
 

~ 2 ~ 
 

 

คํานํา 
 

 หลักสูตรโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ พุทธศักราช 2562 ฉบับนี้ไดปรับปรุงและพัฒนาจากหลักสูตร
โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ พุทธศักราช 2560 (ปรับปรุง 2561) โดยใชขอมูลจากการระดมความคิดระหวาง
ผูทรงคุณวุฒิ ครูผูสอน ตัวแทนผูปกครอง ตัวแทนนักเรียนเกา และขอเสนอแนะของคณะกรรมการบริหาร
โรงเรียน ตลอดจนแนวคิดการปฏิรูปการศึกษา การปฏิรูปประเทศของรัฐบาลปจจุบันและแนวคิดการพัฒนา
ประเทศไทยไปสูประเทศไทยในศตวรรษหนา 
 หลักการของหลักสูตรโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ พุทธศักราช 2562 เปนดังนี้ 

1. จัดการศึกษาครอบคลุมตามเน้ือหาสาระของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐานของ
กระทรวงศึกษาธิการ พุทธศักราช 2551 และมีรายวิชาเพ่ิมเติมที่นักเรียนจะเรียนเนื้อหาสาระที่มากข้ึนตาม
ความถนัดและความสนใจเปนรายบุคคล 

2. พัฒนาสมรรถนะของผูเรียนผานการจัดการเรียนการสอนดวยวิธีการเรียนการสอนและการ
ประเมินผลที่หลากหลาย   

3. เนนใหนักเรียนพัฒนาทักษะท่ีจําเปนในการดํารงชีวิตในอนาคต เชน ทักษะการแกปญหาอยาง
สรางสรรค ทักษะการส่ือสาร ควบคูไปกับการเรียนรูเนื้อหาสาระตางๆ และการทํากิจกรรมพัฒนาผูเรียน  

4. เนนการเรียนรูจากสถานการณจริงและกิจกรรมพัฒนาผูเรียน ซึ่งมีการบูรณาการความรูจาก
ศาสตรสาขาตางๆ  

5. พัฒนาจิตพิสัยใหผูเรียนมีการรับรู ตอบสนอง เห็นคุณคาของความรู และสามารถนําความรูไป
ใชพัฒนาสังคม  มีจิตสาธารณะที่จะทําประโยชนเพื่อสวนรวมและประเทศชาติ 

 
 
 

 
(รองศาสตราจารย ดร.วิวัฒน เรืองเลิศปญญากุล) 

รักษาการในตําแหนงผูอํานวยการโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ 
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หลักสูตรโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ พุทธศักราช 2562 
 

1. ที่มาและความสําคัญ 
เนื่องจากโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ องคการมหาชน  เปนโรงเรียนวิทยาศาสตรของรัฐที่มี

วัตถุประสงคในการจัดการเรียนการสอนเพ่ือความเปนเลิศทางดานวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร สําหรับ
นักเรียนที่มีศักยภาพสูงในระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (ตามมาตรา 7 แหงพระราชกฤษฎีกาการจัดตั้ง
โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ พ.ศ.2543)  
 การศึกษาข้ันพ้ืนฐานเปนสิทธิและโอกาสที่เด็กไทยทุกคนตองไดรับ  สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานมีหนาที่
จัดทําสาระของหลักสูตร โดยจัดกิจกรรมใหผูเรียนเรียนรูจากประสบการณจริง ลงมือปฏิบัติ คิดเปนทําเปน 
พระราชกฤษฎีกาการจัดตั้งโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ มาตรา 8 กําหนดอํานาจหนาที่ในการจัดการเรียน
การสอน จัดทําหลักสูตร วิธีการเรียนการสอน สื่อและอุปกรณ และเปดโอกาสใหหนวยงานภายนอกเขามามี
สวนรวมในการพัฒนามาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน นอกจากน้ีการจัดการศึกษาท้ังปวงแหงรัฐธรรมนูญ
ไดกําหนดไววาสถานศึกษาตองตองมุงเนนพัฒนาผูเรียนใหเปนคนดี มีวินัย ภูมิใจในชาติ สามารถมีความรู
ความเชี่ยวชาญไดตามความถนัดของตน และมีความรับผิดชอบตอครอบครัว ชุมชน สังคม และประเทศชาติ 
 โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ จึงไดจัดทําสาระของหลักสูตรตามแนวทางแหงการปฏิรูปการศึกษา 
และการปฏิรูปประเทศ ภายใตกรอบแหงพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติและแผนการศึกษาแหงชาติ 
หลักสูตรโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ พุทธศักราช 2562  มีเน้ือหาสาระในรายวิชาตางๆ ที่รองรับตอการ
เปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วของเทคโนโลยีและสังคมควบคูกับการพัฒนาทักษะแหงศตวรรษที่ 21 เพ่ือเตรียม
นักเรียนสูโลกแหงอนาคตผานการเรียนรูที่มีการบูรณาการระหวางสาระวิชาตางๆ และกิจกรรมพัฒนา
ผูเรียน  โดยสงเสริมศักยภาพของผูเรียนตามความสนใจเปนรายบุคคลมากข้ึน 
 

2. ปรัชญาของหลักสูตร 
 ผูเรียนแตละคนมีศักยภาพและความสนใจท่ีแตกตางกัน  การเรียนการสอนจะตองสงเสริมให
ผูเรียนไดพัฒนาเต็มตามศักยภาพสูงสุดของแตละบุคคล  โดยการเรียนรูจากสถานการณจริงเพื่อเสริมสราง
อภิปญญา ผูเรียนสามารถนําความรูไปใชไดอยางเต็มที่  แกไขปญหาไดอยางสรางสรรค  มีทักษะชีวิตท่ี
เหมาะสมสําหรับการใชชีวิตในศตวรรษใหม  และเปนผูสรางความเปล่ียนแปลงใหเกิดข้ึนในอนาคต   
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2. วัตถปุระสงคของหลักสูตร  
   

หลักสูตรโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ พุทธศักราช 2562 มุงใหนักเรียนไดรับการพัฒนาอยางรอบ
ดาน ทั้งดานวิชาการโดยเฉพาะวิทยาศาสตร คณิตศาสตรและเทคโนโลยี ควบคูไปกับการพัฒนาดานทักษะ
สําหรับการดํารงชีวิตในอนาคต ผานประสบการณการเรียนการสอนและกิจกรรมพัฒนาผูเรียนทั้งในและ
นอกหองเรียน หลักสูตรมีความยืดหยุนตอบสนองความสนใจของนักเรียนและสงเสริมนักเรียนไดเต็มตาม
ศักยภาพเปนรายบุคคล เพ่ือใหเปนบุคลากรที่มีคุณภาพของประเทศและสังคมโลก มุงทําประโยชนเพื่อ
สวนรวมและประเทศชาติ 
 
 
 

3.  เปาหมายในการพัฒนานักเรียน 
 เมื่อนักเรียนสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ พุทธศักราช 2562 ผู เรียน
ควรมีคุณลักษณะดังนี้ 

1. มีความรูทางวิชาการรอบดานท้ังวิทยาศาสตรและศิลปศาสตร โดยเฉพาะวิทยาศาสตร 
คณิตศาสตรและเทคโนโลยี 

2. สามารถเรียนรูไดดวยตนเอง และนําความรูศาสตรตาง ๆ ไปใชในการแกปญหาและสรางสรรค
ผลงานไดอยางถูกตองและเหมาะสม  

3. มีคุณลักษณะของนักวิจัย นักประดิษฐคิดคน มีจิตวิทยาศาสตร  
4. มีความสามารถในการคิดวิเคราะห เลือกใชขอมูลไดอยางถูกตองและเหมาะสม 

5. มีทักษะการส่ือสารดวยภาษาไทยและภาษาตางประเทศไดเปนอยางดี 
6. มีจิตสํานึกของความเปนไทย อนุรักษภาษาและศิลปวัฒนธรรม มีความภูมิใจในชาติ 
7. สามารถปรับตัวเขากับสังคมขามวัฒนธรรมได  มีทักษะในการกํากับดูแลตนเองสําหรับการ

ดํารงชีวิตในอนาคตอยางมีคุณภาพ 

8. เห็นคุณคาของตนเอง มีความรับผิดชอบตอสังคม กลาเปนผูสรางความเปลี่ยนแปลงในทางที่ดี
ใหแกตนเองและสวนรวม 
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4. โครงสรางหลักสูตร  
 หลักสูตรโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ พุทธศักราช 2562 ประกอบดวยรายวิชาพ้ืนฐาน (68 หนวย
กิต) รายวิชาเพ่ิมเติม (18 หนวยกิต) และกิจกรรมพัฒนาผูเรียนไมนอยกวา 790 ชั่วโมง ซ่ึงสอดคลองกับ
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานของกระทรวงศึกษาธิการ รายวิชาพ้ืนฐานคือวิชาที่นักเรียนทุกคน
ตองเรียน สําหรับรายวิชาเพ่ิมเติมคือรายวิชาที่นักเรียนสามารถเลือกเรียนไดตามความถนัดและความสนใจ
ของแตละบุคคล  ซึ่งรายวิชาเพ่ิมเติมนี้ไดถูกพัฒนาใหสอดคลองตามพันธกิจของโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ
ในการจัดการศึกษาสําหรับนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร ที่มีความ
เขมขนลึกซึ้งในสาขาวิชาตางๆ อันจะสงผลใหนักเรียนไดพัฒนาตนเองเต็มตามศักยภาพเปนรายบุคคล  
รวมทั้งสิ้นนักเรียนจะลงทะเบียนเรียนท้ังสิ้นไมนอยกวา 86 หนวยกิต  
 
ตารางที่ 1 หนวยกิตของรายวิชาพ้ืนฐานและเพ่ิมเติม  
 

 
ลําดับที่ 

 
กลุมสาระการเรียนรู 

รายวิชา
พื้นฐาน 

(หนวยกิต) 

รายวิชาเพ่ิมเติม 
 (หนวยกิต) 

1 วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  28.5 9.0  
 
 
 

3.0 

2 คณิตศาสตร 10.0 
3 ภาษาไทย 6.0  

 
6.0 

4 สังคมศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

6.5 

5 ศิลปะ 3.0 
6 ภาษาตางประเทศ 10.5 
7 สุขศึกษาและพลศึกษา 3.0 
8 การงานอาชีพ 0.5 - - 
 รวม 68.0 18.0 
 รวมทั้งสิ้น 86.0 
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5. แผนการจัดการเรียนการสอนรายภาคเรียน  
การเรียนตามหลักสูตรโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ พุทธศักราช 2562 นักเรียนตองลงทะเบียนเรียน

รายวิชาพ้ืนฐานและรายวิชาเพ่ิมเติม  กลุมสาระการเรียนรู/รายวิชาตางๆ ตามภาคเรียน ดังนี้ 
 

ตารางที่ 2 สรุปหนวยกิตรายวิชาพ้ืนฐาน และรายวิชาเพ่ิมเติม 
ที ่ กลุมสาระการเรียนรู หนวย

กิต 
ม.4 ม.5 ม.6 

1 วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
ฟสิกส 
เคมี 
ชีววิทยา 
ดาราศาสตร 
โลกศาสตรและภูมิศาสตร 
การเขียนแบบและทักษะพ้ืนฐานงานชาง 
วิทยาศาสตรและนวัตกรรม 1 
พ้ืนฐานโครงงาน 
โครงงานวิทยาศาสตร 
วิทยาการคอมพิวเตอร 
สัมมนา 

28.5 (6.0) (7.0) (6.5) (5.0) (3.5) (0.5) 
6.5 
5.5 
5.5 
0.5 
1.5 
1.0 
1.0 
0.5 
2.0 
3.5 
1.0 

1.0 
1.5 
1.5 

 
 

1.0 
 

 
 

1.0 

1.5 
1.0 
1.0 

 
1.0 

 
1.0 
0.5 

 
1.0 

1.5 
1.5 
1.0 

 
0.5 

 
 

 
0.5 
1.5 

1.5 
1.5 
1.0 

 
 
 
 

 
1.0 

 
 

1.0 
 

1.0 
 
 
 
 
 

0.5 
 

1.0 

 
 
 

0.5 
 

2 คณิตศาสตร 10.0 3.5 2.0 1.5 1.5 1.5  
3 ภาษาไทย 6.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 6.5 1.5 0.5 1.5 1.0 1.5 0.5 
5 ศิลปะ 3.0 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 
6 ภาษาตางประเทศ 

ภาษาอังกฤษ 
ภาษาตางประเทศภาษาที่ 2  

10.5 (1.5) (1.5) (3.0) (1.5) (1.5) (1.5) 
9.0 
1.5 

1.5 1.5 1.5 
1.5 

1.5 1.5 1.5 

7 สุขศึกษาและพลศึกษา 3.0 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 
8 การงานอาชีพ 0.5    0.5   
 รวมหนวยกิตรายวิชาพ้ืนฐาน 68 14.5 13.0 14.5 11.5 10.0 4.5 
9 วิชาเพ่ิมเติม 

กลุม 1 วิทยาศาสตร คณิตศาสตรและ
เทคโนโลยี 
กลุม 2 สังคมศึกษา ศิลปะ ภาษาศาสตร  
สุขศึกษาและพลศึกษา 
กลุม 1 หรือ 2  

18.0  (2.0)  (3.0) (5.0) (8.0) 
9.0 

 
6.0 

 
3.0 

  
หนวยกิตข้ันต่ําที่นักเรียนตองเลือกเรียน
ในแตละเทอมเปน  0.5 หนวยกิต  
 

 รวมหนวยกิตท้ังสิ้น 86 (14.5) (15.0) (14.5) (14.5) (15.0) (12.5) 
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การจัดทําหลักสูตรโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ พุทธศักราช 2562 ทั้งสวนของการเรียนการสอน 
กิจกรรมพัฒนาผูเรียนและกิจกรรมเสริมหลักสูตร นอกจากมุงเนนการสงเสริมศักยภาพของนักเรียนดวย
เนื้อหาสาระที่เขมขน ตอบสนองความตองการของนักเรียนเปนรายบุคคลมากข้ึนแลว ยังมุงเนนการ
เสริมสรางใหนักเรียนมีคุณลักษณะพิเศษของนักเรียนโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ ดังนี้   

1. มีคุณธรรมจริยธรรม ไดแก มีวินัย มีความเสียสละ  เคารพกฏระเบียบและขอบังคับขององคกร
และสังคม และมีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ  

2. มีทักษะการเรียนรูและนวัตกรรม ไดแก  การมีทักษะการแกปญหาและความคิดเชิง
วิทยาศาสตร มีความคิดวิจารณญาณ  มีความคิดสรางสรรคและสรางนวัตกรรม    

3. มีทักษะดานสารสนเทศ สื่อเทคโนโลยีและการสื่อสาร  ไดแก  การมีทักษะการใชสารสนเทศ 
การใชเทคโนโลยีและสื่อ และมีทักษะการสื่อสารที่ดี    

4. มีทักษะชีวิต  ไดแก  มีความสามารถในการกํากับดูแลตนเอง  การปรับตัวเขากับสิ่งแวดลอม
และสังคม  มีความรับผิดชอบตอตนเองและสังคม  มีภาวะผูนํา สามารถทํางานรวมกับผูอ่ืนได เปนพลโลกที่
ดี เคารพความแตกตางทางวัฒนธรรมและปรับตัวเขากับวัฒนธรรมตางๆ ได 
 

6.  กิจกรรมพัฒนาผูเรียน 

6.1   กิจกรรมพัฒนาผูเรียนและเกณฑขั้นต่ําที่ตองปฎิบัติ 
   กิจกรรมพัฒนาผูเรียน  มีจุดประสงคเพ่ือพัฒนานักเรียนใหบรรลุตามเปาหมายในการพัฒนา
นักเรียนของโรงเรียน  โดยเฉพาะในขอที่เกี่ยวกับการพัฒนาใหนักเรียนมีความรับผิดชอบ มีความเปนผูนํา   มีวินัยใน
ตนเอง  มีนิสัยรักการเรียนรู  รักการอาน  รักการเขียน และรักการคนควาอยางมีระบบ มีความเปนไทย          มีจิต
อาสา  รักการออกกําลังกาย  รูจักดูแลตนเองใหเขมแข็งท้ังกายและใจ  มีความกตัญูกตเวที  มีความเอ้ืออารีตอกัน  
มีความรักชาติและภูมิใจในความเปนไทย  และมีจิตมุงม่ันท่ีจะตอบแทนประเทศชาติ  
 กิจกรรมพัฒนาผูเรียนประกอบดวย 

1. กิจกรรมพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม 
2. กิจกรรมพัฒนาการเรียนรู 
3. กิจกรรมพัฒนาจิตอาสา 
4. กิจกรรมพัฒนาจิตสํานึกความเปนไทยและความเปนประชาธิปไตย 
5. กิจกรรมสงเสริมสุขภาพและการออกกําลังกาย 

 นักเรียนตองเขารวมกิจกรรมพัฒนาผูเรียนไมนอยกวา 790 ชั่วโมงตลอดหลักสูตร โดยตองปฏิบัติ
กิจกรรมพัฒนาผูเรียนตามเกณฑขั้นต่ําที่กําหนดตามตาราง   
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ตารางท่ี 3 กิจกรรมพัฒนาผูเรียนและเกณฑชั้นตํ่าท่ีตองปฎิบัติตลอดหลักสูตร 
กิจกรรม จุดมุงหมายเฉพาะ จํานวนขั้นต่ํา 

ที่นักเรียนตองปฏิบัต ิ
จํานวนขั้นต่ําที่นักเรียน
ตองปฏิบัติแตละภาคเรียน 

1. กิจกรรมพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม  
1.1  ทํากิจกรรมเก่ียวกับการ
พัฒนาคุณธรรม  จริยธรรม 

เพ่ือใหนักเรียน ไดรับการ
ฝกฝน ปลูกฝง ใหมีคุณธรรม 
จริยธรรม มีจิตใจตั้งม่ันอยูใน
ความเมตตา หวังดีตอกัน 
ดูแลเอาใจใสกัน ชวยเหลือ
เกื้อกูลกัน ใหกําลังใจซ่ึงกัน
และกัน  มีความกตัญู
กตเวที  มีความเอ้ืออารีตอ
กัน  
 

40 ชั่วโมง 24/4/6/4/2/0 

1.2 กิจกรรมพบครูที่ปรึกษา
ประจําชั้นหลังการเขาแถวเคารพ
ธงชาติ หรือตามเวลาที่ครูนัด
หมาย  

เพ่ือใหครูที่ปรึกษาประจําชั้น
ไดอบรมนักเรียน สราง
ความสัมพันธที่ดีตอกัน  
พบปะ นัดหมาย  สื่อสาร  
ทบทวนกิจกรรม รับฟงขอ
ปญหา  ขอเสนอแนะและ
แนวปฏิบัติตนในโรงเรียน
และในสังคม 

90 ชั่วโมง 
(ภาคเรียนละ 15 

ชั่วโมง) 

15/15/15/15/15/15 

2. กิจกรรมพัฒนาการเรียนรู  
2.1  ฟงบรรยายพิเศษทาง
วิทยาศาสตร  คณิตศาสตร  และ
เทคโนโลยี 

เพ่ือใหนักเรียนไดพบปะ
นักวิจัย  รับรู  ความกาวหนา
ของงานวิจัย เห็น
คุณประโยชนและคุณคาของ
งานวิจัย   เกิดแรงจูงใจใน
การประกอบอาชีพในอนาคต  

12 ชั่วโมง 2/2/2/2/2/2 
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กิจกรรม จุดมุงหมายเฉพาะ จํานวนขั้นต่ํา 
ที่นักเรียนตองปฏิบัต ิ

จํานวนขั้นต่ําที่นักเรียน
ตองปฏิบัติแตละภาคเรียน 

2.2  ฟงบรรยายพิเศษทางสังคม
ศึกษา  ภาษา  ศาสนา  
ศิลปวัฒนธรรม  ดนตรี และ
บุคลิกภาพ 
 
 
 

เพ่ือใหนักเรียนไดรูจักและชื่น
ชมบุคคลตัวอยางท่ีไดรับการ
ยกยองใหเปนผูอนุรักษ
ศิลปวัฒนธรรมไทย  รับรู
ความกาวหนาของงาน
วรรณกรรม  ศิลปวัฒนธรรม  
หรือดนตรี  เกิดจิตสํานึกท่ีดี
ในความเปนไทย  เกิดความ
ซาบซึ้ง  หวงแหนและเห็น 
ความสําคัญของการอนุรักษ
ภาษาไทย  และประเพณีไทย  
ภาคภูมิใจในความเปนไทย   

12 ชั่วโมง 
 
 
 

 

2/2/2/2/2/2 

2.3  ศึกษาดูงานทาง
วิทยาศาสตร  คณิตศาสตร  และ
เทคโนโลยี 

เพ่ือใหนักเรียนรูจักหนวย
วิจัยดานตาง ๆ  เรียนรู
เสนทางสูการเปนนักวิจัย
หรือ 
ทิศทางการวิจัยที่หลากหลาย  
เห็นบรรยากาศการทํางาน
ของนักวิจัย  ไดพบปะ
นักวิจัยเพื่อเปนแนวทางใน
การทําโครงงาน  รวมทั้ง
ประกอบการตัดสินใจใน
การศึกษาตอและการ
ประกอบอาชีพ  

24 ชั่วโมง 
(สถานท่ีละ 

4ชม.) 
 

4/4/4/4/4/4 

2.4  ศึกษาดูงานทางสังคมศึกษา  
ภาษา  ศาสนา  ศิลปวัฒนธรรม  
และโบราณคดี 

เพ่ือใหนักเรียนเกิดการ
เรียนรู  เกิดจิต สํานึกใน
ความเปนไทย  มีความ
ซาบซึ้ง  หวงแหนและเห็น
ความสําคัญของการอนุรักษ
ภาษา  ศิลปวัฒนธรรม  
ประเพณีไทย  และภาคภูมิใจ
ในความเปนไทย 

16 ชั่วโมง 
(สถานท่ีละ 

4ชม.) 
 
 

ม.4 ภาคเรียนละ 4 
ชั่วโมง 

ม.5และม.6 ป
การศึกษาละ 4 

ชั่วโมง 

2.5  ทํากิจกรรมคายวิชาการ เพ่ือใหนักเรียนเรียนรูจาก
สถานการณจริง  เสริมการ
เรียนรูในหองเรียนทั้งดาน
วิทยาศาสตรและ

24 ชั่วโมง 
 

- 
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กิจกรรม จุดมุงหมายเฉพาะ จํานวนขั้นต่ํา 
ที่นักเรียนตองปฏิบัต ิ

จํานวนขั้นต่ําที่นักเรียน
ตองปฏิบัติแตละภาคเรียน 

ศิลปวัฒนธรรม  เรียนรูการ
ใชวิทยาศาสตรใน
ชีวิตประจําวันและ
วิทยาศาสตรที่แฝงอยูในภูมิ
ปญญาทองถิ่น  รวมทั้งรูจัก
และเขาใจวิถีดํารงชีวิตของ
คนในสังคมท่ีตางไปจาก
สังคมท่ีดํารงอยู 

2.6 กิจกรรม STEM Challenge เพ่ือฝกทักษะการคิดเชิง
วิทยาศาสตร มีความคิด
สรางสรรค สามารถ
แกปญหา ภายใตขอจํากัด
ตางๆได ฝกการทํางาน
รวมกันกับผูอื่น 

30 ชั่วโมง ปการศึกษาละ 10 
ชั่วโมง 

2.7 อานหนังสือจากรายการที่
โรงเรียน กําหนดให   

เพ่ือเปดโอกาสใหนักเรียนได
อานหนังสือวรรณกรรมโลก  
และวรรณกรรมไทยอัน
ทรงคุณคา  หนังสือที่สงเสริม
จินตนาการและความคิด
สรางสรรค  พัฒนาคุณธรรม  
จริยธรรม  พัฒนาบุคลิกภาพ
และความฉลาดทางอารมณ  
ไดเรียนรูการใชชีวิตและ
สภาพความเปนจริงในสังคม 

100 ชั่วโมง 
(1 เลม = 2ชม.) 

20/20/20/20/20/0 

2.8 เขารวมกิจกรรมชุมนุม   เพ่ือใหนักเรียนมีโอกาสได
รวมทํากิจกรรมท่ีสนใจ  เพื่อ
เรียนรูหรือพัฒนาตอยอด
ความสามารถเฉพาะตน ทั้ง
ดานวิชาการ  กีฬา สังคม
ศึกษา ภาษา ศิลปะ และ
ดนตรี  

72 ชั่วโมง 
 

12/12/12/12/12/12 

3.  กิจกรรมพัฒนาจิตอาสา  
ทํากิจกรรมพัฒนาจิตอาสา หรือ
บําเพ็ญประโยชน 

เพ่ือพัฒนาลักษณะนิสัยของ
การเปนผูให   
สรางภาวะผูนํา  มี
ความสามารถในการจัด

80 ชั่วโมง 10/10/20/10/20/10 
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กิจกรรม จุดมุงหมายเฉพาะ จํานวนขั้นต่ํา 
ที่นักเรียนตองปฏิบัต ิ

จํานวนขั้นต่ําที่นักเรียน
ตองปฏิบัติแตละภาคเรียน 

กิจกรรมชวยเหลือสังคม ชวย
ทํานุบํารุงสาธารณสถาน  
เกิดการเรียนรูและเขาใจ
สภาพปญหาของสังคม 

4. กิจกรรมพัฒนาจิตสํานึกความเปนไทยและความเปนประชาธิปไตย
4.1 ทํากิจกรรมเก่ียวกับความ
ภูมิใจในความเปนชาติ  การ
ปลูกฝงความรักชาติ  และความ
เปนประชาธิปไตย 

เพ่ือใหนักเรียนเขาใจและ
ภูมิใจในความเปนไทย 
ปลูกฝงใหมีความรักชาติ  
และยึดมั่นในการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริยเปนประมุข 

30 ชั่วโมง 10/1/10/1/7/1 

4.2 ทํากิจกรรมรําไทย และเลน
ดนตรีไทย 

เพ่ือใหนักเรียนเรียนรูและมี
ประสบการณเกี่ยวกับ
นาฏศิลปไทยและดนตรีไทย  
เกิดความซาบซึ้ง  เห็นความ
งาม  และ เห็นคุณคาของ
ศิลปวัฒนธรรมไทย 

10 ชั่วโมง 
(รําไทย:5ชม. 

ดนตรีไทย:5ชม.) 

5/0/5/0/0/0 

5. กิจกรรมสงเสริมสุขภาพและการออกกําลังกาย
ทํากิจกรรมเก่ียวกับการออก
กําลังกาย 

เพ่ือสรางอุปนิสัยในการออก
กําลังกาย และสงเสริมให
นักเรียนมีสุขภาพอนามัย 
ทีด่ี  

180 ชั่วโมง 30/30/30/30/30/30 

6. กิจกรรมพัฒนาผูเรียนตามความสนใจ โดยเลือกจาก
กิจกรรมขอที่ 1 - 5

0 ชัวโมง 

รวมตลอด 3 ป ชั่วโมง 

6.2 กิจกรรมเสริมหลักสูตร 
นอกเหนือจากกิจกรรมพัฒนาผูเรียนตามรายละเอียดในขอ 6.1  ซึ่งเปนกิจกรรมที่นักเรียน 

ทุกคนตองปฏิบัติใหไดตามเกณฑขั้นต่ํา เพ่ือการจบหลักสูตรแลว โรงเรียนยังจัดใหมีกิจกรรมเสริม
หลักสูตร  และกิจกรรมอ่ืน ๆ ซึ่งจะพิจารณาจัดตามความเหมาะสม  ยึดหยุน  โดยผานความเห็นชอบ
ของโรงเรียน  ซึ่งบางกิจกรรมจัดโดยครูและเจาหนาท่ี  บางกิจกรรมจัดโดยนักเรียนโดยมีครูเปนที่
ปรึกษา  ตัวอยางกิจกรรมและจุดมุงหมายดังรายละเอียดในตารางที่ 4 
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ตารางที่ 4  ตัวอยางกิจกรรมเสริมหลักสูตรและจุดมุงหมายเฉพาะของกิจกรรม 
 

กิจกรรม จุดมุงหมายเฉพาะ 
1. กิจกรรมเน่ืองในวันสําคัญและวันนักขัตฤกษ

เชน ทําบุญเนื่องในโอกาสตาง ๆ ทําบุญ
หอพัก  ทําบุญหลอเทียนจํานําพรรษา   
ทําบุญวันปใหม กิจกรรมวันไหวครู  วัน
อาสาฬหบูชา  วันวิสาขบูชา  วันมาฆบูชา 
วันเฉลิมพระชนมพรรษาฯลฯ 

เพ่ือใหนักเรียนไดเรียนรูและพัฒนาลักษณะนิสัยในการ
ปฏิบัติศาสนกิจ  เห็นประโยชนและคุณคาของการปฏิบัติ
ศาสนกิจและการทําบุญ   เห็นความสําคัญและรําลึกถึง
คุณคาและเหตุการณในวันสําคัญท่ีทางราชการกําหนดขึ้น 
ตลอดจนวันสําคัญตาง ๆ เพ่ือสรางความศรัทธา  เทิดทูน  
ปกปองและรักษาไวซึ่งสถาบันชาติ  ศาสนาพระมหากษัตริย  

2. กิจกรรมศึกษาหลักธรรมของพุทธศาสนา
และการสอบธรรมศึกษา 

เพ่ือใหนักเรียนไดศึกษาหลักธรรมของพุทธศาสนามากขึ้น  
มีศักยภาพเพียงพอท่ีจะสอบธรรมศึกษาระดับนักธรรมตรี  
โท  หรือเอก  ที่จัดโดยมหาเถรสมาคมได (เฉพาะนักเรียนที่
นับถือศาสนาพุทธ) 

3. กิจกรรมตรวจสุขภาพนักเรียนประจําป   เพ่ือใหนักเรียนเรียนรู ตระหนักและเห็นความสําคัญของ
การเฝาระวังสุขภาพอนามัยสวนบุคคลและความจําเปนใน
การดูแลสุขภาพตนเอง 

4. กิจกรรมทดสอบและพัฒนาสมรรถภาพ  
ทางกาย  

เพ่ือใหนักเรียนเรียนรูและเขาใจสมรรถภาพของรางกาย 
เพ่ือการเลือกประเภทของการออกกําลังกายท่ีเหมาะสมกับ
ตนเอง 

5. กิจกรรมสนับสนุนการออกกําลังกายและเลน
กีฬาโดยการจัดใหทุกวันอังคารเปนวันออก
กําลังกายและเลนกีฬา (MWITS Sport Day)   

เพ่ือใหนักเรียนตระหนักถึงความสําคัญของการออกกําลัง
กาย และปลูกฝงนิสัยในการออกกําลังกายอยางสม่ําเสมอ 

6. กิจกรรมสนับสนุนการออกกําลังกายและเลน
กีฬาโดยการจัดกีฬาสี  การจัดกิจกรรมเดิน-
วิ่งเพ่ือสุขภาพ และการแขงขันกีฬาระหวาง
หอง   

เพ่ือสงเสริมความสามัคคี  ความมีน้ําใจนักกีฬา มีบทบาท
และมีสวนรวมในกิจกรรมกีฬาทั้งในฐานะ  ผูดู  ผูเลน และ
กองเชียร 
 

7. กิจกรรมพ่ีชวยนอง เพ่ือนชวยเพื่อน  เพ่ือใหนักเรียนมีจิตอาสา  รูจักใชความรูความ สามารถและ
ศักยภาพของตนในการดูแลชวยเหลือผูอื่น  
 

8. กิจกรรมคลินิกวิชาการ   เพ่ือเปดโอกาสใหนักเรียนใชเวลานอกเวลาเรียนปกติ พบครู
ในสาขาวิชาเคมี  ชีววิทยา ฟสิกส คณิตศาสตร  วิทยาการ
คอมพิวเตอร  และภาษาตางประเทศ เพ่ือปรึกษาเกี่ยวกับ
การเรียน  การทําโครงงาน การทํากิจกรรมตามหลักสูตร
ของโรงเรียน  เปนการสงเสริมการเรียนรูและการพัฒนา
ตนเองใหเต็มศักยภาพ 

9. กิจกรรมสงเสริมการคนควาดวยตนเอง  เพ่ือสงเสริมนักเรียนใหเรียนรูวิธีศึกษาเรียนรูดวยตนเองและ
การศึกษาคนควาจากแหลงเรียนรูของโรงเรียนอยางเปน
ระบบอยางเต็มที่ทั้งในและนอกเวลาเรียนปกติ โดยการเปด
ศูนยวิทยบริการ ถึงเวลา 22.00 น.   
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กิจกรรม จุดมุงหมายเฉพาะ 
10. กิจกรรมสงเสริมการเขารวมกิจกรรมทาง

วิชาการและการแขงขันทางวิชาการท้ังใน
และตางประเทศ   

เพ่ือสรางประสบการณทักษะการแขงขัน  การเปนผูนํา  
และการแลกเปล่ียนเรียนรูทางวิชาการท้ังระดับชาติและ
ระดับนานาชาติใหกับนักเรียน  และเพ่ือทดสอบศักยภาพ
ของนักเรียนเทียบเคียงกับนักเรียนจากโรงเรียนชั้นนําระดับ
นานาชาติ 
 

11. กิจกรรมแลกเปล่ียนกับนักเรียนโรงเรียน
เครือขายในตางประเทศ   

เพ่ือสรางประสบการณจริงในการใชภาษาตางประเทศ   
การปรับตัวเขากับสถานการณ  สิ่งแวดลอมท่ีแตกตาง   
การแลกเปลี่ยนเรียนรู  ทางดานวิชาการ  รวมถึงการเรียนรู
สังคมและวัฒนธรรมตางชาติ  ทําความรูจักคุนเคยกับเพ่ือน
ชาวตางชาติเพื่อประโยชนในการทํางานรวมกันในอนาคต 
 

12. กิจกรรมโอลิมปกวิชาการระดับประเทศ และ
ระหวางประเทศ  

เพ่ือสงเสริมและพัฒนาศักยภาพดานคณิตศาสตรและ
วิทยาศาสตร ของนักเรียนใหเต็มขีดความสามารถพรอมที่
จะเขาสูเวทีการแขงขันระดับประเทศ หรือระหวางประเทศ 

13. การจัดกิจกรรมงานวันนัยความทรงจํา   เพ่ือสรางโอกาสใหนักเรียนรุนนองแสดงมุทิตาจิต  และ
ขอบคุณตอนักเรียนรุนพ่ี  ที่ไดใหการดูแลชวยเหลือ  สราง
ความอบอุนใหแกนักเรียนรุนนองตลอดระยะเวลาที่อยู
ดวยกัน  ฝกใหนักเรียนรุนนองไดวางแผนและทํางานรวมกัน  
สรางความผูกพันระหวางนักเรียนรุนพี่กับรุนนอง  นักเรียน
กับครู  และนักเรียนกับโรงเรียน 
 

14. การจัดกิจกรรมงานวันเกียรติยศ   เพ่ือใหนักเรียนที่สําเร็จการศึกษาจากโรงเรียน เกิดความ
ภาคภูมิใจ มีความผูกพันกับโรงเรียน  ตอกยํ้าอุดมการณ
และเปาหมายของโรงเรียนเปนครั้งสุดทาย  กอนทีน่ักเรียน
จะกาวไปสูการศึกษาในระดับอุดมศึกษา 
 

15. กิจกรรมการแนะแนวและใหการปรึกษา
เกี่ยวกับการศึกษาตอ อาชีพ การพัฒนา
บุคลิกภาพ  ความฉลาดทางอารมณและ
สุขภาพจิต  

เพ่ือใหนักเรียนมีขอมูลเพียงพอในการตัดสินใจศึกษาตอหรือ
ประกอบอาชีพ  รวมทั้งไดรับการพัฒนาบุคลิกภาพ  ความ
ฉลาดทางอารมณ  และสุขภาพจิต  เพื่อใหนักเรียนอยูใน
สังคมไดอยางมีความสุข 
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7. กระบวนการจัดการเรียนการสอนและการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียนตามหลักสูตร 
 
   จากเปาหมายการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ ที่มุงพัฒนาใหนักเรียนเปนผู
ที่มีความรูพ้ืนฐานที่เขมแข็งในการเรียนรูตอไปในระดับท่ีสูงขึ้น  มีทักษะที่จําเปนตอการดํารงชีวิตในอนาคต 
เชน มีทักษะการเรียนรูที่ตลอดชีวิต มีทักษะการคิดและแกปญหา มีทักษะการสื่อสารและการทํางานรวมกับ
ผูอื่น  กระบวนการจัดการเรียนการสอนสอนจึงตองมุงเนนใหนักเรียนไดพัฒนาทักษะแหงอนาคตเหลานี้
ผานการเรียนรูเนื้อหาสาระตางๆ  กิจกรรมการเรียนการสอนตองออกแบบใหนักเรียนเปนผูเรียนแบบ 
Active  Learner สามารถสืบคน คนควา คิดวิเคราะห สังเคราะหองคความรู และสามารถส่ือสาร ทํางาน
รวมกับผูอ่ืนได ผานการออกแบบการจัดการเรียนรูที่ดขีองครู  

นอกจากน้ีในการสงเสริมใหนักเรียนเปนผูทีม่ีความสมบูรณทั้งดานสติปญญา  รางกาย  อารมณ  
สังคม  มีคุณธรรมจริยธรรม มีความกตัญูกตเวที  มีความรักชาติ  ภูมิใจในความเปนไทย และมีจิตมุงท่ีจะ
ตอบแทนประเทศชาติ  การจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียนซึ่งจัดใหสอดคลองกับการเรียนการสอนรายวิชาตางๆ 
นั้นจะมุงเนนการใหนักเรียนไดเรียนรูจากสถานการณจริง ลงมือปฏิบัติจริง โดยใชแหลงเรียนรูทั้งภายในและ
ภายนอกโรงเรียน  
 

8. การวัดผลและการประเมินผล   
 การวัดและการประเมินผลการเรียนรู  มีจุดมุงหมายเพ่ือประเมินผูเรียนท้ังผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
ทักษะกระบวนการ และคานิยมอันพึงประสงคอันเปนผลเนื่องจากการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน โดยวัดผล
ผานกระบวนการท่ีหลากหลายและเหมาะสมตอการเรียนรูเรื่องตางๆ  โดยหลักสูตรโรงเรียนมหิดลวิทยา
นุสรณ พุทธศักราช 2562 เนนการประเมินสมรรถนะผูเรียนเปนหลัก มีการวัดและประเมินผลผูเรียนอยาง
สม่ําเสมอเพ่ือพัฒนาผูเรียนไดอยางทันทวงที รวมทั้งครูจะไดปรับกระบวนการเรียนการสอนใหเหมาะสมกับ
ผูเรียนแตละคน  
 หลักเกณฑการวัดและการประเมินผลการเรียนรูตามหลักสูตรโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ 
พุทธศักราช 2562  มีดังนี้ 
 
8.1 การประเมินผลการเรียนรู  

8.1.1 ครูผูสอน โดยความเห็นชอบของคณะอนุกรรมการวิชาการของโรงเรียน เปนผูกําหนดวิธีการ
และเครื่องมือที่ใชในการประเมินผลการเรียนรูในแตละรายวิชา โดยทําการประเมินระหวางเรียนและการ
ประเมินเมื่อจบการเรียนแตละรายวิชา 

8.1.2 เครื่องมือที่ใชในการประเมินหลากหลายสอดคลองกับวัตถุประสงครายวิชาที่ตั้งไว      
ทั้งการประเมินจากแบบทดสอบ  ผลงาน แฟมสะสมงาน  การสอบปากเปลา การสัมภาษณ  การสอบ
ปฏิบัติ  รวมถึงการประเมินโดยใชแบบสังเกตและแบบบันทึกตางๆ  แลวปรับผลการประเมินเปนคะแนน  
โดยทั่วไปคะแนนเต็มในรายวิชาตางๆ เปน 100  คะแนน 

8.1.3 การประเมินตองถูกประเมินทั้ง 3 ดาน ไดแก ดานพุทธิพิสัย ทักษะพิสัย และจิตพิสัย ทั้งนี้
หากนักเรียนไดผลคะแนนตํ่ากวา 60% นักเรียนสามารถขอซอมเสริมได  

8.1.4 การแปลความหมายระดับผลการเรียน มีการประเมิน 8 ระดับ ดังนี้ 
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ตารางที่ 5  ระดับผลการเรียน   
 

ชวงคะแนน ระดับผลการเรียน ความหมาย 
80-100 4.0 ผลการเรียนระดับดีเยี่ยม 
75-79 3.5 ผลการเรียนระดับดีมาก 
70-74 3.0 ผลการเรียนระดับดี 
65-69 2.5 ผลการเรียนระดับคอนขางดี 
60-64 2.0 ผลการเรียนระดับพอใช 
55-59 1.5 ผลการเรียนระดับต่ํา 
50-54 1.0 ผลการเรียนระดับคอนขางต่ํา 
0-49 0 ผลการเรียนระดับต่ํามาก 

 
8.1.5 นักเรียนตองมีเวลาเรียนไมนอยกวารอยละ 80 ของเวลาเรียนทั้งหมด จึงจะมีสิทธิสอบกลาง

ภาคเรียนหรือปลายภาคเรียน  หากนักเรียนมีเวลาเรียนไมถึงรอยละ 80  ของเวลาเรียนทั้งหมด  นักเรียนตอง
เขาเรียนหรือปฏิบัติกิจกรรมเพ่ิมเติมตามท่ีครูผูสอนกําหนด โดยความเห็นชอบของคณะอนุกรรมการวิชาการ
ของโรงเรียน แลวขอสอบกลางภาคเรียนหรือปลายภาคเรียนใหม 

8.1.6 นักเรียนที่มีระดับผลการเรียนรายวิชาใดวิชาหนึ่งเปน “0”   “1.0”  หรือ  “1.5”   จะตองทํา
กิจกรรมหรือเรียนเสริมตามท่ีครูผูสอนกําหนดโดยความเห็นชอบของคณะอนุกรรมการวิชาการของโรงเรียน
จากนั้นจึงสอบแกตัว  ซึ่งผลจากการสอบแกตัวจะไดระดับผลการเรียนสูงสุดไมเกิน “2.0” ถานักเรียนสอบแก
ตัว 2  ครั้งแลว และยังไดระดับผลการเรียน  “0”  “1.0”   หรือ  “1.5”  อยู  ใหนักเรียนลงทะเบียนเรียนซ้ํา
ในรายวิชานั้นๆ 

8.1.7 นักเรียนที่ขาดสงผลงานหรือสงงานยังไมครบตามท่ีไดรับมอบหมายจากครูผูสอน  ใหได       
ผลการเรียน  “ร”  และเมื่อสงงานครบเรียบรอยแลวครูผูสอนจึงใหระดับผลการเรียนได 

8.1.8 นักเรียนที่ไมสามารถมาสอบหรือทํากิจกรรมประเมินผลตามกําหนดเวลา  เพราะปวยหรือ     
มีเหตุสุดวิสัยอ่ืน  ใหยื่นคํารองตอคณะอนุกรรมการวิชาการเพ่ือขอสอบหรือทํากิจกรรมประเมินผลใหม 

8.1.9 รายวิชาใดท่ีผูเรยีนมีหลักฐานเดนชัดแสดงใหเห็นวามีความรูความสามารถตามขอกําหนดของ
รายวิชานั้นๆ  โดยความเห็นชอบของโรงเรียน  นักเรียนสามารถลงทะเบียนเรียนโดยไมตองเขาชั้นเรียน
ตามปกติได  แตตองเขารับการประเมินผลตามปกติของโรงเรียน ในบางกรณีนักเรียนอาจนําผลงานที่แสดงวา
นักเรียนไดมีความรูความสามารถตามขอกําหนดของรายวิชานั้นๆ เสนอคณะอนุกรรมการวิชาการเพ่ือพิจารณา
ใหระดับคะแนน โดยไมตองเขารับการประเมินผลตามปกติของโรงเรียนก็ได ทั้งนี้ ใหคณะอนุกรรมการวิชาการ
เสนอโรงเรียนใหความเห็นชอบเปนรายๆ ไป 

8.1.10 นักเรียนสามารถขอลงทะเบียนเรียนซ้ํารายวิชาตางๆ ได โดยความเห็นชอบของโรงเรียน  
การประเมินผลรายวิชาที่เรียนซ้ําใหเปนไปในแนวทางเดียวกันกับการประเมินผลรายวิชาที่ลงทะเบียนปกติ 

8.1.11 นักเรียนจะลงทะเบียนเรียนในรายวิชาใดท่ีมีการกําหนดวิชาบังคับเรียนกอน (Prerequisite) 
นักเรียนจะตองสอบผาน (ระดับผลการเรียนไมต่ํากวา 2.0) ในรายวิชาที่บังคับเรียนกอน จึงจะสามารถ
ลงทะเบียนเรียนวิชาตอเนื่องได  มิฉะนั้นจะถือวาการลงทะเบียนเรียนรายวิชาตอเนื่องนั้นๆ เปนโมฆะ  ทั้งนี้ 
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นักเรียนจะลงทะเบียนเรียนรายวิชาตอเนื่องควบคูกับรายวิชาบังคับเรียนกอนไดในภาคเรียนเดียวกัน  ในกรณี
ที่นักเรียนไดระดับผลการเรียนวิชาบังคับเรียนกอนต่ํากวา 2.0 เทานั้น โดยความเห็นชอบของครูที่ปรึกษา 

8.1.12 หากนักเรียนเรียนรายวิชาตอเนื่องควบคูกับรายวิชาบังคับเรียนกอน ผลการเรียนของวิชา
ตอเนื่องจะไมเปนโมฆะ ไมวาระดับผลการเรียนของรายวิชาบังคับเรียนกอนเปนผาน (เกรด 2.0 ขึ้นไป) 
หรือไมผาน (เกรดต่ํากวา 2.0) โดยจะนําผลการเรียนของวิชาตอเนื่องและวิชาบังคับเรียนกอนมาคํานวณ
คะแนนเฉลี่ยสะสมตามปกติ 

8.1.13 นักเรียนที่ลงทะเบียนเรียนวิชาตอเนื่องควบคูกับวิชาบังคับเรียนกอน (กรณีวิชาบังคับเรียน
กอนเกรดตํ่ากวา 2.0) หากยกเลิกเรียนวิชาบังคับเรียนกอน ถือวายกเลิกเรียนวิชาตอเนื่องดวยในคราว
เดียวกัน  

8.1.14 ในแตละภาคเรียนนักเรียนตองลงทะเบียนเรียนรายวิชาพ้ืนฐานและรายวิชาเพ่ิมเติมตามท่ี
โรงเรียนกําหนด  ในกรณีที่มีความจําเปนนักเรียนไมสามารถเรียนไดตลอดภาคเรียน นักเรียนสามารถขอ
ระงับการเรียนและนักเรียนตองลงทะเบียนเรียนใหมตามกําหนดเวลาและวิธีการที่คณะอนุกรรมการ
วิชาการเห็นสมควร โดยความเห็นชอบของโรงเรียน 

8.1.15 การประเมินผลการเรียนรายวิชาตางๆ ถาจะดําเนินการตางไปจากที่กลาวขางตนให
ครูผูสอนนําเสนอคณะอนุกรรมการวิชาการเพ่ือพิจารณาเปนรายๆ ไป  แลวเสนอโรงเรียนพิจารณาใหความ
เห็นชอบ 

8.1.16 การปฏิบัติกิจกรรมพัฒนาผูเรียนท่ีนอกเหนือจากเกณฑขั้นต่ําในแตละประเภท 

กิจกรรม ใหเสนอคณะอนุกรรมการวิชาการพิจารณาเปนรายๆ ไป  แลวเสนอโรงเรียนพิจารณาใหความ
เห็นชอบ 
 
8.2  การประเมินความสามารถดานการอาน  คิดวิเคราะห และเขียน 

8.2.1 หลังจากนักเรียนเขาศึกษาในโรงเรียนไปแลวไมนอยกวา 2 ภาคเรียนและไมเกิน 4         
ภาคเรียน  คณะอนุกรรมการวิชาการจะเปนผูมอบหมายใหครูผูสอนนักเรียนคนนั้น ๆ ในขณะนั้น  ไมนอย
กวา  5  คน  เปนผูประเมินความสามารถในการอาน  การคิดวิเคราะห  และการเขียนของผูเรียนเปน
รายบุคคลโดยใชมาตราประเมิน  5  ระดับ  (1 , 2 , 3 , 4 , 5     เม่ือ 1  หมายถึงความสามารถตํ่า  และ  
5  หมายถึงความสามารถดีเยี่ยม)  นักเรียนจะตองไดรับการประเมินความสามารถในแตละดานโดยเฉล่ียไม
ต่ํากวา  3.00  จึงจะถือวาผานการประเมิน  

8.2.2 ในกรณีที่ประเมินแลวไมผาน ใหคณะอนุกรรมการวิชาการกําหนดแนวทางหรือกิจกรรม ให
นักเรียนนําไปปฏิบัติเพ่ือปรับปรุงแกไข  คณะอนุกรรมการวิชาการจะเปนผูติดตามและประเมินผลนักเรียน
ตอไป  เมื่อประเมินผานแลวจึงเสนอใหโรงเรียนปรับแกผลการประเมินจาก “ไมผาน” เปน  “ผาน” 

 
8.3  การประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค    

8.3.1 คณะอนุกรรมการวิชาการจะเปนผูกําหนดคุณลักษณะอันพึงประสงค 
ดานตาง ๆ เพ่ือใชในการประเมินและจะจัดทําเครื่องมือท่ีใชในการประเมินขึ้น โดยใชมาตราประเมิน   5  
ระดับ  (1 , 2 , 3 , 4 , 5  เมื่อ 1  หมายถึง ต่ําหรือไมดี และ  5  หมายถึง  สูงหรือดีเยี่ยม)  ในแตละภาคเรียน
คณะอนุกรรมการวิชาการจะมอบหมายใหครูผูสอนทุกคนเปนผูประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงคของ
นักเรียนแตละคนตามหัวขอ  ดังนี้ 
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 คุณลักษณะอันพึงประสงค 
1. มีความคิดสรางสรรค  
2. มีความคิดวิจารณญาณ 
3. มีทักษะการแกปญหา และความคิดเชิงวิทยาศาสตร 
4. ทักษะการใชสื่อสารสนเทศ รวมทั้งการใชเทคโนโลยี 
5. มีทักษะในการส่ือสาร และทํางานรวมกับผูอ่ืนได 
6. มีภาวะผูนํา รับผิดชอบตอตนเองและสังคม  
7. มีคุณธรรม จริยธรรม มีวินัย เคารพกฏระเบียบของสังคม 
8. กํากับดูแลตนเองได ปรับตัวเขากับสถานการณตางๆ ได 
ทั้งนี้  นักเรียนตองไดผลการประเมินเฉลี่ยไมต่ํากวา 3.00  จึงจะถือวาผานการประเมิน 

  

8.3.2 ในกรณีที่ประเมินแลวไมผาน ใหคณะอนุกรรมการวิชาการกําหนดแนวทางหรือกิจกรรม ให
นักเรียนนําไปปฏิบัติเพ่ือปรับปรุงแกไข  คณะอนุกรรมการวิชาการจะเปนผูติดตามและประเมินผลนักเรียน
ตอไป  เมื่อประเมินผานแลวจึงเสนอใหโรงเรียนปรับแกผลการประเมินจาก “ไมผาน” เปน  “ผาน” 
 
 
8.4 การประเมินกิจกรรมพัฒนาผูเรียน   

8.4.1 ในแตละภาคเรียนใหคณะอนุกรรมการวิชาการจัดทําแบบบันทึกการปฏิบัติกิจกรรมพัฒนา
ผูเรียนแจกใหกับนักเรียนแตละคนสําหรับใชบันทึกการปฏิบัติกิจกรรมพัฒนาผูเรียนของตนเองในภาคเรียน
นั้นๆ เมื่อนักเรียนปฏิบัติกิจกรรมพัฒนาผูเรียนแลวใหบันทึกลงในแบบบันทึกดังกลาว แลวใหครูที่ปรึกษา
หรือครูผูรับผิดชอบการจัดกิจกรรมนั้นๆ ลงนามรับรอง  

8.4.2 เมื่อสิ้นภาคเรียนใหครูที่ปรึกษาบันทึกสรุปผลการปฏิบัติกิจกรรมดังกลาวสงงาน 
ทะเบียนเพ่ือบันทึกเปนขอมูล  นักเรียนจะตองปฏิบัติกิจกรรมพัฒนาผูเรียนตามเกณฑข้ันต่ําที่โรงเรียน
กําหนดจึงจะถือวาสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร  กรณีท่ีนักเรียนยังปฏิบัติกิจกรรมพัฒนาผูเรียนไมครบถวน
ตามเกณฑขั้นตํ่า  คณะอนุกรรมการวิชาการจะเปนผูกําหนดกิจกรรมใหนักเรียนปฏิบัติเพ่ิมเติมจนผาน
เกณฑขั้นต่ําที่กําหนด  โดยความเห็นชอบของโรงเรียน 
 
 

9.  การเทียบโอนผลการเรียน 
  นักเรียนสามารถย่ืนขอใหโรงเรียนเทียบโอนผลการเรียนได โดยการนําความรู ทักษะและ
ประสบการณที่ไดจากการศึกษาในรูปแบบตางๆ หรือจากการประกอบอาชีพมาเทียบโอนเปนผลการเรียน
ของหลักสูตรใดหลักสูตรหนึ่งในระดับที่กําลังศึกษาอยู  
  การพิจารณาการเทียบโอนผลการเรียนโรงเรียนสามารถดําเนินการไดดังนี้ 

9.1 พิจารณาจากหลักฐานการศึกษา  ซึ่งใหขอมูลที่แสดงความรู/ความสามารถของผูเรียน  
9.2  พิจารณาจากความรูและประสบการณตรงจากการปฏิบัติจริง  การทดสอบ  การสัมภาษณ ฯลฯ 
9.3 พิจารณาจากความสามารถและการปฏิบัติไดจริง   

 ทั้งนี้  ใหเปนไปตามระเบียบที่โรงเรียนกําหนด  
 



 

~ 19 ~ 
 

10.   เกณฑการสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 
 นักเรียนจะสําเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 ตามหลักสูตรโรงเรียนมหิดลวิทยา-
นุสรณ พุทธศักราช 2562  จะตองลงทะเบียนเรียนรายวิชาตางๆ  ตลอดจนผานการประเมินคุณลักษณะ
และเขารวมกิจกรรมตางๆ  ดังนี้ 

10.1  ลงทะเบียนเรียนรายวิชาพ้ืนฐานจํานวน 68.0  หนวยกิต  และรายวิชาเพ่ิมเติมจํานวนไมต่ํา
กวา 18.0 หนวยกิต  รวมทั้งสิ้นไมต่ํากวา  86.0  หนวยกิต และมีผลการเรียนแตละรายวิชาไมต่ํากวา  2.00    

10.2  ผานการประเมินความสามารถดานการอาน  คิดวิเคราะหและเขียน  ตามเกณฑที่
โรงเรียนกําหนด  

10.3  ผานการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงคตามเกณฑที่โรงเรียนกําหนด   
10.4  เขารวมกิจกรรมพัฒนาผูเรียนผานเกณฑขั้นต่ําท่ีกําหนด  
 

11. คณะอนุกรรมการวิชาการ 
 ใหผูอํานวยการแตงต้ังคณะอนุกรรมการวิชาการขึ้นชุดหน่ึง  โดยมีรองผูอํานวยการหรือผูชวย
ผูอํานวยการที่รับผิดชอบงานวิชาการเปนประธาน  หัวหนาสาขาวิชาทุกสาขา หัวหนาฝายตางๆ ที่เกี่ยวของ 
เปนอนุกรรมการ  หัวหนาฝายวิชาการเปนอนุกรรมการและเลขานุการ และอาจแตงตั้งครูหรือเจาหนาที่อ่ืนเปน
ผูชวยเลขานุการไดตามความเหมาะสม 
 
12.  ความหมายของรหัสวิชา 

รหัสวิชาประกอบไปดวยพยัญชนะหนึ่งตัวนําหนา ตามดวยตัวเลขจํานวน  5  หลัก มีความหมายดังนี้ 
 พยัญชนะ  พยัญชนะแตละตัวแทนชื่อของกลุมสาระการเรียนรู  ดังนี้ 
   ท  หมายถึง  กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย 

  ส  หมายถึง  กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 

  ศ  หมายถึง  กลุมสาระการเรียนรูศิลปะ 

  พ  หมายถึง  กลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษา 

  ค  หมายถึง  กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร 
  ง  หมายถึง  กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี 
  ว  หมายถึง  กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
  อ  หมายถึง  กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ (ภาษาอังกฤษ) 
  จ  หมายถึง  กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ (ภาษาจีน) 
  ญ  หมายถึง  กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ (ภาษาญี่ปุน) 
  ย  หมายถึง  กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ (ภาษาเยอรมัน) 
  ฝ  หมายถึง  กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ (ภาษาฝรั่งเศส) 
  ต  หมายถึง  กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ (ภาษาอ่ืน ๆ )  
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 เลขหลักท่ี 1  แทนระดับการศึกษา  โดยเลข  3  หมายถึงระดับการศึกษาชวงชั้นท่ี 3  (ม.ปลาย) 
 เลขหลักท่ี 2   แทนปที่รายวิชานั้น ๆ จะเปดสอน  โดย  0  หมายถึงสามารถเปดสอนในภาคเรียน
ใดก็ได 
 เลขหลักท่ี 3   แทนประเภทของรายวิชา  ดังนี้ 
  1  หมายถึง  รายวิชาพ้ืนฐาน 

  2  หมายถึง  รายวิชาเพ่ิมเติมกลุมของกลุมสาระการเรียนรู 
      (1)  คณิตศาสตร 
      (2)  ภาษาไทย 

      (3)  สังคมศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม 

      (4)  ศิลปะ 

      (5)  สุขศึกษาและพลศึกษา 

      (6)  ภาษาตางประเทศ 

      (7)  การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
 

  3 - 7  หมายถึง  รายวิชาเพ่ิมเติมของกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร 
      และเทคโนโลยี 
      3  คือ  วิทยาศาสตรทั่วไป 
      4  คือ  ฟสิกส 
      5  คือ  เคมี 
      6  คือ  ชีววิทยา 
      7  คือ  วิทยาการคอมพิวเตอร 
            เลขหลักท่ี 4 และ 5 แทนลําดับท่ีของรายวิชาในแตละกลุมสาระการเรียนรู  แยกตามสาขาวิชา 
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กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
สาระฟสิกส และดาราศาสตร 

 
รายวิชาพื้นฐาน  กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  สาระฟสิกส และดาราศาสตร 
 

ที ่ รายวิชา หนวยกิต 

1 ว30101  หลักการพ้ืนฐานและระเบียบวิธีทางฟสิกส  (Basic Principle and 

Methodology of Physics) 

1.0 

2 ว30102  กลศาสตรแผนเดิม (Classical Mechanics) 1.5 

3 ว30103 สมบัติเชิงกลของสสารและของไหล (Mechanical properties of Matter and 

Fluid) 

0.5 

4 ว30104 อุณหพลศาสตร (Thermodynamics)  0.5 

5 ว30105 คลื่น เสียง และแสง (Wave Sound and Light) 0.5 

6 ว30106  ไฟฟาและแมเหล็ก (Electricity and Magnetism) 1.5 

7 ว30107  ฟสิกสยุคใหม (Modern  Physics)   1.0 

8 ว30108  ดาราศาสตรพื้นฐาน (Fundamental  Astronomy) 0.5 

 
 
รายวิชาเพ่ิมเติม  กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  สาระฟสิกส และดาราศาสตร  
ที ่ รายวิชา หนวยกิต 

1 ว30401  ปฏิบัติการดาราศาสตรพ้ืนฐาน (Fundamental Astronomy Laboratory) 1.0 

2 ว30402  ดาราศาสตรขั้นสูง (Advanced Astronomy) 1.0 

3 ว30403  ปฏิบัติการดาราศาสตรขั้นสูง (Advanced Astronomy Laboratory) 1.0 

4 ว30404  กลศาสตรขั้นสูง  (Advanced Mechanics) 1.0 

5 ว30405  ไฟฟาและแมเหล็กเชิงลึก  (Intensive Electricity and Magnetism) 1.0 

6 ว30406  ทัศนศาสตรเบื้องตน (Introduction to Optics) 1.0 

7 ว30407  ทัศนศาสตรประยุกต (Applied Optics) 1.0 

8 ว30408  ปฏิบัติการทัศนศาสตรเชิงควอนตัม (Quantum Optics Laboratory) 1.0 
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ที ่ รายวิชา หนวยกิต 

9 ว30409  กลศาสตรควอนตัมเบื้องตน (Introduction to Quantum Mechanics) 1.0 

10 ว30410  ฟสิกสนาโนเบื้องตน (Introduction to Nanophysics) 1.0 

11 ว30411  ฟสิกสอนุภาคเบื้องตน (Introduction to Particle Physics) 1.0 

12 ว30412  รูจักไอนสไตน (Understanding Einstein: Theory of Relativity) 1.0 

13 ว30413  อิเล็กทรอนิกสเบื้องตน (Introduction to Electronics) 1.0 

14 ว30414  ฟสิกสในภาพยนตวิทยาศาสตร (Physics in Science Film) 1.0 

15 ว30415  เซ็นเซอรและทรานสดิวเซอร  (Sensors and Transducers) 1.0 

16 ว30416  พลังงานหมุนเวียน (Renewable Energy) 1.0 

17 ว30417  วิธีเชิงคณิตศาสตรทางฟสิกส  (Mathematical Methods in Physics) 1.0 

18 ว30418  แมคคาโทรนิกส (Mechatronics) 1.0 

19 ว30419  ฟสิกสในโบราณคดี (Physics and Archaeology) 1.0 

20 ว30420  ปฏิบัติการทางฟสิกสขั้นสูง (Advanced Physics Laboratory) 1.0 

21 ว30421  ฟสิกสทางการแพทย (Medical Physics) 1.0 
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กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
สาระเคมี และวิทยาศาสตรโลก 

 
รายวิชาพื้นฐาน  กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  สาระเคมี  และวิทยาศาสตรโลก 
 

ที ่ รายวิชา หนวยกิต 
1 ว30131  เคมีพ้ืนฐาน (Fundamental Chemistry) 1.5 
2 ว30132  ปริมาณสัมพันธและไฟฟาเคมี (Stoichiometry and 

Electrochemistry) 
1.0 

3 ว30133  เทอรโมเคมี จลนศาสตรเคมี และสมดุลเคมี 
(Thermochemistry, Chemical Kinetics and Chemical Equilibrium) 

1.5 

4 ว30134  เคมีอินทรีย  (Organic Chemistry) 1.5 
5 ว30191  โลกศาสตรและภูมิศาสตร  1 

          (Earth  Science  and  Geography 1) 
1.0 

6 ว30192  โลกศาสตรและภูมิศาสตร  2 
           (Earth  Science  and  Geography 2) 

0.5 

 
 
รายวิชาเพ่ิมเติม  กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร  สาระเคมี และวิทยาศาสตรโลก 
ที ่ รายวิชา หนวยกิต 
1 ว30501  เคมีวิเคราะห 1 (Analytical Chemistry 1) 1.0 
2 ว30502  เคมีวิเคราะห 2 (Analytical Chemistry 2) 1.0 
3 ว30503  เคมีสีเขียว (Green Chemistry) 1.0 
4 ว30504  เคมีอินทรียขั้นสูง (Advanced Organic Chemistry)  1.0 
5 ว30505  สเปกโทรสโกปของสารประกอบอินทรีย (Spectroscopy for 

Organic Compounds) 
1.0 

6 ว30506  ผลิตภัณฑธรรมชาติ (Natural Products) 1.0 
7 ว30507  สมมาตรโมเลกุลเริ่มตนสําหรับนักเคมี (Introduction to 

Chemical Symmetry)    
1.0 

8 ว30508  เคมีโคออรดิเนชัน (Coordination Chemistry) 1.0 
9 ว30509  เคมีโลหะอินทรีย (Organometallics) 1.0 
10 ว30510  เคมีควอนตัมเบื้องตน (Introduction to Quantum Chemistry) 1.0 
11 ว30511  เคมีคํานวณเบื้องตน (Introduction to Computational 

Chemistry) 
1.0 

12 ว30512  วิทยาศาสตรนาโน (Nanoscience) 1.0 
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ที ่ รายวิชา หนวยกิต 
13 ว30513  เคมีพอลิเมอร (Polymer Chemistry) 1.0 
14 ว30514  เคมีของสารกึ่งตัวนํา (Chemistry of Semiconductor) 1.0 
15 ว30515  การวิเคราะหเชิงพ้ืนที่และระบบสารสนเทศภูมิศาสตรเบ้ืองตน  

(Basic Spatial Analysis and Geographic Information Systems) 
1.0 

16 ว30516  อุทกเคมีเบื้องตน (Introduction to Hydrochemistry) 1.0 
17 ว30517  ธรณีวิทยากายภาพ (Physical Geology) 1.0 
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กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
สาระชีววิทยา 

 
รายวิชาพื้นฐาน  กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  สาระชีววิทยา 
 

ที ่ รายวิชา หนวยกิต 
1 ว30161  โลกของสิ่งมีชีวิต (Organization of Living Things) 1.5 
2 ว30162  พัฒนาการของส่ิงมีชีวิต (Developing of Living Things) 1.0 
3 ว30163  การตอบสนองของสิ่งมีชีวิต (Responding of Living Things) 1.0 
4 ว30164  การรักษาสมดุลของส่ิงมีชีวิต (Homeostasis of Living Things) 1.0 
5 ว30165  วิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต (Evolution of Living Things) 1.0 

 
รายวิชาเพ่ิมเติม  กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  สาระชีววิทยา 

ที ่ รายวิชา หนวยกิต 
1 ว30601 พันธุศาสตรขั้นสูง  (Advanced Genetics) 1.0 

2 ว30602 แพลงกตอนวิทยา (Planktonology) 1.0 

3 ว30603 สรีรวิทยาพืชขั้นสูง  (Advance Plant Physiology) 1.0 

4 ว30604 อนุกรมวิธานพืช (Plant Taxonomy) 1.0 

5 ว30605 สัตวไมมีกระดูกสันหลัง (Invertebrate Zoology) 1.0 

6 ว30606 สัตวมีกระดูกสันหลัง (Vertebrate Zoology) 1.0 

7 ว30607 กีฏวิทยา (Entomology) 1.0 

8 ว30608 สรีรวิทยาของมนุษยและโรคท่ีเกิดจากความผิดปกติทางสรีรวิทยา 
(Human Physiology and Disease) 

1.0 

9 ว30609 นิติวิทยาศาสตร (Forensic Science) 1.0 

10 ว30610 สรีรวิทยาสิ่งแวดลอม (Environmental Physiology) 1.0 

11 ว30611 วิทยาศาสตรการอาหาร (Food Science) 1.0 

12 ว30612 จุลชีววิทยา (Microbiology) 1.0 

13 ว30613 เทคนิคปฏิบัติการทางชีววิทยา ( ฺBiological Laboratory Techniques) 1.0 

14 ว30614 ชีววิทยาของเซลล (Cell Biology) 1.0 

15 ว30615 การออกแบบการทดลองและชีวสถิติ (Design of Experiment and 

Biostatistics) 
1.0 

16 ว30616 พืชเศรษฐกิจ (Economic Crops) 
 

1.0 
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ที ่ รายวิชา หนวยกิต 
17 ว30617 การผลิตเห็ด (Mushroom Production) 1.0 

18 ว30618 กิณวิทยา (Mycology)  

19 ว30619 หลักการเลี้ยงสัตว (Principles of Animal Husbandry) 1.0 

20 ว30620 เทคโนโลยีการผลิตพืช (Plant Production Technology) 1.0 

21 ว30621 จุลชีววิทยาทางการแพทย (Medical Microbiology) 1.0 
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กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
สาระวิทยาศาสตรทั่วไป 

 
รายวิชาพื้นฐาน  กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  สาระวิทยาศาสตรทั่วไป 
 

ที ่ รายวิชา หนวยกิต 
1 ว30193  การเขียนแบบและทักษะพ้ืนฐานงานชาง (Drawing and 

Workshop Practicing) 
1.0 

2 ว30194  วิทยาศาสตรและนวัตกรรม 1 (Science and Innovation 1) 1.0 
3 ว30195  พ้ืนฐานโครงงาน (Science Project Method)  0.5 

4 ว30196  โครงงานวิทยาศาสตร  1 (Science Project 1) 0.5 
5 ว30197  โครงงานวิทยาศาสตร  2 (Science Project 2) 1.0 
6 ว30198  โครงงานวิทยาศาสตร  3 (Science Project 3) 0.5 
7 ว30199 สัมมนา (Seminar) 1.0 

 

รายวิชาเพ่ิมเติม   กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  สาระวิทยาศาสตรทั่วไป 
ที ่ รายวิชา หนวยกิต 
1 ว30301  โครงงานวิทยาศาสตร  4 (Science Project 4) 1.0 

2 ว30302  โครงงานวิทยาศาสตร  5 (Science Project 5) 1.0 
3 ว30303  โครงงานวิทยาศาสตร  6 (Science Project 6) 2.0 
4 ว30304  โครงงานวิทยาศาสตร  7 (Science Project 7) 2.0 
5 ว30305 วิทยาศาสตรและนวัตกรรม 2 (Science and Innovation 2) 1.0 
6 ว30306 การศึกษาคนควาอิสระ 1 (Independent Study 1)  0.5 
7 ว30307 การศึกษาคนควาอิสระ 2 (Independent Study 2) 0.5 
8 ว30308 การศึกษาคนควาอิสระ 3 (Independent Study 3) 1.0 
9 ว30309  ปญหาพิเศษทางวิทยาศาสตร 1  (Problem Solving in 

Science 1) 
1.0 

10 ว30310  ปญหาพิเศษทางวิทยาศาสตร 2  (Problem Solving in 
Science 2) 

1.0 

11 ว30311  ปญหาพิเศษทางวิทยาศาสตร 3  (Problem Solving in 
Science 3) 

1.0 

12 ว30312  หัวขอพิเศษทางวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร 1 (Special Topic 
in Science and Mathematics 1) 

1.0 

13 ว30313  หัวขอพิเศษทางวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร 2 (Special Topic 
in Science and Mathematics 2) 

1.0 
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ที ่ รายวิชา หนวยกิต 
14 ว30314  หัวขอพิเศษทางวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร 3 (Special Topic 

in Science and Mathematics 3) 
1.0 
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กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
สาระวิทยาการคอมพิวเตอร 

 
รายวิชาพื้นฐาน  กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  สาระวิทยาการคอมพิวเตอร 
 

ที ่ รายวิชา หนวยกิต 
1 ว30181  วิทยาการคอมพิวเตอรเบ้ืองตน  

(Introduction to Computer Science) 
1.0 

2 ว30182 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอรและการประยุกต  
(Computer Programming and Applications) 

1.0 

3 ว30183 วิทยาศาสตรขอมูลสําหรับการประยุกตใชในชีวิตจริง  
(Data Science for Real World Applications) 

1.5 

 

รายวิชาเพ่ิมเติม   กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  สาระวิทยาการคอมพิวเตอร 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ที ่ รายวิชา หนวยกิต 
1 ว30701 การเขียนโปรแกรมภาษาซี (C Programming) 1.0 
2 ว30702 โครงสรางขอมูล (Data Structures) 1.0 
3 ว30703 อัลกอริทึม 1 (Algorithms 1) 1.0 
4 ว30704 อัลกอริทึม 2 (Algorithms 2) 1.0 
5 ว30705 พ้ืนฐานการเรียนรูของเครื่อง (Machine Learning Foundation) 1.0 
6 ว30706 ทําเหมืองขอมูลเบื้องตน (Introduction to Data Mining) 1.0 
7 ว30707 อินเทอรเน็ตของสรรพสิ่งเบ้ืองตน (Introduction to Internet of 

Things) 
1.0 

8 ว30708 การเขียนโปรแกรมบนอุปกรณสื่อสารเคล่ือนที่ (Mobile 
Application Programming) 

1.0 

9 ว30709 การประมวลผลสัญญาณและภาพดิจิทัล (Digital Signal and 
Image Processing) 

1.0 

10 ว30710 วิทยาการหุนยนต 1 (Robotics 1) 1.0 
11 ว30711 วิทยาการหุนยนต 2 (Robotics 2) 1.0 
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กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร 
 

รายวิชาพื้นฐาน  กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร 
 

ที ่ รายวิชา หนวยกิต 
1 ค30101 วิยุตคณิตเบื้องตน (Introduction to Discrete Mathematics) 1.5 

2 
 

ค30102 พีชคณิตและแคลคูลัสของฟงกชันพหุนาม (Algebra and Calculus of 
Polynomial Functions) 

2.0 

3 ค30103 ความนาจะเปนและสถิติ (Probability and Statistics) 2.0 

4 ค30104 ฟงกชันอดิศัยและการประยุกต (Transcendental Functions and Its 
Applications) 

1.5 

5 
 

ค30105 เมทริกซและเรขาคณิตวิเคราะห (Matrices and Analytic Geometry) 1.5 

6 ค30106 แคลคูลัสและการประยุกต (Calculus and Its Applications) 1.5 

 
 
 
รายวิชาเพ่ิมเติม กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร   
 

ที ่ รายวิชา หนวยกิต 
1 ค30201 ตรรกศาสตรและการพิสูจน (Logic and Proofs) 1.0 

2 ค30202 การแกปญหาทางคอมบินาทอริก (Problem Solving in 
Combinatorics) 

1.0 

3 ค30203 การแกปญหาทางทฤษฎีจํานวน (Problem Solving in Number 
Theory) 

1.0 

4 ค30204 การแกปญหาทางพีชคณิต (Problem Solving in Algebra) 1.0 

5 ค30205 การแกปญหาทางเรขาคณิต (Problem Solving in Geometry) 1.0 

6 ค30206 การแกปญหาทางอสมการและสมการเชิงฟงกชัน (Problem 
Solving in Inequalities and Functional Equations) 

1.0 

7 ค30207 เรขาคณิตวิยุต (Discrete Geometry) 1.0 

8 ค30208 แคลคูลัสขั้นสูง (Advanced Calculus) 1.5 

9 ค30209 พีชคณิตเชิงเสน (Linear Algebra) 1.5 

10 ค30210 พีชคณิตเชิงเสนเบื้องตนและการประยุกต (Elementary Linear 
Algebra and Its Applications) 
 

1.5 
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ที ่ รายวิชา หนวยกิต 
11 ค30211 คณิตศาสตรสําหรับการวิจัยดําเนินงานเบื้องตน (Introduction 

to Mathematics for Operation Research) 
1.0 

12 ค30212 ทฤษฎีกราฟ (Graph Theory) 1.0 

13 ค30213 สมการเชิงอนุพันธสามัญ (Ordinary Differential Equations) 1.5 

14 ค30214 ตัวแบบเชิงคณิตศาสตรเบ้ืองตน (Mathematical Modeling) 1.0 

15 ค30215 ทฤษฎีรหัส (Coding Theory) 1.0 

16 ค30216 ตัวแบบคณิตศาสตรการเงินเบ้ืองตน (Introduction to 
Financial Mathematical Models) 

1.0 

17 ค30217 คณิตศาสตรสําหรับอุตสาหกรรมเบื้องตน (Introduction to 
Mathematics for Industry) 

1.0 
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   กลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษา 
 
 
รายวิชาพื้นฐาน  กลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษา   
 

ที ่ รายวิชา หนวยกิต 
1 พ30101 สุขศึกษาและพลศึกษา1 (Health and Physical Education 1) 0.5 

2 พ30102 สุขศึกษาและพลศึกษา2 (Health and Physical Education 2) 0.5 

3 พ30103 สุขศึกษาและพลศึกษา3 (Health and Physical Education 3) 0.5 

4 พ30104 สุขศึกษาและพลศึกษา4 (Health and Physical Education 4) 0.5 

5 พ30105 สุขศึกษาและพลศึกษา5 (Health and Physical Education 5) 0.5 
6 พ30106 สุขศึกษาและพลศึกษา5 (Health and Physical Education 6) 0.5 

 

รายวิชาเพิ่มเติม  กลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษา   
ที ่ รายวิชา หนวยกิต 
1 พ30201 กีฬาประเภททีม  (Team  Sports) 1.0 

2 พ30202 กีฬาแบดมินตัน  (Badminton  Sport) 1.0 

3 พ30203 การฝกดวยน้ําหนัก (Weight  Training) 1.0 

4 พ30204 ศิลปะการปองกันตัว (Personal  Defense) 1.0 

5 พ30205 กีฬาทางนํ้า (Aquatic  Sports) 1.0 
6 พ30206 ผูนํานันทนาการ (Recreations Leadership) 1.0 
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กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ 
 
รายวิชาพื้นฐาน  กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ  สาระภาษาอังกฤษ 
 

ที ่ รายวิชา หนวยกิต 

1 อ30101 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 1 Pre-intermediate ม.4 ภาค1 1.5 
2 อ30102 ภาษาอังกฤษพัฒนาการ 1 Intermediate ม.4 ภาค1 1.5 
3 อ30103  ภาษาอังกฤษประยุกต  1 Advanced ม.4 ภาค1 1.5 
4 อ30104 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 2 Pre-intermediate ม.4 ภาค2 1.5 
5 อ30105 ภาษาอังกฤษพัฒนาการ 2 Intermediate ม.4 ภาค2 1.5 
6 อ30106  ภาษาอังกฤษประยุกต  2 Advanced ม.4 ภาค2 1.5 
7 อ30107 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 3 Pre-intermediate ม.5 ภาค1 1.5 
8 อ30108 ภาษาอังกฤษพัฒนาการ 3 Intermediate ม.5 ภาค1 1.5 
9 อ30109  ภาษาอังกฤษประยุกต  3 Advanced ม.5 ภาค1 1.5 
10 อ30110 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 4 Pre-intermediate ม.5 ภาค2 1.5 
11 อ30111 ภาษาอังกฤษพัฒนาการ 4 Intermediate ม.5 ภาค2 1.5 
12 อ30112  ภาษาอังกฤษประยุกต  4 Advanced ม.5 ภาค2 1.5 
13 อ30113 ภาษาอังกฤษรอบรู 1 Pre-intermediate ม.6 ภาค1 1.5 
14 อ30114 ภาษาอังกฤษวิชาการ 1 Intermediate ม.6 ภาค1 1.5 
15 อ30115 ภาษาอังกฤษเฉพาะทาง 1 Advanced ม.6 ภาค1 1.5 
16 อ30116 ภาษาอังกฤษรอบรู 2 Pre-intermediate ม.6 ภาค2 1.5 
17 อ30117 ภาษาอังกฤษวิชาการ 2 Intermediate ม.6 ภาค2 1.5 
18 อ30118 ภาษาอังกฤษเฉพาะทาง 2 Advanced ม.6 ภาค2 1.5 

รายวิชาพื้นฐาน  กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ  สาระภาษาตางประเทศภาษาที่  2 
1 จ30101  ภาษาจีนพ้ืนฐาน 1.5 
2 ญ30101  ภาษาญี่ปุนพ้ืนฐาน 1.5 
3 ต30101  ภาษาเกาหลีพื้นฐาน 1.5 
4 ย30101  ภาษาเยอรมันพ้ืนฐาน 1.5 
5 ฝ30101  ภาษาฝรั่งเศสพื้นฐาน 1.5 
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รายวิชาเพิ่มเติม  กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ  สาระวิชาภาษาอังกฤษ 
 

ที ่ รายวิชา หนวยกิต 

1 
อ30201 เสียงและการออกเสียงภาษาอังกฤษ (English Sounds and 
Phonics) 1.0 

2 อ30202 ไวยากรณภาษาอังกฤษ (English Grammar Revisited) 1.0 
3 อ30203 การเขียนเชิงสรางสรรค (Creative Writing) 1.0 
4 อ30204 การเขียนงานวิจัยเบื้องตน (Introduction to Research Writing) 1.0 
5 อ30205 การแปลเบื้องตน (Introduction to Translation) 1.0 
6 อ30206 การพูดในท่ีประชุมชน (Public Speaking) 1.0 

7 
อ30207 การวิเคราะหืเชิงวิจารณภาพยนตรที่ใชภาษาอังกฤษ (Critical 
Analysis of English Films) 1.0 

8 อ30208 การอานเชิงวิเคราะห (Critical Reading) 1.0 

9 
อ30209 ทักษะการพูดเพ่ือการศึกษาตอ (Speaking Skills for 
Standardized tests) 1.0 

10 อ30210 ภาษาอังกฤษเพ่ือการศึกษาตอ (Standardized Test Preparation) 1.0 
11 อ30211 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร (Communicative English) 1.0 

12 
อ30212 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารในสังคม (English for 
Correspondence and Socialization) 1.0 

13 
อ30213 ภาษาอังกฤษสําหรับการเปนพลโลกศตวรรษที่ 21 (Map to the 
21st Century Global Citizenship) 1.0 

14 อ30214 วรรณคดีศึกษาเบื้องตน (Introduction to Literary Studies) 1.0 

15 
อ30215 สัมมนาการสื่อสารระหวางชนชาติตางวัฒนธรรม (Intercultural 
Communication Seminar) 1.0 

 
 

รายวิชาเพิ่มเติม  กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ  สาระภาษาตางประเทศภาษาที่ 2 
 

ที ่ รายวิชา หนวยกิต 

1 จ30201  ภาษาจีนขั้นตน 1 (Elementary Chinese 1) 1.5 
2 จ30202  ภาษาจีนขั้นตน 2 (Elementary Chinese 2) 1.5 
3 จ30203  ภาษาจีนขั้นตน 3 (Elementary Chinese 3) 1.5 
4 จ30204  ภาษาจีนเพ่ือวิทยาการ (Chinese for Science) 1.5 
5 ญ30201  ภาษาญี่ปุนข้ันตน 1 (Elementary Japanese 1) 1.5 
6 ญ30202  ภาษาญี่ปุนข้ันตน 2 (Elementary Japanese 2) 1.5 
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ที ่ รายวิชา หนวยกิต 
7 ญ30203  ภาษาญี่ปุนข้ันตน 3 (Elementary Japanese 3) 1.5 
8 ญ30204  ภาษาญี่ปุนเพ่ือวิทยาการ (Japanese for Science) 1.5 
9 ต30201  ภาษาเกาหลีขั้นตน 1 (Elementary Korean 1) 1.5 
10 ต30202  ภาษาเกาหลีขั้นตน 2 (Elementary Korean 2) 1.5 
11 ต30203  ภาษาเกาหลีขั้นตน 3 (Elementary Korean 3) 1.5 
12 ต30204  ภาษาเกาหลีเพ่ือวิทยาการ (Korean for Science) 1.5 
13 ย30201  ภาษาเยอรมันขั้นตน 1 (Elementary German 1) 1.5 
14 ย30202  ภาษาเยอรมันขั้นตน 2 (Elementary German 2) 1.5 
15 ย30203  ภาษาเยอรมันขั้นตน 3 (Elementary German 3) 1.5 
16 ย30204  ภาษาเยอรมันระดับกลาง (Intermediate German) 1.5 
17 ฝ30201 ภาษาฝรั่งเศสข้ันตน 1 (Elementary French 1) 1.5 
18 ฝ30202 ภาษาฝรั่งเศสขั้นตน 2 (Elementary French 2) 1.5 
19 ฝ30203 ภาษาฝรั่งเศสขั้นตน 3 (Elementary French 3) 1.5 
20 ฝ30204 ภาษาฝรั่งเศสระดับกลาง (Intermediate French) 1.5 
21 ต30205 ภาษาเวียดนามขั้นตน 1 (Elementary Vietnamese 1) 1.0 
22 ต30206 ภาษาเวียดนามขั้นตน 2 (Elementary Vietnamese 2) 1.0 
23 ต30207 ภาษาเขมรขั้นตน (Elementary Khmer) 1.0 
24 ต30208 ภาษาลาวข้ันตน (Elementary Laotian) 1.0 
25 ต30209 ภาษามาเลยขั้นตน (Elementary Malay) 1.0 
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กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา  ศาสนา และวัฒนธรรม 

 
รายวิชาพื้นฐาน  กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  
 

  

ที ่ รายวิชา หนวยกิต 
1 ส30101  ศิลปศาสตรศึกษา 1 (liberal Arts 1) 1.0   
2 ส30102  ศาสนาเปรียบเทียบ (Comparative Religion) 0.5 
3 ส30103  ศิลปศาสตรศึกษา 2 ( liberal Arts 2)      0.5 

4 ส30104           ศิลปศาสตรศึกษา 3 ( liberal Arts 3)    1.0 
5 ส30105  มนุษยกับสิ่งแวดลอม ( Human and Environment)   0.5 

6 ส30106           ศิลปศาสตรศึกษา 4 ( liberal Arts 4)     0.5 

7 ส30107   เศรษฐศาสตร (Economicx)      0.5 

8 ส30108           ศิลปศาสตรศึกษา 5 ( liberal Arts 5)      1.0 
9 ส30109            หนาที่พลเมือง (Civil Duty)      0.5 
10 ส30110  ศิลปศาสตรศึกษา 6 ( liberal Arts 6)      0.5 



 

~ 37 ~ 
 

รายวิชาเพิ่มเติม  กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม   
 

ที ่ รายวิชา หนวยกิต 
1 ส30201  การรับรูจากระยะไกล (Remote Sensing)    1.0 

2 ส30202  ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร (Geographic Information System) 1.0 
3 ส30203  ภูมิเศรษฐกิจ (Ecogeographic)     1.0 

4 ส30204  ภูมิศาสตรขั้นสูง (Advanced Geography)     0.5 
5 ส30205  ระบบสารสนเทศภูมิศาสตรเพ่ือประยุกตใชงานภาคสนาม  (Geographic 

Information System for Field Applications)  
1.0 

6 ส30206  การสืบเสาะทางโบราณคดี (Archaeological  Inquiry)   0.5 

7 ส30207  ทวารวดีศึกษา (Dvaravati Study) 1.0 

8 ส30208  อยุธยาศึกษา (Ayutthaya Study) 1.0 
9 ส30209  รัตนโกสินทรศึกษา (Rattanakosin Study)   1.0 
10 ส30210  อาเซียนหลากมิติ (ASEAN Revisited)      1.0 
11 ส30211  การเมืองโลกผานสื่อภาพยนตร (Global Politic through Film ASEAN 

Revisited)      
1.0 

12 ส30212  การบูรณาการความรู (Integration of Knowledge)   1.0 
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กลุมสาระการเรียนรูศิลปะ 
 
รายวิชาพื้นฐาน  กลุมสาระการเรียนรูศิลปะ   
 

ที ่ รายวิชา หนวยกิต 
1 ศ30101 สุนทรียนาฏศิลปไทย (Thai Dance Appreciation)  0.5 

2 ศ30102 ศิลปศึกษา 1 (Arts Education 1) 0.5 
3 ศ30103 ดนตรีปฏิบัติ (Music Performance)  0.5 

4 ศ30104 ศิลปศึกษา 2 (Arts Education 2) 0.5 

5 ศ30105 ทัศนศิลป (Visual Arts) 0.5 

6 ศ30106 ศิลปศึกษา 3 (Arts Education 3) 0.5 

 
รายวิชาเพ่ิมเติม กลุมสาระการเรียนรูศิลปะ 

ที ่ รายวิชา หนวยกิต 
1 ศ30201 อาหารไทย (Traditional Thai Food) 1.0 

2 ศ30202 ศิลปวัฒนธรรมทองถิ่น (Local Arts and Culture) 1.0 
3 ศ30203 พื้นฐานทฤษฎีดนตรี (Music Theory) 1.0 
4 ศ30204 หีบเพลงเปา (Harmonica) 1.0 
5 ศ30205 ดนตรีปฏิบัติ : เครื่องทองเหลือง (Music Performance: Brass Instruments)   1.0 
6 ศ30206  ศิลปะปฏิบัติ: สีน้ํามัน (Art Studio : oil Color) 1.0 
7 ศ30207  เซรามิคเบื้องตน (Ceramics)  1.0 
8 ศ30208  ดาวินช ี(Davinci) 1.0 
9 ศ30209  ภาพยนตร (Movie) 1.0 
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กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย 

 
รายวิชาพื้นฐาน  กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย 

ที ่ รายวิชา หนวยกิต 
1 ท30101  ภาษาไทยเพื่อการส่ือสาร 1 (Thai Language for Communication 1) 1.0 

2 ท30102  ภาษาไทยเพื่อการส่ือสาร 2 (Thai Language for Communication 2) 1.0 

3 ท30103  วรรณกรรมไทย 1  (Thai Literatures 1) 1.0 

4 ท30104  วรรณกรรมไทย 2  (Thai Literatures 2) 1.0 

5 ท30105  วรรณกรรมไทย 3  (Thai Literatures 3) 1.0 

6 ท30106  ภาษาไทยในชีวิตประจําวัน  (Thai in Daily Life) 1.0 

 
รายวิชาเพ่ิมเติม  กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย   

 

 

 
 
 
 
 
 

ที ่ รายวิชา หนวยกิต 
1 ท30201  วรรณกรรมกับสังคมและการเมือง 

(Literature Related to Society and Politics) 
1.0 

2 ท30202  อิทธิพลของวรรณกรรมตางประเทศตอวรรณกรรมไทย 
(Influence of Foreign Literature on Thai Literature) 

1.0 

3 ท30203  การอานและการเขียนรอยกรอง(Verse Reading and Writing) 1.0 
4 ท30204  การเขียนสารคดี  (Feature Writing) 1.0 
5 ท30205  การเขียนเรื่องสั้น  (Short Story Writing) 1.0 
6 ท30206  การพูดในที่ประชุมชน  (Public Speaking) 1.0 
7 ท30207  สัมมนาภาษาไทย  (Thai Seminar) 1.0 
8 ท30208  วรรณกรรมแปล  (Translated Literature) 1.0 
9 ท30209  การสอนภาษาไทยในฐานะภาษาตางประเทศ 

(Teaching Thai as a Foreign Language) 
1.0 
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กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพ 
 
รายวิชาพื้นฐาน  กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพ  (0.5  หนวยกิต)  
 

ที ่ รายวิชา หนวยกิต 
1 ง30101 การงานอาชีพ  (Occupational Guidance) 0.5 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 


