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ประกาศโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก 
เร่ือง การใช้หลักสูตรโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค  

ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย  พุทธศักราช 2560 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2561) 

คณะรัฐมนตรี  ในการประชุมเมื่อวันท่ี 25 พฤศจิกายน 2553 อนุมัติให้กระทรวงศึกษาธิการ
ด าเนินงาน โครงการพัฒนาโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยท้ัง 12 โรงเรียน ให้เป็นโรงเรียนวิทยาศาสตร์
ภูมิภาค มีภารกิจในการ จัดการศึกษา ส าหรับผู้มีความสามารถพิเศษด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์             
ท้ังในระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น และตอนปลาย ในลักษณะของโรงเรียนประจ า เพื่อเป็นการกระจาย
โอกาสให้กับผู้มีความสามารถพิเศษ ท่ีกระจาย อยู่ในทุกภูมิภาคของประเทศ และเพื่อเป็นการเพิ่มโอกาส
ให้กับนักเรียนกลุ่มด้อยโอกาสและขาดแคลนทุนทรัพย์  

ในการจัดการเรียนการสอนนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายของโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค 
(โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย) ท้ัง 12 โรงเรียน ได้พัฒนาหลักสูตรมาอย่างต่อเนื่อง ระยะเริ่มต้น ปี
การศึกษา 2554-2556 ได้น าหลักสูตรของโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ พุทธศักราช 2552 มาใช้เป็นหลักสูตร
โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค พุทธศักราช 2554  ระยะท่ี 2 ปีการศึกษา 2557-2559 ใช้หลักสูตรปรับปรุง
เรียกว่า หลักสูตรโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาคระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย  พุทธศักราช 2554 (ฉบับ
ปรับปรุง พุทธศักราช 2557) ซึ่งเมื่อใช้หลักสูตรดังกล่าวมาครบช้ันปีแล้ว  โดยค ำแนะน ำทำงวิชำกำรจำก
ผู้ทรงคุณวุฒิและอนุกรรมกำรวิชำกำรในคณะกรรมกำรพัฒนำโรงเรียนจุฬำภรณให้เป็นโรงเรียนวิทยำศำสตร์
ภูมิภำค ได้มีควำมเห็นชอบว่ำกำรพัฒนำคุณภำพนักเรียนของระดับช้ันมัธยมศึกษำตอนปลำยของกลุ่ม
โรงเรียนวิทยำศำสตร์ภูมิภำค (โรงเรียนจุฬำภรณรำชวิทยำลัย) มีสัมฤทธิผลไม่แตกต่ำงจำกโรงเรียนมหิดล
วิทยำนุสรณ์ จึงเห็นควรให้ใช้กรอบโครงสร้ำงหลักสูตรโรงเรียนมหิดลวิทยำนุสรณ์ พุทธศักรำช 2560 มำ
จัดท ำรำยละเอียดหลักสูตรโรงเรียนวิทยำศำสตร์ภูมิภำค  เพื่อให้มีควำมเหมำะสมสอดคล้องกับบริบทของ
โรงเรียนวิทยำศำสตร์ภูมิภำคให้มำกขึ้น โดยยังคงยึดหลักกำรของกำรจัดกำรศึกษำส ำหรับผู้มีควำมสำมำรถ
พิเศษด้ำนคณิตศำสตร์ตำมหลักสูตรเดิมเป็นหลัก เรียกหลักสูตรฉบับนี้ว่ำ  “หลักสูตรหลักสูตรโรงเรียน
วิทยำศำสตร์ภูมิภำค  ระดับช้ันมัธยมศึกษำตอนปลำย  พุทธศักรำช  2560 (ฉบับปรับปรุง พุทธศักรำช 2561)” 

โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก  ได้น าหลักสูตรดังกล่าว เสนอคณะกรรมการสถานศึกษาขั้น
พื้นฐาน โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก ในการประชุมเมื่อวันท่ี 4 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2561  
และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้พิจารณาแล้ว มีมติดังนี้ 

1)  ให้ใช้หลักสูตรโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค ระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย พุทธศักราช 2560  
(ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 2561) ตามรายละเอียดในเอกสารแนบท้ายประกาศนี้  โดยให้เริ่มใช้กับนักเรียน
ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 ของโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก   ต้ังแต่ปีการศึกษา 2561  เป็นต้น
ไป 

2)  การปรับปรุง ยกเลิก หรือเพิ่มเติมรายวิชา ท้ังรายวิชาพื้นฐานและรายวิชาเพิ่มเติม ตลอดจนการ
ปรับปรุง ยกเลิก หรือเพิ่มเติมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนตามหลักสูตรนี้  จะกระท าได้ก็ต่อเมื่อ  โรงเรียน
วิทยาศาสตร์ภูมิภาค (โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย)  ท้ัง 12 โรงเรียน ได้ต้ังกรรมการจัดท าร่วมกัน       
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และมีผู้ทรงคุณวุฒิและอนุกรรมการวิชาการในคณะกรรมการพัฒนาโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยให้เป็น
โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค เป็นผู้ให้ค าแนะน าทางวิชาการ 

ประกาศ ณ วันท่ี 4 พฤษภาคม 2561 
      
 

                                         ( ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุมพล  เสมาขันธ์ ) 
      ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
                  โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก 
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ค าน า 

คณะรัฐมนตรี  ในการประชุมเมื่อวันท่ี 25 พฤศจิกายน 2553 มีมติเห็นชอบให้กระทรวงศึกษาธิการ
ด าเนินงานโครงการพัฒนาโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยท้ัง 12 โรงเรียนให้เป็นโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค   

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

จากมติคณะรัฐมนตรีท าให้โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาคหรือโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยท้ัง 12 
โรงเรียน มีสถานภาพเป็นโรงเรียนท่ีมีภารกิจพิเศษ มีวัตถุประสงค์และภารกิจเฉพาะตัวที่แตกต่างจากโรงเรียน
ท่ัวไป  

ภารกิจใหม่ของโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค หรือโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยท้ัง 12 โรงเรียน   
ตามมติคณะรัฐมนตรีสรุปได้ดังนี้ 

หลักสูตรเป็นปัจจัยส าคัญปัจจัยหนึ่งต่อความส าเร็จในการพัฒนาโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยให้เป็น
โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค ตามมติคณะรัฐมนตรี ดังกล่าว 

 โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาคมีภารกิจในการศึกษาค้นคว้า และด าเนินการจัด
การศึกษาให้กับผู้มีความสามารถพิเศษด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ท้ังในระดับช้ัน
มัธยมศึกษาตอนต้น และตอนปลาย  ในลักษณะของโรงเรียนประจ า  เพื่อเป็นการ
กระจายโอกาสให้กับผู้มีความสามารถพิเศษ ท่ีมีกระจายอยู่ในทุกภูมิภาคของประเทศ  
และเพื่อเป็นการเพิ่มโอกาสให้กับนักเรียนกลุ่มด้อยโอกาสและขาดแคลนทุนทรัพย์            
ท้ังนี้เพื่อพัฒนานักเรียนผู้มีความสามารถพิเศษด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์เหล่านั้น
ไป สู่ความเป็นนักวิ จัย  นักประดิษ ฐ์ นัก คิดค้น ด้านคณิตศาสตร์  วิทยาศาสตร์                      
และเทคโนโลยี ท่ีมีความที่มีความสามารถระดับสูงเยี่ยม  เทียบเคียงกับนักวิจัยชั้นน า
ของนานาชาติ มีจิตวิญญาณมุ่งมั่นพัฒนาประเทศชาติ  มีเจตคติที่ดีต่อเพื่อนร่วมโลก
และธรรมชาติ  สามารถสร้างองค์ความรู้ด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
ให้กับประเทศชาติ และสังคมไทยในอนาคต ช่วยพัฒนาประเทศชาติให้สามารถด ารงอยู่ 
และแข่งขันได้ในประชาคมโลก  เป็นสังคมผู้ผลิตท่ีมีมูลค่าเพิ่ม มากขึ้น  สร้างสังคมแห่ง
ภูมิปัญญาและการเรียนรู้  สังคมแห่งคุณภาพและแข่งขันได้  และสังคมท่ียั่งยืน พอเพียง  
มีความสมานฉันท์เอื้ออาทรต่อกัน 
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ในการจัดการเรียนการสอนนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายของโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค 
(โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย) ท้ัง 12 โรงเรียน ได้พัฒนาหลักสูตรมาอย่างต่อเนื่อง ระยะเริ่มต้น              
ปีการศึกษา 2554-2556 ได้น าหลักสูตรของโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์  พุทธศักราช 2552 มาใช้เป็น
หลักสูตรโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค พุทธศักราช 2554  ระยะท่ี 2 ปีการศึกษา 2557-2559 ใช้หลักสูตร
ปรับปรุงเรียกว่า หลักสูตรโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาคระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย  พุทธศักราช 2554       
(ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 2557) ซึ่งเมื่อใช้หลักสูตรดังกล่าวมาครบช้ันปีแล้ว  โดยค ำแนะน ำทำงวิชำกำร
จำกผู้ทรงคุณวุฒิและอนุกรรมกำรวิชำกำรในคณะกรรมกำรพัฒนำโรงเรียนจุฬำภรณให้เป็นโรงเรียน
วิทยำศำสตร์ภูมิภำค ได้มีควำมเห็นชอบว่ำกำรพัฒนำคุณภำพนักเรียนของระดับชั้นมัธยมศึกษำตอน
ปลำยของกลุ่มโรงเรียนวิทยำศำสตร์ภูมิภำค (โรงเรียนจุฬำภรณรำชวิทยำลัย) มีสัมฤทธิผลไม่แตกต่ำง
จำกโรงเรียนมหิดลวิทยำนุสรณ์ จึงเห็นควรให้ใช้กรอบโครงสร้ำงหลักสูตรโรงเรียนมหิดลวิทยำนุสรณ์ 
พุทธศักรำช 2560 มำจัดท ำรำยละเอียดหลักสูตรโรงเรียนวิทยำศำสตร์ภูมิภำค  เพื่อให้มีควำมเหมำะสม
สอดคล้องกับบริบทของโรงเรียนวิทยำศำสตร์ภูมิภำคให้มำกขึ้น โดยยังคงยึดหลักกำรของกำรจัด
กำรศึกษำส ำหรับผู้มีควำมสำมำรถพิเศษด้ำนคณิตศำสตร์ตำมหลักสูตรเดิมเป็นหลัก เรียกหลักสูตรฉบับนี้
ว่ำ  “หลักสูตรหลักสูตรโรงเรียนวิทยำศำสตร์ภูมิภำค  ระดับชั้นมัธยมศึกษำตอนปลำย  พุทธศักรำช  
2560 (ฉบับปรับปรุง พุทธศักรำช 2561)” 

โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค (โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย) ท้ัง 12 โรงเรียน ขอขอบคุณ 
ผู้ทรงคุณวุฒิ  คณะอนุกรรมการวิชาการในคณะกรรมการพัฒนาโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยให้เป็น
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ผลให้กลุ่มโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค (โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย)น าไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค (โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย) ท้ัง 12 โรงเรียนมีความเช่ือมั่นว่าหลักสูตร
และกิจกรรมการเรียนการสอนตามหลักสูตรฉบับนี้ จะช่วยพัฒนานักเรียนของโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาคไปสู่
ความเป็นนักวิจัยนักประดิษฐ์ นักคิดค้น ด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี  ท่ีมีความสามารถ
ระดับสูงเยี่ยมเทียบเคียงนักวิจัยชั้นน าของนานาชาติ มีจิตวิญญาณมุ่งมั่นพัฒนาประเทศชาติ  มีเจตคติที่ดี
ต่อเพื่อนร่วมโลกและธรรมชาติสามารถสร้างองค์ความรู้ด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้กับ
ประเทศชาติ  และสังคมไทยในอนาคต ช่วยพัฒนาประเทศชาติให้สามารถด ารงอยู่และแข่งขันได้ใน 
ประชาคมโลก  เป็นสังคมผู้ผลิตท่ีมีมูลค่าเพิ่มมากขึ้น  สร้างสังคมแห่งภูมิปัญญาและการเรียนรู้ สังคมแห่ง
คุณภาพและแข่งขันได้ และสังคมท่ียั่งยืนพอเพียง มีความสมานฉันท์เอื้ออาทรต่อกัน 

 
          โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก 
       (โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค) 
              พฤษภาคม 2561 
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1.  เหตุผลและความจ าเป็นของการจัดการศึกษาส าหรับผู้มีความสามารถพิเศษ 
    ด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 

 

การศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นสิทธิท่ีเด็กและเยาวชนทุกคนต้องได้รับอย่างต่อเนื่องให้สอดคล้องกับ
ความสามารถ ความถนัดและความสนใจท่ีแตกต่างกันในแต่ละบุคคล รัฐและสังคมพึงจัดการศึกษาส าหรับ         
ผู้มีความสามารถพิเศษเพื่อให้ทุกคนได้รับการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพในทุกด้าน  โดยไม่ลดทอนและสกัดกั้น
ความสามารถพิเศษด้านใดด้านหนึ่ง ท้ังนี้โดยมีครอบครัวและสังคมให้การดูแลส่งเสริมให้เป็นคนท่ีสมบูรณ์           
ท้ังด้านสติปัญญาร่างกายจิตใจอารมณ์และสังคมเป็นคนดีมีคุณภาพควบคู่ไปกับความสามารถพิเศษท่ีมีอยู่  
ตลอดจนสนับสนุนส่งเสริมให้น าความสามารถพิ เศษนั้นๆ ไปพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ๆให้กับสังคม              
และประเทศชาติ 

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

จนกระท่ังเมื่อมีการประกาศใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551             
ในหลักสูตรดังกล่าวได้มีการก าหนดแนวทางในการจัดการศึกษาส าหรับกลุ่มเป้าหมายไว้เฉพาะดังนี้ 

 

การจัดการศึกษาบางประเภทส าหรับกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ เช่น การศึกษาเฉพาะทาง 

การศึกษาส าหรับผู้ มีความสามารถพิ เศษ  การศึกษาทางเลือก การศึกษาส าหรับ

ผู้ด้อยโอกาส การศึกษาตามอัธยาศัย สามารถน าหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน         

ไปปรับใช้ได้ตามความเหมาะสมกับสภาพและบริบทของแต่ละกลุ่มเป้าหมาย 

 

กรณีของการจัดการศึกษาให้แก่ผู้มีความสามารถพิเศษด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์  มีเหตุผลท่ี
ส าคัญมากอีกประการ  คือเป็นการพัฒนาก าลังคนท่ีจะท าหน้าท่ีเป็นนักวิจัย นักประดิษฐ์ นักคิดค้น  ด้าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ท่ีมีศักยภาพสูงระดับนานาชาติซึ่งประเทศไทยยังขาดแคลนอยู่มากท าให้           
มีผลงานทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีท่ีพัฒนาขึ้นใช้เองน้อยมาก เมื่อเทียบกับประเทศอื่นๆ  ผลท่ีตามมา
คือการเสียค่าใช้จ่ายมหาศาลในการน าวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเข้ามาใช้ในประเทศ 

เพื่อให้ประเทศชาติสามารถด ารงอยู่และแข่งขันได้ในประชาคมโลก  เป็นสังคมผู้ผลิตท่ีมีมูลค่าเพิ่มแทน
การเป็นสังคมผู้บริโภค  เป็นสังคมท่ีใช้ปัญญาในการพัฒนาประเทศมากขึ้นแทนการใช้หยาดเหงื่อแรงกาย 
เช่นในปัจจุบัน จึงมีความจ าเป็นอย่างสูงสุดและรีบด่วนท่ีสุดท่ีประเทศชาติต้องสร้างนักวิจัย และนักประดิษฐ์
คิดค้นท่ีมีความสามารถสูงในปริมาณท่ีเพียงพอซึ่งจะต้องสร้างมาต้ังแต่เยาว์วัย 
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ดังนั้นการจัดการศึกษาให้แก่ผู้มีความสามารถพิเศษทางด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์จึงไม่ใช่เป็น
เพียงการด าเนินการเพื่อให้บุคคลได้รับโอกาสตามสิทธิเท่านั้น  แต่ยังเป็นการตอบสนองความต้องการ ของ
ประเทศชาติ  เป็นการสร้างขุมก าลังทางวิชาการในด้านนี้อย่างเป็นรูปธรรม  เยาวชนท่ีมีศักยภาพพิเศษ
เหล่านี้เมื่อได้รับการบ่มเพาะจนเกิดการพัฒนาถึงระดับสูงสุดแล้วภายภาคหน้าก็จะสามารถค้นคิดส่ิงอ านวย
ประโยชน์ให้แก่สังคมและประเทศชาติได้อย่างมหาศาล เป็นการสร้างสังคมแห่งภูมิปัญญาและการเรียนรู้  
สังคมแห่งคุณภาพและแข่งขันได้  และสังคมท่ียั่งยืนพอเพียงมีความสมานฉันท์เอื้ออาทรต่อกัน 

2.  พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติกับการจัดการศึกษาส าหรับผู้มีความสามารถพิเศษ 

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม พุทธศักราช 2543          
ได้ระบุสาระเกี่ยวกับการจัดการศึกษาส าหรับผู้มีความสามารถพิเศษไว้ในมาตราต่าง ๆ ดังนี้ 

มาตรา10  การจัดการศึกษา ต้องจัดให้บุคคลมีสิทธิและโอกาสเสมอกัน  ในการรับการศึกษา           
ขั้นพื้นฐานไม่น้อยกว่าสิบสองปีท่ีรัฐต้องจัดให้อย่างท่ัวถึงและมีคุณภาพโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย    

การจัดการศึกษาส าหรับบุคคลซึ่งมีความบกพร่องทางร่างกาย จิตใจ สติปัญญา อารมณ์ สังคม             
การส่ือสาร และการเรียนรู้  หรือมีร่างกายพิการ หรือทุพพลภาพ หรือบุคคลซึ่งไม่สามารถพึ่งตนเองได้ 
หรือไม่มีผู้ดูแล หรือด้อยโอกาส ต้องจัดให้บุคคลดังกล่าว  มีสิทธิและโอกาส  ได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานเป็น
พิเศษ 

การศึกษาส าหรับคนพิการในวรรคสอง  ให้จัดต้ังแต่แรกเกิดหรือพบความพิการโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย 
และให้บุคคลดังกล่าวมีสิทธิได้รับส่ิงอ านวยความสะดวก ส่ือ บริการและความช่วยเหลืออื่นใดทางการศึกษา 
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการท่ีก าหนดในกฎกระทรวง 

การจัดการศึกษาส าหรับบุคคลซ่ึงมีความสามารถพิเศษ ต้องจัดด้วยรูปแบบที่เหมาะสมโดย
ค านึงถึงความสามารถของบุคคลนั้น 

มาตรา 22 การจัดการศึกษาต้องยึดหลักว่าผู้เรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้ 
และถือว่าผู้เรียนมีความส าคัญท่ีสุด กระบวนการจัดการศึกษาต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตาม
ธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ 

มาตรา 24  การจัดกระบวนการเรียนรู้ให้สถานศึกษาและหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องด าเนินการดังต่อไปนี้ 
 (1) จัดเนื้อหาสาระและกิจกรรมให้สอดคล้องกับความสนใจและความถนัดของผู้ เรียนโดย

ค านึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล 
 (2) ฝึกทักษะ กระบวนการคิด การจัดการ การเผชิญสถานการณ์ และการประยุกต์ความรู้มาใช้

เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหา 
 (3) จัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง ฝึกการปฏิบัติ ให้ท าได้ คิดเป็น ท าเป็น 

รักการอ่านและเกิดการใฝ่รู้อย่างต่อเนื่อง 
 (4) จัดการเรียนการสอนโดยผสมผสานสาระความรู้ด้านต่าง ๆ อย่างได้สัดส่วนสมดุลกัน รวมทั้ง

ปลูกฝังคุณธรรม ค่านิยมท่ีดีงามและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ไว้ในทุกวิชา 
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 (5)  ส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้สอนสามารถจัดบรรยากาศ สภาพแวดล้อม ส่ือการเรียน และอ านวย
ความสะดวกเพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้และมีความรอบรู้ รวมท้ังสามารถใช้การวิจัยเป็นส่วนหนึ่งของ
กระบวนการเรียนรู้ ท้ังนี้ ผู้สอนและผู้เรียนอาจเรียนรู้ไปพร้อมกันจากส่ือการเรียนการสอนและแหล่ง
วิทยาการประเภทต่าง ๆ 

 (6) จัดการเรียนรู้ให้เกิดขึ้นได้ทุกเวลาทุกสถานท่ี มีการประสานความร่วมมือกับบิดา มารดา 
ผู้ปกครอง และบุคคลในชุมชนทุกฝ่าย เพื่อร่วมกันพัฒนาผู้เรียนตามศักยภาพ 

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

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

ในกรณีเขตพื้นท่ีไม่อาจบริหารและจัดการศึกษาได้ตามวรรคหนึ่ง กระทรวงอาจจัดการศึกษาขั้น
พื้นฐานดังต่อไปนี้  เพื่อเสริมการบริหารและการจัดการศึกษาของเตพื้นท่ีการศึกษาก็ได้  

 (1)  การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานส าหรับบุคคลท่ีมีความบกพร่องทางร่างกาย จิตใจ  สติปัญญา
อารมณ์  สังคม  การส่ือสารและการเรียนรู้  หรือมีร่างกายพิการหรือทุพพลภาพ 

 (2)  การจัดการศึกษาข้ันพื้นฐานท่ีจัดในรูปแบบการศึกษานอกระบบหรือการศึกษาตามอัธยาศัย
  (3)  การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานส าหรับบุคคลทีมี่ความสามารถพิเศษ 

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

มาตรา 60  ให้รัฐจัดสรรงบประมาณแผ่นดินให้กับการศึกษาในฐานะท่ีมีความส าคัญสูงสุดต่อการ
พัฒนาท่ียั่งยืนของประเทศ โดยจัดสรรเป็นงบประมาณเพื่อการศึกษา  ดังนี้ 

 (1)  จัดสรรเงินอุดหนุนท่ัวไปเป็นค่าใช้จ่ายรายบุคคลท่ีเหมาะสมแก่ผู้เรียนการศึกษาภาคบังคับ       
และการศึกษาข้ันพื้นฐานท่ีจัดโดยรัฐและเอกชนให้เท่าเทียมกัน 

 (2)  จัดสรรทุนการศึกษาในรูปแบบของกองทุนกู้ยืมให้แก่ผู้เรียนท่ีมาจากครอบครัวท่ีมีรายได้
น้อยตามความเหมาะสมและความจ าเป็น 

 (3)  จัดสรรงบประมาณและทรัพยากรทางการศึกษาอื่น เป็นพิ เศษให้ เหมาะสม             
และสอดคล้องกับความจ าเป็นในการจัดการศึกษาส าหรับผู้เรียนที่มีความต้องการเป็นพิเศษแต่ละกลุ่ม
ตามมาตรา 10 วรรคสอง  วรรคสาม  และวรรคสี่  โดยค านึงถึงความเสมอภาคในโอกาสทางการศึกษา
และความเป็นธรรม ทั้งนี้ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ก าหนดในกฎกระทรวง 
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 (4)  จัดสรรงบประมาณเป็นค่าใช้จ่ายด าเนินการ และงบลงทุนให้สถานศึกษาของรัฐตาม
นโยบาย แผนพัฒนาการศึกษาแห่งชาติและภารกิจของสถานศึกษา โดยให้มีอิสระในการบริหารงบประมาณ          
และทรัพยากรทางการศึกษา ท้ังนี้ให้ค านึงถึงคุณภาพและความเสมอภาคในโอกาสทางการศึกษา  

 (5)  จัดสรรงบประมาณในลักษณะเงินอุดหนุนท่ัวไปให้สถานศึกษาระดับอุดมศึกษาของรัฐท่ีเป็น
นิติบุคคลและเป็นสถานศึกษาในก ากับของรัฐหรือองค์การมหาชน 

 (6)  จัดสรรกองทุนกู้ยืมดอกเบี้ยต่ าให้สถานศึกษาเอกชนเพื่อให้พึ่งตนเองได้ 
 (7)  จัดต้ังกองทุนเพื่อพัฒนาการศึกษาของรัฐและเอกชน 
 

3.  เง่ือนไขความส าเร็จ 
ปัจจัยหรือเงื่อนไขท่ีจะท าให้การด าเนินงานของโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาคบรรลุผลส าเร็จตาม

วัตถุประสงค์และเป้าหมายของการจัดต้ังโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค ประกอบด้วยปัจจัย 3  ประการ ดังนี้  
ประการที่ 1  มีกระบวนการสรรหาและคัดเลือกนักเรียนมีความเท่ียงและมีความเช่ือถือได้ เป็นไป

ตามหลักวิชานักเรียนท่ีได้รับการคัดเลือกเข้าเรียนตามโครงการนี้ เป็นผู้ท่ีมีความสามารถพิ เศษด้าน
คณิตศาสตร์และ วิทยาศาสตร์อย่างแท้จริง เป็นเพชรแท้เป็นกลุ่มท่ีมีความสามารถด้านคณิตศาสตร์          
และวิทยาศาสตร์ในระดับ 3 % บนของกลุ่มอายุ (มีกระบวนการค้นหาเพชรแท้ท่ีมีประสิทธิภาพ) 

ประการที่ 2  มีหลักสูตรและกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีออกแบบและพัฒนาขึ้นเป็นการเฉพาะ
ส าหรับนักเรียนกลุ่มนี้ ซึ่งเป็นผู้มีความสามารถพิเศษด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์  เป็นหลักสูตรท่ี
สนองตอบต่อความสามารถและความต้องการ ของนักเรียนเป็นรายบุคคล(Customized Curriculum)  
ช่วยให้นักเรียนค้นพบตนเองว่า มีความถนัดและความสนใจทางด้านไหน สามารถคิด ตัดสินใจ แก้ปัญหา 
ตลอดจนก าหนดเป้าหมายและวางแผนชีวิต ท้ังด้านการเรียน ด้านอาชีพ และด้านการด ารงชีวิต  มีความรู้ความ
เข้าใจถึงธรรมชาติและลักษณะของอาชีพท่ีหลากหลาย  โดยเฉพาะอาชีพท่ีต้องใช้คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์            
และเทคโนโลยี เป็นพื้ นฐาน ในการปฏิบั ติงาน และอาชีพของการเป็นนักวิ จัย นักประดิษฐ์ นักคิดค้น                
ด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  เป็นหลักสูตรท่ีส่งเสริมให้ผู้เรียนมีอุดมการณ์และคุณลักษณะท้ัง 9 
ประการ ตามอุดมการณ์และเป้าหมายในการพัฒนานักเรียนของโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค (มีเครื่องมือและ
กระบวนการเจียรนัยเพชรท่ีมีประสิทธิภาพ) 

ประการที่ 3  มีครู มีการบริหารจัดการ และมีทรัพยากรสนับสนุนท่ีเหมาะสมเพียงพอ  ครูและผู้บริหาร          
มีความตระหนัก มีความรู้ความเข้าใจ มีความเช่ือ มีศรัทธา เห็นคุณค่าและความส าคัญของการจัดการศึกษา
ส าหรับผู้มีความสามารถพิเศษด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มีความรู้ มีความสามารถ  และมีทักษะ ในการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอน และการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ให้ผู้เรียนมีอุดมการณ์  และคุณลักษณะตาม
อุดมการณ ์และเป ้าหมายในการพ ัฒนาน ักเร ียนของโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภ ูม ิภาคทั ้ง 9 ประการ             
(มีช่างเจียรนัยเพชรท่ีมีฝีมือเยี่ยม) 
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4.  วิสัยทัศน์และพันธกิจโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค 

    4.1 วิสัยทัศน์ 
เป็นโรงเรียนวิทยาศาสตร์ท่ีจัดการศึกษาให้กับผู้มีความสามารถด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์

ระดับมัธยมศึกษาให้คุณภาพระดับเดียวกับโรงเรียนวิทยาศาสตร์ช้ันน าของนานาชาติ 

     4.2 พันธกิจ 
ศึกษาค้นคว้า  วิ จัยพัฒนา  และร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ ท้ังภาครัฐและเอกชน ท้ังใน            

และต่างประเทศ  เพื่อด าเนินการบริหารและจัดการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาท้ังตอนต้นและตอนปลาย  
ท่ีมุ่งเน้นความเป็นเลิศ ด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ในลักษณะของโรงเรียนประจ า ส าหรับนักเรียน        
ท่ีมีความสามารถพิเศษด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ เพื่อเป็นการกระจายโอกาสให้กับผู้มีความสามารถ
พิเศษท่ีมีกระจายอยู่ในทุกภูมิภาคของประเทศ และเพื่อเป็นการเพิ่มโอกาสให้กับนักเรียนกลุ่มด้อยโอกาส 
และขาดแคลนทุนทรัพย์ 

ท้ังนี้  เพื่อพัฒนานักเรียนผู้มีความสามารถพิเศษด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์เหล่านั้นไปสู่ ความ
เป็นนักวิจัย นักประดิษฐ์ นักคิดค้น ด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ท่ีมีความสามารถระดับสูง
เยี่ยมเทียบเคียงนักวิจัยช้ันน าของนานาชาติมีจิตวิญญาณมุ่งมั่น พัฒนาประเทศชาติ  มีเจตคติที่ดีต่อเพื่อน
ร่วมโลกและธรรมชาติ  สามารถสร้างองค์ความรู้ด้าน คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี            
ให้กับประเทศชาติและสังคมไทยในอนาคต ช่วยพัฒนาประเทศชาติให้สามารถด ารงอยู่และแข่งขันได้ใน
ประชาคมโลก เป็นสังคมผู้ผลิตท่ีมีมูลค่าเพิ่มมากขึ้น สร้างสังคมแห่งภูมิปัญญา และการเรียนรู้ สังคมแห่ง
คุณภาพและแข่งขันได้ และสังคมท่ียั่งยืนพอเพียง มีความสมานฉันท์เอื้ออาทรต่อกัน 

 
5.  อุดมการณ์และเป้าหมายในการพัฒนานักเรียน 

โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาคมีอุดมการณ์ และเป้าหมายในการพัฒนานักเรียน โดยมุ่งส่งเสริมและ
พัฒนานักเรียนให้   

 1)  เห็นคุณค่าของตนเอง มีวินัยในตนเอง ปฏิบัติตามหลักธรรมของพระพุทธศาสนาหรือ
ศาสนา ท่ีตนนับถือ มีคุณธรรม จริยธรรม มีบุคลิกภาพท่ีดีและมีความเป็นผู้น า 

 2)  มีความรู้ความเข้าใจเกี ่ยวกับหลักการพื้นฐานด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์อย่าง
ลึกซึ้ง ในระดับเดียวกันกับนักเรียนโรงเรียนวิทยาศาสตร์ช้ันน าของนานาชาติ 

 3)  มีความคิดริเริ ่มสร้างสรรค์ มีจิตวิญญาณของความเป็นนักวิจัย นักประดิษฐ์ นักคิดค้น           
และนักพัฒนาด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ในระดับ เดียวกันกับนักเรียนโรงเรียน
วิทยาศาสตร์ช้ันน าของนานาชาติ 

 4)  รักการเรียนรู้ รักการอ่าน รักการเขียน รักการค้นคว้าอย่างเป็นระบบ มีความรอบรู้             
รู้รอบ และสามารถบูรณาการความรู้ได้ 
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 5)  มีความรู ้และทักษะการใช้ภาษาต่างประเทศและเทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ในระดับเดียวกันกับนักเรียนของโรงเรียนวิทยาศาสตร์ช้ันน านานาชาติ 

 6)  มีจิตส านึกในเกียรติภูมิของความเป็นไทย มีความเข้าใจและภูมิใจในประวัติศาสตร์ของ
ชาติ มีความรักและความภาคภูมิใจในชาติบ้านเมืองและท้องถิ่น เป็นพลเมืองดี ยึดมั่นในการปกครอง
ระบอบ ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข   

 7)   มีจิตส านึกในการอนุรักษ์ภาษาไทย ศิลปวัฒนธรรมไทย ประเพณีไทยและภูมิปัญญาไทย 
ตลอดจนอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม มีเจตคติท่ีดีต่อเพื่อนร่วมโลกและธรรมชาติ  

 8)  มีจิตมุ่งที่จะท าประโยชน์และสร้างสิ่งที่ดีงามให้กับสังคม มีความรับผิดชอบต่อสังคม 
ต้องการ ตอบแทนบ้านเมืองตามความสามารถของตนอย่างต่อเนื่อง 

 9)  มีสุขภาพอนามัยท่ีดี รักการออกก าลังกาย รู้จักดูแลตนเองให้เข้มแข็งท้ังกายและใจ 

ทั ้งนี ้ เพื ่อพ ัฒนาไปสู ่ความเป ็นน ักว ิจ ัย น ักประดิษฐ์ค ิดค ้น ด้านคณิตศาสตร์ ว ิทยาศาสตร์            
และ เทคโนโลยีที ่มีความสามารถระดับสูงเยี ่ยมเทียบเคียงกับนักวิจัยชั้นน าของนานาชาติ และมีจิต
วิญญาณ มุ่งมั่นพัฒนาประเทศชาติ มีเจตคติที่ดีต่อเพื่อนร่วมโลกและธรรมชาติ สามารถสร้างองค์ความรู้
ด้าน คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ให้กับประเทศชาติและสังคมไทยในอนาคต ช่วยพัฒนา
ประเทศชาติให้สามารถด ารงอยู่และแข่งขันได้ในประชาคมโลก เป็น สังคมผู้ผลิตท่ีมีมูลค่าเพิ่มมากขึ้น             
สร้างสังคมแห่ง ภูมิปัญญาและการเรียนรู้ สังคมแห่งคุณภาพและแข่งขันได้ และสังคมท่ียั่งยืนพอเพียง          
มีความสมานฉันท์เอื้ออาทรต่อกัน 

6.  สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน 
 

การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนและกิจกรรมพฒันาผู้เรียน ตามหลักสูตรฉบับนี้มุ่งเน้นเพื่อพัฒนา
ผู้เรียนให้มีสมรรถนะหรือความสามารถด้านต่างๆ  ดังต่อไปนี้   

 1)  ความสามารถในการสื่อสาร  มีความสามารถในการรับและส่งสาร มีวัฒนธรรมในการใช้
ภาษา สามารถถ่ายทอดความคิด ความรู้ความเข้าใจ ความรู้สึก และทัศนะของตนเอง เพื่อแลกเปล่ียนข้อมูล
ข่าวสารและประสบการณ์ อันจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาตนเองและสังคม รวมท้ังการเจรจาต่อรองเพื่อ
ขจัด  และลดปัญหาความขัดแย้งต่างๆ  มีความสามารถในการเลือกรับหรือไม่รับข้อมูลข่าวสารด้วยหลักเหตุผล 
และความถูกต้อง ตลอดจนการเลือกใช้วิธีการส่ือสารท่ีมีประสิทธิภาพโดยค านึงถึงผลกระทบท่ีจะมีต่อตนเองและสังคม 

 2)  ความสามารถในการคิด มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ คิดสร้างสรรค์          
คิดอย่างมีวิจารณญาณ และคิดอย่างเป็นระบบ เพื่อน าไปสู่การสร้างองค์ความรู้หรือสารสนเทศเพื่อการ
ตัดสินใจเกี่ยวกับตนเองและสังคมได้อย่างเหมาะสม 

 3)  ความสามารถในการแก้ปัญหา มีความสามารถในการแก้ปัญหา และเผชิญปัญหาได้อย่าง
ถูกต้อง เหมาะสม บนพื้นฐานของหลักเหตุผล หลักคุณธรรมบนข้อมูลสารสนเทศต่างๆ เข้าใจความสัมพันธ์
และการเปล่ียนแปลงของเหตุการณ์ต่างๆในสังคม  สามารถแสวงหาความรู้และประยุกต์ความรู้เพื่อใช้ในการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหา มีการตัดสินใจท่ีมีประสิทธิภาพโดยค านึงถึงผลกระทบท่ีเกิดขึ้นต่อตนเองสังคมและส่ิงแวดล้อม 
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 4)  ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต มีความสามารถในการเรียนรู้ด้วยตนเอง เรียนรู้อย่าง
ต่อเนื่อง มีทักษะในการด ารงชีวิตทักษะการท างาน และทักษะในการอยู่ร่วมกันในสังคม ทักษะการสร้างเสริม
ความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคคล สามารถจัดการปัญหาและความขัดแย้งต่างๆได้อย่างเหมาะสม สามารถ
ปรับตัวให้ทันกับการเปล่ียนแปลงของสังคม และสภาพแวดล้อม และรู้จักหลีกเล่ียงการแสดงพฤติกรรม         
ไม่พึงประสงค์ท่ีจะส่งผลกระทบต่อตนเองและผู้อื่น  

 5)  ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี มีความสามารถในการเลือกและใช้เทคโนโลยีด้านต่างๆ
อย่างเหมาะสม ท้ังเพื่อการเรียนรู้  การส่ือสารการท างาน และการแก้ปัญหาได้อย่างสร้างสรรค์ถูกต้อง
เหมาะสมและมีคุณธรรม 

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

 7)  ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ  สามารถใช้ภาษาอังกฤษในการค้นคว้าหาความรู้ 
การเรียนการประชุมสัมมนา การเจรจาต่อรองและการท างานร่วมกับชาวต่างชาติได้อย่างคล่องแคล่ว 
มีประสิทธิภาพสมวัยทั้งด้านการพูดการอ่าน และการเขียน  

 8)  ความสามารถในการใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์  สามารถใช้กระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์เพื่อหาค าตอบของปัญหาหรือสร้างองค์ความรู้ หรือประดิษฐ์คิดค้นส่ิงต่างๆ ด้านคณิตศาสตร์ 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้อย่างช านาญและสร้างสรรค์ 

7.  คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
 

โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาคได้ก าหนดเป้าหมายในการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน
ของโรงเรียนไว้ดังนี ้

 1)  มีความรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์  
 2)  มีความภูมิใจในความเป็นไทยและศิลปวัฒนธรรมไทย  
 3)  มีจิตสาธารณะและมีอุดมการณ์มุ่งมั่นในการพัฒนาประเทศ 
 4)  มีวินัยและมีความซื่อสัตย์สุจริต 
 5)  มุ่งมั่นในการท างานและด ารงชีวิตอยู่อย่างพอเพียง 
 6)  ใฝ่เรียน ใฝ่รู้ รักการอ่านและการค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเอง 
 7)  เห็นคุณค่าของการเรียนรู้จากการปฏิบัติทดลองจริง 
 8)  เห็นคุณค่าและความส าคัญของการวิจัยและการประดิษฐ์คิดค้น 
 9)  มีจิตใจเปิดกว้าง เช่ือในเหตุผล เปล่ียนแปลงความคิดเห็นของตนเองได้ตามข้อมูลและหลักฐานใหม่ ท่ีได้รับ 
 10)  รักและเห็นคุณค่าของการออกก าลังกาย 
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8.  จุดเน้นของหลักสูตรโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค 
 

หล ักส ูตร โรง เร ียน ว ิทยาศาสตร ์ภ ูม ิภ าค  ระด ับ ม ัธยมศ ึกษ าตอนปลายพ ุทธศ ัก ราช 2560               
(ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 2561) มีจุดเน้นดังนี้  

 1)  เน้นการพัฒนานักเรียนรอบด้านท้ังพุทธิศึกษา จริยศึกษา พลศึกษา และหัตถศึกษา 
 2)  สาระการเรียนรู้ในรายวิชาพื้นฐาน เน้นการจัดให้สอดคล้องกับความสามารถของนักเรียน

เป ็น รายบ ุคคล และให ้ค รอบคล ุมหล ักส ูตรแกนกลางการศ ึกษาขั ้นพื ้น ฐาน  พ ุทธศ ักราช 2551               
(ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 2560) ของกระทรวงศึกษาธิการ  

 3)  รายวิชาเพิ ่มเติม เน้นการจัดให้มีความหลากหลายสอดคล้องกับศักยภาพ ความถนัด           
และความสนใจของนักเรียนเป็นรายบุคคล เปิดโอกาสให้นักเรียนสามารถเลือกเรียนรายวิชาเพิ ่มเติม                           
จากสถาบันอุดมศึกษาศูนย์วิจัย และสถานประกอบการภายนอกโรงเรียนทั้ งในและต่างประเทศได้ตาม
ศักยภาพ ความถนัด และความสนใจ เปิดโอกาสให้สามารถเทียบโอนความรู้ได้ 

 4)  เน ้นการพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ และทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศให้          
มีศักยภาพระดับเดียวกันกับนักเรียนโรงเรียนวิทยาศาสตร์ช้ันน าของนานาชาติ 

 5)  เน้นการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนที่หลากหลายทั้งภายในและภายนอกโรงเรียนเพื่อพัฒนา
นักเรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามอุดมการณ์และเป้าหมายในการพัฒนานักเรียนของโรงเรียน  

 6)  เน้นการส่งเสริมการประดิษฐ์คิดค้น ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และการท าโครงงาน 
 

9.  โครงสร้างหลักสูตร 
 

หลักส ูตรโรง เร ียน ว ิทยาศาสตร ์ภ ูม ิภ าค ระด ับม ัธยมศึกษาตอนปลายพ ุทธศ ักราช  2560                   
(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2561) ได้จัดโครงสร้างให้มีลักษณะท่ียืดหยุ่น  มีลักษณะเป็นหลักสูตรรายบุคคล 
(Customized Curriculum)     จัดรายวิชาและกิจกรรมท่ีหลากหลายให้นักเรียนได้เลือกตามศักยภาพ 
ความถนัดและความสนใจ 

การจัดรายวิชาและกิจกรรมท่ีหลากหลายให้นักเรียนผู้มีศักยภาพสูงด้านคณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายได้เลือกเรียน  มีวัตถุประสงค์หลักส าคัญดังนี้ 

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

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ท่ีมีต่อการด ารงชีวิตและการประกอบอาชีพ  
  4)  เพื่อให้นักเรียนได้เห็นความหลากหลาย เห็นคุณค่า และเห็นความส าคัญของการวิจัย

ทางด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ท่ีปัจจุบันประเทศไทยยังมีผู้ประกอบอาชีพทางด้านนี้    
น้อยมาก จนท าให้ประเทศไทยต้องพึ่งพาองค์ความรู้และเทคโนโลยีจากต่างชาติเป็นจ านวนมาก ท าให้



หลักสูตรโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค ระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย                                                        
พุทธศักราช 2560 (ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 2561) 

15 

 

ผลิตภัณฑ์ต่างๆ ของประเทศไทยมีมูลค่าต่ า เมื่อเทียบกับผลิตภัณฑ์ต่างๆ ท่ีประเทศไทยต้องส่ังเข้ามาใช้จาก
ต่างชาติ  ผลท่ีตามมาคือประเทศชาติยากจนคนไทยจ านวนมากยังมีคุณภาพชีวิตท่ีต่ ากว่าท่ีควรจะเป็น 

 โครงสร้างของหลักสูตรโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย พุทธศักราช 2560 
(ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 2561)) ประกอบด้วย 

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

สาระการเรียนรู้เพิ่มเติมกลุ่ม 2 และ 
  3)  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนซึ่งมีสาระและเป้าหมายท านองเดียวกับ หลักสูตรแกนกลางการศึกษา 

ขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 แต่จัดให้ยืดหยุ่นมีลักษณะเป็นหลักสูตรรายบุคคลมากขึ้น  
    9.1 สาระการเรียนรู้พื้นฐาน  
          รายวิชาพื้นฐาน เป็นรายวิชาท่ีให้ความรู้ท่ัวไป ทักษะท่ีใช้ในการเรียนรู้และทักษะจ าเป็นในการ
ด ารงชีวิตและการอยู่ในสังคม รวมท้ังพื้นฐานทางการงานอาชีพและเทคโนโลยีท่ีเป็นเครื่องมือส าหรั บ
การศึกษาหาความรู้ต่อไป 
          รายวิชาพื้นฐานตามหลักสูตรโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค ระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย 
พุทธศักราช 2560 (ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 2561) ประกอบด้วย รายวิชาในกลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย สังคมศึกษา ศิลปะ สุขศึกษาและพลศึกษา ภาษาต่างประเทศ คณิตศาสตร์ การงานอาชีพและ
เทคโนโลยีและวิทยาศาสตร์ จ านวน 43 รายวิชา รวม 41.0 หน่วยกิต  

  ในการจัดการเรียนการสอนรายวิชาพื้นฐาน  ครูผู้สอนต้องพิจารณาศักยภาพในการ เรียนรู้                
ของนักเรียนเป็น รายบุคคลด้วย  หากนักเรียนคนใดมีศักยภาพและอัตราการเรียนรู้ท่ีสูงกว่านักเรียนท่ัวๆ ไป  
ให้เป็นหน้ำที่ของผู้สอนที่จะเพิ่มเติมรำยละเอียดและควำมลึกซ้ึงของเนื้อหำ  เพิ่มเติมกิจกรรมเพื่อพัฒนำ
กระบวนกำรคิดและกำรฝึกทักษะต่ำง ๆ ของสำระกำรเรียนรู้พื้นฐำนนั้น ๆ ได้ตำมควำมเหมำะสม อาจมี
การส่งเสริมเป็นรายบุคคลหรือกลุ่มย่อย มีการมอบหมายงาน ส่ือ หรือเอกสารให้นักเรียนศึกษาค้นคว้าด้วย
ตนเองโดยครูท าหน้าท่ีให้ค าปรึกษาและค าแนะน า 

นักเรียนต้องลงทะเบียนเรียนรายวิชาพื้นฐานรวมท้ังส้ิน 41.0 หน่วยกิต โดยแยกเป็นกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ต่าง ๆ ดังนี้ 
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ตาราง 1 จ านวนหน่วยกิตของสาระการเรียนรู้พืน้ฐานของกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆ 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้  หน่วยกิต 
1.ภาษาไทย ( 6 รายวิชา)  6.0 
2.คณิตศาสตร์ ( 4 รายวิชา) 6.5 
3.วิทยาศาสตร์ ( 8 รายวิชา)  8.5 
4.สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ( 8 รายวิชา) 6.5 
5.สุขศึกษาและพละศึกษา ( 6 รายวิชา) 3.0 
6.ศิลปะ  ( 6 รายวิชา) 3.0 
7.การงานอาชีพ ( 2 รายวิชา)      1.5 
8. ภาษาต่างประเทศ   ( 3 รายวิชา) 6.0 
 

    9.2 สาระการเรียนรู้เพิ่มเติมกลุ่ม 1  
  รายวิชาในสาระการเรียนรู้เพิ่มเติมกลุ่ม 1 เป็นรายวิชาบังคับประกอบด้วยรายวิชาต่างๆท่ีออกแบบ 

และจัดให้สอดคล้องกับการเป็นโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค ซึ่งเป็นโรงเรียนท่ีมีจุดมุ่งหมายเฉพาะดังกล่าว
มาแล้วข้างต้น นักเรียนทุกคนต้องเรียนรายวิชาเพิ่มเติมกลุ่ม 1 หรือรายวิชาบังคับ จ านาน 43 หน่วยกิต แยก
ตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆ ดังนี้  

 1)  กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ จ านวน 5.5 หน่วยกิต 
 2)  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์จ านวน 26.5 หน่วยกิต ประกอบด้วย  
  2.1)  รายวิชาในสาขาฟิสิกส์ จ านวน 6.5 หน่วยกิต  
  2.2)  รายวิชาในสาขาเคมี จ านวน 5.5 หน่วยกิต 
  2.3)  รายวิชาในสาขาชีววิทยา จ านวน 5.5 หน่วยกิต 
  2.4)  รายวิชาในสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ จ านวน 3.0 หน่วยกิต 
  2.5)  รายวิชาการสืบเสาะและธรรมชาติทางวิทยาศาสตร์ จ านวน 1.0 หน่วยกิต 
  2.6)  รายวิชาความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม จ านวน 2.0 หน่วยกิต 
  2.7)  รายวิชาสัมมนาทางวิทยาศาสตร์ จ านวน 1.0  หน่วยกิต 
  2.8)  รายวิชาโครงงานวิทยาศาสตร์ จ านวน 2.0 หน่วยกิต 

 3)  กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม จ านวน 3.5 หน่วยกิต ประกอบด้วย 
              3.1)  รายวิชาบูรณาการความรู้ จ านวน 2.0 หน่วยกิต 
  3.2)  ทักษะชีวิต จ านวน 1.5 หน่วยกิต  

 4)  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ จ านวน 7.5 หน่วยกิต ประกอบด้วย 
     4.1) รายวิชาภาษาอังกฤษ จ านวน  6.0 หน่วยกิต และ 
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     4.2) ภาษาต่างประเทศภาษาท่ีสอง เช่น ฝรั่งเศส เยอรมัน สเปน จีน ญี่ปุ่นหรือภาษา 
อาเซียน จ านวน 1.5 หน่วยกิต (นักเรียนท่ีสนใจสามารถเลือกเรียนเพิ่มเติม ได้ในกลุ่มรายวิชาเพิ่มเติมกลุ่ม 2) 
   

หมายเหตุ  ** 1. วิชาทักษะชีวิต จ านวน 1.5 หน่วยกิตจัดเป็นรูปกิจกรรมของกลุ่มงานหอพักนักเรียน
ตลอด 3 ปี โดยไม่ได้จัดเวลาเรียนให้ไว้ในตารางเรียนปกติ ท้ังนี้นักเรียนต้องลงทะเบียนเรียน 6 ภาคเรียน 
ภาคเรียนละ 0.25 หน่ วยกิต  การประเมินผลจะประเมิน ผลรวมของการเรียน ท้ั ง 6 ภาคเรียน  
                          
     9.3 สาระการเรียนรู้เพิ่มเติมกลุ่ม 2 

  รายวิชาในสาระการเรียนรู้เพิ่มเติมกลุ่ม 2 เป็นรายวิชาเพิ่มเติมท่ีจัดให้นักเรียนได้เลือกเรียนตาม
ความรัก ความถนัด และ ความสนใจ ส่งเสริมให้นักเรียนทุกคนได้พัฒนาตนเองอย่างเต็มศักยภาพ นักเรียน
ต้องเลือกเรียนรายวิชาเพิ่มเติม กลุ่ม 2 ไม่น้อยกว่า 4 หน่วยกิต 

 
     9.4 ลักษณะพิเศษของการจัดการเรียนการสอนบางรายวิชา 

  การจัดการเรียนการสอนบางรายวิชาอาจจัดเปิดเป็นรายวิชาศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) 
ภายใต้การก ากับดูแลของครูเจ้าของวิชา หรือในรูปของการเข้าค่ายเรียนรู้ (Mini Course) ในช่วงระยะ     
เวลาหนึ่ง (เช่น 2 – 5 วัน) โดยไม่มีการเรียนในตารางเรียนปกติ หรือจัดในรูปแบบผสมผสาน คือ เรียนใน
ตารางเรียนปกติจ านวนหนึ่ง แล้วไปเข้าค่ายเรียนรู้อีกช่วงระยะเวลาหนึ่งก็ได้ 

 
     9.5 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน   

  นอกจากการลงทะเบียนเรียนรายวิชาพื้นฐานและรายวิชาเพิ่มเติมตามเกณฑ์ท่ีกล่าวมาแล้วข้างต้น             
การจบการศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 ตามหลักสูตรโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค ระดับมัธยมศึกษาตอน
ปลาย พุทธศักราช 2560   นักเรียนยังต้องเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนตามเกณฑ์ขั้นต่ าท่ีก าหนด อีกด้วย  

 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนแบ่งออกเป็น 4 กิจกรรมย่อย คือ 1) กิจกรรมแนะแนว  2) กิจกรรมพัฒนา
คุณลักษณะผู้เรียน และ 3) กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ 4) กิจกรรมพัฒนาจิตส านึกความเป็น
ไทยและความเป็นประชาธิปไตย ดังต่อไปนี้ 

 9.5.1  กิจกรรมแนะแนว  เป็นกิจกรรมท่ีมีจุดมุ่งหมายเพื่อส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้รู้จักตนเอง 
สามารถปรับตนเองได้อย่างเหมาะสมในทุกด้าน สามารถคิดแก้ปัญหา  สามารถตัดสินใจ  ก าหนดเป้าหมาย              
และวางแผนชีวิต ท้ังด้านการด ารงชีวิต ด้านการเรียนและด้านอาชีพ มีความรู้และมีความเข้าใจถึงลักษณะต่างๆ 
ของอาชีพท่ีหลากหลาย  โดยเฉพาะอาชีพท่ีต้องใช้คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเป็นพื้นฐานในการ
ประกอบอาชีพ  และอาชีพของการเป็นนักวิ จัยและนักประดิษฐ์คิดค้นด้านคณิตศาสตร์  วิทยาศาสตร์                    
และเทคโนโลยี  นอกจากนี้กิจกรรมแนะแนวยังช่วยให้ครูรู้จักและเข้าใจนักเรียน ท้ังยังเป็นกิจกรรมท่ีช่วยเหลือ
และให้ค าปรึกษาแก่ผู้ปกครองเพื่อให้มีส่วนร่วมในการพัฒนาผู้เรียนอีกด้วย 
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 นักเรียนต้องเข้าร่วมปฏิบัติกิจกรรมแนะแนวอย่างต่ า ตามเกณฑ์ท่ีก าหนด จึงจะจบการศึกษาใน
ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 ตามหลักสูตรของโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค 

       9.5.2  กิจกรรมพัฒนาคุณลักษณะผู้เรียน เป็นกิจกรรมท่ีมุ่งพัฒนาผู้เรียนให้เป็นผู้ รู้กว้าง รู้รอบ  
(Well-rounded Person)  เป็นผู้มีระเบียบวินัย  เป็นผู้น าและผู้ตามท่ีดี  มีความรับผิดชอบ  มีทักษะในการ
ท างานร่วมกับผู้อื่น  รู้จักแก้ปัญหา มีการตัดสินใจท่ีเหมาะสมอย่างมีเหตุผล สามารถปรับตัวพักอยู่ร่วมกันใน
หอพักของโรงเรียน มีทักษะชีวิตของการเป็นนักเรียนประจ า โดยจัดกิจกรรมท่ีหลากหลาย เน้นให้ผู้เรียนได้ปฏิบัติ
ภารกิจด้วยตนเองในทุกขั้นตอน ต้ังแต่การวางแผนและการเตรียมการการด าเนินงานตามแผน  และการประเมิน               
และปรับปรุงแผนการด าเนินงาน เน้นการท างานร่วมกันเป็นกลุ่ม สอดคล้องเหมาะสมกับวุฒิภาวะของผู้เรียน  
และบริบทของสถานศึกษา และท้องถิ่น รวมถึงการจัดกิจกรรมท่ีมุ่งสร้างจิตส านึกในเกียรติภูมิของความเป็น
ไทย มีความเข้าใจและภูมิใจใน ประวัติศาสตร์ของชาติ มีความรักและความภาคภูมิใจในชาติบ้านเมือง
และท้องถิ่น เป็นพลเมืองดี ยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตย  อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข 
มีจิตส านึกในการอนุรักษ์ ภาษาไทย ศิลปวัฒนธรรมไทย ประเพณีไทยและภูมิปัญญาไท ย ตลอดจน
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีเจตคติที่ดีต่อเพื่อนร่วมโลก และธรรมชาติ รู้รักษ์ส่ิงแวดล้อม
มีนิสัย รักการออกก าลังกาย รู้จักดูแลสุขภาพอนามัยของตนเองให้เข้มแข็งท้ังกายและใจ 

 นักเรียนต้องเข้าร่วมปฏิบัติกิจกรรม นักเรียนอย่างต่ าตามเกณฑ์ท่ีก าหนด  จึงจะจบการศึกษาใน
ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 ตามหลักสูตรของโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค 

 9.5.3 กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์  เป็นกิจกรรมท่ีส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถน า
ความรู้ไปใช้บริการสังคม บ าเพ็ญประโยชน์ต่อโรงเรียน ชุมชน และท้องถิ่น ตามความสนใจในลักษณะอาสาสมัคร          
เพื่อแสดงถึงความเสียสละต่อสังคม มีจิตสาธารณะ รู้จักการช่วยเหลือแบ่งปันกัน มีความเอื้ออาทร มีความ
สมานฉันท์มีจิตมุ่งที่จะท าประโยชน์และสร้างสิ่งที่ดีงามให้กับสังคม มีความรับผิดชอบต่อสังคม  ต้องการ
ตอบแทนบ้านเมืองตามความสามารถของตนอย่างต่อเนื่อง เป็นท้ังผู้ให้และผู้รับท่ีดี 

 การจัดกิจกรรมอาสาพัฒนา กิจกรรมสร้างสรรค์สังคม และกิจกรรมสาธารณประโยชน์ต่างๆ  
จะเน้นการจัดท่ีให้ผู้เรียนได้มีบทบาทท้ังการเป็นผู้สร้างสรรค์และการเป็นผู้ลงมือปฏิบัติ และการบริการต่อ
สาธารณะด้วยตัวของนักเรียนเอง  
  9.5.4 กิจกรรมพัฒนาจิตส านึกความเป็นไทยและความเป็นประชาธิปไตย เป็นกิจกรรม
เกี่ยวกับความภาคภูมิใจในความเป็น ชาติ การปลูกฝังความรักชาติ และความเป็นประชาธิปไตย ส่งเสริม
ให้นักเรียนปฏิบัติกิจกรรมร าไทยหรือนาฏศิลป์พื้นบ้าน และเล่นดนตรีไทยหรือดนตรีพื้นบ้าน 

นักเรียนต้องเข้าร่วมปฏิบั ติกิจกรรม อย่างต่ าตามเกณฑ์ ท่ีก าหนด  จึงจะจบการศึกษาในระดับช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 6 ตามหลักสูตรของโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค 

นักเรียนต้องเข้าร่วมปฏิบัติกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์อย่างต่ าตามเกณฑ์ท่ีก าหนด จึงจะจบ
การศึกษาในระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 ตามหลักสูตรของโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค 
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10.  สรุปจ านวนหน่วยกิตของรายวิชาพื้นฐานและรายวิชาเพิ่มเติม 
 

การเรียนตามหลักสูตรโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค ระดับมัธยมตอนปลาย พุทธศักราช 2560     
(ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 2561) นักเรียนต้องลงทะเบียนเรียนรายวิชาพื้นฐานและรายวิชาเพิ่มเติมของกลุ่ม
สาระการเรียนรู้ต่างๆ ดังนี ้

ตาราง 2   สรุปหน่วยกิตรายวิชาพื้นฐานและรายวิชาเพิ่มเติม 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
รายวิชา
พื้นฐาน 

รายวิชาเพิ่มเติม 
กลุ่ม 1 กลุ่ม 2 

1. ภาษาไทย 6.0 - 

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

2. คณิตศาสตร์ 6.5 5.5 
3. วิทยาศาสตร์ 8.5 26.5 
 -  ฟิสิกส์ 1.5 6.5 
 -  เคมี 1.5 5.5 
 -  ชีววิทยา 1.5 5.5 
 -  ดาราศาสตร์ 0.5 - 
 -  โลกศาสตร์และภูมศิาสตร ์ 1.5 - 
     -  วิทยาการคอมพิวเตอร์ 1.0 3.0 
     -  การออกแบบและพ้ืนฐานทางวิศวกรรมศาสตร ์ 1.0 - 
 -  สัมมนาทางวิทยาศาสตร์ - 1.0 
  -  การสืบเสาะและธรรมชาติทางวิทยาศาสตร ์ - 1.0 
 -  ความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม - 2.0 
 -  โครงงานวิทยาศาสตร์ - 2.0 

4. สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 6.5 3.5 
 -  สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 6.0 - 
 -  มนุษย์และสิ่งแวดล้อม (+ภัยพิบัติ) 0.5 - 
 -  การบูรณาการความรู ้ - 2.0 
 -  ทักษะชีวิต** - 1.5 
5. สุขศึกษาและพลศึกษา 3.0 - 
6. ศิลปะ 3.0 - 
7. การงานอาชีพ 1.5 - 
8. ภาษาต่างประเทศ 6.0 7.5 
 -  ภาษาอังกฤษ 6.0 6.0 
 -  ภาษาต่างประเทศที่ 2 (เลือก 1 ภาษา ) - 1.5 

รวม 
41.0 43.0 ไม่น้อยกว่า 4.0 

ไม่น้อยกว่า 88.0 หน่วยกิต 

 



หลักสูตรโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค ระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย                                                        
พุทธศักราช 2560 (ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 2561) 

20 

 

จ านวนหน่วยกิตของรายวิชาพื้นฐานและรายวิชาเพิ่มเติมกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆ ท่ีจะจัดให้นักเรียน
ได้เรียนในแต่ละภาคเป็นดังนี้ 
ตาราง 3 ตัวอย่างการจัดหน่วยกิตการเรียนรายวิชาพื้นฐานและรายวิชาเพิ่มเติมของแต่ละภาคเรียน 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
หน่วยกิตในภาคเรียนต่าง ๆ 

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

รายวิชาพื้นฐานและรายวิชาเพิ่มเติม
กลุ่มที่ 1 

       

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

2. คณิตศาสตร์ 1.5*+2.0* 1.5* 1.5* 1.5 1.5+1.0 1.5 12.0 

3. วิทยาศาสตร์ 
   3.1 ฟิสิกส์ 
   3.2 เคมี 
   3.3 ชีววิทยา 
   3.4 ดาราศาสตร์ 
   3.5 โลกศาสตร์และภูมศิาสตร ์
   3.6 วิทยาการคอมพิวเตอร์ 
   3.7 การออกแบบและพ้ืนฐาน

ทางวิศวกรรมศาสตร ์
   3.8 สัมมนาทางวิทยาศาสตร์ 
   3.9 การสืบเสาะและธรรมชาติ

ทางวิทยาศาสตร์ 
   3.10 ความคิดสร้างสรรค์และ

นวัตกรรม 
   3.11 โครงงานวิทยาศาสตร ์

 
1.5* 
1.5* 
1.5* 

- 
- 

1.0* 
1.0* 

 
- 

1.0 
 
- 
 
- 

 
1.5 
1.5 
1.5 

 0.5* 
1.0* 
1.5 
- 
 

1.0 
- 
 

1.0 
 
- 

 
1.5 
1.5 
1.0 
- 

 0.5* 
1.5 
- 
 
- 
- 
 
- 
 

(1.0 

 
2.0 
1.5 
1.5 
- 
- 
- 
- 
 
- 
- 
 
- 
 

1.0) 

 
1.5 
1.0 
1.5 
- 
- 
- 
- 
 
- 
- 
 

1.0 
 
- 

 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
 
- 
- 
 
- 
 
- 

35.0 
8.0 
7.0 
7.0 
0.5 
1.5 
4.0 
1.0 

 
1.0 
1.0 

 
2.0 

 
2.0 

 
4. สังคมศึกษา ศาสนาและ

วัฒนธรรม 
   4.1 สังคมศึกษา ศาสนาและ

วัฒนธรรม 
   4.2 มนุษย์และสิ่งแวดล้อม  

(+ภัยพิบัติ) 
   4.3 การบูรณาการความรู ้
   4.5 ทักษะชีวิต ** 

 
 

1.0* 
 
- 
 
- 

0.25 

 
 

1.0* 
 
- 
 
- 

0.25 

 
 

1.0* 
 
- 
 
- 

0.25 

 
 

1.0* 
 
- 
 

1.0 
0.25 

 
 

1.0*+0.5* 
 

0.5* 
 
- 

0.25 

 
 

0.5* 
 
- 
 

1.0 
0.25 

10.0 
 

6.0 
 

0.5 
 

2.0 
1.5 

 

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

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

6. ศิลปะ 0.5* 0.5* 0.5* 0.5* 0.5* 0.5* 3.0 

7. การงานอาชีพ - - - - 1.0* 0.5* 1.5 

8. ภาษาต่างประเทศ 
   8.1 ภาษาอังกฤษ 
   8.2 ภาษาต่างประเทศที่ 2 

(เลือก 1 ภาษา) 

 
2.0* 

- 

 
2.0* 

- 

 
2.0* 
1.5 

 
2.0 
- 

 
2.0 
- 

 
2.0 
- 

13.5 
12.0 
 1.5 

รวมหน่วยกิตรายวิชาพื้นฐาน
และรายวิชาเพิ่มเติมกลุ่ม 1 

16.25 16.25 15.25 13.75 14.75 7.75 84.0 

รายวิชาเพิ่มเติมกลุ่ม 2                      เลอืกเรียนไม่น้อยกว่า 4.0 หน่วยกิต 4.0 
รวมทั้งสิ้นไม่น้อยกว่า 88.0 

 
หมายเหตุ: รายวิชาท่ีมีเครื่องหมาย * หมายถึงรายวิชาพื้นฐาน 
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ตาราง 4 โครงสร้างหลักสูตรระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 
 

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

ท30101 ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร 1 1.0 40  ท30102 วรรณวินิจ 1.0 40 
ค30101 คณิตศาสตร์ 1 1.5 60  ค30103 คณิตศาสตร์ 3 1.5 60 
ค30102 คณิตศาสตร์ 2 2.0 80  ว30161 ดาราศาสตร์พ้ืนฐาน 0.5 20 
ว30101 ฟิสิกส์พ้ืนฐาน 1.5 60  ว30162 โลกศาสตร์และภูมศิาสตร์ 1 1.0 40 
ว30121 เคมีพ้ืนฐาน 1.5 60  ส30102 หน้าท่ีพลเมือง 1.0 40 
ว30141 พ้ืนฐานของสิ่งมีชีวิต 1.5 60  พ30102 สุขศึกษาและพลศึกษา 2 0.5 20 
ว30181 วิทยาการคอมพิวเตอร์เบื้องต้น 1.0 40  ศ30102 สังคีตนิยม 0.5 20 
ว30182 การออกแบบและพ้ืนฐานทาง 1.0 40  อ30102 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 2 2.0 80 
           วิศวกรรมศาสตร ์    รวม 8.0 320 
ส30101 ศาสนศึกษาและหลักธรรม 1.0 40  รายวิชาเพิ่มเติมกลุ่ม 1 นก. คาบ 
           ส าหรับชีวิต    ว30201 กลศาสตร ์ 1.5 60 
พ30101 สุขศึกษาและพลศึกษา 1 0.5 20 ว30221 ปริมาณสารสัมพันธ์และสมบัติของสาร 1.5 60 
ศ30101 ทัศนศิลป ์ 0.5 20 ว30241 พันธุศาสตร์ และวิวัฒนาการ 1.5 60 
อ30101 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 1 2.0 80 ว30284 สัมมนาทางวิทยาศาสตร์ 1.0 40 
รวม 15.0 600 ว30285 ความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม 1 1.0 40 
รายวิชาเพิ่มเติมกลุ่ม 1 นก. คาบ  ว30281 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 1.5 60 
ว30283 การสืบเสาะและธรรมชาติ 
           ทางวิทยาศาสตร์ 

1.0 40  ส30201 ทักษะชีวิต 0.25 10 

ส30201 ทักษะชีวิต 0.25 10  รวม 8.25 330 
รวมพื้นฐานและเพิ่มเติมกลุ่ม 1 16.25 650  รวมพื้นฐานและเพิ่มเติมกลุ่ม 1 16.25 650 
รายวิชาเพิ่มเติมกลุ่ม 2 นก. คาบ  รายวิชาเพิ่มเติมกลุ่ม 2 นก. คาบ 
เลือกลงทะเบียน 0.5-1.5   เลือกลงทะเบียน 0.5-1.5  
รวม 0.5-1.5   รวม 0.5-1.5  
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน นก. คาบ  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน นก. คาบ 
กิจกรรมแนะแนว - 20  กิจกรรมแนะแนว - 20 
ชุมนุม - 20  ชุมนุม - 20 
กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์ - นอก

ตาราง 
 กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์ - นอก 

ตาราง 

กิจกรรมพัฒนาจิตส านึกความเป็นไทยและความเป็ไทย
และความเป็นประชาธิไตย 

- นอก
ตาราง 

 กิจกรรมพัฒนาจิตส านึกความเป็นไทยและความเป็ไทยและความ
เป็นประชาธิไตย 

- นอก 
ตาราง 

กิจกรรมทางวิชาการ - นอก
ตาราง 

 กิจกรรมทางวิชาการ - นอก 
ตาราง 

รวม - 40  รวม - 40 
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ตาราง 5 โครงสร้างหลักสูตรระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 
 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 (ภาคเรียนที่ 1)  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 (ภาคเรียนที่ 2) 
รายวิชาพื้นฐาน นก. คาบ  รายวิชาพื้นฐาน นก. คาบ 

ท30103 ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร 2 1.0 40  ท30104 วรรณคดีกับชีวิต  1.0 40 
ค30104 คณิตศาสตร์ 4 1.5 60  ส30104 ประวัติศาสตร์ไทย 1 1.0 40 
ว30163 โลกศาสตร์และภูมศิาสตร์ 2 0.5 20  พ30104 สุขศึกษาและพลศึกษา 4 0.5 20 
ส30103 เศรษฐศาสตร ์ 1.0 40  ศ30104 สุนทรียนาฏศิลป์ 0.5 20 
พ30103 สุขศึกษาและพลศึกษา 3 0.5 20  รวม 3.0 120 
ศ30103 ดนตรีปฏิบัติ 0.5 20     
อ30103 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 3 2.0 80     
รวม 7.0 280 

 
   

      
รายวิชาเพิ่มเติมกลุ่ม 1 นก. คาบ รายวิชาเพิ่มเติมกลุ่ม 1 นก. คาบ 
ว30202 สมบัติเชิงกลของสาร  1.5 60  ค30201 แคลคูลัสเบื้องต้น 1 1.5 60 
           อุณหพลศาสตร์และคลื่นกล    ว30203 ไฟฟ้าและแม่เหล็ก 2.0 80 
ว30222 จลนศาสตร์เคมีและสมดุลเคม ี 1.5 60  ว30223 อินทรีย์เคมีและสารชีวโมเลกุล 1.5 60 
ว30242 กายวิภาคศาสตร์และสรรีวิทยา 1.0 40  ว30243 กายวิภาคศาสตร์และสรรีวิทยา 1.5 60 
           ของพืช               ของสัตว์   
ว30287 โครงงานวิทยาศาสตร์ 1.0 40  ว30287 โครงงานวิทยาศาสตร์  1.0 40 
ว30282 วิทยาการประยุกต์คอมพิวเตอร์ 1.5 60  ส30202 การบูรณาการความรู้ 1 1.0 40 
ภาษาต่างประเทศที่ 2 1.5 60  อ30201 ภาษาอังกฤษวิชาการ 1 2.0 80 
ส30201 ทักษะชีวิต 0.25 10  ส30201 ทักษะชีวิต 0.25 10 
รวม 8.25 330  รวม  10.75 430 
รวมพื้นฐานและเพิ่มเติมกลุ่ม 1 15.25 610  รวมพื้นฐานและเพิ่มเติมกลุ่ม1 13.75 550 
       
รายวิชาเพิ่มเติมกลุ่ม 2 นก. คาบ  รายวิชาเพิ่มเติมกลุ่ม 2 นก. คาบ 
เลือกลงทะเบียน  0.5-1.5   เลือกลงทะเบียน  0.5-1.5  
รวม 0.5-1.5   รวม 0.5-1.5  
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน นก. คาบ  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน นก. คาบ 
กิจกรรมแนะแนว - 20  กิจกรรมแนะแนว - 20 
ชุมนุม - 20  ชุมนุม - 20 

กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์  - นอก
ตาราง 

 กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์  - นอก
ตาราง 

กิจกรรมทางวิชาการ - นอก
ตาราง 

 กิจกรรมทางวิชาการ - นอก
ตาราง 

รวม - 40  รวม - 40 
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ตาราง 6 โครงสร้างหลักสูตรระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 
 

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

ท30105 หลักภาษาไทยในชีวิตประจ าวัน  1.0 40  ท30106 พัฒนาทักษะภาษาไทย 1.0 40 
ส30105 ประวัติศาสตร์โลก  1.0 40  ส30108 ประวัติศาสตร์ร่วมสมัย 0.5 20 
ส30106 ประวัติศาสตร์ไทย 2 0.5 20  พ30106 สุขศึกษาและพลศึกษา 6 0.5 20 
ส30107 มนุษย์และสิ่งแวดล้อม 0.5 20  ศ30106 สุนทรียภาพทางทัศนศิลป ์ 0.5 20 
พ30105 สุขศึกษาและพลศึกษา 5 0.5 20  ง30102 การงานอาชีพ 2 0.5 20 
ศ30105 นาฏศิลป์เปรียบเทียบ 0.5 20  รวม 3.0 120 
ง30101 การงานอาชีพ 1 1.0 40     
รวม 5.0 200     
    รายวิชาเพิ่มเติมกลุ่ม 1 นก. คาบ 
รายวิชาเพิ่มเติมกลุ่ม 1 นก. คาบ  ค30204 พีชคณิตเชิงเส้นเบื้องต้น  1.5* 60 
ค30202 สถิติเบื้องต้น  1.5 60  ค30205 แคลคูลัสเบื้องต้น 2 

  
ค30203 คอมบินาทอริกและ 1.0 40  ส30203 การบูรณาการความรู้ 2 1.0 40 
           ความน่าจะเป็นเบื้องต้น    อ30203 ภาษาอังกฤษวิชาการ 3 2.0 80 
ว30204 แสงและฟิสิกส์ยุคใหม ่ 1.5 60  ส30201 ทักษะชีวิต 0.25 10 
ว30224 เคมีเชิงความร้อนและไฟฟ้าเคมี 1.0 40  รวม 4.75 190 
ว30244 ความหลากหลายทางชีวภาพ 1.5 60  รวมพื้นฐานและเพิ่มเติมกลุ่ม 1 7.75 310 
ว30286 ความคิดสร้างสรรค์และ 1.0 40     
           นวัตกรรม 2       
อ30202 ภาษาอังกฤษวิชาการ 2 2.0 80     
ส30201 ทักษะชีวิต 0.25 10     
รวม 9.75 390     
รวมพื้นฐานและเพิ่มเติมกลุ่ม 1 14.75 590     
รายวิชาเพิ่มเติมกลุ่ม 2 นก. คาบ  รายวิชาเพิ่มเติมกลุ่ม 2 นก. คาบ 
เลือกลงทะเบียน  0.5-1.5  เลือกลงทะเบียน  0.5-1.5  
รวม 0.5-1.5   รวม 0.5-1.5  
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน นก. คาบ  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน นก. คาบ 
กิจกรรมแนะแนว - 20  กิจกรรมแนะแนว - 20 
ชุมนุม - 20  ชุมนุม - 20 

กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์  - นอก
ตาราง 

 กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์  - นอก
ตาราง 

กิจกรรมทางวิชาการ - นอก
ตาราง กิจกรรมทางวิชาการ - นอก

ตาราง 
รวม - 40  รวม - 40 

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

นักเรียนต้องลงทะเบียนเรียนรายวิชาต่างๆ และมีผลการเรียนแต่ละรายวิชาไม่ต่ ากว่า 2.00   
ตลอดจนผ่านการประเมินคุณลักษณะและเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ดังต่อไปนี้จึงถือว่าจบการศึกษาระดับชั้น  
มัธยมศึกษาปีท่ี 6 ตามหลักสูตรโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค พุทธศักราช 2560 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2561) 

 1.  ลงทะเบียนเรียนรายวิชาพื้นฐาน  จ านวน 39.5 หน่วยกิต  รายวิชาเพิ่มเติมกลุ่ม 1 จ านวน 
45.0 หน่วยกิต  และเลือกลงทะเบียนเรียนรายวิชาเพิ่มเติมกลุ่ม 2  จ านวนไม่ต่ ากว่า 4.0 หน่วยกิต           
ตามศักยภาพ  ความถนัด  และความสนใจ  รวมท้ังส้ินไม่ต่ ากว่า  88.5 หน่วยกิต และมีผลการเรียนแต่ละ
รายวิชาไม่ต่ ากว่า “ 2 ”  

 2.  ผ่านการประเมินความสามารถด้านการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียนตามเกณฑ์ท่ีโรงเรียน
ก าหนด ตามรายละเอียดใน เอกสารหน้า 26  

 3.  ผ่านการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามเกณฑ์ท่ีโรงเรียนก าหนด ตามรายละเอียดใน
เอกสารหน้า 26   

 4.  เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนท่ีหลากหลายตามความถนัดและความสนใจ ตามเกณฑ์ขั้นต่ า
ท่ีก าหนด ตามรายละเอียดใน เอกสารหน้า 23   

 5.  การปฏิบัติที่นอกเหนือจากเกณฑ์ดังกล่าว ให้เสนอคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ของแต่ละโรงเรียนพิจารณาเป็นราย ๆ ไป 
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12.  เกณฑ์ขั้นต่ าของกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
 

นอกจากการลงทะเบียนเรียนรายวิชาพื้นฐานและรายวิชาเพิ่มเติมตามเกณฑ์ท่ีกล่าวมาแล้วข้างต้น 
การจบการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ตามหลักสูตรโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค พุทธศักราช 2560 
(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2561) นักเรียนต้องเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนตามเกณฑ์ขั้นต่ าท่ีก าหนดอีกด้วย  

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนแบ่งออกเป็น 4 กิจกรรมย่อย คือ 1) กิจกรรมแนะแนว 2) กิจกรรมพัฒนา
คุณลักษณะผู้เรียน  3) กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ และ 4) กิจกรรมพัฒนาจิตส านึกความเป็น
ไทยและความเป็นประชาธิปไตย นักเรียนต้องปฏิบัติกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนตามเกณฑ์ขั้นต่ า ดังนี้ 

 
        12.1  กิจกรรมแนะแนว  นักเรียนต้องเข้าร่วมปฏิบัติกิจกรรมแนะแนวตามรายละเอียดในตาราง 7 

ตาราง 7  กิจกรรมแนะแนวที่นักเรียนต้องปฏิบัติใน 3 ปี 

กิจกรรม จ านวนขั้นต่ าที่นักเรียนต้องปฏิบัติ 

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

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

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

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

  1.3 อ่านหนังสือจากรายการท่ีโรงเรียน ก าหนดให้ 50 ช่ือเรื่อง 
*.ในกรณีท่ีเป็นหนังสือภาษาต่างประเทศ  
1 ช่ือเรื่อง คิดเป็น 2 ช่ือเรื่อง 

  1.4 พบครูท่ีปรึกษาประจ าช้ันหลังเข้าแถวเคารพธงชาติ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของวนัเปิดเรียน  
ครั้งละไม่ต่ ากว่า 15 นาที 
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  12.2  กิจกรรมพัฒนาคุณลักษณะผู้เรียน  นักเรียนต้องเข้าร่วมปฏิบัติกิจกรรมพัฒนาคุณลักษณะ
ผู้เรียนตามรายละเอียดในตาราง 8  

ตาราง 8  กิจกรรมพัฒนาคุณลักษณะผู้เรียนท่ีนักเรียนต้องปฏิบัติใน 3 ปี 

กิจกรรม จ านวนขั้นต่ าที่นักเรียนต้องปฏิบัติ 

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

(พิจารณาจากลักษณะกิจกรรม) 
 4. การออกก าลังกายและเล่นกีฬา  ไม่น้อยกว่า 240 ครั้ง (ครั้งละไม่น้อยกว่า 45 นาที/ครั้ง/วัน) 

 
        12.3 กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน ์นักเรียนต้องเข้าร่วมปฏิบัติกิจกรรมเพื่อสังคมและ
สาธารณประโยชน์ตามรายละเอียดในตาราง 9 

ตาราง 9  กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ท่ีนักเรียนต้องปฏิบัติใน 3 ปี 

กิจกรรม จ านวนขั้นต่ าที่ต้องปฏิบัติใน 3 ปี 

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

    ไม่น้อยกว่า 80 ช่ัวโมง  

 
12.4 กิจกรรมพัฒนาจิตส านึกความเป็นไทยและความเป็นประชาธิปไตย นักเรียนต้องเข้าร่วม

ปฏิบัติ กิจกรรมพัฒนาจิตส านึกและความเป็นประชาธิปไตย นักเรียนต้องเข้าร่วมปฏิบัติกิจกรรม ตาม
รายละเอียดในตาราง 10   

 ตาราง 10  กิจกรรมพัฒนาจิตส านึกความเป็นไทยและความเป็นประชาธิปไตย ท่ีนักเรียนต้องปฏิบัติใน 3 ปี  

กิจกรรม จ านวนขั้นต่ าที่ต้องปฏิบัติใน 3 ปี 

1. กิจกรรมพัฒนาจิตส านึกความเป็นไทยและความเป็น   
ประชาธิปไตย 

2.  กิจกรรมร าไทยหรือนาฏศิลป์พื้นบ้านและเล่นดนตรีไทย 
    หรือดนตรีพื้นบ้าน 

 
ไม่น้อยกว่า 40 ช่ัวโมง 
 

อย่างละ 1 ประเภท 

หมายเหตุ :  นักเรียนต้องเข้าร่วมกิจกรรมครบท้ัง 4  กิจกรรมและมีจ านวนช่ัวโมงครบตามจ านวนท่ี
ก าหนด  

- 

- 
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13.  การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียน 
 

จุดมุ่งหมายส าคัญของการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ คือ การมุ่งหาค าตอบว่าผู้เรียนมีความก้าวหน้า 
ท้ังด้านความรู้ ความเข้าใจ ทักษะ กระบวนการคิด มีคุณธรรมและค่านิยมอันพึงประสงค์อันเป็นผลเนื่องจากการ
จัดกิจกรรมการเรียนการสอนหรือไม่เพียงใดการวัดและประเมินผลต้องใช้วิธีการท่ีหลากหลายเน้นการปฏิบัติ
ให้สอดคล้องและเหมาะสมกับสาระและตัวช้ีวัด/ผลการเรียน นอกจากการสอบกลางภาค  และปลายภาคท้ัง
ข้อเขียนและภาคปฏิบัติแล้ว กระบวนการวัดและประเมินผลยังต้องด าเนินการอย่างต่อเนื่องควบคู่ไปกับ
กิจกรรมการเรียนการสอนโดยตลอด โดยประเมินจากพฤติกรรมท่ัวไป พฤติกรรมการเรียน พฤติกรรม
ระหว่างการเข้าร่วมกิจกรรม พฤติกรรมระหว่างการปฏิบัติงาน ตลอดจนประเมินจากผลงาน แฟ้มสะสมงาน
และอื่น ๆ 

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

ผลจากการวัดและประเมินผลจะท าให้ ผู้เรียนทราบระดับความก้าวหน้าในความส าเร็จของตน              
เป็นข้อมูลพื้นฐานในการพัฒนาตนเอง  ครูผู้สอนจะเข้าใจความต้องการของผู้เรียนแต่ละคนแต่ละกลุ่ม          
และสามารถให้ระดับคะแนนหรือจัดกลุ่มผู้เรียน รวมท้ังประเมินผลการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของตน
ขณะท่ีพ่อแม่ผู้ปกครองจะได้ทราบระดับความสามารถของผู้เรียนท่ีเป็นบุตรหลานของตนเอง 

หลักเกณฑ์การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ตามหลักสูตรโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค มีรายละเอียด
ดังนี้ 
       13.1 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้รายวิชาพื้นฐานและรายวิชาเพิ่มเติม 
 

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

      2)  การให้ระดับผลการเรียนของแต่ละรายวิชาจะใช้วิธีอิงเกณฑ์หรืออิงตัวชี้วัด/ผลการเรียนรู้ โดย
จะให้ระดับผลการเรียนตามคะแนนผลการสอบและการประเมิน ดังนี้ 
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   ตาราง 11  การให้ระดับผลการเรียน 
ช่วงคะแนน ระดับผลการเรียน ความหมาย 

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

 
 3)  นักเรียนต้องมีเวลาเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของเวลาเรียนท้ังหมดจึงจะมีสิทธิ์สอบกลาง

ภาค หรือปลายภาค ถ้านักเรียนคนใดมีเวลาเรียนไม่ถึงร้อยละ 80 ของเวลาเรียนท้ังหมดนักเรียนต้องปฏิบัติ
กิจกรรมเพิ่มเติมตามท่ีครูผู้สอนก าหนด โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการท่ีโรงเรียนแต่งต้ัง แล้วขอสอบ
กลางภาคหรือปลายภาคใหม ่

4)  นักเรียนท่ีมีระดับผลการเรียนรายวิชาใดวิชาหนึ่งเป็น “0” “1” หรือ “1.5”จะต้องท า
กิจกรรมหรือเรียนเสริมตามท่ีครูผู้สอนก าหนดโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการท่ีโรงเรียนแต่งต้ังจากนั้น
จึงสอบแก้ตัว การสอบแก้ตัวจะได้ระดับผลการเรียนสูงสุดไม่เกิน “2” ถ้านักเรียนสอบแก้ตัว 2ครั้งแล้วยังได้
ระดับผลการเรียน“0” “1” หรือ “1.5”อยู่อีกให้นักเรียนลงทะเบียนเรียนซ้ าในรายวิชานั้นๆ  

5)   นักเรียนท่ีขาดส่งผลงานหรือส่งงานยังไม่ครบตามท่ีได้รับมอบหมายจากครูผู้สอนให้ได้ผลการ
เรียน “ร” และเมื่อส่งงานครบเรียบร้อยแล้วครูผู้สอนจึงให้ระดับผลการเรียนได้ 

6)  นักเรียนท่ีไม่สามารถมาสอบหรือท ากิจกรรมประเมินผลตามก าหนดเวลาเพราะป่วยหรือมีเหตุ
สุดวิสัยอื่น ให้ยื่นค าร้องต่อคณะกรรมการท่ีโรงเรียนแต่งต้ังเพื่อขอสอบหรือท ากิจกรรมประเมินผลใหม่ 

7)  รายวิชาใดท่ีผู้เรียนมีหลักฐานเด่นชัดแสดงให้เห็นว่ามีความรู้ความสามารถตามข้อก าหนด              
ของรายวิชานั้น ๆ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการท่ีโรงเรียนแต่งต้ังนักเรียนสามารถลงทะเบียนเรียน 
โดยไม่ต้องเข้าช้ันเรียนตามปกติได้ แต่ต้องเข้ารับการประเมินผลตามปกติของโรงเรียน ในบางกรณีนักเรียน
อาจน าผลงานท่ีแสดงว่านักเรียนได้มีความรู้ความสามารถตามข้อก าหนดของรายวิชานั้นๆเสนอคณะกรรมการ
ท่ีโรงเรียนแต่งต้ังเพื่อพิจารณาให้ระดับคะแนน โดยไม่ต้องเข้ารับการประเมินผลตามปกติของโรงเรียนก็ได้  

8)  นักเรียนสามารถขอลงทะเบียนเรียนใหม่รายวิชาในสาขาวิชาต่าง ๆ ได้ โดยความเห็นชอบ
ของคณะกรรมการท่ีโรงเรียนแต่งต้ัง  การประเมินผลรายวิชาท่ีเรียนใหม่ให้เป็นไปในแนวทางเดียวกันกับการ  
ประเมินผลรายวิชาท่ีลงทะเบียนปกติ 
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9)  ในแต่ละภาคเรียนนักเรียนต้องลงทะเบียนเรียนรายวิชาพื้นฐาน และรายวิชาเพิ่มเติม ตามท่ี
โรงเรียนก าหนด ในกรณีท่ีมีความจ าเป็นนักเรียนไม่สามารถเรียนได้ตลอดภาคเรียน นักเรียนสามารถขอระงับ
การเรียนและนักเรียนต้องลงทะเบียนเรียนใหม่ตามก าหนดเวลาและวิธีการท่ีแต่ละโรงเรียนเห็นสมควร  
 

        13.2  การประเมินความสามารถด้านการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน 
                1)  หลังจากนักเรียนเข้าศึกษาในโรงเรียนไปแล้วไม่น้อยกว่า 2 ภาคเรียนและไม่เกิน 4 ภาค
เรียนโรงเรียนจะเป็นผู้มอบหมายให้ครูผู้สอนนักเรียนคนนั้นๆ ในขณะนั้นไม่น้อยกว่า 5 คนเป็นผู้ประเมิน
ความสามารถในการอ่าน การคิดวิเคราะห์ และการเขียนของผู้เรียนเป็นรายบุคคลโดยใช้เครื่องมือและวิธีการ
ท่ีคณะกรรมการท่ีโรงเรียนแต่งต้ังเป็น ผู้ก าหนดโดยใช้มาตราประเมิน  5 ระดับ (1, 2, 3, 4 และ 5           
เมื่อ 1 หมายถึงความสามารถต่ า และ 5 หมายถึงความสามารถดีเย่ียม)  

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

       2)  ในกรณีท่ีประเมินแล้วไม่ผ่าน คณะกรรมการท่ีโรงเรียนแต่งต้ัง   เป็นผู้ก าหนดแนวทาง หรือ
กิจกรรม ให้นักเรียนน าไปปฏิบัติเพื่อปรับปรุงแก้ไข คณะกรรมการดังกล่าวจะเป็นผู้ติดตามและประเมินผล
นักเรียน  เมื่อประเมินผ่านแล้วจึงเสนอให้โรงเรียนปรับแก้ผลการประเมินจาก“ไม่ผ่าน” เป็น “ผ่าน” 
       13.3  การประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์   

       1)  คณะกรรมการท่ีโรงเรียนแต่งต้ังจะเป็นผู้ก าหนดคุณลักษณะอันพึงประสงค์ด้านต่างๆเพื่อใช้
ในการประเมิน และจัดท าเครื่องมือท่ีใช้ในการประเมินขึ้นโดยใช้มาตราประเมิน5 ระดับ  (1, 2, 3, 4 และ 5 
เมื่อ 1 หมายถึง ต่ าหรือไม่ดี และ 5  หมายถึง สูงหรือดีเยี่ยม)  ในแต่ละภาคเรียนโรงเรียนจะมอบหมายให้
ครูผู้สอนไม่น้อยกว่า 5 คนเป็นผู้ประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนแต่ละคนโดยใช้เครื่องมือ
ดังกล่าว  

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

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

        1)  คณะกรรมการท่ีโรงเรียนแต่งต้ังจะเป็นผู้จัดท าแบบบันทึกการปฏิบัติกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
แจกให้กับนักเรียนแต่ละคนส าหรับใช้บันทึกผลการปฏิบัติกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนของตนเอง ในภาคเรียนนั้น ๆ   
เมื่อนักเรียนปฏิบัติกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนแล้วให้บันทึกลงในแบบบันทึกดังกล่าวแล้วให้ครูท่ีปรึกษาหรือครู
ผู้รับผิดชอบการจัดกิจกรรมนั้นๆ ลงนามรับรอง 
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        2)  เมื่อส้ินภาคเรียนให้ครูท่ีปรึกษารวบรวมแบบบันทึกการปฏิบัติกิจกรรมดังกล่าวส่งงาน
ทะเบียนเพื่อบันทึกเป็นข้อมูลนักเรียนจะต้องปฏิบัติกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนตามเกณฑ์ขั้นต่ าท่ีโรงเรียนก าหนด
จึงจะถือว่า จบการศึกษาตามหลักสูตร กรณีท่ีนักเรียนยังปฏิบัติกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนไม่ครบถ้วนตามเกณฑ์
ขั้นต่ าคณะกรรมการท่ีโรงเรียนแต่งต้ัง  เป็นผู้ก าหนดกิจกรรมให้นักเรียนปฏิบัติเพิ่มเติมจนผ่านเกณฑ์ขั้นต่ า  
ท่ีก าหนด 
 
14.  การเทียบโอนผลการเรียน 

 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ของกระทรวงศึกษาธิการ ได้
ก าหนดให้โรงเรียนสามารถเทียบโอนผลการเรียนได้ โดยการน าความรู้ทักษะและประสบการณ์ท่ีได้จาก
การศึกษาในรูปแบบต่าง ๆ หรือจากการประกอบอาชีพมาเทียบโอนเป็นผลการเรียนของหลักสูตรใดหลักสูตร
หนึ่งในระดับท่ีก าลังศึกษาอยู่  

การพิจารณาการเทียบโอนผลการเรียนตามหลักสูตรของโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค  ระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย พุทธศักราช 2560 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2561) สามารถด าเนินการได้ดังต่อไปนี้ ท้ังนี้
ให้เป็นไปตามระเบียบท่ีแต่ละโรงเรียนก าหนดโดย 

 1)  พิจารณาจากหลักฐานการศึกษาซึ่งจะให้ข้อมูลท่ีแสดงความรู้ ความสามารถของผู้เรียน     
ในด้านต่าง ๆ 

 2)  พิจารณาจากความรู้และประสบการณ์ตรงจากการปฏิบัติจริง การทดสอบ การสัมภาษณ์ ฯลฯ 
 3)  พิจารณาจากความสามารถและการปฏิบัติได้จริง  
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15.  ความหมายของรหัสวิชา 
 

รหัสวิชาประกอบไปด้วยพยัญชนะหนึง่ตัวน าหน้า ตามด้วยตัวเลขจ านวน  5 หลัก มีความหมายดังนี้ 
พยัญชนะ พยญัชนะแต่ละตัวแทนช่ือของกลุ่มสาระการเรียนรู้  ดังนี้ 
 ท หมายถึง กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
 ส หมายถึง กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
 ศ หมายถึง กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
 พ หมายถึง กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 
 ค หมายถึง กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
 ง หมายถึง กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
 ว หมายถึง กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
 อ หมายถึง กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) 
 จ หมายถึง กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาจีน) 
 ญ หมายถึง กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาญี่ปุ่น) 
 ย หมายถึง กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาเยอรมัน) 
 ฝ หมายถึง กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาฝรั่งเศส) 
 ร หมายถึง กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษารัสเซีย) 
 ต   หมายถึง     กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ( ภาษาอื่น ๆ ท่ีพยัญชนะซ้ ากับ

รหัสวิชาภาษาต่างประเทศภาษาท่ี 2  ท่ีมีอยู่เดิม)  
 

        เลขหลักที่ 1  แทนระดับการศึกษา  โดยเลข 3  หมายถึงระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย 
เลขหลักที่ 2  แทนช้ันปีท่ีรายวิชานั้น ๆ จะเปิดสอน  
 1  หมายถึง   รายวิชาท่ีปกติจะเปิดสอนในระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4  
 2  หมายถึง   รายวิชาท่ีปกติจะเปิดสอนในระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5 
 3  หมายถึง   รายวิชาท่ีปกติจะเปิดสอนในระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 
 0 หมายถึง  รายวิชาท่ีจะเปิดสอนในระดับช้ันใดก็ได้ 
 
เลขหลักที่ 3 แทนประเภทของรายวิชา ดังนี้ 
 1 หมายถึง รายวิชาพื้นฐาน 
 2 หมายถึง รายวิชาเพิ่มเติม 
เลขหลักที่ 4 และ 5  แทนล าดับท่ีของรายวิชาท่ีเปิดสอนในแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
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16.  รหัสวิชา ช่ือรายวิชาและหน่วยกิตของรายวิชาพื้นฐาน 
 

 ตาราง 12 รหัสวิชา ช่ือรายวิชาและหน่วยกิตของรายวิชาพื้นฐาน ตามหลักสูตรโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค 
พุทธศักราช 2560 (ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 2561) 

กลมุสาระการเรียนร/ูรหัสวิชา/รายวิชา หนวยกิต 
1.  กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย   
1.1  ท30101 ภาษาไทยเพื่อการส่ือสาร 1  
      THA30101  Thai Language for Communication 1 

1.0 

1.2  ท30102 วรรณวินิจ  
      THA30102  An Approach to Literary Works 

1.0 

1.3  ท30103 ภาษาไทยเพื่อการส่ือสาร 2   
      THA30103  Thai Language for Communication 2 

1.0 

1.4  ท30104 วรรณคดีกับชีวิต  
      THA30104  Literature and Life 

1.0 

1.5  ท30105 หลักภาษาไทยในชีวิตประจ าวัน  
      THA30105  Thai Grammar in Daily Life 

1.0 

1.6 ท30106 พัฒนาทักษะภาษาไทย  
      THA30106  Thai Skill Development 

1.0 

2.  กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร   
2.1  ค30101 คณิตศาสตร 1  
      MATH30101  Mathematics I 

1.5 
 

2.2  ค30102 คณิตศาสตร 2  
      MATH30102  Mathematics II 

2.0 

2.3  ค30103 คณิตศาสตร 3  
      MATH30103  Mathematics III  

1.5 
 

2.4  ค30104 คณิตศาสตร 4  
      MATH30104  Mathematics IV  

1.5 

3.  กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร์  
3.1  ว30101 ฟสิกสพื้นฐาน  
      SCI30101  Fundamentals of Physics  

1.5 

3.2  ว30121 เคมีพื้นฐาน  
      SCI30131  Fundamental Chemistry  

1.5 

3.3  ว30141 พื้นฐานของส่ิงมีชีวิต  
      SCI30161  Principle of Life  
 

1.5 
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กลมุสาระการเรียนร/ูรหัสวิชา/รายวิชา หนวยกิต 
3.  กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร์ (ต่อ)  
3.4  ว30161 ดาราศาสตรพื้นฐาน  
      SCI30102  Fundamentals of Astronomy 

0.5 

3.5  ว30162 โลกศาสตร์และภูมิศาสตร์ 1  
      SCI30162 Earth Science and Geography 1 

1.0 

3.6  ว30163 โลกศาสตร์และภูมิศาสตร์ 2  
      SCI30163  Earth Science and Geography 2 

0.5 

3.7  ว30181 วิทยาการคอมพิวเตอร์เบื้องต้น  
      SCI30181  Introduction Computer Science 

1.0 

3.8  ว30182 การออกแบบและพื้นฐานทางวิศวกรรมศาสตร์ 
      SCI30182  Design and Engineering Basics 

1.0 

4.  กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม   
4.1  ส30101 ศาสนศึกษาและหลักธรรมส าหรับชีวิต  
      SOC30101   Religious Study and Principles of Life 

1.0 
 

4.2  ส30102 หนาที่พลเมือง  
      SOC30102  Civil Duty  

1.0 

4.3  ส30103  เศรษฐศาสตร  
      SOC30103  Economics 

1.0 
 

4.4 ส30104 ประวัติศาสตรไทย1  
     SOC30104  Thai History 1  

1.0 

4.5  ส30105 ประวัติศาสตร์โลก  
      SOC30105  World  History   

1.0 

4.6  ส30106 ประวัติศาสตรไทย2  
      SOC30106  Thai History 2  

0.5 
 

4.7  ส30107 มนุษย์และส่ิงแวดล้อม  
     SOC30107  Man and Environment 

0.5 

4.8  ส30108 ประวัติศาสตร ์ร่วมสมัย 
      SOC30108   Contemporary History 

0.5 

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

0.5 

5.2  พ30102 สุขศึกษาและพลศึกษา 2 
      HPE30102 Health and Physical Education 2 
 

0.5 
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กลมุสาระการเรียนร/ูรหัสวิชา/รายวิชา หนวยกิต 
5.  กลมุสาระการเรียนรสูุขศึกษาและพลศกึษา   
5.3  พ30103 สุขศึกษาและพลศึกษา 3 
      HPE30103 Health and Physical Education 3 

0.5 

5.4  พ30104 สุขศึกษาและพลศึกษา 4 
      HPE30104 Health and Physical Education 4 

0.5 

5.5  พ30105 สุขศึกษาและพลศึกษา 5 
      HPE30105 Health and Physical Education 5 

0.5 

5.6  พ30106 สุขศึกษาและพลศึกษา 6 
      HPE30106 Health and Physical Education 6 

0.5 

6.   กลุมสาระการเรียนรูศิลปะ   
6.1  ศ30101 ทัศนศิลป  
      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 สุนทรียนาฏศิลป์ 
      ART30104  Appreciation of Dance  

0.5 

6.5  ศ30105 นาฏศิลป์เปรียบเทียบ 
      ART30105  Dance Comparative   

0.5 

6.6  ศ30106 สุนทรียภาพทางทัศนศิลป  
      ART30106  Aesthetics of Visual Arts 

0.5 

7.  กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี   
7.1  ง30101 การงานอาชีพ 1  
      OCC30101  Occupations 1 

1.0 

7.2  ง30102 การงานอาชีพ 2  
      OCC30102  Occupations 2 

0.5 

8.   กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ     
8.1  อ30101 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1   
      ENG30101 Foundation English 1  

2.0 

8.2  อ30102 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2 
      ENG30102 Foundation English 2  

2.0 
 

8.3  อ30103 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 3 
      ENG30103 Foundation English 3  

2.0 
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17. รหัสวิชา ช่ือรายวิชาและหน่วยกิตของรายวิชาเพิ่มเติมกลุ่ม 1 

     ตาราง 13  รหัสวิชา ช่ือรายวิชาและหน่วยกิตของรายวิชาเพิ่มเติมกลุ่ม 1 ตามหลักสูตรโรงเรีย น
วิทยาศาสตร์ภูมิภาค พุทธศักราช 2560 (ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 2561) 
กลมุสาระการเรียนร/ูรหัสวิชา/รายวิชา หนวยกิต 
1.  กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร ์  
1.1  ค30201 แคลคูลัสเบื้องตน 1  
      MATH30201  Introductory Calculus I  

1.5 

1.2  ค30202 สถิติเบื้องตน  
      MATH30202  Introduction to Statistics 

1.5 

1.3  ค30203 คอมบินาทอริกและความนาจะเปนเบื้องตน  
      MATH30203  Introduction to Combinatorics and Probability  

1.0 

1.4  ค30204 พีชคณิตเชิงเสนเบื้องต้น   
      MATH30204  Elementary Linear Algebra  

1.5 

1.5  ค30205 แคลคูลัสเบื้องตน 2  
      MATH30205  Introductory Calculus II 

1.5 

2.  กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร  

 ฟสิกส  

2.8  ว30201 กลศาสตร  
      SCI30201 Mechanics 

1.5 

2.9  ว30202 สมบัติเชิงกลของสสาร อุณหพลศาสตรและคล่ืนกล 
      SCI30202 Physical Properties of Matter, Thermodynamics and Sound Waves 

1.5 

2.10  ว30203 ไฟฟาและแมเหล็ก  
      SCI30203 Electricity and Magnetism 

2.0 
 

2.11  ว30204 แสงและฟสิกสยุคใหม  
      SCI30204 Light and Modern Physics 

1.5 

 เคมี  

2.12  ว30221 สมบัติของสาร  
      SCI30221 Chemical Properties 

1.5 

2.13 ว30222 จลนศาสตรเคมีและสมดุลเคมี  
       SCI30222  Chemical Kinetics and Equilibrium 

1.5 

2.14 ว30223 อินทรียเคมีและสารชีวโมเลกุล  
       SCI30223 Organic Chemistry and Biomolecules 

1.5 

2.15 ว30224 เคมีเชิงความร้อนและไฟฟ้าเคมี  
       SCI30224 Thermochemistry and Electrochemistry 

1.0 
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กลมุสาระการเรียนร/ูรหัสวิชา/รายวิชา หนวยกิต 
2.  กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร ์ (ต่อ)  

 ชีววิทยา  

2.16 ว30241 พันธุศาสตร และวิวัฒนาการ  
       SCI30241 Genetics and Evolution 

1.5 

2.17 ว30242 กายวิภาคศาสตรและสรีรวิทยาของพืช  
       SCI30242 Plant Anatomy and Physiology  

1.0 
 

2.18 ว30243 กายวิภาคศาสตรและสรีรวิทยาของสัตว  
       SCI30243 Animal Anatomy and Physiology  

1.5 
 

2.19 ว30244 ความหลากหลายทางชีวภาพ  
       SCI30244 Biodiversity 

1.5 

 เทคโนโลยีและวิทยาศาสตร์ทั่วไป  

2.1  ว30281 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์  
      SCI30281 Computer Programming 

1.5 

2.2  ว30282 วิทยาการประยุกต์คอมพิวเตอร์ 
      SCI30282 Applied Computer Science 

1.5 

2.3  ว30283 การสืบเสาะและธรรมชาติทางวิทยาศาสตร์  
      SCI30283  Scientific Inquiry and the Nature of Science 

1.0 

2.4  ว30284 สัมมนาทางวิทยาศาสตร์  
      SCI30284 Science Seminar 

1.0 

2.5  ว30285 ความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม 1  
      SCI30285 Creativity and Innovation 1 

1.0 

2.6  ว30286 ความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม 2  
      SCI30286 Creativity and Innovation 2 

1.0 

2.7  ว30287 โครงงานวิทยาศาสตร์  
      SCI30287 Science Project 

2.0 

3.  กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษาและวัฒนธรรม  
3.1  ส30201 ทักษะชีวิต  
      SOC30201 Life Skills  

1.5 

3.2  ส30202 การบูรณาการความรู้ 1  
      SOC30202 Integrating Knowledge 1 

1.0 

3.3  ส30203 การบูรณาการความรู้ 2  
      SOC30203 Integrating Knowledge 2 

1.0 
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กลมุสาระการเรียนร/ูรหัสวิชา/รายวิชา หนวยกิต 
3.  กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษาและวัฒนธรรม (ต่อ)  
3.6  ส30206 หน้าท่ีพลเมือง 3  
      SOC30206 Civil Duty 3 

0.5 

3.7  ส30207 หน้าท่ีพลเมือง 4  
      SOC30207 Civil Duty 4 

0.5 

4.   กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ  

 ภาษาอังกฤษ   

4.1  อ30201 ภาษาอังกฤษวิชาการ 1  
      ENG30201 Academic English 1  

2.0 

4.2  อ30202 ภาษาอังกฤษวิชาการ 2  
      ENG30202 Academic English 2  

2.0 

4.3  อ30203 ภาษาอังกฤษวิชาการ 3  
      ENG30203 Academic English 3 

2.0 

 ภาษาตางประเทศภาษาท่ี 2 (เลือกเรียน 1 รายวิชาจากรายวิชาตอไปน้ี)  

4.4 จ30201 สนทนาภาษาจีน 1  
       CHI30201 Chinese Conversation 1  

1.5 

4.5 ญ30201 ภาษาญี่ปุนข้ันตน 1  
       JAP30201  Basic Japanese 1  

1.5 

4.6 ย30201   ภาษาเยอรมันในชีวิตประจ าวัน  
       GER30201  German in Everyday Life  

1.5 

4.7 ฝ30201   ภาษาฝร่ังเศสนารู 1  
       FRE30201  Foundation French 1  

1.5 
 

4.8 ร30201   ภาษารัสเซียพื้นฐาน 1  
       RUS30201  Basic Russian 1  

1.5 

4.9 ต30201 ภาษาเกาหลีข้ันต้น 
       KOR30201 Basic Korean  

1.5 

โรงเรียนสามารถเปิดเพิ่มเติมได้ตามความพร้อมของแต่ละโรงเรียน  
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18. รหัสวิชา ช่ือรายวิชา และหน่วยกิตของรายวิชาเพิ่มเติมกลุ่ม 2 
    ตาราง 14  รหัสวิชา ช่ือรายวิชา และหน่วยกิตของรายวิชาเพิ่มเติมกลุ่ม 2 ตามหลักสูตรโรงเรียน
วิทยาศาสตร์ภูมิภาค พุทธศักราช 2560 (ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 2561) 
กลมุสาระการเรียนร/ูรหัสวิชา/รายวิชา หนวยกิต 
1.  กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย   
1.1  ท30201 สัมมนาภาษาไทย  
      THA30201 Thai Seminar  

1.0 

1.2  ท30202 วรรณกรรมปจจุบัน  
      THA30202 Modern Literary Works 

1.0 

1.3  ท30203 วรรณกรรมทองถ่ิน  
      THA30203 Folklore Studies  

1.0 

1.4  ท30204   การอานตีความ  
      THA30204 Interpretative Reading 

1.0 

1.5  ท30205 การอานท านองเสนาะ  
      THA30205 Rhyme Reading 

1.0 

1.6  ท30206 การเขียนเรื่องส้ัน  
      THA30206 Short Story Writing  

1.0 

1.7  ท30207 การเขียนวรรณกรรมส าหรับเด็ก  
      THA30207 Children’s Literature Writing 

1.0 

1.8  ท30208   การเขียนรอยกรอง  
      THA30208  Verse Writing  

1.0 

1.9  ท30209 การเขียนสารคดี  
      THA30209 Feature Writing  

1.0 

1.10 ท30210 ทักษะการสื่อสารเฉพาะกิจ  
       THA30210 Thai Language Communicative Skills for Specific Purpose  

1.0 

2.   กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร   
2.1  ค30206 พีชคณิตเชิงเสน 2  
      MATH30206 Linear Algebra 2  

2.0 

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

2.0 

2.3  ค30208 แคลคูลัสของฟงกชันหลายตัวแปร  
      MATH30208 Calculus of Several Variables  

2.0 

2.4  ค30209 ตรรกศาสตรและการพิสูจน  
      MATH30209 Logic and Proofs  
 

0.5 
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กลมุสาระการเรียนร/ูรหัสวิชา/รายวิชา หนวยกิต 
2.   กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร(ต่อ)  
2.5  ค30210 การแกปญหาทางทฤษฎีจ านวน1  
      MATH30210 Problem Solving in Number Theory 1  

0.5 

2.6  ค30211 การแกปญหาทางทฤษฎีจ านวน2  
      MATH30211 Problem Solving in Number Theory 2  

0.5 

2.7  ค30212 การแกปญหาทางเรขาคณิต 1  
      MATH30212 Problem Solving in Geometry 1  

0.5 

2.8  ค30213 การแกปญหาทางเรขาคณิต 2  
      MATH30213 Problem Solving in Geometry 2  

0.5 

2.9  ค30214 การแกปญหาทางคอมบินาทอริก1  
      MATH30214 Problem Solving in Combinatorics 1  

0.5 

2.10 ค30215 การแกปญหาทางคอมบินาทอริก2  
      MATH30215 Problem Solving in Combinatorics 2  

0.5 

2.11 ค30216 การแกปญหาทางพีชคณิต 1  
      MATH30216 Problem Solving in Algebra 1  

0.5 

2.12 ค30217 การแกปญหาทางพีชคณิต 2  
      MATH30217 Problem Solving in Algebra 2  

0.5 

2.13 ค30218 การแกปญหาทางอสมการและสมการเชิงฟงกชัน  
      MATH30218 Problem Solving in Inequalities and Functional Equations  

1.0 

2.14  ค30219 เรขาคณิตวิยุต  
      MATH30219 Discrete Geometry  

1.0 

2.15 ค30220 ทฤษฎีกราฟ  
      MATH30220 Graph Theory  

1.5 

2.16 ค30221 สมการเชิงอนุพันธเบื้องตน  
      MATH30221 Elementary Differential Equations 

1.5 

2.17 ค30222 สถิติเพ่ือการวิจัยเบื้องตน  
      MATH30222 Statistics for Basic Research 

1.0 

3.  กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร  

 ฟสิกส  

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

1.5 

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

1.5 
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กลมุสาระการเรียนร/ูรหัสวิชา/รายวิชา หนวยกิต 
3.  กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร (ต่อ)  
3.3  ว30207 ฟสิกสทั่วไป 2 (AP)  
      SCI30207 General Physics 2 (AP)  

1.5 

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

1.5 

3.5  ว30209 คณิตศาสตรส าหรับฟสิกส  
      SCI30209 Mathematics for Physics  

1.0 

3.6  ว30210 กลศาสตรยุคเกา  
      SCI30210 Classical Mechanics  

1.0 

3.7 ว30211 กลศาสตรควอนตัมเบื้องตน  
SCI30211 Introduction to Quantum Mechanics  

1.0 

3.8  ว30212 ฟสิกสสถานะของแข็งเบื้องตน  
      SCI30212 Introduction to Solid State Physics 

1.0 

3.9  ว30213 อิเล็กทรอนิกสเบื้องตน  
      SCI30213  Introduction to Electronics  

1.0 

3.10 ว30214 เทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย  
      SCI30214 Solar Energy Technology  

1.0 

3.11 ว30215 แมเหล็กไฟฟาและการประยุกต  
      SCI30215 Application of Electromagnetism  

1.0 

3.12 ว30216 นิวเคลียรในชีวิตประจ าวัน  
      SCI30216 Nuclear in Everyday Life  

1.0 

 เคม ี  

3.13 ว30225  ปฏิบัติการเคมีทั่วไป 1 (AP)  
      SCI30225 General Chemistry Laboratory 1 (AP)  

1.0 

3.14 ว30226  ปฏิบัติการเคมีทั่วไป 2 (AP)  

      SCI30226 General Chemistry Laboratory 2 (AP)  
1.0 

3.15 ว30227  เคมีอินทรียข้ันสูง 1  
      SCI30227 Advanced Organic Chemistry 1 

1.0 

3.16 ว30228  เคมีอินทรียข้ันสูง 2  
      SCI30228 Advanced Organic Chemistry 2  

1.0 

3.17 ว30229  ผลิตภัณฑธรรมชาติ  
      SCI30229 Natural Products  

1.0 

3.18 ว30230  นาโนเทคโนโลยี  

      SCI30230 Nanotechnology 
1.0 
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กลมุสาระการเรียนร/ูรหัสวิชา/รายวิชา หนวยกิต 
3.  กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร  (ต่อ)  
3.19 ว30231  จริยธรรมทางวิทยาศาสตร  
      SCI30231 Scientific Ethics 

1.0 

3.20 ว30232  การวิเคราะหเชิงเคร่ืองมือ  
      SCI30232 Instrumental Analysis 1  

1.0 

3.21 ว30233  ชีวเคมี  

      SCI30233 Biochemistry 
1.0 

3.22 ว30234  เทคนิคพื้นฐานในปฏิบัติการเคมี  
      SCI30234 Basic Techniques in Chemistry 

1.0 

3.23 ว30235  เคมีอุตสาหกรรมในท้องถ่ิน  
      SCI30235 Industrial Chemistry 

1.0 

3.24 ว30236  เคมีในอาหารถ่ิน  
      SCI30236 Food Chemistry 

1.0 

3.25 ว30237  เซรามิกส์  
      SCI30237 Ceramics 

1.0 

 ชีววิทยา   

3.26 ว30245 ชีววิทยา 1 (AP)  
      SCI30245 Biology 1 (AP)  

1.5 

3.27 ว30246 ชีววิทยา 2 (AP)  
      SCI30246 Biology 2 (AP)  

1.5 

3.28 ว30247 ชีววิทยาของเซลล  
      SCI30247 Cell Biology  

1.0 

3.29 ว30248 พันธุศาสตรโมเลกุล  
      SCI30248 Molecular Genetics 

1.0 

3.30 ว30249 อนุกรมวิธานพืช  
      SCI30249 Plant Taxonomy  

1.0 

3.31 ว30250 อนุกรมวิธานสัตว  
       SCI30250 Animal Taxonomy 

1.0 

3.32 ว 30251 จุลชีววิทยา  
       SCI30251 Microbiology 

1.0 

3.33 ว30252 สัตวไมมีกระดูกสันหลัง  
      SCI30252 Invertebrate Zoology 

1.0 

3.34 ว30253 สัตวมีกระดูกสันหลัง  
      SCI30253 Vertebrate Zoology 

1.0 
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กลมุสาระการเรียนร/ูรหัสวิชา/รายวิชา หนวยกิต 
3.  กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร  (ต่อ)  
3.35 ว30254  กีฏวิทยา 
      SCI30254 Entomology 

1.0 

3.36 ว30255 สังขวิทยา  
      SCI30255 Malacology  

1.0 

3.37 ว30256 มีนวิทยา  
      SCI30256 Ichthyology 

1.0 

3.38 ว30257 สรีรวิทยาพีช  
      SCI30257 Plant Physiology  

1.0 

3.39 ว30258 พฤติกรรมสัตว  
      SCI30258 Animal Behavior  

1.0 

3.40 ว30259 ชีววิทยาสภาวะแวดลอม  
      SCI30259 Environmental Biology  

1.0 

3.41 ว30260 เทคโนโลยีชีวภาพ 
      SCI30260  Biotechnology 

1.0 

3.42 ว30261 วิทยาศาสตรการอาหาร  
      SCI30261 Food Science 

1.0 

3.43 ว30262 นิติวิทยาศาสตร 
      SCI30262 Forensic Science  

1.0 

3.44 ว30263 เทคนิคพื้นฐานส าหรับงานวิจัยทางชีววิทยา  
      SCI30263 Basic Technology for Biology Researc 

1.0 

3.45 ว30264 การวิจัยชีววิทยาทางน้ า  
      SCI30264 Aquatic Biology Research  

1.0 

3.46 ว30265  ปญหาพิเศษทางชีววิทยา  
      SCI30265 Special Problem in Biology  

1.0 

3.47 ว30266 สิทธิบัตรทางปัญญา  
      SCI30266 The Study  of Patents 

1.0 

3.48 ว30267 ปรัชญาวิทยาศาสตร์  
      SCI30267 Sciencetific  Philosophy 

1.0 

 โลก ดาราศาสตร ์และอวกาศ  

3.49 ว30271 ปฏิบัติการดาราศาสตรพื้นฐาน  
      SCI30271 Fundamentals of Astronomy Laboratory 

1.0 

3.50 ว30272  ดาราศาสตรข้ันสูง  
      SCI30272 Advanced Astronomy 

2.0 
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กลมุสาระการเรียนร/ูรหัสวิชา/รายวิชา หนวยกิต 
3.  กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร  (ต่อ)  
3.51 ว30273  ปฏิบัติการดาราศาสตรข้ันสูง  
      SCI30273 Advanced Astronomy Laboratory 

1.5 

 วิทยาการคอมพิวเตอร ์  

7.52  ว30288 คณิตศาสตรดีสครีต (AP)  
      SCI30288 Discrete Mathematics (AP)  

1.5 

7.53  ว30289 การเขียนโปรแกรมบนเว็บ  
      SCI30289 Web Programming  

1.0 

7.54  ว30290 การเขียนโปรแกรมแบบจินตภาพ 1 
      SCI30290 Visual Programming 1  

1.0 

7.55  ว30291 การเขียนโปรแกรมแบบจินตภาพ 2 
      SCI30291 Visual Programming 2  

1.0 

7.56  ว30292 โครงสรางขอมูล  
      SCI30292  Data Structures  

1.0 

7.57  ว30293 การออกแบบวิเคราะหอัลกอริทึม  
      SCI30293 Design and Analysis of Algorithms 

1.5 

7.58  ว30294 ระบบฐานขอมูลเบื้องตน  
      SCI30294 Introduction to Database Systems  

1.0 

7.59  ว30295 ระบบหุนยนตพื้นฐาน  
      SCI30295 Fundamentals of Robotic Systems  

1.0 

7.60  ว30296 คอมพิวเตอรเพ่ือการออกแบบ  
      SCI30296 Computer Aided Design  

1.5 

7.61 ว30297 คอมพิวเตอรเพื่อการออกแบบและสรางตนแบบ  
      SCI30297 Computer Aided Design and Manufacturing  

1.0 

7.62 ว30298 เมคาทรอนิกส  
      SCI30298  Mechatronics  

1.5 

4.   กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม   
4.1  ส30208 สัมมนาประวัติศาสตร  
      SOC30208 Seminar of History  

1.0 

4.2  ส430209 การปกครองสวนทองถ่ิน 
      SOC30209 Local Administration 

1.0 

4.3  ส30210 ทวารวดีศึกษา  
      SOC30210 Dvaravati Study  
 

1.0 
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กลมุสาระการเรียนร/ูรหัสวิชา/รายวิชา หนวยกิต 
4.   กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  
4.4  ส30211 อยุธยาศึกษา  
      SOC30211 Ayutthaya Study  

1.0 

4.5  ส30212 รัตนโกสินทรศึกษา  
      SOC30212 Rattanakosin Study 

1.0 

4.6  ส30213 เศรษฐศาสตรการเงิน  
      SOC30213 Economics of Money and Banking  

1.0 

4.7  ส30214 ปรัชญาชีวิต  
      SOC30214 Philosophy of Life  

1.0 

4.8  ส30215 มนุษยสัมพันธ  
      SOC30215 Human Relationship 

1.0 

4.9  ส30216 ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร  
      SOC30216 Geographic Information System  

1.0 

4.10 ส30217 การรับรูระยะไกล  
      SOC30217 Remote Sensing  

1.0 

5.  กลมุสาระการเรียนรสูุขศึกษาและพลศกึษา   
5.1  พ30201 บาสเกตบอล  
      HPE30201 Basketball  

1.0 

5.2  พ30202 แฮนดบอล  
      HPE30202 Handball  

1.0 

5.3  พ30203 มวยสากล  
      HPE30203 Boxing 

1.0 

5.4  พ30204 ศิลปะมวยไทย  
      HPE30204 Thai Boxing  

1.0 

5.5  พ30205 ลีลาศ  
      HPE30205 Social Dance  

1.0 

5.6  พ30206   เทเบิลเทนนิส  
      HPE30206  Table Tennis  

1.0 

5.7  พ30207 แบดมินตัน  
      HPE30207 Badminton 

1.0 

5.8  พ30208 สควอช  
      HPE30208 Squash 

1.0 

5.9  พ30209 การฝกดวยน้ าหนัก  
      HPE30209 Weight Training  

1.0 



หลักสูตรโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค ระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย                                                        
พุทธศักราช 2560 (ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 2561) 

46 

 

กลมุสาระการเรียนร/ูรหัสวิชา/รายวิชา หนวยกิต 
5.  กลมุสาระการเรียนรสูุขศึกษาและพลศกึษา (ต่อ)  
5.10 พ30210 วายน้ า 
      HPE30210 Swimming  

1.0 

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

0.5 

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

1.0 

6.3  ศ30203 ภูมิปญญาไทย: ส่ิงประดิษฐไทย  
      ART30203 Thai Wisdom: Thai Innovation  

1.0 

6.4  ศ30204 การละคร  
      ART30204 Drama  

1.0 

6.5  ศ30205 พื้นฐานทฤษฎีดนตรี  
      ART30205 Music Theory  

0.5 

6.6  ศ30206 หีบเพลงเปา  
      ART30206 Harmonica  

1.0 

6.7  ศ30207 พื้นฐานศิลปะปฏิบัติ  
      ART30207 Basic Art Studio 

1.0 

6.8  ศ30208 พื้นฐานการออกแบบ  
      ART30208 Basic Design  

1.0 

6.9  ศ30209 จิตรกรรมสรางสรรค  
      ART30209 Creative Painting  

1.0 

6.10 ศ30210 ศิลปะภาพพิมพสรางสรรค  
      ART30210 Creative Graphic Arts 

1.0 

6.11 ศ30211 ประติมากรรมสรางสรรค  
      ART30211 Creative Sculpture 

1.0 

6.12 ศ30212 ศิลปะไทยรวมสมัย  
      ART30212 Thai Art Contemporary 

1.0 

6.13 ศ30213 ออกแบบผลิตภัณฑ 
      ART30213 Product Design  

1.0 

7.  กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี  
7.1 ง30201 เซรามิกสเบื้องตน 
      OCC30201 Fundamentals of Ceramics 
 

1.5 
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กลมุสาระการเรียนร/ูรหัสวิชา/รายวิชา หนวยกิต 
8.   กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ  

 ภาษาอังกฤษ  

8.1  อ30204 การพูดในที่ประชุมชน  
      ENG30204 Public Speaking  

1.5 

8.2  อ30205 การอานเชิงวิเคราะห  
      ENG30205 Critical Reading  

1.5 

8.3  อ30206 การเขียนเชิงสรางสรรค  
      ENG30206 Creative Writing  

1.5 

8.4  อ30207 การแปลเบื้องตน  
      ENG30207 Basic Translation  

1.5 

8.5  อ30208 ภาษาอังกฤษเพ่ือศึกษาตอตางประเทศ 1  
      ENG30208 English for Specific Purpose 1  

1.5 

8.6  อ30209 ภาษาอังกฤษเพ่ือศึกษาตอตางประเทศ 2  
      ENG30209 English for Specific Purpose 2  

1.5 

8.7  อ30210 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสอบ SAT  
      ENG30210 English for SAT Preparation 

1.5 

 ภาษาจนี  

8.8  จ30201 สนทนาภาษาจีน 1  
      CHI30201 Conversation Chinese 1  

1.5 

8.9  จ30202 สนทนาภาษาจีน 2  
      CHI30202 Conversation Chinese 2  

1.5 

8.10 จ30203 ภาษาจีนในชีวิตประจ าวัน1  
      CHI30203 Chinese in Everyday Life 1  

1.5 

8.11 จ30204 ภาษาจีนในชีวิตประจ าวัน2  
      CHI30204 Chinese in Everyday Life 2  

1.5 

8.12 จ30205 ภาษาจีนเพื่อการศึกษาวิทยาศาสตร 1  
      CHI30205 Chinese for Science Study 1  

1.0 

8.13 จ30206 ภาษาจีนเพื่อการศึกษาวิทยาศาสตร 2  
      CHI40206 Chinese for Science Study 2 

1.0 

 ภาษาญี่ปนุ  

8.14 ญ30201 ภาษาญ่ีปุนข้ันตน 1  
      JAP30201 Basic Japanese 1  
 

1.5 
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กลมุสาระการเรียนร/ูรหัสวิชา/รายวิชา หนวยกิต 
8.   กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ (ต่อ)  
8.15 ญ30202 ภาษาญ่ีปุนข้ันตน 2  
      JAP30202 Basic Japanese 2  

1.5 

8.16 ญ30203 ภาษาญ่ีปุนระดับกลาง 1  
      JAP30203 Intermediate Japanese 1  

1.5 

8.17 ญ30204 ภาษาญ่ีปุนระดับกลาง 2  
      JAP30204 Intermediate Japanese 2  

1.5 

 ภาษาเยอรมัน  

8.18 ย30201 ภาษาเยอรมันในชีวิตประจ าวัน  
      GER30201 German in Everyday - life  

1.5 

8.19 ย30202 ภาษาเยอรมันเพื่อการส่ือสาร  
      GER30202 Communicative German  

1.5 

8.20 ย30203 ภาษาและวัฒนธรรมเยอรมัน  
      GER30203 German Language and Culture  

1.5 

8.21 ย30204 ภาษาเยอรมันรวมสมัย  
      GER30204 Contemporary German 

1.5 

 ภาษาฝรั่งเศส  

8.22 ฝ30201 ภาษาฝร่ังเศสนารู 1 
      FRE30201 Foundation French 1  

1.5 

8.23 ฝ30202 ภาษาฝร่ังเศสนารู 2  
      FRE30202 Foundation French 2  

1.5 

8.24 ฝ30203 ภาษาฝร่ังเศสเพ่ือการสื่อสาร 1  
      FRE30203 Communicative French 1  

1.5 

8.25 ฝ30204 ภาษาฝร่ังเศสเพ่ือการสื่อสาร 2  
      FRE30204 Communicative French 2  

1.5 

8.26 ฝ30205 ภาษาฝร่ังเศสสโูลกวิทยาการ 1  
      FRE30205 French for Science and Technology 1  

1.0 

8.27 ฝ40206 ภาษาฝร่ังเศสสโูลกวิทยาการ 2  
      FRE30206  French for Science and Technology 2 

1.0 
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หมายเหตุ   
   รายวิชาเพิ่มเติมกลุ่ม 2 โรงเรียนสามารถเปิดเพิ่มเติมได้ตามความพร้อมของแต่ละโรงเรียนโดย

ความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐานของโรงเรียน 
  

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

 ภาษารัสเซีย   

3.28 ร30201 ภาษารัสเซียพ้ืนฐาน 1  
      RUS30201 Basic Russian 1  

1.5 

3.29 ร30202 ภาษารัสเซียพ้ืนฐาน 2  
      RUS30202 Basic Russian 2  

1.5 

3.30 ร30203 ภาษารัสเซียระดับกลาง 1  
      RUS30203 Intermediate Russian 1  

1.5 

3.31 ร30204 ภาษารัสเซียระดับกลาง 2 
      RUS30204 Intermediate Russian 2  

1.5 

 ภาษาเกาหล ี  

3.32 ต30201 ภาษาเกาหลีข้ันต้น 
      KOR30201 Basic Korean 

1.5 

3.33 ต30202 ภาษาเกาหลีระดับกลาง  
      KOR30202 Intermediate Korean 

1.5 
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19.  มาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัด และค าอธิบายรายวิชาพื้นฐาน   

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

1.1.1 อ่านออกเสียงบทร้อยแก้วและบทร้อยกรองได้อย่างถูกต้อง ไพเราะ และเหมาะสมกับเรื่อง          
ท่ีอ่าน   

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

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

ตน พัฒนาการเรียน และพัฒนาความรู้ทางอาชีพ 
1.1.9 มีมารยาทในการอ่าน 

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

2.1.1 เขียนส่ือสารในรูปแบบต่างๆ  ได้ตรงตามวัตถุประสงค์ โดยใช้ภาษาเรียบเรียงถูกต้อง มีข้อมูล
และสาระส าคัญชัดเจน     

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

สารสนเทศ อ้างอิงอย่างถูกต้อง 
2.1.7 บันทึกการศึกษาค้นคว้า  เพื่อน าไปพัฒนาตนเองอย่างสม่ าเสมอ    
2.1.8 มีมารยาทในการเขียน 
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สาระที่ 3  การฟัง การดู และการพูด 
มาตรฐาน  ท 3.1  สามารถเลือกฟังและดูอย่างมีวิจารณญาณ และพูดแสดงความรู้ ความคิด และความรู้สึกใน
โอกาสต่างๆ อย่างมีวิจารณญาณและสร้างสรรค์ 
ตัวชี้วัด 

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

ถูกต้องเหมาะสม 
3.1.6 มีมารยาทในการฟัง การดูและการพูด 

สาระที่ 4  หลักการใช้ภาษาไทย 
มาตรฐาน  ท 4.1  เข้าใจธรรมชาติของภาษาและหลักภาษาไทย การเปล่ียนแปลงของภาษาและพลังของภาษา 
ภูมิปัญญาทางภาษา และรักษาภาษาไทยไว้เป็นสมบัติของชาติ 
ตัวชี้วัด 

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

สาระที่ 5  วรรณคดีและวรรณกรรม 
มาตรฐาน  ท 5.1  เข้าใจและแสดงความคิดเห็น วิจารณ์วรรณคดีและวรรณกรรมไทยอย่างเห็นคุณค่าและน ามา
ประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง 
ตัวชี้วัด 

5.1.1 วิเคราะห์และวิจารณ์วรรณคดีและวรรณกรรมตามหลักการวิจารณ์เบ้ืองต้น 
5.1.2 วิเคราะห์ลักษณะเด่นของวรรณคดีเช่ือมโยงกับการเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์และวิถีชีวิตของสังคมในอดีต 
5.1.3 วิเคราะห์และประเมินคุณค่าด้านวรรณศิลป์ของวรรณคดีและวรรณกรรมในฐานะท่ีเป็น 

มรดกทางวัฒนธรรมของชาติ 
5.1.4 สังเคราะห์ข้อคิดจากวรรณคดีและวรรณกรรมเพื่อน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง 
5.1.5 รวบรวมวรรณกรรมพื้นบ้าน และอธิบายภูมิปัญญาทางภาษา 
5.1.6 ท่องจ าและบอกคุณค่าบทอาขยานตามท่ีก าหนดและบทร้อยกรองท่ีมีคุณค่าตามความสนใจ  และน าไปใช้อ้างอิง 
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ชื่อรายวิชาและหน่วยกิต 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 

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

2 คาบ / สัปดาห์ / ภาคเรียน        1.0 หน่วยกิต 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ค าอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาความรู้เกี่ยวกับการส่ือสารของมนุษย์ ศึกษาค า ความหมายของค าและการสรรค าใช้ ศึกษา

หลักการอ่าน  การฟัง การดูและการพูด ฝึกอ่านออกเสียง อ่านในใจเพื่อจับสาระในเวลาท่ีก าหนด อ่าน ฟัง

และดูส่ือต่างๆ แล้วสรุปเนื้อหาสาระ แนวคิด ฝึกเขียนผังมโนภาพ ฝึกพูดระหว่างบุคคล พูดในกลุ่ม เขียนเชิง

กิจธุระ เขียนเชิงวิชาการโดยอ้างอิงข้อมูลสารสนเทศ มีคุณธรรมและมารยาทในการส่ือสาร ท้ังสามารถน า

ความรู้ ความคิดท่ีได้จากการอ่าน การฟังและการดู มาปรับใช้เพื่อพัฒนาตนเองได้ 

 มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด 

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

ตอน 
3. อ่านออกเสียงได้ถูกต้องตามระบบอักขรวิธี มีจังหวะ เน้นน้ าหนักเสียงได้เหมาะสมกับเรื่องท่ีอ่าน 
4.   อ่านในใจ แปลความ ตีความ ขยายความ คาดคะเนเหตุการณ์ และตอบค าถามจากเรื่องท่ีอ่าน

หรือฟังภายใน   
  เวลาท่ีก าหนด 

5. อ่าน ฟังและดู เรื่องราวต่างๆ จากส่ือท่ีมีรูปแบบหลากหลาย แล้วพูดหรือเขียนสรุปเนื้อหาสาระ 
แนวคิด เขียนผังมโนภาพ เขียนย่อความ สรุปความ 

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

วัตถุประสงค์  
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รายวิชา  ท30102  วรรณวินิจ 

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

     ศึกษา วิเคราะห์ วิจารณ์วรรณคดีและวรรณกรรมตามหลักวิจารณ์เบ้ืองต้น พิจารณารูปแบบ เนื้อหากลวิธี

ในการประพันธ์ วิเคราะห์ประเมินคุณค่าของวรรณคดีและวรรณกรรม ในฐานะท่ีเป็นมรดกทางวัฒนธรรมของ

ชาติ ด้านวรรณศิลป์ และด้านสังคม จากวรรณคดีและวรรณกรรม เรื่องกาพย์เห่เรือ นมัสการมาตาปิตุคุณ

และมนัสการอาจาริยคุณ มหาชาติ  มหาเวสสันดรชาดกกัณฑ์มัทรี  นิราศนรินทร์ค าโคลง  มงคลสูตรค าฉันท์  

บทละครพูดค าฉันท์เรื่องมัทนะพาธา ลิลิตตะเลงพ่าย นิทานเวตาล เรื่องท่ี 10  อิเหนา ตอนศึกกะหมังกุหนิง 

หรือวรรณกรรมอื่นๆท่ีหลักสูตรเสนอให้เลือก ฝึกอ่านออกเสียงบทร้อยแก้วและบทร้อยกรองให้ถูกต้อง 

ไพเราะเหมาะสมกับเนื้อหาของเรื่องท่ีอ่าน ฝึกท่องจ าบทอาขยาน หรือบทร้อยกรองตามความสนใจโดย

สามารถบอกคุณค่าและน าไปใช้อ้างอิง 

มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด 

1. วิเคราะห์วิจารณ์วรรณคดีและวรรณกรรมตามหลักการวิจารณ์เบื้องต้นแล้วน าเสนอในรูปแบบ
การพูดหรือการเขียน 

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

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

ศึกษาการพูด การเขียนส่ือสารในรูปแบบต่างๆ การใช้โวหารในการเขียน  อธิบายโวหาร บรรยาย

โวหารและพรรณนาโวหาร  การใช้ภาษาในการเรียบเรียง โดยมีข้อมูลและสาระส าคัญชัดเจน ฝึกอ่าน ฟัง 

หรือดูส่ือหลากหลายแล้ววิเคราะห์ความน่าเช่ือถือ มีวิจารณญาณเลือกเรื่องเพื่ออ่าน ฟัง หรือดู  เขียน

เรียงความ และบทความท่ีแสดงความรู้ ความคิดเห็น ความรู้สึก  การใช้ภาษากับเหตุผลในการพูด การเขียน

แสดงทรรศนะ  โต้แย้ง  โน้มน้าวใจ พูดต่อประชุมชน ได้แก่ การพูดสุนทรพจน์  การอภิปราย และการโต้วาที 

มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด 

1. ใช้โวหารแบบต่างๆ อย่างถูกต้อง     

2. อ่านพิจารณาย่อหน้า และเขียนย่อหน้ารูปแบบต่างๆ   

3. มีวิจารณญาณเลือกเรื่องเพื่ออ่าน ฟัง หรือดู แล้ววิเคราะห์การใช้ภาษาและความน่าเช่ือถือได้อย่างมี  

    เหตุผล   

4. เขียนเรียงความ  บทความ   

5. แสดงทรรศนะ โต้แย้ง โน้มน้าวใจ และเสนอความคิดใหม่อย่างมีคุณธรรมและมารยาท รวมทั้งใช้

ภาษาอย่างถูกต้องและเหมาะสม       

6. พูดต่อประชุมชน ได้แก่ พูดสุนทรพจน์ อภิปราย โต้วาทีหรือพาทีสร้างสรรค์ได้ถูกต้องเหมาะสม 
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รายวิชา ท30104 วรรณคดีกับชีวิต 
2 คาบ/สัปดาห์/ภาคเรียน        1.0 หน่วยกิต 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
ค าอธบิายรายวิชา  

 ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างวรรณคดีกับชีวิต  วิเคราะหว์ัฒนธรรม ความเป็นอยู่ ค่านิยม ความเช่ือ 
ของคนในสังคมท่ีปรากฏในวรรณคดี วิเคราะห์ลักษณะเด่นของวรรณคดีและวรรณกรรม ประเมินคุณค่า 
ด้านสังคม ด้านวรรณศิลป์จากวรรณคดีและวรรณกรรม เรื่อง ขัตติยพันธกรณี   ทุกข์ของชาวนาในบทกวี   
ขุนช้างขุนแผน ตอน ขุนช้างถวายฎีกา   สามก๊ก ตอน กวนอูไปรับราชการกับโจโฉ  สามัคคีเภทค าฉันท์  
ไตรภูมิพระร่วง ตอน มนุสสภูมิ  คัมภีร์ฉันทศาสตร์แพทยศาสตร์สงเคราะห์  โคลนติดล้อ  หัวใจชายหนุ่ม  

วรรณกรรมพื้นบ้านและวรรณกรรมนานาชาติ  น าข้อคิดในวรรณคดีและวรรณกรรมมาเป็นแนวทางในการ

ด าเนินชีวิต ศึกษาภูมิปัญญาทางภาษาชีวิตความเป็นอยู่และค่านิยมในวรรณกรรมท่ีเลือกศึกษาและฝึกท่องจ า

บทอาขยาน หรือบทร้อยกรองตามความสนใจโดยสามารถบอกคุณค่าและน าไปใช้อ้างอิง 

มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด 

1. วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างวรรณคดีกับชีวิต 
2. วิเคราะห์ประเมินคุณค่าวรรณคดี วรรณกรรม ด้านสังคมและวรรณศิลป์ 

3. สังเคราะห์ข้อคิดจากวรรณคดี วรรณกรรม และบอกแนวทาง การน าไปปรับใช้ในชีวิต 

4. วิเคราะห์วัฒนธรรมและภูมิปัญญาทางภาษาจากวรรณกรรมพืน้บ้านท่ีศึกษา 

5. ท่องจ าบทอาขยานหรือบทร้อยกรองพร้อมบอกคุณค่าและการน าไปใช้ 
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รายวิชาท 30105  หลักภาษาไทยในชีวิตประจ าวัน 
2 คาบ/สัปดาห์/ภาคเรียน        1.0 หน่วยกิต 

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

 ศึกษาธรรมชาติ  พลัง พันธกิจและลักษณะของภาษา  ความเกี่ยวข้องระหว่างวัฒนธรรมกับภาษา 

ความสัมพันธ์ระหว่างภาษากับความคิด เสียงในภาษา ส่วนประกอบของภาษา  ชนิดของค า การเพิ่มค า  

การร้อยเรียงถ้อยค า  ระดับภาษา  ราชาศัพท์  วิ เคราะห์หลักการใช้ภาษาไทยในชีวิตประจ าวัน   

การใช้ภาษาถิ่น การใช้ถ้อยค า  ส านวน พังเพย สุภาษิตของคนไทยจากส่ือต่าง ๆ ท้ังในด้านการพูด  

และการเขียน  

มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด 

1.  อธิบายธรรมชาติของภาษา  พลังของภาษา พันธกิจและลักษณะของภาษา 

2.  อธิบายและวิเคราะห์หลักการเพิ่มค าในภาษาไทย 
3.  ใช้ค าและกลุ่มค าสร้างประโยคตรงตามวัตถุประสงค์  
4.  ใช้ระดับภาษา รวมทั้งค าราชาศัพท์อย่างเหมาะสม 
5.  ศึกษาวิเคราะหก์ารใช้ภาษาไทย การใช้ถ้อยค า  ส านวน พังเพย สุภาษิต รวมทั้งภาษาถิ่นใน 

             ชีวิตประจ าวัน   
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รายวิชา  ท30106  พัฒนาทักษะภาษาไทย 

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

พัฒนาทักษะทางภาษาท้ัง ฟัง อ่าน พูด เขียนและการคิดในระดับท่ีสูงขึ้น ศึกษาการใช้ภาษาใน

กิจกรรมต่างๆ ฟัง ดู และอ่านจากส่ือต่างๆ แล้ววิเคราะห์ แสดงความคิดเห็นและประเมินโดยการพูดหรือ

เขียน  สังเคราะห์ความรู้จากการฟัง การดู การอ่านส่ือส่ิงพิมพ์  ส่ืออิเล็กทรอนิกส์และส่ือจากแหล่งเรียนรู้

ต่างๆ  ฝึกวิธีส่ือสารในการประชุมและบันทึกการประชุม ศึกษางานเขียนของผู้อื่นมาพัฒนางานเขียนของ

ตนเอง  

มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด 

1. ฟัง ดูและอ่านจากส่ือหลากหลาย แล้ววิเคราะห์ แสดงความคิดเห็น ประเมินแล้วน าเสนอโดย
การพูดหรือเขียน อย่างมีเหตุผลท้ังสามารถบอกการน าไปปรับใช้ในชีวิต  

2. ส่ือสารในการประชุม  บันทึกการประชุม  สัมภาษณ์และตอบสัมภาษณ์ถูกต้องเหมาะสม  
3. สังเคราะห์ความรู้จากการฟัง ดู อ่านส่ือส่ิงพิมพ์ ส่ืออิเล็กทรอนิกส์ และส่ือจากแหล่งเรียนรู้ต่างๆ 

มาเขียนบทความ หรือผลิตงานเขียนของตน    
น าความรู้จากการศึกษางานเขียนของผู้อื่นมาประยุกต์ใช้ในการพัฒนางานเขียนของตน  
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กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
 

สาระท่ี 1 จ านวนและพีชคณิต 
มาตรฐาน ค 1.1 เข้าใจความหลากหลายของการแสดงจ านวน ระบบจ านวน การด าเนินการของจ านวน ผลท่ี
เกิดขึ้นจากการด าเนินการ สมบัติของการด าเนินการ และน าไปใช้ 
ตัวชี้วัด 
 1.1.1 เข้าใจและใช้ความรู้เกี่ยวกับเซตและตรรกศาสตร์เบ้ืองต้น ในการส่ือสารและส่ือความหมาย
ทางคณิตศาสตร์ 
 1.1.2 เข้าใจความหมายและใช้สมบัติเกี่ยวกับการบวก การคูณ การเท่ากัน และการไม่เท่ากันของ
จ านวนจริงในรูปกรณฑ์และจ านวนจริงในรูปเลขยกก าลังท่ีมีเลขช้ีก าลังเป็นจ านวนตรรกยะ 
มาตรฐาน ค 1.2 เข้าใจและวิเคราะห์แบบรูป ความสัมพันธ์ ฟังก์ชัน ล าดับและอนุกรม และน าไปใช้ 
ตัวชี้วัด 
 1.2.1 ใช้ฟังก์ชันและกราฟของฟังก์ชันอธิบายสถานการณ์ท่ีก าหนด 
 1.2.2 เข้าใจและน าความรู้เกี่ยวกับล าดับและอนุกรมไปใช้ 
มาตรฐาน ค 1.3 ใช้นิพจน์ สมการ และอสมการ อธิบายความสัมพันธ์ หรือช่วยแก้ปัญหาท่ีก าหนดให้ 
ตัวชี้วัด 
 1.3.1 เข้าใจและใช้ความรู้เกี่ยวกับดอกเบ้ียและมูลค่าของเงินในการแก้ปัญหา 

สาระท่ี 2 การวัดและเรขาคณิต 
มาตรฐาน ค 2.1 เข้าใจพื้นฐานเกี่ยวกับการวัด วัดและคาดคะเนขนาดของส่ิงท่ีต้องการวัดและน าไปใช้ 
มาตรฐาน ค 2.2 เข้าใจและวิเคราะห์รูปเรขาคณิต สมบัติของรูปเรขาคณิต ความสัมพันธ์ระหว่าง 
รูปเรขาคณิต และทฤษฎีบททางเรขาคณิต และน า ไปใช้ 

สาระท่ี 3 สถิติและความน่าจะเป็น 
มาตรฐาน ค 3.1 เข้าใจกระบวนการทางสถิติ และใช้ความรู้ทางสถิติในการแก้ปัญหา 
ตัวชี้วัด 
 3.1.1 เข้าใจและใช้ความรู้ทางสถิติในการน าเสนอข้อมูล และแปลความหมายของค่าสถิติเพื่อ
ประกอบการตัดสินใจ 
มาตรฐาน ค 3.2 เข้าใจหลักการนับเบื้องต้น ความน่าจะเป็น และน าไปใช้ 
ตัวชี้วัด 
 3.2.1 เข้าใจและใช้หลักการบวกและการคูณการเรียงสับเปล่ียน และการจัดหมู่ในการแก้ปัญหา 
 3.2.2 หาความน่าจะเป็นและน าความรู้เกี่ยวกับความน่าจะเป็นไปใช้ 
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ชื่อรายวิชาและหน่วยกิต 
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 

รายวิชาพื้นฐาน 

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

MATH30101   Mathematics I    
2. ค30102   คณิตศาสตร์ 2    4 คาบ/สัปดาห์/ภาคเรียน 2.0 หน่วยกิต 
MATH30102    Mathematics II  
3. ค30103   คณิตศาสตร์ 3    3 คาบ/สัปดาห์/ภาคเรียน 1.5 หน่วยกิต 
MATH30103    Mathematics III    
4. ค30104   คณิตศาสตร์ 4    3 คาบ/สัปดาห์/ภาคเรียน 1.5 หน่วยกิต 
MATH30104    Mathematics IV    
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รายวิชา ค30101 คณิตศาสตร์ 1 

3 คาบ/สัปดาห์/ภาคเรียน                                                                             1.5 หน่วยกิต 

ค าอธิบายรายวิชา  

 ศึกษาเกี่ยวกับเซต การด าเนินการบนเซต ตรรกศาสตร์เบื้องต้นและการอ้างเหตุผล การให้เหตุผล

แบบอุปนัยและแบบนิรนัย  รูปแบบการพิสูจน์ทางคณิตศาสตร์  ทฤษฎีจ านวนเบื้องต้น และแนวคิดเบ้ืองต้น

เกี่ยวกับทฤษฎีกราฟ 

มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด 

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

4 คาบ/สัปดาห์/ภาคเรียน                                                                             2.0 หน่วยกิต 

ค าอธิบายรายวิชา  

ศึกษาเกี่ยวกับระบบจ านวนจริง การแก้สมการและอสมการ ความสัมพันธ์และฟังก์ชัน ฟังก์ชันพหุ

นาม จ านวนเชิงซ้อนเบ้ืองต้น ค่าศูนย์ของฟังก์ชัน  พหุนาม ฟังก์ชันตรรกยะ ฟังก์ชันเอกซ์โพเนนเชียลและ

ฟังก์ชันลอการิทึม 

มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด 

1. อธิบายสมบัติเกี่ยวกับจ านวนจริง และการด าเนินการต่างๆ ได้ 
2. หาค าตอบของสมการและอสมการพหุนามดีกรีไม่เกินส่ีได้ 
3. หาค าตอบของสมการและอสมการในรูปค่าสัมบูรณ์ได้  
4. มีความคิดรวบยอดเกี่ยวกับฟังก์ชัน และน าความรู้เรื่องฟังก์ชันไปประยุกต์ใช้ได้ 
5. มีความคิดรวบยอดเกี่ยวกับจ านวนเชิงซ้อนเบื้องต้น  
6. มีความคิดรวบยอดเกี่ยวกับฟังก์ชันพหุนาม และเขียนกราฟของฟังก์ชันพหุนามได้ 
7. มีความคิดรวบยอดเกี่ยวกับฟังก์ชันตรรกยะ และเขียนกราฟของฟังก์ชันตรรกยะได้ 
8. น าสมบัติเกี่ยวกับเลขยกก าลังท่ีมีเลขช้ีก าลังเป็นจ านวนตรรกยะไปประยุกต์ใช้ได้  
9. มีความคิดรวบยอดเกี่ยวกับฟังก์ชันเอกซ์โพเนนเชียล ฟังก์ชันลอการิทึมและเขียนกราฟได้ 
10. แก้สมการและอสมการเอกซ์โพเนนเชียลและลอการิทึมได้ 
11. น าความรู้เรื่องฟังก์ชันเอกซ์โพเนนเชียล ฟังก์ชันลอการิทึมไปใช้ในการแก้ปัญหาได้ 
 
 



หลักสูตรโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค ระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย                                                        
พุทธศักราช 2560 (ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 2561) 

63 

 

รายวิชา ค30103 คณิตศาสตร์ 3 

3 คาบ/สัปดาห์/ภาคเรียน                                                                             1.5 หน่วยกิต 

ค าอธิบายรายวิชา  

ศึกษาเกี่ยวกับฟังก์ชันตรีโกณมิติ  กราฟของฟังก์ชันตรีโกณมิติ  ตัวผกผันของฟังก์ชันตรีโกณมิติ 

ผลบวกและผลต่างของมุมหรือจ านวนจริง  เอกลักษณ์และสมการตรีโกณมิติ  กฎของไซน์และกฎของโคไซน์ 

บทประยุกต์ของฟังก์ชันตรีโกณมิติ  และระบบจ านวนเชิงซ้อน  

มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด 

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

3 คาบ/สัปดาห์/ภาคเรียน                                                                             1.5 หน่วยกิต 

ค าอธิบายรายวิชา   

ศึกษาเกี่ยวกับระบบสมการเชิงเส้นและระบบอสมการ  ก าหนดการเชิงเส้น  เมทริกซ์และการ
ด าเนินการ  ดีเทอร์มิแนนต์  เวกเตอร์ในสามมิติ  เรขาคณิตวิเคราะห์และภาคตัดกรวย   

 
มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด 

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

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

ต่างๆ ของภาคตัดกรวยให้ได้  
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กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ : ฟิสิกส ์
สาระที่ 4  แรงและการเคลื่อนที่ 
มาตรฐาน ว 4.1 เข้าใจธรรมชาติของแรงแม่เหล็กไฟฟ้า แรงโน้มถ่วง และแรงนวิเคลียร์ มีกระบวนการ สืบ
เสาะหาความรู้ ส่ือสารส่ิงท่ีเรียนรู้และน าความรู้ไปใช้ประโยชน์อย่างถูกต้องและมีคุณธรรม    
ตัวชี้วัด 

4.1.1 ทดลองและอธิบายความสัมพันธ์ระหว่างแรงกับการเคล่ือนท่ีของวัตถุในสนามโน้มถ่วงและ
อธิบายการน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ 

4.1.2 อธิบายความสัมพันธ์ระหว่างแรงกับการเคล่ือนท่ีของอนุภาคในสนามไฟฟ้าและน าความรู้ไปใช้
ประโยชน์ 

4.1.3 อธิบายความสัมพันธ์ระหว่างแรงกับการเคล่ือนท่ีของอนุภาคในสนามแม่เหล็กและน าความรู้ไป
ใช้ประโยชน์ 

4.1.4 วิเคราะห์และอธิบายแรงนิวเคลียร์และแรงไฟฟ้าระหว่างอนุภาคในนิวเคลียส 
มาตรฐาน ว 4.2 เข้าใจลักษณะการเคล่ือนท่ีแบบต่างๆ ของวัตถุในธรรมชาติ มีกระบวนการสืบเสาะหา
ความรู้และจิตวิทยาศาสตร์  ส่ือสารส่ิงท่ีเรียนรู้และน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ 
ตัวชี้วัด 

4.2.1 อธิบายและทดลองความสัมพันธ์ระหว่างการกระจัดเวลาความเร็วความเร่งของการเคล่ือนท่ีใน
แนวตรง 

4.2.2 สังเกตและอธิบาย ส ารวจตรวจสอบการเคล่ือนท่ีแบบโพรเจกไทล์แบบวงกลมและ                
แบบฮาร์มอนิกอย่างง่าย 

4.2.3 อภิปรายผลการสืบค้นและประโยชน์เกี่ยวกบัการเคล่ือนท่ีแบบโพรเจกไทล์แบบวงกลมและ
แบบฮาร์มอนิกอย่างง่าย 

4.2.4 ค านวณปริมาณต่างๆท่ีเกี่ยวข้องกับการเคล่ือนท่ีแบบโพรเจกไทล์แบบวงกลมและ                    
แบบฮาร์มอนิกอย่างง่ายท้ังในรูปแบบของการใช้พีชคณิตกราฟหรือแคลคูลัส 

4.2.5 อธิบายและทดลองเกี่ยวกับการชนใน 1 มิติ 
4.2.6 อธิบายและทดลองเกี่ยวกับสมดุลการเคล่ือนท่ี 

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

7.1.1 สืบค้นและอธิบายการเกิดและวิวัฒนาการของระบบสุริยะกาแล็กซีและเอกภพ 
7.1.2 สืบค้นและอธิบายธรรมชาติและวัฒนาการของดาวฤกษ์ 
7.1.3 เข้าใจความส าคัญของเทคโนโลยีอวกาศท่ีน ามาใช้ในการส ารวจอวกาศและทรัพยากรธรรมชาติ

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

7.2.1 สืบค้นและอธิบายการส่งและค านวณความเร็วในการโคจรของดาวเทียมรอบโลก 
7.2.2 สืบค้นและอธิบายประโยชน์ของดาวเทียมในด้านต่างๆ 
7.2.3 สืบค้นและอธิบายการส่งและส ารวจอวกาศโดยใช้ยานอวกาศและสถานีอวกาศ 

 
 
 



หลักสูตรโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค ระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย                                                        
พุทธศักราช 2560 (ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 2561) 

67 

 

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

8.1.1 น าข้อมูลจากการสังเกต การสืบค้น การส ารวจตรวจสอบหรือการทดลอง มาใช้เป็นหลักฐาน
หรือประจักษ์พยานอ้างอิง ในการตอบค าถามหรือสร้างค าอธิบายต่างๆ 

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

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

 
สาระที ่9  เพิ่มเติม 
มาตรฐาน ว 9.1 เข้าใจความส าคัญในการน าแคลคูลัสมาใช้อธิบายปรากฏการณ์ทางฟิสิกส์และน าแคลคูลัส
มาแก้ปัญหาทางฟิสิกส์เบ้ืองต้น 
ตัวชี้วัด 

9.1.1 อธิบายการใช้เครื่องหมายทางวิทยาศาสตร์มีความรู้ทางพีชคณิตเรขาคณิตตรีโกณมิติแคลคูลัส
เบ้ืองต้นและสามารถน าไปแก้ปัญหาทางฟิสิกส์อย่างง่าย 

9.1.2 พิสูจน์ท่ีมาของสมการการเคล่ือนท่ีในหนึ่งมิติด้วยความเร่งคงท่ีด้วยพีชคณิตหรือแคลคูลัส 
9.1.3 ใช้แคลคูลัสในการค านวณหาปริมาณต่างๆท่ีเกี่ยวข้องกับการเคล่ือนท่ีในหนึ่งมิติท่ีมีความเร่งไม่

คงท่ี 
9.1.4 ใช้แคลคูลัสในการค านวณหางานท่ีเกิดจากแรงไม่คงท่ีและแรงท่ีแปรตามการกระจัด 
9.1.5 อธิบายกฎของเกาส์ในการค านวณหาสนามไฟฟ้าเนื่องจากการกระจายของประจุไฟฟ้าอย่าง

สม่ าเสมอ 
9.1.6 อธิบายการหาสนามแม่เหล็กเนื่องจากลวดตรงและลวดโค้งท่ีมีกระแสไฟฟ้าสม่ าเสมอผ่านโดย

ใช้กฎของบิโอต์-ซาวาต์และกฎของแอมแปร์ 
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ชื่อรายวิชาและหน่วยกิต 
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ : ฟิสิกส ์

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

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

ศึกษาเกี่ยวกับธรรมชาติของฟิสิกส์ ข้อมูลทางฟิสิกส์ หน่วยและการวิเคราะห์มิติ การระบุเลข

นัยส าคัญ การวัดและการหาค่าความคลาดเคล่ือนจากการทดลองอย่างละเอียด ความส าคัญของปริมาณ 

สเกลาร์ ปริมาณเวกเตอร์และการค านวณเชิงเวกเตอร์ เพื่อประโยชน์ต่อการน าไปใช้กับการระบุต าแหน่ง การ

กระจัด ระยะทาง ความเร็ว อัตราเร็ว ความเร่ง และอัตราเร่ง  การเคล่ือนท่ีในแนวตรงท่ีมีความเร่งคงท่ีและ

ไม่คงท่ีโดยใช้การวิเคราะห์กราฟ สมการการเคล่ือนท่ี การเคล่ือนท่ีแบบสัมพัทธ์ แรงมวลและกฎการเคล่ือนท่ี

ของนิวตัน แรงโน้มถ่วง แรงเสียดทาน  การเคล่ือนท่ีแบบโพรเจกไทล์ และการเคล่ือนท่ีแบบวงกลม 

วัตถุประสงค์รายวิชา (Course objectives) 
    เมื่อเรียนจบรายวิชานี้  นักเรียนสามารถ 

1. วัดปริมาณทางฟิสิกส์และวิเคราะห์ข้อมูลจากการทดลองพร้อมระบุค่าความคลาดเคล่ือนได้อย่าง

ถูกต้องและเหมาะสม 

2. จ าแนกและค านวณเกี่ยวกับปริมาณเวกเตอร์และปริมาณสเกลาร์ได้เพื่อประโยชน์ต่อการน าไปใช้  

    กับส่ิงท่ีเกี่ยวข้องต่อไป 
3. วิเคราะห์และสังเคราะห์เกี่ยวกับสาเหตุและผลของการเคล่ือนท่ีเพื่อแก้ปัญหาเกี่ยวกับการเคล่ือนท่ีใน

หนึ่งมิติและสองมิติได้ 

4. ท าการทดลองเพื่อสังเคราะห์ความรู้เกี่ยวกับแรง มวล กฎการเคล่ือนท่ีของนิวตัน และการเคล่ือนท่ี 

พร้อมท้ังประยุกต์และเช่ือมโยงความรู้เกี่ยวกับส่ิงต่างๆ ในชีวิตประจ าวันได้ 

มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด 

    นักเรียนสามารถ 

       1. อธิบายความหมายของฟิสิกส์  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และอภิปรายความสัมพันธ์ระหว่างกันได้ 

       2. มีความรู้และเข้าใจเกี่ยวกับความส าคัญของหน่วยวัด เลขนัยส าคัญและการน าไปใช้ประโยชน์ 

       3. มีความรู้และเข้าใจในการท ากิจกรรมการวัดอย่างละเอียดด้วยเวอร์เนียร์คาลิปเปอร์และไมโครมิเตอร์  
พร้อมสามารถ แสดงความไม่แน่นอนและความคลาดเคล่ือนท่ีเกิดจากการวัดได้ 
       4. มีความรู้และเข้าใจความแตกต่างของปริมาณเวกเตอร์และปริมาณสเกลาร์  สามารถหาองค์ประกอบ
ของเวกเตอร์  เวกเตอร์หนึ่งหน่วย เวกเตอร์ต าแหน่ง การกระท าระหว่างเวกเตอร์ และการหาเวกเตอร์ลัพธ์ได้ 
       5. ท าการทดลองและสามารถวิเคราะห์หาความสัมพันธ์ระหว่างการกระจัด ความเร็ว ความเร่ง กับเวลา
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ของการเคล่ือนท่ี ในแนวตรง 
       6. ท าการทดลองและอธิบายความสัมพันธ์ระหว่างแรงกับการเคล่ือนท่ีของวัตถุในสนามโน้มถ่วงและน า
ความรู้ไปใช้ประโยชน์ 
       7. เปรียบเทียบความแตกต่างของมวล แรง และน้ าหนักได้ 
      8. มีความรู้และเข้าใจกฎการเคล่ือนท่ีของนิวตันและประยุกต์ใช้ในสถานการณ์ในชีวิตประจ าวันได้ 
      9. ท าการทดลองหรือเรียนรู้ความสัมพันธ์ระหว่างแรง มวล และความเร่ง  
     10. มีความรู้และเข้าใจเกี่ยวข้องกับแรงเสียดทานกฎแรงดึงดูดระหว่างมวลและประยุกต์ใช้ในการ
แก้ปัญหาในสถานการณ์ท่ัวไปพร้อมท้ังค านวณได้ 
     11. มีความรู้ความเข้าใจและการค านวณในเรื่องการเคล่ือนท่ีแบบโพรเจกไทล์และการเคล่ือนท่ีแบบ
วงกลม พร้อมท้ังสังเคราะห์ความรู้เพื่อประโยชน์ต่อการอธิบายปรากฎการณ์ท่ีเกิดขึ้นได้ 
     12. อธิบาย น าเสนอ เพื่อส่ือสารองค์ความรู้ไปยังผู้อื่นอย่างมีเหตุผลด้วยความรอบรู้เกี่ยวกับหลักวิชาการ

ท่ีเกี่ยวข้องอย่างรอบด้าน มีความรอบคอบท่ีจะน าความรู้ในสาขาต่างๆ มาพิจารณาให้เช่ือมโยงกัน น าเสนอ

ข้อมูลด้วยความเป็นจริง ด้วยวิธีการต่าง ๆ ได้อย่างน่าสนใจและเหมาะสม 
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รายวิชา ว30102  ดาราศาสตร์พื้นฐาน 
 

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

ค าอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและค้นคว้าเกี่ยวกับประวัติดาราศาสตร์  ทรงกลมท้องฟ้า เวลาดาราคติ เวลาสุริยคติ 
ค านวณหาเวลาท้องถิ่น และเวลามาตรฐานสากล สังเกตต าแหน่งของวัตถุท้องฟ้าท่ีสัมพันธ์กับต าแหน่งบนโลก 
กลุ่มดาว โดยใช้เครื่องมือทางดาราศาสตร์ กล้องโทรทรรศน์ รวมถึงความสัมพันธ์ ระหว่างดวงอาทิตย์ โลก 
และดวงจันทร์ ระบบสุริยะ ดาวฤกษ์ กาแล็กซี เอกภพ เทคโนโลยีอวกาศ  
 เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจ มีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ มีเจตคติและเห็นคุณค่าของ
วิทยาศาสตร์ สามารถน ากระบวนการวิทยาศาสตร์ทางดาราศาสตร์พื้นฐานไปใช้ในการอธิบายและแก้ไข
ปัญหาเกี่ยวกับปรากฏการณ์ทางดาราศาสตร์ต่อไป 
 
มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด 
 1. อธิบายความหมายและความส าคัญของดาราศาสตร์ท่ีสัมพันธ์กับชีวิตได้ 
 2. สืบค้นและอธิบายพัฒนาการของดาราศาสตร์ต้ังแต่สมัยเริ่มแรกถึงสมัยปัจจุบันได้ 
 3. อธิบายการก าหนดต าแหน่งของวัตถุท้องฟ้าท่ีสัมพันธ์กับต าแหน่งบนโลก ต าแหน่งของวัตถุท้องฟา้
บนทรงกลมท้องฟ้าโดยใช้แบบจ าลองได้ 
 4. อธิบายความหมายและเวลาดาราคติ เวลาสุริยคติได้ 
 5. ค านวณเวลาท้องถิ่นและเวลาสากลได้ 
 6. อธิบายหลักการท างานของกล้องโทรทรรศน์ 
 7. ติดต้ังกล้องโทรทรรศน์และใช้งานกล้องโทรทรรศน์ได้ 
 8. อธิบายวิวัฒนาการของเอกภพได้ 
 9. อธิบายวิวัฒนาการและสมบัติของระบบสุริยะ ดาวฤกษ์และกาแล็กซีได้ 
 10. อธิบายปรากฏการณ์โดยใช้ความสัมพันธ์ระหว่างดวงอาทิตย์ โลกและดวงจันทร์ได้ 
 11. สืบค้นและน าเสนอประโยชน์เกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีอวกาศ ในการส ารวจทรัพยากร ในการ
ส่ือสาร  ทางอุตุนิยมวิทยาและการศึกษาทางดาราศาสตร์ได้ 

12. อธิบายการส่งและค านวณความเร็วในการโคจรของดาวเทียมรอบโลกได้ 
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กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ : เคมี 
 
สาระที่ 3  สารและสมบัติของสาร 
มาตรฐาน ว 3.1 เข้าใจสมบัติของสาร  ความสัมพันธ์ระหว่างสมบัติของสารกับโครงสร้างและ                    
แรงยึดเหนี่ยวระหว่างอนุภาค มีกระบวนการสืบเสาะ หาความรู้และจิตวิทยาศาสตร์ ส่ือสารส่ิงท่ีเรียนรู้            
น าความรู้ไปใช้ประโยชน์ 
ตัวชี้วัด 

3.1.1 สืบค้นข้อมูลและอธิบายโครงสร้างอะตอม และสัญลักษณ์นิวเคลียร์ของธาตุ 
3.1.2 วิเคราะห์และอธิบายการจัดเรียงอิเล็กตรอนในอะตอม ความสัมพันธ์ระหว่างอิเล็กตรอนใน

ระดับพลังงานนอกสุดกับสมบัติของธาตุและการเกิดปฏิกิริยา 
3.1.3 อธิบายการจัดเรียงธาตุและท านายแนวโน้มสมบัติของธาตุในตารางธาตุ 
3.1.4 วิเคราะห์และอธิบายการเกิดพันธะเคมีในโครงผลึกและในโมเลกุลของสาร 
3.1.5 สืบค้นข้อมูลและอธิบายความสัมพันธ์ระหวา่งจุดเดือด จุดหลอมเหลวและสถานะของสารกับ

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

3.2.1 ทดลอง อธิบายและเขียนสมการของปฏิกิริยาเคมีท่ัวไปท่ีพบในชีวิตประจ าวันรวมทั้งอธิบายผล
ของสารเคมีท่ีมีต่อส่ิงมีชีวิตและส่ิงแวดล้อม 

3.2.2 ทดลองและอธิบายอัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี ปัจจัยท่ีมีผลต่ออัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมีและ
น าความรู้ไปใช้ประโยชน์ 

3.2.3 สืบค้นข้อมูลและอธิบายการเกิดปิโตรเลียม กระบวนการแยกแก๊สธรรมชาติและการกล่ันล าดับ
ส่วนน้ ามันดิบ 

3.2.4 ทดลองและอธิบายเซลล์ไฟฟ้าเคมีประเภทเซลล์กัลวานิกและเซลล์อิเล็กโทรไลต์ 
3.2.5 เข้าใจภาวะสมดุล การเปล่ียนแปลงภาวะสมดุล หลักเลอชาเตอลิเอและน าหลักการนี้ไปใช้ใน

อุตสาหกรรม 
3.2.6 ทดลองและอธิบายปฏิกิริยาระหว่างกรดกับเบสโดยการไทเทรต และปฏิกิริยาไฮโดรลิซิส    

ของเกลือ 
 

  



หลักสูตรโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค ระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย                                                        
พุทธศักราช 2560 (ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 2561) 

73 

 

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

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

แก๊สจริง 
9.2.5 เข้าใจสมดุลเคมีท่ัวไป สมดุลกรดเบสและค านวณเกี่ยวกับค่าคงท่ีสมดุลนั้น 

มาตรฐาน ว 9.3 เข้าใจสมบัติและปฏิกิริยาของสารอินทรีย์ สารอนินทรีย์และการน าสารท่ีมีในธรรมชาติมาใช้
ประโยชน์ มีกระบวนการสืบเสาะหาความรู้และจิตวิทยาศาสตร์ส่ือสารส่ิงท่ีเรียนรู้ น าความรู้ไปใช้ประโยชน ์
ตัวชี้วัด 

9.3.1 เข้าใจการเขียนสูตรและเรียกช่ือสารอินทรีย์ สารอนินทรีย์ สมบัติและปฏิกิริยาท่ีส าคัญของ
สารอินทรีย์และสารอนินทรีย์ 

9.3.2 เข้าใจกฎต่างๆ ของเทอร์โมไดนามิก และค านวณงาน พลังงานภายใน ค่าเอนทาลปี  
เอนโทรปี พลังงานอิสระและค่าต่างๆ ของเทอร์โมเคมี 
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ชื่อรายวิชาและหน่วยกิต 

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ : เคมี 

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

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

ศึกษาความปลอดภัยในการใช้ห้องปฏิบัติการ การใช้อุปกรณ์และเครื่องแก้วในห้องปฏิบัติการ
เบ้ืองต้น อธิบายความหมายของมวลอะตอม  มวลโมเลกุล  โมล  และความสัมพันธ์ระหว่างโมลกับปริมาณ
สาร ค านวณเกี่ยวกับการหาสูตรเอมพิริคัล สูตรโมเลกุล ความเข้มข้นของสารละลาย การเตรียมสารละลาย 
สมบัติคอลลิเกตีฟของสารละลาย และความสัมพันธ์ของปริมาณสารในสมการเคมี ศึกษาแบบจ าลองอะตอม
แบบต่างๆ  อนุภาคมูลฐานของอะตอมและสัญลักษณ์นิวเคลียร์ ผลของการก าบังของอิเล็กตรอนและ
ค านวณหาค่า effective nuclear charge (Z*) ของธาตุ การจัดเรียงอิเล็กตรอนในระดับพลังงานต่างๆ และ
แนวโน้มของสมบัติธาตุตามตารางธาตุ ศึกษาชนิดของพันธะต่างๆ สมบัติของสารประกอบโคเวเลนต์ ทฤษฎี 
VSEPR และ VBT รูปร่างโมเลกุล สภาพขั้วของโมเลกุล มุมพันธะ ความยาวและพลังงานพันธะ แรงยึดเหนี่ยว
ระหว่างโมเลกุลของสารประกอบ สมบัติและการเกิดสารประกอบไอออนิก   การเขียนสูตรและเรียกช่ือ
สารประกอบโคเวเลนต์และสารประกอบไอออนิก  
 เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจ มีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์มีเจตคติและเห็นคุณค่าของ
วิทยาศาสตร์ สามารถน ากระบวนการทางวิทยาศาสตร์ไปใช้ในการแก้ปัญหา น าความรู้และหลักการเกี่ยวกับ
เรื่องปริมาณสัมพันธ์ โครงสร้างอะตอมและพันธะเคมีไปใช้เป็นพื้นฐานในการศึกษาเคมีข้ันสูงต่อไป 
 
วัตถุประสงค์รายวิชา  
 
เมื่อเรียนจบรายวิชานี้ นักเรียนสามารถ 

1. ใช้ห้องปฏิบัติการ ใช้อุปกรณ์พื้นฐาน และเครื่องแก้วในห้องปฏิบัติการเคมีได้อย่างถูกต้องและ
ปลอดภัย 

2. ค านวณหามวลอะตอม มวลอะตอมเฉล่ีย และมวลโมเลกุลได้ วิเคราะห์ความหมายของโมลและ
ความสัมพันธ์ของโมลกับปริมาณสาร รวมทั้งหาสูตรเอมพิริคัลและสูตรโมเลกุลได้ 

3. ค านวณความเข้มข้นของสารละลาย เตรียมสารละลาย เข้าใจและอธิบายความหมายของสมบัติ   
คอลลิเกตีฟ รวมทั้งยกตัวอย่างการน าไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 

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

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

9. อธิบายการเกิดพันธะโคเวเลนต์ และใช้กฎออกเตตในการเขียนสูตรโมเลกุลของสารประกอบโคเว
เลนต์ แสดงความสัมพันธ์ระหว่างความยาวพันธะและพลังงานพันธะ รวมทั้งน าพลังงานพนัธะไป
ค านวณหาพลังงานของปฏิกิริยาเคมีได้ 

10. อธิบายและเขียนภาพแสดงรูปร่างโมเลกุลของสารประกอบโคเวเลนต์  โดยใช้ทฤษฎี VSEPR และ 
VBT วิเคราะห์สภาพขั้วของพันธะ สภาพขั้วโมเลกุลโคเวเลนต์ และแรงยึดเหนี่ยวระหว่างโมเลกุลของ
สารได้ 

11. อธิบายการเกิดพันธะโลหะและสมบัติบางประการของโลหะ การเกิดพันธะไอออนิก สารประกอบไอ
ออนิกและค านวณหาพลังงานท่ีเกี่ยวข้องได้ รวมทั้งเขียนสูตรและช่ือสารประกอบไอออนิกตามระบบ 
IUPAC และเขียนสมการไอออนิกได้ 
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กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ : ชีววิทยา 
 
สาระที่ 1  สิ่งมีชีวิตกับกระบวนการด ารงชีวิต 
มาตรฐาน ว 1.1 เข้าใจหน่วยพื้นฐานของส่ิงมีชีวิต ความสัมพันธ์ของโครงสร้าง และหน้าท่ีของระบบต่างๆ 
ของส่ิงมีชีวิตท่ีท างานสัมพันธ์กัน มีกระบวนการสืบเสาะหาความรู้  ส่ือสารส่ิงท่ีเรียนรู้และน าความรู้ไปใช้ใน
การด ารงชีวิตของตนเองและดูแลส่ิงมีชีวิต 
ตัวชี้วัด 

1.1.1 ทดลองใช้กล้องจุลทรรศน์และอุปกรณ์วิทยาศาสตร์เพื่อศึกษาทดลอง 
1.1.2 ทดลองและอธิบายการรักษาดุลยภาพของเซลล์ของส่ิงมีชีวิต 
1.1.3 ทดลองและอธิบายกลไกการรักษาดุลยภาพของน้ าในพืช 
1.1.4 สืบค้นข้อมูลและอธิบายกลไกการควบคุมดุลยภาพของน้ า แร่ธาตุและอุณหภูมิของมนุษย์และ

สัตว์อื่นๆ และน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ 
1.1.5 อธิบายกลไกเกี่ยวกับระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายและน าความรู้ไปใช้ในการดูแลรักษาสุขภาพ 

มาตรฐาน ว 1.2 เข้าใจกระบวนการและความส าคัญของการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม วิวฒันาการ
ของส่ิงมีชีวิต ความหลากหลายทางชีวภาพ การใช้เทคโนโลยีชีวภาพท่ีมีผลกระทบต่อมนุษย์และส่ิงแวดล้อม มี
กระบวนการสืบเสาะหาความรู้และจิตวิทยาศาสตร์ ส่ือสารส่ิงท่ีเรียนรู้ และน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ 
ตัวชี้วัด 

1.2.1 อธิบายกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ท่ีน าไปสู่การค้นพบสารพันธุกรรม การถ่ายทอดสาร
พันธุกรรม วิวัฒนาการ 

1.2.2 อธิบายกระบวนการการถ่ายทอดสารพันธุกรรม การแปรผันทางพันธุกรรม มิวเทชัน และการ
เกิดความหลากหลายทางชีวภาพ 

1.2.3 สืบค้นข้อมูลและอภิปรายผลของเทคโนโลยีท่ีมีต่อมนุษย์และส่ิงแวดล้อมและน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ 
1.2.4 สืบค้นข้อมูลและอภิปรายผลของความหลากหลายทางชีวภาพท่ีมีต่อมนุษย์และส่ิงแวดล้อม 
1.2.5 อธิบายกระบวนการคัดเลือกตามธรรมชาติ และผลของการคัดเลือกตามธรรมชาติต่อความ

หลากหลายของส่ิงมีชีวิต 
 

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

2.1.1 อธิบายดุลยภาพของระบบนิเวศ 
2.1.2 อธิบายกระบวนการเปล่ียนแปลงแทนท่ีของส่ิงมีชีวิต 
2.1.3 อธิบายความส าคัญของความหลากหลายทางชีวภาพ และเสนอแนะแนวทางในการดูแลและรักษา 
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มาตรฐาน ว 2.2 เข้าใจความส าคัญของทรัพยากรธรรมชาติ การใช้ทรัพยากรธรรมชาติในระดับท้องถิ่น 
ประเทศ และโลกน าความรู้ไปใช้ในในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมในท้องถิ่นอย่างยั่งยืน 
ตัวชี้วัด 

2.2.1 วิเคราะห์สภาพปัญหา สาเหตุของปัญหาส่ิงแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติในระดับท้องถิ่น 
ระดับประเทศและระดับโลก 

2.2.2 อภิปรายแนวทางในการป้องกันแก้ไขปัญหาส่ิงแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ 
2.2.3 วางแผนและด าเนินการเฝ้าระวังอนุรักษ ์และพัฒนาส่ิงแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ 
 

สาระที ่9  เพิ่มเติม 
มาตรฐาน ว 9.4 เข้าใจธรรมชาติการเจริญเติบโตและพัฒนาการของมนุษย์ 
ตัวชี้วัด 

9.4.1 อธิบายกระบวนการสร้างเสริมและด ารงประสิทธิภาพการท างาน ของระบบอวัยวะต่างๆ 
9.4.2 วางแผนดูแลสุขภาพตามภาวะการเจริญเติบโตและพัฒนาการของตนเองและบุคคลใน

ครอบครัว 
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ชื่อรายวิชาและหน่วยกิต 

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ : ชีววิทยา 

รายวิชาพื้นฐาน 
1. ว30161 พื้นฐานของส่ิงมีชีวิต     3 คาบ/สัปดาห์/ภาคเรียน 1.5 หน่วยกิต 
SCI30161 Principle of Life 
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รายวิชา ว30141 พื้นฐานของสิ่งมีชีวิต 

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

ค าอธิบายรายวิชา 

 ความส าคัญของส่ิงมี ชีวิต ลักษณะของส่ิงมีชีวิต บทบาทและความส าคัญของสารอนินทรีย์  

สารอินทรีย์ และสารชีวโมเลกุลต่อกระบวนการท างานของส่ิงมีชีวิต  ใช้เครื่องมือส าหรับศึกษาเซลล์  

วิเคราะห์โครงสร้างและหน้าท่ีของเซลล์  การติดต่อและการส่ือสารระหว่างเซลล์ ประเภทของเซลล์ วัฏจักร

ของเซลล์ การแบ่งเซลล์  และเทคโนโลยีของเซลล์ทดลองและอธิบายกลไกการเคล่ือนท่ีเข้า-ออกของสารผ่าน

เซลล์ และการหายใจระดับเซลล์   

 เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพื้นฐานของส่ิงมีชีวิต ความส าคัญของสารเคมีภายในเซลล์

และ โครงสร้างและหน้าท่ีของเซลล์ต่อการด ารงชีวิต มีทักษะกระบวนการในการสืบเสาะหาความรู้ ส่ือสารส่ิง

ท่ีเรียนรู้ การท ากิจกรรมกลุ่ม กิจกรรมการสร้างองค์ความรู้ กิจกรรม STEM สามารถประยุกต์ความรู้ และ

น าไปใช้ในการด ารงชีวิตของตนเองและดูแลส่ิงมีชีวิตอื่นๆ 

ตัวชี้วัด/มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด 

  1. วิเคราะห์ อธิบายความส าคัญของส่ิงมีชีวิต ลักษณะของส่ิงมีชีวิตได้ รวมท้ังการใช้ประโยชน์ของ

ส่ิงมีชีวิตโดยยึดหลักชีวจริยธรรม 

2.  สืบค้น วิเคราะห์ และอธิบายบทบาทและความส าคัญของสารอนินทรีย์ สารอินทรีย์ สารชีวโมเลกุล

ต่อกระบวนการท างานของส่ิงมีชีวิต รวมท้ังอธิบายคุณสมบัติของน้ าและบทบาทของน้ าในส่ิงมีชีวิตได้ 

3. สืบค้น วิเคราะห์ อธิบายความส าคัญของโครงสร้างและหน้าท่ีเชิงชีวภาพของสารชีวโมเลกุล และ

ทดลองเพื่อศึกษาและวิเคราะห์ประโยชน์และความส าคัญ สารชีวโมเลกุลในอาหารท่ีเรารับประทานใน

ชีวิตประจ าวัน 

4. สืบค้น วิเคราะห์ความส าคัญของการท างานของเอนไซม์ในส่ิงมีชีวิต หลักการท างานของเอนไซม์ 

รวมถึงท าการทดลองเพื่อศึกษาปัจจัยท่ีมีผลต่อการท างานของเอนไซม์ได้ 

5.  สืบค้น วิเคราะห์ เปรียบเทียบความแตกต่างและหลักการท างานของกล้องจุลทรรศน์แบบต่างๆ 

ได้ และทดลองเตรียมตัวอย่างเซลล์ส่ิงมีชีวิต เพื่อน าไปศึกษาโครงสร้างของเซลล์ ค านวณหาก าลังขยายของ

ภาพ ขนาดของวัตถุ ภายใต้กล้องจุลทรรศน์ แบบใช้แสงได้ 

6. สืบค้น วิเคราะห์ บทบาทและความส าคัญของโครงสร้างและหน้าท่ีของเซลล์ต่อการด ารงอยู่ของ

ส่ิงมีชีวิต และเปรียบเทียบลักษณะของเซลล์โพรคาริโอต และยูคาริโอต 
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7. สืบค้น วิเคราะห์ อธิบายกลไกและความส าคัญของการเคล่ือนท่ีของสารเข้า -ออกเซลล์ และ

ทดลองศึกษาการเคล่ือนท่ีของสารเข้า-ออกเซลล์ได้   

8. สืบค้น วิเคราะห์ อธิบาย กลไกและความส าคัญของวัฏจักรของเซลล์ การแบ่งเซลล์ การชรา การ

ตายของเซลล์ ต่อการด ารงอยู่ของส่ิงมีชีวิตและการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีของเซลล์ได้ 

9. สืบค้น วิเคราะห์ อธิบายกลไกและความส าคัญของการหายใจระดับเซลล์ต่อการด ารงอยู่ของ

ส่ิงมีชีวิต รวมทั้ง วิเคราะห์ เปรียบเทียบการหายใจระดับเซลล์ในสภาวะท่ีมีและไม่มีออกซิเจน การสลายสาร

ชีวโมเลกุล ได้แก่ คาร์โบไฮเดรท โปรตีน และไขมัน ในการหายใจระดับเซลล์ และกลไกการเก็บพลังงานท่ีได้

จากการหายใจ 
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กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ : วิทยาศาสตร์โลก 
 

สาระที่ 6  กระบวนการเปลี่ยนแปลงของโลก 
มาตรฐาน ว 6.1 เข้าใจกระบวนการต่างๆ ท่ีเกิดขึ้นบนผิวโลกและภายในโลก ความสัมพันธ์ของกระบวนการ
ต่างๆ ท่ีมีผลต่อการเปล่ียนแปลงภูมิอากาศ ภูมิประเทศ และสัณฐานของโลก มีกระบวนการสืบเสาะหา
ความรู้และจิตวิทยาศาสตร์ ส่ือสารส่ิงท่ีเรียนรู้และน าความรู้ไปใช้ประโยชน์  
ตัวชี้วัด 

6.1.1 สืบค้นและอธิบายหลักการในการแบ่งโครงสร้างโลก  
6.1.2 ทดลองเลียนแบบและอธิบายกระบวนการเปล่ียนแปลงทางธรณีภาคของโลก 
6.1.3 ทดลองเลียนแบบ และอธิบายกระบวนการเกิดภูเขา รอยเล่ือน รอยคดโคง แผนดินไหว ภูเขา

ไฟระเบิด 
6.1.4 สืบค้นและอธิบายความส าคัญของปรากฏการณทางธรณีวิทยาแผ่นดินไหว ภูเขาไฟระเบิด  ท่ี

ส่งผลตอส่ิงมีชีวิตและส่ิงแวดลอม 
6.1.5 ส ารวจ วิเคราะห์และอธิบายการล าดับช้ันหิน จากการวางตัวของช้ันหิน ซากดึกด าบรรพและ

โครงสรางทางธรณีวิทยา เพื่ออธิบายประวัติความเป็นมาของพื้นท่ี 
6.1.6 สืบค้น วิเคราะห์ และอธิบายประโยชน์ของข้อมูลทางธรณีวิทยา 
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ชื่อรายวิชาและหน่วยกิต 

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ : วิทยาศาสตร์โลก 

รายวิชาพื้นฐาน 
1. ว30191 โลกศาสตร์และภูมิศาสตร์ 1      1 คาบ/สัปดาห์/ภาคเรียน 0.5 หน่วยกิต 
SCI30191 Earth Science and Giography 1 
2. ว30192 โลกศาสตร์และภูมิศาสตร์ 2  1 คาบ/สัปดาห์/ภาคเรียน 0.5 หน่วยกิต 
SCI30192 Earth Science and Giography 2 
3. ว30193  ธรรมชาติของวิทยาศาสตร์และการสืบเสาะอย่างวิทยาศาสตร์   
SCI30193 Scientific Inquiry and the Nature of Science 
        2 คาบ/สัปดาห์/ภาคเรียน 1.0 หน่วยกิต 
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รายวิชา ว30191 โลกศาสตร์และภูมิศาสตร์ 1  

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

ค าอธิบายรายวิชา 

ความสัมพันธ์ของโลกท้ังระบบ ความสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบต่าง ๆ ในสภาพแวดล้อมธรรมชาติ 
(ดิน น้ า บรรยากาศ ส่ิงปกคลุมดิน/ ส่ิงมีชีวิต) ลักษณะทางกายภาพของพื้นโลก โครงสร้างของโลก 
ปรากฏการณ์ทางธรณีท่ีมีผลท าให้เกิดภูมิประเทศท่ีแตกต่างกัน ทรัพยากรธรรมชาติ ดิน หิน แร่ ซากดึกด า
บรรพ์ การระบุอายุทางธรณีของโลก การใช้เครื่องมือทางภูมิศาสตร์ส าหรับการรวบรวม วิเคราะห์และ
น าเสนอข้อมูลภูมิสารสนเทศ สืบเสาะหาความรู้เกี่ยวกับการเปล่ียนแปลงทางธรณีวิทยาและภูมิศาสตร์  
 
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 

1. วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบต่าง ๆ ในสภาพแวดล้อมธรรมชาติได้ 
2. อธิบายส่วนประกอบทางธรณีวิทยาและการเปล่ียนแปลงภายในและบนพื้นผิวโลก  ลักษณะ

ภูมิอากาศ ทรัพยากรธรรมชาติ และผลของการเปล่ียนแปลงต่อลักษณะกายภาพของผิวโลกได้ 
3. วิเคราะห์กระบวนการเกิด องค์ประกอบ สมบัติ และการใช้ประโยชน์ของหินและแร่แต่ละประเภท  

พร้อมท้ังยกตัวอย่างการน าแร่ไปใช้ประโยชน์ได้ 
4. อธิบายการเปล่ียนแปลงของโลกและอายุทางธรณีได้ 
5. ใช้เครื่องมือทางภูมิศาสตร์ในการรวบรวม วิเคราะห์และน าเสนอข้อมูลภูมิสารสนเทศได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ 
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รายวิชา ว30192 โลกศาสตร์และภูมิศาสตร์ 2  

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

ค าอธิบายรายวิชา 

ศึกษาวัฏจักรของน้ า แหล่งน้ าบนดิน ใต้ดินและสมุทรศาสตร์เบ้ืองต้น  ศึกษาส่วนประกอบของ
บรรยากาศ ช้ันของบรรยากาศ สมดุลของพลังงานและภูมิอากาศ ความกดอากาศ  การควบแน่นและการเกิด
เมฆ การเกิดลม และการใช้ประโยชน์จากแผนท่ีอากาศ ประเมินสาเหตุการเปล่ียนแปลงธรรมชาติ วิเคราะห์
สถานการณ์และวิกฤตการณ์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมของประเทศไทยและโลก  
 
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 

1. อธิบายวัฏจักรของน้ า แหล่งน้ าบนพื้นโลก และแหล่งน้ าใต้ดิน การเปล่ียนแปลงในมหาสมุทรและ
ยกตัวอย่างผลของการเปล่ียนแปลงต่อชายฝ่ังได้ 

2. อธิบายความหมายของอุตุนิยมวิทยา การก าเนิดบรรยากาศ โครงสร้างของบรรยากาศและการเกิด
ลม จ าแนกเมฆชนิดต่าง ๆ และบอกลักษณะของหยาดน้ าฟ้าได้ 

3. แปลความหมายข้อมูลจากแผนท่ีอากาศได้ 
4. อธิบายปรากฏการณ์ธรรมชาติท่ีมีผลต่อการเปล่ียนแปลงอุณหภูมิ การด ารงชีวิต และส่ิงแวดล้อมได้ 
5. วิเคราะห์การเปล่ียนแปลงของพื้นท่ีซึ่งได้รับอิทธิพลจากปัจจัยทางภูมิอากาศท่ีมีการเปล่ียนแปลง

ท้ังในประเทศไทยและทวีปต่าง ๆ ได้ 
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รายวิชา ว30193 ธรรมชาติของวิทยาศาสตร์และการสืบเสาะอย่างวิทยาศาสตร์   
 

2 คาบ/สัปดาห์/ภาคเรียน        1.0 หนวยกิต 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ค าอธิบายรายวิชา 
               ศึกษาความหมายและธรรมชาติของวิทยาศาสตร์  สืบเสาะหาความรู้จากค าถามท่ีเกิดจากการ
สังเกตปรากฏการณ์ เหตุการณ์ท่ีน่าสนใจ ออกแบบ เลือกใช้เครื่องมือในการสืบเสาะหาความรู้ รวบรวม และ
วิเคราะห์ข้อมูลด้วยวิธีการท่ีเหมาะสม สร้างค าอธิบาย โดยอาศัยหลักฐานและข้อมูลเชิงประจักษ์  น าเสนอ
ผลงาน ด้วยวิธีการท่ีหลากหลาย  เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจกระบวนการสืบเสาะหาความรู้ของ
นักวิทยาศาสตร์ มีความคิดระดับสูง และสร้างองค์ความรู้โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ กระบวนการ
สืบเสาะหาความรู้ ส่ือสารส่ิงท่ีเรียนรู้ มีความสามารถในการตัดสินใจ มีจิตวิทยาศาสตร์ คุณธรรม จริยธรรม 
และค่านิยมท่ีพึงประสงค์ 
มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด 

1. ต้ังค าถามท่ีอยู่บนพื้นฐานของความรู้และความเข้าใจทางวิทยาศาสตร์ หรือความสนใจ หรือจาก

ประเด็นท่ีเกิดขึ้นในขณะนั้นท่ีสามารถท าการส ารวจตรวจสอบหรือศึกษาค้นคว้าได้อย่างครอบคลุม

และเช่ือถือได้ 

2. สร้างสมมติฐานท่ีมีทฤษฎีรองรับหรือคาดการณ์ส่ิงท่ีพบ หรือสร้างแบบจ าลอง หรือสร้างรูปแบบเพื่อ

น าไปสู่การส ารวจตรวจสอบ 

3. ค้นคว้ารวบรวมข้อมูลท่ีต้องพิจารณาปัจจัยหรือตัวแปรส าคัญ ปัจจัยท่ีมีผลต่อปัจจัยอื่น ปัจจัยท่ี

ควบคุมไม่ได้ และจ านวนครั้งของการส ารวจตรวจสอบ เพื่อให้ได้ผลท่ีมีความเช่ือมั่นอย่างเพียงพอ 

4. เลือกวัสดุ เทคนิควิธีการ อุปกรณ์ท่ีใช้ในการสังเกต การวัด การส ารวจตรวจสอบอย่างถูกต้องท้ังทาง

กว้างและลึกในเชิงปริมาณและคุณภาพ 

5. รวบรวมข้อมูลและบันทึกผลการส ารวจตรวจสอบอย่างเป็นระบบถูกต้อง ครอบคลุมท้ังในเชิงปริมาณ

และคุณภาพ โดยตรวจสอบความเป็นไปได้ ความเหมาะสมหรือความผิดพลาดของข้อมูล 

6. จัดกระท าข้อมูล โดยค านึงถึงการรายงานผลเชิงตัวเลขท่ีมีระดับความถูกต้องและน าเสนอข้อมูลด้วย

เทคนิควิธีท่ีเหมาะสม 

7. วิเคราะห์ข้อมูล แปลความหมายข้อมูล และประเมินความสอดคล้องของข้อสรุปหรือสาระส าคัญ เพื่อ

ตรวจสอบกับสมมติฐานท่ีต้ังไว้ 

8. พิจารณาความน่าเช่ือถือของวิธีการและผลการส ารวจตรวจสอบ โดยใช้หลักความคลาดเคล่ือน ของ

การวัดและการสังเกต เสนอแนะการปรับปรุงวิธีการส ารวจตรวจสอบ 
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9. น าผลของการส ารวจตรวจสอบท่ีได้ ท้ังวิธีการและองค์ความรู้ท่ีได้ไปสร้างค าถามใหม่ น าไปใช้

แก้ปัญหาในสถานการณ์ใหม่และในชีวิตจริง 

10. ตระหนักถึงความส าคัญในการท่ีจะต้องมีส่วนร่วมรับผิดชอบการอธิบาย  การลงความเห็น และการ

สรุปมาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัดวิทยาศาสตร์ ท่ีน าเสนอต่อสาธารณชนด้วยความถูกต้อง 

11. บันทึกและอธิบายผลการส ารวจตรวจสอบอย่างมีเหตุผล ใช้พยานหลักฐานอ้างอิงหรือค้นคว้าเพื่อ

เติม เพื่อหาหลักฐานอ้างอิงท่ีเช่ือถือได้  และยอมรับว่าความรู้เดิม  อาจมีการเปล่ียนแปลงได้    เมื่อ

มีข้อมูลและประจักษ์   พยานใหม่เพิ่มเติมหรือโต้แย้งจากเดิม   ซึ่งท้าทายให้มีการตรวจสอบอย่าง

ระมัดระวงั อันจะน ามาสู่ การยอมรับเป็นความรู้ใหม่ 

12. จัดแสดงผลงาน เขียนรายงาน และ/หรืออธิบายเกี่ยวกับแนวคิด กระบวนการ และผลของโครงงาน 

หรือช้ินงานให้ผู้อื่นเข้าใจ 
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กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี : เทคโนโลยี 

รายวิชาพื้นฐาน 
ว30182 การออกแบบและพื้นฐานทางวิศวกรรม    2 คาบ/สัปดาห์/ภาคเรียน      1.0 หน่วยกิต 
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รายวิชา ว30182 การออกแบบและพื้นฐานทางวิศวกรรม 

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

ศึกษาการใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ประกอบในการเขียนแบบข้ันพ้ืนฐาน การออกแบบชิ้นงานเพ่ือสร้างชิ้นงานจาก
งานไม้ งานโลหะและเครื่องข้ึนรูปสามมิติ การใช้เครื่องมืองานไม้ งานโลหะ การสร้างชิ้นงานงานไม้และงานโลหะจากแบบที่
ก าหนดให้และแบบที่เขียนข้ึนเอง การต่อวงจรอิเล็กทรอนิกส์พ้ืนฐานและการประยุกต์ใช้งาน  ศึกษาวิเคราะห์หลักการ
พ้ืนฐานด้านวิศวกรรมจากระบบเครื่องกลจ าลอง ออกแบบสร้างชิ้นงานเพ่ือแก้ปัญหาตามสถานการณ์ที่ก าหนดให้ 

วัตถุประสงค์รายวิชา (Course objectives) 
เมื่อเรียบจบวิชานี้นักเรียนสามารถ 
1. ออกแบบและเขียนแบบเพื่อสร้างช้ินงาน งานนไม ้งานโลหะ และเครื่องขึ้นรูปสามมิติได้ 
2. มีทักษะในการใช้เครื่องมืองานไม้ งานโลหะและสร้างช้ินงานจากแบบท่ีก าหนดและแบบท่ีเขียนขึ้น

เองได้ 

3. ต่อวงจรอิเล็กทรอนิกส์พื้นฐานและน าไปประยุกต์ใช้เบ้ืองต้นได้ 

4. วิเคราะห์หลักการพื้นฐานด้านวิศวกรรมจากระบบเครื่องกลจ าลองได้ 

5. ประยุกต์ใช้เครื่องมืองานไม้ งานโลหะ อิเล็กทรอนิกส์และหลักการพื้นฐานด้านวิศวกรรม  เพื่อ
ออกแบบสร้างช้ินงานเพื่อแก้ปัญหาตามสถานการณ์ท่ีก าหนดให้ได้ 

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง  
1. มีความรู้และทักษะในการใช้เครื่องมือ และอุปกรณ์การเขียนแบบพื้นฐาน 
2. สามารถถอดแบบและน ามาเขียนแบบ พร้อมท้ังบอกมุมมองต่างๆ  มิติต่างๆ อย่างถูกต้อง 
3. สามารถเขียนแบบภาพสามมิติโดยใช้มือร่างได้ 
4. สามารถเขียนแบบภาพสามมิติโดยใช้คอมพิวเตอร์ได้ 
5. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโลหะแผ่นและคุณสมบัติ 
6. มีทักษะในการใช้เครื่องจักร  เครื่องวัด  เครื่องมือร่างแบบ และเครื่องมือท่ัวไปในงานโลหะแผ่น 
7. มีความรู้ความเข้าใจส่วนประกอบ-หน้าท่ีการท างานของเครื่องกัด 
8. มีทักษะในการสร้าง ประกอบช้ินงานงานโลหะจากเครื่องกัดโลหะ 
9. มีความรู้ความเข้าใจส่วนประกอบ-หน้าท่ีการท างานของเครื่องกลึงโลหะ 
10. มีทักษะในการสร้าง ประกอบช้ินงานงานโลหะจากเครื่องกลึงโลหะ 
11. มีทักษะในการสร้าง ประกอบช้ินงานงานโลหะแผ่น 
12. มีความรู้ ความเข้าใจในเครื่องมือวัดระยะ การวางแผน แบบและภาพร่าง 
13. มีความรู้และทักษะในการใช้เครื่องมือตัด ไส เจาะ คว้าน อัดและยึดตรึงไม ้
14. อธิบายเกี่ยวกับเครื่องมือ อุปกรณ์ วงจรไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบ้ืองต้น 
15. ต่อวงจรอิเล็กทรอนิกส์พื้นฐานพร้อมท้ังอธิบายหลักการท างานของวงจรได้ 
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16. สามารถใช้งานไมโครคอนโทรลเลอร์อย่างง่ายในการรับค่าแสดงค่าในเบ้ืองต้นได้ 
17. อธิบายการท างานวงจรไฟฟ้าในบ้านเบ้ืองต้นได้ 
18. อธิบายหลักการท างานของเครื่องกลอย่างง่ายพร้อมกับบอกถึงทักษะท่ีจ าเป็นในการสร้างได้ 
19. ประยุกต์ใช้เครื่องมืองานไม้ งานโลหะ อิเล็กทรอนิกส์และหลักการพื้นฐานด้านวิศวกรรม  เพื่อ

ออกแบบสร้างช้ินงานเพื่อแก้ปัญหาตามสถานการณ์ท่ีก าหนดให้ได้ 
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กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
 

สาระที่ 1  ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม 
 มาตรฐาน  ส 1.1 รู้และเข้าใจประวัติความส าคัญ ศาสดา หลักธรรมของพระพุทธศาสนาหรือศาสนา 

ท่ีตนนับถือและศาสนาอื่น มีศรัทธาท่ีถูกต้อง ยึดมั่นและปฏิบัติตามหลักธรรมเพื่ออยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข 
ตัวชี้วัด 

1.1.1 วิเคราะห์สังคมชมพูทวีป และคติความเช่ือทางศาสนาสมัยก่อนพระพุทธเจ้าหรือสังคมสมัยของ
ศาสดาท่ีตนนับถือ  

1.1.2 วิเคราะห์พระพุทธเจ้าในฐานะเป็นมนุษย์ผู้ฝึกตนได้อย่างสูงสุดในการตรัสรู้ การก่อต้ัง วิธีการ
สอนและการเผยแผ่พระพุทธ ศาสนาหรือวิเคราะห์ประวัติศาสดาท่ีตนนับถือตามท่ีก าหนด 

1.1.3 วิเคราะห์พุทธประวัติด้านการบริหาร และการธ ารงรักษาศาสนาหรือวิเคราะห์ประวัติศาสดาท่ี
ตนนับถือตามท่ีก าหนด 

1.1.4 วิเคราะห์ข้อปฏิบัติทางสายกลางในพระพุทธศาสนา หรือแนวคิดของศาสนาท่ีตนนับถือตามท่ี
ก าหนด 

1.1.5 วิเคราะห์การพัฒนาศรัทธา และปัญญาท่ีถูกต้องในพระพุทธศาสนา หรือแนวคิดของศาสนาท่ี
ตนนับถือตามท่ีก าหนด 

1.1.6 วิเคราะห์ลักษณะประชาธิปไตยในพระพุทธศาสนาหรือแนวคิดของศาสนาท่ีตนนับถือตามท่ีก าหนด 
1.1.7 วิเคราะห์หลักการของพระพุทธศาสนากับหลักวิทยาศาสตร์หรือแนวคิดของศาสนาท่ีตนนับถือ

ตามท่ีก าหนด 
1.1.8 วิเคราะห์การฝึกฝนและพัฒนาตนเอง การพึ่งตนเอง และการมุ่งอิสรภาพในพระพุทธศาสนา 

หรือแนวคิดของศาสนาท่ีตนนับถือตามท่ีก าหนด 
1.1.9 วิเคราะห์พระพุทธศาสนาว่าเป็นศาสตร์แห่งการศึกษา ซึ่งเน้น ความสัมพันธ์ของเหตุปัจจัยกับ

วิธีการแก้ปัญหาหรือแนวคิดของศาสนาท่ีตนนับถือตามท่ีก าหนด 
1.1.10 วิเคราะห์พระพุทธศาสนาในการฝึกตน ไม่ให้ประมาท   มุ่งประโยชน์และสันติภาพบุคคล  

สังคมและโลกหรือแนวคิดของศาสนาท่ีตนนับถือตามท่ีก าหนด 
1.1.11 วิเคราะห์พระพุทธศาสนากับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและการพัฒนาประเทศแบบยั่งยืน 

หรือแนวคิดของศาสนาท่ีตนนับถือตามท่ีก าหนด 
1.1.12 วิเคราะห์ความส าคัญของพระพุทธศาสนาเกี่ยวกับการศึกษาท่ีสมบูรณ์ การเมือง และ

สันติภาพหรือแนวคิดของศาสนาท่ีตนนับถือตามท่ีก าหนด 
1.1.13 วิเคราะห์หลักธรรมในกรอบอริยสัจ 4 หรือหลักค าสอนของศาสนาท่ีตนนับถือ 
1.1.14 วิเคราะห์ข้อคิดและแบบอย่างการด าเนินชีวิตจากประวัติสาวก ชาดก เรื่องเล่าและ 

ศาสนิกชนตัวอย่างตามท่ีก าหนด 
1.1.15 วิเคราะห์คุณค่าและความส าคัญของการสังคายนาพระไตรปิฏกหรือคัมภีร์ของศาสนา 

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

1.1.17 อธิบายประวัติศาสดาของศาสนาอื่นๆ โดยสังเขป 
1.1.18 ตระหนักในคุณค่าและความ ส าคัญของค่านิยม จริยธรรมท่ีเป็นตัวก าหนดความเช่ือและ 

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

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

ศาสนาท่ีตนนับถือและปฏิบัติตนได้ถูกต้อง 
1.2.5 สัมมนาและเสนอแนะแนวทางในการธ ารงรกัษาศาสนาท่ีตนนับถือ อันส่งผลถึงการพัฒนาตน 

พัฒนาชาติและพัฒนาโลก 
 

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

2.1.1 วิเคราะห์และปฏิบัติตนตามกฎหมายท่ีเกี่ยวข้องกับตนเอง ครอบครัวชุมชน ประเทศชาติ และ
สังคมโลก 

2.1.2 วิเคราะห์ความส าคัญของโครงสร้างทางสังคม การขัดเกลาทางสังคม และการเปล่ียนแปลงทาง
สังคม 
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2.1.3 ปฏิบัติตนและมีส่วนสนับสนุนให้ผู้อื่นประพฤติปฏิบัติเพื่อเป็นพลเมืองดีของประเทศชาติ และ
สังคมโลก 

2.1.4 ประเมินสถานการณ์สิทธิมนุษยชนในประเทศไทย และเสนอแนวทางพัฒนา 
2.1.5 วิเคราะห์ความจ าเป็นท่ีต้องมีการปรับปรุงเปล่ียนแปลงและอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยและเลือกรับ

วัฒนธรรมสากล 
มาตรฐาน ส 2.2 เข้าใจระบบการเมืองการปกครองในสังคมปัจจุบัน ยึดมั่น ศรัทธา และธ ารงรักษาไว้ซึ่งการ
ปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
ตัวชี้วัด 

2.2.1 วิเคราะห์ปัญหาการเมืองท่ีส าคัญในประเทศ จากแหล่งข้อมูลต่างๆ พร้อมท้ังเสนอ                
แนวทางแก้ไข 

2.2.2 เสนอแนวทาง ทางการเมืองการปกครองท่ีน าไปสู่ความเข้าใจ และการประสานประโยชน์
ร่วมกันระหว่างประเทศ 

2.2.3 วิเคราะห์ความส าคัญและ ความจ าเป็นที่ต้องธ ารงรักษาไว้ซึง่การปกครองตามระบอบ
ประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมขุ 

2.2.4 เสนอแนวทางและมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการใช้อ านาจรัฐ 
 

สาระที่ 3  เศรษฐศาสตร์ 
มาตรฐาน ส 3.1 เข้าใจและสามารถบริหารจัดการทรัพยากรในการผลิตและการบริโภค การใช้ทรัพยากร 
ท่ีมีอยู่จ ากัดได้อย่างมีประสิทธิภาพและคุ้มค่า รวมทั้งเข้าใจหลักการของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อการ 
ด ารงชีวิตอย่างมีดุลยภาพ 
ตัวชี้วัด 

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

มาตรฐาน ส 3.2 เข้าใจระบบและสถาบันทางเศรษฐกิจต่างๆ ความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจ และความจ าเป็น
ของการร่วมมือกันทางเศรษฐกิจในสังคมโลก 
ตัวชี้วัด 

3.2.1 อธิบายบทบาทของรัฐบาลเกี่ยวกับนโยบายการเงิน การคลังในการพัฒนาเศรษฐกิจของ
ประเทศ 

3.2.2 วิเคราะห์ผลกระทบของการเปิดเสรีทางเศรษฐกิจในยุคโลกาภิวัฒน์ท่ีมีผลต่อสังคมไทย 
3.2.3 วิเคราะห์ผลดี ผลเสียของความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศในรูปแบบต่างๆ 
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สาระที่ 4  ประวัติศาสตร์ 
มาตรฐาน ส 4.1 เข้าใจความหมาย ความส าคัญของเวลาและยุคสมัยทางประวัติศาสตร์ สามารถใช้วิธีการทาง
ประวัติศาสตร์มาวิเคราะห์เหตุการณ์ต่างๆ อย่างเป็นระบบ 
ตัวชี้วัด 

4.1.1 ตระหนักถึงความส าคัญของเวลาและยุคสมัยทางประวัติศาสตร์ท่ีแสดงถึงการเปล่ียนแปลงของ
มนุษยชาติ 

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

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

4.3.1 วิเคราะห์ประเด็นส าคัญของประวัติศาสตร์ไทย  
4.3.2 วิเคราะห์ความส าคัญของสถาบันพระมหากษัตริย์ต่อชาติไทย 
4.3.3 วิเคราะห์ปัจจัยท่ีส่งเสริมการสร้างสรรค์ภูมิปัญญาไทยและวัฒนธรรมไทยซึ่งมีผลต่อสังคมไทย 

ในยุคปัจจุบัน 
4.3.4 วิเคราะห์ผลงานของบุคคลส าคัท้ังชาวไทยและต่างประเทศท่ีมีส่วนสร้างสรรค์วัฒนธรรมไทย  

และประวัติศาสตร์ไทย 
4.3.5 วางแผนก าหนดแนวทางและมีส่วนร่วมการอนุรักษ์ภูมิปัญญาไทยและวัฒนธรรมไทย 

 

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

ประสิทธิภาพ 
5.1.2 วิเคราะห์อิทธิพลของสภาพภูมิศาสตร์ซึ่งท าให้เกิดปัญหาทางกายภาพหรือภัยพิบัติทาง

ธรรมชาติในประเทศไทยและภูมิภาคต่างๆ ของโลก 
5.1.3  วิเคราะห์การเปล่ียนแปลงของพื้นท่ีซึ่งได้รบัอิทธิพลจากปัจจัยทางภูมิศาสตร์ในประเทศไทย

และทวีปต่างๆ 
5.1.4  ประเมินการเปล่ียนแปลงธรรมชาติในโลกว่าเป็นผลมาจากการกระท าของมนุษย์และหรือธรรมชาติ 

มาตรฐาน ส 5.2 เข้าใจปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษยก์ับสภาพแวดล้อมทางกายภาพท่ีก่อให้เกิดการสร้างสรรค์
วัฒนธรรม มีจิตส านึกและมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรและส่ิงแวดล้อม เพื่อการพัฒนาท่ียั่งยนื 
ตัวชี้วัด 

5.2.1 วิเคราะห์สถานการณ์ และวิกฤตการณ์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมของประเทศ
ไทยและของโลก 

5.2.2 ระบุมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหา บทบาทขององค์การและการประสานการร่วมมือท้ังใน
ประเทศและนอกประเทศเกี่ยวกับกฎหมายส่ิงแวดล้อม การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 

5.2.3 ระบุแนวทางการอนุรักษ์ทรพัยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมในภูมิภาคต่างๆ ของโลก 
5.2.4 อธิบายการใช้ประโยชน์จากส่ิงแวดล้อมในการสร้างสรรค์วัฒนธรรม อันเป็นเอกลักษณ์ของ

ท้องถิ่นทั้งในประเทศและโลก 
5.2.5 มีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาและการด าเนินชีวิตตามแนวทางการอนุรักษ์ทรัพยากรและ

ส่ิงแวดล้อมเพื่อการพัฒนาท่ียั่งยืน 
สาระที่ 6  เพิ่มเติม 
มาตรฐาน ส 6.1 เข้าใจการท างาน มีความคิดสร้างสรรค์ มีทักษะกระบวนการท างาน ทักษะการจัดการ 
ทักษะกระบวนการแก้ปญัหา ทักษะการท างานร่วมกัน และทักษะการแสวงหาความรู้ มีคุณธรรม และ
ลักษณะนิสัยในการท างาน มีจิตส านึกในการใช้พลังงาน ทรัพยากร และส่ิงแวดล้อมเพื่อการด ารงชีวิตและ
ครอบครัว 
ตัวชี้วัด 

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

6.2.1 อภิปรายแนวทางสู่อาชีพท่ีสนใจ 
6.2.2 เลือกและใช้เทคโนโลยีอย่างเหมาะสมกับอาชีพ 
6.2.3 มีประสบการณ์ในอาชีพท่ีถนัดและสนใจ 
6.2.4 มีคุณลักษณะท่ีดีต่ออาชีพ 

มาตรฐาน ส 6.3 เห็นคุณค่าและมีทักษะในการสร้างเสริมสุขภาพ การด ารงสุขภาพ การป้องกันโรคและการ
สร้างเสริมสมรรถภาพเพื่อสุขภาพ 
ตัวชี้วัด 

6.3.1 มีบทบาทและความรับผิดชอบต่อการสร้างเสริมสุขภาพและการป้องกันโรคของตนเองและคน
รอบข้าง 

6.3.2 ตระหนักถึงอิทธิพลของส่ือโฆษณาเกี่ยวกับสุขภาพเพื่อการเลือกบริโภคและปฏิบัติตนตามสิทธิ
ของผู้บริโภค 

6.3.3 มีส่วนร่วมในการวางแผน ส่งเสริม และพัฒนาสุขภาพของตนเอง ครอบครัวและสังคม 
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ชื่อรายวิชาและหน่วยกิต 

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 

รายวิชาพื้นฐาน 
1. ส30101 ศาสนศึกษาและหลักธรรมส าหรับชีวิต  2 คาบ/สัปดาห์/ภาคเรียน 1.0 หน่วยกิต 
   SOC30101 Religious study and Principles for Life 
2. ส30102 หน้าท่ีพลเมือง     2 คาบ/สัปดาห์/ภาคเรียน 1.0 หน่วยกิต 
   SOC30102 Civil Duty 
3. ส30103 เศรษฐศาสตร์     2 คาบ/สัปดาห์/ภาคเรียน 1.0 หน่วยกิต 
   SOC30103 Economics 
4. ส30104 ประวัติศาสตร์ไทย 1     2 คาบ/สัปดาห์/ภาคเรียน 1.0 หน่วยกิต 
   SOC30104 Thai History 1 
5. ส30105 ประวัติศาสตร์โลก     2 คาบ/สัปดาห์/ภาคเรียน 1.0 หน่วยกิต 
   SOC30105 World History 
6. ส30106 ประวัติศาสตร์ไทย 2     1 คาบ/สัปดาห์/ภาคเรียน 0.5 หน่วยกิต 
   SOC30106 Thai History 2 
7. ส30107 มนุษย์และส่ิงแวดล้อม    1 คาบ/สัปดาห์/ภาคเรียน 0.5 หน่วยกิต 
   SOC30107  Human and Environment 
8.ส30108 ประวัติศาสตร์ร่วมสมัย    1 คาบ/สัปดาห์/ภาคเรียน 0.5 หน่วยกิต 
   SOC30108  Contemporary history 
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รายวิชา ส30101 ศาสนศึกษาและหลักธรรมส าหรับชีวิต 

2 คาบ/สัปดาห์/ภาคเรียน        1.0 หน่วยกิต 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
ค าอธิบายรายวิชา 
 วิเคราะห์ความส าคัญและหลักการของพระพุทธศาสนา (อิสลาม คริสต์ หรือศาสนาท่ีตนนับถือ) 
ลักษณะของสังคมชมพูทวีปและคติความเช่ือทางศาสนาสมัยก่อนพระพุทธเจ้า  วิเคราะห์พุทธประวัติ : 
พระพุทธเจ้าในฐานะเป็นมนุษย์ผู้ฝึกตนได้อย่างสูงสุด (การตรัสรู้) การก่อต้ังพระพุทธศาสนา  วิธีสอนและ
การเผยแผ่พระพุทธศาสนาตามแนวพุทธจริยา  พุทธประวัติด้านการบริหารและการธ ารงรักษา
พระพุทธศาสนา  หลักการทางพระพุทธศาสนามีข้อปฏิบัติทางสายกลาง  การพัฒนาศรัทธาและปัญญาท่ี
ถูกต้อง มีลักษณะประชาธิปไตย พระพุทธศาสนากับหลักวิทยาศาสตร์ การฝึกฝนและพัฒนาตนเอง การ
พึ่งตนเอง และการมุ่งอิสรภาพ พระพุทธศาสนาเป็นศาสตร์แห่งการศึกษา การฝึกตนไม่ให้ประมาท 
พระพุทธศาสนากับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง พระพุทธศาสนาเกี่ยวกับการศึกษาท่ีสมบูรณ์ การเมือง
และสันติภาพ  

ศึกษาวิเคราะห์หลักธรรมอริยสัจ 4 ทุกข์ : ขันธ์ 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 : สงเคราะห์บุตร  สงเคราะห์ภรรยา สันโดษ ถูกโลกธรรมจิตไม่หวั่นไหว จิตไม่เศร้าโศก จิตไม่มัวหมอ   

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

ศึกษาวิเคราะห์ชาดก พุทธสาวก พุทธสาวิกา และชาวพุทธตัวอย่าง 
ฝึกปฏิบัติการบริหารจิต การเจริญปัญญาตามหลักสติปัฏฐาน 4 สวดมนต์แผ่เมตตา ฝึกกระบวนการ

คิดแบบโยนิโสมนสิการ  1.แบบสามัญลักษณะ  2.แบบเป็นอยู่ในขณะปัจจุบัน  3. แบบแยกแยะ
ส่วนประกอบ   
4.แบบวิภัชชวาท 

 ศึกษาพระไตรปิฏกโดยสังเขป  

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

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

ถูกต้องและเหมาะสม 
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ศึกษาหลักการส าคัญของศาสนาคริสต์  อิสลาม และศาสนาอื่นๆ  วิเคราะห์หาแนวทางปฏิบัติในการ
อยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข 
  เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจในพระรัตนตรัยคือ พุทธะ  ธรรมะ  สังฆะ  เข้าใจหลักอริยสัจ 4 เป็นคน
มีเหตุผลมองโลกตามความเป็นจริง พุทธศาสนิกชนท่ีดี ผู้น าท่ีดี และเป็นพลโลกท่ีมีคุณภาพ เข้าถึงธรรมะของ 
ผู้เจริญ (อริยวัฑฒิ 5 : ศรัทธา ศีล สุตะ จาคะ ปัญญา) เข้าใจตนเองและผู้อื่น เข้าใจวิถีพุทธและสามารถใช้
ความรู้ออกแบบการเรียนรู้ด้านจริยธรรมของตนเองได้ตลอดชีวิต อยู่ร่วมกันในความแตกต่างได้อย่างมีความ
สงบสุข 
มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด 
มาตรฐาน/ตัวชี้วัด 
มาตรฐาน  ส 1.1   ม.4 -6 /1 , 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ,14 ,15 ,16 ,17 ,18 ,19,  
   20 ,21 ,22 

ตัวชี้วัด 

1. วิเคราะห์สังคมชมพูทวีป และคติความเช่ือทางศาสนาสมัยก่อนพระพุทธเจ้า หรือสังคมสมัยของ
ศาสดาท่ีตนนับถือ 

2. วิเคราะห์  พระพุทธเจ้าในฐานะเป็นมนุษย์ผู้ฝึกตนได้อย่างสูงสุดในการตรัสรู้  การก่อต้ัง วิธีการสอน
และการเผยแผ่พระพุทธศาสนา หรือวิเคราะห์ประวัติศาสดาท่ีตนนับถือตามท่ีก าหนด 

3. วิเคราะห์พุทธประวัติด้านการบริหาร และการธ ารงรักษาศาสนา  หรือวิเคราะห์ประวัติศาสดาท่ีตน
นับถือตามท่ีก าหนด 

4. วิเคราะห์ข้อปฏิบัติทางสายกลางในพระพุทธศาสนา หรือแนวคิดของศาสนาท่ีตนนับถือตามท่ีก าหนด 
5. วิเคราะห์การพัฒนาศรัทธา และปัญญาท่ีถูกต้องในพระพุทธศาสนา หรือแนวคิดของศาสนาท่ีตนนับ

ถือตามท่ีก าหนด 
6. วิเคราะห์ลักษณะประชาธิปไตยในพระพุทธศาสนา หรือแนวคิดของศาสนาท่ีตนนับถือตามท่ีก าหนด 
7. วิเคราะห์หลักการของพระพุทธศาสนากับหลักวิทยาศาสตร์ หรือแนวคิดของศาสนาท่ีตนนับถือ

ตามท่ีก าหนด 
8. วิเคราะห์การฝึกฝนและพัฒนาตนเอง การพึ่งตนเอง และการมุ่งอิสรภาพในพระพุทธศาสนา หรือ

แนวคิดของศาสนาท่ีตนนับถือตามท่ีก าหนด 
9. วิเคราะห์พระพุทธศาสนาว่าเป็นศาสตร์แห่งการศึกษาซึ่งเน้นความสัมพันธ์ของเหตุปัจจัยกับวิธีการ

แก้ปัญหา หรือแนวคิดของศาสนาท่ีตนนับถือตามท่ีก าหนด 
10.  วิเคราะห์พระพุทธศาสนาในการฝึกตนไม่ให้ประมาท  มุ่งประโยชน์และสันติภาพบุคคล สังคมและ

โลก หรือแนวคิดของศาสนาท่ีตนนับถือตามท่ีก าหนด 
11.  วิเคราะห์พระพุทธศาสนากับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและการพัฒนาประเทศแบบยั่งยืน  หรือ

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

  มหาชนกชาดก มโหสถชาดก เรื่องเล่า และศาสนิกชนตัวอย่างตามท่ีก าหนด 
15.  วิเคราะห์คุณค่าและความส าคัญของการสังคายนาพระไตรปิฎก  หรือคัมภีร์ของศาสนาท่ีตนนับถือ 

และการเผยแผ่ 
16.  เช่ือมั่นต่อผลของการท าความดี ความช่ัว สามารถวิเคราะห์สถานการณ์ท่ีต้องเผชิญ และตัดสินใจ

เลือกด าเนินการหรือปฏิบัติตนได้อย่างมีเหตุผลถูกต้องตามหลักธรรม จริยธรรม และก าหนด
เป้าหมาย บทบาทการด าเนินชีวิตเพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข และอยู่ร่วมกันเป็นชาติอย่าง
สมานฉันท์ 

17.  อธิบายประวัติศาสดาของศาสนาอื่นๆ โดยสังเขป 
18.  ตระหนักในคุณค่าและความส าคัญของค่านิยม จริยธรรมท่ีเป็นตัวก าหนดความเช่ือและพฤติกรรมท่ี

แตกต่างกันของศาสนิกชนศาสนาต่างๆ เพื่อขจัดความขัดแย้งและอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างสันติสุข 
19.  เห็นคุณค่า เช่ือมั่น และมุ่งมั่นพัฒนาชีวิตด้วยการพัฒนาจิตและพัฒนาการเรียนรู้ด้วยวิธีคิดแบบ

โยนิโสมนสิการหรือการพัฒนาจิตตามแนวทางของศาสนาท่ีตนนับถือ 
20.  สวดมนต์ แผ่เมตตา และบริหารจิตและเจริญปัญญาตามหลักสติปัฏฐาน 4 หรือตามแนวทางของ 

ศาสนาท่ีตนนับถือ 
21.  วิเคราะห์หลักธรรมส าคัญในการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขของศาสนาอื่นๆ และชักชวน ส่งเสริม

สนับสนุนให้บุคคลอื่นเห็นความส าคัญของการท าความดีต่อกัน 
22.  เสนอแนวทางการจัดกิจกรรม ความร่วมมือของทุกศาสนาในการแก้ปัญหาและพัฒนาสังคม 

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

2. ปฏิบัติตนถูกต้องตามศาสนพิธี พิธีกรรมทางศาสนาท่ีตนนับถือ 

3. แสดงตนเป็นพุทธมามกะหรือแสดงตนเป็นศาสนิกชนของศาสนาท่ีตนนับถือ 

4. วิเคราะห์หลักธรรม  คติธรรมท่ีเกี่ยวเนื่องกับวันส าคัญทางศาสนา และเทศกาลท่ีส าคัญ ของศาสนาท่ี

ตนนับถือ และปฏิบัติตนได้ถูกต้อง 

5. วิเคราะห์ความจ าเป็นท่ีต้องมีการปรับปรุงเปล่ียนแปลงและอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยและเลือกรับ
วัฒนธรรมสากล 
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รายวิชา ส30102 หน้าที่พลเมือง 

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

 ศึกษาความหมาย ความส าคัญของมนุษย์ในฐานะท่ีเป็นสัตว์สังคม โครงสร้าง องค์ประกอบ สถาบัน

ทางสังคมและการจัดระเบียบทางสังคม  มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสังคมไทยและการเปล่ียนแปลง

สังคมไทยสู่สังคมโลก           การอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยและการเลือกรับวัฒนธรรมสากลท่ีดีงามและไม่ขัด

กับวัฒนธรรมไทย  ศึกษาวิเคราะห์แนวทางการปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดีตามระบอบประชาธิปไตยอันมี

พระมหากษัตริย์เป็นประมุข ศึกษาหลักสิทธิมนุษยชนในเรื่องความหมาย  ความส าคัญ แนวคิด หลักการและ

ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชนและองค์กรท่ีเกี่ยวข้อง  

ศึกษาระบบการเมืองการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขในปัจจุบัน

ของสังคมไทยและระบอบการเมืองการปกครองของสังคมโลก  ศึกษารัฐธรรมนูญ ความรู้ท่ัวไปเกี่ยวกับ

กฎหมาย ปฏิบัติตนและส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้อื่นปฏิบัติให้สอดคล้องตามท่ีรัฐธรรมนูญและกฎหมายอื่น ๆ ได้

อย่างถูกต้อง  ตลอดจนปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดีของประเทศชาติ และสังคมโลก 

 โดยใช้กระบวนการคิด กระบวนการสืบค้นข้อมูล กระบวนการกลุ่ม และกระบวนการแก้ปัญหา 

เพื่อให้มีความรู้ 

ความเข้าใจในเรื่องมนุษย์เป็นสัตว์สังคม โครงสร้างและองค์ประกอบของสถาบันทางสังคม  การจัดระเบียบ

ทางสังคม เห็นความส าคัญของสถาบันหลักของสังคมไทย และการเปล่ียนแปลงของสังคมไทยสู่สังคมโลก  

สามารถอนุรักษ์วัฒนธรรมท่ีดีงามของสังคมไทยและเลือกรับวัฒนธรรมสากลมาปรับใช้ได้อย่างเหมาะสม มี

ความรู้ความเข้าใจระบบการเมืองการปกครองของไทยระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข  

เปรียบเทียบระบอบการเมืองการปกครองโลก รัฐธรรมนูญและกฎหมายอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง สามารถปฏิบัติตน

และส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้อื่นปฏิบัติตนตามสถานภาพ บทบาท สิทธิ เสรีภาพและหน้าท่ีของการเป็นพลเมือง

ดีตามกฎหมาย ตระหนักในความส าคัญของการมีส่วนร่วมในการคุ้มครองสิทธิมนุษยชน เห็นความส าคัญใน

นโยบายการประสานประโยชน์  ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ  เพื่อด ารงอยู่ในสังคมโลกอย่างสันติ 
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มาตรฐาน/ตัวชี้วัด 

 ส 2.1 ม.4-6/1-5 

 มาตรฐาน 2.1  เข้าใจและปฏิบัติตนตามหน้าท่ีของการเป็นพลเมืองดี  มีค่านิยมท่ีดีงามและธ ารง

รักษาประเพณีและวัฒนธรรมไทย ด ารงชีวิตอยู่ร่วมกันในสังคมไทยและสังคมโลกอย่างสันติสุข 

  ส 2.1 ม.4-6/1 วิเคราะห์และปฏิบัติตนตามกฎหมายท่ีเกี่ยวข้องกับตนเอง  ครอบครัว  
ชุมชน  ประเทศชาติ  และสังคมโลก 
  ส 2.1 ม.4-6/2 วิเคราะห์ความส าคัญของโครงสร้างทางสังคม การขัดเกลาทางสังคม และ            
การเปล่ียนแปลงทางสังคม 
  ส 2.1 ม.4-6/3 ปฏิบัติตนและมีส่วนสนับสนุนให้ผู้อื่นประพฤติปฏิบัติเพื่อเป็นพลเมืองดีของ
ประเทศชาติ และสังคมโลก 
  ส 2.1 ม.4-6/4 ประเมินสถานการณ์สิทธิมนุษยชนในประเทศไทย และเสนอแนวทางพัฒนา 
  ส 2.1 ม.4-6/5 วิเคราะห์ความจ าเป็นท่ีต้องมีการปรับปรุงเปล่ียนแปลงและอนุรักษ์
วัฒนธรรมไทยและเลือกรับวัฒนธรรมสากล 

ส 2.2 ม.4-6/1-4 

 มาตรฐาน 2.2  เข้าใจระบบการเมืองการปกครองในสังคมปัจจุบัน  ยึดมั่น ศรัทธาและธ ารงรักษาไว้
ซึ่งการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
  ส 2.2 ม.4-6/1 วิเคราะหป์ัญหาการเมืองท่ีส าคัญในประเทศ  จากแหล่งข้อมูลต่างๆ พร้อมท้ัง
เสนอแนวทางแก้ไข 
  ส 2.2 ม.4-6/2 เสนอแนวทาง ทางการเมืองการปกครองท่ีน าไปสู่ความเข้าใจ  และการ
ประสานประโยชน์ร่วมกนัระหว่างประเทศ 
  ส 2.2 ม.4-6/3 วิเคราะห์ความส าคัญและ ความจ าเป็นท่ีต้องธ ารงรักษาไว้ซึง่การปกครองตาม
ระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
  ส 2.2 ม.4-6/4 เสนอแนวทางและมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการใช้อ านาจรัฐ 
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รายวิชา ส30103 เศรษฐศาสตร์ 

2 คาบ/สัปดาห์/ ภาคเรียน        1.0 หน่วยกิต 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
1. ค าอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาแนวคิดพื้นฐานในการบริหารจัดการทรัพยากรในการผลิตและการบริโภคในระบบเศรษฐกิจ 
และสถาบันทางเศรษฐกิจแบบต่าง ๆ เพื่อให้สามารถใช้ทรัพยากรท่ีมีอยู่จ ากัดได้อย่างมีประสิทธิภาพ เข้าใจ
กระบวนการท างานของระบบเศรษฐกิจ ศึกษาอุปสงค์ อุปทานและการท างานของกลไกราคาในตลาดในฐานะ 
เป็นเครื่องมือในการจัดสรรทรัพยากรและผลผลิต 
 ศึกษาเกี่ยวกับแนวคิด หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงท่ีมีผลต่อตนเอง ครอบครัว สังคมและประเทศ 
มาประยุกต์ใช้เศรษฐกิจพอเพียงในภาคเกษตร อุตสาหกรรม การค้า บริการ และสามารถน าแนวคิดระบบ
เศรษฐกิจพอเพียง มาจัดต้ังระบบสหกรณ์ เพื่อให้เกิดความร่วมมือทางเศรษฐกิจรวมไปถึงการวิเคราะห์ปัญหา 
และแก้ปัญหาเศรษฐกิจระดับชุมชนและระดับประเทศได้ 
 ศึกษาแนวคิดเกี่ยวกับนโยบายการเงินและการคลังของประเทศ การได้มาซึ่งรายได้รัฐท่ีมาจากแหล่ง
ต่างๆ เพื่อให้เกิดความเหมาะสมและสอดคล้องกับการพัฒนาประเทศ บทบาทของรัฐบาลท่ีเกี่ยวข้องกับการ
พัฒนาเศรษฐกิจ การกระจายรายได้ท่ีเป็นธรรม ลดความเหล่ือมล้ าทางเศรษฐกิจ การรักษาเสถียรภาพทาง
เศรษฐกิจ สามารถแก้ไขปัญหาและพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ เพื่อให้เกิดการแข่งขันทางเศรษฐกิจ 
และการค้ากับนานาประเทศได้ 
 ศึกษาและวิเคราะห์ปัจจัยทางเศรษฐกิจท่ีมีผลต่อการเปิดเสรีทางเศรษฐกิจของประเทศในยุคโลกาภิ
วัตน์ รวมถึงการค้า การลงทุน บทบาทขององค์กรระหว่างประเทศท่ีส่งผลกับสังคม เพื่อให้เกิดความเข้าใจ
และสามารถ ปรับตัวเข้าสู่สถานการณ์ปัจจุบันได้ 
 ศึกษาแนวคิดพื้นฐานการค้าระหว่างประเทศ บทบาทขององค์การความร่วมมือทางเศรษฐกิจใน
ภูมิภาคต่างๆรวมถึงปัจจัยท่ีน าไปสู่การพึ่งพา การแข่งขัน และวิเคราะห์ผลดี ผลเสียของความร่วมมือทาง
เศรษฐกิจ 
ระหว่างประเทศในรูปแบบต่างๆ เพื่อให้เกิดความเข้าใจวัตถุประสงค์ และประโยชน์ของการรวมกลุ่ม 
 โดยใช้กระบวนการคิด  กระบวนการสืบค้นข้อมูล กระบวนการกลุ่ม  กระบวนการปฏิบัติ 

และกระบวนการแก้ปัญหาและสังเคราะห์  

 เพื่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ เห็นความส าคัญของเศรษฐกิจในการด าเนินชีวิตประจ าวัน ประสาน

ประโยชน์ทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศได้อย่างเหมาะสม ด าเนินชีวิตตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง พึ่งพา

ตนเองได้ ก่อให้เกิดความสมดุลทางเศรษฐกิจ แก้ปัญหาพื้นฐานทางเศรษฐกิจและด ารงชีวิตอย่างมีความสุข

ท่ามกลางความเปล่ียนแปลงของโลก 
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2.  มาตรฐาน/ตัวชี้วัด 

มาตรฐาน ส3.1 เข้าใจและสามารถบริหารจัดการทรัพยากรในการผลิตและการบริโภคการใช้ทรัพยากรท่ีมีอยู่ 

                    จ ากัดได้อย่างมีประสิทธิภาพและคุ้มค่ารวมทั้งเข้าใจหลักการของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการ 

                     ด ารงชีวิตอย่างมีดุลยภาพ 

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

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

ประเทศ 

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

ประเทศ 

ส3.1 ม.4-6/4  วิเคราะห์ปัญหาทางเศรษฐกิจในชุมชนและเสนอแนวทางแก้ไข 

มาตรฐาน ส3.2  เข้าใจระบบและสถาบันทางเศรษฐกิจต่างๆความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจและความจ าเป็นของ 

                     การร่วมมือกันทางเศรษฐกิจในสังคมโลก 

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

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

  ศึกษาเวลา ความส าคัญของเวลา ยุคสมัยและหลักฐานประวัติศาสตร์ชาติไทย  ซึ่งเป็นพื้นฐานส าคัญ
ในการศึกษาประวัติศาสตร์โดยใช้วิธีการทางประวติัศาสตร์และการสร้างองค์ความรู้ใหม่  ศึกษาวิเคราะห์
ประเด็นส าคัญทางประวัติศาสตร์ไทย  ในเรื่องเกี่ยวกับความเป็นมาของชนชาติไทย อาณาจักรโบราณใน
ดินแดนประเทศไทย พัฒนาการความเจริญรุ่งเรืองของอาณาจักรไทยสมัยสุโขทัย  อยุธยา ธนบุรี  และ
รัตนโกสินทร์จนถึงปัจจุบัน โดยยกกรณีศึกษาเกี่ยวกับวิวัฒนาการของภาษาไทยและวรรณกรรมไทย การค้า
กับต่างประเทศ ระบบการควบคุมก าลังคนท้ังชาวไทยและชาวต่างชาติ ศึกษาวิเคราะห์ความส าคัญและ
บทบาทของสถาบันพระมหากษัตริย์ในการพัฒนาชาติไทยในด้านต่างๆ  ท่ีมีต่อสังคมไทย  

  โดยใช้วิธีการทางประวัติศาสตร์ กระบวนการคิดวิเคราะห์  คิดสังเคราะห์  คิดอย่างมีวิจารณญาณ  
กระบวนการ 
สืบค้นข้อมูล กระบวนการกลุ่ม  และกระบวนการแก้ปัญหา 

   เพื่อให้มีความรู้เข้าใจและตระหนักถึงความส าคัญเรื่องเวลา ยุคสมัย และหลักฐานประวัติศาสตร์ ซึ่ง
เป็นพื้นฐานส าคัญในการศึกษาประวัติศาสตร์โดยใช้วิธีการทางประวัติศาสตร์และการสร้างองค์ความรู้ใหม่  
สามารถวิเคราะห์ประเด็นส าคัญทางประวัติศาสตร์ไทย ท่ีมีพัฒนาการของชาติไทยต้ังแต่อดีตถึงปัจจุบัน  เกิด
ความตระหนัก  เห็นคุณค่าความส าคัญ เกิดความส านึก และภาคภูมิใจในความเป็นมาของประวัติศาสตร์ชาติ
ไทย 
มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด 

ส 4.1 ม 4-6/1,2  
มาตรฐาน ส 4.1 เข้าใจความหมาย ความส าคัญของเวลา และยุคสมัยทางประวัติศาสตร์ สามารถใช้

วิธีการทาง 
ประวัติศาสตร์มาวิเคราะห์เหตุการณ์ต่าง ๆอย่างเป็นระบบ 

1. ตระหนักถึงความส าคัญของเวลาและยุคสมัยทางประวัติศาสตร์ท่ีแสดงถึงการเปล่ียนแปลงของ
มนุษยชาติ 

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

        มาตรฐาน ส 4.3 เข้าใจความเป็นมาของชาติไทย วัฒนธรรม ภูมิปัญญาไทย มีความรัก ความภูมิใจ
และธ ารงความเป็นไทย 

1. วิเคราะห์ประเด็นส าคัญของประวัติศาสตร์ไทย 
2. วิเคราะห์ความส าคัญของสถาบันพระมหากษัตริย์ต่อชาติไทย 
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รายวิชา ส30105 ประวัติศาสตร์โลก 

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

ศึกษาวิเคราะห์ความหมาย ความส าคัญของช่วงเวลาและยุคสมัยทางประวัติศาสตร์ เกณฑ์การแบ่ง
ยุคสมัยของประวัติศาสตร์สากล เปรียบเทียบการแบ่งยุคสมัยระหว่างโลกตะวันออกกับโลกตะวันตก และ
ความสัมพันธ์ระหว่างยุคสมัยกับเหตุการณ์ส าคัญในประวัติศาสตร์โลกตะวันตก โลกตะวันออกและ
ประวัติศาสตร์ไทย   
 ศึกษาอิทธิพลของอารยธรรมโบราณในโลกตะวันออกและตะวันตก ด้านการปกครอง เศรษฐกิจ 

สังคมวัฒนธรรม และท่ีมีผลต่อพัฒนาการของมนุษยชาติในอดีตจนถึงปัจจุบัน 

ศึกษาวิเคราะห์ความเปล่ียนแปลงของโลกตะวันตกต้ังแต่สมัยกลางจนถึงส้ินสุดสงครามโลกครั้งท่ี 2 

ท้ังทางด้านการปกครอง เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม ผลกระทบของการขยายอิทธิพลของประเทศในยุโรป

ไปยังทวีปอเมริกา แอฟริกาและเอเชียท่ีมีผลต่อพัฒนาการของโลกปัจจุบัน 

 โดยการใช้วิธีการทางประวัติศาสตร์ กระบวนการคิด กระบวนการสืบค้นข้อมูล กระบวนการกลุ่ม 

กระบวนการแก้ปัญหาและการสังเคราะห์ 

เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจถึงอิทธิพลของอารยธรรมโบราณในโลกตะวันตกและตะวันออก เข้าใจ

ความส าคัญของความเปล่ียนแปลงต้ังแต่สมัยกลางถึงส้ินสุดสงครามโลกครั้งท่ี 2 ผลกระทบของการขยาย

อิทธิพลของประเทศในยุโรปไปยังทวีปอเมริกา แอฟริกาและเอเชียท่ีมีผลต่อพัฒนาการของโลกปัจจุบัน

สามารถน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการด าเนินชีวิตอย่างสันติสุขในสังคมไทยและสังคมโลก 
 

มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด 

ส 4.1 ม 4-6/1 

มาตรฐาน ส 4.1 เข้าใจความหมาย ความส าคัญของเวลาและยุคสมัยทางประวัติศาสตร์ สามารถ 

ใช้วิธีการทางประวัติศาสตร์มาวิเคราะห์เหตุการณ์ต่าง ๆ อย่างเป็นระบบ    

1. ตระหนักถึงความส าคัญของเวลาและยุคสมัยทางประวัติศาสตร์ท่ีแสดงถึงการเปล่ียนแปลงของ

มนุษยชาติ 
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ส 4.2 ม 4-6/1-3 

มาตรฐาน ส 4.2   เข้าใจพัฒนาการของมนุษยชาติจากอดีตจนถึงปัจจุบัน ในด้านความสัมพันธ์ 

และการเปล่ียนแปลงของเหตุการณ์อย่างต่อเนื่อง ตระหนักถึงความส าคัญและสามารถวิเคราะห์ผลกระทบท่ี

เกิดขึ้น 

1. วิเคราะห์อิทธิพลของอารยธรรมโบราณ  และการติดต่อระหว่างโลกตะวันออกกับโลกตะวันตกท่ีมี

ผลต่อพัฒนาการและการเปล่ียนแปลงของโลก 

2. วิเคราะห์เหตุการณ์ส าคัญต่างๆท่ีส่งผลต่อการเปล่ียนแปลงทางสังคม เศรษฐกิจและการเมือง เข้า

สู่โลกสมัยปัจจุบัน 

3. วิเคราะห์ผลกระทบของการขยายอิทธิพลของประเทศในยุโรปไปยังทวีปอเมริกา แอฟริกาและ

เอเชีย 
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รายวิชา ส30106 ประวัติศาสตร์ไทย 2 

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

ศึกษาวิเคราะห์ประเด็นส าคัญของประวัติศาสตร์ไทยยุคปฏิรูปประเทศจนถึงปัจจุบัน ปัจจัยท่ีส่งเสริม
และสร้างสรรค์ภูมิปัญญาไทย วัฒนธรรมไทยซึ่งมีผลต่อสังคมไทยในยุคปัจจุบัน แนวทางในการอนุรักษ์ภูมิ
ปัญญาและวัฒนธรรมไทย  ผลงานของบุคคลส าคัญท้ังชาวไทยและต่างประเทศท่ีมีส่วนสร้างสรรค์วัฒนธรรม
ไทยและประวัติศาสตร์ไทย อิทธิพลของวัฒนธรรมตะวันตกและตะวันออกในสังคมไทย 
   โดยใช้วิธีการทางประวัติศาสตร์ กระบวนการคิด กระบวนการสืบค้นข้อมูล กระบวนการกลุ่ม                
กระบวนการแก้ปัญหาและการสังเคราะห์  
     เพื่อให้มีความรู้และเข้าใจวิธีการสืบค้นข้อเท็จจริงในสังคมมนุษย์ การส่งเสริมและการสร้างสรรค์
ภูมิปัญญาไทยและวัฒนธรรมไทย ตระหนักถึงความส าคัญของการใช้วิธีการทางประวัติศาสตร์ในการสืบค้น
ข้อเท็จจริงในประวัติศาสตร์ไทย มีความรักและภาคภูมิใจในบรรพบุรุษไทยท่ีได้รักษาอธิปไตย ภูมิปัญญาไทย 
และวัฒนธรรมไทยสืบต่อมาจนถึงทุกวันนี้ 

มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด 

มาตรฐาน ส 4.1 ม 4-6/2 

มาตรฐาน ส 4.1  เข้าใจความหมาย ความส าคัญของเวลา และยุคสมัยทางประวัติศาสตร์ สามารถ

ใช้วิธีการทางประวัติศาสตร์มาวิเคราะห์เหตุการณ์ต่างๆ อย่างเป็นระบบ  

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

และธ ารงความเป็นไทย 

  ส4.3 ม4-6/1,3,4,5 

 1. วิเคราะห์ประเด็นส าคัญของประวัติศาสตร์ไทย 

 3. วิเคราะห์ปัจจัยท่ีส่งเสริมความสร้างสรรค์ภูมิปัญญาไทยและวัฒนธรรมไทยซึ่งมีผลต่อสังคมไทยใน

ยุคปัจจุบัน 

 4. วิเคราะห์ผลงานของบุคคลส าคัญท้ังชาวไทยและต่างประเทศท่ีมีส่วนสร้างสรรค์วัฒนธรรมไทย

และประวัติศาสตร์ไทย 

 5. วางแผนก าหนดแนวทางและการมีส่วนร่วมการอนุรักษ์ภูมิปัญญาไทยและวัฒนธรรมไทย 
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ส30107 มนุษย์และสิ่งแวดล้อม 
1 คาบ/สัปดาห์/ภาคเรียน                0.5 หน่วยกิต 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
ค าอธิบายรายวิชา 

ศึกษาและวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับส่ิงแวดล้อม ท่ีมีผลกระทบต่อวิกฤตการณ์ด้าน

ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมภูมิภาคต่าง ๆ ของไทยและของโลก บทบาทขององค์กรต่าง ๆ ภาครัฐ

และเอกชนท่ีมีการส่งเสริมการประสานประโยชน์การแก้ไขปัญหาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม การใช้

ประโยชน์จากส่ิงแวดล้อมในการสร้างสรรค์วัฒนธรรมอันป็นเอกลักษณ์ของท้องถิ่นในประเทศไทยและของ

โลก และการมีส่วนร่วมในการจัดการส่ิงแวดล้อมอย่างยั่งยืน  

 

วัตถุประสงค์รายวิชา 

1. ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างสภาพทางภูมิศาสตร์กับกิจกรรมของมนุษย์ 

2. วิเคราะห์อิทธิพลของสภาพส่ิงแวดล้อมท่ีท าให้เกิดปัญหาทางกายภาพ หรือภัยพิบัติทางธรรมชาติใน

ประเทศไทยและภูมิภาคต่าง ๆ ของโลก 

3. ประเมินการเปล่ียนแปลงของธรรมชาติซึ่งเป็นผลมาจากธรรมาชาติท่ีเป็นมาจากการกระท าของ

มนุษย์หรือธรรมชาติ 

4. วิเคราะห์สถานการณ์และวิกฤตการณ์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมของประเทศไทยและโลก 

5. วิเคราะห์บทบาทขององค์กรต่าง ๆ และการประสานประโยชน์ตลอดจนความร่วมมือใน

ระดับประเทศและระดับโลกในด้านมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาทรัพยากรธรรมชาติและ

ส่ิงแวดล้อมของประเทศและภูมิภาคต่าง ๆ ของโลก 

6. ตระหนักถึงความส าคัญของบทบาทและหน้าท่ีของประชาชนท่ีต้องให้ความร่วมมือในการแก้ไข

ปัญหาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมของไทยและของโลก 

7. ยกกรณีตัวอย่างข่าวเกี่ยวกับปัญหาส่ิงแวดล้อมและเสนอแนวทางการปัองกัน และแก้ไขปัญหา 

8. มีความคิดสร้างสรรค์และมีจิตสาธารณะท่ีจะสร้างความส านึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ

ส่ิงแวดล้อมเพื่อการพัฒนาท่ียั่งยืน 
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รายวิชา ส30108 ประวัติศาสตร์ร่วมสมัย   
1 คาบ/สัปดาห์/ ภาคเรียน        0.5 หน่วยกิต 

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

ศึกษาสถานการณ์ท่ีส าคัญของโลกในคริสต์ศตวรรษท่ี 20 - 21 ต้ังแต่หลังสงครามโลกครั้งท่ี 2 จนถึง

สมัยปัจจุบัน  ท่ีท าให้เกิดความร่วมมือและความขัดแย้งท้ังทางด้านการเมืองการปกครอง เศรษฐกิจและสังคม 

บทบาทของบุคคลส าคัญ และแนวคิดส าคัญท่ีเป็นพื้นฐานน าไปสู่ความความขัดแย้งและการประสาน

ประโยชน์ด้านการเมือง สังคม และเศรษฐกิจของโลกโดยภาพรวม ต้ังแต่สถานการณ์ต่างๆของโลกท่ีน าไปสู่

สงครามเย็น  สถานการณ์ท่ีแสดงถึงการขยายตัวไปยังภูมิภาคต่างๆของโลก  ไปจนถึงการล่มสลายของ

สหภาพโซเวียตและสถานการณ์ความร่วมมือและความขัดแย้งในภูมิภาคต่างๆ ของโลก  เพื่อให้เข้าใจพื้นฐาน

ความเปล่ียนแปลงทางประวัติศาสตร์ท่ีมีผลต่อโลกในปัจจุบัน   โดยศึกษานโยบายการสร้างความร่วมมือทาง

การเมือง สังคม และเศรษฐกิจในภูมิภาคต่างๆ ของโลก  

โดยการใช้วิธีการทางประวัติศาสตร์ กระบวนการคิด กระบวนการสืบค้นข้อมูล กระบวนการกลุ่ม 

กระบวนการแก้ปัญหาและการสังเคราะห์ 

 เพื่อให้เข้าใจถึงการอยู่ร่วมกันในสังคมโลกยุคโลกาภิวัตน์ เข้าใจปัจจัยส าคัญท่ีน าไปสู่ความ

เปล่ียนแปลงของสังคมโลก เพื่อให้รู้เท่าทันและตระหนักถึงบทบาทหน้าท่ีการมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหา

ของสังคมไทยและสังคมโลก 
 

มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด 
  เข้าใจพัฒนาการของมนุษยชาติจากอดีตจนถึงปัจจุบัน ในด้านความสัมพันธ์และการเปล่ียนแปลงของ
เหตุการณ์อย่างต่อเนื่อง ตระหนักถึง  
ความส าคัญและสามารถวิเคราะห์ผลกระทบท่ีเกิดขึ้น 

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

เข้าสู่โลกสมัยปัจจุบัน 
4. วิเคราะห์สถานการณ์ของโลกในคริสต์ศตวรรษท่ี 21 
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กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 
 

สาระที่ 1  การเจริญเติบโตและพัฒนาการของมนุษย ์
มาตรฐาน พ 1.1 เข้าใจธรรมชาติของการเจริญเติบโต และพัฒนาการของมนุษย์ 
ตัวชี้วัด 

1.1.1 อธิบายกระบวนการสร้างเสริมและด ารงประสิทธิภาพการท างาน ของระบบอวัยวะต่าง 
1.1.2 วางแผนดูแลสุขภาพตามภาวะการเจริญเติบโตและพัฒนาการของตนเองและบุคคลใน

ครอบครัว 

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

2.1.1 วิเคราะห์อิทธิพลของครอบครัว เพื่อน สังคม และวัฒนธรรมท่ีมีผลต่อพฤติกรรมทาง 
เพศและการด าเนินชีวิต 

2.1.2 วิเคราะห์ค่านิยมในเรื่องเพศ ตามวัฒนธรรมไทยและวัฒนธรรมอื่นๆ 
2.1.3 เลือกใช้ทักษะท่ีเหมาะสมในการป้องกัน ลดความขัดแย้งและแก้ปัญหาเรื่องเพศและครอบครัว 
2.1.4 วิเคราะห์สาเหตุและผลของความขัดแย้งท่ีอาจเกิดขึ้นระหว่างผู้เรียน หรือเยาวชนในชุมชน 

และเสนอแนวทางแก้ไขปัญหา 

สาระที่ 3  การเคลื่อนไหว การออกก าลังกาย การเล่นเกม กีฬาไทยและกีฬาสากล 

มาตรฐาน พ  3.1 เข้าใจ มีทักษะในการเคล่ือนไหว กิจกรรมทางกาย การเล่นเกมและกีฬา  
ตัวชี้วัด 

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

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

ของตนเพิ่มศักยภาพของทีม ลดความเปนตัวตน ค านึงถึงผลท่ีเกิดตอสังคม 
3.2.2 อธิบายและปฏิบัติเกี่ยวกับสิทธิ กฎ กติกา กลวิธีต่างๆในระหว่างการเล่น การแข่งขันกีฬากับ

ผู้อื่นและน าไปสรุปเป็นแนวปฏิบัติและใช้ในชีวิตประจ าวันอย่างต่อเนื่อง 
3.2.3 แสดงออกถึงการมีมารยาทในการดู การเลน และการแขงขันกีฬาดวยความมีน้ าใจ 

นักกีฬา และน าไปใช้ปฏิบัติทุกโอกาส จนเป็นผู้มีบุคลิกภาพท่ีดี 
3.2.4 รวมกิจกรรมทางกายและเลนกีฬาอยางมีความสุข ช่ืนชมในคุณคาและความงามของการกีฬา 

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

4.1.1 วิเคราะหบทบาทและความรับผิดชอบของบุคคลท่ีมีตอการสรางเสริมสุขภาพและการปองกัน
โรคในชุมชน 

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

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

5.1.1 มีสวนรวมในการปองกันความเส่ียงตอการใชยา การใชสารเสพติด และความรุนแรง เพื่อ
สุขภาพของตนเอง ครอบครัว และสังคม 

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

กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 

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

1 คาบ/สัปดาห์/ภาคเรียน        0.5 หน่วยกิต 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
ค าอธิบายรายวิชา  
           วิเคราะห์กระบวนการท างานตามหนาท่ีและการด ารงประสิทธิภาพการท างานของระบบห่อหุ้ม
ร่างกาย ระบบกระดูก และระบบกลามเนื้อ การวางแผนการดูแลสุขภาพตามภาวะการเจริญเติบโตและ
พัฒนาการของวัยรุน เหตุผลและความจ าเปนตองปองกันโรค การมีสวนรวมในการสรางเสริมและพัฒนา
สุขภาพของบุคคล บทบาทและความรับผิดชอบในการสรางเสริมสุขภาพ การสรางเสริมสมรรถภาพทางกาย
และสมรรถภาพทางกลไก ระบบการใชพลังงานของรางกายในรูปแบบตางๆ การประเมินสมรรถภาพทางกาย
ของตนเองโดยใชเครื่องมือการประเมินและแบบทดสอบสมรรถภาพทางกายท่ีถูกตอง การดูแลรักษาการ
บาดเจ็บจากการออกก าลังกายและการเลนกีฬา  การวางแผนและปฏิบัติตามแผนการพัฒนาสมรรถภาพทาง
กายและสมรรถภาพทางกลไก    

วิเคราะหอิทธิพลของครอบครัวเพื่อน สังคมและวัฒนธรรมท่ีมีตอพฤติกรรมทางเพศ หลักวิทยา
ศาสตรการเคล่ือนไหวและรูปแบบการเคล่ือนไหวแบบต่างๆ น าไปประยุกตใชในการเลนกีฬา การสรางเสริม
สมรรถภาพทางกาย หลักการส าคัญในการออกก าลังกายและการเลนกีฬา 

มีความรู ความเขาใจ มีเจตคติและคานิยมท่ีดีในเรื่องการเจริญเติบโตและพัฒนาการของมนุษย
มีกระบวนการสรางเสริมสุขภาพและด ารงประสิทธิภาพการท างานของระบบห่อหุ้มร่างกาย ระบบกระดูก         
และระบบกลามเนื้อ มีทักษะปฏิบัติดานสุขภาพและสมรรถภาพทางกายจนเปนกิจนิสัย 

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

3. รูวิธีวางแผนการดูแลสุขภาพตามภาวะการเจริญเติบโตและพัฒนาการของตนเอง  
4. บอกคุณคาของการวางแผนดูแลสุขภาพของตนเองได  
5. วิเคราะหอิทธิพลของครอบครัว เพื่อน สังคมและวัฒนธรรมท่ีมีตอพฤติกรรมทางเพศ และการ  

ด าเนินชีวิตได  
6. เขาใจเหตุผลและความจ าเปนท่ีทุกคนตองปองกันโรค มีสวนรวมในการสรางเสริมและ         

พัฒนาสุขภาพของบุคคลในชุมชน  
7. เขาใจบทบาทและความรับผิดชอบในการสรางเสริมสุขภาพและการปองกันโรคความดันโลหิตสูง 

โรคหัวใจและโรคมะเร็ง 
8. วิเคราะหความคิดรวบยอดเกี่ยวกับการเคล่ือนไหวรูปแบบตางๆและน าไปใชในการเล่นกีฬา 
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9. ประยุกตความคิดรวบยอดจากหลักการทางวิทยาศาสตรการเคล่ือนไหวในการเล่นกีฬาไดอยาง    
มีประสิทธิภาพ  

        10. เห็นคุณคาและมีทักษะในการสรางเสริมสมรรถภาพทางกายและสมรรถภาพทางกลไก  
        11. เขาใจกระบวนการสรางเสริมสมรรถภาพทางกายและสมรรถภาพทางกลไกเพื่อด ารงชีวิตอยางมี

ประสิทธิภาพและมีความสุข  
        12. รูวิธีการวางแผนและปฏิบัติตามแผนการพัฒนาสมรรถภาพทางกายและสมรรถภาพทางกลไก     
              เพื่อสุขภาพท่ียั่งยืน  
        13. อธิบายหลักการส าคัญในการออกก าลังกายและการเลนกีฬาไดอย่างถูกต้อง  
        14. บอกข้ันตอนในการออกก าลังกายและการเลนกีฬาไดอย่างถูกต้อง  
        15. อธิบายระบบการใชพลังงานของรางกายในรูปแบบตางๆได้อย่างถูกต้อง  
        16. มีทักษะในการดูแลรักษาการบาดเจ็บจากการออกก าลังกายและการเลนกีฬา 
        17. ประเมินสมรรถภาพทางกายของตนเองโดยใชเครื่องมือการประเมินและแบบทดสอบสมรรถภาพ       
              ทางกายได้อย่างถูกต้อง 
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รายวิชา พ30102 สุขศึกษาและพลศึกษา 2 

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

ศึกษาวิธีการจัดการกับอารมณและความเครียด การพัฒนาจิตและการฝกสติ การประเมินความเส่ียง   
ตอสุขภาพ แนวทางปองกันอันตรายและการปฐมพยาบาลจากการไดรับสารพิษ ไฟไหม น้ าร้อนลวก           
การสูบบุหรี่และการด่ืมสุรา องคประกอบของกระบวนการสร้างเสริมความเข้มแข็งทางสังคม ความปลอดภัย 
ในชุมชน สิทธิ กฎ กติกา กลวิธีต่างๆในระหวางการเลน การแขงขันกีฬากับผูอื่น  

วิเคราะหอิทธิพลของส่ือโฆษณาเกี่ยวกับสุขภาพและการบริโภค หลักวิทยาศาสตรการเคล่ือนไหว
และรูปแบบการเคล่ือนไหว การประยุกตหลักวิทยาศาสตรการเคล่ือนไหวไปใชในทักษะการใชลูกบอลและ
การสรางเสริมสมรรถภาพทางกาย  การใชความสามารถของตนเพื่อเพิ่มศักยภาพของทีม คุณคาของการออก
ก าลังกายและการเขารวมกิจกรรมกีฬาเกี่ยวกับทักษะการใชลูกบอล  

มีความรู้และความเขาใจอิทธิพลของส่ือโฆษณาท่ีสงผลตอสุขภาพและการบริโภค มีวิธีการจัดการกับ      
อารมณและความเครียดไดอยางเหมาะสม น าหลักวิทยาศาสตรการเคล่ือนไหวและรูปแบบการเคล่ือนไหว    
ไปประยุกตไปใชในการออกก าลังกายและการเลนกีฬาไดหลากหลาย แสดงออกถึงการมีมารยาทในการดู    
การเลน การแขงขัน ดวยความมีน้ าใจนักกีฬา มีสุนทรียภาพและมีเจตคติท่ีดีตอการออกก าลังกาย เห็นคุณคา
ของประสบการณท่ีไดรับจากกิจกรรมทางกายไปใชเปนแนวทางในการท างานและด าเนินชีวิตประจ าวัน 

 
ตัวชี้วัด 

1. วิเคราะหอิทธิพลของส่ือโฆษณาเกี่ยวกับสุขภาพและการบริโภคได้อย่างถูกต้อง 
2. รูวิธีการจัดการกับอารมณและความเครียด การพัฒนาจิตและการฝกสติได้อย่างถูกต้อง  
3. รูวิธีการออกก าลังกายและการพักผอนไดอยางถูกตอง  
4. เขาใจวิธีการประเมินความเส่ียงตอสุขภาพ  
5. แสวงหาแนวทางปองกันอันตรายเพื่อความปลอดภัยในเรื่องการไดรับสารพิษ ไฟไหม น้ าร้อนลวก 

การสูบบุหรี่และการดื่มสุรา 
6. แสดงวิธีการปฐมพยาบาลการไดรับสารพิษ ไฟไหมและน้ าร้อนลวกไดอยางถูกตอง  
7. รู้และเข้าใจกระบวนการทางสังคมเพื่อสรางเสริมความปลอดภัยในชุมชน 
8. วิเคราะหหลักวิทยาศาสตรการเคล่ือนไหวและน าไปใชในทักษะการใชลูกบอล และสรางเสริม

สมรรถภาพทางกายได้อย่างถูกต้อง 
9. วิเคราะหรูปแบบการเคล่ือนไหวและน าไปใชในกิจกรรมการใชลูกบอล และสรางเสริมสมรรถภาพ

ทางกายได้อย่างถูกต้อง 
        10. ประยุกตความคิดรวบยอดจากหลักการทางวิทยาศาสตรการเคล่ือนไหวในกิจกรรมการใชลูกบอล

ไดอยางมีประสิทธิภาพ  
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        11. ใชความสามารถของตนเพื่อเพิ่มศักยภาพของทีม ค านึงถึงผลท่ีเกิดตอผูอื่นและสังคมได  
        12. เห็นคุณคาของการออกก าลังกายและการเขารวมกิจกรรมกีฬาประเภททักษะการใชลูกบอลได  
        13. อธิบายและปฏิบัติเกี่ยวกับสิทธิ กฎ กติกา กลวิธีตางๆ ในระหวางการเลน การแขงขันกีฬากับผูอื่น

และน าไปสรุปเปนแนวปฏิบัติและใชในชีวิตประจ าวันอยางตอเนื่องได  
       14. แสดงออกถึงการมีมารยาทในการดู การเลน การแขงขันกีฬาดวยความมีน้ าใจนักกีฬา และน า  
            ไปใชปฏิบัติทุกโอกาส จนเปนผูมีบุคลิกภาพท่ีดี  
       15. ช่ืนชมในสุนทรียภาพและแสดงความมีน้ าใจนักกีฬาของการออกก าลังกายและการเล่นกีฬา 
       16. ยอมรับและเห็นคุณคาของการน าประสบการณท่ีไดรับจากกิจกรรมทางกายไปใชเปน แนวทางใน 
            การท างานและด าเนินชีวิตประจ าวันได 

 
 

 
 
 
 
 



หลักสูตรโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค ระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย                                                        
พุทธศักราช 2560 (ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 2561) 

118 

 

รายวิชา พ30103 สุขศึกษาและพลศึกษา 3 

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

 ศึกษากระบวนการท างานของระบบไหลเวียนเลือด ระบบหายใจ ระบบย่อยอาหารและระบบขับถ่าย  
ท่ีมีผลต่อสุขภาพ เหตุผลและความจ าเป็นของการป้องกันโรค การมีส่วนร่วมในการสร้างเสริมและพัฒนา
สุขภาพของบุคคล บทบาทและความรับผิดชอบในการสร้างเสริมสุขภาพ การป้องกันโรคความดันโลหิตสูง 
โรคหัวใจและโรคมะเร็ง กระบวนการสร้างเสริมประสิทธิภาพการท างานของระบบไหลเวียนเลือด ระบบ
หายใจ ระบบย่อยอาหารและระบบขับถ่าย การป้องกันและหลีกเล่ียงความรุนแรง  
 วิเคราะห์หลักวิทยาศาสตรการเคล่ือนไหวและรูปแบบการเคล่ือนไหวน าไปประยุกตใชในศิลปะการ
ต่อสู้ป้องกันตัว  
 รู้ เข้าใจและเห็นคุณค่าการวางแผนดูแลสุขภาพ การสร้างเสริมสุขภาพและสมรรถภาพทางกายของ
ตนเองและบุคคลในครอบครัว มีเจตคติและค่านิยมท่ีดีต่อการเคารพสิทธิและปฏิบัติตามกฎ กติกา ของการ
เล่นกีฬาอย่างเคร่งครัด มีสุนทรียภาพในการชมและแสดงความมีน้ าใจนักกีฬาระหว่างออกก าลังกายหรือการ
เล่นกีฬา เห็นคุณค่าของการน าประสบการณ์ท่ีได้รับจากกิจกรรมทางกายไปใช้เป็นแนวทางในการด าเนินชีวิตประจ าวัน 
ตัวชี้วัด 

1. วิเคราะหกระบวนการท างานของระบบไหลเวียนเลือด ระบบหายใจ ระบบย่อยอาหารและระบบ
ขับถ่ายท่ีมีผลตอสุขภาพ 

2. รูวิธีการด ารงประสิทธิภาพการท างานของระบบไหลเวียนเลือด ระบบหายใจ ระบบยอยอาหาร    
และระบบขับถ่าย 

3. รูวิธีการวางแผนดูแลสุขภาพของบุคคลในครอบครัว 
4. เห็นคุณคาของการวางแผนดูแลสุขภาพของบุคคลในครอบครัว 
5. รูวิธีการสรางเสริมสัมพันธภาพท่ีดีตอกันระหวางบุคคล ครอบครัวและสังคม 
6. เข้าใจบทบาทและความรับผิดชอบในการสร้างเสริมสุขภาพและการป้องกันโรคความดันโลหิตสูง   

          โรคหัวใจและโรคมะเร็ง 
7. วิเคราะห์รูปแบบและหลักวิทยาศาสตรการเคล่ือนไหวและน าไปใชในศิลปะการตอสูปองกันตัวและ

การสรางเสริมสมรรถภาพทางกายได 
 8.  สรางเสริมสมรรถภาพทางกายของตนเองได 

     9.  เห็นคุณคาของการออกก าลังกายและการเขารวมกิจกรรมกีฬาประเภทศิลปะตอสูปองกันตัวได 
    10.  เคารพสิทธิและปฏิบัติตามกฎ กติกา การเลนกีฬาอยางเครงครัด 
     11.  มีเจตคติและค่านิยมท่ีดี ช่ืนชมในสุนทรียภาพและแสดงความมีน้ าใจนักกีฬาของการออกก าลังกาย และการเลนกีฬา 
    12.  ยอมรับและเห็นคุณคาของการน าประสบการณท่ีไดรับจากกิจกรรมทางกายไปใชเป็นแนวทางในการ 
          ด าเนินชีวิตประจ าวันได้ 
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รายวิชา พ30104 สุขศึกษาและพลศึกษา 4 

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

 ศึกษาวิธีประเมินสุขภาพสวนบุคคลเพื่อก าหนดวิธีการลดความเส่ียง การสรางเสริมสุขภาพของ
ตนเอง ชุมชนและสังคมดวยภูมิปญญาไทย ความรับผิดชอบของบุคคลตอส่ิงแวดลอมในชุมชนตนเอง 
แนวทาง    การปองกันและแกไขปญหาส่ิงแวดลอมในชุมชน วิธีประเมินและกระบวนการในการจัดการกับอา
รมณและความเครียดและน าไปใชวางแผนปรับปรุงตนเอง ระบบบริการสุขภาพของประเทศ แนวทางการปอง
กันแกไข  ปญหาสาธารณสุขท่ีส าคัญของประเทศ หลักการปฏิบัติตนเพื่อความปลอดภัยจากอุบัติภัยและภัย
สาธารณะ กระบวนการทางประชาสังคมสรางเสริมความปลอดภัยใหชุมชนเขมแข็ง แนวทางการแกไขปญหา
เมื่อเกิดการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุและความรุนแรง 

 ฝกปฏิบัติกิจกรรมการออกก าลังกายและกิจกรรมนันทนาการประเภทตางๆ การปฐมพยาบาล
กระดูกหัก ขอเคล่ือน การเขาเฝอกชั่วคราว 

วิเคราะหหลักวิทยาศาสตรการเคล่ือนไหวและรูปแบบการเคล่ือนไหวน าไปประยุกตใชในการละเลน 
กีฬาพื้นบานและกีฬาไทย การสรางเสริมสมรรถภาพทางกายของตนเอง 

รู้ เขาใจ มีเจตคติและคานิยมท่ีดีต่อการปฏิบัติดานสุขภาพและสมรรถภาพทางกายจนเปนกิจนิสัย 
เห็นคุณคาของการออกก าลังกายและการเขารวมกิจกรรมการละเลนกีฬาพื้นบานและกีฬาไทย ช่ืนชมใน
สุนทรียภาพและแสดงความมีน้ าใจนักกีฬาของการออกก าลังกายและการเลนกีฬา เคารพสิทธิและปฏิบัติตาม
กฎ กติกาการเลนกีฬา ยอมรับและเห็นคุณคาของการน าประสบการณท่ีไดรับจากกิจกรรมทางกายไปใชเปน 
แนวทางในการท างานและด าเนินชีวิตประจ าวัน 
 
ตัวชี้วัด 

1. ประเมินสุขภาพสวนบุคคลเพื่อก าหนดวิธีการลดความเส่ียงและการสรางเสริมสุขภาพของตนเอง 
ชุมชนและสังคมดวยภูมิปญญาไทย 

2. แสดงความรับผิดชอบของบุคคลตอส่ิงแวดลอมในชุมชน ตลอดจนรูแนวทางการปองกันและแกไข    
ปญหาส่ิงแวดลอมในชุมชน  

3. รู เขาใจ วิธีการประเมินกระบวนการในการจัดการกับอารมณและความเครียด  
4. ปฏิบัติกิจกรรมการออกก าลังกาย การพักผอนและกิจกรรมนนัทนาการประเภทตางๆ ไดอยางถูกต

อง 
5. เขาใจระบบบริการสุขภาพของประเทศ และรูแนวทางการปองกันแกไขปญหาสาธารณสุขท่ีส าคัญ

ของประเทศได 
6. รู เขาใจ หลักการปฏิบัติตนเพื่อความปลอดภัยจากอุบัติภัยและภัยสาธารณะ 
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7. รูวิธีการปองกนัอุบัติเหตุจากการจราจร ตลอดจนพฤติกรรมเส่ียงและความปลอดภัยในการขับขี่และ
การเดินทางได 

8. ใชกระบวนการทางประชาสังคมสรางเสริมความปลอดภัยใหชุมชนเขมแข็ง 
9. รูปญหาและแนวทางการแกไขปญหาเมื่อเกิดการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุ และความรุนแรง 

10. แสดงวิธีการปฐมพยาบาลกระดูกหัก ขอเคล่ือน การเขาเฝอกชั่วคราวไดอยางถูกตอง 
11. วิเคราะหรูปแบบและหลักวิทยาศาสตรการเคล่ือนไหวและน าไปใชในการละเลนกีฬาพื้นบานและ

กีฬาไทยและการสรางเสริมสมรรถภาพทางกายได 
12.  สรางเสริมสมรรถภาพทางกายของตนเองได 

    13.  เห็นคุณคาของการออกก าลังกายและการเขารวมกิจกรรมการละเลนกีฬาพื้นบานและกีฬาไทย 
    14.  เคารพสิทธิและปฏิบัติตามกฎ กติกา การเลนกีฬาอยางเครงครัด 
    15.  ช่ืนชมในสุนทรียภาพและแสดงความมีน้ าใจนักกีฬาของการออกก าลังกายและการเลนกีฬา 
    16.  ยอมรับและเห็นคุณคาของการน าประสบการณท่ีไดรับจากกิจกรรมทางกายไปใชเป็นแนวทางในการ   
          ท างานและด าเนินชีวิตประจ าวัน 
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รายวิชา พ30105 สุขศึกษาและพลศึกษา 5 

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

วิเคราะหกระบวนการท างานของระบบประสาท ระบบต่อมไร้ท่อและระบบสืบพันธุ์ ท่ีมีผลตอสุข
ภาพ การด ารงประสิทธิภาพการท างานของระบบประสาท ระบบต่อมไร้ท่อและระบบสืบพันธุ์ การวางแผน
ดูแลสุขภาพของบุคคลในครอบครัว ชุมชนและสังคม ปจจัยเส่ียงตอการมีเพศสัมพันธ์ แนวทางปองกันความ
รุนแรงระหวางบุคคล ความแตกต่างระหว่างความรู้สึกนึกคิดเรื่องของเพศชายและเพศหญิง รูปแบบและ
ขอบเขตของความสัมพันธ์แบบเพื่อนสนิท แบบคู่รัก การวางแผนชีวิตและการสร้างสัมพันธภาพครอบครัว 
กลวิธีการหาแนวรวมในการสรางเสริมสุขภาพ สมรรถภาพทางกายและการปองกันโรคของชุมชนดวยภูมิป
ญญาไทย 

วิเคราะห์และประยุกต์หลักวิทยาศาสตรการเคล่ือนไหวในทักษะการใชแร็กเกต สิทธิ กฎ กติกา      
กลวิธีตางๆในระหวางการเลน การแขงขันกีฬากับผูอื่น 

รู เขาใจ ในเรื่องระบบประสาท ระบบต่อมไร้ท่อและระบบสืบพันธุ์ น ามาใชวางแผนดูแลสุขภาพของ
บุคคลในครอบครัว มีคานิยมท่ีดีในการปฏิบัติตนท่ีเหมาะสมในสังคม มีทักษะในการใชแร็กเกตส าหรับการ
ประกอบกิจกรรมทางกาย แสดงออกถึงการมีมารยาทในการดู การเลน การแขงขันกีฬาดวยความมีน้ าใจ
นักกีฬา น าไปปฏิบัติในทุกโอกาสจนเป็นบุคลิกภาพท่ีดี ใชความสามารถของตนเองเพื่อเพิ่มศักยภาพของทีม 
ดูกีฬาดวยความช่ืนชมและมีสุนทรียภาพ ยอมรับและเห็นคุณคาของการน าประสบการณท่ีไดรับจากกิจกรรม
ทางกายไปใชเปนแนวทางในการท างานและด าเนินชีวิตประจ าวัน 

 
ตัวชี้วัด 

1. วิเคราะหกระบวนการท างานและความผิดปกติของระบบประสาท ระบบตอมไรทอและ     
ระบบสืบพันธุท่ีมีตอสุขภาพ  

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

แนวทางปองกันได 
6. เขาใจความแตกตางระหวางความรูสึกนึกคิดเรื่องของเพศชายและเพศหญิงท่ีถูกตอง 
7. เขาใจรูปแบบและขอบเขตของความสัมพันธแบบเพื่อนสนิทและแบบคูรักท่ีถูกตอง 
8. มีคานิยมท่ีดีในเรื่องการเลือกปฏิบัติตนตามคานิยมท่ีเหมาะสมในสังคม 
9. รูวิธีการวางแผนชีวิตและการสรางสัมพันธภาพครอบครัว 

          10. พัฒนากลวิธีหาแนวรวมในการสรางเสริมสุขภาพและการปองกันโรคในชุมชนดวยภูมิปญญาไทย 
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          11. วิเคราะห์รูปแบบและประยุกต์หลักวิทยาศาสตรการเคล่ือนไหวในทักษะการใชแร็กเกต และการ   
                สร้างเสริมสมรรถภาพทางกายได 
          12.  อธิบายและปฏิบัติเกี่ยวกับสิทธิ กฎ กติกา กลวิธีตางๆในระหวางการเลน การแขงขันกีฬา   
                และน าไปสรุปเปนแนวปฏิบัติและใชในชีวิตประจ าวันอยางตอเนื่อง 
          13.  แสดงออกถึงการมีมารยาทในการดู การเลนและการแขงขันกีฬาดวยความมีน้ าใจนักกีฬาและ  
                น าไปใชปฏิบัติทุกโอกาสจนเป็นผู้มีบุคลิกภาพท่ีดี 
          14.  สรางเสริมสมรรถภาพทางกายของตนเองได 
          15.  ใชความสามารถของตนเองเพื่อเพิ่มศักยภาพของทีมโดยค านึงถึงผลท่ีเกิดตอผูอื่นและสังคม 
          16.  เห็นคุณคาของการออกก าลังกายและการเขารวมกิจกรรมกีฬาประเภททักษะการใชแร็กเกตได 
          17.  มีเจตคติและค่านิยมท่ีดี ช่ืนชมในสุนทรียภาพและแสดงความมีน้ าใจนักกีฬาของการออก 
                ก าลังกายและการเลนกีฬา 
          18. ยอมรับและเห็นคุณคาของการน าประสบการณท่ีไดรับจากกิจกรรมทางกายไปใชเป็นแนวทาง 

    ในการท างานและด าเนินชีวิตประจ าวัน  
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รายวิชา พ30106 สุขศึกษาและพลศึกษา 6 

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

 ศึกษาการปองกันและความเส่ียงจากการใชยา สารเสพติดและความรุนแรง ปญหาในสถานการณ
เส่ียงตอสุขภาพและความรุนแรงในสังคมไทย ผลกระทบท่ีเกิดจากครอบครอง การใชยาและการจ าหนาย    
สารเสพติด ภาวะการเปนผูน าและผูตามท่ีดีในการออกก าลังกายและกิจกรรมนันทนาการ งานสาธารณสุข 
ชุมชน ประเทศและองค์การอนามัยโลก การมีสวนรวมในการพัฒนาสาธารณสุข การสรางเสริมสุขภาพของ
ตนเอง ชุมชนและสังคมใหเขมแข็ง การเลือกคบเพื่อน การบริโภคส่ือในรูปแบบตางๆท่ียั่วยุใหเกิดความรุนแรง
ในสังคม การชวยฟื้นคืนชีพ การเคหพยาบาล 

วิเคราะห์และประยุกต์หลักวิทยาศาสตรการเคล่ือนไหวในกิจกรรมเขาจังหวะและการสรางเสริม
สมรรถภาพทางกาย 

รู เขาใจ ในเรื่องการใชยา สารเสพติด วางแผนก าหนดแนวทางลดอุบัติเหตุ อุบัติภัยในโรงเรียนและ
ชุมชน มีทักษะในการใชกระบวนการทางประชาสังคม ลดความรุนแรงไดอยางมีประสิทธิภาพ สรางเสริมให
ชุมชนเขมแข็งปลอดภัย แสดงทักษะการเคล่ือนไหวเขาจังหวะอยางสรางสรรคเพื่อสรางเสริมสุขภาพ         
เห็นคุณคาของการออกก าลังกายและการเขารวมกิจกรรมการเคล่ือนไหวเขาจังหวะ เคารพสิทธิและปฏิบัติ
ตามกฎ กติกา การเลนกีฬาอยางเครงครัด มีเจตคติและคานิยมท่ีดี ช่ืนชมในสุนทรียภาพและแสดงความมี
น้ าใจนักกีฬา การออกก าลังกายและการเลนกีฬา ยอมรับและเห็นคุณคาของการน าประสบการณท่ีไดรับจาก
กิจกรรมทางกายไปใช้เปนแนวทางในการท างานและด าเนินชีวิตประจ าวัน 
 
ตัวชี้วัด 

1. มีสวนรวมในการปองกันความเส่ียงตอการใชยา สารเสพติดและความรุนแรง เพื่อสุขภาพของตนเอง 
ครอบครัวและสังคม 

2. ใชทักษะการตัดสินใจแกปญหาในสถานการณเส่ียงตอสุขภาพและความรุนแรงในสังคมไทยได 
3. วิเคราะหผลกระทบท่ีเกิดจากครอบครองการใชยาและการจ าหนายสารเสพติด 
4. มีภาวะการเปนผูน าและผูตามท่ีดีในการออกก าลังกายและการเขารวมกิจกรรมนันทนาการ และน า

หลักการแนวคิดไปปรับปรุง และพัฒนาคุณภาพของตนและสังคม 
5. เขาใจงานสาธารณสุขชุมชน ประเทศและองค์การอนามัยโลก การมีสวนรวมในการพัฒนา

สาธารณสุขไดเปนอยางดี 
6. วิเคราะหสถานการณเส่ียงตอการเกิดอุบัติเหตุ อุบัติภัยในโรงเรียน ชุมชนและแนวทางการปองกัน   

แกไขไดเปนอยางดี 
7. มีสวนรวมในการสรางเสริมสุขภาพตนเอง ชุมชนและสังคม 
8. รูวิธีการเลือกคบเพื่อน การบริโภคส่ือในรูปแบบตาง ๆ ท่ียั่วยุใหเกิดความรุนแรง 
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9. รูหลักการชวยฟื้นคืนชีพและการเคหพยาบาลไปใชไดอยางถูกตอง 
  10.   วิเคราะห์รูปแบบและประยุกต์หลักวิทยาศาสตร์การเคล่ือนไหวในกิจกรรมเขาจังหวะ 

     และการสร้างเสริมสมรรถภาพทางกาย 
  11.   แสดงการเคล่ือนไหวในกิจกรรมเขาจังหวะไดอยางสรางสรรค 
  12.   เห็นคุณคาของการออกก าลังกายและการเขารวมกิจกรรมเขาจังหวะ 
  13.   เคารพสิทธิและปฏิบัติตามกฎ กติกาการเลนกีฬาอยางเครงครัด 
  14.   มีเจตคติและค่านิยมท่ีดี ช่ืนชมในสุนทรียภาพและแสดงความมีน้ าใจนักกีฬาการออกก าลังกาย  
          และการเลนกีฬา 
  15.   ยอมรับและเห็นคุณคาของการน าประสบการณท่ีไดรับจากกิจกรรมทางกายไปใชเปนแนวทางในการ 
          ท างานและด าเนินชีวิตประจ าวัน 
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กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 

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

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

องค์ประกอบศิลป์ 
1.1.6 ออกแบบงานทัศนศิลป์ได้เหมาะกับโอกาสและสถานท่ี 
1.1.7 วิเคราะห์และอธิบายจุดมุ่งหมายของศิลปินในการเลือกใช้วัสดุอุปกรณ์เทคนิค และเนื้อหาเพื่อ

สร้างสรรค์งานทัศนศิลป์ 
1.1.8 ประเมินและวิจารณ์งานทัศนศิลป์โดยใช้ทฤษฎีการวิจารณ์ศิลปะ 
1.1.9 จัดกลุ่มงานทัศนศิลป์เพื่อสะท้อนพัฒนาการและความก้าวหน้าของตนเอง 
1.1.10 สร้างสรรค์งานทัศนศิลป์ไทย สากล โดยศึกษาจากแนวคิดและวิธีการสร้างงานของศิลปินที่

ตนช่ืนชอบ 
1.1.11 วาดภาพระบายสีเป็นภาพล้อเลียนหรือการ์ตูนเพื่อแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพสังคมใน

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

1.2.1 วิเคราะห์และเปรียบเทียบงานทัศนศิลป์ในรูปแบบตะวันออกและรูปแบบตะวันตก 
1.2.2 ระบุงานทัศนศิลป์ของศิลปินที่มีช่ือเสียงและบรรยายผลตอบรับของสังคม 
1.2.3 อภิปรายเกี่ยวกับอิทธิพลของวัฒนธรรมระหว่างประเทศท่ีมีผลต่องานทัศนศิลป์ในสังคม 

 
สาระที่ 2   ดนตรี 
มาตรฐาน ศ 2.1 เข้าใจและแสดงออกทางดนตรีอย่างสร้างสรรค์ วิเคราะห์ วิพากษ์วิจารณ์คุณค่าดนตรี 
ถ่ายทอดความรู้สึก ความคิดต่อดนตรีอย่างอิสระ ช่ืนชมและประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน 
ตัวชี้วัด 

2.1.1 เปรียบเทียบรูปแบบของบทเพลงและวงดนตรีแต่ละประเภท 
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2.1.2 จ าแนกประเภทและรูปแบบของวงดนตรีท้ังไทยและสากล 
2.1.3 อธิบายเหตุผลท่ีคนต่างวัฒนธรรมสร้างสรรค์งานดนตรีแตกต่างกัน 
2.1.4 อ่าน เขียน โน้ตดนตรีไทยและสากลในอัตราจังหวะต่างๆ 
2.1.5 ร้องเพลง หรือเล่นตรีเด่ียวและรวมวง โดยเน้นเทคนิคการอสดงออกและคุณภาพของการแสดง 
2.1.6 สร้างเกณฑ์ส าหรับประเมินคุณภาพการประพันธ์และการเล่นดนตรีของตนเองและผู้อื่นได้

อย่างเหมาะสม 
2.1.7 เปรียบเทียบอารมณ์และความรู้สึกท่ีได้รับจากงานดนตรีท่ีมาจากวัฒนธรรมต่างกัน 
2.1.8 น าดนตรีไปประยุกต์ใช้ในงานอื่นๆ 

มาตรฐาน ศ 2.2  เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างดนตรี ประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรม เห็นคุณค่าของดนตรีท่ี
เป็นมรดกทางวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิปัญญาไทยและสากล 
ตัวชี้วัด 

2.2.1 วิเคราะห์รูปแบบของดนตรีไทยและดนตรีสากลในยุคสมัยต่างๆ 
2.2.2 วิเคราะห์สถานะทางสังคมของนักดนตรีในวัฒนธรรมต่างๆ 
2.2.3 เปรียบเทียบลักษณะเด่นของดนตรีในวัฒนธรรมต่างๆ 
2.2.4 อธิบายบทบาทของดนตรีในการสะท้อนแนวความคิดและค่านิยมท่ีเปล่ียนไปของคนในสังคม 
2.2.5 น าเสนอแนวทางในการส่งเสริมและอนุรักษ์ดนตรีในฐานะมรดกของชาติ 
 

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

3.1.1 มีทักษะในการแสดงหลากหลายรูปแบบ 
3.1.2 สร้างสรรค์ละครส้ันในรูปแบบท่ีช่ืนชอบ 
3.1.3 ใช้ความคิดริเริ่มในการแสดงแสดงนาฏศิลป์เป็นคู่และหมู่ 
3.1.4 วิจารณ์การแสดงตามหลักนาฏศิลป์และการละคร 
3.1.5 วิเคราะห์แก่นของการแสดงนาฏศิลป์และการละครท่ีต้องการส่ือความหมายในการแสดง 
3.1.6 บรรยายและวิเคราะห์อิทธิพลของเครื่องแต่งกาย แสง สี เสียง ฉาก อุปกรณ์และสถานท่ีท่ีมีผล

ต่อการแสดง 
3.1.7 พัฒนาและใช้เกณฑ์การประเมินในการประเมินการแสดง 
3.1.8 วิเคราะห์ท่าทางและการเคล่ือนไหวของผู้คนในชีวิตประจ าวันและน ามาประยุกต์ใช้ใน      

การแสดง 
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มาตรฐาน ศ 3.2 เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างนาฏศิลป์ ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม เห็นคุณค่าของ
นาฏศิลป์ท่ีเป็นมรดกทางวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิปัญญาไทยและสากล 
ตัวชี้วัด 

3.2.1 เปรียบเทียบการน าการแสดงไปใช้ในโอกาสต่างๆ 
3.2.2 อภิปรายบทบาทของบุคคลส าคัญในวงการนาฏศิลป์และการละครของประเทศไทยในยุคสมัย 
3.2.3 บรรยายวิวัฒนาการของนาฏศิลป์และการละครไทยต้ังแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน 
3.2.4 น าเสนอแนวคิดในการอนุรักษ์นาฏศิลป์ไทย 
 

  



หลักสูตรโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค ระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย                                                        
พุทธศักราช 2560 (ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 2561) 

128 

 

รายวิชาและหน่วยกิต 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 

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

 ศึกษาหลักการใช้ทัศนธาตุ หลักการออกแบบ และองค์ประกอบศิลป์ ในการส่ือความหมายใน

รูปแบบต่าง ๆ ศัพท์ทางทัศนศิลป์ การก าหนดจุดมุ่งหมายและเนื้อหา การเลือกใช้วัสดุ อุปกรณ์ และเทคนิค

ของศิลปินในการแสดงออกทางทัศนศิลป์  แนวคิดและแนวทางการสร้างงานออกแบบทัศนศิลป์ด้วย

เทคโนโลยีต่าง ๆ และการวาดภาพล้อเลียนหรือการ์ตูนเพื่อสร้างสรรค์สังคม  

ใช้ทักษะกระบวนการสืบค้น  วิเคราะห์ สังเคราะห์และสร้างสรรค์ในการออกแบบและจัด

องค์ประกอบศิลป์สร้างงานทัศนศิลป์ท่ีเหมาะสมกับโอกาสและสถานท่ี โดยใช้เทคโนโลยีสร้างสรรค์งาน

ทัศนศิลป์ด้วยรูปแบบท่ีแปลกใหม่ มีกระบวนการท่ีสูงขึ้น และมีคุณค่าต่อสังคมส่วนรวม 

เพื่อพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ด้านความมีวินัย ใฝ่เรียนรู้ อยู่อย่างพอเพียง และความมุ่งมั่นใน

การท างานทัศนศิลป์ น าไปสู่ความรู้สึกช่ืนชมและเห็นคุณค่าในงานทัศนศิลป์ 

ตัวชี้วัด/มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด 

เมื่อเรียนจบรายวิชานี้ นักเรียนสามารถ 

1.  วิเคราะห์การใช้ทัศนธาตุ และหลักการออกแบบในการส่ือความหมายในรูปแบบต่าง ๆ 
2.  บรรยายจุดประสงค์และเนื้อหาของงานทัศนศิลป์โดยใช้ศัพท์ทางทัศนศิลป์ 
3.  วิเคราะห์การเลือกใช้วัสดุอุปกรณ์และเทคนิคของศิลปินในการแสดงออกทางทัศนศิลป์ 
4.  มีทักษะและเทคนิคในการใช้วัสดุอุปกรณ์และกระบวนการท่ีสูงขึ้นในการสร้างงานทัศนศิลป์ 
5.   สร้างสรรค์งานทัศนศิลป์ด้วยเทคโนโลยีต่าง ๆ โดยเน้นหลักการออกแบบและการจัด

องค์ประกอบศิลป์ 
6.  ออกแบบงานทัศนศิลป์ได้เหมาะสมกับโอกาสและสถานท่ี  
7.  วิเคราะห์และอธิบายจุดมุ่งหมายของศิลปินในการเลือกใช้วัสดุ อุปกรณ์เทคนิคและเนื้อหา เพื่อ

สร้างสรรค์งานทัศนศิลป์ 
8.  วาดภาพ ระบายสีเป็นภาพล้อเลียนหรือภาพการ์ตูนเพื่อแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพสังคม

ในปัจจุบัน 
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รายวิชา ศ30102      สังคีตนิยม 

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

ศึกษาหลักการพื้นฐานดนตรีไทยและดนตรีตะวันตก ประวัติศาสตร์ดนตรีไทยก่อนสมัยกรุง
รัตนโกสินทร์ สมัยกรุงรัตนโกสินทร์ ดนตรีพื้นบ้านของไทย ประวัติดนตรีตะวันตก ต้ังแต่ยุคกลางจนถึง
ปัจจุบัน ประเภทของเครื่องดนตรีไทยและดนตรีตะวันตก ประเภทของการประสมวงดนตรีไทยและวงดนตรี
ตะวันตก รูปแบบองค์ประกอบและสุนทรียะของเพลงโดยเน้นท่ีการฟัง  

ใช้ทักษะกระบวนการสืบค้น วิเคราะห์ สังเคราะห์ รูปแบบของบทเพลงในวงดนตรีแต่ละประเภทและ

สร้างสรรค์งานดนตรีท่ีมาจากวัฒนธรรมท่ีต่างกัน 

เพื่อให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะมีวินัย ใฝ่เรียนรู้ และรักความเป็นไทย กล้าแสดงความคิดเห็น มีความ   

ช่ืนชมในความไพเราะและเห็นคุณค่าของดนตรี 

ตัวชี้วัด/มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด 

เมื่อเรียนจบรายวิชานี้ นักเรียนสามารถ 

1.  เปรียบเทียบรูปแบบของบทเพลงและวงดนตรีแต่ละประเภท  
2.  จ าแนกประเภทและรูปแบบของวงดนตรีท้ังไทยและสากล  
3.  อธิบายเหตุผลท่ีคนต่างวัฒนธรรมสร้างสรรค์งานดนตรีแตกต่างกัน 
4.  เปรียบเทียบอารมณ์ และความรู้สึกท่ีได้รับจากงานดนตรีแตกต่างกัน 
5.  น าดนตรีไปประยุกต์ใช้ในงานอื่นๆ 
6.  วิเคราะห์รูปแบบของดนตรีไทยและดนตรีสากลในยุคสมัยต่างๆ 
7.  วิเคราะห์สถานะทางสังคมของนักดนตรีในวัฒนธรรมต่างๆ 
8.  เปรียบเทียบลักษณะเด่นของดนตรีในวัฒนธรรมต่างๆ 
9.  อธิบายบทบาทของดนตรีในการสะท้อนแนวความคิดและค่านิยมท่ีเปล่ียนไปของคนในสังคม 
10. น าเสนอแนวทางในการส่งเสริมและอนุรักษ์ดนตรีในฐานะมรดกของชาติ 
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รายวิชา ศ30103    ดนตรีปฏิบัติ 

1 ช่ัวโมง/สัปดาห์/ภาคเรียน                     0.5 หน่วยกิต 

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

ศึกษาเครื่องหมายก าหนดจังหวะ เครื่องหมายก าหนดบันไดเสียง เรียนรู้โน้ตไทยและสากลเข้าใจวิธี 

ดูแลรักษาเครื่องดนตรีอย่างถูกต้อง 

โดยใช้กระบวนการฝึกทักษะการอ่าน เขียน โน้ตไทยและสากล สามารถปฏิบัติเครื่องดนตรีไทยและ 

สากลตามเครื่องหมายและสัญลักษณ์ทางดนตรีท้ังเด่ียวและรวมวงสามารถดูแลรักษาเครื่องดนตรีได้อย่าง

ถูกต้อง และสร้างเกณฑ์การประเมิน การประพันธ ์และการเล่นดนตรีได้อย่างเหมาะสม 

เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจ และตระหนักในเทคนิคการเล่นดนตรีการถ่ายทอดอารมณ์เพลง

โดย 

การเน้นการกล้าแสดงออกและมุ่งมั่นพัฒนาคุณภาพของการปฏิบัติดนตรีได้ด้วยความช่ืนชม 

 

ตัวชี้วัด/มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด 

       เมื่อเรียนจบรายวิชานี้ นักเรียนสามารถ 

1.  อ่านเขียนโน้ตดนตรีไทยและสากลในอัตราจังหวะต่างๆ 

2.  ร้องเพลงหรือเล่นดนตรีเด่ียวและรวมวงโดยเนน้เทคนิคการแสดงออกและคุณภาพของการแสดง 

3.  สร้างเกณฑ์ส าหรับประเมินคุณภาพการประพันธ์และการเล่นดนตรีของตนเองและผู้อื่น 
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รายวิชา  ศ30104    สุนทรียนาฏศิลป ์

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

 ศึกษาประวัติความเป็นมาของนาฏศิลป์ และการละคร บทบาทของบุคคลส าคัญในวงการนาฏศิลป์ 
และการละคร ความสัมพันธ์ระหว่างวฒันธรรมไทยกับการแสดงนาฏศิลป์ เทคนิคการจัดการแสดง                          
การประเมินคุณภาพการแสดง การสร้างสรรค์ผลงานการแสดง 
 โดยใช้ทักษะกระบวนการสืบค้น บรรยาย อภิปราย เปรียบเทียบ  วิเคราะห์ วิจารณ์การแสดง
นาฏศิลป์และการละคร น าไปใช้ คิดสร้างสรรค์การแสดงนาฏศิลป์  ตามองค์ประกอบของการแสดงได้ 
 เพื่อเสริมสร้างสุนทรียด้านนาฏศิลป์ ให้เกิดแนวคิดในการอนุรักษ์นาฏศิลป์ไทย เห็นคุณค่า                           
และช่ืนชม ในนาฏศิลป์ท่ีเป็นมรดกและเป็นเอกลักษณ์ของชาติ กล้าแสดงออกร่วมกิจกรรมด้วยความ
สนุกสนาน และน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน 

ตัวชี้วัด/มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด 

     เมื่อเรียนจบรายวิชานี้ นักเรียนสามารถ 

1.  มีทักษะในการแสดงหลากหลายรูปแบบ   
2.  สร้างสรรค์ละครส้ันในรูปแบบท่ีช่ืนชอบ  
3.  ใช้ความคิดริเริ่มในการแสดงแสดงนาฏศิลป์เป็นคู่และเป็นหมู่  
4.  วิจารณ์การแสดงตามหลักนาฏศิลป์และการละคร  
5.  วิเคราะห์แก่นของการแสดงนาฏศิลป์และการละครท่ีต้องการส่ือความหมายในการแสดง                            
6.  บรรยายและวิเคราะห์อิทธิพลของเครื่องแต่งกายแสงสีเสียงฉากอุปกรณ์และสถานท่ี  

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

1 ช่ัวโมง/สัปดาห์/ภาคเรียน                0.5 หน่วยกิต 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
ค าอธิบายรายวิชา  
 ศึกษาหลักการแสดงหลากหลายรูปแบบ การแสดงสร้างสรรค์ การวิจารณ์การแสดงตามหลัก
นาฏศิลป์และการละคร การประเมินการแสดง การเปรียบเทียบรูปแบบเทคนิควิธีการ จัดการแสดงละครไทย 
และสากล การน าการแสดงไปใช้ในโอกาสต่างๆ แนวคิดในการอนุรักษ์นาฏศิลป์ไทย ประวัติท่ีมา แนวคิด 
เปรียบเทียบคุณค่าและความงามของการละครไทย ละครสากลประเภทต่างๆ   
 โดยใช้ทักษะกระบวนการสืบค้น บรรยาย อภิปราย เปรียบเทียบ  วิเคราะห์ วิจารณ์การแสดงละคร
ไทยและละครสากล สามารถน าไปใช้ คิดสร้างสรรค์การแสดงนาฏศิลป์  ตามองค์ประกอบของการแสดงได้ 
 เพื่อให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะ มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ รักความเป็นไทย และตระหนักถึงคุณค่าของความงาม                       
กล้าแสดงออกร่วมกิจกรรมด้วยความสนุกสนาน และน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน 

ตัวชี้วัด/มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด  

เมื่อเรียนจบรายวิชานี้ นักเรียนสามารถ 

 1.  มีทักษะในการแสดงหลากหลายรูปแบบ   
2.  สร้างสรรค์ละครส้ันในรูปแบบท่ีช่ืนชอบ  
3.  ใช้ความคิดริเริ่มในการแสดงแสดงนาฏศิลป์เป็นคู่และเป็นหมู่  
4.  วิจารณ์การแสดงตามหลักนาฏศิลป์และการละคร  
5.  บรรยายและวิเคราะห์อิทธิพลของเครื่องแต่งกายแสงสีเสียงฉากอุปกรณ์และสถานท่ีท่ีมีผลต่อ                        

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

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

ศึกษาความหมายของสุนทรียภาพทางทัศนศิลป์ ในรูปแบบตะวันออกและรูปแบบตะวันตก งาน
ทัศนศิลป์ของศิลปินที่มีช่ือเสียงและผลตอบรับของสังคม แนวคิดและวิธีการสร้างงานทัศนศิลป์ของศิลปินไทย
และสากลท่ีตนเองช่ืนชอบ  อิทธิพลของวัฒนธรรมระหว่างประเทศท่ีมีผลต่องานทัศนศิลป์ในสังคม การ
ประเมินและวิจารณ์งานทัศนศิลป์โดยใช้ทฤษฏีการวิจารณ์ศิลปะ และการจัดกลุ่มงานทัศนศิลป์ท่ีสะท้อน
พัฒนาการความก้าวหน้าของตนเอง 

ใช้ทักษะกระบวนการสืบค้น วิเคราะห์เปรียบเทียบ สังเคราะห์และสร้างสรรค์งานทัศนศิลป์ไทยและ
สากล ประเมินและวิจารณ์งานทัศนศิลป์  

เพื่อพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ด้านความมีวินัย ใฝ่เรียนรู้ อยู่อย่างพอเพียง และความมุ่งมันใน
การท างานทัศนศิลป์ น าไปสู่ความรู้สึกช่ืนชมและเห็นคุณค่าในความงามในงานทัศนศิลป์ และพัฒนาการ
ทางด้านการสร้างสรรค์งานทัศนศิลป์ของตนเอง  

ตัวชี้วัด/มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด 
เมื่อเรียนจบรายวิชานี้ นักเรียนสามารถ 

1.  วิเคราะห์เปรียบเทียบงานทัศนศิลป์ในรูปแบบตะวันออกและรูปแบบตะวันตก  
2.  ระบุงานทัศนศิลป์ของศิลปินที่มีช่ือเสียงและบรรยายผลตอบรับของสังคม  
3.  สร้างสรรค์งานทัศนศิลป์ไทย สากล โดยศึกษาจากแนวคิดและวิธีการสร้างงานของศิลปินที่ตนเอง 

ช่ืนชอบ 
4.  อภิปรายเกี่ยวกับอิทธิพลของวัฒนธรรมระหว่างประเทศท่ีมีผลต่องานทัศนศิลป์ในสังคม  
5.  ประเมินและวิจารณ์งานทัศนศิลป์โดยใช้ทฤษฏีการวิจารณ์ศิลปะ  
6.  จัดกลุ่มงานทัศนศิลป์เพื่อสะท้อนพัฒนาการและความก้าวหน้าของตนเอง  
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กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 
 
มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด  
สาระที่ 1 การด ารงชีวิตและครอบครัว  
            มาตรฐาน ง 1.1 เข้าใจการท างาน มีความคิดสร้างสรรค์ มีทักษะกระบวนการท างาน ทักษะการ

จัดการ ทักษะกระบวนการแก้ปัญหา ทักษะการท างานร่วมกัน และทักษะการแสวงหาความรู้ มีคุณธรรม 

และลักษณะนิสัยในการท างาน มีจิตส านึกในการใช้พลังงาน ทรัพยากรและส่ิงแวดล้อม เพื่อการด ารงชีวิต 

ง 1.1 ม1/1 อธิบายวิธีการท างานเพื่อการด ารงชีวิต  
ง 1.1 ม1/2 สร้างผลงานอย่างมีความคิดสร้างสรรค์และมีทักษะการท างานร่วมกัน   
ง 1.1 ม1/3 มีทักษะการจัดการในการท างาน   
ง 1.1 ม1/4 มีทักษะกระบวนการแก้ปัญหาในการท างาน     
ง 1.1 ม1/5 มีทักษะในการแสวงหาความรู้เพื่อการด ารงชีวิต   
ง 1.1 ม1/6 มีคุณธรรมและลักษณะนิสัยในการท างาน   
ง 1.1 ม1/7 ใช้พลังงาน  ทรัพยากร ในการท างานอย่างคุ้มค่าและยั่งยืน เพื่อการอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม   

 
สาระที่ 2 การอาชีพ 
              มาตรฐาน ง 2.1  เข้าใจ มีทักษะท่ีจ าเป็น มีประสบการณ์ เห็นแนวทางในงานอาชีพ ใช้เทคโนโลยี 
เพื่อพัฒนาอาชีพ มีคุณธรรม และมีเจตคติท่ีดีต่ออาชีพ      

ง 2.1 ม1/1 อภิปรายแนวทางสู่อาชีพท่ีสนใจ  
ง 2.1 ม1/2 เลือกและใช้เทคโนโลยีอย่างเหมาะสมกับอาชีพ   
ง 2.1 ม1/3 มีประสบการณ์ในอาชีพท่ีถนัดและสนใจ   

ง 2.1 ม1/4 มีคุณลักษณะท่ีดีต่ออาชีพ   
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ชื่อรายวิชาและหน่วยกิต 

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 

รายวิชาพื้นฐาน 
1. ง30101 การงานอาชีพ 1   2 คาบ/สัปดาห์/ภาคเรียน 1.0 หน่วยกิต 
 
2. ง30102 การงานอาชีพ 2   1 คาบ/สัปดาห์/ภาคเรียน 0.5 หน่วยกิต 
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รายวิชา ง30102 การงานอาชีพ 2 

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

ศึกษา อธิบาย ขั้นตอนและวิธีการท างานตามกระบวนการเพื่อการด ารงชีวิต การท างานท่ีจ าเป็น
เกี่ยวกับความเป็นอยู่ในชีวิตประจ าวันสร้างผลงานอย่างมีความคิดสร้างสรรค์เพื่อ เตรียมความพร้อมเข้าสู่
อาชีพ  โดยใช้แนวทางจัดก ารเรียน รู้ แบบ สะ เต็ม ศึกษา(Science Technology Engineering and 
Mathematics Education:STEM Education)   

สามารถวิเคราะห์ขั้นตอนและวิธีการท างานตามกระบวนการ โดยใช้ทักษะการแสวงหาความรู้  

การอภิปราย การท างาน การแก้ปัญหา การจัดการ การใช้การส่ือสาร การใช้อุปกรณ์เครื่องมือ และ
เทคโนโลยีในการท างาน เพื่อให้มีความรู้และประสบการณ์ น าไปพัฒนาตนเองให้เหมาะสมกับอาชีพท่ีสนใจ 

มีเจตคติท่ีดีต่ออาชีพท่ีใช้ความรู้ทางวิทยาศาสตร์  เทคโนโลยี    ใช้พลังงาน  ทรัพยากร ในการ
ท างานอย่างคุ้มค่าและยั่งยืน มีความมุ่งมั่นในการประกอบอาชีพเป็นนักวิจัย นักประดิษฐ์คิดค้นและพัฒนา
นวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาประเทศ 
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กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
 
สาระที่ 1  ภาษาเพือ่การสื่อสาร 
มาตรฐาน ต 1.1 เข้าใจและตีความเรื่องท่ีฟังและอ่านจากส่ือประเภทและแสดงความคิดอย่างมีเหตุผล 
ตัวชี้วัด 

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

ตามหลักการอ่าน   
1.1.3 อธิบายและเขียนประโยคและข้อความให้สัมพันธ์กับส่ือท่ีไม่ใช่ความเรียงรูปแบบต่างๆ ท่ีอ่าน 

รวมทั้งระบุและเขียนส่ือท่ีไม่ใช่ความเรียงรูปแบบต่างๆ ให้สัมพันธ์กับประโยค และข้อความท่ีฟังหรืออ่าน 
1.1.4 จับใจความส าคัญ วิเคราะห์ความ สรุปความตีความ และแสดงความคิดเห็นจากการฟังและ

อ่านเรื่องท่ีเป็นสารคดีและบันเทิงคดี พร้อมท้ังให้เหตุผลและยกตัวอย่าง ประกอบ   
มาตรฐาน ต 1.2 มีทักษะการส่ือสารทางภาษาในการแลกเปล่ียนข้อมูลข่าวสาร แสดงความรู้สึกและความ
คิดเห็นอย่างมีประสิทธิภาพ 
ตัวชี้วัด 

1.2.1 สนทนาและเขียนโต้ตอบข้อมูลเกี่ยวกับตนเองและเรื่องต่างๆ ใกล้ตัว ประสบการณ์ 
สถานการณ์ ข่าว/เหตุการณ์ ประเด็นท่ีอยู่ในความสนใจของสังคม และส่ือสารอย่างต่อเนื่องและหมาะสม  

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

สถานการณ์จ าลองหรือสถานการณ์จริงอย่างเหมาะสม 
1.2.4 พูดและเขียนเพื่อขอและให้ข้อมูล บรรยาย อธิบาย เปรียบเทียบ และแสดงความคิดเห็น

เกี่ยวกับเรื่อง/ประเด็น/ข่าว/เหตุการณ์ท่ีฟังและอ่านอย่างเหมาะสม 
1.2.5 พูดและเขียนบรรยายความรู้สึกและแสดงความคิดเห็นของตนเองเกี่ยวกับเรื่องต่างๆ  กิจกรรม 

ประสบการณ์ และข่าว/เหตุการณ์อย่างมีเหตุผล 
1.2.6 พูดและเขียนแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับกิจกรรม ประสบการณ์ และเหตุการณ์ท้ังในท้องถิ่น 

สังคม และโลก พร้อมให้เหตุผลและยกตัวอย่างประกอบ 
1.2.7 เลือกใช้ภาษา น้ าเสียง และกิริยาท่าทางเหมาะกับระดับของบุคคล เวลาโอกาสและสถานท่ี 

ตามมารยาทสังคมและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา 
1.2.8 ค้นคว้า/สืบค้น บันทึก สรุป และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับข้อมูลท่ีเกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระการ

เรียนรู้อื่น จากแหล่งเรียนรู้อื่น และน าเสนอได้ท้ังการพูดและการเขียน 
1.2.9 มีทักษะการใช้ภาษาต่างประเทศ ส่ือสารตามหัวเรื่องเกี่ยวกับตนเอง ครอบครัวโรงเรียน 

ส่ิงแวดล้อม อาหาร เครื่องด่ืม ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล เวลาว่างและนันทนาการ สุขภาพและสวัสดิการ 
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การซื้อ-ขาย ลมฟ้าอากาศ การศึกษาและอาชีพ การเดินทางท่องเท่ียว และวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็น
ต้นภายในวงค าศัพท์ประมาณส่ีพันค า 

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

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

1.3.5  พูดและเขียนสรุปใจความส าคัญ แก่นสาระท่ีได้จากการวิเคราะห์เรื่องกิจกรรม ข่าว เหตุการณ์ 

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

มาตรฐาน ต 2.2  เข้าใจความเหมือนและความแตกต่างระหว่างภาษาและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษากับภาษาและ
วัฒนธรรมไทย และน ามาใช้อย่างถูกต้องและเหมาะสม 
ตัวชี้วัด 

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

2.2.2 วิเคราะห์/อภิปรายความเหมือนและความแตกต่างระหว่างวิถีชีวิตความเช่ือ และวัฒนธรรมของเจ้าของ
ภาษากับของไทย และน าไปใช้อย่างมีเหตุผล 
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สาระที่ 3  ภาษากับความสัมพันธ์กับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น 
มาตรฐาน ต 3.1  ใช้ภาษาต่างประเทศในการเช่ือมโยงความรู้กับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น และเป็นพืน้ฐานใน
การพัฒนา แสวงหาความรู้ และเปิดโลกทัศน์ของตน 
ตัวชี้วัด 
 3.1.1  ค้นคว้า/สืบค้น บันทึก สรุป และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับข้อมูลท่ีเกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระการเรียนรู้
อื่น จากแหล่งเรียนรู้ต่างๆ และ น าเสนอด้วยการพูดและการเขียน 

สาระที่ 4  ภาษากับความสัมพันธ์กับชุมชนและโลก 
มาตรฐาน ต 4.1  ใช้ภาษาต่างประเทศในสถานการณ์ต่างๆ ท้ังในสถานศึกษา ชุมชน และสังคม 
ตัวชี้วัด 

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

4.2.1 ใช้ภาษาต่างประเทศในการสืบค้น/ค้นคว้า รวบรวม วิเคราะห์ และสรุปความรู้/ข้อมูลต่างๆ 
จากส่ือและแหล่งการเรียนรู้ต่างๆ  ในการศึกษาต่อและประกอบอาชีพ 

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

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 

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

4 คาบ/สัปดาห์/ภาคเรียน        2.0 หน่วยกิต 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
ค าอธิบายรายวิชา  
  ศึกษารูปแบบชนิดของค า โครงสร้างไวยากรณ์และความสัมพันธ์ของส่วนต่างๆ ของประโยคท่ีส่งผล
ต่อความหมายในประโยค   เนื้อหาบทสนทนาเกี่ยวกับเรื่องในชีวิตประจ าวัน ประกาศแจ้งข้อมูล ค าส่ัง 
ค าแนะน า การแสดงความคิดเห็นเบ้ืองต้นจากข้อมูล เหตุการณ์ท่ีอยู่ในความสนใจ บทความทางวิชาการท้ัง
อย่างเป็นทางการและไม่เป็นทางการ กลยุทธ์การอ่านเพื่อความเข้าใจ การอ่านจับใจวามส าคัญ การอ่านสรุป
ความ การเดาความหมายของค าศัพท์จากบริบทด้วยวิธีท่ีหลากหลายจากส่ือส่ิงพิมพ์ บทอ่านท่ีหลากหลาย 
รูปแบบการเขียนย่อหน้าประเภทการบรรยายและพรรณนา 
 โดยใช้ทักษะกระบวนการ ฟังจับใจความ พูดโต้ตอบและแสดงความคิดเห็น อ่านสรุปความและเขียน
บรรยาย เพื่อฝึกทักษะทางภาษาเพื่อพัฒนาทักษะการฟังแล้วจับใจความและสามารถปฏิบัติตามได้ พูดโต้ตอบ 
แสดงความคิดเห็น และน าเสนอเกี่ยวกับเรื่องตนเอง ครอบครัว โรงเรียนหรือสังคมรอบตัว สามารถอ่านท า
ความเข้าใจเพื่อจับใจความส าคัญ สรุปความ เดาความหมายของค าศัพท์ในบริบทได้ และเขียนย่อหน้า ความ
เรียง ประเภทตอบค าถาม บรรยายและพรรณนา โดยใช้ภาษาท่ีถูกต้องและเหมาะสมอย่างน้อย 150-250 ค า 

 
มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด 
 เมื่อเรียนจบรายวิชานี้ นักเรียนสามารถ 
1. ฟังบทสนทนาขนาดส้ันเกี่ยวกับเรื่องในชีวิตประจ าวัน ประกาศแจ้งข้อมูล ค าส่ัง และค าแนะน า ความยาว 
1-3 นาที พร้อมปฏิบัติตามได้  
2. พูดโต้ตอบ แสดงความคิดเห็นเบ้ืองต้น น าเสนอเกี่ยวกับเรื่องในชีวิตประจ าวัน โรงเรียนหรอืสังคมรอบตัว 
การแสดงความเห็นจากข้อมูล เหตุการณ์ท่ีอยู่ในความสนใจ บทความทางวิชาการท้ังอย่างเป็นทางการและไม่
เป็นทางการ  
3. อ่านและศึกษากลยุทธ์ในการท าความเข้าใจเพื่อจับใจความส าคัญ สรุปความ จากค าส่ัง ค าแนะน า จากส่ือ
ส่ิงพิมพ์ บทอ่านท่ีหลากหลาย ความยาว 200-250 ค า และสามารถเดาความหมายของค าศัพท์ในบริบทได้  
4. วิเคราะห์ โครงสร้างไวยากรณ์ ชนิดของค า ประโยค ข้อความ เพื่อฝึกการเขียนย่อหน้า และความเรียง 
ประเภทตอบค าถาม บรรยายและพรรณนา โดยใช้ภาษาท่ีถูกต้องและเหมาะสมอย่างน้อย 150-250 ค า 
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รายวิชา อ30102  วิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2 
4 ช่ัวโมง/สัปดาห์/ภาคเรียน       2.0 หน่วยกิต ----
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ค าอธิบายรายวิชา  
 ศึกษาโครงสร้างทางไวยากรณ์ท่ีซับซ้อนยิ่งขึ้น วิเคราะห์ แยกส่วนประกอบของประโยคความสัมพันธ์
ท่ีส่งผลต่อความหมายของวลี ประโยค และข้อความ กลยุทธ์การฟังจากบทสนทนาท่ีมีความยาวมากขึ้น 
เกี่ยวกับเรื่องราวท่ัวไปในชีวิตประจ าวัน เพลง ข่าว และส่ิงแวดล้อม ข้อความ ค าศัพท์ในการพูดโต้ตอบ การ
แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องราว จากบทอ่านเหตุการณ์ท่ีอยู่ในความสนใจ กลยุทธ์การอ่านเพื่อความเข้าใจ 
รายละเอียด สรุปใจความส าคัญ การตีความ การอนุมาน และการอ้างอิง รูปแบบการเขียนความเรียงประเภท
แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเหตุการณ์ท่ัวไปและส่ิงแวดล้อม 
 โดยใช้ทักษะกระบวนการ ฟังจับใจความ พูดโต้ตอบและแสดงความคิดเห็น อ่านสรุปความและ
วิเคราะห์ และเขียนบรรยาย เพื่อฝึกทักษะทางภาษา 

เพื่อพัฒนาทักษะการฟังแล้วจับใจความและสามารถปฏิบัติตามได้ พูดโต้ตอบ แสดงความคิดเห็น 
และน าเสนอเกี่ยวกับเรื่องราวทั่วไปในชีวิตประจ าวัน เพลง ข่าว และส่ิงแวดล้อม สามารถอ่านท าความเข้าใจ
เพื่อจับใจความส าคัญ สรุปความ เดาความหมายของค าศัพท์ในบริบทได้ และเขียนความเรียง ประเภทแสดง
ความคิดเห็นเกี่ยวกับเหตุการณ์ท่ัวไปและส่ิงแวดล้อม โดยใช้ภาษาท่ีถูกต้องและเหมาะสมอย่างน้อย 200-250 ค า 
 
มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด 
 
 1. ฟัง ตอบค าถามและสรุปใจความส าคัญ จากบทสนทนาเกี่ยวกับเรื่องราวในชีวิตประจ าวันท่ีมีความ
ยาว 3-5 นาที 
 2. พูดโต้ตอบ แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องราวจากบทอ่าน เหตุการณ์ท่ีอยู่ในความสนใจและ
น าเสนอหรือแสดงความคิดเห็นได้ 

 
 3. อ่านเพื่อความเข้าใจ รายละเอียด สรุปใจความส าคัญ การตีความ การอนุมาน การอ้างอิง ของ
เรื่องส้ัน ข่าว บทความเกี่ยวกับเหตุการณ์ท่ัวไปและส่ิงแวดล้อม 
 
 4. ระบุโครงสร้างไวยากรณ์ท่ีซับซ้อน ระบุองค์ประกอบของการเขียนเรียงความ และเขียนเรียงความ
เพื่อแสดงความคิดเห็น โดยใช้ภาษาท่ีถูกต้องเหมาะสม อย่างน้อย 200 - 250 ค า 
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รายวิชา อ30103  วิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน 3 
4 ช่ัวโมง/สัปดาห์/ภาคเรียน       2.0 หน่วยกิต  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
ค าอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาโครงสร้างของค า วิเคราะห์และแยกแยะหน้าท่ีทางภาษาในบริบทท่ีซับซ้อน และกลยุทธ์
ทางการอ่านโดยใช้ส่ือต่าง ๆ เช่น นิตยสาร วารสาร บทความทางวิชาการ แผ่นพับ คู่มือต่าง  ๆ และ 
วรรณกรรม 
 ฝึกทักษะการฟังระดับสูงจากการฟังบทความในหัวข้อท่ัวไปท้ังแบบส้ันและยาว จากส่ือประเภทต่าง 
ๆ เช่น ส่ือโทรทัศน์ อินเตอร์เน็ต แผ่นซีดี ซีดีรอม และฝึกทักษะการจดบันทึก  
 ฝึกทักษะการส่ือสารในหัวข้อท่ีสนใจ การให้ค าแนะน า การแลกเปล่ียนข้อมูล การแลกเปล่ียนความ
คิดเห็นต่อเรื่องท่ีอ่านและฟัง น าเสนอทัศนคติในรูปของข้อมูลได้ท้ังในห้องเรียนและนอกห้องเรียน 
 ศึกษาโครงสร้างของการเขียนเรียงความ ฝึกการเขียนเรียงบทความโต้แย้ง (Argumentative Essay) 
การเขียนเรียงความแบบเปรียบเทียบและขัดแย้ง (Compare-Contrast Essay)  
 พัฒนาความสามารถในการใช้ค าท่ีมีหน้าท่ีต่างๆ โครงสร้างประโยคภาษาอังกฤษในรูปแบบต่างๆ
เพื่อให้ใช้ภาษาอย่างถูกต้อง เหมาะสม กับบริบททางวิชาการและอื่น ๆ และฝึกการท าข้อสอบเพื่อให้คุ้นเคย
กับข้อสอบรูปแบบต่าง ๆ 
 
มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด 
 1. นักเรียนเข้าใจบทความในหัวข้อท่ัวไปแบบส้ันและยาว จากส่ือประเภทต่าง ๆ เช่น ส่ือโทรทัศน์ 
อินเตอร์เน็ต แผ่นซีดี ซีดีรอม และฝึกทักษะการจดบันทึก  
 2. นักเรียนสามารถใช้กลยุทธ์ในการอ่านเพื่อท าความเข้าใจบทความ 
 3. นักเรียนสามารถส่ือสารในหัวข้อท่ีสนใจ ให้ค าแนะน า แลกเปล่ียนข้อมูล แสดงความคิดเห็นต่อ
เรื่องท่ีอ่านและฟัง น าเสนอทัศนคติ และข้อมูลท้ังในห้องเรียนและนอกห้องเรียน 
 4. นักเรียนสามารถวิเคราะห์ และใช้ค าท่ีมีหน้าท่ีต่าง ๆ รวมท้ังประยุกต์ใช้โครงสร้างประโยค
ภาษาอังกฤษในรูปแบบต่าง ๆ เพื่อให้สามารถเขียนบทความได้ถูกต้องตามหลักการเขียนบทความแบบโต้แย้ง 
(Argumentative Essay) การเขียนเรียงความแบบเปรียบเทียบและขัดแย้ง (Compare-Contrast Essay) 
 5. นักเรียนคุ้นเคยกับข้อสอบรูปแบบต่าง ๆ 
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20. มาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัดและค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติมกลุ่ม 1 
 

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

3 คาบ/สัปดาห์/ภาคเรียน                                                                             1.5 หน่วยกิต 

ค าอธิบายรายวิชา 

 ศึกษาเกี่ยวกับลิมิต ความต่อเนื่อง การหาอนุพันธ์และการหาปริพันธ์ของฟังก์ชันค่าจริงและการ

ประยุกต์  ล าดับและอนุกรมของจ านวนจริง  

มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด 

1. หาลิมิตของฟังก์ชันท่ีก าหนดให้ได้ 
2. ตรวจสอบความต่อเนื่องของฟังก์ชันท่ีก าหนดให้ได้ 
3. หาอนุพันธ์และปริพันธ์ของฟังก์ชันท่ีก าหนดให้ได้ 
4. น าความรู้เรื่องอนุพันธ์และปริพันธ์ของฟังก์ชันไปประยุกต์ใช้ได้ 
5. หาพจน์ท่ัวไปและลิมิตของล าดับท่ีก าหนดให้ได้ 
6. ตรวจสอบการลู่เข้าของอนุกรมอนันต์ท่ีก าหนดให้ได้ 
7. หาผลบวกของอนุกรมอนนัต์ท่ีสามารถหาผลบวกได้ 
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รายวิชา ค30202 สถิติเบื้องต้น 

3 คาบ/สัปดาห์/ภาคเรียน                                                                             1.5 หน่วยกิต 

ค าอธิบายรายวิชา  

 ศึกษาเกี่ยวกับแนวคิดพื้นฐานทางสถิติ  การเก็บรวบรวมข้อมูลและการน าเสนอข้อมูล  การวัด
แนวโน้มเข้าสู่ส่วนกลาง  การวัดต าแหน่งท่ีของข้อมูล  การวัดการกระจายของข้อมูล   ค่ามาตรฐาน  การแจก
แจงปกติ  การอนุมานเชิงสถิติส าหรับประชากรเดียวและประชากรสองกลุ่ม ความสัมพันธ์เชิงฟังก์ชันระหว่าง
ข้อมูล 
 
มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด 

1. มีความคิดรวบยอดเกี่ยวกับกระบวนการทางสถิติ 
2. น าวิธีการทางสถิติไปประยุกต์ใช้ในศาสตร์สาขาต่างๆ 
3. น าความรู้เกี่ยวกับการอนุมานเชิงสถิติส าหรับประชากรเดียวไปใช้ได้ 
4. น าความรู้เกี่ยวกับความสัมพันธ์เชิงฟังก์ชันระหว่างข้อมูลไปประยุกต์ใช้ได้  
5. น าความรู้ทางสถิติไปใช้ในงานวิจัยข้ันพื้นฐานและในชีวิตประจ าวันได้ 
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รายวิชา ค30203 คอมบินาทอริกและความน่าจะเป็นเบื้องต้น  

2 คาบ/สัปดาห์/ภาคเรียน                                                                             1.0 หน่วยกิต 

ค าอธิบายรายวิชา 

 ศึกษาเกี่ยวกับหลักการนับเบื้องต้น วิธีการนับเบ้ืองต้น ทฤษฎีบททวินาม นิยามของความน่าจะเป็น 

และทฤษฎีบทเบ้ืองต้นเกี่ยวกับความน่าจะเป็น  

 

มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด 

1. แก้โจทย์ปัญหาโดยใช้กฎเกณฑ์เบ้ืองต้นเกี่ยวกับการนับ วิธีเรียงสับเปล่ียน วิธีจัดหมู่ได้ 
2. น าความรู้เรื่องทฤษฎีบททวินามไปใช้ได้ 
3. หาความน่าจะเป็นของเหตุการณ์ท่ีก าหนดให้ได้ 
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รายวิชา ค30204 พีชคณิตเชิงเส้นเบื้องต้น 

3 คาบ/สัปดาห์/ภาคเรียน                                                                             1.5 หน่วยกิต 

ค าอธิบายรายวิชา  

ศึกษาบทพิสูจน์เกี่ยวกับเมทริกซ์และระบบสมการเชิงเส้น ดีเทอร์มิแนนต์ เวกเตอร์ ปริภูมิเวกเตอร์ 

ค่าเจาะจงและเวกเตอร์เจาะจง และการแปลงเชิงเส้น 

 

มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด 

1. น าความรู้เรื่องระบบสมการเชิงเส้นไปประยุกต์ใช้ได้ 
2. บอกได้ว่าเซตและการด าเนินการท่ีก าหนดให้เป็นปริภูมิเวกเตอร์ 
3. บอกได้ว่าเซตของเวกเตอร์ท่ีก าหนดเป็นอิสระเชิงเส้น 
4. หาฐานหลักและมิติของปริภูมิเวกเตอร์ท่ีก าหนดได้  
5. ตรวจสอบการแปลงเชิงเส้น หาเมทริกซ์มาตรฐานส าหรับการแปลงและแสดงได้ว่าการแปลงเชิง

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

เวกเตอร์เจาะจง 
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รายวิชา ค30205 แคลคูลัสเบื้องต้น 2 

3 คาบ/สัปดาห์/ภาคเรียน                                                                             1.5 หน่วยกิต 

ค าอธิบายรายวิชา 

ศึกษาเกี่ยวกับเทคนิคในการหาปริพันธ์  การหาปริพันธไ์ม่ตรงแบบ อนุกรมอนนัต์ อนุกรมก าลัง 

อนุกรมเทย์เลอร์ การประมาณค่าฟังก์ชันด้วยพหุนามเทย์เลอร์  สมการเชิงอนุพันธ์เบ้ืองต้นและการประยุกต ์

 

มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัดที่คาดหวัง  

1. หาปริพันธ์ของฟังก์ชันท่ีก าหนดให้ได้   
2. หาอนุกรมเทย์เลอร์ของฟังก์ชันรอบจุดท่ีก าหนดให้และน าไปประยุกต์ใช้ได้ 
3. หาผลเฉลยของสมการเชิงอนุพันธ์ของปัญหาท่ีก าหนดให้ได้      
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กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาตร์และเทคโนโลยี 
รายวิชาเพิ่มเติมกลุ่ม 1 
1. ว30291 ความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม 1    2 คาบ/สัปดาห์/ภาคเรียน 1.0 หน่วยกิต 
SCI30291   Creativity and Innovation 1  
2. ว30292 ความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม  2  2 คาบ/สัปดาห์/ภาคเรียน 1.0 หน่วยกิต 
SCI30292 Creativity and Innovation 2 
3. ว30293 สัมมนาทางวิทยาศาสตร์      2 คาบ/สัปดาห์/ภาคเรียน 1.0 หน่วยกิต 
SCI30293 Science Seminar   
4. ว30294 โครงงานวิทยาศาสตร์ 4 คาบ/สัปดาห์/ภาคเรียน 2.0 หน่วยกิต 
SCI30294 Communication and Presentation 
 

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

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี : เคมี 
1. ว30231 สมบัติของสาร    3 คาบ/สัปดาห์/ภาคเรียน 1.5 หน่วยกิต 
SCI30231 Properties of Matter 
2. ว30232 จลนศาสตร์เคมีและสมดุลเคมี    3 คาบ/สัปดาห์/ภาคเรียน 1.5 หน่วยกิต 
SCI30232 Chemical Kinetics and Equilibrium 
3. ว30233 อินทรีย์เคมีและสารชีวโมเลกุล    3 คาบ/สัปดาห์/ภาคเรียน 1.5 หน่วยกิต 
SCI30233 Organic Chemistry and Biomolecules 
4. ว30234 เคมีเชิงความร้อน และเคมีไฟฟ้า  2 คาบ/สัปดาห์/ภาคเรียน 1.0 หน่วยกิต 
SCI30234  Thermochemistry and Electrochemistry 
  



หลักสูตรโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค ระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย                                                        
พุทธศักราช 2560 (ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 2561) 

152 

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี : ชีววิทยา 
1. ว30261 กายวิภาคศาสตรและสรีรวิทยาของสัตว  3 คาบ/สัปดาห์/ภาคเรียน 1.5 หน่วยกิต 
SCI30261 Animal Anatomy and Physiology    
2. ว30262 กายวิภาคศาสตรและสรีรวิทยาของพืช  2 คาบ/สัปดาห์/ภาคเรียน 1.0 หน่วยกิต 
SCI30262 Plant Anatomy and Physiology    
3. ว30263 พันธุศาสตร์และวิวัฒนาการ   3 คาบ/สัปดาห์/ภาคเรียน 1.5 หน่วยกิต 
SCI30263 Genetics and Evolution  
4. ว30264 ความหลากหลายทางชีวภาพ   3 คาบ/สัปดาห์/ภาคเรียน 1.5 หน่วยกิต 
SCI30264 Biodiversity 
 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี : เทคโนโลยี 
 
1. ว30281 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์   3 คาบ/สัปดาห์/ภาคเรียน 1.5 หน่วยกิต 
   TECH30281 Computer Programming 

2. ว30282 วิทยาการคอมพิวเตอร์ประยุกต์   3 คาบ/สัปดาห์/ภาคเรียน 1.5 หน่วยกิต 
    TECH30282 Applied Computer Science 
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รายวิชา ว30291 ความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม 1   
 

2 คาบ/สัปดาห์/ภาคเรียน        1.0 หนวยกิต 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ค าอธิบายรายวิชา 
         ศึกษาตัวอย่างการพัฒนานวัตกรรมของบุคคลท่ีจัดว่าเป็นนักคิดสร้างสรรค์หรือนวัตกร บูรณาการ
ความรู้ทางวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี กระบวนการทางวิศวกรรม และคณิตศาสตร์ในการเช่ือมโยงหรือแก้ปัญหา
ในชีวิตจริง รวมท้ังการพัฒนากระบวนการหรือผลผลิตใหม่ ควบคู่ไปกับการพัฒนาทักษะการเรียนรู้แห่ง
ศตวรรษท่ี 21 พัฒนานวัตกรรมผ่านกระบวนการคิดแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ 

 มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด 
           1. อธิบายความหมายของความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม ประเภทของนวัตกรรม ลักษณะของ

ความคิดสร้างสรรค์ องค์ประกอบของความคิดสร้างสรรค์และวิธีการคิดสร้างสรรค์ได้ 

           2. สืบค้นและวิเคราะห์ผลงานท่ีผ่านกระบวนการการคิดสร้างสรรค์ได้ 

           3. คิดสร้างสรรค์ผ่านระบบการฝึกทักษะการคิดสร้างสรรค์แบบต่างๆ ได้ 

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

ใหม่ท้ังหมดได้ (ถ่ายทอดความคิดเป็นภาพฉาย  ภาพร่าง  แบบจ าลองและสร้างหรือพัฒนาผลงาน  วิธีการ

แก้ปัญหา การจัดการ วิธีการท่ีปรับปรุงให้ดีขึ้นกว่าเดิมหรือพัฒนาใหม่ท้ังหมดด้วยวัสดุอุปกรณ์และวิธีการท่ี

เป็นมิตรกับชีวิต สังคม และส่ิงแวดล้อม)  

           5. จัดแสดงผลงาน เขียนรายงานและอธิบายเกี่ยวกับแนวคิด กระบวนการและผลของช้ินงานหรือ

นวัตกรรมให้ผู้อื่นเห็นถึงความคิดสร้างสรรค์ในนวัตกรรมได้ 
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รายวิชา ว30292 ความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม 2 
 

2 คาบ/สัปดาห์/ภาคเรียน        1.0 หนวยกิต 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1. ค าอธิบายรายวิชา 
 พัฒนานวัตกรรมท่ีสามารถใช้แก้ปัญหาในชีวิตจริง ผ่านกระบวนการคิดแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์โดย
บูรณาการความรู้ทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี กระบวนการทางวิศวกรรมและคณิตศาสตร์ รวมทั้งการพัฒนา
กระบวนการหรือผลผลิตใหม่ควบคู่ไปกับการพัฒนาทักษะการเรียนรู้แห่งศตวรรษท่ี 21 
 
2. มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด 

1. น าวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี มาใช้พัฒนานวัตกรรมด้วยกระบวนการทาง
วิศวกรรมได้ 

2. พัฒนานวัตกรรมในรูปแบบส่ิงประดิษฐ์ การจัดการ หรือวิธีการ หรือปรับปรุงต่อยอดจากของเดิม
ท่ีมีอยู่ได้อย่างเป็นรูปธรรม สามารถใช้แก้ปัญหาในชีวิตจริงได้ 

3. ทดสอบและประเมินนวัตกรรมได้ 
4. จัดน าเสนอผลงานและแสดงให้ผู้อื่นเห็นถึงความคิดสร้างสรรค์ในตัวชิ้นงานได้ 
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รายวิชา ว30293 สัมมนาทางวิทยาศาสตร์ 
 

2 คาบ/สัปดาห์/ภาคเรียน        1.0 หนวยกิต 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ค าอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาค้นคว้างานวิจัย ในเรื่องท่ีสนใจท้ังภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ศึกษาการอ่านการวิเคราะห์ 

สังเคราะห์ทางวิทยาศาสตร์ และจับประเด็นท่ีส าคัญมาเรียบเรียงให้เข้าใจและน าเสนอผลการค้นคว้าโดย

วิธีการสัมมนาโดยใช้ส่ือมัลติมีเดีย 

ศึกษาวิธีการต้ังค าถาม ตอบค าถามและการอภิปรายในเรื่องเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ เพื่อให้เกิดความรู้
ความเข้าใจ มีทักษะกระบวนการ มีเจตคติและเห็นคุณค่าของวิทยาศาสตร์ 
 

มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด 

1. วิเคราะห์ และสังเคราะห์องค์ความรู้จากการศึกษางานวิจัยทางวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์หรือ
เทคโนโลยี 

2. พัฒนาส่ือและน าเสนอผลงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
3. ต้ังค าถาม ตอบค าถามและอภิปรายงานวิจัย 
4. เขียนรายงานการสัมมนาทางวิทยาศาสตร์ได้อย่างถูกต้อง 
5. น าสัมมนาและเข้าร่วมสัมมนาทางวิทยาศาสตร์ 
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รายวิชา ว30294 โครงงานวิทยาศาสตร์ 
 

4 คาบ/สัปดาห์/ภาคเรียน        2.0 หนวยกิต 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ค าอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาวิเคราะห์กระบวนการวิจัยทางวิทยาศาสตร์ท าโครงงานหรือสร้างช้ินงานตามความสนใจ ต้ัง

ค าถามจากปัญหาหรือสถานการณ์ในชีวิตจริง สืบค้นข้อมูลเพื่อต้ังสมมติฐานท่ีเป็นไปได้หลายแนวทาง บูรณา

การความรู้จากศาสตร์ต่างๆ วางแผนและส ารวจตรวจสอบโดยใช้วิธีการและเครื่องมือท่ีถูกต้องเช่ือถือได้ 

รวบรวมข้อมูล  วิเคราะห์และจัดกระท าข้อมูล สรุปผลและน าเสนอผลงานด้วยวิธีการท่ีเหมาะสม   

 เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจ มีความคิดระดับสูงและสร้างองค์ความรู้โดยใช้กระบวนการทาง

วิทยาศาสตร์กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ ส่ือสารส่ิงท่ีเรียนรู้มีความสามารถในการตัดสินใจมีจิตวิทยา

ศาสตร์คุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมท่ีพึงประสงค์ 

 

มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด 

 1. อธิบายความหมาย คุณค่า ประเภทและกระบวนการท าโครงงานได้ 

 2. สืบค้นข้อมูล วิเคราะห์ และอภิปรายตัวอย่างโครงงานหรืองานวิจัยพร้อมเสนอแนวคิดในการ

ดัดแปลงขยายเพิ่มเติมจากเรื่องท่ีได้ศึกษาได้ 

 3. จัดท าเค้าโครงของโครงงานท่ีจะด าเนินการศึกษาค้นคว้าได้ 

 4. น าเสนอเค้าโครงของโครงงานต่อท่ีประชุมด้วยส่ือมัลติมิเดียได้ 

 5. ส ารวจตรวจสอบ ค้นคว้า ทดลองตามแผนการปฏิบัติงาน บันทึกและรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์และ    

จัดกระท าข้อมูล สรุปผลท่ีได้จากการศึกษาค้นคว้าได้ 

 6. เขียนรายงานโครงงาน จัดท าส่ือมัลติมิเดียจัดท าโปสเตอร์เพื่อรายงานผลการท าโครงงานได้ 

7. น าเสนอผลการท าโครงงานในรูปแบบรายงาน โปสเตอร์ การน าเสนอแบบบรรยาย และ/หรือ 

บทความสรุปผลการศึกษาค้นคว้าได้ 
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รายวิชา ว30201 กลศาสตร์ 
 
3 คาบ/สัปดาห์/ภาคเรียน        1.5 หน่วยกิต 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
ค าอธิบายรายวิชา 

ศึกษาเกี่ยวกับงานเนื่องจากแรงคงท่ีและไม่คงท่ี การหางานเนื่องจากแรงคงท่ีและแรงไม่คงท่ีโดยใช้

การวิเคราะห์กราฟและแคลคูลัสเบ้ืองต้น ก าลัง พลังงานศักย์และพลังงานจลน์  ทฤษฎีบทงาน-พลังงาน  และ

กฎการอนุรักษ์พลังงาน  โมเมนตัม แรงและการเปล่ียนแปลงโมเมนตัม การดลและแรงดล กฎการอนุรักษ์

โมเมนตัมเชิงเส้น การชนแบบยืดหยุ่นในหนึ่งมิติและสองมิติ การชนแบบไม่ยืดหยุ่นในหนึ่งมิติและสองมิติ    

การเคล่ือนท่ีแบบหมุนการกระจัดเชิงมุม ความเร็วเชิงมุม ความเร่งเชิงมุม การหาจุดศูนย์กลางมวลด้วย

พีชคณิตและแคลคูลัส ระบบอนุภาค โมเมนต์ความเฉ่ือย การหาโมเมนต์ความเฉื่อยโดยใช้แคลคูลัส ทฤษฎี

แกนขนาน ทอร์ก กฎข้อท่ีสองของนิวตันส าหรับการหมุน  งานและพลังงานเนื่องจากการหมุน  โมเมนตัม

เชิงมุมและการเปล่ียนแปลงโมเมนตัมเชิงมุม กฎการอนุรักษ์โมเมนตัมเชิงมุม การกล้ิงแบบไม่ไถลและพลังงาน

เนื่องจากการกล้ิง การเคล่ือนท่ีแบบฮาร์มอนิกอย่างง่าย  การเปรียบเทียบการเคล่ือนท่ีแบบฮาร์มอนิกอย่าง

ง่ายกับการเคล่ือนท่ีแบบวงกลม การเคล่ือนท่ีของมวลติดสปริง  การแกว่งของลูกตุ้ม  พลังงานของการ

เคล่ือนท่ีแบบฮาร์มอนิกอย่างง่าย  สมดุลสถิต สมดุลจลน์ สมดุลต่อการเล่ือนท่ี สมดุลต่อการหมุน แรงคู่ควบ

และโมเมนต์ของแรงคู่ควบ การประยุกต์หลักของสมดุล สมดุลสัมบูรณ์ สมดุลเสถียร สมดุลไม่เสถียร  และ

สมดุลสะเทิน 

 เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ และเห็นคุณค่าของวิทยาศาสตร์ สามารถ

ใช้จิตวิทยาศาสตร์ในการสืบเสาะหาความรู้ มีความสามารถในการส่ือสาร น าหลักการไปอธิบายปัญหาทาง

กลศาสตร์ และพลศาสตร์ เพื่อใช้ศึกษาในวิชาฟิสิกส์ต่อไป 

 

จุดประสงค์การเรียนรู้ 

    เมื่อเรียนจบรายวิชานี้  นักเรียนสามารถ 

    1. วิเคราะห์และสังเคราะห์ความรู้เพื่อการแก้ปัญหาเกี่ยวกับงาน พลังงาน การชน การเคล่ือนท่ีแบบหมุน 

การเคล่ือนท่ีแบบฮาร์มอนิกอย่างง่าย และสมดุลกลได้ 

    2. ท าการทดลองและอธิบายผลการวิเคราะห์และสังเคราะห์ความรู้เกี่ยวกับงาน พลังงาน หลักการชนการ

เคล่ือนท่ีแบบหมุน  การเคล่ือนท่ีแบบฮาร์มอนิกอย่างง่าย สมดุลกล พร้อมท้ังประยุกต์และเช่ือมโยงความรู้

เกี่ยวกับส่ิงต่างๆ ในชีวิตประจ าวันได้ 
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มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด 
1. มีความรู้และเข้าใจเรื่องงานทางฟิสิกส์ งานของแรงอนุรักษ์ แรงไม่อนุรักษ์จากสถานการณ์ท่ีก าหนด

และใช้แคลคูลัสในการค านวณหางานท่ีเกิดจากแรงไม่คงท่ี แรงท่ีแปรตามการกระจัด และแรงท่ีแปร
ตามเวลา 

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

งาน-พลังงาน)สาธิตและเข้าใจเกี่ยวกับกฎการอนุรักษ์พลังงานใช้กฎการอนุรักษ์พลังงานกลวิเคราะห์
การเคล่ือนท่ีในสถานการณ์ต่างๆการท างานของเครื่องกล และค านวณหาปริมาณต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้อง
จากสถานการณ์ตัวอย่าง 

4. ท ากิจกรรมและเข้าใจเกี่ยวกับโมเมนตัมความสัมพันธ์ระหว่างแรงและโมเมนตัมท่ีเปล่ียนไปการถ่าย
โอนโมเมนตัมของวัตถุท่ีเกิดการชนและกฎการอนุรักษ์โมเมนตัมใช้วิธีพีชคณิตหรือแคลคูลัสค านวณหา
ปริมาณต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องจากสถานการณ์ตัวอย่างท่ีก าหนด 

5. ทดลอง วิเคราะห์ และสังเคราะห์การชนในหนึ่งมิติท้ังแบบยืดหยุ่นและไม่ยืดหยุ่นมีความรู้และเข้าใจ
เกี่ยวกับการชนใน 2 มิติ และน าหลักการท่ีได้ไปวิเคราะห์สถานการณ์ตัวอย่างและค านวณหาปริมาณ
ต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องจากสถานการณ์ตัวอย่างท่ีก าหนดให้   

6. ท าการทดลองการดีดตัวออกของวัตถุในหนึ่งมิติและน าหลักการท่ีได้ไปวิเคราะห์สถานการณ์ตัวอย่าง
และค านวณหาปริมาณต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องจากสถานการณ์ตัวอย่างท่ีก าหนดให้   

7. มีความรู้และเข้าใจการเคล่ือนท่ีแบบหมุน ปริมาณต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับการเคล่ือนท่ีแบบหมุนและ
ความสัมพันธ์ของปริมาณท่ีเกี่ยวข้องกับการหมุนสามารถน าหลักการท่ีได้ไปวิเคราะห์สถานการณ์
ตัวอย่างเพื่อหาปริมาณต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้อง 

8. มีความรู้และเข้าใจเกี่ยวกับจุดศูนย์กลางมวลและค านวณต าแหน่งของจุดศูนย์กลางมวล ท้ังในกรณี
มวลกระจายอย่างสม่ าเสมอ และมวลกระจายอย่างไม่สม่ าเสมอด้วยพีชคณิตและแคลคูลัสได้ 

9. มีความรู้และเข้าใจเกี่ยวกับโมเมนต์ความเฉื่อยกับแกนหมุน รูปทรงของวัตถุ และทฤษฎีแกนขนาน 
10. ท าการทดลองทอร์ก โมเมนต์ความเฉื่อยและความสัมพันธ์ระหว่างทอร์กกับโมเมนต์ความเฉื่อย

โมเมนตัมเชิงมุม  กฎการอนุรักษ์โมเมนตัมเชิงมุม และใช้พีชคณิตหรือแคลคู ลัสค านวณหาปริมาณ
ต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องจากสถานการณ์ตัวอย่างท่ีก าหนด 

11. ท าการทดลองพลังงานของการเคล่ือนท่ีแบบหมุน การท างานในการหมุน รู้และเข้าใจเกี่ยวกับงานและ
ก าลังเนื่องจากการหมุนน าหลักการท่ีได้ไปวิเคราะห์สถานการณ์ตัวอย่างเพื่อค านวณหาปริมาณต่างๆ ท่ี
เกี่ยวข้อง 

12. มีความรู้และเข้าใจเกี่ยวกับการเคล่ือนท่ีแบบฮาร์มอนิกอย่างง่ายค านวณปริมาณต่างๆ เกี่ยวกับการ
เคล่ือนท่ีแบบฮาร์มอนิกอย่างง่าย ท้ังในรูปแบบของการใช้พีชคณิต กราฟ หรือแคลคูลัส 
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13. ท าการทดลองสภาพสมดุลของวัตถุและวิเคราะห์สภาพสมดุลตามเงื่อนไขของสมดุล รู้และเข้าใจ
เกี่ยวกับผลของแรงคู่ควบ โมเมนต์ของแรงคู่ควบท่ีมีต่อสมดุลของวัตถุ น าหลักการและเงื่อนไขของ
สมดุลกลไปวิเคราะห์สถานการณ์ตัวอย่างเพื่อค านวณหาปริมาณต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้อง   

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

ประจักษ์พยานอ้างอิง ในการตอบค าถามหรือสร้างค าอธิบายต่างๆ 
16. เช่ือมโยง วิเคราะห์  สังเคราะห์ ค าอธิบายหรือค าตอบของค าถามต่างๆ อย่างมีเหตุผล เพื่อไปสู่องค์

ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ ซึ่งอาจอยู่ในรูปของแนวความคิดหลักหลักการกฎหรือทฤษฎี 
17. อธิบาย น าเสนอ เพื่อส่ือสารองค์ความรู้ไปยังผู้อื่นอย่างมีเหตุผลด้วยความรอบรู้เกี่ยวกับหลักวิชาการท่ี

เกี่ยวข้องอย่างรอบด้าน มีความรอบคอบท่ีจะน าความรู้ในสาขาต่างๆ มาพิจารณาให้เช่ือมโยงกัน 
น าเสนอข้อมูลด้วยความเป็นจริง ด้วยวิธีการต่าง ๆ ได้อย่างน่าสนใจและเหมาะสม 
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รายวิชา ว30202 สมบัติกายภาพของสสาร อุณหพลศาสตร์และคลื่นเสียง 
 
3 คาบ/สัปดาห์/ภาคเรียน                  1.5 หน่วยกิต 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ค าอธิบายรายวิชา 

ศึกษาเกี่ยวกับสมบัติเชิงกลของสาร สภาพยืดหยุ่นความเค้นดึงและความเครียดดึงความเค้นเฉือน

และความเครียดเฉือนมอดูลัสของยังมอดูลัสเชิงปริมาตร ความดันในของเหลวท่ีอยู่นิ่งกฎของพาสคัล  แรง

ลอยตัวและ    หลักของอาร์คิมิดิส ความตึงผิว ความหนืดและกฎของสโตกส์พลศาสตร์ของของไหลอุณหพล

ศาสตร์เกี่ยวกับอุณหภูมิและการขยายตัวของสสาร การเปล่ียนสถานะ การถ่ายเทความร้อน สมบัติของแก๊ส

อุดมคติ แบบจ าลองของแก๊ส ทฤษฎีจลน์ของแก๊ส พลังงานภายในระบบ  กฎข้อท่ีศูนย์และกฎข้อท่ีหนึ่งของ

อุณหพลศาสตร์ ธรรมชาติของคล่ืน  การแผ่ของคล่ืน  ฟังก์ชันคล่ืนอย่างง่าย (คล่ืนรูปไซน์)  สมการคล่ืนเชิง

เส้น  การซ้อนทับของคล่ืนและสมการคล่ืนนิ่ง  อัตราเร็วของคล่ืนในเส้นเชือกการสะท้อนและการส่งผ่านของ

คล่ืนในเส้นเชือกอัตราการส่งผ่านพลังงานของคล่ืนในเส้นเชือก  คล่ืน ผิวน้ าและสมบัติของคล่ืนกลการเกิด

คล่ืนเสียงความสัมพันธ์ระหว่างการกระจัดและความดันของคล่ืนเสียง ธรรมชาติของเสียงสมบัติของคล่ืนเสียง

ปรากฏการณ์บีตส์ คล่ืนนิ่งของเสียง การส่ันพ้องของเสียงปรากฏการณ์ดอปเพลอร์ของเสียง คล่ืนกระแทก 

ความเข้มเสียงและระดับความเข้มเสียงมลภาวะของเสียง คุณภาพของเสียงและการน ามาประยุกต์ใช้     ใน

ด้านต่างๆ 

วัตถุประสงค์รายวิชา  

 เม่ือเรียนจบรายวิชานี้  นักเรียนสามารถ 

1. น าความรู้ท่ีได้ไปใช้ในการวิเคราะห์และสังเคราะห์ในการแก้ปัญหาเกี่ยวกับสมบัติเชิงกลของ

สสารและอุณหพลศาสตร์ 

2. น าความรู้ท่ีได้ไปใช้ในการวิเคราะห์และสังเคราะห์ในการแก้ปัญหาเกี่ยวกับสมบัติและ

ปรากฏการณ์ต่างๆ ของคล่ืนในเส้นเชือกคล่ืนผิวน้ า และคล่ืนเสียง 

3. ท าการทดลองเพื่อสังเคราะห์ความรู้เกี่ยวกับสมบัติเชิงกลของสสารคล่ืนกล และคล่ืนเสียง  

พร้อมท้ังประยุกต์และเช่ือมโยงความรู้เกี่ยวกับส่ิงต่างๆ ในชีวิตประจ าวันได้ 
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มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด  

 นักเรียนสามารถ 

1. ท าการทดลองเพื่อสามารถวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างความเค้นดึง ความเครียดดึงและมอดูลัสได้ 
2. มีความรู้และเข้าใจ เกี่ยวกับสภาพยืดหยุ่น สภาพพลาสติก ความเค้นดึง ความเค้นเฉือน 

ความเครียดดึง ความเครียดเฉือน และมอดูลัสของยัง พร้อมท้ังค านวณหาปริมาณต่างๆ ท่ี
เกี่ยวข้องจากสถานการณ์ท่ีก าหนดได้ 

3. ท าการทดลองเพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความดันในของเหลวกับความหนาแน่นและความ
ลึกของของเหลวด้วยแมนอมิเตอร์ได้ 

4. มีความรู้และเข้าใจ เกี่ยวกับความหนาแน่น  ความหนาแน่นสัมพัทธ์ความดันในของเหลวความ
ดันเกจ  ความดันสัมบูรณ์ของของไหลและหลักการท างานของเครื่องมือและอุปกรณ์ต่างๆ ท่ี
เกี่ยวกับการวัดความดัน พร้อมท้ังค านวณหาปริมาณต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องจากสถานการณ์ท่ีก าหนดได้ 

5. มีความรู้และเข้าใจ เกี่ยวกับแรง และความดันท่ีกระท าต่อผนังเข่ือนกั้นน้ า พร้อมท้ังค านวณหา
ปริมาณต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องจากสถานการณ์ท่ีก าหนดได้ 

6. มีความรู้และเข้าใจ เกี่ยวกับแรงลอยตัว  หลักของอาร์คีมีดิส พร้อมท้ังค านวณหาปริมาณต่างๆ                    
ท่ีเกี่ยวข้องจากสถานการณ์ท่ีก าหนดได้ 

7. วิเคราะห์หาความสัมพันธ์ตามกฎของพาสคัลและน ากฎของพาสคัลไปอธิบายหลักการของเครื่อง
อัดไฮดรอลิก พร้อมท้ังค านวณหาปริมาณต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องจากสถานการณ์ท่ีก าหนดได้ 

8. มีความรู้และเข้าใจ เกี่ยวกับ  แรงตึงผิว ความตึงผิว แรงยึดติด  แรงเช่ือมแน่น  ปรากฏการณ์
หลอดรูเล็กพร้อมท้ังค านวณหาปริมาณต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องจากสถานการณ์ท่ีก าหนดได้ 

9. มีความรู้และเข้าใจ  เกี่ยวกับแรงหนืด  ความหนืดของของไหล พร้อมท้ังค านวณหาปริมาณต่างๆ                  
ท่ีเกี่ยวข้องจากสถานการณ์ท่ีก าหนดได้ 

10. มีความรู้และเข้าใจ เกี่ยวกับลักษณะของของไหลอุดมคติ  เส้นกระแส  อัตราการไหลสมการ
ความต่อเนื่อง  สมการของแบร์นูลลี  และอธิบายปรากฏการณ์ของของไหลโดยใช้สมการแบร์นูลลี   
พร้อมท้ังค านวณหาปริมาณต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องจากสถานการณ์ท่ีก าหนดได้ 

11. มีความรู้และเข้าใจ  เกี่ยวกับอุณหภูมิและการวัด  การแปลงอุณหภูมิในมาตราต่างๆ พลังงาน
ความร้อน  ความจุความร้อน  ความจุความร้อนจ าเพาะและความร้อนแฝงการขยายตัวของวัตถุ
เนื่องจากความร้อน  การเปล่ียนสถานะ  การถ่ายเทความร้อน  พร้อมท้ังค านวณหาปริมาณ
ต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องจากสถานการณ์ท่ีก าหนดได้ 

12. มีความรู้และเข้าใจ  เกี่ยวกับสมบัติของแก๊สอุดมคติ  แบบจ าลองของแก๊สอุดมคติ  กฎของแก๊ส
พร้อมท้ังค านวณหาปริมาณต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องจากสถานการณ์ท่ีก าหนดได้ 
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13. มีความรู้และเข้าใจ  เกี่ยวกับทฤษฎีจลน์ของแก๊ส พลังงานภายในระบบ  และการเปล่ียนแปลง
พลังงานภายในระบบของแก๊สพร้อมท้ังค านวณหาปริมาณต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องจากสถานการณ์ท่ี
ก าหนดได้ 

14. มีความรู้และเข้าใจ เกี่ยวกับกฎข้อท่ีศูนย์  กฎข้อท่ีหนึ่ง  หลักการท างานวัฏจักรของเครื่องยนต์
ความร้อนโดยการประยุกต์ใช้กฎข้อท่ีหนึ่งของอุณหพลศาสตร์พร้อมท้ังค านวณหาปริมาณต่างๆ     
ท่ีเกี่ยวข้องจากสถานการณ์ท่ีก าหนดได้ 

15. มีความรู้และเข้าใจ  เกี่ยวกับประเภทของคล่ืนกล  การเคล่ือนท่ีของคล่ืนกล  การถ่ายโอน      
พลังงาน ของคล่ืน  คล่ืนผิวน้ าและสมบัติของคล่ืนกล  พร้อมท้ังค านวณหาปริมาณต่างๆ ท่ี
เกี่ยวข้องจากสถานการณ์ท่ีก าหนดได้ 

16. มีความรู้และเข้าใจ เกี่ยวกับสมการการเคล่ือนท่ีของคล่ืนรูปไซน์ และเฟสของคล่ืนพร้อมท้ัง 
     ค านวณหาปริมาณต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องจากสถานการณ์ท่ีก าหนดได้ 
17. ท าการทดลองและอภิปรายการเกิดคล่ืนนิ่งในเส้นเชือก สมการคล่ืนนิ่ง และน าหลักการท่ีได้ไป 
     วิเคราะห์สถานการณ์ตัวอย่างพร้อมท้ังค านวณหาปริมาณต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องจากสถานการณ์ท่ี 
     ก าหนดได้ 
18. มีความรู้และเข้าใจ เกี่ยวกับการเกิดคล่ืนเสียงและการถ่ายโอนพลังงานของคล่ืนเสียง  

ความสัมพันธ์ระหว่างการกระจัดและความดันของคล่ืนเสียงพร้อมท้ังค านวณหาปริมาณต่างๆ ท่ี
เกี่ยวข้องจากสถานการณ์ท่ีก าหนดได้ 

19. มีความรู้และเข้าใจ  เกี่ยวกับธรรมชาติและสมบัติของคล่ืนเสียง  การเกิดปรากฏการณ์บีตส์ คล่ืน
นิ่งและการส่ันพ้องของเสียงพร้อมท้ังค านวณหาปริมาณต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องจากสถานการณ์ท่ี
ก าหนดได้ 

20. ท าการทดลองและอภิปรายการส่ันพ้องของเสียง และสามารถค านวณหาความถ่ีส่ันพ้องจากการ
ทดลองได้ 

21. มีความรู้และเข้าใจ เกี่ยวกับเงื่อนไขในการเกิดปรากฏการณ์ดอปเพลอร์ คล่ืนกระแทก  ความ
เข้มเสียงระดับความเข้มเสียง การได้ยิน  หูกับการได้ยิน  มลภาวะของเสียง  และน าสมบัติ   
ของเสียง   มาประยุกต์ใช้ในด้านต่างๆ พร้อมท้ังค านวณหาปริมาณต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องจาก
สถานการณ์ท่ีก าหนดได้ 
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รายวิชา ว30203  ไฟฟ้าและแม่เหล็ก 
 
4  คาบ/สัปดาห์/ภาคเรียน                            2   หน่วยกิต 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
ค าอธิบายรายวิชา 

ศึกษาเกี่ยวกับประจุไฟฟ้า ตัวน าไฟฟ้าและฉนวนไฟฟ้า  การเหนี่ยวน าประจุไฟฟ้าและการท าให้วัตถุ

มีประจุ  กฎการอนุรักษ์ประจุไฟฟ้า อิเล็กโตรสโคป กฎของคูลอมบ์  สนามไฟฟ้าสนามไฟฟ้าของประจุไฟฟ้าท่ี

กระจายอย่างต่อเนื่อง    เส้นสนามไฟฟ้า  ฟลักซ์ไฟฟ้า  กฎของเกาส์และการประยุกต์  พลังงานศักย์ไฟฟ้า 

ศักย์ไฟฟ้า ความต่างศักย์ไฟฟ้า  ศักย์ไฟฟ้าเนื่องจากประจุไฟฟ้าท่ีกระจายอย่างต่อเนื่อง ตัวเก็บประจุและ

ความจุไฟฟ้า ค่าคงท่ีไดอิเล็กตริก ไดโพลไฟฟ้าในสนามไฟฟ้ากระแสไฟฟ้า ความต้านทานไฟฟ้า  กฎของโอห์ม 

สภาพต้านทานไฟฟ้าและสภาพน าไฟฟ้า การน าไฟฟ้า ผลของอุณหภูมิท่ีมีต่อ  ความต้านทานไฟฟ้า ตัวน ายวด

ยิ่ง  ก าลังไฟฟ้า  แรงเคล่ือนไฟฟ้าและความต่างศักย์ไฟฟ้า  การหาความต้านทานรวมของวงจรไฟฟ้า

กระแสตรง    กฎเคอร์ชฮอฟฟ์ วงจรอาร์ซี และการดัดแปลงแกลแวนอมิเตอร์เป็นแอมมิเตอร์ โวลต์มิเตอร์

และโอห์มมิเตอร์ สนามแม่เหล็ก การเคล่ือนท่ีของอนุภาคท่ีมีประจุในสนามแม่เหล็ก แรงกระท าต่อลวดตัวน า

ท่ีมีกระแสไฟฟ้าผ่านเมื่อวางอยู่ในบริเวณท่ีมีสนามแม่เหล็ก แรงระหว่างลวดตัวน าสองเส้นขนานกันท่ีมี

กระแสไฟฟ้าผ่าน  ทอร์กเนื่องจากแรงแม่เหล็ก  สนามแม่เหล็กท่ีเกิดจากกระแสไฟฟ้าผ่านลวดตัวน า กฎของ

บิโอต์-ซาวาต์ กฎของแอมแปร์  สนามแม่เหล็กท่ีเกิดจากโซเลนอยด์  เส้นแรงแม่เหล็ก  ฟลักซ์แม่เหล็ก  กฎ

ของเกาส์ส าหรับสนามแม่เหล็ก  สารแม่เหล็ก  สนามแม่เหล็กของโลก  กฎการเหนี่ยวน าของฟาราเดย์  

แรงเคล่ือนไฟฟ้าเหนี่ยวน า  กฎของเลนซ์  เครื่องก าเนิดไฟฟ้าและมอเตอร์  การส่งก าลังไฟฟ้า หม้อแปลง

ไฟฟ้า  และกระแสวน  ตัวต้านทานตัวเก็บประจุ และตัวเหนี่ยวน าในวงจรไฟฟ้ากระแสสลับ  การเขียน

แผนภาพเฟสเซอร์   วงจรอาร์แอลซี อิมพีแดนซ์ ก าลังไฟฟ้าในวงจรไฟฟ้ากระแสสลับ  การส่ันพ้องในวงจร

อาร์แอลซี และการแปลงไฟฟ้ากระแสสลับเป็นไฟฟ้ากระแสตรง  ทฤษฎีคล่ืนแม่เหล็กไฟฟ้าของแมกซ์เวลล์  

การทดลองของเฮิรตซ์  การผลิตคล่ืนแม่เหล็กไฟฟ้าจากสายอากาศ คล่ืนแม่เหล็กไฟฟ้าระนาบ  พลังงานและ

โมเมนตัมของคล่ืนแม่เหล็กไฟฟ้า พอยน์ติงเวกเตอร์ สเปกตรัมของคล่ืนแม่เหล็กไฟฟ้า การเขียนแผนภาพเฟส

เซอร์ของคล่ืนแม่เหล็กไฟฟ้า 

เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจ มีทักษะกระบวนการ เจตคติและเห็นคุณค่าของวิทยาศาสตร์ สามารถใช้

กระบวนการทางวิทยาศาสตร์และจิตวิทยาในการสืบเสาะหาความรู้และการแก้ปัญหามีความสามารถในการ

ส่ือสาร     น าความรู้และหลักการไปใช้อธิบายปรากฏการณ์หรือแก้ปัญหาเกี่ยวกับไฟฟ้าสถิต ไฟฟ้ากระแส 

แม่เหล็กไฟฟ้า ไฟฟ้ากระแสสลับ และคล่ืนแม่เหล็กไฟฟ้า 
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จุดประสงค์การเรียนรู้ 

1. น าความรู้ไปใช้ในการวิเคราะห์และสังเคราะห์ความรู้ เพื่อน าไปใช้ในการการแก้ปัญหาเกี่ยวกับ
ไฟฟ้าสถิต ไฟฟ้ากระแสตรง แม่เหล็กไฟฟ้า ไฟฟ้ากระแสสลับ และคล่ืนแม่เหล็กไฟฟ้าได้ 

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

3. น าความรู้เกี่ยวกับ ไฟฟ้าสถิต ไฟฟ้ากระแสตรง แม่เหล็กไฟฟ้า ไฟฟ้ากระแสสลับ และคล่ืน
แม่เหล็กไฟฟ้า ไปประยุกต์และเช่ือมโยงความรู้เกี่ยวกับปรากฏการณ์ต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องใน
ชีวิตประจ าวันได้ 

มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด 

นักเรียนสามารถ 
1. มีความรู้และเข้าใจเกี่ยวกับประจุไฟฟ้า กฎของคูลอมบ์ สนามไฟฟ้าเส้นแรงไฟฟ้า สนามไฟฟ้า

เนื่องจากการกระจายของประจุไฟฟ้า กฎของเกาส์และการใช้กฎของเกาส์ พร้อมท้ังค านวณหา
ปริมาณท่ีเกี่ยวข้องจากสถานการณ์ท่ีก าหนดให้      (ว4.1.2) 

2. มีความรู้และเข้าใจเกี่ยวกับพลังงานศักย์ไฟฟ้า ศักย์ไฟฟ้า ความต่างศักย์ไฟฟ้า ศักย์ไฟฟ้าเนื่องจาก
จุดประจุไฟฟ้า ศักย์ไฟฟ้าเนื่องจากการกระจายของประจุไฟฟ้า ความสัมพันธ์ระหว่างความต่าง
ศักย์ไฟฟ้าและสนามไฟฟ้า ความจุไฟฟ้า พลังงานของตัวเก็บประจุ การต่อตัวเก็บประจุแบบต่างๆ 
กระแสไฟฟ้า แหล่งก าเนิดไฟฟ้าและการน าไฟฟ้าของตัวกลางต่างๆความสัมพันธ์ระหว่าง
กระแสไฟฟ้าและจ านวนประจุไฟฟ้าขนาดของความเร็วลอยเล่ือน พร้อมท้ังค านวณหาปริมาณ ท่ี
เกี่ยวข้องจากสถานการณ์ท่ีก าหนดให้ (ว4.1.2) 

3. มีความรู้ความข้าใจเกี่ยวกับสภาพต้านทานสภาพน าไฟฟ้า แรงเคล่ือนไฟฟ้าความต่างศักย์ไฟฟ้า การ
ต่อตัวต้านทาน      การต่อเซลไฟฟ้าท้ังแบบอนุกรม แบบขนาน และแบบผสม วงจรอาร์ซี พร้อมท้ัง
ค านวณหาปริมาณต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องจากสถานการณ์ท่ีก าหนดให้ 

4. ท าการทดลองและสรุปผลการทดลองพร้อมท้ังวิเคราะห์และสังเคราะห์เกี่ยวกับกฎของโอห์ม 
5. มีความรู้ความเข้าใจและแก้ปัญหาเกี่ยวกับวงจรไฟฟ้า โดยใช้กฎของเคอร์ชฮอฟฟ์การดัดแปลงแกล

แวนอมิเตอร์          เป็นแอมมิเตอร์  โวลต์มิเตอร์ โอห์มมิเตอร์ ความสัมพันธ์ระหว่างพลังงานไฟฟ้า  
ก าลังไฟฟ้า ความต่างศักย์ไฟฟ้า  กระแสไฟฟ้า และการน าไปใช้วัดปริมาณท่ีเกี่ยวข้องพร้อมท้ัง
ค านวณหาปริมาณต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องจากสถานการณ์          ท่ีก าหนดให้การต่อวงจรไฟฟ้าในบ้าน  
หลักการท างานของอุปกรณ์และเครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้าน  ตลอดจนวิธีใช้ไฟฟ้า        อย่างประหยัด
และปลอดภัย 

6. ท าการทดลองและสรุปผลการทดลองพร้อมท้ังวิเคราะห์และสังเคราะห์เกี่ยวกับความต่างศักย์ไฟฟ้า 
ณ ต าแหน่งต่างๆ   ของวงจรไฟฟ้า 
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7. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสนามแม่เหล็กโลก การเคล่ือนท่ีของอนุภาคท่ีมีประจุไฟฟ้าใน
สนามแม่เหล็กโลกการเคล่ือนท่ีของอนุภาคในสนามไฟฟ้าและสนามแม่เหล็กการหาสนามแม่เหล็ก
เนื่องจากลวดตรงและลวดโค้งท่ีมีกระแสไฟฟ้าสม่ าเสมอผ่านโดยใช้กฎของบิโอต์-ซาวาต์และกฎของ
แอมแปร์สนามแม่เหล็กท่ีเกิดจากกระแสไฟฟ้าผ่านลวดตัวน า  แรงระหว่างลวดตัวน าสองเส้นขนาน
กันท่ีมีกระแสไฟฟ้าผ่านและแรงกระท าต่อขวดลวดท่ีอยู่ในบริเวณท่ีมีสนามแม่เหล็กหลักการท างาน
ของแกลแวนอมิเตอร์ มอเตอร์กระแสตรงกระแสเหนี่ยวน าการผลิตพลังงานไฟฟ้าและการส่ง
ก าลังไฟฟ้า  หม้อแปลง ตลอดจนการน าความรู้ทางแม่เหล็กไฟฟ้าไปใช้ประโยชน์และการอนุรักษ์
ธรรมชาติกับการผลิตกระแสไฟฟ้ากฎการเหนี่ยวน าของฟาราเดย์กฎของเลนซ์ และน าไปใช้แก้ปัญหา
สถานการณ์ท่ีเกี่ยวข้องพร้อมท้ังค านวณหาปริมาณต่างๆ  ท่ีเกี่ยวข้องจากสถานการณ์ท่ีก าหนดให้   
(ว4.1.3) 

8. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับลักษณะของไฟฟ้ากระแสสลับและสรุปความสัมพันธ์ระหว่าง
กระแสไฟฟ้ากับเวลา ความต่างศักย์ไฟฟ้ากับเวลาท่ีมีค่าการเปล่ียนค่าในรูปของฟังก์ชันไซน์เขียน
แผนภาพเฟสเซอร์และใช้แผนภาพเฟสเซอร์ในการแก้ปัญหาเกี่ยวกับไฟฟ้ากระแสสลับ 

9. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเงื่อนไขท่ีจะเกิดสภาวะเรโซแนนซ์และค านวณหาค่าต่างๆ เมื่อต่อวงจร 
RLC ในแบบต่างๆอธิบายเกี่ยวกับความต้านทานเชิงซ้อนและก าลังเฉล่ียและตัวประกอบก าลังใน
วงจรไฟฟ้ากระแสสลับวิเคราะห์ผลของ      ตัวประกอบก าลังท่ีมีต่อวงจรไฟฟ้าอธิบายวิธีการ
ปรับปรุงตัวประกอบก าลัง  พร้อมท้ังค านวณหาปริมาณต่างๆ ท่ีเกี่ย วข้องจากสถานการณ์ ท่ี
ก าหนดให้  

10. ท าการทดลองและสรุปผลการทดลองพร้อมท้ังวิเคราะห์และสังเคราะห์เกี่ยวกับการวัดค่าความต่าง
ศักย์ไฟฟ้าและกระแสไฟฟ้าในวงจร RLC ท่ีต่อแบบอนุกรมและแบบขนาน 

11. มีความรู้ความเข้าใจหลักการเกิดคล่ืนแม่เหล็กไฟฟ้า แนวคิดเกี่ยวกับคล่ืนแม่เหล็กไฟฟ้าของแมกซ์
เวลล์   การแผ่คล่ืนแม่เหล็กไฟฟ้าสเปกตรัมคล่ืนแม่เหล็กไฟฟ้าและการน าไปใช้ประโยชน์(ว5.1.4) 

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

13. เช่ือมโยง วิเคราะห์  สังเคราะห์ ค าอธิบายหรือค าตอบของค าถามต่างๆ อย่างมีเหตุผล เพื่อไปสู่องค์
ความรู้ทาง 

14. อธิบายน าเสนอเพื่อส่ือสารองค์ความรู้ไปยังผู้อื่นอย่างมีเหตุผลด้วยความรอบรู้เกี่ยวกับหลักวิชาการ 
ท่ีเกี่ยวข้องอย่างรอบด้าน วิทยาศาสตร์ ซึ่งอาจอยู่ในรูปของแนวความคิดหลักหลักการกฎหรือทฤษฎี 
มีความรอบคอบท่ีจะน าความรู้ในสาขาต่างๆ มาพิจารณาให้เช่ือมโยงกัน น าเสนอข้อมูลด้วยความ  
เป็นจริง ด้วยวิธีการต่าง ๆ ได้อย่างน่าสนใจและเหมาะสม 
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รายวิชา ว30204 แสงและฟิสิกส์ยุคใหม่ 
 
3 คาบ/สัปดาห์/ภาคเรียน                         1.5 หน่วยกิต 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
ค าอธิบายรายวิชา 

ศึกษาเกี่ยวกับธรรมชาติของแสง การวัดอัตราเร็วแสง หน้าคล่ืนรังสีของแสง  การสะท้อน การหักเห
การสะท้อนกลับหมด  การกระจายแสงและปริซึม  ศึกษาการเกิดภาพจากกระจกเงาราบและเงาโค้ง  การเกิด
ภาพจากการหักเห  เลนส์บาง  ทัศนูปกรณ์  การแทรกสอดของแสง  ความเข้มของการแทรกสอด  การรวม
คล่ืนด้วยวิธีเฟสเซอร์ การเปล่ียนเฟสเนื่องจากการสะท้อน  การแทรกสอดในฟิล์มบาง  การเล้ียวเบนของแสง
ผ่านสลิตเด่ียว  การเล้ียวเบนผ่านเกรตติง  ก าลังแยกของเกรตติง  โพลาไรเซชันโดยการดูดกลืน  โพลาไรเซชัน
โดยการสะท้อน  โพลาไรเซชันโดยการหักเหสองแนว  และโพลาไรเซชันโดยการกระเจิงสเปกตรัมจากอะตอม
ของแก๊ส และทฤษฎีอะตอมของโบร์ การแผ่รังสีของวัตถุด า ปรากฏการณ์โฟโตอิเล็กตริก การทดลองของฟ
รังก์และเฮิรตซ์  รังสีเอกซ์และการเล้ียวเบนของรังสีเอกซ์  ปรากฏการณ์คอมป์ตัน  สมมติฐานของเดอบรอยล์     
ทวิภาพของคล่ืนและอนุภาค  หลักความไม่แน่นอนของไฮเซนเบิร์ก โครงสร้างอะตอมตามแนวคิดของ
กลศาสตร์ควอนตัมยุคใหม่  เลเซอร์ ตัวน า กึ่งตัวน า และฉนวน การพบกัมมันตภาพรังสี การค้นพบนิวตรอน  
องค์ประกอบของนิวเคลียสและอนุภาคมูลฐาน  การสลายของนิวเคลียส  กัมมันตรังสี  แรงนิวเคลียร์  
พลังงานยืดเหนี่ ยว   ปฏิ กิริยานิ วเคลียร์   ประโยชน์ ของกัมมันตภาพรัง สีและพ ลังงานนิว เคลียร์ 
กัมมันตภาพรังสีในธรรมชาติ  อันตรายจากกัมมันตภาพรังสีและการป้องกัน   

เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจ มีทักษะกระบวนการ เจตคติและเห็นคุณค่าของวิทยาศาสตร์ สามารถใช้

กระบวนการทางวิทยาศาสตร์และจิตวิทยาในการสืบเสาะหาความรู้และการแก้ปัญหามีความสามารถในการ

ส่ือสาร  น าความรู้และหลักการไปใช้อธิบายปรากฏการณ์หรือแก้ปัญหาเกี่ยวกับคล่ืนแสง ฟิสิกส์อะตอม 

ฟิสิกส์ควอนตัมและฟิสิกส์นิวเคลียร์ 

วัตถุประสงค์การเรียนรู้ 

1. วิเคราะห์และประยุกต์ใช้หลักทฤษฎีต่างๆ เกี่ยวกับสมบัติของคล่ืนแสง และทัศนูปกรณ์  ใน
การแก้ปัญหาตามสถานการณ์ท่ีก าหนดให้ได้ 

2. เช่ือมโยงความรู้มาวิเคราะห์และอธิบายปรากฏการณ์ต่างๆ ทางแสงได้ 
3. เปรียบเทียบประเด็นส าคัญของกลศาสตร์ควอนตัม และฟิสิกส์นิวเคลียร์เบ้ืองต้นท่ีแตกต่าง

จากหลักการตามกลศาสตร์แผนเดิม 
4. ทดลองและวิเคราะห์เกี่ยวกับคล่ืนแสงและกลศาสตร์ควอนตัมเบ้ืองต้น 
5. สังเคราะห์ความรู้ท่ีได้ไปประยุกต์ใช้สร้างเครื่องมือ หรืออุปกรณ์เพื่อใช้ในการแก้ปัญหาท่ี

ก าหนดให้ได้ 
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มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด 

นักเรียนสามารถ 

1. มีความรู้และเข้าใจเกี่ยวกับกฎการสะท้อนของแสง กฎการหักเหของแสง การสะท้อนกลับหมด
ของแสงในตัวกลางคู่หนึ่งสมบัติเชิงเรขาคณิตของแสงเมื่อสะท้อนบนกระจกเงาราบ กระจกเงาโค้ง และ
ความสัมพันธ์ของการหักเหของแสงเมื่อผ่านเลนส์ชนิดต่างๆ เมื่อก าหนดสถานการณ์ต่างๆ ให้พร้อมท้ังค านวณหา
ปริมาณต่างๆจากสถานการณ์ท่ีก าหนดให้ 

2. มีความรู้และเข้าใจเกี่ยวกับการเห็นสีของวัตถุ การผสมสารสี การผสมแสงสี สมบัติของแผ่นกรอง
แสงสี และหาความสัมพันธ์ของการให้พลังงานแสงกับความสว่างบนพื้นท่ีรับแสงและค านวณหาปริมาณต่างๆ
จากสถานการณ์ท่ีก าหนดให้ 

3. มีความรู้และเข้าใจเกี่ยวกับการท างานของทัศนูปกรณ์ต่างๆ และท ากิจกรรมเกี่ยวกับทัศนูปกรณ์ 
4. มีความรู้และเข้าใจเกี่ยวกับการแทรกสอดของคล่ืนจากแหล่งก าเนิดอาพันธ์หลายแหล่งด้วยการ

บวกเฟสเซอร์ของคล่ืนและทดลองเพื่อศึกษาสมบัติการแทรกสอดของแสง พร้อมท้ังค านวณหาปริมาณต่างๆ 
จากสถานการณ์ท่ีก าหนดให้ 

5. มีความรู้และเข้าใจเกี่ยวกับการเปล่ียนเฟสเนื่องจากการสะท้อนโดยใช้กระจกเงาของลอยด์ 
6. มีความรู้และเข้าใจเกี่ยวกับการแทรกสอดในฟิล์มบาง วงแหวนของนิวตัน พร้อมท้ังค านวณหา

ปริมาณต่างๆ จากสถานการณ์ท่ีก าหนดให้ 
7. ทดลองการเล้ียวเบนของแสงผ่านสลิตเด่ียว และเกรตติง 
8. มีความรู้และเข้าใจเกี่ยวกับปรากฏการณ์โพลาไรซ์การหักเหสองแนวของแสงผ่านตัวกลางอสม

ลักษณ์ การกระเจิงของแสงและการเกิดรุ้ง 
9. มีความรู้และเข้าใจเกี่ยวกับทฤษฎีอะตอมของดาลตัน การค้นพบอิเล็กตรอน แบบจ าลองอะตอม

ของทอมสัน  แบบจ าลองอะตอมของรัทเทอร์ฟอร์ด และความไม่สมบูรณ์ของแบบจ าลองแต่ละแบบ 
10. มีความรู้และเข้าใจเกี่ยวกับการแผ่รังสีของวัตถุด าและสมมติฐานของพลังค์ กฎการกระจัดของวีน

และกฎของสเตฟาน-โบล์ทซ์มาน และน าไปแก้ปัญหาท่ีเกี่ยวข้อง 
11. ท าการทดลองศึกษาความยาวคล่ืนของสเปกตรัมเส้นสว่างจากอะตอมของแก๊ส 
12. ท าการทดลองศึกษาปรากฏการณ์โฟโตอิเล็กทริก และประยุกต์ใช้สมการโฟโตอิเล็กทริกในการ

แก้ปัญหาท่ีเกี่ยวข้อง 
13. มีความรู้และเข้าใจเกี่ยวกับแบบจ าลองอะตอมไฮโดรเจนตามทฤษฎีอะตอมของโบร์และความไม่

สมบูรณ์ของทฤษฎีอะตอมของโบร์การทดลองของฟรังก์และเฮิรตซ์ และประยุกต์ใช้ทฤษฎีอะตอมของโบร์ใน
การแก้ปัญหาท่ีเกี่ยวข้อง 

14. มีความรู้และเข้าใจเกี่ยวกับการค้นพบรังสีเอกซ์ สมบัติของรังสีเอกซ์การเกิดรังสีเอกซ์ต่อเนื่องและ
รังสีเอกซ์เฉพาะตัว ประโยชน์และโทษของรังสีเอกซ์และประยุกต์ใช้กฎของแบรกก์ในการแก้ปัญหาท่ีเกี่ยวข้อง 
พร้อมท้ังค านวณหาปริมาณต่างๆ จากสถานการณ์ท่ีก าหนดให้ 
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15. มีความรู้และเข้าใจเกี่ยวกับปรากฏการณ์คอมป์ตัน พร้อมท้ังค านวณหาปริมาณต่างๆ จาก
สถานการณ์ท่ีก าหนดให้ 

16. มีความรู้และเข้าใจเกี่ยวกับสมมติฐานของเดอบรอยล์และค านวณความยาวคล่ืนของเดอบรอยล์ 
จากสถานการณ์ท่ีก าหนดให้ 

17. มีความรู้และเข้าใจเกี่ยวกับทวิภาพของคล่ืนและอนุภาค 
18. มีความรู้และเข้าใจหลักความไม่แน่นอนของไฮเซนเบิร์ก พร้อมท้ังค านวณหาปริมาณต่างๆ จาก

สถานการณ์ท่ีก าหนดให้ 
19. มีความรู้และเข้าใจเกี่ยวกับหลักการเกิดเลเซอร์ การจ าแนกตัวน า สารกึ่งตัวน า ฉนวนโดยใช้ทฤษฎี 

แถบพลังงาน 
20. มีความรู้และเข้าใจเกี่ยวกับการค้นพบ ชนิด และสมบัติของกัมมันตภาพรังสีการสลายของ

นิวเคลียส 
     กัมมันตรังสีองค์ประกอบของนิวเคลียส ไอโซโทป และจ าแนกมวลของไอโซโทป ( ว5.1.8 ) 
21. ท าการทดลองการทอดลูกเต๋าเพื่อเปรียบเทียบกับการสลายของธาตุกัมมันตรังสี  
22. มีความรู้และเข้าใจเกี่ยวกับกัมมันตภาพ ครึ่งชีวิต พร้อมท้ังค านวณหาปริมาณต่างๆ จาก

สถานการณ์ท่ีก าหนดให้และวิธีการตรวจสอบรังสีในส่ิงแวดล้อม ( ว5.1.9 ) 
23. มีความรู้และเข้าใจเกี่ยวกับแรงนิวเคลียร์ พลังงานยึดเหนี่ยวของนิวเคลียส เสถียรภาพของ

นิวเคลียส ปฏิกิริยา นิวเคลียร์ฟิชชัน นิวเคลียร์ฟิวชัน และค านวณหาพลังงานยึดเหนี่ยวของนิวเคลียสและพลังงาน
ของปฏิกิริยานิวเคลียร์ ( ว4.1.4 และ ว5.1.5) 

24. สืบค้นข้อมูลประโยชน์ของกัมมันตภาพรังสีและพลังงานนิวเคลียร์ โรงไฟฟ้ านิวเคลียร์ 
กัมมันตภาพรังสีในธรรมชาติ อันตรายจากกัมมันตภาพรังสีและการป้องกัน( ว5.1.6,ว5.1.7 ) 

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

26. เช่ือมโยง วิเคราะห์ สังเคราะห์ ค าอธิบายหรือค าตอบของค าถามต่างๆ อย่างมีเหตุผล เพื่อไปสู่องค์
ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ ซึ่งอาจอยู่ในรูปของแนวความคิด หลักการ กฎหรือทฤษฎี  

27. อธิบายน าเสนอเพื่อส่ือสารองค์ความรู้ไปยังผู้อื่นอย่างมีเหตุผลด้วยความรอบรู้เกี่ยวกับหลักวิชาการ
ท่ีเกี่ยวข้อง  อย่างรอบด้าน มีความรอบคอบท่ีจะน าความรู้ในสาขาต่างๆ มาพิจารณาให้เช่ือมโยงกัน น าเสนอ
ข้อมูลด้วยความเป็นจริงด้วยวิธีการต่างๆ ได้อย่างน่าสนใจและเหมาะสม 
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รายวิชา ว30231 สมบัติของสาร 
 
3 คาบ/สัปดาห์/ภาคเรียน        1.5 หน่วยกิต 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
ค าอธิบายรายวิชา  

ศึกษาสมบัติและปฏิกิริยาเคมีของธาตุเรพรีเซนเททีฟ กลุ่ม s, p-block สมบัติและแนวโน้มการ

เปล่ียนแปลงสมบัติต่างๆ ของธาตุแทรนซิชัน กลุ่ม d-block ปฏิกิริยาของสารประกอบเชิงซ้อนของธาตุแทรน

ซิชัน  การเกิดโครงสร้าง การเขียนสูตร ไอโซเมอร์และการเรียกช่ือของสารประกอบโคออร์ดิเนชัน การแยก

ของสนามผลึก (crystal field splitting) การกระจายของ d-อิเล็กตรอนในออร์บิทัลของสารประกอบแบบ

ทรงส่ีหน้าและทรงแปดหน้า การจัด d-อิเล็กตรอนแบบสนามอ่อน (weak field) หรือสปินสูง (high spin) 

และ d-อิเล็กตรอนแบบสนามแรง (strong field) หรือสปินต่ า (low spin) การท านายสีของสารประกอบโค

ออร์ดิเนชันแบบทรงแปดหน้า ธาตุกลุ่ม f-block  และธาตุกัมมันตรังสี ศึกษาการเปล่ียนแปลงพลังงานของ

ระบบ แผนภาพวัฏภาค สมบัติและการจัดเรียงอนุภาคของของแข็ง ระบบผลึกของของแข็ง การจัดเรียง

อนุภาคในผลึกของแข็ง ผลึกโลหะ และผลึกไอออนิก โครงสร้างผลึก และความบกพร่องของผลึก สมบัติของ

ของเหลว ได้แก่ ความตึงผิว การระเหย ความดันไอ และการเดือด สมบัติของแก๊ส กฎของแก๊สอุดมคติ กฎ

ความดันย่อยของดอลตัน ทฤษฎีจลน์ของแก๊ส  การแพร่ของแก๊ส และเทคโนโลยีท่ีเกี่ยวข้องกับของแข็ง 

ของเหลว และแก๊ส 

 เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจ มีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์มีเจตคติและเห็นคุณค่าของ

วิทยาศาสตร์ สามารถน ากระบวนการทางวิทยาศาสตร์ไปใช้ในการแก้ปัญหา น าความรู้และหลักการเกี่ยวกับ

เรื่องตารางธาตุ ของแข็งของเหลวและแก๊ส ไปใช้เป็นพื้นฐานในการศึกษาเคมีข้ันสูงต่อไป 

มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด 

 เมื่อเรียนจบรายวิชานี้ นักเรียนสามารถ 
1. วิเคราะห์สมบัติทางกายภาพ ปฏิกิริยาเคมี และท าการทดลองศึกษาสมบัติของธาตุและสารประกอบ

ในกลุ่ม s-block, p-block และธาตุมีตระกูลได้ 
2. วิเคราะห์สมบัติทางกายภาพและปฏิกิริยาเคมีของธาตุ d-block ได้ 
3. เขียนสูตร อ่านช่ือ เขียนโครงสร้าง แสดงไอโซเมอร์ ของสารประกอบเชิงซ้อนและไอออนเชิงซ้อนของ

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

8. วิเคราะห์สมบัติและอธิบายปัจจัยต่างๆ ท่ีมีผลต่อสมบัติของของเหลวได้  
9. แสดงความสัมพันธ์ของปัจจัยต่างๆ ในระบบของแก๊สอุดมคติและแก๊สจริง และประยุกต์ใช้ความรู้

เรื่องสมบัติของแก๊สกับชีวิตประจ าวันได้  
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รายวิชา ว30232 จลนศาสตร์เคมีและสมดุลเคมี 
 
3 คาบ/สัปดาห์/ภาคเรียน        1.5 หน่วยกิต 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 ค าอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาอัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี กฎอัตรา กฎอัตราอินทิเกรต แนวคิดเกี่ยวกับการเกิดปฏิกิริยาเคมี 
พลังงานกับการด าเนินไปของปฏิกิริยาเคมี กลไกของปฏิกิริยา และปัจจัยท่ีมีผลต่ออัตราการเกิดปฏิกิริยา การ
เปล่ียนแปลงท่ีผันกลับได้ ภาวะสมดุล การค านวณค่าคงท่ีสมดุล ปัจจัยท่ีผลต่อภาวะสมดุล หลักเลอชาเตอลิ
เอ และสมดุลเคมีในชีวิตประจ าวัน และในส่ิงมีชีวิตสารละลายอิเล็กโทรไลต์ ทฤษฎีกรด-เบส  คู่กรด-เบส 
ปัจจัยท่ีมีผลต่อความแรงของกรด-เบสค านวณเกี่ยวกับค่าคงท่ีสมดุลของกรด ค่าคงท่ีสมดุลของเบส ค่าคงท่ี
สมดุลของน้ า และ pH ของสารละลาย ปฏิกิริยาระหว่างกรดกับเบส ปฏิกิริยาไฮโดรไลซิส อินดิเคเตอร์ส าหรับ
กรด-เบส ศึกษาการไทเทรต และสารละลายบัฟเฟอร์ 

เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจ มีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ มีเจตคติและเห็นคุณค่าของ
วิทยาศาสตร์ สามารถน ากระบวนการทางวิทยาศาสตร์ไปใช้ในการแก้ปัญหา น าความรู้และหลักการเกี่ยวกับ
เรื่องอัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี สมดุลเคมีและกรด-เบส ไปใช้เป็นพื้นฐานในการศึกษาวิชาเคมีข้ันสูงต่อไป 

 
มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด 

1) ค านวณหาอัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมีแบบเฉล่ีย อัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมีแบบช่วงเวลา อัตรา
การเกิดปฏิกิริยาเคมี ณ จุดใดจุดหนึ่งได้ 

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

3) เสนอสมการแสดงกลไกปฏิกิริยาพร้อมท้ังอธิบายเหตุผลได้  
4) เขียนกฎอัตรา ค านวณค่าคงท่ีอัตราการเกิดปฏิกิริยาจากกฏอัตรา วิเคราะห์อันดับปฏิกิริยาโดย

ใช้กฏอัตราอินทิเกรตได้ 
5) ยกตัวอย่างปัจจัยต่างๆ ท่ีมีผลต่ออัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี และแสดงตัอย่างการน าความรู้เรื่อง

นี้ไปประยุกต์ใช้ได้  
6) เขียนความสัมพันธ์ และค านวณหาค่าคงท่ีสมดุลของปฏิกิริยาของแก๊ส ค่าคงท่ีสมดุลของ

ปฏิกิริยาวิวิธพันธ์ และค่าคงท่ีสมดุลของการละลายของเกลือท่ีละลายได้น้อยได้ 
7) ใช้หลักของเลอชาเตอลิเอในการอธิบายผลท่ีเกิดขึ้นกับระบบเมื่อมีการรบกวนการแปลงภาวะ

สมดุลของระบบ และน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ได้ 
8) วิเคราะห์ชนิดของกรดเบสตามทฤษฎีของอาร์เรเนียส เบรินสเตด-เลาว์รี และลิวอิส พร้อมท้ัง

ระบุคู่กรด-เบสโดยใช้ทฤษฎีกรดเบสของเบรินสเตด-เลาว์รีได้ 



หลักสูตรโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค ระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย                                                        
พุทธศักราช 2560 (ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 2561) 

172 

 

9) ค านวณค่าคงท่ีการแตกตัวของน้ า (Kw) ของกรดอ่อน (Ka) ของเบสอ่อน (Kb) และค่าคงท่ี
ไฮโดรไลซีส(Kh)  ได้ 

10) ค านวณ pH ของสารละลาย และยกตัวอย่างสารละลายกรดสารละลายเบสในชีวิตประจ าวันได้ 
11) วิเคราะห์หาปริมาณสารด้วยวิธีการไทเทรตได้ 
12) อธิบายหลักการท างานของบัฟเฟอร์ บัฟเฟอร์ในชีวิตประจ าวัน และเตรียมสารละลายบัฟเฟอร์ได้  
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รายวิชา ว30233 อินทรีย์เคมีและสารชีวโมเลกุล 
 
3 คาบ/สัปดาห์/ภาคเรียน        1.5 หน่วยกิต 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. 

ค าอธิบายรายวิชา 

ศึกษาการเขียนสูตรโครงสร้างของสารประกอบอินทรีย์ไอโซเมอริซึมหมู่ฟังก์ชันสมบัติ และปฏิกิริยา

ของสารประกอบไฮโดรคาร์บอนสารประกอบอะโรมาติก แอลกอฮอล์ แอลดีไฮด์ คีโตน กรดคาร์บอกซิลิก 

เอสเทอร์ อีเทอร์ เอมีน และเอไมด์  การเกิดพันธะ สมบัติ และปฏิกิริยาของโปรตีน คาร์โบ ไฮเดรต ไขมัน 

และกรดนิวคลิอิก  และการประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน  

เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจ มีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ มีเจตคติและเห็นคุณค่าของ 

วิทยาศาสตร์ สามารถน ากระบวนการทางวิทยาศาสตร์ไปใช้ในการแก้ปัญหา น าความรู้และหลักการเกี่ยวกับ

เรื่องเคมีอินทรีย์และสารชีวโมเลกุลไปใช้เป็นพื้นฐานในการศึกษาวิชาเคมีข้ันสูงต่อไป 

มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด 

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

ไฮโดรคาร์บอน และสารประกอบอินทรีย์ท่ีมีหมู่ฟังก์ชันต่างๆ ได้ 
6. สังเคราะห์สารประกอบเอสเทอร์จากปฏิกิริยาเคมีระหว่างกรดอินทรีย์กับแอลกอฮอล์ได้ 
7. วิเคราะห์หาหมู่ฟังก์ชันของสารประกอบอินทรีย์ได้ 
8. วิเคราะห์ลักษณะทางเคมีของกรดอะมิโนพร้อมท้ังอธิบายการเกิดพันธะเพปไทด์ และระบุต าแหน่ง

ของพันธะเพปไทด์ในโมเลกุลโปรตีนได้ 
9. วิเคราะห์ลักษณะทางเคมีของโมโนแซ็กคาไรด์ไดแซคคาไรด์ และพอลิแซ็กคาไรด์ พร้อมกับ

ยกตัวอย่างไดแซ็กคาไรด์และพอลิแซ็กคาไรด์ได้ 
10. แสดงปฏิกิริยาการสังเคราะห์ไขมันชนิดต่างๆ ได้ 
11. เขียนสมการแสดงปฏิกิริยาสะปอนนิฟิเคชันพร้อมท้ังอธิบายกลไกการช าระล้างส่ิงสกปรกของสบู่ 

และผงซักฟอกได้  
12. ทดสอบโปรตีน คาร์โบไฮเดรต และไขมันในอาหารได้ 
13. อธิบายโครงสร้างของกรดนิวคลีอิกได้ 
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รายวิชา ว30234 เคมีเชิงความร้อน และเคมีไฟฟ้า         
 
2 คาบ/สัปดาห์/ภาคเรียน        1.0 หน่วยกิต 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

ค าอธิบายรายวิชา 
  

ศึกษางานและพลังงานท่ีเกี่ยวกับอุณหพลศาสตร์เคมี กฎข้อท่ีหนึ่งของอุณหพลศาสตร์เป็นการเปล่ียน
ของงานท่ีเกิดขึ้นเมื่อมีการเปล่ียนแปลงภายใต้ระบบต่างๆ ของแก๊ส ได้แก่ ระบบท่ีมีการเปล่ียนแปลงปริมาตร 
ระบบท่ีปริมาตรคงท่ี ระบบท่ีไม่มีการถ่ายเทความร้อน และระบบท่ีแก๊สสมบูรณ์เปล่ียนปริมาตรท่ีอุณหภูมิคง
ตัว เอนทาลปี การเปล่ียนแปลงเอนทาลปีในปฏิกิริยาเคมี ศึกษากฎข้อท่ีสองของอุณหพลศาสตร์ ปฏิกิริยาท่ี
เกิดขึ้นได้เอง เอนโทรปี และกฎข้อท่ีสามของอุณหพลศาสตร์ โดยศึกษาการเปล่ียนแปลงพลังงานอิสระของ
กิบส์และท านายทิศทางของปฏิกิริยาท่ีเกิดขึ้นได้ 

ศึกษาเกี่ยวกับปิโตรเคมี พอลิเมอร์ ปฏิกิริยาพอลิเมอไรเซชัน โครงสร้างและสมบัติของพอลิเมอร์ 
ผลิตภัณฑ์จากพอลิเมอร์ ได้แก่ พลาสติก เส้นใย และยาง และศึกษาถึงความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีพอลิเมอร์
สังเคราะห์    

ศึกษาปฏิกิริยารีดอกซ์และการดุลสมการรีดอกซ์ ศึกษาเซลล์กัลวานิก ศักย์ไฟฟ้ามาตรฐานของครึ่ง
เซลล์ เซลล์อิเล็กโทรไลต์ กฎของฟาราเดย์ ศึกษาการผุกร่อนของโลหะและวิธีการป้องกันได้แก่ วิธีอะโนไดซ์ 
วิธีแคโทดิกและการรมด า ศึกษาความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีเกี่ยวกับเซลล์ไฟฟ้าเคมี ได้แก่ เซลล์สะสมไฟฟ้า
แบบตะกั่ว การท าอิเล็กโทรไดอะลิซิสน้ าทะเล และเซลล์เช้ือเพลิงแข็ง เป็นต้น 

เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจ มีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์มีเจตคติและเห็นคุณค่าของ
วิทยาศาสตร์ สามารถน ากระบวนการทางวิทยาศาสตร์ไปใช้ในการแก้ปัญหา น าความรู้และหลักการเกี่ยวกับ
เรื่องเคมีความร้อน และไฟฟ้าเคมี ไปใช้เป็นพื้นฐานในการศึกษาเคมีข้ันสูงต่อไป 

 
มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด 

1. อธิบายความหมายของ ระบบ ส่ิงแวดล้อม สภาวะ ตัวแปรสภาวะ พลังงาน ความร้อน และ
พลังงานภายในท่ีเกี่ยวกับอุณหพลศาสตร์เคมีได้ 

2. อธิบายและค านวณงาน พลังงานภายใน และความร้อนได้ 
3. อธิบายและค านวณกฎข้อท่ี 1 กฎข้อท่ี 2 และ กฎข้อท่ี 3 ของอุณหพลศาสตร์ได้ พร้อมกับ

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

และบอกผลิตภัณฑ์ท่ีได้ จากการกล่ันน้ ามันดิบรวมทั้งการน าผลิตภัณฑ์ไปใช้ประโยชน์ได้ 
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6. อธิบายความหมายของมอนอเมอร์ และพอลิเมอร์ จ าแนกประเภทของพอลิเมอร์โดยใช้มอนอ
เมอร์เป็นเกณฑ์พร้อมท้ังยกตัวอย่างพอลิเมอร์ในชีวิตประจ าวันได้ 

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

ปฏิกิริยาท่ีเกิดขึ้นในเซลล์กัลวานิกและเขียนแผนภาพของเซลล์กัลป์วานิกได้ 

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

12. อธิบายและบอกส่วนประกอบของเซลล์อิเล็กโทรไลต์ ใช้กฎของฟาราเดย์ในการหาความสัมพันธ์
ของปัจจัยต่างๆ ท่ีใช้ในการแยกสารเคมีด้วยกระแสไฟฟ้า การชุบโลหะ การท าโลหะให้บริสุทธิ์ 
พร้อมท้ังเขียนปฏิกิริยาท่ีเกิดขึ้นได้ 

13. อธิบายการผุกร่อนของโลหะ วิธีการป้องกันการผุกร่อนของโลหะและเขียนปฏิกิริยาท่ีเกิดขึ้นได้ 
14. อธิบายหลักการท างานของแบตเตอรี่ เซลล์อิเล็กโทรไดอะลิซิส แบตเตอรีลิเทียมแข็ง และเซลล์

เช้ือเพลิงได้ 
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รายวิชา ว30261 กายวิภาคศาสตรและสรีรวิทยาของสัตว 
 

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

ค าอธิบายรายวิชา 

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

เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาของสัตว์ ความส าคัญและ

ความสัมพันธ์ของระบบต่างๆ ในส่ิงมีชีวิต มีทักษะกระบวนการในการสืบเสาะหาความรู้ ส่ือสารส่ิงท่ีเรียนรู้ 

การท ากิจกรรมกลุ่ม กิจกรรมการสร้างองค์ความรู้ กิจกรรม STEM สามารถประยุกต์ความรู้ และน าไปใช้ใน

การด ารงชีวิตของตนเองและดูแลส่ิงมีชีวิตอื่นๆ  

มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด 

 1. อธิบายความหมายและประเภทของการสืบพันธุ์ โครงสร้างระบบสืบพันธุ์และการสร้างเซลล์

สืบพันธุ์ กระบวนการปฏิสนธิและการเจริญพฒันาเอ็มบริโอของสัตว์บางชนิดและคน สืบค้นและอภิปราย

เกี่ยวกับเทคโนโลยีท่ีเกี่ยวข้องกับการสืบพันธุ์ ท าปฏิบัติการกายวิภาคของระบบสืบพันธุ์สัตว์ได้  

2. อธิบายลักษณะระบุต าแหน่งท่ีพบและหน้าท่ีของเนื้อเยื่อแต่ละชนิดและการท างานร่วมกันของ

ระบบอวัยวะแต่ละระบบได้  

 3. เปรียบเทียบโครงสร้างระบบประสาทในสัตว์ชนิดต่าง ๆ อธิบายโครงสร้างเซลล์ประสาท วงจรการ
ท างานของเซลล์ประสาท การถ่ายทอดกระแสประสาท  รีเฟลกซ์แอกชัน รีเฟลกซ์อาร์ค หน้าท่ีสมองส่วน
ต่างๆ และอวัยวะรับสัมผัสของมนุษย์ สืบค้นและอภิปรายเกี่ยวกับความก้าวหน้าของเทคโนโลยีในการ
วิเคราะห์และรักษาความผิดปกติของระบบประสาท   
 4. อธิบายกลไกท่ีใช้ในการเคล่ือนท่ีของสัตว์และโปรโตซัวอธิบายโครงสร้างของกระดูกและกล้ามเนื้อ 
กระบวนการสร้างกระดูก หน้าท่ีของข้อต่อ กลไกการหดตัวของใยกล้ามเนื้อ ยกตัวอย่างความผิดปกติของ
กระดูก ข้อต่อและกล้ามเนื้อ ท าปฏิบัติการกายวิภาคกระดูก ข้อต่อและกล้ามเนื้อ 
 5. อธิบายลักษณะของต่อมไร้ท่อ หน้าท่ีของฮอร์โมน กลไกการออกฤทธิ์และกลไกควบคุมการท างาน
ของฮอร์โมน สืบค้นและอภิปรายเกี่ยวกับความผิดปกติของระบบต่อมไร้ท่อ  
 6. อธิบายโครงสร้างทางเดินอาหารและอวัยวะท่ีเกี่ยวข้องในการย่อยอาหาร กระบวนการย่อยอาหาร 
การดูดซึมและการล าเลียงสารอาหารพวกคาร์โบไฮเดรต โปรตีน และไขมัน ท าปฏิบัติการกายวิภาคทางเดิน
อาหารสัตว์บางชนิดได้  
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 7. อธิบายการล าเลียงสารในสัตว์ชนิดต่าง ๆ องค์ประกอบและหน้าท่ีของเลือด หลอดเลือด 
โครงสร้างและการท างานของหัวใจ สืบค้นและอภิปรายเกี่ยวกับ   ความผิดปกติท่ีเกิดขึ้นในระบบหมุนเวียน
เลือด ท าปฏิบัติการกายวิภาคของหัวใจสัตว์เล้ียงลูกด้วยน้ านมได้  
 8. เปรียบเทียบโครงสร้างท่ีใช้ส าหรับการแลกเปล่ียนแก๊สในสัตว์ชนิดต่าง ๆ อธิบายโครงสร้างและ
กลไกการหายใจ การล าเลียงแก๊ส การควบคุมการหายใจ อภิปรายผลของควันบุหรี่ต่อการแลกเปล่ียนแก๊ส 
และท าปฏิบัติการศึกษากายวิภาคของปอดสัตว์เล้ียงลูกด้วยน้ านม  

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

12. อธิบายกลไกการป้องกันและการก าจัดเช้ือโรคเข้าสู่ร่างกาย สืบค้นและอภิปรายเกี่ยวกับความ
ผิดปกติของระบบภูมิคุ้มกันได้  
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รายวิชา ว30262 กายวิภาคศาสตรและสรีรวิทยาของพืช 
 

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

ค าอธิบายรายวิชา  

ความรู้ท่ัวไปเกี่ยวกับเนื้อเยื่อพืชมีดอก การเจริญเติบโตและหน้าท่ีของราก ล าต้น และใบ การแลกเปล่ียน

แก๊ส ความสัมพันธ์ของพืชกับน้ า แร่ธาตุ และ สารอาหาร การสังเคราะห์ด้วยแสง การสืบพันธุ์ของพืชมีดอก 

การตอบสนองของพืชต่อสารควบคุมการเจริญเติบโต ส่ิงแวดล้อม และสภาวะท่ีไม่เหมาะสม  

เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาของพืช ความส าคัญและ 

ความสัมพันธ์ของพืชต่อการด ารงชีวิตของส่ิงมีชีวิตอื่น ๆ มีทักษะกระบวนการในการสืบเสาะหาความรู้ 

ส่ือสารส่ิงท่ีเรียนรู้ การท ากิจกรรมกลุ่ม กิจกรรมการสร้างองค์ความรู้ กิจกรรม STEM สามารถประยุกต์

ความรู้ และน าไปใช้ในการด ารงชีวิตของตนเองและการอนุรักษพ์ันธุ์พืช 

มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด 

1. อธิบายโครงสร้างและหน้าท่ีของเนื้อเยื่อพืช พร้อมท้ังวาดภาพและช้ีส่วนประกอบภายใต้กล้อง

จุลทรรศน์ได้ 

2. อธิบายการจัดเรียงของเนื้อเยื่อในราก ล าต้น และใบของพืชใบเล้ียงคู่และใบเล้ียงเด่ียว พร้อมท้ัง

อธิบายการเจริญเติบโตของโครงสร้างดังกล่าวได้  

3. อธิบายโครงสร้างและกลไกท่ีใช้ในการแลกเปล่ียนแก๊สของพืชได้  

4. ระบุความหมายของการคายน้ าพร้อมท้ังอธิบายกลไกการเปิดปิดของปากใบ และท าปฏิบัติการ

ปัจจัยท่ีมีผลต่ออัตราการคายน้ าได้  

5. อธิบายเส้นทางและกลไกการล าเลียงน้ าและแร่ธาตุได้  

6. อธิบายเส้นทางและกลไกการล าเลียงอาหารได้  

7. สืบค้นประวัติและการค้นพบการสังเคราะห์ด้วยแสงได้  

8. อธิบายปฏิกิริยาการสังเคราะห์ด้วยแสงของพืช C3 C4 และ CAM และปัจจัยท่ีมีผลต่อการ

สังเคราะห์ด้วยแสง 

9. อธิบายโครงสร้างและหน้าท่ีของคลอโรพลาสต์ เปรียบเทียบโครงสร้างใบของพืช C3 C4 และ CAM 

10. อธิบายโครงสร้าง หน้าท่ี และชนิดของดอกได้  

11. อธิบายกระบวนการสร้างเซลล์สืบพันธุ์ การเกิดผลและเมล็ดของพืชมีดอก พร้อมท้ังระบุชนิด

ของผลได้  
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12. อธิบายกระบวนการและรูปแบบการงอก และท าปฏิบัติการเปรียบเทียบดัชนีการงอกของเมล็ดได้  

13. อธิบายการสืบพันธุ์แบบไม่อาศัยเพศพร้อมท้ังสืบค้นการขยายพันธุ์พืชแบบต่างๆ ได้ 

14. อธิบายและท าปฏิบัติการการตอบสนองของพชืต่อส่ิงเร้าได้  

15. อธิบายและท าปฏิบัติการการตอบสนองของพชืต่อส่ิงแวดล้อมได้  

16. อธิบายกลไกในการตอบสนองต่อสภาวะแวดล้อมท่ีไม่เหมาะสมได้ 
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รายวิชา ว30243 พันธุศาสตร์และวิวัฒนาการ 
 

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

 ลักษณะทางพันธุกรรม กระบวนการถ่ายทอดทางพันธุกรรม โครโมโซม การถ่ายทอดลักษณะ      ทาง

พันธุกรรมตามกฏของเมนเดลและนอกกฏของเมนเดล ประวัติการค้นพบและโครงสร้างของสารพันธุกรรม การจ าลอง

ตัวของดีเอ็นเอ การแสดงออกของยีน การกลายพันธุ์ เทคโนโลยีดีเอ็นเอและพันธุวิศวกรรม ประวัติการศึกษา

วิวัฒนาการ ทฤษฏีและหลักฐานเชิงวิวัฒนาการ การคัดเลือกโดยธรรมชาติและการปรับตัวของส่ิงมีชีวิต รูปแบบ

การคัดเลือกโดยธรรมชาติ กฎสมดุลของฮาร์ดี-ไวน์เบิร์ก ปัจจัยท่ีมีผลต่อ  การเปล่ียนแปลงความถี่อัลลีล และ

ความถี่จีโนไทป์ แนวคิดเกี่ยวกับสปีชีส์ กลไกการเกิดสปีชีส์ใหม่ แนวคิดเกี่ยวกับการก าเนิดของส่ิงมีชีวิต 

วิวัฒนาการของโพรคาริโอตและยูคาริโอต ลักษณะสัณฐานวิทยาและการจ าแนกหมวดหมู่ของไพรเมต 

วิวัฒนาการจากไพรเมตโบราณสู่โฮมินิด การก าเนิดมนุษย์ยุคแรกและมนุษย์ยุคใหม่ 

 เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทและความส าคัญของพันธุศาสตร์ต่อการวิวัฒนาการและการ

ด ารงอยู่ของส่ิงมีชีวิต มีทักษะกระบวนการในการสืบเสาะหาความรู้ ส่ือสารส่ิงท่ีเรียนรู้ การท ากิจกรรมกลุ่ม กิจกรรม

การสร้างองค์ความรู้ กิจกรรม STEM สามารถประยุกต์ความรู้ และน าไปใช้ในการด ารงชีวิตของตนเองและ

ดูแลส่ิงมีชีวิตอื่นๆ 

มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด 

1. อธิบายชนิด รูปร่าง ส่วนประกอบของโครโมโซมและแยกความแตกต่างของโครโมโซมได้ 

2. อธิบายลักษณะทางพันธุกรรมและกระบวนการถ่ายทอดทางพันธุกรรมได้ 

3. อธิบายกฎการแยก และกฎการรวมกลุ่มอย่างอิสระของเมนเดลและน าไปประยุกต์ใช้ในการ

ค านวณและท านายอัตราส่วนของชนิดเซลล์สืบพันธุ์ จีโนไทป์ และฟีโนไทป์  ในแต่ละรุ่น  รวมถึงวิเคราะห์การ

ถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมนอกเหนือกฎของเมนเดลได้ 

4. อธิบายประวัติการค้นพบสารพันธุกรรมและวิเคราะห์องค์ประกอบทางเคมีของสารพันธุกรรมได้ 

5. อธิบายกลไกการจ าลองดีเอ็นเอและกลไกการแสดงออกของยีน 

6. อธิบายความหมาย สาเหตุ ชนิด และผลของการกลายพันธุ์ได้ 

7. อธิบายกระบวนการเทคโนโลยีดีเอ็นเอและพันธุวิศวกรรม และอภิปรายผลของเทคโนโลยี         

ดีเอ็นเอ ท่ีมีต่อมนุษย์และส่ิงแวดล้อมได้ 

8. อธิบายแนวคิดเกี่ยวกับการก าเนิดของส่ิงมีชีวิต วิวัฒนาการของโพรแคริโอตและยูคาริโอตได้ 
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9. อธิบายประวัติการศึกษาวิวัฒนาการ ทฤษฎีวิวัฒนาการ และหลักฐานเชิงวิวัฒนาการได้ 

10. อธิบายการคัดเลือกโดยธรรมชาติ การปรับตัวของส่ิงมีชีวิตและรูปแบบการคัดเลือกโดยธรรมชาติได้ 

11. อธิบายกฎสมดุลของฮาร์ดี-ไวน์เบิร์ก การเปล่ียนแปลงความถี่อัลลีลและจีโนไทป์ในประชากร รวมถึง

ปัจจัยท่ีมีผลต่อการเปล่ียนแปลงความถ่ีอัลลีลและจีโนไทป์ได้ 

12. อธิบายแนวคิดเกี่ยวกับสปีชีส์ใหม่ กลไกการป้องกัน การผสมข้ามสปีชีส์ กลไกการเกิด สปีชีส์ใหม่ 

13. อธิบายลักษณะสัณฐานวิทยาและการจ าแนกหมวดหมู่ของไพรเมต วิวัฒนาการจากไพรเมตโบราณ สู่โฮมินิด 

การก าเนิดมนุษย์ยุคแรกและมนุษย์ยุคใหม่ได้ 
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รายวิชา ว30264 ความหลากหลายทางชีวภาพ 
 
3 คาบ/สัปดาห์/ภาคเรียน        1.5 หน่วยกิต 

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

ความหลากหลายทางชีวภาพ อนุกรมวิธาน และคลาโดแกรม โดเมน อาณาจักรไวรา มอเนอรา 
โปรติสตา ฟังไจ พืช และสัตว์ นิเวศวิทยา ความหมายของระบบนิเวศ การถ่ายทอดสารและพลังงาน วัฏ
จักรของสาร ชีวมณฑล กลุ่มส่ิงมีชีวิต ความสัมพันธ์ระหว่างส่ิงมีชีวิต ชีววิทยาเชิงอนุรักษ์ ประชากร  
พฤติกรรมและการปรับตัวของส่ิงมีชีวิต 

เพื่อให้ผ ู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจ าแนกส่ิงมีชีวิตและความส าคัญของความ
หลากหลายทางชีวภาพท่ีมีต่อระบบนิเวศ และเสนอแนะแนวทางในการดูแลรักษา มีทักษะกระบวนการใน
การสืบเสาะหาความรู้ ส่ือสารส่ิงท่ีเรียนรู้ การท ากิจกรรมกลุ่ม กิจกรรมการสร้างองค์ความรู้ กิจกรรม 
STEM สามารถประยุกต์ความรู้ และน าไปใช้ในการด ารงชีวิตของตนเอ งและการอนุรักษ์ความ
หลากหลายทางชีวภาพ 

 
มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด 

1. อธิบายความหมายของความหลากหลายทางชีวภาพได้ 
2. อธิบายการจัดหมวดหมู่ของส่ิงมีชีวิตตามหลักอนุกรมวิธาน หลักการต้ังช่ือวิทยาศาสตร์ และ

การใช้        ไดโคโตมัสคีย์และคลาโดแกรมในการจ าแนกส่ิงมีชีวิตได้ 
3. สังเกต ส ารวจ สืบค้น ท ากิจกรรม อธิบาย เปรียบเทียบลักษณะส าคัญ และใช้หลักการของ

ไดโคโตมัสคีย์และ     คลาโดแกรมในการจ าแนกส่ิงมีชีวิตใน โดเมน อาณาจักรไวรา มอเนอรา โปรติสตา 
ฟังไจ พืช และสัตว์ รวมถึงระบุความส าคัญของส่ิงมีชีวิตแต่ละโดเมนและอาณาจักรได้ 

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

พลังงาน และการเพิ่มขยายทางชีวภาพ (Biomagnification) ได้ 
6. อธิบายบทบาทของส่ิงมีชีวิตในแต่ละล าดับข้ันของการบริโภค (Trophic level)  ได้ 
7. อธิบาย ระบุลักษณะและเขียนแผนภาพ วัฏจักรน้ า คาร์บอน ไนโตรเจน และฟอสฟอรัสได้ 
8. อธิบายและเปรียบเทียบการกระจายส่ิงมีชีวิตในชีวมณฑลรูปแบบต่าง ๆ และระบุปัจจัยท่ีมี

ผลต่อการกระจายของส่ิงมีชีวิตในแต่ละชีวมณฑลได้ 
9. อธิบายความหมายของกลุ่มส่ิงมีชีวิต การปรับตัวของส่ิงมีชีวิต การเปล่ียนแปลงแทนท่ี สืบค้น

ข้อมูลเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของส่ิงมีชีวิตในรูปแบบต่างๆ  
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10. อธิบายความหมาย ลักษณะเฉพาะของประชากร ขนาดประชากรและปัจจัยท่ีมีผลต่อ
เปล่ียนแปลงขนาดประชากร รูปแบบการเจริญเติบโตของประชากร   เขียนรูปแบบโครงสร้างอายุ  พีระมิด
อายุ และกราฟของการอยู่รอดของประชากรท้ัง 3 รูปแบบได้ 

11. ค านวณหาดัชนีความหลากหลายของส่ิงมีชีวิตและศึกษาชีววิทยาเชิงอนุรักษ์ 
12. อธิบายกลไกการเกิดพฤติกรรมของส่ิงมีชีวิตเพื่อตอบสนองต่อส่ิงเร้าและการแสดงออกของ

พฤติกรรมเพื่อการด ารงชีวิตของส่ิงมีชีวิตต่างๆได้ 
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รายวิชา ว30281 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 

  3 คาบ/สัปดาห์/ภาคเรียน        1.5 หน่วยกิต 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
ค าอธิบายรายวิชา (Course description) 
 ศึกษาการเขียนฟังก์ชันและโมดูล โครงสร้างข้อมูลเบ้ืองต้นประเภทต่างๆ การเขียนโปรแกรมเชิงวตัถุ
เบ้ืองต้น หลักการสืบทอด การเขียนโปรแกรมเพื่อจัดการกับข้อมูลอย่างง่าย และการประยุกต์ใช้เพื่อสร้าง
ช้ินงาน  
 
มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด 
 เมื่อเรียนจบรายวิชานี้ นักเรียนสามารถ 

1. เขียนโปรแกรมโดยแยกเป็นฟังก์ชันและโมดูลได้ 
2. เขียนโปรแกรมโดยใช้โครงสร้างข้อมูลเบื้องต้นประเภทต่างๆ ได้ และเลือกใช้โครงสร้างข้อมูลได้

เหมาะสม 
3. เขียนโปรแกรมโดยใช้หลักการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุได้ 
4. เขียนโปรแกรมเพื่อจัดการกับข้อมูลอย่างง่ายได้ 
5. เขียนโปรแกรมเพื่อแก้ปัญหาและสร้างช้ินงานได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม 
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รายวิชา ว30282 วิทยาการคอมพิวเตอร์ประยุกต์ 

  3 คาบ/สัปดาห์/ภาคเรียน        1.5 หน่วยกิต 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
ค าอธิบายรายวิชา  
 ศึกษาองค์ความรู้หรือวิทยาการในปัจจุบัน ทางด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ วิเคราะห์ปัญหาท่ีเกี่ยวข้อง 
และน าความรู้ไปประยุกต์ใช้เพื่อแก้ปัญหานั้น 
 
  
มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด 
 เมื่อเรียนจบรายวิชานี้ นักเรียนสามารถ 
1. อธิบายหลักการและทฤษฎีท่ีเกี่ยวข้องได้ 
2. วิเคราะห์ปัญหาโดยใช้หลักการและทฤษฎีท่ีเกี่ยวข้องได้ 
3. ประยุกต์ใช้หลักการหรือทฤษฎีท่ีเกี่ยวข้องเพื่อแก้ปัญหาได้ 
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กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
รายวิชาเพิ่มเติมกลุ่ม 1 
1. ส30201 ทักษะชีวิต     3 คาบ/สัปดาห์/ภาคเรียน 1.5 หน่วยกิต 
      SOC30201 Life Skills   
2  ส30202 การบูรณาการความรู้ 1   2 คาบ/สัปดาห์/ภาคเรียน 1.0 หน่วยกิต 
      SOC30202 Intergration of knowledge 1    
3  ส30203 การบูรณาการความรู้ 2   2 คาบ/สัปดาห์/ภาคเรียน 1.0 หน่วยกิต 
      SOC30203 Intergration of knowledge 2  

. 
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รายวิชา ส30202 การบูรณาการความรู้ 1 
 

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

ศึกษากรณีตัวอย่างท้ังท่ีเกิดขึ้นในปัจจุบันหรือคาดว่าจะเกิดขึ้นในอนาคตและบูรณาการองค์ความรู้

จากศาสตร์ต่างๆ เช่น คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภูมิศาสตร์ สังคมศาสตร์ ส่ิงแวดล้อม เศรษฐกิจ ศึกษา

ผลกระทบท้ังเชิงบวกและเชิงลบ และเสนอแนวทางในการแก้ปัญหา หรือพัฒนา อย่างสร้างสรรค์ 

โดยใช้กระบวนการเรียนรู้ด้วยตนเอง กระบวนการกลุ่ม กระบวนการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ อธิบาย 

และ อภิปราย พร้อมท้ังการพัฒนาทักษะด้านต่างๆ รวมทั้งทักษะแห่งศตวรรษท่ี 21 

เพื่อให้เกิดความตระหนัก เห็นความส าคัญของปัญหา สามารถคิดวิเคราะห์พัฒนาทักษะด้านต่างๆ 

และมีส่วนร่วมในการเสนอแนวทางในการแก้ปัญหาจากบริบทของสังคมอย่างเหมาะสม 

 
มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด 

 เมื่อเรียนจบรายวิชานี้ นักเรียนสามารถ 

1. รู้และเข้าใจ มองเห็นปัญหา  หรือวิธีการพัฒนา หรือการสร้างสรรค์ จากบริบททางสังคม และ

สามารถต้ังประเด็นในการศึกษาหรือเรียนรู้ได้ 

2. ตระหนักในความส าคัญขององค์ความรู้ท่ีน ามาใช้ในการแก้ปัญหา หรือพัฒนา อย่างสร้างสรรค์ 

3. วิเคราะห์ อธิบาย และอภิปรายข้อมูลท่ีได้จากการศึกษา  โดยใช้ศาสตร์ต่างๆมาบูรณาการ  

4. น าเสนอแนวทางการแก้ปัญหา ท้ังในมุมมองทางด้านวิทยาศาสตร์ สังคมศาสตร์ และส่ิงแวดล้อม  

5. มีทักษะในการพูดในท่ีชุมชน  

6. มีทักษะการเขียนความเรียงเชิงเหตุผล 
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กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ : ภาษาอังกฤษ 
 

รายวิชาเพิ่มเติมกลุ่ม 1 
1. อ30201 ภาษาอังกฤษวิชาการ 1    4 คาบ/สัปดาห์/ภาคเรียน 2.0 หน่วยกิต 
    ENG30201 Academiic English 1 
2. อ30202 ภาษาอังกฤษวิชาการ 2    4 คาบ/สัปดาห์/ภาคเรียน 2.0 หน่วยกิต 
    ENG30202 Academiic English 2 
3. อ30203 ภาษาอังกฤษวิชาการ 3   4 คาบ/สัปดาห์/ภาคเรียน 2.0 หน่วยกิต 
    ENG30203 Academiic English 3 
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รายวิชา อ30201 ภาษาอังกฤษวิชาการ 1 
 

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

ศึกษาค าศัพท์เฉพาะทาง จากบทความทางด้านวิทยาศาสตร์หรือบทความอื่นๆ เพื่อน ามาประยุกต์ใช้ใน
การพูดและการเขียนและเพื่อให้สามารถเข้าใจส่ิงท่ีฟังและอ่าน 

ศึกษารูปแบบการน าเสนอแบบปากเปล่าและการโต้วาทีเพื่อให้สามารถน าเสนอโครงงานทาง
วิทยาศาสตร์และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับประเด็นทางด้านสังคมและส่ิงแวดล้อม 

พัฒนาทักษะการฟังเพื่อความเข้าใจจากหัวข้อท่ัวๆไป และบทบรรยายทางวิชาการ เพื่อให้มีทักษะการ
จดบันทึก(Note-taking) 

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

พัฒนาความสามารถในการใช้โครงสร้างประโยคภาษาอังกฤษในรูปแบบต่างๆ เพื่อให้ใช้ภาษาได้อย่าง
ถูกต้องเหมาะสมกับบริบททางวิชาการและอื่นๆ  

ฝึกการท าแบบทดสอบเพื่อให้คุ้นเคยกับแบบทดสอบรูปแบบต่างๆ 
 
2. มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด (Learning Outcomes) 

1) นักเรียนสามารถใช้และประยุกต์ใช้ค าศัพท์ประเภทต่างๆ ในการพูดและการเขียน และความ
เข้าใจด้านการอ่านและการฟังได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

2) นักเรียนสามารถน าเสนอโครงงานและโต้วาที ตามหัวข้อท่ีก าหนดได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
     3) นักเรียนเข้าใจในส่ิงท่ีฟังท้ังบทความทางวิชาการและหัวข้อต่างๆ ท้ังแบบส้ันและแบบยาว รวมถึง   

สามารถจดบันทึกจากการฟัง 
    4) นักเรียนเข้าใจเนื้อหาของบทอ่านต่างๆ ได้อย่างถูกต้อง  โดยการวิเคราะห์โครงสร้างค าและการ 

เดาความหมายจากบริบท 
 5) นักเรียนสามารถใช้โครงสร้างประโยครูปแบบต่างๆในระดับท่ีซับซ้อนได้อย่างเหมาะสมและเขียน

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

6) นักเรียนสามารถประยุกต์ใช้ค า วลี อนุประโยค และประโยค ในบริบททางวิชาการและอื่นๆ ได้
อย่างเหมาะสม 
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รายวิชา อ30202 ภาษาอังกฤษวิชาการ 2 
 

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

พัฒนาทักษะการฟังเนื้อหาด้านวิชาการจากบทสนทนา การบรรยายทางวิชาการ การโต้วาที การ

กล่าวสุนทรพจน์ การสัมมนาเชิงวิชาการ แล้วระบุ บอกรายละเอียด ตอบค าถาม แยกแยะ สรุปใจความ

ส าคัญ 

ฝึกทักษะการพูดโต้ตอบในการสัมภาษณ์เพื่อสมัครเข้าศึกษาต่อหรือขอรับทุนการศึกษาได้ การพูด

น าเสนอผลงานทางวิชาการ และการกล่าวสุนทรพจน์  

พัฒนาทักษะการอ่านเพื่อความเข้าใจและสามารถวิจารณ์ คิดวิเคราะห์ จากบทความท่ัวไปและ

บทความทางวิชาการได้อย่างถูกต้อง 

ฝึกวิเคราะห์โครงสร้างของประโยคท่ีซับซ้อนเพื่อให้เกิดความเข้าใจความหมายอย่างแท้จริง และ

สามารถน าไปใช้ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม 

พัฒนาทักษะและฝึกฝนการเขียนเรียงความเชิงวิชาการ Persuasive Essay / Scholarship Essay 

 

 มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด  

1. เพื่อให้นักเรียนสามารถเข้าใจ และสรุปความ จากการฟังการสนทนาท่ัวไป การสนทนาทาง

วิชาการ การบรรยายทางวิชาการ  

2. เพื่อให้นักเรียนสามารถพูดโต้ตอบในการสัมภาษณ์เพื่อสมัครเข้าศึกษาต่อหรือขอรับทุนการศึกษา

และสามารถน าเสนอผลงานทางวิชาการได้ 

 3. เพื่อให้นักเรียนสามารถอ่านและวิจารณ์บทความท่ัวไปและบทความทางวิชาการได้ 

4. เพื่อให้นักเรียนสามารถวิเคราะห์โครงสร้างของประโยคท่ีมีความซับซ้อนมากขึ้น  

และสามารถน าไปใช้ได้ 

5. เพื่อให้นักเรียนสามารถเขียนเรียงความเชิงวิชาการความยาวประมาณ 300-350 ค า ได้ 
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รายวิชา อ30203 ภาษาอังกฤษวิชาการ 3 
 

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

พัฒนาทักษะการฟังเนื้อหาทางวิชาการจากการสนทนา การบรรยายทางวิชาการ การโต้วาที การ

กล่าวสุนทรพจน์ สัมมนาทางวิชาการ แล้ว ระบุ บอกรายละเอียด ตอบค าถาม แยกแยะ สรุปใจความส าคัญ 

วิเคราะห์ วิจารณ์ และแสดงความคิดเห็น 

ฝึกพูดโต้ตอบในการสัมภาษณ์ เพื่อสมัครเข้าศึกษาต่อ หรือ ขอรับทุน กล่าวสุนทรพจน์ และพูด

น าเสนอผลงานทางวิชาการ ได้ 

พัฒนาทักษะการอ่านเพื่อความเข้าใจและสามารถวิจารณ์ คิดวิเคราะห์บทความท่ัวไปและบทความ

ทางวิชาการได้อย่างถูกต้อง 

ฝึกวิเคราะห์โครงสร้างของประโยคท่ีซับซ้อนเพื่อให้เกิดความเข้าใจความหมายอย่างแท้จริง และ

สามารถน าไปใช้ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม 

ฝึกฝนและพัฒนาทักษะการเขียนความเรียงเชิงวิชาการ  Compare-Contrast / Argumentative 

Essay  

  
 มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด 
 1. เพื่อให้นักเรียนสามารถเข้าใจ และสรุปความ จากการฟังการสนทนาท่ัวไป การสนทนาทาง

วิชาการ การบรรยายทางวิชาการ  

     2. เพื่อให้นักเรียนสามารถพูดโต้ตอบในการสัมภาษณ์เพื่อสมัครเข้าศึกษาต่อหรือขอรับทุนการศึกษา

ได้ กล่าวสุนทรพจน์ และสามารถน าเสนอผลงานทางวิชาการได้ 

    3. เพื่อให้นักเรียนสามารถอ่านและวิจารณ์บทความท่ัวไปและบทความทางวิชาการได้ 

  4. เพื่อให้นักเรียนสามารถวิเคราะห์โครงสร้างของประโยคท่ีมีความซับซ้อนมากขึ้น และสามารถ

น าไปใช้ได้ 

  5. เพื่อให้นักเรียนสามารถเขียนเรียงความเชิงวิชาการความยาวประมาณ 300-350 ค า ได้ 
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21 มาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัด และค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม กลุ่ม 2 
 

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

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

รวบรวมข้อมูลลักษณะการใช้ภาษาไทย ท้ังการใช้ส่วนบุคคล การใช้ในกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งและการใช้
ภาษาในส่ือต่างๆ น ามาวิเคราะห์ วิจารณ์ แลกเปล่ียนความคิดเห็น โดยน าความรู้จากหลักภาษาและ
วรรณกรรมมาใช้ในการอภิปรายในรูปแบบของการสัมมนา 
 
มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด 

เมื่อเรียนจบรายวิชานี้ นักเรียนสามารถ 
1. วิเคราะห์ลักษณะการใช้ภาษาในชีวิตประจ าวันและการใช้ภาษาจากส่ือต่างๆ ได้ 
2. อภิปรายข้อมูลลักษณะการใช้ภาษาไทยท่ีวิเคราะห์ได้น ามาวิจารณ์แลกเปล่ียนความคิดเห็น 

ในการสัมมนาและบันทึกผลการอภิปรายได้ 
3. น าความรู้จากหลักภาษาและวรรณกรรม รายงานการอภิปราย มาวิเคราะห์ใช้เป็นเครื่องมือ 

ในการพัฒนาการใช้ภาษาของตนได้ 
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รายวิชา ท30202 วรรณกรรมปัจจุบัน 
 
2 คาบ/สัปดาห์/ภาคเรียน        1.0 หน่วยกิต 

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

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

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

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

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

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

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

ศึกษาหลักการวินิจสารและการอ่านตีความเพื่อให้เข้าใจความหมายของงานเขียนในรูปแบบ 
ต่างๆ ฝึกวินิจสารและอ่านตีความจากบทอ่านท้ังร้อยแก้วและร้อยกรอง แยกข้อเท็จจริงและข้อคิดเห็น 
ในบทอ่านสามารถน าเสนอผลการอ่านตีความได้ 

มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด 
 เมื่อเรียนจบรายวิชานี้ นักเรียนสามารถ 

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

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

ศึกษาร้อยกรองประเภทโคลง ฉันท์ กาพย์ กลอนและร่าย ท้ังฉันทลักษณ์และกลวิธีการอ่านท านอง
เสนาะของร้อยกรองแต่ละประเภทเพื่อให้เข้าถึงอารมณ์ ความรู้สึก ความหมายและความไพเราะของ
วรรณกรรมท้ังท่ีเป็นบทร้อยกรองขนาดส้ันและบทร้อยกรองท่ีมีเนื้อเรื่อง ฝึกการอ่านและวิธีการน าเสนอ
ท านองเสนาะแบบต่างๆ ตามประเภทของร้อยกรอง 

มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด 
 เมื่อเรียนจบรายวิชานี้ นักเรียนสามารถ 

1. บอกฉันทลักษณ์ของประเภทบทร้อยกรองท่ีจะอ่านท านองเสนาะได้ 
2. อ่านท านองเสนาะแบบต่างๆ ตามประเภทของร้อยกรองได้ 
3. อ่านท านองเสนาะต่อท่ีประชุมได้ 

 
 
 
 
  



หลักสูตรโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค ระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย                                                        
พุทธศักราช 2560 (ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 2561) 

198 

 

รายวิชา ท30206 การเขียนเร่ืองสั้น 
 
2 คาบ/สัปดาห์/ภาคเรียน        1.0 หน่วยกิต 

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

ศึกษาเรื่องส้ันชนิดต่างๆ องค์ประกอบของวรรณกรรมประเภทเรื่องส้ัน โดยวิเคราะห์จากเรื่องส้ัน
ตัวอย่าง อ่านเรื่องส้ันจากผลงานของนักเขียนท่ีหลากหลาย อภิปราย วิเคราะห์ แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ
เรื่องส้ันท่ีอ่านอย่างมีวิจารณญาณ ฝึกเขียนเรื่องส้ันตามความถนัดและความสนใจ 
 
มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด   

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

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

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

มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด 
 เมือ่เรียนจบรายวิชานี้ นักเรียนสามารถ 

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

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

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

มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด 
 เมื่อเรียนจบรายวิชานี้ นักเรียนสามารถ 

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

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

ศึกษาความหมาย ประเภท ลักษณะ องค์ประกอบและหลักการเขียนสารคดี วิเคราะห์ตัวอย่างสาร
คดี เลือกเขียนสารคดีตามความสนใจด้วยการศึกษารวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องท่ีจะเขียนพร้อมท้ังเขียนให้มี
หลักฐานอ้างอิง ใช้ภาษาเหมาะแก่การเขียนสารคดี มีเนื้อหาท่ีถูกต้องสมบูรณ์และน่าอ่าน 

มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด 
 เมื่อเรียนจบรายวิชานี้ นักเรียนสามารถ 

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

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

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

มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด 
 เมื่อเรียนจบรายวิชานี้ นักเรียนสามารถ 

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

รายวิชาเพิ่มเติมกลุ่ม 2 
1. ค30206 พีชคณิตเชิงเส้น 2  4 คาบ/สัปดาห์/ภาคเรียน 2.0 หน่วยกิต 
MATH30206 Linear Algebra 2 
2. ค30207 แคลคูลัสขั้นสูง (AP)  4 คาบ/สัปดาห์/ภาคเรียน 2.0 หน่วยกิต 
MATH30207 Advanced Calculus (AP) 
3. ค30208 แคลคูลัสของฟังก์ชันหลายตัวแปร  4 คาบ/สัปดาห์/ภาคเรียน 2.0 หน่วยกิต 
MATH30208 Calculus of Several Variables 
4. ค30209 ตรรกศาสตร์และการพิสูจน์  1 คาบ/สัปดาห์/ภาคเรียน 0.5 หน่วยกิต 
MATH30209 Logic and Proofs 
5. ค30210 การแก้ปัญหาทางทฤษฎีจ านวน 1  1 คาบ/สัปดาห์/ภาคเรียน 0.5 หน่วยกิต 
MATH30210 Problem Solving in Number Theory 1 
6. ค30211 การแก้ปัญหาทางทฤษฎีจ านวน 2  1 คาบ/สัปดาห์/ภาคเรียน 0.5 หน่วยกิต 
MATH30211 Problem Solving in Number Theory 2 
7. ค30212 การแก้ปัญหาทางเรขาคณิต 1  1 คาบ/สัปดาห์/ภาคเรียน 0.5 หน่วยกิต 
MATH30212 Problem Solving in Geometry 1 
8. ค30213 การแก้ปัญหาทางเรขาคณิต 2  1 คาบ/สัปดาห์/ภาคเรียน 0.5 หน่วยกิต 
MATH30213 Problem Solving in Geometry 2 
9. ค30214 การแก้ปัญหาทางคอมบินาทอริก 1  1 คาบ/สัปดาห์/ภาคเรียน 0.5 หน่วยกิต 
MATH30214 Problem Solving in Combinatorics 1 
10. ค30215 การแก้ปัญหาทางคอมบินาทอริก 2  1 คาบ/สัปดาห์/ภาคเรียน 0.5 หน่วยกิต 
MATH30215 Problem Solving in Combinatorics 2 
11. ค30216 การแก้ปัญหาทางพีชคณิต 1  1 คาบ/สัปดาห์/ภาคเรียน 0.5 หน่วยกิต 
MATH30216 Problem Solving in Algebra 1 
12. ค30217 การแก้ปัญหาทางพีชคณิต 2  1 คาบ/สัปดาห์/ภาคเรียน 0.5 หน่วยกิต 
MATH30217 Problem Solving in Algebra 1 
13. ค30218 การแก้ปัญหาทางอสมการและสมการเชิงฟังก์ชัน  2 คาบ/สัปดาห์/ภาคเรียน 1.0 หน่วยกิต 
MATH30218 Problem Solving in Inequalities and Functional Equations 
14. ค30219 เรขาคณิตวิยุต     2 คาบ/สัปดาห์/ภาคเรียน 1.0 หน่วยกิต 
MATH30219 Discrete Geometry 
15. ค30220 ทฤษฎีกราฟ     3 คาบ/สัปดาห์/ภาคเรียน 1.5 หน่วยกิต 
MATH30220 Graph Theory 
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กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ (ต่อ) 
 

รายวิชาเพิ่มเติมกลุ่ม 2  
16. ค30221 สมการเชิงอนุพันธ์เบ้ืองต้น    3 คาบ/สัปดาห์/ภาคเรียน 1.5 หน่วยกิต 
MATH30221 Elementary Differential Equations 
17. ค30222 สถิติเพื่อการวิจัยเบื้องต้น    2 คาบ/สัปดาห์/ภาคเรียน 1.0 หน่วยกิต 
MATH30222 Statistics for Basic Research 
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รายวิชา ค30206 พีชคณิตเชิงเส้น 2 
 
4 คาบ/สัปดาห์/ภาคเรียน        2.0 หน่วยกิต 

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

ศึกษาเกี่ยวกับปริภูมิผลคูณภายใน ผลคูณภายใน เซตเชิงต้ังฉาก มูลฐานเชิงต้ังฉากกระบวนการ
กราม-ชมิดท์ เมทริกซ์เชิงต้ังฉาก การเปล่ียนฐาน เมทริกซ์ทรานซิชัน และเมทริกซ์เชิงพิกัด 

ศึกษาเกี่ยวกับการแปลงเชิงเส้น เคอร์เนลและเรนจ์ แรงค์และนัลลิตีของการแปลงเชิงเส้น  
เมทริกซ์ของการแปลงเชิงเส้น ศึกษาเกี่ยวกับค่าเจาะจง เวกเตอร์เจาะจง การแปลงเมทริกซ์ให้เป็นเมทริกซ์
เฉียงการแปลงเมทริกซ์ให้เป็นเมทริกซ์เฉียงเชิงต้ังฉาก 

เพื่อพัฒนาทักษะ/กระบวนการในการคิดค านวณ การแก้ปัญหา การให้เหตุผล การส่ือความหมาย
ทางคณิตศาสตร์และน าประสบการณ์ด้านความรู้ ความคิด ทักษะกระบวนการท่ีได้ไปใช้ในการเรียนรู้ส่ิงต่างๆ 
และใช้ในชีวิตประจ าวันอย่างสร้างสรรค์ รวมทั้งเห็นคุณค่าและมีเจตคติท่ีดีต่อคณิตศาสตร์ สามารถท างาน
อย่างเป็นระบบระเบียบ มีความรอบคอบ มีความรับผิดชอบ มีวิจารณญาณและมีความเช่ือมั่นในตนเอง โดย
จัดประสบการณ์หรือสร้างสถานการณ์ในชีวิตประจ าวันท่ีใกล้ตัวให้ผู้เรียนได้ศึกษาค้นคว้าโดยการปฏิบัติจริง 
ทดลอง สรุป รายงาน 
 
มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด 

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

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

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

เพื่อพัฒนาทักษะ/กระบวนการในการคิดค านวณ การแก้ปัญหา การให้เหตุผล การส่ือความหมาย
ทางคณิตศาสตร์และน าประสบการณ์ด้านความรู้ ความคิด ทักษะกระบวนการท่ีได้ไปใช้ในการเรียนรู้ส่ิงต่างๆ 
และใช้ในชีวิตประจ าวันอย่างสร้างสรรค์ รวมทั้งเห็นคุณค่าและมีเจตคติท่ีดีต่อคณิตศาสตร์ สามารถท างาน
อย่างเป็นระบบระเบียบ มีความรอบคอบ มีความรับผิดชอบ มีวิจารณญาณและมีความเช่ือมั่นในตนเอง โดย
จัดประสบการณ์หรือสร้างสถานการณ์ในชีวิตประจ าวันท่ีใกล้ตัวให้ผู้เรียน ได้ศึกษาค้นคว้าโดยการปฏิบัติจริง 
ทดลอง สรุป รายงาน 
 
มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด 
 เมื่อเรียนจบรายวิชานี้ นักเรียนสามารถ 

1. หาอนุพันธ์และปฏิยานุพันธ์ของฟังก์ชันลอการิทึมฟังก์ชันเอกซ์โพเนเซียล ฟังก์ชันตรีโกณมิติ 
และฟังก์ชันไฮเพอร์โบลิกได้ 

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

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

ศึกษาเกี่ยวกับปริภูมิสามมิติ เวกเตอร์ สมการอิงตัวแปรเสริม ระนาบในสามมิติ ระบบพิกัด
ทรงกระบอกและระบบพิกัดทรงกลม   

ศึกษาเกี่ยวกับแคลคูลัสของฟังก์ชันค่าเวกเตอร์ เวกเตอร์ต้ังฉากหนึ่งหน่วย เวกเตอร์สัมผัสหนึ่งหน่วย 
ความโค้งและรัศมีความโค้ง  

ศึกษาเกี่ยวกับแคลคูลัสของฟังก์ชันหลายตัวแปร ลิมิตและความต่อเนื่อง อนุพันธ์ย่อย กฎลูกโซ่ 
อนุพันธ์ก ากับทิศทางและเกรเดียนต์ ระนาบสัมผัสและเวกเตอร์ต้ังฉาก ค่าสูงสุดและค่าต่ าสุดของฟังก์ชัน
หลายตัวแปร ตัวคูณลากรานจ์ 

ศึกษาเกี่ยวกับปริพันธ์สองช้ัน ปริพันธ์สองช้ันในระบบพิกัดเชิงขั้ว พื้นผิวอิงตัวแปรเสริมปริพันธ์สาม
ช้ัน ปริพันธ์สามช้ันในระบบพิกัดทรงกระบอกและพิกัดทรงกลม การเปล่ียนตัวแปรในปริพันธ์หลายช้ันและจา
โคเบียนส์ 

เพื่อพัฒนาทักษะ/กระบวนการในการคิดค านวณ การแก้ปัญหา การให้เหตุผล การส่ือความหมาย
ทางคณิตศาสตร์และน าประสบการณ์ด้านความรู้ ความคิด ทักษะกระบวนการท่ีได้ไปใช้ในการเรียนรู้ส่ิงต่างๆ 
และใช้ในขีวิตประจ าวันอย่างสร้างสรรค์ รวมทั้งเห็นคุณค่าและมีเจตคติท่ีดีต่อคณิตศาสตร์ สามารถท างาน
อย่างเป็นระบบระเบียบ มีความรอบคอบ มีความรับผิดชอบ มีวิจารณญาณและมีความเช่ือมั่นในตนเอง โดย
จัดประสบการณ์หรือสร้างสถานการณ์ในชีวิตประจ าวันท่ีใกล้ตัวให้ผู้เรียนได้ศึกษาค้นคว้าโดยการปฏิบัติจริง 
ทดลอง สรุป รายงาน 
 
มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด 
 เมื่อเรียนจบรายวิชานี้ นักเรียนสามารถ 

1. อธิบายความหมายของสมการอิงตัวแปรเสริมได้ 
2. อธิบายความหมายของระนาบสามมิติได้ 
3. อธิบายความหมายและน าความรู้เรื่องระบบพิกัดทรงกระบอกและระบบพิกัดทรงกลมไปใช้

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

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

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

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

เพื่อพัฒนาทักษะ/กระบวนการในการคิดค านวณ การแก้ปัญหา การให้เหตุผล การส่ือความหมาย
ทางคณิตศาสตร์และน าประสบการณ์ด้านความรู้ ความคิด ทักษะกระบวนการท่ีได้ไปใช้ในการเรียนรู้ส่ิงต่างๆ 
และใช้ในชีวิตประจ าวันอย่างสร้างสรรค์ รวมทั้งเห็นคุณค่าและมีเจตคติท่ีดีต่อคณิตศาสตร์ สามารถท างาน
อย่างเป็นระบบระเบียบ มีความรอบคอบ มีความรับผิดชอบ มีวิจารณญาณและมีความเช่ือมั่นในตนเอง โดย
จัดประสบการณ์หรือสร้างสถานการณ์ในชีวิตประจ าวันท่ีใกล้ตัวให้ผู้เรียนได้ศึกษาค้นคว้าโดยการปฏิบัติจริง 
ทดลอง สรุป รายงาน 
 
มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด 
 เมื่อเรียนจบรายวิชานี้ นักเรียนสามารถ 

1. เขียนประพจน์ในรูปแบบท่ีมีตัวบ่งปริมาณได้ 
2. หาค่าความจริงและนิเสธของประพจน์ท่ีมีตัวบ่งปริมาณได้ 
3. พิสูจน์ประพจน์ในรูปแบบต่างๆ ทางตรรกศาสตร์ได้ 
4. เขียนสัญลักษณ์แทนเซตและการด าเนินการทางเซตได้ 
5. พิสูจน์ผลผนวกและผลตัดของชุดใดๆ ของเซตได้ 
6. เขียนความสัมพันธ์ท่ีเป็นฟังก์ชันและการด าเนินการทางฟังก์ชันได้ 
7. หาฟังก์ชันหนึ่งต่อหนึง่ ฟังก์ชันผกผัน และฟังก์ชันคอมโพสิทได้ 
8. พิสูจน์ทฤษฎีบางบทท่ีเกี่ยวกับฟังก์ชันได้ 
9. บอกสัจพจน์ของระบบจ านวนจริง 
10.  พิสูจน์เซตท่ีก าหนดให้ มีขอบเขตบนค่าน้อยสุดและขอบเขตล่างค่ามากสุดได้ 
11.  อธิบายความหมายของหลักการจัดอันดับดี (Well ordering principle)  

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

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

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

เพื่อพัฒนาทักษะ/กระบวนการในการคิดค านวณ การแก้ปัญหา การให้เหตุผล การส่ือความหมาย
ทางคณิตศาสตร์และน าประสบการณ์ด้านความรู้ ความคิด ทักษะกระบวนการท่ีได้ไปใช้ในการเรียนรู้ส่ิงต่างๆ 
และใช้ในชีวิตประจ าวันอย่างสร้างสรรค์ รวมทั้งเห็นคุณค่าและมีเจตคติท่ีดีต่อคณิตศาสตร์ สามารถท างาน
อยา่งเป็นระบบระเบียบ มีความรอบคอบ มีความรับผิดชอบ มีวิจารณญาณและมีความเช่ือมั่นในตนเอง โดย
จัดประสบการณ์หรือสร้างสถานการณ์ในชีวิตประจ าวันท่ีใกล้ตัวให้ผู้เรียนได้ศึกษาค้นคว้าโดยการปฏิบัติจริง 
ทดลอง สรุป รายงาน 
 
มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด 
 เมื่อเรียนจบรายวิชานี้ นักเรียนสามารถ 

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

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

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

ศึกษาเกี่ยวกับสมภาค สมการสมภาคเชิงเส้น ทฤษฎีบทเศษเหลือของชาวจีน ประยุกต์ของสมภาค 
เพื่อพัฒนาทักษะ/กระบวนการในการคิดค านวณ การแก้ปัญหา การให้เหตุผล การส่ือความหมาย

ทางคณิตศาสตร์และน าประสบการณ์ด้านความรู้ ความคิด ทักษะกระบวนการท่ีได้ไปใช้ในการเรียนรู้ส่ิงต่างๆ 
และใช้ในชีวิตประจ าวันอย่างสร้างสรรค์ รวมทั้งเห็นคุณค่าและมีเจตคติท่ีดีต่อคณิตศาสตร์ สามารถท างาน
อย่างเป็นระบบระเบียบ มีความรอบคอบ มีความรับผิดชอบ มีวิจารณญาณและมีความเช่ือมั่นในตนเอง โดย
จัดประสบการณ์หรือสร้างสถานการณ์ในชีวิตประจ าวันท่ีใกล้ตัวให้ผู้เรียนได้ศึกษาค้นคว้าโดยการปฏิบัติจริง 
ทดลอง สรุป รายงาน 
 
มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด 
 เมื่อเรียนจบรายวิชานี้ นักเรียนสามารถ 

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

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

ศึกษาเกี่ยวกับระบบสัจพจน์ อนิยาม สัจพจน์ นิยาม ทฤษฎี ศึกษาเกี่ยวกับสามเหล่ียม สามเหล่ียม
หน้าจ่ัว ความเท่ากันทุกประการ ความสัมพันธ์ระหว่าง ด้านกับมุม  

ศึกษาเกี่ยวกับเส้นขนาน สัจพจน์ข้อท่ี 5 ของยุคลิด สัจพจน์ของเพลย์แฟร์ เรขาคณิตนอกระบบยุค
ลิด ศึกษาเกี่ยวกับส่ีเหล่ียม ส่ีเหล่ียมด้านขนาน พื้นท่ีของส่ีเหล่ียมด้านขนานและสามเหล่ียมทฤษฎีบทปีทา
โกรัส ศึกษาเกี่ยวกับวงกลม คอร์ด มุมในส่วนของวงกลม เส้นสัมผัส  

ศึกษาเกี่ยวกับการสร้างทางเรขาคณิต การสร้างด้วยวงเวียนและเส้นตรง การสร้างท่ีเป็นไปไม่ได้ 
เพื่อพัฒนาทักษะ/กระบวนการในการคิดค านวณ การแก้ปัญหา การให้เหตุผล การส่ือความหมาย

ทางคณิตศาสตร์และน าประสบการณ์ด้านความรู้ ความคิด ทักษะกระบวนการท่ีได้ไปใช้ในการเรียนรู้ส่ิงต่างๆ 
และใช้ในชีวิตประจ าวันอย่างสร้างสรรค์ รวมทั้งเห็นคุณค่าและมีเจตคติท่ีดีต่อคณิตศาสตร์ สามารถท างาน
อย่างเป็นระบบระเบียบ มีความรอบคอบ มีความรับผิดชอบ มีวิจารณญาณและมีความเช่ือมั่นในตนเอง โดย
จัดประสบการณ์หรือสร้างสถานการณ์ในชีวิตประจ าวันท่ีใกล้ตัวให้ผู้เรียนได้ศึกษาค้นคว้าโดยการปฏิบัติจริง 
ทดลอง สรุป รายงาน 
 
มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด 
 เมื่อเรียนจบรายวิชานี้ นักเรียนสามารถ 

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

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

ศึกษาเกี่ยวกับทฤษฎีบทเพิ่มเติมและการประยุกต์ วงกลมล้อมรอบสามเหล่ียม วงกลมแนบใน
สามเหล่ียม วงกลมแนบนอกสามเหล่ียม เส้นออยเลอร์ ทฤษฎีบทของเซวา ทฤษฎีบทของเมเนลอส์การ
ประยุกต์เกี่ยวกับโพรเจกชัน การประยุกต์เกี่ยวกับวงกลม 

ศึกษาเกี่ยวกับอัตราส่วน อัตราส่วนท่ีเกิดจากเส้นขนาน สามเหล่ียมคล้าย อัตราส่วนของพื้นท่ีศึกษา
เกี่ยวกับตรีโกณมิติ พื้นฐานความรู้ตรีโกณมิติ กฎของไซน ์กฎของโคไซน ์การแก้สามเหล่ียม การประยุกต์
ตรีโกณมิติในเรขาคณิต 

เพื่อพัฒนาทักษะ/กระบวนการในการคิดค านวณ การแก้ปัญหา การให้เหตุผล การส่ือความหมาย
ทางคณิตศาสตร์และน าประสบการณ์ด้านความรู้ ความคิด ทักษะกระบวนการท่ีได้ไปใช้ในการเรียนรู้ส่ิงต่างๆ 
และใช้ในชีวิตประจ าวันอย่างสร้างสรรค์ รวมทั้งเห็นคุณค่าและมีเจตคติท่ีดีต่อคณิตศาสตร์ สามารถท างาน
อย่างเป็นระบบระเบียบ มีความรอบคอบ มีความรับผิดชอบ มีวิจารณญาณและมีความเช่ือมั่นในตนเอง โดย
จัดประสบการณ์หรือสร้างสถานการณ์ในชีวิตประจ าวันท่ีใกล้ตัวให้ผู้เรียนได้ศึกษาค้นคว้าโดยการปฏิบัติจริง 
ทดลอง สรุป รายงาน 
 
มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด 
 เมื่อเรียนจบรายวิชานี้ นักเรียนสามารถ 

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

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

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

เพื่อพัฒนาทักษะ/กระบวนการในการคิดค านวณ การแก้ปัญหา การให้เหตุผล การส่ือความหมาย
ทางคณิตศาสตร์และน าประสบการณ์ด้านความรู้ ความคิด ทักษะกระบวนการท่ีได้ไปใช้ในการเรียนรู้ส่ิงต่างๆ 
และใช้ในชีวิตประจ าวันอย่างสร้างสรรค์ รวมทั้งเห็นคุณค่าและมีเจตคติท่ีดีต่อคณิตศาสตร์ สามารถท างาน
อย่างเป็นระบบระเบียบ มีความรอบคอบ มีความรับผิดชอบ มีวิจารณญาณและมีความเช่ือมั่นในตนเอง โดย
จัดประสบการณ์หรือสร้างสถานการณ์ในชีวิตประจ าวันท่ีใกล้ตัวให้ผู้เรียนได้ศึกษาค้นคว้าโดยการปฏิบัติจริง 
ทดลอง สรุป รายงาน 
 
มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด 
 เมื่อเรียนจบรายวิชานี้ นักเรียนสามารถ 

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

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

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

ศึกษาเกี่ยวกับหลักการเพิ่มเข้า–ตัดออก แผนภาพเวนน ์สูตรการเพิ่มเข้า–ตัดออก หลักการ  
รังนกเบ้ืองต้น 

เพื่อพัฒนาทักษะ/กระบวนการในการคิดค านวณ การแก้ปัญหา การให้เหตุผล การส่ือความหมาย
ทางคณิตศาสตร์และน าประสบการณ์ด้านความรู้ ความคิด ทักษะกระบวนการท่ีได้ไปใช้ในการเรียนรู้ส่ิงต่างๆ 
และใช้ในชีวิตประจ าวันอย่างสร้างสรรค์ รวมทั้งเห็นคุณค่าและมีเจตคติท่ีดีต่อคณิตศาสตร์ สามารถท างาน
อยา่งเป็นระบบระเบียบ มีความรอบคอบ มีความรับผิดชอบ มีวิจารณญาณและมีความเช่ือมั่นในตนเอง โดย
จัดประสบการณ์หรือสร้างสถานการณ์ในชีวิตประจ าวันท่ีใกล้ตัวให้ผู้เรียนได้ศึกษาค้นคว้าโดยการปฏิบัติจริง 
ทดลอง สรุป รายงาน 
 
มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด 
 เมื่อเรียนจบรายวิชานี้ นักเรียนสามารถ 

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

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

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

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

เชิงซ้อน 
เพื่อพัฒนาทักษะ/กระบวนการในการคิดค านวณ การแก้ปัญหา การให้เหตุผล การส่ือ ความหมาย

ทางคณิตศาสตร์และน าประสบการณ์ด้านความรู้ ความคิด ทักษะกระบวนการท่ีได้ไปใช้ในการเรียนรู้ส่ิงต่างๆ 
และใช้ในชีวิตประจ าวันอย่างสร้างสรรค์ รวมทั้งเห็นคุณค่าและมีเจตคติท่ีดีต่อคณิตศาสตร์ สามารถท างาน
อย่างเป็นระบบระเบียบ มีความรอบคอบ มีความรับผิดชอบ มีวิจารณญาณและมีความเช่ือมั่นในตนเอง โดย
จัดประสบการณ์หรือสร้างสถานการณ์ในชีวิตประจ าวันท่ีใกล้ตัวให้ผู้เรียนได้ศึกษาค้นคว้าโดยการปฏิบัติจริง 
ทดลอง สรุป รายงาน 
 
มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด 
 เมื่อเรียนจบรายวิชานี้ นักเรียนสามารถ 

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

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

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

เพื่อพัฒนาทักษะ/กระบวนการในการคิดค านวณ การแก้ปัญหา การให้เหตุผล การส่ือความหมาย
ทางคณิตศาสตร์และน าประสบการณ์ด้านความรู้ ความคิด ทักษะกระบวนการท่ีได้ไปใช้ในการเรียนรู้ส่ิงต่างๆ 
และใช้ในชีวิตประจ าวันอย่างสร้างสรรค์ รวมทั้งเห็นคุณค่าและมีเจตคติท่ีดีต่อคณิตศาสตร์ สามารถท างาน
อย่างเป็นระบบระเบียบ มีความรอบคอบ มีความรับผิดชอบ มีวิจารณญาณและมีความเช่ือมั่นในตนเอง โดย
จัดประสบการณ์หรือสร้างสถานการณ์ในชีวิตประจ าวันท่ีใกล้ตัวให้ผู้เรียนได้ศึกษาค้นคว้าโดยการปฏิบัติจริง 
ทดลอง สรุป รายงาน 
 
มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด 
 เมื่อเรียนจบรายวิชานี้ นักเรียนสามารถ 

1. สามารถแก้สมการพหุนามก าลังสองและมากกว่าสองได้ พร้อมท้ังหาความสัมพันธ์ของราก 
กับสัมประสิทธิ์ของพหุนาม 

2. สามารถน าทฤษฎีบทพหุนามท่ีได้ศึกษาไปใช้แก้ปัญหาได้ 
 

 



หลักสูตรโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค ระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย                                                        
พุทธศักราช 2560 (ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 2561) 

218 

 

รายวิชา ค30218 การแก้ปัญหาทางอสมการและสมการเชิงฟังก์ชัน 
 
2 คาบ/สัปดาห์/ภาคเรียน        1.0 หน่วยกิต 

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

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

เพื่อพัฒนาทักษะ/กระบวนการในการคิดค านวณ การแก้ปัญหา การให้เหตุผล การส่ือความหมาย
ทางคณิตศาสตร์และน าประสบการณ์ด้านความรู้ ความคิด ทักษะกระบวนการท่ีได้ไปใช้ในการเรียนรู้ส่ิงต่างๆ 
และใช้ในชีวิตประจ าวันอย่างสร้างสรรค์ รวมทั้งเห็นคุณค่าและมีเจตคติท่ีดีต่อคณิตศาสตร์ สามารถท างาน
อย่างเป็นระบบระเบียบ มีความรอบคอบ มีความรับผิดชอบ มีวิจารณญาณและมีความเช่ือมั่นในตนเอง โดย
จัดประสบการณ์หรือสร้างสถานการณ์ในชีวิตประจ าวันท่ีใกล้ตัวให้ผู้เรียนได้ศึกษาค้นคว้าโดยการปฏิบัติจริง 
ทดลอง สรุป รายงาน 
 
มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด 
 เมื่อเรียนจบรายวิชานี้ นักเรียนสามารถ 

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

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

ศึกษาเกี่ยวกับพื้นฐานการให้เหตุผลและระเบียบวิธีการพิสูจน์ เป็นการศึกษาการให้เหตุผลแบบ
อุปนัย การให้เหตุผลแบบนิรนัย และระเบียบวิธีการพิสูจน์ ซึ่งมีการพิสูจน์โดยตรง การพิสูจน์ข้อความท่ีเช่ือม
ด้วย “ก็ต่อเมื่อ” การพิสูจน์โดยการแบ่งกรณี การพิสูจน์ข้อความท่ีเช่ือมด้วย ”หรือ”การพิสูจน์โดยความ
ขัดแย้ง และการพิสูจน์โดยอุปนัยเชิงคณิตศาสตร์ 

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

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

มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด 
 เมื่อเรียนจบรายวิชานี้ นักเรียนสามารถ 

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

แก้ปัญหาได้ 
8. สามารถสร้างรูป n เหล่ียมแลตทิซท่ีมีระยะทางระหว่างสองจุดใดๆ เป็นจ านวนเต็มได้ 
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9. สามารถก าหนดขนาดของกระดาษห่อรูปทรงลูกบาศก์ท่ีมีพื้นท่ีน้อยกว่าพื้นท่ีท่ีก าหนดให้ได้ 
10. มีความเข้าใจในการหารูปแบบของกระดาษห่อท่ีมีเส้นรอบรูปส้ันสุด 
11. น าความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับเรขาคณิตไปใช้ในการแก้ปัญหาเกี่ยวกับการบรรจุได้ 
12. มีความคิดรวบยอดเรื่องรูปทรงตันบรรจุแบบดับเบิ้ล และสามารถตรวจสอบได้ว่ารูปทรงท่ี 

ก าหนดให้เป็นรูปทรงตันบรรจุแบบดับเบิ้ลหรือไม่ 
13. มีความเข้าใจเรื่องการแบ่งพื้นท่ีจ ากัดออกเป็นสองส่วน ทฤษฎีแพนเค้ก และทฤษฎี 

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

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

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

เพื่อพัฒนาทักษะ/กระบวนการในการคิดค านวณ การแก้ปัญหาการให้เหตุผล การส่ือความหมายทาง
คณิตศาสตร์และน าประสบการณ์ด้านความรู้ ความคิด ทักษะกระบวนการท่ีได้ไปใช้การเรียนรู้ส่ิงต่างๆ และ
ใช้ในชีวิตประจ าวันอย่างสร้างสรรค์ รวมทั้งเห็นคุณค่าและมีเจตคติท่ีดีต่อคณิตศาสตร์ สามารถท างานอย่าง
เป็นระบบระเบียบ มีความรอบคอบ มีความรับผิดชอบ มีวิจารณญาณ และมีความเช่ือมั่นในตนเอง โดยจัด
ประสบการณ์หรือสร้างสถานการณ์ในชีวิตประจ าวันท่ีใกล้ตัวให้ผู้เรียนได้ศึกษาค้นคว้าโดยการปฏิบัติจริง 
ทดลอง สรุป รายงาน 
 
มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด 
 เมื่อเรียนจบรายวิชานี้ นักเรียนสามารถ 

1. หาเซตของจุดยอดและเซตของเส้นเช่ือมของกราฟได้ 
2. บอกได้ว่ากราฟท่ีก าหนดให้เป็นกราฟถอดแบบกันหรือไม่ 
3. บอกได้ว่าล าดับท่ีก าหนดเป็นล าดับเชิงกราฟหรือไม่ ถ้าเป็นล าดับเชิงกราฟสามารถสร้างกราฟท่ี

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

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

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

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

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

ศึกษาเกี่ยวกับสมการอนุพันธ์ นิยามและทฤษฎีเบื้องต้นเกี่ยวกับสมการอนุพันธ์  
ศึกษาเกี่ยวกับการแก้สมการอนุพันธ์อันดับหนึ่ง สมการแบบแยกตัวแปรได้ สมการเอกพันธ์ สมการ

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

ทางคณิตศาสตร์และน าประสบการณ์ด้านความรู้ ความคิด ทักษะกระบวนการท่ีได้ไปใช้ใน การเรียนรู้ส่ิง
ต่างๆ และใช้ในชีวิตประจ าวันอย่างสร้างสรรค์ รวมท้ังเห็นคุณค่าและมีเจตคติท่ีดีต่อคณิตศาสตร์ สามารถ
ท างานอย่างเป็นระบบระเบียบ มีความรอบคอบ มีความรับผิดชอบ มีวิจารณญาณและมีความเช่ือมั่นใน
ตนเอง โดยจัดประสบการณ์หรือสร้างสถานการณ์ในชีวิตประจ าวันท่ีใกล้ตัวให้ผู้เรียนได้ศึกษาค้นคว้าโดยการ
ปฏิบัติจริง ทดลอง สรุป รายงาน 
 
มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด 
 เมื่อเรียนจบรายวิชานี้ นักเรียนสามารถ 

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

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

ศึกษาการเก็บรวบรวมข้อมูล แผนการเลือกตัวอย่าง การก าหนดขนาดตัวอย่าง การวิเคราะห์ข้อมูล 
และการวิเคราะห์ความถดถอยเชิงเส้นอย่างง่าย 

ศึกษาการทดสอบสมมติฐานเกี่ยวกับค่าเฉล่ียของประชากร การวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบ 
มีปัจจัยเดียว การเปรียบเทียบเชิงซ้อน และ การทดสอบข้อมูลท่ีอยู่ในรูปของความถ่ี 

เพื่อพัฒนาทักษะ/กระบวนการในการคิดค านวณ การแก้ปัญหา การให้เหตุผล การส่ือความหมาย
ทางคณิตศาสตร์และน าประสบการณ์ด้านความรู้ ความคิด ทักษะกระบวนการท่ีได้ไปใช้ในการเรียนรู้ส่ิงต่างๆ 
และใช้ในชีวิตประจ าวันอย่างสร้างสรรค์ รวมทั้งเห็นคุณค่าและมีเจตคติท่ีดีต่อคณิตศาสตร์ สามารถท างาน
อย่างเป็นระบบระเบียบ มีความรอบคอบ มีความรับผิดชอบ มีวิจารณญาณและมีความเช่ือมั่นในตนเอง โดย
จัดประสบการณ์หรือสร้างสถานการณ์ในชีวิตประจ าวันท่ีใกล้ตัวให้ผู้เรียนได้ศึกษาค้นคว้าโดยการปฏิบัติจริง 
ทดลอง สรุป รายงาน 
 
มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด 
 เมื่อเรียนจบรายวิชานี้ นักเรียนสามารถ 

1. เข้าใจและสามารถเลือกใช้แผนการเลือกตัวอย่างได้ 
2. สามารถเขียนแผนภาพการกระจายแสดงความสัมพันธ์เชิงฟังก์ชันระหว่างข้อมูลได้ 
3. สามารถประมาณค่าพารามิเตอร์ของสมการถดถอยและสร้างสมการถดถอยแสดงความสัมพันธ์

ระหว่างข้อมูลได้ 
4. สามารถพยากรณ์ค่าตัวแปรตามเม่ือก าหนดค่าตัวแปรอิสระ จากสมการถดถอยได้ 
5. เข้าใจความหมายของสมมติฐานทางสถิติ สามารถต้ังสมมติฐานเกี่ยวกับค่าเฉล่ียของประชาการ

ได้ 
6. สามารถทดสอบสมมติฐานเกี่ยวกับค่าเฉล่ียของประชากรเดียว และค่าเฉล่ียของสองประชากร

ได้ 
7. เข้าใจวัตถุประสงค์และหลักการของการวิเคราะห์ความแปรปรวน และสามารถวิเคราะห์ความ

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

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

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

ค าอธิบายรายวิชา 
จลนศาสตร์ของอนุภาค ศึกษาเรื่องการกระจัด ความเร็ว และความเร่งในสามมิติ การเคล่ือนท่ี 

แบบต่างๆ พลศาสตร์ของอนุภาค  
ศึกษาเรื่องของแรง มวล และกฎการเคล่ือนท่ีของนิวตัน แรงโน้มถ่วงและน้ าหนัก แรงต้านการ

เคล่ือนท่ี แรงอนุรักษ์และแรงไม่อนุรกัษ ์พลังงานศักย์ พลังงานจลน์หลักการคงตัวของพลังงานกล หลักการคง
ตัวของโมเมนตัมเชิงเส้นระบบอนุภาค  

ศึกษาเรื่องของจุดศูนย์กลางมวล กฎการเคล่ือนท่ีข้อท่ีสองของนิวตันส าหรับระบบอนุภาค  
โมเมนตัมเชิงเส้นของระบบอนุภาคการเคล่ือนท่ีแบบหมุน  

ศึกษาเรื่องของความเร็วเชิงมุมและความเร่งเชิงมุม พลังงานจลน์ของการเคล่ือนท่ีแบบหมุนและ
โมเมนต์ความเฉื่อย ทอร์ก งานและพลังงานของการหมุน การกล้ิงของวัตถุแข็งเกร็ง กฎข้อท่ีสองของนิวตันใน
รูปของโมเมนตัมเชิงมุมการเคล่ือนท่ีแบบมีคาบและการเคล่ือนท่ีแบบส่ัน ศึกษาคาบและความถ่ี  
การเคล่ือนท่ีแบบฮาร์มอนิกอย่างง่าย กลศาสตร์ของไหล  

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

ศึกษาเรื่องของการเคล่ือนท่ีแบบคล่ืน อัตราเร็วของคล่ืน เสียงและระดับความเข้มเสียง 
ปรากฏการณ์ดอปเพลอร์ และสมบัติของคล่ืน 

เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจ ทักษะกระบวนการ เจตคติ และเห็นคุณค่าของวิทยาศาสตร์ สามารถ
ใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์และจิตวิทยาศาสตร์ในการสืบเสาะหาความรู้ มีความสามารถ 
ในการส่ือสาร น าความรู้และหลักการทางฟิสิกส์ไปอธิบายและแก้ปัญหาทางด้านจลศาสตร์และอุณหพล-
ศาสตร์ได้ 
 
มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด 
 เมื่อเรียนจบรายวิชานี้ นักเรียนสามารถ 

1. อธิบายเรื่องการเคล่ือนท่ีพื้นฐานแบบต่างๆ ความเร็วสัมพัทธ์ กฎการเคล่ือนท่ีของนิวตันและ
ค านวณเกี่ยวกับการเคล่ือนท่ีต่างๆ ได้ 

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

4. อธิบายเรื่องของความหนาแน่นและความถ่วงจ าเพาะ ความดัน กฎของพาสคัล ความดันกับความ
ลึก และพลศาสตร์ของของไหลได้ 

5. อธิบายกฎของอุณหพลศาสตร์ การขยายตัวตามความร้อน การเปล่ียนสถานะและความร้อนแฝง 
การส่งผ่านความร้อน การเปล่ียนปริมาตร กระบว-นการและทิศทางของกระบวนการทางอุณ
หพลศาสตร์ เครื่องท าความเย็น และวัฏจักรคาร์โนต์ได้ 

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

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

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

เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจ มีทักษะกระบวนในการปฏิบัติการทดลองเกี่ยวกับโมเมนต์ความเฉื่อย 
การกล้ิงโดยไม่ล่ืนไถลลงมาตามพื้นเอียง การเคล่ือนท่ีแบบฮาร์มอนิกอย่างง่าย ความหนืดแคลอริมิเตอร์  
มัลติมิเตอร์ เลนส์ เกรตติงเล้ียวเบน วงแหวนของนิวตัน วงจรวีทสโตนบริดจ์ เครื่องออสซิลโลสโคป และ 
การสลายตัวเชิงกัมมันตรังสี 
 
มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด 
 เมื่อเรียนจบรายวิชานี้ นักเรียนสามารถ 

1. ปฏิบัติเกี่ยวกับการบันทึกข้อมูลท่ีได้จากการทดลองได้ 
2. ปฏิบัติการเกี่ยวกับการใช้เครื่องมือวัดอย่างละเอียดด้วยไมโครมิเตอร์และเวอร์เนียร์คาลิเปอร์ได้ 
3. ปฏิบัติการทดลองเกี่ยวกับการหาค่าโมเมนต์ความเฉ่ือยของล้อและเพลา การหาทอร์กเนื่องจาก

แรงเสียดทานได้ 
4. ปฏิบัติการทดลองเกี่ยวกับการหาค่าความเร่งเนื่องจากแรงโน้มถ่วงของโลกจากการกล้ิงของ

ทรงกระบอกตามพื้นเอียงได้ 
5. ปฏิบัติการทดลองเกี่ยวกับการหาค่าความเร่งเนื่องจากแรงโน้มถ่วงของโลกจากการเคล่ือนท่ีแบบ

ฮาร์มอนิกอย่างง่ายของลูกตุ้มนาฬิกาได้ 
6. ปฏิบัติการทดลองเกี่ยวกับการหาค่าสัมประสิทธิ์ความหนืดของน้ ามันได้ 
7. ปฏิบัติการทดลองเกี่ยวกับการหาค่า Joule‘s Equivalentและค่าความจุความร้อนจ าเพาะของโลหะ 
8. ปฏิบัติการทดลองเกี่ยวกับการการใช้มัลติมิเตอร์ในการวัดค่าความต้านทานกระแสไฟฟ้าและ

ความต่างศักย์ในวงจรไฟฟ้าได้ 
9. ปฏิบัติการทดลองเกี่ยวกับการหาค่าความยาวโฟกัสของเลนส์นูนและเสนส์เว้าได้ 
10. ปฏิบัติการทดลองเกี่ยวกับการเล้ียวเบนของแสงผ่านเกรตติงเล้ียวเบนโดยใช้สเปกโตรมิเตอร์ได้ 
11. ปฏิบัติการทดลองเกี่ยวกับการแทรกสอดของแสงโดยใช้วงแหวนของนิวตันได้ 
12. ปฏิบัติการทดลองเกี่ยวกับการใช้เครื่องออสซิลโลสโคปในการวัดขนาดของสัญญาณไฟฟ้า 

ความถ่ีของสัญญาณไฟฟ้าและความต่างเฟสของสัญญาณไฟฟ้าได้ 
13. ปฏิบัติการทดลองเกี่ยวกับการสลายตัวของสารกัมมันตรังสีและดูดกลืนอนุภาคบีต้าของแผ่น

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

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

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

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

ศึกษาคล่ืนแม่เหล็กไฟฟ้า การสะท้อนเนื่องจากกระจก โค้งเว้า การหักเห เลนส์ และการมองเห็น 
การแทรกสอดและการเล้ียวเบนของแสง ทฤษฎีสัมพัทธภาพพิเศษ  

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

ศึกษาการแผ่รังสีของวัตถุด า ปรากฎการณ์โฟโตอิเล็กตริก ปรากฏการณ์คอมพ์ตัน แบบจ าลอง
อะตอมไฮโดรเจนของบอร ์การทดลองของฟรังค์และเฮิร์ตซ์ สมบัติความเป็นคล่ืนของอนุภาค ฟังก์ชันคล่ืน 
หลักความไม่แน่นอนของไฮเซนเบิร์ก ความสัมพันธ์ระหว่างความน่าจะเป็นและฟังชันคล่ืน สมการชโรดิง-
เจอร์ฟิสิกส์นิวเคลียร์  

ศึกษาโครงสร้างของนิวเคลียสองค์ประกอบของนิวเคลียส การยึดเหนี่ยวภายในนิวเคลียส 
กัมมันตภาพและครึ่งชีวิต ปรากฏการณ์นิวเคลียร์ การตรวจหาและวัดรังสี การจ าแนกอนุภาค 

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

1. อธิบายความหมายของแรงไฟฟ้า สนามไฟฟ้า แรงแม่เหล็ก สนามแม่เหล็ก กระแสไฟฟ้าความต่าง
ศักย์ในวงจรไฟฟ้ากระแสตรงและกระแสสลับ และกฎต่างๆ ทางไฟฟ้าได้ 
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2. อธิบายเรื่องของคล่ืนแม่เหล็กไฟฟ้า การสะท้อนเนือ่งจากกระจก การหักเห การมองเห็นการ
แทรกสอดและการเล้ียวเบนของแสงได้ 

3. อธิบายเรื่องของทฤษฎีสัมพัทธภาพพิเศษ และผลท่ีเกิดขึ้นตามมา เช่น การยืดของช่วงเวลา การ
หดส้ันของความยาว และสามารถใช้การแปลงแบบลอเรนซ์ได้ 

4. อธิบายการแผ่รังสีของวัตถุด า และปรากฏการณ์ต่างๆ ท่ีแสดงถึงทวิภาวะของคล่ืนอนุภาค 
รวมทั้งสามารถท านายพฤติกรรมของอนุภาคโดยใช้สมการของชโรดิงเจอร์ได้ 

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

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

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

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

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

2. อธิบายการหาค่าดัชนีหักเหของแก้วท่ีใช้ท าปริซึมโดยการวัดมุมเบี่ยงเบนท่ีน้อยท่ีสุด ความสัมพันธ์
ระหว่างค่าดัชนีหักเหกับความยาวคล่ืน ปรากฏการณ์การเล้ียวเบนและการแทรกสอดได้ 

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

การคายประจุของตัวเก็บประจุได้ 
6. อธิบายการศึกษาการแกว่งในระนาบด่ิงของท่อนมวล การหาสนามแม่เหล็กโลกได้ 
7. อธิบายการศึกษาวงจรแบบง่ายท่ีใช้ไดโอดชนิดสารกึ่งตัวน าท าหน้าท่ีเป็นตัวแปลงไฟฟ้า และใช้ตัว

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

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

ศึกษาคณิตศาสตร์ท่ีส าคัญต่อวิชาฟิสิกส์ ท้ังพีชคณิต ตรีโกณมิติ และแคลคูลัส ในการแก้ปัญหาวิชาฟิสิกส์ 
เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจ ทักษะกระบวนการ เจตคติ และเห็นคุณค่าของคณิตศาสตร์ส าหรับ

ฟิสิกส์ สามารถใช้จิตวิทยาศาสตร์ในการสืบเสาะหาความรู้ มีความสามารถในการส่ือสารน าหลักการไป
อธิบายปัญหาทางกลศาสตร์ และพลศาสตร์ หรือไฟฟ้าได้ 
มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด 
 เมื่อเรียนจบรายวิชานี้ นักเรียนสามารถ 

1. บอกความส าคัญของคณิตศาสตร์ต่อวิชาฟิสิกส์ได้ 
2. ใช้ความรู้ทางคณิตศาสตร์ท้ังพีชคณิต และตรีโกณมิติ เมตริกซ์และดีเทอร์มีนันท์ ในฟิสิกส์ขั้นพื้นฐานได้ 
3. บอกความความของความสัมพันธ์และฟังก์ชันได้ 
4. บอกความหมายของลิมิตของฟังก์ชันได้ 
5. บอกความหมายและค านวณอัตราการเปล่ียนแปลง และอนุพันธ์ของฟังก์ชันอย่างง่ายได้ 
6. ค านวณอนุพันธ์ของฟงัก์ชันตรีโกณมิติ อินเวอร์สตรีโกณมิติ ลอการิทึม และเอกซ์โพเนนเชียลได้ 
7. ประยุกต์อนุพันธ์ในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์และกลศาสตร์การเคล่ือนท่ีขั้นพื้นฐานได้ 
8. ใช้ความรู้ด้านอนุพันธ์หาความต้านทานรวมของวงจรความต้านทานไฟฟ้าท่ีซับซ้อนได้ 
9. บอกความหมายและค านวณปฏิยานุพันธ์ของฟังกชั์นอย่างง่าย ฟังก์ชันตรีโกณมิติ อินเวอร์ส 

ตรีโกณมิติ ลอการิทึม และเอกซ์โพเนนเชียลได้ 
10. ค านวณหาพื้นท่ีปิดล้อมของเส้นโค้ง และแปลความหมายไปสู่ปริมาณทางฟิสิกส์ได้ 
11. ประยุกต์ปฏิยานุพันธ์ในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์และกลศาสตร์การเคล่ือนท่ีงานพลังงาน 

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

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

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

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

ศึกษากลศาสตร์ยุคเก่า กลศาสตร์เชิงนิวตัน การวิเคราะห์การเคล่ือนท่ีของวัตถุในหนึ่ง สอง และสาม
มิติในพิกัดต่างๆ กลศาสตร์ในระบบโคออร์ดิเนตท่ีเคล่ือนท่ี กลศาสตร์ของระบบอนุภาคและกลศาสตร์ของ
วัตถุแข็งเกร็ง การใช้สมการของลากรางจ์แก้ปัญหาเกี่ยวกับการเคล่ือนท่ีของวัตถุได้ 

เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจ ทักษะกระบวนการ เจตคติ และเห็นคุณค่าของกลศาสตร์ยุคเก่า 
สามารถใช้จิตวิทยาศาสตร์ในการสืบเสาะหาความรู้ มีความสามารถในการส่ือสาร น าหลักการไปอธิบาย
ปัญหาทางกลศาสตร์ขั้นสูงได้ 
 
มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด 
 เมื่อเรียนจบรายวิชานี้ นักเรียนสามารถ 

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

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

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

ศึกษาท่ีมาของกลศาสตร์ควอนตัม การแผ่รังสีของวัตถุด า ปรากฏการณ์โฟโตอิเล็กทริก ปรากฏการณ์
คอมป์ตัน สมมติฐานของเดอบรอย และการเล้ียวเบนของอิเล็กตรอน รวมไปถึงแบบจ าลองอะตอมแบบต่างๆ 

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

ศึกษาถึงการน าสมการชโรดิงเจอร์ไปใช้ในการแก้ปัญหาเรื่อง อนุภาคท่ีถูกกักไว้ในบ่อศักย์แบบต่างๆ 
ใน 1 มิติ 

เพื่อให้เกิดน าความรู้ ความเข้าใจไปใช้ประยุกต์ในการอธิบายถึงปรากฏการณ์ต่างๆ ในธรรมชาติได้ 
และใช้เป็นพื้นฐานในการศึกษาวิชากลศาสตร์เชิงควอนตัมเบ้ืองสูงต่อไป 
 
มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด 
 เมื่อเรียนจบรายวิชานี้ นักเรียนสามารถ 

1. ระบุปัญหา และท่ีมาของวิชากลศาสตร์ควอนตัมได้ 
2. อธิบายปรากฏการณ์ในธรรมชาติ รวมไปถึงผลการทดลองจากการศึกษาของนักวิทยาศาสตร์ 

ท่ีเกี่ยวข้องกับการก าเนิดของวิชากลศาสตร์ควอนตัมได้ 
3. อธิบายหลักความไม่แน่นอนของไฮเซนเบิร์ก รวมถึงสามารถค านวณหาปริมาณต่างๆ ท่ี

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

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

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

เพื่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ มีทักษะกระบวนการ เจตคติและเห็นคุณค่าของวิทยาศาสตร์สามารถ
ใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์และจิตวิทยาศาสตร์ในการสืบเสาะหาความรู้และการแก้ปัญหา  
มีความสามารถในการส่ือสาร น าความรู้และหลักการไปใช้อธิบายปรากฏการณ์หรือแก้ปัญหาเบ้ืองต้นเกี่ยวกับ
ฟิสิกส์สถานะของแข็ง 
มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด 
 เมื่อเรียนจบรายวิชานี้ นักเรียนสามารถ 

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

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

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

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

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

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

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

1. อธิบายการน าไฟฟ้าในหลอดไดโอดสุญญากาศ และหลอดไตรโอดสุญญากาศได้ 
2. อธิบายและเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างตัวน า กึ่งตัวน า และฉนวนโดยใช้ทฤษฎีแถบพลังงานได้ 
3. อธิบายและเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างสารกึ่งตัวน าชนิด N และชนิด P ได้ 
4. อธิบายการน ากระแสของไดโอดผลึกชนิดหัวต่อ P-N ได้ 
5. ท าการทดลองศึกษากระแสจากการไบแอสไดโอดได้ 
6. ท าการทดลองศึกษาการประยุกต์ใช้งานไดโอดในวงจรป้องกันเข็มมิเตอร์ วงจรป้องกนัต่อมิเตอร์

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

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

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

ศึกษาข้อมูลพื้นฐานของดวงอาทิตย์ การแผ่รังสีของดวงอาทิตย์ สเปกตรัมแสงอาทิตย์ ผลของ
บรรยากาศต่อการส่งผ่านพลังงานแสงอาทิตย์มายังโลก ชนิดของรังสีแสงอาทิตย์ เรขาคณิตของระบบโลก 
ดวงอาทิตย์ การวัดและเครื่องมือวัดรังสีอาทิตย์ 

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

เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจ มีทักษะกระบวนการ เจตคติท่ีดีและเห็นคุณค่าทางวิทยาศาสตร์สามารถ
ใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์สืบเสาะหาความรู้ อธิบายปรากฏการณ์ต่างๆ เกี่ยวกับดวงอาทิตย์ การ
ส่งผ่านพลังงานสงอาทิตย์มายังโลก การประยุกต์ใช้พลังงานแสงอาทิตย์ 
 
มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด 
 เมื่อเรียนจบรายวิชานี้ นักเรียนสามารถ 

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

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

ในชีวิตประจ าวัน 
10. เกิดแนวคิดในการท าโครงงานเกี่ยวกับการน าพลังงานแสงอาทิตย์มาประยุกต์ใช้ประโยชน์ 

 
 



หลักสูตรโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค ระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย                                                        
พุทธศักราช 2560 (ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 2561) 

238 

 

รายวิชา ว30215 แม่เหล็กไฟฟ้าและการประยุกต์ 
 
2 คาบ/สัปดาห์/ภาคเรียน        1.0 หน่วยกิต 

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

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

เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจ ทักษะกระบวนการ เจตคติ และเห็นคุณค่าของคณิตศาสตร์ส าหรับ
ฟิสิกส์ สามารถใช้จิตวิทยาศาสตร์ในการสืบเสาะหาความรู้ มีความสามารถในการส่ือสารน าหลักการเกี่ยวกับ
แม่เหล็กไฟฟ้าไปอธิบายปัญหาทางฟิสิกส์และประยุกต์ใช้ได้ 
 
มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด 
 เมื่อเรียนจบรายวิชานี้ นักเรียนสามารถ 

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

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

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

ศึกษาการค้นพบกัมมันตภาพรังสีและสารกัมมันตรังสี การค้นพบโปรตอน อิเล็กตรอนและนิวตรอน 
การสลายของธาตุกัมมันตรังสี องค์ประกอบของนวิเคลียสและการเปล่ียนสภาพนิวเคลียสกัมมันตรังสี ได้
ศึกษาพลังงานยึดเหนี่ยวของอะตอม สมการแสดงปฏิกิริยานิวเคลียร์พลังงานนิวเคลียร์หน่วยวัดรังสีและผล
ของรังสีต่อส่ิงมีชีวิต การใช้ประโยชน์จากสารรังสีในด้านต่างๆ และการก ากับดูแลความปลอดภัยทางรังสี
ศึกษาหลักการสร้างโรงไฟฟ้านิวเคลียร์และการพัฒนาเทคโนโลยีในอนาคตของประเทศไทย 

เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจ มีทักษะกระบวนการ เจตคติ และเห็นคุณค่าของวิทยาศาสตร์ สามารถ
ใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์และจิตวิทยาศาสตร์ในการสืบเสาะความรู้และการแก้ปัญหามีความสามารถ
ในการส่ือสาร น าความรู้และหลักการทางนิวเคลียร์ฟิสิกส์ไปอธิบายปรากฏการณ์หรือแก้ปัญหา รวมทั้ง
ประยุกต์ไปใช้ประโยชน์ด้านต่างๆ และพัฒนาเทคโนโลยีในอนาคต 
 
มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด 
 เมื่อเรียนจบรายวิชานี้ นักเรียนสามารถ 

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

วิเคราะห์แนวการเคล่ือนท่ีของรังสีท้ังสามในสนามแม่เหล็กได้ 
4. อธิบายส่วนประกอบและหลักการท างานของแมสสเปกโตรมิเตอร์พร้อมท้ังค านวณหาปริมาณ

ต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องได้ 
5. อธิบายองค์ประกอบของนิวเคลียสและการเปล่ียนสภาพนิวเคลียสกัมมันตรังสีได้ 
6. บอกความหมายของเลขมวล เลขอะตอมและนิวคลีออน พร้อมท้ังเขียนสัญลักษณ์ของนิวเคลียส

ของธาตุต่างๆ ได้ 
7. สืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับการสลายธาตุกัมมันตรังสี อธิบายและเขียนสมการการสลายของธาตุ

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

และค านวณหาปริมาณต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องได้ 
10. อธิบายเสถียรภาพของนิวเคลียสของธาตุต่างๆ พลังงานนวิเคลียร์แบบฟิชชัน แบบฟิวชันเขียน

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

ปลอดภัยทางนิวเคลียร์ในประเทศไทย และการก าจัดกากกัมมันตรังสี 
16. สืบค้นข้อมูลและอธิบายถึงหลักการสร้างโรงไฟฟ้านิวเคลียร์และการพัฒนาเทคโนโลยีใน 

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

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

ศึกษากลุ่มดาวและวัตถุท้องฟ้า ระบบขอบฟ้า และระบบศูนย์สูตรท้องฟ้า การประกอบแผนท่ีดาว
ระบบขอบฟ้าและเครื่องแอสโตรเลบ ปฏิบัติการใช้เครื่องแอสโตรเลบและแผนท่ีดาว ระบบขอบฟ้า  

ศึกษาความสว่างและสีของดาวฤกษ์บนทรงกลมท้องฟ้า การขึ้นตกของดวงอาทิตย์ ดวงจันทร์และ
กลุ่มดาวบนท้องฟ้า การเคล่ือนท่ีของดาวเคราะห์ การหาต าแหน่งของผู้สังเกตบนโลก การหาเวลาดาราคติ 
และสุริยคติสังเกตการเกิดเส้ียวของดวงจันทร์ ปฏิบัติการดาวเคราะห์และปฏิบัติการขยายตัวของเอกภพ 

ศึกษาภาพท่ีเกิดจากเลนส์นูนและกระจกเว้า หลักการท างานของกล้องโทรทรรศน์แบบหักเหแสงและ
สะท้อนแสง ปฏิบัติการเลนส์และกระจก ปฏิบัติการประกอบและปรับต้ังกล้องโทรทรรศน์เพื่อสังเกตวัตถุ
ท้องฟ้า และปฏิบัติการถ่ายภาพวัตถุท้องฟ้า 

เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจ มีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ มีเจตคติและเห็นคุณค่าของ
วิทยาศาสตร์ สามารถน ากระบวนการวิทยาศาสตร์ทางปฏิบัติการดาราศาสตร์พื้นฐานไปใช้ในการอธิบายและ
แก้ไขปัญหาเกี่ยวกับปรากฏการณ์ทางดาราศาสตร์ต่อไป 
 
มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด 
 เมื่อเรียนจบรายวิชานี้ นักเรียนสามารถ 

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

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

ศึกษากลศาสตร์ท้องฟ้า กฎของเคปเปลอร์ กฎแรงดึงดูดระหว่างมวลของนวิตัน ทฤษฎีแม่เหล็กไฟฟ้า 
ฟิสิกส์ควันตัมเบ้ืองต้น การแผ่รังสีของวัตถุด า ปรากฏการณ์ดอปเปลอร์ของแสง การดูดกลืนและการ
เปล่งแสงของก๊าซ การเกิดเส้นสเปกตรัม และพื้นฐานฟิสิกส์นิวเคลียร์ 

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

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

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

เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจ มีทักษะระบวนการทางวิทยาศาสตร์ มีเจตคติและเห็นคุณค่าของ
วิทยาศาสตร์ สามารถน ากระบวนการวิทยาศาสตร์ทางดาราศาสตร์ขั้นสูงไปใช้ในการอธิบายและแก้ไขปัญหา
เกี่ยวกับปรากฏการณ์ทางดาราศาสตร์ต่อไป 
 
มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด 
 เมื่อเรียนจบรายวิชานี้ นักเรียนสามารถ 

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

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

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

โน้มถ่วง 
22. อธิบายการเกิดเอกภพด้วยทฤษฎีการระเบิดครั้งยิ่งใหญ่ 
23. บอกความสัมพันธ์ของก าลังขยายและก าลังแยกท่ีมีผลต่อประสิทธิ์ภาพของกล้องโทรทรรศน์ ได้ 

 



หลักสูตรโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค ระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย                                                        
พุทธศักราช 2560 (ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 2561) 

244 

 

รายวิชา ว30219 ปฏิบัติการดาราศาสตร์ขั้นสูง 
 
3 คาบ/สัปดาห์/ภาคเรียน        1.5 หน่วยกิต 

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

ศึกษากลุ่มดาว วัตถุท้องฟ้า แผ่นท่ีดาวระบบระบบศูนย์สูตรท้องฟ้า ปฏิบัติการใช้กล้องโทรทรรศน์ 
ปฏิบัติการถ่ายภาพวัตถุท้องฟ้าศึกษาการหมุนรอบตัวเองของดาวเคราะห์ การวัดสัญญาณจากการสะท้อน
กลับของคล่ืนวิทยุท่ีขยายออกจากวัตถุท่ีก าลังหมุน การใช้กล้องวิทยุจ าลองส่งและรับคล่ืนวิทยุ ปฏิบัติการวัด
การหมุนรอบตัวเองของดาวพุธด้วยเรดาร ์และปฏิบัติการโคจรของดวงจันทร์รอบดาวพฤหัสบดี 

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

เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจ มีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ มีเจตคติและเห็นคุณค่าของ
วิทยาศาสตร์ สามารถน ากระบวนการวิทยาศาสตร์ทางปฏิบัติการดาราศาสตร์ขั้นสูงไปใช้ในการอธิบายและ
แก้ปัญหาเกี่ยวกับปรากฏการณ์ทางดาราศาสตร์ต่อไป 
 
มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด 
 เมื่อเรียนจบรายวิชานี้ นักเรียนสามารถ 

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

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

สมบูรณ์ 
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11. ค านวณหาระยะทางของกระจุกดาวได้ 
12. ถ่ายสเปกตรัมของกาแลกซีได้ 
13. ค านวณหาแมกนิจูดปรากฏของกาแลกซี อัตราการขยายตัวของเอกภพได้ 
14. ค านวณหาอายุของเอกภพได้ 
15. ค านวณหาระยะทางของกระจุกดาวได้ 
16. ถ่ายสเปกตรัมของกาแลกซีได้ 
17. ค านวณหาแมกนิจูดปรากฏของกาแลกซี อัตราการขยายตัวของเอกภพได้ 
18. ค านวณหาอายุของเอกภพได้ 
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กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี : เคมี 
รายวิชาเพิ่มเติมกลุ่ม 2 
1. ว30235 ปฏิบัติการเคมีท่ัวไป 1 (AP)    2 คาบ/สัปดาห์/ภาคเรียน 1.0 หน่วยกิต 
SCI30235 General Chemistry Laboratory 1 (AP) 
2. ว30236 ปฏิบัติการเคมีท่ัวไป 2 (AP)   2 คาบ/สัปดาห์/ภาคเรียน 1.0 หน่วยกิต 
SCI30236 General Chemistry Laboratory 2 (AP) 
3. ว30237 เคมีอินทรีย์ข้ันสูง 1     2 คาบ/สัปดาห์/ภาคเรียน 1.0 หน่วยกิต 
SCI30237 Advanced Organic Chemistry 1 
4. ว30238 เคมีอินทรีย์ข้ันสูง 2     2 คาบ/สัปดาห์/ภาคเรียน 1.0 หน่วยกิต 
SCI30238 Advanced Organic Chemistry 2 
5. ว30239 ผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ     2 คาบ/สัปดาห์/ภาคเรียน 1.0 หน่วยกิต 
SCI30239 Natural Products 
6. ว30240 นาโนเทคโนโลยี     2 คาบ/สัปดาห์/ภาคเรียน 1.0 หน่วยกิต 
SCI30240 Nanotechnology 
7. ว30241 จริยธรรมทางวิทยาศาสตร์    2 คาบ/สัปดาห์/ภาคเรียน 1.0 หน่วยกิต 
SCI30241 Scientific Ethics 
8. ว30242 การวิเคราะห์เชิงเครื่องมือ 1    2 คาบ/สัปดาห์/ภาคเรียน 1.0 หน่วยกิต 
SCI30242 Instrumental Analysis 1 
9. ว30243 ชีวเคมี      2 คาบ/สัปดาห์/ภาคเรียน 1.0 หน่วยกิต 
SCI30243 Biochemistry 
10. ว30244 เทคนิคพื้นฐานในปฏิบัติการเคมี  2 คาบ/สัปดาห์/ภาคเรียน 1.0 หน่วยกิต 
SCI30244 Basic Techniques in Chemistry 
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รายวิชา ว30235 ปฏิบัติการเคมีทั่วไป 1 (AP) 
 
2 คาบ/สัปดาห์/ภาคเรียน        1.0 หน่วยกิต 

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

ศึกษาเลขนัยส าคัญ ความเท่ียง ความแม่นย า ความคลาดเคล่ือน ศึกษาการเลือกใช้เครื่องมือในการ
ทดลอง ศึกษาการหาความเข้มข้นของสารโดยการเทียบกราฟมาตรฐานศึกษาโครงสร้างของผลึกสามัญและ
ค านวณรัศมีของไอออนบวกและไอออนลบในโครงสร้างผลึกไอออนิก  

ศึกษาและท าการทดลองหาจุดเยือกแข็งของตัวท าละลาย สารละลาย ศึกษาและท าการทดลอง
พิสูจน์กฎของเฮสส์ การเปล่ียนแปลงเอนทาลปี เอนโทรปีของระบบ  
ผลของความเข้มข้นของสารต้ังต้น ตัวเร่งปฏิกิริยา ท าการทดลองเรื่องอัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี ศึกษาการหา
ค่าคงท่ีสมดุลและปัจจัยท่ีมีต่อสมดุลเคมี 

เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจ มีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ มีเจตคติทางวิทยาศาสตร์เห็น
คุณค่าของวิทยาศาสตร์ รวมทั้งน าความรู้และหลักการทางวิทยาศาสตร์ไปใช้อธิบาย หรือแก้ปัญหาใน
ชีวิตประจ าวัน 
 
มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด 
 เมื่อเรียนจบรายวิชานี้ นักเรียนสามารถ 

1. เข้าใจเลขนัยส าคัญ การแปลผลข้อมูลทางสถิติและเปล่ียนหน่วยต่างๆ ได้ 
2. บอกความหมายของตัวอักษร ตัวเลข เครื่องหมายท่ีปรากฏอยู่บนอุปกรณ์ท่ีต้องใช้ในห้องปฏิบัติการได้ 
3. สามารถใช้อุปกรณ์ในการทดลองได้อย่างถูกต้อง 
4. หาค่าคงท่ีของแก๊สโดยอาศัยความสัมพันธ์ตามสมการสภาวะของแก๊สสมบูรณ์และเปรียบเทียบ

กับค่าท่ีใช้สากลได้ 
5. ศึกษาโครงสร้างของผลึกสามัญบางชนิดได้ 
6. ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างเลขโคออร์ดิเนชันกับอัตราส่วนรัศมีของไอออนบวกและไอออนลบ

ในโครงสร้างของผลึกไอออนิกได้ 
7. ท าการทดลองหาจุดเยือกแข็งของตัวท าละลาย สารละลาย และค านวณหาน้ าหนักโมเลกุลของตัวถูกละลายได้ 
8. ท าการทดลองเพื่อพิสูจน์กฎของเฮสส์ได้ 
9. ท าการทดลองและสังเกตการเปล่ียนแปลงเอนทาลปีและเอนโทรปีของระบบท่ีเกิดปฏิกิริยาเคมีได้ 
10. ท าการทดลองศึกษาผลของความเข้มข้นของสารต้ังต้นและตัวเร่งปฏิกิริยาต่ออัตราการ 

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

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

ศึกษาการสังเคราะห์สารอนินทรีย์บางชนิด คุณสมบัติของโลหะทรานสิชัน การสังเคราะห์สารอินทรีย์
จ าพวกอินดิเคเตอร์ ศึกษาการหาปริมาณสารอนินทรีย์ท่ีอยู่ในธรรมชาติ ศึกษาเกี่ยวกับ 
เซลล์กัลวานิก ปฏิกิริยารีดอกซ์ และการวิเคราะห์ไอออนลบและไอออนบวกแบบคุณภาพ  

ศึกษาการสังเคราะห์อนุภาคนาโนเพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจ มีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 
มีเจตคติทางวิทยาศาสตร์เห็นคุณค่าของวิทยาศาสตร์ รวมทั้งน าความรู้และหลักการ 
ทางวิทยาศาสตร์ไปใช้อธิบาย หรือแก้ปัญหาในชีวิตประจ าวัน 
 
มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด 
 เมื่อเรียนจบรายวิชานี้ นักเรียนสามารถ 

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

ไอออนลบได้ 
9. วิเคราะห์ไอออนบวกท่ีมีอยู่ในสารละลายตัวอย่างด้วยการตกตะกอนและดูสีของสารละลายท่ี

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

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

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

เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจ มีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ มีเจตคติและเห็นคุณค่าของ
วิทยาศาสตร์ รวมทั้งน าความรู้และหลักการทางวิทยาศาสตร์ไปใช้อธิบาย หรือแก้ปัญหาในชีวิตประจ าวัน 

มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด 
 เมื่อเรียนจบรายวิชานี้ นักเรียนสามารถ 

1. อธิบายโครงสร้างและพันธะในสารประกอบอินทรยี์ได้ 
2. สามารถเขียนการแตกพันธะ การเกิดพันธะ ตัวกลางระหว่างปฏิกิริยา และวิถีทางของการ

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

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

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

ศึกษากลไกของปฏิกิริยาเคมีและการสังเคราะห์ของสารประกอบอัลดีไฮด์ คีโตนกรดคาร์บอกซิลิก 
และอนุพันธุ์ อะมนี ปฏิกิริยาของไอออนอีนอเลท คาร์แบนไอออน พอลิไซคลิกและสารประกอบเฮเทอโร- 
ไซคลิก 

เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจ มีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ มีเจตคติและเห็นคุณค่าของ
วิทยาศาสตร์ รวมทั้งน าความรู้และหลักการทางวิทยาศาสตร์ไปใช้อธิบาย หรือแก้ปัญหาในชีวิตประจ าวัน 
 
มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด 
 เมื่อเรียนจบรายวิชานี้ นักเรียนสามารถ 

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

2. สามารถเขียนวิธีการสังเคราะห์สารประกอบเคมีอินทรีย์ท่ีก าหนดให้ได้ 
 
 

 



หลักสูตรโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค ระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย                                                        
พุทธศักราช 2560 (ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 2561) 

251 

 

รายวิชา ว30239 ผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ 
 
2 คาบ/สัปดาห์/ภาคเรียน        1.0 หน่วยกิต 

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

ศึกษาประวัติและการพัฒนาของผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ เคมีของผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ และจ าแนก
ผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ 

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

เพื่อให้เข้าใจ มีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ มีเจตคติและเห็นคุณค่าของวิทยาศาสตร์รวมทั้ง
น าความรู้และหลักการทางวิทยาศาสตร์ไปอธิบายหรือแก้ปัญหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ธรรมชาติกระบวนการผลิต
ในเชิงอุตสาหกรรมและผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม 
 
มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด 
 เมื่อเรียนจบรายวิชานี้ นักเรียนสามารถ 

1. อธิบายความหมายของผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ พร้อมท้ังศึกษาประวัติและการพัฒนาของผลิตภัณฑ์
ธรรมชาติ เคมีของผลิตภัณฑ์ธรรมชาติและจ าแนกผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ 

2. จ าแนกผลิตภัณฑ์ธรรมชาติโดยใช้เกณฑ์ลักษณะโครงสร้าง ผลทางสรีระ อนุกรมวิธานและ 
ชีวสังเคราะห์ 

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

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

ศึกษาความหมายของนาโนเทคโนโลยี รูปแบบการสร้างวัตถุนาโน ศึกษาเกี่ยวกับพื้นฐานของวัสดุ  
นาโน โครงสร้างพื้นฐานของสสาร คุณสมบัติทางแสง คุณสมบัติเชิงกล คุณสมบัติทางไฟฟ้า และคุณสมบัติ
ความเป็นแม่เหล็ก 

ศึกษาเกี่ยวกับการจ าแนกคุณลักษณะของวัสดุนาโนโดยใช้เทคนิคจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบต่างๆ เช่น 
จุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่งผ่าน จุลทรรศน์ไอออนสนามไฟฟ้า เป็นต้น 

ศึกษาการเกิด และ โครงสร้าง วัตถุนาโนชีวภาพ ความสัมพันธ์ระหว่างนาโนเทคโนโลยีและชีววิทยา
ของส่ิงมีชีวิตแม่แบบโครงสร้างทางชีวภาพ โปรตีน และกรดนิวคลิอิก 

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

ศึกษาประโยชน์ของนาโนเทคโนโลยีทางด้านต่างๆ เช่น ด้านเกษตรกรรม ด้านอาหาร ด้านการแพทย์
และสาธารณสุข ด้านเครื่องส าอาง เป็นต้น 

เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจ มีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ มีเจตคติและเห็นคุณค่าของ
วิทยาศาสตร์ สามารถน าความรู้ทางด้านนาโนเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ประโยชน์ได้ และใช้เป็น 
พื้นฐานในการศึกษาเคมีข้ันสูงต่อไป 
 
มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด 
 เมื่อเรียนจบรายวิชานี้ นักเรียนสามารถ 

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

ความเป็นแม่เหล็กของวัสดุนาโนได้ 
4. อธิบายวิธีการตรวจสอบหาโครงสร้างของวัสดุนาโนโดยใช้เทคนิคจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบ

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

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

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

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

เพื่อพัฒนาทักษะต่างๆ เช่น ทักษะการคิดเชิงวิเคราะห์ ทักษะการคิดเชิงสร้างสรรค์ ทักษะการ
ส่ือสารเป็นต้น เพื่อให้นักเรียนเกิดความตระหนัก เห็นคุณค่าและความส าคัญของจริยธรรมทางวิทยาศาสตร์ 
เกิดทักษะการคิดเชิงวิเคราะห์ ทักษะการคิดเชิงสร้างสรรค์ ทักษะการส่ือสาร มีเจตคติท่ีดี 
ต่อเพื่อนร่วมโลก และสามารถน าความรู้ไปใช้ประกอบการท างานหรือการศึกษาในระดับท่ีสูงขึ้นอย่างถูกต้อง
ดีงาม อันจะเป็นประโยชน์ต่อสังคมและส่วนรวมต่อไป 
 
มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด 
 เมื่อเรียนจบรายวิชานี้ นักเรียนสามารถ 

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

ในชีวิตประจ าวันได้อย่างถูกต้องและมีเหตุผล 
8. เกิดทักษะการเรียนรู้แบบร่วมมือกันโดยใช้รูปแบบการเรียนรู้ท่ีใช้ประเด็นเป็นฐาน (Issue-

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

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

ศึกษาวิธีการเตรียมตัวอย่าง การเลือกวิธีวิเคราะห์ การขจัดสารรบกวน การแปลความหมายใน 
การวิเคราะห์เชิงคุณภาพและปริมาณ การประเมินผลการวิเคราะห์และการวิเคราะห์ข้อมูลทางเคมีวิเคราะห์ 

ศึกษาหลักการดูดกลืนแสงในช่วงยูวีและวิสิเบิลและอัตรกิริยาท่ีเกิดขึ้น และอธิบายการวิเคราะห์โดย
ใช้เทคนิคทางด้านยูวี-วิสิเบิล ศึกษาหลักการดูดกล่ืนแสงในช่วงอินฟาเรดและอัตรกิริยาท่ีเกิดขึ้น และอธิบาย
การวิเคราะห์โดยใช้เทคนิคทางด้านอินฟราเรดสเปกโทรสโกปี 

ศึกษากระบวนการทางด้านอะตอมมิกแอบซอฟชันสเปกโทรเมทรี และอธิบายการวิเคราะห์โดยใช้
เทคนิคทางด้านอะตอมมิกแอบซอฟชันสเปกโทรเมทรี ศึกษากระบวนการทางด้านอะตอมมิกอิมิช
ชันสเปกโทรเมทรี และอธิบายการวิเคราะห์โดยใช้เทคนิคทางด้านอะอิมิชชันสเปกโทรเทรี 

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

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

1. อธิบายวิธีการเตรียมตัวอย่าง การเลือกวิธีวิเคราะห์ การขจัดสารรบกวน การแปลความหมายใน
เชิงปริมาณวิเคราะห์ การประเมินผลการวิเคราะห์ และการวิเคราะห์ข้อมูลทางเคมีวิเคราะห์ 

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

การแบ่งชนิดของวิธีโครมาโทกราฟี พารามิเตอร์ต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องในโครมาโทแกรม และการ
วิเคราะห์เชิงปริมาณในโครมาโทกราฟีได้ 

11. อธิบายหลักการท างานของเครื่องโครมาโทกราฟีของเหลวสมรรถนะสูงได้ 
12. อธิบายการวิเคราะห์โดยใช้เทคนิคทางด้านโครมาโทกราฟีของเหลวสมรรถนะสูงได้ 
13. อธิบายหลักการท างานของเครื่องแก๊สโครมาโทกราฟีได้ 
14. อธิบายการวิเคราะห์โดยใช้เทคนิคทางด้านแก๊สโครมาโทกราฟีได้ 
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รายวิชา ว30243 ชีวเคมี 
 
2 คาบ/สัปดาห์/ภาคเรียน        1.0 หน่วยกิต 

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

ศึกษาสเตอริโอเคมีของมอนอแซคคาไรด์การเขียนโครงสร้างแบบฟิชเชอร์และแบบฮาเวิธ-โปรเจคชัน 
จ าแนกประเภทของน้ าตาล ในลักษณะ D หรือ L พร้อมท้ังเรียกช่ือน้ าตาล 

ศึกษาโครงสร้างของฟอสโฟลิพิด สฟิงโกลิพิด วิตามินท่ีละลายได้ในไขมัน ศึกษากระบวนการ 
เมตาบอลิซึมของกรดไขมันศึกษาการหาค่า pI ของกรดอะมิโน การหาล าดับของกรดอะมิโนในโปรตนี และ
กระบวนการเมตาบอลิซึมของกรดอะมิโนศึกษา จลนศาสตร์ของเอนไซม ์กระบวนการเมตาบอลิซึมของนิวคลี
โอไทด์วิธีการหาล าดับเบสของดีเอ็นเอ และกระบวนการพอลิเมอเรสเชน 

เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจ มีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์มีเจตคติและเห็นคุณค่าของ
วิทยาศาสตร์สามารถน ากระบวนการทางวิทยาศาสตร์ไปใช้ในการแก้ปัญหา น าความรู้และหลักการของ
เกี่ยวกับเรื่องคาร์โบไฮเดรต ลิพิด กรดอะมิโน เอนไซม ์และกรดนิวคลีโอไทด์ไปใช้เป็นพื้นฐานในการศึกษา
วิชาเคมีข้ันสูงต่อไป 

 
มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด 
 เมื่อเรียนจบรายวิชานี้ นักเรียนสามารถ 

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

เรียกช่ือได้อย่างถูกต้อง 
4. อธิบายกลไกการเกิดปฏิกิริยาขั้นตอนต่างๆของวิถีไกลโคไลซิสได้ 
5. อธิบายการเข้าสู่วิถีไกลโคไลซิสของคาร์โบไฮเดรตแบบต่างๆได้ 
6. อธิบายการย่อยสลายไพรูเวทภายใต้สภาวะท่ีไม่ใช้ออกซิเจนได้ 
7. อธิบายกลไกการเกิดปฏิกิริยาขั้นตอนต่างๆของวัฏจักรเคร็บส์ได้ 
8. เขียนสมการของลูกโซ่การหายใจในไมโตคอนเดรีย (ออกซิเดทีฟฟอสฟอริเลชัน) ได้ 
9. เขียนโครงสร้างท่ัวไปของ ฟอสโฟลิพิด สิฟิงโกลิปิด และไกลโคลิพิดได้ 
10. อธิบายโครงสร้างของวิตามินท่ีละลายในไขมัน คือ วิตามินเอ วิตามินดี วิตามินอีและ 

วิตามินเค ได้ 
11. อธิบายหรือแสดงความสัมพันธ์ของกระบวนการเมตาบอลิซึมของกรดไขมันได้ 
12. อธิบายกราฟการไทเทรตกรดอะมิโนและหาจุดไอโซอิเลคทริก (isoelectric point : pI) ได้ 
13. อธิบายและหาล าดับกรดอะมิโนในโปรตีนจากข้อมูลท่ีก าหนดให้หรือจากการทดลองได้ 
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14. อธิบายหรือแสดงความสัมพันธ์ของกระบวนการเมตาบอลิซึมของกรดอะมิโนได้ 
15. อธิบายจลนศาสตร์ของเอนไซม์ได้พิจารณาและอธิบายกราฟแสดงการด าเนินไปของปฏิกิริยาท่ีมี

เอนไซม์เป็นตัวเร่งปฏิกิริยาได้ 
16. อธิบายหรือแสดงความสัมพันธ์ระหว่างอัตราเร็วของปฏิกิริยากับความเข้มข้นของซับสเตรทได้ 
17. อธิบายหรือแสดงความสัมพันธ์ของกระบวนการเมตาบอลิซึมของนิวคลีโอไทด์ได้ 
18. อธิบายวิธีการหาล าดับเบสของดีเอ็นเอได้ 
19. อธิบายกระบวนการพอลิเมอเรสเชนได้ 
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รายวิชา ว30244 เทคนิคพื้นฐานในปฏิบัติการเคมี 
 
2 คาบ/สัปดาห์/ภาคเรียน        1.0 หน่วยกิต 

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

ศึกษาข้อควรปฏิบัติส าหรับการท างานในห้องปฏิบัติการเคมี ซึ่งเกี่ยวกับการปฏิบัติตนของตัวนักเรียน 
ข้อพึงระวงัอันตรายจากสารเคมี ข้อควรปฏิบัติ อันเกิดจากอุบัติเหตุท่ีเกี่ยวกับสารเคมีเกิดจากไฟ เมื่อสารเคมี
หก ตลอดจนวิธีแก้ไขและป้องกันอุบัติเหตุในห้องปฏิบัติการเคมี 

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

ศึกษาเทคนิคการใช้อุปกรณ์เครื่องแก้วทีใช้ปฏิบัติการทางเคมี เช่น การใช้เครื่องให้ความร้อน (Hot 
plate) เครื่องช่ังไฟฟ้าชนิดละเอียด (Analytical Balance) เครื่องหมุนปั่นเหวี่ยงตกตะกอน (centrifuge) 
เครื่องระเหยสารสุญญากาศแบบหมุน (Rotary evaporator) เครื่องวัดความกรด-ด่าง (pH-meter) ขวดวัด
ปริมาตร (Volumetric flask) ปิเปต (Pipet) บิวเรต (Burette)  

ศึกษาเทคนิควิธีการและปฏิบัติการทดลองเกี่ยวกับ การเตรียมสารละลาย การถ่ายเทสาร การกรอง
สาร (Filtration) การแยกสารด้วยการสกัดด้วยตัวท าละลาย (Solvents Extraction) และการแยกสารโดย
เทคนิค ทินเลเยอร์โครมาโทกราฟี (Thin Layer Chromatography) การกล่ันสารแบบต่างๆ การหาปริมาณ
สารด้วยการไทเทรต (titration) การวัดการดูดกลืนแสง ด้วยเครื่องสเปกโทรโฟโทมิเตอร์
(Spectrophotometer) 

เพื่อให้มีความเข้าใจ มีทักษะกระบวนการและเจตคติทางวิทยาศาสตร์ เห็นคุณค่าของวิทยาศาสตร์ 
รวมทั้งมีความเข้าใจ เกี่ยวกับเทคนิคต่าง ๆ ท่ีใช้ในห้องปฏิบัติการทดลองและทางด้านทฤษฎีทางเคมี รู้จัก
ท างานด้วยความรอบคอบและปลอดภัย รู้ถึงวิธีปอ้งกันและแก้ไขอุบัติเหตุ รู้ถึงภัยอันตรายท่ีแอบแฝงอยู่ใน
สารเคมี ตลอดจนสามารถใช้อุปกรณ์หรือติดต้ังอุปกรณ์ท่ีเหมาะสมกับกระบวนการทดลองได้ 
 
มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด 
 เมื่อเรียนจบรายวิชานี้ นักเรียนสามารถ 

1. สามารถบอกข้อควรปฏิบัติและปฏิบัติตามข้อควรปฏิบัติ ในห้องปฏิบัติการเคมีได้ 
2. บอกหน่วยพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ ค านวณค่าเกี่ยวกับเลขนัยส าคัญ การเปล่ียนหน่วยและการ

แปลผลข้อมูลทางสถิติ 
3. สามารถแปลความหมายของตัวอักษร ตัวเลข และเครื่องหมายท่ีปรากฏบนอุปกรณ์ท่ีใช้ใน

ห้องปฏิบัติการเคมีได้ 
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4. สามารถเปรียบเทียบความแม่น และความเท่ียง เครื่องแก้วท่ีใช้วัดปริมาตรและถ่ายเทสารใน
ห้องปฏิบัติการเคมีได้ 

5. สามารถเลือกใช้อุปกรณ์เครื่องแก้วได้อย่างเหมาะสมกับชนิดเครื่องแก้วและวัตถุประสงค์ 
6. สามารถค านวณและเตรียมสารละลายในหน่วย ร้อยละโดยน้ าหนัก ร้อยละโดยปริมาตร 

โมลาริตี ส่วนในล้านส่วนได้ 
7. สามารถปฏิบัติแยกของผสมโดยใช้สมบัติทางกายภาพและเคมีได้ 
8. สามารถตรวจวัดสภาพความเป็นกรดด่างของสารละลายด้วยเครื่อง pH-meter ได้อย่างถูกต้อง 
9. อธิบายหลักการไทเทรตและปฏิบัติการไทเทรตหาความเข้มข้นของสารได้ 
10. อธิบายหลักการสกัดสารด้วยตัวท าละลาย และเลือกใช้ตัวสกัดสารได้อย่างเหมาะสม 
11. สามารถปฏิบัติการสกัดสารโดยใช้กรวยแยกสารได้อย่างถูกต้อง 
12. รู้จักชุดอุปกรณ์ท่ีใช้กล่ันและสามารถต่อชุดส าหรับกล่ันได้อย่างถูกต้อง 
13. อธิบายหลักการกล่ันและเลือกใช้วิธีการกล่ันได้อย่างเหมาะสมตามชนิดของสารผสม 
14. สามารถปฏิบัติและค านวณหาปริมาณสารสัมพันธ์ สารก าหนดปริมาณ และร้อยละ ผลิตภัณฑ์

จากสมการปฏิกิริยาเคมีได้ 
15. บอกหลักการวิธีโครมาโทรกราฟีแบบต่างๆ และท าการแยกสารโดยสารด้วยเทคนิคทินเลเยอร์

โครมาโทกราฟี (Thin Layer Chromatography) 
16. สามารถเลือกตัวท าละลายท่ีเหมาะสมส าหรับแยกสารในเทคนิคทินเลเยอร์โครมาโทกราฟี 

(Thin layer chromatography) ได้ 
17. อธิบายหลักการดูดกลืนแสงของสารและส่วนประกอบเครื่องสเปกโทรโฟโทมิเตอร์

(Spectrophotometer) ได้ 
18. อธิบายหลักการและปฏิบัติการหาปริมาณสารโดยเทคนิค UV-Visible spectroscopy ได้ 
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กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี : ชีววิทยา 
รายวิชาเพิ่มเติมกลุ่ม 2 
1. ว30265 ชีววิทยา 1 (AP)     3 คาบ/สัปดาห์/ภาคเรียน 1.5 หน่วยกิต 
SCI30265 Biology 1 (AP) 
2. ว30266 ชีววิทยา 2 (AP)     3 คาบ/สัปดาห์/ภาคเรียน 1.5 หน่วยกิต 
SCI30266 Biology 2 (AP) 
3. ว30267 ชีววิทยาของเซลล์     2 คาบ/สัปดาห์/ภาคเรียน 1.0 หน่วยกิต 
SCI30267 Cell Biology 
4. ว30268 พันธุศาสตร์โมเลกุล     2 คาบ/สัปดาห์/ภาคเรียน 1.0 หน่วยกิต 
SCI30268 Molecular Genetics 
5. ว30269 อนุกรมวิธานพืช     2 คาบ/สัปดาห์/ภาคเรียน 1.0 หน่วยกิต 
SCI30269 Plant Taxonomy 
6. ว30270 อนุกรมวิธานสัตว ์    2 คาบ/สัปดาห์/ภาคเรียน 1.0 หน่วยกิต 
SCI30270 Animal Taxonomy 
7. ว30271 จุลชีววิทยา      2 คาบ/สัปดาห์/ภาคเรียน 1.0 หน่วยกิต 
SCI30271 Microbiology 
8. ว30272 สัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง    2 คาบ/สัปดาห์/ภาคเรียน 1.0 หน่วยกิต 
SCI30272 Invertebrate Zoology 
9. ว30273 สัตว์มีกระดูกสันหลัง     2 คาบ/สัปดาห์/ภาคเรียน 1.0 หน่วยกิต 
SCI30273 Vertebrate Zoology 
10. ว30274 กีฏวิทยา      2 คาบ/สัปดาห์/ภาคเรียน 1.0 หน่วยกิต 
SCI30274 Entomology 
11. ว30275 สังขวิทยา      2 คาบ/สัปดาห์/ภาคเรียน 1.0 หน่วยกิต 
SCI30275 Malacology 
12. ว30276 มีนวิทยา      2 คาบ/สัปดาห์/ภาคเรียน 1.0 หน่วยกิต 
SCI30276 Ichthyology 
13. ว30277 สรีรวิทยาของพืช     2 คาบ/สัปดาห์/ภาคเรียน 1.0 หน่วยกิต 
SCI30277 Plant Physiology 
14. ว30278 พฤติกรรมสัตว์     2 คาบ/สัปดาห์/ภาคเรียน 1.0 หน่วยกิต 
SCI30278 Animal Behavior 
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กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี : ชีววิทยา (ต่อ) 

รายวิชาเพิ่มเติมกลุ่ม 2 (ต่อ) 
15. ว30279 ชีววิทยาสภาวะแวดล้อม    2 คาบ/สัปดาห์/ภาคเรียน 1.0 หน่วยกิต 
SCI30279 Environmental Biology 
16. ว30280 เทคโนโลยีชีวภาพ     2 คาบ/สัปดาห์/ภาคเรียน 1.0 หน่วยกิต 
SCI30285 Biotechnology 
17. ว30281 วิทยาศาสตร์การอาหาร    2 คาบ/สัปดาห์/ภาคเรียน 1.0 หน่วยกิต 
SCI30281 Food Science 
18. ว30282 นิติวิทยาศาสตร์    2 คาบ/สัปดาห์/ภาคเรียน 1.0 หน่วยกิต 
SCI30282 Forensic Science 
19. ว30283 เทคนิคพื้นฐานส าหรับงานวิจัยทางชีววิทยา 2 คาบ/สัปดาห์/ภาคเรียน 1.0 หน่วยกิต 
SCI30283 Basic Technique for Biology Research 
20. ว30284 การวิจัยชีววิทยาทางน้ า   2 คาบ/สัปดาห์/ภาคเรียน 1.0 หน่วยกิต 
SCI30284 Aquatic Biology Research 
21. ว30285 ปัญหาพิเศษทางชีววิทยา    2 คาบ/สัปดาห์/ภาคเรียน 1.0 หน่วยกิต 
SCI30285 Special Problem in Biology 
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รายวิชา ว30265 ชีววิทยา 1 (AP) 
 
3 คาบ/สัปดาห์/ภาคเรียน        1.5 หน่วยกิต 

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

ศึกษาค้นคว้า สืบค้นข้อมูล ท าปฏิบัติการ วิเคราะห์ อภิปรายเกี่ยวกับ มุมมองของชีวิต  
การจัดล าดับของส่ิงมีชีวิต เคมีเพื่อชีวิต ชีวโมเลกุล โครงสร้างและหน้าท่ีของส่วนประกอบของเซลล์  
การสังเคราะห์ด้วยแสง พันธุศาสตร์ระดับโมเลกุล พันธุศาสตร์และการประยุกต์ใช้ วิวัฒนาการของส่ิงมีชีวิต
วิวัฒนาการระดับประชากร  

การศึกษาความสัมพันธ์เชิงวิวัฒนาการและอนกุรมวิธาน นิเวศวิทยา ความหลากหลายทางชีวภาพ
และชีววิทยาเชิงอนุรักษ ์และปัญหาส่ิงแวดล้อม  

เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจพื้นฐานทางชีววิทยาท่ีเทียบเท่ากับวิชาชีววิทยาพื้นฐานใน
ระดับอุดมศึกษา 
 
มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด 
 เมื่อเรียนจบรายวิชานี้ นักเรียนสามารถ 

1. บอกมุมมองของชีวิตและอธิบายแนวคิดหลักท่ีเป็นแกนของชีววิทยาได้ 
2. บอกบทบาทของธาตุและสารเคมีท่ีจ าเป็นต่อการด ารงชีวิตท้ังในระดับไมโครโมเลกุลและ 

แมคโครโมเลกุลได้ 
3. บอกชนิด โครงสร้าง ของสารชีวโมเลกุล รวมทั้งหน้าท่ีและการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดขึ้นในส่ิงมีชีวิต

ได้ 
4. จ าแนกชนิดและลักษณะของเซลล์ หน้าท่ี องค์ประกอบ และการท างานของเซลล์ในส่ิงมีชีวิต

ต่างๆ ได้ 
5. อธิบายพลังงานท่ีเกี่ยวข้องกับส่ิงมีชีวิต เมแทบอลิซึม ชนิดและการท างานของเอนไซม์ได้ 
6. อธิบายการหายใจระดับเซลล์ และปฏิกิริยาท่ีเกิดขึ้นเมื่อมีการหายใจได้ 
7. อธิบายหลักการเกิดการสังเคราะห์ด้วยแสงและผลท่ีเกิดขึ้นได้ 
8. อธิบายหลักการทางพันธุศาสตร์ การถ่ายทอดลักษณะพันธุกรรม และการประยุกต์ความรู้ทาง

พันธุศาสตร์ 
9. อธิบายการเกิดวิวัฒนาการ และการเกิดความหลากหลายของส่ิงมีชีวิตอันเนื่องมาจาก

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

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

ศึกษาค้นคว้า สืบค้นข้อมูล ท าปฏิบัติการ วิเคราะห์ อภิปรายเกี่ยวกับ ความหลากหลายทางชีวภาพ
ของส่ิงมีชีวิต หลักการจัดจ าแนกส่ิงมีชีวิตพวกโพรแคริโอตและยูแคริโอตตามระบบห้าอาณาจักร เนื้อเยื่อ 
โครงสร้าง และหน้าท่ีการท างานของส่วนต่าง ๆ ในพืช เนื้อเยื่อ โครงสร้าง และหน้าท่ีการท างานของร่างกาย
สัตว์ เช่น การสืบพันธุ์และการเจริญพัฒนาระบบไหลเวียนเลือด และการแลกเปล่ียนแก๊ส อาหารของสัตว์ 
การกินอาหารและระบบย่อยอาหาร การควบคุมสภาพแวดล้อมภายใน ระบบประสาท กลไกการรับความรู้สึก
และการตอบสนอง การต่อต้านและป้องกันเช้ือโรค และสัญญาณเคมีในสัตว์  

เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจพื้นฐานทางชีววิทยาท่ีเทียบเท่ากับวิชาชีววิทยาพื้นฐานใน
ระดับอุดมศึกษา 
 
มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด 
 เมื่อเรียนจบรายวิชานี้ นักเรียนสามารถ 

1. จ าแนกส่ิงมีชีวิตตามอาณาจักร (Kingdom) ไฟลัม (Phylum) หรือ ดิวิชัน และอธิบายลักษณะ 
โครงสร้าง หน้าท่ี วงจรชีวิต และความสัมพันธ์ของส่ิงมีชีวิตชนิดต่างๆ ได้ 

2. อธิบายเนื้อเยื่อ โครงสร้าง และหน้าท่ีการท างานของส่วนต่างๆ ในพืชได้ 
3. อธิบายความหลากหลายของสัตว์ จ าแนกชนิดของสัตว์เป็นไฟลัมต่างๆ และลักษณะของสัตว์ได้ 
4. บอกการท างานของอวัยวะ และฮอร์โมนต่างๆ ในสัตว์ และการสืบพันธุ์ได้ 
5. อธิบายพัฒนาการของสัตว์ตั้งแต่เริ่มปฏิสนธิจนถึงเติบโตเต็มวัยได้ 
6. อธิบายระบบการไหลเวียนเลือดและการแลกเปล่ียนก๊าซของมนุษย์และสัตว์ได้ 
7. อธิบายถึงอาหารของสัตว์ ลักษณะของอาหารกับประเภทของสัตว์ ส่วนประกอบและหน้าท่ีของ

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

ของสัตว์ได้ 
10. อธิบายกลไกการรับความรู้สึกต่างๆ และการตอบสนองของสัตว์ได้ 
11. อธิบายระบบการต่อต้านและป้องกันเช้ือโรคของร่างกายได้ 
12. อธิบายการส่ือสาร กลไกการท างานของระบบประสาทกับต่อมไร้ท่อ การเกิดความผิดปกติของ

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

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

ศึกษาการค้นพบเซลล์ ทฤษฏีเซลล์ และรูปร่างเซลล์ เย่ือหุ้มเซลล์ ผนังเซลล์ การขนส่งสารผ่าน 
เย่ือหุ้มเซลล์ การเช่ือมติดกันระหว่างเซลล์ โครงสร้างและหน้าท่ีของออร์แกเนลล์ภายในเซลล์และโครงสร้าง 
ส่วนประกอบ และหน้าท่ีของนิวเคลียสศึกษา วิเคราะห์ โครงสร้าง และส่วนประกอบของเซลล์ การ
เปล่ียนแปลงของเซลล์เมื่อเกิดการแบ่งเซลล์ วัฏจักรเซลล์ โรคมะเร็งและโรคจากความผิดปกติของเซลล์ 
สืบค้น ติดตามความก้าวหน้าการวิจัยเกี่ยวกับเซลล์ การน าความรู้ด้านเซลล์ไปประยุกต์ใช้ในงานด้านอื่นๆ 

เพื่อให้ผู้เรียนมีความเข้าใจ มีทักษะกระบวนการและเจตคติทางวิทยาศาสตร์ เห็นคุณค่าของชีววิทยา
และสามารถประยุกต์ความรู้ไปใช้ในชีวิตประจ าวัน 

มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด 
 เมื่อเรียนจบรายวิชานี้ นักเรียนสามารถ 

1. อธิบายและวิเคราะห์การค้นพบเซลล์ ทฤษฏีเซลล์ และรูปร่างเซลล์ พร้อมท้ังเปรียบเทียบ
โครงสร้างของเซลล์โพรคาริโอตและยูคาริโอต 

2. อธิบายโครงสร้าง และส่วนประกอบของเย่ือหุ้มเซลล์ พร้อมท้ังอภิปรายและวิเคราะห์การเกิดเย่ือ
หุ้มเซลล์ วิเคราะห์การขนส่งสารผ่านเย่ือหุ้มเซลล์ พร้อมท้ังอธิบายการเช่ือมติดกันระหว่างเซลล์ 

3. อธิบายโครงสร้างและหน้าท่ีของออร์แกเนลล์และนิวเคลียสภายในเซลล์ 
4. อธิบายวัฎจักรเซลล์ของส่ิงมีชีวิต และอธิบายความผิดปกติท่ีเกิดขึ้นจากการแบ่งเซลล์กับอาการ

ผิดปกติท่ีปรากฏกับร่างกายส่ิงมีชีวิต 
5. อธิบายการเกิดโรคมะเร็ง และวิธีการรักษา 
6. สืบค้น เกี่ยวกับงานวิจัยด้านเซลล์ การน าความรู้เรื่องเซลล์ไปประยุกต์ใช้ 
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รายวิชา ว30268 พันธุศาสตร์โมเลกุล 
 
2 คาบ/สัปดาห์/ภาคเรียน        1.0 หน่วยกิต 

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

ศึกษาองค์ประกอบและโครงสร้างทางเคมีของดีเอ็นเอ อาร์เอ็นเอ โปรตีน รวมถึงคุณสมบัติ 
บางประการของสารพันธุกรรมอธิบายความสัมพันธ์ระหว่างสารพันธุกรรม และโปรตีนที่ท าหน้าท่ีเป็น
โครงสร้าง โปรตีนที่ท าหน้าท่ีเกี่ยวกับกระบวนการจ าลองดีเอนเอ การลอกรหัส และการถอดรหัสพันธุกรรม
ของส่ิงมีชีวิตท ากิจกรรม วิเคราะห์ อธิบายการประยุกต์ความรู้ด้านพันธุศาสตร์โมเลกุลกับการท างานด้าน
เทคโนโลยีพันธุศาสตร์ 

เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจ มีทักษะกระบวนการ และเจตคติทางวิทยาศาสตร์ สามารถน าหลักการ
ทางวิทยาศาสตร์ไปใช้ในกระบวนการสืบเสาะหาความรู้ และมีความเข้าใจในเทคโนโลยีชีวภาพสามารถน า
ความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน 
 
มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด 
 เมื่อเรียนจบรายวิชานี้ นักเรียนสามารถ 

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

จีโนม 
5. อธิบายกลไกการจ าลองสารพันธุกรรมของส่ิงมีชีวิต ระบุปัจจัยท่ีมีความส าคัญต่อกระบวนการ

จ าลองดีเอ็นเอ 
6. อธิบายและวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างดีเอ็นเอ อาร์เอ็นเอ โปรตีน รวมทั้งการควบคุมการ

แสดงออกของยีน 
7. วิเคราะห์ อธิบายการประยุกต์ความรู้ด้านพันธุศาสตร์โมเลกุลกับการท างานด้านเทคโนโลยีพันธุ

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

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

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

เพื่อให้ผู้เรียนมีความเข้าใจ มีทักษะกระบวนการและเจตคติทางวิทยาศาสตร์ เห็นคุณค่าของชีววิทยา 
และสามารถประยุกต์ความรู้ไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 
 
มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด 
 เมื่อเรียนจบรายวิชานี้ นักเรียนสามารถ 

1. อธิบายและอภิปรายการจัดจ าแนกพืชชนิดต่างๆได้ 
2. อธิบายและอภิปรายระบุพืชหรือการตรวจสอบหาช่ือวิทยาศาสตร์ของพืชในอันดับต่างๆโดยใช้

ระบบการจ าแนกประเภทของพืชท่ีมีอยู่ ได้แก่ วิธกีารตรวจสอบเอกลักษณ์โดยการใช้รูปวิธาน
ประกอบกับเอกสารทางพฤกษานุกรมวิธาน 

3. อธิบายและอภิปรายการตั้งช่ือพืชหรือการศึกษาถึงระบบและวิธีการตั้งช่ือวิทยาศาสตร์ของพืชให้
เป็นไปตามกฎนานาชาติ 

4. วิเคราะห์ อธิบายและอภิปรายลักษณะต่างๆ ของพืช การกระจายพันธุ ์ความแปรผันและ
วิวัฒนาการของพืชกับปัญหาการจัดจ าพวกพืช 

5. รวบรวมข้อมูลต่างๆ ท่ีได้จากพืชเพื่อวิเคราะห์การน าพืชมาใช้ประโยชน์ได้ 
6. น าความรู้ท่ีได้มาศึกษาความสัมพันธ์ของพืช และเสนอแนวความคิดในเรื่องวิวัฒนาการ 

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

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

ศึกษาเกี่ยวกับอาณาจักรสัตว์ซึ่งเป็นหนึ่งใน 5 อาณาจักร ของส่ิงมีชีวิตท่ีมีท้ังหมดในโลก สัตว์ส่วน
ใหญ่ท่ีถูกศึกษาเป็นสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง รวมถึงอิทธิพลของสภาพแวดล้อมต่อวิวัฒนาการของส่ิงมีชีวิตท้ัง
ในด้านการแพร่กระจาย การเจริญเติบโตศึกษาการจ าแนกกลุ่มของสัตว์ออกเป็นไฟลัม โดยพิจารณาจาก
ลักษณะรูปร่างและหน้าท่ีการท างานของโครงสร้างสัตว์ รวมกับข้อมูลอื่นๆ เช่น ข้อมูลด้านชีวเคมี และ
วิวัฒนาการศึกษาวิเคราะห์ ส ารวจ ตรวจสอบลักษณะของสัตว์ในไฟลัมต่างๆ ว่ามีความสัมพันธ์กันอย่างไร 
 
มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด 
 เมื่อเรียนจบรายวิชานี้ นักเรียนสามารถ 

1. อธิบายความส าคัญการศึกษาทางด้านอนุกรมวิธาน 
2. อธิบาย อภิปรายและใช้หลักการเบื้องต้นในการจัดจ าแนกสัตว์ออกเป็นหมวดหมู่ การท าคีย์

จ าแนกส่ิงมีชีวิต 
3. สืบค้น อธิบาย อภิปราย เปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างสัตว์ในช่วงล าดับต่างๆ ต้ังแต่ระดับ

โดเมน อาณาจักร ไฟลัม และคลาส 
4. สืบค้น น าเสนอสภาพการณ์ปัญหา หรือความส าคัญของความหลากหลายทางชีวภาพของสัตว์ท่ีมี

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

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

ศึกษารูปร่างลักษณะท่ัวไปของจุลินทรีย์ การจ าแนกและการจัดกลุ่มจุลินทรีย์ ศึกษาการเจริญเติบโต 
และสภาพแวดล้อมท่ีมีผลต่อการเจริญของจุลินทรีย์ การควบคุมจุลินทรีย์พันธุศาสตร์ และ 
เมทาบอลิซึมของจุลินทรีย์ ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับจุลินทรีย์ภูมิคุ้มกัน จุลชีววิทยา ส่ิงแวดล้อม 
การประยุกต์ใช้จุลชีววิทยาด้านเทคโนโลยีชีวภาพ เกษตรกรรม อุตสาหกรรมและการแพทย์ 

เพื่อให้ผู้เรียนมีความเข้าใจ มีทักษะกระบวนการและเจตคติทางวิทยาศาสตร์ เห็นคุณค่าของชีววิทยา
และสามารถประยุกต์ความรู้ไปใช้ในชีวิตประจ าวัน 
 
มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด 
 เมื่อเรียนจบรายวิชานี้ นักเรียนสามารถ 

1. อธิบายและวิเคราะห์รูปร่างลักษณะท่ัวไปของจุลินทรีย์ 
2. อธิบายและวิเคราะห์การจ าแนกและการจัดกลุ่มจุลินทรีย์ 
3. อธิบายและอภิปรายการเจริญเติบโตและสภาพแวดล้อมท่ีมีผลต่อการเจริญของจุลินทรีย์ 
4. อธิบายและวิเคราะห์การควบคุมจุลินทรีย์พันธุศาสตร์ และเมทาบอลิซึมของจุลินทรีย์ 
5. อธิบายความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับจุลินทรีย์ภูมิคุ้มกัน จุลชีววิทยาส่ิงแวดล้อม  

การประยุกต์ใช้จุลชีววิทยาด้านเทคโนโลยีชีวภาพ เกษตรกรรม อุตสาหกรรมและการแพทย์ 
 
 

 
 
 
  



หลักสูตรโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค ระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย                                                        
พุทธศักราช 2560 (ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 2561) 

270 

 

รายวิชา ว30272 สัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง 
 
2 คาบ/สัปดาห์/ภาคเรียน        1.0 หน่วยกิต 

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

ศึกษา สืบค้นข้อมูล อธิบายและอภิปรายเกี่ยวกับวิวัฒนาการ ประวัติความเป็นมาของสัตว์ 
ไม่มีกระดูกสันหลังศึกษา หลักการจัดจ าแนกลักษณะทางอนุกรมวิธานของสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง  
และค้นคว้าข้อมูล และอภิปรายเกี่ยวกับลักษณะท่ัวไปทางชีววิทยาของสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังในแต่ละไฟลัม  

ศึกษา อธิบาย อภิปรายและท าปฏิบัติการศึกษาเปรียบเทียบกายวิภาคและสรรีรวิทยาของสัตว์ 
ไม่มีกระดูกสันหลังศึกษา สืบค้นข้อมูล และอภิปรายเกี่ยวกับนิเวศวิทยา พฤติกรรม และการปรับตัวให้ 
เข้ากับส่ิงแวดล้อม ของสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังส ารวจความหลากหลายทางชีวภาพของสัตว์ไม่มีกระดูก 
สันหลังในท้องถิ่นและท าปฏิบัติการเกี่ยวกับวิธีการเก็บรักษาตัวอย่างสัตว์ได้ 

เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจ และเจตคติทางวิทยาศาสตร์ สามารถบอกความส าคัญของสัตว์ 
ไม่มีกระดูกสันหลัง และน าความรู้ท่ีได้มาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน น าไปสู่การอนุรักษ์และพัฒนา 
ท่ียั่งยืนต่อไป 
 
มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด 
 เมื่อเรียนจบรายวิชานี้ นักเรียนสามารถ 

1. สืบค้น อธิบาย และอภิปรายเกี่ยวกับวิวัฒนาการ ประวัติความเป็นมาของสัตว์ ไม่มีกระดูก 
สันหลัง 

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

และเปรียบเทียบระหว่างสัตว์ในแต่ละไฟลัม 
5. สืบค้น และอภิปรายเกี่ยวกับนิเวศวิทยา พฤติกรรม และการปรับตัวให้เข้ากับส่ิงแวดล้อมของสัตว์

ไม่มีกระดูกสันหลัง 
6. ส ารวจความหลากหลายทางชีวภาพ ของสัตว์ไม่มกีระดูกสันหลังในท้องถิ่นและท าปฏิบัติการ

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

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

ศึกษาค้นคว้าและวิเคราะห์ ประวัติความเป็นมาและวิวัฒนาการของสัตว์มีกระดูกสันหลัง  
ศึกษาและอธิบายลักษณะส าคัญของสัตว์มีกระดูกสันหลังพร้อมท้ังสามารถจ าแนกลักษณะส าคัญของ

สัตว์มีกระดูกสันหลังแต่ละกลุ่ม 
ศึกษาและท าปฏิบัติการเกี่ยวกับลักษณะทางสัณฐานและกายวิภาคของสัตว์มีกระดูกสันหลัง  
ศึกษาค้นคว้า และวิเคราะห์ สาเหตุท่ีท าให้เกิดแพร่การกระจายของสัตว์มีกระดูกสันหลังในพื้นท่ี

ต่างๆ ท่ัวโลกศึกษาค้นคว้า และวิเคราะห์ สาเหตุท่ีท าให้เกิดการอพยพย้ายถ่ินของสัตว์มีกระดูกสันหลังศึกษา
ค้นคว้า วิเคราะห์ และอภิปรายสาเหตุท่ีท าให้สัตว์มีกระดูกสันหลังสูญพันธุ์ศึกษาค้นคว้า 

เพื่อหาวิธีการอนุรักษ์พันธุ์สัตว์ และการจัดการพันธุ์สัตว์ศึกษาและอธิบายเทคนิคการศึกษา และการ
เก็บตัวอย่างสัตว์มีกระดูกสันหลังเพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจ และเจตคติทางวิทยาศาสตร์ สามารถบอก
ความส าคัญของสัตว์มีกระดูกสันหลัง และน าความรู้ท่ีได้มาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน น าไปสู่การอนุรักษ ์
และพัฒนาท่ียั่งยืนต่อไป 
 
มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด 
 เมื่อเรียนจบรายวิชานี้ นักเรียนสามารถ 

1. สืบค้น วิเคราะห์ และอภิปรายประวัติความเป็นมา และวิวัฒนาการของสัตว์มีกระดูกสันหลังแต่
ละกลุ่ม 

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

วิทยาของสัตว์มีกระดูกสันหลังแต่ละกลุ่ม 
4. สืบค้น วิเคราะห์ และอภิปรายเกี่ยวกับสาเหตุท่ีท าให้เกิดการกระจายตัวของสัตว์มีกระดูก 

สันหลัง 
5. สืบค้น วิเคราะห์ และอภิปรายเกี่ยวกับสาเหตุท่ีท าให้สัตว์มีกระดูกสันหลังเกิดการอพยพ 

ย้ายถ่ิน 
6. สืบค้น วิเคราะห์ อภิปราย และอธิบายเกี่ยวกับสาเหตุท่ีท าให้สัตว์มีกระดูกสันหลังเกิดการ 

สูญพันธุ ์
7. สืบค้น วิเคราะห์ อภิปราย และอธิบายเกี่ยวกับการอนุรักษ ์และการจัดการพันธุ์สัตว์ 
8. อธิบายเทคนิคการศึกษา และการเก็บตัวอย่างสัตว์มีกระดูกสันหลังตลอดจนสามารถท าการ

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

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

ศึกษา สืบค้นข้อมูล และอภิปรายเกี่ยวกับวิวัฒนาการของแมลง หลักการจัดจ าแนกอนุกรมวิธานของ
แมลงศึกษา อธิบายและ อภิปรายความส าคัญของความหลากหลายทางชีวภาพทางแมลงท่ีมีผลต่อมนุษย์และ
ส่ิงแวดล้อมและส ารวจความหลากหลายทางชีวภาพของแมลงในท้องถิ่นได้ศึกษา  

ค้นคว้า สืบค้น และอภิปรายเกี่ยวกับนิเวศวิทยา พฤติกรรม การปรับตัวให้เข้ากับส่ิงแวดล้อม และ
สรีรวิทยาของแมลงศึกษาและ อธิบาย อภิปรายเปรียบเทียบลักษณะท่ัวไปทางชีววิทยาของแมลงใน 
แต่ละอันดับศึกษาและท าปฏิบัติการเกี่ยวกับวิธีการเก็บรักษาตัวอย่างแมลง และกายวิภาคของแมลง 

ศึกษา สืบค้นข้อมูล และ วิเคราะห์สภาพปัญหาของส่ิงแวดล้อม และทรัพยากรธรรมชาติท่ีเกิดจาก
แมลง และเสนอแนะแนวทางในการดูแลรักษา พร้อมน าความรู้ท่ีได้มาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน เพื่อให้มี
ความรู้ ความเข้าใจ และเจตคติทางวิทยาศาสตร์ น าไปสู่การอนุรักษ์และพัฒนาท่ียั่งยืนต่อไป 
 
มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด 
 เมื่อเรียนจบรายวิชานี้ นักเรียนสามารถ 

1. สืบค้น และอภิปรายเกี่ยวกับวิวัฒนาการของแมลง หลักการจัดจ าแนกอนุกรมวิธานของแมลง 
2. อธิบายและ อภิปรายความส าคัญของความหลากหลายทางชีวภาพทางแมลงท่ีมีผลต่อมนุษย์และ

ส่ิงแวดล้อมและส ารวจความหลากหลายทางชีวภาพของแมลงในท้องถิ่นได้ 
3. ค้นคว้า สืบค้น และอภิปรายเกี่ยวกับนิเวศวิทยา พฤติกรรม การปรับตัวให้เข้ากับส่ิงแวดล้อม 

และสรีรวิทยาของแมลง 
4. อธิบาย อภิปรายเปรียบเทียบลักษณะท่ัวไปทางชีววิทยาของแมลงในแต่ละอันดับ 
5. ท าปฏิบัติการเกี่ยวกับวิธีการเก็บรักษาตัวอย่างแมลง และท าปฏิบัติการศึกษากายวิภาคของแมลง 
6. วิเคราะห์สภาพปัญหาของส่ิงแวดล้อม และทรัพยากรธรรมชาติท่ีเกิดจากแมลง และเสนอแนะ

แนวทางในการดูแลรักษา พร้อมน าความรู้ท่ีได้มาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน 
7. ศึกษาในสถานท่ีจริงได้ 
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รายวิชา ว30275 สังขวิทยา 
 
2 คาบ/สัปดาห์/ภาคเรียน        1.0 หน่วยกิต 

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

ศึกษา ค้นคว้า อธิบายและสรุปเกี่ยวกับการจัดจ าแนกไพลัมมอลลัสกา จัดจ าแนกคลาสซับคลาส ของ
สัตว์กลุ่มหอย อธิบายความเหมือนและความแตกต่างของสัตว์กลุ่มหอยในระดับคลาสจัดจ าแนกโดยใช้
ลักษณะทางสัณฐานวิทยาศึกษา ค้นคว้า และท าปฏิบัติการเกี่ยวกับโครงสร้าง หน้าท่ี ความสัมพันธ์ของ
อวัยวะต่างๆ ในร่างกาย เปรียบเทียบ ระบบทางเดินอาหาร ระบบล าเลียง ระบบขับถ่าย ระบบหายใจ ระบบ
สืบพันธ์และการเจริญเติบโต ระบบประสาทและอวัยวะรับความรู้สึก ของสัตว์กลุ่มหอย 

ศึกษาวิเคราะห์ ค้นคว้า และอธิบายวิวัฒนาการโดยเช่ือมโยงกับการจัดจ าแนก และโครงสร้างของ
อวัยวะในร่างกายของสัตว์กลุ่มหอยศึกษา ค้นคว้า และปฏิบัติการภาคสนาม เกี่ยวกับแหล่งท่ีอยู่อาศัย ระบบ
นิเวศ การกินอาหารรวมทั้งประโยชน ์และโทษท่ีได้จากสัตว์กลุ่มหอย 

เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจ มีทักษะกระบวนการ เจตคติและเห็นคุณค่าของชีววิทยาสามารถ
ประยุกต์ความรู้และหลักการไปใช้ในชีวิตประจ าวันและเป็นพื้นฐาน เพื่อประยุกต์ใช้ในการศึกษาและวิจัย
พัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศต่อไป 
มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด 
 เมื่อเรียนจบรายวิชานี้ นักเรียนสามารถ 

1. มีความรู้ความเข้าใจหลักการในการจัดจ าแนกสัตว์ในไฟลัมมอลัสกาบอกความแตกต่างในระดับ
คลาสของสัตว์กลุ่มของท้ังหมด และความแตกต่างระดับซับคลาสของกลุ่มหอยฝาเดียว และหอย
สองฝาได้ 

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

ขับถ่าย ระบบหายใจ ระบบสืบพันธ์และการเจริญเติบโต ระบบประสาทและอวัยวะรับความรู้สึก 
ของสัตว์กลุ่มหอย 

4. มีความรู้ความเข้าใจต้นก าเนิด และวิวัฒนาการของสัตว์กลุ่มหอยโดยสามารถเปรียบเทียบการมี
วัฒนาการในแต่ละคลาส ซับคลาส และเปรียบเทียบกับสัตว์กลุ่มอื่นๆ ท่ีสายวิวัฒนาการใกล้เคียง
กัน 

5. มีความรู้ความเข้าใจ วิเคราะห์ ถึงแหล่งท่ีอยู่อาศัย การเกิดประโยชน์และโทษจากสัตว์ 
กลุ่มหอย สามารถเก็บตัวอย่าง และใช้เครื่องมือในการเก็บตัวอย่างได้อย่างถูกต้อง 

6. น าความรู้ท่ีได้ประยุกต์ใช้ ในชีวิตประจ าวัน สามารถออกแบบการศึกษาและการทดลองสัตว์กลุ่ม
หอยได้อย่างถูกต้อง 

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

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

ศึกษา ส ารวจ สืบค้นข้อมูล เกี่ยวกับปลา และระบุความสัมพันธ์ ความส าคัญของปลาท่ีมีในระบบ
นเิวศ หรือชุมชนท่ีสนใจศึกษา ค้นคว้า สืบค้นข้อมูล เกี่ยวกับประเภทของปลา ประกอบด้วยปลากระดูก-แข็ง 
และปลากระดูกอ่อนศึกษาและท าปฏิบัติการเรื่องการจ าแนกลักษณะรูปร่างภายนอกของปลา และระบบ
ภายในตัวปลา รวมถึงอนุกรมวิธานของปลา และฝึกการใช้ไดโคโตมัสคีย์ในการจ าแนกปลาศึกษาและท า
ปฏิบัติการเปรียบเทียบลักษณะทางโครงสร้าง สรีรวิทยา กายวิภาค และพฤติกรรมบางอย่างของปลา  
ซึ่งมีความสัมพันธ์ในเชิงวิวัฒนาการเพื่อให้ผู้เรียนมีความเข้าใจ มีทักษะกระบวนการและเจตคติทาง
วิทยาศาสตร์ เห็นคุณค่าของชีววิทยาและสามารถประยุกต์ความรู้ไปใช้ในชีวิตประจ าวัน 
 
มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด 
 เมื่อเรียนจบรายวิชานี้ นักเรียนสามารถ 

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

หมวดหมู ่การท าคีย์จ าแนกปลา 
3. สืบค้น อธิบาย อภิปราย เปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างลักษณะทางโครงสร้างสรีรวิทยา กาย

วิภาค และพฤติกรรม ซึ่งมีความสัมพันธ์ในเชิงวิวฒันาการ 
4. วางแผนเพื่อใช้ในการปฏิบัติเพื่อป้องกัน แก้ไข อนรุักษ์ และดูแลรักษาความหลากหลายทาง

ชีวภาพของปลา มีความรู้ความเข้าใจและตระหนักถึงการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อม รวมทั้งการพัฒนาท่ียั่งยืน 

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

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

ศึกษาและวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของน้ าและพืช ความส าคัญของธาตุอาหารท่ีมีต่อพืช พร้อมท้ังกลไก
การดูดและล าเลียงธาตุอาหารในพืช ศึกษาการแลกเปล่ียนแก๊สของพืช ศึกษาและท าปฏิบัติการเกี่ยวกับการ
คายน้ า การล าเลียงน้ าแร่ธาตุ และการล าเลียงอาหารของพืช ศึกษาปฏิกิริยาในกระบวนการสังเคราะห์ด้วย
แสง ศึกษาอธิบายและท าปฏิบัติการเกี่ยวกับการเติบโตและพัฒนาการของพืช ศึกษาและท ากิจกรรมเกี่ยวกับ
การตอบสนองของพืชต่อสารควบคุมการเจริญ  

เพื่อให้ผู้เรียนมีความเข้าใจมีทักษะกระบวนการ และเจตคติทางวิทยาศาสตร์เห็นคุณค่าของชีววิทยา 
และสามารถประยุกต์ความรู้ไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 
 
มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด 
 เมื่อเรียนจบรายวิชานี้ นักเรียนสามารถ 

1. อธิบายและวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของน้ าและพืช 
2. อธิบายความส าคัญของธาตุอาหารท่ีมีต่อพืช พร้อมท้ังกลไกการดูดและล าเลียงธาตุอาหาร 

ในพืช 
3. อธิบาย อภิปรายโครงสร้างและกลไกการแลกเปล่ียนแก๊ส การคายน้ า และการล าเลียงในพืช 

พร้อมท้ังท าการทดลองเพื่อศึกษาปัจจัยบางประการท่ีมีผลต่อกลไกดังกล่าวของพืช 
4. อธิบายล าดับข้ันตอนการเกิดปฏิกิริยาและผลิตภัณฑ์ท่ีเกิดขึ้นในปฏิกิริยาท่ีต้องใช้แสงและ 

ไม่ต้องใช้แสง พร้อมท้ังอภิปรายถึงความสัมพันธ์โครงสร้างและหน้าท่ีของคลอโรพลาสต์กับ 
การสังเคราะห์ด้วยแสง 

5. สืบค้นข้อมูล อธิบาย อภิปราย ปฏิกิริยาการสลายโมเลกุลของสารอาหารแบบใช้ออกซิเจนและไม่
ใช้ออกซิเจน ในระดับเซลล์ 

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

ท้ังภายนอกและภายในท่ีมีผลต่อการตอบสนองของพืชท่ีเกี่ยวกับการเจริญเติบโต ประโยชน์ของ
สารควบคุมการเจริญเติบโตของพืชท่ีช่วยเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร 

8. ศึกษาในสถานท่ีจริงได้ 
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รายวิชา ว30278 พฤติกรรมสัตว์ 
2 คาบ/สัปดาห์/ภาคเรียน        1.0 หน่วยกิต 

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

ศึกษา ค้นคว้า อธิบายและสรุปเกี่ยวกับความหมายของพฤติกรรม ผู้ค้นพบ การออกแบบ 
การทดลองในเรื่องพฤติกรรม รวมถึงการพฒันาการเกิดพฤติกรรม ซึ่งเป็นส่ิงท่ีส าคัญในการศึกษาเรื่อง
พฤติกรรมสัตว์  ศึกษา ค้นคว้า และอธิบายจังหวะชีวภาพ กลไกท่ีท าให้เกิดจังหวะชีวภาพ ความแตกต่าง
ปัจจัยท่ีท าให้สัตว์มีจังหวะชีวภาพแตกต่างกัน  ศึกษาวิเคราะห์ ค้นคว้า และอธิบายพฤติกรรมรูปแบบต่างๆ ท่ี
เกิดขึ้นกับสัตว์ พฤติกรรมท่ีมีแต่ก าเนิด การเรียนรู้ การจดจ า ความเคยชิน การส่ือสารระหว่างสัตว์  
การเลือกพื้นท่ีอาศัย พฤติกรรมการหาอาหาร พฤติกรรมก้าวร้าว พฤติกรรมการสืบพันธุ ์พฤติกรรมการดูแล
ลูก พฤติกรรมทางสังคมปัจจัยท่ีท าให้เกิดพฤติกรรม  

เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจ มีทักษะกระบวนการ เจตคติและเห็นคุณค่าของชีววิทยาสามารถ
ประยุกต์ความรู้และหลักการไปใช้ในชีวิตประจ าวันและเป็นพื้นฐานเพื่อประยุกต์ใช้ในการศึกษาและวิจัย
พัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศต่อไป  
มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด 
 เมื่อเรียนจบรายวิชานี้ นักเรียนสามารถ 

1. มีความรู้ความเข้าใจความหมายของพฤติกรรม นกัวิทยาศาสตร์ท่ีศึกษาด้านพฤติกรรมอธิบายการ
พัฒนาการเกิดพฤติกรรม ทฤษฎีและแนวทางการศึกษาด้านพฤติกรรม วิชาท่ีเกี่ยวข้อง เช่น 
วิวัฒนาการ ฮอร์โมน พันธุศาสตร์ ระบบประสาท 

2. มีความรู้ความเข้าใจ วิเคราะห์ อธิบาย จังหวะชีวภาพ นาฬิกาชีวภาพท่ีต่างกันในแต่ละส่ิงมีชีวิต 
ปัจจัยส าคัญท่ีท าให้เกิดการแสดงออกของจังหวะชีวภาพท่ีแตกต่างกัน 

3. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพัฒนาการของพฤติกรรม พฤติกรรมท่ีเกิดขึ้นกับสัตว์ ในรูปแบบ
ต่างๆ พฤติกรรมพื้นฐานท่ีเกิดขึ้นในส่ิงมีชีวิต การจดจ า การเรียนรู ้ความเคยชิน 

4. มีความรู้ความเข้าใจ วิเคราะห์ อธิบาย การส่ือสารระหว่างสัตว์ ส่ิงท่ีใช้ในการส่ือสารระหว่างกัน 
การเลือกพื้นท่ีอยู่อาศัย และสมมติฐานการกระจายพันธุ์สัตว์ ปัจจัยทางสภาพแวดล้อมท่ีมีผลต่อ
การกระจายพันธุ์สัตว ์ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการเลือกพื้นท่ีอาศัย 

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

6. มีความรู้ความเข้าใจ วิเคราะห์ อธิบาย พฤติกรรมการสืบพันธุ์ การจับคู่ การเกี้ยวพาราสี
พฤติกรรมการดูแลลูก พฤติกรรมทางสังคมต่างๆของสัตว์ชั้นสูงและมนุษย์ 

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

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

ศึกษา ค้นคว้า ส ารวจ ทดลอง อภิปรายถึงการถ่ายทอดพลังงานและมวลสาร กลไกการหมุนเวียน
สาร แร่ธาตุในระบบนิเวศ ยกตัวอย่างเกี่ยวกับปัจจัยต่างๆ ท่ีมีผลต่อการด ารงชีวิต การปรับตัวของส่ิงมีชีวิตใน
ระบบนิเวศ ความสัมพันธ์ของส่ิงมีชีวิตในระบบนิเวศ อธิบายกลไกการแทนท่ีของส่ิงมีชีวิต การรักษา 
ดุลยภาพของระบบนิเวศ ตลอดจนวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างความหลากหลายทางชีวภาพกับ 
ความมั่นคงของระบบนิเวศศึกษาค้นคว้า อภิปราย ความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์และส่ิงแวดล้อม  
การประเมินคุณภาพส่ิงแวดล้อม แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการเปล่ียนแปลงสภาพแวดล้อมอันเป็นผล
เนื่องมาจากมนุษย์ ผลกระทบของการเปล่ียนแปลงสภาพแวดล้อม อธิบายอิทธิพลของปรากฏการณ์ต่างๆ 
และภัยธรรมชาติท่ีมีต่อส่ิงมีชีวิต 

ศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์กระบวนการหรือแนวความคิดท่ีเน้นให้เกิดค่านิยมในการอนุรักษ์ การน า
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มาเป็นส่วนร่วมในการพัฒนา และแก้ไขปัญหาส่ิงแวดล้อม การใช้พลังงาน
รูปแบบต่างๆ ให้ได้ประโยชน์สูงสุด โดยมีผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมไม่มาก เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจใน
ความสัมพันธ์ของส่ิงแวดล้อมท้ังระบบ สามารถแก้ปัญหาวางแผนเสนอแนวทางเพื่อแก้ปัญหาและจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ ตระหนักถึงความส าคัญของส่ิงแวดล้อม และการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ ตลอดจน มี
จิตส านึกท่ีดี มีส่วนร่วมในการอนรุักษ์และพัฒนาท่ียั่งยืน 
 
มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด 
 เมื่อเรียนจบรายวิชานี้ นักเรียนสามารถ 

1. สืบค้น อธิบาย อภิปราย ระบุองค์ประกอบต่างๆ ของส่ิงแวดล้อม โครงสร้างระบบนิเวศและ
สามารถบอกความสัมพันธ์ของปัจจัยต่างๆ ในระบบนิเวศ 

2. สืบค้น อธิบายการถ่ายทอดพลังงานและมวลสารในระบบนิเวศ วิเคราะห์ เขียนแผนภาพแสดงใน
รูปพีระมิดนิเวศ อธิบายการรักษาดุลยภาพของระบบนิเวศ 

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

ส่ิงมีชีวิตในระบบนิเวศ ความสัมพันธ์ของส่ิงมีชีวิตในระบบนิเวศ 
5. วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยต่างๆ ท่ีท าให้เกิดความหลากหลายทางชีวภาพสามารถ

อธิบายชีวนิเวศต่างๆ ในโลกนิเวศได้ 
6. สืบค้น น าเสนอสภาพการณ์ ปัญหา หรือความส าคัญของความหลากหลายทางชีวภาพท่ีมีอยู่ใน

ปัจจุบัน 
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7. อธิบายและวิเคราะห์เกี่ยวกับการรักษาดุลยภาพของระบบนิเวศ สามารถอธิบายกลไกการแทนท่ี
ของส่ิงมีชีวิต และตระหนักว่าความหลากหลายทางชีวภาพมีบทบาทต่อดุลยภาพของระบบนิเวศ 

8. สืบค้น วิเคราะห์ว่าจ านวนประชากร มีผลต่อการเปล่ียนแปลงต่อส่ิงแวดล้อม สามารถอธิบาย
ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงของส่ิงแวดล้อม 

9. สืบค้น น าเสนอสภาพการณ์ ปัญหามลพิษส่ิงแวดล้อม สามารถอธิบายผลกระทบต่อส่ิงมีชีวิตใน
ระบบนิเวศ และผลกระทบต่อมนุษย์ อธิบายการสะสมทางชีวภาพของสารพิษ 

10. สืบค้น อธิบาย อภิปราย พระราชบัญญัติส่ิงแวดล้อม ค่ามาตรฐานเกี่ยวกับคุณภาพส่ิงแวดล้อม 
อธิบาย การประเมินคุณภาพส่ิงแวดล้อมโดยประมวลจากการตรวจวัดคุณลักษณะทางกายภาพ 
เคมี และชีวภาพ 

11. ตรวจสอบและวิเคราะห์การเปล่ียนแปลงของทรัพยากรธรรมชาติ และตระหนักถึงปัญหาและ
เสนอแนะแนวทางในการอนุรกัษ์ทรัพยากรธรรมชาติ 

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

ส่ิงมีชีวิต 
14. วางแผนและลงมือปฏิบัติเพื่อป้องกัน แก้ไข อนุรักษ์ และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและ

ส่ิงแวดล้อม มีความรู้ความเข้าใจและตระหนักถึงการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และ
ส่ิงแวดล้อม รวมทั้งการพัฒนาท่ียั่งยืน 

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

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

เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างชีววิทยากับเทคโนโลยีชีวภาพ ความหมาย
ความส าคัญและบทบาทของเทคโนโลยีชีวภาพเทคโนโลยีชีวภาพกับความหลากหลายทางชีวภาพหลักการ
พื้นฐานของเทคโนโลยีชีวภาพ พร้อมท้ังเทคนิคและเครื่องมือท่ีเกี่ยวข้อง และสามารถปฏิบัติการตามเทคนิค
ต่างๆ และเครื่องมือท่ีเกี่ยวข้อง การศึกษานาโนเทคโนโลยีชีวภาพ และสามารถวางแผนเพื่อน าความรู้ทาง
ชีววิทยามาประยุต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตมนุษย์ และการพัฒนาสังคม 
 
มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด 
 เมื่อเรียนจบรายวิชานี้ นักเรียนสามารถ 

1. ค้นคว้า อธิบาย อภิปราย และวิเคราะห์ถึงความเช่ือมโยงความสัมพันธ์ระหว่างความรู้ 
ทางชีววิทยาพื้นฐานกับเทคโนโลยีชีวภาพ 

2. อธิบายความหมาย สืบค้นและวิเคราะห์ความเป็นมาของเทคโนโลยีชีวภาพต่อการพัฒนา 
ในแง่ต่างๆ 

3. สืบค้น อธิบาย อภิปราย วิเคราะห์บทบาทของเทคโนโลยีชีวภาพท่ีมีต่อการปรับปรุงและดัดแปลง
ส่ิงมีชีวิต 

4. อธิบาย อภิปราย และวิเคราะห์เกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างเทคโนโลยีชีวภาพท่ีมีผลต่อ 
ความหลากหลายของส่ิงมีชีวิต รวมถึงความปลอดภัยทางชีวภาพและผลกระทบจาก
เทคโนโลยีชีวภาพท่ีมีต่อแนวโน้มการเปล่ียนแปลงของส่ิงแวดล้อมและสังคม 

5. อธิบาย และอภิปรายหลักการสร้างและพัฒนาผลิตภัณฑ์จากกระบวนการทางเทคโนโลยีชีวภาพ 
6. สืบค้น วิเคราะห์ วางแผนเพื่อใช้ความรู้พื้นฐานทางชีววิทยามาประยุกต์ใช้ในกระบวนการ 

ทางเทคโนโลยีชีวภาพ 
7. อธิบายความหมายนาโนเทคโนโลยีชีวภาพ และสืบค้น อธิบาย และวิเคราะห์การพัฒนา 

นาโนเทคโนโลยีชีวภาพคือการสร้างเครื่องมือขนาดจ๋ิวที่ สามารถแทรกเข้าไปภายในเซลล์ 
เพื่อติดตามความผิดปกติท่ีจุดใดและแก้ไขซ่อมแซมโมเลกุลดีเอ็นเอ 

8. สืบค้น วิเคราะห์ อภิปรายแนวโน้มการใช้เทคโนโลยีชีวภาพในอนาคต ข้อดีข้อเสียของการใช้
เทคโนโลยีชีวภาพแบบต่างๆ 
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รายวิชา ว30281 วิทยาศาสตร์การอาหาร 
 
2 คาบ/สัปดาห์/ภาคเรียน       1.0 หน่วยกิต 

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

วิทยาศาสตร์การอาหาร เป็นการใช้ความรู้วิทยาศาสตร์ด้านชีววิทยา เพื่อเป็นพื้นฐานร่วมกับฟิสิกส์ 
และวิศวกรรม น าไปสู่ความเข้าใจในเรื่องธรรมชาติของอาหาร สาเหตุของการเส่ือมเสียของอาหารและ
หลักการแปรรูปอาหาร ส่วนประกอบของอาหาร ได้แก่ น้ าแร่ธาตุ คาร์โบไฮเดรท โปรตีนไลปิด วิตามิน การ
เน่าเสียของอาหาร การถนอมอาหารด้วยวิธีการต่าง ๆ เช่น ความร้อน แช่เยือกแข็งท าแห้ง พลังงานไมโครเวฟ 
ฉายรังสี สารเคมี นมและผลิตภัณฑ์ ไข่และผลิตภัณฑ์ เนื้อสัตว์และผลิตภัณฑ์ ผัก ผลไม้และผลิตภัณฑ์ อาหาร
หมักจากผักผลไม้ ธัญชาติเมล็ดถั่ว น้ าผลไม้ 
 
มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด 
 เมื่อเรียนจบรายวิชานี้ นักเรียนสามารถ 

1. ให้ค าก าจัดความของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารได้ 
2. ทราบหน้าท่ีและบทบาทของนักวิทยาศาสตร์การอาหารหรือนักเทคโนโลยีการอาหาร 
3. บอกส่วนประกอบส าคัญของอาหารได้ 
4. บอกถึงสาเหตุการเน่าเสียของอาหารได้ 
5. บอกชนิดจุลลินทรีย์ท่ีท าให้อาหารเน่าเสียได้ 
6. อธิบายปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการเจริญของจุลินทรีย์ได้ 
7. บอกวิธีการควบคุมการเจริญของจุลินทรีย์ได้ 
8. น าวิธีการถนอมอาหารแบบต่างๆ ได้แก ่การใช้ความร้อน การแช่เยือกแข็งการท าแห้ง พลังงาน

ไมโครเวฟ และการ ฉายรังสี การใช้สารเคมี มาใช้ถนอมอาหารได้ 
9. สามารถบอกองค์ประกอบของน้ านม และแปรรูปน้ านม เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์นมรูปแบบต่าง ๆได้ 
10. อธิบายถึงการสร้างไข่ โครงสร้าง และคุณค่าทางอาหารของไข่ได้ 
11. สามารถอธิบายสาเหตุการเปล่ียนแปลงภายในไข่ระหว่างการเก็บรักษาได้ 
12. สามารถแปรรูปไข่ให้เป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ ได้ 
13. สามารถอธิบายโครงสร้างและรายละเอียดของเนื้อสัตว์ ตลอดจนคุณภาพของผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์ได้ 
14. แปรรูปเนื้อสัตว์เป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ ได้ 
15. อธิบายถึงการเก็บเกี่ยว การเส่ือมเสีย และวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยวของผักและผลไม้ 
16. แปรรูปและถนอมผลิตภัณฑ์ผักและผลไม้ได้ 
17. อธิบายถึงปัจจัยท่ีมีความส าคัญต่อการหมัก 
18. ยกตัวอย่างและประกอบอาหารหมักบางชนิดได้ 
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รายวิชา ว30282 นิติวิทยาศาสตร์ 
 
2 คาบ/สัปดาห์/ภาคเรียน        1.0 หน่วยกิต 

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

ศึกษาตัวอย่างคดีความท่ีน าหลักการทางวิทยาศาสตร์เข้ามาเป็นเครื่องมือส าคัญในการติดตาม หรือ
จับกุมคนร้ายศึกษา ทดลอง น าความรู้ทางชีววิทยาด้านต่างๆ เช่น พันธุศาสตร์ กีฏวิทยา จุลชีววิทยากาย
วิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา มาใช้ในการพิสูจน์ ค้นหาความจริงน าความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์ ฟิสิกส์ เคม ี
และชีววิทยา มาใช้ในการพิสูจน์หลักฐาน จากสถานการณ์ท่ีถูกก าหนด 

เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจ มีทักษะกระบวนการ เจตคติ และคุณค่าของชีววิทยา สามารถ
ประยุกต์ความรู้ และหลักการไปใช้ในชีวิตประจ าวัน 
 
มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด 
 เมื่อเรียนจบรายวิชานี้ นักเรียนสามารถ 

1. ตระหนักถึงความส าคัญของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีท่ีสามารถน ามาใช้ประโยชน์ในเชิงสังคม 
และด้านอื่นๆ 

2. สามารถใช้หลักการทางชีววิทยาในการค้นหาความจริง ออกแบบและทดลองเพื่อหาค าตอบ 
3. ใช้หลักการทางวิทยาศาสตร์สืบค้นข้อมูล ทดลองเพื่อหาข้อมูลประกอบการตัดสินใจ ในการค้นหา

ความจริง 
4. สืบค้น อภิปราย เกี่ยวกับความน่าเช่ือถือของหลักฐานท่ีน าวิทยาศาสตร์ด้านต่างๆ มาใช้ในการ

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

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

ศึกษาและปฏิบัติการเกี่ยวกับเทคนิคทางชีววิทยา เช่น เทคนิคพื้นฐานทางจุลชีววิทยาการเก็บ
ตัวอย่างแพลงก์ตอนพืชและสัตว์ การดองตัวอย่างพืชและสัตว์ด้วยน้ ายาเคมี การเก็บรักษาตัวอย่างพืช 
โดยวิธีอัดแห้ง การท าสไลด์ถาวรเนื้อเยื่อพืช และการเก็บรักษาตัวอย่างแมลง  

เพื่อให้มีทักษะในการท ากิจกรรมเทคนิคทางชีววิทยา การใช้วัสดุอุปกรณ์และมีทักษะกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร์ เจตคติและเห็นคุณค่าของวิทยาศาสตร์ สามารถน าความรู้และหลักการเทคนิคทางชีววิทยา
ไปใช้ในการศึกษาค้นคว้า ทดลองปัญหาพิเศษท่ีนักเรียนสนใจต่อไป 
 
มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด 
 เมื่อเรียนจบรายวิชานี้ นักเรียนสามารถ 

1. สามารถเตรียมอาหารเล้ียงเช้ือและก าจัดเช้ือโดยใช้หม้อนึ่งความดันไอน้ า 
2. อธิบายความหมายของเทคนิคการปลอดเช้ือ และท าเทคนิคการปลอดเช้ือ 
3. ท าการแยกเช้ือและเพาะเล้ียงเช้ือในอาหารชนิดต่างๆ 
4. สามารถย้อมสีแบคทีเรียได้ 
5. สามารถวัดการเจริญของแบคทีเรียได้ 
6. อธิบายวิธีการและท ากิจกรรมการเก็บตัวอย่างแพลงก์ตอนพืชและแพลงก์ตอนสัตว์ได้อย่าง

ถูกต้อง 
7. อธิบาย ท าปฏิบัติการเกี่ยวกับข้ันตอนการเตรียมน้ ายาดอง และวิธีการดอง พร้อมท้ังบันทึก

ข้อมูล แสดงรายละเอียดของตัวอย่างพืชและสัตว์ที่น ามาดองได้ถูกต้อง 
8. เลือกตัวอย่างและเก็บรักษาตัวอย่างพืช และสัตว์โดยวิธีการดองได้ 
9. เก็บรักษาตัวอย่างพรรณไม้โดยวิธีการอัดแห้งพร้อมท้ังบันทึกข้อมูล แสดงรายละเอียดของ

ตัวอย่างพืชได้ถูกต้อง 
10. บอกวิธีการศึกษาเซลล์และเนื้อเยื่อพืช ตลอดจนความส าคัญของการท าสไลด์ถาวรได้ 
11. อธิบายล าดับข้ันตอนและท าสไลด์ถาวรเนื้อเยื่อพืชได้ 
12. ใช้อุปกรณ์ เครื่องมือ ในการเก็บรวบรวมและรักษาตัวอย่างแมลงได้ 
13. รวบรวมข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับการศึกษาแมลงในสภาพธรรมชาติ ซึ่งได้แก่ แหล่งท่ีอยู่อาศัย 

อาหารและอุปนิสัยได้ 
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รายวิชา ว30284 การวิจัยชีววิทยาทางน้ า 
 
2 คาบ/สัปดาห์/ภาคเรียน        1.0 หน่วยกิต 

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

ศึกษา ส ารวจ สืบค้นข้อมูล เกี่ยวกับการวิจัยชีววิทยาทางน้ า ความส าคัญระบบนิเวศทางน้ าหรือ
แหล่งน้ าในชุมชนท่ีสนใจ ศึกษา ค้นคว้า สืบค้นข้อมูล เกี่ยวกับประเภทส่ิงมีชีวิตท่ีอาศัยอยู่ในระบบนิเวศทาง
น้ า ศึกษาและท าปฏิบัติการเรื่องการท าวิจัยทางด้านชีววิทยาทางน้ า การเก็บตัวอย่างส่ิงมีชีวิตท่ีอาศัยอยู่ในน้ า 
พัฒนาทักษะกระบวนการวิทยาศาสตร์ ต้ังแต่การสังเกต การสร้างค าถามหรือปัญหาทางวิทยาศาสตร์ การ
วางแผนเพื่อแก้ไขปัญหา การวิเคราะห์ การสรุปผลการศึกษา และการเผยแพร่ข้อมูลท่ีท าการศึกษา โดยใช้
ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการวิจัยชีววิทยาทางน้ าเพื่อให้ผู้เรียนมีความเข้าใจ มีทักษะกระบวนการและเจตคติ
ทางวิทยาศาสตร์ เห็นคุณค่าของชีววิทยาและสามารถประยุกต์ความรู้ไปใช้ในชีวิตประจ าวัน 
 
มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด 
 เมื่อเรียนจบรายวิชานี้ นักเรียนสามารถ 

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

2. อธิบาย อภิปราย และยกตัวอย่างการการวิจัยชีววิทยาทางน้ า เกี่ยวกับประเภทส่ิงมีชีวิตท่ีอาศัย
อยู่ในระบบนิเวศทางน้ า 

3. อธิบายวิธีการเลือกใช้อุปกรณ์และเครื่องมือท่ีเหมาะสมท่ีจะใช้ในการเก็บตัวอย่างส่ิงมีชีวิตท่ีอาศัย
อยู่ในน้ าวางแผน ออกแบบการบันทึก และลงมือเก็บตัวอย่างเพื่อใช้ในการจ าแนก จัดกลุ่ม
ส่ิงมีชีวิตตามความแตกต่างของแหล่งท่ีอยู่อาศัย ในระดับไฟลัม 

4. สืบค้น อธิบาย อภิปราย บทบาท และความส าคัญของส่ิงมีชีวิตในห่วงโซ่อาหารและระบบนิเวศ
ทางน้ า ตลอดจนตระหนักถึงความส าคัญและความสัมพันธ์ของส่ิงมีชีวิตในระบบนิเวศ และชุมชน 

5. สร้างค าถาม และวางแผนเพื่อแก้ปัญหาท่ีเกี่ยวข้องกับส่ิงมีชีวิตท่ีอาศัยอยู่ในน้ า โดยใช้หลักการ 
และกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 

6. วางแผนเพื่อใช้ในการปฏิบัติเพื่อป้องกัน แก้ไข อนรุักษ์ และดูแลรักษาความหลากหลายทาง
ชีวภาพของปลา มีความรู้ความเข้าใจและตระหนักถึงการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อม รวมทั้งการพัฒนาท่ียั่งยืน 

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

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

ศึกษาหัวข้อเรื่องพิเศษเกี่ยวกับปัญหาต่างๆ ทางวิทยาศาสตร์ชีวภาพและเทคโนโลยีท่ีนักเรียนสนใจ 
ซึ่งสอดคล้องกับการท าโครงงาน หรืออาจเป็นหัวข้อท่ีเกี่ยวข้องกับการวิจัยและพัฒนาในปัจจุบันที่ก าลังอยู่ใน
กระแสความสนใจทางชีววิทยา เพื่อช่วยส่งเสริมความถนัดของนัดเรียน หรือส่ิงท่ีนักเรียนสนใจแต่ไม่มีสอน
ตามปกติ โดยอยู่ภายใต้การควบคุม และค าแนะน าของครูท่ีปรึกษา 
 
มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด 
 เมื่อเรียนจบรายวิชานี้ นักเรียนสามารถ 

1. สืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับปัญหาต่างๆ หรือหัวข้อท่ีสนใจทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้จากแหล่ง
สืบค้นต่างๆ อาทิเช่น วารสารทางวิชาการ อินเตอร์เน็ต เป็นต้น 

2. วิเคราะห์ อธิบาย และอภิปรายข้อมูลท่ีได้จากการสืบค้นได้ 
3. สามารถสรุปผลการสืบค้นข้อมูลในรูปแบบของบทความได้ 
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กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
 

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

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

ศึกษาและใช้วิธีการทางประวัติศาสตร์สืบค้น รวบรวมหลักฐาน ประเมินค่า วิเคราะห์ ตีความและ
สังเคราะห์กรณีศึกษาเกี่ยวกับเหตุการณ์โลกในประวัติศาสตร์สมัยใหม่ ซึ่งมีส่วนสร้างความเปล่ียนแปลง ด้าน
การเมือง เศรษฐกิจ สังคมท่ีมีต่อชาวไทยและมนุษยชาติ ในคริสต์ศตวรรษท่ี 21 เพื่อให้เข้าใจความ
เปล่ียนแปลงของประเทศไทยและโลก ในศตวรรษท่ี 21 ชัดเจนมากขึ้น 
 
มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด 
 เมื่อเรียนจบรายวิชานี้ นักเรียนสามารถ 

1. สัมมนาและวิเคราะห์กรณีศึกษาท่ียกตัวอย่าง เกี่ยวกับเหตุการณ์โลกในประวัติศาสตร์สมัยใหม่ ใน
ศตวรรษท่ี 21 โดยใช้วิธีการทางประวัติศาสตร์ 

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

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

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

ศึกษาความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการปกครองส่วนท้องถิ่น อธิบาย ความหมายและอ านาจหน้าท่ี 
การบริหารงานต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่นวิเคราะห์ลักษณะความส าคัญขององค์การบริหาร 
ส่วนท้องถิ่น ความสัมพันธ์ระหว่างรัฐกับองค์การบริหารส่วนท้องถิ่นและการมีส่วนร่วมของประชาชนใน
ท้องถิ่นซึ่งเป็นบทบาทส าคัญน าไปสู่การใช้ในชีวิตประจ าวันของคนในแต่ละท้องถิ่น  

เพื่อปลูกฝังค่านิยมท่ีดีงามในการพัฒนาท้องถิ่น ตระหนักถึงการมีส่วนร่วม และปลูกจิตส านึก และมี
ส่วนร่วมในการสร้างความเจริญให้กับท้องถิ่นตามหลักการและความเป็นจริง พร้อมท้ังยึดมั่นศรัทธาปฏิบัติตน
ตามหน้าท่ีพลเมืองดี 
 
มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด 
 เมื่อเรียนจบรายวิชานี้ นักเรียนสามารถ 

1. อธิบายความหมายและอ านาจหน้าท่ี การบริหารงานต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่นได้ 
2. อธิบายถึงลักษณะส าคัญขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่น ความสัมพันธ์ระหว่างรัฐกับองค์การ

บริหารส่วนท้องถิ่นและประชาชนในท้องถิ่นได้ 
3. วิเคราะห์ถึงความสัมพันธ์ระหว่างองค์การบริหารส่วนท้องถิ่นกับองค์การบริหารส่วนกลางและ

ประชาชนในท้องถิ่นได้ 
4. วิเคราะห์ถึงบทบาทส าคัญของการปกครองส่วนท้องถิ่นได้ 
5. ยกตัวอย่างการน าความรู้ไปใช้ในชีวิตประจ าวัน ปลูกฝังค่านิยมท่ีดีงามในการท่ีประชาชน  

ในท้องถิ่นได้มีส่วนร่วมในการพฒันาท้องถิ่นได้ 
6. เสนอแนวทางการมีส่วนร่วมและปลูกฝังจิตส านึก จิตสาธารณะเกี่ยวกับการสร้างความเจริญให้กับ

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

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

ศึกษาและใช้วิธีการทางประวัติศาสตร์ วิเคราะห์หลักฐานความเป็นมาของอาณาจักรทวารวดีด้วย
ประสบการณ์ตรงค้นคว้าจากแหล่งโบราณคดี พิพิธภัณฑ์ และวิทยากรในท้องถิ่นราชบุรี นครปฐม และ
สุพรรณบุรี เสนอโครงงานเกี่ยวกับการวิเคราะห์หลักฐานด้านวัฒนธรรม วิถีชีวิตความเป็นอยู่ หรือเรื่อง 
อื่นตามความสนใจ โดยใช้วิธีการทางประวัติศาสตร์ เพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่อย่างเป็นระบบ 
 
มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด 
 เมื่อเรียนจบรายวิชานี้ นักเรียนสามารถ 

1. รู้และเข้าใจวิธีการทางประวัติศาสตร์ วิเคราะห์หลักฐานความเป็นมาของอาณาจักรทวารวดี  
ในแหล่งโบราณคดี พิพิธภัณฑ์ และวิทยากรในท้องถิ่นนครราชบุรี นครปฐม และสุพรรณบุรี 

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

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

ศึกษาวิธีการทางโบราณคดีและวิธีการทางประวัติศาสตร์ เพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่ จากแหล่ง
โบราณคดีและพิพิธภัณฑ์สถาน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ศึกษาพัฒนาการความเจริญของกรุงศรีอยุธยา จาก
กรณีศึกษาตามความสนใจเกี่ยวกับพัฒนาการในอดีตของกรุงศรีอยุธยา เช่น การปกครอง เศรษฐกิจ สังคม 
วัฒนธรรม ความเป็นอยู่ศิลปะแขนงต่างๆ หรือเรือ่งอื่นตามความสนใจ ศึกษาการอนุรักษ์หลักฐานท่ีแสดงถึง
ความเจริญสมัยกรุงศรีอยุธยา โดยบูรณาการความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ โบราณคดี และประวัติศาสตร์ได้อย่าง
เหมาะสม 
 
มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด 
 เมื่อเรียนจบรายวิชานี้ นักเรียนสามารถ 

1. เข้าใจและใช้วิธีการทางโบราณคดีและวิธีการทางประวัติศาสตร์ สร้างองค์ความรู้ใหม่ จากแหล่ง
โบราณคดีและพิพิธภัณฑ์สถาน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

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

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

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

ศึกษาความหมาย ความส าคัญของเกาะรัตนโกสินทร์ การตั้งถิ่นฐานของกลุ่มชนต่างๆ ตระหนักถึง
ความส าคัญของชุมชนโบราณท่ีเป็นต้นแบบของสภาพเศรษฐกิจ ศิลปะ โบราณสถาน วัฒนธรรมในพื้นท่ีเกาะ
รัตนโกสินทร์ และพื้นท่ีรอบเกาะรัตนโกสินทร์ เพื่อวิเคราะห์สภาพภูมิประเทศและการตั้งกรุงรัตนโกสินทร์ 
วิเคราะห์ความแตกต่างทางด้านเช้ือชาติ ศาสนา วฒันธรรม เศรษฐกิจ สังคม ในอดีต เข้าใจถึงสภาพ 
เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรมความเป็นอยู่ของแต่ละชุมชนต้ังแต่อดีตถึงปัจจุบัน ให้เกิดความซาบซึ้งและ
ตระหนักถึงความส าคัญของศิลปะโบราณสถาน วัฒนธรรม ภูมิปัญญาของชุมชนต่างๆ บริเวณรัตนโกสินทร์ ท่ี
มีอิทธิพลต่อการด าเนินชีวิต และมีคุณค่าสมควรอนุรักษ์เป็นมรดกของชาติ และสามารถน าความรู้
ประสบการณ์ท่ีได้รับไปประยุกต์ใช้ในการส ารวจชุมชนโบราณในภูมิล าเนาของตน 
 
มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด 
 เมื่อเรียนจบรายวิชานี้ นักเรียนสามารถ 

1. มีความรู้และเข้าใจความหมายของเกาะรัตนโกสินทร์ พื้นท่ีรอบเกาะรัตนโกสินทร์ และอธิบาย
ความเป็นมาของกรุงรัตนโกสินทร์ได้ 

2. วิเคราะห์สภาพภูมิประเทศ ท่ีมีผลต่อการตั้งถิ่นฐาน สภาพเศรษฐกิจ สังคมวัฒนธรรม ของกลุ่ม
ชนต่างๆ อยู่ในเกาะรัตนโกสินทร์และพื้นท่ีรอบเกาะรัตนโกสินทร์ 

3. ตระหนักถึงความแตกต่างทางด้าน เช้ือ ชาติ ศาสนา วัฒนธรรม ของกลุ่มชนท่ีมาต้ังถิ่นฐานอยู่ใน
อดีตเพื่อเข้าใจถึงวัฒนธรรมความเป็นอยู่ที่ส่งผลมาถึงปัจจุบัน 

4. ตระหนักถึงความส าคัญของศิลปะ โบราณสถาน วฒันธรรม และภูมิปัญญาของชุมชนด่ังเดิม
บริเวณเกาะรัตนโกสินทร์ ท่ีมีอิทธิพลต่อการด าเนินชีวิตและมีคุณค่าสมควรอนุรักษ์เป็นมรดกของ
ชาติ 

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

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

ศึกษาบทบาทของเงิน วิวัฒนาการของเงิน ระบบเงิน ทฤษฎีเงินตรา ปัญหาเงินเฟ้อ เงินฝืด  
รวมทั้งสินเช่ือในระบบเศรษฐกิจศึกษาและวิเคราะห์ระบบธนาคาร บทบาทหน้าท่ีของธนาคารกลาง ธนาคาร
พาณิชย์ และสถาบันการเงินต่างๆ ท่ีมีต่อระบบเศรษฐกิจ 

เพื่อเกิดความรู้ความเข้าใจ และตระหนักถึงความส าคัญของเงิน สถาบันการเงินท่ีมีส่วนเกี่ยวข้องกับ
ตนเอง ครอบครัว ประเทศชาติ อันน าไปสู่การแก้ไขปัญหาและพัฒนาเศรษฐกิจของตนเองและประเทศชาติ 
 
มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด 
 เมื่อเรียนจบรายวิชานี้ นักเรียนสามารถ 

1. เข้าใจถึงพัฒนาการของเงนิ บทบาทของเงินในระบบเศรษฐกิจ รวมถึงแนวทางความคิดทาง
การเงินท่ีส าคัญ 

2. เข้าใจถึงการด าเนินงานของสถาบันการเงินประเภทต่างๆ และบทบาทของสถาบันการเงินต่อ
ระบบเศรษฐกิจ 

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

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

ศึกษาหลักธรรมท่ีเกี่ยวกับกฎธรรมชาติและการเปล่ียนแปลงของชีวิต ได้แก่ ไตรลักษณ์ ขันธ์อริยสัจ 
กฎแห่งกรรม การบริหารจิตและเจริญปัญญาปฏิบัติสมาธิ เจริญปัญญา จนรู้เท่าทันอารมณ์ของตนเอง มี
สติสัมปชัญญะในขณะท างานวิเคราะห์ข่าว หรือตัวอย่างเหตุการณ์ท่ีมีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับหลักพุทธ
สันติวิธี ท่ีน าไปสู่การด าเนินชีวิตและการแก้ไขปัญหาของสังคม 

เพื่อเกิดความรู้ความเข้าใจหลักธรรมและการปฏิบัติตนตามแนวทางพุทธปรัชญา รวมทั้งสามารถ
น ามาเปรียบเทียบกับหลักวิทยาศาสตร์ และน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 
 
มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด 
 เมื่อเรียนจบรายวิชานี้ นักเรียนสามารถ 

1. วิเคราะห์เปรียบเทียบหลักธรรมของพระพุทธศาสนาท่ีเกี่ยวกับกฎธรรมชาติ สภาวะท่ีเกิดขึ้นได้
ตามความเปล่ียนแปลงของธรรมชาติท่ีเป็นอนิจจัง 

2. ฝึกสมาธิและเจริญปัญญาจนรอบรู้เท่าทันอารมณ์ มีสติสัมปชัญญะ เป็นอิสระมีปัญญาเฉียบแหลม
เรียนรู้ได้ง่าย เอาปัญญามาใช้ในการท างานได้อย่างเพลิดเพลินมีความสุข 

3. มีความเข้าใจแนวทางไปสู่ความศรัทธาอย่างลึกซึ้งต่อพระพุทธศาสนา สามารถพิจารณาหาวิธี
แก้ปัญหาต่างๆ ของชีวิตตนเองและบุคคลอื่น ตลอดจนปัญหาสังคมตามหลักอริยสัจและแก้ไข
ความขัดแย้งได้ด้วยหลักสันติวิธี 

4. วิเคราะห์ข่าวหรือตัวอย่างเหตุการณ์ท่ีมีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับหลักพุทธสันติได้ 
5. พิจารณาหาวิธีแก้ปัญหาต่างๆของชีวิตตนเองและบุคคลอื่น ตลอดจนปัญหาสังคมตามหลักอริยสัจ 

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

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

ศึกษาความหมายและความส าคัญของมนุษยสัมพันธ์ในชีวิตส่วนตัว ครอบครัว สังคมและการงาน 
ปัจจัยท่ีมีผลกระทบต่อมนุษยสัมพันธ์ การสร้างมนุษยสัมพันธ์ที่ดี การปรับปรุงมนุษย์สัมพันธ์ เพื่อสามารถ
ด ารงชีวิตอยู่ในสังคมด้วยความภาคภูมิใจและมีความสุข 

ศึกษาประวัติความเป็นมาท่ีเป็นสาแหรกของชีวิต ครอบครัวของตนเองให้มีความเข้าใจ เพื่อให้เกิด
ความภาคภูมิใจในตนเอง เข้าใจและตระหนักในความแตกต่างของบุคคล โดยปราศจากอคติต่อบุคคล 
รอบข้าง และสามารถปรับตัวเองให้อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขศึกษาการด าเนินชีวิตของบุคคลทุกระดับ
โดยใช้กรณีศึกษาบุคลากรในโรงเรียน เพื่อสร้างความเข้าใจและมนุษยสัมพันธ์ที่ดีในชีวิตส่วนตัว ครอบครัว 
สังคม และสามารถด าเนินชีวิตได้อย่างมีมนุษยสัมพันธ์ 
 
มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด 
 เมื่อเรียนจบรายวิชานี้ นักเรียนสามารถ 

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

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

ศึกษาความหมายและองค์ประกอบของระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ ฐานข้อมูลและระบบจัดการ
ฐานข้อมูลภูมิสารสนเทศ การจัดการและการวิเคราะห์ข้อมูล การประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ และ
การแสดงผลข้อมูล เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจด้านเทคโนโลยีระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ และ
สามารถประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ในการวางแผนจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมเชิง
พื้นท่ีได้อย่างเหมาะสม 
 
มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด 
 เมื่อเรียนจบรายวิชานี้ นักเรียนสามารถ 

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

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

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

ศึกษาความหมาย และแนวคิดการส ารวจจากระยะไกล องค์ประกอบของหลักการการรับรู้จาก
ระยะไกล แหล่งพลังงาน การสะท้อนคล่ืนแม่เหล็กไฟฟ้า การสะท้อนของวัตถุ วิวัฒนาการของการรับรู้จาก
ระยะไกล ดาวเทียมส ารวจทรัพยากรธรรมชาติ แนวคิดการแปลภาพถ่าย การประมวลผลภาพเชิงตัวเลข การ
ประยุกต์การรับรู้จากระยะไกลในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 

เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจด้านเทคโนโลยีจากการรับรู้ระยะไกล และสามารถประยุกต์ใช้
การรับรู้จากระยะไกลในการวางแผน จัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมเชิงพื้นท่ีได้อย่างเหมาะสม 
 
มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด 
 เมื่อเรียนจบรายวิชานี้ นักเรียนสามารถ 

1. เข้าใจแนวคิดการส ารวจจากระยะไกล และองค์ประกอบของหลักการรับรู้จากระยะไกลทางการ
จัดการเรียนการสอน รายวิชาการรับรู้จากระยะไกล 

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

ภาพถ่าย การประมวลผลภาพเชิงตัวเลขได้ 
5. ประยุกต์การรับรู้จากระยะไกล ในการวางแผนจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และส่ิงแวดล้อม 
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กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 
รายวิชาเพิ่มเติมกลุ่ม 2 
1. พ30201 บาสเกตบอล      2 คาบ/สัปดาห์/ภาคเรียน 1.0 หน่วยกิต 
HPE30201 Basketball 
2. พ30202 แฮนด์บอล      2 คาบ/สัปดาห์/ภาคเรียน 1.0 หน่วยกิต 
HPE30202 Handball 
3. พ30203 มวยสากล      2 คาบ/สัปดาห์/ภาคเรียน 1.0 หน่วยกิต 
HPE30203 Boxing 
4. พ30204 ศิลปะมวยไทย    2 คาบ/สัปดาห์/ภาคเรียน 1.0 หน่วยกิต 
HPE30204 Thai Boxing 
5. พ30205 ลีลาศ      2 คาบ/สัปดาห์/ภาคเรียน 1.0 หน่วยกิต 
HPE30205 Social Dance 
6. พ30206 เทเบิลเทนนิส     2 คาบ/สัปดาห์/ภาคเรียน 1.0 หน่วยกิต 
HPE30206 Table Tennis 
7. พ30207 แบดมินตัน      2 คาบ/สัปดาห์/ภาคเรียน 1.0 หน่วยกิต 
HPE30207 Badminton 
8. พ30208 สควอช      2 คาบ/สัปดาห์/ภาคเรียน 1.0 หน่วยกิต 
HPE30208 Squash 
9. พ30209 การฝึกด้วยน้ าหนัก    2 คาบ/สัปดาห์/ภาคเรียน 1.0 หน่วยกิต 
HPE30209 Weight Training 
10. พ30210 ว่ายน้ า     2 คาบ/สัปดาห์/ภาคเรียน 1.0 หน่วยกิต 
HPE30210 Swimming 
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รายวิชา พ30201 บาสเกตบอล 
 
2 คาบ/สัปดาห์/ภาคเรียน        1.0 หน่วยกิต 

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

วิเคราะห์หลักวิทยาศาสตร์การเคล่ือนไหว และรูปแบบการเคล่ือนไหวท่ีใช้ในกีฬาบาสเกตบอลคือ 
ทักษะการเล้ียงบอล การรับ-ส่งบอล การยิงประตูการเป็นฝ่ายรุก-ฝ่ายรับได้ สร้างเสริมสมรรถภาพทางกาย
เพื่อสุขภาพของตนเอง เห็นคุณค่าของการออกก าลังกายและการเข้าร่วมกิจกรรมกีฬาชนิดต่างๆ เคารพสิทธิ
และปฏิบัติตามกฎ กติกาการเล่นอย่างเคร่งครัดแสดงความมีน้ าใจนักกีฬา และช่ืนชมในสุนทรียภาพของการ
ออกก าลังกายและการเล่นกีฬา เห็นคุณค่าของการน าประสบการณ์ท่ีได้รับจากกิจกรรมการแข่งขันกีฬาไปใช้
ในการด ารงชีวิต 

เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจท่ีถูกต้อง มีเจตคติและค่านิยมท่ีดีในเรื่องกีฬาบาสเกตบอลแสดงทักษะ
การเล้ียงบอล การรับ-ส่งบอล การยิงประตูการเป็นฝ่ายรุก-ฝ่ายรับ เคารพสิทธิและปฏิบัติตามกฎ กติกาการ
เล่นอย่างเคร่งครัด แสดงความมีน้ าใจนักกีฬา และช่ืนชมในสุนทรียภาพของการออกก าลังกายและการเล่น
กีฬาได้ 
 
มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด 
 เมื่อเรียนจบรายวิชานี้ นักเรียนสามารถ 

1. วิเคราะห์หลักวิทยาศาสตร์การเคล่ือนไหวและน าไปใช้ในกีฬาบาสเกตบอลได้ 
2. วิเคราะห์รูปแบบการเคล่ือนไหวและน าไปใช้ในกีฬาบาสเกตบอลได้ 
3. สร้างเสริมสมรรถภาพทางกายเพื่อสุขภาพของตนเองได้ 
4. เห็นคุณค่าของการออกก าลังกายและการเข้าร่วมกิจกรรมกีฬาชนิดต่างๆ 
5. เคารพสิทธิและปฏิบัติตามกฎ กติกาการเล่นอย่างเคร่งครัด 
6. แสดงความมีน้ าใจนักกีฬา และช่ืนชมในสุนทรียภาพของการออกก าลังกายและการเล่นกีฬา 
7. เห็นคุณค่าของการน าประสบการณ์ท่ีได้รับจากกิจกรรมการแข่งขันกีฬาไปใช้ในการด ารงชีวิต 
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รายวิชา พ30202 แฮนด์บอล 
 
2 คาบ/สัปดาห์/ภาคเรียน        1.0 หน่วยกิต 

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

วิเคราะห์หลักวิทยาศาสตร์การเคล่ือนไหวและรูปแบบการเคล่ือนไหวท่ีใช้ในกีฬาแฮนด์บอล คือ 
ทักษะการเล้ียงบอล การรับ-ส่งบอล การยิงประตูการเป็นฝ่ายรุก-ฝ่ายรับ ได้สร้างเสริมสมรรถภาพทางกาย
เพื่อสุขภาพของตนเองเห็นคุณค่าของการออกก าลังกายและการเข้าร่วมกิจกรรมกีฬาชนิดต่างๆ เคารพสิทธิ
และปฏิบัติตามกฎ กติกาการเล่นอย่างเคร่งครัดแสดงความมีน้ าใจนักกีฬา และช่ืนชมในสุนทรียภาพของการ
ออกก าลังกายและการเล่นกีฬาเห็นคุณค่าของการน าประสบการณ์ท่ีได้รับจากกิจกรรมการแข่งขันกีฬาไปใช้
ในการด ารงชีวิต 

เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจท่ีถูกต้อง มีเจตคติและค่านิยมท่ีดีในเรื่องกีฬาแฮนด์บอล แสดงทักษะการ
เล้ียงบอล การรับ-ส่งบอล การยิงประตูการเป็นฝ่ายรุก-ฝ่ายรับ เคารพสิทธิและปฏิบัติตามกฎ กติกาการเล่น
อย่างเคร่งครัด แสดงความมีน้ าใจนักกีฬา และช่ืนชมในสุนทรียภาพของการออกก าลังกายและการเล่นกีฬาได้ 
 
มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด 
 เมื่อเรียนจบรายวิชานี้ นักเรียนสามารถ 

1. วิเคราะห์หลักวิทยาศาสตร์การเคล่ือนไหวและน าไปใช้ในกีฬาแฮนด์บอลได้ 
2. วิเคราะห์รูปแบบการเคล่ือนไหวและน าไปใช้ในกีฬาแฮนด์บอลได้ 
3. สร้างเสริมสมรรถภาพทางกายเพื่อสุขภาพของตนเองได้ 
4. เห็นคุณค่าของการออกก าลังกายและการเข้าร่วมกิจกรรมกีฬาชนิดต่างๆ 
5. เคารพสิทธิและปฏิบัติตามกฎ กติกาการเล่นอย่างเคร่งครัด 
6. แสดงความมีน้ าใจนักกีฬา และช่ืนชมในสุนทรียภาพของการออกก าลังกายและการเล่นกีฬา 
7. เห็นคุณค่าของการน าประสบการณ์ท่ีได้รับจากกิจกรรมการแข่งขันกีฬาไปใช้ในการด ารงชีวิต 
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รายวิชา พ30203 มวยสากล 
 
2 คาบ/สัปดาห์/ภาคเรียน        1.0 หน่วยกิต 

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

วิเคราะห์หลักวิทยาศาสตร์การเคล่ือนไหว และรูปแบบการเคล่ือนไหวท่ีใช้ในมวยสากล คือการชก
หมัดตรง การชกหมัดอัพเปอร์คัต การหลบหลีก การป้องกันตนเอง การเคล่ือนท่ีในมวยสากลได้สร้างเสริม
สมรรถภาพทางกาย เพื่อสุขภาพของตนเอง เห็นคุณค่าของการออกก าลังกายและการเข้าร่วมกิจกรรมกีฬา
ชนิดต่างๆ เคารพสิทธิและปฏิบัติตามกฎ กติกาการเล่นอย่างเคร่งครัดแสดงความมีน้ าใจนักกีฬา และช่ืนชม
ในสุนทรียภาพของการออกก าลังกายและการเล่นกีฬา เห็นคุณค่าของการน าประสบการณ์ท่ีได้รับจาก
กิจกรรมการแข่งขันกีฬาไปใช้ในการด ารงชีวิต  

เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจท่ีถูกต้อง มีเจตคติและค่านิยมท่ีดีในเรื่องกีฬามวยสากล แสดงทักษะการ
ชกหมัดตรง การชกหมัดอัพเปอร์คัต การหลบหลีก การป้องกันตนเอง เคารพสิทธิและปฏิบัติตามกฎ กติกา
การเล่นอย่างเคร่งครัด แสดงความมีน้ าใจนักกีฬา และช่ืนชมในสุนทรียภาพของการออกก าลังกายและการ
เล่นกีฬาได้ 
 
มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด 
 เมื่อเรียนจบรายวิชานี้ นักเรียนสามารถ 

1. วิเคราะห์หลักวิทยาศาสตร์การเคล่ือนไหวและน าไปใช้ในมวยสากลได้ 
2. วิเคราะห์รูปแบบการเคล่ือนไหวและน าไปใช้ในมวยสากลได้ 
3. สร้างเสริมสมรรถภาพทางกายเพื่อสุขภาพของตนเองได้ 
4. เห็นคุณค่าของการออกก าลังกายและการเข้าร่วมกิจกรรมกีฬาชนิดต่างๆ 
5. เคารพสิทธิและปฏิบัติตามกฎ กติกาการเล่นอย่างเคร่งครัด 
6. แสดงความมีน้ าใจนักกีฬา และช่ืนชมในสุนทรียภาพของการออกก าลังกายและการเล่นกีฬา 
7. เห็นคุณค่าของการน าประสบการณ์ท่ีได้รับจากกิจกรรมการแข่งขันกีฬาไปใช้ในการด ารงชีวิต 
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รายวิชา พ30204 ศิลปะมวยไทย 
 
2 คาบ/สัปดาห์/ภาคเรียน        1.0 หน่วยกิต 

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

วิเคราะห์หลักวิทยาศาสตร์การเคล่ือนไหว และรูปแบบการเคล่ือนไหวท่ีใช้ในศิลปะมวยไทยคือ การ
ชกหมัดตรง การชกหมัดอัพเปอร์คัต การหลบหลีก การป้องกันตนเอง การเคล่ือนท่ีในมวยไทยการเตะ การ
ถีบ ได้สร้างเสริมสมรรถภาพทางกายเพื่อสุขภาพของตนเอง เห็นคุณค่าของการออกก าลังกายและการเข้าร่วม
กิจกรรมกีฬาชนิดต่างๆ เคารพสิทธิและปฏิบัติตามกฎ กติกาการเล่นอย่างเคร่งครัด แสดงความมีน้ าใจนักกีฬา 
และช่ืนชมในสุนทรียภาพของการออกก าลังกายและการเล่นกีฬาเห็นคุณค่าของการน าประสบการณ์ท่ีได้รับ
จากกิจกรรมการแข่งขันกีฬาไปใช้ในการด ารงชีวิต  

เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจท่ีถูกต้อง มีเจตคติและค่านิยมท่ีดีในเรื่องศิลปะมวยไทย แสดงทักษะการ
ชกหมัดตรง การชกหมัดอัพเปอร์คัต การหลบหลีก การป้องกันตนเอง เคารพสิทธิและปฏิบัติตามกฎ กติกา
การเล่นอย่างเคร่งครัด แสดงความมีน้ าใจนักกีฬา และช่ืนชมในสุนทรียภาพของการออกก าลังกายและการ
เล่นกีฬาได้ 
 
มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด 
 เมื่อเรียนจบรายวิชานี้ นักเรียนสามารถ 

1. วิเคราะห์หลักวิทยาศาสตร์การเคล่ือนไหวและน าไปใช้ในศิลปะมวยไทยได้ 
2. วิเคราะห์รูปแบบการเคล่ือนไหวและน าไปใช้ในศิลปะมวยไทยได้ 
3. สร้างเสริมสมรรถภาพทางกายเพื่อสุขภาพของตนเองได้ 
4. เห็นคุณค่าของการออกก าลังกายและการเข้าร่วมกิจกรรมกีฬาชนิดต่างๆ 
5. เคารพสิทธิและปฏิบัติตามกฎ กตกิาการเล่นอย่างเคร่งครัด 
6. แสดงความมีน้ าใจนักกีฬา และช่ืนชมในสุนทรียภาพของการออกก าลังกายและการเล่นกีฬา 
7. เห็นคุณค่าของการน าประสบการณ์ท่ีได้รับจากกิจกรรมการแข่งขันกีฬาไปใช้ในการด ารงชีวิต 
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รายวิชา พ30205 ลีลาศ 
 
2 คาบ/สัปดาห์/ภาคเรียน        1.0 หน่วยกิต 

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

วิเคราะห์หลักวิทยาศาสตร์การเคล่ือนไหว และรูปแบบการเคล่ือนไหวท่ีใช้ในลีลาศ คือ จังหวะคิว
บันลูมบ้า ชะชะช่า ได้สร้างเสริมสมรรถภาพทางกายเพื่อสุขภาพของตนเอง เห็นคุณค่าของการออกก าลังกาย
และการเข้าร่วมกิจกรรมกีฬาชนิดต่างๆ เคารพสิทธิและปฏิบัติตามกฎ กติกาการเล่นอย่างเคร่งครัดแสดง
ความมีน้ าใจนักกีฬา และช่ืนชมในสุนทรียภาพของการออกก าลังกายและการเล่นกีฬา เห็นคุณค่าของการน า
ประสบการณ์ท่ีได้รับจากกิจกรรมการแข่งขันกีฬาไปใช้ในการด ารงชีวิต 

เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจท่ีถูกต้อง มีเจตคติและค่านิยมท่ีดีในเรื่องลีลาศ แสดงทักษะในจังหวะคิว
บันลูมบ้า ชะชะช่า เคารพสิทธิและปฏิบัติตามกฎ กติกาการเล่นอย่างเคร่งครัด แสดงความมีน้ าใจนักกีฬา 
และช่ืนชมในสุนทรียภาพของการออกก าลังกายและการเล่นกีฬาได้  
 
มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด 
 เมื่อเรียนจบรายวิชานี้ นักเรียนสามารถ 

1. วิเคราะห์หลักวิทยาศาสตร์การเคล่ือนไหวและน าไปใช้ในลีลาศได้ 
2. วิเคราะห์รูปแบบการเคล่ือนไหวและน าไปใช้ในลีลาศได้ 
3. สร้างเสริมสมรรถภาพทางกายเพื่อสุขภาพของตนเองได้ 
4. เห็นคุณค่าของการออกก าลังกายและการเข้าร่วมกิจกรรมกีฬาชนิดต่างๆ 
5. เคารพสิทธิและปฏิบัติตามกฎ กติกาการเล่นอย่างเคร่งครัด 
6. แสดงความมีน้ าใจนักกีฬา และช่ืนชมในสุนทรียภาพของการออกก าลังกายและการเล่นกีฬา 
7. เห็นคุณค่าของการน าประสบการณ์ท่ีได้รับจากกิจกรรมการแข่งขันกีฬาไปใช้ในการด ารงชีวิต 
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รายวิชา พ30206 เทเบิลเทนนิส 
 
2 คาบ/สัปดาห์/ภาคเรียน        1.0 หน่วยกิต 

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

วิเคราะห์หลักวิทยาศาสตร์การเคล่ือนไหว และรูปแบบการเคล่ือนไหวท่ีใช้ในกีฬา เทเบิลเทนนิส คือ 
ทักษะการตีลูกหน้ามือ-หลังมือ การส่งลูก การเล่นลูกตบ การเล่นลูกหยอด การจับไม้แบบต่างๆ ได้สร้างเสริม
สมรรถภาพทางกายเพื่อสุขภาพของตนเอง เห็นคุณค่าของการออกก าลังกายและการเข้าร่วมกิจกรรมกีฬา
ชนิดต่างๆ เคารพสิทธิและปฏิบัติตามกฎ กติกาการเล่นอย่างเคร่งครัด แสดงความมีน้ าใจนักกีฬา และช่ืนชม
ในสุนทรียภาพของการออกก าลังกายและการเล่นกีฬา เห็นคุณค่าของการน าประสบการณ์ท่ีได้รับจาก
กิจกรรมการแข่งขันกีฬาไปใช้ในการด ารงชีวิต 

เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจท่ีถูกต้อง มีเจตคติและค่านิยมท่ีดีในเรื่องกีฬาเทเบิลเทนนิสแสดงทักษะ
ทักษะการตีลูกหน้ามือ-หลังมือ การส่งลูก การเล่นลูกตบ การเล่นลูกหยอด การจับไม้แบบต่างๆ เคารพสิทธิ
และปฏิบัติตามกฎ กติกาการเล่นอย่างเคร่งครัด แสดงความมีน้ าใจนักกีฬา และช่ืนชมในสุนทรียภาพของการ
ออกก าลังกายและการเล่นกีฬาได้ 
 
มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด 
 เมื่อเรียนจบรายวิชานี้ นักเรียนสามารถ 

1. วิเคราะห์หลักวิทยาศาสตร์การเคล่ือนไหวและน าไปใช้ในกีฬาเทเบิลเทนนิสได้ 
2. วิเคราะห์รูปแบบการเคล่ือนไหวและน าไปใช้ในกีฬาเทเบิลเทนนิสได้ 
3. สร้างเสริมสมรรถภาพทางกายเพื่อสุขภาพของตนเองได้ 
4. เห็นคุณค่าของการออกก าลังกายและการเข้าร่วมกิจกรรมกีฬาชนิดต่างๆ 
5. เคารพสิทธิและปฏิบัติตามกฎ กติกาการเล่นอย่างเคร่งครัด 
6. แสดงความมีน้ าใจนักกีฬา และช่ืนชมในสุนทรียภาพของการออกก าลังกายและการเล่นกีฬา 
7. เห็นคุณค่าของการน าประสบการณ์ท่ีได้รับจากกิจกรรมการแข่งขันกีฬาไปใช้ในการด ารงชีวิต 
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รายวิชา พ30207 แบดมินตัน 
 
2 คาบ/สัปดาห์/ภาคเรียน        1.0 หน่วยกิต 

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

วิเคราะห์หลักวิทยาศาสตร์การเคล่ือนไหว และรูปแบบการเคล่ือนไหวท่ีใช้ในกีฬาแบดมินตันคือ 
ทักษะการตีลูกหน้ามือ-หลังมือ การส่งลูก การเล่นลูกตบ การเล่นลูกดาด การเล่นลูกหยอดการจับไม้ได้สร้าง
เสริมสมรรถภาพทางกายเพื่อสุขภาพของตนเอง เห็นคุณค่าของการออกก าลังกายและการเข้าร่วมกิจกรรม
กีฬาชนิดต่างๆ เคารพสิทธิและปฏิบัติตามกฎ กติกาการเล่นอย่างเคร่งครัด แสดงความมีน้ าใจนักกีฬา และช่ืน
ชมในสุนทรียภาพของการออกก าลังกายและการเล่นกีฬา เห็นคุณค่าของการน าประสบการณ์ท่ีได้รับจาก
กิจกรรมการแข่งขันกีฬาไปใช้ในการด ารงชีวิต 

เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจท่ีถูกต้อง มีเจตคติและค่านิยมท่ีดีในเรื่องกีฬาแบดมินตัน แสดงทักษะ
ทักษะการตีลูกหน้ามือ-หลังมือ การส่งลูก การเล่นลูกตบ การเล่นลูกดาด การเล่นลูกหยอด การจับไม้ได้ 
เคารพสิทธิและปฏิบัติตามกฎกติกาการเล่นอย่างเคร่งครัด แสดงความมีน้ าใจนักกีฬาและช่ืนชมใน
สุนทรียภาพของการออกก าลังกายและการเล่นกีฬาได้ 
 
มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด 
 เมื่อเรียนจบรายวิชานี้ นักเรียนสามารถ 

1. วิเคราะห์หลักวิทยาศาสตร์การเคล่ือนไหวและน าไปใช้ในกีฬาแบดมินตันได้ 
2. วิเคราะห์รูปแบบการเคล่ือนไหวและน าไปใช้ในกีฬาแบดมินตันได้ 
3. สร้างเสริมสมรรถภาพทางกายเพื่อสุขภาพของตนเองได้ 
4. เห็นคุณค่าของการออกก าลังกายและการเข้าร่วมกิจกรรมกีฬาชนิดต่างๆ 
5. เคารพสิทธิและปฏิบัติตามกฎ กติกาการเล่นอย่างเคร่งครัด 
6. แสดงความมีน้ าใจนักกีฬา และช่ืนชมในสุนทรียภาพของการออกก าลังกายและการเล่นกีฬา 
7. เห็นคุณค่าของการน าประสบการณ์ท่ีได้รับจากกิจกรรมการแข่งขันกีฬาไปใช้ในการด ารงชีวิต 
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รายวิชา พ30208 สควอช 
 
2 คาบ/สัปดาห์/ภาคเรียน        1.0 หน่วยกิต 

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

วิเคราะห์หลักวิทยาศาสตร์การเคล่ือนไหวและรูปแบบการเคล่ือนไหวท่ีใช้ในกีฬาสควอช คือ ทักษะ
การตีลูกหน้ามือ-หลังมือ การส่งลูก การเล่นลูกตบ การเล่นลูกหยอด การจับไม้ได้ สร้างเสริมสมรรถภาพทาง
กายเพื่อสุขภาพของตนเอง เห็นคุณค่าของการออกก าลังกายและการเข้าร่วมกิจกรรมกีฬาชนิดต่างๆ เคารพ
สิทธิและปฏิบัติตามกฎ กติกาการเล่นอย่างเคร่งครัด แสดงความมีน้ าใจนักกีฬา และช่ืนชมในสุนทรียภาพของ
การออกก าลังกายและการเล่นกีฬา เห็นคุณค่าของการน าประสบการณ์ท่ีได้รับจากกิจกรรมการแข่งขันกีฬา
ไปใช้ในการด ารงชีวิต  

เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจท่ีถูกต้อง มีเจตคติและค่านิยมท่ีดีในเรื่องกีฬาสควอช แสดงทักษะการตีลูก
หน้ามือ-หลังมือ การส่งลูก การเล่นลูกตบ การเล่นลูกหยอด การจับไม้ได้ เคารพสิทธิและปฏิบัติตามกฎ 
กติกาการเล่นอย่างเคร่งครัด แสดงความมีน้ าใจนักกีฬา และช่ืนชมในสุนทรียภาพของ การออกก าลังกายและ
การเล่นกีฬาได้ 
 
มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด 
 เมื่อเรียนจบรายวิชานี้ นักเรียนสามารถ 

1. วิเคราะห์หลักวิทยาศาสตร์การเคล่ือนไหวและน าไปใช้ในกีฬาสควอชได้ 
2. วิเคราะห์รูปแบบการเคล่ือนไหวและน าไปใช้ในกีฬาสควอชได้ 
3. สร้างเสริมสมรรถภาพทางกายเพื่อสุขภาพของตนเองได้ 
4. เห็นคุณค่าของการออกก าลังกายและการเข้าร่วมกิจกรรมกีฬาชนิดต่างๆ 
5. เคารพสิทธิและปฏิบัติตามกฎ กติกาการเล่นอย่างเคร่งครัด 
6. แสดงความมีน้ าใจนักกีฬา และช่ืนชมในสุนทรียภาพของการออกก าลังกายและการเล่นกีฬา 
7. เห็นคุณค่าของการน าประสบการณ์ท่ีได้รับจากกิจกรรมการแข่งขันกีฬาไปใช้ในการด ารงชีวิต 
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รายวิชา พ30209 การฝึกด้วยน้ าหนัก 
 
2 คาบ/สัปดาห์/ภาคเรียน        1.0 หน่วยกิต 

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

วิเคราะห์หลักวิทยาศาสตร์การเคล่ือนไหว และรูปแบบการเคล่ือนไหว ท่ีใช้ในการฝึกด้วยน้ าหนัก คือ 
การฝึกกล้ามเนื้อไหล่การฝึกกล้ามเนื้อแขน การฝึกกล้ามเนื้อหน้าท้อง การยืดกล้ามเนื้อได้ สร้างเสริม
สมรรถภาพทางกายเพื่อสุขภาพของตนเอง เห็นคุณค่าของการออกก าลังกายและการเข้าร่วมกิจกรรมกีฬา
ชนิดต่างๆ เคารพสิทธิและปฏิบัติตามกฎ กติกาการเล่นอย่างเคร่งครัด แสดงความมีน้ าใจนักกีฬา และช่ืนชม
ในสุนทรียภาพของการออกก าลังกายและการเล่นกีฬา เห็นคุณค่าของการน าประสบการณ์ท่ีได้รับจาก
กิจกรรมการแข่งขันกีฬาไปใช้ในการด ารงชีวิต 

เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจท่ีถูกต้อง มีเจตคติและค่านิยมท่ีดีในเรื่องการฝึกยกน้ าหนัก แสดงทักษะ
การฝึกกล้ามเนื้อไหล่ การฝึกกล้ามเนื้อแขน การฝึกกล้ามเนื้อหน้าท้อง การยืดกล้ามเนื้อได้ เคารพสิทธิและ
ปฏิบัติตามกฎ กติกาการเล่นอย่างเคร่งครัด แสดงความมีน้ าใจนักกีฬา และช่ืนชมในสุนทรียภาพของการออก
ก าลังกายและการเล่นกีฬาได้ 
 
มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด 
 เมื่อเรียนจบรายวิชานี้ นักเรียนสามารถ 

1. วิเคราะห์หลักวิทยาศาสตร์การเคล่ือนไหวและน าไปใช้ในการฝึกด้วยน้ าหนักได้ 
2. วิเคราะห์รูปแบบการเคล่ือนไหวและน าไปใช้ในการฝึกด้วยน้ าหนักได้ 
3. สร้างเสริมสมรรถภาพทางกายเพื่อสุขภาพของตนเองได้ 
4. เห็นคุณค่าของการออกก าลังกายและการเข้าร่วมกิจกรรมกีฬาชนิดต่างๆ 
5. เคารพสิทธิและปฏิบัติตามกฎ กติกาการเล่นอย่างเคร่งครัด 
6. แสดงความมีน้ าใจนักกีฬา และช่ืนชมในสุนทรียภาพของการออกก าลังกายและการเล่นกีฬา 
7. เห็นคุณค่าของการน าประสบการณ์ท่ีได้รับจากกิจกรรมการแข่งขันกีฬาไปใช้ในการด ารงชีวิต 
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รายวิชา พ30210 ว่ายน้ า 
 
2 คาบ/สัปดาห์/ภาคเรียน        1.0 หน่วยกิต 

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

ศึกษาและวิเคราะห์หลักวิทยาศาสตร์การเคล่ือนไหว และรูปแบบการเคล่ือนไหว ท่ีใช้ในกีฬาว่ายน้ า 
เกี่ยวกั การลอยตัว การหายใจขณะอยู่ในน้ า การปฐมพยาบาลคนจมน้ า การใช้สระว่ายน้ าให้ถูกสุขลักษณะ
ต่อสุขภาพอนามัยของตนเองชุมชน ประโยชน์ของกีฬาว่ายน้ าต่อสุขภาพทางร่างกายจิตใจ สังคม การสร้าง
สมรรถภาพทางกายเพื่อสุขภาพของตนเอง เห็นคุณค่าของการออกก าลังกายและการเข้าร่วมกิจกรรมกีฬา
ว่ายน้ าชนิดต่างๆ รู้จักเคารพสิทธิและปฏิบัติตามกฎ กติกา การเล่นอย่างเคร่งครัด มีน้ าใจนักกีฬา และช่ืนชม
ในสุนทรียภาพของการออกก าลังกายและการเล่นกีฬาทางน้ า เห็นคุณค่าของการน าประสบการณ์ท่ีได้รับจาก
กิจกรรมการแข่งขันกีฬาทางน้ าไปใช้ในการด ารงชีวิต  

เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจท่ีถูกต้อง มีเจตคติและค่านิยมท่ีดีในเรื่องกีฬาว่ายน้ า แสดงทักษะการ
ลอยตัว การหายใจขณะอยู่ในน้ า การปฐมพยาบาลคนจมน้ า การใช้สระว่ายน้ าให้ถูกสุขลักษณะต่อสุขภาพ
อนามัยของตนเองชุมชน เคารพสิทธิและปฏิบัติตามกฎ กติกาการเล่นอย่างเคร่งครัด แสดงความมีน้ าใจ
นักกีฬา และช่ืนชมในสุนทรียภาพของการออกก าลังกายและการเล่นกีฬาได้ 
 
มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด 
 เมื่อเรียนจบรายวิชานี้ นักเรียนสามารถ 

1. วิเคราะห์หลักวิทยาศาสตร์การเคล่ือนไหวและน าไปใช้ในกีฬาว่ายน้ าได้ 
2. วิเคราะห์รูปแบบการเคล่ือนไหวและน าไปใช้ในกีฬาว่ายน้ าได้ 
3. สร้างสมรรถภาพทางกายเพื่อสุขภาพของตนเองได้ 
4. เห็นคุณค่าของการออกก าลังกายและการเข้าร่วมกิจกรรมกีฬาว่ายน้ าชนิดต่างๆ 
5. เคารพสิทธิและปฏิบัติตามกฎ กติกาการเล่นอย่างเคร่งครัด 
6. มีน้ าใจนักกีฬาและช่ืนชมในสุนทรียภาพของการออกก าลังกายและการเล่นกีฬาทางน้ า 
7. เห็นคุณค่าของการน าประสบการณ์ท่ีได้รับจากกิจกรรมการแข่งขันกีฬาทางน้ าไปใช้ในการ

ด ารงชีวิต 
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กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
 

รายวิชาเพิ่มเติมกลุ่ม 2 
1. ศ30201 ภูมิปัญญาไทย : บ้านทรงไทย    1 คาบ/สัปดาห์/ภาคเรียน 0.5 หน่วยกิต 
ART30201 Thai Wisdom : Traditional Thai House 
2. ศ30202 ภูมิปัญญาไทย : อาหารไทย    2 คาบ/สัปดาห์/ภาคเรียน 1.0 หน่วยกิต 
ART30202 Thai Wisdom : Traditional Thai Food 
3. ศ30203 ภูมิปัญญาไทย : ส่ิงประดิษฐ์ไทย   2 คาบ/สัปดาห์/ภาคเรียน 1.0 หน่วยกิต 
ART30203 Thai Wisdom : Thai Innovation 
4. ศ30204 การละคร      2 คาบ/สัปดาห์/ภาคเรียน 1.0 หน่วยกิต 
ART30204 Drama 
5. ศ30205 พื้นฐานทฤษฎีดนตรี     2 คาบ/สัปดาห์/ภาคเรียน 1.0 หน่วยกิต 
ART30205 Music Theory 
6. ศ30206 หีบเพลงเป่า      1 คาบ/สัปดาห์/ภาคเรียน 0.5 หน่วยกิต 
ART30206 Harmonica 
7. ศ30207 พื้นฐานศิลปะปฏิบัติ     2 คาบ/สัปดาห์/ภาคเรียน 1.0 หน่วยกิต 
ART30207 Basic Art Studio 
8. ศ30208 พื้นฐานการออกแบบ     2 คาบ/สัปดาห์/ภาคเรียน 1.0 หน่วยกิต 
ART30208 Basic Design 
9. ศ30209 จิตรกรรมสร้างสรรค์    2 คาบ/สัปดาห์/ภาคเรียน 1.0 หน่วยกิต 
ART30209 Creative Painting 
10. ศ30210 ศิลปะภาพพิมพ์สร้างสรรค์    2 คาบ/สัปดาห์/ภาคเรียน 1.0 หน่วยกิต 
ART30210 Creative Graphic Arts 
11. ศ30211 ประติมากรรมสร้างสรรค์    2 คาบ/สัปดาห์/ภาคเรียน 1.0 หน่วยกิต 
ART30211 Creative Sculpture 
12. ศ30212 ศิลปะไทยร่วมสมัย     2 คาบ/สัปดาห์/ภาคเรียน 1.0 หน่วยกิต 
ART30212 Thai Art Contemporary 
13. ศ30213 ออกแบบผลิตภัณฑ์     2 คาบ/สัปดาห์/ภาคเรียน 1.0 หน่วยกิต 
ART30213 Product Design 
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รายวิชา ศ30201 ภูมิปัญญาไทย : บ้านทรงไทย 
 
1 คาบ/สัปดาห์/ภาคเรียน        0.5 หน่วยกิต 

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

ศึกษา ความหมาย รูปแบบ โครงสร้างของบ้านทรงไทย ท้ังเรือนไทยในวฒันธรรมสยามและ
วัฒนธรรมล้านนา วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างคติความเช่ือ วิถีการด ารงชีวิตและสภาพแวดล้อมทาง
ธรรมชาติกับแนวคิดการออกแบบในการปลูกเรือน ปฏิบัติการสร้างแบบจ าลองบ้านทรงไทย การจ าลอง
โครงสร้าง รูปแบบ เทคนิควิธีการ ด้วยอัตราส่วนมาตรฐานสากล  

เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจและเห็นคุณค่าในความงามของบ้านทรงไทยท่ีอยู่ในรูปแบบ 
วัฒนธรรมสยามและวัฒนธรรมล้านนา 
 
มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด 
 เมื่อเรียนจบรายวิชานี้  นักเรียน 

1. มีความรู้ความเข้าใจบ้านทรงไทยระดับเบื้องต้นของเรือนไทยในวฒันธรรมสยามได้พอสังเขป 
2. มีความรู้ความเข้าใจบ้านทรงไทยระดับเบื้องต้นของเรือนไทยในวฒันธรรมล้านนาได้พอสังเขป 
3. มีความรู้ความสามารถในการวิเคราะห์ถึงความสัมพันธ์ของรากฐานในการด ารงวิถีชีวิตกับการ

สร้างบ้านทรงไทยได้ 
4. มีความรู้ความเข้าใจตลอดจนสามารถเปรียบเทียบวิเคราะห์พัฒนาการทางสถาปัตยกรรมของ

โบสถ์ วิหาร ได้ 
5. มีความรู้ความเข้าใจตลอดจนสามารถเปรียบเทียบวิเคราะห์พัฒนาการทางสถาปัตยกรรมของ

บ้านทรงไทย 
6. มีความรู้ความเข้าใจตลอดจนสามารถอธิบายวิธีคิดและหลักสุนทรียศาสตร์ทางความงามในการ

สร้างสรรค์ผลงานการตกแต่งบ้านทรงไทยฝีมือช้ันบรมครู 
7. มีความรู้ความสามารถในการสร้างแบบจ าลองสถาปัตยกรรมไทยข้ันพื้นฐานได้ 
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รายวิชา ศ30202 ภูมิปัญญาไทย : อาหารไทย 
 
2 คาบ/สัปดาห์/ภาคเรียน        1.0 หน่วยกิต 

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

ศึกษา ประวัติ และรูปแบบของอาหารไทย ในแต่ละท้องถิ่น อีกท้ังศึกษาภูมิปัญญาท้องถิ่นในภาค
ต่างๆ ท่ีถ่ายทอดออกมาให้อาหารไทย การถนอมอาหารท่ีมีคุณค่าทางโภชนาการ การป้องกันสารพษิใน
อาหาร 

เพื่อส่งเสริมให้ผู้รับประทานมีสุขภาพดี และส่งเสริมความรู้ สามารถพัฒนาคุณค่าของอาหารไทยให้มี
ประโยชน์มากขึ้นรวมทั้งสามารถประกอบอาหารไทยได้ 
 
มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด 
 เมื่อเรียนจบรายวิชานี้  นักเรียน 

1. มีความรู้ความเข้าใจในประวัติของอาหารไทย 
2. มีความรู้ความเข้าใจในรูปแบบของอาหารไทยแต่ละท้องถิ่น 
3. มีความรู้ความเข้าใจภูมิปัญญาท้องถิ่นที่ถ่ายทอดออกมาในรูปแบบอาหาร 
4. มีความรู้ความเข้าใจในการถนอมอาหารและสารพิษในอาหาร 
5. สามารถพัฒนาคุณค่าของอาหารไทยและประกอบอาหารไทยได้ 
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รายวิชา ศ30203 ภูมิปัญญาไทย : สิ่งประดิษฐ์ไทย 
 
2 คาบ/สัปดาห์/ภาคเรียน        1.0 หน่วยกิต 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ค าอธิบายรายวิชา ศ30303 

ศึกษาวิวัฒนาการภูมิปัญญาไทย ได้แก่ส่ิงประดิษฐ์ไทยทุกแขนงของคนไทยท่ีนักเรียนสนใจซึ่ง 
ได้มาจากประสบการณ์ และความเฉลียวฉลาดของชาวบ้านศึกษาแหล่งรวมความรู้และประสบการณ์ท่ี 
ส่ังสมมาแต่บรรพบุรุษ สืบทอดจากคนรุ่นหนึ่งไปสู่คนอีกรุ่นหนึ่งศึกษาเปรียบเทียบการสืบทอด การปรับ 
ประยุกต์และเปล่ียนแปลงจนเกิดเป็นองค์ความรู้ใหม่ 

เพื่อให้นักเรียนได้มีความตระหนักในคุณค่าของส่ิงประดิษฐ์ของคนไทย สามารถน ามาเป็นแนวทางใน
การสร้างจิตวิญญาณของความเป็นนักวิจัย นักประดิษฐ์ นักคิดค้นและนักพัฒนาท่ีดีและนักเรียนสามารถ
ศึกษาท่ีส่ิงตนเองสนใจได้อย่างอิสระ 
 
มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด 
 เมื่อเรียนจบรายวิชานี้  นักเรียน 

1. มีความตระหนักในคุณค่าของภูมิปัญญาไทยในด้านส่ิงประดิษฐ์ของคนไทยในอดีต 
2. มีความสามารถประยุกต์แนวคิดจากส่ิงประดิษฐ์ของคนไทยในอดีตมาเป็นแนวทางในการ  

สร้างจิตวิญญาณของความเป็นนักวิจัย นักประดิษฐ์ นักคิดค้นและนักพัฒนาท่ีดี 
3. มีโอกาสศึกษามรดกภูมิปัญญาไทยอย่างอิสระตามความสนใจ น าไปสู่เกิดความคิดสร้างสรรค์ 

ท่ีดี 
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รายวิชา ศ30204 การละคร 
 
2 คาบ/สัปดาห์/ภาคเรียน        1.0 หน่วยกิต 

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

ศึกษาประวัต ิของการละคร เข้าใจในรูปแบบของการละคร ฝึกฝนทักษะทางด้านการแสดง ด้านการ
พัฒนาบุคลิกภาพและการพูดเพื่อสามารถน าไปใช้ในกิจกรรมต่างๆของโรงเรียนได้จริง สามารถพัฒนา
บุคลิกภาพและการพูดในท่ีชุมชนบนเวทีการแสดง และเป็นการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ 
 
มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด 
 เมื่อเรียนจบรายวิชานี้  นักเรียน 

1. มีความรู้ความเข้าใจในประวัติของการละคร 
2. มีความรู้ความเข้าใจในรูปแบบของการละคร 
3. มีโอกาสฝึกฝนทักษะทางด้านการแสดงและใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ 
4. เพื่อส่งเสริมบุคลิกภาพของนักเรียนท่ีมีความสามารถพิเศษทางด้านคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์ 
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รายวิชา ศ30205 พื้นฐานทฤษฎีดนตรี 
 
2 คาบ/สัปดาห์/ภาคเรียน        1.0 หน่วยกิต 

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

ศึกษาการบันทึกโน้ตสากล บันไดเสียง กุญแจเสียง ขั้นคู่ ศัพท์สังคีตท่ัวไปและการฝึกโสตประสาทให้
สอดคล้องกับเนื้อหาวิชาท่ีเรียน ปฏิบัติการเกี่ยวกับ การอ่าน การบันทึกโน้ตสากล การสร้างบันไดเสียง การ
เขียนขั้นคู่เสียง และเข้าใจถึงศัพท์สังคีตและหลักทฤษฎีขั้นพื้นฐาน เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
พื้นฐานทฤษฏีดนตรีและน ามาปฏิบัติจริง โดยผ่านทักษะการอ่านโน้ตเบ้ืองต้นได้ 
 
มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด 
 เมื่อเรียนจบรายวิชานี้ นักเรียน 

1. เข้าใจถึงวิธีการอ่านและบันทึกโน้ตสากลได้ 
2. เข้าใจถึงเครื่องหมายของโน้ตดนตรีสากลต่างๆ 
3. มีความรู้พื้นฐานในการสร้างบันไดเสียงเมเจอร์และไมเนอรไ์ด้ 
4. เข้าใจการเขียนขั้นคู่เสียงและบอกข้ันคู่เสียงได้ 
5. ปฏิบัติตามศัพท์สังคีตและน าไปใช้ได้อย่างถูกต้อง 
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รายวิชา ศ30206 หีบเพลงเปา่ 
 
1 คาบ/สัปดาห์/ภาคเรียน        0.5 หน่วยกิต 

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

ศึกษาความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับเครื่องดนตรีสากล หีบเพลงเป่า เม้าออร์แกน หรือฮาร์โมนีก้า 
เป็นเครื่องดนตรีประเภทเป่าชนิดหนึ่ง หีบเพลงเป่ามีซุ้มเสียงไพเราะ เมื่อฝึกบ่อยๆ จนเกิดทักษะ 
ความช านาญจะช่วยพัฒนาโสตประสาทในการฟังและจ าระดับเสียงได้เป็นอย่างดี ถ่ายทอดอารมณ์เพลงโดย
การเน้นเทคนิคการแสดงออกและคุณภาพของการแสดงด้วยการปฏิบัติเครื่องดนตรีท้ังประเภทแบบบรรเลง
เด่ียวและรวมวง สามารถถ่ายทอดอารมณ์เพลงโดยการเน้นเทคนิคการแสดงออกและคุณภาพของการแสดง
ได้ 

เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจสามารถปฏิบัติบรรเลงเครื่องดนตรี “หีบเพลงเป่า” ได้ด้วยตนเองและ
สามารถอ่านและเข้าใจโน้ตดนตรีสากลได้อย่างถูกต้อง 
 
มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด 
 เมื่อเรียนจบรายวิชานี้ นักเรียน 

1. เข้าใจเกี่ยวกับ หีบเพลงเป่า เม้าออร์แกน หรือฮาร์โมนีก้า 
2. สามารถอ่านและเข้าใจการบันทึกโน้ตสากลได้ 
3. ปฏิบัติเครื่องดนตรี หีบเพลงเป่า ตามบทเพลงท่ีก าหนด ได้อย่างถูกต้องตามจังหวะ 
4. ปฏิบัติเครื่องดนตรี หีบเพลงเป่า ตามต าแหน่งช่ือโน้ตท่ีก าหนดและเลียนแบบเสียงท่ีได้ยินได้ 
5. เข้าใจเทคนิคการเล่นดนตรีและถ่ายทอดอารมณ์เพลงด้วยการปฏิบัติเครื่องดนตรีหีบเพลงเป่า 

โดยการปฏิบัติเด่ียวและรวมวงได้ 
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รายวิชา ศ30207 พื้นฐานศิลปะปฏิบัติ 
 
2 คาบ/สัปดาห์/ภาคเรียน        1.0 หน่วยกิต 

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

ศึกษาและฝึกฝนทักษะเพื่อให้เกิดความช านาญในการแสดงออกทางศิลปะด้วยวิธีการวาดเส้น 
การเขียนภาพสีน้ าค้นคว้า ทดลองเทคนิควิธีการในการปฏิบัติการเขียนภาพ รูปทรงเรขาคณิต หุ่นนิ่ง  
กายวิภาคมนุษย์ ภาพคนเหมือนและทัศนียภาพ 

เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจ มีทักษะในกระบวนการสร้างสรรค์ศิลปะขั้นพื้นฐานตลอดจน 
มีเจตคติท่ีดีและเห็นคุณค่าของการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะ 
 
มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด 
 เมื่อเรียนจบรายวิชานี้ นักเรียน 

1. มีความรู้ความเข้าใจในการศึกษาศิลปะขั้นพื้นฐาน 
2. มีความรู้ความเข้าใจและมีทักษะในการวาดเส้น การเขียนภาพสีน้ า 
3. มีทักษะในการเขียนภาพรูปทรงเรขาคณิต หุ่นนิง่ กายวิภาคมนุษย์ ภาพคนเหมือนและภาพ

ทิวทัศน์ 
4. มีความรู้ความเข้าใจ มีทักษะในกระบวนการสร้างสรรค์ศิลปะขั้นพื้นฐาน 
5. มีเจตคติท่ีดีและเห็นคุณค่าของการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะ 
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รายวิชา ศ30208 พื้นฐานการออกแบบ 
 
2 คาบ/สัปดาห์/ภาคเรียน        1.0 หน่วยกิต 

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

ศึกษา ความหมาย ขอบข่าย ประเภทของการออกแบบ ทัศนธาตุ องค์ประกอบส าหรับ 
การออกแบบ ความสัมพันธ์ระหว่างประวัติการออกแบบกับอารยธรรมโลก ปฏิบัติการออกแบบนิเทศศิลป์ 
ออกแบบผลิตภัณฑ์ ออกแบบเครื่องประดับ เครื่องแต่งกายสืบค้นข้อมูล วิเคราะห์ ข่าวสาร เทคโนโลยี 
พัฒนาการทางด้านส่ือวัสดุในการออกแบบ วิธีวิทยา หลักและวิธีการต่างๆ ทางการออกแบบข้ันพื้นฐาน 

เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจสุนทรียภาพของการออกแบบรวมทั้งกระบวนการออกแบบข้ัน
พื้นฐาน การน าเสนอความคิดสร้างสรรค์ศิลปะประยุกต์ มีเจนคติท่ีดีและเห็นคุณค่าของการสร้างสรรค์ผลงาน
การออกแบบ 
 
มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด 
 เมื่อเรียนจบรายวิชานี้ นักเรียนสามารถ 

1. อธิบายความหมายและสามารถจ าแนกประเภทของการออกแบบด้วยความเข้าใจ 
2. มีความรู้และความเข้าใจในลักษณะรูปแบบ และตระหนักถึงคุณค่าของการออกแบบในประเภท

ต่างๆ 
3. อธิบายทัศนธาตุ (จุด, เส้น, สี, แสงเงา, พื้นผิว, รูปทรง, รูปร่าง, พื้นท่ีว่าง) และองค์ประกอบของ

การออกแบบได้ 
4. วิเคราะห์เปรียบเทียบประวัติศาสตร์การออกแบบลักษณะและรูปแบบของการออกแบบได้อย่าง

เข้าใจ 
5. มีความเข้าใจเกณฑ์ในการตัดสินความงามตลอดจนมีความสามารถในการวิจารณ์และประเมิน

คุณค่าของการออกแบบได้ 
6. สืบค้นข้อมูล ข่าวสาร เทคโนโลยี พัฒนาการทางด้านส่ือวัสดุในการออกแบบ 
7. เข้าใจในวิธีการเขียนภาพร่างเพื่อการออกแบบ 
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รายวิชา ศ30209 จิตรกรรมสร้างสรรค์ 
 
2 คาบ/สัปดาห์/ภาคเรียน        1.0 หน่วยกิต 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ค าอธิบายราย 

ศึกษา ความหมาย ขอบข่ายผลงานจิตรกรรม ลักษณะการแสดงออกทางทัศนธาตุองค์ประกอบศิลป์ 
ความสัมพันธ์ระหว่างประวัติศาสตร์จิตรกรรมกับอารยธรรมโลก ตลอดจนแนวทางการวิจารณ์ และปฏิบัติการ
สร้างสรรค์ผลงานจิตรกรรมศึกษา วิเคราะห์แนวคิดและวิธีการสร้างสรรค์ผลงานจิตรกรรมจากศิลปินท่ีมี
ช่ือเสียงท้ังศิลปินไทยและสากล เพื่อเป็นแนวทางในการวิเคราะห์และสังเคราะห์องค์ความรู้ ในการปฏิบัติการ
สร้างสรรค์ผลงานจิตรกรรมด้วยรูปแบบและลักษณะเฉพาะตน รวมทั้งน าเสนอผลงานจิตรกรรมออกสู่
สาธารณะชน สืบค้นข้อมูล วิเคราะห์ ข่าวสาร เทคโนโลยี พัฒนาการทางด้านส่ือวัสดุในการสร้างสรรค์
ตลอดจนค้นคว้า ทดลองเทคนิควิธีการในการสร้างสรรค์ผลงานจิตรกรรม  

เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจ สุนทรียภาพของผลงานจิตรกรรม มีทักษะใน ระบวนการ
สร้างสรรค์จิตรกรรม ตลอดจนมีเจนคติท่ีดีและเห็นคุณค่าของการสร้างสรรค์ผลงานจิตรกรรม 
 
มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด 
 เมื่อเรียนจบรายวิชานี้ นักเรียนสามารถ 

1. อธิบายความหมายและสามารถจ าแนกประเภทของจิตรกรรมด้วยความเข้าใจ 
2. มีความรู้และความเข้าใจในลักษณะรูปแบบและตระหนักถึงคุณค่าของผลงานจิตกรรมประเภท

ต่างๆ 
3. อธิบายทัศนธาตุ (จุด, เส้น, สี, แสงเงา, พื้นผิว, รูปทรง, รูปร่าง, พื้นท่ีว่าง) และองค์ประกอบ 

ในการสร้างสรรค์ผลงานจิตรกรรม 
4. วิเคราะห์เปรียบเทียบประวัติศาสตร์ศิลป์ลักษณะและรูปแบบของผลงานจิตรกรรมได้อย่างเข้าใจ 
5. มีความเข้าใจเกณฑ์ในการตัดสินความงามตลอดจนมีสามารถในการวิจารณ์และประเมินคุณค่า

ของผลงานจิตรกรรมได้ 
6. สืบค้นข้อมูล ข่าวสาร เทคโนโลยี พัฒนาการทางด้านส่ือวัสดุในการสร้างสรรค์ผลงานจิตรกรรม 
7. เข้าใจในวิธีการสร้างสรรค์ผลงานจิตรกรรม และเกิดทักษะสามารถทดลองเทคนิคการสร้างสรรค์

ด้วยรูปแบบท่ีมีเอกลักษณ์เฉพาะตัว 
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รายวิชา ศ30210 ศิลปะภาพพิมพ์สร้างสรรค์ 
 
2 คาบ/สัปดาห์/ภาคเรียน        1.0 หน่วยกิต 

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

ศึกษา ความหมาย ขอบข่ายศิลปะภาพพิมพ์ ลักษณะการแสดงออกทางทัศนธาตุองค์ประกอบศิลป์ 
ความสัมพันธ์ระหว่างประวัติศาสตร์ศิลปะภาพพิมพ์กับอารยธรรมโลก ตลอดจนแนวทางการวิจารณ์ และ
เรียนรู้เทคนิคภาพพิมพ์ขั้นพื้นฐาน เพื่อเข้าสู่การสร้างสรรค์ผลงานศิลปะภาพพิมพ์  

ศึกษา วิเคราะห์แนวคิดและวิธีการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะภาพพิมพ์จากศิลปินที่มีช่ือเสียงท้ังศิลปิน
ไทยและสากล เพื่อเป็นแนวทางในการวิเคราะห์และสังเคราะห์องค์ความรู้ ในการปฏิบัติการสร้างสรรค์
ผลงานศิลปะภาพพิมพ์ด้วยรูปแบบและลักษณะเฉพาะตน รวมทั้งน าเสนอผลงานศิลปะภาพพิมพ์ออกสู่
สาธารณะชน  

สืบค้นข้อมูล วิเคราะห์ ข่าวสาร เทคโนโลยี พัฒนาการทางด้านส่ือวัสดุในการสร้างสรรค์ตลอดจน 
ค้นคว้าทดลองปฏิบัติการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะภาพพิมพ์โมโนปรินส์ ภาพพิมพ์โคโรกราฟภาพพิมพ์กระดาษ 
ภาพพิมพ์แกะไม ้ภาพพิมพ์ตะแกรงไหม 

เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจ สุนทรียภาพของศิลปะภาพพิมพ์ มีทักษะในกระบวนการ
สร้างสรรค์ ตลอดจนมีเจนคติท่ีดีและเห็นคุณค่าของการสร้างสรรค์ศิลปะภาพพิมพ์ 
 
มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด 
 เมื่อเรียนจบรายวิชานี้ นักเรียนสามารถ 

1. อธิบายความหมายและสามารถจ าแนกประเภทของศิลปะภาพพิมพ์ด้วยความเข้าใจ 
2. อธิบายทัศนธาตุ (จุด, เส้น, สี, แสงเงา, พื้นผิว, รูปทรง, รูปร่าง, พื้นท่ีว่าง) และองค์ประกอบ 

ในการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะภาพพิมพ์ 
3. มีความรู้และความเข้าใจเทคนิคภาพพิมพ์ขั้นพื้นฐานเพื่อเข้าสู่การสร้างสรรค์ผลงานศิลปะ 

ภาพพิมพ์ 
4. มีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะภาพพิมพ์โมโนปรินส์ ภาพพิมพ์โคโร

กราฟ ภาพพิมพ์กระดาษ ภาพพิมพ์แกะไม ้ภาพพมิพ์ตะแกรงไหม 
5. สืบค้นข้อมูล ข่าวสาร เทคโนโลยี พัฒนาการทางด้านส่ือวัสดุในการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะภาพ

พิมพ์ได้อย่างเข้าใจ 
6. วิเคราะห์เปรียบเทียบประวัติศาสตร์ศิลป์ลักษณะและรูปแบบของผลงานศิลปะภาพพิมพ์ได้อย่าง

เข้าใจ 
7. มีความเข้าใจเกณฑ์ในการตัดสินความงามตลอดจนมีความสามารถในการวิจารณ์และประเมิน

คุณค่าผลงานศิลปะภาพพิมพ์ได้ 
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รายวิชา ศ30211 ประติมากรรมสร้างสรรค์ 
 
2 คาบ/สัปดาห์/ภาคเรียน        1.0 หน่วยกิต 

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

ศึกษา ความหมาย ขอบข่ายผลงานประติมากรรม ลักษณะการแสดงออกทางทัศนธาตุองค์ประกอบ
ศิลป์ ความสัมพันธ์ระหว่างประวัติศาสตร์ประติมากรรมกับอารยธรรมโลก ตลอดจนแนวทางการวิจารณ์ และ
เรียนรู้ประเภทการสร้างประติมากรรมข้ันพืน้ฐาน เพื่อเข้าสู่การสร้างสรรค์ผลงานประติมากรรม 

ศึกษา วิเคราะห์แนวคิดและวิธีการสร้างสรรค์ผลงานประติมากรรมจากศิลปินที่มีช่ือเสียงท้ังศิลปิน
ไทยและสากล เพื่อเป็นแนวทางในการวิเคราะห์และสังเคราะห์องค์ความรู้ ในการปฏิบัติการสร้างสรรค์
ผลงานประติมากรรมด้วยรูปแบบและลักษณะเฉพาะตน รวมทั้งน าเสนอผลงานประติมากรรมออกสู่
สาธารณะชนสืบค้นข้อมูล วิเคราะห์ ข่าวสาร เทคโนโลยี พัฒนาการทางด้านส่ือวัสดุในการสร้างสรรค์
ตลอดจน ค้นคว้าทดลองปฏิบัติการสร้างสรรค์ผลงานประติมากรรมนูนต่ า ประติมากรรมนูนสูง และ
ประติมากรรมลอยตัว 

เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจ สุนทรียภาพของประติมากรรม มีทักษะในกระบวนการ
สร้างสรรค์ มีเจนคติท่ีดีและเห็นคุณค่าของการสร้างสรรค์ผลงานประติมากรรม 
 
มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด 
 เมื่อเรียนจบรายวิชานี้ นักเรียนสามารถ 

1. อธิบายความหมายและสามารถจ าแนกประเภทของประติมากรรมด้วยความเข้าใจ 
2. มีความรู้และความเข้าใจประเภทของการสร้างผลงานประติมากรรมข้ันพืน้ฐานเพื่อเข้าสู่ 

การสร้างสรรค์ผลงานประติมากรรม 
3. มีความรู้ความเข้าใจสามารถปฏิบัติการสร้างสรรค์ผลงานประติมากรรมนูนต่ าประติมากรรม 

นูนสูง และประติมากรรมลอยตัวได้ 
4. อธิบายทัศนธาตุ (จุด, เส้น, สี, แสงเงา, พื้นผิว, รูปทรง, รูปร่าง, พื้นท่ีว่าง) และองค์ประกอบ 

ในการสร้างสรรค์ผลงานประติมากรรม 
5. วิเคราะห์เปรียบเทียบประวัติศาสตร์ศิลป์ลักษณะและรูปแบบของผลงานประติมากรรมได้ 

อย่างเข้าใจ 
6. สืบค้นข้อมูล ข่าวสาร เทคโนโลยี พัฒนาการทางด้านส่ือวัสดุในการสร้างสรรค์ผลงาน

ประติมากรรมได้อย่างเข้าใจ 
7. มีความเข้าใจเกณฑ์ในการตัดสินความงามตลอดจนมีความสามารถในการวิจารณ์และประเมิน

คุณค่าผลงานประติมากรรมได้ 
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รายวิชา ศ30212 ศิลปะไทยร่วมสมัย 
 
2 คาบ/สัปดาห์/ภาคเรียน        1.0 หน่วยกิต 

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

ศึกษา ความหมาย ขอบข่ายศิลปะไทยประเพณีและศิลปะไทยร่วมสมัย ลักษณะการแสดงออกทาง
ทัศนธาตุ องค์ประกอบศิลป์ ความสัมพันธ์ระหว่างภูมิปัญญาไทยกับอารยธรรมโลกปฏิบัติการค้นคว้า ทดลอง
เทคนิควิธีการในการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะไทยร่วมสมัย  

สืบค้นข้อมูล วิเคราะห์ ข่าวสาร เทคโนโลยี พัฒนาการทางด้านส่ือวัสดุในการสร้างสรรค์ 
เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจสุนทรียภาพของศิลปะไทยร่วมสมัย มีจิตส านึกในการอนุรักษ์

ศิลปวัฒนธรรมไทย รวมทั้งเจนคติท่ีดีและเห็นคุณค่าของการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะไทยร่วมสมัย 

มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด 
 เมื่อเรียนจบรายวิชานี้ นักเรียนสามารถ 

1. อธิบายความหมายและสามารถจ าแนกประเภทของศิลปะไทยประเพณีและศิลปะไทยร่วมสมัยได้
ด้วยความเข้าใจ 

2. อธิบายทัศนธาตุ (จุด, เส้น, สี, แสงเงา, พื้นผิว, รูปทรง, รูปร่าง, พื้นท่ีว่าง) และองค์ประกอบ 
ในการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะไทยร่วมสมัย 

3. สืบค้นข้อมูล ข่าวสาร เทคโนโลยี พัฒนาการทางด้านส่ือวัสดุในการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะไทย
ร่วมสมัย 

4. มีความรู้ความเข้าใจในวิธีการสร้างสรรค์ผลงานจิตรกรรม ประติมากรรม ภาพพิมพ์ ท่ีถึงคุณค่า
ของศิลปะไทยร่วมสมัย 

5. เข้าใจในวิธีการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะไทยร่วมสมัยด้วยรูปแบบท่ีมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวได้ 
6. มีความรู้ความเข้าใจเกณฑ์ในการตัดสินความงามตลอดจนมีสามารถในการวิจารณ์และประเมิน

คุณค่าของศิลปะไทยร่วมสมัยได้ 
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รายวิชา ศ30213 ออกแบบผลิตภัณฑ์ 
 
2 คาบ/สัปดาห์/ภาคเรียน        1.0 หน่วยกิต 

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

ศึกษา ความหมาย ขอบข่าย หลักการออกแบบผลิตภัณฑ์ จากพื้นฐานความรู้ทางศิลปะและ
วิทยาศาสตร์ ความสัมพันธ์ระหว่างประวัติการออกแบบผลิตภัณฑ์กับอารยธรรมโลก  

สืบค้นข้อมูลวิเคราะห์ ข่าวสาร เทคโนโลยี พัฒนาการทางด้านส่ือวัสดุในการออกแบบผลิตภัณฑ์ 
เศรษฐกิจและสังคม การพัฒนาผลิตภัณฑ์ 

เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจ สุนทรียภาพของผลิตภัณฑ์ มีทักษะการเขียนภาพร่าง 
การเขียนแบบ การสร้างแบบจ าลอง และการน าเสนอแบบผลงาน มีเจนคติท่ีดีและเห็นคุณค่าของการ
สร้างสรรค์ผลงานการออกแบบผลิตภัณฑ์ 
 
มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด 
 เมื่อเรียนจบรายวิชานี้ นักเรียนสามารถ 

1. อธิบายความหมายและสามารถจ าแนกประเภทของการออกแบบผลิตภัณฑ์ด้วยความเข้าใจ 
2. มีความรู้และความเข้าใจในลักษณะรูปแบบและตระหนักถึงคุณค่าของการออกแบบผลิตภัณฑ์ใน

ประเภทต่างๆได้ 
3. มีทักษะการเขียนแบบ การเขียนทัศนียภาพจุดเดียว ทัศนียภาพสองจุด ทัศนียภาพสามจุด เพื่อ

การออกแบบผลิตภัณฑ์ได้ 
4. มีความเข้าใจความเข้าใจในการเขียนภาพร่างเพื่อการออกแบบผลิตภัณฑ์ประเภทต่างๆ ได้ 
5. สืบค้นข้อมูล ข่าวสาร เทคโนโลยี พัฒนาการทางด้านส่ือวัสดุในการออกแบบผลิตภัณฑ์ได้ 
6. มีความรู้ความเข้าใจและมีทักษะในการสร้างแบบจ าลองผลิตภัณฑ์ 
7. มีความเข้าใจเกณฑ์ในการตัดสินความงามตลอดจนมีความสามารถในการวิจารณ์และประเมิน

คุณค่าของผลงานออกแบบผลิตภัณฑ์ได้ 
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กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
 

รายวิชาเพิ่มเติมกลุ่ม 2 
1. ง30203 คณิตศาสตร์ดีสครีต (AP)   3 คาบ/สัปดาห์/ภาคเรียน 1.5 หน่วยกิต 
TECH30203 Discrete Mathematics (AP) 
2. ง30204 การเขียนโปรแกรมบนเว็บ    2 คาบ/สัปดาห์/ภาคเรียน 1.0 หน่วยกิต 
TECH30204 Web Programming 
3. ง30205 การเขียนโปรแกรมแบบจินตภาพ 1  2 คาบ/สัปดาห์/ภาคเรียน 1.0 หน่วยกิต 
TECH30205 Visual Programming 1 
4. ง30206 การเขียนโปรแกรมแบบจินตภาพ 2  2 คาบ/สัปดาห์/ภาคเรียน 1.0 หน่วยกิต 
TECH30206 Visual Programming 2 
5. ง30207 โครงสร้างข้อมูล     2 คาบ/สัปดาห์/ภาคเรียน 1.0 หน่วยกิต 
TECH30207 Data Structures 
6. ง30208 การออกแบบและวิเคราะห์อัลกอริทึม  3 คาบ/สัปดาห์/ภาคเรียน 1.5 หน่วยกิต 
TECH30208 Design and Analysis of Algorithms 
7. ง30209 ระบบฐานข้อมูลเบ้ืองต้น   2 คาบ/สัปดาห์/ภาคเรียน 1.0 หน่วยกิต 
TECH30209 Introduction to Database Systems 
8. ง30210 ระบบหุ่นยนต์พื้นฐาน    2 คาบ/สัปดาห์/ภาคเรียน 1.0 หน่วยกิต 
TECH30210 Fundamentals of Robotic Systems 
9. ง30211 คอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบ    3 คาบ/สัปดาห์/ภาคเรียน 1.5 หน่วยกิต 
TECH30211 Computer Aided Design 
10. ง30212 คอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบ   2 คาบ/สัปดาห์/ภาคเรียน 1.0 หน่วยกิต 
และสร้างต้นแบบ 
TECH30212 Computer Aided Design and Manufacturing 
11. ง30213 เมคาทรอนิกส์     3 คาบ/สัปดาห์/ภาคเรียน 1.5 หน่วยกิต 
TECH30213 Mechatronics 
12. ง30214 เซรามิกส์เบื้องต้น    3 คาบ/สัปดาห์/ภาคเรียน 1.5 หน่วยกิต 
TECH30214  Fundamentals of Ceramics     
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รายวิชา ง30203 คณิตศาสตร์ส าหรับคอมพิวเตอร์ 
 
3 ชั่วโมง/สัปดาห์/ภาคเรียน        1.5 หน่วยกิต 

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

ศึกษาเกี่ยวกับจ านวนเต็ม เมทริกซ์ (Matrix) ทฤษฎีจ านวน (Number Theory) คณิตศาสตร์เชิงการ
จัด (Combinatorics) ความสัมพันธ์เวียนบังเกิดและฟังก์ชันก่อก าเนิด (Recurrence relationsand 
generating functions) พีชคณิตบูลีนเบ้ืองต้น (Boolean algebra)ปฏิบัติการ วิเคราะห์โจทย์ปัญหาและ
เขียนโปรแกรมเพื่อแก้โจทย์ปัญหาโดยประยุกต์ใช้ความรู้ด้านคณิตศาสตร์ส าหรับคอมพิวเตอร์เพื่อให้มีความรู้
ความเข้าใจ และทักษะในการประยุกต์ใช้คณิตศาสตร์ส าหรับคอมพิวเตอร์ในการแก้ปัญหาและการเขียน
โปรแกรมภาษาคอมพิวเตอร์ 
 
มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด 
 เมื่อเรียนจบรายวิชานี้ นักเรียนสามารถ 

1. บอกผลบวกและจัดการผลบวกส าหรับปัญหาท่ีก าหนดให้ได้ 
2. บอกวิธีการอุปนัยเชิงคณิตศาสตร์และน าไปใช้ได้ 
3. อธิบายความหมายของพื้นและเพดานได้ 
4. บอกค่าพื้นและเพดานของปัญหาท่ีก าหนดให้ได้ 
5. อธิบายความหมายและคุณสมบัติพื้นฐานของเมทริกซ์ได้ 
6. ค านวณหาผลการด าเนินการของเมทริกซ์ได้ 
7. บอกเมทริกซ์สลับเปล่ียนของเมทริกซ์ท่ีก าหนดให้ได้ 
8. ค านวณหาเมทริกซ์ผกผันและดีเทอร์มิแนนต์ของเมทริกซ์ท่ีก าหนดให้ได้ 
9. บอกเมทริกซ์ท่ีแทนความสัมพันธ์ที่ก าหนดให้ได้ 
10. น าทฤษฎีบทการหารลงตัวไปใช้แก้ปัญหาท่ีก าหนดให้ได้ 
11. หาตัวหารร่วมมากโดยวิธีของยูคลิดได้ 
12. น าทฤษฎีเกี่ยวกับจ านวนเฉพาะไปใช้ได้ 
13. น าทฤษฎีสมภาคไปใช้ในการแก้ปัญหาท่ีก าหนดให้ได้ 
14. แก้ปัญหาท่ีก าหนดให้โดยใช้ทฤษฎีจ านวนได้ 
15. อธิบายหลักการพื้นฐานเกี่ยวกับการนับได้ 
16. อธิบายหลักการเพิ่มเข้าตัดออกได้ 
17. เขียนแผนภาพต้นไม้แสดงแนวคิดเกี่ยวกับการนับได้ 
18. อธิบายและค านวณหาจ านวนวิธีเรียงสับเปล่ียนส่ิงของได้ 
19. อธิบายและค านวณหาจ านวนวิธีจัดหมู่ของส่ิงของได้ 
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20. อธิบายหลักการเบ้ืองต้นของความน่าจะเป็นได้ 
21. เขียนความสัมพันธ์เวียนบังเกิดส าหรับปัญหาท่ีก าหนดให้ได้ 
22. แก้ปัญหาท่ีก าหนดให้โดยใช้ความสัมพันธ์เวียนบังเกิด (Recurrence Relations) ได้ 
23. เขียนฟังก์ชันก่อก าเนิดส าหรับปัญหาท่ีก าหนดให้ได้ 
24. แก้ปัญหาท่ีก าหนดให้โดยใช้ฟังก์ชันก่อก าเนิดได้ 
25. หาค่าของฟังก์ชันและนิพจน์บูลีนท่ีก าหนดให้ได้ 
26. เขียนนิพจน์บูลีนเพื่อแทนฟังก์ชันบูลีนได้ 
27. หาการกระจายผลบวกของผลคูณของฟังก์ชันบูลีนท่ีก าหนดให้ได้ 
28. เขียนวงจรตรรกะจากนิพจน์บูลีนท่ีก าหนดให้ได้ 
29. วิเคราะห์และเขียนโปรแกรมเพื่อแก้ปัญหาท่ีก าหนดให้โดยใช้ความรู้เกี่ยวกับคณิตศาสตร์ส าหรับ

คอมพิวเตอร์ได้ 
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รายวิชา ง30204 การเขียนโปรแกรมบนเว็บ 
 
2 ชั่วโมง/สัปดาห์/ภาคเรียน        1.0 หน่วยกิต 

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

ศึกษาการหลักการท างานของเว็บบราว์เซอร์ (web browser) ภาษา HTML ภาษา Script ภาษา
โปรแกรมบนเว็บ เช่น ภาษา PHP การเขียนโปรแกรมติดต่อฐานข้อมูล เช่น MySQL โดยใช้ภาษา SQLเพื่อให้
มีความรู้ ความเข้าใจ และทักษะในการเขียนโปรแกรมบนเว็บได้ 
 
มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด 
 เมื่อเรียนจบรายวิชานี้  นักเรียนสามารถ 

1. อธิบายหลักการท างานของ www เทคโนโลยีได้ 
2. อธิบายกลไกการท างานของ Web Browser ได้ 
3. เขียนโปรแกรมโดยใช้ภาษา HTML เบ้ืองต้นได้ 
4. อธิบายและบอกความแตกต่างระหว่างภาษา Script ท่ีท างานฝ่ังผู้ใช้งานกับภาษา Script ท่ี

ท างานบน Server 
5. ยกตัวอย่างโปรแกรมอื่นท่ีท างานบน Web Browser เช่น Flash Player, Real Player,Java 

Applet  
6. อธิบายข้ันตอนการติดต้ังโปรแกรมให้เครื่องเป็น Web Server เช่น Apache, PHP, และMySQL 
7. อธิบายโครงสร้างและการเขียนโปรแกรมภาษา PHP ได้ 
8. บอกถึงการประกาศและก าหนดค่าตัวแปรได้ 
9. บอกถึงตัวด าเนินการได้ 
10. เขียนโปรแกรมโดยใช้ค าส่ังแบบทางเลือก (if...else) ได้ 
11. เขียนโปรแกรมโดยใช้ค าส่ังแบบวนซ้ า (loop) ได้ 
12. เขียนโปรแกรมรับและส่งค่าตัวแปรภายใน Form และข้าม Formได้ 
13. เขียนโปรแกรมแบบ Function ได้ 
14. อธิบายหลักการท างานและโครงสร้างของฐานข้อมูลได้ 
15. เขียนโปรแกรมติดต่อฐานข้อมูล MySQL ได้ 
16. อธิบายหลักการและค าส่ังต่าง ๆ ของภาษา SQL 
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รายวิชา ง30205 การเขียนโปรแกรมแบบจินตภาพ 1 
 
2 ชั่วโมง/สัปดาห์/ภาคเรียน        1.0 หน่วยกิต 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ค าอธิบายรายวิชา ง30303 

ศึกษาความรู้เบ้ืองต้นของภาษา พื้นฐานโปรแกรมภาษาประกอบด้วยไวยากรณ์ระดับของค าชนิด
ข้อมูลแบบพื้นฐาน ตัวแปร ค่าคงท่ี ตัวด าเนินการ ค าส่ังอินพุตและเอาท์พุต โครงสร้างควบคุมหลักการเชิง
ออปเจ็ค หลักพื้นฐานของการเขียนโปรแกรมแบบจินตภาพ(Visual Programming)ส่วนประกอบและ
คุณลักษณะต่างๆ ของโปรแกรม และการออกแบบฟอร์ม 

เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจ ทักษะในการพัฒนาโปรแกรมภาษาคอมพิวเตอร์ท่ีมีหลักการและ
กระบวนการคิดอย่างเป็นระบบ รวมทั้งสามารถน าเอาความรู้ด้านการเขียนโปรแกรมไปใช้ได้อย่างถูกต้อง 
เหมาะสม และมีประสิทธิภาพ 
 
มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด 
 เมื่อเรียนจบรายวิชานี้ นักเรียนสามารถ 

1. อธิบายความรู้เบ้ืองต้นของภาษาซึ่งประกอบด้วยเทคโนโลยีของภาษา และลักษณะของโปรแกรม
ภาษา 

2. อธิบายหลักพื้นฐานของการเขียนโปรแกรมแบบจินตภาพได้ 
3. อธิบายไวยากรณ์ระดับของค า เช่น คอมเม็นต์(comment) identifier คีย์เวิร์ด(keyword) 

สัญลักษณ์แยกค า(separator) ช่องว่าง(whitespace) ข้อมูลค่าคงท่ี(literals) ได้ 
4. อธิบายความหมายของชนิดข้อมูลท่ีใช้ในการเขียนโปรแกรมได้ 
5. อธิบายและเปรียบเทียบตัวแปรและค่าคงท่ีท่ีใช้ในการเขียนโปรแกรมได้ 
6. อธิบายตัวด าเนินการท่ีใช้ในการเขียนโปรแกรมและสามารถใช้ตัวด าเนินการต่างๆ ได้ตามความ

เหมาะสม 
7. เขียนโปรแกรมโดยใช้ค าส่ังอินพุตและเอาท์พุตได้ 
8. เขียนโปรแกรมท่ีมีโครงสร้างการท างานแบบมีทางเลือกได้ 
9. เขียนโปรแกรมท่ีมีโครงสร้างการท างานแบบวนซ้ าและเลือกใช้ค าส่ังได้อย่างเหมาะสม 
10. อธิบายหลักการเชิงวัตถุได้ 
11. ออกแบบโปรแกรมโดยใช้หลักการเชิงออปเจ็คได้ 
12. อธิบายส่วนประกอบและคุณลักษณะต่างๆ ของโปรแกรมได้ 
13. สามารถใช้คอมโพเนนต์ (component) ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม 
14. สามารถออกแบบและสร้างส่วนติดต่อกับผู้ใช้แบบกราฟิกได้ 
15. สามารถใช้คอมพิวเตอร์อย่างมีจิตส านึกและมีความรับผิดชอบ  
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รายวิชา ง30206 การเขียนโปรแกรมแบบจินตภาพ 2 

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

ค าอธิบายรายวิชา 
ศึกษาการเขียนโปรแกรมแบบจินตภาพ(Visual Programming) ส่วนประกอบและคุณลักษณะต่างๆ 

ของหลักการโปรแกรมเชิงวัตถุขั้นประยุกต์การสร้างออกแบบส่วนติดต่อกับผู้ใช้แบบกราฟิกติดต่อปรับปรุง
ฐานข้อมูล โดยใช้ภาษาสอบถาม (Structured Query Language) ได้อย่างถูกต้อง 

เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจ ทักษะในการพัฒนาโปรแกรมภาษาคอมพิวเตอร์ท่ีจัดการระบบ
ฐานขอ้มูลได้อย่างถูกต้อง มีหลักการและกระบวนการคิดอย่างเป็นระบบ รวมทั้งสามารถน าเอาความรู้ด้าน
การเขียนโปรแกรมไปใช้ได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม และมีประสิทธิภาพ 

 
มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด 
 เมื่อเรียนจบรายวิชานี้ นักเรียนสามารถ 

1. อธิบายหลักการเขียนโปรแกรมแบบจินตภาพได้ 
2. อธิบายส่วนประกอบและคุณลักษณะต่างๆ ของโปรแกรมได้ 
3. อธิบายส่วนประกอบต่างๆ ของเครื่องมือท่ีใช้ในการเขียนโปรแกรมแบบจินตภาพได้ 
4. ออกแบบและสร้างส่วนติดต่อกับผู้ใช้แบบกราฟิกได้ 
5. อธิบายหลักการเชิงวัตถุได้ 
6. ออกแบบโปรแกรมโดยใช้หลักการเชิงวัตถุได้ 
7. สร้างแอพพลิเคชันโดยใช้ฟังก์ชันต่างๆ ได้อย่างเหมาะสม 
8. สร้างแอพพลิเคชันจากคอมโพเนนต์ (component) ต่างๆ ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม 
9. สร้างแอพพลิเคชันติดต่อกับฐานข้อมูลในเบ้ืองต้นได้ 
10. สร้างรายงานจากฐานข้อมูลได้ 
11. สร้างแอพพลิเคชันกับอินเตอร์เน็ตได้ 
12. สร้างแอพพลิเคชันส าหรับใช้งานจริง โดยเลือกใช้คอมคอมโพเนนต์ (component) ต่างๆ ได้

อย่างถูกต้องและเหมาะสม 
13. จัดการและแก้ไขข้อผิดพลาดจากการเขียนโปรแกรมได้ 
14. ใช้คอมพิวเตอร์สร้างงานอย่างมีจิตส านึกและความรับผิดชอบ 
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รายวิชา ง30207 โครงสร้างข้อมูล 

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

ค าอธิบายรายวิชา 
ศึกษาแนวความคิดทฤษฎีโครงสร้างข้อมูลและขั้นตอนวิธีเพื่อใช้ในการแก้โจทย์ปัญหาท่ีซับซ้อนการ

แปลงขั้นตอนวิธีให้อยู่ในรูปของโปรแกรมภาษาคอมพิวเตอร์ศึกษารูปแบบการด าเนินการข้อมูลสายอักขระใน
รูปแบบต่างๆ รวมถึงโครงสร้างข้อมูลแบบต่อเนื่องและแบบไม่ต่อเนื่อง โครงสร้างข้อมูลแบบแถวล าดับ 
โครงสร้างข้อมูลแบบรายการโยง โครงสร้างข้อมูลแบบกองซ้อนและคิว โครงสร้างข้อมูลแบบกราฟ และ
โครงสร้างข้อมูลแบบต้นไม้ ขั้นตอนวิธีการจัดเรียงและค้นข้อมูลในรูปแบบต่างๆ 

เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจ ทักษะในการพัฒนาโปรแกรมภาษาคอมพิวเตอร์ท่ีมีหลักการและ
กระบวนการคิดอย่างเป็นระบบ และรู้จักโครงสร้างของข้อมูล ท่ีใช้ท างานในระบบคอมพิวเตอร์รวมทั้ง
สามารถน าความรู้ทางด้านโครงสร้างข้อมูลและขั้นตอนวิธีไปประยุกต์ใช้ได้อย่างถูกต้องเหมาะสม และมี
ประสิทธิภาพ 

 
มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด 
 เมื่อเรียนจบรายวิชานี้ นักเรียนสามารถ 

1. คิดและวิเคราะห์โจทย์ปัญหาท่ีมีความซับซ้อนได้ 
2. อธิบายความหมายของโครงสร้างข้อมูล แบบต่อเนื่องและแบบไม่ต่อเนื่อง และขั้นตอนวิธีแบบ

ต่างๆ ได้ 
3. อธิบายข้ันตอนและสามารถออกแบบข้ันตอนวิธีเพื่อแก้ปัญหาท่ีก าหนดให้ได้ 
4. เขียนโปรแกรมให้ท างานตามข้ันตอนวิธีท่ีก าหนดให้ได้ 
5. อธิบายข้ันตอนการท างานโดยใช้สายอักขระในรูปแบบต่างๆ ได้ 
6. อธิบายความหมายของโครงสร้างข้อมูลแบบแถวล าดับได้ 
7. อธิบายข้ันตอนการท างานโดยใช้โครงสร้างข้อมูลแบบแถวล าดับ ด้านการเข้าถึง (Traversal) การ

ค้นหา (Searching) การแทรก (Insertion) การลบ (Deletion) และการ จัดเรียง (Sorting) ได้ 
8. อธิบายถึงความหมายของโครงสร้างข้อมูลแบบรายการโยงได้ 
9. อธิบายข้ันตอนการท างานโดยใช้โครงสร้างข้อมูลแบบรายการโยง ด้านการเข้าถึง (Traversal) 

การค้นหา (Searching) การแทรก (Insertion) การลบ (Deletion) และการจัดเรียง (Sorting) 
ได้ 

10. อธิบายถึงความหมายและรูปแบบการท างานโครงสร้างข้อมูลแบบกองซ้อน และคิวได้ 
11. อธิบายข้ันตอนการท างานโดยใช้โครงสร้างข้อมูลแบบกองซ้อน และคิว ด้านการเข้าถึง

(Traversal) การค้นหา (Searching) การแทรก (Insertion) การลบ (Deletion) และการ
จัดเรียง (Sorting) ได้ 
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12. อธิบายถึงโครงสร้างข้อมูลแบบกราฟได้ 
13. อธิบายข้ันตอนการท างานโดยใช้โครงสร้างข้อมูลแบบกราฟได้ 
14. ประยุกต์ใช้โครงสร้างข้อมูลแบบกราฟได้ 
15. ประยุกต์ใช้โครงสร้างข้อมูลต้นไม้แบบทวิภาค (Binary Tree)ได้ 
16. อธิบายถึงความหมายและรูปแบบการท างานโครงสร้างข้อมูลแบบต้นไม้ได้ 
17. อธิบายข้ันตอนการท างานโดยใช้โครงสร้างข้อมูลต้นไม้แบบทวิภาค (Binary Tree) ได้ 
18. จัดเรียงข้อมูลในรูปแบบต่างๆ ตามความต้องการได้อย่างเหมาะสม 
19. ค้นหาข้อมูลในรูปแบบต่างๆ ตามความต้องการได้อย่างเหมาะสม 
20. ออกแบบและพัฒนาโครงงานคอมพิวเตอร์โดยใช้ความรู้ทางด้านโครงสร้างข้อมูลและขั้นตอนวิธี

ได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 
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รายวิชา ง30208 การออกแบบและวิเคราะห์อัลกอริทึม 

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

ค าอธิบายรายวิชา 
ศึกษาปัจจัยในการวัดประสิทธิภาพของอัลกอริทึม การแทนการเติบโตของฟังก์ชันเวลาในการท างาน

ของอัลกอริทึมด้วยสัญกรณ์เชิงเส้นก ากับ(Asymptotic Notations) การวิเคราะห์อัลกอริทึมการท างานแบบ
ล าดับ แบบมีเงื่อนไข แบบวนซ้ าและแบบเรียกเวียนเกิด (Recursive Call) แนวทางการวิเคราะห์อัลกอริทึม
กรณีเลวสุด (Worse Case Analysis) กรณีเฉล่ีย (Average CaseAnalysis) และกรณีถัวเฉล่ีย (Amortized 
Analysis) อัลกอรึทึมการแบ่งแยกและเอาชนะ (Divide andConquer Algorithms) ก าหนดการพลวัต 
(Dynamic Programming) อัลกอริทึมเชิงละโมบ(GreedyAlgorithms) การค้นในปริภูมิสถานะ (State 
Space) การค้นตามแนวกว้าง(Breadth-first search)แนวลึก(Depth First Search) การย้อนรอย
(Backtracking) การขยายและจ ากัด(Branch and Bound)อัลกอริทึมเชิงสุ่ม(Randomized Algorithms) 
อัลกอริทึมเชิงประมาณ(Approximation Algorithms)และการจ าแนกกลุ่มของปัญหา (Decision Problem) 

เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจ ทักษะในการพัฒนาโปรแกรมภาษาคอมพิวเตอร์ท่ีมีหลักการและ
กระบวนการคิดอย่างเป็นระบบ และรู้จักการวัดประสิทธิภาพของอัลกอริทึม ท่ีใช้ท างานในระบบคอมพิวเตอร์ 
รวมทั้งสามารถน าความรู้ทางด้านการวัดประสิทธิภาพของอัลกอริทึมไปประยุกต์ใช้ได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม 
และมีประสิทธิภาพ 

 
มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด 
 เมื่อเรียนจบรายวิชานี้ นักเรียนสามารถ 

1. บอกปัจจัยท่ีใช้ในการวัดประสิทธิภาพของอัลกอริทึมได้ 
2. บอกวิธีการแทนการเติบโตของฟังก์ชันเวลาในการท างานของอัลกอริทึมด้วยสัญกรณ์เชิงเส้น

ก ากับได้ 
3. เปรียบเทียบการเติบโตของฟังก์ชันเวลาในการท างานของอัลกอริทึมแบบต่างๆได้ 
4. วิเคราะห์อัลกอริทึมการท างานแบบล าดับ แบบมีเงื่อนไข แบบวนซ้ าและแบบเรียกเวียน 
เกิด (Recursive Call) ได้ 
5. เปรียบเทียบแนวทางการวิเคราะห์อัลกอริทึมกรณีเลวสุด (Worse Case Analysis) กรณีเฉล่ีย 

(Average Case Analysis) และกรณีถัวเฉล่ีย (Amortized Analysis) ได้ 
6. บอกวิธีการแก้ปัญหาด้วยอัลกอริทึมแบ่งแยกและเอาภาชนะ (Divide and 

ConquerAlgorithms) ได้ 
7. บอกวิธีการแก้ปัญหาด้วยอัลกอริทึมก าหนดการพลวัต (Dynamic Programming) ได้ 
8. บอกวิธีการแก้ปัญหาด้วยอัลกอริทึมเชิงละโมบ(Greedy Algorithms) ได้ 
9. บอกหลักการค้นในปริภูมิสถานะ (State Space) ได้ 
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10. เปรียบเทียบหลักการค้นแนวกว้างและแนวลึกได้ 
11. บอกวิธีการแก้ปัญหาด้วยการย้อนรอย(Backtracking) ได้ 
12. บอกวิธีการแก้ปัญหาด้วยการขยายและจ ากัด(Branch and Bound) ได้ 
13. บอกวิธีการแก้ปัญหาด้วยอัลกอริทึมเชิงสุ่ม(Randomized Algorithms) ได้ 
14. บอกวิธีการแก้ปัญหาด้วยอัลกอริทึมเชิงประมาณ(Approximation Algorithms) ได้ 
15. บอกหลักการจ าแนกกลุ่มของปัญหา (Decision Problem) ได้ 
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รายวิชา ง30209 ระบบฐานข้อมูลเบือ้งต้น 

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

ค าอธิบายรายวิชา 
ศึกษาความรู้เบ้ืองต้นเกี่ยวกับระบบฐานข้อมูล ฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ (Relational Data Model) 

แบบจ าลองความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูล (E-R Model) รูปแบบท่ีเป็นบรรทัดฐาน (Normal Form) การ
ออกแบบฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ ภาษามาตรฐานส าหรับการนิยามข้อมูล และการใช้ข้อมูล (SQL) กระบวนการ
สอบถามข้อมูล (Query Processing) ความปลอดภัยของฐานข้อมูล (Database Security) การประยุกต์ใช้
ฐานข้อมูล (Database Management Application)  

เพื่อสามารถใช้เทคโนโลยีในการสร้างฐานข้อมูลได้อย่างคุ้มค่า มีประสิทธิภาพ และสามารถน าไป
ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 

 
มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด 
 เมื่อเรียนจบรายวิชานี้ นักเรียนสามารถ 

1. อธิบายความหมายของข้อมูลและฐานข้อมูลได้ 
2. อธิบายเกี่ยวกับการจัดเก็บข้อมูลในระบบคอมพิวเตอร์ และความจ าเป็นท่ีท าให้เกิดการใช้งานโดย

ระบบฐานข้อมูลได้ 
3. อธิบายสถาปัตยกรรมของระบบฐานข้อมูลได้ 
4. อธิบายความแตกต่างของฐานข้อมูลแบบล าดับช้ัน ฐานข้อมูลแบบเครือข่าย และฐานข้อมูลแบบ

สัมพันธ์ 
5. อธิบายแนวคิดเกี่ยวกับฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ (Relational Data Model) ได้ 
6. อธิบายแนวคิดเกี่ยวกับแบบจ าลองความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูล (E-R Model) ได้ 
7. อธิบายและออกแบบฐานข้อมูลด้วยแบบจ าลองความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูล (E-R Model) ได้ 
8. แปลงฐานข้อมูลท่ีออกแบบด้วยแบบจ าลองความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูล (E-R Model) เป็น

ฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ได้ 
9. อธิบายแนวคิดเกี่ยวกับรูปแบบท่ีเป็นบรรทัดฐาน (Normal Form) ได้ 
10. อธิบายความสัมพันธ์ระหว่างแอททริบิวต์ในแต่ละรีเลช่ัน และสามารถอธิบายวัตถุประสงค์ใน

การท าให้เป็นรูปแบบท่ีเป็นบรรทัดฐาน (Normal Form) ได้ 
11. ออกแบบฐานข้อมูลให้เป็นรูปแบบท่ีเป็นบรรทัดฐาน (Normal Form) ได้ 
12. ออกแบบฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ได้ 
13. อธิบายภาษามาตรฐานส าหรับการนิยามข้อมูล และการใช้ข้อมูล (SQL) ได้ 
14. ใช้ภาษามาตรฐานส าหรับการนิยามข้อมูล และการใช้ข้อมูล (SQL) ส าหรับประมวลผลข้อมูลใน

ฐานข้อมูลได้ 
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15. อธิบายกระบวนการสอบถามข้อมูล (Query Processing) ได้ 
16. อธิบายวิธีการรักษาความปลอดภัยของฐานข้อมูล (Database Security) ได้ 
17. สร้างระบบรักษาความปลอดภัยของฐานข้อมูลได้ 
18. อธิบายประโยชน์ของระบบฐานข้อมูลเพื่อน าไปประยุกต์ใช้ในงานต่างๆ ได้ 
19. ใช้เทคโนโลยีในการสร้างฐานข้อมูลได้อย่างคุ้มค่า มีประสิทธิภาพ สร้างสรรค์และสามารถน าไป

ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 



หลักสูตรโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค ระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย                                                        
พุทธศักราช 2560 (ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 2561) 

333 

 

รายวิชา ง30210 ระบบหุ่นยนต์พื้นฐาน 

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

ค าอธิบายรายวิชา 
ศึกษาและแนะน าเครื่องมือทางฮาร์ดแวร์และการใช้งานโปรแกรมไมโครคอนโทรเลอร์มีความรู้

เบ้ืองต้นเกี่ยวกับระบบตัวเลขและการจัดการข้อมูลตลอดจนการใช้งานขาพอร์ตอินพุตและเอาต์พุตของ
ไมโครคอนโทรเลอร์มีทักษะในการใช้ไมโครคอนโทรเลอร์ขับสัญญาณเสียง ขับ LED ตัวเลข 7 ส่วน                  
ขับมอเตอร์แบบต่างๆ  

เพื่อพัฒนาทักษะในการพฒันาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ และควบคุมการขับเคล่ือนหุ่นยนต์เดินตามแสง 
และควบคุมการตรวจจับการชนวัตถุ ตลอดจน เดินตามเส้นไปเก็บวัตถุตามจุดต่างๆในช่องท่ีก าหนด โดยไม่ให้
โดนวัตถุอื่นๆท่ีไม่อนุญาตให้เก็บ แล้วกลับมาจุดเริ่มต้นได้ 

 
มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด 
 เมื่อเรียนจบรายวิชานี้ นักเรียนสามารถ 

1. อธิบายเครื่องมือทางฮาร์ดแวร์และการใช้งานโปรแกรมไมโครคอนโทรเลอร์ได้ 
2. มีความรู้เบ้ืองต้นเกี่ยวกับระบบตัวเลขและการจัดการข้อมูล 
3. มีทักษะการใช้งานขาพอร์เอาต์พุตของไมโครคอนโทรเลอร์ 
4. มีทักษะการรับข้อมูลอินพุตของไมโครคอนโทรเลอร์ 
5. มีทักษะการขับสัญญาณเสียงโดยใช้ไมโครคอนโทรเลอร์ 
6. มีทักษะการใช้งานไมโครคอนโทรเลอร์ขับ LED ตัวเลข 7 ส่วน 
7. มีทักษะการใช้งานไมโครคอนโทรเลอร์ขับมอเตอร์แบบต่างๆ 
8. มีทักษะการพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร ์เพื่อควบคุมการขับเคล่ือนหุ่นยนต์ 
9. มีทักษะการพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร ์เพื่อควบคุมการขับเคล่ือนหุ่นยนต์ และควบคุมการ

ตรวจจับการชนวัตถุ 
10. มีทักษะการพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร ์เพื่อควบคุมการขับเคล่ือนหุ่นยนต์ เดินตามแสง และ

ควบคุมการตรวจจับการชนวัตถุ 
11. มีทักษะการพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร ์เพื่อควบคุมการขับเคล่ือนหุ่นยนต์ เดินตามเส้นเก็บ

วัตถุตามท่ีก าหนดแล้วกลับมาจุดเริ่มต้น 
12. มีทักษะการพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร ์เพื่อควบคุมการขับเคล่ือนหุ่นยนต์ เดินตามเส้นไปเก็บ

วัตถุตามจุดต่างๆในช่องท่ีก าหนด โดยไม่ให้โดนวัตถุอื่นๆ ท่ีไม่อนุญาตให้เก็บแล้วกลับมา
จุดเริ่มต้น 
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รายวิชา ง30211 คอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบ 

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

ค าอธิบายรายวิชา  
ศึกษาการท างานของโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบและเขียนแบบ 2 มิติ การติดต้ัง

โปรแกรม ส่วนประกอบต่างๆของโปรแกรม การจัดเก็บข้อมูล หลักการเขียนแบบแปลน 2 มิติ ระบบ              
โคออดิเนต การก าหนดขอบเขตในการเขียนภาพ การตั้งระยะจุดกริดและสแน็ป การเรียกใช้ค าส่ัง การเลือก
วัตถุ การสร้างวัตถุ การปรับปรุงแก้ไขวัตถุ การสร้าง เลเยอร์ การบอกขนาดและเขียนข้อความ การสร้างวัตถุ
ส าเร็จรูปและการน ามาใช้งาน 

เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจ มีทักษะ กระบวนการ เจตคติและเห็นคุณค่าต่อการน าเทคโนโลยีมาใช้ใน
การแก้ปัญหา และน าไปประยุกต์ใช้ในการท างานด้านอื่นๆ ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม 

 
มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด 
 เมื่อเรียนจบรายวิชานี้ นักเรียนสามารถ 

1. อธิบายความเป็นมาของการเขียนแบบ-ออกแบบ โดยใช้คอมพิวเตอร์จากอดีตถึงปัจจุบัน 
2. บอกประโยชน์และความส าคัญของการใช้คอมพิวเตอร์ในการเขียนแบบ 
3. สามารถใช้อุปกรณ์ต่างๆท่ีใช้ในการเขียนแบบ-ออกแบบ ด้านคอมพิวเตอร์ 
4. อธิบายการท างานของโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อการเขียนแบบ-ออกแบบงาน 2 มิติ 
5. สามารถใช้ค าส่ังต่างๆของโปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าหรับงานเขียนแบบ-ออกแบบ 2 มิติ 
6. สามารถสร้างวัตถุการปรับแต่งแก้ไขวัตถุการควบคุมการท างาน การบอกระยะการ PLOT 
7. มีทักษะในการเขียนแบบ-ออกแบบ โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบ 
8. สามารถประยุกต์ใช้งานกับโปรแกรมอื่นหรืองานต่างๆ ได้ 
9. อธิบายการท างานของโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อออกแบบงาน 3 มิติ 
10. สามารถใช้ค าส่ังต่างๆของโปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าหรับงานออกแบบงาน 3 มิติ 
11. สามารถสร้างวัตถุ การปรับแต่งแก้ไขวัตถ ุการ RENDER การท าภาพเคล่ือนไหว 
12. มีทักษะในการเขียนแบบออกแบบงาน 3 มิติโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบ 
13. สามารถประยุกต์ใช้งานกับโปรแกรมอื่นหรืองานต่างๆได้ 
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รายวิชา ง30212 คอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบและสร้างต้นแบบ 
 

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

ค าอธิบายรายวิชา 
ศึกษาการท างานของโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบ 3 มิติ การติดต้ังโปรแกรม

ส่วนประกอบต่างๆ ของโปรแกรม พื้นท่ีการท างานและภาพร่าง การปรับเปล่ียนรูปทรง มุมมองวัตถุ 3 มิติ 
การขึ้นรูป 3 มิติ จาก 2 มิติ การใช้ค าส่ังปรับปรุงแก้ไข มุมมองวัตถุการเลือกส่วนต่างๆของช้ินงาน เส้นแบบ
ต่างๆ การประกอบช้ินงาน การเลือกรูปทรงเพื่อตั้งค่าต่างๆ เครื่องมือส าหรับต้ังค่าต่างๆ การสร้างช้ินงาน
เคล่ือนไหว การใส่พื้นผิววัตถุและสีพื้นหลัง การใส่ข้อความประกอบช้ินงานการแปลงงาน 3 มิติเป็นแปลนทาง
วิศวกรรม (Engineering Drawing) ศึกษาและฝึกปฏิบัติการใช้งาน และการท างานของโปรแกรม
คอมพิวเตอร์เพื่อสร้างต้นแบบการติดต้ังและปรับแต่งแก้ไขงานออกแบบ 3 มิติ สามารถประยุกต์ใช้งานกับ
เครื่องสร้างต้นแบบ (MicroRouter) ได้  

เพื่อให้ให้มีความรู้ความเข้าใจ มีทักษะ กระบวนการ เจตคติและเห็นคุณค่าต่อการน าเทคโนโลยีมาใช้
ในการแก้ปัญูหา และน าไปประยุกต์ใช้ในการท างานทางด้านอื่นๆ ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม 

 
มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด 
 เมื่อเรียนจบรายวิชานี้ นักเรียนสามารถ 

1. อธิบายประวัติความเป็นมาของการใช้คอมพิวเตอร์เพึ่อการออกแบบเเละสร้างต้นแบบจากอดีตถึงปัจจุบัน 
2. อธิบายถึงประโยชน์บทบาทและความส าคัญของการใช้คอมพิวเตอร์เพื่อการออกเเบบและสร้างต้นแบบ 
3. สามารถค าส่ังต่างๆ ของโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบ 3 มิติ 
4. สามารถท างานบน Workplane เเละสามารถปรับแต่งส่วนประกอบของโปรแกรม ให้ใช้งานได้

เหมาะสมและตรงตามความต้องการ 
5. สามารถใช้ค าส่ังประกอบการใช้งาน View, Zoom, Select 
6. สามารถใช้ค าส่ังการเขียนภาพสามมิติโดยใช้ค าส่ัง New, Skectch, Cut 
7. สามารถใช้ค าส่ังสร้างผลงานพื้นฐาน Extude Profile And Roundlng, Revole Profile 
8. สามารถใช้ค าส่ังสร้างผลงานพื้นฐาน 3D Text , Rendering 
9. สามารถใช้ค าส่ังสร้างผลงานพื้นฐาน Assembly, Insert Hole, Set Component Color 
10. สามารถสร้างผลงานโดยใช้ค าส่ังพิเศษ Deform, Face Fcature, Left though profile, 

Sweep along part feature, Sweep along helix feature 
11. สามารถสร้างผลงาน 3 มิติแบบก าหนดสัดส่วน โดยใช้ค าสัง Dimension และ Properties 
12. สามารถแปลงภาพ 3 มิติเป็นแบบแปลนทางวิศวกรรม โดยใช้ค าส่ัง Engineering Drawing 
13. สามารถเเปลง File งาน 3 มิติไปสู่เครื่อง MicroRouter เพื่อสร้างช้ินงาน 
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รายวิชา ง30213 เมคาทรอนิกส์ 

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

ค าอธิบายรายวิชา  
ศึกษาโครงสร้าง การรองรับน้ าหนัก ความคงรูป ความมั่นคงของวัตถุ การเปล่ียน เคล่ือนท่ีแบบหมุน

เป็นการเคล่ือนท่ีแบบเส้นตรง การเคล่ือนท่ีแบบสีซอและแกว่งไกว หลักการท างานของเครื่องกลท่ีสามารถ
การเปล่ียนความเร็ว แรงบิด และทิศทางการเคล่ือนท่ีศึกษาระบบไฟฟ้า การควบคุมด้วยระบบไฟฟ้า ระบบ
ไฟฟ้าและระบบเครื่องกล การท างานของระบบคานงัด (Levers) เฟือง (Gear) อัตราทดเฟือง และอัตราทด
ของรอก แรงบิด (Torque) กว้านไฟฟ้า (Motorrised Winch) ศึกษาการท างานของอุปกรณ์ตรวจจับ 
มอเตอร์ไฟฟ้า ไมโครคอนโทรลเลอร์ ต้ังค่าตรวจสอบและใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ออกแบบระบบควบคุม 
ระบบการเคล่ือนท่ีของหุ่นยนต์ในลักษณะต่างๆ ออกแบบระบบควบคุมการท างานของหุ่นยนต์แบบแขนกล
หมุน (Swivel Robot) หุ่นยนต์แบบแขนกล 3 แกน (ColumType 3D-RObot) หุ่นยนต์แบบส่งผ่านการ
เคล่ือนท่ีระยะไกล (Kink-Arm Robt)  

เพื่อให้ให้มีความรู้ความเข้าใจ มีทักษะ กระบวนการ เจตคติและเห็นคุณค่าต่อการน าเทคโนโลยีมาใช้
ในการแก้ปัญูหา และน าไปประยุกต์ใช้ในการท างานทางด้านอื่นๆ ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม 

 
มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด 
 เมื่อเรียนจบรายวิชานี้ นักเรียนสามารถ 

1. อธิบายหลักการท างานโครงสร้าง การรองรับน้ าหนัก ความคงรูป ความมั่นคง 
2. อธิบายการเปล่ียนลักษณะการเคล่ือนท่ีแบบหมุน เป็นการเคล่ือนท่ีแบบเส้นตรง 
3. อธิบายการเคล่ือนท่ีแบบสีซอ และการเคล่ือนท่ีแบบแกว่งไกว 
4. อธิบายหลักการท างานของเครื่องกลท่ีสามารถการเปล่ียนความเร็ว แรงบิด และทิศทางการ

เคล่ือนท่ีได้ 
5. อธิบายหลักการของไฟฟ้าและระบบท างานของไฟฟ้ากับเครื่องกล 
6. อธิบายการท างานของคานงัด ระบบเฟือง ประสิทธิภาพของเครื่องกล และแรงบิด 
7. อธิบายหลักการท างานและวิธีใช้งานอุปกรณ์ต่างๆในระบบควบคุม 
8. อธิบายหลักการท างานและสามารถใช้งานอุปกรณ์ตรวจจับ (Sensor) มอเตอร์ไฟฟ้า

ไมโครคอนโทรลเลอร์ 
9. ใช้งานโปรแกรม LLWin ในการออกแบบระบบควบคุมการท างานของหุ่นยนต์ 
10. พัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อควบคุมระบบงานโดยใช้อุปกรณ์ตรวจจับ 
11. พัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อควบคุมการท างานของหุ่นยนต์แบบแขนกลหมุน        

(SwiveI Robot) 
12. พัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อควบคุมการท างานของหุ่นยนต์งานเช่ือม (Welding Robot) 
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13. พัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อควบคุมการท างานของหุ่นยบต์แบบแขนกล 3 แกน     
(Colum Type 3D-Robot) 

14. พัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อควบคุมการท างานของหุ่นยนต์แบบส่งผ่านการเคล่ือนท่ี
ระยะไกล (Kink-Arm Robot)  
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รายวิชา ง30214 เซรามิกส์เบื้องต้น 

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

ค าอธิบายรายวิชา  
ศึกษาและปฏิบัติงานการออกแบบเครื่องเคลือบดินเผา (CERAMIC DESIGN) การใช้ประโยชน์จาก

เครื่องเคลือบดินเผา  ศึกษาหลักการขั้นต้นการออกแบบตกแต่ง เครื่องเคลือบดินเผา ก าหนดเลือกใช้และแยก
ประเภทชนิดของเครื่องเคลือบดินเผา สร้างและเลือกเนื้อดิน (CLAY BODY) ให้เหมาะสมกับความต้องการใช้
งาน มีทักษะปฏิบัติสร้างผลงาน ด้วยวิธี บีบ-กด (PINCHING), ขดเดินเส้น (COILING), ขึ้นรูปแบบแผ่น 
(SIABING), กดอัด (PRESS MOULKING), หมุนเล้ียว (THROWING), หล่อแบบ (SLIP CASTING) มีความรู้
และทักษะปฏิบัติในการชุบเคลือบ และการเผาขึ้นรูป 

 
มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด 
 เมื่อเรียนจบรายวิชานี้ นักเรียนสามารถ 

1. อธิบายความหมาย ประวัติและความเป็นมาของการออกแบบเครื่องเคลือบดินเผา ต้ังแต่อดีตถึง
ปัจจุบัน 

2. อธิบายบทบาท ประโยชน์และความส าคัญของเครื่องเคลือบดินเผาท่ีมีผลต่อการด ารงชีวิตและ
ผลกระทบต่อการพัฒนาประเทศ 

3. อธิบายถึงชนิดและประเภทของเครื่องเคลือบดินเผา สามารถจ าแนก แยกประเภทของเครื่อง
เคลือบดินเผาเบื้องต้นเพื่อประโยชน์ต่อการเลือกใช้งานได้อย่างเหมาะสม 

4. สามารถใช้เครื่องจักร เครื่องมือ และอุปกรณ์ท่ีใช้ในการออกแบบและสร้างผลงานเครื่องเคลือบดินเผา 
5. รู้และสามารถปฏิบัติการบ ารุง ดูแลรักษาเครื่องจักร เครื่องมือ และอุปกรณ์ต่างๆ ท่ีใช้ในการ

ออกแบบเครื่องเคลือบดินเผาได้ 
6. รู้และเข้าใจทักษะในการออกแบบตกแต่งและสร้างผลงานเครื่องเคลือบดินเผาขั้นพื้นฐานได้ 
7. รู้และเข้าใจขั้นตอนและกระบวนการในการสร้างผลงานเครื่องเคลือบดินเผาขั้นพื้นฐานได้ 
8. มีทักษะในการเลือกและสร้างวัตถุดินเนื้อดิน (CLAY BODY) ส าหรับเตรียมการสร้างผลงาน

เครื่องเคลือบดินเผา ในขั้นตอนต่อไปได้อย่างเหมาะสม 
9. มีทักษะในการออกแบบและปฏิบัติการสร้างผลงานเครื่องเคลือบดินเผาด้วยวิธีการ บีบ-กด 
10. มีทักษะในการออกแบบและปฏิบัติการสร้างผลงานเครื่องเคลือบดินเผาด้วยวิธีการ ขดเดินเส้น 
11. มีทักษะในการออกแบบและปฏิบัติการสร้างผลงานเครื่องเคลือบดินเผาด้วยวิธีการ ขึ้นรูปแบบแผ่น 
12. มีทักษะในการออกแบบและปฏิบัติการสร้างผลงานเครื่องเคลือบดินเผาด้วยวิธีการ กดอัด 

(PRESS) 
13. มีทักษะในการออกแบบและปฏิบัติการสร้างผลงานเครื่องเคลือบดินเผาด้วยวิธีการ                 

หมุนเหวี่ยง 
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14. มีทักษะในการออกแบบและปฏิบัติการสร้างผลงานเครื่องเคลือบดินเผาด้วยวิธีการ หล่อแบบ 
15. มีความรู้และมีทักษะปฏิบัติในการ ชุบเคลือบ (GLAZING) ผลงานให้มีความสวยงามและคงทนได้ 
16. มีความรู้และมีทักษะ (FIRING) ผลงานให้เป็นเครื่องเคลือบดินเผาท่ีสมบูรณ์ 
17. สามารถน าความรู้และทักษะปฏิบัติไปประยุกต์ใช้ร่วมกับการเรียนการสอนในวิชาอื่นๆ ได้ 
18. สามารถน าความรู้และทักษะปฏิบัติมาใช้ให้เกิดประโยชน์ร่วมกับชุมชนท้องถิ่นได้ 
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กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
 

รายวิชาเพิ่มเติมกลุ่ม 2 
1. อ30204 การพูดในท่ีประชุมชน    3 คาบ/สัปดาห์/ภาคเรียน 1.5 หน่วยกิต 
ENG30204 Public Speaking 
2. อ30205 การอ่านเชิงวิเคราะห์     3 คาบ/สัปดาห์/ภาคเรียน 1.5 หน่วยกิต 
ENG30205 Critical Reading 
3. อ30206 การเขียนเชิงสร้างสรรค์    3 คาบ/สัปดาห์/ภาคเรียน 1.5 หน่วยกิต 
ENG30206 Creative Writing 
4. อ30207 การแปลเบื้องต้น     3 คาบ/สัปดาห์/ภาคเรียน 1.5 หน่วยกิต 
ENG30207 Basic Translation 
5. อ30208 ภาษาอังกฤษเพื่อศึกษาต่อต่างประเทศ 1 3 คาบ/สัปดาห์/ภาคเรียน 1.5 หน่วยกิต 
ENG30208 English for Specific Purpose 1 
6. อ30209 ภาษาอังกฤษเพื่อศึกษาต่อต่างประเทศ 2 3 คาบ/สัปดาห์/ภาคเรียน 1.5 หน่วยกิต 
ENG30209 English for Specific Purpose 2 
7. อ30210 ภาษาอังกฤษเพื่อการสอบ SAT   3 คาบ/สัปดาห์/ภาคเรียน 1.5 หน่วยกิต 
ENG30210 English for SAT Preparation 
8. จ30201 สนทนาภาษาจีน 1     3 คาบ/สัปดาห์/ภาคเรียน 1.5 หน่วยกิต 
CHI30201 Conversation Chinese 1 
9. จ30202 สนทนาภาษาจีน 2     3 คาบ/สัปดาห์/ภาคเรียน 1.5 หน่วยกิต 
CHI30202 Conversation Chinese 2 
10. จ30203 ภาษาจีนในชีวิตประจ าวัน 1    3 คาบ/สัปดาห์/ภาคเรียน 1.5 หน่วยกิต 
CHI30203 Chinese in Everyday Life 1 
11. จ30204 ภาษาจีนในชีวิตประจ าวัน 2    3 คาบ/สัปดาห์/ภาคเรียน 1.5 หน่วยกิต 
CHI30204 Chinese in Everyday Life 2 
12. จ30205 ภาษาจีนเพื่อการศึกษา วิทยาศาสตร์ 1  2 คาบ/สัปดาห์/ภาคเรียน 1.0 หน่วยกิต 
CHI30205 Chinese for Science Study 1 
13. จ30206 ภาษาจีนเพื่อการศึกษา วิทยาศาสตร์ 2  2 คาบ/สัปดาห์/ภาคเรียน 1.0 หน่วยกิต 
CHI30206 Chinese for Science Study 2 
14. ญ30201 ภาษาญี่ปุ่นขั้นต้น 1     3 คาบ/สัปดาห์/ภาคเรียน 1.5 หน่วยกิต 
JAP30201 Basic Japanese 1 
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กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ต่อ) 
 

รายวิชาเพิ่มเติมกลุ่ม 2 (ต่อ) 
15. ญ30202 ภาษาญี่ปุ่นขั้นต้น 2     3 คาบ/สัปดาห์/ภาคเรียน 1.5 หน่วยกิต 
JAP30202 Basic Japanese 2 
16. ญ30203 ภาษาญี่ปุ่นระดับกลาง 1    3 คาบ/สัปดาห์/ภาคเรียน 1.5 หน่วยกิต 
JAP30203 Intermediate Japanese 1 
17. ญ30204 ภาษาญี่ปุ่นระดับกลาง 2    3 คาบ/สัปดาห์/ภาคเรียน 1.5 หน่วยกิต 
JAP30204 Intermediate Japanese 2 
18. ย30201 ภาษาเยอรมันในชีวิตประจ าวัน  3 คาบ/สัปดาห์/ภาคเรียน 1.5 หน่วยกิต 
GER30201 German in Everyday - life 
19. ย30202 ภาษาเยอรมันเพื่อการส่ือสาร    3 คาบ/สัปดาห์/ภาคเรียน 1.5 หน่วยกิต 
GER30202 Communicative German 
20. ย30203 ภาษาและวัฒนธรรมเยอรมัน    3 คาบ/สัปดาห์/ภาคเรียน 1.5 หน่วยกิต 
GER30203 German Language and Culture 
21. ย30204 ภาษาเยอรมันร่วมสมัย    3 คาบ/สัปดาห์/ภาคเรียน 1.5 หน่วยกิต 
GER30204 Contemporary German 
22. ฝ30201 ภาษาฝรั่งเศสน่ารู้ 1     3 คาบ/สัปดาห์/ภาคเรียน 1.5 หน่วยกิต 
FRE30201 Foundation French 1 
23. ฝ30202 ภาษาฝรั่งเศสน่ารู้ 2     3 คาบ/สัปดาห์/ภาคเรียน 1.5 หน่วยกิต 
FRE30202 Foundation French 2 
24. ฝ30203 ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการส่ือสาร 1   3 คาบ/สัปดาห์/ภาคเรียน 1.5 หน่วยกิต 
FRE30203 Communicative French 1 
25. ฝ30204 ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการส่ือสาร 2   3 คาบ/สัปดาห์/ภาคเรียน 1.5 หน่วยกิต 
FRE30204 Communicative French 2 
26. ฝ30205 ภาษาฝรั่งเศสสู่โลกวิทยาการ 1   2 คาบ/สัปดาห์/ภาคเรียน 1.0 หน่วยกิต 
FRE30205 French for Science and Technology 1 
27. ฝ30206 ภาษาฝรั่งเศสสู่โลกวิทยาการ 2   2 คาบ/สัปดาห์/ภาคเรียน 1.0 หน่วยกิต 
FRE30206 French for Science and Technology 2 
28. ร30201 ภาษารัสเซียพื้นฐาน 1    3 คาบ/สัปดาห์/ภาคเรียน 1.5 หน่วยกิต 
RUS30201 Basic Russian 1 
  



หลักสูตรโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค ระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย                                                        
พุทธศักราช 2560 (ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 2561) 

342 

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ต่อ) 
 

รายวิชาเพิ่มเติมกลุ่ม 2 (ต่อ) 
29. ร30202 ภาษารัสเซียพื้นฐาน 2    3 คาบ/สัปดาห์/ภาคเรียน 1.5 หน่วยกิต 
RUS30202 Basic Russian 2 
30. ร30203 ภาษารัสเซียระดับกลาง 1    3 คาบ/สัปดาห์/ภาคเรียน 1.5 หน่วยกิต 
RUS30203 Intermediate Russian 1 
31. ร30204 ภาษารัสเซียระดับกลาง 2    3 คาบ/สัปดาห์/ภาคเรียน 1.5 หน่วยกิต 
RUS30204 Intermediate Russian 2 
32. ต30201 ภาษาเกาหลีขั้นต้น      3 คาบ/สัปดาห์/ภาคเรียน 1.5 หน่วยกิต 
KOR30201 Basic Korean 
33. ต30202 ภาษาเกาหลีระดับกลาง     3 คาบ/สัปดาห์/ภาคเรียน 1.5 หน่วยกิต 
KOR30202 Intermediate Korean 



หลักสูตรโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค ระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย                                                        
พุทธศักราช 2560 (ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 2561) 

343 

 

รายวิชา อ30204 การพูดในประชุมชน 

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

ค าอธิบายรายวิชา 
ศึกษาทฤษฎีการพูด (Speaking) ปัจจัย (Factors) และองค์ประกอบ (Elements) ของการพูดท่ีดี

และมีประสิทธิภาพศึกษาทฤษฎีการพูดในท่ีประชุมชน (Public Speaking) ปัจจัยและองค์ประกอบของการ
พูดในท่ีประชุมชนท่ีดีและมีประสิทธิภาพ ฝึกวิเคราะห์หัวข้อท่ีพูด ผู้พูด ผู้ฟังและกาลเทศะในการพูดฝึกฝน
การพูดตามสถานการณ์ตาง ๆ เช่น แนะน าตนเอง แนะน าผู้อื่น แนะน าสถานศึกษาอธิบายวิธีและขั้นตอนใน
การท างาน สรุปผลการค้นคว้าวิจัย การเป็นพิธีกร (Master of Ceremony) และผู้ด าเนินรายการฝึกฝนการ
แสดงความคิดเห็น (Moderator) การติชม (Giving Opinions) การประชุมกลุ่ม (Group Discussions) 
ศึกษาวัฒนธรรมของเจ้าของภาษาท่ีแฝงในภาษาท่ีใช้ รู้จักการใช้ประโยคท่ีสุภาพได้เหมาะสมกับโอกาส และ
สถานการณ์สร้างเจตคติท่ีดีต่อภาษา และวัฒนธรรมของเจ้าของภาษาฝึกร่วมกิจกรรมทางภาษาและสามารถ
น ามาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน  

เพื่อพัฒนาตนเองไปสู่การศึกษาค้นคว้า และประกอบอาชีพฝึกฝนการใช้อุปกรณ์เทคโนโลยี
ประกอบการพูดฝึกฝนการประเมิน (Evaluation) หัวข้อท่ีพูด ผู้พูดตามกาลเทศะในการพูด 

 
มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด 
 เมื่อเรียนจบรายวิชานี้ นักเรียนสามารถ 

1. เพื่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ ในทฤษฎีการพูด 
2. เพื่อให้สามารถใช้ภาษาในการพูดในท่ีประชุมชน ได้อย่างเหมาะสมตามกาลเทศะ และสอดคล้อง 

กับวัฒนธรรม ประเพณีและความเช่ือของเจ้าของภาษา 
3. เพื่อให้สามารถใช้ภาษาในการแสดงความคิดเห็นต่อท่ีประชุม และสังคม ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
4. เพื่อให้สามารถใช้ภาษาในการแลกเปล่ียนข้อมูลข่าวสารได้อย่างมีประสิทธิภาพเพื่อให้มี

ความสามารถใช้ภาษาท่าทางในการส่ือสารได้เหมาะสมกับระดับบุคคล กาลเทศะ วัฒนธรรม 
และความเช่ือของเจ้าของภาษา 

5. เพื่อให้สามารถใช้ภาษาในการแสดงความรู้สึก ได้อย่างเหมาะสม 
6. เพื่อให้ใช้ภาษาอังกฤษในการพูดได้อย่างมีสุนทรียภาพ 
7. เพื่อให้เกิดเจตคติท่ีดีต่อภาษาและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา 
8. เพื่อให้เห็นความส าคัญของการจัดกิจกรรมทางภาษาและน ามาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาตนเอง 

ชุมชน สังคม อาชีพ และการหาความเพลิดเพลิน ได้อย่างเหมาะสม และมีประสิทธิภาพ 
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รายวิชา อ30205 การอ่านเชิงวิเคราะห์ 

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

ค าอธิบายรายวิชา  
ศึกษาบทความ (Passage) ประเภทต่างๆ องค์ประกอบของบทความ ศึกษาและฝึกฝน กลวิธีการ

อ่านท่ีมีประสิทธิภาพ ม่งุเน้นการศึกษาแบบนักเรยีนเป็นศูนย์กลาง (Child-Centered Approach) เน้นให้
ผู้เรียนอ่านบทความประเภทต่างๆ ด้วยตนเองอย่างมีกลยุทธ์ ส่งเสริมการอ่านเพื่อหาความรู้ เพิ่มเติม สร้าง
นิสัยรักการอ่าน และเพื่อการศึกษาตลอดชีพศึกษาและฝึกฝนกลวิธีการอ่านแบบเข้มในการอ่านเอกสารทาง
วิชาการ งานวิจัย รายงานการค้นคว้า รายงานประจ าปีนิตยสาร จุลสาร Journal Magazine Reader Digest 
Abstract Thesis ฝึกฝนการวิเคราะห์อมูล รูปแบบ กลวิธีการเขียน วิจารณ์ ให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติมจาก
บทความท่ีอ่านได้อย่างมีประสิทธิภาพแจกแจงข้อเท็จจริง (Fact) และแสดงความคิดเห็น (Opinion) ในงานท่ี
อ่านได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด ฝึกฝนและสังเกตเกี่ยวกับวัฒนธรรมท่ีแทรกในงานท่ีอ่านได้ 

 
มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด 
 เมื่อเรียนจบรายวิชานี้ นักเรียนสามารถ 

1. เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ในการอ่านบทความ (Passage) ประเภทต่างๆ องค์ประกอบของบทความ 
และกลวิธีการอ่านท่ีมีประสิทธิภาพ 

2. เพื่อให้ผู้เรียนสามารถวิเคราะห์บทความประเภทต่างๆ อย่างมีกลยุทธ์ 
3. เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้และฝึกฝนกลวิธีการอ่านแบบเข้มในการอ่านเอกสารทางวิชาการงานวิจัย 

รายงานการค้นคว้า รายงานประจ าปี นิตยสาร จุลสาร Journal Magazine Reader Digest 
Abstract Thesis 

4. เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจคิดวิเคราะห์อมูล รูปแบบต่างๆ ตลอดจน กลวิธีการ เขียน
วิจารณ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

5. เพื่อให้ผู้เรียนมีความสามารถในการอ่านงานท่ีเป็นข้อเท็จจริง (Fact) และความคิดเห็น(Opinion) ได้ 
6. เพื่อส่งเสริมผู้เรียนมีนิสัยรักการอ่าน และค้นคว้าเพื่อการศึกษาต่อ 
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รายวิชา อ30206 การเขียนเชิงสร้างสรรค์ 
 

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

ค าอธิบายรายวิชา 
ศึกษาการเรียบเรียงและน าเสนอเนื้อหา โดยค านึงถึงความถูกต้องของรูปแบบภาษาเครื่องหมาย

วรรคตอน และความเหมาะสมของส านวนภาษาท่ีสอดคล้องกับงานเขียนประเภทต่างๆ 
 

ผลการเรียนร้ 
 เมื่อเรียนจบรายวิชานี้ นักเรียนสามารถ 

1. อ่านและเขียนสรุปในความส าคัญของเนื้อหาท้ังศาสตร์ทางด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และ
ศาสตร์อื่นๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับชีวิตประจ าวันของผู้เรียน 

2. ตีความ วิเคราะห์และเขียนวิจารณ์เรื่องราวเหตุการณ์ต่างๆ จากส่ือท่ีหลากหลาย 
3. น าเสนอเนื้อหาของศาสตร์ทางด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและศาสตร์อื่นๆ 
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 รายวิชา อ30207 การแปลเบื้องต้น 
 

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

ค าอธิบายรายวิชา 
ศึกษาและฝึกฝนการแปลต้ังแต่ระดับประโยค จนถึงบทความส้ันๆ ข่าวที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับ

วิทยาศาสตร์ท่ัวไป และชีวิตประจ าวัน วิเคราะห์วิจารณ์งานแปลประเภทท้ังทางวิชาการณ์และท่ัวไป 
และประยุกต์ทักษะท่ีได้เรียนรู้เพื่อน าไปใช้ในการแปลระดับท่ีสูงขึ้น 
 
มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด 
 เมื่อเรียนจบรายวิชานี้ นักเรียนสามารถ 

1. ระบุความหมายค าศัพท์ทางวิทยาศาสตร์ท่ัวไป เทคโนโลยีและสาขาอื่นๆ ได้ 
2. ตีความหมายทางวัฒนธรรมท่ีแฝงอยู่ในภาษาต้นฉบับ 
3. เข้าใจรูปแบบและลีลาของภาษาต้นฉบับ 
4. รับข้อมูล ข่าวสาร ความเป็นไปของเหตุการณ์ปัจจุบันจากข่าว บทความภาษาอังกฤษ 
5. แปลบทความภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทยได้ 
6. แปลบทความภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษได้ 
7. แสดงความคิดเห็นและวิจารณ์งานแปลได้ 
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รายวิชา อ30208 ภาษาอังกฤษเพื่อศึกษาต่อต่างประเทศ 1 

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

ค าอธิบายรายวิชา  
ศึกษาโครงสร้างไวยากรณ์ต่างๆ อย่างละเอียด วิเคราะห์และแก้ไขให้ถูกต้องด้วยเครื่องมือ IT และ

ด้วยตนเองศึกษาค าศัพท์ท่ีพบในงานเขียนด้านต่างๆ และศึกษารากศัพท์ซึ่งเป็นพื้นฐานส าคัญของความหมาย
วิเคราะห์และแยกแยะลักษณะหน้าท่ีของค าศัพท์ในบริบทนั้นๆ ฝึกฝนการฟังอย่างท่ีพบในข้อสอบ TOEFL 
และ IELTS อันได้แก่ การฟังบทสนทนาขนาดส้ันเกี่ยวกับเรื่องราวทั่วไปในชีวิตประจ าวัน ศึกษาลักษณะการ
ใช้ภาษาแบบไม่เป็นทางการในภาษาพูดซึ่งมีส่วนประกอบของน้ าเสียง และลักษณะการใช้ภาษาท่ีแตกต่างไป
จากภาษาเขียนหรือภาษาวิชาการ จนถึงบทสนทนาหรือบทพูดขนาดกลาง ท้ังท่ีเกี่ยวกับเรื่องราวทั่วไปใน
ชีวิตประจ าวัน และเรื่องราวเชิงวิชาการ เช่น บทความสารคดี เป็นต้นฝึกฝนการพูดแสดงความคิดเห็น
ระดับสูง (Public Discourse) เกี่ยวกับเรื่องต่างๆ ท่ีน ามาจากบทอ่านและบทบรรยายต่างๆ และจ าลองการ
อธิบายเทคโนโลยีและกระบวนการ ทางวิทยาศาสตร์ต่างๆ ซึ่งมักจะถูกใช้ในการศึกษาระดับมหาวิทยาลัยและ
ในห้อง Lab จริง ศึกษาแนวทางและเนื้อหาข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย และข้อสอบวัดความสามารถใช้ 
ภาษาอังกฤษ ท้ังของไทยและสากลต่างๆ นานา โดยใช้ข้อสอบดังกล่าวเป็นแบบทดสอบความเข้าใจและ
ความสามารถของผู้เรียนในระยะต่างๆ ของการเรียน 

 
มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด 

เมื่อเรียนจบรายวิชานี้ นักเรียนสามารถ 
1. ออกเสียงค าภาษาอังกฤษด้วยตนเองโดยอ่านตามการสะกดเสียงในภาษาศาสตร์สากล 
2. เสนอโครงงานทางวิชาการและตอบค าถามของผู้ฟัง 
3. สอบได้คะแนน 6 ขึ้นไปในบทสัมภาษณ์แบบ IELTS 
4. ฟังค าบรรยายและเขียนบันทึกแบบสรุป 
5. บันทึกค าต่อค าจากหนังสือทางวิชาการ มีความถูกต้องในการบันทึกอย่างน้อย 95% 
6. ตอบข้อสอบการฟังแบบ TOEFL ได้ในระดับ 80% ขึ้นไป 
7. อ่านบทความทางวิชาการอย่างมีระบบ (SQR3) 
8. อ่านบทความด้วยความเร็ว 250 ค าต่อนาทีโดยมีความเข้าใจในเนื้อหาอย่างน้อย 70% 
9. ตอบข้อสอบการอ่านแบบ TOEFL ได้ในระดับ 80% ขึ้นไป 
10. เขียนประโยคต่างๆ อย่างคล่องแคล่ว 
11. เขียน paragraphs เชิงการรวบรวมกลุ่มค าและเชิงเปรียบเทียบ 
12. สอบการเขียนภาษาอังกฤษในระดับท่ี 5 ขึ้นไป 
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รายวิชา อ30209 ภาษาอังกฤษเพื่อศึกษาต่อต่างประเทศ 2 

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

ค าอธิบายรายวิชา  
ฝึกทักษะการอ่านให้มีความช านาญมากขึ้น เพื่อให้ผู้เรียนสามารถก้าวไปยังแวดวงการศึกษา

นานาชาติด้วยความมั่นใจการน าความรู้จากหนังสือส าคัญๆ ท่ีเขียนเป็นภาษาอังกฤษ มาเป็นประโยชน์ใน
การศึกษาค้นคว้าและการเพิ่มพูนความรู้ปัญญา และศักยภาพชีวิต 

 
มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด 
 เมื่อเรียนจบรายวิชานี้ นักเรียนสามารถ 

1. อ่านหนังสือวรรณกรรมส าคัญในภาษาอังกฤษทางด้านวิทยาศาสตร์ ประวิติศาสตร์ทางความคิด 
และศิลป์ เพื่อเป็นพื้นฐานอันส าคัญส าหรับการสอบเข้ามหาวิทยาลัยนานาชาติต่างๆ 

2. น าเสนอผลการส ารวจหนังสือต่อผู้เรียนในช้ันเรียน และตอบค าถาม 
3. จดบันทึกเรื่อง และสรุปการบรรยายเรื่องหนังสือวรรณกรรมต่าง 
4. ศึกษา เขียนบทสรุปและย่อสาระจากหนังสือ โดยการใช้ทักษะการเขียนภาษาอังกฤษแบบ

หลากหลายและเขียนโดยเลือกเทคนิคท่ีเหมาะสม 
5. ตอบค าถามจากข้อสอบ AP Englishในระดับ 80% 
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รายวิชา อ30210 ภาษาอังกฤษเพื่อการสอบ SAT 

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

ค าอธิบายรายวิชา 
ศึกษาทักษะการคิดวิเคราะห์ในภาษาอังกฤษ เหมือนกับค าอธิบายรายวิชา อ40305 และอ40306 

โดยเพิ่มในส่วนของ SAT ซึ่งเป็นข้อสอบเรื่องการรูคิ้ดใคร่ครวญอย่างละเอียดและรอบคอบ 
 

มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด 
 เมื่อเรียนจบรายวิชานี้ นักเรียนสามารถ 

1. ฝึกฝนทักษะการอ่าน เขียน พูด และ ฟัง ตามแนวการสอบของ SAT 
2. สัมผัสกับหนังสือวรรณกรรมส าคัญในภาษาอังกฤษทางด้านวิทยาศาสตร์ ประวิติศาสตร์ทาง

ความคิด และศิลป์ พอท่ีจะเพิ่มค าศัพท์ เพิ่มทักษะการวิเคราะห์ และการตอบปัญหา เพื่อเป็น
พื้นฐานอันส าคัญส าหรับการสอบเข้ามหาวิทยาลัยนานาชาติต่างๆ 

3. น าเสนอผลการส ารวจหนังสือต่อผู้เรียนในช้ันเรียน และตอบค าถาม 
4. จดบันทึกเรื่อง และสรุปการบรรยายเรื่องหนังสือทางวิชาการต่างๆ 
5. ศึกษา เขียนบทสรุปและย่อสาระจากหนังสือ โดยการใช้ทักษะการเขียนภาษาอังกฤษแบบ

หลากหลายและเขียนโดยเลือกเทคนิคท่ีเหมาะสม 
6. แยกประเด็นค าถามและแนวการตอบเพื่อสามารถเห็นความแตกต่างระหว่างกัน 
7. ตอบค าถามจากข้อสอบ SAT Critical Thinking, Math and Social Studies ในระดับ 1500+ 
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รายวิชา จ30201 สนทนาภาษาจีน 1 

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

ค าอธิบายรายวิชา  
ศึกษาการออกเสียงภาษาจีนกลางมาตรฐาน รวมท้ัง 21 พยัญชนะ 39 สระ และ 5 วรรณยุกต์ศึกษา

การก ากับการออกเสียง pin yin ซึ่งเป็นมาตรฐานสากลศึกษาค าศัพท์ต่างๆ ตามมาตรฐานของ HSK แต่จะมี
การเพิ่มเติมหรือตัดออก ตามความเหมาะสม ของสภาพแวดล้อมและสถานการณ์ในชีวิตประจ าวันของ
สังคมไทย 

ศึกษาโครงสร้างของประโยคท่ีไม่ซับซ้อนเป็นหลัก และจะมีการศึกษาโครงสร้างประโยคซับซ้อนท่ีใช้
อยู่ในชีวิตประจ าวัน โดยจะเน้นประโยคบอกเล่า และประโยคค าถาม และสอดแทรกค าอุทานท่ีใช้อยู่ใน
ชีวิตประจ าวันศึกษาการใช้ภาษา จะเน้นการใช้ภาษาจีนท่ีใช้ในประเทศจีนปัจจุบันเป็นหลัก และสอดแทรก
การใช้ภาษาจีนในท่ีอื่นๆ ด้วยศึกษาการอ่านอักษรจีน ส่วนประกอบของอักษรจีน และเทคนิคในการจ าและ
การอ่านอักษรจีนศึกษาการเขียนตัวอักษรจีนแบบตัวย่อ ศึกษาลายเส้นของอักษร, ล าดับในการเขียนลายเส้น
อักษรจีน และโครงสร้างตัวอักษรจีน 
 
มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด 
 เมื่อเรียนจบรายวิชานี้  นักเรียนสามารถ 

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

ท่ีเรียนมา 
6. สนทนาเบ้ืองต้นในชีวิตประจ าวันได้อย่างคล่องแคล่ว ในการแสดงความต้องการท่ีไม่ซับซ้อน 
7. สนทนาเบ้ืองต้นในชีวิตประจ าวันได้อย่างคล่องแคล่ว ในการแสดงความคาดหวังท่ีไม่ซับซ้อน 
8. สนทนาเบ้ืองต้นในชีวิตประจ าวันได้อย่างคล่องแคล่ว ในการแสดงความรู้สึกท่ีไม่ซับซ้อน 
9. สนทนาเบ้ืองต้นในชีวิตประจ าวันได้อย่างคล่องแคล่ว ในการวางแผนท่ีไม่ซับซ้อน 
10. สนทนาเบ้ืองต้นในชีวิตประจ าวันได้อย่างคล่องแคล่ว ในการคาดการณ์ท่ีไม่ซับซ้อน 
11. สนทนาเบ้ืองต้นในชีวิตประจ าวันได้อย่างคล่องแคล่ว ในการแสดงความคิดเห็นท่ีไม่ซับซ้อน 
12. มีความรู้พื้นฐานด้านอักษรจีนอย่างถูกต้อง 
13. อ่านออก และเข้าใจส่วนประกอบอักษรจีนท่ีใช้อยู่ 
14. น าความร้ดู  ังกล่าวไปอ่านข้อความและได้ใจความส าคัญบนป้ายต่างๆ ในสถานท่ีสาธารณะ 

ท่ีพบบ่อย 
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15. เรียนการก ากับการออกเสียง ได้ง่ายข้ึนโดยผ่านการเรียนรู้เบ้ืองต้นจากตัวอักษรในการก ากับการ
ออกเสียงในหนังสือบ่อยๆ 

16. มีความรู้ ความเข้าใจอย่างถูกต้องเกี่ยวกับลายเส้นของอักษรจีน 
17. มีความรู้ ความเข้าใจอย่างถูกต้องเกี่ยวกับล าดับการเขียนลายเส้นของอักษรจีน 
18. มีความรู้ ความเข้าใจอย่างถูกต้องเกี่ยวกับโครงสร้างของอักษรจีน 
19. เขียนตัวอักษรจีนอย่างง่ายเพื่อการพัฒนาการเรียนอักษรจีนในโอกาสต่อไป 
20. พัฒนาการเรียนรู้ภาษาจีนด้วยตัวเอง เพื่อประโยชน์ในการเรียนภาษาจีนขั้นต่อไป 
21. พัฒนาทักษะการค้นคว้าหาข้อมูลโดยผ่านส่ือต่างๆ เป็นภาษาจีน 
22. เปรียบเทียบความเหมือน และความแตกต่าง ระหว่างภาษาและวัฒนธรรมไทย–จีน 
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รายวิชา จ30202 สนทนาภาษาจีน 2 

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

ค าอธิบายรายวิชา  
ศึกษาการออกเสียงภาษาจีนกลางมาตรฐาน รวมทั้ง 21 พยัญชนะ 39 สระ และ 5 วรรณยุกต์ศึกษา

การก ากับการออกเสียง pin yin ซึ่งเป็นมาตรฐานสากลศึกษาค าศัพท์ต่างๆ ตามมาตรฐานของ HSK แต่จะมี
การเพิ่มเติมหรือตัดออก ตามความเหมาะสม ของสภาพแวดล้อมและสถานการณ์ในชีวิตประจ าวันของ
สังคมไทย นอกเหนือจากรายวิชา จ30301 สนทนาภาษาจีน 1 ศึกษาโครงสร้างของประโยคท่ีไม่ซับซ้อนเป็น
หลัก และจะมีการศึกษาโครงสร้างประโยคซับซ้อนท่ีใช้ในชีวิตประจ าวัน โดยจะเน้นประโยคบอกเล่า และ
ประโยคค าถาม และสอดแทรกค าอุทานท่ีใช้อยู่ในชีวิตประจ าวันศึกษาการใช้ภาษา จะเน้นการใช้ภาษาจีนท่ี
ใช้ในประเทศจีนปัจจุบันเป็นหลัก และ สอดแทรกการใช้ภาษาจีนในท่ีอื่นๆ ศึกษาการอ่านอักษรจีน 
ส่วนประกอบของอักษรจีน และ เทคนิคในการจ าและ การอ่านอักษรจีนศึกษาการเขียนตัวอักษรจีนแบบตัว
ย่อ ศึกษาลายเส้นของอักษร, ล าดับในการเขียนลายเส้นอักษรจีน และโครงสร้างตัวอักษรจีน 

 
มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด 
 เมื่อเรียนจบรายวิชานี้ นักเรียนสามารถ 

1. ฟังภาษาจีนกลางโดยแยกแยะพยัญชนะ สระ และวรรณยุกต์ได้ 
2. ออกเสียงพยัญชนะ สระ และ วรรณยุกต์ของภาษาจีนได้อย่างถูกต้อง ชัดเจน 
3. ออกเสียงพยางค์เสียงภาษาจีนกลางทุกพยางค์ได้อย่าง ชัดเจน 
4. ใช้ค าศัพท์ท่ีใช้ในชีวิตประจ าวันได้อย่างถูกต้อง 
5. สร้างประโยคใหม่ได้อย่างไม่จ ากัด ภายใต้ความเข้าใจในโครงสร้างประโยคพื้นฐานและศัพท์ท่ี

เรียนมา 
6. สนทนาเบ้ืองต้นในชีวิตประจ าวันได้อย่างคล่องแคล่ว ในการแสดงความต้องการท่ีไม่ซับซ้อน 
7. สนทนาเบ้ืองต้นในชีวิตประจ าวันได้อย่างคล่องแคล่ว ในการแสดงความคาดหวังท่ีไม่ซับซ้อน 
8. สนทนาเบ้ืองต้นในชีวิตประจ าวันได้อย่างคล่องแคล่ว ในการแสดงความรู้สึกท่ีไม่ซับซ้อน 
9. สนทนาเบ้ืองต้นในชีวิตประจ าวันได้อย่างคล่องแคล่ว ในการวางแผนท่ีไมซับซ้อน 
10. สนทนาเบ้ืองต้นในชีวิตประจ าวันได้อย่างคล่องแคล่ว ในการคาดการณ์ท่ีไม่ซับซ้อน 
11. สนทนาเบ้ืองต้นในชีวิตประจ าวันได้อย่างคล่องแคล่ว ในการแสดงความคิดเห็น ท่ีไม่ซับซ้อน 
12. มีความรู้พื้นฐานด้านอักษรจีนอย่างถูกต้อง 
13. อ่านออก และเข้าใจส่วนประกอบอักษรจีนท่ีใช้อยู่ 
14. อ่านตัวอักษรจีนท่ีใช้อยได้ 300-400 ตัว 
15. น าความรู้ดังกล่าวไปอ่านข้อความและได้ใจความส าคัญบนป้ายต่างๆในสถานท่ีสาธารณะท่ีพบ

บ่อย 
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16. เรียนการก ากับการออกเสียงได้ง่ายข้ึนโดยผ่านการเรียนรู้เบ้ืองต้นจากตัวอักษรในการก ากับการ
ออกเสียงในหนังสือบ่อยๆ 

17. มีความรู้ ความเข้าใจอย่างถูกต้องเกี่ยวกับลายเส้นของอักษรจีน 
18. มีความรู้ ความเข้าใจอย่างถูกต้องเกี่ยวกับล าดับการเขียนลายเส้นของอักษรจีน 
19. มีความรู้ ความเข้าใจอย่างถูกต้องเกี่ยวกับโครงสร้างของอักษรจีน 
20. เขียนตัวอักษรจีนอย่างง่ายเพื่อการพัฒนาการเรียนอักษรจีนในโอกาสต่อไป 
21. พัฒนาการเรียนรู้ภาษาจีนด้วยตัวเอง เพื่อประโยชน์ในการเรียนภาษาจีนขั้นต่อไป 
22. พัฒนาทักษะการค้นคว้าหาข้อมูลโดยผ่านส่ือต่างๆเป็นภาษาจีน 
23. เปรียบเทียบความเหมือน และความแตกต่าง ระหว่างภาษาและวัฒนธรรม ไทย–จีน 
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รายวิชา จ30203 ภาษาจีนในชีวิตประจ าวัน 1 
 

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

ค าอธิบายรายวิชา 
ศึกษาการออกเสียงภาษาจีนกลางมาตรฐาน รวมทั้ง 21 พยัญชนะ 39 สระ และ 5 วรรณยุกต์ศึกษา

การก ากับการออกเสียง pin yin ซึ่งเป็นมาตรฐานสากลศึกษาค าศัพท์ ตามมาตรฐานของ HSK ตามความ
เหมาะสม ของสภาพแวดล้อมและสถานการณ์ในชีวิตประจ าวันของสังคมไทยศึกษาโครงสร้างของประโยคท่ี
ไม่ซับซ้อนเป็นหลัก และจะมีการศึกษาโครงสร้างประโยคซับซ้อนท่ีใช้ในชีวิตประจ าวัน โดยจะเน้นประโยค
บอกเล่า และประโยคค าถาม และสอดแทรกค าอุทานท่ีใช้อยู่ในชีวิตประจ าวันศึกษาการอ่านอักษรจีน 
ส่วนประกอบของอักษรจีน และ เทคนิคในการจ าและ การอ่านอักษรจีนศึกษาการเขียนตัวอักษรจีนแบบตัว
ย่อ ศึกษาลายเส้นของอักษร , ล าดับในการเขียนลายเส้นอักษรจีน และโครงสร้างตัวอักษรจีน 

 
มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด 
 เมื่อเรียนจบรายวิชานี้ นักเรียนสามารถ 

1. ฟังภาษาจีนกลางโดยแยกแยะพยัญชนะ สระ และวรรณยุกต์ได้ 
2. ออกเสียงพยัญชนะ สระ และ วรรณยุกต์ของภาษาจีนได้อย่างถูกต้อง ชัดเจน 
3. ออกเสียงพยางค์เสียงภาษาจีนกลางทุกพยางค์ได้อย่างชัดเจน 
4. ใช้ค าศัพท์ท่ีใช้ในชีวิตประจ าวันได้อย่างถูกต้อง 
5. สร้างประโยคใหม่ได้อย่างไม่จ ากัด ภายใต้ความเข้าใจในโครงสร้างประโยคพื้นฐานและศัพท์ท่ี

เรียนมา 
6. สนทนาเบ้ืองต้นในชีวิตประจ าวันได้อย่างคล่องแคล่ว ในการแสดงความต้องการท่ีไม่ซับซ้อน 
7. สนทนาเบ้ืองต้นในชีวิตประจ าวันได้อย่างคล่องแคล่ว ในการแสดงความคาดหวังท่ีไม่ซับซ้อน 
8. สนทนาเบ้ืองต้นในชีวิตประจ าวันได้อย่างคล่องแคล่ว ในการแสดงความรู้สึกท่ีไม่ซับซ้อน 
9. สนทนาเบ้ืองต้นในชีวิตประจ าวันได้อย่างคล่องแคล่ว ในการวางแผนท่ีไม่ซับซ้อน 
10. สนทนาเบ้ืองต้นในชีวิตประจ าวันได้อย่างคล่องแคล่ว ในการคาดการณ์ท่ีไม่ซับซ้อน 
11. สนทนาเบ้ืองต้นในชีวิตประจ าวันได้อย่างคล่องแคล่ว ในการแสดงความคิดเห็นท่ีไม่ซับซ้อน 
12. มีความรู้พื้นฐานด้านอักษรจีนอย่างถูกต้อง 
13. อ่านออก และเข้าใจส่วนประกอบอักษรจีนท่ีใช้อยู่ 
14. อ่านตัวอักษรจีนท่ีใช้บ่อยได้ 60-100 ตัว 
15. น าความรู้ดังกล่าวไปอ่านข้อความและได้ใจความส าคัญบนป้ายต่างๆ ในสถานท่ีสาธารณะท่ีพบ

บ่อย 
16. เรียนรู้การก ากับการออกเสียง 
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17. มีความรู้ ความเข้าใจอย่างถูกต้องเกี่ยวกับลายเส้นของอักษรจีน 
18. มีความรู้ ความเข้าใจอย่างถูกต้องเกี่ยวกับล าดับการเขียนลายเส้นของอักษรจีน 
19. มีความรู้ ความเข้าใจอย่างถูกต้องเกี่ยวกับโครงสร้างของอักษรจีน 
20. เขียนตัวอักษรจีนอย่างง่ายเพื่อการพัฒนาการเรียนอักษรจีนในโอกาสต่อไป 
21. พัฒนาการเรียนร้ภ ูาษาจีนด้วยตัวเอง เพื่อประโยชน์ในการเรียนภาษาจีนขั้นต่อไป 
22. พัฒนาทักษะการค้นคว้าหาข้อมูลโดยผ่านส่ือต่างๆเป็นภาษาจีน 
23. เปรียบเทียบความเหมือน และความแตกต่าง ระหว่างภาษาและวัฒนธรรม ไทย–จีน 
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รายวิชา จ30204 ภาษาจีนในชีวิตประจ าวัน 2 

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

ค าอธิบายรายวิชา 
ศึกษาการออกเสียงภาษาจีนกลางมาตรฐาน รวมท้ัง 21 พยัญชนะ 39 สระ และ 5 วรรณยุกต์ศึกษา

การก ากับการออกเสียง pin yin ซึ่งเป็นมาตรฐานสากลศึกษาค าศัพท์ต่างๆ ตามมาตรฐานของ HSK แต่จะมี
การเพิ่มเติมหรือตัดออก ตามความเหมาะสม ของสภาพแวดล้อมและสถานการณ์ในชีวิตประจ าวันของ
สังคมไทย นอกเหนือจากรายวิชาจ40304 ภาษาจีนในชีวิตประจ าวัน 1 ศึกษาโครงสร้างของประโยคท่ีไม่
ซับซ้อนเป็นหลัก และจะมีการศึกษาโครงสร้างประโยคซับซ้อนท่ีใช้ในชีวิตประจ าวัน โดยจะเน้นประโยคบอก
เล่า และประโยคค าถาม และสอดแทรกค าอุทานท่ีใช้ในชีวิตประจ าวันศึกษาการใช้ภาษา  จะเน้นการใช้
ภาษาจีนท่ีใช้ในประเทศจีนปัจจุบันเป็นหลัก และ สอดแทรกการใช้ภาษาจีนในท่ีอื่นๆศึกษาการอ่านอักษรจีน 
ส่วนประกอบของอักษรจีน และ เทคนิคในการจ าและ การอ่านอักษรจีน ศึกษาการเขียนตัวอักษรจีนแบบตัว
ย่อ ศึกษาลายเส้นของอักษร, ล าดับในการเขียนลายเส้นอักษรจีน และโครงสร้างตัวอักษรจีน 

 
มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด 
 เมื่อเรียนจบรายวิชานี้ นักเรียนสามารถ 

1. ฟังภาษาจีนกลางโดยแยกแยะพยัญชนะ สระ และวรรณยุกต์ได้ 
2. ออกเสียงพยัญชนะ สระ และ วรรณยุกต์ของภาษาจีนได้อย่างถูกต้อง ชัดเจน 
3. ออกเสียงพยางค์เสียงภาษาจีนกลางทุกพยางค์ได้อย่าง ชัดเจน 
4. ใช้ค าศัพท์ท่ีใช้ในชีวิตประจ าวันได้อย่างถูกต้อง 
5. สร้างประโยคใหม่ได้อย่างไม่จ ากัด ภายใต้ความเข้าใจในโครงสร้างประโยคพื้นฐานและศัพท์ท่ี

เรียนมา 
6. สนทนาเบ้ืองต้นในชีวิตประจ าวันได้อย่างคล่องแคล่ว ในการแสดงความต้องการท่ีไม่ซับซ้อน 
7. สามารถสนทนาเบ้ืองต้นในชีวิตประจ าวันได้อย่างคล่องแคล่ว ในการแสดงความคาดหวังท่ีไม่

ซับซ้อน 
8. สามารถสนทนาเบ้ืองต้นในชีวิตประจ าวันได้อย่างคล่องแคล่ว ในการแสดงความรู้สึกท่ีไม่ซับซ้อน 
9. สามารถสนทนาเบ้ืองต้นในชีวิตประจ าวันได้อย่างคล่องแคล่ว ในการวางแผนท่ีไม่ซับซ้อน 
10. สนทนาเบ้ืองต้นในชีวิตประจ าวันได้อย่างคล่องแคล่ว ในการคาดการณ์ท่ีไม่ ซับซ้อน 
11. สนทนาเบ้ืองต้นในชีวิตประจ าวันได้อย่างคล่องแคล่ว ในการแสดงความคิดเห็นท่ีไม่ซับซ้อน 
12. มีความรู้พื้นฐานด้านอักษรจีนอย่างถูกต้อง 
13. อ่านออก และเข้าใจส่วนประกอบอักษรจีนท่ีใช้อยู่ 
14. อ่านตัวอักษรจีนท่ีใช้บ่อยได้ 60-100 ตัว 
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15. น าความรู้ดังกล่าวไปอ่านข้อความและได้ใจความส าคัญบนป้ายต่างๆในสถานท่ีสาธารณะท่ีพบ
บ่อย 

16. เรียนรู้การก ากับการออกเสียง 
17. มีความรู้ ความเข้าใจอย่างถูกต้องเกี่ยวกับลายเส้นของอักษรจีน 
18. มีความรู้ ความเข้าใจอย่างถูกต้องเกี่ยวกับล าดับการเขียนลายเส้นของอักษรจีน 
19. มีความรู้ ความเข้าใจอย่างถูกต้องเกี่ยวกับโครงสร้างของอักษรจีน 
20. เขียนตัวอักษรจีนอย่างง่ายเพื่อการพัฒนาการเรียนอักษรจีนในโอกาสต่อไป 
21. พัฒนาการเรียนรู้ภาษาจีนด้วยตัวเอง เพื่อประโยชน์ในการเรียนภาษาจีนขั้นต่อไป 
22. พัฒนาทักษะการค้นคว้าหาข้อมูลโดยผ่านส่ือต่างๆเป็นภาษาจีน 
23. เปรียบเทียบความเหมือน และความแตกต่าง ระหว่างภาษาและวัฒนธรรม ไทย–จีน 
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รายวิชา จ30205 ภาษาจีนเพือ่การศึกษาวิทยาศาสตร์ 1 
 

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

ค าอธิบายรายวิชา  
ศึกษารากศัพท์ ค าศัพท์และรูปแบบไวยากรณ์ท่ีใช้บ่อยในวิชาคณิตศาสตร์ ฟิสิกส์ และเทคโนโลยี

สารสนเทศฝึกปฏิบัติการอ่านและการเขียนประโยคและบทความส้ันๆ ท่ีเกี่ยวกับวิชาคณิตศาสตร์ ฟสิิกส์และ
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อให้มีความรู้และทักษะในการส่ือสารและศึกษาต่อทางด้านวิชาคณิตศาสตร์ ฟิสิกส์ 
และเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 
มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด 
 เมื่อเรียนจบรายวิชานี้ นักเรียนสามารถ 

1. มีความรู้ความเข้าใจด้านรากศัพท์เชิงวิทยาศาสตร์ 
2. มีความรู้ความเข้าใจในรูปแบบไวยากรณ์ท่ีใช้บ่อยในบทความวิทยาศาสตร์ 
3. มีความรู้ความเข้าใจด้านรูปแบบของบทความวิทยาศาสตร์ 
4. สามารถน าความรู้เกี่ยวกับรากศัพท์เชิงวิทยาศาสตร์เป็นตัวช่วยในการตีความ 
5. สามารถน าค าศัพท์วิทยาศาสตร์มาเรียงประโยคในรูปแบบวิทยาศาสตร์ 
6. สามารถวิเคราะห์รูปแบบประโยคในบทความวิทยาศาสตร์โดยใช้ความรู้ด้านไวยากรณ์ท่ีใช้บ่อยใน

บทความวิทยาศาสตร์ 
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รายวิชา จ30206 ภาษาจีนเพือ่การศึกษาวิทยาศาสตร์ 2 
 

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

ค าอธิบายรายวิชา  
ศึกษารากศัพท์ ค าศัพท์และรูปแบบไวยากรณ์ท่ีใช้บ่อยในวิชาเคมีและชีววิทยาฝึกปฏิบัติการอ่านและ

การเขียนประโยคและบทความส้ัน ๆ ท่ีเกี่ยวกับวิชาเคมีและชีววิทยาเพื่อให้มีความรู้และทักษะในการส่ือสาร
และศึกษาต่อในทางด้านวิชาเคมีและชีววิทยา 

 
มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด 
 เมื่อเรียนจบรายวิชานี้ นักเรียนสามารถ 

1. มีความรู้ความเข้าใจด้านรากศัพท์เชิงวิทยาศาสตร์จ านวนมากขึ้น 
2. มีความรู้ความเข้าใจในรูปแบบไวยากรณ์ท่ีใช้บ่อยในบทความวิทยาศาสตร์ 
3. มีความรู้ความเข้าใจด้านรูปแบบของบทความวิทยาศาสตร์ 
4. สามารถน าความรู้เกี่ยวกับรากศัพท์เชิงวิทยาศาสตร์เป็นตัวช่วยในการตีความ 
5. สามารถน าค าศัพท์วิทยาศาสตร์มาเรียงประโยคและบทความส้ันๆในรูปแบบวิทยาศาสตร์ 
6. สามารถวิเคราะห์รูปแบบประโยคในบทความวิทยาศาสตร์โดยใช้ความรู้ด้านไวยากรณ์ท่ีใช้บ่อยใน

บทความวิทยาศาสตร์ 
 

 



หลักสูตรโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค ระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย                                                        
พุทธศักราช 2560 (ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 2561) 

360 

 

รายวิชา ญ30201 ภาษาญี่ปุ่นขั้นต้น 1 
 

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

ค าอธิบายรายวิชา ญ30201 
ศึกษาการอ่าน การเขียนตัวอักษรคันจิเบ้ืองต้น 18 ตัว ศึกษาความหมายของตัวอักษรคันจิเบ้ืองต้น 

18 ตัว ศึกษาความแตกต่างของภาษาวัฒนธรรมระหว่างภาษาญี่ปุ่น กับภาษาไทย ในด้านของ เสียงสระ 
พยัญชนะ  ศึกษาโครงสร้างไวยากรณ์พื้นฐาน  ศึกษาลักษณะนาม ศึกษาค าศัพท์ใกล้ตัว และค าศัพท์ท่ีใช้ใน
ชีวิตประจ าวัน ได้ไม่ต่ ากว่า 300 ค า ฝึกอ่านออกเสียง สระ พยัญชนะ ค าศัพท์ส านวน ประโยค และบทอ่าน
ต่างๆ ในเรื่อง เกี่ยวกับตนเอง และส่ิงแวดล้อมใกล้ตัว ฝึกทักษะการพูดสนทนา เกี่ยวกับตนเองและ
ส่ิงแวดล้อมใกล้ตัว เพื่อส่ือสารในชีวิตประจ าวัน ฝึกทักษะการฟังค าศัพท์ประโยคต่างๆ บทสนทนาต่างๆ ท่ี
ใกล้ตัว และเกี่ยวข้องกับชีวิตประจ าวัน ฝึกเขียนสระ พยัญชนะ ค าศัพท์ประโยคง่ายๆ และข้อความส้ันๆ 
เกี่ยวกับตนเอง และส่ิงแวดล้อมใกล้ตัว ฝึกการท าความเข้าใจเกี่ยวกับภาษาท่าทาง รูปแบบ และพฤติกรรม
การส่ือสารของเจ้าของภาษาฝึกฝนและเข้าร่วมกิจกรรมเกี่ยวกับภาษาและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษาสร้าง
เจตคติท่ีดีเกี่ยวกับภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่นเพื่อเป็นแนวทางในการส่ือสาร ศึกษาค้นคว้าและความ
เพลิดเพลิน 
 
มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด 
 เมื่อเรียนจบรายวิชานี้  นักเรียนสามารถ 

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

ตอบรับ การตอบปฏิเสธ การกล่าวทักทาย การกล่าวอ าลา การแสดงความขอบคุณ การบรรยาย
ลักษณะบุคคลและส่ิงของได้ 

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

ไวยากรณ์ 
10. เขียนค าศัพท์ตามค าบอกได้ 
11. ระบุความแตกต่างของภาษาและวัฒนธรรมระหวา่งภาษาญี่ปุ่นกับภาษาไทยได้ 
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รายวิชา ญ30202 ภาษาญี่ปุ่นขั้นต้น 2 
 

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

ค าอธิบายรายวิชา 
ศึกษาการอ่าน และการเขียนตัวอักษรคันจิใหม่อีก 27 ตัว ศึกษาความหมายของตัวอักษรคันจิใหม่อีก 

27 ตัว ศึกษาโครงสร้างประโยคโดยใช้ไวยากรณ์ท่ีซับซ้อนยิ่งขึ้น ศึกษาค าศัพท์ส านวนต่างๆ ท้ังใกล้ไกลตัว 
และค าศัพท์ท่ีใช้ในชีวิตประจ าวัน เพิ่มขึ้นอีกอย่างน้อย 300 ค า ฝึกออกเสียงค าศัพท์ส านวนต่างๆ ฝึกอ่าน
ประโยค และบทสนทนาท่ีซับซ้อนยิ่งขึ้น ฝึกเขียนประโยคเปรียบเทียบ โดยใช้ค าคุณศัพท์ท่ีหลากหลาย ฝึก
ทักษะการฟัง และสรุปความจากเรื่องราว และบทสนทนาท่ีมีความยาวพอประมาณ ฝึกสนทนาตาม
สถานการณ์ท่ีเป็นจริง ฝึกพูดบรรยายเรื่องจากรูปภาพ ฝึกกิจกรรมเกี่ยวกับภาษาและวัฒนธรรมของเจ้าของ
ภาษา สร้างเจตคติเกี่ยวกับภาษาและวัฒนธรรมญีปุ่่นเพื่อเป็นแนวทางในการส่ือสาร ศึกษาค้นคว้าและความ
เพลิดเพลิน 

 
มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด 
 เมื่อเรียนจบรายวิชานี้ นักเรียนสามารถ 

1. ฟังประโยคและข้อความต่างๆ ท่ีมีโครงสร้างซับซ้อนขึ้น แล้วสามารถเล่าสรุปได้ 
2. พูดประโยคท่ีเกี่ยวกับชีวิตประจ าวันท่ีซับซ้อนยิ่งขึ้น เช่น ค าส่ัง ขอร้อง ชักชวนและแสดง

ความรู้สึกในโอกาสต่างๆ ได้ถูกต้อง 
3. พูดแสดงการเปรียบเทียบโดยใช้ค าคุณศัพท์ได้ 
4. ฟังบทสนทนาส้ันๆ แล้วสามารถสรุปได้ 
5. บอกโครงสร้างไวยากรณ์ญี่ปุ่นที่ซับซ้อนได้ 
6. บอกความหมายของค าศัพท์ส านวนได้ 
7. อ่านออกเสียงค าศัพท์ส านวน และข้อความท่ีก าหนดแล้วสรุปได้ 
8. อ่าน เขียนและบอกความหมายอักษรคันจิท่ีก าหนดได้ 
9. ระบบค าลักษณะนามได้ 
10. เขียนประโยคท่ีซับซ้อนขึ้น ในเรื่องเกี่ยวกับตนเอง และส่ิงแวดล้อมใกล้ตัว ได้ถูกต้องตาม 

 หลักเกณฑ์ 
11. เขียนค าศัพท์ตามค าบอกได้ 
12. เขียนบรรยายเรื่องท่ีก าหนดให้และเรื่องท่ีเกี่ยวกับตนเองได้ถูกต้องตามหลักไวยากรณ์ 
13. ระบุความแตกต่างของภาษาและวัฒนธรรมระหวา่งภาษาญี่ปุ่นกับภาษาไทยได้ 
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รายวิชา ญ30203 ภาษาญี่ปุ่นระดับกลาง 1 
 

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

ค าอธิบายรายวิชา 
ศึกษาการอ่านและการเขียนตัวอักษรคันจิใหม่อีก 35 ตัว ศึกษาความหมายของตัวอักษรคันจิใหม่อีก 

35 ตัว ศึกษาประโยคท่ีมีโครงสร้างซับซ้อนยิ่งขึ้น ศึกษาภาษาจากบทสนทนา บทความ และเรื่องส้ันท่ีมีความ
ยากขึ้น  ฝึกพูด และเขียนเพื่อแสดงทัศนะ แลกเปล่ียนข้อมูล และแสดงความคิดเห็น ฝึกสรุปความด้วยการ
พูด และการเขียน เพื่อน าเสนอความคิดรวบยอดจากการอ่าน หรือการฟังบทเพลง บทกวีบทสนทนา เรื่องส้ัน 
ประกาศโฆษณา ข่าว และนิทาน ฝึกพูด และเขียน เพื่อบรรยายเรื่องราวจากภาพหรือสถานการณ์ต่างๆ ฝึก
พูด และเขียนภาษาให้ถูกต้องตามกาลเทศะ ฝึกกิจกรรมเกี่ยวกับภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่น สร้างเจตคติท่ีดี
เกี่ยวกับภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุน่เพื่อเป็นแนวทางในการส่ือสาร ศึกษาค้นคว้าและหาความเพลิดเพลิน 

 
มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด 
 เมื่อเรียนจบรายวิชานี้ นักเรียนสามารถ 

1. ฟังประโยคท่ีซับซ้อน ข้อความ บทสนทนา เรื่องส้ัน หรือนิทานแล้วสรุปได้ 
2. พูดสนทนาเรื่องราวต่างๆ และแลกเปล่ียนความคิดเห็นได้ 
3. อ่าน บทเพลง บทกวีบทสนทนา เรื่องส้ัน ประกาศโฆษณา หรือนิทานแล้วสรุปความได้ 
4. บอกความหมายค าศัพท์ได้ 
5. บอกลักษณะนามได้ 
6. เขียนบรรยายเรื่อง ตามท่ีก าหนดได้ 
7. เขียนตัวอักษรคันจิตามท่ีก าหนดได้ 
8. บอกความหมายของตัวอักษรคันจิได้ 
9. เขียนค าศัพท์ตามค าบอกได้ถูกต้อง 
10. เขียน พูดบรรยายภาพ หรือสถานการณ์ต่างๆ ตามท่ีก าหนดได้ 
11. ระบุความแตกต่างของภาษาวัฒนธรรมระหว่างภาษาไทยกับภาษาญี่ปุ่นได้ 
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รายวิชา ญ30204 ภาษาญี่ปุ่นระดับกลาง 2 
 

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

ค าอธิบายรายวิชา 
ศึกษาการอ่านและการเขียนตัวอักษรคันจิใหม่อีก 53 ตัว ศึกษาความหมายตัวอักษรคันจิใหม่อีก 53 

ตัว  ศึกษาประโยคท่ีมีความยาก และมีโครงสร้างซับซ้อนยิ่งขึ้น ศึกษาภาษาจากบทสนทนา บทความ เรื่องส้ัน 
นิทาน หรือข่าวที่มีความยากยิ่งขึ้น ฝึกพูดและเขียน เพื่อแสดงทัศนะ แลกเปล่ียนข้อมูลและแสดงความ
คิดเห็น ฝึกสรุปความด้วยการพูดและการเขียน เพื่อน าเสนอความคิดรวบยอดจากการอ่าน หรือการ 
ฟังบทเพลง บทกวีบทสนทนา เรื่องส้ัน ประกาศโฆษณา นิทานและข่าว ฝึกพูด และเขียนเพื่อบรรยายเรื่อง
จากภาพหรือสถานการณ์ต่างๆ ฝึกกิจกรรมเกี่ยวกบัภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่น สร้างเจตคติท่ีดีเกี่ยวกับภาษา 
และวัฒนธรรมญี่ปุ่น เพื่อเป็นแนวทางในการส่ือสาร ศึกษา ค้นคว้าและหาความเพลิดเพลิน 
 
มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด 
 เมื่อเรียนจบรายวิชานี้ นักเรียนสามารถ 

1. ฟังประโยคท่ีซับซ้อน ข้อความ บทสนทนา เรื่องส้ัน ข่าวหรือนิทานแล้วสามารถสรุปความ 
ได้ถูกต้อง 

2. พูดสนทนาเรื่องราว และแลกเปล่ียนความคิดเห็นได้ 
3. อ่านบทเพลง บทกวีบทสนทนา เรื่องส้ัน ประกาศโฆษณา หรือนิทานแล้วสรุปความได้ถูกต้อง 
4. บอกความหมายค าศัพท์และลักษณะนามได้ 
5. เขียนบรรยายเรื่องตามท่ีก าหนดได้ 
6. เขียนตัวอักษรคันจิตามท่ีก าหนดได้ 
7. บอกความหมายตัวอักษรคันจิตามท่ีก าหนดได้ 
8. เขียนศัพท์ตามค าบอกได้ถูกต้อง 
9. เขียน พูดบรรยายภาพ หรือสถานการณ์ตามท่ีก าหนดได้ 
10. ระบุความแตกต่างของภาษา ระหว่างภาษาญี่ปุ่นและภาษาไทยได้ 
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รายวิชา ย30201 ภาษาเยอรมันในชีวิตประจ าวัน 
 

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

ค าอธิบายรายวิชา  
ศึกษาความรู้พื้นฐานภาษาเยอรมัน ฝึกฝนทักษะการฟัง พูด อ่าน และเขียน การคิด วัฒนธรรม การ

ใช้ชีวิตของเจ้าของภาษา เพื่อให้มีความเข้าใจและสามารถใช้ภาษาเยอรมันส่ือสารได้ในสถานการณ์ประจ าวัน 
 
มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด 
 เมื่อเรียนจบรายวิชานี้  นักเรียนสามารถ 

1. มีความรูภาษาเยอรมันเบ้ืองตนดานการฟง พูด อาน เขียน ในลักษณะท่ีเปนองครวม 
2. น าความรูภาษาเยอรมันท่ีไดไปส่ือสารในชีวิตประจ าวัน 
3. เขาใจและเรียนรูเกี่ยวกับ ความคิด วัฒนธรรม และชีวิตประจ าวันของเจาของภาษา 
4. น าความรูภาษาเยอรมันท่ีไดจากหองเรียนไปศึกษาตอเพิ่มเติมดวยตนเอง 
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รายวิชา ย30202 ภาษาเยอรมันเพือ่การสื่อสาร 
 

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

ค าอธิบายรายวิชา 
ศึกษาความรู้พื้นฐานภาษาเยอรมันต่อเนื่องจากภาษาเยอรมันในชีวิตประจ าวัน ความคิดวัฒนธรรม 

การใช้ชีวิตของเจ้าของภาษา และฝึกฝนทักษะท้ังในด้านการฟัง พูด อ่านและเขียน เพื่อให้มีความเข้าใจและ
สามารถใช้ภาษาเยอรมันส่ือสารได้ในสถานการณ์ประจ าวัน รวมถึงเพื่อให้มีความมั่นใจในการใช้ภาษาเยอรมัน
ในการส่ือสารมากขึ้นด้วย 

 
มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด 
 เมื่อเรียนจบรายวิชานี้ นักเรียนสามารถ 

1. มีความรู้ภาษาเยอรมันเบ้ืองต้นด้านการฟัง พูด อ่าน เขียน ในลักษณะท่ีเป็นองค์รวม 
2. น าความรู้ภาษาเยอรมันท่ีได้ไปส่ือสารในชีวิตประจ าวันได้มากขึ้น 
3. เข้าใจและเรียนรู้เกี่ยวกับ ความคิด วัฒนธรรม และชีวิตประจ าวันของเจ้าของภาษา 
4. มีความรู้และประสบการณ์เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในประเทศเยอรมนี 
5. น าความรู้ภาษาเยอรมันท่ีได้จากห้องเรียนไปศึกษาต่อเพิ่มเติมด้วยตนเอง 
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รายวิชา ย30203 ภาษาและวัฒนธรรมเยอรมัน 
 

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

ค าอธิบายรายวิชา 
ศึกษาภาษาเยอรมันเบ้ืองต้นในระดับท่ีสูงขึ้นจากภาษาเยอรมันในชีวิตประจ าวัน และภาษาเยอรมัน

เพื่อการส่ือสาร ท้ังด้านไวยากรณ์ค าศัพท์รูปประโยค ฝึกฝนการใช้ภาษาท้ังการฟัง พูด อ่านและเขียน 
ตลอดจนเข้าใจความคิดและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษาและสามารถน าไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้อย่างถูกต้อง 

 
มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด 
 เมื่อเรียนจบรายวิชานี้ นักเรียนสามารถ 

1. มีความรู้ภาษาเยอรมันเบ้ืองต้นด้านการฟัง พูด อ่าน เขียน ในลักษณะท่ีเป็นองค์รวม 
2. น าความรู้ภาษาเยอรมันท่ีได้ไปส่ือสารในชีวิตประจ าวัน 
3. เข้าใจและเรียนรู้เกี่ยวกับ ความคิด วัฒนธรรม และชีวิตประจ าวันของเจ้าของภาษาในระดับ 

ท่ีลึกซึ้งมาก 
4. มีความรู้และประสบการณ์เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในประเทศเยอรมนี 
5. น าความรู้ภาษาเยอรมันท่ีได้จากห้องเรียนไปศึกษาต่อเพิ่มเติมด้วยตนเอง 
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รายวิชา ย30204 ภาษาเยอรมันร่วมสมัย 
 

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

ค าอธิบายรายวิชา 
ศึกษาภาษาเยอรมันเบ้ืองต้นในระดับท่ีสูงขึ้นจากภาษาเยอรมันในชีวิตประจ าวัน ภาษาเยอรมันเพื่อ

การส่ือสาร และภาษาและวัฒนธรรมเยอรมัน ท้ังด้านไวยากรณ์ค าศัพท์รูปประโยค ฝึกฝนทักษะการใช้ภาษา
ท้ังการฟัง พูด อ่านและเขียน ตลอดจนเข้าใจความคิดและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษาและสามารถน าไปใช้ใน
ชีวิตประจ าวันได้อย่างถูกต้อง 

 
มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด 
 เมื่อเรียนจบรายวิชานี้ นักเรียนสามารถ 

1. มีความรู้ภาษาเยอรมันเบ้ืองต้นด้านการฟัง พูด อ่าน เขียน ในลักษณะท่ีเป็นองค์รวม 
2. น าความรู้ภาษาเยอรมันท่ีได้ไปส่ือสารในชีวิตประจ าวัน 
3. เข้าใจและเรียนรู้เกี่ยวกับ ความคิด วัฒนธรรม และชีวิตประจ าวันของเจ้าของภาษา 
4. มีความรู้และประสบการณ์เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในประเทศเยอรมนี 
5. มีความรู้และประสบการณ์เกี่ยวกับภาษาและวัฒนธรรมเยอรมันท่ีร่วมสมัย 
6. น าความรู้ภาษาเยอรมันท่ีได้จากห้องเรียนไปศึกษาต่อเพิ่มเติมด้วยตนเอง 
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รายวิชา ฝ30201 ภาษาฝร่ังเศสน่ารู้ 1 
 

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

ค าอธิบายรายวิชา  
ศึกษาการฟัง พูด อ่าน เขียน สระ พยัญชนะค าศัพท์ใกล้ตัวและศัพท์ท่ีใช้ในชีวิตประจ าวันกลุ่มค า

และประโยคง่ายๆ ศึกษาความแตกต่างของภาษาและวัฒนธรรมฝรั่งเศส กับภาษาและวัฒนธรรมไทยศึกษา
เรื่องการใช้ภาษาท่าทาง ของเจ้าของภาษาศึกษาโครงสร้างไวยากรณ์ฝรั่งเศสพื้นฐานฝึกทักษะการใช้ภาษา ท้ัง
ฟัง พูด อ่าน เขียน ในเรื่องเกี่ยวกับตนเอง และส่ิงแวดล้อมใกล้ตัวเพื่อใช้ส่ือสารในชีวิตประจ าวันฝึกฝนและ
เข้าร่วมกิจกรรมเกี่ยวกับกาษาและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษาสร้างเจตคติท่ีดีในเรื่องของภาษาและ
วัฒนธรรมฝรั่งเศส เพื่อการส่ือสาร การศึกษาค้นคว้าการศึกษาต่อและความเพลิดเพลิน 
 
มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด 
 เมื่อเรียนจบรายวิชานี้  นักเรียนสามารถ 

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

ปฏิเสธ การกล่าวทักทาย การกล่าวอ าลา การกล่าวขอบคุณ การบรรยายลักษณ์บุคคลและ
ส่ิงของได้ 

4. บอกชนิดของค าเช่น ค านาม ค าสรรพนาม ค ากริยา ค าวิเศษณ์ ค าคุณศัพท์ ค าบุพบทและ
ค าสันธานได้ 

5. บอกโครงสร้างไวยากรณ์ฝรั่งเศสพื้นฐานได้ 
6. อ่านออกเสียงค ากลุ่มค าและประโยคง่ายๆ ได้ถูกต้อง 
7. อ่านข้อความส้ันๆ และบทความง่ายๆ แล้วสามารถพูดสรุปได้ 
8. เขียนประโยคพื้นฐานง่ายๆ ในเรื่องท่ีเกี่ยวกับตนเองและส่ิงแวดล้อมใกล้ตัวได้ถูกต้องตามหลัก

ไวยากรณ์ 
9. เขียนค าศัพท์พื้นฐานง่ายๆ ตามท่ีก าหนดได้ถูกต้อง 
10. ระบุความแตกต่างระหว่างภาษาฝรั่งเศสกับภาษาไทย ในเรื่องของ ค า วลี ประโยค และ

โครงสร้างไวยากรณ์พื้นฐานได้ถูกต้อง 
11. ระบุความเหมือนและความแตกต่างระหว่างวัฒนธรรมฝรั่งเศสกับวัฒนธรรมไทยได้  
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รายวิชา ฝ30202 ภาษาฝร่ังเศสน่ารู้ 2 
 

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

ค าอธิบายรายวิชา 
ศึกษาค าศัพท์ส านวน ต่างๆ ท้ังใกล้ตัว-ไกลตัว และศัพท์ท่ีใช้ในชีวิตประจ าวันเพิ่มขึ้น ศึกษา

โครงสร้างไวยากรณ์ท่ีซับซ้อนยิ่งขึน้ ศึกษาการใช้ภาษาท่าทางและน้ าเสียงในการแสดงอารมณ์ความรู้สึกของ
เจ้าของกาษา ฝึกออกเสียงค าศัพท์ส านวนและประโยคต่าง ๆ ท่ีมีความยาวมากขึ้น ฝึกอ่านประโยค และบท
สนทนาท่ีมีความยาวและซับซ้อนยิ่งขึ้น ฝึกเขียนประโยคเปรียบเทียบ โดยใช้ค าคุณศัพท์ท่ีหลากหลาย ฝึกการ
ฟังและสรุปความจากเรื่องและบทสนทนาท่ีมีความยาวพอประมาณ ฝึกสนทนาจากสถานการณ์ท่ีก าหนดให้
ฝึกพูดบรรยายเรื่องจากรูปภาพ ฝึกฝนและเข้าร่วมกิจกรรมเกี่ยวกับภาษาและวัฒนธรรมของเจ้าของกาษา  
สร้างเจตคติท่ีดีในเรื่องของภาษาและวัฒนธรรมฝรัง่เศส เพื่อการส่ือสาร การศึกษาค้นคว้าการศึกษาต่อและ
ความเพลิดเพลิน 

 
มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด 
 เมื่อเรียนจบรายวิชานี้ นักเรียนสามารถ 

1. ฟังประโยคพื้นฐาน บทสนทนาส้ันๆ บทความและเรื่องส้ันอย่างง่ายๆ แล้วสามารถสรุปได้ 
2. บอกความหมายของศัพท์ส านวน ตามท่ีก าหนดได้ถูกต้อง 
3. พูดประโยคท่ีใช้ในชีวิตประจ าวัน เช่น การแนะน าตนเอง การแนะน าผู้อื่น การถาม การตอบรับ 

การตอบปฏิเสธ การกล่าวทักทาย การกล่าวอ าลา การกล่าวขอบคุณ และบรรยายลักษณะบุคคล
และส่ิงของ ท่ีมีใจความท่ีซับซ้อนได้ถูกต้อง 

4. บอกโครงสร้างไวยากรณ์ฝรั่งเศสท่ีซับซ้อนได้ 
5. อ่านออกเสียงค าศัพท์ส านวน และข้อความ บทความ นิทาน หรือเรื่องส้ันท่ีมีความซับซ้อนแล้ว

สามารถสรุปได้ 
6. เขียนค าศัพท์ท้ังใกล้และไกลตัว ตามท่ีก าหนดได้ถูกต้อง 
7. เขียนบรรยาย เรื่องท่ีเกี่ยวกับตนเอง และเรื่องท่ีก าหนดให้ด้วยประโยคท่ีซับซ้อนได้ถูกต้องตาม

หลักไวยากรณ์ 
8. ระบุความแตกต่างของภาษาฝรั่งเศสกับภาษาไทย ในเรื่องของค าวลีส านวน ประโยคโครงสร้าง

และข้อความท่ีซับซ้อนได้ถูกต้อง 
9. ระบุความเหมือนและความแตกต่างระหว่างวัฒนธรรมฝรั่งเศสกับวัฒนธรรมไทย ท่ีซับซ้อนได้

ถูกต้อง 
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รายวิชา ฝ30203 ภาษาฝร่ังเศสเพื่อการสื่อสาร 1 
 

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

ค าอธิบายรายวิชา 
ศึกษาค าศัพท์ต่างๆ ท้ังใกล้และไกลตัว ตลอดจนใช้ศัพท์ท่ีใช้ในชีวิตประจ าวันท่ีมีความยากมากข้ึน 

ศึกษาโครงสร้างไวยากรณ์ท่ีซับซ้อนยิ่งขึ้นศึกษาศัพท์ส านวนท่ีมีความยากยิ่งขึ้น ฝึกออกเสียงเสียงค าศัพท์
ส านวนท่ีมีความยากยิ่งขึ้น ฝึกอ่านประโยคและบทสนทนาท่ีมีความยาวยิ่งขึ้น ฝึกเขียนประโยคเปรียบเทียบ 
โดยใช้ค าคุณศัพท์ท่ีหลากหลายมากยิ่งขึ้น ฝึกการฟังและสรุปความจากเรื่อง และบทสนทนาท่ีมีความยาว
ยิ่งขึ้น ฝึกสนทนาจากสถานการณ์จริง ฝึกพูดบรรยายเรื่องจากรูปภาพ ศึกษาความแตกต่างระหว่างกาษา
ฝรั่งเศสกับภาษาไทย ศึกษา ฝึกฝนและเข้าร่วมกิจกรรมเกี่ยวกับภาษาและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษาสร้าง
เจตคติท่ีดีในเรื่องของภาษาและวัฒนธรรมฝรัง่เศส เพื่อการส่ือสาร การศึกษาค้นคว้าและความเพลิดเพลิน 
 
มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด 
 เมื่อเรียนจบรายวิชานี้ นักเรียนสามารถ 

1. บอกความหมายของค าศัพท์ส านวนได้ 
2. บอกโครงสร้างไวยากรณ์ฝรั่งเศสท่ีซับซ้อนได้ 
3. ฟังประโยค และข้อความต่างๆ บทสนทนาบทความเรื่องส้ัน นิทานท่ีมีโครงสร้างซับซ้อนแล้ว

สามารถพูดสรุปได้ 
4. บอกโครงสร้างประโยค ท่ีมีไวยากรณ์ท่ีซับซ้อนได้ถูกต้อง 
5. อ่านออกเสียงค าศัพท์ส านวน บทความนิทาน เรื่องส้ันท่ีมีความยาวพอประมาณ แล้วพูดสรุปได้ 
6. เขียนประโยคท่ีซับซ้อน ในเรื่องท่ีเกี่ยวกับตนเองและส่ิงแวดล้อมใกล้ตัวได้ถูกต้องตามหลัก

ไวยากรณ์ 
7. เขียนบรรยายเรื่องต่างๆ ท่ีก าหนดให้ท้ังท่ีเกี่ยวกับตนเอง และส่ิงแวดล้อม รู้จักต้องตามหลัก

ไวยากรณ์ 
8. ระบุความแตกต่างของกาษาฝรั่งเศสกับภาไทยท่ีซับซ้อนได้ 
9. ระบุความเหมือนและความแตกต่างระหว่างวัฒนธรรมฝรั่งเศสและวัฒนธรรมไทยท่ีซับซ้อนได้ 
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รายวิชา ฝ30204 ภาษาฝร่ังเศสเพื่อการสื่อสาร 2 
 

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

ค าอธิบายรายวิชา 
ศึกษาและฝึกฝนการฟังเรื่องราวต่างๆ ท่ีซับซ้อนยิ่งขึ้น ฝึกฝนการน าเสนอ และการพูดสรุปเรื่องราว

ต่างๆ โดยใช้ถ้อยค าของตนเอง ศึกษาค าศัพท์ต่างๆ ท้ังใกล้-ไกลตัว และศัพท์ท่ีใช้ในชีวิตประจ าวันท่ีมีความ
ยากมากข้ึน ศึกษาศัพท์ส านวนท่ีมีความยากยิ่งขึ้น ฝึกออกเสียงค าศัพท์ส านวนท่ีมีความยากยิ่งขึ้น 
ฝึกอ่านประโยค และบทสนทนา บทกวีท่ีมีความยาวยิ่งขึ้น ฝึกเขียนประโยคเปรียบเทียบ โดยใช้ค าคุณศัพท์ท่ี
หลากหลายมากยิ่งขึ้น ฝึกเขียนโฆษณา และเอกสารเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ฝึกสนทนาจากสถานการณ์
จริง ฝึกพูดบรรยายเรื่องจากรูปภาพ ศึกษาความแตกต่างระหว่างภาษาฝรั่งเศสกับภาษาไทย ศึกษา ฝึกฝน 
และเข้าร่วมกิจกรรมเกี่ยวกับภาษาวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา สร้างเจตคติท่ีดีในเรื่องของภาษาและ
วัฒนธรรมฝรั่งเศส เพื่อการส่ือสาร การศึกษาค้นคว้าและความเพลิดเพลิน 
 
มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด 
 เมื่อเรียนจบรายวิชานี้ นักเรียนสามารถ 

1. ฟังค าส่ัง ค าขอร้อง ค าแนะน าค าอธิบายท่ีมีความซับซ้อนแล้วสามารถเปล่ียนเป็นข้อความของ
ตนเองได้ 

2. ฟังประโยค และฟังความต่างๆ บทสนทนา บทความ เรื่องส้ัน นิทานท่ีมีโครงสร้างซับซ้อนแล้ว
สามารถพูดสรุปได้ 

3. พูดส่ือสาร โดยใช้ภาษาท่าทางประกอบ ได้เหมาะสมกับวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา 
4. พูดเพื่อน าเสนอข้อมูล เรื่องต่างๆ ท้ังจากประสบการณ์และเหตุการณ์ต่างๆ โดยสรุปเป็นความคิด

รวบยอดได้ถูกต้อง 
5. ระบุความแตกต่างของค าวลีส านวน ประโยค ข้อความและโครงสร้างไวยากรณ์ท่ีซับซ้อนระหว่าง

ภาษาฝรั่งเศสกับภาษาไทยได้ 
6. อ่านออกเสียงค าศัพท์ส านวน บทความ นิทาน เรื่องส้ันท่ีมีความยาวพอประมาณ ได้ถูกต้องตาม

หลักการออกเสียงและเหมาะสมกับเนื้อหา 
7. เขียนบรรยายเรื่องต่างๆ ในเรื่องท่ีเกี่ยวกับตนเองและส่ิงแวดล้อมต่างๆ ในเชิงอธิบายเปรียบเทียบ

และแสดงความคิดเห็นได้ถูกต้อง 
8. เขียนค าศัพท์ตามค าบอกได้ถูกต้อง 
9. สามารถตีความจากภาพหรือสัญลักษณ์และพูดสรุปได้ถูกต้อง 
10. ระบุความเหมือนและความแตกต่างระหว่างวัฒนธรรมฝรั่งเศสและวัฒนธรรมไทยท่ีซับซ้อนได้ 
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รายวิชา ฝ30205 ภาษาฝร่ังเศสสู่โลกวิทยาการ 1 
 

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

ค าอธิบายรายวิชา 
ศึกษาค าศัพท์ ส านวน และโครงสร้างพื้นฐานของภาษาฝรั่งเศส ฝึกปฏิบัติการฟัง พูด อ่าน เขียน 

ภาษาฝรั่งเศสในการพบปะกับคนในวงการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การบอกท่ีต้ังของหน่วยงาน
วิทยาศาสตร์ การใช้พาหนะ มลภาวะต่างๆ ส่ิงแวดล้อมและการทดลองทางวิทยาศาสตร์ เพื่อให้มีความรู้และ
ทักษะการใช้ภาษาฝรั่งเศสติดต่อการท าโครงการทางวิทยาศาสตร์และงานวิจัยกับนักวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 

 
มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด 
 เมื่อเรียนจบรายวิชานี้ นักเรียนสามารถ 

1. จับใจความจากบทสนทนา ข้อความหรือบทความส้ันๆ จากการฟังหรือการอ่านได้ 
2. สนทนาโดยใช้ภาษาฝรั่งเศสเบ้ืองต้นได้ 
3. สร้างประโยคโดยใช้ค าศัพท์ ส านวน ไวยากรณ์ได้ถูกต้องตามโครงสร้างของภาษาขั้นพื้นฐาน 
4. บรรยายเกี่ยวกับส่ิงท่ีก าหนดให้โดยใช้ค าศัพท์ ส านวน ขั้นพื้นฐานได้ 
5. บอกวัฒนธรรมความเป็นอยู่ในชีวิตประจ าวัน ความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของ

ประเทศไทยและประเทศฝรั่งเศสได้ 
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รายวิชา ฝ30206 ภาษาฝร่ังเศสสู่โลกวิทยาการ 2 
 

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

ค าอธิบายรายวิชา 
ศึกษาค าศัพท์ ส านวน และโครงสร้างพื้นฐานของภาษาฝรั่งเศสเพิ่มขึ้น ฝึกปฏิบัติการฟัง พูด อ่าน 

เขียน ภาษาฝรั่งเศสเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ในชีวิตประจ าวันและส่ิงแวดล้อม ปฏิบัติตามค าอธิบาย วิธีการใช้
เครื่องมือ การทดลองวิทยาศาสตร์ เพื่อให้มีความรู้และทักษะการใช้ภาษาฝรั่งเศสในการท าโครงการทาง
วิทยาศาสตร์ งานวิจัยและวิทยาการใหม่ๆ กับนักวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

 
มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด 
 เมื่อเรียนจบรายวิชานี้ นักเรียนสามารถ 

1. จับใจความจากบทสนทนา ข้อความหรือบทความท่ียากขึ้น จากการฟังหรือการอ่านได้ 
2. สนทนาโดยใช้ภาษาฝรั่งเศสเบ้ืองต้นได้มากขึ้นและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
3. สร้างประโยคให้ซับซ้อนขึ้นโดยใช้ค าศัพท์ ส านวน ไวยากรณ์ได้ถูกต้องตามโครงสร้างของภาษา

ขั้นพื้นฐาน 
4. บรรยายเกี่ยวกับส่ิงท่ีก าหนดได้มากขึ้นให้โดยใช้ค าศัพท์ ส านวนได้อย่างถูกต้อง 
5. ปฏิบัติตามค าอธิบาย วิธีการใช้เครื่องมือ การทดลองทางวิทยาศาสตร์ท่ีฟังหรืออ่านได้ 
6. เปรียบเทียบวัฒนธรรมวัฒนธรรมความเป็นอยู่ในชีวิตประจ าวัน ความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยีระหว่างไทยและฝรั่งเศสได้ 
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รายวิชา ร30201 ภาษารัสเซียพื้นฐาน 1 
 

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

ค าอธิบายรายวิชา 
ศึกษาตัวอักษรภาษารัสเซีย สระและพยัญชนะในภาษารัสเซีย การอ่านออกเสียง การประสมค าใน

ภาษารัสเซีย โครงสร้างไวยากรณ์พื้นฐานท่ีส าคัญของภาษารัสเซีย ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ท่ี
ส าคัญของประเทศรัสเซีย วัฒนธรรม สังคม และศาสนาของชาติรัสเซียฝึกฝนทักษะการฟัง การพูด การอ่าน
และการเขียน ในภาษารัสเซีย 
 
มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด 
 เมื่อเรียนจบรายวิชานี้ นักเรียนสามารถ 

1. บอกพยัญชนะ และ สระในภาษารัสเซียได้อย่างถูกต้องทุกตัว 
2. เขียนพยัญชนะ และ สระในภาษารัสเซียได้อย่างถูกต้อง ท้ังตัวพิพม์ และ ตัวเขียน 
3. ออกเสียงพยัญชนะและสระในภาษารัสเซียรวมทั้งผสมค าในภาษารัสเซียได้อย่างถูกต้อง 
4. แยกเพศของค านามในภาษารัสเซียได้อย่างถูกต้อง 
5. ใช้ค าแสดงความเป็นเจ้าของได้อย่างถูกต้อง 
6. เปล่ียนค านามให้เป็นพหุพจน์ได้อย่างถูกต้อง 
7. บอกการกท่ี 1 ได้อย่างถูกต้อง 
8. เปล่ียนให้อยู่ในการกที่ 6 ได้อย่างถูกต้อง 
9. แสดงการผันกริยากลุ่ม 1 ได้อย่างถูกต้อง 
10. เปล่ียนให้อยู่ในการกที่ 4 ได้อย่างถูกต้อง 
11. แสดงการผันกริยากลุ่ม 2 ได้อย่างถูกต้อง 
12. เปล่ียนกริยาให้อยู่ในรูปของอดีตได้ 
13. ใช้บทสนทนาในชีวิตประจ าวันได้อย่างถูกต้อง 
14. รู้จักประวัติศาสตร์ท่ีส าคัญของประเทศรัสเซีย วัฒนธรรม สังคม และศาสนาของชาติรัสเซีย 
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รายวิชา ร30202 ภาษารัสเซียพื้นฐาน 2 
 

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

ค าอธิบายรายวิชา 
ศึกษาวิชาภาษารัสเซียเพิ่มเติมจากท่ีเคยเรียนในภาษารัสเซียพื้นฐาน 1 ในการกที่ 3 และการกที ่5 

ใช้ค าและโครงสร้างประโยคอย่างง่ายบอกเล่าเรื่องราวของตนเองและของผู้อื่นท่ีตนเองได้ฟงัมา ฝึกฝนและ
พัฒนาทักษะการพูดและฝึกทักษะการฟังในภาษารัสเซีย 

 
มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด 
 เมื่อเรียนจบรายวิชานี้ นักเรียนสามารถ 

1. บอกเล่าเรื่องราวประวัติต่างๆ ของตนเองโดยใช้ความรู้ท่ีเรียนมาได้ 
2. เปล่ียนกริยาให้อยู่ในรูปของอนาคตได้ 
3. บอกความแตกต่างระหว่างกริยาท่ีสมบูรณ์และไม่สมบูรณ์ได้ 
4. เปล่ียนประโยคบอกเล่าให้อยู่ในรูปของประโยคขอร้องหรือค าส่ังได้ 
5. ใช้ค ากริยาเคล่ือนท่ีได้อย่างถูกต้อง 
6. แต่งประโยคโดยใช้โครงสร้างพื้นฐานได้อย่างถูกต้อง 
7. ตอบค าถามจากเรื่องท่ีฟังได้อย่างถูกต้อง 
8. เปล่ียนให้อยู่ในรูปการกท่ี 3 ได้อย่างถูกต้อง 
9. เปล่ียนให้อยู่ในรูปการกท่ี 5 ได้อย่างถูกต้อง 
10. เปล่ียนค าคุณสรรพให้เป็นกริยาวิเศษณ์ได้ 

 
 



หลักสูตรโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค ระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย                                                        
พุทธศักราช 2560 (ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 2561) 

376 

 

รายวิชา ร30203 ภาษารัสเซียระดับกลาง 1 
 

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

ค าอธิบายรายวิชา 
ศึกษาการเปล่ียนค าคุณศัพท์เพื่อให้สอดคล้องแต่ละการกเพื่อให้ประโยคถูกต้องและสมบูรณ์เล่าเรื่อง

โดยใช้ค าศัพท์พื้นฐาน จากเรื่องท่ีอ่านและเรื่องท่ีฟังได้อย่างถูกต้อง เขียนสรุปเรื่องราวจากเรื่องท่ีอ่านและ
บอกจุดส าคัญของเรื่อง ศึกษาประเภทของเพลงรัสเซียและเล่าเรื่องจากเพลงท่ีฟัง 

 
มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด 
 เมื่อเรียนจบรายวิชานี้ นักเรียนสามารถ 

1. น าค าศัพท์ท่ีเรียนมาสร้างเป็นประโยคท่ีซับซ้อนได้ 
2. น าค าคุณศัพท์มาขยายค านามให้สอดคล้องกับการกท่ี 2 ได้ 
3. น าค าคุณศัพท์มาขยายค านามให้สอดคล้องกับการกท่ี 3 ได้ 
4. น าค าคุณศัพท์มาขยายค านามให้สอดคล้องกับการกท่ี 4 ได้ 
5. น าค าคุณศัพท์มาขยายค านามให้สอดคล้องกับการกท่ี 5 ได้ 
6. น าค าคุณศัพท์มาขยายค านามให้สอดคล้องกับการกท่ี 6 ได้ 
7. บอกเล่าเรื่องราวจากหัวข้อท่ีก าหนดให้ได้ 
8. แสดงความคิดเห็นจากเรื่องราวที่ก าหนดให้ 
9. เขียนจดหมายเล่าประวัติส่วนตัวได้อย่างถูกต้อง 
10. สรุปเรื่องราวส าคัญจากเรื่องท่ีอ่านได้ 
11. เล่าเรื่องจากเพลงรัสเซียท่ีฟังได้ 
12. เล่าเรื่องบุคคลส าคัญของรัสเซียท่ีก าหนดให้ได้ 
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รายวิชา ร30204 ภาษารัสเซียระดับกลาง 2 
 

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

ค าอธิบายรายวิชา  
ศึกษาค าศัพท์ภาษารัสเซียท่ีเกี่ยวข้องกับงานทางด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์เกี่ยวกับการอ่าน

เศษส่วน การอ่านค่าต่างๆ การกระท าต่างๆทางคณิตศาสตร์เช่น บวก ลบ คูณ หาร เลขยกก าลัง และรวมไป
ถึงเรื่องต่างๆ ทางคณิตศาสตร์ ค าศัพท์ทางเคมี ชีววิทยา และ ฟิสิกส์เบ้ืองต้นะอ่านบทความ หนังสือ ทาง
คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ น าค าศัพท์ท่ีได้เรียนมานั่นไปใช้ในการอธิบายถึงหลักและวิธีการแก้ปัญหา 

 
มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด 
 เมื่อเรียนจบรายวิชานี้ นักเรียนสามารถ 

1. บอกค าศัพท์ทางคณิตศาสตร์ 1 
2. บอกค าศัพท์ทางคณิตศาสตร์ 2 
3. บอกค าศัพท์ทางคณิตศาสตร์ 3 
4. บอกค าศัพท์ทางคณิตศาสตร์ 4 
5. บอกค าศัพท์ทางคณิตศาสตร์ 5 
6. น าค าศัพท์ทางคณิตศาสตร์ท้ังหมดมาแก้ปัญหาโจทย์ทางคณิตศาสตร์หน้าช้ันเรียน 

พร้อมท้ังอธิบายการแก้ปัญหาโดยใช้ภาษารัสเซียในการส่ือสารได้ 
7. บอกค าศัพท์ทางวิทยาศาสตร์ท่ัวไป 1 ได้ 
8. บอกค าศัพท์ทางวิทยาศาสตร์ท่ัวไป 2 ได้ 
9. บอกค าศัพท์ทางวิทยาศาสตร์ท่ัวไป 3 ได้ 
10. บอกค าศัพท์ทางวิทยาศาสตร์ท่ัวไป 4 ได้ 
11. น าค าศัพท์ทางคณิตศาสตร์ท้ังหมดมาแก้ปัญหาโจทย์ทางวิทยาศาสตร์หน้าช้ันเรียน 

 พร้อมท้ังอธิบายการแก้ปัญหาโดยใช้ภาษารัสเซียในการส่ือสารได้ 
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รายวิชา ต30201 ภาษาเกาหลีขั้นต้น 
  

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

ค าอธิบายรายวิชา  
ศึกษาการออกเสียงภาษาเกาหลีมาตรฐาน รวมทั้ง 19 พยัญชนะ 11 สระผสม 10 สระ  
ศึกษาการออกเสียงอักษรฮันกึล ซึ่งเป็นมาตรฐานสากล ศึกษาค าศัพท์ต่างๆ ตามมาตรฐาน 

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

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

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

ที่ปรึกษาพิเศษ 
คณะกรรมการท่ีปรึกษาในโครงการพัฒนาโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ให้เป็นโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค 
1. นายกฤษณพงศ์  กีรติกร     คณะกรรมการท่ีปรึกษา 
2. รองศาสตราจารย์คุณหญิงสุมณฑา  พรหมบุญ  คณะกรรมการท่ีปรึกษา 
3. นายโกศล  เพ็ชร์สุวรรณ     คณะกรรมการท่ีปรึกษา 
4. นายธงชัย  ชิวปรีชา     คณะกรรมการท่ีปรึกษา 
5. นายสมเกียรติ  ชอบผล     คณะกรรมการท่ีปรึกษา 
6. รองศาสตราจารย์พินิต  รตะนนุกูล   คณะกรรมการท่ีปรึกษา 
 
ที่ปรึกษา 
1. นายการุณ  สกุลประดิษฐ  เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
 ประธานคณะกรรมการพฒันาโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยให้เป็นโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค 
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ยุวดี นาคะผดุงรัตน์ ผู้อ านวยการโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ 
 รองประธานคณะกรรมการพัฒนาโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยให้เป็นโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค 
3. นายพะโยม ชิณวงศ์   รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
 รองประธานคณะกรรมการพัฒนาโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยให้เป็นโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค 
4. นางสาวพจนีย์ เจนพนัส   อนุกรรมการวิชาการ 
 โครงการพัฒนาโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยให้เป็นโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค   
5. นางพุทธชาต  ทองกร   อนุกรรมการวิชาการ  
 โครงการพัฒนาโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยให้เป็นโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค   
 
ผู้ทรงคุณวุฒิ 
1. ผศ.ดร.ยุวดี  นาคะผดุงรัตน์  ประธานอนุกรรมการด้านวิชาการ 
2. รศ.ดร.สมพงษ์  วิทยศักดิ์พันธ์  ผู้เช่ียวชาญนอกประจ าการ 
3. นางนฤนาถ  ธีรภัทรธ ารง  ผู้เช่ียวชาญนอกประจ าการ 
4. ดร.จงกล  ท าสวน   จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
5. นายสมาน  แก้วไวยุทธ   มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
6. รศ.กรรวี  บุญชัย    มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
7. รศ.อรุณีย์  อิทศร    โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ 
8. ผศ.ดร.สุรชัย ธชีพันธ์   มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
9. นายบุญนที ศักดิ์บุญญารัตน์  โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ 
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10. อาจารย์ศิริพร  ศักดิ์บุญญารัตน์ โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ 
11. นายปัญญา  ทรงเสรีย์   ศูนย์สร้างสรรค์ครูมืออาชีพ 
12. อาจารย์ระวิวรรณ ภาคพรต  ผู้เช่ียวชาญนอกประจ าการ 
13. อาจารย์สุภรณ์  สภาพงศ์  ผู้เช่ียวชาญนอกประจ าการ 
14. นายอภิสิทธิ์  ธงไชย    สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี(สสวท.) 
15. อาจารย์อัจฉรา  เก่งบัญชา  โรงเรียนสาธิตนานาชาติ 
16. ผศ.ดร.สมชาย  นาคะผดุงรัตน์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
17. อาจารย์ชัยวัฒน์  เช้ือมั่ง  โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ 
18. ศ.ดร.ณรงค์  ปั้นนิ่ม   ผู้เช่ียวชาญนอกประจ าการ 
19. ดร.สุทัสสี สมุทรโคจร   ผู้เช่ียวชาญโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ 
20. ดร.อลันด์ คงไทย   มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 
    
ผู้รับผิดชอบโครงการ จภวภ. 
ศูนย์บริหารโครงการพัฒนาโรงเรียนจุฬาภรราชวิทยาลัย ให้เป็นโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค 
1. ผู้อ านวยการส านักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา      ท่ีปรึกษา 
2. นายภูริวรรษ  ค าอ้ายกาวิน  ผู้อ านวการศูนย์บริหารโครงการฯ 
3. นางภานุมาส  ธรรมถาวรสกุล  ครู ช่วยราชการ ศ.จภ. 
4. นางสาวสา  ชลไชยละ   ครู ช่วยราชการ ศ.จภ. 
 
คณะกรรมการอ านวยการ 
1. นายไพรัช  วงศ์นาถกุล   ประธานกลุ่มโรงเรียนวิทยาศาสตร์ 
      ผู้อ านวยการโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช 
2. นายสมร  ปาโท    ผู้อ านวยการโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี 
3. นายธรรมวิทย์  ธรรมพิธ ี  ผู้อ านวยการโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี 
4. นายวิทยา  อรุณแสงฉาน  ผู้อ านวยการโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี 
5. นายชาตรี  ประดุจชนม์   ผู้อ านวยการโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร 
6. นายสรยุทธ  หนูเกื้อ   ผู้อ านวยการโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล 
7. นายพงศ์พิศักดิ์  เก้าเอี้ยน  ผู้อ านวยการโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง 
8. นายศักดิ์  รุ่งแสง    ผู้อ านวยการโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ 
9. นายทินกร  นนทการ   ผู้อ านวยการโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย  เลย 
10. นายชูรัฐ  ระหว่างบ้าน   ผู้อ านวยการโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี 
11. นายมนูญ  ฮวบน้อย   รักษาการผู้อ านวยการโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก 
12.นายปฏิพล ด ารงศุภปัญญา  รักษาการผู้อ านวยการโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย 
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คณะกรรมการรับฟังข้อมูลและแนวคิดในการพฒันาปรับปรุงหลักสูตร 
1. นายสมทรง  ฝ่ังชลจิตร   รองผู้อ านวยการโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช 
2. นายประกาศ  อ่อนตาม   รองผู้อ านวยการโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร 
3. นายปรีชา  ไพรินทร์   รองผู้อ านวยการโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี 
4. นางสาวสมพิศ  ผาดไธสง  รองผู้อ านวยการโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ 
5. นายวุฒิชัย  สุขม่วง   รองผู้อ านวยการโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก 
6. นายประทีปแสง  พลรักษา  รองผู้อ านวยการโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย 
7. นางจิตินันท์  ศูนย์กลาง   รองผู้อ านวยการโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี 
8. นายปฎิพล  ด ารงศุภปัญญา  รองผู้อ านวยการโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย 
9. นางอรทัย  ล่ าสัน    รองผู้อ านวยการโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี 
10. นางตรีชฏา  ถาวรมาศ   หัวหน้างานวิชาการโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง 
11.นางสาวสินีนาถ  ธรรมชาติ  หัวหน้างานวิชาการโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล 
12.นางสาวคณิตา  สุขเจริญ  หัวหน้างานวิชาการโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี 
13.นางสาวสรารัตน์  คนซื่อ  หัวหน้างานหลักสูตรโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี  
14.นายบุญเลิศ  จรัส   หัวหน้างานหลักสูตรโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย 
15.นายวิเชียร  ดอนแรม   หัวหน้างานหลักสูตรโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี 
16.นางรัตเนตร  วิชัยผิน   หัวหน้างานหลักสูตรโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ 
17.นางพิมพ์ใจ  พุ่มประทีป   หัวหน้างานหลักสูตรโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก 
18.นางสาวอารีรัตน์  มัฐผา   หัวหน้างานหลักสูตรโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร 
19.นายศุภนัส  นงค์นวล        หัวหน้างานหลักสูตรโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช 
20.นางสาวจุฑารัตน์  ใจงาม  หัวหน้างานหลักสูตรโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี 
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คณะกรรมการจัดท าหลักสูตรโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค 
 การประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนหลักสูตรและการจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้                        
ระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย กลุ่มโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค ระหว่างวันท่ี 17 – 19 ตุลาคม 2559  
ณ โรงแรมเอเชีย แอร์พอร์ต จังหวัดปทุมธานี 
 
กลุ่มวิชาการงานอาชีพ  
1. นายคมฤขิต  โต๊ะชาลี   โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี 
2. นายณัฐชนน   ศรีเมือง   โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย 
3. นายจักรพันธุ์  ศรีวราพันธุ ์  โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง 
4. นายพีระ  บุญฉลาด   โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ 
5. สิบโทประจักษ์  เกษมรักษ์  โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี 
6. นายธีระวัฒน์  ไชยศรี   โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก 
7. นางดุจดาว  ผ่องใส   โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี 
8. นายประเสริฐ  สุดโลก   โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี 
9. นางสาวกฤติยา  ราชสีห์   โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี 
10. นายไพบูลย์  ประเสริฐสุข  โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย 
11. นายวนัส  หมาดโซ๊ะ   โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล 
 
กลุ่มวิชากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
1. นางสายสมร  ใจสืบ   โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย 
2. นายสุทธิพจน์  อุดมเจริญศักดิ์  โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง 
3. ว่าท่ี ร.ต.วัฒนะ  รัมมะเอ็ด  โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี 
4. นางมริสา  อริยะวงศ์   โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก 
5. นางสาวพนิดา  ผาทอง   โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย 
6. นายดนุรุจ  สามัญ   โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล 
 
กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์  
1. นายไมตรี  สมบูรณ์   โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี 
2. นายวุฒิพงษ์  ประทุมมา   โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี 
3. นางพัชรินทร์  บุญยืน   โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย 
4. นายเอกลักษณ์  อุตะมะแก้ว  โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย 
5. นายทรงศักดิ์  หมั่นถนอม  โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง 
6. นางรัศนียา  อุดมเจริญศักดิ์  โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง 
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7. นางสาวษิราณีย์  บุญเกิด  โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช 
8. นางประภาศรี  จิตจ านอง  โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช 
9. นายสถาฝน  สัตบุตร   โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ 
10. นางสาวชัชฎาภรณ์  ประจันพล โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ 
11. นางสาวฉวีวรรณ  อรุณถาวร  โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี 
12. นางสาวดาวเรือง  บุตรทรัพย์  โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี 
13. นางนิตตรา  บุญรอด   โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก 
14. นางวรรณภา  มานักฆ้อง  โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก 
15. นางสายใจ  ประเสริฐสุข  โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี 
16. นางสาวพิชญ์สินี  คงสุคนธ์  โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี 
17. นางไสลา  รูปเหล่ียม   โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร 
18. นางสาวพัดชา  บุตรดีวงศ์  โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร 
19. นายศุภสฤษฎ์  ชาปัญญา  โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี 
20. นางสาวมณธิชา  คล้ายแก้ว  โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี 
21. นางสาวจันทนา เปรมฤดีปรีชาชาญ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี 
22. นายทนงเกียรติ  พลไชยา  โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย 
23. นายปรัชญากร  ฮดมาลี  โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย 
24. นายอิสมาแอล  หมาดโต๊ะโส๊ะ   โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล 
25. นายลักณ์ษมัน  ซียง   โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล 
 
กลุ่มวิชาคอมพิวเตอร์  
1. นายเชาวเลิศ  พลรัตน์   โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี 
2. นายชวลิต  ธิจันดา   โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย 
3. นายเฉลิม  ขวัญด า   โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง 
4. นายทวีวัฒน์  ศรีสุวรรณ   โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช 
5. นายพยุงศักดิ์  โพธิ์ไทร   โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ 
6. นายธีระกาญจน์ ปกรช์  สันโส  โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี 
7. นางกรรณิกา  จันทร์วงศ์   โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก 
8. นายภาณุพงศ์  เย่ียมยงวรรณ  โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี 
9. นายธนบัตร  กองแก้ว   โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร 
10. นายพิเชษฐ์  กัลป์ชัย   โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย 
11. นายวิชัย  บัวเนี่ยว   โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล 
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กลุ่มวิชาเคมี  
1. นางอัญมณี  พุทธมงคล   โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี 
2. นางสาวนารีรัตน์  พิริยะพนัธุ์สกุล โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย 
3. นางปัญญลักษณ์  เคารพาพงศ์  โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช 
4. นางสาววัชราภรณ์  แสนนา  โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ 
5. นางสุกัญญา กล่อมเกล้ียง  โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี 
6. นางดวงนภา  สมพงษ ์   โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก 
7. นางสาวทัศนียา มาตุการักษ์  โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี 
8. นางวราภรณ์  แสงเจริญ   โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร 
9. นางสาวอ านวยพร  ศรีสวัสด์ิ  โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี 
10. นางน้ าผ้ึง  สุพรมอินทร์  โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย 
11. นางสาวธนิษฐา  พันธ์สว่าง  โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล 
 
กลุ่มวิชาชีววิทยา  
1. นางสาวพรปวีณ์  ทนสูงเนิน  โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี 
2. นางกาญจนา  ค าจีนะ   โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย 
3. นายกอบชัย  วรณะเกียรติพงศ์  โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง 
4. นางสาวอาภรณ์  รับไซ   โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช 
5. นายธิติ  เพียรโคตร   โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ 
6. นางสาวศุภลักษณ์  ห้วยหงษ์ทอง โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี 
7. นางสุดคนึง  คุ้มเกตุ   โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก 
8. นางสาวคณิตา  สุขเจริญ   โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี 
9. นางสาวดวงดาว  มงคลสวัสด์ิ  โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร 
10. นางสาวฉัตรธิดา  ชัยโพธิ์ศรี  โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี 
11. นายเทพนฤทธิ์  สุเภาแสน  โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย 
12. นางกัญญ์ณพัชร์  เพิ่มพูล  โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล 
 
กลุ่มวิชาดนตรี  
1. นางสาวสุภารัตน์  ศรีคง   โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี 
2. นายภิญโญ  จันทพุ่ม   โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช 
3. นายกัมสิทธิ์  เมตตาพล   โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ 
4. นายวิษณุ  หนูแย้ม   โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก 
5. นายอนันตพงษ์  จันทรกุล  โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย 
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กลุ่มวิชาทัศนศิลป์  
1. นางสุมล  วรนุช    โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง 
2. นางพรรณี  อินทรปาน   โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช 
3. นายสุพล  ส่ิวไธสง   โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ 
4. นายมานะชัย  วงศ์ประชา  โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร 
5. นายอนุชิต  ชัยเรียบ   โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี 
 
กลุ่มวิชานาฎศิลป์  
1. นายชาตรี  ถนอมวงษ์   โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี 
2. นางสาวกนิษฐา  สอนชา   โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ 
3. นางสาวนทิตา  สุทะปัญญา  โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี 
4. นางศุภรดา  ทองโสม   โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร 
5. นายพีระพงษ์  เตียนจันทึก  โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี 
6. นายณัฐพล  เทพศิริ   โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล 
 
กลุ่มวิชาธรรมชาติของวิทยาศาสตร์ฯ สัมมนาทางวิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ และนวัตกรรม  
1. นางสุภาพร  ราชา   โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี 
2. นางคุณากร   จิตตางกูร   โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย 
3. นางพัชรา  พงศ์มานะวุฒ ิ  โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง 
4. นางกนกรัตน์  สิงห์นุ้ย   โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช 
5. นางสาวรัชนี  วุฒิยา   โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ 
6. นายขุนทอง  คล้ายทอง   โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี 
7. นางณัฐภัสสร  เหล่าเนตร์  โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก 
8. นายณัฐพล กล่ินพุฒ   โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี 
9. นางมีนารัตน์  วงศ์เสน่ห ์  โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร 
10. นางวันวิสาข์  แก้วอ าภา  โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี 
11. นายณรงค์ศักดิ ์ แสงขาว  โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย 
12. นางสาวบุษรินทร์  จิตเส้ง  โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล 
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กลุ่มวิชาประวัติศาสตร์ และศาสนา 
1. นางพัชชา  อนกูลเวช   โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี 
2. นายชัยนันท์   จินะพรม   โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย 
3. นางยุพา  ชูเนตร์    โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง 
4. นางเจียรนัย  สังสุทธิพงศ์  โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช 
5. นางอรุณศรี  มณีวรรณ   โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ 
6. นายเจษฎา  สังข์ประเสริฐ  โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี 
7. นางสาวษุรพีฐ์  บุญคง   โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก 
8. นางสาวโสลัดดา  วงษ์ไร   โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี 
9. นางสาววิลาวัลย์  สุค าภา  โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร 
10. นางวรรณภา  เจริญสุข   โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี 
11. นายสิทธิชัย  เทียมไธสงค์  โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย 
12. นายพงศ์เทพ  กล่ินเขียว  โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล 
 
กลุ่มวิชาฟิสิกส์  
1. นางนาฏยา  สุวรรณกิจเจริญ  โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี 
2. นายพิพัฒน์   เช้ือเมืองพาน  โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย 
3. นายวิชชุ  อายุสุข    โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง 
4. นายสมศักดิ์  กัญจนกาญจน์  โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช 
5. นางสาวรวิวรรณ  กองมาศ  โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ 
6. นายนิติ  ไชยวงศ์คต   โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี 
7. นายวีระพล  พงศ์ดา   โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก 
8. นายธนพงษ์  ลิมปจีระวงษ ์  โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี 
9. นางสาวพรพิทักษ์  คนหาญ  โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร 
10. นางสาวสุพัตรา  ยี่สุ่นทอง  โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี 
11. นางสาวสุพลา  ทองแป้น  โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล 
 
กลุ่มวิชาภาษาไทย  
1. นางฐิตินันท์  เอี่ยมรัศมี   โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี 
2. นางบัวตูม   ออนตะไคร้   โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย 
3. นางสาวสุธารัตน์  ช านาญเหนาะ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง 
4. นางสาวณัฐณิชา  ศรีสุขสวัสด์ิ  โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช 
5. นายวรวัฒน์  วัฒนธีรางกูร  โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ 
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6. นางสาวสุนิตดา  กล่อมแสง  โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี 
7. นางภาวิณีย์  บุญประสพ   โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก 
8. นางสาวจุฑาธิป เปลาเล   โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี 
9. นางสาวพรทิภา  มากมูลดี  โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร 
10. นางเยาวลักษณ์  ศรีภักดี  โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร 
11. นางศิริรัตน์  บุญเต็ม   โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร 
12. นางสวง  พลอยเจริญ   โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี 
13. นางเพชราภรณ์  โสล าภา  โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย 
14. นางสาวจริยา  จิตตพงศ์  โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล 
 
 
กลุ่มวิชาโลกและดาราศาสตร์  
1. นางขวัญตา  วรรณรัตน์   โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช 
2. นางสุวิภา  เกตุทัต   โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก 
3. นายภัชรพงศ์ พระไว   โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี 
4. นายสมคิด  รูปเหมาะ   โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร 
5. นางสาวปัฐมาพร  สุราสา  โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย 

กลุ่มวิชาสังคมศึกษา   
1. นางสาวประไพพรรณ  ศุกระศร  โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี 
2. นายจุลดิษฐ   วีรศิลป์   โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย 
3. นางจินดา  ทองอ่อน   โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง 
4. นางสาวศิริพัฒน์  ศรีเปารยะ  โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช 
5. นางสาวพัชรดา  สระทองดี  โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ 
6. นายสิทธิพร  ธิมาชัย   โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี 
7. นางพิมพ์ใจ  พุ่มประทีป   โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก 
8. นางสาวชลดา ภู่ระหงษ์   โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี 
9. นางสาวอรุณรัตน์  ยืนยง  โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร 
10. นางสาวพิมพ์วรีย์  ใจสุข  โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี 
11. นายอุไทย  โกยชัย   โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย 
12. นายสุลตรณ์  หลังเกตุ   โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล 
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กลุ่มวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา  
1. นายธเนศ  ทองไทย   โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี 
2. ว่าท่ี ร.ต.สุรยุทธ   ช านาญยา  โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย 
3. นายอุทิศ  สุวรรณคีรี   โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง 
4. นางสาวธัญญาภรณ์ เมืองจันทร์  โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช 
5. นายภาณุพงษ์  ชาญศรี   โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ 
6. นายก าพล  นรชาญ   โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี 
7. นางศุภลักษณ์  ปู่ซึ้ง   โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก 
8. นางอภิวันท์ เจ้ียมดี   โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี 
9. นายกิตติกร  พันธ์สุวรรณ  โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร 
10. นายพิเชษฐ์  สนธิบ่าย   โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี 
11. นายอาทิตย์  บุญผ่องศรี  โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย 
12. ว่าท่ี ร.ต.สุรศักดิ ์ เส็มหมาน  โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล 
 
กลุ่มภาษาต่างประเทศ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 
1. นางศิริรัตน์  พรหมอินทร ์  โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก 
2. นายวสัน  ปุ่นผล    โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี 
3. นางเครือวัลย์  ศักดิ์แก้ว   โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย  ตรัง 
4. นางอรษา  กมล    โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย  ชลบุรี 
5. นางสาวพรนัชชา  มาตา   โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย  เชียงราย 
6. นางวรุบล  พลไชย   โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย  นครศรีธรรมราช 
7. นางสาวพัชรกนกฉัตร กระดานลาด โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย  ปทุมธานี 
8. นางสาวสุรีพร  โบราณมูล  โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย  เพชรบุรี 
9. นายภูริวัฒ  เฉิดฉาย   โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย  เพชรบุรี 
10. นายคมสรรค์  ศัตรูพ่าย  โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย  มุกดาหาร 
11. นายทรรศกร  วงจันทร์   โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย  เลย 
12. นางสาววิรัลพัชร  บุตรจันทร์  โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย  เลย 
13. นางสาวซีต้า  ไรมันซา   โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย  สตูล 
14. นางสาวปนรรฐพร  ชวนรัมย์  โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย  บุรีรัมย์ 
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ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 
1. นางสาวสุนันทา  ไพรินทร์  โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี 
2. นางสุภรณ์  คงนก   โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช 
3. นางสาวกรรณิกา  แสงระวี  โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย  นครศรีธรรมราช 
4. นางสุมาพร  แท่นมาก   โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย  ตรัง 
5. นางพัชราภรณ์  คุณาธรภักดี  โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย  เชียงราย 
6. นางสาวสมถวิล  วงศ์ประณุท  โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย  บุรีรัมย์ 
7. นางสาวอรพรรณ  เปาอินทร์  โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย  ปทุมธานี 
8. ว่าท่ีร้อยตรีธีระชัย  ช่วงบุญศรี  โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย  พิษณุโลก 
9. นางศิริพร  ค าสิงห์   โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย  เพชรบุรี 
10. นางสาววรรณวิศา  ลีทอง  โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย  มุกดาหาร 
11. นายนิธิโรจน์  เรืองธนะวิชญ ์  โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย  ลพบุรี 
12. นางสาววิมลมาลย์  แก้ววิมล  โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย  เลย 
13. นางนพมาศ  ไทยภักด ี   โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย  เลย 
14. นายเชิดชัย  หยีหรีม   โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย  สตูล 
 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 
1. นางเอมอร  กุลบุญ   โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง 
2. ดร.สุวิวัชร  สมมาตย์   โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุดาหาร 
3. นางศรัณย์ภรณ์  นาคา   โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย  ชลบุรี 
4. นางสร้อยทิพย์  แก้วหน่อ  โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย  เชียงราย 
5. ดร.ขัตติยานันท์  โนนไธสง  โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย  บุรีรัมย์ 
6. นางสาววรรณพร  สุวิเศษ  โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย  ปทุมธานี 
7. นางสาวกรุณา  จันทร์งาม  โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย  เพชรบุรี 
8. นางสาวอรพรพรรณ  สืบศักดิ์  โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย  ลพบุรี 
9. นางเรณู  นวลค า    โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย  เลย 
10. นายวิจิตร  นิยมเดชา   โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย  สตูล 
11. นางสาวอังคณา  บุญทา  โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย  สตูล 
12. นางปวิตรา  แดงวิไล   โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย  นครศรีธรรมราช 
13. นางสาวกาญจนา  แก้วจ ารัส  โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย  นครศรีธรรมราช 
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คณะกรรมการจัดท าหลักสูตรโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค 
 การประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนหลักสูตรและการจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ 
ระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย กลุ่มโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค ระหว่างวันท่ี 6 – 10 มีนาคม 2560  
ณ โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ ต าบลศาลายา อ าเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม  
 คณะกรรมอ านวยการและผู้ทรงคุณวุฒิ 
1. ผศ.ดร.ยุวด ี นาคะผดุงรัตน์  ผู้อ านวยการโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ 
2. นายชัยวัฒน์  เช้ือมั่ง   รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ 
3. นายชิดเฉลิม คงประดิษฐ์  หัวหน้าสาขาวิชาคณิตศาสตร์ โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ 
4. นางอุษา จีนเจนกิจ   หัวหน้าสาขาวิชาเคมี โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ 
5. นายสมพร บัวประทุม   หัวหน้าสาขาวิชาฟิสิกส์ โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ 
6. นางสาวสถาพร วรรณธนวิจารณ์ หัวหน้าสาขาวิชาชีววิทยา โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ 
7. นางพรรณวิภา  ดารามาศ          หัวหน้าสาขาวิชาสังคมศึกษาและศิลปะโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ 
8. นางศิริพร  ศักดิ์บุญญารัตน์   หัวหน้าสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ 
 
คณะกรรมการประสานการด าเนินงาน  
1. นายไพรัช  วงศ์นาถกุล   ประธานกลุ่มโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค 
      ผู้อ านวยการโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช 
2. นายชาตรี   ประดุจชนม์   ผู้อ านวยการโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร 
3. นายสมร  ปาโท    ผู้อ านวยการโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี 
4. นายสมิง  กุลธี    ผู้อ านวยการโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี 
5. นายวิทยา  อรุณแสงฉาน  ผู้อ านวยการโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี 
6. นายสรยุทธ  หนูเกื้อ   ผู้อ านวยการโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล 
7.นายพงศ์พิศักดิ์  เก้าเอี้ยน  ผู้อ านวยการโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง 
8. นายศักดิ์  รุ่งแสง    ผู้อ านวยการโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ 
9. นายชลิต ระหว่างบ้าน    ผู้อ านวยการโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี 
10. นายประดิษฐ์  โพธิกลาง          ผู้อ านวยการโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย 
11. นายมนูญ  ฮวบน้อย           รักษาการผู้อ านวยการโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก 
12.ว่าท่ีร้อยตรี เสกสรร  ตาสี     รักษาการผู้อ านวยการโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย  
13. นายสมทรง  ฝ่ังชลจิตร        รองผู้อ านวยการโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช 
14. นายประกาศ  อ่อนตาม         รองผู้อ านวยการโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร 
15. นายปรีชา  ไพรินทร์   รองผู้อ านวยการโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี  
16. นางสาวสมพิศ  ผาดไธสง  รองผู้อ านวยการโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ 
17. นายวุฒิชัย  สุขม่วง   รองผู้อ านวยการโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก 
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18. นายประทีปแสง  พลรักษา  รองผู้อ านวยการโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย    
19. นายปฎิพล  ด ารงศุภปัญญา      รองผู้อ านวยการโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย 
20. นางอรทัย  ล่ าสัน                   รองผู้อ านวยการโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี 
21. นายจักรพงษ์  ทองประดับ        รองผู้อ านวยการโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง 
22. นายสราวุธ  ทนยิ้ม                 รองผู้อ านวยการการโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี 
23. นางอรทัย  ล่ าสัน                     ปฏิบัติหน้าท่ีรองผู้อ านวยการโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี 
24. นางทิพวรรณ  ธังดิน            ปฏิบัติหน้าท่ีรองผู้อ านวยการโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล 
25. นายทวีวัฒน์  ศรีสุวรรณ  ครูโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช 
26. นายประยงค์  ปิยนารถ   ครูโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี 
27. นางสาวจุฑารัตน์  ใจงาม  ครูโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี 
28. นายธนกฤช  ผลศิริ            ครูโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช 
 
คณะกรรมการจัดท าหลักสูตร วิชาแคลคูลัสเบื้องต้น 2 
1 นายนคร  จันละ    โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ 
2. นายธรรมนูญ  ผุยรอด   โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ 
3. นายชิดเฉลิม  คงประดิษฐ์  โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ 
3. นายบุญเลิศ จรัส    โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย  เชียงราย 
4. นางสาวษิราณีย์  บุญเกิด  โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช 
5. นางอมรรัตน์  นิธุรัมย ์   โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย  บุรีรัมย์ 
6. นางสาวเสาวณีย์  ทองเกิด  โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง 
7. นายปรัชญากร  ฮดมาลี   โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย  เลย 
8. นายไมตรี  สมบูรณ์   โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย  ชลบุรี 
9. นายชัยสิทธิ์ พงษ์พัฒน์   โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย  พิษณุโลก 
10. นายลักณ์ษมัน  ซียง   โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย  สตูล 
11. นางสายใจ  ประเสริฐสุข  โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย  เพชรบุรี 
12. นางสาวมณิชชา  คลายแก้ว  โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย  ลพบุรี 
13. นางสาวอัจฉรา  วันฤกษ์  โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุดาหาร 
14. นางสาวฉวีวรรณ  อรุณถาวร  โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี 
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คณะกรรมการจัดท าหลักสูตร สาขาวิชาเคมี 
1. นายศราวุทธ  แสงอุไร   โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์   
2. นางสาวจตุภรณ์  สวัสด์ิรักษา  โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ 
3. นางสาวสิริหทัย  ศรีขวัญใจ  โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ 
4. นางสาวปัญญลักษณ์  เคารพาพงศ์    โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช    
5. นางสาวเบญจมาศ  เภรีฤกษ์  โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช    
6. นางสาวทัศนียา  มาตุการักษ์  โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย  เพชรบุรี 
7. นางมลิวัลย์  ปาณะศรี   โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย  สตูล 
8. นางสาวนารีรัตน์  พิริยะพนัธุ์สกุล โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย  เชียงราย 
9. นางดวงนภา  สมพงษ ์   โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย  พิษณุโลก   
10. นางสาวศิริพร  นันท์ชัย  โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย  ชลบุรี 
11. นางสาวดาราณี  ไชยเวช      โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย 
12. นางสาวนาถรถี  ชูอ่อน           โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง 
13. นางสาววัชราภรณ์  แสนนา     โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย  บุรีรัมย์ 
14. นางสาวอารีรัตน์   มัฐผา         โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุดาหาร 
15. นางสุกัญญา  กล่อมเกล้ียง       โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี 
16. นางสาวอ านวยพร  ศรีสวัสด์ิ    โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย  ลพบุรี 
 
คณะกรรมการจัดท าหลักสูตรวิชาโลกศาสตร์และภูมิศาสตร์ 
1. นายวีรวุฒิ  เทียนขาว                โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์   
2. นายวัลลพ  คงนะ    โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์   
3. นางสาวสิริรัตน์  พงศ์พิพัฒนพนัธุ์    โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์   
4. นางเจีรนัย  สังสุทธิพงศ์          โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช    
5. นายธวัชชัย  จุติประภาค         โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช    
6. นางสาวชลดา  ภู่ระหงษ์          โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย  เพชรบุรี 
7. นางสาวจิราวรรณ  เนียมศรี      โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย  เพชรบุรี 
8. นายภิโชติ  เอียดเฉลิม            โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย  สตูล 
9. นางสาวบุศรินทร์  จิตเส้ง         โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย  สตูล 
10. นายนวมินทร์  วงค์ไชย           โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย  เชียงราย 
11. นางมยุรี  มูลสวัสด์ิ            โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย  เชียงราย 
12. นางสุวิภา  เกตุทัต             โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย  พิษณุโลก   
13. นางดวงใจ  พรหมมา          โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย  พิษณุโลก   
14. นายเริงณรงค์  กงแก้ว         โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย  ชลบุรี 
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15. นางเพ็ญศรี   สมบูรณ์         โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย  ชลบุรี 
16. นางสาวปัฐมาพร สุราสา         โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย  เลย 
17. นางขนิษฐา  โลขันธ์               โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย  เลย 
18. นางตรีชฏา  ถาวรมาศ            โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง 
19. นายสนอง  ตูลเพ็ง                 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง 
20. นางกัลยาณี   วัฒนธีรางกูล      โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย  บุรีรัมย์ 
21. นางอรุณศรี   มณีวรรณ          โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย  บุรีรัมย์ 
22. นางรัชนี  รักอยู่                   โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย  ลพบุรี 
23. นางกัลยา  ปัญญา                โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย  ลพบุรี 
24. ว่าท่ี ร.ต.วัฒนะ  รัมมะเอ็ด  โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี  
25. นางสาวชญาน์นันท์  ประเสริฐสังข์ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี 
26. นางสาวพรพิทักษ์  คนหาญ    โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุดาหาร 
27. นางอรุณี  สารยคง                โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุดาหาร 
 
คณะกรรมการจัดท าหลักสูตรวิชามนุษย์กับสิ่งแวดล้อม 
1. นางสาวสถาพร  วรรณธนวิจารณ์ โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ 
2. นางสาวสิริรัตน์  พงศ์พิพัฒนพนัธุ ์ โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ 
3. นางทิพนาถ  น้อยแก้ว    โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ 
4. นางเจียรนัย  สังสุทธิพงศ์  โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช    
5. นายภูริทัศน์  สุกนวล   โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย  เพชรบุรี 
6. นายสุลตรณ์  หลังเกตุ   โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย  สตูล 
7. นายจุลดิษฐ  วีรศิลป์   โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย  เชียงราย 
8. นางสาวษุรพีฐ์  ไชยศรี   โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุดาหาร 
9. นางสาวประไพพรรณ  ศุกระศร  โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย  ชลบุรี 
10. นายอุทัย  โกยชัย   โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย  เลย  
11. นางยุพา  ชูเนตร์   โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง 
12. นางสาวพัชรดา  สระทองดี  โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย  บุรีรัมย์ 
13.นายอนุทิน  พยุงวงษ์   โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุดาหาร 
14.นายเจษฎา  สังข์ประเสริฐ  โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี 
15.นางวรรณนภา  เจริญสุข  โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย  ลพบุรี 
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คณะกรรมการจัดท าหลักสูตรวิชาบูรณาการความรู้ 
1. นางปภากร  วงศ์ศิลปะกุล  โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ 
2. นายเด่ียว  ใจบุญ    โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ 
3. นางสาวขวัญสกุล  ศรีจอมขวัญ  โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ 
4. นางสาวศิริพัฒน์  ศรีเปาระยะ  โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช   . 
5. นายภูริทัศน์  สุกนวล   โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย  เพชรบุรี 
6. นายสุลตรณ์  หลังเกตุ   โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย  สตูล 
7. นายจุลดิษฐ  วีรศิลป์   โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย  เชียงราย 
8. นางสาวษุรพีฐ์  ไชยศรี   โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย  พิษณุโลก   
9. นางสาวประไพพรรณ  ศุกระศร  โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย  ชลบุรี 
10. นายอุทัย  โกยชัย   โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย  เลย  
11. นางยุพา  ชูเนตร์   โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง  
12. นางสาวพัชรดา  สระทองดี  โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย  บุรีรัมย์ 
13. นายอนุทิน  พยุงวงษ ์   โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุดาหาร  
14. นายเจษฎา  สังข์ประเสริฐ  โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี 
15. นางวรรณนภา  เจริญสุข  โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย  ลพบุรี 
 
คณะกรรมการจัดท าหลักสูตรวิชาคอมพิวเตอร์ 
1. นางศิริพร  ศักดิ์บุญญารัตน์  โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ 
2. นายบุญนที  ศักดิ์บุญญารัตน์  โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ 
3. นางสาวเลาขวัญ  งามประสิทธิ์  โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ 
4. นายทวีวัฒน์  ศรีสุวรรณ   โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช    
5. นายฐปนวัฒน์  ชูกล่ิน   โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช    
6. นายศิวรักษ์  จิตอุทัศน์   โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย  เพชรบุรี 
7. นางสาวรุ่งนภา  บุญธรรม  โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย  สตูล 
8. นายวิชัย  บั่วเนี่ยว   โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย  สตูล 
9. นางสุนีย์  ยามี    โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย  เชียงราย 
10. นางมนัสชนก  ตามวงศ์   โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย  เชียงราย 
11. นางพุทธพร  อินอ่อน   โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย  พิษณุโลก   
12. นางยุภาพร  เปรมกมล   โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย  ชลบุรี    
13. นางอรจิรา  ยอดค า   โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย  ชลบุรี 
14. นายพิษณุวัชร์  สวัสดี   โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย  เลย 
15. นายธวัชชัย  จันทร์บุตรสา  โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย  เลย 
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16. นางมิ่งขวัญ  ขาวด ี   โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง 
17. นายเฉลิม  ขวัญด า   โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง 
18. นายปรีชา  ศาลางาม   โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย  บุรีรัมย์ 
19. นายพีระ  บุญฉลาด   โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย  บุรีรัมย์ 
20. นายพิทักษ์  ภูมิดอนมิ่ง   โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุดาหาร 
21. นายธนบัติ  กองแก้ว   โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุดาหาร 
22. นางสาวทวีพร  ผดุงสงฆ์  โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี 
23. นายธีระกาญจน์  ปกรณ์  สันโส  โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี 
24. นางสาวกฤติยา  ราชสีห์  โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย  ลพบุรี 
25. นายอดิเรก  สาระยาม   โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย  ลพบุรี 
 
คณะกรรมการจัดท าหลักสูตรวิชาการออกแบบและพื้นฐานทางวิศวกรรม    
1. นายสมพร  บัวประทุม   โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ 
2. นายพรชัย  โกพัฒนา   โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ 
3. นายวิทวัส  พันมุณี   โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ 
4. นายธวัช  ไกรนุกูล   โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช    
5. นางดุจดาว  ผ่องใส    โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย  เพชรบุรี 
6. นายอิสรา ส าเร    โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย  สตูล 
7. นายมนัสชนก  ตามวงศ์   โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย  เชียงราย 
8. นายธีระวัฒน์   ไชยศรี   โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย  พิษณุโลก   
9. นายคมฤขิต  โต๊ะชาลี   โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย  ชลบุรี    
10. นายพิเชษฐ์  กัลป์ชัย   โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย  เลย 
11. นายจักรพันธุ์  ศรีวราพันธุ ์  โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง 
12. นายสถเกียรติ  ขันทอง   โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย  บุรีรัมย์ 
13. นายสมชัย  เถาว์หมอ   โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย  ลพบุรี 
14. สิบโทประจักษ์  เกษมรักษ์  โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี 
15. นายธวัชชัย  มันอาษา   โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุดาหาร 
16. นายณัชนน  ศรีเมือง   โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย  เชียงราย 
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