
หัวข้ออบรมโครงการปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
ประชาสัมพันธ์ส าหรับโรงเรียนที่สนใจในการอบรมโครงการปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ ส าหรับนักเรียนระดับมธัยมศึกษาตอนปลาย โดยโรงเรียน
สามารถเลือกหวัข้อในการอบรมได้ตามตารางที่แนบมาพร้อมนี้ 

                                                                        ฟิสกิส์ 
1. แรงและการรวมแรง 
2. เวอร์เนียและไมโครมิเตอร์ 
3. โมเมนต์ความเฉื่อยและการหมุน 
4. การส่ันของคลื่นในเส้นเชือก 
5. การส่ันพ้องของคลื่นเสียงในท่ออากาศ 
6. ลูกตุ้มนาฬิกาอย่างง่าย 
7. การวัดความหนืดของของเหลว 
8. การขยายตวัเชิงความร้อน 
9. เครื่องชั่งความถ่วงจ าเพาะ 
10. การหาค่ายังโมดูลัส 

11. การใช้มัลติมิเตอร์ 
12. การใช้ออสซิลโลสโคป 
13. การหาความต้านทานโดยใชว้ิทสโตนบรดิจ์ 
14. การอัดประจ ุ
15. การหาค่าสนามแม่เหล็กโลก 
16. การหาความยาวโฟกัสของกระจกเว้าและกระจกนูน 
17. การหาความยาวโฟกัสของเลนส์เว้าและเลนส์นูน 
18. การหาค่าดัชนหีักเหของของเหลว 
19. การหักเหผา่นปริซึมและการแทรกสอดผ่านเกรดติง 
20. การแทรกสอดแบบวงแหวนของนิวตัน 

                                                                          เคมี 
ชั้นม. 4 

1. การเตรียมความพร้อมและความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการเคมี: การชั่งและการวัดปริมาตรสารละลาย 
2. ประเภทของปฏกิิริยาเคม ี
3. สมการไอออนิก 
4. ปัจจัยที่มีผลต่ออัตราการเกิดปฏิกิรยิา 
5. ตารางธาต:ุ สมบัติของธาตุและรูปรา่งโมเลกุล 
6. การศึกษาสมบัติของธาตุเรพรีเซนเททีฟและสารเชิงซ้อนคอปเปอร์ 
7. การหาสูตรโมเลกุลของเกลือไฮเดรต 
8. สมบัติทางกายภาพและเคมีของพลาสตกิ 

ชั้นม. 5 
1. การเตรียมสารละลายและการเจือจาง 
2. ปริมาณสารสัมพันธ ์
3. การหาปริมาณอะลูเนียมในตัวอย่างกระป๋องน้ าอัดลม 
4. การหาอันดับปฏกิิริยาของ H2O2 และ KI 
5. สมดุลเคมี 
6. ศึกษากราฟการไทเทรตระหว่างกรดกับเบส 
7. สารละลายบฟัเฟอร์และอินดิเคเตอร์ 
8. สารละลายมาตรฐานเบสและการหาปรมิาณกรดในน้ าส้มสายชู 
9. สารละลายมาตรฐานกรดและการวิเคราะห์หาปริมาณสารผสม NaOH กับ Na2CO3 

ชั้นม. 6 
1. เทคโนโลยีภาพพิมพ์เขยีว 
2. การไทเทรตรีดอกซ์ระหว่าง Na2S2O3 กับ K2Cr2O7 และการหาปริมาณ Cu 
3. เซลล์ไฟฟ้าเคมี 
4. เซลล์กัลป์วานิก 
5. สารประกอบอินทรีย ์
6. ศึกษาและทดสอบสมบัติหมู่ฟังก์ชันของสารอินทรีย์ 
7. ศึกษาปฏกิิริยาของสารอินทรีย์ 
8. การหาความกระดา้งของน้ าเคมีของสีอนินทรีย์ 

 
 
 
 



ชีววิทยา 
1. การทดสอบสารอาหาร 
2. อาณาจักรสัตว ์
3. กายวิภาคศาสตร์ของสัตว์เล้ียงลูกด้วยนม 
4. การสกัดดีเอ็นเอ  และการตรวจสอบดีเอ็นเอที่สกัดได้ 
5. กล้องจุลทรรศน์และเซลล์ชองสิ่งมีชีวิต 
6. การแบ่งเซลล์แบบไมโทซิสและไมโอซิส 
7. ความหลากหลายของแพลงก์ตอนพืชและแพลงก์ตอนสัตว์ 

คณิตศาสตร์ 
1.     การท าโครงงานคณิตศาสตร์ 
2.     อบรมการใช้โปรแกรมส าหรับแกป้ัญหาทางคณิตศาสตร์ – SciLab (โปรแกรมค านวณ โดยการเขียน code คล้าย MatLab) 
3.     อบรมการวาดรูปทางคณิตศาสตร์โดยโปรแกรมส าเร็จรูป (GSP โปรแกรมส าเร็จรูปส าหรับการวาดรูปเรขาคณิต) 

 

หมายเหตุ    LAB 1 หัวข้อ ใช้เวลา 3 ชั่วโมง 

ค่าใช้จ่ายในการอบรมปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ 
นักเรียนจ านวน  35 คนขึ้นไป  คิดคนละ 250 บาท/LAB 
ส าหรับนักเรียน  80 คนข้ึนไป และท า LAB ตั้งแต่ 3 LAB  ขึ้นไป ลด 10% 
ส าหรับนักเรียน 100 คนข้ึนไป และท า LAB ตั้งแต่ 3 LAB ขึ้นไป ลด 15% 
ส าหรับนักเรียน 100 คนข้ึนไป และท า LAB ตั้งแต่ 4 LAB ขึ้นไป ลด 20% 

ทั้งนี้ไม่รวมค่าอาหารว่างและอาหารกลางวัน 

 

สอบถามรายละเอียดได้ที่ คณุกิตติยา บับภาศรี งานบริการวิชาการและวิจัย โทร. 091-4210058  

อีเมลล์ kittiyaba@kku.ac.th  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:kittiyaba@kku.ac.th


หัวข้อบทปฏิบัติการรายวิชาชีววิทยา 
ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4-6 ปีการศึกษา 2557 

ณ ห้องปฏิบัติการ ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ล าดับที ่ หัวข้อที่สอน ลักษณะของปฏิบัติการ เง่ือนไข จ านวนนักเรียนสูงสุด 

(คน) ต่อ 3 ชั่วโมง 
1 การทดสอบ

สารอาหาร 
เป็นปฏิบัติการที่เชื่อมโยงกับเนื้อหาระดับช้ัน ม. 4 เรื่อง
สารเคมีในสิ่งมีชีวิต โดยเน้นการทดสอบหาสารชีวโมเลกลุที่
มีคุณสมบัตเิป็นสารอาหาร โดยกจิกรรมประกอบด้วย 
กิจกรรมที่ 1 การทดสอบคาร์โบไฮเดรต 
นักเรียนจะได้ทดสอบสารละลายน้ าตาล กลูโคส  ซูโครส 
มอลโทส แป้ง และ น้ ากลั่น โดย: 
สารละลายไอโอดีน ใช้ทดสอบแปง้ 
สารละลายเบเนดิกซ์ ใช้ทดสอบน้ าตาลรีดิวซ์ โดยได้รับความ
ร้อน 
กิจกรรมที่ 2 การทดสอบลิพิดด้วยวิธี Grease-spot test  
กิจกรรมที่ 3 การทดสอบโปรตีน 
นักเรียนจะได้ทดสอบสารละลายกรดอะมโิน ไข่ขาว นมวัว 
นมถั่วเหลือง และ น้ ากลั่น โดยวิธี Biuret’s test 
กิจกรรมที่ 4 การทดสอบหาสารชีวโมเลกลุในสารละลาย 
unknown นักเรียนจะได้รับสารละลายทีไ่ม่บอก
ส่วนประกอบ ให้ใช้หลักการที่ได้ทดสอบมาในกิจกรรมที่ 1-4 
ตรวจหาว่ามีอะไรเป็นส่วนประกอบบ้าง 
 

ไม่ม ี 100 

2 อาณาจักรสัตว ์ นักเรียนท างานเป็นกลุ่มๆ ละ 3 คน 
ศึกษาสัตว์ 9 ไฟลมั แต่ละไฟลัมจะตั้งแสดงตัวอยา่งสัตว์ครบ
ทุก Class  
กิจกรรมที่ 1 
กลุ่มสตัว์ที่ไมม่ีสมมาตร และมีสมมาตรแบบรัศมี 
กิจกรรมที่ 2 
สัตว์ทีม่สีมมาตรแบบสองข้าง พวกที่มีปากเกิดก่อนทวาร
หนัก (Protostomes)  
กิจกรรมที่ 3 
สัตว์ที่มสีมมาตรแบบสองข้าง พวกที่มีทวารหนักเกิดก่อน
ปาก (Deuterostomes) 
 

ไม่ม ี 50 

3 กายวิภาคศาสตร์
ของสัตว์เลี้ยงลูกด้วย
นม 

1. นักเรียนได้ผ่าตัดหนูโดยวิธีการที่ถูกต้อง 
2. นักเรียนได้เรยีนรูล้ักษณะสณัฐานและกายวภิาคของหน ู
3. นักเรียนได้ศึกษาระบบไหลเวียนโลหิตเน้นต าแหน่งและ
หน้าท่ีของหลอดเลือดหลักๆ ของหนู 
 

ไม่ม ี 50 



ล าดับที ่ หัวข้อที่สอน ลักษณะของปฏิบัติการ เง่ือนไข จ านวนนักเรียนสูงสุด 
(คน) ต่อ 3 ชั่วโมง 

4 การสกัดดีเอ็นเอ  
และการตรวจสอบดี
เอ็นเอท่ีสกัดได ้

นักเรียนจะไดเ้รียนรู้หลักการสกัดดีเอ็นเอและทุกคนจะไดฝ้ึก
การท าปฏิบัติการดังนี ้
กิจกรรมที่ 1  
การสกัดดีเอ็นเอจากหัวหอม 
กิจกรรมที่ 2 
การตรวจสอบดเีอ็นเอหัวหอมที่สกัดไดด้้วย 
อะกาโรสเจลอิเล็กโทรฟอรีซสิและส่องดูดีเอ็นเอด้วย UV 
transilluminator 

ไม่ม ี 50 

5 กล้องจุลทรรศน ์
และเซลล์ชอง
สิ่งมีชีวิต 

นักเรียนท างานเป็นกลุ่มๆ ละ 2 คน 
แต่ละกลุ่มใช้กล้องจุลทรรศน์ 1 กล้อง 
กิจกรรมที่ 1 
การเตรียมสไลด์ชั่วคราวส าหรับใช้กับกล้องจุลทรรศน ์
กิจกรรมที่ 2 
ส่วนประกอบและการใช้กล้องจุลทรรศน ์
กิจกรรมที่ 3 
ภาพที่ได้จากกล้องจุลทรรศน ์
กิจกรรมที่ 4 
เซลล์ของพืชและสัตว ์
กิจกรรมที่ 5 
เซลล์ที่สามารถด ารงชีวิตด้วยตัวของมันเอง 

ไม่ม ี 100 

6 การแบ่งเซลล ์
แบบไมโทซสิและไม
โอซิส 

นักเรียนท างานเป็นกลุ่มๆ ละ 2 คน 
แต่ละกลุ่มใช้กล้องจุลทรรศน์ 1 กล้อง 
กิจกรรมที่ 1 
การแบ่งเซลล์แบบไมโทซสิ 
กิจกรรมที่ 2 
การแบ่งเซลล์แบบไมโอซสิ 

นักเรียนต้อง
ผ่านการเรียน
หัวข้อกล้อง
จุลทรรศน์ 
และเซลล์ชอง
สิ่งมีชีวิต 

100 

7 ความหลากหลาย
ของแพลงก์ตอนพืช
และแพลงก์ตอน
สัตว ์

นักเรียนท างานเป็นกลุ่มๆ ละ 2 คน 
แต่ละกลุ่มใช้กล้องจุลทรรศน์ 1 กล้อง 
กิจกรรมที่ 1 
การศึกษาความหลากหลายของสาหร่ายขนาดเล็กในแหล่ง
น้ า 
กิจกรรมที่ 2 
การศึกษาความหลากหลายของแพลงก์ตอนสัตว ์

นักเรียนต้อง
ผ่านการเรียน
หัวข้อกล้อง
จุลทรรศน์ 
และเซลล์ชอง
สิ่งมีชีวิต 

100 

 

 


