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รำยวิชำบังคับเลือก กลุ่มสำระกำรเรียนรู้คณิตศำสตร์
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1.0 หน่วยกิต
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1.0 หน่วยกิต

คำอธิบำยรำยวิชำพื้นฐำน
กลุ่มสำระกำรเรียนรู้คณิตศำสตร์
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รำยวิชำ ค31101 วิยตุ คณิต
(Discrete Mathematics)
3 คำบ/สัปดำห์/ภำคเรียน

1.5 หน่วยกิต

คำอธิบำยรำยวิชำ (Course description)
ศึกษำเกี่ยวกับเซต กำรดำเนินกำรบนเซต ตรรกศำสตร์เบื้องต้นและกำรอ้ำงเหตุผล กำรให้เหตุผลแบบ
อุปนัยและแบบนิรนัย รูปแบบกำรพิสูจน์ทำงคณิตศำสตร์ แนวคิดเบื้องต้นเกี่ยวกับทฤษฎีกรำฟ และทฤษฎี
จำนวนเบื้องต้น
วัตถุประสงค์รำยวิชำ (Course objectives)
เมื่อเรียนจบรำยวิชำนี้ นักเรียนสำมำรถ
1. มีควำมคิดรวบยอดเกี่ยวกับเซตและกำรดำเนินกำรบนเซต
2. นำควำมรู้เกี่ยวกับเซตไปใช้ในกำรแก้โจทย์ปัญหำได้
3. บอกได้ว่ำรูปแบบประพจน์ใดสมมูลกัน ประพจน์ใดเป็นสัจนิรันดร์ และประพจน์ใดเป็นนิเสธกัน
4. ตรวจสอบควำมสมเหตุสมผลของกำรอ้ำงเหตุผลได้
5. นำควำมรู้เกี่ยวกับกำรให้เหตุผลแบบอุปนัยและนิรนัยไปใช้ในกำรแก้โจทย์ปัญหำได้
6. แสดงกำรเขียนพิสูจน์ทำงคณิตศำสตร์ได้
7. นำควำมรู้เกี่ยวกับทฤษฎีกรำฟไปประยุกต์ใช้ในกำรแก้โจทย์ปัญหำได้
8. นำควำมรู้เกี่ยวกับกำรหำรลงตัวและสมภำคเบื้องต้นไปใช้ในกำรแก้โจทย์ปัญหำได้
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รำยวิชำ ค31102 พีชคณิต
(Algebra)
3 คำบ/สัปดำห์/ภำคเรียน

2.0 หน่วยกิต

คำอธิบำยรำยวิชำ (Course description)
ศึกษำเกี่ยวกับระบบจำนวนจริง กำรแก้สมกำรและอสมกำร ควำมสัมพันธ์และฟังก์ชัน
ฟังก์ชันพหุนำม จำนวนเชิงซ้อนเบื้องต้น ค่ำศูนย์ของฟังก์ชันพหุนำม ฟังก์ชันตรรกยะ ฟังก์ชันเอกซ์โพเนนเชียล
และฟังก์ชันลอกำริทึม
วัตถุประสงค์รำยวิชำ (Course objectives)
เมื่อเรียนจบรำยวิชำนี้ นักเรียนสำมำรถ
1. มีควำมคิดรวบยอดเกี่ยวกับระบบจำนวนจริง และนำควำมรู้เกี่ยวกับระบบจำนวนจริงไปประยุกต์ใช้ใน
กำรแก้โจทย์ปัญหำได้
2. หำคำตอบของสมกำรและอสมกำรพหุนำมดีกรีไม่เกินสี่ สมกำรและอสมกำรในรูปค่ำสัมบูรณ์ได้
3. มีควำมคิดรวบยอดเกี่ยวกับฟังก์ชัน และนำควำมรู้เกี่ยวกับฟังก์ชันไปประยุกต์ใช้ในกำรแก้โจทย์ปัญหำ
ได้
4. มีควำมคิดรวบยอดเกี่ยวกับจำนวนเชิงซ้อนเบื้องต้น และนำควำมรู้เกี่ยวกับจำนวนเชิงซ้อนเบื้องต้นไป
ประยุกต์ใช้ในกำรแก้โจทย์ปัญหำได้
5. มีควำมคิดรวบยอดเกี่ยวกับฟังก์ชันพหุนำม ฟังก์ชันตรรกยะ และนำควำมรู้เกี่ยวกับฟังก์ชันพหุนำม
ฟังก์ชันตรรกยะไปประยุกต์ใช้ในกำรแก้โจทย์ปัญหำได้
6. มีควำมคิดรวบยอดเกี่ยวกับฟังก์ชันเอกซ์โพเนนเชียล ฟังก์ชันลอกำริทึม และนำควำมรู้เกี่ยวกับฟังก์ชัน
เอกซ์โพเนนเชียล ฟังก์ชันลอกำริทึมไปประยุกต์ใช้ในกำรแก้โจทย์ปัญหำได้
7. หำผลเฉลยของสมกำรและอสมกำรเอกซ์โพเนนเชียล สมกำรและอสมกำรลอกำริทึมได้
8. เขียนกรำฟของฟังก์ชันพหุนำม ฟังก์ชันตรรกยะ ฟังก์ชันเอกซ์โพเนนเชียล และฟังก์ชันลอกำริทึมที่
กำหนดให้ได้
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รำยวิชำ ค31103 ตรีโกณมิติ
(Trigonometry)
3 คำบ/สัปดำห์/ภำคเรียน

1.5 หน่วยกิต

คำอธิบำยรำยวิชำ (Course description)
ศึกษำเกี่ย วกับ ฟังก์ชัน ตรี โ กณมิติ กรำฟของฟังก์ชันตรีโ กณมิติ ตัว ผกผั นของฟังก์ชันตรีโ กณมิติ
ผลบวกและผลต่ำงของมุมหรือจำนวนจริง เอกลักษณ์และสมกำรตรีโกณมิติ กฎของไซน์และกฎของโคไซน์
บทประยุกต์ของฟังก์ชันตรีโกณมิติ กรำฟและค่ำสัมบูรณ์ของจำนวนเชิงซ้อน จำนวนเชิงซ้อนในรูปเชิงขั้ว และ
รำกที่ n ของจำนวนเชิงซ้อน
Pre-requisite ค30102
วัตถุประสงค์รำยวิชำ (Course objectives)
เมื่อเรียนจบรำยวิชำนี้ นักเรียนสำมำรถ
1. มีควำมคิดรวบยอดเกี่ยวกับฟังก์ชันตรีโกณมิติ และนำควำมรู้เกี่ยวกับฟังก์ชันตรีโกณมิติไปประยุกต์ใช้
ในกำรแก้โจทย์ปัญหำได้
2. เขียนกรำฟของฟังก์ชันตรีโกณมิติที่กำหนดให้ได้
3. เขียนกรำฟและหำค่ำสัมบูรณ์ของจำนวนเชิงซ้อนได้
4. นำควำมรู้เกี่ยวกับจำนวนเชิงซ้อนในรูปเชิงขั้วไปประยุกต์ใช้ในกำรแก้โจทย์ปัญหำได้
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รำยวิชำ ค32104 แบบจำลองเชิงเส้นและพีชคณิตของเมทริกซ์
(Linear Models and Matrix Algebra)
4 คำบ/สัปดำห์/ภำคเรียน

1.5 หน่วยกิต

คำอธิบำยรำยวิชำ (Course description)
ศึ ก ษำเกี่ ย วกั บ ระบบสมกำรเชิ ง เส้ น และระบบอสมกำร ก ำหนดกำรเชิ ง เส้ น เมทริ ก ซ์ แ ละกำร
ดำเนินกำร ดีเทอร์มิแนนต์ เวกเตอร์ในสำมมิติ เรขำคณิตวิเครำะห์และภำคตัดกรวย
Pre-requisite ค30103
วัตถุประสงค์รำยวิชำ (Course objectives)
เมื่อเรียนจบรำยวิชำนี้ นักเรียนสำมำรถ
1. หำผลเฉลยของระบบสมกำรเชิงเส้นหลำยตัวแปรได้
2. แก้ปัญหำโดยสร้ำงแบบจำลองทำงคณิตศำสตร์และใช้วิธีกำรกำหนดกำรเชิงเส้นที่ใช้กรำฟของ
สมกำรและอสมกำรที่มีสองตัวแปรได้
3. มีควำมคิดรวบยอดเกี่ยวกับเมทริกซ์ และดีเทอร์มิแนนต์
4. นำควำมรู้เกี่ยวกับเมทริกซ์ และดีเทอร์มิแนนต์ไปประยุกต์ในกำรแก้โจทย์ปัญหำได้
5. มีควำมคิดรวบยอดเกี่ยวกับเวกเตอร์ในสำมมิติ
6. นำควำมรู้เกี่ยวกับเวกเตอร์ไปประยุกต์ใช้ในกำรแก้โจทย์ปัญหำได้
7. มีควำมคิดรวบยอดเกี่ยวกับเรขำคณิตวิเครำะห์และภำคตัดกรวย
8. นำควำมรู้เกี่ยวกับเรขำคณิตวิเครำะห์และภำคตัดกรวยไปประยุกต์ใช้ในกำรแก้โจทย์ปัญหำได้
9. จำแนกควำมสัมพันธ์ที่มีกรำฟเป็นภำคตัดกรวยได้
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คำอธิบำยรำยวิชำบังคับ
กลุ่มสำระกำรเรียนรู้คณิตศำสตร์
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รำยวิชำ ค32201 แคลคูลัส 1
(Calculus I)
4 คำบ/สัปดำห์/ภำคเรียน

2.0 หน่วยกิต

คำอธิบำยรำยวิชำ (Course description)
ศึกษำเกี่ยวกับลิมิต ควำมต่อเนื่อง กำรหำอนุพันธ์ กำรหำปริพันธ์ของฟังก์ชันค่ำจริง เทคนิคในกำรหำ
ปริพันธ์และกำรประยุกต์ ลำดับและอนุกรมของจำนวนจริง
Pre-requisite ค30104
วัตถุประสงค์รำยวิชำ (Course objectives)
เมื่อเรียนจบรำยวิชำนี้ นักเรียนสำมำรถ
1. หำลิมิตของฟังก์ชันพีชคณิตและฟังก์ชันตรีโกณมิติที่กำหนดให้ได้
2. ตรวจสอบควำมต่อเนื่องของฟังก์ชันพีชคณิตและฟังก์ชันตรีโกณมิติที่กำหนดให้ได้
3. หำอนุพันธ์และปริพันธ์ของฟังก์ชันพีชคณิตและฟังก์ชันตรีโกณมิติที่กำหนดให้ได้
4. นำควำมรู้เรื่องอนุพันธ์และปริพันธ์ของฟังก์ชันพีชคณิตและฟังก์ชันตรีโกณมิติไปประยุกต์ใช้ได้
5. หำพจน์ทั่วไปและลิมิตของลำดับที่กำหนดให้ได้
6. ตรวจสอบกำรลู่เข้ำของอนุกรมอนันต์ที่กำหนดให้ได้
7. หำผลบวกของอนุกรมอนันต์ที่ลู่เข้ำได้

คำอธิบำยรำยวิชำ หน้ำที่ 11 ร่ำงใหม่ 23 พฤษภำคม 2561

รำยวิชำ ค33202 สถิติสำหรับวิทยำศำสตร์
(Statistics for Science)
3 คำบ/สัปดำห์/ภำคเรียน

1.5 หน่วยกิต

คำอธิบำยรำยวิชำ (Course description)
ศึ ก ษำเกี่ ย วกั บ แนวคิ ด พื้ น ฐำนทำงสถิ ติ กำรเก็ บ รวบรวมข้ อ มู ล และกำรนำเสนอข้ อ มู ล กำรวัด
แนวโน้มเข้ำสู่ส่วนกลำง กำรวัดตำแหน่งที่ของข้อมูล กำรวัดกำรกระจำยของข้อมูล กำรแจกแจงควำมน่ำจะ
เป็นของตัวแปรสุ่ม กำรแจกแจงปกติ กำรแจกแจงของตัวสถิติ กำรอนุมำนเชิงสถิติสำหรับประชำกรเดียว
ควำมสัมพันธ์เชิงฟังก์ชันระหว่ำงข้อมูล กำรวิเครำะห์สหสัมพันธ์และกำรถดถอย
วัตถุประสงค์รำยวิชำ (Course objectives)
เมื่อเรียนจบรำยวิชำนี้ นักเรียนสำมำรถ
1. เข้ำใจกระบวนกำรทำงสถิติ
2. ใช้ควำมรู้ทำงสถิติในกำรวิเครำะห์ข้อมูล นำเสนอข้อมูล และแปลควำมหมำยข้อมูลเพื่อ
ประกอบกำรตัดสินใจได้
3. มีควำมคิดรวบยอดเกี่ยวกับกำรแจกแจงควำมน่ำจะเป็นของตัวแปรสุ่ม
4. มีควำมคิดรวบยอดเกี่ยวกับกำรแจกแจงของตัวสถิติ
5. เข้ำใจควำมหมำยของกำรสร้ำงควำมสัมพันธ์เชิงฟังก์ชันจำกข้อมูลที่ประกอบด้วยสองตัวแปร
6. สร้ำงควำมสัมพันธ์เชิงฟังก์ชันจำกข้อมูลที่ประกอบด้วยสองตัวแปรได้
7. นำควำมรู้เกี่ยวกับกำรวิเครำะห์สหสัมพันธ์และกำรถดถอยไปใช้แก้โจทย์ปัญหำได้

คำอธิบำยรำยวิชำ หน้ำที่ 12 ร่ำงใหม่ 23 พฤษภำคม 2561

รำยวิชำ ค33203 คอมบินำทอริกและควำมน่ำจะเป็นเบื้องต้น
(Introduction to Combinatorics and Probability)
2 คำบ/สัปดำห์/ภำคเรียน

1.0 หน่วยกิต

คำอธิบำยรำยวิชำ (Course description)
ศึกษำเกี่ยวกับหลักกำรนับเบื้ องต้น กำรเรียงสับเปลี่ยน กำรเลือกและกำรจัดหมู่ กำรจัดเรียงที่มี
ลักษณะควำมซ้ำ ปัญหำกำรแจกสิ่งของ สัมประสิทธิ์ทวินำม สัมประสิทธิ์อเนกนำม หลักกำรเพิ่มเข้ำ – ตัดออก
กำรทดลองสุ่ม ปริภูมิตัวอย่ำง เหตุกำรณ์ ควำมน่ำจะเป็นของเหตุกำรณ์ กฎพื้นฐำนของควำมน่ำจะเป็น ควำม
น่ำจะเป็นแบบมีเงื่อนไข ควำมน่ำจะเป็นของเหตุกำรณ์ที่เป็นอิสระต่อกัน กฎของเบย์ และสูตรควำมน่ำจะเป็น
แบบทวินำม
วัตถุประสงค์รำยวิชำ (Course objectives)
เมื่อเรียนจบรำยวิชำนี้ นักเรียนสำมำรถ
1. แก้โจทย์ปัญหำโดยใช้หลักกำรนับเบื้องต้น วิธีเรียงสับเปลี่ยน และวิธีจัดหมู่ได้
2. นำควำมรู้เรื่องทฤษฎีบททวินำมไปใช้ได้
3. แก้โจทย์ปัญหำกำรนับที่ซับซ้อนโดยใช้หลักกำรเพิ่มเข้ำ – ตัดออกได้
4. หำควำมน่ำจะเป็นของเหตุกำรณ์ที่กำหนดให้ได้

คำอธิบำยรำยวิชำ หน้ำที่ 13 ร่ำงใหม่ 23 พฤษภำคม 2561

คำอธิบำยรำยวิชำบังคับเลือก
กลุ่มสำระกำรเรียนรู้คณิตศำสตร์

คำอธิบำยรำยวิชำ หน้ำที่ 14 ร่ำงใหม่ 23 พฤษภำคม 2561

รำยวิชำ ค30901 แคลคูลัส 2
(Calculus II)
2 คำบ/สัปดำห์/ภำคเรียน

1.0 หน่วยกิต

คำอธิบำยรำยวิชำ (Course description)
กำรประยุ กต์ของอิน ทิกรั ล จ ำกัดเขตที่เกี่ยวกับเรขำคณิต อนุกรมเทย์ เลอร์ อนุกรมกำลั ง กำร
ประยุกต์ของอนุกรมกำลังในกำรประมำณค่ำฟังก์ชัน พิกัดเชิงขั้ว เส้นสัมผัส ควำมยำวส่วนโค้ง และพื้นที่ใน
ระบบพิ กั ด เชิ ง ขั้ ว ภำคตั ด กรวยในระบบพิ กั ด เชิง ขั้ ว พื้ น ผิ ว ก ำลั งสอง (quadric surfaces) ระบบพิ กั ด
ทรงกระบอก และระบบพิกัดทรงกลม
Pre-requisite ค30201
วัตถุประสงค์รำยวิชำ (Course objectives)
เมื่อเรียนจบรำยวิชำนี้ นักเรียนสำมำรถ
1. หำปริพันธ์ของฟังก์ชันพีชคณิตและฟังก์ชันอดิศัยที่กำหนดให้ได้
2. หำอนุกรมเทย์เลอร์และอนุกรมแมคลอรินของฟังก์ชันพีชคณิตและฟังก์ชันอดิศัยที่กำหนดให้ได้
3. ประยุกต์ใช้ควำมรู้เรื่องปริพันธ์ในกำรแก้โจทย์ปัญหำทำงเรขำคณิตได้
4. มีควำมคิดรวบยอดเกี่ยวกับระบบพิกัดเชิงขั้ว
5. มีควำมคิดรวบยอดเกี่ยวกับระบบพิกัดทรงกระบอก และระบบพิกัดทรงกลม

คำอธิบำยรำยวิชำ หน้ำที่ 15 ร่ำงใหม่ 23 พฤษภำคม 2561

รำยวิชำ ค30902 สมกำรเชิงอนุพันธ์สำมัญ
(Ordinary Differential Equations)
2 คำบ/สัปดำห์/ภำคเรียน

1.0 หน่วยกิต

คำอธิบำยรำยวิชำ (Course description)
ศึกษำเกี่ยวกับสมกำรเชิงอนุพันธ์สำมัญ สมกำรเชิงอนุพันธ์สำมัญอันดับหนึ่ง สมกำรเชิงอนุพันธ์เชิง
เส้นอันดับ n ผลเฉลยในรูปอนุกรม และระบบสมกำรเชิงอนุพันธ์
Pre-requisite ค30201
วัตถุประสงค์รำยวิชำ (Course objectives)
เมื่อเรียนจบรำยวิชำนี้ นักเรียนสำมำรถ
1. อธิบำยควำมหมำยของสมกำรเชิงอนุพันธ์ได้
2. บอกอันดับและดีกรีของสมกำรเชิงอนุพันธ์ที่กำหนดให้ได้
3. หำคำตอบของสมกำรเชิงอนุพันธ์ที่กำหนดให้ได้
4. หำคำตอบของโจทย์ประยุกต์สมกำรเชิงอนุพันธ์ได้

คำอธิบำยรำยวิชำ หน้ำที่ 16 ร่ำงใหม่ 23 พฤษภำคม 2561

รำยวิชำ ค30903 ตัวแบบเชิงคณิตศำสตร์เบื้องต้น
(Mathematical Modeling)
2 คำบ/สัปดำห์/ภำคเรียน

1.0 หน่วยกิต

คำอธิบำยรำยวิชำ (Course description)
กำรสร้ำงตัวแบบเชิงคณิตศำสตร์เพื่ออธิบำยระบบ กำรจำแนกตัวแบบ ตัวแบบถดถอย (regression
models) ตัวแบบดิสครีต (discrete models) ตัวแบบโดยกำรใช้สมกำรเชิงอนุพันธ์ (differential equation
models) ตัวแบบทำงเลือกที่ดีที่สุด (optimization models)
วัตถุประสงค์รำยวิชำ (Course objectives)
เมื่อเรียนจบรำยวิชำนี้ นักเรียนสำมำรถ
1. มีควำมคิดรวบยอดเกี่ยวกับตัวแบบเชิงคณิตศำสตร์ และปัญหำที่สำมำรถอธิบำยได้โดยตัวแบบเชิง
คณิตศำสตร์
2. สร้ำงตัวแบบเชิงคณิตศำสตร์ที่เหมำะสม สอดคล้องกับสถำนกำรณ์ปัญหำและปรำกฏกำรณ์ที่
เกิดขึ้นในชีวิตประจำวันได้

คำอธิบำยรำยวิชำ หน้ำที่ 17 ร่ำงใหม่ 23 พฤษภำคม 2561

รำยวิชำ ค30904 กำรวิเครำะห์เชิงตัวเลขเบื้องต้น
(Introduction to Numerical Analysis)
2 คำบ/สัปดำห์/ภำคเรียน

1.0 หน่วยกิต

คำอธิบำยรำยวิชำ (Course description)
ศึกษำเกี่ยวกับกำรวิเครำะห์ค่ำคลำดเคลื่อน รำกของสมกำรพหุนำมดีกรีมำกกว่ำสอง กำรประมำณค่ำ
ในช่วงเชิงตัวเลข และกำรหำอนุพันธ์และปริพันธ์เชิงตัวเลข
Pre-requisite ค30201
วัตถุประสงค์รำยวิชำ (Course objectives)
เมื่อเรียนจบรำยวิชำนี้ นักเรียนสำมำรถ
1. มีควำมคิดรวบยอดเกี่ยวกับกำรวิเครำะห์ค่ำคลำดเคลื่อน
2. หำรำกของสมกำรพหุนำมดีกรีมำกกว่ำสองโดยใช้กำรวิเครำะห์เชิงตัวเลขได้
3. สำมำรถประมำณค่ำในช่วงเชิงตัวเลขและนำไปประยุกต์ใช้ได้
4. หำอนุพันธ์และปริพันธ์เชิงตัวเลขได้

คำอธิบำยรำยวิชำ หน้ำที่ 18 ร่ำงใหม่ 23 พฤษภำคม 2561

รำยวิชำ ค30905 พีชคณิตเชิงเส้นเบื้องต้น
(Introduction to Linear Algebra)
2 คำบ/สัปดำห์/ภำคเรียน

1.0 หน่วยกิต

คำอธิบำยรำยวิชำ (Course description)
ศึกษำบทพิสูจน์เกี่ยวกับเมทริกซ์และระบบสมกำรเชิงเส้น ดีเทอร์มิแนนต์ เส้นตรงและระนำบในสำม
มิติ ปริภูมิยุคลิดและกำรแปลงเชิงเส้นบนปริภูมิยุคลิด ปริภูมิเวกเตอร์
Pre-requisite ค30104
วัตถุประสงค์รำยวิชำ (Course objectives)
เมื่อเรียนจบรำยวิชำนี้ นักเรียนสำมำรถ
1. นำควำมรู้เกี่ยวกับระบบสมกำรเชิงเส้นและกำรแปลงเชิงเส้นบนปริภูมิยุคลิดไปประยุกต์ใช้ได้
2. พิสูจน์สมบัติต่ำงๆ ของเมทริกซ์ ดีเทอร์มิแนนต์ กำรแปลงเชิงเส้น ปริภูมิเวกเตอร์ได้

คำอธิบำยรำยวิชำ หน้ำที่ 19 ร่ำงใหม่ 23 พฤษภำคม 2561

รำยวิชำ ค30906 กำรวิจัยดำเนินงำนเบื้องต้น
(Introduction to Operations Research)
2 คำบ/สัปดำห์/ภำคเรียน

1.0 หน่วยกิต

คำอธิบำยรำยวิชำ (Course description)
ศึกษำเกี่ยวกับแนวคิดของกำรวิจัยดำเนินงำน กำรสร้ำงตัวแบบเชิงคณิตศำสตร์และหำคำตอบของกำร
โปรแกรมเชิงเส้น ปัญหำคู่ควบและกำรวิเครำะห์ควำมไว กำรแก้ปัญหำต่ำง ๆ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด
ภำยใต้ทรัพยำกรที่จำกัด
วัตถุประสงค์รำยวิชำ (Course objectives)
เมื่อเรียนจบรำยวิชำนี้ นักเรียนสำมำรถ
1. เข้ำใจแนวคิดของกำรตัดสินใจโดยใช้วิธีกำรวิจัยดำเนินงำน
2. นำควำมรู้เกี่ยวกับกำรวิจัยดำเนินงำนมำสร้ำงตัวแบบเชิงคณิตศำสตร์ของปัญหำที่กำหนดได้
3. หำคำตอบที่เหมำะสมของปัญหำเกี่ยวกับกำรวิจัยดำเนินงำนได้

คำอธิบำยรำยวิชำ หน้ำที่ 20 ร่ำงใหม่ 23 พฤษภำคม 2561

กลุ่มสำระกำรเรียนรู้วิทยำศำสตร์
สำระฟิสิกส์
สำระโลก ดำรำศำสตร์ และอวกำศ
รำยวิชำพื้นฐำน กลุ่มสำระกำรเรียนรู้วิทยำศำสตร์ สำระฟิสิกส์ สำระโลก ดำรำศำสตร์ และอวกำศ
1. ว31101
SCI30101
2. ว31102
SCI30102

กลศำสตร์ 1
Mechanics 1
ดำรำศำสตร์พื้นฐำน
Fundamental Astronomy

1.5 หน่วยกิต
0.5 หน่วยกิต

รำยวิชำบังคับ กลุ่มสำระกำรเรียนรู้วิทยำศำสตร์ สำระฟิสิกส์
1.
2.
3.
4.

ว31201 กลศำสตร์ 2
SCI31201 Mechanics 2
ว32202 สมบัติเชิงกลของสำร อุณหพลศำสตร์และคลื่น
SCI32202 Mechanical properties of matter,
Thermodynamics, and Waves
ว32203 ไฟฟ้ำและแม่เหล็ก
SCI32203 Electricity and Magnetism
ว33204 ฟิสิกส์ยุคใหม่
SCI33204 Modern Physics

1.0 หน่วยกิต
2.0 หน่วยกิต
1.5 หน่วยกิต
1.0 หน่วยกิต

รำยวิชำบังคับเลือก กลุ่มสำระกำรเรียนรู้วิทยำศำสตร์ สำระฟิสิกส์
1. ว30901 ไฟฟ้ำและแม่เหล็กเชิงลึก
SCI30901 Intensive Electricity and Magnetism
2. ว30902 ทัศนศำสตร์
SCI30902 Optics
3. ว30903 กลศำสตร์ควอนตัมเบื้องต้น
SCI30903 Introduction to Quantum Mechanics
4. ว30904 กลศำสตร์เชิงสถิติ
SCI30904 Statistical Mechanics
5. ว30905 ฟิสิกส์นำโนเบื้องต้น
SCI30905 Introduction to Nanophysics
6. ว30906 เซ็นเซอร์และทรำนสดิวเซอร์
SCI30906 Sensors and Transducers

1.0

หน่วยกิต

1.0

หน่วยกิต

1.0

หน่วยกิต

1.0

หน่วยกิต

1.0

หน่วยกิต

1.0

หน่วยกิต
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รำยวิชำเลือกเสรี กลุ่มสำระกำรเรียนรู้วิทยำศำสตร์ สำระฟิสิกส์ สำระโลก ดำรำศำสตร์ และอวกำศ
(ตำมหลักสูตรโรงเรียนมหิดลวิทยำนุสรณ์ พุทธศักรำช 2560)
1. ว30401 ปฏิบัติกำรดำรำศำสตร์พื้นฐำน
SCI30401 Fundamental of Astronomy Laboratory
2. ว30402 ดำรำศำสตร์ขั้นสูง
SCI30402 Advanced Astronomy
3. ว30403 ปฏิบัติกำรดำรำศำสตร์ขั้นสูง
SCI30403 Advanced Astronomy Laboratory
4. ว30404 ฟิสิกส์ขั้นสูง 1
SCI30404 Advanced Physics 1
5. ว30405 ฟิสิกส์ขั้นสูง 2
SCI30405 Advanced Physics 2
6. ว30406 คณิตศำสตร์สำหรับฟิสิกส์
SCI30406 Mathematics for Physics
7. ว30407 กลศำสตร์ยุคเก่ำ
SCI30407 Classical Mechanics
8. ว30408 กลศำสตร์ควอนตัมเบื้องต้น
SCI30408 Introduction to Quantum Mechanics
9. ว30409 อิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น
SCI30409 Introduction to Electronics
10. ว30410 เทคโนโลยีพลังงำนแสงอำทิตย์
SCI30410 Solar Energy Technology
11. ว30411 แม่เหล็กไฟฟ้ำและกำรประยุกต์
SCI30411 Application of Electromagnetism

1.0 หน่วยกิต
1.5 หน่วยกิต
2.0 หน่วยกิต
1.5 หน่วยกิต
1.5 หน่วยกิต
1.0 หน่วยกิต
1.0 หน่วยกิต
1.0 หน่วยกิต
1.0 หน่วยกิต
1.0 หน่วยกิต
1.0 หน่วยกิต
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คำอธิบำยรำยวิชำพื้นฐำน
กลุ่มสำระกำรเรียนรู้วิทยำศำสตร์
สำระฟิสิกส์
สำระโลก ดำรำศำสตร์ และอวกำศ
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รำยวิชำ ว31101 กลศำสตร์ 1
(Mechanics I)
3 คำบ / สัปดำห์ / ภำคเรียน

1.5 หน่วยกิต

.....................................................................................................................................................................................................

คำอธิบำยรำยวิชำ (Course description)
ศึกษำเกี่ยวกับข้อมูลทำงฟิสิกส์ หน่วยและกำรวิเครำะห์มิติ กำรระบุเลขนัยสำคัญ กำรวัดและกำรหำ
ค่ำควำมคลำดเคลื่อนจำกกำรทดลองอย่ำงละเอียด ควำมสำคัญของปริมำณสเกลำร์ ปริมำณเวกเตอร์และกำร
คำนวณเชิงเวกเตอร์ เพื่อประโยชน์ ต่อกำรนำไปใช้กับกำรระบุ ตำแหน่ง กำรกระจัด ระยะทำง ควำมเร็ว
อัตรำเร็ว ควำมเร่ง และอัตรำเร่ง กำรเคลื่อนที่ในแนวตรงที่มีควำมเร่งคงที่ และไม่คงที่โดยใช้กำรวิเครำะห์
กรำฟและแคลคูลัสเบื้องต้น สมกำรกำรเคลื่อนที่ กำรเคลื่อนที่แบบสัมพัทธ์ แรง มวล และกฎกำรเคลื่อนที่ของ
นิวตัน แรงโน้มถ่วง แรงเสียดทำน แรงในสปริง กำรเคลื่อนที่ของวัตถุที่มี แรงต้ำนกำรเคลื่อนที่ที่ไม่คงตัว กำร
เคลื่อนที่แบบโพรเจกไทล์ ทั้งในแนวรำบและบนพื้นเอียง และกำรเคลื่อนที่แบบวงกลมในแนวรำบและใน
แนวดิ่ง งำนเนื่องจำกแรงคงที่และไม่คงที่ กำรหำงำนเนื่องจำกแรงคงที่และแรงไม่คงที่โดยใช้ กำรวิเครำะห์
กรำฟและแคลคูลัสเบื้องต้น กำลัง พลังงำนศักย์และพลังงำนจลน์ ทฤษฎีบทงำน-พลังงำน และกฎกำรอนุรักษ์
พลังงำน โมเมนตัม แรงและกำรเปลี่ยนแปลงโมเมนตัม กำรดลและแรงดล กฎกำรอนุรักษ์โมเมนตัมเชิงเส้น
กำรชนแบบยืดหยุ่นในหนึ่งมิติและสองมิติ กำรชนแบบไม่ยืดหยุ่นในหนึ่งมิติและสองมิติ และกำรเคลื่อนที่ของ
ระบบอนุภำค
วัตถุประสงค์รำยวิชำ (Course objectives)
เมื่อเรียนจบรำยวิชำนี้ นักเรียนสำมำรถ
1. เข้ำใจเกี่ยวกับปริมำณ ข้อมูลทำงฟิสิกส์และกำรบันทึก วิเครำะห์ข้อมูลจำกกำรทดลอง
2. เข้ำใจเกี่ยวกับกำรเคลื่อนที่ในหนึ่งมิติและสองมิติ แรง มวล กฎกำรเคลื่อนที่ของนิวตัน หลักกำร
งำน พลังงำน กำรชน โมเมนตัม และระบบอนุภำค
3. ทดลองเพื่ออธิบำยเกี่ยวกับกำรเคลื่อนที่ในหนึ่งมิติและสองมิติ แรง มวล กฎกำรเคลื่อนที่ของนิว
ตัน หลักกำรงำน พลังงำน กำรชน โมเมนตัม พร้อมทั้งเชื่อมโยงควำมรู้เกี่ยวกับสิ่งต่ำงๆ ใน
ชีวิตประจำวันได้
4. แก้ปัญหำเกี่ยวกับเคลื่อนที่ในหนึ่งมิติและสองมิติ แรง มวล กฎกำรเคลื่อนที่ของนิวตัน หลักกำร
งำน พลังงำน กำรชน โมเมนตัม และระบบอนุภำคจำกสถำนกำรณ์ที่กำหนดให้ได้
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รำยวิชำ ว31102 ดำรำศำสตร์พื้นฐำน
(Fundamental Astronomy)
1 คำบ / สัปดำห์ / ภำคเรียน

0.5 หน่วยกิต

.......................................................................................................................................................................................................

คำอธิบำยรำยวิชำ (Course description)
ศึกษำเกี่ยวกับประวัติดำรำศำสตร์ เครื่องมือทำงดำรำศำสตร์ แผนที่ดำว กลุ่มดำว กล้องโทรทรรศน์
กำรวัดระยะทำงเชิงมุม หน่วยทำงดำรำศำสตร์ พำรำแลกซ์ตรีโกณมิติ ทรงกลมท้องฟ้ำ ตำแหน่งของเทหวัตถุ
ในระบบพิกัดทำงดำรำศำสตร์ ระบบเวลำทำงดำรำศำสตร์ ระบบสุริยะ ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงดวงอำทิตย์ โลก
และดวงจันทร์ สมบัติและวิวัฒนำกำรของดำวฤกษ์ ระบบดำว เอกภพวิทยำและเทคโนโลยีทำงด้ำนอวกำศ
วัตถุประสงค์ รำยวิชำ (Course objectives)
เมื่อเรียนจบรำยวิชำนี้ นักเรียนสำมำรถ
1. เข้ำใจถึงเวลำ หน่วยวัดทำงดำรำศำสตร์ ตำแหน่งวัตถุบนทรงกลมท้องฟ้ำในระบบพิกัดทำง
ดำรำศำสตร์
2. เข้ำใจถึงควำมสัมพันธ์ระหว่ำงดวงอำทิตย์ โลกและดวงจันทร์ ระบบสุริยะ ดำวฤกษ์ ระบบดำว
และเอกภพ
3. ใช้เครื่องมือทำงดำรำศำสตร์และมีควำมเข้ำใจเกี่ยวกับเทคโนโลยีทำงอวกำศในระดับพื้นฐำนได้
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คำอธิบำยรำยวิชำบังคับ
กลุ่มสำระกำรเรียนรู้วิทยำศำสตร์
สำระฟิสิกส์
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รำยวิชำ ว31201 กลศำสตร์ 2
(Mechanics II)
2 คำบ/สัปดำห์/ภำคเรียน
1.0 หน่วยกิต
.............................................................................................................................................................................
คำอธิบำยรำยวิชำ (Course description)
ศึกษำเกี่ยวกับกำรเคลื่อนที่แบบหมุน กำรกระจัดเชิงมุม ควำมเร็วเชิงมุม ควำมเร่งเชิงมุม กำรหำจุด
ศูนย์กลำงมวล ระบบอนุภำค โมเมนต์ควำมเฉื่อย ทฤษฎีแกนขนำน ทอร์ก กฎข้อที่สองของนิวตันสำหรับกำร
หมุน งำนและพลังงำนเนื่องจำกกำรหมุน โมเมนตัมเชิงมุมและกำรเปลี่ยนแปลงโมเมนตัมเชิงมุม กฎกำร
อนุรักษ์โมเมนตัมเชิงมุม กำรกลิ้งแบบไม่ไถล และพลังงำนเนื่องจำกกำรกลิ้ง กำรเคลื่อนที่แบบฮำร์มอนิก
อย่ำงง่ำย กำรเปรียบเทียบกำรเคลื่อนที่แบบฮำร์มอนิกอย่ำงง่ำยกับกำรเคลื่อนที่แบบวงกลม กำรเคลื่อนที่ของ
มวลติดสปริงและกำรเคลื่อนที่ของลูกตุ้ม พลังงำนของกำรเคลื่อนที่แบบฮำร์มอนิกอย่ำงง่ำย สมดุลสถิต สมดุล
จลน์ สมดุลของกำรหมุน แรงคู่ควบและโมเมนต์ของแรงคู่ควบ เสถียรภำพของสมดุล กำรประยุกต์หลักของ
สมดุล
วัตถุประสงค์รำยวิชำ (Course objectives)
เมื่อเรียนจบรำยวิชำนี้ นักเรียนสำมำรถ
1. เข้ำใจเกี่ยวกับกำรเคลื่อนที่แบบหมุน กำรเคลื่อนทีแ่ บบฮำร์มอนิกอย่ำงง่ำย และสมดุลกล
2. ทดลองเพื่ออธิบำยเกี่ยวกับกำรเคลื่อนที่แบบหมุน กำรเคลื่อนทีแ่ บบฮำร์มอนิกอย่ำงง่ำย
สมดุลกล พร้อมทั้งเชื่อมโยงควำมรู้เกี่ยวกับสิ่งต่ำงๆ ในชีวิตประจำวันได้
3. แก้ปัญหำเกี่ยวกับกำรเคลื่อนที่แบบหมุน กำรเคลื่อนทีแ่ บบฮำร์มอนิกอย่ำงง่ำย และสมดุลกลได้
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รำยวิชำ ว32202 สมบัติเชิงกลของสสำร อุณหพลศำสตร์ และ คลื่น
(Mechanical properties of matter, Thermodynamics, and Wave)
4 คำบ/สัปดำห์/ภำคเรียน
2.0 หน่วยกิต
.............................................................................................................................................................................
คำอธิบำยรำยวิชำ (Course description)
ศึกษำเกี่ยวกับสมบัติเชิงกลของสำร สภำพยืดหยุ่น ควำมเค้นดึงและควำมเครียดดึง ควำมเค้นเฉือน
และควำมเครียดเฉือน มอดุลัสของยัง มอดุลัสเชิงปริมำตร ควำมดันในของเหลวที่อยู่นิ่ง กฎของพำสคัล แรง
ลอยตัว หลักของอำร์คิมิดิส ควำมตึงผิว พลศำสตร์ของของไหล ควำมหนืด และกฎของสโตกส์ อุณหพล
ศำสตร์เกี่ยวกับอุณหภูมิและกำรขยำยตัวของสสำร กำรเปลี่ยนสถำนะ กำรถ่ำยเทควำมร้อน สมบัติของแก๊ส
อุดมคติ แบบจำลองของแก๊ส ทฤษฎีจลน์ของแก๊ส พลังงำนภำยในระบบ กฎข้อที่ศูนย์ และข้อที่หนึ่งของอุณ
หพลศำสตร์ และกลจักรคำร์โนต์ ธรรมชำติของคลื่น กำรแผ่ของคลื่น ฟังก์ชันคลื่นอย่ำงง่ำย (คลื่นรูปไซน์)
กำรซ้อนทับของคลื่นและสมกำรคลื่นนิ่ง อัตรำเร็วของคลื่นในเส้นเชือก กำรสะท้อนและกำรส่งผ่ำนของคลื่น
ในเส้นเชือก อัตรำกำรส่งผ่ำนพลังงำนของคลื่นในเส้นเชือก คลื่นผิวน้ำและสมบัติของคลื่นผิวน้ำ ธรรมชำติ
ของคลื่นเสียง สมบัติของคลื่นเสียง ปรำกฏกำรณ์บีตส์ กำรสั่นพ้องของเสียง ปรำกฏกำรณ์ดอปเพลอร์ของ
เสียง คลื่นกระแทก ควำมเข้มเสียงและระดับควำมเข้มเสียง มลภำวะของเสียง คุณภำพของเสียงและกำร
นำมำประยุกต์ใช้ในด้ำนต่ำงๆ ธรรมชำติของแสง กำรวัดอัตรำเร็วแสง หน้ำคลื่นรังสีของแสง กำรสะท้อน d
กำรกระเจิง กำรหักเห กำรสะท้อนกลับหมด กำรกระจำยแสงและปริซึม กำรเกิดภำพจำกกระจกเงำรำบ
และเงำโค้ง กำรเกิดภำพจำกกำรหักเห เลนส์บำง ทัศนูปกรณ์ กำรแทรกสอดของแสง กำรเลี้ยวเบนของ
แสงผ่ำนสลิตเดี่ยว กำรเลี้ยวเบนผ่ำนเกรตติง กำรโพลำไรเซชันของแสง
วัตถุประสงค์รำยวิชำ (Course Objectives)
เมื่อเรียนจบรำยวิชำนี้ นักเรียนสำมำรถ
1. เข้ำใจเกี่ยวกับสมบัติเชิงกลของสสำร อุณหพลศำสตร์ คลื่นในเส้นเชือก คลื่นผิวน้ำ คลื่นเสียง และ
คลื่นแสงได้
2. ทดลองเพื่ออธิบำยเกี่ยวกับสมบัติเชิงกลของสสำร อุณหพลศำสตร์ คลื่นในเส้นเชือก คลื่นผิวน้ำ
คลื่นเสียง และคลื่นแสง พร้อมทัง้ เชื่อมโยงควำมรู้เกี่ยวกับสิ่งต่ำงๆ ในชีวิตประจำวันได้
3. แก้ปัญหำเกี่ยวกับสมบัติเชิงกลของสสำร อุณหพลศำสตร์ คลื่นในเส้นเชือก คลื่นผิวน้ำ คลื่นเสียง
และคลื่นแสงได้

คำอธิบำยรำยวิชำ หน้ำที่ 28 ร่ำงใหม่ 23 พฤษภำคม 2561

รำยวิชำ ว32203 ไฟฟ้ำและแม่เหล็ก
(Electricity and Magnetism)
3 คำบ/สัปดำห์/ภำคเรียน
1.5 หน่วยกิต
.............................................................................................................................................................................
คำอธิบำยรำยวิชำ (Course description)
ศึกษำเกี่ยวกับประจุไฟฟ้ำ ตัวนำไฟฟ้ำและฉนวนไฟฟ้ำ กำรเหนี่ยวนำประจุไฟฟ้ำและกำรทำให้วัตถุ
มีประจุ กฎกำรอนุรักษ์ประจุไฟฟ้ำ อิเล็กโตรสโคป กฎของคูลอมบ์ กฎของเกำส์และกำรประยุกต์อย่ำงง่ำย
สนำมไฟฟ้ำเนื่องจำกจุดประจุ สนำมไฟฟ้ำเนื่องจำกประจุกระจำยสม่ำเสมอรอบเปลือกทรงกลม และรอบทรง
กลม เส้นสนำมไฟฟ้ำ ฟลักซ์ไฟฟ้ำ พลังงำนศักย์ไฟฟ้ำ ศักย์ไฟฟ้ำ ควำมต่ำงศักย์ไฟฟ้ำ ศักย์ไฟฟ้ำเนื่องจำก
ประจุกระจำยสม่ำเสมอแบบเปลือกทรงกลม และแบบทรงกลม ตัวเก็บประจุและควำมจุไฟฟ้ำ ค่ำคงที่ไดอิเล็ก
ตริก กระแสไฟฟ้ำ ควำมต้ำนทำนไฟฟ้ำ กฎของโอห์ม สภำพต้ำนทำนไฟฟ้ำและสภำพนำไฟฟ้ำ กำรนำ
ไฟฟ้ำ ผลของอุณหภูมิที่มีต่อควำมต้ำนทำนไฟฟ้ำ ตัวนำยิ่งยวด กำลังไฟฟ้ำ แรงเคลื่อนไฟฟ้ำและควำมต่ำง
ศักย์ไฟฟ้ำ กำรหำควำมต้ำนทำนรวมของวงจรไฟฟ้ำกระแสตรง กฎเคอร์ชฮอฟฟ์ วงจรอำร์ซี และกำร
ดัดแปลงแกลแวนอมิเตอร์เป็นแอมมิเตอร์ โวลต์มิเตอร์ และโอห์มมิเตอร์ สนำมแม่เหล็ก กำรเคลื่อนที่ของ
อนุภำคที่มีประจุในสนำมแม่เหล็ก แรงกระทำต่อลวดตัวนำที่มีกระแสไฟฟ้ำผ่ำนเมื่อวำงอยู่ในบริเวณที่มี
สนำมแม่เหล็ก แรงระหว่ำงลวดตัวนำสองเส้นขนำนกันที่มีกระแสไฟฟ้ำผ่ำน ทอร์กเนื่องจำกแรงแม่เหล็ก
สนำมแม่เหล็กที่เกิดจำกกระแสไฟฟ้ำผ่ำนลวดตัวนำ สนำมแม่เหล็กที่เกิดจำกโซเลนอยด์ เส้นแรงแม่เหล็ก
ฟลักซ์แม่เหล็ก สำรแม่เหล็ก สนำมแม่เหล็กโลก กฎกำรเหนี่ยวนำของฟำรำเดย์ แรงเคลื่อนไฟฟ้ำเหนี่ยวนำ
กฎของเลนซ์ เครื่องกำเนิดไฟฟ้ำและมอเตอร์ กำรส่งกำลังไฟฟ้ำ หม้อแปลงไฟฟ้ำ และกระแสวน ตัว
ต้ำนทำน ตัวเก็บประจุ และตัวเหนี่ยวนำในวงจรไฟฟ้ำกระแสสลับ กำรเขียนแผนภำพเฟสเซอร์ วงจรอำร์แอล
ซี อิมพีแดนซ์ กำลังไฟฟ้ำในวงจรไฟฟ้ำกระแสสลับ กำรสั่นพ้องในวงจรอำร์แอลซี และกำรแปลงไฟฟ้ำ
กระแสสลับเป็นไฟฟ้ำกระแสตรง กำรทดลองของเฮิรตซ์ กำรผลิตคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ำจำกสำยอำกำศ คลื่น
แม่เหล็กไฟฟ้ำระนำบ พลังงำนของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ำ และสเปกตรัมของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ำ
วัตถุประสงค์รำยวิชำ (Course objectives)
เมื่อเรียนจบรำยวิชำนี้ นักเรียนสำมำรถ
1. เข้ ำ ใจเกี่ ย วกั บ ไฟฟ้ ำ สถิ ต ไฟฟ้ ำ กระแสตรง แม่ เ หล็ ก ไฟฟ้ ำ ไฟฟ้ ำ กระแสสลั บ และคลื่ น
แม่เหล็กไฟฟ้ำ
2. ทดลองเพื่ออธิบำยเกี่ยวกับ ไฟฟ้ำสถิต ไฟฟ้ำกระแสตรง แม่เหล็กไฟฟ้ำ และไฟฟ้ำกระแสสลับ
ได้ พร้อมทั้งเชื่อมโยงควำมรู้เกี่ยวกับปรำกฎกำรณ์ต่ำงๆ ที่เกี่ยวข้องในชีวิตประจำวันได้
3. แก้ ปั ญ หำเกี่ ย วกั บ ไฟฟ้ ำ สถิ ต ไฟฟ้ ำ กระแสตรง แม่ เ หล็ ก ไฟฟ้ ำ ไฟฟ้ ำ กระแสสลั บ และคลื่ น
แม่เหล็กไฟฟ้ำได้

คำอธิบำยรำยวิชำ หน้ำที่ 29 ร่ำงใหม่ 23 พฤษภำคม 2561

รำยวิชำ ว33204 ฟิสิกส์ยุคใหม่
(Modern Physics)
2 คำบ/สัปดำห์/ภำคเรียน
1.0 หน่วยกิต
.............................................................................................................................................................................
คำอธิบำยรำยวิชำ (Course description)
ศึกษำเกี่ยกับสัมพัทธภำพแบบกำลิเลโอ กำรทดลองของไมเคิลสัน-มอร์เล่ย์ สัจพจน์ของไอน์สไตล์ กำร
หดของระยะทำง กำรยืดของเวลำ โมเมนตัมและมวล งำนและพลังงำน กำรแผ่รังสีของวัตถุดำ ปรำกฏกำรณ์โฟ
โตอิเล็กตริก สเปกตรัมของอะตอมของแก๊ส และทฤษฎีอะตอมของโบร์ รังสีเอกซ์และกำรเลี้ยวเบนของรังสี
เอกซ์ ปรำกฏกำรณ์คอมตัน สมมติฐำนของเดอบรอยล์ ทวิภำพของคลื่นและอนุภำค หลักควำมไม่แน่นอนของ
ไฮเซนเบิร์ก โครงสร้ำงอะตอมตำมแนวคิดของกลศำสตร์ควอนตัม ยุคใหม่ เลเซอร์และกำรประยุกต์ใช้เลเซอร์
กำรพบกัมมันตภำพรังสี กำรพบนิวตรอน องค์ประกอบของนิวเคลียส กำรสลำยของนิวเคลียสกัมมันตรังสี แรง
นิ ว เคลี ย ร์ พลั งงำนยึ ดเหนี่ ย ว ปฏิกิริ ย ำนิ ว เคลี ยร์ ประโยชน์ของกัม มั นตภำพรัง สี แ ละพลั ง งำนนิว เคลี ย ร์
กัมมันตภำพรังสีในธรรมชำติ อันตรำยจำกกัมมันตภำพรังสีและกำรป้องกัน และอนุภำคมูลฐำน
วัตถุประสงค์รำยวิชำ (Course objectives)
เมื่อเรียนจบรำยวิชำนี้ นักเรียนสำมำรถ
1. เข้ำใจแนวคิดหลักตำมหลักทฤษฎีสัมพัทธภำพ กลศำสตร์ควอนตัมเบื้องต้น และฟิสิกส์นิวเคลียร์
เบื้องต้น
2. แก้ปัญหำเกี่ยวกับทฤษฎีสัมพัทธภำพ กลศำสตร์ควอนตัมเบื้องต้น และฟิสิกส์นิวเคลียร์เบื้องต้นได้

คำอธิบำยรำยวิชำ หน้ำที่ 30 ร่ำงใหม่ 23 พฤษภำคม 2561

คำอธิบำยรำยวิชำบังคับเลือก
กลุ่มสำระกำรเรียนรู้วิทยำศำสตร์
สำระฟิสิกส์

คำอธิบำยรำยวิชำ หน้ำที่ 31 ร่ำงใหม่ 23 พฤษภำคม 2561

รำยวิชำ ว30901 ไฟฟ้ำและแม่เหล็กเชิงลึก
(Intensive Electricity and Magnetism)
2 คำบ/สัปดำห์/ภำคเรียน
1.0 หน่วยกิต
.............................................................................................................................................................................
คำอธิบำยรำยวิชำ (Course description)
ศึกษำไฟฟ้ำสถิตเกี่ยวกับ สนำมไฟฟ้ำและโมเมนต์ขั้วคู่ ของขั้วคู่ไฟฟ้ำ กำรหำสนำมไฟฟ้ำเนื่องจำก
ประจุต่อเนื่องที่มีกำรกระจำยตัวอย่ำงสม่ำเสมอ แบบเส้นตรง แบบวงแหวน กำรใช้กฏของเกำส์ในกำรหำ
สนำมไฟฟ้ำของกำรกระจำยประจุที่มีสมมำตร แบบเส้นประจุยำวอนันต์ แบบแผ่นประจุอนันต์ แบบประจุบน
ทรงกลมกลวง แบบประจุบนทรงกลมตัน และประจุบนตัวนำทรงกลม กำรหำศักย์ไฟฟ้ำเนื่องจำกประจุ
กระจำยอย่ำงสมมำตรบนตัวนำทรงกลมกลวง และตัน แม่เหล็กไฟฟ้ำเกี่ยวกับ กำรเคลื่อนที่ของประจุใน
สนำมแม่เหล็กที่ไม่สม่ำเสมอกรณีที่ทำให้อนุภำคถูกกักไว้ในสนำมแม่เหล็ก ปรำกฏกำรณ์ฮอลล์ กำรหำแรง
แม่เหล็กที่กระทำต่อลวดตรงและลวดโค้ง กำรหำสนำมแม่เหล็กเนื่องจำกลวดตรง และลวดโค้งที่ กฎของบิ
โอต์-ซำวำร์ต กำรใช้กฎแอมแปร์ในกำรหำสนำมแม่เหล็ก เนื่องจำกลวดตัวนำที่มีกระสไฟฟ้ำสม่ำเสมอผ่ำน
กฎของเกำส์สำหรับสนำมแม่เหล็ก กฎกำรเหนี่ยวนำของฟำรำเดย์ กฎของเลนซ์ ควำมเหนี่ยวนำไฟฟ้ำ กำร
ออสซิเลสของวงจร RL ในวงจรไฟฟ้ำกระแสตรง แรงเคลื่อนไฟฟ้ำเหนี่ยวนำในขดลวดที่เคลื่อนที่ใน
สนำมแม่เหล็ก แรงเคลื่อนไฟฟ้ำเหนี่ยวนำในขดลวดที่หมุนในสนำมแม่เหล็ก แรงหน่วงที่เกิดขึ้นในขดลวดที่
เคลื่อนที่ในสนำมแม่เหล็ก กฎของแอมแปร์ – แมกซ์เวลล์
วัตถุประสงค์รำยวิชำ (Course objectives)
เมื่อเรียนจบรำยวิชำนี้ นักเรียนสำมำรถ
1. เข้ำใจเกี่ยวกับไฟฟ้ำและแม่เหล็กไฟฟ้ำที่ซับซ้อน
2. ทดลองเพื่ออธิบำยเกี่ยวกับไฟฟ้ำและแม่เหล็กไฟฟ้ำ และเชื่อมโยงควำมรู้เกี่ยวกับ ปรำกฎกำรณ์
ต่ำงๆ ที่เกี่ยวข้องในชีวิตประจำวันได้
3. นำควำมรู้เกี่ยวกับไฟฟ้ำและแม่เหล็กไฟฟ้ำที่ซับซ้อนไปแก้ปัญหำตำมสถำนกำรณ์ที่เกี่ยวข้องได้

คำอธิบำยรำยวิชำ หน้ำที่ 32 ร่ำงใหม่ 23 พฤษภำคม 2561

รำยวิชำ ว30902 กลศำสตร์ควอนตัมเบื้องต้น
(Introduction to Quantum Mechanics)
2 คำบ/สัปดำห์/ภำคเรียน
1.0 หน่วยกิต
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
คำอธิบำยรำยวิชำ (Course description)
ศึกษำที่มำของกลศำสตร์ควอนตัม และพื้นฐำนควำมรู้ กลศำสตร์ควอนตัม เบื้องต้น ตัวกระทำทำง
คณิตศำสตร์ ปัญหำในเรื่องของไอเกนฟังก์ชัน ตัวกระทำแฮมิลโทเนียน และตัวกระทำอื่น ๆ ในทำงกลศำสตร์
ควอนตัม หลักควำมไม่แน่นอนของไฮเซนเบิร์ก โอกำสของกำรพบอนุภำคหรือคลื่น ฟังก์ชันคลื่น สมกำรชโรดิง
เจอร์ที่ไม่ขึ้นกับเวลำในหนึ่งมิติ และกำรนำสมกำรชโรดิงเจอร์ไปใช้ในกำรแก้ปัญหำเรื่อง อนุภำคที่ ถูกกักไว้ใน
บ่ อศักย์ แบบต่ำง ๆ ในหนึ่ ง มิติ กำรเชื่อมโยงกลศำสตร์ ควอนตั มเพื่ อ อธิบำยปรำกฏกำรณ์ธ รรมชำติ แ ละ
ปรำกฏกำรณ์ที่ถูกสร้ำงขึ้นในห้องปฏิบัติกำร
วัตถุประสงค์รำยวิชำ (Course objectives)
เมื่อเรียนจบรำยวิชำนี้ นักเรียนสำมำรถ
1. เข้ำใจหลักกำรพื้นฐำนของกลศำสตร์ควอนตัม
2. แก้ปัญหำพื้นฐำนเกี่ยวกับกลศำสตร์ควอนตัมได้
3. ประยุกต์ใช้ควำมรู้กลศำสตร์ควอนตัมเบื้องต้นอธิบำยถึงปรำกฏกำรณ์ต่ำง ๆ ที่เกี่ยวข้องได้

คำอธิบำยรำยวิชำ หน้ำที่ 33 ร่ำงใหม่ 23 พฤษภำคม 2561

รำยวิชำ ว30903 ฟิสิกส์นำโนเบื้องต้น
(Introduction to Nanophysics)
2 คำบ/สัปดำห์/ภำคเรียน
1.0 หน่วยกิต
.........................................................................................................................................................................................
คำอธิบำยรำยวิชำ (Course description)
ศึกษำเกี่ยวกับวิทยำศำสตร์ระดับนำโน เทคโนโลยีระดับนำโน วัสดุระดับนำโนในเชิงฟิสิกส์ ปรำกฏกำรณ์
ต่ำงๆ ทำงฟิสิกส์ที่เกิดขึ้นอันมีผลมำจำกขนำดของวัตถุ ควำมรู้พื้นฐำนทำงฟิสิกส์นำโนที่สำคัญและจำเป็นต่อกำรทำ
ควำมเข้ำใจปรำกฏกำรณ์ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ฟิสิกส์ควอนตัม ฟิสิกส์ของสถำนะของแข็ง ฟิสิกส์ของสำรกึ่งตัวนำ แถบ
ช่องว่ำงของพลังงำน มวลยังผล อัตรำเร็วยังผล ควำมสำมำรถในกำรเคลื่อนที่ของพำหะอิสระ ระยะเวลำระหว่ำงกำร
ชนของพำหะอิสระจำกจุดหนึ่งไปยังอีกจุดหนึ่ง ศึกษำกำรจัดแบ่งระดับพลังงำนของพำหะอิสระที่ขึ้นกับจำนวนมิติของ
ระบบ เช่น บ่อควอนตัม ท่อควอนตัม และจุดควอนตัม ศึกษำตัวอย่ำงโครงสร้ำงของวัสดุระดับนำโน ได้แก่ แกรฟีน
ฉนวนทอพอโลยี กำรคำนวณสมกำรพลังงำนของพำหะอิสระ โครงสร้ำงของแถบอิเล็กตรอน กำรผลิตวัสดุระดับนำโน
ด้วยวิธีกำรลอกด้วยวัสดุเหนียวหรือสำรละลำยเคมี กำรผลิตด้วยวิธีกำรทำงเคมีแบบ CVD กำรผลิตโดยใช้ควำมร้อนสูง
กระทำต่อวัสดุตั้งต้น กำรปลูกแผ่นฟิล์มวัสดุด้วยวิธี MBE กำรสืบเสำะสมบัติฟิสิกส์ต่ำงๆ ของวัสดุระดับนำโนด้วยวิธี
AFM XRD ARPES MO-spectroscopy และกำรประยุกต์ใช้วัสดุระดับนำโนในวงกำรวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี
อุตสำหกรรม กำรแพทย์
วัตถุประสงค์รำยวิชำ (Course objectives)
เมื่อเรียนจบรำยวิชำนี้ นักเรียนสำมำรถ
1. เข้ำใจเกี่ยวกับฟิสิกส์ระดับนำโน เทคโนโลยีระดับนำโน วัสดุระดับนำโนในเชิงฟิสิกส์ในสองมิติและสำมมิติ
แบบต่ำงๆ
2. ตระหนักถึงควำมสำคัญของกำรประยุกต์ใช้วัสดุระดับนำโนในวงกำรวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี
อุตสำหกรรม และกำรแพทย์
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รำยวิชำ ว30904 อิเล็กทรอนิกส์ดิจิตอลเบื้องต้น
(Introduction to digital electronics)
2 คำบ/สัปดำห์/ภำคเรียน
1.0 หน่วยกิต
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
คำอธิบำยรำยวิชำ (Course description)
ศึกษำและปฏิบัติเกี่ยวกับบระบบเลขฐำนต่ำงๆ ลอจิกเกต โครงสร้ำงของวงจรรวม คณิตศำสตร์ของ
Boolean กำรวิเครำะห์วงจรคอมมบิเนชั่น วงจรคอมบิเนชั่น วงจรมัลติเพล็กซ ดีมัลติเพล็กซ์ ดีโค้ดเดอร์ เอ็น
โค้ดเดอร์ คอมพำรำเตอร์ วงจรโมโนสเตเบิ้ลและสัญญำณนำฬิกำ ฟลิปฟลอป วงจรนับ วงจรพื้นฐำน A/D และ
D/A Converter และกำรนำไปใช้งำนเบื้องต้น
วัตถุประสงค์รำยวิชำ (Course objectives)
เมื่อเรียนจบรำยวิชำนี้ นักเรียนสำมำรถ
1. เข้ำใจถึงคุณสมบัติอุปกรณ์ หลักกำรทำงำนของวงจร และต่อของวงจรดิจิตอลพื้นฐำนแบบต่ำงๆ ได้
2. ออกแบบและเลือกใช้งำนวงจรดิจิตอลแบบต่ำงๆได้
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รำยวิชำ ว30905 ฟิสิกส์ในชีวิตประจำวัน
(Physics in Everyday Life)
2 คำบ/สัปดำห์/ภำคเรียน
1.0 หน่วยกิต
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
คำอธิบำยรำยวิชำ (Course description)
ศึกษำเกี่ยวกับกำรนำควำมรู้ทำงฟิสิกส์มำประยุกต์ในชีวิตประจำวัน หลักกำรทำงฟิสิกส์ของอุปกรณ์
เครื่องมือ เครื่องใช้ต่ำงๆ มโนทัศน์ทำงฟิสิกส์เกี่ยวกับปรำกฏกำรณ์ธรรมชำติ
วัตถุประสงค์รำยวิชำ (Course objectives)
เมื่อเรียนจบรำยวิชำนี้ นักเรียนสำมำรถ
1. เข้ำใจถึงหลักกำรทำงฟิสิกส์ของอุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ต่ำงๆ
2. เข้ำใจถึงควำมสัมพันธ์ของมโนทัศน์ทำงฟิสิกส์เกี่ยวกับปรำกฏกำรณ์ธรรมชำติ
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รำยวิชำ ว 30906 เซ็นเซอร์และทรำนสดิวเซอร์
(Sensors and Transducers)
2 คำบ/สัปดำห์/ภำคเรียน
1.0 หน่วยกิต
..............................................................................................................................................................................
คำอธิบำยรำยวิชำ (Course description)
ศึกษำสมบัติและหลักกำรทำงำนของเซนเซอร์และทรำนสดิวเซอร์ พื้นฐำนที่ใช้ในกำรตรวจวัดแรงดัน
ตำแหน่ง ระดับ ควำมชื้น อุณหภูมิ และ ตรวจจับควำมเคลื่อนไหว พร้อมทั้งปฏิบัติกำรเกี่ยวกับกำรต่อเซนเซอร์
และทรำนสดิวเซอร์ในวงจรเพื่อใช้ในงำนตรวจวัด
วัตถุประสงค์รำยวิชำ (Course objectives)
เมื่อเรียนจบรำยวิชำนี้ นักเรียนสำมำรถ
1. เข้ำใจหลักกำรพื้นฐำนของเซนเซอร์และทรำนสดิวเซอร์พื้นฐำนที่ใช้ในกำรตรวจวัดแรงดัน ตำแหน่ง ระดับ
ควำมชื้น และอุณหภูมิ
2. เข้ำใจถึงหลักกำรเลือกใช้ประเภทชนิดของเซนเซอร์และทรำนสดิวเซอร์ในกำรตรวจวัด
3. ทดลองต่อเซนเซอร์และทรำนสดิวเซอร์ในวงจรเพื่อใช้ในงำนตรวจวัดและควบคุมได้
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กลุ่มสำระกำรเรียนรู้วิทยำศำสตร์
สำระเคมี และสำระวิทยำศำสตร์โลก
รำยวิชำพื้นฐำน กลุ่มสำระกำรเรียนรู้วิทยำศำสตร์ สำระเคมี และสำระวิทยำศำสตร์โลก
รำยวิชำพื้นฐำน กลุ่มสำระกำรเรียนรู้วิทยำศำสตร์ สำระเคมี และสำระวิทยำศำสตร์โลก
1. ว31131
เคมีพื้นฐำน
1.5 หน่วยกิต
SCI31131
Fundamental Chemistry
2. ว31191
โลกศำสตร์และภูมิศำสตร์ 1
1.0 หน่วยกิต
SCI31191
Earth Science and Geography 1
3. ว32192
โลกศำสตร์และภูมิศำสตร์ 2
0.5 หน่วยกิต
SCI32192
Earth Science and Geography 2
รำยวิชำบังคับ กลุ่มสำระกำรเรียนรู้วิทยำศำสตร์ สำระเคมี
1. ว31231 สมบัติของสำร
SCI31231 Properties of Matters
2. ว32232 จลนศำสตร์เคมีและสมดุลเคมี
SCI32232 Chemical Kinetics and Equilibrium
3. ว32233 เคมีอินทรีย์และสำรชีวโมเลกุลพื้นฐำน
SCI32233 Fundamental Organic Chemistry and
Biomolecules

1.5 หน่วยกิต
1.5 หน่วยกิต
1.5 หน่วยกิต

รำยวิชำบังคับเลือก กลุ่มสำระกำรเรียนรู้วิทยำศำสตร์ สำระเคมี
1. ว30931 เคมีอนินทรีย์
SCI30931 Inorganic Chemistry
2. ว30932 เคมีอินทรีย์
SCI30932 Organic Chemistry
3. ว30933 เคมีเชิงฟิสิกส์
SCI30933 Physical Chemistry
4. ว30934 เคมีวิเครำะห์
SCI30934 Analytical Chemistry
5. ว30935 วัสดุศำสตร์เบื้องต้น
SCI30935 Introduction to Material Science
6. ว30936 เคมีอุตสำหกรรมและสิ่งแวดล้อม
SCI30936 Industrial and Environmental Chemistry

1.0 หน่วยกิต
1.0 หน่วยกิต
1.0 หน่วยกิต
1.0 หน่วยกิต
1.0 หน่วยกิต
1.0 หน่วยกิต
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รำยวิชำเลือกเสรี กลุ่มสำระกำรเรียนรู้วิทยำศำสตร์ สำระเคมี
(ตำมหลักสูตรโรงเรียนมหิดลวิทยำนุสรณ์ พุทธศักรำช 2560)
1. ว30501 ปฏิบัติกำรเคมีขั้นสูง 1
SCI30501 Advanced Chemistry Laboratory 1
2. ว30502 ปฏิบัติกำรเคมีขั้นสูง 2
SCI30502 Advanced Chemistry Laboratory 2
3. ว30503 เคมีอินทรีย์ขั้นสูง 1
SCI30503 Advanced Organic Chemistry 1
4. ว30504 เคมีอินทรีย์ขั้นสูง 2
SCI30504 Advanced Organic Chemistry 2
5. ว30505 ผลิตภัณฑ์ธรรมชำติ
SCI30505 Natural Products
6. ว30506 นำโนเทคโนโลยี
SCI30506 Nanotechnology
7. ว30508 เทคนิคพื้นฐำนในปฏิบัติกำรเคมี
SCI30508 Basic Techniques in Chemistry
8. ว30509 เคมีควอนตัมเบื้องต้น
SCI30509 Introduction to Quantum Chemistry
9. ว30511 เคมีประยุกต์
SCI30511 Applied Chemistry
10. ว30512 กำรวิเครำะห์โดยกำรไทเทรต
SCI30512 Analysis by titration methods
11. ว30514 ไมโครฟลูอิดิกส์และกำรวิเครำะห์ที่ใช้กำรไหลของสำร
SCI30514 Microfluidics and Flow-based Analysis
12. ว30515 เทคนิคกำรแยกสำร
SCI30515 Separation Techniques

1.0 หน่วยกิต
1.0 หน่วยกิต
1.0 หน่วยกิต
1.0 หน่วยกิต
1.0 หน่วยกิต
1.0 หน่วยกิต
1.0 หน่วยกิต
1.0 หน่วยกิต
1.0 หน่วยกิต
1.0 หน่วยกิต
1.0 หน่วยกิต
1.0 หน่วยกิต
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คำอธิบำยรำยวิชำพื้นฐำน
กลุ่มสำระกำรเรียนรู้วิทยำศำสตร์
สำระเคมี และสำระวิทยำศำสตร์โลก
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รำยวิชำ ว31101 เคมีพื้นฐำน
(Fundamental Chemistry)
3 คำบ / สัปดำห์/ ภำคเรียน
1.5 หน่วยกิต
………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………
คำอธิบำยรำยวิชำ (Course description)
ศึกษำแบบจำลองอะตอมแบบต่ำงๆ อนุภำคมูลฐำนของอะตอมและสัญลักษณ์นิวเคลียร์ กำรจัดเรียง
อิเล็กตรอนในระดับพลังงำนต่ำงๆ แนวโน้มของสมบัติธำตุตำมตำรำงธำตุ และธำตุกัมมันตรังสี ศึกษำชนิดของ
พันธะต่ำงๆ สมบัติของสำรประกอบโคเวเลนต์ ทฤษฎี VSEPR และ VBT รูปร่ำงโมเลกุล สภำพขั้วของโมเลกุล
มุมพันธะ ควำมยำวและพลังงำนพันธะ แรงยึดเหนี่ยวระหว่ำงโมเลกุลของสำรประกอบ สมบัติและกำรเกิด
สำรประกอบไอออนิก กำรเขียนสูตรและเรียกชื่อสำรประกอบโคเวเลนต์และสำรประกอบไอออนิก สมบัติของ
โลหะ
วัตถุประสงค์รำยวิชำ (Course objective)
เมื่อเรียนจบรำยวิชำนี้ นักเรียนสำมำรถ
1. วิเครำะห์แบบจำลองอะตอมของดอลตัน ทอมสัน รัทเทอร์ฟอร์ด โบร์และแบบจำลองแบบกลุ่มหมอก
ได้
2. เขียนสัญลักษณ์นิวเคลียร์ของธำตุ และอธิบำยควำมหมำย ไอโซโทป ไอโซโทน และไอโซบำร์ได้
3. จัดเรียงอิเล็กตรอนในระดับพลังงำนต่ำงๆ และบอกแนวโน้มของสมบัติธำตุตำมตำรำงธำตุได้
4. วิเครำะห์สมบัติทำงกำยภำพ และทำกำรทดลองศึกษำสมบัติของธำตุได้
5. วิเครำะห์ข้อมูลเกี่ยวกับธำตุกัมมันตรังสี และประยุกต์ควำมรู้ประโยชน์ด้ำนต่ำงๆ ในชีวิตประจำวันได้
6. อธิบำยกำรเกิดพันธะโคเวเลนต์ เขียนสูตรโมเลกุล อ่ำนชื่อโมเลกุลโคเวเลนต์ เขียนสูตรโครงสร้ำง และ
บอกรูปร่ำงโมเลกุลโคเวเลนต์และมุมพันธะ โดยใช้ทฤษฎี VSEPR และ VBT ได้
7. วิเครำะห์สภำพขั้วของพันธะ สภำพขั้วโมเลกุลโคเวเลนต์ แรงยึดเหนี่ยวระหว่ำงโมเลกุล และสมบัตขิ อง
โมเลกุลโคเวเลนต์ได้
8. บอกควำมสัมพันธ์ระหว่ำงควำมยำวพันธะและพลังงำนพันธะ คำนวณพลังงำนของปฏิกิริยำเคมีจำก
พลังงำนพันธะได้
9. อธิบำยกำรเกิดพันธะไอออนิก เขียนสูตรและอ่ำนชื่อสำรประกอบไอออนิก เขียนสมกำรไอออนิก และ
บอกสมบัติของสำรประกอบไอออนิกได้
10. อธิบำยกำรเกิดพันธะโลหะและสมบัติของโลหะได้
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รายวิชา ว31191 โลกศาสตร์และภูมิศาสตร์ 1
(Earth Science and Geography 1)
2 คาบ/สัปดาห์ /ภาคเรียน
1.0 หน่วยกิต
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..….
คำอธิบำยรำยวิชำ (Course description)
ศึกษาความสัมพันธ์ของโลกทั้งระบบ ความสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบต่าง ๆ ในสภาพแวดล้อม
ธรรมชาติ (ดิน น้้า บรรยากาศ สิ่งปกคลุมดิน/ สิ่งมีชีวิต) ลักษณะทางกายภาพของพื้นโลก ส่วนประกอบของ
โลก ปรากฏการณ์ทางธรณีที่มีผลท้าให้เกิดภูมิประเทศที่แตกต่างกัน ทรัพยากรดิน หิน แร่ ซากดึกด้าบรรพ์
และการระบุอายุทางธรณีของโลก การใช้เครื่องมือทางภูมิศาสตร์ในการรวบรวม วิเคราะห์และน้าเสนอข้อมูล
ภูมิสารสนเทศอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อน้าความรู้ไปใช้ในการสืบเสาะหาความรู้เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงทาง
ธรณีและภูมิประเทศ
วัตถุประสงค์รายวิชา (Course objectives)
เมื่อเรียนจบรายวิชานี้ นักเรียนสามารถ
1. วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบต่าง ๆ ในสภาพแวดล้อมธรรมชาติได้
2. อธิบายส่วนประกอบทางธรณีวิทยาและการเปลี่ยนแปลงภายในและบนพื้นผิวโลก และผลของการ
เปลี่ยนแปลงต่อลักษณะภูมิประเทศที่แตกต่างกันได้
3. วิเคราะห์กระบวนการเกิด องค์ประกอบ สมบัติ และการใช้ประโยชน์ของหินและแร่แต่ละประเภท
พร้อมทั้งยกตัวอย่างการน้าแร่ไปใช้ประโยชน์ได้
4. อธิบายการเปลี่ยนแปลงของโลกและอายุทางธรณีได้
5. ใช้เครื่องมือทางภูมิศาสตร์ในการรวบรวม วิเคราะห์และน้าเสนอข้อมูลภูมิสารสนเทศได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
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รายวิชา ว32192 โลกศาสตร์และภูมิศาสตร์ 2
(Earth Science and Geography 2)
1 คาบ/สัปดาห์ /ภาคเรียน
0.5 หน่วยกิต
...........................................................................................................................................................................
คาอธิบายรายวิชา (Course description)
ศึกษาวัฏจักรของน้้า แหล่งน้้าบนดิน ใต้ดินและสมุทรศาสตร์เบื้องต้น ศึกษาส่วนประกอบของ
บรรยากาศ ชั้นของบรรยากาศ สมดุลของพลังงานและภูมิอากาศ ความกดอากาศ การควบแน่นและการเกิด
เมฆ การเกิดลม และการใช้ประโยชน์จากแผนที่อากาศ ประเมินสาเหตุการเปลี่ยนแปลงธรรมชาติ วิเคราะห์
สถานการณ์และวิกฤตการณ์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของประเทศไทยและโลก
วัตถุประสงค์รายวิชา (Course objectives)
เมื่อเรียนจบรายวิชานี้ นักเรียนสามารถ
1. อธิบายวัฏจักรของน้้า แหล่งน้้าบนพื้นโลก และแหล่งน้้าใต้ดิน การเปลี่ยนแปลงในมหาสมุทรและ
ยกตัวอย่างผลของการเปลี่ยนแปลงต่อชายฝั่งได้
2. อธิบายความหมายของอุตุนิยมวิทยา การก้าเนิดบรรยากาศ โครงสร้างของบรรยากาศและการเกิดลม
จ้าแนกเมฆชนิดต่าง ๆ และบอกลักษณะของหยาดน้้าฟ้าได้
3. แปลความหมายข้อมูลจากแผนที่อากาศได้
4. อธิบายปรากฏการณ์ธรรมชาติที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิ การด้ารงชีวิต และสิ่งแวดล้อมได้
5. วิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงของพื้นที่ซึ่งได้รับอิทธิพลจากปัจจัยทางภูมิศาสตร์ที่มีการเปลี่ยนแปลงทั้งใน
ประเทศไทยและทวีปต่าง ๆ ได้
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คำอธิบำยรำยวิชำบังคับ
กลุ่มสำระกำรเรียนรู้วิทยำศำสตร์
สำระเคมี
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รำยวิชำ ว31231 สมบัติของสำร
(Properties of Matters)
3 คำบ/สัปดำห์/ภำคเรียน
1.5 หน่วยกิต
..............................................................................................................................................................................
คำอธิบำยรำยวิชำ (Course description)
ศึกษำควำมปลอดภัยในกำรใช้ห้องปฏิบัติกำร กำรใช้อุปกรณ์และเครื่องแก้วในห้องปฏิบัติกำรเบื้องต้น
อธิบำยควำมหมำยของมวลอะตอม มวลโมเลกุล โมล และควำมสัมพันธ์ระหว่ำงโมลกับปริมำณสำร คำนวณ
เกี่ยวกับกำรหำสูตรเอมพิริคัล สูตรโมเลกุล ควำมเข้มข้นของสำรละลำย กำรเตรียมสำรละลำย สมบัติคอลลิ
เกตีฟของสำรละลำย และควำมสัมพันธ์ของปริมำณสำรในสมกำรเคมี ศึกษำกำรเปลี่ยนแปลงพลังงำนของ
ระบบ แผนภำพวัฏภำค สมบัติและกำรจัดเรียงอนุภำคของของแข็ง ระบบผลึกแบบลูกบำศก์ โครงสร้ำงผลึก
สำมัญแบบโซเดียมคลอไรด์ ซีเซียมคลอไรด์ และซิง ค์ซัลไฟล์ และควำมบกพร่องของผลึก สมบัติของของเหลว
ได้แก่ ควำมตึงผิว กำรระเหย ควำมดันไอ และกำรเดือด สมบัติของแก๊ส กฎของแก๊สอุดมคติ กฎของแก๊สจริง
กฎควำมดันย่อยของดอลตัน ทฤษฎีจลน์ของแก๊ส กำรแพร่ของแก๊ส และเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับของแข็ง
ของเหลว และแก๊ส ศึกษำปฏิกิริยำรีดอกซ์และกำรดุลสมกำรรีดอกซ์ เซลล์กัลวำนิก ศักย์ไฟฟ้ำมำตรฐำนของ
ครึ่งเซลล์ เซลล์อิเล็กโทรไลต์ และกำรประยุกต์ใช้เทคโนโลยีด้ำนไฟฟ้ำเคมี
วัตถุประสงค์รำยวิชำ (Course objective)
เมื่อเรียนจบรำยวิชำนี้ นักเรียนสำมำรถ
1. ใช้ห้องปฏิบัติกำร ใช้อุปกรณ์พื้นฐำน และเครื่องแก้วในห้องปฏิบัติกำรเคมีได้อย่ำงถูกต้องและ
ปลอดภัย
2. คำนวณหำมวลอะตอม มวลอะตอมเฉลี่ย และมวลโมเลกุลได้ วิเครำะห์ควำมหมำยของโมลและ
ควำมสัมพันธ์ของโมลกับปริมำณสำร รวมทั้งหำสูตรเอมพิริคัลและสูตรโมเลกุลได้
3. คำนวณควำมเข้มข้นของสำรละลำย เตรียมสำรละลำย เข้ำใจและอธิบำยควำมหมำยของสมบัติ
คอลลิเกตีฟ รวมทั้งยกตัวอย่ำงกำรนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้
4. วิเครำะห์ควำมสัมพันธ์ของสำรตำมสมกำรเคมี และสำมำรถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้
5. วิเครำะห์ผลของกำรเปลี่ยนพลังงำนในกำรเปลี่ยนสถำนะของสำร และแผนภำพวัฏภำคได้
6. วิเครำะห์ระบบผลึกของของแข็งแบบลูกบำศก์ โครงสร้ำงผลึกสำมัญแบบโซเดียมคลอไรด์ ซีเซียมคลอ
ไรด์ และซิงค์ซัลไฟล์ ควำมบกพร่องของผลึก คำนวณประสิทธิภำพกำรบรรจุ (Packing efficiency)
คำนวณหำควำมหนำแน่นของของแข็งได้
7. วิเครำะห์สมบัติและอธิบำยปัจจัยต่ำงๆ ที่มีผลต่อสมบัติของของเหลวได้
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8. แสดงควำมสัมพันธ์ของปัจจัยต่ำงๆ ในระบบของแก๊สอุดมคติและแก๊สจริง ทฤษฎีจลน์ของแก๊ส และ
ประยุกต์ใช้ควำมรู้เรื่องสมบัติของแก๊สกับชีวิตประจำวันได้
9. นำควำมรู้เกี่ยวกับปฏิกิริยำรีดอกซ์ไปเขียนและดุลสมกำรรีดอกซ์ได้
10. วิเครำะห์หลักกำรของเซลล์กัลวำนิก ศักย์ไฟฟ้ำมำตรฐำนของครึ่งเซลล์ เขียนปฏิกิริยำที่เกิดขึ้นใน
เซลล์กัลวำนิก เขียนแผนภำพของเซลล์กัลวำนิกได้
11. วิเครำะห์หลักกำรของเซลล์อิเล็กโทรไลต์ และคำนวณปริมำณสำรจำกเซลล์อิเล็กโทรไลต์ได้
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รำยวิชำ ว32232 จลนศำสตร์เคมีและสมดุลเคมี
(Chemical Kinetics and Equilibrium)
3 คำบ / สัปดำห์ / ภำคเรียน
1.5 หน่วยกิต
.............................................................................................................................................................................
คำอธิบำยรำยวิชำ (Course description)
ศึกษำอัตรำกำรเกิดปฏิกิริยำเคมี กฎอัตรำ กฎอัตรำอินทิเกรตอันดับศูนย์ หนึ่ง และ สอง แนวคิด
เกี่ยวกับกำรเกิดปฏิกิริยำเคมี พลังงำนกับกำรดำเนินไปของปฏิกิริยำเคมี กลไกของปฏิกิริยำ และปัจจัยที่มีผล
ต่ออัตรำกำรเกิดปฏิกิริยำ กำรเปลี่ยนแปลงที่ผันกลับได้ ภำวะสมดุล กำรคำนวณค่ำคงที่สมดุล ปัจจัยที่มีผลต่อ
ภำวะสมดุล หลักเลอชำเตอลิเอ และสมดุลเคมีในชีวิตประจำวัน สำรละลำยอิเล็กโทรไลต์ ทฤษฎีกรด-เบส คู่
กรด-เบส กำรทำนำยควำมแรงของกรด-เบส คำนวณเกี่ยวกับค่ำคงที่สมดุลของกรด ค่ำคงที่สมดุลของเบส
ค่ำคงที่สมดุลของน้ำ และ pH ของสำรละลำย ปฏิกิริยำระหว่ำงกรดกับเบส ปฏิกิริยำไฮโดรไลซิส อินดิเคเตอร์
สำหรับกรด-เบส ศึกษำกำรไทเทรต และสำรละลำยบัฟเฟอร์ และกรดเบสในชีวิตประจำวัน
วัตถุประสงค์รำยวิชำ (Course objectives)
เมื่อเรียนจบรำยวิชำนี้ นักเรียนสำมำรถ
1. คำนวณหำอัตรำกำรเกิดปฏิกิริยำเคมีแบบเฉลี่ย อัตรำกำรเกิดปฏิกิริยำเคมีแบบช่วงเวลำ อัตรำ
กำรเกิดปฏิกิริยำเคมี ณ จุดใดจุดหนึ่งได้
2. เขียนกฎอัตรำ คำนวณค่ำคงที่อัตรำกำรเกิดปฏิกิริยำจำกกฏอัตรำ วิเครำะห์อันดับปฏิกิริยำโดยใช้
กฏอัตรำอินทิเกรตอันดับศูนย์ หนึ่งและสองได้
3. อธิบำยกำรเกิดปฏิกิริยำเคมีโดยใช้ทฤษฎีกำรชน (Collision Theory) และทฤษฎีสภำวะทรำนซิ
ชัน (Transition State Theory) ได้
4. อธิบำยกำรดำเนินไปของปฏิกิริยำเคมีพร้อมระบุปฏิกิริยำดูดควำมร้อน ปฏิกิริยำคำยควำมร้อน
ขั้นกำหนดปฏิกิริยำเคมีได้
5. เสนอสมกำรแสดงกลไกปฏิกิริยำพร้อมทั้งอธิบำยเหตุผลได้
6. อธิบำยปัจจัยต่ำงๆ ที่มีผลต่ออัตรำกำรเกิดปฏิกิริยำเคมี และนำควำมรู้เรื่องนี้ไปประยุกต์ใช้ได้
7. เขียนควำมสัมพันธ์ และคำนวณหำค่ำคงที่สมดุลของปฏิกิริยำต่ำงๆ เช่น ค่ำคงที่ของสำรละลำย
(Kc) ค่ำคงที่เนื่องจำกควำมดัน (Kp) และค่ำคงที่กำรละลำย (Ksp) ได้
8. ใช้หลักของเลอชำเตอลิเอในกำรอธิบำยผลที่เกิดขึ้นกับระบบเมื่อมีกำรรบกวนสมดุลของระบบ
และนำควำมรู้ไปใช้ประโยชน์ได้
9. วิเครำะห์ชนิดของกรดเบสตำมทฤษฎีของอำร์เรเนียส เบรินสเตด-เลำว์รี และลิวอิส พร้อมทั้งระบุ
คู่กรด-เบสโดยใช้ทฤษฎีกรดเบสของเบรินสเตด-เลำว์รีได้
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10. ทำนำยควำมแรงของกรด-เบส ตำมโครงสร้ำงสำรได้
11. คำนวณค่ำคงที่กำรแตกตัวของน้ำ (Kw) ของกรดอ่อน (Ka) ของเบสอ่อน (Kb) และค่ำคงที่ไฮโดรไล
ซีส (Kh) ได้
12. คำนวณ pH ของสำรละลำย และยกตัวอย่ำงสำรละลำยกรด สำรละลำยเบสในชีวิตประจำวันได้
13. วิเครำะห์หำปริมำณสำรด้วยวิธีกำรไทเทรตได้
14. อธิบำยหลักกำรทำงำนของบัฟเฟอร์ บัฟเฟอร์ในชีวิตประจำวัน และเตรียมสำรละลำยบัฟเฟอร์ได้
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รำยวิชำ ว32233 เคมีอินทรีย์และสำรชีวโมเลกุลพื้นฐำน
(Fundamental Organic Chemistry and Biomolecules)
3 คำบ/สัปดำห์/ภำคเรียน
1.5 หน่วยกิต
..............................................................................................................................................................................
คำอธิบำยรำยวิชำ (Course description)
ศึกษำกำรเขียนสูตรโครงสร้ำงของสำรประกอบอินทรีย์ หมู่ฟังก์ชัน ไอโซเมอร์แบบโครงสร้ำง สมบัติ
และปฏิกิริยำของสำรประกอบไฮโดรคำร์บอน สำรประกอบอะโรมำติก แอลกอฮอล์ แอลดีไฮด์ คีโตน กรดคำร์
บอกซิลิก เอสเทอร์ อีเทอร์ เอมีน และเอไมด์ ปฏิกิริยำพอลิเมอไรเซชัน โครงสร้ำงและสมบัติของพอลิเมอร์
ผลิตภัณฑ์จำกพอลิเมอร์ กำรใช้ประโยชน์ถ่ำนหินและหินน้ำมัน กำรเกิดและกำรสำรวจปิโตรเลียม กำรกลั่น
น้ำมันดิบและกำรแยกแก๊สธรรมชำติ ปิโตรเคมีภัณฑ์ กำรเกิดพันธะ สมบัติ และปฏิกิริยำของโปรตีน
คำร์โบไฮเดรต ไขมัน และกรดนิวคลิอิก และกำรประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน
วัตถุประสงค์รำยวิชำ (Course objectives)
เมื่อเรียนจบรำยวิชำนี้นักเรียนสำมำรถ
1. วิเครำะห์ประเภทของหมู่ฟังก์ชันในสำรประกอบอินทรีย์ได้
2. เขียนสูตรโครงสร้ำง พร้อมทั้งเรียกชื่อสำมัญ และ IUPAC ของสำรประกอบอินทรีย์ได้
3. หำจำนวนไอโซเมอร์แบบโครงสร้ำงได้
4. อธิบำยกำรสังเครำะห์ กำรเกิดปฏิกิริยำเคมี ของสำรประกอบไฮโดรคำร์บอน และสำรประกอบ
อินทรีย์ที่มีหมู่ฟังก์ชันต่ำงๆ ได้
5. สังเครำะห์สำรประกอบเอสเทอร์จำกปฏิกิริยำเคมีระหว่ำงกรดอินทรีย์กับแอลกอฮอล์ได้
6. สำมำรถแยกสำรหรือสกัดสำรอินทรีย์ได้
7. อธิบำยควำมหมำยของพอลิเมอร์ มอนอเมอร์ และปฏิกิริยำพอลิเมอไรเซชันแบบเติมและแบบ
ควบแน่น ได้
8. อภิปรำยกำรนำพอลิเมอร์ไปใช้ประโยชน์ รวมทั้งผลที่เกิดจำกกำรผลิตและกำรใช้พอลิเมอร์ต่อ
สิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อมได้
9. สืบค้นข้อมูลและอธิบำยกำรเกิดปิโตรเลียม กระบวนกำรแยกแก๊สธรรมชำติและกำรกลั่นลำดับส่วน
น้ำมันดิบได้
10. วิเครำะห์ลักษณะทำงเคมีของกรดอะมิโนพร้อมทั้งอธิบำยกำรเกิดพันธะเพปไทด์
11. วิเครำะห์ลักษณะทำงเคมีของโมโนแซ็กคำไรด์ ไดแซคคำไรด์ และพอลิแซ็กคำไรด์ พร้อมกับ
ยกตัวอย่ำงไดแซ็กคำไรด์และพอลิแซ็กคำไรด์ได้
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12. เขียนปฏิกิริยำกำรสังเครำะห์ไขมันได้
13. เขียนสมกำรแสดงปฏิกิริยำสะปอนนิฟิเคชัน พร้อมทั้งอธิบำยกลไกกำรชำระล้ำงสิ่งสกปรกของสบู่
และผงซักฟอกได้
14. ทดสอบโปรตีน คำร์โบไฮเดรต และไขมันในอำหำรได้

คำอธิบำยรำยวิชำ หน้ำที่ 50 ร่ำงใหม่ 23 พฤษภำคม 2561

คำอธิบำยรำยวิชำบังคับเลือก
กลุ่มสำระกำรเรียนรู้วิทยำศำสตร์
สำระเคมี
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รำยวิชำ ว30931 เคมีอนินทรีย์
(Inorganic Chemistry)
2 คำบ/สัปดำห์/ภำคเรียน
1.0 หน่วยกิต
..............................................................................................................................................................................
คำอธิบำยรำยวิชำ (Course description)
ศึกษำทฤษฎีโมเลกุลำร์ออร์บิทัล (Molecular orbital theory) กำรซ้อนเหลื่อมกันของโมเลกุลำร์ออร์
บิทัล กำรจัดเรียงอิเล็กตรอนในโมเลกุลำร์ออร์ทัล ทำนำยสมบัติพำรำแมกเนติกหรือไดอะแมกเนติกของสำร
และกำรอธิบำยกำรนำไฟฟ้ำของโลหะโดยใช้ทฤษฎีโมเลกุลำร์ออร์บิทัล ปฏิกิริยำเคมีของธำตุเรพรีเซนเททีฟ
กลุ่ม s-block, p-block ปฏิกิริยำของสำรประกอบเชิงซ้อนของธำตุแทรนซิชัน d-block กำรเกิดโครงสร้ำง
กำรเขียนสูตรโครงสร้ำงและไอโซเมอร์ของสำรประกอบโคออร์ดิเนชัน กำรแยกของสนำมผลึก (crystal field
splitting) กำรกระจำยของ d-อิเล็กตรอนในออร์บิทัลของโลหะในสำรประกอบแบบทรงสี่หน้ำและทรงแปด
หน้ำ กำรจัด d-อิเล็กตรอนแบบสนำมอ่อน (weak field) หรือสปินสูง (high spin) และ d-อิเล็กตรอนแบบ
สนำมแรง (strong field) หรือสปินต่ำ (low spin) กำรทำนำยสีของสำรประกอบโคออร์ดิเนชันแบบทรงแปด
หน้ำ และเคมีของธำตุกลุ่ม f-block
วัตถุประสงค์รำยวิชำ (Course objective)
เมื่อเรียนจบรำยวิชำนี้ นักเรียนสำมำรถ
1. เขียนกำรซ้อนเหลื่อมของออร์บิทัลได้
2. เขียนโมเลกุลำร์ออร์บิทัล และทำนำยสมบัติแม่เหล็กของสำรได้
3. อธิบำยปฏิกิริยำเคมีของธำตุกลุ่ม s-block ได้
4. อธิบำยปฏิกิริยำเคมีของธำตุกลุ่ม p-block ได้
5. อธิบำยสมบัติทำงกำยภำพและปฏิกิริยำเคมีของธำตุ d-block ได้
6. เขียนโครงสร้ำงของสำรประกอบโคออร์ดิเนชันได้
7. จำแนกไอโซเมอร์ของสำรประกอบโคออร์ดิเนชันได้
8. อธิบำยกำรเกิดกำรแยกของสนำมผลึกของ d-อิเล็กตรอนได้ทั้งสปินสูงและสปินต่ำ
9. อธิบำยปฏิกิริยำที่เกี่ยวข้องกับธำตุในกลุ่ม f-block ได้
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รำยวิชำ ว30932 เคมีอินทรีย์
(Organic Chemistry)
2 คำบ/สัปดำห์/ภำคเรียน
1.0 หน่วยกิต
............................................................................................................................................................... ...............
คำอธิบำยรำยวิชำ (Course description)
ศึกษำไอโซเมอริซึมแบบต่ำงๆ เช่น ออปติคัลไอโซเมอร์ ไดแอสเตอริโอเมอร์ กำรจำแนกปฏิกิริยำ SN1
SN2 E1 และ E2 ปฏิ กิ ริ ย ำเคมี แ ละกำรเขี ย นกลไกกำรเกิ ด ปฏิ กิ ริ ย ำของสำรประกอบไฮโดรคำร์ บ อน
สำรประกอบอะโรมำติก แอลกอฮอล์ แอลดีไฮด์ คีโตน กรดคำร์บอกซิลิก เอสเทอร์ อีเทอร์ เอมีน และเอไมด์
ออกแบบและทำกำรสังเครำะห์สำรอินทรีย์ วิเครำะห์สูตรโครงสร้ำงด้วยเทคนิคด้ำนอินฟรำเรด และนิวเคลียร์
แมกเนติกเรโซแนนซ์
วัตถุประสงค์รำยวิชำ (Course objective)
เมื่อเรียนจบรำยวิชำนี้ นักเรียนสำมำรถ
1. จำแนกไอโซเมอร์แบบต่ำงๆ ได้
2. ระบุคอนฟิกุเรชันของไครอลอะตอมได้
3. ทำกำรศึกษำกำรเบี่ยงเบนระนำบแสงของโมเลกุลที่เป็นไครอลได้
4. ยกตัวอย่ำงกรณีศึกษำควำมสำคัญของสเตอริโอไอโซเมอร์ในเคมียำและสำรผลิตภัณฑ์ธรรมชำติได้
5. จำแนกปฏิกิริยำแบบ SN1 SN2 E1 และ E2 ได้
6. เขียนกลไกกำรเกิดปฏิกิริยำเคมีของสำรประกอบไฮโดรคำร์บอน และสำรประกอบอินทรีย์ที่มีหมู่
ฟังก์ชันต่ำงๆ ได้
7. ประยุกต์ใช้ควำมรู้ในกำรออกแบบและทำกำรสังเครำะห์สำรอินทรีย์ได้
8. วิเครำะห์หมู่ฟังก์ชันด้วยเทคนิคด้ำนอินฟรำเรดได้
9. วิเครำะห์โครงสร้ำงด้วยเทคนิคนิวเคลียร์แมกเนติกเรโซแนนซ์ได้
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รำยวิชำ ว30933 เคมีเชิงฟิสิกส์
(Physical Chemistry)
2 คำบ/สัปดำห์ /ภำคเรียน
1.0 หน่วยกิต
..............................................................................................................................................................................
คำอธิบำยรำยวิชำ (Course description)
ศึกษำเกี่ยวกับงำนและพลังงำนในอุณหพลศำสตร์เคมี กำรเปลี่ยนแปลงเอนทำลปีและเอนโทรปีใน
ปฏิกิริยำเคมี กำรเปลี่ยนแปลงพลังงำนอิสระและทำนำยทิศทำงของปฏิกิริยำ กำรใช้สมกำรชเรอดิงเงอร์เพื่อหำ
ฟังก์ชันคลื่นของระบบอนุภำคอิสระภำยในกล่อง ปรำกฎกำรณ์ลอดผ่ำนอุโมงค์ของอนุภำค กำรสั่นของโมเลกุล
กำรหมุนของโมเลกุล กำรใช้ผลเฉลยฟังก์ชันคลื่นของสมกำรชเรอดิงเงอร์เพื่ออธิบำยค่ำพลังงำนของระบบและ
กำรประยุกต์ใช้ทฤษฎีควอนตัมในกำรอธิบำยเชิงโมเลกุล ในรำยวิชำนี้จะช่วยให้นักเรียนเข้ำใจปฏิกิริยำเคมี
ระดั บ มหภำคและเข้ ำ ใจพฤติ ก รรมของโมเลกุ ล ซึ่ ง สำมำรถน ำไปประยุ ก ต์ ใ ช้ เ พื่ อ อธิ บ ำย ท ำนำยกำร
เกิดปฏิกิริยำเคมี รวมถึงทำนำยพฤติกรรมของโมเลกุลระดับโครงสร้ำงและเป็นพื้นฐำนในกำรเรียนระดับสูง
ต่อไป
วัตถุประสงค์รำยวิชำ (Course objective)
เมื่อเรียนจบรำยวิชำนี้ นักเรียนสำมำรถ
1. อธิบำยควำมหมำยตัว แปรสภำวะ พลังงำน ควำมร้อน และพลังงำนภำยในที่เกี่ยวกับอุณหพล
ศำสตร์เคมีได้
2. คำนวณงำน พลังงำนภำยในของระบบ รวมทั้งเอนทำลปีและเอนโทรปีของปฏิกิริยำได้
3. ทำนำยทิศทำงของกำรเกิดปฏิกิริยำโดยใช้พลังงำนอิสระของกิบส์ได้
4. อธิบำยฟังก์ชันคลื่นและกำรเคลื่อนที่ของคลื่นระนำบได้
5. อธิบำยสมกำรชเรอดิงเงอร์และเงื่อนไขของสมกำรได้
6. อธิบำยกำรเคลื่อนที่ของอนุภำคอิสระภำยในกล่อง
7. อธิบำยโมเลกุลไฮโดรคำร์บอนแบบคอนจูเกตโซ่ตรงโดยใช้สมกำรคลื่นได้
8. สำมำรถใช้ทฤษฎีควอนตัมในกำรอธิบำยเชิงโมเลกุลได้

คำอธิบำยรำยวิชำ หน้ำที่ 54 ร่ำงใหม่ 23 พฤษภำคม 2561

รำยวิชำ ว30934 เคมีวิเครำะห์
(Analytical Chemistry)
2 คำบ/สัปดำห์/ภำคเรียน
1.0 หน่วยกิต
..............................................................................................................................................................................
คำอธิบำยรำยวิชำ (Course description)
หลักกำรและวิธีกำรพื้นฐำนของกำรวิเครำะห์ทำงเคมีเชิงคุณภำพและเชิงปริมำณ กำรวิเครำะห์โดย
น้ำหนัก กำรวิเครำะห์โดยปริมำตร ได้แก่ กำรไทเทรตกรด-เบส กำรไทเทรตแบบทำให้ตกตะกอน กำรไทเทรด
โดยอำศัยปฏิกิริยำรีดอกซ์ และกำรไทเทรตแบบทำให้เกิดสำรเชิงซ้อน หลักกำรเบื้องต้น และกำรใช้เครื่องมือที่
เกี่ยวข้องกับเทคนิคทำงด้ำนอินฟรำเรดสเปกโทรสโกปี ยูวี-วิซิเบิล สเปกโทรโฟโตเมตรี อะตอมมิกแอบซอร์พ
ชันสเปกโทรโฟโตเมตรี เทคนิคกำรวิเครำะห์ ทำงโครมำโทกรำฟีและเทคนิคกำรแยกอื่นๆ กำรวิเครำะห์เชิง
คุณภำพและเชิงปริมำณ
วัตถุประสงค์รำยวิชำ (Course objective)
เมื่อเรียนจบรำยวิชำนี้ นักเรียนสำมำรถ
1. อธิบำยหลักกำรพื้นฐำนของกำรวิเครำะห์ทำงเคมีเชิงคุณภำพและเชิงปริมำณ
2. ทำกำรทดลองโดยใช้วิธีกำรวิเครำะห์โดยน้ำหนัก โดยปริมำตรได้แก่ กำรไทเทรตกรด-เบส กำรไทเทรต
แบบทำให้ตกตะกอน กำรไทเทรดโดยอำศัยปฏิกิริยำรีดอกซ์ และกำรไทเทรตแบบทำให้เกิดสำรเชิงซ้อนได้
3. อธิบำยหลักกำรกำรดูดกลืนแสงในช่วงยูวี-วิสิเบิล และบอกองค์ประกอบของเครื่องยูวี-วิซิเบิลได้
4. อธิบำยควำมสัมพันธ์และประยุกต์ใช้กฎของเบียร์ได้รวมทั้งบอกข้อจำกัดของกำรใช้กฎของเบียร์
5. ประยุกต์ใช้เทคนิคยูวี-วิซิเบิล ในกำรวิเครำะห์เชิงคุณภำพและปริมำณได้
6. อธิบำยหลักกำรดูดกลืนแสงอินฟรำเรด และระบุองค์ประกอบที่สำคัญต่ำงๆ ของเครื่องอินฟรำเรดได้
7. ประยุกต์ใช้เทคนิคทำงด้ำนอินฟรำเรดสเปกโทรสโกปีในกำรวิเครำะห์เชิงคุณภำพและปริมำณได้
8. อธิบำยหลักกำรของอะตอมมิกแอบซอร์พชัน และระบุองค์ประกอบที่สำคัญต่ำงๆ ของเครื่องอะตอม
มิกแอบซอร์พชันสเปกโทรโฟโตมิเตอร์ได้
9. ประยุกต์ใช้เทคนิคอะตอมมิกแอบซอร์พชันสเปกโทรโฟโตเมทรีในกำรวิเครำะห์เชิงคุณภำพและ
ปริมำณได้
10. อธิบำยหลักกำรแยกสำรด้วยเทคนิคกำรวิเครำะห์ทำงโครมำโทกรำฟีและเทคนิคกำรแยกอื่นๆ ได้
11. ระบุองค์ประกอบของเครื่องลิควิดโครมำโทกรำฟี และแก๊สโครมำโทกรำฟีได้
12. ประยุกต์ใช้กำรแยกสำรด้วยเทคนิคลิควิดโครมำโทกรำฟี และแก๊สโครมำโทกรำฟีในกำรวิเครำะห์เชิง
คุณภำพและปริมำณได้
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รำยวิชำ ว30935 วัสดุศำสตร์เบื้องต้น
(Introduction to Materials Science)
2 คำบ/สัปดำห์/ภำคเรียน
1.0 หน่วยกิต
..............................................................................................................................................................................
คำอธิบำยรำยวิชำ (Course description)
ศึกษำชนิดของวัสดุ เซรำมิกและแก้ว พอลิเมอร์ โลหะ วัสดุกึ่งตัวนำ วัสดุคอมโพสิต ซีโอไลต์ และวัสดุ
นำโน โครงสร้ำงและองค์ประกอบของวัสดุ สมบัติของวัสดุ เบื้องต้น กำรทดสอบวัสดุและนำควำมรู้ไปใช้ใน
กระบวนกำรผลิ ต ขึ้น รู ป ดัดแปลง ปรั บ เปลี่ ยนโครงสร้ำง รีไซเคิล ตลอดจนกำรนำวัส ดุไปใช้งำนให้ เ กิ ด
ประโยชน์และมีประสิทธิภำพสูงสุด และพัฒนำวัสดุใหม่ทดแทนวัสดุเก่ำ
วัตถุประสงค์รำยวิชำ (Course objective)
เมื่อเรียนจบรำยวิชำนี้ นักเรียนสำมำรถ
1. อธิบำยองค์ประกอบพื้นฐำนของเซรำมิกและแก้ว พอลิเมอร์ โลหะ วัสดุกึ่งตัวนำ วัสดุ คอมโพสิต
ซีโอไลต์ และวัสดุนำโนได้
2. อธิบำยโครงสร้ำงและกำรจัดเรียงตัวของอะตอมในเซรำมิกและแก้ว พอลิเมอร์ โลหะ วัสดุกึ่ง
ตัวนำ วัสดุคอมโพสิต ซีโอไลต์ และวัสดุนำโนได้
3. อธิบำยสมบัติของเซรำมิกและแก้ว พอลิเมอร์ โลหะ วัสดุกึ่งตัวนำ วัสดุ คอมโพสิต ซีโอไลต์ และ
วัสดุนำโน ได้
4. บอกวิธีกำรทดสอบสมบัติทำงกำยภำพของเซรำมิกและแก้ว พอลิเมอร์ โลหะ วัสดุกึ่งตัวนำ วัสดุ
คอมโพสิต ซีโอไลต์ และวัสดุนำโนได้
5. อธิบำยกระบวนกำรผลิต ขึ้นรูป ดัดแปลง ปรับเปลี่ยนโครงสร้ำง รีไซเคิล วัสดุแต่ละชนิดได้
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รำยวิชำ ว30936 เคมีอุตสำหกรรมและสิ่งแวดล้อม
(Industrial and Environmental Chemistry)
2 คำบ/สัปดำห์/ภำคเรียน
1.0 หน่วยกิต
..............................................................................................................................................................................
คำอธิบำยรำยวิชำ (Course description)
ศึกษำเกี่ยวกับสำรเคมีที่ใช้ในผลิตภัณฑ์ หรื อใช้ในกระบวนกำรสร้ำงผลิตภัณฑ์ต่ำงๆ ในชีวิตประจำวัน
เช่น สำรทำควำมสะอำด สำรเติมแต่ง อำหำร เครื่องส ำอำง กระดำษ พลำสติก เป็นต้น ศึกษำเกี่ ย วกั บ
กระบวนกำรทำงเคมีในอุตสำหกรรมต่ำงๆ ควำมปลอดภัยในกระบวนกำรเคมี ศึกษำเกี่ยวกับวัฏจักรของสำร
ชนิด สมบัติทำงเคมี ปฏิกิริยำเคมี และแหล่งกำเนิดของสำรมลพิษในดิน น้ำ และอำกำศ ศึกษำผลกระทบของ
สำรมลพิษต่อสิ่งแวดล้อม กำรควบคุมและจัดกำรสำรมลพิษในโรงงำนอุตสำหกรรมตำมวิธีมำตรฐำน รวมถึง
กำรป้องกันและกำรจัดกำรปัญหำมลพิษในสิ่งแวดล้อม เชื่อมโยงควำมรู้ทำงเคมีที่ใช้ในระดับอุตสำหกรรม
ตระหนักถึงปัญหำมลพิษที่เกิดขึ้นจำกโรงงำนอุตสำหกรรมและแหล่งกำรผลิตอื่นๆ รวมทั้งแนวทำงป้องกันและ
แก้ไขปัญหำมลพิษในสิ่งแวดล้อม
วัตถุประสงค์รำยวิชำ (Course objective)
เมื่อเรียนจบรำยวิชำนี้ นักเรียนสำมำรถ
1. อธิ บ ำยเกี่ ย วกั บ สมบั ติ ห รื อ ปฏิ กิ ริ ย ำทำงเคมี ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ สำรเคมี ที่ ใ ช้ ใ นผลิ ต ภั ณ ฑ์ หรื อ ใช้ ใ น
กระบวนกำรสร้ำงผลิตภัณฑ์ต่ำงๆ ในชีวิตประจำวัน
2. อธิบำยกระบวนกำรทำงเคมีเบื้องต้นที่ใช้ในอุตสำหกรรมต่ำงๆ
3. อธิบำยเกี่ยวกับควำมปลอดภัยในกระบวนกำรเคมี วิธีกำรป้องกันและแก้ไขเบื้องต้นเมื่อได้รับอันตรำย
จำกสำรเคมีหรือจำกกระบวนกำรเคมี
4. เขียนแผนผังวัฏจักรของสำรและอธิบำยควำมสัมพันธ์ของสำรต่ำงๆกับแหล่งกำเนิดสำรนั้น
5. ระบุชนิด สมบัติทำงเคมี ปฏิกิริยำเคมี และแหล่งกำเนิดของสำรมลพิษในดิน น้ำ และอำกำศ
6. วิเครำะห์สำเหตุและผลกระทบของสำรมลพิษที่มีต่อสิ่งแวดล้อมได้
7. อธิบำยวิธีกำรควบคุมและจัดกำรสำรเคมีในระบบอุตสำหกรรมตำมวิธีพื้นฐำนได้
8. นำเสนอวิธีกำรป้องกันหรือกำรแก้ปัญหำมลพิษในสิ่งแวดล้อมได้
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กลุ่มสำระกำรเรียนรู้วิทยำศำสตร์
สำระชีววิทยำ
รำยวิชำพื้นฐำน กลุ่มสำระกำรเรียนรู้วิทยำศำสตร์ สำระชีววิทยำ
1. ว31161
พื้นฐำนของสิ่งมีชีวิต
SCI31161
Principle of Life
รำยวิชำบังคับ กลุ่มสำระกำรเรียนรู้วิทยำศำสตร์ สำระชีววิทยำ
1. ว31261 กำยวิภำคศำสตร์และสรีรวิทยำของสัตว์
SCI31261 Animal Anatomy and Physiology
2. ว32262 กำยวิภำคศำสตร์และสรีรวิทยำของพืช
SCI32262 Plant Anatomy and Physiology
3. ว32263 พันธุศำสตร์ และวิวัฒนำกำร
SCI32263 Genetics and Evolution
4. ว33264 ควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพ
SCI33264 Biodiversity

1.0 หน่วยกิต

1.5 หน่วยกิต
1.0 หน่วยกิต
1.5 หน่วยกิต
1.0 หน่วยกิต

รำยวิชำบังคับเลือก กลุ่มสำระกำรเรียนรู้วิทยำศำสตร์ สำระชีววิทยำ
1. ว30961 สรีรวิทยำของมนุษย์
SCI30961 Human Physiology
2. ว30962 สรีรวิทยำของพืชขั้นสูง
SCI30962 Advanced Plant Physiology
3. ว30963 สัณฐำนวิทยำของพืช
SCI30963 Plant Morphology
4. ว30964 พันธุศำสตร์โมเลกุลและเทคโนโลยีพันธุศำสตร์
SCI30964 Molecular genetics and genetics
Technology
5. ว30965 ชีววิทยำสิ่งแวดล้อม
SCI30965 Environmental Biology
6. ว30966 จุลชีววิทยำ
SCI30966 Microbiology

1.0 หน่วยกิต
1.0 หน่วยกิต
1.0 หน่วยกิต
1.0 หน่วยกิต
1.0 หน่วยกิต
1.0 หน่วยกิต
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รำยวิชำเลือกเสรี กลุ่มสำระกำรเรียนรู้วิทยำศำสตร์ สำระชีววิทยำ
(ตำมหลักสูตรโรงเรียนมหิดลวิทยำนุสรณ์ พุทธศักรำช 2560)
1. ว30602
SCI30602
2. ว30605
SCI30605
3. ว30606
SCI30606
4. ว30608
SCI30608
5. ว30609
SCI30609
6. ว30610
SCI30610

แพลงก์ตอนวิทยำ
Planktology
สัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง
Invertebrate Zoology
สัตว์มีกระดูกสันหลัง
Vertebrate Zoology
นิติวิทยำศำสตร์
Forensic Science
สรีรวิทยำสิ่งแวดล้อม
Envirommental Physiology
ปัญหำพิเศษทำงชีววิทยำ
Special Problem in Biology

1.0 หน่วยกิต
1.0 หน่วยกิต
1.0 หน่วยกิต
1.0 หน่วยกิต
1.0 หน่วยกิต
1.0 หน่วยกิต
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คำอธิบำยรำยวิชำพื้นฐำน
กลุ่มสำระกำรเรียนรู้วิทยำศำสตร์
สำระชีววิทยำ
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รำยวิชำ ว31161 พื้นฐำนของสิ่งมีชีวิต
(Principle of Life)
2 คำบ/สัปดำห์/ภำคเรียน
1.0 หน่วยกิต
.............................................................................................................................................................................
คำอธิบำยรำยวิชำ (Course description)
ศึกษำควำมสำคัญของสิ่งมีชีวิต ลักษณะของสิ่งมีชีวิต บทบำทและควำมสำคัญของ สำรอนินทรีย์
สำรอินทรีย์ สำรชีวโมเลกุล และเอนไซม์ ต่อกระบวนกำรทำงำนของสิ่งมีชีวิต ใช้เครื่องมือสำหรับกำรศึกษำ
เซลล์ วิเครำะห์โครงสร้ำงและหน้ำที่ของเซลล์ กำรสื่อสำรระหว่ำงเซลล์ วัฏจักรเซลล์ และเทคโนโลยีของเซลล์
กลไกกำรรักษำดุลยภำพของเซลล์ และกำรหำยใจระดับเซลล์
วัตถุประสงค์รำยวิชำ (Course objectives)
เมือ่ เรียนจบรำยวิชำนี้ นักเรียนสำมำรถ
1. วิเครำะห์ อธิบำยควำมสำคัญของสิ่งมีชีวิต ลักษณะของสิ่งมีชีวิตที่แตกต่ำงจำกสิ่งไม่มีชีวิตได้
2. สืบค้น วิเครำะห์ และอธิบำยบทบำทและควำมสำคัญของ สำรอนินทรีย์ สำรอินทรีย์ สำรชีว
โมเลกุลต่อกระบวนกำรทำงำนของสิ่งมีชีวิต รวมทั้งอธิบำยคุณสมบัติของน้ำและบทบำทของน้ำใน
สิ่งมีชีวิตได้
3. สืบค้น วิเครำะห์ อธิบำยควำมสำคัญของโครงสร้ำงและหน้ำที่เชิงชีวภำพของสำรชีวโมเลกุล และ
ทดลองเพื่ อ ศึ ก ษำและวิ เ ครำะห์ ป ระโยชน์ แ ละควำมส ำคั ญ สำรชี ว โมเลกุ ล ในอำหำรที่ เ รำ
รับประทำนในชีวิตประจำวัน
4. สืบค้น วิเครำะห์ควำมสำคัญของกำรทำงำนของเอนไซม์ในสิ่งมีชีวิต หลักกำรทำงำนของเอนไซม์
รวมถึงทำกำรทดลองเพื่อศึกษำปัจจัยที่มีผลต่อกำรทำงำนของเอนไซม์ได้
5. สืบค้น วิเครำะห์ เปรียบเทียบควำมแตกต่ำงและหลักกำรทำงำนของกล้องจุลทรรศน์แบบต่ำงๆ
ได้ และทดลองเตรียมตัวอย่ำงเซลล์สิ่งมี ชีวิต เพื่อนำไปศึกษำโครงสร้ำงของเซลล์ คำนวณหำ
กำลังขยำยของภำพ ขนำดของวัตถุ ภำยใต้กล้องจุลทรรศน์แบบใช้แสงได้
6. สืบค้น วิเครำะห์ บทบำทและควำมสำคัญของโครงสร้ำงและหน้ำที่ของเซลล์ต่อกำรดำรงอยู่ของ
สิ่งมีชีวิต และเปรียบเทียบ ลักษณะของเซลล์โพรคำริโอต และยูคำริโอต
7. สืบค้น วิเครำะห์ อธิบำยกลไกและควำมสำคัญของกำรลำเลียงสำรเข้ำและออกจำกเซลล์เพื่อ
รักษำดุลยภำพของเซลล์ และทดลองศึกษำวิธีกำรลำเลียงสำรเข้ำและออกจำกเซลล์ได้
8. สืบค้น วิเครำะห์ อธิบำยกลไกและควำมสำคัญของกำรหำยใจระดับเซลล์ต่อกำรดำรงอยู่ของ
สิ่งมีชีวิต รวมทั้ง วิเครำะห์ เปรียบเทียบกำรหำยใจระดับเซลล์ในสภำวะที่มีและไม่มีออกซิเจน ใน
กำรสลำยสำรชีวโมเลกุล ได้แก่ คำร์โบไฮเดรท โปรตีน และไขมัน
9. สืบค้น วิเครำะห์ อธิบำย กลไกและควำมสำคัญของกำรสื่อสำรระหว่ำงเซลล์ กำรควบคุมวัฏจักร
เซลล์ กำรชรำภำพ กำรตำยของเซลล์ ต่อกำรดำรงอยู่ของสิ่งมีชีวิต และกำรประยุกต์ใช้เทคโนโลยี
ของเซลล์ได้
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คำอธิบำยรำยวิชำบังคับ
กลุ่มสำระกำรเรียนรู้วิทยำศำสตร์
สำระชีววิทยำ
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รำยวิชำ ว31261 กำยวิภำคศำสตร์และสรีรวิทยำของสัตว์
(Animal Anatomy and Physiology)
3 คำบ/สัปดำห์/ภำคเรียน
1.5 หน่วยกิต
.............................................................................................................................................................................
คำอธิบำยรำยวิชำ (Course description)
ศึกษำเกี่ยวกับโครงสร้ำงและกำรทำงำนของระบบสืบพันธุ์และกำรเจริญของสัตว์และมนุษย์ กำรย่อย
อำหำรและกำรขับถ่ำย กำรรักษำสมดุลควำมเป็นกรด-เบสในเลือด กลูโคสในเลือด อุณหภูมิ และน้ำ-เกลือแร่
กำรหมุนเวียนโลหิต กำรหำยใจและกำรแลกเปลี่ยนแก๊ส ระบบน้ำเหลืองและภูมิคุ้มกัน ระบบประสำทและ
อวัยวะรับสัมผัส โครงร่ำงและกล้ำมเนื้อ ระบบต่อมไร้ท่อ และพฤติกรรมสัตว์
วัตถุประสงค์รำยวิชำ (Course objectives)
เมื่อเรียนจบรำยวิชำนี้ นักเรียนสำมำรถ
1. วิเครำะห์ อธิบำยควำมสำคัญของกำรสืบพันธุ์ โครงสร้ำงระบบสืบพันธุ์และกำรสร้ำงเซลล์สื บพันธุ์
กระบวนกำรปฏิสนธิและกำรเจริ ญพัฒนำเอมบริโอของสั ตว์บำงชนิดและคน สืบค้นและอภิ ปรำย
เกี่ยวกับเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับกำรสืบพันธุ์
2. อภิปรำย และอธิบำยควำมสำคัญของโครงสร้ำงทำงเดินอำหำรและอวัยวะที่เกี่ยวข้องในกำรย่อย
อำหำร กระบวนกำรย่อยอำหำร และกำรดูดซึมสำรอำหำร ทำปฏิบัติกำรกำยวิภำคกำรย่อยอำหำร
สัตว์บำงชนิด
3. สืบค้นข้อมูล วิเครำะห์ อภิปรำย และอธิบำยหลักกำรรักษำสมดุลควำมเป็นกรด-เบสในเลือด
คำร์บอนไดออกไซต์ กลูโคสในเลือด อุณหภูมิและน้ำ-เกลือแร่ ในร่ำงกำย
4. วิเครำะห์และเปรียบเทียบกำรขับถ่ำยของเสียและลักษณะทำงกำยวิภำคของสัตว์ชนิดต่ำง ๆ อธิบำย
โครงสร้ำงและหน้ำที่ของไต ทำปฏิบัติกำรศึกษำกำยวิภำคของไตสัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้ำนมได้
5. อธิบำยกำรลำเลียงสำรในสัตว์ชนิดต่ำง ๆ องค์ประกอบและหน้ำที่ของเลือด หลอดเลือด โครงสร้ำง
และกำรทำงำนของหัวใจและลักษณะทำงกำยวิภำคของสัตว์ชนิดต่ำง ๆ ทำปฏิบัติกำรกำยวิภำคของ
หัวใจสัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้ำนมได้
6. วิเครำะห์ เปรียบเทียบโครงสร้ำงที่ใช้แลกเปลี่ยนแก๊สและลักษณะทำงกำยวิภำคของสัตว์ชนิดต่ำง ๆ
สำหรับกำรหำยใจในสัตว์ชนิดต่ำง ๆ อธิบำยโครงสร้ำงและกลไกกำรหำยใจ กำรแลกเปลี่ยนแก๊ส กำร
ควบคุมกำรหำยใจ และทำปฏิบัติกำรศึกษำกำยวิภำคของปอดสัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้ำนม
7. วิเครำะห์ อธิบำยโครงสร้ำงและองค์ประกอบของระบบน้ำเหลือง ชนิดและหน้ำที่ของเม็ดเลือดขำว
อภิปรำยควำมสัมพันธ์ของระบบน้ำเหลืองกับระบบภูมคิ ุ้มกัน กลไกกำรป้องกันและกำรกำจัดเชื้อโรค
และสิ่งแปลกปลอมที่เข้ำสู่ร่ำงกำย
8. เปรียบเทียบโครงสร้ำงระบบประสำทในสัตว์ชนิดต่ำง ๆ อธิบำยโครงสร้ำงเซลล์ประสำท วงจรกำร
ทำงำนของเซลล์ประสำท กำรถ่ำยทอดกระแสประสำท ลักษณะทำงกำยวิภำคของสมองสัตว์ชนิดต่ำง
ๆ วงจรประสำทกำรทำงำนของสมองและอวัยวะรับสัมผัส
9. วิเครำะห์ อภิปรำย และอธิบำยเกี่ยวกับกำรเคลื่อนที่ของสิ่งมีชีวิต ควำมสำคัญโครงสร้ำงของกระดูก
และกล้ำมเนื้อ ข้อต่อ กลไกกำรหดตัวของเส้นใยกล้ำมเนื้อ ทำปฏิบัติกำรกำยวิภำคกระดูก ข้อต่อและ
กล้ำมเนื้อ
10. สืบค้นข้อมูล วิเครำะห์ อธิบำยและอภิปรำยลักษณะของต่อมไร้ท่อที่สำคัญ ลักษณะและหน้ำที่ของ
ฮอร์โมนที่สำคัญต่ำงๆ
คำอธิบำยรำยวิชำ หน้ำที่ 63 ร่ำงใหม่ 23 พฤษภำคม 2561

11. สืบค้นข้อมูล อธิบำยและอภิปรำยเกี่ยวกับกลไกกำรเกิดพฤติกรรมของสิ่งมีชีวิตเพื่อตอบสนองต่อ
สิ่งเร้ำและกำรแสดงออกของพฤติกรรมเพื่อกำรดำรงชีวิตของสิ่งมีชีวิตต่ำงๆ ได้
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รำยวิชำ ว32262 กำยวิภำคศำสตร์และสรีรวิทยำของพืช
(Plant Anatomy and Physiology)
2 คำบ/สัปดำห์/ภำคเรียน
1.0 หน่วยกิต
.............................................................................................................................................................................
คำอธิบำยรำยวิชำ (Course description)
ศึกษำเกี่ยวกับเนื้อเยื่อและกำรจัดเรียงเนื้อเยื่อภำยในโครงสร้ำงรำก ลำต้น และใบของพืชใบเลี้ยงเดี่ยว
และใบเลี้ยงคู่ ศึกษำโครงสร้ำงและกลไกที่พืชใช้ในกำรแลกเปลี่ยนแก๊ส คำยน้ำ ลำเลียงน้ำ ธำตุอำหำรและ
สำรอำหำร ตลอดจนปฏิกิริยำและปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับกำรสังเครำะห์ด้วยแสงของพืช C3 C4 และ CAM ศึกษำ
ส่วนประกอบของดอก กระบวนกำรสร้ำงเซลล์สืบพันธุ์ กำรปฏิสนธิ กำรเกิดผลและเมล็ด อธิบำยกระบวนกำร
งอกของเมล็ ด ปั จ จั ย ที่ มี ผ ลต่ อ กำรงอกและกำรตอบสนองของพื ช ต่ อ สำรควบคุ ม กำรเจริ ญ เติ บ โตและ
สิ่งแวดล้อม
จุดประสงค์กำรเรียนรู้รำยวิชำ (Course objectives)
เมื่อเรียนจบรำยวิชำนี้ นักเรียนสำมำรถ
1. อธิบำยชนิด ลักษณะและหน้ำที่ของเนื้อเยื่อพืช และเขียนแผนผังเพื่อสรุปชนิดของเนื้อเยื่อพืชได้
2. สังเกต อธิบำยและเปรียบเทียบกำรจัดเรียงของเนื้อเยื่อรำก ลำต้นและใบของพืชใบเลี้ยงคู่และใบเลี้ยงเดี่ยว
พร้อมทั้งอธิบำยกำรเจริญเติบโตของโครงสร้ำงดังกล่ำวได้
3. สืบค้นข้อมูล สังเกต และอธิบำยกำรแลกเปลี่ยนแก๊สและกำรคำยน้ำของพืช และทำปฏิบัติกำรเกี่ยวกับกำร
คำยน้ำของพืชได้
4. สืบค้นข้อมูลและอธิบำยกำรลำเลียงน้ำ แร่ธำตุและสำรอำหำรของพืชได้
5. สืบค้นข้อมูลและอธิบำยควำมสำคัญของธำตุอำหำรต่อกำรเจริญเติบโตของพืช
6. สืบค้นข้อมูลและสรุปกำรทดลองของนักวิทยำศำสตร์ในอดีตเกี่ยวกับกระบวนกำรสังเครำะห์ด้วยแสงได้
7. อธิบำยและเปรียบเทียบกำรสังเครำะห์ด้วยแสงของพืช C3 C4 และ CAM ได้
8. สืบค้นข้อมูล อภิปรำยและทำปฏิบัติกำรเกี่ยวกับปัจจัยที่มีผลต่อกำรสังเครำะห์ด้วยแสงได้
9. อธิบำยวัฏจักรชีวิ ตแบบสลับของพืชดอก กระบวนกำรสร้ำงเซลล์สืบพันธุ์ กำรถ่ำยละอองเรณู และกำร
ปฏิสนธิของพืชดอกได้
10. อธิบำยโครงสร้ำงของผลและเมล็ดได้
11. สืบค้นข้อมูล อธิบำยและทำปฏิบัติกำรเกี่ยวกับปัจจัยที่มีผลต่อกำรงอกและรูปแบบกำรงอกของเมล็ดได้
12. สืบค้นข้อมูล อธิบำยบทบำทหน้ำที่ ทำปฏิบัติกำรกำรตอบสนองของพืชต่อสำรควบคุมกำรเจริญเติบโตและ
อภิปรำยเกี่ยวกับกำรนำไปใช้ประโยชน์ทำงกำรเกษตรได้
13. สืบค้นข้อมูล อภิปรำยและทำปฏิบัติกำรเกี่ยวกับกำรตอบสนองของพืชต่อสิ่งแวดล้อมได้
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รำยวิชำ ว32263 พันธุศำสตร์และวิวัฒนำกำร
(Genetics and Evolution)
3 คำบ/สัปดำห์/ภำคเรียน
1.5 หน่วยกิต
.............................................................................................................................................................................
คำอธิบำยรำยวิชำ (Course description)
ศึกษำเกี่ยวกับวิชำพันธุศำสตร์ และวิวัฒนำกำร ลักษณะทำงพันธุกรรม โครโมโซม กำรแบ่งเซลล์ของ
โพรคำริโอตและยูคำริโอต กำรถ่ำยทอดลักษณะทำงพันธุกรรมตำมกฎของเมนเดลและนอกกฎของเมนเดล
ศึกษำเกี่ย วกับ ยี น และโครโมโซม กำรค้น พบและองค์ประกอบทำงเคมีของสำรพันธุกรรม สมบัติของสำร
พันธุกรรม กำรกลำยพันธุ์ พันธุศำสตร์โมเลกุลและเทคโนโลยี พันธุศำสตร์ ศึกษำแนวคิดและหลักฐำนทำง
วิวัฒนำกำร กำรคัดเลือกโดยธรรมชำติและกำรปรับตัวของสิ่งมีชีวิต แบบแผนกำรคัดเลือกโดยธรรมชำติ กฎ
ของฮำร์ดีและไวน์เบิร์ก ปัจจัยที่มีผลต่อกำรเปลี่ยนแปลงควำมถี่อัลลีลและควำมถี่จีโนไทป์ แนวคิดเกี่ยวกับ
สปีชีส์ กลไกกำรเกิดสปีชีส์ แนวคิดเกี่ยวกับกำรกำเนิดของสิ่งมีชีวิตวิวัฒนำกำรของสำรพันธุกรรมและวิถี
เมทำบอลิซึมวิวัฒนำกำรของโพรแคริโอตและยูคำริโอต เพื่อให้ผู้เรียนมีควำมเข้ำใจ มีทักษะกระบวนกำรและ
เจตคติทำงวิทยำศำสตร์ เห็นคุณค่ำของชีววิทยำและสำมำรถประยุกต์ควำมรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวัน
วัตถุประสงค์รำยวิชำ (Course objectives)
เมื่อเรียนจบรำยวิชำนี้ นักเรียนสำมำรถ
1. สืบค้นข้อมูล วิเครำะห์ อภิปรำย และอธิบำยลักษณะทำงพันธุกรรมและกระบวนกำรถ่ำยทอดทำง
พันธุกรรม
2. สืบค้นข้อมูล วิเครำะห์ อภิปรำย และอธิบำยชนิด รูปร่ำง ส่วนประกอบโครโมโซมและแยกควำม
แตกต่ำงของโครโมโซม
3. สืบค้นข้อมูล วิเครำะห์ อภิปรำย และอธิบำยขั้นตอนของกระบวนกำรและบอกควำมสำคัญของแบ่ง
เซลล์ของโพรคำริโอตและยูคำริโอต
4. สืบค้นข้อมูล วิเครำะห์ อภิปรำย และอธิบำยกฎแห่งกำรแยกตัว และกฎแห่งกำรรวมกลุ่มอย่ำงอิสระ
ของเมนเดลและนำไปประยุกต์ใช้ในกำรคำนวณและทำนำยอัตรำส่วนของฟีโนไทป์ จีโนไทป์ของรุ่นลูก
รวมถึงวิเครำะห์กำรถ่ำยทอดลักษณะทำงพันธุกรรมนอกเหนือกฎของเมนเดล
5. สืบค้นข้อมูล วิเครำะห์ อภิปรำย และอธิบำยประวัติกำรค้นพบสำรพันธุกรรมและวิเครำะห์
องค์ประกอบทำงเคมีของสำรพันธุกรรม
6. สืบค้นข้อมูล วิเครำะห์ อภิปรำย และอธิบำยกลไกกำรจำลองดีเอ็นเอและกลไกกำรแสดงออกของยีน
7. สืบค้นข้อมูล วิเครำะห์ อภิปรำย และอธิบำยควำมหมำย สำเหตุ ชนิด และผลของกำรกลำยพันธุ์
8. สืบค้นข้อมูล วิเครำะห์ อภิปรำย และอธิบำยกระบวนกำรพันธุศำสตร์โมเลกุลและเทคโนโลยี
พันธุศำสตร์
9. สืบค้นข้อมูล วิเครำะห์ อภิปรำย และอธิบำยประวัติกำรศึกษำวิวัฒนำกำรทฤษฎีวิวัฒนำกำรและ
หลักฐำนเชิงวิวัฒนำกำร
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10. สืบค้นข้อมูล วิเครำะห์ อภิปรำย และอธิบำยกำรคัดเลือกโดยธรรมชำติ กำรปรับตัวของสิ่งมีชีวิต และ
แบบแผนกำรคัดเลือกโดยธรรมชำติ
11. สืบค้นข้อมูล วิเครำะห์ อภิปรำย และอธิบำยกฎของฮำร์ดีและไวน์เบิร์ก ไปวิเครำะห์กำรเปลี่ยนแปลง
ควำมถี่อัลลีลและควำมถี่จีโนไทป์ในประชำกร รวมถึงปัจจัยที่มีผลต่อกำรเปลี่ยนแปลงควำมถี่อัลลีล
และควำมถี่จีโนไทป์
12. สืบค้นข้อมูล วิเครำะห์ อภิปรำย และอธิบำยแนวคิดเกี่ยวกับสปีชีส์ กลไกกำรป้องกันกำรผสมข้ำม
สปีชีส์ กลไกกำรเกิดสปีชีส์ใหม่
13. สืบค้นข้อมูล วิเครำะห์ อภิปรำย และอธิบำยแนวคิดเกี่ยวกับกำรกำเนิดของสิ่งมีชีวิต วิวัฒนำกำรของ
สำรพันธุกรรมและวิถีเมทำบอลิซึมวิวัฒนำกำรของโพรแคริโอตและยูคำริโอตได้
14. สืบค้นข้อมูล วิเครำะห์ อภิปรำย และอธิบำยลักษณะสัณฐำนวิทยำและกำรจำแนกหมวดหมู่ของ
ไพรเมต วิวัฒนำกำรของมนุษย์จำกไพรเมตโบรำณสู่โฮมินิดจนถึงมนุษย์ยุคใหม่

คำอธิบำยรำยวิชำ หน้ำที่ 67 ร่ำงใหม่ 23 พฤษภำคม 2561

รำยวิชำ ว33264 ควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพ
(Biodiversity)
2 คำบ/สัปดำห์/ภำคเรียน
1 หน่วยกิต
..............................................................................................................................................................................
คำอธิบำยรำยวิชำ (Course description)
ศึกษำเกี่ยวกับควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพ ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพระดับ
นิเวศ ระดับชนิดพันธุ์ และระดับพันธุกรรม กำรศึกษำสิ่งมีชีวิตตำมหลักอนุกรมวิธำน กำรจัดหมวดหมู่สิ่งมีชีวิต
ตำมลักษณะพื้นฐำนของกลุ่ม ไวรัส แบคทีเรียและอำร์เคีย อำณำจักรโปรติสตำ อำณำจักรเห็ดรำ อำณำจักร
พืช อำณำจักรสัตว์ กำรสร้ำงไดโคมัสคีย์เพื่อจำแนกสิ่งมีชีวิต และหลักกำรตั้งชื่อวิทยำศำสตร์ ศึกษำเกี่ยวกับ
นิ เวศวิทยำ ควำมหมำยของระบบนิ เวศ กำรถ่ำยทอดมวลสำรและพลั งงำน วัฏ จักรสำร นิเวศวิทยำของ
ประชำกร นิ เวศวิทยำของสั ง คมสิ่ ง มีชีวิ ต ควำมสั มพันธ์ข องสิ่ ง มีชีวิต และกำรอนุรั ก ษ์ร ะบบนิเวศน์ แ ละ
สิ่งแวดล้อม
วัตถุประสงค์รำยวิชำ (Course objectives)
เมื่อเรียนจบรำยวิชำนี้ นักเรียนสำมำรถ
1. สื บ ค้ น ข้ อ มู ล อภิ ป รำย และอธิ บ ำยควำมหมำย ควำมหลำกหลำยทำงชีว ภำพ และอภิ ป รำย
เชื่อมโยงระดับควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพระดับต่ำง ๆ ได้
2. สื บ ค้ น ข้ อ มู ล ใช้ ทั ก ษะกระบวนกำรทำงวิ ท ยำศำสตร์ เ พื่ อ จั ด หมวดหมู่ ข องสิ่ ง มี ชี วิ ต ตำมหลั ก
อนุกรมวิธำน ใช้ไดโคโตมัสคีย์ในกำรจำแนกสิ่งมีชีวิต และตั้งชื่อวิทยำศำสตร์ได้ถูกต้องตำมหลักกำร
3. อธิบำยลักษณะและใช้ทักษะกระบวนกำรทำงวิทยำศำสตร์เพื่อจัดจำแนกสิ่งมีชีวิตในกลุ่ม ไวรัส
แบคทีเรียและอำร์เคีย โปรติสตำ เห็ดรำ พืช และสัตว์ได้
4. สืบค้นข้อมูล วิเครำะห์ เชื่อมโยงควำมสำคัญของ ไวรัส แบคทีเรียและอำร์เคีย โปรติสตำ เห็ดรำ
พืช และสัตว์ ที่มีต่อมนุษย์และสิ่งแวดล้อม
5. ระบุลักษณะสำคัญ และองค์ประกอบของระบบนิเวศได้
6. วิเครำะห์ข้อมูลเพื่อสังเครำะห์ แผนภำพของห่วงโซ่อำหำร สำยใยอำหำร อธิบำยกำรถ่ำยทอดมวล
สำรและพลังงำน อภิปรำยสำเหตุและผลกระทบที่เกิดจำกกำรขยำยทำงชีวภำพ
7. สืบค้นข้อมูล อภิปรำยบทบำทและควำมสำคัญของสิ่งมีชีวิตในแต่ละลำดับขั้นของกำรบริโภค
8. อธิบำยกลไกของวัฏจักรไนโตรเจน วัฏจักรซัลเฟอร์ และวัฏจักรฟอสฟอรัสได้
9. อธิบำยลักษณะเฉพำะของประชำกร ขนำดของประชำกรและปัจจัยที่มีผลต่อเปลี่ยนแปลงขนำด
ประชำกร
10. อธิบำยรูปแบบกำรกำรเติบโตของประชำกรและปัจจัยที่เกี่ยวข้องได้ วิเครำะห์รูปแบบ
โครงสร้ำงอำยุ พีรำมิดอำยุ และกรำฟกำรอยู่รอดของประชำกรได้
11. สืบค้น อธิบำยควำมสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิตในสังคมของสิ่งมีชีวิตต่อรูปแบบกำรปรับตัวของสิ่งมีชีวิต
12. อธิบำยรูปแบบของกำรเปลี่ยนแปลงแทนที่ เปรียบเทียบกำรกระจำยสิ่งมีชีวิตในชีวนิเวศรูปแบบ
ต่ำง ๆ ระบุปัจจัยที่มีผลต่อกำรกระจำยสิ่งมีชีวิตในแต่ละชีวมณฑล
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คำอธิบำยรำยวิชำบังคับเลือก
กลุ่มสำระกำรเรียนรู้วิทยำศำสตร์
สำระชีววิทยำ
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รำยวิชำ ว30961 สรีรวิทยำของมนุษย์
(Human Physiology)
2 คำบ/สัปดำห์/ภำคเรียน
1.0 หน่วยกิต
..............................................................................................................................................................................
คำอธิบำยรำยวิชำ (Course description)
ศึกษำเกี่ยวกับสรีรวิทยำของมนุษย์และโรคที่เกิดจำกควำมผิดปกติทำงสรีรวิทยำ เน้นกำรเปลี่ยนแปลง
ทำงสรีรวิทยำของเซลล์ เมตำบอลิซึม โภชนำกำรและกำรรักษำสมดุลของร่ำงกำยระหว่ำงกำรเกิดโรคในระบบ
น้ำเหลืองและภูมิคุ้มกัน ระบบหัวใจและหลอดเลือด ระบบทำงเดินหำยใจ ระบบประสำท ระบบกล้ำมเนื้อ
ระบบสืบพันธุ์ ระบบขับถ่ำย ระบบย่อยอำหำร ด้วยวิธีกำรค้นคว้ำ สืบเสำะ ทดลอง หำสำเหตุของกำรเกิดของ
โรค และนำมำประยุกต์ใช้เพื่อออกแบบแก้ปัญหำของโรค
วัตถุประสงค์รำยวิชำ (Course objectives)
เมื่อเรียนจบรำยวิชำนี้ นักเรียนสำมำรถ
1. วิเครำะห์และอธิบำยควำมสำคัญเกี่ยวกับกำรสร้ำงเซลล์สืบพันธุ์ กระบวนกำรปฏิสนธิ และกำรเจริญ
พัฒนำเอ็มบริโอของมนุษย์ สืบค้นและอภิปรำยเกี่ยวกับควำมผิดปกติของระบบสืบพันธุ์
2. อธิบำย เปรียบเทียบลักษณะ และระบุตำแหน่งที่พบและหน้ำที่ของเนื้อเยื่อแต่ละชนิดและกำรทำงำน
ร่วมกันของระบบอวัยวะแต่ละระบบ
3. อธิบำยวงจรกำรทำงำนของเซลล์ประสำท กำรถ่ำยทอดกระแสประสำท วงจรประสำทกำรทำงำนของ
สมองมนุษย์ สืบค้นและอภิปรำยเกี่ยวกับควำมก้ำวหน้ำของเทคโนโลยีในกำรวิเครำะห์และรักษำควำม
ผิดปกติของระบบประสำท
4. อธิบำยเกี่ยวกับกระบวนกำรสร้ำงกระดูก กลไกกำรหดตัวของเส้นใยกล้ำมเนื้อ สืบค้น และอภิปรำย
ควำมผิดปกติของกระดูก ข้อต่อและกล้ำมเนื้อ
5. อธิบำยกลไกกำรออกฤทธิ์ของฮอร์โมน สืบค้นและอภิปรำยเกี่ยวกับควำมผิดปกติของระบบต่อมไร้ท่อ
6. อภิปรำยกระบวนกำรย่อยอำหำร กำรดูดซึม และกำรลำเลียงสำรอำหำร สืบค้นและอภิปรำยเกี่ยวกับ
ควำมผิดปกติที่เกิดขึ้นในระบบย่อยอำหำร
7. อภิปรำย และอธิบำยเกี่ยวกับสรีรวิทยำของหัวใจ หลอดเลือด และเลือด กระบวนกำรสร้ำงและ
ทำลำยเซลล์เม็ดเลือด สืบค้นและอภิปรำยเกี่ยวกับควำมผิดปกติที่เกิดขึ้นในระบบหมุนเวียนโลหิต
8. อภิปรำย และอธิบำยกำรแลกเปลี่ยนและกำรขนส่งแก๊ส กลไกกำรจับและปล่อยออกซิเจนของ
ฮีโมโกลบิน สืบค้นและอภิปรำยเกี่ยวกับควำมผิดปกติที่เกิดขึ้นในระบบหำยใจ
9. วิเครำะห์ อภิปรำย และอธิบำยเกี่ยวกับเซลล์ที่ทำหน้ำที่ในระบบภูมิคุ้มกัน กลไกกำรตอบสนองของ
ภูมิคุ้มกัน สืบค้นและอภิปรำยเกี่ยวกับควำมผิดปกติของระบบภูมิคุ้มกัน
10. วิเครำะห์ อภิปรำย และอธิบำยเกี่ยวกับกำรทำงำนของหน่วยไต กลไกกำรทำให้น้ำปัสสำวะเข้มข้น
หรือเจือจำง และขับถ่ำยน้ำปัสสำวะ สืบค้นและอภิปรำยเกี่ยวกับควำมผิดปกติที่เกิดขึ้นในระบบ
ขับถ่ำย
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รำยวิชำ ว30962 สรีรวิทยำของพืชขั้นสูง
(Advanced Plant Physiology)
2 คำบ/สัปดำห์/ภำคเรียน
1.0 หน่วยกิต
..............................................................................................................................................................................
คำอธิบำยรำยวิชำ (Course description)
ศึกษำกลไกกำรสั งเครำะห์ แป้ งและน้ำตำล บทบำทและกลไกกำรทำงำนของฮอร์โ มนพืช ต่อกำร
เจริญเติบโตและกำรตอบสนองต่อสภำวะแวดล้อม ทำปฏิบัติกำรเกี่ยวกับ กำรตอบสนองของพืชต่อสำรควบคุม
กำรเจริญเติบโตและสภำวะแวดล้อมที่ไม่เหมำะสม
วัตถุประสงค์รำยวิชำ (Course objectives)
เมื่อเรียนจบรำยวิชำนี้ นักเรียนสำมำรถ
1. สืบค้นข้อมูลและอธิบำยกลไกกำรสังเครำะห์แป้งและน้ำตำลในพืชได้
2. สืบค้นข้อมูลและอธิบำยกลไกกำรสังเครำะห์น้ำตำลในพืชได้
3. สื บค้ นข้ อมู ล ท ำปฏิ บั ติ กำร และอภิ ปรำยเกี่ ยวกั บ กำรตอบสนองของพื ช ต่ อ สำรควบคุ ม กำร
เจริญเติบโตได้
4. สืบค้นข้อมูล ทำปฏิบัติกำร และอภิปรำยเกี่ยวกับกำรตอบสนองของพืชต่อ สภำวะแวดล้อมที่ไม่
เหมำะสมได้
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รำยวิชำ ว30963 สัณฐำนวิทยำของพืช
(Plant Morphology)
2 คำบ/สัปดำห์/ภำคเรียน
1.0 หน่วยกิต
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
คำอธิบำยรำยวิชำ (Course description)
ศึกษำลักษณะทำงสั ณฐำนวิทยำ วัฏจักรชีวิต วิวัฒนำกำรและกำรจำแนกพืชมี ดอก กำรเจริญของ
โครงสร้ำงสืบพันธุ์ที่อำศัยเพศและโครงสร้ำงที่ไม่เกี่ยวกับเพศ กำรสืบพันธุ์และนิเวศวิทยำ
วัตถุประสงค์รำยวิชำ (Course objectives)
เมื่อเรียนจบรำยวิชำนี้ นักเรียนสำมำรถ
1. อธิบำยลักษณะและหน้ำที่ พร้อมทั้งระบุชนิดของโครงสร้ำงและโครงสร้ำงพิเศษของรำก ลำต้น
และใบได้
2. อธิบำยลักษณะและหน้ำที่ พร้อมทั้งระบุชนิดของโครงสร้ำงของดอก ผล และเมล็ด พร้อมทั้งเขียนสูตร
โครงสร้ำงและแผนผังโครงสร้ำงดอกได้
3. สืบค้นข้อมูล ทำปฏิบัติกำรและอธิบำยส่วนประกอบของโครงสร้ำงดอก พร้อมทั้งระบุชนิดของดอกได้
4. สืบค้นข้อมูล ทำปฏิบัติกำรและอธิบำยโครงสร้ำงของผลและเมล็ด พร้อมทั้งระบุชนิดของผลและเมล็ดได้
5. อธิบำยวัฏจักรชีวิต วิวัฒนำกำรของพืช และจำแนกพืชมีดอกได้
6. กำรเจริ ญ ของโครงสร้ ำ งสื บ พั น ธุ์ ที่ อ ำศั ย เพศและโครงสร้ ำ งที่ ไ ม่ เ กี่ ย วกั บ เพศ กำรสื บ พั น ธุ์ แ ละ
นิเวศวิทยำ
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รำยวิชำ ว30964 พันธุศำสตร์โมเลกุลและเทคโนโลยีพันธุศำสตร์
(Molecular genetics and genetics technology)
2 คำบ/สัปดำห์/ภำคเรียน

1.0 หน่วยกิต

..........................................................................................................................................................
คำอธิบำยรำยวิชำ (Course description)
ศึกษำกำรถ่ำยทอดลักษณะทำงพันธุกรรม ปฏิกิริยำร่วมกันของยีน กำรกำหนดเพศ ลักษณะพันธุกรรม
ควบคุมด้วยยีนบนโครโมโซมร่ำงกำยและโครโมโซมเพศ กำรเกิดยีนบนโครโมโซมเดียวกันและกำรทำแผนที่ยีน
บนโครโมโซม ลักษณะพันธุกรรมที่ควบคุมด้วยยีนนอกนิวเคลียส โครงสร้ำงดีเอ็นเอ อำร์เอ็นเอ โปรตีน ทำ
หน้ำที่เกี่ยวกับกระบวนกำรจำลองดีเอนเอ กำรอ่ำนรหัส และกำรแปลรหัสพันธุกรรมของสิ่งมีชีวิต กำรกลำย
พันธุ์ ควำมสำคัญของกำรพัฒนำงำนดำนพันธุศำสตรโมเลกุลและเทคโนโลยีพันธุศำสตร์ และผลกระทบที่มีต
อสิ่งมีชีวิตและมนุษย ทั้งดำนสุขภำพ สังคม และสิ่งแวดลอม เพื่อให้ผู้เรียนมีควำมเข้ำใจ มีทักษะกระบวนกำร
และเจตคติทำงวิทยำศำสตร์ เห็นคุณค่ำของชีววิทยำและสำมำรถประยุกต์ควำมรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวัน
วัตถุประสงค์รำยวิชำ (Course objectives)
เมื่อเรียนจบรำยวิชำนี้ นักเรียนสำมำรถ
1. สืบค้นข้อมูล วิเครำะห์ อภิปรำย และอธิบำยกำรถ่ำยทอดลักษณะทำงพันธุกรรม
2. สืบค้นข้อมูล วิเครำะห์ อภิปรำย และอธิบำยปฏิกิริยำร่วมกันของยีนของสิ่งมีชีวิต และและกำรคำนวณหำ
ฟีโนไทป์และจีโนไทป์ของรุ่นต่อไป
3. สืบค้นข้อมูล วิเครำะห์ อภิปรำย และอธิบำยองค์ประกอบ กำรจัดเรียงตัว และรูปร่ำงของโครโมโซม พร้อม
ทั้งควำมสัมพันธ์ของยีนกับ โครโมโซมและควำมสำคัญของโครโมโซมกับชนิดสิ่งมีชีวิต
4. สืบค้นข้อมูล วิเครำะห์ อภิปรำย และอธิบำยกำรกำหนดเพศและลักษณะพันธุกรรมที่ควบคุมด้วยยีนบน
โครโมโซมร่ำงกำยและโครโมโซมเพศ
5. สืบค้นข้อมูล วิเครำะห์ อภิปรำย และอธิบำยกำรเกิดลิงเกจ ครอสซิงโอเวอร์ และจำนวนกำรเกิด
ครอสซิงโอเวอร์ กำรทำแผนที่ยีนบนโครโมโซม
6. สืบค้นข้อมูล วิเครำะห์ อภิปรำย และอธิบำยลักษณะพันธุกรรมที่ควบคุมด้วยยีนนอกนิวเคลียส
7. สืบค้นข้อมูล วิเครำะห์ อภิปรำย และอธิบำยโครงสร้ำงทำงเคมีและหน้ำที่ของดีเอ็นเอ อำร์เอ็นเอ รวมทั้ง
โปรตีน
8. สืบค้นข้อมูล วิเครำะห์ อภิปรำย และอธิบำยกลไกกำรจำลองสำรพันธุกรรมของสิ่งมีชีวิต ระบุปัจจัยที่มี
ควำมสำคัญต่อกระบวนกำรจำลองดีเอ็นเอ
9. สืบค้นข้อมูล วิเครำะห์ อภิปรำย และอธิบำยควำมสัมพันธ์ระหว่ำงดีเอ็นเอ อำร์เอ็นเอ โปรตีน รวมทั้งกำร
ควบคุมกำรแสดงออกของยีน
10. สืบค้นข้อมูล วิเครำะห์ อภิปรำย และอธิบำยควำมหมำย สำเหตุ และกำรเกิดกำรกลำยพันธุ์
11. สืบค้นข้อมูล วิเครำะห์ อภิปรำย และอธิบำยกำรเปลี่ยนแปลงจำนวนโครโมโซมและกำรเปลี่ยนแปลง
โครงสร้ำงของโครโมโซม และกำรเปลี่ยนแปลงระดับยีน
12. สืบค้นข้อมูล วิเครำะห์ อภิปรำย และอธิบำยขั้นตอนพันธุวิศวกรรม ระบุควำมสำคัญของปัจจัยที่ใช้ในแต่
ละขั้นตอนของกระบวนกำรทำงพันธุวิศวกรรม
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13. สืบค้นข้อมูล วิเครำะห์ อภิปรำย และอธิบำยกำรโคลนยีน กำรตรวจลำยพิมพ์ดีเอ็นเอ และกำรประยุกต์ใช้
เทคโนโลยีพันธุศำสตร์ตอ่ กำรแพทย์ สิ่งแวดล้อม อุสำหกรรม และสังคม
14. สืบค้นข้อมูล วิเครำะห์ อภิปรำย และอธิบำยผลกระทบของพันธุศำสตร์โมเลกุลและเทคโนโลยีพันธุศำสตร์
ในด้ำนที่มีต่อสุขภำพสิ่งมีชีวิต ด้ำนสังคม ด้ำนสภำพแวดล้อม และผลประโยชน์
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รำยวิชำ ว30965 ชีววิทยำสิ่งแวดล้อม
(Environmental Biology)
2 คำบ/สัปดำห์/ภำคเรียน
1.0 หน่วยกิต
.............................................................................................................................................................................
คำอธิบำยรำยวิชำ (Course description)
ศึกษำค้นคว้ำ อธิบำย อภิปรำย ควำมสัมพันธ์ของวิวัฒนำกำรของสิ่งมีชีวิตที่มีผลต่อกำรเกิดควำม
หลำกหลำยทำงชีวภำพ นำทักษะกระบวนกำรทำงวิทยำศำสตร์มำใช้ในกำรวิเครำะห์ควำมสัมพันธ์ระหว่ำง
สิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อมทำงกำยภำพและชีวภำพ ทั้งระดับนิเวศวิทยำเชิงสรีรวิทยำ ระดับนิเวศวิทยำเชิง
ประชำกร ระดับนิเวศวิทยำเชิงสังคม และระดับนิเวศวิทยำเชิงระบบนิเวศ ในประเด็นของปัจจัยที่ส่งผลต่อ
ควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพและควำมมั่นคงของระบบนิเวศ
ศึกษำค้นคว้ำ อภิปรำย ควำมสั มพันธ์ระหว่ำงมนุษย์และสิ่งแวดล้อม กำรประเมินคุณภำพสิ่งแวดล้อม
แสดงควำมคิดเห็นเกี่ยวกับกำรเปลี่ยนแปลงสภำพแวดล้อมอันเป็นผลเนื่องมำจำกมนุษย์ผลกระทบของกำร
เปลี่ยนแปลงสภำพแวดล้อม อธิบำยอิทธิพลของปรำกฏกำรณ์ต่ำง ๆ และภัยธรรมชำติที่มีต่อสิ่งมีชีวิต
ศึกษำ ค้นคว้ำ วิเครำะห์กระบวนกำรหรือแนวควำมคิดที่เน้นให้เกิดค่ำนิยมในกำรอนุรักษ์ กำรนำวิทยำศำสตร์
และเทคโนโลยี มำเป็นส่วนร่วมในกำรพัฒนำ และแก้ไขปัญหำสิ่งแวดล้อม กำรใช้พลังงำนรูปแบบต่ำง ๆ ให้ได้
ประโยชน์สูงสุด
วัตถุประสงค์รำยวิชำ (Course objectives)
เมื่อเรียนจบรำยวิชำนี้ นักเรียนสำมำรถ
1. ใช้ทักษะกระบวนกำรทำงวิทยำศำสตร์ในกำรศึกษำซิสเทมำติกส์ จัดหมวดหมู่แบบฟีเนติกส์ และ
คลำดิสติก สร้ำงคลำโดแกรม อธิบำยควำมเชื่อมโยงของวิวัฒนำกำรกับควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพ
2. สืบค้นข้อมูล อธิบำย อภิปรำย นิเวศวิทยำเชิงสรีรวิทยำ ตำมแนวคิดช่วงขอบเขตควำมทน (Limits
of tolerance concept) แนวคิดกำรรักษำดุลยภำพ (Regulator and conformers) และแนวคิดกำรจัดสรร
พลังงำน (The principle of allocation)
3. อธิบำย อภิปรำย นิเวศวิทยำเชิงประชำกร ลักษณะเฉพำะของประชำกร เปรียบเทียบ ยกตัวอย่ำง
กำรกระจำยตัวของประชำกร วิเครำะห์กรำฟของกำรอยู่รอด และกรำฟกำรเจริญเติบโตของประชำกร รวมถึง
รูปแบบกำรเติบโตของประชำกรของ r-selected population และ k- selected population
4. อธิบำย อภิปรำย นิเวศวิทยำเชิงสังคมของสิ่งมีชีวิต อธิบำยควำมหมำยของสังคมของสิ่งมีชีวิต กำร
ปรับตัวและพฤติกรรมของสิ่งมีชีวิต วิถีชีวิตและกำรแบ่งปันทรัพยำกร อิทธิพลของควำมสัมพันธ์ระหว่ำง
สิ่งมีชีวิตที่มีต่อโครงสร้ำงสังคมสิ่งมีชีวิต กำรเปลี่ยนแปลงแทนที่
5. วิเครำะห์ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงปัจจัยต่ำง ๆ ที่ทำให้เกิดควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพ คำนวณหำ
ดัชนีควำมหลำกหลำกหลำยทำงชีวภำพได้
6. อธิบำยและวิเครำะห์เกี่ยวกับกำรรักษำดุลยภำพของระบบนิเวศ อธิบำยอิทธิพลของปรำกฏกำรณ์
ต่ำง ๆ เช่น เอลนินโย ภำวะเรือนกระจก ภัยธรรมชำติต่อสิ่งมีชีวิต และตระหนักว่ำควำมหลำกหลำยทำง
ชีวภำพมีบทบำทต่อดุลยภำพของระบบนิเวศ
7. สืบค้น นำเสนอสภำพกำรณ์ ควำมสำคัญของควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพ หรือปัญหำมลพิษ
สิ่งแวดล้อมที่มีอยู่ในปัจจุบัน อธิบำยผลกระทบต่อมนุษย์ ต่อสิ่งมีชีวิตในระบบนิเวศ รวมถึงสำเหตุและ
ผลกระทบจำกกำรสะสมทำงชีวภำพของสำรพิษ
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8. สืบค้น และอธิบำย พระรำชบัญญัติสิ่งแวดล้อม ค่ำมำตรฐำนเกี่ยวกับคุณภำพสิ่งแวดล้อม ใช้ทักษะ
กระบวนกำรทำงวิทยำศำสตร์ ประเมินคุณภำพสิ่งแวดล้อมโดยประมวลจำกกำรตรวจวัดคุณลักษณะทำง
กำยภำพ ทำงเคมี และทำงชีวภำพ
9. ระบุแหล่งที่มำของพลังงำนรูปแบบต่ำง ๆ ประโยชน์ และกำรนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด
10. ตรวจสอบและวิเครำะห์กำรเปลี่ยนแปลงของทรัพยำกรธรรมชำติ และตระหนักถึงปัญหำและ
เสนอแนะแนวทำงในกำรอนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติ วำงแผนและลงมือปฏิบัติเพื่อป้องกัน แก้ไข อนุรักษ์ และ
พัฒนำทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม มีควำมรู้ควำมเข้ำใจ ตระหนักถึงกำรจัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติ
และสิ่งแวดล้อม รวมทั้งกำรพัฒนำที่ยั่งยืน
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รำยวิชำ ว30966 จุลชีววิทยำ
(Microbiology)
2 คำบ/สัปดำห์/ภำคเรียน

1.0 หน่วยกิต

..........................................................................................................................................................
คำอธิบำยรำยวิชำ (Course description)
ศึกษำรูปร่ำงลักษณะทั่วไปของจุลินทรีย์ กำรจำแนกและกำรจัดกลุ่มจุลินทรีย์ กำรเจริญเติบโต และ
สภำพแวดล้ อมที่มีผ ลต่อกำรเจริ ญของจุ ลิ นทรีย์ กำรควบคุมจุลิ นทรีย์ พันธุศำสตร์และเมทำบอลิ ซึมของ
จุลินทรีย์ ศึกษำควำมสัมพันธ์ระหว่ำงมนุษย์กับจุลินทรีย์ ภูมิคุ้มกัน จุ ลชีววิทยำ สิ่งแวดล้อม กำรประยุกต์ใช้
จุลชีววิทยำด้ำนเทคโนโลยีชีวภำพ เกษตรกรรม อุตสำหกรรมและกำรแพทย์
วัตถุประสงค์รำยวิชำ (Course objectives)
เมื่อเรียนจบรำยวิชำนี้ นักเรียนสำมำรถ
1. สืบค้นข้อมูล วิเครำะห์ อภิปรำย และอธิบำยรูปร่ำงลักษณะทั่วไปของจุลินทรีย์
2. สืบค้นข้อมูล วิเครำะห์ อภิปรำย และอธิบำยกำรจำแนกและกำรจัดกลุ่มจุลินทรีย์
3. สืบค้นข้อมูล วิเครำะห์ อภิปรำย และอธิบำยกำรเจริญเติบโตและสภำพแวดล้อมที่มีผลต่อกำรเจริญของ
จุลินทรีย์
4. สืบค้นข้อมูล วิเครำะห์ อภิปรำย และอธิบำยกำรควบคุมจุลินทรีย์ พันธุศำสตร์ และเมทำบอลิซึมของ
จุลินทรีย์
5. สืบค้นข้อมูล วิเครำะห์ อภิปรำย และอธิบำยควำมสัมพันธ์ระหว่ำงมนุษย์กับจุลินทรีย์ ภูมิคุ้มกัน จุลชีววิทยำ
สิ่งแวดล้อม กำรประยุกต์ใช้จุลชีววิทยำด้ำนเทคโนโลยีชีวภำพ เกษตรกรรม อุตสำหกรรมและกำรแพทย์
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กลุ่มสำระกำรเรียนรู้วิทยำศำสตร์
(บูรณำกำรควำมรู้)
รำยวิชำพื้นฐำน กลุ่มสำระกำรเรียนรู้วิทยำศำสตร์ (บูรณำกำรควำมรู้)
1. ว31193
กำรสืบเสำะและธรรมชำติทำงวิทยำศำสตร์
SCI31193
Scientific Inquiry and The Nature of Science

1.0 หน่วยกิต

รำยวิชำบังคับ กลุ่มสำระกำรเรียนรู้วิทยำศำสตร์ (บูรณำกำรควำมรู้)
1.
2.
3.
4.
5.

ว31291 ควำมคิดสร้ำงสรรค์และนวัตกรรม 1
SCI31291 Creativity and Innovation 1
ว33292 ควำมคิดสร้ำงสรรค์และนวัตกรรม 2
SCI33292 Creativity and Innovation 2
ว32293 โครงงำนวิทยำศำสตร์
SCI32293 Science Project
ว33294 สัมมนำทำงวิทยำศำสตร์
SCI33294 Science Seminar
ว31295 กำรออกแบบและพื้นฐำนทำงวิศวกรรม
SCI31295 Design and Fundamental Engineering

1.0

หน่วยกิต

1.0

หน่วยกิต

2.0

หน่วยกิต

1.0

หน่วยกิต

1.0

หน่วยกิต

คำอธิบำยรำยวิชำ หน้ำที่ 78 ร่ำงใหม่ 23 พฤษภำคม 2561

รำยวิชำ ว31193 กำรสืบเสำะและธรรมชำติทำงวิทยำศำสตร์
(Scientific Inquiry and The Nature of Science)
2 คำบ/สัปดำห์/ภำคเรียน
1.0 หน่วยกิต
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
คำอธิบำยรำยวิชำ
สืบเสำะหำควำมรู้ด้วยกระบวนกำรสืบเสำะหำควำมรู้ทำงวิทยำศำสตร์จำกปรำกฏกำรณ์ธรรมชำติ
และ/หรือสถำนกำรณ์ปัญหำ พัฒนำคำถำมจำกปรำกฏกำรณ์ธรรมชำติหรือสถำนกำรณ์ปัญหำ ออกแบบและ
ดำเนินกำรสืบเสำะหำควำมรู้ด้วยกระบวนกำรทำงวิทยำศำสตร์ วิเครำะห์ผลที่ได้ด้วยวิธีที่ถูกต้อง สำมำรถสร้ำง
คำอธิบำยปรำกฏกำรณ์ต่ำงๆ สรุปผลกำรศึกษำค้นคว้ำและอภิปรำยโดยใช้หลักฐำนทั้งจำกกำรปฏิบัติกำรและ
ข้อมูลจำกแหล่งที่เชื่อถือได้มำสนับสนุน เสนอผลกำรสืบเสำะหำควำมรู้ในรูปแบบของกำรนำเสนอผลงำนทำง
วิทยำศำสตร์ ทั้งกำรนำเสนอแบบปำกเปล่ำและรำยงำน พัฒนำทักษะกำรสืบเสำะหำควำมรู้ทำงวิทยำศำสตร์
และเรียนรู้ธรรมชำติของวิทยำศำสตร์ผ่ำนกิจกรรมบูรณำกำรวิทยำศำสตร์แขนงต่ำงๆ
วัตถุประสงค์รำยวิชำ
เมื่อเรียบจบวิชำนี้นักเรียนสำมำรถ
1. ยกตัวอย่ำงธรรมชำติของวิทยำศำสตร์ กำรศึกษำหำควำมรู้ด้วยกระบวนกำรทำงวิทยำศำสตร์ และ
ข้อจำกัดของวิทยำศำสตร์ได้
2. ตั้งคำถำมวิทยำศำสตร์ และสำมำรถหำคำตอบ / สร้ำงคำอธิบำยปรำกฏกำรณ์หรือปัญหำต่ำงๆ
จำกหลักฐำนที่ได้จำกกระบวนกำรสืบเสำะหำควำมรู้ทำงวิทยำศำสตร์ได้
3. ออกแบบกำรทดลองและทำกำรทดลองเพื่อหำคำตอบด้วยวิธีกำรทำงวิทยำศำสตร์ที่ถูกต้อง
เหมำะสม
4. เลือกใช้เครื่องมือที่เหมำะสมสำหรับกำรเก็บข้อมูลที่ต้องกำร
5. เลือกวิธีกำรที่เหมำะสมในกำรวิเครำะห์และแปลผลข้อมูลทำงวิทยำศำสตร์
6. สร้ำงคำอธิบำยปรำกฏกำรณ์และสรุปผลกำรศึกษำโดยใช้ข้อมูลที่ได้จำกกำรทดลองมำสนับสนุนได้
7. นำเสนอผลกำรศึกษำได้ทั้งกำรนำเสนอแบบปำกเปล่ำและกำรเขียนรำยงำน
8. ให้เหตุผล แสดงข้อคิดเห็นอย่ำงวิทยำศำสตร์ ต่อกำรนำเสนอแบบปำกเปล่ำ ทั้งในฐำนะเป็นผู้ฟัง
หรือผู้นำเสนอได้อย่ำงเหมำะสม
9. ประยุกต์ใช้หลักกำรทำงวิทยำศำสตร์ และหลักฐำนที่ได้จำกกำรทดลองของตนหรือกำรทดลองอื่นที่
สอดคล้องกันในกำรอธิบำยปรำกฏกำรณ์ต่ำง ๆ
10. บูรณำกำรควำมรู้จำกหลำกหลำยสำขำวิชำเพื่อเสนอแนวทำงกำรแก้โจทย์ปัญหำจำกประเด็น
ปัญหำต่ำงๆ ที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน และใช้กระบวนกำรสืบเสำะหำควำมรู้เพื่อตอบปัญหำทำงวิทยำศำสตร์ได้
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รำยวิชำ ว31291 ควำมคิดสร้ำงสรรค์และนวัตกรรม 1
(Creativity and Innovation 1)
2 คำบ/สัปดำห์/ภำคเรียน
1.0 หน่วยกิต
........................................................................................................................................... ..................................
คำอธิบำยรำยวิชำ
ศึกษำตัวอย่ำงกำรพัฒนำนวัตกรรม บูรณำกำรควำมรู้ทำงวิทยำศำสตร์ เทคโนโลยี กระบวนกำร
ทำงวิศวกรรม และคณิตศำสตร์ เพื่อแก้โจทย์ปัญหำในชีวิตจริงหรือพัฒนำสิ่งต่ำงๆ ให้ดีขึ้น รวมทั้งกำรพัฒนำ
กระบวนกำรหรือผลผลิตใหม่ ผ่ำนกระบวนกำรคิดแก้โจทย์ปัญหำอย่ำงสร้ำงสรรค์ ควบคู่ไปกับกำรพัฒนำ
ทักษะกำรเรียนรู้แห่งศตวรรษที่ 21
วัตถุประสงค์รำยวิชำ (Course objectives)
เมื่อเรียบจบวิชำนี้ นักเรียนสำมำรถ
1. อธิบำยควำมหมำยและควำมสำคัญของควำมคิดสร้ำงสรรค์ได้
2. ระบุควำมเป็นนวัตกรรมของผลงำนต่ำงๆ ได้ และอธิบำยควำมสำคัญของนวัตกรรมได้
3. ประเมินนวัตกรรมในแง่มุมที่หลำกหลำยได้
4. สร้ำงสรรค์นวัตกรรมผ่ำนระบบกำรฝึกทักษะกำรคิดสร้ำงสรรค์ โดยบูรณำกำรควำมรู้ทำง
วิทยำศำสตร์ เทคโนโลยี กระบวนกำรทำงวิศวกรรม และคณิตศำสตร์ ในกำรพัฒนำนวัตกรรมได้
5. นำเสนอผลงำนนวัตกรรมต่อสำธำรณะได้
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รำยวิชำ ว33292 ควำมคิดสร้ำงสรรค์และนวัตกรรม 2
(Creativity and Innovation 2)
2 คำบ/สัปดำห์/ภำคเรียน
1.0 หน่วยกิต
..............................................................................................................................................................................
คำอธิบำยรำยวิชำ
พัฒนำนวัตกรรมที่สำมำรถใช้แก้โจทย์ปัญหำในชีวิตจริงผ่ำนกระบวนกำรคิดแก้โจทย์ปัญหำอย่ำง
สร้ำงสรรค์ โดยบูรณำกำรควำมรู้ทำงวิทยำศำสตร์ เทคโนโลยี กระบวนกำรทำงวิศวกรรม และคณิตศำสตร์
รวมทั้งกำรพัฒนำกระบวนกำรหรือผลผลิตใหม่ ควบคู่ไปกับกำรพัฒนำทักษะกำรเรียนรู้แห่งศตวรรษที่ 21
วัตถุประสงค์รำยวิชำ
เมื่อเรียบจบวิชำนี้ นักเรียนสำมำรถ
1. บูรณำกำรควำมรู้ทำงวิทยำศำสตร์ เทคโนโลยี กระบวนกำรทำงวิศวกรรม และคณิตศำสตร์ ใน
กำรพัฒนำนวัตกรรม เพื่อแก้โจทย์ปัญหำในชีวิตจริงได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ
2. ประเมินนวัตกรรมในแง่มุมที่หลำกหลำยได้
3. วิเครำะห์ประสิทธิภำพของนวัตกรรมจำกกำรนำไปใช้จริงได้
4. นำเสนอผลงำนนวัตกรรมต่อสำธำรณะได้
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รำยวิชำ ว32293 โครงงำนวิทยำศำสตร์
(Science Project)
2 คำบ/สัปดำห์/2 ภำคเรียน
2.0 หน่วยกิต
.............................................................................................................................................................................
คำอธิบำยรำยวิชำ (Course description)
ศึกษำวิเครำะห์กระบวนกำรวิจัยทำงวิทยำศำสตร์เกี่ยวกับ กำรตั้งคำถำมหรือกำรระบุปัญหำ กำร
สำรวจตรวจสอบโดยกำรกำหนดควำมสัมพันธ์ระหว่ำงตัวแปรต่ำง ๆ กำรสืบค้นข้อมูล กำรตั้งสมมติฐำน
ที่เป็นไปได้หลำยแนวทำง กำรตัดสินใจเลือกตรวจสอบสมมติฐำนที่เป็นไปได้ กำรวำงแผนกำรสำรวจตรวจสอบ
เพื่อแก้โจทย์ปัญหำหรือตอบคำถำม กำรวิเครำะห์เชื่อมโยง ควำมสัมพันธ์ของตัวแปรต่ำง ๆ โดยใช้สมกำรทำง
คณิตศำสตร์ หรือสร้ำงแบบจำลองจำกผลหรือควำมรู้ที่ได้รับจำกกำรสำรวจตรวจสอบ
ศึกษำกระบวนกำรทำงวิทยำศำสตร์ในกำรดำรงชีวิต ศึกษำหำควำมรู้เพิ่มเติม ทำโครงงำนหรือสร้ำง
ชิ้นงำนตำมควำมสนใจ ด้วยควำมมุ่งมั่น รับผิดชอบ รอบคอบและซื่อสัตย์ในกำรสืบเสำะหำควำมรู้ โดยใช้
เครื่องมือและวิธีกำรที่ได้ผลถูกต้องเชื่อถือได้ สำมำรถสื่อสำรควำมคิด ควำมรู้จำกผลกำรสำรวจตรวจสอบโดย
กำรพูดเขียน จัดแสดง หรือใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศ มีจิตวิทยำศำสตร์และตระหนักในคุณค่ำของควำมรู้และ
เทคโนโลยีที่ใช้ในชีวิตประจำวัน เห็นคุณค่ำในกำรค้นพบควำมรู้ พบคำตอบ หรือแก้โจทย์ปัญหำได้ รู้ว่ำ
ปรำกฏกำรณ์ทำงธรรมชำติที่เกิดขึ้นส่วนใหญ่มีรูปแบบที่แน่นอนสำมำรถ อธิบำยและตรวจสอบได้ ภำยใต้
ข้อมูล และเครื่องมือที่มีอยู่ในช่วงเวลำนั้น ๆ เข้ำใจว่ำ วิทยำศำสตร์ เทคโนโลยี สังคม และสิ่งแวดล้อม มีควำม
เกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน
วัตถุประสงค์รำยวิชำ (Course objectives)
เมื่อเรียนจบรำยวิชำนี้ นักเรียนสำมำรถ
1. ตั้งคำถำมที่อยู่บนพื้นฐำนของควำมรู้และควำมเข้ำใจทำงวิทยำศำสตร์ หรือควำมสนใจ หรือจำก
ประเด็นที่เกิดขึ้นในขณะนั้น ที่สำมำรถทำกำรสำรวจตรวจสอบ หรือศึกษำค้นคว้ำได้อย่ำงครอบคลุม
และเชื่อถือได้
2. สร้ำงสมมติฐำนที่มีทฤษฎีรองรับ หรือคำดกำรณ์สิ่งที่จะพบ หรือสร้ำงแบบจำลอง หรือสร้ำงรูปแบบ
เพื่อนำไปสู่กำรสำรวจตรวจสอบ
3. ค้นคว้ำรวบรวมข้อมูลที่ต้องพิจำรณำปัจจัยหรือตัวแปรสำคัญ ปัจจัยที่มีผลต่อปัจจัยอื่น ปัจจัยที่
ควบคุมไม่ได้ และจำนวนครั้งของกำรสำรวจ ตรวจสอบ เพื่อให้ได้ผลที่มีควำมเชื่อมั่นอย่ำงเพียงพอ
4. เลือกวัสดุ เทคนิควิธี อุปกรณ์ที่ใช้ในกำรสังเกต กำรวัด กำรสำรวจตรวจสอบ อย่ำงถูกต้องทั้งทำงกว้ำง
และลึกในเชิงปริมำณและคุณภำพ
5. รวบรวมข้อมูลและบันทึกผลกำรสำรวจตรวจสอบอย่ำงเป็นระบบถูกต้อง ครอบคลุมทั้งในเชิงปริมำณ
และคุณภำพ โดยตรวจสอบควำมเป็นไปได้ ควำมเหมำะสม หรือควำมผิดพลำดของข้อมูล
6. จัดกระทำข้อมูลโดยคำนึงถึงกำรรำยงำนผลเชิงตัวเลขที่มีระดับควำมถูกต้อง และนำเสนอข้อมูลด้วย
เทคนิควิธีที่เหมำะสม
7. วิเครำะห์ข้อมูล แปลควำมหมำยข้อมูล และประเมินควำมสอดคล้องของข้อสรุป หรือสำระสำคัญ เพื่อ
ตรวจสอบกับสมมติฐำนที่ตั้งไว้
8. พิจำรณำควำมน่ำเชื่อถือของวิธีกำร และผลกำรสำรวจตรวจสอบ โดยใช้หลักควำมคลำดเคลื่อนของ
กำรวัด และกำรสังเกต เสนอแนะกำรปรับปรุงวิธีกำรสำรวจตรวจสอบ
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9. นำผลของกำรสำรวจตรวจสอบที่ได้ ทั้งวิธีกำรและองค์ควำมรู้ที่ได้ไปสร้ำงคำถำมใหม่ นำไปใช้แก้โจทย์
ปัญหำในสถำนกำรณ์ใหม่ และในชีวิตจริง
10. ตระหนักถึงควำมสำคัญของกำรที่จะต้องมีส่วนร่วมรับผิดชอบกำรอธิบำย กำรลงควำมเห็น และกำร
สรุปผลกำรเรียนรู้วิทยำศำสตร์ ที่นำเสนอต่อสำธำรณชนด้วยควำมถูกต้อง
11. บันทึกและอธิบำยผลกำรสำรวจตรวจสอบอย่ำงมีเหตุผล ใช้พยำนหลักฐำนอ้ำงอิง หรือค้นคว้ำเพิ่มเติม
เพื่อหำหลักฐำนอ้ำงอิงที่เชื่อถือได้ และยอมรับว่ำควำมรู้เดิม อำจมีกำรเปลี่ยนแปลงได้ เมื่อมีข้อมูล
และประจักษ์พยำนใหม่เพิ่มเติม หรือโต้แย้งจำกเดิม ซึ่งท้ำทำยให้มีกำรตรวจสอบอย่ำงระมัดระวัง อัน
จะนำมำสู่กำรยอมรับเป็นควำมรู้ใหม่
12. จัดแสดงผลงำน เขียนรำยงำน และ/หรืออธิบำยเกี่ยวกับแนวคิด กระบวนกำร และผลของโครงงำน
หรือชิ้นงำนให้ผู้อื่นเข้ำใจ
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รำยวิชำ ว33294 สัมมนำทำงวิทยำศำสตร์
(Science Seminar)
2 คำบ/สัปดำห์/ภำคเรียน
1.0 หน่วยกิต
.............................................................................................................................................................................
คำอธิบำยรำยวิชำ (Course description)
ศึกษำค้น คว้ำงำนวิจั ย ที่น่ ำสนใจทำงวิทยำศำสตร์ จับประเด็นที่สำคัญมำเรียบเรียงเพื่อนำเสนอ
อภิปรำยแลกเปลี่ยนควำมรู้และจัดทำเป็นรำยงำน
วัตถุประสงค์รำยวิชำ (Course objectives)
เมื่อเรียนจบรำยวิชำนี้ นักเรียนสำมำรถ
1. สืบค้นงำนวิจัยหรือหัวข้อที่น่ำสนใจทำงวิทยำศำสตร์ และจับประเด็นสำคัญมำเรียบเรียงให้เกิด
ควำมเข้ำใจ
2. ออกแบบสื่อและพูดสัมมนำได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ
3. ตอบคำถำม ตั้งคำถำม และแลกเปลี่ยนควำมรู้ทำงวิชำกำรกับผู้เข้ำร่วมสัมมนำ
4. เขียนรำยงำนทำงวิทยำศำสตร์ได้อย่ำงถูกต้อง
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รำยวิชำ ว31295 กำรออกแบบและพื้นฐำนทำงวิศวกรรม
(Design and Fundamental engineering)
2 คำบ/สัปดำห์/ภำคเรียน
1.0 หน่วยกิต
..............................................................................................................................................................................
คำอธิบำยรำยวิชำ (Course description)
ศึกษำกำรใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ประกอบในกำรเขียนแบบขั้นพื้นฐำน กำรออกแบบชิ้นงำนเพื่อสร้ำง
ชิ้นงำนจำกงำนไม้ งำนโลหะและเครื่องขึ้นรูปสำมมิติ กำรใช้เครื่องมืองำนไม้ งำนโลหะ กำรสร้ำงชิ้นงำนงำนไม้
และงำนโลหะจำกแบบที่ ก ำหนดให้ แ ละแบบที่ เขี ย นขึ้ น เอง กำรต่ อ วงจรอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ พื้ น ฐำนและกำร
ประยุกต์ใช้งำน ศึกษำหลักกำรพื้นฐำนด้ำนวิศวกรรมเกี่ยวกับกลศำสตร์ กลศำสตร์ของของไหล งำนพลังงำน
พลั งงำนควำมร้ อน ไฟฟ้ำ แม่เหล็ กไฟฟ้ำ กระบวนกำรทำงำนในโรงงำนอุตสำหกรรม ออกแบบสร้ำง
เครื่องมือ หรือระบบเพื่อแก้โจทย์ปัญหำตำมสถำนกำรณ์ที่กำหนดให้
วัตถุประสงค์รำยวิชำ (Course objectives)
เมื่อเรียบจบวิชำนี้ นักเรียนสำมำรถ
1. ออกแบบและเขียนแบบเพื่อสร้ำงชิ้นงำน งำนไม้ งำนโลหะ และเครื่องขึ้นรูปสำมมิติได้
2. มีทักษะในกำรใช้เครื่องมืองำนไม้ งำนโลหะและสร้ำงชิ้นงำนจำกแบบที่กำหนดและแบบที่เขียนขึ้น
เองได้
3. ต่อวงจรอิเล็กทรอนิกส์พื้นฐำนและนำไปประยุกต์ใช้เบื้องต้นได้
4. วิเครำะห์หลักกำรพื้นฐำนด้ำนวิศวกรรมเกี่ยวกับกลศำสตร์ กลศำสตร์ของของไหล งำนพลังงำน
พลังงำนควำมร้อน ไฟฟ้ำ แม่เหล็กไฟฟ้ำ กระบวนกำรทำงำนในโรงงำนอุตสำหกรรม
5. ประยุกต์ใช้เครื่องมืองำนไม้ งำนโลหะ อิเล็กทรอนิกส์และหลักกำรพื้นฐำนด้ำนวิศวกรรม
เพื่อออกแบบสร้ำงเครื่องมือ หรือระบบเพื่อแก้โจทย์ปัญหำตำมสถำนกำรณ์ที่กำหนดให้
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กลุ่มสำระกำรเรียนรู้วิทยำศำสตร์
สำระเทคโนโลยี
รำยวิชำพื้นฐำน กลุ่มสำระกำรเรียนรู้วิทยำศำสตร์ สำระเทคโนโลยี
1. ว31194 วิทยำกำรคอมพิวเตอร์เบื้องต้น
SCI31194 Introduction to Computer Science
รำยวิชำบังคับ กลุ่มสำระกำรเรียนรู้วิทยำศำสตร์ สำระเทคโนโลยี
1. ว31296
กำรเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์
SCI31296
Computer Programming
2. ว32297
วิทยำกำรคอมพิวเตอร์ประยุกต์ 1
SCI32297
Applied Computer Science 1
3. ว32298
วิทยำกำรคอมพิวเตอร์ประยุกต์ 2
SCI32298
Applied Computer Science 2
รำยวิชำบังคับเลือก กลุ่มสำระกำรเรียนรู้วิทยำศำสตร์ สำระเทคโนโลยี
1. ว30991 โครงสร้ำงข้อมูล
SCI30991 Data Structures
2. ว30992 อัลกอริทึมเบื้องต้น
SCI30992 Introduction to Algorithms
3. ว30993 กำรเรียนรู้ของเครื่อง
SCI30993 Machine Learning
4. ว30994 กำรประมวลผลสัญญำณดิจิทัล
SCI30994 Digital Signal Processing
5. ว30995 กำรเขียนโปรแกรมแบบขนำน
SCI30995 Introduction to parallel computing
6. ว30996 กำรเขียนโปรแกรมบนเว็บ
SCI30996 Web Programming

1.0 หน่วยกิต

1.0 หน่วยกิต
1.0 หน่วยกิต
1.0 หน่วยกิต

1.0 หน่วยกิต
1.5 หน่วยกิต
1.0 หน่วยกิต
1.0 หน่วยกิต
1.0 หน่วยกิต
1.0 หน่วยกิต

รำยวิชำเลือกเสรี กลุ่มสำระกำรเรียนรู้กำรงำนอำชีพและเทคโนโลยี
(ตำมหลักสูตรโรงเรียนมหิดลวิทยำนุสรณ์ พุทธศักรำช 2560)
1. ง30301 กำรเขียนโปรแกรมภำษำซี
TECH30301 C Programming Language
2. ง30302 โครงสร้ำงไม่ต่อเนื่อง
TECH30302 Discrete Structures

1
1.5 หน่วยกิต
1.0 หน่วยกิต
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คำอธิบำยรำยวิชำพื้นฐำน
กลุ่มสำระกำรเรียนรู้วิทยำศำสตร์
สำระเทคโนโลยี
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รำยวิชำ ว31194 วิทยำกำรคอมพิวเตอร์เบื้องต้น
(Introduction to Computer Science)
2 คำบ / สัปดำห์ / ภำคเรียน

1.0 หน่วยกิต

.................................................................................................................................................................................................................................

คำอธิบำยรำยวิชำ (Course description)
ศึกษำควำมก้ำวหน้ำของเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร กำรรู้เท่ำทันเทคโนโลยี จริยธรรมใน
กำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศ แนวคิดเชิงคำนวณ กำรแก้ปัญหำด้วยคอมพิวเตอร์ พื้นฐำนกำรเขียนโปรแกรม
กำรระบุข้อมูลเข้ำ ข้อมูลออก เงื่อนไขของปัญหำ กำรทำซ้ำ
วัตถุประสงค์รำยวิชำ (Course objectives)
เมื่อเรียนจบรำยวิชำนี้ นักเรียนสำมำรถ
1. เข้ำใจกำรเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีสำรสนเทศที่มีผลต่อกำรดำเนินชีวิต อำชีพ สังคม และวัฒนธรรม
และรู้เท่ำทันเทคโนโลยี
2. ใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศอย่ำงปลอดภัยและตระหนักถึงจริยธรรมในกำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศ
3. เข้ำใจและประยุกต์ใช้หลักกำรเขียนโปรแกรมเพื่อแก้ปัญหำที่มเี งื่อนไขและกำรทำซ้ำ
4. เข้ำใจและประยุกต์ใช้แนวคิดเชิงคำนวณในกำรแก้ปัญหำอย่ำงเป็นขั้นตอนและเป็นระบบ

คำอธิบำยรำยวิชำ หน้ำที่ 88 ร่ำงใหม่ 23 พฤษภำคม 2561

คำอธิบำยรำยวิชำบังคับ
กลุ่มสำระกำรเรียนรู้วิทยำศำสตร์
สำระเทคโนโลยี

คำอธิบำยรำยวิชำ หน้ำที่ 89 ร่ำงใหม่ 23 พฤษภำคม 2561

รำยวิชำ ว31296 กำรเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์
(Computer Programming)
2 คำบ / สัปดำห์ / ภำคเรียน

1.0 หน่วยกิต

.................................................................................................................................................................................................................................

คำอธิบำยรำยวิชำ (Course description)
ศึกษำกำรเขียนฟังก์ชันและโมดูล โครงสร้ำงข้อมูลเบื้องต้นประเภทต่ำงๆ กำรเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ
เบื้องต้น กำรเขียนโปรแกรมเพื่อจัดกำรกับข้อมูลอย่ำงง่ำย และกำรประยุกต์ใช้เพื่อแก้ปัญหำที่กำหนด
วัตถุประสงค์รำยวิชำ (Course objectives)
เมื่อเรียนจบรำยวิชำนี้ นักเรียนสำมำรถ
1. เขียนโปรแกรมโดยแยกเป็นฟังก์ชันและโมดูลได้
2. เขียนโปรแกรมโดยใช้โครงสร้ำงข้อมูลเบื้องต้นประเภทต่ำงๆ ได้ และเลือกใช้โครงสร้ำงข้อมูลได้
เหมำะสม
3. เขียนโปรแกรมโดยใช้หลักกำรเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุได้
4. เขียนโปรแกรมเพื่อจัดกำรกับข้อมูลอย่ำงง่ำยได้
5. เขียนโปรแกรมเพื่อแก้ปัญหำได้อย่ำงถูกต้องและเหมำะสม

คำอธิบำยรำยวิชำ หน้ำที่ 90 ร่ำงใหม่ 23 พฤษภำคม 2561

รำยวิชำ ว32297 วิทยำกำรคอมพิวเตอร์ประยุกต์ 1
(Applied Computer Science 1)
2 คำบ / สัปดำห์ / ภำคเรียน

1.0 หน่วยกิต

.................................................................................................................................................................................................................................

คำอธิบำยรำยวิชำ (Course description)
ศึกษำองค์ควำมรู้หรือวิทยำกำรในปัจจุบัน ทำงด้ำนวิทยำกำรคอมพิวเตอร์ วิเครำะห์ปัญหำที่กำหนด
และนำควำมรู้ไปประยุกต์ใช้เพื่อแก้ปัญหำนั้น
วัตถุประสงค์รำยวิชำ (Course objectives)
เมื่อเรียนจบรำยวิชำนี้ นักเรียนสำมำรถ
1. อธิบำยหลักกำรและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องได้
2. วิเครำะห์ปัญหำที่กำหนดโดยใช้หลักกำรและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องได้
3. เลือกเครื่องมือเพื่อแก้ปัญหำที่กำหนดได้อย่ำงเหมำะสม

คำอธิบำยรำยวิชำ หน้ำที่ 91 ร่ำงใหม่ 23 พฤษภำคม 2561

รำยวิชำ ว32298 วิทยำกำรคอมพิวเตอร์ประยุกต์ 2
(Applied Computer Science 2)
2 คำบ / สัปดำห์ / ภำคเรียน

1.0 หน่วยกิต

..............................................................................................................................................................................................................................

คำอธิบำยรำยวิชำ (Course description)
ศึกษำองค์ควำมรู้หรือวิทยำกำรในปัจจุบัน ทำงด้ำนวิทยำกำรคอมพิวเตอร์ วิเครำะห์ปัญหำที่สนใจ
และนำควำมรู้ไปประยุกต์ใช้เพื่อแก้ปัญหำนั้น
วัตถุประสงค์รำยวิชำ (Course objectives)
เมื่อเรียนจบรำยวิชำนี้ นักเรียนสำมำรถ
2. อธิบำยหลักกำรและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องได้
3. วิเครำะห์ปัญหำที่สนใจโดยใช้หลักกำรและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องได้
4. ประยุกต์ใช้หลักกำรหรือทฤษฎีที่เกี่ยวข้องเพื่อแก้ปัญหำที่สนใจได้

คำอธิบำยรำยวิชำ หน้ำที่ 92 ร่ำงใหม่ 23 พฤษภำคม 2561

คำอธิบำยรำยวิชำบังคับเลือก
กลุ่มสำระกำรเรียนรู้วิทยำศำสตร์
สำระเทคโนโลยี

คำอธิบำยรำยวิชำ หน้ำที่ 93 ร่ำงใหม่ 23 พฤษภำคม 2561

รำยวิชำ ว30991 โครงสร้ำงข้อมูล
(Data Structures)
2 คำบ / สัปดำห์ / ภำคเรียน

1.0 หน่วยกิต

................................................................................................................................................................................................................................

คำอธิบำยรำยวิชำ (Course description)
ศึกษำแนวคิดทฤษฎีโครงสร้ำงข้อมูล กำรวิเครำะห์ประสิทธิภำพของโครงสร้ำงข้อมูล โครงสร้ำงข้อมูล
แบบรำยกำร กองซ้อน แถวคอย ต้นไม้ทวิภำค แถวคอยแบบมีลำดับควำมสำคัญ กรำฟ ตำรำงแฮช
วัตถุประสงค์รำยวิชำ (Course objectives)
เมื่อเรียนจบรำยวิชำนี้ นักเรียนสำมำรถ
1. อธิบำยควำมหมำยและควำมสำคัญของโครงสร้ำงข้อมูลได้
2. เขียนโปรแกรมโดยใช้โครงสร้ำงข้อมูลแบบต่ำงๆ ได้
3. วิเครำะห์ประสิทธิภำพของโครงสร้ำงข้อมูลแบบต่ำงๆ ได้
4. เลือกใช้โครงสร้ำงข้อมูลได้อย่ำงถูกต้องและเหมำะสมกับปัญหำ

คำอธิบำยรำยวิชำ หน้ำที่ 94 ร่ำงใหม่ 23 พฤษภำคม 2561

รำยวิชำ ว30992 อัลกอริทึมเบื้องต้น
(Introduction to Algorithms)
3 คำบ / สัปดำห์ / ภำคเรียน

1.5 หน่วยกิต

.................................................................................................................................................................................................................................

คำอธิบำยรำยวิชำ (Course description)
ศึกษำปัจจัยในกำรวัดประสิทธิภำพของอัลกอริทึม กำรแทนกำรเติบโตของฟังก์ชันเวลำในกำรทำงำน
ของอัลกอริทึมด้วยสัญกรณ์เชิงเส้นกำกับ กำรวิเครำะห์ ประสิทธิภำพกำรทำงำนของและควำมถูกต้องของ
อัลกอริทึม อัลกอรึทึมกำรแบ่งแยกและเอำชนะ กำหนดกำรพลวัต อัลกอริทึมเชิงละโมบ เทคนิคกำรค้นหำขั้น
สูง
วัตถุประสงค์รำยวิชำ (Course objectives)
เมื่อเรียนจบรำยวิชำนี้ นักเรียนสำมำรถ
1. บอกวิธีกำรแทนกำรเติบโตของฟังก์ชันเวลำในกำรทำงำนของอัลกอริทึมด้วยสัญกรณ์เชิงเส้ น
กำกับได้
2. เปรียบเทียบกำรเติบโตของฟังก์ชันเวลำในกำรทำงำนของอัลกอริทึมแบบต่ำงๆ ได้
3. เขียนโปรแกรมเพื่อแก้ปัญหำด้วยอัลกอริทึมกำรแบ่งแยกและเอำชนะได้
4. เขียนโปรแกรมเพื่อแก้ปัญหำด้วยอัลกอริทึมกำหนดกำรพลวัตได้
5. เขียนโปรแกรมเพื่อแก้ปัญหำด้วยอัลกอริทึมเชิงละโมบได้
6. เขียนโปรแกรมเพื่อค้นหำคำตอบด้วยเทคนิคกำรค้นหำขั้นสูงได้
7. เลือกใช้อัลกอริทึมในกำรแก้ปัญหำได้อย่ำงถูกต้องและเหมำะสม

คำอธิบำยรำยวิชำ หน้ำที่ 95 ร่ำงใหม่ 23 พฤษภำคม 2561

รำยวิชำ ว30993 กำรเรียนรู้ของเครื่อง
(Machine Learning)
2 คำบ / สัปดำห์ / ภำคเรียน

1.0 หน่วยกิต

.............................................................................................................................................................................................................................

คำอธิบำยรำยวิชำ (Course description)
ศึกษำปัญหำกำรถดถอยและกำรจำแนกประเภท กำรถดถอยเชิงเส้น กำรถดถอยโลจิสติก ซัพพอร์ต
เวกเตอร์แมชชีนและเคอร์เนลฟังก์ชัน ต้นไม้ตัดสินใจ โครงข่ำยประสำทเทียม และกำรเลือกแบบจำลองที่
เหมำะสม
วัตถุประสงค์รำยวิชำ (Course objectives)
เมื่อเรียนจบรำยวิชำนี้ นักเรียนสำมำรถ
1. เข้ำใจหลักกำรถดถอยเชิงเส้นและกำรถดถอยโลจิสติก
2. เข้ำใจหลักกำรของเคอร์เนลฟังก์ชันและซัพพอร์ตเวกเตอร์แมชชีน
3. เข้ำใจหลักกำรทำงำนของต้นไม้ตัดสินใจ
4. เข้ำใจหลักกำรทำงำนของโครงข่ำยประสำทเทียม
5. เลือกใช้แบบจำลองและอัลกอริทึมเพื่อแก้ปัญหำได้อย่ำงเหมำะสม

คำอธิบำยรำยวิชำ หน้ำที่ 96 ร่ำงใหม่ 23 พฤษภำคม 2561

รำยวิชำ ว30994 กำรประมวลผลสัญญำณดิจิทัล
(Digital Signal Processing)
2 คำบ / สัปดำห์ / ภำคเรียน
1.0 หน่วยกิต
..............................................................................................................................................................................
คำอธิบำยรำยวิชำ (Course description)
ศึกษำสัญญำณไม่ต่อเนื่อง กำรแปลงสัญญำณต่อเนื่องเป็นสัญญำณไม่ต่อเนื่อง กำรแทนสัญญำณเพื่อ
ใช้ในกำรประมวลผลแบบดิจิทัล กำรแปลง z กำรแปลงฟูเรียร์ กำรกรองสัญญำณ กำรประยุกต์ใช้งำนในด้ำน
กำรประมวลผลภำพและเสียง
วัตถุประสงค์รำยวิชำ (Course objectives)
เมื่อเรียนจบรำยวิชำนี้ นักเรียนสำมำรถ
1. เข้ำใจหลักกำรแทนสัญญำณเพื่อใช้ในกำรประมวลผลแบบดิจิทัล
2. เข้ำใจหลักกำรแปลง z และกำรแปลงฟูเรียร์
3. เข้ำใจหลักกำรกรองสัญญำณแบบต่ำงๆ
4. ประยุกต์ใช้หลักกำรประมวลผลสัญญำณดิจิทัลกับกำรประมวลผลภำพและเสียงได้

คำอธิบำยรำยวิชำ หน้ำที่ 97 ร่ำงใหม่ 23 พฤษภำคม 2561

รำยวิชำ ว30995 กำรเขียนโปรแกรมแบบขนำน
(Introduction to parallel computing)
2 คำบ / สัปดำห์ / ภำคเรียน

1.0 หน่วยกิต

.................................................................................................................................................................................................................................

คำอธิบำยรำยวิชำ (Course description)
ศึกษำพื้น ฐำนกำรออกแบบและเขียนโปรแกรมส ำหรับ กำรประมวลผลโดยใช้ ห น่ว ยประมวลผล
มำกกว่ำหนึ่งหน่วยในเวลำเดียวกัน กำรแบ่งงำนและกำรกระจำยงำนที่เหมำะสมสำหรับปัญหำประเภทต่ำงๆ
วัตถุประสงค์รำยวิชำ (Course objectives)
เมื่อเรียนจบรำยวิชำนี้ นักเรียนสำมำรถ
1.
เข้ำใจหลักกำรประมวลผลแบบขนำน
2.
ออกแบบโปรแกรมสำหรับกำรประมวลผลแบบขนำนได้
3.
ประยุกต์ใช้กำรประมวลผลแบบขนำนกับปัญหำประเภทต่ำงๆ ได้อย่ำงเหมำะสม

คำอธิบำยรำยวิชำ หน้ำที่ 98 ร่ำงใหม่ 23 พฤษภำคม 2561

รำยวิชำ ว30996 กำรเขียนโปรแกรมบนเว็บ
(Web Programming)
2 คำบ / สัปดำห์ / ภำคเรียน

1.0 หน่วยกิต

.................................................................................................................................................................................................................................

คำอธิบำยรำยวิชำ (Course description)
ศึกษำหลักกำรเขียนโปรแกรมบนเว็บ กำรออกแบบส่วนติดต่อผู้ใช้ กำรสร้ำงเว็บแบบไดนำมิก กลไก
กำรเก็บข้อมูลและสถำนะ กำรใช้บริกำรและทรัพยำกรบนเครื่องแม่ข่ำย กำรทำงำนร่วมกับฐำนข้อมูล ข้อคำนึง
เกี่ยวกับควำมปลอดภัยของระบบงำน
วัตถุประสงค์รำยวิชำ (Course objectives)
เมื่อเรียนจบรำยวิชำนี้ นักเรียนสำมำรถ
1. อธิบำยหลักกำรเขียนโปรแกรมบนเว็บได้
2. ออกแบบส่วนติดต่อกับผู้ใช้งำนได้
3. สร้ำงเว็บแบบไดนำมิกได้
4. สร้ำงเว็บที่มีกลไกกำรเก็บข้อมูลและสถำนะได้
5. อธิบำยกำรใช้บริกำรและทรัพยำกรบนเครื่องแม่ข่ำยได้
6. สร้ำงเว็บที่สำมำรถทำงำนร่วมกับฐำนข้อมูลได้
7. อธิบำยควำมปลอดภัยของระบบงำนได้

คำอธิบำยรำยวิชำ หน้ำที่ 99 ร่ำงใหม่ 23 พฤษภำคม 2561

คำอธิบำยรำยวิชำเลือกเสรี
รำยวิชำเลือกเสรีในหลักสูตรโรงเรียนมหิดลวิทยำนุสรณ์ พุทธศักรำช 2560 (ฉบับปรับปรุง พุทธศักรำช
2561) ได้เพิ่มรำยวิชำเลือกเสรีเพื่อเตรียมนักเรียนเข้ำสู่ยุคที่สังคมมีกำรเปลี่ยนแปลงอย่ำงรวดเร็ว ดังนี้
1. ว30701 โครงงำนวิทยำศำสตร์ 2
SCI30701 Science Project 2
2. ว30702
โครงงำนวิทยำศำสตร์ 3
SCI30702 Science Project 3
3. ว30703 โครงงำนวิทยำศำสตร์ 4
SCI30703 Science Project 4
4. ว30704 กำรศึกษำค้นคว้ำอิสระ 1
SCI30704 Independent Study 1
5. ว30705 กำรศึกษำค้นคว้ำอิสระ 2
SCI30705 Independent Study 2
6. ว30706 กำรศึกษำค้นคว้ำอิสระ 3
SCI30706 Independent Study 3
7. ว30707 กำรจำลองทำงด้ำนโมเลกุลเบื้องต้น
SCI30707 Introduction to Molecular Simulation
8. ว30708
วิทยำศำสตร์กำรอำหำร
SCI30708 Food Science
9. ว30709 วิทยำกำรหุ่นยนต์ 1
SCI30709 Robotics 1
10. ว30710 วิทยำกำรหุ่นยนต์ 2
SCI30710 Robotics 2
11. ว30711 ประวัติศำสตร์เทคโนโลยี
SCI30711 History of Technology

1.0 หน่วยกิต
1.0 หน่วยกิต
2.0 หน่วยกิต
0.5 หน่วยกิต
0.5 หน่วยกิต
1.0 หน่วยกิต
1.0 หน่วยกิต
1.0 หน่วยกิต
1.0 หน่วยกิต
1.0 หน่วยกิต
0.5 หน่วยกิต

คำอธิบำยรำยวิชำ หน้ำที่ 100 ร่ำงใหม่ 23 พฤษภำคม 2561

รำยวิชำ ว30701 โครงงำนวิทยำศำสตร์ 2
(Science Project 2)
2 คำบ/สัปดำห์/1 ภำคเรียน
1.0 หน่วยกิต
.............................................................................................................................................................................
คำอธิบำยรำยวิชำ (Course description)
ศึกษำหำควำมรู้เพิ่มเติมต่อเนื่องจำกรำยวิชำโครงงำนวิทยำศำสตร์ โดยกำรทำโครงงำนหรือสร้ำง
ชิ้นงำนต่อยอดตำมควำมสนใจ โดยใช้กระบวนกำรวิจัยทำงวิทยำศำสตร์ด้วยควำมมุ่งมั่น รับผิดชอบ รอบคอบ
และซื่อสัตย์ นำเสนอควำมคิดและควำมรู้จำกผลกำรสำรวจตรวจสอบในรูปกำรบรรยำยหรือโปสเตอร์ได้
วัตถุประสงค์รำยวิชำ (Course objectives)
เมื่อเรียนจบรำยวิชำนี้ นักเรียนสำมำรถ
1. รวบรวมข้อมูลและบันทึกผลกำรสำรวจตรวจสอบอย่ำงเป็นระบบ
2. วิเครำะห์ข้อมูล แปลควำมหมำยข้อมูลและอภิปรำยผลกำรสำรวจตรวจสอบอย่ำงมีเหตุผลโดยใช้
พยำนหลักฐำนอ้ำงอิง
3. นำเสนอควำมคิดและควำมรู้จำกผลกำรสำรวจตรวจสอบในรูปกำรบรรยำยหรือโปสเตอร์ได้

คำอธิบำยรำยวิชำ หน้ำที่ 101 ร่ำงใหม่ 23 พฤษภำคม 2561

รำยวิชำ ว30702 โครงงำนวิทยำศำสตร์ 3
(Science Project 3)
2 คำบ/สัปดำห์/1 ภำคเรียน
1.0 หน่วยกิต
.............................................................................................................................................................................
คำอธิบำยรำยวิชำ (Course description)
ศึกษำหำควำมรู้เพิ่มเติมต่อเนื่องจำกรำยวิชำโครงงำนวิทยำศำสตร์ 2 โดยกำรทำโครงงำนหรือสร้ำง
ชิ้นงำนต่อยอดตำมควำมสนใจ โดยใช้กระบวนกำรวิจัยทำงวิทยำศำสตร์ด้วยควำมมุ่งมั่น รับผิดชอบ รอบคอบ
และซื่อสัตย์ นำเสนอควำมคิดและควำมรู้จำกผลกำรสำรวจตรวจสอบในรูปกำรเขียนเผยแพร่ได้
วัตถุประสงค์รำยวิชำ (Course objectives)
เมื่อเรียนจบรำยวิชำนี้ นักเรียนสำมำรถ
1. รวบรวมข้อมูลและบันทึกผลกำรสำรวจตรวจสอบอย่ำงเป็นระบบ
2. วิเครำะห์ข้อมูล แปลควำมหมำยข้อมูลและอภิปรำยผลกำรสำรวจตรวจสอบอย่ำงมีเหตุผลโดยใช้
พยำนหลักฐำนอ้ำงอิง
3. นำเสนอควำมคิดและควำมรู้จำกผลกำรสำรวจตรวจสอบในรูปกำรเขียนเผยแพร่ได้

คำอธิบำยรำยวิชำ หน้ำที่ 102 ร่ำงใหม่ 23 พฤษภำคม 2561

รำยวิชำ ว30703 โครงงำนวิทยำศำสตร์ 4
(Science Project 4)
4 คำบ/สัปดำห์/1 ภำคเรียน
2.0 หน่วยกิต
.............................................................................................................................................................................
คำอธิบำยรำยวิชำ (Course description)
ศึกษำหำควำมรู้เพิ่มเติมต่อเนื่องจำกรำยวิชำโครงงำนวิทยำศำสตร์ โดยกำรทำโครงงำนหรือสร้ำง
ชิ้นงำนต่อยอดตำมควำมสนใจ โดยใช้กระบวนกำรวิจัยทำงวิทยำศำสตร์ด้วยควำมมุ่งมั่น รับผิดชอบ รอบคอบ
และซื่อสัตย์ นำเสนอควำมคิดและควำมรู้จำกผลกำรสำรวจตรวจสอบในรูปกำรบรรยำยหรือโปสเตอร์ และ
เขียนเผยแพร่ผลงำนในระดับชำติหรือนำนำชำติ
วัตถุประสงค์รำยวิชำ (Course objectives)
เมื่อเรียนจบรำยวิชำนี้ นักเรียนสำมำรถ
1. ตั้งคำถำมที่อยู่บนพื้นฐำนของควำมรู้และควำมเข้ำใจทำงวิทยำศำสตร์
2. สร้ำงสมมติฐำนเพื่อนำไปสู่กำรสำรวจตรวจสอบ
3. รวบรวมข้อมูลและบันทึกผลกำรสำรวจตรวจสอบอย่ำงเป็นระบบ
4. วิเครำะห์ข้อมูล แปลควำมหมำยข้อมูลและอภิปรำยผลกำรสำรวจตรวจสอบอย่ำงมีเหตุผลโดยใช้
พยำนหลักฐำนอ้ำงอิง
5. นำเสนอควำมคิดและควำมรู้จำกผลกำรสำรวจตรวจสอบในรูปกำรบรรยำยหรือโปสเตอร์ได้
6. นำเสนอควำมคิดและควำมรู้จำกผลกำรสำรวจตรวจสอบในรูปกำรเขียนเผยแพร่ได้

คำอธิบำยรำยวิชำ หน้ำที่ 103 ร่ำงใหม่ 23 พฤษภำคม 2561

รำยวิชำ ว30704 กำรศึกษำค้นคว้ำอิสระ 1
(Independent Study 1)
1 คำบ / สัปดำห์ / ภำคเรียน
0.5 หน่วยกิต
..........................................................................................................................................................................
คำอธิบำยรำยวิชำ (Course description)
ศึกษำค้นคว้ำ หรือฝึกประสบกำรณ์ในรูปแบบต่ำงๆ ในหัวข้อตำมควำมสนใจของนักเรียนแต่ละคน
โดยหัวข้อที่ศึกษำไม่ซ้ำกับรำยวิชำที่โรงเรียนเปิดสอน ทั้งนี้อำจเป็นกำรศึกษำค้นคว้ำอิสระในด้ำนวิชำกำร
หรือกำรฝึกหัดปฏิบัติพัฒนำควำมสำมำรถเฉพำะทำง โดยเสนอหัวข้อ แผนกำรเรียน และกำรวัดผล
ประเมินผลในรูปแบบที่เหมำะสม ที่ตกลงร่วมกันระหว่ำงนักเรียนและโรงเรียนก่อนกำรเริ่มเรียน
วัตถุประสงค์รำยวิชำ (Course objectives)
เมื่อเรียนจบรำยวิชำนี้ นักเรียนสำมำรถ
1. สรุปบทเรียนที่ศึกษำมำได้ตำมรูปแบบที่ตกลงร่วมกันกับโรงเรียน
2. แสดงควำมรู้หรือทักษะที่พัฒนำขึ้นจำกกำรศึกษำค้นคว้ำอิสระนั้นๆ ได้

คำอธิบำยรำยวิชำ หน้ำที่ 104 ร่ำงใหม่ 23 พฤษภำคม 2561

รำยวิชำ ว30705 กำรศึกษำค้นคว้ำอิสระ 2
(Independent Study 2)
1 คำบ / สัปดำห์ / ภำคเรียน
0.5 หน่วยกิต
..........................................................................................................................................................................
คำอธิบำยรำยวิชำ (Course description)
ศึกษำค้นคว้ำ หรือฝึกประสบกำรณ์ในรูปแบบต่ำงๆ ในหัวข้อตำมควำมสนใจของนักเรียนแต่ละคน
โดยหัวข้อที่ศึกษำไม่ซ้ำกับรำยวิชำที่โรงเรียนเปิดสอน ทั้งนี้อำจเป็นกำรศึกษำค้นคว้ำอิสระในด้ำนวิชำกำร
หรือกำรฝึกหัดปฏิบัติพัฒนำควำมสำมำรถเฉพำะทำง โดยเสนอหัวข้อ แผนกำรเรียน และกำรวัดผล
ประเมินผลในรูปแบบที่เหมำะสม ที่ตกลงร่วมกันระหว่ำงนักเรียนและโรงเรียนก่อนกำรเริ่มเรียน

วัตถุประสงค์รำยวิชำ (Course objectives)
เมื่อเรียนจบรำยวิชำนี้ นักเรียนสำมำรถ
1. สรุปบทเรียนที่ศึกษำมำได้ตำมรูปแบบที่ตกลงร่วมกันกับโรงเรียน
2. แสดงควำมรู้หรือทักษะที่พัฒนำขึ้นจำกกำรศึกษำค้นคว้ำอิสระนั้นๆ ได้

คำอธิบำยรำยวิชำ หน้ำที่ 105 ร่ำงใหม่ 23 พฤษภำคม 2561

รำยวิชำ ว30706 กำรศึกษำค้นคว้ำอิสระ 3
(Independent Study 1)
2 คำบ / สัปดำห์ / ภำคเรียน
1.0 หน่วยกิต
..........................................................................................................................................................................
คำอธิบำยรำยวิชำ (Course description)
ศึกษำค้นคว้ำ หรือฝึกประสบกำรณ์ในรูปแบบต่ำงๆ ในหัวข้อตำมควำมสนใจของนักเรียนแต่ละคน
โดยหัวข้อที่ศึกษำไม่ซ้ำกับรำยวิชำที่โรงเรียนเปิดสอน ทั้งนี้อำจเป็นกำรศึกษำค้นคว้ำอิสระในด้ำนวิชำกำร
หรือกำรฝึกหัดปฏิบัติพัฒนำควำมสำมำรถเฉพำะทำง โดยเสนอหัวข้อ แผนกำรเรียน และกำรวัดผล
ประเมินผลในรูปแบบที่เหมำะสม ที่ตกลงร่วมกันระหว่ำงนักเรียนและโรงเรียนก่อนกำรเริ่มเรียน

วัตถุประสงค์รำยวิชำ (Course objectives)
เมื่อเรียนจบรำยวิชำนี้ นักเรียนสำมำรถ
1. สรุปบทเรียนที่ศึกษำมำได้ตำมรูปแบบที่ตกลงร่วมกันกับโรงเรียน
2. แสดงควำมรู้หรือทักษะที่พัฒนำขึ้นจำกกำรศึกษำค้นคว้ำอิสระนั้นๆ ได้

คำอธิบำยรำยวิชำ หน้ำที่ 106 ร่ำงใหม่ 23 พฤษภำคม 2561

รำยวิชำ ว30707 กำรจำลองทำงด้ำนโมเลกุลเบือ้ งต้น
(Introduction to Molecular Simulation)
2 คำบ / สัปดำห์ / ภำคเรียน
1.0 หน่วยกิต
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
คำอธิบำยรำยวิชำ (Course description)
ศึ ก ษำกำรจ ำลองทำงพลวั ต เชิ ง โมเลกุ ล (Molecular dynamic simulation) กลศำตร์ ค วอนตั ม
พื้นฐำน กำรแก้ปัญหำของระบบหลำยอนุภำคด้วยวิธีประมำณค่ำแบบฮอร์ทรี -ฟอก (Hartree-Fock) ทฤษฎี
กำรรบกวน (Perturbation theory) ทฤษฎีควำมหนำแน่นเชิงฟังก์ชัน (Density Functional Theory, DFT)
กำรคำนวณหำโครงสร้ำงของโมเลกุลโดยใช้วิธี กำรกระจำยโมเลคิวลำร์ออบิทัล ที่อยู่ในรูปผลบวกของเกำส์
เซี ย นไทป์ อ อบิ ทั ล ปฏิ บั ติ ก ำรค ำนวณทำงด้ ำ นโครงสร้ ำ งโมเลกุ ล และสมบั ติ ข องโมเลกุ ล กำรค ำนวณ
เสถี ย รภำพของวั ส ดุ ทฤษฎี โ ครงสร้ ำ งแถบพลั ง งำนและสมบั ติ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งของวั ส ดุ ปฏิ บั ติ ก ำรค ำนวณ
เสถียรภำพและสมบัติที่เกี่ยวข้องของวัสดุ หัวข้อพิเศษในกำรเลือกศึกษำเสถียรภำพและสมบัติที่เกี่ยวข้องของ
โมเลกุลหรือวัสดุ
วัตถุประสงค์รำยวิชำ (Course objectives)
เมื่อเรียนจบรำยวิชำนี้ นักเรียนสำมำรถ
1. อธิบำยหลักกำรจำลองทำงพลวัตเชิงโมเลกุลและกลศำตร์ควอนตัมขั้นต้นได้
2. อธิบำยหลักกำรแก้ปัญหำระบบหลำยอนุภำคด้วยวิธีประมำณค่ำแบบฮอร์ทรี-ฟอกได้
3. อธิบำยควำมสำคัญของทฤษฎีกำรรบกวนได้
4. อธิบำยหลักกำรสำคัญของทฤษฎีควำมหนำแน่นเชิงฟังก์ชัน
5. อธิบำยหลักผลบวกของเกำส์เซียนไทป์ออบิทัลและทฤษฎีควำมหนำแน่นเชิงฟังก์ชันที่นำไปประยุกต์ใช้
คำนวณทำงด้ำนโมเลกุลได้
6. อธิบำยผลกำรคำนวณทำงด้ำนโมเลกุลโดยใช้ทฤษฎีควำมหนำแน่นเชิงฟังก์ชันได้
7. อธิบำยและเชื่อมโยงผลกำรคำนวณโดยกำรใช้ทฤษฎีควำมหนำแน่นเชิงฟังก์ชันกับสมบัติเชิงวัสดุ
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รำยวิชำ ว30708 วิทยำศำสตร์กำรอำหำร
(Food Science)
2 คำบ/สัปดำห์/ภำคเรียน
1.0 หน่วยกิต
.............................................................................................................................................................................
คำอธิบำยรำยวิชำ (Course description)
ศึกษำเกี่ยวกับส่วนประกอบทำงเคมีของอำหำร ได้แ ก่ น้ำ คำร์โบไฮเดรท โปรตีน ไลปิด วิตำมิน แร่
ธำตุ ปัจจัยที่มีผลต่อคุณภาพอาหาร กำรเสื่อมคุณภำพและเน่ำเสียของอำหำร หลักเบื้องต้นของการแปรรูป
อาหารชนิดต่าง ๆ อำทิ กำรทำแห้ง กำรแช่เยือกแข็ง กำรใช้สำรเคมี กำรใช้ควำมร้อน กำรใช้จุลินทรีย์
กำรแปรรูปอำหำรเป็นผลิตภัณฑ์ เช่น ผลิตภัณฑ์เนื้อ ผลิตภัณฑ์นม ธัญพืช ผักผลไม้
วัตถุประสงค์รำยวิชำ (Course objectives)
เมื่อเรียนจบรำยวิชำนี้ นักเรียนสำมำรถ
1. อธิบำยเกี่ยวกับส่วนประกอบทำงเคมีของอำหำร ได้แก่ น้ำ คำร์โบไฮเดรท โปรตีน ไลปิด วิตำมิน
แร่ธำตุ ได้
2. อธิบำยปัจจัยที่มีผลต่อคุณภาพอาหาร กำรเสื่อมคุณภำพและเน่ำเสียของอำหำรได้
3. เข้ำใจ อธิบำยหลักกำรเบื้องต้นของกำรแปรรูปอำหำรเป็นผลิตภัณฑ์ด้วยวิธีกำรต่ำง ๆ อำทิ กำรทำ
แห้ง กำรแช่เยือกแข็ง กำรใช้สำรเคมี กำรใช้ควำมร้อน กำรใช้จุลินทรีย์ ได้
4. นำควำมรู้เกี่ยวกับอำหำรและกำรแปรรูปอำหำรมำสร้ำงผลิตภัณฑ์อาหารชนิดต่าง ๆ เช่น
ผลิตภัณฑ์เนื้อ ผลิตภัณฑ์นม ธัญพืช ผักผลไม้ ได้
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รำยวิชำ ว30709 วิทยำกำรหุ่นยนต์ 1
(Robotics 1)
2 คำบ / สัปดำห์ / ภำคเรียน

1.0 หน่วยกิต

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

คำอธิบำยรำยวิชำ (Course description)
ศึกษำควำมรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเทคโนโลยีหุ่นยนต์ พื้นฐำนองค์ประกอบของหุ่นยนต์ กำรออกแบบและ
สร้ำงหุ่นยนต์อย่ำงง่ำย กำรเขียนโปรแกรมควบคุมหุ่นยนต์อย่ำงง่ำย
วัตถุประสงค์รำยวิชำ (Course objectives)
เมื่อเรียนจบรำยวิชำนี้ นักเรียนสำมำรถ
1. อธิบำยควำมรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเทคโนโลยีหุ่นยนต์ได้
2. อธิบำยพื้นฐำนองค์ประกอบของหุ่นยนต์ได้
3. ออกแบบและสร้ำงหุ่นยนต์อย่ำงง่ำยได้
4. เขียนโปรแกรมควบคุมหุ่นยนต์อย่ำงง่ำยได้

คำอธิบำยรำยวิชำ หน้ำที่ 109 ร่ำงใหม่ 23 พฤษภำคม 2561

รำยวิชำ ว30710 วิทยำกำรหุ่นยนต์ 2
(Robotics 2)
2 คำบ / สัปดำห์ / ภำคเรียน

1.0 หน่วยกิต

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

คำอธิบำยรำยวิชำ (Course description)
ศึกษำอุปกรณ์ขับเคลื่อนและอุปกรณ์ทำงกลเพื่อกำรสร้ำงหุ่นยนต์ในรูปแบบต่ำงๆ ระบบควบคุมที่
จำเป็นต่อหุ่นยนต์ กำรเขียนโปรแกรมควบคุมหุ่นยนต์ที่ฉลำด
วัตถุประสงค์รำยวิชำ (Course objectives)
เมื่อเรียนจบรำยวิชำนี้ นักเรียนสำมำรถ
1. อธิบำยและเลือกอุปกรณ์ขับเคลื่อนที่เหมำะสมกับกำรสร้ำงหุ่นยนต์ได้
2. ออกแบบอุปกรณ์ทำงกลกับกำรขับเคลื่อนหุ่นยนต์อย่ำงเหมำะสมได้
3. ออกแบบระบบควบคุมที่เหมำะสมได้
4. เขียนโปรแกรมควบคุมหุ่นยนต์และมีควำมฉลำดได้
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รำยวิชำ ว30711 ประวัติศำสตร์เทคโนโลยี
(History of Technology)
1 คำบ/สัปดำห์/ภำคเรียน

0.5 หน่วยกิต

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------คำอธิบำยรำยวิชำ (Course description)
ศึกษำเทคโนโลยีที่ส่งผลกระทบต่อกำรเปลี่ยนแปลงของมนุษยชำติตั้งแต่ในยุคก่อนประวัติศำสตร์ถึงยุคปัจจุบัน
โดยศึกษำถึงหลักกำรและทฤษฎีทำงวิทยำศำสตร์ของเทคโนโลยีเหล่ำนั้น และผลกระทบของเทคโนโลยีในทำง
สังคมและวิทยำกำร โดยจะครอบคลุมเทคโนโลยีดังต่อไปนี้
ยุคก่อนประวัติศำสตร์
1. ไฟ ผลของไฟต่อโภชนำกำรของมนุษย์ กำรเปลี่ยนวิถีชีวิตจำกกำรใช้ไฟ กำรพัฒนำสมองจำกโภชนำกำรที่
ได้รับจำกอำหำรที่ปรุงสุก
2. อำวุธระยะไกล (throwing weapon) กำรสร้ำงอำวุธที่สำมำรถช่วยให้ล่ำสัตว์โดยไม่ต้องประชิดได้ ทำให้
มนุษย์สำมำรถล่ำสัตว์ขนำดใหญ่และอันตรำยได้มำกขึ้น รวมทั้งสำมำรถล่ำสัตว์เป็นกลุ่มได้ง่ำยขึ้น ในยุคกลำง
ธนูและปืนไฟเป็นอำวุธที่เปลี่ยนโฉมหน้ำของสงครำมและชนชั้นในสังคม
3. เครื่องปั้นดินเผำ วัสดุใหม่ที่มีควำมแข็งและแกร่งที่เปลี่ยนแปลงอุปกรณ์ในกำรบริโภค เก็บรักษำ
ยุคโลหะ
4. ตัวหนังสือ ควำมสำมำรถในกำรบันทึกเหตุกำรณ์ องค์ควำมรู้ที่สำมำรถทำซ้ำและถ่ำยทอดไปยังที่ห่ำงไกล
รวมทั้งถ่ำยทอดข้ำมกำลเวลำได้
5. กำรหลอมโลหะ (metallurgy) กำรเปลี่ยนแปลงวัสดุที่ใช้จำกหินหรือวัสดุธรรมชำติมำเป็นวัสดุที่ขึ้นรูปได้
ตำมควำมต้องกำร นอกจำกคุณสมบัติที่แข็งและเหนียวของโลหะแล้ว ควำมสำมำรถในกำรที่สร้ำงควำม
หลำกหลำยของอุปกรณ์ และทำให้สำมำรถสร้ำงอุปกรณ์ที่ซับซ้อนขึ้นได้ก็เป็นประเด็นที่สำคัญ
ยุคกลำง
6. เงินตรำ สิ่งที่ทำให้ตลำดเปลี่ยนจำกกำรแลกเปลี่ยนสินค้ำมำเป็นโลหะและกระดำษ ทำให้คนบำงกลุ่มสะสม
ควำมร่ำรวยได้ง่ำยขึ้น
7. ดินปืน นอกจำกจะเปลี่ยนโฉมหน้ำของอำวุธและสงครำมแล้ว กำรขุดอุโมงค์ ระเบิดภูเขำก็ทำให้กำรสร้ำง
เส้นทำงเชื่อมกันระว่ำงเมืองเป็นไปได้ง่ำยขึ้น
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8. เข็มทิศและนำฬิกำ กำรบอกตำแหน่งของตนเองในท้องทะเลที่ไม่เห็นฝั่ง เป็นปัจจัยสำคัญขอองกำรเข้ำสู่ยุค
แห่งกำรค้นหำ (exploration)
ยุคปฏิวัติอุตสำหกรรม
9. เครื่องจักรไอน้ำ กำรใช้แหล่งพลังงำนที่มำจำกพืชและฟอสซิล เป็นจุดเริ่มของเครื่องจักรที่สำมำรถทำงำนได้
อย่ำงไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อย
10. ไฟฟ้ำ เมื่อมนุษย์สำมำรถส่งและรับพลังงำนที่มำตำมสำยทองแดง ควำมสะดวกสบำยในชีวิตประจำวันก็
เพิ่มขึ้น โดยเฉพำะในเมือง
11. วิทยุโทรเลข กำรสื่อสำรแบบออนไลน์และไร้สำย ทำให้เรำสำมำรถเชื่อมโยงสื่อสำรกับคนอื่นที่อยู่ห่ำงกัน
คนละทวีปหรือคนละฝั่งของมหำสมุทรได้
ยุคหลังสงครำม
12. สมองกล เมื่อเครื่องจักรเริ่มคิด ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงมนุษย์กับสิ่งไม่มีชีวิตจะเปลี่ยนไป ควำมรู้ผิดรู้ชอบ
และควำมรับผิดชอบของเครื่องจักรกำลังเป็นประเด็น
13. Genetics เมื่อมนุษย์เริ่มเล่นบทบำทของพระเจ้ำในกำรที่จะดัดแปลงสิ่งมีชีวิตโดยตรง ฟื้นคืนสิ่งมีชีวิตที่
สูญพันธุ์ไปแล้ว หรือสร้ำงสิ่งมีชีววิตที่ไม่เคยมีมำก่อน เส้นแบ่งของจริยธรรมอำจจะเปลี่ยนไป

วัตถุประสงค์รำยวิชำ (Course objection)
เมื่อนักเรียนเรียนจบรำยวิชำนี้ นักเรียนสำมำรถ
1. เข้ำใจถึงหลักกำรทำงทฤษฎีของเทคโนโลยีต่ำงๆ
2. เข้ำใจผลกระทบของเทคโนโลยีที่มีต่อสังคมและวิทยำกำรอื่นๆ
3. เข้ำใจภำพรวมของปฏิสัมพันธ์ระหว่ำงเทคโนโลยีและสังคม วัฒนธรรม ค่ำนิยม ฯลฯ
4. ตระหนักถึงควำมสำคัญของจริยธรรมในกำรใช้เทคโนโลยี
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