ชื่อและหนวยกิต
กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย
รายวิชาเพิ่มเติมกลุม 2
1. ท30301
THA30301
2. ท30302
THA30302
3. ท30303
THA30303
4. ท30304
THA30304
5. ท30305
THA30305
6. ท30306
THA30306
7. ท30307
THA30307
8. ท30308
THA30308
9. ท30309
THA30309
10. ท30310
THA30310

สัมมนาภาษาไทย
Thai Seminar
วรรณกรรมปจจุบัน
Modern Literary Works
วรรณกรรมทองถิ่น
Folklore Studies
การอานตีความ
Interpretative Reading
การอานทํานองเสนาะ
Rhyme Reading
การเขียนเรื่องสั้น
Short Story Writing

2 คาบ/สัปดาห/ภาคเรียน 1.0 หนวยกิต
2 คาบ/สัปดาห/ภาคเรียน 1.0 หนวยกิต
2 คาบ/สัปดาห/ภาคเรียน 1.0 หนวยกิต
2 คาบ/สัปดาห/ภาคเรียน 1.0 หนวยกิต
2 คาบ/สัปดาห/ภาคเรียน 1.0 หนวยกิต
2 คาบ/สัปดาห/ภาคเรียน 1.0 หนวยกิต

การเขียนวรรณกรรมสําหรับเด็ก 2 คาบ/สัปดาห/ภาคเรียน 1.0 หนวยกิต

Children’s Literature Writing
การเขียนรอยกรอง
2 คาบ/สัปดาห/ภาคเรียน 1.0 หนวยกิต
Verse Writing
การเขียนสารคดี
2 คาบ/สัปดาห/ภาคเรียน 1.0 หนวยกิต
Feature Writing
ทักษะการสื่อสารเฉพาะกิจ 2 คาบ/สัปดาห/ภาคเรียน 1.0 หนวยกิต
Thai Language Communicative Skills for Specific Purpose

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------รางหลักสูตรโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ พุทธศักราช 2552 กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย
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รายวิชา ท30301 สัมมนาภาษาไทย

2 คาบ/สัปดาห/ภาคเรียน
1.0 หนวยกิต
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------คําอธิบายรายวิชา ท30301
รวบรวมขอมูลลักษณะการใชภาษาไทย ทั้งการใชสวนบุคคล การใชในกลุมใดกลุมหนึ่งและ
การใชภาษาในสื่อตางๆ นํามาวิเคราะห วิจารณ แลกเปลี่ยนความคิดเห็น โดยนําความรูจากหลัก
ภาษาและวรรณกรรมมาใชในการอภิปรายในรูปแบบของการสัมมนา
ผลการเรียนรูที่คาดหวัง
1. วิเคราะหลักษณะการใชภาษาในชีวิตประจําวันและการใชภาษาจากสื่อตางๆ ได
2. อภิป รายขอมู ลลั กษณะการใชภ าษาไทยที่วิเ คราะหไดนํามาวิจ ารณแ ลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นในการสัมมนาและบันทึกผลการอภิปรายได
3. นํ า ความรู จ ากหลั กภาษาและวรรณกรรม รายงานการอภิ ป ราย มาวิ เ คราะหใ ช เ ป น
เครื่องมือในการพัฒนาการใชภาษาของตนได

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------รางหลักสูตรโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ พุทธศักราช 2552 กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย
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รายวิชา ท30302 วรรณกรรมปจจุบัน

2 คาบ/สัปดาห/ภาคเรียน
1.0 หนวยกิต
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------คําอธิบายรายวิชา ท30302
ศึกษาความรูเกี่ยวกับวรรณกรรมปจจุบันทั้งประเภทสารคดีและบันเทิงคดี ศึกษาองคประกอบ
ของวรรณกรรมในดานโครงเรื่อง เนื้อเรื่อง แนวคิด ตัวละคร ฉาก บทสนทนาและลีลาการเขียน อาน
วิเคราะหแสดงความคิดเห็นอยางมีวิจารณญาณ อานวรรณกรรมประเภทตางๆ แลวนําเสนอในรูปของ
การรายงาน
ผลการเรียนรูที่คาดหวัง
1. อธิบายความหมายและขอบขายของวรรณกรรมปจจุบันโดยสังเขปได
2. อานวรรณกรรมปจจุบันชนิดตางๆ ไดอยางมีวิจารญาณ
3. แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับวรรณกรรมที่อานไดอยางมีเหตุผล

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------รางหลักสูตรโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ พุทธศักราช 2552 กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย
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รายวิชา ท30303 วรรณกรรมทองถิ่น

2 คาบ/สัปดาห/ภาคเรียน
1.0 หนวยกิต
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------คําอธิบายรายวิชา ท30303
ศึกษาความหมายและลักษณะของวรรณกรรมทองถิ่นประเภทเพลงพื้นบาน ปริศนาคําทาย
ภาษิต สํานวน ตํานาน นิทาน นิยาย ในดานที่มา เนื้อหา คําศัพท สํานวนและความหมายที่มีผลตอ
การดําเนินชีวิต เพื่อใหมีความรู ความเขาใจ เห็นคุณคาและรวมมือในการอนุรักษวรรณกรรมทองถิ่น
สามารถนําเสนอวรรณกรรมทองถิ่นในรูปแบบตางๆ
ผลการเรียนรูที่คาดหวัง
1. อธิบายความหมายของวรรณกรรมทองถิ่นได
2. จําแนกประเภทของวรรณกรรมทองถิ่นได
3. อธิบายความสัมพันธระหวางเนื้อหาในวรรณกรรมกับรูปแบบในการดําเนินชีวิตของผูคนได
4. บอกคุณคาและแนวทางในการอนุรักษวรรณกรรมทองถิ่น
5. นําเสนอวรรณกรรมทองถิ่นในรูปแบบตางๆ ตามความสนใจได

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------รางหลักสูตรโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ พุทธศักราช 2552 กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย
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รายวิชา ท30304 การอานตีความ

2 คาบ/สัปดาห/ภาคเรียน
1.0 หนวยกิต
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------คําอธิบายรายวิชา ท30304
ศึกษาหลักการวินิจสารและการอานตีความเพื่อใหเขาใจความหมายของงานเขียนในรูปแบบ
ตางๆ ฝกวินิจสารและอานตีความจากบทอานทั้งรอยแกวและรอยกรอง แยกขอเท็จจริงและขอคิดเห็น
ในบทอานสามารถนําเสนอผลการอานตีความได
ผลการเรียนรูที่คาดหวัง
1. บอกหลักการวินิจสารและการตีความจากการอานวรรณกรรมได
2. วินิจสารจากบทอานทั้งรอยแกวและรอยกรอง
3. ตีความบทอาน บอกความหมายของขอความที่อานไดถูกตอง
4. นําเสนอการอานตีความงานเขียนรอยแกวหรือรอยกรองตามความสนใจตอที่ประชุมได

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------รางหลักสูตรโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ พุทธศักราช 2552 กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย
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รายวิชา ท30305 การอานทํานองเสนาะ

2 คาบ/สัปดาห/ภาคเรียน
1.0 หนวยกิต
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------คําอธิบายรายวิชา ท30305
ศึกษารอยกรองประเภทโคลง ฉันท กาพย กลอนและราย ทั้งฉันทลักษณและกลวิธีการอาน
ทํานองเสนาะของรอยกรองแตละประเภทเพื่อใหเขาถึงอารมณ ความรูสึก ความหมายและความ
ไพเราะของวรรณกรรมทั้งที่เปนบทรอยกรองขนาดสั้นและบทรอยกรองที่มีเนื้อเรื่อง ฝกการอานและ
วิธีการนําเสนอทํานองเสนาะแบบตางๆ ตามประเภทของรอยกรอง
ผลการเรียนรูที่คาดหวัง
1. บอกฉันทลักษณของประเภทบทรอยกรองที่จะอานทํานองเสนาะได
2. อานทํานองเสนาะแบบตางๆ ตามประเภทของรอยกรองได
3. อานทํานองเสนาะตอที่ประชุมได

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------รางหลักสูตรโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ พุทธศักราช 2552 กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย
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รายวิชา ท30306 การเขียนเรื่องสั้น

2 คาบ/สัปดาห/ภาคเรียน
1.0 หนวยกิต
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------คําอธิบายรายวิชา ท30306
ศึกษาเรื่องสั้นชนิดตาง ๆ องคประกอบของวรรณกรรมประเภทเรื่องสั้น โดยวิเคราะหจาก
เรื่องสั้นตัวอยาง อานเรื่องสั้นจากผลงานของนักเขียนที่หลากหลาย อภิปราย วิเคราะห แสดงความ
คิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องสั้นที่อานอยางมีวิจารณญาณ ฝกเขียนเรื่องสั้นตามความถนัดและความสนใจ
ผลการเรียนรูที่คาดหวัง
1. อธิบายองคประกอบของวรรณกรรมประเภทเรื่องสั้นได
2. อานเรื่องสั้นชนิดตาง ๆ จากผลงานของนักเขียนอยางนอย 5 คน
3. วิเคราะหและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องสั้นที่อานไดอยางมีวิจารณญาณ
4. นําเสนอผลการวิเคราะหเรื่องสั้นในรูปแบบของรายงานได
5. เขียนเรื่องสั้นตามความถนัดและความสนใจดวยความคิดสรางสรรคและจินตนาการได

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------รางหลักสูตรโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ พุทธศักราช 2552 กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย
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รายวิชา ท30307 การเขียนวรรณกรรมสําหรับเด็ก

2 คาบ/สัปดาห/ภาคเรียน
1.0 หนวยกิต
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------คําอธิบายรายวิชา ท30307
ศึกษาความหมาย ลักษณะของวรรณกรรมสําหรับเด็ก ทําความเขาใจจิตวิทยาวัยเด็ก เพื่อ
เขียนวรรณกรรมสําหรับเด็กดวยรอยแกวหรือรอยกรอง โดยใชความรู ประสบการณ จินตนาการ หรือ
กําหนดสถานการณเพื่อสรางเนื้อหา ใชถอยคําสํานวนที่เหมาะแกเนื้อเรื่องและวัยของเด็ก ฝกทํา
ภาพประกอบใหสอดคลองกับเนื้อเรื่อง ผลิตงานวรรณกรรมสําหรับเด็กแลวนําเสนอผลงานในรูปแบบ
ตาง ๆ
ผลการเรียนรูที่คาดหวัง
1. อธิบายลักษณะของวรรณกรรมสําหรับเด็กได
2. วางโครงเรื่องและเขียนวรรณกรรมสําหรับเด็กได
3. จัดทําภาพประกอบใหสอดคลองกับเนื้อเรื่องได
4. จัดวางรูปเลมวรรณกรรมสําหรับเด็กได
5. ผลิตงานวรรณกรรมสําหรับเด็กได
6. นําเสนอผลงานวรรณกรรมสําหรับเด็กในรูปแบบตาง ๆ ได

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------รางหลักสูตรโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ พุทธศักราช 2552 กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย
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รายวิชา ท30308 การเขียนรอยกรอง

2 คาบ/สัปดาห/ภาคเรียน
1.0 หนวยกิต
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------คําอธิบายรายวิชา ท30308
ศึกษาฉันทลักษณของคําประพันธชนิดตางๆ วิเคราะหตัวอยางรอยกรองแตละชนิด ฝกแตง
คําประพันธประเภทกาพย กลอน โคลง ฉันท ราย โดยคํานึงถึงความถูกตองตามฉันทลักษณ
มีความไพเราะ ประกอบดวยเนื้อหาสาระและความคิดสรางสรรค พัฒนาความสามารถในการแตง
คําประพันธและตระหนักในความสําคัญของการอนุรักษรอยกรองไทย
ผลการเรียนรูที่คาดหวัง
1. บอกฉันทลักษณของคําประพันธประเภท โคลง ฉันท กาพย กลอนและรายได
2. วิเคราะหสุนทรียภาพในบทรอยกรองได
3. วิจารณบทรอยกรองไดอยางมีหลักการ
4. สรรคําใชในการประพันธใหไดรสคําและรสความ
5. เลือกแตงคําประพันธรอยกรองประเภทที่ถนัดและสนใจได

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------รางหลักสูตรโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ พุทธศักราช 2552 กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย
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รายวิชา ท30309 การเขียนสารคดี

2 คาบ/สัปดาห/ภาคเรียน
1.0 หนวยกิต
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------คําอธิบายรายวิชา ท30309
ศึกษาความหมาย ประเภท ลักษณะ องคประกอบและหลักการเขียนสารคดี วิเคราะห
ตัวอยางสารคดี เลือกเขียนสารคดีตามความสนใจดวยการศึกษารวบรวมขอมูลเกี่ยวกับเรื่องที่จะเขียน
พรอมทั้งเขียนใหมีหลักฐานอางอิง ใชภาษาเหมาะแกการเขียนสารคดี มีเนื้อหาที่ถูกตองสมบูรณและ
นาอาน
ผลการเรียนรูที่คาดหวัง
1. อธิบายความหมายและประเภทของสารคดี
2. อธิบายลักษณะและองคประกอบของสารคดีได
3. วิเคราะหแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับสารคดีที่อานไดอยางมีวิจารณญาณ
4. วางโครงเรื่องและเขียนสารคดีตามความถนัดและความสนใจได

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------รางหลักสูตรโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ พุทธศักราช 2552 กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย
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รายวิชา ท30310 ทักษะการสื่อสารเฉพาะกิจ

2 คาบ/สัปดาห/ภาคเรียน
1.0 หนวยกิต
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------คําอธิบายรายวิชา ท30310
ศึกษาหลักการสัมภาษณ ทั้งในฐานะผูรับการสัมภาษณและผูสัมภาษณ ฝกการสัมภาษณ
ในสถานการณตางๆ ทบทวนหลักการเขียนและนําความรูมาใชเขียนยอความ สรุปความ เขียน
เรียงความ ในประเด็นหัวขอตางๆ ฝกการเขียนบทความแสดงความคิดเห็น สามารถเรียบเรียง
ขอความทั้งในการพูดและการเขียนไดอยางถูกตอง เหมาะสมแกโอกาสและสถานการณ
ผลการเรียนรูที่คาดหวัง
1. อธิบายหลักการสัมภาษณที่เกิดประสิทธิผลได ทั้งในฐานะผูรับการสัมภาษณและผู
สัมภาษณ
2. ปรับปรุงและพัฒนาบุคลิกภาพใหเหมาะสมแกการรับการสัมภาษณได
3. ปรับปรุงการออกเสียงพูดใหถูกตองชัดเจนและเรียบเรียงคําพูดไดอยางเหมาะสม
4. รับการสัมภาษณในสถานการณสมมติ ทั้งในการศึกษาตอและการสมัครงานได
5. สัมภาษณผูอื่นได
6. เขียนยอความ สรุปความจากการอานสื่อที่มีรูปแบบและเนื้อหาหลากหลายได
7. เขียนเรียงความตามหัวขอที่กําหนดหรือตั้งหัวขอขึ้นเองได
8. เขียนบทความสั้นๆ เพื่อแสดงความคิดเห็นได
9. เขียนคําตอบขอสอบแบบอัตนัยไดกระชับ ชัดเจน
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ชื่อและหนวยกิต
กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร
รายวิชาเพิ่มเติมกลุม 2
1. ค30301 พีชคณิตเชิงเสน 2
4 คาบ/สัปดาห/ภาคเรียน 2.0
MATH30301 Linear Algebra 2
4 คาบ/สัปดาห/ภาคเรียน 2.0
2. ค30302 แคลคูลัสขั้นสูง (AP)
MATH30302 Advanced Calculus (AP)
3. ค30303 แคลคูลัสของฟงกชันหลายตัวแปร 4 คาบ/สัปดาห/ภาคเรียน 2.0
MATH30303 Calculus of Several Variables
1 คาบ/สัปดาห/ภาคเรียน 0.5
4. ค30304 ตรรกศาสตรและการพิสูจน
MATH30304 Logic and Proofs
5. ค30305 การแกปญหาทางทฤษฎีจํานวน 1 1 คาบ/สัปดาห/ภาคเรียน 0.5
MATH30305 Problem Solving in Number Theory 1
6. ค30306 การแกปญหาทางทฤษฎีจํานวน 2 1 คาบ/สัปดาห/ภาคเรียน 0.5
MATH30306 Problem Solving in Number Theory 2
7. ค30307 การแกปญหาทางเรขาคณิต 1 1 คาบ/สัปดาห/ภาคเรียน 0.5
MATH30307 Problem Solving in Geometry 1
8. ค30308 การแกปญหาทางเรขาคณิต 2
1 คาบ/สัปดาห/ภาคเรียน 0.5
MATH30308 Problem Solving in Geometry 2
9. ค30309 การแกปญหาทางคอมบินาทอริก 1 1 คาบ/สัปดาห/ภาคเรียน 0.5
MATH30309 Problem Solving in Combinatorics 1
10. ค30310 การแกปญหาทางคอมบินาทอริก 2 1 คาบ/สัปดาห/ภาคเรียน 0.5
MATH30310 Problem Solving in Combinatorics 2
1 คาบ/สัปดาห/ภาคเรียน 0.5
11. ค30311 การแกปญหาทางพีชคณิต 1
MATH30311 Problem Solving in Algebra 1
12. ค30312 การแกปญหาทางพีชคณิต 2
1 คาบ/สัปดาห/ภาคเรียน 0.5
MATH30312 Problem Solving in Algebra 1
2 คาบ/สัปดาห/ภาคเรียน 1.0
13. ค30313 การแกปญหาทางอสมการ
และสมการเชิงฟงกชัน
MATH30313 Problem Solving in Inequalities and Functional Equations

หน ว ยกิ ต
หน ว ยกิ ต
หน ว ยกิ ต
หน ว ยกิ ต
หน ว ยกิ ต
หน ว ยกิ ต
หน ว ยกิ ต
หน ว ยกิ ต
หน ว ยกิ ต
หน ว ยกิ ต
หน ว ยกิ ต
หน ว ยกิ ต
หนวยกิต

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------รางหลักสูตรโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ พุทธศักราช 2552 กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร
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14. ค30314 เรขาคณิตวิยุต
2 คาบ/สัปดาห/ภาคเรียน
MATH30314 Discrete Geometry
3 คาบ/สัปดาห/ภาคเรียน
15. ค30315 ทฤษฎีกราฟ
MATH30315 Graph Theory
16. ค30316 สมการเชิงอนุพันธเบื้องตน
3 คาบ/สัปดาห/ภาคเรียน
MATH30316 Elementary Differential Equations
17. ค30317 สถิติเพื่อการวิจัยเบื้องตน
2 คาบ/สัปดาห/ภาคเรียน
MATH30317 Statistics for Basic Research

1.0 หน ว ยกิ ต
1.5 หน ว ยกิ ต
1.5 หน ว ยกิ ต
1.0 หน ว ยกิ ต

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------รางหลักสูตรโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ พุทธศักราช 2552 กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร
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รายวิชา ค30301 พีชคณิตเชิงเสน 2
4 คาบ/สัปดาห/ภาคเรียน
2.0 หนวยกิต
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------คําอธิบายรายวิชา ค30301
ศึกษาเกี่ยวกับปริภูมิผลคูณภายใน ผลคูณภายใน เซตเชิงตั้งฉาก มูลฐานเชิงตั้งฉาก
กระบวนการกราม - ชมิดท เมทริกซเชิงตั้งฉาก การเปลี่ยนฐาน เมทริกซทรานซิชัน และเมทริกซ
เชิงพิกัด
ศึกษาเกี่ยวกับการแปลงเชิงเสน เคอรเนลและเรนจ แรงคและนัลลิตีของการแปลงเชิงเสน
เมทริกซของการแปลงเชิงเสน
ศึกษาเกี่ยวกับคาเจาะจง เวกเตอรเจาะจง การแปลงเมทริกซใหเปนเมทริกซเฉียง
การแปลงเมทริกซใหเปนเมทริกซเฉียงเชิงตั้งฉาก
เพื่อพัฒนาทักษะ/กระบวนการในการคิดคํานวณ การแกปญหา การใหเหตุผล การสื่อ
ความหมายทางคณิตศาสตรและนําประสบการณดานความรู ความคิด ทักษะกระบวนการที่ไดไปใชใน
การเรียนรูสิ่งตางๆ และใชในชีวิตประจําวันอยางสรางสรรค รวมทั้งเห็นคุณคาและมีเจตคติที่ดีตอ
คณิตศาสตร สามารถทํางานอยางเปนระบบระเบียบ มีความรอบคอบ มีความรับผิดชอบ มีวิจารณญาณ
และมีความเชื่อมั่นในตนเอง โดยจัดประสบการณหรือสรางสถานการณในชีวิตประจําวันที่ใกลตัวให
ผูเรียนไดศึกษาคนควาโดยการปฏิบัติจริง ทดลอง สรุป รายงาน
ผลการเรียนรูที่คาดหวัง
1. หาผลคูณภายในของเวกเตอรที่กําหนด
2. หามูลฐานเชิงตั้งฉากของปริภูมิที่กําหนด
3. บอกไดวาเมทริกซที่กําหนด เปนเมทริกซเชิงตั้งฉากหรือไม
4. หาเมทริกซทรานซิชัน และเมทริกซเชิงพิกัดได
5. แสดงไดวา การแปลงที่กําหนด เปนการแปลงเชิงเสน
6. หาเคอรเนลและเรนจของการแปลงเชิงเสนที่กําหนด
7. หาแรงคและนัลลิตีของการแปลงเชิงเสนที่กําหนด
8. หาเมทริกซของการแปลงเชิงเสนตามมูลฐานที่กําหนดได
9. หาคาเจาะจงและเวกเตอรเจาะจงของเมทริกซที่กําหนดได
10. แปลงเมทริกซที่กําหนดใหเปนเมทริกซเฉียงได
11. แปลงเมทริกซที่กําหนดใหเปนเมทริกซเฉียงเชิงตั้งฉากได
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รายวิชา ค30302 แคลคูลัสขั้นสูง (AP)
4 คาบ/สัปดาห/ภาคเรียน
2.0 หนวยกิต
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------คําอธิบายรายวิชา ค30302
ศึกษาเกี่ยวกับอนุพันธและปฏิยานุพันธของฟงกชันลอการิทึม ฟงกชันเอกซโพเนนเชียล
ฟงกชันตรีโกณมิติ และฟงกชันไฮเพอรโมลิก
ศึกษาเกี่ยวกับอนุพันธและปฏิยานุพันธของฟงกชันลอการิทึม อนุพันธของฟงกชันผกผัน
อนุพันธและปฏิยานุพันธของฟงกชันเอกซโพเนนเชียลรูปแบบไมกําหนด กฏของโลปตาล
ศึกษาเกี่ยวกับเทคนิคการอินทิเกรต การอินทิเกรตทีละสวน การอินทิเกรตดวยการแทนที่
ดวยฟงกชันตรีโกณมิติ การอินทิเกรตฟงกชันตรรกยะโดยใชเศษสวนยอย ปริพันธไมตรงแบบ
อนุพันธยอยเบื้องตน
ศึกษาเกี่ยวกับอนุกรมอนันต การตรวจสอบการลูเขาของอนุกรม อนุกรมสลับ การลูเขาแบบ
สัมบูรณ การลูเขาแบบมีเงื่อนไข พหุนามและอนุกรมเทยเลอร
เพื่อพัฒนาทักษะ/กระบวนการในการคิดคํานวณ การแกปญหา การใหเหตุผล การสื่อ
ความหมายทางคณิตศาสตรและนําประสบการณดานความรู ความคิด ทักษะกระบวนการที่ไดไปใชใน
การเรียนรูสิ่งตางๆ และใชในชีวิตประจําวันอยางสรางสรรค รวมทั้งเห็นคุณคาและมีเจตคติที่ดีตอ
คณิตศาสตร สามารถทํางานอยางเปนระบบระเบียบ มีความรอบคอบ มีความรับผิดชอบ มีวิจารณญาณ
และมีความเชื่อมั่นในตนเอง โดยจัดประสบการณหรือสรางสถานการณในชีวิตประจําวันที่ใกลตัวให
ผูเรียนไดศึกษาคนควาโดยการปฏิบัติจริง ทดลอง สรุป รายงาน
ผลการเรียนรูที่คาดหวัง
1. หาอนุพันธและปฏิยานุพันธของฟงกชันลอการิทึมฟงกชันเอกซโพเนเซียล ฟงกชัน
ตรีโกณมิติ และฟงกชันไฮเพอรโบลิกได
2. อธิบายความหมายของอนุพันธของฟงกชันผกผันได
3. นําความรูในเรื่อง กฎของโลปตาลไปใชในการแกปญหาได
4. นําความรูเกี่ยวกับเทคนิคการอินทิเกรตแบบตางๆ ไปใชในการแกปญหาได
5. อธิบายความหมายของปริพันธไมตรงแบบและนําความรูที่ไดไปใชในการแกปญหาได
6. แสดงวิธีหาอนุพันธยอยของฟงกชันหลายตัวแปรได
7. อธิบายความหมายของการลูเขาของอนุกรม และสามารถตรวจสอบการลูเขาของอนุกรมได
8. อธิบายรูปแบบของอนุกรมสลับและนําความรูที่ไดไปใชในการแกปญหาได
9. อธิบายความหมายของการลูเขาแบบสมบูรณและการลูเขาแบบมีเงื่อนไขได
10. อธิบายความหมายและนําความรูในเรื่องพหุนามและอนุกรมเทยเลอรไปใชในการ
แกปญหาได
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------รางหลักสูตรโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ พุทธศักราช 2552 กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร
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รายวิชา ค30303 แคลคูลัสของฟงกชันหลายตัวแปร
4 คาบ/สัปดาห/ภาคเรียน
2.0 หนวยกิต
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------คําอธิบายรายวิชา ค30303
ศึกษาเกี่ยวกับปริภูมิสามมิติ เวกเตอร สมการอิงตัวแปรเสริม ระนาบในสามมิติ ระบบพิกัด
ทรงกระบอกและระบบพิกัดทรงกลม
ศึกษาเกี่ยวกับแคลคูลัสของฟงกชันคาเวกเตอร เวกเตอรตั้งฉากหนึ่งหนวย เวกเตอรสัมผัส
หนึ่งหนวย ความโคงและรัศมีความโคง
ศึกษาเกี่ยวกับแคลคูลัสของฟงกชันหลายตัวแปร ลิมิตและความตอเนื่อง อนุพันธยอย กฎ
ลูกโซ อนุพันธกํากับทิศทางและเกรเดียนต ระนาบสัมผัสและเวกเตอรตั้งฉาก คาสูงสุดและคาต่ําสุด
ของฟงกชันหลายตัวแปร ตัวคูณลากรานจ
ศึกษาเกี่ยวกับปริพันธสองชั้น ปริพันธสองชั้นในระบบพิกัดเชิงขั้ว พื้นผิวอิงตัวแปรเสริม
ปริพันธสามชั้น ปริพันธสามชั้นในระบบพิกัดทรงกระบอกและพิกัดทรงกลม การเปลี่ยนตัวแปรใน
ปริพันธหลายชั้นและจาโคเบียนส
เพื่อพัฒนาทักษะ/กระบวนการในการคิดคํานวณ การแกปญหา การใหเหตุผล การสื่อ
ความหมายทางคณิตศาสตรและนําประสบการณดานความรู ความคิด ทักษะกระบวนการที่ไดไปใชใน
การเรียนรูสิ่งตางๆ และใชในชีวิตประจําวันอยางสรางสรรค รวมทั้งเห็นคุณคาและมีเจตคติที่ดีตอ
คณิตศาสตร สามารถทํางานอยางเปนระบบระเบียบ มีความรอบคอบ มีความรับผิดชอบ มีวิจารณญาณ
และมีความเชื่อมั่นในตนเอง โดยจัดประสบการณหรือสรางสถานการณในชีวิตประจําวันที่ใกลตัวให
ผูเรียนไดศึกษาคนควาโดยการปฏิบัติจริง ทดลอง สรุป รายงาน
ผลการเรียนรูที่คาดหวัง
1. อธิบายความหมายของสมการอิงตัวแปรเสริมได
2. อธิบายความหมายของระนาบสามมิติได
3. อธิบายความหมายและนําความรูเรื่องระบบพิกัดทรงกระบอกและระบบพิกัดทรงกลมไป
ใชประโยชนได
4. อธิบายความหมายของฟงกชันคาเวกเตอรได
5. อธิบายความหมายและสามารถหาเวกเตอรตั้งฉากหนึ่งหนวยและเวกเตอรสัมผัสหนึ่ง
หนวยได
6. อธิบายความหมายและสามารถหาความโคงและรัศมีความโคงได
7. อธิบายความหมายและสามารถหาลิมิตและความตอเนื่องของฟงกชันหลายตัวแปรได
8. หาอนุพันธยอยได
9. นําความรูเรื่องกฎลูกโซไปใชประโยชนในการหาอนุพันธได
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10. อธิบายความหมายและสามารถหาอนุพันธกํากับทิศทางและเกรเดียนตได
11. อธิบายความหมายและนําความรูในเรื่องระนาบสัมผัสและเวกเตอรตั้งฉากไปใชประโยชนได
12. หาคาสูงสุดและต่ําสุดของฟงกชันหลายตัวแปรได
13. อธิบายความหมายของตัวคูณลากรานจและนําความรูไปใชประโยชนได
14. หาอนุพันธสองชั้นได
15. อธิบายความหมายของปริพันธสองชั้นในพิกัดเชิงขั้วและนําความรูไปใชประโยชนได
16. อธิบายความหมายของพื้นผิวอิงตัวแปรเสริมได
17. หาอนุพันธสามชั้นได
18. อธิบายความหมายของปริพันธสามชั้นในระบบพิกัดทรงกระบอก พิกัดทรงกลมและนํา
ความรูไปใชประโยชนได
19. อธิบายความหมายของการเปลี่ยนตัวแปรในปริพันธหลายชั้นได

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------รางหลักสูตรโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ พุทธศักราช 2552 กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร
รายวิชาเพิ่มเติม กลุม 2 หนา 260

รายวิชา ค30304 ตรรกศาสตรและการพิสูจน
1 คาบ/สัปดาห/ภาคเรียน
0.5 หนวยกิต
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------คําอธิบายรายวิชา ค30304
ศึกษาเกี่ยวกับการพิสูจนประพจน p  q โดยตรง หรือโดยแยงสลับที่ (Contrapositive)
การพิสูจนประพจน p  q การพิสูจนโดยการแจงกรณี การพิสูจนประพจน p  q การพิสูจนโดยขอ
ขัดแยง (Contradiction) การพิสูจนประพจนมีเพียงหนึ่งเดียว (!x)[P(x)] การพิสูจนโดยอุปนัยเชิง
คณิตศาสตร ผลผนวกและผลตัดของชุดใด ๆ ของเซต ทฤษฎีบางบทเกี่ยวกับฟงกชัน ขอบเขตบนคา
นอยสุด ขอบเขตลางคามากสุด หลักการจัดอันดับดี (Well ordering principle) สมบัติอารคีมีดีส
(Archimedean property) และทฤษฎีบทความหนาแนน (Density Theorem)
เพื่อพัฒนาทักษะ/กระบวนการในการคิดคํานวณ การแกปญหา การใหเหตุผล การสื่อ
ความหมายทางคณิตศาสตรและนําประสบการณดานความรู ความคิด ทักษะกระบวนการที่ไดไปใชใน
การเรียนรูสิ่งตางๆ และใชในชีวิตประจําวันอยางสรางสรรค รวมทั้งเห็นคุณคาและมีเจตคติที่ดีตอ
คณิตศาสตร สามารถทํางานอยางเปนระบบระเบียบ มีความรอบคอบ มีความรับผิดชอบ มีวิจารณญาณ
และมีความเชื่อมั่นในตนเอง โดยจัดประสบการณหรือสรางสถานการณในชีวิตประจําวันที่ใกลตัวให
ผูเรียนไดศึกษาคนควาโดยการปฏิบัติจริง ทดลอง สรุป รายงาน
ผลการเรียนรูที่คาดหวัง
1. เขียนประพจนในรูปแบบที่มีตัวบงปริมาณได
2. หาคาความจริงและนิเสธของประพจนที่มีตัวบงปริมาณได
3. พิสูจนประพจนในรูปแบบตาง ๆ ทางตรรกศาสตรได
4. เขียนสัญลักษณแทนเซตและการดําเนินการทางเซตได
5. พิสูจนผลผนวกและผลตัดของชุดใด ๆ ของเซตได
6. เขียนความสัมพันธที่เปนฟงกชันและการดําเนินการทางฟงกชันได
7. หาฟงกชันหนึ่งตอหนึ่ง ฟงกชันผกผัน และฟงกชันคอมโพสิทได
8. พิสูจนทฤษฎีบางบทที่เกี่ยวกับฟงกชันได
9. บอกสัจพจนของระบบจํานวนจริง
10. พิสูจนเซตที่กําหนดให มีขอบเขตบนคานอยสุดและขอบเขตลางคามากสุดได
11. อธิบายความหมายของหลักการจัดอันดับดี (Well ordering principle) สมบัติอารคีมีดีส
(Archimedean property) ทฤษฎีบทความหนาแนน (Density Theorem) และนําไปใชได
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รายวิชา ค30305 การแกปญหาทางทฤษฎีจํานวน 1
1 คาบ/สัปดาห/ภาคเรียน
0.5 หนวยกิต
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------คําอธิบายรายวิชา ค30305
ศึกษาเกี่ยวกับการพิสูจนดวยวิธีอุปนัยทางคณิตศาสตร การหารลงตัว จํานวนเฉพาะ ห.ร.ม.
และ ค.ร.น.
เพื่อพัฒนาทักษะ/กระบวนการในการคิดคํานวณ การแกปญหา การใหเหตุผล การสื่อ
ความหมายทางคณิตศาสตรและนําประสบการณดานความรู ความคิด ทักษะกระบวนการที่ไดไปใชใน
การเรียนรูสิ่งตางๆ และใชในชีวิตประจําวันอยางสรางสรรค รวมทั้งเห็นคุณคาและมีเจตคติที่ดีตอ
คณิตศาสตร สามารถทํางานอยางเปนระบบระเบียบ มีความรอบคอบ มีความรับผิดชอบ มีวิจารณญาณ
และมีความเชื่อมั่นในตนเอง โดยจัดประสบการณหรือสรางสถานการณในชีวิตประจําวันที่ใกลตัวให
ผูเรียนไดศึกษาคนควาโดยการปฏิบัติจริง ทดลอง สรุป รายงาน
ผลการเรียนรูที่คาดหวัง
1. นําความรูเรื่องหลักอุปนัยทางคณิตศาสตรพิสูจนขอความ p(n) สําหรับทุก
จํานวนนับได
2. นําทฤษฎีบทการหารลงตัวไปแกปญหาโจทยที่กําหนดใหได
3. นําทฤษฎีเกี่ยวกับจํานวนเฉพาะไปใชได
4. หา ห.ร.ม. โดยวิธีของยุคลิดได
5. นําทฤษฎีตาง ๆ ของ ห.ร.ม. และ ค.ร.น. ไปใชได

n

ที่เปน
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รายวิชา ค30306 การแกปญหาทางทฤษฎีจํานวน 2
1 คาบ/สัปดาห/ภาคเรียน
0.5 หนวยกิต
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------คําอธิบายรายวิชา ค30306
ศึกษาเกี่ยวกับสมภาค สมการสมภาคเชิงเสน ทฤษฎีบทเศษเหลือของชาวจีน ประยุกตของ
สมภาค
เพื่อพัฒนาทักษะ/กระบวนการในการคิดคํานวณ การแกปญหา การใหเหตุผล การสื่อ
ความหมายทางคณิตศาสตรและนําประสบการณดานความรู ความคิด ทักษะกระบวนการที่ไดไปใชใน
การเรียนรูสิ่งตางๆ และใชในชีวิตประจําวันอยางสรางสรรค รวมทั้งเห็นคุณคาและมีเจตคติที่ดีตอ
คณิตศาสตร สามารถทํางานอยางเปนระบบระเบียบ มีความรอบคอบ มีความรับผิดชอบ มีวิจารณญาณ
และมีความเชื่อมั่นในตนเอง โดยจัดประสบการณหรือสรางสถานการณในชีวิตประจําวันที่ใกลตัวให
ผูเรียนไดศึกษาคนควาโดยการปฏิบัติจริง ทดลอง สรุป รายงาน
ผลการเรียนรูที่คาดหวัง
1. พิสูจนทฤษฎีตาง ๆ ที่เกี่ยวกับสมภาคได
2. นําทฤษฎีสมภาคไปใชในการแกปญหาได
3. แกสมการสมภาคได
4. แกระบบสมการสมภาคโดยใชทฤษฎีบทเศษเหลือของชาวจีนได
5. อธิบายการนําสมภาคไปประยุกตใชได
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รายวิชา ค30307 การแกปญหาทางเรขาคณิต 1
1 คาบ/สัปดาห/ภาคเรียน
0.5 หนวยกิต
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------คําอธิบายรายวิชา ค30307
ศึกษาเกี่ยวกับระบบสัจพจน อนิยาม สัจพจน นิยาม ทฤษฎี
ศึกษาเกี่ยวกับสามเหลี่ยม สามเหลี่ยมหนาจั่ว ความเทากันทุกประการ ความสัมพันธระหวาง
ดานกับมุม
ศึกษาเกี่ยวกับเสนขนาน สัจพจนขอที่ 5 ของยุคลิด สัจพจนของเพลยแฟร เรขาคณิตนอก
ระบบยุคลิด
ศึกษาเกี่ยวกับสี่เหลี่ยม สี่เหลี่ยมดานขนาน พื้นที่ของสี่เหลี่ยมดานขนานและสามเหลี่ยม
ทฤษฎีบทปทาโกรัส
ศึกษาเกี่ยวกับวงกลม คอรด มุมในสวนของวงกลม เสนสัมผัส
ศึกษาเกี่ยวกับการสรางทางเรขาคณิต การสรางดวยวงเวียนและเสนตรง การสรางที่เปนไป
ไมได
เพื่อพัฒนาทักษะ/กระบวนการในการคิดคํานวณ การแกปญหา การใหเหตุผล การสื่อ
ความหมายทางคณิตศาสตรและนําประสบการณดานความรู ความคิด ทักษะกระบวนการที่ไดไปใชใน
การเรียนรูสิ่งตางๆ และใชในชีวิตประจําวันอยางสรางสรรค รวมทั้งเห็นคุณคาและมีเจตคติที่ดีตอ
คณิตศาสตร สามารถทํางานอยางเปนระบบระเบียบ มีความรอบคอบ มีความรับผิดชอบ มีวิจารณญาณ
และมีความเชื่อมั่นในตนเอง โดยจัดประสบการณหรือสรางสถานการณในชีวิตประจําวันที่ใกลตัวให
ผูเรียนไดศึกษาคนควาโดยการปฏิบัติจริง ทดลอง สรุป รายงาน
ผลการเรียนรูที่คาดหวัง
1. สามารถแกปญหาเกี่ยวกับสามเหลี่ยมได
2. สามารถแกปญหาเกี่ยวกับเสนขนานได
3. สามารถแกปญหาเกี่ยวกับสี่เหลี่ยมได
4. สามารถแกปญหาเกี่ยวกับวงกลมได
5. สามารถแกปญหาเกี่ยวกับการสรางทางเรขาคณิตได
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รายวิชา ค30308 การแกปญหาทางเรขาคณิต 2
1 คาบ/สัปดาห/ภาคเรียน
0.5 หนวยกิต
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------คําอธิบายรายวิชา ค30308
ศึกษาเกี่ยวกับทฤษฎีบทเพิ่มเติมและการประยุกต วงกลมลอมรอบสามเหลี่ยม วงกลมแนบใน
สามเหลี่ยม วงกลมแนบนอกสามเหลี่ยม เสนออยเลอร ทฤษฎีบทของเซวา ทฤษฎีบทของเมเนลอส
การประยุกตเกี่ยวกับโพรเจกชัน การประยุกตเกี่ยวกับวงกลม
ศึกษาเกี่ยวกับอัตราสวน อัตราสวนที่เกิดจากเสนขนาน สามเหลี่ยมคลาย อัตราสวนของพื้นที่
ศึกษาเกี่ยวกับตรีโกณมิติ พื้นฐานความรูตรีโกณมิติ กฎของไซน กฎของโคไซน การแก
สามเหลี่ยม การประยุกตตรีโกณมิติในเรขาคณิต
เพื่อพัฒนาทักษะ/กระบวนการในการคิดคํานวณ การแกปญหา การใหเหตุผล การสื่อ
ความหมายทางคณิตศาสตรและนําประสบการณดานความรู ความคิด ทักษะกระบวนการที่ไดไปใชใน
การเรียนรูสิ่งตางๆ และใชในชีวิตประจําวันอยางสรางสรรค รวมทั้งเห็นคุณคาและมีเจตคติที่ดีตอ
คณิตศาสตร สามารถทํางานอยางเปนระบบระเบียบ มีความรอบคอบ มีความรับผิดชอบ มีวิจารณญาณ
และมีความเชื่อมั่นในตนเอง โดยจัดประสบการณหรือสรางสถานการณในชีวิตประจําวันที่ใกลตัวให
ผูเรียนไดศึกษาคนควาโดยการปฏิบัติจริง ทดลอง สรุป รายงาน
ผลการเรียนรูที่คาดหวัง
1. สามารถแกปญหาเกี่ยวกับสามเหลี่ยม สี่เหลี่ยม และวงกลมได
2. สามารถแกปญหาเกี่ยวกับอัตราสวนได
3. สามารถใชความรูตรีโกณมิติแกปญหาโจทยเรขาคณิตได

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------รางหลักสูตรโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ พุทธศักราช 2552 กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร
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รายวิชา ค30309 การแกปญหาทางคอมบินาทอริก 1
1 คาบ/สัปดาห/ภาคเรียน
0.5 หนวยกิต
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------คําอธิบายรายวิชา ค30309
ศึกษาเกี่ยวกับหลักการนับเบื้องตน กฎการบวก กฎการคูณ
ศึกษาเกี่ยวกับวิธีเรียงสับเปลี่ยน สิ่งของที่แตกตางกันทั้งหมดในแนวตรงและแนววงกลม
สิ่งของที่ไมแตกตางกันทั้งหมดในแนวตรงและแนววงกลม
ศึกษาเกี่ยวกับวิธีจัดหมู สิ่งของที่แตกตางกันทั้งหมด สิ่งของที่ไมแตกตางกันทั้งหมด การ
แบงกลุม การแจกสิ่งของ
ศึกษาเกี่ยวกับสามเหลี่ยมปาสคาล เอกลักษณเชิงวิธีจัดหมู ทฤษฎีบททวินาม สัมประสิทธิ์
ทวินาม สัมประสิทธิ์อเนกนาม
เพื่อพัฒนาทักษะ/กระบวนการในการคิดคํานวณ การแกปญหา การใหเหตุผล การสื่อ
ความหมายทางคณิตศาสตรและนําประสบการณดานความรู ความคิด ทักษะกระบวนการที่ไดไปใชใน
การเรียนรูสิ่งตางๆ และใชในชีวิตประจําวันอยางสรางสรรค รวมทั้งเห็นคุณคาและมีเจตคติที่ดีตอ
คณิตศาสตร สามารถทํางานอยางเปนระบบระเบียบ มีความรอบคอบ มีความรับผิดชอบ มีวิจารณญาณ
และมีความเชื่อมั่นในตนเอง โดยจัดประสบการณหรือสรางสถานการณในชีวิตประจําวันที่ใกลตัวให
ผูเรียนไดศึกษาคนควาโดยการปฏิบัติจริง ทดลอง สรุป รายงาน
ผลการเรียนรูที่คาดหวัง
1. สามารถนับจํานวนวิธีที่เปนไปไดทั้งหมดของการเกิดเหตุการณ
2. อธิบายและแกโจทยปญหาโดยใชหลักการบวกและหลักการคูณ
3. อธิบายและบอกลักษณะวิธีเรียงสับเปลี่ยน ตลอดจนคํานวณหาจํานวนวิธีเรียงสับเปลี่ยน
ของสิ่งของ
4. อธิบายและบอกลักษณะวิธีจัดหมู ตลอดจนคํานวณหาจํานวนวิธีจัดหมูของสิ่งของ
5. แกโจทยปญหาเกี่ยวกับการนับที่ซับซอน โดยอาศัยวิธีเรียงสับเปลี่ยนและวิธีจัดหมู
6. อธิบายและบอกรูปแบบของการจัดสิ่งของ
7. กระจายและหาพจนทั่วไปของบททวินามที่มีเลขชี้กําลังเปนจํานวนเต็มบวก
8. หาความสัมพันธของสัมประสิทธิ์ในสามเหลี่ยมปาสคาล และพิสูจนเอกลักษณเชิงวิธีจัดหมู

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------รางหลักสูตรโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ พุทธศักราช 2552 กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร
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รายวิชา ค30310 การแกปญหาทางคอมบินาทอริก 2
1 คาบ/สัปดาห/ภาคเรียน
0.5 หนวยกิต
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------คําอธิบายรายวิชา ค30310
ศึกษาเกี่ยวกับหลักการเพิ่มเขา – ตัดออก แผนภาพเวนน สูตรการเพิ่มเขา – ตัดออก
หลักการ รังนกเบื้องตน
เพื่อพัฒนาทักษะ/กระบวนการในการคิดคํานวณ การแกปญหา การใหเหตุผล การสื่อ
ความหมายทางคณิตศาสตรและนําประสบการณดานความรู ความคิด ทักษะกระบวนการที่ไดไปใชใน
การเรียนรูสิ่งตางๆ และใชในชีวิตประจําวันอยางสรางสรรค รวมทั้งเห็นคุณคาและมีเจตคติที่ดีตอ
คณิตศาสตร สามารถทํางานอยางเปนระบบระเบียบ มีความรอบคอบ มีความรับผิดชอบ มีวิจารณญาณ
และมีความเชื่อมั่นในตนเอง โดยจัดประสบการณหรือสรางสถานการณในชีวิตประจําวันที่ใกลตัวให
ผูเรียนไดศึกษาคนควาโดยการปฏิบัติจริง ทดลอง สรุป รายงาน
ผลการเรียนรูที่คาดหวัง
1. ใชแผนภาพของเวนน ชวยในการคํานวณหาจํานวนของสิ่งของที่เปนไปได และใชหาสูตร
การเพิ่มเขา – ตัดออก สําหรับการนับจํานวนสมาชิกในยูเนียนของเซต 2 เซตและ 3 เซต
และนําไปใชได
2. แกปญหาโจทยเกี่ยวกับการนับที่ซับซอน โดยอาศัยสูตรการเพิ่มเขา – ตัดออก
3. นําหลักการรังนกไปแกปญหาคอมบินาทอริกอยางงาย

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------รางหลักสูตรโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ พุทธศักราช 2552 กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร
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รายวิชา ค30311 การแกปญหาทางพีชคณิต 1
1 คาบ/สัปดาห/ภาคเรียน
0.5 หนวยกิต
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------คําอธิบายรายวิชา ค30311
ศึกษาเกี่ยวกับเอกลักษณพีชคณิต สมการและสมการสมมูล ความสมมาตรเชิงพีชคณิต
ศึกษาเกี่ยวกับจํานวนเชิงซอน โครงสรางพีชคณิต รูปโพลารของจํานวนเชิงซอน รากที่ n
ของจํานวนเชิงซอน
เพื่อพัฒนาทักษะ/กระบวนการในการคิดคํานวณ การแกปญหา การใหเหตุผล การสื่อ
ความหมายทางคณิตศาสตรและนําประสบการณดานความรู ความคิด ทักษะกระบวนการที่ไดไปใชใน
การเรียนรูสิ่งตางๆ และใชในชีวิตประจําวันอยางสรางสรรค รวมทั้งเห็นคุณคาและมีเจตคติที่ดีตอ
คณิตศาสตร สามารถทํางานอยางเปนระบบระเบียบ มีความรอบคอบ มีความรับผิดชอบ มีวิจารณญาณ
และมีความเชื่อมั่นในตนเอง โดยจัดประสบการณหรือสรางสถานการณในชีวิตประจําวันที่ใกลตัวให
ผูเรียนไดศึกษาคนควาโดยการปฏิบัติจริง ทดลอง สรุป รายงาน
ผลการเรียนรูที่คาดหวัง
1. สามารถพิสูจนเอกลักษณพีชคณิตที่กําหนดใหได
2. สามารถแกโจทยปญหาที่ใชกระบวนการพีชคณิตได
3. สามารถหารากที่ n ของจํานวนเชิงซอน โดยใชทฤษฎีบทของเดอมัวรได
4. สามารถแกโจทยปญหาเกี่ยวกับจํานวนเชิงซอนได

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------รางหลักสูตรโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ พุทธศักราช 2552 กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร
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รายวิชา ค30312 การแกปญหาทางพีชคณิต 2
1 คาบ/สัปดาห/ภาคเรียน
0.5 หนวยกิต
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------คําอธิบายรายวิชา ค30312
ศึกษาเกี่ยวกับพหุนามและสมการพหุนาม พหุนามตัวแปรเดียว พหุนามกําลังสอง พหุนาม
กําลังสาม การหารากของสมการกําลังสี่บางรูปแบบ
ศึกษาเกี่ยวกับทฤษฎีบทพหุนาม ความสัมพันธของรากและสัมประสิทธิ์ของพหุนาม
รากตรรกยะของพหุนาม รากลดทอนไดของพหุนาม ตัวหารรวมมากของพหุนาม ฟงกชันเศษสวน
เพื่อพัฒนาทักษะ/กระบวนการในการคิดคํานวณ การแกปญหา การใหเหตุผล การสื่อ
ความหมายทางคณิตศาสตรและนําประสบการณดานความรู ความคิด ทักษะกระบวนการที่ไดไปใชใน
การเรียนรูสิ่งตางๆ และใชในชีวิตประจําวันอยางสรางสรรค รวมทั้งเห็นคุณคาและมีเจตคติที่ดีตอ
คณิตศาสตร สามารถทํางานอยางเปนระบบระเบียบ มีความรอบคอบ มีความรับผิดชอบ มีวิจารณญาณ
และมีความเชื่อมั่นในตนเอง โดยจัดประสบการณหรือสรางสถานการณในชีวิตประจําวันที่ใกลตัวให
ผูเรียนไดศึกษาคนควาโดยการปฏิบัติจริง ทดลอง สรุป รายงาน
ผลการเรียนรูที่คาดหวัง
1. สามารถแกสมการพหุนามกําลังสองและมากกวาสองได พรอมทั้งหาความสัมพันธของ
รากกับสัมประสิทธิ์ของพหุนาม
2. สามารถนําทฤษฎีบทพหุนามที่ไดศึกษาไปใชแกปญหาได

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------รางหลักสูตรโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ พุทธศักราช 2552 กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร
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รายวิชา ค30313 การแกปญหาทางอสมการและสมการเชิงฟงกชัน
2 คาบ/สัปดาห/ภาคเรียน
1.0 หนวยกิต
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------คําอธิบายรายวิชา ค30313
ศึกษาเกี่ยวกับอสมการพื้นฐาน อสมการคาเฉลี่ยเลขคณิต – เรขาคณิต อสมการของโคชี
อสมการคาเฉลี่ยเลขคณิต – เรขาคณิตถวงน้ําหนัก อสมการของโฮลเดอรและอสมการคาเฉลี่ยยก
กําลัง และสมการเชิงฟงกชันเบื้องตน
เพื่อพัฒนาทักษะ/กระบวนการในการคิดคํานวณ การแกปญหา การใหเหตุผล การสื่อ
ความหมายทางคณิตศาสตรและนําประสบการณดานความรู ความคิด ทักษะกระบวนการที่ไดไปใชใน
การเรียนรูสิ่งตางๆ และใชในชีวิตประจําวันอยางสรางสรรค รวมทั้งเห็นคุณคาและมีเจตคติที่ดีตอ
คณิตศาสตร สามารถทํางานอยางเปนระบบระเบียบ มีความรอบคอบ มีความรับผิดชอบ มีวิจารณญาณ
และมีความเชื่อมั่นในตนเอง โดยจัดประสบการณหรือสรางสถานการณในชีวิตประจําวันที่ใกลตัวให
ผูเรียนไดศึกษาคนควาโดยการปฏิบัติจริง ทดลอง สรุป รายงาน
ผลการเรียนรูที่คาดหวัง
1. สามารถแกปญหาโดยใชอสมการพื้นฐาน
2. สามารถแกปญหาโดยใชอสมการคาเฉลี่ยเลขคณิต – เรขาคณิต สําหรับ 2 จํานวน
3. สามารถแกปญหาโดยใชอสมการคาเฉลี่ยเลขคณิต – เรขาคณิต สําหรับ n จํานวน
4. สามารถแกปญหาโดยใชอสมการของโคชี
5. สามารถแกปญหาโดยใชอสมการคาเฉลี่ยเลขคณิต – เรขาคณิตถวงน้ําหนัก
6. สามารถแกปญหาโดยใชอสมการของโฮลเดอรและอสมการคาเฉลี่ยยกกําลัง
7. สามารถหาผลเฉลยของสมการโคชี

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------รางหลักสูตรโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ พุทธศักราช 2552 กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร
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รายวิชา ค30314 เรขาคณิตวิยุต
2 คาบ/สัปดาห/ภาคเรียน
1.0 หนวยกิต
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------คําอธิบายรายวิชา ค30314
ศึกษาเกี่ยวกับพื้นฐานการใหเหตุผลและระเบียบวิธีการพิสูจน เปนการศึกษาการใหเหตุผล
แบบอุปนัย การใหเหตุผลแบบนิรนัย และระเบียบวิธีการพิสูจน ซึ่งมีการพิสูจนโดยตรง การพิสูจน
ขอความที่เชื่อมดวย “ก็ตอเมื่อ” การพิสูจนโดยการแบงกรณี การพิสูจนขอความที่เชื่อมดวย ”หรือ”
การพิสูจนโดยความขัดแยง และการพิสูจนโดยอุปนัยเชิงคณิตศาสตร
ศึกษาเกี่ยวกับกลองวัดปริมาตรไดทุกขนาด ประกอบดวยเนื้อหา บทนิยามของกลองวัด
ปริมาตรไดทุกขนาด กลองวัดปริมาตรไดทุกขนาดที่มีดานตั้งฉากกับฐาน และทฤษฎีบทที่เกี่ยวของ
ศึกษาเกี่ยวกับแลตทิซ ประกอบดวยเนื้อหา จุดแลตทิซและพื้นที่ ทฤษฎีบทของพิค รูปหลาย
เหลี่ยมดานเทาแลตทิซ ระยะทางที่เปนจํานวนเต็ม และทฤษฎีบทที่เกี่ยวของ
ศึกษาเกี่ยวกับการหอและการบรรจุ ประกอบดวย การหอรูปทรงลูกบาศก การหอรูป ทรง
ลูกบาศกดวยแถบกระดาษโดยใชพื้นที่กระดาษนอยสุด รูปทรงบรรจุแบบดับเบิ้ล และการบรรจุ
ศึกษาเกี่ยวกับการวัดแบงสวนสมดุล ประกอบดวย การวัดแบงสวนสมดุลบนระนาบ ทฤษฎี
แฮมแซนวิช การแบงสวนสมบูรณของเคก
เพื่อพัฒนาทักษะ/กระบวนการในการคิดคํานวณ การแกปญหา การใหเหตุผล การสื่อ
ความหมายทางคณิตศาสตรและนําประสบการณดานความรู ความคิด ทักษะกระบวนการที่ไดไปใชใน
การเรียนรูสิ่งตางๆ และใชในชีวิตประจําวันอยางสรางสรรค รวมทั้งเห็นคุณคาและมีเจตคติที่ดีตอ
คณิตศาสตร สามารถทํางานอยางเปนระบบระเบียบ มีความรอบคอบ มีความรับผิดชอบ มีวิจารณญาณ
และมีความเชื่อมั่นในตนเอง โดยจัดประสบการณหรือสรางสถานการณในชีวิตประจําวันที่ใกลตัวให
ผูเรียนไดศึกษาคนควาโดยการปฏิบัติจริง ทดลอง สรุป รายงาน
ผลการเรียนรูที่คาดหวัง
1. มีความคิดรวบยอดเรื่องการใหเหตุผลแบบอุปนัย นิรนัย และระเบียบวิธีการพิสูจน
2. มีความคิดรวบยอดเรื่องการพิสูจนโดยอุปนัยเชิงคณิตศาสตร และนําไปใชการแกปญหาได
3. มีความคิดรวบยอดเรื่องกลองวัดปริมาตรไดทุกขนาด และนําไปไปใชในการแกปญหาได
4. ตรวจสอบสมบัติของกลองวัดปริมาตรไดทุกขนาดฐานสามเหลี่ยมที่มีความสูงตางกันได
5. เขาใจแนวคิดในการตรวจสอบความจุสุดของกลองวัดปริมาตรไดทุกขนาด
6. พิสูจนทฤษฎีบทของพิคในบางกรณีได
7. มีความคิดรวบยอดเรื่องทฤษฎีบทของพิค แลตทิซ รูปหลายเหลี่ยมแลตทิซ และนําไปใช
แกปญหาได
8. สามารถสรางรูป n เหลี่ยมแลตทิซที่มีระยะทางระหวางสองจุดใดๆ เปนจํานวนเต็มได
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9. สามารถกําหนดขนาดของกระดาษหอรูปทรงลูกบาศกที่มีพื้นที่นอยกวาพื้นที่ที่กําหนดใหได
10. มีความเขาใจในการหารูปแบบของกระดาษหอที่มีเสนรอบรูปสั้นสุด
11. นําความรูพื้นฐานเกี่ยวกับเรขาคณิตไปใชในการแกปญหาเกี่ยวกับการบรรจุได
12. มีความคิดรวบยอดเรื่องรูปทรงตันบรรจุแบบดับเบิ้ล และสามารถตรวจสอบไดวารูปทรงที่
กําหนดใหเปนรูปทรงตันบรรจุแบบดับเบิ้ลหรือไม
13. มีความเขาใจเรื่องการแบงพื้นที่จํากัดออกเปนสองสวน ทฤษฎีแพนเคก และทฤษฎีแฮม
แซนวิช
14. มีความคิดรวบยอดเรื่องการแบงเคกอยางสมบูรณ และการแบงแผรัศมีอยางสมบูรณ
15. สามารถแบงเคกอยางสมบูรณได เมื่อกําหนดรูปทรงของเคกให
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รายวิชา ค30315 ทฤษฎีกราฟ
3 คาบ/สัปดาห/ภาคเรียน
1.5 หนวยกิต
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------คําอธิบายรายวิชา ค30315
ศึกษาเกี่ยวกับทฤษฎีกราฟเบื้องตน ไอโซมอรฟกของกราฟ ดีกรีของจุดยอด แนวเดิน วงจร
วิถี วัฏจักร กราฟเชื่อมโยง กราฟยอย กราฟออยเลอร กราฟแฮมิลตัน ตนไม ตนไมแผทั่ว ตนไมแผ
ทั่วที่นอยที่สุด กราฟ k  เชื่อมโยง กราฟสองสวน กราฟเชิงระนาบ จํานวนโครเมตริกของกราฟ
พหุนามโครเมตริกของกราฟ กราฟระบุทิศทางหรือไดกราฟ
เพื่อพัฒนาทักษะ/กระบวนการในการคิดคํานวณ การแกปญหา การใหเหตุผล การสื่อ
ความหมายทางคณิตศาสตรและนําประสบการณดานความรู ความคิด ทักษะกระบวนการที่ไดไปใชใน
การเรียนรูสิ่งตางๆ และใชในชีวิตประจําวันอยางสรางสรรค รวมทั้งเห็นคุณคาและมีเจตคติที่ดีตอ
คณิตศาสตร สามารถทํางานอยางเปนระบบระเบียบ มีความรอบคอบ มีความรับผิดชอบ มีวิจารณญาณ
และมีความเชื่อมั่นในตนเอง โดยจัดประสบการณหรือสรางสถานการณในชีวิตประจําวันที่ใกลตัวให
ผูเรียนไดศึกษาคนควาโดยการปฏิบัติจริง ทดลอง สรุป รายงาน
ผลการเรียนรูที่คาดหวัง
1. หาเซตของจุดยอดและเซตของเสนเชื่อมของกราฟได
2. บอกไดวากราฟที่กําหนดใหเปนกราฟถอดแบบกันหรือไม
3. บอกไดวาลําดับที่กําหนดเปนลําดับเชิงกราฟหรือไม ถาเปนลําดับเชิงกราฟสามารถสราง
กราฟที่สอดคลองกับลําดับเชิงกราฟที่กําหนดใหได
4. บอกลักษณะของกราฟปรกติดีกรี r กราฟบริบูรณ กราฟเติมเต็ม กราฟ k  พารไท
กราฟดาว กราฟ k  สี ได
5. หาอินดิวซสับกราฟของกราฟที่กําหนดใหได
6. หาเซตของจุดยอดและเซตของเสนเชื่อมของกราฟทิศทางได
7. หาเมทริกซประชิดและเมทริกซตกกระทบของกราฟเมื่อกําหนดกราฟมาใหได และสราง
กราฟจากเมทริกซประชิดและเมทริกซตกกระทบได
8. หารอยเดิน วิถี วงจร และวัฏจักรของกราฟได
9. หาระยะทางระหวางจุดยอด 2 จุดยอดใด ๆ ในกราฟได
10. หาความเยื้องศูนยกลางของจุดยอดใด ๆ ในกราฟได
11. หารัศมีของกราฟ เสนผานศูนยกลางของกราฟ หาศูนยกลางของกราฟได
12. หาวิถีที่สั้นที่สุด โดยใชขั้นตอนวิธีของไดคสตราได
13. บอกลักษณะของตนไมได
14. หาตนไมแผทั่วของกราฟได และหาจํานวนของตนไมแผทั่วของกราฟได
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15. หาตนไมเหมาะที่สุดโดยใชขั้นตอนวิธีของครูสกาวล และขั้นตอนวิธีของพริมได
16. สรางกราฟที่สอดคลองกับเงื่อนไขของความเชื่อมโยงได
17. หาการจับคูใหญสุดในกราฟสองสวนได
18. บอกไดวากราฟที่กําหนดมาใหเปนกราฟออยเลอรหรือไม
19. บอกไดวากราฟที่กําหนดมาใหเปนกราฟแฮมิลตันหรือไม
20. บอกไดวากราฟที่กําหนดมาใหเปนกราฟเชิงระนาบหรือไม ถาเปนกราฟเชิงระนาบ
สามารถหากราฟระนาบที่สมนัยกันได
21. หาจํานวนโครเมติกของกราฟได
22. หาจํานวนวิธีทั้งหมดของจํานวนโครเมติกของกราฟที่แตกตางกันได
23. นําความรูทฤษฎีกราฟไปประยุกตใชได
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รายวิชา ค30316 สมการเชิงอนุพันธเบื้องตน
3 คาบ/สัปดาห/ภาคเรียน
1.5 หนวยกิต
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------คําอธิบายรายวิชา ค30316
ศึกษาเกี่ยวกับสมการอนุพันธ นิยามและทฤษฎีเบื้องตนเกี่ยวกับสมการอนุพันธ
ศึกษาเกี่ยวกับการแกสมการอนุพันธอันดับหนึ่ง สมการแบบแยกตัวแปรได สมการเอกพันธ
สมการแมนตรง ตัวประกอบอินทิเกรต สมการอนุพันธเชิงเสน สมการแบนูลลี การประยุกตของ
สมการอนุพันธ
เพื่อพัฒนาทักษะ/กระบวนการในการคิดคํานวณ การแกปญหา การใหเหตุผล การสื่อ
ความหมายทางคณิตศาสตรและนําประสบการณดานความรู ความคิด ทักษะกระบวนการที่ไดไปใชใน
การเรียนรูสิ่งตางๆ และใชในชีวิตประจําวันอยางสรางสรรค รวมทั้งเห็นคุณคาและมีเจตคติที่ดีตอ
คณิตศาสตร สามารถทํางานอยางเปนระบบระเบียบ มีความรอบคอบ มีความรับผิดชอบ มีวิจารณญาณ
และมีความเชื่อมั่นในตนเอง โดยจัดประสบการณหรือสรางสถานการณในชีวิตประจําวันที่ใกลตัวให
ผูเรียนไดศึกษาคนควาโดยการปฏิบัติจริง ทดลอง สรุป รายงาน
ผลการเรียนรูที่คาดหวัง
1. อธิบายความหมายของนิยามและทฤษฎีเบื้องตนเกี่ยวกับสมการอนุพันธได
2. หาคําตอบของสมการอนุพันธแบบแยกตัวแปรได
3. หาคําตอบของสมการเอกพันธได
4. หาคําตอบของสมการแมนตรงได
5. ใชตัวประกอบอินทิเกรตชวยในการแกสมการได
6. หาคําตอบของสมการอนุพันธเชิงเสนได
7. หาคําตอบของสมการแบนูลลีได
8. นําความรูเรื่องเกี่ยวกับสมการอนุพันธไดใชประโยชนได
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รายวิชา ค30317 สถิติเพื่อการวิจัยเบื้องตน
2 คาบ/สัปดาห/ภาคเรียน
1.0 หนวยกิต
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------คําอธิบายรายวิชา ค30317
ศึกษาการเก็บรวบรวมขอมูล แผนการเลือกตัวอยาง การกําหนดขนาดตัวอยาง การ
วิเคราะหขอมูล และการวิเคราะหความถดถอยเชิงเสนอยางงาย
ศึกษาการทดสอบสมมติฐานเกี่ยวกับคาเฉลี่ยของประชากร การวิเคราะหความแปรปรวน
แบบมีปจจัยเดียว การเปรียบเทียบเชิงซอน และ การทดสอบขอมูลที่อยูในรูปของความถี่
เพื่อพัฒนาทักษะ/กระบวนการในการคิดคํานวณ การแกปญหา การใหเหตุผล การสื่อ
ความหมายทางคณิตศาสตรและนําประสบการณดานความรู ความคิด ทักษะกระบวนการที่ไดไปใชใน
การเรียนรูสิ่งตางๆ และใชในชีวิตประจําวันอยางสรางสรรค รวมทั้งเห็นคุณคาและมีเจตคติที่ดีตอ
คณิตศาสตร สามารถทํางานอยางเปนระบบระเบียบ มีความรอบคอบ มีความรับผิดชอบ มีวิจารณญาณ
และมีความเชื่อมั่นในตนเอง โดยจัดประสบการณหรือสรางสถานการณในชีวิตประจําวันที่ใกลตัวให
ผูเรียนไดศึกษาคนควาโดยการปฏิบัติจริง ทดลอง สรุป รายงาน
ผลการเรียนรูที่คาดหวัง
1. เขาใจและสามารถเลือกใชแผนการเลือกตัวอยางได
2. สามารถเขียนแผนภาพการกระจายแสดงความสัมพันธเชิงฟงกชันระหวางขอมูลได
3. สามารถประมาณคาพารามิเตอรของสมการถดถอยและสรางสมการถดถอยแสดง
ความสัมพันธระหวางขอมูลได
4. สามารถพยากรณคาตัวแปรตามเมื่อกําหนดคาตัวแปรอิสระ จากสมการถดถอยได
5. เขาใจความหมายของสมมติฐานทางสถิติ สามารถตั้งสมมติฐานเกี่ยวกับคาเฉลี่ยของ
ประชาการได
6. สามารถทดสอบสมมติฐานเกี่ยวกับคาเฉลี่ยของประชากรเดียว และคาเฉลี่ยของสอง
ประชากรได
7. เขาใจวัตถุประสงคและหลักการของการวิเคราะหความแปรปรวน และสามารถวิเคราะห
ความแปรปรวนแบบมีปจจัยเดียวได
8. สามารถเปรียบเทียบความแตกตางระหวางคาเฉลี่ยหลาย ๆ คู ได
9. สามารถทดสอบสมมติฐานสําหรับขอมูลที่อยูในรูปของความถี่ โดยใชการทดสอบ
ไคสแควรได
10. สามารถใชโปรแกรม Microsoft Excel และโปรแกรม SPSS ในการทดสอบสมมติฐาน
เกี่ยวกับคาเฉลี่ยได
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ชื่อและหนวยกิต
กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร : ฟสิกส
รายวิชาเพิ่มเติมกลุม 2
1. ว30401 ฟสิกสทั่วไป 1 (AP)
3 คาบ/สัปดาห/ภาคเรียน
SCI30101 General Physics I (AP)
2. ว30402 ปฏิบัติการฟสิกส 1 (AP)
3 คาบ/สัปดาห/ภาคเรียน
SCI30202 Physics Laboratory 1 (AP)
3 คาบ/สัปดาห/ภาคเรียน
3. ว30403 ฟสิกสทั่วไป 2 (AP)
SCI30403 General Physics 2 (AP)
3 คาบ/สัปดาห/ภาคเรียน
4. ว30404 ปฏิบัติการฟสิกส 2 (AP)
SCI30404 Physics Laboratory II (AP)
2 คาบ/สัปดาห/ภาคเรียน
5. ว30405 คณิตศาสตรสําหรับฟสิกส
SCI30405 Mathematics for Physics
6. ว30406 กลศาสตรยุคเกา
2 คาบ/สัปดาห/ภาคเรียน
SCI30406 Classical Mechanics
7. ว30407 กลศาสตรควอนตัมเบื้องตน
2 คาบ/สัปดาห/ภาคเรียน
SCI30407 Introduction to Quantum Mechanics
8. ว30408 ฟสิกสสถานะของแข็งเบื้องตน 2 คาบ/สัปดาห/ภาคเรียน
SCI30408 Introduction to Solid State Physics
9. ว30409 อิเล็กทรอนิกสเบื้องตน
2 คาบ/สัปดาห/ภาคเรียน
SCI30409 Introduction to Electronics
10. ว30410 เทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย 2 คาบ/สัปดาห/ภาคเรียน
SCI30410 Solar Energy Technology
11. ว30411 แมเหล็กไฟฟาและการประยุกต 2 คาบ/สัปดาห/ภาคเรียน
SCI30411 Application of Electromagnetism
12. ว30412 นิวเคลียรในชีวิตประจําวัน
2 คาบ/สัปดาห/ภาคเรียน
SCI30412 Nuclear in Everyday Life
13. ว30413 ปฏิบัติการดาราศาสตรพื้นฐาน 2 คาบ/สัปดาห/ภาคเรียน
SCI30413 Fundamentals of Astronomy Laboratory
14. ว30414 ดาราศาสตรขั้นสูง
4 คาบ/สัปดาห/ภาคเรียน
SCI30414 Advanced Astronomy
15. ว30415 ปฏิบัติการดาราศาสตรขั้นสูง 3 คาบ/สัปดาห/ภาคเรียน
SCI30415 Advanced of Astronomy Laboratory

1.5 หนวยกิต
1.5 หนวยกิต
1.5 หนวยกิต
1.5 หนวยกิต
1.0 หนวยกิต
1.0 หนวยกิต
1.0 หนวยกิต
1.0 หนวยกิต
1.0 หนวยกิต
1.0 หนวยกิต
1.0 หนวยกิต
1.0 หนวยกิต
1.0 หนวยกิต
2.0 หนวยกิต
1.5 หนวยกิต
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รายวิชา ว30401 ฟสิกสทั่วไป 1 (AP)
3 คาบ/สัปดาห/ภาคเรียน
1.5 หนวยกิต
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------คําอธิบายรายวิชา ว30401
จลนศาสตรของอนุภาค ศึกษาเรื่องการกระจัด ความเร็ว และความเรงในสามมิติ การเคลื่อนที่
แบบตาง ๆ พลศาสตรของอนุภาค ศึกษาเรื่องของแรง มวล และกฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน แรงโนม
ถวงและน้ําหนัก แรงตานการเคลื่อนที่ แรงอนุรักษและแรงไมอนุรักษ พลังงานศักย พลังงานจลน
หลักการคงตัวของพลังงานกล หลักการคงตัวของโมเมนตัมเชิงเสน
ระบบอนุภาค ศึกษาเรื่องของจุดศูนยกลางมวล กฎการเคลื่อนที่ขอที่สองของนิวตันสําหรับ
ระบบอนุภาค โมเมนตัมเชิงเสนของระบบอนุภาค
การเคลื่อนที่แบบหมุน ศึกษาเรื่องของความเร็วเชิงมุมและความเรงเชิงมุม พลังงานจลนของ
การเคลื่อนที่แบบหมุนและโมเมนตความเฉื่อย ทอรก งานและพลังงานของการหมุน การกลิ้งของวัตถุ
แข็งเกร็ง กฎขอที่สองของนิวตันในรูปของโมเมนตัมเชิงมุม
การเคลื่อนที่แบบมีคาบและการเคลื่อนที่แบบสั่น ศึกษาคาบและความถี่ การเคลื่อนที่แบบ
ฮารมอนิกอยางงาย กลศาสตรของไหล ศึกษาเรื่องของความหนาแนนและความถวงจําเพาะ ความดัน
กฎของพาสคัล แรงลอยตัวและหลักของอารคมีดิส ความตึงผิว สมการความตอเนื่อง สมการของ
แบรนูลลี ความหนืด
อุณหพลศาสตร กฎขอที่ศูนยของอุณหพลศาสตร การขยายตัวตามความรอน การสงผาน
ความรอน ระบบทางอุณหพลศาสตร กฎขอที่หนึ่งของอุณหพลศาสตร กระบวนการทางอุณหพล
ศาสตร เครื่องจักรความรอน กฎขอที่สองของอุณหพลศาสตร วัฏจักรคารโนต เอนโทรป
คลื่นและการเคลื่อนที่แบบคลื่น ศึกษาเรื่องของการเคลื่อนที่แบบคลื่น อัตราเร็วของคลื่น เสียงและ
ระดับความเขมเสียง ปรากฏการณดอปเพลอร และสมบัติของคลื่น
เพื่อใหเกิดความรูความเขาใจ ทักษะกระบวนการ เจตคติ และเห็นคุณคาของวิทยาศาสตร
สามารถใชกระบวนการทางวิทยาศาสตรและจิตวิทยาศาสตรในการสืบเสาะหาความรู มีความสามารถ
ในการสื่อสาร นําความรูและหลักการทางฟสิกสไปอธิบายและแกปญหาทางดานจลศาสตรและ
อุณหพลศาสตรได
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ผลการเรียนรูที่คาดหวัง
1. อธิบายเรื่องการเคลื่อนที่พื้นฐานแบบตาง ๆ ความเร็วสัมพัทธ กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน
และคํานวณเกี่ยวกับการเคลื่อนที่ตาง ๆ ได
2. อธิบายเรื่องของงาน แรงตาง ๆ และการเคลื่อนที่ การคํานวณและการนําไปใชเกี่ยวกับ
การเคลื่อนที่และโมเมนตัมได
3. อธิบายระบบอนุภาค เกี่ยวกับจุดศูนยกลางมวล กฎการเคลื่อนที่ ความเร็วเชิงมุมและ
ความเรงเชิงมุม พลังงานจลนของการหมุนและโมเมนตความเฉื่อย ทอรก การกลิ้งของ
วัตถุแข็งเกร็ง คาบและความถี่ได
4. อธิบายเรื่องของความหนาแนนและความถวงจําเพาะ ความดัน กฎของพาสคัล ความดัน
กับความลึก และพลศาสตรของของไหลได
5. อธิบายกฎของอุณหพลศาสตร การขยายตัวตามความรอน การเปลี่ยนสถานะและความ
รอนแฝง การสงผานความรอน การเปลี่ยนปริมาตร กระบว-นการและทิศทางของ
กระบวนการทางอุณหพลศาสตร เครื่องทําความเย็น และวัฏจักรคารโนตได
6. อธิบายเรื่องของคลื่น ไดแก การเคลื่อนที่ อัตราเร็ว เสียง และระดับความเขมเสียง
ปรากฏการณดอปเพลอรและสมบัติของคลื่นได
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รายวิชา ว 30402 ปฏิบัติการฟสิกส 1 (AP)
3 คาบ/สัปดาห/ภาคเรียน
1.5 หนวยกิต
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------คําอธิบายรายวิชา ว30402
ศึกษาและปฏิบัติการทดลองเกี่ยวกับโมเมนตความเฉื่อย การกลิ้งโดยไมลื่นไถลลงมาตามพื้น
เอียง การเคลื่อนที่แบบฮารมอนิกอยางงาย ความหนืด แคลอริมิเตอร มัลติมิเตอร เลนส เกรตติง
เลี้ยวเบน วงแหวนของนิวตัน วงจรวีทสโตนบริดจ เครื่องออสซิลโลสโคปและการสลายตัวเชิง
กัมมันตรังสี
เพื่อใหมีความรูความเขาใจ มีทักษะกระบวนในการปฏิบัติการทดลองเกี่ยวกับโมเมนตความ
เฉื่อย การกลิ้งโดยไมลื่นไถลลงมาตามพื้นเอียง การเคลื่อนที่แบบฮารมอนิกอยางงาย ความหนืด
แคลอริมิเตอร มัลติมิเตอร เลนส เกรตติงเลี้ยวเบน วงแหวนของนิวตัน วงจรวีทสโตนบริดจ เครื่อง
ออสซิลโลสโคปและการสลายตัวเชิงกัมมันตรังสี
ผลการเรียนรูที่คาดหวัง
1. ปฏิบัติเกี่ยวกับการบันทึกขอมูลที่ไดจากการทดลองได
2. ปฏิบัติการเกี่ยวกับการใชเครื่องมือวัดอยางละเอียดดวยไมโครมิเตอรและเวอรเนียร
คาลิเปอรได
3. ปฏิบัติการทดลองเกี่ยวกับการหาคาโมเมนตความเฉื่อยของลอและเพลา การหาทอรก
เนื่องจากแรงเสียดทานได
4. ปฏิบัติการทดลองเกี่ยวกับการหาคาความเรงเนื่องจากแรงโนมถวงของโลกจากการกลิ้ง
ของทรงกระบอกตามพื้นเอียงได
5. ปฏิบัติการทดลองเกี่ยวกับการหาคาความเรงเนื่องจากแรงโนมถวงของโลกจากการ
เคลื่อนที่แบบฮารมอนิกอยางงายของลูกตุมนาฬิกาได
6. ปฏิบัติการทดลองเกี่ยวกับการหาคาสัมประสิทธิ์ความหนืดของน้ํามันได
7. ปฏิบัติการทดลองเกี่ยวกับการหาคา Joule ‘s Equivalent และคาความจุความรอน
จําเพาะของโลหะได
8. ปฏิบัติการทดลองเกี่ยวกับการการใชมัลติมิเตอร ในการวัดคาความตานทาน
กระแสไฟฟาและความตางศักยในวงจรไฟฟาได
9. ปฏิบัติการทดลองเกี่ยวกับการหาคาความยาวโฟกัสของเลนสนูนและเสนสเวาได
10. ปฏิบัติการทดลองเกี่ยวกับการเลี้ยวเบนของแสงผานเกรตติงเลี้ยวเบนโดยใชสเปกโตรมิเตอรได
11. ปฏิบัติการทดลองเกี่ยวกับการแทรกสอดของแสงโดยใชวงแหวนของนิวตันได
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------รางหลักสูตรโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ พุทธศักราช 2552 กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร : ฟสิกส
รายวิชาเพิ่มเติม กลุม 2 หนา 280

12. ปฏิบัติการทดลองเกี่ยวกับการใชเครื่องออสซิลโลสโคปในการวัดขนาดของ
สัญญาณไฟฟา ความถี่ของสัญญาณไฟฟาและความตางเฟสของสัญญาณไฟฟาได
13. ปฏิบัติการทดลองเกี่ยวกับการสลายตัวของสารกัมมันตรังสีและดูดกลืนอนุภาคบีตาของ
แผนอลูมิเนียมได
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รายวิชา ว30403 ฟสิกสทั่วไป 2 (AP)
3 คาบ/สัปดาห/ภาคเรียน
1.5 หนวยกิต
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------คําอธิบายรายวิชา ว30403
ไฟฟาสถิตศึกษา กฎของคูลอมบ สนามไฟฟา กฎของเกาส ศักยไฟฟา ความจุไฟฟา
ไฟฟากระแสศึกษา กระแสไฟฟา ความตานทาน กฎของโอหม กฎของเคอรชอฟฟ วงจรไฟฟา
กระแสตรง วงจรอาร ซี
แมเหล็กไฟฟา ศึกษาสนามแมเหล็ก แรงกระทําเนื่องจากสนามแมเหล็ก กฎของบิโอ-ซาวารต
กฎของแอมแปร การเหนี่ยวนําและความเหนี่ยวนํา วงจรอาร แอล การกัดแกวงทางแมเหล็ก
วงจรไฟฟากระแสสลับ วงจรอนุกรมอาร แอล ซี
คลื่นแมเหล็กไฟฟา และทัศนศาสตร ศึกษา คลื่นแมเหล็กไฟฟา การสะทอนเนื่องจากกระจก
โคงเวา การหักเห เลนส และการมองเห็น การแทรกสอดและการเลี้ยวเบนของแสง
ทฤษฎีสัมพัทธภาพพิเศษ ศึกษาการแปลงแบบกาลิเลียน สัจพจนของไอนสไตน การแปลง
แบบลอเรนซ ความพรอมกัน และความสัมพัทธของเวลา ความยาวสัมพัทธ การแปลงความเร็ว
ปรากฎการณดอปเพลอร โมเมนตัมและพลังงานเชิงสัมพัทธ
กลศาสตรควอนตัม ศึกษาการแผรังสีของวัตถุดํา ปรากฎการณโฟโตอิเล็กตริก ปรากฏการณ
คอมพตัน แบบจําลองอะตอมไฮโดรเจนของบอร การทดลองของฟรังคและเฮิรตซ สมบัติความเปน
คลื่นของอนุภาค ฟงกชันคลื่น หลักความไมแนนอนของไฮเซนเบิรก ความสัมพันธระหวางความ
นาจะเปนและฟงชันคลื่น สมการชโรดิงเจอร
ฟสิกสนิวเคลียร ศึกษาโครงสรางของนิวเคลียสองคประกอบของนิวเคลียส การยึดเหนี่ยว
ภายในนิวเคลียส กัมมันตภาพและครึ่งชีวิต ปรากฏการณนิวเคลียร การตรวจหาและวัดรังสี การ
จําแนกอนุภาค
เพื่อใหมีความรู ความเขาใจ มีทักษะกระบวนการ เจตคติและเห็นคุณคาของวิทยาศาสตร
สามารถใชกระบวนการทางวิทยาศาสตรและจิตวิทยาศาสตรในการสืบเสาะหาความรูและการ
แกปญหา มีความสามารถในการสื่อสาร นําความรูและหลักการไปใชอธิบายปรากฏการณหรือ
แกปญหาเกี่ยวกับไฟฟาสถิต ไฟฟากระแสตรง ไฟฟากระแสสลับ แมเหล็กไฟฟา ทฤษฎีสัมพัทธ
ภาพพิเศษ กลศาสตรควอนตัม ฟสิกสอะตอม และฟสิกสนิวเคลียร
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ผลการเรียนรูที่คาดหวัง
1. อธิบายความหมายของแรงไฟฟา สนามไฟฟา แรงแมเหล็ก สนามแมเหล็ก กระแสไฟฟา
ความตางศักยในวงจรไฟฟากระแสตรงและกระแสสลับ และกฎตางๆ ทางไฟฟาได
2. อธิบายเรื่องของคลื่นแมเหล็กไฟฟา การสะทอนเนื่องจากกระจก การหักเห การมองเห็น
การแทรกสอดและการเลี้ยวเบนของแสงได
3. อธิบายเรื่องของทฤษฎีสัมพัทธภาพพิเศษ และผลที่เกิดขึ้นตามมา เชน การยืดของ
ชวงเวลา การหดสั้นของความยาว และสามารถใชการแปลงแบบลอเรนซ ได
4. อธิบายการแผรังสีของวัตถุดํา และปรากฏการณตาง ๆ ที่แสดงถึงทวิภาวะของคลื่นอนุภาค รวมทั้งสามารถทํานายพฤติกรรมของอนุภาคโดยใชสมการของชโรดิงเจอรได
5. อธิบายโครงสรางและสมบัติของนิวเคลียส ความหมายของพลังงานยึดเหนี่ยว
แบบจําลองนิวเคลียส การสลายตัวของนิวเคลียส รวมถึงการเกิดปฏิกิริยานิวเคลียร และ
อธิบายความหมายและสมบัติของอนุภาคมูลฐานได
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รายวิชา ว30404 ปฏิบัติการฟสิกส 2 (AP)
3 คาบ/สัปดาห/ภาคเรียน
1.5 หนวยกิต
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------คําอธิบายรายวิชา ว30404
ศึกษา Damped Electrical Oscillations Electrical Resonances ดัชนีหักเหของแกวที่ใชทํา
ปริซึม การแทรกสอดและการเลี้ยวเบน ปรากฏการณโฟโตอิเล็กทริก การดูดกลืนรังสีแกมมาในตะกั่ว
AC Bridge การคายประจุของตัวเก็บประจุ Physical Pendulum การวัดความเขมสนามแมเหล็กโลก
การแปลงไฟฟากระแสสลับเปนกระแสตรง Digital Electronics
เพื่อใหมีความรู ความเขาใจ มีทักษะกระบวนการ เจตคติและเห็นคุณคาของวิทยาศาสตร
สามารถใชกระบวนการทางวิทยาศาสตรและจิตวิทยาศาสตรในการสืบเสาะหาความรูและการ
แกปญหา นําความรูและหลักการไปใชอธิบายปรากฏการณหรือแกปญหาเกี่ยวกับกลไกของสั่น
ประเภทที่อยูเพียงชั่วคราวหลังจากที่ระบบถูกกระตุน ระบบการรีโซแนนซในวงจร AC R-L-C ที่ตอ
แบบอนุกรม ดัชนีหักเหของแกวที่ทําปริซึม การแทรกสอดและการเลี้ยวเบน ปรากฏการณโฟโต
อิเล็กตริก การดูดกลืนรังสีแกมมาในตะกั่ว การคายประจุของตัวเก็บประจุ ฟสิคัลเพนดูลัม การวัด
ความเขมสนามแมเหล็กโลก และดิจิตอลอิเล็กทรอนิกส
ผลการเรียนรูที่คาดหวัง
1. อธิบาย กลไกการสั่นประเภทที่เกิดอยูเพียงชั่วครูหลังจากที่ระบบถูกกระตุน
ปรากฏการณรีโซแนนซในวงจร AC R-L-C Series circuit ได
2. อธิบายการหาคาดัชนีหักเหของแกวที่ใชทําปริซึมโดยการวัดมุมเบี่ยงเบนที่นอยที่สุด
ความสัมพันธระหวางคาดัชนีหักเหกับความยาวคลื่น ปรากฏการณการเลี้ยวเบนและ
การแทรกสอดได
3. อธิบาย ปรากฏการณโฟโตอิเล็กทริกได
4. อธิบายการหาคาความหนาของตะกั่วที่ใชในการดูดกลืนรังสีแกมมาได
5. อธิบาย วิธีการใช AC Bridge เพื่อหาคาความจุของตัวเก็บประจุและหาความถี่ของ AC
Signals การคายประจุของตัวเก็บประจุได
6. อธิบายการศึกษาการแกวงในระนาบดิ่งของทอนมวล การหาสนามแมเหล็กโลกได
7. อธิบายการศึกษาวงจรแบบงายที่ใชไดโอดชนิดสารกึ่งตัวนําทําหนาที่เปนตัวแปลงไฟฟา
และใชตัวเก็บประจุรวมกับตัวตานทานชวยทําใหกระแสตรงนั้นเรียบขึ้น ความแตกตาง
ระหวาสัญญาณ Digital และ Analog และหลักการพื้นฐานของ logic gates และวงจร
logic ได
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รายวิชา ว30405 คณิตศาสตรสําหรับฟสิกส
2 คาบ/สัปดาห/ภาคเรียน
1.0 หนวยกิต
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------คําอธิบายรายวิชา ว30405
ศึกษาคณิตศาสตรที่สําคัญตอวิชาฟสิกส ทั้งพีชคณิต ตรีโกณมิติ และแคลคูลัส ในการ
แกปญหาวิชาฟสิกส
เพื่อใหเกิดความรูความเขาใจ ทักษะกระบวนการ เจตคติ และเห็นคุณคาของคณิตศาสตร
สําหรับฟสิกส สามารถใชจิตวิทยาศาสตรในการสืบเสาะหาความรู มีความสามารถในการสื่อสาร
นําหลักการไปอธิบายปญหาทางกลศาสตร และพลศาสตร หรือไฟฟาได
ผลการเรียนรูที่คาดหวัง
1. บอกความสําคัญของคณิตศาสตรตอวิชาฟสิกสได
2. ใชความรูทางคณิตศาสตรทั้งพีชคณิต และตรีโกณมิติ เมตริกซและดีเทอรมีนันท ใน
ฟสิกสขั้นพื้นฐานได
3. บอกความความของความสัมพันธและฟงกชันได
4. บอกความหมายของลิมิตของฟงกชันได
5. บอกความหมายและคํานวณอัตราการเปลี่ยนแปลง และอนุพันธของฟงกชันอยางงายได
6. คํานวณอนุพันธของฟงกชันตรีโกณมิติ อินเวอรสตรีโกณมิติ ลอการิทึม และ
เอกซโพเนนเชียลได
7. ประยุกตอนุพันธในการแกปญหาทางคณิตศาสตรและกลศาสตรการเคลื่อนที่ขั้นพื้นฐานได
8. ใชความรูดานอนุพันธหาความตานทานรวมของวงจรความตานทานไฟฟาที่ซับซอนได
9. บอกความหมายและคํานวณปฏิยานุพันธของฟงกชันอยางงาย ฟงกชันตรีโกณมิติ
อินเวอรสตรีโกณมิติ ลอการิทึม และเอกซโพเนนเชียลได
10. คํานวณหาพื้นที่ปดลอมของเสนโคง และแปลความหมายไปสูปริมาณทางฟสิกสได
11. ประยุกตปฏิยานุพันธในการแกปญหาทางคณิตศาสตรและกลศาสตรการเคลื่อนที่
งานพลังงาน และไฟฟาขั้นพื้นฐานได
12. หาปริมาตรของวัตถุที่เกินจากการหมุนรอบแกนนิ่งคงที่ได โดยการอินทิเกรตได
13. หาปริมาตรของวัตถุดวยการอินทิเกรตหลายชั้น โดยเปลี่ยนจากพิกัดคารทีเซียน สูพิกัด
เชิงขั้ว พิกัดทรงกระบอก และพิกัดทรงกลมได
14. ใชเทคนิคการอินทิเกรต เชน การอินทิเกรตโดยเปลี่ยนรูปสูฟงกชันตรีโกณมิติ
การอินทิเกรต ทีละสวน และการอินทิเกรตเศษสวนยอย แกปญหาทางฟสิกสได
15. บอกความหมายของสมการเชิงอนุพันธอันดับที่หนึ่งและสองได
16. แกสมการเชิงอนุพันธอันดับที่หนึ่งและสองดวยวิธีการเปลี่ยนตัวแปร อนุกรมกําลัง หรือ
อนุกรมเทยเลอรได
17. แกปญหาทางฟสิกสที่มีสมการเชิงอนุพันธทั้งลําดับที่หนึ่งและสองเขามาเกี่ยวของได
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รายวิชา ว30406 กลศาสตรยุคเกา
2 คาบ/สัปดาห/ภาคเรียน
1.0 หนวยกิต
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------คําอธิบายรายวิชา ว30406
ศึกษากลศาสตรยุคเกา กลศาสตรเชิงนิวตัน การวิเคราะหการเคลื่อนที่ของวัตถุในหนึ่ง สอง
และสามมิติในพิกัดตาง ๆ กลศาสตรในระบบโคออรดิเนตที่เคลื่อนที่ กลศาสตรของระบบอนุภาคและ
กลศาสตรของวัตถุแข็งเกร็ง การใชสมการของลากรางจแกปญหาเกี่ยวกับการเคลื่อนที่ของวัตถุได
เพื่อใหเกิดความรูความเขาใจ ทักษะกระบวนการ เจตคติ และเห็นคุณคาของกลศาสตรยุคเกา
สามารถใชจิตวิทยาศาสตรในการสืบเสาะหาความรู มีความสามารถในการสื่อสาร นําหลักการไป
อธิบายปญหาทางกลศาสตรขั้นสูงได
ผลการเรียนรูที่คาดหวัง
1. บอกความหมายของกลศาสตรยุคเกาได
2. อธิบายจลศาสตรของการเคลื่อนที่ได
3. ใชเวกเตอร และการวิเคราะหเวกเตอรเชิงแคลคูลัส เกรเดียนต ไดเวอเจนซ และเคิรล
ในการอธิบายปริมาณตาง ๆ ทางกลศาสตรได
4. อธิบายจลศาสตรในระนาบ และจลนศาสตรในสามมิติได
5. อธิบายการแปลงพิกัดได
6. อธิบายพื้นฐานของกลศาสตรแบบนิวตันได
7. อธิบายการเคลื่อนที่ในหนึ่ง สอง และสามมิติได
8. อธิบายระบบโคออรดิเนตที่เคลื่อนที่ได
9. อธิบายพลศาสตรของระบบอนุภาคได
10. อธิบายกลศาสตรของวัตถุแข็งเกร็งได
11. วิเคราะหความโนมถวงอยางละเอียดได
12. อธิบายและใชสมการของลากรางจในการแกปญหาทางกลศาสตรได
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รายวิชา ว30407 กลศาสตรควอนตัมเบื้องตน
2 คาบ/สัปดาห/ภาคเรียน
1.0 หนวยกิต
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------คําอธิบายรายวิชา ว30407
ศึกษาที่มาของกลศาสตรควอนตัม การแผรังสีของวัตถุดํา ปรากฏการณโฟโตอิเล็กทริก
ปรากฏการณคอมปตัน สมมติฐานของเดอ บรอย และการเลี้ยวเบนของอิเล็กตรอน รวมไปถึง
แบบจําลองอะตอมแบบตางๆ
ศึกษาถึงหลักความไมแนนอนของไฮเซนเบิรก โอกาสของการพบอนุภาคหรือคลื่น ฟงกชัน
คลื่น และสมการชโรดิงเจอรที่ไมขึ้นกับเวลาในหนึ่งมิติ
ศึกษาถึงตัวกระทําทางคณิตศาสตร รวมไปถึงปญหาในเรื่องของไอเกนฟงกชัน ตัวกระทํา
แฮมิลโท-เนียน และตัวกระทําอื่น ๆ ในทางกลศาสตรควอนตัม
ศึกษาถึงการนําสมการชโรดิงเจอรไปใชในการแกปญหาเรื่อง อนุภาคที่ถูกกักไวในบอศักย
แบบตางๆ ใน 1 มิติ
เพื่อใหเกิดนําความรู ความเขาใจไปใชประยุกตในการอธิบายถึงปรากฏการณตาง ๆ
ในธรรมชาติได และใชเปนพื้นฐานในการศึกษาวิชากลศาสตรเชิงควอนตัมเบื้องสูงตอไป
ผลการเรียนรูที่คาดหวัง
1. ระบุปญหา และที่มาของวิชากลศาสตรควอนตัมได
2. อธิบายปรากฏการณในธรรมชาติ รวมไปถึงผลการทดลองจากการศึกษาของ
นักวิทยาศาสตรที่เกี่ยวของกับการกําเนิดของวิชากลศาสตรควอนตัมได
3. อธิบายหลักความไมแนนอนของไฮเซนเบิรก รวมถึงสามารถคํานวณหาปริมาณตางๆ
ที่เกี่ยวของได
4. สามารถแกสมการที่เกี่ยวของกับตัวกระทําทางคณิตศาสตรได
5. อธิบายความหมาย และวิธีพิสูจนตัวกระทําชนิดเฮอรไมเชียนได
6. อธิบายความหมาย และวิธีการแกสมการเพื่อใหไดมาซึ่งฟงกชันคลื่นได
7. อธิบายที่มา และความหมายของสมการชโรดิงเจอรได
8. สามารถประยุกตใชสมการชโรดิงเจอรในการแกปญหาอนุภาคในบอศักยหนึ่งมิติได
9. อธิบายประโยชน และความสําคัญของวิชากลศาสตรควอนตัมได
10. อธิบายเหตุการณในธรรมชาติที่สามารถนําวิชากลศาสตรควอนตัมไปใชอธิบายได
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รายวิชา ว30408 ฟสิกสสถานะของแข็งเบื้องตน
2 คาบ/สัปดาห/ภาคเรียน
1.0 หนวยกิต
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------คําอธิบายรายวิชา ว30408
ศึกษาเกี่ยวกับ กฎเกณฑและทฤษฎีเบื้องตนของฟสิกสสถานะแข็งในเรื่องโครงสรางของผลึก
การคํานวณปริมาตรของ unit cell การจัดหมวดหมูของผลึกแบบตางๆ การหาคาดัชนีมิลเลอร การ
ตรวจสอบโครงสรางของผลึกดวยวิธีการเลี้ยวเบนของคลื่น พันธะของผลึก ฟสิกสของสารกึ่งตัวนําและ
การประยุกต สารตัวนํายวดยิ่ง สมบัติความเปนแมเหล็กของสาร
เพื่อใหเกิดความรู ความเขาใจ มีทักษะกระบวนการ เจตคติและเห็นคุณคาของวิทยาศาสตร
สามารถใชกระบวนการทางวิทยาศาสตรและจิตวิทยาศาสตรในการสืบเสาะหาความรูและการ
แกปญหา มีความสามารถในการสื่อสาร นําความรูและหลักการไปใชอธิบาย ปรากฏการณหรือ
แกปญหาเบื้องตนเกี่ยวกับฟสิกสสถานะของแข็ง
ผลการเรียนรูที่คาดหวัง
1. อธิบายและบอกความแตกตางโครงสรางผลึกแบบตางๆได
2. ประยุกตใชความรูเรื่องเวกเตอรในการศึกษาโครงสรางผลึกได
3. คํานวณปริมาณเบื้องตนตางๆ ที่เกี่ยวของกับผลึกได เชน ปริมาตรของเซลลดั้งเดิม
จํานวนจุดแลตทิซตอปริมาตร ระยะหางระหวางอะตอม หรือ เศษสวนการบรรจุได
4. คํานวณหาดัชนีมิลเลอร (Miller index) ได
5. อธิบาย และคํานวณหาทิศของระนาบในผลึกได
6. อธิบายโครงสรางผลึกพื้นฐานที่พบในธรรมชาติได
7. อธิบายการศึกษาโครงสรางผลึกดวยวิธีการเลี้ยวเบนของคลื่นได
8. อธิบาย และบอกความแตกตางของพันธะในผลึกได
9. อธิบายสมบัติของสารกึ่งตัวนําได
10. อธิบายสารกึ่งตัวนําทั้งชนิด สารกึ่งตัวนําบริสุทธิ์ และที่มีการเจือสารได
11. อธิบายประโยชน และการนําไปประยุกตใชของสารกึ่งตัวนําได
12. สืบคนขอมูล และอธิบายหลักการทํางานของสิ่งประดิษฐสารกึ่งตัวนําได เชน ไดโอด
ทรานซิสเตอร เลเซอร เซลลแสงอาทิตยได
13. อธิบายสมบัติเบื้องตน เชน สมบัติทางแมเหล็ก และความจุความรอน ของสาร
ตัวนํา
ยวดยิ่งได
14. สืบคนขอมูลที่มีอยูในปจจุบันเกี่ยวกับสารตัวนํายวดยิ่งได
15. บอกความแตกตางของสารแมเหล็กชนิดตาง ๆ ได
16. อธิบายหลักการเบื้องตน ในการอธิบายถึงที่มาของสภาพความเปนแมเหล็กของสาร
17. อธิบายกระบวนการของนิวเคลียรแมกเนติกเรโซแนนซได
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รายวิชา ว30409 อิเล็กทรอนิกสเบื้องตน
2 คาบ/สัปดาห/ภาคเรียน
1.0 หนวยกิต
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------คําอธิบายรายวิชา ว30409
ศึกษาการนําไฟฟาในหลอดไดโอดสุญญากาศและหลอดไตรโอดสุญญากาศ การนําไฟฟา
ของสารกึ่งตัวนํา ศึกษาสารกึ่งตัวนําชนิด N และชนิด P สมบัติของไดโอดผลึกชนิดหัวตอ P-N
การนําไดโอดไปใชงาน ศึกษาหลักการทํางานของทรานซิสเตอรชนิด NPN และชนิด PNP
ศึกษาการใชทรานซิสเตอรเปนสวิตชไฟฟากระแสตรง การใชทรานซิสเตอรในการขยาย
สัญญาณ ศึกษากระบวนการสรางตัวไอซี ศึกษาสมบัติเชิงอุดมคติของออปแอมปและความไมเปน
อุดมคติของออปแอมป การนําออปแอมปไปประยุกตใช ศึกษาวงจรมัลติไวเบรเตอรแบบอสเตเบิล
วงจรมัลติไวเบรเตอรแบบไบสเตเบิล วงจรมัลติไวเบรเตอรแบบโมโนสเตเบิล
เพื่อใหมีความรูความเขาใจ มีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร มีเจตคติและเห็นคุณคา
ของวิทยาศาสตร สามารถนํากระบวนการทางวิทยาศาสตรไปใชในการแกปญหา นําความรูและ
หลักการเกี่ยวกับหลอดไดโอดสุญญากาศ หลอดไตรโอดสุญญากาศ สารกึ่งตัวนํา ไดโอด
ทรานซิสเตอร ไอซี และออปแอมป ไปใชเปนพื้นฐานในการออกแบบและวิเคราะหวงจรได
ผลการเรียนรูที่คาดหวัง
1. อธิบายการนําไฟฟาในหลอดไดโอดสุญญากาศ และหลอดไตรโอดสุญญากาศได
2. อธิบายและเปรียบเทียบความแตกตางระหวางตัวนํา กึ่งตัวนํา และฉนวนโดยใชทฤษฎี
แถบพลังงานได
3. อธิบายและเปรียบเทียบความแตกตางระหวางสารกึ่งตัวนําชนิด N และชนิด P ได
4. อธิบายการนํากระแสของไดโอดผลึกชนิดหัวตอ P-N ได
5. ทําการทดลองศึกษากระแสจากการไบแอสไดโอดได
6. ทําการทดลองศึกษาการประยุกตใชงานไดโอดในวงจรปองกันเข็มมิเตอร วงจรปองกัน
ตอมิเตอรกลับขั้ว และวงจรเรียงกระแสได
7. อธิบายหลักการทํางานของทรานซิสเตอรได
8. อธิบายการไบแอสทรานซิสเตอรชนิด NPN และชนิด PNP ได
9. ทําการทดลองศึกษาการใชทรานซิสเตอรเปนสวิตชไฟฟากระแสตรงได
10. ทําการทดลองศึกษาการนําทรานซิสเตอรมาใชงานในวงจรเตือนน้ําลน และวงจรสวิตช
แสงได
11. ทําการทดลองศึกษาการใชทรานซิสเตอรในวงจรขยายสัญญาณได
12. อธิบายกระบวนการสรางตัวไอซีได
13. อธิบายลักษณะสมบัติเชิงอุดมคติของออปแอมป และความไมเปนอุดมคติของออปแอมปได
14. ทําการทดลองศึกษาการนําออปแอมปไปใชในวงจรขยายสัญญาณได
15. ทําการทดลองศึกษาวงจรมัลติไวเบรเตอรแบบอสเตเบิล วงจรมัลติไวเบรเตอรแบบ
ไบสเตเบิล และวงจรมัลติไวเบรเตอรแบบโมโนสเตเบิลได
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วิชา ว30410 เทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย
2 คาบ/สัปดาห/ภาคเรียน
1.0 หนวยกิต
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------คําอธิบายรายวิชา ว30410
ศึกษาขอมูลพื้นฐานของดวงอาทิตย การแผรังสีของดวงอาทิตย สเปกตรัมแสงอาทิตย ผล
ของบรรยากาศตอการสงผานพลังงานแสงอาทิตยมายังโลก ชนิดของรังสีแสงอาทิตย เรขาคณิตของ
ระบบโลก ดวงอาทิตย การวัดและเครื่องมือวัดรังสีอาทิตย
ศึกษาพื้นฐานหลักการถายโอนความรอนโดยวิธีการนําความรอน การพาความรอน และการ
แผรังสีความรอน ศึกษาการประยุกตการใชพลังงานแสงอาทิตยในอุปกรณทําความรอน
ศึกษาทฤษฎีสารกึ่งตัวนําเบื้องตน ปรากฏการณโฟโตอิเล็กทริก ขั้นตอนและกระบวนการ
สรางเซลลสุริยะ ประเภทของเซลลสุริยะ การนําเซลลแสงสุริยะมาประยุกตใช
เพื่อใหมีความรูความเขาใจ มีทักษะกระบวนการ เจตคติที่ดีและเห็นคุณคาทางวิทยาศาสตร
สามารถใชกระบวนการทางวิทยาศาสตรสืบเสาะหาความรู อธิบายปรากฏการณตางๆ เกี่ยวกับดวง
อาทิตย การสงผานพลังงานสงอาทิตยมายังโลก การประยุกตใชพลังงานแสงอาทิตย
ผลการเรียนรูที่คาดหวัง
1. อธิบายเกี่ยวกับที่มาของพลังงานจากดวงอาทิตยได
2. อธิบายเกี่ยวกับขอมูลพื้นฐานของดวงอาทิตยได
3. อธิบายเกี่ยวกับรังสีตรง รังสีกระจาย และรังสีรวมได
4. อธิบายเรขาคณิตของระบบโลก-ดวงอาทิตยได
5. อธิบายกลไกการถายโอนความรอนดวยวิธีนําความรอน พาความรอน และการแผรังสี
ความรอนได
6. อธิบายหลักการทํางานของอุปกรณผลิตความรอนจากพลังงานแสงอาทิตยได
7. อธิบายทฤษฎีสารกึ่งตัวนําเบื้องตนได
8. อธิบายปรากฏการณโฟโตอิเล็กทริกได
9. อภิปรายถึงความสําคัญของการนําพลังงานแสงอาทิตยมาประยุกตใชใหเกิดประโยชนใน
ชีวิตประจําวันได
10. เกิดแนวคิดในการทําโครงงานเกี่ยวกับการนําพลังงานแสงอาทิตยมาประยุกตใช
ประโยชน
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รายวิชา ว30411 แมเหล็กไฟฟาและการประยุกต
2 คาบ/สัปดาห/ภาคเรียน
1.0 หนวยกิต
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------คําอธิบายรายวิชา ว30411
ศึกษาการนําความรูทางแมเหล็กไฟฟาไปประยุกตใชเกี่ยวกับ การอธิบายการเกิด
กระแสไฟฟาในสิ่งมีชีวิต การสงสัญญาณไฟฟาของระบบประสาท การประยุกตใชวงจร RC กับ
เครื่องกระตุนหัวใจ การประยุกตใชหลักการเหนี่ยวนําแมเหล็กไฟฟากับเทคนิคการตรวจวัดดวยการ
สรางภาพจากการกําทอนในสนามแมเหล็ก (Magnetic resonance imaging) เทคนิคการตรวจจับ
โลหะ ไฟฉาย และเทคนิคทางการแพทยอื่นๆ ที่เกี่ยวของ
เพื่อใหเกิดความรูความเขาใจ ทักษะกระบวนการ เจตคติ และเห็นคุณคาของคณิตศาสตร
สําหรับฟสิกส สามารถใชจิตวิทยาศาสตรในการสืบเสาะหาความรู มีความสามารถในการสื่อสาร
นําหลักการเกี่ยวกับแมเหล็กไฟฟาไปอธิบายปญหาทางฟสิกสและประยุกตใชได
ผลการเรียนรูที่คาดหวัง
1. อธิบายการเกิดกระแสไฟฟาในสิ่งมีชีวิตได
2. อธิบายความตางศักยไฟฟากับการสงสัญญาณทางระบบประสาทได
3. อธิบายการประยุกตใชวงจร RC กับเครื่องกระตุนหัวใจได
4. อธิบายประยุกตใชหลักการเหนี่ยวนําแมเหล็กไฟฟากับเทคนิคการตรวจวัดดวยสรางภาพ
จากการกําทอนในสนามแมเหล็กได
5. อธิบายประยุกตใชหลักการเหนี่ยวนําแมเหล็กไฟฟากับเครื่องมือและอุปกรณตางๆ ได
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รายวิชา ว30412 นิวเคลียรในชีวิตประจําวัน
2 คาบ/สัปดาห/ภาคเรียน
1.0 หนวยกิต
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------คําอธิบายรายวิชา ว30412
ศึกษาการคนพบกัมมันตภาพรังสีและสารกัมมันตรังสี การคนพบโปรตอน อิเล็กตรอนและ
นิวตรอน การสลายของธาตุกัมมันตรังสี องคประกอบของนิวเคลียสและการเปลี่ยนสภาพนิวเคลียส
กัมมันตรังสีได
ศึกษาพลังงานยึดเหนี่ยวของอะตอม สมการแสดงปฏิกิริยานิวเคลียร พลังงานนิวเคลียร
หนวยวัดรังสีและผลของรังสีตอสิ่งมีชีวิต การใชประโยชนจากสารรังสีในดานตาง ๆ และการกํากับ
ดูแลความปลอดภัยทางรังสี
ศึกษาหลักการสรางโรงไฟฟานิวเคลียร และการพัฒนาเทคโนโลยีในอนาคตของประเทศไทย
เพื่อใหมีความรู ความเขาใจ มีทักษะกระบวนการ เจตคติ และเห็นคุณคาของวิทยาศาสตร
สามารถใชกระบวนการทางวิทยาศาสตรและจิตวิทยาศาสตรในการสืบเสาะความรูและการแกปญหา
มีความสามารถในการสื่อสาร นําความรูและหลักการทางนิวเคลียรฟสิกสไปอธิบายปรากฏการณหรือ
แกปญหา รวมทั้งประยุกตไปใชประโยชนดานตาง ๆ และพัฒนาเทคโนโลยีในอนาคต
ผลการเรียนรูที่คาดหวัง
1. อธิบายถึงการคนพบกัมมันตภาพรังสี ความหมายของกัมมันตภาพรังสีและธาตุ
กัมมันตรังสี
2. สืบคนขอมูลและอธิบายถึงการคนพบโปรตอน อิเล็กตรอนและนิวตรอน
3. บอกไดวารังสีที่ออกมาจากธาตุกัมมันตรังสีไดแก รังสีแอลฟา บีตา และแกมมา พรอมทั้ง
วิเคราะหแนวการเคลื่อนที่ของรังสีทั้งสามในสนามแมเหล็กได
4. อธิบายสวนประกอบและหลักการทํางานของแมสสเปกโตรมิเตอร พรอมทั้งคํานวณหา
ปริมาณตาง ๆ ที่เกี่ยวของได
5. อธิบายองคประกอบของนิวเคลียสและการเปลี่ยนสภาพนิวเคลียสกัมมันตรังสีได
6. บอกความหมายของเลขมวล เลขอะตอมและนิวคลีออน พรอมทั้งเขียนสัญลักษณของ
นิวเคลียสของธาตุตาง ๆ ได
7. สืบคนขอมูลเกี่ยวกับการสลายธาตุกัมมันตรังสี อธิบายและเขียนสมการการสลายของ
ธาตุกัมมันตรังสีได
8. คํานวณหาปริมาณตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับการสลายธาตุกัมมันตรังสีได เมื่อกําหนด
สถานการณให
9. บอกความหมายของพลังงานยึดเหนี่ยว มวลพรอง และความสัมพันธของมวลพรองกับ
พลังงาน และคํานวณหาปริมาณตาง ๆ ที่เกี่ยวของได
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10. อธิบายเสถียรภาพของนิวเคลียสของธาตุตางๆ พลังงานนิวเคลียรแบบฟชชัน แบบฟวชัน
เขียนสมการแสดงปฏิกิริยานิวเคลียร และคํานวณหาพลังงานนิวเคลียรได
11. อธิบายความหมายของไอโซโทป
12. อธิบายถึงหนวยวัดรังสีและผลของรังสีตอสิ่งมีชีวิต
13. ทําการทดลองโดยใชเครื่องมือวัดปริมาณรังสีจากสิ่งตาง ๆ รอบตัวที่ใชในชีวิตประจําวัน
14. อธิบายการใชประโยชนจากสารรังสีในดานตาง ๆ และการกํากับดูแลความปลอดภัยทาง
รังสี
15. สืบคนขอมูลและอธิบายหลักการทํางานของเครื่องปฏิกรณนิวเคลียร การกํากับดูแลความ
ปลอดภัยทางนิวเคลียรในประเทศไทย และการกําจัดกากกัมมันตรังสี
16. สืบคนขอมูลและอธิบายถึงหลักการสรางโรงไฟฟานิวเคลียร และการพัฒนา
เทคโนโลยีในอนาคตของประเทศไทย
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รายวิชา ว30413 ปฏิบัติการดาราศาสตรพื้นฐาน
2 คาบ/สัปดาห/ภาคเรียน
1.0 หนวยกิต
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------คําอธิบายรายวิชา ว30413
ศึกษากลุมดาวและวัตถุทองฟา ระบบขอบฟา และระบบศูนยสูตรทองฟา การประกอบแผนที่
ดาวระบบขอบฟาและเครื่องแอสโตรเลบ ปฏิบัติการใชเครื่องแอสโตรเลบและแผนที่ดาวระบบขอบฟา
ศึกษาความสวางและสีของดาวฤกษบนทรงกลมทองฟา การขึ้นตกของดวงอาทิตย ดวงจันทร
และกลุ มดาวบนทอ งฟา การเคลื่ อนที่ข องดาวเคราะห การหาตํ าแหนงของผูสั งเกตบนโลก การหา
เวลาดาราคติ และสุริยคติ สังเกตการเกิดเสี้ยวของดวงจันทร ปฏิบัติการดาวเคราะห และปฏิบัติการ
ขยายตัวของเอกภพ
ศึกษาภาพที่เกิดจากเลนสนูน และกระจกเวา หลักการทํางานของกลองโทรทรรศนแบบหักเห
แสงและสะทอนแสง ปฏิบัติการเลนสและกระจก ปฏิบัติการประกอบและปรับตั้งกลองโทรทรรศนเพื่อ
สังเกตวัตถุทองฟา และปฏิบัติการถายภาพวัตถุทองฟา
เพื่อใหมีความรูความเขาใจ มีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร มีเจตคติและเห็นคุณคา
ของวิทยาศาสตร สามารถนํากระบวนการวิทยาศาสตรทางปฏิบัติการดาราศาสตรพื้นฐานไปใชในการ
อธิบายและแกไขปญหาเกี่ยวกับปรากฏการณทางดาราศาสตรตอไป
ผลการเรียนรูที่คาดหวัง
1. อธิบายระบบขอบฟาและระบบศูนยสูตรทองฟาได
2. อานแผนที่ดาวระบบขอบฟาและระบบศูนยสูตรทองฟาได
3. อธิบายความสัมพันธระหวางความสวางและสีของดาวฤกษได
4. อธิบายการขึ้นตกของดวงอาทิตย ดวงจันทร กลุมดาว และการเกิดเสี้ยวของดวงจันทรได
5. อธิบายการเกิดสุริยุปราคาและจันทรุปราคา การเคลื่อนที่ดาวเคราะหได
6. คํานวณหาตําแหนงของผูสังเกตบนโลก เวลาดาราคติ และสุริยคติได
7. บอกความสัมพันธของระยะหางและขนาดของดาวเคราะหกับดวงอาทิตยได
8. อธิบายการกําเนิดเอกภพได
9. อธิบายการเกิดภาพของวัตถุที่ผานเลนสนูน และกระจกเวาได
10. อธิบายหลักการทํางานของกลองโทรทรรศนแบบหักเหแสงและสะทอนแสงได
11. ประกอบและปรับตั้งกลองโทรทรรศนเพื่อสังเกตวัตถุทองฟาได
12. ถายภาพวัตถุทองฟาได
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รายวิชา ว30414 ดาราศาสตรขั้นสูง
4 คาบ/สัปดาห/ภาคเรียน
2.0 หนวยกิต
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------คําอธิบายรายวิชา ว30414
ศึกษากลศาสตร ทองฟ า กฎของเคปเปลอร กฎแรงดึง ดู ดระหว า งมวลของนิ ว ตัน ทฤษฎี
แมเหล็กไฟฟา ฟสิกสควัน ตัมเบื้องตน การแผรังสีของวัตถุดํา ปรากฏการณดอปเปลอรของแสง การ
ดูดกลืนและการเปลงแสงของกาซ การเกิดเสนสเปกตรัม และพื้นฐานฟสิกสนิวเคลียร
ศึก ษาทรงกลมทองฟา ตรี โกณมิติทรงกลม พิ กัด ทองฟา และกลุ มดาว หลักการของเวลา
ระบบสุริยะ ระบบโลก ดวงจันทร การเกิดระบบสุริยะ โครงสรางของระบบสุริยะ คาบดาราคติ คาบซีน
โนดิก โครงสรางและองคประกอบของดวงอาทิตย และปรากฏการณที่เกิดขึ้นบนดวงอาทิตย
ศึกษาโครงสรางและองคประกอบของดาวฤกษ การสังเคราะหธาตุของดาวฤกษ สมบัติของ
ดาวฤกษ มวลและรัศมี การแผรังสี อุณหภูมิ โชติมาตร ดัชนีสี และเสนสเปกตรัมของดาวฤกษ การ
เคลื่อนที่ของดาวฤกษ และการแปรแสงของดาวฤกษ
ศึกษาระบบดาวคู ชนิดของดาวคู มวลดาวคู ความสัมพันธของแสงและอัตราเร็วตามแนวรัศมี
ของดาวคูอุปราคา ปรากฏการณดอปเปลอรในดาวคู และการจัดกลุมของกระจุกดาว
ศึกษาโครงสร างและองคประกอบของกาแล็กซีทางชางเผือก การจําแนกชนิด ของกาแล็กซี
ระยะทางของกาแล็กซี กระจุกกาแล็กซี เลนสความโนมถวง และกฎของฮับเบิล
ศึกษาเอกภพวิทยาเบื้องตน ทฤษฎีการระเบิดครั้งยิ่งใหญ คลื่นวิทยุพื้นหลัง และมวลสารมืด
ในเอกภพ
ศึกษาหลั กการของกลอ งโทรทรรศนใ ชแ สง กําลัง ขยาย กําลัง แยก และอุป กรณบั นทึกภาพ
ดาว และการสังเกตการณในชวงความยาวคลื่นแมเหล็กไฟฟา
เพื่ อใหมี ความรู ความเขา ใจ มีทัก ษะกระบวนการทางวิ ทยาศาสตร มีเ จตคติและเห็นคุณคา
ของวิทยาศาสตร สามารถนํากระบวนการวิท ยาศาสตรทางดาราศาสตรขั้นสูงไปใชในการอธิบายและ
แกไขปญหาเกี่ยวกับปรากฏการณทางดาราศาสตรตอไป
ผลการเรียนรูที่คาดหวัง
1. อธิบายความสัมพันธของกฎของเคปเปลอรกับกฎแรงดึงดูดระหวางมวลของนิวตันได
2. อธิบายการแผสเปกตรัมของวัตถุ การแผรังสีของวัตถุดํา ปรากฏการณดอปเปลอรของ
แสงได
3. อธิบายการดูดกลืน การเปลงแสง และการเกิดเสนสเปกตรัมของกาซได
4. บอกพิกัดศูนยสูตรทองฟาของวัตถุทองฟาได
5. บอกตําแหนงของกลุมดาวบนทองฟาโดยใชแผนที่ดาวได
6. คํานวณเวลาสุริยคติ ดาราคติ และวันจูเลียนได
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7. อธิบายความสัมพันธของเวลาสากล และเวลาทองถิ่นได
8. อธิบายปรากฏการณที่เกิดจากความสัมพันธของโลกกับดวงจันทรได
9. บอกโครงสรางของระบบสุริยะได
10. คํานวณหาคาบดาราคติ และคาบซีนโนดิคของดาวเคราะหได
11. บอกโครงสรางและองคประกอบของอาทิตย ปรากฏการณที่เกิดขึ้นบนดวงอาทิตยได
12. บอกโครงสรางและองคประกอบของดาวฤกษได
13. อธิบายการสังเคราะหธาตุภายในดาวฤกษ ความสัมพันธระหวางมวล รัศมี การแผรังสี
อุณหภูมิ โชติมาตร ดัชนีสี และเสนสเปกตรัมของดาวฤกษได
14. คํานวณความเร็วของดาวฤกษได
15. บอกชนิดของดาวแปรแสงได
16. คํานวณหามวลของดาวคูได
17. อธิบายความสัมพันธของแสงกับอัตราเร็วตามแนวรัศมีของดาวคูอุปราคา ปรากฏการณด
อปเปลอรในดาวคูได
18. บอกชนิดของกระจุกดาวได
19. บอกโครงสรางและองคประกอบของกาแล็กซีทางชางเผือกได
20. บอกชนิดของกาแล็กซีได
21. อธิบายความสัมพันธของกฎฮับ เบิลกับระยะทางของกาแล็กซี การเกิดปรากฎการณเลนส
ความโนมถวงได
22. อธิบายการเกิดเอกภพดวยทฤษฎีการระเบิดครั้งยิ่งใหญ
23. บอกความสัมพันธของกําลังขยายและกําลังแยกที่มีผลตอประสิทธิ์ภาพของกลอง
โทรทรรศนได
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รายวิชา ว30415 ปฏิบัติการดาราศาสตรขั้นสูง
3 คาบ/สัปดาห/ภาคเรียน
1.5 หนวยกิต
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------คําอธิบายรายวิชา ว30415
ศึกษากลุม ดาว วั ตถุท องฟ า แผน ที่ด าวระบบระบบศูน ย สู ตรทองฟ า ปฏิ บั ติ การใช กล อง
โทรทรรศน ปฏิบัติการถายภาพวัตถุทองฟา
ศึกษาการหมุนรอบตัวเองของดาวเคราะห การวัดสัญญาณจากการสะทอนกลับของคลื่นวิทยุ
ที่ขยายออกจากวั ตถุ ที่กํา ลั งหมุ น การใช กลอ งวิ ทยุ จํ า ลองสง และรั บ คลื่ น วิ ท ยุ ปฏิ บั ติการวั ด การ
หมุนรอบตัวเองของดาวพุธดวยเรดาร และปฏิบัติการโคจรของดวงจันทรรอบดาวพฤหัสบดี
ศึกษาวิ ธี การถ า ยสเปกตรั ม สเปกตรั ม ของดาวฤกษ บ นแถบกระบวนการหลั ก แยกแยะ
ประเภทสเปกตรั มของดาวฤกษ และหาระยะหา งของดาวฤกษ วิ ธีการโฟโตเมตรี โชติมาตรปรากฏ
และสมบูรณของดาวฤกษในกระจุกดาว ระยะหางของกระจุกดาว ปฏิบัติการแยกชนิดสเปกตรัม ของ
ดาว และปฏิบัติการโฟโตเมตรีของกระจุกดาวลูกไก
ศึกษาการใชสเปกโตมิเตอรจําลองถายสเปกตรัมของกาแลกซี แมกนิจูดปรากฏของกาแลกซี
การขยายตัวของเอกภพ อายุของเอกภพ ปฏิบัติการความสัมพันธระหวางเรดชิฟทกับระยะหางของ
ฮับเบิล
เพื่อใหมีความรูความเขาใจ มีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร มีเจตคติและเห็นคุณคา
ของวิทยาศาสตร สามารถนํากระบวนการวิทยาศาสตรทางปฏิบัติการดาราศาสตรขั้นสูงไปใชในการ
อธิบายและแกปญหาเกี่ยวกับปรากฏการณทางดาราศาสตรตอไป
ผลการเรียนรูที่คาดหวัง
1. อานแผนที่ดาวระบบระบบศูนยสูตรทองฟาได
2. บอกกลุมดาว และวัตถุทองฟาที่สําคัญได
3. ใชกลองโทรทรรศนสองดูวัตถุทองฟาได
4. ถายภาพวัตถุทองฟาดวยการประกอบกลองโทรทรรศนกับกลองถายรูปได
5. คํานวณหาอัตราการหมุนรอบตัวเอง ความเร็วในแนวรัศมี คาบการหมุนรอบตัวเอง และ
การโคจรรอบดวงอาทิตยของดาวพุธ จากโปรแกรมจําลองกลองโทรทรรศนได
6. คํานวณหามวลของดาวพฤหัสบดีได
7. แยกประเภทสเปกตรัมของดาวแถบกระบวนการหลักได
8. คํานวณหาระยะหางของดาวฤกษจากการแยกชนิดสเปกตรัมได
9. คํานวณโชติมาตรปรากฏ UBV ของดาวจากวิธีการโฟโตรเมตรีได
10. สรางและเปรียบเทียบกราฟ H-R เพื่อหาความสัมพันธระหวางโชติมาตรปรากฏ และโชติ
มาตรสมบูรณได
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11. คํานวณหาระยะทางของกระจุกดาวได
12. ถายสเปกตรัมของกาแลกซีได
13. คํานวณหาแมกนิจูดปรากฏของกาแลกซี อัตราการขยายตัวของเอกภพได
14. คํานวณหาอายุของเอกภพได
15. คํานวณหาระยะทางของกระจุกดาวได
16. ถายสเปกตรัมของกาแลกซีได
17. คํานวณหาแมกนิจูดปรากฏของกาแลกซี อัตราการขยายตัวของเอกภพได
18. คํานวณหาอายุของเอกภพได
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ชื่อและหนวยกิต
กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร : เคมี
รายวิชาเพิ่มเติมกลุม 2
1. ว30501 ปฏิบัติการเคมีทั่วไป 1 AP
2 คาบ/สัปดาห/ภาคเรียน
SCI30501 General Chemistry Laboratory 1 AP
2 คาบ/สัปดาห/ภาคเรียน
2. ว30502 ปฏิบัติการเคมีทั่วไป 2 AP
SCI30502 General Chemistry Laboratory 2 AP
3. ว30503 เคมีอินทรียขั้นสูง 1
2 คาบ/สัปดาห/ภาคเรียน
SCI30503 Advanced Organic Chemistry 1
2 คาบ/สัปดาห/ภาคเรียน
4. ว30504 เคมีอินทรียขั้นสูง 2
SCI30504 Advanced Organic Chemistry 2
5. ว30505 ผลิตภัณฑธรรมชาติ
2 คาบ/สัปดาห/ภาคเรียน
SCI30505 Natural Products
6. ว30506 นาโนเทคโนโลยี
2 คาบ/สัปดาห/ภาคเรียน
SCI30506 Nanotechnology
2 คาบ/สัปดาห/ภาคเรียน
7. ว30507 จริยธรรมทางวิทยาศาสตร
SCI30507 Scientific Ethics
8. ว30508 การวิเคราะหเชิงเครื่องมือ 1 2 คาบ/สัปดาห/ภาคเรียน
SCI30508 Instrumental Analysis 1
9. ว30509 ชีวเคมี
2 คาบ/สัปดาห/ภาคเรียน
SCI30509 Biochemistry
10. ว30510 เทคนิคพื้นฐานในปฏิบัติการเคมี 2 คาบ/สัปดาห/ภาคเรียน
SCI30510 Basic Techniques in Chemistry

1.0 หนวยกิต
1.0 หนวยกิต
1.0 หนวยกิต
1.0 หนวยกิต
1.0 หนวยกิต
1.0 หนวยกิต
1.0 หนวยกิต
1.0 หนวยกิต
1.0 หนวยกิต
1.0 หนวยกิต
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รายวิชา ว30501 ปฏิบัติการเคมีทั่วไป 1 (AP)
2 คาบ/สัปดาห/ภาคเรียน
1.0 หนวยกิต
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------คําอธิบายรายวิชา ว30501
ศึกษาเลขนัยสําคัญ ความเที่ยง ความแมนยํา ความคลาดเคลื่อน ศึกษาการเลือกใชเครื่องมือ
ในการทดลอง ศึกษาการหาความเขมขนของสารโดยการเทียบกราฟมาตรฐาน
ศึกษาโครงสรางของผลึกสามัญและคํานวณรัศมีของไอออนบวกและไอออนลบในโครงสราง
ผลึกไอออนิก ศึกษาและทําการทดลองหาจุดเยือกแข็งของตัวทําละลาย สารละลาย ศึกษาและทําการ
ทดลองพิสูจนกฎของเฮสส การเปลี่ยนแปลงเอนทาลป เอนโทรปของระบบ ผลของความเขมขนของ
สารตั้งตน ตัวเรงปฏิกิริยา ทําการทดลองเรื่องอัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี ศึกษาการหาคาคงที่สมดุล
และปจจัยที่มีตอสมดุลเคมี
เพื่อใหมีความรูความเขาใจ มีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร มีเจตคติทางวิทยาศาสตร
เห็นคุณคาของวิทยาศาสตร รวมทั้งนําความรูและหลักการทางวิทยาศาสตรไปใชอธิบาย หรือ
แกปญหาในชีวิตประจําวัน
ผลการเรียนรูที่คาดหวัง
1. เขาใจเลขนัยสําคัญ การแปลผลขอมูลทางสถิติและเปลี่ยนหนวยตาง ๆ ได
2. บอกความหมายของตัวอักษร ตัวเลข เครื่องหมายที่ปรากฏอยูบนอุปกรณที่ตองใชใน
หองปฏิบัติการได
3. สามารถใชอุปกรณในการทดลองไดอยางถูกตอง
4. หาคาคงที่ของแกสโดยอาศัยความสัมพันธตามสมการสภาวะของแกสสมบูรณและ
เปรียบเทียบกับคาที่ใชสากลได
5. ศึกษาโครงสรางของผลึกสามัญบางชนิดได
6. ศึกษาความสัมพันธระหวางเลขโคออรดิเนชันกับอัตราสวนรัศมีของไอออนบวกและ
ไอออนลบในโครงสรางของผลึกไอออนิกได
7. ทําการทดลองหาจุดเยือกแข็งของตัวทําละลาย สารละลาย และคํานวณหาน้ําหนัก
โมเลกุลของตัวถูกละลายได
8. ทําการทดลองเพื่อพิสูจนกฎของเฮสสได
9. ทําการทดลองและสังเกตการเปลี่ยนแปลงเอนทาลปและเอนโทรปของระบบที่
เกิดปฏิกิริยาเคมีได
10. ทําการทดลองศึกษาผลของความเขมขนของสารตั้งตนและตัวเรงปฏิกิริยาตออัตราการ
เกิดปฏิกิริยาเคมี พรอมทั้งคํานวณหาอัตราและอันดับของปฏิกิริยาได
11. ทําการทดลองและคํานวณหาคาคงที่สมดุลของปฏิกิริยาผันกลับได
12. ทําการทดลองศึกษาปจจัยที่มีผลตอสมดุลเคมีได
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รายวิชา ว30502 ปฏิบัติการเคมีทั่วไป 2 (AP)
2 คาบ/สัปดาห/ภาคเรียน
1.0 หนวยกิต
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------คําอธิบายรายวิชา ว30502
ศึกษาการสังเคราะหสารอนินทรียบางชนิด คุณสมบัติของโลหะทรานสิชัน การสังเคราะห
สารอินทรียจําพวกอินดิเคเตอร ศึกษาการหาปริมาณสารอนินทรียที่อยูในธรรมชาติ ศึกษาเกี่ยวกับ
เซลลกัลวานิก ปฏิกิริยารีดอกซ และการวิเคราะหไอออนลบและไอออนบวกแบบคุณภาพ ศึกษาการ
สังเคราะหอนุภาคนาโน
เพื่อใหมีความรูความเขาใจ มีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร มีเจตคติทางวิทยาศาสตร
เห็นคุณคาของวิทยาศาสตร รวมทั้งนําความรูและหลักการทางวิทยาศาสตรไปใชอธิบาย หรือ
แกปญหาในชีวิตประจําวัน
ผลการเรียนรูที่คาดหวัง
1. สังเคราะหสารอนินทรียบางชนิดได
2. เขาใจสมบัติบางประการของโลหะทรานสิชัน
3. สังเคราะหสารอินทรียที่ทําเปนอินดิเคเตอรได
4. สามารถหาคา pKa จากอินดิเคเตอรได
5. ตอเซลลกัลวานิกและเขียนแผนผังของเซลลชนิดตางๆ ได
6. คํานวณหาคาศักยไฟฟาโดยใชสมการของเนินสทได
7. ทําการทดลองศึกษาปฏิกิริยารีดอกซระหวางสารชนิดตางๆ ได
8. สังเกตการเปลี่ยนสี ตะกอน หรือการเกิดฟองแกสในสารละลายเพื่อใชวิเคราะหหาชนิด
ของไอออนลบได
9. วิเคราะหไอออนบวกที่มีอยูในสารละลายตัวอยางดวยการตกตะกอนและดูสีของ
สารละลายที่เปลี่ยนไป เมื่อทําปฏิกิริยากับรีเอเจนตบางชนิดได
10. สามารถสังเคราะหอนุภาคนาโนและพิสูจนคุณสมบัติเบื้องตนของอนุภาคนาโนที่
สังเคราะหได

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------รางหลักสูตรโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ พุทธศักราช 2552 กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร : เคมี
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รายวิชา ว30503 เคมีอินทรียขั้นสูง 1
2 คาบ/สัปดาห/ภาคเรียน
1.0 หนวยกิต
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------คําอธิบายรายวิชา ว30503
ศึกษาโครงสรางและพันธะในสารประกอบอินทรีย การแตกพันธะและการเกิดพันธะ ตัวกลาง
ระหวางปฏิกิริยา วิถีทางของการเกิดปฏิกิริยา ประเภทของปฏิกิริยา ชนิดของตัวทําปฏิกิริยาเคมี
อินทรีย สเตอริโอเคมี ศึกษากลไกของปฏิกิริยาเคมี และการสังเคราะหของสารประกอบอัลเคน
ไซโคลอันเคน อัลคีน ไซโคลอัลคีน อัลไคน ไซโคลอัลไคน อะโรมาติกไฮโดรคารบอน สารเฮไลด
แอลกอฮอล ฟนอล และอีเธอร
เพื่อใหมีความรูความเขาใจ มีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร มีเจตคติและเห็นคุณคา
ของวิทยาศาสตร รวมทั้งนําความรูและหลักการทางวิทยาศาสตรไปใชอธิบาย หรือแกปญหาใน
ชีวิตประจําวัน
ผลการเรียนรูที่คาดหวัง
1. อธิบายโครงสรางและพันธะในสารประกอบอินทรียได
2. สามารถเขียนการแตกพันธะ การเกิดพันธะ ตัวกลางระหวางปฏิกิริยา และวิถีทางของ
การเกิดปฏิกิริยาในปฏิกิริยาเคมีอินทรียได
3. อธิบายประเภทของปฏิกิริยา และชนิดของตัวทําปฏิกิริยาเคมีอินทรียได
4. สามารถบอกสเตอริโอเคมีของสารประกอบอินทรียได
5. สามารถเขียนกลไกปฏิกิริยาเคมี ของสารประกอบอัลเคน ไซโคลอันเคน อัลคีน
ไซโคลอัลคีน อัลไคน ไซโคลอัลไคน อะโรมาติกไฮโดรคารบอน สารเฮไลด แอลกอฮอล ฟ
นอล และอีเธอร ได
6. สามารถเขียนวิธีการสังเคราะหสารประกอบเคมีอินทรียที่กําหนดใหได

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------รางหลักสูตรโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ พุทธศักราช 2552 กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร : เคมี
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รายวิชา ว30504 เคมีอินทรียขั้นสูง 2
2 คาบ/สัปดาห/ภาคเรียน
1.0 หนวยกิต
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------คําอธิบายรายวิชา ว30504
ศึกษากลไกของปฏิกิริยาเคมี และการสังเคราะหของสารประกอบอัลดีไฮด คีโตน
กรดคารบอกซิลิกและอนุพันธุ อะมีน ปฏิกิริยาของไอออนอีนอเลท คารแบนไอออน พอลิไซคลิก
และสารประกอบเฮเทอโรไซคลิก
เพื่อใหมีความรูความเขาใจ มีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร มีเจตคติและเห็นคุณคา
ของวิทยาศาสตร รวมทั้งนําความรูและหลักการทางวิทยาศาสตรไปใชอธิบาย หรือแกปญหาใน
ชีวิตประจําวัน
ผลการเรียนรูที่คาดหวัง
1. สามารถเขียนกลไกปฏิกิริยาเคมี ของสารประกอบอัลดีไฮด คีโตน กรดคารบอกซิลิก และ
อนุพันธุ เอมีน ปฏิกิริยาของไอออนอีนอเลท คารแบนไอออนพอลิไซคลิกและสารประกอบ
เฮเทอโรไซคลิกได
2. สามารถเขียนวิธีการสังเคราะหสารประกอบเคมีอินทรียที่กําหนดใหได

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------รางหลักสูตรโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ พุทธศักราช 2552 กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร : เคมี
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รายวิชา ว30505 ผลิตภัณฑธรรมชาติ
2 คาบ/สัปดาห/ภาคเรียน
1.0 หนวยกิต
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------คําอธิบายรายวิชา ว30505
ศึกษาประวัติและการพัฒนาของผลิตภัณฑธรรมชาติ เคมีของผลิตภัณฑธรรมชาติและจําแนก
ผลิตภัณฑธรรมชาติ
ศึกษาผลิตภัณฑธรรมชาติที่มีการชีวสังเคราะหผาน mevalonate pathway ผาน Shikimate
ผาน pathway acylpolymalonate pathway และผานกรดอะมิโน
ศึก ษาผลิตภัณ ฑที่มีก ารชีวสังเคราะหแบบผสม คาร โบไฮเดรต กรดอะมิโ น เปปไทด และ
โปรตีน
ศึก ษาวิ ธี การสกั ด สาร การแยกสารและผลิ ต ผลิ ตภั ณ ฑ ที่ เ กิ ด จากการนํ า เอาผลิ ต ภั ณ ฑ
ธรรมชาติมาใช
เพื่อใหเขาใจ มีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร มีเจตคติและเห็น คุณคาของวิทยาศาสตร
รวมทั้งนําความรูและหลักการทางวิทยาศาสตรไปอธิบายหรือแกปญหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑธรรมชาติ
กระบวนการผลิตในเชิงอุตสาหกรรมและผลกระทบตอสิ่งแวดลอม
ผลการเรียนรูที่คาดหวัง
1. อธิบ ายความหมายของผลิต ภัณ ฑธรรมชาติ พร อมทั้ง ศึกษาประวัติ และการพัฒ นาของ
ผลิตภัณฑธรรมชาติ เคมีของผลิตภัณฑธรรมชาติและจําแนกผลิตภัณฑธรรมชาติ
2. จํา แนกผลิ ตภัณฑธรรมชาติโดยใชเกณฑ ลักษณะโครงสรา ง ผลทางสรีร ะ อนุกรมวิธาน
และชีวสังเคราะหได
3. จําแนกประเภทของวิถีชีวสังเคราะหได
4. อธิบายเทคนิคและวิธีศึกษาวิจัยวิถีสังเคราะหได
5. สามารถผลิตผลิตภัณฑธรรมชาติบางชนิดและบอกประโยชนของผลิตภัณฑธรรมชาตินั้นได
6. อธิบายและทําการทดลองเกี่ยวกับการแยกและสกัดสารจากผลิตภัณฑธรรมชาติได
7. อธิบายและสืบคนขอมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑธรรมชาติได

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------รางหลักสูตรโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ พุทธศักราช 2552 กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร : เคมี
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รายวิชา ว30506 นาโนเทคโนโลยี

2 คาบ/สัปดาห/ภาคเรียน
1.0 หนวยกิต
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------คําอธิบายรายวิชา ว30506
ศึกษาความหมายของนาโนเทคโนโลยี รูปแบบการสรางวัตถุนาโน ศึกษาเกี่ยวกับพื้นฐานของ
วัสดุนาโน โครงสรางพื้นฐานของสสาร คุณสมบัติทางแสง คุณสมบัติเชิงกล คุณสมบัติทางไฟฟา และ
คุณสมบัติความเปนแมเหล็ก
ศึกษาเกี่ยวกับการจําแนกคุณลักษณะของวัสดุนาโนโดยใชเทคนิคจุลทรรศนอิเล็กตรอนแบ
ตางๆ เชน จุลทรรศนอิเล็กตรอนแบบสงผาน จุลทรรศนไอออนสนามไฟฟา เปนตน
ศึกษาการเกิด และ โครงสราง วัตถุนาโนชีวภาพ ความสัมพันธระหวางนาโนเทคโนโลยีและ
ชีววิทยาของสิ่งมีชีวิตแมแบบโครงสรางทางชีวภาพ โปรตีน และกรดนิวคลิอิก
ศึกษาเกี่ยวกับการสังเคราะหวัสดุนาโน เชน พลาสมาอารเอฟ วิธีทางเคมี เปนตน
ศึกษาโครงสรางนาโนคารบอน ทอนาโนคารบอน โดยใชโปรแกรม Hyperchem Professional
และ Gaussian และการประยุกตใชทอนาโนคารบอน
ศึกษาประโยชนของนาโนเทคโนโลยีทางดานตางๆ เชน ดานเกษตรกรรม ดานอาหาร ดาน
การแพทยและสาธารณสุข ดานเครื่องสําอาง เปนตน
เพื่อใหมีความรูความเขาใจ มีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร มีเจตคติและเห็นคุณคา
ของวิทยาศาสตร สามารถนําความรูทางดานนาโนเทคโนโลยีมาประยุกตใชประโยชนได และใชเปน
พื้นฐานในการศึกษาเคมีขั้นสูงตอไป
ผลการเรียนรูที่คาดหวัง
1. อธิบายความหมายของนาโนเทคโนโลยีได
2. มีความเขาใจโครงสรางพื้นฐานของสสาร และ วัสดุนาโน
3. สามารถบอกคุณสมบัติเชิงแสง คุณสมบัติเชิงกล คุณสมบัติทางไฟฟา และคุณสมบัติ
ความเปนแมเหล็กของวัสดุนาโนได
4. อธิบายวิธีการตรวจสอบหาโครงสรางของวัสดุนาโนโดยใชเทคนิคจุลทรรศนอิเล็กตรอน
แบบตางๆได
5. อธิบายการเกิด และ โครงสรางของวัตถุนาโนชีวภาพได
6. บอกความสัมพันธระหวางนาโนเทคโนโลยีและชีววิทยาของสิ่งมีชีวิตได
7. สามารถบอกวิธีการสังเคราะหวัสดุนาโนได
8. อธิบายโครงสรางและคุณสมบัติของนาโนคารบอนชนิดตางๆได
9. สามารถเขาใจถึงทฤษฎี Density functional theory (DFT) ได
10. สามารถใชโปรแกรม Hyperchem Professional และ Gaussian ในการคํานวณหา
พลังงานของโครงสรางตางๆของทอนาโนคารบอนได
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11. ยกตัวอยางการประยุกตใชนาโนคารบอนได
12. ยกตัวอยางประโยชนของนาโนเทคโนโลยีในดานตางๆได

รายวิชา ว 30507 จริยธรรมทางวิทยาศาสตร
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------รางหลักสูตรโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ พุทธศักราช 2552 กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร : เคมี
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2 คาบ/สัปดาห/ภาคเรียน
1.0 หนวยกิต
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------คําอธิบายรายวิชา ว30507
ศึกษาแนวคิดและหลักการเบื้องตนของจริยธรรมทางวิทยาศาสตร ไดแก ความซื่อสัตย
(Honesty) ความระมัดระวัง/ความรอบคอบ (Carefulness) ความใจกวาง (Openness) ความมี
อิสรภาพ (Freedom) / ความเชื่อถือ (Credit) การใหการศึกษา (Education) ความถูกตองตาม
กฎหมาย (Legality) ความรับผิดชอบตอสังคม (Social Responsibility)โอกาส (Opportunity) ความ
เคารพซึ่งกันและกัน (Mutual Respect) ประสิทธิผล(Efficiency) และ ความเคารพตอผูรับการทดลอง
(Respect for subjects)
ศึกษาการเรียนรูแบบรวมมือกัน (Cooperative learning) ผานการทํากิจกรรมที่หลากหลาย ที่
เนนการอภิปรายโดยการใชประเด็นตางๆทางวิทยาศาสตรเปนฐาน (Issue-Based Learning) เพื่อ
พัฒนาทักษะตางๆ เชน ทักษะการคิดเชิงวิเคราะห ทักษะการคิดเชิงสรางสรรค ทักษะการสื่อสาร
เปนตน
เพื่อใหนักเรียนเกิดความตระหนัก เห็นคุณคาและความสําคัญของจริยธรรมทางวิทยาศาสตร
เกิดทักษะการคิดเชิงวิเคราะห ทักษะการคิดเชิงสรางสรรค ทักษะการสื่อสาร มีเจตคติที่ดีตอเพื่อน
รวมโลก และสามารถนําความรูไปใชประกอบการทํางานหรือการศึกษาในระดับที่สูงขึ้นอยางถูกตอง
ดีงาม อันจะเปนประโยชนตอสังคมและสวนรวมตอไป
ผลการเรียนรูที่คาดหวัง
1. เขาใจและสามารถอธิบายความหมายของวิทยาศาสตรและจริยธรรมได
2. เขาใจและสามารถอธิบายความสัมพันธของวิทยาศาสตรและจริยธรรมได
3. เขาใจและสามารถบอกความหมายของจริยธรรมทางวิทยาศาสตรได
4. เขาใจและสามารถอธิบายหลักการตางๆของจริยธรรมทางวิทยาศาสตร
5. ตระหนักและเห็นคุณคาของจริยธรรมทางวิทยาศาสตร
6. วิเคราะหและอภิปรายความสําคัญของจริยธรรมทางวิทยาศาสตรได
7. สามารถตัดสินใจในประเด็นหรือขอขัดแยงตางๆที่เกี่ยวของจริยธรรมทางวิทยาศาสตรใน
ชีวิตประจําวันไดอยางถูกตองและมีเหตุผล
8. เกิดทักษะการเรียนรูแบบรวมมือกันโดยใชรูปแบบการเรียนรูที่ใชประเด็นเปนฐาน
(Issue-based learning) และการสืบเสาะความรูเปนฐาน (Inquiry-based learning)ได
9. สามารถสรางสื่อหรือนวัตกรรมในการเรียนการสอนจริยธรรมทางวิทยาศาสตรได
10. สามารถเผยแพรหรือนําเสนอความรูตอสาธารณชนได

รายวิชา ว30508 การวิเคราะหเชิงเครื่องมือ 1
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2 คาบ/สัปดาห/ภาคเรียน
1.0 หนวยกิต
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------คําอธิบายรายวิชา ว30508
ศึกษาวิธีการเตรียมตัวอยาง การเลือกวิธีวิเคราะห การขจัดสารรบกวน การแปลความหมาย
ในการวิเคราะหเชิงคุณภาพและปริมาณ การประเมินผลการวิเคราะห และการวิเคราะหขอมูลทางเคมี
วิเคราะห
ศึกษาหลักการดูดกลืนแสงในชวงยูวีและวิสิเบิลและอัตรกิริยาที่เกิดขึ้น และอธิบายการ
วิเคราะหโดยใชเทคนิคทางดานยูว-ี วิสิเบิล
ศึกษาหลักการดูดกลื่นแสงในชวงอินฟาเรดและอัตรกิริยาที่เกิดขึ้น และอธิบายการวิเคราะห
โดยใชเทคนิคทางดานอินฟราเรดสเปกโทรสโกป
ศึกษากระบวนการทางดานอะตอมมิกแอบซอฟชันสเปกโทรเมทรี และอธิบายการวิเคราะห
โดยใชเทคนิคทางดานอะตอมมิกแอบซอฟชันสเปกโทรเมทรี
ศึกษากระบวนการทางดานอะตอมมิกอิมิชชันสเปกโทรเมทรี และอธิบายการวิเคราะหโดยใช
เทคนิคทางดานอะอิมิชชันสเปกโทรเทรี
ศึกษาหลักการแยกสารทางดานโครมาโทกราฟ กลไกการแยกสาร กลไกการแพรกระจาย
การแบงชนิดของวิธีโครมาโทกราฟ พารามิเตอรตางๆ ที่เกี่ยวของในโครมาโทแกรม และการวิเคราะห
เชิงปริมาณในโครมาโทกราฟ
ศึกษาหลักการทํางานของเครื่องโครมาโทกราฟของเหลวสมรรถนะสูง และอธิบายการ
วิเคราะหโดยใชเทคนิคทางดานโครมาโทกราฟของเหลวสมรรถนะสูง
ศึกษาหลักการทํางานของเครื่องแกสโครมาโทกราฟ และอธิบายการวิเคราะหโดยใชเทคนิค
ทางดานแกสโครมาโทกราฟ
เพื่อใหมีความรูความเขาใจ มีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร มีเจตคติและเห็นคุณคา
ของวิทยาศาสตร สามารถนํากระบวนการทางวิทยาศาสตรไปใชในการแกปญหา นําความรูและ
หลักการของเกี่ยวกับเรื่อง ยูวี-วิสิเบิล อินฟราเรดสเปกโทรสโกป แอบซอฟชันสเปกโทรเมทรี อิมิช
ชันสเปกโทรเมทรี การแยกสารทางดานโครมาโทกราฟ โครมาโทกราฟของเหลวสมรรถนะสูง และ
แกสโครมาโตกราฟฟ ไปใชเปนพื้นฐานในการศึกษาวิชาเคมีขั้นสูงและการทํางานวิจัยตอไป

ผลการเรียนรูที่คาดหวัง
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1. อธิบายวิธีการเตรียมตัวอยาง การเลือกวิธีวิเคราะห การขจัดสารรบกวน การแปล
ความหมายในเชิงปริมาณวิเคราะห การประเมินผลการวิเคราะห และการวิเคราะหขอมูล
ทางเคมีวิเคราะหได
2. อธิบายหลักการดูดกลืนแสงในชวงยูวีและวิสิเบิลและอัตรกิริยาที่เกิดขึ้นได
3. อธิบายการวิเคราะหโดยใชเทคนิคทางดานยูวี-วิสิเบิลได
4. อธิบายหลักการดูดกลื่นแสงในชวงอินฟาเรดและอัตรกิริยาที่เกิดขึ้นได
5. อธิบายการวิเคราะหโดยใชเทคนิคทางดานอินฟราเรดสเปกโทรสโกปได
6. อธิบายกระบวนการทางดานอะตอมมิกแอบซอฟชันสเปกโทรเมทรีได
7. อธิบายการวิเคราะหโดยใชเทคนิคทางดานอะตอมมิกแอบซอฟชันสเปกโทรเมทรีได
8. อธิบายกระบวนการทางดานอะตอมมิกอิมิชชันสเปกโทรเมทรีได
9. อธิบายการวิเคราะหโดยใชเทคนิคทางดานอะอิมิชชันสเปกโทรเมทรีได
10. อธิบายหลักการแยกสารดวยเทคนิคโครมาโทกราฟ กลไกการแยกสาร กลไกการ
แพรกระจาย การแบงชนิดของวิธีโครมาโทกราฟ พารามิเตอรตางๆ ที่เกี่ยวของในโครมา
โทแกรม และการวิเคราะหเชิงปริมาณในโครมาโทกราฟได
11. อธิบายหลักการทํางานของเครื่องโครมาโทกราฟของเหลวสมรรถนะสูงได
12. อธิบายการวิเคราะหโดยใชเทคนิคทางดานโครมาโทกราฟของเหลวสมรรถนะสูงได
13. อธิบายหลักการทํางานของเครื่องแกสโครมาโทกราฟได
14. อธิบายการวิเคราะหโดยใชเทคนิคทางดานแกสโครมาโทกราฟได

รายวิชา ว30509 ชีวเคมี
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2 คาบ/สัปดาห/ภาคเรียน
1.0 หนวยกิต
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------คําอธิบายรายวิชา ว30509
ศึกษาสเตอริโอเคมีของมอนอแซคคาไรด การเขียนโครงสรางแบบฟชเชอร และแบบฮาเวิธ
โปรเจคชัน จําแนกประเภทของน้ําตาล ในลักษณะ D หรือ L พรอมทั้งเรียกชื่อน้ําตาล
ศึกษาโครงสรางของฟอสโฟลิพิด สฟงโกลิพิด วิตามินที่ละลายไดในไขมัน ศึกษากระบวนการ
เมตาบอลิซึมของกรดไขมัน
ศึกษาการหาคา pI ของกรดอะมิโน การหาลําดับของกรดอะมิโนในโปรตีน และกระบวนการ
เมตาบอลิซึมของกรดอะมิโน
ศึกษา จลนศาสตรของเอนไซม กระบวนการเมตาบอลิซึมของนิวคลีโอไทด วิธีการหาลําดับ
เบสของดีเอ็นเอ และกระบวนการพอลิเมอเรสเชน
เพื่อใหมีความรูความเขาใจ มีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร มีเจตคติและเห็นคุณคา
ของวิทยาศาสตร สามารถนํากระบวนการทางวิทยาศาสตรไปใชในการแกปญหา นําความรูและ
หลักการของเกี่ยวกับเรื่องคารโบไฮเดรต ลิพิด กรดอะมิโน เอนไซม และกรดนิวคลีโอไทด ไปใช
เปนพื้นฐานในการศึกษาวิชาเคมีขั้นสูงตอไป
ผลการเรียนรูที่คาดหวัง
1. อธิบายสเตอริโอเคมีของน้ําตาลได
2. จําแนกประเภทของน้ําตาลในลักษณะ D หรือ L ได
3. เขียนสูตรโครงสรางของโมโนแซกคารไรดแบบฟชเชอรและแบบฮาเวิธโปรเจคชัน พรอม
ทั้งเรียกชื่อไดอยางถูกตอง
4. อธิบายกลไกการเกิดปฏิกิริยาขั้นตอนตางๆของวิถีไกลโคไลซิสได
5. อธิบายการเขาสูวิถีไกลโคไลซิสของคารโบไฮเดรตแบบตางๆได
6. อธิบายการยอยสลายไพรูเวทภายใตสภาวะที่ไมใชออกซิเจนได
7. อธิบายกลไกการเกิดปฏิกิริยาขั้นตอนตางๆของวัฏจักรเคร็บสได
8. เขียนสมการของลูกโซการหายใจในไมโตคอนเดรีย (ออกซิเดทีฟฟอสฟอริเลชัน) ได
9. เขียนโครงสรางทั่วไปของ ฟอสโฟลิพิด สิฟงโกลิปด และไกลโคลิพิดได
10. อธิบายโครงสรางของวิตามินที่ละลายในไขมัน คือ วิตามินเอ วิตามินดี วิตามินอี และ
วิตามินเค ได
11. อธิบายหรือแสดงความสัมพันธของกระบวนการเมตาบอลิซึมของกรดไขมันได
12. อธิบายกราฟการไทเทรตกรดอะมิโนและหาจุดไอโซอิเลคทริก (isoelectric point : pI) ได
13. อธิบายและหาลําดับกรดอะมิโนในโปรตีนจากขอมูลที่กําหนดใหหรือจากการทดลองได
14. อธิบายหรือแสดงความสัมพันธของกระบวนการเมตาบอลิซึมของกรดอะมิโนได
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15. อธิบายจลนศาสตรของเอนไซมได พิจารณาและอธิบายกราฟแสดงการดําเนินไปของ
ปฏิกิริยาที่มีเอนไซมเปนตัวเรงปฏิกิริยาได
16. อธิบายหรือแสดงความสัมพันธระหวางอัตราเร็วของปฏิกิริยากับความเขมขนของ
ซับสเตรทได
17. อธิบายหรือแสดงความสัมพันธของกระบวนการเมตาบอลิซึมของนิวคลีโอไทดได
18. อธิบายวิธีการหาลําดับเบสของดีเอ็นเอได
19. อธิบายกระบวนการพอลิเมอเรสเชนได

รายวิชา ว30510 เทคนิคพื้นฐานในปฏิบัติการเคมี
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------รางหลักสูตรโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ พุทธศักราช 2552 กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร : เคมี
รายวิชาเพิ่มเติม กลุม 2 หนา 311

2 คาบ/สัปดาห/ภาคเรียน
1.0 หนวยกิต
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------คําอธิบายรายวิชา ว30510
ศึกษาขอควรปฏิบัติสําหรับการทํางานในหองปฏิบัติการเคมี ซึ่งเกี่ยวกับการปฏิบัติตนของ
ตัวนักเรียน ขอพึงระวังอันตรายจากสารเคมี ขอควรปฏิบัติ อันเกิดจากอุบัติเหตุที่เกี่ยวกับสารเคมี
เกิดจากไฟ เมื่อสารเคมีหก ตลอดจนวิธีแกไขและปองกันอุบัติเหตุในหองปฏิบัติการเคมี
ศึกษาเทคนิคพื้นฐานการวัด กระบวนการวัด ความผิดพลาดของการวัด ความถูกตอง ความ
ไมแนนอนในการวัด รวมทั้งการอาน การบันทึกผลการวัด เลขนัยสําคัญ เลขนัยสําคัญของผลลัพธ
ที่ไดจาการคํานวณ การบวก-ลบ การคูณ-การหาร การเปลี่ยนหนวย และการปดตัวเลข
ศึกษาเทคนิคการใชอุปกรณเครื่องแกวทีใชปฏิบัติการทางเคมี เชน การใชเครื่องใหความรอน
(Hot plate) เครื่องชั่งไฟฟาชนิดละเอียด (Analytical Balance) เครื่องหมุนปนเหวี่ยงตกตะกอน
(centrifuge) เครื่องระเหยสารสุญญากาศแบบหมุน (Rotary evaporator) เครื่องวัดความกรด-ดาง
(pH-meter) ขวดวัดปริมาตร (Volumetric flask) ปเปต (Pipet) บิวเรต (Burette)
ศึกษาเทคนิควิธีการและปฏิบัติการทดลองเกี่ยวกับ การเตรียมสารละลาย การถายเทสาร การ
กรองสาร (Filtration) การแยกสารดวยการสกัดดวยตัวทําละลาย (Solvents Extraction) และการแยก
สารโดยเทคนิค ทินเลเยอรโครมาโทกราฟ (Thin Layer Chromatography) การกลั่นสารแบบตางๆ
การหาปริมาณสารดวยการไทเทรต(titration) การวัดการดูดกลืนแสง ดวยเครื่องสเปกโทรโฟโทมิเตอร
(Spectrophotometer)
เพื่อใหมีความเขาใจ มีทักษะกระบวนการและเจตคติทางวิทยาศาสตร เห็นคุณคาของ
วิทยาศาสตร รวมทั้งมีความเขาใจ เกี่ยวกับเทคนิคตาง ๆ ที่ใชในหองปฏิบัติการทดลองและทางดาน
ทฤษฎีทางเคมี รูจักทํางานดวยความรอบคอบและปลอดภัย รูถึงวิธีปองกันและแกไขอุบัติเหตุ รูถึง
ภัยอันตรายที่แอบแฝงอยูในสารเคมี ตลอดจนสามารถใชอุปกรณหรือติดตั้งอุปกรณที่เหมาะสมกับ
กระบวนการทดลองได
ผลการเรียนรูที่คาดหวัง
1. สามารถบอกขอควรปฏิบัติและปฏิบัติตามขอควรปฏิบัติ ในหองปฏิบัติการเคมีได
2. บอกหนวยพื้นฐานทางวิทยาศาสตร คํานวณคาเกี่ยวกับเลขนัยสําคัญ การเปลี่ยนหนวย
และการแปลผลขอมูลทางสถิติ
3. สามารถแปลความหมายของตัวอักษร ตัวเลข และเครื่องหมายที่ปรากฏบนอุปกรณที่ใช
ในหองปฏิบัติการเคมีได
4. สามารถเปรียบเทียบความแมน และความเที่ยง เครื่องแกวที่ใชวัดปริมาตรและถายเทสาร
ในหองปฏิบัติการเคมีได
5. สามารถเลือกใชอุปกรณเครื่องแกวไดอยางเหมาะสมกับชนิดเครื่องแกวและวัตถุประสงค
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6. สามารถคํานวณและเตรียมสารละลายในหนวย รอยละโดยน้ําหนัก รอยละโดยปริมาตร
โมลาริตี สวนในลานสวนได
7. สามารถปฏิบัติแยกของผสมโดยใชสมบัติทางกายภาพและเคมีได
8. สามารถตรวจวัดสภาพความเปนกรดดางของสารละลายดวยเครื่อง pH-meterไดอยาง
ถูกตอง
9. อธิบายหลักการไทเทรตและปฏิบัติการไทเทรตหาความเขมขนของสารได
10. อธิบายหลักการสกัดสารดวยตัวทําละลาย และเลือกใชตัวสกัดสารไดอยางเหมาะสม
11. สามารถปฏิบัติการสกัดสารโดยใชกรวยแยกสารไดอยางถูกตอง
12. รูจักชุดอุปกรณที่ใชกลั่นและสามารถตอชุดสําหรับกลั่นไดอยางถูกตอง
13. อธิบายหลักการกลั่นและเลือกใชวิธีการกลั่นไดอยางเหมาะสมตามชนิดของสารผสม
14. สามารถปฏิบัติและคํานวณหาปริมาณสารสัมพันธ สารกําหนดปริมาณ และรอยละ
ผลิตภัณฑจากสมการปฏิกิริยาเคมีได
15. บอกหลักการ วิธีโครมาโทรกราฟแบบตางๆ และทําการแยกสารโดยสารดวยเทคนิค
ทินเลเยอรโครมาโทกราฟ (Thin Layer Chromatography)
16. สามารถเลือกตัวทําละลายที่เหมาะสมสําหรับแยกสารในเทคนิค ทินเลเยอรโครมาโท
กราฟ (Thin layer chromatography) ได
17. อธิบายหลักการดูดกลืนแสงของสารและสวนประกอบเครื่องสเปกโทรโฟโทมิเตอร
(Spectrophotometer) ได
18. อธิบายหลักการและปฏิบัติการหาปริมาณสารโดยเทคนิคUV-Visible spectroscopy ได

รายวิชา ว30292 : สัมมนาทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------รางหลักสูตรโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ พุทธศักราช 2552 กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร : เคมี
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2 คาบ/สัปดาห/ภาคเรียน
1.0 หนวยกิต
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------คําอธิบายรายวิชา ว30292
ศึก ษาค น คว า งานวิ จั ย และบทความที่ น า สนใจเกี่ ย วกั บ ความกา วหน า ทางวิ ช าการทาง
วิทยาศาสตรแ ละเทคโนโลยี ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษและนํา เสนอผลการค นควา ตอที่ป ระชุม
โดยการอภิปรายและการแสดงความเห็นรวมกัน
เพื่อใหเกิดความรูความเขาใจ มีทักษะกระบวนการ เจตคติ เห็นคุณคาทางวิทยาศาสตรและมี
ประสบการณตรงจากการเรียนรูทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ผานรูปแบบสัมมนา
ผลการเรียนรูที่คาดหวัง
1. เขาใจความสําคัญของการจัดสัมมนา
2. มีทักษะ และกระบวนการทางวิทยาศาสตรในการอา นเพื่อวิ เคราะหสังเคราะหแลวจับ
ประเด็นสําคัญของงานวิจัยมาเรียบเรียงใหเกิดความเขาใจ
3. สามารถออกแบบสื่อและนําเสนอผลงานไดอยางมีประสิทธิภาพ
4. สามารถตอบคําถาม ตั้งคําถามและอภิปรายงานวิจัย
5. สามารถเขียนรายงานทางวิทยาศาสตรไดถูกตอง
6. สามารถวางแผนการทํางานไดตามลําดับขั้นและบรรลุเปาหมาย

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------รางหลักสูตรโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ พุทธศักราช 2552 กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร : เคมี
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ชื่อและหนวยกิต
กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร : ชีววิทยา
รายวิชาเพิ่มเติมกลุม 2
1. ว30601 ชีววิทยา 1 (AP)
SCI30601 Biology 1 (AP)
2. ว30602 ชีววิทยา 2 (AP)
SCI30602 Biology 2 (AP)
3. ว30603 ชีววิทยาของเซลล
SCI30603 Cell Biology
4. ว30604 พันธุศาสตรโมเลกุล
SCI30604 Molecular Genetics
5. ว30605 อนุกรมวิธานพืช
SCI30605 Plant Taxonomy
6. ว30606 อนุกรมวิธานสัตว
SCI30606 Animal Taxonomy
7. ว30607 จุลชีววิทยา
SCI30607 Microbiology
8. ว30608 แพลงกตอนวิทยา
SCI30608 Planktology
9. ว30609 สัตวไมมีกระดูกสันหลัง
SCI30609 Invertebrate Zoology
10. ว30610 สัตวมีกระดูกสันหลัง
SCI30610 Vertebrate Zoology
11. ว30611 กีฏวิทยา
SCI30611 Entomology
12. ว30612 สังขวิทยา
SCI30612 Malacology
13. ว30613 มีนวิทยา
SCI30613 Ichthyology
14. ว30614 สรีรวิทยาของพืช
SCI30614 Plant Physiology

3 คาบ/สัปดาห/ภาคเรียน 1.5 หนวยกิต
3 คาบ/สัปดาห/ภาคเรียน 1.5 หนวยกิต
2 คาบ/สัปดาห/ภาคเรียน 1.0 หนวยกิต
2 คาบ/สัปดาห/ภาคเรียน 1.0 หน ว ยกิ ต
2 คาบ/สัปดาห/ภาคเรียน 1.0 หน ว ยกิ ต
2 คาบ/สัปดาห/ภาคเรียน 1.0 หนวยกิต
2 คาบ/สัปดาห/ภาคเรียน 1.0 หน ว ยกิ ต
2 คาบ/สัปดาห/ภาคเรียน 1.0 หน ว ยกิ ต
2 คาบ/สัปดาห/ภาคเรียน 1.0 หน ว ยกิ ต
2 คาบ/สัปดาห/ภาคเรียน 1.0 หน ว ยกิ ต
2 คาบ/สัปดาห/ภาคเรียน 1.0 หน ว ยกิ ต
2 คาบ/สัปดาห/ภาคเรียน 1.0 หน ว ยกิ ต
2 คาบ/สัปดาห/ภาคเรียน 1.0 หน ว ยกิ ต
2 คาบ/สัปดาห/ภาคเรียน 1.0 หน ว ยกิ ต

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------รางหลักสูตรโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ พุทธศักราช 2552 กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร : ชีววิทยา
รายวิชาเพิ่มเติม กลุม 2 หนา 315

15. ว30615
SCI30615
16. ว30616
SCI30616
17. ว30617
SCI30617
18. ว30618
SCI30618
19. ว30619
SCI30619
20. ว30620
SCI30620
21. ว30621
SCI30621
22. ว30622
SCI30622
23. ว30623
SCI30623
24. ว30624
SCI30624
25. ว30625
SCI30625
26. ว30626
SCI30626
27. ว30627
SCI30627
28. ว30628
SCI30628
29. ว30629
SCI40629

กายวิภาคศาสตรของสัตวขั้นสูง 2 คาบ/สัปดาห/ภาคเรียน
Advanced Animal Anatomy
วิทยาศาสตรสมอง
2 คาบ/สัปดาห/ภาคเรียน
Brain Science
พฤติกรรมสัตว
2 คาบ/สัปดาห/ภาคเรียน
Animal Behavior
สรีรวิทยาสิ่งแวดลอม
2 คาบ/สัปดาห/ภาคเรียน
Environmental Physiology
อันตรกิริยาระหวางสัตวและพืช 2 คาบ/สัปดาห/ภาคเรียน
Animal-Plant Interaction
ชีววิทยาสภาวะแวดลอม
2 คาบ/สัปดาห/ภาคเรียน
Environmental Biology
เทคโนโลยีชีวภาพ
2 คาบ/สัปดาห/ภาคเรียน
Biotechnology
สเต็มเซลลเทคโนโลยี
2 คาบ/สัปดาห/ภาคเรียน
และพันธุจริยศาสตร
Stem Cell Technology and Ethical Genetics
พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยี 2 คาบ/สัปดาห/ภาคเรียน
พันธุศาสตร
Genetics Engineering and Genetic Technology
เทคโนโลยีการจัดการเซลลพืช 2 คาบ/สัปดาห/ภาคเรียน
Plant Cell Manipulation Technology
เทคโนโลยีการผลิตกลวยไม 2 คาบ/สัปดาห/ภาคเรียน
Orchid Production Technology
วิทยาศาสตรการอาหาร
2 คาบ/สัปดาห/ภาคเรียน
Food Science
นิติวิทยาศาสตร
2 คาบ/สัปดาห/ภาคเรียน
Forensic Science
โรคเขตรอน
2 คาบ/สัปดาห/ภาคเรียน
Tropical Disease
เภสัชพฤกษศาสตร
2 คาบ/สัปดาห/ภาคเรียน
Pharmaceutical Botany

1.0 หน ว ยกิ ต
1.0 หน ว ยกิ ต
1.0 หน ว ยกิ ต
1.0 หน ว ยกิ ต
1.0 หน ว ยกิ ต
1.0 หน ว ยกิ ต
1.0 หน ว ยกิ ต
1.0 หนวยกิต

1.0 หนวยกิต

1.0 หน ว ยกิ ต
1.0 หน ว ยกิ ต
1.0 หน ว ยกิ ต
1.0 หน ว ยกิ ต
1.0 หน ว ยกิ ต
1.0 หน ว ยกิ ต

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------รางหลักสูตรโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ พุทธศักราช 2552 กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร : ชีววิทยา
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30. ว30630

เทคนิคพื้นฐานสําหรับงานวิจัย 2 คาบ/สัปดาห/ภาคเรียน 1.0 หนวยกิต
ทางชีววิทยา
SCI30630 Basic Technique for Biology Research
2 คาบ/สัปดาห/ภาคเรียน 1.0 หน ว ยกิ ต
31. ว30631 การวิจัยชีววิทยาทางน้ํา
SCI30631 Aquatic Biology Research
2 คาบ/สัปดาห/ภาคเรียน 1.0 หน ว ยกิ ต
32. ว30632 ปญหาพิเศษทางชีววิทยา
SCI30632 Special Problem in Biology

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------รางหลักสูตรโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ พุทธศักราช 2552 กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร : ชีววิทยา
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รายวิชา ว30602 ชีววิทยา 1 (AP)
3 คาบ/สัปดาห/ภาคเรียน
1.5 หนวยกิต
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------คําอธิบายรายวิชา ว30602
ศึกษาคนควา สืบคนขอมูล ทําปฏิบัติการ วิเคราะห อภิปรายเกี่ยวกับ มุมมองของชีวิต การ
จัดลําดับของสิ่งมีชีวิต เคมีเพื่อชีวิต ชีวโมเลกุล โครงสรางและหนาที่ของสวนประกอบของเซลล การ
สังเคราะหดวยแสง พันธุศาสตรระดับโมเลกุล พันธุศาสตรและการประยุกตใชวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต
วิวัฒนาการระดับประชากร การศึกษาความสัมพันธเชิงวิวัฒนาการและอนุกรมวิธาน นิเวศวิทยา
ความหลากหลายทางชีวภาพและชีววิทยาเชิงอนุรักษ และปญหาสิ่งแวดลอม เพื่อใหนักเรียนมีความรู
ความเขาใจพื้นฐานทางชีววิทยาที่เทียบเทากับวิชาชีววิทยาพื้นฐานในระดับอุดมศึกษา
ผลการเรียนรูที่คาดหวัง
1. บอกมุมมองของชีวิตและอธิบายแนวคิดหลักที่เปนแกนของชีววิทยาได
2. บอกบทบาทของธาตุและสารเคมีที่จําเปนตอการดํารงชีวิตทั้งในระดับไมโครโมเลกุลและ
แมคโครโมเลกุลได
3. บอกชนิด โครงสราง ของสารชีวโมเลกุล รวมทั้งหนาที่และการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นใน
สิ่งมีชีวิตได
4. จําแนกชนิดและลักษณะของเซลล หนาที่ องคประกอบ และการทํางานของเซลลใน
สิ่งมีชีวิตตาง ๆ ได
5. อธิบายพลังงานที่เกี่ยวของกับสิ่งมีชีวิต เมแทบอลิซึม ชนิดและการทํางานของเอนไซมได
6. อธิบายการหายใจระดับเซลล และปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นเมื่อมีการหายใจได
7. อธิบายหลักการเกิดการสังเคราะหดวยแสงและผลที่เกิดขึ้นได
8. อธิบายหลักการทางพันธุศาสตร การถายทอดลักษณะพันธุกรรม และการประยุกตความรู
ทางพันธุศาสตร
9. อธิบายการเกิดวิวัฒนาการ และการเกิดความหลากหลายของสิ่งมีชีวิตอันเนื่องมาจาก
วิวัฒนาการ รวมถึงสามารถอธิบายหลักการเบื้องตนในการจัดอนุกรมวิธานของสิ่งมีชีวิต
10. อธิบายความสําคัญของระบบนิเวศ ความหลากหลายทางชีวภาพและชีววิทยาเชิงอนุรักษ
และสามารถเสนอหลักการเพื่อแกไขปญหาสิ่งแวดลอม

รายวิชา ว30602 ชีววิทยา 2 (AP)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------รางหลักสูตรโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ พุทธศักราช 2552 กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร : ชีววิทยา
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3 คาบ/สัปดาห/ภาคเรียน
1.5 หนวยกิต
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------คําอธิบายรายวิชา ว30602
ศึกษาคนควา สืบคนขอมูล ทําปฏิบัติการ วิเคราะห อภิปรายเกี่ยวกับ ความหลากหลายทาง
ชีวภาพของสิ่งมีชีวิต หลักการจัดจําแนกสิ่งมีชีวิตพวกโพรแคริโอตและยูแคริโอตตามระบบหา
อาณาจักร เนื้อเยื่อ โครงสราง และหนาที่การทํางานของสวนตาง ๆ ในพืช เนื้อเยื่อ โครงสราง และ
หนาที่การทํางานของรางกายสัตว เชน การสืบพันธุและการเจริญพัฒนาระบบไหลเวียนเลือด และการ
แลกเปลี่ยนแกส อาหารของสัตว การกินอาหารและระบบยอยอาหาร การควบคุมสภาพแวดลอม
ภายใน ระบบประสาท กลไกการรับความรูสึกและการตอบสนอง การตอตานและปองกันเชื้อโรค และ
สัญญาณเคมีในสัตว เพื่อใหนักเรียนมีความรูความเขาใจพื้นฐานทางชีววิทยาที่เทียบเทากับวิชา
ชีววิทยาพื้นฐานในระดับอุดมศึกษา
ผลการเรียนรูที่คาดหวัง
1. จําแนกสิ่งมีชีวิตตามอาณาจักร (Kingdom) ไฟลัม (Phylum) หรือ ดิวิชัน และอธิบาย
ลักษณะ โครงสราง หนาที่ วงจรชีวิต และความสัมพันธของสิ่งมีชีวิตชนิดตาง ๆ ได
2. อธิบายเนื้อเยื่อ โครงสราง และหนาที่การทํางานของสวนตาง ๆ ในพืชได
3. อธิบายความหลากหลายของสัตว จําแนกชนิดของสัตวเปนไฟลัมตาง ๆ และลักษณะของ
สัตวได
4. บอกการทํางานของอวัยวะ และฮอรโมนตาง ๆ ในสัตว และการสืบพันธุได
5. อธิบายพัฒนาการของสัตวตั้งแตเริ่มปฏิสนธิจนถึงเติบโตเต็มวัยได
6. อธิบายระบบการไหลเวียนเลือดและการแลกเปลี่ยนกาซของมนุษยและสัตวได
7. อธิบายถึงอาหารของสัตว ลักษณะของอาหารกับประเภทของสัตว สวนประกอบและ
หนาที่ของอวัยวะของทางเดินอาหาร
8. อธิบายการควบคุมของสภาพแวดลอมภายในรางกายของสัตว และระบบขับถายได
9. จําแนกชนิดและบอกหนาที่ของเซลลในระบบประสาท การทํางานของระบบประสาท และ
สมองของสัตวได
10. อธิบายกลไกการรับความรูสึกตาง ๆ และการตอบสนองของสัตวได
11. อธิบายระบบการตอตานและปองกันเชื้อโรคของรางกายได
12. อธิบายการสื่อสาร กลไกการทํางานของระบบประสาทกับตอมไรทอ การเกิดความ
ผิดปกติของอวัยวะของคนและสัตวได

รายวิชา ว30603 ชีววิทยาของเซลล
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------รางหลักสูตรโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ พุทธศักราช 2552 กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร : ชีววิทยา
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2 คาบ/สัปดาห/ภาคเรียน
1.0 หนวยกิต
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------คําอธิบายรายวิชา ว30603
ศึกษาการคนพบเซลล ทฤษฏีเซลล และรูปรางเซลล เยื่อหุมเซลล ผนังเซลล การขนสงสาร
ผานเยื่อหุมเซลล การเชื่อมติดกันระหวางเซลล โครงสรางและหนาที่ของออรแกเนลลภายในเซลล
และโครงสราง สวนประกอบ และหนาที่ของนิวเคลียส
ศึกษา วิเคราะห โครงสราง และสวนประกอบของเซลล การเปลี่ยนแปลงของเซลลเมื่อเกิด
การแบงเซลล วัฏจักรเซลล โรคมะเร็งและโรคจากความผิดปกติของเซลล
สืบคน ติดตามความกาวหนาการวิจัยเกี่ยวกับเซลล การนําความรูดานเซลลไปประยุกตใชใน
งานดานอื่น ๆ
เพื่อใหผูเรียนมีความเขาใจ มีทักษะกระบวนการและเจตคติทางวิทยาศาสตร เห็นคุณคาของ
ชีววิทยาและสามารถประยุกตความรูไปใชในชีวิตประจําวัน
ผลการเรียนรูที่คาดหวัง
1. อธิบายและวิเคราะหการคนพบเซลล ทฤษฏีเซลล และรูปรางเซลล พรอมทั้งเปรียบเทียบ
โครงสรางของเซลลโพรคาริโอตและยูคาริโอต
2. อธิบายโครงสราง และสวนประกอบของเยื่อหุมเซลล พรอมทั้งอภิปรายและวิเคราะหการ
เกิด เยื่อ หุมเซลล วิ เคราะหการขนส งสารผา นเยื่อ หุมเซลล พรอมทั้งอธิบ ายการเชื่อม
ติดกันระหวางเซลล
3. อธิบายโครงสรางและหนาที่ของออรแกเนลลและนิวเคลียสภายในเซลล
4. อธิบายวัฎจักรเซลลของสิ่งมีชีวิต และอธิบายความผิดปกติที่เกิดขึ้นจากการแบงเซลลกับ
อาการผิดปกติที่ปรากฏกับรางกายสิ่งมีชีวิต
5. อธิบายการเกิดโรคมะเร็ง และวิธีการรักษา
6. สืบคน เกี่ยวกับงานวิจัยดานเซลล การนําความรูเรื่องเซลลไปประยุกตใช

รายวิชา ว 30604 พันธุศาสตรโมเลกุล
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------รางหลักสูตรโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ พุทธศักราช 2552 กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร : ชีววิทยา
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2 คาบ/สัปดาห/ภาคเรียน
1.0 หนวยกิต
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------คําอธิบายรายวิชา ว30604
ศึกษาองคประกอบและโครงสรางทางเคมีของดีเอ็นเอ อารเอ็นเอ โปรตีน รวมถึงคุณสมบัติ
บางประการของสารพันธุกรรม
อธิบายความสัมพันธระหวางสารพันธุกรรม และโปรตีนที่ทําหนาที่เปนโครงสราง โปรตีนที่ทํา
หนาที่เกี่ยวกับกระบวนการจําลองดีเอนเอ การลอกรหัส และการถอดรหัสพันธุกรรมของสิ่งมีชีวิต
ทํากิจกรรม วิเคราะห อธิบายการประยุกตความรูดานพันธุศาสตรโมเลกุลกับการทํางานดาน
เทคโนโลยีพันธุศาสตร
เพื่อใหมีความรู ความเขาใจ มีทักษะกระบวนการ และเจตคติทางวิทยาศาสตร สามารถนํา
หลักการทางวิทยาศาสตรไปใชในกระบวนการสืบเสาะหาความรู และมีความเขาใจในเทคโนโลยีชีวภาพ
สามารถนําความรูไปประยุกตใชในชีวิตประจําวัน
ผลการเรียนรูที่คาดหวัง
1. อธิบายและอภิปราย โครงสรางและสวนประกอบของเซลล รวมทั้งวัฏจักรเซลล
2. อธิบายโครงสรางทางเคมีและหนาที่ของดีเอ็นเอ อารเอ็นเอ รวมทั้งโปรตีน
3. ระบุสวนประกอบและโครงสรางโมเลกุลของยีน ดีเอ็นเอ และโครโมโซม
4. อธิบายความสัมพันธของยีน ดีเอ็นเอ และโครโมโซม การจัดเรียงตัว ขนาด และความ
ซับซอนของจีโนม
5. อธิบายกลไกการจําลองสารพันธุกรรมของสิ่งมีชีวิต ระบุปจจัยที่มีความสําคัญตอ
กระบวนการจําลองดีเอ็นเอ
6. อธิบายและวิเคราะหความสัมพันธระหวางดีเอ็นเอ อารเอ็นเอ โปรตีน รวมทั้งการ
ควบคุมการแสดงออกของยีน
7. วิเคราะห อธิบายการประยุกตความรูดานพันธุศาสตรโมเลกุลกับการทํางานดาน
เทคโนโลยีพันธุศาสตร

รายวิชา ว30605 อนุกรมวิธานพืช
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------รางหลักสูตรโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ พุทธศักราช 2552 กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร : ชีววิทยา
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2 คาบ/สัปดาห/ภาคเรียน
1.0 หนวยกิต
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------คําอธิบายรายวิชา ว30605
ศึกษา สืบคน วิเคราะห อภิปรายหลักการ ประวัติและเอกสารตางๆที่เกี่ยวของกับการจัด
จําพวกพืช ระบบการจัดจําพวกพืช มโนมติในเรื่องหนวยในการการจัดจําพวกพืช ความแปรผันและ
วิวัฒนาการของพืชกับปญหาการจัดจําพวกพืช ภูมิศาสตรของพืชและแนวคิดใหมในการจัดจําพวกพืช
เพื่อใหผูเรียนมีความเขาใจ มีทักษะกระบวนการและเจตคติทางวิทยาศาสตร เห็นคุณคาของชีววิทยา
และสามารถประยุกตความรูไปใชในชีวิตประจําวันได
ผลการเรียนรูที่คาดหวัง
1. อธิบายและอภิปรายการจัดจําแนกพืชชนิดตางๆได
2. อธิบายและอภิปรายระบุพืชหรือการตรวจสอบหาชื่อวิทยาศาสตรของพืชในอันดับ ตางๆ
โดยใชระบบการจําแนกประเภทของพืชที่มีอยู ไดแก วิธีการตรวจสอบเอกลักษณโดยการ
ใชรูปวิธานประกอบกับเอกสารทางพฤกษานุกรมวิธาน
3. อธิบายและอภิ ปรายการตั้งชื่อพืช หรื อการศึกษาถึ งระบบและวิธี การตั้งชื่อวิทยาศาสตร
ของพืชใหเปนไปตามกฎนานาชาติ
4. วิเคราะห อธิบายและอภิปรายลักษณะตางๆ ของพืช การกระจายพันธุ ความแปรผันและ
วิวัฒนาการของพืชกับปญหาการจัดจําพวกพืช
5. สามารถรวบรวมขอมูลตางๆ ที่ไดจากพืชเพื่อวิเคราะหการนําพืชมาใชประโยชนได
6. สามารถนํา ความรูที่ได มาศึกษาความสัมพั นธ ของพื ช และเสนอแนวความคิด ในเรื่ อง
วิวัฒนาการชาติพันธุของพืชได
7. สามารถศึกษาในสถานที่จริงได

รายวิชา ว30606 อนุกรมวิธานสัตว
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------รางหลักสูตรโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ พุทธศักราช 2552 กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร : ชีววิทยา
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2 คาบ/สัปดาห/ภาคเรียน
1.0 หนวยกิต
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------คําอธิบายรายวิชา ว30606
ศึกษาเกี่ยวกับอาณาจักรสัตวซึ่งเปนหนึ่งใน 5 อาณาจักร ของสิ่งมีชีวิตที่มีทั้งหมดในโลก สัตว
สวนใหญที่ถูกศึกษาเปนสัตวไมมีกระดูกสันหลัง รวมถึงอิทธิพลของสภาพแวดลอมตอวิวัฒนาการของ
สิ่งมีชีวิตทั้งในดานการแพรกระจาย การเจริญเติบโต
ศึกษาการจําแนกกลุมของสัตวออกเปนไฟลัม โดยพิจารณาจากลักษณะรูปรางและหนาที่การ
ทํางานของโครงสรางสัตว รวมกับขอมูลอื่น ๆ เชน ขอมูลดานชีวเคมี และวิวัฒนาการ
ศึกษาวิเคราะห สํารวจ ตรวจสอบลักษณะของสัตวในไฟลัมตาง ๆ วามีความสัมพันธกัน
อยางไร
ผลการเรียนรูที่คาดหวัง
1. อธิบายความสําคัญการศึกษาทางดานอนุกรมวิธาน
2. อธิบาย อภิปรายและใชหลักการเบื้องตนในการจัดจําแนกสัตวออกเปนหมวดหมู การทํา
คียจําแนกสิ่งมีชีวิต
3. สืบคน อธิบาย อภิปราย เปรียบเทียบความแตกตางระหวางสัตวในชวงลําดับตาง ๆ
ตั้งแตระดับโดเมน อาณาจักร ไฟลัม และคลาส
4. สืบคน นําเสนอสภาพการณ ปญหา หรือความสําคัญของความหลากหลายทางชีวภาพ
ของสัตวที่มีอยูในปจจุบัน

รายวิชา ว30607 จุลชีววิทยา
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------รางหลักสูตรโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ พุทธศักราช 2552 กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร : ชีววิทยา
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2 คาบ/สัปดาห/ภาคเรียน
1.0 หนวยกิต
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------คําอธิบายรายวิชา ว30607
ศึกษารูปรางลักษณะทั่วไปของจุลินทรีย การจําแนกและการจัดกลุมจุลินทรีย
ศึกษาการเจริญเติบโต และสภาพแวดลอมที่มีผลตอการเจริญของจุลินทรีย การควบคุมจุลินทรีย
พันธุศาสตรและเมทาบอลิซึมของจุลินทรีย
ศึกษาความสัมพันธระหวางมนุษยกับจุลินทรีย ภูมิคุมกัน จุลชีววิทยา สิ่งแวดลอม การประยุกต
ใชจุลชีววิทยาดานเทคโนโลยีชีวภาพ เกษตรกรรม อุตสาหกรรมและการแพทย
เพื่อใหผูเรียนมีความเขาใจ มีทักษะกระบวนการและเจตคติทางวิทยาศาสตร เห็นคุณคาของ
ชีววิทยาและสามารถประยุกตความรูไปใชในชีวิตประจําวัน
ผลการเรียนรูที่คาดหวัง
1. อธิบายและวิเคราะหรูปรางลักษณะทั่วไปของจุลินทรีย
2. อธิบายและวิเคราะหการจําแนกและการจัดกลุมจุลินทรีย
3. อธิบายและอภิปรายการเจริญเติบโตและสภาพแวดลอมที่มีผลตอการเจริญของจุลินทรีย
4. อธิบายและวิเคราะหการควบคุมจุลินทรีย พันธุศาสตร และเมทาบอลิซึมของจุลินทรีย
5. อธิบายความสัมพันธระหวางมนุษยกับจุลินทรีย ภูมิคุมกัน จุลชีววิทยา สิ่งแวดลอม การ
ประยุกตใชจุลชีววิทยาดานเทคโนโลยีชีวภาพ เกษตรกรรม อุตสาหกรรมและการแพทย

รายวิชา ว30608 แพลงกตอนวิทยา
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------รางหลักสูตรโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ พุทธศักราช 2552 กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร : ชีววิทยา
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2 คาบ/สัปดาห/ภาคเรียน
1.0 หนวยกิต
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------คําอธิบายรายวิชา ว30608
ศึกษาลักษณะอนุกรมวิธานของแพลงกตอนพืช และแพลงกตอนสัตวในแหลงน้ํา วิธีการเก็บ
ตัวอยาง และการวิเคราะหในหองปฏิบัติการ
สํารวจ สืบคนขอมูล เกี่ยวกับแพลงกตอน และระบุความสัมพันธ ความสําคัญของแพลงกตอน
ที่มีในระบบนิเวศหรือชุมชนที่สนใจ
พัฒนาทักษะกระบวนการวิทยาศาสตร ตั้งแตการสังเกต การสรางคําถามหรือปญหาทาง
วิทยาศาสตร การวางแผนเพื่อแกไขปญหา การวิเคราะห การสรุปผลการศึกษา และการเผยแพร
ขอมูลที่ทําการศึกษา โดยใชความรูพื้นฐานเกี่ยวกับแพลงกตอน
เพื่อใหผูเรียนมีความเขาใจ มีทักษะกระบวนการและเจตคติทางวิทยาศาสตร เห็นคุณคาของ
ชีววิทยาและสามารถประยุกตความรูไปใชในชีวิตประจําวัน
ผลการเรียนรูที่คาดหวัง
1. สืบคน อธิบาย อภิปราย จัดจําแนก จัดกลุมตามความแตกตางพื้นฐานของแพลงกตอน
พืช และแพลงกตอนสัตว
2. อธิบายวิธีการเลือกใชอุปกรณและเครื่องมือที่เหมาะสมที่จะใชในการเก็บตัวอยาง
แพลงกตอน วางแผน ออกแบบการบันทึก และลงมือเก็บตัวอยางเพื่อใชในการจําแนก
จัดกลุมแพลงกตอนตามความแตกตางในระดับไฟลัม
3. สืบคน อธิบาย อภิปราย บทบาท และความสําคัญของแพลงกตอนใน หวงโซอาหารและ
ระบบนิเวศ ตลอดจนตระหนักถึงความสําคัญและความสัมพันธของแพลงกตอนในระบบ
นิเวศ และชุมชน
4. วิเคราะหความสัมพันธระหวางปจจัยตาง ๆ ที่ทําใหเกิดความหลากหลายทางชีวภาพ
สืบคน อธิบาย อภิปรายปจจัยที่สงผลกระทบตอความหลากหลายทางชีวภาพในบริบท
ความรูเกี่ยวกับแพลงกตอน
5. สรางคําถาม และวางแผนเพื่อแกปญหาที่เกี่ยวของกับแพลงกตอนโดยใชหลักการ และ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร
6. สามารถศึกษาในสถานที่จริงได

รายวิชา ว30609 สัตวไมมีกระดูกสันหลัง
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------รางหลักสูตรโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ พุทธศักราช 2552 กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร : ชีววิทยา
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2 คาบ/สัปดาห/ภาคเรียน
1.0 หนวยกิต
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------คําอธิบายรายวิชา ว30609
ศึกษา สืบคนขอมูล อธิบายและอภิปรายเกี่ยวกับ วิวัฒนาการ ประวัติความเปนมาของสัตวไม
มีกระดูกสันหลัง
ศึกษา หลักการจัดจําแนกลักษณะทางอนุกรมวิธานของสัตวไมมีกระดูกสัน หลัง และคนควา
ขอมูล และอภิปรายเกี่ยวกับลักษณะทั่วไปทางชีววิทยาของสัตวไมมีกระดูกสันหลังในแตละไฟลัม
ศึกษา อธิ บาย อภิ ปรายและทําปฏิบั ติการศึ กษาเปรีย บเทียบกายวิภาคและสรรีร วิท ยาของ
สัตวไมมีกระดูกสันหลัง
ศึกษา สืบคนขอมูล และอภิปรายเกี่ยวกับนิเวศวิทยา พฤติกรรม และการปรับตัวใหเขากับ
สิ่งแวดลอม ของสัตวไมมีกระดูกสันหลัง
สํารวจความหลากหลายทางชีวภาพของสัตวไมมีกระดูกสันหลังในทองถิ่นและทําปฏิบั ติการ
เกี่ยวกับวิธีการเก็บรักษาตัวอยางสัตวได
เพื่อใหมีความรู ความเขาใจ และเจตคติทางวิ ทยาศาสตร สามารถบอกความสําคัญของสัตว
ไมมีกระดูกสันหลัง และนําความรูที่ไดมาประยุกตใชในชีวิตประจําวัน นําไปสูการอนุรักษและพัฒนาที่
ยั่งยืนตอไป
ผลการเรียนรูที่คาดหวัง
1. สืบคน อธิบาย และอภิปรายเกี่ยวกับวิวัฒนาการ ประวัติความเปนมาของสัตว
ไม
มีกระดูกสันหลัง
2. อธิ บ าย อภิ ป ราย หลั ก การจั ด จํ า แนกลั กษณะทางอนุ กรมวิ ธ านของสัต ว ไม มี กระดู ก
สันหลัง
3. คนควา และอธิบายลักษณะทั่วไปทางชีววิทยาของสัตวไมมีกระดูกสันหลังในแตละไฟลัม
4. อธิบาย อภิปรายและทําปฏิบัติการศึกษากายวิภาคและสรรีรวิทยาของสัตวไมมีกระดูกสัน
หลังและเปรียบเทียบระหวางสัตวในแตละไฟลัม
5. สืบคน และอภิปรายเกี่ยวกับนิเวศวิทยา พฤติกรรม และการปรับตัวใหเขากับสิ่งแวดลอม
ของสัตวไมมีกระดูกสันหลัง
6. สํ า รวจความหลากหลายทางชี ว ภาพ ของสั ตว ไม มี กระดู กสั น หลั ง ในท อ งถิ่น และทํ า
ปฏิบัติการเกี่ยวกับวิธีการเก็บรักษาตัวอยางได
7. บอกความสํ า คั ญ ของสั ต ว ไ ม มี ก ระดู ก สั น หลั ง และนํ า ความรู ที่ ไ ด ม าประยุ ก ต ใ ช ใ น
ชีวิตประจําวัน

รายวิชา ว30610 สัตวมีกระดูกสันหลัง
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------รางหลักสูตรโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ พุทธศักราช 2552 กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร : ชีววิทยา
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2 คาบ/สัปดาห/ภาคเรียน
1.0 หนวยกิต
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------คําอธิบายรายวิชา ว30610
ศึก ษาคน คว าและวิ เคราะห ประวัติ ความเป นมาและวิวั ฒนาการของสัตวมีกระดูกสั น หลัง
ศึกษาและอธิบายลักษณะสําคัญของสัตวมีกระดูกสันหลังพรอมทั้งสามารถจําแนก
ลักษณะสําคัญของสัตวมีกระดูกสันหลังแตละกลุม
ศึกษาและทําปฏิบัติการเกี่ยวกับลักษณะทางสัณฐานและกายวิภาคของสัตวมีกระดูกสันหลัง
ศึกษาคนควา และวิเ คราะห สาเหตุที่ทํา ใหเ กิดแพรการกระจายของสัตวมีกระดูกสันหลั งใน
พื้นที่ตางๆ ทั่วโลก
ศึกษาคนควา และวิเคราะห สาเหตุที่ทําใหเกิดการอพยพยายถิ่นของสัตวมีกระดูกสันหลัง
ศึกษาคนควา วิเคราะห และอภิปรายสาเหตุที่ทําใหสัตวมีกระดูกสันหลังสูญพันธุ
ศึกษาคนควาเพื่อหาวิธีการอนุรักษพันธุสัตว และการจัดการพันธุสัตว
ศึกษาและอธิบายเทคนิคการศึกษา และการเก็บตัวอยางสัตวมีกระดูกสันหลัง
เพื่อใหมีความรู ความเขาใจ และเจตคติทางวิทยาศาสตร สามารถบอกความสําคัญของสัตวมี
กระดูกสัน หลั ง และนํา ความรูที่ไดมาประยุ กตใชในชีวิ ตประจํา วัน นํา ไปสูการอนุรักษ และพัฒนาที่
ยั่งยืนตอไป
ผลการเรียนรูที่คาดหวัง
1. สืบคน วิเคราะห และอภิปรายประวัติความเป นมา และวิวัฒนาการของสัตวมีกระดูกสัน
หลังแตละกลุม
2. อธิบายและวิเคราะหเปรียบเทียบลักษณะสําคัญของสัตวมีกระดูกสันหลัง
3. อธิบาย วิ เคราะห อภิ ปราย จํา แนกและทําการทดลองเกี่ย วกั บ ลักษณะทางกายภาพ
สัณฐานวิทยาของสัตวมีกระดูกสันหลังแตละกลุม
4. สืบคน วิเคราะห และอภิปรายเกี่ยวกับสาเหตุที่ทําใหเกิดการกระจายตัวของสัตวมีกระดูก
สันหลัง
5. สืบคน วิเคราะห และอภิปรายเกี่ยวกับสาเหตุที่ทําใหสัตวมีกระดูกสัน หลังเกิดการอพยพ
ยายถิ่น
6. สืบคน วิเคราะห อภิปราย และอธิบายเกี่ยวกับสาเหตุที่ทําใหสัตวมีกระดูกสันหลังเกิดการ
สูญพันธุ
7. สืบคน วิเคราะห อภิปราย และอธิบายเกี่ยวกับการอนุรักษ และการจัดการพันธุสัตว
8. อธิบ ายเทคนิคการศึกษา และการเก็บ ตัวอยางสัตวมีกระดูกสันหลังตลอดจนสามารถทํา
การทดลองเก็บตัวอยางสัตวบางชนิดได

รายวิชา ว30611 กีฏวิทยา

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------รางหลักสูตรโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ พุทธศักราช 2552 กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร : ชีววิทยา
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2 คาบ/สัปดาห/ภาคเรียน
1.0 หนวยกิต
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------คําอธิบายรายวิชา ว30611
ศึกษา สืบคนขอมูล และอภิปรายเกี่ยวกับวิวัฒนาการของแมลง หลักการจัดจําแนก
อนุกรมวิธานของแมลง
ศึกษา อธิบายและ อภิปรายความสําคัญของความหลากหลายทางชีวภาพทางแมลงที่มีผลตอ
มนุษยและสิ่งแวดลอมและสํารวจความหลากหลายทางชีวภาพของแมลงในทองถิ่นได
ศึกษา คนควา สืบคน และอภิปรายเกี่ยวกับนิเวศวิทยา พฤติกรรม การปรับตัวใหเขากับ
สิ่งแวดลอม และสรีรวิทยาของแมลง
ศึกษาและ อธิบาย อภิปรายเปรียบเทียบลักษณะทั่วไปทางชีววิทยาของแมลงในแตละอันดับ
ศึกษาและทําปฏิบัติการเกี่ยวกับวิธีการเก็บรักษาตัวอยางแมลง และกายวิภาคของแมลง
ศึกษา สืบคนขอมูล และ วิเคราะหสภาพปญหาของสิ่งแวดลอม และทรัพยากรธรรมชาติที่
เกิดจากแมลง และเสนอแนะแนวทางในการดูแลรักษา พรอมนําความรูที่ไดมาประยุกตใชใน
ชีวิตประจําวัน
เพื่อใหมีความรู ความเขาใจ และเจตคติทางวิทยาศาสตร นําไปสูการอนุรักษและพัฒนาที่
ยั่งยืนตอไป
ผลการเรียนรูที่คาดหวัง
1. สืบคน และอภิปรายเกี่ยวกับวิวัฒนาการของแมลง หลักการจัดจําแนกอนุกรมวิธานของ
แมลง
2. อธิบายและ อภิปรายความสําคัญของความหลากหลายทางชีวภาพทางแมลงที่มีผลตอ
มนุษยและสิ่งแวดลอมและสํารวจความหลากหลายทางชีวภาพของแมลงในทองถิ่นได
3. คนควา สืบคน และอภิปรายเกี่ยวกับนิเวศวิทยา พฤติกรรม การปรับตัวใหเขากับ
สิ่งแวดลอม และสรีรวิทยาของแมลง
4. อธิบาย อภิปรายเปรียบเทียบลักษณะทั่วไปทางชีววิทยาของแมลงในแตละอันดับ
5. ทําปฏิบัติการเกี่ยวกับวิธีการเก็บรักษาตัวอยางแมลง และทําปฏิบัติการศึกษากายวิภาค
ของแมลง
6. วิเคราะหสภาพปญหาของสิ่งแวดลอม และทรัพยากรธรรมชาติที่เกิดจากแมลง และ
เสนอแนะแนวทางในการดูแลรักษา พรอมนําความรูที่ไดมาประยุกตใชในชีวิตประจําวัน
7. สามารถศึกษาในสถานที่จริงได

รายวิชา ว30612 สังขวิทยา
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------รางหลักสูตรโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ พุทธศักราช 2552 กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร : ชีววิทยา
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2 คาบ/สัปดาห/ภาคเรียน
1.0 หนวยกิต
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------คําอธิบายรายวิชา ว30612
ศึกษา คนควา อธิบายและสรุปเกี่ยวกับการจัดจําแนกไพลัมมอลลัสกา จัดจําแนกคลาส
ซับคลาส ของสัตวกลุมหอย อธิบายความเหมือนและความแตกตางของสัตวกลุมหอยในระดับคลาส
จัดจําแนกโดยใชลักษณะทางสัณฐานวิทยา
ศึกษา คนควา และทําปฏิบัติการเกี่ยวกับโครงสราง หนาที่ ความสัมพันธของอวัยวะตางๆ
ในรางกาย เปรียบเทียบ ระบบทางเดินอาหาร ระบบลําเลียง ระบบขับถาย ระบบหายใจ ระบบ
สืบพันธและการเจริญเติบโต ระบบประสาทและอวัยวะรับความรูสึก ของสัตวกลุมหอย
ศึกษาวิเคราะห คนควา และอธิบายวิวัฒนาการโดยเชื่อมโยงกับการจัดจําแนก และโครงสราง
ของอวัยวะในรางกายของสัตวกลุมหอย
ศึกษา คนควา และปฏิบัติการภาคสนาม เกี่ยวกับแหลงที่อยูอาศัย ระบบนิเวศ การกินอาหาร
รวมทั้งประโยชน และโทษที่ไดจากสัตวกลุมหอย
เพื่อใหผูเรียนมีความรูความเขาใจ มีทักษะกระบวนการ เจตคติและเห็นคุณคาของชีววิทยา
สามารถประยุกตความรูและหลักการไปใชในชีวิตประจําวันและเปนพื้นฐานเพื่อประยุกตใชใน
การศึกษาและวิจัยพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีของประเทศตอไป
ผลการเรียนรูที่คาดหวัง
1. มีความรูความเขาใจหลักการในการจัดจําแนกสัตวในไฟลัมมอลัสกาบอกความแตกตางใน
ระดับคลาสของสัตวกลุมของทั้งหมด และความแตกตางระดับซับคลาสของกลุมหอยฝา
เดียว และหอยสองฝาได
2. มีความรูความเขาใจ วิเคราะหเปรียบเทียบสัณฐานของหอยฝาเดียว หอยสองฝา และ
หมึก
3. มีความรูความเขาใจในระบบอวัยวะ การทํางานของระบบทางเดินอาหาร ระบบลําเลียง
ระบบขับถาย ระบบหายใจ ระบบสืบพันธและการเจริญเติบโต ระบบประสาทและอวัยวะ
รับความรูสึก ของสัตวกลุมหอย
4. มีความรูความเขาใจตนกําเนิด และวิวัฒนาการของสัตวกลุมหอยโดยสามารถ
เปรียบเทียบการมีวิวัฒนาการในแตละคลาส ซับคลาส และเปรียบเทียบกับสัตวกลุมอื่นๆ
ที่สายวิวัฒนาการใกลเคียงกัน
5. มีความรูความเขาใจ วิเคราะห ถึงแหลงที่อยูอาศัย การเกิดประโยชนและโทษจากสัตว
กลุมหอย สามารถเก็บตัวอยาง และใชเครื่องมือในการเก็บตัวอยางไดอยางถูกตอง
6. สามารถนําความรูที่ไดประยุกตใช ในชีวิตประจําวัน สามารถออกแบบการศึกษาและการ
ทดลองสัตวกลุมหอยไดอยางถูกตอง
7. สามารถศึกษาในสถานที่จริงได

รายวิชา ว30613 มีนวิทยา

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------รางหลักสูตรโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ พุทธศักราช 2552 กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร : ชีววิทยา
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2 คาบ/สัปดาห/ภาคเรียน
1.0 หนวยกิต
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------คําอธิบายรายวิชา ว30613
ศึกษา สํารวจ สืบคนขอมูล เกี่ยวกับปลา และระบุความสัมพันธ ความสําคัญของปลาที่มีใน
ระบบนิเวศ หรือชุมชนที่สนใจ
ศึกษา คนควา สืบคนขอมูล เกี่ยวกับประเภทของปลา ประกอบดวยปลากระดูกแข็ง และปลา
กระดูกออน
ศึกษาและทําปฏิบัติการเรื่องการจําแนกลักษณะรูปรางภายนอกของปลา และระบบภายในตัว
ปลา รวมถึงอนุกรมวิธานของปลา และฝกการใชไดโคโตมัสคียในการจําแนกปลา
ศึกษาและทําปฏิบัติการเปรียบเทียบลักษณะทางโครงสราง สรีรวิทยา กายวิภาค และ
พฤติกรรมบางอยางของปลา ซึ่งมีความสัมพันธในเชิงวิวัฒนาการ
เพื่อใหผูเรียนมีความเขาใจ มีทักษะกระบวนการและเจตคติทางวิทยาศาสตร เห็นคุณคาของ
ชีววิทยาและสามารถประยุกตความรูไปใชในชีวิตประจําวัน
ผลการเรียนรูที่คาดหวัง
1. สืบคน อภิปราย นําเสนอสภาพการณ ปญหาหรือความสําคัญของปลากับระบบนิเวศและ
ชุมชน
2. อธิบาย อภิปราย และยกตัวอยางการจัดจําแนกประเภทของปลา การจัดจําแนกปลาเปน
หมวดหมู การทําคียจําแนกปลา
3. สืบคน อธิบาย อภิปราย เปรียบเทียบความแตกตางระหวางลักษณะทางโครงสราง
สรีรวิทยา กายวิภาค และพฤติกรรม ซึ่งมีความสัมพันธในเชิงวิวัฒนาการ
4. วางแผนเพื่อใชในการปฏิบัติเพื่อปองกัน แกไข อนุรักษ และดูแลรักษาความหลากหลาย
ทางชีวภาพของปลา มีความรูความเขาใจและตระหนักถึงการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม รวมทั้งการพัฒนาที่ยั่งยืน
5. สามารถศึกษาในสถานที่จริงได

รายวิชา ว30614 สรีรวิทยาของพืช
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------รางหลักสูตรโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ พุทธศักราช 2552 กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร : ชีววิทยา
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2 คาบ/สัปดาห/ภาคเรียน
1.0 หนวยกิต
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------คําอธิบายรายวิชา ว30614
ศึกษาและวิเคราะหความสัมพันธของน้ําและพืช ความสําคัญของธาตุอาหารที่มีตอพืช พรอม
ทั้งกลไกการดูดและลําเลียงธาตุอาหารในพืช
ศึกษาการแลกเปลี่ยนแกสของพืช ศึกษาและทําปฏิบัติการเกี่ยวกับการคายน้ํา การลําเลียง
น้ําแรธาตุ และการลําเลียงอาหารของพืช
ศึกษาปฏิกิริยาในกระบวนการสังเคราะหดวยแสง
ศึกษาอธิบายและทําปฏิบัติการเกี่ยวกับการเติบโตและพัฒนาการของพืช
ศึกษาและทํากิจกรรมเกี่ยวกับการตอบสนองของพืชตอสารควบคุมการเจริญ
เพื่อใหผูเรียนมีความเขาใจมีทักษะกระบวนการ และเจตคติทางวิทยาศาสตรเห็นคุณคาของ
ชีววิทยา และสามารถประยุกตความรูไปใชในชีวิตประจําวันได
ผลการเรียนรูที่คาดหวัง
1. อธิบายและวิเคราะหความสัมพันธของน้ําและพืช
2. อธิบายความสําคัญของธาตุอาหารที่มีตอพืช พรอมทั้งกลไกการดูดและลําเลียงธาตุ
อาหารในพืช
3. อธิบาย อภิปรายโครงสรางและกลไกการแลกเปลี่ยนแกส การคายน้ํา และการลําเลียง
ในพืช พรอมทั้งทําการทดลองเพื่อศึกษาปจจัยบางประการที่มีผลตอกลไกดังกลาว
ของพืช
4. อธิบายลําดับขั้นตอนการเกิดปฏิกิริยาและผลิตภัณฑที่เกิดขึ้นในปฏิกิริยาที่ตองใชแสง
และไมตองใชแสง พรอมทั้งอภิปรายถึงความสัมพันธโครงสรางและหนาที่ของ
คลอโรพลาสตกับการสังเคราะหดวยแสง
5. สืบคนขอมูล อธิบาย อภิปราย ปฏิกิริยาการสลายโมเลกุลของสารอาหารแบบใช
ออกซิเจนและไมใชออกซิเจน ในระดับเซลล
6. อธิบายและทําปฏิบัติการเกี่ยวกับการเติบโตและพัฒนาการของพืช
7. สํารวจ อธิบาย อภิปราย วิเคราะห การตอบสนองของพืชตอสารควบคุมการ
เจริญเติบโต ปจจัยทั้งภายนอกและภายในที่มีผลตอการตอบสนองของพืชที่เกี่ยวกับการ
เจริญเติบโต ประโยชนของสารควบคุมการเจริญเติบโตของพืชที่ชวยเพิ่มผลผลิตทาง
การเกษตร
8. สามารถศึกษาในสถานที่จริงได

รายวิชา ว30615 กายวิภาคศาสตรของสัตวขั้นสูง
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------รางหลักสูตรโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ พุทธศักราช 2552 กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร : ชีววิทยา
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2 คาบ/สัปดาห/ภาคเรียน
1.0 หนวยกิต
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------คําอธิบายรายวิชา ว30615
ศึกษา คนควา และทําปฏิบัติการเกี่ยวกับโครงสราง หนาที่และกลไกการทํางานของ
องคประกอบที่เปนโครงสรางของสิ่งมีชีวิต ตั้งแตหนวยเล็กที่สุดจนถึงกลไกการทํางานของอวัยวะใน
ระบบตาง ๆ ความสัมพันธในหนาที่การทํางานระหวางอวัยวะตาง ๆ ในรางกาย เพื่อใหเขาใจกลไก
การทํางานของอวัยวะแตละระบบอันไดแก ระบบประสาทและระบบรับความรูสึก ระบบโครงราง
ระบบไหลเวียนโลหิต ระบบหายใจ ระบบทางเดินอาหาร ระบบการทํางานของไตและการรักษาดุลย
ภาพของรางกาย ระบบตอมไรทอ และระบบสืบพันธุ
สืบคนขอมูล วิเคราะห เปรียบเทียบกายวิภาคศาสตรและสรีรวิทยาระหวางสิ่งมีชีวิตอื่นกับ
มนุษย ตลอดจนความผิดปกติทางกายวิภาคและสรีระวิทยาบางประการที่เกิดขึ้นกับมนุษย
เพื่อใหมีความรู ความเขาใจ มีทักษะกระบวนการ เจตคติและเห็นคุณคาของวิทยาศาสตร
สามารถใชกระบวนการทางวิทยาศาสตรในการสืบเสาะหาความรู และประยุกตใชในการแกปญหา
สามารถนําความรูและหลักการไปใชในการอธิบายลักษณะทางกายวิภาคและสรีรวิทยาของสิ่งมีชีวิต
ตาง ๆ ได
ผลการเรียนรูที่คาดหวัง
1. วิเคราะหเปรียบเทียบ โครงสรางและการทํางานของเซลลในรางกายของสิ่งมีชีวิต
2. ระบุสวนประกอบของระบบ และหนาที่ของอวัยวะตาง ๆ ของระบบประสาทและระบบรับ
ความรูสึก ระบบโครงราง ระบบไหลเวียนโลหิต ระบบหายใจ ระบบทางเดินอาหาร ระบบ
การทํางานของไตและการรักษาดุลยภาพของรางกาย ระบบตอมไรทอ และระบบสืบพันธุ
3. อธิบายความสัมพันธระหวางระบบตาง ๆ ในรางกาย การรักษาดุลยภาพของระบบตาง ๆ
4. เปรียบเทียบการรับรู และการตอบสนองตอสิ่งเราของสิ่งมีชีวิตบางชนิด และวิเคราะห
รูปแบบการตอบสนองที่จะเกิดขึ้น ในสิ่งมีชีวิตบางชนิด
5. อธิบายความผิดปกติของรางกายบางประการ ที่เกิดจากการทํางานที่ผิดปกติของระบบ
ตระหนักถึงการดูแลรักษาสุขภาพรางกายใหปกติ แข็งแรง
6. ออกแบบ ทําการทดลอง และวิเคราะหผลการทดลองเพื่อศึกษาปจจัยที่มีผลตอระบบ
ตาง ๆ ของสิ่งมีชีวิต
7. สืบคนขอมูล ขาวสาร เทคโนโลยี วิทยาการทางดานวิทยาศาสตรที่เกี่ยวของกับระบบ
ตาง ๆ ในรางกายของสิ่งมีชีวิต ตระหนักถึงความความกาวหนาทางดานวิทยาศาสตรที่มี
ผลตอสภาพรางกายของสิ่งมีชีวิต

รายวิชา ว30616 วิทยาศาสตรสมอง
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------รางหลักสูตรโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ พุทธศักราช 2552 กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร : ชีววิทยา
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2 คาบ/สัปดาห/ภาคเรียน
1.0 หนวยกิต
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------คําอธิบายรายวิชา ว30616
ศึกษา โครงสรางและการทํางานของสมองสวนตาง ๆ บทบาทของสมองตอการรับรู และ
เรียนรูของมนุษย การแสดงออกของพฤติกรรม นาฬิกาชีวภาพ และความผิดปกติของมนุษยที่เกิดขึ้น
จากความผิดปกติของสมองสวนตาง ๆ
สืบคนขอมูล งานวิจัยดานวิทยาศาสตรสมอง ประสาทวิทยา วิเคราะห นําเสนอขอมูลเกี่ยวกับ
งานวิจัยที่สืบคน และรวมกันวิพากษ
เพื่อใหผูเรียนมีความรูความเขาใจ มีทักษะกระบวนการ เจตคติ และคุณคาของชีววิทยา สามารถ
ประยุกตความรู และหลักการไปใชในชีวิตประจําวัน
ผลการเรียนรูที่คาดหวัง
1. ระบุความสําคัญของสมองสวนตาง ๆ และเชื่อมโยงบทบาทของสมองสวนตาง ๆ กับการ
รับรู และพฤติกรรมของมนุษย
2. อธิบาย ความสัมพันธของสมองกับนาฬิกาชีวภาพ
3. สืบคนขอมูล อธิบาย อภิปราย เกี่ยวกับความผิดปกติของสมอง และเทคโนโลยีที่
เกี่ยวของกับสมอง
4. ตระหนักถึงความสําคัญและการดูแลใสใจสมอง เพื่อใหเปนผูที่มีสุขภาพกายและใจที่ดี

รายวิชา ว30617 พฤติกรรมสัตว
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2 คาบ/สัปดาห/ภาคเรียน
1.0 หนวยกิต
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------คําอธิบายรายวิชา ว30617
ศึกษา คนควา อธิบายและสรุปเกี่ยวกับความหมายของพฤติกรรม ผูคนพบ การออกแบบการ
ทดลองในเรื่องพฤติกรรม รวมถึงการพัฒนาการเกิดพฤติกรรม ซึ่งเปนสิ่งที่สําคัญในการศึกษาเรื่อง
พฤติกรรมสัตว
ศึกษา คนควา และอธิบายจังหวะชีวภาพ กลไกที่ทําใหเกิดจังหวะชีวภาพ ความแตกตาง
ปจจัยที่ทําใหสัตวมีจังหวะชีวภาพแตกตางกัน
ศึกษาวิเคราะห คนควา และอธิบายพฤติกรรมรูปแบบตางๆ ที่เกิดขึ้นกับสัตว พฤติกรรมที่มี
แตกําเนิด การเรียนรู การจดจํา ความเคยชิน การสื่อสารระหวางสัตว การเลือกพื้นที่อาศัย พฤติกรรม
การหาอาหาร พฤติกรรมกาวราว พฤติกรรมการสืบพันธุ พฤติกรรมการดูแลลูก พฤติกรรมทางสังคม
ปจจัยที่ทําใหเกิดพฤติกรรม
เพื่อใหผูเรียนมีความรูความเขาใจ มีทักษะกระบวนการ เจตคติและเห็นคุณคาของชีววิทยา
สามารถประยุกตความรูและหลักการไปใชในชีวิตประจําวันและเปนพื้นฐานเพื่อประยุกตใชใน
การศึกษาและวิจัยพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีของประเทศตอไป
ผลการเรียนรูที่คาดหวัง
1. มีความรูความเขาใจความหมายของพฤติกรรม นักวิทยาศาสตรที่ศึกษาดานพฤติกรรม
อธิบายการพัฒนาการเกิดพฤติกรรม ทฤษฎีและแนวทางการศึกษาดานพฤติกรรม วิชาที่
เกี่ยวของ เชน วิวัฒนาการ ฮอรโมน พันธุศาสตร ระบบประสาท
2. มีความรูความเขาใจ วิเคราะห อธิบาย จังหวะชีวภาพ นาฬิกาชีวภาพที่ตางกันในแตละ
สิ่งมีชีวิต ปจจัยสําคัญที่ทําใหเกิดการแสดงออกของจังหวะชีวภาพที่แตกตางกัน
3. มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับพัฒนาการของพฤติกรรม พฤติกรรมที่เกิดขึ้นกับสัตว ใน
รูปแบบตางๆ พฤติกรรมพื้นฐานที่เกิดขึ้นในสิ่งมีชีวิต การจดจํา การเรียนรู ความเคยชิน
4. มีความรูความเขาใจ วิเคราะห อธิบาย การสื่อสารระหวางสัตว สิ่งที่ใชในการสื่อสาร
ระหวางกัน การเลือกพื้นที่อยูอาศัย และสมมติฐานการกระจายพันธุสัตว ปจจัยทาง
สภาพแวดลอมที่มีผลตอการกระจายพันธุสัตว ปจจัยที่มีอิทธิพลตอการเลือกพื้นที่อาศัย
5. มีความรูความเขาใจ วิเคราะห อธิบาย พฤติกรรมการหาอาหาร แบบจําลอง และปจจัย
การหาอาหาร การลาและการปองกันตัว พฤติกรรมกาวราว ปจจัยมีผลตอความกาวราว
6. มีความรูความเขาใจ วิเคราะห อธิบาย พฤติกรรมการสืบพันธุ การจับคู การเกี้ยวพาราสี
พฤติกรรมการดูแลลูก พฤติกรรมทางสังคมตางๆของสัตวชั้นสูงและมนุษย
7. สามารถนําความรูที่ไดประยุกตใช ในชีวิตประจําวัน ปรับตัวในสังคม สามารถออกแบบ
การทดลองพฤติกรรมสัตว วิเคราะหการแสดงออกซึ่งพฤติกรรมนั้นๆ ของสัตวอยาง
ถูกตอง

รายวิชา ว30618 สรีรวิทยาสิ่งแวดลอม

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------รางหลักสูตรโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ พุทธศักราช 2552 กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร : ชีววิทยา
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2 คาบ/สัปดาห/ภาคเรียน
1.0 หนวยกิต
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------คําอธิบายรายวิชา ว30618
ศึกษาการเปลี่ยนแปลงหนาที่การทํางานในสิ่งมีชีวิต เมื่อสภาพแวดลอมเปลี่ยนแปลงไปในแต
ละฤดูกาล การเปลี่ยนแปลงของกลไกในรางกายในชวงเวลากลางวัน กลางคืน รวมถึงเมื่ออยูในสภาพ
ภูมิศาสตรที่แตกตางกัน
สํารวจ สืบคนขอมูล เกี่ยวกับความสัมพันธระหวางสิ่งแวดลอมและการเปลี่ยนแปลงที่เกิด
ขึ้นกับสิ่งมีชีวิต และสามารถใชขอมูลตาง ๆ ในการทํานายการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นกับสิ่งมีชีวิตใน
สภาพที่แตกตางจากเดิม
พัฒนาทักษะกระบวนการวิทยาศาสตร ตั้งแตการสังเกต การสรางคําถามหรือปญหาทาง
วิทยาศาสตร การวางแผนเพื่อแกไขปญหา การวิเคราะห การสรุปผลการศึกษา และการเผยแพร
ขอมูลที่ทําการศึกษา โดยใชความรูพื้นฐานเกี่ยวกับสรีรวิทยาและสิ่งแวดลอม
เพื่อใหผูเรียนมีความเขาใจ มีทักษะกระบวนการและเจตคติทางวิทยาศาสตร เห็นคุณคาของ
ชีววิทยาและสามารถประยุกตความรูไปใชในชีวิตประจําวัน
ผลการเรียนรูที่คาดหวัง
1. ระบุปญหาของการเปลี่ยนแปลงปจจัยสิ่งแวดลอมที่มีตอสิ่งมีชีวิต
2. อธิบายลักษณะพื้นฐานทางสรีรวิทยาของสิ่งมีชีวิต
3. สืบคน อธิบาย อภิปราย บทบาท และความสําคัญของสิ่งแวดลอมตอการเปลี่ยนแปลง
ทางสรีรวิทยาที่มีผลตอการดํารงชีวิตของสิ่งมีชีวิต
4. สืบคน อธิบาย วิเคราะหความสัมพันธระหวางปจจัยภายนอกกับการเปลี่ยนแปลงทาง
สรีรวิทยาของสิ่งมีชีวิต ที่ทําใหเกิดความหลากหลายทางชีวภาพ
5. คนหาคําตอบเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของสิ่งมีชีวิตที่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงของ
สภาพแวดลอมโดยใชหลักการ และกระบวนการทางวิทยาศาสตร
6. สามารถศึกษาในสถานที่จริงได

รายวิชา ว30619 อันตรกิริยาระหวางสัตวและพืช
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------รางหลักสูตรโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ พุทธศักราช 2552 กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร : ชีววิทยา
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2 คาบ/สัปดาห/ภาคเรียน
1.0 หนวยกิต
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------คําอธิบายรายวิชา ว30619
ศึกษาวิเคราะห อธิบายและสรุปเกี่ยวกับความสัมพันธของพืช และสัตวในรูปแบบตาง ๆ
ศึกษาวิเคราะห อธิบาย และสืบคนขอมูลที่เกี่ยวของกับการปรับตัวทางดานกายภาพ และ
สัณฐานของพืชในการปองกันตัวเองจากสัตวที่บริโภคพืชเปนอาหาร
ศึกษาวิเคราะห อธิบาย และสืบคนขอมูลที่เกี่ยวของกับการปรับตัวทางดานสรีรวิทยา และ
การสรางสารที่มีฤทธิ์ทางชีวภาพของพืชในการปองกันตัวเองจากสัตวที่บริโภคพืชเปนอาหาร
ศึกษาวิเคราะห และอธิบายการปรับตัวของสัตวที่บริโภคพืชเปนอาหาร เพื่อที่จะสามารถ
ดํารงชีวิตในระบบนิเวศได ทั้งทางดานสัณฐาน และสรีรวิทยา
ศึกษาวิเคราะห อธิบาย และสืบคนขอมูลการวิวัฒนาการรวมกันของพืช และสัตวที่บริโภคพืช
เปนอาหาร
ศึกษาวิเคราะห อธิบาย และสืบคนความสัมพันธระหวางดอกไมและสัตวที่ทําหนาที่ถาย
ละอองเรณู การปรับตัวและเปลี่ยนแปลงทางสัณฐาน และการดํารงชีวิตของดอกไมกับและสัตวที่ทํา
หนาที่ถายละอองเรณู การปรับตัวของพืช เพื่อดึงดูดสัตวใหเกิดการถายละอองเรณู การเปลี่ยนการ
วิวัฒนาการรวมกันระหวางดอกไมกับแมลง
ศึกษาวิเคราะห อธิบาย และสืบคนความสัมพันธระหวางพืช และสัตวที่ทําหนาที่กระจายเมล็ด
พันธของพืช ลักษณะการปรับตัวของพืชใหเกิดการกระจายพันธุของเมล็ดพืชเพื่อใหเกิดความ
หลากหลายทางพันธุกรรม
ศึกษา อธิบาย และสืบคนความสัมพันธระหวางตนไมใหญ และมด การวิวัฒนาการรวมกัน
ระหวางมด และตนไมใหญ เพื่อการดํารงชีพในระบบนิเวศ
เพื่อใหผูเรียนมีความรูความเขาใจ มีทักษะกระบวนการ เจตคติและเห็นคุณคาของชีววิทยา
ที่เกี่ยวของกับความสัมพันธของสิ่งมีชีวิตระหวางพืช และสัตว สามารถประยุกตความรูและหลักการ
ไปใชในชีวิตประจําวัน

ผลการเรียนรูที่คาดหวัง
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------รางหลักสูตรโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ พุทธศักราช 2552 กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร : ชีววิทยา
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1. สืบคนขอมูลและอธิบายเกี่ยวกับความสัมพันธของพืช และสัตวในรูปแบบตาง ๆ
2. อธิบาย และวิเคราะหขอมูลที่เกี่ยวของกับการปรับตัวทางดานสรีรวิทยาและสัณฐานวิทยา
ของพืชในการปองกันตัวเองจากสัตวที่บริโภคพืชเปนอาหาร
3. สืบคน วิเคราะห และอธิบาย เกี่ยวกับสารที่มีฤทธิ์ทางชีวภาพ (Secondary Metabolize)
ที่พืชสรางเพื่อปองกันตัวเองจากสัตวที่บริโภคพืชเปนอาหาร
4. อธิบาย ความสําคัญของการวิวัฒนาการรวมกันของพืช และสัตวที่บริโภคพืชเปนอาหาร
5. สํารวจ และวิเคราะห ความสัมพันธระหวางดอกไมและสัตวที่ทําหนาที่ถายละอองเรณู
สืบคน วิเคราะหวิวัฒนาการรวมกันของสิ่งมีชีวิตทั้ง 2 ชนิด
6. สืบคน อธิบายความสัมพันธระหวางพืชและสัตว ที่ทําหนาที่กระจายเมล็ดพันธุของพืช
ปจจัยที่มีผลตอการกระจายตัวของเมล็ด
7. สํารวจ สังเกต ความสัมพันธระหวางตนไมใหญ และมด การวิวัฒนาการรวมกันระหวาง
มด และตนไมใหญ เพื่อการดํารงชีพในระบบนิเวศ

รายวิชา ว30620 ชีววิทยาสภาวะแวดลอม
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2 คาบ/สัปดาห/ภาคเรียน
1.0 หนวยกิต
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------คําอธิบายรายวิชา ว30620
ศึกษา คนควา สํารวจ ทดลอง อภิปรายถึงการถายทอดพลังงานและมวลสาร กลไกการ
หมุนเวียนสาร แรธาตุในระบบนิเวศ ยกตัวอยางเกี่ยวกับปจจัยตางๆ ที่มีผลตอการดํารงชีวิต การ
ปรับตัวของสิ่งมีชีวิตในระบบนิเวศ ความสัมพันธของสิ่งมีชีวิตในระบบนิเวศ อธิบายกลไกการแทนที่
ของสิ่งมีชีวิต การรักษาดุลยภาพของระบบนิเวศ ตลอดจนวิเคราะหความสัมพันธระหวางความ
หลากหลายทางชีวภาพกับความมั่นคงของระบบนิเวศ
ศึกษาคนควา อภิปราย ความสัมพันธระหวางมนุษยและสิ่งแวดลอม การประเมินคุณภาพ
สิ่งแวดลอม แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดลอมอันเปนผลเนื่องมาจากมนุษย
ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดลอม อธิบายอิทธิพลของปรากฏการณตางๆ และภัย
ธรรมชาติที่มีตอสิ่งมีชีวิต
ศึกษา คนควา วิเคราะหกระบวนการหรือแนวความคิดที่เนนใหเกิดคานิยมในการอนุรักษ
การนําวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มาเปนสวนรวมในการพัฒนา และแกไขปญหาสิ่งแวดลอม การใช
พลังงานรูปแบบตาง ๆ ใหไดประโยชนสูงสุด โดยมีผลกระทบตอสิ่งแวดลอมไมมาก
เพื่อใหมีความรู ความเขาใจในความสัมพันธของสิ่งแวดลอมทั้งระบบ สามารถแกปญหา
วางแผนเสนอแนวทางเพื่อแกปญหาและจัดการทรัพยากรธรรมชาติ ตระหนักถึงความสําคัญของ
สิ่งแวดลอม และการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ ตลอดจน มีจิตสํานึกที่ดี มีสวนรวมในการอนุรักษ
และพัฒนาที่ยั่งยืน
ผลการเรียนรูที่คาดหวัง
1. สืบคน อธิบาย อภิปราย ระบุองคประกอบตาง ๆ ของสิ่งแวดลอม โครงสรางระบบนิเวศ
และสามารถบอกความสัมพันธของปจจัยตาง ๆ ในระบบนิเวศ
2. สืบคน อธิบายการถายทอดพลังงานและมวลสารในระบบนิเวศ วิเคราะห เขียนแผนภาพ
แสดงในรูปพีระมิดนิเวศ อธิบายการรักษาดุลยภาพของระบบนิเวศ
3. อธิบายเกี่ยวกับกลไกการเกิดระบบการหมุนเวียนสาร แรธาตุ ในระบบนิเวศ
4. อธิบาย อภิปรายและยกตัวอยางเกี่ยวกับปจจัยตางๆ ที่มีผลตอการดํารงชีวิต การปรับตัว
ของสิ่งมีชีวิตในระบบนิเวศ ความสัมพันธของสิ่งมีชีวิตในระบบนิเวศ
5. วิเคราะหความสัมพันธระหวางปจจัยตาง ๆ ที่ทําใหเกิดความหลากหลายทางชีวภาพ
สามารถอธิบายชีวนิเวศตาง ๆ ในโลกนิเวศได
6. สืบคน นําเสนอสภาพการณ ปญหา หรือความสําคัญของความหลากหลายทางชีวภาพที่
มีอยูในปจจุบัน
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7. อธิบายและวิเคราะหเกี่ยวกับการรักษาดุลยภาพของระบบนิเวศ สามารถอธิบายกลไก
การแทนที่ของสิ่งมีชีวิต และตระหนักวาความหลากหลายทางชีวภาพมีบทบาทตอดุลย
ภาพของระบบนิเวศ
8. สืบคน วิเคราะหวาจํานวนประชากร มีผลตอการเปลี่ยนแปลงตอสิ่งแวดลอม สามารถ
อธิบายผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดลอม
9. สืบคน นําเสนอสภาพการณ ปญหามลพิษสิ่งแวดลอม สามารถอธิบายผลกระทบตอ
สิ่งมีชีวิตในระบบนิเวศ และผลกระทบตอมนุษย อธิบายการสะสมทางชีวภาพของสารพิษ
10. สืบคน อธิบาย อภิปราย พระราชบัญญัติสิ่งแวดลอม คามาตรฐานเกี่ยวกับคุณภาพ
สิ่งแวดลอม อธิบาย การประเมินคุณภาพสิ่งแวดลอมโดยประมวลจากการตรวจวัด
คุณลักษณะทางกายภาพ เคมี และชีวภาพ
11. ตรวจสอบและวิเคราะหการเปลี่ยนแปลงของทรัพยากรธรรมชาติ และตระหนักถึงปญหา
และเสนอแนะแนวทางในการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ
12. ระบุแหลงที่มาของพลังงานรูปแบบตาง ๆ ประโยชน และการนําไปใชใหเกิดประโยชน
สูงสุด
13. อธิบายอิทธิพลของปรากฏการณตางๆ เชน เอลนิโน ภาวะเรือนกระจก ภัยธรรมชาติตอ
สิ่งมีชีวิต
14. วางแผนและลงมือปฏิบัติเพื่อปองกัน แกไข อนุรักษ และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม มีความรูความเขาใจและตระหนักถึงการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และ
สิ่งแวดลอม รวมทั้งการพัฒนาที่ยั่งยืน
15. สามารถศึกษาในสถานที่จริงได
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รายวิชา ว30621 เทคโนโลยีชีวภาพ
2 คาบ/สัปดาห/ภาคเรียน
1.0 หนวยกิต
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------คําอธิบายรายวิชา ว30621
เพื่อใหมีความรูความเขาใจความสัมพันธระหวางชีววิทยากับเทคโนโลยีชีวภาพ ความหมาย
ความสําคัญและบทบาทของเทคโนโลยีชีวภาพเทคโนโลยีชีวภาพกับความหลากหลายทางชีวภาพ
หลักการพื้นฐานของเทคโนโลยีชีวภาพ พรอมทั้งเทคนิคและเครื่องมือที่เกี่ยวของ และสามารถ
ปฏิบัติการตามเทคนิคตาง ๆ และเครื่องมือที่เกี่ยวของ การศึกษานาโนเทคโนโลยีชีวภาพ และ
สามารถวางแผนเพื่อนําความรูทางชีววิทยามาประยุตใชใหเกิดประโยชนตอการพัฒนาคุณภาพชีวิต
มนุษย และการพัฒนาสังคม
ผลการเรียนรูที่คาดหวัง
1. คนควา อธิบาย อภิปราย และวิเคราะหถึงความเชื่อมโยงความสัมพันธระหวางความรู
ทางชีววิทยาพื้นฐานกับเทคโนโลยีชีวภาพ
2. อธิบายความหมาย สืบคนและวิเคราะหความเปนมาของเทคโนโลยีชีวภาพตอการ
พัฒนาในแงตาง ๆ
3. สืบคน อธิบาย อภิปราย วิเคราะหบทบาทของเทคโนโลยีชีวภาพที่มีตอการปรับปรุงและ
ดัดแปลงสิ่งมีชีวิต
4. อธิบาย อภิปราย และวิเคราะหเกี่ยวกับความสัมพันธระหวางเทคโนโลยีชีวภาพที่มีผลตอ
ความหลากหลายของสิ่งมีชีวิต รวมถึงความปลอดภัยทางชีวภาพและผลกระทบจาก
เทคโนโลยีชีวภาพที่มีตอแนวโนมการเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดลอมและสังคม
5. อธิบาย และอภิปรายหลักการสรางและพัฒนาผลิตภัณฑจากกระบวนการทาง
เทคโนโลยีชีวภาพ
6. สืบคน วิเคราะห วางแผนเพื่อใชความรูพื้นฐานทางชีววิทยามาประยุกตใชในกระบวนการ
ทางเทคโนโลยีชีวภาพ
7. อธิบายความหมายนาโนเทคโนโลยีชีวภาพ และสืบคน อธิบาย และวิเคราะหการพัฒนา
นาโนเทคโนโลยีชีวภาพคือการสรางเครื่องมือขนาดจิ๋วที่ สามารถแทรกเขาไปภายใน
เซลลเพื่อติดตามความผิดปกติที่จุดใดและแกไขซอมแซมโมเลกุลดีเอ็นเอ
8. สืบคน วิเคราะห อภิปรายแนวโนมการใชเทคโนโลยีชีวภาพในอนาคต ขอดีขอเสียของ
การใชเทคโนโลยีชีวภาพแบบตาง ๆ
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รายวิชา ว30622 สเต็มเซลลเทคโนโลยีและพันธุจริยศาสตร
2 คาบ/สัปดาห/ภาคเรียน
1.0 หนวยกิต
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------คําอธิบายรายวิชา ว30622
ศึกษาความกาวหนาของเทคโนโลยีทางเซลลและพันธุศาสตรและการนํามาใชประโยชน
รวมถึงผลกระทบที่เกิดจากการใชเทคโนโลยีดังกลาวตอมนุษย สัตว พืช และสิ่งแวดลอม
สืบคน อภิปรายขอมูล เกี่ยวกับงานทางดานสเต็มเซลลเทคโนโลยี และจรรยาบรรณของ
นักวิจัยที่ทํางานดานนี้
ศึกษา คนควา อธิบายขั้นตอนปฎิบัติการทางพันธุวิศวกรรมในสิ่งมีชีวิตตาง ๆ รวมถึง
เทคโนโลยีที่เกี่ยวของกับงานดานพันธุวิศวกรรม และความกาวหนาของงานพันธุศาสตรโมเลกุล
อภิปรายผลกระทบที่เกิดจากการดัดแปลงพันธุกรรมของสิ่งมีชีวิต
ศึกษา คนควา อธิบายขั้นตอนการตรวจลายพิมพดีเอ็นเอ อภิปราย วิเคราะหการประยุกตใช
เทคโนโลยี ผลกระทบของการตรวจลายพิมพดีเอ็นเอที่มีตอมนุษย สิ่งมีชีวิต และสังคม
สืบคน วิเคราะห อภิปราย ความสําคัญของการพัฒนาโครงการศึกษาจีโนมมนุษย วิธีการหา
ลําดับเบสของดีเอ็นเอภายในจีโนม รวมถึงศึกษาผลกระทบของความรูที่ไดจากโครงการศึกษาจีโนม
มนุษย และการพัฒนาเทคโนโลยีดานพันธุศาสตรในยุคหลังการศึกษาจีโนมมนุษยที่จะสงผลตอมนุษย
และสังคม
เพื่อใหสามารถอภิปราย แสดงความคิดเห็นบนพื้นฐานความรูดานพันธุศาสตรและเทคโนโลยี
พันธุศาสตรในแงมุมตาง ๆ ทั้งดานวิทยาศาสตรและสังคม สามารถสืบเสาะหาความรูและประยุกตใช
ความรูในชีวิตประจําวัน รวมถึงสามารถตัดสินใจประเด็นปญหาสังคมที่เกี่ยวของกับเทคโนโลยีเหลานี้
ไดโดยอางอิงหลักฐานดานพันธุศาสตรที่เกี่ยวของไดอยางถูกตองตามหลักจริยธรรม
ผลการเรียนรูที่คาดหวัง
1. ตระหนักถึงความสําคัญของการทํางานวิจัยอยางมีจรรยาบรรณ
2. อธิบาย และวิเคราะหหลักการของสเต็มเซลลเทคโนโลยี รวมถึงการนําไปใชประโยชน
และผลกระทบเชิงสังคม
3. อธิบายความสัมพันธระหวางกระบวนการแสดงออกของยีนในสิ่งมีชีวิตและกระบวนการ
ควบคุมการแสดงออกของยีน ในการปรับปรุงพันธุสิ่งมีชีวิต และการใชประโยชนอื่น ๆ
4. อธิบายและวิเคราะหหลักการตัดตอดีเอ็นเอ และกระบวนการพันธุวิศวกรรมในการสราง
สิ่งมีชีวิตดัดแปลงพันธุกรรมชนิดตาง ๆ
5. อภิปรายและวิเคราะหการประยุกตใชพันธุวิศวกรรมและผลกระทบจากการสรางสิ่งมีชีวิต
ดัดแปลงพันธุกรรมที่มีตอสังคมและสิ่งแวดลอม
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6. สืบคนและอธิบายขั้นตอนของกระบวนการตรวจลายพิมพดีเอ็นเอ อภิปรายและวิเคราะห
ผลการตรวจลายพิมพดีเอ็นเอ และการประยุกตใชเทคนิคการตรวจลายพิมพดีเอ็นเอ
7. ศึกษาและอภิปรายผลกระทบของการตรวจลายพิมพดีเอ็นเอที่มีตอบุคคล และสังคม
8. อธิบาย วิเคราะหขั้นตอนและความกาวหนาของโครงการศึกษาจีโนมมนุษย วิธีการหา
ลําดับเบสของสารพันธุกรรม
9. วิเคราะหและอภิปราย ประโยชนของโครงการหาลําดับสารพันธุกรรมของมนุษยดาน
การแพทย สังคม และผลกระทบที่เกิดจากการนําความรูมาประยุกตใช
10. นําความรูที่ไดมาใชในการวิเคราะหผลกระทบการประยุกตใชเทคโนโลยีทางพันธุศาสตร
ตอคุณภาพชีวิตของสิ่งมีชีวิตในดานสุขภาพสิ่งมีชีวิต สังคม สภาพแวดลอมและนํา
ความรูที่ไดมาใชในการตัดสินใจในประเด็นปญหาสังคมที่เกี่ยวของกับเทคโนโลยีทาง
พันธุศาสตรไดอยางถูกตองตามหลักจริยธรรม
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รายวิชา ว30623 พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีพันธุศาสตร
2 คาบ/สัปดาห/ภาคเรียน
1.0 หนวยกิต
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------คําอธิบายรายวิชา ว30623
ศึกษา คนควา อธิบาย ขั้นตอนการทําพันธุวิศวกรรม ในสิ่งมีชีวิตตาง ๆ รวมถึงเทคโนโลยี
ที่เกี่ยวของกับงานดานพันธุวิศวกรรม และความกาวหนาของงานดานพันธุศาสตรโมเลกุล
สืบคน วิเคราะห อภิปราย ความสําคัญของการพัฒนางานดานพันธุศาสตรโมเลกุล พันธุวิศวกรรม
และผลกระทบที่มีตอสิ่งมีชีวิตและมนุษย ทั้งดานสุขภาพ สังคม และสิ่งแวดลอม
เพื่อใหมีความรู ความเขาใจ มีทักษะกระบวนการ และเจตคติทางวิทยาศาสตร สามารถนําหลักการ
ทางวิทยาศาสตรไปใชในกระบวนการสืบเสาะหาความรู และมีความเขาใจในเทคโนโลยีชีวภาพ สามารถนํา
ความรูไปประยุกตใชในชีวิตประจําวัน
ผลการเรียนรูที่คาดหวัง
1. อธิบาย อภิปราย และวิเคราะหขั้นตอนพันธุวิศวกรรม ระบุความสําคัญของปจจัยที่ใชใน
แตละขั้นตอนของกระบวนการทางพันธุวิศวกรรม
2. อธิบายการโคลนยีน การถายฝากยีนในสัตวเลี้ยงลูกดวยน้ํานม การถายฝากยีนในพืช
การตรวจลายพิมพดีเอ็นเอ และการประยุกตใชพันธุวิศวกรรมตอการแพทย สิ่งแวดลอม
อุสาหกรรม และสังคม
3. สืบคน อธิบาย อภิปราย วิเคราะหผลกระทบของสิ่งมีชีวิตดัดแปลงพันธุในดานที่มีตอ
สุขภาพสิ่งมีชีวิต ดานสังคม ดานสภาพแวดลอม และผลประโยชนที่ไดจากงานพันธุ
วิศวกรรม
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รายวิชา ว30624 เทคโนโลยีการจัดการเซลลพืช
2 คาบ/สัปดาห/ภาคเรียน
1.0 หนวยกิต
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------คําอธิบายรายวิชา ว30624
ศึกษาวิเคราะห อธิบายและสรุปเกี่ยวกับหลักการพื้นฐานของการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช
รวมถึงประโยชนของการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช การเตรียมหองและเครื่องมือในการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ
อาหารสําหรับการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช การเตรียมชิ้นสวนพืชสําหรับการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ ขั้นตอน
การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช เทคนิคการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อและอวัยวะของพืช
ศึกษาวิเคราะห และอธิบายกระบวนการเปลี่ยนแปลงและการเจริญพัฒนาของเซลลพืช ที่เกิด
จากการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช โดยกระบวนการกําเนิดอวัยวะและกระบวนการกําเนิดคัพภะจากเซลล
รางกาย
ศึกษาวิเคราะห และอธิบายประเภทของสารควบคุมการเจริญเติบโต และอิทธิพลของสาร
ควบคุมการเจริญเติบโต รวมถึงปจจัยแวดลอมตางๆ ที่มีผลตอการเปลี่ยนแปลงและการเจริญพัฒนา
ของเซลลพืชในหลอดทดลอง
ศึกษาวิเคราะห และอธิบายการใชเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อเพื่อเปนพื้นฐานใน
การศึกษาทางอนูชีววิทยาและพันธุศาสตร สรีรวิทยาพืช รวมถึงการวิจัย และการพัฒนาวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยีทางดานการขยายพันธุพืช การปรับปรุงพันธุพืช การผลิตสารพฤกษเคมี การอนุรักษ
พันธุกรรมพืช
เพื่อใหผูเรียนมีความรูความเขาใจ มีทักษะกระบวนการ เจตคติและเห็นคุณคาของชีววิทยา
สามารถประยุกตความรูและหลักการไปใชในชีวิตประจําวันและเปนพื้นฐานเพื่อประยุกตใชใน
การศึกษาและวิจัยพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีของประเทศตอไป
ผลการเรียนรูที่คาดหวัง
1. มีความรูความเขาใจหลักการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ และอวัยวะพืชในสภาพปลอดเชื้อ โดย
สามารถสรุปและอธิบายได
2. มีความรูความเขาใจและทักษะในหองปฏิบัติการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช เครื่องมือ และ
วิธีการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชในสภาพปลอดเชื้อ
3. อธิบายและสรุปเกี่ยวกับทฤษฎีการเจริญเติบโตของพืช และสามารถนําไปประยุกตกับ
การปฏิบัติการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชได
4. อธิบายและสรุปเกี่ยวกับสารควบคุมการเจริญเติบโต และปจจัยแวดลอมที่สําคัญที่มี
อิทธิพลตอการเจริญพัฒนาของเซลลพืชในหลอดทดลอง
5. สามารถนําเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อไปใชเปนพื้นฐานในการศึกษาทางอนู
ชีววิทยาและพันธุศาสตร สรีรวิทยาพืช รวมถึงการวิจัย และการพัฒนาวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีทางดานการขยายพันธุพืช การปรับปรุงพันธุพืช การผลิตสารพฤกษเคมี การ
อนุรักษพันธุกรรมพืชได
6. สามารถศึกษาในสถานที่จริงได
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รายวิชา ว30625 เทคโนโลยีการผลิตกลวยไม
2 คาบ/สัปดาห/ภาคเรียน
1.0 หนวยกิต
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------คําอธิบายรายวิชา ว30625
ศึกษาวิเคราะห อธิบายลักษณะพื้นฐานของพืชในวงศกลวยไมได
ศึกษาวิเคราะห อธิบายลักษณะและจัดจําแนกกลวยไม ในระดับสกุล รวมถึงสามารถสืบคน
ที่มาของกลวยไมสายพันธุลูกผสมได
ศึกษาวิเคราะห อธิบายหลักการเบื้องตนในการปลูกเลี้ยง การขยายพันธุโดยวิธีธรรมชาติ
การปองกันกําจัดโรคและแมลงศัตรูพืช การผสมพันธุโดยการผสมเกสรและการคัดเลือกพันธุ
ศึกษาวิเคราะห อธิบายหลักการเบื้องตนในการใชเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยวมาใชในการ
ผลิตกลวยไม
ศึกษาวิเคราะห อธิบายหลักการเบื้องตนและการประยุกตใชเทคโนโลยีชีวภาพในการ
ขยายพันธุ ปรับปรุงพันธุ และอนุรักษพันธุกรรมกลวยไม
เพื่อใหผูเรียนมีความรูความเขาใจ มีทักษะกระบวนการ เจตคติและเห็นคุณคาของพืชใน
วงศกลวยไม ในฐานะที่เปนพืชอนุรักษและไมประดับเศรษฐกิจ รวมถึงสามารถประยุกตความรูและ
หลักการไปใชในชีวิตประจําวันและเปนพื้นฐานเพื่อประยุกตใชในการศึกษาและวิจัยพัฒนา
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีของประเทศตอไป
ผลการเรียนรูที่คาดหวัง
1. มีความรูความเขาใจ ลักษณะพื้นฐานของพืชในวงศกลวยไม โดยสามารถสรุปและอธิบ ายได
2. อธิบายและสรุปลักษณะและจัดจําแนกกลวยไม ในระดับสกุล รวมถึงสามารถสืบคนที่มา
ของกลวยไมสายพันธุลูกผสมได
3. อธิบายหลักการเบื้องตนในการปลูกเลี้ยง การขยายพันธุโดยวิธีธรรมชาติ การปองกัน
กําจัดโรคและแมลงศัตรูพืช การผสมพันธุโดยการผสมเกสรและการคัดเลือกพันธุ
4. อธิบายหลักการเบื้องตนในการใชเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยวมาใชในการผลิตกลวยไม
5. อธิบายหลักการเบื้องตนและการประยุกตใชเทคโนโลยีชีวภาพในการขยายพันธุ ปรับปรุง
พันธุ และอนุรักษพันธุกรรมกลวยไม
6. สามารถศึกษาในสถานที่จริงได
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รายวิชา ว30626 วิทยาศาสตรการอาหาร
2 คาบ/สัปดาห/ภาคเรียน
1.0 หนวยกิต
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------คําอธิบายรายวิชา ว30626
วิทยาศาสตรการอาหาร เปนการใชความรูวิทยาศาสตรดานชีววิทยา เพื่อเปนพื้นฐานรวมกับ
ฟสิกส และวิศวกรรม นําไปสูความเขาใจในเรื่องธรรมชาติของอาหาร สาเหตุของการเสื่อมเสียของ
อาหารและหลักการแปรรูปอาหาร สวนประกอบของอาหาร ไดแก น้ํา แรธาตุ คารโบไฮเดรท โปรตีน
ไลปด วิตามิน การเนาเสียของอาหาร การถนอมอาหารดวยวิธีการตาง ๆ เชน ความรอน แชเยือกแข็ง
ทําแหง พลังงานไมโครเวฟ ฉายรังสี สารเคมี นมและผลิตภัณฑ ไขและผลิตภัณฑ เนื้อสัตวและ
ผลิตภัณฑ ผัก ผลไมและผลิตภัณฑ อาหารหมักจากผักผลไม ธัญชาติ เมล็ดถั่ว น้ําผลไม
ผลการเรียนรูที่คาดหวัง
1. สามารถใหคํากําจัดความของวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหารได
2. ทราบหนาที่และบทบาทของนักวิทยาศาสตรการอาหารหรือนักเทคโนโลยีการอาหาร
3. สามารถบอกสวนประกอบสําคัญของอาหารได
4. สามารถบอกถึงสาเหตุการเนาเสียของอาหารได
5. สามารถบอกชนิดจุลลินทรียที่ทําใหอาหารเนาเสียได
6. อธิบายปจจัยที่มีอิทธิพลตอการเจริญของจุลินทรียได
7. สามารถบอกวิธีการควบคุมการเจริญของจุลินทรียได
8. สามารถนําวิธีการถนอมอาหารแบบตาง ๆ ไดแก การใชความรอน การแชเยือกแข็ง
การทําแหง พลังงานไมโครเวฟ และการ ฉายรังสี การใชสารเคมี มาใชถนอมอาหารได
9. สามารถบอกองคประกอบของน้ํานม และแปรรูปน้ํานม เพื่อใหไดผลิตภัณฑนมรูปแบบ
ตาง ๆได
10. อธิบายถึงการสรางไข โครงสราง และคุณคาทางอาหารของไขได
11. สามารถอธิบายสาเหตุการเปลี่ยนแปลงภายในไขระหวางการเก็บรักษาได
12. สามารถแปรรูปไขใหเปนผลิตภัณฑตาง ๆ ได
13. สามารถอธิบายโครงสรางและรายละเอียดของเนื้อสัตว ตลอดจนคุณภาพของผลิตภัณฑ
เนื้อสัตวได
14. สามารถแปรรูปเนื้อสัตวเปนผลิตภัณฑตาง ๆ ได
15. อธิบายถึงการเก็บเกี่ยว การเสื่อมเสีย และวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยวของผักและผลไม
16. สามารถแปรรูปและถนอมผลิตภัณฑผักและผลไมได
17. สามารถอธิบายถึงปจจัยที่มีความสําคัญตอการหมัก
18. สามารถยกตัวอยางและประกอบอาหารหมักบางชนิดได
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รายวิชา ว30627 นิติวิทยาศาสตร
2 คาบ/สัปดาห/ภาคเรียน
1.0 หนวยกิต
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------คําอธิบายรายวิชา ว30627
ศึกษา ตัวอยางคดีความที่นําหลักการทางวิทยาศาสตรเขามาเปนเครื่องมือสําคัญในการ
ติดตาม หรือจับกุมคนราย
ศึกษา ทดลอง นําความรูทางชีววิทยาดานตาง ๆ เชน พันธุศาสตร กีฏวิทยา จุลชีววิทยา
กายวิภาคศาสตรและสรีรวิทยา มาใชในการพิสูจน คนหาความจริง
นําความรูทางดานวิทยาศาสตร ฟสิกส เคมี และชีววิทยา มาใชในการพิสูจนหลักฐาน จาก
สถานการณที่ถูกกําหนด
เพื่อใหผูเรียนมีความรูความเขาใจ มีทักษะกระบวนการ เจตคติ และคุณคาของชีววิทยา สามารถ
ประยุกตความรู และหลักการไปใชในชีวิตประจําวัน
ผลการเรียนรูที่คาดหวัง
1. ตระหนักถึงความสําคัญของวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีที่สามารถนํามาใชประโยชนใน
เชิงสังคม และดานอื่น ๆ
2. สามารถใชหลักการทางชีววิทยาในการคนหาความจริง ออกแบบและทดลองเพื่อหา
คําตอบ
3. ใชหลักการทางวิทยาศาสตร สืบคนขอมูล ทดลองเพื่อหาขอมูลประกอบการตัดสินใจ ใน
การคนหาความจริง
4. สืบคน อภิปราย เกี่ยวกับความนาเชื่อถือของหลักฐานที่นําวิทยาศาสตรดานตาง ๆ มาใช
ในการพิสูจน

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------รางหลักสูตรโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ พุทธศักราช 2552 กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร : ชีววิทยา
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รายวิชา ว30628 โรคเขตรอน
2 คาบ/สัปดาห/ภาคเรียน
1.0 หนวยกิต
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------คําอธิบายรายวิชา ว30628
สํารวจ คนควาหาขอมูลของโรคเขตรอนที่พบบอย รวมทั้งหาสาเหตุ การระบาด ลักษณะของ
พยาธิวิทยาและคลินิกวิทยา การเฝาระวังและการปองกัน
สืบคนขอมูล และเรียนรูเกี่ยวกับลักษณะกายวิภาคและสรีรวิทยา ของกลไกการเกิดโรคเขตรอน
และสามารถนํามาประยุกตใชในชีวิตประจําวัน
พัฒนาทักษะกระบวนการวิทยาศาสตร ในการวางแผนโดยการใชงานวิจัยและพัฒนาเพื่อสราง
ระบบ นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ องคความรูในการจัดการกับโรคเขตรอน
ผลการเรียนรูที่คาดหวัง
1. สืบคน อธิบายและอภิปราย สาเหตุ ระบาดวิทยา พยาธิวิทยา คลินิกวิทยา การวินิจฉัย
ของโรคเขตรอน
2. สืบคน อธิบายและอภิปรายผลกระทบของโรคเขตรอนตอการพัฒนาประเทศดานตางๆ
3. สืบคน อธิบายและวิเคราะหแนวทางการแกปญหาโดยวิจัยและพัฒนา
4. ตระหนัก อธิบายและวิเคราะหถึงความสําคัญตอการปองกันการเกิดโรคเขตรอน
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รายวิชา ว30629 เภสัชพฤกษศาสตร
2 คาบ/สัปดาห/ภาคเรียน
1.0 หนวยกิต
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------คําอธิบายรายวิชา ว30629
ศึกษาวิเคราะห อธิบายหลักการเบื้องตนในการใชพืชเปนยารักษาโรคในการแพทยแผนโบราณ
การแพทยแผนปจจุบัน และการแพทยทางเลือกได
ศึกษาวิเคราะห อธิบายลักษณะเบื้องตนและประเภทของสารพฤกษเคมี ปฏิกิริยาและกลไก
ที่มีผลตอกระบวนการสรีรวิทยาของมนุษย
ศึกษาวิเคราะห อธิบายลักษณะและวิธีการเบื้องตนในการสกัดแยกสารพฤกษเคมีจากวัตถุดิบ
พืชสมุนไพร
อธิบายหลักการเบื้องตนในการนําพืชสมุนไพรมาใชในการรักษาอาการหรือโรคในระบบ
รางกายตางๆ ไดแก ระบบทางเดินอาหาร ระบบหายใจ ระบบหมุนเวียนโลหิต ระบบประสาท ระบบ
สืบพันธุ
ศึกษาวิเคราะห อธิบายหลักการเบื้องตนในการตรวจสอบวัตถุดิบสมุนไพร การปนเปอน
เชื้อจุลินทรีย การปนเปอนยาฆาแมลง และสิ่งปลอมปนอื่นๆ
ศึกษาวิเคราะห อธิบายหลักการเบื้องตนและการประยุกตใชเทคโนโลยีชีวภาพในการ
ขยายพันธุ ปรับปรุงสายพันธุพืชสมุนไพร และอนุรักษพันธุกรรมพืชสมุนไพร
เพื่อใหผูเรียนมีความรูความเขาใจ มีทักษะกระบวนการ เจตคติและเห็นคุณคาของพืช
สมุนไพร ในฐานะที่เปนแหลงพันธุกรรมพืชอันทรงคุณคา สามารถนํามาใชประโยชนทางดาน
สาธารณสุข รวมถึงสามารถประยุกตความรูและหลักการไปใชในชีวิตประจําวันและเปนพื้นฐานเพื่อ
ประยุกตใชในการศึกษาและวิจัยพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีของประเทศตอไป
ผลการเรียนรูที่คาดหวัง
1. มีความรูความเขาใจ หลักการเบื้องตนในการใชพืชเปนยารักษาโรคในการแพทยแผน
โบราณ การแพทยแผนปจจุบัน และการแพทยทางเลือกได
2. อธิบายและสรุปลักษณะเบื้องตนและประเภทของสารพฤกษเคมี ปฏิกิริยาและกลไกที่มี
ผลตอกระบวนการสรีรวิทยาของมนุษยได
3. อธิบายลักษณะและวิธีการเบื้องตนในการสกัดแยกสารพฤกษเคมีจากวัตถุดิบพืชสมุนไพร
ได
4. อธิบายหลักการเบื้องตนในการนําพืชสมุนไพรมาใชในการรักษาอาการหรือโรคในระบบ
รางกายตางๆ ไดแก ระบบทางเดินอาหาร ระบบหายใจ ระบบหมุนเวียนโลหิต ระบบ
ประสาท ระบบสืบพันธุ ได
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5. อธิบายหลักการเบื้องตนในการตรวจสอบวัตถุดิบสมุนไพร การปนเปอนเชื้อจุลินทรีย การ
ปนเปอนยาฆาแมลง และสิ่งปลอมปนอื่นๆ ได
6. อธิบายหลักการเบื้องตนและการประยุกตใชเทคโนโลยีชีวภาพในการขยายพันธุ ปรับปรุง
สายพันธุพืชสมุนไพร และอนุรักษพันธุกรรมพืชสมุนไพรได
7. สามารถศึกษาในสถานที่จริงได
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รายวิชา ว30630 เทคนิคพื้นฐานสําหรับงานวิจัยทางชีววิทยา
2 คาบ/สัปดาห/ภาคเรียน
1.0 หนวยกิต
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------คําอธิบายรายวิชา ว30630
ศึกษาและปฏิบัติการเกี่ยวกับเทคนิคทางชีววิทยา เชน เทคนิคพื้นฐานทางจุลชีววิทยา
การเก็บตัวอยางแพลงกตอนพืชและสัตว การดองตัวอยางพืชและสัตวดวยน้ํายาเคมี การเก็บรักษา
ตัวอยางพืชโดยวิธีอัดแหง การทําสไลดถาวรเนื้อเยื่อพืช และการเก็บรักษาตัวอยางแมลง เพื่อใหมี
ทักษะในการทํากิจกรรมเทคนิคทางชีววิทยา การใชวัสดุอุปกรณและมีทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร เจตคติและเห็นคุณคาของวิทยาศาสตร สามารถนําความรูและหลักการเทคนิคทาง
ชีววิทยาไปใชในการศึกษาคนควา ทดลองปญหาพิเศษที่นักเรียนสนใจตอไป
ผลการเรียนรูที่คาดหวัง
1. สามารถเตรียมอาหารเลี้ยงเชื้อและกําจัดเชื้อโดยใชหมอนึ่งความดันไอน้ํา
2. อธิบายความหมายของเทคนิคการปลอดเชื้อ และทําเทคนิคการปลอดเชื้อ
3. ทําการแยกเชื้อและเพาะเลี้ยงเชื้อในอาหารชนิดตาง ๆ
4. สามารถยอมสีแบคทีเรียได
5. สามารถวัดการเจริญของแบคทีเรียได
6. อธิบายวิธีการและทํากิจกรรมการเก็บตัวอยางแพลงกตอนพืชและแพลงกตอนสัตวได
อยางถูกตอง
7. อธิบาย ทําปฏิบัติการเกี่ยวกับขั้นตอนการเตรียมน้ํายาดอง และวิธีการดอง พรอมทั้ง
บันทึกขอมูล แสดงรายละเอียดของตัวอยางพืชและสัตวที่นํามาดองไดถูกตอง
8. เลือกตัวอยางและเก็บรักษาตัวอยางพืช และสัตวโดยวิธีการดองได
9. เก็บรักษาตัวอยางพรรณไมโดยวิธีการอัดแหงพรอมทั้งบันทึกขอมูล แสดงรายละเอียด
ของตัวอยางพืชไดถูกตอง
10. บอกวิธีการศึกษาเซลลและเนื้อเยื่อพืช ตลอดจนความสําคัญของการทําสไลดถาวรได
11. อธิบายลําดับขั้นตอนและทําสไลดถาวรเนื้อเยื่อพืชได
12. ใชอุปกรณ เครื่องมือ ในการเก็บรวบรวมและรักษาตัวอยาง แมลงได
13. รวบรวมขอมูลพื้นฐานเกี่ยวกับการศึกษาแมลงในสภาพธรรมชาติซึ่งไดแก แหลงที่อยู
อาศัย อาหารและอุปนิสัยได
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รายวิชา ว30631 การวิจัยชีววิทยาทางน้ํา
2 คาบ/สัปดาห/ภาคเรียน
1.0 หนวยกิต
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------คําอธิบายรายวิชา ว30631
ศึกษา สํารวจ สืบคนขอมูล เกี่ยวกับการวิจัยชีววิทยาทางน้ํา ความสําคัญระบบนิเวศทางน้ํา
หรือแหลงน้ําในชุมชนที่สนใจ
ศึกษา คนควา สืบคนขอมูล เกี่ยวกับประเภทสิ่งมีชีวิตที่อาศัยอยูในระบบนิเวศทางน้ํา
ศึกษาและทําปฏิบัติการเรื่องการทําวิจัยทางดานชีววิทยาทางน้ํา การเก็บตัวอยางสิ่งมีชีวิตที่
อาศัยอยูในน้ํา
พัฒนาทักษะกระบวนการวิทยาศาสตร ตั้งแตการสังเกต การสรางคําถามหรือปญหาทาง
วิทยาศาสตร การวางแผนเพื่อแกไขปญหา การวิเคราะห การสรุปผลการศึกษา และการเผยแพร
ขอมูลที่ทําการศึกษา โดยใชความรูพื้นฐานเกี่ยวกับการวิจัยชีววิทยาทางน้ํา
เพื่อใหผูเรียนมีความเขาใจ มีทักษะกระบวนการและเจตคติทางวิทยาศาสตร เห็นคุณคาของ
ชีววิทยาและสามารถประยุกตความรูไปใชในชีวิตประจําวัน
ผลการเรียนรูที่คาดหวัง
1. สืบคน อภิปราย นําเสนอสภาพการณ ปญหาหรือความสําคัญของระบบนิเวศทางน้ํา หรือ
แหลงน้ําในชุมชนที่สนใจ
2. อธิบาย อภิปราย และยกตัวอยางการการวิจัยชีววิทยาทางน้ํา เกี่ยวกับประเภทสิ่งมีชีวิต
ที่อาศัยอยูในระบบนิเวศทางน้ํา
3. อธิบายวิธีการเลือกใชอุปกรณและเครื่องมือที่เหมาะสมที่จะใชในการเก็บตัวอยางสิ่งมีชีวิต
ที่อาศัยอยูในน้ํา วางแผน ออกแบบการบันทึก และลงมือเก็บตัวอยางเพื่อใชในการ
จําแนก จัดกลุมสิ่งมีชีวิตตามความแตกตางของแหลงที่อยูอาศัย ในระดับไฟลัม
4. สืบคน อธิบาย อภิปราย บทบาท และความสําคัญของสิ่งมีชีวิตในหวงโซอาหารและระบบ
นิเวศทางน้ํา ตลอดจนตระหนักถึงความสําคัญและความสัมพันธของสิ่งมีชีวิตในระบบ
นิเวศ และชุมชน
5. สรางคําถาม และวางแผนเพื่อแกปญหาที่เกี่ยวของกับสิ่งมีชีวิตที่อาศัยอยูในน้ํา โดยใช
หลักการ และกระบวนการทางวิทยาศาสตร
6. วางแผนเพื่อใชในการปฏิบัติเพื่อปองกัน แกไข อนุรักษ และดูแลรักษาความหลากหลาย
ทางชีวภาพของปลา มีความรูความเขาใจและตระหนักถึงการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม รวมทั้งการพัฒนาที่ยั่งยืน
7. สามารถศึกษาในสถานที่จริงได
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รายวิชา ว30632 ปญหาพิเศษทางชีววิทยา
2 คาบ/สัปดาห/ภาคเรียน
1.0 หนวยกิต
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------คําอธิบายรายวิชา ว30632
ศึกษาหัวขอเรื่องพิเศษเกี่ยวกับปญหาตาง ๆ ทางวิทยาศาสตรชีวภาพและเทคโนโลยีที่
นักเรียนสนใจ ซึ่งสอดคลองกับการทําโครงงาน หรืออาจเปนหัวขอที่เกี่ยวของกับการวิจัยและพัฒนา
ในปจจุบันที่กําลังอยูในกระแสความสนใจทางชีววิทยา เพื่อชวยสงเสริมความถนัดของนัดเรียน หรือ
สิ่งที่นักเรียนสนใจแตไมมีสอนตามปกติ โดยอยูภายใตการควบคุม และคําแนะนําของครูที่ปรึกษา
ผลการเรียนรูที่คาดหวัง
1. สืบคนขอมูลเกี่ยวกับปญหาตาง ๆ หรือหัวขอที่สนใจทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีได
จากแหลงสืบคนตาง ๆ อาทิเชน วารสารทางวิชาการ อินเตอรเน็ต เปนตน
2. วิเคราะห อธิบาย และอภิปรายขอมูลที่ไดจากการสืบคนได
3. สามารถสรุปผลการสืบคนขอมูลในรูปแบบของบทความได
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ชื่อและหนวยกิต
กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
รายวิชาเพิ่มเติมกลุม 2
1. ส30301
SOC30301
2. ส30302
SOC30302
3. ส30303
SOC30303
4. ส30304
SOC30304
5. ส30305
SOC30305
6. ส30306
SOC30306
7. ส30307
SOC30307
8. ส30308
SOC30308
9. ส30309
SOC30309
10. ส30310
SOC30310

สัมมนาประวัติศาสตร
2คาบ/สัปดาห/ภาคเรียน
Seminar of History
การปกครองสวนทองถิ่น
2คาบ/สัปดาห/ภาคเรียน
Local Administration
ทวารวดีศึกษา
2คาบ/สัปดาห/ภาคเรียน
Dvaravati Study
อยุธยาศึกษา
2คาบ/สัปดาห/ภาคเรียน
Ayudthaya Study
รัตนโกสินทรศึกษา
2คาบ/สัปดาห/ภาคเรียน
Rattanakosin Study
เศรษฐศาสตรการเงิน
2คาบ/สัปดาห/ภาคเรียน
การธนาคาร
Economics of Money and Banking
ปรัชญาชีวิต
2คาบ/สัปดาห/ภาคเรียน
Philosophy of Life
มนุษยสัมพันธ
2คาบ/สัปดาห/ภาคเรียน
Human Relationship
ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร 2คาบ/สัปดาห/ภาคเรียน
Geographic Information System
การรับรูระยะไกล
2คาบ/สัปดาห/ภาคเรียน
Remote Sensing

1.0 หน ว ยกิ ต
1.0 หน ว ยกิ ต
1.0 หน ว ยกิ ต
1.0 หน ว ยกิ ต
1.0 หน ว ยกิ ต
1.0 หนวยกิต

1.0 หน ว ยกิ ต
1.0 หน ว ยกิ ต
1.0 หน ว ยกิ ต
1.0 หน ว ยกิ ต
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รายวิชา ส30301 สัมมนาประวัติศาสตร
2 คาบ/สัปดาห/ภาคเรียน
1.0 หนวยกิต
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------คําอธิบายรายวิชา ส30301
ศึกษาและใชวิธีการทางประวัติศาสตรสืบคน รวบรวมหลักฐาน ประเมินคา วิเคราะห ตีความ
และสังเคราะหกรณีศึกษาเกี่ยวกับเหตุการณโลกในประวัติศาสตรสมัยใหม ซึ่งมีสวนสรางความ
เปลี่ยนแปลง ดานการเมือง เศรษฐกิจ สังคมที่มีตอชาวไทยและมนุษยชาติ ในคริสตศตวรรษที่ 21
เพื่อใหเขาใจความเปลี่ยนแปลงของประเทศไทยและโลก ในศตวรรษที่ 21 ชัดเจนมากขึ้น
ผลการเรียนรูที่คาดหวัง
1. สัมมนาและวิเคราะหกรณีศึกษาที่ยกตัวอยาง เกี่ยวกับเหตุการณโลกในประวัติศาสตร
สมัยใหม ในศตวรรษที่ 21 โดยใชวิธีการทางประวัติศาสตร
2. สํารวจ รวบรวมความคิดเห็นจากบุคคลตาง ๆในองคกร เกี่ยวกับเหตุการณและบุคคล
สําคัญในกรณีศึกษาที่ยกตัวอยาง เกี่ยวกับเหตุการณโลกในประวัติศาสตรสมัยใหม ใน
ศตวรรษที่ 21 นํามาประกอบการสัมมนาเชิงวิเคราะหอยางเปนเหตุเปนผล
3. ระดมความคิดและนําเสนอรายงานผลการสัมมนา ดวยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------รางหลักสูตรโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ พุทธศักราช 2552 กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
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รายวิชา ส30302 การปกครองสวนทองถิ่น
2 คาบ/สัปดาห/ภาคเรียน
1.0 หนวยกิต
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------คําอธิบายรายวิชา ส30302
ศึกษาความรูพื้นฐานเกี่ยวกับการปกครองสวนทองถิ่น อธิบาย ความหมายและอํานาจหนาที่
การบริหารงานตางๆขององคการบริหารสวนทองถิ่น
วิเคราะหลักษณะความสําคัญขององคการบริหารสวนทองถิ่น ความสัมพันธระหวางรัฐ
กับองคการบริหารสวนทองถิ่นและการมีสวนรวมของประชาชนในทองถิ่นซึ่งเปนบทบาทสําคัญ
นําไปสูการใชในชีวิตประจําวันของคนในแตละทองถิ่น
เพื่อปลูกฝงคานิยมที่ดีงามในการพัฒนาทองถิ่น ตระหนักถึงการมีสวนรวม และปลูกจิตสํานึก
และมีสวนรวมในการสรางความเจริญใหกับทองถิ่นตามหลักการและความเปนจริง พรอมทั้งยึดมั่น
ศรัทธาปฏิบัติตนตามหนาที่พลเมืองดี
ผลการเรียนรูที่คาดหวัง
1. อธิบายความหมายและอํานาจหนาที่ การบริหารงานตางๆขององคการบริหารสวน
ทองถิ่นได
2. อธิบายถึงลักษณะสําคัญขององคการบริหารสวนทองถิ่น ความสัมพันธระหวางรัฐกับ
องคการบริหารสวนทองถิ่นและประชาชนในทองถิ่นได
3. วิเคราะหถึงความสัมพันธระหวางองคการบริหารสวนทองถิ่นกับองคการบริหารสวนกลาง
และประชาชนในทองถิ่นได
4. วิเคราะหถึงบทบาทสําคัญของการปกครองสวนทองถิ่นได
5. ยกตัวอยางการนําความรูไปใชในชีวิตประจําวัน ปลูกฝงคานิยมที่ดีงามในการที่ประชาชน
ในทองถิ่นไดมีสวนรวมในการพัฒนาทองถิ่นได
6. เสนอแนวทางการมีสวนรวมและปลูกฝงจิตสํานึก จิตสาธารณะเกี่ยวกับการสรางความ
เจริญใหกับทองถิ่นได
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รายวิชา ส30303 ทวารวดีศึกษา
Mini course
1.0 หนวยกิต
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------คําอธิบายรายวิชา ส30303
ศึกษาและใชวิธีการทางประวัติศาสตร วิเคราะหหลักฐานความเปนมาของอาณาจักรทวารวดี
ดวยประสบการณตรงคนควาจากแหลงโบราณคดี พิพิธภัณฑ และวิทยากรในทองถิ่นราชบุรี
นครปฐมและสุพรรณบุรี
เสนอโครงงานเกี่ยวกับการวิเคราะหหลักฐานดานวัฒนธรรม วิถีชีวิตความเปนอยู หรือเรื่อง
อื่นตามความสนใจ โดยใชวิธีการทางประวัติศาสตร เพื่อสรางองคความรูใหมอยางเปนระบบ
ผลการเรียนรูที่คาดหวัง
1. รูและเขาใจวิธีการทางประวัติศาสตร วิเคราะหหลักฐานความเปนมาของอาณาจักร
ทวารวดี ในแหลงโบราณคดี พิพิธภัณฑ และวิทยากรในทองถิ่นนครราชบุรี นครปฐมและ
สุพรรณบุรี
2. สรางองคความรูใหมทางประวัติศาสตรอยางเปนระบบ โดยการเสนอโครงงานเกี่ยวกับ
การวิเคราะหประเด็นสําคัญเกี่ยวกับอาณาจักรทวารดี ดานวัฒนธรรม ความเปนอยู หรือ
เรื่องอื่นตามความสนใจ
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รายวิชา ส30304 อยุธยาศึกษา
Mini course
1.0 หนวยกิต
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------คําอธิบายรายวิชา ส30304
ศึกษาวิธีการทางโบราณคดีและวิธีการทางประวัติศาสตร เพื่อสรางองคความรูใหมจากแหลง
โบราณคดีและพิพิธภัณฑสถาน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ศึกษาพัฒนาการความเจริญของกรุงศรีอยุธยา จากกรณีศึกษาตามความสนใจเกี่ยวกับ
พัฒนาการในอดีตของกรุงศรีอยุธยา เชน การปกครอง เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม ความเปนอยู
ศิลปะแขนงตาง ๆ หรือเรื่องอื่นตามความสนใจ
ศึกษาการอนุรักษห ลักฐานที่แสดงถึงความเจริญสมัยกรุงศรีอยุธยา โดยบูรณาการความรูดาน
วิทยาศาสตร โบราณคดีและประวัติศาสตรไดอยางเหมาะสม
ผลการเรียนรูที่คาดหวัง
1. เขาใจและใชวิธีการทางโบราณคดีและวิธีการทางประวัติศาสตร สรางองคความรูใหม
จากแหลงโบราณคดีและพิพิธภัณฑสถาน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
2. รูและเขาใจพัฒนาการความเจริญของกรุงศรีอยุธยา จากกรณีศึกษาตามความสนใจ
เกี่ยวกับพัฒนาการในอดีตของกรุงศรีอยุธยา เชน การปกครอง เศรษฐกิจ สังคม
วัฒนธรรมๆ ความเปนอยู ศิลปะแขนงตาง ๆ ตามความสนใจ
3. มีสวนรวมอนุรักษหลักฐานความเจริญสมัยกรุงศรีอยุธยาโดยบูรณาการความรูดาน
วิทยาศาสตร โบราณคดีและประวัติศาสตรไดอยางเหมาะสม

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------รางหลักสูตรโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ พุทธศักราช 2552 กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
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รายวิชา ส30305 รัตนโกสินทรศึกษา
Mini course
1.0 หนวยกิต
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------คําอธิบายรายวิชา ส30305
ศึกษาความหมาย ความสําคัญของเกาะรัตนโกสินทร การตั้งถิ่นฐานของกลุมชนตางๆ
ตระหนักถึงความสําคัญของชุมชนโบราณที่เปนตนแบบของสภาพเศรษฐกิจ ศิลปะ โบราณสถาน
วัฒนธรรมในพื้นที่เกาะรัตนโกสินทรและพื้นที่รอบเกาะรัตนโกสินทร
เพื่อวิเคราะหสภาพภูมิประเทศและการตั้งกรุงรัตนโกสินทร วิเคราะหความแตกตางทางดาน
เชื้อชาติ ศาสนา วัฒนธรรม เศรษฐกิจ สังคม ในอดีต เขาใจถึงสภาพ เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรมความ
เปนอยูของแตละชุมชนตั้งแตอดีตถึงปจจุบัน ใหเกิดความซาบซึ้งและตระหนักถึงความสําคัญของศิลปะ
โบราณสถาน วัฒนธรรม ภูมิปญญาของชุมชนตางๆ บริเวณรัตนโกสินทร ที่มีอิทธิพลตอการดําเนิน
ชีวิต และมีคุณคาสมควรอนุรักษเปนมรดกของชาติ และสามารถนําความรูประสบการณที่ไดรับไป
ประยุกตใชในการสํารวจชุมชนโบราณในภูมิลําเนาของตน
ผลการเรียนรูที่คาดหวัง
1. มีความรูและเขาใจความหมายของเกาะรัตนโกสินทร พื้นที่รอบเกาะรัตนโกสินทร
และสามารถอธิบายความเปนมาของกรุงรัตนโกสินทรได
2. สามารถวิเคราะหสภาพภูมิประเทศ ที่มีผลตอการตั้งถิ่นฐาน สภาพเศรษฐกิจ สังคม
วัฒนธรรม ของกลุมชนตางๆอยูในเกาะรัตนโกสินทรและพื้นที่รอบเกาะรัตนโกสินทร
3. ตระหนักถึงความแตกตางทางดาน เชื้อ ชาติ ศาสนา วัฒนธรรม ของกลุมชนที่มาตั้งถิ่น
ฐานอยูในอดีตเพื่อเขาใจถึงวัฒนธรรมความเปนอยูที่สงผลมาถึงปจจุบัน
4. ตระหนักถึงความสําคัญของศิลปะ โบราณสถาน วัฒนธรรม และภูมิปญญาของชุมชนดั่ง
เดิมบริเวณเกาะรัตนโกสินทร ที่มีอิทธิพลตอการดําเนินชีวิตและมีคุณคาสมควรอนุรักษเปน
มรดกของชาติ
5. สามารถนําความรูจากการศึกษาสภาพพื้นที่จริงไปประยุกตในการสํารวจชุมชนโบราณใน
ภูมิลําเนาของตน

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------รางหลักสูตรโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ พุทธศักราช 2552 กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
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รายวิชา ส 30306 เศรษฐศาสตรการเงินและการธนาคาร
2 คาบ/สัปดาห/ภาคเรียน
1.0 หนวยกิต
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------คําอธิบายรายวิชา ส30306
ศึกษาบทบาทของเงิน วิวัฒนาการของเงิน ระบบเงิน ทฤษฎีเงินตรา ปญหาเงินเฟอ เงินฝด
รวมทั้งสินเชื่อในระบบเศรษฐกิจ
ศึกษาและวิเคราะหระบบธนาคาร บทบาทหนาที่ของธนาคารกลาง ธนาคารพาณิชย และ
สถาบันการเงินตางๆที่มีตอระบบเศรษฐกิจ
เพื่อเกิดความรูความเขาใจ และตระหนักถึงความสําคัญของเงิน สถาบันการเงินที่มีสวน
เกี่ยวของกับตนเอง ครอบครัว ประเทศชาติ อันนําไปสูการแกไขปญหาและพัฒนาเศรษฐกิจของ
ตนเองและประเทศชาติ
ผลการเรียนรูที่คาดหวัง
1. เพื่อใหเขาใจถึงพัฒนาการของเงิน บทบาทของเงินในระบบเศรษฐกิจ รวมถึงแนวทาง
ความคิดทางการเงินที่สําคัญ
2. เพื่อใหเขาใจถึงการดําเนินงานของสถาบันการเงินประเภทตางๆ และบทบาทของสถาบัน
การเงินตอระบบเศรษฐกิจ
3. เพื่อสามารถวิเคราะหการธนาคาร ธนาคารกลางและสถาบันการเงิน ตลอดจนผลกระทบ
ที่มีตอการเงินในระบบเศรษฐกิจ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------รางหลักสูตรโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ พุทธศักราช 2552 กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
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รายวิชา ส30307 ปรัชญาชีวิต
2 คาบ/สัปดาห/ภาคเรียน
1.0 หนวยกิต
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------คําอธิบายรายวิชา ส30307
ศึกษาหลักธรรมที่เกี่ยวกับกฎธรรมชาติและการเปลี่ยนแปลงของชีวิต ไดแก ไตรลักษณ ขันธ
อริยสัจ กฎแหงกรรม การบริหารจิตและเจริญปญญา
ปฏิบัติสมาธิ เจริญปญญา จนรูเทาทันอารมณของตนเอง มีสติสัมปชัญญะในขณะทํางาน
วิเคราะหขาวหรือตัวอยางเหตุการณที่มีความสัมพันธเกี่ยวของกับหลักพุทธสันติวิธี ที่นําไปสู
การดําเนินชีวิตและการแกไขปญหาของสังคม
เพื่อเกิดความรูความเขาใจหลักธรรมและการปฏิบัติตนตามแนวทางพุทธปรัชญา รวมทั้ง
สามารถนํามาเปรียบเทียบกับหลักวิทยาศาสตร และนําไปประยุกตใชในชีวิตประจําวันได
ผลการเรียนรูที่คาดหวัง
1. วิเคราะหเปรียบเทียบหลักธรรมของพระพุทธศาสนาที่เกี่ยวกับกฎธรรมชาติ สภาวะที่
เกิดขึ้นไดตามความเปลี่ยนแปลงของธรรมชาติที่เปนอนิจจัง
2. สามารถฝกสมาธิและเจริญปญญาจนรอบรูเทาทันอารมณ มีสติสัมปชัญญะ เปนอิสระ
มีปญญาเฉียบแหลมเรียนรูไดงาย เอาปญญามาใชในการทํางานไดอยางเพลิดเพลินมี
ความสุข
3. มีความเขาใจแนวทางไปสูความศรัทธาอยางลึกซึ้งตอพระพุทธศาสนา สามารถพิจารณา
หาวิธีแกปญหาตางๆของชีวิตตนเองและบุคคลอื่น ตลอดจนปญหาสังคมตามหลักอริยสัจ
และแกไขความขัดแยงไดดวยหลักสันติวิธี
4. วิเคราะหขาวหรือตัวอยางเหตุการณที่มีความสัมพันธเกี่ยวของกับหลักพุทธสันติได
5. สามารถพิจารณาหาวิธีแกปญหาตางๆของชีวิตตนเองและบุคคลอื่น ตลอดจนปญหา
สังคมตามหลักอริยสัจ และแกไขความขัดแยงไดดวยหลักสันติวิธี
6. สามารถพิจารณาแนวคิดที่หลากหลายและวินิจฉัยความถูกตองของเหตุการณไดดวย
หลักโยนิโสมนสิการ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------รางหลักสูตรโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ พุทธศักราช 2552 กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
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รายวิชา ส30308 มนุษยสัมพันธ
2 คาบ/สัปดาห/ภาคเรียน
0.5 หนวยกิต
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------คําอธิบายรายวิชา ส30308
ศึกษาความหมายและความสําคัญของมนุษยสัมพันธในชีวิตสวนตัว ครอบครัว สังคมและ
การงาน ปจจัยที่มีผลกระทบตอมนุษยสัมพันธ การสรางมนุษยสัมพันธที่ดี การปรับปรุงมนุษย
สัมพันธเพื่อสามารถดํารงชีวิตอยูในสังคมดวยความภาคภูมิใจและมีความสุข
ศึกษาประวัติความเปนมาที่เปนสาแหรกของชีวิต ครอบครัวของตนเองใหมีความเขาใจ
เพื่อใหเกิดความภาคภูมิใจในตนเอง เขาใจและตระหนักในความแตกตางของบุคคล โดยปราศจาก
อคติตอบุคคลรอบขาง และสามารถปรับตัวเองใหอยูในสังคมไดอยางมีความสุข
ศึกษาการดําเนินชีวิตของบุคคลทุกระดับโดยใชกรณีศึกษาบุคลากรในโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ
เพื่อสรางความเขาใจและมนุษยสัมพันธที่ดีในชีวิตสวนตัว ครอบครัว สังคม และสามารถ
ดําเนินชีวิตไดอยางมีมนุษยสัมพันธ
ผลการเรียนรูที่คาดหวัง
1. รูและเขาใจความรูพื้นฐานและหลักเกณฑของมนุษยสัมพันธ
2. รูและเขาใจปจจัยตางๆที่มีผลกระทบตอความสัมพันธระหวางบุคคลและระหวางกลุม
3. รูวิธีการทํางานกับกลุมบุคคลอยางมีประสิทธิภาพ
4. เขาใจเทคนิคตางๆในการสงเสริมมนุษยสัมพันธ
5. เขาใจในพฤติกรรมมนุษยโดยทั่ว ๆ ไป สามารถปรับตัวเองใหอยูในสังคมไดอยางเปนสุข

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------รางหลักสูตรโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ พุทธศักราช 2552 กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
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รายวิชา ส30309 ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร
2 คาบ/สัปดาห/ ภาคเรียน
1 หนวยกิต
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------คําอธิบายรายวิชา ส30309
ศึกษาความหมายและองคประกอบของระบบสารสนเทศภูมิศาสตร ฐานขอมูลและระบบ
จัดการฐานขอมูลภูมิสารสนเทศ การจัดการและการวิเคราะหขอมูล การประยุกตใชระบบสารสนเทศ
ภูมิศาสตร และการแสดงผลขอมูล
เพื่อใหนักเรียนมีความรูความเขาใจดานเทคโนโลยีระบบสารสนเทศภูมิศาสตร และสามารถ
ประยุกตใชระบบสารสนเทศภูมิศาสตรในการวางแผนจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมเชิง
พื้นที่ไดอยางเหมาะสม
ผลการเรียนรูที่คาดหวัง
1. บอกความหมายและองคประกอบของระบบสารสนเทศภูมิศาสตรได
2. นักเรียนสามารถออกแบบฐานขอมูลและระบบจัดการฐานขอมูลภูมิสารสนเทศ
3. นักเรียนสามารถจัดการขอมูลและทําการวิเคราะหขอมูลทางภูมิศาสตรได
4. นําหลักการวิเคราะหขอมูลไปประยุกตใชในระบบสารสนเทศภูมิศาสตรและการแสดงผล
ขอมูลทางภูมิศาสตรได

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------รางหลักสูตรโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ พุทธศักราช 2552 กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
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รายวิชา ส30310 การรับรูจากระยะไกล
2 คาบ/สัปดาห/ ภาคเรียน
1 หนวยกิต
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------คําอธิบายรายวิชา ส30310
ศึกษาความหมาย และแนวคิดการสํารวจจากระยะไกล องคประกอบของหลักการการรับรู
จากระยะไกล แหลงพลังงาน การสะทอนคลื่นแมเหล็กไฟฟา การสะทอนของวัตถุ วิวัฒนาการของ
การรับรูจากระยะไกล ดาวเทียมสํารวจทรัพยากรธรรมชาติ แนวคิดการแปลภาพถาย การประมวลผล
ภาพเชิงตัวเลข การประยุกตการรับรูจากระยะไกลในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
เพื่อใหนักเรียนมีความรูความเขาใจดานเทคโนโลยีจากการรับรูระยะไกล และสามารถ
ประยุกตใชการรับรูจากระยะไกลในการวางแผน จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมเชิงพื้นที่
ไดอยางเหมาะสม
ผลการเรียนรูที่คาดหวัง
1. เขาใจแนวคิดการสํารวจจากระยะไกล และองคประกอบของหลักการรับรูจากระยะไกล
ทางการจัดการเรียนการสอน รายวิชาการรับรูจากระยะไกล
2. ยกตัวอยางแหลงพลังงาน การสะทอนคลื่นแมเหล็กไฟฟาได
3. บอกวิวัฒนาการการรับรูจากระยะไกล
4. เมื่อยกตัวอยางดาวเทียมสํารวจทรัพยากรธรรมชาติ นักเรียนสามารถเสนอแนวคิดและ
การแปลภาพถาย การประมวลผลภาพเชิงตัวเลขได
5. สามารถประยุกตการรับรูจากระยะไกล ในการวางแผนจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และ
สิ่งแวดลอม

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------รางหลักสูตรโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ พุทธศักราช 2552 กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
รายวิชาเพิ่มเติม กลุม 2 หนา 365

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------รางหลักสูตรโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ พุทธศักราช 2552 กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
รายวิชาเพิ่มเติม กลุม 2 หนา 366

ชื่อและหนวยกิต
กลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษา
รายวิชาเพิ่มเติมกลุม 2
1. พ30301
บาสเกตบอล
HPE30301 Basketball
2. พ30302
แฮนดบอล
HPE30302 Handball
3. พ30303
มวยสากล
HPE30303 Boxing
ศิลปะมวยไทย
4. พ30304
HPE30304 Thai Boxing
5. พ30305
ลีลาศ
HPE30305 Social Dance
6. พ30306
เทเบิลเทนนิส
HPE30306 Table Tennis
7. พ30307
แบดมินตัน
HPE30307 Badminton
8. พ30308
สควอช
HPE30308 Squash
9. พ30309
การฝกดวยน้ําหนัก
HPE30309 Weight Training
10. พ30310
วายน้ํา
HPE30310 Swimming

2 คาบ/สัปดาห/ภาคเรียน 1.0 หนวยกิต
2 คาบ/สัปดาห/ภาคเรียน 1.0 หนวยกิต
2 คาบ/สัปดาห/ภาคเรียน 1.0 หนวยกิต
2 คาบ/สัปดาห/ภาคเรียน 1.0 หนวยกิต
2 คาบ/สัปดาห/ภาคเรียน 1.0 หนวยกิต
2 คาบ/สัปดาห/ภาคเรียน 1.0 หนวยกิต
2 คาบ/สัปดาห/ภาคเรียน 1.0 หนวยกิต
2 คาบ/สัปดาห/ภาคเรียน 1.0 หนวยกิต
2 คาบ/สัปดาห/ภาคเรียน 1.0 หนวยกิต
2 คาบ/สัปดาห/ภาคเรียน 1.0 หนวยกิต

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------รางหลักสูตรโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ พุทธศักราช 2552 กลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษา
รายวิชาเพิ่มเติม กลุม 2 หนา 367

รายวิชา พ30301 บาสเกตบอล
2 คาบ/สัปดาห/ภาคเรียน
1.0 หนวยกิต
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------คําอธิบายรายวิชา พ30301
วิเคราะหหลักวิทยาศาสตรการเคลื่อนไหวและรูปแบบการเคลื่อนไหวที่ใชในกีฬาบาสเกตบอล
คือ ทักษะการเลี้ยงบอล การรับ - สงบอล การยิงประตู การเปนฝายรุก - ฝายรับได สรางเสริม
สมรรถภาพทางกายเพื่อสุขภาพของตนเอง
เห็นคุณคาของการออกกําลังกายและการเขารวมกิจกรรมกีฬาชนิดตางๆเคารพสิทธิและ
ปฏิบัติตามกฎ กติกาการเลนอยางเครงครัดแสดงความมีน้ําใจนักกีฬา และชื่นชมในสุนทรียภาพของ
การออกกําลังกายและการเลนกีฬาเห็นคุณคาของการนําประสบการณที่ไดรับจากกิจกรรมการแขงขัน
กีฬาไปใชในการดํารงชีวิต
เพื่อใหมีความรูความเขาใจที่ถูกตอง มีเจตคติและคานิยมที่ดีในเรื่องกีฬาบาสเกตบอล
แสดงทักษะการเลี้ยงบอล การรับ - สงบอล การยิงประตู การเปนฝายรุก – ฝายรับ เคารพสิทธิและ
ปฏิบัติตามกฎ กติกาการเลนอยางเครงครัดแสดงความมีน้ําใจนักกีฬา และชื่นชมในสุนทรียภาพของ
การออกกําลังกายและการเลนกีฬาได
ผลการเรียนรูที่คาดหวัง
1. วิเคราะหหลักวิทยาศาสตรการเคลื่อนไหวและนําไปใชในกีฬาบาสเกตบอลได
2. วิเคราะหรูปแบบการเคลื่อนไหวและนําไปใชในกีฬาบาสเกตบอลได
3. สรางเสริมสมรรถภาพทางกายเพื่อสุขภาพของตนเองได
4. เห็นคุณคาของการออกกําลังกายและการเขารวมกิจกรรมกีฬาชนิดตางๆ
5. เคารพสิทธิและปฏิบัติตามกฎ กติกาการเลนอยางเครงครัด
6. แสดงความมีน้ําใจนักกีฬา และชื่นชมในสุนทรียภาพของการออกกําลังกายและการเลน
กีฬา
7. เห็นคุณคาของการนําประสบการณที่ไดรับจากกิจกรรมการแขงขันกีฬาไปใชในการ
ดํารงชีวิต

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------รางหลักสูตรโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ พุทธศักราช 2552 กลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษา
รายวิชาเพิ่มเติม กลุม 2 หนา 368

รายวิชา พ30302 แฮนดบอล
2 คาบ/สัปดาห/ภาคเรียน
1.0 หนวยกิต
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------คําอธิบายรายวิชา พ30302
วิเคราะหหลักวิทยาศาสตรการเคลื่อนไหวและรูปแบบการเคลื่อนไหวที่ใชในกีฬาแฮนดบอล
คือ ทักษะการเลี้ยงบอล การรับ - สงบอล การยิงประตู การเปนฝายรุก - ฝายรับ ได สรางเสริม
สมรรถภาพทางกายเพื่อสุขภาพของตนเอง
เห็นคุณคาของการออกกําลังกายและการเขารวมกิจกรรมกีฬาชนิดตางๆเคารพสิทธิและ
ปฏิบัติตามกฎ กติกาการเลนอยางเครงครัดแสดงความมีน้ําใจนักกีฬา และชื่นชมในสุนทรียภาพของ
การออกกําลังกายและการเลนกีฬาเห็นคุณคาของการนําประสบการณที่ไดรับจากกิจกรรมการแขงขัน
กีฬาไปใชในการดํารงชีวิต
เพื่อใหมีความรูความเขาใจที่ถูกตอง มีเจตคติและคานิยมที่ดีในเรื่องกีฬาแฮนดบอล แสดง
ทักษะการเลี้ยงบอล การรับ - สงบอล การยิงประตู การเปนฝายรุก – ฝายรับ เคารพสิทธิและปฏิบัติ
ตามกฎ กติกาการเลนอยางเครงครัดแสดงความมีน้ําใจนักกีฬา และชื่นชมในสุนทรียภาพของการ
ออกกําลังกายและการเลนกีฬาได
ผลการเรียนรูที่คาดหวัง
1. วิเคราะหหลักวิทยาศาสตรการเคลื่อนไหวและนําไปใชในกีฬาแฮนดบอลได
2. วิเคราะหรูปแบบการเคลื่อนไหวและนําไปใชในกีฬาแฮนดบอลได
3. สรางเสริมสมรรถภาพทางกายเพื่อสุขภาพของตนเองได
4. เห็นคุณคาของการออกกําลังกายและการเขารวมกิจกรรมกีฬาชนิดตางๆ
5. เคารพสิทธิและปฏิบัติตามกฎ กติกาการเลนอยางเครงครัด
6. แสดงความมีน้ําใจนักกีฬา และชื่นชมในสุนทรียภาพของการออกกําลังกายและการเลน
กีฬา
7. เห็นคุณคาของการนําประสบการณที่ไดรับจากกิจกรรมการแขงขันกีฬาไปใชในการ
ดํารงชีวิต

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------รางหลักสูตรโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ พุทธศักราช 2552 กลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษา
รายวิชาเพิ่มเติม กลุม 2 หนา 369

รายวิชา พ30303 มวยสากล
2 คาบ/สัปดาห/ภาคเรียน
1.0 หนวยกิต
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------คําอธิบายรายวิชา พ30303
วิเคราะหหลักวิทยาศาสตรการเคลื่อนไหวและรูปแบบการเคลื่อนไหวที่ใชในมวยสากล คือ
การชกหมัดตรง การชกหมัดอัพเปอรคัต การหลบหลีก การปองกันตนเอง การเคลื่อนที่ในมวยสากล
ได สรางเสริมสมรรถภาพทางกายเพื่อสุขภาพของตนเอง
เห็นคุณคาของการออกกําลังกายและการเขารวมกิจกรรมกีฬาชนิดตางๆเคารพสิทธิและ
ปฏิบัติตามกฎ กติกาการเลนอยางเครงครัดแสดงความมีน้ําใจนักกีฬา และชื่นชมในสุนทรียภาพของ
การออกกําลังกายและการเลนกีฬาเห็นคุณคาของการนําประสบการณที่ไดรับจากกิจกรรมการแขงขัน
กีฬาไปใชในการดํารงชีวิต
เพื่อใหมีความรูความเขาใจที่ถูกตอง มีเจตคติและคานิยมที่ดีในเรื่องกีฬามวยสากล แสดง
ทักษะการชกหมัดตรง การชกหมัดอัพเปอรคัต การหลบหลีก การปองกันตนเอง เคารพสิทธิและ
ปฏิบัติตามกฎ กติกาการเลนอยางเครงครัดแสดงความมีน้ําใจนักกีฬา และชื่นชมในสุนทรียภาพของ
การออกกําลังกายและการเลนกีฬาได
ผลการเรียนรูที่คาดหวัง
1. วิเคราะหหลักวิทยาศาสตรการเคลื่อนไหวและนําไปใชในมวยสากลได
2. วิเคราะหรูปแบบการเคลื่อนไหวและนําไปใชในมวยสากลได
3. สรางเสริมสมรรถภาพทางกายเพื่อสุขภาพของตนเองได
4. เห็นคุณคาของการออกกําลังกายและการเขารวมกิจกรรมกีฬาชนิดตางๆ
5. เคารพสิทธิและปฏิบัติตามกฎ กติกาการเลนอยางเครงครัด
6. แสดงความมีน้ําใจนักกีฬา และชื่นชมในสุนทรียภาพของการออกกําลังกายและการเลน
กีฬา
7. เห็น คุณ คา ของการนํ า ประสบการณ ที่ได รั บ จากกิ จ กรรมการแขง ขัน กีฬ าไปใชใ นการ
ดํารงชีวิต

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------รางหลักสูตรโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ พุทธศักราช 2552 กลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษา
รายวิชาเพิ่มเติม กลุม 2 หนา 370

รายวิชา พ30304 ศิลปะมวยไทย
2 คาบ/สัปดาห/ภาคเรียน
1.0 หนวยกิต
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------คําอธิบายรายวิชา พ30304
วิเคราะหหลักวิทยาศาสตรการเคลื่อนไหวและรูปแบบการเคลื่อนไหวที่ใชในศิลปะมวยไทย
คือ การชกหมัดตรง การชกหมัดอัพเปอรคัต การหลบหลีก การปองกันตนเอง การเคลื่อนที่ในมวย
ไทยการเตะ การถีบได สรางเสริมสมรรถภาพทางกายเพื่อสุขภาพของตนเอง
เห็นคุณคาของการออกกําลังกายและการเขารวมกิจกรรมกีฬาชนิดตางๆเคารพสิทธิและ
ปฏิบัติตามกฎ กติกาการเลนอยางเครงครัดแสดงความมีน้ําใจนักกีฬา และชื่นชมในสุนทรียภาพของ
การออกกําลังกายและการเลนกีฬาเห็นคุณคาของการนําประสบการณที่ไดรับจากกิจกรรมการแขงขัน
กีฬาไปใชในการดํารงชีวิต
เพื่อใหมีความรูความเขาใจที่ถูกตอง มีเจตคติและคานิยมที่ดีในเรื่องศิลปะมวยไทย แสดง
ทักษะการชกหมัดตรง การชกหมัดอัพเปอรคัต การหลบหลีก การปองกันตนเอง เคารพสิทธิและ
ปฏิบัติตามกฎ กติกาการเลนอยางเครงครัดแสดงความมีน้ําใจนักกีฬา และชื่นชมในสุนทรียภาพของ
การออกกําลังกายและการเลนกีฬาได
ผลการเรียนรูที่คาดหวัง
1. วิเคราะหหลักวิทยาศาสตรการเคลื่อนไหวและนําไปใชในศิลปะมวยไทยได
2. วิเคราะหรูปแบบการเคลื่อนไหวและนําไปใชในศิลปะมวยไทยได
3. สรางเสริมสมรรถภาพทางกายเพื่อสุขภาพของตนเองได
4. เห็นคุณคาของการออกกําลังกายและการเขารวมกิจกรรมกีฬาชนิดตางๆ
5. เคารพสิทธิและปฏิบัติตามกฎ กติกาการเลนอยางเครงครัด
6. แสดงความมีน้ํา ใจนักกีฬา และชื่นชมในสุนทรียภาพของการออกกําลังกายและการเลน
กีฬา
7. เห็น คุณ คา ของการนํ า ประสบการณ ที่ได รั บ จากกิ จกรรมการแขงขั น กีฬาไปใช ใ นการ
ดํารงชีวิต

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------รางหลักสูตรโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ พุทธศักราช 2552 กลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษา
รายวิชาเพิ่มเติม กลุม 2 หนา 371

รายวิชา พ30305 ลีลาศ
2 คาบ/สัปดาห/ภาคเรียน
1.0 หนวยกิต
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------คําอธิบายรายวิชา พ30305
วิเคราะหหลักวิทยาศาสตรการเคลื่อนไหวและรูปแบบการเคลื่อนไหวที่ใชในลีลาศ คือ จังหวะ
คิวบันลูมบา ชะชะชา ได สรางเสริมสมรรถภาพทางกายเพื่อสุขภาพของตนเอง
เห็นคุณคาของการออกกําลังกายและการเขารวมกิจกรรมกีฬาชนิดตางๆเคารพสิทธิและ
ปฏิบัติตามกฎ กติกาการเลนอยางเครงครัดแสดงความมีน้ําใจนักกีฬา และชื่นชมในสุนทรียภาพของ
การออกกําลังกายและการเลนกีฬาเห็นคุณคาของการนําประสบการณที่ไดรับจากกิจกรรมการแขงขัน
กีฬาไปใชในการดํารงชีวิต
เพื่อใหมีความรูความเขาใจที่ถูกตอง มีเจตคติและคานิยมที่ดีในเรื่องลีลาศ แสดงทักษะใน
จังหวะคิวบันลูมบา ชะชะชา เคารพสิทธิและปฏิบัติตามกฎ กติกาการเลนอยางเครงครัดแสดงความมี
น้ําใจนักกีฬา และชื่นชมในสุนทรียภาพของการออกกําลังกายและการเลนกีฬาได
ผลการเรียนรูที่คาดหวัง
1. วิเคราะหหลักวิทยาศาสตรการเคลื่อนไหวและนําไปใชในลีลาศได
2. วิเคราะหรูปแบบการเคลื่อนไหวและนําไปใชในลีลาศได
3. สรางเสริมสมรรถภาพทางกายเพื่อสุขภาพของตนเองได
4. เห็นคุณคาของการออกกําลังกายและการเขารวมกิจกรรมกีฬาชนิดตางๆ
5. เคารพสิทธิและปฏิบัติตามกฎ กติกาการเลนอยางเครงครัด
6. แสดงความมีน้ําใจนักกีฬา และชื่นชมในสุนทรียภาพของการออกกําลังกายและการเลน
กีฬา
7. เห็น คุณ คา ของการนํ า ประสบการณ ที่ได รั บ จากกิ จ กรรมการแขง ขัน กีฬ าไปใชใ นการ
ดํารงชีวิต

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------รางหลักสูตรโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ พุทธศักราช 2552 กลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษา
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รายวิชา พ30306 เทเบิลเทนนิส
2 คาบ/สัปดาห/ภาคเรียน
1.0 หนวยกิต
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------คําอธิบายรายวิชา พ30306
วิเคราะหหลักวิทยาศาสตรการเคลื่อนไหวและรูปแบบการเคลื่อนไหวที่ใชในกีฬา เทเบิล
เทนนิส คือ ทักษะการตีลูกหนามือ – หลังมือ การสงลูก การเลนลูกตบ การเลนลูกหยอด การจับไม
แบบตางๆ ได สรางเสริมสมรรถภาพทางกายเพื่อสุขภาพของตนเอง
เห็นคุณคาของการออกกําลังกายและการเขารวมกิจกรรมกีฬาชนิดตางๆเคารพสิทธิและ
ปฏิบัติตามกฎ กติกาการเลนอยางเครงครัดแสดงความมีน้ําใจนักกีฬา และชื่นชมในสุนทรียภาพของ
การออกกําลังกายและการเลนกีฬาเห็นคุณคาของการนําประสบการณที่ไดรับจากกิจกรรมการแขงขัน
กีฬาไปใชในการดํารงชีวิต
เพื่อใหมีความรูความเขาใจที่ถูกตอง มีเจตคติและคานิยมที่ดีในเรื่องกีฬาเทเบิลเทนนิส
แสดงทักษะทักษะการตีลูกหนามือ – หลังมือ การสงลูก การเลนลูกตบ การเลนลูกหยอด การจับไม
แบบตางๆ เคารพสิทธิและปฏิบัติตามกฎ กติกาการเลนอยางเครงครัดแสดงความมีน้ําใจนักกีฬา และ
ชื่นชมในสุนทรียภาพของการออกกําลังกายและการเลนกีฬาได
ผลการเรียนรูที่คาดหวัง
1. วิเคราะหหลักวิทยาศาสตรการเคลื่อนไหวและนําไปใชในกีฬาเทเบิลเทนนิสได
2. วิเคราะหรูปแบบการเคลื่อนไหวและนําไปใชในกีฬาเทเบิลเทนนิสได
3. สรางเสริมสมรรถภาพทางกายเพื่อสุขภาพของตนเองได
4. เห็นคุณคาของการออกกําลังกายและการเขารวมกิจกรรมกีฬาชนิดตางๆ
5. เคารพสิทธิและปฏิบัติตามกฎ กติกาการเลนอยางเครงครัด
6. แสดงความมีน้ําใจนักกีฬา และชื่นชมในสุนทรียภาพของการออกกําลังกายและการเลน
กีฬา
7. เห็นคุณคาของการนําประสบการณที่ไดรับจากกิจกรรมการแขงขันกีฬาไปใชในการ
ดํารงชีวิต

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------รางหลักสูตรโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ พุทธศักราช 2552 กลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษา
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รายวิชา พ30307 แบดมินตัน
2 คาบ/สัปดาห/ภาคเรียน
1.0 หนวยกิต
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------คําอธิบายรายวิชา พ30307
วิเคราะหหลักวิทยาศาสตรการเคลื่อนไหวและรูปแบบการเคลื่อนไหวที่ใชในกีฬาแบดมินตัน
คือ ทักษะการตีลูกหนามือ – หลังมือ การสงลูก การเลนลูกตบ การเลนลูกดาด การเลนลูกหยอด
การจับไมได สรางเสริมสมรรถภาพทางกายเพื่อสุขภาพของตนเอง
เห็นคุณคาของการออกกําลังกายและการเขารวมกิจกรรมกีฬาชนิดตางๆเคารพสิทธิและ
ปฏิบัติตามกฎ กติกาการเลนอยางเครงครัดแสดงความมีน้ําใจนักกีฬา และชื่นชมในสุนทรียภาพของ
การออกกําลังกายและการเลนกีฬาเห็นคุณคาของการนําประสบการณที่ไดรับจากกิจกรรมการแขงขัน
กีฬาไปใชในการดํารงชีวิต
เพื่อใหมีความรูความเขาใจที่ถูกตอง มีเจตคติและคานิยมที่ดีในเรื่องกีฬาแบดมินตัน แสดง
ทักษะทักษะการตีลูกหนามือ – หลังมือ การสงลูก การเลนลูกตบ การเลนลูกดาด การเลนลูกหยอด
การจับไมได เคารพสิทธิและปฏิบัติตามกฎ กติกาการเลนอยางเครงครัดแสดงความมีน้ําใจนักกีฬา
และชื่นชมในสุนทรียภาพของการออกกําลังกายและการเลนกีฬาได
ผลการเรียนรูที่คาดหวัง
1. วิเคราะหหลักวิทยาศาสตรการเคลื่อนไหวและนําไปใชในกีฬาแบดมินตันได
2. วิเคราะหรูปแบบการเคลื่อนไหวและนําไปใชในกีฬาแบดมินตันได
3. สรางเสริมสมรรถภาพทางกายเพื่อสุขภาพของตนเองได
4. เห็นคุณคาของการออกกําลังกายและการเขารวมกิจกรรมกีฬาชนิดตางๆ
5. เคารพสิทธิและปฏิบัติตามกฎ กติกาการเลนอยางเครงครัด
6. แสดงความมีน้ําใจนักกีฬา และชื่นชมในสุนทรียภาพของการออกกําลังกายและการเลน
กีฬา
7. เห็นคุณคาของการนําประสบการณที่ไดรับจากกิจกรรมการแขงขันกีฬาไปใชในการ
ดํารงชีวิต

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------รางหลักสูตรโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ พุทธศักราช 2552 กลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษา
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รายวิชา พ30308 สควอช
2 คาบ/สัปดาห/ภาคเรียน
1.0 หนวยกิต
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------คําอธิบายรายวิชา พ30308
วิเคราะหหลักวิทยาศาสตรการเคลื่อนไหวและรูปแบบการเคลื่อนไหวที่ใชในกีฬาสควอช คือ
ทักษะการตีลูกหนามือ – หลังมือ การสงลูก การเลนลูกตบ การเลนลูกหยอด การจับไมได สรางเสริม
สมรรถภาพทางกายเพื่อสุขภาพของตนเอง
เห็นคุณคาของการออกกําลังกายและการเขารวมกิจกรรมกีฬาชนิดตางๆเคารพสิทธิและ
ปฏิบัติตามกฎ กติกาการเลนอยางเครงครัดแสดงความมีน้ําใจนักกีฬา และชื่นชมในสุนทรียภาพของ
การออกกําลังกายและการเลนกีฬาเห็นคุณคาของการนําประสบการณที่ไดรับจากกิจกรรมการแขงขัน
กีฬาไปใชในการดํารงชีวิต
เพื่อใหมีความรูความเขาใจที่ถูกตอง มีเจตคติและคานิยมที่ดีในเรื่องกีฬาสควอช แสดงทักษะ
การตีลูกหนามือ – หลังมือ การสงลูก การเลนลูกตบ การเลนลูกหยอด การจับไมได เคารพสิทธิและ
ปฏิบัติตามกฎ กติกาการเลนอยางเครงครัดแสดงความมีน้ําใจนักกีฬา และชื่นชมในสุนทรียภาพของ
การออกกําลังกายและการเลนกีฬาได
ผลการเรียนรูที่คาดหวัง
1. วิเคราะหหลักวิทยาศาสตรการเคลื่อนไหวและนําไปใชในกีฬาสควอชได
2. วิเคราะหรูปแบบการเคลื่อนไหวและนําไปใชในกีฬาสควอชได
3. สรางเสริมสมรรถภาพทางกายเพื่อสุขภาพของตนเองได
4. เห็นคุณคาของการออกกําลังกายและการเขารวมกิจกรรมกีฬาชนิดตางๆ
5. เคารพสิทธิและปฏิบัติตามกฎ กติกาการเลนอยางเครงครัด
6. แสดงความมีน้ําใจนักกีฬา และชื่นชมในสุนทรียภาพของการออกกําลังกายและการเลน
กีฬา
7. เห็นคุณคาของการนําประสบการณที่ไดรับจากกิจกรรมการแขงขันกีฬาไปใชในการ
ดํารงชีวิต

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------รางหลักสูตรโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ พุทธศักราช 2552 กลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษา
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รายวิชา พ30309 การฝกดวยน้ําหนัก
2 คาบ/สัปดาห/ภาคเรียน
1.0 หนวยกิต
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------คําอธิบายรายวิชา พ30309
วิเคราะหหลักวิทยาศาสตรการเคลื่อนไหวและรูปแบบการเคลื่อนไหว ที่ใชในการฝกดวย
น้ําหนัก คือ การฝกกลามเนื้อไหล การฝกกลามเนื้อแขน การฝกกลามเนื้อหนาทอง การยืดกลามเนื้อ
ได สรางเสริมสมรรถภาพทางกายเพื่อสุขภาพของตนเอง
เห็นคุณคาของการออกกําลังกายและการเขารวมกิจกรรมกีฬาชนิดตางๆเคารพสิทธิและ
ปฏิบัติตามกฎ กติกาการเลนอยางเครงครัดแสดงความมีน้ําใจนักกีฬา และชื่นชมในสุนทรียภาพของ
การออกกําลังกายและการเลนกีฬาเห็นคุณคาของการนําประสบการณที่ไดรับจากกิจกรรมการแขงขัน
กีฬาไปใชในการดํารงชีวิต
เพื่อใหมีความรูความเขาใจที่ถูกตอง มีเจตคติและคานิยมที่ดีในเรื่องการฝกยกน้ําหนัก แสดง
ทักษะการฝกกลามเนื้อไหล การฝกกลามเนื้อแขน การฝกกลามเนื้อหนาทอง การยืดกลามเนื้อได
เคารพสิทธิและปฏิบัติตามกฎ กติกาการเลนอยางเครงครัดแสดงความมีน้ําใจนักกีฬา และชื่นชมใน
สุนทรียภาพของการออกกําลังกายและการเลนกีฬาได
ผลการเรียนรูที่คาดหวัง
1. วิเคราะหหลักวิทยาศาสตรการเคลื่อนไหวและนําไปใชในการฝกดวยน้ําหนักได
2. วิเคราะหรูปแบบการเคลื่อนไหวและนําไปใชในการฝกดวยน้ําหนักได
3. สรางเสริมสมรรถภาพทางกายเพื่อสุขภาพของตนเองได
4. เห็นคุณคาของการออกกําลังกายและการเขารวมกิจกรรมกีฬาชนิดตางๆ
5. เคารพสิทธิและปฏิบัติตามกฎ กติกาการเลนอยางเครงครัด
6. แสดงความมีน้ําใจนักกีฬา และชื่นชมในสุนทรียภาพของการออกกําลังกายและการเลน
กีฬา
7. เห็นคุณคาของการนําประสบการณที่ไดรับจากกิจกรรมการแขงขันกีฬาไปใชในการ
ดํารงชีวิต

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------รางหลักสูตรโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ พุทธศักราช 2552 กลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษา
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รายวิชา พ30310 วายน้ํา
2 คาบ/สัปดาห/ภาคเรียน
1.0 หนวยกิต
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------คําอธิบายรายวิชา พ30310
ศึกษาและวิเคราะหหลักวิทยาศาสตรการเคลื่อนไหวและรูปแบบการเคลื่อนไหว ที่ใชในกีฬา
วายน้ํา เกี่ยวกับ การลอยตัว การหายใจขณะอยูในน้ํา การปฐมพยาบาลคนจมน้ํา การใชสระวายน้ําให
ถูกสุขลักษณะตอสุขภาพอนามัยของตนเองชุมชน ประโยชนของกีฬาวายน้ําตอสุขภาพทางรางกาย
จิตใจ สังคม การสรางสมรรถภาพทางกายเพื่อสุขภาพของตนเอง
เห็นคุณคาของการออกกําลังกายและการเขารวมกิจกรรมกีฬาวายน้ําชนิดตางๆ รูจักเคารพ
สิทธิและปฏิบัติตามกฎ กติกา การเลนอยางเครงครัด มีน้ําใจนักกีฬา และชื่นชมในสุนทรียภาพของ
การออกกําลังกายและการเลนกีฬาทางน้ํา เห็นคุณคาของการนําประสบการณที่ไดรับจากกิจกรรม
การแขงขันกีฬาทางน้ําไปใชในการดํารงชีวิต
เพื่อใหมีความรูความเขาใจที่ถูกตอง มีเจตคติและคานิยมที่ดีในเรื่องกีฬาวายน้ํา แสดงทักษะ
การลอยตัว การหายใจขณะอยูในน้ํา การปฐมพยาบาลคนจมน้ํา การใชสระวายน้ําใหถูกสุขลักษณะ
ตอสุขภาพอนามัยของตนเองชุมชน เคารพสิทธิและปฏิบัติตามกฎ กติกาการเลนอยางเครงครัดแสดง
ความมีน้ําใจนักกีฬา และชื่นชมในสุนทรียภาพของการออกกําลังกายและการเลนกีฬาได
ผลการเรียนรูที่คาดหวัง
1. วิเคราะหหลักวิทยาศาสตรการเคลื่อนไหวและนําไปใชในกีฬาวายน้ําได
2. วิเคราะหรูปแบบการเคลื่อนไหวและนําไปใชในกีฬาวายน้ําได
3. สรางสมรรถภาพทางกายเพื่อสุขภาพของตนเองได
4. เห็นคุณคาของการออกกําลังกายและการเขารวมกิจกรรมกีฬาวายน้ําชนิดตางๆ
5. เคารพสิทธิและปฏิบัติตามกฎ กติกาการเลนอยางเครงครัด
6. มีน้ําใจนักกีฬาและชื่นชมในสุนทรียภาพของการออกกําลังกายและการเลนกีฬาทางน้ํา
7. เห็นคุณคาของการนําประสบการณที่ไดรับจากกิจกรรมการแขงขันกีฬาทางน้ําไปใชใน
การดํารงชีวิต
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ชื่อและหนวยกิต
กลุมสาระการเรียนรูศิลปะ
รายวิชาเพิ่มเติมกลุม 2
1. ศ30301
ภูมิปญญาไทย : บานทรงไทย 1 คาบ/สัปดาห/ภาคเรียน 0.5
ART30301 Thai Wisdom : Traditional Thai House
2. ศ30302
ภูมิปญญาไทย : อาหารไทย 2 คาบ/สัปดาห/ภาคเรียน 1.0
ART30302 Thai Wisdom : Traditional Thai Food
ภูมิปญญาไทย : สิ่งประดิษฐไทย 2 คาบ/สัปดาห/ภาคเรียน 1.0
3. ศ30303
ART30303 Thai Wisdom : Thai Innovation
การละคร
2 คาบ/สัปดาห/ภาคเรียน 1.0
4. ศ30304
ART30304 Drama
5. ศ30305
พื้นฐานทฤษฎีดนตรี
2 คาบ/สัปดาห/ภาคเรียน 1.0
ART30305 Music Theory
6. ศ30306
หีบเพลงเปา
1 คาบ/สัปดาห/ภาคเรียน 0.5
ART30306 Harmonica
7. ศ30307
พื้นฐานศิลปะปฏิบัติ
2 คาบ/สัปดาห/ภาคเรียน 1.0
ART30307 Basic Art Studio
8. ศ30308
พื้นฐานการออกแบบ
2 คาบ/สัปดาห/ภาคเรียน 1.0
ART30308 Basic Design
จิตรกรรมสรางสรรค
2 คาบ/สัปดาห/ภาคเรียน 1.0
9. ศ30309
ART30309 Creative Painting
10. ศ30310
ศิลปะภาพพิมพสรางสรรค
2 คาบ/สัปดาห/ภาคเรียน 1.0
ART30310 Creative Graphic Arts
11. ศ30311
ประติมากรรมสรางสรรค
2 คาบ/สัปดาห/ภาคเรียน 1.0
ART30311 Creative Sculpture
12. ศ30312
ศิลปะไทยรวมสมัย
2 คาบ/สัปดาห/ภาคเรียน 1.0
ART30312 Thai Art Contemporary
13. ศ30313
ออกแบบผลิตภัณฑ
2 คาบ/สัปดาห/ภาคเรียน 1.0
ART30313 Product Design

หน ว ยกิ ต
หน ว ยกิ ต
หน ว ยกิ ต
หน ว ยกิ ต
หน ว ยกิ ต
หน ว ยกิ ต
หน ว ยกิ ต
หน ว ยกิ ต
หน ว ยกิ ต
หน ว ยกิ ต
หน ว ยกิ ต
หน ว ยกิ ต
หน ว ยกิ ต
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รายวิชา ศ30301 ภูมิปญญาไทย : บานทรงไทย
1 คาบ/สัปดาห/ภาคเรียน
0.5 หนวยกิต
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------คําอธิบายรายวิชา ศ30301
ศึกษา ความหมาย รูปแบบ โครงสรางของบานทรงไทย ทั้งเรือนไทยในวัฒนธรรมสยามและ
วัฒนธรรมลานนา
วิเคราะหความสัมพันธระหวางคติความเชื่อ วิถีการดํารงชีวิตและสภาพแวดลอมทาง
ธรรมชาติกับแนวคิดการออกแบบในการปลูกเรือน
ปฏิบัติการสรางแบบจําลองบานทรงไทย การจําลองโครงสราง รูปแบบ เทคนิควิธีการ ดวย
อัตราสวนมาตรฐานสากล
เพื่อใหผูเรียนมีความรูความเขาใจและเห็นคุณคาในความงามของบานทรงไทยที่อยูในรูปแบบ
วัฒนธรรมสยามและวัฒนธรรมลานนา
ผลการเรียนรูที่คาดหวัง
1. มีความรูความเขาใจบานทรงไทยระดับเบื้องตนของเรือนไทยในวัฒนธรรมสยามได
พอสังเขป
2. มีความรูความเขาใจบานทรงไทยระดับเบื้องตนของเรือนไทยในวัฒนธรรมลานนาได
พอสังเขป
3. มีความรูความสามารถในการวิเคราะหถึงความสัมพันธของรากฐานในการดํารงวิถีชีวิต
กับการสรางบานทรงไทยได
4. มีความรูความเขาใจตลอดจนสามารถเปรียบเทียบวิเคราะหพัฒนาการทางสถาปตยกรรม
ของโบสถ ,วิหาร ได
5. มีความรูความเขาใจตลอดจนสามารถเปรียบเทียบวิเคราะหพัฒนาการทางสถาปตยกรรม
ของบานทรงไทย
6. มีความรูความเขาใจตลอดจนสามารถอธิบายวิธีคิดและหลักสุนทรียศาสตรทางความงาม
ในการสรางสรรคผลงานการตกแตงบานทรงไทยฝมือชั้นบรมครู
7. มีความรูความสามารถในการสรางแบบจําลองสถาปตยกรรมไทยขั้นพื้นฐานได
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รายวิชา ศ30302 ภูมิปญญาไทย : อาหารไทย
2 คาบ/สัปดาห/ภาคเรียน
1.0 หนวยกิต
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------คําอธิบายรายวิชา ศ30302
ศึกษา ประวัติ และรูปแบบของอาหารไทย ในแตละทองถิ่น อีกทั้งศึกษาภูมิปญญาทองถิ่นใน
ภาคตางๆที่ถายทอดออกมาใหอาหารไทย การถนอมอาหารที่มีคุณคาทางโภชนาการ การปองกัน
สารพิษในอาหาร
เพื่อสงเสริมใหผูรับประทานมีสุขภาพดี และสงเสริมความรู สามารถพัฒนาคุณคาของอาหาร
ไทยใหมีประโยชนมากขึ้นรวมทั้งสามารถประกอบอาหารไทยได
ผลการเรียนรูที่คาดหวัง
1. มีความรูความเขาใจในประวัติของอาหารไทย
2. มีความรูความเขาใจในรูปแบบของอาหารไทยแตละทองถิ่น
3. มีความรูความเขาใจภูมิปญญาทองถิ่นที่ถายทอดออกมาในรูปแบบอาหาร
4. มีความรูความเขาใจในการถนอมอาหารและสารพิษในอาหาร
5. สามารถพัฒนาคุณคาของอาหารไทยและประกอบอาหารไทยได
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รายวิชา ศ30303 ภูมิปญญาไทย : สิ่งประดิษฐไทย
2 คาบ/สัปดาห/ภาคเรียน
1 หนวยกิต
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------คําอธิบายรายวิชา ศ30303
ศึกษาวิวัฒนาการภูมิปญญาไทย ไดแกสิ่งประดิษฐไทยทุกแขนงของคนไทยที่นักเรียนสนใจ
ซึ่งไดมาจากประสบการณ และความเฉลียวฉลาดของชาวบาน
ศึกษาแหลงรวมความรูและประสบการณที่สั่งสมมาแตบรรพบุรุษ สืบทอดจากคนรุนหนึ่งไปสู
คนอีกรุนหนึ่ง
ศึกษาเปรียบเทียบการสืบทอด การปรับ ประยุกตและเปลี่ยนแปลงจนเกิดเปนองคความรูใหม
เพื่อใหนักเรียนไดมีความตระหนักในคุณคาของภูมิปญญาไทย : สิ่งประดิษฐของคนไทย สามารถนํามา
เปนแนวทางในการ สรางจิตวิญญาณของความเปนนักวิจัย นักประดิษฐ นักคิดคนและนักพัฒนาที่ดี
และนักเรียนสามารถศึกษาที่สิ่งตนเองสนใจไดอยางอิสระ
ผลการเรียนรูที่คาดหวัง
1. มีความตระหนักในคุณคาของภูมิปญญาไทยในดานสิ่งประดิษฐของคนไทยในอดีต
2. มีความสามารถประยุกตแนวคิดจากสิ่งประดิษฐของคนไทยในอดีตมาเปนแนวทางในการ
สรางจิตวิญญาณของความเปนนักวิจัย นักประดิษฐ นักคิดคนและนักพัฒนาที่ดี
3. มีโอกาสศึกษามรดกภูมิปญญาไทยอยางอิสระตามความสนใจ นําไปสูเกิดความคิด
สรางสรรคที่ดี
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รายวิชา ศ30304 การละคร
2 คาบ/สัปดาห/ภาคเรียน
1.0 หนวยกิต
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------คําอธิบายรายวิชา ศ30304
ศึกษาประวัติ ของการละคร เขาใจในรูปแบบของการละคร
ฝกฝนทักษะทางดานการแสดง ดานการพัฒนาบุคลิกภาพและการพูด
เพื่อสามารถนําไปใชในกิจกรรมตางๆของโรงเรียนไดจริง สามารถพัฒนาบุคลิกภาพและการ
พูดในที่ชุมชนบนเวทีการแสดง และเปนการใชเวลาวางใหเกิดประโยชน
ผลการเรียนรูที่คาดหวัง
1. มีความรูความเขาใจในประวัติของการละคร
2. มีความรูความเขาใจในรูปแบบของการละคร
3. มีโอกาสฝกฝนทักษะทางดานการแสดงและใชเวลาวางใหเกิดประโยชน
4. เพื่อสงเสริมบุคลิกภาพของนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษทางดานคณิตศาสตร
วิทยาศาสตร
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รายวิชา ศ30305 พื้นฐานทฤษฎีดนตรี
2 คาบ/สัปดาห/ภาคเรียน
1.0 หนวยกิต
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------คําอธิบายรายวิชา ศ30305
ศึกษาการบันทึกโนตสากล บันไดเสียง กุญแจเสียง ขั้นคู ศัพทสังคีตทั่วไปและการฝกโสต
ประสาทใหสอดคลองกับเนื้อหาวิชาที่เรียน
ปฏิบัติการเกี่ยวกับ การอาน การบันทึกโนตสากล การสรางบันไดเสียง การเขียนขั้นคูเสียง
และเขาใจถึงศัพทสังคีตและหลักทฤษฎีขั้นพื้นฐาน
เพื่อใหผูเรียนมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับพื้นฐานทฤษฏีดนตรีและนํามาปฏิบัติจริง โดยผาน
ทักษะการอานโนตเบื้องตนได
ผลการเรียนรูที่คาดหวัง
1. เขาใจถึงวิธีการอานและบันทึกโนตสากลได
2. เขาใจถึงเครื่องหมายของโนตดนตรีสากลตางๆ
3. มีความรูพื้นฐานในการสรางบันไดเสียงเมเจอรและไมเนอรได
4. เขาใจการเขียนขั้นคูเสียงและบอกขั้นคูเสียงได
5. เพื่อใหนักเรียนสามารถปฏิบัติตามศัพทสังคีตและนําไปใชไดอยางถูกตอง
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รายวิชา ศ30306 ดนตรีปฏิบัติ “หีบเพลงเปา”
1 คาบ/สัปดาห/ภาคเรียน
0.5 หนวยกิต
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------คําอธิบายรายวิชา ศ30306
ศึกษาความรูพื้นฐานเกี่ยวกับเครื่องดนตรีสากล หีบเพลงเปา เมาออรแกน หรือฮารโมนีกา
เปนเครื่องดนตรีประเภทเปาชนิดหนึ่ง หีบเพลงเปามีซุมเสียงไพเราะ เมื่อฝกบอย ๆจนเกิดทักษะ
ความชํานาญจะชวยพัฒนาโสตประสาทในการฟงและจําระดับเสียงไดเปนอยางดี ถายทอดอารมณ
เพลงโดยการเนนเทคนิคการแสดงออกและคุณภาพของการแสดงดวยการ
ปฏิบัติเครื่องดนตรีทั้งประเภทแบบบรรเลงเดี่ยวและรวมวง สามารถถายทอดอารมณเพลง
โดยการเนนเทคนิคการแสดงออกและคุณภาพของการแสดงได
เพื่อใหมีความรูความเขาใจสามารถปฏิบัติบรรเลงเครื่องดนตรี “หีบเพลงเปา” ไดดวยตนเอง
และสามารถอานและเขาใจโนตดนตรีสากลไดอยางถูกตอง
ผลการเรียนรูที่คาดหวัง
1. เขาใจเกี่ยวกับ หีบเพลงเปา เมาออรแกน หรือฮารโมนีกา
2. สามารถอานและเขาใจการบันทึกโนตสากลได
3. ปฏิบัติเครื่องดนตรี หีบเพลงเปา ตามบทเพลงที่กําหนด ไดอยางถูกตองตามจังหวะ
4. ปฏิบัติเครื่องดนตรี หีบเพลงเปา ตามตําแหนงชื่อโนตที่กําหนดและเลียนแบบเสียงที่ได
ยินได
5. เขาใจเทคนิคการเลนดนตรีและถายทอดอารมณเพลงดวยการปฏิบัติเครื่องดนตรีหีบเพลง
เปา โดยการปฏิบัติเดี่ยวและรวมวงได

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------รางหลักสูตรโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ พุทธศักราช 2552 กลุมสาระการเรียนรูศิลปะ
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รายวิชา ศ30307 พื้นฐานศิลปปฏิบัติ
2 คาบ/สัปดาห/ภาคเรียน
1.0 หนวยกิต
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------คําอธิบายรายวิชา ศ30307
ศึกษาและฝกฝนทักษะเพื่อใหเกิดความชํานาญในการแสดงออกทางศิลปะดวยวิธีการวาดเสน
การเขียนภาพสีน้ํา
คนควา ทดลองเทคนิควิธีการในการปฏิบัติการเขียนภาพ รูปทรงเรขาคณิต หุนนิ่ง กายวิภาค
มนุษย ภาพคนเหมือนและทัศนียภาพ
เพื่อใหผูเรียนมีความรูความเขาใจ มีทักษะในกระบวนการสรางสรรคศิลปะขั้นพื้นฐาน
ตลอดจนมีเจนคติที่ดีและเห็นคุณคาของการสรางสรรคผลงานศิลปะ
ผลการเรียนรูที่คาดหวัง
1. มีความรูความเขาใจในการศึกษาศิลปะขั้นพื้นฐาน
2. มีความรูความเขาใจและมีทักษะในการวาดเสน การเขียนภาพสีน้ํา
3. มีทักษะในการเขียนภาพรูปทรงเรขาคณิต หุนนิ่ง กายวิภาคมนุษย ภาพคนเหมือนและ
ภาพทิวทัศน
4. มีความรูความเขาใจ มีทักษะในกระบวนการสรางสรรคศิลปะขั้นพื้นฐาน
5. มีเจนคติที่ดีและเห็นคุณคาของการสรางสรรคผลงานศิลปะ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------รางหลักสูตรโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ พุทธศักราช 2552 กลุมสาระการเรียนรูศิลปะ
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รายวิชา ศ30308 พื้นฐานการออกแบบ
2 คาบ/สัปดาห/ภาคเรียน
1.0 หนวยกิต
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------คําอธิบายรายวิชา ศ30308
ศึกษา ความหมาย ขอบขาย ประเภทของการออกแบบ ทัศนธาตุ องคประกอบสําหรับการ
ออกแบบ ความสัมพันธระหวางประวัติการออกแบบกับอารยธรรมโลก
ปฏิบัติการออกแบบนิเทศศิลป ออกแบบผลิตภัณฑ ออกแบบเครื่องประดับ เครื่องแตงกาย
สืบคนขอมูล วิเคราะห ขาวสาร เทคโนโลยี พัฒนาการทางดานสื่อวัสดุในการออกแบบ วิธีวิทยา หลัก
และวิธีการตางๆ ทางการออกแบบขั้นพื้นฐาน
เพื่อใหผูเรียนมีความรูความเขาใจสุนทรียภาพของการออกแบบรวมทั้งกระบวนการออกแบบ
ขั้นพื้นฐาน การนําเสนอความคิดสรางสรรคศิลปะประยุกต มีเจนคติที่ดีและเห็นคุณคาของการ
สรางสรรคผลงานการออกแบบ
ผลการเรียนรูที่คาดหวัง
1. อธิบายความหมายและสามารถจําแนกประเภทของการออกแบบดวยความเขาใจ
2. มีความรูและความเขาใจในลักษณะรูปแบบและตระหนักถึงคุณคาของการออกแบบใน
ประเภทตางๆ
3. อธิบายทัศนธาตุ (จุด , เสน , สี , แสงเงา , พื้นผิว , รูปทรง , รูปราง , พื้นที่วาง) และ
องคประกอบของการออกแบบได
4. วิเคราะหเปรียบเทียบประวัติศาสตรการออกแบบลักษณะและรูปแบบของการออกแบบได
อยางเขาใจ
5. มีความเขาใจเกณฑในการตัดสินความงามตลอดจนมีความสามารถในการวิจารณและ
ประเมินคุณคาของการออกแบบได
6. สืบคนขอมูล ขาวสาร เทคโนโลยี พัฒนาการทางดานสื่อวัสดุในการออกแบบ
7. เขาใจในวิธีการเขียนภาพรางเพื่อการออกแบบ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------รางหลักสูตรโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ พุทธศักราช 2552 กลุมสาระการเรียนรูศิลปะ
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รายวิชา ศ30309 จิตรกรรมสรางสรรค
2 คาบ/สัปดาห/ภาคเรียน
1.0 หนวยกิต
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------คําอธิบายราย ศ30309
ศึกษา ความหมาย ขอบขายผลงานจิตรกรรม ลักษณะการแสดงออกทางทัศนธาตุ
องคประกอบศิลป ความสัมพันธระหวางประวัติศาสตรจิตรกรรมกับอารยธรรมโลก ตลอดจนแนวทาง
การวิจารณ และปฏิบัติการสรางสรรคผลงานจิตรกรรม
ศึกษา วิเคราะหแนวคิดและวิธีการสรางสรรคผลงานจิตรกรรมจากศิลปนที่มีชื่อเสียงทั้งศิลปน
ไทยและสากล เพื่อเปนแนวทางในการวิเคราะหและสังเคราะหองคความรู ในการปฏิบัติการ
สรางสรรคผลงานจิตรกรรมดวยรูปแบบและลักษณะเฉพาะตน รวมทั้งนําเสนอผลงานจิตรกรรมออกสู
สาธารณะชน
สืบคนขอมูล วิเคราะห ขาวสาร เทคโนโลยี พัฒนาการทางดานสื่อวัสดุในการสรางสรรค
ตลอดจนคนควา ทดลองเทคนิควิธีการในการสรางสรรคผลงานจิตรกรรม
เพื่อใหผูเรียนมีความรู ความเขาใจ สุนทรียภาพของผลงานจิตรกรรม มีทักษะใน
กระบวนการสรางสรรคจิตรกรรม ตลอดจนมีเจนคติที่ดีและเห็นคุณคาของการสรางสรรคผลงาน
จิตรกรรม
ผลการเรียนรูที่คาดหวัง
1. อธิบายความหมายและสามารถจําแนกประเภทของจิตรกรรมดวยความเขาใจ
2. มีความรูและความเขาใจในลักษณะรูปแบบและตระหนักถึงคุณคาของผลงานจิตกรรมใน
ประเภทตางๆ
3. อธิบายทัศนธาตุ (จุด , เสน , สี , แสงเงา , พื้นผิว , รูปทรง , รูปราง , พื้นที่วาง) และ
องคประกอบในการสรางสรรคผลงานจิตรกรรม
4. วิเคราะหเปรียบเทียบประวัติศาสตรศิลปลักษณะและรูปแบบของผลงานจิตรกรรมได
อยางเขาใจ
5. มีความเขาใจเกณฑในการตัดสินความงามตลอดจนมีสามารถในการวิจารณและประเมิน
คุณคาของผลงานจิตรกรรมได
6. สืบคนขอมูล ขาวสาร เทคโนโลยี พัฒนาการทางดานสื่อวัสดุในการสรางสรรคผลงาน
จิตรกรรม
7. เขาใจในวิธีการสรางสรรคผลงานจิตรกรรม และเกิดทักษะสามารถทดลองเทคนิคการ
สรางสรรคดวยรูปแบบที่มีเอกลักษณเฉพาะตัว

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------รางหลักสูตรโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ พุทธศักราช 2552 กลุมสาระการเรียนรูศิลปะ
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รายวิชา ศ30310 ศิลปะภาพพิมพสรางสรรค
2 คาบ/สัปดาห/ภาคเรียน
1.0 หนวยกิต
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------คําอธิบายรายวิชา ศ30310
ศึกษา ความหมาย ขอบขายศิลปะภาพพิมพ ลักษณะการแสดงออกทางทัศนธาตุ
องคประกอบศิลป ความสัมพันธระหวางประวัติศาสตรศิลปะภาพพิมพกับอารยธรรมโลก ตลอดจน
แนวทางการวิจารณ และเรียนรูเทคนิคภาพพิมพขั้นพื้นฐานเพื่อเขาสูการสรางสรรคผลงานศิลปะ
ภาพพิมพ
ศึกษา วิเคราะหแนวคิดและวิธีการสรางสรรคผลงานศิลปะภาพพิมพจากศิลปนที่มีชื่อเสียงทั้ง
ศิลปนไทยและสากล เพื่อเปนแนวทางในการวิเคราะหและสังเคราะหองคความรู ในการปฏิบัติการ
สรางสรรคผลงานศิลปะภาพพิมพดวยรูปแบบและลักษณะเฉพาะตน รวมทั้งนําเสนอผลงานศิลปะ
ภาพพิมพออกสูสาธารณะชน
สืบคนขอมูล วิเคราะห ขาวสาร เทคโนโลยี พัฒนาการทางดานสื่อวัสดุในการสรางสรรค
ตลอดจน คนควาทดลองปฏิบัติการสรางสรรคผลงานศิลปะภาพพิมพโมโนปรินส ภาพพิมพโคโรกราฟ
ภาพพิมพกระดาษ ภาพพิมพแกะไม ภาพพิมพตะแกรงไหม
เพื่อใหผูเรียนมีความรู ความเขาใจ สุนทรียภาพของศิลปะภาพพิมพ มีทักษะในกระบวนการ
สรางสรรค ตลอดจนมีเจนคติที่ดีและเห็นคุณคาของการสรางสรรคศิลปะภาพพิมพ
ผลการเรียนรูที่คาดหวัง
1. อธิบายความหมายและสามารถจําแนกประเภทของศิลปะภาพพิมพดวยความเขาใจ
2. อธิบายทัศนธาตุ (จุด , เสน , สี , แสงเงา , พื้นผิว , รูปทรง , รูปราง , พื้นที่วาง) และ
องคประกอบในการสรางสรรคผลงานศิลปะภาพพิมพ
3. มีความรูและความเขาใจเทคนิคภาพพิมพขั้นพื้นฐานเพื่อเขาสูการสรางสรรคผลงานศิลปะ
ภาพพิมพ
4. มีความรูความเขาใจในการปฏิบัติการสรางสรรคผลงานศิลปะภาพพิมพโมโนปรินส ภาพ
พิมพโคโรกราฟ ภาพพิมพกระดาษ ภาพพิมพแกะไม ภาพพิมพตะแกรงไหม
5. สืบคนขอมูล ขาวสาร เทคโนโลยี พัฒนาการทางดานสื่อวัสดุในการสรางสรรคผลงาน
ศิลปะภาพพิมพไดอยางเขาใจ
6. วิเคราะหเปรียบเทียบประวัติศาสตรศิลปลักษณะและรูปแบบของผลงานศิลปะภาพพิมพ
ไดอยางเขาใจ
7. มีความเขาใจเกณฑในการตัดสินความงามตลอดจนมีความสามารถในการวิจารณและ
ประเมินคุณคาผลงานศิลปะภาพพิมพได
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------รางหลักสูตรโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ พุทธศักราช 2552 กลุมสาระการเรียนรูศิลปะ
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รายวิชา ศ30311 ประติมากรรมสรางสรรค
2 คาบ/สัปดาห/ภาคเรียน
1.0 หนวยกิต
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------คําอธิบายรายวิชา ศ30311
ศึกษา ความหมาย ขอบขายผลงานประติมากรรม ลักษณะการแสดงออกทางทัศนธาตุ
องคประกอบศิลป ความสัมพันธระหวางประวัติศาสตรประติมากรรมกับอารยธรรมโลก ตลอดจน
แนวทางการวิจารณ และเรียนรูประเภทการสรางประติมากรรมขั้นพื้นฐานเพื่อเขาสูการสรางสรรค
ผลงานประติมากรรม
ศึกษา วิเคราะหแนวคิดและวิธีการสรางสรรคผลงานประติมากรรมจากศิลปนที่มีชื่อเสียงทั้ง
ศิลปนไทยและสากล เพื่อเปนแนวทางในการวิเคราะหและสังเคราะหองคความรู ในการปฏิบัติการ
สรางสรรคผลงานประติมากรรมดวยรูปแบบและลักษณะเฉพาะตน รวมทั้งนําเสนอผลงาน
ประติมากรรมออกสูสาธารณะชน
สืบคนขอมูล วิเคราะห ขาวสาร เทคโนโลยี พัฒนาการทางดานสื่อวัสดุในการสรางสรรค
ตลอดจน คนควาทดลองปฏิบัติการสรางสรรคผลงานประติมากรรมนูนต่ํา ประติมากรรมนูนสูง และ
ประติมากรรมลอยตัว
เพื่อใหผูเรียนมีความรู ความเขาใจ สุนทรียภาพของประติมากรรม มีทักษะในกระบวนการ
สรางสรรค มีเจนคติที่ดีและเห็นคุณคาของการสรางสรรคผลงานประติมากรรม
ผลการเรียนรูที่คาดหวัง
1. อธิบายความหมายและสามารถจําแนกประเภทของประติมากรรมดวยความเขาใจ
2. มีความรูและความเขาใจประเภทของการสรางผลงานประติมากรรมขั้นพื้นฐานเพื่อเขาสู
การสรางสรรคผลงานประติมากรรม
3. มีความรูความเขาใจสามารถปฏิบัติการสรางสรรคผลงานประติมากรรมนูนต่ํา
ประติมากรรมนูนสูง และประติมากรรมลอยตัวได
4. อธิบายทัศนธาตุ (จุด , เสน , สี , แสงเงา , พื้นผิว , รูปทรง , รูปราง , พื้นที่วาง) และ
องคประกอบในการสรางสรรคผลงานประติมากรรม
5. วิเคราะหเปรียบเทียบประวัติศาสตรศิลปลักษณะและรูปแบบของผลงานประติมากรรมได
อยางเขาใจ
6. สืบคนขอมูล ขาวสาร เทคโนโลยี พัฒนาการทางดานสื่อวัสดุในการสรางสรรคผลงาน
ประติมากรรมไดอยางเขาใจ
7. มีความเขาใจเกณฑในการตัดสินความงามตลอดจนมีความสามารถในการวิจารณและ
ประเมินคุณคาผลงานประติมากรรมได
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------รางหลักสูตรโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ พุทธศักราช 2552 กลุมสาระการเรียนรูศิลปะ
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รายวิชา ศ30312 ศิลปะไทยรวมสมัย
2 คาบ/สัปดาห/ภาคเรียน
1.0 หนวยกิต
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------คําอธิบายรายวิชา ศ30312
ศึกษา ความหมาย ขอบขายศิลปะไทยประเพณีและศิลปะไทยรวมสมัย ลักษณะการ
แสดงออกทางทัศนธาตุ องคประกอบศิลป ความสัมพันธระหวางภูมิปญญาไทยกับอารยธรรมโลก
ปฏิบัติการคนควา ทดลองเทคนิควิธีการในการสรางสรรคผลงานศิลปะไทยรวมสมัย สืบคน
ขอมูล วิเคราะห ขาวสาร เทคโนโลยี พัฒนาการทางดานสื่อวัสดุในการสรางสรรค
เพื่อใหผูเรียนมีความรูความเขาใจสุนทรียภาพของศิลปะไทยรวมสมัย มีจิตสํานึกในการ
อนุรักษศิลปวัฒนธรรมไทย รวมทั้งเจนคติที่ดีและเห็นคุณคาของการสรางสรรคผลงานศิลปะไทย
รวมสมัย
ผลการเรียนรูที่คาดหวัง
1. อธิบายความหมายและสามารถจําแนกประเภทของศิลปะไทยประเพณีและศิลปะไทยรวม
สมัยไดดวยความเขาใจ
2. อธิบายทัศนธาตุ (จุด, เสน, สี, แสงเงา, พื้นผิว, รูปทรง, รูปราง, พื้นที่วาง)และ
องคประกอบในการสรางสรรคผลงานศิลปะไทยรวมสมัย
3. สืบคนขอมูล ขาวสาร เทคโนโลยี พัฒนาการทางดานสื่อวัสดุในการสรางสรรคผลงาน
ศิลปะไทยรวมสมัยได
4. มีความรูความเขาใจในวิธีการสรางสรรคผลงานจิตรกรรม ประติมากรรม ภาพพิมพ ที่ถึง
คุณคาของศิลปะไทยรวมสมัย
5. เขาใจในวิธีการสรางสรรคผลงานศิลปะไทยรวมสมัยดวยรูปแบบที่มีเอกลักษณเฉพาะตัวได
6. มีความรูความเขาใจเกณฑในการตัดสินความงามตลอดจนมีสามารถในการวิจารณและ
ประเมินคุณคาของศิลปะไทยรวมสมัยได

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------รางหลักสูตรโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ พุทธศักราช 2552 กลุมสาระการเรียนรูศิลปะ
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รายวิชา ศ30313 ออกแบบผลิตภัณฑ
2 คาบ/สัปดาห/ภาคเรียน
1.0 หนวยกิต
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------คําอธิบายรายวิชา ศ30313
ศึกษา ความหมาย ขอบขาย หลักการออกแบบผลิตภัณฑ จากพื้นฐานความรูทางศิลปะและ
วิทยาศาสตร ความสัมพันธระหวางประวัติการออกแบบผลิตภัณฑกับอารยธรรมโลก สืบคนขอมูล
วิเคราะห ขาวสาร เทคโนโลยี พัฒนาการทางดานสื่อวัสดุในการออกแบบผลิตภัณฑ เศรษฐกิจและ
สังคม การพัฒนาผลิตภัณฑ
เพื่อใหผูเรียนมีความรู ความเขาใจ สุนทรียภาพของผลิตภัณฑ มีทักษะการเขียนภาพราง
การเขียนแบบ การสรางแบบจําลอง และการนําเสนอแบบผลงาน มีเจนคติที่ดีและเห็นคุณคาของ
การสรางสรรคผลงานการออกแบบผลิตภัณฑ
ผลการเรียนรูที่คาดหวัง
1. อธิบายความหมายและสามารถจําแนกประเภทของการออกแบบผลิตภัณฑดวยความ
เขาใจ
2. มีความรูและความเขาใจในลักษณะรูปแบบและตระหนักถึงคุณคาของการออกแบบ
ผลิตภัณฑในประเภทตางๆได
3. มีทักษะการเขียนแบบ การเขียนทัศนียภาพจุดเดียว ทัศนียภาพสองจุด ทัศนียภาพ
สามจุด เพื่อการออกแบบผลิตภัณฑได
4. มีความเขาใจความเขาใจในการเขียนภาพรางเพื่อการออกแบบผลิตภัณฑประเภทตางๆ ได
5. สืบคนขอมูล ขาวสาร เทคโนโลยี พัฒนาการทางดานสื่อวัสดุในการออกแบบผลิตภัณฑได
6. มีความรูความเขาใจและมีทักษะในการสรางแบบจําลองผลิตภัณฑ
7. มีความเขาใจเกณฑในการตัดสินความงามตลอดจนมีความสามารถในการวิจารณและ
ประเมินคุณคาของผลงานออกแบบผลิตภัณฑได

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------รางหลักสูตรโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ พุทธศักราช 2552 กลุมสาระการเรียนรูศิลปะ
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ชื่อและหนวยกิต
กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี
รายวิชาเพิ่มเติมกลุม 2
1. ง30301
TECH30301
2. ง30302
TECH30302
3. ง30303
TECH30303
4. ง30304
TECH30304
5. ง30305
TECH30305
6. ง30306
TECH30306
7. ง30307
TECH30307
8. ง30361
TECH30361
9. ง30362
TECH30362
10. ง30363
TECH30363
11. ง30364
TECH30364
12. ง30365
TECH30365

คณิตศาสตรดีสครีต
3 คาบ/สัปดาห/ภาคเรียน
Discrete Mathematics
การเขียนโปรแกรมบนเว็บ 2 คาบ/สัปดาห/ภาคเรียน
Web Programming
การเขียนโปรแกรม
2 คาบ/สัปดาห/ภาคเรียน
แบบจินตภาพ 1
Visual Programming 1
การเขียนโปรแกรม
2 คาบ/สัปดาห/ภาคเรียน
แบบจินตภาพ 2
Visual Programming 2
โครงสรางขอมูล
2 คาบ/สัปดาห/ภาคเรียน
Data Structures
การออกแบบและวิเคราะห 3 คาบ/สัปดาห/ภาคเรียน
อัลกอริทึม
Design and Analysis of Algorithms
ระบบฐานขอมูลเบื้องตน
2 คาบ/สัปดาห/ภาคเรียน
Introduction to Database Systems
ระบบหุนยนตพื้นฐาน
2 คาบ/สัปดาห/ภาคเรียน
Fundamentals of Robotic Systems
คอมพิวเตอรเพื่อการออกแบบ 3 คาบ/สัปดาห/ภาคเรียน
Computer Aided Design
คอมพิวเตอรเพื่อการออกแบบ 2 คาบ/สัปดาห/ภาคเรียน
และสรางตนแบบ
Computer Aided Design and Manufacturing
เมคาทรอนิกส
3 คาบ/สัปดาห/ภาคเรียน
Mechatronics
เซรามิกเบื้องตน
3 คาบ/สัปดาห/ภาคเรียน
Fundamentals of Ceramics

1.5 หนวยกิต
1.0 หนวยกิต
1.0 หนวยกิต

1.0 หนวยกิต

1.0 หนวยกิต
1.5 หนวยกิต

1.0 หนวยกิต
1.0 หนวยกิต
1.5 หนวยกิต
1.0 หนวยกิต

1.5 หนวยกิต
1.5 หนวยกิต

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------รางหลักสูตรโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ พุทธศักราช 2552 กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี
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รายวิชา ง30301 คณิตศาสตรสําหรับคอมพิวเตอร
3 คาบ/สัปดาห/ภาคเรียน
1.5 หนวยกิต
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------คําอธิบายรายวิชา ง30301
ศึกษาเกี่ยวกับจํานวนเต็ม เมทริกซ (Matrix) ทฤษฎีจํานวน (Number Theory) คณิตศาสตร
เชิงการจัด (Combinatorics) ความสัมพันธเวียนบังเกิดและฟงกชันกอกําเนิด (Recurrence relations
and generating functions) พีชคณิตบูลีนเบื้องตน (Boolean algebra)
ปฏิบัติการ วิเคราะหโจทยปญหาและเขียนโปรแกรมเพื่อแกโจทยปญหาโดยประยุกตใช
ความรูดานคณิตศาสตรสําหรับคอมพิวเตอร
เพื่อใหมีความรู ความเขาใจ และทักษะในการประยุกตใชคณิตศาสตรสําหรับคอมพิวเตอร
ในการแกปญหาและการเขียนโปรแกรมภาษาคอมพิวเตอร
ผลการเรียนรูที่คาดหวัง
1. บอกผลบวกและจัดการผลบวกสําหรับปญหาที่กําหนดใหได
2. บอกวิธีการอุปนัยเชิงคณิตศาสตรและนําไปใชได
3. อธิบายความหมายของพื้นและเพดานได
4. บอกคาพื้นและเพดานของปญหาที่กําหนดใหได
5. อธิบายความหมายและคุณสมบัติพื้นฐานของเมทริกซได
6. คํานวณหาผลการดําเนินการของเมทริกซได
7. บอกเมทริกซสลับเปลี่ยนของเมทริกซที่กําหนดใหได
8. คํานวณหาเมทริกซผกผันและดีเทอรมิแนนตของเมทริกซที่กําหนดใหได
9. บอกเมทริกซที่แทนความสัมพันธที่กําหนดใหได
10. นําทฤษฎีบทการหารลงตัวไปใชแกปญหาที่กําหนดใหได
11. หาตัวหารรวมมากโดยวิธีของยูคลิดได
12. นําทฤษฎีเกี่ยวกับจํานวนเฉพาะไปใชได
13. นําทฤษฎีสมภาคไปใชในการแกปญหาที่กําหนดใหได
14. แกปญหาที่กําหนดใหโดยใชทฤษฎีจํานวนได
15. อธิบายหลักการพื้นฐานเกี่ยวกับการนับได
16. อธิบายหลักการเพิ่มเขาตัดออกได
17. เขียนแผนภาพตนไมแสดงแนวคิดเกี่ยวกับการนับได
18. อธิบายและคํานวณหาจํานวนวิธีเรียงสับเปลี่ยนสิ่งของได
19. อธิบายและคํานวณหาจํานวนวิธีจัดหมูของสิ่งของได
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------รางหลักสูตรโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ พุทธศักราช 2552 กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี
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20. อธิบายหลักการเบื้องตนของความนาจะเปนได
21. เขียนความสัมพันธเวียนบังเกิดสําหรับปญหาที่กําหนดใหได
22. แกปญหาที่กําหนดใหโดยใชความสัมพันธเวียนบังเกิด (Recurrence Relations) ได
23. เขียนฟงกชันกอกําเนิดสําหรับปญหาที่กําหนดใหได
24. แกปญหาที่กําหนดใหโดยใชฟงกชันกอกําเนิดได
25. หาคาของฟงกชันและนิพจนบูลีนที่กําหนดใหได
26. เขียนนิพจนบูลีนเพื่อแทนฟงกชันบูลีนได
27. หาการกระจายผลบวกของผลคูณของฟงกชันบูลีนที่กําหนดใหได
28. เขียนวงจรตรรกะจากนิพจนบูลีนที่กําหนดใหได
29. วิเคราะหและเขียนโปรแกรมเพื่อแกปญหาที่กําหนดใหโดยใชความรูเกี่ยวกับคณิตศาสตร
สําหรับคอมพิวเตอรได

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------รางหลักสูตรโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ พุทธศักราช 2552 กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี
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รายวิชา ง30302 การเขียนโปรแกรมบนเว็บ
2 คาบ/สัปดาห/ภาคเรียน
1.0 หนวยกิต
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------คําอธิบายรายวิชา ง30302
ศึกษาการหลักการทํางานของเว็บบราวเซอร (web browser) ภาษา HTML ภาษา Script
ภาษาโปรแกรมบนเว็บ เชน ภาษา PHP การเขียนโปรแกรมติดตอฐานขอมูล เชน MySQL โดยใช
ภาษา SQL
เพื่อใหมีความรู ความเขาใจ และทักษะในการเขียนโปรแกรมบนเว็บได
ผลการเรียนรูที่คาดหวัง
1. อธิบายหลักการทํางานของ www เทคโนโลยีได
2. อธิบายกลไกการทํางานของ Web Browser ได
3. เขียนโปรแกรมโดยใชภาษา HTML เบื้องตนได
4. อธิบายและบอกความแตกตางระหวางภาษา Script ที่ทํางานฝงผูใชงานกับภาษา Script
ที่ทํางานบน Server
5. ยกตัวอยางโปรแกรมอื่นที่ทํางานบน Web Browser เชน Flash Player, Real Player,
Java Applet ได
6. อธิบายขั้นตอนการติดตั้งโปรแกรมใหเครื่องเปน Web Server เชน Apache, PHP, และ
MySQL
7. อธิบายโครงสรางและการเขียนโปรแกรมภาษา PHP ได
8. บอกถึงการประกาศและกําหนดคาตัวแปรได
9. บอกถึงตัวดําเนินการได
10. เขียนโปรแกรมโดยใชคําสั่งแบบทางเลือก (if...else) ได
11. เขียนโปรแกรมโดยใชคําสั่งแบบวนซ้ํา (loop) ได
12. เขียนโปรแกรมรับและสงคาตัวแปรภายใน Form และขาม Formได
13. เขียนโปรแกรมแบบ Function ได
14. อธิบายหลักการทํางานและโครงสรางของฐานขอมูลได
15. เขียนโปรแกรมติดตอฐานขอมูล MySQL ได
16. อธิบายหลักการและคําสั่งตาง ๆ ของภาษา SQL
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รายวิชา ง30303 การเขียนโปรแกรมแบบจินตภาพ 1
2 คาบ/สัปดาห/ภาคเรียน
1.0 หนวยกิต
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------คําอธิบายรายวิชา ง30303
ศึกษาความรูเบื้องตนของภาษา พื้นฐานโปรแกรมภาษาประกอบดวยไวยากรณระดับของคํา
ชนิดขอมูลแบบพื้นฐาน ตัวแปร คาคงที่ ตัวดําเนินการ คําสั่งอินพุตและเอาทพุต โครงสรางควบคุม
หลักการเชิงออปเจ็ค หลักพื้นฐานของการเขียนโปรแกรมแบบจินตภาพ(Visual Programming)
สวนประกอบและคุณลักษณะตาง ๆ ของโปรแกรม และการออกแบบฟอรม
เพื่อใหมีความรู ความเขาใจ ทักษะในการพัฒนาโปรแกรมภาษาคอมพิวเตอรที่มีหลักการและ
กระบวนการคิดอยางเปนระบบ รวมทั้งสามารถนําเอาความรูดานการเขียนโปรแกรมไปใชไดอยาง
ถูกตอง เหมาะสม และมีประสิทธิภาพ
ผลการเรียนรูที่คาดหวัง
1. อธิบายความรูเบื้องตนของภาษาซึ่งประกอบดวยเทคโนโลยีของภาษา และลักษณะของ
โปรแกรมภาษาได
2. อธิบายหลักพื้นฐานของการเขียนโปรแกรมแบบจินตภาพได
3. อธิบายไวยากรณระดับของคํา เชน คอมเม็นต(comment) identifier คียเวิรด(keyword)
สัญลักษณแยกคํา(separator) ชองวาง(whitespace) ขอมูลคาคงที่(literals) ได
4. อธิบายความหมายของชนิดขอมูลที่ใชในการเขียนโปรแกรมได
5. อธิบายและเปรียบเทียบตัวแปรและคาคงที่ที่ใชในการเขียนโปรแกรมได
6. อธิบายตัวดําเนินการที่ใชในการเขียนโปรแกรมและสามารถใชตัวดําเนินการตางๆ ได
ตามความเหมาะสม
7. เขียนโปรแกรมโดยใชคําสั่งอินพุตและเอาทพุตได
8. เขียนโปรแกรมที่มีโครงสรางการทํางานแบบมีทางเลือกได
9. เขียนโปรแกรมที่มีโครงสรางการทํางานแบบวนซ้ําและเลือกใชคําสั่งไดอยางเหมาะสม
10. อธิบายหลักการเชิงวัตถุได
11. ออกแบบโปรแกรมโดยใชหลักการเชิงออปเจ็คได
12. อธิบายสวนประกอบและคุณลักษณะตางๆ ของโปรแกรมได
13. สามารถใชคอมโพเนนต (component) ไดอยางถูกตองและเหมาะสม
14. สามารถออกแบบและสรางสวนติดตอกับผูใชแบบกราฟกได
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15. สามารถใชคอมพิวเตอรอยางมีจิตสํานึกและมีความรับผิดชอบ

รายวิชา ง30304 การเขียนโปรแกรมแบบจินตภาพ 2
2 คาบ/สัปดาห/ภาคเรียน
1.0 หนวยกิต
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------คําอธิบายรายวิชา ง30304
ศึกษาการเขียนโปรแกรมแบบจินตภาพ(Visual Programming) สวนประกอบและคุณลักษณะ
ตาง ๆ ของหลักการโปรแกรมเชิงวัตถุขั้นประยุกต การสรางออกแบบสวนติดตอกับผูใชแบบกราฟก
ติดตอปรับปรุงฐานขอมูล โดยใชภาษาสอบถาม (Structured Query Language) ไดอยางถูกตอง
เพื่อใหมีความรู ความเขาใจ ทักษะในการพัฒนาโปรแกรมภาษาคอมพิวเตอรที่จัดการระบบ
ฐานขอมูลไดอยางถูกตอง มีหลักการและกระบวนการคิดอยางเปนระบบ รวมทั้งสามารถนําเอาความรู
ดานการเขียนโปรแกรมไปใชไดอยางถูกตอง เหมาะสม และมีประสิทธิภาพ
ผลการเรียนรูที่คาดหวัง
1. อธิบายหลักการเขียนโปรแกรมแบบจินตภาพได
2. อธิบายสวนประกอบและคุณลักษณะตางๆ ของโปรแกรมได
3. อธิบายสวนประกอบตางๆ ของเครื่องมือที่ใชในการเขียนโปรแกรมแบบจินตภาพได
4. ออกแบบและสรางสวนติดตอกับผูใชแบบกราฟกได
5. อธิบายหลักการเชิงวัตถุได
6. ออกแบบโปรแกรมโดยใชหลักการเชิงวัตถุได
7. สรางแอพพลิเคชันโดยใชฟงกชันตาง ๆ ไดอยางเหมาะสม
8. สรางแอพพลิเคชันจากคอมโพเนนต (component) ตางๆ ไดอยางถูกตองและเหมาะสม
9. สรางแอพพลิเคชันติดตอกับฐานขอมูลในเบื้องตนได
10. สรางรายงานจากฐานขอมูลได
11. สรางแอพพลิเคชันกับอินเตอรเน็ตได
12. สรางแอพพลิเคชันสําหรับใชงานจริง โดยเลือกใชคอมคอมโพเนนต (component) ตางๆ
ไดอยางถูกตองและเหมาะสม
13. จัดการและแกไขขอผิดพลาดจากการเขียนโปรแกรมได
14. ใชคอมพิวเตอรสรางงานอยางมีจิตสํานึกและความรับผิดชอบ
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รายวิชา ง30305 โครงสรางขอมูล
2 คาบ/สัปดาห/ภาคเรียน
1.0 หนวยกิต
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------คําอธิบายรายวิชา ง30305
ศึกษาแนวความคิดทฤษฎีโครงสรางขอมูลและขั้นตอนวิธีเพื่อใชในการแกโจทยปญหาที่ซับซอน
การแปลงขั้นตอนวิธีใหอยูในรูปของโปรแกรมภาษาคอมพิวเตอรศึกษารูปแบบการดําเนินการขอมูลสาย
อักขระในรูปแบบตาง ๆ รวมถึงโครงสรางขอมูลแบบตอเนื่องและแบบไมตอเนื่อง โครงสรางขอมูลแบบ
แถวลําดับ โครงสรางขอมูลแบบรายการโยง โครงสรางขอมูลแบบกองซอนและคิว โครงสรางขอมูลแบบ
กราฟ และโครงสรางขอมูลแบบตนไม ขั้นตอนวิธีการจัดเรียงและคนขอมูลในรูปแบบตางๆ
เพื่อใหมีความรู ความเขาใจ ทักษะในการพัฒนาโปรแกรมภาษาคอมพิวเตอรที่มีหลักการและ
กระบวนการคิดอยางเปนระบบ และรูจักโครงสรางของขอมูล ที่ใชทํางานในระบบคอมพิวเตอร
รวมทั้งสามารถนําความรูทางดานโครงสรางขอมูลและขั้นตอนวิธีไปประยุกตใชไดอยางถูกตอง
เหมาะสม และมีประสิทธิภาพ
ผลการเรียนรูที่คาดหวัง
1. คิดและวิเคราะหโจทยปญหาที่มีความซับซอนได
2. อธิบายความหมายของโครงสรางขอมูล แบบตอเนื่องและแบบไมตอเนื่อง และขั้นตอน
วิธีแบบตางๆ ได
3. อธิบายขั้นตอนและสามารถออกแบบขั้นตอนวิธีเพื่อแกปญหาที่กําหนดใหได
4. เขียนโปรแกรมใหทํางานตามขั้นตอนวิธีที่กําหนดใหได
5. อธิบายขั้นตอนการทํางานโดยใชสายอักขระในรูปแบบตางๆ ได
6. อธิบายความหมายของโครงสรางขอมูลแบบแถวลําดับได
7. อธิบายขั้นตอนการทํางานโดยใชโครงสรางขอมูลแบบแถวลําดับ ดานการเขาถึง
(Traversal) การคนหา (Searching) การแทรก (Insertion) การลบ (Deletion) และการ
จัดเรียง (Sorting) ได
8. อธิบายถึงความหมายของโครงสรางขอมูลแบบรายการโยง ได
9. อธิบายขั้นตอนการทํางานโดยใชโครงสรางขอมูลแบบรายการโยง ดานการเขาถึง
(Traversal) การคนหา (Searching) การแทรก (Insertion) การลบ (Deletion) และการ
จัดเรียง (Sorting) ได
10. อธิบายถึงความหมายและรูปแบบการทํางานโครงสรางขอมูลแบบกองซอน และคิวได
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11. อธิบายขั้นตอนการทํางานโดยใชโครงสรางขอมูลแบบกองซอน และคิว ดานการเขาถึง
(Traversal) การคนหา (Searching) การแทรก (Insertion) การลบ (Deletion) และการ
จัดเรียง (Sorting) ได
12. อธิบายถึงโครงสรางขอมูลแบบกราฟได
13. อธิบายขั้นตอนการทํางานโดยใชโครงสรางขอมูลแบบกราฟได
14. ประยุกตใชโครงสรางขอมูลแบบกราฟได
15. ประยุกตใชโครงสรางขอมูลตนไมแบบทวิภาค (Binary Tree)ได
16. อธิบายถึงความหมายและรูปแบบการทํางานโครงสรางขอมูลแบบตนไมได
17. อธิบายขั้นตอนการทํางานโดยใชโครงสรางขอมูลตนไมแบบทวิภาค (Binary Tree) ได
18. จัดเรียงขอมูลในรูปแบบตางๆ ตามความตองการไดอยางเหมาะสม
19. คนหาขอมูลในรูปแบบตางๆ ตามความตองการไดอยางเหมาะสม
20. ออกแบบและพัฒนาโครงงานคอมพิวเตอรโดยใชความรูทางดานโครงสรางขอมูลและ
ขั้นตอนวิธีไดอยางเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------รางหลักสูตรโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ พุทธศักราช 2552 กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี
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รายวิชา ง30306 การออกแบบและวิเคราะหอัลกอริทึม
3 คาบ/สัปดาห/ภาคเรียน
1.5 หนวยกิต
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------คําอธิบายรายวิชา ง30306
ศึกษาปจจัยในการวัดประสิทธิภาพของอัลกอริทึม การแทนการเติบโตของฟงกชันเวลาใน
การทํางานของอัลกอริทึมดวยสัญกรณเชิงเสนกํากับ(Asymptotic Notations) การวิเคราะหอัลกอริทึม
การทํางานแบบลําดับ แบบมีเงื่อนไข แบบวนซ้ํา และแบบเรียกเวียนเกิด (Recursive Call) แนว
ทางการวิเคราะหอัลกอริทึมกรณีเลวสุด (Worse Case Analysis) กรณีเฉลี่ย (Average Case
Analysis) และกรณีถัวเฉลี่ย (Amortized Analysis) อัลกอรึทึมการแบงแยกและเอาชนะ (Divide and
Conquer Algorithms) กําหนดการพลวัต (Dynamic Programming) อัลกอริทึมเชิงละโมบ(Greedy
Algorithms) การคนในปริภูมิสถานะ (State Space) การคนตามแนวกวาง(Breadth-first search)
แนวลึก(Depth First Search) การยอนรอย(Backtracking) การขยายและจํากัด(Branch and Bound)
อัลกอริทึมเชิงสุม(Randomized Algorithms) อัลกอริทึมเชิงประมาณ(Approximation Algorithms)
และการจําแนกกลุมของปญหา (Decision Problem)
เพื่อใหมีความรู ความเขาใจ ทักษะในการพัฒนาโปรแกรมภาษาคอมพิวเตอรที่มีหลักการและ
กระบวนการคิดอยางเปนระบบ และรูจักการวัดประสิทธิภาพของอัลกอริทึม ที่ใชทํางานในระบบ
คอมพิวเตอร รวมทั้งสามารถนําความรูทางดานการวัดประสิทธิภาพของอัลกอริทึมไปประยุกตใชได
อยางถูกตอง เหมาะสม และมีประสิทธิภาพ
ผลการเรียนรูที่คาดหวัง
1. บอกปจจัยที่ใชในการวัดประสิทธิภาพของอัลกอริทึมได
2. บอกวิธีการแทนการเติบโตของฟงกชันเวลาในการทํางานของอัลกอริทึมดวยสัญกรณ
เชิงเสนกํากับได
3. เปรียบเทียบการเติบโตของฟงกชันเวลาในการทํางานของอัลกอริทึมแบบตางๆได
4. วิเคราะหอัลกอริทึมการทํางานแบบลําดับ แบบมีเงื่อนไข แบบวนซ้ํา และแบบเรียกเวียน
เกิด (Recursive Call) ได
5. เปรียบเทียบแนวทางการวิเคราะหอัลกอริทึมกรณีเลวสุด (Worse Case Analysis) กรณี
เฉลี่ย (Average Case Analysis) และกรณีถัวเฉลี่ย (Amortized Analysis) ได
6. บอกวิธีการแกปญหาดวยอัลกอริทึมแบงแยกและเอาภาชนะ (Divide and Conquer
Algorithms) ได
7. บอกวิธีการแกปญหาดวยอัลกอริทึมกําหนดการพลวัต (Dynamic Programming) ได
8. บอกวิธีการแกปญหาดวยอัลกอริทึมเชิงละโมบ(Greedy Algorithms) ได
9. บอกหลักการคนในปริภูมิสถานะ (State Space) ได
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------รางหลักสูตรโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ พุทธศักราช 2552 กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี
รายวิชาเพิ่มเติม กลุม 2 หนา 401

10. เปรียบเทียบหลักการคนแนวกวางและแนวลึกได
11. บอกวิธีการแกปญหาดวยการยอนรอย(Backtracking) ได
12. บอกวิธีการแกปญหาดวยการขยายและจํากัด(Branch and Bound) ได
13. บอกวิธีการแกปญหาดวยอัลกอริทึมเชิงสุม(Randomized Algorithms) ได
14. บอกวิธีการแกปญหาดวยอัลกอริทึมเชิงประมาณ(Approximation Algorithms) ได
15. บอกหลักการจําแนกกลุมของปญหา (Decision Problem) ได

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------รางหลักสูตรโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ พุทธศักราช 2552 กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี
รายวิชาเพิ่มเติม กลุม 2 หนา 402

รายวิชา ง30307 ระบบฐานขอมูลเบื้องตน
2 คาบ/สัปดาห/ภาคเรียน
1.0 หนวยกิต
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------คําอธิบายรายวิชา ง30307
ศึกษาความรูเบื้องตนเกี่ยวกับระบบฐานขอมูล ฐานขอมูลเชิงสัมพันธ (Relational Data
Model) แบบจําลองความสัมพันธระหวางขอมูล (E-R Model) รูปแบบที่เปนบรรทัดฐาน (Normal
Form) การออกแบบฐานขอมูลเชิงสัมพันธ ภาษามาตรฐานสําหรับการนิยามขอมูล และการใชขอมูล
(SQL) กระบวนการสอบถามขอมูล (Query Processing) ความปลอดภัยของฐานขอมูล(Database
Security) การประยุกตใชฐานขอมูล (Database Management Application)
เพื่อสามารถใชเทคโนโลยีในการสรางฐานขอมูลไดอยางคุมคา มีประสิทธิภาพ และสามารถ
นําไปประยุกตใชในชีวิตประจําวันได
ผลการเรียนรูที่คาดหวัง
1. อธิบายความหมายของขอมูลและฐานขอมูลได
2. อธิบายเกี่ยวกับการจัดเก็บขอมูลในระบบคอมพิวเตอร และความจําเปนที่ทําใหเกิดการใช
งานโดยระบบฐานขอมูลได
3. อธิบายสถาปตยกรรมของระบบฐานขอมูลได
4. อธิบายความแตกตางของฐานขอมูลแบบลําดับชั้น ฐานขอมูลแบบเครือขาย และ
ฐานขอมูลแบบสัมพันธได
5. อธิบายแนวคิดเกี่ยวกับฐานขอมูลเชิงสัมพันธ(Relational Data Model)ได
6. อธิบายแนวคิดเกี่ยวกับแบบจําลองความสัมพันธระหวางขอมูล(E-R Model) ได
7. อธิบายและออกแบบฐานขอมูลดวยแบบจําลองความสัมพันธระหวางขอมูล(E-R Model) ได
8. แปลงฐานขอมูลที่ออกแบบดวยแบบจําลองความสัมพันธระหวางขอมูล(E-R Model) เปน
ฐานขอมูลเชิงสัมพันธได
9. อธิบายแนวคิดเกี่ยวกับรูปแบบที่เปนบรรทัดฐาน(Normal Form) ได
10. อธิบายความสัมพันธระหวางแอททริบิวตในแตละรีเลชั่น และสามารถอธิบาย
วัตถุประสงคในการทําใหเปนรูปแบบที่เปนบรรทัดฐาน(Normal Form) ได
11. ออกแบบฐานขอมูลใหเปนรูปแบบที่เปนบรรทัดฐาน(Normal Form) ได
12. ออกแบบฐานขอมูลเชิงสัมพันธได
13. อธิบายภาษามาตรฐานสําหรับการนิยามขอมูล และการใชขอมูล (SQL) ได
14. ใชภาษามาตรฐานสําหรับการนิยามขอมูล และการใชขอมูล(SQL) สําหรับประมวลผล
ขอมูลในฐานขอมูลได
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------รางหลักสูตรโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ พุทธศักราช 2552 กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี
รายวิชาเพิ่มเติม กลุม 2 หนา 403

15. อธิบายกระบวนการสอบถามขอมูล (Query Processing) ได
16. อธิบายวิธีการรักษาความปลอดภัยของฐานขอมูล(Database Security) ได
17. สรางระบบรักษาความปลอดภัยของฐานขอมูลได
18. อธิบายประโยชนของระบบฐานขอมูลเพื่อนําไปประยุกตใชในงานตาง ๆ ได
19. ใชเทคโนโลยีในการสรางฐานขอมูลไดอยางคุมคา มีประสิทธิภาพ สรางสรรคและสามารถ
นําไปประยุกตใชในชีวิตประจําวันได

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------รางหลักสูตรโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ พุทธศักราช 2552 กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี
รายวิชาเพิ่มเติม กลุม 2 หนา 404

รายวิชา ง30361 ระบบหุนยนตพื้นฐาน
2 คาบ/สัปดาห/ภาคเรียน
1.0 หนวยกิต
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------คําอธิบายรายวิชา ง30361
ศึกษาและแนะนําเครื่องมือทางฮารดแวรและการใชงานโปรแกรมไมโครคอนโทรเลอร
มีความรูเบื้องตนเกี่ยวกับระบบตัวเลขและการจัดการขอมูลตลอดจนการใชงานขาพอรตอินพุตและ
เอาตพุตของไมโครคอนโทรเลอร มีทักษะในการใชไมโครคอนโทรเลอรขับสัญญาณเสียง ขับ LED
ตัวเลข 7 สวน ขับมอเตอรแบบตางๆ
เพื่อพัฒนาทักษะในการพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร และควบคุมการขับเคลื่อนหุนยนต เดิน
ตามแสง และควบคุมการตรวจจับการชนวัตถุ ตลอดจน เดินตามเสนไปเก็บวัตถุตามจุดตางๆในชองที่
กําหนด โดยไมใหโดนวัตถุอื่นๆที่ไมอนุญาตใหเก็บ แลวกลับมาจุดเริ่มตนได
ผลการเรียนรูที่คาดหวัง
1. อธิบายเครื่องมือทางฮารดแวรและการใชงานโปรแกรมไมโครคอนโทรเลอรได
2. มีความรูเบื้องตนเกี่ยวกับระบบตัวเลขและการจัดการขอมูล
3. มีทักษะการใชงานขาพอรเอาตพุตของไมโครคอนโทรเลอร
4. มีทักษะการรับขอมูลอินพุตของไมโครคอนโทรเลอร
5. มีทักษะการขับสัญญาณเสียงโดยใชไมโครคอนโทรเลอร
6. มีทักษะการใชงานไมโครคอนโทรเลอรขับ LED ตัวเลข 7 สวน
7. มีทักษะการใชงานไมโครคอนโทรเลอรขับมอเตอรแบบตางๆ
8. มีทักษะการพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร เพื่อควบคุมการขับเคลื่อนหุนยนต
9. มีทักษะการพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร เพื่อควบคุมการขับเคลื่อนหุนยนต และ
ควบคุมการตรวจจับการชนวัตถุ
10. มีทักษะการพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร เพื่อควบคุมการขับเคลื่อนหุนยนต เดินตาม
แสง และควบคุมการตรวจจับการชนวัตถุ
11. มีทักษะการพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร เพื่อควบคุมการขับเคลื่อนหุนยนต เดินตาม
เสนเก็บวัตถุตามที่กําหนดแลวกลับมาจุดเริ่มตน
12. มีทักษะการพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร เพื่อควบคุมการขับเคลื่อนหุนยนต เดินตาม
เสนไปเก็บวัตถุตามจุดตางๆในชองที่กําหนด โดยไมใหโดนวัตถุอื่นๆ ที่ไมอนุญาตใหเก็บ
แลวกลับมาจุดเริ่มตน

รายวิชา ง30362 คอมพิวเตอรเพื่อการออกแบบ
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------รางหลักสูตรโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ พุทธศักราช 2552 กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี
รายวิชาเพิ่มเติม กลุม 2 หนา 405

3 คาบ/สัปดาห/ภาคเรียน
1.5 หนวยกิต
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------คําอธิบายรายวิชา ง30362
ศึกษาการทํา งานของโปรแกรมคอมพิว เตอร เพื่ อการออกแบบและเขีย นแบบ 2 มิติ การ
ติดตั้งโปรแกรม สวนประกอบตางๆของโปรแกรม การจัดเก็บขอมูล หลักการเขียนแบบแปลน 2
มิติ ระบบโคออดิเนต การกําหนดขอบเขตในการเขียนภาพ การตั้งระยะจุดกริดและสแน็ป การ
เรียกใชคํา สั่ง การเลือกวัตถุ การสรางวัตถุ การปรับ ปรุงแกไขวัตถุ การสราง เลเยอร การบอก
ขนาดและเขียนขอความ การสรางวัตถุสําเร็จรูปและการนํามาใชงาน
เพื่ อให มีค วามรู ความเข า ใจ มี ทั ก ษะ กระบวนการ เจตคติแ ละเห็ น คุ ณ คา ตอ การนํ า
เทคโนโลยีมาใชใ นการแกปญหา และนําไปประยุกตใชในการทํา งานดานอื่น ๆ ได อยางถูกตองและ
เหมาะสม
ผลการเรียนรูที่คาดหวัง
1. อธิบายความเปนมาของการเขียนแบบ-ออกแบบ โดยใชคอมพิวเตอรจากอดีตถึงปจจุบัน
2. บอกประโยชนและความสําคัญของการใชคอมพิวเตอรในการเขียนแบบ
3. สามารถใชอุปกรณตางๆที่ใชในการเขียนแบบ-ออกแบบ ดานคอมพิวเตอร
4. อธิบายการทํางานของโปรแกรมคอมพิวเตอรเพื่อการเขียนแบบ-ออกแบบงาน 2 มิติ
5. สามารถใชคําสั่งตางๆของโปรแกรมคอมพิวเตอรสําหรับงานเขียนแบบ-ออกแบบ 2 มิติ
6. สามารถสรางวัตถุ การปรับแตงแกไขวัตถุ การควบคุมการทํางาน การบอกระยะการ PLOT
7. มีทักษะในการเขียนแบบ-ออกแบบ โดยใชโปรแกรมคอมพิวเตอรเพื่อการออกแบบ
8. สามารถประยุกตใชงานกับโปรแกรมอื่นหรืองานตางๆได
9. อธิบายการทํางานของโปรแกรมคอมพิวเตอรเพื่อออกแบบงาน 3 มิติ
10. สามารถใชคําสั่งตางๆของโปรแกรมคอมพิวเตอรสําหรับงานออกแบบงาน 3 มิติ
11. สามารถสรางวัตถุ การปรับแตงแกไขวัตถุ การ RENDER การทําภาพเคลื่อนไหว
12. มีทักษะในการเขียนแบบออกแบบงาน 3 มิติ โดยใชโปรแกรมคอมพิวเตอรเพื่อการออกแบบ
13. สามารถประยุกตใชงานกับโปรแกรมอื่นหรืองานตางๆได

รายวิชา ง30363 คอมพิวเตอรเพื่อการออกแบบและสรางตนแบบ
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------รางหลักสูตรโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ พุทธศักราช 2552 กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี
รายวิชาเพิ่มเติม กลุม 2 หนา 406

2 คาบ/สัปดาห/ภาคเรียน
1.0 หนวยกิต
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------คําอธิบายรายวิชา ง30363
ศึกษาการทํางานของโปรแกรมคอมพิวเตอรเพื่อการออกแบบ 3 มิติ การติดตั้งโปรแกรม
สวนประกอบตางๆของโปรแกรม พื้นที่การทํางานและภาพราง การปรับเปลี่ยนรูปทรง มุมมองวัตถุ
3 มิติ การขึ้นรูป 3 มิติ จาก 2 มิติ การใชคําสั่งปรับปรุงแกไข มุมมองวัตถุ การเลือกสวนตางๆของ
ชิ้นงาน เสนแบบตางๆ การประกอบชิ้นงาน การเลือกรูปทรงเพื่อตั้งคาตางๆ เครื่องมือสําหรับตั้งคา
ตางๆ การสรางชิ้นงานเคลื่อนไหว การใสพื้นผิววัตถุและสีพื้นหลัง การใสขอความประกอบชิ้นงาน
การแปลงงาน 3 มิติเปนแปลนทางวิศวกรรม (Engineering Drawing)
ศึกษาและฝกปฏิบัติการใชงาน และการทํางานของโปรแกรมคอมพิวเตอรเพื่อสรางตนแบบ
การติดตั้งและปรับแตงแกไขงานออกแบบ 3 มิติ สามารถประยุกตใชงานกับ เครื่องสรางตนแบบ
(MicroRouter) ได
เพื่อใหใ หมีความรูความเขา ใจ มีทั กษะ กระบวนการ เจตคติแ ละเห็นคุณคา ตอการนํ า
เทคโนโลยีมาใชในการแกปูหา และนําไปประยุกตใชในการทํางานทางดานอื่นๆ ไดอยางถูกตองและ
เหมาะสม
ผลการเรียนรูที่คาดหวัง
1. อธิบายประวัติความเปนมาของการใชคอมพิวเตอรเพึ่อการออกแบบเเละสรางตนแบบจาก
อดีตถึงปจจุบัน
2. อธิบายถึงประโยชนบทบาทและความสําคัญของการใชคอมพิวเตอรเพื่อการออกเเบบและ
สรางตนแบบ
3. สามารถคําสั่งตางๆ ของโปรแกรมคอมพิวเตอรเพื่อการออกแบบ 3 มิติ
4. สามารถทํางานบน Workplane เเละสามารถปรับแตงสวนประกอบของโปรแกรม ใหใชงานได
เหมาะสมและตรงตามความตองการ
5. สามารถใชคําสั่งประกอบการใชงาน View, Zoom, Select
6. สามารถใชคําสั่งการเขียนภาพสามมิติ โดยใชคําสั่ง New, Skectch, Cut
7. สามารถใชคําสั่งสรางผลงานพื้นฐาน Extude Profile And Roundlng, Revole Profile
8. สามารถใชคําสั่งสรางผลงานพื้นฐาน 3D Text , Rendering
9. สามารถใชคําสั่งสรางผลงานพื้นฐาน Assembly, Insert Hole, Set Component Color
10. สามารถสรางผลงานโดยใชคําสั่งพิเศษ Deform, Face Fcature, Left though profile,
Sweep along part feature, Sweep along helix feature
11. สามารถสรางผลงาน 3 มิติแบบกําหนดสัดสวน โดยใชคําสัง Dimension และ Properties
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------รางหลักสูตรโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ พุทธศักราช 2552 กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี
รายวิชาเพิ่มเติม กลุม 2 หนา 407

12. สามารถแปลงภาพ 3 มิติ เปนแบบแปลนทางวิศวกรรม โดยใชคําสั่ง Engineering Drawing
13. สามารถเเปลง File งาน 3 มิติ ไปสูเครื่อง MicroRouter เพื่อสรางชิ้นงาน

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------รางหลักสูตรโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ พุทธศักราช 2552 กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี
รายวิชาเพิ่มเติม กลุม 2 หนา 408

รายวิชา ง30364 เมคาทรอนิกส
3 คาบ/สัปดาห/ภาคเรียน
1.5 หนวยกิต
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------คําอธิบายรายวิชา ง30364
ศึกษาโครงสราง การรองรับน้ําหนัก ความคงรูป ความมั่นคงของวัตถุ การเปลี่ยน
เคลื่อนที่แบบหมุนเปนการเคลื่อนที่แบบเสนตรง การเคลื่อนที่แบบสีซอและแกวงไกว หลักการ
ทํางานของเครื่องกลที่สามารถการเปลี่ยนความเร็ว แรงบิด และทิศทางการเคลื่อนที่
ศึกษาระบบไฟฟา การควบคุมดวยระบบไฟฟา ระบบไฟฟาและระบบเครื่องกล การทํางาน
ของระบบคานงัด (Levers) เฟอง (Gear) อัตราทดเฟอง และอัตราทดของรอก แรงบิด (Torque)
กวานไฟฟา (Motorrised Winch)
ศึกษาการทํางานของอุปกรณตรวจจับ มอเตอรไฟฟา ไมโครคอนโทรลเลอร ตั้งคา
ตรวจสอบและใชโปรแกรมคอมพิวเตอรออกแบบระบบควบคุม ระบบการเคลื่อนที่ของหุนยนตใน
ลักษณะตางๆ ออกแบบระบบควบคุมการทํางานของหุนยนตแบบแขนกลหมุน(Swivel Robot)
หุนยนตแบบแขนกล 3 แกน (ColumType 3D-RObot) หุนยนตแบบสงผานการเคลื่อนที่ระยะไกล
(Kink-Arm Robot)
เพื่อใหใหมีความรูความเขาใจ มีทักษะ กระบวนการ เจตคติและเห็นคุณคาตอการนํา
เทคโนโลยีมาใชในการแกปูหา และนําไปประยุกตใชในการทํางานทางดานอื่นๆ ไดอยางถูกตองและ
เหมาะสม
ผลการเรียนรูที่คาดหวัง
1. อธิบายหลักการทํางานโครงสราง การรองรับน้ําหนัก ความคงรูป ความมั่นคง
2. อธิบายการเปลี่ยนลักษณะการเคลื่อนที่แบบหมุน เปนการเคลื่อนที่แบบเสนตรง
3. อธิบายการเคลื่อนที่แบบสีซอ และการเคลื่อนที่แบบแกวงไกว
4. อธิบายหลักการทํางานของเครื่องกลที่สามารถการเปลี่ยนความเร็ว แรงบิด และทิศทางการ
เคลื่อนที่ได
5. อธิบายหลักการของไฟฟาและระบบทํางานของไฟฟากับเครื่องกล
6. อธิบายการทํางานของคานงัด ระบบเฟอง ประสิทธิภาพของเครื่องกล และแรงบิด
7. อธิบายหลักการทํางานและวิธีใชงานอุปกรณตางๆในระบบควบคุม
8. อธิบายหลักการทํางานและสามารถใชงานอุปกรณตรวจจับ(Sensor) มอเตอรไฟฟา
ไมโครคอนโทรลเลอร
9. ใชงานโปรแกรม LLWin ในการออกแบบระบบควบคุมการทํางานของหุนยนต
10. พัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอรเพื่อควบคุมระบบงานโดยใชอุปกรณตรวจจับ
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------รางหลักสูตรโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ พุทธศักราช 2552 กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี
รายวิชาเพิ่มเติม กลุม 2 หนา 409

11. พัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอรเพื่อควบคุมการทํางานของหุนยนตแบบแขนกลหมุน
(SwiveI Robot)
12. พัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอรเพื่อควบคุมการทํางานของหุนยนตงานเชื่อม (Welding
Robot)
13. พัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอรเพื่อควบคุมการทํางานของหุนยบตแบบแขนกล 3 แกน
(Colum Type 3D-Robot)
14. พัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอรเพื่อควบคุมการทํางานของหุนยนตแบบสงผานการเคลื่อนที่
ระยะไกล (Kink-Arm Robot)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------รางหลักสูตรโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ พุทธศักราช 2552 กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี
รายวิชาเพิ่มเติม กลุม 2 หนา 410

รายวิชา ง30365 เซรามิกเบื้องตน
3 คาบ/สัปดาห/ภาคเรียน
1.5 หนวยกิต
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------คําอธิบายรายวิชา ง30365
ศึกษาและปฏิบัติงานการออกแบบเครื่องเคลือบดินเผา (CERAMIC DESIGN) การใช
ประโยชนจากเครื่องเคลือบดินเผา ศึกษาหลักการขั้นตอนการออกแบบตกแตง เครื่องเคลือบดินเผา
กําหนดเลือกใชและแยกประเภทชนิดของเครื่องเคลือบดินเผา สรางและเลือกเนื้อดิน (CLAY BODY)
ใหเหมาะสมกับความตองการใชงาน มีทักษะปฏิบัติสรางผลงาน ดวยวิธีบีบ-กด (PINCHING) ขด
เดินเสน (COILING) ขึ้นรูปแบบแผน(SLABING) กดอัด (PRESS MOULDING) หมุนเหวี่ยง
(THROWING) หลอแบบ (SLIP CASTING) มีความรูและทักษะปฏิบัติในการชุบเคลือบ และการเผา
ขึ้นรูป
เพื่อใหใหมีความรูความเขาใจ มีทักษะ กระบวนการ เจตคติและเห็นคุณคาตอการนํา
เทคโนโลยีมาใชในการแกปูหา และนําไปประยุกตใชในการทํางานทางดานอื่นๆ ไดอยางถูกตองและ
เหมาะสม
ผลการเรียนรูที่คาดหวัง
1. อธิบายความหมาย ประวัติและความเปนมาของการออกแบบเครื่องเคลือบดินเผา ตั้งแต
อดีตถึงปจจุบัน
2. อธิบายบทบาท ประโยชนและความสําคัญของเครื่องเคลือบดินเผาที่มีผลตอการดํารงชีวิต
และผลกระทบ ตอการพัฒนาประเทศ
3. อธิบายถึงชนิดและประเภทของเครื่องเคลือบดินเผา สามารถจําแนก แยกประเภทของ
เครื่องเคลือบดินเผาเบื้องตนเพื่อประโยชนตอการเลือกใชงานไดอยางเหมาะสม
4. สามารถใชเครื่องจักร เครืองมือ และอุปกรณที่ใชในการออกแบบและสรางผลงานเครื่อง
เคลือบดินเผา
5. รูและสามารถปฏิบัติการรบํารุง ดูแลรักษาเครื่องจักร เครื่องมือ และอุปกรณตางๆ ที่ใชใน
การออกแบบเครื่องเคลือบดินเผาได
6. รูและเขาใจทักษะในการออกแบบตกแตงและสรางผลงานเครื่องเคลือบดินเผาขั้นพื้นฐานได
7. รูและเขาใจขั้นตอนและกระบวนการในการสรางผลงานเครื่องเคลือบดินเผาขั้นพื้นฐานได
8. มีทักษะในการเลือกและสรางวัตถุดิบเนื้อดิน (CLAYBODY) สําหรับเตรียมการสราง
ผลงานเครื่อง เคลือบดินเผา ในขั้นตอนตอไปไดอยางเหมาะสม
9. มีทักษะในการออกแบบและปฏิบัติการสรางผลงานเครื่องเคลือบดินเผาดวยวิธีการ
บีบ-กด (PINCHING)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------รางหลักสูตรโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ พุทธศักราช 2552 กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี
รายวิชาเพิ่มเติม กลุม 2 หนา 411

10. มีทักษะในการออกแบบและปฏิบัติการสรางผลงานเครื่องเคลือบดินเผาดวยวิธีการ
ขดเดินเสน (COILING)
11. มีทักษะในการออกแบบและปฏิบัติการสรางผลงานเครื่องเคลือบดินเผาตวยวิธีการ
ขึ้นรูปแบบแผน (SLABING)
12. มีทักษะในการออกแบบและปฏิบัติการสรางผลงานเครื่องเคลือบดินเผาควยวิธืการ กดอัด
(PRESS MOULDING)
13. มีทักษะในการออกแบบและปฏิบัติการสรางผลงานเครื่องเคลือบดินเผาควยวิธีการ
หมุนเหวี่ยง (THROWING)
14. มีทักษะในการออกแบบและปฏิบัติการสรางผลงานเครื่องเคลือบดินเผาควยวิธีการ
หลอแบบ (SLIP CASTING)
15. มีความรูและมีทักษะปฏิบัติในการ ชุบเคลือบ (GLAZING) ผลงานใหมีความสวยงามและ
คงทนได
16. มีความรูและมีทักษะปฏิบัติในการ เผาขึ้นรูป (FIRING) ผลงานใหเปนเครื่องเคลือบดิน
เผาที่สมบูรณ
17. นําความรูและทักษะปฏิบัติไปประยุกตใชรวมกับการเรียนการสอนในวิชาอื่นๆ ได

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------รางหลักสูตรโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ พุทธศักราช 2552 กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี
รายวิชาเพิ่มเติม กลุม 2 หนา 412

ชื่อ และหนวยกิต
กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ
รายวิชาเพิ่มเติมกลุม 2
1. อ30301
ENG30301
2. อ30302
ENG30302
3. อ30303
ENG30303
4. อ30304
ENG30304
5. อ30305

การพูดในที่ประชุมชน
3 คาบ/สัปดาห/ภาคเรียน
Public Speaking
การอานเชิงวิเคราะห
3 คาบ/สัปดาห/ภาคเรียน
Critical Reading
การเขียนเชิงสรางสรรค
3 คาบ/สัปดาห/ภาคเรียน
Creative Writing
การแปลเบื้องตน
3 คาบ/สัปดาห/ภาคเรียน
Basic Translation
ภาษาอังกฤษเพื่อ
3 คาบ/สัปดาห/ภาคเรียน
ศึกษาตอตางประเทศ 1
ENG30305 English for Specific Purpose 1
6. อ30306
ภาษาอังกฤษเพื่อ
3 คาบ/สัปดาห/ภาคเรียน
ศึกษาตอตางประเทศ 2
ENG30306 English for Specific Purpose 2
7. อ30307
ภาษาอังกฤษเพื่อ
3 คาบ/สัปดาห/ภาคเรียน
การสอบ SAT
ENG30307 English for SAT Preparation
8. จ30301
สนทนาภาษาจีน 1
3 คาบ/สัปดาห/ภาคเรียน
CHI30301 Conversation Chinese 1
9. จ30302
สนทนาภาษาจีน 2
3 คาบ/สัปดาห/ภาคเรียน
CHI30302 Conversation Chinese 2
10. จ30303
ภาษาจีนในชีวิตประจําวัน 1 3 คาบ/สัปดาห/ภาคเรียน
CHI30303 Chinese in Everyday Life 1
11. จ30304
ภาษาจีนในชีวิตประจําวัน 2 3 คาบ/สัปดาห/ภาคเรียน
CHI30304 Chinese in Everyday Life 2
12. จ30305
ภาษาจีนเพื่อการศึกษา
2 คาบ/สัปดาห/ภาคเรียน
วิทยาศาสตร 1
CHI30305 Chinese for Science Study 1

1.5 หนวยกิต
1.5 หนวยกิต
1.5 หนวยกิต
1.5 หนวยกิต
1.5 หนวยกิต

1.5 หนวยกิต

1.5 หนวยกิต

1.5 หนวยกิต
1.5 หนวยกิต
1.5 หนวยกิต
1.5 หนวยกิต
1.0 หนวยกิต
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13. จ30306
CHI30306
14. ญ30301
JAP30301
15. ญ30302
JAP30302
16. ญ30303
JAP30303
17. ญ30304
JAP30304
18. ย30301
GER30301
19. ย30302
GER30302
20. ย30303
GER30303
21. ย30304
GER30304
22. ฝ30301
FRE30301
23. ฝ30302
FRE30302
24. ฝ30303
FRE30303
25. ฝ30304
FRE30304
26. ฝ30305
FRE30305
27. ฝ30306
FRE30306
28. ร30301
RUS30301

ภาษาจีนเพื่อการศึกษา
2 คาบ/สัปดาห/ภาคเรียน
วิทยาศาสตร 2
Chinese for Science Study 2
ภาษาญี่ปุนขั้นตน 1
3 คาบ/สัปดาห/ภาคเรียน
Basic Japanese 1
ภาษาญี่ปุนขั้นตน 2
3 คาบ/สัปดาห/ภาคเรียน
Basic Japanese 2
ภาษาญี่ปุนระดับกลาง 1
3 คาบ/สัปดาห/ภาคเรียน
Intermediate Japanese 1
ภาษาญี่ปุนระดับกลาง 2
3 คาบ/สัปดาห/ภาคเรียน
Intermediate Japanese 2
ภาษาเยอรมันในชีวิตประจําวัน 3 คาบ/สัปดาห/ภาคเรียน
German in Everyday-life
ภาษาเยอรมันเพื่อการสื่อสาร 3 คาบ/สัปดาห/ภาคเรียน
Communicative German
ภาษาและวัฒนธรรมเยอรมัน 3 คาบ/สัปดาห/ภาคเรียน
German Language and Culture
ภาษาเยอรมันรวมสมัย
3 คาบ/สัปดาห/ภาคเรียน
Contemporary German
ภาษาฝรั่งเศสนารู 1
3 คาบ/สัปดาห/ภาคเรียน
Foundation French 1
ภาษาฝรั่งเศสนารู 2
3 คาบ/สัปดาห/ภาคเรียน
Foundation French 2
ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสื่อสาร 1 3 คาบ/สัปดาห/ภาคเรียน
Communicative French 1
ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสื่อสาร 2 3 คาบ/สัปดาห/ภาคเรียน
Communicative French 2
ภาษาฝรั่งเศสสูโลกวิทยาการ 1 2 คาบ/สัปดาห/ภาคเรียน
French for Science and Technology 1
ภาษาฝรั่งเศสสูโลกวิทยาการ 2 2 คาบ/สัปดาห/ภาคเรียน
French for Science and Technology 2
ภาษารัสเซียพื้นฐาน 1
3 คาบ/สัปดาห/ภาคเรียน
Basic Russian 1

1.0 หนวยกิต

1.5 หนวยกิต
1.5 หนวยกิต
1.5 หนวยกิต
1.5 หนวยกิต
1.5 หนวยกิต
1.5 หนวยกิต
1.5 หนวยกิต
1.5 หนวยกิต
1.5 หนวยกิต
1.5 หนวยกิต
1.5 หนวยกิต
1.5 หนวยกิต
1.0 หนวยกิต
1.0 หนวยกิต
1.5 หนวยกิต
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29. ร30302
RUS30302
30. ร30303
RUS30303
31. ร30304
RUS30304

ภาษารัสเซียพื้นฐาน 2
Basic Russian 2
ภาษารัสเซียระดับกลาง 1
Intermediate Russian 1
ภาษารัสเซียระดับกลาง 2
Intermediate Russian 2

3 คาบ/สัปดาห/ภาคเรียน 1.5 หนวยกิต
3 คาบ/สัปดาห/ภาคเรียน 1.5 หนวยกิต
3 คาบ/สัปดาห/ภาคเรียน 1.5 หนวยกิต
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รายวิชา อ30301 การพูดในประชุมชน
3 คาบ/สัปดาห/ภาคเรียน
1.5 หนวยกิต
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------คําอธิบายรายวิชา อ30301
ศึกษาทฤษฎีการพูด (Speaking) ปจจัย (Factors) และองคประกอบ (Elements) ของการพูด
ที่ดีและมีประสิทธิภาพ
ศึกษาทฤษฎีการพูดในที่ประชุมชน (Public Speaking) ปจจัยและองคประกอบของการพูดใน
ที่ประชุมชนที่ดีและมีประสิทธิภาพ ฝกวิเคราะหหัวขอที่พูด ผูพูด ผูฟงและกาลเทศะในการพูด
ฝกฝนการพูดตามสถานการณตาง ๆ เชน แนะนําตนเอง แนะนําผูอื่น แนะนําสถานศึกษา
อธิบายวิธีและขั้นตอนในการทํางาน สรุปผลการคนควาวิจัย การเปนพิธีกร (Master of Ceremony)
และผูดําเนินรายการ
ฝกฝนการแสดงความคิดเห็น (Moderator) การติชม (Giving Opinions) การประชุมกลุม
(Group Discussions)
ศึกษาวัฒนธรรมของเจาของภาษาที่แฝงในภาษาที่ใช รูจักการใชประโยคที่สุภาพ ได
เหมาะสมกับโอกาส และสถานการณ
สรางเจตคติที่ดีตอภาษา และวัฒนธรรมของเจาของภาษา
ฝกรวมกิจกรรมทางภาษาและสามารถนํามาประยุกตใชในชีวิตประจําวัน เพื่อพัฒนาตนเอง
ไปสูการศึกษาคนควา และประกอบอาชีพ
ฝกฝนการใชอุปกรณเทคโนโลยีประกอบการพูด
ฝกฝนการประเมิน (Evaluation) หัวขอที่พูด ผูพูด  ตามกาลเทศะในการพูด
ผลการเรียนรูที่คาดหวัง
1. เพื่อใหเกิดความรู ความเขาใจ ในทฤษฎีการพูด
2. เพื่อใหสามารถใชภาษาในการพูดในที่ประชุมชน ไดอยางเหมาะสมตามกาลเทศะ และ
สอดคลอง กับวัฒนธรรม ประเพณี และความเชื่อของเจาของภาษา
3. เพื่อใหสามารถใชภาษาในการแสดงความคิดเห็นตอที่ประชุม และสังคม ไดอยางมี
ประสิทธิภาพ
4. เพื่อใหสามารถใชภาษาในการแลกเปลี่ยนขอมูล ขาวสาร ไดอยางมีประสิทธิภาพ เพื่อให
มีความสามารถใชภาษา ทาทางในการสื่อสาร ไดเหมาะสมกับระดับบุคคล กาลเทศะ
วัฒนธรรม และความเชื่อของเจาของภาษา
5. เพื่อใหสามารถใชภาษาในการแสดงความรูสึก ไดอยางเหมาะสม
6. เพื่อใหใชภาษาอังกฤษในการพูดไดอยางมีสุนทรียภาพ
7. เพื่อใหเกิดเจตคติที่ดีตอภาษาและวัฒนธรรมของเจาของภาษา
8. เพื่อใหเห็นความสําคัญของการจัดกิจกรรมทางภาษาและนํามาประยุกตใชในการพัฒนา
ตนเอง ชุมชน สังคม อาชีพ และการหาความเพลิดเพลิน ไดอยางเหมาะสม และมี
ประสิทธิภาพ
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------รางหลักสูตรโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ พุทธศักราช 2552 กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ
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รายวิชา อ30302 การเขียนเชิงสรางสรรค
3 คาบ/สัปดาห/ภาคเรียน
1.5 หนวยกิต
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------คําอธิบายรายวิชา อ30302
ศึกษาการเรียบเรียงและนําเสนอเนื้อหา โดยคํานึงถึงความถูกตองของรูปแบบภาษา
เครื่องหมายวรรคตอน และความเหมาะสมของสํานวนภาษาที่สอดคลองกับงานเขียนประเภทตาง ๆ
ผลการเรียนรูที่คาดหวัง
1. อานและเขียนสรุปในความสําคัญของเนื้อหาทั้งศาสตรทางดานวิทยาศาสตร เทคโนโลยี
และศาสตรอื่น ๆ ที่เกี่ยวของกับชีวิตประจําวันของผูเรียน
2. ตีความ วิเคราะหและเขียนวิจารณเรื่องราวเหตุการณตาง ๆ จากสื่อที่หลากหลาย
3. นําเสนอเนื้อหาของศาสตรทางดานวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและศาสตรอื่น ๆ

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------รางหลักสูตรโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ พุทธศักราช 2552 กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ
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รายวิชา อ30303 การอานเชิงวิเคราะห
3 คาบ/สัปดาห/ภาคเรียน
1.5 หนวยกิต
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------คําอธิบายรายวิชา อ30303
ศึกษาบทความ(Passage) ประเภทตาง ๆ องคประกอบของบทความ ศึกษาและฝกฝน กลวิธี
การอานที่มีประสิทธิภาพ มุงเนนการศึกษาแบบนักเรียนเปนศูนยกลาง (Child-Centered Approach)
เนนใหผเู รียนอานบทความประเภทตาง ๆ ดวยตนเองอยางมีกลยุทธ สงเสริมการอานเพื่อหาความรู
เพิ่มเติม สรางนิสัยรักการอาน และเพื่อการศึกษาตลอดชีพ
ศึกษาและฝกฝนกลวิธีการอานแบบเขมในการอานเอกสารทางวิชาการ งานวิจัย รายงาน
การคนควา รายงานประจําป นิตยสาร จุลสาร Journal Magazine Reader Digest Abstract Thesis
ฝกฝนการวิเคราะหอมูล รูปแบบ กลวิธีการเขียน วิจารณ ใหขอคิดเห็นเพิ่มเติมจากบทความที่อานได
อยางมีประสิทธิภาพ
แจกแจงขอเท็จจริง (Fact) และแสดงความคิดเห็น(Opinion) ในงานที่อานไดอยางมี
ประสิทธิภาพสูงสุด ฝกฝนและสังเกตเกี่ยวกับวัฒนธรรมที่แทรกในงานที่อานได
ผลการเรียนรูที่คาดหวัง
1. เพื่อใหผูเรียนมีความรูในการอานบทความ (Passage) ประเภทตาง ๆ องคประกอบของ
บทความ และกลวิธีการอานที่มีประสิทธิภาพ
2. เพื่อใหผูเรียนสามารถวิเคราะหบทความประเภทตาง ๆ อยางมีกลยุทธ
3. เพื่อใหผูเรียนมีความรูและฝกฝนกลวิธีการอานแบบเขมในการอานเอกสารทางวิชาการ
งานวิจัย รายงานการคนควา รายงานประจําป นิตยสาร จุลสาร Journal Magazine
Reader Digest Abstract Thesis
4. เพื่อใหผูเรียนมีความรู ความเขาใจคิดวิเคราะหอมูล รูปแบบตาง ๆ ตลอดจน กลวิธีการ
เขียนวิจารณไดอยางมีประสิทธิภาพ
5. เพื่อใหผูเรียนมีความสามารถในการอานงานที่เปนขอเท็จจริง (Fact) และความคิดเห็น
(Opinion) ได
6. เพื่อสงเสริมผูเรียนมีนิสัยรักการอาน และคนควาเพื่อการศึกษาตอ

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------รางหลักสูตรโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ พุทธศักราช 2552 กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ
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รายวิชา อ30304 การแปลเบื้องตน
3 คาบ/สัปดาห/ภาคเรียน
1.5 หนวยกิต
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------คําอธิบายรายวิชา อ30304
ศึกษาและฝกฝนการแปลตั้งแตระดับประโยค จนถึงบทความสั้น ๆ ขาวที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับ
วิทยาศาสตรทั่วไป และชีวิตประจําวัน วิเคราะหวิจารณงานแปลประเภททั้งทางวิชาการณและทั่วไป
และประยุกตทักษะที่ไดเรียนรูเพื่อนําไปใชในการแปลระดับที่สูงขึ้น
ผลการเรียนรูที่คาดหวัง
1. ระบุความหมายคําศัพททางวิทยาศาสตรทั่วไป เทคโนโลยีและสาขาอื่น ๆ ได
2. ตีความหมายทางวัฒนธรรมที่แฝงอยูในภาษาตนฉบับ
3. เขาใจรูปแบบและลีลาของภาษาตนฉบับ
4. รับขอมูล ขาวสาร ความเปนไปของเหตุการณปจจุบันจากขาว บทความภาษาอังกฤษ
5. แปลบทความภาษาอังกฤษเปนภาษาไทยได
6. แปลบทความภาษาไทยเปนภาษาอังกฤษได
7. แสดงความคิดเห็นและวิจารณงานแปลได

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------รางหลักสูตรโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ พุทธศักราช 2552 กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ
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รายวิชา อ30305 ภาษาอังกฤษเพื่อศึกษาตอตางประเทศ 1
3 คาบ/สัปดาห/ภาคเรียน
1.5 หนวยกิต
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------คําอธิบายรายวิชา อ30305
ศึกษาโครงสรางไวยากรณตาง ๆ อยางละเอียด วิเคราะห และแกไขใหถูกตองดวยเครื่องมือ
IT และดวยตนเอง
ศึกษาคําศัพทที่พบในงานเขียนดานตางๆ และศึกษารากศัพทซึ่งเปนพื้นฐานสําคัญของ
ความหมายวิเคราะห และแยกแยะลักษณะหนาที่ของคําศัพทในบริบทนั้นๆ
ฝกฝนการฟงอยางที่พบในขอสอบ TOEFL และ IELTS อันไดแก การฟงบทสนทนาขนาดสั้น
เกี่ยวกับเรื่องราวทั่วไปในชีวิตประจําวัน ศึกษาลักษณะการใชภาษาแบบไมเปนทางการในภาษาพูด
ซึ่งมีสวนประกอบของน้ําเสียง และลักษณะการใชภาษาที่แตกตางไปจากภาษาเขียนหรือภาษา
วิชาการ จนถึงบทสนทนาหรือบทพูดขนาดกลาง ทั้งที่เกี่ยวกับเรื่องราวทั่วไปในชีวิตประจําวัน และ
เรื่องราวเชิงวิชาการ เชน บทความสารคดี เปนตน
ฝกฝนการพูดแสดงความคิดเห็นระดับสูง (Public Discourse) เกี่ยวกับเรื่องตางๆ ที่นํามา
จากบทอานและบทบรรยายตางๆ และจําลองการอธิบายเทคโนโลยีและกระบวนการ ทางวิทยาศาสตร
ตางๆ ซึ่งมักจะถูกใชในการศึกษาระดับมหาวิทยาลัยและในหอง Lab จริง
ศึกษาแนวทางและเนื้อหาขอสอบเขามหาวิทยาลัย และขอสอบวัดความสามารถใช
ภาษาอังกฤษ ทั้งของไทยและสากลตางๆ นานา โดยใชขอสอบดังกลาวเปนแบบทดสอบความเขาใจ
และความสามารถของผูเรียนในระยะตางๆ ของการเรียน
ผลการเรียนรูที่คาดหวัง
1. ออกเสียงคําภาษาอังกฤษดวยตนเองโดยอานตามการสะกดเสียงในภาษาศาสตรสากล
2. เสนอโครงงานทางวิชาการและตอบคําถามของผูฟง
3. สอบไดคะแนน 6 ขึ้นไปในบทสัมภาษณแบบ IELTS
4. ฟงคําบรรยายและเขียนบันทึกแบบสรุป
5. บันทึกคําตอคําจากหนังสือทางวิชาการ มีความถูกตองในการบันทึกอยางนอย 95%
6. ตอบขอสอบการฟงแบบ TOEFL ไดในระดับ 80% ขึ้นไป
7. อานบทความทางวิชาการอยางมีระบบ (SQR3)
8. อานบทความดวยความเร็ว 250 คําตอนาทีโดยมีความเขาใจในเนื้อหาอยางนอย 70%
9. ตอบขอสอบการอานแบบ TOEFL ไดในระดับ 80% ขึ้นไป
10. เขียนประโยคตางๆ อยางคลองแคลว
11. เขียน paragraphs เชิงการรวบรวมกลุมคําและเชิงเปรียบเทียบ
12. สอบการเขียนภาษาอังกฤษในระดับที่ 5 ขึ้นไป
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------รางหลักสูตรโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ พุทธศักราช 2552 กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ
รายวิชาเพิ่มเติม กลุม 2 หนา 420

รายวิชา อ30306 ภาษาอังกฤษเพื่อศึกษาตอตางประเทศ 2
3 คาบ/สัปดาห/ภาคเรียน
1.5 หนวยกิต
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------คําอธิบายรายวิชา อ30306
คําอธิบายรายวิชา อ40306 จะเหมือนกับคําอธิบายรายวิชา อ40305 แตจะมีการจัดการเรียน
การสอนที่มีความลึกซึ้ง และฝกทักษะการอานใหมีความชํานาญมากขึ้น เพื่อใหผูเรียนสามารถกาวไป
ยังแวดวงการศึกษานานาชาติดวยความมั่นใจการนําความรูจากหนังสือสําคัญๆ ที่เขียนเปนภาษา
อังกฤษ มาเปนประโยชนในการศึกษาคนควาและการเพิ่มพูนความรู ปญญา และ ศักยภาพชีวิต
ผลการเรียนรูที่คาดหวัง
1. อานหนังสือวรรณกรรมสําคัญในภาษาอังกฤษทางดานวิทยาศาสตร ประวิติศาสตรทาง
ความคิด และศิลป เพื่อเปนพื้นฐานอันสําคัญสําหรับการสอบเขามหาวิทยาลัยนานาชาติ
ตาง ๆ
2. นําเสนอผลการสํารวจหนังสือตอผูเรียนในชั้นเรียน และตอบคําถาม
3. จดบันทึกเรื่อง และสรุปการบรรยายเรื่องหนังสือวรรณกรรมตาง
4. ศึกษา เขียนบทสรุปและยอสาระจากหนังสือ โดยการใชทักษะการเขียนภาษาอังกฤษ
แบบหลากหลายและเขียนโดยเลือกเทคนิคที่เหมาะสม
5. ตอบคําถามจากขอสอบ AP Englishในระดับ 80%

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------รางหลักสูตรโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ พุทธศักราช 2552 กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ
รายวิชาเพิ่มเติม กลุม 2 หนา 421

รายวิชา อ30307ภาษาอังกฤษเพื่อการสอบ SAT
3 คาบ/สัปดาห/ภาคเรียน
1.5 หนวยกิต
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------คําอธิบายรายวิชา อ30307
ศึกษาทักษะการคิดวิเคราะหในภาษาอังกฤษ เหมือนกับคําอธิบายรายวิชา อ40305 และ
อ40306 โดยเพิ่มในสวนของ SAT ซึ่งเปนขอสอบเรื่องการรูคิดใครครวญอยางละเอียดและรอบคอบ
ผลการเรียนรูที่คาดหวัง
1. ฝกฝนทักษะการอาน เขียน พูด และ ฟง ตามแนวการสอบของ SAT
2. สัมผัสกับหนังสือวรรณกรรมสําคัญในภาษาอังกฤษทางดานวิทยาศาสตร ประวิติศาสตร
ทางความคิด และศิลป พอที่จะเพิ่มคําศัพท เพิ่มทักษะการวิเคราะห และการตอบ
ปญหา เพื่อเปนพื้นฐานอันสําคัญสําหรับการสอบเขามหาวิทยาลัยนานาชาติตาง ๆ
3. นําเสนอผลการสํารวจหนังสือตอผูเรียนในชั้นเรียน และตอบคําถาม
4. จดบันทึกเรื่อง และสรุปการบรรยายเรื่องหนังสือทางวิชาการตางๆ
5. ศึกษา เขียนบทสรุปและยอสาระจากหนังสือ โดยการใชทักษะการเขียนภาษาอังกฤษ
แบบหลากหลายและเขียนโดยเลือกเทคนิคที่เหมาะสม
6. แยกประเด็นคําถามและแนวการตอบเพื่อสามารถเห็นความแตกตางระหวางกัน
7. ตอบคําถามจากขอสอบ SAT Critical Thinking, Math and Social Studies ในระดับ
1500+

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------รางหลักสูตรโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ พุทธศักราช 2552 กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ
รายวิชาเพิ่มเติม กลุม 2 หนา 422

รายวิชา ย30301 ภาษาเยอรมันในชีวิตประจําวัน
3 คาบ/สัปดาห/ภาคเรียน
1.5 หนวยกิต
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------คําอธิบายรายวิชา ย30301
ศึกษาความรูพื้นฐานภาษาเยอรมัน ฝกฝนทักษะดานการฟง พูด อานและเขียน ความคิด
วัฒนธรรม การใชชีวิตของเจาของภาษา เพื่อใหมีความเขาใจและสามารถใชภาษาเยอรมันสื่อสารได
ในสถานการณประจําวัน
หมายเหตุ : รายวิชานี้รับลงทะเบียนเฉพาะผูไมไดลงทะเบียนในรายวิชา ย40201
ภาษาเยอรมันในชีวิตประจําวัน เทานั้น
ผลการเรียนรูที่คาดหวัง
1. เพื่อใหผูเรียนมีความรูภาษาเยอรมันเบื้องตนดานการฟง พูด อาน เขียน ในลักษณะที่
เปนองครวม
2. เพื่อใหผูเรียนสามารถนําความรูภาษาเยอรมันที่ไดไปสื่อสารในชีวิตประจําวัน
3. เพื่อใหผูเรียนมีความเขาใจและเรียนรูเกี่ยวกับ ความคิด วัฒนธรรม และชีวิตประจําวัน
ของเจาของภาษา
4. เพื่อใหผูเรียนนําความรูภาษาเยอรมันที่ไดจากหองเรียนไปศึกษาตอเพิ่มเติมดวยตนเอง

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------รางหลักสูตรโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ พุทธศักราช 2552 กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ
รายวิชาเพิ่มเติม กลุม 2 หนา 423

รายวิชา ย30302 ภาษาเยอรมันเพื่อการสื่อสาร
3 คาบ/สัปดาห/ภาคเรียน
1.5 หนวยกิต
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------คําอธิบายรายวิชา ย30302
ศึกษาความรูพื้นฐานภาษาเยอรมันตอเนื่องจากภาษาเยอรมันในชีวิตประจําวัน ความคิด
วัฒนธรรม การใชชีวิตของเจาของภาษา และฝกฝนทักษะทั้งในดานการฟง พูด อานและเขียน เพื่อให
มีความเขาใจและสามารถใชภาษาเยอรมันสื่อสารไดในสถานการณประจําวัน รวมถึงเพื่อใหมีความ
มั่นใจในการใชภาษาเยอรมันในการสื่อสารมากขึ้นดวย
ผลการเรียนรูที่คาดหวัง
1. มีความรูภาษาเยอรมันเบื้องตนดานการฟง พูด อาน เขียน ในลักษณะที่เปนองครวม
2. นําความรูภาษาเยอรมันที่ไดไปสื่อสารในชีวิตประจําวันไดมากขึ้น
3. เขาใจและเรียนรูเกี่ยวกับ ความคิด วัฒนธรรม และชีวิตประจําวันของเจาของภาษา
4. มีความรูและประสบการณเกี่ยวกับวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีในประเทศเยอรมนี
5. นําความรูภาษาเยอรมันที่ไดจากหองเรียนไปศึกษาตอเพิ่มเติมดวยตนเอง

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------รางหลักสูตรโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ พุทธศักราช 2552 กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ
รายวิชาเพิ่มเติม กลุม 2 หนา 424

รายวิชา ย30303 ภาษาและวัฒนธรรมเยอรมัน
3 คาบ/สัปดาห/ภาคเรียน
1.5 หนวยกิต
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------คําอธิบายรายวิชา ย30303
ศึกษาภาษาเยอรมันเบื้องตนในระดับที่สูงขึ้นจากภาษาเยอรมันในชีวิตประจําวัน และ
ภาษาเยอรมันเพื่อการสื่อสาร ทั้งดานไวยากรณ คําศัพท รูปประโยค ฝกฝนการใชภาษาทั้งการฟง
พูด อานและเขียน ตลอดจนเขาใจความคิดและวัฒนธรรมของเจาของภาษาและสามารถนําไปใชใน
ชีวิตประจําวันไดอยางถูกตอง
ผลการเรียนรูที่คาดหวัง
1. มีความรูภาษาเยอรมันเบื้องตนดานการฟง พูด อาน เขียน ในลักษณะที่เปนองครวม
2. นําความรูภาษาเยอรมันที่ไดไปสื่อสารในชีวิตประจําวัน
3. เขาใจและเรียนรูเกี่ยวกับ ความคิด วัฒนธรรม และชีวิตประจําวันของเจาของภาษา
ในระดับที่ลึกซึ้งมากขึ้น
4. มีความรูและประสบการณเกี่ยวกับวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีในประเทศเยอรมนี
5. นําความรูภาษาเยอรมันที่ไดจากหองเรียนไปศึกษาตอเพิ่มเติมดวยตนเอง

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------รางหลักสูตรโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ พุทธศักราช 2552 กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ
รายวิชาเพิ่มเติม กลุม 2 หนา 425

รายวิชา ย30304 ภาษาเยอรมันรวมสมัย
3 คาบ/สัปดาห/ภาคเรียน
1.5 หนวยกิต
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------คําอธิบายรายวิชา ย30304
ศึกษาภาษาเยอรมันเบื้องตนในระดับที่สูงขึ้นจากภาษาเยอรมันในชีวิตประจําวัน ภาษาเยอรมัน
เพื่อการสื่อสาร และภาษาและวัฒนธรรมเยอรมัน ทั้งดานไวยากรณ คําศัพท รูปประโยค ฝกฝนทักษะ
การใชภาษาทั้งการฟง พูด อานและเขียน ตลอดจนเขาใจความคิดและวัฒนธรรมของเจาของภาษาและ
สามารถนําไปใชในชีวิตประจําวันไดอยางถูกตอง
ผลการเรียนรูที่คาดหวัง
1. มีความรูภาษาเยอรมันเบื้องตนดานการฟง พูด อาน เขียน ในลักษณะที่เปนองครวม
2. นําความรูภาษาเยอรมันที่ไดไปสื่อสารในชีวิตประจําวัน
3. เขาใจและเรียนรูเกี่ยวกับ ความคิด วัฒนธรรม และชีวิตประจําวันของเจาของภาษา
4. มีความรูและประสบการณเกี่ยวกับวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีในประเทศเยอรมนี
5. มีความรูและประสบการณเกี่ยวกับภาษาและวัฒนธรรมเยอรมันที่รวมสมัย
6. นําความรูภาษาเยอรมันที่ไดจากหองเรียนไปศึกษาตอเพิ่มเติมดวยตนเอง

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------รางหลักสูตรโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ พุทธศักราช 2552 กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ
รายวิชาเพิ่มเติม กลุม 2 หนา 426

รายวิชา ร30301 ภาษารัสเซียพื้นฐาน 1
3 คาบ/สัปดาห/ภาคเรียน
1.5 หนวยกิต
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------คําอธิบายรายวิชา ร30301
ศึกษาวิชาภาษารัสเซียพื้นฐานเกี่ยวกับตัวอักษรภาษารัสเซีย สระและพยัญชนะในภาษา
รัสเซีย การอานออกเสียง การประสมคําในภาษารัสเซีย โครงสรางไวยากรณพื้นฐานที่สําคัญของ
ภาษารัสเซียฝกฝนทักษะการฟง การพูด การอานและการเขียน ในภาษารัสเซีย ความรูพื้นฐาน
เกี่ยวกับประวัติศาสตรที่สําคัญ วัฒนธรรม สังคม และศาสนาของชาติรัสเซีย
หมายเหตุ : รายวิชานี้รับลงทะเบียนเฉพาะผูไมไดลงทะเบียนในรายวิชา ร30201 ภาษา
รัสเซียพื้นฐาน 1 เทานั้น
ผลการเรียนรูที่คาดหวัง
1. บอกพยัญชนะ และ สระในภาษารัสเซียไดอยางถูกตองทุกตัว
2. เขียนพยัญชนะ และ สระในภาษารัสเซียไดอยางถูกตอง ทั้งตัวพิมพ และ ตัวเขียน
3. ออกเสียงพยัญชนะและสระในภาษารัสเซียรวมทั้งผสมคําในภาษารัสเซียไดอยางถูกตอง
4. แยกเพศของคํานามในภาษารัสเซียไดอยางถูกตอง
5. ใชคําแสดงความเปนเจาของไดอยางถูกตอง
6. เปลี่ยนคํานามใหเปนพหุพจนไดอยางถูกตอง
7. บอกการกที่ 1 ไดอยางถูกตอง
8. เปลี่ยนใหอยูในการกที่ 6 ไดอยางถูกตอง
9. แสดงการผันกริยากลุม 1 ไดอยางถูกตอง
10. เปลี่ยนใหอยูในการกที่ 4 ไดอยางถูกตอง
11. แสดงการผันกริยากลุม 2 ไดอยางถูกตอง
12. เปลี่ยนกริยาใหอยูในรูปของอดีตได
13. ใชบทสนทนาในชีวิตประจําวันไดอยางถูกตอง

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------รางหลักสูตรโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ พุทธศักราช 2552 กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ
รายวิชาเพิ่มเติม กลุม 2 หนา 427

รายวิชา ร30302 ภาษารัสเซียพื้นฐาน 2
3 คาบ/สัปดาห/ภาคเรียน
1.5 หนวยกิต
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------คําอธิบายรายวิชา ร30302
ศึกษาวิชาภาษารัสเซียเพิ่มเติมจากที่เคยเรียนในภาษารัสเซียพื้นฐาน 1 ในการกที่ 3 และ
การกที่ 5 ใชคําและโครงสรางประโยคอยางงายบอกเลาเรื่องราวของตนเองและของผูอื่นที่ตนเองได
ฟงมา ฝกฝนและพัฒนาทักษะการพูดและฝกทักษะการฟงในภาษารัสเซีย
ผลการเรียนรูที่คาดหวัง
1. บอกเลาเรื่องราวประวัติตางๆของตนเองโดยใชความรูที่เรียนมาได
2. เปลี่ยนกริยาใหอยูในรูปของอนาคตได
3. บอกความแตกตางระหวางกริยาที่สมบูรณและไมสมบูรณได
4. เปลี่ยนประโยคบอกเลาใหอยูในรูปของประโยคขอรองหรือคําสั่งได
5. ใชคํากริยาเคลื่อนที่ไดอยางถูกตอง
6. แตงประโยคโดยใชโครงสรางพื้นฐานไดอยางถูกตอง
7. ตอบคําถามจากเรื่องที่ฟงไดอยางถูกตอง
8. เปลี่ยนใหอยูในรูปการกที่ 3 ไดอยางถูกตอง
9. เปลี่ยนใหอยูในรูปการกที่ 5 ไดอยางถูกตอง
10. เปลี่ยนคําคุณสรรพใหเปนกริยาวิเศษณได

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------รางหลักสูตรโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ พุทธศักราช 2552 กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ
รายวิชาเพิ่มเติม กลุม 2 หนา 428

รายวิชา ร30303 ภาษารัสเซียระดับกลาง 1
3 คาบ/สัปดาห/ภาคเรียน
1.5 หนวยกิต
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------คําอธิบายรายวิชา ร30303
ศึกษาการเปลี่ยนคําคุณศัพทเพื่อใหสอดคลองแตละการกเพื่อใหประโยคถูกตองและสมบูรณ
เลาเรื่องโดยใชคําศัพทพื้นฐาน จากเรื่องที่อานและเรื่องที่ฟงไดอยางถูกตอง เขียนสรุปเรื่องราวจาก
เรื่องที่อานและบอกจุดสําคัญของเรื่อง ศึกษาประเภทของเพลงรัสเซียและเลาเรื่องจากเพลงที่ฟง
ผลการเรียนรูที่คาดหวัง
1. นําคําศัพทที่เรียนมาสรา งเปนประโยคที่ซับซอนได
2. นําคําคุณศัพทมาขยายคํานามใหสอดคลองกับการกที่ 2 ได
3. นําคําคุณศัพทมาขยายคํานามใหสอดคลองกับการกที่ 3 ได
4. นําคําคุณศัพทมาขยายคํานามใหสอดคลองกับการกที่ 4 ได
5. นําคําคุณศัพทมาขยายคํานามใหสอดคลองกับการกที่ 5 ได
6. นําคําคุณศัพทมาขยายคํานามใหสอดคลองกับการกที่ 6 ได
7. บอกเลาเรื่องราวจากหัวขอที่กําหนดใหได
8. แสดงความคิดเห็นจากเรื่องราวที่กําหนดให
9. เขียนจดหมายเลาประวัติสวนตัวไดอยางถูกตอง
10. สรุปเรื่องราวสําคัญจากเรื่องที่อานได
11. เลาเรื่องจากเพลงรัสเซียที่ฟงได
12. เลาเรื่องบุคคลสําคัญของรัสเซียที่กําหนดใหได

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------รางหลักสูตรโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ พุทธศักราช 2552 กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ
รายวิชาเพิ่มเติม กลุม 2 หนา 429

รายวิชา ร30304 ภาษารัสเซียระดับกลาง 2
3 คาบ/สัปดาห/ภาคเรียน
1.5 หนวยกิต
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------คําอธิบายรายวิชา ร30304
ศึกษาคําศัพทภาษารัสเซียที่เกี่ยวของกับงานทางดานวิทยาศาสตรและคณิตศาสตรเกี่ยวกับ
การอานเศษสวน การอานคาตางๆ การกระทําตางๆทางคณิตศาสตรเชน บวก ลบ คูณ หาร เลข
ยกกําลัง และรวมไปถึงเรื่องตางๆ ทางคณิตศาสตร คําศัพททางเคมี ชีววิทยา และ ฟสิกสเบื้องตน
ะอานบทความ หนังสือ ทางคณิตศาสตรและวิทยาศาสตร นําคําศัพทที่ไดเรียนมานั่นไปใชในการ
อธิบายถึงหลักและวิธีการแกปญหา
ผลการเรียนรูที่คาดหวัง
1. บอกคําศัพททางคณิตศาสตร 1
2. บอกคําศัพททางคณิตศาสตร 2
3. บอกคําศัพททางคณิตศาสตร 3
4. บอกคําศัพททางคณิตศาสตร 4
5. บอกคําศัพททางคณิตศาสตร 5
6. นําคําศัพททางคณิตศาสตรทั้งหมดมาแกปญหาโจทยทางคณิตศาสตรหนาชั้นเรียนพรอม
ทั้งอธิบายการแกปญหาโดยใชภาษารัสเซียในการสื่อสารได
7. บอกคําศัพททางวิทยาศาสตรทั่วไป 1 ได
8. บอกคําศัพททางวิทยาศาสตรทั่วไป 2 ได
9. บอกคําศัพททางวิทยาศาสตรทั่วไป 3 ได
10. บอกคําศัพททางวิทยาศาสตรทั่วไป 4 ได
11. นําคําศัพททางคณิตศาสตรทั้งหมดมาแกปญหาโจทยทางวิทยาศาสตรหนาชั้นเรียน
พรอมทั้งอธิบายการแกปญหาโดยใชภาษารัสเซียในการสื่อสารได

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------รางหลักสูตรโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ พุทธศักราช 2552 กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ
รายวิชาเพิ่มเติม กลุม 2 หนา 430

รายวิชา ร30205 ภาษารัสเซียในชีวิตประจําวัน
3 คาบ/สัปดาห/ภาคเรียน
1.5 หนวยกิต
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------คําอธิบายรายวิชา ร30205
ศึกษาการใชภาษารัสเซียในชีวิตประจําวัน เกี่ยวกับพื้นฐานทางดานภาษารัสเซีย ฝกฝนและ
พัฒนาวิธีการอานออกเสียง การพูด การฟงในภาษารัสเซีย เนื้อหาทางดานโครงสรางไวยากรณ
พื้นฐานของภาษารัสเซีย การนําความรูพื้นฐานในภาษารัสเซียมาประยุกตใชในชีวิตประจําวัน
เกี่ยวกับ การทักทาย การขอรอง และคําสั่ง คําศัพทพื้นฐานอยางงายที่ใชในสาขาคณิตศาสตรและ
วิทยาศาสตร โครงสรางไวยากรณที่ใชกับคําศัพทนั้นๆ
หมายเหตุ นักเรียนที่ลงเรียนวิชาเพิ่มเติมนี้ควรจะลงกิจกรรมชุมนุมภาษารัสเซียสําหรับ
ผูเริ่มตน (ช32003) ควบคูไปดวย
ผลการเรียนรูที่คาดหวัง
1. บอกพยัญชนะ และ สระในภาษารัสเซียไดอยางถูกตองทุกตัว
2. เขียนพยัญชนะ และ สระในภาษารัสเซียไดอยางถูกตอง ทั้งตัวพิมพ และตัวเขียน
3. ออกเสียงพยัญชนะและสระในภาษารัสเซียรวมทั้งผสมคําในภาษารัสเซียไดอยางถูกตอง
4. แยกเพศของคํานามในภาษารัสเซียไดอยางถูกตอง
5. ใชคําแสดงความเปนเจาของไดอยางถูกตอง
6. เปลี่ยนคํานามใหเปนพหุพจนไดอยางถูกตอง
7. บอกการกที่ 1 ไดอยางถูกตอง
8. เปลี่ยนใหอยูในการกที่ 6 ไดอยางถูกตอง
9. แสดงการผันกริยากลุม 1 ไดอยางถูกตอง
10. เปลี่ยนใหอยูในการกที่ 4 ไดอยางถูกตอง
11. แสดงการผันกริยากลุม 2 ไดอยางถูกตอง
12. ใชคําวิเศษณในภาษารัสเซียเพื่อใหเขากับเพศในภาษารัสเซียไดอยางถูกตอง
13. เปลี่ยนกริยาในรูปปจจุบันใหเปนกริยาในรูปพหูพจนไดอยางถูกตอง
14. เปลี่ยนกริยาใหอยูในรูปอนาคตได
15. นําความรูภาษารัสเซียเบื้องตนมาเขียนเปนประโยคตางๆอยางงาย และ ไมซับซอนได
16. นําความรูภาษารัสเซียไปใชในชีวิตประจําวันได เชนการทักทาย การขอรอง ฯลฯ ได
17. นักเรียนบอกคําศัพทพื้นฐานในชีวิตประจําวันและคําศัพททางวิทยาศาสตรและทาง
คณิตศาสตรได

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------รางหลักสูตรโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ พุทธศักราช 2552 กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ
รายวิชาเพิ่มเติม กลุม 2 หนา 431

รายวิชา จ30301 สนทนาภาษาจีน 1
3 คาบ/สัปดาห/ภาคเรียน
1.5 หนวยกิต
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------คําอธิบายรายวิชา จ30301
ศึกษาการออกเสียงภาษาจีนกลางมาตรฐาน รวมทั้ง 21 พยัญชนะ 39 สระ และ 5 วรรณยุกต
ศึกษาการกํากับการออกเสียง pin yin ซึ่งเปนมาตรฐานสากล แตยังไมใชสาระสําคัญใน
สนทนาภาษาจีน1-2
ศึกษาคําศัพทตางๆ ตามมาตรฐานของ HSK ตามความเหมาะสม ของสภาพแวดลอมและ
สถานการณในชีวิตประจําวันของสังคมไทย
ศึกษาโครงสรางของประโยคที่ไมซับซอนเปนหลัก โดยจะเนนประโยคบอกเลา และประโยค
คําถาม และสอดแทรกคําอุทานที่ใชในชีวิตประจําวัน
ศึกษาการใชภาษา จะเนนการใชภาษาจีนที่ใชในประเทศจีนปจจุบันเปนหลัก
ศึกษาการอานอักษรจีน สวนประกอบของอักษรจีน และ เทคนิคในการจํา และ การอาน อักษรจีน
ศึกษาการเขียนตัวอักษรจีนแบบตัวยอ ศึกษาลายเสนของอักษร , ลําดับในการเขียนลายเสน
อักษรจีน และโครงสรางตัวอักษรจีน
หมายเหตุ : รายวิชานี้รับลงทะเบียนเฉพาะผูไมไดลงทะเบียนในรายวิชา จ30201 สนทนา
ภาษาจีน 1 เทานั้น
ผลการเรียนรูที่คาดหวัง
1. ฟงภาษาจีนกลางโดยแยกแยะพยัญชนะ สระ และวรรณยุกตได
2. ออกเสียงพยัญชนะ สระ และ วรรณยุกตของภาษาจีนไดอยางถูกตอง ชัดเจน
3. ออกเสียงพยางคเสียงภาษาจีนกลางทุกพยางคไดอยาง ชัดเจน
4. ใชคําศัพทที่ใชในชีวิตประจําวันไดอยางถูกตอง
5. สรางประโยคใหมไดอยางไมจํากัด ภายใตความเขาใจในโครงสรางประโยคพื้นฐาน
และศัพทที่เรียนมา
6. สนทนาเบื้องตนในชีวิตประจําวันไดอยางคลองแคลว ในการแสดงความตองการที่ไม
ซับซอน
7. สนทนาเบื้องตนในชีวิตประจําวันไดอยางคลองแคลว ในการแสดงความคาดหวังที่ไม
ซับซอน
8. สนทนาเบื้องตนในชีวิตประจําวันไดอยางคลองแคลว ในการแสดงความรูสึกที่ไมซับซอน
9. สนทนาเบื้องตนในชีวิตประจําวันไดอยางคลองแคลว ในการวางแผนที่ไมซับซอน
10. สนทนาเบื้องตนในชีวิตประจําวันไดอยางคลองแคลว ในการคาดการณที่ไม ซับซอน
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------รางหลักสูตรโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ พุทธศักราช 2552 กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ
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11. สนทนาเบื้องตนในชีวิตประจําวันไดอยางคลองแคลว ในการแสดงความคิดเห็นที่ไม
ซับซอน
12. มีความรูพื้นฐานดานอักษรจีนอยางถูกตอง
13. อานออก และเขาใจสวนประกอบอักษรจีนที่ใชอยู
14. นําความรูดังกลาวไปอานขอความและไดใจความสําคัญบนปายตาง ๆ ในสถานที่
สาธารณะที่พบบอย
15. เรียนการกํากับการออกเสียง ไดายขึ้นโดยผานการเรียนรูเบื้องตนจากตัวอักษรในการ
กํากับการออกเสียงในหนังสือบอยๆ
16. มีความรู ความเขาใจอยางถูกตองเกี่ยวกับลายเสนของอักษรจีน
17. มีความรู ความเขาใจอยางถูกตองเกี่ยวกับลําดับการเขียนลายเสนของอักษรจีน
18. มีความรู ความเขาใจอยางถูกตองเกี่ยวกับโครงสรางของอักษรจีน
19. เขียนตัวอักษรจีนอยางงายเพื่อการพัฒนาการเรียนอักษรจีนในโอกาสตอไป
20. พัฒนาการเรียนรูภาษาจีนดวยตัวเอง เพื่อประโยชนในการเรียนภาษาจีนขั้นตอไป
21. พัฒนาทักษะการคนควาหาขอมูลโดยผานสื่อตางๆเปนภาษาจีน
22. เปรียบเทียบความเหมือน และความแตกตาง ระหวางภาษาและวัฒนธรรมไทย –จีน

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------รางหลักสูตรโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ พุทธศักราช 2552 กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ
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รายวิชา จ30302 สนทนาภาษาจีน 2
3 คาบ/สัปดาห/ภาคเรียน
1.5 หนวยกิต
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------คําอธิบายรายวิชา จ30302
ศึกษาการออกเสียงภาษาจีนกลางมาตรฐาน รวมทั้ง 21 พยัญชนะ 39 สระ และ 5 วรรณยุกต
ศึกษาการกํากับการออกเสียง pin yin ซึ่งเปนมาตรฐานสากล
ศึกษาคําศัพทตางๆ ตามมาตรฐานของ HSK แตจะมีการเพิ่มเติมหรือตัดออก ตามความ
เหมาะสม ของสภาพแวดลอมและสถานการณในชีวิตประจําวันของสังคมไทย นอกเหนือจากรายวิชา
จ30301 สนทนาภาษาจีน 1
ศึกษาโครงสรางของประโยคที่ไมซับซอนเปนหลัก และจะมีการศึกษาโครงสรางประโยคซับ
ซอนที่ใชในชีวิตประจําวัน โดยจะเนนประโยคบอกเลา และประโยคคําถาม และสอดแทรกคําอุทานที่
ใชอยูในชีวิตประจําวัน
ศึกษาการใชภาษา จะเนนการใชภาษาจีนที่ใชในประเทศจีนปจจุบันเปนหลัก และ สอดแทรก
การใชภาษาจีนในที่อื่นๆ
ศึกษาการอานอักษรจีน สวนประกอบของอักษรจีน และ เทคนิคในการจํา และ การอาน
อักษรจีน
ศึกษาการเขียนตัวอักษรจีนแบบตัวยอ ศึกษาลายเสนของอักษร, ลําดับในการเขียนลายเสน
อักษรจีน และโครงสรางตัวอักษรจีน
ผลการเรียนรูที่คาดหวัง
1. ฟงภาษาจีนกลางโดยแยกแยะพยัญชนะ สระ และวรรณยุกตได
2. ออกเสียงพยัญชนะ สระ และ วรรณยุกตของภาษาจีนไดอยางถูกตอง ชัดเจน
3. ออกเสียงพยางคเสียงภาษาจีนกลางทุกพยางคไดอยาง ชัดเจน
4. ใชคําศัพทที่ใชในชีวิตประจําวันไดอยางถูกตอง
5. สรางประโยคใหมไดอยางไมจํากัด ภายใตความเขาใจในโครงสรางประโยคพื้นฐาน
และศัพทที่เรียนมา
6. สนทนาเบื้องตนในชีวิตประจําวันไดอยางคลองแคลว ในการแสดงความตองการที่ไม
ซับซอน
7. สนทนาเบื้องตนในชีวิตประจําวันไดอยางคลองแคลว ในการแสดงความคาดหวังที่ไม
ซับซอน
8. สนทนาเบื้องตนในชีวิตประจําวันไดอยางคลองแคลว ในการแสดงความรูสึกที่ไมซับซอน
9. สนทนาเบื้องตนในชีวิตประจําวันไดอยางคลองแคลว ในการวางแผนที่ไมซับซอน
10. สนทนาเบื้องตนในชีวิตประจําวันไดอยางคลองแคลว ในการคาดการณที่ไมซับซอน
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------รางหลักสูตรโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ พุทธศักราช 2552 กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ
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11. สนทนาเบื้องตนในชีวิตประจําวันไดอยางคลองแคลว ในการแสดงความคิดเห็น ที่ไม
ซับซอน
12. มีความรูพื้นฐานดานอักษรจีนอยางถูกตอง
13. อานออก และเขาใจสวนประกอบอักษรจีนที่ใชอยู
14. อานตัวอักษรจีนที่ใชอยได 300-400 ตัว
15. นําความรูดังกลาวไปอานขอความและไดใจความสําคัญบนปายตางๆในสถานที่สาธารณะ
ที่พบบอย
16. เรียนการกํากับการออกเสียงไดงายขึ้นโดยผานการเรียนรูเบื้องตนจากตัวอักษรในการ
กํากับการออกเสียงในหนังสือบอยๆ
17. มีความรู ความเขาใจอยางถูกตองเกี่ยวกับลายเสนของอักษรจีน
18. มีความรู ความเขาใจอยางถูกตองเกี่ยวกับลําดับการเขียนลายเสนของอักษรจีน
19. มีความรู ความเขาใจอยางถูกตองเกี่ยวกับโครงสรางของอักษรจีน
20. เขียนตัวอักษรจีนอยางงายเพื่อการพัฒนาการเรียนอักษรจีนในโอกาสตอไป
21. พัฒนาการเรียนรูภาษาจีนดวยตัวเอง เพื่อประโยชนในการเรียนภาษาจีนขั้นตอไป
22. พัฒนาทักษะการคนควาหาขอมูลโดยผานสื่อตางๆเปนภาษาจีน
23. เปรียบเทียบความเหมือน และความแตกตาง ระหวางภาษาและวัฒนธรรม ไทย–จีน

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------รางหลักสูตรโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ พุทธศักราช 2552 กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ
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รายวิชา จ30303 ภาษาจีนในชีวิตประจําวัน 1
3 คาบ/สัปดาห/ภาคเรียน
1.5 หนวยกิต
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------คําอธิบายรายวิชา จ30303
ศึกษาการออกเสียงภาษาจีนกลางมาตรฐาน รวมทั้ง 21 พยัญชนะ 39 สระ และ 5 วรรณยุกต
ศึกษาการกํากับการออกเสียง pin yin ซึ่งเปนมาตรฐานสากล
ศึกษาคําศัพท ตามมาตรฐานของ HSK ตามความเหมาะสม ของสภาพแวดลอมและสถาน
การณในชีวิตประจําวันของสังคมไทย
ศึกษาโครงสรางของประโยคที่ไมซับซอนเปนหลัก และจะมีการศึกษาโครงสรางประโยค
ซับซอนที่ใชในชีวิตประจําวัน โดยจะเนนประโยคบอกเลา และประโยคคําถาม และสอดแทรกคําอุทาน
ที่ใชอยูในชีวิตประจําวัน
ศึกษาการอานอักษรจีน สวนประกอบของอักษรจีน และ เทคนิคในการจํา และ การอาน
อักษรจีน
ศึกษาการเขียนตัวอักษรจีนแบบตัวยอ ศึกษาลายเสนของอักษร , ลําดับในการเขียนลายเสน
อักษรจีน และโครงสรางตัวอักษรจีน
ผลการเรียนรูที่คาดหวัง
1. ฟงภาษาจีนกลางโดยแยกแยะพยัญชนะ สระ และวรรณยุกตได
2. ออกเสียงพยัญชนะ สระ และ วรรณยุกตของภาษาจีนไดอยางถูกตอง ชัดเจน
3. ออกเสียงพยางคเสียงภาษาจีนกลางทุกพยางคไดอยางชัดเจน
4. ใชคําศัพทที่ใชในชีวิตประจําวันไดอยางถูกตอง
5. สรางประโยคใหมไดอยางไมจํากัด ภายใตความเขาใจในโครงสรางประโยคพื้นฐาน
และศัพทที่เรียนมา
6. สนทนาเบื้องตนในชีวิตประจําวันไดอยางคลองแคลว ในการแสดงความตองการที่ไม
ซับซอน
7. สนทนาเบื้องตนในชีวิตประจําวันไดอยางคลองแคลว ในการแสดงความคาดหวังที่ไม
ซับซอน
8. สนทนาเบื้องตนในชีวิตประจําวันไดอยางคลองแคลว ในการแสดงความรูสึกที่ไมซับซอน
9. สนทนาเบื้องตนในชีวิตประจําวันไดอยางคลองแคลว ในการวางแผนที่ไม
ซับซอน
10. สนทนาเบื้องตนในชีวิตประจําวันไดอยางคลองแคลว ในการคาดการณที่ไมซับซอน
11. สนทนาเบื้องตนในชีวิตประจําวันไดอยางคลองแคลว ในการแสดงความคิดเห็นที่ไม
ซับซอน
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------รางหลักสูตรโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ พุทธศักราช 2552 กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ
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12. มีความรูพื้นฐานดานอักษรจีนอยางถูกตอง
13. อานออก และเขาใจสวนประกอบอักษรจีนที่ใชอยู
14. อานตัวอักษรจีนที่ใชบอยได 60-100 ตัว
15. นําความรูดังกลาวไปอานขอความและไดใจความสําคัญบนปายตางๆ ในสถานที่
สาธารณะที่พบบอย
16. เรียนรูการกํากับการออกเสียง
17. มีความรู ความเขาใจอยางถูกตองเกี่ยวกับลายเสนของอักษรจีน
18. มีความรู ความเขาใจอยางถูกตองเกี่ยวกับลําดับการเขียนลายเสนของอักษรจีน
19. มีความรู ความเขาใจอยางถูกตองเกี่ยวกับโครงสรางของอักษรจีน
20. เขียนตัวอักษรจีนอยางงายเพื่อการพัฒนาการเรียนอักษรจีนในโอกาสตอไป
21. พัฒนาการเรียนรูภาษาจีนดวยตัวเอง เพื่อประโยชนในการเรียนภาษาจีนขั้นตอไป
22. พัฒนาทักษะการคนควาหาขอมูลโดยผานสื่อตางๆเปนภาษาจีน
23. เปรียบเทียบความเหมือน และความแตกตาง ระหวางภาษาและวัฒนธรรม ไทย–จีน

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------รางหลักสูตรโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ พุทธศักราช 2552 กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ
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รายวิชา จ30304 ภาษาจีนในชีวิตประจําวัน 2
3 คาบ/สัปดาห/ภาคเรียน
1.5 หนวยกิต
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------คําอธิบายรายวิชา จ30304
ศึกษาการออกเสียงภาษาจีนกลางมาตรฐาน รวมทั้ง 21 พยัญชนะ 39 สระ และ 5 วรรณยุกต
ศึกษาการกํากับการออกเสียง pin yin ซึ่งเปนมาตรฐานสากล
ศึกษาคําศัพทตางๆ ตามมาตรฐานของ HSK แตจะมีการเพิ่มเติมหรือตัดออก ตามความ
เหมาะสม ของสภาพแวดลอมและสถานการณในชีวิตประจําวันของสังคมไทย นอกเหนือจากรายวิชา
จ40304 ภาษาจีนในชีวิตประจําวัน 1
ศึกษาโครงสรางของประโยคที่ไมซับซอนเปนหลัก และจะมีการศึกษาโครงสรางประโยคซับ
ซอนที่ใชในชีวิตประจําวัน โดยจะเนนประโยคบอกเลา และประโยคคําถาม และสอดแทรกคําอุทานที่
ใชในชีวิตประจําวัน
ศึกษาการใชภาษา จะเนนการใชภาษาจีนที่ใชในประเทศจีนปจจุบันเปนหลัก และ สอดแทรก
การใชภาษาจีนในที่อื่นๆ
ศึกษาการอานอักษรจีน สวนประกอบของอักษรจีน และ เทคนิคในการจํา และ การอาน
อักษรจีน
ศึกษาการเขียนตัวอักษรจีนแบบตัวยอ ศึกษาลายเสนของอักษร, ลําดับในการเขียนลายเสน
อักษรจีน และโครงสรางตัวอักษรจีน
ผลการเรียนรูที่คาดหวัง
1. ฟงภาษาจีนกลางโดยแยกแยะพยัญชนะ สระ และวรรณยุกตได
2. ออกเสียงพยัญชนะ สระ และ วรรณยุกตของภาษาจีนไดอยางถูกตอง ชัดเจน
3. ออกเสียงพยางคเสียงภาษาจีนกลางทุกพยางคไดอยาง ชัดเจน
4. ใชคําศัพทที่ใชในชีวิตประจําวันไดอยางถูกตอง
5. สรางประโยคใหมไดอยางไมจํากัด ภายใตความเขาใจในโครงสรางประโยคพื้นฐาน
และศัพทที่เรียนมา
6. สนทนาเบื้องตนในชีวิตประจําวันไดอยางคลองแคลว ในการแสดงความตองการที่ไม
ซับซอน
7. สามารถสนทนาเบื้องตนในชีวิตประจําวันไดอยางคลองแคลว ในการแสดงความคาดหวัง
ที่ไมซับซอน
8. สามารถสนทนาเบื้องตนในชีวิตประจําวันไดอยางคลองแคลว ในการแสดงความรูสึกที่ไม
ซับซอน
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------รางหลักสูตรโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ พุทธศักราช 2552 กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ
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9. สามารถสนทนาเบื้องตนในชีวิตประจําวันไดอยางคลองแคลว ในการวางแผนที่ไม
ซับซอน
10. สนทนาเบื้องตนในชีวิตประจําวันไดอยางคลองแคลว ในการคาดการณที่ไม ซับซอน
11. สนทนาเบื้องตนในชีวิตประจําวันไดอยางคลองแคลว ในการแสดงความคิดเห็น
ที่ไมซับซอน
12. มีความรูพื้นฐานดานอักษรจีนอยางถูกตอง
13. อานออก และเขาใจสวนประกอบอักษรจีนที่ใชอยู
14. อานตัวอักษรจีนที่ใชบอยได 60-100 ตัว
15. นําความรูดังกลาวไปอานขอความและไดใจความสําคัญบนปายตางๆในสถานที่สาธารณะ
ที่พบบอย
16. เรียนรูการกํากับการออกเสียง
17. มีความรู ความเขาใจอยางถูกตองเกี่ยวกับลายเสนของอักษรจีน
18. มีความรู ความเขาใจอยางถูกตองเกี่ยวกับลําดับการเขียนลายเสนของอักษรจีน
19. มีความรู ความเขาใจอยางถูกตองเกี่ยวกับโครงสรางของอักษรจีน
20. เขียนตัวอักษรจีนอยางงายเพื่อการพัฒนาการเรียนอักษรจีนในโอกาสตอไป
21. พัฒนาการเรียนรูภาษาจีนดวยตัวเอง เพื่อประโยชนในการเรียนภาษาจีน
ขั้นตอไป
22. พัฒนาทักษะการคนควาหาขอมูลโดยผานสื่อตางๆเปนภาษาจีน
23. เปรียบเทียบความเหมือน และความแตกตาง ระหวางภาษาและวัฒนธรรม ไทย–จีน

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------รางหลักสูตรโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ พุทธศักราช 2552 กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ
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รายวิชา จ30305 ภาษาจีนเพื่อการศึกษาวิทยาศาสตร 1
2 คาบ/ สัปดาห/ ภาคเรียน
1.0 หนวยกิต
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------คําอธิบายรายวิชา จ 30305
ศึกษารากศัพท คําศัพทและรูปแบบไวยากรณที่ใชบอยในวิชาคณิตศาสตร ฟสิกส และ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
ฝกปฏิบัติการอานและการเขียนประโยคและบทความสั้นๆ ที่เกี่ยวกับวิชาคณิตศาสตร ฟสิกส
และเทคโนโลยีสารสนเทศ
เพื่อใหมีความรูและทักษะในการสื่อสารและศึกษาตอทางดานวิชาคณิตศาสตร ฟสิกส และ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
ผลการเรียนรูที่คาดหวัง
1. มีความรูความเขาใจดานรากศัพทเชิงวิทยาศาสตร
2. มีความรูความเขาใจในรูปแบบไวยากรณที่ใชบอยในบทความวิทยาศาสตร
3. มีความรูความเขาใจดานรูปแบบของบทความวิทยาศาสตร
4. สามารถนําความรูเกี่ยวกับรากศัพทเชิงวิทยาศาสตรเปนตัวชวยในการตีความ
5. สามารถนําคําศัพทวิทยาศาสตรมาเรียงประโยคในรูปแบบวิทยาศาสตร
6. สามารถวิเคราะหรูปแบบประโยคในบทความวิทยาศาสตรโดยใชความรูดานไวยากรณที่
ใชบอยในบทความวิทยาศาสตร

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------รางหลักสูตรโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ พุทธศักราช 2552 กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ
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รายวิชา จ30306 ภาษาจีนเพื่อการศึกษาวิทยาศาสตร 2
2 คาบ/ สัปดาห/ ภาคเรียน
1.0 หนวยกิต
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------คําอธิบายรายวิชา จ 30306
ศึกษารากศัพท คําศัพทและรูปแบบไวยากรณที่ใชบอยในวิชาเคมีและชีววิทยา
ฝกปฏิบัติการอานและการเขียนประโยคและบทความสั้นๆที่เกี่ยวกับวิชาเคมีและชีววิทยา
เพื่อใหมีความรูและทักษะในการสื่อสารและศึกษาตอในทางดานวิชาเคมีและชีววิทยา
ผลการเรียนรูที่คาดหวัง
1. มีความรูความเขาใจดานรากศัพทเชิงวิทยาศาสตรจํานวนมากขึ้น
2. มีความรูความเขาใจในรูปแบบไวยากรณที่ใชบอยในบทความวิทยาศาสตร
3. มีความรูความเขาใจดานรูปแบบของบทความวิทยาศาสตร
4. สามารถนําความรูเกี่ยวกับรากศัพทเชิงวิทยาศาสตรเปนตัวชวยในการตีความ
5. สามารถนําคําศัพทวิทยาศาสตรมาเรียงประโยคและบทความสั้นๆในรูปแบบวิทยาศาสตร
6. สามารถวิเคราะหรูปแบบประโยคในบทความวิทยาศาสตรโดยใชความรูดานไวยากรณที่
ใชบอยในบทความวิทยาศาสตร

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------รางหลักสูตรโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ พุทธศักราช 2552 กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ
รายวิชาเพิ่มเติม กลุม 2 หนา 441

รายวิชา ญ30301 ภาษาญี่ปุนขั้นตน 1
3 คาบ/สัปดาห/ภาคเรียน
1.5 หนวยกิต
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------คําอธิบายรายวิชา ญ30301
ศึกษาการอาน การเขียนตัวอักษรคันจิเบื้องตน 18 ตัว
ศึกษาความหมายของตัวอักษรคันจิ เบื้องตน 18 ตัว
ศึกษาความแตกตางของภาษาวัฒนธรรมระหวางภาษาญี่ปุน กับภาษาไทย ในดานของ เสียง
สระ พยัญชนะ
ศึกษาโครงสรางไวยากรณพื้นฐาน
ศึกษาลักษณะนาม
ศึกษาคําศัพทใกลตัว และคําศัพทที่ใชในชีวิตประจําวัน ไดไมต่ํากวา 300 คํา
ฝกอานออกเสียง สระ พยัญชนะ คําศัพท สํานวน ประโยค และบทอานตาง ๆ ในเรื่อง
เกี่ยวกับตนเอง และสิ่งแวดลอมใกลตัว
ฝกทักษะการพูดสนทนา เกี่ยวกับตนเอง และสิ่งแวดลอมใกลตัว เพื่อสื่อสารในชีวิตประจําวัน
ฝกทักษะการฟงคําศัพท ประโยคตาง ๆ บทสนทนาตาง ๆ ที่ใกลตัว และเกี่ยวของกับ
ชีวิตประจําวัน
ฝกเขียนสระ พยัญชนะ คําศัพท ประโยคงาย ๆ และขอความสั้น ๆ เกี่ยวกับตนเอง และ
สิ่งแวดลอมใกลตัว
ฝกการทําความเขาใจเกี่ยวกับภาษาทาทาง รูปแบบ และพฤติกรรมการสื่อสารของเจาของ
ภาษา
ฝกฝนและเขารวมกิจกรรมเกี่ยวกับภาษาและวัฒนธรรมของเจาของภาษา
สรางเจตคติที่ดี เกี่ยวกับภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุนเพื่อเปนแนวทางในการสื่อสาร ศึกษา
คนควาและความเพลิดเพลิน
หมายเหตุ : รายวิชานี้รับลงทะเบียนเฉพาะผูไมไดลงทะเบียนในรายวิชา ญ40201
ภาษาญี่ปุนขั้นตน 1 เทานั้น

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------รางหลักสูตรโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ พุทธศักราช 2552 กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ
รายวิชาเพิ่มเติม กลุม 2 หนา 442

ผลการเรียนรูที่คาดหวัง
1. ฟงประโยคและขอความสั้น ๆ แลวสามารถเลาสรุปได
2. พูดประโยคพื้นฐานที่ใชในชีวิตประจําวัน เชน การแนะนําตนเอง การแนะนําผูอื่น การ
ถาม การตอบรับ การตอบปฏิเสธ การกลาวทักทาย การกลาวอําลา การแสดงความ
ขอบคุณ การบรรยายลักษณะบุคคลและสิ่งของได
3. บอกโครงสรางไวยากรณญี่ปุนพื้นฐานได
4. บอกชนิดของคํา เชน นาม สรรพนาม กริยา วิเศษณ คุณศัพท บุรพบท สันธาน อุทานได
5. บอกคําลักษณะนามได
6. บอกความหมายของคําศัพทใกลตัว และคําศัพทที่ใชในชีวิตประจําวันได
7. อาน เขียน และบอกความหมายอักษรคันจิตามที่กําหนดได
8. อานขอความสั้น ๆ แลวสามารถพูดสรุปได
9. เขียนประโยคพื้นฐานงาย ๆ ในเรื่องเกี่ยวกับตนเอง และสิ่งแวดลอมใกลตัวไดถูกตองตาม
หลักไวยากรณ
10. เขียนคําศัพทตามคําบอกได
11. ระบุความแตกตางของภาษาและวัฒนธรรมระหวางภาษาญี่ปุนกับภาษาไทยได

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------รางหลักสูตรโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ พุทธศักราช 2552 กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ
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รายวิชา ญ30302 ภาษาญี่ปุนขั้นตน 2
3 คาบ/สัปดาห/ภาคเรียน
1.5 หนวยกิต
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------คําอธิบายรายวิชา ญ30302
ศึกษาการอาน และการเขียนตัวอักษรคันจิใหมอีก 27 ตัว
ศึกษาความหมายของตัวอักษรคันจิใหมอีก 27 ตัว
ศึกษาโครงสรางประโยคโดยใชไวยากรณที่ซับซอนยิ่งขึ้น
ศึกษาคําศัพท สํานวนตาง ๆ ทั้งใกล ไกลตัว และคําศัพทที่ใชในชีวิตประจําวัน เพิ่มขึ้นอีก
อยางนอย 300 คํา
ฝกออกเสียงคําศัพทสํานวนตาง ๆ
ฝกอานประโยค และบทสนทนาที่ซับซอนยิ่งขึ้น
ฝกเขียนประโยคเปรียบเทียบ โดยใชคําคุณศัพทที่หลากหลาย
ฝกทักษะการฟง และสรุปความจากเรื่องราว และบทสนทนาที่มีความยาวพอประมาณ
ฝกสนทนาตามสถานการณที่เปนจริง
ฝกพูดบรรยายเรื่องจากรูปภาพ
ฝกกิจกรรมเกี่ยวกับภาษาและวัฒนธรรมของเจาของภาษา
สรางเจตคติ เกี่ยวกับภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุนเพื่อเปนแนวทางในการสื่อสาร ศึกษาคนควา
และความเพลิดเพลิน
ผลการเรียนรูที่คาดหวัง
1. ฟงประโยคและขอความตาง ๆ ที่มีโครงสรางซับซอนขึ้น แลวสามารถเลาสรุปได
2. พูดประโยคที่เกี่ยวกับชีวิตประจําวันที่ซับซอนยิ่งขึ้น เชน คําสั่ง ขอรอง ชักชวนและแสดง
ความรูสึกในโอกาสตาง ๆ ไดถูกตอง
3. พูดแสดงการเปรียบเทียบโดยใชคําคุณศัพทได
4. ฟงบทสนทนาสั้น ๆ แลวสามารถสรุปได
5. บอกโครงสรางไวยากรณญี่ปุนที่ซับซอนได
6. บอกความหมายของคําศัพท สํานวนได
7. ออนออกเสียงคําศัพท สํานวน และขอความที่กําหนดแลวสรุปได
8. อาน เขียนและบอกความหมายอักษรคันจิที่กําหนดได
9. ระบบคําลักษณะนามได
10. เขียนประโยคที่ซับซอนขึ้น ในเรื่องเกี่ยวกับตนเอง และสิ่งแวดลอมใกลตัว ไดถูกตองตาม
หลักเกณฑ
11. เขียนคําศัพทตามคําบอกได
12. เขียนบรรยายเรื่องที่กําหนดให และเรื่องที่เกี่ยวกับตนเองไดถูกตองตามหลักไวยากรณ
13. ระบุความแตกตางของภาษาและวัฒนธรรมระหวางภาษาญี่ปุนกับภาษาไทยได
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------รางหลักสูตรโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ พุทธศักราช 2552 กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ
รายวิชาเพิ่มเติม กลุม 2 หนา 444

รายวิชา ญ30303 ภาษาญี่ปุนระดับกลาง 1
3 คาบ/สัปดาห/ภาคเรียน
1.5 หนวยกิต
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------คําอธิบายรายวิชา ญ30303
ศึกษาการอานและการเขียนตัวอักษรคันจิใหมอีก 35 ตัว
ศึกษาความหมายของตัวอักษรคันจิใหมอีก 35 ตัว
ศึกษาประโยคที่มีโครงสรางซับซอนยิ่งขึ้น
ศึกษาภาษาจากบทสนทนา บทความ และเรื่องสั้นที่มีความยากขึ้น
ฝกพูด และเขียนเพื่อแสดงทัศนะ แลกเปลี่ยนขอมูล และแสดงความคิดเห็น
ฝกสรุปความดวยการพูด และการเขียน เพื่อนําเสนอความคิดรวบยอดจากการอาน หรือการ
ฟงบทเพลง บทกวี บทสนทนา เรื่องสั้น ประกาศโฆษณา ขาว และนิทาน
ฝกพูด และเขียน เพื่อบรรยายเรื่องราวจากภาพหรือสถานการณตาง ๆ
ฝกพูด และเขียนภาษาใหถูกตองตามกาลเทศะ
ฝกกิจกรรมเกี่ยวกับภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุน
สรางเจตคติที่ดีเกี่ยวกับภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุนเพื่อเปนแนวทางในการสื่อสาร ศึกษา
คนควาและหาความเพลิดเพลิน
ผลการเรียนรูที่คาดหวัง
1. ฟงประโยคที่ซับซอน ขอความ บทสนทนา เรื่องสั้น หรือนิทานแลวสรุปได
2. พูดสนทนาเรื่องราวตาง ๆ และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นได
3. อาน บทเพลง บทกวี บทสนทนา เรื่องสั้น ประกาศโฆษณา หรือนิทานแลวสรุปความได
4. บอกความหมายคําศัพทได
5. บอกลักษณะนามได
6. เขียนบรรยายเรื่อง ตามที่กําหนดได
7. เขียนตัวอักษรคันจิตามที่กําหนดได
8. บอกความหมายของตัวอักษรคันจิได
9. เขียนคําศัพทตามคําบอกไดถูกตอง
10. เขียน พูดบรรยายภาพ หรือสถานการณตาง ๆ ตามที่กําหนดได
11. ระบุความแตกตางของภาษาวัฒนธรรมระหวางภาษาไทยกับภาษาญี่ปุนได

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------รางหลักสูตรโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ พุทธศักราช 2552 กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ
รายวิชาเพิ่มเติม กลุม 2 หนา 445

รายวิชา ญ30304 ภาษาญี่ปุนระดับกลาง 2
3 คาบ/สัปดาห/ภาคเรียน
1.5 หนวยกิต
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------คําอธิบายรายวิชา ญ30304
ศึกษาการอานและการเขียนตัวอักษรคันจิใหมอีก 53 ตัว
ศึกษาความหมายตัวอักษรคันจิใหมอีก 53 ตัว
ศึกษาประโยคที่มีความยาก และมีโครงสรางซับซอนยิ่งขึ้น
ศึกษาภาษาจากบทสนทนา บทความ เรื่องสั้น นิทาน หรือขาวที่มีความยากยิ่งขึ้น
ฝกพูดและเขียน เพื่อแสดงทัศนะ แลกเปลี่ยนขอมูลและแสดงความคิดเห็น
ฝกสรุปความดวยการพูดและการเขียน เพื่อนําเสนอความคิดรวบยอดจากการอาน หรือการ
ฟงบทเพลง บทกวี บทสนทนา เรื่องสั้น ประกาศโฆษณา นิทานและขาว
ฝกพูด และเขียนเพื่อบรรยายเรื่องจากภาพหรือสถานการณตาง ๆ
ฝกกิจกรรมเกี่ยวกับภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุน
สรางเจตคติที่ดีเกี่ยวกับภาษา และวัฒนธรรมญี่ปุน เพื่อเปนแนวทางในการสื่อสาร ศึกษา
คนควาและหาความเพลิดเพลิน
ผลการเรียนรูที่คาดหวัง
1. ฟงประโยคที่ซับซอน ขอความ บทสนทนา เรื่องสั้น ขาวหรือนิทานแลวสามารถสรุป
ความไดถูกตอง
2. พูดสนทนาเรื่องราว และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นได
3. อานบทเพลง บทกวี บทสนทนา เรื่องสั้น ประกาศโฆษณา หรือนิทานแลวสรุปความได
ถูกตอง
4. บอกความหมายคําศัพทและลักษณะนามได
5. เขียนบรรยายเรื่องตามที่กําหนดได
6. เขียนตัวอักษรคันจิตามที่กําหนดได
7. บอกความหมายตัวอักษรคันจิตามที่กําหนดได
8. เขียนศัพทตามคําบอกไดถูกตอง
9. เขียน พูดบรรยายภาพ หรือสถานการณตามที่กําหนดได
10. ระบุความแตกตางของภาษา ระหวางภาษาญี่ปุนและภาษาไทยได

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------รางหลักสูตรโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ พุทธศักราช 2552 กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ
รายวิชาเพิ่มเติม กลุม 2 หนา 446

รายวิชา ฝ30301 ภาษาฝรั่งเศสนารู 1
3 คาบ/สัปดาห/ภาคเรียน
1.5 หนวยกิต
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------อธิบายรายวิชา ฝ30301
ศึกษาการฟง พูด อาน เขียน สระ พยัญชนะคําศัพทใกลตัวและศัพทที่ใชในชีวิตประจําวัน
กลุมคําและประโยคงาย ๆ
ศึกษาการใชภาษาทาทาง ของเจาของภาษาความแตกตางของภาษาและวัฒนธรรมฝรั่งเศส
กับภาษาและวัฒนธรรมไทย
ศึกษาโครงสรางไวยากรณฝรั่งเศสพื้นฐาน
ฝกทักษะการใชภาษา ทั้งฟง พูด อาน เขียน ในเรื่องเกี่ยวกับตนเอง และสิ่งแวดลอมใกลตัว
เพื่อใชสื่อสารในชีวิตประจําวัน
ฝกฝนและเขารวมกิจกรรมเกี่ยวกับกาษาและวัฒนธรรมของเจาของภาษา
สรางเจตคติที่ดีในเรื่องของภาษาและวัฒนธรรมฝรั่งเศส เพื่อการสื่อสาร การศึกษาคนควา
การศึกษาตอและความเพลิดเพลิน
หมายเหตุ : รายวิชานี้รับลงทะเบียนเฉพาะผูไมไดลงทะเบียนในรายวิชา ฝ40201 ภาษา
ฝรั่งเศสนารู 1 เทานั้น
ผลการเรียนรูที่คาดหวัง
1. ฟงประโยคคําสั่ง ประโยคขอรอง ที่ใชในชีวิตประจําวันไดอยางถูกตอง
2. บอกความหมายของคําศัพทใกล และไกลตัว ตลอดจนคําศัพทที่ใชในชีวิตประจําวันได
3. พูดประโยคพื้นฐานงายๆ เชน การแนะนําตนเอง การแนะนําผูอื่น การถาม การตอบรับ
การตอบปฏิเสธ การกลาวทักทาย การกลาวอําลา การกลาวขอบคุณ การบรรยายลักษณ
บุคคลและสิ่งของได
4. บอกชนิดของคํา เชน คํานาม คําสรรพนาม คํากริยา คําวิเศษณ คําคุณศัพท คําบุพบท
และคําสันธานได
5. บอกโครงสรางไวยากรณฝรั่งเศสพื้นฐานอานออกเสียงคํา กลุมคํา และประโยคงาย ๆ ได
ถูกตอง
6. อานขอความสั้น ๆ และบทความงาย ๆ แลวสามารถพูดสรุปได
7. เขียนประโยคพื้นฐานงาย ๆ ในเรื่องที่เกี่ยวกับตนเองและสิ่งแวดลอมใกลตัวไดถูกตอง
ตามหลักไวยากรณ
8. เขียนคําศัพทพื้นฐานงาย ๆ ตามที่กําหนดไดถูกตอง
9. ระบุความแตกตางระหวางภาษาฝรั่งเศสกับภาษาไทย ในเรื่องของ คํา วลี ประโยค และ
โครงสรางไวยากรณพื้นฐานไดถูกตอง
10. ระบุความเหมือนและความแตกตางระหวางวัฒนธรรมฝรั่งเศสกับวัฒนธรรมไทยได
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------รางหลักสูตรโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ พุทธศักราช 2552 กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ
รายวิชาเพิ่มเติม กลุม 2 หนา 447

รายวิชา ฝ30302 ภาษาฝรั่งเศสนารู 2
3 คาบ/สัปดาห/ภาคเรียน
1.5 หนวยกิต
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------คําอธิบายรายวิชา ฝ30302
ศึกษาคําศัพทสํานวน ตาง ๆ ทั้งใกลตัว-ไกลตัว และศัพทที่ใชในชีวิตประจําวันเพิ่มขึ้น
ศึกษาโครงสรางไวยากรณที่ซับซอนยิ่งขึ้น
ศึกษาการใชภาษาทาทางและน้ําเสียงในการแสดงอารมณความรูสึกของเจาของกาษา
ฝกออกเสียงคําศัพทสํานวนและประโยคตาง ๆ ที่มีความยาวมากขึ้น
ฝกอานประโยค และบทสนทนาที่มีความยาวและซับซอนยิ่งขึ้น
ฝกเขียนประโยคเปรียบเทียบ โดยใชคําคุณศัพทที่หลากหลาย
ฝกการฟงและสรุปความจากเรื่องและบทสนทนาที่มีความยาวพอประมาณ
ฝกสนทนาจากสถานการณที่กําหนดให
ฝกพูดบรรยายเรื่องจากรูปภาพ
ฝกฝนและเขารวมกิจกรรมเกี่ยวกับภาษาและวัฒนธรรมของเจาของกาษา
สรางเจตคติที่ดีในเรื่องของภาษาและวัฒนธรรมฝรั่งเศส เพื่อการสื่อสาร การศึกษาคนควา
การศึกษาตอและความเพลิดเพลิน
ผลการเรียนรูที่คาดหวัง
1. ฟงประโยคพื้นฐาน บทสนทนาสั้น ๆ บทความและเรื่องสั้นอยางงายๆ แลวสามารถสรุปได
2. บอกความหมายของศัพทสํานวน ตามที่กําหนดไดถูกตอง
3. พูดประโยคที่ใชในชีวิตประจําวัน เชน การแนะนําตนเอง การแนะนําผูอื่น การถาม การ
ตอบรับ การตอบปฏิเสธ การกลาวทักทาย การกลาวอําลา การกลาวขอบคุณ และ
บรรยายลักษณะบุคคลและสิ่งของ ที่มีใจความที่ซับซอนไดถูกตอง
4. บอกโครงสรางไวยากรณฝรั่งเศสที่ซับซอนได
5. อานออกเสียงคําศัพท สํานวน และขอความ บทความ นิทาน หรือเรื่องสั้นที่มีความซับซอน
แลวสามารถสรุปได
6. เขียนคําศัพททั้งใกลและไกลตัว ตามที่กําหนดไดถูกตอง
7. เขียนบรรยาย เรื่องที่เกี่ยวกับตนเอง และเรื่องที่กําหนดให ดวยประโยคที่ซับซอนไดถูกตอง
ตามหลักไวยากรณ
8. ระบุความแตกตางของภาษาฝรั่งเศสกับภาษาไทย ในเรื่องของคํา วลี สํานวน ประโยค
โครงสรางและขอความที่ซับซอนไดถูกตอง
9. ระบุความเหมือนและความแตกตางระหวางวัฒนธรรมฝรั่งเศสกับวัฒนธรรมไทย ที่ซับซอน
ไดถูกตอง
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------รางหลักสูตรโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ พุทธศักราช 2552 กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ
รายวิชาเพิ่มเติม กลุม 2 หนา 448

รายวิชา ฝ30303 ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสื่อสาร 1
3 คาบ/สัปดาห/ภาคเรียน
1.5 หนวยกิต
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------คําอธิบายรายวิชา ฝ30303
ศึกษาคําศัพทตาง ๆ ทั้งใกลและไกลตัว ตลอดจนใชศัพทที่ใชในชีวิตประจําวันที่มีความยาก
มากขึ้น
ศึกษาโครงสรางไวยากรณที่ซับซอนยิ่งขึ้น
ศึกษาศัพท สํานวนที่มีความยากยิ่งขึ้น
ฝกออกเสียงเสียงคําศัพทสํา นวนที่มีความยากยิ่งขึ้น
ฝกอานประโยคและบทสนทนาที่มีความยาวยิ่งขึ้น
ฝกเขียนประโยคเปรียบเทียบ โดยใชคําคุณศัพทที่หลากหลายมากยิ่งขึ้น
ฝกการฟงและสรุปความจากเรื่อง และบทสนทนาที่มีความยาวยิ่งขึ้น
ฝกสนทนาจากสถานการณจริง
ฝกพูดบรรยายเรื่องจากรูปภาพ
ศึกษาความแตกตางระหวางกาษาฝรั่งเศสกับภาษาไทย
ศึกษา ฝกฝนและเขารวมกิจกรรมเกี่ยวกับภาษาและวัฒนธรรมของเจาของภาษา
สรางเจตคติที่ดีในเรื่องของภาษาและวัฒนธรรมฝรั่งเศส เพื่อการสื่อสาร การศึกษาคนควาและ
ความเพลิดเพลิน
ผลการเรียนรูที่คาดหวัง
1. บอกความหมายของคําศัพทสํานวนได
2. บอกโครงสรางไวยากรณฝรั่งเศสที่ซับซอนได
3. ฟงประโยค และขอความตาง ๆ บทสนทนาบทความเรื่องสั้น นิทานที่มีโครงสรางซับซอน
แลวสามารถพูดสรุปได
4. บอกโครงสรางประโยค ที่มีไวยากรณที่ซับซอนไดถูกตอง
5. อานออกเสียงคําศัพท สํานวน บทความนิทาน เรื่องสั้นที่มีความยาวพอประมาณ แลวพูด
สรุปได
6. เขียนประโยคที่ซับซอน ในเรื่องที่เกี่ยวกับตนเองและสิ่งแวดลอมใกลตัวไดถูกตองตาม
หลักไวยากรณ
7. เขียนบรรยายเรื่องตาง ๆ ที่กําหนดใหทั้งที่เกี่ยวกับตนเอง และสิ่งแวดลอม รูจักตองตาม
หลักไวยากรณ
8. ระบุความแตกตางของกาษาฝรั่งเศสกับภาไทยที่ซับซอนได
9. ระบุความเหมือนและความแตกตางระหวางวัฒนธรรมฝรั่งเศสและวัฒนธรรมไทยที่
ซับซอนได
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------รางหลักสูตรโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ พุทธศักราช 2552 กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ
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รายวิชา ฝ30304 ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสื่อสาร 2
3 คาบ/สัปดาห/ภาคเรียน
1.5 หนวยกิต
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------คําอธิบายรายวิชา ฝ30304
ศึกษาและฝกฝนการฟงเรื่องราวตาง ๆ ที่ซับซอนยิ่งขึ้น
ฝกฝนการนําเสนอ และการพูดสรุปเรื่องราวตางๆ โดยใชถอยคําของตนเอง
ศึกษาคําศัพทตาง ๆ ทั้งใกล-ไกลตัว และศัพทที่ใชในชีวิตประจําวันที่มีความยากมากขึ้น
ศึกษาศัพท สํานวนที่มีความยากยิ่งขึ้น
ฝกออกเสียงคําศัพทสํานวนที่มีความยากยิ่งขึ้น
ฝกอานประโยค และบทสนทนา บทกวี ที่มีความยาวยิ่งขึ้น
ฝกเขียนประโยคเปรียบเทียบ โดยใชคําคุณศัพทที่หลากหลายมากยิ่งขึ้น
ฝกเขียนโฆษณา และเอกสารเพื่อเผยแพรประชาสัมพันธ
ฝกสนทนาจากสถานการณจริง
ฝกพูดบรรยายเรื่องจากรูปภาพ
ศึกษาความแตกตางระหวางภาษาฝรั่งเศสกับภาษาไทย
ศึกษา ฝกฝน และเขารวมกิจกรรมเกี่ยวกับภาษาวัฒนธรรมของเจาของภาษา
สรางเจตคติที่ดีในเรื่องของภาษาและวัฒนธรรมฝรั่งเศส เพื่อการสื่อสาร การศึกษาคนควาและ
ความเพลิดเพลิน
ผลการเรียนรูที่คาดหวัง
1. ฟงคําสั่ง คําขอรอง คําแนะนําคําอธิบายที่มีความซับซอนแลวสามารถเปลี่ยนเปน
ขอความของตนเองได
2. ฟงประโยค และฟงความตาง ๆ บทสนทนา บทความ เรื่องสั้น นิทานที่มีโครงสราง
ซับซอนแลวสามารถพูดสรุปได
3. พูดสื่อสาร โดยใชภาษาทาทางประกอบ ไดเหมาะสมกับวัฒนธรรมของเจาของภาษา
4. พูดเพื่อนําเสนอขอมูล เรื่องตาง ๆ ทั้งจากประสบการณ และเหตุการณตาง ๆ โดยสรุป
เปนความคิดรวบยอดไดถูกตอง
5. ระบุความแตกตางของคํา วลี สํานวน ประโยค ขอความและโครงสรางไวยากรณที่
ซับซอนระหวางภาษาฝรั่งเศสกับภาษาไทยได
6. อานออกเสียงคําศัพท สํานวน บทความ นิทาน เรื่องสั้นที่มีความยาวพอประมาณ ได
ถูกตองตามหลักการออกเสียงและเหมาะสมกับเนื้อหา
7. เขียนบรรยายเรื่องตาง ๆ ในเรื่องที่เกี่ยวกับตนเองและสิ่งแวดลอมตางๆ ในเชิงอธิบาย
เปรียบเทียบและแสดงความคิดเห็นไดถูกตอง
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------รางหลักสูตรโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ พุทธศักราช 2552 กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ
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8. เขียนคําศัพทตามคําบอกไดถูกตอง
9. สามารถตีความจากภาพหรือสัญลักษณ และพูดสรุปไดถูกตอง
10. ระบุความเหมือนและความแตกตางระหวางวัฒนธรรมฝรั่งเศสและวัฒนธรรมไทยที่
ซับซอนได

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------รางหลักสูตรโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ พุทธศักราช 2552 กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ
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รายวิชา จ30305 ภาษาจีนเพื่อวิทยาศาสตรศึกษา 1
2 คาบ/สัปดาห/ภาคเรียน
1.0 หนวยกิต
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------คําอธิบายรายวิชา จ30305
ศึกษารากศัพทที่ใชบอยในวิชาคณิตศาสตร ฟสิกส และเทคโนโลยีสารสนเทศ
ศึกษาคําศัพทในวิชาคณิตศาสตร ฟสิกส และเทคโนโลยีสารสนเทศ จากหนังสือเรียนระดับ
มัธยมศึกษา
ศึกษารูปแบบไวยากรณที่พบบอยในวิชาคณิตศาสตร ฟสิกส และเทคโนโลยีสารสนเทศ
ผลการเรียนรูที่คาดหวัง
1. มีความรูความเขาใจดานรากศัพทเชิงวิทยาศาสตร
2. มีความรูความเขาใจในรูปแบบไวยากรณที่ใชบอยในบทความวิทยาศาสตร
3. มีความรูความเขาใจดานรูปแบบของบทความวิทยาศาสตร
4. นําความรูเกี่ยวกับรากศัพทเชิงวิทยาศาสตรเปนตัวชวยในการตีความ
5. นําคําศัพทวิทยาศาสตรมาเรียงประโยคในรูปแบบวิทยาศาสตร
6. วิเคราะหรูปแบบประโยคในบทความวิทยาศาสตรโดยใชความรูดานไวยากรณที่ใชบอยใน
บทความวิทยาศาสตร

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------รางหลักสูตรโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ พุทธศักราช 2552 กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ
รายวิชาเพิ่มเติม กลุม 2 หนา 452

รายวิชา จ30306 ภาษาจีนเพื่อวิทยาศาสตรศึกษา 2
2 คาบ/สัปดาห/ภาคเรียน
1.0 หนวยกิต
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------คําอธิบายรายวิชา จ30306
ศึกษารากศัพทที่ใชบอยในวิชาเคมีและชีววิทยา
ศึกษาคําศัพทในวิชาเคมีและชีววิทยา จากหนังสือเรียนระดับมัธยมศึกษา
ศึกษารูปแบบไวยากรณที่พบบอยในวิชาเคมีและชีววิทยา
ผลการเรียนรูที่คาดหวัง
1. มีความรูความเขาใจดานรากศัพทเชิงวิทยาศาสตรจํานวนมากขึ้น
2. มีความรูความเขาใจในรูปแบบไวยากรณที่ใชบอยในบทความวิทยาศาสตร
3. มีความรูความเขาใจดานรูปแบบของบทความวิทยาศาสตร
4. นําความรูเกี่ยวกับรากศัพทเชิงวิทยาศาสตรเปนตัวชวยในการตีความ
5. นําคําศัพทวิทยาศาสตรมาเรียงประโยคและบทความสั้นๆในรูปแบบวิทยาศาสตร
6. วิเคราะหรูปแบบประโยคในบทความวิทยาศาสตรโดยใชความรูดานไวยากรณที่ใชบอยใน
บทความวิทยาศาสตร

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------รางหลักสูตรโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ พุทธศักราช 2552 กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ
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รายวิชา ฝ30305 ภาษาฝรั่งเศสสูโลกวิทยาการ 1
2 คาบ/สัปดาห/ภาคเรียน
1.0 หนวยกิต
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------คําอธิบายรายวิชา ฝ30305
ศึกษาคําศัพท สํานวน และโครงสรางพื้นฐานของภาษาฝรั่งเศส
ฝกปฏิบัติการฟง พูด อาน เขียน ภาษาฝรั่งเศสในการพบปะกับคนในวงการวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี การบอกที่ตั้งของหนวยงานวิทยาศาสตร การใชพาหนะ มลภาวะตางๆ สิ่งแวดลอมและ
การทดลองทางวิทยาศาสตร
เพื่อใหมีความรูและทักษะการใชภาษาฝรั่งเศสติดตอการทําโครงการทางวิทยาศาสตรและ
งานวิจัยกับนักวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
ผลการเรียนรูที่คาดหวัง
1. จับใจความจากบทสนทนา ขอความหรือบทความสั้นๆ จากการฟงหรือการอานได
2. สนทนาโดยใชภาษาฝรั่งเศสเบื้องตนได
3. สรางประโยคโดยใชคําศัพท สํานวน ไวยากรณไดถูกตองตามโครงสรางของภาษา
ขั้นพื้นฐาน
4. บรรยายเกี่ยวกับสิ่งที่กําหนดใหโดยใชคําศัพท สํานวน ขั้นพื้นฐานได
5. บอกวัฒนธรรมความเปนอยูในชีวิตประจําวัน ความกาวหนาทางวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีของประเทศไทยและประเทศฝรั่งเศสได

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------รางหลักสูตรโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ พุทธศักราช 2552 กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ
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รายวิชา ฝ30306 ภาษาฝรั่งเศสสูโลกวิทยาการ 2
2 คาบ/สัปดาห/ภาคเรียน
1.0 หนวยกิต
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------คําอธิบายรายวิชา ฝ30306
ศึกษาคําศัพท สํานวน และโครงสรางพื้นฐานของภาษาฝรั่งเศสเพิ่มขึ้น
ฝกปฏิบัติการฟง พูด อาน เขียน ภาษาฝรั่งเศสเกี่ยวกับวิทยาศาสตรในชีวิตประจําวันและ
สิ่งแวดลอม ปฏิบัติตามคําอธิบาย วิธีการใชเครื่องมือ การทดลองวิทยาศาสตร
เพื่อใหมีความรูและทักษะการใชภาษาฝรั่งเศสในการทําโครงการทางวิทยาศาสตร งานวิจัย
และวิทยาการใหมๆ กับนักวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
ผลการเรียนรูที่คาดหวัง
1. จับใจความจากบทสนทนา ขอความหรือบทความที่ยากขึ้น จากการฟงหรือการอานได
2. สนทนาโดยใชภาษาฝรั่งเศสเบื้องตนไดมากขึ้นและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
3. สรางประโยคใหซับซอนขึ้นโดยใชคําศัพท สํานวน ไวยากรณไดถูกตองตามโครงสราง
ของภาษาขั้นพื้นฐาน
4. บรรยายเกี่ยวกับสิ่งที่กําหนดไดมากขึ้นใหโดยใชคําศัพท สํานวนไดอยางถูกตอง
5. ปฏิบัติตามคําอธิบาย วิธีการใชเครื่องมือ การทดลองทางวิทยาศาสตรที่ฟงหรืออานได
6. เปรียบเทียบวัฒนธรรมวัฒนธรรมความเปนอยูในชีวิตประจําวัน ความกาวหนาทาง
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีระหวางไทยและฝรั่งเศสได

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------รางหลักสูตรโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ พุทธศักราช 2552 กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ
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