวข1องจากสถานการณ�ท่ีกําหนดได1 

3. ทําการทดลองเพ่ือศึกษาความสัมพันธ�ระหว;างความดันในของเหลวกับความหนาแน;นและความ
ลึกของของเหลวด1วยแมนอมิเตอร�ได1 

4. มีความรู1และเข1าใจ เก่ียวกับความหนาแน;น  ความหนาแน;นสัมพัทธ�ความดันในของเหลวความ
ดันเกจ  ความดันสัมบูรณ�ของของไหลและหลักการทํางานของเครื่องมือและอุปกรณ�ต;างๆ ท่ี
เก่ียวกับการวัดความดัน พร1อมท้ังคํานวณหาปริมาณต;างๆ ท่ีเก่ียวข1องจากสถานการณ�ท่ีกําหนด
ได1 

5. มีความรู1และเข1าใจ เก่ียวกับแรง และความดันท่ีกระทําต;อผนังเข่ือนก้ันน้ํา พร1อมท้ังคํานวณหา
ปริมาณต;างๆ ท่ีเก่ียวข1องจากสถานการณ�ท่ีกําหนดได1 

6. มีความรู1และเข1าใจ เก่ียวกับแรงลอยตัว  หลักของอาร�คีมีดิส พร1อมท้ังคํานวณหาปริมาณต;างๆ                    
ท่ีเก่ียวข1องจากสถานการณ�ท่ีกําหนดได1 

7. วิเคราะห�หาความสัมพันธ�ตามกฎของพาสคัลและนํากฎของพาสคัลไปอธิบายหลักการของเครื่อง
อัดไฮดรอลิก พร1อมท้ังคํานวณหาปริมาณต;างๆ ท่ีเก่ียวข1องจากสถานการณ�ท่ีกําหนดได1 

8. มีความรู1และเข1าใจ เก่ียวกับ  แรงตึงผิว ความตึงผิว แรงยึดติด  แรงเชื่อมแน;น  ปรากฏการณ�
หลอดรูเล็กพร1อมท้ังคํานวณหาปริมาณต;างๆ ท่ีเก่ียวข1องจากสถานการณ�ท่ีกําหนดได1 

9. มีความรู1และเข1าใจ  เก่ียวกับแรงหนืด  ความหนืดของของไหล พร1อมท้ังคํานวณหาปริมาณต;างๆ                  
ท่ีเก่ียวข1องจากสถานการณ�ท่ีกําหนดได1 

10. มีความรู1และเข1าใจ เก่ียวกับลักษณะของของไหลอุดมคติ  เส1นกระแส  อัตราการไหลสมการ
ความต;อเนื่อง  สมการของแบร�นูลลี  และอธิบายปรากฏการณ�ของของไหลโดยใช1สมการแบร�นูล
ลี   พร1อมท้ังคํานวณหาปริมาณต;างๆ ท่ีเก่ียวข1องจากสถานการณ�ท่ีกําหนดได1 

11. มีความรู1และเข1าใจ  เก่ียวกับอุณหภูมิและการวัด  การแปลงอุณหภูมิในมาตราต;างๆ พลังงาน
ความร1อน  ความจุความร1อน  ความจุความร1อนจําเพาะและความร1อนแฝงการขยายตัวของวัตถุ
เนื่องจากความร1อน  การเปลี่ยนสถานะ  การถ;ายเทความร1อน  พร1อมท้ังคํานวณหาปริมาณ
ต;างๆ ท่ีเก่ียวข1องจากสถานการณ�ท่ีกําหนดได1 

12. มีความรู1และเข1าใจ  เก่ียวกับสมบัติของแก�สอุดมคติ  แบบจําลองของแก�สอุดมคติ  กฎของแก�ส
พร1อมท้ังคํานวณหาปริมาณต;างๆ ท่ีเก่ียวข1องจากสถานการณ�ท่ีกําหนดได1 

13. มีความรู1และเข1าใจ  เก่ียวกับทฤษฎีจลน�ของแก�ส พลังงานภายในระบบ  และการเปลี่ยนแปลง
พลังงานภายในระบบของแก�สพร1อมท้ังคํานวณหาปริมาณต;างๆ ท่ีเก่ียวข1องจากสถานการณ�ท่ี
กําหนดได1 

14. มีความรู1และเข1าใจ เก่ียวกับกฎข1อท่ีศูนย�  กฎข1อท่ีหนึ่ง  หลักการทํางานวัฏจักรของเครื่องยนต�
ความร1อนโดยการประยุกต�ใช1กฎข1อท่ีหนึ่งของอุณหพลศาสตร�พร1อมท้ังคํานวณหาปริมาณต;างๆ     
ท่ีเก่ียวข1องจากสถานการณ�ท่ีกําหนดได1 

15. มีความรู1และเข1าใจ  เก่ียวกับประเภทของคลื่นกล  การเคลื่อนท่ีของคลื่นกล  การถ;ายโอน      
พลังงาน ของคลื่น  คลื่นผิวน้ําและสมบัติของคลื่นกล  พร1อมท้ังคํานวณหาปริมาณต;างๆ ท่ี
เก่ียวข1องจากสถานการณ�ท่ีกําหนดได1 

16. มีความรู1และเข1าใจ เก่ียวกับสมการการเคลื่อนท่ีของคลื่นรูปไซน� และเฟสของคลื่นพร1อมท้ัง 
     คํานวณหาปริมาณต;างๆ ท่ีเก่ียวข1องจากสถานการณ�ท่ีกําหนดได1 
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17. ทําการทดลองและอภิปรายการเกิดคลื่นนิ่งในเส1นเชือก สมการคลื่นนิ่ง และนําหลักการท่ีได1ไป 
     วิเคราะห�สถานการณ�ตัวอย;างพร1อมท้ังคํานวณหาปริมาณต;างๆ ท่ีเก่ียวข1องจากสถานการณ�ท่ี 
     กําหนดได1 
18. มีความรู1และเข1าใจ เก่ียวกับการเกิดคลื่นเสียงและการถ;ายโอนพลังงานของคลื่นเสียง  

ความสัมพันธ�ระหว;างการกระจัดและความดันของคลื่นเสียงพร1อมท้ังคํานวณหาปริมาณต;างๆ ท่ี
เก่ียวข1องจากสถานการณ�ท่ีกําหนดได1 

19. มีความรู1และเข1าใจ  เก่ียวกับธรรมชาติและสมบัติของคลื่นเสียง  การเกิดปรากฏการณ�บีตส� คลื่น
นิ่งและการสั่นพ1องของเสียงพร1อมท้ังคํานวณหาปริมาณต;างๆ ท่ีเก่ียวข1องจากสถานการณ�ท่ี
กําหนดได1 

20. ทําการทดลองและอภิปรายการสั่นพ1องของเสียง และสามารถคํานวณหาความถ่ีสั่นพ1องจากการ
ทดลองได1 

21. มีความรู1และเข1าใจ เก่ียวกับเง่ือนไขในการเกิดปรากฏการณ�ดอปเพลอร� คลื่นกระแทก  ความ
เข1มเสียงระดับความเข1มเสียง การได1ยิน  หูกับการได1ยิน  มลภาวะของเสียง  และนําสมบัติของ
เสียง                    มาประยุกต�ใช1ในด1านต;างๆ พร1อมท้ังคํานวณหาปริมาณต;างๆ ท่ีเก่ียวข1อง
จากสถานการณ�ท่ีกําหนดได1 
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รายวิชา ว30203  ไฟฟFาและแม�เหล็ก 
 
4  คาบ/สัปดาห$/ภาคเรียน                            2   หน�วยกิต 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
คําอธิบายรายวิชา 

ศึกษาเก่ียวกับประจุไฟฟLา ตัวนําไฟฟLาและฉนวนไฟฟLา  การเหนี่ยวนําประจุไฟฟLาและการทําให1วัตถุ
มีประจุ  กฎการอนุรักษ�ประจุไฟฟLา อิเล็กโตรสโคป กฎของคูลอมบ�  สนามไฟฟLาสนามไฟฟLาของประจุไฟฟLาท่ี
กระจายอย;างต;อเนื่อง    เส1นสนามไฟฟLา  ฟลักซ�ไฟฟLา  กฎของเกาส�และการประยุกต�  พลังงานศักย�ไฟฟLา 
ศักย�ไฟฟLา ความต;างศักย�ไฟฟLา  ศักย�ไฟฟLาเนื่องจากประจุไฟฟLาท่ีกระจายอย;างต;อเนื่อง ตัวเก็บประจุและ
ความจุไฟฟLา ค;าคงท่ีไดอิเล็กตริก ไดโพลไฟฟLาในสนามไฟฟLากระแสไฟฟLา ความต1านทานไฟฟLา  กฎของโอห�ม 
สภาพต1านทานไฟฟLาและสภาพนําไฟฟLา การนําไฟฟLา ผลของอุณหภูมิท่ีมีต;อ  ความต1านทานไฟฟLา ตัวนํายวด
ยิ่ง  กําลังไฟฟLา  แรงเคลื่อนไฟฟLาและความต;างศักย�ไฟฟLา  การหาความต1านทานรวมของวงจรไฟฟLา
กระแสตรง    กฎเคอร�ชฮอฟฟv วงจรอาร�ซี และการดัดแปลงแกลแวนอมิเตอร�เป6นแอมมิเตอร� โวลต�มิเตอร�
และโอห�มมิเตอร� สนามแม;เหล็ก การเคลื่อนท่ีของอนุภาคท่ีมีประจุในสนามแม;เหล็ก แรงกระทําต;อลวดตัวนํา
ท่ีมีกระแสไฟฟLาผ;านเม่ือวางอยู;ในบริเวณท่ีมีสนามแม;เหล็ก แรงระหว;างลวดตัวนําสองเส1นขนานกันท่ีมี
กระแสไฟฟLาผ;าน  ทอร�กเนื่องจากแรงแม;เหล็ก  สนามแม;เหล็กท่ีเกิดจากกระแสไฟฟLาผ;านลวดตัวนํา กฎของ
บิโอต�-ซาวาต� กฎของแอมแปร�  สนามแม;เหล็กท่ีเกิดจากโซเลนอยด�  เส1นแรงแม;เหล็ก  ฟลักซ�แม;เหล็ก  กฎ
ของเกาส�สําหรับสนามแม;เหล็ก  สารแม;เหล็ก  สนามแม;เหล็กของโลก  กฎการเหนี่ยวนําของฟาราเดย�  
แรงเคลื่อนไฟฟLาเหนี่ยวนํา  กฎของเลนซ�  เครื่องกําเนิดไฟฟLาและมอเตอร�  การส;งกําลังไฟฟLา หม1อแปลง
ไฟฟLา  และกระแสวน  ตัวต1านทานตัวเก็บประจุ และตัวเหนี่ยวนําในวงจรไฟฟLากระแสสลับ  การเขียน
แผนภาพเฟสเซอร�   วงจรอาร�แอลซี อิมพีแดนซ� กําลังไฟฟLาในวงจรไฟฟLากระแสสลับ  การสั่นพ1องในวงจร
อาร�แอลซี และการแปลงไฟฟLากระแสสลับเป6นไฟฟLากระแสตรง  ทฤษฎีคลื่นแม;เหล็กไฟฟLาของแมกซ�เวลล�  
การทดลองของเฮิรตซ�  การผลิตคลื่นแม;เหล็กไฟฟLาจากสายอากาศ คลื่นแม;เหล็กไฟฟLาระนาบ  พลังงานและ
โมเมนตัมของคลื่นแม;เหล็กไฟฟLา พอยน�ติงเวกเตอร� สเปกตรัมของคลื่นแม;เหล็กไฟฟLา การเขียนแผนภาพเฟส
เซอร�ของคลื่นแม;เหล็กไฟฟLา 

เพ่ือให1มีความรู1 ความเข1าใจ มีทักษะกระบวนการ เจตคติและเห็นคุณค;าของวิทยาศาสตร� สามารถใช1
กระบวนการทางวิทยาศาสตร�และจิตวิทยาในการสืบเสาะหาความรู1และการแก1ปJญหามีความสามารถในการ
สื่อสาร     นําความรู1และหลักการไปใช1อธิบายปรากฏการณ�หรือแก1ปJญหาเก่ียวกับไฟฟLาสถิต ไฟฟLากระแส 
แม;เหล็กไฟฟLา ไฟฟLากระแสสลับ และคลื่นแม;เหล็กไฟฟLา 

จุดประสงค$การเรียนรู8 
1. นําความรู1ไปใช1ในการวิเคราะห�และสังเคราะห�ความรู1 เพ่ือนําไปใช1ในการการแก1ปJญหาเก่ียวกับ

ไฟฟLาสถิต ไฟฟLากระแสตรง แม;เหล็กไฟฟLา ไฟฟLากระแสสลับ และคลื่นแม;เหล็กไฟฟLาได1 
2. ทําการทดลอง วิ เคราะห� และสังเคราะห�ความรู1 เ ก่ียวกับ ไฟฟLาสถิต ไฟฟLากระแสตรง  

แม;เหล็กไฟฟLา และไฟฟLากระแสสลับ ได1 
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3. นําความรู1เก่ียวกับ ไฟฟLาสถิต ไฟฟLากระแสตรง แม;เหล็กไฟฟLา ไฟฟLากระแสสลับ และคลื่น
แม;เหล็กไฟฟLา ไปประยุกต�และเชื่อมโยงความรู1เก่ียวกับปรากฏการณ�ต;างๆ ท่ีเก่ียวข1องใน
ชีวิตประจําวันได1 

มาตรฐานการเรียนรู8/ตัวช้ีวัด 
นักเรียนสามารถ 
1. มีความรู1และเข1าใจเก่ียวกับประจุไฟฟLา กฎของคูลอมบ� สนามไฟฟLาเส1นแรงไฟฟLา สนามไฟฟLา

เนื่องจากการกระจายของประจุไฟฟLา กฎของเกาส�และการใช1กฎของเกาส� พร1อมท้ังคํานวณหา
ปริมาณท่ีเก่ียวข1องจากสถานการณ�ท่ีกําหนดให1      (ว4.1.2) 

2. มีความรู1และเข1าใจเก่ียวกับพลังงานศักย�ไฟฟLา ศักย�ไฟฟLา ความต;างศักย�ไฟฟLา ศักย�ไฟฟLาเนื่องจาก
จุดประจุไฟฟLา ศักย�ไฟฟLาเนื่องจากการกระจายของประจุไฟฟLา ความสัมพันธ�ระหว;างความต;าง
ศักย�ไฟฟLาและสนามไฟฟLา ความจุไฟฟLา พลังงานของตัวเก็บประจุ การต;อตัวเก็บประจุแบบต;างๆ 
กระแสไฟฟLา แหล;งกําเนิดไฟฟLาและการนําไฟฟLาของตัวกลางต;างๆความสัมพันธ�ระหว;าง
กระแสไฟฟLาและจํานวนประจุไฟฟLาขนาดของความเร็วลอยเลื่อน พร1อมท้ังคํานวณหาปริมาณ ท่ี
เก่ียวข1องจากสถานการณ�ท่ีกําหนดให1 (ว4.1.2) 

3. มีความรู1ความข1าใจเก่ียวกับสภาพต1านทานสภาพนําไฟฟLา แรงเคลื่อนไฟฟLาความต;างศักย�ไฟฟLา การ
ต;อตัวต1านทาน      การต;อเซลไฟฟLาท้ังแบบอนุกรม แบบขนาน และแบบผสม วงจรอาร�ซี พร1อมท้ัง
คํานวณหาปริมาณต;างๆ ท่ีเก่ียวข1องจากสถานการณ�ท่ีกําหนดให1 

4. ทําการทดลองและสรุปผลการทดลองพร1อมท้ังวิเคราะห�และสังเคราะห�เก่ียวกับกฎของโอห�ม 
5. มีความรู1ความเข1าใจและแก1ปJญหาเก่ียวกับวงจรไฟฟLา โดยใช1กฎของเคอร�ชฮอฟฟvการดัดแปลงแกล

แวนอมิเตอร�          เป6นแอมมิเตอร�  โวลต�มิเตอร� โอห�มมิเตอร� ความสัมพันธ�ระหว;างพลังงานไฟฟLา  
กําลังไฟฟLา ความต;างศักย�ไฟฟLา  กระแสไฟฟLา และการนําไปใช1วัดปริมาณท่ีเก่ียวข1องพร1อมท้ัง
คํานวณหาปริมาณต;างๆ ท่ีเก่ียวข1องจากสถานการณ�          ท่ีกําหนดให1การต;อวงจรไฟฟLาในบ1าน  
หลักการทํางานของอุปกรณ�และเครื่องใช1ไฟฟLาในบ1าน  ตลอดจนวิธีใช1ไฟฟLา        อย;างประหยัด
และปลอดภัย 

6. ทําการทดลองและสรุปผลการทดลองพร1อมท้ังวิเคราะห�และสังเคราะห�เก่ียวกับความต;างศักย�ไฟฟLา 
ณ ตําแหน;งต;างๆ   ของวงจรไฟฟLา 

7. มีความรู1ความเข1าใจเก่ียวกับสนามแม;เหล็กโลก การเคลื่อนท่ีของอนุภาคท่ีมีประจุไฟฟLาใน
สนามแม;เหล็กโลกการเคลื่อนท่ีของอนุภาคในสนามไฟฟLาและสนามแม;เหล็กการหาสนามแม;เหล็ก
เนื่องจากลวดตรงและลวดโค1งท่ีมีกระแสไฟฟLาสมํ่าเสมอผ;านโดยใช1กฎของบิโอต�-ซาวาต�และกฎของ
แอมแปร�สนามแม;เหล็กท่ีเกิดจากกระแสไฟฟLาผ;านลวดตัวนํา  แรงระหว;างลวดตัวนําสองเส1นขนาน
กันท่ีมีกระแสไฟฟLาผ;านและแรงกระทําต;อขวดลวดท่ีอยู;ในบริเวณท่ีมีสนามแม;เหล็กหลักการทํางาน
ของแกลแวนอมิเตอร� มอเตอร�กระแสตรงกระแสเหนี่ยวนําการผลิตพลังงานไฟฟLาและการส;ง
กําลังไฟฟLา  หม1อแปลง ตลอดจนการนําความรู1ทางแม;เหล็กไฟฟLาไปใช1ประโยชน�และการอนุรักษ�
ธรรมชาติกับการผลิตกระแสไฟฟLากฎการเหนี่ยวนําของฟาราเดย�กฎของเลนซ� และนําไปใช1แก1ปJญหา
สถานการณ�ท่ีเก่ียวข1องพร1อมท้ังคํานวณหาปริมาณต;างๆ  ท่ีเก่ียวข1องจากสถานการณ�ท่ีกําหนดให1(ว
4.1.3) 
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8. มีความรู1ความเข1าใจเก่ียวกับลักษณะของไฟฟLากระแสสลับและสรุปความสัมพันธ�ระหว;าง
กระแสไฟฟLากับเวลา ความต;างศักย�ไฟฟLากับเวลาท่ีมีค;าการเปลี่ยนค;าในรูปของฟJงก�ชันไซน�เขียน
แผนภาพเฟสเซอร�และใช1แผนภาพเฟสเซอร�ในการแก1ปJญหาเก่ียวกับไฟฟLากระแสสลับ 

9. มีความรู1ความเข1าใจเก่ียวกับเง่ือนไขท่ีจะเกิดสภาวะเรโซแนนซ�และคํานวณหาค;าต;างๆ เม่ือต;อวงจร 
RLC ในแบบต;างๆอธิบายเก่ียวกับความต1านทานเชิงซ1อนและกําลังเฉลี่ยและตัวประกอบกําลังใน
วงจรไฟฟLากระแสสลับวิเคราะห�ผลของ      ตัวประกอบกําลังท่ีมีต;อวงจรไฟฟLาอธิบายวิธีการ
ปรับปรุงตัวประกอบกําลัง  พร1อมท้ังคํานวณหาปริมาณต;างๆ ท่ีเก่ียวข1องจากสถานการณ�ท่ี
กําหนดให1  

10. ทําการทดลองและสรุปผลการทดลองพร1อมท้ังวิเคราะห�และสังเคราะห�เก่ียวกับการวัดค;าความต;าง
ศักย�ไฟฟLาและกระแสไฟฟLาในวงจร RLC ท่ีต;อแบบอนุกรมและแบบขนาน 

11. มีความรู1ความเข1าใจหลักการเกิดคลื่นแม;เหล็กไฟฟLา แนวคิดเก่ียวกับคลื่นแม;เหล็กไฟฟLาของแมกซ�
เวลล�   การแผ;คลื่นแม;เหล็กไฟฟLาสเปกตรัมคลื่นแม;เหล็กไฟฟLาและการนําไปใช1ประโยชน�(ว5.1.4) 

12. นําข1อมูลจากการสังเกต  การสืบค1น  การสํารวจตรวจสอบหรือการทดลอง  มาใช1เป6นหลักฐานหรือ
ประจักษ�พยานอ1างอิง ในการตอบคําถามหรือสร1างคําอธิบายต;างๆ 

13. เชื่อมโยง วิเคราะห�  สังเคราะห� คําอธิบายหรือคําตอบของคําถามต;างๆ อย;างมีเหตุผล เพ่ือไปสู;องค�
ความรู1ทาง 

14. อธิบายนําเสนอเพ่ือสื่อสารองค�ความรู1ไปยังผู1อ่ืนอย;างมีเหตุผลด1วยความรอบรู1เก่ียวกับหลักวิชาการท่ี
เก่ียวข1องอย;างรอบด1าน วิทยาศาสตร� ซ่ึงอาจอยู;ในรูปของแนวความคิดหลักหลักการกฎหรือทฤษฎีมี
ความรอบคอบท่ีจะนําความรู1ในสาขาต;างๆ มาพิจารณาให1เชื่อมโยงกัน นําเสนอข1อมูลด1วยความเป6น
จริง ด1วยวิธีการต;าง ๆ ได1อย;างน;าสนใจและเหมาะสม 
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รายวิชา ว30204 แสงและฟSสิกส$ยุคใหม� 
 
3 คาบ/สัปดาห$/ภาคเรียน                         1.5 หน�วยกิต 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
คําอธิบายรายวิชา 

ศึกษาเก่ียวกับธรรมชาติของแสง การวัดอัตราเร็วแสง หน1าคลื่นรังสีของแสง  การสะท1อน การหักเห
การสะท1อนกลับหมด  การกระจายแสงและปริซึม  ศึกษาการเกิดภาพจากกระจกเงาราบและเงาโค1ง  การเกิด
ภาพจากการหักเห  เลนส�บาง  ทัศนูปกรณ�  การแทรกสอดของแสง  ความเข1มของการแทรกสอด  การรวม
คลื่นด1วยวิธีเฟสเซอร� การเปลี่ยนเฟสเนื่องจากการสะท1อน  การแทรกสอดในฟjล�มบาง  การเลี้ยวเบนของแสง
ผ;านสลิตเด่ียว  การเลี้ยวเบนผ;านเกรตติง  กําลังแยกของเกรตติง  โพลาไรเซชันโดยการดูดกลืน  โพลาไรเซชัน
โดยการสะท1อน  โพลาไรเซชันโดยการหักเหสองแนว  และโพลาไรเซชันโดยการกระเจิงสเปกตรัมจากอะตอม
ของแก�ส และทฤษฎีอะตอมของโบร� การแผ;รังสีของวัตถุดํา ปรากฏการณ�โฟโตอิเล็กตริก การทดลองของฟ
รังก�และเฮิรตซ�  รังสีเอกซ�และการเลี้ยวเบนของรังสีเอกซ�  ปรากฏการณ�คอมปvตัน  สมมติฐานของเดอบรอยล�     
ทวิภาพของคลื่นและอนุภาค  หลักความไม;แน;นอนของไฮเซนเบิร�ก โครงสร1างอะตอมตามแนวคิดของ
กลศาสตร�ควอนตัมยุคใหม;  เลเซอร� ตัวนํา ก่ึงตัวนํา และฉนวน การพบกัมมันตภาพรังสี การค1นพบนิวตรอน  
องค�ประกอบของนิวเคลียสและอนุภาคมูลฐาน  การสลายของนิวเคลียส  กัมมันตรังสี  แรงนิวเคลียร�  
พลังงานยืดเหนี่ยว  ปฏิ กิริยานิว เคลียร�   ประโยชน�ของกัมมันตภาพรังสีและพลังงานนิว เคลียร� 
กัมมันตภาพรังสีในธรรมชาติ  อันตรายจากกัมมันตภาพรังสีและการปLองกัน   

เพ่ือให1มีความรู1 ความเข1าใจ มีทักษะกระบวนการ เจตคติและเห็นคุณค;าของวิทยาศาสตร� สามารถใช1
กระบวนการทางวิทยาศาสตร�และจิตวิทยาในการสืบเสาะหาความรู1และการแก1ปJญหามีความสามารถในการ
สื่อสาร  นําความรู1และหลักการไปใช1อธิบายปรากฏการณ�หรือแก1ปJญหาเก่ียวกับคลื่นแสง ฟjสิกส�อะตอม 
ฟjสิกส�ควอนตัมและฟjสิกส�นิวเคลียร� 

วัตถุประสงค$การเรียนรู8 
1. วิเคราะห�และประยุกต�ใช1หลักทฤษฎีต;างๆ เก่ียวกับสมบัติของคลื่นแสง และทัศนูปกรณ�  ใน

การแก1ปJญหาตามสถานการณ�ท่ีกําหนดให1ได1 
2. เชื่อมโยงความรู1มาวิเคราะห�และอธิบายปรากฏการณ�ต;างๆ ทางแสงได1 
3. เปรียบเทียบประเด็นสําคัญของกลศาสตร�ควอนตัม และฟjสิกส�นิวเคลียร�เบ้ืองต1นท่ีแตกต;าง

จากหลักการตามกลศาสตร�แผนเดิม 
4. ทดลองและวิเคราะห�เก่ียวกับคลื่นแสงและกลศาสตร�ควอนตัมเบ้ืองต1น 
5. สังเคราะห�ความรู1ท่ีได1ไปประยุกต�ใช1สร1างเครื่องมือ หรืออุปกรณ�เพ่ือใช1ในการแก1ปJญหาท่ี

กําหนดให1ได1 

 
  



หลักสูตรโรงเรียนวิทยาศาสตร�ภูมิภาค ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย                                                        
พุทธศักราช 2560 

158 

 

มาตรฐานการเรียนรู8/ตัวช้ีวัด 
นักเรียนสามารถ 
1. มีความรู1และเข1าใจเก่ียวกับกฎการสะท1อนของแสง กฎการหักเหของแสง การสะท1อนกลับหมด

ของแสงในตัวกลางคู;หนึ่งสมบัติเชิงเรขาคณิตของแสงเม่ือสะท1อนบนกระจกเงาราบ กระจกเงาโค1ง และ
ความสัมพันธ�ของการหักเหของแสงเม่ือผ;านเลนส�ชนิดต;างๆ เม่ือกําหนดสถานการณ�ต;างๆ ให1พร1อมท้ังคํานวณหา
ปริมาณต;างๆจากสถานการณ�ท่ีกําหนดให1 

2. มีความรู1และเข1าใจเก่ียวกับการเห็นสีของวัตถุ การผสมสารสี การผสมแสงสี สมบัติของแผ;นกรอง
แสงสี และหาความสัมพันธ�ของการให1พลังงานแสงกับความสว;างบนพ้ืนท่ีรับแสงและคํานวณหาปริมาณต;างๆ
จากสถานการณ�ท่ีกําหนดให1 

3. มีความรู1และเข1าใจเก่ียวกับการทํางานของทัศนูปกรณ�ต;างๆ และทํากิจกรรมเก่ียวกับทัศนูปกรณ� 
4. มีความรู1และเข1าใจเก่ียวกับการแทรกสอดของคลื่นจากแหล;งกําเนิดอาพันธ�หลายแหล;งด1วยการ

บวกเฟสเซอร�ของคลื่นและทดลองเพ่ือศึกษาสมบัติการแทรกสอดของแสง พร1อมท้ังคํานวณหาปริมาณต;างๆ 
จากสถานการณ�ท่ีกําหนดให1 

5. มีความรู1และเข1าใจเก่ียวกับการเปลี่ยนเฟสเนื่องจากการสะท1อนโดยใช1กระจกเงาของลอยด� 
6. มีความรู1และเข1าใจเก่ียวกับการแทรกสอดในฟjล�มบาง วงแหวนของนิวตัน พร1อมท้ังคํานวณหา

ปริมาณต;างๆ จากสถานการณ�ท่ีกําหนดให1 
7. ทดลองการเลี้ยวเบนของแสงผ;านสลิตเด่ียว และเกรตติง 
8. มีความรู1และเข1าใจเก่ียวกับปรากฏการณ�โพลาไรซ�การหักเหสองแนวของแสงผ;านตัวกลางอสม

ลักษณ� การกระเจิงของแสงและการเกิดรุ1ง 
9. มีความรู1และเข1าใจเก่ียวกับทฤษฎีอะตอมของดาลตัน การค1นพบอิเล็กตรอน แบบจําลองอะตอม

ของทอมสัน  แบบจําลองอะตอมของรัทเทอร�ฟอร�ด และความไม;สมบูรณ�ของแบบจําลองแต;ละแบบ 
10. มีความรู1และเข1าใจเก่ียวกับการแผ;รังสีของวัตถุดําและสมมติฐานของพลังค� กฎการกระจัดของวีน

และกฎของสเตฟาน-โบล�ทซ�มาน และนําไปแก1ปJญหาท่ีเก่ียวข1อง 
11. ทําการทดลองศึกษาความยาวคลื่นของสเปกตรัมเส1นสว;างจากอะตอมของแก�ส 
12. ทําการทดลองศึกษาปรากฏการณ�โฟโตอิเล็กทริก และประยุกต�ใช1สมการโฟโตอิเล็กทริกในการ

แก1ปJญหาท่ีเก่ียวข1อง 
13. มีความรู1และเข1าใจเก่ียวกับแบบจําลองอะตอมไฮโดรเจนตามทฤษฎีอะตอมของโบร�และความไม;

สมบูรณ�ของทฤษฎีอะตอมของโบร�การทดลองของฟรังก�และเฮิรตซ� และประยุกต�ใช1ทฤษฎีอะตอมของโบร�ใน
การแก1ปJญหาท่ีเก่ียวข1อง 

14. มีความรู1และเข1าใจเก่ียวกับการค1นพบรังสีเอกซ� สมบัติของรังสีเอกซ�การเกิดรังสีเอกซ�ต;อเนื่องและ
รังสีเอกซ�เฉพาะตัว ประโยชน�และโทษของรังสีเอกซ�และประยุกต�ใช1กฎของแบรกก�ในการแก1ปJญหาท่ีเก่ียวข1อง 
พร1อมท้ังคํานวณหาปริมาณต;างๆ จากสถานการณ�ท่ีกําหนดให1 

15. มีความรู1และเข1าใจเก่ียวกับปรากฏการณ�คอมปvตัน พร1อมท้ังคํานวณหาปริมาณต;างๆ จาก
สถานการณ�ท่ีกําหนดให1 

16. มีความรู1และเข1าใจเก่ียวกับสมมติฐานของเดอบรอยล�และคํานวณความยาวคลื่นของเดอบรอยล� 
จากสถานการณ�ท่ีกําหนดให1 

17. มีความรู1และเข1าใจเก่ียวกับทวิภาพของคลื่นและอนุภาค 
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18. มีความรู1และเข1าใจหลักความไม;แน;นอนของไฮเซนเบิร�ก พร1อมท้ังคํานวณหาปริมาณต;างๆ จาก
สถานการณ�ท่ีกําหนดให1 

19. มีความรู1และเข1าใจเก่ียวกับหลักการเกิดเลเซอร� การจําแนกตัวนํา สารก่ึงตัวนํา ฉนวนโดยใช1ทฤษฎี 
แถบพลังงาน 

20. มีความรู1และเข1าใจเก่ียวกับการค1นพบ ชนิด และสมบัติของกัมมันตภาพรังสีการสลายของ
นิวเคลียส 

     กัมมันตรังสีองค�ประกอบของนิวเคลียส ไอโซโทป และจําแนกมวลของไอโซโทป ( ว5.1.8 ) 
21. ทําการทดลองการทอดลูกเต£าเพ่ือเปรียบเทียบกับการสลายของธาตุกัมมันตรังสี  
22. มีความรู1และเข1าใจเก่ียวกับกัมมันตภาพ ครึ่งชีวิต พร1อมท้ังคํานวณหาปริมาณต;างๆ จาก

สถานการณ�ท่ีกําหนดให1และวิธีการตรวจสอบรังสีในสิ่งแวดล1อม ( ว5.1.9 ) 
23. มีความรู1และเข1าใจเก่ียวกับแรงนิวเคลียร� พลังงานยึดเหนี่ยวของนิวเคลียส เสถียรภาพของ

นิวเคลียส ปฏิกิริยา นิวเคลียร�ฟjชชัน นิวเคลียร�ฟjวชัน และคํานวณหาพลังงานยึดเหนี่ยวของนิวเคลียสและพลังงาน
ของปฏิกิริยานิวเคลียร� ( ว4.1.4 และ ว5.1.5) 

24. สืบค1นข1อมูลประโยชน�ของกัมมันตภาพรังสีและพลังงานนิว เคลียร�  โรงไฟฟLานิวเคลียร� 
กัมมันตภาพรังสีในธรรมชาติ อันตรายจากกัมมันตภาพรังสีและการปLองกัน( ว5.1.6,ว5.1.7 ) 

25. นําข1อมูลจากการสังเกต การสืบค1น การสํารวจตรวจสอบหรือการทดลอง มาใช1เป6นหลักฐานหรือ
ประจักษ�พยานอ1างอิง ในการตอบคําถามหรือสร1างคําอธิบายต;างๆ 

26. เชื่อมโยง วิเคราะห� สังเคราะห� คําอธิบายหรือคําตอบของคําถามต;างๆ อย;างมีเหตุผล เพ่ือไปสู;องค�
ความรู1ทางวิทยาศาสตร� ซ่ึงอาจอยู;ในรูปของแนวความคิด หลักการ กฎหรือทฤษฎี  

27. อธิบายนําเสนอเพ่ือสื่อสารองค�ความรู1ไปยังผู1อ่ืนอย;างมีเหตุผลด1วยความรอบรู1เก่ียวกับหลักวิชาการ
ท่ีเก่ียวข1อง  อย;างรอบด1าน มีความรอบคอบท่ีจะนําความรู1ในสาขาต;างๆ มาพิจารณาให1เชื่อมโยงกัน นําเสนอ
ข1อมูลด1วยความเป6นจริงด1วยวิธีการต;างๆ ได1อย;างน;าสนใจและเหมาะสม 
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รายวิชา ว30231 สมบัติของสาร 
 
3 คาบ/สัปดาห$/ภาคเรียน        1.5 หน�วยกิต 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
คําอธิบายรายวิชา  

ศึกษาสมบัติและปฏิกิริยาเคมีของธาตุเรพรีเซนเททีฟ กลุ;ม s, p-block สมบัติและแนวโน1มการ
เปลี่ยนแปลงสมบัติต;างๆ ของธาตุแทรนซิชัน กลุ;ม d-block ปฏิกิริยาของสารประกอบเชิงซ1อนของธาตุแทรน
ซิชัน  การเกิดโครงสร1าง การเขียนสูตร ไอโซเมอร�และการเรียกชื่อของสารประกอบโคออร�ดิเนชัน การแยก
ของสนามผลึก (crystal field splitting) การกระจายของ d-อิเล็กตรอนในออร�บิทัลของสารประกอบแบบ
ทรงสี่หน1าและทรงแปดหน1า การจัด d-อิเล็กตรอนแบบสนามอ;อน (weak field) หรือสปjนสูง (high spin) 
และ d-อิเล็กตรอนแบบสนามแรง (strong field) หรือสปjนตํ่า (low spin) การทํานายสีของสารประกอบโค
ออร�ดิเนชันแบบทรงแปดหน1า ธาตุกลุ;ม f-block  และธาตุกัมมันตรังสี ศึกษาการเปลี่ยนแปลงพลังงานของ
ระบบ แผนภาพวัฏภาค สมบัติและการจัดเรียงอนุภาคของของแข็ง ระบบผลึกของของแข็ง การจัดเรียง
อนุภาคในผลึกของแข็ง ผลึกโลหะ และผลึกไอออนิก โครงสร1างผลึก และความบกพร;องของผลึก สมบัติของ
ของเหลว ได1แก; ความตึงผิว การระเหย ความดันไอ และการเดือด สมบัติของแก�ส กฎของแก�สอุดมคติ กฎ
ความดันย;อยของดอลตัน ทฤษฎีจลน�ของแก�ส  การแพร;ของแก�ส และเทคโนโลยีท่ีเก่ียวข1องกับของแข็ง 
ของเหลว และแก�ส 
 เพ่ือให1มีความรู1ความเข1าใจ มีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร�มีเจตคติและเห็นคุณค;าของ
วิทยาศาสตร� สามารถนํากระบวนการทางวิทยาศาสตร�ไปใช1ในการแก1ปJญหา นําความรู1และหลักการเก่ียวกับ
เรื่องตารางธาตุ ของแข็งของเหลวและแก�ส ไปใช1เป6นพ้ืนฐานในการศึกษาเคมีข้ันสูงต;อไป 
มาตรฐานการเรียนรู8/ตัวช้ีวัด 
 เม่ือเรียนจบรายวิชานี้ นักเรียนสามารถ 

1. วิเคราะห�สมบัติทางกายภาพ ปฏิกิริยาเคมี และทําการทดลองศึกษาสมบัติของธาตุและสารประกอบ
ในกลุ;ม s-block, p-block และธาตุมีตระกูลได1 

2. วิเคราะห�สมบัติทางกายภาพและปฏิกิริยาเคมีของธาตุ d-block ได1 
3. เขียนสูตร อ;านชื่อ เขียนโครงสร1าง แสดงไอโซเมอร� ของสารประกอบเชิงซ1อนและไอออนเชิงซ1อนของ

ธาตุแทรนซิชันได1 
4. บูรณาการความรู1เรื่องการเกิดสีของสารประกอบเชิงซ1อนกับองค�ประกอบของสีท่ีพบในธรรมชาติได1  
5. วิเคราะห�ข1อมูลเก่ียวกับธาตุกัมมันตรังสี และประยุกต�ความรู1ประโยชน�ด1านต;างๆ ในชีวิตประจําวันได1 
6. วิเคราะห�ผลของการเปลี่ยนพลังงานในการเปลี่ยนสถานะของสาร และแผนภาพวัฏภาคได1 
7. วิเคราะห�ระบบผลึกของของแข็ง คํานวณประสิทธิภาพการบรรจุ (Packing efficiency) คํานวณหา

ความหนาแน;นของสารประกอบไอออนิกได1 
8. วิเคราะห�สมบัติและอธิบายปJจจัยต;างๆ ท่ีมีผลต;อสมบัติของของเหลวได1  
9. แสดงความสัมพันธ�ของปJจจัยต;างๆ ในระบบของแก�สอุดมคติและแก�สจริง และประยุกต�ใช1ความรู1

เรื่องสมบัติของแก�สกับชีวิตประจําวันได1  
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รายวิชา ว30232 จลนศาสตร$เคมีและสมดุลเคมี 
 
3 คาบ/สัปดาห$/ภาคเรียน        1.5 หน�วยกิต 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาอัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี กฎอัตรา กฎอัตราอินทิเกรต แนวคิดเก่ียวกับการเกิดปฏิกิริยาเคมี 
พลังงานกับการดําเนินไปของปฏิกิริยาเคมี กลไกของปฏิกิริยา และปJจจัยท่ีมีผลต;ออัตราการเกิดปฏิกิริยา การ
เปลี่ยนแปลงท่ีผันกลับได1 ภาวะสมดุล การคํานวณค;าคงท่ีสมดุล ปJจจัยท่ีผลต;อภาวะสมดุล หลักเลอชาเตอลิ
เอ และสมดุลเคมีในชีวิตประจําวัน และในสิ่งมีชีวิตสารละลายอิเล็กโทรไลต� ทฤษฎีกรด-เบส  คู;กรด-เบส 
ปJจจัยท่ีมีผลต;อความแรงของกรด-เบสคํานวณเก่ียวกับค;าคงท่ีสมดุลของกรด ค;าคงท่ีสมดุลของเบส ค;าคงท่ี
สมดุลของน้ํา และ pH ของสารละลาย ปฏิกิริยาระหว;างกรดกับเบส ปฏิกิริยาไฮโดรไลซิส อินดิเคเตอร�สําหรับ
กรด-เบส ศึกษาการไทเทรต และสารละลายบัฟเฟอร� 

เพ่ือให1มีความรู1ความเข1าใจ มีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร� มีเจตคติและเห็นคุณค;าของ
วิทยาศาสตร� สามารถนํากระบวนการทางวิทยาศาสตร�ไปใช1ในการแก1ปJญหา นําความรู1และหลักการเก่ียวกับ
เรื่องอัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี สมดุลเคมีและกรด-เบส ไปใช1เป6นพ้ืนฐานในการศึกษาวิชาเคมีข้ันสูงต;อไป 

 
มาตรฐานการเรียนรู8/ตัวช้ีวัด 

1) คํานวณหาอัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมีแบบเฉลี่ย อัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมีแบบช;วงเวลา อัตรา
การเกิดปฏิกิริยาเคมี ณ จุดใดจุดหนึ่งได1 

2) อธิบายการเกิดปฏิกิริยาเคมีโดยใช1ทฤษฎีการชน (Collision Theory)  และทฤษฎีสภาวะทราน
ซิชัน (Transition State Theory) ได1 

3) เสนอสมการแสดงกลไกปฏิกิริยาพร1อมท้ังอธิบายเหตุผลได1  
4) เขียนกฎอัตรา คํานวณค;าคงท่ีอัตราการเกิดปฏิกิริยาจากกฏอัตรา วิเคราะห�อันดับปฏิกิริยาโดย

ใช1กฏอัตราอินทิเกรตได1 
5) ยกตัวอย;างปJจจัยต;างๆ ท่ีมีผลต;ออัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี และแสดงตัอย;างการนําความรู1เรื่อง

นี้ไปประยุกต�ใช1ได1  
6) เขียนความสัมพันธ� และคํานวณหาค;าคงท่ีสมดุลของปฏิกิริยาของแก�ส ค;าคงท่ีสมดุลของ

ปฏิกิริยาวิวิธพันธ� และค;าคงท่ีสมดุลของการละลายของเกลือท่ีละลายได1น1อยได1 
7) ใช1หลักของเลอชาเตอลิเอในการอธิบายผลท่ีเกิดข้ึนกับระบบเม่ือมีการรบกวนการแปลงภาวะ

สมดุลของระบบ และนําความรู1ไปใช1ประโยชน�ได1 
8) วิเคราะห�ชนิดของกรดเบสตามทฤษฎีของอาร�เรเนียส เบรินสเตด-เลาว�รี และลิวอิส พร1อมท้ัง

ระบุคู;กรด-เบสโดยใช1ทฤษฎีกรดเบสของเบรินสเตด-เลาว�รีได1 
9) คํานวณค;าคงท่ีการแตกตัวของน้ํา (Kw) ของกรดอ;อน (Ka) ของเบสอ;อน (Kb) และค;าคงท่ี

ไฮโดรไลซีส(Kh)  ได1 
10) คํานวณ pH ของสารละลาย และยกตัวอย;างสารละลายกรดสารละลายเบสในชีวิตประจําวันได1 
11) วิเคราะห�หาปริมาณสารด1วยวิธีการไทเทรตได1 
12) อธิบายหลักการทํางานของบัฟเฟอร� บัฟเฟอร�ในชีวิตประจําวัน และเตรียมสารละลายบัฟเฟอร�

ได1  
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รายวิชา ว30233 อินทรีย$เคมีและสารชีวโมเลกุล 
 
3 คาบ/สัปดาห$/ภาคเรียน        1.5 หน�วยกิต 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. 
คําอธิบายรายวิชา 

ศึกษาการเขียนสูตรโครงสร1างของสารประกอบอินทรีย�ไอโซเมอริซึมหมู;ฟJงก�ชันสมบัติ และปฏิกิริยา
ของสารประกอบไฮโดรคาร�บอนสารประกอบอะโรมาติก แอลกอฮอล� แอลดีไฮด� คีโตน กรดคาร�บอกซิลิก 
เอสเทอร� อีเทอร� เอมีน และเอไมด�  การเกิดพันธะ สมบัติ และปฏิกิริยาของโปรตีน คาร�โบไฮเดรต ไขมัน 
และกรดนิวคลิอิก  และการประยุกต�ใช1ในชีวิตประจําวัน  

เพ่ือให1มีความรู1ความเข1าใจ มีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร� มีเจตคติและเห็นคุณค;าของ 
วิทยาศาสตร� สามารถนํากระบวนการทางวิทยาศาสตร�ไปใช1ในการแก1ปJญหา นําความรู1และหลักการเก่ียวกับ
เรื่องเคมีอินทรีย�และสารชีวโมเลกุลไปใช1เป6นพ้ืนฐานในการศึกษาวิชาเคมีข้ันสูงต;อไป 

มาตรฐานการเรียนรู8/ตัวช้ีวัด 

1. อธิบายการเกิดการไฮบริไดเซชันของคาร�บอนในสารประกอบอินทรีย�ได1 
2. วิเคราะห�ประเภทของหมู;ฟJงก�ชันในสารประกอบอินทรีย�ได1 
3. เขียนสูตรโครงสร1างพร1อมท้ังเรียกชื่อสามัญ และ IUPAC ของสารประกอบอินทรีย�ได1 
4. วิเคราะห�ประเภทของไอโซเมอร�ได1 
5. อธิบายการสังเคราะห� การเกิดปฏิกิริยาเคมี และแสดงกลไกของปฏิกิริยาเคมีของสารประกอบ

ไฮโดรคาร�บอน และสารประกอบอินทรีย�ท่ีมีหมู;ฟJงก�ชันต;างๆ ได1 
6. สังเคราะห�สารประกอบเอสเทอร�จากปฏิกิริยาเคมีระหว;างกรดอินทรีย�กับแอลกอฮอล�ได1 
7. วิเคราะห�หาหมู;ฟJงก�ชันของสารประกอบอินทรีย�ได1 
8. วิเคราะห�ลักษณะทางเคมีของกรดอะมิโนพร1อมท้ังอธิบายการเกิดพันธะเพปไทด� และระบุตําแหน;ง

ของพันธะเพปไทด�ในโมเลกุลโปรตีนได1 
9. วิเคราะห�ลักษณะทางเคมีของโมโนแซ็กคาไรด�ไดแซคคาไรด� และพอลิแซ็กคาไรด� พร1อมกับ

ยกตัวอย;างไดแซ็กคาไรด�และพอลิแซ็กคาไรด�ได1 
10. แสดงปฏิกิริยาการสังเคราะห�ไขมันชนิดต;างๆ ได1 
11. เขียนสมการแสดงปฏิกิริยาสะปอนนิฟjเคชันพร1อมท้ังอธิบายกลไกการชําระล1างสิ่งสกปรกของสบู; 

และผงซักฟอกได1  
12. ทดสอบโปรตีน คาร�โบไฮเดรต และไขมันในอาหารได1 
13. อธิบายโครงสร1างของกรดนิวคลีอิกได1 
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รายวิชา ว30234 เคมีเชิงความร8อน และเคมีไฟฟFา         
 
2 คาบ/สัปดาห$/ภาคเรียน        1.0 หน�วยกิต 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

คําอธิบายรายวิชา 
  

ศึกษางานและพลังงานท่ีเก่ียวกับอุณหพลศาสตร�เคมี กฎข1อท่ีหนึ่งของอุณหพลศาสตร�เป6นการเปลี่ยน
ของงานท่ีเกิดข้ึนเม่ือมีการเปลี่ยนแปลงภายใต1ระบบต;างๆ ของแก�ส ได1แก; ระบบท่ีมีการเปลี่ยนแปลงปริมาตร 
ระบบท่ีปริมาตรคงท่ี ระบบท่ีไม;มีการถ;ายเทความร1อน และระบบท่ีแก�สสมบูรณ�เปลี่ยนปริมาตรท่ีอุณหภูมิคง
ตัว เอนทาลป? การเปลี่ยนแปลงเอนทาลป?ในปฏิกิริยาเคมี ศึกษากฎข1อท่ีสองของอุณหพลศาสตร� ปฏิกิริยาท่ี
เกิดข้ึนได1เอง เอนโทรป? และกฎข1อท่ีสามของอุณหพลศาสตร� โดยศึกษาการเปลี่ยนแปลงพลังงานอิสระของ
กิบส�และทํานายทิศทางของปฏิกิริยาท่ีเกิดข้ึนได1 

ศึกษาเก่ียวกับปjโตรเคมี พอลิเมอร� ปฏิกิริยาพอลิเมอไรเซชัน โครงสร1างและสมบัติของพอลิเมอร� 
ผลิตภัณฑ�จากพอลิเมอร� ได1แก; พลาสติก เส1นใย และยาง และศึกษาถึงความก1าวหน1าทางเทคโนโลยีพอลิเมอร�
สังเคราะห�    

ศึกษาปฏิกิริยารีดอกซ�และการดุลสมการรีดอกซ� ศึกษาเซลล�กัลวานิก ศักย�ไฟฟLามาตรฐานของครึ่ง
เซลล� เซลล�อิเล็กโทรไลต� กฎของฟาราเดย� ศึกษาการผุกร;อนของโลหะและวิธีการปLองกันได1แก; วิธีอะโนไดซ� 
วิธีแคโทดิกและการรมดํา ศึกษาความก1าวหน1าทางเทคโนโลยีเก่ียวกับเซลล�ไฟฟLาเคมี ได1แก; เซลล�สะสมไฟฟLา
แบบตะก่ัว การทําอิเล็กโทรไดอะลิซิสน้ําทะเล และเซลล�เชื้อเพลิงแข็ง เป6นต1น 

เพ่ือให1มีความรู1ความเข1าใจ มีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร�มีเจตคติและเห็นคุณค;าของ
วิทยาศาสตร� สามารถนํากระบวนการทางวิทยาศาสตร�ไปใช1ในการแก1ปJญหา นําความรู1และหลักการเก่ียวกับ
เรื่องเคมีความร1อน และไฟฟLาเคมี ไปใช1เป6นพ้ืนฐานในการศึกษาเคมีข้ันสูงต;อไป 

 
มาตรฐานการเรียนรู8/ตัวช้ีวัด 

1. อธิบายความหมายของ ระบบ สิ่งแวดล1อม สภาวะ ตัวแปรสภาวะ พลังงาน ความร1อน และ
พลังงานภายในท่ีเก่ียวกับอุณหพลศาสตร�เคมีได1 

2. อธิบายและคํานวณงาน พลังงานภายใน และความร1อนได1 
3. อธิบายและคํานวณกฎข1อท่ี 1 กฎข1อท่ี 2 และ กฎข1อท่ี 3 ของอุณหพลศาสตร�ได1 พร1อมกับ

ทํานายทิศทางของการเกิดปฏิกิริยาโดยใช1พลังงานอิสระของกิบส�ได1 
4. อธิบายและอธิบายการเกิดปjโตรเลียมและการสํารวจปjโตรเลียมได1 
5. อธิบายการกลั่นน้ํามันดิบ แก�สธรรมชาติ การปรับปรุงคุณภาพ การกําหนดคุณภาพของน้ํามัน

และบอกผลิตภัณฑ�ท่ีได1 จากการกลั่นน้ํามันดิบรวมท้ังการนําผลิตภัณฑ�ไปใช1ประโยชน�ได1 
6. อธิบายความหมายของมอนอเมอร� และพอลิเมอร� จําแนกประเภทของพอลิเมอร�โดยใช1มอนอ

เมอร�เป6นเกณฑ�พร1อมท้ังยกตัวอย;างพอลิเมอร�ในชีวิตประจําวันได1 
7. อธิบายความหมายและยกตัวอย;างปฏิกิริยาพอลิเมอไรเซชันแบบเติมและแบบควบแน;นได1 
8. อธิบายความก1าวหน1าทางเทคโนโลยีของพอลิเมอร�สังเคราะห�ได1 
9. อธิบายการเกิดปฏิกิริยารีดอกซ�พร1อมท้ังเขียนและดุลสมการรีดอกซ�ได1 
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10. อธิบายหลักการและส;วนประกอบของเซลล�กัลวานิก การทํางานของเซลล�กัลวานิก เขียน
ปฏิกิริยา 
ท่ีเกิดข้ึนในเซลล�กัลวานิกและเขียนแผนภาพของเซลล�กัลปvวานิกได1 

11. อธิบายค;าศักย�ไฟฟLามาตรฐานของครึ่งเซลล� (E°) และใช1ค;า E° ทํานายการเกิด ปฏิกิริยารีดอกซ�
และคํานวณหาค;าศักย�ไฟฟLาของเซลล�ในภาวะต;างๆ ได1 

12. อธิบายและบอกส;วนประกอบของเซลล�อิเล็กโทรไลต� ใช1กฎของฟาราเดย�ในการหาความสัมพันธ�
ของปJจจัยต;างๆ ท่ีใช1ในการแยกสารเคมีด1วยกระแสไฟฟLา การชุบโลหะ การทําโลหะให1บริสุทธิ์ 
พร1อมท้ังเขียนปฏิกิริยาท่ีเกิดข้ึนได1 

13. อธิบายการผุกร;อนของโลหะ วิธีการปLองกันการผุกร;อนของโลหะและเขียนปฏิกิริยาท่ีเกิดข้ึนได1 
14. อธิบายหลักการทํางานของแบตเตอรี่ เซลล�อิเล็กโทรไดอะลิซิส แบตเตอรีลิเทียมแข็ง และเซลล�

เชื้อเพลิงได1 
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รายวิชา ว30261 กายวิภาคศาสตร$และสรีรวิทยาของสัตว$ 
 

3 คาบ/สัปดาห$/ภาคเรียน        1.5 หน�วยกิต 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

คําอธิบายรายวิชา 
 การจัดลําดับโครงสร1างร;างกายสัตว� การสืบพันธุ�และการเจริญของสัตว� ระบบประสาทและอวัยวะรับ
สัมผัส ระบบโครงร;างและการเคลื่อนไหว ระบบต;อมไร1ท;อ การทํางานของระบบย;อยอาหาร ระบบหมุนเวียน
เลือด การหายใจและการแลกเปลี่ยนแก�ส ระบบขับถ;าย การธํารงดุลของร;างกาย ระบบน้ําเหลืองและ
ภูมิคุ1มกัน  

เพ่ือให1ผู1เรียนมีความรู1ความเข1าใจเก่ียวกับกายวิภาคศาสตร�และสรีรวิทยาของสัตว� ความสําคัญและ
ความสัมพันธ�ของระบบต;างๆ ในสิ่งมีชีวิต มีทักษะกระบวนการในการสืบเสาะหาความรู1 สื่อสารสิ่งท่ีเรียนรู1 
การทํากิจกรรมกลุ;ม กิจกรรมการสร1างองค�ความรู1 กิจกรรม STEM สามารถประยุกต�ความรู1 และนําไปใช1ใน
การดํารงชีวิตของตนเองและดูแลสิ่งมีชีวิตอ่ืนๆ  

มาตรฐานการเรียนรู8/ตัวช้ีวัด 
 1. อธิบายความหมายและประเภทของการสืบพันธุ� โครงสร1างระบบสืบพันธุ�และการสร1างเซลล�
สืบพันธุ� กระบวนการปฏิสนธิและการเจริญพัฒนาเอ็มบริโอของสัตว�บางชนิดและคน สืบค1นและอภิปราย
เก่ียวกับเทคโนโลยีท่ีเก่ียวข1องกับการสืบพันธุ� ทําปฏิบัติการกายวิภาคของระบบสืบพันธุ�สัตว�ได1  

2. อธิบายลักษณะระบุตําแหน;งท่ีพบและหน1าท่ีของเนื้อเยื่อแต;ละชนิดและการทํางานร;วมกันของ
ระบบอวัยวะแต;ละระบบได1  
 3. เปรียบเทียบโครงสร1างระบบประสาทในสัตว�ชนิดต;าง ๆ อธิบายโครงสร1างเซลล�ประสาท วงจรการ
ทํางานของเซลล�ประสาท การถ;ายทอดกระแสประสาท  รีเฟลกซ�แอกชัน รีเฟลกซ�อาร�ค หน1าท่ีสมองส;วน
ต;างๆ และอวัยวะรับสัมผัสของมนุษย� สืบค1นและอภิปรายเก่ียวกับความก1าวหน1าของเทคโนโลยีในการ
วิเคราะห�และรักษาความผิดปกติของระบบประสาท   
 4. อธิบายกลไกท่ีใช1ในการเคลื่อนท่ีของสัตว�และโปรโตซัวอธิบายโครงสร1างของกระดูกและกล1ามเนื้อ 
กระบวนการสร1างกระดูก หน1าท่ีของข1อต;อ กลไกการหดตัวของใยกล1ามเนื้อ ยกตัวอย;างความผิดปกติของ
กระดูก ข1อต;อและกล1ามเนื้อ ทําปฏิบัติการกายวิภาคกระดูก ข1อต;อและกล1ามเนื้อ 
 5. อธิบายลักษณะของต;อมไร1ท;อ หน1าท่ีของฮอร�โมน กลไกการออกฤทธิ์และกลไกควบคุมการทํางาน
ของฮอร�โมน สืบค1นและอภิปรายเก่ียวกับความผิดปกติของระบบต;อมไร1ท;อ  
 6. อธิบายโครงสร1างทางเดินอาหารและอวัยวะท่ีเก่ียวข1องในการย;อยอาหาร กระบวนการย;อยอาหาร 
การดูดซึมและการลําเลียงสารอาหารพวกคาร�โบไฮเดรต โปรตีน และไขมัน ทําปฏิบัติการกายวิภาคทางเดิน
อาหารสัตว�บางชนิดได1  
 7. อธิบายการลําเลียงสารในสัตว�ชนิดต;าง ๆ องค�ประกอบและหน1าท่ีของเลือด หลอดเลือด 
โครงสร1างและการทํางานของหัวใจ สืบค1นและอภิปรายเก่ียวกับ   ความผิดปกติท่ีเกิดข้ึนในระบบหมุนเวียน
เลือด ทําปฏิบัติการกายวิภาคของหัวใจสัตว�เลี้ยงลูกด1วยน้ํานมได1  
 8. เปรียบเทียบโครงสร1างท่ีใช1สําหรับการแลกเปลี่ยนแก�สในสัตว�ชนิดต;าง ๆ อธิบายโครงสร1างและ
กลไกการหายใจ การลําเลียงแก�ส การควบคุมการหายใจ อภิปรายผลของควันบุหรี่ต;อการแลกเปลี่ยนแก�ส 
และทําปฏิบัติการศึกษากายวิภาคของปอดสัตว�เลี้ยงลูกด1วยน้ํานม  
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9. อธิบายภาวะธํารงดุลของความเป6นกรด-เบสในเลือด อุณหภูมิ น้ําและเกลือแร;ในร;างกายได1  
 10. เปรียบเทียบการขับถ;ายของเสียในสัตว�ชนิดต;าง ๆ อธิบายโครงสร1างและหน1าท่ีของไต ทํา
ปฏิบัติการศึกษากายวิภาคของไตสัตว�เลี้ยงลูกด1วยน้ํานมได1  
 11. อธิบายโครงสร1างและองค�ประกอบของระบบน้ําเหลือง อภิปรายความสัมพันธ�ของระบบ
น้ําเหลืองกับภูมิคุ1มกันได1  

12. อธิบายกลไกการปLองกันและการกําจัดเชื้อโรคเข1าสู;ร;างกาย สืบค1นและอภิปรายเก่ียวกับความ
ผิดปกติของระบบภูมิคุ1มกันได1  
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รายวิชา ว30262 กายวิภาคศาสตร$และสรีรวิทยาของพืช 
 

2 คาบ/สัปดาห$/ภาคเรียน        1.0 หน�วยกิต 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

คําอธิบายรายวิชา  
ความรู1ท่ัวไปเก่ียวกับเนื้อเยื่อพืชมีดอก การเจริญเติบโตและหน1าท่ีของราก ลําต1น และใบ การแลกเปลี่ยน

แก�ส ความสัมพันธ�ของพืชกับน้ํา แร;ธาตุ และ สารอาหาร การสังเคราะห�ด1วยแสง การสืบพันธุ�ของพืชมีดอก 
การตอบสนองของพืชต;อสารควบคุมการเจริญเติบโต สิ่งแวดล1อม และสภาวะท่ีไม;เหมาะสม  

เพ่ือให1ผู1เรียนมีความรู1ความเข1าใจเก่ียวกับกายวิภาคศาสตร�และสรีรวิทยาของพืช ความสําคัญและ 
ความสัมพันธ�ของพืชต;อการดํารงชีวิตของสิ่งมีชีวิตอ่ืน ๆ มีทักษะกระบวนการในการสืบเสาะหาความรู1 
สื่อสารสิ่งท่ีเรียนรู1 การทํากิจกรรมกลุ;ม กิจกรรมการสร1างองค�ความรู1 กิจกรรม STEM สามารถประยุกต�
ความรู1 และนําไปใช1ในการดํารงชีวิตของตนเองและการอนุรักษ�พันธุ�พืช 

มาตรฐานการเรียนรู8/ตัวช้ีวัด 
1. อธิบายโครงสร1างและหน1าท่ีของเนื้อเยื่อพืช พร1อมท้ังวาดภาพและชี้ส;วนประกอบภายใต1กล1อง

จุลทรรศน�ได1 
2. อธิบายการจัดเรียงของเนื้อเยื่อในราก ลําต1น และใบของพืชใบเลี้ยงคู;และใบเลี้ยงเด่ียว พร1อมท้ัง

อธิบายการเจริญเติบโตของโครงสร1างดังกล;าวได1  
3. อธิบายโครงสร1างและกลไกท่ีใช1ในการแลกเปลี่ยนแก�สของพืชได1  
4. ระบุความหมายของการคายน้ําพร1อมท้ังอธิบายกลไกการเปjดปjดของปากใบ และทําปฏิบัติการ

ปJจจัยท่ีมีผลต;ออัตราการคายน้ําได1  
5. อธิบายเส1นทางและกลไกการลําเลียงน้ําและแร;ธาตุได1  
6. อธิบายเส1นทางและกลไกการลําเลียงอาหารได1  
7. สืบค1นประวัติและการค1นพบการสังเคราะห�ด1วยแสงได1  
8. อธิบายปฏิกิริยาการสังเคราะห�ด1วยแสงของพืช C3 C4 และ CAM และปJจจัยท่ีมีผลต;อการ

สังเคราะห�ด1วยแสง 
9. อธิบายโครงสร1างและหน1าท่ีของคลอโรพลาสต� เปรียบเทียบโครงสร1างใบของพืช C3 C4 และ 

CAM 
10. อธิบายโครงสร1าง หน1าท่ี และชนิดของดอกได1  
11. อธิบายกระบวนการสร1างเซลล�สืบพันธุ� การเกิดผลและเมล็ดของพืชมีดอก พร1อมท้ังระบุชนิด

ของผลได1  
12. อธิบายกระบวนการและรูปแบบการงอก และทําปฏิบัติการเปรียบเทียบดัชนีการงอกของเมล็ด

ได1  
13. อธิบายการสืบพันธุ�แบบไม;อาศัยเพศพร1อมท้ังสืบค1นการขยายพันธุ�พืชแบบต;างๆ ได1 
14. อธิบายและทําปฏิบัติการการตอบสนองของพืชต;อสิ่งเร1าได1  



หลักสูตรโรงเรียนวิทยาศาสตร�ภูมิภาค ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย                                                        
พุทธศักราช 2560 

168 

 

15. อธิบายและทําปฏิบัติการการตอบสนองของพืชต;อสิ่งแวดล1อมได1  
16. อธิบายกลไกในการตอบสนองต;อสภาวะแวดล1อมท่ีไม;เหมาะสมได1 
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รายวิชา ว30263 พันธุศาสตร$$และวิวัฒนาการ 
 

3 คาบ/สัปดาห$/ภาคเรียน        1.5 หน�วยกิต 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
คําอธิบายรายวิชา 
 ลักษณะทางพันธุกรรม กระบวนการถ;ายทอดทางพันธุกรรม โครโมโซม การถ;ายทอดลักษณะ      ทาง
พันธุกรรมตามกฏของเมนเดลและนอกกฏของเมนเดล ประวัติการค1นพบและโครงสร1างของสารพันธุกรรม การจําลอง
ตัวของดีเอ็นเอ การแสดงออกของยีน การกลายพันธุ� เทคโนโลยีดีเอ็นเอและพันธุวิศวกรรม ประวัติการศึกษา
วิวัฒนาการ ทฤษฏีและหลักฐานเชิงวิวัฒนาการ การคัดเลือกโดยธรรมชาติและการปรับตัวของสิ่งมีชีวิต รูปแบบ
การคัดเลือกโดยธรรมชาติ กฎสมดุลของฮาร�ดี-ไวน�เบิร�ก ปJจจัยท่ีมีผลต;อ  การเปลี่ยนแปลงความถ่ีอัลลีล และ
ความถ่ีจีโนไทปv แนวคิดเก่ียวกับสป?ชีส� กลไกการเกิดสป?ชีส�ใหม; แนวคิดเก่ียวกับการกําเนิดของสิ่งมีชีวิต 
วิวัฒนาการของโพรคาริโอตและยูคาริโอต ลักษณะสัณฐานวิทยาและการจําแนกหมวดหมู;ของไพรเมต 
วิวัฒนาการจากไพรเมตโบราณสู;โฮมินิด การกําเนิดมนุษย�ยุคแรกและมนุษย�ยุคใหม; 

 เพ่ือให1ผู1เรียนมีความรู1ความเข1าใจเก่ียวกับบทบาทและความสําคัญของพันธุศาสตร�ต;อการวิวัฒนาการและการ
ดํารงอยู;ของสิ่งมีชีวิต มีทักษะกระบวนการในการสืบเสาะหาความรู1 สื่อสารสิ่งท่ีเรียนรู1 การทํากิจกรรมกลุ;ม กิจกรรม
การสร1างองค�ความรู1 กิจกรรม STEM สามารถประยุกต�ความรู1 และนําไปใช1ในการดํารงชีวิตของตนเองและ
ดูแลสิ่งมีชีวิตอ่ืนๆ 

มาตรฐานการเรียนรู8/ตัวช้ีวัด 
1. อธิบายชนิด รูปร;าง ส;วนประกอบของโครโมโซมและแยกความแตกต;างของโครโมโซมได1 
2. อธิบายลักษณะทางพันธุกรรมและกระบวนการถ;ายทอดทางพันธุกรรมได1 
3. อธิบายกฎการแยก และกฎการรวมกลุ;มอย;างอิสระของเมนเดลและนําไปประยุกต�ใช1ในการ

คํานวณและทํานายอัตราส;วนของชนิดเซลล�สืบพันธุ� จีโนไทปv และฟ?โนไทปv  ในแต;ละรุ;น  รวมถึงวิเคราะห�การ
ถ;ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมนอกเหนือกฎของเมนเดลได1 

4. อธิบายประวัติการค1นพบสารพันธุกรรมและวิเคราะห�องค�ประกอบทางเคมีของสารพันธุกรรมได1 
5. อธิบายกลไกการจําลองดีเอ็นเอและกลไกการแสดงออกของยีน 
6. อธิบายความหมาย สาเหตุ ชนิด และผลของการกลายพันธุ�ได1 
7. อธิบายกระบวนการเทคโนโลยีดีเอ็นเอและพันธุวิศวกรรม และอภิปรายผลของเทคโนโลยี   ดีเอ็น

เอท่ีมีต;อมนุษย�และสิ่งแวดล1อมได1 

8. อธิบายแนวคิดเก่ียวกับการกําเนิดของสิ่งมีชีวิต วิวัฒนาการของโพรแคริโอตและยูคาริโอตได1 
9. อธิบายประวัติการศึกษาวิวัฒนาการ ทฤษฎีวิวัฒนาการ และหลักฐานเชิงวิวัฒนาการได1 
10. อธิบายการคัดเลือกโดยธรรมชาติ การปรับตัวของสิ่งมีชีวิตและรูปแบบการคัดเลือกโดยธรรมชาติได1 
11. อธิบายกฎสมดุลของฮาร�ดี-ไวน�เบิร�ก การเปลี่ยนแปลงความถ่ีอัลลีลและจีโนไทปvในประชากร รวมถึง

ปJจจัยท่ีมีผลต;อการเปลี่ยนแปลงความถ่ีอัลลีลและจีโนไทปvได1 
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12. อธิบายแนวคิดเก่ียวกับสป?ชีส�ใหม; กลไกการปLองกัน การผสมข1ามสป?ชีส� กลไกการเกิด สป?ชีส�
ใหม; 

13. อธิบายลักษณะสัณฐานวิทยาและการจําแนกหมวดหมู;ของไพรเมต วิวัฒนาการจากไพรเมตโบราณ สู;โฮมินิด 
การกําเนิดมนุษย�ยุคแรกและมนุษย�ยุคใหม;ได1 
 

 
 



หลักสูตรโรงเรียนวิทยาศาสตร�ภูมิภาค ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย                                                        
พุทธศักราช 2560 

171 

 

รายวิชา ว30264 ความหลากหลายทางชีวภาพ 
 
3 คาบ/สัปดาห$/ภาคเรียน        1.5 หน�วยกิต 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
คําอธิบายรายวิชา 

ความหลากหลายทางชีวภาพ อนุกรมวิธาน และคลาโดแกรม โดเมน อาณาจักรไวรา มอเนอรา 
โปรติสตา ฟJงไจ พืช และสัตว� นิเวศวิทยา ความหมายของระบบนิเวศ การถ;ายทอดสารและพลังงาน วัฏ
จักรของสาร ชีวมณฑล กลุ;มสิ่งมีชีวิต ความสัมพันธ�ระหว;างสิ่งมีชีวิต ชีววิทยาเชิงอนุรักษ� ประชากร  
พฤติกรรมและการปรับตัวของสิ่งมีชีวิต 

เพ่ือให1ผ ู1เรียนมีความรู1ความเข1าใจเก่ียวกับการจําแนกสิ่งมีชีวิตและความสําคัญของความ
หลากหลายทางชีวภาพท่ีมีต;อระบบนิเวศ และเสนอแนะแนวทางในการดูแลรักษา มีทักษะกระบวนการใน
การสืบเสาะหาความรู1 สื่อสารสิ่งท่ีเรียนรู1 การทํากิจกรรมกลุ;ม กิจกรรมการสร1างองค�ความรู1 กิจกรรม 
STEM สามารถประยุกต�ความรู1 และนําไปใช1ในการดํารงชีวิตของตนเองและการอนุรักษ�ความ
หลากหลายทางชีวภาพ 

 
มาตรฐานการเรียนรู8/ตัวช้ีวัด 

1. อธิบายความหมายของความหลากหลายทางชีวภาพได1 
2. อธิบายการจัดหมวดหมู;ของสิ่งมีชีวิตตามหลักอนุกรมวิธาน หลักการต้ังชื่อวิทยาศาสตร� และ

การใช1        ไดโคโตมัสคีย�และคลาโดแกรมในการจําแนกสิ่งมีชีวิตได1 
3. สังเกต สํารวจ สืบค1น ทํากิจกรรม อธิบาย เปรียบเทียบลักษณะสําคัญ และใช1หลักการของ

ไดโคโตมัสคีย�และ     คลาโดแกรมในการจําแนกสิ่งมีชีวิตใน โดเมน อาณาจักรไวรา มอเนอรา โปรติสตา 
ฟJงไจ พืช และสัตว� รวมถึงระบุความสําคัญของสิ่งมีชีวิตแต;ละโดเมนและอาณาจักรได1 

4. อธิบายความหมาย ระบุลักษณะสําคัญ และองค�ประกอบของระบบนิเวศได1 
5. อธิบาย ระบุลักษณะและเขียนแผนภาพของโซ;อาหาร สายใยอาหาร การถ;ายทอดสารและ

พลังงาน และการเพ่ิมขยายทางชีวภาพ (Biomagnification) ได1 
6. อธิบายบทบาทของสิ่งมีชีวิตในแต;ละลําดับข้ันของการบริโภค (Trophic level)  ได1 
7. อธิบาย ระบุลักษณะและเขียนแผนภาพ วัฏจักรน้ํา คาร�บอน ไนโตรเจน และฟอสฟอรัสได1 
8. อธิบายและเปรียบเทียบการกระจายสิ่งมีชีวิตในชีวมณฑลรูปแบบต;าง ๆ และระบุปJจจัยท่ีมี

ผลต;อการกระจายของสิ่งมีชีวิตในแต;ละชีวมณฑลได1 
9. อธิบายความหมายของกลุ;มสิ่งมีชีวิต การปรับตัวของสิ่งมีชีวิต การเปลี่ยนแปลงแทนท่ี สืบค1น

ข1อมูลเก่ียวกับความสัมพันธ�ของสิ่งมีชีวิตในรูปแบบต;างๆ  
10. อธิบายความหมาย ลักษณะเฉพาะของประชากร ขนาดประชากรและปJจจัยท่ีมีผลต;อ

เปลี่ยนแปลงขนาดประชากร รูปแบบการเจริญเติบโตของประชากร   เขียนรูปแบบโครงสร1างอายุ  พีระมิด
อายุ และกราฟของการอยู;รอดของประชากรท้ัง 3 รูปแบบได1 

11. คํานวณหาดัชนีความหลากหลายของสิ่งมีชีวิตและศึกษาชีววิทยาเชิงอนุรักษ� 
12. อธิบายกลไกการเกิดพฤติกรรมของสิ่งมีชีวิตเพ่ือตอบสนองต;อสิ่งเร1าและการแสดงออกของ

พฤติกรรมเพ่ือการดํารงชีวิตของสิ่งมีชีวิตต;างๆได1 
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กลุ�มสาระการเรียนรู8สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
รายวิชาเพ่ิมเติมกลุ�ม 1 
1. ส30201 ทักษะชีวิต     3 คาบ/สัปดาห�/ภาคเรียน 1.5 หน;วยกิต 
      SOC30201 Life Skills   
2  ส30202 การบูรณาการความรู1 1   2 คาบ/สัปดาห�/ภาคเรียน 1.0 หน;วยกิต 
      SOC30202 Intergration of knowledge 1    
3  ส30203 การบูรณาการความรู1 2   2 คาบ/สัปดาห�/ภาคเรียน 1.0 หน;วยกิต 
      SOC30203 Intergration of knowledge 2  
4. ส30204 หน1าท่ีพลเมือง 1    1 คาบ/สัปดาห�/ภาคเรียน 0.5 หน;วยกิต 
     SOC30204 Civil Duty 1 
5. ส30203 หน1าท่ีพลเมือง 2    1 คาบ/สัปดาห�/ภาคเรียน 0.5 หน;วยกิต 
    SOC30203 Civil Duty 1  
6. ส30205 หน1าท่ีพลเมือง 3    1 คาบ/สัปดาห�/ภาคเรียน 0.5 หน;วยกิต 
    SOC30205 Civil Duty 3 
7. ส30206 หน1าท่ีพลเมือง 4    1 คาบ/สัปดาห�/ภาคเรียน 0.5 หน;วยกิต 
SOC30206 Civil Duty 4 

. 
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รายวิชาต�อไปนี้ไม�มีคําอธิบายรายวิชา และแผนการเรียนรู8ฉบับย�อ 
1. ส30201 ทักษะชีวิต     3 คาบ/สัปดาห$/ภาคเรียน 1.5 หน�วยกิต 
      SOC30201 Life Skills   
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2  ส30202 การบูรณาการความรู8 1   2 คาบ/สัปดาห$/ภาคเรียน 1.0 หน�วยกิต 
      SOC30202 Intergration of knowledge 1    
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3  ส30203 การบูรณาการความรู8 2   2 คาบ/สัปดาห$/ภาคเรียน 1.0 หน�วยกิต 
      SOC30203 Intergration of knowledge 2  
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รายวิชา ส30204 หน8าท่ีพลเมือง 1  
 
1 คาบ/สัปดาห$/ภาคเรียน        0.5 หน�วยกิต 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 คําอธิบายรายวิชา 
    ศึกษา มีส;วนร;วมและแนะนําผู1อ่ืนให1อนุรักษ�และเผยแพร;มารยาทไทยสู;สาธารณะ ในเรื่อง การแสดง
ความเคารพ  การสนทนา การแต;งกาย  การมีสัมมาคารวะ เห็นคุณค;า อนุรักษ� สืบสาน ประยุกต�และ
เผยแพร;ขนบธรรมเนียม ประเพณี ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปJญญาไทย ปฏิบัติตนเป6นผู1มีวินัยในตนเอง ในเรื่อง
ความอดทน  
ใฝ[หาความรู1 และต้ังใจปฏิบัติหน1าท่ี 
 ปฏิบัติตนเป6นแบบอย;าง และมีส;วนร;วมในการจัดกิจกรรม และสนับสนุนให1ผู1อ่ืนแสดงออกถึงความ
รักชาติ ยึดม่ันในศาสนา และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย�  ปฏิบัติตนเป6นผู1มีวินัยในตนเอง ในเรื่องความ
ซ่ือสัตย�สุจริต ขยันหม่ันเพียร อดทน ใฝ[หาความรู1 ต้ังใจปฏิบัติหน1าท่ี ยอมรับผลท่ีเกิดจากการกระทําของ
ตนเอง 
  ปฏิบัติตนเป6นแบบอย;างและส;งเสริม สนับสนุนให1ผู1อ่ืนเป6นพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย ในเรื่อง 
การเป6นผู1นําและการเป6นสมาชิกท่ีดี การใช1สิทธิและหน1าท่ีการใช1เสรีภาพอย;างรับผิดชอบ ความกล1าหาญทาง
จริยธรรมมีส;วนร;วมและตัดสินใจเลือกต้ังอย;างมีวิจารณญาณ รู1ทันข;าวสารและรู1ทันสื่อ คาดการณ�เหตุการณ�
ล;วงหน1าบนพ้ืนฐานของข1อมูล  ปฏิบัติตนเป6นผู1มีวินัยในตนเอง ในเรื่องความซ่ือสัตย�สุจริต ขยันหม่ันเพียร  
อดทน ใฝ[หาความรู1 ต้ังใจปฏิบัติหน1าท่ีและยอมรับผลท่ีเกิดจากการกระทําของตนเอง 

ยอมรับในอัตลักษณ�และเคารพความหลากหลายในสังคมพหุวัฒนธรรม เห็นคุณค;าของการอยู;ร;วมกัน
อย;างสันติและพ่ึงพาซ่ึงกันและกัน  ไม;แสดงกิริยา และวาจาดูหม่ินผู1อ่ืน ช;วยเหลือซ่ึงกันและกัน แบ;งปJน 
ปฏิบัติตนเป6นผู1มีวินัยในตนเอง ในเรื่อง ความอดทน  ใฝ[หาความรู1 และยอมรับผลท่ีเกิดจากการกระทําของ
ตนเอง 
 โดยใช1กระบวนการกลุ;ม กระบวนการคิด กระบวนการปฏิบัติ กระบวนการเผชิญสถานการณ� 
กระบวนการแก1ปJญหา กระบวนการสืบเสาะความรู1 
 เพ่ือให1ผู1เรียนมีลักษณะท่ีดีของคนไทย ภาคภูมิใจในความเป6นไทย แสดงออกถึงความรักชาติ ยึดม่ัน
ในศาสนา และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย� เป6นพลเมืองดีในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย�
ทรงเป6นประมุข  
มีส;วนร;วมทางการเมืองการปกครอง มีวิจารณญาณในการเลือกต้ัง และการวิพากษ�นโยบายสาธารณะ อยู;
ร;วมกับผู1อ่ืนอย;างสันติ จัดการความขัดแย1งด1วยสันติวิธี และมีวินัยในตนเอง 
 
 
มาตรฐานการเรียนรู8/ตัวช้ีวัด 

1. มีส;วนร;วมและแนะนําผู1อ่ืนให1อนุรักษ�และเผยแพร;มารยาทไทยสู;สาธารณะ 
2. เห็นคุณค;า อนุรักษ� สืบสาน ประยุกต�และเผยแพร;ขนบธรรมเนียม ประเพณี ศิลปวัฒนธรรม 

และ 
ภูมิปJญญาไทย 

3. เป6นแบบอย;าง และมีส;วนร;วมในการจัดกิจกรรม และสนับสนุนให1ผู1อ่ืนแสดงออกถึงความรักชาติ 
ยึดม่ันในศาสนา และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย�   
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4. เป6นแบบอย;างและส;งเสริม สนับสนุนให1ผู1อ่ืนเป6นพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย 
5. มีส;วนร;วมและตัดสินใจเลือกต้ังอย;างมีวิจารณญาณ 
6. รู1ทันข;าวสารและรู1ทันสื่อ 
7. คาดการณ�เหตุการณ�ล;วงหน1าบนพ้ืนฐานของข1อมูล   
8. ยอมรับในอัตลักษณ�และความหลากหลายในสังคมพหุวัฒนธรรม 
9. ปฏิบัติตนเป6นผู1มีวินัยในตนเอง (บูรณาการ) 
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รายวิชา ส30204 หน8าท่ีพลเมือง 2  
 
1 คาบ/สัปดาห$/ภาคเรียน        0.5 หน�วยกิต 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
คําอธิบายรายวิชา 

ศึกษา มีส;วนร;วมและแนะนําผู1อ่ืนให1อนุรักษ�และเผยแพร;มารยาทไทยสู;สาธารณะ ในเรื่อง การแสดง
ความเคารพ  การสนทนา  การมีสัมมาคารวะ เห็นคุณค;า อนุรักษ� สืบสาน ประยุกต�และเผยแพร;
ขนบธรรมเนียม ประเพณี ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปJญญาไทย ปฏิบัติตนเป6นผู1มีวินัยในตนเอง ในเรื่องความ
อดทน ใฝ[หาความรู1 และต้ังใจปฏิบัติหน1าท่ี 
 ปฏิบัติตนเป6นแบบอย;าง และมีส;วนร;วมในการจัดกิจกรรม และสนับสนุนให1ผู1อ่ืนแสดงออกถึงความ
รักชาติ ยึดม่ันในศาสนา และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย�  ปฏิบัติตนเป6นแบบอย;าง ประยุกต� และเผยแพร;
พระบรม-ราโชวาท ในเรื่อง การมีระเบียบวินัย ความสามัคคี  หลักการทรงงาน ในเรื่อง ระเบิดจากข1างใน ไม;
ติดตํารา บริการรวมท่ีจุดเดียว ใช1อธรรมปราบอธรรม และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ปฏิบัติตนเป6นผู1
มีวินัยในตนเอง ในเรื่องความซ่ือสัตย�สุจริต ขยันหม่ันเพียร อดทน ใฝ[หาความรู1 ต้ังใจปฏิบัติหน1าท่ี ยอมรับผล
ท่ีเกิดจากการกระทําของตนเอง 
  เป6นพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย ประยุกต�ใช1กระบวนการประชาธิปไตยในการวิพากษ� ประเด็น
นโยบายสาธารณะท่ีตนสนใจ การเสนอแนวทางการแก1ปJญหาสังคมต;อสาธารณะ การติดตามและประเมิน
ข;าวสารทางการเมืองและการรู1เท;าทันสื่อ การมีส;วนร;วมในกิจกรรมทางการเมือง มีส;วนร;วมและตัดสินใจ
เลือกต้ัง อย;างมีวิจารณญาณ รู1ทันข;าวสารและรู1ทันสื่อ คาดการณ�เหตุการณ�ล;วงหน1าบนพ้ืนฐานของข1อมูล  
ปฏิบัติตนเป6นผู1มีวินัยในตนเอง ในเรื่องความซ่ือสัตย�สุจริต ขยันหม่ันเพียร  อดทน ใฝ[หาความรู1 ต้ังใจปฏิบัติ
หน1าท่ีและยอมรับผลท่ีเกิดจากการกระทําของตนเอง 

เห็นคุณค;าของการอยู;ร;วมกันอย;างสันติและพ่ึงพาซ่ึงกันและกัน  ไม;แสดงกิริยา และวาจาดูหม่ินผู1อ่ืน 
ช;วยเหลือซ่ึงกันและกัน แบ;งปJน ปฏิบัติตนเป6นผู1มีวินัยในตนเอง ในเรื่อง ความอดทน  ใฝ[หาความรู1 และ
ยอมรับผล 
ท่ีเกิดจากการกระทําของตนเอง 
 โดยใช1กระบวนการกลุ;ม กระบวนการคิด กระบวนการปฏิบัติ กระบวนการเผชิญสถานการณ� 
กระบวนการแก1ปJญหา กระบวนการสืบเสาะความรู1 
 เพ่ือให1ผู1เรียนมีลักษณะท่ีดีของคนไทย ภาคภูมิใจในความเป6นไทย แสดงออกถึงความรักชาติ ยึดม่ัน
ในศาสนา และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย� เป6นพลเมืองดีในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย�
ทรงเป6นประมุข มีส;วนร;วมทางการเมืองการปกครอง มีวิจารณญาณในการเลือกต้ัง และการวิพากษ�นโยบาย
สาธารณะอยู;ร;วมกับผู1อ่ืนอย;างสันติ จัดการความขัดแย1งด1วยสันติวิธี และมีวินัยในตนเอง 

 
 

มาตรฐานการเรียนรู8/ตัวช้ีวัด 
1. มีส;วนร;วมและแนะนําผู1อ่ืนให1อนุรักษ�และเผยแพร;มารยาทไทยสู;สาธารณะ 
2. เห็นคุณค;า อนุรักษ� สืบสาน ประยุกต�และเผยแพร;ขนบธรรมเนียม ประเพณี ศิลปวัฒนธรรม และ 
   ภูมิปJญญาไทย 
3. เป6นแบบอย;าง ประยุกต� และเผยแพร;พระบรมราโชวาท หลักการทรงงาน และหลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง 
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4. เป6นแบบอย;างและส;งเสริม สนับสนุนให1ผู1อ่ืนเป6นพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย 
5. ประยุกต�ใช1กระบวนการประชาธิปไตยในการวิพากษ� ประเด็นนโยบายสาธารณะท่ีตนสนใจ 
6. มีส;วนร;วมและตัดสินใจเลือกต้ังอย;างมีวิจารณญาณ 
7. รู1ทันข;าวสารและรู1ทันสื่อ 
8. คาดการณ�เหตุการณ�ล;วงหน1าบนพ้ืนฐานของข1อมูล   
9. เห็นคุณค;าของการอยู;ร;วมกันอย;างสันติ และพ่ึงพาซ่ึงกันและกัน 
10. ปฏิบัติตนเป6นผู1มีวินัยในตนเอง 
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รายวิชา ส30205 หน8าท่ีพลเมือง 3  
 
1 คาบ/สัปดาห$/ภาคเรียน        0.5 หน�วยกิต 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
คําอธิบายรายวิชา 
  ศึกษา มีส;วนร;วมและแนะนําผู1อ่ืนให1อนุรักษ�และเผยแพร;มารยาทไทยสู;สาธารณะ ในเรื่อง การแสดง
ความเคารพ  การสนทนา การแต;งกาย  การมีสัมมาคารวะ เห็นคุณค;า อนุรักษ� สืบสาน ประยุกต�และ
เผยแพร;ขนบธรรมเนียม ประเพณี ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปJญญาไทย  
    ศึกษา แสดงออก แนะนําผู1อ่ืน และยกย;องบุคคลท่ีมีความเอ้ือเฟ¡¢อเผื่อแผ;และเสียสละต;อสังคม 
ปฏิบัติตนเป6นผู1มีวินัยในตนเอง ในเรื่อง ใฝ[หาความรู1  
 ปฏิบัติตนเป6นแบบอย;าง มีส;วนร;วมในการจัดกิจกรรม และสนับสนุนให1ผู1อ่ืนแสดงออกถึงความรัก
ชาติ ยึดม่ันในศาสนา และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย�  ปฏิบัติตนเป6นแบบอย;าง ประยุกต� และเผยแพร;
พระบรมราโชวาท ในเรื่อง การมีระเบียบวินัย ความสามัคคี  หลักการทรงงาน ในเรื่อง ระเบิดจากข1างใน ไม;
ติดตํารา  
บริการรวมท่ีจุดเดียว ใช1อธรรมปราบอธรรม และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ปฏิบัติตนเป6นผู1มีวินัยใน
ตนเอง ในเรื่องความซ่ือสัตย�สุจริต ขยันหม่ันเพียร อดทน ใฝ[หาความรู1 ต้ังใจปฏิบัติหน1าท่ี ยอมรับผลท่ีเกิด
จากการกระทําของตนเอง 
  ปฏิบัติตนเป6นแบบอย;างและส;งเสริม สนับสนุนให1ผู1อ่ืนเป6นพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย ในเรื่อง 
การเป6นผู1นําและการเป6นสมาชิกท่ีดี การใช1สิทธิและหน1าท่ี การใช1เสรีภาพอย;างรับผิดชอบ ความกล1าหาญทาง
จริยธรรม การเสนอแนวทางการแก1ปJญหาสังคมต;อสาธารณะ การติดตามและประเมินข;าวสารทางการเมือง
และการรู1เท;าทันสื่อ การมีส;วนร;วมในกิจกรรมทางการเมือง ประยุกต�ใช1กระบวนการประชาธิปไตยในการ
วิพากษ� ประเด็นนโยบายสาธารณะท่ีตนสนใจ มีส;วนร;วมและตัดสินใจเลือกต้ังอย;างมีวิจารณญาณ รู1ทัน
ข;าวสารและรู1ทันสื่อ คาดการณ�เหตุการณ�ล;วงหน1าบนพ้ืนฐานของข1อมูล  ปฏิบัติตนเป6นผู1มีวินัยในตนเอง ใน
เรื่องความซ่ือสัตย�สุจริต ขยันหม่ันเพียร  อดทน ใฝ[หาความรู1 ต้ังใจปฏิบัติหน1าท่ี ยอมรับผลท่ีเกิดจากการ
กระทําของตนเอง 
 มีส;วนร;วมในการแก1ปJญหาเม่ือเกิดความขัดแย1งโดยสันติวิธี ด1วยการเจรจาไกล;เกลี่ย การเจรจา
ต;อรอง การระงับความขัดแย1ง และสร1างเครือข;ายปLองกันปJญหาความขัดแย1ง ปฏิบัติตนเป6นผู1มีวินัยในตนเอง 
ในเรื่อง ความซ่ือสัตย�สุจริต อดทน  และยอมรับผลท่ีเกิดจากการกระทําของตนเอง 
 โดยใช1กระบวนการกลุ;ม กระบวนการคิด กระบวนการปฏิบัติ กระบวนการเผชิญสถานการณ� 
กระบวนการแก1ปJญหา กระบวนการสืบเสาะความรู1 
 เพ่ือให1ผู1เรียนมีลักษณะท่ีดีของคนไทย ภาคภูมิใจในความเป6นไทย แสดงออกถึงความรักชาติ ยึดม่ัน
ในศาสนา และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย� เป6นพลเมืองดีในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย�
ทรงเป6นประมุข       มีส;วนร;วมทางการเมืองการปกครอง มีวิจารณญาณในการเลือกต้ัง และการวิพากษ�
นโยบายสาธารณะ อยู;ร;วมกับผู1อ่ืนอย;างสันติ สามารถจัดการความขัดแย1งด1วยสันติวิธี และมีวินัยในตนเอง 
 
มาตรฐานการเรียนรู8/ตัวช้ีวัด 

1. แสดงออก แนะนําผู1อ่ืน และยกย;องบุคคลท่ีมีความเอ้ือเฟ¡¢อเผื่อแผ;และเสียสละ 
2. เป6นแบบอย;าง มีส;วนร;วมในการจัดกิจกรรม และสนับสนุนให1ผู1อ่ืนแสดงออกถึงความรักชาติ ยึด

ม่ันในศาสนา และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย�   
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3. เป6นแบบอย;าง ประยุกต� และเผยแพร;พระบรมราโชวาท หลักการทรงงาน และหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 

4. เป6นแบบอย;างและส;งเสริม สนับสนุนให1ผู1อ่ืนเป6นพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย 
5. ประยุกต�ใช1กระบวนการประชาธิปไตยในการวิพากษ�ประเด็นนโยบายสาธารณะท่ีตนสนใจ 
6. มีส;วนร;วมและตัดสินใจเลือกต้ังอย;างมีวิจารณญาณ 
7. รู1ทันข;าวสารและรู1ทันสื่อ 
8. คาดการณ�เหตุการณ�ล;วงหน1าบนพ้ืนฐานของข1อมูล   
9. มีส;วนร;วมในการแก1ปJญหาเม่ือเกิดความขัดแย1งโดยสันติวิธี และสร1างเครือข;ายปLองกันปJญหา

ความขัดแย1ง  
10. ปฏิบัติตนเป6นผู1มีวินัยในตนเอง 

 
 
 
  



หลักสูตรโรงเรียนวิทยาศาสตร�ภูมิภาค ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย                                                        
พุทธศักราช 2560 

182 

 

รายวิชา ส30206 หน8าท่ีพลเมือง 4 
 
1 คาบ/สัปดาห$/ภาคเรียน        0.5 หน�วยกิต 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
คําอธิบายรายวิชา 
    ศึกษา แสดงออก แนะนําผู1อ่ืน และยกย;องบุคคลท่ีมีความเอ้ือเฟ¡¢อเผื่อแผ;และเสียสละต;อสังคม 
ปฏิบัติตนเป6นผู1มีวินัยในตนเอง ในเรื่อง ใฝ[หาความรู1  
 ปฏิบัติตนเป6นแบบอย;าง มีส;วนร;วมในการจัดกิจกรรม และสนับสนุนให1ผู1อ่ืนแสดงออกถึงความรัก
ชาติ ยึดม่ันในศาสนา และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย�  ปฏิบัติตนเป6นแบบอย;าง ประยุกต� และเผยแพร;
พระบรมราโชวาท ในเรื่อง การมีระเบียบวินัย ความสามัคคี  หลักการทรงงาน ในเรื่อง ระเบิดจากข1างใน ไม;
ติดตํารา บริการรวมท่ีจุดเดียว ใช1อธรรมปราบอธรรม และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ปฏิบัติตนเป6นผู1
มีวินัยในตนเอง ในเรื่องความซ่ือสัตย�สุจริต ขยันหม่ันเพียร อดทน ใฝ[หาความรู1 ต้ังใจปฏิบัติหน1าท่ี ยอมรับผล
ท่ีเกิดจากการกระทําของตนเอง 
  ปฏิบัติตนเป6นแบบอย;างและส;งเสริม สนับสนุนให1ผู1อ่ืนเป6นพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย ในเรื่อง 
การเป6นผู1นําและการเป6นสมาชิกท่ีดี การใช1สิทธิและหน1าท่ี การใช1เสรีภาพอย;างรับผิดชอบ ความกล1าหาญทาง
จริยธรรม การเสนอแนวทางการแก1ปJญหาสังคมต;อสาธารณะ การติดตามและประเมินข;าวสารทางการเมือง
และการรู1เท;าทันสื่อ การมีส;วนร;วมในกิจกรรมทางการเมือง ประยุกต�ใช1กระบวนการประชาธิปไตยในการ
วิพากษ� ประเด็นนโยบายสาธารณะท่ีตนสนใจ มีส;วนร;วมและตัดสินใจเลือกต้ังอย;างมีวิจารณญาณ รู1ทัน
ข;าวสารและรู1ทันสื่อ คาดการณ�เหตุการณ�ล;วงหน1าบนพ้ืนฐานของข1อมูล  ปฏิบัติตนเป6นผู1มีวินัยในตนเอง ใน
เรื่องความซ่ือสัตย�สุจริต ขยันหม่ันเพียร  อดทน ใฝ[หาความรู1 ต้ังใจปฏิบัติหน1าท่ี ยอมรับผลท่ีเกิดจากการ
กระทําของตนเอง 
 มีส;วนร;วมในการแก1ปJญหาเม่ือเกิดความขัดแย1งโดยสันติวิธี ด1วยการเจรจาไกล;เกลี่ย การเจรจา
ต;อรอง การระงับความขัดแย1ง และสร1างเครือข;ายปLองกันปJญหาความขัดแย1ง ปฏิบัติตนเป6นผู1มีวินัยในตนเอง 
ในเรื่อง ความซ่ือสัตย�สุจริต อดทน  และยอมรับผลท่ีเกิดจากการกระทําของตนเอง 
 โดยใช1กระบวนการกลุ;ม กระบวนการคิด กระบวนการปฏิบัติ กระบวนการเผชิญสถานการณ� 
กระบวนการแก1ปJญหา กระบวนการสืบเสาะความรู1 
 เพ่ือให1ผู1เรียนมีลักษณะท่ีดีของคนไทย ภาคภูมิใจในความเป6นไทย แสดงออกถึงความรักชาติ ยึดม่ัน
ในศาสนา และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย� เป6นพลเมืองดีในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย�
ทรงเป6นประมุข       มีส;วนร;วมทางการเมืองการปกครอง มีวิจารณญาณในการเลือกต้ัง และการวิพากษ�
นโยบายสาธารณะอยู;ร;วมกับผู1อ่ืนอย;างสันติ สามารถจัดการความขัดแย1งด1วยสันติวิธี และมีวินัยในตนเอง 
 

 
 

มาตรฐานการเรียนรู8/ตัวช้ีวัด 
1. แสดงออก แนะนําผู1อ่ืน และยกย;องบุคคลท่ีมีความเอ้ือเฟ¡¢อเผื่อแผ;และเสียสละ 
2. เป6นแบบอย;าง มีส;วนร;วมในการจัดกิจกรรม และสนับสนุนให1ผู1อ่ืนแสดงออกถึงความรักชาติ ยึด

ม่ันในศาสนา และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย�   
3. เป6นแบบอย;าง ประยุกต� และเผยแพร;พระบรมราโชวาท หลักการทรงงาน และหลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง 
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4. เป6นแบบอย;างและส;งเสริม สนับสนุนให1ผู1อ่ืนเป6นพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย 
5. ประยุกต�ใช1กระบวนการประชาธิปไตยในการวิพากษ�ประเด็นนโยบายสาธารณะท่ีตนสนใจ 
6. มีส;วนร;วมและตัดสินใจเลือกต้ังอย;างมีวิจารณญาณ 
7. รู1ทันข;าวสารและรู1ทันสื่อ 
8. คาดการณ�เหตุการณ�ล;วงหน1าบนพ้ืนฐานของข1อมูล   
9. มีส;วนร;วมในการแก1ปJญหาเม่ือเกิดความขัดแย1งโดยสันติวิธี และสร1างเครือข;ายปLองกันปJญหา

ความขัดแย1ง  
10. ปฏิบัติตนเป6นผู1มีวินัยในตนเอง 
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กลุ�มสาระการเรียนรู8การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
 

รายวิชาเพ่ิมเติมกลุ�ม 1 
1. ง30201 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร�   3 คาบ/สัปดาห�/ภาคเรียน 1.5 หน;วยกิต 
   TECH30102 Computer Programming 

2. ง30202 วิทยาการคอมพิวเตอร�ประยุกต�                      3 คาบ/สัปดาห�/ภาคเรียน 1.5 หน;วยกิต 
    TECH30201 Applied Computer Science 
3. ง30261 การออกแบบและพ้ืนฐานทางวิศวกรรม  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 หน�วยกิต 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
คําอธิบายรายวิชา (Course description) 
 ศึกษาการเขียนฟJงก�ชันและโมดูล โครงสร1างข1อมูลเบ้ืองต1นประเภทต;างๆ การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ
เบ้ืองต1น หลักการสืบทอด การเขียนโปรแกรมเพ่ือจัดการกับข1อมูลอย;างง;าย และการประยุกต�ใช1เพ่ือสร1าง
ชิ้นงาน  
 
มาตรฐานการเรียนรู8/ตัวช้ีวัด 
 เม่ือเรียนจบรายวิชานี้ นักเรียนสามารถ 

1. เขียนโปรแกรมโดยแยกเป6นฟJงก�ชันและโมดูลได1 
2. เขียนโปรแกรมโดยใช1โครงสร1างข1อมูลเบ้ืองต1นประเภทต;างๆ ได1 และเลือกใช1โครงสร1างข1อมูลได1

เหมาะสม 
3. เขียนโปรแกรมโดยใช1หลักการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุได1 
4. เขียนโปรแกรมเพ่ือจัดการกับข1อมูลอย;างง;ายได1 
5. เขียนโปรแกรมเพ่ือแก1ปJญหาและสร1างชิ้นงานได1อย;างถูกต1องและเหมาะสม 
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รายวิชา ง30202 วิทยาการประยุกต$คอมพิวเตอร$ 

  3 คาบ/สัปดาห$/ภาคเรียน        1.5 หน�วยกิต 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
คําอธิบายรายวิชา  
 ศึกษาองค�ความรู1หรือวิทยาการในปJจจุบัน ทางด1านวิทยาการคอมพิวเตอร� วิเคราะห�ปJญหาท่ีเก่ียวข1อง 
และนําความรู1ไปประยุกต�ใช1เพ่ือแก1ปJญหานั้น 
 
  
มาตรฐานการเรียนรู8/ตัวช้ีวัด 
 เม่ือเรียนจบรายวิชานี้ นักเรียนสามารถ 
1. อธิบายหลักการและทฤษฎีท่ีเก่ียวข1องได1 
2. วิเคราะห�ปJญหาโดยใช1หลักการและทฤษฎีท่ีเก่ียวข1องได1 
3. ประยุกต�ใช1หลักการหรือทฤษฎีท่ีเก่ียวข1องเพ่ือแก1ปJญหาได1 
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รายวิชา ง30261 การออกแบบและพ้ืนฐานทางวิศวกรรม 

  2 คาบ/สัปดาห$/ภาคเรียน        1.0 หน�วยกิต 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
คําอธิบายรายวิชา  
 

ยังไม�มีคําอธิบายรายวิชา 
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กลุ�มสาระการเรียนรู8ภาษาต�างประเทศ : ภาษาอังกฤษ 
 

รายวิชาเพ่ิมเติมกลุ�ม 1 
1. อ30204 ภาษาอังกฤษวิชาการ 1    4 คาบ/สัปดาห�/ภาคเรียน 2.0 หน;วยกิต 
ENG30204 Academiic English 1 
2. อ30205 ภาษาอังกฤษวิชาการ 2    4 คาบ/สัปดาห�/ภาคเรียน 2.0 หน;วยกิต 
ENG30205 Academiic English 2 
3. อ30206 ภาษาอังกฤษวิชาการ 3   4 คาบ/สัปดาห�/ภาคเรียน 2.0 หน;วยกิต 
ENG30206 Academiic English 3 
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รายวิชา อ30204 ภาษาอังกฤษวิชาการ 1 
 

4 คาบ / สัปดาห$ / ภาคเรียน        2.0 หน�วยกิต 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
คําอธิบายรายวิชา  

ศึกษาคําศัพท�เฉพาะทาง จากบทความทางด1านวิทยาศาสตร�หรือบทความอ่ืนๆ เพ่ือนํามาประยุกต�ใช1ใน
การพูดและการเขียนและเพ่ือให1สามารถเข1าใจสิ่งท่ีฟJงและอ;าน 

ศึกษารูปแบบการนําเสนอแบบปากเปล;าและการโต1วาทีเพ่ือให1สามารถนําเสนอโครงงานทาง
วิทยาศาสตร�และแสดงความคิดเห็นเก่ียวกับประเด็นทางด1านสังคมและสิ่งแวดล1อม 

พัฒนาทักษะการฟJงเพ่ือความเข1าใจจากหัวข1อท่ัวๆไป และบทบรรยายทางวิชาการ เพ่ือให1มีทักษะการ
จดบันทึก(Note-taking) 

พัฒนากลยุทธ�ทางการอ;านและทักษะการเขียนบทความทางวิชาการและศึกษาองค�ประกอบของการ
เขียนบทความประเภทเหตุและผล (Cause-Effect) ปJญหาและการแก1ปJญหา (Problem-Solution) และ
บทคัดย;อ (Abstract) 

พัฒนาความสามารถในการใช1โครงสร1างประโยคภาษาอังกฤษในรูปแบบต;างๆ เพ่ือให1ใช1ภาษาได1อย;าง
ถูกต1องเหมาะสมกับบริบททางวิชาการและอ่ืนๆ  

ฝZกการทําแบบทดสอบเพ่ือให1คุ1นเคยกับแบบทดสอบรูปแบบต;างๆ 
 
2. มาตรฐานการเรียนรู8/ตัวช้ีวัด (Learning Outcomes) 

1) นักเรียนสามารถใช1และประยุกต�ใช1คําศัพท�ประเภทต;างๆ ในการพูดและการเขียน และความ
เข1าใจด1านการอ;านและการฟJงได1อย;างมีประสิทธิภาพ 

2) นักเรียนสามารถนําเสนอโครงงานและโต1วาที ตามหัวข1อท่ีกําหนดได1อย;างมีประสิทธิภาพ  
     3) นักเรียนเข1าใจในสิ่งท่ีฟJงท้ังบทความทางวิชาการและหัวข1อต;างๆ ท้ังแบบสั้นและแบบยาว รวมถึง   

สามารถจดบันทึกจากการฟJง 
    4) นักเรียนเข1าใจเนื้อหาของบทอ;านต;างๆ ได1อย;างถูกต1อง  โดยการวิเคราะห�โครงสร1างคําและการ 

เดาความหมายจากบริบท 
 5) นักเรียนสามารถใช1โครงสร1างประโยครูปแบบต;างๆในระดับท่ีซับซ1อนได1อย;างเหมาะสมและเขียน

บทความตามองค�ประกอบได1อย;างถูกต1องตามหลักการเขียนบทความแบบเหตุและผล (Cause-Effect) 
ปJญหาและการแก1ปJญหา (Problem-Solution) และบทคัดย;อ (Abstract) 

6) นักเรียนสามารถประยุกต�ใช1คํา วลี อนุประโยค และประโยค ในบริบททางวิชาการและอ่ืนๆ ได1
อย;างเหมาะสม 
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รายวิชา อ30205 ภาษาอังกฤษวิชาการ 2 
 

4 คาบ / สัปดาห$ / ภาคเรียน        2.0 หน�วยกิต 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
คําอธิบายรายวิชา  

พัฒนาทักษะการฟJงเนื้อหาด1านวิชาการจากบทสนทนา การบรรยายทางวิชาการ การโต1วาที การ
กล;าวสุนทรพจน� การสัมมนาเชิงวิชาการ แล1วระบุ บอกรายละเอียด ตอบคําถาม แยกแยะ สรุปใจความ
สําคัญ 

ฝZกทักษะการพูดโต1ตอบในการสัมภาษณ�เพ่ือสมัครเข1าศึกษาต;อหรือขอรับทุนการศึกษาได1 การพูด
นําเสนอผลงานทางวิชาการ และการกล;าวสุนทรพจน�  

พัฒนาทักษะการอ;านเพ่ือความเข1าใจและสามารถวิจารณ� คิดวิเคราะห� จากบทความท่ัวไปและ
บทความทางวิชาการได1อย;างถูกต1อง 

ฝZกวิเคราะห�โครงสร1างของประโยคท่ีซับซ1อนเพ่ือให1เกิดความเข1าใจความหมายอย;างแท1จริง และ
สามารถนําไปใช1ได1อย;างถูกต1องและเหมาะสม 

พัฒนาทักษะและฝZกฝนการเขียนเรียงความเชิงวิชาการ Persuasive Essay / Scholarship Essay 
 

 มาตรฐานการเรียนรู8/ตัวช้ีวัด  
1. เพ่ือให1นักเรียนสามารถเข1าใจ และสรุปความ จากการฟJงการสนทนาท่ัวไป การสนทนาทาง

วิชาการ การบรรยายทางวิชาการ  
2. เพ่ือให1นักเรียนสามารถพูดโต1ตอบในการสัมภาษณ�เพ่ือสมัครเข1าศึกษาต;อหรือขอรับทุนการศึกษา

และสามารถนําเสนอผลงานทางวิชาการได1 
 3. เพ่ือให1นักเรียนสามารถอ;านและวิจารณ�บทความท่ัวไปและบทความทางวิชาการได1 

4. เพ่ือให1นักเรียนสามารถวิเคราะห�โครงสร1างของประโยคท่ีมีความซับซ1อนมากข้ึน  
และสามารถนําไปใช1ได1 

5. เพ่ือให1นักเรียนสามารถเขียนเรียงความเชิงวิชาการความยาวประมาณ 300-350 คํา ได1 
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รายวิชา อ30204 ภาษาอังกฤษวิชาการ 1 
 

4 คาบ / สัปดาห$ / ภาคเรียน        2.0 หน�วยกิต 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
คําอธิบายรายวิชา 

พัฒนาทักษะการฟJงเนื้อหาทางวิชาการจากการสนทนา การบรรยายทางวิชาการ การโต1วาที การ
กล;าวสุนทรพจน� สัมมนาทางวิชาการ แล1ว ระบุ บอกรายละเอียด ตอบคําถาม แยกแยะ สรุปใจความสําคัญ 
วิเคราะห� วิจารณ� และแสดงความคิดเห็น 

ฝZกพูดโต1ตอบในการสัมภาษณ� เพ่ือสมัครเข1าศึกษาต;อ หรือ ขอรับทุน กล;าวสุนทรพจน� และพูด
นําเสนอผลงานทางวิชาการ ได1 

พัฒนาทักษะการอ;านเพ่ือความเข1าใจและสามารถวิจารณ� คิดวิเคราะห�บทความท่ัวไปและบทความ
ทางวิชาการได1อย;างถูกต1อง 

ฝZกวิเคราะห�โครงสร1างของประโยคท่ีซับซ1อนเพ่ือให1เกิดความเข1าใจความหมายอย;างแท1จริง และ
สามารถนําไปใช1ได1อย;างถูกต1องและเหมาะสม 

ฝZกฝนและพัฒนาทักษะการเขียนความเรียงเชิงวิชาการ Compare-Contrast / Argumentative 
Essay  
  
 มาตรฐานการเรียนรู8/ตัวช้ีวัด 
 1. เพ่ือให1นักเรียนสามารถเข1าใจ และสรุปความ จากการฟJงการสนทนาท่ัวไป การสนทนาทาง
วิชาการ การบรรยายทางวิชาการ  
     2. เพ่ือให1นักเรียนสามารถพูดโต1ตอบในการสัมภาษณ�เพ่ือสมัครเข1าศึกษาต;อหรือขอรับทุนการศึกษา
ได1 กล;าวสุนทรพจน� และสามารถนําเสนอผลงานทางวิชาการได1 
    3. เพ่ือให1นักเรียนสามารถอ;านและวิจารณ�บทความท่ัวไปและบทความทางวิชาการได1 
  4. เพ่ือให1นักเรียนสามารถวิเคราะห�โครงสร1างของประโยคท่ีมีความซับซ1อนมากข้ึน และสามารถ
นําไปใช1ได1 
  5. เพ่ือให1นักเรียนสามารถเขียนเรียงความเชิงวิชาการความยาวประมาณ 300-350 คํา ได1 
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21 มาตรฐานการเรียนรู8 ตัวช้ีวัด และคําอธิบายรายวิชาเพ่ิมเติม กลุ�ม 2 
 

กลุ�มสาระการเรียนรู8ภาษาไทย 
รายวิชาเพ่ิมเติมกลุ�ม 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 วรรณกรรมท1องถ่ิน     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 
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รายวิชา ท30201 สัมมนาภาษาไทย 
 
2 คาบ/สัปดาห$/ภาคเรียน       1.0 หน�วยกิต 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
คําอธิบายรายวิชา 

รวบรวมข1อมูลลักษณะการใช1ภาษาไทย ท้ังการใช1ส;วนบุคคล การใช1ในกลุ;มใดกลุ;มหนึ่งและการใช1
ภาษาในสื่อต;างๆ นํามาวิเคราะห� วิจารณ� แลกเปลี่ยนความคิดเห็น โดยนําความรู1จากหลักภาษาและ
วรรณกรรมมาใช1ในการอภิปรายในรูปแบบของการสัมมนา 
 
มาตรฐานการเรียนรู8/ตัวช้ีวัด 

เม่ือเรียนจบรายวิชานี้ นักเรียนสามารถ 
1. วิเคราะห�ลักษณะการใช1ภาษาในชีวิตประจําวันและการใช1ภาษาจากสื่อต;างๆ ได1 
2. อภิปรายข1อมูลลักษณะการใช1ภาษาไทยท่ีวิเคราะห�ได1นํามาวิจารณ�แลกเปลี่ยนความคิดเห็น 

ในการสัมมนาและบันทึกผลการอภิปรายได1 
3. นําความรู1จากหลักภาษาและวรรณกรรม รายงานการอภิปราย มาวิเคราะห�ใช1เป6นเครื่องมือ 

ในการพัฒนาการใช1ภาษาของตนได1 
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รายวิชา ท30202 วรรณกรรมปHจจุบัน 
 
2 คาบ/สัปดาห$/ภาคเรียน        1.0 หน�วยกิต 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
คําอธิบายรายวิชา 

ศึกษาความรู1เก่ียวกับวรรณกรรมปJจจุบันท้ังประเภทสารคดีและบันเทิงคดี ศึกษาองค�ประกอบ 
ของวรรณกรรมในด1านโครงเรื่อง เนื้อเรื่อง แนวคิด ตัวละคร ฉาก บทสนทนาและลีลาการเขียน อ;าน 
วิเคราะห�แสดงความคิดเห็นอย;างมีวิจารณญาณ อ;านวรรณกรรมประเภทต;างๆ แล1วนําเสนอในรูปของ 
การรายงาน 
 
มาตรฐานการเรียนรู8/ตัวช้ีวัด 

เม่ือเรียนจบรายวิชานี้ นักเรียนสามารถ 
1. อธิบายความหมายและขอบข;ายของวรรณกรรมปJจจุบันโดยสังเขปได1 
2. อ;านวรรณกรรมปJจจุบันชนิดต;างๆ ได1อย;างมีวิจารญาณ 
3. แสดงความคิดเห็นเก่ียวกับวรรณกรรมท่ีอ;านได1อย;างมีเหตุผล 
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รายวิชา ท30203 วรรณกรรมท8องถ่ิน 
 
2 คาบ/สัปดาห$/ภาคเรียน        1.0 หน�วยกิต 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
คําอธิบายรายวิชา 

ศึกษาความหมายและลักษณะของวรรณกรรมท1องถ่ินประเภทเพลงพ้ืนบ1าน ปริศนาคําทายภาษิต 
สํานวน ตํานาน นิทาน นิยาย ในด1านท่ีมา เนื้อหา คําศัพท� สํานวนและความหมายท่ีมีผลต;อการดําเนินชีวิต 
เพ่ือให1มีความรู1 ความเข1าใจ เห็นคุณค;าและร;วมมือในการอนุรักษ�วรรณกรรมท1องถ่ินสามารถนําเสนอ
วรรณกรรมท1องถ่ินในรูปแบบต;างๆ 

มาตรฐานการเรียนรู8/ตัวช้ีวัด 
เม่ือเรียนจบรายวิชานี้ นักเรียนสามารถ 
1. อธิบายความหมายของวรรณกรรมท1องถ่ินได1 
2. จําแนกประเภทของวรรณกรรมท1องถ่ินได1 
3. อธิบายความสัมพันธ�ระหว;างเนื้อหาในวรรณกรรมกับรูปแบบในการดําเนินชีวิตของผู1คนได1 
4. บอกคุณค;าและแนวทางในการอนุรักษ�วรรณกรรมท1องถ่ิน 
5. นําเสนอวรรณกรรมท1องถ่ินในรูปแบบต;างๆ ตามความสนใจได1 
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รายวิชา ท30204 การอ�านตคีวาม 
 
2 คาบ/สัปดาห$/ภาคเรียน        1.0 หน�วยกิต 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
คําอธิบายรายวิชา 

ศึกษาหลักการวินิจสารและการอ;านตีความเพ่ือให1เข1าใจความหมายของงานเขียนในรูปแบบ 
ต;างๆ ฝZกวินิจสารและอ;านตีความจากบทอ;านท้ังร1อยแก1วและร1อยกรอง แยกข1อเท็จจริงและข1อคิดเห็น 
ในบทอ;านสามารถนําเสนอผลการอ;านตีความได1 

มาตรฐานการเรียนรู8/ตัวช้ีวัด 
 เม่ือเรียนจบรายวิชานี้ นักเรียนสามารถ 

1. บอกหลักการวินิจสารและการตีความจากการอ;านวรรณกรรมได1 
2. วินิจสารจากบทอ;านท้ังร1อยแก1วและร1อยกรอง 
3. ตีความบทอ;าน บอกความหมายของข1อความท่ีอ;านได1ถูกต1อง 
4. นําเสนอการอ;านตีความงานเขียนร1อยแก1วหรือร1อยกรองตามความสนใจต;อท่ีประชุมได1 
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รายวิชา ท30205 การอ�านทํานองเสนาะ 
 
2 คาบ/สัปดาห$/ภาคเรียน        1.0 หน�วยกิต 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
คําอธิบายรายวิชา 

ศึกษาร1อยกรองประเภทโคลง ฉันท� กาพย� กลอนและร;าย ท้ังฉันทลักษณ�และกลวิธีการอ;านทํานอง
เสนาะของร1อยกรองแต;ละประเภทเพ่ือให1เข1าถึงอารมณ� ความรู1สึก ความหมายและความไพเราะของ
วรรณกรรมท้ังท่ีเป6นบทร1อยกรองขนาดสั้นและบทร1อยกรองท่ีมีเนื้อเรื่อง ฝZกการอ;านและวิธีการนําเสนอ
ทํานองเสนาะแบบต;างๆ ตามประเภทของร1อยกรอง 

มาตรฐานการเรียนรู8/ตัวช้ีวัด 
 เม่ือเรียนจบรายวิชานี้ นักเรียนสามารถ 

1. บอกฉันทลักษณ�ของประเภทบทร1อยกรองท่ีจะอ;านทํานองเสนาะได1 
2. อ;านทํานองเสนาะแบบต;างๆ ตามประเภทของร1อยกรองได1 
3. อ;านทํานองเสนาะต;อท่ีประชุมได1 
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รายวิชา ท30206 การเขียนเรื่องส้ัน 
 
2 คาบ/สัปดาห$/ภาคเรียน        1.0 หน�วยกิต 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
คําอธิบายรายวิชา 

ศึกษาเรื่องสั้นชนิดต;างๆ องค�ประกอบของวรรณกรรมประเภทเรื่องสั้น โดยวิเคราะห�จากเรื่องสั้น
ตัวอย;าง อ;านเรื่องสั้นจากผลงานของนักเขียนท่ีหลากหลาย อภิปราย วิเคราะห� แสดงความคิดเห็นเก่ียวกับ
เรื่องสั้นท่ีอ;านอย;างมีวิจารณญาณ ฝZกเขียนเรื่องสั้นตามความถนัดและความสนใจ 
 
มาตรฐานการเรียนรู8/ตัวช้ีวัด   

เม่ือเรียนจบรายวิชานี้ นักเรียนสามารถ 
1. อธิบายองค�ประกอบของวรรณกรรมประเภทเรื่องสั้นได1 
2. อ;านเรื่องสั้นชนิดต;าง ๆ จากผลงานของนักเขียนอย;างน1อย 5 คน 
3. วิเคราะห�และแสดงความคิดเห็นเก่ียวกับเรื่องสั้นท่ีอ;านได1อย;างมีวิจารณญาณ 
4. นําเสนอผลการวิเคราะห�เรื่องสั้นในรูปแบบของรายงานได1 
5. เขียนเรื่องสั้นตามความถนัดและความสนใจด1วยความคิดสร1างสรรค�และจินตนาการได1 
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รายวิชา ท30207 การเขียนวรรณกรรมสําหรับเด็ก 
 
2 คาบ/สัปดาห$/ภาคเรียน        1.0 หน�วยกิต 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
คําอธิบายรายวิชา  

ศึกษาความหมาย ลักษณะของวรรณกรรมสําหรับเด็ก ทําความเข1าใจจิตวิทยาวัยเด็ก เพ่ือเขียน
วรรณกรรมสําหรับเด็กด1วยร1อยแก1วหรือร1อยกรอง โดยใช1ความรู1 ประสบการณ� จินตนาการ หรือกําหนด
สถานการณ�เพ่ือสร1างเนื้อหา ใช1ถ1อยคําสํานวนท่ีเหมาะแก;เนื้อเรื่องและวัยของเด็ก ฝZกทําภาพประกอบให1
สอดคล1องกับเนื้อเรื่อง ผลิตงานวรรณกรรมสําหรับเด็กแล1วนําเสนอผลงานในรูปแบบต;างๆ 

มาตรฐานการเรียนรู8/ตัวช้ีวัด 
 เม่ือเรียนจบรายวิชานี้ นักเรียนสามารถ 

1. อธิบายลักษณะของวรรณกรรมสําหรับเด็กได1 
2. วางโครงเรื่องและเขียนวรรณกรรมสําหรับเด็กได1 
3. จัดทําภาพประกอบให1สอดคล1องกับเนื้อเรื่องได1 
4. จัดวางรูปเล;มวรรณกรรมสําหรับเด็กได1 
5. ผลิตงานวรรณกรรมสําหรับเด็กได1 
6. นําเสนอผลงานวรรณกรรมสําหรับเด็กในรูปแบบต;างๆ ได1 
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รายวิชา ท30208 การเขียนร8อยกรอง 
 
2 คาบ/สัปดาห$/ภาคเรียน        1.0 หน�วยกิต 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
คําอธิบายรายวิชา 

ศึกษาฉันทลักษณ�ของคําประพันธ�ชนิดต;างๆ วิเคราะห�ตัวอย;างร1อยกรองแต;ละชนิด ฝZกแต;งคํา
ประพันธ�ประเภทกาพย� กลอน โคลง ฉันท� ร;าย โดยคํานึงถึงความถูกต1องตามฉันทลักษณ�มีความไพเราะ 
ประกอบด1วยเนื้อหาสาระและความคิดสร1างสรรค� พัฒนาความสามารถในการแต;งคําประพันธ�และตระหนัก
ในความสําคัญของการอนุรักษ�ร1อยกรองไทย 

มาตรฐานการเรียนรู8/ตัวช้ีวัด 
 เม่ือเรียนจบรายวิชานี้ นักเรียนสามารถ 

1. บอกฉันทลักษณ�ของคําประพันธ�ประเภท โคลง ฉันท� กาพย� กลอนและร;ายได1 
2. วิเคราะห�สุนทรียภาพในบทร1อยกรองได1 
3. วิจารณ�บทร1อยกรองได1อย;างมีหลักการ 
4. สรรคําใช1ในการประพันธ�ให1ได1รสคําและรสความ 
5. เลือกแต;งคําประพันธ�ร1อยกรองประเภทท่ีถนัดและสนใจได1 
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รายวิชา ท30209 การเขียนสารคดี 
 
2 คาบ/สัปดาห$/ภาคเรียน        1.0 หน�วยกิต 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
คําอธิบายรายวิชา 

ศึกษาความหมาย ประเภท ลกัษณะ องค�ประกอบและหลักการเขียนสารคดี วิเคราะห�ตัวอย;างสาร
คดี เลือกเขียนสารคดีตามความสนใจด1วยการศึกษารวบรวมข1อมูลเก่ียวกับเรื่องท่ีจะเขียนพร1อมท้ังเขียนให1มี
หลักฐานอ1างอิง ใช1ภาษาเหมาะแก;การเขียนสารคดี มีเนื้อหาท่ีถูกต1องสมบูรณ�และน;าอ;าน 

มาตรฐานการเรียนรู8/ตัวช้ีวัด 
 เม่ือเรียนจบรายวิชานี้ นักเรียนสามารถ 

1. อธิบายความหมายและประเภทของสารคดี 
2. อธิบายลักษณะและองค�ประกอบของสารคดีได1 
3. วิเคราะห�แสดงความคิดเห็นเก่ียวกับสารคดีท่ีอ;านได1อย;างมีวิจารณญาณ 
4. วางโครงเรื่องและเขียนสารคดีตามความถนัดและความสนใจได1 
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รายวิชา ท30210  ทักษะการส่ือสารเฉพาะกิจ 
 
2 คาบ/สัปดาห$/ภาคเรียน        1.0 หน�วยกิต 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
คําอธิบายรายวิชา 

ศึกษาหลักการสัมภาษณ� ท้ังในฐานะผู1รับการสัมภาษณ�และผู1สัมภาษณ� ฝZกการสัมภาษณ�ใน
สถานการณ�ต;างๆ ทบทวนหลักการเขียนและนําความรู1มาใช1เขียนย;อความ สรุปความ เขียนเรียงความ ใน
ประเด็นหัวข1อต;างๆ ฝZกการเขียนบทความแสดงความคิดเห็น สามารถเรียบเรียงข1อความท้ังในการพูดและการ
เขียนได1อย;างถูกต1อง เหมาะสมแก;โอกาสและสถานการณ� 

มาตรฐานการเรียนรู8/ตัวช้ีวัด 
 เม่ือเรียนจบรายวิชานี้ นักเรียนสามารถ 

1. อธิบายหลักการสัมภาษณ�ท่ีเกิดประสิทธิผลได1 ท้ังในฐานะผู1รับการสัมภาษณ�และผู1สัมภาษณ� 
2. ปรับปรุงและพัฒนาบุคลิกภาพให1เหมาะสมแก;การรับการสัมภาษณ�ได1 
3. ปรับปรุงการออกเสียงพูดให1ถูกต1องชัดเจนและเรียบเรียงคําพูดได1อย;างเหมาะสม 
4. รับการสัมภาษณ�ในสถานการณ�สมมติ ท้ังในการศึกษาต;อและการสมัครงานได1 
5. สัมภาษณ�ผู1อ่ืนได1 
6. เขียนย;อความ สรุปความจากการอ;านสื่อท่ีมีรูปแบบและเนื้อหาหลากหลายได1 
7. เขียนเรียงความตามหัวข1อท่ีกําหนดหรือต้ังหัวข1อข้ึนเองได1 
8. เขียนบทความสั้นๆ เพ่ือแสดงความคิดเห็นได1 
9. เขียนคําตอบข1อสอบแบบอัตนัยได1กระชับ ชัดเจน 
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กลุ�มสาระการเรียนรู8คณิตศาสตร$ 
 

รายวิชาเพ่ิมเติมกลุ�ม 2 
1. ค30206 พีชคณิตเชิงเส1น 2  4 คาบ/สัปดาห�/ภาคเรียน 2.0 หน;วยกิต 
MATH30206 Linear Algebra 2 
2. ค30207 แคลคูลัสข้ันสูง (AP)  4 คาบ/สัปดาห�/ภาคเรียน 2.0 หน;วยกิต 
MATH30207 Advanced Calculus (AP) 
3. ค30208 แคลคูลัสของฟJงก�ชันหลายตัวแปร  4 คาบ/สัปดาห�/ภาคเรียน 2.0 หน;วยกิต 
MATH30208 Calculus of Several Variables 
4. ค30209 ตรรกศาสตร�และการพิสูจน�  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 การแก1ปJญหาทางอสมการและสมการเชิงฟJงก�ชัน  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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กลุ�มสาระการเรียนรู8คณิตศาสตร$ (ต�อ) 
 

รายวิชาเพ่ิมเติมกลุ�ม 2  
16. ค30221 สมการเชิงอนุพันธ�เบ้ืองต1น    3 คาบ/สัปดาห�/ภาคเรียน 1.5 หน;วยกิต 
MATH30221 Elementary Differential Equations 
17. ค30222 สถิติเพ่ือการวิจัยเบ้ืองต1น    2 คาบ/สัปดาห�/ภาคเรียน 1.0 หน;วยกิต 
MATH30222 Statistics for Basic Research 
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รายวิชา ค30206 พีชคณิตเชิงเส8น 2 
 
4 คาบ/สัปดาห$/ภาคเรียน        2.0 หน�วยกิต 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
คําอธิบายรายวิชา 

ศึกษาเก่ียวกับปริภูมิผลคูณภายใน ผลคูณภายใน เซตเชิงต้ังฉาก มูลฐานเชิงต้ังฉากกระบวนการ
กราม-ชมิดท� เมทริกซ�เชิงต้ังฉาก การเปลี่ยนฐาน เมทริกซ�ทรานซิชัน และเมทริกซ�เชิงพิกัด 

ศึกษาเก่ียวกับการแปลงเชิงเส1น เคอร�เนลและเรนจ� แรงค�และนัลลิตีของการแปลงเชิงเส1น  
เมทริกซ�ของการแปลงเชิงเส1น ศึกษาเก่ียวกับค;าเจาะจง เวกเตอร�เจาะจง การแปลงเมทริกซ�ให1เป6นเมทริกซ�
เฉียงการแปลงเมทริกซ�ให1เป6นเมทริกซ�เฉียงเชิงต้ังฉาก 

เพ่ือพัฒนาทักษะ/กระบวนการในการคิดคํานวณ การแก1ปJญหา การให1เหตุผล การสื่อความหมาย
ทางคณิตศาสตร�และนําประสบการณ�ด1านความรู1 ความคิด ทักษะกระบวนการท่ีได1ไปใช1ในการเรียนรู1สิ่งต;างๆ 
และใช1ในชีวิตประจําวันอย;างสร1างสรรค� รวมท้ังเห็นคุณค;าและมีเจตคติท่ีดีต;อคณิตศาสตร� สามารถทํางาน
อย;างเป6นระบบระเบียบ มีความรอบคอบ มีความรับผิดชอบ มีวิจารณญาณและมีความเชื่อม่ันในตนเอง โดย
จัดประสบการณ�หรือสร1างสถานการณ�ในชีวิตประจําวันท่ีใกล1ตัวให1ผู1เรียนได1ศึกษาค1นคว1าโดยการปฏิบัติจริง 
ทดลอง สรุป รายงาน 
 
มาตรฐานการเรียนรู8/ตัวช้ีวัด 

 เม่ือเรียนจบรายวิชานี้ นักเรียนสามารถ 
1. หาผลคูณภายในของเวกเตอร�ท่ีกําหนด 
2. หามูลฐานเชิงต้ังฉากของปริภูมิท่ีกําหนด 
3. บอกได1ว;าเมทริกซ�ท่ีกําหนด เป6นเมทริกซ�เชิงต้ังฉากหรือไม; 
4. หาเมทริกซ�ทรานซิชัน และเมทริกซ�เชิงพิกัดได1 
5. แสดงได1ว;า การแปลงท่ีกําหนด เป6นการแปลงเชิงเส1น 
6. หาเคอร�เนลและเรนจ�ของการแปลงเชิงเส1นท่ีกําหนด 
7. หาแรงค�และนัลลิตีของการแปลงเชิงเส1นท่ีกําหนด 
8. หาเมทริกซ�ของการแปลงเชิงเส1นตามมูลฐานท่ีกําหนดได1 
9. หาค;าเจาะจงและเวกเตอร�เจาะจงของเมทริกซ�ท่ีกําหนดได1 
10. แปลงเมทริกซ�ท่ีกําหนดให1เป6นเมทริกซ�เฉียงได1 
11. แปลงเมทริกซ�ท่ีกําหนดให1เป6นเมทริกซ�เฉียงเชิงต้ังฉากได1 

 
 



หลักสูตรโรงเรียนวิทยาศาสตร�ภูมิภาค ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย                                                        
พุทธศักราช 2560 

206 

 

รายวิชา ค30207 แคลคูลัสข้ันสูง (AP) 
 
4 คาบ/สัปดาห$/ภาคเรียน        2.0 หน�วยกิต 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
คําอธิบายรายวิชา 

ศึกษาเก่ียวกับอนุพันธ�และปฏิยานุพันธ�ของฟJงก�ชันลอการิทึม ฟJงก�ชันเอกซ�โพเนนเชียลฟJงก�ชัน
ตรีโกณมิติ และฟJงก�ชันไฮเพอร�โมลิก ศึกษาเก่ียวกับอนุพันธ�และปฏิยานุพันธ�ของฟJงก�ชันลอการิทึม อนุพันธ�
ของฟJงก�ชันผกผันอนุพันธ�และปฏิยานุพันธ�ของฟJงก�ชันเอกซ�โพเนนเชียลรูปแบบไม;กําหนด  
กฏของโลปjตาลศึกษาเก่ียวกับเทคนิคการอินทิเกรต การอินทิเกรตทีละส;วน การอินทิเกรตด1วยการแทนท่ีด1วย
ฟJงก�ชันตรีโกณมิติ การอินทิเกรตฟJงก�ชันตรรกยะโดยใช1เศษส;วนย;อย ปริพันธ�ไม;ตรงแบบอนุพันธ�ย;อยเบ้ืองต1น
ศึกษาเก่ียวกับอนุกรมอนันต� การตรวจสอบการลู;เข1าของอนุกรม อนุกรมสลับ การลู;เข1าแบบสัมบูรณ� การลู;
เข1าแบบมีเง่ือนไข พหุนามและอนุกรมเทย�เลอร� 

เพ่ือพัฒนาทักษะ/กระบวนการในการคิดคํานวณ การแก1ปJญหา การให1เหตุผล การสื่อความหมาย
ทางคณิตศาสตร�และนําประสบการณ�ด1านความรู1 ความคิด ทักษะกระบวนการท่ีได1ไปใช1ในการเรียนรู1สิ่งต;างๆ 
และใช1ในชีวิตประจําวันอย;างสร1างสรรค� รวมท้ังเห็นคุณค;าและมีเจตคติท่ีดีต;อคณิตศาสตร� สามารถทํางาน
อย;างเป6นระบบระเบียบ มีความรอบคอบ มีความรับผิดชอบ มีวิจารณญาณและมีความเชื่อม่ันในตนเอง โดย
จัดประสบการณ�หรือสร1างสถานการณ�ในชีวิตประจําวันท่ีใกล1ตัวให1ผู1เรียน ได1ศึกษาค1นคว1าโดยการปฏิบัติจริง 
ทดลอง สรุป รายงาน 
 
มาตรฐานการเรียนรู8/ตัวช้ีวัด 
 เม่ือเรียนจบรายวิชานี้ นักเรียนสามารถ 

1. หาอนุพันธ�และปฏิยานุพันธ�ของฟJงก�ชันลอการิทึมฟJงก�ชันเอกซ�โพเนเซียล ฟJงก�ชันตรีโกณมิติ 
และฟJงก�ชันไฮเพอร�โบลิกได1 

2. อธิบายความหมายของอนุพันธ�ของฟJงก�ชันผกผันได1 
3. นําความรู1ในเรื่อง กฎของโลปjตาลไปใช1ในการแก1ปJญหาได1 
4. นําความรู1เก่ียวกับเทคนิคการอินทิเกรตแบบต;างๆ ไปใช1ในการแก1ปJญหาได1 
5. อธิบายความหมายของปริพันธ�ไม;ตรงแบบและนําความรู1ท่ีได1ไปใช1ในการแก1ปJญหาได1 
6. แสดงวิธีหาอนุพันธ�ย;อยของฟJงก�ชันหลายตัวแปรได1 
7. อธิบายความหมายของการลู;เข1าของอนุกรม และสามารถตรวจสอบการลู;เข1าของอนุกรมได1 
8. อธิบายรูปแบบของอนุกรมสลับและนําความรู1ท่ีได1ไปใช1ในการแก1ปJญหาได1 
9. อธิบายความหมายของการลู;เข1าแบบสมบูรณ�และการลู;เข1าแบบมีเง่ือนไขได1 
10. อธิบายความหมายและนําความรู1ในเรื่องพหุนามและอนุกรมเทย�เลอร�ไปใช1ในการแก1ปJญหาได1 
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รายวิชา ค30208 แคลคูลัสของฟHงก$ชันหลายตัวแปร 
 
4 คาบ/สัปดาห$/ภาคเรียน        2.0 หน�วยกิต 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
คําอธิบายรายวิชา 

ศึกษาเก่ียวกับปริภูมิสามมิติ เวกเตอร� สมการอิงตัวแปรเสริม ระนาบในสามมิติ ระบบพิกัด
ทรงกระบอกและระบบพิกัดทรงกลม   

ศึกษาเก่ียวกับแคลคูลัสของฟJงก�ชันค;าเวกเตอร� เวกเตอร�ตั้งฉากหนึ่งหน;วย เวกเตอร�สัมผัสหนึ่งหน;วย 
ความโค1งและรัศมีความโค1ง  

ศึกษาเก่ียวกับแคลคูลัสของฟJงก�ชันหลายตัวแปร ลิมิตและความต;อเนื่อง อนุพันธ�ย;อย กฎลูกโซ; 
อนุพันธ�กํากับทิศทางและเกรเดียนต� ระนาบสัมผัสและเวกเตอร�ตั้งฉาก ค;าสูงสุดและค;าตํ่าสุดของฟJงก�ชัน
หลายตัวแปร ตัวคูณลากรานจ� 

ศึกษาเก่ียวกับปริพันธ�สองชั้น ปริพันธ�สองชั้นในระบบพิกัดเชิงข้ัว พ้ืนผิวอิงตัวแปรเสริมปริพันธ�สาม
ชั้น ปริพันธ�สามชั้นในระบบพิกัดทรงกระบอกและพิกัดทรงกลม การเปลี่ยนตัวแปรในปริพันธ�หลายชั้นและจา
โคเบียนส� 

เพ่ือพัฒนาทักษะ/กระบวนการในการคิดคํานวณ การแก1ปJญหา การให1เหตุผล การสื่อความหมาย
ทางคณิตศาสตร�และนําประสบการณ�ด1านความรู1 ความคิด ทักษะกระบวนการท่ีได1ไปใช1ในการเรียนรู1สิ่งต;างๆ 
และใช1ในขีวิตประจําวันอย;างสร1างสรรค� รวมท้ังเห็นคุณค;าและมีเจตคติท่ีดีต;อคณิตศาสตร� สามารถทํางาน
อย;างเป6นระบบระเบียบ มีความรอบคอบ มีความรับผิดชอบ มีวิจารณญาณและมีความเชื่อม่ันในตนเอง โดย
จัดประสบการณ�หรือสร1างสถานการณ�ในชีวิตประจําวันท่ีใกล1ตัวให1ผู1เรียนได1ศึกษาค1นคว1าโดยการปฏิบัติจริง 
ทดลอง สรุป รายงาน 
 
มาตรฐานการเรียนรู8/ตัวช้ีวัด 
 เม่ือเรียนจบรายวิชานี้ นักเรียนสามารถ 

1. อธิบายความหมายของสมการอิงตัวแปรเสริมได1 
2. อธิบายความหมายของระนาบสามมิติได1 
3. อธิบายความหมายและนําความรู1เรื่องระบบพิกัดทรงกระบอกและระบบพิกัดทรงกลมไปใช1

ประโยชน�ได1 
4. อธิบายความหมายของฟJงก�ชันค;าเวกเตอร�ได1 
5. อธิบายความหมายและสามารถหาเวกเตอร�ต้ังฉากหนึ่งหน;วยและเวกเตอร�สัมผัสหนึ่งหน;วยได1 
6. อธิบายความหมายและสามารถหาความโค1งและรัศมีความโค1งได1 
7. อธิบายความหมายและสามารถหาลิมิตและความต;อเนื่องของฟJงก�ชันหลายตัวแปรได1 
8. หาอนุพันธ�ย;อยได1 
9. นําความรู1เรื่องกฎลูกโซ;ไปใช1ประโยชน�ในการหาอนุพันธ�ได1 
10.  อธิบายความหมายและสามารถหาอนุพันธ�กํากับทิศทางและเกรเดียนต�ได1 
11.  อธิบายความหมายและนําความรู1ในเรื่องระนาบสัมผัสและเวกเตอร�ตั้งฉากไปใช1ประโยชน�ได1 
12.  หาค;าสูงสุดและตํ่าสุดของฟJงก�ชันหลายตัวแปรได1 
13.  อธิบายความหมายของตัวคูณลากรานจ�และนําความรู1ไปใช1ประโยชน�ได1 
14.  หาอนุพันธ�สองชั้นได1 
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15.  อธิบายความหมายของปริพันธ�สองชั้นในพิกัดเชิงข้ัวและนําความรู1ไปใช1ประโยชน�ได1 
16.  อธิบายความหมายของพ้ืนผิวอิงตัวแปรเสริมได1 
17.  หาอนุพันธ�สามชั้นได1 
18.  อธิบายความหมายของปริพันธ�สามชั้นในระบบพิกัดทรงกระบอก พิกัดทรงกลมและนําความรู1  

 ไปใช1ประโยชน�ได1 
19.  อธิบายความหมายของการเปลี่ยนตัวแปรในปริพันธ�หลายชั้นได1 
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รายวิชา ค30209 ตรรกศาสตร$และการพิสูจน$ 
 
1 คาบ/สัปดาห$/ภาคเรียน        0.5 หน�วยกิต 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
คําอธิบายรายวิชา 

ศึกษาเก่ียวกับการพิสูจน�ประพจน� p&q โดยตรง หรือโดยแย1งสลับท่ี (Contrapositive)  
การพิสูจน�ประพจน� p&q การพิสูจน�โดยการแจงกรณี การพิสูจน�ประพจน� p&q การพิสูจน�โดยข1อขัดแย1ง 
(Contradiction) การพิสูจน�ประพจน�มีเพียงหนึ่งเดียว (q!x)[P(x)] การพิสูจน�โดยอุปนัยเชิงคณิตศาสตร�  
ผลผนวกและผลตัดของชุดใดๆ ของเซต ทฤษฎีบางบทเก่ียวกับฟJงก�ชัน ขอบเขตบนค;าน1อยสุด ขอบเขตล;างค;า
มากสุด หลักการจัดอันดับดี (Well ordering principle) สมบัติอาร�คีมีดีส(Archimedean property) และ
ทฤษฎีบทความหนาแน;น (Density Theorem) 

เพ่ือพัฒนาทักษะ/กระบวนการในการคิดคํานวณ การแก1ปJญหา การให1เหตุผล การสื่อความหมาย
ทางคณิตศาสตร�และนําประสบการณ�ด1านความรู1 ความคิด ทักษะกระบวนการท่ีได1ไปใช1ในการเรียนรู1สิ่งต;างๆ 
และใช1ในชีวิตประจําวันอย;างสร1างสรรค� รวมท้ังเห็นคุณค;าและมีเจตคติท่ีดีต;อคณิตศาสตร� สามารถทํางาน
อย;างเป6นระบบระเบียบ มีความรอบคอบ มีความรับผิดชอบ มีวิจารณญาณและมีความเชื่อม่ันในตนเอง โดย
จัดประสบการณ�หรือสร1างสถานการณ�ในชีวิตประจําวันท่ีใกล1ตัวให1ผู1เรียนได1ศึกษาค1นคว1าโดยการปฏิบัติจริง 
ทดลอง สรุป รายงาน 
 
มาตรฐานการเรียนรู8/ตัวช้ีวัด 
 เม่ือเรียนจบรายวิชานี้ นักเรียนสามารถ 

1. เขียนประพจน�ในรูปแบบท่ีมีตัวบ;งปริมาณได1 
2. หาค;าความจริงและนิเสธของประพจน�ท่ีมีตัวบ;งปริมาณได1 
3. พิสูจน�ประพจน�ในรูปแบบต;างๆ ทางตรรกศาสตร�ได1 
4. เขียนสัญลักษณ�แทนเซตและการดําเนินการทางเซตได1 
5. พิสูจน�ผลผนวกและผลตัดของชุดใดๆ ของเซตได1 
6. เขียนความสัมพันธ�ท่ีเป6นฟJงก�ชันและการดําเนินการทางฟJงก�ชันได1 
7. หาฟJงก�ชันหนึ่งต;อหนึ่ง ฟJงก�ชันผกผัน และฟJงก�ชันคอมโพสิทได1 
8. พิสูจน�ทฤษฎีบางบทท่ีเก่ียวกับฟJงก�ชันได1 
9. บอกสัจพจน�ของระบบจํานวนจริง 
10.  พิสูจน�เซตท่ีกําหนดให1 มีขอบเขตบนค;าน1อยสุดและขอบเขตล;างค;ามากสุดได1 
11.  อธิบายความหมายของหลักการจัดอันดับดี (Well ordering principle)  

สมบัติอาร�คีมีดีส (Archimedean property) ทฤษฎีบทความหนาแน;น (Density Theorem) 
และนําไปใช1ได1 
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รายวิชา ค30210 การแก8ปHญหาทางทฤษฎีจํานวน 1 
 
1 คาบ/สัปดาห$/ภาคเรียน        0.5 หน�วยกิต 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
คําอธิบายรายวิชา 

ศึกษาเก่ียวกับการพิสูจน�ด1วยวิธีอุปนัยทางคณิตศาสตร�การหารลงตัว จํานวนเฉพาะ ห.ร.ม. และ 
ค.ร.น. 

เพ่ือพัฒนาทักษะ/กระบวนการในการคิดคํานวณ การแก1ปJญหา การให1เหตุผล การสื่อความหมาย
ทางคณิตศาสตร�และนําประสบการณ�ด1านความรู1 ความคิด ทักษะกระบวนการท่ีได1ไปใช1ในการเรียนรู1สิ่งต;างๆ 
และใช1ในชีวิตประจําวันอย;างสร1างสรรค� รวมท้ังเห็นคุณค;าและมีเจตคติท่ีดีต;อคณิตศาสตร� สามารถทํางาน
อย;างเป6นระบบระเบียบ มีความรอบคอบ มีความรับผิดชอบ มีวิจารณญาณและมีความเชื่อม่ันในตนเอง โดย
จัดประสบการณ�หรือสร1างสถานการณ�ในชีวิตประจําวันท่ีใกล1ตัวให1ผู1เรียนได1ศึกษาค1นคว1าโดยการปฏิบัติจริง 
ทดลอง สรุป รายงาน 
 
มาตรฐานการเรียนรู8/ตัวช้ีวัด 
 เม่ือเรียนจบรายวิชานี้ นักเรียนสามารถ 

1. นําความรู1เรื่องหลักอุปนัยทางคณิตศาสตร� ไปใช1พิสูจน�ข1อความ p(n) สําหรับทุก n ท่ีเป6นจํานวน
นับได1 

2. นําทฤษฎีบทการหารลงตัวไปแก1ปJญหาโจทย�ท่ีกําหนดให1ได1 
3. นําทฤษฎีเก่ียวกับจํานวนเฉพาะไปใช1ได1 
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 หน�วยกิต 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
คําอธิบายรายวิชา 

ศึกษาเก่ียวกับสมภาค สมการสมภาคเชิงเส1น ทฤษฎีบทเศษเหลือของชาวจีน ประยุกต�ของสมภาค 
เพ่ือพัฒนาทักษะ/กระบวนการในการคิดคํานวณ การแก1ปJญหา การให1เหตุผล การสื่อความหมาย

ทางคณิตศาสตร�และนําประสบการณ�ด1านความรู1 ความคิด ทักษะกระบวนการท่ีได1ไปใช1ในการเรียนรู1สิ่งต;างๆ 
และใช1ในชีวิตประจําวันอย;างสร1างสรรค� รวมท้ังเห็นคุณค;าและมีเจตคติท่ีดีต;อคณิตศาสตร� สามารถทํางาน
อย;างเป6นระบบระเบียบ มีความรอบคอบ มีความรับผิดชอบ มีวิจารณญาณและมีความเชื่อม่ันในตนเอง โดย
จัดประสบการณ�หรือสร1างสถานการณ�ในชีวิตประจําวันท่ีใกล1ตัวให1ผู1เรียนได1ศึกษาค1นคว1าโดยการปฏิบัติจริง 
ทดลอง สรุป รายงาน 
 
มาตรฐานการเรียนรู8/ตัวช้ีวัด 
 เม่ือเรียนจบรายวิชานี้ นักเรียนสามารถ 

1. พิสูจน�ทฤษฎีต;างๆ ท่ีเก่ียวกับสมภาคได1 
2. นําทฤษฎีสมภาคไปใช1ในการแก1ปJญหาได1 
3. แก1สมการสมภาคได1 
4. แก1ระบบสมการสมภาคโดยใช1ทฤษฎีบทเศษเหลือของชาวจีนได1 
5. อธิบายการนําสมภาคไปประยุกต�ใช1ได1 
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รายวิชา ค30212 การแก8ปHญหาทางเรขาคณิต 1 
 
1 คาบ/สัปดาห$/ภาคเรียน        0.5 หน�วยกิต 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
คําอธิบายรายวิชา 

ศึกษาเก่ียวกับระบบสัจพจน� อนิยาม สัจพจน� นิยาม ทฤษฎี ศึกษาเก่ียวกับสามเหลี่ยม สามเหลี่ยม
หน1าจั่ว ความเท;ากันทุกประการ ความสัมพันธ�ระหว;าง ด1านกับมุม  

ศึกษาเก่ียวกับเส1นขนาน สัจพจน�ข1อท่ี 5 ของยุคลิด สัจพจน�ของเพลย�แฟร� เรขาคณิตนอกระบบยุค
ลิด ศึกษาเก่ียวกับสี่เหลี่ยม สี่เหลี่ยมด1านขนาน พ้ืนท่ีของสี่เหลี่ยมด1านขนานและสามเหลี่ยมทฤษฎีบทป?ทา
โกรัส ศึกษาเก่ียวกับวงกลม คอร�ด มุมในส;วนของวงกลม เส1นสัมผัส  

ศึกษาเก่ียวกับการสร1างทางเรขาคณิต การสร1างด1วยวงเวียนและเส1นตรง การสร1างท่ีเป6นไปไม;ได1 
เพ่ือพัฒนาทักษะ/กระบวนการในการคิดคํานวณ การแก1ปJญหา การให1เหตุผล การสื่อความหมาย

ทางคณิตศาสตร�และนําประสบการณ�ด1านความรู1 ความคิด ทักษะกระบวนการท่ีได1ไปใช1ในการเรียนรู1สิ่งต;างๆ 
และใช1ในชีวิตประจําวันอย;างสร1างสรรค� รวมท้ังเห็นคุณค;าและมีเจตคติท่ีดีต;อคณิตศาสตร� สามารถทํางาน
อย;างเป6นระบบระเบียบ มีความรอบคอบ มีความรับผิดชอบ มีวิจารณญาณและมีความเชื่อม่ันในตนเอง โดย
จัดประสบการณ�หรือสร1างสถานการณ�ในชีวิตประจําวันท่ีใกล1ตัวให1ผู1เรียนได1ศึกษาค1นคว1าโดยการปฏิบัติจริง 
ทดลอง สรุป รายงาน 
 
มาตรฐานการเรียนรู8/ตัวช้ีวัด 
 เม่ือเรียนจบรายวิชานี้ นักเรียนสามารถ 

1. แก1ปJญหาเก่ียวกับสามเหลี่ยมได1 
2. แก1ปJญหาเก่ียวกับเส1นขนานได1 
3. แก1ปJญหาเก่ียวกับสี่เหลี่ยมได1 
4. แก1ปJญหาเก่ียวกับวงกลมได1 
5. แก1ปJญหาเก่ียวกับการสร1างทางเรขาคณิตได1 
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รายวิชา ค30213 การแก8ปHญหาทางเรขาคณิต 2 
 
1 คาบ/สัปดาห$/ภาคเรียน        0.5 หน�วยกิต 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
คําอธิบายรายวิชา 

ศึกษาเก่ียวกับทฤษฎีบทเพ่ิมเติมและการประยุกต� วงกลมล1อมรอบสามเหลี่ยม วงกลมแนบใน
สามเหลี่ยม วงกลมแนบนอกสามเหลี่ยม เส1นออยเลอร� ทฤษฎีบทของเซวา ทฤษฎีบทของเมเนลอส�การ
ประยุกต�เก่ียวกับโพรเจกชัน การประยุกต�เก่ียวกับวงกลม 

ศึกษาเก่ียวกับอัตราส;วน อัตราส;วนท่ีเกิดจากเส1นขนาน สามเหลี่ยมคล1าย อัตราส;วนของพ้ืนท่ีศึกษา
เก่ียวกับตรีโกณมิติ พ้ืนฐานความรู1ตรีโกณมิติ กฎของไซน� กฎของโคไซน� การแก1สามเหลี่ยม การประยุกต�
ตรีโกณมิติในเรขาคณิต 

เพ่ือพัฒนาทักษะ/กระบวนการในการคิดคํานวณ การแก1ปJญหา การให1เหตุผล การสื่อความหมาย
ทางคณิตศาสตร�และนําประสบการณ�ด1านความรู1 ความคิด ทักษะกระบวนการท่ีได1ไปใช1ในการเรียนรู1สิ่งต;างๆ 
และใช1ในชีวิตประจําวันอย;างสร1างสรรค� รวมท้ังเห็นคุณค;าและมีเจตคติท่ีดีต;อคณิตศาสตร� สามารถทํางาน
อย;างเป6นระบบระเบียบ มีความรอบคอบ มีความรับผิดชอบ มีวิจารณญาณและมีความเชื่อม่ันในตนเอง โดย
จัดประสบการณ�หรือสร1างสถานการณ�ในชีวิตประจําวันท่ีใกล1ตัวให1ผู1เรียนได1ศึกษาค1นคว1าโดยการปฏิบัติจริง 
ทดลอง สรุป รายงาน 
 
มาตรฐานการเรียนรู8/ตัวช้ีวัด 
 เม่ือเรียนจบรายวิชานี้ นักเรียนสามารถ 

1. แก1ปJญหาเก่ียวกับสามเหลี่ยม สี่เหลี่ยม และวงกลมได1 
2. แก1ปJญหาเก่ียวกับอัตราส;วนได1 
3. ใช1ความรู1ตรีโกณมิติแก1ปJญหาโจทย�เรขาคณิตได1 
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รายวิชา ค30214 การแก8ปHญหาทางคอมบินาทอริก 1 
 
1 คาบ/สัปดาห$/ภาคเรียน        0.5 หน�วยกิต 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
คําอธิบายรายวิชา 

ศึกษาเก่ียวกับหลักการนับเบ้ืองต1น กฎการบวก กฎการคูณ ศึกษาเก่ียวกับวิธีเรียงสับเปลี่ยนสิ่งของท่ี
แตกต;างกันท้ังหมดในแนวตรงและแนววงกลม สิ่งของท่ีไม;แตกต;างกันท้ังหมดในแนวตรงและ 
แนววงกลมศึกษาเก่ียวกับวิธีจัดหมู; สิ่งของท่ีแตกต;างกันท้ังหมด สิ่งของท่ีไม;แตกต;างกันท้ังหมด  
การแบ;งกลุ;ม การแจกสิ่งของศึกษาเก่ียวกับสามเหลี่ยมปาสคาล เอกลักษณ�เชิงวิธีจัดหมู; ทฤษฎีบททวินาม 
สัมประสิทธิ์ทวินาม สัมประสิทธิ์อเนกนาม 

เพ่ือพัฒนาทักษะ/กระบวนการในการคิดคํานวณ การแก1ปJญหา การให1เหตุผล การสื่อความหมาย
ทางคณิตศาสตร�และนําประสบการณ�ด1านความรู1 ความคิด ทักษะกระบวนการท่ีได1ไปใช1ในการเรียนรู1สิ่งต;างๆ 
และใช1ในชีวิตประจําวันอย;างสร1างสรรค� รวมท้ังเห็นคุณค;าและมีเจตคติท่ีดีต;อคณิตศาสตร� สามารถทํางาน
อย;างเป6นระบบระเบียบ มีความรอบคอบ มีความรับผิดชอบ มีวิจารณญาณและมีความเชื่อม่ันในตนเอง โดย
จัดประสบการณ�หรือสร1างสถานการณ�ในชีวิตประจําวันท่ีใกล1ตัวให1ผู1เรียนได1ศึกษาค1นคว1าโดยการปฏิบัติจริง 
ทดลอง สรุป รายงาน 
 
มาตรฐานการเรียนรู8/ตัวช้ีวัด 
 เม่ือเรียนจบรายวิชานี้ นักเรียนสามารถ 

1. สามารถนับจํานวนวิธีท่ีเป6นไปได1ท้ังหมดของการเกิดเหตุการณ� 
2. อธิบายและแก1โจทย�ปJญหาโดยใช1หลักการบวกและหลักการคูณ 
3. อธิบายและบอกลักษณะวิธีเรียงสับเปลี่ยน ตลอดจนคํานวณหาจํานวนวิธีเรียงสับเปลี่ยน 

ของสิ่งของ 
4. อธิบายและบอกลักษณะวิธีจัดหมู;ตลอดจนคํานวณหาจํานวนวิธีจัดหมู;ของสิ่งของ 
5. แก1โจทย�ปJญหาเก่ียวกับการนับท่ีซับซ1อน โดยอาศัยวิธีเรียงสับเปลี่ยนและวิธีจัดหมู; 
6. อธิบายและบอกรูปแบบของการจัดสิ่งของ 
7. กระจายและหาพจน�ท่ัวไปของบททวินามท่ีมีเลขชี้กําลังเป6นจํานวนเต็มบวก 
8. หาความสัมพันธ�ของสัมประสิทธิ์ในสามเหลี่ยมปาสคาล และพิสูจน�เอกลักษณ�เชิงวิธีจัดหมู; 
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รายวิชา ค30215 การแก8ปHญหาทางคอมบินาทอริก 2 
 
1 คาบ/สัปดาห$/ภาคเรียน        0.5 หน�วยกิต 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
คําอธิบายรายวิชา 

ศึกษาเก่ียวกับหลักการเพ่ิมเข1า–ตัดออก แผนภาพเวนน� สูตรการเพ่ิมเข1า–ตัดออก หลักการ  
รังนกเบ้ืองต1น 

เพ่ือพัฒนาทักษะ/กระบวนการในการคิดคํานวณ การแก1ปJญหา การให1เหตุผล การสื่อความหมาย
ทางคณิตศาสตร�และนําประสบการณ�ด1านความรู1 ความคิด ทักษะกระบวนการท่ีได1ไปใช1ในการเรียนรู1สิ่งต;างๆ 
และใช1ในชีวิตประจําวันอย;างสร1างสรรค� รวมท้ังเห็นคุณค;าและมีเจตคติท่ีดีต;อคณิตศาสตร� สามารถทํางาน
อย;างเป6นระบบระเบียบ มีความรอบคอบ มีความรับผิดชอบ มีวิจารณญาณและมีความเชื่อม่ันในตนเอง โดย
จัดประสบการณ�หรือสร1างสถานการณ�ในชีวิตประจําวันท่ีใกล1ตัวให1ผู1เรียนได1ศึกษาค1นคว1าโดยการปฏิบัติจริง 
ทดลอง สรุป รายงาน 
 
มาตรฐานการเรียนรู8/ตัวช้ีวัด 
 เม่ือเรียนจบรายวิชานี้ นักเรียนสามารถ 

1. ใช1แผนภาพของเวนน� ช;วยในการคํานวณหาจํานวนของสิ่งของท่ีเป6นไปได1 และใช1หาสูตรการเพ่ิม
เข1า–ตัดออก สําหรับการนับจํานวนสมาชิกในยูเนียนของเซต 2 เซตและ 3 เซตและนําไปใช1ได1 

2. แก1ปJญหาโจทย�เก่ียวกับการนับท่ีซับซ1อน โดยอาศัยสูตรการเพ่ิมเข1า–ตัดออก 
3. นําหลักการรังนกไปแก1ปJญหาคอมบินาทอริกอย;างง;าย 
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รายวิชา ค30216 การแก8ปHญหาทางพีชคณิต 1 
 
1 คาบ/สัปดาห$/ภาคเรียน        0.5 หน�วยกิต 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
คําอธิบายรายวิชา 

ศึกษาเก่ียวกับเอกลักษณ�พีชคณิต สมการและสมการสมมูล ความสมมาตรเชิงพีชคณิต  
ศึกษาเก่ียวกับจํานวนเชิงซ1อน โครงสร1างพีชคณิต รูปโพลาร�ของจํานวนเชิงซ1อน รากท่ี 2 ของจํานวน

เชิงซ1อน 
เพ่ือพัฒนาทักษะ/กระบวนการในการคิดคํานวณ การแก1ปJญหา การให1เหตุผล การสื่อ ความหมาย

ทางคณิตศาสตร�และนําประสบการณ�ด1านความรู1 ความคิด ทักษะกระบวนการท่ีได1ไปใช1ในการเรียนรู1สิ่งต;างๆ 
และใช1ในชีวิตประจําวันอย;างสร1างสรรค� รวมท้ังเห็นคุณค;าและมีเจตคติท่ีดีต;อคณิตศาสตร� สามารถทํางาน
อย;างเป6นระบบระเบียบ มีความรอบคอบ มีความรับผิดชอบ มีวิจารณญาณและมีความเชื่อม่ันในตนเอง โดย
จัดประสบการณ�หรือสร1างสถานการณ�ในชีวิตประจําวันท่ีใกล1ตัวให1ผู1เรียนได1ศึกษาค1นคว1าโดยการปฏิบัติจริง 
ทดลอง สรุป รายงาน 
 
มาตรฐานการเรียนรู8/ตัวช้ีวัด 
 เม่ือเรียนจบรายวิชานี้ นักเรียนสามารถ 

1. สามารถพิสูจน�เอกลักษณ�พีชคณิตท่ีกําหนดให1ได1 
2. สามารถแก1โจทย�ปJญหาท่ีใช1กระบวนการพีชคณิตได1 
3. สามารถหารากท่ี n ของจํานวนเชิงซ1อน โดยใช1ทฤษฎีบทของเดอมัวร�ได1 
4. สามารถแก1โจทย�ปJญหาเก่ียวกับจํานวนเชิงซ1อนได1 
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รายวิชา ค30217 การแก8ปHญหาทางพีชคณิต 2 
 
1 คาบ/สัปดาห$/ภาคเรียน        0.5 หน�วยกิต 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
คําอธิบายรายวิชา 

ศึกษาเก่ียวกับพหุนามและสมการพหุนาม พหุนามตัวแปรเดียว พหุนามกําลังสอง พหุนาม กําลังสาม 
การหารากของสมการกําลังสี่บางรูปแบบ  ศึกษาเก่ียวกับทฤษฎีบทพหุนาม ความสัมพันธ�ของรากและ
สัมประสิทธิ์ของพหุนามรากตรรกยะของพหุนาม รากลดทอนได1ของพหุนาม ตัวหารร;วมมากของพหุนาม 
ฟJงก�ชันเศษส;วน  

เพ่ือพัฒนาทักษะ/กระบวนการในการคิดคํานวณ การแก1ปJญหา การให1เหตุผล การสื่อความหมาย
ทางคณิตศาสตร�และนําประสบการณ�ด1านความรู1 ความคิด ทักษะกระบวนการท่ีได1ไปใช1ในการเรียนรู1สิ่งต;างๆ 
และใช1ในชีวิตประจําวันอย;างสร1างสรรค� รวมท้ังเห็นคุณค;าและมีเจตคติท่ีดีต;อคณิตศาสตร� สามารถทํางาน
อย;างเป6นระบบระเบียบ มีความรอบคอบ มีความรับผิดชอบ มีวิจารณญาณและมีความเชื่อม่ันในตนเอง โดย
จัดประสบการณ�หรือสร1างสถานการณ�ในชีวิตประจําวันท่ีใกล1ตัวให1ผู1เรียนได1ศึกษาค1นคว1าโดยการปฏิบัติจริง 
ทดลอง สรุป รายงาน 
 
มาตรฐานการเรียนรู8/ตัวช้ีวัด 
 เม่ือเรียนจบรายวิชานี้ นักเรียนสามารถ 

1. สามารถแก1สมการพหุนามกําลังสองและมากกว;าสองได1 พร1อมท้ังหาความสัมพันธ�ของราก 
กับสัมประสิทธิ์ของพหุนาม 

2. สามารถนําทฤษฎีบทพหุนามท่ีได1ศึกษาไปใช1แก1ปJญหาได1 
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รายวิชา ค30218 การแก8ปHญหาทางอสมการและสมการเชิงฟHงก$ชัน 
 
2 คาบ/สัปดาห$/ภาคเรียน        1.0 หน�วยกิต 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
คําอธิบายรายวิชา 

ศึกษาเก่ียวกับอสมการพ้ืนฐาน อสมการค;าเฉลี่ยเลขคณิต–เรขาคณิต อสมการของโคชีอสมการ
ค;าเฉลี่ยเลขคณิต–เรขาคณิตถ;วงน้ําหนัก อสมการของโฮลเดอร�และอสมการค;าเฉลี่ยยกกําลัง และสมการเชิง
ฟJงก�ชันเบ้ืองต1น 

เพ่ือพัฒนาทักษะ/กระบวนการในการคิดคํานวณ การแก1ปJญหา การให1เหตุผล การสื่อความหมาย
ทางคณิตศาสตร�และนําประสบการณ�ด1านความรู1 ความคิด ทักษะกระบวนการท่ีได1ไปใช1ในการเรียนรู1สิ่งต;างๆ 
และใช1ในชีวิตประจําวันอย;างสร1างสรรค� รวมท้ังเห็นคุณค;าและมีเจตคติท่ีดีต;อคณิตศาสตร� สามารถทํางาน
อย;างเป6นระบบระเบียบ มีความรอบคอบ มีความรับผิดชอบ มีวิจารณญาณและมีความเชื่อม่ันในตนเอง โดย
จัดประสบการณ�หรือสร1างสถานการณ�ในชีวิตประจําวันท่ีใกล1ตัวให1ผู1เรียนได1ศึกษาค1นคว1าโดยการปฏิบัติจริง 
ทดลอง สรุป รายงาน 
 
มาตรฐานการเรียนรู8/ตัวช้ีวัด 
 เม่ือเรียนจบรายวิชานี้ นักเรียนสามารถ 

1. สามารถแก1ปJญหาโดยใช1อสมการพ้ืนฐาน 
2. สามารถแก1ปJญหาโดยใช1อสมการค;าเฉลี่ยเลขคณิต–เรขาคณิต สําหรับ 2 จํานวน 
3. สามารถแก1ปJญหาโดยใช1อสมการค;าเฉลี่ยเลขคณิต–เรขาคณิต สําหรับ n จํานวน 
4. สามารถแก1ปJญหาโดยใช1อสมการของโคชี 
5. สามารถแก1ปJญหาโดยใช1อสมการค;าเฉลี่ยเลขคณิต–เรขาคณิตถ;วงน้ําหนัก 
6. สามารถแก1ปJญหาโดยใช1อสมการของโฮลเดอร�และอสมการค;าเฉลี่ยยกกําลัง 
7. สามารถหาผลเฉลยของสมการโคชี 
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รายวิชา ค30219 เรขาคณิตวิยุต 
 
2 คาบ/สัปดาห$/ภาคเรียน        1.0 หน�วยกิต 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
คําอธิบายรายวิชา 

ศึกษาเก่ียวกับพ้ืนฐานการให1เหตุผลและระเบียบวิธีการพิสูจน� เป6นการศึกษาการให1เหตุผลแบบ
อุปนัย การให1เหตุผลแบบนิรนัย และระเบียบวิธีการพิสูจน� ซ่ึงมีการพิสูจน�โดยตรง การพิสูจน�ข1อความท่ีเชื่อม
ด1วย “ก็ต;อเม่ือ” การพิสูจน�โดยการแบ;งกรณี การพิสูจน�ข1อความท่ีเชื่อมด1วย ”หรือ”การพิสูจน�โดยความ
ขัดแย1ง และการพิสูจน�โดยอุปนัยเชิงคณิตศาสตร� 

ศึกษาเก่ียวกับกล;องวัดปริมาตรได1ทุกขนาด ประกอบด1วยเนื้อหา บทนิยามของกล;องวัดปริมาตร 
ได1ทุกขนาด กล;องวัดปริมาตรได1ทุกขนาดท่ีมีด1านต้ังฉากกับฐาน และทฤษฎีบทท่ีเก่ียวข1องศึกษาเก่ียวกับ
แลตทิซ ประกอบด1วยเนื้อหา จุดแลตทิซและพ้ืนท่ี ทฤษฎีบทของพิค รูปหลายเหลี่ยมด1านเท;าแลตทิซ 
ระยะทางท่ีเป6นจํานวนเต็ม และทฤษฎีบทท่ีเก่ียวข1องศึกษาเก่ียวกับการห;อและการบรรจุ ประกอบด1วย การ
ห;อรูปทรงลูกบาศก� การห;อรูปทรงลูกบาศก�ด1วยแถบกระดาษโดยใช1พ้ืนท่ีกระดาษน1อยสุด รูปทรงบรรจุแบบ
ดับเบ้ิล และการบรรจุศึกษาเก่ียวกับการวัดแบ;งส;วนสมดุล ประกอบด1วย การวัดแบ;งส;วนสมดุลบนระนาบ 
ทฤษฎีแฮมแซนวิช การแบ;งส;วนสมบูรณ�ของเค1ก  

เพ่ือพัฒนาทักษะ/กระบวนการในการคิดคํานวณ การแก1ปJญหา การให1เหตุผล การสื่อความหมาย
ทางคณิตศาสตร�และนําประสบการณ�ด1านความรู1 ความคิด ทักษะกระบวนการท่ีได1ไปใช1ในการเรียนรู1สิ่งต;างๆ 
และใช1ในชีวิตประจําวันอย;างสร1างสรรค� รวมท้ังเห็นคุณค;าและมีเจตคติท่ีดีต;อคณิตศาสตร� สามารถทํางาน
อย;างเป6นระบบระเบียบ มีความรอบคอบ มีความรับผิดชอบ มีวิจารณญาณและมีความเชื่อม่ันในตนเอง โดย
จัดประสบการณ�หรือสร1างสถานการณ�ในชีวิตประจําวันท่ีใกล1ตัวให1ผู1เรียนได1ศึกษาค1นคว1าโดยการปฏิบัติจริง 
ทดลอง สรุป รายงาน 

มาตรฐานการเรียนรู8/ตัวช้ีวัด 
 เม่ือเรียนจบรายวิชานี้ นักเรียนสามารถ 

1. มีความคิดรวบยอดเรื่องการให1เหตุผลแบบอุปนัย นิรนัย และระเบียบวิธีการพิสูจน� 
2. มีความคิดรวบยอดเรื่องการพิสูจน�โดยอุปนัยเชิงคณิตศาสตร� และนําไปใช1การแก1ปJญหาได1 
3. มีความคิดรวบยอดเรื่องกล;องวัดปริมาตรได1ทุกขนาด และนําไปไปใช1ในการแก1ปJญหาได1 
4. ตรวจสอบสมบัติของกล;องวัดปริมาตรได1ทุกขนาดฐานสามเหลี่ยมท่ีมีความสูงต;างกันได1 
5. เข1าใจแนวคิดในการตรวจสอบความจุสุดของกล;องวัดปริมาตรได1ทุกขนาด 
6. พิสูจน�ทฤษฎีบทของพิคในบางกรณีได1 
7. มีความคิดรวบยอดเรื่องทฤษฎีบทของพิค แลตทิซ รูปหลายเหลี่ยมแลตทิซ และนําไปใช1 

แก1ปJญหาได1 
8. สามารถสร1างรูป n เหลี่ยมแลตทิซท่ีมีระยะทางระหว;างสองจุดใดๆ เป6นจํานวนเต็มได1 
9. สามารถกําหนดขนาดของกระดาษห;อรูปทรงลูกบาศก�ท่ีมีพ้ืนท่ีน1อยกว;าพ้ืนท่ีท่ีกําหนดให1ได1 
10.  มีความเข1าใจในการหารูปแบบของกระดาษห;อท่ีมีเส1นรอบรูปสั้นสุด 
11.  นําความรู1พ้ืนฐานเก่ียวกับเรขาคณิตไปใช1ในการแก1ปJญหาเก่ียวกับการบรรจุได1 
12.  มีความคิดรวบยอดเรื่องรูปทรงตันบรรจุแบบดับเบ้ิล และสามารถตรวจสอบได1ว;ารูปทรงท่ี 

กําหนดให1เป6นรูปทรงตันบรรจุแบบดับเบ้ิลหรือไม; 
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13.  มีความเข1าใจเรื่องการแบ;งพ้ืนท่ีจํากัดออกเป6นสองส;วน ทฤษฎีแพนเค1ก และทฤษฎี 
 แฮมแซนวิช 

14.  มีความคิดรวบยอดเรื่องการแบ;งเค1กอย;างสมบูรณ� และการแบ;งแผ;รัศมีอย;างสมบูรณ� 
15.  สามารถแบ;งเค1กอย;างสมบูรณ�ได1 เม่ือกําหนดรูปทรงของเค1กให1 
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รายวิชา ค30220 ทฤษฎีกราฟ 
 
3 คาบ/สัปดาห$/ภาคเรียน        1.5 หน�วยกิต 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
คําอธิบายรายวิชา 

ศึกษาเก่ียวกับทฤษฎีกราฟเบ้ืองต1น ไอโซมอร�ฟjกของกราฟ ดีกรีของจุดยอด แนวเดิน วงจรวิถี  
วัฏจักร กราฟเชื่อมโยง กราฟย;อย กราฟออยเลอร� กราฟแฮมิลตัน ต1นไม1 ต1นไม1แผ;ท่ัว ต1นไม1แผ;ท่ัวท่ีน1อยท่ีสุด 
กราฟ k เชื่อมโยง กราฟสองส;วน กราฟเชิงระนาบ จํานวนโครเมตริกของกราฟพหุนามโครเมตริก 
ของกราฟ กราฟระบุทิศทางหรือไดกราฟ 

เพ่ือพัฒนาทักษะ/กระบวนการในการคิดคํานวณ การแก1ปJญหาการให1เหตุผล การสื่อความหมายทาง
คณิตศาสตร�และนําประสบการณ�ด1านความรู1 ความคิด ทักษะกระบวนการท่ีได1ไปใช1การเรียนรู1สิ่งต;างๆ และ
ใช1ในชีวิตประจําวันอย;างสร1างสรรค� รวมท้ังเห็นคุณค;าและมีเจตคติท่ีดีต;อคณิตศาสตร� สามารถทํางานอย;าง
เป6นระบบระเบียบ มีความรอบคอบ มีความรับผิดชอบ มีวิจารณญาณ และมีความเชื่อม่ันในตนเอง โดยจัด
ประสบการณ�หรือสร1างสถานการณ�ในชีวิตประจําวันท่ีใกล1ตัวให1ผู1เรียนได1ศึกษาค1นคว1าโดยการปฏิบัติจริง 
ทดลอง สรุป รายงาน 
 
มาตรฐานการเรียนรู8/ตัวช้ีวัด 
 เม่ือเรียนจบรายวิชานี้ นักเรียนสามารถ 

1. หาเซตของจุดยอดและเซตของเส1นเชื่อมของกราฟได1 
2. บอกได1ว;ากราฟท่ีกําหนดให1เป6นกราฟถอดแบบกันหรือไม; 
3. บอกได1ว;าลําดับท่ีกําหนดเป6นลําดับเชิงกราฟหรือไม; ถ1าเป6นลําดับเชิงกราฟสามารถสร1างกราฟท่ี

สอดคล1องกับลําดับเชิงกราฟท่ีกําหนดให1ได1 
4. บอกลักษณะของกราฟปรกติดีกรี r กราฟบริบูรณ� กราฟเติมเต็ม กราฟ k พาร�ไท กราฟดาว 

กราฟ k สี  
5. หาอินดิวซ�สับกราฟของกราฟท่ีกําหนดให1ได1 
6. หาเซตของจุดยอดและเซตของเส1นเชื่อมของกราฟทิศทางได1 
7. หาเมทริกซ�ประชิดและเมทริกซ�ตกกระทบของกราฟเม่ือกําหนดกราฟมาให1ได1 และสร1างกราฟ

จากเมทริกซ�ประชิดและเมทริกซ�ตกกระทบได1 
8. หารอยเดิน วิถี วงจร และวัฏจักรของกราฟได1 
9. หาระยะทางระหว;างจุดยอด 2 จุดยอดใดๆ ในกราฟได1 
10. หาความเยื้องศูนย�กลางของจุดยอดใดๆ ในกราฟได1 
11. หารัศมีของกราฟ เส1นผ;านศูนย�กลางของกราฟ หาศูนย�กลางของกราฟได1 
12. หาวิถีท่ีสั้นท่ีสุด โดยใช1ข้ันตอนวิธีของไดค�สตราได1 
13. บอกลักษณะของต1นไม1ได1 
14. หาต1นไม1แผ;ท่ัวของกราฟได1 และหาจํานวนของต1นไม1แผ;ท่ัวของกราฟได1 
15. หาต1นไม1เหมาะท่ีสุดโดยใช1ข้ันตอนวิธีของครูสกาวล� และข้ันตอนวิธีของพริมได1 
16. สร1างกราฟท่ีสอดคล1องกับเง่ือนไขของความเชื่อมโยงได1 
17. หาการจับคู;ใหญ;สุดในกราฟสองส;วนได1 
18. บอกได1ว;ากราฟท่ีกําหนดมาให1เป6นกราฟออยเลอร�หรือไม; 
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19. บอกได1ว;ากราฟท่ีกําหนดมาให1เป6นกราฟแฮมิลตันหรือไม; 
20. บอกได1ว;ากราฟท่ีกําหนดมาให1เป6นกราฟเชิงระนาบหรือไม; ถ1าเป6นกราฟเชิงระนาบสามารถหา

กราฟระนาบท่ีสมนัยกันได1 
21. หาจํานวนโครเมติกของกราฟได1 
22. หาจํานวนวิธีท้ังหมดของจํานวนโครเมติกของกราฟท่ีแตกต;างกันได1 
23. นําความรู1ทฤษฎีกราฟไปประยุกต�ใช1ได1 
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รายวิชา ค30221 สมการเชิงอนุพันธ$เบ้ืองต8น 
 
3 คาบ/สัปดาห$/ภาคเรียน        1.5 หน�วยกิต 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
คําอธิบายรายวิชา 

ศึกษาเก่ียวกับสมการอนุพันธ� นิยามและทฤษฎีเบ้ืองต1นเก่ียวกับสมการอนุพันธ�  
ศึกษาเก่ียวกับการแก1สมการอนุพันธ�อันดับหนึ่ง สมการแบบแยกตัวแปรได1 สมการเอกพันธ� สมการ

แม;นตรง ตัวประกอบอินทิเกรต สมการอนุพันธ�เชิงเส1น สมการแบนูลลี การประยุกต�ของสมการอนุพันธ�  
เพ่ือพัฒนาทักษะ/กระบวนการในการคิดคํานวณ การแก1ปJญหา การให1เหตุผล การสื่อ ความหมาย

ทางคณิตศาสตร�และนําประสบการณ�ด1านความรู1 ความคิด ทักษะกระบวนการท่ีได1ไปใช1ใน การเรียนรู1สิ่ง
ต;างๆ และใช1ในชีวิตประจําวันอย;างสร1างสรรค� รวมท้ังเห็นคุณค;าและมีเจตคติท่ีดีต;อคณิตศาสตร� สามารถ
ทํางานอย;างเป6นระบบระเบียบ มีความรอบคอบ มีความรับผิดชอบ มีวิจารณญาณและมีความเชื่อม่ันใน
ตนเอง โดยจัดประสบการณ�หรือสร1างสถานการณ�ในชีวิตประจําวันท่ีใกล1ตัวให1ผู1เรียนได1ศึกษาค1นคว1าโดยการ
ปฏิบัติจริง ทดลอง สรุป รายงาน 
 
มาตรฐานการเรียนรู8/ตัวช้ีวัด 
 เม่ือเรียนจบรายวิชานี้ นักเรียนสามารถ 

1. อธิบายความหมายของนิยามและทฤษฎีเบ้ืองต1นเก่ียวกับสมการอนุพันธ�ได1 
2. หาคําตอบของสมการอนุพันธ�แบบแยกตัวแปรได1 
3. หาคําตอบของสมการเอกพันธ�ได1 
4. หาคําตอบของสมการแม;นตรงได1 
5. ใช1ตัวประกอบอินทิเกรตช;วยในการแก1สมการได1 
6. หาคําตอบของสมการอนุพันธ�เชิงเส1นได1 
7. หาคําตอบของสมการแบนูลลีได1 
8. นําความรู1เรื่องเก่ียวกับสมการอนุพันธ�ได1ใช1ประโยชน�ได1 
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รายวิชา ค30222 สถิติเพ่ือการวิจัยเบ้ืองต8น 
 
2 คาบ/สัปดาห$/ภาคเรียน        1.0 หน�วยกิต 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
คําอธิบายรายวิชา 

ศึกษาการเก็บรวบรวมข1อมูล แผนการเลือกตัวอย;าง การกําหนดขนาดตัวอย;าง การวิเคราะห�ข1อมูล 
และการวิเคราะห�ความถดถอยเชิงเส1นอย;างง;าย 

ศึกษาการทดสอบสมมติฐานเก่ียวกับค;าเฉลี่ยของประชากร การวิเคราะห�ความแปรปรวนแบบ 
มีปJจจัยเดียว การเปรียบเทียบเชิงซ1อน และ การทดสอบข1อมูลท่ีอยู;ในรูปของความถ่ี 

เพ่ือพัฒนาทักษะ/กระบวนการในการคิดคํานวณ การแก1ปJญหา การให1เหตุผล การสื่อความหมาย
ทางคณิตศาสตร�และนําประสบการณ�ด1านความรู1 ความคิด ทักษะกระบวนการท่ีได1ไปใช1ในการเรียนรู1สิ่งต;างๆ 
และใช1ในชีวิตประจําวันอย;างสร1างสรรค� รวมท้ังเห็นคุณค;าและมีเจตคติท่ีดีต;อคณิตศาสตร� สามารถทํางาน
อย;างเป6นระบบระเบียบ มีความรอบคอบ มีความรับผิดชอบ มีวิจารณญาณและมีความเชื่อม่ันในตนเอง โดย
จัดประสบการณ�หรือสร1างสถานการณ�ในชีวิตประจําวันท่ีใกล1ตัวให1ผู1เรียนได1ศึกษาค1นคว1าโดยการปฏิบัติจริง 
ทดลอง สรุป รายงาน 
 
มาตรฐานการเรียนรู8/ตัวช้ีวัด 
 เม่ือเรียนจบรายวิชานี้ นักเรียนสามารถ 

1. เข1าใจและสามารถเลือกใช1แผนการเลือกตัวอย;างได1 
2. สามารถเขียนแผนภาพการกระจายแสดงความสัมพันธ�เชิงฟJงก�ชันระหว;างข1อมูลได1 
3. สามารถประมาณค;าพารามิเตอร�ของสมการถดถอยและสร1างสมการถดถอยแสดงความสัมพันธ�

ระหว;างข1อมูลได1 
4. สามารถพยากรณ�ค;าตัวแปรตามเม่ือกําหนดค;าตัวแปรอิสระ จากสมการถดถอยได1 
5. เข1าใจความหมายของสมมติฐานทางสถิติ สามารถต้ังสมมติฐานเก่ียวกับค;าเฉลี่ยของประชาการ

ได1 
6. สามารถทดสอบสมมติฐานเก่ียวกับค;าเฉลี่ยของประชากรเดียว และค;าเฉลี่ยของสองประชากร

ได1 
7. เข1าใจวัตถุประสงค�และหลักการของการวิเคราะห�ความแปรปรวน และสามารถวิเคราะห�ความ

แปรปรวนแบบมีปJจจัยเดียวได1 
8. สามารถเปรียบเทียบความแตกต;างระหว;างค;าเฉลี่ยหลาย ๆ คู; ได1 
9. สามารถทดสอบสมมติฐานสําหรับข1อมูลท่ีอยู;ในรูปของความถ่ี โดยใช1การทดสอบไคสแควร�ได1 
10. สามารถใช1โปรแกรม Microsoft Excel และโปรแกรม SPSS ในการทดสอบสมมติฐานเก่ียวกับ

ค;าเฉลี่ย 
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กลุ�มสาระการเรียนรู8วิทยาศาสตร$ : ฟSสิกส$ 
รายวิชาเพ่ิมเติมกลุ�ม 2 
1. ว30205 ฟjสิกส�ท่ัวไป 1 (AP)     3 คาบ/สัปดาห�/ภาคเรียน 1.5 หน;วยกิต 
SCI30205 General Physics I (AP) 
2. ว30206 ปฏิบัติการฟjสิกส� 1 (AP)    3 คาบ/สัปดาห�/ภาคเรียน 1.5 หน;วยกิต 
SCI30206 Physics Laboratory 1 (AP) 
3. ว30207 ฟjสิกส�ท่ัวไป 2 (AP)     3 คาบ/สัปดาห�/ภาคเรียน 1.5 หน;วยกิต 
SCI30207 General Physics 2 (AP) 
4. ว30208 ปฏิบัติการฟjสิกส� 2 (AP)    3 คาบ/สัปดาห�/ภาคเรียน 1.5 หน;วยกิต 
SCI30208 Physics Laboratory II (AP) 
5. ว30209 คณิตศาสตร�สําหรับฟjสิกส�    2 คาบ/สัปดาห�/ภาคเรียน 1.0 หน;วยกิต 
SCI30209 Mathematics for Physics 
6. ว30210 กลศาสตร�ยุคเก;า     2 คาบ/สัปดาห�/ภาคเรียน 1.0 หน;วยกิต 
SCI30210 Classical Mechanics 
7. ว30211 กลศาสตร�ควอนตัมเบ้ืองต1น    2 คาบ/สัปดาห�/ภาคเรียน 1.0 หน;วยกิต 
SCI30211 Introduction to Quantum Mechanics 
8. ว30212 ฟjสิกส�สถานะของแข็งเบ้ืองต1น    2 คาบ/สัปดาห�/ภาคเรียน 1.0 หน;วยกิต 
SCI30212 Introduction to Solid State Physics 
9. ว30213 อิเล็กทรอนิกส�เบ้ืองต1น    2 คาบ/สัปดาห�/ภาคเรียน 1.0 หน;วยกิต 
SCI30213 Introduction to Electronics 
10. ว30214 เทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย�   2 คาบ/สัปดาห�/ภาคเรียน 1.0 หน;วยกิต 
SCI30214 Solar Energy Technology 
11. ว30215 แม;เหล็กไฟฟLาและการประยุกต�   2 คาบ/สัปดาห�/ภาคเรียน 1.0 หน;วยกิต 
SCI30215 Application of Electromagnetism 
12. ว30216 นิวเคลียร�ในชีวิตประจําวัน    2 คาบ/สัปดาห�/ภาคเรียน 1.0 หน;วยกิต 
SCI30216 Nuclear in Everyday Life 
13. ว30217 ปฏิบัติการดาราศาสตร�พ้ืนฐาน  2 คาบ/สัปดาห�/ภาคเรียน 1.0 หน;วยกิต 
SCI30217 Fundamentals of Astronomy Laboratory 
14. ว30218 ดาราศาสตร�ข้ันสูง     4 คาบ/สัปดาห�/ภาคเรียน 2.0 หน;วยกิต 
SCI30218 Advanced Astronomy 
15. ว30219 ปฏิบัติการดาราศาสตร�ข้ันสูง    3 คาบ/สัปดาห�/ภาคเรียน 1.5 หน;วยกิต 
SCI30219 Advanced of Astronomy Laboratory 
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รายวิชา ว30205 ฟSสิกส$ท่ัวไป 1 (AP) 

3 คาบ/สัปดาห$/ภาคเรียน        1.5 หน�วยกิต 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

คําอธิบายรายวิชา 
จลนศาสตร�ของอนุภาค ศึกษาเรื่องการกระจัด ความเร็ว และความเร;งในสามมิติ การเคลื่อนท่ี 

แบบต;างๆ พลศาสตร�ของอนุภาค  
ศึกษาเรื่องของแรง มวล และกฎการเคลื่อนท่ีของนิวตัน แรงโน1มถ;วงและน้ําหนัก แรงต1านการ

เคลื่อนท่ี แรงอนุรักษ�และแรงไม;อนุรักษ� พลังงานศักย� พลังงานจลน�หลักการคงตัวของพลังงานกล หลักการคง
ตัวของโมเมนตัมเชิงเส1นระบบอนุภาค  

ศึกษาเรื่องของจุดศูนย�กลางมวล กฎการเคลื่อนท่ีข1อท่ีสองของนิวตันสําหรับระบบอนุภาค  
โมเมนตัมเชิงเส1นของระบบอนุภาคการเคลื่อนท่ีแบบหมุน  

ศึกษาเรื่องของความเร็วเชิงมุมและความเร;งเชิงมุม พลังงานจลน�ของการเคลื่อนท่ีแบบหมุนและ
โมเมนต�ความเฉ่ือย ทอร�ก งานและพลังงานของการหมุน การกลิ้งของวัตถุแข็งเกร็ง กฎข1อท่ีสองของนิวตันใน
รูปของโมเมนตัมเชิงมุมการเคลื่อนท่ีแบบมีคาบและการเคลื่อนท่ีแบบสั่น ศึกษาคาบและความถ่ี  
การเคลื่อนท่ีแบบฮาร�มอนิกอย;างง;าย กลศาสตร�ของไหล  

ศึกษาเรื่องของความหนาแน;นและความถ;วงจําเพาะ ความดัน กฎของพาสคัล แรงลอยตัวและหลัก
ของอาร�คมีดิส ความตึงผิว สมการความต;อเนื่อง สมการของแบร�นูลลี ความหนืดอุณหพลศาสตร�  
กฎข1อท่ีศูนย�ของอุณหพลศาสตร� การขยายตัวตามความร1อน การส;งผ;านความร1อน ระบบทางอุณหพล-
ศาสตร� กฎข1อท่ีหนึ่งของอุณหพลศาสตร� กระบวนการทางอุณหพลศาสตร� เครื่องจักรความร1อน กฎข1อท่ีสอง
ของอุณหพลศาสตร� วัฏจักรคาร�โนต�เอนโทรป? คลื่นและการเคลื่อนท่ีแบบคลื่น  

ศึกษาเรื่องของการเคลื่อนท่ีแบบคลื่น อัตราเร็วของคลื่น เสียงและระดับความเข1มเสียง 
ปรากฏการณ�ดอปเพลอร� และสมบัติของคลื่น 

เพ่ือให1เกิดความรู1ความเข1าใจ ทักษะกระบวนการ เจตคติ และเห็นคุณค;าของวิทยาศาสตร� สามารถ
ใช1กระบวนการทางวิทยาศาสตร�และจิตวิทยาศาสตร�ในการสืบเสาะหาความรู1 มีความสามารถ 
ในการสื่อสาร นําความรู1และหลักการทางฟjสิกส�ไปอธิบายและแก1ปJญหาทางด1านจลศาสตร�และอุณหพล-
ศาสตร�ได1 
 
มาตรฐานการเรียนรู8/ตัวช้ีวัด 
 เม่ือเรียนจบรายวิชานี้ นักเรียนสามารถ 

1. อธิบายเรื่องการเคลื่อนท่ีพ้ืนฐานแบบต;างๆ ความเร็วสัมพัทธ� กฎการเคลื่อนท่ีของนิวตันและ
คํานวณเก่ียวกับการเคลื่อนท่ีต;างๆ ได1 

2. อธิบายเรื่องของงาน แรงต;างๆ และการเคลื่อนท่ี การคํานวณและการนําไปใช1เก่ียวกับการ
เคลื่อนท่ีและโมเมนตัมได1 

3. อธิบายระบบอนุภาค เก่ียวกับจุดศูนย�กลางมวล กฎการเคลื่อนท่ี ความเร็วเชิงมุมและความเร;ง
เชิงมุม พลังงานจลน�ของการหมุนและโมเมนต�ความเฉ่ือย ทอร�ก การกลิ้งของวัตถุแข็งเกร็ง คาบ
และความถ่ีได1 

4. อธิบายเรื่องของความหนาแน;นและความถ;วงจําเพาะ ความดัน กฎของพาสคัล ความดันกับความ
ลึก และพลศาสตร�ของของไหลได1 
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5. อธิบายกฎของอุณหพลศาสตร� การขยายตัวตามความร1อน การเปลี่ยนสถานะและความร1อนแฝง 
การส;งผ;านความร1อน การเปลี่ยนปริมาตร กระบว-นการและทิศทางของกระบวนการทางอุณ
หพลศาสตร� เครื่องทําความเย็น และวัฏจักรคาร�โนต�ได1 

6. อธิบายเรื่องของคลื่น ได1แก; การเคลื่อนท่ี อัตราเร็ว เสียง และระดับความเข1มเสียงปรากฏการณ�ด
อปเพลอร�และสมบัติของคลื่นได1 
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รายวิชา ว30206 ปฏิบัติการฟSสิกส$ 1 (AP) 
3 คาบ/สัปดาห$/ภาคเรียน        1.5 หน�วยกิต 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
คําอธิบายรายวิชา  

ศึกษาและปฏิบัติการทดลองเก่ียวกับโมเมนต�ความเฉ่ือย การกลิ้งโดยไม;ลื่นไถลลงมาตามพ้ืนเอียง 
การเคลื่อนท่ีแบบฮาร�มอนิกอย;างง;าย ความหนืด แคลอริมิเตอร� มัลติมิเตอร� เลนส� เกรตติง เลี้ยวเบน  
วงแหวนของนิวตัน วงจรวีทสโตนบริดจ� เครื่องออสซิลโลสโคปและการสลายตัวเชิง กัมมันตรังสี  

เพ่ือให1มีความรู1ความเข1าใจ มีทักษะกระบวนในการปฏิบัติการทดลองเก่ียวกับโมเมนต�ความเฉ่ือย 
การกลิ้งโดยไม;ลื่นไถลลงมาตามพ้ืนเอียง การเคลื่อนท่ีแบบฮาร�มอนิกอย;างง;าย ความหนืดแคลอริมิเตอร�  
มัลติมิเตอร� เลนส� เกรตติงเลี้ยวเบน วงแหวนของนิวตัน วงจรวีทสโตนบริดจ� เครื่องออสซิลโลสโคป และ 
การสลายตัวเชิงกัมมันตรังสี 
 
มาตรฐานการเรียนรู8/ตัวช้ีวัด 
 เม่ือเรียนจบรายวิชานี้ นักเรียนสามารถ 

1. ปฏิบัติเก่ียวกับการบันทึกข1อมูลท่ีได1จากการทดลองได1 
2. ปฏิบัติการเก่ียวกับการใช1เครื่องมือวัดอย;างละเอียดด1วยไมโครมิเตอร�และเวอร�เนียร�คาลิเปอร�ได1 
3. ปฏิบัติการทดลองเก่ียวกับการหาค;าโมเมนต�ความเฉ่ือยของล1อและเพลา การหาทอร�กเนื่องจาก

แรงเสียดทานได1 
4. ปฏิบัติการทดลองเก่ียวกับการหาค;าความเร;งเนื่องจากแรงโน1มถ;วงของโลกจากการกลิ้งของ

ทรงกระบอกตามพ้ืนเอียงได1 
5. ปฏิบัติการทดลองเก่ียวกับการหาค;าความเร;งเนื่องจากแรงโน1มถ;วงของโลกจากการเคลื่อนท่ีแบบ

ฮาร�มอนิกอย;างง;ายของลูกตุ1มนาฬิกาได1 
6. ปฏิบัติการทดลองเก่ียวกับการหาค;าสัมประสิทธิ์ความหนืดของน้ํามันได1 
7. ปฏิบัติการทดลองเก่ียวกับการหาค;า Joule‘s Equivalentและค;าความจุความร1อนจําเพาะของโลหะ 
8. ปฏิบัติการทดลองเก่ียวกับการการใช1มัลติมิเตอร�ในการวัดค;าความต1านทานกระแสไฟฟLาและ

ความต;างศักย�ในวงจรไฟฟLาได1 
9. ปฏิบัติการทดลองเก่ียวกับการหาค;าความยาวโฟกัสของเลนส�นูนและเสนส�เว1าได1 
10. ปฏิบัติการทดลองเก่ียวกับการเลี้ยวเบนของแสงผ;านเกรตติงเลี้ยวเบนโดยใช1สเปกโตรมิเตอร�ได1 
11. ปฏิบัติการทดลองเก่ียวกับการแทรกสอดของแสงโดยใช1วงแหวนของนิวตันได1 
12. ปฏิบัติการทดลองเก่ียวกับการใช1เครื่องออสซิลโลสโคปในการวัดขนาดของสัญญาณไฟฟLา 

ความถ่ีของสัญญาณไฟฟLาและความต;างเฟสของสัญญาณไฟฟLาได1 
13. ปฏิบัติการทดลองเก่ียวกับการสลายตัวของสารกัมมันตรังสีและดูดกลืนอนุภาคบีต1าของแผ;น

อลูมิเนียมได1 
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รายวิชา ว30207 ฟSสิกส$ท่ัวไป 2 (AP) 
 
3 คาบ/สัปดาห$/ภาคเรียน        1.5 หน�วยกิต 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
คําอธิบายรายวิชา 

ศึกษากฎของคูลอมบ� สนามไฟฟLา กฎของเกาส� ศักย�ไฟฟLา ความจุไฟฟLา ไฟฟLากระแส ศึกษา 
กระแสไฟฟLา ความต1านทาน กฎของโอห�ม กฎของเคอร�ชอฟฟv วงจรไฟฟLากระแสตรง วงจรอาร�ซี 
แม;เหล็กไฟฟLา  

ศึกษาสนามแม;เหล็ก แรงกระทําเนื่องจากสนามแม;เหล็ก กฎของบิโอ-ซาวารต� กฎของแอมแปร� การ
เหนี่ยวนําและความเหนี่ยวนํา วงจรอาร� แอล การกัดแกว;งทางแม;เหล็ก วงจรไฟฟLากระแสสลับ วงจรอนุกรม
อาร�แอลซี คลื่นแม;เหล็กไฟฟLา และทัศนศาสตร�  

ศึกษาคลื่นแม;เหล็กไฟฟLา การสะท1อนเนื่องจากกระจก โค1งเว1า การหักเห เลนส� และการมองเห็น 
การแทรกสอดและการเลี้ยวเบนของแสง ทฤษฎีสัมพัทธภาพพิเศษ  

ศึกษาการแปลงแบบกาลิเลียน สัจพจน�ของไอน�สไตน� การแปลงแบบลอเรนซ� ความพร1อมกัน และ
ความสัมพัทธ�ของเวลา ความยาวสัมพัทธ� การแปลงความเร็ว ปรากฎการณ�ดอปเพลอร� โมเมนตัมและ
พลังงานเชิงสัมพัทธ� กลศาสตร�ควอนตัม  

ศึกษาการแผ;รังสีของวัตถุดํา ปรากฎการณ�โฟโตอิเล็กตริก ปรากฏการณ�คอมพ�ตัน แบบจําลอง
อะตอมไฮโดรเจนของบอร� การทดลองของฟรังค�และเฮิร�ตซ� สมบัติความเป6นคลื่นของอนุภาค ฟJงก�ชันคลื่น 
หลักความไม;แน;นอนของไฮเซนเบิร�ก ความสัมพันธ�ระหว;างความน;าจะเป6นและฟJงชันคลื่น สมการชโรดิง-
เจอร�ฟjสิกส�นิวเคลียร�  

ศึกษาโครงสร1างของนิวเคลียสองค�ประกอบของนิวเคลียส การยึดเหนี่ยวภายในนิวเคลียส 
กัมมันตภาพและครึ่งชีวิต ปรากฏการณ�นิวเคลียร� การตรวจหาและวัดรังสี การจําแนกอนุภาค 

เพ่ือให1มีความรู1 ความเข1าใจ มีทักษะกระบวนการ เจตคติและเห็นคุณค;าของวิทยาศาสตร�สามารถใช1
กระบวนการทางวิทยาศาสตร�และจิตวิทยาศาสตร�ในการสืบเสาะหาความรู1และการแก1ปJญหา  
มีความสามารถในการสื่อสาร นําความรู1และหลักการไปใช1อธิบายปรากฏการณ�หรือแก1ปJญหาเก่ียวกับไฟฟLา
สถิต ไฟฟLากระแสตรง ไฟฟLากระแสสลับ แม;เหล็กไฟฟLา ทฤษฎีสัมพัทธภาพพิเศษ กลศาสตร�ควอนตัม ฟjสิกส�
อะตอม และฟjสิกส�นิวเคลียร� 
 
มาตรฐานการเรียนรู8/ตัวช้ีวัด 
 เม่ือเรียนจบรายวิชานี้ นักเรียนสามารถ 

1. อธิบายความหมายของแรงไฟฟLา สนามไฟฟLา แรงแม;เหล็ก สนามแม;เหล็ก กระแสไฟฟLาความต;าง
ศักย�ในวงจรไฟฟLากระแสตรงและกระแสสลับ และกฎต;างๆ ทางไฟฟLาได1 

2. อธิบายเรื่องของคลื่นแม;เหล็กไฟฟLา การสะท1อนเนื่องจากกระจก การหักเห การมองเห็นการ
แทรกสอดและการเลี้ยวเบนของแสงได1 

3. อธิบายเรื่องของทฤษฎีสัมพัทธภาพพิเศษ และผลท่ีเกิดข้ึนตามมา เช;น การยืดของช;วงเวลา การ
หดสั้นของความยาว และสามารถใช1การแปลงแบบลอเรนซ�ได1 

4. อธิบายการแผ;รังสีของวัตถุดํา และปรากฏการณ�ต;างๆ ท่ีแสดงถึงทวิภาวะของคลื่นอนุภาค 
รวมท้ังสามารถทํานายพฤติกรรมของอนุภาคโดยใช1สมการของชโรดิงเจอร�ได1 
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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 หน�วยกิต 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
คําอธิบายรายวิชา 

ศึกษา Damped Electrical Oscillations Electrical Resonances ดัชนีหักเหของแก1วท่ีใช1ทํา 
ปริซึม การแทรกสอดและการเลี้ยวเบน ปรากฏการณ�โฟโตอิเล็กทริก การดูดกลืนรังสีแกมมาในตะก่ัว AC 
Bridge การคายประจุของตัวเก็บประจุ Physical Pendulum การวัดความเข1มสนามแม;เหล็กโลก การแปลง
ไฟฟLากระแสสลับเป6นกระแสตรง Digital Electronics  

เพ่ือให1มีความรู1 ความเข1าใจ มีทักษะกระบวนการ เจตคติและเห็นคุณค;าของวิทยาศาสตร� สามารถใช1
กระบวนการทางวิทยาศาสตร�และจิตวิทยาศาสตร�ในการสืบเสาะหาความรู1และการแก1ปJญหา นําความรู1และ
หลักการไปใช1อธิบายปรากฏการณ�หรือแก1ปJญหาเก่ียวกับกลไกของสั่นประเภทท่ีอยู;เพียงชั่วคราวหลังจากท่ี
ระบบถูกกระตุ1น ระบบการรีโซแนนซ�ในวงจร AC R-L-C ท่ีต;อแบบอนุกรม ดัชนีหักเหของแก1วท่ีทําปริซึม การ
แทรกสอดและการเลี้ยวเบน ปรากฏการณ�โฟโตอิเล็กตริก การดูดกลืนรังสีแกมมาในตะก่ัว การคายประจุของ
ตัวเก็บประจุ ฟjสิคัลเพนดูลัม การวัดความเข1มสนามแม;เหล็กโลก และดิจิตอลอิเล็กทรอนิกส� 
 
มาตรฐานการเรียนรู8/ตัวช้ีวัด 
 เม่ือเรียนจบรายวิชานี้ นักเรียนสามารถ 

1. อธิบาย กลไกการสั่นประเภทท่ีเกิดอยู;เพียงชั่วครู;หลังจากท่ีระบบถูกกระตุ1น ปรากฏการณ� 
รีโซแนนซ�ในวงจร AC R-L-C Series circuit ได1 

2. อธิบายการหาค;าดัชนีหักเหของแก1วท่ีใช1ทําปริซึมโดยการวัดมุมเบ่ียงเบนท่ีน1อยท่ีสุด ความสัมพันธ�
ระหว;างค;าดัชนีหักเหกับความยาวคลื่น ปรากฏการณ�การเลี้ยวเบนและการแทรกสอดได1 

3. อธิบาย ปรากฏการณ�โฟโตอิเล็กทริกได1 
4. อธิบายการหาค;าความหนาของตะก่ัวท่ีใช1ในการดูดกลืนรังสีแกมมาได1 
5. อธิบาย วิธีการใช1 AC Bridge เพ่ือหาค;าความจุของตัวเก็บประจุและหาความถ่ีของ AC Signals 

การคายประจุของตัวเก็บประจุได1 
6. อธิบายการศึกษาการแกว;งในระนาบด่ิงของท;อนมวล การหาสนามแม;เหล็กโลกได1 
7. อธิบายการศึกษาวงจรแบบง;ายท่ีใช1ไดโอดชนิดสารก่ึงตัวนําทําหน1าท่ีเป6นตัวแปลงไฟฟLา และใช1ตัว

เก็บประจุร;วมกับตัวต1านทานช;วยทําให1กระแสตรงนั้นเรียบข้ึน ความแตกต;างระหว;างสัญญาณ 
Digital และ Analog และหลักการพ้ืนฐานของ logic gates และวงจร logic ได1 
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รายวิชา ว30209 คณิตศาสตร$สําหรับฟSสิกส$ 
 
2 คาบ/สัปดาห$/ภาคเรียน        1.0 หน�วยกิต 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
คําอธิบายรายวิชา 

ศึกษาคณิตศาสตร�ท่ีสําคัญต;อวิชาฟjสิกส� ท้ังพีชคณิต ตรีโกณมิติ และแคลคูลัส ในการแก1ปJญหาวิชา
ฟjสิกส� 

เพ่ือให1เกิดความรู1ความเข1าใจ ทักษะกระบวนการ เจตคติ และเห็นคุณค;าของคณิตศาสตร�สําหรับ
ฟjสิกส� สามารถใช1จิตวิทยาศาสตร�ในการสืบเสาะหาความรู1 มีความสามารถในการสื่อสารนําหลักการไป
อธิบายปJญหาทางกลศาสตร� และพลศาสตร� หรือไฟฟLาได1 
 
มาตรฐานการเรียนรู8/ตัวช้ีวัด 
 เม่ือเรียนจบรายวิชานี้ นักเรียนสามารถ 

1. บอกความสําคัญของคณิตศาสตร�ต;อวิชาฟjสิกส�ได1 
2. ใช1ความรู1ทางคณิตศาสตร�ท้ังพีชคณิต และตรีโกณมิติ เมตริกซ�และดีเทอร�มีนันท� ในฟjสิกส�ข้ัน

พ้ืนฐานได1 
3. บอกความความของความสัมพันธ�และฟJงก�ชันได1 
4. บอกความหมายของลิมิตของฟJงก�ชันได1 
5. บอกความหมายและคํานวณอัตราการเปลี่ยนแปลง และอนุพันธ�ของฟJงก�ชันอย;างง;ายได1 
6. คํานวณอนุพันธ�ของฟJงก�ชันตรีโกณมิติ อินเวอร�สตรีโกณมิติ ลอการิทึม และเอกซ�โพเนนเชียลได1 
7. ประยุกต�อนุพันธ�ในการแก1ปJญหาทางคณิตศาสตร�และกลศาสตร�การเคลื่อนท่ีข้ันพ้ืนฐานได1 
8. ใช1ความรู1ด1านอนุพันธ�หาความต1านทานรวมของวงจรความต1านทานไฟฟLาท่ีซับซ1อนได1 
9. บอกความหมายและคํานวณปฏิยานุพันธ�ของฟJงก�ชันอย;างง;าย ฟJงก�ชันตรีโกณมิติ อินเวอร�ส 

ตรีโกณมิติ ลอการิทึม และเอกซ�โพเนนเชียลได1 
10. คํานวณหาพ้ืนท่ีปjดล1อมของเส1นโค1ง และแปลความหมายไปสู;ปริมาณทางฟjสิกส�ได1 
11. ประยุกต�ปฏิยานุพันธ�ในการแก1ปJญหาทางคณิตศาสตร�และกลศาสตร�การเคลื่อนท่ีงานพลังงาน 

และไฟฟLาข้ันพ้ืนฐานได1 
12. หาปริมาตรของวัตถุท่ีเกินจากการหมุนรอบแกนนิ่งคงท่ีได1 โดยการอินทิเกรตได1 
13. หาปริมาตรของวัตถุด1วยการอินทิเกรตหลายชั้น โดยเปลี่ยนจากพิกัดคาร�ทีเซียน สู;พิกัด  
   เชิงข้ัว พิกัดทรงกระบอก และพิกัดทรงกลมได1 
14. ใช1เทคนิคการอินทิเกรต เช;น การอินทิเกรตโดยเปลี่ยนรูปสู;ฟJงก�ชันตรีโกณมิติ การอินทิเกรต  

ทีละส;วน และการอินทิเกรตเศษส;วนย;อย แก1ปJญหาทางฟjสิกส�ได1 
15. บอกความหมายของสมการเชิงอนุพันธ�อันดับท่ีหนึ่งและสองได1 
16. แก1สมการเชิงอนุพันธ�อันดับท่ีหนึ่งและสองด1วยวิธีการเปลี่ยนตัวแปร อนุกรมกําลัง หรือ 

อนุกรมเทย�เลอร�ได1 
17. แก1ปJญหาทางฟjสิกส�ท่ีมีสมการเชิงอนุพันธ�ท้ังลําดับท่ีหนึ่งและสองเข1ามาเก่ียวข1องได1 
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รายวิชา ว30210 กลศาสตร$ยุคเก�า 
 
2 คาบ/สัปดาห$/ภาคเรียน        1.0 หน�วยกิต 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
คําอธิบายรายวิชา 

ศึกษากลศาสตร�ยุคเก;า กลศาสตร�เชิงนิวตัน การวิเคราะห�การเคลื่อนท่ีของวัตถุในหนึ่ง สอง และสาม
มิติในพิกัดต;างๆ กลศาสตร�ในระบบโคออร�ดิเนตท่ีเคลื่อนท่ี กลศาสตร�ของระบบอนุภาคและกลศาสตร�ของ
วัตถุแข็งเกร็ง การใช1สมการของลากรางจ�แก1ปJญหาเก่ียวกับการเคลื่อนท่ีของวัตถุได1 

เพ่ือให1เกิดความรู1ความเข1าใจ ทักษะกระบวนการ เจตคติ และเห็นคุณค;าของกลศาสตร�ยุคเก;า 
สามารถใช1จิตวิทยาศาสตร�ในการสืบเสาะหาความรู1 มีความสามารถในการสื่อสาร นําหลักการไปอธิบาย
ปJญหาทางกลศาสตร�ข้ันสูงได1 
 
มาตรฐานการเรียนรู8/ตัวช้ีวัด 
 เม่ือเรียนจบรายวิชานี้ นักเรียนสามารถ 

1. บอกความหมายของกลศาสตร�ยุคเก;าได1 
2. อธิบายจลศาสตร�ของการเคลื่อนท่ีได1 
3. ใช1เวกเตอร� และการวิเคราะห�เวกเตอร�เชิงแคลคูลัส เกรเดียนต� ไดเวอเจนซ� และเคิร�ล ในการ

อธิบายปริมาณต;างๆ ทางกลศาสตร�ได1 
4. อธิบายจลศาสตร�ในระนาบ และจลนศาสตร�ในสามมิติได1 
5. อธิบายการแปลงพิกัดได1 
6. อธิบายพ้ืนฐานของกลศาสตร�แบบนิวตันได1 
7. อธิบายการเคลื่อนท่ีในหนึ่ง สอง และสามมิติได1 
8. อธิบายระบบโคออร�ดิเนตท่ีเคลื่อนท่ีได1 
9. อธิบายพลศาสตร�ของระบบอนุภาคได1 
10.  อธิบายกลศาสตร�ของวัตถุแข็งเกร็งได1 
11.  วิเคราะห�ความโน1มถ;วงอย;างละเอียดได1 
12.  อธิบายและใช1สมการของลากรางจ�ในการแก1ปJญหาทางกลศาสตร�ได1 
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รายวิชา ว30211 กลศาสตร$ควอนตัมเบ้ืองต8น 
 
2 คาบ/สัปดาห$/ภาคเรียน        1.0 หน�วยกิต 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
คําอธิบายรายวิชา 

ศึกษาท่ีมาของกลศาสตร�ควอนตัม การแผ;รังสีของวัตถุดํา ปรากฏการณ�โฟโตอิเล็กทริก ปรากฏการณ�
คอมปvตัน สมมติฐานของเดอบรอย และการเลี้ยวเบนของอิเล็กตรอน รวมไปถึงแบบจําลองอะตอมแบบต;างๆ 

ศึกษาถึงหลักความไม;แน;นอนของไฮเซนเบิร�ก โอกาสของการพบอนุภาคหรือคลื่น ฟJงก�ชันคลื่น และ
สมการชโรดิงเจอร�ท่ีไม;ข้ึนกับเวลาในหนึ่งมิติศึกษาถึงตัวกระทําทางคณิตศาสตร� รวมไปถึงปJญหาในเรื่องของ
ไอเกนฟJงก�ชัน ตัวกระทําแฮมิลโทเนียน และตัวกระทําอ่ืนๆ ในทางกลศาสตร�ควอนตัม 

ศึกษาถึงการนําสมการชโรดิงเจอร�ไปใช1ในการแก1ปJญหาเรื่อง อนุภาคท่ีถูกกักไว1ในบ;อศักย�แบบต;างๆ 
ใน 1 มิติ 

เพ่ือให1เกิดนําความรู1 ความเข1าใจไปใช1ประยุกต�ในการอธิบายถึงปรากฏการณ�ต;างๆ ในธรรมชาติได1 
และใช1เป6นพ้ืนฐานในการศึกษาวิชากลศาสตร�เชิงควอนตัมเบ้ืองสูงต;อไป 
 
มาตรฐานการเรียนรู8/ตัวช้ีวัด 
 เม่ือเรียนจบรายวิชานี้ นักเรียนสามารถ 

1. ระบุปJญหา และท่ีมาของวิชากลศาสตร�ควอนตัมได1 
2. อธิบายปรากฏการณ�ในธรรมชาติ รวมไปถึงผลการทดลองจากการศึกษาของนักวิทยาศาสตร� 

ท่ีเก่ียวข1องกับการกําเนิดของวิชากลศาสตร�ควอนตัมได1 
3. อธิบายหลักความไม;แน;นอนของไฮเซนเบิร�ก รวมถึงสามารถคํานวณหาปริมาณต;างๆ ท่ี

เก่ียวข1องได1 
4. สามารถแก1สมการท่ีเก่ียวข1องกับตัวกระทําทางคณิตศาสตร�ได1 
5. อธิบายความหมาย และวิธีพิสูจน�ตัวกระทําชนิดเฮอร�ไมเชียนได1 
6. อธิบายความหมาย และวิธีการแก1สมการเพ่ือให1ได1มาซ่ึงฟJงก�ชันคลื่นได1 
7. อธิบายท่ีมา และความหมายของสมการชโรดิงเจอร�ได1 
8. สามารถประยุกต�ใช1สมการชโรดิงเจอร�ในการแก1ปJญหาอนุภาคในบ;อศักย�หนึ่งมิติได1 
9. อธิบายประโยชน� และความสําคัญของวิชากลศาสตร�ควอนตัมได1 
10. อธิบายเหตุการณ�ในธรรมชาติท่ีสามารถนําวิชากลศาสตร�ควอนตัมไปใช1อธิบายได1 
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รายวิชา ว30212 ฟSสิกส$สถานะของแข็งเบ้ืองต8น 
 
2 คาบ/สัปดาห$/ภาคเรียน       1.0 หน�วยกิต 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
คําอธิบายรายวิชา 

ศึกษาเก่ียวกับ กฎเกณฑ�และทฤษฎีเบ้ืองต1นของฟjสิกส�สถานะแข็งในเรื่องโครงสร1างของผลึกการ
คํานวณปริมาตรของ unit cell การจัดหมวดหมู;ของผลึกแบบต;างๆ การหาค;าดัชนีมิลเลอร� การตรวจสอบ
โครงสร1างของผลึกด1วยวิธีการเลี้ยวเบนของคลื่น พันธะของผลึก ฟjสิกส�ของสารก่ึงตัวนําและการประยุกต� สาร
ตัวนํายวดยิ่ง สมบัติความเป6นแม;เหล็กของสาร 

เพ่ือให1เกิดความรู1 ความเข1าใจ มีทักษะกระบวนการ เจตคติและเห็นคุณค;าของวิทยาศาสตร�สามารถ
ใช1กระบวนการทางวิทยาศาสตร�และจิตวิทยาศาสตร�ในการสืบเสาะหาความรู1และการแก1ปJญหา  
มีความสามารถในการสื่อสาร นําความรู1และหลักการไปใช1อธิบายปรากฏการณ�หรือแก1ปJญหาเบ้ืองต1นเก่ียวกับ
ฟjสิกส�สถานะของแข็ง 
 
มาตรฐานการเรียนรู8/ตัวช้ีวัด 
 เม่ือเรียนจบรายวิชานี้ นักเรียนสามารถ 

1. อธิบายและบอกความแตกต;างโครงสร1างผลึกแบบต;างๆได1 
2. ประยุกต�ใช1ความรู1เรื่องเวกเตอร�ในการศึกษาโครงสร1างผลึกได1 
3. คํานวณปริมาณเบ้ืองต1นต;างๆ ท่ีเก่ียวข1องกับผลึกได1 เช;น ปริมาตรของเซลล�ดั้งเดิม จํานวนจุด

แลตทิซต;อปริมาตร ระยะห;างระหว;างอะตอม หรือเศษส;วนการบรรจุได1 
4. คํานวณหาดัชนีมิลเลอร� (Miller index) ได1 
5. อธิบาย และคํานวณหาทิศของระนาบในผลึกได1 
6. อธิบายโครงสร1างผลึกพ้ืนฐานท่ีพบในธรรมชาติได1 
7. อธิบายการศึกษาโครงสร1างผลึกด1วยวิธีการเลี้ยวเบนของคลื่นได1 
8. อธิบาย และบอกความแตกต;างของพันธะในผลึกได1 
9. อธิบายสมบัติของสารก่ึงตัวนําได1 
10. อธิบายสารก่ึงตัวนําท้ังชนิด สารก่ึงตัวนําบริสุทธิ์ และท่ีมีการเจือสารได1 
11. อธิบายประโยชน� และการนําไปประยุกต�ใช1ของสารก่ึงตัวนําได1 
12. สืบค1นข1อมูล และอธิบายหลักการทํางานของสิ่งประดิษฐ�สารก่ึงตัวนําได1 เช;น ไดโอด  

ทรานซิสเตอร� เลเซอร� เซลล�แสงอาทิตย�ได1 
13. อธิบายสมบัติเบ้ืองต1น เช;น สมบัติทางแม;เหล็ก และความจุความร1อน ของสาร ตัวนํายวดยิ่งได1 
14. สืบค1นข1อมูลท่ีมีอยู;ในปJจจุบันเก่ียวกับสารตัวนํายวดยิ่งได1 
15. บอกความแตกต;างของสารแม;เหล็กชนิดต;าง ๆ ได1 
16. อธิบายหลักการเบ้ืองต1น ในการอธิบายถึงท่ีมาของสภาพความเป6นแม;เหล็กของสาร 
17. อธิบายกระบวนการของนิวเคลียร�แมกเนติกเรโซแนนซ�ได1 
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รายวิชา ว30213 อิเล็กทรอนิกส$เบ้ืองต8น 
 
2 คาบ/สัปดาห$/ภาคเรียน        1.0 หน�วยกิต 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
คําอธิบายรายวิชา  

ศึกษาการนําไฟฟLาในหลอดไดโอดสุญญากาศและหลอดไตรโอดสุญญากาศ การนําไฟฟLา ของสารก่ึง
ตัวนํา ศึกษาสารก่ึงตัวนําชนิด N และชนิด P สมบัติของไดโอดผลึกชนิดหัวต;อ P-N การนําไดโอดไปใช1งาน  

ศึกษาหลักการทํางานของทรานซิสเตอร�ชนิด NPN และชนิด PNP ศึกษาการใช1ทรานซิสเตอร�เป6น
สวิตช�ไฟฟLากระแสตรง การใช1ทรานซิสเตอร�ในการขยาย สัญญาณ ศึกษากระบวนการสร1างตัวไอซี ศึกษา
สมบัติเชิงอุดมคติของออปแอมปvและความไม;เป6น อุดมคติของออปแอมปv การนําออปแอมปvไปประยุกต�ใช1 
ศึกษาวงจรมัลติไวเบรเตอร�แบบอสเตเบิล วงจรมัลติไวเบรเตอร�แบบไบสเตเบิล วงจรมัลติไวเบรเตอร�แบบโม
โนสเตเบิล  

เพ่ือให1มีความรู1ความเข1าใจ มีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร� มีเจตคติและเห็นคุณค;า 
ของวิทยาศาสตร� สามารถนํากระบวนการทางวิทยาศาสตร�ไปใช1ในการแก1ปJญหา นําความรู1และหลักการ
เก่ียวกับหลอดไดโอดสุญญากาศ หลอดไตรโอดสุญญากาศ สารก่ึงตัวนํา ไดโอดทรานซิสเตอร� ไอซี และออป
แอมปvไปใช1เป6นพ้ืนฐานในการออกแบบและวิเคราะห�วงจรได1 
 
มาตรฐานการเรียนรู8/ตัวช้ีวัด 
 เม่ือเรียนจบรายวิชานี้ นักเรียนสามารถ 

1. อธิบายการนําไฟฟLาในหลอดไดโอดสุญญากาศ และหลอดไตรโอดสุญญากาศได1 
2. อธิบายและเปรียบเทียบความแตกต;างระหว;างตัวนํา ก่ึงตัวนํา และฉนวนโดยใช1ทฤษฎี

แถบพลังงานได1 
3. อธิบายและเปรียบเทียบความแตกต;างระหว;างสารก่ึงตัวนําชนิด N และชนิด P ได1 
4. อธิบายการนํากระแสของไดโอดผลึกชนิดหัวต;อ P-N ได1 
5. ทําการทดลองศึกษากระแสจากการไบแอสไดโอดได1 
6. ทําการทดลองศึกษาการประยุกต�ใช1งานไดโอดในวงจรปLองกันเข็มมิเตอร� วงจรปLองกันต;อมิเตอร�

กลับข้ัว และวงจรเรียงกระแสได1 
7. อธิบายหลักการทํางานของทรานซิสเตอร�ได1 
8. อธิบายการไบแอสทรานซิสเตอร�ชนิด NPN และชนิด PNP ได1 
9. ทําการทดลองศึกษาการใช1ทรานซิสเตอร�เป6นสวิตช�ไฟฟLากระแสตรงได1 
10.  ทําการทดลองศึกษาการนําทรานซิสเตอร�มาใช1งานในวงจรเตือนน้ําล1น และวงจรสวิตช�แสงได1 
11.  ทําการทดลองศึกษาการใช1ทรานซิสเตอร�ในวงจรขยายสัญญาณได1 
12.  อธิบายกระบวนการสร1างตัวไอซีได1 
13.  อธิบายลักษณะสมบัติเชิงอุดมคติของออปแอมปv และความไม;เป6นอุดมคติของออปแอมปvได1 
14.  ทําการทดลองศึกษาการนําออปแอมปvไปใช1ในวงจรขยายสัญญาณได1 
15.  ทําการทดลองศึกษาวงจรมัลติไวเบรเตอร�แบบอสเตเบิล วงจรมัลติไวเบรเตอร�แบบไบสเตเบิล  

 และวงจรมัลติไวเบรเตอร�แบบโมโนสเตเบิลได1 
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รายวิชา ว30214 เทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย$ 
 
2 คาบ/สัปดาห$/ภาคเรียน        1.0 หน�วยกิต 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
คําอธิบายรายวิชา 

ศึกษาข1อมูลพ้ืนฐานของดวงอาทิตย� การแผ;รังสีของดวงอาทิตย� สเปกตรัมแสงอาทิตย� ผลของ
บรรยากาศต;อการส;งผ;านพลังงานแสงอาทิตย�มายังโลก ชนิดของรังสีแสงอาทิตย� เรขาคณิตของระบบโลก 
ดวงอาทิตย� การวัดและเครื่องมือวัดรังสีอาทิตย� 

ศึกษาพ้ืนฐานหลักการถ;ายโอนความร1อนโดยวิธีการนําความร1อน การพาความร1อน และการแผ;รังสี
ความร1อน ศึกษาการประยุกต�การใช1พลังงานแสงอาทิตย�ในอุปกรณ�ทําความร1อนศึกษาทฤษฎีสารก่ึงตัวนํา
เบ้ืองต1น ปรากฏการณ�โฟโตอิเล็กทริก ข้ันตอนและกระบวนการสร1างเซลล�สุริยะ ประเภทของเซลล�สุริยะ การ
นําเซลล�แสงสุริยะมาประยุกต�ใช1 

เพ่ือให1มีความรู1ความเข1าใจ มีทักษะกระบวนการ เจตคติท่ีดีและเห็นคุณค;าทางวิทยาศาสตร�สามารถ
ใช1กระบวนการทางวิทยาศาสตร�สืบเสาะหาความรู1 อธิบายปรากฏการณ�ต;างๆ เก่ียวกับดวงอาทิตย� การ
ส;งผ;านพลังงานสงอาทิตย�มายังโลก การประยุกต�ใช1พลังงานแสงอาทิตย� 
 
มาตรฐานการเรียนรู8/ตัวช้ีวัด 
 เม่ือเรียนจบรายวิชานี้ นักเรียนสามารถ 

1. อธิบายเก่ียวกับท่ีมาของพลังงานจากดวงอาทิตย�ได1 
2. อธิบายเก่ียวกับข1อมูลพ้ืนฐานของดวงอาทิตย�ได1 
3. อธิบายเก่ียวกับรังสีตรง รังสีกระจาย และรังสีรวมได1 
4. อธิบายเรขาคณิตของระบบโลก-ดวงอาทิตย�ได1 
5. อธิบายกลไกการถ;ายโอนความร1อนด1วยวิธีนําความร1อน พาความร1อน และการแผ;รังสี 

ความร1อนได1 
6. อธิบายหลักการทํางานของอุปกรณ�ผลิตความร1อนจากพลังงานแสงอาทิตย�ได1 
7. อธิบายทฤษฎีสารก่ึงตัวนําเบ้ืองต1นได1 
8. อธิบายปรากฏการณ�โฟโตอิเล็กทริกได1 
9. อภิปรายถึงความสําคัญของการนําพลังงานแสงอาทิตย�มาประยุกต�ใช1ให1เกิดประโยชน� 

ในชีวิตประจําวัน 
10. เกิดแนวคิดในการทําโครงงานเก่ียวกับการนําพลังงานแสงอาทิตย�มาประยุกต�ใช1ประโยชน� 
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รายวิชา ว30215 แม�เหล็กไฟฟFาและการประยุกต$ 
 
2 คาบ/สัปดาห$/ภาคเรียน        1.0 หน�วยกิต 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
คําอธิบายรายวิชา 

ศึกษาการนําความรู1ทางแม;เหล็กไฟฟLาไปประยุกต�ใช1เก่ียวกับ การอธิบายการเกิดกระแสไฟฟLาใน
สิ่งมีชีวิต การส;งสัญญาณไฟฟLาของระบบประสาท การประยุกต�ใช1วงจร RC กับเครื่องกระตุ1นหัวใจ การ
ประยุกต�ใช1หลักการเหนี่ยวนําแม;เหล็กไฟฟLากับเทคนิคการตรวจวัดด1วยการสร1างภาพจากการกําทอนใน
สนามแม;เหล็ก (Magnetic resonance imaging) เทคนิคการตรวจจับโลหะ ไฟฉาย และเทคนิคทางการ
แพทย�อ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข1อง 

เพ่ือให1เกิดความรู1ความเข1าใจ ทักษะกระบวนการ เจตคติ และเห็นคุณค;าของคณิตศาสตร�สําหรับ
ฟjสิกส� สามารถใช1จิตวิทยาศาสตร�ในการสืบเสาะหาความรู1 มีความสามารถในการสื่อสารนําหลักการเก่ียวกับ
แม;เหล็กไฟฟLาไปอธิบายปJญหาทางฟjสิกส�และประยุกต�ใช1ได1 
 
มาตรฐานการเรียนรู8/ตัวช้ีวัด 
 เม่ือเรียนจบรายวิชานี้ นักเรียนสามารถ 

1. อธิบายการเกิดกระแสไฟฟLาในสิ่งมีชีวิตได1 
2. อธิบายความต;างศักย�ไฟฟLากับการส;งสัญญาณทางระบบประสาทได1 
3. อธิบายการประยุกต�ใช1วงจร RC กับเครื่องกระตุ1นหัวใจได1 
4. อธิบายประยุกต�ใช1หลักการเหนี่ยวนําแม;เหล็กไฟฟLากับเทคนิคการตรวจวัดด1วยสร1างภาพจากการ

กําทอนในสนามแม;เหล็กได1 
5. อธิบายประยุกต�ใช1หลักการเหนี่ยวนําแม;เหล็กไฟฟLากับเครื่องมือและอุปกรณ�ต;างๆ ได1 
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รายวิชา ว30216 นิวเคลียร$ในชีวิตประจําวัน 
 
2 คาบ/สัปดาห$/ภาคเรียน        1.0 หน�วยกิต 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
คําอธิบายรายวิชา  

ศึกษาการค1นพบกัมมันตภาพรังสีและสารกัมมันตรังสี การค1นพบโปรตอน อิเล็กตรอนและนิวตรอน 
การสลายของธาตุกัมมันตรังสี องค�ประกอบของนิวเคลียสและการเปลี่ยนสภาพนิวเคลียสกัมมันตรังสี ได1
ศึกษาพลังงานยึดเหนี่ยวของอะตอม สมการแสดงปฏิกิริยานิวเคลียร�พลังงานนิวเคลียร�หน;วยวัดรังสีและผล
ของรังสีต;อสิ่งมีชีวิต การใช1ประโยชน�จากสารรังสีในด1านต;างๆ และการกํากับดูแลความปลอดภัยทางรังสี
ศึกษาหลักการสร1างโรงไฟฟLานิวเคลียร�และการพัฒนาเทคโนโลยีในอนาคตของประเทศไทย 

เพ่ือให1มีความรู1 ความเข1าใจ มีทักษะกระบวนการ เจตคติ และเห็นคุณค;าของวิทยาศาสตร� สามารถ
ใช1กระบวนการทางวิทยาศาสตร�และจิตวิทยาศาสตร�ในการสืบเสาะความรู1และการแก1ปJญหามีความสามารถ
ในการสื่อสาร นําความรู1และหลักการทางนิวเคลียร�ฟjสิกส�ไปอธิบายปรากฏการณ�หรือแก1ปJญหา รวมท้ัง
ประยุกต�ไปใช1ประโยชน�ด1านต;างๆ และพัฒนาเทคโนโลยีในอนาคต 
 
มาตรฐานการเรียนรู8/ตัวช้ีวัด 
 เม่ือเรียนจบรายวิชานี้ นักเรียนสามารถ 

1. อธิบายถึงการค1นพบกัมมันตภาพรังสีความหมายของกัมมันตภาพรังสีและธาตุกัมมันตรังสี 
2. สืบค1นข1อมูลและอธิบายถึงการค1นพบโปรตอน อิเล็กตรอนและนิวตรอน 
3. บอกได1ว;ารังสีท่ีออกมาจากธาตุกัมมันตรังสีได1แก;รังสีแอลฟา บีตา และแกมมา พร1อมท้ัง

วิเคราะห�แนวการเคลื่อนท่ีของรังสีท้ังสามในสนามแม;เหล็กได1 
4. อธิบายส;วนประกอบและหลักการทํางานของแมสสเปกโตรมิเตอร�พร1อมท้ังคํานวณหาปริมาณ

ต;างๆ ท่ีเก่ียวข1องได1 
5. อธิบายองค�ประกอบของนิวเคลียสและการเปลี่ยนสภาพนิวเคลียสกัมมันตรังสีได1 
6. บอกความหมายของเลขมวล เลขอะตอมและนิวคลีออน พร1อมท้ังเขียนสัญลักษณ�ของนิวเคลียส

ของธาตุต;างๆ ได1 
7. สืบค1นข1อมูลเก่ียวกับการสลายธาตุกัมมันตรังสี อธิบายและเขียนสมการการสลายของธาตุ

กัมมันตรังสีได1 
8. คํานวณหาปริมาณต;างๆ ท่ีเก่ียวข1องกับการสลายธาตุกัมมันตรังสีได1 เม่ือกําหนดสถานการณ�ให1 
9. บอกความหมายของพลังงานยึดเหนี่ยว มวลพร;อง และความสัมพันธ�ของมวลพร;องกับพลังงาน 

และคํานวณหาปริมาณต;างๆ ท่ีเก่ียวข1องได1 
10. อธิบายเสถียรภาพของนิวเคลียสของธาตุต;างๆ พลังงานนิวเคลียร�แบบฟjชชัน แบบฟjวชันเขียน

สมการแสดงปฏิกิริยานิวเคลียร�และคํานวณหาพลังงานนิวเคลียร�ได1 
11. อธิบายความหมายของไอโซโทป 
12. อธิบายถึงหน;วยวัดรังสีและผลของรังสีต;อสิ่งมีชีวิต 
13. ทําการทดลองโดยใช1เครื่องมือวัดปริมาณรังสีจากสิ่งต;างๆ รอบตัวท่ีใช1ในชีวิตประจําวัน 
14. อธิบายการใช1ประโยชน�จากสารรังสีในด1านต;างๆ และการกํากับดูแลความปลอดภัยทางรังสี 
15. สืบค1นข1อมูลและอธิบายหลักการทํางานของเครื่องปฏิกรณ�นิวเคลียร� การกํากับดูแลความ

ปลอดภัยทางนิวเคลียร�ในประเทศไทย และการกําจัดกากกัมมันตรังสี 
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16. สืบค1นข1อมูลและอธิบายถึงหลักการสร1างโรงไฟฟLานิวเคลียร�และการพัฒนาเทคโนโลยีใน 
อนาคตของประเทศไทย 
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รายวิชา ว30217 ปฏิบัติการดาราศาสตร$พ้ืนฐาน 
 
2 คาบ/สัปดาห$/ภาคเรียน        1.0 หน�วยกิต 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
คําอธิบายรายวิชา  

ศึกษากลุ;มดาวและวัตถุท1องฟLา ระบบขอบฟLา และระบบศูนย�สูตรท1องฟLา การประกอบแผนท่ีดาว
ระบบขอบฟLาและเครื่องแอสโตรเลบ ปฏิบัติการใช1เครื่องแอสโตรเลบและแผนท่ีดาว ระบบขอบฟLา  

ศึกษาความสว;างและสีของดาวฤกษ�บนทรงกลมท1องฟLา การข้ึนตกของดวงอาทิตย� ดวงจันทร�และ
กลุ;มดาวบนท1องฟLา การเคลื่อนท่ีของดาวเคราะห� การหาตําแหน;งของผู1สังเกตบนโลก การหาเวลาดาราคติ 
และสุริยคติสังเกตการเกิดเสี้ยวของดวงจันทร� ปฏิบัติการดาวเคราะห�และปฏิบัติการขยายตัวของเอกภพ 

ศึกษาภาพท่ีเกิดจากเลนส�นูนและกระจกเว1า หลักการทํางานของกล1องโทรทรรศน�แบบหักเหแสงและ
สะท1อนแสง ปฏิบัติการเลนส�และกระจก ปฏิบัติการประกอบและปรับต้ังกล1องโทรทรรศน�เพ่ือสังเกตวัตถุ
ท1องฟLา และปฏิบัติการถ;ายภาพวัตถุท1องฟLา 

เพ่ือให1มีความรู1ความเข1าใจ มีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร� มีเจตคติและเห็นคุณค;าของ
วิทยาศาสตร� สามารถนํากระบวนการวิทยาศาสตร�ทางปฏิบัติการดาราศาสตร�พ้ืนฐานไปใช1ในการอธิบายและ
แก1ไขปJญหาเก่ียวกับปรากฏการณ�ทางดาราศาสตร�ต;อไป 
 
มาตรฐานการเรียนรู8/ตัวช้ีวัด 
 เม่ือเรียนจบรายวิชานี้ นักเรียนสามารถ 

1. อธิบายระบบขอบฟLาและระบบศูนย�สูตรท1องฟLาได1 
2. อ;านแผนท่ีดาวระบบขอบฟLาและระบบศูนย�สูตรท1องฟLาได1 
3. อธิบายความสัมพันธ�ระหว;างความสว;างและสีของดาวฤกษ�ได1 
4. อธิบายการข้ึนตกของดวงอาทิตย� ดวงจันทร� กลุ;มดาว และการเกิดเสี้ยวของดวงจันทร�ได1 
5. อธิบายการเกิดสุริยุปราคาและจันทรุปราคา การเคลื่อนท่ีดาวเคราะห�ได1 
6. คํานวณหาตําแหน;งของผู1สังเกตบนโลก เวลาดาราคติ และสุริยคติได1 
7. บอกความสัมพันธ�ของระยะห;างและขนาดของดาวเคราะห�กับดวงอาทิตย�ได1 
8. อธิบายการกําเนิดเอกภพได1 
9. อธิบายการเกิดภาพของวัตถุท่ีผ;านเลนส�นูน และกระจกเว1าได1 
10. อธิบายหลักการทํางานของกล1องโทรทรรศน�แบบหักเหแสงและสะท1อนแสงได1 
11. ประกอบและปรับต้ังกล1องโทรทรรศน�เพ่ือสังเกตวัตถุท1องฟLาได1 
12. ถ;ายภาพวัตถุท1องฟLาได1 
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รายวิชา ว30218 ดาราศาสตร$ข้ันสูง 
 
4 คาบ/สัปดาห$/ภาคเรียน        2.0 หน�วยกิต 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
คําอธิบายรายวิชา 

ศึกษากลศาสตร�ท1องฟLา กฎของเคปเปลอร� กฎแรงดึงดูดระหว;างมวลของนิวตัน ทฤษฎีแม;เหล็กไฟฟLา 
ฟjสิกส�ควันตัมเบ้ืองต1น การแผ;รังสีของวัตถุดํา ปรากฏการณ�ดอปเปลอร�ของแสง การดูดกลืนและการ
เปล;งแสงของก�าซ การเกิดเส1นสเปกตรัม และพ้ืนฐานฟjสิกส�นิวเคลียร� 

ศึกษาทรงกลมท1องฟLา ตรีโกณมิติทรงกลม พิกัดท1องฟLา และกลุ;มดาว หลักการของเวลาระบบสุริยะ 
ระบบโลก ดวงจันทร� การเกิดระบบสุริยะ โครงสร1างของระบบสุริยะ คาบดาราคติ คาบซีนโนดิก โครงสร1าง
และองค�ประกอบของดวงอาทิตย� และปรากฏการณ�ท่ีเกิดข้ึนบนดวงอาทิตย� 

ศึกษาโครงสร1างและองค�ประกอบของดาวฤกษ� การสังเคราะห�ธาตุของดาวฤกษ� สมบัติของ 
ดาวฤกษ� มวลและรัศมี การแผ;รังสี อุณหภูมิ โชติมาตร ดัชนีสี และเส1นสเปกตรัมของดาวฤกษ� การเคลื่อนท่ี
ของดาวฤกษ� และการแปรแสงของดาวฤกษ�ศึกษาระบบดาวคู; ชนิดของดาวคู; มวลดาวคู; ความสัมพันธ�ของ
แสงและอัตราเร็วตามแนวรัศมีของดาวคู;อุปราคา รากฏการณ�ดอปเปลอร�ในดาวคู; และการจัดกลุ;มของกระจุก
ดาว 

ศึกษาโครงสร1างและองค�ประกอบของกาแล็กซีทางช1างเผือก การจําแนกชนิดของกาแล็กซีระยะทาง
ของกาแล็กซีกระจุกกาแล็กซี เลนส�ความโน1มถ;วง และกฎของฮับเบิลศึกษาเอกภพวิทยาเบ้ืองต1น ทฤษฎีการ
ระเบิดครั้งยิ่งใหญ; คลื่นวิทยุพ้ืนหลัง และมวลสารมืดในเอกภพศึกษาหลักการของกล1องโทรทรรศน�ใช1แสง 
กําลังขยาย กําลังแยก และอุปกรณ�บันทึกภาพดาว และการสังเกตการณ�ในช;วง 
ความยาวคลื่นแม;เหล็กไฟฟLา 

เพ่ือให1มีความรู1ความเข1าใจ มีทักษะระบวนการทางวิทยาศาสตร� มีเจตคติและเห็นคุณค;าของ
วิทยาศาสตร� สามารถนํากระบวนการวิทยาศาสตร�ทางดาราศาสตร�ข้ันสูงไปใช1ในการอธิบายและแก1ไขปJญหา
เก่ียวกับปรากฏการณ�ทางดาราศาสตร�ต;อไป 
 
มาตรฐานการเรียนรู8/ตัวช้ีวัด 
 เม่ือเรียนจบรายวิชานี้ นักเรียนสามารถ 

1. อธิบายความสัมพันธ�ของกฎของเคปเปลอร�กับกฎแรงดึงดูดระหว;างมวลของนิวตันได1 
2. อธิบายการแผ;สเปกตรัมของวัตถุ การแผ;รังสีของวัตถุดํา ปรากฏการณ�ดอปเปลอร�ของแสงได1 
3. อธิบายการดูดกลืน การเปล;งแสง และการเกิดเส1นสเปกตรัมของก�าซได1 
4. บอกพิกัดศูนย�สูตรท1องฟLาของวัตถุท1องฟLาได1 
5. บอกตําแหน;งของกลุ;มดาวบนท1องฟLาโดยใช1แผนท่ีดาวได1 
6. คํานวณเวลาสุริยคติ ดาราคติ และวันจูเลียนได1 
7. อธิบายความสัมพันธ�ของเวลาสากล และเวลาท1องถ่ินได1 
8. อธิบายปรากฏการณ�ท่ีเกิดจากความสัมพันธ�ของโลกกับดวงจันทร�ได1 
9. บอกโครงสร1างของระบบสุริยะได1 
10. คํานวณหาคาบดาราคติ และคาบซีนโนดิคของดาวเคราะห�ได1 
11. บอกโครงสร1างและองค�ประกอบของอาทิตย� ปรากฏการณ�ท่ีเกิดข้ึนบนดวงอาทิตย�ได1 
12. บอกโครงสร1างและองค�ประกอบของดาวฤกษ�ได1 
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13. อธิบายการสังเคราะห�ธาตุภายในดาวฤกษ� ความสัมพันธ�ระหว;างมวล รัศมี การแผ;รังสีอุณหภูมิ 
โชติมาตร ดัชนีส ีและเส1นสเปกตรัมของดาวฤกษ�ได1 

14. คํานวณความเร็วของดาวฤกษ�ได1 
15. บอกชนิดของดาวแปรแสงได1 
16. คํานวณหามวลของดาวคู;ได1 
17. อธิบายความสัมพันธ�ของแสงกับอัตราเร็วตามแนวรัศมีของดาวคู;อุปราคา ปรากฏการณ� 

ดอปเปลอร�ในดาวคู;ได1 
18. บอกชนิดของกระจุกดาวได1 
19. บอกโครงสร1างและองค�ประกอบของกาแล็กซีทางช1างเผือกได1 
20. บอกชนิดของกาแล็กซีได1 
21. อธิบายความสัมพันธ�ของกฎฮับเบิลกับระยะทางของกาแล็กซี การเกิดปรากฎการณ�เลนส� ความ

โน1มถ;วง 
22. อธิบายการเกิดเอกภพด1วยทฤษฎีการระเบิดครั้งยิ่งใหญ; 
23. บอกความสัมพันธ�ของกําลังขยายและกําลังแยกท่ีมีผลต;อประสิทธิ์ภาพของกล1องโทรทรรศน� ได1 
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รายวิชา ว30219 ปฏิบัติการดาราศาสตร$ข้ันสูง 
 
3 คาบ/สัปดาห$/ภาคเรียน        1.5 หน�วยกิต 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
คําอธิบายรายวิชา 

ศึกษากลุ;มดาว วัตถุท1องฟLา แผ;นท่ีดาวระบบระบบศูนย�สูตรท1องฟLา ปฏิบัติการใช1กล1องโทรทรรศน� 
ปฏิบัติการถ;ายภาพวัตถุท1องฟLาศึกษาการหมุนรอบตัวเองของดาวเคราะห� การวัดสัญญาณจากการสะท1อน
กลับของคลื่นวิทยุท่ีขยายออกจากวัตถุท่ีกําลังหมุน การใช1กล1องวิทยุจําลองส;งและรับคลื่นวิทยุ ปฏิบัติการวัด
การหมุนรอบตัวเองของดาวพุธด1วยเรดาร� และปฏิบัติการโคจรของดวงจันทร�รอบดาวพฤหัสบดี 

ศึกษาวิธีการถ;ายสเปกตรัม สเปกตรัมของดาวฤกษ�บนแถบกระบวนการหลัก แยกแยะประเภท
สเปกตรัมของดาวฤกษ� และหาระยะห;างของดาวฤกษ� วิธีการโฟโตเมตรี โชติมาตรปรากฏ และสมบูรณ�ของ
ดาวฤกษ�ในกระจุกดาว ระยะห;างของกระจุกดาว ปฏิบัติการแยกชนิดสเปกตรัมของดาว และปฏิบัติการ 
โฟโตเมตรีของกระจุกดาวลูกไก;ศึกษาการใช1สเปกโตมิเตอร�จําลองถ;ายสเปกตรัมของกาแลกซี แมกนิจูดปรากฏ
ของกาแลกซีการขยายตัวของเอกภพ อายุของเอกภพ ปฏิบัติการความสัมพันธ�ระหว;างเรดชิฟท�กับระยะห;าง
ของฮับเบิล 

เพ่ือให1มีความรู1ความเข1าใจ มีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร� มีเจตคติและเห็นคุณค;าของ
วิทยาศาสตร� สามารถนํากระบวนการวิทยาศาสตร�ทางปฏิบัติการดาราศาสตร�ข้ันสูงไปใช1ในการอธิบายและ
แก1ปJญหาเก่ียวกับปรากฏการณ�ทางดาราศาสตร�ต;อไป 
 
มาตรฐานการเรียนรู8/ตัวช้ีวัด 
 เม่ือเรียนจบรายวิชานี้ นักเรียนสามารถ 

1. อ;านแผนท่ีดาวระบบระบบศูนย�สูตรท1องฟLาได1 
2. บอกกลุ;มดาว และวัตถุท1องฟLาท่ีสําคัญได1 
3. ใช1กล1องโทรทรรศน�ส;องดูวัตถุท1องฟLาได1 
4. ถ;ายภาพวัตถุท1องฟLาด1วยการประกอบกล1องโทรทรรศน�กับกล1องถ;ายรูปได1 
5. คํานวณหาอัตราการหมุนรอบตัวเอง ความเร็วในแนวรัศมี คาบการหมุนรอบตัวเอง และการ

โคจรรอบดวงอาทิตย�ของดาวพุธ จากโปรแกรมจําลองกล1องโทรทรรศน�ได1 
6. คํานวณหามวลของดาวพฤหัสบดีได1 
7. แยกประเภทสเปกตรัมของดาวแถบกระบวนการหลักได1 
8. คํานวณหาระยะห;างของดาวฤกษ�จากการแยกชนิดสเปกตรัมได1 
9. คํานวณโชติมาตรปรากฏ UBV ของดาวจากวิธีการโฟโตรเมตรีได1 
10. สร1างและเปรียบเทียบกราฟ H-R เพ่ือหาความสัมพันธ�ระหว;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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กลุ�มสาระการเรียนรู8วิทยาศาสตร$ : เคมี 
รายวิชาเพ่ิมเติมกลุ�ม 2 
1. ว30235 ปฏิบัติการเคมีท่ัวไป 1 (AP)    2 คาบ/สัปดาห�/ภาคเรียน 1.0 หน;วยกิต 
SCI30235 General Chemistry Laboratory 1 (AP) 
2. ว30236 ปฏิบัติการเคมีท่ัวไป 2 (AP)   2 คาบ/สัปดาห�/ภาคเรียน 1.0 หน;วยกิต 
SCI30236 General Chemistry Laboratory 2 (AP) 
3. ว30237 เคมีอินทรีย�ข้ันสูง 1     2 คาบ/สัปดาห�/ภาคเรียน 1.0 หน;วยกิต 
SCI30237 Advanced Organic Chemistry 1 
4. ว30238 เคมีอินทรีย�ข้ันสูง 2     2 คาบ/สัปดาห�/ภาคเรียน 1.0 หน;วยกิต 
SCI30238 Advanced Organic Chemistry 2 
5. ว30239 ผลิตภัณฑ�ธรรมชาติ     2 คาบ/สัปดาห�/ภาคเรียน 1.0 หน;วยกิต 
SCI30239 Natural Products 
6. ว30240 นาโนเทคโนโลยี     2 คาบ/สัปดาห�/ภาคเรียน 1.0 หน;วยกิต 
SCI30240 Nanotechnology 
7. ว30241 จริยธรรมทางวิทยาศาสตร�    2 คาบ/สัปดาห�/ภาคเรียน 1.0 หน;วยกิต 
SCI30241 Scientific Ethics 
8. ว30242 การวิเคราะห�เชิงเครื่องมือ 1    2 คาบ/สัปดาห�/ภาคเรียน 1.0 หน;วยกิต 
SCI30242 Instrumental Analysis 1 
9. ว30243 ชีวเคมี      2 คาบ/สัปดาห�/ภาคเรียน 1.0 หน;วยกิต 
SCI30243 Biochemistry 
10. ว30244 เทคนิคพ้ืนฐานในปฏิบัติการเคมี  2 คาบ/สัปดาห�/ภาคเรียน 1.0 หน;วยกิต 
SCI30244 Basic Techniques in Chemistry 
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รายวิชา ว30235 ปฏิบัติการเคมีท่ัวไป 1 (AP) 
 
2 คาบ/สัปดาห$/ภาคเรียน        1.0 หน�วยกิต 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
คําอธิบายรายวิชา  

ศึกษาเลขนัยสําคัญ ความเท่ียง ความแม;นยํา ความคลาดเคลื่อน ศึกษาการเลือกใช1เครื่องมือในการ
ทดลอง ศึกษาการหาความเข1มข1นของสารโดยการเทียบกราฟมาตรฐานศึกษาโครงสร1างของผลึกสามัญและ
คํานวณรัศมีของไอออนบวกและไอออนลบในโครงสร1างผลึกไอออนิก  

ศึกษาและทําการทดลองหาจุดเยือกแข็งของตัวทําละลาย สารละลาย ศึกษาและทําการทดลอง
พิสูจน�กฎของเฮสส� การเปลี่ยนแปลงเอนทาลป? เอนโทรป?ของระบบ  
ผลของความเข1มข1นของสารต้ังต1น ตัวเร;งปฏิกิริยา ทําการทดลองเรื่องอัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี ศึกษาการหา
ค;าคงท่ีสมดุลและปJจจัยท่ีมีต;อสมดุลเคมี 

เพ่ือให1มีความรู1ความเข1าใจ มีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร� มีเจตคติทางวิทยาศาสตร�เห็น
คุณค;าของวิทยาศาสตร� รวมท้ังนําความรู1และหลักการทางวิทยาศาสตร�ไปใช1อธิบาย หรือแก1ปJญหาใน
ชีวิตประจําวัน 
 
มาตรฐานการเรียนรู8/ตัวช้ีวัด 
 เม่ือเรียนจบรายวิชานี้ นักเรียนสามารถ 

1. เข1าใจเลขนัยสําคัญ การแปลผลข1อมูลทางสถิติและเปลี่ยนหน;วยต;างๆ ได1 
2. บอกความหมายของตัวอักษร ตัวเลข เครื่องหมายท่ีปรากฏอยู;บนอุปกรณ�ท่ีต1องใช1ใน

ห1องปฏิบัติการได1 
3. สามารถใช1อุปกรณ�ในการทดลองได1อย;างถูกต1อง 
4. หาค;าคงท่ีของแก�สโดยอาศัยความสัมพันธ�ตามสมการสภาวะของแก�สสมบูรณ�และเปรียบเทียบ

กับค;าท่ีใช1สากลได1 
5. ศึกษาโครงสร1างของผลึกสามัญบางชนิดได1 
6. ศึกษาความสัมพันธ�ระหว;างเลขโคออร�ดิเนชันกับอัตราส;วนรัศมีของไอออนบวกและไอออนลบ

ในโครงสร1างของผลึกไอออนิกได1 
7. ทําการทดลองหาจุดเยือกแข็งของตัวทําละลาย สารละลาย และคํานวณหาน้ําหนักโมเลกุลของ

ตัวถูกละลายได1 
8. ทําการทดลองเพ่ือพิสูจน�กฎของเฮสส�ได1 
9. ทําการทดลองและสังเกตการเปลี่ยนแปลงเอนทาลป?และเอนโทรป?ของระบบท่ีเกิดปฏิกิริยาเคมี

ได1 
10. ทําการทดลองศึกษาผลของความเข1มข1นของสารต้ังต1นและตัวเร;งปฏิกิริยาต;ออัตราการ 

เกิดปฏิกิริยาเคมี พร1อมท้ังคํานวณหาอัตราและอันดับของปฏิกิริยาได1 
11. ทําการทดลองและคํานวณหาค;าคงท่ีสมดุลของปฏิกิริยาผันกลับได1 
12. ทําการทดลองศึกษาปJจจัยท่ีมีผลต;อสมดุลเคมีได1 
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รายวิชา ว30236 ปฏิบัติการเคมีท่ัวไป 2 (AP) 
 
2 คาบ/สัปดาห$/ภาคเรียน        1.0 หน�วยกิต 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
คําอธิบายรายวิชา  

ศึกษาการสังเคราะห�สารอนินทรีย�บางชนิด คุณสมบัติของโลหะทรานสิชัน การสังเคราะห�สารอินทรีย�
จําพวกอินดิเคเตอร� ศึกษาการหาปริมาณสารอนินทรีย�ท่ีอยู;ในธรรมชาติ ศึกษาเก่ียวกับ 
เซลล�กัลวานิก ปฏิกิริยารีดอกซ� และการวิเคราะห�ไอออนลบและไอออนบวกแบบคุณภาพ  

ศึกษาการสังเคราะห�อนุภาคนาโนเพ่ือให1มีความรู1ความเข1าใจ มีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร� 
มีเจตคติทางวิทยาศาสตร�เห็นคุณค;าของวิทยาศาสตร� รวมท้ังนําความรู1และหลักการ 
ทางวิทยาศาสตร�ไปใช1อธิบาย หรือแก1ปJญหาในชีวิตประจําวัน 
 
มาตรฐานการเรียนรู8/ตัวช้ีวัด 
 เม่ือเรียนจบรายวิชานี้ นักเรียนสามารถ 

1. สังเคราะห�สารอนินทรีย�บางชนิดได1 
2. เข1าใจสมบัติบางประการของโลหะทรานสิชัน 
3. สังเคราะห�สารอินทรีย�ท่ีทําเป6นอินดิเคเตอร�ได1 
4. สามารถหาค;า pKa จากอินดิเคเตอร�ได1 
5. ต;อเซลล�กัลวานิกและเขียนแผนผังของเซลล�ชนิดต;างๆ ได1 
6. คํานวณหาค;าศักย�ไฟฟLาโดยใช1สมการของเนินสท�ได1 
7. ทําการทดลองศึกษาปฏิกิริยารีดอกซ�ระหว;างสารชนิดต;างๆ ได1 
8. สังเกตการเปลี่ยนสี ตะกอน หรือการเกิดฟองแก�สในสารละลายเพ่ือใช1วิเคราะห�หาชนิดของ

ไอออนลบได1 
9. วิเคราะห�ไอออนบวกท่ีมีอยู;ในสารละลายตัวอย;างด1วยการตกตะกอนและดูสีของสารละลายท่ี

เปลี่ยนไป เม่ือทําปฏิกิริยากับรีเอเจนต�บางชนิดได1 
10. สามารถสังเคราะห�อนุภาคนาโนและพิสูจน�คุณสมบัติเบ้ืองต1นของอนุภาคนาโนท่ีสังเคราะห�ได1 
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รายวิชา ว30237 เคมีอินทรีย$ข้ันสูง 1 
 
2 คาบ/สัปดาห$/ภาคเรียน       1.0 หน�วยกิต 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
คําอธิบายรายวิชา  

ศึกษาโครงสร1างและพันธะในสารประกอบอินทรีย�การแตกพันธะและการเกิดพันธะ ตัวกลางระหว;าง
ปฏิกิริยา วิถีทางของการเกิดปฏิกิริยา ประเภทของปฏิกิริยา ชนิดของตัวทําปฏิกิริยาเคมีอินทรีย� 
สเตอริโอเคมีศึกษากลไกของปฏิกิริยาเคมี และการสังเคราะห�ของสารประกอบอัลเคนไซโคลอันเคน อัลคีน ไซ
โคลอัลคีน อัลไคน� ไซโคลอัลไคน� อะโรมาติกไฮโดรคาร�บอน สารเฮไลด�แอลกอฮอล� ฟ?นอล และอีเธอร� 

เพ่ือให1มีความรู1ความเข1าใจ มีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร� มีเจตคติและเห็นคุณค;าของ
วิทยาศาสตร� รวมท้ังนําความรู1และหลักการทางวิทยาศาสตร�ไปใช1อธิบาย หรือแก1ปJญหาในชีวิตประจําวัน 

มาตรฐานการเรียนรู8/ตัวช้ีวัด 
 เม่ือเรียนจบรายวิชานี้ นักเรียนสามารถ 

1. อธิบายโครงสร1างและพันธะในสารประกอบอินทรีย�ได1 
2. สามารถเขียนการแตกพันธะ การเกิดพันธะ ตัวกลางระหว;างปฏิกิริยา และวิถีทางของการ

เกิดปฏิกิริยาในปฏิกิริยาเคมีอินทรีย�ได1 
3. อธิบายประเภทของปฏิกิริยา และชนิดของตัวทําปฏิกิริยาเคมีอินทรีย�ได1 
4. สามารถบอกสเตอริโอเคมีของสารประกอบอินทรีย�ได1 
5. สามารถเขียนกลไกปฏิกิริยาเคมี ของสารประกอบอัลเคน ไซโคลอันเคน อัลคีนไซโคลอัลคีน อัล

ไคน� ไซโคลอัลไคน� อะโรมาติกไฮโดรคาร�บอน สารเฮไลด� แอลกอฮอล� ฟ?นอล และอีเธอร�ได1 
6. สามารถเขียนวิธีการสังเคราะห�สารประกอบเคมีอินทรีย�ท่ีกําหนดให1ได1 
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รายวิชา ว30238 เคมีอินทรีย$ข้ันสูง 2 
 
2 คาบ/สัปดาห$/ภาคเรียน        1.0 หน�วยกิต 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
คําอธิบายรายวิชา 

ศึกษากลไกของปฏิกิริยาเคมีและการสังเคราะห�ของสารประกอบอัลดีไฮด� คีโตนกรดคาร�บอกซิลิก 
และอนุพันธุ� อะมีน ปฏิกิริยาของไอออนอีนอเลท คาร�แบนไอออน พอลิไซคลิกและสารประกอบเฮเทอโร- 
ไซคลิก 

เพ่ือให1มีความรู1ความเข1าใจ มีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร� มีเจตคติและเห็นคุณค;าของ
วิทยาศาสตร� รวมท้ังนําความรู1และหลักการทางวิทยาศาสตร�ไปใช1อธิบาย หรือแก1ปJญหาในชีวิตประจําวัน 
 
มาตรฐานการเรียนรู8/ตัวช้ีวัด 
 เม่ือเรียนจบรายวิชานี้ นักเรียนสามารถ 

1. สามารถเขียนกลไกปฏิกิริยาเคมี ของสารประกอบอัลดีไฮด� คีโตน กรดคาร�บอกซิลิก และ 
อนุพันธุ� เอมีน ปฏิกิริยาของไอออนอีนอเลท คาร�แบนไอออนพอลิไซคลิกและสารประกอบ 
เฮเทอโรไซคลิกได1 

2. สามารถเขียนวิธีการสังเคราะห�สารประกอบเคมีอินทรีย�ท่ีกําหนดให1ได1 
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รายวิชา ว30239 ผลิตภัณฑ$ธรรมชาติ 
 
2 คาบ/สัปดาห$/ภาคเรียน        1.0 หน�วยกิต 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
คําอธิบายรายวิชา  

ศึกษาประวัติและการพัฒนาของผลิตภัณฑ�ธรรมชาติ เคมีของผลิตภัณฑ�ธรรมชาติ และจําแนก
ผลิตภัณฑ�ธรรมชาติ 

ศึกษาผลิตภัณฑ�ธรรมชาติท่ีมีการชีวสังเคราะห�ผ;าน mevalonate pathway ผ;าน Shikimateผ;าน 
pathway acylpolymalonate pathway และผ;านกรดอะมิโน ศึกษาผลิตภัณฑ�ท่ีมีการชีวสังเคราะห�แบบ
ผสม คาร�โบไฮเดรต กรดอะมิโน เปปไทด�และโปรตีนศึกษาวิธีการสกัดสาร การแยกสารและผลิตผลิตภัณฑ�ท่ี
เกิดจากการนําเอาผลิตภัณฑ�ธรรมชาติมาใช1 

เพ่ือให1เข1าใจ มีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร� มีเจตคติและเห็นคุณค;าของวิทยาศาสตร�รวมท้ัง
นําความรู1และหลักการทางวิทยาศาสตร�ไปอธิบายหรือแก1ปJญหาเก่ียวกับผลิตภัณฑ�ธรรมชาติกระบวนการผลิต
ในเชิงอุตสาหกรรมและผลกระทบต;อสิ่งแวดล1อม 
 
มาตรฐานการเรียนรู8/ตัวช้ีวัด 
 เม่ือเรียนจบรายวิชานี้ นักเรียนสามารถ 

1. อธิบายความหมายของผลิตภัณฑ�ธรรมชาติ พร1อมท้ังศึกษาประวัติและการพัฒนาของผลิตภัณฑ�
ธรรมชาติ เคมีของผลิตภัณฑ�ธรรมชาติและจําแนกผลิตภัณฑ�ธรรมชาติ 

2. จําแนกผลิตภัณฑ�ธรรมชาติโดยใช1เกณฑ�ลักษณะโครงสร1าง ผลทางสรีระ อนุกรมวิธานและ 
ชีวสังเคราะห� 

3. จําแนกประเภทของวิถีชีวสังเคราะห�ได1 
4. อธิบายเทคนิคและวิธีศึกษาวิจัยวิถีสังเคราะห�ได1 
5. สามารถผลิตผลิตภัณฑ�ธรรมชาติบางชนิดและบอกประโยชน�ของผลิตภัณฑ�ธรรมชาตินั้นได1 
6. อธิบายและทําการทดลองเก่ียวกับการแยกและสกัดสารจากผลิตภัณฑ�ธรรมชาติได1 
7. อธิบายและสืบค1นข1อมูลเก่ียวกับผลิตภัณฑ�ธรรมชาติได1 
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รายวิชา ว30240 นาโนเทคโนโลยี 
 
2 คาบ/สัปดาห$/ภาคเรียน        1.0 หน�วยกิต 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
คําอธิบายรายวิชา  

ศึกษาความหมายของนาโนเทคโนโลย ีรูปแบบการสร1างวัตถุนาโน ศึกษาเก่ียวกับพ้ืนฐานของวัสดุนา
โน โครงสร1างพ้ืนฐานของสสาร คุณสมบัติทางแสง คุณสมบัติเชิงกล คุณสมบัติทางไฟฟLา และคุณสมบัติความ
เป6นแม;เหล็ก 

ศึกษาเก่ียวกับการจําแนกคุณลักษณะของวัสดุนาโนโดยใช1เทคนิคจุลทรรศน�อิเล็กตรอนแบต;างๆ เช;น 
จุลทรรศน�อิเล็กตรอนแบบส;งผ;าน จุลทรรศน�ไอออนสนามไฟฟLา เป6นต1น 

ศึกษาการเกิด และ โครงสร1าง วัตถุนาโนชีวภาพ ความสัมพันธ�ระหว;างนาโนเทคโนโลยีและชีววิทยา
ของสิ่งมีชีวิตแม;แบบโครงสร1างทางชีวภาพ โปรตีน และกรดนิวคลิอิก 

ศึกษาเก่ียวกับการสังเคราะห�วัสดุนาโน เช;น พลาสมาอาร�เอฟ วิธีทางเคมี เป6นต1นศึกษาโครงสร1างนา
โนคาร�บอน ท;อนาโนคาร�บอน โดยใช1โปรแกรม Hyperchem Professionalและ Gaussian และการ
ประยุกต�ใช1ท;อนาโนคาร�บอน 

ศึกษาประโยชน�ของนาโนเทคโนโลยีทางด1านต;างๆ เช;น ด1านเกษตรกรรม ด1านอาหาร ด1านการแพทย�
และสาธารณสุข ด1านเครื่องสําอาง เป6นต1น 

เพ่ือให1มีความรู1ความเข1าใจ มีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร� มีเจตคติและเห็นคุณค;าของ
วิทยาศาสตร� สามารถนําความรู1ทางด1านนาโนเทคโนโลยีมาประยุกต�ใช1ประโยชน�ได1 และใช1เป6น 
พ้ืนฐานในการศึกษาเคมีข้ันสูงต;อไป 
 
มาตรฐานการเรียนรู8/ตัวช้ีวัด 
 เม่ือเรียนจบรายวิชานี้ นักเรียนสามารถ 

1. อธิบายความหมายของนาโนเทคโนโลยีได1 
2. มีความเข1าใจโครงสร1างพ้ืนฐานของสสาร และวัสดุนาโน 
3. สามารถบอกคุณสมบัติเชิงแสง คุณสมบัติเชิงกล คุณสมบัติทางไฟฟLา และคุณสมบัติ 

ความเป6นแม;เหล็กของวัสดุนาโนได1 
4. อธิบายวิธีการตรวจสอบหาโครงสร1างของวัสดุนาโนโดยใช1เทคนิคจุลทรรศน�อิเล็กตรอนแบบ

ต;างๆ ได1 
5. อธิบายการเกิด และ โครงสร1างของวัตถุนาโนชีวภาพได1 
6. บอกความสัมพันธ�ระหว;างนาโนเทคโนโลยีและชีววิทยาของสิ่งมีชีวิตได1 
7. สามารถบอกวิธีการสังเคราะห�วัสดุนาโนได1 
8. อธิบายโครงสร1างและคุณสมบัติของนาโนคาร�บอนชนิดต;างๆได1 
9. สามารถเข1าใจถึงทฤษฎี Density functional theory (DFT) ได1 
10. สามารถใช1โปรแกรม Hyperchem Professional และ Gaussian ในการคํานวณหาพลังงาน

ของโครงสร1างต;างๆของท;อนาโนคาร�บอนได1 
11. ยกตัวอย;างการประยุกต�ใช1นาโนคาร�บอนได1 
12. ยกตัวอย;างประโยชน�ของนาโนเทคโนโลยีในด1านต;างๆได1 
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รายวิชา ว30241 จริยธรรมทางวิทยาศาสตร$ 
 
2 คาบ/สัปดาห$/ภาคเรียน        1.0 หน�วยกิต 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
คําอธิบายรายวิชา  

ศึกษาแนวคิดและหลักการเบ้ืองต1นของจริยธรรมทางวิทยาศาสตร� ได1แก; ความซ่ือสัตย� (Honesty) 
ความระมัดระวัง/ความรอบคอบ (Carefulness) ความใจกว1าง (Openness) ความมีอิสรภาพ (Freedom) 
ความเชื่อถือ (Credit) การให1การศึกษา (Education) ความถูกต1องตามกฎหมาย (Legality) ความรับผิดชอบ
ต;อสังคม (Social Responsibility) โอกาส (Opportunity) ความเคารพซ่ึงกันและกัน (Mutual Respect) 
ประสิทธิผล(Efficiency) และ ความเคารพต;อผู1รับการทดลอง(Respect for subjects) ศึกษาการเรียนรู1แบบ
ร;วมมือกัน (Cooperative learning) ผ;านการทํากิจกรรมท่ีหลากหลาย ท่ีเน1นการอภิปรายโดยการใช1
ประเด็นต;างๆ ทางวิทยาศาสตร�เป6นฐาน (Issue-Based Learning)  

เพ่ือพัฒนาทักษะต;างๆ เช;น ทักษะการคิดเชิงวิเคราะห� ทักษะการคิดเชิงสร1างสรรค� ทักษะการ
สื่อสารเป6นต1น เพ่ือให1นักเรียนเกิดความตระหนัก เห็นคุณค;าและความสําคัญของจริยธรรมทางวิทยาศาสตร� 
เกิดทักษะการคิดเชิงวิเคราะห� ทักษะการคิดเชิงสร1างสรรค� ทักษะการสื่อสาร มีเจตคติท่ีดี 
ต;อเพ่ือนร;วมโลก และสามารถนําความรู1ไปใช1ประกอบการทํางานหรือการศึกษาในระดับท่ีสูงข้ึนอย;างถูกต1อง
ดีงาม อันจะเป6นประโยชน�ต;อสังคมและส;วนรวมต;อไป 
 
มาตรฐานการเรียนรู8/ตัวช้ีวัด 
 เม่ือเรียนจบรายวิชานี้ นักเรียนสามารถ 

1. เข1าใจและสามารถอธิบายความหมายของวิทยาศาสตร�และจริยธรรมได1 
2. เข1าใจและสามารถอธิบายความสัมพันธ�ของวิทยาศาสตร�และจริยธรรมได1 
3. เข1าใจและสามารถบอกความหมายของจริยธรรมทางวิทยาศาสตร�ได1 
4. เข1าใจและสามารถอธิบายหลักการต;างๆของจริยธรรมทางวิทยาศาสตร� 
5. ตระหนักและเห็นคุณค;าของจริยธรรมทางวิทยาศาสตร� 
6. วิเคราะห�และอภิปรายความสําคัญของจริยธรรมทางวิทยาศาสตร�ได1 
7. สามารถตัดสินใจในประเด็นหรือข1อขัดแย1งต;างๆท่ีเก่ียวข1องจริยธรรมทางวิทยาศาสตร� 

ในชีวิตประจําวันได1อย;างถูกต1องและมีเหตุผล 
8. เกิดทักษะการเรียนรู1แบบร;วมมือกันโดยใช1รูปแบบการเรียนรู1ท่ีใช1ประเด็นเป6นฐาน (Issue-

based learning) และการสืบเสาะความรู1เป6นฐาน (Inquiry-based learning)ได1 
9. สามารถสร1างสื่อหรือนวัตกรรมในการเรียนการสอนจริยธรรมทางวิทยาศาสตร�ได1 
10. สามารถเผยแพร;หรือนําเสนอความรู1ต;อสาธารณชนได1 
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รายวิชา ว30242 การวิเคราะห$เชิงเครื่องมือ 1 
 
2 คาบ/สัปดาห$/ภาคเรียน        1.0 หน�วยกิต 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
คําอธิบายรายวิชา  

ศึกษาวิธีการเตรียมตัวอย;าง การเลือกวิธีวิเคราะห� การขจัดสารรบกวน การแปลความหมายใน 
การวิเคราะห�เชิงคุณภาพและปริมาณ การประเมินผลการวิเคราะห�และการวิเคราะห�ข1อมูลทางเคมีวิเคราะห� 

ศึกษาหลักการดูดกลืนแสงในช;วงยูวีและวิสิเบิลและอัตรกิริยาท่ีเกิดข้ึน และอธิบายการวิเคราะห�โดย
ใช1เทคนิคทางด1านยูวี-วิสิเบิล ศึกษาหลักการดูดกลื่นแสงในช;วงอินฟาเรดและอัตรกิริยาท่ีเกิดข้ึน และอธิบาย
การวิเคราะห�โดยใช1เทคนิคทางด1านอินฟราเรดสเปกโทรสโกป? 

ศึกษากระบวนการทางด1านอะตอมมิกแอบซอฟชันสเปกโทรเมทรี และอธิบายการวิเคราะห�โดยใช1
เทคนิคทางด1านอะตอมมิกแอบซอฟชันสเปกโทรเมทรี ศึกษากระบวนการทางด1านอะตอมมิกอิมิช
ชันสเปกโทรเมทรี และอธิบายการวิเคราะห�โดยใช1เทคนิคทางด1านอะอิมิชชันสเปกโทรเทรี 

ศึกษาหลักการแยกสารทางด1านโครมาโทกราฟ? กลไกการแยกสาร กลไกการแพร;กระจายการแบ;ง
ชนิดของวิธีโครมาโทกราฟ? พารามิเตอร�ต;างๆ ท่ีเก่ียวข1องในโครมาโทแกรม และการวิเคราะห�เชิงปริมาณใน
โครมาโทกราฟ? ศึกษาหลักการทํางานของเครื่องโครมาโทกราฟ?ของเหลวสมรรถนะสูง และอธิบายการ
วิเคราะห�โดยใช1เทคนิคทางด1านโครมาโทกราฟ?ของเหลวสมรรถนะสูง ศึกษาหลักการทํางานของเครื่องแก�ส
โครมาโทกราฟ? และอธิบายการวิเคราะห�โดยใช1เทคนิคทางด1านแก�สโครมาโทกราฟ? 

เพ่ือให1มีความรู1ความเข1าใจ มีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร� มีเจตคติและเห็นคุณค;าของ
วิทยาศาสตร� สามารถนํากระบวนการทางวิทยาศาสตร�ไปใช1ในการแก1ปJญหา นําความรู1และหลักการของ
เก่ียวกับเรื่องยูวี-วิสิเบิล อินฟราเรดสเปกโทรสโกป? แอบซอฟชันสเปกโทรเมทรี อิมิชชันสเปกโทรเมทรี การ
แยกสารทางด1านโครมาโทกราฟ? โครมาโทกราฟ?ของเหลวสมรรถนะสูง และแก�สโครมาโตกราฟฟ? ไปใช1เป6น
พ้ืนฐานในการศึกษาวิชาเคมีข้ันสูงและการทํางานวิจัยต;อไป 
 
มาตรฐานการเรียนรู8/ตัวช้ีวัด 
 เม่ือเรียนจบรายวิชานี้ นักเรียนสามารถ 

1. อธิบายวิธีการเตรียมตัวอย;าง การเลือกวิธีวิเคราะห� การขจัดสารรบกวน การแปลความหมายใน
เชิงปริมาณวิเคราะห� การประเมินผลการวิเคราะห� และการวิเคราะห�ข1อมูลทางเคมีวิเคราะห� 

2. อธิบายหลักการดูดกลืนแสงในช;วงยูวีและวิสิเบิลและอัตรกิริยาท่ีเกิดข้ึนได1 
3. อธิบายการวิเคราะห�โดยใช1เทคนิคทางด1านยูวี-วิสิเบิลได1 
4. อธิบายหลักการดูดกลื่นแสงในช;วงอินฟาเรดและอัตรกิริยาท่ีเกิดข้ึนได1 
5. อธิบายการวิเคราะห�โดยใช1เทคนิคทางด1านอินฟราเรดสเปกโทรสโกป?ได1 
6. อธิบายกระบวนการทางด1านอะตอมมิกแอบซอฟชันสเปกโทรเมทรีได1 
7. อธิบายการวิเคราะห�โดยใช1เทคนิคทางด1านอะตอมมิกแอบซอฟชันสเปกโทรเมทรีได1 
8. อธิบายกระบวนการทางด1านอะตอมมิกอิมิชชันสเปกโทรเมทรีได1 
9. อธิบายการวิเคราะห�โดยใช1เทคนิคทางด1านอะอิมิชชันสเปกโทรเมทรีได1 
10. อธิบายหลักการแยกสารด1วยเทคนิคโครมาโทกราฟ? กลไกการแยกสาร กลไกการแพร;กระจาย 

การแบ;งชนิดของวิธีโครมาโทกราฟ? พารามิเตอร�ต;างๆ ท่ีเก่ียวข1องในโครมาโทแกรม และการ
วิเคราะห�เชิงปริมาณในโครมาโทกราฟ?ได1 
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11. อธิบายหลักการทํางานของเครื่องโครมาโทกราฟ?ของเหลวสมรรถนะสูงได1 
12. อธิบายการวิเคราะห�โดยใช1เทคนิคทางด1านโครมาโทกราฟ?ของเหลวสมรรถนะสูงได1 
13. อธิบายหลักการทํางานของเครื่องแก�สโครมาโทกราฟ?ได1 
14. อธิบายการวิเคราะห�โดยใช1เทคนิคทางด1านแก�สโครมาโทกราฟ?ได1 
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รายวิชา ว30243 ชีวเคมี 
 
2 คาบ/สัปดาห$/ภาคเรียน        1.0 หน�วยกิต 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
คําอธิบายรายวิชา  

ศึกษาสเตอริโอเคมีของมอนอแซคคาไรด�การเขียนโครงสร1างแบบฟjชเชอร�และแบบฮาเวิธ-โปรเจคชัน 
จําแนกประเภทของน้ําตาล ในลักษณะ D หรือ L พร1อมท้ังเรียกชื่อน้ําตาล 

ศึกษาโครงสร1างของฟอสโฟลิพิด สฟjงโกลิพิด วิตามินท่ีละลายได1ในไขมัน ศึกษากระบวนการ 
เมตาบอลิซึมของกรดไขมันศึกษาการหาค;า pI ของกรดอะมิโน การหาลําดับของกรดอะมิโนในโปรตีน และ
กระบวนการเมตาบอลิซึมของกรดอะมิโนศึกษา จลนศาสตร�ของเอนไซม� กระบวนการเมตาบอลิซึมของนิวคลี
โอไทด�วิธีการหาลําดับเบสของดีเอ็นเอ และกระบวนการพอลิเมอเรสเชน 

เพ่ือให1มีความรู1ความเข1าใจ มีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร�มีเจตคติและเห็นคุณค;าของ
วิทยาศาสตร�สามารถนํากระบวนการทางวิทยาศาสตร�ไปใช1ในการแก1ปJญหา นําความรู1และหลักการของ
เก่ียวกับเรื่องคาร�โบไฮเดรต ลิพิด กรดอะมิโน เอนไซม� และกรดนิวคลีโอไทด�ไปใช1เป6นพ้ืนฐานในการศึกษา
วิชาเคมีข้ันสูงต;อไป 

 
มาตรฐานการเรียนรู8/ตัวช้ีวัด 
 เม่ือเรียนจบรายวิชานี้ นักเรียนสามารถ 

1. อธิบายสเตอริโอเคมีของน้ําตาลได1 
2. จําแนกประเภทของน้ําตาลในลักษณะ D หรือ L ได1 
3. เขียนสูตรโครงสร1างของโมโนแซกคาร�ไรด�แบบฟjชเชอร�และแบบฮาเวิธโปรเจคชัน พร1อมท้ัง

เรียกชื่อได1อย;างถูกต1อง 
4. อธิบายกลไกการเกิดปฏิกิริยาข้ันตอนต;างๆของวิถีไกลโคไลซิสได1 
5. อธิบายการเข1าสู;วิถีไกลโคไลซิสของคาร�โบไฮเดรตแบบต;างๆได1 
6. อธิบายการย;อยสลายไพรูเวทภายใต1สภาวะท่ีไม;ใช1ออกซิเจนได1 
7. อธิบายกลไกการเกิดปฏิกิริยาข้ันตอนต;างๆของวัฏจักรเคร็บส�ได1 
8. เขียนสมการของลูกโซ;การหายใจในไมโตคอนเดรีย (ออกซิเดทีฟฟอสฟอริเลชัน) ได1 
9. เขียนโครงสร1างท่ัวไปของ ฟอสโฟลิพิด สิฟjงโกลิปjด และไกลโคลิพิดได1 
10. อธิบายโครงสร1างของวิตามินท่ีละลายในไขมัน คือ วิตามินเอ วิตามินดี วิตามินอีและ 

วิตามินเค ได1 
11. อธิบายหรือแสดงความสัมพันธ�ของกระบวนการเมตาบอลิซึมของกรดไขมันได1 
12. อธิบายกราฟการไทเทรตกรดอะมิโนและหาจุดไอโซอิเลคทริก (isoelectric point : pI) ได1 
13. อธิบายและหาลําดับกรดอะมิโนในโปรตีนจากข1อมูลท่ีกําหนดให1หรือจากการทดลองได1 
14. อธิบายหรือแสดงความสัมพันธ�ของกระบวนการเมตาบอลิซึมของกรดอะมิโนได1 
15. อธิบายจลนศาสตร�ของเอนไซม�ได1พิจารณาและอธิบายกราฟแสดงการดําเนินไปของปฏิกิริยาท่ีมี

เอนไซม�เป6นตัวเร;งปฏิกิริยาได1 
16. อธิบายหรือแสดงความสัมพันธ�ระหว;างอัตราเร็วของปฏิกิริยากับความเข1มข1นของซับสเตรทได1 
17. อธิบายหรือแสดงความสัมพันธ�ของกระบวนการเมตาบอลิซึมของนิวคลีโอไทด�ได1 
18. อธิบายวิธีการหาลําดับเบสของดีเอ็นเอได1 
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19. อธิบายกระบวนการพอลิเมอเรสเชนได1 
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รายวิชา ว30244 เทคนิคพ้ืนฐานในปฏิบัติการเคมี 
 
2 คาบ/สัปดาห$/ภาคเรียน        1.0 หน�วยกิต 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
คําอธิบายรายวิชา 

ศึกษาข1อควรปฏิบัติสําหรับการทํางานในห1องปฏิบัติการเคมี ซ่ึงเก่ียวกับการปฏิบัติตนของตัวนักเรียน 
ข1อพึงระวังอันตรายจากสารเคมี ข1อควรปฏิบัติ อันเกิดจากอุบัติเหตุท่ีเก่ียวกับสารเคมีเกิดจากไฟ เม่ือสารเคมี
หก ตลอดจนวิธีแก1ไขและปLองกันอุบัติเหตุในห1องปฏิบัติการเคมี 

ศึกษาเทคนิคพ้ืนฐานการวัด กระบวนการวัด ความผิดพลาดของการวัด ความถูกต1อง ความไม;
แน;นอนในการวัด รวมท้ังการอ;าน การบันทึกผลการวัด เลขนัยสําคัญ เลขนัยสําคัญของผลลัพธ�ท่ีได1จากการ
คํานวณ การบวก-ลบ การคูณ-การหาร การเปลี่ยนหน;วย และการปJดตัวเลข 

ศึกษาเทคนิคการใช1อุปกรณ�เครื่องแก1วทีใช1ปฏิบัติการทางเคมี 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)  

ศึกษาเทคนิควิธีการและปฏิบัติการทดลองเก่ียวกับ การเตรียมสารละลาย การถ;ายเทสาร การกรอง
สาร (Filtration) การแยกสารด1วยการสกัดด1วยตัวทําละลาย (Solvents Extraction) และการแยกสารโดย
เทคนิค ทินเลเยอร�โครมาโทกราฟ? (Thin Layer Chromatography) การกลั่นสารแบบต;างๆ การหาปริมาณ
สารด1วยการไทเทรต (titration) การวัดการดูดกลืนแสง ด1วยเครื่องสเปกโทรโฟโทมิเตอร�
(Spectrophotometer) 

เพ่ือให1มีความเข1าใจ มีทักษะกระบวนการและเจตคติทางวิทยาศาสตร� เห็นคุณค;าของวิทยาศาสตร� 
รวมท้ังมีความเข1าใจ เก่ียวกับเทคนิคต;าง ๆ ท่ีใช1ในห1องปฏิบัติการทดลองและทางด1านทฤษฎีทางเคมี รู1จัก
ทํางานด1วยความรอบคอบและปลอดภัย รู1ถึงวิธีปLองกันและแก1ไขอุบัติเหตุ รู1ถึงภัยอันตรายท่ีแอบแฝงอยู;ใน
สารเคมี ตลอดจนสามารถใช1อุปกรณ�หรือติดต้ังอุปกรณ�ท่ีเหมาะสมกับกระบวนการทดลองได1 
 
มาตรฐานการเรียนรู8/ตัวช้ีวัด 
 เม่ือเรียนจบรายวิชานี้ นักเรียนสามารถ 

1. สามารถบอกข1อควรปฏิบัติและปฏิบัติตามข1อควรปฏิบัติ ในห1องปฏิบัติการเคมีได1 
2. บอกหน;วยพ้ืนฐานทางวิทยาศาสตร� คํานวณค;าเก่ียวกับเลขนัยสําคัญ การเปลี่ยนหน;วยและการ

แปลผลข1อมูลทางสถิติ 
3. สามารถแปลความหมายของตัวอักษร ตัวเลข และเครื่องหมายท่ีปรากฏบนอุปกรณ�ท่ีใช1ใน

ห1องปฏิบัติการเคมีได1 
4. สามารถเปรียบเทียบความแม;น และความเท่ียง เครื่องแก1วท่ีใช1วัดปริมาตรและถ;ายเทสารใน

ห1องปฏิบัติการเคมีได1 
5. สามารถเลือกใช1อุปกรณ�เครื่องแก1วได1อย;างเหมาะสมกับชนิดเครื่องแก1วและวัตถุประสงค� 
6. สามารถคํานวณและเตรียมสารละลายในหน;วย ร1อยละโดยน้ําหนัก ร1อยละโดยปริมาตร 

โมลาริตี ส;วนในล1านส;วนได1 
7. สามารถปฏิบัติแยกของผสมโดยใช1สมบัติทางกายภาพและเคมีได1 
8. สามารถตรวจวัดสภาพความเป6นกรดด;างของสารละลายด1วยเครื่อง pH-meter ได1อย;างถูกต1อง 
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9. อธิบายหลักการไทเทรตและปฏิบัติการไทเทรตหาความเข1มข1นของสารได1 
10. อธิบายหลักการสกัดสารด1วยตัวทําละลาย และเลือกใช1ตัวสกัดสารได1อย;างเหมาะสม 
11. สามารถปฏิบัติการสกัดสารโดยใช1กรวยแยกสารได1อย;างถูกต1อง 
12. รู1จักชุดอุปกรณ�ท่ีใช1กลั่นและสามารถต;อชุดสําหรับกลั่นได1อย;างถูกต1อง 
13. อธิบายหลักการกลั่นและเลือกใช1วิธีการกลั่นได1อย;างเหมาะสมตามชนิดของสารผสม 
14. สามารถปฏิบัติและคํานวณหาปริมาณสารสัมพันธ� สารกําหนดปริมาณ และร1อยละ ผลิตภัณฑ�

จากสมการปฏิกิริยาเคมีได1 
15. บอกหลักการวิธีโครมาโทรกราฟ?แบบต;างๆ และทําการแยกสารโดยสารด1วยเทคนิคทินเลเยอร�

โครมาโทกราฟ? (Thin Layer Chromatography) 
16. สามารถเลือกตัวทําละลายท่ีเหมาะสมสําหรับแยกสารในเทคนิคทินเลเยอร�โครมาโทกราฟ? 

(Thin layer chromatography) ได1 
17. อธิบายหลักการดูดกลืนแสงของสารและส;วนประกอบเครื่องสเปกโทรโฟโทมิเตอร�

(Spectrophotometer) ได1 
18. อธิบายหลักการและปฏิบัติการหาปริมาณสารโดยเทคนิค UV-Visible spectroscopy ได1 
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รายวิชาต;อไปนี้ไม;มีคําอธิบายรายวิชา 
 

3.26 ว30245  เคมีอุตสาหกรรมในท1องถิ่น    SCI30245 Industrial Chemistry  
3.27 ว30246  เคมีในอาหารถ่ิน    SCI30246 Food Chemistry  
3.28 ว30247  เซรามิกส�     SCI30247 Ceramics   
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กลุ�มสาระการเรียนรู8วิทยาศาสตร$ : ชีววิทยา 
รายวิชาเพ่ิมเติมกลุ�ม 2 
1. ว30265 ชีววิทยา 1 (AP)     3 คาบ/สัปดาห�/ภาคเรียน 1.5 หน;วยกิต 
SCI30265 Biology 1 (AP) 
2. ว30266 ชีววิทยา 2 (AP)     3 คาบ/สัปดาห�/ภาคเรียน 1.5 หน;วยกิต 
SCI30266 Biology 2 (AP) 
3. ว30267 ชีววิทยาของเซลล�     2 คาบ/สัปดาห�/ภาคเรียน 1.0 หน;วยกิต 
SCI30267 Cell Biology 
4. ว30268 พันธุศาสตร�โมเลกุล     2 คาบ/สัปดาห�/ภาคเรียน 1.0 หน;วยกิต 
SCI30268 Molecular Genetics 
5. ว30269 อนุกรมวิธานพืช     2 คาบ/สัปดาห�/ภาคเรียน 1.0 หน;วยกิต 
SCI30269 Plant Taxonomy 
6. ว30270 อนุกรมวิธานสัตว�     2 คาบ/สัปดาห�/ภาคเรียน 1.0 หน;วยกิต 
SCI30270 Animal Taxonomy 
7. ว30271 จุลชีววิทยา      2 คาบ/สัปดาห�/ภาคเรียน 1.0 หน;วยกิต 
SCI30271 Microbiology 
8. ว30272 สัตว�ไม;มีกระดูกสันหลัง    2 คาบ/สัปดาห�/ภาคเรียน 1.0 หน;วยกิต 
SCI30272 Invertebrate Zoology 
9. ว30273 สัตว�มีกระดูกสันหลัง     2 คาบ/สัปดาห�/ภาคเรียน 1.0 หน;วยกิต 
SCI30273 Vertebrate Zoology 
10. ว30274 กีฏวิทยา      2 คาบ/สัปดาห�/ภาคเรียน 1.0 หน;วยกิต 
SCI30274 Entomology 
11. ว30275 สังขวิทยา      2 คาบ/สัปดาห�/ภาคเรียน 1.0 หน;วยกิต 
SCI30275 Malacology 
12. ว30276 มีนวิทยา      2 คาบ/สัปดาห�/ภาคเรียน 1.0 หน;วยกิต 
SCI30276 Ichthyology 
13. ว30277 สรีรวิทยาของพืช     2 คาบ/สัปดาห�/ภาคเรียน 1.0 หน;วยกิต 
SCI30277 Plant Physiology 
14. ว30278 พฤติกรรมสัตว�     2 คาบ/สัปดาห�/ภาคเรียน 1.0 หน;วยกิต 
SCI30278 Animal Behavior 
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กลุ�มสาระการเรียนรู8วิทยาศาสตร$ : ชีววิทยา (ต�อ) 

 
รายวิชาเพ่ิมเติมกลุ�ม 2 (ต�อ) 
15. ว30279 ชีววิทยาสภาวะแวดล1อม    2 คาบ/สัปดาห�/ภาคเรียน 1.0 หน;วยกิต 
SCI30279 Environmental Biology 
16. ว30280 เทคโนโลยีชีวภาพ     2 คาบ/สัปดาห�/ภาคเรียน 1.0 หน;วยกิต 
SCI30285 Biotechnology 
17. ว30281 วิทยาศาสตร�การอาหาร    2 คาบ/สัปดาห�/ภาคเรียน 1.0 หน;วยกิต 
SCI30281 Food Science 
18. ว30282 นิติวิทยาศาสตร�    2 คาบ/สัปดาห�/ภาคเรียน 1.0 หน;วยกิต 
SCI30282 Forensic Science 
19. ว30283 เทคนิคพ้ืนฐานสําหรับงานวิจัยทางชีววิทยา 2 คาบ/สัปดาห�/ภาคเรียน 1.0 หน;วยกิต 
SCI30283 Basic Technique for Biology Research 
20. ว30284 การวิจัยชีววิทยาทางน้ํา   2 คาบ/สัปดาห�/ภาคเรียน 1.0 หน;วยกิต 
SCI30284 Aquatic Biology Research 
21. ว30285 ปJญหาพิเศษทางชีววิทยา    2 คาบ/สัปดาห�/ภาคเรียน 1.0 หน;วยกิต 
SCI30285 Special Problem in Biology 
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รายวิชา ว30265 ชีววิทยา 1 (AP) 
 
3 คาบ/สัปดาห$/ภาคเรียน        1.5 หน�วยกิต 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
คําอธิบายรายวิชา 

ศึกษาค1นคว1า สืบค1นข1อมูล ทําปฏิบัติการ วิเคราะห� อภิปรายเก่ียวกับ มุมมองของชีวิต  
การจัดลําดับของสิ่งมีชีวิต เคมีเพ่ือชีวิต ชีวโมเลกุล โครงสร1างและหน1าท่ีของส;วนประกอบของเซลล�  
การสังเคราะห�ด1วยแสง พันธุศาสตร�ระดับโมเลกุล พันธุศาสตร�และการประยุกต�ใช1 วิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต
วิวัฒนาการระดับประชากร  

การศึกษาความสัมพันธ�เชิงวิวัฒนาการและอนุกรมวิธาน นิเวศวิทยา ความหลากหลายทางชีวภาพ
และชีววิทยาเชิงอนุรักษ� และปJญหาสิ่งแวดล1อม  

เพ่ือให1นักเรียนมีความรู1ความเข1าใจพ้ืนฐานทางชีววิทยาท่ีเทียบเท;ากับวิชาชีววิทยาพ้ืนฐานใน
ระดับอุดมศึกษา 
 
มาตรฐานการเรียนรู8/ตัวช้ีวัด 
 เม่ือเรียนจบรายวิชานี้ นักเรียนสามารถ 

1. บอกมุมมองของชีวิตและอธิบายแนวคิดหลักท่ีเป6นแกนของชีววิทยาได1 
2. บอกบทบาทของธาตุและสารเคมีท่ีจําเป6นต;อการดํารงชีวิตท้ังในระดับไมโครโมเลกุลและ 

แมคโครโมเลกุลได1 
3. บอกชนิด โครงสร1าง ของสารชีวโมเลกุล รวมท้ังหน1าท่ีและการเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดข้ึนในสิ่งมีชีวิต

ได1 
4. จําแนกชนิดและลักษณะของเซลล� หน1าท่ี องค�ประกอบ และการทํางานของเซลล�ในสิ่งมีชีวิต

ต;างๆ ได1 
5. อธิบายพลังงานท่ีเก่ียวข1องกับสิ่งมีชีวิต เมแทบอลิซึม ชนิดและการทํางานของเอนไซม�ได1 
6. อธิบายการหายใจระดับเซลล� และปฏิกิริยาท่ีเกิดข้ึนเม่ือมีการหายใจได1 
7. อธิบายหลักการเกิดการสังเคราะห�ด1วยแสงและผลท่ีเกิดข้ึนได1 
8. อธิบายหลักการทางพันธุศาสตร� การถ;ายทอดลักษณะพันธุกรรม และการประยุกต�ความรู1ทาง

พันธุศาสตร� 
9. อธิบายการเกิดวิวัฒนาการ และการเกิดความหลากหลายของสิ่งมีชีวิตอันเนื่องมาจาก

วิวัฒนาการ รวมถึงสามารถอธิบายหลักการเบ้ืองต1นในการจัดอนุกรมวิธานของสิ่งมีชีวิต 
10. อธิบายความสําคัญของระบบนิเวศ ความหลากหลายทางชีวภาพและชีววิทยาเชิงอนุรักษ�และ 
  สามารถเสนอหลักการเพ่ือแก1ไขปJญหาสิ่งแวดล1อม 
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รายวิชา ว30266 ชีววิทยา 2 (AP) 
 
3 คาบ/สัปดาห$/ภาคเรียน        1.5 หน�วยกิต 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
คําอธิบายรายวิชา 

ศึกษาค1นคว1า สืบค1นข1อมูล ทําปฏิบัติการ วิเคราะห� อภิปรายเก่ียวกับ ความหลากหลายทางชีวภาพ
ของสิ่งมีชีวิต หลักการจัดจําแนกสิ่งมีชีวิตพวกโพรแคริโอตและยูแคริโอตตามระบบห1าอาณาจักร เนื้อเยื่อ 
โครงสร1าง และหน1าท่ีการทํางานของส;วนต;าง ๆ ในพืช เนื้อเยื่อ โครงสร1าง และหน1าท่ีการทํางานของร;างกาย
สัตว� เช;น การสืบพันธุ�และการเจริญพัฒนาระบบไหลเวียนเลือด และการแลกเปลี่ยนแก�ส อาหารของสัตว� 
การกินอาหารและระบบย;อยอาหาร การควบคุมสภาพแวดล1อมภายใน ระบบประสาท กลไกการรับความรู1สึก
และการตอบสนอง การต;อต1านและปLองกันเชื้อโรค และสัญญาณเคมีในสัตว�  

เพ่ือให1นักเรียนมีความรู1ความเข1าใจพ้ืนฐานทางชีววิทยาท่ีเทียบเท;ากับวิชาชีววิทยาพ้ืนฐานใน
ระดับอุดมศึกษา 
 
มาตรฐานการเรียนรู8/ตัวช้ีวัด 
 เม่ือเรียนจบรายวิชานี้ นักเรียนสามารถ 

1. จําแนกสิ่งมีชีวิตตามอาณาจักร (Kingdom) ไฟลัม (Phylum) หรือ ดิวิชัน และอธิบายลักษณะ 
โครงสร1าง หน1าท่ี วงจรชีวิต และความสัมพันธ�ของสิ่งมีชีวิตชนิดต;างๆ ได1 

2. อธิบายเนื้อเยื่อ โครงสร1าง และหน1าท่ีการทํางานของส;วนต;างๆ ในพืชได1 
3. อธิบายความหลากหลายของสัตว� จําแนกชนิดของสัตว�เป6นไฟลัมต;างๆ และลักษณะของสัตว�ได1 
4. บอกการทํางานของอวัยวะ และฮอร�โมนต;างๆ ในสัตว� และการสืบพันธุ�ได1 
5. อธิบายพัฒนาการของสัตว�ตั้งแต;เริ่มปฏิสนธิจนถึงเติบโตเต็มวัยได1 
6. อธิบายระบบการไหลเวียนเลือดและการแลกเปลี่ยนก�าซของมนุษย�และสัตว�ได1 
7. อธิบายถึงอาหารของสัตว� ลักษณะของอาหารกับประเภทของสัตว� ส;วนประกอบและหน1าท่ีของ

อวัยวะของทางเดินอาหาร 
8. อธิบายการควบคุมของสภาพแวดล1อมภายในร;างกายของสัตว� และระบบขับถ;ายได1 
9. จําแนกชนิดและบอกหน1าท่ีของเซลล�ในระบบประสาท การทํางานของระบบประสาท และสมอง

ของสัตว�ได1 
10. อธิบายกลไกการรับความรู1สึกต;างๆ และการตอบสนองของสัตว�ได1 
11. อธิบายระบบการต;อต1านและปLองกันเชื้อโรคของร;างกายได1 
12. อธิบายการสื่อสาร กลไกการทํางานของระบบประสาทกับต;อมไร1ท;อ การเกิดความผิดปกติของ

อวัยวะของคนและสัตว�ได1 
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รายวิชา ว30267 ชีววิทยาของเซลล$ 
 
2 คาบ/สัปดาห$/ภาคเรียน        1.0 หน�วยกิต 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
คําอธิบายรายวิชา 

ศึกษาการค1นพบเซลล� ทฤษฏีเซลล� และรูปร;างเซลล� เยื่อหุ1มเซลล� ผนังเซลล� การขนส;งสารผ;าน 
เยื่อหุ1มเซลล� การเชื่อมติดกันระหว;างเซลล� โครงสร1างและหน1าท่ีของออร�แกเนลล�ภายในเซลล�และโครงสร1าง 
ส;วนประกอบ และหน1าท่ีของนิวเคลียสศึกษา วิเคราะห� โครงสร1าง และส;วนประกอบของเซลล� การ
เปลี่ยนแปลงของเซลล�เม่ือเกิดการแบ;งเซลล� วัฏจักรเซลล� โรคมะเร็งและโรคจากความผิดปกติของเซลล� 
สืบค1น ติดตามความก1าวหน1าการวิจัยเก่ียวกับเซลล� การนําความรู1ด1านเซลล�ไปประยุกต�ใช1ในงานด1านอ่ืนๆ 

เพ่ือให1ผู1เรียนมีความเข1าใจ มีทักษะกระบวนการและเจตคติทางวิทยาศาสตร� เห็นคุณค;าของชีววิทยา
และสามารถประยุกต�ความรู1ไปใช1ในชีวิตประจําวัน 

มาตรฐานการเรียนรู8/ตัวช้ีวัด 
 เม่ือเรียนจบรายวิชานี้ นักเรียนสามารถ 

1. อธิบายและวิเคราะห�การค1นพบเซลล� ทฤษฏีเซลล� และรูปร;างเซลล� พร1อมท้ังเปรียบเทียบ
โครงสร1างของเซลล�โพรคาริโอตและยูคาริโอต 

2. อธิบายโครงสร1าง และส;วนประกอบของเยื่อหุ1มเซลล� พร1อมท้ังอภิปรายและวิเคราะห�การเกิดเยื่อ
หุ1มเซลล� วิเคราะห�การขนส;งสารผ;านเยื่อหุ1มเซลล� พร1อมท้ังอธิบายการเชื่อมติดกันระหว;างเซลล� 

3. อธิบายโครงสร1างและหน1าท่ีของออร�แกเนลล�และนิวเคลียสภายในเซลล� 
4. อธิบายวัฎจักรเซลล�ของสิ่งมีชีวิต และอธิบายความผิดปกติท่ีเกิดข้ึนจากการแบ;งเซลล�กับอาการ

ผิดปกติท่ีปรากฏกับร;างกายสิ่งมีชีวิต 
5. อธิบายการเกิดโรคมะเร็ง และวิธีการรักษา 
6. สืบค1น เก่ียวกับงานวิจัยด1านเซลล� การนําความรู1เรื่องเซลล�ไปประยุกต�ใช1 
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รายวิชา ว30268 พันธุศาสตร$โมเลกุล 
 
2 คาบ/สัปดาห$/ภาคเรียน        1.0 หน�วยกิต 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
คําอธิบายรายวิชา 

ศึกษาองค�ประกอบและโครงสร1างทางเคมีของดีเอ็นเอ อาร�เอ็นเอ โปรตีน รวมถึงคุณสมบัติ 
บางประการของสารพันธุกรรมอธิบายความสัมพันธ�ระหว;างสารพันธุกรรม และโปรตีนท่ีทําหน1าท่ีเป6น
โครงสร1าง โปรตีนท่ีทําหน1าท่ีเก่ียวกับกระบวนการจําลองดีเอนเอ การลอกรหัส และการถอดรหัสพันธุกรรม
ของสิ่งมีชีวิตทํากิจกรรม วิเคราะห� อธิบายการประยุกต�ความรู1ด1านพันธุศาสตร�โมเลกุลกับการทํางานด1าน
เทคโนโลยีพันธุศาสตร� 

เพ่ือให1มีความรู1 ความเข1าใจ มีทักษะกระบวนการ และเจตคติทางวิทยาศาสตร� สามารถนําหลักการ
ทางวิทยาศาสตร�ไปใช1ในกระบวนการสืบเสาะหาความรู1 และมีความเข1าใจในเทคโนโลยีชีวภาพสามารถนํา
ความรู1ไปประยุกต�ใช1ในชีวิตประจําวัน 
 
มาตรฐานการเรียนรู8/ตัวช้ีวัด 
 เม่ือเรียนจบรายวิชานี้ นักเรียนสามารถ 

1. อธิบายและอภิปราย โครงสร1างและส;วนประกอบของเซลล� รวมท้ังวัฏจักรเซลล� 
2. อธิบายโครงสร1างทางเคมีและหน1าท่ีของดีเอ็นเอ อาร�เอ็นเอ รวมท้ังโปรตีน 
3. ระบุส;วนประกอบและโครงสร1างโมเลกุลของยีน ดีเอ็นเอ และโครโมโซม 
4. อธิบายความสัมพันธ�ของยีน ดีเอ็นเอ และโครโมโซม การจัดเรียงตัว ขนาด และความซับซ1อนของ

จีโนม 
5. อธิบายกลไกการจําลองสารพันธุกรรมของสิ่งมีชีวิต ระบุปJจจัยท่ีมีความสําคัญต;อกระบวนการ

จําลองดีเอ็นเอ 
6. อธิบายและวิเคราะห�ความสัมพันธ�ระหว;างดีเอ็นเอ อาร�เอ็นเอ โปรตีน รวมท้ังการควบคุมการ

แสดงออกของยีน 
7. วิเคราะห� อธิบายการประยุกต�ความรู1ด1านพันธุศาสตร�โมเลกุลกับการทํางานด1านเทคโนโลยีพันธุ

ศาสตร� 
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รายวิชา ว30269 อนุกรมวิธานพืช 
 
2 คาบ/สัปดาห$/ภาคเรียน        1.0 หน�วยกิต 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
คําอธิบายรายวิชา  

ศึกษา สืบค1น วิเคราะห� อภิปรายหลักการ ประวัติและเอกสารต;างๆท่ีเก่ียวข1องกับการจัดจําพวกพืช 
ระบบการจัดจําพวกพืช มโนมติในเรื่องหน;วยในการการจัดจําพวกพืช ความแปรผันและวิวัฒนาการของพืช
กับปJญหาการจัดจําพวกพืช ภูมิศาสตร�ของพืชและแนวคิดใหม;ในการจัดจําพวกพืช 

เพ่ือให1ผู1เรียนมีความเข1าใจ มีทักษะกระบวนการและเจตคติทางวิทยาศาสตร� เห็นคุณค;าของชีววิทยา 
และสามารถประยุกต�ความรู1ไปใช1ในชีวิตประจําวันได1 
 
มาตรฐานการเรียนรู8/ตัวช้ีวัด 
 เม่ือเรียนจบรายวิชานี้ นักเรียนสามารถ 

1. อธิบายและอภิปรายการจัดจําแนกพืชชนิดต;างๆได1 
2. อธิบายและอภิปรายระบุพืชหรือการตรวจสอบหาชื่อวิทยาศาสตร�ของพืชในอันดับต;างๆโดยใช1

ระบบการจําแนกประเภทของพืชท่ีมีอยู; ได1แก; วิธีการตรวจสอบเอกลักษณ�โดยการใช1รูปวิธาน
ประกอบกับเอกสารทางพฤกษานุกรมวิธาน 

3. อธิบายและอภิปรายการต้ังชื่อพืชหรือการศึกษาถึงระบบและวิธีการต้ังชื่อวิทยาศาสตร�ของพืชให1
เป6นไปตามกฎนานาชาติ 

4. วิเคราะห� อธิบายและอภิปรายลักษณะต;างๆ ของพืช การกระจายพันธุ� ความแปรผันและ
วิวัฒนาการของพืชกับปJญหาการจัดจําพวกพืช 

5. รวบรวมข1อมูลต;างๆ ท่ีได1จากพืชเพ่ือวิเคราะห�การนําพืชมาใช1ประโยชน�ได1 
6. นําความรู1ท่ีได1มาศึกษาความสัมพันธ�ของพืช และเสนอแนวความคิดในเรื่องวิวัฒนาการ 

ชาติพันธุ�ของพืชได1 
7. ศึกษาในสถานท่ีจริงได1 
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รายวิชา ว30270 อนุกรมวิธานสัตว$ 
 
2 คาบ/สัปดาห$/ภาคเรียน        1.0 หน�วยกิต 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
คําอธิบายรายวิชา  

ศึกษาเก่ียวกับอาณาจักรสัตว�ซ่ึงเป6นหนึ่งใน 5 อาณาจักร ของสิ่งมีชีวิตท่ีมีท้ังหมดในโลก สัตว�ส;วน
ใหญ;ท่ีถูกศึกษาเป6นสัตว�ไม;มีกระดูกสันหลัง รวมถึงอิทธิพลของสภาพแวดล1อมต;อวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิตท้ัง
ในด1านการแพร;กระจาย การเจริญเติบโตศึกษาการจําแนกกลุ;มของสัตว�ออกเป6นไฟลัม โดยพิจารณาจาก
ลักษณะรูปร;างและหน1าท่ีการทํางานของโครงสร1างสัตว� รวมกับข1อมูลอ่ืนๆ เช;น ข1อมูลด1านชีวเคมี และ
วิวัฒนาการศึกษาวิเคราะห� สํารวจ ตรวจสอบลักษณะของสัตว�ในไฟลัมต;างๆ ว;ามีความสัมพันธ�กันอย;างไร 
 
มาตรฐานการเรียนรู8/ตัวช้ีวัด 
 เม่ือเรียนจบรายวิชานี้ นักเรียนสามารถ 

1. อธิบายความสําคัญการศึกษาทางด1านอนุกรมวิธาน 
2. อธิบาย อภิปรายและใช1หลักการเบ้ืองต1นในการจัดจําแนกสัตว�ออกเป6นหมวดหมู; การทําคีย�

จําแนกสิ่งมีชีวิต 
3. สืบค1น อธิบาย อภิปราย เปรียบเทียบความแตกต;างระหว;างสัตว�ในช;วงลําดับต;างๆ ต้ังแต;ระดับ

โดเมน อาณาจักร ไฟลัม และคลาส 
4. สืบค1น นําเสนอสภาพการณ�ปJญหา หรือความสําคัญของความหลากหลายทางชีวภาพของสัตว�ท่ีมี

อยู;ในปJจจุบัน 
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รายวิชา ว30271 จุลชีววิทยา 
 
2 คาบ/สัปดาห$/ภาคเรียน        1.0 หน�วยกิต 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
คําอธิบายรายวิชา 

ศึกษารูปร;างลักษณะท่ัวไปของจุลินทรีย� การจําแนกและการจัดกลุ;มจุลินทรีย� ศึกษาการเจริญเติบโต 
และสภาพแวดล1อมท่ีมีผลต;อการเจริญของจุลินทรีย� การควบคุมจุลินทรีย�พันธุศาสตร� และ 
เมทาบอลิซึมของจุลินทรีย� ศึกษาความสัมพันธ�ระหว;างมนุษย�กับจุลินทรีย�ภูมิคุ1มกัน จุลชีววิทยา สิ่งแวดล1อม 
การประยุกต�ใช1จุลชีววิทยาด1านเทคโนโลยีชีวภาพ เกษตรกรรม อุตสาหกรรมและการแพทย� 

เพ่ือให1ผู1เรียนมีความเข1าใจ มีทักษะกระบวนการและเจตคติทางวิทยาศาสตร� เห็นคุณค;าของชีววิทยา
และสามารถประยุกต�ความรู1ไปใช1ในชีวิตประจําวัน 
 
มาตรฐานการเรียนรู8/ตัวช้ีวัด 
 เม่ือเรียนจบรายวิชานี้ นักเรียนสามารถ 

1. อธิบายและวิเคราะห�รูปร;างลักษณะท่ัวไปของจุลินทรีย� 
2. อธิบายและวิเคราะห�การจําแนกและการจัดกลุ;มจุลินทรีย� 
3. อธิบายและอภิปรายการเจริญเติบโตและสภาพแวดล1อมท่ีมีผลต;อการเจริญของจุลินทรีย� 
4. อธิบายและวิเคราะห�การควบคุมจุลินทรีย�พันธุศาสตร� และเมทาบอลิซึมของจุลินทรีย� 
5. อธิบายความสัมพันธ�ระหว;างมนุษย�กับจุลินทรีย�ภูมิคุ1มกัน จุลชีววิทยาสิ่งแวดล1อม  

การประยุกต�ใช1จุลชีววิทยาด1านเทคโนโลยีชีวภาพ เกษตรกรรม อุตสาหกรรมและการแพทย� 
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รายวิชา ว30272 สัตว$ไม�มีกระดูกสันหลัง 
 
2 คาบ/สัปดาห$/ภาคเรียน        1.0 หน�วยกิต 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
คําอธิบายรายวิชา 

ศึกษา สืบค1นข1อมูล อธิบายและอภิปรายเก่ียวกับวิวัฒนาการ ประวัติความเป6นมาของสัตว� 
ไม;มีกระดูกสันหลังศึกษา หลักการจัดจําแนกลักษณะทางอนุกรมวิธานของสัตว�ไม;มีกระดูกสันหลัง  
และค1นคว1าข1อมูล และอภิปรายเก่ียวกับลักษณะท่ัวไปทางชีววิทยาของสัตว�ไม;มีกระดูกสันหลังในแต;ละไฟลัม  

ศึกษา อธิบาย อภิปรายและทําปฏิบัติการศึกษาเปรียบเทียบกายวิภาคและสรรีรวิทยาของสัตว� 
ไม;มีกระดูกสันหลังศึกษา สืบค1นข1อมูล และอภิปรายเก่ียวกับนิเวศวิทยา พฤติกรรม และการปรับตัวให1 
เข1ากับสิ่งแวดล1อม ของสัตว�ไม;มีกระดูกสันหลังสํารวจความหลากหลายทางชีวภาพของสัตว�ไม;มีกระดูก 
สันหลังในท1องถ่ินและทําปฏิบัติการเก่ียวกับวิธีการเก็บรักษาตัวอย;างสัตว�ได1 

เพ่ือให1มีความรู1 ความเข1าใจ และเจตคติทางวิทยาศาสตร� สามารถบอกความสําคัญของสัตว� 
ไม;มีกระดูกสันหลัง และนําความรู1ท่ีได1มาประยุกต�ใช1ในชีวิตประจําวัน นําไปสู;การอนุรักษ�และพัฒนา 
ท่ียั่งยืนต;อไป 
 
มาตรฐานการเรียนรู8/ตัวช้ีวัด 
 เม่ือเรียนจบรายวิชานี้ นักเรียนสามารถ 

1. สืบค1น อธิบาย และอภิปรายเก่ียวกับวิวัฒนาการ ประวัติความเป6นมาของสัตว� ไม;มีกระดูก 
สันหลัง 

2. อธิบาย อภิปราย หลักการจัดจําแนกลักษณะทางอนุกรมวิธานของสัตว�ไม;มีกระดูกสันหลัง 
3. ค1นคว1า และอธิบายลักษณะท่ัวไปทางชีววิทยาของสัตว�ไม;มีกระดูกสันหลังในแต;ละไฟลัม 
4. อธิบาย อภิปรายและทําปฏิบัติการศึกษากายวิภาคและสรรีรวิทยาของสัตว�ไม;มีกระดูกสันหลัง

และเปรียบเทียบระหว;างสัตว�ในแต;ละไฟลัม 
5. สืบค1น และอภิปรายเก่ียวกับนิเวศวิทยา พฤติกรรม และการปรับตัวให1เข1ากับสิ่งแวดล1อมของสัตว�

ไม;มีกระดูกสันหลัง 
6. สํารวจความหลากหลายทางชีวภาพ ของสัตว�ไม;มีกระดูกสันหลังในท1องถ่ินและทําปฏิบัติการ

เก่ียวกับวิธีการเก็บรักษาตัวอย;างได1 
7. บอกความสําคัญของสัตว�ไม;มีกระดูกสันหลัง และนําความรู1ท่ีได1มาประยุกต�ใช1ในชีวิตประจําวัน 
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รายวิชา ว30273 สัตว$มีกระดูกสันหลัง 
 
2 คาบ/สัปดาห$/ภาคเรียน        1.0 หน�วยกิต 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
คําอธิบายรายวิชา 

ศึกษาค1นคว1าและวิเคราะห� ประวัติความเป6นมาและวิวัฒนาการของสัตว�มีกระดูกสันหลัง  
ศึกษาและอธิบายลักษณะสําคัญของสัตว�มีกระดูกสันหลังพร1อมท้ังสามารถจําแนกลักษณะสําคัญของ

สัตว�มีกระดูกสันหลังแต;ละกลุ;ม 
ศึกษาและทําปฏิบัติการเก่ียวกับลักษณะทางสัณฐานและกายวิภาคของสัตว�มีกระดูกสันหลัง  
ศึกษาค1นคว1า และวิเคราะห� สาเหตุท่ีทําให1เกิดแพร;การกระจายของสัตว�มีกระดูกสันหลังในพ้ืนท่ี

ต;างๆ ท่ัวโลกศึกษาค1นคว1า และวิเคราะห� สาเหตุท่ีทําให1เกิดการอพยพย1ายถ่ินของสัตว�มีกระดูกสันหลังศึกษา
ค1นคว1า วิเคราะห� และอภิปรายสาเหตุท่ีทําให1สัตว�มีกระดูกสันหลังสูญพันธุ�ศึกษาค1นคว1า 

เพ่ือหาวิธีการอนุรักษ�พันธุ�สัตว� และการจัดการพันธุ�สัตว�ศึกษาและอธิบายเทคนิคการศึกษา และการ
เก็บตัวอย;างสัตว�มีกระดูกสันหลังเพ่ือให1มีความรู1 ความเข1าใจ และเจตคติทางวิทยาศาสตร� สามารถบอก
ความสําคัญของสัตว�มีกระดูกสันหลัง และนําความรู1ท่ีได1มาประยุกต�ใช1ในชีวิตประจําวัน นําไปสู;การอนุรักษ� 
และพัฒนาท่ียั่งยืนต;อไป 
 
มาตรฐานการเรียนรู8/ตัวช้ีวัด 
 เม่ือเรียนจบรายวิชานี้ นักเรียนสามารถ 

1. สืบค1น วิเคราะห� และอภิปรายประวัติความเป6นมา และวิวัฒนาการของสัตว�มีกระดูกสันหลังแต;
ละกลุ;ม 

2. อธิบายและวิเคราะห�เปรียบเทียบลักษณะสําคัญของสัตว�มีกระดูกสันหลัง 
3. อธิบาย วิเคราะห� อภิปราย จําแนกและทําการทดลองเก่ียวกับ ลักษณะทางกายภาพสัณฐาน

วิทยาของสัตว�มีกระดูกสันหลังแต;ละกลุ;ม 
4. สืบค1น วิเคราะห� และอภิปรายเก่ียวกับสาเหตุท่ีทําให1เกิดการกระจายตัวของสัตว�มีกระดูก 

สันหลัง 
5. สืบค1น วิเคราะห� และอภิปรายเก่ียวกับสาเหตุท่ีทําให1สัตว�มีกระดูกสันหลังเกิดการอพยพ 

ย1ายถ่ิน 
6. สืบค1น วิเคราะห� อภิปราย และอธิบายเก่ียวกับสาเหตุท่ีทําให1สัตว�มีกระดูกสันหลังเกิดการ 

สูญพันธุ� 
7. สืบค1น วิเคราะห� อภิปราย และอธิบายเก่ียวกับการอนุรักษ� และการจัดการพันธุ�สัตว� 
8. อธิบายเทคนิคการศึกษา และการเก็บตัวอย;างสัตว�มีกระดูกสันหลังตลอดจนสามารถทําการ

ทดลองเก็บตัวอย;างสัตว�บางชนิดได1 
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รายวิชา ว30274 กีฏวิทยา 
 
2 คาบ/สัปดาห$/ภาคเรียน        1.0 หน�วยกิต 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
คําอธิบายรายวิชา 

ศึกษา สืบค1นข1อมูล และอภิปรายเก่ียวกับวิวัฒนาการของแมลง หลักการจัดจําแนกอนุกรมวิธานของ
แมลงศึกษา อธิบายและ อภิปรายความสําคัญของความหลากหลายทางชีวภาพทางแมลงท่ีมีผลต;อมนุษย�และ
สิ่งแวดล1อมและสํารวจความหลากหลายทางชีวภาพของแมลงในท1องถ่ินได1ศึกษา  

ค1นคว1า สืบค1น และอภิปรายเก่ียวกับนิเวศวิทยา พฤติกรรม การปรับตัวให1เข1ากับสิ่งแวดล1อม และ
สรีรวิทยาของแมลงศึกษาและ อธิบาย อภิปรายเปรียบเทียบลักษณะท่ัวไปทางชีววิทยาของแมลงใน 
แต;ละอันดับศึกษาและทําปฏิบัติการเก่ียวกับวิธีการเก็บรักษาตัวอย;างแมลง และกายวิภาคของแมลง 

ศึกษา สืบค1นข1อมูล และ วิเคราะห�สภาพปJญหาของสิ่งแวดล1อม และทรัพยากรธรรมชาติท่ีเกิดจาก
แมลง และเสนอแนะแนวทางในการดูแลรักษา พร1อมนําความรู1ท่ีได1มาประยุกต�ใช1ในชีวิตประจําวัน เพ่ือให1มี
ความรู1 ความเข1าใจ และเจตคติทางวิทยาศาสตร� นําไปสู;การอนุรักษ�และพัฒนาท่ียั่งยืนต;อไป 
 
มาตรฐานการเรียนรู8/ตัวช้ีวัด 
 เม่ือเรียนจบรายวิชานี้ นักเรียนสามารถ 

1. สืบค1น และอภิปรายเก่ียวกับวิวัฒนาการของแมลง หลักการจัดจําแนกอนุกรมวิธานของแมลง 
2. อธิบายและ อภิปรายความสําคัญของความหลากหลายทางชีวภาพทางแมลงท่ีมีผลต;อมนุษย�และ

สิ่งแวดล1อมและสํารวจความหลากหลายทางชีวภาพของแมลงในท1องถ่ินได1 
3. ค1นคว1า สืบค1น และอภิปรายเก่ียวกับนิเวศวิทยา พฤติกรรม การปรับตัวให1เข1ากับสิ่งแวดล1อม 

และสรีรวิทยาของแมลง 
4. อธิบาย อภิปรายเปรียบเทียบลักษณะท่ัวไปทางชีววิทยาของแมลงในแต;ละอันดับ 
5. ทําปฏิบัติการเก่ียวกับวิธีการเก็บรักษาตัวอย;างแมลง และทําปฏิบัติการศึกษากายวิภาคของแมลง 
6. วิเคราะห�สภาพปJญหาของสิ่งแวดล1อม และทรัพยากรธรรมชาติท่ีเกิดจากแมลง และเสนอแนะ

แนวทางในการดูแลรักษา พร1อมนําความรู1ท่ีได1มาประยุกต�ใช1ในชีวิตประจําวัน 
7. ศึกษาในสถานท่ีจริงได1 
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รายวิชา ว30275 สังขวิทยา 
 
2 คาบ/สัปดาห$/ภาคเรียน        1.0 หน�วยกิต 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
คําอธิบายรายวิชา 

ศึกษา ค1นคว1า อธิบายและสรุปเก่ียวกับการจัดจําแนกไพลัมมอลลัสกา จัดจําแนกคลาสซับคลาส ของ
สัตว�กลุ;มหอย อธิบายความเหมือนและความแตกต;างของสัตว�กลุ;มหอยในระดับคลาสจัดจําแนกโดยใช1
ลักษณะทางสัณฐานวิทยาศึกษา ค1นคว1า และทําปฏิบัติการเก่ียวกับโครงสร1าง หน1าท่ี ความสัมพันธ�ของ
อวัยวะต;างๆ ในร;างกาย เปรียบเทียบ ระบบทางเดินอาหาร ระบบลําเลียง ระบบขับถ;าย ระบบหายใจ ระบบ
สืบพันธ�และการเจริญเติบโต ระบบประสาทและอวัยวะรับความรู1สึก ของสัตว�กลุ;มหอย 

ศึกษาวิเคราะห� ค1นคว1า และอธิบายวิวัฒนาการโดยเชื่อมโยงกับการจัดจําแนก และโครงสร1างของ
อวัยวะในร;างกายของสัตว�กลุ;มหอยศึกษา ค1นคว1า และปฏิบัติการภาคสนาม เก่ียวกับแหล;งท่ีอยู;อาศัย ระบบ
นิเวศ การกินอาหารรวมท้ังประโยชน� และโทษท่ีได1จากสัตว�กลุ;มหอย 

เพ่ือให1ผู1เรียนมีความรู1ความเข1าใจ มีทักษะกระบวนการ เจตคติและเห็นคุณค;าของชีววิทยาสามารถ
ประยุกต�ความรู1และหลักการไปใช1ในชีวิตประจําวันและเป6นพ้ืนฐาน เพ่ือประยุกต�ใช1ในการศึกษาและวิจัย
พัฒนาวิทยาศาสตร�และเทคโนโลยีของประเทศต;อไป 
มาตรฐานการเรียนรู8/ตัวช้ีวัด 
 เม่ือเรียนจบรายวิชานี้ นักเรียนสามารถ 

1. มีความรู1ความเข1าใจหลักการในการจัดจําแนกสัตว�ในไฟลัมมอลัสกาบอกความแตกต;างในระดับ
คลาสของสัตว�กลุ;มของท้ังหมด และความแตกต;างระดับซับคลาสของกลุ;มหอยฝาเดียว และหอย
สองฝาได1 

2. มีความรู1ความเข1าใจ วิเคราะห�เปรียบเทียบสัณฐานของหอยฝาเดียว หอยสองฝา และหมึก 
3. มีความรู1ความเข1าใจในระบบอวัยวะ การทํางานของระบบทางเดินอาหาร ระบบลําเลียงระบบ

ขับถ;าย ระบบหายใจ ระบบสืบพันธ�และการเจริญเติบโต ระบบประสาทและอวัยวะรับความรู1สึก 
ของสัตว�กลุ;มหอย 

4. มีความรู1ความเข1าใจต1นกําเนิด และวิวัฒนาการของสัตว�กลุ;มหอยโดยสามารถเปรียบเทียบการมี
วัฒนาการในแต;ละคลาส ซับคลาส และเปรียบเทียบกับสัตว�กลุ;มอ่ืนๆ ท่ีสายวิวัฒนาการใกล1เคียง
กัน 

5. มีความรู1ความเข1าใจ วิเคราะห� ถึงแหล;งท่ีอยู;อาศัย การเกิดประโยชน�และโทษจากสัตว� 
กลุ;มหอย สามารถเก็บตัวอย;าง และใช1เครื่องมือในการเก็บตัวอย;างได1อย;างถูกต1อง 

6. นําความรู1ท่ีได1ประยุกต�ใช1 ในชีวิตประจําวัน สามารถออกแบบการศึกษาและการทดลองสัตว�กลุ;ม
หอยได1อย;างถูกต1อง 

7. ศึกษาในสถานท่ีจริงได1 
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รายวิชา ว30276 มีนวิทยา 
 
2 คาบ/สัปดาห$/ภาคเรียน        1.0 หน�วยกิต 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
คําอธิบายรายวิชา 

ศึกษา สํารวจ สืบค1นข1อมูล เก่ียวกับปลา และระบุความสัมพันธ� ความสําคัญของปลาท่ีมีในระบบ
นิเวศ หรือชุมชนท่ีสนใจศึกษา ค1นคว1า สืบค1นข1อมูล เก่ียวกับประเภทของปลา ประกอบด1วยปลากระดูก-แข็ง 
และปลากระดูกอ;อนศึกษาและทําปฏิบัติการเรื่องการจําแนกลักษณะรูปร;างภายนอกของปลา และระบบ
ภายในตัวปลา รวมถึงอนุกรมวิธานของปลา และฝZกการใช1ไดโคโตมัสคีย�ในการจําแนกปลาศึกษาและทํา
ปฏิบัติการเปรียบเทียบลักษณะทางโครงสร1าง สรีรวิทยา กายวิภาค และพฤติกรรมบางอย;างของปลา  
ซ่ึงมีความสัมพันธ�ในเชิงวิวัฒนาการเพ่ือให1ผู1เรียนมีความเข1าใจ มีทักษะกระบวนการและเจตคติทาง
วิทยาศาสตร� เห็นคุณค;าของชีววิทยาและสามารถประยุกต�ความรู1ไปใช1ในชีวิตประจําวัน 
 
มาตรฐานการเรียนรู8/ตัวช้ีวัด 
 เม่ือเรียนจบรายวิชานี้ นักเรียนสามารถ 

1. สืบค1น อภิปราย นําเสนอสภาพการณ� ปJญหาหรือความสําคัญของปลากับระบบนิเวศและชุมชน 
2. อธิบาย อภิปราย และยกตัวอย;างการจัดจําแนกประเภทของปลา การจัดจําแนกปลาเป6น

หมวดหมู; การทําคีย�จําแนกปลา 
3. สืบค1น อธิบาย อภิปราย เปรียบเทียบความแตกต;างระหว;างลักษณะทางโครงสร1างสรีรวิทยา กาย

วิภาค และพฤติกรรม ซ่ึงมีความสัมพันธ�ในเชิงวิวัฒนาการ 
4. วางแผนเพ่ือใช1ในการปฏิบัติเพ่ือปLองกัน แก1ไข อนุรักษ� และดูแลรักษาความหลากหลายทาง

ชีวภาพของปลา มีความรู1ความเข1าใจและตระหนักถึงการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล1อม รวมท้ังการพัฒนาท่ียั่งยืน 

5. ศึกษาในสถานท่ีจริงได1 
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รายวิชา ว30277 สรีรวิทยาของพืช 
 
2 คาบ/สัปดาห$/ภาคเรียน        1.0 หน�วยกิต 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
คําอธิบายรายวิชา 

ศึกษาและวิเคราะห�ความสัมพันธ�ของน้ําและพืช ความสําคัญของธาตุอาหารท่ีมีต;อพืช พร1อมท้ังกลไก
การดูดและลําเลียงธาตุอาหารในพืช ศึกษาการแลกเปลี่ยนแก�สของพืช ศึกษาและทําปฏิบัติการเก่ียวกับการ
คายน้ํา การลําเลียงน้ําแร;ธาตุ และการลําเลียงอาหารของพืช ศึกษาปฏิกิริยาในกระบวนการสังเคราะห�ด1วย
แสง ศึกษาอธิบายและทําปฏิบัติการเก่ียวกับการเติบโตและพัฒนาการของพืช ศึกษาและทํากิจกรรมเก่ียวกับ
การตอบสนองของพืชต;อสารควบคุมการเจริญ  

เพ่ือให1ผู1เรียนมีความเข1าใจมีทักษะกระบวนการ และเจตคติทางวิทยาศาสตร�เห็นคุณค;าของชีววิทยา 
และสามารถประยุกต�ความรู1ไปใช1ในชีวิตประจําวันได1 
 
มาตรฐานการเรียนรู8/ตัวช้ีวัด 
 เม่ือเรียนจบรายวิชานี้ นักเรียนสามารถ 

1. อธิบายและวิเคราะห�ความสัมพันธ�ของน้ําและพืช 
2. อธิบายความสําคัญของธาตุอาหารท่ีมีต;อพืช พร1อมท้ังกลไกการดูดและลําเลียงธาตุอาหาร 

ในพืช 
3. อธิบาย อภิปรายโครงสร1างและกลไกการแลกเปลี่ยนแก�ส การคายน้ํา และการลําเลียงในพืช 

พร1อมท้ังทําการทดลองเพ่ือศึกษาปJจจัยบางประการท่ีมีผลต;อกลไกดังกล;าวของพืช 
4. อธิบายลําดับข้ันตอนการเกิดปฏิกิริยาและผลิตภัณฑ�ท่ีเกิดข้ึนในปฏิกิริยาท่ีต1องใช1แสงและ 

ไม;ต1องใช1แสง พร1อมท้ังอภิปรายถึงความสัมพันธ�โครงสร1างและหน1าท่ีของคลอโรพลาสต�กับ 
การสังเคราะห�ด1วยแสง 

5. สืบค1นข1อมูล อธิบาย อภิปราย ปฏิกิริยาการสลายโมเลกุลของสารอาหารแบบใช1ออกซิเจนและไม;
ใช1ออกซิเจน ในระดับเซลล� 

6. อธิบายและทําปฏิบัติการเก่ียวกับการเติบโตและพัฒนาการของพืช 
7. สํารวจ อธิบาย อภิปราย วิเคราะห� การตอบสนองของพืชต;อสารควบคุมการเจริญเติบโต ปJจจัย

ท้ังภายนอกและภายในท่ีมีผลต;อการตอบสนองของพืชท่ีเก่ียวกับการเจริญเติบโต ประโยชน�ของ
สารควบคุมการเจริญเติบโตของพืชท่ีช;วยเพ่ิมผลผลิตทางการเกษตร 

8. ศึกษาในสถานท่ีจริงได1 
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รายวิชา ว30278 พฤติกรรมสัตว$ 
 
2 คาบ/สัปดาห$/ภาคเรียน        1.0 หน�วยกิต 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
คําอธิบายรายวิชา 

ศึกษา ค1นคว1า อธิบายและสรุปเก่ียวกับความหมายของพฤติกรรม ผู1ค1นพบ การออกแบบ 
การทดลองในเรื่องพฤติกรรม รวมถึงการพัฒนาการเกิดพฤติกรรม ซ่ึงเป6นสิ่งท่ีสําคัญในการศึกษาเรื่อง
พฤติกรรมสัตว�  ศึกษา ค1นคว1า และอธิบายจังหวะชีวภาพ กลไกท่ีทําให1เกิดจังหวะชีวภาพ ความแตกต;าง
ปJจจัยท่ีทําให1สัตว�มีจังหวะชีวภาพแตกต;างกัน  ศึกษาวิเคราะห� ค1นคว1า และอธิบายพฤติกรรมรูปแบบต;างๆ ท่ี
เกิดข้ึนกับสัตว� พฤติกรรมท่ีมีแต;กําเนิด การเรียนรู1 การจดจํา ความเคยชิน การสื่อสารระหว;างสัตว�  
การเลือกพ้ืนท่ีอาศัย พฤติกรรมการหาอาหาร พฤติกรรมก1าวร1าว พฤติกรรมการสืบพันธุ� พฤติกรรมการดูแล
ลูก พฤติกรรมทางสังคมปJจจัยท่ีทําให1เกิดพฤติกรรม  

เพ่ือให1ผู1เรียนมีความรู1ความเข1าใจ มีทักษะกระบวนการ เจตคติและเห็นคุณค;าของชีววิทยาสามารถ
ประยุกต�ความรู1และหลักการไปใช1ในชีวิตประจําวันและเป6นพ้ืนฐานเพ่ือประยุกต�ใช1ในการศึกษาและวิจัย
พัฒนาวิทยาศาสตร�และเทคโนโลยีของประเทศต;อไป  
 
มาตรฐานการเรียนรู8/ตัวช้ีวัด 
 เม่ือเรียนจบรายวิชานี้ นักเรียนสามารถ 

1. มีความรู1ความเข1าใจความหมายของพฤติกรรม นักวิทยาศาสตร�ท่ีศึกษาด1านพฤติกรรมอธิบายการ
พัฒนาการเกิดพฤติกรรม ทฤษฎีและแนวทางการศึกษาด1านพฤติกรรม วิชาท่ีเก่ียวข1อง เช;น 
วิวัฒนาการ ฮอร�โมน พันธุศาสตร� ระบบประสาท 

2. มีความรู1ความเข1าใจ วิเคราะห� อธิบาย จังหวะชีวภาพ นาฬิกาชีวภาพท่ีต;างกันในแต;ละสิ่งมีชีวิต 
ปJจจัยสําคัญท่ีทําให1เกิดการแสดงออกของจังหวะชีวภาพท่ีแตกต;างกัน 

3. มีความรู1ความเข1าใจเก่ียวกับพัฒนาการของพฤติกรรม พฤติกรรมท่ีเกิดข้ึนกับสัตว� ในรูปแบบ
ต;างๆ พฤติกรรมพ้ืนฐานท่ีเกิดข้ึนในสิ่งมีชีวิต การจดจํา การเรียนรู1 ความเคยชิน 

4. มีความรู1ความเข1าใจ วิเคราะห� อธิบาย การสื่อสารระหว;างสัตว� สิ่งท่ีใช1ในการสื่อสารระหว;างกัน 
การเลือกพ้ืนท่ีอยู;อาศัย และสมมติฐานการกระจายพันธุ�สัตว� ปJจจัยทางสภาพแวดล1อมท่ีมีผลต;อ
การกระจายพันธุ�สัตว� ปJจจัยท่ีมีอิทธิพลต;อการเลือกพ้ืนท่ีอาศัย 

5. มีความรู1ความเข1าใจ วิเคราะห� อธิบาย พฤติกรรมการหาอาหาร แบบจําลอง และปJจจัยการหา
อาหาร การล;าและการปLองกันตัว พฤติกรรมก1าวร1าว ปJจจัยมีผลต;อความก1าวร1าว 

6. มีความรู1ความเข1าใจ วิเคราะห� อธิบาย พฤติกรรมการสืบพันธุ� การจับคู; การเก้ียวพาราสี
พฤติกรรมการดูแลลูก พฤติกรรมทางสังคมต;างๆของสัตว�ชั้นสูงและมนุษย� 

7. สามารถนําความรู1ท่ีได1ประยุกต�ใช1 ในชีวิตประจําวัน ปรับตัวในสังคม สามารถออกแบบการ
ทดลองพฤติกรรมสัตว� วิเคราะห�การแสดงออกซ่ึงพฤติกรรมนั้นๆ ของสัตว�อย;างถูกต1อง 
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รายวิชา ว30279 ชีววิทยาสภาวะแวดล8อม 
 
2 คาบ/สัปดาห$/ภาคเรียน        1.0 หน�วยกิต 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
คําอธิบายรายวิชา 

ศึกษา ค1นคว1า สํารวจ ทดลอง อภิปรายถึงการถ;ายทอดพลังงานและมวลสาร กลไกการหมุนเวียน
สาร แร;ธาตุในระบบนิเวศ ยกตัวอย;างเก่ียวกับปJจจัยต;างๆ ท่ีมีผลต;อการดํารงชีวิต การปรับตัวของสิ่งมีชีวิตใน
ระบบนิเวศ ความสัมพันธ�ของสิ่งมีชีวิตในระบบนิเวศ อธิบายกลไกการแทนท่ีของสิ่งมีชีวิต การรักษา 
ดุลยภาพของระบบนิเวศ ตลอดจนวิเคราะห�ความสัมพันธ�ระหว;างความหลากหลายทางชีวภาพกับ 
ความม่ันคงของระบบนิเวศศึกษาค1นคว1า อภิปราย ความสัมพันธ�ระหว;างมนุษย�และสิ่งแวดล1อม  
การประเมินคุณภาพสิ่งแวดล1อม แสดงความคิดเห็นเก่ียวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล1อมอันเป6นผล
เนื่องมาจากมนุษย� ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล1อม อธิบายอิทธิพลของปรากฏการณ�ต;างๆ 
และภัยธรรมชาติท่ีมีต;อสิ่งมีชีวิต 

ศึกษา ค1นคว1า วิเคราะห�กระบวนการหรือแนวความคิดท่ีเน1นให1เกิดค;านิยมในการอนุรักษ� การนํา
วิทยาศาสตร�และเทคโนโลยี มาเป6นส;วนร;วมในการพัฒนา และแก1ไขปJญหาสิ่งแวดล1อม การใช1พลังงาน
รูปแบบต;างๆ ให1ได1ประโยชน�สูงสุด โดยมีผลกระทบต;อสิ่งแวดล1อมไม;มาก เพ่ือให1มีความรู1 ความเข1าใจใน
ความสัมพันธ�ของสิ่งแวดล1อมท้ังระบบ สามารถแก1ปJญหาวางแผนเสนอแนวทางเพ่ือแก1ปJญหาและจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ ตระหนักถึงความสําคัญของสิ่งแวดล1อม และการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ ตลอดจน มี
จิตสํานึกท่ีดี มีส;วนร;วมในการอนุรักษ�และพัฒนาท่ียั่งยืน 
 
มาตรฐานการเรียนรู8/ตัวช้ีวัด 
 เม่ือเรียนจบรายวิชานี้ นักเรียนสามารถ 

1. สืบค1น อธิบาย อภิปราย ระบุองค�ประกอบต;างๆ ของสิ่งแวดล1อม โครงสร1างระบบนิเวศและ
สามารถบอกความสัมพันธ�ของปJจจัยต;างๆ ในระบบนิเวศ 

2. สืบค1น อธิบายการถ;ายทอดพลังงานและมวลสารในระบบนิเวศ วิเคราะห� เขียนแผนภาพแสดงใน
รูปพีระมิดนิเวศ อธิบายการรักษาดุลยภาพของระบบนิเวศ 

3. อธิบายเก่ียวกับกลไกการเกิดระบบการหมุนเวียนสาร แร;ธาตุ ในระบบนิเวศ 
4. อธิบาย อภิปรายและยกตัวอย;างเก่ียวกับปJจจัยต;างๆ ท่ีมีผลต;อการดํารงชีวิต การปรับตัวของ

สิ่งมีชีวิตในระบบนิเวศ ความสัมพันธ�ของสิ่งมีชีวิตในระบบนิเวศ 
5. วิเคราะห�ความสัมพันธ�ระหว;างปJจจัยต;างๆ ท่ีทําให1เกิดความหลากหลายทางชีวภาพสามารถ

อธิบายชีวนิเวศต;างๆ ในโลกนิเวศได1 
6. สืบค1น นําเสนอสภาพการณ� ปJญหา หรือความสําคัญของความหลากหลายทางชีวภาพท่ีมีอยู;ใน

ปJจจุบัน 
7. อธิบายและวิเคราะห�เก่ียวกับการรักษาดุลยภาพของระบบนิเวศ สามารถอธิบายกลไกการแทนท่ี

ของสิ่งมีชีวิต และตระหนักว;าความหลากหลายทางชีวภาพมีบทบาทต;อดุลยภาพของระบบนิเวศ 
8. สืบค1น วิเคราะห�ว;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;ามาตรฐานเก่ียวกับคุณภาพสิ่งแวดล1อม 
อธิบาย การประเมินคุณภาพสิ่งแวดล1อมโดยประมวลจากการตรวจวัดคุณลักษณะทางกายภาพ 
เคมี และชีวภาพ 

11. ตรวจสอบและวิเคราะห�การเปลี่ยนแปลงของทรัพยากรธรรมชาติ และตระหนักถึงปJญหาและ
เสนอแนะแนวทางในการอนุรักษ�ทรัพยากรธรรมชาติ 

12. ระบุแหล;งท่ีมาของพลังงานรูปแบบต;างๆ ประโยชน� และการนําไปใช1ให1เกิดประโยชน�สูงสุด 
13. อธิบายอิทธิพลของปรากฏการณ�ต;างๆ เช;น เอลนิโน ภาวะเรือนกระจก ภัยธรรมชาติต;อ

สิ่งมีชีวิต 
14. วางแผนและลงมือปฏิบัติเพ่ือปLองกัน แก1ไข อนุรักษ� และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล1อม มีความรู1ความเข1าใจและตระหนักถึงการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และ
สิ่งแวดล1อม รวมท้ังการพัฒนาท่ียั่งยืน 

15. ศึกษาในสถานท่ีจริงได1 
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รายวิชา ว30280 เทคโนโลยีชีวภาพ 
 
2 คาบ/สัปดาห$/ภาคเรียน        1.0 หน�วยกิต 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
คําอธิบายรายวิชา 

เพ่ือให1มีความรู1ความเข1าใจความสัมพันธ�ระหว;างชีววิทยากับเทคโนโลยีชีวภาพ ความหมาย
ความสําคัญและบทบาทของเทคโนโลยีชีวภาพเทคโนโลยีชวีภาพกับความหลากหลายทางชีวภาพหลักการ
พ้ืนฐานของเทคโนโลยีชีวภาพ พร1อมท้ังเทคนิคและเครื่องมือท่ีเก่ียวข1อง และสามารถปฏิบัติการตามเทคนิค
ต;างๆ และเครื่องมือท่ีเก่ียวข1อง การศึกษานาโนเทคโนโลยีชวีภาพ และสามารถวางแผนเพ่ือนําความรู1ทาง
ชีววิทยามาประยุต�ใช1ให1เกิดประโยชน�ต;อการพัฒนาคุณภาพชีวิตมนุษย� และการพัฒนาสังคม 
 
มาตรฐานการเรียนรู8/ตัวช้ีวัด 
 เม่ือเรียนจบรายวิชานี้ นักเรียนสามารถ 

1. ค1นคว1า อธิบาย อภิปราย และวิเคราะห�ถึงความเชื่อมโยงความสัมพันธ�ระหว;างความรู1 
ทางชีววิทยาพ้ืนฐานกับเทคโนโลยีชีวภาพ 

2. อธิบายความหมาย สืบค1นและวิเคราะห�ความเป6นมาของเทคโนโลยีชีวภาพต;อการพัฒนา 
ในแง;ต;างๆ 

3. สืบค1น อธิบาย อภิปราย วิเคราะห�บทบาทของเทคโนโลยีชีวภาพท่ีมีต;อการปรับปรุงและดัดแปลง
สิ่งมีชีวิต 

4. อธิบาย อภิปราย และวิเคราะห�เก่ียวกับความสัมพันธ�ระหว;างเทคโนโลยีชีวภาพท่ีมีผลต;อ 
ความหลากหลายของสิ่งมีชีวิต รวมถึงความปลอดภัยทางชีวภาพและผลกระทบจาก
เทคโนโลยีชีวภาพท่ีมีต;อแนวโน1มการเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล1อมและสังคม 

5. อธิบาย และอภิปรายหลักการสร1างและพัฒนาผลิตภัณฑ�จากกระบวนการทางเทคโนโลยีชีวภาพ 
6. สืบค1น วิเคราะห� วางแผนเพ่ือใช1ความรู1พ้ืนฐานทางชีววิทยามาประยุกต�ใช1ในกระบวนการ 

ทางเทคโนโลยีชีวภาพ 
7. อธิบายความหมายนาโนเทคโนโลยีชีวภาพ และสืบค1น อธิบาย และวิเคราะห�การพัฒนา 

นาโนเทคโนโลยีชีวภาพคือการสร1างเครื่องมือขนาดจิ๋วท่ี สามารถแทรกเข1าไปภายในเซลล� 
เพ่ือติดตามความผิดปกติท่ีจุดใดและแก1ไขซ;อมแซมโมเลกุลดีเอ็นเอ 

8. สืบค1น วิเคราะห� อภิปรายแนวโน1มการใช1เทคโนโลยีชีวภาพในอนาคต ข1อดีข1อเสียของการใช1
เทคโนโลยีชีวภาพแบบต;างๆ 
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รายวิชา ว30281 วิทยาศาสตร$การอาหาร 
 
2 คาบ/สัปดาห$/ภาคเรียน       1.0 หน�วยกิต 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
คําอธิบายรายวิชา 

วิทยาศาสตร�การอาหาร เป6นการใช1ความรู1วิทยาศาสตร�ด1านชีววิทยา เพ่ือเป6นพ้ืนฐานร;วมกับฟjสิกส� 
และวิศวกรรม นําไปสู;ความเข1าใจในเรื่องธรรมชาติของอาหาร สาเหตุของการเสื่อมเสียของอาหารและ
หลักการแปรรูปอาหาร ส;วนประกอบของอาหาร ได1แก; น้ําแร;ธาตุ คาร�โบไฮเดรท โปรตีนไลปjด วิตามิน การ
เน;าเสียของอาหาร การถนอมอาหารด1วยวิธีการต;าง ๆ เช;น ความร1อน แช;เยือกแข็งทําแห1ง พลังงานไมโครเวฟ 
ฉายรังสี สารเคมี นมและผลิตภัณฑ� ไข;และผลิตภัณฑ� เนื้อสัตว�และผลิตภัณฑ� ผัก ผลไม1และผลิตภัณฑ� อาหาร
หมักจากผักผลไม1 ธัญชาติเมล็ดถ่ัว น้ําผลไม1 
 
มาตรฐานการเรียนรู8/ตัวช้ีวัด 
 เม่ือเรียนจบรายวิชานี้ นักเรียนสามารถ 

1. ให1คํากําจัดความของวิทยาศาสตร�และเทคโนโลยีการอาหารได1 
2. ทราบหน1าท่ีและบทบาทของนักวิทยาศาสตร�การอาหารหรือนักเทคโนโลยีการอาหาร 
3. บอกส;วนประกอบสําคัญของอาหารได1 
4. บอกถึงสาเหตุการเน;าเสียของอาหารได1 
5. บอกชนิดจุลลินทรีย�ท่ีทําให1อาหารเน;าเสียได1 
6. อธิบายปJจจัยท่ีมีอิทธิพลต;อการเจริญของจุลินทรีย�ได1 
7. บอกวิธีการควบคุมการเจริญของจุลินทรีย�ได1 
8. นําวิธีการถนอมอาหารแบบต;างๆ ได1แก; การใช1ความร1อน การแช;เยือกแข็งการทําแห1ง พลังงาน

ไมโครเวฟ และการ ฉายรังสี การใช1สารเคมี มาใช1ถนอมอาหารได1 
9. สามารถบอกองค�ประกอบของน้ํานม และแปรรูปน้ํานม เพ่ือให1ได1ผลิตภัณฑ�นมรูปแบบต;าง ๆได1 
10. อธิบายถึงการสร1างไข; โครงสร1าง และคุณค;าทางอาหารของไข;ได1 
11. สามารถอธิบายสาเหตุการเปลี่ยนแปลงภายในไข;ระหว;างการเก็บรักษาได1 
12. สามารถแปรรูปไข;ให1เป6นผลิตภัณฑ�ต;างๆ ได1 
13. สามารถอธิบายโครงสร1างและรายละเอียดของเนื้อสัตว� ตลอดจนคุณภาพของผลิตภัณฑ�เนื้อสัตว�

ได1 
14. แปรรูปเนื้อสัตว�เป6นผลิตภัณฑ�ต;างๆ ได1 
15. อธิบายถึงการเก็บเก่ียว การเสื่อมเสีย และวิทยาการหลังการเก็บเก่ียวของผักและผลไม1 
16. แปรรูปและถนอมผลิตภัณฑ�ผักและผลไม1ได1 
17. อธิบายถึงปJจจัยท่ีมีความสําคัญต;อการหมัก 
18. ยกตัวอย;างและประกอบอาหารหมักบางชนิดได1 
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รายวิชา ว30282 นิติวิทยาศาสตร$ 
 
2 คาบ/สัปดาห$/ภาคเรียน        1.0 หน�วยกิต 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
คําอธิบายรายวิชา  

ศึกษาตัวอย;างคดีความท่ีนําหลักการทางวิทยาศาสตร�เข1ามาเป6นเครื่องมือสําคัญในการติดตาม หรือ
จับกุมคนร1ายศึกษา ทดลอง นําความรู1ทางชีววิทยาด1านต;างๆ เช;น พันธุศาสตร� กีฏวิทยา จุลชีววิทยากาย
วิภาคศาสตร�และสรีรวิทยา มาใช1ในการพิสูจน� ค1นหาความจริงนําความรู1ทางด1านวิทยาศาสตร� ฟjสิกส� เคมี 
และชีววิทยา มาใช1ในการพิสูจน�หลักฐาน จากสถานการณ�ท่ีถูกกําหนด 

เพ่ือให1ผู1เรียนมีความรู1ความเข1าใจ มีทักษะกระบวนการ เจตคติ และคุณค;าของชีววิทยา สามารถ
ประยุกต�ความรู1 และหลักการไปใช1ในชีวิตประจําวัน 
 
มาตรฐานการเรียนรู8/ตัวช้ีวัด 
 เม่ือเรียนจบรายวิชานี้ นักเรียนสามารถ 

1. ตระหนักถึงความสําคัญของวิทยาศาสตร�และเทคโนโลยีท่ีสามารถนํามาใช1ประโยชน�ในเชิงสังคม 
และด1านอ่ืนๆ 

2. สามารถใช1หลักการทางชีววิทยาในการค1นหาความจริง ออกแบบและทดลองเพ่ือหาคําตอบ 
3. ใช1หลักการทางวิทยาศาสตร�สืบค1นข1อมูล ทดลองเพ่ือหาข1อมูลประกอบการตัดสินใจ ในการค1นหา

ความจริง 
4. สืบค1น อภิปราย เก่ียวกับความน;าเชื่อถือของหลักฐานท่ีนําวิทยาศาสตร�ด1านต;างๆ มาใช1ในการ

พิสูจน� 
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รายวิชา ว30283 เทคนิคพ้ืนฐานสําหรับงานวิจัยทางชีววิทยา 
 
2 คาบ/สัปดาห$/ภาคเรียน        1.0 หน�วยกิต 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
คําอธิบายรายวิชา 

ศึกษาและปฏิบัติการเก่ียวกับเทคนิคทางชีววิทยา เช;น เทคนิคพ้ืนฐานทางจุลชีววิทยาการเก็บ
ตัวอย;างแพลงก�ตอนพืชและสัตว� การดองตัวอย;างพืชและสัตว�ด1วยน้ํายาเคมี การเก็บรักษาตัวอย;างพืช 
โดยวิธีอัดแห1ง การทําสไลด�ถาวรเนื้อเยื่อพืช และการเก็บรักษาตัวอย;างแมลง  

เพ่ือให1มีทักษะในการทํากิจกรรมเทคนิคทางชีววิทยา การใช1วัสดุอุปกรณ�และมีทักษะกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร� เจตคติและเห็นคุณค;าของวิทยาศาสตร� สามารถนําความรู1และหลักการเทคนิคทางชีววิทยา
ไปใช1ในการศึกษาค1นคว1า ทดลองปJญหาพิเศษท่ีนักเรียนสนใจต;อไป 
 
มาตรฐานการเรียนรู8/ตัวช้ีวัด 
 เม่ือเรียนจบรายวิชานี้ นักเรียนสามารถ 

1. สามารถเตรียมอาหารเลี้ยงเชื้อและกําจัดเชื้อโดยใช1หม1อนึ่งความดันไอน้ํา 
2. อธิบายความหมายของเทคนิคการปลอดเชื้อ และทําเทคนิคการปลอดเชื้อ 
3. ทําการแยกเชื้อและเพาะเลี้ยงเชื้อในอาหารชนิดต;างๆ 
4. สามารถย1อมสีแบคทีเรียได1 
5. สามารถวัดการเจริญของแบคทีเรียได1 
6. อธิบายวิธีการและทํากิจกรรมการเก็บตัวอย;างแพลงก�ตอนพืชและแพลงก�ตอนสัตว�ได1อย;าง

ถูกต1อง 
7. อธิบาย ทําปฏิบัติการเก่ียวกับข้ันตอนการเตรียมน้ํายาดอง และวิธีการดอง พร1อมท้ังบันทึก

ข1อมูล แสดงรายละเอียดของตัวอย;างพืชและสัตว�ท่ีนํามาดองได1ถูกต1อง 
8. เลือกตัวอย;างและเก็บรักษาตัวอย;างพืช และสัตว�โดยวิธีการดองได1 
9. เก็บรักษาตัวอย;างพรรณไม1โดยวิธีการอัดแห1งพร1อมท้ังบันทึกข1อมูล แสดงรายละเอียดของ

ตัวอย;างพืชได1ถูกต1อง 
10. บอกวิธีการศึกษาเซลล�และเนื้อเยื่อพืช ตลอดจนความสําคัญของการทําสไลด�ถาวรได1 
11. อธิบายลําดับข้ันตอนและทําสไลด�ถาวรเนื้อเยื่อพืชได1 
12. ใช1อุปกรณ� เครื่องมือ ในการเก็บรวบรวมและรักษาตัวอย;างแมลงได1 
13. รวบรวมข1อมูลพ้ืนฐานเก่ียวกับการศึกษาแมลงในสภาพธรรมชาติ ซ่ึงได1แก; แหล;งท่ีอยู;อาศัย 

อาหารและอุปนิสัยได1 
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รายวิชา ว30284 การวิจัยชีววิทยาทางน้ํา 
 
2 คาบ/สัปดาห$/ภาคเรียน        1.0 หน�วยกิต 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
คําอธิบายรายวิชา 

ศึกษา สํารวจ สืบค1นข1อมูล เก่ียวกับการวิจัยชีววิทยาทางน้ํา ความสําคัญระบบนิเวศทางน้ําหรือ
แหล;งน้ําในชุมชนท่ีสนใจ ศึกษา ค1นคว1า สืบค1นข1อมูล เก่ียวกับประเภทสิ่งมีชีวิตท่ีอาศัยอยู;ในระบบนิเวศทาง
น้ํา ศึกษาและทําปฏิบัติการเรื่องการทําวิจัยทางด1านชีววิทยาทางน้ํา การเก็บตัวอย;างสิ่งมีชีวิตท่ีอาศัยอยู;ในน้ํา 
พัฒนาทักษะกระบวนการวิทยาศาสตร� ต้ังแต;การสังเกต การสร1างคําถามหรือปJญหาทางวิทยาศาสตร� การ
วางแผนเพ่ือแก1ไขปJญหา การวิเคราะห� การสรุปผลการศึกษา และการเผยแพร;ข1อมูลท่ีทําการศึกษา โดยใช1
ความรู1พ้ืนฐานเก่ียวกับการวิจัยชีววิทยาทางน้ําเพ่ือให1ผู1เรียนมีความเข1าใจ มีทักษะกระบวนการและเจตคติ
ทางวิทยาศาสตร� เห็นคุณค;าของชีววิทยาและสามารถประยุกต�ความรู1ไปใช1ในชีวิตประจําวัน 
 
มาตรฐานการเรียนรู8/ตัวช้ีวัด 
 เม่ือเรียนจบรายวิชานี้ นักเรียนสามารถ 

1. สืบค1น อภิปราย นําเสนอสภาพการณ� ปJญหาหรือความสําคัญของระบบนิเวศทางน้ํา หรือแหล;ง
น้ําในชุมชนท่ีสนใจ 

2. อธิบาย อภิปราย และยกตัวอย;างการการวิจัยชีววิทยาทางน้ํา เก่ียวกับประเภทสิ่งมีชีวิตท่ีอาศัย
อยู;ในระบบนิเวศทางน้ํา 

3. อธิบายวิธีการเลือกใช1อุปกรณ�และเครื่องมือท่ีเหมาะสมท่ีจะใช1ในการเก็บตัวอย;างสิ่งมีชีวิตท่ีอาศัย
อยู;ในน้ําวางแผน ออกแบบการบันทึก และลงมือเก็บตัวอย;างเพ่ือใช1ในการจําแนก จัดกลุ;ม
สิ่งมีชีวิตตามความแตกต;างของแหล;งท่ีอยู;อาศัย ในระดับไฟลัม 

4. สืบค1น อธิบาย อภิปราย บทบาท และความสําคัญของสิ่งมีชีวิตในห;วงโซ;อาหารและระบบนิเวศ
ทางน้ํา ตลอดจนตระหนักถึงความสําคัญและความสัมพันธ�ของสิ่งมีชีวิตในระบบนิเวศ และชุมชน 

5. สร1างคําถาม และวางแผนเพ่ือแก1ปJญหาท่ีเก่ียวข1องกับสิ่งมีชีวิตท่ีอาศัยอยู;ในน้ํา โดยใช1หลักการ 
และกระบวนการทางวิทยาศาสตร� 

6. วางแผนเพ่ือใช1ในการปฏิบัติเพ่ือปLองกัน แก1ไข อนุรักษ� และดูแลรักษาความหลากหลายทาง
ชีวภาพของปลา มีความรู1ความเข1าใจและตระหนักถึงการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล1อม รวมท้ังการพัฒนาท่ียั่งยืน 

7. สามารถศึกษาในสถานท่ีจริงได1 
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รายวิชา ว30285 ปHญหาพิเศษทางชีววิทยา 
 
2 คาบ/สัปดาห$/ภาคเรียน        1.0 หน�วยกิต 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
คําอธิบายรายวิชา  

ศึกษาหัวข1อเรื่องพิเศษเก่ียวกับปJญหาต;างๆ ทางวิทยาศาสตร�ชีวภาพและเทคโนโลยีท่ีนักเรียนสนใจ 
ซ่ึงสอดคล1องกับการทําโครงงาน หรืออาจเป6นหัวข1อท่ีเก่ียวข1องกับการวิจัยและพัฒนาในปJจจุบันท่ีกําลังอยู;ใน
กระแสความสนใจทางชีววิทยา เพ่ือช;วยส;งเสริมความถนัดของนัดเรียน หรือสิ่งท่ีนักเรียนสนใจแต;ไม;มีสอน
ตามปกติ โดยอยู;ภายใต1การควบคุม และคําแนะนําของครูท่ีปรึกษา 
 
มาตรฐานการเรียนรู8/ตัวช้ีวัด 
 เม่ือเรียนจบรายวิชานี้ นักเรียนสามารถ 

1. สืบค1นข1อมูลเก่ียวกับปJญหาต;างๆ หรือหัวข1อท่ีสนใจทางวิทยาศาสตร�และเทคโนโลยีได1จากแหล;ง
สืบค1นต;างๆ อาทิเช;น วารสารทางวิชาการ อินเตอร�เน็ต เป6นต1น 

2. วิเคราะห� อธิบาย และอภิปรายข1อมูลท่ีได1จากการสืบค1นได1 
3. สามารถสรุปผลการสืบค1นข1อมูลในรูปแบบของบทความได1 
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วิชาต�อไปนี้ไม�มีคําอธิบายรายวิชา 
 

รายวิชาเพ่ิมเติมกลุ�ม 2 
1. ว30295 สิทธิบัตรทางปJญญา     2 คาบ/สัปดาห�/ภาคเรียน 1.0 หน;วยกิต 
SCI30295 The Study of Patents  
2. ว30296 ปรัชญาวิทยาศาสตร�     2 คาบ/สัปดาห�/ภาคเรียน 1.0 หน;วยกิต 
SCI30296 Sciencetific Philosophy  
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กลุ�มสาระการเรียนรู8สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
 

รายวิชาเพ่ิมเติมกลุ�ม 2 
1. ส30208 สัมมนาประวัติศาสตร�     2 คาบ/สัปดาห�/ภาคเรียน 1.0 หน;วยกิต 
SOC30208 Seminar of History 
2. ส30209 การปกครองส;วนท1องถ่ิน    2 คาบ/สัปดาห�/ภาคเรียน 1.0 หน;วยกิต 
SOC30209 Local Administration 
3. ส30210 ทวารวดีศึกษา     2 คาบ/สัปดาห�/ภาคเรียน 1.0 หน;วยกิต 
SOC30210 Dvaravati Study 
4. ส30211 อยุธยาศึกษา      2 คาบ/สัปดาห�/ภาคเรียน 1.0 หน;วยกิต 
SOC30211 Ayutthaya Study 
5. ส30212 รัตนโกสินทร�ศึกษา    2 คาบ/สัปดาห�/ภาคเรียน 1.0 หน;วยกิต 
SOC30212 Rattanakosin Study 
6. ส30213 เศรษฐศาสตร�การเงินและการธนาคาร  2 คาบ/สัปดาห�/ภาคเรียน 1.0 หน;วยกิต 
SOC30213 Economics of Money and Banking 
7. ส30214 ปรัชญาชีวิต      2 คาบ/สัปดาห�/ภาคเรียน 1.0 หน;วยกิต 
SOC30214 Philosophy of Life 
8. ส30215 มนุษยสัมพันธ�     2 คาบ/สัปดาห�/ภาคเรียน 1.0 หน;วยกิต 
SOC30215 Human Relationship 
9. ส30216 ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร�    2 คาบ/สัปดาห�/ภาคเรียน 1.0 หน;วยกิต 
SOC30216 Geographic Information System 
10. ส30217 การรับรู1ระยะไกล     2 คาบ/สัปดาห�/ภาคเรียน 1.0 หน;วยกิต 
SOC30217 Remote Sensing 
 
 



หลักสูตรโรงเรียนวิทยาศาสตร�ภูมิภาค ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย                                                        
พุทธศักราช 2560 

287 

 

รายวิชา ส30208 สัมมนาประวัติศาสตร$ 
 
2 คาบ/สัปดาห$/ภาคเรียน        1.0 หน�วยกิต 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
คําอธิบายรายวิชา  

ศึกษาและใช1วิธีการทางประวัติศาสตร�สืบค1น รวบรวมหลักฐาน ประเมินค;า วิเคราะห� ตีความและ
สังเคราะห�กรณีศึกษาเก่ียวกับเหตุการณ�โลกในประวัติศาสตร�สมัยใหม; ซ่ึงมีส;วนสร1างความเปลี่ยนแปลง ด1าน
การเมือง เศรษฐกิจ สังคมท่ีมีต;อชาวไทยและมนุษยชาติ ในคริสต�ศตวรรษท่ี 21 เพ่ือให1เข1าใจความ
เปลี่ยนแปลงของประเทศไทยและโลก ในศตวรรษท่ี 21 ชัดเจนมากข้ึน 
 
มาตรฐานการเรียนรู8/ตัวช้ีวัด 
 เม่ือเรียนจบรายวิชานี้ นักเรียนสามารถ 

1. สัมมนาและวิเคราะห�กรณีศึกษาท่ียกตัวอย;าง เก่ียวกับเหตุการณ�โลกในประวัติศาสตร�สมัยใหม; ใน
ศตวรรษท่ี 21 โดยใช1วิธีการทางประวัติศาสตร� 

2. สํารวจ รวบรวมความคิดเห็นจากบุคคลต;าง ๆในองค�กร เก่ียวกับเหตุการณ�และบุคคลสําคัญใน
กรณีศึกษาท่ียกตัวอย;าง เก่ียวกับเหตุการณ�โลกในประวัติศาสตร�สมัยใหม; ในศตวรรษท่ี 21 นํามา
ประกอบการสัมมนาเชิงวิเคราะห�อย;างเป6นเหตุเป6นผล 

3. ระดมความคิดและนําเสนอรายงานผลการสัมมนา ด1วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
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รายวิชา ส30209 การปกครองส�วนท8องถ่ิน 
 
2 คาบ/สัปดาห$/ภาคเรียน        1.0 หน�วยกิต 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
คําอธิบายรายวิชา 

ศึกษาความรู1พ้ืนฐานเก่ียวกับการปกครองส;วนท1องถ่ิน อธิบาย ความหมายและอํานาจหน1าท่ี 
การบริหารงานต;างๆ ขององค�การบริหารส;วนท1องถ่ินวิเคราะห�ลักษณะความสําคัญขององค�การบริหาร 
ส;วนท1องถ่ิน ความสัมพันธ�ระหว;างรัฐกับองค�การบริหารส;วนท1องถ่ินและการมีส;วนร;วมของประชาชนใน
ท1องถ่ินซ่ึงเป6นบทบาทสําคัญนําไปสู;การใช1ในชีวิตประจําวันของคนในแต;ละท1องถ่ิน  

เพ่ือปลูกฝJงค;านิยมท่ีดีงามในการพัฒนาท1องถ่ิน ตระหนักถึงการมีส;วนร;วม และปลูกจิตสํานึก และมี
ส;วนร;วมในการสร1างความเจริญให1กับท1องถ่ินตามหลักการและความเป6นจริง พร1อมท้ังยึดม่ันศรัทธาปฏิบัติตน
ตามหน1าท่ีพลเมืองดี 
 
มาตรฐานการเรียนรู8/ตัวช้ีวัด 
 เม่ือเรียนจบรายวิชานี้ นักเรียนสามารถ 

1. อธิบายความหมายและอํานาจหน1าท่ี การบริหารงานต;างๆ ขององค�การบริหารส;วนท1องถ่ินได1 
2. อธิบายถึงลักษณะสําคัญขององค�การบริหารส;วนท1องถ่ิน ความสัมพันธ�ระหว;างรัฐกับองค�การ

บริหารส;วนท1องถ่ินและประชาชนในท1องถ่ินได1 
3. วิเคราะห�ถึงความสัมพันธ�ระหว;างองค�การบริหารส;วนท1องถ่ินกับองค�การบริหารส;วนกลางและ

ประชาชนในท1องถ่ินได1 
4. วิเคราะห�ถึงบทบาทสําคัญของการปกครองส;วนท1องถ่ินได1 
5. ยกตัวอย;างการนําความรู1ไปใช1ในชีวิตประจําวัน ปลูกฝJงค;านิยมท่ีดีงามในการท่ีประชาชน  

ในท1องถ่ินได1มีส;วนร;วมในการพัฒนาท1องถ่ินได1 
6. เสนอแนวทางการมีส;วนร;วมและปลูกฝJงจิตสํานึก จิตสาธารณะเก่ียวกับการสร1างความเจริญให1กับ

ท1องถ่ินได1 
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รายวิชา ส30210 ทวารวดีศึกษา 
 
2 คาบ/สัปดาห$/ภาคเรียน        1.0 หน�วยกิต 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
คําอธิบายรายวิชา 

ศึกษาและใช1วิธีการทางประวัติศาสตร� วิเคราะห�หลักฐานความเป6นมาของอาณาจักรทวารวดีด1วย
ประสบการณ�ตรงค1นคว1าจากแหล;งโบราณคดี พิพิธภัณฑ� และวิทยากรในท1องถ่ินราชบุรี นครปฐม และ
สุพรรณบุรี เสนอโครงงานเก่ียวกับการวิเคราะห�หลักฐานด1านวัฒนธรรม วิถีชีวิตความเป6นอยู; หรือเรื่อง 
อ่ืนตามความสนใจ โดยใช1วิธีการทางประวัติศาสตร� เพ่ือสร1างองค�ความรู1ใหม;อย;างเป6นระบบ 
 
มาตรฐานการเรียนรู8/ตัวช้ีวัด 
 เม่ือเรียนจบรายวิชานี้ นักเรียนสามารถ 

1. รู1และเข1าใจวิธีการทางประวัติศาสตร� วิเคราะห�หลักฐานความเป6นมาของอาณาจักรทวารวดี  
ในแหล;งโบราณคดี พิพิธภัณฑ� และวิทยากรในท1องถ่ินนครราชบุรี นครปฐม และสุพรรณบุรี 

2. สร1างองค�ความรู1ใหม;ทางประวัติศาสตร�อย;างเป6นระบบ โดยการเสนอโครงงานเก่ียวกับการ
วิเคราะห�ประเด็นสําคัญเก่ียวกับอาณาจักรทวารดี ด1านวัฒนธรรม ความเป6นอยู; หรือเรื่องอ่ืนตาม
ความสนใจ 

 
 
 
 
 
 



หลักสูตรโรงเรียนวิทยาศาสตร�ภูมิภาค ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย                                                        
พุทธศักราช 2560 

290 

 

รายวิชา ส30211 อยุธยาศึกษา 
 
2 คาบ/สัปดาห$/ภาคเรียน        1.0 หน�วยกิต 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
คําอธิบายรายวิชา  

ศึกษาวิธีการทางโบราณคดีและวิธีการทางประวัติศาสตร� เพ่ือสร1างองค�ความรู1ใหม; จากแหล;ง
โบราณคดีและพิพิธภัณฑ�สถาน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ศึกษาพัฒนาการความเจริญของกรุงศรีอยุธยา จาก
กรณีศึกษาตามความสนใจเก่ียวกับพัฒนาการในอดีตของกรุงศรีอยุธยา เช;น การปกครอง เศรษฐกิจ สังคม 
วัฒนธรรม ความเป6นอยู;ศิลปะแขนงต;างๆ หรือเรื่องอ่ืนตามความสนใจ ศึกษาการอนุรักษ�หลักฐานท่ีแสดงถึง
ความเจริญสมัยกรุงศรีอยุธยา โดยบูรณาการความรู1ด1านวิทยาศาสตร� โบราณคดี และประวัติศาสตร�ได1อย;าง
เหมาะสม 
 
มาตรฐานการเรียนรู8/ตัวช้ีวัด 
 เม่ือเรียนจบรายวิชานี้ นักเรียนสามารถ 

1. เข1าใจและใช1วิธีการทางโบราณคดีและวิธีการทางประวัติศาสตร� สร1างองค�ความรู1ใหม; จากแหล;ง
โบราณคดีและพิพิธภัณฑ�สถาน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

2. รู1และเข1าใจพัฒนาการความเจริญของกรุงศรีอยุธยา จากกรณีศึกษาตามความสนใจเก่ียวกับ
พัฒนาการในอดีตของกรุงศรีอยุธยา เช;น การปกครอง เศรษฐกิจ สังคมวัฒนธรรมๆ ความเป6นอยู; 
ศิลปะแขนงต;างๆ ตามความสนใจ 

3. มีส;วนร;วมอนุรักษ�หลักฐานความเจริญสมัยกรุงศรีอยุธยาโดยบูรณาการความรู1ด1านวิทยาศาสตร� 
โบราณคดีและประวัติศาสตร�ได1อย;างเหมาะสม 
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รายวิชา ส30212 รัตนโกสินทร$ศึกษา 
 
2 คาบ/สัปดาห$/ภาคเรียน        1.0 หน�วยกิต 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
คําอธิบายรายวิชา 

ศึกษาความหมาย ความสําคัญของเกาะรัตนโกสินทร� การต้ังถ่ินฐานของกลุ;มชนต;างๆ ตระหนักถึง
ความสําคัญของชุมชนโบราณท่ีเป6นต1นแบบของสภาพเศรษฐกิจ ศิลปะ โบราณสถาน วัฒนธรรมในพ้ืนท่ีเกาะ
รัตนโกสินทร� และพ้ืนท่ีรอบเกาะรัตนโกสินทร� เพ่ือวิเคราะห�สภาพภูมิประเทศและการต้ังกรุงรัตนโกสินทร� 
วิเคราะห�ความแตกต;างทางด1านเชื้อชาติ ศาสนา วัฒนธรรม เศรษฐกิจ สังคม ในอดีต เข1าใจถึงสภาพ 
เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรมความเป6นอยู;ของแต;ละชุมชนต้ังแต;อดีตถึงปJจจุบัน ให1เกิดความซาบซ้ึงและ
ตระหนักถึงความสําคัญของศิลปะโบราณสถาน วัฒนธรรม ภูมิปJญญาของชุมชนต;างๆ บริเวณรัตนโกสินทร� ท่ี
มีอิทธิพลต;อการดําเนินชีวิต และมีคุณค;าสมควรอนุรักษ�เป6นมรดกของชาติ และสามารถนําความรู1
ประสบการณ�ท่ีได1รับไปประยุกต�ใช1ในการสํารวจชุมชนโบราณในภูมิลําเนาของตน 
 
มาตรฐานการเรียนรู8/ตัวช้ีวัด 
 เม่ือเรียนจบรายวิชานี้ นักเรียนสามารถ 

1. มีความรู1และเข1าใจความหมายของเกาะรัตนโกสินทร� พ้ืนท่ีรอบเกาะรัตนโกสินทร� และอธิบาย
ความเป6นมาของกรุงรัตนโกสินทร�ได1 

2. วิเคราะห�สภาพภูมิประเทศ ท่ีมีผลต;อการต้ังถ่ินฐาน สภาพเศรษฐกิจ สังคมวัฒนธรรม ของกลุ;ม
ชนต;างๆ อยู;ในเกาะรัตนโกสินทร�และพ้ืนท่ีรอบเกาะรัตนโกสินทร� 

3. ตระหนักถึงความแตกต;างทางด1าน เชื้อ ชาติ ศาสนา วัฒนธรรม ของกลุ;มชนท่ีมาต้ังถ่ินฐานอยู;ใน
อดีตเพ่ือเข1าใจถึงวัฒนธรรมความเป6นอยู;ท่ีส;งผลมาถึงปJจจุบัน 

4. ตระหนักถึงความสําคัญของศิลปะ โบราณสถาน วัฒนธรรม และภูมิปJญญาของชุมชนด่ังเดิม
บริเวณเกาะรัตนโกสินทร� ท่ีมีอิทธิพลต;อการดําเนินชีวิตและมีคุณค;าสมควรอนุรักษ�เป6นมรดกของ
ชาติ 

5. นําความรู1จากการศึกษาสภาพพ้ืนท่ีจริงไปประยุกต�ในการสํารวจชุมชนโบราณในภูมิลําเนา 
ของตน 
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รายวิชา ส 30213 เศรษฐศาสตร$การเงินและการธนาคาร 
 
2 คาบ/สัปดาห$/ภาคเรียน        1.0 หน�วยกิต 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
คําอธิบายรายวิชา 

ศึกษาบทบาทของเงิน วิวัฒนาการของเงิน ระบบเงิน ทฤษฎีเงินตรา ปJญหาเงินเฟLอ เงินฝ¡ด  
รวมท้ังสินเชื่อในระบบเศรษฐกิจศึกษาและวิเคราะห�ระบบธนาคาร บทบาทหน1าท่ีของธนาคารกลาง ธนาคาร
พาณิชย� และสถาบันการเงินต;างๆ ท่ีมีต;อระบบเศรษฐกิจ 

เพ่ือเกิดความรู1ความเข1าใจ และตระหนักถึงความสําคัญของเงิน สถาบันการเงินท่ีมีส;วนเก่ียวข1องกับ
ตนเอง ครอบครัว ประเทศชาติ อันนําไปสู;การแก1ไขปJญหาและพัฒนาเศรษฐกิจของตนเองและประเทศชาติ 
 
มาตรฐานการเรียนรู8/ตัวช้ีวัด 
 เม่ือเรียนจบรายวิชานี้ นักเรียนสามารถ 

1. เข1าใจถึงพัฒนาการของเงิน บทบาทของเงินในระบบเศรษฐกิจ รวมถึงแนวทางความคิดทาง
การเงินท่ีสําคัญ 

2. เข1าใจถึงการดําเนินงานของสถาบันการเงินประเภทต;างๆ และบทบาทของสถาบันการเงินต;อ
ระบบเศรษฐกิจ 

3. วิเคราะห�การธนาคาร ธนาคารกลางและสถาบันการเงิน ตลอดจนผลกระทบท่ีมีต;อการเงินใน
ระบบเศรษฐกิจ 
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รายวิชา ส30214 ปรัชญาชีวิต 
 
2 คาบ/สัปดาห$/ภาคเรียน        1.0 หน�วยกิต 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
คําอธิบายรายวิชา  

ศึกษาหลักธรรมท่ีเก่ียวกับกฎธรรมชาติและการเปลี่ยนแปลงของชีวิต ได1แก; ไตรลักษณ� ขันธ�อริยสัจ 
กฎแห;งกรรม การบริหารจิตและเจริญปJญญาปฏิบัติสมาธิ เจริญปJญญา จนรู1เท;าทันอารมณ�ของตนเอง มี
สติสัมปชัญญะในขณะทํางานวิเคราะห�ข;าว หรือตัวอย;างเหตุการณ�ท่ีมีความสัมพันธ�เก่ียวข1องกับหลักพุทธ
สันติวิธ ีท่ีนําไปสู;การดําเนินชีวิตและการแก1ไขปJญหาของสังคม 

เพ่ือเกิดความรู1ความเข1าใจหลักธรรมและการปฏิบัติตนตามแนวทางพุทธปรัชญา รวมท้ังสามารถ
นํามาเปรียบเทียบกับหลักวิทยาศาสตร� และนําไปประยุกต�ใช1ในชีวิตประจําวันได1 
 
มาตรฐานการเรียนรู8/ตัวช้ีวัด 
 เม่ือเรียนจบรายวิชานี้ นักเรียนสามารถ 

1. วิเคราะห�เปรียบเทียบหลักธรรมของพระพุทธศาสนาท่ีเก่ียวกับกฎธรรมชาติ สภาวะท่ีเกิดข้ึนได1
ตามความเปลี่ยนแปลงของธรรมชาติท่ีเป6นอนิจจัง 

2. ฝZกสมาธิและเจริญปJญญาจนรอบรู1เท;าทันอารมณ� มีสติสัมปชัญญะ เป6นอิสระมีปJญญาเฉียบแหลม
เรียนรู1ได1ง;าย เอาปJญญามาใช1ในการทํางานได1อย;างเพลิดเพลินมีความสุข 

3. มีความเข1าใจแนวทางไปสู;ความศรัทธาอย;างลึกซ้ึงต;อพระพุทธศาสนา สามารถพิจารณาหาวิธี
แก1ปJญหาต;างๆ ของชีวิตตนเองและบุคคลอ่ืน ตลอดจนปJญหาสังคมตามหลักอริยสัจและแก1ไข
ความขัดแย1งได1ด1วยหลักสันติวิธ ี

4. วิเคราะห�ข;าวหรือตัวอย;างเหตุการณ�ท่ีมีความสัมพันธ�เก่ียวข1องกับหลักพุทธสันติได1 
5. พิจารณาหาวิธีแก1ปJญหาต;างๆของชีวิตตนเองและบุคคลอ่ืน ตลอดจนปJญหาสังคมตามหลักอริยสัจ 

และแก1ไขความขัดแย1งได1ด1วยหลักสันติวิธ ี
6. พิจารณาแนวคิดท่ีหลากหลายและวินิจฉัยความถูกต1องของเหตุการณ�ได1ด1วยหลักโยนิโส-มนสิการ 
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รายวิชา ส30215 มนุษยสัมพันธ$ 
 
2 คาบ/สัปดาห$/ภาคเรียน        0.5 หน�วยกิต 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
คําอธิบายรายวิชา 

ศึกษาความหมายและความสําคัญของมนุษยสัมพันธ�ในชีวิตส;วนตัว ครอบครัว สังคมและการงาน 
ปJจจัยท่ีมีผลกระทบต;อมนุษยสัมพันธ� การสร1างมนุษยสัมพันธ�ท่ีดี การปรับปรุงมนุษย�สัมพันธ� เพ่ือสามารถ
ดํารงชีวิตอยู;ในสังคมด1วยความภาคภูมิใจและมีความสุข 

ศึกษาประวัติความเป6นมาท่ีเป6นสาแหรกของชีวิต ครอบครัวของตนเองให1มีความเข1าใจ เพ่ือให1เกิด
ความภาคภูมิใจในตนเอง เข1าใจและตระหนักในความแตกต;างของบุคคล โดยปราศจากอคติต;อบุคคล 
รอบข1าง และสามารถปรับตัวเองให1อยู;ในสังคมได1อย;างมีความสุขศึกษาการดําเนินชีวิตของบุคคลทุกระดับ
โดยใช1กรณีศึกษาบุคลากรในโรงเรียน เพ่ือสร1างความเข1าใจและมนุษยสัมพันธ�ท่ีดีในชีวิตส;วนตัว ครอบครัว 
สังคม และสามารถดําเนินชีวิตได1อย;างมีมนุษยสัมพันธ� 
 
มาตรฐานการเรียนรู8/ตัวช้ีวัด 
 เม่ือเรียนจบรายวิชานี้ นักเรียนสามารถ 

1. รู1และเข1าใจความรู1พ้ืนฐานและหลักเกณฑ�ของมนุษยสัมพันธ� 
2. รู1และเข1าใจปJจจัยต;างๆท่ีมีผลกระทบต;อความสัมพันธ�ระหว;างบุคคลและระหว;างกลุ;ม 
3. รู1วิธีการทํางานกับกลุ;มบุคคลอย;างมีประสิทธิภาพ 
4. เข1าใจเทคนิคต;างๆในการส;งเสริมมนุษยสัมพันธ� 
5. เข1าใจในพฤติกรรมมนุษย�โดยท่ัวๆ ไป สามารถปรับตัวเองให1อยู;ในสังคมได1อย;างเป6นสุข 
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รายวิชา ส30216 ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร$ 
 
2 คาบ/สัปดาห$/ ภาคเรียน        1.0 หน�วยกิต 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
คําอธิบายรายวิชา 

ศึกษาความหมายและองค�ประกอบของระบบสารสนเทศภูมิศาสตร� ฐานข1อมูลและระบบจัดการ
ฐานข1อมูลภูมิสารสนเทศ การจัดการและการวิเคราะห�ข1อมูล การประยุกต�ใช1ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร� และ
การแสดงผลข1อมูล เพ่ือให1นักเรียนมีความรู1ความเข1าใจด1านเทคโนโลยีระบบสารสนเทศภูมิศาสตร� และ
สามารถประยุกต�ใช1ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร�ในการวางแผนจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล1อมเชิง
พ้ืนท่ีได1อย;างเหมาะสม 
 
มาตรฐานการเรียนรู8/ตัวช้ีวัด 
 เม่ือเรียนจบรายวิชานี้ นักเรียนสามารถ 

1. บอกความหมายและองค�ประกอบของระบบสารสนเทศภูมิศาสตร�ได1 
2. ออกแบบฐานข1อมูลและระบบจัดการฐานข1อมูลภูมิสารสนเทศ 
3. จัดการข1อมูลและทําการวิเคราะห�ข1อมูลทางภูมิศาสตร�ได1 
4. นําหลักการวิเคราะห�ข1อมูลไปประยุกต�ใช1ในระบบสารสนเทศภูมิศาสตร�และการแสดงผลข1อมูล

ทางภูมิศาสตร�ได1 
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รายวิชา ส30217 การรับรู8จากระยะไกล 
 
2 คาบ/สัปดาห$/ ภาคเรียน        1.0 หน�วยกิต 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
คําอธิบายรายวิชา  

ศึกษาความหมาย และแนวคิดการสํารวจจากระยะไกล องค�ประกอบของหลักการการรับรู1จาก
ระยะไกล แหล;งพลังงาน การสะท1อนคลื่นแม;เหล็กไฟฟLา การสะท1อนของวัตถุ วิวัฒนาการของการรับรู1จาก
ระยะไกล ดาวเทียมสํารวจทรัพยากรธรรมชาติ แนวคิดการแปลภาพถ;าย การประมวลผลภาพเชิงตัวเลข การ
ประยุกต�การรับรู1จากระยะไกลในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล1อม 

เพ่ือให1นักเรียนมีความรู1ความเข1าใจด1านเทคโนโลยีจากการรับรู1ระยะไกล และสามารถประยุกต�ใช1
การรับรู1จากระยะไกลในการวางแผน จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล1อมเชิงพ้ืนท่ีได1อย;างเหมาะสม 
 
มาตรฐานการเรียนรู8/ตัวช้ีวัด 
 เม่ือเรียนจบรายวิชานี้ นักเรียนสามารถ 

1. เข1าใจแนวคิดการสํารวจจากระยะไกล และองค�ประกอบของหลักการรับรู1จากระยะไกลทางการ
จัดการเรียนการสอน รายวิชาการรับรู1จากระยะไกล 

2. ยกตัวอย;างแหล;งพลังงาน การสะท1อนคลื่นแม;เหล็กไฟฟLาได1 
3. บอกวิวัฒนาการการรับรู1จากระยะไกล 
4. เม่ือยกตัวอย;างดาวเทียมสํารวจทรัพยากรธรรมชาติ นักเรียนสามารถเสนอแนวคิดและการแปล

ภาพถ;าย การประมวลผลภาพเชิงตัวเลขได1 
5. ประยุกต�การรับรู1จากระยะไกล ในการวางแผนจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล1อม 
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กลุ�มสาระการเรียนรู8สุขศึกษาและพลศึกษา 
รายวิชาเพ่ิมเติมกลุ�ม 2 
1. พ30201 บาสเกตบอล      2 คาบ/สัปดาห�/ภาคเรียน 1.0 หน;วยกิต 
HPE30201 Basketball 
2. พ30202 แฮนด�บอล      2 คาบ/สัปดาห�/ภาคเรียน 1.0 หน;วยกิต 
HPE30202 Handball 
3. พ30203 มวยสากล      2 คาบ/สัปดาห�/ภาคเรียน 1.0 หน;วยกิต 
HPE30203 Boxing 
4. พ30204 ศิลปะมวยไทย    2 คาบ/สัปดาห�/ภาคเรียน 1.0 หน;วยกิต 
HPE30204 Thai Boxing 
5. พ30205 ลีลาศ      2 คาบ/สัปดาห�/ภาคเรียน 1.0 หน;วยกิต 
HPE30205 Social Dance 
6. พ30206 เทเบิลเทนนิส     2 คาบ/สัปดาห�/ภาคเรียน 1.0 หน;วยกิต 
HPE30206 Table Tennis 
7. พ30207 แบดมินตัน      2 คาบ/สัปดาห�/ภาคเรียน 1.0 หน;วยกิต 
HPE30207 Badminton 
8. พ30208 สควอช      2 คาบ/สัปดาห�/ภาคเรียน 1.0 หน;วยกิต 
HPE30208 Squash 
9. พ30209 การฝZกด1วยน้ําหนัก    2 คาบ/สัปดาห�/ภาคเรียน 1.0 หน;วยกิต 
HPE30209 Weight Training 
10. พ30210 ว;ายน้ํา     2 คาบ/สัปดาห�/ภาคเรียน 1.0 หน;วยกิต 
HPE30210 Swimming 
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รายวิชา พ30201 บาสเกตบอล 
 
2 คาบ/สัปดาห$/ภาคเรียน        1.0 หน�วยกิต 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
คําอธิบายรายวิชา 

วิเคราะห�หลักวิทยาศาสตร�การเคลื่อนไหว และรูปแบบการเคลื่อนไหวท่ีใช1ในกีฬาบาสเกตบอลคือ 
ทักษะการเลี้ยงบอล การรับ-ส;งบอล การยิงประตูการเป6นฝ[ายรุก-ฝ[ายรับได1 สร1างเสริมสมรรถภาพทางกาย
เพ่ือสุขภาพของตนเอง เห็นคุณค;าของการออกกําลังกายและการเข1าร;วมกิจกรรมกีฬาชนิดต;างๆ เคารพสิทธิ
และปฏิบัติตามกฎ กติกาการเล;นอย;างเคร;งครัดแสดงความมีน้ําใจนักกีฬา และชื่นชมในสุนทรียภาพของการ
ออกกําลังกายและการเล;นกีฬา เห็นคุณค;าของการนําประสบการณ�ท่ีได1รับจากกิจกรรมการแข;งขันกีฬาไปใช1
ในการดํารงชีวิต 

เพ่ือให1มีความรู1ความเข1าใจท่ีถูกต1อง มีเจตคติและค;านิยมท่ีดีในเรื่องกีฬาบาสเกตบอลแสดงทักษะ
การเลี้ยงบอล การรับ-ส;งบอล การยิงประตูการเป6นฝ[ายรุก-ฝ[ายรับ เคารพสิทธิและปฏิบัติตามกฎ กติกาการ
เล;นอย;างเคร;งครัด แสดงความมีน้ําใจนักกีฬา และชื่นชมในสุนทรียภาพของการออกกําลังกายและการเล;น
กีฬาได1 
 
มาตรฐานการเรียนรู8/ตัวช้ีวัด 
 เม่ือเรียนจบรายวิชานี้ นักเรียนสามารถ 

1. วิเคราะห�หลักวิทยาศาสตร�การเคลื่อนไหวและนําไปใช1ในกีฬาบาสเกตบอลได1 
2. วิเคราะห�รูปแบบการเคลื่อนไหวและนําไปใช1ในกีฬาบาสเกตบอลได1 
3. สร1างเสริมสมรรถภาพทางกายเพ่ือสุขภาพของตนเองได1 
4. เห็นคุณค;าของการออกกําลังกายและการเข1าร;วมกิจกรรมกีฬาชนิดต;างๆ 
5. เคารพสิทธิและปฏิบัติตามกฎ กติกาการเล;นอย;างเคร;งครัด 
6. แสดงความมีน้ําใจนักกีฬา และชื่นชมในสุนทรียภาพของการออกกําลังกายและการเล;นกีฬา 
7. เห็นคุณค;าของการนําประสบการณ�ท่ีได1รับจากกิจกรรมการแข;งขันกีฬาไปใช1ในการดํารงชีวิต 
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รายวิชา พ30202 แฮนด$บอล 
 
2 คาบ/สัปดาห$/ภาคเรียน        1.0 หน�วยกิต 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
คําอธิบายรายวิชา 

วิเคราะห�หลักวิทยาศาสตร�การเคลื่อนไหวและรูปแบบการเคลื่อนไหวท่ีใช1ในกีฬาแฮนด�บอล คือ 
ทักษะการเลี้ยงบอล การรับ-ส;งบอล การยิงประตูการเป6นฝ[ายรุก-ฝ[ายรับ ได1สร1างเสริมสมรรถภาพทางกาย
เพ่ือสุขภาพของตนเองเห็นคุณค;าของการออกกําลังกายและการเข1าร;วมกิจกรรมกีฬาชนิดต;างๆ เคารพสิทธิ
และปฏิบัติตามกฎ กติกาการเล;นอย;างเคร;งครัดแสดงความมีน้ําใจนักกีฬา และชื่นชมในสุนทรียภาพของการ
ออกกําลังกายและการเล;นกีฬาเห็นคุณค;าของการนําประสบการณ�ท่ีได1รับจากกิจกรรมการแข;งขันกีฬาไปใช1
ในการดํารงชีวิต 

เพ่ือให1มีความรู1ความเข1าใจท่ีถูกต1อง มีเจตคติและค;านิยมท่ีดีในเรื่องกีฬาแฮนด�บอล แสดงทักษะการ
เลี้ยงบอล การรับ-ส;งบอล การยิงประตูการเป6นฝ[ายรุก-ฝ[ายรับ เคารพสิทธิและปฏิบัติตามกฎ กติกาการเล;น
อย;างเคร;งครัด แสดงความมีน้ําใจนักกีฬา และชื่นชมในสุนทรียภาพของการออกกําลังกายและการเล;นกีฬาได1 
 
มาตรฐานการเรียนรู8/ตัวช้ีวัด 
 เม่ือเรียนจบรายวิชานี้ นักเรียนสามารถ 

1. วิเคราะห�หลักวิทยาศาสตร�การเคลื่อนไหวและนําไปใช1ในกีฬาแฮนด�บอลได1 
2. วิเคราะห�รูปแบบการเคลื่อนไหวและนําไปใช1ในกีฬาแฮนด�บอลได1 
3. สร1างเสริมสมรรถภาพทางกายเพ่ือสุขภาพของตนเองได1 
4. เห็นคุณค;าของการออกกําลังกายและการเข1าร;วมกิจกรรมกีฬาชนิดต;างๆ 
5. เคารพสิทธิและปฏิบัติตามกฎ กติกาการเล;นอย;างเคร;งครัด 
6. แสดงความมีน้ําใจนักกีฬา และชื่นชมในสุนทรียภาพของการออกกําลังกายและการเล;นกีฬา 
7. เห็นคุณค;าของการนําประสบการณ�ท่ีได1รับจากกิจกรรมการแข;งขันกีฬาไปใช1ในการดํารงชีวิต 
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รายวิชา พ30203 มวยสากล 
 
2 คาบ/สัปดาห$/ภาคเรียน        1.0 หน�วยกิต 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
คําอธิบายรายวิชา 

วิเคราะห�หลักวิทยาศาสตร�การเคลื่อนไหว และรูปแบบการเคลื่อนไหวท่ีใช1ในมวยสากล คือการชก
หมัดตรง การชกหมัดอัพเปอร�คัต การหลบหลีก การปLองกันตนเอง การเคลื่อนท่ีในมวยสากลได1สร1างเสริม
สมรรถภาพทางกาย เพ่ือสุขภาพของตนเอง เห็นคุณค;าของการออกกําลังกายและการเข1าร;วมกิจกรรมกีฬา
ชนิดต;างๆ เคารพสิทธิและปฏิบัติตามกฎ กติกาการเล;นอย;างเคร;งครัดแสดงความมีน้ําใจนักกีฬา และชื่นชม
ในสุนทรียภาพของการออกกําลังกายและการเล;นกีฬา เห็นคุณค;าของการนําประสบการณ�ท่ีได1รับจาก
กิจกรรมการแข;งขันกีฬาไปใช1ในการดํารงชีวิต  

เพ่ือให1มีความรู1ความเข1าใจท่ีถูกต1อง มีเจตคติและค;านิยมท่ีดีในเรื่องกีฬามวยสากล แสดงทักษะการ
ชกหมัดตรง การชกหมัดอัพเปอร�คัต การหลบหลีก การปLองกันตนเอง เคารพสิทธิและปฏิบัติตามกฎ กติกา
การเล;นอย;างเคร;งครัด แสดงความมีน้ําใจนักกีฬา และชื่นชมในสุนทรียภาพของการออกกําลังกายและการ
เล;นกีฬาได1 
 
มาตรฐานการเรียนรู8/ตัวช้ีวัด 
 เม่ือเรียนจบรายวิชานี้ นักเรียนสามารถ 

1. วิเคราะห�หลักวิทยาศาสตร�การเคลื่อนไหวและนําไปใช1ในมวยสากลได1 
2. วิเคราะห�รูปแบบการเคลื่อนไหวและนําไปใช1ในมวยสากลได1 
3. สร1างเสริมสมรรถภาพทางกายเพ่ือสุขภาพของตนเองได1 
4. เห็นคุณค;าของการออกกําลังกายและการเข1าร;วมกิจกรรมกีฬาชนิดต;างๆ 
5. เคารพสิทธิและปฏิบัติตามกฎ กติกาการเล;นอย;างเคร;งครัด 
6. แสดงความมีน้ําใจนักกีฬา และชื่นชมในสุนทรียภาพของการออกกําลังกายและการเล;นกีฬา 
7. เห็นคุณค;าของการนําประสบการณ�ท่ีได1รับจากกิจกรรมการแข;งขันกีฬาไปใช1ในการดํารงชีวิต 
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รายวิชา พ30204 ศิลปะมวยไทย 
 
2 คาบ/สัปดาห$/ภาคเรียน        1.0 หน�วยกิต 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
คําอธิบายรายวิชา 

วิเคราะห�หลักวิทยาศาสตร�การเคลื่อนไหว และรูปแบบการเคลื่อนไหวท่ีใช1ในศิลปะมวยไทยคือ การ
ชกหมัดตรง การชกหมัดอัพเปอร�คัต การหลบหลีก การปLองกันตนเอง การเคลื่อนท่ีในมวยไทยการเตะ การ
ถีบ ได1สร1างเสริมสมรรถภาพทางกายเพ่ือสุขภาพของตนเอง เห็นคุณค;าของการออกกําลังกายและการเข1าร;วม
กิจกรรมกีฬาชนิดต;างๆ เคารพสิทธิและปฏิบัติตามกฎ กติกาการเล;นอย;างเคร;งครัด แสดงความมีน้ําใจนักกีฬา 
และชื่นชมในสุนทรียภาพของการออกกําลังกายและการเล;นกีฬาเห็นคุณค;าของการนําประสบการณ�ท่ีได1รับ
จากกิจกรรมการแข;งขันกีฬาไปใช1ในการดํารงชีวิต  

เพ่ือให1มีความรู1ความเข1าใจท่ีถูกต1อง มีเจตคติและค;านิยมท่ีดีในเรื่องศิลปะมวยไทย แสดงทักษะการ
ชกหมัดตรง การชกหมัดอัพเปอร�คัต การหลบหลีก การปLองกันตนเอง เคารพสิทธิและปฏิบัติตามกฎ กติกา
การเล;นอย;างเคร;งครัด แสดงความมีน้ําใจนักกีฬา และชื่นชมในสุนทรียภาพของการออกกําลังกายและการ
เล;นกีฬาได1 
 
มาตรฐานการเรียนรู8/ตัวช้ีวัด 
 เม่ือเรียนจบรายวิชานี้ นักเรียนสามารถ 

1. วิเคราะห�หลักวิทยาศาสตร�การเคลื่อนไหวและนําไปใช1ในศิลปะมวยไทยได1 
2. วิเคราะห�รูปแบบการเคลื่อนไหวและนําไปใช1ในศิลปะมวยไทยได1 
3. สร1างเสริมสมรรถภาพทางกายเพ่ือสุขภาพของตนเองได1 
4. เห็นคุณค;าของการออกกําลังกายและการเข1าร;วมกิจกรรมกีฬาชนิดต;างๆ 
5. เคารพสิทธิและปฏิบัติตามกฎ กติกาการเล;นอย;างเคร;งครัด 
6. แสดงความมีน้ําใจนักกีฬา และชื่นชมในสุนทรียภาพของการออกกําลังกายและการเล;นกีฬา 
7. เห็นคุณค;าของการนําประสบการณ�ท่ีได1รับจากกิจกรรมการแข;งขันกีฬาไปใช1ในการดํารงชีวิต 
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รายวิชา พ30205 ลีลาศ 
 
2 คาบ/สัปดาห$/ภาคเรียน        1.0 หน�วยกิต 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
คําอธิบายรายวิชา  

วิเคราะห�หลักวิทยาศาสตร�การเคลื่อนไหว และรูปแบบการเคลื่อนไหวท่ีใช1ในลีลาศ คือ จังหวะคิว
บันลูมบ1า ชะชะช;า ได1สร1างเสริมสมรรถภาพทางกายเพ่ือสุขภาพของตนเอง เห็นคุณค;าของการออกกําลังกาย
และการเข1าร;วมกิจกรรมกีฬาชนิดต;างๆ เคารพสิทธิและปฏิบัติตามกฎ กติกาการเล;นอย;างเคร;งครัดแสดง
ความมีน้ําใจนักกีฬา และชื่นชมในสุนทรียภาพของการออกกําลังกายและการเล;นกีฬา เห็นคุณค;าของการนํา
ประสบการณ�ท่ีได1รับจากกิจกรรมการแข;งขันกีฬาไปใช1ในการดํารงชีวิต 

เพ่ือให1มีความรู1ความเข1าใจท่ีถูกต1อง มีเจตคติและค;านิยมท่ีดีในเรื่องลีลาศ แสดงทักษะในจังหวะคิว
บันลูมบ1า ชะชะช;า เคารพสิทธิและปฏิบัติตามกฎ กติกาการเล;นอย;างเคร;งครัด แสดงความมีน้ําใจนักกีฬา 
และชื่นชมในสุนทรียภาพของการออกกําลังกายและการเล;นกีฬาได1  
 
มาตรฐานการเรียนรู8/ตัวช้ีวัด 
 เม่ือเรียนจบรายวิชานี้ นักเรียนสามารถ 

1. วิเคราะห�หลักวิทยาศาสตร�การเคลื่อนไหวและนําไปใช1ในลีลาศได1 
2. วิเคราะห�รูปแบบการเคลื่อนไหวและนําไปใช1ในลีลาศได1 
3. สร1างเสริมสมรรถภาพทางกายเพ่ือสุขภาพของตนเองได1 
4. เห็นคุณค;าของการออกกําลังกายและการเข1าร;วมกิจกรรมกีฬาชนิดต;างๆ 
5. เคารพสิทธิและปฏิบัติตามกฎ กติกาการเล;นอย;างเคร;งครัด 
6. แสดงความมีน้ําใจนักกีฬา และชื่นชมในสุนทรียภาพของการออกกําลังกายและการเล;นกีฬา 
7. เห็นคุณค;าของการนําประสบการณ�ท่ีได1รับจากกิจกรรมการแข;งขันกีฬาไปใช1ในการดํารงชีวิต 
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รายวิชา พ30206 เทเบิลเทนนิส 
 
2 คาบ/สัปดาห$/ภาคเรียน        1.0 หน�วยกิต 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
คําอธิบายรายวิชา  

วิเคราะห�หลักวิทยาศาสตร�การเคลื่อนไหว และรูปแบบการเคลื่อนไหวท่ีใช1ในกีฬา เทเบิลเทนนิส คือ 
ทักษะการตีลูกหน1ามือ-หลังมือ การส;งลูก การเล;นลูกตบ การเล;นลูกหยอด การจับไม1แบบต;างๆ ได1สร1างเสริม
สมรรถภาพทางกายเพ่ือสุขภาพของตนเอง เห็นคุณค;าของการออกกําลังกายและการเข1าร;วมกิจกรรมกีฬา
ชนิดต;างๆ เคารพสิทธิและปฏิบัติตามกฎ กติกาการเล;นอย;างเคร;งครัด แสดงความมีน้ําใจนักกีฬา และชื่นชม
ในสุนทรียภาพของการออกกําลังกายและการเล;นกีฬา เห็นคุณค;าของการนําประสบการณ�ท่ีได1รับจาก
กิจกรรมการแข;งขันกีฬาไปใช1ในการดํารงชีวิต 

เพ่ือให1มีความรู1ความเข1าใจท่ีถูกต1อง มีเจตคติและค;านิยมท่ีดีในเรื่องกีฬาเทเบิลเทนนิสแสดงทักษะ
ทักษะการตีลูกหน1ามือ-หลังมือ การส;งลูก การเล;นลูกตบ การเล;นลูกหยอด การจับไม1แบบต;างๆ เคารพสิทธิ
และปฏิบัติตามกฎ กติกาการเล;นอย;างเคร;งครัด แสดงความมีน้ําใจนักกีฬา และชื่นชมในสุนทรียภาพของการ
ออกกําลังกายและการเล;นกีฬาได1 
 
มาตรฐานการเรียนรู8/ตัวช้ีวัด 
 เม่ือเรียนจบรายวิชานี้ นักเรียนสามารถ 

1. วิเคราะห�หลักวิทยาศาสตร�การเคลื่อนไหวและนําไปใช1ในกีฬาเทเบิลเทนนิสได1 
2. วิเคราะห�รูปแบบการเคลื่อนไหวและนําไปใช1ในกีฬาเทเบิลเทนนิสได1 
3. สร1างเสริมสมรรถภาพทางกายเพ่ือสุขภาพของตนเองได1 
4. เห็นคุณค;าของการออกกําลังกายและการเข1าร;วมกิจกรรมกีฬาชนิดต;างๆ 
5. เคารพสิทธิและปฏิบัติตามกฎ กติกาการเล;นอย;างเคร;งครัด 
6. แสดงความมีน้ําใจนักกีฬา และชื่นชมในสุนทรียภาพของการออกกําลังกายและการเล;นกีฬา 
7. เห็นคุณค;าของการนําประสบการณ�ท่ีได1รับจากกิจกรรมการแข;งขันกีฬาไปใช1ในการดํารงชีวิต 
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รายวิชา พ30207 แบดมินตัน 
 
2 คาบ/สัปดาห$/ภาคเรียน        1.0 หน�วยกิต 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
คําอธิบายรายวิชา  

วิเคราะห�หลักวิทยาศาสตร�การเคลื่อนไหว และรูปแบบการเคลื่อนไหวท่ีใช1ในกีฬาแบดมินตันคือ 
ทักษะการตีลูกหน1ามือ-หลังมือ การส;งลูก การเล;นลูกตบ การเล;นลูกดาด การเล;นลูกหยอดการจับไม1ได1สร1าง
เสริมสมรรถภาพทางกายเพ่ือสุขภาพของตนเอง เห็นคุณค;าของการออกกําลังกายและการเข1าร;วมกิจกรรม
กีฬาชนิดต;างๆ เคารพสิทธิและปฏิบัติตามกฎ กติกาการเล;นอย;างเคร;งครัด แสดงความมีน้ําใจนักกีฬา และชื่น
ชมในสุนทรียภาพของการออกกําลังกายและการเล;นกีฬา เห็นคุณค;าของการนําประสบการณ�ท่ีได1รับจาก
กิจกรรมการแข;งขันกีฬาไปใช1ในการดํารงชีวิต 

เพ่ือให1มีความรู1ความเข1าใจท่ีถูกต1อง มีเจตคติและค;านิยมท่ีดีในเรื่องกีฬาแบดมินตัน แสดงทักษะ
ทักษะการตีลูกหน1ามือ-หลังมือ การส;งลูก การเล;นลูกตบ การเล;นลูกดาด การเล;นลูกหยอด การจับไม1ได1 
เคารพสิทธิและปฏิบัติตามกฎกติกาการเล;นอย;างเคร;งครัด แสดงความมีน้ําใจนักกีฬาและชื่นชมใน
สุนทรียภาพของการออกกําลังกายและการเล;นกีฬาได1 
 
มาตรฐานการเรียนรู8/ตัวช้ีวัด 
 เม่ือเรียนจบรายวิชานี้ นักเรียนสามารถ 

1. วิเคราะห�หลักวิทยาศาสตร�การเคลื่อนไหวและนําไปใช1ในกีฬาแบดมินตันได1 
2. วิเคราะห�รูปแบบการเคลื่อนไหวและนําไปใช1ในกีฬาแบดมินตันได1 
3. สร1างเสริมสมรรถภาพทางกายเพ่ือสุขภาพของตนเองได1 
4. เห็นคุณค;าของการออกกําลังกายและการเข1าร;วมกิจกรรมกีฬาชนิดต;างๆ 
5. เคารพสิทธิและปฏิบัติตามกฎ กติกาการเล;นอย;างเคร;งครัด 
6. แสดงความมีน้ําใจนักกีฬา และชื่นชมในสุนทรียภาพของการออกกําลังกายและการเล;นกีฬา 
7. เห็นคุณค;าของการนําประสบการณ�ท่ีได1รับจากกิจกรรมการแข;งขันกีฬาไปใช1ในการดํารงชีวิต 
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รายวิชา พ30208 สควอช 
 
2 คาบ/สัปดาห$/ภาคเรียน        1.0 หน�วยกิต 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
คําอธิบายรายวิชา  

วิเคราะห�หลักวิทยาศาสตร�การเคลื่อนไหวและรูปแบบการเคลื่อนไหวท่ีใช1ในกีฬาสควอช คือ ทักษะ
การตีลูกหน1ามือ-หลังมือ การส;งลูก การเล;นลูกตบ การเล;นลูกหยอด การจับไม1ได1 สร1างเสริมสมรรถภาพทาง
กายเพ่ือสุขภาพของตนเอง เห็นคุณค;าของการออกกําลังกายและการเข1าร;วมกิจกรรมกีฬาชนิดต;างๆ เคารพ
สิทธิและปฏิบัติตามกฎ กติกาการเล;นอย;างเคร;งครัด แสดงความมีน้ําใจนักกีฬา และชื่นชมในสุนทรียภาพของ
การออกกําลังกายและการเล;นกีฬา เห็นคุณค;าของการนําประสบการณ�ท่ีได1รับจากกิจกรรมการแข;งขันกีฬา
ไปใช1ในการดํารงชีวิต  

เพ่ือให1มีความรู1ความเข1าใจท่ีถูกต1อง มีเจตคติและค;านิยมท่ีดีในเรื่องกีฬาสควอช แสดงทักษะการตีลูก
หน1ามือ-หลังมือ การส;งลูก การเล;นลูกตบ การเล;นลูกหยอด การจับไม1ได1 เคารพสิทธิและปฏิบัติตามกฎ 
กติกาการเล;นอย;างเคร;งครัด แสดงความมีน้ําใจนักกีฬา และชื่นชมในสุนทรียภาพของ การออกกําลังกายและ
การเล;นกีฬาได1 
 
มาตรฐานการเรียนรู8/ตัวช้ีวัด 
 เม่ือเรียนจบรายวิชานี้ นักเรียนสามารถ 

1. วิเคราะห�หลักวิทยาศาสตร�การเคลื่อนไหวและนําไปใช1ในกีฬาสควอชได1 
2. วิเคราะห�รูปแบบการเคลื่อนไหวและนําไปใช1ในกีฬาสควอชได1 
3. สร1างเสริมสมรรถภาพทางกายเพ่ือสุขภาพของตนเองได1 
4. เห็นคุณค;าของการออกกําลังกายและการเข1าร;วมกิจกรรมกีฬาชนิดต;างๆ 
5. เคารพสิทธิและปฏิบัติตามกฎ กติกาการเล;นอย;างเคร;งครัด 
6. แสดงความมีน้ําใจนักกีฬา และชื่นชมในสุนทรียภาพของการออกกําลังกายและการเล;นกีฬา 
7. เห็นคุณค;าของการนําประสบการณ�ท่ีได1รับจากกิจกรรมการแข;งขันกีฬาไปใช1ในการดํารงชีวิต 
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รายวิชา พ30209 การฝuกด8วยน้ําหนัก 
 
2 คาบ/สัปดาห$/ภาคเรียน        1.0 หน�วยกิต 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
คําอธิบายรายวิชา 

วิเคราะห�หลักวิทยาศาสตร�การเคลื่อนไหว และรูปแบบการเคลื่อนไหว ท่ีใช1ในการฝZกด1วยน้ําหนัก คือ 
การฝZกกล1ามเนื้อไหล;การฝZกกล1ามเนื้อแขน การฝZกกล1ามเนื้อหน1าท1อง การยืดกล1ามเนื้อได1 สร1างเสริม
สมรรถภาพทางกายเพ่ือสุขภาพของตนเอง เห็นคุณค;าของการออกกําลังกายและการเข1าร;วมกิจกรรมกีฬา
ชนิดต;างๆ เคารพสิทธิและปฏิบัติตามกฎ กติกาการเล;นอย;างเคร;งครัด แสดงความมีน้ําใจนักกีฬา และชื่นชม
ในสุนทรียภาพของการออกกําลังกายและการเล;นกีฬา เห็นคุณค;าของการนําประสบการณ�ท่ีได1รับจาก
กิจกรรมการแข;งขันกีฬาไปใช1ในการดํารงชีวิต 

เพ่ือให1มีความรู1ความเข1าใจท่ีถูกต1อง มีเจตคติและค;านิยมท่ีดีในเรื่องการฝZกยกน้ําหนัก แสดงทักษะ
การฝZกกล1ามเนื้อไหล; การฝZกกล1ามเนื้อแขน การฝZกกล1ามเนื้อหน1าท1อง การยืดกล1ามเนื้อได1 เคารพสิทธิและ
ปฏิบัติตามกฎ กติกาการเล;นอย;างเคร;งครัด แสดงความมีน้ําใจนักกีฬา และชื่นชมในสุนทรียภาพของการออก
กําลังกายและการเล;นกีฬาได1 
 
มาตรฐานการเรียนรู8/ตัวช้ีวัด 
 เม่ือเรียนจบรายวิชานี้ นักเรียนสามารถ 

1. วิเคราะห�หลักวิทยาศาสตร�การเคลื่อนไหวและนําไปใช1ในการฝZกด1วยน้ําหนักได1 
2. วิเคราะห�รูปแบบการเคลื่อนไหวและนําไปใช1ในการฝZกด1วยน้ําหนักได1 
3. สร1างเสริมสมรรถภาพทางกายเพ่ือสุขภาพของตนเองได1 
4. เห็นคุณค;าของการออกกําลังกายและการเข1าร;วมกิจกรรมกีฬาชนิดต;างๆ 
5. เคารพสิทธิและปฏิบัติตามกฎ กติกาการเล;นอย;างเคร;งครัด 
6. แสดงความมีน้ําใจนักกีฬา และชื่นชมในสุนทรียภาพของการออกกําลังกายและการเล;นกีฬา 
7. เห็นคุณค;าของการนําประสบการณ�ท่ีได1รับจากกิจกรรมการแข;งขันกีฬาไปใช1ในการดํารงชีวิต 
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รายวิชา พ30210 ว�ายน้ํา 
 
2 คาบ/สัปดาห$/ภาคเรียน        1.0 หน�วยกิต 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
คําอธิบายรายวิชา 

ศึกษาและวิเคราะห�หลักวิทยาศาสตร�การเคลื่อนไหว และรูปแบบการเคลื่อนไหว ท่ีใช1ในกีฬาว;ายน้ํา 
เก่ียวกั การลอยตัว การหายใจขณะอยู;ในน้ํา การปฐมพยาบาลคนจมน้ํา การใช1สระว;ายน้ําให1ถูกสุขลักษณะ
ต;อสุขภาพอนามัยของตนเองชุมชน ประโยชน�ของกีฬาว;ายน้ําต;อสุขภาพทางร;างกายจิตใจ สังคม การสร1าง
สมรรถภาพทางกายเพ่ือสุขภาพของตนเอง เห็นคุณค;าของการออกกําลังกายและการเข1าร;วมกิจกรรมกีฬา
ว;ายน้ําชนิดต;างๆ รู1จักเคารพสิทธิและปฏิบัติตามกฎ กติกา การเล;นอย;างเคร;งครัด มีน้ําใจนักกีฬา และชื่นชม
ในสุนทรียภาพของการออกกําลังกายและการเล;นกีฬาทางน้ํา เห็นคุณค;าของการนําประสบการณ�ท่ีได1รับจาก
กิจกรรมการแข;งขันกีฬาทางน้ําไปใช1ในการดํารงชีวิต  

เพ่ือให1มีความรู1ความเข1าใจท่ีถูกต1อง มีเจตคติและค;านิยมท่ีดีในเรื่องกีฬาว;ายน้ํา แสดงทักษะการ
ลอยตัว การหายใจขณะอยู;ในน้ํา การปฐมพยาบาลคนจมน้ํา การใช1สระว;ายน้ําให1ถูกสุขลักษณะต;อสุขภาพ
อนามัยของตนเองชุมชน เคารพสิทธิและปฏิบัติตามกฎ กติกาการเล;นอย;างเคร;งครัด แสดงความมีน้ําใจ
นักกีฬา และชื่นชมในสุนทรียภาพของการออกกําลังกายและการเล;นกีฬาได1 
 
มาตรฐานการเรียนรู8/ตัวช้ีวัด 
 เม่ือเรียนจบรายวิชานี้ นักเรียนสามารถ 

1. วิเคราะห�หลักวิทยาศาสตร�การเคลื่อนไหวและนําไปใช1ในกีฬาว;ายน้ําได1 
2. วิเคราะห�รูปแบบการเคลื่อนไหวและนําไปใช1ในกีฬาว;ายน้ําได1 
3. สร1างสมรรถภาพทางกายเพ่ือสุขภาพของตนเองได1 
4. เห็นคุณค;าของการออกกําลังกายและการเข1าร;วมกิจกรรมกีฬาว;ายน้ําชนิดต;างๆ 
5. เคารพสิทธิและปฏิบัติตามกฎ กติกาการเล;นอย;างเคร;งครัด 
6. มีน้ําใจนักกีฬาและชื่นชมในสุนทรียภาพของการออกกําลังกายและการเล;นกีฬาทางน้ํา 
7. เห็นคุณค;าของการนําประสบการณ�ท่ีได1รับจากกิจกรรมการแข;งขันกีฬาทางน้ําไปใช1ในการ

ดํารงชีวิต 
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กลุ�มสาระการเรียนรู8ศิลปะ 
 

รายวิชาเพ่ิมเติมกลุ�ม 2 
1. ศ30201 ภูมิปJญญาไทย : บ1านทรงไทย    1 คาบ/สัปดาห�/ภาคเรียน 0.5 หน;วยกิต 
ART30201 Thai Wisdom : Traditional Thai House 
2. ศ30202 ภูมิปJญญาไทย : อาหารไทย    2 คาบ/สัปดาห�/ภาคเรียน 1.0 หน;วยกิต 
ART30202 Thai Wisdom : Traditional Thai Food 
3. ศ30203 ภูมิปJญญาไทย : สิ่งประดิษฐ�ไทย   2 คาบ/สัปดาห�/ภาคเรียน 1.0 หน;วยกิต 
ART30203 Thai Wisdom : Thai Innovation 
4. ศ30204 การละคร      2 คาบ/สัปดาห�/ภาคเรียน 1.0 หน;วยกิต 
ART30204 Drama 
5. ศ30205 พ้ืนฐานทฤษฎีดนตรี     2 คาบ/สัปดาห�/ภาคเรียน 1.0 หน;วยกิต 
ART30205 Music Theory 
6. ศ30206 หีบเพลงเป[า      1 คาบ/สัปดาห�/ภาคเรียน 0.5 หน;วยกิต 
ART30206 Harmonica 
7. ศ30207 พ้ืนฐานศิลปะปฏิบัติ     2 คาบ/สัปดาห�/ภาคเรียน 1.0 หน;วยกิต 
ART30207 Basic Art Studio 
8. ศ30208 พ้ืนฐานการออกแบบ     2 คาบ/สัปดาห�/ภาคเรียน 1.0 หน;วยกิต 
ART30208 Basic Design 
9. ศ30209 จิตรกรรมสร1างสรรค�    2 คาบ/สัปดาห�/ภาคเรียน 1.0 หน;วยกิต 
ART30209 Creative Painting 
10. ศ30210 ศิลปะภาพพิมพ�สร1างสรรค�    2 คาบ/สัปดาห�/ภาคเรียน 1.0 หน;วยกิต 
ART30210 Creative Graphic Arts 
11. ศ30211 ประติมากรรมสร1างสรรค�    2 คาบ/สัปดาห�/ภาคเรียน 1.0 หน;วยกิต 
ART30211 Creative Sculpture 
12. ศ30212 ศิลปะไทยร;วมสมัย     2 คาบ/สัปดาห�/ภาคเรียน 1.0 หน;วยกิต 
ART30212 Thai Art Contemporary 
13. ศ30213 ออกแบบผลิตภัณฑ�     2 คาบ/สัปดาห�/ภาคเรียน 1.0 หน;วยกิต 
ART30213 Product Design 
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รายวิชา ศ30201 ภูมิปHญญาไทย : บ8านทรงไทย 
 
1 คาบ/สัปดาห$/ภาคเรียน        0.5 หน�วยกิต 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
คําอธิบายรายวิชา 

ศึกษา ความหมาย รูปแบบ โครงสร1างของบ1านทรงไทย ท้ังเรือนไทยในวัฒนธรรมสยามและ
วัฒนธรรมล1านนา วิเคราะห�ความสัมพันธ�ระหว;างคติความเชื่อ วิถีการดํารงชีวิตและสภาพแวดล1อมทาง
ธรรมชาติกับแนวคิดการออกแบบในการปลูกเรือน ปฏิบัติการสร1างแบบจําลองบ1านทรงไทย การจําลอง
โครงสร1าง รูปแบบ เทคนิควิธีการ ด1วยอัตราส;วนมาตรฐานสากล  

เพ่ือให1ผู1เรียนมีความรู1ความเข1าใจและเห็นคุณค;าในความงามของบ1านทรงไทยท่ีอยู;ในรูปแบบ 
วัฒนธรรมสยามและวัฒนธรรมล1านนา 
 
มาตรฐานการเรียนรู8/ตัวช้ีวัด 
 เม่ือเรียนจบรายวิชานี้  นักเรียน 

1. มีความรู1ความเข1าใจบ1านทรงไทยระดับเบ้ืองต1นของเรือนไทยในวัฒนธรรมสยามได1พอสังเขป 
2. มีความรู1ความเข1าใจบ1านทรงไทยระดับเบ้ืองต1นของเรือนไทยในวัฒนธรรมล1านนาได1พอสังเขป 
3. มีความรู1ความสามารถในการวิเคราะห�ถึงความสัมพันธ�ของรากฐานในการดํารงวิถีชีวิตกับการ

สร1างบ1านทรงไทยได1 
4. มีความรู1ความเข1าใจตลอดจนสามารถเปรียบเทียบวิเคราะห�พัฒนาการทางสถาปJตยกรรมของ

โบสถ� วิหาร ได1 
5. มีความรู1ความเข1าใจตลอดจนสามารถเปรียบเทียบวิเคราะห�พัฒนาการทางสถาปJตยกรรมของ

บ1านทรงไทย 
6. มีความรู1ความเข1าใจตลอดจนสามารถอธิบายวิธีคิดและหลักสุนทรียศาสตร�ทางความงามในการ

สร1างสรรค�ผลงานการตกแต;งบ1านทรงไทยฝ?มือชั้นบรมครู 
7. มีความรู1ความสามารถในการสร1างแบบจําลองสถาปJตยกรรมไทยข้ันพ้ืนฐานได1 
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รายวิชา ศ30202 ภูมิปHญญาไทย : อาหารไทย 
 
2 คาบ/สัปดาห$/ภาคเรียน        1.0 หน�วยกิต 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
คําอธิบายรายวิชา 

ศึกษา ประวัติ และรูปแบบของอาหารไทย ในแต;ละท1องถ่ิน อีกท้ังศึกษาภูมิปJญญาท1องถ่ินในภาค
ต;างๆ ท่ีถ;ายทอดออกมาให1อาหารไทย การถนอมอาหารท่ีมีคุณค;าทางโภชนาการ การปLองกันสารพิษใน
อาหาร 

เพ่ือส;งเสริมให1ผู1รับประทานมีสุขภาพดี และส;งเสริมความรู1 สามารถพัฒนาคุณค;าของอาหารไทยให1มี
ประโยชน�มากข้ึนรวมท้ังสามารถประกอบอาหารไทยได1 
 
มาตรฐานการเรียนรู8/ตัวช้ีวัด 
 เม่ือเรียนจบรายวิชานี้  นักเรียน 

1. มีความรู1ความเข1าใจในประวัติของอาหารไทย 
2. มีความรู1ความเข1าใจในรูปแบบของอาหารไทยแต;ละท1องถ่ิน 
3. มีความรู1ความเข1าใจภูมิปJญญาท1องถ่ินท่ีถ;ายทอดออกมาในรูปแบบอาหาร 
4. มีความรู1ความเข1าใจในการถนอมอาหารและสารพิษในอาหาร 
5. สามารถพัฒนาคุณค;าของอาหารไทยและประกอบอาหารไทยได1 
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รายวิชา ศ30203 ภูมิปHญญาไทย : ส่ิงประดิษฐ$ไทย 
 
2 คาบ/สัปดาห$/ภาคเรียน        1.0 หน�วยกิต 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
คําอธิบายรายวิชา ศ30303 

ศึกษาวิวัฒนาการภูมิปJญญาไทย ได1แก;สิ่งประดิษฐ�ไทยทุกแขนงของคนไทยท่ีนักเรียนสนใจซ่ึง 
ได1มาจากประสบการณ� และความเฉลียวฉลาดของชาวบ1านศึกษาแหล;งรวมความรู1และประสบการณ�ท่ี 
สั่งสมมาแต;บรรพบุรุษ สืบทอดจากคนรุ;นหนึ่งไปสู;คนอีกรุ;นหนึ่งศึกษาเปรียบเทียบการสืบทอด การปรับ 
ประยุกต�และเปลี่ยนแปลงจนเกิดเป6นองค�ความรู1ใหม; 

เพ่ือให1นักเรียนได1มีความตระหนักในคุณค;าของสิ่งประดิษฐ�ของคนไทย สามารถนํามาเป6นแนวทางใน
การสร1างจิตวิญญาณของความเป6นนักวิจัย นักประดิษฐ� นักคิดค1นและนักพัฒนาท่ีดีและนักเรียนสามารถ
ศึกษาท่ีสิ่งตนเองสนใจได1อย;างอิสระ 
 
มาตรฐานการเรียนรู8/ตัวช้ีวัด 
 เม่ือเรียนจบรายวิชานี้  นักเรียน 

1. มีความตระหนักในคุณค;าของภูมิปJญญาไทยในด1านสิ่งประดิษฐ�ของคนไทยในอดีต 
2. มีความสามารถประยุกต�แนวคิดจากสิ่งประดิษฐ�ของคนไทยในอดีตมาเป6นแนวทางในการ  

สร1างจิตวิญญาณของความเป6นนักวิจัย นักประดิษฐ� นักคิดค1นและนักพัฒนาท่ีดี 
3. มีโอกาสศึกษามรดกภูมิปJญญาไทยอย;างอิสระตามความสนใจ นําไปสู;เกิดความคิดสร1างสรรค� 

ท่ีดี 
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รายวิชา ศ30204 การละคร 
 
2 คาบ/สัปดาห$/ภาคเรียน        1.0 หน�วยกิต 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
คําอธิบายรายวิชา  

ศึกษาประวัติ ของการละคร เข1าใจในรูปแบบของการละคร ฝZกฝนทักษะทางด1านการแสดง ด1านการ
พัฒนาบุคลิกภาพและการพูดเพ่ือสามารถนําไปใช1ในกิจกรรมต;างๆของโรงเรียนได1จริง สามารถพัฒนา
บุคลิกภาพและการพูดในท่ีชุมชนบนเวทีการแสดง และเป6นการใช1เวลาว;างให1เกิดประโยชน� 
 
มาตรฐานการเรียนรู8/ตัวช้ีวัด 
 เม่ือเรียนจบรายวิชานี้  นักเรียน 

1. มีความรู1ความเข1าใจในประวัติของการละคร 
2. มีความรู1ความเข1าใจในรูปแบบของการละคร 
3. มีโอกาสฝZกฝนทักษะทางด1านการแสดงและใช1เวลาว;างให1เกิดประโยชน� 
4. เพ่ือส;งเสริมบุคลิกภาพของนักเรียนท่ีมีความสามารถพิเศษทางด1านคณิตศาสตร�วิทยาศาสตร� 
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รายวิชา ศ30205 พ้ืนฐานทฤษฎีดนตรี 
 
2 คาบ/สัปดาห$/ภาคเรียน        1.0 หน�วยกิต 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
คําอธิบายรายวิชา 

ศึกษาการบันทึกโน1ตสากล บันไดเสียง กุญแจเสียง ข้ันคู; ศัพท�สังคีตท่ัวไปและการฝZกโสตประสาทให1
สอดคล1องกับเนื้อหาวิชาท่ีเรียน ปฏิบัติการเก่ียวกับ การอ;าน การบันทึกโน1ตสากล การสร1างบันไดเสียง การ
เขียนข้ันคู;เสียง และเข1าใจถึงศัพท�สังคีตและหลักทฤษฎีข้ันพ้ืนฐาน เพ่ือให1ผู1เรียนมีความรู1ความเข1าใจเก่ียวกับ
พ้ืนฐานทฤษฏีดนตรีและนํามาปฏิบัติจริง โดยผ;านทักษะการอ;านโน1ตเบ้ืองต1นได1 
 
มาตรฐานการเรียนรู8/ตัวช้ีวัด 
 เม่ือเรียนจบรายวิชานี้ นักเรียน 

1. เข1าใจถึงวิธีการอ;านและบันทึกโน1ตสากลได1 
2. เข1าใจถึงเครื่องหมายของโน1ตดนตรีสากลต;างๆ 
3. มีความรู1พ้ืนฐานในการสร1างบันไดเสียงเมเจอร�และไมเนอร�ได1 
4. เข1าใจการเขียนข้ันคู;เสียงและบอกข้ันคู;เสียงได1 
5. ปฏิบัติตามศัพท�สังคีตและนําไปใช1ได1อย;างถูกต1อง 

 



หลักสูตรโรงเรียนวิทยาศาสตร�ภูมิภาค ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย                                                        
พุทธศักราช 2560 

314 

 

รายวิชา ศ30206 หีบเพลงเปTา 
 
1 คาบ/สัปดาห$/ภาคเรียน        0.5 หน�วยกิต 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
คําอธิบายรายวิชา  

ศึกษาความรู1พ้ืนฐานเก่ียวกับเครื่องดนตรีสากล หีบเพลงเป[า เม1าออร�แกน หรือฮาร�โมนีก1า 
เป6นเครื่องดนตรีประเภทเป[าชนิดหนึ่ง หีบเพลงเป[ามีซุ1มเสียงไพเราะ เม่ือฝZกบ;อยๆ จนเกิดทักษะ 
ความชํานาญจะช;วยพัฒนาโสตประสาทในการฟJงและจําระดับเสียงได1เป6นอย;างดี ถ;ายทอดอารมณ�เพลงโดย
การเน1นเทคนิคการแสดงออกและคุณภาพของการแสดงด1วยการปฏิบัติเครื่องดนตรีท้ังประเภทแบบบรรเลง
เด่ียวและรวมวง สามารถถ;ายทอดอารมณ�เพลงโดยการเน1นเทคนิคการแสดงออกและคุณภาพของการแสดง
ได1 

เพ่ือให1มีความรู1ความเข1าใจสามารถปฏิบัติบรรเลงเครื่องดนตรี “หีบเพลงเป[า” ได1ด1วยตนเองและ
สามารถอ;านและเข1าใจโน1ตดนตรีสากลได1อย;างถูกต1อง 
 
มาตรฐานการเรียนรู8/ตัวช้ีวัด 
 เม่ือเรียนจบรายวิชานี้ นักเรียน 

1. เข1าใจเก่ียวกับ หีบเพลงเป[า เม1าออร�แกน หรือฮาร�โมนีก1า 
2. สามารถอ;านและเข1าใจการบันทึกโน1ตสากลได1 
3. ปฏิบัติเครื่องดนตรี หีบเพลงเป[า ตามบทเพลงท่ีกําหนด ได1อย;างถูกต1องตามจังหวะ 
4. ปฏิบัติเครื่องดนตรี หีบเพลงเป[า ตามตําแหน;งชื่อโน1ตท่ีกําหนดและเลียนแบบเสียงท่ีได1ยินได1 
5. เข1าใจเทคนิคการเล;นดนตรีและถ;ายทอดอารมณ�เพลงด1วยการปฏิบัติเครื่องดนตรีหีบเพลงเป[า 

โดยการปฏิบัติเด่ียวและรวมวงได1 
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รายวิชา ศ30207 พ้ืนฐานศิลปะปฏิบัติ 
 
2 คาบ/สัปดาห$/ภาคเรียน        1.0 หน�วยกิต 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
คําอธิบายรายวิชา 

ศึกษาและฝZกฝนทักษะเพ่ือให1เกิดความชํานาญในการแสดงออกทางศิลปะด1วยวิธีการวาดเส1น 
การเขียนภาพสีน้ําค1นคว1า ทดลองเทคนิควิธีการในการปฏิบัติการเขียนภาพ รูปทรงเรขาคณิต หุ;นนิ่ง  
กายวิภาคมนุษย� ภาพคนเหมือนและทัศนียภาพ 

เพ่ือให1ผู1เรียนมีความรู1ความเข1าใจ มีทักษะในกระบวนการสร1างสรรค�ศิลปะข้ันพ้ืนฐานตลอดจน 
มีเจตคติท่ีดีและเห็นคุณค;าของการสร1างสรรค�ผลงานศิลปะ 
 
มาตรฐานการเรียนรู8/ตัวช้ีวัด 
 เม่ือเรียนจบรายวิชานี้ นักเรียน 

1. มีความรู1ความเข1าใจในการศึกษาศิลปะข้ันพ้ืนฐาน 
2. มีความรู1ความเข1าใจและมีทักษะในการวาดเส1น การเขียนภาพสีน้ํา 
3. มีทักษะในการเขียนภาพรูปทรงเรขาคณิต หุ;นนิ่ง กายวิภาคมนุษย� ภาพคนเหมือนและภาพ

ทิวทัศน� 
4. มีความรู1ความเข1าใจ มีทักษะในกระบวนการสร1างสรรค�ศิลปะข้ันพ้ืนฐาน 
5. มีเจตคติท่ีดีและเห็นคุณค;าของการสร1างสรรค�ผลงานศิลปะ 
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รายวิชา ศ30208 พ้ืนฐานการออกแบบ 
 
2 คาบ/สัปดาห$/ภาคเรียน        1.0 หน�วยกิต 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
คําอธิบายรายวิชา  

ศึกษา ความหมาย ขอบข;าย ประเภทของการออกแบบ ทัศนธาตุ องค�ประกอบสําหรับ 
การออกแบบ ความสัมพันธ�ระหว;างประวัติการออกแบบกับอารยธรรมโลก ปฏิบัติการออกแบบนิเทศศิลปv 
ออกแบบผลิตภัณฑ� ออกแบบเครื่องประดับ เครื่องแต;งกายสืบค1นข1อมูล วิเคราะห� ข;าวสาร เทคโนโลยี 
พัฒนาการทางด1านสื่อวัสดุในการออกแบบ วิธีวิทยา หลักและวิธีการต;างๆ ทางการออกแบบข้ันพ้ืนฐาน 

เพ่ือให1ผู1เรียนมีความรู1ความเข1าใจสุนทรียภาพของการออกแบบรวมท้ังกระบวนการออกแบบข้ัน
พ้ืนฐาน การนําเสนอความคิดสร1างสรรค�ศิลปะประยุกต� มีเจนคติท่ีดีและเห็นคุณค;าของการสร1างสรรค�ผลงาน
การออกแบบ 
 
มาตรฐานการเรียนรู8/ตัวช้ีวัด 
 เม่ือเรียนจบรายวิชานี้ นักเรียนสามารถ 

1. อธิบายความหมายและสามารถจําแนกประเภทของการออกแบบด1วยความเข1าใจ 
2. มีความรู1และความเข1าใจในลักษณะรูปแบบ และตระหนักถึงคุณค;าของการออกแบบในประเภท

ต;างๆ 
3. อธิบายทัศนธาตุ (จุด, เส1น, สี, แสงเงา, พ้ืนผิว, รูปทรง, รูปร;าง, พ้ืนท่ีว;าง) และองค�ประกอบของ

การออกแบบได1 
4. วิเคราะห�เปรียบเทียบประวัติศาสตร�การออกแบบลักษณะและรูปแบบของการออกแบบได1อย;าง

เข1าใจ 
5. มีความเข1าใจเกณฑ�ในการตัดสินความงามตลอดจนมีความสามารถในการวิจารณ�และประเมิน

คุณค;าของการออกแบบได1 
6. สืบค1นข1อมูล ข;าวสาร เทคโนโลยี พัฒนาการทางด1านสื่อวัสดุในการออกแบบ 
7. เข1าใจในวิธีการเขียนภาพร;างเพ่ือการออกแบบ 
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รายวิชา ศ30209 จิตรกรรมสร8างสรรค$ 
 
2 คาบ/สัปดาห$/ภาคเรียน        1.0 หน�วยกิต 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
คําอธิบายราย 

ศึกษา ความหมาย ขอบข;ายผลงานจิตรกรรม ลักษณะการแสดงออกทางทัศนธาตุองค�ประกอบศิลปv 
ความสัมพันธ�ระหว;างประวัติศาสตร�จิตรกรรมกับอารยธรรมโลก ตลอดจนแนวทางการวิจารณ� และปฏิบัติการ
สร1างสรรค�ผลงานจิตรกรรมศึกษา วิเคราะห�แนวคิดและวิธีการสร1างสรรค�ผลงานจิตรกรรมจากศิลปjนท่ีมี
ชื่อเสียงท้ังศิลปjนไทยและสากล เพ่ือเป6นแนวทางในการวิเคราะห�และสังเคราะห�องค�ความรู1 ในการปฏิบัติการ
สร1างสรรค�ผลงานจิตรกรรมด1วยรูปแบบและลักษณะเฉพาะตน รวมท้ังนําเสนอผลงานจิตรกรรมออกสู;
สาธารณะชน สืบค1นข1อมูล วิเคราะห� ข;าวสาร เทคโนโลยี พัฒนาการทางด1านสื่อวัสดุในการสร1างสรรค�
ตลอดจนค1นคว1า ทดลองเทคนิควิธีการในการสร1างสรรค�ผลงานจิตรกรรม  

เพ่ือให1ผู1เรียนมีความรู1 ความเข1าใจ สุนทรียภาพของผลงานจิตรกรรม มีทักษะใน ระบวนการ
สร1างสรรค�จิตรกรรม ตลอดจนมีเจนคติท่ีดีและเห็นคุณค;าของการสร1างสรรค�ผลงานจิตรกรรม 
 
มาตรฐานการเรียนรู8/ตัวช้ีวัด 
 เม่ือเรียนจบรายวิชานี้ นักเรียนสามารถ 

1. อธิบายความหมายและสามารถจําแนกประเภทของจิตรกรรมด1วยความเข1าใจ 
2. มีความรู1และความเข1าใจในลักษณะรูปแบบและตระหนักถึงคุณค;าของผลงานจิตกรรมประเภท

ต;างๆ 
3. อธิบายทัศนธาตุ (จุด, เส1น, สี, แสงเงา, พ้ืนผิว, รูปทรง, รูปร;าง, พ้ืนท่ีว;าง) และองค�ประกอบ 

ในการสร1างสรรค�ผลงานจิตรกรรม 
4. วิเคราะห�เปรียบเทียบประวัติศาสตร�ศิลปvลักษณะและรูปแบบของผลงานจิตรกรรมได1อย;างเข1าใจ 
5. มีความเข1าใจเกณฑ�ในการตัดสินความงามตลอดจนมีสามารถในการวิจารณ�และประเมินคุณค;า

ของผลงานจิตรกรรมได1 
6. สืบค1นข1อมูล ข;าวสาร เทคโนโลยี พัฒนาการทางด1านสื่อวัสดุในการสร1างสรรค�ผลงานจิตรกรรม 
7. เข1าใจในวิธีการสร1างสรรค�ผลงานจิตรกรรม และเกิดทักษะสามารถทดลองเทคนิคการสร1างสรรค�

ด1วยรูปแบบท่ีมีเอกลักษณ�เฉพาะตัว 
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รายวิชา ศ30210 ศิลปะภาพพิมพ$สร8างสรรค$ 
 
2 คาบ/สัปดาห$/ภาคเรียน        1.0 หน�วยกิต 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
คําอธิบายรายวิชา  

ศึกษา ความหมาย ขอบข;ายศิลปะภาพพิมพ� ลักษณะการแสดงออกทางทัศนธาตุองค�ประกอบศิลปv 
ความสัมพันธ�ระหว;างประวัติศาสตร�ศิลปะภาพพิมพ�กับอารยธรรมโลก ตลอดจนแนวทางการวิจารณ� และ
เรียนรู1เทคนิคภาพพิมพ�ข้ันพ้ืนฐาน เพ่ือเข1าสู;การสร1างสรรค�ผลงานศิลปะภาพพิมพ�  

ศึกษา วิเคราะห�แนวคิดและวิธีการสร1างสรรค�ผลงานศิลปะภาพพิมพ�จากศิลปjนท่ีมีชื่อเสียงท้ังศิลปjน
ไทยและสากล เพ่ือเป6นแนวทางในการวิเคราะห�และสังเคราะห�องค�ความรู1 ในการปฏิบัติการสร1างสรรค�
ผลงานศิลปะภาพพิมพ�ด1วยรูปแบบและลักษณะเฉพาะตน รวมท้ังนําเสนอผลงานศิลปะภาพพิมพ�ออกสู;
สาธารณะชน  

สืบค1นข1อมูล วิเคราะห� ข;าวสาร เทคโนโลยี พัฒนาการทางด1านสื่อวัสดุในการสร1างสรรค�ตลอดจน 
ค1นคว1าทดลองปฏิบัติการสร1างสรรค�ผลงานศิลปะภาพพิมพ�โมโนปรินส� ภาพพิมพ�โคโรกราฟภาพพิมพ�กระดาษ 
ภาพพิมพ�แกะไม1 ภาพพิมพ�ตะแกรงไหม 

เพ่ือให1ผู1เรียนมีความรู1 ความเข1าใจ สุนทรียภาพของศิลปะภาพพิมพ� มีทักษะในกระบวนการ
สร1างสรรค� ตลอดจนมีเจนคติท่ีดีและเห็นคุณค;าของการสร1างสรรค�ศิลปะภาพพิมพ� 
 
มาตรฐานการเรียนรู8/ตัวช้ีวัด 
 เม่ือเรียนจบรายวิชานี้ นักเรียนสามารถ 

1. อธิบายความหมายและสามารถจําแนกประเภทของศิลปะภาพพิมพ�ด1วยความเข1าใจ 
2. อธิบายทัศนธาตุ (จุด, เส1น, สี, แสงเงา, พ้ืนผิว, รูปทรง, รูปร;าง, พ้ืนท่ีว;าง) และองค�ประกอบ 

ในการสร1างสรรค�ผลงานศิลปะภาพพิมพ� 
3. มีความรู1และความเข1าใจเทคนิคภาพพิมพ�ข้ันพ้ืนฐานเพ่ือเข1าสู;การสร1างสรรค�ผลงานศิลปะ 

ภาพพิมพ� 
4. มีความรู1ความเข1าใจในการปฏิบัติการสร1างสรรค�ผลงานศิลปะภาพพิมพ�โมโนปรินส� ภาพพิมพ�โคโร

กราฟ ภาพพิมพ�กระดาษ ภาพพิมพ�แกะไม1 ภาพพิมพ�ตะแกรงไหม 
5. สืบค1นข1อมูล ข;าวสาร เทคโนโลยี พัฒนาการทางด1านสื่อวัสดุในการสร1างสรรค�ผลงานศิลปะภาพ

พิมพ�ได1อย;างเข1าใจ 
6. วิเคราะห�เปรียบเทียบประวัติศาสตร�ศิลปvลักษณะและรูปแบบของผลงานศิลปะภาพพิมพ�ได1อย;าง

เข1าใจ 
7. มีความเข1าใจเกณฑ�ในการตัดสินความงามตลอดจนมีความสามารถในการวิจารณ�และประเมิน

คุณค;าผลงานศิลปะภาพพิมพ�ได1 
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รายวิชา ศ30211 ประติมากรรมสร8างสรรค$ 
 
2 คาบ/สัปดาห$/ภาคเรียน        1.0 หน�วยกิต 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
คําอธิบายรายวิชา  

ศึกษา ความหมาย ขอบข;ายผลงานประติมากรรม ลักษณะการแสดงออกทางทัศนธาตุองค�ประกอบ
ศิลปv ความสัมพันธ�ระหว;างประวัติศาสตร�ประติมากรรมกับอารยธรรมโลก ตลอดจนแนวทางการวิจารณ� และ
เรียนรู1ประเภทการสร1างประติมากรรมข้ันพ้ืนฐาน เพ่ือเข1าสู;การสร1างสรรค�ผลงานประติมากรรม 

ศึกษา วิเคราะห�แนวคิดและวิธีการสร1างสรรค�ผลงานประติมากรรมจากศิลปjนท่ีมีชื่อเสียงท้ังศิลปjน
ไทยและสากล เพ่ือเป6นแนวทางในการวิเคราะห�และสังเคราะห�องค�ความรู1 ในการปฏิบัติการสร1างสรรค�
ผลงานประติมากรรมด1วยรูปแบบและลักษณะเฉพาะตน รวมท้ังนําเสนอผลงานประติมากรรมออกสู;
สาธารณะชนสืบค1นข1อมูล วิเคราะห� ข;าวสาร เทคโนโลยี พัฒนาการทางด1านสื่อวัสดุในการสร1างสรรค�
ตลอดจน ค1นคว1าทดลองปฏิบัติการสร1างสรรค�ผลงานประติมากรรมนูนตํ่า ประติมากรรมนูนสูง และ
ประติมากรรมลอยตัว 

เพ่ือให1ผู1เรียนมีความรู1 ความเข1าใจ สุนทรียภาพของประติมากรรม มีทักษะในกระบวนการ
สร1างสรรค� มีเจนคติท่ีดีและเห็นคุณค;าของการสร1างสรรค�ผลงานประติมากรรม 
 
มาตรฐานการเรียนรู8/ตัวช้ีวัด 
 เม่ือเรียนจบรายวิชานี้ นักเรียนสามารถ 

1. อธิบายความหมายและสามารถจําแนกประเภทของประติมากรรมด1วยความเข1าใจ 
2. มีความรู1และความเข1าใจประเภทของการสร1างผลงานประติมากรรมข้ันพ้ืนฐานเพ่ือเข1าสู; 

การสร1างสรรค�ผลงานประติมากรรม 
3. มีความรู1ความเข1าใจสามารถปฏิบัติการสร1างสรรค�ผลงานประติมากรรมนูนตํ่าประติมากรรม 

นูนสูง และประติมากรรมลอยตัวได1 
4. อธิบายทัศนธาตุ (จุด, เส1น, สี, แสงเงา, พ้ืนผิว, รูปทรง, รูปร;าง, พ้ืนท่ีว;าง) และองค�ประกอบ 

ในการสร1างสรรค�ผลงานประติมากรรม 
5. วิเคราะห�เปรียบเทียบประวัติศาสตร�ศิลปvลักษณะและรูปแบบของผลงานประติมากรรมได1 

อย;างเข1าใจ 
6. สืบค1นข1อมูล ข;าวสาร เทคโนโลยี พัฒนาการทางด1านสื่อวัสดุในการสร1างสรรค�ผลงาน

ประติมากรรมได1อย;างเข1าใจ 
7. มีความเข1าใจเกณฑ�ในการตัดสินความงามตลอดจนมีความสามารถในการวิจารณ�และประเมิน

คุณค;าผลงานประติมากรรมได1 
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รายวิชา ศ30212 ศิลปะไทยร�วมสมัย 
 
2 คาบ/สัปดาห$/ภาคเรียน        1.0 หน�วยกิต 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
คําอธิบายรายวิชา 

ศึกษา ความหมาย ขอบข;ายศิลปะไทยประเพณีและศิลปะไทยร;วมสมัย ลักษณะการแสดงออกทาง
ทัศนธาตุ องค�ประกอบศิลปv ความสัมพันธ�ระหว;างภูมิปJญญาไทยกับอารยธรรมโลกปฏิบัติการค1นคว1า ทดลอง
เทคนิควิธีการในการสร1างสรรค�ผลงานศิลปะไทยร;วมสมัย  

สืบค1นข1อมูล วิเคราะห� ข;าวสาร เทคโนโลยี พัฒนาการทางด1านสื่อวัสดุในการสร1างสรรค� 
เพ่ือให1ผู1เรียนมีความรู1ความเข1าใจสุนทรียภาพของศิลปะไทยร;วมสมัย มีจิตสํานึกในการอนุรักษ�

ศิลปวัฒนธรรมไทย รวมท้ังเจนคติท่ีดีและเห็นคุณค;าของการสร1างสรรค�ผลงานศิลปะไทยร;วมสมัย 

มาตรฐานการเรียนรู8/ตัวช้ีวัด 
 เม่ือเรียนจบรายวิชานี้ นักเรียนสามารถ 

1. อธิบายความหมายและสามารถจําแนกประเภทของศิลปะไทยประเพณีและศิลปะไทยร;วมสมัยได1
ด1วยความเข1าใจ 

2. อธิบายทัศนธาตุ (จุด, เส1น, สี, แสงเงา, พ้ืนผิว, รูปทรง, รูปร;าง, พ้ืนท่ีว;าง) และองค�ประกอบ 
ในการสร1างสรรค�ผลงานศิลปะไทยร;วมสมัย 

3. สืบค1นข1อมูล ข;าวสาร เทคโนโลยี พัฒนาการทางด1านสื่อวัสดุในการสร1างสรรค�ผลงานศิลปะไทย
ร;วมสมัย 

4. มีความรู1ความเข1าใจในวิธีการสร1างสรรค�ผลงานจิตรกรรม ประติมากรรม ภาพพิมพ� ท่ีถึงคุณค;า
ของศิลปะไทยร;วมสมัย 

5. เข1าใจในวิธีการสร1างสรรค�ผลงานศิลปะไทยร;วมสมัยด1วยรูปแบบท่ีมีเอกลักษณ�เฉพาะตัวได1 
6. มีความรู1ความเข1าใจเกณฑ�ในการตัดสินความงามตลอดจนมีสามารถในการวิจารณ�และประเมิน

คุณค;าของศิลปะไทยร;วมสมัยได1 
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รายวิชา ศ30213 ออกแบบผลิตภัณฑ$ 
 
2 คาบ/สัปดาห$/ภาคเรียน        1.0 หน�วยกิต 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
คําอธิบายรายวิชา 

ศึกษา ความหมาย ขอบข;าย หลักการออกแบบผลิตภัณฑ� จากพ้ืนฐานความรู1ทางศิลปะและ
วิทยาศาสตร� ความสัมพันธ�ระหว;างประวัติการออกแบบผลิตภัณฑ�กับอารยธรรมโลก  

สืบค1นข1อมูลวิเคราะห� ข;าวสาร เทคโนโลยี พัฒนาการทางด1านสื่อวัสดุในการออกแบบผลิตภัณฑ� 
เศรษฐกิจและสังคม การพัฒนาผลิตภัณฑ� 

เพ่ือให1ผู1เรียนมีความรู1 ความเข1าใจ สุนทรียภาพของผลิตภัณฑ� มีทักษะการเขียนภาพร;าง 
การเขียนแบบ การสร1างแบบจําลอง และการนําเสนอแบบผลงาน มีเจนคติท่ีดีและเห็นคุณค;าของการ
สร1างสรรค�ผลงานการออกแบบผลิตภัณฑ� 
 
มาตรฐานการเรียนรู8/ตัวช้ีวัด 
 เม่ือเรียนจบรายวิชานี้ นักเรียนสามารถ 

1. อธิบายความหมายและสามารถจําแนกประเภทของการออกแบบผลิตภัณฑ�ด1วยความเข1าใจ 
2. มีความรู1และความเข1าใจในลักษณะรูปแบบและตระหนักถึงคุณค;าของการออกแบบผลิตภัณฑ�ใน

ประเภทต;างๆได1 
3. มีทักษะการเขียนแบบ การเขียนทัศนียภาพจุดเดียว ทัศนียภาพสองจุด ทัศนียภาพสามจุด เพ่ือ

การออกแบบผลิตภัณฑ�ได1 
4. มีความเข1าใจความเข1าใจในการเขียนภาพร;างเพ่ือการออกแบบผลิตภัณฑ�ประเภทต;างๆ ได1 
5. สืบค1นข1อมูล ข;าวสาร เทคโนโลยี พัฒนาการทางด1านสื่อวัสดุในการออกแบบผลิตภัณฑ�ได1 
6. มีความรู1ความเข1าใจและมีทักษะในการสร1างแบบจําลองผลิตภัณฑ� 
7. มีความเข1าใจเกณฑ�ในการตัดสินความงามตลอดจนมีความสามารถในการวิจารณ�และประเมิน

คุณค;าของผลงานออกแบบผลิตภัณฑ�ได1 
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กลุ�มสาระการเรียนรู8การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
 

รายวิชาเพ่ิมเติมกลุ�ม 2 
1. ง30203 คณิตศาสตร�ดีสครีต (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 การออกแบบและวิเคราะห�อัลกอริทึม  3 คาบ/สัปดาห�/ภาคเรียน 1.5 หน;วยกิต 
TECH30208 Design and Analysis of Algorithms 
7. ง30209 ระบบฐานข1อมูลเบ้ืองต1น   2 คาบ/สัปดาห�/ภาคเรียน 1.0 หน;วยกิต 
TECH30209 Introduction to Database Systems 
8. ง30210 ระบบหุ;นยนต�พ้ืนฐาน    2 คาบ/สัปดาห�/ภาคเรียน 1.0 หน;วยกิต 
TECH30210 Fundamentals of Robotic Systems 
9. ง30211 คอมพิวเตอร�เพ่ือการออกแบบ    3 คาบ/สัปดาห�/ภาคเรียน 1.5 หน;วยกิต 
TECH30211 Computer Aided Design 
10. ง30212 คอมพิวเตอร�เพ่ือการออกแบบ   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 เซรามิกส�เบื้องต1น    3 คาบ/สัปดาห�/ภาคเรียน 1.5 หน;วยกิต 
TECH30214  Fundamentals of Ceramics     
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รายวิชา ง30203 คณิตศาสตร$สําหรับคอมพิวเตอร$ 
 
3 ช่ัวโมง/สัปดาห$/ภาคเรียน        1.5 หน�วยกิต 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
คําอธิบายรายวิชา  

ศึกษาเก่ียวกับจํานวนเต็ม เมทริกซ� (Matrix) ทฤษฎีจํานวน (Number Theory) คณิตศาสตร�เชิงการ
จัด (Combinatorics) ความสัมพันธ�เวียนบังเกิดและฟJงก�ชันก;อกําเนิด (Recurrence relationsand 
generating functions) พีชคณิตบูลีนเบ้ืองต1น (Boolean algebra)ปฏิบัติการ วิเคราะห�โจทย�ปJญหาและ
เขียนโปรแกรมเพ่ือแก1โจทย�ปJญหาโดยประยุกต�ใช1ความรู1ด1านคณิตศาสตร�สําหรับคอมพิวเตอร�เพ่ือให1มีความรู1
ความเข1าใจ และทักษะในการประยุกต�ใช1คณิตศาสตร�สําหรับคอมพิวเตอร�ในการแก1ปJญหาและการเขียน
โปรแกรมภาษาคอมพิวเตอร� 
 
มาตรฐานการเรียนรู8/ตัวช้ีวัด 
 เม่ือเรียนจบรายวิชานี้ นักเรียนสามารถ 

1. บอกผลบวกและจัดการผลบวกสําหรับปJญหาท่ีกําหนดให1ได1 
2. บอกวิธีการอุปนัยเชิงคณิตศาสตร�และนําไปใช1ได1 
3. อธิบายความหมายของพ้ืนและเพดานได1 
4. บอกค;าพ้ืนและเพดานของปJญหาท่ีกําหนดให1ได1 
5. อธิบายความหมายและคุณสมบัติพ้ืนฐานของเมทริกซ�ได1 
6. คํานวณหาผลการดําเนินการของเมทริกซ�ได1 
7. บอกเมทริกซ�สลับเปลี่ยนของเมทริกซ�ท่ีกําหนดให1ได1 
8. คํานวณหาเมทริกซ�ผกผันและดีเทอร�มิแนนต�ของเมทริกซ�ท่ีกําหนดให1ได1 
9. บอกเมทริกซ�ท่ีแทนความสัมพันธ�ท่ีกําหนดให1ได1 
10. นําทฤษฎีบทการหารลงตัวไปใช1แก1ปJญหาท่ีกําหนดให1ได1 
11. หาตัวหารร;วมมากโดยวิธีของยูคลิดได1 
12. นําทฤษฎีเก่ียวกับจํานวนเฉพาะไปใช1ได1 
13. นําทฤษฎีสมภาคไปใช1ในการแก1ปJญหาท่ีกําหนดให1ได1 
14. แก1ปJญหาท่ีกําหนดให1โดยใช1ทฤษฎีจํานวนได1 
15. อธิบายหลักการพ้ืนฐานเก่ียวกับการนับได1 
16. อธิบายหลักการเพ่ิมเข1าตัดออกได1 
17. เขียนแผนภาพต1นไม1แสดงแนวคิดเก่ียวกับการนับได1 
18. อธิบายและคํานวณหาจํานวนวิธีเรียงสับเปลี่ยนสิ่งของได1 
19. อธิบายและคํานวณหาจํานวนวิธีจัดหมู;ของสิ่งของได1 
20. อธิบายหลักการเบ้ืองต1นของความน;าจะเป6นได1 
21. เขียนความสัมพันธ�เวียนบังเกิดสําหรับปJญหาท่ีกําหนดให1ได1 
22. แก1ปJญหาท่ีกําหนดให1โดยใช1ความสัมพันธ�เวียนบังเกิด (Recurrence Relations) ได1 
23. เขียนฟJงก�ชันก;อกําเนิดสําหรับปJญหาท่ีกําหนดให1ได1 
24. แก1ปJญหาท่ีกําหนดให1โดยใช1ฟJงก�ชันก;อกําเนิดได1 
25. หาค;าของฟJงก�ชันและนิพจน�บูลีนท่ีกําหนดให1ได1 
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26. เขียนนิพจน�บูลีนเพ่ือแทนฟJงก�ชันบูลีนได1 
27. หาการกระจายผลบวกของผลคูณของฟJงก�ชันบูลีนท่ีกําหนดให1ได1 
28. เขียนวงจรตรรกะจากนิพจน�บูลีนท่ีกําหนดให1ได1 
29. วิเคราะห�และเขียนโปรแกรมเพ่ือแก1ปJญหาท่ีกําหนดให1โดยใช1ความรู1เก่ียวกับคณิตศาสตร�สําหรับ

คอมพิวเตอร�ได1 
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รายวิชา ง30204 การเขียนโปรแกรมบนเว็บ 
 
2 ช่ัวโมง/สัปดาห$/ภาคเรียน        1.0 หน�วยกิต 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
คําอธิบายรายวิชา 

ศึกษาการหลักการทํางานของเว็บบราว�เซอร� (web browser) ภาษา HTML ภาษา Script ภาษา
โปรแกรมบนเว็บ เช;น ภาษา PHP การเขียนโปรแกรมติดต;อฐานข1อมูล เช;น MySQL โดยใช1ภาษา SQLเพ่ือให1
มีความรู1 ความเข1าใจ และทักษะในการเขียนโปรแกรมบนเว็บได1 
 
มาตรฐานการเรียนรู8/ตัวช้ีวัด 
 เม่ือเรียนจบรายวิชานี้  นักเรียนสามารถ 

1. อธิบายหลักการทํางานของ www เทคโนโลยีได1 
2. อธิบายกลไกการทํางานของ Web Browser ได1 
3. เขียนโปรแกรมโดยใช1ภาษา HTML เบ้ืองต1นได1 
4. อธิบายและบอกความแตกต;างระหว;างภาษา Script ท่ีทํางานฝJ©งผู1ใช1งานกับภาษา Script ท่ี

ทํางานบน Server 
5. ยกตัวอย;างโปรแกรมอ่ืนท่ีทํางานบน Web Browser เช;น Flash Player, Real Player,Java 

Applet  
6. อธิบายข้ันตอนการติดต้ังโปรแกรมให1เครื่องเป6น Web Server เช;น Apache, PHP, และMySQL 
7. อธิบายโครงสร1างและการเขียนโปรแกรมภาษา PHP ได1 
8. บอกถึงการประกาศและกําหนดค;าตัวแปรได1 
9. บอกถึงตัวดําเนินการได1 
10. เขียนโปรแกรมโดยใช1คําสั่งแบบทางเลือก (if...else) ได1 
11. เขียนโปรแกรมโดยใช1คําสั่งแบบวนซํ้า (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 ช่ัวโมง/สัปดาห$/ภาคเรียน        1.0 หน�วยกิต 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
คําอธิบายรายวิชา ง30303 

ศึกษาความรู1เบ้ืองต1นของภาษา พ้ืนฐานโปรแกรมภาษาประกอบด1วยไวยากรณ�ระดับของคําชนิด
ข1อมูลแบบพ้ืนฐาน ตัวแปร ค;าคงท่ี ตัวดําเนินการ คําสั่งอินพุตและเอาท�พุต โครงสร1างควบคุมหลักการเชิง
ออปเจ็ค หลักพ้ืนฐานของการเขียนโปรแกรมแบบจินตภาพ(Visual Programming)ส;วนประกอบและ
คุณลักษณะต;างๆ ของโปรแกรม และการออกแบบฟอร�ม 

เพ่ือให1มีความรู1 ความเข1าใจ ทักษะในการพัฒนาโปรแกรมภาษาคอมพิวเตอร�ท่ีมีหลักการและ
กระบวนการคิดอย;างเป6นระบบ รวมท้ังสามารถนําเอาความรู1ด1านการเขียนโปรแกรมไปใช1ได1อย;างถูกต1อง 
เหมาะสม และมีประสิทธิภาพ 
 
มาตรฐานการเรียนรู8/ตัวช้ีวัด 
 เม่ือเรียนจบรายวิชานี้ นักเรียนสามารถ 

1. อธิบายความรู1เบ้ืองต1นของภาษาซ่ึงประกอบด1วยเทคโนโลยีของภาษา และลักษณะของโปรแกรม
ภาษา 

2. อธิบายหลักพ้ืนฐานของการเขียนโปรแกรมแบบจินตภาพได1 
3. อธิบายไวยากรณ�ระดับของคํา เช;น คอมเม็นต�(comment) identifier คีย�เวิร�ด(keyword) 

สัญลักษณ�แยกคํา(separator) ช;องว;าง(whitespace) ข1อมูลค;าคงท่ี(literals) ได1 
4. อธิบายความหมายของชนิดข1อมูลท่ีใช1ในการเขียนโปรแกรมได1 
5. อธิบายและเปรียบเทียบตัวแปรและค;าคงท่ีท่ีใช1ในการเขียนโปรแกรมได1 
6. อธิบายตัวดําเนินการท่ีใช1ในการเขียนโปรแกรมและสามารถใช1ตัวดําเนินการต;างๆ ได1ตามความ

เหมาะสม 
7. เขียนโปรแกรมโดยใช1คําสั่งอินพุตและเอาท�พุตได1 
8. เขียนโปรแกรมท่ีมีโครงสร1างการทํางานแบบมีทางเลือกได1 
9. เขียนโปรแกรมท่ีมีโครงสร1างการทํางานแบบวนซํ้าและเลือกใช1คําสั่งได1อย;างเหมาะสม 
10. อธิบายหลักการเชิงวัตถุได1 
11. ออกแบบโปรแกรมโดยใช1หลักการเชิงออปเจ็คได1 
12. อธิบายส;วนประกอบและคุณลักษณะต;างๆ ของโปรแกรมได1 
13. สามารถใช1คอมโพเนนต� (component) ได1อย;างถูกต1องและเหมาะสม 
14. สามารถออกแบบและสร1างส;วนติดต;อกับผู1ใช1แบบกราฟjกได1 
15. สามารถใช1คอมพิวเตอร�อย;างมีจิตสํานึกและมีความรับผิดชอบ 
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รายวิชา ง30206 การเขียนโปรแกรมแบบจินตภาพ 2 

2 คาบ/สัปดาห$/ภาคเรียน        1.0 หน�วยกิต 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

คําอธิบายรายวิชา 
ศึกษาการเขียนโปรแกรมแบบจินตภาพ(Visual Programming) ส;วนประกอบและคุณลักษณะต;างๆ 

ของหลักการโปรแกรมเชิงวัตถุข้ันประยุกต�การสร1างออกแบบส;วนติดต;อกับผู1ใช1แบบกราฟjกติดต;อปรับปรุง
ฐานข1อมูล โดยใช1ภาษาสอบถาม (Structured Query Language) ได1อย;างถูกต1อง 

เพ่ือให1มีความรู1 ความเข1าใจ ทักษะในการพัฒนาโปรแกรมภาษาคอมพิวเตอร�ท่ีจัดการระบบ
ฐานข1อมูลได1อย;างถูกต1อง มีหลักการและกระบวนการคิดอย;างเป6นระบบ รวมท้ังสามารถนําเอาความรู1ด1าน
การเขียนโปรแกรมไปใช1ได1อย;างถูกต1อง เหมาะสม และมีประสิทธิภาพ 

 
มาตรฐานการเรียนรู8/ตัวช้ีวัด 
 เม่ือเรียนจบรายวิชานี้ นักเรียนสามารถ 

1. อธิบายหลักการเขียนโปรแกรมแบบจินตภาพได1 
2. อธิบายส;วนประกอบและคุณลักษณะต;างๆ ของโปรแกรมได1 
3. อธิบายส;วนประกอบต;างๆ ของเครื่องมือท่ีใช1ในการเขียนโปรแกรมแบบจินตภาพได1 
4. ออกแบบและสร1างส;วนติดต;อกับผู1ใช1แบบกราฟjกได1 
5. อธิบายหลักการเชิงวัตถุได1 
6. ออกแบบโปรแกรมโดยใช1หลักการเชิงวัตถุได1 
7. สร1างแอพพลิเคชันโดยใช1ฟJงก�ชันต;างๆ ได1อย;างเหมาะสม 
8. สร1างแอพพลิเคชันจากคอมโพเนนต� (component) ต;างๆ ได1อย;างถูกต1องและเหมาะสม 
9. สร1างแอพพลิเคชันติดต;อกับฐานข1อมูลในเบ้ืองต1นได1 
10. สร1างรายงานจากฐานข1อมูลได1 
11. สร1างแอพพลิเคชันกับอินเตอร�เน็ตได1 
12. สร1างแอพพลิเคชันสําหรับใช1งานจริง โดยเลือกใช1คอมคอมโพเนนต� (component) ต;างๆ ได1

อย;างถูกต1องและเหมาะสม 
13. จัดการและแก1ไขข1อผิดพลาดจากการเขียนโปรแกรมได1 
14. ใช1คอมพิวเตอร�สร1างงานอย;างมีจิตสํานึกและความรับผิดชอบ 
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รายวิชา ง30207 โครงสร8างข8อมูล 

2 คาบ/สัปดาห$/ภาคเรียน        1.0 หน�วยกิต 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

คําอธิบายรายวิชา 
ศึกษาแนวความคิดทฤษฎีโครงสร1างข1อมูลและข้ันตอนวิธีเพ่ือใช1ในการแก1โจทย�ปJญหาท่ีซับซ1อนการ

แปลงข้ันตอนวิธีให1อยู;ในรูปของโปรแกรมภาษาคอมพิวเตอร�ศึกษารูปแบบการดําเนินการข1อมูลสายอักขระใน
รูปแบบต;างๆ รวมถึงโครงสร1างข1อมูลแบบต;อเนื่องและแบบไม;ต;อเนื่อง โครงสร1างข1อมูลแบบแถวลําดับ 
โครงสร1างข1อมูลแบบรายการโยง โครงสร1างข1อมูลแบบกองซ1อนและคิว โครงสร1างข1อมูลแบบกราฟ และ
โครงสร1างข1อมูลแบบต1นไม1 ข้ันตอนวิธีการจัดเรียงและค1นข1อมูลในรูปแบบต;างๆ 

เพ่ือให1มีความรู1 ความเข1าใจ ทักษะในการพัฒนาโปรแกรมภาษาคอมพิวเตอร�ท่ีมีหลักการและ
กระบวนการคิดอย;างเป6นระบบ และรู1จักโครงสร1างของข1อมูล ท่ีใช1ทํางานในระบบคอมพิวเตอร�รวมท้ัง
สามารถนําความรู1ทางด1านโครงสร1างข1อมูลและข้ันตอนวิธีไปประยุกต�ใช1ได1อย;างถูกต1องเหมาะสม และมี
ประสิทธิภาพ 

 
มาตรฐานการเรียนรู8/ตัวช้ีวัด 
 เม่ือเรียนจบรายวิชานี้ นักเรียนสามารถ 

1. คิดและวิเคราะห�โจทย�ปJญหาท่ีมีความซับซ1อนได1 
2. อธิบายความหมายของโครงสร1างข1อมูล แบบต;อเนื่องและแบบไม;ต;อเนื่อง และข้ันตอนวิธีแบบ

ต;างๆ ได1 
3. อธิบายข้ันตอนและสามารถออกแบบข้ันตอนวิธีเพ่ือแก1ปJญหาท่ีกําหนดให1ได1 
4. เขียนโปรแกรมให1ทํางานตามข้ันตอนวิธีท่ีกําหนดให1ได1 
5. อธิบายข้ันตอนการทํางานโดยใช1สายอักขระในรูปแบบต;างๆ ได1 
6. อธิบายความหมายของโครงสร1างข1อมูลแบบแถวลําดับได1 
7. อธิบายข้ันตอนการทํางานโดยใช1โครงสร1างข1อมูลแบบแถวลําดับ ด1านการเข1าถึง (Traversal) การ

ค1นหา (Searching) การแทรก (Insertion) การลบ (Deletion) และการ จัดเรียง (Sorting) ได1 
8. อธิบายถึงความหมายของโครงสร1างข1อมูลแบบรายการโยงได1 
9. อธิบายข้ันตอนการทํางานโดยใช1โครงสร1างข1อมูลแบบรายการโยง ด1านการเข1าถึง (Traversal) 

การค1นหา (Searching) การแทรก (Insertion) การลบ (Deletion) และการจัดเรียง (Sorting) 
ได1 

10. อธิบายถึงความหมายและรูปแบบการทํางานโครงสร1างข1อมูลแบบกองซ1อน และคิวได1 
11. อธิบายข้ันตอนการทํางานโดยใช1โครงสร1างข1อมูลแบบกองซ1อน และคิว ด1านการเข1าถึง

(Traversal) การค1นหา (Searching) การแทรก (Insertion) การลบ (Deletion) และการ
จัดเรียง (Sorting) ได1 

12. อธิบายถึงโครงสร1างข1อมูลแบบกราฟได1 
13. อธิบายข้ันตอนการทํางานโดยใช1โครงสร1างข1อมูลแบบกราฟได1 
14. ประยุกต�ใช1โครงสร1างข1อมูลแบบกราฟได1 
15. ประยุกต�ใช1โครงสร1างข1อมูลต1นไม1แบบทวิภาค (Binary Tree)ได1 
16. อธิบายถึงความหมายและรูปแบบการทํางานโครงสร1างข1อมูลแบบต1นไม1ได1 
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17. อธิบายข้ันตอนการทํางานโดยใช1โครงสร1างข1อมูลต1นไม1แบบทวิภาค (Binary Tree) ได1 
18. จัดเรียงข1อมูลในรูปแบบต;างๆ ตามความต1องการได1อย;างเหมาะสม 
19. ค1นหาข1อมูลในรูปแบบต;างๆ ตามความต1องการได1อย;างเหมาะสม 
20. ออกแบบและพัฒนาโครงงานคอมพิวเตอร�โดยใช1ความรู1ทางด1านโครงสร1างข1อมูลและข้ันตอนวิธี

ได1อย;างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 
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รายวิชา ง30208 การออกแบบและวิเคราะห$อัลกอริทึม 

3 คาบ/สัปดาห$/ภาคเรียน        1.5 หน�วยกิต 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

คําอธิบายรายวิชา 
ศึกษาปJจจัยในการวัดประสิทธิภาพของอัลกอริทึม การแทนการเติบโตของฟJงก�ชันเวลาในการทํางาน

ของอัลกอริทึมด1วยสัญกรณ�เชิงเส1นกํากับ(Asymptotic Notations) การวิเคราะห�อัลกอริทึมการทํางานแบบ
ลําดับ แบบมีเง่ือนไข แบบวนซํ้าและแบบเรียกเวียนเกิด (Recursive Call) แนวทางการวิเคราะห�อัลกอริทึม
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) 

เพ่ือให1มีความรู1 ความเข1าใจ ทักษะในการพัฒนาโปรแกรมภาษาคอมพิวเตอร�ท่ีมีหลักการและ
กระบวนการคิดอย;างเป6นระบบ และรู1จักการวัดประสิทธิภาพของอัลกอริทึม ท่ีใช1ทํางานในระบบคอมพิวเตอร� 
รวมท้ังสามารถนําความรู1ทางด1านการวัดประสิทธิภาพของอัลกอริทึมไปประยุกต�ใช1ได1อย;างถูกต1อง เหมาะสม 
และมีประสิทธิภาพ 

 
มาตรฐานการเรียนรู8/ตัวช้ีวัด 
 เม่ือเรียนจบรายวิชานี้ นักเรียนสามารถ 

1. บอกปJจจัยท่ีใช1ในการวัดประสิทธิภาพของอัลกอริทึมได1 
2. บอกวิธีการแทนการเติบโตของฟJงก�ชันเวลาในการทํางานของอัลกอริทึมด1วยสัญกรณ�เชิงเส1น

กํากับได1 
3. เปรียบเทียบการเติบโตของฟJงก�ชันเวลาในการทํางานของอัลกอริทึมแบบต;างๆได1 
4. วิเคราะห�อัลกอริทึมการทํางานแบบลําดับ แบบมีเง่ือนไข แบบวนซํ้าและแบบเรียกเวียน 
เกิด (Recursive Call) ได1 
5. เปรียบเทียบแนวทางการวิเคราะห�อัลกอริทึมกรณีเลวสุด (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 ระบบฐานข8อมูลเบ้ืองต8น 

2 คาบ/สัปดาห$/ภาคเรียน        1.0 หน�วยกิต 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

คําอธิบายรายวิชา 
ศึกษาความรู1เบ้ืองต1นเก่ียวกับระบบฐานข1อมูล ฐานข1อมูลเชิงสัมพันธ� (Relational Data Model) 

แบบจําลองความสัมพันธ�ระหว;างข1อมูล (E-R Model) รูปแบบท่ีเป6นบรรทัดฐาน (Normal Form) การ
ออกแบบฐานข1อมูลเชิงสัมพันธ� ภาษามาตรฐานสําหรับการนิยามข1อมูล และการใช1ข1อมูล (SQL) กระบวนการ
สอบถามข1อมูล (Query Processing) ความปลอดภัยของฐานข1อมูล (Database Security) การประยุกต�ใช1
ฐานข1อมูล (Database Management Application)  

เพ่ือสามารถใช1เทคโนโลยีในการสร1างฐานข1อมูลได1อย;างคุ1มค;า มีประสิทธิภาพ และสามารถนําไป
ประยุกต�ใช1ในชีวิตประจําวันได1 

 
มาตรฐานการเรียนรู8/ตัวช้ีวัด 
 เม่ือเรียนจบรายวิชานี้ นักเรียนสามารถ 

1. อธิบายความหมายของข1อมูลและฐานข1อมูลได1 
2. อธิบายเก่ียวกับการจัดเก็บข1อมูลในระบบคอมพิวเตอร� และความจําเป6นท่ีทําให1เกิดการใช1งานโดย

ระบบฐานข1อมูลได1 
3. อธิบายสถาปJตยกรรมของระบบฐานข1อมูลได1 
4. อธิบายความแตกต;างของฐานข1อมูลแบบลําดับชั้น ฐานข1อมูลแบบเครือข;าย และฐานข1อมูลแบบ

สัมพันธ� 
5. อธิบายแนวคิดเก่ียวกับฐานข1อมูลเชิงสัมพันธ� (Relational Data Model) ได1 
6. อธิบายแนวคิดเก่ียวกับแบบจําลองความสัมพันธ�ระหว;างข1อมูล (E-R Model) ได1 
7. อธิบายและออกแบบฐานข1อมูลด1วยแบบจําลองความสัมพันธ�ระหว;างข1อมูล (E-R Model) ได1 
8. แปลงฐานข1อมูลท่ีออกแบบด1วยแบบจําลองความสัมพันธ�ระหว;างข1อมูล (E-R Model) เป6น

ฐานข1อมูลเชิงสัมพันธ�ได1 
9. อธิบายแนวคิดเก่ียวกับรูปแบบท่ีเป6นบรรทัดฐาน (Normal Form) ได1 
10. อธิบายความสัมพันธ�ระหว;างแอททริบิวต�ในแต;ละรีเลชั่น และสามารถอธิบายวัตถุประสงค�ใน

การทําให1เป6นรูปแบบท่ีเป6นบรรทัดฐาน (Normal Form) ได1 
11. ออกแบบฐานข1อมูลให1เป6นรูปแบบท่ีเป6นบรรทัดฐาน (Normal Form) ได1 
12. ออกแบบฐานข1อมูลเชิงสัมพันธ�ได1 
13. อธิบายภาษามาตรฐานสําหรับการนิยามข1อมูล และการใช1ข1อมูล (SQL) ได1 
14. ใช1ภาษามาตรฐานสําหรับการนิยามข1อมูล และการใช1ข1อมูล (SQL) สําหรับประมวลผลข1อมูลใน

ฐานข1อมูลได1 
15. อธิบายกระบวนการสอบถามข1อมูล (Query Processing) ได1 
16. อธิบายวิธีการรักษาความปลอดภัยของฐานข1อมูล (Database Security) ได1 
17. สร1างระบบรักษาความปลอดภัยของฐานข1อมูลได1 
18. อธิบายประโยชน�ของระบบฐานข1อมูลเพ่ือนําไปประยุกต�ใช1ในงานต;างๆ ได1 
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19. ใช1เทคโนโลยีในการสร1างฐานข1อมูลได1อย;างคุ1มค;า มีประสิทธิภาพ สร1างสรรค�และสามารถนําไป
ประยุกต�ใช1ในชีวิตประจําวันได1 
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รายวิชา ง30210 ระบบหุ�นยนต$พ้ืนฐาน 

2 คาบ/สัปดาห$/ภาคเรียน        1.0 หน�วยกิต 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

คําอธิบายรายวิชา 
ศึกษาและแนะนําเครื่องมือทางฮาร�ดแวร�และการใช1งานโปรแกรมไมโครคอนโทรเลอร�มีความรู1

เบ้ืองต1นเก่ียวกับระบบตัวเลขและการจัดการข1อมูลตลอดจนการใช1งานขาพอร�ตอินพุตและเอาต�พุตของ
ไมโครคอนโทรเลอร�มีทักษะในการใช1ไมโครคอนโทรเลอร�ขับสัญญาณเสียง ขับ LED ตัวเลข 7 ส;วน                  
ขับมอเตอร�แบบต;างๆ  

เพ่ือพัฒนาทักษะในการพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร� และควบคุมการขับเคลื่อนหุ;นยนต�เดินตามแสง 
และควบคุมการตรวจจับการชนวัตถุ ตลอดจน เดินตามเส1นไปเก็บวัตถุตามจุดต;างๆในช;องท่ีกําหนด โดยไม;ให1
โดนวัตถุอ่ืนๆท่ีไม;อนุญาตให1เก็บ แล1วกลับมาจุดเริ่มต1นได1 

 
มาตรฐานการเรียนรู8/ตัวช้ีวัด 
 เม่ือเรียนจบรายวิชานี้ นักเรียนสามารถ 

1. อธิบายเครื่องมือทางฮาร�ดแวร�และการใช1งานโปรแกรมไมโครคอนโทรเลอร�ได1 
2. มีความรู1เบ้ืองต1นเก่ียวกับระบบตัวเลขและการจัดการข1อมูล 
3. มีทักษะการใช1งานขาพอร�เอาต�พุตของไมโครคอนโทรเลอร� 
4. มีทักษะการรับข1อมูลอินพุตของไมโครคอนโทรเลอร� 
5. มีทักษะการขับสัญญาณเสียงโดยใช1ไมโครคอนโทรเลอร� 
6. มีทักษะการใช1งานไมโครคอนโทรเลอร�ขับ LED ตัวเลข 7 ส;วน 
7. มีทักษะการใช1งานไมโครคอนโทรเลอร�ขับมอเตอร�แบบต;างๆ 
8. มีทักษะการพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร� เพ่ือควบคุมการขับเคลื่อนหุ;นยนต� 
9. มีทักษะการพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร� เพ่ือควบคุมการขับเคลื่อนหุ;นยนต� และควบคุมการ

ตรวจจับการชนวัตถุ 
10. มีทักษะการพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร� เพ่ือควบคุมการขับเคลื่อนหุ;นยนต� เดินตามแสง และ

ควบคุมการตรวจจับการชนวัตถุ 
11. มีทักษะการพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร� เพ่ือควบคุมการขับเคลื่อนหุ;นยนต� เดินตามเส1นเก็บ

วัตถุตามท่ีกําหนดแล1วกลับมาจุดเริ่มต1น 
12. มีทักษะการพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร� เพ่ือควบคุมการขับเคลื่อนหุ;นยนต� เดินตามเส1นไปเก็บ

วัตถุตามจุดต;างๆในช;องท่ีกําหนด โดยไม;ให1โดนวัตถุอ่ืนๆ ท่ีไม;อนุญาตให1เก็บแล1วกลับมา
จุดเริ่มต1น 
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รายวิชา ง30211 คอมพิวเตอร$เพ่ือการออกแบบ 

3 คาบ/สัปดาห$/ภาคเรียน        1.5 หน�วยกิต 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

คําอธิบายรายวิชา  
ศึกษาการทํางานของโปรแกรมคอมพิวเตอร�เพ่ือการออกแบบและเขียนแบบ 2 มิติ การติดต้ัง

โปรแกรม ส;วนประกอบต;างๆของโปรแกรม การจัดเก็บข1อมูล หลักการเขียนแบบแปลน 2 มิติ ระบบ              
โคออดิเนต การกําหนดขอบเขตในการเขียนภาพ การต้ังระยะจุดกริดและสแน็ป การเรียกใช1คําสั่ง การเลือก
วัตถุ การสร1างวัตถุ การปรับปรุงแก1ไขวัตถุ การสร1าง เลเยอร� การบอกขนาดและเขียนข1อความ การสร1างวัตถุ
สําเร็จรูปและการนํามาใช1งาน 

เพ่ือให1มีความรู1ความเข1าใจ มีทักษะ กระบวนการ เจตคติและเห็นคุณค;าต;อการนําเทคโนโลยีมาใช1ใน
การแก1ปJญหา และนําไปประยุกต�ใช1ในการทํางานด1านอ่ืนๆ ได1อย;างถูกต1องและเหมาะสม 

 
มาตรฐานการเรียนรู8/ตัวช้ีวัด 
 เม่ือเรียนจบรายวิชานี้ นักเรียนสามารถ 

1. อธิบายความเป6นมาของการเขียนแบบ-ออกแบบ โดยใช1คอมพิวเตอร�จากอดีตถึงปJจจุบัน 
2. บอกประโยชน�และความสําคัญของการใช1คอมพิวเตอร�ในการเขียนแบบ 
3. สามารถใช1อุปกรณ�ต;างๆท่ีใช1ในการเขียนแบบ-ออกแบบ ด1านคอมพิวเตอร� 
4. อธิบายการทํางานของโปรแกรมคอมพิวเตอร�เพ่ือการเขียนแบบ-ออกแบบงาน 2 มิติ 
5. สามารถใช1คําสั่งต;างๆของโปรแกรมคอมพิวเตอร�สําหรับงานเขียนแบบ-ออกแบบ 2 มิติ 
6. สามารถสร1างวัตถุการปรับแต;งแก1ไขวัตถุการควบคุมการทํางาน การบอกระยะการ PLOT 
7. มีทักษะในการเขียนแบบ-ออกแบบ โดยใช1โปรแกรมคอมพิวเตอร�เพ่ือการออกแบบ 
8. สามารถประยุกต�ใช1งานกับโปรแกรมอ่ืนหรืองานต;างๆ ได1 
9. อธิบายการทํางานของโปรแกรมคอมพิวเตอร�เพ่ือออกแบบงาน 3 มิติ 
10. สามารถใช1คําสั่งต;างๆของโปรแกรมคอมพิวเตอร�สําหรับงานออกแบบงาน 3 มิติ 
11. สามารถสร1างวัตถุ การปรับแต;งแก1ไขวัตถุ การ RENDER การทําภาพเคลื่อนไหว 
12. มีทักษะในการเขียนแบบออกแบบงาน 3 มิติโดยใช1โปรแกรมคอมพิวเตอร�เพ่ือการออกแบบ 
13. สามารถประยุกต�ใช1งานกับโปรแกรมอ่ืนหรืองานต;างๆได1 
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รายวิชา ง30212 คอมพิวเตอร$เพ่ือการออกแบบและสร8างต8นแบบ 
 

2 คาบ/สัปดาห$/ภาคเรียน        1.0 หน�วยกิต 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

คําอธิบายรายวิชา 
ศึกษาการทํางานของโปรแกรมคอมพิวเตอร�เพ่ือการออกแบบ 3 มิติ การติดต้ังโปรแกรม

ส;วนประกอบต;างๆ ของโปรแกรม พ้ืนท่ีการทํางานและภาพร;าง การปรับเปลี่ยนรูปทรง มุมมองวัตถุ 3 มิติ 
การข้ึนรูป 3 มิติ จาก 2 มิติ การใช1คําสั่งปรับปรุงแก1ไข มุมมองวัตถุการเลือกส;วนต;างๆของชิ้นงาน เส1นแบบ
ต;างๆ การประกอบชิ้นงาน การเลือกรูปทรงเพ่ือต้ังค;าต;างๆ เครื่องมือสําหรับต้ังค;าต;างๆ การสร1างชิ้นงาน
เคลื่อนไหว การใส;พ้ืนผิววัตถุและสีพ้ืนหลัง การใส;ข1อความประกอบชิ้นงานการแปลงงาน 3 มิติเป6นแปลนทาง
วิศวกรรม (Engineering Drawing) ศึกษาและฝZกปฏิบัติการใช1งาน และการทํางานของโปรแกรม
คอมพิวเตอร�เพ่ือสร1างต1นแบบการติดต้ังและปรับแต;งแก1ไขงานออกแบบ 3 มิติ สามารถประยุกต�ใช1งานกับ
เครื่องสร1างต1นแบบ (MicroRouter) ได1  

เพ่ือให1ให1มีความรู1ความเข1าใจ มีทักษะ กระบวนการ เจตคติและเห็นคุณค;าต;อการนําเทคโนโลยีมาใช1
ในการแก1ปJ«ูหา และนําไปประยุกต�ใช1ในการทํางานทางด1านอ่ืนๆ ได1อย;างถูกต1องและเหมาะสม 

 
มาตรฐานการเรียนรู8/ตัวช้ีวัด 
 เม่ือเรียนจบรายวิชานี้ นักเรียนสามารถ 

1. อธิบายประวัติความเป6นมาของการใช1คอมพิวเตอร�เพ่ึอการออกแบบเเละสร1างต1นแบบจากอดีตถึง
ปJจจุบัน 

2. อธิบายถึงประโยชน�บทบาทและความสําคัญของการใช1คอมพิวเตอร�เพ่ือการออกเเบบและสร1าง
ต1นแบบ 

3. สามารถคําสั่งต;างๆ ของโปรแกรมคอมพิวเตอร�เพ่ือการออกแบบ 3 มิติ 
4. สามารถทํางานบน Workplane เเละสามารถปรับแต;งส;วนประกอบของโปรแกรม ให1ใช1งานได1

เหมาะสมและตรงตามความต1องการ 
5. สามารถใช1คําสั่งประกอบการใช1งาน View, Zoom, Select 
6. สามารถใช1คําสั่งการเขียนภาพสามมิติโดยใช1คําสั่ง New, Skectch, Cut 
7. สามารถใช1คําสั่งสร1างผลงานพ้ืนฐาน Extude Profile And Roundlng, Revole Profile 
8. สามารถใช1คําสั่งสร1างผลงานพ้ืนฐาน 3D Text , Rendering 
9. สามารถใช1คําสั่งสร1างผลงานพ้ืนฐาน 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 เพ่ือสร1างชิ้นงาน 
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รายวิชา ง30213 เมคาทรอนิกส$ 

3 คาบ/สัปดาห$/ภาคเรียน        1.5 หน�วยกิต 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

คําอธิบายรายวิชา  
ศึกษาโครงสร1าง การรองรับน้ําหนัก ความคงรูป ความม่ันคงของวัตถุ การเปลี่ยน เคลื่อนท่ีแบบหมุน

เป6นการเคลื่อนท่ีแบบเส1นตรง การเคลื่อนท่ีแบบสีซอและแกว;งไกว หลักการทํางานของเครื่องกลท่ีสามารถ
การเปลี่ยนความเร็ว แรงบิด และทิศทางการเคลื่อนท่ีศึกษาระบบไฟฟLา การควบคุมด1วยระบบไฟฟLา ระบบ
ไฟฟLาและระบบเครื่องกล การทํางานของระบบคานงัด (Levers) เฟ¡อง (Gear) อัตราทดเฟ¡อง และอัตราทด
ของรอก แรงบิด (Torque) กว1านไฟฟLา (Motorrised Winch) ศึกษาการทํางานของอุปกรณ�ตรวจจับ 
มอเตอร�ไฟฟLา ไมโครคอนโทรลเลอร� ต้ังค;าตรวจสอบและใช1โปรแกรมคอมพิวเตอร�ออกแบบระบบควบคุม 
ระบบการเคลื่อนท่ีของหุ;นยนต�ในลักษณะต;างๆ ออกแบบระบบควบคุมการทํางานของหุ;นยนต�แบบแขนกล
หมุน (Swivel Robot) หุ;นยนต�แบบแขนกล 3 แกน (ColumType 3D-RObot) หุ;นยนต�แบบส;งผ;านการ
เคลื่อนท่ีระยะไกล (Kink-Arm Robt)  

เพ่ือให1ให1มีความรู1ความเข1าใจ มีทักษะ กระบวนการ เจตคติและเห็นคุณค;าต;อการนําเทคโนโลยีมาใช1
ในการแก1ปJ«ูหา และนําไปประยุกต�ใช1ในการทํางานทางด1านอ่ืนๆ ได1อย;างถูกต1องและเหมาะสม 

 
มาตรฐานการเรียนรู8/ตัวช้ีวัด 
 เม่ือเรียนจบรายวิชานี้ นักเรียนสามารถ 

1. อธิบายหลักการทํางานโครงสร1าง การรองรับน้ําหนัก ความคงรูป ความม่ันคง 
2. อธิบายการเปลี่ยนลักษณะการเคลื่อนท่ีแบบหมุน เป6นการเคลื่อนท่ีแบบเส1นตรง 
3. อธิบายการเคลื่อนท่ีแบบสีซอ และการเคลื่อนท่ีแบบแกว;งไกว 
4. อธิบายหลักการทํางานของเครื่องกลท่ีสามารถการเปลี่ยนความเร็ว แรงบิด และทิศทางการ

เคลื่อนท่ีได1 
5. อธิบายหลักการของไฟฟLาและระบบทํางานของไฟฟLากับเครื่องกล 
6. อธิบายการทํางานของคานงัด ระบบเฟ¡อง ประสิทธิภาพของเครื่องกล และแรงบิด 
7. อธิบายหลักการทํางานและวิธีใช1งานอุปกรณ�ต;างๆในระบบควบคุม 
8. อธิบายหลักการทํางานและสามารถใช1งานอุปกรณ�ตรวจจับ (Sensor) มอเตอร�ไฟฟLา

ไมโครคอนโทรลเลอร� 
9. ใช1งานโปรแกรม LLWin ในการออกแบบระบบควบคุมการทํางานของหุ;นยนต� 
10. พัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร�เพ่ือควบคุมระบบงานโดยใช1อุปกรณ�ตรวจจับ 
11. พัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร�เพ่ือควบคุมการทํางานของหุ;นยนต�แบบแขนกลหมุน (SwiveI 

Robot) 
12. พัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร�เพ่ือควบคุมการทํางานของหุ;นยนต�งานเชื่อม (Welding Robot) 
13. พัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร�เพ่ือควบคุมการทํางานของหุ;นยบต�แบบแขนกล 3 แกน (Colum 

Type 3D-Robot) 
14. พัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร�เพ่ือควบคุมการทํางานของหุ;นยนต�แบบส;งผ;านการเคลื่อนท่ี

ระยะไกล (Kink-Arm Robot)  
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รายวิชา ง30214 เซรามิกส$เบ้ืองต8น 

3 คาบ/สัปดาห$/ภาคเรียน        1.5 หน�วยกิต 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

คําอธิบายรายวิชา  
ศึกษาและปฏิบัติงานการออกแบบเครื่องเคลือบดินเผา (CERAMIC DESIGN) การใช1ประโยชน�จาก

เครื่องเคลือบดินเผา  ศึกษาหลักการข้ันต1นการออกแบบตกแต;ง เครื่องเคลือบดินเผา กําหนดเลือกใช1และแยก
ประเภทชนิดของเครื่องเคลือบดินเผา สร1างและเลือกเนื้อดิน (CLAY BODY) ให1เหมาะสมกับความต1องการใช1
งาน มีทักษะปฏิบัติสร1างผลงาน ด1วยวิธี บีบ-กด (PINCHING), ขดเดินเส1น (COILING), ข้ึนรูปแบบแผ;น 
(SIABING), กดอัด (PRESS MOULKING), หมุนเลี้ยว (THROWING), หล;อแบบ (SLIP CASTING) มีความรู1
และทักษะปฏิบัติในการชุบเคลือบ และการเผาข้ึนรูป 

 
มาตรฐานการเรียนรู8/ตัวช้ีวัด 
 เม่ือเรียนจบรายวิชานี้ นักเรียนสามารถ 

1. อธิบายความหมาย ประวัติและความเป6นมาของการออกแบบเครื่องเคลือบดินเผา ต้ังแต;อดีตถึง
ปJจจุบัน 

2. อธิบายบทบาท ประโยชน�และความสําคัญของเครื่องเคลือบดินเผาท่ีมีผลต;อการดํารงชีวิตและ
ผลกระทบต;อการพัฒนาประเทศ 

3. อธิบายถึงชนิดและประเภทของเครื่องเคลือบดินเผา สามารถจําแนก แยกประเภทของเครื่อง
เคลือบดินเผาเบ้ืองต1นเพ่ือประโยชน�ต;อการเลือกใช1งานได1อย;างเหมาะสม 

4. สามารถใช1เครื่องจักร เครื่องมือ และอุปกรณ�ท่ีใช1ในการออกแบบและสร1างผลงานเครื่องเคลือบ
ดินเผา 

5. รู1และสามารถปฏิบัติการบํารุง ดูแลรักษาเครื่องจักร เครื่องมือ และอุปกรณ�ต;างๆ ท่ีใช1ในการ
ออกแบบเครื่องเคลือบดินเผาได1 

6. รู1และเข1าใจทักษะในการออกแบบตกแต;งและสร1างผลงานเครื่องเคลือบดินเผาข้ันพ้ืนฐานได1 
7. รู1และเข1าใจข้ันตอนและกระบวนการในการสร1างผลงานเครื่องเคลือบดินเผาข้ันพ้ืนฐานได1 
8. มีทักษะในการเลือกและสร1างวัตถุดินเนื้อดิน (CLAY BODY) สําหรับเตรียมการสร1างผลงาน

เครื่องเคลือบดินเผา ในข้ันตอนต;อไปได1อย;างเหมาะสม 
9. มีทักษะในการออกแบบและปฏิบัติการสร1างผลงานเครื่องเคลือบดินเผาด1วยวิธีการ บีบ-กด 
10. มีทักษะในการออกแบบและปฏิบัติการสร1างผลงานเครื่องเคลือบดินเผาด1วยวิธีการ ขดเดินเส1น 
11. มีทักษะในการออกแบบและปฏิบัติการสร1างผลงานเครื่องเคลือบดินเผาด1วยวิธีการ ข้ึนรูปแบบ

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) ผลงานให1เป6นเครื่องเคลือบดินเผาท่ีสมบูรณ� 
17. สามารถนําความรู1และทักษะปฏิบัติไปประยุกต�ใช1ร;วมกับการเรียนการสอนในวิชาอ่ืนๆ ได1 
18. สามารถนําความรู1และทักษะปฏิบัติมาใช1ให1เกิดประโยชน�ร;วมกับชุมชนท1องถ่ินได1 
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กลุ�มสาระการเรียนรู8ภาษาต�างประเทศ 
 

รายวิชาเพ่ิมเติมกลุ�ม 2 
1. อ30207 การพูดในท่ีประชุมชน    3 คาบ/สัปดาห�/ภาคเรียน 1.5 หน;วยกิต 
ENG30207 Public Speaking 
2. อ30208 การอ;านเชิงวิเคราะห�     3 คาบ/สัปดาห�/ภาคเรียน 1.5 หน;วยกิต 
ENG30208 Critical Reading 
3. อ30209 การเขียนเชิงสร1างสรรค�    3 คาบ/สัปดาห�/ภาคเรียน 1.5 หน;วยกิต 
ENG30209 Creative Writing 
4. อ30210 การแปลเบ้ืองต1น     3 คาบ/สัปดาห�/ภาคเรียน 1.5 หน;วยกิต 
ENG30210 Basic Translation 
5. อ30211 ภาษาอังกฤษเพ่ือศึกษาต;อต;างประเทศ 1 3 คาบ/สัปดาห�/ภาคเรียน 1.5 หน;วยกิต 
ENG30211 English for Specific Purpose 1 
6. อ30212 ภาษาอังกฤษเพ่ือศึกษาต;อต;างประเทศ 2 3 คาบ/สัปดาห�/ภาคเรียน 1.5 หน;วยกิต 
ENG30212 English for Specific Purpose 2 
7. อ30213 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสอบ SAT   3 คาบ/สัปดาห�/ภาคเรียน 1.5 หน;วยกิต 
ENG30213 English for SAT Preparation 
8. จ30201 สนทนาภาษาจีน 1     3 คาบ/สัปดาห�/ภาคเรียน 1.5 หน;วยกิต 
CHI30201 Conversation Chinese 1 
9. จ30202 สนทนาภาษาจีน 2     3 คาบ/สัปดาห�/ภาคเรียน 1.5 หน;วยกิต 
CHI30202 Conversation Chinese 2 
10. จ30203 ภาษาจีนในชีวิตประจําวัน 1    3 คาบ/สัปดาห�/ภาคเรียน 1.5 หน;วยกิต 
CHI30203 Chinese in Everyday Life 1 
11. จ30204 ภาษาจีนในชีวิตประจําวัน 2    3 คาบ/สัปดาห�/ภาคเรียน 1.5 หน;วยกิต 
CHI30204 Chinese in Everyday Life 2 
12. จ30205 ภาษาจีนเพ่ือการศึกษา วิทยาศาสตร� 1  2 คาบ/สัปดาห�/ภาคเรียน 1.0 หน;วยกิต 
CHI30205 Chinese for Science Study 1 
13. จ30206 ภาษาจีนเพ่ือการศึกษา วิทยาศาสตร� 2  2 คาบ/สัปดาห�/ภาคเรียน 1.0 หน;วยกิต 
CHI30206 Chinese for Science Study 2 
14. ญ30201 ภาษาญ่ีปุ[นข้ันต1น 1     3 คาบ/สัปดาห�/ภาคเรียน 1.5 หน;วยกิต 
JAP30201 Basic Japanese 1 
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กลุ�มสาระการเรียนรู8ภาษาต�างประเทศ (ต�อ) 
 

รายวิชาเพ่ิมเติมกลุ�ม 2 (ต�อ) 
15. ญ30202 ภาษาญ่ีปุ[นข้ันต1น 2     3 คาบ/สัปดาห�/ภาคเรียน 1.5 หน;วยกิต 
JAP30202 Basic Japanese 2 
16. ญ30203 ภาษาญ่ีปุ[นระดับกลาง 1    3 คาบ/สัปดาห�/ภาคเรียน 1.5 หน;วยกิต 
JAP30203 Intermediate Japanese 1 
17. ญ30204 ภาษาญ่ีปุ[นระดับกลาง 2    3 คาบ/สัปดาห�/ภาคเรียน 1.5 หน;วยกิต 
JAP30204 Intermediate Japanese 2 
18. ย30201 ภาษาเยอรมันในชีวิตประจําวัน  3 คาบ/สัปดาห�/ภาคเรียน 1.5 หน;วยกิต 
GER30201 German in Everyday - life 
19. ย30202 ภาษาเยอรมันเพ่ือการสื่อสาร    3 คาบ/สัปดาห�/ภาคเรียน 1.5 หน;วยกิต 
GER30202 Communicative German 
20. ย30203 ภาษาและวัฒนธรรมเยอรมัน    3 คาบ/สัปดาห�/ภาคเรียน 1.5 หน;วยกิต 
GER30203 German Language and Culture 
21. ย30204 ภาษาเยอรมันร;วมสมัย    3 คาบ/สัปดาห�/ภาคเรียน 1.5 หน;วยกิต 
GER30204 Contemporary German 
22. ฝ30201 ภาษาฝรั่งเศสน;ารู1 1     3 คาบ/สัปดาห�/ภาคเรียน 1.5 หน;วยกิต 
FRE30201 Foundation French 1 
23. ฝ30202 ภาษาฝรั่งเศสน;ารู1 2     3 คาบ/สัปดาห�/ภาคเรียน 1.5 หน;วยกิต 
FRE30202 Foundation French 2 
24. ฝ30203 ภาษาฝรั่งเศสเพ่ือการสื่อสาร 1   3 คาบ/สัปดาห�/ภาคเรียน 1.5 หน;วยกิต 
FRE30203 Communicative French 1 
25. ฝ30204 ภาษาฝรั่งเศสเพ่ือการสื่อสาร 2   3 คาบ/สัปดาห�/ภาคเรียน 1.5 หน;วยกิต 
FRE30204 Communicative French 2 
26. ฝ30205 ภาษาฝรั่งเศสสู;โลกวิทยาการ 1   2 คาบ/สัปดาห�/ภาคเรียน 1.0 หน;วยกิต 
FRE30205 French for Science and Technology 1 
27. ฝ30206 ภาษาฝรั่งเศสสู;โลกวิทยาการ 2   2 คาบ/สัปดาห�/ภาคเรียน 1.0 หน;วยกิต 
FRE30206 French for Science and Technology 2 
28. ร30201 ภาษารัสเซียพ้ืนฐาน 1    3 คาบ/สัปดาห�/ภาคเรียน 1.5 หน;วยกิต 
RUS30201 Basic Russian 1 
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กลุ�มสาระการเรียนรู8ภาษาต�างประเทศ (ต�อ) 
 

รายวิชาเพ่ิมเติมกลุ�ม 2 (ต�อ) 
29. ร30202 ภาษารัสเซียพ้ืนฐาน 2    3 คาบ/สัปดาห�/ภาคเรียน 1.5 หน;วยกิต 
RUS30202 Basic Russian 2 
30. ร30203 ภาษารัสเซียระดับกลาง 1    3 คาบ/สัปดาห�/ภาคเรียน 1.5 หน;วยกิต 
RUS30203 Intermediate Russian 1 
31. ร30204 ภาษารัสเซียระดับกลาง 2    3 คาบ/สัปดาห�/ภาคเรียน 1.5 หน;วยกิต 
RUS30204 Intermediate Russian 2 
32. ต30201 ภาษาเกาหลีข้ันต1น      3 คาบ/สัปดาห�/ภาคเรียน 1.5 หน;วยกิต 
KOR30201 Basic Korean 
33. ต30202 ภาษาเกาหลีระดับกลาง     3 คาบ/สัปดาห�/ภาคเรียน 1.5 หน;วยกิต 
KOR30202 Intermediate Korean 
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รายวิชา อ30207 การพูดในประชุมชน 

3 คาบ/สัปดาห$/ภาคเรียน        1.5 หน�วยกิต 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

คําอธิบายรายวิชา 
ศึกษาทฤษฎีการพูด (Speaking) ปJจจัย (Factors) และองค�ประกอบ (Elements) ของการพูดท่ีดี

และมีประสิทธิภาพศึกษาทฤษฎีการพูดในท่ีประชุมชน (Public Speaking) ปJจจัยและองค�ประกอบของการ
พูดในท่ีประชุมชนท่ีดีและมีประสิทธิภาพ ฝZกวิเคราะห�หัวข1อท่ีพูด ผู1พูด ผู1ฟJงและกาลเทศะในการพูดฝZกฝน
การพูดตามสถานการณ�ตาง ๆ เช;น แนะนําตนเอง แนะนําผู1อ่ืน แนะนําสถานศึกษาอธิบายวิธีและข้ันตอนใน
การทํางาน สรุปผลการค1นคว1าวิจัย การเป6นพิธีกร (Master of Ceremony) และผู1ดําเนินรายการฝZกฝนการ
แสดงความคิดเห็น (Moderator) การติชม (Giving Opinions) การประชุมกลุ;ม (Group Discussions) 
ศึกษาวัฒนธรรมของเจ1าของภาษาท่ีแฝงในภาษาท่ีใช1 รู1จักการใช1ประโยคท่ีสุภาพได1เหมาะสมกับโอกาส และ
สถานการณ�สร1างเจตคติท่ีดีต;อภาษา และวัฒนธรรมของเจ1าของภาษาฝZกร;วมกิจกรรมทางภาษาและสามารถ
นํามาประยุกต�ใช1ในชีวิตประจําวัน  

เพ่ือพัฒนาตนเองไปสู;การศึกษาค1นคว1า และประกอบอาชีพฝZกฝนการใช1อุปกรณ�เทคโนโลยี
ประกอบการพูดฝZกฝนการประเมิน (Evaluation) หัวข1อท่ีพูด ผู1พูดตามกาลเทศะในการพูด 

 
มาตรฐานการเรียนรู8/ตัวช้ีวัด 
 เม่ือเรียนจบรายวิชานี้ นักเรียนสามารถ 

1. เพ่ือให1เกิดความรู1 ความเข1าใจ ในทฤษฎีการพูด 
2. เพ่ือให1สามารถใช1ภาษาในการพูดในท่ีประชุมชน ได1อย;างเหมาะสมตามกาลเทศะ และสอดคล1อง 

กับวัฒนธรรม ประเพณีและความเชื่อของเจ1าของภาษา 
3. เพ่ือให1สามารถใช1ภาษาในการแสดงความคิดเห็นต;อท่ีประชุม และสังคม ได1อย;างมีประสิทธิภาพ 
4. เพ่ือให1สามารถใช1ภาษาในการแลกเปลี่ยนข1อมูลข;าวสารได1อย;างมีประสิทธิภาพเพ่ือให1มี

ความสามารถใช1ภาษาท;าทางในการสื่อสารได1เหมาะสมกับระดับบุคคล กาลเทศะ วัฒนธรรม 
และความเชื่อของเจ1าของภาษา 

5. เพ่ือให1สามารถใช1ภาษาในการแสดงความรู1สึก ได1อย;างเหมาะสม 
6. เพ่ือให1ใช1ภาษาอังกฤษในการพูดได1อย;างมีสุนทรียภาพ 
7. เพ่ือให1เกิดเจตคติท่ีดีต;อภาษาและวัฒนธรรมของเจ1าของภาษา 
8. เพ่ือให1เห็นความสําคัญของการจัดกิจกรรมทางภาษาและนํามาประยุกต�ใช1ในการพัฒนาตนเอง 

ชุมชน สังคม อาชีพ และการหาความเพลิดเพลิน ได1อย;างเหมาะสม และมีประสิทธิภาพ 
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รายวิชา อ30208 การอ�านเชิงวิเคราะห$ 

3 คาบ/สัปดาห$/ภาคเรียน        1.5 หน�วยกิต 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

คําอธิบายรายวิชา  
ศึกษาบทความ (Passage) ประเภทต;างๆ องค�ประกอบของบทความ ศึกษาและฝZกฝน กลวิธีการ

อ;านท่ีมีประสิทธิภาพ ม;งุเน1นการศึกษาแบบนักเรียนเป6นศูนย�กลาง (Child-Centered Approach) เน1นให1
ผู1เรียนอ;านบทความประเภทต;างๆ ด1วยตนเองอย;างมีกลยุทธ� ส;งเสริมการอ;านเพ่ือหาความรู1 เพ่ิมเติม สร1าง
นิสัยรักการอ;าน และเพ่ือการศึกษาตลอดชีพศึกษาและฝZกฝนกลวิธีการอ;านแบบเข1มในการอ;านเอกสารทาง
วิชาการ งานวิจัย รายงานการค1นคว1า รายงานประจําป?นิตยสาร จุลสาร Journal Magazine Reader Digest 
Abstract Thesis ฝZกฝนการวิเคราะห�อมูล รูปแบบ กลวิธีการเขียน วิจารณ� ให1ข1อคิดเห็นเพ่ิมเติมจาก
บทความท่ีอ;านได1อย;างมีประสิทธิภาพแจกแจงข1อเท็จจริง (Fact) และแสดงความคิดเห็น (Opinion) ในงานท่ี
อ;านได1อย;างมีประสิทธิภาพสูงสุด ฝZกฝนและสังเกตเก่ียวกับวัฒนธรรมท่ีแทรกในงานท่ีอ;านได1 

 
มาตรฐานการเรียนรู8/ตัวช้ีวัด 
 เม่ือเรียนจบรายวิชานี้ นักเรียนสามารถ 

1. เพ่ือให1ผู1เรียนมีความรู1ในการอ;านบทความ (Passage) ประเภทต;างๆ องค�ประกอบของบทความ 
และกลวิธีการอ;านท่ีมีประสิทธิภาพ 

2. เพ่ือให1ผู1เรียนสามารถวิเคราะห�บทความประเภทต;างๆ อย;างมีกลยุทธ� 
3. เพ่ือให1ผู1เรียนมีความรู1และฝZกฝนกลวิธีการอ;านแบบเข1มในการอ;านเอกสารทางวิชาการงานวิจัย 

รายงานการค1นคว1า รายงานประจําป? นิตยสาร จุลสาร Journal Magazine Reader Digest 
Abstract Thesis 

4. เพ่ือให1ผู1เรียนมีความรู1 ความเข1าใจคิดวิเคราะห�อมูล รูปแบบต;างๆ ตลอดจน กลวิธีการ เขียน
วิจารณ�ได1อย;างมีประสิทธิภาพ 

5. เพ่ือให1ผู1เรียนมีความสามารถในการอ;านงานท่ีเป6นข1อเท็จจริง (Fact) และความคิดเห็น(Opinion) 
ได1 

6. เพ่ือส;งเสริมผู1เรียนมีนิสัยรักการอ;าน และค1นคว1าเพ่ือการศึกษาต;อ 
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รายวิชา อ30209 การเขียนเชิงสร8างสรรค$ 
 

3 คาบ/สัปดาห$/ภาคเรียน        1.5 หน�วยกิต 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

คําอธิบายรายวิชา 
ศึกษาการเรียบเรียงและนําเสนอเนื้อหา โดยคํานึงถึงความถูกต1องของรูปแบบภาษาเครื่องหมาย

วรรคตอน และความเหมาะสมของสํานวนภาษาท่ีสอดคล1องกับงานเขียนประเภทต;างๆ 
 

ผลการเรียนร8 
 เม่ือเรียนจบรายวิชานี้ นักเรียนสามารถ 

1. อ;านและเขียนสรุปในความสําคัญของเนื้อหาท้ังศาสตร�ทางด1านวิทยาศาสตร� เทคโนโลย ีและ
ศาสตร�อ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข1องกับชีวิตประจําวันของผู1เรียน 

2. ตีความ วิเคราะห�และเขียนวิจารณ�เรื่องราวเหตุการณ�ต;างๆ จากสื่อท่ีหลากหลาย 
3. นําเสนอเนื้อหาของศาสตร�ทางด1านวิทยาศาสตร� เทคโนโลยีและศาสตร�อ่ืนๆ 
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 รายวิชา อ30210 การแปลเบ้ืองต8น 
 

3 คาบ/สัปดาห$/ภาคเรียน        1.5 หน�วยกิต 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

คําอธิบายรายวิชา 
ศึกษาและฝZกฝนการแปลต้ังแต;ระดับประโยค จนถึงบทความสั้นๆ ข;าวท่ีมีเนื้อหาเก่ียวกับ

วิทยาศาสตร�ท่ัวไป และชีวิตประจําวัน วิเคราะห�วิจารณ�งานแปลประเภทท้ังทางวิชาการณ�และท่ัวไป 
และประยุกต�ทักษะท่ีได1เรียนรู1เพ่ือนําไปใช1ในการแปลระดับท่ีสูงข้ึน 
 
มาตรฐานการเรียนรู8/ตัวช้ีวัด 
 เม่ือเรียนจบรายวิชานี้ นักเรียนสามารถ 

1. ระบุความหมายคําศัพท�ทางวิทยาศาสตร�ท่ัวไป เทคโนโลยีและสาขาอ่ืนๆ ได1 
2. ตีความหมายทางวัฒนธรรมท่ีแฝงอยู;ในภาษาต1นฉบับ 
3. เข1าใจรูปแบบและลีลาของภาษาต1นฉบับ 
4. รับข1อมูล ข;าวสาร ความเป6นไปของเหตุการณ�ปJจจุบันจากข;าว บทความภาษาอังกฤษ 
5. แปลบทความภาษาอังกฤษเป6นภาษาไทยได1 
6. แปลบทความภาษาไทยเป6นภาษาอังกฤษได1 
7. แสดงความคิดเห็นและวิจารณ�งานแปลได1 
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รายวิชา อ30211 ภาษาอังกฤษเพ่ือศึกษาต�อต�างประเทศ 1 

3 คาบ/สัปดาห$/ภาคเรียน        1.5 หน�วยกิต 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

คําอธิบายรายวิชา  
ศึกษาโครงสร1างไวยากรณ�ต;างๆ อย;างละเอียด วิเคราะห�และแก1ไขให1ถูกต1องด1วยเครื่องมือ IT และ

ด1วยตนเองศึกษาคําศัพท�ท่ีพบในงานเขียนด1านต;างๆ และศึกษารากศัพท�ซ่ึงเป6นพ้ืนฐานสําคัญของความหมาย
วิเคราะห�และแยกแยะลักษณะหน1าท่ีของคําศัพท�ในบริบทนั้นๆ ฝZกฝนการฟJงอย;างท่ีพบในข1อสอบ TOEFL 
และ IELTS อันได1แก; การฟJงบทสนทนาขนาดสั้นเก่ียวกับเรื่องราวท่ัวไปในชีวิตประจําวัน ศึกษาลักษณะการ
ใช1ภาษาแบบไม;เป6นทางการในภาษาพูดซ่ึงมีส;วนประกอบของน้ําเสียง และลักษณะการใช1ภาษาท่ีแตกต;างไป
จากภาษาเขียนหรือภาษาวิชาการ จนถึงบทสนทนาหรือบทพูดขนาดกลาง ท้ังท่ีเก่ียวกับเรื่องราวท่ัวไปใน
ชีวิตประจําวัน และเรื่องราวเชิงวิชาการ เช;น บทความสารคดี เป6นต1นฝZกฝนการพูดแสดงความคิดเห็น
ระดับสูง (Public Discourse) เก่ียวกับเรื่องต;างๆ ท่ีนํามาจากบทอ;านและบทบรรยายต;างๆ และจําลองการ
อธิบายเทคโนโลยีและกระบวนการ ทางวิทยาศาสตร�ต;างๆ ซ่ึงมักจะถูกใช1ในการศึกษาระดับมหาวิทยาลัยและ
ในห1อง Lab จริง ศึกษาแนวทางและเนื้อหาข1อสอบเข1ามหาวิทยาลัย และข1อสอบวัดความสามารถใช1 
ภาษาอังกฤษ ท้ังของไทยและสากลต;างๆ นานา โดยใช1ข1อสอบดังกล;าวเป6นแบบทดสอบความเข1าใจและ
ความสามารถของผู1เรียนในระยะต;างๆ ของการเรียน 

 
มาตรฐานการเรียนรู8/ตัวช้ีวัด 

เม่ือเรียนจบรายวิชานี้ นักเรียนสามารถ 
1. ออกเสียงคําภาษาอังกฤษด1วยตนเองโดยอ;านตามการสะกดเสียงในภาษาศาสตร�สากล 
2. เสนอโครงงานทางวิชาการและตอบคําถามของผู1ฟJง 
3. สอบได1คะแนน 6 ข้ึนไปในบทสัมภาษณ�แบบ IELTS 
4. ฟJงคําบรรยายและเขียนบันทึกแบบสรุป 
5. บันทึกคําต;อคําจากหนังสือทางวิชาการ มีความถูกต1องในการบันทึกอย;างน1อย 95% 
6. ตอบข1อสอบการฟJงแบบ TOEFL ได1ในระดับ 80% ข้ึนไป 
7. อ;านบทความทางวิชาการอย;างมีระบบ (SQR3) 
8. อ;านบทความด1วยความเร็ว 250 คําต;อนาทีโดยมีความเข1าใจในเนื้อหาอย;างน1อย 70% 
9. ตอบข1อสอบการอ;านแบบ TOEFL ได1ในระดับ 80% ข้ึนไป 
10.  เขียนประโยคต;างๆ อย;างคล;องแคล;ว 
11.  เขียน paragraphs เชิงการรวบรวมกลุ;มคําและเชิงเปรียบเทียบ 
12.  สอบการเขียนภาษาอังกฤษในระดับท่ี 5 ข้ึนไป 
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รายวิชา อ30212 ภาษาอังกฤษเพ่ือศึกษาต�อต�างประเทศ 2 
 

3 คาบ/สัปดาห$/ภาคเรียน        1.5 หน�วยกิต 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

คําอธิบายรายวิชา  
ฝZกทักษะการอ;านให1มีความชํานาญมากข้ึน เพ่ือให1ผู1เรียนสามารถก1าวไปยังแวดวงการศึกษา

นานาชาติด1วยความม่ันใจการนําความรู1จากหนังสือสําคัญๆ ท่ีเขียนเป6นภาษาอังกฤษ มาเป6นประโยชน�ใน
การศึกษาค1นคว1าและการเพ่ิมพูนความรู1ปJญญา และศักยภาพชีวิต 

 
มาตรฐานการเรียนรู8/ตัวช้ีวัด 
 เม่ือเรียนจบรายวิชานี้ นักเรียนสามารถ 

1. อ;านหนังสือวรรณกรรมสําคัญในภาษาอังกฤษทางด1านวิทยาศาสตร� ประวิติศาสตร�ทางความคิด 
และศิลปv เพ่ือเป6นพ้ืนฐานอันสําคัญสําหรับการสอบเข1ามหาวิทยาลัยนานาชาติต;างๆ 

2. นําเสนอผลการสํารวจหนังสือต;อผู1เรียนในชั้นเรียน และตอบคําถาม 
3. จดบันทึกเรื่อง และสรุปการบรรยายเรื่องหนังสือวรรณกรรมต;าง 
4. ศึกษา เขียนบทสรุปและย;อสาระจากหนังสือ โดยการใช1ทักษะการเขียนภาษาอังกฤษแบบ

หลากหลายและเขียนโดยเลือกเทคนิคท่ีเหมาะสม 
5. ตอบคําถามจากข1อสอบ AP Englishในระดับ 80% 
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รายวิชา อ30213 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสอบ SAT 
 

3 คาบ/สัปดาห$/ภาคเรียน        1.5 หน�วยกิต 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

คําอธิบายรายวิชา 
ศึกษาทักษะการคิดวิเคราะห�ในภาษาอังกฤษ เหมือนกับคําอธิบายรายวิชา อ40305 และอ40306 

โดยเพ่ิมในส;วนของ SAT ซ่ึงเป6นข1อสอบเรื่องการรู1คิดใคร;ครวญอย;างละเอียดและรอบคอบ 
 

มาตรฐานการเรียนรู8/ตัวช้ีวัด 
 เม่ือเรียนจบรายวิชานี้ นักเรียนสามารถ 

1. ฝZกฝนทักษะการอ;าน เขียน พูด และ ฟJง ตามแนวการสอบของ SAT 
2. สัมผัสกับหนังสือวรรณกรรมสําคัญในภาษาอังกฤษทางด1านวิทยาศาสตร� ประวิติศาสตร�ทาง

ความคิด และศิลปv พอท่ีจะเพ่ิมคําศัพท� เพ่ิมทักษะการวิเคราะห� และการตอบปJญหา เพ่ือเป6น
พ้ืนฐานอันสําคัญสําหรับการสอบเข1ามหาวิทยาลัยนานาชาติต;างๆ 

3. นําเสนอผลการสํารวจหนังสือต;อผู1เรียนในชั้นเรียน และตอบคําถาม 
4. จดบันทึกเรื่อง และสรุปการบรรยายเรื่องหนังสือทางวิชาการต;างๆ 
5. ศึกษา เขียนบทสรุปและย;อสาระจากหนังสือ โดยการใช1ทักษะการเขียนภาษาอังกฤษแบบ

หลากหลายและเขียนโดยเลือกเทคนิคท่ีเหมาะสม 
6. แยกประเด็นคําถามและแนวการตอบเพ่ือสามารถเห็นความแตกต;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 หน�วยกิต 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

คําอธิบายรายวิชา  
ศึกษาการออกเสียงภาษาจีนกลางมาตรฐาน รวมท้ัง 21 พยัญชนะ 39 สระ และ 5 วรรณยุกต�ศึกษา

การกํากับการออกเสียง pin yin ซ่ึงเป6นมาตรฐานสากลศึกษาคําศัพท�ต;างๆ ตามมาตรฐานของ HSK แต;จะมี
การเพ่ิมเติมหรือตัดออก ตามความเหมาะสม ของสภาพแวดล1อมและสถานการณ�ในชีวิตประจําวันของ
สังคมไทย 

ศึกษาโครงสร1างของประโยคท่ีไม;ซับซ1อนเป6นหลัก และจะมีการศึกษาโครงสร1างประโยคซับซ1อนท่ีใช1
อยู;ในชีวิตประจําวัน โดยจะเน1นประโยคบอกเล;า และประโยคคําถาม และสอดแทรกคําอุทานท่ีใช1อยู;ใน
ชีวิตประจําวันศึกษาการใช1ภาษา จะเน1นการใช1ภาษาจีนท่ีใช1ในประเทศจีนปJจจุบันเป6นหลัก และสอดแทรก
การใช1ภาษาจีนในท่ีอ่ืนๆ ด1วยศึกษาการอ;านอักษรจีน ส;วนประกอบของอักษรจีน และเทคนิคในการจําและ
การอ;านอักษรจีนศึกษาการเขียนตัวอักษรจีนแบบตัวย;อ ศึกษาลายเส1นของอักษร, ลําดับในการเขียนลายเส1น
อักษรจีน และโครงสร1างตัวอักษรจีน 
 
มาตรฐานการเรียนรู8/ตัวช้ีวัด 
 เม่ือเรียนจบรายวิชานี้  นักเรียนสามารถ 

1. ฟJงภาษาจีนกลางโดยแยกแยะพยัญชนะ สระ และวรรณยุกต�ได1 
2. ออกเสียงพยัญชนะ สระ และวรรณยุกต�ของภาษาจีนได1อย;างถูกต1อง ชัดเจน 
3. ออกเสียงพยางค�เสียงภาษาจีนกลางทุกพยางค�ได1อย;างชัดเจน 
4. ใช1ศัพท� 200-400 คํา ท่ีใช1ในชีวิตประจําวันได1อย;างถูกต1อง 
5. สร1างประโยคใหม;ได1อย;างไม;จํากัด ภายใต1ความเข1าใจในโครงสร1างประโยคพ้ืนฐานและศัพท� 

ท่ีเรียนมา 
6. สนทนาเบ้ืองต1นในชีวิตประจําวันได1อย;างคล;องแคล;ว ในการแสดงความต1องการท่ีไม;ซับซ1อน 
7. สนทนาเบ้ืองต1นในชีวิตประจําวันได1อย;างคล;องแคล;ว ในการแสดงความคาดหวังท่ีไม;ซับซ1อน 
8. สนทนาเบ้ืองต1นในชีวิตประจําวันได1อย;างคล;องแคล;ว ในการแสดงความรู1สึกท่ีไม;ซับซ1อน 
9. สนทนาเบ้ืองต1นในชีวิตประจําวันได1อย;างคล;องแคล;ว ในการวางแผนท่ีไม;ซับซ1อน 
10. สนทนาเบ้ืองต1นในชีวิตประจําวันได1อย;างคล;องแคล;ว ในการคาดการณ�ท่ีไม;ซับซ1อน 
11. สนทนาเบ้ืองต1นในชีวิตประจําวันได1อย;างคล;องแคล;ว ในการแสดงความคิดเห็นท่ีไม;ซับซ1อน 
12. มีความรู1พ้ืนฐานด1านอักษรจีนอย;างถูกต1อง 
13. อ;านออก และเข1าใจส;วนประกอบอักษรจีนท่ีใช1อยู; 
14. นําความร1ดู  ังกล;าวไปอ;านข1อความและได1ใจความสําคัญบนปLายต;างๆ ในสถานท่ีสาธารณะ 

ท่ีพบบ;อย 
15. เรียนการกํากับการออกเสียง ได1ง;ายข้ึนโดยผ;านการเรียนรู1เบ้ืองต1นจากตัวอักษรในการกํากับการ

ออกเสียงในหนังสือบ;อยๆ 
16. มีความรู1 ความเข1าใจอย;างถูกต1องเก่ียวกับลายเส1นของอักษรจีน 
17. มีความรู1 ความเข1าใจอย;างถูกต1องเก่ียวกับลําดับการเขียนลายเส1นของอักษรจีน 
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18. มีความรู1 ความเข1าใจอย;างถูกต1องเก่ียวกับโครงสร1างของอักษรจีน 
19. เขียนตัวอักษรจีนอย;างง;ายเพ่ือการพัฒนาการเรียนอักษรจีนในโอกาสต;อไป 
20. พัฒนาการเรียนรู1ภาษาจีนด1วยตัวเอง เพ่ือประโยชน�ในการเรียนภาษาจีนข้ันต;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 หน�วยกิต 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

คําอธิบายรายวิชา  
ศึกษาการออกเสียงภาษาจีนกลางมาตรฐาน รวมท้ัง 21 พยัญชนะ 39 สระ และ 5 วรรณยุกต�ศึกษา

การกํากับการออกเสียง pin yin ซ่ึงเป6นมาตรฐานสากลศึกษาคําศัพท�ต;างๆ ตามมาตรฐานของ HSK แต;จะมี
การเพ่ิมเติมหรือตัดออก ตามความเหมาะสม ของสภาพแวดล1อมและสถานการณ�ในชีวิตประจําวันของ
สังคมไทย นอกเหนือจากรายวิชา จ30301 สนทนาภาษาจีน 1 ศึกษาโครงสร1างของประโยคท่ีไม;ซับซ1อนเป6น
หลัก และจะมีการศึกษาโครงสร1างประโยคซับซ1อนท่ีใช1ในชีวิตประจําวัน โดยจะเน1นประโยคบอกเล;า และ
ประโยคคําถาม และสอดแทรกคําอุทานท่ีใช1อยู;ในชีวิตประจําวันศึกษาการใช1ภาษา จะเน1นการใช1ภาษาจีนท่ี
ใช1ในประเทศจีนปJจจุบันเป6นหลัก และ สอดแทรกการใช1ภาษาจีนในท่ีอ่ืนๆ ศึกษาการอ;านอักษรจีน 
ส;วนประกอบของอักษรจีน และ เทคนิคในการจําและ การอ;านอักษรจีนศึกษาการเขียนตัวอักษรจีนแบบตัว
ย;อ ศึกษาลายเส1นของอักษร, ลําดับในการเขียนลายเส1นอักษรจีน และโครงสร1างตัวอักษรจีน 

 
มาตรฐานการเรียนรู8/ตัวช้ีวัด 
 เม่ือเรียนจบรายวิชานี้ นักเรียนสามารถ 

1. ฟJงภาษาจีนกลางโดยแยกแยะพยัญชนะ สระ และวรรณยุกต�ได1 
2. ออกเสียงพยัญชนะ สระ และ วรรณยุกต�ของภาษาจีนได1อย;างถูกต1อง ชัดเจน 
3. ออกเสียงพยางค�เสียงภาษาจีนกลางทุกพยางค�ได1อย;าง ชัดเจน 
4. ใช1คําศัพท�ท่ีใช1ในชีวิตประจําวันได1อย;างถูกต1อง 
5. สร1างประโยคใหม;ได1อย;างไม;จํากัด ภายใต1ความเข1าใจในโครงสร1างประโยคพ้ืนฐานและศัพท�ท่ี

เรียนมา 
6. สนทนาเบ้ืองต1นในชีวิตประจําวันได1อย;างคล;องแคล;ว ในการแสดงความต1องการท่ีไม;ซับซ1อน 
7. สนทนาเบ้ืองต1นในชีวิตประจําวันได1อย;างคล;องแคล;ว ในการแสดงความคาดหวังท่ีไม;ซับซ1อน 
8. สนทนาเบ้ืองต1นในชีวิตประจําวันได1อย;างคล;องแคล;ว ในการแสดงความรู1สึกท่ีไม;ซับซ1อน 
9. สนทนาเบ้ืองต1นในชีวิตประจําวันได1อย;างคล;องแคล;ว ในการวางแผนท่ีไมซับซ1อน 
10. สนทนาเบ้ืองต1นในชีวิตประจําวันได1อย;างคล;องแคล;ว ในการคาดการณ�ท่ีไม;ซับซ1อน 
11. สนทนาเบ้ืองต1นในชีวิตประจําวันได1อย;างคล;องแคล;ว ในการแสดงความคิดเห็น ท่ีไม;ซับซ1อน 
12. มีความรู1พ้ืนฐานด1านอักษรจีนอย;างถูกต1อง 
13. อ;านออก และเข1าใจส;วนประกอบอักษรจีนท่ีใช1อยู; 
14. อ;านตัวอักษรจีนท่ีใช1อยได1 300-400 ตัว 
15. นําความรู1ดังกล;าวไปอ;านข1อความและได1ใจความสําคัญบนปLายต;างๆในสถานท่ีสาธารณะท่ีพบ

บ;อย 
16. เรียนการกํากับการออกเสียงได1ง;ายข้ึนโดยผ;านการเรียนรู1เบ้ืองต1นจากตัวอักษรในการกํากับการ

ออกเสียงในหนังสือบ;อยๆ 
17. มีความรู1 ความเข1าใจอย;างถูกต1องเก่ียวกับลายเส1นของอักษรจีน 
18. มีความรู1 ความเข1าใจอย;างถูกต1องเก่ียวกับลําดับการเขียนลายเส1นของอักษรจีน 
19. มีความรู1 ความเข1าใจอย;างถูกต1องเก่ียวกับโครงสร1างของอักษรจีน 
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20. เขียนตัวอักษรจีนอย;างง;ายเพ่ือการพัฒนาการเรียนอักษรจีนในโอกาสต;อไป 
21. พัฒนาการเรียนรู1ภาษาจีนด1วยตัวเอง เพ่ือประโยชน�ในการเรียนภาษาจีนข้ันต;อไป 
22. พัฒนาทักษะการค1นคว1าหาข1อมูลโดยผ;านสื่อต;างๆเป6นภาษาจีน 
23. เปรียบเทียบความเหมือน และความแตกต;าง ระหว;างภาษาและวัฒนธรรม ไทย–จีน 

 
 
 



หลักสูตรโรงเรียนวิทยาศาสตร�ภูมิภาค ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย                                                        
พุทธศักราช 2560 

354 

 

รายวิชา จ30203 ภาษาจีนในชีวิตประจําวัน 1 
 

3 คาบ/สัปดาห$/ภาคเรียน        1.5 หน�วยกิต 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

คําอธิบายรายวิชา 
ศึกษาการออกเสียงภาษาจีนกลางมาตรฐาน รวมท้ัง 21 พยัญชนะ 39 สระ และ 5 วรรณยุกต�ศึกษา

การกํากับการออกเสียง pin yin ซ่ึงเป6นมาตรฐานสากลศึกษาคําศัพท� ตามมาตรฐานของ HSK ตามความ
เหมาะสม ของสภาพแวดล1อมและสถานการณ�ในชีวิตประจําวันของสังคมไทยศึกษาโครงสร1างของประโยคท่ี
ไม;ซับซ1อนเป6นหลัก และจะมีการศึกษาโครงสร1างประโยคซับซ1อนท่ีใช1ในชีวิตประจําวัน โดยจะเน1นประโยค
บอกเล;า และประโยคคําถาม และสอดแทรกคําอุทานท่ีใช1อยู;ในชีวิตประจําวันศึกษาการอ;านอักษรจีน 
ส;วนประกอบของอักษรจีน และ เทคนิคในการจําและ การอ;านอักษรจีนศึกษาการเขียนตัวอักษรจีนแบบตัว
ย;อ ศึกษาลายเส1นของอักษร , ลําดับในการเขียนลายเส1นอักษรจีน และโครงสร1างตัวอักษรจีน 

 
มาตรฐานการเรียนรู8/ตัวช้ีวัด 
 เม่ือเรียนจบรายวิชานี้ นักเรียนสามารถ 

1. ฟJงภาษาจีนกลางโดยแยกแยะพยัญชนะ สระ และวรรณยุกต�ได1 
2. ออกเสียงพยัญชนะ สระ และ วรรณยุกต�ของภาษาจีนได1อย;างถูกต1อง ชัดเจน 
3. ออกเสียงพยางค�เสียงภาษาจีนกลางทุกพยางค�ได1อย;างชัดเจน 
4. ใช1คําศัพท�ท่ีใช1ในชีวิตประจําวันได1อย;างถูกต1อง 
5. สร1างประโยคใหม;ได1อย;างไม;จํากัด ภายใต1ความเข1าใจในโครงสร1างประโยคพ้ืนฐานและศัพท�ท่ี

เรียนมา 
6. สนทนาเบ้ืองต1นในชีวิตประจําวันได1อย;างคล;องแคล;ว ในการแสดงความต1องการท่ีไม;ซับซ1อน 
7. สนทนาเบ้ืองต1นในชีวิตประจําวันได1อย;างคล;องแคล;ว ในการแสดงความคาดหวังท่ีไม;ซับซ1อน 
8. สนทนาเบ้ืองต1นในชีวิตประจําวันได1อย;างคล;องแคล;ว ในการแสดงความรู1สึกท่ีไม;ซับซ1อน 
9. สนทนาเบ้ืองต1นในชีวิตประจําวันได1อย;างคล;องแคล;ว ในการวางแผนท่ีไม;ซับซ1อน 
10. สนทนาเบ้ืองต1นในชีวิตประจําวันได1อย;างคล;องแคล;ว ในการคาดการณ�ท่ีไม;ซับซ1อน 
11. สนทนาเบ้ืองต1นในชีวิตประจําวันได1อย;างคล;องแคล;ว ในการแสดงความคิดเห็นท่ีไม;ซับซ1อน 
12. มีความรู1พ้ืนฐานด1านอักษรจีนอย;างถูกต1อง 
13. อ;านออก และเข1าใจส;วนประกอบอักษรจีนท่ีใช1อยู; 
14. อ;านตัวอักษรจีนท่ีใช1บ;อยได1 60-100 ตัว 
15. นําความรู1ดังกล;าวไปอ;านข1อความและได1ใจความสําคัญบนปLายต;างๆ ในสถานท่ีสาธารณะท่ีพบ

บ;อย 
16. เรียนรู1การกํากับการออกเสียง 
17. มีความรู1 ความเข1าใจอย;างถูกต1องเก่ียวกับลายเส1นของอักษรจีน 
18. มีความรู1 ความเข1าใจอย;างถูกต1องเก่ียวกับลําดับการเขียนลายเส1นของอักษรจีน 
19. มีความรู1 ความเข1าใจอย;างถูกต1องเก่ียวกับโครงสร1างของอักษรจีน 
20. เขียนตัวอักษรจีนอย;างง;ายเพ่ือการพัฒนาการเรียนอักษรจีนในโอกาสต;อไป 
21. พัฒนาการเรียนร1ภู าษาจีนด1วยตัวเอง เพ่ือประโยชน�ในการเรียนภาษาจีนข้ันต;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 หน�วยกิต 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

คําอธิบายรายวิชา 
ศึกษาการออกเสียงภาษาจีนกลางมาตรฐาน รวมท้ัง 21 พยัญชนะ 39 สระ และ 5 วรรณยุกต�ศึกษา

การกํากับการออกเสียง pin yin ซ่ึงเป6นมาตรฐานสากลศึกษาคําศัพท�ต;างๆ ตามมาตรฐานของ HSK แต;จะมี
การเพ่ิมเติมหรือตัดออก ตามความเหมาะสม ของสภาพแวดล1อมและสถานการณ�ในชีวิตประจําวันของ
สังคมไทย นอกเหนือจากรายวิชาจ40304 ภาษาจีนในชีวิตประจําวัน 1 ศึกษาโครงสร1างของประโยคท่ีไม;
ซับซ1อนเป6นหลัก และจะมีการศึกษาโครงสร1างประโยคซับซ1อนท่ีใช1ในชีวิตประจําวัน โดยจะเน1นประโยคบอก
เล;า และประโยคคําถาม และสอดแทรกคําอุทานท่ีใช1ในชีวิตประจําวันศึกษาการใช1ภาษา จะเน1นการใช1
ภาษาจีนท่ีใช1ในประเทศจีนปJจจุบันเป6นหลัก และ สอดแทรกการใช1ภาษาจีนในท่ีอ่ืนๆศึกษาการอ;านอักษรจีน 
ส;วนประกอบของอักษรจีน และ เทคนิคในการจําและ การอ;านอักษรจีน ศึกษาการเขียนตัวอักษรจีนแบบตัว
ย;อ ศึกษาลายเส1นของอักษร, ลําดับในการเขียนลายเส1นอักษรจีน และโครงสร1างตัวอักษรจีน 

 
มาตรฐานการเรียนรู8/ตัวช้ีวัด 
 เม่ือเรียนจบรายวิชานี้ นักเรียนสามารถ 

1. ฟJงภาษาจีนกลางโดยแยกแยะพยัญชนะ สระ และวรรณยุกต�ได1 
2. ออกเสียงพยัญชนะ สระ และ วรรณยุกต�ของภาษาจีนได1อย;างถูกต1อง ชัดเจน 
3. ออกเสียงพยางค�เสียงภาษาจีนกลางทุกพยางค�ได1อย;าง ชัดเจน 
4. ใช1คําศัพท�ท่ีใช1ในชีวิตประจําวันได1อย;างถูกต1อง 
5. สร1างประโยคใหม;ได1อย;างไม;จํากัด ภายใต1ความเข1าใจในโครงสร1างประโยคพ้ืนฐานและศัพท�ท่ี

เรียนมา 
6. สนทนาเบ้ืองต1นในชีวิตประจําวันได1อย;างคล;องแคล;ว ในการแสดงความต1องการท่ีไม;ซับซ1อน 
7. สามารถสนทนาเบ้ืองต1นในชีวิตประจําวันได1อย;างคล;องแคล;ว ในการแสดงความคาดหวังท่ีไม;

ซับซ1อน 
8. สามารถสนทนาเบ้ืองต1นในชีวิตประจําวันได1อย;างคล;องแคล;ว ในการแสดงความรู1สึกท่ีไม;ซับซ1อน 
9. สามารถสนทนาเบ้ืองต1นในชีวิตประจําวันได1อย;างคล;องแคล;ว ในการวางแผนท่ีไม;ซับซ1อน 
10. สนทนาเบ้ืองต1นในชีวิตประจําวันได1อย;างคล;องแคล;ว ในการคาดการณ�ท่ีไม; ซับซ1อน 
11. สนทนาเบ้ืองต1นในชีวิตประจําวันได1อย;างคล;องแคล;ว ในการแสดงความคิดเห็นท่ีไม;ซับซ1อน 
12. มีความรู1พ้ืนฐานด1านอักษรจีนอย;างถูกต1อง 
13. อ;านออก และเข1าใจส;วนประกอบอักษรจีนท่ีใช1อยู; 
14. อ;านตัวอักษรจีนท่ีใช1บ;อยได1 60-100 ตัว 
15. นําความรู1ดังกล;าวไปอ;านข1อความและได1ใจความสําคัญบนปLายต;างๆในสถานท่ีสาธารณะท่ีพบ

บ;อย 
16. เรียนรู1การกํากับการออกเสียง 
17. มีความรู1 ความเข1าใจอย;างถูกต1องเก่ียวกับลายเส1นของอักษรจีน 
18. มีความรู1 ความเข1าใจอย;างถูกต1องเก่ียวกับลําดับการเขียนลายเส1นของอักษรจีน 
19. มีความรู1 ความเข1าใจอย;างถูกต1องเก่ียวกับโครงสร1างของอักษรจีน 
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20. เขียนตัวอักษรจีนอย;างง;ายเพ่ือการพัฒนาการเรียนอักษรจีนในโอกาสต;อไป 
21. พัฒนาการเรียนรู1ภาษาจีนด1วยตัวเอง เพ่ือประโยชน�ในการเรียนภาษาจีนข้ันต;อไป 
22. พัฒนาทักษะการค1นคว1าหาข1อมูลโดยผ;านสื่อต;างๆเป6นภาษาจีน 
23. เปรียบเทียบความเหมือน และความแตกต;าง ระหว;างภาษาและวัฒนธรรม ไทย–จีน 
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รายวิชา จ30205 ภาษาจีนเพ่ือการศึกษาวิทยาศาสตร$ 1 
 

2 คาบ/ สัปดาห$/ ภาคเรียน        1.0 หน�วยกิต 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

คําอธิบายรายวิชา  
ศึกษารากศัพท� คําศัพท�และรูปแบบไวยากรณ�ท่ีใช1บ;อยในวิชาคณิตศาสตร� ฟjสิกส� และเทคโนโลยี

สารสนเทศฝZกปฏิบัติการอ;านและการเขียนประโยคและบทความสั้นๆ ท่ีเก่ียวกับวิชาคณิตศาสตร� ฟjสิกส�และ
เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือให1มีความรู1และทักษะในการสื่อสารและศึกษาต;อทางด1านวิชาคณิตศาสตร� ฟjสิกส� 
และเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 
มาตรฐานการเรียนรู8/ตัวช้ีวัด 
 เม่ือเรียนจบรายวิชานี้ นักเรียนสามารถ 

1. มีความรู1ความเข1าใจด1านรากศัพท�เชิงวิทยาศาสตร� 
2. มีความรู1ความเข1าใจในรูปแบบไวยากรณ�ท่ีใช1บ;อยในบทความวิทยาศาสตร� 
3. มีความรู1ความเข1าใจด1านรูปแบบของบทความวิทยาศาสตร� 
4. สามารถนําความรู1เก่ียวกับรากศัพท�เชิงวิทยาศาสตร�เป6นตัวช;วยในการตีความ 
5. สามารถนําคําศัพท�วิทยาศาสตร�มาเรียงประโยคในรูปแบบวิทยาศาสตร� 
6. สามารถวิเคราะห�รูปแบบประโยคในบทความวิทยาศาสตร�โดยใช1ความรู1ด1านไวยากรณ�ท่ีใช1บ;อยใน

บทความวิทยาศาสตร� 
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รายวิชา จ30206 ภาษาจีนเพ่ือการศึกษาวิทยาศาสตร$ 2 
 

2 คาบ/ สัปดาห$/ ภาคเรียน        1.0 หน�วยกิต 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

คําอธิบายรายวิชา  
ศึกษารากศัพท� คําศัพท�และรูปแบบไวยากรณ�ท่ีใช1บ;อยในวิชาเคมีและชีววิทยาฝZกปฏิบัติการอ;านและ

การเขียนประโยคและบทความสั้นๆท่ีเก่ียวกับวิชาเคมีและชีววิทยาเพ่ือให1มีความรู1และทักษะในการสื่อสาร
และศึกษาต;อในทางด1านวิชาเคมีและชีววิทยา 

 
มาตรฐานการเรียนรู8/ตัวช้ีวัด 
 เม่ือเรียนจบรายวิชานี้ นักเรียนสามารถ 

1. มีความรู1ความเข1าใจด1านรากศัพท�เชิงวิทยาศาสตร�จํานวนมากข้ึน 
2. มีความรู1ความเข1าใจในรูปแบบไวยากรณ�ท่ีใช1บ;อยในบทความวิทยาศาสตร� 
3. มีความรู1ความเข1าใจด1านรูปแบบของบทความวิทยาศาสตร� 
4. สามารถนําความรู1เก่ียวกับรากศัพท�เชิงวิทยาศาสตร�เป6นตัวช;วยในการตีความ 
5. สามารถนําคําศัพท�วิทยาศาสตร�มาเรียงประโยคและบทความสั้นๆในรูปแบบวิทยาศาสตร� 
6. สามารถวิเคราะห�รูปแบบประโยคในบทความวิทยาศาสตร�โดยใช1ความรู1ด1านไวยากรณ�ท่ีใช1บ;อยใน

บทความวิทยาศาสตร� 
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รายวิชา ญ30201 ภาษาญ่ีปุTนข้ันต8น 1 
 

3 คาบ/สัปดาห$/ภาคเรียน        1.5 หน�วยกิต 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

คําอธิบายรายวิชา ญ30201 
ศึกษาการอ;าน การเขียนตัวอักษรคันจิเบ้ืองต1น 18 ตัว ศึกษาความหมายของตัวอักษรคันจิเบ้ืองต1น 

18 ตัว ศึกษาความแตกต;างของภาษาวัฒนธรรมระหว;างภาษาญ่ีปุ[น กับภาษาไทย ในด1านของ เสียงสระ 
พยัญชนะ  ศึกษาโครงสร1างไวยากรณ�พ้ืนฐาน  ศึกษาลักษณะนาม ศึกษาคําศัพท�ใกล1ตัว และคําศัพท�ท่ีใช1ใน
ชีวิตประจําวัน ได1ไม;ต่ํากว;า 300 คํา ฝZกอ;านออกเสียง สระ พยัญชนะ คําศัพท�สํานวน ประโยค และบทอ;าน
ต;างๆ ในเรื่อง เก่ียวกับตนเอง และสิ่งแวดล1อมใกล1ตัว ฝZกทักษะการพูดสนทนา เก่ียวกับตนเองและ
สิ่งแวดล1อมใกล1ตัว เพ่ือสื่อสารในชีวิตประจําวัน ฝZกทักษะการฟJงคําศัพท�ประโยคต;างๆ บทสนทนาต;างๆ ท่ี
ใกล1ตัว และเก่ียวข1องกับชีวิตประจําวัน ฝZกเขียนสระ พยัญชนะ คําศัพท�ประโยคง;ายๆ และข1อความสั้นๆ 
เก่ียวกับตนเอง และสิ่งแวดล1อมใกล1ตัว ฝZกการทําความเข1าใจเก่ียวกับภาษาท;าทาง รูปแบบ และพฤติกรรม
การสื่อสารของเจ1าของภาษาฝZกฝนและเข1าร;วมกิจกรรมเก่ียวกับภาษาและวัฒนธรรมของเจ1าของภาษาสร1าง
เจตคติท่ีดีเก่ียวกับภาษาและวัฒนธรรมญ่ีปุ[นเพ่ือเป6นแนวทางในการสื่อสาร ศึกษาค1นคว1าและความ
เพลิดเพลิน 
 
มาตรฐานการเรียนรู8/ตัวช้ีวัด 
 เม่ือเรียนจบรายวิชานี้  นักเรียนสามารถ 

1. ฟJงประโยคและข1อความสั้นๆ แล1วสามารถเล;าสรุปได1 
2. พูดประโยคพ้ืนฐานท่ีใช1ในชีวิตประจําวัน เช;น การแนะนําตนเอง การแนะนําผู1อ่ืนการถาม การ

ตอบรับ การตอบปฏิเสธ การกล;าวทักทาย การกล;าวอําลา การแสดงความขอบคุณ การบรรยาย
ลักษณะบุคคลและสิ่งของได1 

3. บอกโครงสร1างไวยากรณ�ญี่ปุ[นพ้ืนฐานได1 
4. บอกชนิดของคําเช;น นาม สรรพนาม กริยา วิเศษณ� คุณศัพท� บุรพบท สันธาน อุทานได1 
5. บอกคําลักษณะนามได1 
6. บอกความหมายของคําศัพท�ใกล1ตัว และคําศัพท�ท่ีใช1ในชีวิตประจําวันได1 
7. อ;าน เขียน และบอกความหมายอักษรคันจิตามท่ีกําหนดได1 
8. อ;านข1อความสั้นๆ แล1วสามารถพูดสรุปได1 
9. เขียนประโยคพ้ืนฐานง;ายๆ ในเรื่องเก่ียวกับตนเอง และสิ่งแวดล1อมใกล1ตัวได1ถูกต1องตามหลัก

ไวยากรณ� 
10. เขียนคําศัพท�ตามคําบอกได1 
11. ระบุความแตกต;างของภาษาและวัฒนธรรมระหว;างภาษาญ่ีปุ[นกับภาษาไทยได1 
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รายวิชา ญ30202 ภาษาญ่ีปุTนข้ันต8น 2 
 

3 คาบ/สัปดาห$/ภาคเรียน        1.5 หน�วยกิต 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

คําอธิบายรายวิชา 
ศึกษาการอ;าน และการเขียนตัวอักษรคันจิใหม;อีก 27 ตัว ศึกษาความหมายของตัวอักษรคันจิใหม;อีก 

27 ตัว ศึกษาโครงสร1างประโยคโดยใช1ไวยากรณ�ท่ีซับซ1อนยิ่งข้ึน ศึกษาคําศัพท�สํานวนต;างๆ ท้ังใกล1ไกลตัว 
และคําศัพท�ท่ีใช1ในชีวิตประจําวัน เพ่ิมข้ึนอีกอย;างน1อย 300 คํา ฝZกออกเสียงคําศัพท�สํานวนต;างๆ ฝZกอ;าน
ประโยค และบทสนทนาท่ีซับซ1อนยิ่งข้ึน ฝZกเขียนประโยคเปรียบเทียบ โดยใช1คําคุณศัพท�ท่ีหลากหลาย ฝZก
ทักษะการฟJง และสรุปความจากเรื่องราว และบทสนทนาท่ีมีความยาวพอประมาณ ฝZกสนทนาตาม
สถานการณ�ท่ีเป6นจริง ฝZกพูดบรรยายเรื่องจากรูปภาพ ฝZกกิจกรรมเก่ียวกับภาษาและวัฒนธรรมของเจ1าของ
ภาษา สร1างเจตคติเก่ียวกับภาษาและวัฒนธรรมญ่ีปุ[นเพ่ือเป6นแนวทางในการสื่อสาร ศึกษาค1นคว1าและความ
เพลิดเพลิน 

 
มาตรฐานการเรียนรู8/ตัวช้ีวัด 
 เม่ือเรียนจบรายวิชานี้ นักเรียนสามารถ 

1. ฟJงประโยคและข1อความต;างๆ ท่ีมีโครงสร1างซับซ1อนข้ึน แล1วสามารถเล;าสรุปได1 
2. พูดประโยคท่ีเก่ียวกับชีวิตประจําวันท่ีซับซ1อนยิ่งข้ึน เช;น คําสั่ง ขอร1อง ชักชวนและแสดง

ความรู1สึกในโอกาสต;างๆ ได1ถูกต1อง 
3. พูดแสดงการเปรียบเทียบโดยใช1คําคุณศัพท�ได1 
4. ฟJงบทสนทนาสั้นๆ แล1วสามารถสรุปได1 
5. บอกโครงสร1างไวยากรณ�ญี่ปุ[นท่ีซับซ1อนได1 
6. บอกความหมายของคําศัพท�สํานวนได1 
7. อ;านออกเสียงคําศัพท�สํานวน และข1อความท่ีกําหนดแล1วสรุปได1 
8. อ;าน เขียนและบอกความหมายอักษรคันจิท่ีกําหนดได1 
9. ระบบคําลักษณะนามได1 
10.  เขียนประโยคท่ีซับซ1อนข้ึน ในเรื่องเก่ียวกับตนเอง และสิ่งแวดล1อมใกล1ตัว ได1ถูกต1องตาม 

 หลักเกณฑ� 
11.  เขียนคําศัพท�ตามคําบอกได1 
12.  เขียนบรรยายเรื่องท่ีกําหนดให1และเรื่องท่ีเก่ียวกับตนเองได1ถูกต1องตามหลักไวยากรณ� 
13.  ระบุความแตกต;างของภาษาและวัฒนธรรมระหว;างภาษาญ่ีปุ[นกับภาษาไทยได1 
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รายวิชา ญ30203 ภาษาญ่ีปุTนระดับกลาง 1 
 

3 คาบ/สัปดาห$/ภาคเรียน        1.5 หน�วยกิต 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

คําอธิบายรายวิชา 
ศึกษาการอ;านและการเขียนตัวอักษรคันจิใหม;อีก 35 ตัว ศึกษาความหมายของตัวอักษรคันจิใหม;อีก 

35 ตัว ศึกษาประโยคท่ีมีโครงสร1างซับซ1อนยิ่งข้ึน ศึกษาภาษาจากบทสนทนา บทความ และเรื่องสั้นท่ีมีความ
ยากข้ึน  ฝZกพูด และเขียนเพ่ือแสดงทัศนะ แลกเปลี่ยนข1อมูล และแสดงความคิดเห็น ฝZกสรุปความด1วยการ
พูด และการเขียน เพ่ือนําเสนอความคิดรวบยอดจากการอ;าน หรือการฟJงบทเพลง บทกวีบทสนทนา เรื่องสั้น 
ประกาศโฆษณา ข;าว และนิทาน ฝZกพูด และเขียน เพ่ือบรรยายเรื่องราวจากภาพหรือสถานการณ�ต;างๆ ฝZก
พูด และเขียนภาษาให1ถูกต1องตามกาลเทศะ ฝZกกิจกรรมเก่ียวกับภาษาและวัฒนธรรมญ่ีปุ[น สร1างเจตคติท่ีดี
เก่ียวกับภาษาและวัฒนธรรมญ่ีปุ[นเพ่ือเป6นแนวทางในการสื่อสาร ศึกษาค1นคว1าและหาความเพลิดเพลิน 

 
มาตรฐานการเรียนรู8/ตัวช้ีวัด 
 เม่ือเรียนจบรายวิชานี้ นักเรียนสามารถ 

1. ฟJงประโยคท่ีซับซ1อน ข1อความ บทสนทนา เรื่องสั้น หรือนิทานแล1วสรุปได1 
2. พูดสนทนาเรื่องราวต;างๆ และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นได1 
3. อ;าน บทเพลง บทกวีบทสนทนา เรื่องสั้น ประกาศโฆษณา หรือนิทานแล1วสรุปความได1 
4. บอกความหมายคําศัพท�ได1 
5. บอกลักษณะนามได1 
6. เขียนบรรยายเรื่อง ตามท่ีกําหนดได1 
7. เขียนตัวอักษรคันจิตามท่ีกําหนดได1 
8. บอกความหมายของตัวอักษรคันจิได1 
9. เขียนคําศัพท�ตามคําบอกได1ถูกต1อง 
10.  เขียน พูดบรรยายภาพ หรือสถานการณ�ต;างๆ ตามท่ีกําหนดได1 
11.  ระบุความแตกต;างของภาษาวัฒนธรรมระหว;างภาษาไทยกับภาษาญ่ีปุ[นได1 
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รายวิชา ญ30204 ภาษาญ่ีปุTนระดับกลาง 2 
 

3 คาบ/สัปดาห$/ภาคเรียน        1.5 หน�วยกิต 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

คําอธิบายรายวิชา 
ศึกษาการอ;านและการเขียนตัวอักษรคันจิใหม;อีก 53 ตัว ศึกษาความหมายตัวอักษรคันจิใหม;อีก 53 

ตัว  ศึกษาประโยคท่ีมีความยาก และมีโครงสร1างซับซ1อนยิ่งข้ึน ศึกษาภาษาจากบทสนทนา บทความ เรื่องสั้น 
นิทาน หรือข;าวท่ีมีความยากยิ่งข้ึน ฝZกพูดและเขียน เพ่ือแสดงทัศนะ แลกเปลี่ยนข1อมูลและแสดงความ
คิดเห็น ฝZกสรุปความด1วยการพูดและการเขียน เพ่ือนําเสนอความคิดรวบยอดจากการอ;าน หรือการ 
ฟJงบทเพลง บทกวีบทสนทนา เรื่องสั้น ประกาศโฆษณา นิทานและข;าว ฝZกพูด และเขียนเพ่ือบรรยายเรื่อง
จากภาพหรือสถานการณ�ต;างๆ ฝZกกิจกรรมเก่ียวกับภาษาและวัฒนธรรมญ่ีปุ[น สร1างเจตคติท่ีดีเก่ียวกับภาษา 
และวัฒนธรรมญ่ีปุ[น เพ่ือเป6นแนวทางในการสื่อสาร ศึกษา ค1นคว1าและหาความเพลิดเพลิน 
 
มาตรฐานการเรียนรู8/ตัวช้ีวัด 
 เม่ือเรียนจบรายวิชานี้ นักเรียนสามารถ 

1. ฟJงประโยคท่ีซับซ1อน ข1อความ บทสนทนา เรื่องสั้น ข;าวหรือนิทานแล1วสามารถสรุปความ 
ได1ถูกต1อง 

2. พูดสนทนาเรื่องราว และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นได1 
3. อ;านบทเพลง บทกวีบทสนทนา เรื่องสั้น ประกาศโฆษณา หรือนิทานแล1วสรุปความได1ถูกต1อง 
4. บอกความหมายคําศัพท�และลักษณะนามได1 
5. เขียนบรรยายเรื่องตามท่ีกําหนดได1 
6. เขียนตัวอักษรคันจิตามท่ีกําหนดได1 
7. บอกความหมายตัวอักษรคันจิตามท่ีกําหนดได1 
8. เขียนศัพท�ตามคําบอกได1ถูกต1อง 
9. เขียน พูดบรรยายภาพ หรือสถานการณ�ตามท่ีกําหนดได1 
10.  ระบุความแตกต;างของภาษา ระหว;างภาษาญ่ีปุ[นและภาษาไทยได1 
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รายวิชา ย30201 ภาษาเยอรมันในชีวิตประจําวัน 
 

3 คาบ/สัปดาห$/ภาคเรียน        1.5 หน�วยกิต 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

คําอธิบายรายวิชา  
ศึกษาความรู1พ้ืนฐานภาษาเยอรมัน ฝZกฝนทักษะการฟJง พูด อ;าน และเขียน การคิด วัฒนธรรม การ

ใช1ชีวิตของเจ1าของภาษา เพ่ือให1มีความเข1าใจและสามารถใช1ภาษาเยอรมันสื่อสารได1ในสถานการณ�ประจําวัน 
 
มาตรฐานการเรียนรู8/ตัวช้ีวัด 
 เม่ือเรียนจบรายวิชานี้  นักเรียนสามารถ 

1. มีความรู1ภาษาเยอรมันเบ้ืองต1นด1านการฟJง พูด อ;าน เขียน ในลักษณะท่ีเป6นองค�รวม 
2. นําความรู1ภาษาเยอรมันท่ีได1ไปสื่อสารในชีวิตประจําวัน 
3. เข1าใจและเรียนรู1เก่ียวกับ ความคิด วัฒนธรรม และชีวิตประจําวันของเจ1าของภาษา 
4. นําความรู1ภาษาเยอรมันท่ีได1จากห1องเรียนไปศึกษาต;อเพ่ิมเติมด1วยตนเอง 
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รายวิชา ย30202 ภาษาเยอรมันเพ่ือการส่ือสาร 
 

3 คาบ/สัปดาห$/ภาคเรียน        1.5 หน�วยกิต 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

คําอธิบายรายวิชา 
ศึกษาความรู1พ้ืนฐานภาษาเยอรมันต;อเนื่องจากภาษาเยอรมันในชีวิตประจําวัน ความคิดวัฒนธรรม 

การใช1ชีวิตของเจ1าของภาษา และฝZกฝนทักษะท้ังในด1านการฟJง พูด อ;านและเขียน เพ่ือให1มีความเข1าใจและ
สามารถใช1ภาษาเยอรมันสื่อสารได1ในสถานการณ�ประจําวัน รวมถึงเพ่ือให1มีความม่ันใจในการใช1ภาษาเยอรมัน
ในการสื่อสารมากข้ึนด1วย 

 
มาตรฐานการเรียนรู8/ตัวช้ีวัด 
 เม่ือเรียนจบรายวิชานี้ นักเรียนสามารถ 

1. มีความรู1ภาษาเยอรมันเบ้ืองต1นด1านการฟJง พูด อ;าน เขียน ในลักษณะท่ีเป6นองค�รวม 
2. นําความรู1ภาษาเยอรมันท่ีได1ไปสื่อสารในชีวิตประจําวันได1มากข้ึน 
3. เข1าใจและเรียนรู1เก่ียวกับ ความคิด วัฒนธรรม และชีวิตประจําวันของเจ1าของภาษา 
4. มีความรู1และประสบการณ�เก่ียวกับวิทยาศาสตร�และเทคโนโลยีในประเทศเยอรมนี 
5. นําความรู1ภาษาเยอรมันท่ีได1จากห1องเรียนไปศึกษาต;อเพ่ิมเติมด1วยตนเอง 
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รายวิชา ย30203 ภาษาและวัฒนธรรมเยอรมัน 
 

3 คาบ/สัปดาห$/ภาคเรียน        1.5 หน�วยกิต 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

คําอธิบายรายวิชา 
ศึกษาภาษาเยอรมันเบ้ืองต1นในระดับท่ีสูงข้ึนจากภาษาเยอรมันในชีวิตประจําวัน และภาษาเยอรมัน

เพ่ือการสื่อสาร ท้ังด1านไวยากรณ�คําศัพท�รูปประโยค ฝZกฝนการใช1ภาษาท้ังการฟJง พูด อ;านและเขียน 
ตลอดจนเข1าใจความคิดและวัฒนธรรมของเจ1าของภาษาและสามารถนําไปใช1ในชีวิตประจําวันได1อย;างถูกต1อง 

 
มาตรฐานการเรียนรู8/ตัวช้ีวัด 
 เม่ือเรียนจบรายวิชานี้ นักเรียนสามารถ 

1. มีความรู1ภาษาเยอรมันเบ้ืองต1นด1านการฟJง พูด อ;าน เขียน ในลักษณะท่ีเป6นองค�รวม 
2. นําความรู1ภาษาเยอรมันท่ีได1ไปสื่อสารในชีวิตประจําวัน 
3. เข1าใจและเรียนรู1เก่ียวกับ ความคิด วัฒนธรรม และชีวิตประจําวันของเจ1าของภาษาในระดับ 

ท่ีลึกซ้ึงมาก 
4. มีความรู1และประสบการณ�เก่ียวกับวิทยาศาสตร�และเทคโนโลยีในประเทศเยอรมนี 
5. นําความรู1ภาษาเยอรมันท่ีได1จากห1องเรียนไปศึกษาต;อเพ่ิมเติมด1วยตนเอง 
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รายวิชา ย30204 ภาษาเยอรมันร�วมสมัย 
 

3 คาบ/สัปดาห$/ภาคเรียน        1.5 หน�วยกิต 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

คําอธิบายรายวิชา 
ศึกษาภาษาเยอรมันเบ้ืองต1นในระดับท่ีสูงข้ึนจากภาษาเยอรมันในชีวิตประจําวัน ภาษาเยอรมันเพ่ือ

การสื่อสาร และภาษาและวัฒนธรรมเยอรมัน ท้ังด1านไวยากรณ�คําศัพท�รูปประโยค ฝZกฝนทักษะการใช1ภาษา
ท้ังการฟJง พูด อ;านและเขียน ตลอดจนเข1าใจความคิดและวัฒนธรรมของเจ1าของภาษาและสามารถนําไปใช1ใน
ชีวิตประจําวันได1อย;างถูกต1อง 

 
มาตรฐานการเรียนรู8/ตัวช้ีวัด 
 เม่ือเรียนจบรายวิชานี้ นักเรียนสามารถ 

1. มีความรู1ภาษาเยอรมันเบ้ืองต1นด1านการฟJง พูด อ;าน เขียน ในลักษณะท่ีเป6นองค�รวม 
2. นําความรู1ภาษาเยอรมันท่ีได1ไปสื่อสารในชีวิตประจําวัน 
3. เข1าใจและเรียนรู1เก่ียวกับ ความคิด วัฒนธรรม และชีวิตประจําวันของเจ1าของภาษา 
4. มีความรู1และประสบการณ�เก่ียวกับวิทยาศาสตร�และเทคโนโลยีในประเทศเยอรมนี 
5. มีความรู1และประสบการณ�เก่ียวกับภาษาและวัฒนธรรมเยอรมันท่ีร;วมสมัย 
6. นําความรู1ภาษาเยอรมันท่ีได1จากห1องเรียนไปศึกษาต;อเพ่ิมเติมด1วยตนเอง 

 
 



หลักสูตรโรงเรียนวิทยาศาสตร�ภูมิภาค ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย                                                        
พุทธศักราช 2560 

368 

 

รายวิชา ฝ30201 ภาษาฝรั่งเศสน�ารู8 1 
 

3 คาบ/สัปดาห$/ภาคเรียน        1.5 หน�วยกิต 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

คําอธิบายรายวิชา  
ศึกษาการฟJง พูด อ;าน เขียน สระ พยัญชนะคําศัพท�ใกล1ตัวและศัพท�ท่ีใช1ในชีวิตประจําวันกลุ;มคํา

และประโยคง;ายๆ ศึกษาความแตกต;างของภาษาและวัฒนธรรมฝรั่งเศส กับภาษาและวัฒนธรรมไทยศึกษา
เรื่องการใช1ภาษาท;าทาง ของเจ1าของภาษาศึกษาโครงสร1างไวยากรณ�ฝรั่งเศสพ้ืนฐานฝZกทักษะการใช1ภาษา ท้ัง
ฟJง พูด อ;าน เขียน ในเรื่องเก่ียวกับตนเอง และสิ่งแวดล1อมใกล1ตัวเพ่ือใช1สื่อสารในชีวิตประจําวันฝZกฝนและ
เข1าร;วมกิจกรรมเก่ียวกับกาษาและวัฒนธรรมของเจ1าของภาษาสร1างเจตคติท่ีดีในเรื่องของภาษาและ
วัฒนธรรมฝรั่งเศส เพ่ือการสื่อสาร การศึกษาค1นคว1าการศึกษาต;อและความเพลิดเพลิน 
 
มาตรฐานการเรียนรู8/ตัวช้ีวัด 
 เม่ือเรียนจบรายวิชานี้  นักเรียนสามารถ 

1. ฟJงประโยคคําสั่ง ประโยคขอร1อง ท่ีใช1ในชีวิตประจําวันได1อย;างถูกต1อง 
2. บอกความหมายของคําศัพท�ใกล1และไกลตัว ตลอดจนคําศัพท�ท่ีใช1ในชีวิตประจําวันได1ถูกต1อง 
3. พูดประโยคพ้ืนฐานง;ายๆ เช;น การแนะนําตนเอง การแนะนําผู1อ่ืน การถาม การตอบรับการตอบ

ปฏิเสธ การกล;าวทักทาย การกล;าวอําลา การกล;าวขอบคุณ การบรรยายลักษณ�บุคคลและ
สิ่งของได1 

4. บอกชนิดของคําเช;น คํานาม คําสรรพนาม คํากริยา คําวิเศษณ� คําคุณศัพท� คําบุพบทและ
คําสันธานได1 

5. บอกโครงสร1างไวยากรณ�ฝรั่งเศสพ้ืนฐานได1 
6. อ;านออกเสียงคํากลุ;มคําและประโยคง;ายๆ ได1ถูกต1อง 
7. อ;านข1อความสั้นๆ และบทความง;ายๆ แล1วสามารถพูดสรุปได1 
8. เขียนประโยคพ้ืนฐานง;ายๆ ในเรื่องท่ีเก่ียวกับตนเองและสิ่งแวดล1อมใกล1ตัวได1ถูกต1องตามหลัก

ไวยากรณ� 
9. เขียนคําศัพท�พ้ืนฐานง;ายๆ ตามท่ีกําหนดได1ถูกต1อง 
10. ระบุความแตกต;างระหว;างภาษาฝรั่งเศสกับภาษาไทย ในเรื่องของ คํา วลี ประโยค และ

โครงสร1างไวยากรณ�พ้ืนฐานได1ถูกต1อง 
11. ระบุความเหมือนและความแตกต;างระหว;างวัฒนธรรมฝรั่งเศสกับวัฒนธรรมไทยได1 
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รายวิชา ฝ30202 ภาษาฝรั่งเศสน�ารู8 2 
 

3 คาบ/สัปดาห$/ภาคเรียน        1.5 หน�วยกิต 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

คําอธิบายรายวิชา 
ศึกษาคําศัพท�สํานวน ต;างๆ ท้ังใกล1ตัว-ไกลตัว และศัพท�ท่ีใช1ในชีวิตประจําวันเพ่ิมข้ึน ศึกษา

โครงสร1างไวยากรณ�ท่ีซับซ1อนยิ่งข้ึน ศึกษาการใช1ภาษาท;าทางและน้ําเสียงในการแสดงอารมณ�ความรู1สึกของ
เจ1าของกาษา ฝZกออกเสียงคําศัพท�สํานวนและประโยคต;าง ๆ ท่ีมีความยาวมากข้ึน ฝZกอ;านประโยค และบท
สนทนาท่ีมีความยาวและซับซ1อนยิ่งข้ึน ฝZกเขียนประโยคเปรียบเทียบ โดยใช1คําคุณศัพท�ท่ีหลากหลาย ฝZกการ
ฟJงและสรุปความจากเรื่องและบทสนทนาท่ีมีความยาวพอประมาณ ฝZกสนทนาจากสถานการณ�ท่ีกําหนดให1
ฝZกพูดบรรยายเรื่องจากรูปภาพ ฝZกฝนและเข1าร;วมกิจกรรมเก่ียวกับภาษาและวัฒนธรรมของเจ1าของกาษา  
สร1างเจตคติท่ีดีในเรื่องของภาษาและวัฒนธรรมฝรั่งเศส เพ่ือการสื่อสาร การศึกษาค1นคว1าการศึกษาต;อและ
ความเพลิดเพลิน 

 
มาตรฐานการเรียนรู8/ตัวช้ีวัด 
 เม่ือเรียนจบรายวิชานี้ นักเรียนสามารถ 

1. ฟJงประโยคพ้ืนฐาน บทสนทนาสั้นๆ บทความและเรื่องสั้นอย;างง;ายๆ แล1วสามารถสรุปได1 
2. บอกความหมายของศัพท�สํานวน ตามท่ีกําหนดได1ถูกต1อง 
3. พูดประโยคท่ีใช1ในชีวิตประจําวัน เช;น การแนะนําตนเอง การแนะนําผู1อ่ืน การถาม การตอบรับ 

การตอบปฏิเสธ การกล;าวทักทาย การกล;าวอําลา การกล;าวขอบคุณ และบรรยายลักษณะบุคคล
และสิ่งของ ท่ีมีใจความท่ีซับซ1อนได1ถูกต1อง 

4. บอกโครงสร1างไวยากรณ�ฝรั่งเศสท่ีซับซ1อนได1 
5. อ;านออกเสียงคําศัพท�สํานวน และข1อความ บทความ นิทาน หรือเรื่องสั้นท่ีมีความซับซ1อนแล1ว

สามารถสรุปได1 
6. เขียนคําศัพท�ท้ังใกล1และไกลตัว ตามท่ีกําหนดได1ถูกต1อง 
7. เขียนบรรยาย เรื่องท่ีเก่ียวกับตนเอง และเรื่องท่ีกําหนดให1ด1วยประโยคท่ีซับซ1อนได1ถูกต1องตาม

หลักไวยากรณ� 
8. ระบุความแตกต;างของภาษาฝรั่งเศสกับภาษาไทย ในเรื่องของคําวลีสํานวน ประโยคโครงสร1าง

และข1อความท่ีซับซ1อนได1ถูกต1อง 
9. ระบุความเหมือนและความแตกต;างระหว;างวัฒนธรรมฝรั่งเศสกับวัฒนธรรมไทย ท่ีซับซ1อนได1

ถูกต1อง 
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รายวิชา ฝ30203 ภาษาฝรั่งเศสเพ่ือการส่ือสาร 1 
 

3 คาบ/สัปดาห$/ภาคเรียน        1.5 หน�วยกิต 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

คําอธิบายรายวิชา 
ศึกษาคําศัพท�ต;างๆ ท้ังใกล1และไกลตัว ตลอดจนใช1ศัพท�ท่ีใช1ในชีวิตประจําวันท่ีมีความยากมากข้ึน 

ศึกษาโครงสร1างไวยากรณ�ท่ีซับซ1อนยิ่งข้ึนศึกษาศัพท�สํานวนท่ีมีความยากยิ่งข้ึน ฝZกออกเสียงเสียงคําศัพท�
สํานวนท่ีมีความยากยิ่งข้ึน ฝZกอ;านประโยคและบทสนทนาท่ีมีความยาวยิ่งข้ึน ฝZกเขียนประโยคเปรียบเทียบ 
โดยใช1คําคุณศัพท�ท่ีหลากหลายมากยิ่งข้ึน ฝZกการฟJงและสรุปความจากเรื่อง และบทสนทนาท่ีมีความยาว
ยิ่งข้ึน ฝZกสนทนาจากสถานการณ�จริง ฝZกพูดบรรยายเรื่องจากรูปภาพ ศึกษาความแตกต;างระหว;างกาษา
ฝรั่งเศสกับภาษาไทย ศึกษา ฝZกฝนและเข1าร;วมกิจกรรมเก่ียวกับภาษาและวัฒนธรรมของเจ1าของภาษาสร1าง
เจตคติท่ีดีในเรื่องของภาษาและวัฒนธรรมฝรั่งเศส เพ่ือการสื่อสาร การศึกษาค1นคว1าและความเพลิดเพลิน 
 
มาตรฐานการเรียนรู8/ตัวช้ีวัด 
 เม่ือเรียนจบรายวิชานี้ นักเรียนสามารถ 

1. บอกความหมายของคําศัพท�สํานวนได1 
2. บอกโครงสร1างไวยากรณ�ฝรั่งเศสท่ีซับซ1อนได1 
3. ฟJงประโยค และข1อความต;างๆ บทสนทนาบทความเรื่องสั้น นิทานท่ีมีโครงสร1างซับซ1อนแล1ว

สามารถพูดสรุปได1 
4. บอกโครงสร1างประโยค ท่ีมีไวยากรณ�ท่ีซับซ1อนได1ถูกต1อง 
5. อ;านออกเสียงคําศัพท�สํานวน บทความนิทาน เรื่องสั้นท่ีมีความยาวพอประมาณ แล1วพูดสรุปได1 
6. เขียนประโยคท่ีซับซ1อน ในเรื่องท่ีเก่ียวกับตนเองและสิ่งแวดล1อมใกล1ตัวได1ถูกต1องตามหลัก

ไวยากรณ� 
7. เขียนบรรยายเรื่องต;างๆ ท่ีกําหนดให1ท้ังท่ีเก่ียวกับตนเอง และสิ่งแวดล1อม รู1จักต1องตามหลัก

ไวยากรณ� 
8. ระบุความแตกต;างของกาษาฝรั่งเศสกับภาไทยท่ีซับซ1อนได1 
9. ระบุความเหมือนและความแตกต;างระหว;างวัฒนธรรมฝรั่งเศสและวัฒนธรรมไทยท่ีซับซ1อนได1 
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รายวิชา ฝ30204 ภาษาฝรั่งเศสเพ่ือการส่ือสาร 2 
 

3 คาบ/สัปดาห$/ภาคเรียน        1.5 หน�วยกิต 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

คําอธิบายรายวิชา 
ศึกษาและฝZกฝนการฟJงเรื่องราวต;างๆ ท่ีซับซ1อนยิ่งข้ึน ฝZกฝนการนําเสนอ และการพูดสรุปเรื่องราว

ต;างๆ โดยใช1ถ1อยคําของตนเอง ศึกษาคําศัพท�ต;างๆ ท้ังใกล1-ไกลตัว และศัพท�ท่ีใช1ในชีวิตประจําวันท่ีมีความ
ยากมากข้ึน ศึกษาศัพท�สํานวนท่ีมีความยากยิ่งข้ึน ฝZกออกเสียงคําศัพท�สํานวนท่ีมีความยากยิ่งข้ึน 
ฝZกอ;านประโยค และบทสนทนา บทกวีท่ีมีความยาวยิ่งข้ึน ฝZกเขียนประโยคเปรียบเทียบ โดยใช1คําคุณศัพท�ท่ี
หลากหลายมากยิ่งข้ึน ฝZกเขียนโฆษณา และเอกสารเพ่ือเผยแพร;ประชาสัมพันธ� ฝZกสนทนาจากสถานการณ�
จริง ฝZกพูดบรรยายเรื่องจากรูปภาพ ศึกษาความแตกต;างระหว;างภาษาฝรั่งเศสกับภาษาไทย ศึกษา ฝZกฝน 
และเข1าร;วมกิจกรรมเก่ียวกับภาษาวัฒนธรรมของเจ1าของภาษา สร1างเจตคติท่ีดีในเรื่องของภาษาและ
วัฒนธรรมฝรั่งเศส เพ่ือการสื่อสาร การศึกษาค1นคว1าและความเพลิดเพลิน 
 
มาตรฐานการเรียนรู8/ตัวช้ีวัด 
 เม่ือเรียนจบรายวิชานี้ นักเรียนสามารถ 

1. ฟJงคําสั่ง คําขอร1อง คําแนะนําคําอธิบายท่ีมีความซับซ1อนแล1วสามารถเปลี่ยนเป6นข1อความของ
ตนเองได1 

2. ฟJงประโยค และฟJงความต;างๆ บทสนทนา บทความ เรื่องสั้น นิทานท่ีมีโครงสร1างซับซ1อนแล1ว
สามารถพูดสรุปได1 

3. พูดสื่อสาร โดยใช1ภาษาท;าทางประกอบ ได1เหมาะสมกับวัฒนธรรมของเจ1าของภาษา 
4. พูดเพ่ือนําเสนอข1อมูล เรื่องต;างๆ ท้ังจากประสบการณ�และเหตุการณ�ต;างๆ โดยสรุปเป6นความคิด

รวบยอดได1ถูกต1อง 
5. ระบุความแตกต;างของคําวลีสํานวน ประโยค ข1อความและโครงสร1างไวยากรณ�ท่ีซับซ1อนระหว;าง

ภาษาฝรั่งเศสกับภาษาไทยได1 
6. อ;านออกเสียงคําศัพท�สํานวน บทความ นิทาน เรื่องสั้นท่ีมีความยาวพอประมาณ ได1ถูกต1องตาม

หลักการออกเสียงและเหมาะสมกับเนื้อหา 
7. เขียนบรรยายเรื่องต;างๆ ในเรื่องท่ีเก่ียวกับตนเองและสิ่งแวดล1อมต;างๆ ในเชิงอธิบายเปรียบเทียบ

และแสดงความคิดเห็นได1ถูกต1อง 
8. เขียนคําศัพท�ตามคําบอกได1ถูกต1อง 
9. สามารถตีความจากภาพหรือสัญลักษณ�และพูดสรุปได1ถูกต1อง 
10.  ระบุความเหมือนและความแตกต;างระหว;างวัฒนธรรมฝรั่งเศสและวัฒนธรรมไทยท่ีซับซ1อนได1 
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รายวิชา ฝ30205 ภาษาฝรั่งเศสสู�โลกวิทยาการ 1 
 

2 คาบ/สัปดาห$/ภาคเรียน        1.0 หน�วยกิต 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

คําอธิบายรายวิชา 
ศึกษาคําศัพท� สํานวน และโครงสร1างพ้ืนฐานของภาษาฝรั่งเศส ฝZกปฏิบัติการฟJง พูด อ;าน เขียน 

ภาษาฝรั่งเศสในการพบปะกับคนในวงการวิทยาศาสตร�และเทคโนโลยี การบอกท่ีตั้งของหน;วยงาน
วิทยาศาสตร� การใช1พาหนะ มลภาวะต;างๆ สิ่งแวดล1อมและการทดลองทางวิทยาศาสตร� เพ่ือให1มีความรู1และ
ทักษะการใช1ภาษาฝรั่งเศสติดต;อการทําโครงการทางวิทยาศาสตร�และงานวิจัยกับนักวิทยาศาสตร�และ
เทคโนโลยี 

 
มาตรฐานการเรียนรู8/ตัวช้ีวัด 
 เม่ือเรียนจบรายวิชานี้ นักเรียนสามารถ 

1. จับใจความจากบทสนทนา ข1อความหรือบทความสั้นๆ จากการฟJงหรือการอ;านได1 
2. สนทนาโดยใช1ภาษาฝรั่งเศสเบ้ืองต1นได1 
3. สร1างประโยคโดยใช1คําศัพท� สํานวน ไวยากรณ�ได1ถูกต1องตามโครงสร1างของภาษาข้ันพ้ืนฐาน 
4. บรรยายเก่ียวกับสิ่งท่ีกําหนดให1โดยใช1คําศัพท� สํานวน ข้ันพ้ืนฐานได1 
5. บอกวัฒนธรรมความเป6นอยู;ในชีวิตประจําวัน ความก1าวหน1าทางวิทยาศาสตร�และเทคโนโลยีของ

ประเทศไทยและประเทศฝรั่งเศสได1 
 

 



หลักสูตรโรงเรียนวิทยาศาสตร�ภูมิภาค ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย                                                        
พุทธศักราช 2560 

373 

 

รายวิชา ฝ30206 ภาษาฝรั่งเศสสู�โลกวิทยาการ 2 
 

2 คาบ/สัปดาห$/ภาคเรียน        1.0 หน�วยกิต 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

คําอธิบายรายวิชา 
ศึกษาคําศัพท� สํานวน และโครงสร1างพ้ืนฐานของภาษาฝรั่งเศสเพ่ิมข้ึน ฝZกปฏิบัติการฟJง พูด อ;าน 

เขียน ภาษาฝรั่งเศสเก่ียวกับวิทยาศาสตร�ในชีวิตประจําวันและสิ่งแวดล1อม ปฏิบัติตามคําอธิบาย วิธีการใช1
เครื่องมือ การทดลองวิทยาศาสตร� เพ่ือให1มีความรู1และทักษะการใช1ภาษาฝรั่งเศสในการทําโครงการทาง
วิทยาศาสตร� งานวิจัยและวิทยาการใหม;ๆ กับนักวิทยาศาสตร�และเทคโนโลยี 

 
มาตรฐานการเรียนรู8/ตัวช้ีวัด 
 เม่ือเรียนจบรายวิชานี้ นักเรียนสามารถ 

1. จับใจความจากบทสนทนา ข1อความหรือบทความท่ียากข้ึน จากการฟJงหรือการอ;านได1 
2. สนทนาโดยใช1ภาษาฝรั่งเศสเบ้ืองต1นได1มากข้ึนและมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 
3. สร1างประโยคให1ซับซ1อนข้ึนโดยใช1คําศัพท� สํานวน ไวยากรณ�ได1ถูกต1องตามโครงสร1างของภาษา

ข้ันพ้ืนฐาน 
4. บรรยายเก่ียวกับสิ่งท่ีกําหนดได1มากข้ึนให1โดยใช1คําศัพท� สํานวนได1อย;างถูกต1อง 
5. ปฏิบัติตามคําอธิบาย วิธีการใช1เครื่องมือ การทดลองทางวิทยาศาสตร�ท่ีฟJงหรืออ;านได1 
6. เปรียบเทียบวัฒนธรรมวัฒนธรรมความเป6นอยู;ในชีวิตประจําวัน ความก1าวหน1าทางวิทยาศาสตร�

และเทคโนโลยีระหว;างไทยและฝรั่งเศสได1 
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รายวิชา ร30201 ภาษารัสเซียพ้ืนฐาน 1 
 

3 คาบ/สัปดาห$/ภาคเรียน        1.5 หน�วยกิต 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

คําอธิบายรายวิชา 
ศึกษาตัวอักษรภาษารัสเซีย สระและพยัญชนะในภาษารัสเซีย การอ;านออกเสียง การประสมคําใน

ภาษารัสเซีย โครงสร1างไวยากรณ�พ้ืนฐานท่ีสําคัญของภาษารัสเซีย ความรู1พ้ืนฐานเก่ียวกับประวัติศาสตร�ท่ี
สําคัญของประเทศรัสเซีย วัฒนธรรม สังคม และศาสนาของชาติรัสเซียฝZกฝนทักษะการฟJง การพูด การอ;าน
และการเขียน ในภาษารัสเซีย 
 
มาตรฐานการเรียนรู8/ตัวช้ีวัด 
 เม่ือเรียนจบรายวิชานี้ นักเรียนสามารถ 

1. บอกพยัญชนะ และ สระในภาษารัสเซียได1อย;างถูกต1องทุกตัว 
2. เขียนพยัญชนะ และ สระในภาษารัสเซียได1อย;างถูกต1อง ท้ังตัวพิพม� และ ตัวเขียน 
3. ออกเสียงพยัญชนะและสระในภาษารัสเซียรวมท้ังผสมคําในภาษารัสเซียได1อย;างถูกต1อง 
4. แยกเพศของคํานามในภาษารัสเซียได1อย;างถูกต1อง 
5. ใช1คําแสดงความเป6นเจ1าของได1อย;างถูกต1อง 
6. เปลี่ยนคํานามให1เป6นพหุพจน�ได1อย;างถูกต1อง 
7. บอกการกท่ี 1 ได1อย;างถูกต1อง 
8. เปลี่ยนให1อยู;ในการกท่ี 6 ได1อย;างถูกต1อง 
9. แสดงการผันกริยากลุ;ม 1 ได1อย;างถูกต1อง 
10. เปลี่ยนให1อยู;ในการกท่ี 4 ได1อย;างถูกต1อง 
11. แสดงการผันกริยากลุ;ม 2 ได1อย;างถูกต1อง 
12. เปลี่ยนกริยาให1อยู;ในรูปของอดีตได1 
13. ใช1บทสนทนาในชีวิตประจําวันได1อย;างถูกต1อง 
14. รู1จักประวัติศาสตร�ท่ีสําคัญของประเทศรัสเซีย วัฒนธรรม สังคม และศาสนาของชาติรัสเซีย 
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รายวิชา ร30202 ภาษารัสเซียพ้ืนฐาน 2 
 

3 คาบ/สัปดาห$/ภาคเรียน        1.5 หน�วยกิต 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

คําอธิบายรายวิชา 
ศึกษาวิชาภาษารัสเซียเพ่ิมเติมจากท่ีเคยเรียนในภาษารัสเซียพ้ืนฐาน 1 ในการกท่ี 3 และการกท่ี 5 

ใช1คําและโครงสร1างประโยคอย;างง;ายบอกเล;าเรื่องราวของตนเองและของผู1อ่ืนท่ีตนเองได1ฟJงมา ฝZกฝนและ
พัฒนาทักษะการพูดและฝZกทักษะการฟJงในภาษารัสเซีย 

 
มาตรฐานการเรียนรู8/ตัวช้ีวัด 
 เม่ือเรียนจบรายวิชานี้ นักเรียนสามารถ 

1. บอกเล;าเรื่องราวประวัติต;างๆ ของตนเองโดยใช1ความรู1ท่ีเรียนมาได1 
2. เปลี่ยนกริยาให1อยู;ในรูปของอนาคตได1 
3. บอกความแตกต;างระหว;างกริยาท่ีสมบูรณ�และไม;สมบูรณ�ได1 
4. เปลี่ยนประโยคบอกเล;าให1อยู;ในรูปของประโยคขอร1องหรือคําสั่งได1 
5. ใช1คํากริยาเคลื่อนท่ีได1อย;างถูกต1อง 
6. แต;งประโยคโดยใช1โครงสร1างพ้ืนฐานได1อย;างถูกต1อง 
7. ตอบคําถามจากเรื่องท่ีฟJงได1อย;างถูกต1อง 
8. เปลี่ยนให1อยู;ในรูปการกท่ี 3 ได1อย;างถูกต1อง 
9. เปลี่ยนให1อยู;ในรูปการกท่ี 5 ได1อย;างถูกต1อง 
10.  เปลี่ยนคําคุณสรรพให1เป6นกริยาวิเศษณ�ได1 
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รายวิชา ร30203 ภาษารัสเซียระดับกลาง 1 
 

3 คาบ/สัปดาห$/ภาคเรียน        1.5 หน�วยกิต 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

คําอธิบายรายวิชา 
ศึกษาการเปลี่ยนคําคุณศัพท�เพ่ือให1สอดคล1องแต;ละการกเพ่ือให1ประโยคถูกต1องและสมบูรณ�เล;าเรื่อง

โดยใช1คําศัพท�พ้ืนฐาน จากเรื่องท่ีอ;านและเรื่องท่ีฟJงได1อย;างถูกต1อง เขียนสรุปเรื่องราวจากเรื่องท่ีอ;านและ
บอกจุดสําคัญของเรื่อง ศึกษาประเภทของเพลงรัสเซียและเล;าเรื่องจากเพลงท่ีฟJง 

 
มาตรฐานการเรียนรู8/ตัวช้ีวัด 
 เม่ือเรียนจบรายวิชานี้ นักเรียนสามารถ 

1. นําคําศัพท�ท่ีเรียนมาสร1างเป6นประโยคท่ีซับซ1อนได1 
2. นําคําคุณศัพท�มาขยายคํานามให1สอดคล1องกับการกท่ี 2 ได1 
3. นําคําคุณศัพท�มาขยายคํานามให1สอดคล1องกับการกท่ี 3 ได1 
4. นําคําคุณศัพท�มาขยายคํานามให1สอดคล1องกับการกท่ี 4 ได1 
5. นําคําคุณศัพท�มาขยายคํานามให1สอดคล1องกับการกท่ี 5 ได1 
6. นําคําคุณศัพท�มาขยายคํานามให1สอดคล1องกับการกท่ี 6 ได1 
7. บอกเล;าเรื่องราวจากหัวข1อท่ีกําหนดให1ได1 
8. แสดงความคิดเห็นจากเรื่องราวท่ีกําหนดให1 
9. เขียนจดหมายเล;าประวัติส;วนตัวได1อย;างถูกต1อง 
10.  สรุปเรื่องราวสําคัญจากเรื่องท่ีอ;านได1 
11.  เล;าเรื่องจากเพลงรัสเซียท่ีฟJงได1 
12.  เล;าเรื่องบุคคลสําคัญของรัสเซียท่ีกําหนดให1ได1 
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รายวิชา ร30204 ภาษารัสเซียระดับกลาง 2 
 

3 คาบ/สัปดาห$/ภาคเรียน        1.5 หน�วยกิต 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

คําอธิบายรายวิชา  
ศึกษาคําศัพท�ภาษารัสเซียท่ีเก่ียวข1องกับงานทางด1านวิทยาศาสตร�และคณิตศาสตร�เก่ียวกับการอ;าน

เศษส;วน การอ;านค;าต;างๆ การกระทําต;างๆทางคณิตศาสตร�เช;น บวก ลบ คูณ หาร เลขยกกําลัง และรวมไป
ถึงเรื่องต;างๆ ทางคณิตศาสตร� คําศัพท�ทางเคมี ชีววิทยา และ ฟjสิกส�เบ้ืองต1นะอ;านบทความ หนังสือ ทาง
คณิตศาสตร�และวิทยาศาสตร� นําคําศัพท�ท่ีได1เรียนมานั่นไปใช1ในการอธิบายถึงหลักและวิธีการแก1ปJญหา 

 
มาตรฐานการเรียนรู8/ตัวช้ีวัด 
 เม่ือเรียนจบรายวิชานี้ นักเรียนสามารถ 

1. บอกคําศัพท�ทางคณิตศาสตร� 1 
2. บอกคําศัพท�ทางคณิตศาสตร� 2 
3. บอกคําศัพท�ทางคณิตศาสตร� 3 
4. บอกคําศัพท�ทางคณิตศาสตร� 4 
5. บอกคําศัพท�ทางคณิตศาสตร� 5 
6. นําคําศัพท�ทางคณิตศาสตร�ท้ังหมดมาแก1ปJญหาโจทย�ทางคณิตศาสตร�หน1าชั้นเรียน 

พร1อมท้ังอธิบายการแก1ปJญหาโดยใช1ภาษารัสเซียในการสื่อสารได1 
7. บอกคําศัพท�ทางวิทยาศาสตร�ท่ัวไป 1 ได1 
8. บอกคําศัพท�ทางวิทยาศาสตร�ท่ัวไป 2 ได1 
9. บอกคําศัพท�ทางวิทยาศาสตร�ท่ัวไป 3 ได1 
10.  บอกคําศัพท�ทางวิทยาศาสตร�ท่ัวไป 4 ได1 
11.  นําคําศัพท�ทางคณิตศาสตร�ท้ังหมดมาแก1ปJญหาโจทย�ทางวิทยาศาสตร�หน1าชั้นเรียน 

 พร1อมท้ังอธิบายการแก1ปJญหาโดยใช1ภาษารัสเซียในการสื่อสารได1 
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รายวิชา ต30201 ภาษาเกาหลีข้ันต8น 
  

3 คาบ/สัปดาห$/ภาคเรียน        1.5 หน�วยกิต 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

คําอธิบายรายวิชา  
ศึกษาการออกเสียงภาษาเกาหลีมาตรฐาน รวมท้ัง 19 พยัญชนะ 11 สระผสม 10 สระ  
ศึกษาการออกเสียงอักษรฮันกึล ซ่ึงเป6นมาตรฐานสากล ศึกษาคําศัพท�ต;างๆ ตามมาตรฐาน 

ของ Topik แต;จะมีการเพ่ิมเติมหรือตัดออก ตามความเหมาะสม ของสภาพแวดล1อมและสถานการณ�ใน
ชีวิตประจําวันของสังคมไทย ศึกษาโครงสร1างของประโยคท่ีไม;ซับซ1อนเป6นหลัก และจะมีการศึกษาโครงสร1าง
ประโยคซับซ1อนท่ีใช1อยู;ในชีวิตประจําวัน โดยจะเน1นประโยคบอกล;า และประโยคคําถาม และสอดแทรกคํา
อุทานท่ีใช1อยู; ด1วย ศึกษาการอ;านอักษรเกาหลี ส;วนประกอบของอักษรฮันกึล และ เทคนิค 
ในการจําและ การอ;านอักษรฮันกึล 
 
มาตรฐานการเรียนรู8/ตัวช้ีวัด 
 เม่ือเรียนจบรายวิชานี้ นักเรียนสามารถ 

1. ฟJงภาษาเกาหลีโดยแยกแยะพยัญชนะ สระ และวรรณยุกต�ได1 
2. ออกเสียงพยัญชนะ สระ และ วรรณยุกต�ของฮันกึลได1อย;างถูกต1อง ชัดเจน 
3. ออกเสียงพยางค�เสียงภาษาเกาหลีทุกพยางค�ได1อย;างชัดเจน 
4. ใช1ศัพท� 200 - 400 คํา ท่ีใช1ในชีวิตประจําวันได1อย;างถูกต1อง 
5. สร1างประโยคใหม;ได1อย;างไม;จํากัด ภายใต1ความเข1าใจในโครงสร1างประโยคพ้ืนฐาน 

และศัพท�ท่ีเรียนมา 
6. สนทนาเบ้ืองต1นในชีวิตประจําวันได1อย;างคล;องแคล;ว ในการแสดงความต1องการท่ีไม;ซับซ1อน 
7. สนทนาเบ้ืองต1นในชีวิตประจําวันได1อย;างคล;องแคล;ว ในการแสดงความคาดหวัง ท่ีไม;ซับซ1อน 
8. สนทนาเบ้ืองต1นในชีวิตประจําวันได1อย;างคล;องแคล;ว ในการแสดงความรู1สึกท่ีไม;ซับซ1อน 
9. สนทนาเบ้ืองต1นในชีวิตประจําวันได1อย;างคล;องแคล;ว ในการวางแผนท่ีไม;ซับซ1อน 
10. สนทนาเบ้ืองต1นในชีวิตประจําวันได1อย;างคล;องแคล;ว ในการคาดการณ�ท่ีไม;ซับซ1อน 
11. สนทนาเบ้ืองต1นในชีวิตประจําวันได1อย;างคล;องแคล;ว ในการแสดงความคิดเห็นท่ีไม;ซับซ1อน 
12. มีความรู1พ้ืนฐานด1านอักษรเกาหลีอย;างถูกต1อง 
13. อ;านออก และเข1าใจส;วนประกอบอักษรเกาหลีท่ีใช1อยู; 
14. นําความรู1ดังกล;าวไปอ;านข1อความและได1ใจความสําคัญบนปLายต;างๆ ในสถานท่ีสาธารณะท่ีพบ

บ;อย 
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คณะทํางานจัดทําหลักสูตร 
 

ท่ีปรึกษาพิเศษ 
คณะกรรมการท่ีปรึกษาในโครงการพัฒนาโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ให1เป6นโรงเรียนวิทยาศาสตร�ภูมิภาค 
1. นายกฤษณพงศ�  กีรติกร     คณะกรรมการท่ีปรึกษา 
2. รองศาสตราจารย�คุณหญิงสุมณฑา  พรหมบุญ  คณะกรรมการท่ีปรึกษา 
3. นายโกศล  เพ็ชร�สุวรรณ     คณะกรรมการท่ีปรึกษา 
4. นายธงชัย  ชวิปรีชา     คณะกรรมการท่ีปรึกษา 
5. นายสมเกียรติ  ชอบผล     คณะกรรมการท่ีปรึกษา 
6. รองศาสตราจารย�พินิต  รตะนนุกูล   คณะกรรมการท่ีปรึกษา 
 
ท่ีปรึกษา 
1. นายการุณ  สกุลประดิษฐ  เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
 ประธานคณะกรรมการพัฒนาโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยให1เป6นโรงเรียนวิทยาศาสตร�ภูมิภาค 
2. ผู1ช;วยศาสตราจารย�ยุวดี นาคะผดุงรัตน� ผู1อํานวยการโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ� 
 รองประธานคณะกรรมการพัฒนาโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยให1เป6นโรงเรียนวิทยาศาสตร�ภูมิภาค 
3. นายพะโยม ชิณวงศ�   รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
 รองประธานคณะกรรมการพัฒนาโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยให1เป6นโรงเรียนวิทยาศาสตร�ภูมิภาค 
4. นางสาวพจนีย� เจนพนัส   อนุกรรมการวิชาการ 
 โครงการพัฒนาโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยให1เป6นโรงเรียนวิทยาศาสตร�ภูมิภาค   
5. นางพุทธชาต  ทองกร   อนุกรรมการวิชาการ  
 โครงการพัฒนาโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยให1เป6นโรงเรียนวิทยาศาสตร�ภูมิภาค   
 
ผู8ทรงคุณวุฒิ 
1. ผศ.ดร.ยุวดี  นาคะผดุงรัตน�  ประธานอนุกรรมการด1านวิชาการ 
2. รศ.ดร.สมพงษ�  วิทยศักด์ิพันธ�  ผู1เชี่ยวชาญนอกประจําการ 
3. นางนฤนาถ  ธีรภัทรธํารง  ผู1เชี่ยวชาญนอกประจําการ 
4. ดร.จงกล  ทําสวน   จุฬาลงกรณ�มหาวิทยาลัย 
5. นายสมาน  แก1วไวยุทธ   มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร� 
6. รศ.กรรวี  บุญชัย    มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร� 
7. รศ.อรุณีย�  อิทศร    โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ� 
8. ผศ.ดร.สุรชัย ธชีพันธ�   มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร� 
9. นายบุญนที ศักด์ิบุญญารัตน�  โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ� 
10. อาจารย�ศิริพร  ศักด์ิบุญญารัตน� โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ� 
11. นายปJญญา  ทรงเสรีย�   ศูนย�สร1างสรรค�ครูมืออาชีพ 
12. อาจารย�ระวิวรรณ ภาคพรต  ผู1เชี่ยวชาญนอกประจําการ 
13. อาจารย�สุภรณ�  สภาพงศ�  ผู1เชี่ยวชาญนอกประจําการ 
14. นายอภิสิทธิ์  ธงไชย    สถาบันส;งเสริมการสอนวิทยาศาสตร�และเทคโนโลยี(สสวท.) 
15. อาจารย�อัจฉรา  เก;งบัญชา  โรงเรียนสาธิตนานาชาติ 
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16. ผศ.ดร.สมชาย  นาคะผดุงรัตน�  จุฬาลงกรณ�มหาวิทยาลัย 
17. อาจารย�ชัยวัฒน�  เชื้อม่ัง  โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ� 
18. ศ.ดร.ณรงค�  ปJ¢นนิ่ม   ผู1เชี่ยวชาญนอกประจําการ 
19. ดร.สุทัสสี สมุทรโคจร   ผู1เชี่ยวชาญโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ� 
20. ดร.อลันด� คงไทย   มหาวิทยาลัยแม;ฟLาหลวง 
    
ผู8รับผิดชอบโครงการ จภวภ. 
ศูนย�บริหารโครงการพัฒนาโรงเรียนจุฬาภรราชวิทยาลัย ให1เป6นโรงเรียนวิทยาศาสตร�ภูมิภาค 
1. ผู1อํานวยการสํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา      ท่ีปรึกษา 
2. นายภูริวรรษ  คําอ1ายกาวิน  ผู1อํานวการศูนย�บริหารโครงการฯ 
3. นางภานุมาส  ธรรมถาวรสกุล  ครู ช;วยราชการ ศ.จภ. 
4. นางสาวสา  ชลไชยละ   ครู ช;วยราชการ ศ.จภ. 
 
คณะกรรมการอํานวยการ 
1. นายไพรัช  วงศ�นาถกุล   ประธานกลุ;มโรงเรียนวิทยาศาสตร� 
                   และผู1อํานวยการโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช 
2. นายสมร  ปาโท    ผู1อํานวยการโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี 
3. นายธรรมวิทย�  ธรรมพิธ ี  ผู1อํานวยการโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี 
4. นายวิทยา  อรุณแสงฉาน  ผู1อํานวยการโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุร ี
5. นายชาตรี  ประดุจชนม�   ผู1อํานวยการโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร 
6. นายสรยุทธ  หนูเก้ือ   ผู1อํานวยการโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล 
7. นายพงศ�พิศักด์ิ  เก1าเอ้ียน  ผู1อํานวยการโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง 
8. นายศักด์ิ  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   รองผู1อํานวยการโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช 
2. นายประกาศ อ;อนตาม   รองผู1อํานวยการโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร 
3. นายปรีชา  ไพรินทร�   รองผู1อํานวยการโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุร ี
4. นางสาวสมพิศ  ผาดไธสง  รองผู1อํานวยการโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย� 
5. นายวุฒิชัย  สุขม;วง   รองผู1อํานวยการโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก 
6. นายประทีปแสง  พลรักษา  รองผู1อํานวยการโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย 
7. นางจิตินันท�  ศูนย�กลาง   รองผู1อํานวยการโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี 
8. นายปฎิพล  ดํารงศุภปJญญา  รองผู1อํานวยการโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย 
9. นางอรทัย ล่ําสัน    รองผู1อํานวยการโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี 
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10. นางตรีชฏา ถาวรมาศ   หัวหน1างานวิชาการโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง 
11.นางสาวสินีนาถ  ธรรมชาติ  หัวหน1างานวิชาการโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล 
12.นางสาวคณิตา สุขเจริญ   หัวหน1างานวิชาการโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี 
13.นางสาวสรารัตน� คนซ่ือ   หัวหน1างานหลักสูตรโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี  
14.นายบุญเลิศ   จรัส   หัวหน1างานหลักสูตรโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย 
15.นายวิเชียร  ดอนแรม   หัวหน1างานหลักสูตรโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี 
16.นางรัตเนตร  วิชัยผิน   หัวหน1างานหลักสูตรโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย� 
17.นางพิมพ�ใจ  พุ;มประทีป   หัวหน1างานหลักสูตรโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก 
18.นางสาวอารีรัตน�  มัฐผา   หัวหน1างานหลักสูตรโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร 
19.นายศุภนัส  นงค�นวล        หวัหน1างานหลักสูตรโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช 
20.นางสาวจุฑารัตน�  ใจงาม  หัวหน1างานหลักสูตรโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี 
 
 
คณะกรรมการจัดทําหลักสูตรโรงเรียนวิทยาศาสตร$ภูมิภาค 
 การประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนหลักสูตรและการจัดทําแผนการจัดการเรียนรู1                        
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย กลุ;มโรงเรียนวิทยาศาสตร�ภูมิภาค ระหว;างวันท่ี 17 – 19 ตุลาคม 2559  
ณ โรงแรมเอเชีย แอร�พอร�ต จังหวัดปทุมธานี 
 
กลุ�มวิชาการงานอาชีพ  
1. นายคมฤขิต  โต�ะชาลี   โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุร ี
2. นายณัฐชนน   ศรีเมือง   โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย 
3. นายจักรพันธุ�  ศรีวราพันธุ�  โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง 
4. นายพีระ  บุญฉลาด   โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย� 
5. สิบโทประจักษ�  เกษมรักษ�  โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี 
6. นายธีระวัฒน�  ไชยศรี   โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก 
7. นางดุจดาว ผ;องใส   โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี 
8. นายประเสริฐ  สุดโลก   โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี 
9. นางสาวกฤติยา  ราชสีห�   โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี 
10. นายไพบูลย�  ประเสริฐสุข  โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย 
11. นายวนัส  หมาดโซ�ะ   โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล 
 
กลุ�มวิชากิจกรรมพัฒนาผู8เรียน  
1. นางสายสมร   ใจสืบ   โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย 
2. นายสุทธิพจน�  อุดมเจริญศักด์ิ  โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง 
3. ว;าท่ี ร.ต.วฒันะ  รัมมะเอ็ด  โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี 
4. นางมริสา  อริยะวงศ�   โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก 
5. นางสาวพนิดา  ผาทอง   โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย 
6. นายดนุรุจ  สามัญ   โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล 
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กลุ�มวิชาคณิตศาสตร$  
1. นายไมตรี  สมบูรณ�   โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุร ี
2. นายวุฒิพงษ�  ประทุมมา   โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุร ี
3. นางพัชรินทร�   บุญยืน   โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย 
4. นายเอกลักษณ�   อุตะมะแก1ว  โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย 
5. นายทรงศักด์ิ  หม่ันถนอม  โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง 
6. นางรัศนียา  อุดมเจริญศักด์ิ  โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง 
7. นางสาวษิราณีย�  บุญเกิด  โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช 
8. นางประภาศรี จิตจํานอง  โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช 
9. นายสถาฝน  สัตบุตร   โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย� 
10. นางสาวชัชฎาภรณ�  ประจันพล โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย� 
11. นางสาวฉวีวรรณ อรุณถาวร  โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี 
12. นางสาวดาวเรือง  บุตรทรัพย�  โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี 
13. นางนิตตรา  บุญรอด   โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก 
14. นางวรรณภา  มานักฆ1อง  โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก 
15. นางสายใจ ประเสริฐสุข  โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี 
16. นางสาวพิชญ�สินี คงสุคนธ�  โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี 
17. นางไสลา   รูปเหลี่ยม   โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร 
18. นางสาวพัดชา  บุตรดีวงศ�  โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร 
19. นายศุภสฤษฎ�  ชาปJญญา  โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี 
20. นางสาวมณธิชา  คล1ายแก1ว  โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี 
21. นางสาวจันทนา เปรมฤดีปรีชาชาญ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี 
22. นายทนงเกียรติ  พลไชยา  โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย 
23. นายปรัชญากร  ฮดมาลี  โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย 
24. นายอิสมาแอล  หมาดโต�ะโส�ะ   โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล 
25. นายลักณ�ษมัน  ซียง   โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล 
 
กลุ�มวิชาคอมพิวเตอร$  
1. นายเชาวเลิศ  พลรัตน�   โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุร ี
2. นายชวลิต   ธิจันดา   โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย 
3. นายเฉลิม  ขวัญดํา   โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง 
4. นายทวีวัฒน�  ศรีสุวรรณ   โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช 
5. นายพยุงศักด์ิ  โพธิ์ไทร   โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย� 
6. นายธีระกาญจน� ปกรช�  สันโส  โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี 
7. นางกรรณิกา  จันทร�วงศ�   โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก 
8. นายภาณุพงศ� เยี่ยมยงวรรณ  โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี 
9. นายธนบัตร  กองแก1ว   โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร 
10. นายพิเชษฐ�  กัลปvชัย   โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย 
11. นายวิชัย  บัวเนี่ยว   โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล 
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กลุ�มวิชาเคมี  
1. นางอัญมณี  พุทธมงคล   โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุร ี
2. นางสาวนารีรัตน�  พิริยะพันธุ�สกุล โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย 
3. นางปJญญลักษณ�  เคารพาพงศ�  โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช 
4. นางสาววัชราภรณ�  แสนนา  โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย� 
5. นางสุกัญญา กล;อมเกลี้ยง  โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี 
6. นางดวงนภา  สมพงษ�   โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก 
7. นางสาวทัศนียา มาตุการักษ�  โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี 
8. นางวราภรณ�  แสงเจริญ   โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร 
9. นางสาวอํานวยพร  ศรีสวัสด์ิ  โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี 
10. นางน้ําผึ้ง  สุพรมอินทร�  โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย 
11. นางสาวธนิษฐา  พันธ�สว;าง  โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล 
 
กลุ�มวิชาชีววิทยา  
1. นางสาวพรปวีณ�  ทนสูงเนิน  โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุร ี
2. นางกาญจนา   คําจีนะ   โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย 
3. นายกอบชัย  วรณะเกียรติพงศ�  โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง 
4. นางสาวอาภรณ�  รับไซ   โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช 
5. นายธิติ  เพียรโคตร   โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย� 
6. นางสาวศุภลักษณ�  ห1วยหงษ�ทอง โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี 
7. นางสุดคนึง  คุ1มเกตุ   โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก 
8. นางสาวคณิตา  สุขเจริญ   โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี 
9. นางสาวดวงดาว  มงคลสวสัด์ิ  โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร 
10. นางสาวฉัตรธิดา  ชัยโพธิศ์รี  โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี 
11. นายเทพนฤทธิ์  สุเภาแสน  โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย 
12. นางกัญญ�ณพัชร�  เพ่ิมพูล  โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล 
 
กลุ�มวิชาดนตรี  
1. นางสาวสุภารัตน�  ศรีคง   โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุร ี
2. นายภิญโญ  จันทพุ;ม   โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช 
3. นายกัมสิทธิ์  เมตตาพล   โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย� 
4. นายวิษณุ  หนูแย1ม   โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก 
5. นายอนันตพงษ�  จันทรกุล  โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย 
 
กลุ�มวิชาทัศนศิลปc  
1. นางสุมล  วรนุช    โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง 
2. นางพรรณี  อินทรปาน   โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช 
3. นายสุพล  สิ่วไธสง   โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย� 
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4. นายมานะชัย  วงศ�ประชา  โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร 
5. นายอนุชิต  ชัยเรียบ   โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี 
 
กลุ�มวิชานาฎศิลปc  
1. นายชาตรี  ถนอมวงษ�   โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุร ี
2. นางสาวกนิษฐา  สอนชา   โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย� 
3. นางสาวนทิตา  สุทะปJญญา  โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี 
4. นางศุภรดา  ทองโสม   โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร 
5. นายพีระพงษ�  เตียนจันทึก  โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี 
6. นายณัฐพล  เทพศิริ   โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล 
 
กลุ�มวิชาธรรมชาติของวิทยาศาสตร$ฯ สัมมนาทางวิทยาศาสตร$ โครงงานวิทยาศาสตร$ และนวัตกรรม  
1. นางสุภาพร  ราชา   โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุร ี
2. นางคุณากร   จิตตางกูร   โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย 
3. นางพัชรา  พงศ�มานะวุฒิ  โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง 
4. นางกนกรัตน�  สิงห�นุ1ย   โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช 
5. นางสาวรัชนี  วฒุิยา   โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย� 
6. นายขุนทอง  คล1ายทอง   โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี 
7. นางณัฐภัสสร  เหล;าเนตร�  โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก 
8. นายณัฐพล กลิ่นพุฒ   โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี 
9. นางมีนารัตน�  วงศ�เสน;ห�   โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร 
10. นางวันวิสาข�  แก1วอําภา  โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี 
11. นายณรงค�ศักด์ิ  แสงขาว  โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย 
12. นางสาวบุษรินทร�  จิตเส1ง  โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล 
 
กลุ�มวิชาประวัติศาสตร$ และศาสนา 
1. นางพัชชา  อนกูลเวช   โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุร ี
2. นายชัยนันท�   จินะพรม   โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย 
3. นางยุพา  ชูเนตร�    โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง 
4. นางเจียรนัย  สังสุทธิพงศ�  โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช 
5. นางอรุณศรี  มณีวรรณ   โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย� 
6. นายเจษฎา  สังข�ประเสริฐ  โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี 
7. นางสาวษุรพีฐ�  บุญคง   โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก 
8. นางสาวโสลัดดา  วงษ�ไร   โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี 
9. นางสาววิลาวัลย�  สุคําภา  โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร 
10. นางวรรณภา  เจริญสุข   โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี 
11. นายสิทธิชัย  เทียมไธสงค�  โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย 
12. นายพงศ�เทพ  กลิ่นเขียว  โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล 
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กลุ�มวิชาฟSสิกส$  
1. นางนาฏยา  สุวรรณกิจเจริญ  โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุร ี
2. นายพิพัฒน�   เชื้อเมืองพาน  โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย 
3. นายวิชชุ  อายุสุข    โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง 
4. นายสมศักด์ิ  กัญจนกาญจน�  โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช 
5. นางสาวรวิวรรณ  กองมาศ  โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย� 
6. นายนิติ  ไชยวงศ�คต   โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี 
7. นายวีระพล  พงศ�ดา   โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก 
8. นายธนพงษ�  ลิมปจีระวงษ�  โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี 
9. นางสาวพรพิทักษ�  คนหาญ  โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร 
10. นางสาวสุพัตรา  ยี่สุ;นทอง  โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี 
11. นางสาวสุพลา  ทองแปLน  โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล 
 
กลุ�มวิชาภาษาไทย  
1. นางฐิตินันท�  เอ่ียมรัศมี   โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุร ี
2. นางบัวตูม   ออนตะไคร1   โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย 
3. นางสาวสุธารัตน�  ชํานาญเหนาะ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง 
4. นางสาวณัฐณิชา  ศรีสุขสวัสด์ิ  โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช 
5. นายวรวัฒน�  วัฒนธีรางกูร  โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย� 
6. นางสาวสุนิตดา  กล;อมแสง  โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี 
7. นางภาวิณีย�  บุญประสพ   โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก 
8. นางสาวจุฑาธิป เปลาเล   โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี 
9. นางสาวพรทิภา  มากมูลดี  โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร 
10. นางเยาวลักษณ�  ศรีภักดี  โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร 
11. นางศิริรัตน�  บุญเต็ม   โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร 
12. นางสวง  พลอยเจริญ   โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี 
13. นางเพชราภรณ�  โสลําภา  โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย 
14. นางสาวจริยา  จิตตพงศ�  โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล 
 
กลุ�มวิชาโลกและดาราศาสตร$  
1. นางขวัญตา  วรรณรัตน�   โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช 
2. นางสุวิภา  เกตุทัต   โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก 
3. นายภัชรพงศ� พระไว   โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี 
4. นายสมคิด  รูปเหมาะ   โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร 
5. นางสาวปJฐมาพร  สุราสา  โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย 
 
กลุ�มวิชาสังคมศึกษา   
1. นางสาวประไพพรรณ  ศุกระศร  โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุร ี
2. นายจุลดิษฐ   วีรศิลปv   โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย 
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3. นางจินดา  ทองอ;อน   โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง 
4. นางสาวศิริพัฒน�  ศรีเปารยะ  โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช 
5. นางสาวพัชรดา  สระทองดี  โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย� 
6. นายสิทธิพร  ธิมาชัย   โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี 
7. นางพิมพ�ใจ  พุ;มประทีป   โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก 
8. นางสาวชลดา ภู;ระหงษ�   โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี 
9. นางสาวอรุณรัตน�  ยืนยง   โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร 
10. นางสาวพิมพ�วรีย�  ใจสุข  โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี 
11. นายอุไทย  โกยชัย   โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย 
12. นายสุลตรณ�  หลังเกตุ   โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล 
 
กลุ�มวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา  
1. นายธเนศ  ทองไทย   โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุร ี
2. ว;าท่ี ร.ต.สุรยุทธ   ชํานาญยา  โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย 
3. นายอุทิศ  สุวรรณคีรี   โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง 
4. นางสาวธัญญาภรณ� เมืองจันทร�  โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช 
5. นายภาณุพงษ�  ชาญศรี   โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย� 
6. นายกําพล  นรชาญ   โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี 
7. นางศุภลักษณ�  ปู[ซ้ึง   โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก 
8. นางอภิวันท� เจี้ยมดี   โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี 
9. นายกิตติกร  พันธ�สุวรรณ  โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร 
10. นายพิเชษฐ�  สนธิบ;าย   โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี 
11. นายอาทิตย�  บุญผ;องศรี  โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย 
12. ว;าท่ี ร.ต.สุรศักด์ิ  เส็มหมาน  โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล 
 
กลุ�มภาษาต�างประเทศ 
 
ช้ันมัธยมศึกษาปOท่ี 4 
1. นางศิริรัตน�  พรหมอินทร�  โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก 
2. นายวสัน  ปุ[นผล    โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี 
3. นางเครือวัลย�  ศักด์ิแก1ว   โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย  ตรัง 
4. นางอรษา  กมล    โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย  ชลบุร ี
5. นางสาวพรนัชชา  มาตา   โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย  เชียงราย 
6. นางวรุบล  พลไชย   โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย  นครศรีธรรมราช 
7. นางสาวพัชรกนกฉัตร กระดานลาด โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย  ปทุมธานี 
8. นางสาวสุรีพร  โบราณมูล  โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย  เพชรบุรี 
9. นายภูริวัฒ  เฉิดฉาย   โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย  เพชรบุรี 
10. นายคมสรรค�  ศัตรูพ;าย  โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย  มุกดาหาร 
11. นายทรรศกร  วงจันทร�   โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย  เลย 
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12. นางสาววิรัลพัชร  บุตรจนัทร�  โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย  เลย 
13. นางสาวซีต1า  ไรมันซา   โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย  สตูล 
14. นางสาวปนรรฐพร  ชวนรมัย�  โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย  บุรีรัมย� 
 
ช้ันมัธยมศึกษาปOท่ี 5 
1. นางสาวสุนันทา  ไพรินทร�  โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุร ี
2. นางสุภรณ�  คงนก   โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช 
3. นางสาวกรรณิกา  แสงระวี  โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย  นครศรีธรรมราช 
4. นางสุมาพร  แท;นมาก   โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย  ตรัง 
5. นางพัชราภรณ�  คุณาธรภักดี  โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย  เชียงราย 
6. นางสาวสมถวิล  วงศ�ประณุท  โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย  บุรีรัมย� 
7. นางสาวอรพรรณ  เปาอินทร�  โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย  ปทุมธานี 
8. ว;าท่ีร1อยตรีธีระชัย  ช;วงบุญศรี  โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย  พิษณุโลก 
9. นางศิริพร  คําสิงห�   โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย  เพชรบุรี 
10. นางสาววรรณวิศา  ลีทอง  โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย  มุกดาหาร 
11. นายนิธิโรจน�  เรืองธนะวิชญ�  โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย  ลพบุรี 
12. นางสาววิมลมาลย�  แก1ววิมล  โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย  เลย 
13. นางนพมาศ  ไทยภักดี   โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย  เลย 
14. นายเชิดชัย  หยีหรีม   โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย  สตูล 
 
ช้ันมัธยมศึกษาปOท่ี 6 
1. นางเอมอร  กุลบุญ   โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง 
2. ดร.สุววิัชร  สมมาตย�   โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุดาหาร 
3. นางศรัณย�ภรณ�  นาคา   โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย  ชลบุร ี
4. นางสร1อยทิพย�  แก1วหน;อ  โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย  เชียงราย 
5. ดร.ขัตติยานันท�  โนนไธสง  โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย  บุรีรัมย� 
6. นางสาววรรณพร  สุวิเศษ  โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย  ปทุมธานี 
7. นางสาวกรุณา  จันทร�งาม  โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย  เพชรบุรี 
8. นางสาวอรพรพรรณ  สืบศักด์ิ  โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย  ลพบุรี 
9. นางเรณู  นวลคํา    โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย  เลย 
10. นายวิจิตร  นิยมเดชา   โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย  สตูล 
11. นางสาวอังคณา  บุญทา  โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย  สตูล 
12. นางปวิตรา  แดงวิไล   โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย  นครศรีธรรมราช 
13. นางสาวกาญจนา  แก1วจํารัส  โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย  นครศรีธรรมราช 
 
คณะกรรมการจัดทําหลักสูตรโรงเรียนวิทยาศาสตร$ภูมิภาค 
 การประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนหลักสูตรและการจัดทําแผนการจัดการเรียนรู1 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย กลุ;มโรงเรียนวิทยาศาสตร�ภูมิภาค ระหว;างวันท่ี 6 – 10 มีนาคม 2560  
ณ โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ� ตําบลศาลายา อําเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม  
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 คณะกรรมอํานวยการและผู8ทรงคุณวุฒิ 
1. ผศ.ดร.ยุวดี  นาคะผดุงรัตน�  ผู1อํานวยการโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ� 
2. นายชัยวัฒน�  เชื้อม่ัง   รองผู1อํานวยการฝ[ายวิชาการโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ� 
3. นายชิดเฉลิม คงประดิษฐ�  หัวหน1าสาขาวิชาคณิตศาสตร� โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ� 
4. นางอุษา จีนเจนกิจ   หัวหน1าสาขาวิชาเคมี โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ� 
5. นายสมพร บัวประทุม   หัวหน1าสาขาวิชาฟjสิกส� โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ� 
6. นางสาวสถาพร วรรณธนวิจารณ� หัวหน1าสาขาวิชาชีววิทยา โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ� 
7. นางพรรณวิภา  ดารามาศ          หัวหน1าสาขาวิชาสังคมศึกษาและศิลปะโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ� 
8. นางศิริพร  ศักด์ิบุญญารัตน�   หัวหน1าสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร�โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ� 
 
คณะกรรมการประสานการดําเนินงาน  
1. นายไพรัช  วงศ�นาถกุล   ประธานกลุ;มโรงเรียนวิทยาศาสตร�ภูมิภาคและ 
      ผู1อํานวยการโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช 
2. นายชาตรี   ประดุจชนม�   ผู1อํานวยการโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร 
3. นายสมร  ปาโท    ผู1อํานวยการโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี 
4. นายสมิง  กุลธี    ผู1อํานวยการโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี 
5. นายวิทยา  อรุณแสงฉาน  ผู1อํานวยการโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุร ี
6. นายสรยุทธ  หนูเก้ือ   ผู1อํานวยการโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล 
7.นายพงศ�พิศักด์ิ  เก1าเอ้ียน  ผู1อํานวยการโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง 
8. นายศักด์ิ  รุ;งแสง    ผู1อํานวยการโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย� 
9. นายชลิต ระหว;างบ1าน    ผู1อํานวยการโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี 
10. นายภักดี  โพธิกลาง           ผู1อํานวยการโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย 
11. นายมนูญ  ฮวบน1อย           รักษาการผู1อํานวยการโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก 
12.ว; าท่ีร1อยตรี 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                     ปฏิบัติหน1าท่ีรองผู1อํานวยการโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี 
24. นางทิพวรรณ  ธังดิน            ปฏิบัติหน1าท่ีรองผู1อํานวยการโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล 
25. นายทวีวัฒน�  ศรีสุวรรณ  ครูโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช 
26. นายประยงค�  ปjยนารถ   ครูโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี 
27. นางสาวจุฑารัตน�  ใจงาม  ครูโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี 
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28. นายธนกฤช  ผลศิริ            ครูโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช 
 
คณะกรรมการจัดทําหลักสูตร วิชาแคลคูลัสเบ้ืองต8น 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  ชลบุร ี
9. นายชัยสิทธิ์ พงษ�พัฒน�   โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย  พิษณุโลก 
10. นายลักณ�ษมัน  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�  สวัสด์ิรักษา  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�  พิริยะพันธุ�สกุล โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย  เชียงราย 
9. นางดวงนภา  สมพงษ�   โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย  พิษณุโลก   
10. นางสาวศิริพร  นันท�ชัย  โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย  ชลบุร ี
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  ศรีสวัสด์ิ    โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย  ลพบุรี 
 
คณะกรรมการจัดทําหลักสูตรวิชาโลกศาสตร$และภูมิศาสตร$ 
1. นายวีรวุฒิ  เทียนขาว                โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ�   
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2. นายวัลลพ  คงนะ    โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ�   
3. นางสาวสิริรัตน�  พงศ�พิพัฒนพันธุ�    โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ�   
4. นางเจีรนัย  สังสุทธิพงศ�          โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช    
5. นายธวัชชัย  จุติประภาค         โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช    
6. นางสาวชลดา  ภู;ระหงษ�          โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย  เพชรบุรี 
7. นางสาวจิราวรรณ  เนียมศรี      โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย  เพชรบุรี 
8. นายภิโชติ  เอียดเฉลิม            โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย  สตูล 
9. นางสาวบุศรินทร�  จิตเส1ง         โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย  สตูล 
10. นายนวมินทร�  วงค�ไชย           โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย  เชียงราย 
11. นางมยุรี  มูลสวัสด์ิ            โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย  เชียงราย 
12. นางสุวิภา  เกตุทัต             โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย  พิษณุโลก   
13. นางดวงใจ  พรหมมา          โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย  พิษณุโลก   
14. นายเริงณรงค�  กงแก1ว         โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย  ชลบุร ี
15. นางเพ็ญศรี   สมบูรณ�         โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย  ชลบุร ี
16. นางสาวปJฐมาพร สุราสา         โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย  เลย 
17. นางขนิษฐา  โลขันธ�               โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย  เลย 
18. นางตรีชฏา  ถาวรมาศ            โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง 
19. นายสนอง  ตูลเพ็ง                 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง 
20. นางกัลยาณี   วัฒนธีรางกูล      โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย  บุรีรัมย� 
21. นางอรุณศรี   มณีวรรณ          โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย  บุรีรัมย� 
22. นางรัชนี  รักอยู;                   โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย  ลพบุรี 
23. นางกัลยา  ปJญญา                โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย  ลพบุรี 
24. ว;าท่ี ร.ต.วัฒนะ  รัมมะเอ็ด  โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี  
25. นางสาวชญาน�นันท�  ประเสริฐสังข� โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี 
26. นางสาวพรพิทักษ�  คนหาญ    โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุดาหาร 
27. นางอรุณี  สารยคง                โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุดาหาร 
 
คณะกรรมการจัดทําหลักสูตรวิชามนุษย$กับส่ิงแวดล8อม 
1. นางสาวสถาพร  วรรณธนวิจารณ� โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ� 
2. นางสาวสิริรัตน�  พงศ�พิพัฒนพันธุ� 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  ชลบุร ี
10. นายอุทัย  โกยชัย   โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย  เลย  
11. นางยุพา  ชูเนตร�   โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง 



หลักสูตรโรงเรียนวิทยาศาสตร�ภูมิภาค ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย                                                        
พุทธศักราช 2560 

391 

 

12. นางสาวพัชรดา  สระทองดี  โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย  บุรีรัมย� 
13.นายอนุทิน  พยุงวงษ�   โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุดาหาร 
14.นายเจษฎา  สังข�ประเสริฐ  โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี 
15.นางวรรณนภา  เจริญสุข  โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย  ลพบุรี 
 
คณะกรรมการจัดทําหลักสูตรวิชาบูรณาการความรู8 
1. นางปภากร  วงศ�ศิลปะกุล  โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ� 
2. นายเด่ียว  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  ชลบุร ี
10. นายอุทัย  โกยชัย   โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย  เลย  
11. นางยุพา  ชูเนตร�   โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง  
12. นางสาวพัชรดา  สระทองดี  โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย  บุรีรัมย� 
13. นายอนุทิน  พยุงวงษ�   โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุดาหาร  
14. นายเจษฎา  สังข�ประเสริฐ  โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี 
15. นางวรรณนภา  เจริญสุข  โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย  ลพบุรี 
 
คณะกรรมการจัดทําหลักสูตรวิชาคอมพิวเตอร$ 
1. นางศิริพร  ศักด์ิบุญญารัตน�  โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ� 
2. นายบุญนที  ศักด์ิบุญญารัตน�  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  บ่ัวเนี่ยว   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  ชลบุร ี
14. นายพิษณุวัชร�  สวัสดี   โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย  เลย 
15. นายธวัชชัย  จันทร�บุตรสา  โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย  เลย 
16. นางม่ิงขวัญ  ขาวดี   โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง 
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17. นายเฉลิม  ขวัญดํา   โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง 
18. นายปรีชา  ศาลางาม   โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย  บุรีรัมย� 
19. นายพีระ  บุญฉลาด   โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย  บุรีรัมย� 
20. นายพิทักษ�  ภูมิดอนม่ิง   โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุดาหาร 
21. นายธนบัติ  กองแก1ว   โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุดาหาร 
22. นางสาวทวีพร  ผดุงสงฆ�  โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี 
23. นายธีระกาญจน�  ปกรณ�  สันโส  โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี 
24. นางสาวกฤติยา  ราชสีห�  โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย  ลพบุรี 
25. นายอดิเรก  สาระยาม   โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย  ลพบุรี 
 
คณะกรรมการจัดทําหลักสูตรวิชาการออกแบบและพ้ืนฐานทางวิศวกรรม    
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  เถาว�หมอ   โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย  ลพบุรี 
14. สิบโทประจักษ�  เกษมรักษ�  โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี 
15. นายธวัชชัย  มันอาษา   โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุดาหาร 
16. นายณัชนน  ศรีเมือง   โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย  เชียงราย 
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