
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


เอกสารปรบัปรุงวนัที ่22 กนัยายน 2557 
 

หวัขอ้บทปฏบิตักิารรายวชิาชวีวทิยา 
ส าหรบันกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่4-6 

ปีการศกึษา 2557 
ณ หอ้งปฏบิตักิาร ภาควชิาชวีวทิยา คณะวทิยาศาสตร ์มหาวทิยาลยัขอนแก่น 

 
ล าดบัที ่ หวัขอ้ทีส่อน ลกัษณะของปฏบิตักิาร เงือ่นไข จ านวนนกัเรยีน

สงูสุด (คน) ต่อ 3 
ชัว่โมง 

1 การทดสอบ
สารอาหาร 

เป็นปฏบิตักิารทีเ่ชื่อมโยงกบัเนื้อหา
ระดบัชัน้ ม. 4 เรือ่งสารเคมใีนสิง่มชีวีติ 
โดยเน้นการทดสอบหาสารชวีโมเลกุลทีม่ ี
คุณสมบตัเิป็นสารอาหาร โดยกจิกรรม
ประกอบดว้ย 
กจิกรรมที ่1 การทดสอบคารโ์บไฮเดรต 
นกัเรยีนจะไดท้ดสอบสารละลายน ้าตาล 
กลโูคส  ซโูครส มอลโทส แป้ง และ น ้า
กลัน่ โดย: 
สารละลายไอโอดนี ใชท้ดสอบแป้ง 
สารละลายเบเนดกิซ ์ใชท้ดสอบน ้าตาล
รดีวิซ ์โดยไดร้บัความรอ้น 
กจิกรรมที ่2 การทดสอบลพิดิ 
ดว้ยวธิ ีGrease-spot test  
กจิกรรมที ่3 การทดสอบโปรตนี 
นกัเรยีนจะไดท้ดสอบสารละลายกรดอะมิ
โน ไขข่าว นมววั นมถัว่เหลอืง และ น ้า
กลัน่ โดยวธิ ีBiuret’s test 
กจิกรรมที ่4 การทดสอบหาสารชวีโมเลกุล
ในสารละลาย unknown 
นกัเรยีนจะไดร้บัสารละลายทีไ่มบ่อก
ส่วนประกอบ ใหใ้ชห้ลกัการทีไ่ดท้ดสอบมา
ในกจิกรรมที ่1-4 ตรวจหาว่ามอีะไรเป็น
ส่วนประกอบบา้ง 

ไมม่ ี 100 



เอกสารปรบัปรุงวนัที ่22 กนัยายน 2557 
 

ล าดบัที ่ หวัขอ้ทีส่อน ลกัษณะของปฏบิตักิาร เงือ่นไข จ านวนนกัเรยีน
สงูสุด (คน) ต่อ 3 

ชัว่โมง 
2 อาณาจกัรสตัว ์ นกัเรยีนท างานเป็นกลุ่มๆ ละ 3 คน 

ศกึษาสตัว ์9 ไฟลมั แต่ละไฟลมัจะตัง้แสดง
ตวัอยา่งสตัวค์รบทุก Class  
กจิกรรมที ่1 
กลุ่มสตัวท์ีไ่มม่สีมมาตร และมสีมมาตร
แบบรศัม ี
กจิกรรมที ่2 
สตัวท์ีม่สีมมาตรแบบสองขา้ง พวกทีม่ปีาก
เกดิก่อนทวารหนกั (Protostomes)  
กจิกรรมที ่3 
สตัวท์ีม่สีมมาตรแบบสองขา้ง พวกทีม่ ี
ทวารหนกัเกดิก่อนปาก (Deuterostomes) 

ไมม่ ี 50 

3 กายวภิาค
ศาสตรข์องสตัว์
มกีระดกูสนัหลงั 

1. นกัเรยีนไดศ้กึษาสณัฐานและกายวภิาค
ของกบ 
2. นกัเรยีนไดศ้กึษาระบบไหลเวยีนโลหติ
เน้นต าแหน่งและหน้าทีข่องหลอดเลอืด
หลกัๆ ของกบ 

ไมม่ ี 50 

4 การสกดัดเีอน็เอ  
และการ
ตรวจสอบดเีอน็
เอทีส่กดัได ้

นกัเรยีนจะไดเ้รยีนรูห้ลกัการสกดัดเีอน็เอ
และทุกคนจะไดฝึ้กการท าปฏบิตักิารดงันี้ 
กจิกรรมที ่1  
การสกดัดเีอน็เอจากหวัหอม 
กจิกรรมที ่2 
การตรวจสอบดเีอน็เอหวัหอมทีส่กดัไดด้ว้ย 
อะกาโรสเจลอเิลก็โทรฟอรซีสิและส่องดดูี
เอน็เอดว้ย UV transilluminator 

ไมม่ ี 50 
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ล าดบัที ่ หวัขอ้ทีส่อน ลกัษณะของปฏบิตักิาร เงือ่นไข จ านวนนกัเรยีน
สงูสุด (คน) ต่อ 3 

ชัว่โมง 
5 การท างานของ

เอนไซม ์
นกัเรยีนจะไดเ้รยีนรูห้ลกัการสกดัเอนไซม์
จากสิง่มชีวีติ และทุกคนจะไดฝึ้กปฏบิตักิาร
1. ตรวจสอบการท างานของเอนไซม ์  
2.ปัจจยัทีม่ผีลต่อการท างานของเอนไซม ์
ไดแ้ก่ ค่าความเป็น กรด-ด่าง, อุณหภมู,ิ 
ความเขม้ขน้ของซบัสเตรท  
3. วเิคราะหข์อ้มลูจากขอ้ 1 และ 2 มกีาร
สรา้งกราฟอตัราเรว็ของการผลติผลติภณัฑ์
ของปฎกิริยิาต่อเวลา และค านวณอตัราเรว็
ของการท างานของเอนไซม ์
4. สรปุและอภปิรายผลของปัจจยัต่างๆทีม่ ี
ต่อเอนไซม ์

ไมม่ ี 50 

6 กลอ้งจลุทรรศน์ 
และเซลลช์อง
สิง่มชีวีติ 

นกัเรยีนท างานเป็นกลุ่มๆ ละ 2 คน 
แต่ละกลุ่มใชก้ลอ้งจลุทรรศน์ 1 กลอ้ง 
กจิกรรมที ่1 
การเตรยีมสไลดช์ัว่คราวส าหรบัใชก้บักลอ้ง
จลุทรรศน์ 
กจิกรรมที ่2 
ส่วนประกอบและการใชก้ลอ้งจลุทรรศน์ 
กจิกรรมที ่3 
ภาพทีไ่ดจ้ากกลอ้งจลุทรรศน์ 
กจิกรรมที ่4 
เซลลข์องพชืและสตัว ์
กจิกรรมที ่5 
เซลลท์ีส่ามารถด ารงชวีติดว้ยตวัของมนัเอง 

ไมม่ ี 100 
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ล าดบัที ่ หวัขอ้ทีส่อน ลกัษณะของปฏบิตักิาร เงือ่นไข จ านวนนกัเรยีน
สงูสุด (คน) ต่อ 3 

ชัว่โมง 
7 การแบ่งเซลล ์

แบบไมโทซสิ
และไมโอซสิ 

นกัเรยีนท างานเป็นกลุ่มๆ ละ 2 คน 
แต่ละกลุ่มใชก้ลอ้งจลุทรรศน์ 1 กลอ้ง 
กจิกรรมที ่1 
การแบ่งเซลลแ์บบไมโทซสิ 
กจิกรรมที ่2 
การแบ่งเซลลแ์บบไมโอซสิ 

นกัเรยีนตอ้ง
ผ่านการเรยีน
หวัขอ้กลอ้ง
จลุทรรศน์ 
และเซลลช์อง
สิง่มชีวีติ 

100 

8 ความ
หลากหลายของ
แพลงกต์อนพชื
และแพลงกต์อน
สตัว ์

นกัเรยีนท างานเป็นกลุ่มๆ ละ 2 คน 
แต่ละกลุ่มใชก้ลอ้งจลุทรรศน์ 1 กลอ้ง 
กจิกรรมที ่1 
การศกึษาความหลากหลายของสาหร่าย
ขนาดเลก็ในแหล่งน ้า 
กจิกรรมที ่2 
การศกึษาความหลากหลายของแพลงก์
ตอนสตัว ์

นกัเรยีนตอ้ง
ผ่านการเรยีน
หวัขอ้กลอ้ง
จลุทรรศน์ 
และเซลลช์อง
สิง่มชีวีติ 

100 

9 การศกึษาเซลล์
และเนื้อเยือ่พชื 

นกัเรยีนท างานเป็นกลุ่มๆ ละ 2 คน 
แต่ละกลุ่มใชก้ลอ้งจลุทรรศน์ 1 กลอ้ง 
กจิกรรมที ่1 
การศกึษาเซลลพ์ชื 
กจิกรรมที ่2 
การศกึษาเนื้อเยือ่พชื 

นกัเรยีนตอ้ง
ผ่านการเรยีน
หวัขอ้กลอ้ง
จลุทรรศน์ 
และเซลลช์อง
สิง่มชีวีติ 

100 

 
 




