
 
คำอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 

วิชา   ฟิสิกส์พ้ืนฐานวิศวกรรม 1                รหัสวชิา  ว 31289                        จำนวน  2  คาบ/สัปดาห์ 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที ่ 4                                                                     จำนวน    1.0  หนว่ยกิต      
จำนวนเวลาเรียนทั้งสิ้น   40  คาบ/ชั่วโมง : ภาคเรียน 

 

ศึกษา วิเคราะห์ สืบค้นข้อมูลความรู้เกี่ยวกับพ้ืนฐานคณิตศาสตร์สำหรับฟิสิกส์  การวัดและเครื่องมือวัด   
ระบบของแรงและผลลัพธ์ ความเสียดทาน การสมดุล และเสถียรภาพ จลนศาสตรและจลนพลศาสตรของวัตถุ
แบบแข็งเกร็งและแบบอนุภาค กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน งานและพลังงาน เครื่องกล โมเมนตัม แรงดล การดล 
และการเคลื่อนที่แบบต่างๆ  ตลอดจนการแก้ปัญหาโจทย์ในการสอบวัดความฉลาดรู้ทางพ้ืนฐานวิศวกรรม  และ
ความถนัดทางวิศวกรรมศาสตร์ (PAT 3) โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์  การสืบเสาะหาความรู้  การสืบค้น
ข้อมูล  การสังเกต  วิเคราะห์ เปรียบเทียบ  อธิบาย  อภิปราย และสรุป  เพื่อให้เกิดความรู้  ความเข้าใจ  มี
ความสามารถในการตัดสินใจ   มีทักษะปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์  รวมทั้งทักษะแห่งศตวรรษที่ 21   ในด้าน
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ   ด้านการคิดและการแก้ปัญหา   ด้านการสื่อสาร   สามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู้ และ
นำความรู้ไปใช้ในชีวิตของตนเอง   มีจิตวิทยาศาสตร์   จริยธรรม  คุณธรรม และค่านิยมท่ีเหมาะสม 
 
ผลการเรียนรู้ 

1. สังเกตและอธิบายเกี่ยวกับปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ  การได้มาซึ่งหลักการ  ข้อเท็จจริง  ทฤษฎี
ต่างๆ และการประยุกต์ใช้คณิตศาสตร์สำหรับฟิสิกส์        

2. อธิบายและคำนวณการวัดและเครื่องมือวัดได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม  
3. อธิบายระบบของแรง และผลลัพธ์    ความเสียดทาน    การสมดุล  และเสถียรภาพ    ตลอดจน

คำนวณหาปริมาณต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง และการประยุกต์ใช้ 
4. อธิบายจลนศาสตรและจลนพลศาสตรของวัตถุแบบแข็งเกร็งและแบบอนุภาค  
5. อธิบายกฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน  งานและพลังงาน  เครื่องกล   ตลอดจนการคำนวณหาปริมาณ

ต่างๆ ที่เก่ียวข้อง และการประยุกต์ใช้ 
6. อธิบาย โมเมนตัม   แรงดล  การดล และการเคลื่อนที่แบบต่างๆ  ตลอดจนการคำนวณหาปริมาณ

ต่างๆ ที่เก่ียวข้อง และการประยุกต์ใช้ 
7. อธิบายการแก้โจทย์ปัญหาทางกลศาสตร์พ้ืนฐานทางวิศวกรรม     จลนศาสตร์ และจลนพลศาสตร

ของวัตถุแบบแข็งเกร็งและแบบอนุภาค   ตามแนวทางในการสอบวัดความฉลาดรู้ทางพ้ืนฐาน
วิศวกรรม  และความถนัดทางวิศวกรรมศาสตร์ (PAT 3) 

รวมทั้งสิ้น    7   ผลการเรียนรู้ 
 



 
 

 
คำอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 

 

วิชา   เขียนแบบ                                  รหัสวชิา  ศ 30261                        จำนวน  2  คาบ/สัปดาห์ 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4                                                                     จำนวน    1.0  หนว่ยกิต      
จำนวนเวลาเรียนทั้งสิ้น   40  คาบ/ชั่วโมง : ภาคเรียน 

 
ศึกษาความรู้พ้ืนฐานเกี่ยวกับการเขียนแบบ  โดยใช้วัสดุ อุปกรณ์ในเรื่อง เส้น ขนาด สัญลักษณ์ มาตรา-

ส่วน การเขียนภาพแปลน ภาพตัดและทัศนียภาพตามความคิดสร้างสรรค์ เพ่ือให้มีความเข้าใจและมีทักษะ  เห็น
คุณค่า สามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้ 
 
ผลการเรียนรู้ 

1. อธิบายพื้นฐานการเขียนแบบได้  
2. จำแนกประเภทวัสดุอุปกรณ์ท่ีใช้ในการออกแบบ  เขียนแบบได้ 
3. อธิบายการเขียนแบบภาพแปลน  รูปด้าน  รูปตัด และแบบขยาย 
4. ปฏิบัติการเขียนแบบได้ตามความคิดสร้างสรรค์ 
5. สามารถนำความรู้ไประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้ 

 
รวมทั้งสิ้น    5   ผลการเรียนรู้ 
  



 
 

 
คำอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 

วิชา   ฟิสิกส์พื้นฐานวิศวกรรม 2                รหัสวชิา  ว 32289                        จำนวน  2  คาบ/สัปดาห์ 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  5                                                                     จำนวน    1.0  หนว่ยกิต      
จำนวนเวลาเรียนทั้งสิ้น   40  คาบ/ชั่วโมง : ภาคเรียน 

 

ศึกษา วิเคราะห์  สืบค้นข้อมูลความรู้เกี่ยวกับ การแกว่งและการเคลื่อนที่แบบแกว่ง  การสั่นสะเทือน
และคลื่น สมการคลื่น แสง  การสะทอนและการหักเหของแสง  การแทรกสอดของแสง การเลี้ยวเบนของแสง 
เสียง   ปรากฏการณ์ดอปเปอร์ ไฟฟ้าสถิต  ไฟฟ้ากระแสตรงและวงจรไฟฟ้ากระแสตรง ตลอดจนการแก้ โจทย์
ปัญหาในการสอบวัดความฉลาดรู้ทางพื้นฐานวิศวกรรม และความถนัดทางวิศวกรรมศาสตร์ (PAT 3) โดยใช้
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ การสืบเสาะหาความรู้ การสืบค้นข้อมูล การสังเกต วิเคราะห์ เปรียบเทียบ  
อธิบาย อภิปราย และสรุป เพ่ือให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ มีความสามารถในการตัดสินใจ มีทักษะปฏิบัติการทาง
วิทยาศาสตร์  รวมทั้งทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ในด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ด้านการคิดและการแก้ปัญหา 
ด้านการสื่อสาร สามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู้ และนำความรู้ไปใช้ในชีวิตของตนเอง มีจิตวิทยาศาสตร์ จริยธรรม 
คุณธรรม และค่านิยมท่ีเหมาะสม 
 
ผลการเรียนรู้ 

1. สังเกต อธิบายและคำนวณเกี่ยวกับการแกว่งและการเคลื่อนที่แบบแกว่ง การสั่นสะเทือนและคลื่น  
สมการคลื่น    

2. สังเกต อธิบายการสะทอนและการหักเหของแสง  การแทรกสอดของแสง  การเลี้ยวเบนของแสง   
3. สังเกต อธิบาย และอภิปราย เสียง   ปรากฏการณ์ดอปเปอร์   ตลอดจนคำนวณหาปริมาณต่างๆ 

ที่เก่ียวข้อง และการประยุกต์ใช้ 
4. อธิบายการเกิดไฟฟ้าสถิต และคำนวณปริมาณต่างๆ ที่เก่ียวข้อง   
5. อธิบายและคำนวณปริมาณต่างๆ ที่เก่ียวข้องกับไฟฟ้ากระแสตรง  วงจรไฟฟ้ากระแสตรง และการ

ประยุกต์ใช้ 
6. อธิบายการแก้โจทย์ปัญหาคลื่น  แสง  เสียง และไฟฟ้า ตามแนวทางในการสอบวัดความฉลาดรู้

ทางพ้ืนฐานวิศวกรรม  และความถนัดทางวิศวกรรมศาสตร์ (PAT 3) 
 
รวมทั้งสิ้น    6   ผลการเรียนรู้ 

 



 
 

 

คำอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

 

วิชา   เคมีพ้ืนฐานวิศวกรรม                     รหัสวชิา  ว 32288                        จำนวน  2  คาบ/สัปดาห์ 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  5                                                                     จำนวน    1.0  หนว่ยกิต      
จำนวนเวลาเรียนทั้งสิ้น   40  คาบ/ชั่วโมง : ภาคเรียน 

 

ศึกษา วิเคราะห์ สืบค้นข้อมูล และอธิบายเกี่ยวกับ ความหมายของอัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี พฤติกรรม
ของแก๊ส สมบัติของแก๊ส  ความสัมพันธ์ระหว่างปริมาตร  ความดันและอุณหภูมิของแก๊ส  เปรียบเทียบพฤติกรรม
ของแก๊สจริงและแก๊สอุดมคติ การถ่ายโอนอิเล็กตรอนในปฏิกิริยาระหว่างโลหะกับสารละลายของโลหะไอออน 
ปฏิกิริยาออกซิเดชัน ปฏิกิริยารีดักชัน ปฏิกิริยารีดอกซ์ ตัวรีดิวซ์ ตัวออกซิไดซ์ การเขียนและดุลสมการรีดอกซ์
โดยใช้เลขออกซิเดชันและครึ่งปฏิกิริยา เซลไฟฟ้าเคมี หลักกการของเซลล์กัลวานิก การเขียนแผนภาพของเซลล์
กัลวานิก การหาค่าศักย์ไฟฟ้าของเซลล์และศักย์ไฟฟ้ามาตรฐานของครึ่งเซลล์ หลักการของเซลล์อิเล็กโทรไลต์ 
การแยกสารละลายด้วยไฟฟ้า การชุบโลหะ หมู่อะตอม หมู่ฟังก์ชันในโมเลกุลของสาร การเรียกชื่อ แนวโน้มของ
จุดหลอมเหลวและจุดเดือด การละลายในน้ำ ปฏิกิริยาบางชนิด การนำไปใช้ประโยชน์และอันตรายของ
สารประกอบอินทรีย์ประเภทแอลเคน แอลคีน แอลไคน์ ประเภทของพอลิเมอร์และปฏิกิริยาพอลิเมอไ รเซชัน  
ความสัมพันธ์ระหว่างโครงสร้างกับสมบัติของพอลิเมอร์ประเภทต่างๆ โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ การ
สืบเสาะหาความรู้ การสืบค้นข้อมูล การสังเกต วิเคราะห์ เปรียบเทียบ อธิบาย อภิปราย และสรุป เพื่อให้เกิด
ความรู้ ความเข้าใจ มีความสามารถในการตัดสินใจ มีทักษะปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ รวมทั้งทักษะแห่ง
ศตวรรษท่ี 21 ในด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ด้านการคิดและการแก้ปัญหา ด้านการสื่อสาร สามารถสื่อสาร
สิ่งที่เรียนรู้ และนำความรู้ไปใช้ในชีวิตของตนเอง มีจิตวิทยาศาสตร์ จริยธรรม คุณธรรม และค่านิยมท่ีเหมาะสม 
 
ผลการเรียนรู้ 

1. มีความเข้าใจสมบัติของแก๊ส และคำนวณหาความสัมพันธ์ระหว่างปริมาตร  ความดันและอุณหภูมิ
ของแก๊ส 

2. อธิบายความหมายของปฏิกิริยาออกซิเดชัน  ปฏิกิริยารีดักชัน  ปฏิกิริยารีดอกซ์  ตัวรีดิวซ์และตัว
ออกซิไดซ์  ในด้านการถ่ายโอนอิเล็กตรอนและการเปลี่ยนแปลงเลขออกซิเดชันได้  

3. จัดลำดับความสามารถในการรับอิเล็กตรอนของธาตุหรือไอออนและเปรียบเทียบความสามารถใน 
การเป็นตัวรีดิวซ์หรือตัวออกซิไดซ์ได้ 

4. ดุลสมการรีดอกซ์โดยใช้เลขออกซิเดชันและครึ่งปฏิกิริยาได้ 
 
 
 
 
 



 
 

5. ต่อเซลล์กัลวานิกจากครึ่งเซลล์ที่กำหนดให้ พร้อมทั้งบอกขั้วแอโนด ขั้วแคโทและเขียนสมการ
แสดงปฏิกิริยาได้ 

6. เขียนแผนภาพเซลล์กัลวานิกได้ 
7. อธิบายวิธีหาค่าศักย์ไฟฟ้ามาตรฐานของครึ ่งเซลล์ (E0) โดยการเปรียบเทียบกับครึ ่งเซลล์

ไฮโดรเจนมาตรฐานได้ 
8. ใช้ค่า E0 ของครึ่งเซลล์คำนวณหาค่าศักย์ไฟฟ้า 
9. เขียนสูตรโครงสร้างลิวอิส  สูตรโครงสร้างแบบย่อ และสูตรโครงสร้างแบบเส้นของสารประกอบ

อินทรีย์ 
10. วิเคราะห์โครงสร้าง และระบุประเภทของสารประกอบอินทรีย์จากหมู่ฟังก์ชัน 
11. เขียนสูตรโครงสร้าง และเรียกชื่อสารประกอบอินทรีย์ประเภทต่างๆ ตามระบบ IUPAC 
12. วิเคราะห์ และเปรียบเทียบจุดเดือดและการละลายในน้ำของสารประกอบไฮโดรคาร์บอน 
13. ระบุประเภทของสารประกอบไฮโดรคาร์บอนและเขียนผลิตภัณฑ์จากปฏิกิริยาการเผาไหม้ 

ปฏิกริยากับโบรมีน 
14. ระบุประเภทของปฏิกิริยาและการเกิดปฏิกิริยาการเกิดพอลิเมอร์จากโครงสร้างของมอนอเมอร์

หรือพอลิเมอร์ 
15. วิเคราะห์ และอธิบายความสัมพันธ์ระหว่างโครงสร้างและสมบัติของพอลิเมอร์  รวมทั้งการ

นำไปใช้ประโยชน์ 
16. ทดสอบ และระบุประเภทของพลาสติกและผลิตภัณฑ์ยาง รวมทั้งการนำไปใช้ประโยชน์ 

 
รวมทั้งสิ้น    16   ผลการเรียนรู้  



 
 

 
 

คำอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

 

วิชา   ฟิสิกส์พื้นฐานวิศวกรรม 3                รหัสวชิา  ว 33289                        จำนวน  2  คาบ/สัปดาห์ 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  6                                                                     จำนวน    1.0  หนว่ยกิต      
จำนวนเวลาเรียนทั้งสิ้น   40  คาบ/ชั่วโมง : ภาคเรียน 

 

ศึกษา วิเคราะห์ สืบค้นข้อมูลความรู้และอธิบายเกี่ยวกับองค์ประกอบของสนามไฟฟ้า องคประกอบของ
สนามแม่เหล็ก ความเหนี ่ยวนําและความจุไฟฟ้า วงจรไฟฟ้ากระแสสลับ อิเล็กทรอนิกส์เบื ้องต้น คลื่น
แม่เหล็กไฟฟ้าและทฤษฎีคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า โพลาไรเซชันของแสง ความร้อน การเปลี่ยนแปลงทางความร้อน
และพลังงานกลในกระบวนการต่างของแก๊ส การเปลื่ยนความร้อนเป็นงาน เอนโทรปี คุณสมบัติของสสาร 
โมเลกุล ของไหลสถิตและกลศาสตร์ของไหล อุทกสถิตยศาสตร์และอุทกพลศาสตร์ ฟิสิกส์นิวเคลียร์ ทฤษฎี
สัมพัทธภาพ ฟิสิกส์ควอนตัม และฟสิกสสมัยใหม ตลอดจนทบทวนการแก้ปัญหาโจทย์กลศาสตร์พื้นฐานทาง
วิศวกรรม จลนศาสตร์ พลศาสตร์ ไฟฟ้าและแม่เหล็ก ตามแนวทางในการสอบวัดความฉลาดรู้ทางพื้นฐาน
วิศวกรรม และความถนัดทางวิศวกรรมศาสตร์ (PAT 3) โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์  การสืบเสาะหา
ความรู้ การสืบค้นข้อมูล การสังเกต วิเคราะห์ เปรียบเทียบ อธิบาย อภิปราย และสรุป เพื่อให้เกิดความรู้ ความ
เข้าใจ  มีความสามารถในการตัดสินใจ มีทักษะปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ รวมทั้งทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ใน
ด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ด้านการคิดและการแก้ปัญหา ด้านการสื่อสาร สามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู้ และ
นำความรู้ไปใช้ในชีวิตของตนเอง มีจิตวิทยาศาสตร์ จริยธรรม คุณธรรม และค่านิยมท่ีเหมาะสม 
 
ผลการเรียนรู้ 

1. อธิบายองค์ประกอบของสนามไฟฟ้าและคำนวณไฟฟ้ากระแสตรง   สภาพนําไฟฟ้าและวงจรไฟฟ้า        
2. อธิบายองค์ประกอบของสนามแม่เหล็ก สารแม่เหล็กและคำนวณความเหนี่ยวนําและความจุไฟฟ้า     

วงจรไฟฟ้ากระแสสลับ  และวงจรอิเล็กทรอนิกส์เบื้องตน 
3. สังเกต และอธิบายคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า   ทฤษฎีคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า  และโพลาไรเซชันของแสง    

ตลอดจนการคำนวณหาปริมาณต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง  
4. อธิบายทฤษฎีสัมพัทธภาพ  ฟสิกสควอนตัม  ตลอดจนการคำนวณหาปริมาณต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง 
5. อธิบายฟสิกสนิวเคลียรและฟสิกสสมัยใหม่  ตลอดจนการคำนวณหาปริมาณต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง 
6. อธิบายการแก้ปัญหาโจทย์กลศาสตร์พ้ืนฐานทางวิศวกรรม จลนศาสตร์ พลศาสตร์  ไฟฟ้าแม่เหล็ก 

อุณหพลศาสตร์  อุทกสถิตยศาสตร์และอุทกพลศาสตร์  กลศาสตร์ของไหล  ตามแนวทางใน     
การสอบวัดความฉลาดรู้ทางพ้ืนฐานวิศวกรรม  และความถนัดทางวิศวกรรมศาสตร์ (PAT 3)  

รวมทั้งสิ้น    6   ผลการเรียนรู้  



 
 

 
คำอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
 

วิชา  คณิตศาสตร์พื้นฐานวิศวกรรม           รหัสวชิา  ค 33293                        จำนวน  2  คาบ/สัปดาห์ 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  6                                                                     จำนวน    1.0  หนว่ยกิต      
จำนวนเวลาเรียนทั้งสิ้น   40  คาบ/ชั่วโมง : ภาคเรียน 

 

ศึกษา วิเคราะห์ และอธิบายเกี่ยวกับ แคลคูลัส ลำดับและอนุกรม ความสัมพันธ์และฟังก์ ชัน ฟังก์ชัน
เอกซ์โพเนนเชียลและลอการิทึม ตรีโกณมิติ สถิติ เวกเตอร์ ความน่าจะเป็น เรขาคณิตวิเคราะห์และภาคตัดกรวย
จำนวนจริง จำนวนเชิงซ้อน ปัญหาเชาว์วัดตรรกะ และทบทวนการแก้ปัญหาโจทย์คณิตศาสตร์พื้นฐานทาง
วิศวกรรม การประยุกต์ใช้ ตามแนวทางในการสอบวัดความฉลาดรู้ทางพื้นฐานวิศวกรรม และความถนัดทาง
วิศวกรรมศาสตร์ (PAT 3) โดยใช้กระบวนการทางคณิตศาสตร์ เพ่ือให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ มีความสามารถใน
การตัดสินใจ มีทักษะปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ รวมทั้งทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ในด้านการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ ด้านการคิดและการแก้ปัญหา ด้านการสื่อสาร สามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู้ และนำความรู้ไปใช้ในชีวิต
ของตนเอง มีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมท่ีเหมาะสม 
 
ผลการเรียนรู้ 

1. วิเคราะห์ และอธิบายเกี่ยวกับ  แคลคูลัส  ลำดับและอนุกรม 
2. อธิบายความสัมพันธ์และฟังก์ชัน  ฟังก์ชันเอกซ์โพเนนเชียลและลอการิทึม  ตรีโกณมิติ 
3. วิเคราะห์ และอธิบายเกี่ยวกับสถิติและการนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน 
4. อธิบายเวกเตอร์ และการนำไปใช้ในวิชาฟิสิกส์ 
5. วิเคราะห์ และอธิบายเกี่ยวกับความน่าจะเป็นและการนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน 
6. อธิบายเกี่ยวกับเรขาคณิตวิเคราะห์และภาคตัดกรวยและการนำไปใช้ 
7. วิเคราะห์ และอธิบายเกี่ยวกับจำนวนจริง   จำนวนเชิงซ้อน   
8. วิเคราะห์ และอธิบายปัญหาเชาว์วัดตรรกะ   
9. วิเคราะห์ และอธิบายการแก้ปัญหาโจทย์คณิตศาสตร์พื้นฐานทางวิศวกรรม การประยุกต์ใช้   

ตามแนวทางในการสอบว ัดความฉลาดร ู ้ทางพ ื ้นฐานว ิศวกรรม  และความถน ัดทาง
วิศวกรรมศาสตร์ (PAT 3)  

รวมทั้งสิ้น    9   ผลการเรียนรู้ 


