คำอธิบำยรำยวิชำเพิ่มเติมกลุ่มที่ 2
สำขำวิชำคณิตศำสตร์และสถิติ
ค30206 ตรรกศำสตร์และกำรพิสจู น์

0.5 หน่วยกิต (1 ชั่วโมง/สัปดาห์/ภาคเรียน)

รำยวิชำบังคับก่อน
ไม่มี
คำอธิบำยรำยวิชำ
การพิสูจน์ประพจน์ pq โดยตรง หรือโดยแย้งสลับที่ การพิสูจน์ประพจน์ p 
q การพิสูจน์โดยการแจงกรณี การพิสูจน์ประพจน์ p  q การพิสูจน์โดยข้อขัดแย้ง การพิสูจน์
ประพจน์มีเพียงหนึ่งเดียว การพิสูจน์โดยอุปนัยเชิงคณิตศาสตร์ ทฤษฎีเซตเบื้องต้น ฟังก์ชัน
ทฤษฎีจานวนเบื้องต้น ขอบเขตบนค่าน้อยสุด ขอบเขตล่างค่ามากสุด หลักการจัดอันดับดี สมบัติ
อาร์คีมีดีส และสมบัติของจานวนตรรกยะ
จุดเน้นของรำยวิชำ/กำรจัดกำรเรียนกำรสอน
เพื่อพัฒนาทักษะ/กระบวนการในการคิดคานวณ การแก้ปัญหา การให้เหตุผล
การสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์ และนาประสบการณ์ด้านความรู้ ความคิด ทักษะกระบวนการ
ที่ได้ไปใช้ในการเรียนรู้สิ่งต่างๆ และใช้ในชีวิตประจาวันอย่างสร้างสรรค์ รวมทั้งเห็นคุณค่าและ
มีเจตคติที่ดีต่อคณิตศาสตร์ สามารถทางานอย่างเป็นระบบระเบียบ มีความรอบคอบ มีความ
รับผิดชอบ มีวิจารณญาณและมีความเชื่อมั่นในตนเอง โดยจัดประสบการณ์หรือสร้างสถานการณ์
ในชีวิตประจาวันที่ใกล้ตัวให้ผู้เรียนได้ศึกษาค้นคว้าโดยการปฏิบัติจริง ทดลอง สรุปรายงาน
ผลกำรเรียนรู้
1. เขียนประพจน์ในรูปแบบที่มีตัวบ่งปริมาณได้
2. หาค่าความจริงและนิเสธของประพจน์ที่มีตัวบ่งปริมาณได้
3. พิสูจน์ประพจน์ในรูปแบบต่าง ๆ ทางตรรกศาสตร์ได้
4. พิสูจน์ข้อความโดยใช้วิธีอุปนัยเชิงคณิตศาสตร์ได้
5. เขียนสัญลักษณ์แทนเซตได้
6. เข้าใจบทนิยามของสับเชต และการเท่ากันของเซตได้
7. พิสูจน์ข้อความที่เกี่ยวกับสับเชต และการเท่ากันของเซตได้
8. เข้าใจบทนิยามของการดาเนินการทางเซตเบื้องต้นได้
9. พิสูจน์ข้อความที่เกี่ยวกับการดาเนินการทางเซตเบื้องต้นได้
10. เข้าใจบทนิยามของฟังก์ชัน

11. เข้าใจบทนิยามของฟังก์ชันหนึ่งต่อหนึ่ง
ฟังก์ชันทั่วถึง ฟังก์ชันผกผัน และฟังก์ชัน
คอมโพสิท
12. พิสูจน์ข้อความที่เกี่ยวกับฟังก์ชันเบื้องต้นได้
13. เข้าใจบทนิยามของการหารของจานวนเต็ม ตัวหารร่วมมาก และตัวคูณร่วมน้อยได้
14. พิสูจน์ข้อความที่เกี่ยวกับการหารของจานวนเต็ม ตัวหารร่วมมาก และตัวคูณร่วมน้อยได้
15. บอกสัจพจน์ของระบบจานวนจริงได้
16. พิสูจน์เซตที่กาหนดให้ว่ามีขอบเขตบนค่าน้อยสุดและขอบเขตล่างค่ามากสุดได้
17. อธิบายความหมายของหลักการจัดอันดับดี สมบัติอาร์คีมีดีส
18. เข้าใจสมบัติพื้นฐานของจานวนตรรกยะ

ค30207 กำรแก้ปัญหำทำงทฤษฎีจำนวน 1

0.5 หน่วยกิต (1 ชั่วโมง/สัปดาห์/ภาคเรียน)

รำยวิชำบังคับก่อน
ไม่มี
คำอธิบำยรำยวิชำ
การพิสูจน์ด้วยวิธีอุปนัยทางคณิตศาสตร์ การหารลงตัว จานวนเฉพาะ ห.ร.ม.และ
ค.ร.น.
จุดเน้นของรำยวิชำ/กำรจัดกำรเรียนกำรสอน
เพื่อพัฒนาทักษะ/กระบวนการในการคิดคานวณ การแก้ปัญหา การให้เหตุผล
การสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์ และนาประสบการณ์ด้านความรู้ ความคิด ทักษะกระบวนการ
ที่ได้ไปใช้ในการเรียนรู้สิ่งต่างๆ และใช้ในชีวิตประจาวันอย่างสร้างสรรค์ รวมทั้งเห็นคุณค่าและมี
เจตคติที่ดี ต่อคณิตศาสตร์ สามารถทางานอย่ า งเป็ นระบบระเบีย บ มี ความรอบคอบ มี ความ
รับผิดชอบ มีวิจารณญาณและมีความเชื่อมั่นในตนเอง โดยจัดประสบการณ์หรือสร้างสถานการณ์
ในชีวิตประจาวันที่ใกล้ตัวให้ผู้เรียนได้ศึกษาค้นคว้าโดยการปฏิบัติจริง ทดลอง สรุปรายงาน
1.
2.
3.
4.
5.

ผลกำรเรียนรู้
นาความรู้เรือ่ งหลักอุปนัยทางคณิตศาสตร์พิสูจน์ข้อความ p(n) สาหรับทุก n ที่เป็นจานวน
นับได้
นาทฤษฎีบทการหารลงตัวไปแก้ปัญหาโจทย์ที่กาหนดให้ได้
นาทฤษฎีเกี่ยวกับจานวนเฉพาะไปใช้ได้
หา ห.ร.ม. โดยวิธีของยุคลิดได้
นาทฤษฎีต่าง ๆ ของ ห.ร.ม. และ ค.ร.น. ไปใช้ได้

ค30208 กำรแก้ปัญหำทำงทฤษฎีจำนวน 2

0.5 หน่วยกิต (1 ชั่วโมง/สัปดาห์/ภาคเรียน)

รำยวิชำบังคับก่อน
ไม่มี
คำอธิบำยรำยวิชำ
สมภาค สมการสมภาคเชิ ง เส้ น ทฤษฎี บ ทเศษเหลื อ ของจี น การประยุ ก ต์ ข อง
สมภาค
จุดเน้นของรำยวิชำ/กำรจัดกำรเรียนกำรสอน
เพื่อพัฒนาทักษะ/กระบวนการในการคิดคานวณ การแก้ปัญหา การให้เหตุผล การ
สื่อความหมายทางคณิตศาสตร์ และนาประสบการณ์ด้านความรู้ ความคิด ทักษะกระบวนการที่ได้
ไปใช้ในการเรียนรู้สิ่งต่างๆ และใช้ในชีวิตประจาวันอย่างสร้างสรรค์ รวมทั้งเห็นคุณค่าและมีเจตคติ
ที่ดีต่อคณิตศาสตร์ สามารถทางานอย่างเป็นระบบระเบียบ มีความรอบคอบ มีความรับผิดชอบ มี
วิ จ ารณญาณและมี ค วามเชื่ อ มั่ น ในตนเอง โดยจั ด ประสบการณ์ ห รื อ สร้ า งสถานการณ์ ใ น
ชีวิตประจาวันที่ใกล้ตัวให้ผู้เรียนได้ศึกษาค้นคว้าโดยการปฏิบัติจริง ทดลอง สรุปรายงาน
1.
2.
3.
4.
5.

ผลกำรเรียนรู้
พิสูจน์ทฤษฎีต่างๆ ที่เกี่ยวกับสมภาคได้
นาทฤษฎีสมภาคไปใช้ในการแก้ปัญหาได้
แก้สมการสมภาคได้
แก้ระบบสมการสมภาคโดยใช้ทฤษฎีบทเศษเหลือของจีนได้
อธิบายการนาสมภาคไปประยุกต์ใช้ได้

ค30209 คณิตศำสตร์ประยุกต์ (AP)

1.5 หน่วยกิต (3 ชั่วโมง/สัปดาห์/ภาคเรียน)

รำยวิชำบังคับก่อน
ไม่มี
คำอธิบำยรำยวิชำ
ฟังก์ชันหลายตัวแปร อนุพันธ์ย่อยและการประยุกต์ สมการเชิงอนุพันธ์ สถิติและ
การวิเคราะห์ข้อมูล หลักการและแนวคิดของตัวแบบเชิงคณิตศาสตร์ กระบวนการสร้างตัวแบบเชิง
คณิตศาสตร์เบื้องต้น
จุดเน้นของรำยวิชำ/กำรจัดกำรเรียนกำรสอน
เพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนรู้วิธีการทางคณิตศาสตร์ทั้งในเชิงเทคนิคและการแก้ปัญหา
จริ ง ผ่ า นการใช้ โ ปรแกรมส าเร็ จ รู ป ทางคณิ ต ศาสตร์ สอดแทรกแนวคิ ด การแก้ ปั ญ หาทาง
วิ ท ยาศาสตร์ ที่ สั ม พั น ธ์ กั บ การใช้ ค ณิ ต ศาสตร์ เ ป็ น เครื่ อ งมื อ กระตุ้ น ความคิ ด สร้ า งสรรค์ แ ละ
ความคิดเชิงวิเคราะห์โดยมอบหมายให้ผู้เรียนได้มีโอกาสค้นคว้า อภิปราย ทางานเป็นกลุ่ม และ/
หรือ การนาเสนอผลงาน
1.
2.
3.
4.
5.
6.

ผลกำรเรียนรู้
มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องฟังก์ชันหลายตัวแปร ลิมิต และความต่อเนื่องของฟังก์ชันหลาย
ตัวแปรพร้อมทั้งสามารถทาการคานวณค่าลิมิต และตรวจสอบความต่อเนื่องของฟังก์ชัน
หลายตัวแปรได้
มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องอนุพันธ์ย่อยของฟังก์ชันหลายตัวแปร และนาความรู้เรื่อง
อนุพันธ์ย่อยไปแก้ปัญหาได้
สามารถอธิบายความหมายทางกายภาพของสมการเชิงอนุพันธ์ หรือใช้สมการเชิงอนุพันธ์
เพื่ออธิบายปรากฏการณ์ต่างๆ ได้
สามารถวิเคราะห์ข้อมูลเชิงตัวเลขต่างๆโดยวิธีทางสถิติเบื้องต้น และมีความเข้าใจบทบาท
ของสถิติในการสร้างตัวแบบเชิงคณิตศาสตร์
มีความเข้าใจหลักการและเหตุผล วัตถุประสงค์ และวิธีการสร้างตัวแบบเชิงคณิตศาสตร์
เบื้องต้น
ใช้โปรแกรมสาเร็จรูปทางคณิตศาสตร์หรือโปรแกรมคอมพิวเตอร์อื่ นๆ ที่เกี่ยวข้องสาหรับ
แก้ปัญหาได้อย่างเหมาะสม

ค30210 กำรแก้ปัญหำทำงเรขำคณิต 1

0.5 หน่วยกิต (1 ชั่วโมง/สัปดาห์/ภาคเรียน)

รำยวิชำบังคับก่อน
ไม่มี
คำอธิบำยรำยวิชำ
โครงสร้างพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ที่ประกอบไปด้วย คาอนิยาม นิยาม สัจพจน์
และทฤษฎีบท ทฤษฎีบทเกี่ยวกับสามเหลี่ยม ความคล้าย ความเท่ากันทุกประการ ความสัมพันธ์
ระหว่างด้านกับมุม เส้นขนาน สัจพจน์ข้อที่ 5 ของยุคลิด สัจพจน์ของเพลย์แฟร์ ทฤษฎีบทเกี่ยวกับ
เส้นขนาน สี่เหลี่ยม พื้นที่ ทฤษฎีบทพีทาโกรัส วงกลม คอร์ด เส้นสัมผัส ทฤษฎีบทเกี่ยวกับวงกลม
การสร้างทางเรขาคณิต การสร้างด้วยวงเวียนและสันตรง
จุดเน้นของรำยวิชำ/กำรจัดกำรเรียนกำรสอน
เพื่อพัฒนาทักษะ/กระบวนการในการคิดคานวณ การแก้ปัญหา การให้เหตุผล
การสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์ และนาประสบการณ์ด้านความรู้ ความคิด ทักษะกระบวนการ
ที่ได้ไปใช้ในการเรียนรู้สิ่งต่า งๆ และใช้ในชีวิตประจาวันอย่างสร้างสรรค์ รวมทั้งเห็นคุณค่าและ
มีเจตคติที่ดีต่อคณิตศาสตร์ สามารถทางานอย่างเป็นระบบระเบียบ มีความรอบคอบ มีความ
รับผิดชอบ มีวิจารณญาณและมีความเชื่อมั่นในตนเอง โดยจัดประสบการณ์หรือสร้างสถานการณ์
ในชีวิตประจาวันที่ใกล้ตัวให้ผู้เรียนได้ศึกษาค้นคว้าโดยการปฏิบัติจริง ทดลอง สรุป รายงาน
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

ผลกำรเรียนรู้
นั ก เรี ย นมี ค วามเข้ า ใจเกี่ ย วกั บ โครงสร้ า งพื้ น ฐานทางคณิ ต ศาตร์ ที่ ป ระกอบไปด้ ว ย
คาอนิยาม นิยาม สัจพจน์ และทฤษฎีบท
นักเรียนสามารถแก้ปัญหาเกี่ยวกับสามเหลี่ยม โดยใช้นิยามของสามเหลี่ยม ความคล้าย
และความเท่ากันทุกประการได้
นักเรียนมีความรู้เกี่ยวกับระบบสัจพจน์ในเรขาคณิตแบบยุคลิด และตระหนักถึงประเด็น
ที่เกี่ยวข้องกับสัจพจน์ข้อที่ 5 ของยุคลิด
นัก เรีย นรู้ถึงความสัมพันธ์ ของมุมต่า งๆ ที่เกิ ดจากเส้นขนานและเส้นตัด และสามารถ
ใช้ความสัมพันธ์ดังกล่าวในการแก้ปัญหาทางเรขาคณิตได้
นักเรียนมีความรู้เกี่ยวกับนิยามของสี่เหลี่ยมชนิดต่างๆ และมีความรู้เกี่ยวกับสมบัติเพิ่มเติม
ของสี่เหลีย่ มชนิดต่างๆ รวมไปถึงเหตุผลและที่มาของสมบัติดังกล่าว
นักเรียนสามารถแก้ปัญหาเกี่ยวกับสี่เหลี่ยมได้
นักเรียนมีความรู้เกี่ยวกับ วงกลม คอร์ด เส้นสัมผัส มุมในส่วนโค้งของวงกลม และมุมที่
จุดศูนย์กลาง รวมไปถึงทฤษฎีบทพื้นฐาน เกี่ยวกับวงกลม
นักเรียนสามารถแก้ปัญหาเกี่ยวกับวงกลมได้

9. นักเรียนมีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการสร้างพื้นฐาน เช่น การสร้างมุมฉาก การแบ่งครึ่งมุม
การแบ่งครึ่งส่วนของเส้นตรง การสร้างเส้นขนาน การสร้างสามเหลี่ยมด้านเท่า การสร้าง
วงกลมผ่านจุดสามจุดที่กาหนดให้โดยใช้วงเวียน และสันตรง

ค30211 กำรแก้ปัญหำทำงเรขำคณิต 2

0.5 หน่วยกิต (1 ชั่วโมง/สัปดาห์/ภาคเรียน)

รำยวิชำบังคับก่อน
ไม่มี
คำอธิบำยรำยวิชำ
ทฤษฎีบทเพิ่มเติมจากการแก้ปัญหาทางเรขาคณิต 1 วงกลมล้อมรอบสามเหลี่ยม
วงกลมแนบในสามเหลี่ยม วงกลมแนบนอกสามเหลี่ยม สี่เหลี่ยมแนบในวงกลม เส้นออยเลอร์
ทฤษฎีบทของเซวา ทฤษฎีบทของเมเนลอส การประยุกต์เกี่ยวกับวงกลม อัตราส่วนที่เกิดจากเส้น
ขนาน ตรีโกณมิติ กฎของไซน์ กฎของโคไซน์ การประยุกต์ตรีโกณมิติในเรขาคณิต
จุดเน้นของรำยวิชำ/กำรจัดกำรเรียนกำรสอน
เพื่อพัฒนาทักษะ/กระบวนการในการคิดคานวณ การแก้ปัญหา การให้เหตุผล
การสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์ และนาประสบการณ์ด้านความรู้ ความคิด ทักษะกระบวนการ
ที่ได้ไปใช้ในการเรียนรู้สิ่งต่างๆ และใช้ในชีวิตประจาวันอย่างสร้างสรรค์ รวมทั้งเห็นคุณค่าและมี
เจตคติที่ดี ต่อคณิตศาสตร์ สามารถทางานอย่ า งเป็ นระบบระเบีย บ มี ความรอบคอบ มี ความ
รับผิดชอบ มีวิจารณญาณและมีความเชื่อมั่นในตนเอง โดยจัดประสบการณ์หรือสร้างสถานการณ์
ในชีวิตประจาวันที่ใกล้ตัวให้ผู้เรียนได้ศึกษาค้นคว้าโดยการปฏิบัติจริง ทดลอง สรุปรายงาน
1.
2.
3.
4.
5.
6.

ผลกำรเรียนรู้
นักเรียนสามารถสร้างวงกลมล้อมรอบสามเหลี่ยม วงกลมแนบในสามเหลี่ยม วงกลมแนบ
นอกสามเหลี่ยม โดยใช้วงเวียนและสันตรงได้
นักเรียนมีความรู้เกี่ยวกับสมบัติ และทฤษฎีบทที่เกี่ยวข้องกับวงกลมล้อมรอบสามเหลี่ยม
วงกลมแนบในสามเหลี่ยม วงกลมแนบนอกสามเหลี่ยม และสี่เหลี่ยมแนบในวงกลม
นักเรียนสามารถแก้ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับสามเหลี่ยม สี่เหลี่ยมและวงกลมที่มีความสัมพันธ์
กันได้
นักเรียนสามารถประยุกต์ใช้ทฤษฎีบทเซวา และทฤษฎีบทเมเนลอส ในการแก้ปัญหาได้
นักเรียนรู้ถึงที่มาของ อัตราส่วนที่เกิดจากเส้นขนาน กฎของไซน์ และกฎของโคไซน์ และ
สามารถประยุกต์ใช้ความรู้ดังกล่าวในการแก้ปัญหาได้
นักเรียนมีความเข้าใจเกี่ยวกับอัตราส่วนตรีโกณมิติ และความสัมพันธ์ระหว่างอัตราส่วน
ตรีโกณมิติ และสามารถประยุกต์ใช้ความรู้ตรีโกณมิติในการแก้ปัญหาทางเรขาคณิตได้

ค30212 กำรแก้ปัญหำทำงคอมบินำทอริก 1

0.5 หน่วยกิต (1 ชั่วโมง/สัปดาห์/ภาคเรียน)

รำยวิชำบังคับก่อน
ไม่มี
คำอธิบำยรำยวิชำ
หลั ก การนั บ เบื้ อ งต้ น หลั ก การบวก หลั ก การคู ณ วิ ธี เ รี ย งสั บ เปลี่ ย นสิ่ ง ของที่
แตกต่า งกั นทั้งหมดในแนวตรงและแนววงกลม วิธี การเรี ยงสับเปลี่ย นสิ่งของที่ไม่แตกต่างกัน
ทั้งหมดในแนวตรงและแนววงกลม วิธีจัดหมู่สิ่งของที่แตกต่างกันทั้งหมด วิธีการจัดหมู่สิ่งของที่ไม่
แตกต่างกันทั้งหมด การแจกสิ่งของ สามเหลี่ยมปาสคาล เอกลักษณ์เชิงวิธีจัดหมู่ ทฤษฎีบททวินาม
จุดเน้นของรำยวิชำ/กำรจัดกำรเรียนกำรสอน
เพื่อพัฒนาทักษะ/กระบวนการในการคิดคานวณ การแก้ปัญหา การให้เหตุผล การ
สื่อความหมายทางคณิตศาสตร์ และนาประสบการณ์ด้านความรู้ ความคิด ทักษะกระบวนการที่ได้
ไปใช้ในการเรียนรู้สิ่งต่างๆ และใช้ในชีวิตประจาวันอย่างสร้างสรรค์ รวมทั้งเห็นคุณค่าและมีเจตคติ
ที่ดีต่อคณิตศาสตร์ สามารถทางานอย่างเป็นระบบระเบียบ มีความรอบคอบ มีความรับผิดชอบ มี
วิ จ ารณญาณและมี ค วามเชื่ อ มั่ น ในตนเอง โดยจั ด ประสบการณ์ ห รื อ สร้ า งสถานการณ์ ใ น
ชีวิตประจาวันที่ใกล้ตัวให้ผู้เรียนได้ศึกษาค้นคว้าโดยการปฏิบัติจริง ทดลอง สรุป รายงาน
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

ผลกำรเรียนรู้
สามารถนับจานวนวิธีที่เป็นไปได้ทั้งหมดของการเกิดเหตุการณ์
อธิบายและแก้โจทย์ปัญหาโดยใช้หลักการบวกและหลักการคูณ
อธิบายและบอกลักษณะวิธีเรียงสับเปลี่ยน ตลอดจนคานวณหาจานวนวิธีเรียงสับเปลี่ยน
ของสิ่งของ
อธิบายและบอกลักษณะวิธีจัดหมู่ตลอดจนคานวณหาจานวนวิธีจัดหมู่ของสิ่งของ
แก้โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับการนับที่ซับซ้อน โดยอาศัยวิธีเรียงสับเปลี่ยนและวิธีจัดหมู่
อธิบายและบอกรูปแบบของการจัดสิ่งของ
กระจายและหาพจน์ทั่วไปของบททวินามที่มีเลขชี้กาลังเป็นจานวนเต็มบวก
หาความสัมพันธ์ของสัมประสิทธิ์ในสามเหลี่ยมปาสคาล และพิสูจน์เอกลักษณ์เชิงวิธีจัดหมู่

ค30213 กำรแก้ปัญหำทำงคอมบินำทอริก 2

0.5 หน่วยกิต (1 ชั่วโมง/สัปดาห์/ภาคเรียน)

รำยวิชำบังคับก่อน
ไม่มี
คำอธิบำยรำยวิชำ
หลักการเพิ่มเข้า–ตัดออก หลักการรังนก ฟังก์ชันก่อกาเนิด ความสัมพันธ์เวียนเกิด
จุดเน้นของรำยวิชำ/กำรจัดกำรเรียนกำรสอน
เพื่อพัฒนาทักษะ/กระบวนการในการคิดคานวณ การแก้ปัญหา การให้เหตุผล
การสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์ และนาประสบการณ์ด้านความรู้ ความคิด ทักษะกระบวนการ
ที่ได้ไปใช้ในการเรียนรู้สิ่งต่างๆ และใช้ในชีวิตประจาวันอย่างสร้างสรรค์ รวมทั้งเห็นคุณค่าและมี
เจตคติที่ดี ต่อคณิตศาสตร์ สามารถทางานอย่ า งเป็ นระบบระเบีย บ มี ความรอบคอบ มี ความ
รับผิดชอบ มีวิจารณญาณ และมีความเชื่อมั่นในตนเอง โดยจัดประสบการณ์หรือสร้างสถานการณ์
ในชีวิตประจาวันที่ใกล้ตัวให้ผู้เรียนได้ศึกษาค้นคว้าโดยการปฏิบัติจริง ทดลอง สรุปรายงาน
1.
2.
3.
4.
5.

ผลกำรเรียนรู้
ใช้แผนภาพของเวนน์ ช่วยในการคานวณหาจานวนของสิ่งของที่เป็นไปได้ และใช้หลักการ
เพิ่มเข้า–ตัดออก สาหรับการนับจานวนสมาชิกในยูเนียนของเซต 2 เซตและ 3 เซต และ
นาไปใช้ได้
แก้ปัญหาโจทย์เกี่ยวกับการนับที่ซับซ้อน โดยอาศัยหลักการเพิ่มเข้า – ตัดออก
นาหลักการรังนกไปแก้ปัญหาคอมบินาทอริกได้
นาฟังก์ชันก่อกาเนิดไปแก้ปัญหาการคอมบินาทอริกได้
นาความสัมพันธ์เวียนเกิดไปแก้ปัญหาการคอมบินาทอริกได้

ค30214 กำรแก้ปัญหำทำงพีชคณิต 1

0.5 หน่วยกิต (1 ชั่วโมง/สัปดาห์/ภาคเรียน)

รำยวิชำบังคับก่อน
ไม่มี
คำอธิบำยรำยวิชำ
เอกลักษณ์พีชคณิต สมการและสมการสมมูล ความสมมาตรเชิงพีชคณิต จานวน
เชิงซ้อน โครงสร้างพีชคณิต รูปโพลาร์ของจานวนเชิงซ้อน รากที่ n ของจานวนเชิงซ้อน
จุดเน้นของรำยวิชำ/กำรจัดกำรเรียนกำรสอน
เพื่อพัฒนาทักษะ/กระบวนการในการคิดคานวณ การแก้ปัญหา การให้เหตุผล
การสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์ และนาประสบการณ์ด้านความรู้ ความคิด ทักษะกระบวนการ
ที่ได้ไปใช้ในการเรียนรู้สิ่งต่างๆ และใช้ในชีวิตประจาวันอย่างสร้างสรรค์ รวมทั้งเห็นคุณค่าและมี
เจตคติที่ดี ต่อคณิตศาสตร์ สามารถทางานอย่ า งเป็ นระบบระเบีย บ มี ความรอบคอบ มี ความ
รับผิดชอบ มีวิจารณญาณและมีความเชื่อมั่นในตนเอง โดยจัดประสบการณ์หรือสร้างสถานการณ์
ในชีวิตประจาวันที่ใกล้ตัวให้ผู้เรียนได้ศึกษาค้นคว้าโดยการปฏิบัติจริง ทดลอง สรุปรายงาน
1.
2.
3.
4.

ผลกำรเรียนรู้
สามารถพิสูจน์เอกลักษณ์พีชคณิตที่กาหนดให้ได้
สามารถแก้โจทย์ปัญหาที่ใช้กระบวนการพีชคณิตได้
สามารถหารากที่ n ของจานวนเชิงซ้อน โดยใช้ทฤษฎีบทของเดอมัวร์ได้
สามารถแก้โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับจานวนเชิงซ้อนได้

ค30215 กำรแก้ปัญหำทำงพีชคณิต 2
รำยวิชำบังคับก่อน
ไม่มี

0.5 หน่วยกิต (1 ชั่วโมง/สัปดาห์/ภาคเรียน)

คำอธิบำยรำยวิชำ
พหุ น ามและสมการพหุ น าม พหุ น ามตั ว แปรเดี ย ว ความสั ม พั น ธ์ ข องรากกั บ
สัมประสิทธิ์ของพหุนาม รากตรรกยะของพหุนาม ขั้นตอนการหารพหุนาม ทฤษฎีบทเศษเหลือ
ทฤษฎีบทตัวประกอบ
จุดเน้นของรำยวิชำ/กำรจัดกำรเรียนกำรสอน
เพื่อพัฒนาทักษะ/กระบวนการในการคิดคานวณ การแก้ปัญหา การให้เหตุผล
การสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์ และนาประสบการณ์ด้านความรู้ ความคิด ทักษะกระบวนการ
ที่ได้ไปใช้ในการเรียนรู้สิ่งต่างๆ และใช้ในชีวิตประจาวันอย่างสร้างสรรค์ รวมทั้งเห็นคุณค่าและมี
เจตคติที่ดี ต่อคณิตศาสตร์ สามารถทางานอย่ า งเป็ นระบบระเบีย บ มี ความรอบคอบ มี ความ
รับผิดชอบ มีวิจารณญาณและมีความเชื่อมั่นในตนเอง โดยจัดประสบการณ์หรือสร้างสถานการณ์
ในชีวิตประจาวันที่ใกล้ตัวให้ผู้เรียนได้ศึกษาค้นคว้าโดยการปฏิบัติจริง ทดลอง สรุปรายงาน
1.
2.
3.
4.

ผลกำรเรียนรู้
สามารถแก้สมการพหุนามกาลังสองโดยใช้ดิสคริมิแนนต์
สามารถแก้สมการพหุนามกาลังมากกว่าสองโดยใช้ความสัมพันธ์ของรากกับสัมประสิทธิ์
พหุนามได้
สามารถหารากตรรกยะของพหุนามได้
สามารถนาทฤษฎีบทที่ได้ศึกษาไปใช้แก้ปัญหาได้

ค30216 กำรแก้ปัญหำทำงอสมกำร
และสมกำรเชิงฟังก์ชัน
รำยวิชำบังคับก่อน
ไม่มี

1 หน่วยกิต (2 ชั่วโมง/สัปดาห์/ภาคเรียน)

คำอธิบำยรำยวิชำ
อสมการพื้ น ฐาน อสมการค่ า เฉลี่ ย เลขคณิ ต -เรขาคณิ ต อสมการค่ า เฉลี่ ย เลข
คณิตเรขาคณิตถ่วงน้าหนัก อสมการของโคชี -ชวาร์ซ อสมการของโฮลเดอร์และอสมการค่าเฉลี่ย
ยกกาลัง สมการเชิงฟังก์ชันเบื้องต้น และสมการเชิงฟังก์ชันแบบโคชี
จุดเน้นของรำยวิชำ/กำรจัดกำรเรียนกำรสอน
เพื่อพัฒนาทักษะ/กระบวนการในการคิดคานวณ การแก้ปัญหา การให้เหตุผล
การสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์ และนาประสบการณ์ด้านความรู้ ความคิด ทักษะกระบวนการ
ที่ได้ไปใช้ในการเรียนรู้สิ่งต่างๆ และใช้ในชีวิตประจาวันอย่างสร้างสรรค์ รวมทั้งเห็นคุณค่าและมี
เจตคติที่ดี ต่อคณิตศาสตร์ สามารถทางานอย่ า งเป็ นระบบระเบีย บ มี ความรอบคอบ มี ความ
รับผิดชอบ มีวิจารณญาณและมีความเชื่อมั่นในตนเอง โดยจัดประสบการณ์ หรือสร้างสถานการณ์
ในชีวิตประจาวันที่ใกล้ตัวให้ผู้เรียนได้ศึกษาค้นคว้าโดยการปฏิบัติจริง ทดลอง สรุปรายงาน
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

ผลกำรเรียนรู้
สามารถแก้ปัญหาโดยใช้อสมการพื้นฐาน
สามารถแก้ปัญหาโดยใช้อสมการค่าเฉลี่ยเลขคณิต-เรขาคณิต
สามารถแก้ปัญหาโดยใช้อสมการค่าเฉลี่ยเลขคณิต-เรขาคณิตถ่วงน้าหนัก
สามารถแก้ปัญหาโดยใช้อสมการของโคชี-ชวาร์ซ
สามารถแก้ปัญหาโดยใช้อสมการของโฮลเดอร์และอสมการค่าเฉลี่ยยกกาลัง
สามารถหาผลเฉลยของสมการเชิงฟังก์ชันอย่างง่าย
สามารถหาผลเฉลยของสมการเชิงฟังก์ชันแบบโคชี

ค30217 ทฤษฎีกรำฟ (AP)

1.5 หน่วยกิต (3 ชั่วโมง/สัปดาห์/ภาคเรียน)

รำยวิชำบังคับก่อน
ไม่มี
คำอธิบำยรำยวิชำ
บทนิยามและทฤษฎีบทเบื้องต้นของกราฟ การถอดแบบกันของกราฟ ดีกรี ของจุด
ยอด แนวเดิน วงจร วิถี วัฎจักร กราฟเชื่อมโยง กราฟย่อย กราฟออยเลอร์ กราฟแฮมิลตัน ต้นไม้
ต้นไม้แผ่ทั่ว ต้นไม้แผ่ทั่วที่น้อยที่สุด กราฟสองส่วน กราฟเชิงระนาบ จานวนโครเมติกของกราฟ
พหุนามโครเมติกของกราฟ
จุดเน้นของรำยวิชำ/กำรจัดกำรเรียนกำรสอน
เพื่อพัฒนาทักษะ/กระบวนการในการคิดคานวณ การแก้ปัญหา การให้เหตุผล
การสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์ และนาประสบการณ์ด้านความรู้ ความคิด ทักษะกระบวนการ
ที่ได้ไปใช้ในการเรียนรู้สิ่งต่างๆ และใช้ในชีวิตประจาวันอย่างสร้างสรรค์ รวมทั้งเห็นคุณค่าและมี
เจตคติที่ดี ต่อคณิตศาสตร์ สามารถทางานอย่ า งเป็ นระบบระเบีย บ มี ความรอบคอบ มี ความ
รับผิดชอบ มีวิจารณญาณและมีความเชื่อมั่ นในตนเอง โดยจัดประสบการณ์หรือสร้างสถานการณ์
ในชีวิตประจาวันที่ใกล้ตัวให้ผู้เรียนได้ศึกษาค้นคว้าโดยการปฏิบัติจริง ทดลอง สรุปรายงาน
ผลกำรเรียนรู้
1. หาเซตของจุดยอดและเซตของเส้นเชื่อมของกราฟได้
2. บอกได้ว่ากราฟที่กาหนดให้เป็นกราฟถอดแบบกันหรือไม่
3. บอกได้ ว่ า ล าดั บ ที่ ก าหนดเป็ น ล าดั บ เชิ ง กราฟหรื อ ไม่ ถ้ า เป็ น ล าดั บ เชิ ง กราฟสามารถ
สร้างกราฟที่สอดคล้องกับลาดับเชิงกราฟที่กาหนดให้ได้
4. บอกลักษณะของกราฟปรกติดีกรี r กราฟบริบูรณ์ กราฟเติมเต็ม กราฟ k – พาร์ไท
กราฟดาว กราฟ k - สี ได้
5. หาอินดิวซ์สับกราฟของกราฟที่กาหนดให้ได้
6. หาเมทริกซ์ประชิดและเมทริกซ์ตกกระทบของกราฟเมื่อกาหนดกราฟมาให้ได้ และสร้าง
กราฟจากเมทริกซ์ประชิดและเมทริกซ์ตกกระทบได้
7. หารอยเดิน วิถี วงจร และวัฏจักรของกราฟได้
8. หาระยะทางระหว่างจุดยอด 2 จุดยอดใด ๆ ในกราฟได้
9. หาวิถีที่สั้นที่สุด โดยใช้ขั้นตอนวิธีของไดค์สตราได้
10. บอกลักษณะของต้นไม้ได้
11. หาต้นไม้แผ่ทั่วของกราฟได้ และหาจานวนของต้นไม้แผ่ทั่วของกราฟได้
12. หาต้นไม้เหมาะที่สุดโดยใช้ขั้นตอนวิธีของครูสกาวล์ และขั้นตอนวิธีของพริมได้

13. สร้างกราฟที่สอดคล้องกับเงื่อนไขของความเชื่อมโยงได้
14. บอกได้ว่ากราฟที่กาหนดมาให้เป็นกราฟออยเลอร์หรือไม่
15. บอกได้ว่ากราฟที่กาหนดมาให้เป็นกราฟแฮมิลตันหรือไม่
16. บอกได้ว่ากราฟที่กาหนดมาให้เป็นกราฟเชิงระนาบหรือไม่ ถ้าเป็นกราฟเชิงระนาบสามารถ
หากราฟระนาบที่สมนัยกันได้
17. หาจานวนโครเมติกของกราฟได้
18. นาความรู้ทางทฤษฎีกราฟไปประยุกต์ใช้ได้

ค30218 ระเบียบวิธีเชิงตัวเลข (AP)

1.5 หน่วยกิต (3 ชั่วโมง/สัปดาห์/ภาคเรียน)

รำยวิชำบังคับก่อน
ไม่มี
คำอธิบำยรำยวิชำ
การวิเคราะห์ความคลาดเคลื่อน ผลเฉลยของสมการไม่เชิงเส้น ผลเฉลยของระบบ
สมการเชิงเส้น การประมาณค่าในช่วง การประมาณชุดข้อมูล การหาอนุพันธ์และอินทิกรัลจากัด
เขตเชิงตัวเลข
จุดเน้นของรำยวิชำ/กำรจัดกำรเรียนกำรสอน
เพื่อพัฒนาทักษะ/กระบวนการในการคิดคานวณ การแก้ปัญหา การให้เหตุผล
การสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์ การใช้โปรแกรมสาเร็จรูปทางคณิตศาสตร์เพื่อการเรียนรู้ และ
นาประสบการณ์ด้านความรู้ ความคิด ทักษะกระบวนการที่ได้ไปใช้ในการเรียนรู้สิ่งต่างๆ และใช้ใน
ชีวิตประจาวันอย่างสร้างสรรค์ รวมทั้งเห็นคุณค่าและมีเจตคติที่ดีต่อคณิตศาสตร์ สามารถทางาน
อย่างเป็นระบบระเบียบ มีความรอบคอบ มีความรับผิดชอบ มีวิจารณญาณและมีความเชื่อมั่นใน
ตนเอง โดยจัดประสบการณ์ห รือสร้างสถานการณ์ในชีวิตประจาวันที่ใกล้ตัวให้ผู้เรียนได้ศึกษา
ค้นคว้าโดยการปฏิบัติจริง ทดลอง สรุป รายงาน
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

ผลกำรเรียนรู้
มี ค วามรู้ ค วามเข้ า ใจในเรื่ อ ง ค่ า คลาดเคลื่ อ น ความเที่ ย งตรง การสู ญ เสี ย นั ย ส าคั ญ
ค่าคลาดเคลื่อนสะสม ความเสถียร และอัตราการลู่เข้า
มี ค วามรู้ ค วามเข้ า ใจและทั ก ษะการค านวณในเรื่ อ งเทคนิ ค การหาผลเฉลยแบบท าซ้ า
ของสมการไม่เชิงเส้นด้วยวิธีแบ่งครึ่ง วิธีเร็กกูลาฟอลไซ วิธีนิวตัน-ราฟสัน วิธีเส้นซีแคนต์
มีความรู้ความเข้าใจและทักษะการคานวณในเรื่องเทคนิคการหาผลเฉลยของระบบสมการ
เชิงเส้นด้วยวิธีกาจัดแบบเกาส์ วิธีการแยกแอลยู วิธีการทาซ้าแบบจาโคบี และวิธีการทาซ้า
แบบเกาส์-ไซเดล
มีความรู้ความเข้าใจและทักษะการคานวณในเรื่องการประมาณค่าในช่วงด้วยวิธีพหุนาม
ลากรางจ์และพหุนามนิวตัน
มีความรู้ความเข้าใจและทักษะการคานวณในเรื่องการประมาณชุดข้อมูลด้วยเส้นตรง
พหุนาม และฟังก์ชันไม่เชิงเส้น
มีค วามรู้ ความเข้ า ใจและทั กษะการค านวณในเรื่ องการหาอนุ พัน ธ์ เ ชิ งตั ว เลขด้ว ยการ
กระจายแบบเทย์เลอร์ พหุนามลางกรางจ์ และพหุนามนิวตัน
มีความรู้ความเข้าใจและทักษะการคานวณในเรื่องการหาอินทิกรัลจากัดเขตเชิงตัวเลขด้วย
วิธีกฎสี่เหลี่ยมคางหมูและกฏของซิมป์สัน

8. มี ค วามสามารถน าความรู้ ค วามเข้ า ใจไปเชื่ อ มโยงและท าการประยุ ก ต์ ใ ช้ แ ก้ ปั ญ หา
คณิตศาสตร์-วิทยาศาสตร์ที่สนใจได้
9. ใช้โปรแกรมสาเร็จรูปทางคณิตศาสตร์เพื่อแก้ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับรายวิชาเรียนได้

ค30219 สมกำรเชิงอนุพันธ์สำมัญอันดับหนึ่ง
และกำรประยุกต์ (AP)
รำยวิชำบังคับก่อน
ไม่มี

1.5 หน่วยกิต (3 ชั่วโมง/สัปดาห์/ภาคเรียน)

คำอธิบำยรำยวิชำ
เทคนิคการหาปริพันธ์ บทนิยามและทฤษฎีเบื้องต้นเกี่ยวกับสมการเชิงอนุพันธ์
การแก้สมการเชิงอนุพันธ์อันดับหนึ่ง สมการแบบแยกตัวแปรได้ สมการเอกพันธุ์ สมการแม่นตรง
ตัว ประกอบการอินทิเกรต สมการอนุพันธ์ เชิงเส้น สมการแบร์ นูลลี การประยุ ก ต์ของสมการ
อนุพันธ์
จุดเน้นของรำยวิชำ/กำรจัดกำรเรียนกำรสอน
เพื่อพัฒนาทักษะ/กระบวนการในการคิดคานวณ การแก้ ปัญหา การให้เหตุผล
การสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์ การใช้โปรแกรมสาเร็จรูปทางคณิตศาสตร์เพื่อการเรียนรู้ และ
นาประสบการณ์ด้านความรู้ ความคิด ทักษะกระบวนการที่ได้ไปใช้ในการเรียนรู้สิ่งต่างๆ และใช้ใน
ชีวิตประจาวันอย่างสร้างสรรค์ รวมทั้งเห็นคุณค่าและมีเจตคติที่ดีต่อคณิตศาสตร์ สามารถทางาน
อย่างเป็นระบบระเบียบ มีความรอบคอบ มีความรับผิดชอบ มีวิจารณญาณและมีความเชื่อมั่นใน
ตนเอง โดยจัดประสบการณ์หรือสร้างสถานการณ์ในชีวิตประจาวันที่ใกล้ตัวให้ผู้เรียนได้ศึกษา
ค้นคว้าโดยการปฏิบัติจริง ทดลอง สรุปรายงาน
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

ผลกำรเรียนรู้
มีความรู้ความเข้าใจและสามารถอธิบายบทนิยามและทฤษฎีเบื้องต้นเกี่ยวกับสมการเชิง
อนุพันธ์ได้
มีความรู้ความเข้าใจและทักษะการคานวณในการแก้สมการแบบแยกตัวแปรได้
มีความรู้ความเข้าใจและทักษะการคานวณในการแก้สมการเอกพันธุ์ได้
มีความรู้ความเข้าใจและทักษะการคานวณในการแก้สมการแม่นตรง
มีความรู้ความเข้าใจและทักษะการคานวณในการใช้ตัวประกอบการอินทิเกรตเพื่อแก้
สมการเชิงอนุพันธ์ได้
มีความรู้ความเข้าใจและทักษะการคานวณในการแก้สมการเชิงเส้นได้
มีความรู้ความเข้าใจและทักษะการคานวณในการแก้สมการแบร์นูลลีได้
นาความรู้เรื่องการแก้สมการเชิงอนุพันธ์สามัญอันดับหนึ่งไปแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์
กายภาพและชีวภาพภายใต้กรอบการแก้ปัญหาแบบ STEM ได้
ใช้โปรแกรมสาเร็จรูปทางคณิตศาสตร์เพื่อแก้ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับรายวิชาเรียนได้

ค30220 ทฤษฎีควำมน่ำจะเป็น (AP)

1 หน่วยกิต (2 ชั่วโมง/สัปดาห์/ภาคเรียน)

รำยวิชำบังคับก่อน
ไม่มี
คำอธิบำยรำยวิชำ
ปริภูมิความน่าจะเป็น ตัวแปรเชิงสุ่มและการแจกแจงความน่าจะเป็นของตัวแปร
เชิงสุ่ม การคาดหวังเชิงคณิตศาสตร์ การแจกแจงแบบมีเงื่อนไข การแจกแจงของตัวอย่าง สถิติ
อันดับ
จุดเน้นของรำยวิชำ/กำรจัดกำรเรียนกำรสอน
การจัดการเรียนการสอนมุ่งวางฐานและทักษะความคิดเกี่ยวกับทฤษฎีความน่าจะ
เป็น โดยเน้นการสร้างกระบวนการคิดและความเข้าใจ รวมทั้งการแปลความหมายของความ
น่าจะเป็นและการประยุกต์ความน่าจะเป็นในการตัดสินใจและในชีวิตประจาวัน ด้ว ยการจัด
ประสบการณ์ ห รื อ สร้ า งสถานการณ์ ใ ห้ ผู้ เ รี ย นได้ ศึ ก ษาค้ น คว้ า ด้ ว ยการปฏิ บั ติ จ ริ ง ทดลอง
วิเคราะห์ สรุปรายงาน
ผลกำรเรียนรู้
1. เข้าใจและสามารถประยุกต์การแก้ปัญหาด้วยการแจกแจงความน่าจะเป็นของตัวแปรเชิงสุ่ม
2. เข้าใจหลักการของตัวอย่างสุ่มและการแจกแจงของตัวอย่าง
3. เข้าใจหลักการเกี่ยวกับสถิติอันดับและการประยุกต์แก้ปัญหา

ค30221 สถิติเพื่อกำรวิจัยเบื้องต้น (AP)

1 หน่วยกิต (2 ชั่วโมง/สัปดาห์/ภาคเรียน)

รำยวิชำบังคับก่อน
ไม่มี
คำอธิบำยรำยวิชำ
ศึกษาการเก็บรวบรวมข้อมูล แผนการเลือกตัวอย่าง การกาหนดขนาดตัวอย่าง
การวิเคราะห์ข้อมูล และการวิเคราะห์ความถดถอยเชิงเส้นอย่างง่าย ศึกษาการทดสอบสมมติฐาน
เกี่ยวกับค่าเฉลี่ยของประชากร การวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบมีปัจจัยเดียว การเปรียบเทียบ
เชิงซ้อน และ การทดสอบข้อมูลที่อยู่ในรูปของความถี่
จุดเน้นของรำยวิชำ/กำรจัดกำรเรียนกำรสอน
เพื่อพัฒนาทักษะ/กระบวนการในการคิดคานวณ การแก้ปัญหา การให้เหตุผล
การสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์ การใช้โปรแกรมสาเร็จรูปทางสถิติเพื่อการเรียนรู้ และนา
ประสบการณ์ด้านความรู้ ความคิด ทักษะกระบวนการที่ได้ไปใช้ในการเรียนรู้สิ่งต่างๆ และใช้ใน
ชีวิตประจาวันอย่างสร้างสรรค์ รวมทั้งเห็นคุณค่าและมีเจตคติที่ดีต่อคณิตศาสตร์ สามารถทางาน
อย่างเป็นระบบระเบียบ มีความรอบคอบ มีความรับผิดชอบ มีวิจารณญาณและมีความเชื่อมั่นใน
ตนเอง โดยจัดประสบการณ์หรือสร้างสถานการณ์ในชีวิตประจาวันที่ใกล้ตัวให้ผู้เรียนได้ศึกษา
ค้นคว้าโดยการปฏิบัติจริง ทดลอง สรุปรายงาน
ผลกำรเรียนรู้
1. เข้าใจและสามารถเลือกใช้แผนการเลือกตัวอย่างได้
2. สามารถเขียนแผนภาพการกระจายแสดงความสัมพันธ์เชิงฟังก์ชันระหว่างข้อมูลได้
3. สามารถประมาณค่าพารามิเตอร์ของสมการถดถอยและสร้างสมการถดถอยแสดง
4. ความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลได้
5. สามารถพยากรณ์ค่าตัวแปรตามเมื่อกาหนดค่าตัวแปรอิสระ จากสมการถดถอยได้
6. เข้า ใจความหมายของสมมติฐานทางสถิติ สามารถตั้ง สมมติฐ านเกี่ ย วกั บค่ า เฉลี่ย ของ
ประชากรได้
7. สามารถทดสอบสมมติฐานเกี่ย วกั บค่า เฉลี่ย ของประชากรเดีย ว และค่า เฉลี่ย ของสอง
ประชากรได้
8. เข้าใจวัตถุประสงค์และหลักการของการวิเคราะห์ความแปรปรวน และสามารถวิเคราะห์
ความแปรปรวนแบบมีปัจจัยเดียวได้
9. สามารถเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยหลายๆ คู่ ได้
10. สามารถทดสอบสมมติฐานสาหรับข้อมูลที่อยู่ในรูปของความถี่ โดยใช้การทดสอบไคสแควร์ได้
11. สามารถใช้โปรแกรมสาเร็จรูปทางสถิติในการแก้ปัญหาที่เกี่ยวข้องได้

ค30222 หลักสถิติและกำรประยุกต์ (AP)

1 หน่วยกิต (2 ชั่วโมง/สัปดาห์/ภาคเรียน)

รำยวิชำบังคับก่อน
ไม่มี
คำอธิบำยรำยวิชำ
แนวคิดเกี่ย วกับสถิติอนุมาน การทดสอบสมมติฐานเกี่ ย วกับพารามิเตอร์ ของ
ประชากร การวิเคราะห์ความแปรปรวนกรณีมีปัจจัยตั้งแต่ 2 ปัจจัย การเปรียบเทียบเชิงพหุ
การวิเคราะห์ข้อมูลจาแนกประเภทเบื้องต้น
จุดเน้นของรำยวิชำ/กำรจัดกำรเรียนกำรสอน
การจัดการเรียนการสอนเพื่อวางฐานความคิดเกี่ยวกับการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ
เน้นการแก้ปัญหา การให้เหตุผล การแปลความหมายและการสื่อความหมาย และสามารถนา
ความรู้ แ ละทั ก ษะกระบวนการคิ ด เชิ ง สถิ ติ ม าประยุ ก ต์ แ ก้ ปั ญ หาอย่ า งมี ร ะบบ ด้ ว ยการจั ด
ประสบการณ์หรือสร้างสถานการณ์ในชีวิตประจาวันให้ผู้เรียนได้ศึกษาค้นคว้าด้วยการปฏิบัติจริง
ทดลอง วิเคราะห์ สรุปรายงาน
ผลกำรเรียนรู้
1. เข้าใจความหมายของสมมติฐานทางสถิติ และสามารถทดสอบสมมติฐานเกี่ยวกับ
พารามิเตอร์ของประชากร
2. เข้าใจหลักการของการวิเคราะห์ความแปรปรวนกรณีมีปัจจัยตั้งแต่ 2 ปัจจัย และสามารถ
วิเคราะห์ความแปรปรวน
3. เข้าใจแนวคิดและสามารถประยุกต์การเปรียบเทียบเชิงพหุ รวมทั้งสามารถวิเคราะห์ข้อมูล
และแปลความหมายของผลลัพธ์จากการเปรียบเทียบเชิงพหุ
สามารถวิเคราะห์ข้อมูลจาแนกประเภท

ค30223 พีชคณิตเชิงเส้น (AP)

1.5 หน่วยกิต (3 ชั่วโมง/สัปดาห์/ภาคเรียน)

รำยวิชำบังคับก่อน
ไม่มี
คำอธิบำยรำยวิชำ
เมทริกซ์และระบบสมการเชิงเส้น การดาเนินการขั้นมูลฐาน ดีเทอร์มิแนนต์ ปริภูมิ
เวกเตอร์ ปริภูมิผลคูณภายใน การแปลงเชิงเส้น ค่าลักษณะเฉพาะและเวกเตอร์ลักษณะเฉพาะ
จุดเน้นของรำยวิชำ/กำรจัดกำรเรียนกำรสอน
เพื่อพัฒนาทักษะ/กระบวนการในการคิดคานวณ การแก้ปัญหา การให้เหตุ ผล
การสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์ การใช้โปรแกรมสาเร็จรูปทางคณิตศาสตร์เพื่อการเรียนรู้ และ
นาประสบการณ์ด้านความรู้ ความคิด ทักษะกระบวนการที่ได้ไปใช้ในการเรียนรู้สิ่งต่างๆ และใช้ใน
ชีวิตประจาวันอย่างสร้างสรรค์ รวมทั้งเห็นคุณค่าและมีเจตคติที่ดีต่อคณิตศาสตร์ สามารถทางาน
อย่างเป็นระบบระเบียบ มีความรอบคอบ มีความรับผิดชอบ มีวิจารณญาณและมีความเชื่อมั่นใน
ตนเอง โดยจัดประสบการณ์หรือสร้างสถานการณ์ในชีวิตประจาวันที่ใกล้ตัวให้ผู้เรียนได้ศึกษา
ค้นคว้าโดยการปฏิบัติจริง ทดลอง สรุปรายงาน
ผลกำรเรียนรู้
1. มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องเมทริกซ์และสามารถดาเนินการเกี่ยวกับเมทริกซ์และพีชคณิต
ของเมทริกซ์ได้
2. มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องการดาเนินการขั้นมูลฐานบนเมทริกซ์
3. มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องดีเทอร์มิแนนต์และเมทริกซ์ผกผันพร้อมทั้งสามารถทาการ
คานวณหาดีเทอร์-มิแนนต์และเมทริกซ์ผกผันของเมทริกซ์ที่กาหนดให้ได้
4. มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องระบบสมการเชิงเส้น พร้อมทั้งนาความรู้เรื่องเมทริกซ์ไป
ประยุกต์ในการหาคาตอบของระบบสมการเชิงเส้น
5. มี ค วามรู้ ค วามเข้ า ใจในเรื่ อ งปริ ภู มิ เ วกเตอร์ แ ละสามารถพิ จ ารณาได้ ว่ า เซตและตั ว
ดาเนินการที่กาหนดให้เป็นปริภูมิเวกเตอร์หรือไม่
6. มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องอิสระเชิงเส้น
7. สามารถหามูลฐานและมิติของปริภูมิเวกเตอร์ที่กาหนดให้ได้
8. สามารถหาแรงค์ของเมทริกซ์ที่กาหนดให้ได้
9. มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องปริภูมิผลคูณภายในและสามารถหาผลคูณภายในของเวกเตอร์
ที่กาหนดให้ได้
10. สามารถหาหามูลฐานเชิงตั้งฉากของปริภูมิที่กาหนด
11. สามารถตรวจสอบได้ว่าเมทริกซ์ที่กาหนดให้เป็นเมทริกซ์เชิงตั้งฉากหรือไม่
12. สามารถหาเมทริกซ์ทรานซิชัน และเมทริกซ์เชิงพิกัดได้

13. มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องการแปลงเชิงเส้นและสามารถตรวจสอบได้ว่าการแปลงที่
กาหนดเป็นการแปลงเชิงเส้นหรือไม่
14. สามารถหาเคอร์เนล เรนจ์ แรงค์และนัลลิตีของการแปลงเชิงเส้นที่กาหนด
15. สามารถหาเมทริกซ์ของการแปลงเชิงเส้นตามมูลฐานที่กาหนด
16. มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องค่าเฉพาะและเวกเตอร์เฉพาะและสามารถหาค่าเจาะจงและ
เวกเตอร์เจาะจงของเมทริกซ์ที่กาหนด
17. สามารถแปลงเมทริกซ์ที่กาหนดให้เป็นเมทริกซ์เฉียงและเมทริกซ์เฉียงเชิงตั้งฉากได้
18. ใช้โปรแกรมสาเร็จรูปทางคณิตศาสตร์เพื่อแก้ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับรายวิชาเรียนได้

สำขำวิชำวิทยำศำสตร์กำยภำพ
ว30226 ปฏิบัติกำรเคมีทั่วไป 1

1 หน่วยกิต (2 ชั่วโมง/สัปดาห์/ภาคเรียน)

รำยวิชำบังคับก่อน
ไม่มี
คำอธิบำยรำยวิชำ
การใช้เครื่องมือและอุปกรณ์พื้นฐาน เลขนัยสาคัญ ความเที่ยงตรง ความแม่นยา
ความคลาดเคลื่อนของผลการทดลอง การหาความเข้มข้นของสารโดยวิธีการเทียบกราฟมาตรฐาน
การศึ ก ษาโครงสร้ า งผลึ ก การหาค่ า คงที่ ข องแก๊ ส ความร้ อ นของปฏิ กิ ริ ย าเคมี อั ต ราการ
เกิดปฏิกิริยาและสมดุลเคมี
จุดเน้นของรำยวิชำ/กำรจัดกำรเรียนกำรสอน
เพื่อให้มีความเข้าใจและเกิดทักษะในการใช้เครื่องมือและอุปกรณ์วิทยาศาสตร์
พื้ น ฐาน ตลอดจนการจั ด การข้ อ มู ล ที่ ไ ด้ จ ากการทดลอง เช่ น เลขนั ย ส าคั ญ ความเที่ ย งตรง
ความแม่นยา และความคลาดเคลื่อนของผลการทดลอง สามารถหาค่าความเข้มข้นได้โดยใช้วิธีการ
เทีย บกราฟมาตรฐาน การศึกษาโครงสร้ า งผลึก และการคานวณต่า งๆ วิ ธีก ารเพื่อหาค่า คงที่
ของแก๊ส ค่าความร้อนของปฏิกิริยาเคมี ตลอดจน อัตราการเกิดปฏิกิริยา และสมดุลเคมี
ผลกำรเรียนรู้
1. เข้าใจเลขนัยสาคัญ การแปลผลข้อมูลทางสถิติได้
2. บอกความหมายของตัวอักษร ตัวเลข เครื่องหมายที่ปรากฏอยู่บนวัสดุอุปกรณ์ที่ต้องใช้ใน
ห้องปฏิบัติการได้
3. สามารถใช้วัสดุและอุปกรณ์ในการทดลองได้อย่างถูกต้อง
4. หาค่ า คงที่ ข องแก๊ ส โดยอาศั ย ความสั ม พั น ธ์ ต ามสมการสภาวะของแก๊ ส อุ ด มคติ แ ละ
เปรียบเทียบกับค่าที่ใช้สากลได้
5. ศึกษาโครงสร้างของผลึกได้
6. ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างเลขโคออร์ดิเนชันกับอัตราส่วนรัศมีของไอออนบวกและไอออน
ลบในโครงสร้างของผลึกไอออนิกได้
7. ทาการทดลองและสังเกตการเปลี่ยนแปลงความร้อนของระบบที่เกิดปฏิกิริยาเคมีได้
8. ทาการทดลองศึกษาผลของความเข้มข้นของสารตั้งต้นและตัวเร่งปฏิกิริยาต่ออัตราการ
เกิดปฏิกิริยาเคมีพร้อมทั้งคานวณหาอัตราและอันดับของปฏิกิริยาได้
9. ทาการทดลองและคานวณหาค่าคงที่สมดุลของปฏิกิริยาเคมีได้
10. ทาการทดลองศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อสมดุลเคมีได้

ว30227 ปฏิบัติกำรเคมีทั่วไป 2

1 หน่วยกิต (2 ชั่วโมง/สัปดาห์/ภาคเรียน)

รำยวิชำบังคับก่อน
ไม่มี
คำอธิบำยรำยวิชำ
การละลาย สมดุ ล การละลายและสมดุ ล ไอออน เคมี ไ ฟฟ้ า ปฏิ กิ ริ ย ารี ด อกซ์
สารอินทรีย์ในชีวิตประจาวัน สมบัติเบื้องต้นของสารอินทรีย์ และปฏิกิริยาเคมีของสารอินทรีย์
จุดเน้นของรำยวิชำ/กำรจัดกำรเรียนกำรสอน
เพื่ อ เสริ ม ความรู้ ค วามเข้ า ใจในวิ ช าเรี ย น ด้ ว ยการท าปฏิ บั ติ ก าร ในหั ว ข้ อ
การละลายประเภทต่างๆ ค่าคงที่และสมดุลการละลาย เซลล์กัลวานิกและเซลล์อิเลกโตรไลติก
ปฏิกิ ริยาออกซิเดชันและรีดักชัน รวมถึงสารอินทรีย์ ที่พบในชีวิ ตประจาวัน สมบัติทั่ว ไป และ
ทดสอบสารอินทรีย์ที่มีหมู่ฟังก์ชันต่างๆ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

ผลกำรเรียนรู้
สังเคราะห์สารอนินทรีย์บางชนิดได้
เข้าใจสมบัติบางประการของโลหะทรานสิชัน
สามารถหาค่า pKa ได้
สามารถเข้าใจและอธิบายเซลล์กัลป์วานิก เพื่อนาไปใช้ในการเขียนแผนผังเซลล์ชนิดต่างๆ ได้
คานวณหาค่าศักย์ไฟฟ้าโดยใช้สมการของเนินสท์ได้
สามารถเข้าใจปฏิกิริยารีดอกซ์ระหว่างสารชนิดต่างๆ ได้
สามารถวิเคราะห์หาไอออนบวกและไอออนลบที่มีอยู่ในสารละลายตัวอย่างด้วยเทคนิค
จาเพาะที่เหมาะสมได้
สามารถทดสอบหมู่ฟังก์ชันทางเคมีอินทรี ย์ ชนิดต่า งๆโดยใช้ปฏิ กิ ริ ย าจาเพาะทางเคมี
อินทรีย์ได้

ว30228 เคมีอินทรีย์ขั้นสูง 1

1 หน่วยกิต (2 ชั่วโมง/สัปดาห์/ภาคเรียน)

รำยวิชำบังคับก่อน
ไม่มี
คำอธิบำยรำยวิชำ
โครงสร้างและพันธะในสารประกอบอินทรีย์ การแตกพันธะและการเกิ ดพันธะ
ตัวกลางระหว่างปฏิกิริยา วิถีทางของการเกิดปฏิกิริยา ประเภทของปฏิกิริยา ชนิดของตัวทา
ปฏิกิริยาเคมีอินทรีย์ สเตอริโอเคมี การอ่านชื่อในระบบ IUPAC
และกลไกของปฏิกิริยาเคมี
รวมทั้ ง การสั ง เคราะห์ ข องสารประกอบอั ล เคน อั ล คี น อั ล ไคน์ สารประกอบอะโรมาติ ก
ไฮโดรคาร์บอน สารประกอบเฮไลด์ แอลกอฮอล์ ฟีนอล และอีเธอร์
จุดเน้นของรำยวิชำ/กำรจัดกำรเรียนกำรสอน
เพื่อให้มีความรู้ และ ความเข้าใจด้ านเคมีอินทรีย์ การอ่านชื่อ และปฏิกิริยาของ
สารที่ มี ห มู่ ห มู่ ฟั ง ก์ ชั น ของสารประกอบอั ล เคน อั ล คี น อั ล ไคน์ สารประกอบอะโรมาติ ก
ไฮโดรคาร์บอน สารประกอบเฮไลด์ แอลกอฮอล์ ฟีนอล และอีเธอร์ เพื่อให้สามารถคาดการณ์
สารผลิตภัณฑ์ของปฏิกิริยา และ ออกแบบการสังเคราะห์สารที่มีหมู่ฟังก์ชันชนิดต่างๆ ได้
1.
2.
3.
4.
5.
6.

ผลกำรเรียนรู้
อธิบายโครงสร้างและพันธะในสารประกอบอินทรีย์ได้
สามารถเขียนการแตกพันธะ การเกิดพันธะ ตัวกลางระหว่างปฏิกิริยา และวิถีทางของการ
เกิดปฏิกิริยาในปฏิกิริยาเคมีอินทรีย์ได้
อธิบายประเภทของปฏิกิริยา และชนิดของตัวทาปฏิกิริยาเคมีอินทรีย์ได้
สามารถบอกสเตอริโอเคมีของสารประกอบอินทรีย์ได้
สามารถอ่านชื่อในระบบ IUPAC และเขียนกลไกปฏิกิริยาเคมี ของสารประกอบอัลเคน
อัลคีน อัลไคน์ สารประกอบอะโรมาติไฮโดรคาร์บอน สารประกอบเฮไลด์ แอลกอฮอล์
ฟีนอล และอีเธอร์ ได้
สามารถเขียนวิธีการสังเคราะห์สารประกอบเคมีอินทรีย์ที่กาหนดให้ได้

ว30229 เคมีอินทรีย์ขั้นสูง 2

1 หน่วยกิต (2 ชั่วโมง/สัปดาห์/ภาคเรียน)

รำยวิชำบังคับก่อน
ไม่มี
คำอธิบำยรำยวิชำ
การเรียกชื่อในระบบ IUPAC
กลไกของปฏิกิริยาเคมี และการสังเคราะห์
สารประกอบอัลดีไฮด์ คีโตน กรดคาร์บอกซิลิก และอนุพันธ์ของกรดคาร์บอกซิลิก สารประกอบ
เอมีน ปฏิกิริยาของไอออน อีนอเลท คาร์แบนไอออน และปฏิกิริยาเคมีแบบพอลิไซคลิก
จุดเน้นของรำยวิชำ/กำรจัดกำรเรียนกำรสอน
เพื่อให้มีความรู้ และความเข้าใจด้านเคมีอินทรีย์ การอ่านชื่อ และปฏิกิริยาของสาร
ที่มีหมู่ฟังก์ชันของสารประกอบอัลดีไฮด์ คีโตน กรดคาร์บ อกซิลิก และอนุพันธ์ของกรดคาร์บอก
ซิลิก สารประกอบเอมีน ปฏิกิริยาของไอออนอีนอเลท คาร์แบนไอออน และปฏิกิริยาเคมีแบบ
พอลิไซคลิก เพื่อให้สามารถคาดการณ์สารผลิตภัณฑ์ของปฏิกิริยา และออกแบบการสังเคราะห์
สารที่มีหมู่ฟังก์ชันชนิดต่างๆ ได้
ผลกำรเรียนรู้
1. สามารถอ่านชื่อในระบบ IUPAC เขียนกลไกปฏิกิริยาเคมีชนิดต่างๆของสารประกอบอัลดี
ไฮด์ คีโตน กรดคาร์บอกซิลิก และอนุพันธ์ของกรดคาร์บอกซิลิก สารประกอบเอมีน
ปฏิกิริยาของไอออนอีนอเลท คาร์แบนไอออน และปฏิกิริยาเคมีแบบพอลิไซคลิกได้
2. สามารถเขียนวิธีการสังเคราะห์สารประกอบเคมีอินทรีย์ที่กาหนดให้ได้

ว30230 กำรวิเครำะห์เชิงเครื่องมือ 1

1 หน่วยกิต (2 ชั่วโมง/สัปดาห์/ภาคเรียน)

รำยวิชำบังคับก่อน
ไม่มี
คำอธิบำยรำยวิชำ
วิ ธี ก ารเตรี ย มตั ว อย่ า ง การเลื อ กใช้ วิ ธี วิ เ คราะห์ ที่ เ หมาะสม การวิ เ คราะห์ เ ชิ ง
คุ ณ ภาพและปริ ม าณ การแปลผลวิ เ คราะห์ แ ละข้ อ มู ล ทางเคมี หลั ก การดู ด กลื น แสงในช่ ว ง
อัลตราไวโอเลตและแสงที่มองเห็นได้ การดูดกลืนแสงในช่วงอินฟาเรด เทคนิคอะตอมมิกแอบซอฟ
ชันสเปกโทรเมทรี เทคนิคอะตอมมิกอิมิชชันสเปกโทรเมทรี การแยกสารโดยเทคนิคโครมาโทกราฟี
หลักการทางานของเครื่องโครมาโทกราฟีของเหลวสมรรถนะสูง เครื่องแก๊สโครมาโทกราฟี
จุดเน้นของรำยวิชำ/กำรจัดกำรเรียนกำรสอน
วิธีการสอน แบบ Problem Based หลังจากนักเรียนได้รับความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับ
การวิเคราะห์ทางเคมีโดยใช้เครื่องมือแล้วผู้สอนตั้งโจทย์ปัญหา เพื่อให้ผู้เรียนนาความรู้ที่ได้มาใช้ใน
การแก้โจทย์ปัญหา เช่น “ถ้าสังเคราะห์สารเคมีที่ต้องการให้มีหมู่ hydroxyl (-OH) เราจะสามารถ
ตรวจสอบได้อย่างไรว่า เพื่อให้ได้สารได้ตามที่ต้องการ” ซึ่งอาจมีหลายวิธีที่ผู้เรียนสามารถ
ดาเนินการได้ และมีการร่วมกันอภิปรายระหว่างผู้สอนกับผู้เรียนในการเลือกใช้วิธีการทดลอง และ
เครื่องมือที่เหมาะสมในการแก้โจทย์ปัญหานั้นๆ
1.
2.
3.
4.
5.

ผลกำรเรียนรู้
สามารถอธิบายวิธีการเตรียมตัวอย่าง การเลือกวิธีวิเคราะห์ การวิเคราะห์เชิงคุณภาพและ
ปริมาณ การแปลผล วิเคราะห์ และข้อมูลทางเคมีได้
สามารถอธิบายหลักการของดูดกลืนแสงในช่วงอัลตราไวโอเลต-วิสิเบิล และอินฟาเรด
สามารถอธิบายกระบวนการวิเคราะห์ด้วยเทคนิคอะตอมมิกแอบซอฟชันสเปกโทรเมทรี
และเทคนิคอะตอมมิกอิมิชชันสเปกโทรเมทรี
สามารถอธิบายหลักการแยกสารด้วยเทคนิคโครมาโทกราฟีชนิดต่างๆ ได้
สามารถใช้ความรู้เกี่ยวกับเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์มาใช้ในการวิเคราะห์สารทั้งในเชิง
ปริมาณและคุณภาพได้

ว30231 ชีวเคมี

1 หน่วยกิต (2 ชั่วโมง/สัปดาห์/ภาคเรียน)

รำยวิชำบังคับก่อน
ไม่มี
คำอธิบำยรำยวิชำ
สเตอริโอเคมีของมอนอแซคคาไรด์การเขียนโครงสร้างแบบฟิชเชอร์ และแบบฮา
เวิร์ทโปรเจคชัน จาแนกประเภทของน้าตาล ในลักษณะ D หรือ L พร้อมทั้งเรียกชื่อน้าตาลชนิด
ต่างๆ
โครงสร้างของฟอสโฟลิพิด วิตามินที่ละลายได้ในไขมัน กระบวนการเมตาบอลิซึม
ของกรดไขมัน ศึกษาการหาค่าไอโซอิเลคทริก (isoelectric point : pI) ของกรดอะมิโนชนิด
ต่างๆ การหาลาดับของกรดอะมิโนในโปรตีน และกระบวนการเมตาบอลิซึมของกรดอะมิโน
จลนศาสตร์ของเอนไซม์ กระบวนการเมตาบอลิซึมของนิวคลีโอไทด์วิธี การหา
ลาดับเบสของ ดีเอ็นเอ และกระบวนการพอลิเมอเรสเชน
จุดเน้นของรำยวิชำ/กำรจัดกำรเรียนกำรสอน
เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจ มีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์มีเจตคติและเห็น
คุณค่าของวิทยาศาสตร์สามารถนากระบวนการทางวิทยาศาสตร์ไปใช้ในการแก้ปัญหา นาความรู้
และหลักการของเกี่ยวกับเรื่องคาร์โบไฮเดรต ลิพิด กรดอะมิโน เอนไซม์ และกรดนิวคลีโอไทด์ไป
ใช้เป็นพื้นฐานในการศึกษาวิชาเคมีขั้นสูงต่อไป
ผลกำรเรียนรู้
1. อธิบายสเตอริโอเคมีของน้าตาลได้
2. จาแนกประเภทของน้าตาลในลักษณะ D หรือ L ได้
3. เขียนสูตรโครงสร้างของโมโนแซกคาร์ไรด์แบบฟิชเชอร์และแบบฮาเวิธโปรเจคชัน พร้อมทั้ง
เรียกชื่อได้อย่างถูกต้อง
4. อธิบายกลไกการเกิดปฏิกิริยาขั้นตอนต่างๆของวิถีไกลโคไลซิสได้
5. อธิบายการเข้าสู่วิถีไกลโคไลซิสของคาร์โบไฮเดรตแบบต่างๆ ได้
6. อธิบายการย่อยสลายไพรูเวทภายใต้สภาวะที่ไม่ใช้ออกซิเจนได้
7. อธิบายกลไกการเกิดปฏิกิริยาขั้นตอนต่างๆ ของวัฏจักรเคร็บส์ได้
8. เขียนสมการของลูกโซ่การหายใจในไมโตคอนเดรีย (ออกซิเดทีฟฟอสฟอริเลชัน) ได้
9. เขียนโครงสร้างทั่วไปของ ฟอสโฟลิพิด และไกลโคลิพิดได้
10. อธิบายโครงสร้างของวิตามินที่ละลายในไขมัน คือ วิตามินเอ วิตามินดี วิตามินอี และ
วิตามินเค ได้
11. อธิบายหรือแสดงความสัมพันธ์ของกระบวนการเมตาบอลิซึมของกรดไขมันได้
12. อธิบายกราฟการไทเทรตกรดอะมิโนและหาจุดไอโซอิเลคทริก (isoelectric point : pI) ได้

13. อธิบายและหาลาดับกรดอะมิโนในโปรตีนจากข้อมูลที่กาหนดให้หรือจากการทดลองได้
14. อธิบายหรือแสดงความสัมพันธ์ของกระบวนการเมตาบอลิซึมของกรดอะมิโนได้
15. อธิ บ ายจลนศาสตร์ ของเอนไซม์ ไ ด้พิ จ ารณาและอธิ บ ายกราฟแสดงการด าเนิ น ไปของ
ปฏิกิริยาที่มีเอนไซม์เป็นตัวเร่งปฏิกิริยาได้
16. อธิ บายหรือแสดงความสัมพันธ์ ระหว่ า งอัตราเร็ ว ของปฏิ กิ ริ ย ากั บความเข้มข้นของซับ
สเตรทได้
17. อธิบายหรือแสดงความสัมพันธ์ของกระบวนการเมตาบอลิซึมของนิวคลีโอไทด์ได้
18. อธิบายวิธีการหาลาดับเบสของดีเอ็นเอได้
19. อธิบายกระบวนการพอลิเมอเรสเชนได้

ว30232 เทคนิคพื้นฐำนในปฏิบัติกำรเคมี

1 หน่วยกิต (2 ชั่วโมง/สัปดาห์/ภาคเรียน)

รำยวิชำบังคับก่อน
ไม่มี
คำอธิบำยรำยวิชำ
ข้อควรปฏิบัติและข้อพึงระวังสาหรับการทางานในห้องปฏิบัติการเคมี วิธีแก้ไขและ
ป้องกันอุบัติเหตุในห้องปฏิบัติการเคมี เทคนิคพื้นฐานของเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในการวัด
เทคนิคการใช้วัสดุอุปกรณ์เครื่องแก้วและเครื่องมือพื้นฐานในห้องปฏิบัติการทางเคมี การเตรียม
สารละลาย การสกัดด้วยตัวทาละลาย เทคนิคทินเลเยอร์โครมาโทกราฟี การกลั่น การไทเทรต
การวัดการดูดกลืนแสงด้วยเครื่องสเปกโทรโฟโทมิเตอร์
จุดเน้นของรำยวิชำ/กำรจัดกำรเรียนกำรสอน
เพื่อให้มีความเข้าใจ มีทักษะกระบวนการและเจตคติทางวิทยาศาสตร์ เห็นคุณค่า
ของวิทยาศาสตร์ รวมทั้งมีความเข้าใจ เกี่ยวกับเทคนิคต่าง ๆ ที่ใช้ในห้องปฏิบัติการทดลองและ
ทางด้านทฤษฎีทางเคมี รู้จักทางานด้วยความรอบคอบและปลอดภัย รู้ถึงวิธีป้องกันและแก้ไข
อุบัติเหตุ รู้ถึงภัยอันตรายที่แอบแฝงอยู่ในสารเคมี ตลอดจนสามารถใช้อุปกรณ์หรือติดตั้งอุปกรณ์ที่
เหมาะสมกับกระบวนการทดลองได้
ผลกำรเรียนรู้
1. สามารถบอกข้อควรปฏิบัติและปฏิบัติตามข้อควรปฏิบัติ ในห้องปฏิบัติการเคมีได้
2. บอกหน่วยพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ คานวณค่าเกี่ยวกับเลขนัยสาคัญ และการแปลผล
ข้อมูลทางสถิติ
3. สามารถแปลความหมายของตัวอักษร ตัวเลข และเครื่องหมายที่ปรากฏบนอุปกรณ์ที่ใช้ใน
ห้องปฏิบัติการเคมีได้
4. สามารถเปรี ย บเที ย บความแม่ น ย า และความเที่ ย งตรง ของวั ส ดุ อุ ป กรณ์ ที่ ใ ช้ ใ น
ห้องปฏิบัติการเคมีได้
5. สามารถเตรียมสารละลายได้
6. อธิบายหลักการไทเทรตและนาไปใช้ประโยชน์ได้
7. อธิบายหลักการสกัดสารด้วยตัวทาละลาย และเลือกใช้ตัวทาละลายที่ได้อย่างเหมาะสม
8. อธิบายหลักการกลั่นและเลือกใช้วิธีการกลั่นได้อย่างเหมาะสมตามชนิดของสาร
9. บอกหลักการของเทคนิคโครมาโทรกราฟีชนิดต่างๆ ได้
10. อธิ บ ายหลั ก การและส่ ว นประกอบของเครื่ อ งสเปกโทรโฟโทมิ เ ตอร์ พ ร้ อ มทั้ ง สามารถ
นาไปใช้วิเคราะห์เชิงปริมาณได้

ว30207 ฟิสิกส์และกำรประยุกต์

1 หน่วยกิต (2 ชั่วโมง/สัปดาห์/ภาคเรียน)

รำยวิชำบังคับก่อน
ไม่มี
คำอธิบำยรำยวิชำ
ศึ ก ษาการน าความรู้ ท างฟิ สิ ก ส์ ไ ปอธิ บ ายปรากฏการณ์ แ ละ/หรื อ สิ่ ง ที่ เ กิ ด ขึ้ น
ในชีวิตประจาวัน เช่น สเปกตัมแสงอาทิตย์ การถ่ายโอนความร้อน ปรากฏการณ์โฟโตอิเล็กทริก
การเคลื่อนที่ของวัตถุในลักษณะต่างๆ เสียงดนตรี การเกิดภาพ เป็นต้น การประยุกต์ใช้หลักการ
ทางฟิ สิ ก ส์ กั บ อุ ป กรณ์ แ ละเทคโนโลยี เช่ น เซลล์ สุ ริ ย ะ อุ ป กรณ์ ส ารกึ่ ง ตั ว น า ตั ว น ายวดยิ่ ง
ไมโครเวฟ ใยแก้วนาแสง การส่งสัญญาณด้วยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า อุปกรณ์ไฟฟ้า เป็นต้น

-

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

ผลกำรเรียนรู้
เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจ ทักษะกระบวนการ เจตคติ และเห็นคุณค่าของ
วิ ท ยาศาสตร์ แ ละฟิ สิ ก ส์ สามารถสื บ เสาะหาความรู้ โ ดยกระบวนการทางวิ ท ยาศาสตร์
มีความสามารถในการสื่อสาร นาหลักการเกี่ยวกับฟิสิกส์ไปอธิบายแก้ไขปัญหาและประยุกต์ใช้ได้

ว30208 ดำรำศำสตร์ขั้นสูง

1 หน่วยกิต (2 ชั่วโมง/สัปดาห์/ภาคเรียน)

รำยวิชำบังคับก่อน
ไม่มี
คำอธิบำยรำยวิชำ
ทรงกลมท้องฟ้า อุปกรณ์ทางดาราศาสตร์ กลศาสตร์ท้องฟ้า ธรรมชาติของแสง
ดวงอาทิตย์ สมบัติของดาวฤกษ์ การวิวัฒนาการของดาวฤกษ์ กาแลกซี และเอกภพวิทยาเบื้องต้น

-

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

ผลกำรเรียนรู้
1. อธิ บ ายความสั ม พั น ธ์ ข องก าลั ง ขยายและก าลั ง แยกที่ มี ผ ลต่ อ ประสิ ท ธิ ภ าพของกล้ อ ง
โทรทรรศน์ได้
2. อธิบายความสัมพันธ์ของกฎของเคปเปลอร์กับกฎแรงดึงดูดระหว่างมวลของนิวตันได้
3. อธิบายธรรมชาติการเกิดแสงจากวัตถุได้
4. สามารถวิเคราะห์สเปกตรัมที่เกิดจากวัตถุได้
5. อธิบายปรากฏการณ์ที่เกิดจากความสัมพันธ์ของโลก ดวงจันทร์ และ ดวงอาทิตย์ได้
6. บอกโครงสร้างและองค์ประกอบของดวงอาทิตย์ ปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้น และโครงสร้าง
และองค์ประกอบของดาวฤกษ์ได้
7. อธิบายการสังเคราะห์ธาตุภายในดาวฤกษ์ ความสัมพันธ์ระหว่างมวล รัศมี การแผ่รังสี
อุณหภูมิ โชติมาตร ดัชนีสี และเส้นสเปกตรัมของดาวฤกษ์ได้
8. บอกขั้นตอนการวิวัฒนาการ การเกิด และจุดจบของดาวฤกษ์ได้
9. บอกชนิดของกระจุกดาวได้
10. อธิบายโครงสร้างและองค์ประกอบของกาแล็กซีทางช้างเผือกได้
11. บอกชนิดของกาแลกซีได้
12. อธิบายการเกิดเอกภพด้วยทฤษฎีการระเบิดครั้งใหญ่

ว30209 วัสดุศำสตร์เบื้องต้น

1 หน่วยกิต (2 ชั่วโมง/สัปดาห์/ภาคเรียน)

รำยวิชำบังคับก่อน
ไม่มี
คำอธิบำยรำยวิชำ
ศึกษาการจัดตัวของอะตอม โครงสร้างผลึก ระบบผลึกประเภทต่างๆ การนาไฟฟ้า
ในวัสดุ โครงสร้างแถบพลังงานของวัสดุประเภทต่างๆ สมบัติทางไฟฟ้า สมบัติทางแม่เหล็กของ
วัสดุ และเฟสไดอะแกรม
เพื่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ มีทักษะกระบวนการ เจตคติและเห็นคุณค่าของ
วิทยาศาสตร์ สามารถใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์และจิตวิทยาศาสตร์ในการสืบเสาะหา
ความรู้ แ ละการแก้ ปั ญ หา น าความรู้ แ ละหลั ก การไปใช้ อ ธิ บ าย ปรากฏการณ์ ท างไฟฟ้ า
ทางแม่เหล็กของวัสดุ และสามารถประยุกต์ใช้เฟสไดอะแกรมในการอธิบายวัสดุได้
จุดเน้นของรำยวิชำ/กำรจัดกำรเรียนกำรสอน
- มีการบรรยายในภาคทฤษฎีเรื่องอะตอม โครงสร้างผลึก สมบัติทางไฟฟ้า และสมบัติทาง
แม่เหล็กของวัสดุ โดยมีชิ้นงานแบบจาลองประกอบการบรรยาย
- มี ก ารสอนแบบบรรยายการศึ ก ษาลั ก ษณะเฉพาะ โดยเทคนิ ค การเลี้ ย วเบนรั ง สี เ อ๊ ก ซ์
พร้อมทั้งให้นักเรียนได้ศึกษาหลักการทางานจากเครื่องมือจริง
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

ผลกำรเรียนรู้
เข้าใจประเภทของวัสดุ และความสาคัญของวัสดุศาสตร์เเละวัสดุวิศวกรรม
สามารถอธิบายโครงสร้างอะตอม เลขอะตอมและมวลอะตอม โครงสร้างอิเล็กทรอนิกส์
ของอะตอม ชนิดของพันธะอะตอมและพันธะโมเลกุล พันธะไอออนิก พันธะโควาเลนต์
พันธะโลหะ พันธะผสมได้
สามารถให้คาจากัดความของผลึก จุดแลตทิช และยูนิตเซลล์ ได้
มีความรู้ และสามารถอธิบายระบบผลึกประเภทต่างๆ ได้
มีความเข้าใจ และสามารถคานวณพิกัดเเบบเศษส่วน แลตทิชเพลนและทิศทางได้ การหา
ดัชนีมิลเลอร์ได้
อธิบายการนาไฟฟ้าในวัสดุ และโครงสร้างแถบพลังงานของวัสดุประเภทต่างๆ
อธิบายสารกึ่งตัวนาแบบ อินทรินสิก (Intrinsic)
และสารกึ่งตัวนาแบบเอ๊กทรินสิก
(Extrinsic) ได้
มีความเข้าใจและอธิบายลักษณะของสภาพแม่เหล็กแบบไดอะ แบบพารา แบบเฟอร์โร
แบบแอนตี้เฟอโร และแบบเฟอร์ริได้
มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องโดเมน และฮิสเทอเรสิส

10. สามารถอธิบายลักษณะ และคุณสมบัติของวัสดุแม่เหล็กอ่อน และวัสดุแม่เหล็กแข็งได้
11. มีความรู้ความเข้าใจสามารถอธิบายลักษณะของเฟสไดอะแกรม ของวัสดุบริสุทธิ์ และ
ระบบของโลหะผสมที่มีส่วนประกอบ 2 ชนิด

สำขำวิชำวิทยำศำสตร์ชีวภำพ
ว30246 ชีววิทยำ 1 (AP)

1.5 หน่วยกิต (3 ชั่วโมง/สัปดาห์/ภาคเรียน)

รำยวิชำบังคับก่อน
ไม่มี
คำอธิบำยรำยวิชำ
แนวคิดทางชีววิทยา พื้นฐานของชีวิตระดับโมเลกุล การจัดองค์ประกอบระดับ
เซลล์ เนื้อเยื่อและอวัยวะ พันธุกรรมและวิวัฒนาการ การสืบพันธุ์และการเจริญของสัตว์ ฮอร์โมน
สัตว์ ระบบภูมิคุ้มกัน มนุษย์กับระบบนิเวศ การปรับตัวและพฤติกรรมของสัตว์ ฮอร์โมนพืชและไฟ
โตโครม เทคโนโลยี ทางพืช ชีววิทยาประยุกต์ เพื่อ ให้นักเรียนมีความรู ความเข้าใจ พื้นฐานทาง
ชีววิทยาที่เทียบเท่ากับวิชาชีววิทยาพื้นฐานในระดับอุดมศึกษาผ่านกระบวนการสอนในชั้นเรียน
และการทาปฏิบัติการ
จุดเน้นของรำยวิชำ/กำรจัดกำรเรียนกำรสอน
เพื่อพัฒนาความรู้พื้นฐานทางชีววิทยา แนวคิดทางชีววิทยา พื้นฐานของชีวิตระดับ
โมเลกุ ล การจั ด องค์ ป ระกอบระดั บ เซลล์ เนื้ อ เยื่ อ และอวั ย วะ พั น ธุ ก รรมและวิ วั ฒ นาการ
การสื บ พั น ธุ์ แ ละการเจริ ญ ของสั ต ว์ ฮอร์ โ มนสั ต ว์ ระบบภู มิ คุ้ ม กั น มนุ ษ ย์ กั บ ระบบนิ เ วศ
การปรับตัวและของสัตว์ ฮอร์โมนพืชและไฟโตโครม เทคโนโลยีทางพืช ชีววิทยาประยุกต์ ผ่านการ
ค้น คว้ า และการทดลองปฏิ บั ติจ ริ ง และสรุ ป เป็น รายงาน พร้ อ มอภิ ป รายผล เป็ นรายวิ ช าที่ มี
ปฏิบัติการ
1.
2.
3.
4.
5.
6.

ผลกำรเรียนรู้
สามารถเข้าใจและอธิบายแนวคิดของชีววิทยาได้
ทราบองค์ประกอบพื้นฐานระดับโมเลกุลและระดับเซลล์ รวมถึงบทบาทและหน้าที่ระบบ
ต่างๆ ของสิ่งมีชีวิต
เข้ า ใจลั ก ษณะและคุ ณ สมบั ติ ข องพั น ธุ ก รรมและวิ วั ฒ นาการ รวมถึ ง การปรั บ ตั ว และ
พฤติกรรมของสัตว์
ทราบถึงเทคโนโลยีและการประยุกต์ชีววิทยาในด้านต่างๆ
ทราบถึงระบบภูมิคุ้มกัน การตอบสนองต่อฮอร์โมนของพืชและสัตว์
สามารถทาการทดลองตามกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ บันทึกผล วิเคราะห์ผลและ
สรุปผลการทดลองได้

ว30247 ชีววิทยำ 2

1.5 หน่วยกิต (3 ชั่วโมง/สัปดาห์/ภาคเรียน)

รำยวิชำบังคับก่อน
ไม่มี
คำอธิบำยรำยวิชำ
ความหลากหลายทางชีวภาพ เนื้อเยื่อและอวัยวะพืช การหายใจระดับเซลล์และ
การสังเคราะห์ด้วยแสงในพืช ระบบเนื้อเยื่อ โครงสร้างและหน้าที่ของระบบและอวัยวะต่างๆ ใน
สัตว์ รวมทั้งกลไกควบคุมการทางานของร่างกาย เพื่อให้นักเรียนมีความรู ความเข้าใจ พื้นฐานทาง
ชีววิทยาที่เทียบเท่าวิชาชีววิทยาพื้นฐานในระดับอุดมศึกษาผ่านกระบวนการสอนในชั้นเรียนและ
การทาปฏิบัติการ
จุดเน้นของรำยวิชำ/กำรจัดกำรเรียนกำรสอน
เพื่ อ พั ฒ นาความรู้ พื้ น ฐานทางชี ว วิ ท ยาเกี่ ย วกั บ ความหลากหลายทางชี ว ภาพ
เนื้อเยื่อและอวัยวะพืช การหายใจระดับเซลล์แ ละการสังเคราะห์ด้วยแสงในพืช โครงสร้างและ
หน้าที่ของระบบและอวัยวะต่างๆในสัตว์ รวมทั้งกลไกควบคุมการทางานของร่างกาย เพื่อ ให้
นั ก เรี ย นมี ค วามรู ความเข้ า ใจพื้ น ฐานทางชี ว วิ ท ยาที่ เ ที ย บเท่ า กั บ วิ ช าชี ว วิ ท ยาพื้ น ฐานใน
ระดั บ อุ ด มศึ ก ษาผ่ า นกระบวนการสอนในชั้ น เรี ย นและการท าปฏิ บั ติ ก าร รวมถึ ง มี ทั ก ษะ
กระบวนการและเจตคติทางวิทยาศาสตร์ที่ดี
1.
2.
3.
4.
5.

ผลกำรเรียนรู้
มีความรู้ความเข้าใจถึงลักษณะและบทบาทความสาคัญของความหลากหลายทางชีวภาพ
ทราบถึงองค์ประกอบและหน้าที่ของเนื้อเยื่อและอวัยวะพืช
อธิบายกระบวนการหายใจระดับเซลล์และการสังเคราะห์แสงในพืช
สามารถระบุโครงสร้างและหน้าที่ของระบบและอวัยวะต่างๆในสัตว์ รวมถึงกลไกควบคุม
การทางานของร่างกายได้
สามารถทาการทดลองตามกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ บันทึกผล วิเคราะห์ผล และ
สรุปผลการทดลองได้

ว30248 ชีววิทยำของเซลล์

1 หน่วยกิต (2 ชั่วโมง/สัปดาห์/ภาคเรียน)

รำยวิชำบังคับก่อน
ไม่มี
คำอธิบำยรำยวิชำ
แนวคิด และวิ ธี ก ารศึ ก ษาเซลล์ โครงสร้ า งและองค์ ป ระกอบทางเคมี ข องเซลล์
หน้ า ที่ ข อง ออร์ แ กเนลล์ เมแทบอลิ ซึ ม และชี ว พลั ง งานศาสตร์ การล าเลี ย งและการหลั่ ง
การตอบสนองต่อสิ่งเร้า โครงสร้างโครโมโซม การแสดงออกของยีนและการควบคุม ไซโตสเกเลตัน
เมทริกซ์นอกเซลล์ ฮอร์โมนและตัวรับ วัฏจักรเซลล์ การเกิดมะเร็ง ทั้งนี้เพื่อใหผูเรียนมีความเขาใจ
มีทักษะกระบวนการและเจตคติทางวิทยาศาสตร เห็นคุณคาของชีววิทยาของเซลล์และสามารถ
ประยุกตความรูไปใชในชีวิตประจาวัน
จุดเน้นของรำยวิชำ/กำรจัดกำรเรียนกำรสอน
เพื่อพัฒนาความรู้พื้นฐานทางชี ววิทยาแนวคิดและวิธีการศึกษาเซลล์ โครงสร้าง
และองค์ประกอบทางเคมีของเซลล์ หน้าที่ของออร์แกเนลล์ เมแทบอลิซึมและชีวพลังงานศาสตร์
การลาเลียงและการหลั่ง การตอบสนองต่อสิ่งเร้า โครงสร้างโครโมโซม การแสดงออกของยีนและ
การควบคุม ไซโตสเกเลตัน เมทริกซ์นอกเซลล์ ฮอร์โมนและตัวรับ วัฏจักรเซลล์ การเกิดมะเร็ง
ทั้งนี้เพื่อใหผูเรียนมีความเขาใจ เห็นคุณคาของชีววิทยาของเซลล์และสามารถประยุกตความรูไปใช
ในชีวิตประจาวัน
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

ผลกำรเรียนรู้
ทราบถึงแนวคิดและวิธีการศึกษาเซลล์
มีความรู้ความเข้าใจโครงสร้าง องค์ประกอบทางเคมีของเซลล์ หน้าที่ของออร์แกเนลล์
เข้าใจกลไกและความสาคัญของแมแทบอลิซึมและชีวพลังงาน
มีความรู้ความเข้าใจการลาเลียง การหลั่ง การตอบต่อสนองของสิ่งเร้าของเซลล์
ทราบถึงโครงสร้างโครโมโซม การแสดงออกและการควบคุมของยีน
มีความรู้เกี่ยวกับไซโตสเกเลตัน เมทริซ์นอกเซลล์ ฮอร์โมนและตัวรับ
ทราบถึงวัฎจักรเซลล์ และการเกิดมะเร็ง
นั ก เรี ย นเห็ น คุ ณ ค่ า ของชี ว วิ ท ยาของเซลล์ แ ละสามารถน าความรู้ ป ระยุ ก ต์ ใ นการใช้
ชีวิตประจาวันได้

ว30249 พันธุศำสตร์

1.0 หน่วยกิต (2 ชั่วโมง/สัปดาห์/ภาคเรียน)

รำยวิชำบังคับก่อน
ไม่มี
คำอธิบำยรำยวิชำ
องคประกอบและโครงสร้างทางเคมีของดีเอ็นเอ อารเอ็นเอ โปรตีน คุณสมบัติ
บางประการของสารพันธุกรรม ความสัมพันธระหวางสารพันธุกรรมและโปรตีนที่ ทาหน้าที่เป็น
โครงสร้าง โปรตีนที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการจาลองดีเอนเอ การลอกรหัส และการถอดรหัส
พันธุกรรมของสิ่งมีชีวิต การประยุกตความรูด้านพันธุศาสตรโมเลกุลกับการทางานด้านเทคโนโลยี
พันธุศาสตร เพื่อให้นักเรียนมีความรู ความเข้าใจพื้นฐานทางชีววิทยาที่เทียบเท่ากับวิชาชีววิทยา
พื้นฐานในระดับอุดมศึกษาผ่านกระบวนการสอนในชั้นเรียนและค้นคว้าเพิ่มเติม
จุดเน้นของรำยวิชำ/กำรจัดกำรเรียนกำรสอน
เพื่อพัฒนาความรู้พื้นฐานทางชีววิทยาแนวคิดและวิธีการศึกษาองคประกอบและ
โครงสร้าง ทางเคมีของดีเอ็นเอ อารเอ็นเอ โปรตีน คุณสมบัติบางประการของสารพันธุกรรม
ความสัมพันธระหวางสารพันธุกรรมและโปรตีนที่ทาหนาที่เปนโครงสราง โปรตีนที่เกี่ยวข้องกับ
กระบวนการจาลองดีเอนเอ การลอกรหัส และการถอดรหัสพันธุกรรมของสิ่งมีชีวิต ความผิดปกติ
ของสารพันธุกรรม การประยุกตความรูดานพันธุศาสตรกับการทางานดานเทคโนโลยีพันธุศาสตร
เพื่อใหนักเรียนมีความรู ความเขาใจพื้นฐานทางชีววิทยาที่เทียบเท่ากับวิชาชีววิทยาพื้นฐานใน
ระดับอุดมศึกษาผ่านกระบวนการสอนในชั้นเรียนและนาเสนอผลการอภิปรายหน้าชั้นเรียนทาให้
สามารถนาหลักการทางพันธุศาสตร์โมเลกุลไปใช้ต่อยอดต่อไปได้
ผลกำรเรียนรู้
1. ทราบถึงองค์ประกอบและโครงสร้างทางเคมีของดีเอ็นเอ อาร์เอ็นเอ โปรตีน และคุณสมบัติ
ของสารพันธุกรรมบางประการ
2. มีความรู้ความเข้าใจถึงความสัมพันธระหวางสารพันธุกรรมและโปรตีนที่ทาหนาที่เป็น
โปรตี น ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ กระบวนการจ าลองดี เ อนเอ การลอกรหั ส และการถอดรหั ส
พันธุกรรมของสิ่งมีชีวิต ความผิดปกติของสารพันธุกรรม
3. สามารถประยุกตความรูด้านพันธุศาสตรโมเลกุลกับการทางานด้านเทคโนโลยีพันธุศาสตร์

ว30250 จุลชีววิทยำ

1 หน่วยกิต (2 ชั่วโมง/สัปดาห์/ภาคเรียน)

รำยวิชำบังคับก่อน
ไม่มี
คำอธิบำยรำยวิชำ
การกระจาย สั ณ ฐานวิ ท ยา และการเพิ่ ม จ านวนของแบคที เ รี ย ไวรั ส และรา
แนวความคิดเบื้องต้นเกี่ยวกับโครงสร้าง หน้าที่และการเปลี่ยนรูปพลังงานของเซลล์ ประโยชน์และ
โทษของจุลินทรีย์ การตอบสนองของสัตว์ต่อจุลินทรีย์ ทั้งนี้เพื่อใหผู เรียนมีความเขาใจ มีทักษะ
กระบวนการและเจตคติทางวิทยาศาสตร และเห็นคุณคาของจุลชีววิทยาและสามารถประยุกต
ความรูไปใชในชีวิตประจาวัน
จุดเน้นของรำยวิชำ/กำรจัดกำรเรียนกำรสอน
การสอนในชั้ น เรี ย นผ่ า นสื่ อ ต่ า งๆ และให้ นั ก เรี ย นได้ ศึ ก ษา ค้ น คว้ า วิ เ คราะห์
อภิปราย และทาปฏิบัติการที่สอดคล้องกับหัวข้อการเรียนรู้ในรายวิชา
1.
2.
3.
4.
5.

ผลกำรเรียนรู้
ทราบโครงสร้างและหน้าที่ของเซลล์โปรคาริโอตและยูคาริโอต
ทราบความแตกต่างของไวรัส แบคทีเรียและรา
ทราบการเจริญของจุลินทรีย์
ทราบระบบภูมิคุ้มกันของสัตว์ที่มีต่อจุลินทรีย์
นาความรู้จากการเรียนไปประยุกต์ในชีวิตประจาวัน

ว30251 พฤติกรรมสัตว์

1 หน่วยกิต (2 ชั่วโมง/สัปดาห์/ภาคเรียน)

รำยวิชำบังคับก่อน
ไม่มี
คำอธิบำยรำยวิชำ
ความหมายของพฤติกรรม ผู ค นพบ การออกแบบการทดลองในเรื่องพฤติกรรม
รวมถึงการพัฒนาการเกิดพฤติกรรม จังหวะชีวภาพ กลไกที่ทาใหเกิดจังหวะชีวภาพ ความแตกตาง
ปจจัยที่ทาใหสัตวมีจังหวะชีวภาพแตกตางกัน พฤติกรรมรูปแบบตางๆที่เกิดขึ้นกับสัตว พฤติกรรม
ที่มีแตกาเนิด การเรียนรู การจดจา ความเคยชิน การสื่อสารระหวางสัตว การเลือกพื้นที่อาศัย
พฤติ ก รรม การหาอาหาร พฤติก รรมกาวราว พฤติ ก รรมการสื บพั นธุ พฤติก รรมการดูแ ลลู ก
พฤติกรรมทางสังคม ปจจัยที่ทาใหเกิดพฤติกรรม
จุดเน้นของรำยวิชำ/กำรจัดกำรเรียนกำรสอน
เพื่ อ พั ฒ นาความรู้ พื้ น ฐานทางชี ว วิ ท ยาเกี่ ย วกั บ พฤติ ก รรมต่ า งๆ ของสั ต ว์
การทดลองต่างๆ เกี่ยวกับพฤติกรรมของสัตว์ รูปแบบต่างๆ ของพฤติกรรม ผ่านการค้นคว้าและ
ทดลองปฏิบัติจริง
1.
2.
3.
4.
5.
6.

ผลกำรเรียนรู้
มีความรู้ความเข้าใจความหมายของพฤติกรรม ประวัติและผู้คนพบพฤติกรรม
ทราบการออกแบบการทดลองในเรื่องพฤติกรรม รวมทั้งพัฒนาการเกิดพฤติกรรม
มีเข้าใจเกี่ยวกับจังหวะชีวภาพ และกลไกที่ทาให้เกิดจังหวะชีวภาพ รวมถึงทราบความ
แตกต่างและปัจจัยเป็นผลให้สัตว์มีจังหวะชีวภาพแตกต่างกัน
ทราบถึงพฤติกรรมรูปแบบต่างๆ ของสัตว์ พฤติกรรมที่มีตั้งแต่กาเนิด พฤติกรรมการเรียนรู้
การจดจา ความเคยชิน
มีความรู้เกี่ยวกับการสื่อสารระหว่างสัตว์ การเลือกพื้นที่อาศัยของสัตว์
ทราบถึงพฤติกรรมต่างๆ เช่น การหาอาหาร ก้าวร้าว การสืบพันธุ์ การดูแลลูก พฤติกรรม
ทางสังคม รวมถึงปัจจัยที่ทาให้เกิดพฤติกรรม

ว30252 พืชกับสิ่งแวดล้อม (AP)

1 หน่วยกิต (2 ชั่วโมง/สัปดาห์/ภาคเรียน)

รำยวิชำบังคับก่อน
ไม่มี
คำอธิบำยรำยวิชำ
ปัจจัยต่างๆ ที่มีผลต่อการเจริญเติบโตของพืช การเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่เกิดขึ้น
เมื่อสภาพแวดลอมเปลี่ยนแปลงไปในแตละฤดูกาล การเปลี่ยนแปลงของกลไกของพืชกลางวัน
กลางคืน รวมถึงเมื่ออยู ในสภาพภูมิศาสตรที่แตกตางกัน ความสัมพันธระหวางสิ่งแวดลอมและ
การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับพืช เพื่อใหนักเรียนมีความรูความเขาใจพื้นฐานทางสรีระวิทยาของพืช
เบื้องต้นผ่านกระบวนการเรียนในชั้นเรียน การทาปฏิบัติการ และการศึกษานอกสถานที่
จุดเน้นของรำยวิชำ/กำรจัดกำรเรียนกำรสอน
การสอนในชั้ น เรี ย นผ่ า นสื่ อ ต่ า งๆ และให้ นั ก เรี ย นได้ ศึ ก ษา ค้ น คว้ า วิ เ คราะห์
อภิปราย และทาปฏิบัติการที่สอดคล้องกับหัวข้อการเรียนรู้ในรายวิชา
ผลกำรเรียนรู้
1. มี ค วามรู้ ค วามเข้ า ใจในผลกระทบต่ อ การเจริ ญ เติ บ โตของพื ช เมื่ อ สภาพแวดล้ อ ม
เปลี่ยนแปลงไปในแต่ละฤดูกาล
2. สามารถเข้าใจถึงลักษณะการเปลี่ยนแปลงกลไกของพืชในช่วงเวลากลางวันและกลางคืน
รวมถึงการเปลี่ยนแปลงของพืชเมื่ออยู่ในสภาพภูมิศาสตร์ที่แตกต่างกัน
3. เข้ า ใจอิ ท ธิ พ ลและลั ก ษณะความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งสิ่ ง แวดล้ อ มต่ อ การเปลี่ ย นแปลง
ที่เกิดขึ้นกับพืช

ว30253 เทคโนโลยีชีวภำพ

1 หน่วยกิต (2 ชั่วโมง/สัปดาห์/ภาคเรียน)

รำยวิชำบังคับก่อน
ไม่มี
คำอธิบำยรำยวิชำ
ความสัมพันธระหวางชีววิทยากับเทคโนโลยีชีวภาพ ความหมาย ความสาคัญและ
บทบาทของเทคโนโลยีชีวภาพเทคโนโลยีชีวภาพกับความหลากหลายทางชีวภาพ หลักการพื้นฐาน
ของเทคโนโลยีชีวภาพ เทคนิคและเครื่องมือที่เกี่ยวของ การศึกษานาโนเทคโนโลยีชีวภาพ เพื่อให
นักเรียนมีความรูความเขาใจเทคโนโลยีชีวภาพผ่านกระบวนการเรียนในชั้นเรียน การทาปฏิบัติการ
และการศึกษานอกสถานที่
จุดเน้นของรำยวิชำ/กำรจัดกำรเรียนกำรสอน
การสอนในชั้ น เรี ย นผ่ า นสื่ อ ต่ า งๆ และให้ นั ก เรี ย นได้ ศึ ก ษา ค้ น คว้ า วิ เ คราะห์
อภิปราย และทาปฏิบัติการที่สอดคล้องกับหัวข้อการเรียนรู้ในรายวิชา
1.
2.
3.
4.

ผลกำรเรียนรู้
มี ค วา มรู้ คว ามเข้ า ใจคว ามสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ างชี ว วิ ท ยา กั บ เทคโนโลยี ชี ว ภ าพ
เทคโนโลยีชีวภาพกับความหลากหลายทางชีวภาพ
เข้าใจความหมาย ความสาคัญ บทบาทของเทคโนโลยีชีวภาพ
มีความรู้ในหลักการพื้นฐานของเทคโนโลยีชีวภาพ
ทราบเทคนิคและเครื่องมือที่เกี่ยวข้องในการศึกษานาโนเทคโนโลยีชีวภาพ

ว30254 สเต็มเซลล์และชีววิทยำ
ของกำรฟื้นฟูสภำวะเสื่อม

1 หน่วยกิต (2 ชั่วโมง/สัปดาห์/ภาคเรียน)

รำยวิชำบังคับก่อน
ไม่มี
คำอธิบำยรำยวิชำ
หลักการเบื้องต้นของการศึกษาเกี่ยวกับสเต็มเซลล์ ชนิด การจัดจาแนก การคัด
แยกและคุณสมบัติของสเต็มเซลล์จากตัวอ่อน (Embryonic Stem Cells) หรือจากเนื้อเยื่อที่เจริญ
เต็มที่ (Adult Stem Cells) ความแตกต่างในระดับโมเลกุลและในระดับเซลล์ โดยสร้างความ
เข้าใจจากพื้นฐานของชีววิทยาพัฒนาการ (Developmental Biology) และชีววิทยาของการฟื้นฟู
สภาวะเสื่อม (Regeneration Biology) รวมถึงเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงและการใช้สเต็มเซลล์เพื่อ
การบ าบั ด รั ก ษาโรค การโคลนนิ่ ง และการเปลี่ ย นแปลงโปรแกรมพั น ธุ ก รรม ( Genetic
Reprogramming)
จุดเน้นของรำยวิชำ/กำรจัดกำรเรียนกำรสอน
เพื่อให้นักเรียนเข้าใจถึงเทคโนโลยีการใช้สเต็มเซลล์เพื่อการบาบัดรักษา โดยเฉพาะ
การสร้างเนื้อเยื่อขึ้นมาใหม่ในทางเวชศาสตร์ฟื้นฟู (regenerative medicine) รวมถึง
ความก้ า วหน้ า ของเทคโนโลยี ที่ แ ละงานวิ จั ย ที่ เ กี่ ย วข้ อ ง ผ่ า นการวิ เ คราะห์ สื บ ค้ น ข้ อ มู ล
การอภิปรายผลการศึกษา มีการศึกษาดูงานในห้องปฏิบัติการเพาะเลี้ยงเซลล์
ผลกำรเรียนรู้ที่คำดหวัง
1. รู้จักชนิด การจัดจาแนก การคัดแยกและคุณสมบัติของสเต็มเซลล์
2. เข้าใจหลักการพื้นฐานของชีววิทยาพัฒนาการและชีววิทยาของการฟื้นฟูสภาวะเสื่อม
3. มีความรู้ความเข้าใจในหลักการและความก้าวหน้าของวิทยาการในการนาสเต็มเซลล์มาใช้
บาบัดรักษาโรค

ว30255 เทคโนโลยีกำรผลิตกล้วยไม้

1 หน่วยกิต (2 ชั่วโมง/สัปดาห์/ภาคเรียน)

รำยวิชำบังคับก่อน
ไม่มี
คำอธิบำยรำยวิชำ
ลักษณะพื้นฐานของพืชในวงศกลวยไม การจัดจาแนกกลวยไม กลวยไมสายพันธุ
ลูกผสมได การปลูกเลี้ยง การขยายพันธุโดยวิธีธรรมชาติ การปองกันกาจัดโรคและแมลงศัตรูพืช
การผสมพันธุ โดยการผสมเกสรและการคัดเลือกพันธุ การใชเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยวมาใชใน
การผลิตกลวยไม การประยุกตใชเทคโนโลยีชีวภาพในการขยายพันธุ ปรับปรุงพันธุ และอนุรักษ
พันธุกรรมกลวยไม เพื่อใหผูเรียนมีความรูความเขาใจ เห็นคุณคาของพืชในวงศกลวยไม ในฐานะที่
เปนพืชอนุรักษและไมประดับเศรษฐกิจ ผ่านกระบวนการเรียนในชั้นเรียนและการศึกษานอก
สถานที่ เพื่อให้นักเรียนสามารถประยุก ตความรู และหลักการไปใชในชีวิตประจาวันและเปน
พื้นฐานเพื่อประยุกตใชในการศึกษาและวิจัยพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีของประเทศต่อไป
จุดเน้นของรำยวิชำ/กำรจัดกำรเรียนกำรสอน
เพื่อพัฒนาความรู้พื้นฐานของพืชเศรษฐกิจวงศ์กล้วยไม้ โดยการศึกษา ค้นคว้า
เพิ่มเติม การออกไปศึกษานอกสถานที่ ทดลองปฏิบัติจริงตั้งแต่ต้นทางการผลิตจนถึงการส่งออก
1.
2.
3.
4.
5.

ผลกำรเรียนรู้
มีความรู้ความเข้าใจลักษณะพื้นฐานของพืชในวงศ์กล้วยไม้ การจัดจาแนกกล้วยไม้ และ
กล้วยไม้สายพันธุ์ลูกผสม
เข้าใจการปลูกเลี้ยง การขยายพันธุ์โดยวิธีธรรมชาติ การป้องกันกาจัดโรคและแมลงศัตรูพืช
วงศ์กล้วยไม้
มีความรู้ในการผสมเกสรและการคัดเลือ กพันธุ์ รวมถึงเทคโนโลยีหลักการเก็บเกี่ยวใน
การผลิตกล้วยไม้
ทราบการประยุ กต์ ใช้ เ ทคโนโลยี ชีว ภาพในการขยายพัน ธุ์ ปรั บ ปรุ งพั นธุ์ และอนุรั ก ษ์
พันธุกรรมกล้วยไม้
มีความรู้ความเข้าใจและเห็นคุณค่าของพืชในวงศ์กล้วยไม้ในฐานะที่เป็นพืชอนุรักษ์และ
ไม้ประดับเศรษฐกิจ

ว30256 เทคโนโลยีกำรเพำะเห็ด

1 หน่วยกิต (2 ชั่วโมง/สัปดาห์/ภาคเรียน)

รำยวิชำบังคับก่อน
ไม่มี
คำอธิบำยรำยวิชำ
ศึกษาความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเห็ด เห็ดที่มีประโยชน์ทางเศรษฐกิจ หลักและวิธีการ
เพาะเห็ดชนิดต่างๆ ปัจจัยที่ส่งผลต่อการเพิ่มผลผลิตของเห็ด อุตสาหกรรมการผลิตเห็ด การศึกษา
สภาพแวดล้อมของเห็ดในระบบนิเวศ การประเมินความคุ้มค่าในการเพาะเห็ด
จุดเน้นของรำยวิชำ/กำรจัดกำรเรียนกำรสอน
การเรียนเป็นแบบการบรรยาย เปิดโอกาสให้นักเรียนวิเคราะห์ ถกปัญหาเกี่ยวกับ
หัวข้อที่เรียนในชั้นเรียน การทดลองลงมือปฏิบัติในการเรียนรู้แบบ Project Based Learning
ในการเพาะเห็ ด เพื่ อ ใหผู เ รี ย นมี ค วามรู ค วามเขาใจ เห็ น คุณ คาของเห็ ด และแนวทางในการ
พัฒนาการผลิตเห็ด
1.
2.
3.
4.

ผลกำรเรียนรู้
สามารถแยกเชื้อเห็ดจากธรรมชาติได้
สามารถเพาะเห็ดได้
ทราบปัจจัยที่มีผลต่อการเจริญของเห็ด
นาความรู้จากการเรียนไปประยุกต์ในชีวิตประจาวัน

ว30257 เทคโนโลยีอำหำรหมัก

1 หน่วยกิต (2 ชั่วโมง/สัปดาห์/ภาคเรียน)

รำยวิชำบังคับก่อน
ไม่มี
คำอธิบำยรำยวิชำ
ชนิดของกระบวนการหมัก จุลินทรีย์และเอนไซม์ที่เกี่ยวข้องในกระบวนการหมัก
เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในกระบวนการหมัก การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในขั้นตอนการหมัก
ปัจจัยที่ส่งผลกระกระบวนการหมัก การเน่าเสียและการถนอมอาหาร ผลิตภัณฑ์อาหารหมักชนิด
ต่างๆ เพื่อใหผูเรียนมีความรูความเขาใจ เห็นคุณคาและความสาคัญของกระบวนการหมักในการ
ผลิตและถนอมอาหาร ผ่านกระบวนการเรียนในชั้นเรียนและการทดลองลงมือปฏิบัติในการเรียนรู้
แบบ Project Based Learning ในการทาอาหารหมัก
จุดเน้นของรำยวิชำ/กำรจัดกำรเรียนกำรสอน
การเรียนเป็นแบบการบรรยาย เปิดโอกาสให้นักเรียนวิเคราะห์ ถกปัญหาเกี่ยวกับ
หัวข้อที่เรียนในชั้นเรียน การทดลองลงมือปฏิบัติในการเรียนรู้แบบ Project Based Learning
ในการเพาะเห็ด เพื่อใหผู เรีย นมีความรู ความเขาใจ เห็นคุณคาของเห็ดและแนวทางในการ
พัฒนาการผลิตเห็ด
1.
2.
3.
4.

ผลกำรเรียนรู้
ทราบชนิดและความแตกต่างของอาหารหมัก
ทราบกลไกลของกิจกรรมจากจุลินทรีย์ที่เกิดขึ้นระหว่างกระบวนการหมัก
สามารถทาผลิตภัณฑ์อาหารหมักได้
นาความรู้จากการเรียนไปประยุกต์ในชีวิตประจาวัน

สำขำวิชำวิทยำกำรคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสำรสนเทศ
ว30210 พื้นฐำนคอมพิวเตอร์วิทัศน์

1.5 หน่วยกิต (3 ชั่วโมง/สัปดาห์/ภาคเรียน)

รำยวิชำบังคับก่อน
ง31202 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์
คำอธิบำยรำยวิชำ
เรียนรู้พื้นฐานการมองเห็นของมนุษย์ และแม่แบบการคานวณเพื่อจาลองการ
มองเห็นของมนุษย์ในเครื่องคอมพิวเตอร์อันจะทาให้เครื่องคอมพิวเตอร์เข้าใจภาพในลักษณะ
เดียวกันกับมนุษย์
จุดเน้นของรำยวิชำ/กำรจัดกำรเรียนกำรสอน
ปฏิบัติการ วิเคราะห์ปัญหาและนาความรู้ทางคณิตศาสตร์มาประยุกต์ใช้เกี่ยวกับ
การสร้ างแม่แบบการคานวณของคอมพิวเตอร์ วิทัศน์ ฝึก ทักษะเขียนโปรแกรมที่ทางานตาม
แม่แบบการคานวณ และทดลองประยุกต์ใช้กับปัญหาพื้นฐาน
ผลกำรเรียนรู้
ผลสั ม ฤทธิ์ ผู้ เ รี ย นจะมี ค วามรู้ ค วามเข้ า ใจเกี่ ย วกั บ พื้ น ฐา นการค านวณใน
คอมพิวเตอร์วิทัศน์ และสามารถนาความรู้ด้านการเขียนโปรแกรมมาใช้ในการพัฒนาซอฟต์แวร์
เพื่อแก้ปัญหาพื้นฐาน และทราบถึงข้อดีพร้อมทั้งขีดจากัดของแม่แบบการคานวณต่าง ๆ

ว30211 กำรประยุกต์ใช้
1.5 หน่วยกิต (3 ชั่วโมง/สัปดาห์/ภาคเรียน)
คอมพิวเตอร์วิทัศน์ในศำสตร์และศิลป์
รำยวิชำบังคับก่อน
ง31202 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์
คำอธิบำยรำยวิชำ
ศึกษาการประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์วิทัศน์กับปัญหาที่กาลังเป็นที่สนใจทั้งในด้าน
วิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ เช่น การวิเคราะห์ภาพการเปลี่ยนแปลงของเซลล์ในสาขาชีววิทยา,
การวิเคราะห์ภาพใบหน้าจากกล้องวงจรปิดในสาขานิติวิทยาศาสตร์ , การวิเคราะห์ตาหนิของ
เครื่ อ งประดั บ หรื อ ลายผ้ า ในสาขาทางศิ ล ปศาสตร์ และการวิ เ คราะห์ ภ าพตั ว อั ก ษรในด้ า น
ภาษาศาสตร์ เป็นต้น
จุดเน้นของรำยวิชำ/กำรจัดกำรเรียนกำรสอน
ปฏิ บัติการ ผู้เรีย นจะเลือกหัว ข้อการประยุ ก ต์ใ ช้ที่ตนสนใจ และเรี ย นรู้ วิ ธี ก าร
พัฒนาซอฟต์แวร์ที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อของตนเพิ่มเติม เพื่อพัฒนาโปรแกรมหรือกระบวนการคิด
เป็ น โครงงานในรายวิ ช า โดยอาจจะท าโครงงานร่ ว มกั บ ห้ อ งวิ จั ย ที่ ส ามารถใช้ ป ระโยชน์ จ าก
โครงงานดังกล่าวได้
ผลกำรเรียนรู้
ผลสั มฤทธิ์ ผู้เ รีย นได้ ฝึก การใช้ ความคิ ดริ เริ่ ม และแก้ ปัญ หาในสถานการณ์ จริ ง
ได้พัฒนาทักษะที่จาเป็นในการสร้างนวัตกรรมทางด้านคอมพิวเตอร์วิทัศน์

ว30212 คณิตศำสตร์ดีสครีต

0.5 หน่วยกิต (1 ชั่วโมง/สัปดาห์/ภาคเรียน)

รำยวิชำบังคับก่อน
ไม่มี
คำอธิบำยรำยวิชำ
ศึกษาเกี่ยวกับจานวนเต็ม เมทริกซ์ (Matrix) ทฤษฎีจานวน (Number Theory)
คณิตศาสตร์เชิงการจัด (Combinatorics) ความสัมพันธ์เวียนบังเกิดและฟังก์ชันก่อกาเนิด
(Recurrence relations and generating functions) พีชคณิตบูลีนเบื้องต้น (Boolean
algebra)
จุดเน้นของรำยวิชำ/กำรจัดกำรเรียนกำรสอน
ปฏิ บั ติ ก าร วิ เ คราะห์ โ จทย์ ปั ญ หาและเขี ย นโปรแกรมเพื่ อ แก้ โ จทย์ ปั ญ หาโดย
ประยุกต์ใช้ความรู้ด้านคณิตศาสตร์สาหรับคอมพิวเตอร์
ผลกำรเรียนรู้
เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจ และทักษะในการประยุก ต์ใช้คณิตศาสตร์สาหรับ
คอมพิวเตอร์ในการแก้ปัญหาและการเขียนโปรแกรมภาษาคอมพิวเตอร์

ว30213 กำรเขียนโปรแกรมบนเว็บ

1 หน่วยกิต (2 ชั่วโมง/สัปดาห์/ภาคเรียน)

รำยวิชำบังคับก่อน
ง31202 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์
คำอธิบำยรำยวิชำ
ศึกษาหลักการทางานของเว็บบราว์เซอร์ (web browser) ภาษา HTML ภาษา
Script ภาษาโปรแกรมบนเว็บ เช่น ภาษา PHP การเขียนโปรแกรมติดต่อฐานข้อมูล เช่น
MySQL โดยใช้ภาษา SQL
จุดเน้นของรำยวิชำ/กำรจัดกำรเรียนกำรสอน
การจัดการเรียนการสอนมีส่วนปฏิบัติการที่ฝึกให้ผู้เรียนได้ทดลองสร้างโปรแกรม
บนเว็บจริง และมีแบบฝึกหัดที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้เกิดทักษะในการเขียนโปรแกรมบนเว็บอย่าง
เป็นระบบ
ผลกำรเรียนรู้
เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจ และทักษะในการเขียนโปรแกรมบนเว็บได้

ว30214 กำรเขียนโปรแกรมแบบจินตภำพ 1

1 หน่วยกิต (2 ชั่วโมง/สัปดาห์/ภาคเรียน)

รำยวิชำบังคับก่อน
ง31202 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์
คำอธิบำยรำยวิชำ
ศึกษาความรู้เบื้องต้นของภาษา พื้นฐานโปรแกรมภาษาประกอบด้วยไวยากรณ์
ระดับของคา ชนิดข้อมูลแบบพื้นฐาน ตัวแปร ค่าคงที่ ตัวดาเนินการ คาสั่งอินพุตและเอาท์พุต
โครงสร้างควบคุมหลักการเชิงออปเจ็ค หลักพื้นฐานของการเขียนโปรแกรมแบบจินตภาพ (Visual
Programming) ส่วนประกอบและคุณลักษณะต่างๆ ของโปรแกรม และการออกแบบฟอร์ม
จุดเน้นของรำยวิชำ/กำรจัดกำรเรียนกำรสอน
การจัดการเรียนการสอนมีส่วนปฏิบัติการที่ฝึกให้ผู้เรียนได้ทดลองสร้า งโปรแกรม
ที่ มี ส่ ว นติ ด ต่ อ ผู้ ใ ช้ แ บบกราฟฟิ ก ขั้ น พื้ น ฐาน และมี แ บบฝึ ก หั ด ที่ ส่ ง เสริ ม ให้ ผู้ เ รี ย นได้ ท ดลอง
นาแนวคิดทางทฤษฎีไปประยุกต์ใช้ในการสร้างส่วนติดต่อผู้ใช้แบบกราฟฟิกขั้นพื้นฐาน
ผลกำรเรียนรู้
เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจ ทักษะในการพัฒนาโปรแกรมภาษาคอมพิวเตอร์ที่มี
หลักการและกระบวนการคิดอย่างเป็นระบบ รวมทั้งสามารถนาเอาความรู้ด้านการเขียนโปรแกรม
ไปใช้ได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม และมีประสิทธิภาพ

ว30215 กำรเขียนโปรแกรมแบบจินตภำพ 2

1 หน่วยกิต (2 ชั่วโมง/สัปดาห์/ภาคเรียน)

รำยวิชำบังคับก่อน
ง31202 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์
คำอธิบำยรำยวิชำ
ศึกษาการเขียนโปรแกรมแบบจินตภาพ (Visual Programming) ส่วนประกอบ
และคุณลักษณะต่าง ๆของหลักการโปรแกรมเชิงวัตถุขั้นประยุกต์ การสร้างออกแบบส่วนติดต่อกับ
ผู้ใช้แบบกราฟิก ติดต่อปรับปรุงฐานข้อมูล โดยใช้ภ าษาสอบถาม (Structured
Query
Language) ได้อย่างถูกต้อง
จุดเน้นของรำยวิชำ/กำรจัดกำรเรียนกำรสอน
การจัดการเรียนการสอนมีส่วนปฏิบัติการที่ฝึกให้ผู้เรียนได้ทดลองสร้างโปรแกรมที่
มีส่ ว นติด ต่อ ผู้ใ ช้แ บบกราฟฟิก ที่ มีค วามซั บซ้ อนมากขึ้ น และมี แ บบฝึก หัด ที่ส่ งเสริ มให้ผู้ เรี ย น
ได้ ท ดลองน าแนวคิ ด ทางทฤษฎี ไ ปประยุ ก ต์ ใ ช้ ใ นการสร้ า งส่ ว นติ ด ต่ อ ผู้ ใ ช้ แ บบกราฟฟิ ก ที่ มี
ความซับซ้อนในระดับกลาง
ผลกำรเรียนรู้
เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจ ทักษะในการพัฒนาโปรแกรมภาษาคอมพิวเตอร์ที่
จัดการระบบฐานข้อมูลได้อย่างถูกต้อง มีหลักการและกระบวนการคิดอย่างเป็นระบบ รวมทั้ง
สามารถนาเอาความรู้ด้านการเขียนโปรแกรมไปใช้ได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม และมีประสิทธิภาพ

ว30216 โครงสร้ำงข้อมูล (AP)

1.5 หน่วยกิต (3 ชั่วโมง/สัปดาห์/ภาคเรียน)

รำยวิชำบังคับก่อน
ไม่มี
คำอธิบำยรำยวิชำ
ศึกษาแนวความคิดทฤษฎีโครงสร้างข้อมูลและขั้นตอนวิธีเพื่อใช้ในการแก้โจทย์
ปัญหาที่ซับซ้อน การแปลงขั้นตอนวิธีให้อยู่ในรูปของโปรแกรมภาษาคอมพิวเตอร์ศึกษารูปแบบ
การดาเนินการข้อมูลสายอักขระในรูปแบบต่างๆ รวมถึงโครงสร้างข้อมูลแบบต่อเนื่องและแบบไม่
ต่อเนื่อง โครงสร้างข้อมูลแบบแถวลาดับ โครงสร้างข้อมูลแบบรายการโยง โครงสร้างข้อมูลแบบ
กองซ้อนและคิว โครงสร้างข้ อมูลแบบกราฟ และโครงสร้ า งข้อมูลแบบต้นไม้ ขั้นตอนวิ ธี ก าร
จัดเรียงและค้นข้อมูลในรูปแบบต่างๆ
จุดเน้นของรำยวิชำ/กำรจัดกำรเรียนกำรสอน
เน้ น กระบวนการแก้ ปั ญ หาที่ เ กี่ ย วโยงกั บ การประยุ ก ต์ ใ ช้ โ ครงสร้ า งข้ อ มู ล ที่
เหมาะสม เพื่อให้สามารถแก้ปัญญาเชิงคานวณได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีแบบฝึกหัดภาคปฏิบัติ
เพื่อให้นักเรียนได้ฝึกฝนและนาแนวคิดทางทฤษฎีไปใช้ในการเขียนโปรแกรมที่ทางานได้จริง
ผลกำรเรียนรู้
เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจ ทักษะในการพัฒนาโปรแกรมภาษาคอมพิวเตอร์ที่มี
หลักการและกระบวนการคิดอย่างเป็นระบบ และรู้จักโครงสร้างของข้อมูล ที่ใช้ทางานในระบบ
คอมพิวเตอร์ รวมทั้งสามารถนาความรูท้ างด้านโครงสร้างข้อมูลและขั้นตอนวิธีไปประยุกต์ใช้ได้
อย่างถูกต้อง เหมาะสม และมีประสิทธิภาพ

ว30217 กำรออกแบบและ
วิเครำะห์อัลกอริทึม (AP)

1.5 หน่วยกิต (3 ชั่วโมง/สัปดาห์/ภาคเรียน)

รำยวิชำบังคับก่อน
ไม่มี
คำอธิบำยรำยวิชำ
ศึกษาปัจจัยในการวัดประสิทธิภาพของอัลกอริทึม การแทนการเติบโตของฟังก์ชัน
เวลาในการทางานของอัลกอริทึมด้วยสัญกรณ์เชิงเส้นกากับ (Asymptotic
Notations)
การวิเคราะห์อัลกอริทึม การทางานแบบลาดับ แบบมีเงื่อนไข แบบวนซ้า และแบบเรียกเวียนเกิด
(Recursive Call) แนวทางการวิเคราะห์อัลกอริทึมกรณีเลวสุด (Worse Case Analysis) กรณี
เฉลี่ย (Average Case Analysis) และกรณีถัวเฉลี่ย (Amortized Analysis) อัลกอริทึมการ
แบ่งแยกและเอาชนะ (Divide and Conquer Algorithms) กาหนดการพลวัต (Dynamic
Programming) อัลกอริทึมเชิงละโมบ (Greedy Algorithms) การค้นในปริภูมิสถานะ (State
Space) การค้นตามแนวกว้าง (Breadth-first search) แนวลึก (Depth First Search) การย้อน
รอย (Backtracking) การขยายและจากัด (Branch and Bound) อัลกอริทึมเชิงสุ่ม
(Randomized Algorithms) อัลกอริทึมเชิงปริมาณ (Approximation Algorithms) และการ
จาแนกกลุ่มของปัญหา (Decision Problem)
จุดเน้นของรำยวิชำ/กำรจัดกำรเรียนกำรสอน
เน้นการสร้างกระบวนการคิดที่ทาให้สามารถทาการคานวณที่ซับซ้อนได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ มีแบบฝึกหัดภาคปฏิบัติเพื่อให้นักเรียนได้ฝึกฝนและนาแนวคิดทางทฤษฎีไปใช้ใน
การเขียนโปรแกรมที่ทางานได้จริง
ผลกำรเรียนรู้
เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจ ทักษะในการพัฒนาโปรแกรมภาษาคอมพิวเตอร์ที่มี
หลักการและกระบวนการคิดอย่างเป็นระบบ และรู้จักการวัดประสิทธิภาพของอัลกอริทึม ที่ใช้
ทางานในระบบคอมพิวเตอร์ รวมทั้งสามารถนาความรู้ทางด้านการวัดประสิทธิภาพของอัลกอริทึม
ไปประยุกต์ใช้ได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม และมีประสิทธิภาพ

ว30218 ระบบฐำนข้อมูลเบื้องต้น (AP)

1 หน่วยกิต (2 ชั่วโมง/สัปดาห์/ภาคเรียน)

รำยวิชำบังคับก่อน
ง31202 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์
คำอธิบำยรำยวิชำ
ศึกษาความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับระบบฐานข้อมูล ฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ (Relational
Data Model) แบบจาลองความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูล (E-R Model) รูปแบบที่เป็นบรรทัดฐาน
(Normal Form) การออกแบบฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ ภาษามาตรฐานสาหรับการนิยามข้อมูล และ
การใช้ข้อมูล (SQL) กระบวนการสอบถามข้อมูล (Query Processing) ความปลอดภัยของ
ฐานข้อมูล (Database Security) การประยุกต์ใช้ฐานข้อมูล (Database Management
Application)
จุดเน้นของรำยวิชำ/กำรจัดกำรเรียนกำรสอน
การเรียนการสอนมีส่วนปฏิบัติการเพื่อให้นักเรียนได้ทดลองนาแนวคิดเกี่ยวกับ
ระบบฐานข้อมูลไปประยุกต์ใช้เพื่อเขียนโปรแกรมเกี่ยวกับฐานข้อมูล
ผลกำรเรียนรู้
เพื่อสามารถใช้เทคโนโลยีในการสร้างฐานข้อมูลได้อย่างคุ้มค่า มีประสิทธิภาพ และ
สามารถนาไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจาวันได้

ว30219 ระบบหุ่นยนต์พื้นฐำน

1 หน่วยกิต (2 ชั่วโมง/สัปดาห์/ภาคเรียน)

รำยวิชำบังคับก่อน
ง31201 เทคโนโลยีสารสนเทศและหลักการแก้ปัญหา
คำอธิบำยรำยวิชำ
ศึ ก ษาและแนะน าเครื่ อ งมื อ ทางฮาร์ ด แวร์ แ ละการใช้ ง านโปรแกรม
ไมโครคอนโทรเลอร์ มีความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับระบบตัวเลขและการจัดการข้อมูลตลอดจนการใช้
งานขาพอร์ตอินพุตและเอาต์พุตของไมโครคอนโทรเลอร์ มีทักษะในการใช้ไมโครคอนโทรเลอร์ขับ
สัญญาณเสียง ขับ LED ตัวเลข 7 ส่วน ขับมอเตอร์แบบต่างๆ
จุดเน้นของรำยวิชำ/กำรจัดกำรเรียนกำรสอน
เน้นที่ให้ผู้เรียนได้ทดลองเขียนโปรแกรมกับหุ่นยนต์และทดสอบการใช้งานกับ
หุ่นยนต์จริง ทาให้นักเรียนได้รับการกระตุ้นให้สนใจและมีจินตนาการเกี่ยวกับความสามารถและ
ประโยชน์ของหุ่นยนต์
ผลกำรเรียนรู้
เพื่อพัฒนาทักษะในการพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ และควบคุมการขับเคลื่อน
หุ่นยนต์ เดินตามแสง และควบคุมการตรวจจับการชนวัตถุ ตลอดจน เดินตามเส้นไปเก็บวัตถุตาม
จุดต่างๆ ในช่องที่กาหนด โดยไม่ให้โดนวัตถุอื่นๆ ที่ไม่อนุญาตให้เก็บ แล้วกลับมาจุดเริ่มต้นได้

สำขำวิชำนิติวิทยำศำสตร์
ว30291 นิติวิทยำศำสตร์ 1

1 หน่วยกิต (2 ชั่วโมง/สัปดาห์/ภาคเรียน)

รำยวิชำบังคับก่อน
ไม่มี
คำอธิบำยรำยวิชำ
ประวัตินิติวิทยาศาสตร์ แนวคิดเชิงวิ ทยาศาสตร์และเชิงนิติศาสตร์ ที่เกี่ย วกับ
พยานหลัก ฐานและการพิ สูจน์ ฟิสิกส์ ที่เกี่ ย วข้องกั บนิติ วิ ทยาศาสตร์ เคมีที่เกี่ ย วข้อ งกั บนิ ติ
วิทยาศาสตร์ การพิสูจน์ลายนิ้วมือ ชีววิทยาที่เกี่ยวข้องกับนิติวิทยาศาสตร์ การพิสูจน์เอกลักษณ์
บุ ค คล เทคโนโลยี ส ารสนเทศที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ นิ ติ วิ ท ยาศาสตร์ การค้ น คื น วั ต ถุ พ ยานทาง
อินเตอร์เน็ต
จุดเน้นของรำยวิชำ/กำรจัดกำรเรียนกำรสอน
การจั ด การเรี ย นการสอนมุ่ ง ประยุ ก ต์ ค วามรู้ ความเข้ า ใจ คิ ด วิ เ คราะห์
สังเคราะห์เกี่ยวกับพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ ด้านฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา และเทคโนโลยีสารสนเทศ
ในงานด้านนิติวิทยาศาสตร์ เช่น การพิสูจน์หลักฐาน การพิสูจน์เอกลักษณ์บุคคล ด้วยการจัด
ประสบการณ์หรือสร้างสถานการณ์ในชีวิตประจาวันให้ผู้เรียนได้ศึกษาค้นคว้าด้วยการปฏิบั ติจริง
ทดลอง วิเคราะห์ สรุปรายงาน
ผลกำรเรียนรู้
1. เข้าใจและสามารถประยุกต์ความรู้ทางด้านฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา และเทคโนโลยีสารสนเทศ
ในงานนิติวิทยาศาสตร์
2. สามารถวิเคราะห์และสังเคราะห์เหตุการณ์จริงโดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์และมี
จิตวิทยาศาสตร์

ว30292 นิติวิทยำศำสตร์ 2

1 หน่วยกิต (2 ชั่วโมง/สัปดาห์/ภาคเรียน)

รำยวิชำบังคับก่อน
ไม่มี
คำอธิบำยรำยวิชำ
ความรู้ เ บื้ อ งต้ น เกี่ ย วกั บ นิ ติ วิ ท ยาศาสตร์ จริ ย ธรรมของผู้ ป ฏิ บั ติ ง านด้ า นนิ ติ
วิทยาศาสตร์ เทคนิคการสืบสวน วัตถุพยานทางนิติวิทยาศาสตร์ในการตรวจสถานที่เกิดเหตุ
หลักการพื้นฐานทางนิติเวชศาสตร์ การตายในรูปแบบต่างๆ
จุดเน้นของรำยวิชำ/กำรจัดกำรเรียนกำรสอน
การจัดการเรียนการสอนเพื่อวางฐานความคิดทางด้านนิติวิทยาศาสตร์และนิติเวช
ศาสตร์ รวมถึงหลักการจัดการสถานที่เกิดเหตุ การสืบสวนสอบสวน การพิสูจน์พยานหลักฐาน
ในสถานที่เกิดเหตุ ด้วยการจัดประสบการณ์หรือสร้างสถานการณ์ในชีวิตประจาวันให้ผู้เรียนได้
ศึกษาค้นคว้าด้วยการปฏิบัตจิ ริง ทดลอง วิเคราะห์ สรุปรายงาน
ผลกำรเรียนรู้
1. เข้าใจและสามารถประยุกต์ความรู้ด้านนิติเวชศาสตร์และหลักการทางด้านนิติวิทยาศาสตร์
2. สามารถวิเคราะห์และสังเคราะห์เหตุการณ์จริงโดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์และมี
จิตวิทยาศาสตร์

สำขำวิชำสิ่งแวดล้อมและพลังงำน
ว30293 พลังงำนหมุนเวียน

1 หน่วยกิต (2 ชั่วโมง/สัปดาห์/ภาคเรียน)

รำยวิชำบังคับก่อน
ไม่มี
คำอธิบำยรำยวิชำ
รังสีดวงอาทิตย์ การแปลงพลังงานแสงอาทิตย์โดยกระบวนการความร้อนและโดย
กระบวนการโฟโตโวลตาอิก พลังงานลม พลังงานชีวมวล เทคโนโลยีก๊าซชีวะภาพ
จุดเน้นของรำยวิชำ/กำรจัดกำรเรียนกำรสอน
ไม่มี
ผลกำรเรียนรู้
กาหนดภายหลัง

ว30294 เทคโนโลยีพลังงำนแสงอำทิตย์
ในรูปแบบควำมร้อนเบื้องต้น

1 หน่วยกิต (2 ชั่วโมง/สัปดาห์/ภาคเรียน)

รำยวิชำบังคับก่อน
ไม่มี
คำอธิบำยรำยวิชำ
หลักพื้นฐานของการถ่ายเทความร้อนสาหรับงานด้านพลังงานแสงอาทิตย์ ตัวรับรังสี
อาทิตย์ หลักการทางานและการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย์ในรูปความร้อน
จุดเน้นของรำยวิชำ/กำรจัดกำรเรียนกำรสอน
ไม่มี
ผลกำรเรียนรู้
กาหนดภายหลัง

ว30295 สิ่งแวดล้อม มลพิษและพลังงำน

1 หน่วยกิต (2 ชั่วโมง/สัปดาห์/ภาคเรียน)

รำยวิชำบังคับก่อน
ไม่มี
คำอธิบำยรำยวิชำ
ส่วนประกอบและความสัมพันธ์ของสิ่งต่างๆ ในธรรมชาติ สาเหตุ ผลกระทบ และ
การจัดการมลพิษด้านต่างๆ พลังงาน ผลกระทบจากการใช้พลังงานและการจัดการ
จุดเน้นของรำยวิชำ/กำรจัดกำรเรียนกำรสอน
เพื่อพัฒนาทักษะ/กระบวนการ ในการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม มลพิษและพลังงาน
โดยน ากรณี ศึ ก ษาต่ า งๆ ซึ่ ง เกิ ด ขึ้ น ทั้ ง ในประเทศ และต่ า งประเทศ มาวิ เ คราะห์ ถึ ง สาเหตุ
ผลกระทบ และการจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งเห็นคุณค่าในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและ
พลั ง งาน รวมทั้ ง การจั ด การมลพิ ษ ต่ า งๆ โดยเน้ น ผู้ เ รี ย นเป็ น ศู น ย์ ก ลางในการแก้ ปั ญ หา
สิ่งแวดล้อม มลพิษและพลังงานด้วยตนเอง
1.
2.
3.
4.
5.
6.

ผลกำรเรียนรู้
สามารถรู้ส่วนประกอบและความสัมพันธ์ของสิ่งต่างๆ ในธรรมชาติ
รู้ถึงสาเหตุ ผลกระทบในปัญหามลพิษต่างๆ
รู้จักการจัดการมลพิษด้านต่างๆ
มีความรู้ด้านพลังงาน
รู้จักผลกระทบต่อการใช้พลังงานอย่างฟุ่มเฟือย
รู้จักการจัดการพลังงาน

สำขำวิชำนำโนเทคโนโลยี
ว30296 นำโนเทคโนโลยี

1.5 หน่วยกิต (3 ชั่วโมง/สัปดาห์/ภาคเรียน)

รำยวิชำบังคับก่อน
ไม่มี
คำอธิบำยรำยวิชำ
ความหมายของนาโนเทคโนโลยี พื้นฐานและรูปแบบการสร้างวัสดุนาโน โครงสร้าง
พื้นฐานของสสาร คุณสมบัติทางแสง คุณสมบัติเชิงกล คุณสมบัติทางไฟฟ้า และคุณสมบัติความ
เป็นแม่เหล็ก การจาแนกคุณลักษณะของวัสดุนาโนโดยใช้เทคนิคจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบต่างๆ
การออกแบบการสังเคราะห์ และออกแบบโครงสร้างของวัสดุนาโน เพื่อประยุกต์ใช้ในด้านต่างๆ
เช่ น เซ็ น เซอร์ ก ารตรวจจั บ โลหะหนั ก ที่ มี ค วามจ าเพาะสู ง สี ย้ อ ม และตั ว เร่ ง ปฏิ กิ ริ ย า
การสังเคราะห์วัสดุนาโน ด้วยวิธีพลาสมาอาร์เอฟ และ วิธีทางเคมี
ศึกษาโครงสร้างวัสดุนาโนโดยใช้โปรแกรมทางเคมี ประโยชน์ของนาโนเทคโนโลยี
ทางด้านต่างๆ ผลกระทบของวัสดุนาโนต่อมนุษย์และสิ่งแวดล้อม
จุดเน้นของรำยวิชำ/กำรจัดกำรเรียนกำรสอน
วิธีการสอน แบบ Problem Based
โดยหลังจากผู้สอนได้ให้ความรู้พื้นฐานแก่ผู้เรียนแล้ว จะตั้งคาถามเพื่อให้ผู้เรียนไป
ค้นคว้าและคิด เช่น ผู้สอนตั้งคาถามว่า “เหตุใด nanoparticle ทาให้การดักจับไอออนของปรอท
มีประสิทธิภาพดีขึ้น”
ผู้เรียนจะต้องกลับไปคิดและค้นคว้า แล้วนากลับมาตอบ เช่น นักเรียนตอบว่า
Gold nanoparticle ขนาดเล็กจะทาให้มีพื้นที่ผิวในการจับกับไอออนปรอทมากขึ้นทาให้จับได้ดี
ขึ้น และมีความไวในการตรวจจับสูงขึ้น
โดยอ้างถึงคาตอบและเหตุผลของนักเรียน ผู้สอนจะอภิปรายถึงความเป็นไปได้
ในห้ อ งเรี ย น โดยน าผลงานวิ จั ย ที่ เ กี่ ย วข้ อ ง มาอภิ ป ราย และ พานั ก เรี ย นท าปฏิ บั ติ ก ารจริ ง
เพื่อสังเคราะห์ nanoparticle แบบต่างๆ ดังกล่าว แล้วนามาทดสอบการดักจับไอออนปรอทของ
nanoparticle แบบต่างๆ ที่สังเคราะห์ได้ โดยติดตามผลการดักจับด้วยวิธีทาง UV-Visible
spectroscopy เพื่อให้นักเรียนได้รับประสบการณ์จริงของการนาความรู้ และ แนวคิดการ
ออกแบบการทดลองมาตอบโจทย์งานวิจัยได้
ผลกำรเรียนรู้
1. อธิบายความหมายของนาโนเทคโนโลยีได้
2. มีความเข้าใจโครงสร้างพื้นฐานของสสารและวัสดุนาโน

3. สามารถบอกคุณสมบัติเชิงแสง คุณสมบัติเชิงกล คุณสมบั ติทางไฟฟ้า และคุณสมบัติความ
เป็นแม่เหล็กของวัสดุนาโนชนิดต่างๆ ได้
4. อธิบายวิธีการตรวจสอบหาโครงสร้างของวัสดุนาโนโดยใช้เทคนิคจุลทรรศน์อิเล็กตรอน
แบบต่างๆ ได้
5. สามารถออกแบบวิธีการสังเคราะห์ และออกแบบโครงสร้างของวัสดุนาโน เพื่อประยุกต์ใช้
ในด้านต่างๆ ได้
6. สามารถสังเคราะห์วัสดุนาโนบางชนิดได้และพิสูจน์คุณสมบัติเบื้องต้นของอนุภาคนาโนที่
สังเคราะห์ได้
7. สามารถใช้โปรแกรมทางเคมีในการคานวณหาโครงสร้างของวัสดุนาโนได้
8. ยกตัวอย่างประโยชน์และการประยุกต์ใช้ของนาโนเทคโนโลยีในด้านต่างๆ ได้

ว30297 เทคโนโลยีสุญญำกำศ

1 หน่วยกิต (2 ชั่วโมง/สัปดาห์/ภาคเรียน)

รำยวิชำบังคับก่อน
ไม่มี
คำอธิบำยรำยวิชำ
ศึกษาเกี่ยวกับนิยามของสุญญากาศ พื้นฐานทางทฤษฎีจลน์ของแก๊ส การไหลของ
แก๊ส ปรากฏการณ์ทางฟิสิกส์และเคมีที่มีความดันต่า ศึกษาเกี่ยวกับการสร้างสุญญากาศ หลักการ
ทางานของอุปกรณ์ลดความดันชนิดต่างๆ หลักการทางานของอุปกรณ์วัดความดันชนิดต่างๆ
เทคนิคการตรวจสอบการรั่ว การออกแบบระบบสุญญากาศและการประยุกต์เทคนิคสุญญากาศ
มาใช้ประโยชน์ต่างๆ เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจ มีทักษะกระบวนการ เจตคติที่ดีและเห็นคุณค่า
ทางวิ ทยาศาสตร์ สามารถใช้กระบวนการทางวิ ทยาศาสตร์ ใ นการสืบเสาะหาความรู้ อธิ บาย
ปรากฏการณ์ต่างๆ หรือแก้ปัญหาที่เกี่ยวกับหลักการของการทาสุญญากาศและการประยุกต์
เทคนิคสุญญากาศมาใช้ประโยชน์
จุดเน้นของรำยวิชำ/กำรจัดกำรเรียนกำรสอน
เน้นบรรยายให้ความรู้แก่นักเรียน และมีกิจกรรมเกี่ยวกับการทดลองในเรื่องการ
สร้างสุญญากาศด้วยอุปกรณ์ลดความดัน อาจให้ดูวีดีโอสาธิต หรืออาจพานักเรียนไปชมเครื่องมือ
จริงนอกสถานที่
มี ก ารแบ่ ง กลุ่ ม ท ารายงานเกี่ ย วข้ อ งกั บ การประยุ ก ต์ ใ ช้ ง านสุ ญ ญากาศ
ในชีวิตประจาวัน ฝึกให้นักเรียนได้สืบค้นหาข้อมูล และให้มีการนาเสนอหน้าชั้นเรียน
ให้ นั ก เรี ย นได้ อ อกแบบสร้ า งระบบสุ ญ ญากาศ (อาจท าเป็ น กลุ่ ม ) พร้ อ มให้ มี
การอภิ ปรายถึ งเหตุผ ลที่ออกแบบ และสามารถอธิ บายวิ ธี ก ารทางานของระบบสุญ ญากาศที่
นักเรียนได้ออกแบบนั้น
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

ผลกำรเรียนรู้
อธิบายและเข้าใจความหมายของสุญญากาศได้
อธิบายและเข้าใจปรากฏการณ์พื้นฐานทางฟิสิกส์และเคมีที่ความดันต่าได้
เข้าใจและสามารถอธิบายถึงความสัมพันธ์ระหว่างความหนาแน่นโมเลกุล ระยะทางเฉลี่ย
ของการชนกันของโมเลกุล และเวลาในการสร้างชั้นโมเลกุลหนึ่งชั้น ที่ระดับความเป็น
สุญญากาศต่างๆ ได้
เข้าใจและอธิบายเกี่ยวกับทฤษฏีจลน์ของแก๊สได้
อธิบายและเข้าใจหลักการการทางานของอุปกรณ์ลดความดันชนิดต่างๆ ได้
สามารถตระหนักถึงความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับอุปกรณ์ลดความดันชนิดต่างๆ ได้
อธิบายและเข้าใจหลักการการทางานของอุปกรณ์วัดความดันชนิดต่างๆ ได้
สามารถตระหนักถึงความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับอุปกรณ์วัดความดันชนิดต่างๆ ได้

9. สามารถเลือกใช้งานอุปกรณ์ลดความดันและวัดความดันอย่างถูกต้องและเหมาะสมได้
10. สามารถตรวจสอบหาการรั่วของระบบสุญญากาศและแก้ไขปัญหานั้นได้
11. สามารถสืบค้นและอภิปรายเกี่ยวกับการนาสุญญากาศมาใช้ประโยชน์ได้
12. เห็นความสาคัญของการนาสุญญากาศมาใช้ให้เกิดประโยชน์ในชีวิตประจาวันได้
13. สามารถออกแบบระบบสุ ญ ญากาศเบื้ อ งต้ น ส าหรั บ น าไปใช้ ง านได้ อ ย่ า งถู ก ต้ อ งและ
เหมาะสมได้
14. สามารถอธิบายหลักการและวิธีทางานของระบบสุญญากาศได้

