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1.5 หน่วยกิต (3 ชั่วโมง/สัปดาห์/ภาคเรียน)

รำยวิชำบังคับก่อน
ไม่มี
คำอธิบำยรำยวิชำ
ฟังก์ชันตรี โกณมิติของจานวนจริงหรือของมุม การหาค่าฟังก์ชันตรีโกณมิติจาก
ตาราง กราฟของฟังก์ชันตรีโกณมิติ ฟังก์ชันตรีโกณมิติ ของผลบวกหรือผลต่างของจานวนจริง 2
จานวน หรือของมุม 2 มุม การพิสูจน์เอกลั กษณ์ สมการและอสมการตรีโกณมิติ กฎของไซน์
กฎของโคไซน์ และการนาไปใช้ โจทย์ปัญหาเรื่องระยะทาง และความสูง ฟังก์ชันอินเวอร์สของ
ฟังก์ชันตรีโกณมิติ และการประยุกต์
เรขาคณิตวิเคราะห์ เส้นตรง ระยะทางระหว่างจุดสองจุด จุดกึ่งกลางระหว่างจุด
สองจุด ความชันของเส้นตรง เส้นขนาน เส้นตั้งฉาก ความสัมพันธ์ซึ่งมีก ราฟเป็นเส้นตรง
ระยะห่างระหว่างเส้นตรงกับจุด ภาคตัดกรวย วงกลม วงรี พาราโบลา ไฮเพอร์โบลา ภาคตัด
กรวยลดรูป การเลื่อนแกน ทางขนาน
จุดเน้นของรำยวิชำ/กำรจัดกำรเรียนกำรสอน
จัดประสบการณ์ให้ผู้เรียนได้ศึกษาค้นคว้าเนื้อหาสาระ ด้วยการจดบันทึก เขียน
สรุป ทาแบบฝึกหัด และทดสอบเพื่อพัฒนาทักษะการคิดคานวณ การให้เหตุผล การแก้ปัญหา
การสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์ รวมทั้งเห็นคุณค่าและมีเจตคติที่ดีต่อวิชาคณิตศาสตร์ ซื่อสัตย์
ทางานเป็นระบบ มีวินัย มีความรับผิดชอบ มีความรอบคอบ มีเหตุผลและวิจารณญาณในการ
ตัดสินใจ
ผลกำรเรียนรู้
1. ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับฟังก์ชันตรีโกณมิติ และสามารถนาความรู้ไปประยุกต์
ใช้ได้
2. ผู้เรียนมีความรู้เบื้องต้นทางเรขาคณิตวิเคราะห์ และสามารถแก้โจทย์ปัญหาทางเรขาคณิต
วิเคราะห์ได้
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2.0 หน่วยกิต (4 ชั่วโมง/สัปดาห์/ภาคเรียน)

รำยวิชำบังคับก่อน
ไม่มี
คำอธิบำยรำยวิชำ
เวกเตอร์ในสองและสามมิติ ผลคูณเชิงสเกลาร์ ผลคูณเชิงเวกเตอร์ ความรู้เบื้องต้น
และการคานวณในสาระที่เกี่ยวกับเมทริกซ์ ดีเทอร์มินันต์ ระบบสมการเชิงเส้น เมทริกซ์และ
สัญลักษณ์ พีชคณิตของเมทริกซ์ เมทริกซ์ศูนย์ เมทริกซ์เอกลักษณ์ เมทริกซ์สลับเปลี่ยน สมบัติ
ของเมทริกซ์ ตัวผกผันการคูณของเมทริกซ์ ไมเนอร์ โคแฟคเตอร์ ดีเทอร์มินันต์ สมบัติของดี
เทอร์มินันต์ เมทริกซ์เอกฐาน เมทริกซ์ไม่เอกฐาน เมทริกซ์ผูกพัน วิธีการแก้ระบบสมการเชิง
เส้นโดยใช้เมทริกซ์ กฎของครา-เมอร์ วิธีการดาเนินการตามแถวเบื้องต้น จานวนเชิงซ้อน สมบัติ
เชิงพีชคณิตของจานวนเชิงซ้อน รากที่สองของจานวนเชิงซ้อน กราฟและค่าสัมบูรณ์ของจานวน
เชิงซ้อน จานวนเชิงซ้อนในรูปเชิงขั้ว รากที่ n ของจานวนเชิงซ้อน
จุดเน้นของรำยวิชำ/กำรจัดกำรเรียนกำรสอน
จัดประสบการณ์ให้ผู้เรียนได้ศึกษาค้นคว้าเนื้อหาสาระ ด้วยการจดบันทึก เขียน
สรุป ทาแบบฝึกหัด และทดสอบเพื่อพัฒนาทักษะการคิดคานวณ การให้เหตุผล การแก้ปัญหา
การสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์ รวมทั้งเห็นคุณค่าและมีเจตคติที่ดีต่อวิชาคณิตศาสตร์ ซื่อสัตย์
ทางานเป็นระบบ มีวินัย มีความรับผิดชอบ มีความรอบคอบ มีเหตุผลและวิจารณญาณในการ
ตัดสินใจ
1.
2.
3.
4.

ผลกำรเรียนรู้
ผู้เรียนมีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับเวกเตอร์ในสามมิติ และสามารถนาความรู้ไปประยุกต์ใช้ได้
ผู้เรียนมีความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเมทริกซ์
ผู้เรียนตระหนักถึงความสัมพันธ์ระหว่างเมทริกซ์ และระบบสมการเชิงเส้น และสามารถนา
ความสัมพันธ์ดังกล่าวไปใช้ในการแก้ปญ
ั หา
ผู้เรียนมีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับจานวนเชิงซ้อน และสามารถแก้ปัญหาเกี่ยวกับจานวน
เชิงซ้อน
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2 หน่วยกิต (4 ชั่วโมง/สัปดาห์/ภาคเรียน)

รำยวิชำบังคับก่อน
ไม่มี
คำอธิบำยรำยวิชำ
ลิมิตและความต่อเนื่อง การหาอนุพันธ์และการประยุกต์ กฎลูกโซ่ กฎของโลปิตาล
การประมาณเชิงเส้น ค่าสูงสุดต่าสุด ทฤษฎีบทค่ากลาง ระเบียบวิธีของนิวตัน ปริพันธ์และการ
ประยุกต์ ปริพันธ์แบบจากัดเขต ทฤษฎีบทหลักมูลของแคลคูลัส ปริพันธ์แบบไม่จากัดเขต การแก้
ปริพันธ์โดยการสับเปลี่ยนตัวแปร การหาปริมาตร งาน โมเมนต์ และค่าเฉลี่ยของฟังก์ชัน
จุดเน้นของรำยวิชำ/กำรจัดกำรเรียนกำรสอน
เพื่อพัฒนาทักษะ/กระบวนการในการคิดคานวณ การแก้ปัญหา การให้เหตุผล การ
สื่อความหมายทางคณิตศาสตร์ การใช้โปรแกรมสาเร็จรูปทางคณิตศาสตร์เพื่อการเรียนรู้ และนา
ประสบการณ์ด้านความรู้ ความคิด ทักษะกระบวนการที่ได้ไปใช้ในการเรียนรู้สิ่งต่างๆ และใช้ใน
ชีวิตประจาวันอย่างสร้างสรรค์ รวมทั้งเห็นคุณค่าและมีเจตคติที่ดีต่อคณิตศาสตร์ สามารถทางาน
อย่างเป็นระบบระเบียบ มีความรอบคอบ มีความรับผิดชอบ มีวิจารณญาณและมีความเชื่อมั่นใน
ตนเอง
1.
2.
3.

4.
5.

ผลกำรเรียนรู้
มีความรู้ความเข้าใจและทักษะการคานวณในเรื่องลิมิตของฟังก์ชัน บทนิยามของลิมิต สมบัติ
และทฤษฎีบทของลิมิต และเทคนิคการคานวณลิมิต
มีค วามรู้ ความเข้ าใจในเรื่อ งความต่อ เนื่ องของฟั งก์ ชัน พร้ อ มทั้ งสามารถตรวจสอบความ
ต่อเนื่องของฟังก์ชันที่กาหนดให้ได้
มีความรู้ความเข้าใจและทักษะการคานวณอนุพันธ์ของฟังก์ชัน ทฤษฎีบทพื้นฐานสาหรับการ
หาอนุพันธ์ของฟังก์ชัน อนุพั นธ์อันดับสูง การหาอนุพันธ์ของฟังก์ชันผลประกอบ การหา
อนุพันธ์ของฟังก์ชันโดยปริยาย การหาอนุพันธ์ของฟังก์ชันผกผัน การหาอนุพันธ์ของฟังก์ชัน
ลอการิทึม การหาอนุพันธ์ของฟังก์ชันเชิงกาลัง การหาอนุพันธ์ของฟังก์ชันตรีโกณมิติ การหา
อนุพันธ์ของฟังก์ชันตรีโกณมิติผกผัน
มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องกฎของโลปิตาลและสามารถนากฎของโลปิตาลไปประยุกต์ใช้เพื่อ
คานวณลิมิตของฟังก์ชันที่มีรูปแบบไม่กาหนดได้อย่างถูกต้องเหมาะสม
มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับทฤษฎีบทค่ากลาง และสามารถประยุกต์ใช้ทฤษฎีบทค่ากลางได้
อย่างเหมาะสม

6. มีทักษะในการแปลงโจทย์ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ที่กาหนดให้เป็นปัญหาการหาค่าสูงสุดหรือ
ค่าต่าสุดของฟังก์ชันพร้อมทั้งสามารถทาการคานวณหาค่าสูงสุดหรือค่าต่าสุดของฟังก์ชันนั้น
ได้อย่างถูกต้อง
7. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับปริพันธ์ และความหมายของปริพันธ์ รวมทั้งสามารถคานวณ
ปริพันธ์จากัดเขตและไม่จากัดเขตที่ไม่ซับซ้อนได้
8. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับทฤษฎีบทหลักมูลของแคลคูลัส และสามารถประยุกต์ใช้ทฤษฎี
บทหลักมูลของแคลคูลัสได้อย่างเหมาะสม
9. สามารถประยุกต์ใช้เทคนิคสับเปลี่ยนตัวแปรในการคานวณปริพันธ์ที่ซับซ้อนได้
10. สามารถประยุกต์ใช้ปริพันธ์ชั้นเดียวในการหาปริมาตรได้
11. สามารถประยุกต์ใช้ปริพันธ์ในการคานวณงาน โมเมนต์ และค่าเฉลี่ยของฟังก์ชันได้
12. ใช้โปรแกรมสาเร็จรูปทางคณิตศาสตร์เพื่อแก้ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับรายวิชาเรียนได้
เอกสำร/ตำรำที่ใช้อ้ำงอิง
James Stewart, Calculus, 7ed. (บทที่ 1-5)

ค30204 สถิติพื้นฐำน

1.5 หน่วยกิต (3 ชั่วโมง/สัปดาห์/ภาคเรียน)

รำยวิชำบังคับก่อน
ไม่มี
คำอธิบำยรำยวิชำ
แนวคิดพื้นฐานทางสถิติ การเก็บรวบรวมข้อมูล การนาเสนอข้อมูล การวัดค่า
แนวโน้ ม สู่ ส่ ว นกลาง การวั ด ค่ า การกระจาย การวั ด ค่ า ต าแหน่ ง สั ม พั ท ธ์ การแจกแจงปกติ
การถดถอยเชิงเส้นอย่างง่ายและสหสัมพันธ์อย่างง่าย เลขดัชนี การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์
ทางสถิติในการวิเคราะห์ข้อมูลและแก้ปัญหา
จุดเน้นของรำยวิชำ/กำรจัดกำรเรียนกำรสอน
การจัดการเรียนการสอนเพื่อวางฐานความคิดเกี่ยวกับการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ
เน้นการแก้ปัญหา การให้เหตุผล การแปลความหมายและการสื่อความหมาย และสามารถ
นาความรู้ และทั กษะกระบวนการคิด เชิง สถิติ มาประยุ ก ต์แก้ ปั ญ หาอย่ า งมีร ะบบ ด้ ว ยการจั ด
ประสบการณ์หรือสร้างสถานการณ์ในชีวิตประจาวันให้ผู้เรียนได้ศึกษาค้นคว้าด้วยการปฏิบัติจริง
ทดลอง วิเคราะห์ สรุป รายงาน
1.
2.
3.
4.

ผลกำรเรียนรู้
เข้าใจกระบวนการทางสถิติ
สามารถนาวิธีการทางสถิติไปประยุกต์ในศาสตร์สาขาต่าง ๆ
สามารถนาความรู้ทางสถิติไปใช้ในงานวิจัยขั้นพื้นฐานและในชีวิตประจาวัน
สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ทางสถิติช่วยวิเคราะห์ข้อมูล

ค30205 ควำมน่ำจะเป็นเบื้องต้น

1.5 หน่วยกิต (3 ชั่วโมง/สัปดาห์/ภาคเรียน)

รำยวิชำบังคับก่อน
ไม่มี
คำอธิบำยรำยวิชำ
กฎเกณฑ์เบื้องต้นเกี่ยวกับการนับ วิธีเรียงสับเปลี่ยน วิธีจัดหมู่ สัมประสิทธิ์
ทวินาม ความน่าจะเป็นของเหตุการณ์ กฎที่สาคัญของความน่าจะเป็น ความน่าจะเป็นแบบ
มีเงื่อนไข ความเป็นอิสระ ทฤษฎีบทของเบส์
จุดเน้นของรำยวิชำ/กำรจัดกำรเรียนกำรสอน
การจัดการเรียนการสอนมุ่งวางฐานและทักษะความคิดเกี่ยวกับความน่าจะเป็น
โดยเน้นการสร้างกระบวนการคิดและความเข้าใจ รวมทั้งการแปลความหมายของความน่าจะเป็น
และการประยุกต์ความน่าจะเป็นในการตัดสินใจและในชีวิตประจาวัน ด้วยการจัดประสบการณ์
หรือสร้างสถานการณ์ให้ผู้เรียนได้ศึกษาค้นคว้าด้วยการปฏิบัติจริง ทดลอง วิเคราะห์ สรุป
รายงาน
ผลกำรเรียนรู้
1. เข้าใจกฎเกณฑ์เบื้องต้นเกี่ยวกับการนับ วิธีเรียงสับเปลี่ยน วิธจี ัดหมู่
2. เข้าใจการการทดลองสุ่ม เหตุการณ์ และความน่าจะเป็นของเหตุการณ์
3. สามารถนาความรู้เกีย่ วกับความน่าจะเป็นไปใช้คาดการณ์และตัดสินใจ

กลุ่มสำระเรียนรู้วิทยำศำสตร์
ว31201 ฟิสิกส์ 1

2 หน่วยกิต (4 ชั่วโมง/สัปดาห์/ภาคเรียน)

รำยวิชำบังคับก่อน
ไม่มี
คำอธิบำยรำยวิชำ
ศึกษาการเคลื่อนที่ใน 1 เวกเตอร์ การเคลื่อนที่ใน 2 มิติ กฎการเคลื่อนที่ กฎของ
นิวตันและการประยุกต์ใช้กฎของนิวตัน การเคลื่อนที่วงกลม งานและพลังงาน พลังงานศักย์และ
การอนุรักษ์พลังงาน โมเมนตัม การชน การเคลื่อนที่แบบหมุน โมเมนตัมเชิงมุม การเคลื่อนที่
แบบออสซิลเลต ความโน้มถ่วง

-

จุดเน้นของรำยวิชำ/กำรจัดกำรเรียนกำรสอน
สอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ โดยจัดกระบวนการเรียนการสอนดังนี้
การเรียนแบบแก้ปัญหา PBL (Problem Based Learning)
การเรียนแบบ STEM education (Science Technology Engineering and
Mathematics)
การเรียนแบบสืบเสาะหาความรู้ (Inquiry Based)
การเรียนแบบอภิปราย (Discussion group)

ผลกำรเรียนรู้
1. อธิบายการเคลื่อนที่ของวัตถุใน 1 เวกเตอร์ การเคลื่อนที่ใน 2 มิติ ได้
2. อธิบายกฎการเคลื่อนที่ กฎของนิวตันและการประยุกต์ใช้กฎของนิวตันได้
3. อธิบายการเคลื่อนที่วงกลมได้
4. อธิบายงานและพลังงาน พลังงานศักย์และการอนุรักษ์พลังงาน โมเมนตัม การชนได้
5. อธิบายการเคลื่อนที่แบบหมุน โมเมนตัมเชิงมุม การเคลื่อนที่แบบออสซิลเลตได้
6. อธิบายความโน้มถ่วงได้
7. ท าการทดลองเพื่ อ ให้ ส ามารถใช้ เ ครื่ อ งมื อ วั ด อย่ า งละเอี ย ดเช่ น ไมโครมิ เ ตอร์ และ
เวอร์เนียร์ราลิเปอร์ได้
8. ทาการทดลองสมดุลของแรง 3 แรง และเข้าใจเรื่องของสมดุลได้
9. ทาการทดลองกฎของฮุค เพื่อใช้อธิบายกฎของฮุคได้
10. ทาการทดลองลูกตุ้มนาฬิกาเพื่อนาไปหาค่าความเร่งเนื่องจากแรงโน้มถ่วงของโลกได้
11. ทาการทดลองโมเมนต์ความเฉื่อย และ เข้าใจเรื่องของโมเมนต์ความเฉื่อย
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2 หน่วยกิต (4 ชั่วโมง/สัปดาห์/ภาคเรียน)

รำยวิชำบังคับก่อน
ไม่มี
คำอธิบำยรำยวิชำ
ศึ ก ษากลศาสตร์ ข องไหล แรงลอยตั ว ของไหลสถิ ต สมการเบอร์ นู รี คลื่ น กล
คลื่นเสียง การรวมคลื่น สมดุลสถิตและสมบัติความยืดหยุ่น สมบัติกายภาพของสสาร ความเค้น
ความเครียด ยังมอดูรัส อุณหพลศาสตร์ อุณหภูมิ ความร้อนและกฎข้อหนึ่งทางเทอร์โมไดนามิกส์
ทฤษฎีจลน์ของแก็ส เครื่องจักรความร้อน เอนโทรปี กฎข้อสองทางเทอร์โมไดนามิกส์

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

จุดเน้นของรำยวิชำ/กำรจัดกำรเรียนกำรสอน
สอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ โดยจัดกระบวนการเรียนการสอนดังนี้
การเรียนแบบแก้ปัญหา PBL (Problem Based Learning)
การเรียนแบบ STEM education (Science Technology Engineering and
Mathematics)
การเรียนแบบสืบเสาะหาความรู้ (Inquiry Based)
การเรียนแบบอภิปราย (Discussion group)
ผลกำรเรียนรู้
อธิบายกลศาสตร์ของไหล แรงลอยตัว ของไหลสถิต สมการเบอร์นูรีได้
อธิบายคลื่นกล คลื่นเสียง การรวมคลื่นได้
อธิบายสมดุลสถิตและสมบัติความยืดหยุ่น สมบัติกายภาพของสสาร ความเค้น ความเครียด
ยังมอดูรัสได้
อธิบายอุณหพลศาสตร์ อุณหภูมิ ความร้อนและกฎข้อหนึ่งทางเทอร์โมไดนามิกส์ ทฤษฎี
จลน์ของแก็ส เครื่องจักรความร้อน เอนโทรปี กฎข้อสองทางเทอร์โมไดนามิกส์ได้
ทาการทดลอง หลักของอาร์คิมีดิส เข้าใจหลักการของแรงลอยตัว
ทาการทดลอง เพื่อศึกษากฎการเย็นตัวของนิวตัน
ทาการทดลอง การกาทอนของคลื่นเสียง
ทาการทดลอง การสั่นในเส้นเชือก

ว32203 ฟิสิกส์ 3

2 หน่วยกิต (4 ชั่วโมง/สัปดาห์/ภาคเรียน)

รำยวิชำบังคับก่อน
ไม่มี
คำอธิบำยรำยวิชำ
ศึกษาสนามไฟฟ้าและกฎของเกาส์ ศักย์ไฟฟ้า กระแสไฟฟ้าและความต้านทาน
ไฟฟ้า ไฟฟ้ากระแสตรง ทฤษฏีทางแม่เหล็ก คุณสมบัติของแม่เหล็ก สนามแม่เหล็ก กฎของเลนส์
กฎของฟาราเดย์ การเหนี่ยวนา ไฟฟ้ากระแสสลับและวงจรไฟฟ้าเบื้องต้น
จุดเน้นของรำยวิชำ/กำรจัดกำรเรียนกำรสอน
สอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ โดยจัดกระบวนการเรียนการสอนดังนี้
- การเรียนแบบแก้ปัญหา PBL (Problem Based Learning)
- การเรียนแบบ STEM education (Science Technology Engineering and
Mathematics)
- การเรียนแบบสืบเสาะหาความรู้ (Inquiry Based)
- การเรียนแบบอภิปราย (Discussion group)
ผลกำรเรียนรู้
1. อธิบายสนามไฟฟ้าและกฎของเกาส์ ศักย์ไฟฟ้าได้
2. อธิบายกระแสไฟฟ้าและความต้านทานไฟฟ้าได้
3. อธิบายไฟฟ้ากระแสตรงได้
4. อธิ บ ายทฤษฏี ท างแม่ เ หล็ ก คุ ณ สมบั ติ ข องแม่ เ หล็ ก สนามแม่ เ หล็ ก กฎของเลนส์
กฎของฟาราเดย์ การเหนี่ยวนาได้
5. อธิบายไฟฟ้ากระแสสลับและวงจรไฟฟ้าเบื้องต้นได้
6. ทาการทดลองให้สามารถใช้มัลติมิเตอร์ เพื่อวัดกระแส ความต่างศักย์ และความต้านทาน
ในวงจรไฟฟ้าได้
7. ทาการทดลองวิเคราะหและสรุปผลเกี่ยวกับรูปแบบของเส้นศักย์ไฟฟ้าจากแหล่งกาเนิด
แบบต่าง ๆ ได้
8. ทาการทดลองเพื่อเข้าใจหลักการของเคอร์ช๊อป
9. ทาการทดลองเพื่อเข้าใจการอัดและการคายประจุของตัวเก็บประจุ
10. การค้นพบของเออร์สเตด กฎของฟาราเดย์และเลนส์

ว33204 ฟิสิกส์ 4

2 หน่วยกิต (4 ชั่วโมง/สัปดาห์/ภาคเรียน)

รำยวิชำบังคับก่อน
ไม่มี
คำอธิบำยรำยวิชำ
ศึกษาทฤษฎีทางคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าและสมการแมกซ์เวลล์ สเปกตรัมของคลื่น
แม่เหล็กไฟฟ้าธรรมชาติของแสงและทัศนศาสตร์เชิงเรขาคณิต การแทรกสอด และการเลี้ยวเบน
โพลาไรเซชันทฤษฎีต่าง ๆ ทางฟิสิกส์ยุคใหม่ โครงสร้างอะตอม ทฤษฏีสัมพัทธภาพพิเศษเบื้องต้น
นิวเคลียร์ฟิสิกส์ การสลายตัวของธาตุ

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

จุดเน้นของรำยวิชำ/กำรจัดกำรเรียนกำรสอน
สอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ โดยจัดกระบวนการเรียนการสอนดังนี้
การเรียนแบบแก้ปัญหา PBL (Problem Based Learning)
การเรียนแบบ STEM education (Science Technology Engineering and
Mathematics)
การเรียนแบบสืบเสาะหาความรู้ (Inquiry Based)
การเรียนแบบอภิปราย (Discussion group)
ผลกำรเรียนรู้
อธิ บ ายทฤษฎี ท างคลื่ น แม่ เ หล็ ก ไฟฟ้ า และสมการแมกซ์ เ วลล์ สเปกตรั ม ของ
คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าได้
อธิบายธรรมชาติของแสงและทัศนศาสตร์เชิงเรขาคณิต การแทรกสอด และการเลี้ยวเบน
โพลาไรเซชันได้
อธิบายทฤษฎีต่าง ๆ ทางฟิสิกส์ยุคใหม่ โครงสร้างอะตอมได้
อธิบายทฤษฏีสัมพัทธภาพพิเศษได้
อธิบายนิวเคลียร์ฟิสิกส์ การสลายตัวของธาตุได้
ทาการทดลองหาความยาวโฟกัสของเลนส์โดยวิธีพาลาแล็ซได้
ทาการทดลองเข้าใจหาค่าดัชนีหักเหได้

ว31205 เคมี 1

1.5 หน่วยกิต (3 ชั่วโมง/สัปดาห์/ภาคเรียน)

รำยวิชำบังคับก่อน
ไม่มี
คำอธิบำยรำยวิชำ
ศึก ษาแบบจาลองอะตอมของ ดอลตั น ทอมสั น รั ท เทอร์ ฟ อร์ ด โบร์ และ
แบบจาลองอะตอมแบบกลุ่มหมอก อธิบายเกี่ยวกับอนุภาคมูลฐานของอะตอม เลขอะตอม
เลขมวล ไอโซโทป การเขียนสัญลักษณ์นิวเคลียร์ของธาตุและการจัดเรียงอิเล็กตรอนในอะตอม
วิเคราะห์และอธิบายการจัดเรียงอิเล็กตรอนในอะตอม ความสัมพันธ์ระหว่างอิเล็กตรอนในระดับ
พลังงานนอกสุดกับสมบัติของธาตุและการเกิดปฏิกิริยา ศึกษาสมบัติของคลื่นแสง สเปกตรัมของ
ธาตุและการแปลความหมาย สืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับวิวัฒนาการการสร้างตารางธาตุ สมบัติของ
ธาตุตามหมู่และตามคาบสามารถอธิบายแนวโน้มขนาดอะตอม รัศมีไอออน พลังงานไอออไน
เซชั น อิ เ ล็ ก โทรเนกาติ วิ ตี สั ม พรรคภาพอิ เ ล็ ก ตรอน จุ ด หลอมเหลวและจุ ด เดื อ ด
เลขออกซิเดชัน สืบค้นข้อมูลการเกิดพันธะไอออนิก พันธะโคเวเลนต์ พันธะโลหะ และพันธะ
ไฮโดรเจน ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างจุดเดือด จุดหลอมเหลว แรงยึดเหนี่ยวระหว่างโมเลกุล
โคเวเลนต์ แรงแวนเดอร์วาลส์ สถานะของสารกับแรงยึดเหนี่ยวระหว่างอนุภาคของสาร แนวคิด
เกี่ยวกับ เรโซแนนซ์ รูปร่างโมเลกุล สภาพขั้วของโมเลกุล ความยาวพันธะและพลังงานพันธะ
ทดสอบสมบัติของธาตุและสารประกอบของธาตุหมู่ IA IIA VIIA ของธาตุในคาบที่ 2
สารประกอบคลอไรด์ สารประกอบออกไซด์ของธาตุในคาบที่ 2 และ 3 ธาตุแทรนซิชัน
ธาตุไฮโดรเจน ธาตุกัมมันตรังสี ปฏิกิริยานิวเคลียร์ การนาไปใช้ประโยชน์ของสารกัมมันตรังสี
จุดเน้นของรำยวิชำ/กำรจัดกำรเรียนกำรสอน
เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสมบัติและความสัมพันธ์ระหว่างสมบัติของธาตุ
และสารประกอบ และพันธะเคมี โดยใช้การเรียนรู้ด้วยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ การสืบเสาะ
หาความรู้ การสืบค้นข้อมูล การสังเกต สามารถนาความรู้และหลักการไปใช้ประโยชน์ เชื่อมโยง
อธิบายปรากฏการณ์ หรือแก้ปัญหาในชีวิตประจาวัน สามารถจัดกระทาและวิเคราะห์ข้อมูล
สื่อสารสิ่งที่เรียนรู้ มีความสามารถ ในการตัดสินใจ แก้ปัญหา มีจิตวิทยาศาสตร์ เห็นคุณค่าของ
วิทยาศาสตร์ มีจริยธรรม คุณธรรมและค่านิยมที่เหมาะสม
ผลกำรเรียนรู้
1. อธิบายแบบจาลองอะตอมของดอลตัน ทอมสัน รัทเทอร์ฟอร์ด โบร์และแบบจาลอง
อะตอมแบบกลุ่มหมอก พร้อมให้เหตุผลที่สนับสนุนแบบจาลองแต่ละแบบได้

2. บอกชนิด และสมบัติของอนุภ าคมู ลฐานของอะตอม พร้ อมทั้งใช้ความรู้ เรื่ องเลขมวล
เลขอะตอมในการเขียนและแปลความหมายของสัญลักษณ์นิวเคลียร์และไอโซโทปของธาตุ
ต่างๆ ได้
3. อธิบายวิธีการจัดเรียงอิเล็กตรอนในอะตอม และหาความสัมพันธ์ระหว่างอิเล็กตรอน
ในระดับพลังงานนอกสุดกับสมบัติของธาตุและการเกิดปฏิกิริยาเคมีได้
4. อธิ บายการจัดเรีย งธาตุในตารางธาตุ วิ วัฒ นาการของการสร้ างตารางธาตุแบบต่า งๆ
อธิบายและสรุปแนวโน้มของสมบัติต่างๆ ของธาตุตามหมู่และตามคาบ เกี่ยวกับ ขนาด
ของอะตอม พลังงานไอออไนเซซัน จุดเดือด จุดหลอมเหลว ค่า EN
สามารถ
คานวณหาเลขออกซิเดชันของธาตุในรูปอะตอม โมเลกุล และสารประกอบต่างๆ ได้
5. อธิบายการเกิดพันธะเคมีในโมเลกุลหรือในโครงผลึกของสาร การเกิดพันธะไอออนิก
พันธะโคเวเลนต์ พันธะโลหะ เขียนสูตรและเรียกชื่อสารประกอบได้
6. อธิบายสมบัติบางประการของสารประกอบที่เกิดพันธะไอออนิก พันธะโคเวเลนต์ พันธะ
โลหะ แรงยึดเหนี่ยวระหว่างโมเลกุลโคเวเลนต์ แรงแวนเดอร์วาลส์ และพันธะไฮโดรเจน
เกี่ยวกับจุดเดือด จุดหลอมเหลว สถานะ กับแรงยึดเหนี่ยวระหว่างอนุภาคของสาร
แนวคิดเกี่ยวกับ เรโซแนนซ์ รูปร่างโมเลกุล สภาพขั้วของโมเลกุล ความยาวพันธะ
และพลังงานพันธะได้
7. อธิบายปฏิกิริยาเคมีของธาตุและสารประกอบ หมู่ IA IIA และ VIIA สารประกอบ
คลอไรด์ สารประกอบออกไซด์ของธาตุในคาบที่ 2 และ 3การจัดตาแหน่งของธาตุ
ไฮโดรเจนในตารางธาตุ อธิบายความแตกต่างความคล้ายคลึงธาตุแทรนซิชันกับธาตุหมู่
IA IIA และการเกิดสารประกอบเชิงซ้อนได้
8. อธิบายสมบัติของธาตุกัมมันตรังสี การสลายตัวของธาตุกัมมันตรังสี รังสีแอลฟา เบต้า
แกมมา ครึ่งชีวิต ปฏิกิริยานิวเคลียร์ฟิวชันและฟิชชัน การตรวจสอบสารกัมมันตรังสี
ตลอดจนประโยชน์และโทษของธาตุกัมมันตรังสีที่มีผลกระทบต่อการดารงชีวิตของมนุษย์ได้
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1.5 หน่วยกิต (3 ชั่วโมง/สัปดาห์/ภาคเรียน)

รำยวิชำบังคับก่อน
ไม่มี
คำอธิบำยรำยวิชำ
ศึกษาวิเคราะห์ความหมายของมวลอะตอม มวลอะตอมเฉลี่ย มวลโมเลกุล
เพื่อนาไปสู่ความหมายของโมล การคานวณเกี่ยวกับโมล ความสัมพันธ์ระหว่างโมลกับปริมาณ
ของสาร
ความเข้มข้นของสารละลายในหน่วยต่างๆ สมบัติของสารละลาย สามารถเตรียม
สารละลายและคานวณหาความเข้มข้นของสารละลาย ศึกษาสมบัติในการเพิ่มขึ้นของจุดเดือด
และการลดลงของจุดเยือกแข็ง สามารถคานวณหาค่าคงที่การเพิ่มขึ้นของจุดเดือดการลดลงของ
จุดเยือกแข็ง สมบัติของระบบปิด ระบบเปิด กฎทรงมวล กฎสัดส่วนคงที่ ทดลองปฏิกิริยาเคมี
ของแก๊สตามกฎของเกย์ –ลูสแซก กฎอาโวกาโดร การเขียนสูตรเคมี สูตรเอมพิริคัล
สูตรโมเลกุล เขียนและดุลสมการ ฝึกคานวณหาปริมาณสารในสมการเคมี สมบัติของของแข็ง
ของเหลว และแก๊ส ศึ ก ษาสมบั ติ ก ารจั ด เรี ย งอนุ ภ าค แรงดึ ง ผิว การระเหย ความดั น ไอ
กับการเปลี่ยนสถานะของสาร วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างปริมาตร ความดัน และอุณหภูมิ
ของแก๊ ส กฎรวมแก๊ ส และกฎแก๊ ส สมบู ร ณ์ ศึ ก ษาการน าไปใช้ ป ระโยชน์ ข องเทคโนโลยี ที่
เกี่ยวข้องกับของแข็ง ของเหลว และแก๊ส
จุดเน้นของรำยวิชำ/กำรจัดกำรเรียนกำรสอน
เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับปริมาณสัมพันธ์ สมบัติของของแข็ง ของเหลว
และแก๊ส การคานวณเกี่ยวกับผลผลิตของปฏิกิริยาเคมี และเทอร์โมไดนามิกส์ โดยใช้การเรียนรู้
ด้วยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ การสืบเสาะหาความรู้ การสืบค้นข้อมูล การสังเกต สามารถ
นาความรู้และหลักการไปใช้ประโยชน์ เชื่อมโยง อธิบายปรากฏการณ์ หรือแก้ปัญหาใน
ชีวิตประจาวัน สามารถจัดกระทาและวิเคราะห์ข้อมูล สื่อสารสิ่งที่เรียนรู้ มีความสามารถ ในการ
ตัดสินใจ แก้ปัญหา มีจิตวิทยาศาสตร์ เห็นคุณค่าของวิทยาศาสตร์ มีจริยธรรม คุณธรรม และ
ค่านิยมที่เหมาะสม
ผลกำรเรียนรู้
1. อธิบายความหมาย คานวณหามวลอะตอม มวลโมเลกุล โมล พร้อมทั้งคานวณและ
เปรี ย บเที ย บความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งจ านวนโมลกั บ อนุ ภ าค โมลกั บ มวล และโมลกั บ
ปริมาตรของสารได้
2. อธิ บ ายความหมายของสารละลาย ความเข้ ม ข้ น ของสารละลาย สามารถเตรี ย ม
สารละลาย คานวณหาความเข้มข้นของสารละลายในหน่วยต่างๆ ได้

3. ทดลองเปรียบเทียบจุดเดือดและจุดเยือกแข็งของสารละลายและตัวทาละลาย เพื่อใช้
คานวณและหาความสัมพันธ์ระหว่ างค่าคงที่ของการเพิ่มขึ้นของจุดเดือดและค่าคงที่ของ
การลดลงของจุดเยือกแข็งกับสมบัติของสารได้
4. คานวณหามวลของสารในปฏิกิริยาเคมี ที่เป็นไปตามกฎทรงมวลและคานวณหาอัตราส่วน
โดยมวลของธาตุที่รวมกันเป็นสารประกอบตามกฎสัดส่วนคงที่ สรุปใจความสาคัญของ
การคานวณ หาปริมาณสารในปฏิกิริยาเคมีตามกฎของเกย์ -ลูสแซก และอาโวกาโดร
เพื่อใช้คานวณหาสูตรอย่างง่าย และสูตรโมเลกุล และปริมาณของสารจากสมการเคมีได้
5. อธิบายความหมายเกี่ยวกับประเภทของสูตรเคมี ศึกษาวิธีการคานวณหามวลร้อยละจาก
สูตร การคานวณหาสูตรเอมพิริคัล สูตรโมเลกุล ความสัมพันธ์ ระหว่างปริมาณของสาร
ในสมการเคมี สารกาหนดปริมาณ คานวณหาปริมาณของสารจากสมการเคมีและผลได้
ร้อยละได้
6. อธิบายสมบัติบางประการของของแข็ง ของเหลว แก๊ส อภิปรายเหตุผลที่สารบางชนิด
สามารถปรากฏเป็นรูปต่างๆ ได้
7. อธิ บ ายผลของการเปลี่ ย นแปลงพลั ง งานต่ อ การเปลี่ ย นสถานะของสาร สมบั ติ ข อง
ของเหลวเกี่ยวกับแรงยึดเหนี่ย ว แรงดึงผิว การระเหย ความดันไอกับจุดเดือดของ
ของเหลวได้
8. อธิบายความสัมพันธ์ระหว่างอุณหภูมิ ความดัน และปริมาตรของแก๊ส โดยใช้กฎต่างๆ
ของแก๊สเพื่อคานวณหาความสัมพันธ์ระหว่างปริมาตร ความดัน และอุณหภูมิของแก๊ส
อธิบายเกี่ยวกับเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับของแข็ง ของเหลว และแก๊สได้

ว32207 เคมี 3

1.5 หน่วยกิต (3 ชั่วโมง/สัปดาห์/ภาคเรียน)

รำยวิชำบังคับก่อน
ไม่มี
คำอธิบำยรำยวิชำ
ศึกษาวิเคราะห์เกี่ยวกับปฏิกิริยาผันกลับได้ ค่าคงที่สมดุล ความสัมพันธ์ระหว่าง
ความเข้มข้นของสารต่าง ๆ ณ ภาวะสมดุล การรบกวนสมดุลโดยเปลี่ยนแปลง ความเข้มข้น
ความดัน อุณหภูมิ ศึกษาไอออนในสารละลายกรด-เบส การถ่ายเทโปรตรอนระหว่างกรด-เบส
ฝึกคานวณหาปริมาณการแตกตัวของกรด-เบส pH และ pOH ของสารละลาย ศึกษาสมบัติ
และการแตกตัวของอินดิเคเตอร์ และทดลองการเปลี่ยนสีของอินดิเคเตอร์ชนิดต่างๆในสารละลาย
และทาการทดลองเพื่อศึกษาปฏิกิริยาระหว่างสารละลายกรดกับสารละลายเบส เพื่ออธิบายการ
เกิดเกลือและปฏิกิริยาไฮโดรไลซิสของเกลือในน้า ฝึกคานวณหาความเข้มข้นของสารละลายกรดเบส โดยการผสมสารละลายกรดกับสารละลายเบส หรือด้วยวิธีการไทเทรต ศึกษาองค์ประกอบ
และทดสอบสมบัติของสารละลายบัฟเฟอร์
จุดเน้นของรำยวิชำ/กำรจัดกำรเรียนกำรสอน
เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสมดุลเคมี และสารละลายกรด-เบส โดยใช้การ
เรียนรู้ด้วยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ การสืบเสาะหาความรู้ การสารวจตรวจสอบ สามารถนา
ความรู้และหลักการไปใช้ประโยชน์ เชื่อมโยง อธิบายปรากฏการณ์ หรือแก้ปัญหาในชีวิตประจาวัน
สามารถจัดกระทาและวิเคราะห์ข้อมูล สื่อสารสิ่งที่เรียนรู้ มีความสามารถ ในการตัดสินใจ
แก้ปัญหา มีจิตวิทยาศาสตร์ เห็นคุณค่าของวิทยาศาสตร์ มีจริยธรรม คุณธรรมและค่านิยมที่
เหมาะสม
1.
2.
3.
4.
5.

ผลกำรเรียนรู้
ศึกษาทดลองและสรุปผลการเปลี่ยนแปลงของสารในระบบ ระบุระบบที่เกิดภาวะสมดุล
เขียนความสัมพันธ์ระหว่างความเข้มข้นของสารตั้งต้น และผลิตภัณฑ์ ณ ภาวะสมดุลได้
คานวณหาค่าคงที่สมดุล หรือคานวณสิ่งต่างๆที่เกี่ยวข้อง กับบริบทของค่าคงที่สมดุล
และแปลความหมายของค่าคงที่สมดุลได้
ระบุ ปั จ จั ย ต่ า ง ๆ ที่ ท าให้ ภ าวะสมดุ ล ของระบบเปลี่ ย นแปลงพร้ อ มทั้ ง อธิ บ ายการ
เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น เมื่อภาวะสมดุลของระบบถูกรบกวนตามหลักเลอชาเตอลิเอย์ได้
อธิบายการปรับตัวของระบบเพื่อเข้าสู่ภาวะสมดุลโดยใช้หลักเลอชาเตอลิเอย์ รวมทั้งเลือก
ภาวะที่เหมาะสมเพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์สูง
อธิบายการเปลี่ยนแปลงเมื่อกรดหรือเบสละลายในน้า พร้อมทั้งระบุชนิดของไอออนที่ทา
ให้สารละลายแสดงสมบัติเป็นกรดหรือเบสได้

6. อธิบายความหมายของกรดและเบสตามาทฤษฎีกรด-เบส ของอาร์เรเนียส เบรินสเตดลาวรี และลิวอิส พร้อมทั้งอธิบายสมบัติของกรดหรือเบสตามทฤษฎีกรด-เบส เหล่านี้
และระบุโมเลกุลหรือไอออนที่เป็นคู่กรด-เบส ได้
7. อธิบายความสามารถในการแตกตัวของกรดแก่ เบสแก่ กรดอ่อน เบสอ่อน การคานวณ
ห้าร้อยละของการแตกตัว ค่าคงที่ของการแตกตัวของกรดอ่อนหรือเบสอ่อนได้
8. คานวณหาค่า pH และ pOH ของสารละลายเมื่อทราบความเข้มข้นของ H3O+ และ
OH- และบอกความเป็นกรด–เบส ของสารละลายจากค่า pH ได้
9. อธิบายเหตุผลที่ทาให้อินดิเคเตอร์เปลี่ยนสี และใช้ช่วงเปลี่ยนสีของอินดิเคเตอร์บอก pH
หรือความเป็นกรด–เบส ของสารละลายได้
10. อธิบายความหมายของปฏิกิริยาสะเทิน ปฏิกิริยาระหว่างกรดกับเบส กรดหรือเบสกับสาร
บางชนิด และปฏิกิริยาไฮโดรลิซิสของเกลือในน้าพร้อมทั้งเขียนสมการแสดงปฏิกิริยาได้
11. อธิบายวิธีการไทเทรต การเลือกใช้อินดิเคเตอร์ที่เหมาะสม การเขียนกราฟของการ
ไทเทรตและหาจุดสมมูล หรือจุดยุติ ตลอดจนคานวณหาความเข้มข้นของสารละลายได้
12. อธิ บ ายการเปลี่ ย นแปลงที่ เ กิ ด ขึ้ น เมื่ อ เติ ม กรดหรื อ เบสลงในสารละลายบั บเฟอร์
เขียนสมการแสดงปฏิกิริยาการควบคุม pH ของสารละลายบับเฟอร์ได้

ว32208 เคมี 4

1.5 หน่วยกิต (3 ชั่วโมง/สัปดาห์/ภาคเรียน)

รำยวิชำบังคับก่อน
ไม่มี
คำอธิบำยรำยวิชำ
ศึกษาวิเคราะห์การเกิดปฏิกิริยาเคมี อัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี ผลของความ
เข้มข้น พื้นที่ผิว อุณหภูมิ ตัวเร่งปฏิกิริยา และตัวหน่วงปฏิกิริยา พลังงานกับการดาเนินไปของ
ปฏิกิริยา ทฤษฎีจลน์กับอัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี
ศึกษาวิเคราะห์ปฏิกิริยาการถ่ายโอน
อิเล็กตรอน ปฏิกิริยาออกซิเดชัน ปฏิกิริยารีดักชัน ปฏิกิริยารีดอกซ์ ฝึกเขียนและดุลสมการ
รีดอกซ์ ศึกษาและทดลองหลักการของเซลล์กัลป์วานิก หาค่าศักย์ไฟฟ้ามาตรฐานของครึ่งเซลล์
การคานวณหาศักย์ไฟฟ้าของเซลล์ ปฏิกิริยาในเซลล์ปฐมภูมิและเซลล์ทุติยภูมิบางชนิดที่เป็นเซลล์
ไฟฟ้าเคมีในชีวิตประจาวัน ศึกษาหลักการของเซลล์อิเล็กโทรไลต์และปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นภายใน
เซลล์ การนาหลักการของเซลล์อิเล็กโทรไลต์ไปใช้แยกสาร การทาโลหะให้บริสุทธิ์ การถลุงแร่
และการชุบโลหะด้วยกระแสไฟฟ้า การอะโนไดซ์ ศึกษาปฏิกิริยาการเกิดการผุกร่อนของโลหะ
และทดลองป้องกันการผุกร่อนของโลหะ ศึก ษาความก้ าวหน้า ทางเทคโนโลยีที่เกี่ย วข้องกับ
เซลล์ไฟฟ้าเคมี
จุดเน้นของรำยวิชำ/กำรจัดกำรเรียนกำรสอน
เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับอัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี ปัจจัยที่มีผลต่อ
ปฏิกิริยา มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเซลล์ไฟฟ้าเคมีและปฏิกิริยาในเซลล์ไฟฟ้าเคมี ธาตุและ
สารประกอบ
อนินทรีย์ที่สาคัญในอุตสาหกรรม โดยใช้การเรียนรู้ด้วยกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ การสืบเสาะหาความรู้ การสืบค้นข้อมูล การสังเกต สามารถนาความรู้และหลักการ
ไปใช้ประโยชน์ เชื่อมโยง อธิบายปรากฏการณ์ หรือแก้ปัญหาในชีวิตประจาวัน สามารถจัดกระทา
และวิเคราะห์ข้อมูล สื่อสารสิ่งที่เรียนรู้ มีความสามารถ ในการตัดสินใจ แก้ปัญหา มีจิต
วิทยาศาสตร์ เห็นคุณค่าของวิทยาศาสตร์ มีจริยธรรม คุณธรรมและค่านิยมที่เหมาะสม
1.
2.
3.
4.
5.

ผลกำรเรียนรู้
บอกความหมายของอัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี และคานวณหาอัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมีได้
อธิบายเกี่ยวกับทฤษฎีจลน์ และการชนกันของอนุภาคเพื่ออธิบายอัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี
พร้อมทั้งแปล ความหมายของกราฟแสดงการเปลี่ยนแปลงพลังงานในปฏิกิริยาและกราฟ
การกระจายของพลังงานจลน์ได้
ทาการทดลองและระบุปัจจัยต่างๆ ที่มีผลต่ออัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี พร้อมทั้งอธิบายเหตุผลได้
อธิบายเกี่ยวกับปฏิกิริยาเคมีกับการถ่ายโอนอิเล็กตรอนได้
อธิบายเกี่ยวกับการดุลสมการรีดอกซ์ได้

6. อธิบายเกี่ยวกับหลักการของเซลล์กัลวานิกและเกิดทักษะการทดลองศึกษาการถ่ายโอน
อิเล็กตรอนในเซลล์ได้
7. อธิบายเกี่ยวกับเกี่ยวกับศักย์ไฟฟ้าของเซลล์ การหาค่าศักย์ไฟฟ้ามาตรฐานครึ่งเซลล์ และ
การเขียนแผนภาพของเซลล์ได้
8. อธิบายเกี่ยวกับเกี่ยวกับหลักการของเซลล์อิเล็กโทรไลต์ ปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นภายในเซลล์ได้
9. อธิบายเกี่ยวกับการประยุกต์ใช้เซลล์กัลวานิกในชีวิตประจาวันได้
10. อธิบายเกี่ยวกับเกี่ยวกับการนาเซลล์อิเล็กโทรไลต์ไปใช้ประโยชน์
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2 หน่วยกิต (4 ชั่วโมง/สัปดาห์/ภาคเรียน)

รำยวิชำบังคับก่อน
ไม่มี
คำอธิบำยรำยวิชำ
ศึกษาวิเคราะห์และสร้างความคิดรวบยอดเกี่ยวกับเคมีอินทรีย์ ชนิดของพันธะ
ระหว่างคาร์บอน การเรียกชื่อ สูตรเคมี ไอโซเมอร์ของสารประกอบไฮโดรคาร์บอน และทดลอง
การจัดตัวของคาร์บอนในสารประกอบ สมบัติของสารประกอบไฮโดรคาร์บอน แบบสายตรง
แบบวงแหวน แบบอะโรมาติก ศึกษาหมู่ฟังก์ชัน สูตรเคมีของสารประกอบคาร์บอน และทา
การทดลองเพื่อศึกษาสมบัติ ปฏิกิริยาของแอลกอฮอล์ แอลดีไฮด์ คีโตน กรดอินทรีย์ เอสเทอร์
เอมีน และเอไมด์
อธิบายเกี่ยวกับกระบวนการเกิดถ่านหิน หินน้ามัน ปิโตรเลียม และ
ผลิตภัณฑ์จากการแยกก๊าซธรรมชาติ การกลั่นลาดับส่วนน้ามันดิบ พอลิเมอร์ ปฏิกิริยาพอลิเมอ
ไรเซชัน โครงสร้าง และสมบัติของพอลิเมอร์ ผลิตภัณฑ์จากพอลิเมอร์ ได้แก่ พลาสติก เส้นใย
ยาง และศึกษาถึงความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีพอลิเมอร์สังเคราะห์ รวมถึง มลภาวะและ
อันตรายจากการใช้ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม ศึกษาวิเคราะห์ สารวจตรวจสอบ ค้นคว้าเกี่ยวกับ
โครงสร้ า ง ชนิด หน้า ที่ สมบัติ ประโยชน์และปฏิ กิ ริ ย าของสารชีว โมเลกุ ลจ าพวกโปรตี น
คาร์โบไฮเดรต ลิพิด และกรดนิวคลีอิก
จุดเน้นของรำยวิชำ/กำรจัดกำรเรียนกำรสอน
เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสมบัติและปฏิกิริยาของสารประกอบอินทรีย์ และ
สารชีวโมเลกุล ปฏิกิริยาของสารประกอบอินทรีย์ในธรรมชาติ ปฏิกิริยาพอลิเมอไรเซชัน และการ
สังเคราะห์พอลิเมอร์ โครงสร้าง และสมบัติของพอลิเมอร์จากธรรมชาติ โดยใช้การเรียนรู้ด้วย
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ การสืบเสาะหาความรู้ การสืบค้นข้อมูล การสังเกต สามารถนา
ความรู้และหลักการไปใช้ประโยชน์ เชื่อมโยง อธิบายปรากฏการณ์ หรือแก้ปัญหาในชีวิตประจาวัน
สามารถจัดกระทาและวิเคราะห์ข้อมูล สื่อสารสิ่งที่เรียนรู้ มีความสามารถ ในการตัดสินใจ
แก้ปัญหา มีจิตวิทยาศาสตร์ เห็นคุณค่าของวิทยาศาสตร์ มีจริยธรรม คุณธรรมและค่านิยมที่
เหมาะสม
ผลกำรเรียนรู้
1. อธิ บ ายการเกิ ด สารประกอบของธาตุ ค าร์ บ อนเป็ น จ านวนมากพร้ อ มทั้ ง เขี ย นสู ต ร
โครงสร้าง และไอโซเมอร์ได้
2. สามารถจาแนกสารประกอบไฮโดรคาร์บอนประเภทต่างๆ และทาการทดลองเพื่อศึกษา
สมบัติบางประการของสารประกอบไฮโดรคาร์บอนได้
3. อธิบายการเขียนสูตรโมเลกุล สูตรโครงสร้าง การเกิดไอโซเมอร์ วิธีการเรียกชื่อในระบบ
สากลและปฏิกิริยาเคมีของแอลเคน แอลคีน และแอลไคน์ ได้

4. อธิบายการเขียนสูตรโมเลกุล สูตรโครงสร้าง การเกิดไอโซเมอร์ วิธีการเรียกชื่อ และ
ปฏิกิริยาเคมีของไซโคลแอลเคน ไซโคลแอลคีน และไซโคลแอลไคน์ได้
5. อธิบายการเขียนสูตรโมเลกุล สูตรโครงสร้าง การเกิดอนุพันธ์ และปฏิกิริยาเคมีของอะโร
มาติกไฮโดรคาร์บอนได้
6. ทาการทดลองเพื่อศึกษาสมบัติ และปฏิกิริยาของสารประกอบคาร์บอนที่มีหมู่ฟังก์ชัน
เฉพาะตลอดจน อธิบายการเขียนสูตรโครงสร้าง และเรียกชื่อได้
7. อธิบายเกี่ยวกับกระบวนการเกิด การสารวจ การแยกน้ามันดิบและก๊าซธรรมชาติได้
8. อธิ บายปฏิ กิริย าการเกิดพอลิ เมอร์ โครงสร้ า ง สมบั ติ การผลิต ชนิด และการน า
พอลิเมอร์ไปใช้ได้อย่างเหมาะสม
9. อธิบายจาแนกประเภทของกรดอะมิโน การเกิดพันธะเพปไทด์ การทดสอบโปรตีนใน
อาหาร การทางานของเอนไซม์ และการแปลงสภาพของโปรตีนได้
10. ระบุชนิดโครงสร้างของโมโนแซคคาไรด์ ไดแซคคาไรด์ พอลิแซคคาไรด์ และทดสอบ
สมบัติและปฏิกิริยาของคาร์โบไฮเดรตได้
11. อธิบายองค์ประกอบของไขมันหรือน้ามัน จาแนกประเภทของกรดไขมัน และบอกสมบัติ
บางประการได้
12. อธิ บ ายโครงสร้ า ง จ าแนกประเภทของนิ ว คลี โ อไทด์ และบอกความส าคั ญ ของกรด
นิวคลีอิกได้
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1.5 หน่วยกิต (3 ชั่วโมง/สัปดาห์/ภาคเรียน)

รำยวิชำบังคับก่อน
ไม่มี
คำอธิบำยรำยวิชำ
ศึกษาวิเคราะห์และอธิบายกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ความสัมพันธ์ระหว่าง
ปัญหา สมมุติฐาน และวิธีการตรวจสอบสมมุติฐาน ออกแบบ และดาเนินการทดลองเพื่อ
ตรวจสอบสมมุติฐาน ส่วนประกอบและหลักการทางานของกล้องจุลทรรศน์แบบใช้แสงและกล้อง
จุลทรรศน์อิเล็กตรอน ศึกษาวิเคราะห์ และอธิบายโครงสร้างและหน้าที่ของสารอนินทรีย์ที่เ ป็น
องค์ประกอบของเซลล์สิ่งมีชีวิต สูตรโครงสร้างของสารอินทรีย์ ชนิดต่างๆ และหน้าที่ของ
สารอินทรีย์แต่ละชนิด การเกิดปฏิกิริยาเคมีภายในเซลล์ของสิ่งมีชีวิต ประเภทของปฏิกิริยาการ
ทางานของเอนไซม์จากสิ่งมีชีวิตการเร่งปฏิกิริยาของเอนไซม์ ปัจจัยที่มีผลต่อการทางานของ
เอนไซม์ ศึกษาวิเคราะห์และอธิบายเซลล์และทฤษฎีเซลล์ โครงสร้างของเซลล์ การรักษาดุลย
ภาพของเซลล์ การสื่อสารระหว่างเซลล์ การแบ่งเซลล์และอธิบายความหลากหลายทางชีวภาพ
ก าเนิ ด ของชี วิ ต อาณาจั ก รของสิ่ ง มี ชี วิ ต โดยใช้ ทั ก ษะกระบวนการทางวิ ท ยาศาสตร์ ก าร
สืบเสาะหาความรู้การสารวจตรวจสอบ การสืบค้นข้อมูลและการอภิปรายเพื่อให้เกิดความรู้
ความคิดความเข้าใจ สามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู้ มีความสามารถในการตัดสินใจ
จุดเน้นของรำยวิชำ/กำรจัดกำรเรียนกำรสอน
เพื่อพัฒนาความรู้พื้นฐานทางชีววิ ทยา แนวคิดทางชีววิ ทยา การตั้งสมมติฐ าน
การออกแบบ การดาเนินการทดลอง สรุปผลการทดลอง ผ่านการค้นคว้าและการทดลองปฏิบัติ
จริง และสรุปเป็นรายงาน พร้อมอภิปรายผล หลักการทางานของกล้องจุลทรรศน์แบบใช้แสงและ
กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอน โครงสร้างและหน้าที่ของสารอนินทรีย์ที่เป็นองค์ประกอบของเซลล์
สิ่ ง มี ชี วิ ต สู ต รโครงสร้ า งของสารอิ น ทรี ย์ ชนิ ด ต่ า งๆ และหน้ า ที่ ข องสารอิ น ทรี ย์ แ ต่ ล ะชนิ ด
การเกิดปฏิกิริยาเคมีภายในเซลล์ของสิ่งมีชีวิต ประเภทของปฏิกิริยาการทางานของเอนไซม์จาก
สิ่งมีชีวิตการเร่งปฏิกิริยาของเอนไซม์ ปัจจัยที่มีผลต่อการทางานของเอนไซม์ อธิบายเซลล์และ
ทฤษฎีเซลล์ โครงสร้างของเซลล์ การรักษาดุลยภาพของเซลล์ การสื่อสารระหว่างเซลล์ การแบ่ง
เซลล์และอธิบายความหลากหลายทางชีวภาพ กาเนิดของชีวิต อาณาจักรของสิ่งมีชีวิต
ผลกำรเรียนรู้
1. สามารถเข้าใจและอธิบายแนวคิดของชีววิทยาได้
2. สามารถทาการทดลองตามกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ บันทึกผล วิเคราะห์ผลและ
สรุปผลการทดลองได้
3. อธิบายหลักการทางานของกล้องจุลทรรศน์ ความแตกต่างของกล้องจุลทรรศน์ชนิดต่างๆ

4. อธิบายโครงสร้างและหน้าที่ขององค์ประกอบของเซลล์ การเกิดปฏิกิริยาเคมีในเซลล์
ปัจจัยที่มีผลต่อปฏิกิริยาทางเคมี
5. อธิบายกาเนิดของสิ่งมีชีวิต จาแนกสิ่งมีชีวิตในอาณาจักรต่างๆ ได้

ว31211 ชีววิทยำ 2

1.5 หน่วยกิต (3 ชั่วโมง/สัปดาห์/ภาคเรียน)

รำยวิชำบังคับก่อน
ไม่มี
คำอธิบำยรำยวิชำ
ศึ ก ษาเกี่ ย วกั บ ระบบการย่ อ ยอาหารของสั ต ว์ และมนุ ษ ย์ กระบวนการสลาย
สารอาหารแบบใช้ อ อกซิ เ จนและไม่ ใ ช้ อ อกซิ เ จน อธิ บ ายระบบหายใจ โครงสร้ า งที่ ใ ช้ ใ นการ
แลกเปลี่ยนแก๊ส ระบบขับถ่ายกับการรักษาดุลยภาพของร่างกายหลักการทางานของระบบหมุนเวียน
เลือด ระบบลาเลียงสารของสิ่งมีชีวิตเซลล์เดียว สัตว์และมนุษย์ และระบบภูมิคุ้มกัน
การรับรู้และการตอบสนองของเส้นใยประสานงาน ร่างแหประสาท ปมประสาท
เซลล์ประสาท การทางานของเซลล์ประสาท การทางานของระบบประสาท อวัยวะรับสัมผัส ฮอร์โมน
จากต่อมไร้ท่อที่สาคัญในร่างกาย การควบคุมการทางานของฮอร์โมน การทางานของอวัยวะที่ใช้ใน
การเคลื่อนที่ของสัตว์มีกระดูกสันหลัง สัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังและโพรทิสต์ การสืบพันธุ์ของสิ่งมีชีวิต
การเจริญเติบโตของเอ็มบริโอ เซลล์เดียว สัตว์บางชนิด และการสืบพันธุ์ของมนุษย์
จุดเน้นของรำยวิชำ/กำรจัดกำรเรียนกำรสอน
เพื่อ พัฒ นาความรู้ พื้น ฐานทางชี ว วิ ทยาเกี่ ย วกั บ ระบบการย่ อ ยอาหารของสัต ว์
ระบบหายใจ การแลกเปลี่ยนแก๊ส ระบบขับถ่าย รวมถึงการรักษาดุลยภาพของร่างกาย หลักการ
ทางานของระบบหมุนเวียนเลือด การลาเลียงสารและระบบภูมิคุ้มกันของร่างกาย ระบบประสาท
อวัยวะรับสัมผัส การเจริญและพัฒนาของเอมบริโอสัตว์ ฮอร์โมนและการทางานของฮอร์โมนชนิด
ต่างๆ ผ่านการสืบค้น วิเคราะห์ข้อมูล และศึกษาจากตัวอย่างดองและการทดลองปฏิบัติ
1.
2.
3.
4.
5.
6.

ผลกำรเรียนรู้
สามารถเข้าใจและอธิบายระบบต่างๆ ของสิ่งมีชีวิต ได้แก่ ระบบย่อยอาหาร การหายใจ
แบบใช้และไม่ใช้ออกซิเจน
สามารถทาการทดลองตามกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ บันทึกผล วิเคราะห์ผลและสรุปผล
การทดลองได้
อธิบายหลักการของการแลกเปลี่ยนแก๊ส ระบบขับถ่าย การทางานของระบบหมุนเวียน
เลือด และการลาเลียงสารของสิ่งมีชีวิต
อธิบายโครงสร้างและหน้าที่อวัยวะที่ใช้ในการเคลื่อนที่ของสัตว์ทั้งมีกระดูกสันหลังและไม่มี
กระดูกสันหลัง
อธิบายการเจริญและพัฒนาของเอมบริโอสัตว์ รวมถึงการสืบพันธุ์
อธิ บายหลักการของระบบภู มิคุ้มกั นของร่ า งกาย การรั ก ษาดุลยภาพของร่ า งกายและ
ฮอร์โมน

ว32212 ชีววิทยำ 3

1.5 หน่วยกิต (3 ชั่วโมง/สัปดาห์/ภาคเรียน)

รำยวิชำบังคับก่อน
ไม่มี
คำอธิบำยรำยวิชำ
ศึ ก ษาเกี่ ย วกั บ อาณาจั ก รพื ช การจั ด จ าแนกพื ช ประเภทของพื ช เนื้ อ เยื่ อ พื ช
โครงสร้างและหน้าที่ของราก ลาต้น และใบ การเจริญเติบโตของราก และลาต้น การค้นคว้าที่
เกี่ยวข้องกับกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสง ปัจจัยบางประการที่มีผลต่อการสังเคราะห์ด้วยแสง
การแลกเปลี่ยนแก๊สของพืช การคายน้าของพืช การลาเลียงน้าของพืช การลาเลียงแร่ธาตุของพืช
การลาเลียงอาหารของพืช โครงสร้างของดอก การสร้างเซลล์สืบพันธุ์ของพืชมีดอก การถ่าย
ละอองเรณู การปฏิสนธิ และวัฎจักรชีวิตของพืช การเกิดผลและเมล็ด การงอกของเมล็ด การ
ขยายพันธุ์ การตอบสนองของพืชต่อสิ่งแวดล้อมและสารควบคุมการเจริญเติบโต
จุดเน้นของรำยวิชำ/กำรจัดกำรเรียนกำรสอน
เพื่อพัฒนาความรู้พื้นฐานทางชีววิทยาเกี่ยวกับพืช ตั้งแต่กาเนิดของพืช พืชชั้นต่า
การวิวัฒนาการของพืช การจัดจาแนกพืช เนื้อเยื่อพืช โครงสร้างและการทางานของอวัยวะต่างๆ
ของพืช การสังเคราะห์ด้วยแสง และการแลกเปลี่ยนแก๊สของพืช การคายน้า การสร้างเ ซลล์
สืบพันธุ์ของพืชดอก วงชีวิตแบบสลับ การเกิดผลเมล็ด การงอกของเมล็ด การตอบสนองของพืช
ต่อสิ่งแวดล้อมและสารควบคุมการเจริญเติบโต ผ่านการสืบค้น วิเคราะห์ข้อมูล และศึกษาจาก
ตัวอย่างจริงและการทดลองปฏิบัติ
1.
2.
3.
4.
5.
6.

ผลกำรเรียนรู้
สามารถเข้าใจและอธิบายความแตกต่างของสิ่งมีชีวิตในอาณาจักรพืช
สามารถทาการทดลองตามกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ บันทึกผล วิเคราะห์ผล และ
สรุปผลการทดลองได้
อธิบายโครงสร้าง เนื้อเยื่อและการทางานของอวัยวะต่างๆ ของพืชได้
อธิบายโครงสร้างและหน้าที่อวัยวะที่ใช้ในการสืบพันธุ์ของพืชดอก
อธิบายการเจริญและพัฒนาของเอมบริโอพืช การเกิดผล และเมล็ด
อธิบายผลของการตอบสนองของพืชต่อสิ่งแวดล้อม และสารควบคุมการเจริญเติบโต

ว32213 ชีววิทยำ 4

2 หน่วยกิต (4 ชั่วโมง/สัปดาห์/ภาคเรียน)

รำยวิชำบังคับก่อน
ไม่มี
คำอธิบำยรำยวิชำ
ศึกษาเกี่ยวกับสารพันธุกรรม การถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมทั้งกฎของเมน
เดลและที่นอกเหนือจากกฎของเมนเดล ความแปรผันทางพันธุกรรม โครโมโซม โครงสร้าง หน้าที่
และสมบัติ ข องสารพั นธุ กรรม การเกิด มิ ว เทชัน ผลของการเกิ ด มิว เทชั น การน าความรู้ เรื่ อ ง
เทคโนโลยี ชี ว ภาพไปประยุ ก ต์ ใ ช้ ใ ห้ เ ป็ น ประโยชน์ ต่ อ สั ง คมและสิ่ ง แวดล้ อ ม หลั ก ฐานต่ า งๆ
ที่สนับสนุนการเกิดวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต แนวคิดเกี่ยวกับวิวัฒนาการของลามาร์กและชาลส์
ดาร์วิน พันธุศาสตร์ประชากร ปัจจัยที่มีผลทาให้เกิดการเปลี่ยนแปลงความถี่ของแอลลีล และ
ความถี่ของจีโนไทป์ในประชากร กระบวนการเกิดสปีชีส์ใหม่ของสิ่งมีชีวิต และผลกระทบจากการ
พัฒนาทางด้านเทคโนโลยีต่อการเกิดวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต
การเปลี่ยนแปลงแทนที่ของระบบนิเวศ ความหนาแน่นและการแพร่กระจายของ
ประชากร ขนาดของประชากร รู ป แบบการเพิ่ ม ของประชากร การรอดชี วิ ต ของประชากร
ประชากรมนุษย์ สภาพแวดล้อมทรัพยากรธรรมชาติในท้องถิ่นในประเทศและของโลก ปัญหาและ
สาเหตุของปัญหา การป้องกันแก้ไข การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติในท้องถิ่นของประเทศ
จุดเน้นของรำยวิชำ/กำรจัดกำรเรียนกำรสอน
เพื่อพัฒนาความรู้พื้นฐานทางชีววิทยาเกี่ยวกับสารพันธุกรรม การถ่ายทอดลักษณะ
ทางพันธุกรรมทั้งกฎของเมนเดลและที่นอกเหนือจากกฎของเมนเดล ความแปรผันทางพันธุกรรม
โครโมโซม โครงสร้าง หน้าที่ และสมบัติของสารพันธุกรรม การเกิดมิวเทชัน ผลของการเกิด
มิ ว เทชั น การน าความรู้ เ รื่ อ งเทคโนโลยี ชี ว ภาพไปประยุ ก ต์ ใ ช้ ใ ห้ เ ป็ น ประโยชน์ ต่ อ สั ง คมและ
สิ่ ง แวดล้ อ ม หลั ก ฐานต่ า งๆ ที่ ส นั บ สนุ น การเกิ ด วิ วั ฒ นาการของสิ่ ง มี ชี วิ ต แนวคิ ด เกี่ ย วกั บ
วิวั ฒนาการของลามาร์กและชาลส์ดาร์วิ น พันธุศาสตร์ประชากร ปัจจัย ที่มีผลทาให้เกิ ดการ
เปลี่ยนแปลงความถี่ของแอลลีล และความถี่ของจีโนไทป์ในประชากร กระบวนการเกิดสปีชีส์ใหม่
ของสิ่งมีชีวิต และผลกระทบจากการพัฒนาทางด้านเทคโนโลยีต่อการเกิดวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต
การเปลี่ยนแปลงแทนที่ของระบบนิเวศ ความหนาแน่นและการแพร่กระจายของประชากร ขนาด
ของประชากร รูปแบบการเพิ่มของประชากร การรอดชีวิตของประชากร
ผ่านการสืบค้น วิเคราะห์ข้อมูล ผ่านกระบวนการสืบ ค้น ค้นคว้า ตอบโจทย์ปัญหา
และการทดลองปฏิบัติจริง และศึกษาจากตัวอย่างจริงและการทดลองปฏิบัติ

1.
2.
3.
4.
5.

ผลกำรเรียนรู้
สามารถเข้าใจอธิบายความหมายของสารพันธุกรรมการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม
รูปแบบต่างๆ
สามารถทาการทดลองตามกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ บันทึกผล วิเคราะห์ผล และ
สรุปผลการทดลองได้
อธิบายความแตกต่างของความผันแปรทางพันธุกรรม การเกิดมิวเทชั่น ความรู้ทางด้าน
เทคโนโลยีชีวภาพ
อธิบายแนวคิดการเกิดวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต พันธุศาสตร์ประชากร การเกิดสปีชีส์ใหม่
อธิบายการเปลี่ยนแปลงแทนที่ของระบบนิเวศ การเปลี่ยนแปลงประชากร

ว32214 โครงงำนวิทยำศำสตร์ 1

1 หน่วยกิต (2 ชั่วโมง/สัปดาห์/ภาคเรียน)

รำยวิชำบังคับก่อน
ไม่มี
คำอธิบำยรำยวิชำ
การวิจัยในหัวข้อที่น่าสนใจทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภายใต้ความเห็นชอบ
ของคณะกรรมการวิชาการและจัดการเรียนการสอนโครงการ วมว.
จุดเน้นของรำยวิชำ/กำรจัดกำรเรียนกำรสอน
ใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ การสารวจ
ตรวจสอบ การสังเกต การสืบค้นข้อมูล การอภิปราย เพื่อให้เกิดความรู้ ความคิด ความเข้าใจ
สามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู้ มีความสามารถในการตัดสินใจ รวมทั้งเห็นคุณค่าของการนาความรู้ไป
ใช้ในชีวิตประจาวัน มีจิตวิทยาศาสตร์ จริยธรรม คุณธรรม และค่านิยมที่เหมาะสม
1.
2.
3.
4.
5.
6.

ผลกำรเรียนรู้
สืบค้ นข้ อมู ล อภิ ป ราย ธรรมชาติ ของวิ ทยาศาสตร์ สามารถแยกประเภทโครงงาน
วิทยาศาสตร์ได้
สืบค้นข้อมูลอธิบายขั้นตอนกระบวนการทาโครงงานวิทยาศาสตร์
ศึกษาวิเคราะห์ตัวอย่างโครงงานวิทยาศาสตร์และสามารถเขียนโครงร่างโครงงานวิทยาศาสตร์ได้
สืบค้นข้อมูล ปฏิบัติการทดลองตามเค้าโครงงานที่ได้วางไว้
วิเคราะห์และจัดการข้อมูล เก็บข้อมูล เขียนรายงาน และสามารถนาเสนอผลงานได้
ตระหนักถึงความสาคัญ และประโยชน์ของโครงงานวิทยาศาสตร์ ตลอดจนคานึงถึงความ
ปลอดภัย และมีจรรยาบรรณการใช้สัตว์ทดลอง

ว32215 โครงงำนวิทยำศำสตร์ 2

1 หน่วยกิต (2 ชั่วโมง/สัปดาห์/ภาคเรียน)

รำยวิชำบังคับก่อน
ไม่มี
คำอธิบำยรำยวิชำ
การวิจัยในหัวข้อที่น่าสนใจทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภายใต้ความเห็นชอบ
ของคณะกรรมการวิชาการและจัดการเรียนการสอนโครงการ วมว.
จุดเน้นของรำยวิชำ/กำรจัดกำรเรียนกำรสอน
ใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ การสารวจ
ตรวจสอบ การสังเกต การสืบค้นข้อมูล การอภิปราย เพื่อให้เกิดความรู้ ความคิด ความเข้าใจ
สามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู้ มีความสามารถในการตัดสินใจ รวมทั้งเห็นคุณค่าของการนาความรู้
ไปใช้ในชีวิตประจาวัน มีจิตวิทยาศาสตร์ จริยธรรม คุณธรรม และค่านิยมที่เหมาะสม
1.
2.
3.
4.
5.
6.

ผลกำรเรียนรู้
สืบค้ นข้ อมู ล อภิ ป ราย ธรรมชาติ ของวิ ทยาศาสตร์ สามารถแยกประเภทโครงงาน
วิทยาศาสตร์ได้
สืบค้นข้อมูลอธิบายขั้นตอนกระบวนการทาโครงงานวิทยาศาสตร์
ศึ ก ษาวิ เ คราะห์ ตั ว อย่ า งโครงงานวิ ท ยาศาสตร์ แ ละสามารถเขี ย นโครงร่ า งโครงงาน
วิทยาศาสตร์ได้
สืบค้นข้อมูล ปฏิบัติการทดลองตามเค้าโครงงานที่ได้วางไว้
วิเคราะห์และจัดการข้อมูล เก็บข้อมูล เขียนรายงาน และสามารถนาเสนอผลงานได้
ตระหนั ก ถึ ง ความส าคั ญ และประโยชน์ ข องโครงงานวิ ท ยาศาสตร์ ตลอดจนค านึ ง ถึ ง
ความปลอดภัย และมีจรรยาบรรณการใช้สัตว์ทดลอง

ว33216 สัมมนำทำงวิทยำศำสตร์

1 หน่วยกิต (2 ชั่วโมง/สัปดาห์/ภาคเรียน)

รำยวิชำบังคับก่อน
ไม่มี
คำอธิบำยรำยวิชำ
สัมมนาในหัวข้อที่น่าสนใจทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภายใต้ความเห็นชอบ
ของคณะกรรมการวิชาการและจัดการเรียนการสอนโครงการ วมว.
จุดเน้นของรำยวิชำ/กำรจัดกำรเรียนกำรสอน
ใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ การสารวจ
ตรวจสอบ การสังเกต การสืบค้นข้อมูล การอภิปราย เพื่อให้เกิดความรู้ ความคิด ความเข้าใจ
สามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู้ มีความสามารถในการตัดสินใจ รวมทั้งเห็นคุณค่าของการนาความรู้
ไปใช้ในชีวิตประจาวัน มีจิตวิทยาศาสตร์ จริยธรรม คุณธรรม และค่านิยมที่เหมาะสม
ผลกำรเรียนรู้
กาหนดภายหลัง

กลุ่มสำระเรียนรู้สังคมศึกษำ ศำสนำและวัฒนธรรม
ส30231 หน้ำที่พลเมือง 1

0.5 หน่วยกิต (1 ชั่วโมง/สัปดาห์/ภาคเรียน)

รำยวิชำบังคับก่อน
ไม่มี
คำอธิบำยรำยวิชำ
มีส่วนร่วมและแนะนาผู้อื่นให้อนุรักษ์และเผยแพร่มารยาทไทยสู่สาธารณะ ในเรื่อง
การแสดงความเคารพ การสนทนา การแต่งกาย การมีสัมมาคารวะ เห็นคุณค่า อนุรักษ์ สืบสาน
ประยุกต์และเผยแพร่ขนบธรรมเนียมประเพณี ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย ปฏิบัติตนเป็น
ผู้ มี วิ นั ย ในตนเองในเรื่ อ งความอดทน ใฝ่ ห าความรู้ และตั้ ง ใจปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ รวมถึ ง ปฏิ บั ติ ต น
เป็นแบบอย่าง มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรม และสนับสนุนให้ผู้อื่นแสดงออกถึงความรักชาติ ยึดมั่น
ในศาสนา และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่าง ประยุกต์ และเผยแพร่
พระบรมราโชวาท ในเรื่องการมีระเบีย บวินัย ความสามัคคี หลักการทรงงาน ในเรื่องระเบิด
จากข้างใน ไม่ติดตาราบริการรวมจุดเดียว ใช้อธรรมปราบอธรรม และหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง ปฏิบัติตนเป็นผู้มีวินัยในตนเอง ในเรื่องซื่อสัตย์สุจริต ขยันหมั่นเพียร และยอมรับผลที่เกิด
จากการกระท าของตนเอง โดยใช้ ก ระบวนการกลุ่ ม กระบวนการคิ ด กระบวนการปฏิ บั ติ
กระบวนการเผชิญสถานการณ์ กระบวนการแก้ปัญหา กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ เพื่อให้
ผู้เรียนมีลักษณะที่ดีของคนไทย ภาคภูมิใจในความเป็นไทย แสดงออกถึงความรักชาติ ยึดมั่นใน
ศาสนา และเทิ ด ทู น สถาบั น พระมหากษั ต ริ ย์ เป็ น พลเมื อ งดี ร ะบอบประชาธิ ป ไตยอั น มี
พระมหากษั ต ริ ย์ ท รงเป็ น ประมุ ข มี ส่ ว นร่ ว มทางการเมื อ งการปกครอง มี วิ จ ารณญาณใน
การเลือกตั้ง และการวิพากษ์นโยบายสาธารณะอยู่ร่วมกับผู้อื่นอย่างสินติ จัดการความขัดแย้งด้วย
สันติวิธี และมีวินัยในตนเอง
จุดเน้นของรำยวิชำ/กำรจัดกำรเรียนกำรสอน
การมีส่วนร่วมและแนะนาผู้อื่นให้อนุรักษ์ และเผยแพร่มารยาทไทยสู่สาธารณะ
เน้นเห็นคุณค่า อนุรักษ์ สืบสาน ประยุกต์ และเผยแพร่ ขนบธรรมเนียม ประเพณี ศิลปวัฒนธรรม
และภูมิปัญญาไทย เน้นการมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรม และสนับสนุนให้ผู้อื่ นแสดงออกถึงความ
รักชาติยึดมั่น ในศาสนา และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ นาแบบอย่าง มาประยุกต์ใช้และ
เผยแพร่ พระบรมราโชวาท หลักการทรงงาน และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และเน้นให้
ผู้เรียนปฏิบัติตนเป็นผู้มีวินัยในตนเอง

1.
2.
3.
4.
5.

ผลกำรเรียนรู้
มีสว่ นร่วมและแนะนาผู้อื่นให้อนุรักษ์ และเผยแพร่มารยาทไทยสู่สาธารณะ
เห็ น คุ ณ ค่ า อนุ รั ก ษ์ สื บ สาน ประยุ ก ต์ และเผยแพร่ ขนบธรรมเนี ย ม ประเพณี
ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาไทย
เป็นแบบอย่าง มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรม และสนับสนุนให้ผู้อื่นแสดงออกถึงความรัก
ชาติยึดมั่นในศาสนา และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์
เป็ นแบบอย่ า ง ประยุ ก ต์แ ละเผยแพร่ พระบรมราโชวาท หลัก การทรงงาน และหลั ก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ปฏิบัติตนเป็นผู้มีวินัยในตนเอง

ส30232 หน้ำที่พลเมือง 2

0.5 หน่วยกิต (1 ชั่วโมง/สัปดาห์/ภาคเรียน)

รำยวิชำบังคับก่อน
ไม่มี
คำอธิบำยรำยวิชำ
ปฏิ บั ติ ต นเป็ น แบบอย่ า งและส่ ง เสริ ม สนั บ สนุ น ให้ ผู้ อื่ น เป็ น พลเมื อ งดี ต ามวิ ถี
ประชาธิปไตย ในเรื่องการเป็นผู้นาและการเป็นสมาชิกที่ดี การใช้สิทธิและหน้าที่ การใช้เสรีภาพ
อย่ารับผิดชอบ ความกล้าหาญทางจริยธรรม การเสนอแนวทางการแก้ปัญหาสังคมต่อสาธารณะ
การติดตามและประเมินข่าวสารทางการเมืองและการรู้เท่าทันสื่อ การมีส่วนร่วมในกิจกรรมทาง
การเมือง ประยุกต์ใช้กระบวนการประชาธิปไตยในการวิพากษ์ประเด็นนโยบายสาธารณะที่ตน
สนใจ มีส่วนร่วมและตัด สินใจเลือกตั้งอย่างมีวิจารณญาณ รู้ทันข่าวสารและรู้ทันสื่อคาดการณ์
เหตุการณ์ล่วงหน้า บนพื้นฐานของข้ อมูล ปฏิบัติตนเป็นผู้มีวินัยในตนเอง ในเรื่องความซื่อสัตย์
สุจริต ขยันหมั่นเพียร อดทนใฝ่หาความรู้ ตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ โดยยอมรับในอัตลักษณ์และเคารพ
ความหลากหลายทางสังคมพหุวัฒนธรรม เห็นคุณค่าของการอยู่ร่วมกันอย่างสันติ และพึ่งพาซึ่งกัน
และกันด้วยความเคารพซึ่งกั นและกัน ไม่แสดงกิริยาวาจา ดูหมิ่นผู้อื่น ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน
แบ่งปัน และยอมรับผลที่เกิดจากการกระทาของตนเอง โดยใช้กระบวนการกลุ่ม กระบวนการคิด
กระบวนการปฏิบัติ กระบวนการเผชิญสถานการณ์ กระบวนการแก้ปัญหา กระบวนการสืบเสาะ
หาความรู้ เพื่อให้ผู้เรียนมีลักษณะทีด่ ีของคนไทย ภาคภูมิใจในความเป็นไทย แสดงออกถึงความรัก
ชาติ ยึดมั่นในศาสนา และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ เป็นพลเมืองดีระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีส่วนร่วมทางการเมืองการปกครอง มีวิจารณญาณในการ
เลือกตั้ง และการวิพากษ์นโยบายสาธารณะอยู่ร่วมกับผู้อื่นอย่างสินติ จัดการความขัดแย้งด้วยสันติ
วิธี และมีวินัยในตนเอง
จุดเน้นของรำยวิชำ/กำรจัดกำรเรียนกำรสอน
เน้นการปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีและส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้อื่นเป็นพลเมืองดีตาม วิถี
ประชาธิปไตย รู้จักประยุกต์ใช้กระบวนการประชาธิปไตยในการวิพากษ์ประเด็นนโยบายสาธารณะ
ที่ ต นสนใจ โดยมี ส่ ว นร่ ว มและตั ด สิ น ใจอย่ า งมี วิ จ ารณญาณ รู้ เ ท่ า ทั น ข่ า วสารและเท่ า ทั น สื่ อ
คาดการณ์ เ หตุ ก ารณ์ ล่ ว งหน้ า บนพื้ น ฐานของข้ อ มู ล ยอมรั บ ในอั ต ลั ก ษณ์ แ ละเคารพความ
หลากหลายในสังคม พหุวัฒนธรรม ตระหนักถึงคุณค่าของการอยู่ร่วมกันอย่างสันติ และการพึ่งพา
ซึ่งกันและกัน และเน้นให้ผู้เรียนปฏิบัติตนเป็นผู้มีวินัยในตนเอง

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

ผลกำรเรียนรู้
เป็นแบบอย่างและส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้อื่นเป็นพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย
ประยุกต์ใช้กระบวนการประชาธิปไตยในการวิพากษ์ประเด็นนโยบายสาธารณะที่ตนสนใจ
มีส่วนร่วมและตัดสินใจอย่างมีวิจารณญาณ
รู้เท่าทันข่าวสารและเท่าทันสื่อ
คาดการณ์เหตุการณ์ล่วงหน้าบนพื้นฐานของข้อมูล
ยอมรับในอัตลักษณ์และเคารพความหลากหลายในสังคมพหุวัฒนธรรม
เห็นคุณค่าของการอยู่ร่วมกันอย่างสันติ และพึ่งพาซึ่งกันและกัน
ปฏิบัติตนเป็นผู้มีวินัยในตนเอง

ส30233 หน้ำที่พลเมือง 3

0.5 หน่วยกิต (1 ชั่วโมง/สัปดาห์/ภาคเรียน)

รำยวิชำบังคับก่อน
ไม่มี
คำอธิบำยรำยวิชำ
แสดงออก แนะนาผู้อื่น และยกย่องบุคคลที่มีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่และเสียสละต่อ
สังคม ปฏิบัติตนเป็นผู้มีวินัยในตนเอง ในเรื่องใฝ่หาความรู้ และปฏิบัติตนเป็นแบบอย่าง มีส่วนร่วม
ในการจัดกิจกรรม และสนับสนุนให้ผู้อื่นแสดงออกถึงความรักชาติ ยึดมั่นในศาสนา และเทิดทูน
สถาบันพระมหากษัตริย์ ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่าง ประยุกต์และเผยแพร่ พระบรมราโชวาท ในเรื่อง
การมีระเบียบวินัย ความสามัคคี หลักการทรงงาน ในเรื่องระเบิดจากข้างใน ไม่ติดตารา บริการ
รวมที่จุดเดียว ใช้อธรรมปราบอธรรม และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ปฏิบัติตนเป็นผู้มี
วินัยในตนเอง ในเรื่องความซื่อสัตย์สุจริต ขยันหมั่นเพียร อดทน ตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ ยอมรับผลที่
เกิดจากการกระทาของตนเอง โดยใช้กระบวนการกลุ่ม กระบวนการคิด กระบวนการปฏิบัติ
กระบวนการเผชิญสถานการณ์ กระบวนการแก้ปัญหา กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ เพื่อให้
ผู้เรียนมีลักษณะที่ดีของคนไทย ภาคภูมิใจในความเป็นไทย แสดงออกถึงความรักชาติ ยึดมั่นใน
ศาสนา และเทิ ด ทู น สถาบั น พระมหากษั ต ริ ย์ เป็ น พลเมื อ งดี ใ นระบอบประชาธิ ป ไตยอั น มี
พระมหากษัต ริย์ ทรงเป็นประมุข มีส่ว นร่ ว มทางการเมืองการปกครอง มีวิ จารณญาณในการ
เลือกตั้ง และการวิพากษ์นโยบายสาธารณะ อยู่ร่วมกับผู้อื่ นอย่างสันติ สามารถจัดการขัดแย้งด้วย
สันติวิธีและมีวินัยในตนเอง
จุดเน้นของรำยวิชำ/กำรจัดกำรเรียนกำรสอน
เน้นการแสดงออก แนะนาผู้อื่น และยกย่องบุคคลที่มีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ และ
เสียสละ เป็นแบบอย่าง มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมและสนับสนุนให้ผู้อื่นแสดงออกถึงความ
รักชาติ ยึดมั่นในศาสนาและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ ประยุกต์ และเผยแพร่ พระบรม
ราโชวาท หลักการทรงงาน และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และเน้นให้ผู้เรียนปฏิบัติตน
เป็นผู้มีวินัยในตนเอง
1.
2.
3.
4.

ผลกำรเรียนรู้
แสดงออก แนะนาผู้อื่น และยกย่องบุคคลที่มีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ และเสียสละ
เป็นแบบอย่าง มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรม และสนับสนุนให้ผู้อื่นแสดงออกถึงความรับ
ชาติ ยึดมั่นในศาสนาและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์
เป็นแบบอย่าง ประยุกต์ และเผยแพร่ พระบรมราโชวาท หลักการทรงงาน และหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ปฏิบัติตนเป็นผู้มีวินัยในตนเอง
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0.5 หน่วยกิต (1 ชั่วโมง/สัปดาห์/ภาคเรียน)

รำยวิชำบังคับก่อน
ไม่มี
คำอธิบำยรำยวิชำ
ปฏิ บั ติ ต นเป็ น แบบอย่ า งและส่ ง เสริ ม สนั บ สุ น นให้ ผู้ อื่ น เป็ น พลเมื อ งดี ต ามวิ ถี
ประชาธิปไตย ในเรื่อง การเป็นผู้นาและการเป็นสมาชิกที่ดี การใช้สิทธิและหน้าที่ การใช้เสรีภาพ
อย่างรับผิดชอบ ความกล้าหาญทางจริยธรรม การเสนอแนวทางการแก้ปัญหาสังคมต่อสาธารณะ
การติดตามและประเมินข่าวสารทางการเมืองและการรู้เท่าทันสื่อ การมีส่วนร่วมในกิจกรรมทาง
การเมือง ประยุกต์ใช้กระบวนการประชาธิปไตยในการวิพากษ์ประเด็นนโยบายสาธารณะที่ตน
สนใจ มีส่วนร่วมและตัดสินใจเลือกตั้งอย่างมีวิจารณญาณ รู้ทันข่าวสารและรู้ทันสื่อคาดการณ์
เหตุการณ์ล่วงหน้าบนพื้นฐานของข้อมูล ขยันหมั่นเพียร อดทน ใฝ่หาความรู้ ตั้งใจปฏิบัติหน้าที่
และมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาเมื่อเกิดความขัดแย้งโดยสันติวิธี ด้วยการเจรจาไกล่เกลี่ย การเจรจา
ต่อรอง การระงับความขัดแย้ง และสร้างเครือข่ายป้องกันปัญหาความขัดแย้ง ปฏิบัติตนเป็นผู้มี
วินัยในตนเอง ในเรื่องความซื่อสัตย์สุจริต และยอมรับผลที่เกิดจากการกระทาของตนเอง โดยใช้
กระบวนการกลุ่ ม กระบวนการคิ ด กระบวนการปฏิ บั ติ กระบวนการเผชิ ญ สถานการณ์
กระบวนการแก้ปัญหา กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ เพื่อให้ผู้เรียนมีลักษณะที่ดีของคนไทย
ภาคภู มิ ใ จในความเป็ น ไทย แสดงออกถึ ง ความรั ก ชาติ ยึ ด มั่ น ในศาสนา และเทิ ด ทู น สถาบั น
พระมหากษัตริย์ เป็นพลเมืองดีในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
มีส่วนร่ วมทางการเมืองการปกครอง มีวิ จารณญาณในการเลือกตั้ง และการวิ พากษ์นโยบาย
สาธารณะ อยู่ร่วมกับผู้อื่นอย่างสันติ สามารถจัดการขัดแย้งด้วยสันติวิธี และมีวินัยในตนเอง
จุดเน้นของรำยวิชำ/กำรจัดกำรเรียนกำรสอน
เน้นการส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้อื่นเป็นพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย ประยุกต์ใช้
กระบวนการประชาธิปไตยในการวิพากษ์ประเด็นนโยบายสาธารณะที่ตนสนใจ การมีส่วนร่วมและ
ตัดสินใจเลือกตั้งอย่างมีวิจารณญาณ เป็นผู้รู้ทันข่าวสารและรู้ทันสื่อ สามารถคาดการณ์เหตุการณ์
ล่วงหน้าบนพื้นฐานของข้อมูลและมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาเมื่อเกิดความขัดแย้งโดยสันติวิธีและ
สร้างเครือข่ายการป้องกันปัญหาความขัดแย้งและเน้นให้ผู้เรียนปฏิบัติตนเป็นผู้มีวินัยในตนเอง

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

ผลกำรเรียนรู้
เป็นแบบอย่างและส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้อื่นเป็นพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย
ประยุกต์ใช้กระบวนการประชาธิปไตยในการวิพากษ์ประเด็นนโยบายสาธารณะที่ตนสนใจ
มีส่วนร่วมและตัดสินใจเลือกตั้งอย่างมีวิจารณญาณ
รู้ทันข่าวสารและรู้ทันสื่อ
คาดการณ์เหตุการณ์ล่วงหน้าบนพื้นฐานของข้อมูล
มีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาเมื่อเกิดความขัดแย้งโดยสันติวิธีและสร้างเครือข่ายการป้องกัน
ปัญหาความขัดแย้ง
ปฏิบัติตนเป็นผู้มีวินัยในตนเอง

กลุ่มสำระเรียนรู้กำรงำน อำชีพ และเทคโนโลยี
ง30231 เทคโนโลยีสำรสนเทศ
และหลักกำรแก้ปัญหำ (AP)

1 หน่วยกิต (2 ชั่วโมง/สัปดาห์/ภาคเรียน)

รำยวิชำบังคับก่อน
ไม่มี
คำอธิบำยรำยวิชำ
ภาพรวมของศาสตร์ทางคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบคอมพิวเตอร์
และสารสนเทศเบื้องต้น คณิตศาสตร์กับคอมพิวเตอร์ องค์ประกอบพื้นฐานของคอมพิวเตอร์
เทคโนโลยี มัลติมีเดีย และสื่อจัดเก็บข้อมูล ซอฟต์แวร์ และการจัดการข้อมูล การพัฒ นาระบบ
สารสนเทศ การสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ผลกระทบของคอมพิวเตอร์และระบบ
สารสนเทศต่อสังคม กรณีศึกษา
จุดเน้นของรำยวิชำ/กำรจัดกำรเรียนกำรสอน
ไม่มี
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

ผลกำรเรียนรู้
เพื่ อ ให้ นั ก เรี ย นมี ค วามรู้ ความเข้ า ใจ เกี่ ย วกั บ ซอฟท์ แ วร์ ทั้ ง ซอฟท์ แ วร์ ร ะบบ และ
ซอฟท์แวร์ประยุกต์
เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับการทางานของเครื่องคอมพิวเตอร์ การแทน
ข้อมูล ในคอมพิ ว เตอร์ และส่ว นประกอบต่า งๆ ทั้ งภายในและภายนอก เช่ น อุ ปกรณ์
ประมวลผล หน่วยความจา เป็นต้น
เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับการทางานและประเภทต่างๆของอุปกรณ์รับ
และแสดงผลข้อมูล
เพื่ อ ให้ นั ก เรี ย นมี ค วามรู้ ความเข้ า ใจ เกี่ ย วกั บ การท างานของหน่ ว ยเก็ บ ข้ อ มู ล และ
มัลติมีเดียแบบต่างๆ
เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการเครือข่ายคอมพิวเตอร์ หลักการสื่อสารข้อมูล
อุปกรณ์ที่ใช้ในเครือข่ายและการสื่อสารข้อมูลแบบต่างๆ ทั้งแบบใช้สาย และแบบไร้สาย
เพื่ อ ให้ นั ก เรี ย นมี ค วามรู้ ความเข้ า ใจ เกี่ ย วกั บ อิ น เทอร์ เ น็ ต อิ น เทอร์ เ น็ ต ความเร็ ว สู ง
การให้บริการต่างๆบนเครือข่าย และเครือข่ายสังคมออนไลน์
เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับระบบฐานข้อมูลและระบบสารสนเทศเพื่อให้
นักเรียนมีความรู้ เกี่ยวกับนวัตกรรมใหม่ๆ
เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับขั้นตอนการพัฒนาระบบสารสนเทศ

ง30232 กำรเขียนโปรแกรม (AP)

1 หน่วยกิต (2 ชั่วโมง/สัปดาห์/ภาคเรียน)

รำยวิชำบังคับก่อน
ไม่มี
คำอธิบำยรำยวิชำ
ระบบคอมพิวเตอร์และการประมวลผลข้อมูลเบื้องต้น ผังงาน การเขียนโปรแกรม
แบบโครงสร้าง แถวลาดับ แถวลาดับหลายมิติ ตัวชี้ สายอักขระ การดาเนินการระดับบิต ฟังก์ชัน
และฟั ง ก์ ชั น เรี ย กซ้ อ นตั ว เอง การจั ด การแฟ้ ม ข้ อ มู ล การทดสอบและการแก้ ไ ขจุ ด บกพร่ อ ง
การพัฒนาโปรแกรมเพื่อใช้ในการแก้ปัญหา การประยุกต์และโครงงาน
จุดเน้นของรำยวิชำ/กำรจัดกำรเรียนกำรสอน
กำหนดภำยหลัง
ผลกำรเรียนรู้
1. เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวคิดเรื่องพื้นฐานภาษาโปรแกรม
2. เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวคิดเรื่องชนิดข้อมูลและตัวดาเนินการ
3. เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวคิดเรื่องการรับและแสดงผลข้อมูล
4. เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวคิดเรื่องคาสั่งควบคุม
5. เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวคิดเกี่ยวกับฟังก์ชัน
6. เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวคิดเรื่องตัวชี้
7. เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวคิดเรื่องแถวลาดับ
8. เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวคิดเรื่องสายอักขระ
9. เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวคิดเรื่องสตรัค (struct)
10. เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับเทคนิคการแก้ไขปัญหาที่ซับซ้อน

คำอธิบำยรำยวิชำเพิ่มเติมกลุ่มที่ 1
กลุ่มสำระเรียนรู้ภำษำต่ำงประเทศ
อ30201 ภำษำอังกฤษสำหรับนักวิทยำศำสตร์
และนักเทคโนโลยี 1

2 หน่วยกิต (4 ชั่วโมง/สัปดาห์/ภาคเรียน)

รำยวิชำบังคับก่อน
ไม่มี
คำอธิบำยรำยวิชำ
ฝึกการฟังข่าวและรายงานต่างๆ ฝึกการสนทนาในชีวิตประจาวัน การอ่านบทความ
สั้นๆ และการเขียนสรุปเรื่องที่อ่านโดยเน้นเนื้อหาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
จุดเน้นของรำยวิชำ/กำรจัดกำรเรียนกำรสอน
สอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นสาคัญโดยจัดกระบวนการเรียนการสอนดังนี้
- การเรียนแบบบรรยาย
- การเรียนแบบอภิปราย
- การฝึกปฏิบัติ
ผลกำรเรียนรู้
1. สื่อสารในชีวิตประจาวันได้
2. ใช้กลวิธกี ารอ่านเพื่อจับใจความสาคัญของเรื่องที่อ่านได้
3. พูดสรุปและเขียนสรุปสิ่งที่ฟังและอ่านได้

อ30202 ภำษำอังกฤษสำหรับนักวิทยำศำสตร์
และนักเทคโนโลยี 2

2 หน่วยกิต (4 ชั่วโมง/สัปดาห์/ภาคเรียน)

รำยวิชำบังคับก่อน
ไม่มี
คำอธิบำยรำยวิชำ
ฝึ ก การฟั ง บรรยาย การพู ด แสดงความคิ ด เห็ น การอ่ า นบทความและรายงาน
การทดลอง ตลอดจนการเขี ย นเพื่ อ แสดงความคิ ด เห็ น โดยเน้ น เนื้ อ หาด้ า นวิ ท ยาศาสตร์ แ ละ
เทคโนโลยี
จุดเน้นของรำยวิชำ/กำรจัดกำรเรียนกำรสอน
สอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นสาคัญโดยจัดกระบวนการเรียนการสอนดังนี้
- การเรียนแบบบรรยาย
- การเรียนแบบอภิปราย
- การฝึกปฏิบัติ
ผลกำรเรียนรู้
1. จับใจความสาคัญของเรื่องที่ฟังและอ่านได้
2. พูดและเขียนแสดงความคิดเห็นจากเรื่องที่ฟังและอ่านได้

อ30203 ภำษำอังกฤษสำหรับนักวิทยำศำสตร์
และนักเทคโนโลยี 3

2 หน่วยกิต (4 ชั่วโมง/สัปดาห์/ภาคเรียน)

รำยวิชำบังคับก่อน
ไม่มี
คำอธิบำยรำยวิชำ
ฝึกการฟังและการพูดนาเสนอรายงานทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ฝึกการอ่าน
รายงานการวิจัยและการเขียนรายงานทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
จุดเน้นของรำยวิชำ/กำรจัดกำรเรียนกำรสอน
สอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นสาคัญโดยจัดกระบวนการเรียนการสอนดังนี้
- การเรียนแบบบรรยาย
- การเรียนแบบอภิปราย
- การฝึกปฏิบัติ
1.
2.
3.
4.

ผลกำรเรียนรู้
จับใจความสาคัญการนาเสนอรายงานทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ฟังได้
พูดนาเสนอรายงานทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นภาษาอังกฤษได้
จับใจความสาคัญจากรายงานการวิจัยที่อ่านได้
เขียนรายงานทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นภาษาอังกฤษได้

จ30201 ภำษำจีน 1

0.5 หน่วยกิต (1 ชั่วโมง/สัปดาห์/ภาคเรียน)

รำยวิชำบังคับก่อน
ไม่มี
คำอธิบำยรำยวิชำ
ศึกษาทักษะการปฏิบัติตามคาสั่งง่ายๆ ระบุสัทอักษรตามระบบพินอินอ่านออก
เสี ย ง และประสมเสี ย งค าง่ า ยๆ ตามหลั ก การออกเสี ย ง ระบุ ภ าพ หรื อ สั ญ ลั ก ษณ์ ตรงตาม
ความหมายของคา กลุ่มคา และประโยค จากการฟังหรือการอ่าน พูดโต้ตอบด้วยประโยคสั้นๆ
เพื่อสื่อสารระหว่างบุคคล เขียนอักษรจีนตามหลักการเขียน คาศัพท์ง่ายๆ บอกความเหมือน หรือ
ความแตกต่างของเสียงตัวอักษร คา กลุ่มคา ประโยค และข้อความของภาษาจีนกับภาษาไทย
โดยใช้กระบวนการฟัง การพูด การอ่าน การเขียน และกระบวนการคิดวิเคราะห์
ใช้ภาษาเป็นเครื่องมือในการรับสารและส่งสารได้อย่างคล่องแคล่วถูกต้อง เข้าถึงสารได้อย่าง
ชัดเจนรวมทั้งกระบวนการสืบเสาะหาความรู้กระบวนการกลุ่ ม การอภิปราย และมีความสามารถ
ในการสืบค้นข้อมูล
จุดเน้นของรำยวิชำ/กำรจัดกำรเรียนกำรสอน
กาหนดภายหลัง
1.
2.
3.
4.
5.
6.

ผลกำรเรียนรู้
ปฏิบัติตามคาสั่งง่ายๆ
ระบุสัทอักษรตามระบบพินอินอ่านออกเสียง และประสมเสียงคาง่ายๆ ตามหลักการออก
เสียง
ระบุภาพ หรือสัญลักษณ์ ตรงตามความหมายของคา กลุ่มคา และประโยค จากการฟังหรือ
การอ่าน
พูดโต้ตอบด้วยประโยคสั้นๆ เพื่อสื่อสารระหว่างบุคคล
เขียนอักษรจีนตามหลักการเขียน คาศัพท์ง่ายๆ
บอกความเหมื อ น หรื อ ความแตกต่ า งของเสี ย งตั ว อั ก ษร ค า กลุ่ ม ค า ประโยค และ
ข้อความของภาษาจีนกับภาษาไทย

จ30202 ภำษำจีน 2

0.5 หน่วยกิต (1 ชั่วโมง/สัปดาห์/ภาคเรียน)

รำยวิชำบังคับก่อน
ไม่มี
คำอธิบำยรำยวิชำ
ศึกษาทักษะการปฏิบัติตามคาสั่งง่ายๆ ระบุสัทอักษรตามระบบพินอินอ่านออก
เสียง และประสมเสียงคาง่ายๆ ตามหลักการออกเสียง ระบุภาพ หรือสัญลักษณ์ ตรงตาม
ความหมายของคา กลุ่มคา และประโยค จากการฟังหรือการอ่าน ตอบคาถามง่ายๆ จากการฟัง
พูดโต้ตอบด้วยประโยคสั้นๆ เพื่อสื่อสารระหว่างบุคคล พูดเพื่อขอและให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง
เพื่อน ครอบครัว และสิ่งใกล้ตัว เขียนอักษรจีนตามหลักการเขียน คาศัพท์ง่ายๆบอกความ
เหมือน หรือความแตกต่างของเสียงตัวอักษร คา กลุ่มคา ประโยค และข้อความของภาษาจีน
กับภาษาไทย
โดยใช้กระบวนการฟัง การพูด การอ่าน การเขียน และกระบวนการคิดวิเคราะห์
ใช้ภาษาเป็นเครื่องมือในการรับสารและส่งสารได้อย่างคล่องแคล่วถูกต้อง เข้าถึงสารได้อย่าง
ชัดเจนรวมทั้งกระบวนการสืบเสาะหาความรู้กระบวนการกลุ่ม การอภิปราย และมีความสามารถ
ในการสืบค้นข้อมูล
จุดเน้นของรำยวิชำ/กำรจัดกำรเรียนกำรสอน
กาหนดภายหลัง
ผลกำรเรียนรู้
1. ปฏิบัติตามคาสั่งง่ายๆ
2. ระบุสัทอักษรตามระบบพินอินอ่านออกเสียง และประสมเสียงคาง่ายๆ ตามหลักการออก
เสียง
3. ระบุภาพ หรือสัญลักษณ์ ตรงตามความหมายของคา กลุ่มคา และประโยค จากการฟังหรือ
การอ่าน
4. ตอบคาถามง่ายๆ จากการฟัง
5. พูดโต้ตอบด้วยประโยคสั้นๆ เพื่อสื่อสารระหว่างบุคคล
6. พูดเพื่อขอและให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง เพื่อน ครอบครัว และสิ่งใกล้ตัว
7. เขียนอักษรจีนตามหลักการเขียน คาศัพท์ง่ายๆ
8. บอกความเหมือน หรือความแตกต่างของเสียงตัวอักษร คา กลุ่มคา ประโยค และข้อความ
ของภาษาจีนกับภาษาไทย

จ30203 ภำษำจีน 3

0.5 หน่วยกิต (1 ชั่วโมง/สัปดาห์/ภาคเรียน)

รำยวิชำบังคับก่อน
คำอธิบำยรำยวิชำ
ศึกษาทักษะการอ่านออกเสียงตัวอักษร คาศัพท์ กลุ่มคา ประโยค ตามหลักการ
อ่านในระบบเสียงภาษาจีนกลาง ระบุภาพ หรือสัญลักษณ์ ตรงตามความหมายของคา กลุ่มคา
และประโยค จากการฟังหรือการอ่าน ตอบคาถามจากการฟังและอ่านบทสนทนา หรือตอบคาถาม
จากการดูภาพประกอบ พูดโต้ตอบด้วยประโยคสั้นๆ เพื่อสื่อสารระหว่างบุคคล พูดเพื่อขอและให้
ข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง เพื่อน ครอบครัว และสิ่งใกล้ตัว เขียนให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเองแบบง่ายๆ
บอกข้อมูล และความสาคัญของเทศกาล วันสาคัญ ชีวิตความเป็นอยู่ บอกความเหมือน หรือความ
แตกต่างระหว่างการออกเสียงประโยคชนิดต่างๆ การใช้เครื่องหมายวรรคตอน และการลาดับคา
ตามโครงสร้างประโยคของภาษาจีนและภาษาไทย
โดยใช้กระบวนการฟัง การพูด การอ่าน การเขียน และกระบวนการคิด
วิเคราะห์ ใช้ภาษาเป็นเครื่องมือในการรับสารและส่งสารได้อย่างคล่องแคล่วถูกต้อง เข้าถึงสาร
ได้อย่างชัดเจนรวมทั้งกระบวนการสืบเสาะหาความรู้กระบวนการกลุ่ม การอภิปราย และมี
ความสามารถในการสืบค้นข้อมูล
จุดเน้นของรำยวิชำ/กำรจัดกำรเรียนกำรสอน

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

ผลกำรเรียนรู้
อ่านออกเสียงตัวอักษร คาศัพท์ กลุ่มคา ประโยค ตามหลักการอ่านในระบบเสียงภาษาจีน
กลาง
ระบุภาพ หรือสัญลักษณ์ ตรงตามความหมายของคา กลุ่มคา และประโยค จากการฟังหรือ
การอ่าน
ตอบคาถามจากการฟังและอ่านบทสนทนา หรือตอบคาถามจากการดูภาพประกอบ
พูดโต้ตอบด้วยประโยคสั้นๆ เพื่อสื่อสารระหว่างบุคคล
พูดเพื่อขอและให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง เพื่อน ครอบครัว และสิ่งใกล้ตัว
เขียนให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเองแบบง่ายๆ
บอกข้อมูล และความสาคัญของเทศกาล วันสาคัญ งานฉลอง ชีวิตความเป็นอยู่ของจีน
บอกความเหมือน หรือความแตกต่างระหว่างการออกเสียงประโยคชนิดต่างๆ การใช้
เครื่องหมายวรรคตอน และการลาดับคา ตามโครงสร้างประโยคของภาษาจีนและ
ภาษาไทย

