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                                                  หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนศรีราชา ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย พุทธศักราช 2563 (ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช 2562) 

วิสัยทัศนโรงเรียนศรีราชา  
จัดการศึกษาอยางมีคุณภาพ ตามมาตรฐานสากล บนพ้ืนฐานความเปนไทย 

 

พันธกิจ 
 1.สงเสริมการนำเทคโนโลยีมาเพ่ิมประสิทธิภาพ 

2.สงเสริมใหผูเรียนสรางองคความรูอยางหลากหลายดวยตนเองสูมาตรฐานสากล 

3.สงเสริมผูเรียนมีคุณธรรม จริยธรรมบนพ้ืนฐานความเปนไทย ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และความเปน

พลโลก 

4.สงเสริมและพัฒนาใหครู จัดการเรียนรูท่ีหลากหลาย ท่ีเอ้ือตอการสรางองคความรูของผูเรียนและปฏิบัติตนตาม

จรรยาบรรณครูบนวิถีความเปนไทย 

5.พัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษาดวยระบบบริหารจัดการเชิงคุณภาพโดยรวม 

6.พัฒนาสภาพแวดลอมและแหลงเรียนรูใหเอ้ือตอการจัดการศึกษา 

7.เสริมสรางความสัมพันธทุกภาคสวนในการสรางภาคีเครือขาย ความรวมมือท้ังภายในและภายนอก 

 

สมรรถนะสำคัญของผูเรียน 
 หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนศรีราชา พุทธศักราช 2563 (ฉบับปรบัปรุงพุทธศักราช 2562)  ตามหลักสูตรแกนกลาง

การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช  2551   มุงพัฒนาผูเรียนใหมีสมรรถนะจำเปนพ้ืนฐาน  5 ประการท่ีนักเรียนพึงมี ซ่ึง

กำหนดไวในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช   2551  สมรรถนะเหลานี้ไดหลอมรวมอยูในมาตรฐานการ

เรียนรูและตัวชี้วัดของกลุมสาระการเรียนรูตาง ๆ ท้ัง  8 กลุม สมรรถนะสำคัญของผูเรียนท้ัง   5  ประการไดแก 

1. ความสามารถในการสื ่อสาร เปนความสามารถของนักเรียนในการถายทอดความคิด ความรู ความเขาใจ 

ความรูสึก และทัศนะของตนเอง เพื่อแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสารและประสบการณ อันจะเปนประโยชนตอการพัฒนาตนเอง

และสังคม รวมทั้งการเจรจาตอรองเพ่ือประนีประนอม การเลือกที่จะรับและไมรับขอมูลขาวสารดวยหลักเหตุผลและความ

ถูกตอง ตลอดจนการเลือกใชวิธีการสื่อสารท่ีมีประสิทธิภาพ โดยคำนึงถึงผลกระทบท่ีมีตอตนเองและสังคม 

2. ความสามารถในการคิด เปนความสามารถของนักเรียนในการคิดวิเคราะห การคิกสังเคราะห การคิดอยางมี

วิจารณญาณ การคิดอยางสรางสรรค การคิดเชิงคุณธรรมและการคิดอยางเปนระบบเพื่อนำไปสูการสรางองคความรูหรือ

สารสนเทศ เพ่ือการตัดสินใจเก่ียวกับตนเองและสังคมไดอยางเหมาะสม 

3. ความสามารถในการแกปญหา เปนความสามารถของนักเรียนในการแกปญหาและอุปสรรคตาง ๆ ที่เผชิญได

อยางถูกตองเหมาะสมบนพื้นฐานของหลักเหตุผล คุณธรรมและขอมูลสารสนเทศ เขาใจความสัมพันธและการเปลี่ยนแปลง

ของเหตุการณตาง ๆ ในสังคม ประยุกตความรูมาใชในการปองกันและแกไขปญหา และมีการตัดสินใจที่มีประสิทธิภาพโดย

คำนึงถึงผลกระทบท่ีเกิดข้ึนตอตนเอง สังคม และสิ่งแวดลอม 

5. ความสามารถในการใชทักษะกระบวนการและทักษะในการดำเนินชีวิต เปนความสามารถของนักเรียนในดาน

การนำกระบวนการตาง ๆ ไปใชในการดำเนินชีวิตประจำวัน  การทำงานและการอยูรวมกันในสังคมดวยการสรางเสริม

ความสัมพันธอันดีระหวางบุคคล การจัดการและหาทางออกที่เหมาะสมดานความขัดแยงและความแตกตางระหวางบุคคล 
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การปรับตัวใหทันกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมและสภาพแวดลอม การสืบเสาะหาความรู และการรูจักหลีกเลี่ยงพฤติกรรมท่ี

ไมพึงประสงคซ่ึงจะสงผลกระทบตอตนเองและผูอ่ืน  

6. ความสามารถในการใชเทคโนโลยี เปนความสามารถของนักเรียนในการเลือกใชเทคโนโลยีดานตาง ๆ ท้ังดาน

วัตถุ แนวคิด และวิธีการในการพัฒนาตนเองและสังคมดานการเรียนรู การสื่อสาร การทำงาน การแกปญหา และการอยู

รวมกับผูอ่ืนไดอยางถูกตองเหมาะสมและมีคุณธรรม 

 

คุณลักษณะอันพึงประสงค  
 หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนศรีราชาพุทธศักราช   2562   ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

พุทธศักราช   2551     มุงพัฒนาผูเรียนใหมีคุณลักษณะอันพึงปะสงคเพ่ือใหสามารถอยูรวมกับผูอ่ืนในสังคมไดอยางมี

ความสุข ในฐานะเปนพลเมืองไทยและพลโลก ดังนี้  

 1. รักชาติ ศาสน กษัตริย เปนคุณลักษณะในฐานะพลเมืองไทย ตองรูคุณคา หวงแหน และเทิดทูนสถาบันสูงสุดของ

ชาติ 

 2. ซื่อสัตย สุจริต เปนคุณลักษณะที่ผูเรียนมีจิตสำนึกคานิยม และมีคุณธรรม จริยธรรมในการอยูรวมกันกับผูอื่นใน

สังคมอยางมีความสุข 

3. มีวินัย เปนคุณลักษณะของผูเรียนเรียนดานการ ประพฤติปฏิบัติตาม กฎ ระเบียบของสังคม อยางมีความ

รับผิดชอบ และความซ่ือสัตยตอตนเองและผูอ่ืน 

4. ใฝเรียนรู เปนคุณลักษณะของนักเรียนดานความกระตือรือรนในการแสวงหาความรูอยากรูอยากเรียน รักการ

อานการเขียน การฟง รูจักตั้งคำถามเพ่ือหาเหตุผลท้ังดวยตนเอง และรวมกับ ผูอ่ืนดวยความขยัน หม่ันเพียร และอดทน และ

เปดรับความคิด ใหม ๆ 

5. อยูอยางพอเพียง เปนคุณลักษณะ ของนักเรียนในการดำรงชีวิตอยางมีความพอประมาณใช สิ ่งของอยาง

ประหยัด พอใจในสิ่งท่ีตนมีอยูบนหลักเหตุผล และมีภูมิคุมกันท่ีดี 

 6. มุงม่ันในการทำงาน เปนคุณลักษณะของผูเรียนท่ีมีจิตสำนึกในการใชบริหารงานและทรัพยากรอยางคุมคาและ

ยั่งยืน ในการทำงานตามความคิดสรางสรรค มีทักษะและมุงม่ันตอความสำเร็จของงาน 

 7. รักความเปนไทย เปนคุณลักษณะของผูเรียนที่รูจักหวงแหน อนุรักษพัฒนาวิถีชีวิตของคนไทย ประพฤติตาม

วัฒนธรรมไทยใหคงอยูคูไทย 

 8. มีจิตสาธารณะ เปนคุณลักษณะที่ผูเรียนไดทำประโยชนตามความสามารถ ความถนัดและความสนใจในลักษณะ

อาสาสมัครเพ่ือแสดงความรับผิดชอบ ความเสียสละ มีจิตมุงทำประโยชนตอครอบครัว ชุมชน สังคม 

 

มาตรฐานการเรียนรู 
 การพัฒนาผูเรียนใหเกิดความสมดุล ตองคำนึงถึงหลักพัฒนาการทางสมองและพหุปญญา หลักสูตรแกนกลาง

การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน จึงกำหนดใหผูเรียนเรียนรู 8 กลุมสาระการเรียนรู ดังนี้  

 1. ภาษาไทย 

2. คณิตศาสตร 

3. วิทยาศาสตร  
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4. สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 

5. สุขศึกษาและพลศึกษา 

6. ศิลปะ 

7. การงานอาชีพและเทคโนโลยี 

8. ภาษาตางประเทศ 

ในแตละกลุมสาระการเรียนรูไดกำหนดมาตรฐานการเรียนรูเปนเปาหมายสำคัญของการพัฒนาคุณภาพผูเรียน 

มาตรฐานการเรียนรูระบุสิ่งท่ีผูเรียนพึงรู  ปฏิบัติได  มีคุณธรรมจริยธรรม และคานิยมท่ีพึงประสงคเม่ือจบการศึกษาข้ัน

พ้ืนฐาน นอกจากนั้นมาตรฐานการเรียนรูยังเปนกลไกสำคัญ ในการขับเคลื่อนพัฒนาการศึกษาท้ังระบบ เพราะมาตรฐานการ

เรียนรูจะสะทอนใหทราบวาตองการอะไร จะสอนอยางไร และประเมินอยางไร รวมท้ังเปนเครื่องมือในการตรวจสอบเพ่ือการ

ประกันคุณภาพการศึกษาโดยใชระบบการประเมินคุณภาพภายในและการประเมินคุณภาพภายนอก ซ่ึงรวมถึง 

การทดสอบระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา และการทดสอบระดับชาติ ระบบการตรวจสอบเพ่ือประกันคุณภาพดังกลาวเปนสิ่ง

สำคัญท่ีชวยสะทอนภาพการจัดการศึกษาวาสามารถพัฒนาผูเรียนใหมีคุณภาพตามท่ีมาตรฐานการเรียนรูกำหนดเพียงใด 

 

ตัวช้ีวัด 

ตัวชี้วัดระบุสิ่งท่ีนักเรียนพึงรูและปฏิบัติได รวมท้ังคุณลักษณะของผูเรียนในแตละระดับชั้น  ซ่ึงสะทอนถึงมาตรฐานการ

เรียนรู มีความเฉพาะเจาะจงและมีความเปนรปูธรรม  นำไปใช ในการกำหนดเนื้อหา  จัดทำหนวยการเรียนรู จัดการเรียนการ

สอน และเปนเกณฑสำคัญสำหรับการวัดประเมินผลเพ่ือตรวจสอบคุณภาพผูเรียน   

1. ตัวชี้วัดชั้นป   เปนเปาหมายในการพัฒนาผูเรียนแตละชั้นปในระดับการศึกษาภาคบังคับ  (ประถมศึกษาปท่ี 1 – 

มัธยมศึกษาปท่ี 3)             

2. ตัวชี้วัดชวงชั้น  เปนเปาหมายในการพัฒนาผูเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย(มัธยมศึกษาปท่ี 4- 6)  

หลักสูตรไดมีการกำหนดรหัสกำกับมาตรฐานการเรียนรูและตัวชี้วัด เพ่ือความเขาใจและใหสื่อสารตรงกัน ดังนี้ 

ว 1.1 ป. 1/2 

ป.1/2        ตวัชี้วัดชั้นประถมศึกษาปท่ี 1  ขอท่ี 2 

1.1            สาระท่ี 1  มาตรฐานขอท่ี 1      
ว                กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร 

ต 2.2 ม.4-6/ 3 

ม.4-6/3      ตัวชีว้ัดชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย  ขอท่ี 3 

2.3            สาระท่ี 2  มาตรฐานขอท่ี 2 

ต                 กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ 
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สาระการเรียนรู 
  

สาระการเรียนรู ประกอบดวย องคความรู   ทักษะหรือกระบวนการเรียนรู  และคุณลักษณะอันพึงประสงค  ซ่ึง

กำหนดใหผูเรียนทุกคนในระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐานจำเปนตองเรียนรู โดยแบงเปน 8 กลุมสาระการเรียนรู ดังนี้ 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สาระและมาตรฐานการเรียนรู 

หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐานกำหนดมาตรฐานการเรียนรูใน 8 กลุมสาระการเรียนรูจำนวน 60 มาตรฐาน ดังนี้ 

ภาษาไทย 

สาระท่ี 1 การอาน 

มาตรฐาน ท 1.1 ใชกระบวนการอานสรางความรูและความคิดเพ่ือน ไปใชตัดสินใจแกปญหาในการดำเนินชีวิตและมี  

                      นสิัยรักการอาน 

สาระท่ี 2 การเขียน 

มาตรฐาน ท 2.1 ใชกระบวนการเขียน เขียนสื่อสาร เขียนเรียงความ ยอความ และเขียนเรื่องราวในรูปแบบตางๆ   

                     เขียนรายงานขอมูลสารสนเทศและรายงานการศึกษาคนควาอยางมีประสิทธิภาพ 

องค์ความรู้ ทักษะสําคัญ 

และคุณลักษณะ 

ในหลักสูตรแกนกลางการศึกษา 

ขั้นพืน้ฐาน 

วิทยาศาสตร์   :   การนาํความรู้ 

และกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 

ไปใชใ้นการศึกษา คน้ควา้หาความรู้ 

และแกปั้ญหาอยา่งเป็นระบบ การคิด

อยา่งเป็นเหตเุป็นผล  คิดวิเคราะห์  

คิดสร้างสรรค ์ และจิตวิทยาศาสตร์ 
 

สังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม  :    

การอยูร่่วมกนัในสังคมไทยและสังคมโลก

อยา่งสันติสุข  การเป็นพลเมืองดี  

ศรัทธาในหลกัธรรมของศาสนา   

การเห็นคุณค่าของทรัพยากรและ

ส่ิงแวดลอ้ม ความรักชาติ และภูมิใจใน

ความเป็นไทย 

 

ศิลปะ : ความรู้และทกัษะใน

การคิดริเร่ิม  จินตนาการ 

สร้างสรรคง์านศิลปะ  

สุนทรียภาพและการเห็น

คุณค่าทางศิลปะ 

 

ภาษาไทย   :  ความรู้  ทกัษะ 

และวฒันธรรมการใชภ้าษา   

เพ่ือ การส่ือสาร   ความช่ืนชม    

การเห็นคุณค่าภูมิปัญญา ไทย     และ

ภูมิใจในภาษาประจาํชาติ 

ภาษาต่างประเทศ   :    ความรู้

ทกัษะ  เจตคติ และวฒันธรรม 

การใชภ้าษาต่างประเทศในการ

ส่ือสาร  การแสวงหาความรู้ 

และการประกอบอาชีพ 

 

การงานอาชีพและเทคโนโลยี   :        

ความรู้  ทกัษะ และเจตคติ 

ในการทาํงาน  การจดัการ                   

การดาํรงชีวิต  การประกอบอาชีพ  

และการใชเ้ทคโนโลยี 

 

สุขศึกษาและพลศึกษา   :   ความรู้ 

ทกัษะและเจตคติในการสร้างเสริม

สุขภาพพลานามยัของตนเองและผูอ่ื้น  

การป้องกนัและปฏิบติัต่อ 

ส่ิงต่าง ๆ  ท่ีมีผลต่อสุขภาพอยา่ง 

ถูกวิธีและทกัษะในการดาํเนินชีวิต 

คณิตศาสตร์  :   การนาํความรู้

ทกัษะและกระบวนการทาง

คณิตศาสตร์ไปใชใ้น                   

การแกปั้ญหา การดาํเนินชีวิต  

และศึกษาต่อ การมีเหตุมีผล            

มีเจตคติท่ีดีต่อคณิตศาสตร์ 

พฒันาการคิดอยา่งเป็นระบบและ

สร้างสรรค ์
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สาระท่ี 3 การฟง การดู และการพูด 

มาตรฐาน ท 3.1 สามารถเลือกฟงและดูอยางมีวิจารณญาณ และพูดแสดงความรู ความคิดความรูสึกในโอกาสตางๆ  

                     อยางมีวิจารณญาณ และสรางสรรค 

สาระท่ี 4 หลักการใชภาษาไทย 

มาตรฐาน ท 4.1 เขาใจธรรมชาติของภาษาและหลักภาษาไทย การเปลี่ยนแปลงของภาษาและพลังของภาษา       

                     ภูมิปญญาทางภาษา และรักษาภาษาไทยไวเปนสมบัติของชาติ 

สาระท่ี 5 วรรณคดีและวรรณกรรม 

มาตรฐาน ท 5.1 เขาใจและแสดงความคิดเห็น วิจารณวรรณคดี และวรรณกรรมไทยอยางเห็นคุณคาและ 

                     นำมาประยุกตใชในชีวิตจริง 

 

คณิตศาสตร 

สาระท่ี 1 จำนวนและพีชคณิต 

มาตรฐาน ค 1.1 เขาใจถึงความหลากหลายของการแสดงจำนวน ระบบจำนวน การดำเนินการของจำนวนผลท่ี     

                     เกิดข้ึนจากการดำเนินการ สมบัติของการดำเนินการ และนำไปใช 

มาตรฐาน ค 1.2 เขาใจและวิเคราะหแบบรูป ความสัมพันธ ฟงกชัน ลำดับและอนุกรม และนำไปใช 

มาตรฐาน ค 1.3 ใชนิพจน สมการ อสมการ และเมทริกซ อธิบายความสัมพันธหรือชวยแกปญหาท่ีกำหนดให 

สาระท่ี2 การวัดและเรขาคณิต 

มาตรฐาน ค 2.1 เขาใจพ้ืนฐานเก่ียวกับการวัด วัดและคาดคะเนขนาดของสิ่งท่ีตองการวัดและนำไปใช 

มาตรฐาน ค 2.2 เขาใจและวิเคราะหรูปเรขาคณิต สมบัติของรูปเรขาคณิต ความสัมพันธระหวางรูปเรขาคณิตและ              

                     ทฤษฎีบททางเรขาคณิต และนำไปใช 

มาตรฐาน ค 2.3 เขาใจเรขาคณิตวิเคราะห และนำไปใช 

มาตรฐาน ค 2.4 เขาใจเวกเตอร การดำเนินการของเวกเตอร และนำไปใช 

สาระท่ี3 สถิติและความนาจะเปน 

มาตรฐาน ค 3.1 เขาใจกระบวนการทางสถิติ และใชความรูทางสถิติในการแกปญหา 

มาตรฐาน ค 3.2 เขาใจหลักการนับเบื้องตน ความนาจะเปน และนำไปใช 

สาระท่ี4 แคลลูลัส 

 มาตรฐาน ค 4.1 เขาใจและวิเคราะหแบบรูป (pattern) ความสัมพันธ และฟงกชัน 

 

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

สาระท่ี 1 วิทยาศาสตรชีวภาพ 

มาตรฐาน ว 1.1 เขาใจความหลากหลายของระบบนิเวศ ความสัมพันธระหวางสิ่งไมมีชีวิตกับสิ่งมีชีวิต และ

ความสัมพันธระหวางสิ่งมีชีวิตกับสิ่งมีชีวิตตาง ๆ ในระบบนิเวศการถายทอดพลังงาน การเปลี่ยนแปลงแทนท่ีในระบบนิเวศ

ความหมายของประชากร ปญหาและผลกระทบท่ีมีตอทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมแนวทางในการอนุรักษ

ทรพัยากรธรรมชาติและการแกไขปญหาสิ่งแวดลอมรวมท้ังนำความรูไปใชประโยชน 
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มาตรฐาน ว 1.2 เขาใจสมบัติของสิ่งมีชีวิต หนวยพ้ืนฐานของสิ่งมีชีวิต การลำเลียงสารเขาและออกจากเซลล

ความสัมพันธของโครงสราง และหนาท่ีของระบบตาง ๆของสัตวและมนุษยท่ีทำงานสัมพันธกัน ความสัมพันธของโครงสราง

และหนาท่ีของอวัยวะตาง ๆ ของพืชท่ีทำงานสัมพันธกัน รวมท้ังนำความรูไปใชประโยชน 

มาตรฐาน ว 1.3 เขาใจกระบวนการและความสำคัญของการถายทอดลักษณะทางพันธุกรรมสารพันธุกรรม การ

เปลี่ยนแปลงทางพันธุกรรมท่ีมีผลตอสิ่งมีชีวิต ความหลากหลายทางชีวภาพและวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต รวมท้ังนำความรูไป

ใชประโยชน 

สาระท่ี 2 วิทยาศาสตรกายภาพ 

มาตรฐาน ว 2.1 เขาใจสมบัติของสสาร องคประกอบของสสาร ความสัมพันธระหวางสมบัติของสสารกับโครงสราง

และแรงยึดเหนี่ยวระหวางอนุภาค หลักและธรรมชาติของการเปลี่ยนแปลงสถานะของสสาร การเกิดสารละลาย และการ

เกิดปฏิกิริยาเคมี 

มาตรฐาน ว 2.2 เขาใจธรรมชาติของแรงในชีวิตประจำวัน ผลของแรงท่ีกระทำตอวัตถุลักษณะการเคลื่อนท่ีแบบ

ตางๆ ของวัตถุรวมท้ังนำความรูไปใชประโยชน 

มาตรฐาน ว 2.3 เขาใจความหมายของพลังงาน การเปลี่ยนแปลงและการถายโอนพลังงาน ปฏิสัมพันธระหวางสสาร

และพลังงาน พลังงานในชีวิตประจำวัน ธรรมชาติของคลื่น ปรากฏการณท่ีเก่ียวของกับเสียง แสง และคลื่นแมเหล็กไฟฟา 

รวมท้ังนำความรูไปใชประโยชน 

สาระท่ี 3 วิทยาศาสตรโลก และอวกาศ 

มาตรฐาน ว 3.1 เขาใจองคประกอบ ลักษณะ กระบวนการเกิด และวิวัฒนาการของเอกภพกาแลกซ่ีดาวฤกษและ

ระบบสุริยะ รวมท้ังปฏิสัมพันธภายในระบบสุริยะท่ีสงผลตอสิ่งมีชีวิต และการประยุกตใชเทคโนโลยีอวกาศ 

มาตรฐาน ว 3.2 เขาใจองคประกอบและความสัมพันธของระบบโลก กระบวนการเปลี่ยนแปลงภายในโลก และบน

ผิวโลก ธรณีพิบัติภัย กระบวนการเปลี่ยนแปลงลมฟาอากาศและภูมิอากาศโลก รวมท้ังผลตอสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดลอม 

สาระท่ี 4 เทคโนโลยี 

มาตรฐาน ว 4.1 เขาใจแนวคิดหลักของเทคโนโลยีเพ่ือการดำรงชีวิตในสังคมท่ีมีการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว ใช

ความรูและทักษะทางดานวิทยาศาสตรคณิตศาสตรและศาสตรอ่ืน ๆ เพ่ือแกปญหาหรือพัฒนางานอยางมีความคิดสรางสรรค

ดวยกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม เลือกใชเทคโนโลยีอยางเหมาะสม โดยคำนึงถึงผลกระทบตอชีวิตสังคม และ

สิ่งแวดลอม 

มาตรฐาน ว 4.2 เขาใจและใชแนวคิดเชิงคำนวณในการแกปญหาท่ีพบในชีวิตจริงอยางเปนข้ันตอน 

และเปนระบบ ใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการเรียนรูการทำงานและการแกปญหาไดอยางมีประสิทธิภาพ 

รูเทาทัน และมีจริยธรรม 

 

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

สาระท่ี 1 ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม 

มาตรฐาน ส 1.1 รู และเขาใจประวัติ ความสำคัญ ศาสดา หลักธรรมของพระพุทธศาสนาหรือศาสนาท่ีตน 

นับถือและศาสนาอ่ืน มีศรัทธาท่ีถูกตอง ยึดม่ัน และปฏิบัติตามหลักธรรม เพ่ืออยูรวมกันอยางสันติสุข 

มาตรฐาน ส 1.2 เขาใจ ตระหนักและปฏิบัติตนเปนศาสนิกชนท่ีดีและธำรงรักษาพระพุทธศาสนาหรือศาสนาท่ีตน

นับถือ 
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สาระท่ี2 หนาท่ีพลเมือง วัฒนธรรม และการด เนินชีวิตในสังคม 

มาตรฐาน ส 2.1 เขาใจและปฏิบัติตนตามหนาท่ีของการเปนพลเมืองดี มีคานิยมท่ีดีงามและธำรงรักษาประเพณีและ

วัฒนธรรมไทย ดำรงชีวิตอยูรวมกันในสังคมไทย และ สังคมโลกอยางสันติสุข 

มาตรฐาน ส 2.2 เขาใจระบบการเมืองการปกครองในสังคมปจจุบัน ยึดม่ัน ศรัทธา และธำรงรักษาไวซ่ึงการปกครอง

ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 

สาระท่ี 3 เศรษฐศาสตร 

มาตรฐาน ส 3.1 เขาใจและสามารถบริหารจัดการทรัพยากรในการผลิตและการบริโภค การใชทรัพยากรท่ีมีอยูอยาง

จำกัดไดอยางมีประสิทธิภาพและคุมคา รวมท้ังเขาใจหลักการของเศรษฐกิจพอเพียง เพ่ือการดำรงชีวิตอยางมีดุลยภาพ 

มาตรฐาน ส 3.2 เขาใจระบบ และสถาบันทางเศรษฐกิจตาง ๆ ความสัมพันธทางเศรษฐกิจ และความจำเปนของการ

รวมมือกันทางเศรษฐกิจในสังคมโลก 

สาระท่ี 4 ประวัติศาสตร 

มาตรฐาน ส 4.1 เขาใจความหมาย ความสำคัญของเวลาและยุคสมัยทางประวัติศาสตร สามารถใชวิธีการทาง

ประวัติศาสตรมาวิเคราะหเหตุการณตางๆ อยางเปนระบบ 

มาตรฐาน ส 4.2 เขาใจพัฒนาการของมนุษยชาติจากอดีตจนถึงปจจุบัน ในดานความสัมพันธและการเปลี่ยนแปลง

ของเหตุการณอยางตอเนื่อง ตระหนักถึงความสำคัญและสามารถวิเคราะหผลกระทบท่ีเกิดข้ึน 

มาตรฐาน ส 4.3 เขาใจความเปนมาของชาติไทย วัฒนธรรม ภูมิปญญาไทย มีความรัก ความภูมิใจและธำรงความ

เปนไทย 

สาระท่ี 5 ภูมิศาสตร 

มาตรฐาน ส 5.1 เขาใจลักษณะทางกายภาพของโลก และความสัมพันธของสรรพสิ่งซ่ึงมีผลตอกันและกันใชแผนท่ี

และเครื่องมือทางภูมิศาสตรในการคนควา วิเคราะห และสรุปขอมูลตามกระบวนการทางภูมิศาสตร ตลอดจนใชภูมิ

สารสนเทศอยางมีประสิทธิภาพ 

มาตรฐาน ส 5.2 เขาใจปฏิสัมพันธระหวางมนุษยกับสิ่งแวดลอมทางกายภาพท่ีกอใหเกิดการสรางสรรควิถีการดำเนิน

ชีวิต มีจิตสำนึก และมีสวนรวมในการจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดลอมเพ่ือการพัฒนาท่ียั่งยืน 

 

สุขศึกษาและพลศึกษา 

สาระท่ี 1 การเจริญเติบโตและพัฒนาการของมนุษย 

มาตรฐาน พ 1.1 เขาใจธรรมชาติของการเจริญเติบโตและพัฒนาการของมนุษย 

สาระท่ี 2 ชีวิตและครอบครัว 

มาตรฐาน พ 2.1 เขาใจและเห็นคุณคาตนเอง ครอบครัว เพศศึกษา และมีทักษะในการดำเนินชีวิต 

สาระท่ี 3 การเคล่ือนไหว การออกก าลังกาย การเลนเกม กีฬาไทย และกีฬาสากล 

มาตรฐาน พ 3.1 เขาใจ มีทักษะในการเคลื่อนไหว กิจกรรมทางกาย การเลนเกม และกีฬา 

มาตรฐาน พ 3.2 รักการออกก าลังกาย การเลนเกม และการเลนกีฬา ปฏิบัติเปนประจำอยางสม่ำเสมอ มีวินัย 

เคารพสิทธิ กฎ กติกา มีน้ำใจนักกีฬา มีจิตวิญญาณในการแขงขันและชื่นชมในสุนทรียภาพของการกีฬา 

สาระท่ี 4 การสรางเสริมสุขภาพ สมรรถภาพและการปองกันโรค 
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มาตรฐาน พ 4.1 เห็นคุณคาและมีทักษะในการสรางเสริมสุขภาพ การดำรงสุขภาพ การปองกันโรค และการสราง

เสริมสมรรถภาพเพ่ือสุขภาพ 

สาระท่ี 5 ความปลอดภัยในชีวิต 

มาตรฐาน พ 5.1 ปองกันและหลีกเลี่ยงปจจัยเสี่ยง พฤติกรรมเสี่ยงตอสุขภาพ อุบัติเหตุการใชยาสารเสพติด และ

ความรุนแรง 

 

ศิลปะ 

สาระท่ี 1 ทัศนศิลป 

มาตรฐาน ศ 1.1 สรางสรรคงานทัศนศิลปตามจินตนาการ และความคิดสรางสรรค วิเคราะห วิพากษวิจารณคุณคา

งานทัศนศิลป ถายทอดความรูสึก ความคิดตองานศิลปะอยางอิสระชื่นชม และประยุกตใชในชีวิตประจำวัน 

มาตรฐาน ศ 1.2 เขาใจความสัมพันธระหวางทัศนศิลป ประวัติศาสตร และวัฒนธรรม เห็นคุณคางานทัศนศิลปท่ีเปน

มรดกทางวัฒนธรรม ภูมิปญญาทองถ่ิน ภูมิปญญาไทยและสากล 

สาระท่ี 2 ดนตรี 

มาตรฐาน ศ 2.1 เขาใจและแสดงออกทางดนตรีอยางสรางสรรค วิเคราะห วิพากษวิจารณคุณคาดนตรีถายทอด

ความรูสึก ความคิดตอดนตรีอยางอิสระ ชื่นชม และประยุกต ใชในชีวิตประจำวัน 

มาตรฐาน ศ 2.2 เขาใจความสัมพันธระหวางดนตรี ประวัติศาสตร และวัฒนธรรม เห็นคุณคาของดนตรีท่ีเปนมรดก

ทางวัฒนธรรม ภูมิปญญาทองถ่ิน ภูมิปญญาไทยและสากล 

สาระท่ี 3 นาฏศิลป 

มาตรฐาน ศ 3.1 เขาใจ และแสดงออกทางนาฏศิลปอยางสรางสรรค วิเคราะห วิพากษ วิจารณคุณคานาฏศิลป 

ถายทอดความรูสึก ความคิดอยางอิสระ ชื่นชม และประยุกตใชในชีวิตประจำวัน 

มาตรฐาน ศ 3.2 เขาใจความสัมพันธระหวางนาฏศิลป ประวัติศาสตรและวัฒนธรรม เห็นคุณคา ของนาฏศิลปท่ีเปน

มรดกทางวัฒนธรรม ภูมิปญญาทองถ่ิน ภูมิปญญาไทยและสากล 

 

การงานอาชีพ 

สาระท่ี 1 การดำรงชีวิตและครอบครัว 

มาตรฐาน ง 1.1 เขาใจการทำงาน มีความคิดสรางสรรค มีทักษะกระบวนการทำงาน ทักษะการจัดการ ทักษะ

กระบวนการแกปญหา ทักษะการท างานรวมกัน และทักษะการแสวงหาความรู มีคุณธรรม และลักษณะนิสัยในการทำงาน 

มีจิตสำนึก ในการใชพลังงาน ทรพัยากร และสิ่งแวดลอม เพ่ือการดำรงชีวิตและครอบครัว 

สาระท่ี 2 การออกแบบและเทคโนโลยี  

มาตรฐาน ง 2.1 เขาใจเทคโนโลยีและกระบวนการเทคโนโลยี  ออกแบบและสรางสิ่งของเครื่องใช หรือวิธีการ ตาม

กระบวนการเทคโนโลยีอยางมีความคิดสรางสรรค  เลือกใชเทคโนโลยีในทางสรางสรรคตอชีวิต  สังคม  สิ่งแวดลอม  และมี

สวนรวม ในการจัดการเทคโนโลยีท่ียั่งยืน  

สาระท่ี 3 เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร  

มาตรฐาน ง 3.1  เขาใจ  เห็นคุณคา และใชกระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบคนขอมูล การเรียนรู  การ

สื่อสาร  การแกปญหา การทำงาน และอาชีพอยางมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล   และมีคุณธรรม 
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สาระท่ี 4 การอาชีพ 

มาตรฐาน ง 4.1 เขาใจ มีทักษะท่ีจำเปน มีประสบการณ เห็นแนวทางในงานอาชีพใชเทคโนโลยีเพ่ือพัฒนาอาชีพ มี

คุณธรรม และมีเจตคติท่ีดีตออาชีพ 

 

ภาษาตางประเทศ 

สาระท่ี 1 ภาษาเพ่ือการส่ือสาร 

มาตรฐาน ต 1.1 เขาใจและตีความเรื่องท่ีฟงและอานจากสื่อประเภทตางๆ และแสดงความคิดเห็นอยางมีเหตุผล 

มาตรฐาน ต 1.2 มีทักษะการสื่อสารทางภาษาในการแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสาร แสดงความรูสึกและความคิดเห็น

อยางมีประสิทธิภาพ 

มาตรฐาน ต 1.3 นำเสนอขอมูลขาวสาร ความคิดรวบยอด และความคิดเห็นในเรื่องตางๆ โดยการพูดและการเขียน 

สาระท่ี 2 ภาษาและวัฒนธรรม 

มาตรฐาน ต 2.1 เขาใจความสัมพันธระหวางภาษากับวัฒนธรรมของเจาของภาษา และนำไปใชไดอยางเหมาะสมกับ

กาลเทศะ 

มาตรฐาน ต 2.2 เขาใจความเหมือนและความแตกตางระหวางภาษาและวัฒนธรรมของเจาของภาษากับภาษาและ

วัฒนธรรมไทย และนำมาใชอยางถูกตองและเหมาะสม 

สาระท่ี 3 ภาษากับความสัมพันธกับกลุมสาระการเรียนรูอ่ืน 

มาตรฐาน ต 3.1 ใชภาษาตางประเทศในการเชื่อมโยงความรูกับกลุมสาระการเรียนรูอ่ืน และเปนพ้ืนฐานในการ

พัฒนา แสวงหาความรู และเปดโลกทัศนของตน 

สาระท่ี 4 ภาษากับความสัมพันธกับชุมชนและโลก 

มาตรฐาน ต 4.1 ใชภาษาตางประเทศในสถานการณตางๆ ท้ังในสถานศึกษา ชุมชน และสังคม 

มาตรฐาน ต 4.2 ใชภาษาตางประเทศเปนเครื่องมือพ้ืนฐานในการศึกษาตอ การประกอบอาชีพ และการแลกเปลี่ยน

เรียนรูกับสังคมโลก 

 

กิจกรรมพัฒนาผูเรียน 

กิจกรรมพัฒนาผูเรียน มุงใหผูเรียนไดพัฒนาตนเองตามศักยภาพ พัฒนาอยางรอบดานเพ่ือความเปนมนุษยท่ีสมบูรณ ท้ัง

รางกาย สติปญญา อารมณ และสังคม เสริมสรางใหเปนผูมีศีลธรรม จริยธรรมมีระเบียบวินัย ปลูกฝงและสรางจิตสำนึกของ

การท าประโยชนเพ่ือสังคม สามารถจัดการตนเองไดและอยูรวมกับผูอ่ืนอยางมีความสุข กิจกรรมพัฒนาผูเรียน แบงเปน 3 

ลักษณะ ดังนี้ 

1. กิจกรรมแนะแนว 

    เปนกิจกรรมท่ีสงเสริมและพัฒนาผูเรียนใหรูจักตนเอง รูรักษสิ่งแวดลอม สามารถคิดตัดสินใจ คิดแกปญหา 

กำหนดเปาหมาย วางแผนชีวิตท้ังดานการเรียน และอาชีพ สามารถปรับตนไดอยางเหมาะสมนอกจากนี้ยังชวยใหครูรูจักและ

เขาใจผูเรียน ท้ังยังเปนกิจกรรมท่ีชวยเหลือและใหคำปรึกษาแกผูปกครองในการมีสวนรวมพัฒนาผูเรียน 

2. กิจกรรมนักเรียน 

    เปนกิจกรรมท่ีมุงพัฒนาความมีระเบียบวินัย ความเปนผูนำผูตามท่ีดี ความรับผิดชอบ การทำงานรวมกัน การ

รูจักแกปญหา การตัดสินใจท่ีเหมาะสม ความมีเหตุผล การชวยเหลือแบงปนกัน เอ้ืออาทร และสมานฉันท โดยจัดให
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สอดคลองกับความสามารถ ความถนัด และความสนใจของผูเรียนใหผูเรียนไดปฏิบัติดวยตนเองในทุกข้ันตอน ไดแก 

การศึกษาวิเคราะหวางแผน ปฏิบัติตามแผน ประเมินและปรับปรุงการทำงานเนนการทำงานรวมกันเปนกลุม ตามความ

เหมาะสมและสอดคลองกับวุฒิภาวะของผูเรียนบริบทของสถานศึกษาและทองถ่ิน กิจกรรมนักเรียนประกอบดวย 

    2.1 กิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด ผูบำเพ็ญประโยชน และนักศึกษาวิชาทหาร 

    2.2 กิจกรรมชุมนุม ชมรม 

3. กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน 

เปนกิจกรรมท่ีสงเสริมใหผูเรียนบำเพ็ญตนใหเปนประโยชนตอสังคม ชุมชน และทองถ่ินตามความสนใจในลักษณะอาสาสมัคร 

เพ่ือแสดงถึงความรับผิดชอบ ความดีงาม ความเสียสละตอสังคม มีจิตสาธารณะ เชน กิจกรรมอาสาพัฒนาตาง ๆ กิจกรรม

สรางสรรคสังคม 
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คุณลักษณะอันพงึประสงค์ 
                                 1.  รักชาติ  ศาสน์ กษตัริย ์  

 2. ซ่ือสัตยสุ์จริต 

 3.  มีวินยั 

                                 4.  ใฝ่เรียนรู้ 

 5. อยูอ่ยา่งพอเพียง 

 6.  มุ่งมัน่ในการทาํงาน 

                      7.  รักความเป็นไทย 

                                      8. มีจิตสาธารณะ 

สมรรถนะสําคัญของผู้เรียน 
1. ความสามารถในการส่ือสาร 

2. ความสามารถในการคิด 
3. ความสามารถในการแกปั้ญหา 
4. ความสามารถในการใชท้กัษะชีวิต 
5. ความสามารถในการใชเ้ทคโนโลยี 

จุดหมาย 

1.  มีคุณธรรม  จริยธรรม  และค่านิยมท่ีพึงประสงค ์เห็นคุณค่าของตนเอง   มีวินยัและปฏิบติัตนตาม

หลกัธรรมของพระพุทธศาสนา หรือศาสนาท่ีตนนบัถือ  ยึดหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง   

                  2.  มีความรู้อนัเป็นสากลและมีความสามารถในการส่ือสาร การคิด การแกปั้ญหา  การใชเ้ทคโนโลยีและมี

ทกัษะชีวิต  

3.  มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตท่ีดี มีสุขนิสัย และรักการออกกาํลงักาย 

             4.  มีความรักชาติ มีจิตสาํนึกในความเป็นพลเมืองไทยและพลโลก   ยึดมัน่ในวิถีชีวิตและการปกครองใน

ระบอบประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษตัริยท์รงเป็นประมุข  

                  5.  มีจิตสาํนึกในการอนุรักษว์ฒันธรรมและภูมิปัญญาไทย   การอนุรักษแ์ละพฒันาส่ิงแวดลอ้ม                  

มีจิตสาธารณะท่ีมุ่งทาํประโยชนแ์ละสร้างส่ิงท่ีดีงามในสังคม และอยูร่่วมกนัในสังคมอยา่งมีความสุข   

  

กจิกรรมพฒันาผู้เรียน 
1.กิจกรรมแนะแนว 
2.กิจกรรมนกัเรียน 
3. กิจกรรมเพ่ือสังคมและ

สาธารณประโยชน์ 

วิสัยทัศน์ 

หลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  มุ่งพฒันาผูเ้รียนทุกคน ซ่ึงเป็นกาํลงัของชาติให้เป็นมนุษยท่ี์มีความ

สมดุลทั้งดา้นร่างกาย ความรู้  คุณธรรม  มีจิตสํานึกในความเป็นพลเมืองไทยและเป็นพลโลก ยึดมัน่ในการปกครองตาม

ระบอบประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษตัริยท์รงเป็นประมุข   มีความรู้และทกัษะพ้ืนฐาน รวมทั้ง เจตคติ ท่ีจาํเป็นตอ่

การศึกษาต่อ  การประกอบอาชีพและการศึกษาตลอดชีวิต  โดยมุ่งเนน้ผูเ้รียนเป็นสาํคญับนพ้ืนฐานความเช่ือว่า ทุกคน

สามารถเรียนรู้และพฒันาตนเองไดเ้ตม็ตามศกัยภาพ 

                มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด   8  กลุ่มสาระการเรียนรู้                                                             

                     1. ภาษาไทย      2. คณิตศาสตร์    3. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี                                                                                

     4. สังคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม   5. สุขศึกษาและพลศึกษา     6.  ศิลปะ                                        

                    7. การงานอาชีพ       8. ภาษาต่างประเทศ 

 

ความสัมพนัธ์ของการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

คุณภาพของผู้เรียนระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
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ระดับการศึกษา 

1. ระดับมัธยมศึกษาตอนตน (ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1 – 3) เปนชวงสุดทายของการศึกษาภาคบังคับ มุงเนนใหผูเรียน

ไดสำรวจความถนัดและความสนใจของตนเอง สงเสริมการพัฒนาบุคลิกภาพสวนตน มีทักษะในการคิดวิจารณญาณ  คิด

สรางสรรค และคิดแกปญหา มีทักษะในการดำเนินชีวิต มีทักษะการใชเทคโนโลยีเพ่ือเปนเครื่องมือในการเรียนรู มีความ

รับผิดชอบตอสังคม มีความสมดุลท้ังดานความรู ความคิด ความดีงาม และมีความภูมิใจในความเปนไทย ตลอดจนใชเปน

พ้ืนฐานในการประกอบอาชีพหรือการศึกษาตอ     

 2. ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 4 – 6) การศึกษาระดับนี้เนนการเพ่ิมพูนความรูและทักษะเฉพาะ

ดาน สนองตอบความสามารถ ความถนัด และความสนใจของผูเรียนแตละคนท้ังดานวิชาการและวิชาชีพ  มีทักษะในการใช

วิทยาการและเทคโนโลยี ทักษะกระบวนการคิดข้ันสูง สามารถนำความรูไปประยุกตใชใหเกิดประโยชนในการศึกษาตอและการ

ประกอบอาชีพ มุงพัฒนาตนและประเทศตามบทบาทของตน สามารถเปนผูนำ และผูใหบริการชุมชนในดานตาง ๆ   

 

การจัดเวลาเรียน 

หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ไดกำหนดกรอบโครงสรางเวลาเรียนข้ันต่ำสำหรับกลุมสาระการเรียนรู 8 กลุม 

และกิจกรรมพัฒนาผูเรียน ซ่ึงสถานศึกษาสามารถเพ่ิมเติมไดตามความพรอมและจุดเนน  โดยสามารถปรบัใหเหมาะสมตาม

บริบทของสถานศึกษาและสภาพของผูเรียน ดังนี้   

  

ระดับมัธยมศึกษาตอนตน 

 1.ปรับเวลาเรียนพ้ืนฐานของแตละกลุมสาระการเรียนรูไดตามความเหมาะสม สอดคลองกับบริบท จุดเนนของ

สถานศึกษา และศักยภาพของผูเรียน โดยจัดเวลาเรียนพ้ืนฐานสำหรับสาระประวิติศาสตร 40 ชั่วโมงตอป หรือ 1 หนวยกิต 

ตอป ท้ังนี้ ตองมีเวลาเรียนพ้ืนฐานรวมจำนวน 880 ชั่วโมงตอป หรือ 22 หนวยกิตตอป และผูเรียนตองมีคุณภาพตาม

มาตรฐานการเรียนรูและตัวชี้วัดท่ีกำหนด และสอดคลองกับเกณฑการจบหลักสูตร 

 2. จัดเวลาเรียนเพ่ิมเติม โดยจัดเปนรายวิชาเพ่ิมเติม หรือกิจกรรมเพ่ิมเติมใหสอดคลองกับจุดเนนและความพรอม

ของสถานศึกษา และเกณฑการจบหลักสูตร 

 3. จัดเวลาเรียนสำหรับกิจกรรมพัฒนาผูเรียน จำนวน 120 ชั่วโมงตอป 

 4. จัดเวลาเรียนรวมท้ังหมด ใหเปนไปตามความเหมาะสมของสถานศึกษา ท้ังนี้ ควรคำนึงถึงศักยภาพและ

พัฒนาการตามชวงวัยของผูเรียนและเกณฑการจบหลักสูตร 

 

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

1.ปรับเวลาเรียนพ้ืนฐานของแตละกลุมสาระการเรียนรูไดตามความเหมาะสม สอดคลองกับบริบท จุดเนนของสถานศึกษา 

และศักยภาพของผูเรียน โดยจัดเวลาเรียนพ้ืนฐานสำหรับสาระประวิติศาสตรรวม 3 ป จำนวน 80 ชั่วโมงตอป หรือ 2 หนวย

กิต ท้ังนี้ ตองมีเวลาเรียนพ้ืนฐาน 3 ป จำนวน 1,640 ชั่วโมง หรือ 41 หนวยกิต และผูเรียนตองมีคุณภาพตามมาตรฐานการ

เรียนรูและตัวชี้วัดท่ีกำหนด และสอดคลองกับเกณฑการจบหลักสูตร 

 2. จัดเวลาเรียนเพ่ิมเติม โดยจัดเปนรายวิชาเพ่ิมเติม หรือกิจกรรมเพ่ิมเติมใหสอดคลองกับจุดเนนและความพรอม

ของสถานศึกษา และเกณฑการจบหลักสูตร 
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 3. จัดเวลาเรียนสำหรับกิจกรรมพัฒนาผูเรียน จำนวน 120 ชั่วโมงตอป 

 4. จัดเวลาเรียนรวมท้ังหมด ใหเปนไปตามความเหมาะสมของสถานศึกษา ท้ังนี้ ควรคำนึงถึงศักยภาพและ

พัฒนาการตามชวงวัยของผูเรียนและเกณฑการจบหลักสูตร 

 

โครงสรางเวลาเรียน 

 หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน กำหนดกรอบโครงสรางเวลาเรียน ดังนี้ 

กลุมสาระการเรียนรู/

กิจกรรม 

เวลาเรียน 

ระดับมัธยมศึกษาตอนตน ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

ม.1 ม.2 ม.3 ม.4-6 

กลุมสาระการเรียนรู     

ภาษาไทย 120 (3นก.) 120 (3นก.) 120 (3นก.) 240 (6 นก.) 

คณิตศาสตร 120 (3นก.) 120 (3นก.) 120 (3นก.) 240 (6 นก.) 

วิทยาศาสตร 120 (3นก.) 120 (3นก.) 120 (3นก.) 240 (6 นก.) 

สังคมศึกษา ศาสนาและ

วัฒนธรรม 

ประวัติศาสตร 

ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม 

หนาท่ีพลเมือง วัฒนธรรม 

และการดำเนินชีวิตในสังคม 

เศรษฐศาสตร 

ภูมิศาสตร 

160 (4นก.) 

 

40 (1 นก.) 

 

120 (3 นก.) 

 

160 (4นก.) 

 

40 (1 นก.) 

 

120 (3 นก.) 

 

160 (4นก.) 

 

40 (1 นก.) 

 

120 (3นก.) 

 

320 (8 นก.) 

 

80 (2 นก.) 

 

240 (6นก.) 

 

 

สุขศึกษาและพลศึกษา 80 (2 นก.) 80 (2 นก.) 80 (2 นก.) 120 (3นก.) 

ศิลปะ 80 (2 นก.) 80 (2 นก.) 80 (2 นก.) 120 (3นก.) 

การงานอาชีพและเทคโนโลย ี 80 (2 นก.) 80 (2 นก.) 80 (2 นก.) 120 (3นก.) 

ภาษาตางประเทศ 120 (3นก.) 120 (3นก.) 120 (3นก.) 240 (6 นก.) 

รวมเวลาเรียนพ้ืนฐาน 880 (22 นก.) 880 (22 นก.) 880 (22 นก.) 1640 (41 นก.) 

กิจกรรมพัฒนาผูเรียน (IS) 120 120 120 360 

รายวิชา/กิจกรรมท่ี 

สถานศึกษาจัดเพ่ิมเติม 

ตามความพรอมและจุดเนน 

ปละไมนอยกวา 200 ชั่วโมง ไมนอยกวา  1,600 ช่ัวโมง 

รวมเวลาเรียนท้ังหมด ปละไมนอยกวา 1,200 ชั่วโมง รวม 3 ปไมนอยกวา 3,600 ช่ัวโมง 
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                                                  หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนศรีราชา ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย พุทธศักราช 2563 (ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช 2562) 
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                                                  หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนศรีราชา ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย พุทธศักราช 2563 (ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช 2562) 
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                                                  หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนศรีราชา ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย พุทธศักราช 2563 (ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช 2562) 
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                                                  หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนศรีราชา ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย พุทธศักราช 2563 (ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช 2562) 
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                                                  หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนศรีราชา ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย พุทธศักราช 2563 (ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช 2562) 
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                                                  หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนศรีราชา ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย พุทธศักราช 2563 (ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช 2562) 
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                                                  หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนศรีราชา ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย พุทธศักราช 2563 (ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช 2562) 
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                                                  หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนศรีราชา ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย พุทธศักราช 2563 (ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช 2562) 

คำอธิบายรายวิชา  ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย 

 

รายวิชาพ้ืนฐาน 

ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 4 

 ท31101  ภาษาไทย 1    จำนวน 40 ชั่วโมง  1.0 หนวยกิต 

 ท31102  ภาษาไทย 2    จำนวน 40 ชั่วโมง  1.0 หนวยกิต 

ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 5 

ท32101  ภาษาไทย 3    จำนวน 40 ชั่วโมง  1.0 หนวยกิต 

ท32102  ภาษาไทย 4                               จำนวน 40 ชั่วโมง  1.0 หนวยกิต 

ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 6 

ท33101  ภาษาไทย 5    จำนวน 40 ชั่วโมง  1.0 หนวยกิต 

ท33102  ภาษาไทย 6    จำนวน 40 ชั่วโมง  1.0 หนวยกิต 

 

รายวิชาเพ่ิมเติม 

ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 4 

 ท30201  การอานและพิจารณาวรรณกรรม  จำนวน 40 ชั่วโมง  1.0 หนวยกิต 

 ท30202  การอานและพิจารณาวรรณคดี  จำนวน 80 ชั่วโมง  2.0 หนวยกิต 

ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 5 

ท30203  ประวัติวรรณคดี 1   จำนวน 40 ชั่วโมง  1.0 หนวยกิต 

 ท30204  ประวัติวรรณคดี 2   จำนวน 40 ชั่วโมง  1.0 หนวยกิต 

ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 6 

ท30205  หลักภาษาไทย    จำนวน 40 ชั่วโมง  1.0 หนวยกิต 

 ท30206  หลักและการใชภาษาไทย  จำนวน 80 ชั่วโมง  2.0 หนวยกิต 

ท30207  การพูด    จำนวน 40 ชั่วโมง  1.0 หนวยกิต 

 ท30208  การพูดและการเขียน   จำนวน 80 ชั่วโมง  2.0 หนวยกิต 
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                                                  หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนศรีราชา ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย พุทธศักราช 2563 (ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช 2562) 

คำอธิบายรายวิชาพ้ืนฐาน 

รหัสวิชา ท31101     รายวิชา ภาษาไทย 1             กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย 

ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 4  ภาคเรียนท่ี 1          เวลา  40  ช่ัวโมง  จำนวน  1.0  หนวยกิต 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ศึกษาวิธีการอานออกเสียงบทรอยแกวและบทรอยกรองไดอยางถูกตองไพเราะและเหมาะสมกับเรื่องท่ีอาน อานจับ

ใจความ ตีความแปลความและขยายความเรื่องท่ีอานวิเคราะหและวิจารณเรื่องท่ีอานในทุก ๆ ดานอยางมีเหตุผลตอบคำถาม

จากการอานงานเขียนประเภทตาง ๆ ภายในเวลาท่ีกำหนดอานเรื่องตาง ๆ แลวเขียนกรอบแนวคิด ผังความคิด บันทึก ยอ

ความ และรายงาน ใชกระบวนการอานสรางวิสัยทัศนในการดำเนินชีวิตศึกษาวิธีการเขียนสื่อสาร ในรูปแบบอธิบาย   บรรยาย   

พรรณนา เขียนเรียงความ  ยอความจากบทความกวีนิพนธและวรรณคดี  เรื่องสั้น เขียนบันทึกความรูจากแหลงเรียนรูท่ี

หลากหลาย  ศึกษาหลักการพูดสรุปแนวคิดและการแสดงความคิดเห็นจากเรืองท่ีฟงและดู  การเลือกเรื่องท่ีฟงและดูอยางมี

วิจารณญาณ การพูดในชีวิตประจำวัน  ศึกษาธรรมชาติของภาษาพลังของภาษา แตงคำประพันธประเภทโคลง รวมท้ังระดับ

ของภาษา คำราชศัพท  ศึกษาหลักการวิเคราะหและวิจารณวรรณคดีและวรรณกรรม 

 โดยใชกระบวนการอานจับใจความ การวิเคราะหสังเคราะห ประเมินคา เพ่ือพัฒนาประสบการณ และแกปญหา 

สรางวิสัยทัศนในการดำเนินชีวิต  ใชกระบวนการเขียนสื่อสารไดตรงตามวัตถุประสงค  เชน  ทักษะการเขียนเรียงความ ยอ

ความ เขียนบันทึกการศึกษาคนควาเพ่ือนำไปพัฒนาตนเองอยางสม่ำเสมอ  พัฒนางานเขียนในรูปแบบบันเทิงคดี โดย

การศึกษาคนควา รวบรวมขอมูลและจดบันทึกอยางสม่ำเสมอ มีวิจารณญาณในการเลือกเรื่องท่ีฟงและดูทักษะการพูดสรุป

แนวคิด และเสนอแนวคิดใหมทักษะการแตงบทรอยกรองประเภทโคลง 

 เพ่ือใหเกิดการเรียนรูอยางมีประสิทธิภาพ โดยนำการคิดวิเคราะห สังเคราะหความรูท่ีไดรับ ไปปรับใชใน

ชีวิตประจำวัน เปนผูมีมารยาทในการอาน  มารยาทในการเขียน  มารยาทในการฟง การดู และการพูด ทองจำและบอกคุณคา

บทอาขยานและบทรอยกรองท่ีมีคุณคาตามความสนใจและนำไปใชอางอิงได เกิคความซาบซ้ึงและภูมิใจในบรรพบุรุษท่ึไดสั่ง

สมสืบทอดภาษาไทยมาจนถึงปจจุบัน ชื่นชมคานิยมขนบธรรมเนียมประเพณี เรื่องราวของสังคมในอดีต และความงดงามของ

ภาษาไทยในฐานะท่ีเปนสมบัติของชาติ 

 

ตัวช้ีวัด   

ท 1.1  ม4/1 ,ม4/2, ม4/3,ม4/6, ม4/7, ม4/9 

 ท 2.1 ม4/1 ,ม4/2, ม4/3,ม4/4, ม4/8 

 ท 3.1  ม4/1,ม4/2, ม4/3,ม4/5, ม4/6 

 ท 4.1  ม4/1 ,ม4/2, ม4/3,ม4/4,ม4/5, ม4/6 

ท 5.1 ม4/1 ,ม4/2,ม4/3, ม4/4,ม4/6 

รวม  27 ตัวช้ีวัด 
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                                                  หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนศรีราชา ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย พุทธศักราช 2563 (ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช 2562) 

คำอธิบายรายวิชาพ้ืนฐาน 

รหัสวิชา ท31102     รายวิชา ภาษาไทย 2             กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย 

ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 4  ภาคเรียนท่ี 2          เวลา  40  ช่ัวโมง  จำนวน  1.0  หนวยกิต 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ศึกษาวิธีการอานจับใจความจากสื่อ  วิเคราะหวิจารณแสดงความคิดเห็นโตแยงกับเรื่องท่ีอานและเสนอความคิดใหม

อยางมีเหตุผลคาดคะเนเหตุการณจากเรื่องท่ีอาน และประเมินคาวิเคราะห วิจารณ แสดงความคิดเห็นโตแยงและเสนอ

ความคิดใหมอานเรื่องตาง ๆ แลวเขียนกรอบแนวคิด ผังความคิดสังเคราะหความรูจากการอานสื่อสิ่งพิมพ สื่ออิเล็กทรอนิกส

และแหลงเรียนรูตาง ๆ มาพัฒนาตนพัฒนาการเรียน และพัฒนาความรูทางอาชีพสรางวิสัยทัศนในการดำเนินชีวิตศึกษา

วิธีการเขียนสื่อสารในรูปแบบรายงานเชิงวิชาการ  เขียนบันทึกความรูจากแหลงเรียนรูท่ีหลากหลาย โดยใชภาษาเรียบเรียง

ถูกตองมีขอมูลและสาระชัดเจน  ศึกษาหลักการพูดสรุปแนวคิดและการแสดงความคิดเห็นจากเรืองท่ีฟงและดู  ประเมินเรื่อง

ท่ีฟงและดู มีวิจารณญาณในการเลือกเรื่องท่ีฟงและดูศึกษาวิเคราะหหลักการสรางคำในภาษาไทยอิทธิพลของ

ภาษาตางประเทศและภาษาถ่ินหลักแตงคำประพันธประเภทกาพย  ศึกษาหลักการวิเคราะหและวิจารณวรรณคดีและ

วรรณกรรมในฐานะท่ีเปนมรดกทางวัฒนธรรมของชาติ 

 โดยใชกระบวนการอานจับใจความ การวิเคราะหสังเคราะห ประเมินคาเพ่ือพัฒนาประสบการณ และแกปญหา สราง

วิสัยทัศนในการดำเนินชีวิต   การใชกระบวนการเขียนรายงานเชิงวิชาการได ตรงตามวัตถุประสงคใชภาษาเรียบเรียงมีขอมูล 

และสาระสำคัญชัดเจนเพ่ือนำไปพัฒนาตนเองอยางสม่ำเสมอ พัฒนาทักษะการเขียนของตนเอง  การใชวิจารณญาณในการ

เลือกเรื่องท่ีฟงและดูทักษะพูดในชีวิตประจำวัน ทักษะการโนมนาวใจ และเสนอแนวคิดใหม ทักษะแตงบทรอยกรองประเภท

กาพย 

 เพ่ือใหเกิดการเรียนรูอยางมีประสิทธิภาพโดยนำการคิดวิเคราะหสังเคราะหความรูท่ีไดรับไปปรับใชในชีวิตประจำวัน 

เปนผูมีมารยาทในการอาน  มารยาทในการเขียน  มารยาทในการฟง การดู และการพูดทองจำและบอกคุณคาบทอาขยานท่ีมี

คุณคาตามความสนใจและนำไปใชอางอิงไดเกิคความซาบซ้ึงและภูมิใจในบรรพบุรุษท่ึไดสั่งสมสืบทอดภาษาไทยมาจนถึง

ปจจุบันชื่นชมคานิยมขนบธรรมเนียมประเพณีเรื่องราวของสังคมในอดีตและความงดงามของภาษาไทยในฐานะท่ีเปนสมบัติ

ของชาติ 

 

ตัวช้ีวัด   

 ท 1.1  ม4/2,ม4/4, ม4/5,ม4/6,ม4/7, ม4/8,ม4/9 

 ท 2.1 ม4/5,ม4/6, ม4/7,ม4/8 

 ท 3.1  ม4/3,ม4/4, ม4/5,ม4/6 

 ท 4.1  ม4/4,ม4/5, ม4/6,ม4/7 

ท 5.1 ม4/1, ม4/2,  ม4/3,ม4/4,ม4/5,ม4/6 

รวม  25  ตัวช้ีวัด 
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                                                  หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนศรีราชา ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย พุทธศักราช 2563 (ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช 2562) 

คำอธิบายรายวิชาพ้ืนฐาน 

รหัสวิชา ท32101     รายวิชา ภาษาไทย 3             กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย 

ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 5  ภาคเรียนท่ี 1          เวลา  40  ช่ัวโมง  จำนวน  1.0  หนวยกิต 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 การศึกษาและฝกอานออกเสียงบทรอยแกวและบทรอยกรองไดอยางถูกตองไพเราะ และเหมาะสมกับเรื่องที่อาน 

ตีความ แปลความ และขยายความเรื่องที่อาน วิเคราะหและวิจารณเรื ่องที่อานในทุก ๆ ดานอยางมีเหตุผล คาดคะเน

เหตุการณจากเรื่องท่ีอานและประเมินคาเพ่ือนำความรูความคิดไปใชตัดสินใจ แกปญหาในการดำเนินชีวิต วิเคราะห วิจารณ 

แสดงความคิดเห็น โตแยงเก่ียวกับเรื่องท่ีอาน และเสนอความคิดใหมอยางมีเหตุผล ตอบคำถามจากการอานงานเขียนประเภทตาง 

ๆ ภายในเวลาท่ีกำหนด อานเรื่องตาง ๆ แลวเขียนกรอบแนวคิด ผังความคิด บันทึก ยอความและรายงาน สังเคราะหความรู

จากการอานสื่อสิ่งพิมพ สื่ออิเล็กทรอนิกส และแหลงเรียนรูตาง ๆมาพัฒนาตน พัฒนาการเรียน และพัฒนาความรูทางอาชีพ 

มีมารยาทในการอาน เขียนสื่อสารในรูปแบบตาง ๆ ไดตรงตามวัตถุประสงค โดยใชภาษาเรียบเรียงถูกตอง มีขอมูลและ

สาระสำคัญชัดเจน เขียนเรียงความ เขียนยอความจากสื่อที่มีรูปแบบและเนื้อหาหลากหลาย ผลิตงานเขียนของตนเองใน

รูปแบบตาง ๆ ประเมินงานเขียนของผูอื่น แลวนำมาพัฒนางานเขียนของตนเองเขียนรายงานการศึกษาคนควา เรื่องที่สนใจ

ตามหลักการเขียนเชิงวิชาการ และใชขอมูลสารสนเทศอางอิงอยางถูกตอง บันทึกการศึกษาคนควาเพื่อนำไปพัฒนาตนเอง

อยางสม่ำเสมอ มีมารยาทในการเขียน สรุปแนวคิดและแสดงความคิดเห็นจากเรื่องที่ฟงและดู วิเคราะหแนวคิด การใชภาษา 

และความนาเชื่อถือจากเรื่องที่ฟงและดูอยางมีเหตุผล ประเมินเรื่องที่ฟงและดู แลวกำหนดแนวทางนำไปประยุกตใชในการ

ดำเนินชีวิต มีวิจารณญาณในการเลือกเรื่องที่ฟงและดู พูดในโอกาสตาง ๆพูดแสดงทรรศนะ โตแยง โนมนาวใจ และเสนอ

แนวคิดใหมดวยภาษาถูกตองเหมาะสม มีมารยาทในการฟง การดู และการพูด อธิบายธรรมชาติของภาษา พลังของภาษา 

และลักษณะของภาษา ใชคำและกลุมคำสรางประโยคตรงตามวัตถุประสงค ใชภาษาเหมาะสมแกโอกาส กาลเทศะ และ

บุคคลรวมทั้งคำราชาศัพทอยางเหมาะสม แตงบทรอยกรอง วิเคราะหอิทธิพลของภาษาตางประเทศและภาษาถิ่น อธิบาย

และวิเคราะหหลักการสรางคำในภาษาไทย วิเคราะหและประเมินการใชภาษาจากสื่อสิ่งพิมพและสื่ออิเล็กทรอนิกส วิเคราะห

และวิจารณวรรณคดีและวรรณกรรมตามหลักการวิจารณเบื้องตน วิเคราะหลักษณะเดนของวรรณคดีเชื่อมโยงกับการเรียนรู

ทางประวัติศาสตรและวิถีชีวิตของสังคมในอดีต วิเคราะหและประเมินคุณคาดานวรรณศิลปของวรรณคดีและวรรณกรรมใน

ฐานะที่เปนมรดกทางวัฒนธรรมของชาติ สังเคราะหขอคิดจากวรรณคดีและวรรณกรรมเพื่อนำไปประยุกตใชในชีวิตจริง 

รวบรวมวรรณกรรมพ้ืนบานและอธิบายภูมิปญญาทางภาษาทองจำและบอกคุณคาบทอาขยานตามที่กำหนด และบทรอย

กรองท่ีมีคุณคาตามความสนใจ และนำไปใชอางอิง 

 กิจกรรมการเรียนรูเนนการพัฒนาการใชภาษาไทยอยางถูกตองและเพิ่มประสิทธิภาพในการอาน เขียน ฟง ดู พูด 

โดยใหฝกฝนทักษะในรูปแบบที่หลากหลายและเชื่อมโยงกับชีวิตจริงใชทั้งสื่อสิ่งพิมพ สื่ออิเล็กทรอนิกส และแหลงการเรียนรู

ตาง ๆ ทำใหเกิดการเรียนรูที่มีความหมาย นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมการเรียนรูที่เนนการคิดวิเคราะหจากการอานวรรณคดี 

วรรณกรรมการรับขอมูลขาวสารตาง ๆ เพ่ือพัฒนากระบวนการคิด การใชวิจารณญาณ การแสดงความคิดเห็นอยางมีเหตุผล 

การสังเคราะหความรูและขอคิด 

 เพ่ือใหผูเรียนมีพ้ืนฐานความรูดานหลักภาษาท่ีถูกตอง พัฒนาทักษะการใชภาษาไทยครบทุกดาน และเรียนรูคุณคาท่ี

สอดแทรกในวรรณคดีและวรรณกรรมไทย สามารถนำภาษาไทย รวมทั้งคุณธรรม จริยธรรม และคานิยมที่ดีงามไปใชพัฒนา

ตน พัฒนาการเรียน และพัฒนาความรูทางอาชีพในชีวิตจริงไดถูกตอง เหมาะสม และมีประสิทธิภาพ 
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                                                  หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนศรีราชา ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย พุทธศักราช 2563 (ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช 2562) 

ตัวช้ีวัด 

ท 1.1 ม. 4-6/1, ม. 4-6/5, ม. 4-6/9 

ท 2.1 ม. 4-6/1, ม. 4-6/2,ม. 4-6/8 

ท 3.1 ม. 4-6/2, ม. 4-6/5, ม. 4-6/6 

ท 4.1 ม. 4-6/1, ม. 4-6/2, ม. 4-6/3, ม. 4-6/5, ม. 4-6/7 

ท 5.1 ม. 4-6/1, ม. 4-6/2, ม. 4-6/3, ม. 4-6/4, ม. 4-6/5, ม. 4-6/6 

รวม  20 ตัวช้ีวัด 
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                                                  หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนศรีราชา ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย พุทธศักราช 2563 (ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช 2562) 

คำอธิบายรายวิชาพ้ืนฐาน 

รหัสวิชา ท32102     รายวิชา ภาษาไทย 4             กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย 

ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 5  ภาคเรียนท่ี 2          เวลา  40  ช่ัวโมง  จำนวน  1.0  หนวยกิต 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ศึกษาและฝกอานออกเสียงบทรอยแกวและบทรอยกรองไดอยางถูกตองไพเราะ และเหมาะสมกับเรื่องท่ีอาน ตีความ 

แปลความ และขยายความเรื่องที่อาน วิเคราะหและวิจารณเรื่องที่อานในทุก ๆ ดานอยางมีเหตุผล คาดคะเนเหตุการณจาก

เรื่องที่อานและประเมินคาเพื่อนำความรูความคิดไปใชตัดสินใจ แกปญหาในการดำเนินชีวิต วิเคราะห วิจารณ แสดงความ

คิดเห็น โตแยงเกี่ยวกับเรื่องที่อาน และเสนอความคิดใหมอยางมีเหตุผล ตอบคำถามจากการอานงานเขียนประเภทตาง ๆ ภายใน

เวลาที่กำหนด อานเรื่องตาง ๆ แลวเขียนกรอบแนวคิด ผังความคิด บันทึก ยอความและรายงาน สังเคราะหความรูจากการ

อานสื่อสิ่งพิมพ สื่ออิเล็กทรอนิกส และแหลงเรียนรูตาง ๆมาพัฒนาตน พัฒนาการเรียน และพัฒนาความรูทางอาชีพ มี

มารยาทในการอาน เขียนสื่อสารในรูปแบบตาง ๆ ไดตรงตามวัตถุประสงค โดยใชภาษาเรียบเรียงถูกตอง มีขอมูลและ

สาระสำคัญชัดเจน เขียนเรียงความ เขียนยอความจากสื่อที่มีรูปแบบและเนื้อหาหลากหลาย ผลิตงานเขียนของตนเองใน

รูปแบบตาง ๆ ประเมินงานเขียนของผูอื่น แลวนำมาพัฒนางานเขียนของตนเองเขียนรายงานการศึกษาคนควา เรื่องที่สนใจ

ตามหลักการเขียนเชิงวิชาการ และใชขอมูลสารสนเทศอางอิงอยางถูกตอง บันทึกการศึกษาคนควาเพื่อนำไปพัฒนาตนเอง

อยางสม่ำเสมอ มีมารยาทในการเขียน สรุปแนวคิดและแสดงความคิดเห็นจากเรื่องที่ฟงและดู วิเคราะหแนวคิด การใชภาษา 

และความนาเชื่อถือจากเรื่องที่ฟงและดูอยางมีเหตุผล ประเมินเรื่องที่ฟงและดู แลวกำหนดแนวทางนำไปประยุกตใชในการ

ดำเนินชีวิต มีวิจารณญาณในการเลือกเรื่องที่ฟงและดู พูดในโอกาสตาง ๆพูดแสดงทรรศนะ โตแยง โนมนาวใจ และเสนอ

แนวคิดใหมดวยภาษาถูกตองเหมาะสม มีมารยาทในการฟง การดู และการพูด อธิบายธรรมชาติของภาษา พลังของภาษา 

และลักษณะของภาษา ใชคำและกลุมคำสรางประโยคตรงตามวัตถุประสงค ใชภาษาเหมาะสมแกโอกาส กาลเทศะ และ

บุคคลรวมทั้งคำราชาศัพทอยางเหมาะสม แตงบทรอยกรอง วิเคราะหอิทธิพลของภาษาตางประเทศและภาษาถิ่น อธิบาย

และวิเคราะหหลักการสรางคำในภาษาไทย วิเคราะหและประเมินการใชภาษาจากสื่อสิ่งพิมพและสื่ออิเล็กทรอนิกส วิเคราะห

และวิจารณวรรณคดีและวรรณกรรมตามหลักการวิจารณเบื้องตน วิเคราะหลักษณะเดนของวรรณคดีเชื่อมโยงกับการเรียนรู

ทางประวัติศาสตรและวิถีชีวิตของสังคมในอดีต วิเคราะหและประเมินคุณคาดานวรรณศิลปของวรรณคดีและวรรณกรรมใน

ฐานะที่เปนมรดกทางวัฒนธรรมของชาติ สังเคราะหขอคิดจากวรรณคดีและวรรณกรรมเพื่อนำไปประยุกตใชในชีวิตจริง 

รวบรวมวรรณกรรมพื้นบานและอธิบายภูมิปญญาทางภาษาทองจำและบอกคุณคาบทอาขยานตามที่กำหนด และบทรอย

กรองท่ีมีคุณคาตามความสนใจ และนำไปใชอางอิง 

 กิจกรรมการเรียนรูเนนการพัฒนาการใชภาษาไทยอยางถูกตองและเพิ่มประสิทธิภาพในการอาน เขียน ฟง ดู พูด 

โดยใหฝกฝนทักษะในรูปแบบที่หลากหลายและเชื่อมโยงกับชีวิตจริงใชทั้งสื่อสิ่งพิมพ สื่ออิเล็กทรอนิกส และแหลงการเรียนรู

ตาง ๆ ทำใหเกิดการเรียนรูที่มีความหมาย นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมการเรียนรูที่เนนการคิดวิเคราะหจากการอานวรรณคดี 

วรรณกรรมการรับขอมูลขาวสารตาง ๆ เพ่ือพัฒนากระบวนการคิด การใชวิจารณญาณ การแสดงความคิดเห็นอยางมีเหตุผล 

การสังเคราะหความรูและขอคิด 

 เพ่ือใหผูเรียนมีพ้ืนฐานความรูดานหลักภาษาท่ีถูกตอง พัฒนาทักษะการใชภาษาไทยครบทุกดาน และเรียนรูคุณคาท่ี

สอดแทรกในวรรณคดีและวรรณกรรมไทย สามารถนำภาษาไทย รวมทั้งคุณธรรม จริยธรรม และคานิยมที่ดีงามไปใชพัฒนา

ตน พัฒนาการเรียน และพัฒนาความรูทางอาชีพในชีวิตจริงไดถูกตอง เหมาะสม และมีประสิทธิภาพ 
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                                                  หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนศรีราชา ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย พุทธศักราช 2563 (ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช 2562) 

ตัวช้ีวัด 

ท 1.1 ม. 4-6/2, ม. 4-6/3, ม. 4-6/4, ม. 4-6/6,ม. 4-6/7, ม. 4-6/8, ม. 4-6/9 

ท 2.1 ม. 4-6/3, ม. 4-6/4, ม. 4-6/5, ม. 4-6/6,ม. 4-6/7, ม. 4-6/8 

ท 3.1 ม. 4-6/1, ม. 4-6/3, ม. 4-6/4, ม. 4-6/5, ม. 4-6/6 

ท 4.1 ม. 4-6/2, ม. 4-6/4, ม. 4-6/6 

ท 5.1 ม. 4-6/1, ม. 4-6/2, ม. 4-6/3, ม. 4-6/4, ม. 4-6/5, ม. 4-6/6 

รวม 27 ตัวช้ีวัด 
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                                                  หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนศรีราชา ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย พุทธศักราช 2563 (ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช 2562) 

คำอธิบายรายวิชาพ้ืนฐาน 

รหัสวิชา ท33101     รายวิชา ภาษาไทย 5             กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย 

ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 6  ภาคเรียนท่ี 1          เวลา  40  ช่ัวโมง  จำนวน  1.0  หนวยกิต 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

   ศึกษาการอานออกเสียงรอยแกวและบทรอยกรองไดอยางถูกตองไพเราะและเหมาะสมกับเรื่องท่ีอานโดยการ  อาน

ตีความ  แปลความ  ขยายความเรื่องท่ีอาน วิเคราะหและวิจารณเรื่องท่ีอานทุกๆดานอยางมีเหตุผล ตอบคำถามจากการอาน

งานเขียนประเภทตางๆภายในเวลาที่กำหนดอานเรื่องตางๆแลวกำหนดกรอบแนวคิด ผังความคิด บันทึก ยอความ และ

รายงาน โดยใชกระบวนการอานสรางวิสัยทัศนในการดำเนินชีวิต  ศึกษาวิธีการเขียนสื่อสารในรูปแบบการแสดงทรรศนะ  

โตแยง  โนมนาวใจ  เชิญชวน   จากบทความ เรื่องสั้น นวนิยาย กวีนิพนธและวรรณคดี  เขียนบันทึกจากแหลงเรียนรูท่ี

หลากหลาย ศึกษาหลักการพูดสรุปแนวคิดและการแสดงความคิดเห็นจากเรื่องที่ฟงและดู การเลือกเรื่องท่ีฟงและดูอยางมี

วิจารณญาณ กรรพูดในชีวิตประจำวัน  ศึกษาธรรมชาติของภาษา พลังของภาษาและลักษณะของของภาษาใชคำและกลุมคำ

สรางประโยคตรงตามวัตถุประสงค การแตงคำประพันธประเภทฉันท รวมทั้งระดับของภาษา คำราชาศัพท ศึกษาหลักการ

วิเคราะหวิจารณวรรณคดีและวรรณกรรม 

โดยใชกระบวนการอานจับใจความ การวิเคราะห  สังเคราะห ประเมินคา เพื่อพัฒนาประสบการณ และแกปญหา 

สรางวิสัยทัศนในการดำเนินชีวิต ใชกระบวนการเขียนสื่อสารไดตรงตามวัตถุประสงค  เชน ทักษะการเขียนเรียงความ การ

เขียนยอความ การเขียนบันทึกการศึกษาคนควา การรวบรวมขอมูลและจดบันทึกอยางสม่ำเสมอ มีวิจารณญาณในการเลือก

เรื่องที่ฟงและดู ทักษะการพูดสรุปแนวคิดและเสนอแนวคิดใหม พูดแสดงทรรศนะ โตแยงโนมนาวใจ และลักษณะของของ

ภาษาใชคำและกลุมคำสรางประโยคตรงตามวัตถุประสงค และลักษณะของของภาษาใชคำและกลุมคำสรางประโยคตรงตาม

วัตถุประสงค ทักษะการแตงบทรอยกรอง ประเภทฉันท   

 เพื่อใหเกิดการเรียนรูอยางมีประสิทธิภาพ โดยการนำการคิดวิเคราะห สังเคราะหความรูที ่ไดรับไปปรับใชใน

ชีวิตประจำวัน เปนผูมีมารยาทในการอาน  มารยาทในการเขียน มารยาทในการฟง การดูและการพูด ทองจำและบอกคุณคา

บทอาขยานและบทรอยกรองที่ที่มีคุณคาตามความสนใจและนำไปใชอางอิงได เกิดความซาบซึ้งและภูมิใจในบรรพบุรุษที่ได

สั่งสมสืบทอดภาษาไทยมาจนถึงปจจุบัน ชื่นชมคานิยมขนบธรรมเนียมประเพณี เรื่องราวสังคมในอดีต และความงามคุณคา

ของภาษาไทยในฐานะที่เปนสมบัติและมรดกของชาติ   ประเมินคา แสดงความคิดเห็นโตแยง มีมารยาทในการสื่อสาร   

เพ่ือใหเกิดความรู ความคิด สามารถสื่อสารดวยภาษาท่ีถูกตองเหมาะสม  นำไปประยุกตใชในการดำเนินชีวิต 

ตัวช้ีวัด 

 ท 1.1  ม.6/1 , ม6/2ม.6/3 , ม.6/6 , ม.6/7 ม.6/9 

ท 2.1 ม. 6/1 , ม.6/2, , ม.6/4  ม.6/6, ม. 6/8 

ท 3.1 ม. 6/1 , ม.6/2 ม.6/3 , ม.6/ 4 ,ม.6/ 5 , ม.6/6 

ท 4.1 ม.6/3, ม.6/4 , ม.6/6 , ม.6/7      

ท 5.1 ม.6/1 ,ม. ม6/2, ม.6/4 , ม.6/5 ,ม.6/6      

รวม  26  ตัวช้ีวัด 
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                                                  หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนศรีราชา ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย พุทธศักราช 2563 (ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช 2562) 

คำอธิบายรายวิชาพ้ืนฐาน 

รหัสวิชา ท33102     รายวิชา ภาษาไทย 6             กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย 

ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 6  ภาคเรียนท่ี 2          เวลา  40  ช่ัวโมง  จำนวน  1.0  หนวยกิต 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ศึกษาการอานออกเสียงรอยแกวบทรอยกรองการอานจับใจความ  อานงานเขียนประเภทตาง ๆ  อานตีความ  แปล

ความ  ขยายความ  วิเคราะห    วิจารณ แสดงความคิดเห็นโตแยง คาดคะเนเหตุการณจากเรื่องท่ีอานและ ประเมินคา   อาน

เรื่องตางๆแลว    เขียนกรอบแนวคิด    ผังความคิด สังเคราะหความรูจากการอานสื่อสิ่งพิมพ  สื่ออิเล็กทรอนิกส และแหลง

เรียนรูตางๆมาพัฒนาตนเอง พัฒนาการเรียน และพัฒนาความรูทางอาชีพ  สรางวิสัยทัศนในการดำเนินชีวิต ศึกษาวิธีการ

เขียนในรูปแบบตาง ๆ   การแสดงทรรศนะ  โตแยง  โนมนาวใจ  เชิญชวน    ประเมินคุณคางานเขียน  การเขียนรายงานจาก

การคนควา  ใชขอมูลสารสนเทศอางอิง การเขียนบันทึกความรูโดยใชภาษาเรียบเรียงถูกตองมีขอมูลและสาระชัดเจน ศึกษา

หลักการพูดสรุปแนวคิดและการแสดงความคิดเห็นจากเรื่องที่ฟงและดู ประเมินเรื่องที่ฟงและดูอยางมีวิจารณญาณในการ

เลือกเรื่องที่ฟงและดู  ศึกษาวิเคราะหหลักการสรางคำไทย คำสมาส อิทธิพลของภาษาตางประเทศ และภาษาถิ่น หลักการ

แตงำประพันธประเภทฉันทและราย ศึกษาหลักการวิเคราะหและวิจารณวรรณคดีและวรรณกรรมในฐานะที่เปนมรดกทาง

วัฒนธรรมของชาติ   

 โดยใชกระบวนการอานจับใจความ การวิเคราะห สังเคราะห ประเมินคา เพื่อพัฒนาประสบการณ และแกปญหา

สรางวิสัยทัศนในการดำเนินชีวิตการใชกระบวนการเขียนรายงานเชิงวิชาไดตรงตามวัตถุประสงค ใชภาษาเรียบเรียงถูกตอง มี

ขอมูลและสาระสำคัญชัดเจน เพ่ือนำไปพัฒนาตนเองอยางสม่ำเสมอ พัฒนาทักษะการเขียนของตนเอง การใชวิจารณญาณใน

การเลือกเรื่องที่ฟงและดู  ทักษะในการพูดในชีวิตประจำวัน ทักษะการพูดแสดงทรรศนะ การพูดโนมนาวใจ การพูดโตแยง

และการเสนอแนวคิดใหม ทักษะการแตงคำประพันธรอยกรองประเภทฉันทและราย 

เพื่อใหเกิดการเรียนรูอยางมีประสิทธิภาพ โดยการนำการคิดวิเคราะห การสังเคราะห และการประเมินคาความรูท่ี

ไดรับ ไปปรับใชในชีวิตประจำวัน เปนผูมีมารยาทในการในการอาน มีมารยาทในการเขียน มารยาทในการฟงการดูและกาพูด 

ทองจำและบอกคุณคาตามความสนใจและนำไปใชอางอิงได เกิดความซาบซ้ึงเห็นคุณคาภูมิใจในบรรพบุรุษท่ีไดสั่งสมสืบทอด

ภาษาไทยมาจนถึงปจจุบัน ชื่นชมคานิยมขนบธรรมเนียมประเพณีเรื่องของสังคมในอดีต และความงดงามของภาษาไทยเห็น

คุณคาและรักษาภาษาไทย วรรณคดี วรรณกรรมไทยในฐานะท่ีเปนสมบัติและมรดกทางวัฒนธรรมของชาติ 

 

ตัวช้ีวัด 

 ท 1.1    ม.6/1,  ม.6/2   ม.6/3,  ม.6/4ม. 6/5ม. 6/9 

ท 2.1   ม.6/1 , ม.6/2 ,  ม.6/3    ม.6/4ม. 6/5ม. 6/8 

ท 3.1   ม.6/1,  ม.6/2  ,ม.6/3  ,  ม.6/5    ม.6/6 

ท 4.1   ม.6/3, ม.6/4  ,   ม. 6/5,  ม. 6/7 

ท 5.1   ม.6/3,  ม.6/4,  ม.  6/5 

รวม   24   ตัวช้ีวัด 
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                                                  หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนศรีราชา ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย พุทธศักราช 2563 (ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช 2562) 

คำอธิบายรายวิชาเพ่ิมเติม 

รหัสวิชา ท30201  รายวิชา การอานและพิจารณาวรรณกรรม                 กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย 

ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 4  ภาคเรียนท่ี 1                  เวลา  40  ช่ัวโมง จำนวน 1.0  หนวยกิต 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

 ศึกษาการอานออกเสียงบทรอยแกวและบทรอยกรองไดอยางถูกตองไพเราะและเหมาะสมกับเรื่องท่ีอาน  

ตอบคำถามจากการอานงานเขียนประเภทตางๆ ภายในเวลาท่ีกำหนด มีมารยาทในการอาน 

 เขียนสื่อสารในรูปแบบตางๆ ไดตรงตามวัตถุประสงค โดยใชภาษาเรียบเรียงถูกตอง มีขอมูลและสาระสำคัญชัดเจน 

บันทึกการศึกษาคนควาเพ่ือนำไปพัฒนาตนเองอยางสม่ำเสมอ มีความสามารถในการสื่อสาร มีมารยาทใน การเขียน 

 วิเคราะหแนวคิด การใชภาษาและความนาเชื่อถือจากเรื่องท่ีฟงและดูอยางมีเหตุผล โดยใชกระบวนการประเมินคา

เรื่องท่ีฟงและดู เพ่ือนำความรูความคิดไปใชตัดสินใจแกปญหาในการดำเนินชีวิต มีวิจารณญาณในการเลือกเรื่องท่ีฟงและดู  

มีมารยาทในการฟง การดู และการพูด 

 วิเคราะหและประเมินการใชภาษาจากสื่อสิ่งพิมพและสื่ออิเล็กทรอนิกสใชภาษาเหมาะสมแกโอกาส กาลเทศะ  

และบุคคล รวมท้ังคำราชาศัพทอยางเหมาะสม   

 สังเคราะหขอคิดจากวรรณคดีและวรรณกรรม เพ่ือนำไปประยุกตใชในชีวิตจริง  อธิบายภูมิปญญาทางภาษา  

เห็นคุณคาของภูมิปญญาไทย ทองจำและบอกคุณคาบทอาขยานตามท่ีกำหนด และบทรอยกรองท่ีมีคุณคาตามความสนใจ

และนำไปใชอางอิง 

 

ผลการเรียนรู 

 1. วิเคราะห วิจารณ แสดงความคิดเห็นเก่ียวกับเรื่องท่ีอานได 

 2. สามารถผลิตงานเขียนในรูปแบบตางๆ ได 

 3. พูดตอท่ีประชุมชน และพูดในโอกาสตางๆ ไดตรงตามวัตถุประสงค 

 4. สามารถใชเทคโนโลยีในการสื่อสาร มีความรักและภูมิใจในภาษาไทย 

 5. วิเคราะหและประเมินคุณคาวรรณคดีและวรรณกรรมในฐานะท่ีเปนมรดกทางวัฒนธรรมของชาติ 

รวม  5  ผลการเรียนรู 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



90 
 

                                                  หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนศรีราชา ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย พุทธศักราช 2563 (ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช 2562) 

คำอธิบายรายวิชาเพ่ิมเติม 

รหัสวิชา ท30202  รายวิชา การอานและพิจารณาวรรณคดี                  กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย 

ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 4  ภาคเรียนท่ี 2                               เวลา  40  ช่ัวโมง    จำนวน 1.0  หนวยกิต 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

การอานออกเสียงบทรอยแกว บทรอยกรองไดอยางถูกตองไพเราะและเหมาะสมกับเรื่องท่ีอาน ตีความ แปลความ 

และขยายความเรื่องท่ีอานจากสื่อตางๆ วิเคราะหและวิจารณเรื่องท่ีอานในทุกๆดานอยางมีเหตุผล คาดคะเนเหตุการณจาก

เรื่องท่ีอานและประเมินคาเพ่ือนำความรูความคิดไปใชตัดสินใจแกปญหาในการดำเนินชีวิต วิเคราะหวิจารณ และแสดงความ

คิดเห็น โตแยงเก่ียวกับเรื่องท่ีอาน และเสนอความคิดใหมอยางมีเหตุผล ตอบคำถามจากการอานงานเขียนประเภทตางๆ

ภายในเวลาท่ีกำหนด อานเรื่องตางๆแลวเขียนกรอบแนวคิด ผังความคิด บันทึก ยอความ และรายงาน สังเคราะหความรูจาก

การอานสื่อสิ่งพิมพ สื่อเล็กโทรนิกส และแหลงเรียนรูตางๆมาพัฒนาตนและมีมารยาทในการอาน  

อานจากสื่อตางๆ เรื่องสั้น สารคดี นวนิยาย บทความทางวิชาการ และวรรณกรรมพ้ืนบานท่ีมีรูปแบบและเนื้อหา

หลากหลาย มีมารยาทในการอาน มุงม่ันในการทำงาน ใฝรูใฝเรียน ใชทักษะกระบวนการทางเทคโนโลยี 

เพ่ือพัฒนาตนเองและสังคม  

 เขาใจธรรมชาติของภาษาและหลักภาษาไทย การเปลี่ยนแปลงของภาษาและพลังของภาษาภูมิปญญา 

ของภาษา วิเคราะหและประเมินการใชภาษา จากสื่อสิ่งพิมพและสื่ออิเล็กทรอนิกสและรักษาภาษาไทยไวเปนสมบัติของชาติ 

 วิเคราะหและวิจารณวรรณคดีและวรรณกรรมตามหลักการวิจารณเบื้องตน วิเคราะหลักษณะเดนของวรรณคดี 

เชื่อมโยงกับการเรียนรูทางประวัติศาสตรและวิถีชีวิตของสังคมในอดีตวิเคราะหและประเมินคุณคาดานวรรณศิลปของ

วรรณคดีและวรรณกรรมในฐานะท่ีเปนมรดกทางวัฒนธรรมของชาติ สังเคราะหขอคิดจากวรรณคดีและวรรณกรรมเพ่ือ

นำไปใชในชีวิตจริง วิจารณวรรณคดีและวรรณกรรมไทยอยางเห็นคุณคา รักชาติ ศาสน กษัตริย มีจิตสารธารณะ และรัก

ความเปนไทย 

 

ผลการเรียนรู  

 1. อานออกเสียงบทรอยแกวและบทรอยกรองไดอยางไพเราะถูกตอง 

 2. จับใจความสำคัญจากเรื่องท่ีอานได 

 3. ตีความ แปลความ และขยายความเรื่องท่ีอานได 

 4.วิเคราะหและวิจารณเรื่องท่ีอานอยางมีเหตุผล 

 5. วิเคราะหวิจารณ แสดงความคิดเห็นเก่ียวกับเรื่องท่ีอานได 

รวม  5 ผลการเรียนรู 
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                                                  หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนศรีราชา ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย พุทธศักราช 2563 (ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช 2562) 

คำอธิบายรายวิชาเพ่ิมเติม 

รหัสวิชา ท30203  รายวิชา ประวัติวรรณคดี 1            กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย 

ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 5  ภาคเรียนท่ี 1             เวลา  40  ช่ัวโมง   จำนวน 1.0  หนวยกิต 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ศึกษาวรรณคดีและวรรณกรรมท่ีสำคัญในสมัยสุโขทัยและอยุธยา  เก่ียวกับประวัติความเปนมา  ประวัติ 

กวี  เนื้อหาโดยสังเขป  การชำระหนังสือวรรณคดี  เพ่ือใหรูความเปนมาของวรรณคดีและวรรณกรรม  ปจจัยแวดลอมท่ีมี

สวนทำใหเกิดวรรณคดีและวรรณกรรม  ในสมัยสุโขทัยและอยุธยา  เขาใจวัฒนาการทางวรรณคดีและวรรณกรรมในแตละ

สมัย   

เพ่ือเปนความรูพ้ืนฐานในการเขาใจโลกทัศน  และวิถีชีวิตของคนไทย  เขาใจคานิยมและลักษณะชีวิตของคนในสมัย

นั้น  และเห็นคุณคาของวรรณคดีสำคัญในฐานะเปนมรดกทางสังคมและวัฒนธรรม  สามารถนำมาประยุกตใชในชีวิตจริง โดย

นำความรูท่ีไดรับไปปรับใชในทักษะชีวิตดานตาง ๆ  และใชเทคโนโลยีไดอยางเหมาะสม  มีความรักชาติ  ศาสน กษัตริย  มี

ความซ่ือสัตย  สุจริต มีวินัย ใฝเรียนรู  อยูอยางพอเพียง  มุงม่ันในการทำงาน รักความเปนไทย และมีจิตสาธารณะ  

 

ผลการเรียนรู 

1. ศึกษาวรรณคดีและวรรณกรรมท่ีสำคัญในสมัยสุโขทัยและอยุธยา  เก่ียวกับประวัติ 

ความเปนมา  ประวัติกวี  เนื้อหาโดยสังเขป  การชำระหนังสือวรรณคดี   

2. รูความเปนมาของวรรณคดีและวรรณกรรม  ปจจัยแวดลอมท่ีมีสวนทำใหเกิดวรรณคดีและวรรณกรรม  ในสมัย

สุโขทัยและอยุธยา   

3. เขาใจวัฒนาการทางวรรณคดีและวรรณกรรมในแตละสมัย   

4. เขาใจโลกทัศน  และวิถีชีวิตของคนไทย  เขาใจคานิยมและลักษณะชีวิตของคนในสมัยนั้น  และเห็นคุณคาของ

วรรณคดีสำคัญในฐานะเปนมรดกทางสังคมและวัฒนธรรม   

5. นำมาประยุกตใชในชีวิตจริง โดยนำความรูท่ีไดรับไปปรับใชในทักษะชีวิตดานตาง ๆ  และใชเทคโนโลยีไดอยาง

เหมาะสม 

6. มีความรักชาติ  ศาสน กษัตริย  มีความซ่ือสัตย  สุจริต มีวินัย ใฝเรียนรู  อยูอยางพอเพียง  มุงม่ันในการทำงาน 

รักความเปนไทย และมีจิตสาธารณะ ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

รวม 6  ผลการเรียนรู 
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                                                  หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนศรีราชา ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย พุทธศักราช 2563 (ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช 2562) 

คำอธิบายรายวิชาเพ่ิมเติม 

รหัสวิชา ท30204    รายวิชา ประวัติวรรณคด ี2             กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย 

ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 5  ภาคเรียนท่ี 2          เวลา  40  ช่ัวโมง       จำนวน 1.0  หนวยกิต 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ศึกษาวรรณคดีและวรรณกรรมท่ีสำคัญในสมัยกรุงธนบุรีและสมัยกรุงรัตนโกสินทรเก่ียวกับประวัติความเปนมา   

ประวัติกวี  ลักษณะของวรรณคดีในสมัยตางๆ เนื้อหาโดยสังเขป  เพ่ือใหรูความเปนมาของวรรณคดีและวรรณกรรม  ปจจัย

แวดลอมท่ีมีสวนทำใหเกิดวรรณคดีและวรรณกรรม  ในสมัยกรุงธนบุรีและสมัยกรุงรัตนโกสินทร เขาใจวัฒนาการทางวรรณคดี

และวรรณกรรมในแตละสมัย   

เพ่ือเปนความรูพ้ืนฐานในการเขาใจโลกทัศน  และวิถีชีวิตของคนไทย  เขาใจคานิยมและลักษณะชีวิตของคนในสมัย

นั้น  และเห็นคุณคาของวรรณคดีสำคัญในฐานะเปนมรดกทางสังคมและวัฒนธรรม  สามารถนำมาประยุกตใชในชีวิตจริง โดย

นำความรูท่ีไดรับไปปรับใชในทักษะชีวิตดานตาง ๆ  และใชเทคโนโลยีไดอยางเหมาะสม  มีความรักชาติ  ศาสน กษัตริย  มี

ความซ่ือสัตย  สุจริต มีวินัย ใฝเรียนรู  อยูอยางพอเพียง  มุงม่ันในการทำงาน รักความเปนไทย และมีจิตสาธารณะ  

 

ผลการเรียนรู 

1. ศึกษาวรรณคดีและวรรณกรรมท่ีสำคัญในสมัยกรุงธนบุรีและสมัยกรุงรัตนโกสินทร เก่ียวกับประวัติความเปนมา  

ประวัติกวี  เนื้อหาโดยสังเขป  การชำระหนังสือวรรณคดี   

2. รูความเปนมาของวรรณคดีและวรรณกรรม  ปจจัยแวดลอมท่ีมีสวนทำใหเกิดวรรณคดีและวรรณกรรม  ในสมัย

กรุงธนบุรีและสมัยกรุงรัตนโกสินทร  

3. เขาใจวัฒนาการทางวรรณคดีและวรรณกรรมในแตละสมัย   

4. เขาใจโลกทัศน  และวิถีชีวิตของคนไทย  เขาใจคานิยมและลักษณะชีวิตของคนในสมัยนั้น  และเห็นคุณคาของ

วรรณคดีสำคัญในฐานะเปนมรดกทางสังคมและวัฒนธรรม   

5. นำมาประยุกตใชในชีวิตจริง โดยนำความรูท่ีไดรับไปปรับใชในทักษะชีวิตดานตาง ๆ  และใชเทคโนโลยีไดอยาง

เหมาะสม 

6. มีความรักชาติ  ศาสน กษัตริย  มีความซ่ือสัตย  สุจริต มีวินัย ใฝเรียนรู  อยูอยางพอเพียง  มุงม่ันในการทำงาน 

รักความเปนไทย และมีจิตสาธารณะ ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

รวม 6  ผลการเรียนรู 
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                                                  หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนศรีราชา ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย พุทธศักราช 2563 (ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช 2562) 

คำอธิบายรายวิชาเพ่ิมเติม 

รหัสวิชา ท30205    รายวิชา หลักภาษาไทย            กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย 

ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 6  ภาคเรียนท่ี 1           เวลา  40  ช่ัวโมง      จำนวน 1.0  หนวยกิต 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ศึกษาเพ่ือใหเขาใจธรรมชาติของภาษา    พลังของภาษา และลักษณะของภาษาไทย  สามารถใชประโยค 

ซับซอนตามเจตนาของการสื่อสาร  โดยเลือกใชคำและกลุมคำไดชัดเจนและสละสลวย  สามารถใชภาษาสรางมนุษยสัมพันธ

ในการปฏิบัติงานรวมกับผูอ่ืน  แสดงความคิดเห็นเชิงโตแยง   ใชภาษาในการใหความรวมมือดวยการใชถอยคำทาทางท่ี

สุภาพ   สามารถใชคำราชาศัพทไดถูกตองตามฐานะของบุคคล  เขาใจการเปลี่ยนแปลงของภาษา รวมท้ังอิทธิพลของภาษา

ถ่ินและภาษาตางประเทศท่ีมีตอภาษาไทย  สามารถแตงบทรอยกรองประเภทกาพย  กลอน  โคลง ฉันท และรายดวยถอยคำ

ท่ีไพเราะแสดงออกทางอารมณและคุณคาทางความคิด ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

 

ผลการเรียนรู 

1. เขาใจธรรมชาติของภาษา    พลังของภาษา และลักษณะของภาษาไทย   

2. สามารถใชประโยคซับซอนตามเจตนาของการสื่อสารโดยเลือกใชคำและกลุมคำไดชัดเจนและสละสลวย   

3. สามารถใชภาษาสรางมนุษยสัมพันธในการปฏิบัติงานรวมกับผูอ่ืน  แสดงความคิดเห็นเชิงโตแยง   ใชภาษาใน   

    การใหความรวมมือดวยการใชถอยคำทาทางท่ีสุภาพ   สามารถใชคำราชาศัพทไดถูกตองตามฐานะของบุคคล 

4. เขาใจการเปลี่ยนแปลงของภาษา รวมท้ังอิทธิพลของภาษาถ่ินและภาษาตางประเทศท่ีมีตอภาษาไทย   

5. สามารถแตงบทรอยกรองประเภทกาพย  กลอน  โคลง ฉันท และรายดวยถอยคำท่ีไพเราะแสดงอกทางอารมณ 

    และคุณคาทางความคิดตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

รวม  5  ผลการเรียนรู 
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                                                  หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนศรีราชา ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย พุทธศักราช 2563 (ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช 2562) 

คำอธิบายรายวิชาเพ่ิมเติม 

รหัสวิชา ท30206    รายวิชา หลักและการใชภาษาไทย             กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย 

ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 6  ภาคเรียนท่ี 1         เวลา  80  ช่ัวโมง        จำนวน 2.0 หนวยกิต 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ศึกษาธรรมชาติของภาษา  พลังของภาษา  ลักษณะของภาษา    สามารถใชประโยคซับซอนตามเจตนาของการ

สื่อสาร    โดยเลือกใชคำและกลุมคำไดชัดเจนและสละสลวย รวมท้ังใชภาษาเหมาะสมแกโอกาสรวมท้ังคำราชาศัพท ได

ถูกตอง ตามฐานะบุคคล     เขาใจการเปลี่ยนแปลงของภาษา รวมท้ังอิทธิพลของภาษาถ่ินและภาษาตางประเทศท่ีมาใชใน

ภาษาไทย   สามารถแตงคำประพันธ กาพย กลอน โคลง ราย และฉันทดวยถอยคำท่ีไพเราะแสดงออกทางอารมณและคุณคา

ทางความคิดสามารถใชภาษาในการสื่อสารไดถูกตอง  วิเคราะหเนื้อหา จากสิ่งพิมพ และสื่ออิเล็กทรอนิกส จากแหลงเรียนรู

ตางๆ นำไปใชประโยชนในการศึกษาตอและการทำงานคนควาจากแหลงเรียนรูไดอยางกวางขวางและถูกตอง    มีความคิด

สรางสรรค 

เพ่ือใหสามารถใชภาษาในการสื่อสารไดถูกตองเสริมสรางใหนักเรียนเกิดความรักชาติ ศาสน กษัตริย มีวินัย ใฝเรียนรู 

มุงม่ันในการทำงาน และรักความเปนไทย อันจะนำไปสูการอนุรักษและพัฒนาภาษาไทย 

 

ผลการเรียนรู 

1. เขาใจธรรมชาติของภาษา  พลังภาษา และลักษณะของภาษา ตลอดจนวิเคราะหองคประกอบของภาษาไทยและ

ระบุลักษณะสำคัญของภาษาไทยไดอยางถูกตอง 

2. สามารถใชประโยคซับซอนตามเจตนาของการสื่อสาร โดยเลือกใชคำและกลุมคำไดชัดเจนและสละสลวย 

3 สามารถใชภาษาเหมาะสมแกโอกาสรวมท้ังคำราชาศัพท ไดถูกตอง ตามฐานะบุคคล 

4. เขาใจการเปลี่ยนแปลงของภาษารวมท้ังอิทธิพลของภาษาถ่ินและภาษาตางประเทศท่ีมาใชในภาษาไทย 

5. สามารถแตงบทรอยกรองประเภทกาพย  กลอน โคลง ฉันท และรายดวยถอยคำท่ีไพเราะ แสดงออกทาง

อารมณและมีคุณคาทางความคิด 

6 สามารถใชภาษาในการสื่อสารไดถูกตอง  วิเคราะหเนื้อหา จากสิ่งพิมพ และสื่ออิเล็กทรอนิกส จากแหลงเรียนรู

ตางๆ  อยางกวางขวางและถูกตอง มีความคิดสรางสรรคเพ่ือใหสามารถใชภาษาในการสื่อสารไดถูกตอง 

รวม  6  ผลการเรียนรู 
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                                                  หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนศรีราชา ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย พุทธศักราช 2563 (ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช 2562) 

คำอธิบายรายวิชาเพ่ิมเติม 

รหัสวิชา ท30207    รายวิชา การพูด               กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย 

ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 6  ภาคเรียนท่ี  2        เวลา  40  ช่ัวโมง       จำนวน 1.0 หนวยกิต 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

    ศึกษาการรูจักเลือกฟง  เลือกดูสิ่งท่ีเปนความรูและความบันเทิงอยางมีวิจารณญาณ  การนำความรูจากการฟงการ

ดูสื่อรูปแบบตาง ๆ มาใชเปนขอมูลในการตัดสินใจและแกปญหาการพูดแสดงความคิดเห็นและการวิเคราะหวิจารณจากการ

ฟงและการดูอยางมีเหตุผล  การพูดในโอกาสตาง ๆ  ท้ังท่ีเปนทางการ ก่ึงทางการและไมเปนทางการ  โดยใชภาษาถูกตอง

เหมาะสมและมีเหตุผล  การใชกิริยาทาทางและการแสดงออกท่ีเหมาะสมกับหลักการพูด   การพูดโนมนาวใจ  การเจรจา

ตอรอง  การพูดโตแยง  การพูดเพ่ือความบันเทิงโดยการใชภาษาถูกตอง เหมาะสมและมีเหตุผล   การใชกิริยาทาทางและการ

แสดงออกท่ีเหมาะสมตามหลักการพูด  มีมารยาทในการฟง  การดูและการพูด และนำความรูไปใชประโยชนในชีวิตประจำวัน

อยางเห็นคุณคาตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

 

ผลการเรียนรู 

1.  รูจักเลือกฟง  เลือกดูสิ่งท่ีเปนความรูและความบันเทิงอยางมีวิจารณญาณ   

2. นำความรูจากการฟงการดูสื่อรูปแบบตาง ๆ มาใชเปนขอมูลในการตัดสินใจและแกปญหา 

3. พูดแสดงความคิดเห็นและการวิเคราะหวิจารณจากการฟงและการดูอยางมีเหตุผล 

4. พูดในโอกาสตาง ๆ  ท้ังท่ีเปนทางการ ก่ึงทางการและไมเปนทางการ  โดยใชภาษาถูกตองเหมาะสมและมี 

    เหตุผล 

5. ใชกิริยาทาทางและการแสดงออกท่ีเหมาะสมกับหลักการพูด   การพูดโนมนาวใจ  การเจรจาตอรอง  การพูด 

    โตแยง  การพูดเพ่ือความบันเทิงโดยการใชภาษาถูกตอง เหมาะสมและมีเหตุผล 

6. ใชกิริยาทาทางและการแสดงออกท่ีเหมาะสมตามหลักการพูด  มีมารยาทในการฟง  การดูและการพูด 

รวม 6 ผลการเรียนรู 
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                                                  หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนศรีราชา ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย พุทธศักราช 2563 (ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช 2562) 

คำอธิบายรายวิชาเพ่ิมเติม 

รหัสวิชา ท30208    รายวิชา การพูด และการเขียน          กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย 

ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี  6  ภาคเรียนท่ี  2          เวลา  80  ช่ัวโมง     จำนวน 2.0 หนวยกิต 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

  ศึกษากระบวนการเขียนสื่อสารในรูปแบบตางๆได ตรงตามวัตถุประสงค โดยใชภาษาเรียบเรียงถูกตอง มีขอมูล และ 

สาระสำคัญชัดเจน   เขียนยอความจากสื่อท่ีมีรูปแบบ  และเนื้อหาหลากหลาย  ประเมินงานเขียนของผูอ่ืน  แลวนำมาพัฒนา 

งานเขียนของตนเอง บันทึกการศึกษาคนควาเพ่ือนำไปพัฒนาตนเองอยางสม่ำเสมอมีมารยาทในการเขียน   สรุปแนวคิด และ 

แสดงความคิดวิเคราะห แนวคิด การใชภาษา และความนาเชื่อถือจากเรื่องประเมินเรื่องท่ีฟงและดู แลวกำหนดแนวทางนำไป 

ประยุกตใชในการดำเนินชีวิตมีวิจารณญาณในการเลือกเรื่องท่ีฟงและดู   พูดในโอกาสตางๆ  พูดแสดงทรรศนะโตแยง      โนม 

นาวใจ  และเสนอแนวคิดใหมดวยภาษาถูกตองเหมาะสมมีมารยาทในการฟงการดู และการพูด 

 

ผลการเรียนรู 

1.  เขียนสื่อสารในรูปแบบตางๆ   ได ตรงตามวัตถุประสงค โดยใชภาษาเรียบเรียงถูกตอง มีขอมูล  

    และสาระสำคัญชัดเจน   มีมารยาทในการเขียน 

2.  เขียนยอความจากสื่อท่ีมีรูปแบบ  และเนื้อหาหลากหลาย 

3. ประเมินงานเขียนของผูอ่ืน  แลวนำมาพัฒนางานเขียนของตนเอง 

4. บันทึกการศึกษาคนควาเพ่ือนำไปพัฒนาตนเองอยางสม่ำเสมอ 

5. ประเมินเรื่องท่ีฟงและดู แลวกำหนดแนวทางนำไปประยุกตใชในการดำเนินชีวิต มีวิจารณญาณใน 

   การเลือกเรื่องท่ีฟงและดู 

6. พูดในโอกาสตางๆ พูดแสดงทรรศนะโตแยง  โนมนาวใจ  และเสนอแนวคิดใหมดวยภาษาถูกตอง 

เหมาะสมมีมารยาทในการฟง  การดู และการพูด 

รวม  6  ผลการเรียนรู 
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                                                  หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนศรีราชา ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย พุทธศักราช 2563 (ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช 2562) 

คำอธิบายรายวิชา มัธยมศึกษาตอนปลาย 

กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร 

รายวิชาพ้ืนฐาน 

ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 4        

 ค31101 คณิตศาสตรพ้ืนฐาน 1          จำนวน 40 ชั่วโมง  1.0  หนวยกิต 

 ค31102 คณิตศาสตรพ้ืนฐาน 2          จำนวน 40 ชั่วโมง  1.0  หนวยกิต  

 

ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 5        

 ค32101 คณิตศาสตรพ้ืนฐาน 3          จำนวน 40 ชั่วโมง  1.0  หนวยกิต 

 ค32102 คณิตศาสตรพ้ืนฐาน 4          จำนวน 40 ชั่วโมง  1.0  หนวยกิต  

 

ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 6        

 ค33101 คณิตศาสตรพ้ืนฐาน 5          จำนวน 40 ชั่วโมง  1.0  หนวยกิต 

 ค33102 คณิตศาสตรพ้ืนฐาน 6          จำนวน 40 ชั่วโมง  1.0  หนวยกิต  

 

รายวิชาเพ่ิมเติม 

ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 4 

 ค30201 คณิตศาสตรเพ่ิมเติม 1          จำนวน 60 ชั่วโมง  1.5  หนวยกิต 

 ค30202 คณิตศาสตรเพ่ิมเติม 2          จำนวน 60 ชั่วโมง  1.5  หนวยกิต 

 ค30221 คณิตศาสตรเสริมศักยภาพ 1         จำนวน 20 ชั่วโมง  0.5  หนวยกิต 

 ค30222 คณิตศาสตรเสริมศักยภาพ 2         จำนวน 20 ชั่วโมง  0.5  หนวยกิต 

 

ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 5 

 ค30203 คณิตศาสตรเพ่ิมเติม 3          จำนวน 60 ชั่วโมง  1.5  หนวยกิต 

 ค30204 คณิตศาสตรเพ่ิมเติม 4          จำนวน 60 ชั่วโมง  1.5  หนวยกิต 

 ค30223 คณิตศาสตรเสริมศักยภาพ 3         จำนวน 20 ชั่วโมง  0.5  หนวยกิต 

 ค30224 คณิตศาสตรเสริมศักยภาพ 4         จำนวน 20 ชั่วโมง  0.5  หนวยกิต 

 ค30227 ความถนัดทางดานคณิตศาสตร 1        จำนวน 40 ชั่วโมง  1.0  หนวยกิต 

 ค30220 โครงงานคณิตศาสตร          จำนวน 60 ชั่วโมง  1.5  หนวยกิต 

 

ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 6 

 ค30205 คณิตศาสตรเพ่ิมเติม 5          จำนวน 60 ชั่วโมง  1.5  หนวยกิต 

 ค30206 คณิตศาสตรเพ่ิมเติม 6          จำนวน 60 ชั่วโมง  1.5  หนวยกิต 

 ค30225 คณิตศาสตรเสริมศักยภาพ 5         จำนวน 20 ชั่วโมง  0.5  หนวยกิต 
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                                                  หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนศรีราชา ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย พุทธศักราช 2563 (ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช 2562) 

 ค30226 คณิตศาสตรเสริมศักยภาพ 6         จำนวน 20 ชั่วโมง  0.5  หนวยกิต 

 ค30227 ความถนัดทางดานคณิตศาสตร 1        จำนวน 40 ชั่วโมง  1.0  หนวยกิต 

 ค30228 ความถนัดทางดานคณิตศาสตร 2        จำนวน 40 ชั่วโมง  1.0  หนวยกิต 
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                                                  หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนศรีราชา ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย พุทธศักราช 2563 (ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช 2562) 

คำอธิบายรายวิชาพ้ืนฐาน 

รหัสวิชา ค31101     รายวิชา คณิตศาสตรพ้ืนฐาน 1             กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร 

ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 4  ภาคเรียนท่ี 1          เวลา  40  ช่ัวโมง  จำนวน  1.0  หนวยกิต 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ศึกษา คนควาความคิดรวบยอด และฝกทักษะการคิดคำนวณ ในสาระตอไปนี้ 

เซต ความรูเบื้องตนและสัญลักษณพื้นฐานเกี่ยวกับเซต ยูเนียน อินเตอรเซกชัน และคอมพลีเมนตของเซต การ

แกปญหาโดยใชเซต 

ตรรกศาสตร ประพจนและตัวเชื่อม การหาคาความจริงของประพจน การสรางตารางคาความจริง   

เลขยกกำลัง รากที่ n ของจำนวนจริง เมื่อ n เปนจำนวนนับที่มากกวา 1 และเลขยกกำลังที่มี   เลขชี้กำลังเปน

จำนวนตรรกยะ 

โดยจัดการเรียนรูจากการฝกทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตรและเทคโนโลยีในการแกปญหาในสถานการณ

ตางๆ ไดอยางเหมาะสม รูจักใชวิธีการที่หลากหลายในการแกปญหา ใชเหตุผลประกอบ        การตัดสินใจ และสรุปผลได

อยางเหมาะสม ใชภาษาและสัญลักษณทางคณิตศาสตรในการสื่อสาร                   การสื่อความหมาย และการนำเสนอได

อยางถูกตองและชัดเจน สามารถเชื่อมโยงความรู หลักการ กระบวนการทางคณิตศาสตรไปใชในการเรียนรูสิ่งตางๆ และใชใน

ชีวิตประจำวันอยางสรางสรรค 

เพื่อใหเกิดความรูความเขาใจ ความคิดรวบยอด  มีความซื่อสัตย มีระเบียบวินัยมุงมั่นในการทำงานอยางมีระบบ

ระเบียบ  ใฝเรียนรู มุงมั่นในการทำงาน มีความรับผิดชอบ มีวิจารณญาณและมีความเชื่อมั่นในตนเองรูจักนำความรูไป

ประยุกตใชในการดำรงชีวิตไดอยางพอเพียง มีเจตคติท่ีดีตอคณิตศาสตร และสามารถนำความรูคณิตศาสตรไปใชในการศึกษา

ตอและประกอบอาชีพใหสอดคลองกับโครงการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor : EEC) 

 

ตัวช้ีวัด 

ค 1.1 ม.4/1 

ค 1.1 ม.5/1 

 

รวม 2 ตัวช้ีวัด 
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                                                  หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนศรีราชา ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย พุทธศักราช 2563 (ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช 2562) 

คำอธิบายรายวิชาพ้ืนฐาน 

รหัสวิชา ค31102     รายวิชา คณิตศาสตรพ้ืนฐาน 2             กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร 

ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 4  ภาคเรียนท่ี 2          เวลา  40  ช่ัวโมง  จำนวน  1.0  หนวยกิต 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ศึกษา คนควาความคิดรวบยอด และฝกทักษะการคิดคำนวณ ในสาระตอไปนี้ 

หลักการนับเบ้ืองตน หลักการบวกและการคูณ การเรียงสับเปลี่ยนเชิงเสนกรณีท่ีสิ่งของแตกตางกันท้ังหมด การจัด

หมูกรณีท่ีสิ่งของแตกตางกันท้ังหมด  

ความนาจะเปน การทดลองสุมและเหตุการณ ความนาจะเปนของเหตุการณ 

โดยจัดการเรียนรูจากการฝกทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตรและเทคโนโลยีในการแกปญหาในสถานการณ

ตางๆ ไดอยางเหมาะสม รูจักใชวิธีการที่หลากหลายในการแกปญหา ใชเหตุผลประกอบ        การตัดสินใจ และสรุปผลได

อยางเหมาะสม ใชภาษาและสัญลักษณทางคณิตศาสตรในการสื่อสาร                   การสื่อความหมาย และการนำเสนอได

อยางถูกตองและชัดเจน สามารถเชื่อมโยงความรู หลักการ กระบวนการทางคณิตศาสตรไปใชในการเรียนรูสิ่งตางๆ และใชใน

ชีวิตประจำวันอยางสรางสรรค 

เพื่อใหเกิดความรูความเขาใจ ความคิดรวบยอด  มีความซื่อสัตย มีระเบียบวินัยมุงมั่นในการทำงานอยางมีระบบ

ระเบียบ  ใฝเรียนรู มุงมั่นในการทำงาน มีความรับผิดชอบ มีวิจารณญาณและมีความเชื่อมั่นในตนเองรูจักนำความรูไป

ประยุกตใชในการดำรงชีวิตไดอยางพอเพียง มีเจตคติท่ีดีตอคณิตศาสตร และสามารถนำความรูคณิตศาสตรไปใชในการศึกษา

ตอและประกอบอาชีพใหสอดคลองกับโครงการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor : EEC) 

 

ตัวช้ีวัด 

ค 3.2 ม.4/1 

ค 3.2 ม.4/2  

 

รวม 2 ตัวช้ีวัด 
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                                                  หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนศรีราชา ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย พุทธศักราช 2563 (ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช 2562) 

คำอธิบายรายวิชาพ้ืนฐาน 

รหัสวิชา ค32101     รายวิชา คณิตศาสตรพ้ืนฐาน 3             กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร 

ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 5  ภาคเรียนท่ี 1          เวลา  40  ช่ัวโมง  จำนวน  1.0  หนวยกิต 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ศึกษา คนควาความคิดรวบยอด และฝกทักษะการคิดคำนวณ ในสาระตอไปนี้ 

ฟงกชัน ความสัมพันธ ฟงกชันและกราฟของฟงกชัน 

โดยจัดการเรียนรูจากการฝกทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตรและเทคโนโลยีในการแกปญหาในสถานการณ

ตางๆ ไดอยางเหมาะสม รูจักใชวิธีการที่หลากหลายในการแกปญหา ใชเหตุผลประกอบ        การตัดสินใจ และสรุปผลได

อยางเหมาะสม ใชภาษาและสัญลักษณทางคณิตศาสตรในการสื่อสาร                   การสื่อความหมาย และการนำเสนอได

อยางถูกตองและชัดเจน สามารถเชื่อมโยงความรู หลักการ กระบวนการทางคณิตศาสตรไปใชในการเรียนรูสิ่งตางๆ และใชใน

ชีวิตประจำวันอยางสรางสรรค 

เพื่อใหเกิดความรูความเขาใจ ความคิดรวบยอด  มีความซื่อสัตย มีระเบียบวินัยมุงมั่นในการทำงานอยางมีระบบ

ระเบียบ  ใฝเรียนรู มุงมั่นในการทำงาน มีความรับผิดชอบ มีวิจารณญาณและมีความเชื่อมั่นในตนเองรูจักนำความรูไป

ประยุกตใชในการดำรงชีวิตไดอยางพอเพียง มีเจตคติท่ีดีตอคณิตศาสตร และสามารถนำความรูคณิตศาสตรไปใชในการศึกษา

ตอและประกอบอาชีพใหสอดคลองกับโครงการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor : EEC) 

 

 

ตัวช้ีวัด 

ค 1.2  ม.5/1 

 

รวม 1 ตัวช้ีวัด 
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                                                  หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนศรีราชา ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย พุทธศักราช 2563 (ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช 2562) 

คำอธิบายรายวิชาพ้ืนฐาน 

รหัสวิชา ค32102     รายวิชา คณิตศาสตรพ้ืนฐาน 4             กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร 

ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 5  ภาคเรียนท่ี 2          เวลา  40  ช่ัวโมง  จำนวน  1.0  หนวยกิต 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ศึกษา คนควาความคิดรวบยอด และฝกทักษะการคิดคำนวณ ในสาระตอไปนี้ 

ลำดับและอนุกรม ลำดับเลขคณิตจำกัดและลำดับเรขาคณิตจำกัด อนุกรมเลขคณิตจำกัดและอนุกรมเรขาคณิต

จำกัด ดอกเบี้ยและมูลคาของเงิน 

โดยจัดการเรียนรูจากการฝกทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตรและเทคโนโลยีในการแกปญหาในสถานการณ

ตางๆ ไดอยางเหมาะสม รูจักใชวิธีการที่หลากหลายในการแกปญหา ใชเหตุผลประกอบ        การตัดสินใจ และสรุปผลได

อยางเหมาะสม ใชภาษาและสัญลักษณทางคณิตศาสตรในการสื่อสาร                   การสื่อความหมาย และการนำเสนอได

อยางถูกตองและชัดเจน สามารถเชื่อมโยงความรู หลักการ กระบวนการทางคณิตศาสตรไปใชในการเรียนรูสิ่งตางๆ และใชใน

ชีวิตประจำวันอยางสรางสรรค 

เพื่อใหเกิดความรูความเขาใจ ความคิดรวบยอด  มีความซื่อสัตย มีระเบียบวินัยมุงมั่นในการทำงานอยางมีระบบ

ระเบียบ  ใฝเรียนรู มุงมั่นในการทำงาน มีความรับผิดชอบ มีวิจารณญาณและมีความเชื่อมั่นในตนเองรูจักนำความรูไป

ประยุกตใชในการดำรงชีวิตไดอยางพอเพียง มีเจตคติท่ีดีตอคณิตศาสตร และสามารถนำความรูคณิตศาสตรไปใชในการศึกษา

ตอและประกอบอาชีพใหสอดคลองกับโครงการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor : EEC) 

 

ตัวช้ีวัด 

ค 1.2  ม.5/2 

 

รวม 1 ตัวช้ีวัด 
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                                                  หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนศรีราชา ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย พุทธศักราช 2563 (ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช 2562) 

คำอธิบายรายวิชาพ้ืนฐาน 

รหัสวิชา ค33101     รายวิชา คณิตศาสตรพ้ืนฐาน 5             กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร 

ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 6  ภาคเรียนท่ี 1          เวลา  40  ช่ัวโมง  จำนวน  1.0  หนวยกิต 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ศึกษา คนควาความคิดรวบยอด และฝกทักษะการคิดคำนวณ ในสาระตอไปนี้ 

สถิติ การสำรวจความคิดเห็นอยางงาย การหาคาเฉลี่ยเลขคณิต มัธยฐาน ฐานนิยม  

โดยจัดการเรียนรูจากการฝกทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตรและเทคโนโลยีในการแกปญหาในสถานการณ

ตางๆ ไดอยางเหมาะสม รูจักใชวิธีการที่หลากหลายในการแกปญหา ใชเหตุผลประกอบ        การตัดสินใจ และสรุปผลได

อยางเหมาะสม ใชภาษาและสัญลักษณทางคณิตศาสตรในการสื่อสาร                   การสื่อความหมาย และการนำเสนอได

อยางถูกตองและชัดเจน สามารถเชื่อมโยงความรู หลักการ กระบวนการทางคณิตศาสตรไปใชในการเรียนรูสิ่งตางๆ และใชใน

ชีวิตประจำวันอยางสรางสรรค 

เพื่อใหเกิดความรูความเขาใจ ความคิดรวบยอด  มีความซื่อสัตย มีระเบียบวินัยมุงมั่นในการทำงานอยางมีระบบ

ระเบียบ  ใฝเรียนรู มุงมั่นในการทำงาน มีความรับผิดชอบ มีวิจารณญาณและมีความเชื่อมั่นในตนเองรูจักนำความรูไป

ประยุกตใชในการดำรงชีวิตไดอยางพอเพียง มีเจตคติท่ีดีตอคณิตศาสตร และสามารถนำความรูคณิตศาสตรไปใชในการศึกษา

ตอและประกอบอาชีพใหสอดคลองกับโครงการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor : EEC) 

 

ตัวช้ีวัด 

ค 3.1  ม.6/1  

 

รวม 1 ตัวช้ีวัด 
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                                                  หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนศรีราชา ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย พุทธศักราช 2563 (ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช 2562) 

คำอธิบายรายวิชาพ้ืนฐาน 

รหัสวิชา ค33102     รายวิชา คณิตศาสตรพ้ืนฐาน 6             กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร 

ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 6  ภาคเรียนท่ี 2          เวลา  40  ช่ัวโมง  จำนวน  1.0  หนวยกิต 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ศึกษา คนควาความคิดรวบยอด และฝกทักษะการคิดคำนวณ ในสาระตอไปนี้ 

สถิติ สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เปอรเซ็นไทลของขอมูล การนำผลจากการสำรวจขอมูลขาวสารและคาสถิติไปใชใน

การคาดการณและการตัดสินใจ 

โดยจัดการเรียนรูจากการฝกทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตรและเทคโนโลยีในการแกปญหาในสถานการณ

ตาง ๆ ไดอยางเหมาะสม รูจักใชวิธีการที่หลากหลายในการแกปญหา ใชเหตุผลประกอบการตัดสินใจ และสรุปผลไดอยาง

เหมาะสม ใชภาษาและสัญลักษณทางคณิตศาสตรในการสื่อสาร การสื่อความหมาย และการนำเสนอไดอยางถูกตองและ

ชัดเจน สามารถเชื่อมโยงความรู หลักการ กระบวนการทางคณิตศาสตรไปใชในการเรียนรูสิ่งตางๆและใชในชีวิตประจำวัน

อยางสรางสรรค 

เพื่อใหเกิดความรูความเขาใจ ความคิดรวบยอด  มีความซื่อสัตย มีระเบียบวินัยมุงมั่นในการทำงานอยางมีระบบ

ระเบียบ  ใฝเรียนรู มุงมั่นในการทำงาน มีความรับผิดชอบ มีวิจารณญาณและมีความเชื่อมั่นในตนเองรูจักนำความรูไป

ประยุกตใชในการดำรงชีวิตไดอยางพอเพียง มีเจตคติท่ีดีตอคณิตศาสตร และสามารถนำความรูคณิตศาสตรไปใชในการศึกษา

ตอและประกอบอาชีพใหสอดคลองกับโครงการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor : EEC) 

 

ตัวช้ีวัด 

ค 3.1  ม.6/1  

 

รวม 1 ตัวช้ีวัด 
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                                                  หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนศรีราชา ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย พุทธศักราช 2563 (ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช 2562) 

คำอธิบายรายวิชาเพ่ิมเติม 

รหัสวิชา ค30201     รายวิชา คณิตศาสตรเพ่ิมเติม 1                   กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร 

ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 4  ภาคเรียนท่ี 1         เวลา  60  ช่ัวโมง     จำนวน  1.5  หนวยกิต 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ศึกษา คนควาความคิดรวบยอด ฝกทักษะการคิดคำนวณ เนนการคิดวิเคราะห การคิดอยางมีวิจารณญาณ การ

แกปญหา การคิดสรางสรรค การใชเทคโนโลยี การสื่อสารและการรวมมือ รวมท้ังเชื่อมโยงความรูสูการนำไปใชในชีวิตจริง ใน

สาระตอไปนี้ 

จำนวนจริงและพหุนาม จำนวนจริงและสมบัติของจำนวนจริง ระบบจำนวนจริง พหุนาม                ตัวแปรเดียว 

การแยกตัวประกอบของพหุนาม สมการพหุนามตัวแปรเดียว เศษสวนของพหุนาม                   การไมเทากันของจำนวนจริง 

อสมการพหุนามตัวแปรเดียว คาสัมบูรณ สมการและอสมการคาสัมบูรณของ   พหุนาม 

ตรรกศาสตร ประพจนและตัวเชื่อม การหาคาความจริงของประพจน การสรางตารางคาความจริง ประโยคท่ีมีตัวบง

ปริมาณตัวเดียว การอางเหตุผล  

เรขาคณิตวิเคราะห ความรูเบื้องตนเก่ียวกับเรขาคณิตวิเคราะหไดแก ระยะทางระหวางจุดสองจุด   จุดก่ึงกลาง

ระหวางจุดสองจุด ความชันของเสนตรง เสนขนาน เสนตั้งฉาก ความสมพันธ ซ่ึงมีกราฟเปนเสนตรง และระยะหางระหวาง

เสนตรงกับจุด 

โดยจัดการเรียนรูจากการฝกทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตรและเทคโนโลยีในการแกปญหาในสถานการณ

ตางๆ ไดอยางเหมาะสม รูจักใชวิธีการที่หลากหลายในการแกปญหา ใชเหตุผลประกอบ        การตัดสินใจ และสรุปผลได

อยางเหมาะสม ใชภาษาและสัญลักษณทางคณิตศาสตรในการสื่อสาร                   การสื่อความหมาย และการนำเสนอได

อยางถูกตองและชัดเจน สามารถเชื่อมโยงความรู หลักการ กระบวนการทางคณิตศาสตรไปใชในการเรียนรูสิ่งตางๆ และใชใน

ชีวิตประจำวันอยางสรางสรรค 

เพื่อใหเกิดความรูความเขาใจ ความคิดรวบยอด  มีความซื่อสัตย มีระเบียบวินัยมุงมั่นในการทำงานอยางมีระบบ

ระเบียบ  ใฝเรียนรู มุงมั่นในการทำงาน มีความรับผิดชอบ มีวิจารณญาณและมีความเชื่อมั่นในตนเองรูจักนำความรูไป

ประยุกตใชในการดำรงชีวิตไดอยางพอเพียง มีเจตคติท่ีดีตอคณิตศาสตร และสามารถนำความรูคณิตศาสตรไปใชในการศึกษา

ตอและประกอบอาชีพใหสอดคลองกับโครงการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor : EEC) 

ผลการเรียนรู 

1. เขาใจจำนวนจริงและใชสมบัติของจำนวนจริงในการแกปญหา 

2. แกสมการและอสมการพหุนามตัวแปรเดียวดีกรีไมเกินสี่ และนำไปใชในการแกปญหา 

3. แกสมการและอสมการเศษสวนของพหุนามตัวแปรเดียว และนำไปใชในการแกปญหา 

4. แกสมการและอสมการคาสัมบูรณของพหุนามตัวแปรเดียว และนำไปใชในการแกปญหา 

5. เขาใจและใชความรูเก่ียวกับตรรกศาสตรเบื้องตน ในการสื่อสาร สื่อความหมาย และอางเหตุผล 

6. เขาใจและใชความรูเก่ียวกับเรขาคณิตวิเคราะหในการแกปญหา 

รวม 6 ผลการเรียนรู 
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                                                  หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนศรีราชา ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย พุทธศักราช 2563 (ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช 2562) 

คำอธิบายรายวิชาเพ่ิมเติม 

รหัสวิชา ค30202     รายวิชา คณิตศาสตรเพ่ิมเติม 2                   กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร 

ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 4  ภาคเรียนท่ี 1         เวลา  60  ช่ัวโมง     จำนวน  1.5  หนวยกิต 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ศึกษา คนควาความคิดรวบยอด ฝกทักษะการคิดคำนวณ เนนการคิดวิเคราะห การคิดอยางมีวิจารณญาณ การ

แกปญหา การคิดสรางสรรค การใชเทคโนโลยี การสื่อสารและการรวมมือ รวมท้ังเชื่อมโยงความรูสูการนำไปใชในชีวิตจริง ใน

สาระตอไปนี้ 

หลักการนับเบื้องตน หลักการบวกและการคูณ การเรียงสับเปลี่ยนเชิงเสนกรณีที่สิ่งของแตกตางกันทั้งหมด การ

เรียงสับเปลี่ยนเชิงวงกลมกรณีท่ีสิ่งของแตกตางกันท้ังหมด การจัดหมูกรณีท่ีสิ่งของแตกตางกันท้ังหมด ทฤษฎีบททวินาม 

ความนาจะเปน การทดลองสุมและเหตุการณ ความนาจะเปนของเหตุการณ 

ภาคตัดกรวย ไดแก วงกลม พาราโบลา วงรี ไฮเพอรโบลา 

โดยจัดการเรียนรูจากการฝกทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตรและเทคโนโลยีในการแกปญหาในสถานการณ

ตางๆ ไดอยางเหมาะสม รูจักใชวิธีการที่หลากหลายในการแกปญหา ใชเหตุผลประกอบ        การตัดสินใจ และสรุปผลได

อยางเหมาะสม ใชภาษาและสัญลักษณทางคณิตศาสตรในการสื่อสาร                   การสื่อความหมาย และการนำเสนอได

อยางถูกตองและชัดเจน สามารถเชื่อมโยงความรู หลักการ กระบวนการทางคณิตศาสตรไปใชในการเรียนรูสิ่งตางๆ และใชใน

ชีวิตประจำวันอยางสรางสรรค 

เพื่อใหเกิดความรูความเขาใจ ความคิดรวบยอด  มีความซื่อสัตย มีระเบียบวินัยมุงมั่นในการทำงานอยางมีระบบ

ระเบียบ  ใฝเรียนรู มุงมั่นในการทำงาน มีความรับผิดชอบ มีวิจารณญาณและมีความเชื่อมั่นในตนเองรูจักนำความรูไป

ประยุกตใชในการดำรงชีวิตไดอยางพอเพียง มีเจตคติท่ีดีตอคณิตศาสตร และสามารถนำความรูคณิตศาสตรไปใชในการศึกษา

ตอและประกอบอาชีพใหสอดคลองกับโครงการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor : EEC) 

 

ผลการเรียนรู 

1. เขาใจและหลักการบวกและการบวกและการคูณ การเรียงสับเปลี่ยน  

และการจัดหมูในการแกปญหา 

2. หาความนาจะเปนและนำความรูเก่ียวกับความนาจะเปนไปใช 

3. เขาใจและใชความรูเก่ียวกับเรขาคณิตวิเคราะหในการแกปญหา 

รวม 3 ผลการเรียนรู 
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                                                  หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนศรีราชา ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย พุทธศักราช 2563 (ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช 2562) 

คำอธิบายรายวิชาเพ่ิมเติม 

รหัสวิชา ค30202     รายวิชา คณิตศาสตรเพ่ิมเติม 3                   กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร 

ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 5  ภาคเรียนท่ี 1         เวลา  60  ช่ัวโมง     จำนวน  1.5  หนวยกิต 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ศึกษา คนควาความคิดรวบยอด ฝกทักษะการคิดคำนวณ เนนการคิดวิเคราะห การคิดอยางมีวิจารณญาณ การ

แกปญหา การคิดสรางสรรค การใชเทคโนโลยี การสื่อสารและการรวมมือ รวมท้ังเชื่อมโยงความรูสูการนำไปใชในชีวิตจริง ใน

สาระตอไปนี้ 

ฟงกชัน ความสัมพันธ ฟงกชัน การใชฟงกชันในชีวิตจริง กราฟของฟงกชัน การดำเนินการของฟงกชัน พีชคณิต

ฟงกชัน ฟงกชันข้ันบันได ฟงกชันประกอบ ฟงกชันผกผัน  

ฟงกชันตรีโกณมิติ ฟงกชันตรีโกณมิติ ฟงกชันตรีโกณมิติผกผัน เอกลักษณและสมการตรีโกณมิติ    กฎของโคไซน

และกฎของไซน 

โดยจัดการเรียนรูจากการฝกทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตรและเทคโนโลยีในการแกปญหาในสถานการณ

ตางๆ ไดอยางเหมาะสม รูจักใชวิธีการที่หลากหลายในการแกปญหา ใชเหตุผลประกอบ        การตัดสินใจ และสรุปผลได

อยางเหมาะสม ใชภาษาและสัญลักษณทางคณิตศาสตรในการสื่อสาร                   การสื่อความหมาย และการนำเสนอได

อยางถูกตองและชัดเจน สามารถเชื่อมโยงความรู หลักการ กระบวนการทางคณิตศาสตรไปใชในการเรียนรูสิ่งตางๆ และใชใน

ชีวิตประจำวันอยางสรางสรรค 

เพื่อใหเกิดความรูความเขาใจ ความคิดรวบยอด  มีความซื่อสัตย มีระเบียบวินัยมุงมั่นในการทำงานอยางมีระบบ

ระเบียบ  ใฝเรียนรู มุงมั่นในการทำงาน มีความรับผิดชอบ มีวิจารณญาณและมีความเชื่อมั่นในตนเองรูจักนำความรูไป

ประยุกตใชในการดำรงชีวิตไดอยางพอเพียง มีเจตคติท่ีดีตอคณิตศาสตร และสามารถนำความรูคณิตศาสตรไปใชในการศึกษา

ตอและประกอบอาชีพใหสอดคลองกับโครงการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor : EEC) 

 

ผลการเรียนรู 

1.  เขาใจและวิเคราะหแบบรูป ความสัมพันธ ฟงกชัน และนำไปใช 

2.  หาผลลัพธของการบวก การลบ การคูณ การหารฟงกชัน หาฟงกชันประกอบและฟงกชันผกผัน 

3.  ใชสมบัติของฟงกชันในการแกปญหา 

4.  เขาใจฟงกชันตรีโกณมิติ และลักษณะกราฟของฟงกชันตรีโกณมิติ และนำไปใชในการแกปญหา 

5.  แกสมการตรีโกณมิติ และนำไปใชในการแกปญหา 

 6.  ใชกฎของโคไซนและกฎของไซนในการแกปญหา 

7.  นำความรูเรื่องฟงกชันตรีโกณมิติและการประยุกตไปใชแกปญหาได 

รวม 7 ผลการเรียนรู 
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                                                  หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนศรีราชา ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย พุทธศักราช 2563 (ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช 2562) 

คำอธิบายรายวิชาเพ่ิมเติม 

รหัสวิชา ค30204     รายวิชา คณิตศาสตรเพ่ิมเติม 4                   กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร 

ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 5  ภาคเรียนท่ี 2         เวลา  60  ช่ัวโมง     จำนวน  1.5  หนวยกิต 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ศึกษา คนควาความคิดรวบยอด ฝกทักษะการคิดคำนวณ เนนการคิดวิเคราะห การคิดอยางมีวิจารณญาณ การ

แกปญหา การคิดสรางสรรค การใชเทคโนโลยี การสื่อสารและการรวมมือ รวมท้ังเชื่อมโยงความรูสูการนำไปใชในชีวิตจริง ใน

สาระตอไปนี้ 

ลำดับและอนุกรม ลำดับเลขคณิตอนันตและลำดับเรขาคณิตอนันต อนุกรมเลขคณิตอนันตและอนุกรมเรขาคณิต

อนันต ลิมิตของลำดับอนันต ผลบวกอนุกรมอนันต การนำความรูเกี่ยวกับลำดับและอนุกรมไปใชในการแกปญหามูลคาของ

เงินและคารายงวด 

แคลคูลัสเบ้ืองตน ลิมิตและความตอเนื่องของฟงกชัน อนุพันธของฟงกชันพีชคณิต ปริพันธของฟงกชันพีชคณิต 

โดยจัดการเรียนรูจากการฝกทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตรและเทคโนโลยีในการแกปญหาในสถานการณ

ตางๆ ไดอยางเหมาะสม รูจักใชวิธีการที่หลากหลายในการแกปญหา ใชเหตุผลประกอบ        การตัดสินใจ และสรุปผลได

อยางเหมาะสม ใชภาษาและสัญลักษณทางคณิตศาสตรในการสื่อสาร                   การสื่อความหมาย และการนำเสนอได

อยางถูกตองและชัดเจน สามารถเชื่อมโยงความรู หลักการ กระบวนการทางคณิตศาสตรไปใชในการเรียนรูสิ่งตางๆ และใชใน

ชีวิตประจำวันอยางสรางสรรค 

เพื่อใหเกิดความรูความเขาใจ ความคิดรวบยอด  มีความซื่อสัตย มีระเบียบวินัยมุงมั่นในการทำงานอยางมีระบบ

ระเบียบ  ใฝเรียนรู มุงมั่นในการทำงาน มีความรับผิดชอบ มีวิจารณญาณและมีความเชื่อมั่นในตนเองรูจักนำความรูไป

ประยุกตใชในการดำรงชีวิตไดอยางพอเพียง มีเจตคติท่ีดีตอคณิตศาสตร และสามารถนำความรูคณิตศาสตรไปใชในการศึกษา

ตอและประกอบอาชีพใหสอดคลองกับโครงการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor : EEC) 

ผลการเรียนรู 

 1.  ระบุไดวาลำดับท่ีกำหนดใหเปนลำดับลูเขาหรือลูออก 

 2.  หาผลบวกของอนุกรมอนันต 

 3.  เขาใจและนำความรูเก่ียวกับลำดับและอนุกรมไปใช 

4.  หาลิมิตของฟงกชันท่ีกำหนดใหได 

5.  ตรวจสอบความตอเนื่องของฟงกชันท่ีกำหนดให 

6.  หาอนุพันธของฟงกชันพีชคณิตท่ีกำหนดใหและนำไปใชแกปญหา 

7.  นำความรูเรื่องอนุพันธของฟงกชันไปประยุกตใชได 

8.  หาปริพันธไมจำกัดเขตและจำกัดเขตของฟงกชันพีชคณิตท่ีกำหนดให และนำไปใชแกปญหา 

รวม 8 ผลการเรียนรู 
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                                                  หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนศรีราชา ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย พุทธศักราช 2563 (ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช 2562) 

คำอธิบายรายวิชาเพ่ิมเติม 

รหัสวิชา ค30205     รายวิชา คณิตศาสตรเพ่ิมเติม 5                   กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร 

ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 6  ภาคเรียนท่ี 1         เวลา  60  ช่ัวโมง     จำนวน  1.5  หนวยกิต 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ศึกษา ฝกทักษะการคิดคำนวณ ในสาระตอไปนี้ 

ฟงกชันเอกซโพเนนเชียลและฟงกชันลอการิทึม ฟงกชันเอกซโพเนนเชียล ฟงกชันลอการิทึม สมการเอกซโพเนน

เชียลและสมการลอการิทึม 

เวกเตอรในสามมิติ เวกเตอรการบวกและการลบเวกเตอร การคูณเวกเตอรดวยสเกลาร ผลคูณเชิงสเกลาร  ผลคูณ

เชิงเวกเตอร   

จำนวนเชิงซอน จำนวนเชิงซอนและสมบัติของจำนวนเชิงซอน จำนวนเชิงซอนในรูปเชิงข้ัว รากท่ี n ของจำนวน

เชิงซอนเม่ือ n เปนจำนวนนับท่ีมากกวา 1 สมการพหุนามตัวแปรเดียว 

โดยจัดการเรียนรูจากการฝกทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตรและเทคโนโลยีในการแกปญหาในสถานการณ

ตาง ๆ ไดอยางเหมาะสม รูจักใชวิธีการที่หลากหลายในการแกปญหา ใชเหตุผลประกอบการตัดสินใจ และสรุปผลไดอยาง

เหมาะสม ใชภาษาและสัญลักษณทางคณิตศาสตรในการสื่อสาร การสื่อความหมาย และการนำเสนอไดอยางถูกตองและ

ชัดเจน สามารถเชื่อมโยงความรู หลักการ กระบวนการทางคณิตศาสตรไปใชในการเรียนรูสิ่งตางๆและใชในชีวิตประจำวัน

อยางสรางสรรค 

เพื่อใหเกิดความรูความเขาใจ ความคิดรวบยอด  มีความซื่อสัตย มีระเบียบวินัยมุงมั่นในการทำงานอยางมีระบบ

ระเบียบ  ใฝเรียนรู มุงมั่นในการทำงาน มีความรับผิดชอบ มีวิจารณญาณและมีความเชื่อมั่นในตนเองรูจักนำความรูไป

ประยุกตใชในการดำรงชีวิตไดอยางพอเพียง มีเจตคติท่ีดีตอคณิตศาสตร และสามารถนำความรูคณิตศาสตรไปใชในการศึกษา

ตอและประกอบอาชีพใหสอดคลองกับโครงการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor : EEC) 

 

ผลการเรียนรู 

 1. มีความคิดรวบยอดเก่ียวกับฟงกชันเอกซโพเนนเชียล 

2. นำความรูเรื่องฟงกชันเอกซโพเนนเชียลและฟงกลอการิทึมไปใชแกปญหาได 

3. ความคิดรวบยอดเก่ียวกับเวกเตอรในสามมิติ 

 4. หาผลบวกเวกเตอร ผลคูณ เวกเตอรดวยสเกลารและผลคูณเชิงเวกเตอรได 

5. หาขนาดและทิศทางของ เวกเตอรท่ีกำหนดใหได    

6. มีความคิดรวบยอดเก่ียวกับจำนวนเชิงซอน 

7. นำสมบัติตางๆเก่ียวกับจำนวนเชิงซอน การดำเนินการไปใชแกปญหาได 

8. หารากท่ี  n  ของจำนวนเชิงซอน เม่ือ n เปนจำนวนเต็มบวกได 

 

รวม 8 ผลการเรียนรู 
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                                                  หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนศรีราชา ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย พุทธศักราช 2563 (ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช 2562) 

คำอธิบายรายวิชาเพ่ิมเติม 

รหัสวิชา ค30206     รายวิชา คณิตศาสตรเพ่ิมเติม 6                   กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร 

ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 6  ภาคเรียนท่ี 2         เวลา  60  ช่ัวโมง     จำนวน  1.5  หนวยกิต 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ศึกษา ฝกทักษะการคิดคำนวณ ในสาระตอไปนี้ 

การแจกแจงความนาจะเปน การวิเคราะหขอมูลเบื้องตน โดยใชคากลางของขอมูลและการวัดการกระจายของ

ขอมูล การแจกแจงปกติ คามาตรฐาน การแจกแจงปกติและเสนโคงปกติ พ้ืนท่ีใตเสนโคงปกติ   การแจกแจงเอกรูป การแจก

แจงทวินาม                  

เมทริกซและดีเทอรมินันต เมทริกซและเมทริกซสลับเปลี่ยน การบวกเมทริกซ การคูณเมทริกซกับจำนวนจริง การ

คูณระหวางเมทริกซ ดีเทอรมินันต เมทริกซผกผัน การแกระบบสมการเชิงเสนโดยใชเมทริกซ 

โดยจัดการเรียนรูจากการฝกทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตรและเทคโนโลยีในการแกปญหาในสถานการณ

ตาง ๆ ไดอยางเหมาะสม รูจักใชวิธีการที่หลากหลายในการแกปญหา ใชเหตุผลประกอบการตัดสินใจ และสรุปผลไดอยาง

เหมาะสม ใชภาษาและสัญลักษณทางคณิตศาสตรในการสื่อสาร การสื่อความหมาย และการนำเสนอไดอยางถูกตองและ

ชัดเจน สามารถเชื่อมโยงความรู หลักการ กระบวนการทางคณิตศาสตรไปใชในการเรียนรูสิ่งตางๆและใชในชีวิตประจำวัน

อยางสรางสรรค 

เพื่อใหเกิดความรูความเขาใจ ความคิดรวบยอด  มีความซื่อสัตย มีระเบียบวินัยมุงมั่นในการทำงานอยางมีระบบ

ระเบียบ  ใฝเรียนรู มุงมั่นในการทำงาน มีความรับผิดชอบ มีวิจารณญาณและมีความเชื่อมั่นในตนเองรูจักนำความรูไป

ประยุกตใชในการดำรงชีวิตไดอยางพอเพียง มีเจตคติท่ีดีตอคณิตศาสตร และสามารถนำความรูคณิตศาสตรไปใชในการศึกษา

ตอและประกอบอาชีพใหสอดคลองกับโครงการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor : EEC) 

 

ผลการเรียนรู 

 1. มีความคิดรวบยอดเก่ียวกับการแจกแจงความนาจะเปน 

2. นำความรูเรื่องการแจกแจงความนาจะเปนไปใชแกปญหาได 

3. มีความคิดรวบยอดเกี่ยวกับเมทริกซ และการดำเนินการของเมทริกซหาระยะหางระหวางจุดสองจุด จุดกึ่งกลาง 

ระยะระหวางเสนตรงกับจุดได 

4. หาดีเทอรมินันตของเมทริกซ  n × n  เม่ือ n  เปนจำนวนเต็มไมเกินสี่ได 

 

รวม 4 ผลการเรียนรู 
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                                                  หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนศรีราชา ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย พุทธศักราช 2563 (ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช 2562) 

คำอธิบายรายวิชาเพ่ิมเติม 

รหัสวิชา ค30221     รายวิชา คณิตศาสตรเสริมศักยภาพ 1         กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร 

ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 4  ภาคเรียนท่ี 1         เวลา  20  ช่ัวโมง     จำนวน  0.5  หนวยกิต 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ศึกษา คนควาความคิดรวบยอด ฝกทักษะการคิดคำนวณ ในสาระตอไปนี้ 

เซต จำนวนจริงและพหุนาม ตรรกศาสตร เลขยกกำลัง และเรขาคณิตวิเคราะห 

โดยจัดการเรียนรูจากการฝกทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตรและเทคโนโลยีในการแกปญหาในสถานการณ

ตางๆ ไดอยางเหมาะสม รูจักใชวิธีการที่หลากหลายในการแกปญหา ใชเหตุผลประกอบ        การตัดสินใจ และสรุปผลได

อยางเหมาะสม ใชภาษาและสัญลักษณทางคณิตศาสตรในการสื่อสาร                   การสื่อความหมาย และการนำเสนอได

อยางถูกตองและชัดเจน สามารถเชื่อมโยงความรู หลักการ กระบวนการทางคณิตศาสตรไปใชในการเรียนรูสิ่งตางๆ และใชใน

ชีวิตประจำวันอยางสรางสรรค 

เพื่อใหเกิดความรูความเขาใจ ความคิดรวบยอด  มีความซื่อสัตย มีระเบียบวินัยมุงมั่นในการทำงานอยางมีระบบ

ระเบียบ  ใฝเรียนรู มุงมั่นในการทำงาน มีความรับผิดชอบ มีวิจารณญาณและมีความเชื่อมั่นในตนเองรูจักนำความรูไป

ประยุกตใชในการดำรงชีวิตไดอยางพอเพียง มีเจตคติท่ีดีตอคณิตศาสตร และสามารถนำความรูคณิตศาสตรไปใชในการศึกษา

ตอและประกอบอาชีพใหสอดคลองกับโครงการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor : EEC) 

 

ผลการเรียนรู 

1. เขาใจความคิดรวบยอด และมีทักษะการคิดคำนวณในแบบฝกเสริมศักยภาพทางดานคณิตศาสตร  

รวม 1 ผลการเรียนรู 
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                                                  หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนศรีราชา ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย พุทธศักราช 2563 (ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช 2562) 

คำอธิบายรายวิชาเพ่ิมเติม 

รหัสวิชา ค30222     รายวิชา คณิตศาสตรเสริมศักยภาพ 2         กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร 

ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 4  ภาคเรียนท่ี 2         เวลา  20  ช่ัวโมง     จำนวน  0.5  หนวยกิต 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ศึกษา คนควาความคิดรวบยอด ฝกทักษะการคิดคำนวณ ในสาระตอไปนี้ 

หลักการนับเบื้องตน ความนาจะเปน และภาคตัดกรวย 

โดยจัดการเรียนรูจากการฝกทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตรและเทคโนโลยีในการแกปญหาในสถานการณ

ตางๆ ไดอยางเหมาะสม รูจักใชวิธีการที่หลากหลายในการแกปญหา ใชเหตุผลประกอบ        การตัดสินใจ และสรุปผลได

อยางเหมาะสม ใชภาษาและสัญลักษณทางคณิตศาสตรในการสื่อสาร                   การสื่อความหมาย และการนำเสนอได

อยางถูกตองและชัดเจน สามารถเชื่อมโยงความรู หลักการ กระบวนการทางคณิตศาสตรไปใชในการเรียนรูสิ่งตางๆ และใชใน

ชีวิตประจำวันอยางสรางสรรค 

เพื่อใหเกิดความรูความเขาใจ ความคิดรวบยอด  มีความซื่อสัตย มีระเบียบวินัยมุงมั่นในการทำงานอยางมีระบบ

ระเบียบ  ใฝเรียนรู มุงมั่นในการทำงาน มีความรับผิดชอบ มีวิจารณญาณและมีความเชื่อมั่นในตนเองรูจักนำความรูไป

ประยุกตใชในการดำรงชีวิตไดอยางพอเพียง มีเจตคติท่ีดีตอคณิตศาสตร และสามารถนำความรูคณิตศาสตรไปใชในการศึกษา

ตอและประกอบอาชีพใหสอดคลองกับโครงการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor : EEC) 

 

ผลการเรียนรู 

1. เขาใจความคิดรวบยอด และมีทักษะการคิดคำนวณในแบบฝกเสริมศักยภาพทางดานคณิตศาสตร  

รวม 1 ผลการเรียนรู 
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                                                  หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนศรีราชา ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย พุทธศักราช 2563 (ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช 2562) 

คำอธิบายรายวิชาเพ่ิมเติม 

รหัสวิชา ค30223     รายวิชา คณิตศาสตรเสริมศักยภาพ 3         กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร 

ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 5  ภาคเรียนท่ี 1         เวลา  20  ช่ัวโมง     จำนวน  0.5  หนวยกิต 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ศึกษา คนควาความคิดรวบยอด ฝกทักษะการคิดคำนวณ ในสาระตอไปนี้ 

ความสัมพันธและฟงกชัน และฟงกชันตรีโกณมิติ  

โดยจัดการเรียนรูจากการฝกทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตรและเทคโนโลยีในการแกปญหาในสถานการณ

ตางๆ ไดอยางเหมาะสม รูจักใชวิธีการที่หลากหลายในการแกปญหา ใชเหตุผลประกอบ        การตัดสินใจ และสรุปผลได

อยางเหมาะสม ใชภาษาและสัญลักษณทางคณิตศาสตรในการสื่อสาร                   การสื่อความหมาย และการนำเสนอได

อยางถูกตองและชัดเจน สามารถเชื่อมโยงความรู หลักการ กระบวนการทางคณิตศาสตรไปใชในการเรียนรูสิ่งตางๆ และใชใน

ชีวิตประจำวันอยางสรางสรรค 

เพื่อใหเกิดความรูความเขาใจ ความคิดรวบยอด  มีความซื่อสัตย มีระเบียบวินัยมุงมั่นในการทำงานอยางมีระบบ

ระเบียบ  ใฝเรียนรู มุงมั่นในการทำงาน มีความรับผิดชอบ มีวิจารณญาณและมีความเชื่อมั่นในตนเองรูจักนำความรูไป

ประยุกตใชในการดำรงชีวิตไดอยางพอเพียง มีเจตคติท่ีดีตอคณิตศาสตร และสามารถนำความรูคณิตศาสตรไปใชในการศึกษา

ตอและประกอบอาชีพใหสอดคลองกับโครงการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor : EEC) 

 

ผลการเรียนรู 

1. เขาใจความคิดรวบยอด และมีทักษะการคิดคำนวณในแบบฝกเสริมศักยภาพทางดานคณิตศาสตร  

รวม 1 ผลการเรียนรู  
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                                                  หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนศรีราชา ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย พุทธศักราช 2563 (ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช 2562) 

คำอธิบายรายวิชาเพ่ิมเติม 

รหัสวิชา ค30224     รายวิชา คณิตศาสตรเสริมศักยภาพ 4         กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร 

ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 5  ภาคเรียนท่ี 2         เวลา  20  ช่ัวโมง     จำนวน  0.5  หนวยกิต 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ศึกษา คนควาความคิดรวบยอด ฝกทักษะการคิดคำนวณ ในสาระตอไปนี้ 

ลำดับและอนุกรม และแคลคูลัสเบื้องตน 

โดยจัดการเรียนรูจากการฝกทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตรและเทคโนโลยีในการแกปญหาในสถานการณ

ตางๆ ไดอยางเหมาะสม รูจักใชวิธีการที่หลากหลายในการแกปญหา ใชเหตุผลประกอบ        การตัดสินใจ และสรุปผลได

อยางเหมาะสม ใชภาษาและสัญลักษณทางคณิตศาสตรในการสื่อสาร                   การสื่อความหมาย และการนำเสนอได

อยางถูกตองและชัดเจน สามารถเชื่อมโยงความรู หลักการ กระบวนการทางคณิตศาสตรไปใชในการเรียนรูสิ่งตางๆ และใชใน

ชีวิตประจำวันอยางสรางสรรค 

เพื่อใหเกิดความรูความเขาใจ ความคิดรวบยอด  มีความซื่อสัตย มีระเบียบวินัยมุงมั่นในการทำงานอยางมีระบบ

ระเบียบ  ใฝเรียนรู มุงมั่นในการทำงาน มีความรับผิดชอบ มีวิจารณญาณและมีความเชื่อมั่นในตนเองรูจักนำความรูไป

ประยุกตใชในการดำรงชีวิตไดอยางพอเพียง มีเจตคติท่ีดีตอคณิตศาสตร และสามารถนำความรูคณิตศาสตรไปใชในการศึกษา

ตอและประกอบอาชีพใหสอดคลองกับโครงการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor : EEC) 

 

ผลการเรียนรู 

1. เขาใจความคิดรวบยอด และมีทักษะการคิดคำนวณในแบบฝกเสริมศักยภาพทางดานคณิตศาสตร  

รวม 1 ผลการเรียนรู 
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                                                  หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนศรีราชา ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย พุทธศักราช 2563 (ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช 2562) 

คำอธิบายรายวิชาเพ่ิมเติม 

รหัสวิชา ค30225     รายวิชา คณิตศาสตรเสริมศักยภาพ 5         กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร 

ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 6  ภาคเรียนท่ี 1         เวลา  20  ช่ัวโมง     จำนวน  0.5  หนวยกิต 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ศึกษา คนควาความคิดรวบยอด ฝกทักษะการคิดคำนวณ ในสาระตอไปนี้ 

สถิติ การวิเคราะหขอมูลเบื้องตน ฟงกชันเอกซโพเนนเชียลและลอการิทึม เวกเตอรในสามมิติ และจำนวนเชิงซอน  

โดยจัดการเรียนรูจากการฝกทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตรและเทคโนโลยีในการแกปญหาในสถานการณ

ตางๆ ไดอยางเหมาะสม รูจักใชวิธีการที่หลากหลายในการแกปญหา ใชเหตุผลประกอบ        การตัดสินใจ และสรุปผลได

อยางเหมาะสม ใชภาษาและสัญลักษณทางคณิตศาสตรในการสื่อสาร                   การสื่อความหมาย และการนำเสนอได

อยางถูกตองและชัดเจน สามารถเชื่อมโยงความรู หลักการ กระบวนการทางคณิตศาสตรไปใชในการเรียนรูสิ่งตางๆ และใชใน

ชีวิตประจำวันอยางสรางสรรค 

เพื่อใหเกิดความรูความเขาใจ ความคิดรวบยอด  มีความซื่อสัตย มีระเบียบวินัยมุงมั่นในการทำงานอยางมีระบบ

ระเบียบ  ใฝเรียนรู มุงมั่นในการทำงาน มีความรับผิดชอบ มีวิจารณญาณและมีความเชื่อมั่นในตนเองรูจักนำความรูไป

ประยุกตใชในการดำรงชีวิตไดอยางพอเพียง มีเจตคติท่ีดีตอคณิตศาสตร และสามารถนำความรูคณิตศาสตรไปใชในการศึกษา

ตอและประกอบอาชีพใหสอดคลองกับโครงการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor : EEC) 

 

ผลการเรียนรู 

1. เขาใจความคิดรวบยอด และมีทักษะการคิดคำนวณในแบบฝกเสริมศักยภาพทางดานคณิตศาสตร  

รวม 1 ผลการเรียนรู 
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                                                  หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนศรีราชา ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย พุทธศักราช 2563 (ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช 2562) 

คำอธิบายรายวิชาเพ่ิมเติม 

รหัสวิชา ค30226     รายวิชา คณิตศาสตรเสริมศักยภาพ 6         กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร 

ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 6  ภาคเรียนท่ี 1         เวลา  20  ช่ัวโมง     จำนวน  0.5  หนวยกิต 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ศึกษา คนควาความคิดรวบยอด ฝกทักษะการคิดคำนวณ ในสาระตอไปนี้ 

สถิติ การแจกแจงความนาจะเปน และเมทริกซ  

โดยจัดการเรียนรูจากการฝกทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตรและเทคโนโลยีในการแกปญหาในสถานการณ

ตางๆ ไดอยางเหมาะสม รูจักใชวิธีการที่หลากหลายในการแกปญหา ใชเหตุผลประกอบ        การตัดสินใจ และสรุปผลได

อยางเหมาะสม ใชภาษาและสัญลักษณทางคณิตศาสตรในการสื่อสาร                   การสื่อความหมาย และการนำเสนอได

อยางถูกตองและชัดเจน สามารถเชื่อมโยงความรู หลักการ กระบวนการทางคณิตศาสตรไปใชในการเรียนรูสิ่งตางๆ และใชใน

ชีวิตประจำวันอยางสรางสรรค 

เพื่อใหเกิดความรูความเขาใจ ความคิดรวบยอด  มีความซื่อสัตย มีระเบียบวินัยมุงมั่นในการทำงานอยางมีระบบ

ระเบียบ  ใฝเรียนรู มุงมั่นในการทำงาน มีความรับผิดชอบ มีวิจารณญาณและมีความเชื่อมั่นในตนเองรูจักนำความรูไป

ประยุกตใชในการดำรงชีวิตไดอยางพอเพียง มีเจตคติท่ีดีตอคณิตศาสตร และสามารถนำความรูคณิตศาสตรไปใชในการศึกษา

ตอและประกอบอาชีพใหสอดคลองกับโครงการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor : EEC) 

 

ผลการเรียนรู 

1. เขาใจความคิดรวบยอด และมีทักษะการคิดคำนวณในแบบฝกเสริมศักยภาพทางดานคณิตศาสตร  

รวม 1 ผลการเรียนรู 
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                                                  หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนศรีราชา ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย พุทธศักราช 2563 (ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช 2562) 

คำอธิบายรายวิชาเพ่ิมเติม 

รหัสวิชา ค30220     รายวิชา โครงงานคณิตศาสตร       กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร 

ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 5  ภาคเรียนท่ี 2         เวลา  60  ช่ัวโมง     จำนวน  1.5  หนวยกิต 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ศึกษา คนควาความคิดรวบยอด ฝกทักษะการคิดคำนวณ เนนการคิดวิเคราะห การคิดอยางมีวิจารณญาณ การ

แกปญหา การคิดสรางสรรค การใชเทคโนโลยี การสื่อสารและการรวมมือ รวมท้ังเชื่อมโยงความรูสูการนำไปใชในชีวิตจริง ใน

สาระตอไปนี้ 

โครงงานคณิตศาสตร  ทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตรใหมีความรูความเขาใจและสามารถนำความรู

คณิตศาสตรมาประยุกตใชในเรื่อง โครงงานคณิตศาสตร   

เสริมสรางทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร โดยจัดการเรียนรูจากการฝกทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร

และเทคโนโลยีในการแกปญหาในสถานการณตางๆ ไดอยางเหมาะสม รูจักใชวิธีการ             ท่ีหลากหลายในการแกปญหา 

ใชเหตุผลประกอบการตัดสินใจ และสรุปผลไดอยางเหมาะสม ใชภาษาและสัญลักษณทางคณิตศาสตรในการสื่อสาร การสื่อ

ความหมาย และการนำเสนอไดอยางถูกตองและชัดเจน สามารถเชื่อมโยงความรู หลักการ กระบวนการทางคณิตศาสตรไป

ใชในการเรียนรูสิ่งตางๆ และใชในชีวิตประจำวันอยางสรางสรรค 

เพื่อใหเกิดความรูความเขาใจ ความคิดรวบยอด  มีความซื่อสัตย มีระเบียบวินัยมุงมั่นในการทำงานอยางมีระบบ

ระเบียบ  ใฝเรียนรู มุงมั่นในการทำงาน มีความรับผิดชอบ มีวิจารณญาณและมีความเชื่อมั่นในตนเองรูจักนำความรูไป

ประยุกตใชในการดำรงชีวิตไดอยางพอเพียง มีเจตคติท่ีดีตอคณิตศาสตร และสามารถนำความรูคณิตศาสตรไปใชในการศึกษา

ตอและประกอบอาชีพใหสอดคลองกับโครงการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor : EEC) 

 

ผลการเรียนรู 

1.  บอกกระบวนการจัดทำโครงงานคณิตศาสตรขนาดใหญ (Big Project)  

2.  บอกข้ันตอนการทำโครงงานคณิตศาสตรได 

3.  เขียนเคาโครงงานคณิตศาสตรได 

4.  เขียนรายงานโครงงานคณิตศาสตรได  

5.  นำเสนอโครงงานคณิตศาสตรได 

รวม 5 ผลการเรียนรู 
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                                                  หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนศรีราชา ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย พุทธศักราช 2563 (ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช 2562) 

คำอธิบายรายวิชาเพ่ิมเติม 

รหัสวิชา ค30227     รายวิชา ความถนัดทางดานคณิตศาสตร 1         กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร 

ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 5-6              เวลา  40  ช่ัวโมง     จำนวน  1.0  หนวยกิต 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ศึกษา คนควาความคิดรวบยอด ฝกทักษะการคิดคำนวณ เนนการคิดวิเคราะห การคิดอยางมีวิจารณญาณ การ

แกปญหา การคิดสรางสรรค การใชเทคโนโลยี การสื่อสารและการรวมมือ รวมท้ังเชื่อมโยงความรูสูการนำไปใชในชีวิตจริง ใน

สาระตอไปนี้ 

เซต ตรรกศาสตร เลขยกกำลัง จำนวนจริง เรขาคณิตวิเคราะห หลักการนับเบื้องตน ความนาจะเปน ฟงกชัน 

ฟงกชันตรีโกณมิติ ลำดับ อนุกรม และแคลคูลัสเบื้องตน 

โดยจัดการเรียนรูจากการฝกทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตรและเทคโนโลยีในการแกปญหาในสถานการณ

ตางๆ ไดอยางเหมาะสม รูจักใชวิธีการที่หลากหลายในการแกปญหา ใชเหตุผลประกอบ        การตัดสินใจ และสรุปผลได

อยางเหมาะสม ใชภาษาและสัญลักษณทางคณิตศาสตรในการสื่อสาร                   การสื่อความหมาย และการนำเสนอได

อยางถูกตองและชัดเจน สามารถเชื่อมโยงความรู หลักการ กระบวนการทางคณิตศาสตรไปใชในการเรียนรูสิ่งตางๆ และใชใน

ชีวิตประจำวันอยางสรางสรรค 

เพื่อใหเกิดความรูความเขาใจ ความคิดรวบยอด  มีความซื่อสัตย มีระเบียบวินัยมุงมั่นในการทำงานอยางมีระบบ

ระเบียบ  ใฝเรียนรู มุงมั่นในการทำงาน มีความรับผิดชอบ มีวิจารณญาณและมีความเชื่อมั่นในตนเองรูจักนำความรูไป

ประยุกตใชในการดำรงชีวิตไดอยางพอเพียง มีเจตคติท่ีดีตอคณิตศาสตร และสามารถนำความรูคณิตศาสตรไปใชในการศึกษา

ตอและประกอบอาชีพใหสอดคลองกับโครงการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor : EEC) 

 

ผลการเรียนรู 

1. เขาใจความคิดรวบยอด และมีทักษะการคิดคำนวณพื้นฐานทางดานคณิตศาสตร(O-NET) และนำไปใชในการ

แกปญหา 

2. เขาใจความคิดรวบยอด และมีทักษะการคิดคำนวณในแบบทดสอบความถนัดทางดานคณิตศาสตร(PAT1)  

รวม 2 ผลการเรียนรู 
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คำอธิบายรายวิชาเพ่ิมเติม 

รหัสวิชา ค30228     รายวิชา ความถนัดทางดานคณิตศาสตร 2         กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร 

ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 5-6              เวลา  40  ช่ัวโมง     จำนวน  1.0  หนวยกิต 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ศึกษา คนควาความคิดรวบยอด ฝกทักษะการคิดคำนวณ เนนการคิดวิเคราะห การคิดอยางมีวิจารณญาณ การ

แกปญหา การคิดสรางสรรค การใชเทคโนโลยี การสื่อสารและการรวมมือ รวมท้ังเชื่อมโยงความรูสูการนำไปใชในชีวิตจริง ใน

สาระตอไปนี้ 

สถิติ การวิเคราะหขอมูลเบื้องตน ฟงกชันเอกซโพเนนเชียลและลอการิทึม เวกเตอรในสามมิติ จำนวนเชิงซอน เมท

ริกซ การแจกแจงความนาจะเปน 

โดยจัดการเรียนรูจากการฝกทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตรและเทคโนโลยีในการแกปญหาในสถานการณ

ตางๆ ไดอยางเหมาะสม รูจักใชวิธีการที่หลากหลายในการแกปญหา ใชเหตุผลประกอบ        การตัดสินใจ และสรุปผลได

อยางเหมาะสม ใชภาษาและสัญลักษณทางคณิตศาสตรในการสื่อสาร                   การสื่อความหมาย และการนำเสนอได

อยางถูกตองและชัดเจน สามารถเชื่อมโยงความรู หลักการ กระบวนการทางคณิตศาสตรไปใชในการเรียนรูสิ่งตางๆ และใชใน

ชีวิตประจำวันอยางสรางสรรค 

เพื่อใหเกิดความรูความเขาใจ ความคิดรวบยอด  มีความซื่อสัตย มีระเบียบวินัยมุงมั่นในการทำงานอยางมีระบบ

ระเบียบ  ใฝเรียนรู มุงมั่นในการทำงาน มีความรับผิดชอบ มีวิจารณญาณและมีความเชื่อมั่นในตนเองรูจักนำความรูไป

ประยุกตใชในการดำรงชีวิตไดอยางพอเพียง มีเจตคติท่ีดีตอคณิตศาสตร และสามารถนำความรูคณิตศาสตรไปใชในการศึกษา

ตอและประกอบอาชีพใหสอดคลองกับโครงการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor : EEC) 

 

ผลการเรียนรู 

1. เขาใจความคิดรวบยอด และมีทักษะการคิดคำนวณพื้นฐานทางดานคณิตศาสตร(O-NET) และนำไปใชในการ

แกปญหา 

2. เขาใจความคิดรวบยอด และมีทักษะการคิดคำนวณในแบบทดสอบความถนัดทางดานคณิตศาสตร(PAT1)  

รวม 2  ผลการเรียนรู 
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คำอธิบายรายวิชา ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

รายวิชาพ้ืนฐาน 

ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 4 

 ว31131 วิทยาศาสตรชีวภาพ    จำนวน  60  ชั่วโมง  1.5  หนวยกิต 

ว31133 วิทยาศาสตรโลกและอวกาศ   จำนวน  60  ชั่วโมง  1.5  หนวยกิต 

ว31134 การออกแบบเทคโนโลย ี    จำนวน  40  ชั่วโมง  1.0  หนวยกิต 

ว31135 วิทยาการคำนวณ    จำนวน  40  ชั่วโมง  1.0  หนวยกิต 

 

ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 5 

 ว32132 วิทยาศาสตรกายภาพเคมี    จำนวน  60  ชั่วโมง  1.5  หนวยกิต 

 

ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 6 

 - 

 

รายวิชาเพ่ิมเติม 

ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 4 

 ว30241 ชีววิทยา 1     จำนวน  60  ชั่วโมง  1.5  หนวยกิต 

ว30242 ชีววิทยา 2     จำนวน  60  ชั่วโมง  1.5  หนวยกิต 

 ว30221 เคมี 1      จำนวน  60  ชั่วโมง  1.5  หนวยกิต 

ว30222 เคมี 2      จำนวน  60  ชั่วโมง  1.5  หนวยกิต 

ว30201 ฟสิกส 1      จำนวน  60  ชั่วโมง  1.5  หนวยกิต 

 ว30202 ฟสิกส 2      จำนวน  60  ชั่วโมง  1.5  หนวยกิต 

 ว30271 ไมโครคอนโทรลเลอร    จำนวน  40  ชั่วโมง  1.0  หนวยกิต 

 ว30272 ไมโครคอนโทรลเลอร    จำนวน  40  ชั่วโมง  1.0  หนวยกิต 

 ว30291 เทคโนโลยีเพ่ิมเติม    จำนวน  20  ชั่วโมง  0.5  หนวยกิต 

 

ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 5 

 ว30243 ชีววิทยา 3     จำนวน  60  ชั่วโมง  1.5  หนวยกิต 

ว30244 ชีววิทยา 4     จำนวน  60  ชั่วโมง  1.5  หนวยกิต 

ว30223 เคมี 3      จำนวน  60  ชั่วโมง  1.5  หนวยกิต 

ว30224 เคมี 4      จำนวน  60  ชั่วโมง  1.5  หนวยกิต 

ว30203 ฟสิกส 3      จำนวน  60  ชั่วโมง  1.5  หนวยกิต 

 ว30204 ฟสิกส 4      จำนวน  60  ชั่วโมง  1.5  หนวยกิต 

ว30207 วิทยาศาสตรกายภาพฟสิกส   จำนวน  60  ชั่วโมง  1.5  หนวยกิต  
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ว30273 พ้ืนฐานภาษาไพทรอน 1    จำนวน  40  ชั่วโมง  1.0  หนวยกิต 

ว30274 พ้ืนฐานภาษาไพทรอน 2    จำนวน  40  ชั่วโมง  1.0  หนวยกิต  

ว30292 ปญญาประดิษฐ 1    จำนวน  40  ชั่วโมง  1.0  หนวยกิต  

ว30293 ปญญาประดิษฐ 2    จำนวน  40  ชั่วโมง  1.0  หนวยกิต  

ว30294 การใชโปรแกรมจัดการสำนักงาน   จำนวน  40  ชั่วโมง  1.0  หนวยกิต  

ว30295 การพัฒนาเว็บไซต    จำนวน  40  ชั่วโมง  1.0  หนวยกิต  

ว30285 ระเบียบวิธีวิจัย     จำนวน  60  ชั่วโมง  1.5  หนวยกิต 

ว30286 โครงงานวิทยาศาสตร    จำนวน  60  ชั่วโมง  1.5  หนวยกิต 

   

ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 6 

 ว30245 ชีววิทยา 5     จำนวน  60  ชั่วโมง  1.5  หนวยกิต 

ว30246 ชีววิทยา 6     จำนวน  60  ชั่วโมง  1.5  หนวยกิต 

ว30247 ชีววิทยา PAT2     จำนวน  40  ชั่วโมง  1.0  หนวยกิต 

 ว30225 เคมี 5      จำนวน  60  ชั่วโมง  1.5  หนวยกิต 

ว30226 เคมี 6      จำนวน  60  ชั่วโมง  1.5  หนวยกิต 

ว30227 เคมี PAT2     จำนวน  40  ชั่วโมง  1.0  หนวยกิต 

ว30228 เคมี PAT3     จำนวน  40  ชั่วโมง  1.0  หนวยกิต 

ว30205 ฟสิกส 5      จำนวน  60  ชั่วโมง  1.5  หนวยกิต 

 ว30206 ฟสิกส 6      จำนวน  60  ชั่วโมง  1.5  หนวยกิต 

ว30208 ฟสิกส PAT2     จำนวน  40  ชั่วโมง  1.0  หนวยกิต 

ว30209 ฟสิกส PAT3     จำนวน  40  ชั่วโมง  1.0  หนวยกิต 

ว30275 การออกแบบฐานขอมูล    จำนวน  40  ชั่วโมง  1.0  หนวยกิต 

ว30276 การออกแบบผลิตภัณฑ    จำนวน  40  ชั่วโมง  1.0  หนวยกิต 

ว30296 คณิตศาสตรคอมพิวเตอร    จำนวน  40  ชั่วโมง  1.0  หนวยกิต 

ว30297 กราฟฟคดีไซด     จำนวน  40  ชั่วโมง  1.0  หนวยกิต 
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คำอธิบายรายวิชาพ้ืนฐาน 

รหัสวิชา ว31131  รายวิชา วิทยาศาสตรชีวภาพ  กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี   

   ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี  4   ภาคเรียนท่ี 1-2               จำนวน 1.5 หนวยกิต      เวลา  60  ช่ัวโมง 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

การศึกษา สังเกต บอก ระบุ อธิบาย อภิปราย ยกตัวอยาง เปรียบเทียบ ออกแบบการทดลอง วิเคราะหสังเคราะห 

ประเมินผล และนำเสนอแนวทางการแกปญหา เก่ียวกับ โครงสรางและสมบัติของเยื่อหุมเซลลท่ีสัมพันธกับการลำเลียงสาร

และเปรียบเทียบการลำเลียงสารผานเยื่อหุมเซลลแบบตาง ๆ การควบคุมดุลยภาพของน้ำและสารในเลือดโดยการทำงานของ

ไต การควบคุมดุลยภาพของกรด-เบสของเลือดโดยการทำงานของไตและปอด การควบคุมดุลยภาพของอุณหภูมิภายใน

รางกายโดยระบบหมุนเวียนเลือด ผิวหนัง และกลามเนื้อโครงราง การตอบสนองของรางกายแบบไมจำเพาะและแบบจำเพาะ

ตอสิ่งแปลกปลอมของรางกาย โรคหรืออาการท่ีเกิดจากความผิดปกติของระบบภูมิคุมกัน ภาวะภูมิคุมกันบกพรองท่ีมีสาเหตุ

มาจากการติดเชื้อ HIV ชนิดของสารอาหารท่ีพืชสังเคราะหได การใชประโยชนจากสารตางๆ ท่ีพืชบางชนิดสรางข้ึน ปจจัย

ภายนอกท่ีมีผลตอการเจริญเติบโตของพืช สารควบคุมการเจริญเติบโตของพืชท่ีมนุษยสังเคราะหข้ึนและนำมาประยุกตใช

ทางดานการเกษตรของพืช  การตอบสนองตอสิ่งเราของพืชในรูปแบบตางๆท่ีมีผลตอการดำรงชีวิต ความสัมพันธระหวางยนี 

การสังเคราะหโปรตีน และลักษณะทางพันธุกรรม หลักการถายทอดลักษณะท่ีถูกควบคุมดวยยีนท่ีอยูบนโครโมโซมเพศ

และมัลติเปลแอลลีล ผลท่ีเกิดจากการเปลี่ยนแปลงลำดับนิวคลีโอไทดในดีเอ็นเอตอ    การแสดงลักษณะของสิ่งมีชีวิต การนำ

มิวเทชันไปใชประโยชน ผลของเทคโนโลยีทางดีเอ็นเอท่ีมีตอมนุษยและสิ่งแวดลอม และความหลากหลายของสิ่งมีชีวิตซ่ึงเปน 

ผลมาจากวิวัฒนาการ  ความสัมพันธของสภาพทางภูมิศาสตรบนโลก กับความหลากหลายของไบโอม การเปลี่ยนแปลงแทนท่ี

ของระบบนิเวศ การเปลี่ยนแปลงขององคประกอบในระบบนิเวศท้ังทางกายภาพและทางชีวภาพมีผลตอการเปลี่ยนแปลง

ขนาดของประชากร ปญหาและผลกระทบท่ีมีตอทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม แนวทางในการอนุรักษ

ทรัพยากรธรรมชาติและการแกไขปญหาสิ่งแวดลอม 

โดยใชกระบวนการทางวิทยาศาสตร กระบวนการสืบเสาะหาความรู สืบคนขอมูล การทดสอบ การทดลอง เขียน

แผนผัง การนำเสนอขอมูล การสื่อสาร การคิด การแกปญหา การใชทักษะชีวิต และการใชเทคโนโลยี 

เพ่ือใหผูเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค มีจิตวิทยาศาสตร จริยธรรม คุณคา และคานิยม 

 

ตัวช้ีวัด 

 ว 1.1 ม.4/1-4 

 ว 1.2 ม.4/1-12 

 ว 1.3 ม.4/1-6 

 ว 4.1 ม.4/1-3 

รวมตัวช้ีวัด 25 ตัวช้ีวัด 

 

 

 

 

 



123 
 

                                                  หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนศรีราชา ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย พุทธศักราช 2563 (ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช 2562) 

คำอธิบายรายวิชาพ้ืนฐาน 

รหัสวิชา ว31133  รายวิชา วิทยาศาสตรโลกและอวกาศ   กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี   

   ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี  4  ภาคเรียนท่ี 1-2                         จำนวน 1.5 หนวยกิต เวลา  60  ช่ัวโมง 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ศึกษา วิเคราะห อภิปราย อธิบาย คาดการณ ระบุ เปรียบเทียบ จำแนก ยกตัวอยางการกำเนิด การเปลี่ยนแปลงพลังงาน 

สสาร ขนาด อุณหภูมิของเอกภพหลังเกิดบิกแบงในชวงเวลาตางๆ ตามวิวัฒนาการของเอกภพ หลักฐานที่สนับสนุนทฤษฎีบิกแบง

จากความสัมพันธระหวางความเร็วกับระยะทางของกาแล็กซี รวมทั้งขอมูลการคนพบไมโครเวฟพื้นหลังจากอวกาศ โครงสรางและ

องคประกอบของกาแล็กซีทางชางเผือก ตำแหนงของระบบสุริยะพรอมอธิบายเชื่อมโยงกับการสังเกตเห็นทางชางเผือกของคนบนโลก 

กระบวนการเกิดดาวฤกษโดยแสดงการเปลี่ยนแปลงความดัน อุณหภูมิ ขนาดจากดาวฤกษกอนเกิดจนเปนดาวฤกษ ปจจัยท่ีสงผล

ตอความสองสวางของดาวฤกษ ความสัมพันธระหวางความสองสวางกับโชติมาตรของดาวฤกษ ความสัมพันธระหวาง สี อุณหภูมิ

ผิวและสเปกตรัมของดาวฤกษ ลำดับวิวัฒนาการที่สัมพันธกับมวลตั้งตน การเปลี่ยนแปลงสมบัติบางประการของดาวฤกษ การเกิด

ระบบสุริยะและการแบงเขตบริวารของดวงอาทิตยและลักษณะของดาวเคราะหท่ีเอ้ือตอการดำรงชีวิต โครงสรางของดวงอาทิตย การ

เกิดลมสุริยะ พายุสุริยะ ปรากฏการณหรือเหตุการณที่เกี่ยวของกับผลของลมสุริยะและพายุสุริยะที่มีตอโลกรวมทั้งประเทศไทย   

การสำรวจอวกาศโดยใชกลองโทรทรรศนในชวงความยาวคลื่นตางๆ ดาวเทียม ยานอวกาศ สถานีอวกาศ การนำความรูทางดาน

เทคโนโลยีอวกาศมาประยุกตใชในชีวิตประจำวันหรือในอนาคต การแบงชั้นและสมบัติของโครงสรางโลกพรอมยกตัวอยางขอมูลท่ี

สนับสนุน หลักฐานทางธรณีวิทยาท่ีสนับสนุนการเคลื่อนท่ีของแผนธรณี แนวรอยตอของแผนธรณี    ท่ีสัมพันธกับการเคลื่อนท่ีของ

แผนธรณี พรอมยกตัวอยางหลักฐานทางธรณีวิทยาท่ีพบ สาเหตุกระบวนการเกิดภูเขาไฟระเบิด การเกิด ขนาด ความรุนแรง ผลจาก

แผนดินไหว การเกิดและผลจากสึนามิ รวมทั้งพื้นที่เสี่ยงภัย การเฝาระวังและการปฏิบัติตนใหปลอดภัยจากภูเขาไฟระเบิด 

แผนดินไหว สึนามิ ปจจัยสำคัญท่ีมีผลตอการไดรับพลังงานจากดวงอาทิตยแตกตางกันในแตละบริเวณของโลก  การหมุนเวียน

ของอากาศท่ีเปนผลมาจากความแตกตางของความกดอากาศ ทิศทางการเคลื่อนท่ีของอากาศท่ีเปนผลมาจากการหมุนรอบตัวเอง

ของโลก การหมุนเวียนของอากาศตามเขตละติจูดและผลที่มีตอภูมิอากาศ ปจจัยที่ทำใหเกิดการหมุนเวียนของน้ำผิวหนาใน

มหาสมุทร รูปแบบ        การหมุนเวียนของน้ำผิวหนาในมหาสมุทร ผลของการหมุนเวียนของอากาศและน้ำผิวหนาในมหาสมุทรท่ี

มีตอลักษณะภูมิอากาศ ลมฟาอากาศ สิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดลอม ปจจัยที่มีผลตอการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศของโลก แนวปฏิบัติเพ่ือ

ลดกิจกรรมของมนุษยที่สงผลตอการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศโลก แปลความหมายสัญลักษณลมฟาอากาศทีส่ำคัญจากแผนที่อากาศ 

นำขอมูลสารสนเทศตาง ๆ มาวางแผนการดำเนินชวีิตใหสอดคลองกับสภาพลมฟาอากาศ 

โดยใชกระบวนการทางวิทยาศาสตร กระบวนการสืบเสาะหาความรู การสำรวจตรวจสอบ การวิเคราะห การสังเกต 

การสืบคนขอมูล การอภิปราย การคำนวณ การออกแบบและการนำเสนอ ใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการนำเสนอและ

แบงปนขอมูลอยางปลอดภัย การเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีผลตอการดำเนินชีวิต อาชีพ สังคมและวัฒนธรรม 

การสื่อสาร การคิด การแกปญหา การใชทักษะชีวิตและการใชเทคโนโลยี 

เพื่อใหเกิดความรู ความคิด ความเขาใจ สื่อสารสิ่งที่เรียนรู  มีความสามารถในการตัดสินใจนำความรู ไปใช ใน

ชีวิตประจำวัน มีจิตวิทยาศาสตร จริยธรรม คุณธรรมและคานิยมท่ีเหมาะสม 

ตัวช้ีวัด   

ว 3.1   ม.6/1 - 10 

ว 3.2   ม.6/1 – 14                                                                       

 รวมตัวช้ีวัด   50  ตัวช้ีวัด 
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                                                  หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนศรีราชา ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย พุทธศักราช 2563 (ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช 2562) 

คำอธิบายรายวิชาพ้ืนฐาน 

รหัสวิชา ว 31134 รายวิชา การออกแบบเทคโนโลยี   กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี   

            ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 4    ภาคเรียนท่ี 1                             จำนวน 0.5 หนวยกิต     เวลา  20  ช่ัวโมง 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 อธิบายการทำงานระบบเทคโนโลยี การสื่อสารบนเครือขาย สวนประกอบการทำงานระบบทางเทคโนโลยี และ

ทรัพยากรทางเทคโนโลยี การเปลี่ยนแปลงและผลกระทบของเทคโนโลยี องคประกอบกระบวนการวิเคราะหปญหา 

กระบวนการแกปญหาเปนข้ันตอนวิธีท่ีชัดเจน คำสั่งในการรับคา การแสดงผลทางจอภาพ ตัวแปรและชนิดขอมูล            

ตัวดำเนินการ มีความรูความเขาใจกระบวนการวิเคราะหปญหา และกำหนดรายละเอียดของปญหา คำสั่งพ้ืนฐานในการเขียน

โปรแกรมดวยภาษาคอมพิวเตอร ประยุกตใชความรู จากการเขียนโปรแกรมดวยภาษาคอมพิวเตอร เพ่ือแกปญหา หรือ

พัฒนางาน บอกซอฟตแวรชวยในการออกแบบและนำเสนอท่ีมีความเหมาะสมกับงาน 

 ศึกษา วิเคราะหการทำงานระบบเทคโนโลยี การสื่อสารบนเครือขาย สวนประกอบระบบทางเทคโนโลยี และ

ทรัพยากรทางเทคโนโลยี สาเหตุหรือปจจัยท่ีสงผลตอการเปลี่ยนแปลงและผลกระทบของเทคโนโลยี กระบวนการวิเคราะห

ปญหา และกำหนดรายละเอียดของปญหา ภาษาคอมพิวเตอรในการเขียนโปรแกรมคำสั่งในการรับคา การแสดงผลทาง

จอภาพ ตัวแปรและชนิดขอมูล ตัวดำเนินการ วิเคราะหปญหา และกำหนดรายละเอียดของปญหา ออกแบบการแกปญหา

เปนข้ันตอนวิธีท่ีชัดเจน คนควาเทคนิค หรือวิธีการวิเคราะหปญหานำไปสูแนวทางการแกปญหา ใชซอฟตแวรชวยในการ

ออกแบบและนำเสนอ ท่ีเหมาะสมกับงาน ฝกทักษะการแกปญหาดวยการเขียนโปรแกรม ประยุกตใชความรู การเขียน

โปรแกรมดวยภาษาคอมพิวเตอร เพ่ือแกปญหา หรือพัฒนางาน นำเสนอผลการแกปญหา พรอมอธิบาย 

 ตระหนักถึงความสำคัญของการเปลี่ยนแปลงและผลกระทบของเทคโนโลยี กระบวนการวิเคราะหปญหา และ

กำหนดรายละเอียดของปญหา วิเคราะห และออกแบบการแกปญหาเปนข้ันตอนวิธีท่ีชัดเจน เห็นความคุณคาระบบ

เทคโนโลยี การสื่อสารบนเครือขาย การเขียนโปรแกรมในการแกปญหา ประยุกตใชความรู การเขียนโปรแกรมในการ

แกปญหา สนใจเรียนรูเทคนิค หรือวิธีการวิเคราะหปญหา เพ่ือออกแบบแนวทางการแกปญหา การเขียนโปรแกรมในการ

แกปญหา และซอฟตแวรชวยในการออกแบบและนำเสนอ 

  

ตัวช้ีวัด ว 4.1 ม. 4/1, ว 4.1 ม. 4/2, ว 4.1 ม. 4/3, ว 4.1 ม. 4/4, ว 4.1 ม. 5/1   
รวมตัวช้ีวัด   5   ตัวช้ีวัด  
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                                                  หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนศรีราชา ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย พุทธศักราช 2563 (ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช 2562) 

คำอธิบายรายวิชาพ้ืนฐาน 

รหัสวิชา ว 31135 รายวิชา วิทยาการคำนวณ    กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี   

   ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 4      ภาคเรียนท่ี 2                   จำนวน 1.0 หนวยกิต  เวลา  40  ช่ัวโมง 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 มีความรูความเขาใจหลักการแนวคิดเชิงคำนวณ คำสั่งควบคุมแบบเลือกทำ แบบทำซ้ำ ตัวแปรชุด การเขียน

โปรแกรมในการแกปญหาอยางสรางสรรค การออกแบบ โครงงานทางดานเทคโนโลยี อธิบายดำเนินการเปรียบเทียบ และ

นิพจน ไดตามความเหมาะสม เขาใจหลักการใชเทคโนโลยีในการนำเสนอขอมูลอยางปลอดภัย และมีจริยธรรม 

 เขียนโปรแกรมโดยใชคำสั่งควบคุมแบบเลือกทำ แบบทำซ้ำ ใชตัวดำเนินการเปรียบเทียบ และนิพจนเพ่ือใชงานได 

ใชตัวแปรชุด ประยุกตใชแนวคิดเชิงคำนวณในการแกปญหาอยางสรางสรรค และแกปญหาอยางสรางสรรควิเคราะหปญหา

และออกแบบ โครงงานทางดานเทคโนโลยี สรางนวัตกรรมหรือเทคโนโลยีท่ีเก่ียวของกับชีวิตประจำวัน  ใชเทคโนโลยี

สารสนเทศในการนำเสนอและแบงปนขอมูลอยางปลอดภัย และมีจริยธรรม 

 สนใจการเขียนโปรแกรมโดยใชคำสั่งควบคุมแบบเลือกทำ แบบทำซ้ำ การใชตัวดำเนินการเปรียบเทียบ นิพจน และ

ตัวแปรชุด เห็นคุณคาเขียนโปรแกรมประยุกตใชแนวคิดเชิงคำนวณในการแกปญหาอยางสรางสรรค ตระหนักถึงความสำคัญ

ของวิเคราะหปญหาและออกแบบ โครงงานทางดานเทคโนโลยี ใชเทคโนโลยี สรางงานอยางมีจิตสำนึก และความรับผิดชอบ 

มีจริยธรรมในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

  

ตัวช้ีวัด ว 4.2 ม. 4/1, ว 4.2 ม. 5/1, ว 4.2 ม. 6/1  
รวมตัวช้ีวัด   3   ตัวช้ีวัด 
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                                                  หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนศรีราชา ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย พุทธศักราช 2563 (ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช 2562) 

คำอธิบายรายวิชาพ้ืนฐาน 

รหัสวิชา ว31132  รายวิชา วิทยาศาสตรกายภาพ เคมี กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี   

             ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี  5 ภาคเรียนท่ี 1-2                จำนวน 1.5 หนวยกิต เวลา  60  ช่ัวโมง 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ศึกษาวิเคราะห สำรวจตรวจสอบ อธิบาย สืบคนขอมูล อภิปราย สังเกต นำเสนอ เปรียบเทียบ ระบุ และทดลอง 

ธาตุและสารประกอบท่ีอยูในรูปอะตอม โมเลกุล หรือไอออน จากสูตรเคมี แบบจำลองอะตอมของโบรกับแบบจำลองอะตอม

ของกลุมหมอก จำนวนโปรตอน นิวตรอน และอิเล็กตรอนของอะตอม ไอออนท่ีเกิดจากอะตอมเดียว สัญลักษณนิวเคลียรของ

ธาตุ การเปนไอโซโทป หมูและคาบของธาตุ ระบุวาธาตุเปนโลหะ อโลหะ ก่ึงโลหะ กลุมธาตุเรพรีเซนเททีฟ หรือกลุมธาตุแท

รนซิชันจากตารางธาตุ สมบัติการนำไฟฟา ประโยชนและอันตรายท่ีเกิดจากกลุมธาตุเรพรีเซนเททีฟและกลุมธาตุแทรนซิชัน 

พันธะโคเวเลนต จำนวนคูอิเล็กตรอนระหวางอะตอมคูรวมพันธะจากสูตรโครงสราง สภาพข้ัวของสาร พันธะไฮโดรเจน จุด

เดือดของสารโคเวเลนตกับแรงดึงดูดระหวางโมเลกุลตามสภาพข้ัวหรือการเกิดพันธะไฮโดรเจน เขียนสูตรเคมีของไอออนและ

สารประกอบไอออนิก สารละลายอิเล็กโทรไลต นอนอิเล็กโทรไลต สารประกอบอินทรียประเภทไฮโดรคารบอน สมบัติทาง

กายภาพระหวางพอลิเมอรและมอนอเมอรของพอลิเมอร สมบัติความเปนกรด - เบสจากโครงสรางของสารประกอบอินทรีย 

สมบัติการละลายในตัวทำละลายชนิดตางๆ ของสาร ความสัมพันธระหวางโครงสรางกับสมบัติเทอรมอพลาสติก เทอรมอเซต

ของพอลิเมอร การนำพอลิเมอรไปใชประโยชน   การใชผลติภัณฑพอลิเมอรท่ีมีตอสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดลอม สูตรเคมีของสาร

ตั้งตนผลิตภัณฑ แปลความหมายของสัญลักษณในสมการเคมีของปฏิกิริยาเคมี ผลของความเขมขน พ้ืนท่ีผิว อุณหภูมิและ

ตัวเรงปฏิกิริยาท่ีมีผลตออัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี ความหมายของปฏิกิริยารีดอกซ สารกัมมันตรังสี คำนวณครึ่งชีวิตและ

ปริมาณของสารกัมมันตรังสี ประโยชนของสารกัมมันตรังสี การปองกันอันตรายท่ีเกิดจากกัมมันตภาพรังสี ขอมูลความเร็วกับ

เวลาของการเคลื่อนท่ีของวัตถุ ความเรงของวัตถุ การหาแรงลัพธท่ีเกิดจากแรงหลายท่ีอยูในระนาบเดียวกันท่ีกระทำตอวัตถุ 

ความสัมพันธระหวางความเรงของวัตถุกับแรงลัพธท่ีกระทำตอวัตถุและมวลของวัตถุ แรงกิริยาและแรงปฏิกิริยาระหวางวัตถุ

คูหนึ่งๆ ผลของความเรงท่ีมีตอการเคลื่อนท่ีแบบตางๆ ของวัตถุ แรงโนมถวงท่ีเก่ียวกับการเคลื่อนท่ีของวัตถุตางๆ รอบโลก 

การเกิดสนามแมเหล็ก แรงแมเหล็กท่ีกระทำตออนุภาคท่ีมีประจุไฟฟาท่ีเคลื่อนท่ีในสนามแมเหล็ก และแรงแมเหล็กท่ีกระทำ

ตอลวดตัวนำท่ีมีกระแสไฟฟาผานในสนามแมเหล็ก และหลักการทำงานของมอเตอร การเกิดอีเอ็มเอฟและการนำความรูไป

ใชประโยชน แรงเขมและแรงออน พลังงานนิวเคลียรฟชชันและฟวชัน ความสัมพันธระหวางมวลกับพลังงานท่ีปลดปลอย

ออกมาจากฟชชันและฟวชัน การเปลี่ยนแปลงพลังงานทดแทนเปนพลังงานไฟฟาและเทคโนโลยีท่ีนำมาแกปญหาหรือ

ตอบสนองความตองการทางดานพลังงานโดยเนนดานประสิทธิภาพและความคุมคาดานคาใชจาย การสะทอน การหักเห การ

เลี้ยวเบนและการรวมคลื่น ความถ่ีธรรมชาติ การสั่นพองและผลท่ีเกิดข้ึนจากการสั่นพอง การสะทอน การหักเห การ

เลี้ยวเบนและการรวมคลื่นของคลื่นเสียง ความสัมพันธระหวางความเขมเสียงกับระดับเสียงและผลของความถ่ีกับระดับเสียง

ท่ีมีตอการไดยินเสียง การเกิดเสียงสะทอนกลับบีต ดอปเพลอรและการสั่นพองของเสียง การนำความรูเก่ียวกับเสียงไปใช

ประโยชนในชีวิตประจำวัน        การมองเห็นสีของวัตถุและความผิดปกติในการมองเห็นสี การทำงานของแผนกรองแสงสี 

การผสมแสงสี     
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                                                  หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนศรีราชา ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย พุทธศักราช 2563 (ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช 2562) 

การผสมสารสีและการนำไปใชประโยชนในชีวิตประจำวัน คลื่นแมเหล็กไฟฟา สวนประกอบคลื่นแมเหล็กไฟฟาและหลักการ

ทำงานของอุปกรณบางชนิดท่ีอาศัยคลื่นแมเหล็กไฟฟา การสื่อสารโดยอาศัยคลื่นแมเหล็กไฟฟาในการสงผานสารสนเทศและ

การสื่อสารดวยสัญญาณแอนาล็อกกับสัญญาณดิจิทัล 

โดยใชกระบวนการทางวิทยาศาสตรและกระบวนการนำเสนอในการสืบเสาะหาความรู มีความสามารถในการ 

สื่อสาร การคิด การแกปญหา การใชทักษาชีวิต สำรวจตรวจสอบ การสืบคนขอมูล และการอภิปราย  

เพ่ือใหเกิดความรู ความคิด ความเขาใจ สามารถสื่อสารสิ่งท่ีเรียนรู  มีความสามารถในการตัดสินใจ นำความรู   ไป

ใชในชีวิตประจำวัน มีจิตวิทยาศาสตร คุณธรรม จริยธรรมและคานิยมท่ีเหมาะสม 

 

ตัวช้ีวัด 

ว 2.1 ม.5/1-25 

 ว 2.2 ม.5/1-10 

 ว 2.3 ม.5/1-12 

 ว 4.1 ม.4/1-3 

รวมตัวช้ีวัด   50  ตัวช้ีวัด  
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                                                  หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนศรีราชา ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย พุทธศักราช 2563 (ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช 2562) 

คำอธิบายรายวิชาเพ่ิมเติม 

รหัสวิชา ว30241  รายวิชา ชีววิทยา 1  กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี   

        ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี  4   ภาคเรียนท่ี 1                จำนวน 1.5 หนวยกิต เวลา  60  ช่ัวโมง 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ศึกษา อธิบาย อภิปราย สรุป บอกวิธีการเตรียมตัวอยางสิ่งมีชีวิต สมบัติท่ีสำคัญของสิ่งมีชีวิตและความสัมพันธของ

การจัดระบบในสิ่งมีชีวิตท่ีใหสิ่งมีชีวิตดำรงชีวิตอยูได วิธีการทางวิทยาศาสตรในการคนหาคำตอบเก่ียวกับสิ่งมีชีวิต ความรู

แขนงตาง ๆ ของชีววิทยา ชีวจริยธรรมและจรรยาบรรณการใชสัตวทดลอง สมบัติและความสำคัญของของน้ำและแรธาตุตาง 

ๆ  ท่ีมีความสำคัญตอรางกายสิ่งมีชีวิต โครงสรางและความสำคัญตอสิ่งมีชีวิตของสารชีวโมเลกุล ไดแก คารโบไฮเดรต โปรตีน 

ลิพิด กรดนิวคลีอิก  ปฏิกิริยาเคมีในเซลลของสิ่งมีชีวิต การทำงานของเอนไซมในการเรงปฏิกิริยาเคมีในสิ่งมีชีวิตและปจจัยท่ีมี

ผลตอการทำงานของเอนไซม การเตรียมตัวอยางสิ่งมีชีวิตเพ่ือศึกษาภายใตกลองจุลทรรศนใชแสงและวาดภาพท่ีปรากฏ 

พรอมท้ังบอกวิธีการใชและดูแลรักษากลองจุลทรรศนใชแสงท่ีถูกตอง  โครงสรางและหนาท่ีของสวนท่ีหอหุมเซลลของเซลล

พืชและเซลลสัตว  ชนิดและหนาท่ีของออรแกเนลล  โครงสรางและหนาท่ีของนิวเคลียส การแพร   ออสโมซิส การแพรแบบฟา

ซิลิเทตและแอกทีฟทรานสปอรต การลำเลียงสารโมเลกุลใหญออกจากเซลลดวยกระบวนการเอกโซไซโทซิสและการลำเลียง

สารโมเลกุลใหญเขาสูเซลลดวยกระบวนการเอนโดไซโทซิส   

การแบงนิวเคลียสแบบไมโทซิสและแบบไมโอซิสจากตัวอยางภายใตกลองจุลทรรศน ข้ันตอนการหายใจระดับเซลลในภาวะท่ี

มีออกซิเจนเพียงพอและภาวะท่ีมีออกซิเจนไมเพียงพอ     

โดยใชกระบวนการทางวิทยาศาสตร การสังเกต กระบวนการสืบคนขอมูล  การทดลอง กระบวนการกลุม การ

นำเสนอผลงาน การสื่อสาร การคิด การแกปญหา การใชทักษะชีวิตและการใชเทคโนโลยี 

เพ่ือใหเกิดความรู ความเขาใจ สามารถสื่อสารสิ่งท่ีเรียนรูและนำความรูไปใชในการดำรงชีวิตของตนเองและดูแล

สิ่งมีชีวิต  คิดวิเคราะห ตัดสินใจ เห็นคุณคาของวิทยาศาสตร มีคุณธรรม จริยธรรมและคานิยมท่ีเหมาะสม 

 

ผลการเรียนรู 

1. อธิบายและสรุปสมบัติท่ีสำคัญของสิ่งมีชีวิตและความสัมพันธของการจัดระบบในสิ่งมีชีวิตท่ีทำใหสิ่งมีชีวิต

ดำรงชีวิตอยูได 

2. อภิปรายและบอกความสำคัญของการระบุปญหา ความสัมพันธระหวางปญหา สมมติฐานและวิธีการตรวจสอบ

สมมติฐาน รวมท้ังออกแบบการทดลองเพ่ือตรวจสอบสมมติฐาน 

3. สืบคนขอมูล อธิบายเก่ียวกับสมบัติของน้ำและบอกความสำคัญของน้ำท่ีมีตอสิ่งมีชีวิตและยกตัวอยางธาตุชนิด

ตาง ๆ ท่ีมีความสำคัญตอรางกายสิ่งมีชีวิต 

4. สืบคนขอมูล อธิบายโครงสรางของคารโบไฮเดรต ระบุกลุมของคารโบไฮเดรต รวมท้ังความสำคัญของ

คารโบไฮเดรตท่ีมีตอสิ่งมีชีวิต 

5. สืบคนขอมูล อธิบายโครงสรางของโปรตีนและความสำคัญของโปรตีนท่ีมีตอสิ่งมีชีวิต 

6. สืบคนขอมูล อธิบายโครงสรางของลิพิดและความสำคัญของลิพิดท่ีมีตอสิ่งมีชีวิต 

7. อธิบายโครงสรางของกรดนิวคลีอิก และระบุชนิดของกรดนิวคลีอิก และความสำคัญของกรดนิวคลีอิกท่ีมีตอ

สิ่งมีชีวิต 

8. สืบคนขอมูลและอธิบายปฏิกิริยาเคมีท่ีเกิดข้ึนในสิ่งมีชีวิต 
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9. อธิบายการทำงานของเอนไซมในการเรงปฏิกิริยาเคมีในสิ่งมีชีวิต และระบุปจจัยท่ีมีผลตอ      การทำงานของ

เอนไซม 

10. บอกวิธีการและเตรียมตัวอยางสิ่งมีชีวิต เพ่ือศึกษาภายใตกลองจุลทรรศนใชแสง วัดขนาดโดยประมาณ และวาด

ภาพท่ีปรากฏภายใตกลอง บอกวิธีการใชและดูแลรักษากลองจุลทรรศน ใชแสงท่ีถูกตอง 

11. อธิบายโครงสรางและหนาท่ีของสวนท่ีหอหุมเซลลของเซลลพืชและเซลลสัตว 

12. สืบคนขอมูล อธิบายและระบุชนิดและหนาท่ีของออรแกเนลล 

13. อธิบายโครงสรางและหนาท่ีของนิวเคลียส 

14. อธิบายและเปรียบเทียบการแพร ออสโมซิส การแพรแบบฟาซิลิเทตและแอกทีฟทรานสปอรต 

15. สืบคนขอมูล อธิบายและเขียนแผนภาพการลำเลียงสารโมเลกุลใหญออกจากเซลลดวยกระบวนการเอกโซไซโท

ซิสและการลำเลียงสารโมเลกุลใหญเขาสูเซลลดวยกระบวนการ   เอนโดไซโทซิส 

16. สังเกตการแบงนิวเคลียสแบบไมโทซิสและแบบไมโอซิสจากตัวอยางภายใตกลองจุลทรรศน  

พรอมท้ังอธิบายและเปรียบเทียบการแบงนิวเคลียสแบบไมโทซิสและแบบไมโอซิส 

17. อธิบาย เปรียบเทียบและสรุปข้ันตอนการหายใจระดับเซลลในภาวะท่ีมีออกซิเจนเพียงพอ และภาวะท่ีมี

ออกซิเจนไมเพียงพอ 

รวม 17 ผลการเรียนรู 
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คำอธิบายรายวิชาเพ่ิมเติม 

รหัสวิชา ว30242 รายวิชา ชีววิทยา 2   กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  

   ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี  4   ภาคเรียนท่ี 2                         จำนวน 1.5 หนวยกิต เวลา  60  ช่ัวโมง  

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ศึกษา สืบคนขอมูล อธิบาย สรุป คำนวณ วิเคราะห เปรียบเทียบ ยกตัวอยาง ระบุ เชื่อมโยง        การทดลองของ

เมนเดล กฎแหงการแยกและการรวมกลุมกันอยางอิสระ โอกาสการเกิดฟโนไทปและจีโนไทป การถายทอดลักษณะทาง

พันธุกรรม ท่ีเปนสวนขยายของเมนเดล ลักษณะทางพันธุกรรมท่ีมีการแปรผันตอเนื่องและไมตอเนื่อง ลักษณะทางพันธุกรรม

ท่ีถูกควบคุมดวยยีนบนออโตโซมและยีนบนโครโมโซมเพศ สมบัติและหนาท่ีของสารพันธุกรรม โครงสรางและองคประกอบ

ทางเคมีของ DNA และการจำลอง DNA กระบวนการสังเคราะหโปรตีน และหนาท่ีของ DNA และRNA แตละชนิดใน

กระบวนการสังเคราะห โปรตีน สารพันธุกรรม แอลลีล โปรตีน การเกิดมิวเทชัน สิ่งมีชีวิตดัดแปรพันธุกรรม การประยุกตใช

เทคโนโลยีทาง DNA หลกัฐานท่ีสนับสนุนและขอมูลท่ีใชอธิบายการเกิดวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต แนวคิดเก่ียวกับวิวัฒนาการ

ของ ฌอง ลามารก และทฤษฎีเก่ียวกับวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิตของ ชาลส ดารวิน ภาวะสมดุลของฮารดี-ไวนเบิรก  

กระบวนการเกิดสปชีสใหมของสิ่งมีชีวิต 

โดยใชกระบวนการทางวิทยาศาสตร มีการสื่อสาร การคิด การแกปญหา การใชทักษะชีวิต  

การใชเทคโนโลยี 

 เพ่ือใหเกิดความตั้งใจ มีความกระตือรือรน เห็นความสำคัญ และใหความรวมมือ  มีจิตวิทยาศาสตร จริยธรรม 

คุณธรรมและคานิยมท่ีเหมาะสม 

 

ผลการเรียนรู 

1. สืบคนขอมูล อธิบายและสรุปผลการทดลอง ของเมนเดล 

2. อธิบายและสรุปกฎแหงการแยกและกฎแหงการรวมกลุมอยางอิสระ และนำกฎของเมนเดล นี้ไป 

   อธิบายการถายทอดลักษณะทางพันธุกรรมและใชในการคำนวณโอกาสในการเกิด ฟโนไทปและ  

   จีโนไทปแบบตาง ๆ ของรุน F1 และ F2 

3. สืบคนขอมูล วิเคราะห อธิบาย และสรุปเก่ียวกับการถายทอดลักษณะทางพันธุกรรม ท่ีเปนสวน 

  ขยายของ พันธุศาสตรเมนเดล 

4. สืบคนขอมูล วิเคราะห และเปรียบเทียบลักษณะทางพันธุกรรมท่ีมีการแปรผัน ไมตอเนื่องและ 

   ลักษณะทางพันธุกรรมท่ีมี การแปรผันตอเนื่อง 

5. อธิบายการถายทอดยีนบนโครโมโซม และยกตัวอยางลักษณะทางพันธุกรรมท่ีถูกควบคุมดวยยีน 

   บนออโตโซมและยนีบนโครโมโซมเพศ 

6. สืบคนขอมูล อธิบายสมบัติและหนาท่ีของสารพันธุกรรม โครงสรางและองคประกอบ ทางเคมี 

  ของ DNA และสรุปการจำลอง DNA 

7. อธิบายและระบุข้ันตอนในกระบวนการสังเคราะหโปรตีนและหนาท่ีของ DNA และ RNA แตละ 

  ชนิดในกระบวนการสังเคราะห โปรตีน 

8. สรุปความสัมพันธระหวางสารพันธุกรรม แอลลีล โปรตนี ลักษณะทางพันธุกรรม และเชื่อมโยง 

   กับความรูเรื่องพันธุศาสตรเมนเดล 
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9. สืบคนขอมูล และอธิบายการเกิดมิวเทชันระดับยีนและระดับโครโมโซม สาเหตุการเกิดมิวเทชัน  

   รวมท้ังยกตัวอยางโรคและกลุมอาการท่ีเปนผลของการเกิดมิวเทชัน 

10. อธิบายหลักการสรางสิ่งมีชีวิตดัดแปรพันธุกรรมโดยใชดีเอ็นเอรีคอมบิแนนท 

11. สืบคนขอมูลยกตัว อยาง และอภิปรายการนำเทคโนโลยีทางดีเอ็นเอไปประยุกตใชท้ังในดานสิ่งแวดลอม  

     นิติวิทยาศาสตรการแพทยการเกษตรและอุตสาหกรรม และขอควรคำนึงถึงดานชีวจริยธรรม 

12. สืบคนขอมูลและอธิบายเก่ียวกับหลักฐานท่ีสนับสนุนและขอมูลท่ีใชอธิบายการเกิดวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต 

13. อธิบายและเปรียบเทียบแนวคิดเก่ียวกับวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิตของฌอง ลามารก และทฤษฎีเก่ียวกับ  

     ววิัฒนาการของสิ่งมีชีวิตของชาลส ดารวิน 

14. ระบุสาระสำคัญและอธิบายเง่ือนไขของภาวะสมดุลของฮารดี-ไวนเบิรก ปจจัยท่ีทำใหเกิดการเปลี่ยนแปลง 

     ความถ่ีของแอลลีล ในประชากร พรอมท้ังคำนวณหาความถ่ีของแอลลีลและจีโนไทปของประชากรโดยใชหลัก 

     ของฮารดี-ไวนเบิรก 

15. สืบคนขอมูล อภิปราย และอธิบายกระบวนการเกิดสปชีสใหมของสิ่งมีชีวิต 

รวม  15  ผลการเรียนรู 
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คำอธิบายรายวิชาเพ่ิมเติม  

รายวิชา เคมี  1         รหัสวิชา ว30221          กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี   

                  ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 4  ภาคเรียนท่ี 1                 จำนวน 1.5 หนวยกิต     เวลา 60  ช่ัวโมง 

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

 ศึกษา  สังเกต  ระบุ  วิเคราะห อธิบาย คำนวณและนำเสนอ  แบบจำลองอะตอมของ     ดอลตัน แบบจำลอง

อะตอมของ  ทอมสัน แบบจำลองอะตอมของรัทเทอรฟอรด สัญลักษณนิวเคลียร และไอโซโทป การศึกษาสเปกตรัม  การ

เปลงแสงของอะตอมแกส  การจัดเรียงอิเล็กตรอน  ในระดับพลังงานหลักและระดับพลังงานยอย การจัดอิเล็กตรอนใน

อะตอม วิวัฒนาการของการสรางตารางธาตุ สมบัติของธาตุตามหมูและ ตามคาบ ขนาดอะตอม รัศมีไอออน พลังงานไอออไน

เซซัน  อิเล็กโทรเนกาติวิตี สัมพรรคภาพอิเล็กตรอน  จุดหลอมเหลวและจุดเดือด เลขออกซิเดชัน ธาตุแทรนสิชัน  

สารประกอบของธาตุแทรนสิชัน  ธาตุกัมมันตรังสี  การสลายตัวของธาตุกัมมันตรังสี  ครึ่งชีวิตของธาตุกัมมันตรังสี  สมบัติ

บางประการของธาตุแตละชนิด ตระหนักถึงผลกระทบท่ีมีตอสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดลอม  พันธะเคมี  พันธะไอออนิก  การเกิด

พันธะ ไอออนิก โครงสรางของสารประกอบไอออนิก การเขียนสูตรและเรียกชื่อสารประกอบไอออนิก  พลังงานกับการเกิด

สารประกอบไอออนิก สมบัติสารประกอบไอออนิก ปฏิกิริยาของสารประกอบไอออนิก  พันธะโคเวเลนต  การเกิดพันธะโคเว

เลนต ชนิดของพันธะโคเวเลนต  โมเลกุลท่ีไมเปนไปตามกฎออกเตต การเขียนสูตรและเรียกชื่อ                      สารโคเว

เลนต ความยาวพันธะ และพลังงานพันธะ แนวคิดเก่ียวกับเรโซแนนซ  รูปรางโมเลกุล  สภาพข้ัวของโมเลกุลโคเวเลนต  แรง

ยึดเหนี่ยวระหวางโมเลกุลโคเวเลนต  สารโครงผลึกรางตาขาย พันธะโลหะ สมบัติของโลหะ  

 โดยใชกระบวนการทางวิทยาศาสตรในการสืบคนขอมูล  การคิด  เปรียบเทียบ สื่อสารสิ่งท่ีเรียนรู อภิปราย  การ

แกปญหา  การใชทักษะชีวิต  กระบวนการสำรวจ ตรวจสอบ  และทดลอง   

การใชเทคโนโลยี 

          เพ่ือใหเกิดจิตวิทยาศาสตร จริยธรรม คุณธรรม และจรรยาบรรณของนักวิทยาศาสตร 

 มีความสามารถในการตัดสินใจ ตระหนักถึงความปลอดภัยในการใชสารเคมี   
 

ผลการเรียนรู 

1. สืบคนขอมูลสมมติฐาน การทดลอง  หรือผลการทดลองท่ีเปนประจักษพยานในการเสนอแบบจำลองอะตอมของ

นักวิทยาศาสตรและอธิบายวิวัฒนาการของแบบจำลองอะตอม 

2. เขียนสัญลักษณนิวเคลียรของธาตุ  และระบุจำนวนโปรตอน  นิวตรอน  และอิเล็กตรอนของอะตอมจากสัญลักษณ

นิวเคลียร  รวมท้ังบอกความหมายของไอโซโทป 

3. อธิบายและเขียนการจัดเรียงอิเล็กตรอนในระดับพลังงานหลักและระดับพลังงานยอย       เม่ือทราบเลขอะตอมของ

ธาตุ 

4. ระบุหมู  คาบ  ความเปนโลหะ  อโลหะ  และก่ึงโลหะ  ของธาตุเรพรีเซนเททีฟ  และธาตุแทรนสิชันในตารางธาตุ 

5. วิเคราะหและบอกแนวโนมสมบัติของธาตุเรพรีเซนเททีฟตามหมูและตามคาบ 

6. บอกสมบัติของธาตุโลหะแทรนสิชันและเปรียบเทียบสมบัติกับธาตุโลหะในกลุมธาตุเรพรีเซนเททีฟ 

7. อธิบายสมบัติและคำนวณครึ่งชีวิตของธาตุไอโซโทปกัมมันตรังสี 

8. สืบคนขอมูลและยกตัวอยางการนำธาตุมาใชประโยชน  รวมท้ังผลกระทบตอสิ่งมีชีวิตและ         สิ่งแวดลอม 

9. อธิบายการเกิดไอออนและการเกิดพันธะไอออนิก  โดยใชแผนภาพ  หรือสัญลักษณแบบจุดของลิวอิส 
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10. เขียนสูตรและเรียกชื่อสารประกอบไอออนิก 

11. คำนวณพลังงานท่ีเก่ียวของกับปฏิกิริยาการเกิดสารประกอบไอออนิกจากวัฏจักรบอรนฮาเบอร 

12. อธิบายสมบัติของสารประกอบไอออนิก 

13. เขียนสมการไอออนิกและสมการไอออนิกสุทธิของปฏิกิริยาของสารประกอบไอออนิก 

14. อธิบายการเกิดพันธะโคเวเลนตแบบพันธะเดี่ยว  พันธะคู  และพันธะสาม  ดวยโครงสรางลิวอิส 

15. เขียนสูตรและเรียกชื่อสารโคเวเลนต 

16. วิเคราะหและเปรียบเทียบความยาวพันธะและพลังงานพันธะในสารโคเวเลนต  รวมท้ังคำนวณพลังงานท่ีเก่ียวของ

กับปฏิกิริยาของสารโคเวเลนตจากพลังงานพันธะ 

17. คาดคะเนรูปรางโมเลกุลโคเวเลนตโดยใชทฤษฎีการผลักระหวางคูอิเล็กตรอนในวงเวเลนซ  และระบุสภาพข้ัวของ

โมเลกุลโคเวเลนต 

18. ระบุชนิดของแรงยึดเหนี่ยวระหวางโมเลกุลโคเวเลนต  และเปรียบเทียบจุดหลอมเหลว      จุดเดือด  และการ

ละลายน้ำของสารโคเวเลนต 

19. สืบคนขอมูลและอธิบายสมบัติของสารโคเวเลนตโครงรางตาขายชนิดตางๆ 

20. อธิบายการเกิดพันธะโลหะและสมบัติของโลหะ 

21. เปรียบเทียบสมบัติบางประการของสารประกอบไอออนิก  สารโคเวเลนต  และโลหะ  สบืคนขอมูลและการนำเสนอ

ตัวอยางการใชประโยชนของสารประกอบไอออนิก  สารโคเวเลนต  และโลหะไดอยางเหมาะสม 

 

รวม  21  ผลการเรียนรู 
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คำอธิบายรายวิชาเพ่ิมเติม 

รายวิชา เคมี  2              รหัสวิชา ว30222               กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี   

             ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 4   ภาคเรียนท่ี 2                           จำนวน 1.5 หนวยกิต        เวลา 60  ช่ัวโมง 

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

ศึกษา  สังเกต  ระบุ  วิเคราะห อธิบาย คำนวณและนำเสนอ ขอปฏิบัติเบื้องตนในการทำปฏิกิริยาเคมี  เลือกและใช

อุปกรณหรือเครื่องมือในการทำปฏิบัติการ  วัดปริมาณตาง ๆ ระบุหนวยวัดปริมาณตาง ๆ ของสาร  เปลี่ยนหนวยวัดเปน

ระบบเอส มวลอะตอม มวลโมเลกุล โมล จำนวนโมลกับมวลของสาร ปริมาตรตอโมลของแกสท่ี STP ความสัมพันธระหวาง

จำนวนโมเลกุล อนุภาค มวลและปริมาตรของแก็สท่ี STP อัตราสวนโดยมวลของธาตุ  สูตรอยางงายและสูตรโมเลกุลของสาร  

ความเขมขนของสารละลาย การเตรียมสารละลาย สมบัติบางประการของสารละลาย  สมการเคมี  การคำนวณปริมาณสาร

ในปฏิกิริยาเคมีท่ีเก่ียวของกับมวลของสาร ความเขมขนของสารละลายและปริมาตรของแกส การคำนวณปริมาณของสารใน

ปฏิกิริยาเคมีหลายข้ันตอน  ระบุสารกำหนดปริมาณและคำนวณปริมาณสารตาง ๆ ในปฏิกิริยาเคมี  การคำนวณผลไดรอยละ

ของผลิตภัณฑ 

โดยใชกระบวนการทางวิทยาศาสตรในการสืบคนขอมูล  การคิด  เปรียบเทียบ  สื่อสารสิ่งท่ีเรียนรู   การแกปญหา  

การใชทักษะชีวิต  กระบวนการสำรวจ ตรวจสอบ  การทำปฏิบัติการ  และการใชเทคโนโลย ี

          เพ่ือใหเกิดจิตวิทยาศาสตร จริยธรรม คณุธรรม และจรรยาบรรณของนักวิทยาศาสตร   

มีความสามารถในการตัดสินใจ  และตระหนักถึงความปลอดภัยในการทำปฏิบัติการ 

 

ผลการเรียนรู 

 

1. บอกและอธิบายขอปฏิบัติเบื้องตน  และปฏิบัติตนท่ีแสดงถึงความตระหนักในการทำปฏิบัติการเคมี  เพ่ือใหมีความ

ปลอดภัยท้ังตอตนเอง  ผูอ่ืนและสิ่งแวดลอม  และเสนอแนวทางแกไขเม่ือเกิดอุบัติเหตุ 

2. เลือกและใชอุปกรณหรือเครื่องมือในการทำปฏิบัติการ  และวัดปริมาณตาง ๆ ไดอยางเหมาะสม 

3. นำเสนอแผนการทดลอง  ทดลองและเขียนรายงานการทดลอง 

4. ระบุหนวยวัดปริมาณตาง ๆ ของสาร  และเปลี่ยนหนวยวัดใหเปนหนวยในระบบเอสไอดวยการใชแฟกเตอรเปลี่ยน

หนวย 

5. บอกความหมายของมวลอะตอมของธาตุและคำนวณมวลอะตอมเฉลี่ยของธาตุ  มวลโมเลกุล  และมวลสูตร 

6. อธิบายและคำนวณปริมาณใดปริมาณหนึ่งจากความสัมพันธของโมล  จำนวนอนุภาค  มวล  และปริมาตรของแกสท่ี  

STP 

7. คำนวณอัตราสวนโดยมวลของธาตุองคประกอบของสารประกอบตามกฎสัดสวนคงท่ี 

8. คำนวณสูตรอยางงายและสูตรโมเลกุลของสาร 

9. คำนวณความเขมขนของสารละลายในหนวยตาง ๆ 

10. อธิบายวิธีการและเตรียมสารละลายใหมีความเขมขนในหนวยโมลาริตี  และปริมาตรสารละลายตามท่ีกำหนด 

11. เปรียบเทียบจุดเดือดและจุดเยือกแข็งของสารละลายกับสารบริสุทธิ์  รวมท้ังคำนวณจุดเดือดและจุดเยือกแข็งของ

สารละลาย 
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12. แปลความหมายสัญลักษณในสมการเคมี  เขียน  และดุลสมการเคมีของปฏิกิริยาบางชนิด 

13. คำนวณปริมาณสารในปฏิกิริยาเคมีท่ีเก่ียวของกับมวลสาร 

14. คำนวณปริมาณสารในปฏิกิริยาเคมีท่ีเก่ียวของกับความเขมขนของสารละลาย 

15. คำนวณปริมาณสารในปฏิกิริยาเคมีท่ีเก่ียวของกับปริมาตรของแกส 

16. คำนวณปริมาณของสารในปฏิกิริยาเคมีหลายข้ันตอน 

17. ระบุสารกำหนดปริมาณและคำนวณปริมาณสารตาง ๆ ในปฏิกิริยาเคมี 

18. คำนวณผลไดรอยละของผลิตภัณฑในปฏิกิริยาเคมี 

รวม 18 ผลการเรียนรู 
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คำอธิบายรายวิชาเพ่ิมเติม 

รหัสวิชา ว30201  รายวิชา ฟสิกส 1      กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี   

      ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี  4  ภาคเรียนท่ี 1     จำนวน 1.5 หนวยกิต เวลา  60  ช่ัวโมง 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

เพ่ือศึกษาวิเคราะห   ระบบหนวยระหวางชาติ  การวัดและการรายงานผลการวัด  ปริมาณ สเกลาร  และปริมาณ

เวกเตอร  ความเร็วสัมพัทธ  การเคลื่อนท่ีดวยความเรงคงตัวใน  1  มิติ  กฎการเคลี่อนท่ีของ    นิวตัน  กฎแรงดึงดูดระหวาง

มวล  รวมท้ังการประยุกตใชกฎการเคลื่อนท่ี 

โดยใช กระบวนการทางวิทยาศาสตร  การสืบเสาะหาความรู  การสำรวจตรวจสอบ  การสืบคนขอมูล  และ การ

อภิปราย  

 เพ่ือใหเกิดความรู  ความคิด  ความเขาใจ  สามารถสื่อสารสิ่งท่ีเรียนรู  มีความสามารถในการตัดสินใจ  นำความรู

ไปใชในชีวิตประจำวัน  มีจิตวิทยาศาสตร  คุณธรรม และคานิยมท่ีเหมาะสม 

 

ผลการเรียนรู 

1. อธิบายความหมายของฟสิกส  วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีและอธิบายความสัมพันธระหวางกันได 

2. ยกตัวอยางปริมาณทางฟสิกสและหนวยมาตรฐานนานาชาติ (หนวยในระบบ SI)ของปริมาณนั้นๆ  

3. ระบุหนวยฐานและหนวยอนุพันธของระบบเอสไอ พรอมท้ังอธิบายความหมายของตัวนำหนาหนวย เพ่ือทำให

เปนหนวยท่ีโตข้ึนหรือเล็กลง 

4. ตระหนักถึงธรรมชาติของการวัดในการทดลองท่ีมีความคลาด เคลื่อนท่ีเปนไปไดมากบางนอยบางเปนของ

ธรรมดา  ข้ึนกับเครื่องมือท่ีใชวัด  วิธีการวัด  และความตั้งใจและฝมือของผูวัด 

5. ประมาณคาความคลาดเคลื่อนท่ีอาจเปนไปไดอยางเหมาะสมในการทดลอง 

6. อธิบายความหมายของเลขนัยสำคัญไดและสามารถใชไดอยางเหมาะสมในการทดลอง 

7. ทำการทดลองงาย ๆ โดยแสดงขอมูลท่ีกะทัดรัด ชัดเจนและ แสดงการวิเคราะหดวยคณิตศาสตร    รวมถึงการใช

กราฟเสนตรงเพ่ือประกอบการสรุปผลไดอยางรัดกุม 

8. สืบคนขอมูลและอธิบายการบอกตำแหนงของวัตถุในแนวตรงและแกนอางอิง  การบอกตำแหนของวัตถุในระนาบ

และแกนอางอิง 

9. สืบคนขอมูลและอธิบายความหมายของระยะทางและการกระจัดของอนุภาคหรือวัตถุ  เขียน     สัญลักษณ และ

รูปแทน การกระจัดของอนุภาคหรือวัตถุ 

10. สืบคนขอมูลและอธิบายการหาเวกเตอรลัพธในหนึ่งมิติ 

11. สืบคนขอมูล  อธิบายการหาอัตราเร็ว  ความเร็ว  ความเร็วสัมพัทธของอนุภาคหรือวัตถุและทดลองเพ่ือหา

อัตราเร็วของวัตถุโดยใชเครื่องเคาะสัญญาณเวลา 

12. สืบคนขอมูล  อธิบายการหาความเรงของอนุภาคหรือวัตถุ ทดลองเพ่ือหาความเรงของวัตถุท่ีตกแบบเสรีและ 

เขียนกราฟของความเร็วกับเวลาของวัตถุ 

13. สืบคนขอมูลและหาความสัมพันธระหวางปริมาณตาง ๆ ท่ี เก่ียวของกับการเคลื่อนท่ีในแนวตรงดวยความเรงคง

ตัว 
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14. สืบคนขอมูล  อธิบายการเคลื่อนท่ีในสองมิติ  สามมิติ  เวกเตอร ตำแหนงและความเร็วในสองมิติ     ความเรง 

ในสองมิติ  ความเร็วสัมพัทธ  และกรอบอางอิงเฉ่ือย 

15. สืบคนขอมูลและอธิบายเก่ียวกับมวล แรง แรงพ้ืนฐาน แรงลัพธ น้ำหนัก  สภาพเสมือนไรน้ำหนัก   แรงกริยา   

แรงปฏิกิริยา  แรงคูปฏิกิริยา  ศูนยกลางมวล  ศูนยถวง 

16. สำรวจตรวจสอบและจัดกิจกรรมเพ่ือรับรูผลของแรงท่ีมีตอผูจัดกิจกรรม 

17. สำรวจตรวจสอบและจัดกิจกรรมเพ่ือหาความสัมพันธระหวางแรงท่ีกระทำตอวัตถุกับสภาพ    การเคลื่อนท่ีของ

วัตถุนั้น 

18. สำรวจตรวจสอบและจัดกิจกรรมการหาแรงลัพธเม่ือมีแรงมากกวาหนึ่งแรงมากรระทำตอวัตถุ 

19. สืบคนขอมูลและหาแรงลัพธของแรงสองแรงโดยการสรางรูป และการคำนวณ 

20. ทำกิจกรรมแสดงการเคลื่อนท่ีของวัตถุบนพ้ืนผิวท่ีแรงเสียดทานนอยและสามารถสรุปกฎกเคลื่อนท่ีขอท่ี 1 ของ

นิวตันได 

21. ทำกิจกรรมเก่ียวกับผลของการเปลี่ยนสภาพการเคลื่อนทีของวัตถุท่ีมีตอความรูสึกของผูดำเนิน     กิจกรรม 

22. ทำการทดลองเพ่ือหาความสัมพันธระหวางแรงกับความเรงของวัตถุเม่ือมวลของวัตถุมีคาคงตัวและระหวางมวล

กับความเรงเม่ือ แรงท่ีกระทำตอวัตถุมีคาคงตัวและสรุปกฎการเคลื่อนท่ีขอท่ี  2  ของนิวตัน 

23. ทำการทดลองหาความสัมพันธระหวางทิศทางของความเรงของวัตถุกับทิศทางของแรงท่ีกระทำตอวัตถุนั้น 

24. ทำกิจกรรมและสรุปการเคลื่อนท่ีขอท่ี  3  ของนิวตัน 

25. วิเคราะหและอธิบายเก่ียวกับแรงดึงดูดของโลกท่ีกระทำตอวัตถุและน้ำหนักของวัตถุนั้น 

26. สืบคนขอมูลและอธิบายถึงกฎแรงดึงดูดระหวางมวลของ นิวตัน 

27. สืบคนขอมูลและทำกิจกรรมเพ่ือหาความสัมพันธระหวาง ขนาดของความเรง  g  และระยะหาง ระหวางจุด

ศูนยกลางของโลก 

28. สืบคนขอมูลและทำกิจกรรมเก่ียวกับสภาพเสมือนไรน้ำหนัก 

29. สืบคนขอมูลและทำกิจกรรมเก่ียวกับศูนยกลางมวล  ศูนยถวง 

30. นำกฎการเคลื่อนท่ีของนิวตันไปประยุกตใชในชีวิตประจำวัน  

 

รวม 30 ผลการเรียนรู 
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                                                  หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนศรีราชา ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย พุทธศักราช 2563 (ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช 2562) 

คำอธิบายรายวิชาเพ่ิมเติม 

รหัสวิชา ว30202  รายวิชา ฟสิกส 2  กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี   

        ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี  4  ภาคเรียนท่ี 2         จำนวน 1.5 หนวยกิต  เวลา  60  ช่ัวโมง 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 เพ่ือศึกษา  วิเคราะห สมดุล  โมเมนตัม  แรงและการเปลี่ยนโมเมนตัม การดลและแรงดล การชนหรือการระเบิด 

กฎการอนุรักษโมเมนตัม  การเคลื่อนท่ีแบบหมุน  ความเรงเชิงมุม ทอรกกับการเคลื่อนท่ีแบบหมุน โมเมนตความเฉ่ือย 

พลังงานจลนของการหมุน  โมเมนตัมเชิงมุมและอัตราการเปลี่ยนโมเมนตัมเชิงมุม       การทำงานในการหมุน การแกวงของ

วัตถุ  งานและพลังงานการเคลื่อนท่ีในแนวโคง 

โดยใชกระบวนการทางวิทยาศาสตร  การสืบเสาะหาความรู  การสำรวจตรวจสอบ  การสืบคนขอมูลและการ

อภิปราย 

เพ่ือใหเกิดความรู ความคิด  ความเขาใจ  สามารถสื่อสารสิ่งท่ีเรียนรู  มีความสามารถในการตัดสินใจ  นำความรูไป

ใชในชีวิตประจำวัน มีจิตวิทยาศาสตร  จริยธรรม  คุณธรรมและคานิยมท่ีเหมาะสม 

 

ผลการเรียนรู 

1. บอกไดวาโมเมนตัมซ่ึงเปนปริมาณเวกเตอรข้ึนอยูกับมวลและความเร็วภายใตแรงซ่ึงเปนไป  ตามกฎขอท่ี 3 ของ

นิวตัน 

2. สรุปเก่ียวกับการชนของวัตถุ  และการระเบิด ( การดีดตัวแยกออกจากกัน) ของวัตถุในแนว ตรงไดวา โมเมนตัม

ของระบบจะคงตัวเม่ือไมมีแรงลัพธกระทำตอระบบ  และนำความรูไปคำนวณ หาปริมาณตาง ๆ ท่ี เก่ียวของได 

3. สรุปเก่ียวกับการชนของวัตถุใน  2  มิติ  ไดวา  โมเมนตัมของระบบคงตัว  เม่ือมีแรงลัพธ  กระทำตอระบบและ

นำความรูไปคำนวณหาปริมาณตาง ๆ ท่ีเก่ียวของได 

4. คำนวณหาปริมาณตาง ๆ ท่ีเก่ียวของกับการเคลื่อนท่ีของวัตถุท่ีมีการชนหรือดีดกันโดยใชกฎ อนุรักษโมเมนตัม 

           5. อธิบายเก่ียวกับกฎอนุรักษโมเมนตัมเชิงมุม และความสัมพันธระหวางทอรก  มวลของวัตถุ  รัศมีของการหมุน  

และความเร็วเชิงมุม  และความสัมพันธระหวางทอรก  โมเมนตความเฉ่ือยและความเร็ว  เชิงมุมพรอมท้ัง  คำนวณหาปริมาณ

ตาง ๆ ท่ีเก่ียวของได และอธิบายพลังงานจลนของการหมุนได 

6. อธิบายความหมายของ  งาน และกฎการอนุรักษพลังงานกล โมเมนตัมและกฎการอนุรักษ        โมเมนตัม การ

เคลื่อนท่ีแนวโคง รวมท้ังนำความรูไปใชประโยชน   

7. อธิบาย วิเคราะห และคำนวณปริมาณตาง ๆ ท่ีเก่ียวของกับ การเคลื่อนท่ีแบบโพรเจกไทล และทดลองการ

เคลื่อนท่ีแบบโพรเจกไทล 

8.  ทดลองและอธิบายความสัมพันธระหวางแรงสูศูนยกลาง รัศมีของการเคลื่อนท่ี อัตราเร็วเชิงเสนอัตราเร็ว  เชิงมุม 

และมวล ของวัตถุในการเคลื่อนท่ีแบบวงกลมในระนาบระดับ รวมท้ัง คำนวณปริมาณตาง ๆ ท่ี เก่ียวของ และประยุกตใช

ความรูการเคลื่อนท่ีแบบวงกลมในการอธิบายการโคจรของดาวเทียม 

9. ทดลองและอธิบายการเคลื่อนท่ีแบบฮารมอนิกอยางงายของ วัตถุติดปลายสปริงและลูกตุมอยางงาย รวมท้ัง

คำนวณปริมาณ ตาง ๆ ท่ีเก่ียวของ 
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                                                  หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนศรีราชา ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย พุทธศักราช 2563 (ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช 2562) 

10. อธิบายกฎความโนมถวงสากลและผลของสนามโนมถวงท่ี ทำใหวัตถุมีน้ำหนัก รวมท้ังคำนวณปริมาณตาง ๆ ท่ี

เก่ียวของ 

   11. นำความรูเรื่องการเคลื่อนท่ีแบบโพรเจกไทลและแบบวงกลมไปประยุกตใช ในชีวิตประจำวันได 

 

รวม  11  ผลการเรียนรู 
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                                                  หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนศรีราชา ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย พุทธศักราช 2563 (ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช 2562) 

คำอธิบายรายวิชาเพ่ิมเติม   

รหัสวิชา ว30271    รายวิชา ไมโครคอนโทรลเลอร 1       กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี   

   ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี  4   ภาคเรียนท่ี 1                          จำนวน  1.0  หนวยกิต   เวลา  40  ช่ัวโมง 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

          ศึกษาเก่ียวกับโครงสรางของไมโครคอนโทรลเลอร กระบวนการทำงาน ลักษณะสัญญาณ การรับ-สงขอมูลกับอุปกรณ

เชื่อมตอภายนอก การใชชุดคำสั่ง การเขียนโปรแกรมควบคุมการทำงานของบอรดไมโครคอนโทรลเลอรและอุปกรณตอพวง 

การเขียนโปรแกรมเชิงจินตภาพ และการประยุกตใชงานคุณสมบัติของบอรดไมโครคอนโทรลเลอรเบื้องตน เพ่ือพัฒนาผูเรียน

ใหมีความรู ความสามารถ และมีทักษะทางดานการใชเทคโนโลยี มีความรูทางดานอุตสาหกรรมใหม สามารถสรางนวัตกรรม

และมีคุณภาพชีวิตท่ีดี ซ่ึงสอดคลองกับการบูรณาการการศึกษาภาคตะวันออก และการพัฒนาการศึกษาในพ้ืนท่ี EECพรอม

สงเสริมใหผูเรียนมีความรักในชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย เสริมสรางคุณธรรม ลักษณะนิสัย เจตคติและความมุงม่ันในการ

ทำงาน มีวินัย มีความซ่ือสัตย เพ่ือเปนแนวทางในการประกอบอาชีพ ใฝเรียนรูเห็นคุณคาภาคภูมิใจในความเปนทองถ่ิน มี

ความรักในความเปนไทย ดำรงชีวิตอยูในสังคมอยางมีความสุข มีความคิดอยูอยางพอเพียง เรียนรูการใชเทคโนโลยีอยาง

เหมาะสม มีจิตสำนึกในการใชพลังงาน ทรัพยากรและสิ่งแวดลอมในการดำเนินชีวิตและครอบครัว มีจิตสาธารณะตอมวลชล 

และสังคม 

 

ผลการเรียนรู  

1. อธิบายถึงความเปนมา โครงสรางพ้ืนฐาน และหลักการทำงานของบอรด micro:bit ได 

2. มีความรูความเขาใจภาษาDigital ท่ีใชในการเขียนคำสั่งควบคุมการทำงานของบอรด micro:bit 

3. ผูเรียนสามารถทดลองเขียนโคดคำสั่ง ทดสอบการทำงานบนบอรดจำลอง และอัพโหลดลงบอรดจริงเพ่ือใช 

    โคดคำสั่งควบคุมการทำงานของของบอรด micro:bitได 

4. สามารถเขียน โคดคำสั่งการการทำงานดวยวิธีการท่ีหลากหลากรูจักใชอุปกรณเคลื่อนท่ี ระบบปฏิบัติการ 

    ตางๆในการทำงาน 

5. สามารถอธิบายเก่ียวกับ ลักษณะ และหนาท่ีการทำงานของปุมการทำงานบนบอรด micro:bit และเลือกใช 

    ปุมการทำงานไดอยางเหมาะสม 

6.  รูและเขาใจความหมาย สามารถอธิบายหลักการทำงานของเซ็นเซอรตรวจจับความเรง และสามารถเขียน 

    คำสั่งเพ่ือทดสอบการทำงานตลอดจนนำคุณสมบัติของเซ็นเซอรนนี้มาประยุกตใชในกิจกรรมตางๆไดจริง 

7. ผูเรียนสามารถอธิบายเก่ียวกับมุม roll และมุม Pitch มีทักษะในการหาคาโดยการใชเซ็นเซอรตรวจจับ 

    ความเรงในการวัดระดับ แลวแสดงผลดวยหลอด LEDได 

8. สามารถเขียนคำสั่งเพ่ือใชงาน Magnetometer บน micro:bit วัดความเขมขนของสนามแมเหล็กได 

9. ผูเรียนมีความรูเรื่องหลักการทำงานของเซ็นเซอร สามารถเขียนชุดคำสั่งเพ่ือใชวัดคาอุณหภูมิ 

   คาความเขมขนของแสงและนำมาแสดงผลได 

10. ผูเรียนมีความรูเรื่องตัวแปรชนิดอะเรย และการแทนคาขอมูล มีทักษะความสามารถในการเขียนชุดคำสั่ง 

     โดยกำหนดตัวแปรและแทนคาขอมูลได 

รวม 10 ผลการเรียนรู 
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                                                  หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนศรีราชา ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย พุทธศักราช 2563 (ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช 2562) 

คำอธิบายรายวิชาเพ่ิมเติม 

รหัสวิชา ว30272    รายวิชา ไมโครคอนโทรลเลอร 2         กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี   

  ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี  4   ภาคเรียนท่ี 2                            จำนวน  1.0  หนวยกิต   เวลา  40  ช่ัวโมง 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

          ศึกษาเก่ียวกับโครงสรางของไมโครคอนโทรลเลอร กระบวนการทำงาน ลักษณะสัญญาณ การรับ-สงขอมูลกับอุปกรณ

เชื่อมตอภายนอก การใชชุดคำสั่ง การเขียนโปรแกรมควบคุมการทำงานของบอรดไมโครคอนโทรลเลอรและเพ่ิมความ

คุณสมบัติในการทำงานดวยกันติดตั้งอุปกรณตอพวง ประยุกตใชแนวคิดเชิงคำนวณในการพัฒนาโครงงานท่ีมีนำคุณสมบัติ

ของบอรดไมโครคอนโทรลเลอร มาบูรณาการรวมกับวิชาอ่ืนอยางสรางสรรค และเชื่อมโยงกับชีวิตจริง เพ่ือพัฒนาผูเรียนใหมี

ความรู ความสามารถ และมีทักษะทางดานการใชเทคโนโลยี  สามารถสรางนวัตกรรมใหม และมีคุณภาพชีวิตท่ีดี ซ่ึงสอดคลอง

กับการบูรณาการการศึกษาภาคตะวันออก และการพัฒนาการศึกษาในพ้ืนท่ี EECพรอมสงเสริมใหผูเรียนมีความรักในชาติ 

ศาสนา พระมหากษัตริย เสริมสรางคุณธรรม ลักษณะนิสัย เจตคติและความมุงม่ันในการทำงาน มีวินัย มีความซ่ือสัตย เพ่ือ

เปนแนวทางในการประกอบอาชีพ ใฝเรียนรูเห็นคุณคาภาคภูมิใจในความเปนทองถ่ิน มีความรักในความเปนไทย ดำรงชีวิตอยู

ในสังคมอยางมีความสุข มีความคิดอยูอยางพอเพียง เรียนรูการใชเทคโนโลยีอยางเหมาะสม มีจิตสำนึกในการใชพลังงาน 

ทรัพยากรและสิ่งแวดลอมในการดำเนินชีวิตและครอบครัว 

 

ผลการเรียนรู  

1. ผูเรียนสามารถเขียนโปรแกรมควบคุมแสดงผลดวยเสียงของบอรด micro:bit ได 

2. ผูเรียนเขาใจหลักการทำงานของเซ็นเซอรตางๆบนบอรด micro:bit และสามารถเขียนชุดคำสั่ง 

    ใหเลนเปนเกมสได 

3. ผูเรียนสามารถติดตั้งไดรเวอรและโปรแกรมเพ่ือเชื่อมตอบอรด micro:bitใหทำงานรวมกับคอมพิวเตอรได 

4. สามารถเขียน โคดคำสั่งการการทำงานใหบอรด micro:bit เชื่อมตอกับ Excel เพ่ือทำการรับสงขอมูลได 

5. สามารถอธิบายเก่ียวกับ ลักษณะ และหนาท่ีการทำงานของคลื่นวิทยุกับบอรด micro:bitได  

    และใชคลื่นวิทยุกในการสงคาขอมูลไรสายไดดี 

๖.  รูและเขาใจความหมาย สามารถอธิบายหลักการทำงานของApplication ท่ีเชื่อมตอกับ micro:bit 

     เขียนคำสั่งเพ่ือควบคุมการทำงานผาน Applicationได 

7. ผูเรียนสามารถเชื่อมตอ micro:bit เขากับอุปกรณตอพวงชนิดตางๆเพ่ือเพ่ิมความสามารถในการทำงาน 

    ใหหลากหลาย และนำมาประยุกตใชไดกับกิจกรรมตางๆ 

8. สามารถเขียนคำสั่งเพ่ือใชงาน micro:bit รวมกับมอเตอรรถ และควบคุมการทำงานของมอเตอร 

    ดวยJoy stickได 

9.  ผูเรียนมีความรูเรื่องหลักการทำงานอัลตราโซนิกและและการแสดงผลทางหนาจอLCD และแบบOLED 

10. ผูเรียนมีความรูเรื่องแพ็กเกจท่ีจำเปนสำหรับการเขียนโปรแกรมเชิงจินตภาพ และมีทักษะในการUpdate 

     Firmware ของ micro:bit 

 

รวม 10 ผลการเรียนรู 
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                                                  หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนศรีราชา ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย พุทธศักราช 2563 (ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช 2562) 

คำอธิบายรายวิชาเพ่ิมเติม 

    รหัสวิชา ว 30291 รายวิชา เทคโนโลยีเพ่ิมเติม    กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี   

ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 4 ภาคเรียนท่ี 1                     จำนวน 0.5 หนวยกิต  เวลา  20  ช่ัวโมง 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 อธิบายข้ันตอนการพัฒนาซอฟตแวร ความหมายสัญลักษณท่ีใชในการออกแบบโปรแกรม ตัวแปรและคาคงท่ีท่ีใช

ในการเขียนโปรแกรม ความหมายของขอมูลและชนิดของขอมูลท่ีใชในการเขียนโปรแกรม ตัวดำเนินการท่ีใชในการเขียน

โปรแกรม มีความรูความเขาใจการใชคำสั่งแสดงผลบนหนาจอภาพ คำสั่งรับขอมูลจากแปนพิมพ บอกความหมายของนิพจน 

 ศึกษา วิเคราะหการใชสัญลักษณเขียนผังงานท่ีใชในการออกแบบโปรแกรม พัฒนาซอฟตแวรอยางเปนข้ันตอน

เขียนโปรแกรมโดยใชคำสั่งแสดงผลบนหนาจอภาพ คำสั่งรับขอมูลจากแปนพิมพ ใชชนิดขอมูล ตัวแปร และคาคงท่ีไดอยาง

ถูกตองเหมาะสม ใชนิพจน และตัวดำเนินการตางๆ ไดตามความเหมาะสม 

 เห็นคุณคาสัญลักษณท่ีใชในการออกแบบโปรแกรม ตระหนักถึงความสำคัญของข้ันตอนการพัฒนาซอฟตแวร การ

เลือกใชชนิดขอมูล ตัวแปร และคาคงท่ีไดถูกตอง การใชนิพจน และตัวดำเนินการตางๆ สนใจการเขียนโปรแกรมแสดงผลบน

หนาจอภาพและรับขอมูลจากแปนพิมพ 

ผลการเรียนรู 

 1. อธิบายข้ันตอนการพัฒนาซอฟตแวร 

 2. อธิบายความหมายสัญลักษณและสามารถเขียนผังงานท่ีใชในการออกแบบโปรแกรมได 

 3. เขียนโปรแกรมโดยใชคำสั่งแสดงผลบนหนาจอภาพได 

 4. เขียนโปรแกรมโดยใชคำสั่งรับขอมูลจากแปนพิมพได 

 5. บอกความหมายของขอมูลและชนิดของขอมูลท่ีใชในการเขียนโปรแกรมได 

 6. อธิบายและเปรียบเทียบตัวแปรและคาคงท่ีท่ีใชในการเขียนโปรแกรมได 

 7. บอกความหมายของนิพจนและสามารถเขียนนิพจนเพ่ือใชงานได 

 8. อธิบายตัวดำเนินการท่ีใชในการเขียนโปรแกรมและสามารถใชตัวดำเนินการตางๆ ไดตามความเหมาะสม 

 

รวม   8   ผลการเรียนรู 
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                                                  หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนศรีราชา ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย พุทธศักราช 2563 (ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช 2562) 

คำอธิบายรายวิชาเพ่ิมเติม 

รหัสวิชา ว30243  รายวิชา ชีววิทยา 3    กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี   

        ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี  5      ภาคเรียนท่ี 1             จำนวน 1.5 หนวยกิต    เวลา  60  ช่ัวโมง  

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ศึกษา สังเกต สืบคน บอก สรุป อภิปราย อธิบาย เปรียบเทียบและยกตัวอยางชนิดและลักษณะของเนื้อเยื่อพืช 

โครงสรางภายในของรากพืชใบเลี้ยงเดี่ยวและรากพืช ใบเลี้ยงคูจากการตัดตามขวาง โครงสรางภายในของลำตนพืชใบเลี้ยง

เดี่ยวและลำตนพืชใบเลี้ยงคูจากการตัดตามขวาง โครงสรางภายในของใบพืช จากการตัดตามขวาง การแลกเปลี่ยนแกสและ

การคายน้ำของพืช กลไกการลำเลียงน้ำ และธาตุอาหารของพืช ความสำคัญของธาตุอาหาร และยกตัวอยางธาตุอาหารท่ี

สำคัญท่ีมีผลตอการเจริญเติบโตของพืช กลไกการลำเลียงอาหารในพืช การทดลองของนักวิทยาศาสตรในอดีตเก่ียวกับ

กระบวนการสงัเคราะหดวยแสง ข้ันตอนกระบวนการ สังเคราะหดวยแสงของพืช C3 กลไกการตรึงคารบอนไดออกไซด ใน

พืช C3 พืช C4 และ พืช CAM ปจจัยความเขมของแสง ความเขมขนของคารบอนไดออกไซด และอุณหภูมิท่ีมีผลตอการ

สังเคราะหดวยแสงของพืช วัฏจักรชีวิตแบบสลับของพืชดอก กระบวนการสรางเซลลสืบพันธุเพศผูและเพศเมียของพืชดอก 

และการปฏิสนธิของพืชดอก การเกิดเมล็ดและการเกิดผลของพืชดอก โครงสรางของเมล็ดและผล การใชประโยชนจาก

โครงสรางตางๆของเมล็ด และผล ปจจัยตาง ๆ ท่ีมีผลตอการงอกของเมล็ด สภาพพักตัวของเมล็ด แนวทางในการแกสภาพ

พักตัวของเมล็ด บทบาทและหนาท่ีของออกซิน  ไซโทไคนิน จิบเบอเรลลิน     เอทิลีน และกรดแอบไซซิก การนำไปใช

ประโยชนทางการเกษตร และสิ่งเราภายนอกท่ีมีผลตอการเจริญเติบโตของพืช 

โดยใชกระบวนการทางวิทยาศาสตรและจิตวิทยาศาสตร ในการเขียน การทดลอง การสื่อสาร การแกปญหา    การ

ใชทักษะชีวิต และการใชเทคโนโลย ี

เพ่ือเกิดความรู ความคิด ความเขาใจ ความรับผิดชอบ มีความสามารถในการชี้แนวทาง ใชประโยชน  

และนำความรูไปใชประโยชนในชีวิตประจำวัน 

ผลการเรียนรู 

1. อธิบายเก่ียวกับชนิดและลักษณะของเนื้อเยื่อพืช และเขียนแผนผังเพ่ือสรุปชนิดของเนื้อเยื่อพืช 

2. สังเกต อธิบาย และเปรียบเทียบโครงสราง ภายในของรากพืชใบเลี้ยงเดี่ยวและรากพืช ใบเลี้ยงคูจากการตัดตาม

ขวาง 

3. สังเกต อธิบาย และเปรียบเทียบโครงสราง ภายในของลำตนพืชใบเลี้ยงเดี่ยวและลำตนพืชใบเลี้ยงคูจากการตัด

ตามขวาง 

4. สังเกต และอธิบายโครงสรางภายในของใบพืช จากการตัดตามขวาง 

5. สืบคนขอมูล สังเกต และอธิบายการแลกเปลี่ยน แกสและการคายน้ำของพืช 

6. สืบคนขอมูล และอธิบายกลไกการลำเลียงน้ำ และธาตุอาหารของพืช  

7. สืบคนขอมูล อธิบายความสำคัญของธาตุอาหาร และยกตัวอยางธาตุอาหารท่ีสำคัญท่ีมีผลตอ การเจริญเติบโต

ของพืช 

8. อธิบายกลไกการลำเลียงอาหารในพืช 

9. สืบคนขอมูล และสรุปการศึกษาท่ีไดจากการทดลองของนักวิทยาศาสตรในอดีตเก่ียวกับกระบวนการสังเคราะห

ดวยแสง 
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                                                  หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนศรีราชา ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย พุทธศักราช 2563 (ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช 2562) 

10. อธิบายข้ันตอนท่ีเกิดข้ึนในกระบวนการ สังเคราะหดวยแสงของพืช C3 

11. เปรียบเทียบกลไกการตรึงคารบอนไดออกไซด ในพืช C3 พืช C4 และ พืช CAM 

12. สืบคนขอมูล อภิปราย และสรุปปจจัยความเขม ของแสง ความเขมขนของคารบอนไดออกไซด และอุณหภูมิท่ีมี

ผลตอการสังเคราะหดวยแสง ของพืช 

13. อธิบายวัฏจักรชีวิตแบบสลับของพืชดอก 

14. อธิบาย และเปรียบเทียบกระบวนการสราง เซลลสืบพันธุเพศผูและเพศเมียของพืชดอก และอธิบายการปฏิสนธิ

ของพืชดอก 

15. อธิบายการเกิดเมล็ดและการเกิดผลของพืชดอก โครงสรางของเมล็ดและผล และยกตัวอยาง   การใชประโยชน

จากโครงสรางตางๆของเมล็ด และผล 

16. ทดลอง และอธิบายเก่ียวกับปจจัยตาง ๆ ท่ีมี ผลตอการงอกของเมล็ด สภาพพักตัวของเมล็ด และบอกแนวทาง

ในการแกสภาพพักตัว ของเมล็ด 

17. สืบคนขอมูล อธิบายบทบาทและหนาท่ีของ ออกซิน   ไซโทไคนิน จิบเบอเรลลิน เอทิลีน และ  กรดแอบไซซิก 

และอภิปรายเก่ียวกับการนำไปใชประโยชนทางการเกษตร  

18. สืบคนขอมูล ทดลอง และอภิปรายเก่ียวกับสิ่งเราภายนอกท่ีมีผลตอการเจริญเติบโตของพืช 

 

รวม   18   ผลการเรียนรู 
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                                                  หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนศรีราชา ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย พุทธศักราช 2563 (ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช 2562) 

คำอธิบายรายวิชาเพ่ิมเติม 

รหัสวิชา ว30244  รายวิชา ชีววิทยา 4    กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี   

        ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี  5  ภาคเรียนท่ี 2         จำนวน 1.5 หนวยกิต  เวลา  60  ช่ัวโมง 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ศึกษา อธิบาย อภิปราย เปรียบเทียบ ยกตัวอยาง โครงสรางและกระบวนการยอยอาหารของสัตวท่ีไมมีทางเดิน

อาหาร สัตวท่ีมีทางเดินอาหารไมสมบูรณและสัตวท่ีมีทางเดินอาหารแบบสมบูรณ การกินอาหารของไฮดราและพลานาเรีย 

โครงสราง หนาท่ีและกระบวนการยอยอาหารและดูดซึมสารอาหารภายในระบบยอยอาหารของมนุษย  โครงสรางท่ีทำหนาท่ี

แลกเปลี่ยนแกสของฟองน้ำ ไฮดรา พลานาเรีย ไสเดือนดิน แมลง ปลา กบและนก  โครงสรางของปอดในสัตวเลี้ยงลูกดวย

น้ำนม  โครงสรางท่ีใชในการแลกเปลี่ยนแกสและกระบวนการแลกเปลี่ยนแกสของมนุษย การทำงานของปอดและการวัด

ปริมาตรของอากาศในการหายใจออกของมนุษย ระบบหมุนเวียนเลือดแบบเปดและแบบปด ทิศทางการไหลของเลือดและ

การเคลื่อนท่ีของ     เซลลเม็ดเลือดในหางปลาและความสัมพันธระหวางขนาดของหลอดเลือดกับความเร็วในการไหลของ

เลือด  โครงสรางและการทำงานของหัวใจและหลอดเลือดในมนุษย  โครงสรางหัวใจของสัตวเลี้ยงลูกดวยน้ำนม     ทิศ

ทางการไหลของเลือดผานหัวใจของมนุษยและการหมุนเวียนเลือดของมนุษย เซลลเม็ดเลือดแดง        เซลลเม็ดเลือดขาว  

เพลตเลตและพลาสมา หมูเลือดและหลักการใหและรับเลือดในระบบ ABO และระบบ Rh สวนประกอบและหนาท่ีของ

น้ำเหลือง รวมท้ังโครงสรางและหนาท่ีของหลอดน้ำเหลืองและตอมน้ำเหลือง กลไกการตอตานหรือทำลายสิ่งแปลกปลอม

แบบไมจำเพาะและแบบจำเพาะ การสรางภูมิคุมกันกอเองและภูมิคุมกันรับมา ความผิดปกติของระบบภูมิคุมกันท่ีทำใหเกิด

เอดส ภูมิแพ การสรางภูมิตานทานตอเนื้อเยื่อตนเอง โครงสรางและหนาท่ีในการกำจัดของเสียออกจากรางกายของฟองน้ำ 

ไฮดรา พลานาเรีย ไสเดือนดิน แมลงและสัตวมีกระดูกสันหลัง  โครงสรางและหนาท่ีของไตและโครงสรางท่ีใชลำเลียง

ปสสาวะออกจากรางกาย กลไกการทำงานของหนวยไตในการกำจัดของเสียออกจากรางกาย ความผิดปกติของไตอัน

เนื่องมาจากโรคตาง ๆ 

 โดยใช กระบวนการทางวิทยาศาสตร การสังเกต การทดลอง  กระบวนการสืบคนขอมูล  กระบวนการกลุม การ

นำเสนอผลงาน การสื่อสาร กระบวนการคิด การแกปญหา การใชทักษะชีวิต  การใชเทคโนโลย ี

 เพ่ือใหเกิดจิตวิทยาศาสตร การตัดสินใจ เห็นคุณคาของวิทยาศาสตรตอการดำรงชีวิต มีคุณธรรม จริยธรรมและ

คานิยมท่ีเหมาะสม 

 

ผลการเรียนรู 

1. สืบคนขอมูล อธิบายและเปรียบเทียบโครงสรางและกระบวนการยอยอาหารของสัตวท่ีไมมีทางเดินอาหาร สัตว

ท่ีมีทางเดินอาหารแบบไมสมบูรณ และสัตวท่ีมีทางเดินอาหารแบบสมบูรณ 

2. สังเกต อธิบาย การกินอาหารของไฮดราและพลานาเรีย 

3. อธิบายเก่ียวกับโครงสราง หนาท่ีและกระบวนการยอยอาหาร และการดูดซึมสารอาหารภายในระบบยอย

อาหารของมนุษย 

4. สืบคนขอมูล อธิบายและเปรียบเทียบโครงสรางท่ีทำหนาท่ีแลกเปลี่ยนแกสของฟองน้ำ ไฮดรา  

พลานาเรีย ไสเดือนดิน แมลง ปลา กบและนก 

5. สังเกต และอธิบายโครงสรางของปอดในสัตวเลี้ยงลูกดวยน้ำนม 

6. สืบคนขอมูล อธิบายโครงสรางท่ีใชในการแลกเปลี่ยนแกส และกระบวนการแลกเปลี่ยนแกสของมนุษย 
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7. อธิบายการทำงานของปอดและทดลองวัดปริมาตรของอากาศในการหายใจจออกของมนุษย 

8. สืบคนขอมูล อธิบายและเปรียบเทียบระบบหมุนเวียนเลือดแบบเปดและระบบหมุนเวียนเลือดแบบปด 

9. สังเกต และอธิบายทิศทางการไหลของเลือดและการเคลื่อนท่ีของเซลลเม็ดเลือดในหางปลาและสรุป

ความสัมพันธระหวางขนาดของหลอดเลือดกับความเร็วในการไหลของเลือด 

10. อธิบายโครงสรางและการทำงานของหัวใจและหลอดเลือดในมนุษย 

11. สังเกต และอธิบายโครงสรางหัวใจของสัตวเลี้ยงลูกดวยน้ำนม ทิศทางการไหลของเลือดผานหัวใจของมนุษย 

และเขียนแผนผังสรุปการหมุนเวียนเลือดของมนุษย 

12. สืบคนขอมูล ระบุความแตกตางของเซลลเม็ดเลือดแดง เซลลเม็ดเลือดขาว เพลตเลตและพลาสมา 

13. อธิบายหมูเลือดและหลักการใหและรับเลือดในระบบ ABO และระบบ Rh 

14. อธิบายและสรุปเก่ียวกับสวนประกอบและหนาท่ีของน้ำเหลือง รวมท้ังโครงสรางและหนาท่ีของหลอดน้ำเหลือง

และตอมน้ำเหลือง 

15. สืบคนขอมูล อธิบายและเปรียบเทียบกลไกการตอตานหรือทำลายสิ่งแปลกปลอมแบบไมจำเพาะและแบบ

จำเพาะ 

16. สืบคนขอมูล อธิบายและเปรียบเทียบการสรางภูมิคุมกันกอเองและภูมิคุมกันรับมา 

17. สืบคนขอมูลและอธิบายเก่ียวกับความผิดปกติของระบบภูมิคุมกันท่ีทำใหเกิดเอดส ภูมิแพ การสราง   ภูมิ

ตานทานตอเนื้อเยื่อตนเอง 

18. สืบคนขอมูล อธิบายและเปรียบเทียบโครงสรางและหนาท่ีในการกำจัดของเสียออกจากรางกายของฟองน้ำ 

ไฮดรา พลานาเรีย ไสเดือนดิน แมลงและสัตวมีกระดูกสันหลัง 

19. อธิบายโครงสรางและหนาท่ีของไต และโครงสรางท่ีใชลำเลียงปสสาวะออกจากรางกาย 

20. อธิบายกลไกการทำงานของหนวยไตในการกำจัดของเสียออกจากรางกายและเขียนแผนผังสรุปข้ันตอนการ

กำจัดของเสียออกจากรางกายโดยหนวยไต 

21. สืบคนขอมูล อธิบายและยกตัวอยางเก่ียวกับความผิดปกติของไตอันเนื่องมาจากโรคตาง ๆ 

รวม  21  ผลการเรียนรู 
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คำอธิบายรายวิชาเพ่ิมเติม 

รหัสวิชา ว30223  รายวิชา เคมี 3    กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี   

ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี  5   ภาคเรียนท่ี 1     จำนวน 1.5 หนวยกิต  เวลา  60  ช่ัวโมง  

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

การศึกษาวิเคราะห สำรวจตรวจสอบ อธิบาย สืบคนขอมูล อภิปราย สังเกต นำเสนอ เปรียบเทียบ ระบุ คาดคะเน 

ยกตัวอยาง คำนวณ ทดสอบ และ ทดลองความสัมพันธของปริมาตรความดัน อุณหภูมิของแกสตามกฎของบอยล กฎของ

ชารล กฎของเกย-ลูสแซก กฎรวมแกส กฎของอาโวกาโดร กฎแก็สอุดมคติ    กฎความดันยอยของดอลตัน การแพรของแกส 

ประยุกตใชความรูเก่ียวกับสมบัติและกฎตางๆ ของแกสในการแกปญหาในชีวิตประจำวันและในอุตสาหกรรม อัตราการ

เกิดปฏิกิริยาเคมี กราฟการเพ่ิมข้ึน หรือลดลงท่ีทำการวัดในปฏิกิริยาและท่ีไมไดวัดในปฏิกิริยา ทิศทางการชนกันของอนุภาค

และพลังงานท่ีสงผลตออัตรา  การเกิดปฏิกิริยาเคมี ผลของความเขมขนพ้ืนท่ีผิวของสารตั้งตน อุณหภูมิและตัวเรงปฏิกิริยาท่ี

มีตออัตรา    การเกิดปฏิกิริยาเคมี ปจจัยท่ีมีผลตออัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี การเปลี่ยนแปลงปฏิกิริยาท่ีผันกลับไดและภาวะ

สมดุล การเปลี่ยนแปลงความเขมขนของสาร อัตราการเกิดปฏิกิริยาไปขางหนา อัตราการเกิดปฏิกิริยายอนกลับ คาคงท่ี

สมดุลของปฏิกิริยาความเขมขนของสารท่ีภาวะสมดุล ความเขมขนของปฏิกิริยาหลายข้ันตอน ปจจัยท่ีมีผลตอภาวะสมดุล 

คาคงท่ีสมดุลของระบบ การคาดคะเนการเปลี่ยนแปลงเม่ือภาวะสมดุลของระบบถูกรบกวนโดยใชหลักของเลอชาเตอลิเอ 

สมดุลเคมีในสิ่งมีชีวิต ปรากฏการณในธรรมชาติและกระบวนการในอุตสาหกรรม  

โดยใชกระบวนการทางวิทยาศาสตรและจิตวิทยาศาสตรในการสืบเสาะหาความรู การแกปญหา มีความสามารถใน

การสำรวจตรวจสอบ การคิด การสืบคนขอมูล การอภิปราย การสื่อสาร การใชทักษะชีวิต  การใชเทคโนโลยีและ

กระบวนการกลุม  

เพ่ือใหเกิดความรู ความคิด ความเขาใจ สามารถสื่อสารสิ่งท่ีเรียนรู  มีความสามารถในการตัดสินใจ   นำความรูไปใช

ในชีวิตประจำวัน มีจิตวิทยาศาสตร คุณธรรม จริยธรรมและคานิยมท่ีเหมาะสม 

 

ผลการเรียนรู   

1. อธิบายความสัมพันธและคำนวณปริมาตรความดัน หรืออุณหภูมิของแกสท่ีภาวะตางๆ ตามกฎของบอยล  กฎของ

ชารล กฎของเกย-ลูสแซก 

2. คำนวณปริมาตร ความดัน หรืออุณหภูมิของแกสท่ีภาวะตางๆ ตามกฎรวมแกส 

3. คำนวณปริมาตร ความดัน อุณหภูมิ จำนวนโมล หรือมวลของแกส จากความสัมพันธตามกฎของ 

อาโวกาโดร และกฎแกสอุดมคติ 

4. คำนวณความดันยอยหรือจำนวนโมลของแกสในแกสผสม โดยใชกฎความดันยอยของดอลตัน 

5. อธิบายการแพรของแกสโดยใชทฤษฎีจลนของแกส คำนวณและเปรียบเทียบอัตราการแพรของแกส  

โดยใช กฎการแพรผานของเกรแฮม 

6. สืบคนขอมูล นำเสนอตัวอยาง และอธิบายการประยุกตใชความรูเก่ียวกับสมบัติและกฎตางๆ ของแกสในการอธิบาย

ปรากฏการณหรือแกปญหาในชีวิตประจำวันและในอุตสาหกรรม 

7. ทดลอง และเขียนกราฟการเพ่ิมข้ึน หรือลดลงของสารท่ีทำการวัดในปฏิกิริยา 

8. คำนวณอัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี และเขียนกราฟการลดลงหรือเพ่ิมข้ึนของสารท่ีไมไดวัดในปฏิกิริยา 

9. เขียนแผนภาพและอธิบายทิศทางการชนกันของอนุภาคและพลังงานท่ีสงผลตออัตราการเกิด 
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ปฏิกิริยาเคมี 

10. ทดลองและอธิบายผลของความเขมขน พ้ืนท่ีผิวของสารตั้งตน อุณหภูมิ และตัวเรงปฏิกิริยาท่ีมีตออัตราการ

เกิดปฏิกิริยาเคมี 

11. เปรียบเทียบอัตราการเกิดปฏิกิริยาเม่ือมีการเปลี่ยนแปลงความเขมขน พ้ืนท่ีผิวของสารตั้งตน อุณหภูมิและตัวเรง

ปฏิกิริยา 

12. ยกตัวอยางและอธิบายปจจัยท่ีมีผลตออัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมีในชีวิตประจำวันหรืออุตสาหกรรม 

13. ทดสอบและอธิบายความหมายของปฏิกิริยาผันกลับไดและภาวะสมดุล 

14. อธิบายการเปลี่ยนแปลงความเขมขนของสาร อัตราการเกิดปฏิกิริยาไปขางหนา และอัตราการเกิดปฏิกิริยายอนกลับ 

เม่ือเริ่มปฏิกิริยาจนกระท่ังระบบอยูในภาวะสมดุล 

15. คำนวณคาคงท่ีสมดุลของปฏิกิริยา 

16. คำนวณความเขมขนของสารท่ีภาวะสมดุล 

17. คำนวณคาคงท่ีสมดุล หรือความเขมขนของปฏิกิริยาหลายข้ันตอน 

18. ระบุปจจัยท่ีมีผลตอภาวะสมดุลและคาคงท่ีสมดุลของระบบ รวมท้ังคาดคะเนการเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดข้ึนเม่ือภาวะ

สมดุลของระบบถูกรบกวนโดยใชหลักของเลอชาเตอลิเอ 

19. ยกตัวอยางและอธิบายสมดุลเคมีของกระบวนการท่ีเกิดข้ึนในสิ่งมีชีวิต ปรากฏการณในธรรมชาติและกระบวนการใน

อุตสาหกรรม 

 

รวม 19 ผลการเรียนรู 
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คำอธิบายรายวิชาเพ่ิมเติม 

รหัสวิชา ว30224  รายวิชา เคมี 4     กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี   

   ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี  5   ภาคเรียนท่ี 2      จำนวน 1.5 หนวยกิต  เวลา  60  ช่ัวโมง 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

เพ่ือระบุ อธิบาย คำนวณ เปรียบเทียบ นำเสนอ วิเคราะห  ทฤษฎีกรด-เบส คูกรด-เบส การแตกตัวของกรดและเบส 

การแตกตัวเปนไอออนของน้ำ ปฏิกิริยาของกรด-เบส ปฏิกิริยาไฮโดรลิซีส การไทเทรตกรด-เบส สารละลายบัฟเฟอร การใช

ประโยชนและการแกปญหาโดยใชความรู เกี ่ยวกับกรด-เบส เลขออกซิเดชัน ปฏิกิริยารีดอกซ การดุลสมการรีดอกซ 

เซลลไฟฟาเคมี ศักยไฟฟาของเซลล เซลลกัลวานิก เซลลอิเล็กโทรไลติก ความกาวหนาทางเทคโนโลยีที่เกี ่ยวของกับ

เซลลไฟฟาเคมี  

โดยใชกระบวนการทางวิทยาศาสตร  การเขียนสมการเคมี การเขียนปฏิกิริยา การทดลอง การสืบคนขอมูล  การดุล

สมการ  การคิด การสื่อสาร การแกปญหา การใชเทคโนโลยี การใชทักษะชีวิต 

เพื่อใหเกิดการตั้งใจฟง ความกระตือรือรน การแสดงความสนใจ ความเอาใจใส ความรับผิดชอบ ความมีระเบียบ 

การรวมกิจกรรม การปฏิบัติตนเปนประจำสม่ำเสมอ การเห็นความสำคัญ การใหความรวมมือ ความอดทน  อดกลั้น การ

ปฏิบัติงานตรงเวลา นำความรูไปใชในชีวิตประจำวัน  มีจิตวิทยาศาสตร  จริยธรรม  คุณธรรม  และคานิยมท่ีเหมาะสม 

 

ผลการเรียนรู 

1. ระบุและอธิบายวาสารเปนกรดหรือเบสโดยใชทฤษฎีกรด-เบสของอารเรเนียส  เบรินสเตด-ลาวรีและลิวอิส 

2. ระบุคูกรด-เบสของสารตามทฤษฎีกรด-เบสของเบรินสเตด-ลาวรี 

3. คำนวณและเปรียบเทียบความสามารถในการแตกตัวหรือความแรงของกรดและเบส 

4. คำนวณคาpHความเขมขนของไฮโดรเนียมไอออนหรือไฮดรอกไซดไอออนของสารละลายกรดและเบส 

5. เขียนสมการเคมีแสดงปฏิกิริยาสะเทินและระบุความเปนกรด-เบสของสารละลายหลังการสะเทิน 

6. เขียนปฏิกิริยาไฮโดรลิซีสของเกลือและระบุความเปนกรด-เบสของสารละลายเกลือ 

7. ทดลองและอธิบายหลกัการไทเทรตและเลือกใชอินดิเคเตอรท่ีเหมาะสมสำหรับการไทเทรตกรด-เบส 

8. คำนวณปริมาณสารหรือความเขมขนของสารละลายกรดหรือเบสจากการไทเทรต 

9. อธิบายสมบัติ  องคประกอบ  และประโยชนของสารละลายบัฟเฟอร 

10. สืบคนขอมูลและนำเสนอตัวอยางการใชประโยชนและการแกปญหาโดยใชความรูเก่ียวกับกรด-เบส 

11. คำนวณเลขออกซิเดชันและระบุปฏิกิริยาท่ีเปนปฏิกิริยารีดอกซ 

12. วิเคราะหการเปลี่ยนแปลงเลขออกซิเดชันและระบุตัวรีดิวซและตัวออกซิไดส  รวมท้ังเขียนครึ่งปฏิกิริยาออกซิเดชัน

และครึ่งปฏิกิริยารีดักชันของปฏิกิริยารีดอกซ 

13. ทดลองและเปรียบเทียบความสามารถในการเปนตัวรีดิวซหรือตัวออกซิไดส  และเขียนแสดงปฏิกิริยารีดอกซ 

14. ดุลสมการรีดอกซดวยการใชเลขออกซิเดชันและวิธีครึ่งปฏิกิริยา 

15. ระบุองคประกอบของเซลลเคมีไฟฟาและเขียนสมการเคมีของปฏิกิริยาท่ีแอโนดและแคโทด  ปฏิกิริยารวมและ

แผนภาพเซลล 

16. คำนวณคาศักยไฟฟามาตรฐานของเซลลและระบุประเภทของเซลลเคมีไฟฟา ข้ัวไฟฟาและ    ปฏิกิริยาเคมีท่ีเกิดข้ึน 

17. อธิบายหลักการทำงานและเขียนสมการแสดงปฏิกิริยาของเซลลปฐมภูมิและเซลลทุติยภูมิ 
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                                                  หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนศรีราชา ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย พุทธศักราช 2563 (ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช 2562) 

     18. ทดลองชุบโลหะและแยกสารเคมีดวยกระแสไฟฟาและอธิบายหลักการทางเคมีไฟฟาท่ีใชในการชุบ 

          โลหะ การแยกสารเคมีดวยกระแสไฟฟา  การทำโลหะใหบริสุทธิ์และการปองกันการกัดกรอนของ   

          โลหะ 

     19. สืบคนขอมูลและนำเสนอตัวอยางความกาวหนาทางเทคโนโลยีท่ีเก่ียวของกับเซลลเคมีไฟฟาใน 

          ชวีิตประจำวัน 

 

รวม 19  ผลการเรียนรู  
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                                                  หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนศรีราชา ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย พุทธศักราช 2563 (ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช 2562) 

คำอธิบายรายวิชาเพ่ิมเติม 

  รหัสวิชา ว30203  รายวิชา ฟสิกส 3    กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี   

ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี  5  ภาคเรียนท่ี 1         จำนวน 1.5 หนวยกิต เวลา  60  ช่ัวโมง 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

เพ่ือศึกษา  วิเคราะห  ลักษณะการเคลื่อนท่ีแบบฮารมอนิกอยางงาย  ปริมาณท่ีเก่ียวของกับการเคลื่อนท่ีแบบ   ฮาร

มอนิกอยางงาย ความถ่ีธรรมชาติและการสั่นพอง  ธรรมชาติของคลื่น การถายโอนพลังงานของคลื่นกล  คลื่นผิวน้ำ       การ

ซอนทับของคลื่น สมบัติของคลื่น คลื่นนิ่ง  การแทรกสอด การเลี้ยวเบนของแสง ผานสลิตเดี่ยว สลิตคู เกรตติง       การ

เคลื่อนท่ีและอัตราเร็วของแสง  การสะทอนของแสง  การหักเหของแสง  ภาพจากเลนสบางและกระจกเงาทรงกลม 

ปรากฏการณท่ีเก่ียวของกับแสง ทัศนอุปกรณ  ความสวาง  การถนอมสายตา  ตาและการมองเห็นสี   และสี 

โดยใชกระบวนการทางวิทยาศาสตร  การสืบเสาะหาความรู  การสำรวจตรวจสอบ  การสืบคนขอมูล 

และการอภิปราย     

เพ่ือใหเกิดความรู ความคิด  ความเขาใจ  สามารถสื่อสารสิ่งท่ีเรียนรู  มีความสามารถในการตัดสินใจ   

นำความรูไปใชในชีวิตประจำวัน   มีจิตวิทยาศาสตร  จริยธรรม  คุณธรรมและคานิยมท่ีเหมาะสม 

 

ผลการเรียนรู     

1. อธิบายลักษณะการเคลื่อนท่ีแบบฮารมอนิกอยางงาย 

2. อธิบายการกระจัด ความเร็ว ความเรงของวัตถุท่ีเคลื่อนท่ีแบบฮารมอนิกอยางงาย และคำนวณปริมาณตางๆท่ี

เก่ียวของกับการเคลื่อนท่ีแบบฮารมอนิกอยางงาย 

3. ทดลองการเคลื่อนท่ีแบบฮารมอนิกอยางงายของรถทดลองติดปลายสปริงและการแกวงของลูกตุมอยางงาย 

4. คำนวณปริมาณท่ีเก่ียวของกับคาบการสั่นของมวลติดปลายสปริงและการแกวงของลูกตุม 

5. อธิบายความถ่ีธรรมชาติของวัตถุและการเกิดการสั่นพอง 

6. อธิบายการเคลื่อนท่ีแบบคลื่นและการเกิดคลื่นกล 

7. อธิบายสมบัติของคลื่น ไดแก การสะทอน การหักเห การแทรกสอด และการเลี้ยวเบนของคลื่นรวมท้ังคำนวณ

ปริมาณตางๆ ท่ีเก่ียวของ 

8. อธิบายปรากฏการณคลื่น ชนิดของคลื่น สวนประกอบของคลื่น การแผของหนาคลื่น ดวยหลักการของฮอยเกนส

และการรวมกัน ของคลื่นตามหลักการซอนทับ พรอมท้ังคำนวณ อัตราเร็ว ความถ่ีและความยาวคลื่น 

9. อธิบายการเกิดคลื่นนิ่ง รวมท้ังคำนวณปริมาณตางๆ ท่ีเก่ียวของ 

10. ทดลอง และอธิบาย การแทรกสอดของแสงผานสลิตคู และเกรตติง การเลี้ยวเบน และ การแทรกสอดของแสงผานส

ลิตเดี่ยว รวมท้ังคำนวณปริมาณตางๆท่ีเก่ียวของ 

11. ทดลอง และอธิบายการสะทอนของแสงท่ีผิววัตถุ ตามกฎการสะทอน เขียนรังสีของแสงและคำนวณตำแหนง และ

ขนาดภาพของวัตถุเม่ือแสงตกกระทบกระจกเงาราบ และกระจกเงาทรงกลม รวมท้ังอธิบายการนำความรู เรื่องการสะทอน

ของแสงจากกระจกเงาราบ และกระจกเงาทรงกลม ไปใชประโยชนในชีวิตประจำวัน 

 

 

12. ทดลอง และอธิบาย ความสัมพันธระหวางดรรชนีหักเห มุมตกกระทบ และมุมหักเหรวมท้ังอธิบาย 
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ความสัมพันธระหวางความลึกจริงและความลึกปรากฏ มุมวิกฤต และการสะทอนกลับหมดของแสง และคำนวณปริมาณ

ตางๆท่ีเก่ียวของ  

13. ทดลอง และเขียนรังสีของแสง เพ่ือแสดงภาพท่ีเกิดจากเลนสบาง หาตำแหนงขนาดชนิดของภาพและ 

ความสัมพันธระหวางระยะวัตถุ ระยะภาพ และความยาวโฟกัส รวมท้ังคำนวณปริมาณตางๆท่ีเก่ียวของและอธิบายการนำ

ความรูเรื่องการหักเหของแสงผานเลนสบางไปใชประโยชนในชีวิตประจำวัน 

14. อธิบายปรากฏการณธรรมชาติท่ีเก่ียวกับแสง เชน รุง การทรงกลด มิราจ และการเห็นทองฟาเปนสีตางๆในชวงเวลา

ตางกัน การมองเห็นแสงสี สีของวัตถุ การผสมสารสี และการผสมแสงสีรวมท้ังอธิบายสาเหตุของการบอดสี  

รวม  14  ผลการเรียนรู    
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                                                  หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนศรีราชา ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย พุทธศักราช 2563 (ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช 2562) 

คำอธิบายรายวิชาเพ่ิมเติม 

รหัสวิชา ว30204  รายวิชา ฟสิกส 4    กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี   

        ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี  5  ภาคเรียนท่ี 2             จำนวน 1.5 หนวยกิต เวลา  60  ช่ัวโมง 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

เพ่ือศึกษา  วิเคราะห สมบัติของคลื่นเสียง การสั่นพองธรรมชาติของเสียง  อัตราเร็วของเสียง   การเคลื่อนท่ีของ

คลื่นเสียง ความเขมเสียงและการไดยิน เสียงดนตรี  บีตสและคลื่นนิ่งของเสียง    ปรากฏการณดอปเพลอรและคลื่นกระแทก  

การประยุกตความรูเรื่องเสียง  การเกิดไฟฟาสถิต  กฎการอนุรักษประจุ แรงไฟฟา กฎของคูลอมบ  สนามไฟฟา  ศักยไฟฟา  

ความจุไฟฟา กระแสไฟฟา และกฎของโอหม  อิทธิพลของอุณหภูมิตอตัวตานทาน  การวิเคราะหวงจรไฟฟากระแสตรง 

พลังงานไฟฟา และกำลังไฟฟา การเปลี่ยนแปลงพลังงานทดแทนเปนพลังงานไฟฟา  เครื่องมือวัดทางไฟฟา   

           โดยใชกระบวนการทางวิทยาศาสตร  การสืบเสาะหาความรู  การสำรวจตรวจสอบ  การสืบคนขอมูล  และการ

อภิปราย     

เพ่ือใหเกิดความรู ความคิด  ความเขาใจ  สามารถสื่อสารสิ่งท่ีเรียนรู  มีความสามารถในการตัดสินใจ 

นำความรูไปใชในชีวิตประจำวัน   มีจิตวิทยาศาสตร  จริยธรรม  คุณธรรมและคานิยมท่ีเหมาะสม 

 

ผลการเรียนรู     

1. อธิบายการเกิดเสียง การเคลื่อนท่ีของเสียงความสัมพันธระหวางคลื่นการกระจัดของอนุภาคกับคลื่น 

ความดัน ความสัมพันธระหวาง อัตราเร็วของเสียงในอากาศท่ีข้ึนกับอุณหภูมิ ในหนวยองศาเซลเซียส สมบัติของคลื่น

เสียง ไดแก การสะทอน การหักเห การแทรกสอด การเลี้ยวเบน รวมท้ังคำนวณปริมาณตางๆท่ีเก่ียวของ 

2. อธิบายความเขมเสียง ระดับเสียง องคประกอบของการไดยิน คุณภาพเสียง และมลพิษทางเสียงรวมท้ังคำนวณปริมาณ

ตางๆท่ีเก่ียวของ 

3. ทดลอง และอธิบาย การเกิดการสั่นพองของอากาศในทอปลายเปดหนึ่งดาน รวมท้ังสังเกตและอธิบายการเกิดบีตส  

คลื่นนิ่ง ปรากฏการณดอปเพลอร คลื่นกระแทกของเสียง คำนวณปริมาณตางๆท่ีเก่ียวของและนำความรูเรื่องเสียงไปใช

ในชีวิตประจำวัน 

4. ทดลอง และอธิบายการทำวัตถุท่ีเปนกลางทางไฟฟาใหมีประจุไฟฟา โดยการขัดสีกัน และ การเหนี่ยวนำไฟฟาสถิต 

5. อธิบาย และคำนวณแรงไฟฟาตามกฎของคูลอมบ 

6. อธิบาย และคำนวณสนามไฟฟาและแรงไฟฟาท่ีกระทำกับอนุภาคท่ีมีประจุไฟฟาท่ีอยูในสนามไฟฟารวมท้ังหา

สนามไฟฟาลัพธเนื่องจากระบบจุดประจุโดยรวมกันแบบเวกเตอร 

7. อธิบาย และคำนวณพลังงานศักยไฟฟาศักยไฟฟา และความตางศักยระหวางสองตำแหนงใดๆ 

8. อธิบายสวนประกอบของตัวเก็บประจุ ความสัมพันธระหวางประจุไฟฟา ความตางศักย และความจุของตัวเก็บประจุ 

และอธิบายพลังงานสะสมในตัวเก็บประจุ และความจุสมมูล รวมท้ังคำนวณปริมาณตางๆท่ีเก่ียวของ 

9. อธิบายการเคลื่อนท่ีของอิเล็กตรอนอิสระ และกระแสไฟฟาในลวดตัวนำ ความสัมพันธระหวางกระแสไฟฟาในลวดตัวนำ 

กับความเร็วลอยเลื่อนของอิเล็กตรอนอิสระ ความหนาแนนของอิเล็กตรอนในลวดตัวนำ และพ้ืนท่ีหนาตัดของลวดตัวนำ 

และคำนวณปริมาณตางๆท่ีเก่ียวของ  
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                                                  หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนศรีราชา ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย พุทธศักราช 2563 (ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช 2562) 

10. ทดลอง และอธิบายกฎของโอหม อธิบายความสัมพันธระหวางความตานทาน กับความยาวพ้ืนท่ีหนาตัด และสภาพ

ตานทานของตัวนำโลหะท่ีอุณหภูมิคงตัว และคำนวณปริมาณตางๆ ท่ีเก่ียวของ รวมท้ังอธิบายและคำนวณ  ความ

ตานทานสมมูล เม่ือนำตัวตานทานมาตอกันแบบอนุกรม และแบบขนาน  

11. อธิบายความหมายของแรงเคลื่อนไฟฟาและความตางศักยระหวางข้ัว 

12. อธิบายและคำนวณ พลังงานไฟฟาและกำลังไฟฟาในวงจร 

13. ทดลอง วิเคราะห และคำนวณ การตอแบตเตอรี่แบบอนุกรม และแบบขนาน หาปริมาณทางไฟฟาในวงจรไฟฟา

กระแสตรงอยางาย 

  

รวม  13  ผลการเรียนรู   
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                                                  หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนศรีราชา ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย พุทธศักราช 2563 (ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช 2562) 

คำอธิบายรายวิชาเพ่ิมเติม 

รหัสวิชา ว30207  รายวิชา วิทยาศาสตรกายภาพฟสิกส      กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี   

  ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี  5    ภาคเรียนท่ี 1-2                 จำนวน 1.5 หนวยกิต   เวลา  60  ช่ัวโมง 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

  ศึกษา วิเคราะหเก่ียวกับ  ปริมาณตางๆท่ีเก่ียวของกับการเคลื่อนท่ี  การเคลื่อนท่ีในแนวตรง 1 มิติ การ

เคลื่อนท่ีแบบโพรเจกไทล  การเคลื่อนท่ีแบบวงกลม  การเคลื่อนท่ีแบบฮารมอนิกอยางงายธรรมชาติของแรง แรงโนมถวง แรง

ไฟฟา แรงแมเหล็ก แรงนิวเคลียร    ธรรมชาติและสมบุติของคลื่นกล ชนิดของคลื่น สวนประกอบของคลื่น  ธรรมชาติของคลื่น

เสียง สมบัติและปรากฏการณของเสียง มลพิษของเสียง สเปกตรัมของคลื่นแมเหล็กไฟฟา ประโยชนและอันตรายจากคลื่น

แมเหล็กไฟฟา  โครงสรางอะตอม ปฏิกิริยานิวเคลียร ประโยชนและโทษจากพลังงานนิวเคลียรตอสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดลอม  

การคนพบกัมมันตภาพรังสี ชนิดและสมบัติของรังสี ประโยชนและโทษของกัมมันภาพรังสี      

โดยใชกระบวนการทางวิทยาศาสตรในการสืบคนขอมูล  การคิด  กระบวนการออกแบบการวิจัย  สื่อสารสิ่ง

ท่ีเรียนรู  อภิปราย  การแกปญหา  การใชทักษะชีวิต  กระบวนการสำรวจ ตรวจสอบ  และทดลอง  การใชเทคโนโลย ี

  เพ่ือเกิดความรูความเขาใจ  ทักษะกระบวนการ เจตคติ และเห็นคุณคาของวิทยาศาสตร  

สามารถใชจิตวิทยาศาสตรในการเสาะหาความรู  การสืบคนขอมูล  การทดลอง การหาหลักฐานประจักษพยานในการ

อภิปรายลงขอสรุป  มีความสามารถในการสื่อสาร ความสามารถในการตัดสินใจ สามารถนำความรูไปใชในชีวิตประจำวันได

อยางเหมาะสมดวยจริยธรรม คุณธรรม และคานิยมท่ีเหมาะสม  

 

ผลการเรียนรู 

1. อธิบายและทดลองความสัมพันธระหวางการกระจัด เวลา ความเร็ว ความเรงของการเคลื่อนท่ีในแนวตรง 

2. สังเกตและอธิบายการเคลื่อนท่ีแบบโพเจกไทล แบบวงกลม และแบบฮารมอนิกอยางงาย 

3. อภิปรายผลการสืบคนและประโยชนเก่ียวกับการเคลื่อนท่ีแบบโพรเจกไทล แบบวงกลม และแบบฮารมอนิกอยา

งาย 

4. ทดลองและอธิบายความสัมพันธระหวางแรงกับการเคลื่อนท่ีของวัตถุในสนามโนมถวง และนำความรูไปใช

ประโยชน 

5. ทดลองและอธิบายความสัมพันธระหวางแรงกับการเคลื่อนท่ีของอนุภาคในสนามไฟฟา และความรูไปใช

ประโยชน 

6. ทดลองและอธิบายความสัมพันธระหวางแรงกับการเคลื่อนท่ีของอนุภาคในสนามแมเหล็ก และนำความรูไปใช

ประโยชน 

7. วิเคราะหและอธิบายแรงนิวเคลียรและแรงไฟฟาระหวางอนุภาคนิวเคลียส 

8. ทดลองและอธิบายสมบัติของคลื่นกล และอธิบายความสัมพันธระหวางอัตราเร็ว ความถ่ีและความยาวคลื่น 

9. อธิบายการเกิดคลื่นเสียง บีตสของเสียง ความเขมเสียง ระดับความเขมเสียง การไดยินเสียง คุณภาพเสียง และ  

นำความรูไปใชประโยชน 

10. อภิปรายผลการสืบคนขอมูลเก่ียวกับมลพิษทางเสียงท่ีมีตอสุขภาพของมนุษย และการเสนอวิธีปองกัน 

11. อธิบายคลื่นแมเหล็กไฟฟา สเปกตรัมคลื่นแมเหล็กไฟฟา และนำเสนอผลการสืบคนขอมูลเก่ียวกับประโยชนและ

การปองกันอันตรายจากคลื่นแมเหล็กไฟฟา 
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                                                  หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนศรีราชา ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย พุทธศักราช 2563 (ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช 2562) 

12. อธิบายปฏิกิริยานิวเคลียรฟชชัน ฟวชัน และความสัมพันธระหวางมวลกับพลังงาน 

13. สืบคนขอมูลเก่ียวกับพลังงานท่ีไดจากปฏิกิริยานิวเคลียรและผลตอสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดลอม 

14. อภิปรายผลการสืบคนขอมูลเก่ียวกับโรงไฟฟานิวเคลียรและนำไปใชประโยชน 

15. อธิบายชนิดและสมบัติของรังสีจากธาตุกัมมันตรังสี 

16. อธิบายการเกิดกัมมันตภาพรังสีและบอกวิธีการตรวจสอบรังสีในสิง่แวดลอม การใชประโยชน ผลกระทบตอ

สิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดลอม 

 

รวม 16 ผลการเรียนรู 
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                                                  หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนศรีราชา ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย พุทธศักราช 2563 (ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช 2562) 

คำอธิบายรายวิชาเพ่ิมเติม 

รหัสวิชา ว30273  รายวิชา พ้ืนฐานภาษาไพทรอน1  กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี   

   ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 5 ภาคเรียนท่ี 1              จำนวน 1.0 หนวยกิต  เวลา 40 ช่ัวโมง 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

ศึกษาหลักการโปรแกรมขั้นพื้นฐาน การเขียนโปรแกรมภาษา และการพัฒนาการเขียนโปรแกรมเพื่อแกปญหา 

ปฏิบัติการเขียนโปรแกรม ศึกษาแนวทางการพัฒนาการเขียนการเขียนโปรแกรม นำเสนอผลงานในรูปแบบที่เหมาะสม 

เพ่ือใหมีทักษะในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ ดำเนินการเรียนรูดวยตนเอง คิดแกปญหา และรวมมือกันพัฒนาโปรแกรมหรือ

งานตามหลักการออกแบบโปรแกรมอยางมีจิตสำนึกและความรับผิดชอบ มีทักษะในการนำเสนองานในรูปแบบที่เหมาะสม

กับลักษณะงาน 

ผลการเรียนรู 

1. วิเคราะหและกำหนดแผนในการพัฒนาโปรแกรม 

2. เขาใจในโครงสราง หลักไวยากรณ และคำสั่งของภาษา 

3. สามารถออกแบบและเขียนโปรแกรมเพ่ือแกไขปญหาตามท่ีตองการไดอยางมีผลสัมฤทธิ์รับผิดชอบ 

4. เขียนโปรแกรมภาษาข้ันพ้ืนฐาน 

รวม  4  ผลการเรียนรู 
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                                                  หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนศรีราชา ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย พุทธศักราช 2563 (ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช 2562) 

คำอธิบายรายวิชาเพ่ิมเติม 

  รหัสวิชา ว30274  รายวิชา พ้ืนฐานภาษาไพทรอน 2     กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี   

         ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 5   ภาคเรียนท่ี 2      จำนวน 1.0 หนวยกิต  เวลา 40 ช่ัวโมง 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ศึกษาหลักภาษาไพธอนเบื้องตน ตัวแปรภาษา การประมวลผลขอมูล โครงสรางทางเลือกโครงสรางการทำช้ำ ขอมูล

ลิสต ขอมูลตาราง ขอมูลแบบ ขอมูลแบบพจนานุกรมโครงสรางแบบหนวยยอย การรับเขา สงออก การตรวจสอบความ

ผิดพลาด การเขียนเชิงวัตถุการฝกปฏิบัติเขียนโปรแกรม 

ผลการเรียนรู 

1. สรางโปรแกรมคอมพิวเตอรดวยภาษาไพทรอน 

2. ประยุกตใชชุดคําสั่งเพ่ือควบคุมการปอนคา Input การแสดงOutput 

3. สามารถออกแบบและเขียนโปรแกรมเพ่ือแกไขปญหาตามท่ีตองการไดอยางมีผลสัมฤทธิ์รับผิดชอบ 

4. เขียนโปรแกรมคอมพิวเตอรดวยภาษา Pythonและนำไปประยุกตใชในวิชาชีพตอไป 

รวม  4  ผลการเรียนรู 
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                                                  หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนศรีราชา ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย พุทธศักราช 2563 (ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช 2562) 

คำอธิบายรายวิชาเพ่ิมเติม 

รหัสวิชา ว30292  รายวิชา ปญญาประดิษฐ 1  กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี   

   ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 5 ภาคเรียนท่ี 1            จำนวน 1.0 หนวยกิต  เวลา 40 ช่ัวโมง 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ศึกษาความรูเบื้องตนเกี่ยวกับปญญาประดิษฐในเรื่องของขอบเขตที่มาและเทคนิค การแทนความรอบรู โครงสราง

ความจา กลไกการหาเหตุผล การหาเหตุผลแบบนาจะเปน เทคนิคการคนหา การวางแผนการเรียนรูของเครื ่อง การ

ประมวลผลภาษาธรรมชาติ ทัศนศาสตรคอมพิวเตอร และระบบผูเชี่ยวชาญ 

ผลการเรียนรู 

1. มีความรูและความเขาใจเก่ียวกับหลักการและทฤษฎีท่ีสำคัญในเนื้อหา 

2. สามารถวิเคราะหปญหา เขาใจและอธิบายความตองการทางคอมพิวเตอร 

3. ประยุกตความรู ทักษะและการใชเครื่องมือท่ีเหมาะสมกับการแกปญหา 

4. มีความรูในแนวกวางเพ่ือใหเล็งเห็นการเปลี่ยนแปลง และเขาใจผลกระทบของเทคโนโลยีใหมๆ ท่ีเก่ียวของ 

รวม  4  ผลการเรียนรู 
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                                                  หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนศรีราชา ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย พุทธศักราช 2563 (ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช 2562) 

คำอธิบายรายวิชาเพ่ิมเติม 

รหัสวิชา ว30293  รายวิชา ปญญาประดิษฐ 2      กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี   

      ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 5  ภาคเรียนท่ี 2             จำนวน 1.0 หนวยกิต  เวลา 40 ช่ัวโมง 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

ศึกษาและแนะนาเครื่องมือทางฮารดแวรและการใชงานโปรแกรมไมโครคอนโทรเลอรมีความรูเบื้องตนเก่ียวกับ

ระบบตัวเลขและการจัดการขอมูลตลอดจนการใชงานขาพอรตอินพุตและเอาตพุตของไมโครคอนโทรเลอรมีทักษะในการใช

ไมโครคอนโทรเลอรขับสัญณาณเสียง ขับ LED ตัวเลข และตัวอักษร ขับมอเตอรแบบตางๆ เพ่ือพัฒนาทักษะในการเขียนและ

พัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร และควบคุมการขับเคลื่อนหุนยนตเดินตามแสง และควบคุมการตรวจจับการชนวัตถุ ตลอดจน 

เดินตามเสนไปยังจุดตางๆในชองท่ีกำหนดได 

ผลการเรียนรู 

1. อธิบายเครื่องมือทางฮารดแวรและการใชงานโปรแกรมไมโครคอนโทรเลอรได 

2. มีความรูเบื้องตนเก่ียวกับระบบตัวเลขและการจัดการขอมูล 

3. มีทักษะการใชงานไมโครคอนโทรเลอร 

4. มีทักษะในการเขียนและการพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร เพ่ือควบคุมการขับเคลื่อนหุนยนต 

รวม  4  ผลการเรียนรู 
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                                                  หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนศรีราชา ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย พุทธศักราช 2563 (ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช 2562) 

คำอธิบายรายวิชาเพ่ิมเติม 

รหัสวิชา ว30294  รายวิชา การใชโปรแกรมจัดการสำนักงาน        กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี   

  ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 5     ภาคเรียนท่ี 1                              จำนวน 1.0 หนวยกิต  เวลา  40  ช่ัวโมง 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

              ศึกษาหลักการของตารางทำงาน  การคำนวณบนตารางทำงาน  รูปแบบของงานท่ีอยูบนตารางทำงาน   

การปอนขอมูล  การแกไขขอมูล การเก็บขอมูลลงแฟมขอมูล การเรียกขอมูลจากแฟมขอมูลมาดำเนินการ  การจดัรูปแบบ

ชิ้นงาน  การพิมพ  การสรางกราฟ  ฟงกชันการคำนวณ และฟงกชันการทำงานตาง ๆ   ศึกษาการใชโปรแกรมพิมพและการ

จัดการเอกสารในรูปแบบตาง ๆ เพ่ือใหสอดคลองกับงานราชการ        

              ปฏิบัติการสรางงานบนตารางทำงาน  ปอนขอมูล  แกไขขอมูล เก็บขอมูลลงแฟมขอมูล เรียกขอมูลจาก

แฟมขอมูลมาดำเนินการ  จัดรูปแบบชิ้นงาน สรางกราฟ  ใชฟงกชันการคำนวณ และฟงกชันการทำงานตาง ๆ ประยุกต

ตารางทำงานในงานตาง ๆ การใชโปรแกรมการพิมพและการจัดการเอกสารในรูปแบบตาง ๆ เพ่ือใหสอดคลองกับงาน

ราชการท่ีถูกหลักการใชงาน 

           เพ่ือใหมีความรูความเขาใจและทักษะเก่ียวกับการใชโปรแกรมตารางทำงาน และโปรแกรมการจัดการเก่ียวกับการ

พิมพเอกสาร และสามารถนำไปประยุกตใชในการทำงานได โดยใชทักษะ กระบวนการคิดวิเคราะห ปรับปรุงประเมินผล 

เก่ียวกับงาน จนนำความรูไปใชในชีวิตประจำวันได เปนผูมีคุณลักษณะอันพึงประสงค  เห็นคุณคาและมีเจตคติท่ีดีตองานท่ี

ทำ ตลอดจนมีคุณธรรม จริยธรรมและคานิยมท่ีเปนพ้ืนฐาน  ไดแก  ความขยัน  ซ่ือสัตย  ประหยัด  อดออม มุงม่ัน และ

อดทน ใชพลังงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางคุมคาและถูกวิธี 

ผลการเรียนรู 

1. หลักการทำงานบนตารางการทำงาน การจัดการเก่ียวกับเอกสาร สามารถรวบรวมขอมูล วัตถุประสงคในการใช

โปรแกรม 

2. การใชคำสั่งตาง ๆ ท่ีใชในการคำนวณ การจัดการเอกสารท่ีถูกตองตามรูปแบบ ขอมูลท่ีจะทำ ตองมี 

ความนาเชื่อถือ  สามารถวิเคราะหขอมูลและผลกระทบจากการใหขาวสารท่ีผิด เพ่ือการใชงานอยางรูเทาทัน 

3. การใชฟงกชั่น การสรางแผนภูมิ การเชื่อมโยงขอมูลดานนอกตองมีความรับผิดชอบตอสังคม  ปฏิบัติตาม

กฎหมายเก่ียวกับคอมพิวเตอร ใชลิขสิทธิ์ของผูอ่ืนโดยชอบธรรม 

4. การประยุกตใชตารางการทำงาน การจัดการเอกสาร เพ่ือทดสอบ ประเมินผล วิเคราะหและใหเหตุผล พรอมท้ัง

หาแนวทาการปรับปรุงแกไข และนำเสนอผลการแกปญหา 

 

รวม   4     ผลการเรียนรู    
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                                                  หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนศรีราชา ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย พุทธศักราช 2563 (ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช 2562) 

คำอธิบายรายวิชาเพ่ิมเติม 

รหัสวิชา ว30295    รายวิชา การพัฒนาเว็บไซต           กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี   

        ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 5   ภาคเรียนท่ี 2                   จำนวน 1.0 หนวยกิต     เวลา 40 ช่ัวโมง  

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

  ศึกษา ความรูเบื้องตนในภาษา HTML การเขียนโปรแกรมดวย PHP คำสั่ง และรูปแบบคำสั่งตางๆ ฟงกชันของ PHP 

การรับขอมูลจากผู ใช การใชคำสั่ง SQL การเขียน PHP เพื่อติดตอฐานขอมูล MY SQL การเขียน เว็บดวย โปรแกรม 

Dreamweaver โดยใชภาษา Html และ PHP ประยุกตใชงานรวมกับฐานขอมูล เพ่ือสงคา เก็บรวบรวม คำนวณและสรุปผล 

และเรียกใชขอมูลในฐานขอมูล รักษาความปลอดภัยของขอมูล ประยุกตฐานขอมูลในงานตางๆ เพื่อใหมีความรู ความเขาใจ 

มีทักษะในการจัดการแฟมขอมูล และฐานขอมูลเบื้องตน สามารถเขียนโปรแกรมบนเว็บไซตและเชื่อมตอฐานขอมูลเบื้องตน

ได ในการศึกษาและการทำงานผูเรียนจะตองไดรับการฝกฝนตามกระบวนการเรียนรู เพื่อใหผูเรียนทำงานบนพื้นฐานของ

ความรู ความเขาใจใน ความหมาย ความสำคัญ และประโยชนของ Web Application และฐานขอมูล ฝกฝนใหผูเรียนคิด

ออกแบบวิธีการ และขั้นตอนการทำงานที่รับผิดชอบ จัดการเทคโนโลยี ตลอดจนปลูกฝงนิสัยรักทำงานและปฏิบัติไดดวย

ตนเอง  

 

ผลการเรียนรู  

1. เขาใจพ้ืนฐานและหลักการทำงานของเว็บแอปพลิเคชั่น  

2. มีความรูความเขาใจใน คุณลักษณะ และการทำงานของภาษา HTML ภาษาสคริปต PHP  

3. รูและเขาใจหลักการทำงาน วางแผนลำดับข้ันการทำงานได 

4. มีทักษะการใชกลุมคำสั่งแบบมีเง่ือนไขและกลุมคำสั่งแบบวนรอบ 

5. เขาใจหลักการทำงาน และคำสั่งในฐานขอมูล MySQL 

6.  มีทักษะในการใชงานคำสั่ง PHP เขียนคำสั่งจัดการเก่ียวกับไฟลและขอมูลได 

 

รวมท้ังหมด 6 ผลการเรียนรู 
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                                                  หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนศรีราชา ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย พุทธศักราช 2563 (ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช 2562) 

คำอธิบายรายวิชาเพ่ิมเติม 

รหัสวิชา ว30285  รายวิชา ระเบียบวิธีวิจัย    กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี   

ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี  5  ภาคเรียนท่ี 1    จำนวน 1.5 หนวยกิต เวลา  60  ช่ัวโมง 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ศึกษา  วิเคราะห  บอก  อธิบาย  นำเสนอ  ระเบียบวิธีวิจัยเบื้องตน วิเคราะหประเภทและขอบเขตการวิจัยทาง

การศึกษา  การสรางเครื่องมือ  สถิติพ้ืนฐานเพ่ือการวิเคราะหขอมูล  ปฏิบัติการวิเคราะหขอมูล  เขียนรายงานการวิจัย   

โดยใชกระบวนการทางวิทยาศาสตรในการสืบคนขอมูล  การคิด  กระบวนการออกแบบการวิจัย      สื่อสารสิ่งท่ี

เรียนรู  อภิปราย  การแกปญหา  การใชทักษะชีวิต  กระบวนการสำรวจ ตรวจสอบ  และทดลอง  การใชเทคโนโลย ี

          เพ่ือใหเกิดจิตวิทยาศาสตร จริยธรรม คุณธรรม และจรรยาบรรณของนักวิจัย  มีความสามารถใน    การตัดสินใจ 

เห็นคุณคาของงานวิจัย 

 

ผลการเรียนรู 

1. อธิบายข้ันตอนของระเบียบวิธีวิจัย 

2. สืบคนขอมูล  และวิเคราะหงานวิจัยทางวิทยาศาสตร คณิตศาสตร และเทคโนโลย ี

3. เขียนและนำเสนอเคาโครงงานวิจัยของตนเองในสาขาท่ีสนใจ 

รวม 3 ผลการเรียนรู 
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                                                  หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนศรีราชา ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย พุทธศักราช 2563 (ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช 2562) 

คำอธิบายรายวิชาเพ่ิมเติม 

รหัสวิชา ว30286  รายวิชา โครงงานวิทยาศาสตร    กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี   

   ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี  5  ภาคเรียนท่ี 2               จำนวน 1.5 หนวยกิต  เวลา  60  ช่ัวโมง 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ศึกษา  วิเคราะห  ยกตัวอยาง  เขียนรายงานและนำเสนอ  ความหมายและประเภทของโครงงาน

วิทยาศาสตร  ข้ันตอนการทำโครงงานวิทยาศาสตร  ระบุปญหาระบุปญหาและหัวเรื่องในการทำโครงงานวิทยาศาสตร   

โดยใชกระบวนการทางวิทยาศาสตรในการสืบคนขอมูล  การคิด  กระบวนการออกแบบ  สื่อสารสิ่งท่ีเรียนรู  

อภิปราย  การแกปญหา  การใชทักษะชีวิต  กระบวนการสำรวจ ตรวจสอบ  ทดลอง  การใชเทคโนโลยี 

          เพ่ือใหเกิดจิตวิทยาศาสตร จริยธรรม คุณธรรม และจรรยาบรรณของนักวิทยาศาสตรมีความสามารถในการตัดสินใจ 

เห็นคุณคาของโครงงานวิทยาศาสตร 

 

ผลการเรียนรู 

1. สืบคนขอมูลเก่ียวกับความหมายและประเภทของโครงงานวิทยาศาสตรและทำกิจกรรมในรูปแบบตางๆ ท่ี

เก่ียวกับโครงงานวิทยาศาสตรประเภทตางๆ 

2. สืบคนขอมูลเก่ียวกับข้ันตอนการทำโครงงานวิทยาศาสตร 

3. ดำเนินการทำโครงงานวิทยาศาสตรตามแผนปฏิบัติงาน 

4. เขียนรายงานโครงงานวิทยาศาสตร 

5. เสนอผลงานโครงงานทางวิทยาศาสตรในโรงเรียนหรือชุมชน 

รวม 5 ผลการเรียนรู 
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คำอธิบายรายวิชา 

รหัสวิชา ว 30245 รายวิชา ชีววิทยา 5   กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี   

   ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 6  ภาคเรียนท่ี 1         จำนวน 1.5 หนวยกิต   เวลา 60 ช่ัวโมง 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ศึกษา สืบคน บอก อธิบาย เปรียบเทียบ และยกตัวอยางโครงสราง และหนาท่ีของระบบประสาทของ 

ไฮดรา พลานาเรีย ไสเดือนดิน กุง หอย แมลง และสัตวมีกระดูกสันหลัง โครงสรางและหนาท่ีของเซลลประสาท การ

เปลี่ยนแปลงของศักยไฟฟาท่ีเยื่อหุมเซลลของเซลลประสาท และกลไกการถายทอดกระแสประสาท โครงสรางของระบบ

ประสาทสวนกลางและระบบประสาทรอบนอก โครงสรางและหนาท่ีของ สวนตางๆ ในสมองสวนหนา สมองสวนกลาง สมอง

สวนหลัง และไขสันหลัง การทำงานของระบบประสาทโซมาติก และระบบประสาทอัตโนวัติ โครงสรางและหนาท่ีของ ตา หู 

จมูก ลิ้น และผิวหนังของมนุษย โรคตาง ๆ ท่ีเก่ียวของ แนวทางในการ ดูแลปองกัน และรักษา การหาตำแหนงของจุดบอด 

โฟเวีย และความไวในการรับสัมผัสของผิวหนัง โครงสราง และหนาท่ีของอวัยวะท่ีเก่ียวของกับการเคลื่อนท่ีของแมงกะพรุน 

หมึก ดาวทะเล ไสเดือนดิน แมลง ปลา และนก โครงสรางและหนาท่ีของกระดูกและกลามเนื้อท่ีเก่ียวของกับการเคลื่อนไหว

และการเคลื่อนท่ีของมนุษย การทำงานของขอตอชนิดตาง ๆ และการทำงานของกลามเนื้อโครงรางท่ีเก่ียวของกับการ

เคลื่อนไหวและการเคลื่อนท่ีของมนุษย หนาท่ีของฮอรโมนจากตอมไรทอและเนื้อเยื่อท่ีสรางฮอรโมน การสืบพันธุแบบไม

อาศัยเพศและการสืบพันธุแบบอาศัยเพศในสัตว โครงสรางและหนาท่ีของอวัยวะในระบบสืบพันธุเพศชายและระบบสืบพันธุ

เพศหญิง กระบวนการสรางสเปรม กระบวนการสรางเซลลไขและการปฏิสนธิในมนุษย การเจริญเติบโตระยะเอ็มบริโอ และ

ระยะหลังเอ็มบริโอของกบ ไก และมนุษย พฤติกรรมท่ีเปนมาแตกำเนิด และพฤติกรรมท่ีเกิดจากการเรียนรูของสัตว 

ความสัมพันธระหวางพฤติกรรมกับ วิวัฒนาการของระบบประสาท และการสื่อสารระหวางสัตวท่ีทำใหสัตวแสดงพฤติกรรม 

โดยใชกระบวนการทางวิทยาศาสตรและจิตวิทยาศาสตร ในการเขียน การสื่อสาร การแกปญหา  

การใชทักษะชีวิต และการใชเทคโนโลยี 

เพ่ือเกิดความรู ความคิด ความเขาใจ และความรับผิดชอบประจำวัน 

ผลการเรียนรู 

1. สืบคนขอมูล อธิบาย และเปรียบเทียบโครงสราง และหนาท่ีของระบบประสาทของไฮดรา พลานาเรีย ไสเดือนดิน 

กุง หอย แมลง และสัตวมีกระดูกสันหลัง  

2. อธิบายเก่ียวกับโครงสรางและหนาท่ีของเซลลประสาท  

3. อธิบายเก่ียวกับการเปลี่ยนแปลงของศักยไฟฟา ท่ีเยื่อหุมเซลลของเซลลประสาท และกลไกการถายทอดกระแส

ประสาท 

4. อธิบาย และสรปุเก่ียวกับโครงสรางของระบบประสาทสวนกลางและระบบประสาทรอบนอก  

5. สืบคนขอมูล อธิบายโครงสรางและหนาท่ีของสวนตาง ๆ ในสมองสวนหนา สมองสวนกลาง สมองสวนหลัง และ

ไขสันหลัง  

6. สืบคนขอมูล อธิบาย เปรียบเทียบ และยกตัวอยางการทำงานของระบบประสาทโซมาติก และระบบประสาทอัต

โนวัต ิ

7. สืบคนขอมูล อธิบายโครงสรางและหนาท่ีของ ตา หู จมูก ลิ้น และผิวหนังของมนุษย ยกตัวอยางโรคตาง ๆ ท่ี

เก่ียวของ และบอกแนวทางในการ ดูแลปองกัน และรักษา  
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8. สังเกต และอธิบายการหาตำแหนงของจุดบอด โฟเวีย และความไวในการรับสัมผัสของผิวหนัง 

9. สืบคนขอมูล อธิบาย และเปรียบเทียบโครงสราง และหนาท่ีของอวัยวะท่ีเก่ียวของกับการเคลื่อนท่ีของ

แมงกะพรุน หมึก ดาวทะเล ไสเดือนดิน แมลง ปลา และนก 

10. สืบคนขอมูล และอธิบายโครงสรางและหนาท่ีของกระดูกและกลามเนื้อท่ีเก่ียวของกับการเคลื่อนไหวและการ

เคลื่อนท่ีของมนุษย  

11. สังเกต และอธิบายการทำงานของขอตอชนิดตาง ๆ และการทำงานของกลามเนื้อโครงรางท่ีเก่ียวของกับการ

เคลื่อนไหวและการเคลื่อนท่ีของมนุษย 

12. สืบคนขอมูล อธิบาย และเขียนแผนผังสรุปหนาท่ีของฮอรโมนจากตอมไรทอและเนื้อเยื่อท่ีสรางฮอรโมน 

13. สืบคนขอมูล อธิบาย และยกตัวอยาง การสืบพันธุแบบไมอาศัยเพศและการสืบพันธุแบบอาศัยเพศในสัตว 

14. สืบคนขอมูล อธิบายโครงสรางและหนาท่ีของอวัยวะในระบบสืบพันธุเพศชายและระบบสืบพันธุเพศหญิง  

15. อธิบายกระบวนการสรางสเปรม กระบวนการสรางเซลลไขและการปฏิสนธิในมนุษย 

16. อธิบายการเจริญเติบโตระยะเอ็มบริโอ และระยะหลังเอ็มบริโอของกบ ไก และมนุษย 

17. สืบคนขอมูล อธิบาย เปรียบเทียบ และยกตัวอยางพฤติกรรมท่ีเปนมาแตกำเนิด และพฤติกรรมท่ีเกิดจากการ

เรียนรูของสัตว  

18. สืบคนขอมูล อธิบาย และยกตัวอยาง ความสัมพันธระหวางพฤติกรรมกับวิวัฒนาการของระบบประสาท  

19. สืบคนขอมูล อธิบาย และยกตัวอยาง การสื่อสารระหวางสัตวท่ีทำใหสัตวแสดงพฤติกรรม 

รวม   19   ผลการเรียนรู 
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คำอธิบายรายวิชาเพ่ิมเติม 

รหัสวิชา ว30246  รายวิชา ชีววิทยา 6    กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี   

        ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี  6  ภาคเรียนท่ี 2           จำนวน 1.5 หนวยกิต เวลา  60  ช่ัวโมง 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ศึกษา สืบคน อธิบาย อภิปราย วิเคราะห เปรียบเทียบ และยกตัวอยางความสำคัญของความ 

หลากหลายทางชีวภาพ และความเชื่อมโยงระหวางความหลากหลายทางพันธุกรรม ความหลากหลายของสปชีส และความ

หลากหลายของระบบนิเวศ การเกิดเซลลเริ่มแรกของสิ่งมีชีวิต และวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิตเซลลเดียว ลักษณะสำคัญ

สิ่งมีชีวิตกลุมแบคทีเรีย สิ่งมีชีวิตกลุมโพรทิสต สิ่งมีชีวิตกลุมพืช สิ่งมีชีวิตกลุมฟงไจ และสิ่งมีชีวิตกลุมสัตว การจำแนก

สิ่งมีชีวิต จากหมวดหมูใหญจนถึงหมวดหมูยอย และวิธีการเขียนชื่อวิทยาศาสตรในลำดับข้ันสปชีส สรางไดโคโทมัสคียในการ

ระบุสิ่งมีชีวิตหรือตัวอยางท่ีกำหนดออกเปนหมวดหมู กระบวนการถายทอดพลังงานในระบบนิเวศ การเกิดไบโอแมกนิฟเคชัน 

และบอกแนวทางในการลดการเกิดไบโอแมกนิฟเคชัน วัฏจกัรไนโตรเจน วัฏจักรกำมะถัน และวัฏจักรฟอสฟอรัส ลักษณะ

ของไบโอมท่ีกระจายอยูตามเขตภูมิศาสตรตาง ๆ บนโลก การเปลี่ยนแปลงแทนท่ีแบบปฐมภูมิ และการเปลี่ยนแปลงแทนท่ี

แบบทุติยภูมิ ลักษณะเฉพาะของประชากรของสิ่งมีชีวิตบางชนิด การเพ่ิมของประชากรแบบเอ็กโพเนนเชียลและการเพ่ิมของ

ประชากรแบบลอจิสติก ปจจัยท่ีควบคุมการเติบโตของประชากร ปญหาการขาดแคลนน้ำ การเกิดมลพิษทางน้ำ ปญหา

มลพิษทางอากาศ ปญหาท่ีเกิดกับทรัพยากรดิน ปญหาการทำลายปาไม ปญหาสัตวปามีจำนวนลดลง และผลกระทบท่ีมีตอ

มนุษยและสิ่งแวดลอม รวมท้ังเสนอแนวทางการแกไขปญหา 

โดยใชกระบวนการทางวิทยาศาสตรและจิตวิทยาศาสตร ในการสื่อสาร การคิด การแกปญหา  

การใชทักษะชีวิต และการใชเทคโนโลยี 

เพ่ือเกิดความรู ความคิด ความเขาใจ ความกระตือรือรน และความรับผิดชอบประจำวัน 

 

ผลการเรียนรู 

1. อภิปรายความสำคัญของความหลากหลายทางชีวภาพ และความเชื่อมโยงระหวางความหลากหลายทาง

พันธุกรรม ความหลากหลายของสปชีส และความหลากหลายของระบบนิเวศ 

 2. อธิบายการเกิดเซลลเริ่มแรกของสิ่งมีชีวิตและวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิตเซลลเดียว 

 3. อธิบายลักษณะสำคัญ และยกตัวอยางสิ่งมีชีวิตกลุมแบคทีเรีย สิ่งมีชีวิตกลุมโพรทิสต สิ่งมีชีวิตกลุมพืช สิ่งมีชีวิต

กลุมฟงไจ และสิ่งมีชีวิตกลุมสัตว 

 4. อธิบาย และยกตัวอยางการจำแนกสิ่งมีชีวิต จากหมวดหมูใหญจนถึงหมวดหมูยอย และวิธีการเขียนชื่อ

วิทยาศาสตรในลำดับข้ันสปชีส 

 5. สรางไดโคโทมัสคียในการระบุสิ่งมีชีวิตหรือตัวอยางท่ีกำหนดออกเปนหมวดหมู 

 6. วิเคราะห อธิบาย และยกตัวอยางกระบวนการถายทอดพลังงานในระบบนิเวศ 

 7. อธิบาย ยกตัวอยางการเกิดไบโอแมกนิฟเคชัน และบอกแนวทางในการลดการเกิดไบโอแมกนิฟเคชัน 

 8. สืบคนขอมูล และเขียนแผนภาพ เพ่ืออธิบายวัฏจักรไนโตรเจน วัฏจักรกำมะถัน และวัฏจักรฟอสฟอรัส 

 9. สืบคนขอมูล ยกตัวอยาง และอธิบายลักษณะของไบโอมท่ีกระจายอยูตามเขตภูมิศาสตรตาง ๆ บนโลก 
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 10. สืบคนขอมูล ยกตัวอยาง อธิบาย และเปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงแทนท่ีแบบปฐมภูมิ และ การเปลี่ยนแปลง

แทนท่ีแบบทุติยภูมิ 

 11. สืบคนขอมูล อธิบาย ยกตัวอยาง และสรุปเก่ียวกับลักษณะเฉพาะของประชากรของสิ่งมีชีวิตบางชนิด 

 12. สืบคนขอมูล อธิบาย เปรียบเทียบ และยกตัวอยางการเพ่ิมของประชากรแบบเอ็กโพเนนเชียลและการเพ่ิมของ

ประชากรแบบลอจิสติก 

 13. อธิบาย และยกตัวอยางปจจัยท่ีควบคุมการเติบโตของประชากร 

 14. วิเคราะห อภิปราย และสรุปปญหาการขาดแคลนน้ำ การเกิดมลพิษทางน้ำ และผลกระทบท่ีมีตอมนุษยและ

สิ่งแวดลอม รวมท้ังเสนอแนวทางการวางแผนการจัดการน้ำและการแกไขปญหา 

 15. วิเคราะห อภิปราย และสรุปปญหามลพิษทางอากาศ และผลกระทบท่ีมีตอมนุษยและสิ่งแวดลอม รวมท้ังเสนอ

แนวทางการแกไขปญหา 

 16. วิเคราะห อภิปราย และสรุปปญหาท่ีเกิดกับทรัพยากรดิน และผลกระทบท่ีมีตอมนุษยและสิ่งแวดลอม รวมท้ัง

เสนอแนวทางการแกไขปญหา 

 17. วิเคราะห อภิปราย และสรุปปญหา ผลกระทบท่ีเกิดจากการทำลายปาไม รวมท้ังเสนอแนวทางในการปองกัน

การทำลายปาไมและการอนุรักษปาไม 

 18. วิเคราะห อภิปราย และสรุปปญหา ผลกระทบท่ีทำใหสัตวปามีจำนวนลดลง และแนวทางในการอนุรักษสัตวปา 

รวม   18   ผลการเรียนรู 
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                                                  หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนศรีราชา ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย พุทธศักราช 2563 (ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช 2562) 

คำอธิบายรายวิชาเพ่ิมเติม 

รหัสวิชา ว 30247 รายวิชา ชีววิทยา PAT2  กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี   

        ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 6   ภาคเรียนท่ี 1                    จำนวน 1.0 หนวยกิต  เวลา 40 ช่ัวโมง    

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

ศึกษา สืบคนขอมูล อธิบาย เปรียบเทียบ โครงสรางและหนาท่ีของระบบตาง ๆ ในสัตวและคน ไดแกระบบยอย

อาหาร ระบบหายใจ ระบบขับถาย ระบบหมุนเวียนเลือด ระบบประสาท ระบบภูมิคุมกัน ระบบสืบพันธุ  การเคลื่อนท่ี สาร

พันธุกรรม การแบงเซลล การถายทอดทางพันธุกรรม ความผิดปกติท่ีเก่ียวของกับพันธุกรรม โรคทางพันธุกรรม โครงสราง

และหนาท่ีสวนประกอบภายในและภายนอกของพืช กระบวนการ  ตาง ๆ ท่ีพบในพืช การสืบพันธุของพืช ประโยชนของพืช 

ความหลากหลายทางชีวภาพ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

โดยใชกระบวนการทางวิทยาศาสตรและจิตวิทยาศาสตร ในการเขียน การสื่อสาร การแกปญหา  

การใชทักษะชีวิต และการใชเทคโนโลยี 

เพ่ือเกิดความรู ความคิด ความเขาใจ และความรับผิดชอบประจำวัน 

ผลการเรียนรู 

1. สืบคนขอมูล อธิบาย และเปรียบเทียบโครงสราง และหนาท่ีของกายวิภาคและสรีรวิทยาของสัตวและคน 

2. สืบคนขอมูลและอธิบาย การถายทอดลักษณะทางพันธุกรรม 

3. สืบคนขอมูล อธิบาย และเปรียบเทียบโครงสราง และหนาท่ีของกายวิภาคและสรีรวิทยาของพืช 

4. สืบคนขอมูลและอธิบาย ความหลากหลายทางชีวภาพ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

รวม   4   ผลการเรียนรู 
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                                                  หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนศรีราชา ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย พุทธศักราช 2563 (ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช 2562) 

คำอธิบายรายวิชาเพ่ิมเติม 

รหัสวิชา ว30225  รายวิชา เคมี 5   กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี   

             ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี  6     ภาคเรียนท่ี 1    จำนวน 1.5 หนวยกิต     เวลา  60  ช่ัวโมง 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

เพ่ือนำเสนอ วิเคราะห ระบุ เรียกชื่อ วิเคราะห เปรียบเทียบ อธิบาย ทดสอบ นำเสนอ พันธะของคารบอน การ

เขียนสูตรโครงสรางลิวอิส  สูตรโครงสรางแบบยอ  และสูตรโครงสรางแบบเสนของสารประกอบอินทรีย หมูฟงกชัน 

สารประกอบไฮโดรคารบอน ปฏิกิริยาพอลิเมอไรเซชัน โครงสรางและสมบัติของพอลิเมอร  ประเภทของพลาสติกและ

ผลิตภํณฑยาง  การปรับเปลี่ยนโครงสรางและการสังเคราะหพอลิเมอร ผลกระทบจากการใชและการกำจัดผลิตภัณฑพอลิ

เมอรและแนวทางแกไข 

โดยใชกระบวนการทางวิทยาศาสตร  สืบคนขอมูล เขียนสูตรโครงสราง เขียนไอโซเมอร เขียนผลิตภัณฑ เขียน

สมการเคมี สืบคนขอมูล การแกปญหา การคิด การสื่อสาร การใชทักษะชีวิต การใชเทคโนโลยี  

เพ่ือใหเกิดการตั้งใจฟง ความกระตือรือรน ความเอาใจใส ความรับผิดชอบ ความมีระเบียบ การใหความรวมมือ การ

มีทัศนคติ การแสดงความสนใจ การรวมกิจกรรม นำความรูไปใชในชีวิตประจำวัน  มีจิตวิทยาศาสตร  จริยธรรม  คุณธรรม  

และคานิยมท่ีเหมาะสม 

 

ผลการเรียนรู 

1. สืบคนขอมูลและนำเสนอตัวอยางสารประกอบอินทรียท่ีมีพันธะเดี่ยว  พันธะคูหรือพันธะสามท่ีพบใน 

ชีวิตประจำวัน 

2. เขียนสูตรโครงสรางลิวอิส  สูตรโครงสรางแบบยอ  และสูตรโครงสรางแบบเสนของสารประกอบอินทรีย 

3. วิเคราะหโครงสรางและระบุประเภทของสารประกอบอินทรียจากหมูฟงกชัน 

4. เขียนสูตรโครงสรางและเรียกชื่อสารประกอบอินทรียประเภทตางๆท่ีมีหมูฟงกชันไมเกิน  1  หมู ตามระบบ IUPAC 

5. เขียนไอโซเมอรโครงสรางของสารประกอบอินทรียประเภทตางๆ 

6. วิเคราะหและเปรียบเทียบจุดเดือดและการละลายในน้ำของสารประกอบอินทรียท่ีมีหมูฟงกชัน  ขนาดโมเลกุล  หรือ

โครงสรางตางกัน 

7. ระบุประเภทของสารประกอบไฮโดรคารบอนและเขียนผลิตภัณฑจากปฏิกิริยาการเผาไหม  ปฏิกิริยากับโบรมีน  

หรือปฏิกิริยากับโพแทสเซียมเปอรแมงกาเนต 

8. เขียนสมการเคมีและอธิบายการเกิดปฏิกิริยาเอสเทอริฟเคชัน  ปฏิกิริยาการสังเคราะหเอไมด  ปฏิกิริยาไฮโดรลิซิส

และปฏิกิริยาสะปอนฟเคชัน 

9. ทดสอบปฏิกิริยาเอสเทอริฟเคชัน  ปฏิกิริยาไฮโดรลิซิส  และปฏิกิริยาสะปอนนิฟเคชัน 

10. สืบคนขอมูลและนำเสนอตัวอยางการนำสารประกอบอินทรียไปใชประโยชนในชีวิตประจำวันและอุตสาหกรรม 

11. ระบุประเภทของปฏิกิริยาการเกิดพอลิเมอรจากโครงสรางของมอนอเมอรหรือพอลิเมอร 

12. วิเคราะหและอธิบายความสัมพันธระหวางโครงสรางและสมบัติของพอลิเมอร  รวมท้ังการนำไปใชประโยชน 

 

 

13. ทดสอบและระบุประเภทของพลาสติกและผลิตภํณฑยาง  รวมท้ังการนำไปใชประโยชน 
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                                                  หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนศรีราชา ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย พุทธศักราช 2563 (ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช 2562) 

14. อธิบายผลของการปรับเปลี่ยนโครงสรางและการสังเคราะหพอลิเมอรท่ีมีตอสมบัติของพอลิเมอร 

15. สืบคนขอมูลและนำเสนอตัวอยางผลกระทบจากการใชและการกำจัดผลิตภัณฑพอลิเมอรและ  แนวทางแกไข 

 

รวม 15 ผลการเรียนรู    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



172 
 

                                                  หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนศรีราชา ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย พุทธศักราช 2563 (ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช 2562) 

คำอธิบายรายวิชาเพ่ิมเติม 

รหัสวิชา ว30226  รายวิชา เคมี 6       กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี   

       ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี  6   ภาคเรียนท่ี 2       จำนวน 1.5 หนวยกิต  เวลา  60  ช่ัวโมง 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ศึกษา  วิเคราะห  เขียน  และนำเสนอ  แนวทางการแกปญหาจากสถานการณ ในชีวิตประจำวัน  การประกอบ

อาชีพหรืออุตสาหกรรม  บูรณาการความรูทางเคมีรวมกับสาขาวิชาอ่ืนหรือกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม  นำเสนอ

ผลงานโดยใชเทคโนโลยีสารสนเทศ  และเขารวมการสัมมนา  การประชุมวิชาการในประเด็นสำคัญทางเคมี 

โดยใชกระบวนการทางวิทยาศาสตรในการสืบคนขอมูล  การคิด  กระบวนการออกแบบ  สื่อสารสิ่งท่ีเรียนรู  

อภิปราย  การแกปญหา  การใชทักษะชีวิต  กระบวนการสำรวจ ตรวจสอบ  ทดลอง  การใชเทคโนโลย ี

          เพ่ือใหเกิดจิตวิทยาศาสตร จริยธรรม คุณธรรม และจรรยาบรรณของนักวิทยาศาสตร 

 มีความสามารถในการตัดสินใจ เห็นคุณคาของผลงานและสิ่งประดิษฐทางวิทยาศาสตร 

 

ผลการเรียนรู 

1. กำหนดปญหาและนำเสนอแนวทางการแกปญหาโดยใชความรูทางเคมีจากสถานการณท่ีเกิดข้ึนใน

ชีวิตประจำวัน  การประกอบอาชีพหรืออุตสาหกรรม 

2. แสดงหลักฐานถึงการบูรณาการความรูทางเคมีรวมกับสาขาวิชาอ่ืน  รวมท้ังทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร

หรือกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม  โดยเนนการคิดวิเคราะห  การแกปญหาและความคิดสรางสรรค  เพ่ือ

แกปญหาในสถานการณหรือประเด็นท่ีสนใจ 

3. นำเสนอผลงานหรือชิ้นงานท่ีไดจากการแกปญหาในสถานการณหรือประเด็นท่ีสนใจโดยใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

4. แสดงหลักฐานการเขารวมการสัมมนาการเขารวมประชุมวิชาการ  หรือการแสดงผลงานสิ่งประดิษฐในงาน

นิทรรศการ 

รวม 4 ผลการเรียนรู 
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                                                  หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนศรีราชา ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย พุทธศักราช 2563 (ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช 2562) 

คำอธิบายรายวิชาเพ่ิมเติม 

รายวิชา เคมีPAT2     รหัสวิชา ว30227     กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี   

      ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 6 ภาคเรียนท่ี 1            จำนวน  1.0 หนวยกิต  เวลา  40  ช่ัวโมง   

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

เพ่ือวิเคราะห  เขียน ระบุ อธิบาย คำนวณ เปรียบเทียบ นำเสนอ ตารางธาตุ โครงสรางอะตอม ปริมาณสารสัมพันธ 

พันธะเคมี อัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี ของแข็ง ของเหลว แกส สมดุลเคมี กรดเบส ปฏิกิริยาไฟฟาเคมี ธาตุและสารประกอบอ

นินทรียในอุตสาหกรรม ซากดึกดำบรรพและผลิตภัณฑปโตรเลียม สารชีวโมเลกุล เคมีอินทรีย 

โดยใชกระบวนการทางวิทยาศาสตร  การเขียนสมการเคมี การเขียนปฏิกิริยา การทดลอง การสืบคนขอมูล  การดุล

สมการ  การคิด การสื่อสาร การแกปญหา การใชเทคโนโลยี การใชทักษะชีวิต 

เพื่อใหเกิดการตั้งใจฟง ความกระตือรือรน การแสดงความสนใจ ความเอาใจใส ความรับผิดชอบ ความมีระเบียบ 

การรวมกิจกรรม การปฏิบัติตนเปนประจำสม่ำเสมอ การเห็นความสำคัญ การใหความรวมมือ ความอดทน  อดกลั้น การ

ปฏิบัติงานตรงเวลา นำความรูไปใชในชีวิตประจำวัน  มีจิตวิทยาศาสตร  จริยธรรม  คุณธรรม  และคานิยมท่ีเหมาะสม 

 

ผลการเรียนรู 

1. วิเคราะหหาคำตอบแนวขอสอบตารางธาตุระบุชนิดของผลึก 

2. วิเคราะหหาคำตอบแนวขอสอบโครงสรางอะตอม 

3. วิเคราะหหาคำตอบแนวขอสอบปริมาณสารสัมพันธ   

4. วิเคราะหหาคำตอบแนวขอสอบพันธะเคมี 

5. วิเคราะหหาคำตอบแนวขอสอบอัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมีอัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี 

6. วิเคราะหหาคำตอบแนวขอสอบของแข็ง ของเหลว แกส 

7. วิเคราะหหาคำตอบแนวขอสอบสมดุลเคมี 

8. วิเคราะหหาคำตอบแนวขอสอบกรดเบส 

9. วิเคราะหหาคำตอบแนวขอสอบปฏิกิริยาไฟฟาเคมี 

10. วิเคราะหหาคำตอบแนวขอสอบธาตุและสารประกอบอนินทรียในอุตสาหกรรม 

11. วิเคราะหหาคำตอบแนวขอสอบซากดึกดำบรรพและผลิตภัณฑปโตรเลียม 

12. วิเคราะหหาคำตอบแนวขอสอบสารชีวโมเลกุล 

13. วิเคราะหหาคำตอบแนวขอสอบเคมีอินทรีย 

รวม   13   ผลการเรียนรู  
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                                                  หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนศรีราชา ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย พุทธศักราช 2563 (ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช 2562) 

คำอธิบายรายวิชาเพ่ิมเติม 

รหัสวิชา ว30228 รายวิชา เคมี PAT 3     กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี   

             ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 6  ภาคเรียนท่ี 2                  จำนวน 1.0 หนวยกิต        จำนวน 40 ช่ัวโมง 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ศึกษาวิเคราะหสำรวจตรวจสอบ อธิบาย สืบคนขอมูล อภิปราย สังเกต นำเสนอ เปรียบเทียบ ระบุ เขียน   และ

ทดลอง การจัดเรียงธาตุในตารางธาตุ แนวโนมสมบัติบางประการของธาตุตามตารางธาตุ ศึกษาและทดลองเก่ียวกับชนิดของ

พันธะเคมีจากการนำไฟฟาของสารบางชนิด ศึกษาการเกิดพันธะและสมบัติบางประการของสารโคเวเลนต  สารประกอบไอ

ออนิกและโลหะ การเรียกชื่อและโครงสรางสารประกอบโคเวเลนต สมบัติบางประการของสารโคเวเลนต การเกิดพันธะไอออ

นิก โครงสรางของสารประกอบไอออนิก การเรียกชื่อสารประกอบไอออนิก สมบัติบางประการของสารประกอบไอออนิก 

พันธะโลหะ มวลรอยละจากสูตร อัตราสวนจำนวนโมลของสารตั้งตนท่ีทำปฏิกิริยาพอดีกัน สมบัติของระบบปดและระบบเปด 

ปริมาณสารในปฏิกิริยาเคมีท่ีเปนไปตามกฎทรงมวลกฎสัดสวนคงท่ี ปริมาตรของแกสในปฏิกิริยาเคมีตามกฎของเกย-ลูสแซก

และกฎของอาโวกาโดร ความสัมพันธระหวางปริมาณของสารในสมการเคมี สมดุลเคมีในปฏิกิริยา ความสัมพันธระหวาง

ความเขมขนของสารตาง ๆ ณ ภาวะสมดุล คาคงที่สมดุลกับสมการเคมี ผลของความเขมขน ความดัน อุณหภูมิตอภาวะ

สมดุลและคาคงที ่สมดุล หลักของเลอชาเตอลิเอและการนำหลักของเลอชาเตอลิเอไปใชในกระบวนการอุตสาหกรรม

กระบวนการตางๆ ของสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดลอม การแตกตัวเปนไอออนของน้ำ คาคงท่ีการแตกตัวของน้ำ pH ของสารละลาย 

สารละลายกรด-เบสในชีวิตประจำวันในสิ่งมีชีวิตและสิ่งแสดลอม การไทเทรตสารละลายกรด-เบส หลักการเลือกใชอินดิเค

เตอรสำหรับไทเทรตกรด-เบส 

โดยใชกระบวนการทางวิทยาศาสตรและกระบวนการนำเสนอในการสืบเสาะหาความรู มีความสามารถในการ 

สื่อสาร การคิด การเขียน การแกปญหา การใชทักษะชีวิต การสรุป การคำนวณ ดุลสมการ สำรวจตรวจสอบ          การ

สืบคนขอมูล และการอภิปราย  

เพื่อใหเกิดความรู ความคิด ความเขาใจ สามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู  มีความสามารถในการตัดสินใจ นำความรู   ไป

ใชในชีวิตประจำวัน มีจิตวิทยาศาสตร คุณธรรม จริยธรรมและคานิยมท่ีเหมาะสม 

 

ผลการเรียนรู  

1. เขียนการจัดเรียงอิเล็กตรอนในออรบิทัลเมื่อทราบเลขอะตอมของธาตุ รวมทั้งสามารถระบุเลขหมู เลขคาบและ

กลุมของธาตุในตารางธาตุ 

2. อธิบายแนวคิดของนักวิทยาศาสตรในยุคตางๆ เกี่ยวกับการจัดแบงธาตุเปนหมวดหมูจนไดเปนตารางธาตุ พรอม

ท้ังระบุปญหาของการจัดหมวดหมูธาตุ 

3. สรุปแนวโนมสมบัติตาง ๆ ของธาตุตามหมูและคาบ ในเรื่องเก่ียวกับขนาดอะตอม รัศมีไอออน พลังงาน     ไอออ

ไนเซชัน อิเล็กโทรเนกาติวิตี สัมพรรคภาพอิเล็กตรอน จุดหลอมเหลวและจุดเดือด  

4. อธิบายการเกิดพันธะโคเวเลนตและระบุชนิดของพันธะโคเวเลนตในโมเลกุล 

5. อธิบายการเขียนสูตรและเรียกชื่อสารโคเวเลนต 

6. เปรียบเทียบสมบัติท่ีแตกตางกันของสารโคเวเลนต ประเภทโมเลกุลไมมีข้ัว โมเลกุลมีข้ัวและ 

โครงผลึกรางตาขาย 
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                                                  หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนศรีราชา ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย พุทธศักราช 2563 (ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช 2562) 

7. อธิบายการเขียนสูตรและเรียกชื่อสารประกอบไอออนิก 

8. อธิบายการเปลี่ยนแปลงพลังงานกับการเกิดสารประกอบไอออนิก และสมบัติบางประการของสารประกอบไอออ

นิก 

9. อธิบายการเกิดพันธะโลหะและใชความรูเรื่องพันธะโลหะอธิบายสมบัติของโลหะ 

10. อธิบายและคำนวณหามวลเปนรอยละของธาตุ องคประกอบจากสูตรท่ีกำหนดให 

11. อธิบายคำนวณหาอัตราสวนโดยมวลของธาตุท่ีรวมตัวกันเปนสารประกอบตามกฎสัดสวนคงท่ี 

12. อธิบายและสรุปขอความของกฎเกย–ลูสแซกและกฎอาโวกาโดร รวมท้ังสามารถใชกฎท้ังสองคำนวณหาปริมาตร

ของแกสท่ีเก่ียวของในปฏิกิริยาเคมีและสูตรโมเลกุลของแกส 

13. อธิบายและคำนวณหาจำนวนโมลมวลของสารปริมาตรของแกสท่ี STP หรือจำนวนอนุภาคของสารจากสมการ

เคมี 

14. อธิบายและเขียนความสัมพันธระหวางความเขมขนของสารตั้งตนกับผลิตภัณฑ ณ ภาวะสมดุล 

15. อธิบายและคำนวณคาคงท่ีสมดุลและความเขมขนของสารตาง ๆ ณ ภาวะสมดุล 

16. ระบุปจจัยที่มีผลตอภาวะสมดุลของระบบ พรอมทั้งอธิบายการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นเมื่อภาวะสมดุลของระบบ

ถูกรบกวน 

17. อธิบายการปรับตัวของระบบเพื่อเขาสูภาวะสมดุลโดยใชหลักของเลอชาเตอลิเอ รวมทั้งการเลือกภาวะท่ี

เหมาะสมเพ่ือใหไดผลิตภัณฑสูงในอุตสาหกรรม 

18. อธิบายการเปลี่ยนแปลงเมื่อกรดหรือเบสละลายในน้ำ พรอมทั้งระบุชนิดของไอออนที่ทำใหสารละลายแสดง

สมบัติเปนกรดหรือเบส 

19. ระบุโมเลกุลหรือไอออนท่ีเปนคูกรด–เบสในปฏิกิริยาตามทฤษฎีกรด–เบส เบรินสเตด–ลาวรี 

20. อธิบายความสำคัญของ pH หรือความเปนกรด – เบสของสารละลายในสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดลอม 

21. อธิบายวิธีการไทเทรต การเลือกใชอินดิเคเตอรที่เหมาะสมในการไทเทรตกรด – เบส ตลอดจนคำนวณหาความ

เขมขนของสารละลายจากการไทเทรต 

 

รวม 21 ผลการเรียนรู 
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                                                  หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนศรีราชา ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย พุทธศักราช 2563 (ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช 2562) 

คำอธิบายรายวิชาเพ่ิมเติม 

รหัสวิชา ว30205              รายวิชา ฟสิกส 5    กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี   

   ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี  6   ภาคเรียนท่ี 1                 จำนวน 1.5 หนวยกิต เวลา  60  ช่ัวโมง 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 ศึกษาสังเกต  สืบคน  อธิบาย  คำนวณและทดลอง แมเหล็กไฟฟาสนามแมเหล็ก  ฟลักซแมเหล็ก  สนามแมเหลก็ท่ี

เกิดจากกระแสไฟฟาในลวดตัวนำเสนตรงและโซลินอยด  แรงแมเหล็กที่กระทำติออนุภาคที ่มีประจุไฟฟาเคลื่อนที ่ใน

สนามแมเหล็ก  แรงแมเหล็กที่กระทำตอเสนลวดที่มีกระแสไฟฟาผานและวางในสนามแมเหล็ก รัศมีความโคงของการ

เคลื่อนที่เมื่อประจุเคลื่อนที่ตั้งฉากกับสนามแมเหล็ก  แรงระหวางเสนลวดตัวนำคูขนานที่มีกระแสไฟฟาผานหลักการทำงาน

ของแกลแวนอมิเตอรและมอเตอรไฟฟากระแสตรง  การเกิดอีเอ็มเอฟเหนี่ยวนำ  กฎการเหนี่ยวนำของฟาราเดย ไฟฟา

กระแสสลับความตางศักยอารเอ็มเอส  กระแสไฟฟาอารเอ็มเอส  หลักการทำงานและประโยชนของเครื่องกำเนิดไฟฟา

กระแสสลับ 3 เฟส  การแปลงอีเอ็มเอฟของหมอแปลง  คลื ่นแมเหล็กไฟฟา การเกิดและลักษณะเฉพาะของคลื่น

แมเหล็กไฟฟาแสงไมโพลาไรส แสงโพลาไรสเชิงเสนและแผนโพลารอยดการนำคลื่นแมเหล็กไฟฟาในชวงความถี่ตางๆ  

ไปประยุกตใช     การสื่อสารโดยอาศัยคลื่นแมเหล็กไฟฟาในการสงผานสารสนเทศ  การเปรียบเทียบการสื่อสารดวยสัญญาณ

แอนาลอกกับสัญญาณดิจิทัล 

 โดยจัดการเรียนรูจากการฝกทักษะและกระบวนการทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีในการแกปญหาในสถานการณ

ตาง ๆ ไดอยางเหมาะสม รูจักใชวิธีการสืบเสาะหาความรู  การสำรวจตรวจสอบ  การสืบคนขอมูลมาอภิปรายและทดลอง

ดวยวิธีท่ีหลากหลายในการแกปญหา ใชเหตุผลประกอบการตัดสินใจและสรุปผลไดอยางเหมาะสม ใชภาษาและสัญลักษณใน

การสื่อสาร การสื่อความหมายและการนำเสนอไดอยางถูกตองและชัดเจน สามารถเชื่อมโยงความรู หลักการ กระบวนการ

ทางวิทยาศาสตรไปใชในการเรียนรูสิ่งตางๆและใชในชีวิตประจำวันอยางสรางสรรค 

 เพื่อใหนักเรียนเกิดการเรียนรู  ความคิด  ความเขาใจ  มีวินัย มีความรับผิดชอบ  มีความซื่อสัตย มีความมุงม่ัน  

สามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู  ในการทำงานและสามารถนำไปประยุกตใชในชีวิตประจำวัน   มีจิตวิทยาศาสตร  คุณธรรม

จริยธรรมและคานิยมท่ีเหมาะสมตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงได 

 

ผลการเรียนรู 

 1.  สังเกตและอธิบายเสนสนาม แมเหล็ก  อธิบายและคำนวณฟลักซแมเหล็กในบริเวณท่ีกำหนด รวมท้ังสังเกต และ

อธิบายสนามแมเหล็กท่ีเกิดจากกระแสไฟฟาในลวดตัวนำเสนตรงและโซเลนอยด 

2.  อธิบายและคำนวณแรงแมเหล็กที่กระทำตออนุภาคที่มีประจุไฟฟาเคลื่อนที่ในสนามแมเหล็ก  แรงแมเหล็กท่ี 

กระทำตอเสนลวดท่ีมีกระแสไฟฟาผานและวางในสนามแมเหล็ก รัศมีความโคงของการเคลื่อนท่ีเม่ือประจุเคลื่อนท่ีตั้งฉากกับ

สนามแมเหล็ก   รวมท้ังอธิบายแรงระหวางเสนลวดตัวนำคูขนานท่ีมีกระแสไฟฟาผาน 

 3.  อธิบายหลักการทำงานของแกลแวนอมิเตอรและมอเตอรไฟฟากระแสตรง  รวมทั้งคำนวณ ปริมาณตางๆ ท่ี

เก่ียวของ 

 4.  สังเกตและอธิบายการเกิดอีเอ็มเอฟเหนี่ยวนำ  กฎการเหนี่ยวนำของฟาราเดยและคำนวณปริมาณตางๆ  ท่ี

เก่ียวของรวมท้ังนำความรูเรื่องอีเอ็มเอฟเหนี่ยวนำไปอธิบายการทำงานของเครื่องใชไฟฟา 

 5.  อธบิายและคำนวณความตางศักยอารเอ็มเอสและกระแสไฟฟาอารเอ็มเอส 
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 6.  อธิบายหลักการทำงานและประโยชนของเครื่องกำเนิดไฟฟากระแสสลับ 3 เฟส  การแปลงอีเอ็มเอฟของหมอ

แปลงและคำนวณปริมาณตางๆ ท่ีเก่ียวของ 

 7.  อธิบายการเกิดและลักษณะเฉพาะของคลื่นแมเหล็กไฟฟา   แสงไมโพลาไรส  แสงโพลาไรสเชิงเสนและแผนโพลา

รอยด  รวมท้ังอธิบายการนำคลื่นแมเหล็กไฟฟาในชวงความถ่ีตางๆ ไปประยุกตใชและหลักการ     

ทำงานของอุปกรณท่ีเก่ียวของ 

 8.  สืบคนและอธิบายการสื่อสารโดยอาศัยคลื่นแมเหล็กไฟฟาในการสงผานสารสนเทศและเปรียบเทียบการสื่อสาร

ดวยสัญญาณแอนาลอกกับสัญญาณดิจิทัล 

รวม 8 ผลการเรียนรู 
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                                                  หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนศรีราชา ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย พุทธศักราช 2563 (ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช 2562) 

คำอธิบายรายวิชาเพ่ิมเติม 

รหัสวิชา ว30206  รายวิชา ฟสิกส 6    กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี   

        ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี  6  ภาคเรียนท่ี 2                 จำนวน 1.5 หนวยกิต เวลา  60  ช่ัวโมง 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ศึกษา  สังเกต  สืบคน  อธิบาย  คำนวณและทดลอง  ความรอนท่ีทำใหสสารเปลี่ยนอุณหภูมิ ความรอนท่ีทำใหสสาร

เปลี่ยนสถานะ  ความรอนท่ีเกิดจากการถายโอน  กฎการอนุรักษพลังงาน        สภาพยืดหยุนและลักษณะการยืดและ

หดตัวของวัสดุท่ีเปนแทง  ความเคนตามยาวความเครียดตามยาวและมอดูลัสของยัง  ความดันเกจ  ความดันสัมบูรณ  ความ

ดันบรรยากาศ  หลักการทำงานของแมนอมิเตอร  บารอมิเตอร  เครื่องอัดไฮดรอลิกแรงพยุงจากของไหลความตึงผิว  แรง

หนืด  สมบัติของของไหลอุดมคติ  สมการความตอเนื่อง  สมการแบรนูลลี  กฎของแกสอุดมคติแบบจำลองของแกสอุดมคติ  

ทฤษฎีจลนของแกส  และอัตราเร็วอารเอ็มเอสของโมเลกุลของแก็สงานที่ทำโดยแก็สในภาชนะปดโดยความดันคงตัว  

ความสัมพันธ   ระหวางความรอน  พลังงานภายในระบบและงาน  สมมติฐานของพลังค  ทฤษฎีอะตอมของโบร การเกิดเสน

สเปกตรัมของอะตอมไฮโดรเจนปรากฏการณโฟโตอิเล็กทริก  พลังงานโฟตอนพลังงานจลนของโฟโตอิเล็กตรอน  ฟงกชันงาน

ของโลหะทวิภาวะของคลื่นและอนุภาค ความยาวคลื่นเดอบรอยล  กัมมันตภาพรังสีและความแตกตางของรังสีแอลฟา บีตา

และแกมมานิวเคลียสกัมมันตรังสี  จำนวนนิวเคลียสกัมมันตภาพรังสีที ่เหลือจากการสลายและครึ ่งชีวิตแรงนิวเคลียร  

เสถียรภาพของนิวเคลียส  พลังงานยึดเหนี่ยว  ปฏิกิริยานิวเคลียรฟชชันและฟวชัน  ประโยชนของพลังงานนิวเคลียรและรังสี  

การคนควาวิจัยดานฟสิกสอนุภาค  แบบจำลองมาตรฐาน   

 โดยจัดการเรียนรูจากการฝกทักษะและกระบวนการทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  ในการแกปญหาในสถานการณ

ตาง ๆ  ไดอยางเหมาะสม  รูจักใชวิธีการสืบเสาะหาความรู  การสำรวจตรวจสอบ  การสืบคนขอมูลมาอภิปรายและทดลอง

ดวยวิธีท่ีหลากหลายในการแกปญหา  ใชเหตุผลประกอบการตัดสินใจและสรุปผลไดอยางเหมาะสม  ใชภาษาและสัญลักษณ

ในการสื่อสาร  การสื่อความหมายและการนำเสนอ   ไดอยางถูกตองและชัดเจน  สามารถเชื่อมโยงความรู  หลักการ  

กระบวนการทางวิทยาศาสตรไปใช  ในการเรียนรูสิ่งตาง ๆ  และใชในชีวิตประจำวันอยางสรางสรรค 

 เพื่อใหนักเรียนเกิดการเรียนรู  ความคิด  ความเขาใจ  มีวินัย  มีความรับผิดชอบ  มีความซื่อสัตย    มีความมุงม่ัน  

สามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู  ในการทำงานและสามารถนำไปประยุกตใชในชีวิตประจำวัน       มีจิตวิทยาศาสตร  คุณธรรม

จริยธรรมและคานิยมท่ีเหมาะสมตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงได   

 

ผลการเรียนรู 

 1.  อธิบายและคำนวณความรอนท่ีทำใหสสารเปลี่ยนอุณหภูมิ  ความรอนท่ีทำใหสสารเปลี่ยนสถานะและ ความรอน

ท่ีเกิดจากการถายโอนตามกฎการอนุรักษพลังงาน 

 2.  อธิบายสภาพยืดหยุนและลักษณะการยืดและหดตัวของวัสดุที่เปนแทง  เมื่อถูกกระทำดวยแรงคาตางๆ รวมท้ัง 

ทดลอง  อธิบายและคำนวณความเคนตามยาวความเครียดตามยาว  และมอดูลัสของยัง  และนำความรูเรื่อง สภาพยืดหยุน

ไปใชในชีวิตประจำวัน 

 3.  อธิบายและคำนวณ  ความดันเกจ  ความดันสัมบูรณและความดันบรรยากาศ  รวมท้ังอธิบายหลักการทำงานของ

แมนอมิเตอร  บารอมิเตอร  และเครื่องอัดไฮดรอลิก 

 

 4.  ทดลอง  อธิบาย  และคำนวณขนาดแรงพยุงจากของไหล 
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 5.  ทดลอง  อธิบาย  และคำนวณความตึงผิวของของเหลว  รวมท้ังสังเกตและอธิบายแรงหนืดของของเหลว 

 6.  อธิบายสมบัติของของไหลอุดมคติ  สมการความตอเนื่องและสมการแบรนูลลี  รวมทั้งคำนวณปริมาณตางๆ ท่ี

เก่ียวของและนำความรูเก่ียวกับสมการความตอเนื่องและสมการแบรนูลลี ไปอธิบายหลักการทำงานของอุปกรณตางๆ 

 7.  อธิบายกฎของแกสอุดมคติและคำนวณปริมาณตางๆ  ท่ีเก่ียวของ 

 8.  อธิบายแบบจำลองของแกสอุดมคติ  ทฤษฎีจลนของแกส  และอัตราเร็วอารเอ็มเอสของโมเลกุลของแก็สรวมท้ัง

คำนวณปริมาณตางๆ ท่ีเก่ียวของ 

 9.  อธิบายและคำนวณงานที่ทำโดยแก็สในภาชนะปดโดยความดันคงตัว  และอธิบายความสัมพันธ   ระหวางความ

รอน  พลังงานภายในระบบและงานรวมท้ังคำนวณปริมาณตางๆ ท่ีเก่ียวของ  และนำความรูเรื่อง    

พลังงานภายในระบบไปอธิบายหลักการทำงานของเครื่องใชในชีวิตประจำวัน 

10. อธิบายสมมติฐานของพลังค  ทฤษฎีอะตอมของโบร และการเกิดเสนสเปกตรัมของอะตอมไฮโดรเจน  รวมท้ัง 

คำนวณปริมาณตางๆ  ท่ีเก่ียวของ 

 11. อธิบายปรากฏการณโฟโตอิเล็กทริกและคำนวณพลังงานโฟตอน  พลังงานจลนของโฟโตอิเล็กตรอนและฟงกชัน

งานของโลหะ 

 12. อธิบายทวิภาวะของคลื่นและอนุภาค รวมท้ังอธิบายและคำนวณความยาวคลื่นเดอบรอยล 

 13. อธิบายกัมมันตภาพรังสีและความแตกตางของรังสีแอลฟา  บีตา  และแกมมา 

 14. อธิบายและคำนวณกัมมันตภาพของนิวเคลียสกัมมันตรังสี  รวมท้ังทดลอง อธิบายและคำนวณจำนวนนิวเคลียส

กัมมันตภาพรังสีท่ีเหลือจากการสลายและครึ่งชีวิต 

 15. อธิบายแรงนิวเคลียร   เสถียรภาพของนิวเคลียสและพลังงานยึดเหนี่ยว  รวมทั้งคำนวณปริมาณตางๆ ท่ี

เก่ียวของ 

 16. อธิบายปฏิกิริยานิวเคลียรฟชชันและฟวชัน  รวมท้ังคำนวณพลังงานนิวเคลียร 

รวม  16  ผลการเรียนรู 
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คำอธิบายรายวิชาเพ่ิมเติม 

รหัสวิชา  ว 30208      รายวิชา  ฟสิกส PAT 2      กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี   

ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี  6  ภาคเรียนท่ี 2          จำนวน  1.0  หนวยกิต     เวลา  40  ช่ัวโมง 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ศึกษา  สืบคน  วิเคราะหและคำนวณ  ในสาระตอไปนี้ 

 กลศาสตร  การเคลื่อนที่ในหนึ่งมิติและสองมิติ  แรง  กฎการเคลื่อนที่  สมดุลกล   การเคลื่อนที่แบบโพรเจกไทล  

การเคลื่อนท่ีแบบวงกลม  การเคลื่อนท่ีแบบหมุน  งาน  กำลัง พลังงานกล  กฎการอนุรักษพลังงานกล  โมเมนตัม  การดล     

 คล่ืน  แสง  เสียง  การเคลื่อนท่ีแบบฮารโมนิกอยางงาย  การสั่นพอง  ความสัมพันธระหวางอัตราเร็ว  ความถ่ี  และ

ความยาวคลื่น  หลักการของฮอยเกนส  สมบัติของคลื่น  การแทรกสอดของแสงผานสลิตคู             การเลี้ยวเบนของแสง

ผานสลิตเดี่ยวและเกรตติง  การสะทอนและการหักเหของแสง  การเกิดภาพจากเลนสและกระจกเงาทรงกลม  การเคลื่อนท่ี

และอัตราเร็วของเสียง  ความเขมเสียง  คลื่นนิ่ง  การสั่นพองของอากาศในทอ  บีต  ปรากฏการณดอปเพลอร   

 ไฟฟา  แมเหล็ก  กฎของคูลอมบ  สนามไฟฟา  ศักยไฟฟา  ตัวเก็บประจุ  สภาพตานทานไฟฟา                 

กฎของโอหม  การวิเคราะหวงจรไฟฟากระแสตรง  พลังงานในวงจรไฟฟากระแสตรง  แรงแมเหล็กไฟฟาที่กระทำตอประจุ

ไฟฟาและกระแสไฟฟาในเสนลวด  กฎการเหนี่ยวนำของฟาราเดย  ไฟฟากระแสสลับ         

 พลังงานความรอน  ของแข็ง  ของไหล  แกส  ความรอนจำเพาะของสาร  ความรอนแฝงจำเพาะของสาร  

พลังงานความรอน  มอดุลัสของยัง  ความดันของของเหลว  กฎของพาสคัล  แรงพยุง       สมการแบรนูลลี  กฎของแกส

อุดมคติ  ทฤษฎีจลนของแกส  พลังงานภายในระบบ      

 ฟสิกสอะตอม  ฟสิกสนิวเคลียร  สมมติฐานของพลังค  ทฤษฎีอะตอมของโบว  ความยาวคลื่น   ของรังสีเอกซ  การ

เกิดเสนสเปกตรัม  ปรากฏการณโฟโตอิเล็กทริก  ความยาวคลื่นเดอบรอยล  กัมมันตภาพรังสี  ครึ่งชีวิตของธาตุ  แรง

นิวเคลียร  พลังงานยึดเหนี่ยว  สมการปฏิกิริยานิวเคลียร     

 โดยจัดการเรียนรูจากการฝกทักษะและกระบวนการทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  ในการแกปญหาในสถานการณ

ตาง ๆ  ไดอยางเหมาะสม  รูจักใชวิธีการสืบเสาะหาความรู  การสำรวจตรวจสอบ  การสืบคนการวิเคราะหขอมูลและคำนวณ

โจทยปญหาดวยวิธีที่หลากหลาย  ใชเหตุผลประกอบการตัดสินใจและสรุปผลไดอยางเหมาะสม  ใชภาษาและสัญลักษณใน

การสื่อสาร  การสื่อความหมายและการนำเสนอ     ไดอยางถูกตองและชัดเจน  สามารถเชื่อมโยงความรู  หลักการ  

กระบวนการทางวิทยาศาสตรไปใช   ในการเรียนรูสิ่งตาง ๆ  และใชในชีวิตประจำวันอยางสรางสรรค 

 เพื่อใหนักเรียนเกิดการเรียนรู  ความคิด  ความเขาใจ  มีวินัย  มีความรับผิดชอบ  มีความซื่อสัตย     มีความมุงม่ัน  

สามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู  ในการทำงานและสามารถนำไปประยุกตใชในชีวิตประจำวัน   มีจิตวิทยาศาสตร  คุณธรรม

จริยธรรมและคานิยมท่ีเหมาะสมตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงได           

 

ผลการเรียนรู 

 1.  ศึกษา  วิเคราะหขอมูลและคำนวณโจทยปญหา  การเคลื่อนที่ในหนึ่งมิติและสองมิติ  แรง    กฎการเคลื่อนท่ี  

สมดุลกล  การเคลื่อนท่ีแบบโพรเจกไทล  การเคลื่อนท่ีแบบวงกลม  การเคลื่อนท่ีแบบหมุน  

  2.  ศึกษา  วิเคราะหขอมูลและคำนวณโจทยปญหา  งาน  กำลัง  พลังงานกล  กฎการอนุรักษพลังงานกล   

 โมเมนตัม  การดล   
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                                                  หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนศรีราชา ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย พุทธศักราช 2563 (ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช 2562) 

 3.  ศึกษา  วิเคราะหขอมูลและคำนวณโจทยปญหา  การเคลื ่อนที ่แบบฮารโมนิกอยางงาย    การสั ่นพอง  

ความสัมพันธระหวางอัตราเร็ว  ความถ่ี  และความยาวคลื่น  หลักการของฮอยเกนส      สมบัติของคลื่น  การแทรกสอดของ

แสงผานสลิตคู  การเลี้ยวเบนของแสงผานสลิตเดี่ยวและเกรตติง    

 4.  ศึกษา  วิเคราะหขอมูลและคำนวณโจทยปญหา  การสะทอนและการหักเหของแสง  การเกิดภาพจากเลนสและ

กระจกเงาทรงกลม 

 5.  ศึกษา  วิเคราะหขอมูลและคำนวณโจทยปญหา  การเคลื่อนที่และอัตราเร็วของเสียง   ความเขมเสียง  คลื่นนิ่ง  

การสั่นพองของอากาศในทอ  บีต  ปรากฏการณดอปเพลอร   

 6.  ศึกษา  วิเคราะหขอมูลและคำนวณโจทยปญหา  กฎของคูลอมบ  สนามไฟฟา  ศักยไฟฟา   ตัวเก็บประจุ   

 7.  ศึกษา  วิเคราะหขอมูลและคำนวณโจทยปญหา  สภาพตานทานไฟฟา  กฎของโอหม   การวิเคราะหวงจรไฟฟา

กระแสตรง  พลังงานในวงจรไฟฟากระแสตรง 

 8.  ศึกษา  วิเคราะหขอมูลและคำนวณโจทยปญหา  แรงแมเหล็กไฟฟาที่กระทำตอประจุไฟฟาและกระแสไฟฟาใน

เสนลวด  กฎการเหนี่ยวนำของฟาราเดย  ไฟฟากระแสสลับ 

 9.  ศึกษา  วิเคราะหขอมูลและคำนวณโจทยปญหา  ความรอนจำเพาะของสาร  ความรอนแฝงจำเพาะของสาร  

พลังงานความรอน 

 10. ศึกษา  วิเคราะหขอมูลและคำนวณโจทยปญหา  มอดุลัสของยัง  ความดันของของเหลว   กฎของพาสคัล   

แรงพยุง  สมการแบรนูลลี   

 11. ศึกษา  วิเคราะหขอมูลและคำนวณโจทยปญหา  กฎของแกสอุดมคติ  ทฤษฎีจลนของแกส  พลังงานภายใน

ระบบ   

 12. ศึกษา  วิเคราะหขอมูลและคำนวณโจทยปญหา  สมมติฐานของพลังค  ทฤษฎีอะตอมของโบว  ความยาวคลื่น

ของรังสีเอกซ  การเกิดเสนสเปกตรัม  ปรากฏการณโฟโตอิเล็กทริก  ความยาวคลื่นเดอบรอยล  กัมมันตภาพรังสี  ครึ่งชีวิต

ของธาตุ  แรงนิวเคลียร  พลังงานยึดเหนี่ยว  สมการปฏิกิริยานิวเคลียร     
 

รวม  12  ผลการเรียนรู 
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                                                  หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนศรีราชา ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย พุทธศักราช 2563 (ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช 2562) 

คำอธิบายรายวิชาเพ่ิมเติม 

รหัสวิชา  ว 30209     รายวิชา  ฟสิกส PAT 3     กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี   

ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี  6  ภาคเรียนท่ี 1       จำนวน  1.0  หนวยกิต    เวลา  40  ช่ัวโมง 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ศึกษา  สืบคน  วิเคราะหและคำนวณ  ในสาระตอไปนี้ 

 กลศาสตร  การเคลื่อนท่ีในหนึ่งมิติและสองมิติ  แรง  กฎการเคลื่อนท่ี  สมดุลกล                                       การ

เคลื่อนท่ีแบบโพรเจกไทล  การเคลื่อนท่ีแบบวงกลม  การเคลื่อนท่ีแบบหมุน  งาน  กำลัง  พลังงานกล  กฎการอนุรักษพลังงาน

กล  โมเมนตัม  การดล     

 คล่ืน  แสง  เสียง  การเคลื่อนท่ีแบบฮารโมนิกอยางงาย  การสั่นพอง  ความสัมพันธระหวาง  อัตราเร็ว  ความถ่ี  และ

ความยาวคลื่น  สมบัติของคลื่น  การแทรกสอดของแสงผานสลิตคู  การเลี้ยวเบน   ของแสงผานสลิตเดี่ยวและเกรตติง  การ

สะทอนและการหักเหของแสง  การเกิดภาพจากเลนสและกระจกเงาทรงกลม  การเคลื่อนท่ีและอัตราเร็วของเสียง  ความเขม

เสียง  คลื่นนิ่ง  การสั่นพองของอากาศในทอ   ปรากฏการณดอปเพลอร   

 ไฟฟา  แมเหล็ก  กฎของคูลอมบ  สนามไฟฟา  ศักยไฟฟา  ตัวเก็บประจุ  สภาพตานทานไฟฟา กฎของโอหม     การ

วิเคราะหวงจรไฟฟากระแสตรง  พลังงานในวงจรไฟฟากระแสตรง  แรงแมเหล็กไฟฟาท่ีกระทำตอประจุไฟฟาและ

กระแสไฟฟาในเสนลวด  กฎการเหนี่ยวนำของฟาราเดย  ไฟฟากระแสสลับ   ฟสิกสอะตอม  ฟสิกสนิวเคลียร         

 พลังงานความรอน  ของแข็ง  ของไหล  แกส  พลังงานความรอน  สมบัติของของแข็ง มอดุลัสของยัง  ความดัน

ของของเหลว  กฎของพาสคัล  แรงพยุง  สมการแบรนูลลี  กฎของแกสอุดมคติ  ทฤษฎีจลนของแกส  พลังงานภายในระบบ      

 การคิดแบบวิศวกร  มิติสัมพันธ  คณิตศาสตรและสถิติประยุกตเชิงวิศวกรรม  การคิดวิเคราะหเชิงวิศวกรรม     การ

เขียนแบบเชิงวิศวกรรม  มิติสัมพันธ            

 โดยจัดการเรียนรูจากการฝกทักษะและกระบวนการทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  ในการแกปญหาในสถานการณ

ตาง ๆ  ไดอยางเหมาะสม  รูจักใชวิธีการสืบเสาะหาความรู  การสำรวจตรวจสอบ  การสบืคนการวิเคราะหขอมูลและคำนวณ

โจทยปญหาดวยวิธีท่ีหลากหลาย  ใชเหตุผลประกอบการตัดสินใจและสรุปผลไดอยางเหมาะสม  ใชภาษาและสัญลักษณใน

การสื่อสาร  การสื่อความหมายและการนำเสนอ ไดอยางถูกตองและชัดเจน  สามารถเชื่อมโยงความรู  หลักการ  กระบวนการ

ทางวิทยาศาสตรไปใช  ในการเรียนรูสิ่งตาง ๆ  และใชในชีวิตประจำวันอยางสรางสรรค 

 เพ่ือใหนักเรียนเกิดการเรียนรู  ความคิด  ความเขาใจ  มีวินัย  มีความรับผิดชอบ  มีความซ่ือสัตย  มีความมุงม่ัน  

สามารถสื่อสารสิ่งท่ีเรียนรู  ในการทำงานและสามารถนำไปประยุกตใชในชีวิตประจำวัน  มีจิตวิทยาศาสตร  คุณธรรม

จริยธรรมและคานิยมท่ีเหมาะสมตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงได           

ผลการเรียนรู 

 1.  ศึกษา  วิเคราะหขอมูลและคำนวณโจทยปญหา  การเคลื่อนที่ในหนึ่งมิติและสองมิติ  แรง   กฎการเคลื่อนท่ี  

สมดุลกล  การเคลื่อนท่ีแบบโพรเจกไทล  การเคลื่อนท่ีแบบวงกลม  การเคลื่อนท่ีแบบหมุน  

  2.  ศึกษา  วิเคราะหขอมูลและคำนวณโจทยปญหา  งาน  กำลัง  พลังงานกล  กฎการอนุรักษพลังงานกล  โมเมนตัม  

การดล   

 3.  ศึกษา  วิเคราะหขอมูลและคำนวณโจทยปญหา  การเคลื่อนท่ีแบบฮารโมนิกอยางงาย  การสั่นพอง  

ความสัมพันธระหวางอัตราเร็ว  ความถ่ี  และความยาวคลื่น  สมบัติของคลื่น  การแทรกสอด ของแสงผานสลิตคู            

การเลี้ยวเบนของแสงผานสลิตเดี่ยวและเกรตติง    
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                                                  หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนศรีราชา ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย พุทธศักราช 2563 (ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช 2562) 

 4.   ศึกษา  วิเคราะหขอมูลและคำนวณโจทยปญหา  การสะทอนและการหักเหของแสง  การเกิดภาพจากเลนสและ

กระจกเงาทรงกลม 

 5.  ศึกษา  วิเคราะหขอมูลและคำนวณโจทยปญหา  การเคลื่อนท่ีและอัตราเร็วของเสียง   ความเขมเสียง  คลื่นนิ่ง  

การสั่นพองของอากาศในทอ  ปรากฏการณดอปเพลอร   

 6.  ศึกษา  วิเคราะหขอมูลและคำนวณโจทยปญหา  กฎของคูลอมบ  สนามไฟฟา  ศักยไฟฟา  ตัวเก็บประจุ   

 7.  ศึกษา  วิเคราะหขอมูลและคำนวณโจทยปญหา  สภาพตานทานไฟฟา  กฎของโอหม การวิเคราะหวงจรไฟฟา

กระแสตรง  พลังงานในวงจรไฟฟากระแสตรง 

 8.   ศึกษา  วิเคราะหขอมูลและคำนวณโจทยปญหา  แรงแมเหล็กไฟฟาท่ีกระทำตอประจุไฟฟาและกระแสไฟฟาใน

เสนลวด  กฎการเหนี่ยวนำของฟาราเดย  ไฟฟากระแสสลับ 

 9.   ศึกษา  วิเคราะหขอมูลและคำนวณโจทยปญหา  สมมติฐานของพลังค  ทฤษฎีอะตอมของโบว  ความยาวคลื่น

ของรังสีเอกซ  การเกิดเสนสเปกตรัม  ปรากฏการณโฟโตอิเล็กทริก  ความยาวคลื่นเดอบรอยล  กัมมันตภาพรังสี  ครึ่งชีวิต

ของธาตุ  แรงนิวเคลียร  พลังงานยึดเหนี่ยว  สมการปฏิกิริยานิวเคลียร     

 10. ศึกษา  วิเคราะหขอมูลและคำนวณโจทยปญหา  ความรอนจำเพาะของสาร  ความรอนแฝงจำเพาะของสาร  

พลังงานความรอน 

 11. ศึกษา  วิเคราะหขอมูลและคำนวณโจทยปญหา  สมบัติของของแข็ง  มอดุลัสของยัง    ความดันของของเหลว  

กฎของพาสคัล  แรงพยุง  สมการแบรนูลลี   

 12. ศึกษา  วิเคราะหขอมูลและคำนวณโจทยปญหา  กฎของแกสอุดมคติ  ทฤษฎีจลนของแกส  พลังงานภายใน

ระบบ   

 13. ศึกษา  วิเคราะหขอมูลและคำนวณโจทยปญหา  คณิตศาสตรและสถิติประยุกตเชิงวิศวกรรม  การคิดวิเคราะห

เชิงวิศวกรรม   

 14. ศึกษา  วิเคราะหขอมูลและคำนวณโจทยปญหา  การเขียนแบบเชิงวิศวกรรม  มิติสัมพันธ 

 

รวม  14  ผลการเรียนรู     
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                                                  หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนศรีราชา ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย พุทธศักราช 2563 (ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช 2562) 

คำอธิบายรายวิชาเพ่ิมเติม 

รหัสวิชา  ว 30275  รายวิชา การออกแบบฐานขอมูล          กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี   

      ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี  6   ภาคเรียนท่ี  1                            จำนวน   1.0  หนวยกิต  เวลา   40   ช่ัวโมง 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ศึกษา  วิเคราะห  อภิปรายเก่ียวกับการจัดการขอมูล การเลือกใชโปรแกรมฐานขอมูลท่ีเหมาะสมกับลักษณะงาน 

การจัดเก็บขอมูลดวยตารางขอมูล การปอนและแกไขตารางขอมูล การคนหาขอมูล การสรางความสัมพันธระหวาง

แฟมขอมูล การสรางแบบฟอรมในการกรอกขอมูล การสราง รายงาน การเขียนโปรแกรมฐานขอมูลเบื้องตน 

โดยใชทักษะทางกระบวนการทางเทคโนโลยีสารสนเทศในการศึกษา ในการรวบรวมขอมูลและวิเคราะหการจัดการ

ขอมูล และนำโครงงานมาใชในการนำเสนอและการแกปญหาอยางมีข้ันตอน   

 เพ่ือสามารถนำไปพัฒนางานไดอยางมีประสิทธิภาพ  โดยนำข้ันตอนหลักการใชเทคโนโลยีชวยในการตัดสินใจ อยาง

มีระบบ   

 

ผลการเรียนรู 

1.นักเรียนอธิบายความรูเบื้องตนเก่ียวกับการจัดการฐานขอมูลได 

2.นักเรียนสามารถการออกแบบฐานขอมูลได 

3.นักเรียนรวบรวมขอมูล และใชความรู การจัดการฐานขอมูลมาใชในชีวิตจริงอยางสรางสรรค 

4.นักเรียนประยุกตใชความรูการจัดการฐานขอมูลในการทำโครงงานเพ่ือแกปญหา หรือพัฒนางานได 

 

รวม   4    ผลการเรียนรู    
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                                                  หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนศรีราชา ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย พุทธศักราช 2563 (ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช 2562) 

คำอธิบายรายวิชาเพ่ิมเติม 

รหัสวิชา  ว 30276  รายวิชา การออกแบบผลิตภัณฑ         กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี   

       ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี  6   ภาคเรียนท่ี  2                           จำนวน   1.0  หนวยกิต  เวลา   40   ช่ัวโมง 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ศึกษา  วิเคราะห  อภิปรายเก่ียวกับการออกแบบผลิตภัณฑ   และโปรแกรมการออกแบบผลิตภัณฑ       

เพ่ือฝกทักษะการเรียกใชงานโปรแกรม  กลุมแถบเครื่องมือตางๆ และสวนประกอบภายในโปรแกรม  การใชงานเบื้องตนของ

โปรแกรม เพ่ือออกแบบและสรางชิ้นงาน  แกไขและตกแตงชิ้นงาน  ดวยจินตนาการอยางสรางสรรค 

  โดยใชทักษะทางกระบวนการทางเทคโนโลยีสารสนเทศในการศึกษา ในการรวบรวมขอมูลและวิเคราะหการ

ออกแบบผลิตภัณฑ และนำโครงงานมาใชในการนำเสนอและการแกปญหาอยางมีข้ันตอน   

 เพ่ือสามารถนำไปพัฒนางานไดอยางมีประสิทธิภาพ  โดยนำข้ันตอนหลักการใชเทคโนโลยีชวยในการตัดสินใจ อยาง

มีระบบ  

ผลการเรียนรู 

1.นักเรียนอธิบายความรูเบื้องตนเก่ียวกับการออกแบบผลิตภัณฑได 

2.นักเรียนสามารถออกแบบผลิตภัณฑได 

3.นักเรียนรวบรวมขอมูล และใชความรู  การออกแบบผลิตภัณฑมาใชในชีวิตจริงอยางสรางสรรค 

4.นักเรียนประยุกตใชความรูการออกแบบผลิตภัณฑ ในการทำโครงงานเพ่ือแกปญหา หรือพัฒนางานได 

 

รวม   4    ผลการเรียนรู    
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                                                  หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนศรีราชา ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย พุทธศักราช 2563 (ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช 2562) 

คำอธิบายรายวิชาเพ่ิมเติม 

รหัสวิชา ว30296  รายวิชา คณิตศาสตรคอมพิวเตอร กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี   

        ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 6   ภาคเรียนท่ี 1                   จำนวน 1.0 หนวยกิต    เวลา 40 ช่ัวโมง 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ศึกษาเก่ียวกับวิวัฒนาการของระบบจำนวนและความสัมพันธระหวางคณิตศาสตรกับการทำงานของเครื่อง

คอมพิวเตอร ระบบเลขฐาน พีชคณิตบูลีน คอมพิวเตอรกับเลขฐาน หลักการคำนวณของเครื่องคอมพิวเตอร พีชคณิตเชิงเสน 

และทฤษฎีเมตริกซ 

เพ่ือใหผูเรียนใชทักษะการสื่อสาร ทักษะการคิด ทักษะการแกปญหา ทักษะการใชชีวิต ทักษะในการใชเทคโนโลยี 

และประสบการณในการนำเทคโนโลยีมาประยุกตใช มีทักษะในการทำงานรวมกับผูอ่ืน สามารถตัดสินใจและแกปญหาในการ

ทำงาน      

เห็นคุณคาในการใชกระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบคนขอมูล การเรียนรู การสื่อสาร     รักและ

ภาคภูมิใจในถ่ินของตนเอง รักชาติ ศาสน กษัตริย  ซ่ือสัตยสุจริต มีวินัย ใฝเรียนรู อยูอยางพอเพียง  มุงม่ันในการทำงาน รัก

ความเปนไทยและ มีจิตสาธารณะ 

 

ผลการเรียนรู 

1. มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับวิวัฒนาการของระบบจำนวนและความสัมพันธระหวางคณิตศาสตรกับการทำงาน

ของเครื่องคอมพิวเตอร 

2. มีความรูความเขาใจเก่ียวกับระบบจำนวน ระบบเลขฐาน พีชคณิตบูลีน พีชคณิตเชิงเสน และทฤษฎีเมตริกซ 

3. มีทักษะในการคำนวณทางคณิตศาสตรคอมพิวเตอร 

4. มีคุณธรรม จริยธรรม และเจตคติท่ีดีในการใชคณิตศาสตรคอมพิวเตอร 

 

รวม  4  ผลการเรียนรู 
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                                                  หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนศรีราชา ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย พุทธศักราช 2563 (ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช 2562) 

คำอธิบายรายวิชาเพ่ิมเติม 

รหัสวิชา ว30297  รายวิชา กราฟฟคดีไซน  กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี   

             ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 6  ภาคเรียนท่ี 2              จำนวน 1.0 หนวยกิต  เวลา 40 ช่ัวโมง 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

ศึกษาและปฏิบัติเก่ียวกับความรูพ้ืนฐานเก่ียวกับภาพกราฟก หลักการของภาพกราฟกแบบ Vector และ Bitmap 

ประเภทและคุณลักษณะของแฟมภาพกราฟก การสรางและตกแตงภาพกราฟก การจัดการแฟมภาพกราฟก ความแตกตาง

ของภาพกราฟกแบบ 2 มิติ การใชโปรแกรมสรางภาพกราฟกแบบ Vector และ Bitmap 

 

ผลการเรียนรู 

1. อธิบายเก่ียวกับหลักการพ้ืนฐานคอมพิวเตอรกราฟก 

2. ออกแบบภาพกราฟกตามหลักองคประกอบศิลป 

3. สรางภาพกราฟกและจัดการแฟมภาพดวยโปรแกรมกราฟก 

4. ใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการนำเสนอ และแบงปนขอมูล 

 

รวม  4  ผลการเรียนรู 
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                                                  หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนศรีราชา ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย พุทธศักราช 2563 (ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช 2562) 

คำอธิบายรายวิชา  ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

 

รายวิชาพ้ืนฐาน 

ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 4 

 ส31101 สังคมศึกษาพ้ืนฐาน 1    จำนวน  40  ชั่วโมง  1.0  หนวยกิต 

ส31102 ประวัติศาสตรไทย 1    จำนวน  20  ชั่วโมง  0.5  หนวยกิต 

ส31103 สังคมศึกษาพ้ืนฐาน 2    จำนวน  40  ชั่วโมง  1.0  หนวยกิต 

ส31104 ประวัติศาสตรไทย 2    จำนวน  20  ชั่วโมง  0.5  หนวยกิต 

 

ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 5 

 ส32101 สังคมศึกษาพ้ืนฐาน 3    จำนวน  40  ชั่วโมง  1.0  หนวยกิต 

ส32102 ประวัติศาสตรสากล 1    จำนวน  20  ชั่วโมง  0.5  หนวยกิต 

ส32103 สังคมศึกษาพ้ืนฐาน 4    จำนวน  40  ชั่วโมง  1.0  หนวยกิต 

ส32104 ประวัติศาสตรสากล 2    จำนวน  20  ชั่วโมง  0.5  หนวยกิต 

 

ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 6 

 ส33101 สังคมศึกษาพ้ืนฐาน 5    จำนวน  40  ชั่วโมง  1.0  หนวยกิต 

ส33103 สังคมศึกษาพ้ืนฐาน 6    จำนวน  40  ชั่วโมง  1.0  หนวยกิต 

 

รายวิชาเพ่ิมเติม 

ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 4 

 ส30202  ศาสนาเปรียบเทียบ    จำนวน  20  ชั่วโมง  0.5  หนวยกิต 

 ส30212  อินไซดอาเซียน    จำนวน  20  ชั่วโมง  0.5  หนวยกิต 

 ส30210  เศรษฐกิจพอเพียง    จำนวน  20  ชั่วโมง  0.5  หนวยกิต 

 ส30213  มนุษยกับสิ่งแวดลอม    จำนวน  20  ชั่วโมง  0.5  หนวยกิต 

 ส30214   โลกหลากมิติ     จำนวน  20  ชั่วโมง  0.5  หนวยกิต 

 ส30202   ภูมิปญญาไทย     จำนวน  20  ชั่วโมง  0.5  หนวยกิต 

 

ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 5 

ส30208  ภูมิศาสตรการตั้งถ่ินฐาน    จำนวน  20  ชั่วโมง  0.5  หนวยกิต 

ส30209  ปญหาการเมืองการปกครอง   จำนวน  20  ชั่วโมง  0.5  หนวยกิต 

ส30217   กฎหมายเบื้องตน    จำนวน  20  ชั่วโมง  0.5  หนวยกิต 

ส30204   อารยธรรมโลกกับบุคคลสำคัญ   จำนวน  20  ชั่วโมง  0.5  หนวยกิต 
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                                                  หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนศรีราชา ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย พุทธศักราช 2563 (ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช 2562) 

 

ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 6 

ส30105   วิวัฒนาการการเมืองการปกครองของไทย  จำนวน  20  ชั่วโมง  0.5  หนวยกิต 

ส30206    เหตุการณปจจุบัน    จำนวน  20  ชั่วโมง  0.5  หนวยกิต 

ส30203    เศรษฐศาสตรท่ัวไป    จำนวน  20  ชั่วโมง  0.5  หนวยกิต 

ส30218     เอเชียศึกษา     จำนวน  20  ชั่วโมง  0.5  หนวยกิต 

ส30216    รัฐศาสตร     จำนวน  20  ชั่วโมง  0.5  หนวยกิต 

ส30219     ภูมิศาสตรกายภาพ    จำนวน  20  ชั่วโมง  0.5  หนวยกิต 
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                                                  หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนศรีราชา ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย พุทธศักราช 2563 (ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช 2562) 

คำอธิบายรายวิชาพ้ืนฐาน 

รหัสวิชา ส31101  รายวิชา สังคมศึกษาพ้ืนฐาน 1    กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี  4  ภาคเรียนท่ี  1          เวลา  40  ช่ัวโมง จำนวน 1.0 หนวยกิต 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ศึกษาความหมาย ความสำคัญของมนุษยเปนสัตวสังคม โครงสรางและองคประกอบของสถาบันทางสังคม การจัด

ระเบียบทางสังคม เห็นความสำคัญของสถาบันหลักของสังคมไทย และการเปลี่ยนแปลงของสังคมไทยสูสังคมโลก วัฒนธรรม 

ภูมิปญญาไทย จนสามารถปรับปรุงงการปกครองเปลี่ยนแปลงและอนุรักษวัฒนธรรมและภูมิปญญาที่ดีงามของสังคมไทยไว

อยางเหมาะสม มีความรูความเขาใจระบบการเมืองการปกครองของไทย การเมืองการปกครองโลก กฎหมายรัฐธรรมนูญและ

กฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ สามารถปฏิบัติตนและสงเสริมสนับสนุนใหผูอื่นปฏิบัติตนตามสถานภาพ บทบาท สิทธิ เสรีภาพ

และหนาที่ของการเปนพลเมืองดีตามกฎหมาย ตระหนักในความสำคัญของการมีสวนรวมในการคุมครองสิทธิมนุษยชน เห็น

ความสำคัญในนโยบายการประสานประโยชน ความสัมพันธระหวางประเทศ เพ่ือดารงอยูในสังคมโลกอยางสันติ  

โดยใชกระบวนการคิด กระบวนการสืบคนขอมูล กระบวนการกลุ ม การจำลองเหตุการณ บทบาทสมมติ 

กระบวนการแกปญหา และกระบวนการสืบสวนสอบสวน  

เพื่อใหมีความรูความเขาใจ ปฏิบัติตนตามกฎหมาย และมีสวนสนับสนุนใหผูอื่นประพฤติปฏิบัติเพื่อเปนพลเมืองดี

ของประเทศชาติและสังคมโลก 

 

ตัวช้ีวัด  

ส 2.1   ม.4-6/2       ม.4-6/3  ม.4-6/5 

รวม 3 ตัวช้ีวัด 
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                                                  หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนศรีราชา ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย พุทธศักราช 2563 (ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช 2562) 

คำอธิบายรายวิชาพ้ืนฐาน 

รหัสวิชา ส31102  รายวิชา ประวัติศาสตรไทย     กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี  4  ภาคเรียนท่ี  1          เวลา 20  ช่ัวโมง จำนวน 0.5 หนวยกิต 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ศึกษาเวลาและยุคสมัยทางประวัติศาสตรที ่ปรากฏในหลักฐานทางประวัติศาสตรไทยและประวัติศาสตรสากล

ตัวอยางเวลาและยุคสมัยทางประวัติศาสตรของสังคมมนุษยที่มีปรากฏในหลักฐานทางประวัติศาสตรความสำคัญของเวลา

และยุคสมัยทางประวัติศาสตรศึกษาข้ันตอนของวิธีการทางประวัติศาสตรโดยนาเสนอตัวอยาง 

ทีละขั้นตอนอยางชัดเจนคุณคาและประโยชนของวิธีการทางประวัติศาสตรที่มีตอการศึกษาทางประวัติศาสตรผลการศึกษา

หรือโครงงานทางประวัติศาสตร 

โดยใชกระบวนการคิดกระบวนการสืบคนขอมูลกระบวนการกลุมการจำลองเหตุการณ บทบาทสมมติ กระบวนการ

แกปญหา   

เพ่ือใหมีความรูความเขาใจตระหนักในความสำคัญของการศึกษาประวัติศาสตรชาติไทย เกิดความรักความภูมิใจและ

รักษาความเปนไทย 

 

ตัวช้ีวัด  

ส 4.1   ม.4-6/1       ม.4-6/2   

ส 4.3   ม.4-6/1       

รวม 3 ตัวช้ีวัด 
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                                                  หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนศรีราชา ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย พุทธศักราช 2563 (ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช 2562) 

คำอธิบายรายวิชาพ้ืนฐาน 

รหัสวิชา ส31103  รายวิชา สังคมศึกษาพ้ืนฐาน 2    กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี  4  ภาคเรียนท่ี  2          เวลา  40  ช่ัวโมง จำนวน 1.0 หนวยกิต 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ศึกษาความหมาย ความสำคัญของมนุษยเปนสัตวสังคม โครงสรางและองคประกอบของสถาบันทางสังคม การจัด

ระเบียบทางสังคม เห็นความสำคัญของสถาบันหลักของสังคมไทย และการเปลี่ยนแปลงของสังคมไทยสูสังคมโลก วัฒนธรรม 

ภูมิปญญาไทย จนสามารถปรับปรุงงการปกครองเปลี่ยนแปลงและอนุรักษวัฒนธรรมและภูมิปญญาที่ดีงามของสังคมไทยไว

อยางเหมาะสม มีความรูความเขาใจระบบการเมืองการปกครองของไทย การเมืองการปกครองโลก กฎหมายรัฐธรรมนูญและ

กฎหมายอื่น ๆ ที่เก่ียวของ สามารถปฏิบัติตนและสงเสริมสนับสนุนใหผูอื่นปฏิบัติตนตามสถานภาพ บทบาท สิทธิ เสรีภาพ

และหนาที่ของการเปนพลเมืองดีตามกฎหมาย ตระหนักในความสำคัญของการมีสวนรวมในการคุมครองสิทธิมนุษยชน เห็น

ความสำคัญในนโยบายการประสานประโยชน ความสัมพันธระหวางประเทศ เพ่ือดารงอยูในสังคมโลกอยางสันติ  

โดยใชกระบวนการคิด กระบวนการสืบคนขอมูล กระบวนการกลุม การจำลองเหตุการณ บทบาทสมมติ 

กระบวนการแกปญหา และกระบวนการสืบสวนสอบสวน  

เพ่ือใหมีความรูความเขาใจ ปฏิบัติตนตามกฎหมาย และมีสวนสนับสนุนใหผูอ่ืนประพฤติปฏิบัติเพ่ือเปนพลเมืองดี

ของประเทศชาติและสังคมโลก 

 

ตัวช้ีวัด  

ส 2.1   ม.4-6/1         

ส 2.2   ม.4-6/1      ม.4-6/4  

รวม 3 ตัวช้ีวัด 
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                                                  หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนศรีราชา ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย พุทธศักราช 2563 (ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช 2562) 

คำอธิบายรายวิชาพ้ืนฐาน 

รหัสวิชา ส31104  รายวิชา ประวัติศาสตรไทย     กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี  4  ภาคเรียนท่ี  2           เวลา 20  ช่ัวโมง จำนวน 0.5 หนวยกิต 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ศึกษาเวลาและยุคสมัยทางประวัติศาสตรที ่ปรากฏในหลักฐานทางประวัติศาสตรไทยและประวัติศาสตรสากล

ตัวอยางเวลาและยุคสมัยทางประวัติศาสตรของ 

สังคมมนุษยที่มีปรากฏในหลักฐานทางประวัติศาสตรความสำคัญของเวลาและยุคสมัยทางประวัติศาสตรศึกษาขั้นตอนของ

วิธีการทางประวัติศาสตรโดยนาเสนอตัวอยาง 

ทีละขั้นตอนอยางชัดเจนคุณคาและประโยชนของวิธีการทางประวัติศาสตรที่มีตอการศึกษาทางประวัติศาสตรผลการศึกษา

หรือโครงงานทางประวัติศาสตร 

โดยใชกระบวนการคิดกระบวนการสืบคนขอมูลกระบวนการกลุมการจำลองเหตุการณ บทบาทสมมติ กระบวนการ

แกปญหา   

เพ่ือใหมีความรูความเขาใจตระหนักในความสำคัญของการศึกษาประวัติศาสตรชาติไทย เกิดความรักความภูมิใจและ

รักษาความเปนไทย 

 

ตัวช้ีวัด  

ส 4.3   ม.4-6/3        ม.4-6/4  

รวม 2 ตัวช้ีวัด 
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                                                  หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนศรีราชา ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย พุทธศักราช 2563 (ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช 2562) 

คำอธิบายรายวิชาพ้ืนฐาน 

รหัสวิชา ส32101  รายวิชา สังคมศึกษาพ้ืนฐาน 3    กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี  5  ภาคเรียนท่ี  1          เวลา  40  ช่ัวโมง จำนวน 1.0 หนวยกิต 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ศึกษา  และอภิปรายการกำหนดราคาและคาจางในระบบเศรษฐกิจแบบตางๆ   และบทบาทของรัฐในการแทรกแซง

ราคาและการควบคุมราคา  เพ่ือการแจกจายและจัดสรรในทางเศรษฐกิจ  ตระหนักถึงความสำคัญของปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียงท่ีมีตอเศรษฐกิจ สังคมของประเทศ และประยุกตใชเศรษฐกิจพอเพียงในการดำเนินชีวิตของตนเองและครอบครัว  

และเห็นความสำคัญในการนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใชในการวางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมฉบับปจจุบัน 

อธิบายความหมาย  วิวัฒนาการของสหกรณในประเทศไทย   ตระหนักถึงความสำคัญของระบบสหกรณในการ

พัฒนาเศรษฐกิจในระดับชุมชนและประเทศ วิเคราะหปญหาทางเศรษฐกิจในชุมชนและเสนอแนวทางแกไข  อธิบายบทบาท

ของรัฐบาลดานนโยบายการเงิน  การคลังในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ     วิเคราะหสาเหตุ และผลกระทบท่ีเกิดจาก

ภาวะทางเศรษฐกิจ และบอกแนวทางในการแกปญหาของนโยบายการเงิน การคลัง 

ศึกษาวิวัฒนาการของการเปดเสรีทางเศรษฐกิจ และใชกระบวนการอภิปรายเพ่ือวิเคราะหผลกระทบ ของการเปด

เสรีทางเศรษฐกิจในยุคโลกาภิวัตนท่ีมีผลตอสังคมไทย วิเคราะหผลดี ผลเสียของความรวมมือทางเศรษฐกิจระหวางประเทศ

ในรูปแบบตางๆ ท่ีนำไปสูการพ่ึงพา การแขงขัน การขัดแยง และการประสานประโยชนทางเศรษฐกิจการคาระหวางประเทศ

เพ่ือใหมีความรูความเขาใจหลักเศรษฐศาสตร  ปญหาท่ีเกิดข้ึน  แนวทางการแกไข  รูจักใชทรัพยากร ธรรมชาติใหเกิด

ประโยชนสูงสุด  เปนแนวทางในการแกไขปญหาตางๆ ใหมีประสิทธิภาพเพ่ือใหประชาชนมีชีวิตความเปนอยูท่ีดี  และสงผล

ใหประเทศเจริญกาวหนา  

 

ตัวช้ีวัด  

ส 3.1   ม.4-6/1       ม.4-6/2 ม.4-6/3  ม.4-6/4  

ส 3.2   ม.4-6/1      ม.4-6/2 ม.4-6/3  

รวม 7 ตัวช้ีวัด 
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                                                  หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนศรีราชา ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย พุทธศักราช 2563 (ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช 2562) 

คำอธิบายรายวิชาพ้ืนฐาน 

รหัสวิชา ส32102  รายวิชา ประวัติศาสตรสากล      กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี  5  ภาคเรียนท่ี  1          เวลา  20  ช่ัวโมง    จำนวน 0.5 หนวยกิต 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ศึกษาวิเคราะหอารยธรรมของโลกยุคโบราณท่ีมีผลตอพัฒนาการและการเปลี่ยนแปลงของโลก ไดแก อารยธรรมลุม

แมน้ำไทกรีส–ยูเฟรตีส แมน้ำไนล แมน้ำฮวงโห และแมน้ำสินธุ และอารยธรรมกรีก–โรมัน การติดตอระหวางโลกตะวันออก

กับโลกตะวันตกและอิทธิพลทางวัฒนธรรมท่ีมีตอกันและกัน 

         ศึกษาวิเคราะหเหตุการณสำคัญตาง ๆ ที่สงผลตอการเปลี่ยนแปลงทางสังคม เศรษฐกิจ และการเมืองของโลก เชน

ระบอบศักดินาสวามิภักดิ์ สงครามครูเสด การฟนฟูศิลปวิทยาการ การปฏิวัติทางวิทยาศาสตร การสำรวจทางทะเล การ

ปฏิรูปศาสนา การปฏิวัติอุตสาหกรรม แนวคิดเสรีนิยม แนวคิดจักรวรรดินิยม แนวคิดชาตินิยม การขยายอิทธิพลของประเทศ

ยุโรปไปยังทวีปอเมริกา แอฟริกา และเอเชีย การลาอาณานิคมและผลกระทบ ความรวมมือและความขัดแยงของมนุษยชาติ

ในโลกในครสิตศตวรรษท่ี 20 วิเคราะหสถานการณสำคัญของโลกในคริสตศตวรรษท่ี 21 เชน เหตุการณระเบิดตึกเวิลดเทรด

เซ็นเตอร11กันยายน 2001 การกอการรายและการตอตานการกอการราย ความขัดแยงทางศาสนา ตลอดจนถึงเหตุการณใน

โลกปจจุบัน 

โดยใชทักษะการสืบคน การตรวจสอบ การวิพากษ การเปรียบเทียบ การใหเหตุผล การวิเคราะห การสังเคราะห

เพ่ือใหเขาใจพัฒนาการของมนุษยชาติท่ีมีความเปลี่ยนแปลงจากอดีตจนถึงปจจุบันอยางตอเนื่อง 

เพ่ือใหเกิดความรู ความเขาใจ ตระหนักในความสำคัญของการศึกษาประวัติศาสตรสากล มีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค

ในดานใฝเรียนรู มุงม่ันในการทำงาน ซ่ือสัตยสุจริต มีวินัย มีความรับผิดชอบ 

ความสอดคลองกับมาตรฐานการเรียนรูและตัวชี้วัด 

 

ตัวช้ีวัด  

ส 4.1   ม.5/1        ม.5/2  

รวม 2 ตัวช้ีวัด 
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                                                  หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนศรีราชา ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย พุทธศักราช 2563 (ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช 2562) 

คำอธิบายรายวิชาพ้ืนฐาน 

รหัสวิชา ส32103  รายวิชา สังคมศึกษาพ้ืนฐาน 4    กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี  5  ภาคเรียนท่ี  2          เวลา  40  ช่ัวโมง จำนวน 1.0 หนวยกิต 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ศึกษาวิธีการใชเครื่องมือทางภูมิศาสตรท่ีใหขอมูลทางภูมิสังคมของไทย  และภูมิภาคตางๆ ท่ัวโลก    เพ่ือการ

นำไปใชในการรวบรวม วิเคราะห และนำเสนอขอมูลภูมิสารสนเทศอยางมีประสิทธิภาพวิเคราะหอิทธิพลของสภาพ

ภูมิศาสตร   ซ่ึงทำใหเกิดปญหาทางกายภาพหรือภัยพิบัติทางธรรมชาติในประเทศไทยและภูมิภาคตางๆ ของโลก   รวมท้ัง

การเปลี่ยนแปลงของพ้ืนท่ี  ซ่ึงไดรับอิทธิพลจากปจจัยทางภูมิศาสตรในประเทศไทยและทวีปตางๆ 

ศึกษา  วิเคราะห  และประเมินการเปลี่ยนแปลงธรรมชาติท่ีเกิดข้ึนในโลกวา   เปนผลสืบเนื่องมาจากการกระทำของ

มนุษย หรือเกิดจากธรรมชาติ โดยใชกระบวนการวิเคราะหและประเมินสถานการณและวิกฤตการณดานทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดลอมของประเทศไทย และโลกระบุมาตรการปองกันและแกไขปญหา  บทบาทขององคการและการประสานความ

รวมมือท้ังในประเทศและนอกประเทศเก่ียวกับกฎหมายสิ่งแวดลอม  การจัดการทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดลอมโดยระบุ

แนวทางการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมในภูมิภาคตางๆ ของโลกไดอยางเหมาะสมและสรางสรรค  

โดยใชกระบวนการคิด กระบวนการปฏิบัติ กระบวนการสืบคนขอมูล กระบวนการแกปญหา กระบวนการเผชิญ

สถานการณ เพ่ือใหเกิดความตระหนัก   มีจิตสำนึก  และประเมินคาการใชประโยชนจากสิ่งแวดลอม ในการสรางสรรค

วัฒนธรรม อันเปนเอกลักษณของทองถ่ินท้ังในประเทศไทยและโลก    โดยมีสวนรวมในการแกปญหาและการดำเนินชีวิตตาม

แนวทางการอนุรักษทรัพยากรและสิ่งแวดลอม เพ่ือการพัฒนาท่ียั่งยืน 

 

ตัวช้ีวัด  

ส 5.1   ม.4-6/1       ม.4-6/2 ม.4-6/3  ม.4-6/4  

ส 5.2   ม.4-6/1      ม.4-6/2 ม.4-6/3  ม.4-6/4  ม.4-6/5 

รวม 9 ตัวช้ีวัด 
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                                                  หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนศรีราชา ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย พุทธศักราช 2563 (ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช 2562) 

คำอธิบายรายวิชาพ้ืนฐาน 

รหัสวิชา ส32104  รายวิชา ประวัติศาสตรสากล 2    กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี  5  ภาคเรียนท่ี  2              เวลา  20  ช่ัวโมง จำนวน 0.5 หนวยกิต 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ศึกษาวิเคราะหอารยธรรมของโลกยุคโบราณท่ีมีผลตอพัฒนาการและการเปลี่ยนแปลงของโลก ไดแก อารยธรรมลุม

แมน้ำไทกรีส–ยูเฟรตีส แมน้ำไนล แมน้ำฮวงโห และแมน้ำสินธุ และอารยธรรมกรีก–โรมัน การติดตอระหวางโลกตะวันออก

กับโลกตะวันตกและอิทธิพลทางวัฒนธรรมท่ีมีตอกันและกัน 

         ศึกษาวิเคราะหเหตุการณสำคัญตาง ๆ ท่ีสงผลตอการเปลี่ยนแปลงทางสังคม เศรษฐกิจ และการเมืองของโลก เชน

ระบอบศักดินาสวามิภักดิ์ สงครามครูเสด การฟนฟูศิลปวิทยาการ การปฏิวัติทางวิทยาศาสตร การสำรวจทางทะเล การ

ปฏิรูปศาสนา การปฏิวัติอุตสาหกรรม แนวคิดเสรีนิยม แนวคิดจักรวรรดินิยม แนวคิดชาตินิยม การขยายอิทธิพลของประเทศ

ยุโรปไปยังทวีปอเมริกา แอฟริกา และเอเชีย การลาอาณานิคมและผลกระทบ ความรวมมือและความขัดแยงของมนุษยชาติ

ในโลกในคริสตศตวรรษท่ี 20 วิเคราะหสถานการณสำคัญของโลกในคริสตศตวรรษท่ี 21 เชน เหตุการณระเบิดตึกเวิลดเทรด

เซ็นเตอร11 กันยายน 2001 การกอการรายและการตอตานการกอการราย ความขัดแยงทางศาสนา ตลอดจนถึงเหตุการณ

ในโลกปจจุบัน 

โดยใชทักษะการสืบคน การตรวจสอบ การวิพากษ การเปรียบเทียบ การใหเหตุผล การวิเคราะห การสังเคราะห

เพ่ือใหเขาใจพัฒนาการของมนุษยชาติท่ีมีความเปลี่ยนแปลงจากอดีตจนถึงปจจุบันอยางตอเนื่อง 

เพ่ือใหเกิดความรู ความเขาใจ ตระหนักในความสำคัญของการศึกษาประวัติศาสตรสากล มีคุณลักษณะท่ีพึงประสงคในดาน

ใฝเรียนรู มุงม่ันในการทำงาน ซ่ือสัตยสุจริต มีวินัย มีความรับผิดชอบ 

ความสอดคลองกับมาตรฐานการเรียนรูและตัวชี้วัด 

 

ตัวช้ีวัด  

ส 4.1   ม.4/1       ม.5/2  

ส 4.2   ม.4-6/1      ม.4-6/2 ม.4-6/3  ม.4-6/4   

รวม 6 ตัวช้ีวัด 
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                                                  หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนศรีราชา ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย พุทธศักราช 2563 (ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช 2562) 

คำอธิบายรายวิชาพ้ืนฐาน 

รหัสวิชา ส33101  รายวิชา สังคมศึกษาพ้ืนฐาน 5    กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี  6  ภาคเรียนท่ี  1          เวลา  40  ช่ัวโมง จำนวน 1.0 หนวยกิต 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ศึกษา วิเคราะห ลักษณะของสังคมชมพูทวีปและคติความเชื่อทางศาสนาสมัยกอนพระพุทธเจา พระพุทธศาสนามี

ทฤษฎีและวิธีการที่เปนสากลและมีขอปฏิบัติที ่ยึดสายกลาง การพัฒนาศรัทธาและปญญาที่ถูกตองในพระพุทธศาสนา 

พระพุทธเจาในฐานะเปนมนุษยผูฝกตนไดอยางสูงสุดในการตรัสรู การกอตั้ง วิธีการสอนและการเผยแผพระพุทธศาสนา พุทธ

ประวัติดานการบริหารและการธำรงรักษาศาสนา ขอปฏิบัติทางสายกลางในพระพุทธศาสนาหรือแนวคิดของศาสนาที่ตนนับ

ถือ การพัฒนาศรัทธาและปญญาที่ถูกตองลักษณะประชาธิปไตยในพระพุทธศาสนา หลักการของพระพุทธศาสนากับหลัก

วิทยาศาสตร การคิดตามนัยและการคิดแบบวิทยาศาสตร การฝกฝนและพัฒนาตนเอง การพึ่งตนเอง และการมุงอิสรภาพ 

พระพุทธศาสนาเปนศาสตรแหงการศึกษาซ่ึงเนนความสัมพันธของเหตุปจจัยกับวิธีการแกปญหา การฝกตนไมใหประมาท มุง

ประโยชนสุขและสันติภาพแกบุคคล สังคมและโลก ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและการพัฒนาประเทศแบบยั่งยืน 

การศึกษาท่ีสมบูรณ การเมือง และสันติภาพ  

 วิเคราะหและปฏิบัติตนตามหลักธรรมของพระพุทธศาสนา พระรัตนตรัย หลักธรรมในกรอบอริยสัจ 4 ประกอบดวย 

ทุกข (ขันธ 5) สมุทัย (หลักกรรม ในเรื่อง นิยาม 5 และวิตก 3)  นิโรธ (ภาวนา 4) มรรค (พระสัทธรรม 3 ปญญาวุฒธิรรม 4 

พละ 5 อุบาสกธรรม 5) มงคล (สงเคราะหบุตร สงเคราะหภรรยาหรือสามี สันโดษ) พุทธศาสนสุภาษิตในเรื่อง จิตท่ีฝกดีแลว

นำสุขมาให บัณฑิตยอมไมแสดงอาการข้ึนๆ ลงๆ คนท่ีไมถูกนินทาไมมีในโลก ฆาความโกรธไดยอมอยูเปนสุข คนขยันเอาการ

เอางาน กระทำเหมาะสม ยอมหาทรัพยได เกิดเปนคนควรจะพยายามจนกวาจะประสบความสำเร็จ ความสันโดษเปนทรพัย

อยางยิ่ง การเปนหนี้เปนทุกขในโลก พระราชาเปนประมุขของประชาชน สติเปนเครื่องตื่นในโลก สุขอ่ืนยิ่งกวาความสงบไมมี 

นิพพานเปนสุขอยางยิ่ง การสังคายนาพระไตรปฎก หลักธรรม คติธรรมที่เกี ่ยวเนื่องกับวันสำคัญและเทศกาลสำคัญใน

พระพุทธศาสนา การสวดมนตแปล แผเมตตา และบริหารจิตและเจริญปญญาตามหลักสติปฏฐาน การพัฒนาการเรียนรูดวย

วิธีคิดแบบโยนิโสมนสิการ (คิดแบบรูเทาทันธรรมดา คิดแบบเปนอยูในขณะปจจุบัน)  

 โดยใชกระบวนการคิด กระบวนการสืบคนขอมูล กระบวนการทางสังคม กระบวนการปฏิบัติ กระบวนการเผชิญ

สถานการณและแกปญหา กระบวนการกลุม  

 เพื่อใหเกิดความรูความเขาใจ  สามารถนำไปปฏิบัติในการดำเนินชีวิต  นำไปแกปญหาของตนเองและครอบครัว มี

คุณลักษณะอันพึงประสงคในดานรักชาติ  ศาสน  กษัตริย  ซ่ือสัตย  สุจริต  มีวินัย  ใฝเรียนรู  อยูอยางพอเพียง  มุงม่ันในการ

ทำงาน  รักความเปนไทย  มีจิตสาธารณะ  สามารถอยูรวมกันไดอยางสันติสุข 

ตัวช้ีวัด  

ส 1.1   ม.4-6/1        ม.4-6/2  ม.4-6/3  ม.4-6/4  ม.4-6/5 

ม.4-6/6       ม.4-6/7  ม.4-6/8  ม.4-6/9  ม.4-6/10 

ม.4-6/11 ม.4-6/12 ม.4-6/13 ม.4-6/14 ม.4-6/15 

ม.4-6/16 ม.4-6/19 ม.4-6/20 ม.4-6/21   

ส 1.2   ม.4-6/2        ม.4-6/4  

รวม 21 ตัวช้ีวัด 
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                                                  หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนศรีราชา ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย พุทธศักราช 2563 (ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช 2562) 

คำอธิบายรายวิชาพ้ืนฐาน 

รหัสวิชา ส33102  รายวิชา สังคมศึกษาพ้ืนฐาน 6    กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี  6  ภาคเรียนท่ี  2          เวลา  40  ช่ัวโมง จำนวน 1.0 หนวยกิต 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ศึกษา วิเคราะห ขอคิดและแบบอยางการดำเนินชีวิตจากประวัติพุทธสาวก พุทธสาวิกา (พระอัสสชิ พระกีสาโคตมี

เถรี พระนางมัลลิกา หมอชีวกโกมารภัจจ พระอนุรุทธะ พระองคุลิมาลพระธัมมทินนาเถรี จิตตคหบดี พระอานนท พระปฏา

จาราเถรี จูฬสุภัททา สุมน-มาลาการ) พุทธศาสนิกชนตัวอยาง (พระนาคเสน-พระยามิลินท สมเด็จพระวันรัต (เฮง เขมจารี)

พระอาจารยมั ่น ภูริทัตโต สุชีพ ปุญญานุภาพ สมเด็จพระนารายณมหาราช พระธรรมโกศาจารย(พุทธทาสภิกขุ) พระ

หรหมมังคลาจารย(ปญญานันทภิกขุ) ดร.เอ็มเบดการ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว พระโพธิญาณเถร(ชา สุภทฺ

โท) พระพรหมคุณาภรณ(ป.อ.ปยุตฺโต) อนาคาริก ธรรมปาละ) ชาดก (เวสสันดรชาดก มโหสถชาดก มหาชนกชาดก)  

 การปฏิบัติตนเปนชาวพุทธที่ดีตอพระภิกษุ การปฏิบัติตนเปนสมาชิกที่ดีของครอบครัวและสังคม ศาสนพิธีเกี่ยวกับ

พิธีแสดงตนเปนพุทธมามกะ พิธีเวียนเทียน พิธีถวายสังฆทาน พิธีถวายผาอาบน้ำฝน พิธีทอดกฐิน พิธีปวารณา การทำบุญ

เลี้ยงพระในโอกาสตางๆการสัมมนาและเสนอแนวทางในการธำรงรักษาพระพุทธศาสนาอันสงผลถึงการพัฒนาคน พัฒนาชาติ

และโลก ประวัติของศาสดาของศาสนาอ่ืนและหลักคำสอนพ้ืนฐาน 

 โดยใชกระบวนการคิด กระบวนการสืบคนขอมูล กระบวนการทางสังคม กระบวนการปฏิบัติ กระบวนการเผชิญ

สถานการณและแกปญหา กระบวนการกลุม  

 เพื่อใหเกิดความรูความเขาใจ  สามารถนำไปปฏิบัติในการดำเนินชีวิต  นำไปแกปญหาของตนเองและครอบครัว มี

คุณลักษณะอันพึงประสงคในดานรักชาติ  ศาสน  กษัตริย  ซ่ือสัตย  สุจริต  มีวินัย  ใฝเรียนรู  อยูอยางพอเพียง  มุงม่ันในการ

ทำงาน  รักความเปนไทย  มีจิตสาธารณะ  สามารถอยูรวมกันไดอยางสันติสุข 

 

ตัวช้ีวัด  

ส 1.1   ม.4-6/14 ม.4-6/15 ม.4-6/17 ม.4-6/18 ม.4-6/21 ม.4-6/22 ส 

1.2   ม.4-6/1  ม.4-6/2  ม.4-6/3  ม.4-6/4  ม.4-6/5  

รวม 11 ตัวช้ีวัด 
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                                                  หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนศรีราชา ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย พุทธศักราช 2563 (ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช 2562) 

คำอธิบายรายวิชาเพ่ิมเติม 

รหัสวิชา ส30202  รายวิชา ศาสนาเปรียบเทียบ    กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี  4  ภาคเรียนท่ี  1          เวลา  20  ช่ัวโมง จำนวน 0.5 หนวยกิต 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ศึกษาประวัติของศาสนาตาง ๆ รวมท้ังศาสดา หลักคำสอน เปาหมาย วิธีการ โดยการเปรียบเทียบศาสนาท่ีมีความ

นับถือมากในประเทศไทย โดยเฉพาะพระพุทธศาสนา ศาสนาอิสลาม คริสตศาสนา ศาสนาพราหมณ ศาสนาขงจื้อ เพ่ือให

เขาใจในศาสนาตาง ๆ ในแงปรัชญาและอยูรวมกันได     อยางสันติสุข 

 โดยใชกระบวนการกลุม กระบวนการคิด กระบวนการปฏิบัติ กระบวนการเผชิญสถานการณ กระบวนการแกปญหา 

กระบวนการสืบเสาะหาความรู กระบวนการสรางความตระหนัก กระบวนการสรางคานิยม และกระบวนการสรางเจตคติ 

 เพ่ือนำความรูไปปรับใชในชีวิตประจำวัน สามารถแกไขปญหาท่ีเกิดข้ึนดิอยางมีสติ รอบคอบ   มีคุณลักษระอันพึง

ประสงคตามลักษณะของศาสนาท่ีตนนับถือ รักความเปนไทย อยูอยางพอเพียง   ใชชีวติอยูรวมกันในสังคมไดอยางมีความสุข 

 

ผลการเรียนรูท่ีคาดหวัง 

1. มีความรูความเขาใจในประวัติของศาสนาพุทธ ศาสนาอิสลาม ศาสนาคริสต ศาสนาพราหมณ-  

ฮินดู และศาสนาขงจื้อ  

2. มีความรูความเขาใจในหลักธรรมคำสอน เปาหมายสูงสุดของศาสนาตาง ๆ ได 

3. สามารถเปรียบเทียบศาสนาเหลานั้นและสามารถวิพากษ วิเคราะห สังเคราะห เปนแผนผังได 

4. มีความสามารถในการศึกษาคนควาจากเอกสารตำราขอมูลสารสนเทศ มีทักษะในการวิเคราะห 

ขอมูลและจัดทำรายงาน 

 5. มีความสามารถในการทำงานเปนกลุมการสื่อสารภายในกลุมและการนำเสนอผลงานกลุม รวมท้ังการอภิปรายใน

กลุม 

 

รวมท้ังหมด  5  ผลการเรียนรู 
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                                                  หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนศรีราชา ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย พุทธศักราช 2563 (ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช 2562) 

คำอธิบายรายวิชาเพ่ิมเติม 

รหัสวิชา ส30212  รายวิชา อินไซดอาเซียน     กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี  4  ภาคเรียนท่ี  1          เวลา  20  ช่ัวโมง จำนวน 0.5 หนวยกิต 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ศึกษา สืบคน และวิเคราะหขอมูลเก่ียวกับความรูพ้ืนฐานอาเซียนในเรื่องประวัติความเปนมาของอาเซียน การกอตั้ง

อาเซียน การบริหารและข้ันตอนการดำเนินงานของอาเซียน  สัญลักษณอาเซียน ปฏิญญาอาเซียน วิสัยทัศนอาเซียน กฎบัตร

อาเซียน ประเทศสมาชิกอาเซียนในเรื่องธงชาติและตราประจำแผนเดินของประเทศสมาชิกอาเซียนแตละประเทศ สภาพทาง

ภูมิศาสตร ประวัติความเปนมา การเมืองการปกครอง เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม ความสัมพันธระหวางประเทศกับไทย 

เสาหลักประชาคมอาเซียน บทบาทของไทยในการจัดตั้งประชาคมอาเซียน อาเซียนกับความสัมพันธภายนอกอาเซียนในเรื่อง

การรวมกลุมเศรษฐกิจอาเซียน ท้ังอาเซียน+3 ความรวมมือในเวทีประชุมสุดยอดเอเชียตะวันออก อาเซียนกับประเทศคู

เจรจา อาเซียนกับสหภาพยุโรป และอาเซียนกับเวทีองคกรระหวางประเทศ  

    โดยใชทักษะการสื่อสาร การคิด การแกปญหา การใชเทคโนโลยีสารสนเทศ กระบวนการกลุม กระบวนการทาง

สังคม กระบวนการนำเสนอขอมูล และวิธีการทางประวัติศาสตร 

         เพ่ือใหนักเรียนเกิดความรู ความเขาใจ สามารถคิดวิเคราะห สรางองคความรูใหม ตระหนักเห็นคุณคา มีความภูมิใจ

ในความเปนไทยและความเปนอาเซียน รวมกันรับผิดชอบตอประชาคมอาเซียน  มีวิถีชีวิตประชาธิปไตย ปฏิบัติในหลักธรรม

มาภิบาล ยอมรับความแตกตางการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

 

ผลการเรียนรู 

1. รูและเขาใจเก่ียวกับความรูพ้ืนฐานอาเซียนในเรื่องประวัติความเปนมาของอาเซียน 

2. รูและเขาใจเก่ียวกับความเปนมาประเทศสมาชิกอาเซียนในเรื่องธงชาติและตราประจำแผนดินของ 

ประเทศสมาชิกอาเซียนแตละประเทศ สภาพทางภูมิศาสตร การเมืองการปกครอง เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม และ

ความสัมพันธระหวางประเทศกับไทย 

3. รูและเขาใจเก่ียวกับประชาคมอาเซียนในเรื่องการจัดตั้งประชาคมอาเซียนและเสาหลักประชาคม 

อาเซียน รวมท้ังวิเคราะหบทบาทของไทยในการเปนสมาชิกอาเซียน 

4. รูและเขาใจเก่ียวกับอาเซียนกับความสัมพันธภายนอกอาเซียนในเรื่องการรวมกลุมเศรษฐกิจอาเซียน  

บทบาทของกลุมเศรษฐกิจอาเซียน และความสัมพันธภายนอกของอาเซียน 
    

รวมท้ังหมด 5 ผลการเรียนรู 
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                                                  หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนศรีราชา ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย พุทธศักราช 2563 (ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช 2562) 

คำอธิบายรายวิชาเพ่ิมเติม 

รหัสวิชา ส30210  รายวิชา เศรษฐกิจพอเพียง     กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี  4  ภาคเรียนท่ี  1          เวลา  20  ช่ัวโมง จำนวน 0.5 หนวยกิต 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ศึกษาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การนาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใชในการบริหารและการจัดการ

ชีวิตและครอบครัว การพัฒนาทองถ่ินชุมชน การพัฒนาประเทศ มีความสามารถในการผลิต บริโภค การใชทรัพยากรท่ีมีอยู

ไดอยางมีประสิทธิภาพและอยางยั่งยืน 

  โดยใชกระบวนการกลุม กระบวนการคิด กระบวนการปฎิบัติ การบวนการเผชิญสถานการณ กระบวนการแกปญหา 

และกระบวนการสืบเสาะหาความรู 

เพ่ือใหสามารถคิดวิเคราะหและเกิดความตระหนักในคุณคา มีเจตคติท่ีดีในหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

รวมท้ังมีนิสัยในการประยุกตใชปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการดาเนินชีวิต การจัดการสิ่งแวดลอม การพัฒนาตนเอง พัฒนา

ครอบครัว ชุมชนสังคมประเทศชาติ อยางมีดุลยภาพภายใตกระแสความเปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลาของโลกปจจุบัน 

 

ผลการเรียนรู  

1. เพ่ือใหนักเรียนทราบถึงพระราชดาริของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวรัชกาลท่ี 9 เก่ียวกับ 

เศรษฐกิจพอเพียง 

2. เพ่ือใหนักเรียนเขาใจถึงความหมายและตระหนักถึงความสาคัญของเศรษฐกิจพอเพียง 

3. เพ่ือใหนักเรียนเขาใจปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกับทฤษฎีใหมตามแนวพระราชดาริ 

4. เพ่ือใหนักเรียนทราบข้ันตอนการปฏิบัติตนเพ่ือบรรลุตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

5. เพ่ือใหนักเรียนทราบวิธีการนาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกตใชในการปฏิบัติตนในระดับตางๆ 

6. เพ่ือใหนักเรียนเขาใจการนาปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใชในองคกร 

7. เพ่ือใหนักเรียนไดทดลองจัดทาโครงการตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

8. เพ่ือใหนักเรียนสามารถจัดทาบัญชีครัวเรือนของตนเองและนาไปใชในชีวิตประจาวันไดผล 

 

รวมท้ังหมด  8  ผลการเรียนรู 
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                                                  หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนศรีราชา ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย พุทธศักราช 2563 (ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช 2562) 

คำอธิบายรายวิชาเพ่ิมเติม 

รหัสวิชา ส30213  รายวิชา มนุษยกับส่ิงแวดลอม  กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี  4  ภาคเรียนท่ี  2          เวลา  20  ช่ัวโมง จำนวน 0.5 หนวยกิต 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ศึกษา วิเคราะห ความสำคัญของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม การใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอม ความสัมพันธระหวางสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดลอม ระบบนิเวศและการเปลี่ยนแปลงของระบบนิเวศ ความหมายและ

ความ   สำคัญของการศึกษาเก่ียวกับภาระประชากร สถานการณเก่ียวกับประชากรและการเปลี่ยนแปลงของประชากร และ

แนวทางการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชากรความสัมพันธระหวางประชากรกับสิ่งแวดลอม สถานการณและวิกฤตการณ

สิ่งแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติ ความรวมมือดานสิ่งแวดลอมระหวางประเทศ และการพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดลอมและ

ทรัพยากรธรรมชาติท่ียั่งยืน 

 โดยใชกระบวนการคิด กระบวนการสืบคนขอมูล กระบวนการทางสังคม กระบวนการปฏิบัตกิระบวนการเผชิญ

สถานการณและการแกปญหา 

 เพ่ือใหเกิดความรู ความเขาใจ สามารถนำไปปฏิบัติในการดำเนินชีวิต มีคุณธรรม จริยธรรมและคานิยมอันพึง

ประสงค มีสวนรวมในการแกปญหาและพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติท่ียั่งยืน 
 

ผลการเรียนรู 

1. มีความรูความเขาใจความสัมพันธระหวางมนุษยกับสิ่งแวดลอม 

2. มีความรูความเขาใจ และเห็นคุณคาความสำคัญของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

3. มีความรูความเขาใจ และสามารถอธิบายถึงลักษณะปญหาสิ่งแวดลอมท้ังในระดับโลก ระดับประเทศ และระดับ

ทองถ่ินได 

4. อธิบายแนวทางการพัฒนาคุณภาพชีวิตของมนุษยได 

5. วิเคราะหผลกระทบท่ีเกิดจากปญหาสิ่งแวดลอมท้ังในระดับโลกระดับประเทศและระดับทัองถ่ิน 

6. เสนอแนะแนวทางและมีสวนรวมในการอนุรักษและพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดลอม 

 

รวมท้ังหมด  6   ผลการเรียนรู 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



204 
 

                                                  หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนศรีราชา ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย พุทธศักราช 2563 (ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช 2562) 

คำอธิบายรายวิชาเพ่ิมเติม 

รหัสวิชา ส30214  รายวิชา โลกหลากมิติ   กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี  4  ภาคเรียนท่ี  2          เวลา  20  ช่ัวโมง จำนวน 0.5 หนวยกิต 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ศึกษาเรียนรูเก่ียวกับความหลากหลายทางเนื้อหา มุมมองท่ีนาสนใจของท่ัวทุกมุมโลก ไมวาจะเปนสถานการณโลก 

ความคิด ประวัติศาสตร ปรัชญา สิทธิมนุษยชน ประชาธิปไตย เศรษฐศาสตร ความยุติธรรม ความเสมอภาค สันติภาพ การ

บริหารความขัดแยง ความหลากหลายทางวัฒนธรรม ความเหมือนและความแตกตางในดานชีวิตความเปนอยู การพ่ึงพา

อาศัยซ่ึงกันและกัน 

 โดยใชทักษะพ้ืนฐาน ทักษะการเรียนรู และการพัฒนาตน ทักษะการเมือง ความรับผิดชอบตอสังคมและทักษะใน

การทำงาน โดยใชวิธีการเสาะแสวงหาความรู กระบวนการคิดวิเคราะห กระบวนการกลุม การใชเทคโนโลยีสารสนเทศ การ

จำลองสถานการณ เพ่ือใหผูเรียนมีลักษณะของความเปนพลโลก มีความเขาใจถึงความหลากหลายของวัฒนธรรม และอยู

รวมกันอยางสันติ 

 

ผลการเรียนรู 

1. มีความรูความเขาใจเก่ียวกับการเปนพลโลก การแกปญหาความขัดแยง ความเปนธรรมในสังคม คานิยมและ

สภาพการณ การพัฒนาท่ียั่งยืน สิทธิมนุษยชน การพ่ึงพาอาศัยซ่ึงกันและกัน และความหลากหลายตางๆท่ัวทุกมุมโลก 

2. คิดวิเคราะหเก่ียวกับสถานการณ ความจริงใกลตัว และสถานการณโลกปจจุบัน 

3. เลือกประเด็นและเชื่อมโยงเรื่องราวท่ีเฉพาะเจาะจง และสัมพันธกับเหตุการณท่ีเกิดข้ึน ในระดับทองถ่ินกับระดับ

โลกในภาพกวาง 

  

รวมท้ังหมด 3  ผลการเรียนรู 
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                                                  หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนศรีราชา ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย พุทธศักราช 2563 (ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช 2562) 

คำอธิบายรายวิชาเพ่ิมเติม 

รหัสวิชา ส30202  รายวิชา ภูมิปญญาไทย  กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี  4  ภาคเรียนท่ี  2          เวลา  20  ช่ัวโมง จำนวน 0.5 หนวยกิต 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ศึกษาภูมิปญญาทองถ่ินไทย อันเปนเอกลักษณท่ีสำคัญของชาติ อาทิเชน อาหารไทย การนวดแผนไทย วัฒนธรรม

ประเพณี ตลอดถึงภูมิปญญาไทยตางๆ ท่ีสะทอนถึงวัฒนธรรมอันดีของชาติไทย 

  โดยใชกระบวนการคิด กระบวนการสืบคนขอมูล กระบวนการทางสังคม กระบวนการปฏิบัตกิระบวนการเผชิญ

สถานการณ และกระบวนการแกปญหา 

เพ่ือใหสามารถคิดวิเคราะหและเกิดความตระหนักในคุณคา มีความภูมิใจในความเปนไทย ตระหนักถึงคุณคา และ

ดำรงรักษาความเปนไทย ตามคุณลักษณะอันพึงประสงค มีสวนรวมในการรักษาและเชิดชู  

มีความรูความเขาในในภูมิปญญาไทยอยางลึกซ้ึง 

 

ผลการเรียนรู  

1. เพ่ือใหนักเรียนทราบถึงความเปนมาของภูมิปญญาไทย 

2. เพ่ือใหนักเรียนเขาใจถึงความหมายและตระหนักถึงวัฒนธรรมและภูมิปญญาไทย 

3. เพ่ือใหนักเรียนสามารถปฏิบัติและมีสวนรวมในการอนุรักษภูมิปญญาไทย 

4. เพ่ือใหนักเรียนไดเรียนรูภูมิปญญาไทยและสามารถลงมือปฏิบัติได 

 

รวมท้ังหมด  4  ผลการเรียนรู 
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                                                  หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนศรีราชา ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย พุทธศักราช 2563 (ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช 2562) 

คำอธิบายรายวิชาเพ่ิมเติม 

รหัสวิชา ส30208  รายวิชา ภูมิศาสตรการตั้งถิ่นฐาน กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี  5  ภาคเรียนท่ี  1          เวลา  20  ช่ัวโมง จำนวน 0.5 หนวยกิต 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

ศึกษารูปแบบการตั้งถ่ินฐานของประชากรโลก ปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการกระจายของประชากร  การยายถ่ินฐาน      

การอพยพ แรงผลักดัน การขยายตัว กรณีศึกษา  

โดยใชกระบวนการคิด กระบวนการสืบคนขอมูล กระบวนการกลุม การจำลองเหตุการณ บทบาทสมมติ 

กระบวนการแกปญหา และกระบวนการสืบสวนสอบสวน  

เพ่ือใหมีความรูความเขาใจ ปฏิบัติตนตามกฎหมาย และมีสวนสนับสนุนใหผูอ่ืนประพฤติปฏิบัติเพ่ือเปนพลเมืองดี

ของประเทศชาติและสังคมโลก 

 

ผลการเรียนรู  

1. นักเรียนสามารถอธิบายการตั้งถ่ินฐานเบื้องตน ปจจัยท่ีสำคัญประเภทในการตั้งถ่ินฐานไดและการดำรงชีวิตท่ี

สงผลตอความม่ันคงของประชากร  

2. นักเรียนอธิบายและเปรียบเทียบทฤษฎีประชากรและการเปลี่ยนแปลงของประชากรในแงมุมตางๆ ท่ีมีความ

เก่ียวของกับปจจัยในการตั้งถ่ินฐาน แลวนำมาวิเคราะหการตั้งถ่ินฐานในประเทศไทยพ้ืนท่ีตางๆโดยอางอิงตามทฤฎีประชากร 

3. นักเรียนสามารถอธิบายวิวัฒนาการในการตั้งถ่ินฐานของมนุษยในอดีตและปจจุบันไดโดยเริ่มตั้งแตสมัย อารย

ธรรมโบราณตางๆของโลก อาทิ เมโสโปเตเมีย อียิปต สินธุ หวางเหอ และประเทศไทย 

4. นักเรียนสามารถวิเคราะห ลักษณะภูมิศาสตรการตั้งถ่ินฐานในประเทศไทย 

 

รวมท้ังหมด 4 ผลการเรียนรู  
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                                                  หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนศรีราชา ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย พุทธศักราช 2563 (ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช 2562) 

คำอธิบายรายวิชาเพ่ิมเติม 

รหัสวิชา ส30209  รายวิชา ปญหาการเมืองการปกครอง  กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี  5  ภาคเรียนท่ี  1            เวลา  20  ช่ัวโมง จำนวน 0.5 หนวยกิต 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ศึกษา  ความรูเบื้องตนเก่ียวกับการเมืองการปกครอง   ประวัติความเปนมา  และพัฒนาการดานการเมืองการ

ปกครองของไทย   กระบวนการ และ สถาบันท่ีเก่ียวของกับการเมืองการปกครอง  ตามรัฐธรรมนูญไทยฉบับ

ปจจุบัน     เขาใจเหตุการณทางการเมืองการปกครองของไทยในปจจุบัน  

โดยใชกระบวนการคิด กระบวนการสืบคนขอมูล กระบวนการปฏิบัติ กระบวนการลุม กระบวนการเผชิญ

สถานการณและแกปญหา   

เพ่ือใหมีความเขาใจระบบการปกครองของไทย ตระหนักในบทบาทหนาท่ีของตนและมีสวนรวมในการปกครองแบบ

ประชาธิปไตยท่ีมีพระมหากษัตริยเปนประมุข 

  

ผลการเรียนรู  

1. มีความรู   ความเขาใจ เก่ียวกับหลักการเมืองการปกครองเบื้องตน 

2. มีความรู ความเขาใจเก่ียวกับประวัติความเปนมาและพัฒนาการดานการเมืองการปกครองของไทย 

3. มีความรูและเขาใจ เก่ียวกับกระบวนการและสถาบันท่ีเก่ียวของกับการเมืองการปกครอง   

ตามรัฐธรรมนูญไทยฉบับปจจุบัน 

4. มีความรูความเขาใจเก่ียวกับการเมืองการปกครองของไทยในปจจุบัน  ตระหนักในบทบาทหนาท่ีของคนและมี

สวนรวมในการสงเสรมิการปกครองแบบประชาธิปไตยท่ีมีพระมหากษัตริยเปนประมุข 

                                                                                                                                                     

รวมท้ังหมด  4  ผลการเรียนรู 
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                                                  หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนศรีราชา ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย พุทธศักราช 2563 (ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช 2562) 

คำอธิบายรายวิชาเพ่ิมเติม 

รหัสวิชา ส30217  รายวิชา กฎหมายเบ้ือตน  กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี  5  ภาคเรียนท่ี  2          เวลา  20  ช่ัวโมง จำนวน 0.5 หนวยกิต 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ศึกษาวิเคราะห  สืบคนเก่ียวกับความหมาย  ความสำคัญ  ท่ีมา  และประเภทของกฎหมาย  ความรูเบื้องตนเก่ียวกับ

กฎหมาย  ลักษณะของกฎหมาย  ความแตกตางระหวางกฎหมายกับขอบังคับและความประพฤติอ่ืน  กระบวนการท่ีสำคัญใน

กฎหมาย  เชน  การออกกฎหมาย  การใชกฎหมาย  การตีความและพิจารณา  การแบงประเภทของกฎหมาย  บอเกิดและ

วิวัฒนาการของกฎหมาย  ระบบกฎหมายท่ีสำคัญ  การบังคับใชกฎหมาย  กระบวนการนิติบัญญัติ  และการยกเลิกกฎหมาย  

ความสัมพันธของกฎหมายกับศาสตรอื ่น ๆ บทบาทของกฎหมายในการแกไขปญหาสังคม  และกฎหมายที ่สำคัญใน

ชีวิตประจำวัน บุคคล  นิติบุคคล  สิทธิ  เสรีภาพ  และหนาที่พื้นฐานของประชาชนตามบัญญัติแหงกฎหมาย  กฎหมายแพง

และพาณิชย  กฎหมายอาญา  กฎหมายปกครอง  กฎหมายรัฐธรรมนูญ 

 โดยใชกระบวนการสืบคน  กระบวนการกลุม  กระบวนการคิดวิเคราะห  กระบวนการสรางความคิดรวบยอด  

กระบวนการฝกปฏิบัติ  กระบวนการแกปญหา  กระบวนการเชิงเหตุผล 

 เพ่ือใหมีความรูความเขาใจเก่ียวกับกฎหมาย  หลักกฎหมายท่ีใชในการปกครองประเทศ  เห็นความจำเปนท่ีจะตองรู

กฎหมายและปฏิบัติตนตามกฎหมาย  และมีสวนรวมในการสงเสริมระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปน

ประมุข 

 

ผลการเรียนรู 

1. รูและเขาเก่ียวกับความหมาย  ความสำคัญ  ท่ีมา  ประเภทของกฎหมาย 

2. รูและเขาใจเก่ียวกับลักษณะของกฎหมาย  การออกกฎหมาย  การใชกฎหมาย                                   

การยกเลิกกฎหมาย 

3. รูและเขาใจเก่ียวกับวิวัฒนาการของกฎหมายไทย  ระบบของกฎหมาย 

4. รูและเขาใจเก่ียวกับกฎหมายท่ีเก่ียวของกับชีวิตประจำวัน 

5. รูและเขาใจเก่ียวกับหลักกฎหมายท่ีใชในการพัฒนาประเทศ 

6. รูและเขาใจเก่ียวกับหลักกฎหมายแพงและพาณิชย  หลักกฎหมายอาญา                                                 

หลักกฎหมายปกครอง  กฎหมายรัฐธรรมนูญ 

 

รวมท้ังหมด  6  ผลการเรียนรู 
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                                                  หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนศรีราชา ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย พุทธศักราช 2563 (ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช 2562) 

คำอธิบายรายวิชาเพ่ิมเติม 

รหัสวิชา ส30204  รายวิชา อารยธรรมโลกกับบุคคลสำคัญ  กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี  5  ภาคเรียนท่ี  2            เวลา  20  ช่ัวโมง จำนวน 0.5 หนวยกิต 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

    ศึกษาวิเคราะหอารยธรรมของโลกยุคโบราณท่ีมีผลตอพัฒนาการและการเปลี่ยนแปลงของโลก  ไดแก อารยธรรมลุม

แมน้ำไทกรีส-ยูเฟรตีส  แมน้ำไนล แมน้ำฮวงโห และแมน้ำสินธุ และอารยธรรมกรีก-โรมัน การติดตอระหวางโลกตะวันออก

กับโลกตะวันตกและอิทธิพลทางวัฒนธรรมท่ีมีตอกันและกัน 

ตลอดจนบทบาทของผูนำทางการเมืองและผูนำคนสำคัญในภูมิภาคตางๆของโลกอยางเขาใจ 

          ศึกษาวิเคราะหเหตุการณสำคัญตาง ๆ  ท่ีสงผลตอการเปลี่ยนแปลงทางสังคม  เศรษฐกิจ และการเมืองของโลก  เชน  

ระบอบศักดินาสวามิภักดิ์ สงครามครูเสด การฟนฟูศิลปะวิทยากร  การปฏิวัติทางวิทยาศาสตร  การสำรวจทางทะเล  การ

ปฏิรูปศาสนา  การปฏิวัติอุตสาหกรรม  แนวคิดเสรีนิยม  แนวคิดจักรวรรดินิยม  แนวคิดชาตินิยม  การขยายอิทธิพลของ

ประเทศยุโรปไปยังทวีปอเมริกา  แอฟริกา  และเอเชีย   การลาอาณานิคมและผลกระทบ   ความรวมมือและความขัดแยง

ของมนุษยชาติในโลกในคริสตศตวรรษที่  20  วิเคราะหสถานการณสำคัญของโลกในคริสตศตวรรษที่  21  เชน  เหตุการณ

ระเบิดตึกเวิลดเทรดเซ็นเตอร  11  กันยายน  2001  การกกอการรายและการตอตานการกอการราย  ความขัดแยงทาง

ศาสนา ตลอดจนถึงเหตุการณในโลกปจจุบันผานบุคคลสำคัญทางการเมืองตางๆ โดยใชทักษะการสืบคน การตรวจสอบ  การ

วิพากษ  การเปรียบเทียบ  การใหเหตุผล  การวิเคราะห  การสังเคราะห  

          เพื่อใหเขาใจพัฒนาการของมนุษยที่มีความเปลี่ยนแปลงจากอดีตจนถึงปจจุบันอยางตอเนื่อง  เขาใจและยอมรับใน

ความหลากหลายทางวัฒนธรรม  รวมท้ังเขาใจปญหาท่ีเกิดข้ึนในภูมิภาคตาง ๆ  ของโลก  ท้ังดานการเมือง  เศรษฐกิจ  และ

สังคม  สามารถวิเคราะหถึงสาเหตุ  ปจจัย  และผลกระทบท่ีเกิดข้ึน  ตระหนักถึงความสำคัญและความจำเปนของการรวมมือ

กันสรางสันติสุข ตลอดจนเขาใจนโยบายทางเศรษฐกิจ การเมือง และสังคมของบุคคลชั้นนำของโลกและสามารถปรับตัวให

ดำรงชีวิตอยูในโลกาภิวัตนไดอยางมีประสิทธิภาพ 

 

ผลการเรียนรู 

 

1. มีความรู ความเขาใจเก่ียวกับอารยธรรมของโลกยุคโบราณ 

2. นำความรูท่ีไดจากการศึกษา ไปประยุกตใชในชีวิตประจำวันได  

3. เขาใจความสัมพันธระหวางอารยธรรมโลกกับบุคคลสำคัญในยุคตางๆ  

 

รวมท้ังหมด  3  ผลการเรียนรู 
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                                                  หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนศรีราชา ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย พุทธศักราช 2563 (ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช 2562) 

คำอธิบายรายวิชาเพ่ิมเติม 

รหัสวิชา ส30102  รายวิชา วิวัฒนาการการเมืองการปกครองไทย 

กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี  6  ภาคเรียนท่ี  1          เวลา  20  ช่ัวโมง จำนวน 0.5 หนวยกิต 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ศึกษา ความรูเบื้องตนเก่ียวกับการเมืองการปกครอง ประวัติความเปนมาและพัฒนาการดานการเมืองการปกครอง

ของไทย กระบวนการ และสถาบันท่ีเก่ียวของกับการเมืองการปกครองตามรัฐธรรมนูญไทยฉบับปจจุบัน เขาใจเหตุการณทาง

การเมืองการปกครองของไทยปจจุบัน 

 โดยใชกระบวนการคิด กระบวนการสืบคนขอมูล กระบวนการปฎิบัติ กระบวนการกลุม กระบวนการเผชิญ

สถานการณและแกปญหา 

 เพ่ือใหมีความรูความเขาใจระบบการปกครองของไทย ตระหนักในบทบาทหนาท่ีของตนและมีสวนรวมในการ

ปกครองแบบประชาธิปไตยท่ีมีพระมหากษัตริยเปนประมุข 

 

ผลการเรียนรู 

1. มีความรู ความเขาใจ เก่ียวกับหลักการเมืองการปกครองเบื้องตน 

2. มีความรู ความเขาใจเก่ียวกับประวัติศาสตรความเปนมาและพัฒนาการดานการเมืองการปกครองของไทย 

3. มีความรู ความเขาใจเก่ียวกับ กระบวนการ และสถาบันท่ีเก่ียวของกับการเมืองการปกครองตามรัฐธรรมนูญไทย

ปจจุบัน 

4. มีความรู ความเขาใจเก่ียวกับการเมืองการปกครองของไทยในปจจุบัน ตระหนักในบทบาทหนาท่ีของคนและมี

สวนรวมในการปกครองแบบประชาธิปไตยท่ีมีพระมหากษัตริยเปนประมุข 

 

ท้ังหมดรวม  4 ตัวช้ีวัด 
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                                                  หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนศรีราชา ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย พุทธศักราช 2563 (ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช 2562) 

คำอธิบายรายวิชาเพ่ิมเติม 

รหัสวิชา ส30206  รายวิชา เหตุการณปจจุบัน  กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี  6  ภาคเรียนท่ี  1          เวลา  20  ช่ัวโมง จำนวน 0.5 หนวยกิต 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ศึกษา วิเคราะหเก่ียวกับสาระสำคัญของเหตุการณและสถานการณท่ีเกิดข้ึนในทุกภูมิภาคขอโลกปจจุบัน ท้ังดาน

การเมืองการปกครอง ดานสังคมวัฒนธรรม ดานเศรษฐกิจ และดานสิ่งแวดลอม ท่ีสงผลใหเกิดการเปลี่ยนแปลงตอการ

ดำรงชีวิตของมนุษยโลก 

โดยใชทักษะกระบวนการสืบคนขอมูล ทักษะการคิดวิเคราะห การอภิปราย การสืบคนโดยการบรูณาการ

กระบวนการทำงานเปนกลุม  กระบวนการทางสังคมและกระบวนการเผชิญสถานการณและการแกปญหากระบวนการสราง

ความคิดรวบยอดและกระบวนการสืบคนจากแหลงขอมูลท่ีหลากหลายโดยใชสื่อเทคโนโลยี 

เพ่ือใหนักเรียนเกิดความรูความเขาใจในสถานการณท่ีสงผลกระทบตอการเปลี่ยนแปลงในโลกยุคปจจุบัน ตระหนัก

ถึงคุณคาและประโยชนท่ีแทจริงของเทคโนโลยี เห็นความสำคัญของการติดตามขาวสารท่ีมีมีผลตอการดำรงชีวิตในอนาคต 

ผลการเรียนรู 

           1.  มีความรู ความเขาใจเก่ียวกับสภาพการเมืองหลังสงครามโลกครั้งท่ี 2 

           2.  มีความรู ความเขาใจและวิเคราะหสถานการณเก่ียวกับปญหาสงครามเย็น 

           3.  มีความรู ความเขาใจเก่ียวกับกรณีตัวอยางความขัดแยงท่ีเกิดข้ึนในประเทศไทยและภูมิภาคตาง ๆ ของโลก  

ความสัมพันธเชื่อมโยงของเหตุการณและผลกระทบตลอดจนเสนอแนวทางในการแกปญหาความขัดแยง 

           4.  วิเคราะหบาทบาทขององคการสหประชาชาติในการแกปญหาขอขัดแยงและประสานประโยชนในจุดตางๆของ

โลก 

           5.  วิเคราะหปญหาสิ่งแวดลอมโลก  ผลกระทบท่ีเกิดข้ึนและเสนอแนวทางในการปองกันแกไข 

           6.  วิเคราะหภาวะวิกฤตดานเศรษฐกิจท่ีเกิดข้ึนในประเทศไทยและภูมิภาคตาง ๆ ของโลก 

           7.  ตระหนักรูสังคมโลกยุคโลกาภิวัตนท่ีสงผลกระทบท้ังดานบวกและลบตอสังคมไทยและสังคมโลกรูจักเผชิญกับ

ปญหาความขัดแยงอยางชาญฉลาด สรางสรรค และเปนระบบ 
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                                                  หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนศรีราชา ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย พุทธศักราช 2563 (ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช 2562) 

คำอธิบายรายวิชาเพ่ิมเติม 

รหัสวิชา ส30203  รายวิชา เศรษฐศาสตรท่ัวไป  กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี  6  ภาคเรียนท่ี  1          เวลา  20  ช่ัวโมง จำนวน 0.5 หนวยกิต 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ศึกษา อธิบาย บทบาทของรัฐบาลดานนโยบายการเงิน การคลังในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ อภิปรายการ

กำหนดราคาและคาจางในระบบเศรษฐกิจ วิเคราะหผลกระทบของการเปดเสรีทางเศรษฐกิจในยุคโลกาภิวัตนที่มีผลตอ

สังคมไทย ผลดี ผลเสียของความรวมมือทางเศรษฐกิจระหวางประเทศในรูปแบบตาง ๆ และปญหาทางเศรษฐกิจในชุมชน

พรอมทั้งเสนอแนวทางการแกไข และตระหนักถึงความสำคัญของปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงท่ีมีตอเศรษฐกิจสังคมของ

ประเทศและความสำคัญของระบบสหกรณในการพัฒนาเศรษฐกิจในระดับชุมชนและประเทศชาติ 

        โดยใชกระบวนการอธิบาย อภิปราย วิเคราะห แสดงความคิดเห็น กระบวนการคิด การสืบคนขอมูล การบันทึกขอมูล 

การปฏิบัติ กระบวนการทางสังคม การเผชิญสถานการณ การแกปญหา กระบวนการกลุม และกระบวนการสรางความ

ตระหนัก 

          เพ่ือใหมีความรู ความเขาใจในหลักเศรษฐศาสตร มีความสามารถในการสื่อสาร ความสามารถในการคิด ใฝเรียนรู อยู

อยางพอเพียง มุงม่ันในการทำงานและรักความเปนไทย 

 

ผลการเรียนรู 

1 ตระหนักถึงความจำกัดของทรัพยากร ใชตัวอยางของประเทศไทย ชี้ใหเห็นความจำกัดของทรัพยากรได 

2 อธิบายความหมายและองคประกอบของระบบเศรษฐกิจและลักษณะท่ีสำคัญของระบบเศรษฐกิจแบบตาง ๆ ได 

3.วิเคราะหปญหาพ้ืนฐาน ทางเศรษฐกิจของชุมชนและของประเทศ 

4.อธิบายและยกตัวอยางกลไกของราคา อุปสงค อุปทานท่ีเก่ียวของกับการเปลี่ยนและการควบคุมซ่ึง มีผลตอการแจกจาย

และการจัดสรรในทางเศรษบกิจถูกกำหนดโดยอุปสงคและอุปทานของตลาด 

5.อธิบายกระบวนการผลดีและผลเสียของการนำเทคโนโลยีและการแขงขันมาใชเพ่ือเพ่ิมผลผลิต สินคาและบริการ 

 

รวมท้ังหมด  5  ผลการเรียนรู 
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                                                  หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนศรีราชา ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย พุทธศักราช 2563 (ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช 2562) 

คำอธิบายรายวิชาเพ่ิมเติม 

รหัสวิชา ส30218  รายวิชา เอเชียศึกษา   กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี  6  ภาคเรียนท่ี  2          เวลา  20  ช่ัวโมง จำนวน 0.5 หนวยกิต 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

  ศึกษาลักษณะทางกายภาพของทวีปเอเชีย สำรวจและระบุทำเลท่ีตั้งของกิจกรรมทางเศรษฐกิจและสังคมศึกษาการ

เปลี่ยนแปลงโครงสรางทางประชากร สิ่งแวดลอม เศรษฐกิจสังคมและวัฒนธรรมในทวีปเอเชีย  

วิเคราะหสาเหตุการเกิดภัยพิบัติแนวทางการจัดการภัยพิบัติและการจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดลอมในทวีปเอเชีย  

 โดยใชทักษะกระบวนการคิด กระบวนการสืบคนขอมูล การแกปญหา การใชเทคโนโลยีสารสนเทศ กระบวนการ

กลุม กระบวนการทางสังคม กระบวนการนำเสนอขอมูล และวิธีการทางประวัติศาสตร 

         เพ่ือใหนักเรียนเกิดความรู ความเขาใจ สามารถคิดวิเคราะห สรางองคความรูใหม ตระหนักเห็นคุณคา มีความภูมิใจ

ในความเปนเอเชีย รวมกันรับผิดชอบตอสังคมไทยและสังคมโลก โดยมีวิถีชีวิตประชาธิปไตย ปฏิบัติในหลัก 

ธรรมมาภิบาล ยอมรับความแตกตางของการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 

ผลการเรียนรู  

          1. นักเรียนสามารถสืบคนขอมูล เพ่ือวิเคราะหลักษณะทางกายภาพของทวีปเอเชียได 

2. นักเรียนสามารถอธิบายภูมิประเทศและภูมิอากาศของทวีปเอเชียได 

3. นักเรียนสามารถอธิบายลักษณะทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมของทวีปเอเชียได 

4. นักเรียนสามารถอธบิายลักษณะของประชากรในทวีปเอเชียได 

5. นักเรียนสามารถ วิเคราะห อธิบาย สาเหตุของปญหาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  

   แผนอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมของทวีปเอเชียได 

  

   รวมท้ังหมด 5 ผลการเรียนรู  
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                                                  หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนศรีราชา ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย พุทธศักราช 2563 (ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช 2562) 

คำอธิบายรายวิชาเพ่ิมเติม 

รหัสวิชา ส30216  รายวิชา รัฐศาสตร   กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี  6  ภาคเรียนท่ี  2          เวลา  20  ช่ัวโมง จำนวน 0.5 หนวยกิต 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ศึกษาทฤษฎี  แนวคิดรัฐศาสตรและการปกครองทองถิ่น กำเนิด พัฒนาการและปญหาระดับโครงสรางการปกครอง

ทองถ่ิน  ความสำคัญของการปกครองทองถ่ิน  การปกครองทองถ่ินในปจจุบันและอนาคต 

โดยใชกระบวนการคิด วิเคราะห เปรียบเทียบ  โตแยง สรุป  กระบวนการสืบคน  กระบวนการกลุม  กระบวนการ

สรางความคิดรวบยอด  กระบวนการฝกปฏิบัติ  กระบวนการแกปญหา  กระบวนการเชิงเหตุผล 

เพื ่อใหมีความรู ความเขาใจ อธิบาย   วิเคราะหทฤษฎี  แนวคิดรัฐศาสตรและการปกครองทองถิ ่น  กำเนิด  

พัฒนาการ ปญหาระดับโครงสราง  การปกครองทองถิ่นในปจจุบัน  อนาคตและเพื่อพัฒนาประชาธิปไตยระดับทองถ่ิน

ตระหนักในความสำคัญของการอยูรวมกัน มีความสามารถในการคิด  การแกปญหา  มีคานิยมท่ีเหมาะสม 

 

ผลการเรียนรู 

 

1.  มีความรูความเขาใจทฤษฎี  แนวคิดรัฐศาสตรและการปกครองทองถ่ิน 

2.  มีความรูความเขาใจกำเนิด  พัฒนาการ  วิเคราะหปญหาระดับโครงสรางการปกครองทองถ่ิน 

3.  วิเคราะหการปกครองทองถ่ินในปจจุบันและอนาคต 

 

รวมท้ังหมด   3  ผลการเรียนรู 
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                                                  หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนศรีราชา ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย พุทธศักราช 2563 (ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช 2562) 

คำอธิบายรายวิชาเพ่ิมเติม 

รหัสวิชา ส30219  รายวิชา ภูมิศาสตรกายภาพ           กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี  6  ภาคเรียนท่ี  2          เวลา  20  ช่ัวโมง จำนวน 0.5 หนวยกิต 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ศึกษาความหมาย ปรากฏการณทางธรรมชาติอยางเปนระบบเชิงภูมิศาสตร เก่ียวกับการโคจรของโลก ภูมิอากาศ น้ำ 

พืช สัตว ความสัมพันธระหวางปรากฏการณดังกลาวกับการดำรงชีวิตมนุษย และปรากฏการณทางธรรมชาติอยางเปนระบบ

เชิงภูมิศาสตร เกี่ยวกับโครงสรางภูมิประเทศ ดิน หิน แร กระบวนการเปลี่ยนแปลงของพื้นผิวโลก สภาพทางภูมิอากาศ น้ำ 

พืช สัตว และความสัมพันธระหวางปรากฏการณดังกลาวกับการดำรงชีวิตมนุษย รวมทั้งศึกษาลักษณะทางภูมิศาสตรของ

ประเทศไทย เพ่ือการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  

โดยใชกระบวนการคิด กระบวนการสืบคนขอมูล กระบวนการกลุม การจำลองเหตุการณ บทบาทสมมติ 

กระบวนการแกปญหา และกระบวนการสืบสวนสอบสวน  

เพ่ือใหมีความรูความเขาใจ ปฏิบัติตนตามกฎหมาย และมีสวนสนับสนุนใหผูอ่ืนประพฤติปฏิบัติเพ่ือเปนพลเมืองดี

ของประเทศชาติและสังคมโลก 

 

ผลการเรียนรู  

 1. นักเรียนสามารถอธิบายการกำเนิดโลก และความสัมพันธระหวางโลกกับเอกภพ ระบบสุริยะ โลก ทวีป 

มหาสมุทร ได 

2. นักเรียนสามารถอธิบายการโคจรรอบดวงอาทิตยของโลก การหมุนรอบตัวเองของโลก อันทำใหเกิดปรากฎการณ

ตางๆ อาทิเชน ฤดูกาล น้ำข้ึนน้ำลง ฯลฯ ได 

3. นักเรียนสามารถอธิบายลักษณะ วัฏจักรและการแปรสภาพของเปลือกโลกได ตั้งแตยุคสมัย มหาทวีปพันเจีย 

จนถึงปจจุบัน 

4. อธิบายและจำแนกประเภทหินแรตางๆได ท้ังหินแปร หินชั้น หินแกรนิต รวมถึงลักษณะของหินแรท่ีสามารถพบได

ในพ้ืนท่ีตางๆของประเทศและจังหวัดชลบุร ี

5. สามารถอธิบายการกำเนิดน้ำบนโลก วัฏจักรของน้ำกระแสน้ำในมหาสมุทรท้ังกระแสน้ำอุนและ               น้ำ

เย็น การไหลเวียนของกระแสน้ำและปรากฎการณทางอุทกภาคไดเชน เขตปลาชุกชุม ลานิญา เอลนิโญ  

6. นักเรียนสามารถอธิบาย วิเคราะห ตั้งขอสังเกตตอปรากฏการณทางธรณีวิทยา เชน การเคลื่อนของแผนเปลือก

โลก และนำไปสูภัยธรรมชาติ เชน แผนดินไหว สึนามิ ภูเขาไฟระเบิด ฯลฯ อธิบายสาเหตุการเกิดภัยธรรมชาติตางๆไดพรอม

ท้ังบอกวิธีการรับมือท่ีถูกตอง 

  

รวมท้ังหมด 6 ผลการเรียนรู  
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                                                  หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนศรีราชา ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย พุทธศักราช 2563 (ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช 2562) 

คำอธิบายรายวิชา ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

กลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษา และพลศึกษา 

 

รายวิชาพ้ืนฐาน 

ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 4 

 พ31101 สุขศึกษา    จำนวน  20  ชั่วโมง  0.5  หนวยกิต 

พ31102 สุขศึกษา    จำนวน  20  ชั่วโมง  0.5  หนวยกิต 

 

ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 5 

 พ32101 สุขศึกษา    จำนวน  20  ชั่วโมง  0.5  หนวยกิต 

พ32102 สุขศึกษา    จำนวน  20  ชั่วโมง  0.5  หนวยกิต 

 

ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 6 

 พ33101 สุขศึกษา    จำนวน  20  ชั่วโมง  0.5  หนวยกิต 

พ33102 สุขศึกษา    จำนวน  20  ชั่วโมง  0.5  หนวยกิต 

 

รายวิชาเพ่ิมเติม 

ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 4  

 พ30201  แบตมินตัน    จำนวน  20  ชั่วโมง  0.5  หนวยกิต 

 พ30202  วอลเลยบอล    จำนวน  20  ชั่วโมง  0.5  หนวยกิต 

 พ30207  สรีรวิทยา 1    จำนวน  20  ชั่วโมง  0.5  หนวยกิต  

พ30208  สรีรวิทยา 2    จำนวน  20  ชั่วโมง  0.5  หนวยกิต 

พ30209  การสรางเสริมสมรรถภาพทางกาย จำนวน  40  ชั่วโมง  1.0  หนวยกิต 

 พ30210  วูดบอล    จำนวน  40  ชั่วโมง  1.0  หนวยกิต 

 พ30211  วอลเลยบอล    จำนวน  40  ชั่วโมง  1.0  หนวยกิต 

 พ30212  การจัดการแขงขัน   จำนวน  40  ชั่วโมง  1.0  หนวยกิต 

พ30213  ฟุตบอล    จำนวน  40  ชั่วโมง  1.0  หนวยกิต 

พ30214  บาสเกตบอล    จำนวน  40  ชั่วโมง  1.0  หนวยกิต 

 

ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 5 

พ30203  แฮนดบอล    จำนวน  20  ชั่วโมง  0.5  หนวยกิต 

พ30204  ฟุตซอล    จำนวน  20  ชั่วโมง  0.5  หนวยกิต 

 พ30215   ลีลาศ     จำนวน  40  ชั่วโมง  1.0  หนวยกิต 

พ30216   ศิลปะปองกันตัว   จำนวน  40  ชั่วโมง  1.0  หนวยกิต 

พ30217   สรีรวิทยา     จำนวน  40  ชั่วโมง  1.0  หนวยกิต 
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                                                  หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนศรีราชา ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย พุทธศักราช 2563 (ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช 2562) 

พ30218   ดาบ 2 มือ    จำนวน  40  ชั่วโมง  1.0  หนวยกิต 

พ30219   ฟุตซอล    จำนวน  40  ชั่วโมง  1.0  หนวยกิต 

พ30220   กายบำบัด    จำนวน  40  ชั่วโมง  1.0  หนวยกิต 

 

ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 6 

 พ30205  ฟุตบอล    จำนวน  20  ชั่วโมง  0.5  หนวยกิต 

พ30206  เปตอง     จำนวน  20  ชั่วโมง  0.5  หนวยกิต 

พ30221   ชีวกลศาสตร    จำนวน  40  ชั่วโมง  1.0  หนวยกิต 

พ30222   ตะกรอ    จำนวน  40  ชั่วโมง  1.0  หนวยกิต 

พ30223   กิจกรรมเขาจังหวะ   จำนวน  40  ชั่วโมง  1.0  หนวยกิต 

พ30224   กรีฑา     จำนวน  40  ชั่วโมง  1.0  หนวยกิต 

พ30225   นันทนาการ    จำนวน  40  ชั่วโมง  1.0  หนวยกิต 

พ30226   แบดมินตัน    จำนวน  40  ชั่วโมง  1.0  หนวยกิต 

พ30227  First AIDS    จำนวน  20  ชั่วโมง  0.5  หนวยกิต 

พ30228  ออกกำลังกายเพ่ือสุขภาพ  จำนวน  20  ชั่วโมง  0.5  หนวยกิต 
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                                                  หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนศรีราชา ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย พุทธศักราช 2563 (ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช 2562) 

คำอธิบายรายวิชาพ้ืนฐาน 

รหัสวิชา  พ31101       รายวิชาสุขศึกษา   กลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษา 

ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 4    เวลา 20 ช่ัวโมง   จำนวน 0.5 หนวยกิต  ภาคเรียนท่ี 1       

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ศึกษาความรูเบื้องตนเรื่อง ระบบอวัยวะของรางกาย  การวางแผนพัฒนาสุขภาพ  พฤติกรรมทางเพศ  สิทธิผูบริโภค  

สื่อโฆษณาเก่ียวกับสุขภาพและโรคจากการประกอบอาชีพและพันธุกรรม 

 โดยใชกระบวนการความรู ความเขาใจ การสรางความตระหนัก การแกปญหา การสรางเจตคติ 

การสำรวจตรวจสอบ การสังเกต การสืบคนขอมูล การอภิปราย สรุป 

 เพ่ือใหเกิดความรู ความเขาใจ ความคิด สื่อสารสิ่งท่ีเรียนรู มีความสามารถในการตัดสินใจเลือกแนวทางปฏิบัติอยาง

มีเหตุผล นำความรูไปใชในชีวิตประจำวันได มีจริยธรรม คุณธรรมและคานิยมท่ีเหมาะสม 

 

รหัสมาตรฐาน/ตัวช้ีวัด 

 พ 1.1 ม.4/1   พ 1.1 ม.4/2     

พ 3.1 ม 5/1   พ 3.1 ม 5/2   พ 3.1 ม5/3  

 พ 3.2 ม 5/1    พ 3.2 ม 5/2     พ 3.2 ม 5/3     พ 3.2 ม 5/4    พ 3.2 ม 5/5    พ3.2 ม 5/6                        

 พ4.1 ม.4/5 พ4.1 ม.4/1  พ4.1 ม.4/2   พ4.1 ม.4/3   พ4.1 ม.4/4    พ4.1 ม.4/5 

 

รวมท้ังหมด  17  ตัวช้ีวัด 
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                                                  หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนศรีราชา ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย พุทธศักราช 2563 (ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช 2562) 

คำอธิบายรายวิชาพ้ืนฐาน 

รหัสวิชา  พ31102 รายวิชาสุขศึกษา กลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษา 

ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 4 เวลา 20 ช่ัวโมง  จำนวน 0.5 หนวยกิต ภาคเรียนท่ี 2 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ศึกษาความรูเบื้องตนเรื่อง สุขภาพชุมชน  ใสใจความปลอดภัย  ปองกันความเสี่ยงตอการใชยา  สารเสพติดใหโทษ  

สัมพันธดีมีไมตรีเลี่ยงความขัดแยง  การชวยฟนคืนชีพและการสรางเสริมสมรรถภาพทางกาย 

 โดยใชกระบวนการความรู ความเขาใจ การสรางความตระหนัก การแกปญหา การสรางเจตคติ 

การสำรวจตรวจสอบ การสังเกต การสืบคนขอมูล การอภิปราย สรุป 

 เพ่ือใหเกิดความรู ความเขาใจ ความคิด สื่อสารสิ่งท่ีเรียนรู มีความสามารถในการตัดสินใจเลือกแนวทางปฏิบัติอยาง

มีเหตุผล นำความรูไปใชในชีวิตประจำวันได มีจริยธรรม คุณธรรมและคานิยมท่ีเหมาะสม 

 

รหัสมาตรฐาน/ตัวช้ีวัด 

 พ2.1 ม.4/3 พ2.1 ม.4/4 

 พ4.1 ม.4/1   พ4.1 ม.4/6 พ4.1 ม.4/7 

 พ5.1 ม.4/1     พ5.1 ม.4/2      พ5.1 ม.4/3     พ5.1 ม.4/4    พ5.1 ม.4/5   พ5.1 ม.4/6    

พ5.1 ม.4/7 

 

รวมท้ังหมด  12  ตัวช้ีวัด 
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                                                  หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนศรีราชา ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย พุทธศักราช 2563 (ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช 2562) 

คำอธิบายรายวิชาพ้ืนฐาน 

รหัสวิชา  พ 32101 รายวิชาสุขศึกษา กลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษา 

ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 5 เวลา 20 ช่ัวโมง  จำนวน 0.5 หนวยกิต ภาคเรียนท่ี 1 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ศึกษาความรูเก่ียวกับความสำคัญและการดูแลระบบหายใจและระบบไหลเวียนเลือด ความสำคัญ 

และการดูแลระบบยอยอาหารและระบบขับถายปสสาวะ ทักษะการวางแผนชีวิต ความเขาใจและการปองกันเรื่องเพศกับ

วัฒนธรรมไทย ดูแลคุมครองสิทธิผูบริโภคใหรูทันสื่อโฆษณา  

โดยใชกระบวนการความรู ความเขาใจ การสรางความตระหนัก การแกปญหา การสรางเจตคติ การสำรวจ

ตรวจสอบ การสังเกต การสืบคนขอมูล การอภิปราย สรุป 

 เพ่ือใหเกิดความรู ความเขาใจ ความคิด สื่อสารสิ่งท่ีเรียนรู มีความสามารถในการตัดสินใจเลือกแนวทางปฏิบัติอยาง

มีเหตุผล นำความรูไปใชในชีวิตประจำวันได มีจริยธรรม คุณธรรมและคานิยมท่ีเหมาะสม 

 

 

รหัสมาตรฐาน/ตัวช้ีวัด 

 พ 1.1 ม.5/1 พ 1.1 ม.5/2 พ 2.1 ม.5/1  

พ 2.1 ม.5/2 พ 2.1 ม.5/3  

พ 3.1 ม 5/1   พ 3.1 ม 5/2   พ 3.1 ม5/3  

 พ 3.2 ม 5/1    พ 3.2 ม 5/2     พ 3.2 ม 5/3     พ 3.2 ม 5/4    พ 3.2 ม 5/5    พ3.2 ม 5/6 

 พ 4.1 ม.5/2 พ 4.1 ม.5/3 พ 4.1 ม.5/4 พ 4.1 ม.5/5 พ 4.1 ม.5/6 

 

รวมท้ังหมด 19  ตัวช้ีวัด 
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                                                  หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนศรีราชา ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย พุทธศักราช 2563 (ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช 2562) 

คำอธิบายรายวิชาพ้ืนฐาน 

รหัสวิชา  พ32102 รายวิชาสุขศึกษา กลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษา 

ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 5 เวลา 20 ช่ัวโมง  จำนวน 0.5 หนวยกิต ภาคเรียนท่ี 2 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ศึกษาความรูเก่ียวกับความสำคัญและการสงเสริมพัฒนา  ปองกันสุขภาพและความปลอดภัยภายใน 

ชุมชน ลดปจจัยเสี่ยงท่ีทำใหติดสารเสพติด ผลกระทบทางกฎหมายและหลีกเลี่ยงความรุนแรง เขาใจถึงความสำคัญของการ

ชวยเหลือชีวิตผูประสบภัย ความสำคัญและการวางแผนพัฒนาสมรรถภาพทางกาย 

โดยใชกระบวนการความรู ความเขาใจ การสรางความตระหนัก การแกปญหา การสรางเจตคติ การสำรวจ

ตรวจสอบ การสังเกต การสืบคนขอมูล การอภิปราย สรุป 

 เพ่ือใหเกิดความรู ความเขาใจ ความคิด สื่อสารสิ่งท่ีเรียนรู มีความสามารถในการตัดสินใจเลือกแนวทางปฏิบัติอยาง

มีเหตุผล นำความรูไปใชในชีวิตประจำวันได มีจริยธรรม คุณธรรมและคานิยมท่ีเหมาะสม 

 

 

 

 

รหัสมาตรฐาน/ตัวช้ีวัด 

  

พ 4.1 ม.5/1 พ 4.1 ม.5/4 พ 4.1 ม.5/5 พ 4.1 ม.5/6 พ 4.1 ม.5/7 

 พ 5.1 ม.5/1 พ 5.1 ม.5/2 พ 5.1 ม.5/3 พ 5.1 ม.5/4 พ 5.1 ม.5/5 

 พ 5.1 ม.5/6 

 

รวมท้ังหมด  11  ตัวช้ีวัด 
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                                                  หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนศรีราชา ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย พุทธศักราช 2563 (ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช 2562) 

คำอธิบายรายวิชาพ้ืนฐาน 

รหัสวิชา  พ33101 รายวิชาสุขศึกษา กลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษา 

ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 6 เวลา 20 ช่ัวโมง  จำนวน 0.5 หนวยกิต ภาคเรียนท่ี 1 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ศึกษาความรูเก่ียวกับความสำคัญและการดูแลระบบอวัยวะภายในรางกาย ความสำคัญของทักษะชีวิตท่ีใชใน

ชีวิตประจำวัน ผลกระทบและการปองกันความขัดแยงในเรื่องเพศ แนวทางในการสรางเสริมสุขภาพรางกาย สิทธิผูบริโภค

และการดูแลคุมครองสุขภาพผูบริโภค ปญหาสิ่งแวดลอมท่ีมีผลตอชีวิตและสุขภาพ 

 โดยใชกระบวนการความรูความเขาใจการสรางความตระหนักการแกปญหาการสราง 

เจตคติการสำรวจตรวจสอบการสังเกตการสืบคนขอมูลการอภิปรายสรุป 

 เพ่ือใหเกิดความรูความเขาใจความคิดสื่อสารสิ่งท่ีเรียนรูมีความสามารถในการตัดสินใจเลือกแนวทางปฏิบัติอยางมี

เหตุผลนาความรูไปใชในชีวิตประจาวันไดมีจริยธรรมคุณธรรมและคานิยมท่ีเหมาะสม 

 

รหัสมาตรฐาน/ตัวช้ีวัด 

 พ 1.1 ม.6/1   พ 1.1 ม.6/2    

พ 2.1 ม.6/1    พ 2.1 ม.6/2   พ 2.1 ม.6/3 พ 2.1 ม.6/4     

พ 3.1 ม 6/1    พ 3.1 ม 6/2   พ 3.1 ม 6/3  

 พ 3.2 ม 6/1     พ 3.2 ม 6/2     พ 3.2 ม 6/3     พ 3.2 ม 6/4    พ 3.2 ม 6/5    พ 3.2 ม 6/6 

พ 4.1 ม.6/1   พ 4.1 ม.6/2   พ 4.1 ม.6/3   พ 4.1 ม.6/6 

 

รวมท้ังหมด  19  ตัวช้ีวัด 
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                                                  หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนศรีราชา ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย พุทธศักราช 2563 (ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช 2562) 

คำอธิบายรายวิชาพ้ืนฐาน 

รหัสวิชา  พ33102       รายวิชาสุขศึกษา กลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษา 

ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 6 เวลา 20 ช่ัวโมง  จำนวน 0.5 หนวยกิต ภาคเรียนท่ี 2 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ศึกษาความรูเก่ียวกับชีวิตและสุขภาพ สถานการณของโรคทางพันธุกรรมและการดูแลรักษา ปจจัยเสี่ยงท่ีมีผลตอ

สุขภาพ พฤติกรรมเสี่ยงและกระบวนการทางสังคมเพ่ือสรางเสริมความปลอดภัย ปจจัยเสี่ยงท่ีทำใหติดสารเสพติด ผลกระทบ

และโทษทางกฎหมายของการใชสารเสพติดความสำคัญของการชวยฟนคืนชีพและการชวยเหลือผูประสบภัย ความสำคัญ

และการวางแผนพัฒนาสมรรถภาพทางกาย 

 โดยใชกระบวนการความรูความเขาใจการสรางความตระหนักการแกปญหาการสราง 

เจตคติการสำรวจตรวจสอบการสังเกตการสืบคนขอมูลการอภิปรายสรุป 

 เพ่ือใหเกิดความรูความเขาใจความคิดสื่อสารสิ่งท่ีเรียนรูมีความสามารถในการตัดสินใจเลือกแนวทางปฏิบัติอยางมี

เหตุผลนาความรูไปใชในชีวิตประจาวันไดมีจริยธรรมคุณธรรมและคานิยมท่ีเหมาะสม 

 

รหัสมาตรฐาน/ตัวช้ีวัด 

  

พ 4.1 ม.6/4   พ 4.1 ม.6/5    พ 4.1 ม.6/7    

พ 5.1 ม.6/1 พ 5.1 ม.6/2   พ 5.1 ม.6/3   พ 5.1 ม.6/4   พ 5.1 ม.6/5   พ 5.1 ม.6/6   พ 5.1 

ม.6/7 

 

รวมท้ังหมด  10  ตัวช้ีวัด 
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                                                  หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนศรีราชา ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย พุทธศักราช 2563 (ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช 2562) 

คำอธิบายรายวิชาเพ่ิมเติม 

รหัสวิชา  พ30201 รายวิชาแบตมินตัน กลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษา 

ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 4 เวลา 20 ช่ัวโมง  จำนวน 0.5 หนวยกิต ภาคเรียนท่ี 1                                   

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ศึกษาเพ่ือใหเกิดความรู ความเขาใจเก่ียวกับหลักการ ประวัติกีฬาแบดมินตัน การฝกทักษะ การบริหารรางกาย การ

เคลื่อนไหวพ้ืนฐาน  และการเลนกีฬาแบดมินตันตามลำดับข้ันตอนโดยเนนพัฒนาการตามศักยภาพของแตละบุคคล เพ่ือใหมี

ความเขาใจแนวทางและการเสริมสรางสมรรถภาพของตนเอง มีคุณธรรม  และเห็นคุณคาของกิจกรรมพลศึกษาและ

กีฬา  นำไปประยุกตใหเปนประโยชนแกตนเองและสวนรวม 

โดยการฝกปฏิบัติจริง เพ่ือผูเรียนเกิดทักษะกระบวนการในการเรียนและการฝกปฏิบัติใหมีสวนรวมและปฏิบัติจริงใน

กิจกรรมกายบริหาร การออกกำลังกายดวยกิจกรรมแบดมินตันในเรื่องทักษะเบื้องตนในการเลนแบดมินตัน ลักษณะการยืน 

การจับไม การเสิรฟ การตีลูกหนามือ การตีโตธรรมดา การตีลูกตบ การตีลูกลาง การตีลูกหยอด การตีลูกหลังมือ การตีลูกตบ 

การเลนประเภทเดี่ยว การเลนประเภททีม การเลนคูผสม กติกาการแขงขันและอ่ืน ๆ อยางถูกตอง ปลอดภัยและสนุกสนาน 

การเสริมสรางสุขภาพ เพ่ือใหรูหลักและวิธีการออกกำลังกายท่ีถูกตอง มีทักษะ มีสมรรถภาพทางกายและจิต มีระเบียบวินัย 

เห็นคุณคาและปฏิบัติในชีวิตประจำวัน 

การนำความรูความคิด ทักษะกระบวนการไปใชในการเรียนรูสิ่งตางๆ และนำไปใชอยางสรางสรรคในชีวิตประจำวัน 

รวมท้ังมีเจตคติท่ีดีตอกิจกรรมการเรียนสุขศึกษาและพลศึกษา สามารถทำงานรวมกับผูอ่ืนได มีความรับผิดชอบ มีความเพียร

พยายามและมีวิจารณญาณ ใชการวัดผลและการประเมินผลอยางหลากหลาย ประเมินตามสภาพความเปนจริง ครอบคลุม

ความเปนจริงทักษะ ท้ังดานความรู กระบวนการคุณธรรม จริยธรรมและคานิยม 

 

 

ผลการเรียนรู 

1.  อธิบายประวัติ ความเปนมาของกีฬาแบดมินตัน   

2.  มีทักษะการเคลื่อนไหวในการเลนกีฬาแบดมินตัน 

3.  รู กฎ กติกา  มารยาทในการเลนกีฬาแบดมินตัน   

4.  นำกิจกรรมกีฬาแบดมินตันไปใชในการออกกำลังกาย 

5.  นำกิจกรรมไปใชในการเลนและการแขงขัน 

6.  เห็นคุณคา และความงามของการเลนกีฬาแบดมินตัน  

7.  มีน้ำใจเปนนักกีฬา  เปนผูเลน  ผูดูท่ีดี  

รวมท้ังหมด  7  ผลการเรียนรู 
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                                                  หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนศรีราชา ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย พุทธศักราช 2563 (ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช 2562) 

คำอธิบายรายวิชา 

รหัสวิชา  พ30202 รายวิชาวอลเลยบอล กลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษา 

ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 4 เวลา 20 ช่ัวโมง  จำนวน 0.5 หนวยกิต ภาคเรียนท่ี 1 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ศึกษาเพ่ือใหมีความรู  ความเขาใจ  เรื่องเก่ียวกับการเคลื่อนไหวรางกาย  หลักการออกกำลังกาย  การทดสอบ

สมรรถภาพทางกาย  ทักษะเบื้องตนกีฬาวอลเลยบอล  การเลนเปนทีมปฏิบัติกิจกรรมดวยความสนุกสนานปลอดภัยการออก

กำลังกาย การพักผอน และนันทนาการ สมรรถภาพทางกาย สมรรถภาพทางจิต   

โดยใชกระบวนการเรียนรูแบบปฏิบัติจริง  การเรียนรูจากการใชคำถามประกอบการอธิบายและแสดงเหตุผล การ

เรียนรูจากการศึกษา  คนควาการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรู  เพ่ือพัฒนาทักษะและความรูในกีฬาวอลเลยบอล มีความคิด

ริเริ่มสรางสรรค    

เพื ่อใหผู เรียนเกิดการเรียนรู  มีทักษะพื้นฐานในการเลนกีฬาวอลเลยบอล มีคุณธรรม  จริยธรรม  คานิยม  

คุณลักษณะอันพึงประสงค ไดแก  รักษชาติ  ศาสนา พระมหากษัตริย  ซื่อสัตยสุจริต  มีวินัย  ใฝเรียนรู  อยูอยางพอเพียง  

มุงมั่นในการทำงาน  รักษาความเปนไทย มีความรับผิดชอบ  มีจิตสาธารณะ  มีความรับผิดชอบ  มีความเชื่อมั่นในตนเอง  

พรอมท้ังตระหนักและเห็นคุณคาและเจตคติท่ีดีในการออกกำลังกาย   ใชเวลาวางใหเกิดประโยชนและหางไกลจากยาเสพติด  

สามารถนำไปประยุกตใชใหเกิดประโยชนแกตนเอง  ชุมชน  และสังคมสวนรวมอยางเปนสุข 

 

ผลการเรียนรู 

1. บอกประวัติความเปนมาของกีฬาวอลเลยบอลได 

2. แสดงทักษะการอบอุนรางกายเพ่ือเตรียมเลนกีฬาวอลเลยบอลได 

3. แสดงทักษะพ้ืนฐานของกีฬาวอลเลยบอล  การเลนลูกมือลาง  การเลนลูกมือบน 

4. แสดงทักษะการตบลูกบอล 

5. แสดงทักษะการสกัดก้ัน 

6. แสดงทักษะการเสิรฟ 

7. แสดงทักษะการเลนทีม 

8. กฎ กติกาของกีฬาวอลเลยบอล 

 

รวมท้ังหมด  7  ผลการเรียนรู 
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                                                  หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนศรีราชา ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย พุทธศักราช 2563 (ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช 2562) 

คำอธิบายรายวิชา 

รหัสวิชา  พ30207 รายวิชาสรีรวิทยา1 กลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษา 

ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 4 เวลา 20 ช่ัวโมง  จำนวน 0.5 หนวยกิต ภาคเรียนท่ี 1 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ศึกษาความรูเบื้องตนเก่ียวกับกายวิภาคและสรีรวิทยา โครงสราง องคประกอบ และคุณสมบัติรูปราง ลักษณะ 

ตำแหนงและหนาท่ี ของเซลและเนื้อเยื่อ คำศัพทเฉพาะทาง ชนิดของเนื้อเยื่อโครงรางของรางกายรูปแบบการเคลื่อนไหวของ

ขอตอ คุณสมบัติของกลามเนื้อลายและระบบประสาท ตำแหนงและหนาท่ีของมัดกลามเนื้อท่ีสำคัญ ของรางกาย การทำงาน

ระหวางกลามเนื้อ และระบบยอยอาหาร ระบบขับถายปสสาวะ 

 โดยใชกระบวนการความรู ความเขาใจ การสรางความตระหนัก การแกปญหา การสรางเจตคติ 

การสำรวจตรวจสอบ การสังเกต การสืบคนขอมูล การอภิปราย สรุป 

 เพ่ือใหเกิดความรู ความเขาใจ ความคิด สื่อสารสิ่งท่ีเรียนรู มีความสามารถในการตัดสินใจเลือกแนวทางปฏิบัติอยาง

มีเหตุผล นำความรูไปใชในชีวิตประจำวันได มีจริยธรรม คุณธรรมและคานิยมท่ีเหมาะสม 

 

ผลการเรียนรู 

 1. อธิบายถึงความรูเบื้องตนเก่ียวกับกายวิภาคและสรีรวิทยาได 

2. อธิบายถึงโครงสราง องคประกอบ และคุณสมบัติของเซลและเนื้อเยื่อได 

3. อธิบายถึงกายวิภาคและสรีรวิทยาโครงสราง องคประกอบ รูปราง ลักษณะ ตำแหนงและหนาท่ี                 

ของระบบโครงกระดูกได 

4. อธิบายถึงกายวิภาคและสรีรวิทยาโครงสราง องคประกอบ รูปราง ลักษณะ ตำแหนงและหนาท่ีของระบบ

กลามเนื้อได 

5. อธิบายถึงกายวิภาคและสรีรวิทยาโครงสราง องคประกอบ รูปราง ลักษณะ ตำแหนงและหนาท่ีของระบบยอย

อาหารได 

6. อธิบายถึงกายวิภาคและสรีรวิทยาโครงสราง องคประกอบ รูปราง ลักษณะ ตำแหนงและหนาท่ีของระบบขับถาย

ปสสาวะได 

 

รวมท้ังหมด  6  ผลการเรียนรู 
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                                                  หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนศรีราชา ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย พุทธศักราช 2563 (ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช 2562) 

คำอธิบายรายวิชา 

รหัสวิชา  พ30208 รายวิชาสรีรวิทยา2 กลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษา 

ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 4 เวลา 20 ช่ัวโมง  จำนวน 0.5 หนวยกิต ภาคเรียนท่ี 2 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ศึกษาความรูเบื้องตนเก่ียวกับกายวิภาคและสรีรวิทยา โครงสราง องคประกอบ และคุณสมบัติ คำศัพท

เฉพาะทาง รูปราง ลักษณะ ตำแหนงและหนาท่ี ของอวัยวะในระบบไหลเวียนเลือดระบบหายใจ ระบบประสาทอัตโนมัติและ

ความรูสึก ระบบตอมไรทอและระบบสืบพันธุ ความสัมพันธในการ ทำงานของแตละระบบประสาท ความผิดปกติท่ีเกิดข้ึนใน

แตละระบบ ผลกระทบตอการตอบสนองจาก การออกกำลังกาย  

 โดยใชกระบวนการความรู ความเขาใจ การสรางความตระหนัก การแกปญหา การสรางเจตคติ 

การสำรวจตรวจสอบ การสังเกต การสืบคนขอมูล การอภิปราย สรุป 

 เพ่ือใหเกิดความรู ความเขาใจ ความคิด สื่อสารสิ่งท่ีเรียนรู มีความสามารถในการตัดสินใจเลือกแนวทางปฏิบัติอยาง

มีเหตุผล นำความรูไปใชในชีวิตประจำวันได มีจริยธรรม คุณธรรมและคานิยมท่ีเหมาะสม 

 

ผลการเรียนรู 

 1. อธิบายถึงกายวิภาคและสรีรวิทยาโครงสราง องคประกอบรูปราง ลักษณะ ตำแหนงและหนาท่ีของระบบระบบ

ไหลเวียนเลือดได 

2. อธิบายถึงกายวิภาคและสรีรวิทยาโครงสราง องคประกอบรูปราง ลักษณะ ตำแหนงและหนาท่ีของระบบหายใจ

ได 

3. อธิบายถึงกายวิภาคและสรีรวิทยาโครงสราง องคประกอบรูปราง ลักษณะ ตำแหนงและหนาท่ีของระบบประสาท

ได 

4. อธิบายถึงกายวิภาคและสรีรวิทยาโครงสราง องคประกอบของรูปราง ลักษณะ ตำแหนงและหนาท่ี ของระบบ

ประสาทอัตโนมัติและความรูสึกได 

 5. อธิบายถึงกายวิภาคและสรีรวิทยาโครงสราง องคประกอบของรูปราง ลักษณะ ตำแหนงและหนาท่ี ของระบบ

ตอมไรทอได 

 6. อธิบายถึงกายวิภาคและสรีรวิทยาโครงสราง องคประกอบของรูปราง ลักษณะ ตำแหนงและหนาท่ี ของระบบ

สืบพันธุได 

  

รวมท้ังหมด  6  ผลการเรียนรู 
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                                                  หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนศรีราชา ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย พุทธศักราช 2563 (ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช 2562) 

คำอธิบายรายวิชา 

รหัสวิชา พ30209 รายวิชา การสรางเสริมสมรรถภาพทางกาย กลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษา 

ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี  4 เวลา 40 ช่ัวโมง จำนวน  1.0  หนวยกิต ภาคเรียนท่ี 1 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ศึกษาความหมาย ขอบขาย องคประกอบของสมรรถภาพทางกายเพื่อสุขภาพ และสมรรถภาพทางกลไก หลักการ

สรางเสริมสมรรถภาพทางกาย รูปแบบการสรางเสริมสมรรถภาพทางกาย เทคนิคการใช การเลือกเครื่องมือและแบบทดสอบ

ในการทดสอบสมรรถภาพทางกาย การออกกำลังกายเพ่ือสรางเสริมสมรรถภาพทางกาย การจัดโปรแกรมการออกกำลังกาย

เพ่ือการสรางเสริมสมรรถภาพทางกาย นำไปสูการพัฒนาเสริมสรางสมรรถภาพทางกาย นำความรูและหลักการของกิจกรรม

ไปใชเชื่อมโยงสัมพันธกับวิชาอ่ืน 

โดยใชกระบวนการเรียนรูแบบปฏิบัติจริง  การเรียนรูจากการใชคำถามประกอบการอธิบายและแสดงเหตุผล การ

เรียนรูจากการศึกษา  คนควาการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรู  เพ่ือพัฒนาทักษะและความรูในการสรางเสริมสมรรถภาพ

ทางกาย มีความคิดริเริ่มสรางสรรค    

เพื่อใหผูเรียนเกิดการเรียนรู มีสมรรถภาพทางกายที่ดี มีคุณธรรม  จริยธรรม  คานิยม  คุณลักษณะอันพึงประสงค 

ไดแก  รักษชาติ  ศาสนา พระมหากษัตริย  ซื่อสัตยสุจริต  มีวินัย  ใฝเรียนรู  อยูอยางพอเพียง  มุงมั่นในการทำงาน  รักษา

ความเปนไทย มีความรับผิดชอบ  มีจิตสาธารณะ  มีความรับผิดชอบ  มีความเชื่อมั่นในตนเอง  พรอมทั้งตระหนักและเห็น

คุณคาและเจตคติท่ีดีในการออกกำลังกาย   ใชเวลาวางใหเกิดประโยชนและหางไกลจากยาเสพติด  สามารถนำไปประยุกตใช

ใหเกิดประโยชนแกตนเอง  ชุมชน  และสังคมสวนรวมอยางเปนสุข 

 

ผลการเรียนรู 

 

1. อธิบายความหมาย ขอบขาย องคประกอบของสมรรถภาพทางกายได   

2. เลือกเครื่องมือและแบบทดสอบในการทดสอบสมรรถภาพทางกายได  

3. สามารถนำไปประยุกตใชในการออกกำลังกายในชีวิตประจำวันได 

4. สามารถใชเวลาวางใหเกิดประโยชนและหางไกลจากยาเสพติด 

5. เห็นคุณคาของการสรางเสริมสมรรถภาพทางกาย  

 

รวมท้ังหมด  5  ผลการเรียนรู 
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                                                  หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนศรีราชา ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย พุทธศักราช 2563 (ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช 2562) 

คำอธิบายรายวิชา 

รหัสวิชา  พ30210 รายวิชา วูดบอล  กลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษา 

ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 4 เวลา 40 ช่ัวโมง  จำนวน 1.0 หนวยกิต ภาคเรียนท่ี 1 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 รวมกิจกรรมการออกกำลังกายและเลนกีฬาวูดบอล อยางสม่ำเสมอ  มีความสุข  และดวยความชื่นชมในคุณคาและ

ความงามของกีฬาวูดบอล ใชความสามารถ ของตนในการเพ่ิมศักยภาพในการเลนของตนเองโดยคำนึงถึงผลท่ีเกิดตอผูอ่ืน 

และสังคม  วิเคราะหความคิดรวบยอดเก่ียวกับการเคลื่อนไหวรูปแบบตาง ๆ  ในการเลนดวยความปลอดภัยและ

สนุกสนาน   มีน้ำใจนักกีฬาและการมีสมรรถภาพทางกายและทางจิตท่ีดี และแสดงการเคลื่อนไหวไดอยางสรางสรรค    

เขารวมกิจกรรมนันทนาการนอกโรงเรียน  และนำหลักการแนวคิดไปปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม 

อธิบายและปฏิบตัิเก่ียวกับสิทธิ  กฎ กติกา กลวิธีตาง ๆ  ในระหวางการเลนกีฬาวูดบอล 

 

ผลการเรียนรู 

 

1.บอกประวัติความเปนมาและประโยชนของกีฬาววูดบอล ได 

2.ปฏิบัติการออกกำลังกายเพ่ือสรางสมรรถภาพทางกายดวยทาบริหารสำหรับการเลนกีฬาวูดบอล 

3.ปฏิบัติการจับไมแบบตางๆได 

4. ปฏิบัติการตีลูกในระยะตางๆได 

5. ปฏิบัติการยิงประตูแบบตางๆได 

6.ปฏิบัติทักษะการเลนประเภทเดี่ยวและทีมได 

7.บอกกฎกติกาการแขงขันมวยไทยโดยสังเขปได 

8.ปฏิบัติการเลนวูดบอล แบบท่ีเปนลักษณะแขงขันจริงได 

 

รวมท้ังหมด  8  ผลการเรียนรู 
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                                                  หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนศรีราชา ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย พุทธศักราช 2563 (ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช 2562) 

คำอธิบายรายวิชา 

รหัสวิชา พ30211 รายวิชา วอลเลยบอล กลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษา 

ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี  4 เวลา 20 ช่ัวโมง  จำนวน  0.5  หนวยกิต ภาคเรียนท่ี 1 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ศึกษาเพ่ือใหมีความรู  ความเขาใจ  เรื่องเก่ียวกับการเคลื่อนไหวรางกาย  หลักการออกกำลังกาย  การทดสอบ

สมรรถภาพทางกาย  ทักษะเบื้องตนกีฬาวอลเลยบอล  การเลนเปนทีมปฏิบัติกิจกรรมดวยความสนุกสนานปลอดภัยการออก

กำลังกาย การพักผอน และนันทนาการ สมรรถภาพทางกาย สมรรถภาพทางจิต   

โดยใชกระบวนการเรียนรูแบบปฏิบัติจริง  การเรียนรูจากการใชคำถามประกอบการอธิบายและแสดงเหตุผล การ

เรียนรูจากการศึกษา  คนควาการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรู  เพ่ือพัฒนาทักษะและความรูในกีฬาวอลเลยบอล มีความคิด

ริเริ่มสรางสรรค    

เพื ่อใหผู เรียนเกิดการเรียนรู  มีทักษะพื้นฐานในการเลนกีฬาวอลเลยบอล มีคุณธรรม  จริยธรรม  คานิยม  

คุณลักษณะอันพึงประสงค ไดแก  รักษชาติ  ศาสนา พระมหากษัตริย  ซื่อสัตยสุจริต  มีวินัย  ใฝเรียนรู  อยูอยางพอเพียง  

มุงมั่นในการทำงาน  รักษาความเปนไทย มีความรับผิดชอบ  มีจิตสาธารณะ  มีความรับผิดชอบ  มีความเชื่อมั่นในตนเอง  

พรอมท้ังตระหนักและเห็นคุณคาและเจตคติท่ีดีในการออกกำลังกาย   ใชเวลาวางใหเกิดประโยชนและหางไกลจากยาเสพติด  

สามารถนำไปประยุกตใชใหเกิดประโยชนแกตนเอง  ชุมชน  และสังคมสวนรวมอยางเปนสุข 

 

ผลการเรียนรู 

9. บอกประวัติความเปนมาของกีฬาวอลเลยบอลได 

10. แสดงทักษะการอบอุนรางกายเพ่ือเตรียมเลนกีฬาวอลเลยบอลได 

11. แสดงทักษะพ้ืนฐานของกีฬาวอลเลยบอล  การเลนลูกมือลาง  การเลนลูกมือบน 

12. แสดงทักษะการตบบอล 

13. แสดงทักษะการเสิรฟ 

14. แสดงทักษะการเลนทีม 

 

รวมท้ังหมด  6  ผลการเรียนรู 
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                                                  หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนศรีราชา ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย พุทธศักราช 2563 (ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช 2562) 

คำอธิบายรายวิชา 

รหัสวิชา  พ30212 รายวิชาการจัดการแขงขัน   กลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษา 

ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 4 เวลา 40 ช่ัวโมง  จำนวน 1.0 หนวยกิต ภาคเรียนท่ี 2 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

  รวมรวมกิจกรรมการออกกำลังกาย  อยางสม่ำเสมอ  มีความสุข  และดวยความชื่นชมในคุณคาของการ

ออกกำลังกาย  นำความรูและทักษะตาง ๆ  มาใชในการจัดการแขงขันกีฬา  และใชความสามารถของตนและเพ่ือนรวมทีมใน

การเพ่ิมศักยภาพ  ในการจัดการแขงขันกีฬา ใหมีประสิทธิภาพ  โดยคำนึงถึงผลท่ีเกิดตอผูอ่ืนและสังคม   

วิเคราะหความคิดรวบยอดเก่ียวกับการนำทักษะ และความรูมาใชในการจัดการแขงขันกีฬาไดอยางสรางสรรค    

เขารวมกิจกรรมนันทนาการนอกโรงเรียน  และนำหลักการแนวคิดไปปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม 

อธิบายและปฏิบัติเก่ียวกับสิทธิ  กฎ  กติกา กลวิธีตาง ๆ  ในระหวางการเลนและการแขงขันกีฬาแตละประเภทท่ีได

ดำเนินการจัดการแขงขัน 

 

ผลการเรียนรู 

1.มีความรูเรื่องประวัติความเปนมาและเห็นคุณคาประโยชนของการออกกำลังกาย 

2.มีความรูความเขาใจและปฏิบัติกิจกรรมการจัดการแขงขันในแบบตางๆได 

3.มีความรูความเขาใจในการเขียนโครงการจัดการแขงขันได 

4.มีความรูความเขาใจและปฏิบัติกิจกรรม ในฐานะผูจัดการแขงขันกีฬาได 

5.มีความรูความเขาใจ อธิบายและปฏิบัติเก่ียวกับสิทธิ กฎ กติกาการแขงขันกีฬาแตละประเภทได 

 

รวมท้ังหมด  5  ผลการเรียนรู 
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                                                  หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนศรีราชา ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย พุทธศักราช 2563 (ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช 2562) 

คำอธิบายรายวิชา 

รหัสวิชา พ30213    รายวิชาฟุตบอล    กลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษา 

        ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 4   เวลา 40 ช่ัวโมง     จำนวน 1 หนวยกิต  ภาคเรียนท่ี 2   

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ศึกษาและวิเคราะหการเปนผูฝกสอนฟุตบอล การเลนและแขงขันฟุตบอล ระเบียบวินัย การแตงกาย การตรงตอ

เวลา ความรับผิดชอบ และจรรยาบรรณ ระบบการเลนและรูปแบบการฝกแบบตางๆ โดยใชการฝกการเปนผูฝกสอนฟุตบอล 

กลยุทธ และเทคนิคการเลนและการแขงขันฟุตบอลในเกม สถานการณจริงและจำลอง การปฏิบัติตนใหเปนไปตามระเบียบ

วินัย การแตงกาย การตรงตอเวลา ความรับผิดชอบและจรรยาบรรณฟุตบอล ตลอดจนการฝกซอมระบบการเลนและรูปแบบ

การฝกแบบตางๆไดอยางถูกตองและชำนาญ เห็นคุณคาและตระหนักในการเลน แขงขัน และการฝกฟุตบอล มีบุคลิกภาพ

ของความเปนนักฟุตบอล และมีเจตคติท่ีดีตอการนำไปประยุกตใหเปนประโยชนในชีวิตประจำวันและการเปนนักกีฬาฟุตบอล

และอาชีพท่ีเก่ียวของกับฟุตบอล 

 เพ่ือใหมีความรูความเขาใจเก่ียวกับการเปนผูฝกสอนฟุตบอล การเลนและแขงขันฟุตบอล ระเบียบวินัย การแตงกาย 

การตรงตอเวลา ความรับผิดชอบ และจรรยาบรรณ ระบบการเลนและรูปแบบการฝกแบบตางๆ และมีทักษะในการปฏิบัติ

และการเลนเปนทีมได 

 

ผลการเรียนรู 

1. บอกและปฏิบัติตามรูปแบบ กลยุทธ และเทคนิคในการเลน การแขงขัน และฝกฟุตบอลได 

2. แสดงทักษะและเทคนิคแบบตางๆของกีฬาฟุตบอลไดถูกตอง 

3. เปนผูมีบุคลิกภาพและการปฏิบัติตนในการรวมทำงานตางๆ เก่ียวกับฟุตบอลไดอยางเหมาะสม 

4. รูจักเลือกแสดงทักษะและเทคนิคในสถานการณเกมการเลนและแขงขันไดเหมาะสมมากยิ่งข้ึน 

5. บอกถึงวิธีการจัดและดำเนินการตางๆ ภายในทีมฟุตบอลได 

 

รวมท้ังหมด  5 ผลการเรียนรู 
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                                                  หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนศรีราชา ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย พุทธศักราช 2563 (ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช 2562) 

คำอธิบายรายวิชา 

รหัสวิชา  พ30214 รายวิชาบาสเก็ตบอล กลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษา 

ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 4 เวลา 40 ช่ัวโมง  จำนวน 1 หนวยกิต ภาคเรียนท่ี 2                                       

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ศึกษาเก่ียวกับประวัติความเปนมาของกีฬาบาสเกตบอล ประโยชนของการเลนกีฬาบาสเกตบอล กฎ กติกา และมารยาทใน

การเลน และการชมกีฬาบาสเกตบอล ทักษะพ้ืนฐานในการเลนกีฬาบาสเกตบอล การเลนกีฬาบาสเกตบอลตองให

ความสำคัญกับการอบอุนรางกาย โดยนำความรูเรื่องกลไกการเคลื่อนไหวในระบบตางๆ ของรางกายพรอมท้ังใหมีความรูเรื่อง

การปองกันการบาดเจ็บจากการเลนกีฬา ดูแลสมรรถภาพของรางกาย ใหผูเรียนสามารถนำความรูการรับและสงลูก

บาสเกตบอล การเลี้ยงลูกบาสเกตบอล และการยิงประตูไปใชในการออกกำลังกาย และแขงขันบาสเกตบอลอยางถูกตอง

ปลอดภัย 

 โดยใชกระบวนการ ทักษะวิธีการทางพลศึกษา การแสวงหาความรู การสืบคนการใชภูมิปญญาทองถ่ิน ทักษะการ

อบอุนรางกาย การสาธิต การอธิบาย การฝกปฏิบัติเปนกลุม เปนรายบุคคลการสรุปใหเกิดความเขาใจ นำมาแกไขปรับปรุง 

 เพื่อใหผูเรียนเห็นคุณคา และประโยชนของการเลนกีฬาบาสเกตบอล และเตรียมนำไปสูการแขงขันที่จัดขึ้นในชั้น

เรียนอยางมีความสุขสนุกสนานกับการเลนบาสเกตบอล 

ผลการเรียนรู 

 1.สามารถอธิบาย ประวัติความเปนมา ประโยชน และกติกา มารยาทในการเลนกีฬาบาสเกตบอลได 

 2.มีความรูความเขาใจ และสามารถปฏิบัติกิจกรรมการบริหารกาย การยืด-เหยียดกลามเนื้อได 

 3.มีความรูความเขาใจ และสามารถปฏิบัติกิจกรรมการทรงตัว การเคลื่อนท่ี และการสราง 

 ความคุนเคย ในกีฬาบาสเกตบอลได 

 4.มีความรูความเขาใจ และสามารถปฏิบัติทักษะรับ-สงบอลแบบตาง ๆ ได 

 5.มีความรูความเขาใจ และสามารถปฏิบัติทักษะเลี้ยงบาสเกตบอลได 

 6.มีความรูความเขาใจ และสามารถปฏิบัติทักษะยิงประตูบาสเกตบอลได 

 7.มีความรูความเขาใจและสามารถปฏิบัติข้ันตอนการรุก และข้ันตอนการรับหรือการปองกันในกีฬา

 บาสเกตบอลได 

 8.มีความรูความเขาใจและสามารถปฏิบัติการเลนทีมแบบตาง ๆ ได 

รวม 8 ผลการเรียนรู 
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                                                  หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนศรีราชา ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย พุทธศักราช 2563 (ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช 2562) 

คำอธิบายรายวิชา 

รหัสวิชา  พ30203 รายวิชาแฮนดบอล กลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษา 

ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 5 เวลา 20 ช่ัวโมง  จำนวน 0.5 หนวยกิต ภาคเรียนท่ี 1 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 รวมกิจกรรมการออกกำลังกายและเลนกีฬาแฮนดบอล  อยางสม่ำเสมอ  มีความสุข  และดวยความชื่นชมในคุณคา

และความงามของกีฬาแฮนดบอล ใชความสามารถ ของตนในการเพ่ิมศักยภาพในการเลนของตนเองและของทีม  โดย

คำนึงถึงผลท่ีเกิดตอผูอ่ืน และสังคม  วิเคราะหความคิดรวบยอดเก่ียวกับการเคลื่อนไหวรูปแบบตาง ๆ  ในการเลนกีฬา 

แฮนดบอล  และแสดงการเคลื่อนไหวไดอยางสรางสรรค    

เขารวมกิจกรรมนันทนาการนอกโรงเรียน  และนำหลักการแนวคิดไปปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม 

อธิบายและปฏิบัติเก่ียวกับสิทธิ  กฎ  กติกา กลวิธีตาง ๆ  ในระหวางการเลนกีฬาแฮนดบอล และสามารถตัดสินกีฬา

แฮนดบอลเบื้องตนได 

 

ผลการเรียนรู 

 

1. มีความรู ความเขาใจ ประวัติความเปนมา ประโยชน มารยาท การดูแลรักษาอุปกรณ ในกีฬาแฮนดบอลได 

2. มีความรู ความเขาใจ สามารถปฏิบัติกิจกรรมการบริหารรางกายแบบอยูกับท่ีและแบบเคลื่อนท่ีได 

3. มีความรู ความเขาใจ สามารถปฏิบัติกิจกรรมการรับ – การสง ลูกมือเดียวแบบตางๆได 

4. มีความรู ความเขาใจ สามารถปฏิบัติกิจกรรมเลี้ยงลูก แบบตางๆได 

5. มีความรู ความเขาใจ สามารถปฏิบัติกิจกรรมการยิงประตูแบบตางๆได 

6. มีความรู ความเขาใจ สามารถปฏิบัติกิจกรรมการปองกันประตูแบบตางๆได 

7. มีความรู ความเขาใจ สามารถปฏิบัติกิจกรรมการเปนผูรักษาประตูได 

8. มีความรู ความเขาใจ สามารถปฏิบัติกิจกรรมรูปแบบการรุก – การรับ แบบตางๆได 

9. มีความรู ความเขาใจ สามารถปฏิบัติกิจกรรมกฎ กติกา การแขงขันได 

10. มีความรู ความเขาใจ สามารถปฏิบัติกิจกรรม การแขงขันได 

11. มีความรู ความเขาใจ สามารถปฏิบัติกิจกรรม ตัดสินการแขงขันได 

 

รวมท้ังหมด  11  ผลการเรียนรู 
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                                                  หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนศรีราชา ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย พุทธศักราช 2563 (ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช 2562) 

คำอธิบายรายวิชา 

รหัสวิชา  พ30204 รายวิชาฟุตซอล   กลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษา 

ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 5 เวลา 20 ช่ัวโมง  จำนวน 0.5 หนวยกิต ภาคเรียนท่ี 2 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ศึกษาหลักการเกี่ยวกับกิจกรรมพลศึกษาและกีฬาประเภทฟุตซอล ฝกทักษะการเลนกีฬาสวนตางๆของรางกาย 

การศึกษาระบบการเลน และกติกาขอบังคับ เพื่อใหมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับกิจกรรมพลศึกษาและกีฬาประเภทฟุตซอล 

นำไปประยุกตใหเปนประโยชนในชีวิตประจำวันและการเปนนักกีฬาฟุตซอล 

 เพ่ือใหมีความรูความเขาใจเก่ียวกับทักษะการเลนฟุตซอล ระบบการเลน กติกาขอบังคับ ท่ีสามารถปฏิบัติได 

 

ผลการเรียนรู  

1. บอกความสำคัญของทักษะสวนตางๆของรางกาย ในการเลนฟุตซอล 

2. บอกวิธีการฝกทักษะการเลนลูกดวยสวนตางของรางกาย 

3. ใชทักษะและเทคนิคการเลนลูกดวยสวนตางๆของรางกาย ในเกมการเลนฟุตบอลได 

4.   ใหความสำคัญกับการพัฒนาทักษะการเลนลูกดวยสวนตางๆของรางกาย 

5.   บอกความสำคัญของระบบการเลนฟุตซอลได 

6.   บอกวิธีการฝกเรื่องของระบบการเลนฟุตซอล 

7.   บอกกฎ กติกา ระเบียบขอบังคับ ของฟุตซอลได 

8.   มีระเบียบวินัย การแตงกายเหมาะสม ตรงตอเวลา และความรับผิดชอบในการเปนนักกีฬาฟุตซอล 

 9.   ปฏิบัติการเลนฟุตซอล แบบท่ีเปนลักษณะแขงขันจริงได 

 

รวม 9 ผลการเรียนรู 
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                                                  หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนศรีราชา ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย พุทธศักราช 2563 (ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช 2562) 

คำอธิบายรายวิชา 

รหัสวิชา  พ30215 รายวิชา ลีลาศ   กลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษา 

ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 5 เวลา 40 ช่ัวโมง  จำนวน 1.0 หนวยกิต ภาคเรียนท่ี 1 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ศึกษาหลักการเก่ียวกับการเตนลีลาศในจังหวะบีกิน และชะชะชา เพ่ือออกกำลังกาย และสามารถใชเปนสื่อในการ

เขาสังคมไดวิเคราะหและเสนอแนะการลีลาศเพ่ือสรางเสริมสุขภาพ เพ่ือออกกำลังกาย นันทนาการ การเขาสังคมกับกลุมเปน

การกระตุนรางกายใหเกิดการเคลื่อนไหวเพ่ือดูแลระบบตางๆ ของรางกายใหทำงานเปนปกติ 

ฝกปฏิบัติโดยการรวมกิจกรรมการเตนรำลีลาศในจังหวะตางๆ เพ่ือนำความรู – ความเขาใจในการเตนรำไปใชในการ

อออกกำลังในชีวิตประจำวัน และเห็นความสำคัญในการดูแลรักษาสุขภาพท้ังทางรางกาย จิตใจ อารมณืและสังคม รวมท้ัง

นโยบายของรัฐเพ่ือปฏิบัติตนใหเกิดผลดีท้ังตอตนเอง ครอบครัวและสัง ประเทศชาติตอไป 

 

ผลการเรียนรู 

1. แสดงการ เคาะหรือนับจังหวะดนตรีเพลง ในจังหวะบีกิน และชะชะชา ไดถูกตอง 

2. อธิบายลักษณะท่ัวไปของแตละจังหวะไดถูกตอง 

3. แสดงการเตนเบสิคพ้ืนฐานในหนึ่งหองเพลงของแตละจังหวะไดถูกตอง 

4. แสดงการจับคูเพ่ือเริ่ม ลีลาศ ในจังหวะบีกิน และชะชะชา ไดถูกตอง 

5. แสดง รูปแบบและลวดลายการเตนรำ จังหวะบีกิน และชะชะชา ไดอยางนอย 

 8 รูปแบบ 

6. สามารถเตนรำในจังหวะบีกิน และชะชะชา ตั้งแตตนเพลง จนจบ ใน1เพลงไดถูกตอง 

 

รวมท้ังหมด  6  ผลการเรียนรู 
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                                                  หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนศรีราชา ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย พุทธศักราช 2563 (ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช 2562) 

คำอธิบายรายวิชา 

รหัสวิชา  พ30216 รายวิชา ศิลปะปองกันตัว  กลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษา 

ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 5 เวลา 40 ช่ัวโมง  จำนวน 1.0 หนวยกิต ภาคเรียนท่ี 1 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ศึกษาหลักการเพื่อเพิ่มพูนความสามารถในการเคลื่อนไหวที่ใชทักษะกลไก  และทักษะพื้นฐาน ที่จะนำไปสูการ

พัฒนาทักษะเก่ียวกับศิลปะปองกันตัว   รูปแบบการเคลื่อนไหว  ตลอดจนการนำหลักการทางวิทยาศาสตรการเคลื่อนไหว   

ไปใชในการออกกำลังกายและการปองกันตนเอง  ดวยความสนุกสนานและความปลอดภัย   ตลอดจนการสรางเสริม

สมรรถภาพรางกายท่ีดี 

             โดยจัดกิจกรรมสงเสริมการพัฒนาทักษะ  ฝกปฏิบัติ  อบรมสั่งสอน  ทดสอบ  สังเกต  อธิบาย  นำเสนอ  โดยเนน

การปฏิบัติและคำนึงถึงความแตกตางของบุคคล 

             เพ่ือใหเกิดความเขาใจ  มีระเบียบวินัย  รับผิดชอบ  มีน้ำใจ  สามัคคี  ซ่ือสัตย  มีคุณธรรมจริยธรรม  รักษาสุขภาพ

ตนเอง  นำความรูไปประยุกตใชใหเกิดประโยชนและมีเจตคติท่ีดีตอการออกกำลังกาย 

 

ผลการเรียนรู 

1. อธิบายความหมาย ประโยชน  คุณคาและลักษณะของศิลปะปองกันตัวได 

2. อธิบายและปฏิบัติการบริหารรางกายและมีสมรรถภาพรางกายท่ีดีได 

3. อธิบายและปฏิบัติการทรงตัวและเคลื่อนท่ีในการฝกทักษะศิลปะปองกันตัวลักษณะตางๆได 

4. อธิบายและปฏิบัติการปองกันตัวจากการถูกจับในลักษณะตางๆได 

5. อธิบายและปฏิบัติการปองกันตัวจากการถูกตีในลักษณะตางๆได 

6. อธิบายและปฏิบัติการปองกันตัวจากการถูกแทงในลักษณะตางๆได 

7. อธิบายและปฏิบัติการปองกันตัวจากการถูกล็อคในลักษณะตางๆได 

8. ประยุกตและสรางสรรคจัดแสดงสถานการณจำลองการแกปญหาในการปองกันตัวได 

 

รวมท้ังหมด  8  ผลการเรียนรู 
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                                                  หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนศรีราชา ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย พุทธศักราช 2563 (ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช 2562) 

คำอธิบายรายวิชา 

รหัสวิชา  พ30217 รายวิชา สรีรวิทยา  กลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษา 

ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 5 เวลา 40 ช่ัวโมง  จำนวน 1.0 หนวยกิต ภาคเรียนท่ี 1 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ศึกษาความรูเบื้องตนเก่ียวกับกายวิภาคและสรีรวิทยา โครงสราง องคประกอบ และคุณสมบัติรูปราง ลักษณะ 

ตำแหนงและหนาท่ี ของเซลและเนื้อเยื่อ คำศัพทเฉพาะทาง ชนิดของเนื้อเยื่อโครงรางของรางกายรูปแบบการเคลื่อนไหวของ

ขอตอ คุณสมบัติของกลามเนื้อลายและระบบประสาท ตำแหนงและหนาท่ีของมัดกลามเนื้อท่ีสำคัญ ของรางกาย การทำงาน

ระหวางกลามเนื้อ ระบบยอยอาหาร ระบบขับถายปสสาวะ ระบบไหลเวียนเลือดระบบหายใจ ระบบประสาทอัตโนมัติและ

ความรูสึก ระบบตอมไรทอและระบบสืบพันธุ ความสัมพันธในการ ทำงานของแตละระบบประสาท ความผิดปกติท่ีเกิดข้ึนใน

แตละระบบ ผลกระทบตอการตอบสนองจาก   การออกกำลังกาย 

 โดยใชกระบวนการความรู ความเขาใจ การสรางความตระหนัก การแกปญหา การสรางเจตคติ 

การสำรวจตรวจสอบ การสังเกต การสืบคนขอมูล การอภิปราย สรุป 

 เพ่ือใหเกิดความรู ความเขาใจ ความคิด สื่อสารสิ่งท่ีเรียนรู มีความสามารถในการตัดสินใจเลือกแนวทางปฏิบัติอยาง

มีเหตุผล นำความรูไปใชในชีวิตประจำวันได มีจริยธรรม คุณธรรมและคานิยมท่ีเหมาะสม 

 

ผลการเรียนรู 

 1. อธิบายถึงความรูเบื้องตนเก่ียวกับกายวิภาคและสรีรวิทยาได 

2. อธิบายถึงโครงสราง องคประกอบ และคุณสมบัติของเซลและเนื้อเยื่อได 

3. อธิบายถึงกายวิภาคและสรีรวิทยาโครงสราง องคประกอบ รูปราง ลักษณะ ตำแหนงและหนาท่ี                 

ของระบบโครงกระดูกได 

4. อธิบายถึงกายวิภาคและสรีรวิทยาโครงสราง องคประกอบ รูปราง ลักษณะ ตำแหนงและหนาท่ีของระบบ

กลามเนื้อได 

5. อธิบายถึงกายวิภาคและสรีรวิทยาโครงสราง องคประกอบ รูปราง ลักษณะ ตำแหนงและหนาท่ีของระบบยอย

อาหารได 

6. อธิบายถึงกายวิภาคและสรีรวิทยาโครงสราง องคประกอบ รูปราง ลักษณะ ตำแหนงและหนาทีของระบบขับถาย

ปสสาวะได 

7. อธิบายถึงกายวิภาคและสรีรวิทยาโครงสราง องคประกอบรูปราง ลักษณะ ตำแหนงและหนาท่ีของระบบระบบ

ไหลเวียนเลือดได 

8. อธิบายถึงกายวิภาคและสรีรวิทยาโครงสราง องคประกอบรูปราง ลักษณะ ตำแหนงและหนาท่ีของระบบหายใจ

ได 

9. อธิบายถึงกายวิภาคและสรีรวิทยาโครงสราง องคประกอบรูปราง ลักษณะ ตำแหนงและหนาท่ีของระบบประสาท

ได 

10. อธิบายถึงกายวิภาคและสรีรวิทยาโครงสราง องคประกอบของรูปราง ลักษณะ ตำแหนงและหนาท่ี ของระบบ

ประสาทอัตโนมัติและความรูสึกได 
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                                                  หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนศรีราชา ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย พุทธศักราช 2563 (ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช 2562) 

 11. อธิบายถึงกายวิภาคและสรีรวิทยาโครงสราง องคประกอบของรูปราง ลักษณะ ตำแหนงและหนาท่ี ของระบบ

ตอมไรทอได 

 12. อธิบายถึงกายวิภาคและสรีรวิทยาโครงสราง องคประกอบของรูปราง ลักษณะ ตำแหนงและหนาท่ี ของระบบ

สืบพันธุได 

 

รวม  12  ผลการเรียนรู 
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                                                  หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนศรีราชา ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย พุทธศักราช 2563 (ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช 2562) 

คำอธิบายรายวิชา 

รหัสวิชา  พ30218 รายวิชา ดาบ 2 มือ   กลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษา 

ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 5 เวลา 40 ช่ัวโมง  จำนวน 1.0 หนวยกิต ภาคเรียนท่ี 2 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

รวมกิจกรรมการออกกำลังกายและเลนดาบสองมืออยางสม่ำเสมอ  มีความสุข  และดวยความชื่นชมในคุณคาและ

ความงามของดาบสองมือใชความสามารถ ของตนในการเพ่ิมศักยภาพในการเลนของตนเอง โดยคำนึงถึงผลท่ีเกิดตอผูอ่ืน 

และสังคม  วิเคราะหความคิดรวบยอดเก่ียวกับการเคลื่อนไหวรูปแบบตาง ๆ  ในการเลนดาบสองมือและแสดงการเคลื่อนไหว

ไดอยางสรางสรรค    

เขารวมกิจกรรมนันทนาการนอกโรงเรียน  และนำหลักการแนวคิดไปปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม 

อธิบายและปฏิบัติเก่ียวกับสิทธิ  กฎ กติกา กลวิธีตาง ๆ  ในระหวางการเลนดาบสองมือ 

 

ผลการเรียนรู 

1. บอกความหมาย  ประวัติความเปนมาของดาบสองมือไดถูกตอง 

2. อธิบายถึงประโยชนและคุณคาของดาบสองมือไดถูกตอง 

3. สามารถอธิบายไดถูกตองในเรื่องอุปกรณ  วิธีการใชอุปกรณการเลนดาบสองมือ                              

ตลอดจนการดูแลรักษาอุปกรณ  มารยาท และความปลอดภัยในการเลนดาบสองมือไดถูกตอง 

4. สามารถปฏิบัติไดในเรื่องการเสริมสรางสมรรถภาพทางกายของการเลนดาบสองมือ 

5. แสดงทาการถวายบังคม และทาการถวายบังคมเร็ว ข้ึนพรหมนั่งไดถูกตอง 

6. แสดงทาการข้ึนพรหมยืนไดถูกตอง 

7. แสดงทักษะการรำไมรำดาบสองมือไมท่ี 1 – 12 ไดถูกตอง 

8. แสดงทักษะการกลับหัวสนามไมรำไดถูกตอง 

9. แสดงทักษะการตีทาหลักไมท่ี   1 – 6 ไดถูกตอง 

10. แสดงทาการเดินแปลงและการกลับหัวสนามเดินแปลงไดถูกตอง 

11. แสดงทาการยางสามขุมไดถูกตอง 

12. แสดงทักษะการลด – ลอ ไมท่ี  1 – 6 ไดถูกตอง 

13. แสดงทักษะการตีลูกไมผสมไมท่ี 1 – 6 ไดถูกตอง 

14. สามารถลำดับข้ันตอนการเลนดาบสองมือไดถูกตอง 

15. แสดงการตอสูในการแขงขันดาบสองมือไดอยางถูกตองและปลอดภัย 

รวม 15 ผลการเรียนรู 
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                                                  หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนศรีราชา ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย พุทธศักราช 2563 (ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช 2562) 

คำอธิบายรายวิชา 

รหัสวิชา  พ30219 รายวิชา ฟุตซอล   กลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษา 

ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 5 เวลา 40 ช่ัวโมง  จำนวน 1.0 หนวยกิต ภาคเรียนท่ี 2 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ศึกษาหลักการเกี่ยวกับกิจกรรมพลศึกษาและกีฬาประเภทฟุตซอล ฝกทักษะการเลนกีฬาสวนตางๆของรางกาย 

การศึกษาระบบการเลน และกติกาขอบังคับ เพื่อใหมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับกิจกรรมพลศึกษาและกีฬาประเภทฟุตซอล 

นำไปประยุกตใหเปนประโยชนในชีวิตประจำวันและการเปนนักกีฬาฟุตซอล 

 เพ่ือใหมีความรูความเขาใจเก่ียวกับทักษะการเลนฟุตซอล ระบบการเลน กติกาขอบังคับ ท่ีสามารถปฏิบัติได 

 

ผลการเรียนรู  

1. บอกความสำคัญของทักษะสวนตางๆของรางกาย ในการเลนฟุตซอล 

2. บอกวิธีการฝกทักษะการเลนลูกดวยสวนตางของรางกาย 

3. ใชทักษะและเทคนิคการเลนลูกดวยสวนตางๆของรางกาย ในเกมการเลนฟุตบอลได 

4.   ใหความสำคัญกับการพัฒนาทักษะการเลนลูกดวยสวนตางๆของรางกาย 

5.   บอกความสำคัญของระบบการเลนฟุตซอลได 

6.   บอกวิธีการฝกเรื่องของระบบการเลนฟุตซอล 

7.   บอกกฎ กติกา ระเบียบขอบังคับ ของฟุตซอลได 

8.   มีระเบียบวินัย การแตงกายเหมาะสม ตรงตอเวลา และความรับผิดชอบในการเปนนักกีฬาฟุตซอล 

 9.   ปฏิบัติการเลนฟุตซอล แบบท่ีเปนลักษณะแขงขันจริงได 

รวม 9 ผลการเรียนรู 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



242 
 

                                                  หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนศรีราชา ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย พุทธศักราช 2563 (ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช 2562) 

คำอธิบายรายวิชา 

รหัสวิชา  พ30220 รายวิชา กายบำบัด  กลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษา 

ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 5 เวลา 40 ช่ัวโมง  จำนวน 1.0 หนวยกิต ภาคเรียนท่ี 2 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ศึกษาเก่ียวกับกายภาพบำบัด (Physical therapy)  เปนวชิาชีพทางวิทยาศาสตรสุขภาพ ซ่ึงเก่ียวของกับการดูแล

สุขภาพของประชาชน  ท้ังในแงสงเสริม, ปองกัน, รักษา และฟนฟูสภาพรางกายและจิตใจ โดยใชวิธีตามหลักวิทยาศาสตร 

และเครื่องมือหรืออุปกรณทางกายภาพบำบัด  เชน  การออกกำลังกายเพ่ือการรักษา, การรักษาดวยการดัด – ดึง, การใช

เครื่องไฟฟา, ความรอน – ความเย็นในการรักษา  โดยมีเปาหมายเพ่ือใหประชาชนมีสุขภาพและมีความสามารถในการทำงาน

ของรางกายอยางเต็มท่ี 

 โดยใชกระบวนการ ทักษะวิธีการทางพลศึกษา การแสวงหาความรู การสืบคนการใชภูมิปญญาทองถ่ิน การสาธิต 

การอธิบาย การฝกปฏิบัติเปนกลุม เปนรายบุคคลการสรุปใหเกิดความเขาใจ นำมาแกไขปรับปรุง 

 เพ่ือใหผูเรียนเห็นคุณคา และประโยชนของกายภาพบำบัด และเตรียมนำไปสูการฝกเพ่ือเปนความรูติดตัวในการดูแล

สุขภาพของประชาชน  ทั้งในแงสงเสริม, ปองกัน, รักษา และฟนฟูสภาพรางกายและจิตใจ โดยใชวิธีตามหลักวิทยาศาสตร 

และเครื่องมือหรืออุปกรณทางกายภาพบำบัด  

ผลการเรียนรู 

 1. สามารถอธิบายเก่ียวกับขอบเขตและความหมายของกายภาพบำบัด 

 2. มีความรูความเขาใจ และสามารถปฏิบัติเก่ียวกับการสงเสริมในกายภาพบำบัดเบื้องตนได 

 3. มีความรูความเขาใจ และสามารถปฏิบัติเก่ียวกับการปองกันในการภาพบำบัดเบื้องตนได 

 4. มีความรูความเขาใจ และสามารถปฏิบัติเก่ียวกับการรักษาในการภาพบำบัดเบื้องตนได 

 5. มีความรูความเขาใจ และสามารถปฏิบัติเก่ียวกับการฟนฟูสภาพรางกายในการภาพบำบัดเบื้องตน 

 ได 

 6. มีความรูความเขาใจ และสามารถปฏิบัติเก่ียวกับการฟนฟูสภาพจิตใจในการภาพบำบัดเบื้องตนได 

รวม 6 ผลการเรียนรู 
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                                                  หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนศรีราชา ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย พุทธศักราช 2563 (ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช 2562) 

คำอธิบายรายวิชา 

รหัสวิชา  พ30205 รายวิชา ฟุตบอล  กลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษา 

ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 6 เวลา 20 ช่ัวโมง  จำนวน 0.5 หนวยกิต ภาคเรียนท่ี 1 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ศึกษาและวิเคราะหทักษะการเลนฟุตบอลดวยเทา หนาอก ศีรษะ และมือ โดยใชการฝกทักษะการเลนฟุตบอลดวย

เทา หนาอก ศีรษะและมือ เห็นคุณคาของการเลนกีฬาฟุตบอล การออกกำลังกาย การเปนผูเลนมีความสามารถเชิงทักษะ

กีฬาฟุตบอลเปนพ้ืนฐาน และมีเจตคติท่ีดีตอการนำไปประยุกตใหเปนประโยชนในชีวิตประจำวันและการเปนนักกีฬาฟุตบอล 

 เพ่ือใหมีความรูความเขาใจเก่ียวกับทักษะการเลนฟุตบอลดวยเทา หนาอก ศีรษะ และมีทักษะในการปฏิบัติได 

 

ผลการเรียนรู 

1. บอกความสำคัญทักษะการเลนลูกดวยเทา หนาอก ศีรษะ และมือในกีฬาฟุตบอล 

2. บอกวิธีการและฝกทักษะการเลนลูกดวยเทา หนาอก ศีรษะ และมือ 

3. ใชทักษะและเทคนิคการเลนลูกดวยเทา หนาอก ศีรษะ และมือในเกมการเลนฟุตบอลได 

4. ใหความสำคัญกับการพัฒนาทักษะการเลนลูกดวยเทา หนาอก ศีรษะ และมือ 

5. บอกกฎ กติกาฟุตบอลได 

6. มีระเบียบวินัย การแตงกายเหมาะสม ตรงตอเวลา และความรับผิดชอบในการเปนนักกีฬาฟุตบอล 

 

รวม 6 ผลการเรียนรู  
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                                                  หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนศรีราชา ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย พุทธศักราช 2563 (ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช 2562) 

คำอธิบายรายวิชา 

   รหัสวิชา  พ30206 รายวิชา เปตอง   กลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษา 

ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 6 เวลา 20 ช่ัวโมง  จำนวน 0.5 หนวยกิต ภาคเรียนท่ี 1 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

รวมกิจกรรมการออกกำลังกายและเลนกีฬาเปตองอยางสม่ำเสมอ  มีความสุข  และดวยความชื่นชมในคุณคาและ

ความงามของกีฬาเปตองใชความสามารถ ของตนในการเพ่ิมศักยภาพในการเลนของตนเองและของทีม  โดยคำนึงถึงผลท่ีเกิด

ตอผูอ่ืน และสังคม  วิเคราะหความคิดรวบยอดเก่ียวกับการเคลื่อนไหวรูปแบบตาง ๆ  ในการเลนกีฬาเปตอง และแสดงการ

เคลื่อนไหวไดอยางสรางสรรค    

เขารวมกิจกรรมนันทนาการนอกโรงเรียน  และนำหลักการแนวคิดไปปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม 

อธิบายและปฏิบัติเก่ียวกับสิทธิ  กฎ กติกา กลวิธีตาง ๆ  ในระหวางการเลนกีฬาเปตอง 

 

ผลการเรียนรู 

 

1.บอกประวัติความเปนมาและประโยชนของกีฬาเปตองได 

2.ปฏิบัติการออกกำลังกายเพ่ือสรางสมรรถภาพทางกายดวยทาบริหารสำหรับการเลนกีฬาเปตอง 

3.ปฏิบัติทักษะการถือลูกได 

4.ปฏิบัติทักษะการโยนลูกได 

5.ปฏิบัติทักษะการยืนและการสงแรงได 

6.ปฏิบัติทักษะการตีกระทบได 

7.ปฏิบตัิทักษะการเขาเกาะได 

8.บอกกฎกติกาการแขงขันเปตองโดยสังเขปได 

9.ปฏิบัติการเลนเปตองท่ีเปนทีมลักษณะแขงขันจริงได 

 

รวมท้ังหมด  9  ผลการเรียนรู 
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                                                  หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนศรีราชา ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย พุทธศักราช 2563 (ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช 2562) 

คำอธิบายรายวิชา 

รหัสวิชา  พ30221  รายวิชา ภาษาอังกฤษเพ่ือการกีฬา กลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษา 

ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 6 เวลา 40 ช่ัวโมง  จำนวน 1.0 หนวยกิต ภาคเรียนท่ี 1 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ศึกษาเพ่ือใหความรู ความเขาใจ เรื่องเก่ียวกับการใชคำศัพทและการใชภาษาอังกฤษเพ่ือการกีฬาไดอยางถูกตอง 

โดยใชกระบวนการทางภาษา คือ ฟง พูด อาน เขียน การสื่อสารและการฝกปฎิบัติตามสถานการณตางๆ การเรียนรูจาก

การศึกษา  คนควาการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรู  เพ่ือพัฒนาทักษะและความรูในการใชภาษาอังกฤษและคำศัพท มี

ความคิดริเริ่มสรางสรรค    

เพื่อใหผูเรียนเกิดการเรียนรู มีทักษะพื้นฐานในการใชภาษาอังกฤษเพื่อการกีฬา มีคุณธรรม  จริยธรรม  คานิยม  

คุณลักษณะอันพึงประสงค ไดแก  รักษชาติ  ศาสนา พระมหากษัตริย  ซื่อสัตยสุจริต  มีวินัย  ใฝเรียนรู  อยูอยางพอเพียง  

มุงมั่นในการทำงาน  รักษาความเปนไทย มีความรับผิดชอบ  มีจิตสาธารณะ  มีความรับผิดชอบ  มีความเชื่อมั่นในตนเอง  

พรอมทั้งตระหนักและเห็นคุณคาและเจตคติที่ดีในการใชภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในดานกีฬา   ใชเวลาวางใหเกิด

ประโยชนและหางไกลจากยาเสพติด  สามารถนำไปประยุกตใชใหเกิดประโยชนแกตนเอง  ชุมชน  และสังคมสวนรวมอยาง

เปนสุข 

 

ผลการเรียนรู 

1. ฟงและออกเสียงพยัญชนะภาษาอังกฤษ ตัวเลข คำบอก ตำแหนงและสำนวนภาษาอังกฤษท่ีใชในการเลนกีฬา

ทุกประเภทได 

2. เขียนคำศัพทภาษาอังกฤษท่ีเก่ียวกับกีฬาชนิดตางๆอยางถูกตองได 

3. พูดสนทนาโตตอบแลกเปลี่ยนขอมูลเก่ียวกับ กติกา มารยาทในการเลนกีฬาได 

4. พูดสนทนาโตตอบแลกเปลี่ยนขอมูลเก่ียวกับ รูปแบบและวิธีการเลนกีฬาได 

5. พูดสนทนาโตตอบแลกเปลี่ยนขอมูลเก่ียวกับ อุปกรณกีฬาทุกชนิดได 

6. พูดสนทนาโตตอบแลกเปลี่ยนขอมูลเก่ียวกับ ความสนใจในเรื่องกีฬาได 

7. พูดสนทนาโตตอบแลกเปลี่ยนขอมูลเก่ียวกับ รางกายอวัยวะและกลามเนื้อท่ีใชในการเลนกีฬาตางๆได 

 

รวมท้ังหมด  7  ผลการเรียนรู 
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                                                  หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนศรีราชา ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย พุทธศักราช 2563 (ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช 2562) 

คำอธิบายรายวิชา 

รหัสวิชา  พ30222  รายวิชา ตะกรอ กลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษา 

ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 6 เวลา 40 ช่ัวโมง  จำนวน 1.0 หนวยกิต ภาคเรียนท่ี 1 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ศึกษาหลักการเกี่ยวกับกิจกรรมพลศึกษาและกีฬาประเภทตะกรอ ฝกทักษะการบริหารรางกาย การเคลื่อนไหวข้ัน

พ้ืนฐาน และการเลนกีฬาตามลำดับข้ันตอน โดยใชกระบวนการทางพลศึกษา เพ่ือใหมีความรูความเขาใจเก่ียวกับกิจกรรมพล

ศึกษา และกีฬาประเภทตะกรอ มีทักษะในการเลนกีฬา มีคุณธรรมเห็นคุณคาของกิจกรรมพลศึกษาและกีฬา สามารถนำไป

ประยุกตใชในชีวิตประจำวัน 

 โดยใชทักษะกระบวนการฝกปฏิบัติ กระบวนการเรียนรูความเขาใจ กระบวนการกลุม กระบวนการสรางความ

ตระหนัก กระบวนการคิดอยางมีวิจารณญาณ การสังเกต การอภิปรายกระบวนการคิดวิเคราะห และทักษะการมีสวนรวม 

 เพื่อใหเกิดคุณลักษณะอันพึงประสงคมีวินัย ใฝเรียนรู มุงมั่นในการทำงาน ซื่อสัตยสุจริต รักความเปนไทย อยูอยาง

พอเพียง และมีจิตสาธารณะ 

 

 

ผลการเรียนรู 

 

1. สรุปประวัติความเปนมาของกีฬาเซปคตะกรอได 

2. สามารถเคลื่อนไหวในทาเบื้องตนของกีฬาเซปคตะกรอได 

3. สามารถรับและสงลูกแบบตางๆ และเตะตะกรอลูกพ้ืนฐานได 

4. สามารถเตะลูกขางเทาดานใน และลูกขางเทาดานนอกถูกตองและเลนลูกโตคูได 

5. สามารถเตะลูกหลังเทาและเลนลูกโตคูได 

6. สามารถเตะลูกโหมง และเลนลูกโตคูได 

7. สามารถเดาะลูกเขาไดอยางถูกตองและเลนลูกพลิกแพลงได 

8. สามารถเลนลูกดวยศีรษะไดอยางถูกตองและเลนพลิกแพลงได 

9. อธิบายกฎ กติกาการแขงขันเซปคตะกรอไดอยางถูกตอง 

10. สามารถเลนทีมไดอยางถูกตองตามกติกาการแขงขัน 

 

รวมท้ังหมด  10  ผลการเรียนรู 
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                                                  หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนศรีราชา ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย พุทธศักราช 2563 (ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช 2562) 

คำอธิบายรายวิชา 

รหัสวิชา  พ30223  รายวิชา กิจกรรมเขาจังหวะ กลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษา 

ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 6 เวลา 40 ช่ัวโมง  จำนวน 1.0 หนวยกิต ภาคเรียนท่ี 1 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ศึกษาหลักการเคลื่อนไหว รูปแบบการเคลื่อนไหว ทักษะ กฎ กติกา มารยาท เก่ียวกับการเลนกีฬา 

ทักษะการเคลื่อนไหวเขาจังหวะ เพ่ือออกกำลังกายและสรางเสริมสมรรถภาพทางกาย สามารถใชเปนสื่อใน 

การออกกำลังกายในชีวิตประจำวันได 

โดยวิเคราะหหลักการเคลื่อนไหวและรูปแบบการเคลื่อนไหว การบริหารรางกายนำไปประยุกตใชในทักษะการ

เคลื่อนไหวเขาจังหวะ อธิบายและปฏิบัติเก่ียว กฎ กติกา กลวิธีตาง ๆ ในระหวางการเลน การแขงขัน 

กีฬากับผูอ่ืนและนำไปสรุปเปนแนวปฏิบัติและใชในชีวิตประจำวัน จนเปนผูมีบุคลิกภาพท่ีดี สรางเสริมสมรรถภาพทางกาย

เพ่ือสุขภาพของตนเอง นำประสบการณและความสามารถของตนเองเพ่ือเพ่ิมศักยภาพของทีม คำนึงถึงผลท่ีเกิดตอผูอ่ืนและ

สังคม 

เพ่ือใหมีความรูความเขาใจท่ีถูกตอง ยอมรับและเห็นคุณคาของการออกกำลังกายและการเขารวม 

กิจกรรมกีฬาประเภททักษะการเคลื่อนไหวของกิจกรรมเขาจังหวะ ชื่นชมในสุนทรียภาพและแสดงความมีน้ำใจนักกีฬาของ

การออกกำลังกายและเลนกีฬา นำประสบการณท่ีไดรับจากกิจกรรมทางการกีฬาไปใชเปนแนวทางในการทำงานและดำเนิน

ชีวิตประจำวัน 

 

ผลการเรียนรู 

1. อธิบายประโยชนและคุณคาของกิจกรรมเขาจังหวะ 

2. อธิบายและปฏิบัติหลักการบริหารรางกายของกิจกรรมเขาจังหวะ 

3. อธิบายและปฏิบัติหลักการเคลื่อนไหวเบื้องตนของกิจกรรมเขาจังหวะ 

4. ปฏิบัติตามหลักการเคลื่อนไหวท่ีใชทักษะ กลไกและทักษะพ้ืนฐาน 

        ท่ีนำไปสูกิจกรรมเขาจังหวะ 

5. ปฏิบัติของกิจกรรมเขาจังหวะ ท้ังเปนผูนำผูตามและสรางสรรคไดอยางสนุกสนาน  

         และสามารถนำไปใชในชีวิตประจำวันได 

 

รวมท้ังหมด  5  ผลการเรียนรู 
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                                                  หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนศรีราชา ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย พุทธศักราช 2563 (ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช 2562) 

คำอธิบายรายวิชา 

รหัสวิชา  พ30224  รายวิชา กรีฑา กลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษา 

ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 6 เวลา 40 ช่ัวโมง  จำนวน 1.0 หนวยกิต ภาคเรียนท่ี 2 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ศึกษาประโยชน กติกา มารยาทในการเลนกรีฑา ใหมีสวนรวมและปฏิบัติจริงในกิจกรรมกายบริหาร การออกกำลัง

กายดวยกิจกรรมกรีฑาประเภทลานในเรื่อง การทุมน้ำหนัก การพุงแหลม การขวางจัก การกระโดดไกล การกระโดดสูง 

กติกา การแขงขัน รายบุคคลและเปนทีม อยางถูกตองการ เลนกรีฑาอยางปลอดภัยและสนุกสนาน หรืออาจนำกิจกรรมพล

ศึกษา มาชวยเสริมสรางสุขภาพเพ่ือใหรูหลักและวิธีการออกกำลังกายท่ีถูกตอง มีทักษะ มีสมรรถภาพทางกายท่ีดี 

 โดยใชกระบวนการ ทักษะวิธีการทางพลศึกษา การแสวงหาความรู การสืบคนการใชภูมิปญญาทองถ่ิน ทักษะการ

อบอุนรางกาย การสาธิต การอธิบาย การฝกปฏิบัติเปนกลุม เปนรายบุคคลการสรุปใหเกิดความเขาใจ นำมาแกไขปรับปรุง 

 เพ่ือเปนแนวทางในการพัฒนาตนเองมีวินัย ปฏิบัติตามกฎ กติกา และขอตกลงในการเลนกีฬากรีฑา วางแผนในการ

เลนกีฬากรีฑา และนำไปใชในการเลนไดอยางเหมาะสมกับทีม นำผลการปฏิบัติในการเลนกีฬากรีฑา มาสรุปเปนวิธีท่ี

เหมาะสมกับตนเองดวยความมุงม่ัน และนำความรู หลักการท่ีไดไปปรับใชในชีวิตประจำวันอยางเปนระบบ 

ผลการเรียนรู 

 1.สามารถอธิบาย ประโยชน และกติกา มารยาทในการเลนกีฬากรีฑาประเภทลานได 

 2.มีความรูความเขาใจ และสามารถปฏิบัติกิจกรรมการบริหารกาย การยืด-เหยียดกลามเนื้อได 

 3.มีความรูความเขาใจ และสามารถปฏิบัติทักษะการทุมน้ำหนักได 

 4.มีความรูความเขาใจ และสามารถปฏิบัติทักษะการพุงแหลนได 

 5.มีความรูความเขาใจ และสามารถปฏิบัติทักษะการขวางจักได 

 6.มีความรูความเขาใจ และสามารถปฏิบัติทักษะการกระโดดไกลได 

 7.มีความรูความเขาใจ และสามารถปฏิบัติทักษะการกระโดดสูงได 

 8.มีความรูความเขาใจ และสามารถจัดการแขงขัน และตัดสินกีฬากรีฑาประเภทลานเบื้องตนได 

รวม 8 ผลการเรียนรู 
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                                                  หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนศรีราชา ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย พุทธศักราช 2563 (ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช 2562) 

คำอธิบายรายวิชา 

รหัสวิชา  พ30225  รายวิชา นันทนาการ  กลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษา 

ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 6 เวลา 40 ช่ัวโมง  จำนวน 1.0 หนวยกิต ภาคเรียนท่ี 2 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ศึกษาความรูความเขาใจพ้ืนฐานเก่ียวกับนันทนาการ ความหมาย ความสำคัญและ ขอบขายของกิจกรรม

นันทนาการ ประเภทของกิจกรรมนนัทนาการ ลักษณะและบทบาทของผูนำ นันทนาการ การจัดกิจกรรมนันทนาการ 

กิจกรรมนันทนาการในหนวยงานตางๆ เกมนันทนาการ เพลงนันทนาการ และนันทนาการการทองเท่ียว  

เพ่ือใหนักเรียนสามารถอธิบายความรูเบื้องตนเก่ียวกับนันทนาการ ความหมาย ความสำคัญ และขอบขายของ

กิจกรรมนันทนาการ ประเภทของกิจกรรมนันทนาการ ลักษณะและบทบาท ของผูนำนันทนาการ การจัดกิจกรรม

นันทนาการ กิจกรรมนันทนาการในหนวยงานตางๆ เกมนันทนาการ เพลงนันทนาการ และนันทนาการการทองเท่ียวได  

เพ่ือใหนักเรียนมีเจตคติท่ีถูกตองและเหมาะสมเก่ียวกับกิจกรรมนันทนาการ และสามารถ เลือกปฏิบัติกิจกรรม

นันทนาการไดตามความถนัดและความสนใจ และนำไปใชในชีวิตประจำวัน ไดอยางเหมาะสม  

 

ผลการเรียนรู 

1. อธิบายความรูเบื้องตนเก่ียวกับนันทนาการได  

2. อธิบายความหมาย ความสำคัญและขอบขายของกิจกรรมนันทนาการได  

3. อธิบายและจำแนกประเภทของกิจกรรมนันทนาการได  

4. อธิบายลักษณะและบทบาทของผูนำนันทนาการได  

5. จัดกิจกรรมนันทนาการได  

6. อธิบายกิจกรรมนันทนาการในหนวยงานตางๆได  

7. ปฏิบัติและเลนเกมนันทนาการได  

8. ปฏิบัติเลนกีฬานันทนาการและรองเพลงนันทนาการได  

9. อธิบายความหมายของนันทนาการกับการทองเท่ียวได  

 

รวมท้ังหมด 9 ผลการเรียนรู 
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                                                  หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนศรีราชา ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย พุทธศักราช 2563 (ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช 2562) 

คำอธิบายรายวิชา 

รหัสวิชา  พ30226  รายวิชา แบตมินตัน   กลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษา 

ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 6 เวลา 40 ช่ัวโมง  จำนวน 1.0 หนวยกิต ภาคเรียนท่ี 2                                   

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ศึกษาเพ่ือใหเกิดความรู ความเขาใจเก่ียวกับหลักการ ประวัติกีฬาแบดมินตัน การฝกทักษะ การบริหารรางกาย การ

เคลื่อนไหวพ้ืนฐาน  และการเลนกีฬาแบดมินตันตามลำดับข้ันตอนโดยเนนพัฒนาการตามศักยภาพของแตละบุคคล เพ่ือใหมี

ความเขาใจแนวทางและการเสริมสรางสมรรถภาพของตนเอง มีคุณธรรม  และเห็นคุณคาของกิจกรรมพลศึกษาและ

กีฬา  นำไปประยุกตใหเปนประโยชนแกตนเองและสวนรวม 

โดยการฝกปฏิบัติจริง เพ่ือผูเรียนเกิดทักษะกระบวนการในการเรียนและการฝกปฏิบัติใหมีสวนรวมและปฏิบัติจริงใน

กิจกรรมกายบรหิาร การออกกำลังกายดวยกิจกรรมแบดมินตันในเรื่องทักษะเบื้องตนในการเลนแบดมินตัน ลักษณะการยืน 

การจับไม การเสิรฟ การตีลูกหนามือ การตีโตธรรมดา การตีลูกตบ การตีลูกลาง การตีลูกหยอด การตีลูกหลังมือ การตีลูกตบ 

การเลนประเภทเดี่ยว การเลนประเภททีม การเลนคูผสม กติกาการแขงขันและอ่ืน ๆ อยางถูกตอง ปลอดภัยและสนุกสนาน 

การเสริมสรางสุขภาพ เพ่ือใหรูหลักและวิธีการออกกำลังกายท่ีถูกตอง มีทักษะ มีสมรรถภาพทางกายและจิต มีระเบียบวินัย 

เห็นคุณคาและปฏิบัติในชีวิตประจำวัน 

การนำความรูความคิด ทักษะกระบวนการไปใชในการเรียนรูสิ่งตางๆ และนำไปใชอยางสรางสรรคในชีวิตประจำวัน 

รวมท้ังมีเจตคติท่ีดีตอกิจกรรมการเรียนสุขศึกษาและพลศึกษา สามารถทำงานรวมกับผูอ่ืนได มีความรับผิดชอบ มีความเพียร

พยายามและมีวิจารณญาณ ใชการวัดผลและการประเมินผลอยางหลากหลาย ประเมินตามสภาพความเปนจริง ครอบคลุม

ความเปนจริงทักษะ ท้ังดานความรู กระบวนการคุณธรรม จริยธรรมและคานิยม 

 

ผลการเรียนรู 

1.  อธิบายประวัติ ความเปนมาของกีฬาแบดมินตัน   

2.  มีทักษะการเคลื่อนไหวในการเลนกีฬาแบดมินตัน 

3.  รู กฎ กติกา  มารยาทในการเลนกีฬาแบดมินตัน   

4.  นำกิจกรรมกีฬาแบดมินตันไปใชในการออกกำลังกาย 

5.  นำกิจกรรมไปใชในการเลนและการแขงขัน 

6.  เห็นคุณคา และความงามของการเลนกีฬาแบดมินตัน  

7.  มีน้ำใจเปนนักกีฬา  เปนผูเลน  ผูดูท่ีดี  

รวมท้ังหมด  7  ผลการเรียนรู 
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                                                  หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนศรีราชา ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย พุทธศักราช 2563 (ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช 2562) 

คำอธิบายรายวิชา 

รหัสวิชา  พ30227   รายวิชา First AIds   กลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษา 

ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 6      เวลา 20 ช่ัวโมง    จำนวน 0.5 หนวยกิต     ภาคเรียนท่ี 1                       

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ศึกษาเพ่ือใหมีความรู  ความเขาใจ  เรื่องเก่ียวกับกระบวนการสรางเสริมและดำรงประสิทธิภาพการทำงาน ของ

ระบบอวัยวะตาง ๆ  วิเคราะหความคิดรวบยอดเก่ียวกับการเคลื่อนไหวรูปแบบตางๆ  ในการเลนกีฬาและบทบาทและความ

รับผิดชอบของบุคคลท่ีมีตอการสรางเสริมสุขภาพและการปองกันโรคในชุมชนสาเหตุและเสนอแนวทางการปองกันการ

เจ็บปวยและการตายของคนไทยและปจจัยท่ีมีผลตอสุขภาพ  หรือความรุนแรงของคนไทยและเสนอแนวทางปองกัน 

โดยใชกระบวนการเรียนรูแบบปฏิบัติจริง ในการตัดสินใจแกปญหาในสถานการณท่ีเสี่ยงตอสุขภาพและความรุนแรง  

แสดงวิธีการชวยฟนคืนชีพอยางถูกวิธี 

เพ่ือใหผูเรียนเกิดการเรียนรู วางแผนและปฏิบัติตามแผนการพัฒนาสมรรถภาพกายและสมรรถภาพกลไก 

 

ผลการเรียนรู 

1. ตระหนักและเห็นความสำคัญของการปฐมพยาบาล 

2. ประเมินอาการเบื้องตนของผูบาดเจ็บ ณ จุดเกิดเหตุได 

3. สามารถทำการปฐมพยาบาลผูบาดเจ็บได 

4. สามารถขอความชวยเหลือจากระบบบริการฉุกเฉินทางการแพทยได 

5. สามารถนำความรูท่ีไดรับไปใชประโยชนแกตนเอง ครอบครัวและผูอ่ืนได 

 

รวมท้ังหมด  5  ผลการเรียนรู 
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                                                  หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนศรีราชา ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย พุทธศักราช 2563 (ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช 2562) 

คำอธิบายรายวิชา 

รหัสวิชา  พ30228   รายวิชา การออกกำลังกายเพ่ือสุขภาพ   กลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษา 

ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 6      เวลา 20 ช่ัวโมง    จำนวน 0.5 หนวยกิต     ภาคเรียนท่ี 2                       

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

              ศึกษาความหมาย ขอบขาย จุดมุงหมาย และคุณประโยชนของการออกกำลังกาย หลักการและข้ันตอนของการ

ออกกำลังกายเพ่ือสุขภาพ การออกกำลังกายเพ่ือพัฒนาสมรรถภาพทางกายดานตางๆ การเลือกกิจกรรมการออกกำลังกาย

ใหสอดคลองกับเพศและวัย การประเมินผลการออกกำลังกาย ฝกการออกกำลังกายอยางถูกวิธี การใชอุปกรณเครื่องมือการ

ออกกำลังกาย การฝกการออกกำลังกายในสถานบริการการออกกำลังกาย การทดสอบสมรรถภาพทางกาย 

        โดยใชขบวนการ กิจกรรมทางกายดวยการออกกำลังสรางสมรรถภาพ ในการเลนกีฬา รวมเลนและแขงขันอยาง

สนุกสนานและปลอดภัย ปฏิบัติไดตามกฏกติกา อยางมีบุคลิกท่ีดี มีความสุข มีคุณคา และมีความงามของกีฬา 

          เพ่ือใหเกิด น้ำใจนักกีฬามีจิตวิญญาณในการแขงขัน แสดงออกถึงความรวมมือความรับผิดชอบ มีการวางแผนในการ

ออกกำลังกายและเลนกีฬาอยางมีจิตวิญญาณในการแขงขันและชื่นชมในสุนทรียภาพของการกีฬา 

ผลการเรียนรู 

1. สามารถอธิบาย ความสำคัญและความจำเปนของการออกกำลังกายได 

2. มีความรูความเขาใจองคประกอบของสมรรถภาพทางกายท่ีสัมพันธกับสุขภาพ 

3. มีความรูความเขาใจและสามารถปฏิบัติกิจกรรมการออกกำลังกายเพ่ือสุขภาพได 

4. มีความรูความเขาใจและสามารถปฏิบัติการการอบอุนรางกายได 

5. มีความรูความเขาใจและสามารถปฏิบัติการการออกกำลังกายรูปแบบตางๆ ได   

6. มีความรูความเขาใจและสามารถปฏิบัติการคลายกลามเนื้อได 

7. มีความรูความเขาใจและสามารถปฏิบัติการเสริมสรางสมรรถภาพทางกายเพ่ือสุขภาพได 

รวมท้ังหมด  7  ผลการเรียนรู 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



253 
 

                                                  หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนศรีราชา ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย พุทธศักราช 2563 (ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช 2562) 

คำอธิบายรายวิชา  ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

กลุมสาระการเรียนรูศิลปะ 

 

รายวิชาพ้ืนฐาน 

ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 4 

 ศ31101  ศิลปะ  1     จำนวน  20  ชั่วโมง  0.5  หนวยกิต  

ศ31102  ศิลปะ  2         จำนวน  20  ชั่วโมง  0.5  หนวยกิต 

 

ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 5 

 ศ32101  ศิลปะ 3     จำนวน  20  ชั่วโมง  0.5  หนวยกิต  

ศ32102  ศิลปะ 4         จำนวน  20  ชั่วโมง  0.5  หนวยกิต 

 

ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 6 

 ศ33101  ศิลปะ 5     จำนวน  20  ชั่วโมง  0.5  หนวยกิต  

ศ33102  ศิลปะ 6         จำนวน  20  ชั่วโมง  0.5  หนวยกิต 

 

รายวิชาเพ่ิมเติม 

สาระการเรียนรูทัศนศิลป 

ศ30201  วาดเสน 1     จำนวน  40  ชั่วโมง  1.0  หนวยกิต 

 ศ30202  วาดภาพระบายสี 1    จำนวน  40  ชั่วโมง  1.0  หนวยกิต  

 ศ30203  การเขียนภาพทิวทัศน    จำนวน  40  ชั่วโมง  1.0  หนวยกิต 

 ศ30204  การเขียนแบบเบื้องตน1    จำนวน  40  ชั่วโมง  1.0  หนวยกิต 

ศ30205  ศิลปะไทย1      จำนวน  40  ชั่วโมง  1.0  หนวยกิต 

ศ30206  ประติมากรรม     จำนวน  40  ชั่วโมง  1.0  หนวยกิต 

ศ30207  ศิลปะเพ่ือการมีงานทำ    จำนวน  40  ชั่วโมง  1.0  หนวยกิต 

ศ30208 วาดเสน2       จำนวน  80  ชั่วโมง  2.0  หนวยกิต 

ศ30209 วาดภาพระบายสี2      จำนวน  80  ชั่วโมง  2.0  หนวยกิต 

ศ302010 ศิลปะไทย 2     จำนวน  80  ชั่วโมง  2.0  หนวยกิต 

ศ30211  การเขียนแบบเบื้องตน 2    จำนวน  80  ชั่วโมง  2.0  หนวยกิต 

ศ302012 ศิลปะเพ่ืออาชีพ 1     จำนวน  80  ชั่วโมง  2.0  หนวยกิต 

ศ302013 ศิลปะเพ่ืออาชีพ 2    จำนวน  80  ชั่วโมง  2.0  หนวยกิต 
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                                                  หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนศรีราชา ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย พุทธศักราช 2563 (ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช 2562) 

สาระการเรียนรูดนตร ี

ศ30221  ปฏิบัติขลุยเพียงออ 1    จำนวน  40  ชั่วโมง  1.0  หนวยกิต 

 ศ30222  ปฏิบัติกลองยาว 1    จำนวน  40  ชั่วโมง  1.0  หนวยกิต 

ศ30223  ปฏิบัติอังกะลุง 1    จำนวน  40  ชั่วโมง  1.0  หนวยกิต 

ศ30224  ขับรองเพลงไทยสากล 1    จำนวน  40  ชั่วโมง  1.0  หนวยกิต 

ศ30225  ขับรองประสานเสียง 1    จำนวน  40  ชั่วโมง  1.0  หนวยกิต 

ศ30226  การปฏิบัติรวมวงดนตรีสากล   จำนวน  40  ชั่วโมง  1.0  หนวยกิต 

ศ30227  ปฏิบัติขลุยเพียงออ 2    จำนวน  80  ชั่วโมง  2.0  หนวยกิต 

ศ30228  ปฏิบัติกลองยาว 2    จำนวน  80  ชั่วโมง  2.0  หนวยกิต 

ศ30229  ปฏิบัติอังกะลุง 2    จำนวน  80  ชั่วโมง  2.0  หนวยกิต 

ศ30230  ขับรองเพลงไทยสากล 2    จำนวน  80  ชั่วโมง  2.0  หนวยกิต 

ศ30231  ขับรองประสานเสียง 2    จำนวน  80  ชั่วโมง  2.0  หนวยกิต 

ศ30232  ปฏิบัติเครื่องดนตรีสากล 1   จำนวน  80  ชั่วโมง  2.0  หนวยกิต 

ศ30233  ปฏิบัติเครื่องดนตรีสากล 2   จำนวน  80  ชั่วโมง  2.0  หนวยกิต 

ศ30234  ปฏิบัติรวมวงดนตรีสากล 1   จำนวน  80  ชั่วโมง  2.0  หนวยกิต 

ศ30235  ปฏิบัติรวมวงดนตรีสากล 2   จำนวน  80  ชั่วโมง  2.0  หนวยกิต 

ศ30236  ปฏบิัติเครื่องหนังดนตรีไทย   จำนวน  80  ชั่วโมง  2.0  หนวยกิต 

ศ30237  ปฏิบัติเครื่องดนตรีไทย    จำนวน  80  ชั่วโมง  2.0  หนวยกิต 

ศ30238  การผสมวงดนตรีไทย    จำนวน  80  ชั่วโมง  2.0  หนวยกิต 

ศ30239  การจัดแสดงดนตรีไทย    จำนวน  80  ชั่วโมง  2.0  หนวยกิต 

 

สาระการเรียนรูนาฏศิลป 

ศ30241  นาฏศิลปไทย 1     จำนวน  40  ชั่วโมง  1.0  หนวยกิต 

ศ30242  การละคร 1     จำนวน  40  ชั่วโมง  1.0  หนวยกิต 

ศ30243  การแสดงพ้ืนบาน 1    จำนวน  40  ชั่วโมง  1.0  หนวยกิต 

ศ30244  นาฏศิลปสรางสรรค 1    จำนวน  40  ชั่วโมง  1.0  หนวยกิต 

ศ30245  ศิลปะการแสดง 1    จำนวน  40  ชั่วโมง  1.0  หนวยกิต 

ศ30246  ศิลปะการแสดง 2    จำนวน  40  ชั่วโมง  1.0  หนวยกิต 

ศ30247  นาฏศิลปไทย 2     จำนวน  80  ชั่วโมง  2.0  หนวยกิต 

ศ30248  การละคร 2     จำนวน  80  ชั่วโมง  2.0  หนวยกิต 

ศ30249  การแสดงพ้ืนบาน 2    จำนวน  80  ชั่วโมง  2.0  หนวยกิต 

ศ30250  นาฏศิลปสรางสรรค 2    จำนวน  80  ชั่วโมง  2.0  หนวยกิต 

ศ30251  ศิลปะการแสดง 3    จำนวน  80  ชั่วโมง  2.0  หนวยกิต 

ศ30252  ศิลปะการแสดง 4    จำนวน  80  ชั่วโมง  2.0  หนวยกิต 
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คำอธิบายรายวิชาพ้ืนฐาน 

รหัสวิชา ศ31101  รายวิชา ศิลปะ 1    กลุมสาระการเรียนรูศิลปะ 

ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี  4  ภาคเรียนท่ี  1           เวลา  20  ช่ัวโมง จำนวน 0.5 หนวยกิต 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ศึกษา  วิเคราะห เปรียบเทียบและฝกปฏิบัติ การใชทัศนธาตุและหลักการออกแบบในการสื่อความหมายในรูปแบบ

ตาง ๆ บรรยายจุดประสงคและเนื้อหาของงานทัศนศิลป โดยใชศัพททางทัศนศิลป วิเคราะหการเลือกใชวัสดุอุปกรณและ

เทคนิคของศิลปนในการแสดงออกทางทัศนศิลปวิเคราะห และเปรียบเทียบงานทัศนศิลปในรปูแบบตะวนัออกและรูปแบบ

ตะวันตก มีทักษะและเทคนิคในการใชวัสดุอุปกรณ และกระบวนการท่ีสูงข้ึนในการสรางงานทัศนศิลป    

เพ่ือพัฒนาสื่อสารความรูความเขาใจดวยหลักเหตุผล สามารถคิดวิเคราะห คิดสังเคราะห คิดสรางสรรคอยางมี

วิจารณญาณ แกปญหาอุปสรรคตางๆอยางถูกตองเหมาะสม มีทักษะกระบวนการในการดำเนินชีวิตประจำวัน มีกระบวนการ

ทางเทคโนโลยี เพ่ือการพัฒนาตนเองและสังคม มีคุณธรรมสรางความรักชาติ ศาสน กษัตริย ซ่ือสัตยสุจริต มีวินัยใฝเรียนรู 

อยูอยางพอเพียงมุงม่ันในการทำงาน รักความเปนไทย และมีจิตสาธารณะ  

รู เขาใจอธิบาย บรรยาย วิเคราะห แสดงออก ในรูปแบบบทเพลงและวงดนตรีแตละประเภท จำแนกรูปแบบของวง

ดนตรีท้ังไทยและสากล เขาใจอิทธิพลของวัฒนธรรมตอการสรางสรรคดนตรี เปรียบเทียบอารมณและความรูสึกท่ีไดรับจาก

ดนตรีท่ีมาจากวัฒนธรรมท่ีแตกตางกัน อาน เขียนตัวโนต ดนตรีไทยและสากลในอัตราจังหวะตางๆมีทักษะในการรองเพลง

หรือเลนดนตรีเดี่ยวและรวมวงโดยเนนเทคนิคการแสดงออกท่ีมีคุณภาพของการแสดง สรางเกณฑสำหรับการคุณภาพการ

ประพันธ การเลนดนตรีของตนเองและผูอ่ืนไดอยางเหมาะสม สามารถนำดนตรีไประยุกตใชในงานอ่ืน ๆวิเคราะห 

เปรียบเทียบรูปแบบ ลักษณะเดนของดนตรีไทยและสากลในวัฒนธรรมตาง ๆ เขาใจบทบาทของดนตรีท่ีสะทอนแนวความคิด

และคานิยมของคนในสังคม สถานะทางสังคม ของนักดนตรีในวัฒนธรรมตาง ๆ สรางแนวทางและมีสวนรวมในการสงเสริม

และอนุรักษดนตรี 

 

ตัวช้ีวัด 

ศ 1.1  ม.4-6/1, ม.4-6/2, ม.4-6/3, ม.4-6/4 

ศ 1.2 ม.4-6/1 

ศ 2.1  ม.4-6/1, ม.4-6/2, ม.4-6/3,ม.4-6/4,ม.4-6/5 

ศ 2.2  ม.4-6/1, ม.4-6/2,ม.4-6/3, ม.4-6/7 

รวม  13  ตัวช้ีวัด 
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คำอธิบายรายวิชาพ้ืนฐาน 

รหัสวิชา ศ31102  รายวิชา ศิลปะ 2    กลุมสาระการเรียนรูศิลปะ 

ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี  4  ภาคเรียนท่ี  2           เวลา  20  ช่ัวโมง จำนวน 0.5 หนวยกิต 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ศึกษา  วิเคราะห เปรียบเทียบและฝกปฏิบัติ การใชทัศนธาตุและหลักการออกแบบในการสื่อความหมายในรูปแบบ

ตาง ๆ บรรยายจุดประสงคและเนื้อหาของงานทัศนศิลป โดยใชศัพททางทัศนศิลป วิเคราะหการเลือกใชวัสดุอุปกรณและ

เทคนิคของศิลปนในการแสดงออกทางทัศนศิลปวิเคราะห และเปรียบเทียบงานทัศนศิลปในรูปแบบตะวันออกและรูปแบบ

ตะวันตก มีทักษะและเทคนิคในการใชวัสดุอุปกรณ และกระบวนการท่ีสูงข้ึนในการสรางงานทัศนศิลป    

เพ่ือพัฒนาสื่อสารความรูความเขาใจดวยหลักเหตุผล สามารถคิดวิเคราะห คิดสังเคราะห คิดสรางสรรคอยางมี

วิจารณญาณ แกปญหาอุปสรรคตางๆอยางถูกตองเหมาะสม มีทักษะกระบวนการในการดำเนินชีวิตประจำวัน มีกระบวนการ

ทางเทคโนโลยี เพ่ือการพัฒนาตนเองและสังคม มีคุณธรรมสรางความรักชาติ ศาสน กษัตริย ซ่ือสัตยสุจริต มีวินัยใฝเรียนรู 

อยูอยางพอเพียงมุงม่ันในการทำงาน รักความเปนไทย และมีจิตสาธารณะ  

รู เขาใจอธิบาย บรรยาย วิเคราะห แสดงออก ในรูปแบบบทเพลงและวงดนตรีแตละประเภท จำแนกรูปแบบของวง

ดนตรีท้ังไทยและสากล เขาใจอิทธิพลของวัฒนธรรมตอการสรางสรรคดนตรี เปรียบเทียบอารมณและความรูสึกท่ีไดรับจาก

ดนตรีท่ีมาจากวัฒนธรรมท่ีแตกตางกัน อาน เขียนตัวโนต ดนตรีไทยและสากลในอัตราจังหวะตางๆมีทักษะในการรองเพลง

หรือเลนดนตรีเดี่ยวและรวมวงโดยเนนเทคนิคการแสดงออกท่ีมีคุณภาพของการแสดง สรางเกณฑสำหรับการคุณภาพการ

ประพันธ การเลนดนตรีของตนเองและผูอ่ืนไดอยางเหมาะสม สามารถนำดนตรีไประยุกตใชในงานอ่ืน ๆวิเคราะห 

เปรียบเทียบรูปแบบ ลักษณะเดนของดนตรีไทยและสากลในวัฒนธรรมตาง ๆ เขาใจบทบาทของดนตรีท่ีสะทอนแนวความคิด

และคานิยมของคนในสังคม สถานะทางสังคม ของนักดนตรีในวัฒนธรรมตาง ๆ สรางแนวทางและมีสวนรวมในการสงเสริม

และอนุรักษดนตรี 

 

ตัวช้ีวัด 

ศ 1.1  ม.4-6/1, ม.4-6/2, ม.4-6/3, ม.4-6/4 

ศ 1.2 ม.4-6/1 

ศ 2.1  ม.4-6/1, ม.4-6/2, ม.4-6/3,ม.4-6/4,ม.4-6/5 

ศ 2.2  ม.4-6/1, ม.4-6/2,ม.4-6/3 

รวม  13  ตัวช้ีวัด 
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คำอธิบายรายวิชาพ้ืนฐาน 

รหัสวิชา ศ32101  รายวิชา ศิลปะ 3    กลุมสาระการเรียนรูศิลปะ 

ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี  5  ภาคเรียนท่ี  1           เวลา  20  ช่ัวโมง จำนวน 0.5 หนวยกิต 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ศึกษา  วิเคราะหสรางสรรคงานทัศนศิลปดวยเทคโนโลยีตาง ๆ โดยเนนหลักการออกแบบและการจัดองคประกอบ

ศิลป  ออกแบบงานทัศนศิลปไดเหมาะกับโอกาสและสถานท่ี 

 วิเคราะหและอธิบายจุดมุงหมายของศิลปนในการเลือกใชวัสดุ อุปกรณ  เทคนิคและเนื้อหาเพ่ือสรางสรรคงาน

ทัศนศิลป  ประเมินและวิจารณงานทัศนศิลป  โดยใชทฤษฎีการวิจารณศิลปะ   

เพ่ือพัฒนาสื่อสารความรูความเขาใจดวยหลักเหตุผล สามารถคิดวิเคราะห คิดสังเคราะห คิดสรางสรรคอยางมี

วิจารณญาณ แกปญหาอุปสรรคตางๆอยางถูกตองเหมาะสม มีทักษะกระบวนการในการดำเนินชีวิตประจำวัน มีกระบวนการ

ทางเทคโนโลยี เพ่ือการพัฒนาตนเองและสังคม มีคุณธรรมสรางความรักชาติ ศาสน กษัตริย ซ่ือสัตยสุจริต มีวินัยใฝเรียนรู 

อยูอยางพอเพียงมุงม่ันในการทำงาน รักความเปนไทย และมีจิตสาธารณะ  

 รู เขาใจอธิบาย บรรยาย วิเคราะห แสดงออก ในรูปแบบบทเพลงและวงดนตรีแตละประเภท จำแนกรูปแบบของวง

ดนตรีท้ังไทยและสากล เขาใจอิทธิพลของวัฒนธรรมตอการสรางสรรคดนตรี เปรียบเทียบอารมณและความรูสึกท่ีไดรับจาก

ดนตรีท่ีมาจากวัฒนธรรมท่ีแตกตางกัน อาน เขียนตัวโนต ดนตรีไทยและสากลในอัตราจังหวะตางๆมีทักษะในการรองเพลง

หรือเลนดนตรีเดี่ยวและรวมวงโดยเนนเทคนิคการแสดงออกท่ีมีคุณภาพของการแสดง สรางเกณฑสำหรับการคุณภาพการ

ประพันธ การเลนดนตรีของตนเองและผูอ่ืนไดอยางเหมาะสม สามารถนำดนตรีไประยุกตใชในงานอ่ืน ๆวิเคราะห 

เปรียบเทียบรูปแบบ ลักษณะเดนของดนตรีไทยและสากลในวัฒนธรรมตาง ๆ เขาใจบทบาทของดนตรีท่ีสะทอนแนวความคิด

และคานิยมของคนในสังคม สถานะทางสังคม ของนักดนตรีในวัฒนธรรมตาง ๆ สรางแนวทางและมีสวนรวมในการสงเสริม

และอนุรักษดนตรี 

เพ่ือพัฒนาสื่อสารความรูความเขาใจดวยหลักเหตุผล สามารถคิดวิเคราะห คิดสังเคราะห คิดสรางสรรคอยางมี

วิจารณญาณ แกปญหาอุปสรรคตางๆอยางถูกตองเหมาะสม มีทักษะกระบวนการในการดำเนินชีวิตประจำวัน มีกระบวนการ

ทางเทคโนโลยี เพ่ือการพัฒนาตนเองและสังคม มีคุณธรรมสรางความรักชาติ ศาสน กษัตริย ซ่ือสัตยสุจริต มีวินัยใฝเรียนรู 

อยูอยางพอเพียงมุงม่ันในการทำงาน รักความเปนไทย และมีจิตสาธารณะ  

 

ตัวช้ีวัด 

ศ 1.1  ม.4-6/5, ม.4-6/6, ม.4-6/7, ม.4-6/8 

ศ 1.2 ม.4-6/2 

ศ 2.1  ม.4-6/3, ม.4-6/6, ม.4-6/8 

ศ 2.2  ม.4-6/4, ม.4-6/5 

รวม 10  ตัวช้ีวัด 
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                                                  หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนศรีราชา ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย พุทธศักราช 2563 (ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช 2562) 

คำอธิบายรายวิชาพ้ืนฐาน 

รหัสวิชา ศ32102  รายวิชา ศิลปะ 4    กลุมสาระการเรียนรูศิลปะ 

ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี  5  ภาคเรียนท่ี  2           เวลา  20  ช่ัวโมง จำนวน 0.5 หนวยกิต 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ศึกษา  วิเคราะหสรางสรรคงานทัศนศิลปดวยเทคโนโลยีตาง ๆ โดยเนนหลักการออกแบบและการจัดองคประกอบ

ศิลป  ออกแบบงานทัศนศิลปไดเหมาะกับโอกาสและสถานท่ี 

 วิเคราะหและอธิบายจุดมุงหมายของศิลปนในการเลือกใชวัสดุ อุปกรณ  เทคนิคและเนื้อหาเพ่ือสรางสรรคงาน

ทัศนศิลป  ประเมินและวิจารณงานทัศนศิลป  โดยใชทฤษฎีการวิจารณศิลปะ   

เพ่ือพัฒนาสื่อสารความรูความเขาใจดวยหลักเหตุผล สามารถคิดวิเคราะห คิดสังเคราะห คิดสรางสรรคอยางมี

วิจารณญาณ แกปญหาอุปสรรคตางๆอยางถูกตองเหมาะสม มีทักษะกระบวนการในการดำเนินชีวิตประจำวัน มีกระบวนการ

ทางเทคโนโลยี เพ่ือการพัฒนาตนเองและสังคม มีคุณธรรมสรางความรักชาติ ศาสน กษัตริย ซ่ือสัตยสุจริต มีวินัยใฝเรียนรู 

อยูอยางพอเพียงมุงม่ันในการทำงาน รักความเปนไทย และมีจิตสาธารณะ  

 รู เขาใจอธิบาย บรรยาย วิเคราะห แสดงออก ในรูปแบบบทเพลงและวงดนตรีแตละประเภท จำแนกรูปแบบของวง

ดนตรีท้ังไทยและสากล เขาใจอิทธิพลของวัฒนธรรมตอการสรางสรรคดนตรี เปรียบเทียบอารมณและความรูสึกท่ีไดรับจาก

ดนตรีท่ีมาจากวัฒนธรรมท่ีแตกตางกัน อาน เขียนตัวโนต ดนตรีไทยและสากลในอัตราจังหวะตางๆมีทักษะในการรองเพลง

หรือเลนดนตรีเดี่ยวและรวมวงโดยเนนเทคนิคการแสดงออกท่ีมีคุณภาพของการแสดง สรางเกณฑสำหรับการคุณภาพการ

ประพันธ การเลนดนตรีของตนเองและผูอ่ืนไดอยางเหมาะสม สามารถนำดนตรีไประยุกตใชในงานอ่ืน ๆวิเคราะห 

เปรียบเทียบรูปแบบ ลักษณะเดนของดนตรีไทยและสากลในวัฒนธรรมตาง ๆ เขาใจบทบาทของดนตรีท่ีสะทอนแนวความคิด

และคานิยมของคนในสงัคม สถานะทางสังคม ของนักดนตรีในวัฒนธรรมตาง ๆ สรางแนวทางและมีสวนรวมในการสงเสริม

และอนุรักษดนตรี 

เพ่ือพัฒนาสื่อสารความรูความเขาใจดวยหลักเหตุผล สามารถคิดวิเคราะห คิดสังเคราะห คิดสรางสรรคอยางมี

วิจารณญาณ แกปญหาอุปสรรคตางๆอยางถูกตองเหมาะสม มีทักษะกระบวนการในการดำเนินชีวิตประจำวัน มีกระบวนการ

ทางเทคโนโลยี เพ่ือการพัฒนาตนเองและสังคม มีคุณธรรมสรางความรักชาติ ศาสน กษัตริย ซ่ือสัตยสุจริต มีวินัยใฝเรียนรู 

อยูอยางพอเพียงมุงม่ันในการทำงาน รักความเปนไทย และมีจิตสาธารณะ  

 

ตัวช้ีวัด 

ศ 1.1  ม.4-6/5, ม.4-6/6, ม.4-6/7, ม.4-6/8 

ศ 1.2ม.4-6/2 

ศ 2.1  ม.4-6/3, ม.4-6/6, ม.4-6/8 

ศ 2.2  ม.4-6/4, ม.4-6/5 

รวม  10  ตัวช้ีวัด 
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                                                  หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนศรีราชา ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย พุทธศักราช 2563 (ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช 2562) 

คำอธิบายรายวิชาพ้ืนฐาน 

รหัสวิชา ศ33101  รายวิชา ศิลปะ 5    กลุมสาระการเรียนรูศิลปะ 

ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี  6  ภาคเรียนท่ี  1           เวลา  20  ช่ัวโมง จำนวน 0.5 หนวยกิต 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ศึกษา  วิเคราะห จัดกลุมงานทัศนศิลปเพ่ือสะทอนพัฒนาการและความกาวหนาของตนเอง  สรางสรรคงาน

ทัศนศิลป  ไทย  สากล  โดยศึกษาจากแนวคิดและวิธีการสรางงานของศิลปนท่ีตนชื่นชอบสรางสรรคงานทัศนศิลปไทย  

สากล  โดยศึกษาจากแนวคิดและวิธีการสรางงานของศิลปนท่ีตนชื่นชอบ  วาดภาพ  ระบายสีเปนภาพลอเลียน  หรือภาพ

การตูนเพ่ือแสดงความคิดเห็นเก่ียวกับสภาพสังคมในปจจุบัน  ระบุงานทัศนศิลปของศิลปนท่ีมีชื่อเสียง และบรรยายผลตอบ

รับของสังคม อภิปรายเก่ียวกับอิทธิพลของวัฒนธรรมระหวางประเทศท่ีมีผลตองานทัศนศิลปในสังคม 

เพ่ือพัฒนาสื่อสารความรูความเขาใจดวยหลักเหตุผล สามารถคิดวิเคราะห คิดสังเคราะห คิดสรางสรรคอยางมี

วิจารณญาณ แกปญหาอุปสรรคตางๆอยางถูกตองเหมาะสม มีทักษะกระบวนการในการดำเนินชีวิตประจำวัน มีกระบวนการ

ทางเทคโนโลยี เพ่ือการพัฒนาตนเองและสังคม มีคุณธรรมสรางความรักชาติ ศาสน กษัตริย ซ่ือสัตยสุจริต มีวินัยใฝเรียนรู 

อยูอยางพอเพียงมุงม่ันในการทำงาน รักความเปนไทย และมีจิตสาธารณะ 

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับนาฏศิลปและการละครของไทย การแสดงนาฏศิลปไทยและสากล ละครสรางสรรค การ

แสดงนาฏศิลปเปนคูและหมู บุคคลสำคัญ¬และวิวัฒนาการของนาฏศิลปและการละครไทย เทคนิคการจัดการแสดง และการ

สรางสรรคผลงานการแสดง   

 กิจกรรมการเรียนรูใหผูเรียนไดฝกคิดวิเคราะห สังเคราะห จากใบความรู ภาพการแสดงนาฏศิลปโดยใชกระบวนการ

คิดวิเคราะห การวิพากษ วิจารณ จำแนกประเภท อธิบาย เปรียบเทียบความเหมือนและความแตกตาง การสรุปความรู การ

จัดระบบความคิดเปนแผนภาพ การปฏิบัติทารำตาง ๆ เพื่อใหผูเรียนเกิดความรู ความเขาใจ สรางและนำเสนอผลงานดาน

นาฏศิลปใหไดผลตามที่ตองการ สามารถสื่อสารถายทอดความรูสึก ความคิดใหผูอื่นเขาใจได สามารถเขาใจความไพเราะ

งดงามของนาฏศิลป และบรรยายเก่ียวกับนาฏศิลปไดสัมพันธ เชื่อมโยงกับประวัติศาสตรและวัฒนธรรมประเพณีของชาติ 

 เห็นความสำคัญและคุณคาของนาฏศิลปไทยและสากล สามารถนำความรูดานนาฏศิลปไปประยุกตใชใน

ชีวิตประจำวัน และประกอบการเรียนรูในกลุมสาระการเรียนรูอ่ืน ๆ ตลอดจนสรางสรรคงานนาฏศิลป เชื่อม่ันภาคภูมิใจใน

การแสดงออก รับผิดชอบ มุงม่ันในการปฏิบัติงานรวมกับผูอ่ืน และเห็นคุณคาของนาฏศิลปท่ีเปนมรดกและเปนเอกลักษณ

ของชาติ   

ตัวช้ีวัด 

ศ 1.1   ม.4-6/9, ม.4-6/10, ม.4-6/11 

ศ 1.2  ม.4-6/3 

ศ 3.1 ม.4-6/1, ม.4-6/2, ม.4-6/3, ม.4-6/4, ม.4-6/5, ม.4-6/6, ม.4-6/7, ม.4-6/8 

ศ 3.2 ม.4-6/1, ม.4-6/2, ม. 4-6/3, ม.4-6/4 

รวม  16  ตัวช้ีวัด 
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                                                  หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนศรีราชา ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย พุทธศักราช 2563 (ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช 2562) 

คำอธิบายรายวิชาพ้ืนฐาน 

รหัสวิชา ศ33102  รายวิชา ศิลปะ 6    กลุมสาระการเรียนรูศิลปะ 

ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี  6  ภาคเรียนท่ี  2           เวลา  20  ช่ัวโมง จำนวน 0.5 หนวยกิต 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

  ศึกษา  วิเคราะห จัดกลุมงานทัศนศิลปเพ่ือสะทอนพัฒนาการและความกาวหนาของตนเอง  สรางสรรคงาน

ทัศนศิลป  ไทย  สากล  โดยศึกษาจากแนวคิดและวิธีการสรางงานของศิลปนท่ีตนชื่นชอบสรางสรรคงานทัศนศิลปไทย  

สากล  โดยศึกษาจากแนวคิดและวิธีการสรางงานของศิลปนท่ีตนชื่นชอบ  วาดภาพ  ระบายสีเปนภาพลอเลียน  หรือภาพ

การตูนเพ่ือแสดงความคิดเห็นเก่ียวกับสภาพสังคมในปจจุบัน  ระบุงานทัศนศิลปของศิลปนท่ีมีชื่อเสียง และบรรยายผลตอบ

รับของสังคม อภิปรายเก่ียวกับอิทธิพลของวัฒนธรรมระหวางประเทศท่ีมีผลตองานทัศนศิลปในสังคม 

เพ่ือพัฒนาสื่อสารความรูความเขาใจดวยหลักเหตุผล สามารถคิดวิเคราะห คิดสังเคราะห คิดสรางสรรคอยางมี

วิจารณญาณ แกปญหาอุปสรรคตางๆอยางถูกตองเหมาะสม มีทักษะกระบวนการในการดำเนินชีวิตประจำวัน มีกระบวนการ

ทางเทคโนโลยี เพ่ือการพัฒนาตนเองและสังคม มีคุณธรรมสรางความรักชาติ ศาสน กษัตริย ซ่ือสัตยสุจริต มีวินัยใฝเรียนรู 

อยูอยางพอเพียงมุงม่ันในการทำงาน รักความเปนไทย และมีจิตสาธารณะ 

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับนาฏศิลปและการละครของไทย การแสดงนาฏศิลปไทยและสากล ละครสรางสรรค การ

แสดงนาฏศิลปเปนคูและหมู บุคคลสำคัญ¬และวิวัฒนาการของนาฏศิลปและการละครไทย เทคนิคการจัดการแสดง และการ

สรางสรรคผลงานการแสดง   

 กิจกรรมการเรียนรูใหผูเรียนไดฝกคิดวิเคราะห สังเคราะห จากใบความรู ภาพการแสดงนาฏศิลปโดยใชกระบวนการ

คิดวิเคราะห การวิพากษ วิจารณ จำแนกประเภท อธิบาย เปรียบเทียบความเหมือนและความแตกตาง การสรุปความรู การ

จัดระบบความคิดเปนแผนภาพ การปฏิบัติทารำตาง ๆ เพื่อใหผูเรียนเกิดความรู ความเขาใจ สรางและนำเสนอผลงานดาน

นาฏศิลปใหไดผลตามที่ตองการ สามารถสื่อสารถายทอดความรูสึก ความคิดใหผูอื่นเขาใจได สามารถเขาใจความไพเราะ

งดงามของนาฏศิลป และบรรยายเก่ียวกับนาฏศิลปไดสัมพันธ เชื่อมโยงกับประวัติศาสตรและวัฒนธรรมประเพณีของชาติ 

 เห็นความสำคัญและคุณคาของนาฏศิลปไทยและสากล สามารถนำความรูดานนาฏศิลปไปประยุกตใชใน

ชีวิตประจำวัน และประกอบการเรียนรูในกลุมสาระการเรียนรูอ่ืน ๆ ตลอดจนสรางสรรคงานนาฏศิลป เชื่อม่ันภาคภูมิใจใน

การแสดงออก รับผิดชอบ มุงม่ันในการปฏิบัติงานรวมกับผูอ่ืน และเห็นคุณคาของนาฏศิลปท่ีเปนมรดกและเปนเอกลักษณ

ของชาติ   

ตัวช้ีวัด 

ศ 1.1  ม.4-6/9, ม.4-6/10, ม.4-6/11 

ศ 1.2ม.4-6/3 

ศ 3.1ม.4-6/1, ม.4-6/2, ม.4-6/3, ม.4-6/4, ม.4-6/5, ม.4-6/6, ม.4-6/7, ม.4-6/8 

ศ 3.2ม.4-6/1, ม.4-6/2, ม. 4-6/3, ม.4-6/4 

รวม  16  ตัวช้ีวัด 
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                                                  หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนศรีราชา ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย พุทธศักราช 2563 (ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช 2562) 

คำอธิบายรายวิชาเพ่ิมเติม 

รหัสวิชา ศ30201  รายวิชา วาดเสน 1     กลุมสาระการเรียนรูศิลปะ 

ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี  4-6  ภาคเรียนท่ี  1-2           เวลา  40  ช่ัวโมง จำนวน 1.0 หนวยกิต 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ศึกษาความหมายของการวาดเสน  วัสดุอุปกรณท่ีใชในการวาดเสนและฝกปฏิบัติการวาดเสนเพ่ือถายทอดการ

มองเห็น  เพ่ือใหมีความเขาใจเห็นคุณคาและสามารถเขียนภาพตาง ๆ ไดอยางเพลิดเพลิน 

 

ผลการเรียนรู  

1. อธิบายความหมาย คุณคา หลักการของการวาดเสน 

2. บอกชื่อ คุณสมบัติ วิธีการใชและการดูแลรักษาวัสดุอุปกรณการวาดเสน 

3. ถายทอดการมองเห็นโดยการวาดเสนประกอบแสงเงาเลียนแบบธรรมชาติ 

4. สามารถวาดภาพทัศนียภาพแสดงระยะไกลใกล เปน 3 มิติ 

5. วาดภาพแสดงคาน้ำหนักออน- แกของแสงและเงาท่ีตกกระทบบนวัตถุไดถูกตอง สมจริง 

6. วาดภาพสิ่งของ สัตว ทิวทัศน และคนเหมือนโดยวิธีการวาดเสนได 

รวม 6 ผลการเรียนรู 
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                                                  หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนศรีราชา ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย พุทธศักราช 2563 (ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช 2562) 

คำอธิบายรายวิชาเพ่ิมเติม 

รหัสวิชา ศ30202  รายวิชา วาดภาพระบายสี 1    กลุมสาระการเรียนรูศิลปะ 

ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี  4-6  ภาคเรียนท่ี  1-2           เวลา  40  ช่ัวโมง จำนวน 1.0 หนวยกิต 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ศึกษาและฝกปฏิบัติการจัดองคประกอบศิลปะ และการเขียนภาพดวยวัสดุตางๆ  ตามความเหมาะสม  เพ่ือใหมี

ความเขาใจ  เห็นคุณคาสามารถถายทอดสิ่งท่ีมองเห็นออกมาเปนภาพตามความเปนจริง  และหรือสามารถสรางสรรคงาน

เขียนภาพไดอยางอิสระ 

 

ผลการเรียนรู  

1. อธิบายความหมาย  คุณคา  ลักษณะรูปแบบและวิธีการเขียนภาพ 

2. อธิบายหลักการใช  การเก็บรักษาวัสดุอุปกรณในการเขียนภาพ 

3. อธิบายหลักการจัดองคประกอบศิลปะได 

4. อธิบายหลักการเนนในการวาดเสนและสามารถปฏิบัติได 

5. ปฏิบัติงานเขียนภาพหุนนิ่ง  ผลไม ดอกไมและภาชนะอ่ืนๆตามท่ีจัดใหลงน้ำหนักดวยดินสอสี/สีโปสเตอร/สีน้ำ/ 

    สีชอลกได 

รวม  5  ผลการเรียนรู 
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                                                  หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนศรีราชา ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย พุทธศักราช 2563 (ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช 2562) 

คำอธิบายรายวิชาเพ่ิมเติม 

รหัสวิชา ศ30203  รายวิชา การเขียนภาพทิวทัศน 1  กลุมสาระการเรียนรูศิลปะ 

ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี  4-6  ภาคเรียนท่ี  1-2           เวลา  40  ช่ัวโมง จำนวน 1.0 หนวยกิต 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ศึกษากระบวนการเขียนภาพทิวทัศน  หลักการและวิธีการการจัดภาพ  การตัดตอน  การเพ่ิมเติม  การใชน้ำหนัก  สี  

แสง  เงา  วัสดุอุปกรณและเครื่องมือ  ในการเขียนภาพทิวทัศน 

ปฏิบัติการเขียนภาพทิวทัศนบก  และภาพทิวทัศนทะเล  ดวยเทคนิคตางๆ  ดวยสื่อวัสดุอุปกรณท่ีหลากหลายตาม

ความสนใจ 

 

ผลการเรียนรู  

1. อธิบายความหมาย  คุณคา  ลักษณะรูปแบบและวิธีการเขียนภาพทิวทัศนได 

2. อธิบายหลักการเขียนภาพทิวทัศนบกและทิวทัศนทะเลได 

3. อธิบายหลักการจัดองคประกอบศิลปในการเขียนภาพทิวทัศนได 

4. ปฏิบัติงานเขียนภาพทิวทัศน ลงน้ำหนักดวยดินสอสี/สีโปสเตอร/สีน้ำ/สีชอลกได 

รวม  4  ผลการเรียนรู 
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                                                  หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนศรีราชา ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย พุทธศักราช 2563 (ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช 2562) 

คำอธิบายรายวิชาเพ่ิมเติม 

รหัสวิชา ศ30204  รายวิชา การเขียนแบบเบ้ืองตน 1  กลุมสาระการเรียนรูศิลปะ 

ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี  4-6  ภาคเรียนท่ี  1-2           เวลา  40  ช่ัวโมง จำนวน 1.0 หนวยกิต 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ศึกษาและปฏิบัติเก่ียวกับเครื่องมือและอุปกรณในงานเขียนแบบมาตรฐานงานเขียนแบบเสนตัวอักษร และตัวเลข 

การอานและเขียนภาพ 3 มิติ การเขียนภาพฉายกำหนดขนาด การเขียนภาพตัดและสัญลักษณพ้ืนฐานในงานเขียนแบบ 

 

ผลการเรียนรู 

1. อธิบายเก่ียวกับความหมายและวิธีการเขียนนแบบเบื้องตน 

2. อธิบายหลักการเขียนภาพ 3 มิติในแบบตางๆ  

3. อธิบายหลักการเขียนภาพฉายและภาพตัด 

4. อธิบายหลักการเนนการวาดเสนและปฏิบัติได 

5. ปฏิบัติงานในการเขียนแบบเบื้องตนได 

รวม  5  ผลการเรียนรู 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



265 
 

                                                  หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนศรีราชา ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย พุทธศักราช 2563 (ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช 2562) 

คำอธิบายรายวิชาเพ่ิมเติม 

รหัสวิชา ศ30205  รายวิชา ศิลปะไทย 1    กลุมสาระการเรียนรูศิลปะ 

ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี  4-6  ภาคเรียนท่ี  1-2           เวลา  40  ช่ัวโมง จำนวน 1.0 หนวยกิต 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ศึกษาลักษณะท่ัวไปของศิลปะไทย ฝกปฏิบัติเก่ียวกับเขียนภาพ การเขียนลวดลายเบื้องตน การรางดวยวิธีกระทบ

เสน และวิธีใชสีแบบไทย เพ่ือใหมีความรูความเขาใจและเห็นคุณคาของศิลปะไทย สามารถเขียนภาพและลวดลายไทย และ

นำไปใชในการสรางงานศิลปะอ่ืนๆได 

 

ผลการเรียนรู  

1.  อธิบายรูปแบบ  ลักษณะท่ัวไปของศิลปะไทย  การใชสีแบบไทย 

2.  บรรยายความแตกตางและความคลายคลึงกันของงานศิลปะไทย  และงานศิลปะของชาติตะวันออกและชาติ

ตะวันตก 

3.  วาดภาพลายไทยเบื้องตน 

4.  ปนหรือแกะสลักไทยงายๆ 

5.  วาดภาพไทยดวยดินสอหรือปากกา 

6.  วาดภาพเลาเรื่องราวในชีวิตประจำวันหรือขนบธรรมเนียมประเพณีโดยการใชเสนสี   

และรูปแบบของภาพไทย 

รวม  6  ผลการเรียนรู 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



266 
 

                                                  หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนศรีราชา ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย พุทธศักราช 2563 (ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช 2562) 

คำอธิบายรายวิชาเพ่ิมเติม 

รหัสวิชา ศ30206  รายวิชา ประติมากรรม   กลุมสาระการเรียนรูศิลปะ 

ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี  4-6  ภาคเรียนท่ี  1-2           เวลา  40  ช่ัวโมง จำนวน 1.0 หนวยกิต 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ศึกษาความเปนมา  ความหมาย  ประเภทและคุณลักษณะของงานประติมากรรม  ฝกปฏิบัติ  งานประติมากรรมใน

รูปแบบนูนต่ำ  นูนสูง  และลอยตัว  ดวยเทคนิควิธีการปนและแกะสลัก  วัสดุตางๆ  ตามความสนใจ  ใชเครื่องมือในการ

สรางสรรคงานไดอยางถูกตองและปลอดภัย 

สามารถสรางสรรคงานประติมากรรมท้ังในลักษณะของงานท่ีเปนรูปธรรม  ผลงานลดตัดทอน  และผลงานท่ีเปน

นามธรรมสรางสรรคผลงานประติมากรรมตามความคิดจินตนาการอยางอิสระ  และหลากหลาย   

 

ผลการเรียนรู  

1. อธิบายความหมายประเภทและความแตกตางของงานประติมากรรม 

2. อธิบายสื่อความหมายของงานประติมากรรม 

3. มีทักษะและเทคนิคในการใชวัสดุ อุปกรณ ในการสรางสรรคงานประติมากรรม 

4. วิเคราะหการเลือกใชวัสดุ อุปกรณ ในการสื่อความหมายงานประติมากรรม 

5. ปฏิบัติงานประติมากรรมในการสื่อความหมายอยางชัดเจนสอดคลองกลับวัสดุท่ีใช 

รวม  5  ผลการเรียนรู 
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                                                  หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนศรีราชา ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย พุทธศักราช 2563 (ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช 2562) 

คำอธิบายรายวิชาเพ่ิมเติม 

รหัสวิชา ศ30207  รายวิชา ศิลปะเพ่ือการมีงานทำ   กลุมสาระการเรียนรูศิลปะ 

ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี  4-6  ภาคเรียนท่ี  1-2           เวลา  40  ช่ัวโมง จำนวน 1.0 หนวยกิต 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ศึกษาและประยุกตงานทัศนศิลปท่ีสรางสรรคข้ึนโดยมีจุดมุงหมายเพ่ือแสดงความงามรวมกับประโยชนใชสอย โดยใช

ทฤษฎขีองทัศน-ศิลปแขนงตางๆ เพ่ือใหผลงานสอดประสานกลมกลืนเขากับวิถีชีวิตประจำวัน 

การสรางสรรคผลงานเพ่ือสรางความพึงพอใจของผูบริโภค โดยการนำเอาทฤษฎีทางศิลปะมาเปนแนวทางในการ

พัฒนาผลงาน ผนวกเอาความงามทางทัศนศิลปและจุดประสงคในการใชงาน ออกมาเปนชิ้นงาน เพ่ือสรางรายไดใหกับผูเรียน

และเปนแนวทางในการประกอบอาชีพตามความสนใจและความถนัดของผูเรียนอยางอิสระ 

 

ผลการเรียนรู  

1. ศิลปะประยุกตสรางสรรคและสรางรายได 

2. ออกแบบตราสัญลักษณสำหรับสินคา 

3. การสรางสรรคลิตภัณฑสินคา 

4. ผลิตสินคาท่ีมีคุณภาพในปริมาณท่ีมากข้ึน เพ่ือตอบรับความตองการของลูกคา 

5. พัฒนาสินคาและหาชองทางการจำหนายสินคาท่ีหลากหลาย 

รวม  5  ผลการเรียนรู 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



268 
 

                                                  หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนศรีราชา ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย พุทธศักราช 2563 (ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช 2562) 

คำอธิบายรายวิชาเพ่ิมเติม 

รหัสวิชา ศ30208  รายวิชา วาดเสน 2    กลุมสาระการเรียนรูศิลปะ 

ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี  4-6  ภาคเรียนท่ี  1-2           เวลา  80  ช่ัวโมง จำนวน 2.0 หนวยกิต 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ศึกษาความหมายของการวาดเสน  วัสดุอุปกรณท่ีใชในการวาดเสนและฝกปฏิบัติการวาดเสนเพ่ือถายทอดการ

มองเห็น  เพ่ือใหมีความเขาใจเห็นคุณคาและสามารถเขียนภาพตาง ๆ ไดอยางเพลิดเพลิน 

 

ผลการเรียนรู  

1. อธิบายความหมาย คุณคา หลักการของการวาดเสน 

2. บอกชื่อ คุณสมบัติ วิธีการใชและการดูแลรักษาวัสดุอุปกรณการวาดเสน 

3. ถายทอดการมองเห็นโดยการวาดเสนประกอบแสงเงาเลียนแบบธรรมชาติ 

4. สามารถวาดภาพทัศนียภาพแสดงระยะไกลใกล เปน 3 มิติ 

5. วาดภาพแสดงคาน้ำหนักออน- แกของแสงและเงาท่ีตกกระทบบนวัตถุไดถูกตอง สมจริง 

6. วาดภาพสิ่งของ สัตว ทิวทัศน และคนเหมือนโดยวิธีการวาดเสนได 

รวม  6  ผลการเรียนรู 
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                                                  หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนศรีราชา ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย พุทธศักราช 2563 (ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช 2562) 

คำอธิบายรายวิชาเพ่ิมเติม 

รหัสวิชา ศ30209  รายวิชา วาดภาพระบายสี 2   กลุมสาระการเรียนรูศิลปะ 

ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี  4-6  ภาคเรียนท่ี  1-2           เวลา  80  ช่ัวโมง จำนวน 2.0 หนวยกิต 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ศึกษาและฝกปฏิบัติการจัดองคประกอบศิลปะ และการเขียนภาพดวยวัสดุตางๆ  ตามความเหมาะสม  เพ่ือใหมี

ความเขาใจ  เห็นคุณคาสามารถถายทอดสิ่งท่ีมองเห็นออกมาเปนภาพตามความเปนจริง  และหรือสามารถสรางสรรคงาน

เขียนภาพไดอยางอิสระ 

 

ผลการเรียนรู  

1. อธิบายความหมาย  คุณคา  ลักษณะรูปแบบและวิธีการเขียนภาพ 

2. อธิบายหลักการใช  การเก็บรักษาวัสดุอุปกรณในการเขียนภาพ 

3. อธิบายหลักการจัดองคประกอบศิลปะได 

4. อธิบายหลักการเนนในการวาดเสนและสามารถปฏิบัติได 

5. ปฏิบัติงานเขียนภาพหุนนิ่ง  ผลไม ดอกไมและภาชนะอ่ืนๆตามท่ีจัดใหลงน้ำหนักดวยดินสอสี/สีโปสเตอร/สีน้ำ/ 

    สีชอลกได 

รวม  5  ผลการเรียนรู 
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                                                  หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนศรีราชา ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย พุทธศักราช 2563 (ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช 2562) 

คำอธิบายรายวิชาเพ่ิมเติม 

รหัสวิชา ศ30210  รายวิชา ศิลปะไทย 2    กลุมสาระการเรียนรูศิลปะ 

ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี  4-6  ภาคเรียนท่ี  1-2           เวลา  80  ช่ัวโมง จำนวน 2.0 หนวยกิต 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ศึกษาลักษณะท่ัวไปของศิลปะไทย ฝกปฏิบัติเก่ียวกับเขียนภาพ การเขียนลวดลายเบื้องตน การรางดวยวิธีกระทบ

เสน และวิธีใชสีแบบไทย เพ่ือใหมีความรูความเขาใจและเห็นคุณคาของศิลปะไทย สามารถเขียนภาพและลวดลายไทย และ

นำไปใชในการสรางงานศิลปะอ่ืนๆได 

 

ผลการเรียนรู  

1. อธิบายรูปแบบ  ลกัษณะท่ัวไปของศิลปะไทย  การใชสีแบบไทย 

2. บรรยายความแตกตางและความคลายคลึงกันของงานศิลปะไทย  และงานศิลปะของชาติตะวันออกและ     ชาติ

ตะวันตก 

3. วาดภาพลายไทยเบื้องตน 

4. ปนหรือแกะสลักไทยงายๆ 

5. วาดภาพไทยดวยดินสอหรือปากกา 

6. วาดภาพเลาเรื่องราวในชีวิตประจำวันหรือขนบธรรมเนียมประเพณีโดยการใชเสนสี   

และรูปแบบของภาพไทย 

รวม  6  ผลการเรียนรู 
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                                                  หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนศรีราชา ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย พุทธศักราช 2563 (ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช 2562) 

คำอธิบายรายวิชาเพ่ิมเติม 

รหัสวิชา ศ30211  รายวิชา การเขียนแบบเบ้ืองตน 2  กลุมสาระการเรียนรูศิลปะ 

ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี  4-6  ภาคเรียนท่ี  1-2           เวลา  80  ช่ัวโมง จำนวน 2.0 หนวยกิต 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ศึกษาและปฏิบัติเก่ียวกับเครื่องมือและอุปกรณในงานเขียนแบบมาตรฐานงานเขียนแบบเสนตัวอักษร และตัวเลข 

การอานและเขียนภาพ 3 มิติ การเขียนภาพฉายกำหนดขนาด การเขียนภาพตัดและสัญลักษณพ้ืนฐานในงานเขียนแบบ 

 

ผลการเรียนรู 

1. อธิบายเก่ียวกับความหมายและวิธีการเขียนนแบบเบื้องตน 

2. อธิบายหลักการเขียนภาพ 3 มิติในแบบตางๆ  

3. อธิบายหลักการเขียนภาพฉายและภาพตัด 

4. อธิบายหลักการเนนการวาดเสนและปฏิบัติได 

5. ปฏิบัติงานในการเขียนแบบเบื้องตนได 

รวม  5  ผลการเรียนรู 
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                                                  หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนศรีราชา ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย พุทธศักราช 2563 (ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช 2562) 

คำอธิบายรายวิชาเพ่ิมเติม 

รหัสวิชา ศ30212  รายวิชา ศิลปะเพ่ืออาชีพ 1    กลุมสาระการเรียนรูศิลปะ 

ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี  4-6  ภาคเรียนท่ี  1-2           เวลา  80  ช่ัวโมง จำนวน 2.0 หนวยกิต 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ศึกษาและประยุกตงานทัศนศิลปท่ีสรางสรรคข้ึนโดยมีจุดมุงหมายเพ่ือแสดงความงามรวมกับประโยชนใชสอย โดยใช

ทฤษฎีของทัศน-ศิลปแขนงตางๆ เพ่ือใหผลงานสอดประสานกลมกลืนเขากับวิถีชีวิตประจำวัน 

การสรางสรรคผลงานเพ่ือสรางความพึงพอใจของผูบริโภค โดยการนำเอาทฤษฎีทางศิลปะมาเปนแนวทางในการ

พัฒนาผลงาน ผนวกเอาความงามทางทัศนศิลปและจุดประสงคในการใชงาน ออกมาเปนชิ้นงาน เพ่ือสรางรายไดใหกับผูเรียน

และเปนแนวทางในการประกอบอาชีพตามความสนใจและความถนัดของผูเรียนอยางอิสระ 

 

ผลการเรียนรู 

1. สามารถนำความรูวิชาศิลปะมาประยุกตเพ่ือสรางรายได 

2. ออกแบบตราสัญลักษณสำหรับสินคาได 

3. นักเรียนสามารถเรียนรูวิธีการทำชิ้นงานและเลือกใชวัสดุ อุปกรณอยางคุมคา 

4. นักเรียนผลิตสินคาท่ีมีคุณภาพในปริมาณเพ่ิมมากข้ึนเพ่ือรองรับความตองการของลูกคา 

5. นักเรียนสามารถหาชองทางการจำหนายสินคาของตนบนอินเตอรเน็ตและไดรับความแนะนำจากอาจารยเรื่องการ

นำเสนอสินคาในเว็บไซตตางๆ 

6. นักเรียนจัดรูปเลมโครงงานเพ่ือเผยแพรความรูใหแกผูอ่ืนได และเผยแพรผลงานของตนอีกทางหนึ่ง 

รวม  6  ผลการเรียนรู 
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                                                  หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนศรีราชา ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย พุทธศักราช 2563 (ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช 2562) 

คำอธิบายรายวิชาเพ่ิมเติม 

รหัสวิชา ศ30213  รายวิชา ศิลปะเพ่ืออาชีพ 2    กลุมสาระการเรียนรูศิลปะ 

ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี  4-6  ภาคเรียนท่ี  1-2           เวลา  80  ช่ัวโมง จำนวน 2.0 หนวยกิต 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ศึกษาและประยุกตงานทัศนศิลปท่ีสรางสรรคข้ึนโดยมีจุดมุงหมายเพ่ือแสดงความงามรวมกับประโยชนใชสอย โดยใช

ทฤษฎขีองทัศน-ศิลปแขนงตางๆ เพ่ือใหผลงานสอดประสานกลมกลืนเขากับวิถีชีวิตประจำวัน 

การสรางสรรคผลงานเพ่ือสรางความพึงพอใจของผูบริโภค โดยการนำเอาทฤษฎีทางศิลปะมาเปนแนวทางในการ

พัฒนาผลงาน ผนวกเอาความงามทางทัศนศิลปและจุดประสงคในการใชงาน ออกมาเปนชิ้นงาน เพ่ือสรางรายไดใหกับผูเรียน

และเปนแนวทางในการประกอบอาชีพตามความสนใจและความถนัดของผูเรียนอยางอิสระ 

 

ผลการเรียนรู 

1. สามารถนำความรูวิชาศิลปะมาประยุกตเพ่ือสรางรายได 

2. ออกแบบตราสัญลักษณสำหรับสินคาได 

3. นักเรียนสามารถเรียนรูวิธีการทำชิ้นงานและเลือกใชวัสดุ อุปกรณอยางคุมคา 

4. นักเรียนผลิตสินคาท่ีมีคุณภาพในปริมาณเพ่ิมมากข้ึนเพ่ือรองรับความตองการของลูกคา 

5. นักเรียนสามารถหาชองทางการจำหนายสินคาของตนบนอินเตอรเน็ตและไดรับความแนะนำจากอาจารยเรื่องการ

นำเสนอสินคาในเว็บไซตตางๆ 

6. นักเรียนจัดรูปเลมโครงงานเพ่ือเผยแพรความรูใหแกผูอ่ืนได และเผยแพรผลงานของตนอีกทางหนึ่ง 

รวม  6  ผลการเรียนรู 
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                                                  หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนศรีราชา ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย พุทธศักราช 2563 (ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช 2562) 

คำอธิบายรายวิชาเพ่ิมเติม 

รหัสวิชา ศ30221  รายวิชา ปฏิบัติขลุยเพียงออ 1   กลุมสาระการเรียนรูศิลปะ 

ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี  4-6  ภาคเรียนท่ี  1-2           เวลา  40  ช่ัวโมง จำนวน 1.0 หนวยกิต 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ศึกษาเกี่ยวกับประวัติความเปนมา  สวนประกอบ หนาที่  หลักกลไก  การกำเนิดเสียงของขลุยเพียงออ  หลักการ

จรดปาก  การปอนลม  การควบคุมการหายใจ  คุณสมบัติของเสียง  การเทียบเสียงที่ถูกตองเที่ยงตรง  หลักการและเทคนิค

ในการปฏิบัติดนตรี  หลักการเลนเดี่ยว  และเลนรวมวง  การบำรุงรักษา  หลักการจัดรวมวง  ปฏิบัติขลุยเพียงออ    จับ

เครื่องดนตรี  ทายืน  นั่ง  จรดปาก  ปอนลม ควบคุมการหายใจ  ลดและเพ่ิมเสียง การระบายลม  อานโนต  ฟง  และปฏิบัติ

ตามลำดับความยากงายของบทฝก 

 เพ่ีอใหมีความรูความเขาใจเก่ียวกับสวนประกอบ  หนาท่ี  หลักกลไกการกำเนิดเสียงของขลุยเพียงออ  และมีทักษะ

ในการปฏิบัติ  ท้ังปฏิบัติเดี่ยวและรวมวงได 

 

ผลการเรียนรู  

 1. สามารถอธิบายถึงหลักกลไกการกำเนิดเสียงและการดูแลรักษาขลุยเพียงออไดถูกตอง 

 2. สามารถอธิบายถึงหลักการปอนลม เทคนิคการเปา การระบายลมและการควบคุมลมหายใจไดถูกตอง 

 3. สามรถอาน  เขียน ลักษณะของตัวโนต  คาตัวโนต  สัญลักษณท่ีเก่ียวของทางดนตรีไดถูกตอง 

 4. รูจักหลักการเขียนตัวโนตและบันทึกตัวโนตตามหลักการบันทึกเพลงไทยไดถูกตอง 

 5. สามารถอานโนตดนตรีไทยและสากลตามท่ีกำหนดไดถูกตอง 

 6. สามารถปฏิบัติขลุยเพียงออแบบเดี่ยวตามโนตท่ีกำหนดไดถูกตอง 

 7. สามารถปฏิบัติขลุยเพียงออแบบการผสมวงและบรรเลงเพลงไดอยางถูกตองเหมาะสม 

รวม  7  ผลการเรียนรู 
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                                                  หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนศรีราชา ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย พุทธศักราช 2563 (ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช 2562) 

คำอธิบายรายวิชาเพ่ิมเติม 

รหัสวิชา ศ30222  รายวิชา ปฏิบัติกลองยาว 1    กลุมสาระการเรียนรูศิลปะ 

ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี  4-6  ภาคเรียนท่ี  1-2           เวลา  40  ช่ัวโมง จำนวน 1.0 หนวยกิต 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ศึกษาเก่ียวกับวิธีการเลนกลองยาว  ประวัติความเปนมา หลักการสำคัญในกาปฏิบัติวงกลองยาว    รวมไปถึงจังหวะ

ของเพลง การอานโนตเพลง และปฏิบัติกลองยาวผสมรวมวงกับทารำประกอบเพลงในการเลนกลองยาว  

เพ่ือใหผูเรียนมีความรูความเขาใจเทคนิคการเลนกลองยาวและการถายทอดอารมณเพลงโดยการเนนเทคนิคการ

แสดงออกและคุณภาพของการแสดงดวยการปฏิบัติกลองยาวผสมวงไดพรอมแสดงในโอกาสตางๆตามความเหมาะสม และ

การดูแลรักษากลองยาวดวยความรูความเขาใจ เพ่ือใหมีความรูความเขาใจ มีทักษะเห็นคุณคาของดนตรีพ้ืนบานกลองยาว มี

สวนรวมในการอนุรักษมรดกทางวัฒนธรรมไทย 

 

ผลการเรียนรู  

 1. อธิบายประวัติความเปนมาของการเลนกลองยาวได 

 2.  อธิบายเครื่องหมายกำหนดจังหวะของดนตรีได 

 3. สามารถจำแนกเครื่องดนตรีไดอยางถูกตองตามวิธี 

 4. การฝกปฏิบัติวิธีการตี การกำหนดจังหวะ 

 5. การฝกทาประกอบเพลงกลองยาวรวมวงรวมกับผู อื ่นไดอยางมีความไพเราะเพลิดเพลินตามวาระและ 

     โอกาสตาง ๆ 

 6.  สามารถเลือกบทเพลงเองไดถูกตองตามวาระและโอกาสตาง ๆ 

รวม  6  ผลการเรียนรู 
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                                                  หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนศรีราชา ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย พุทธศักราช 2563 (ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช 2562) 

คำอธิบายรายวิชาเพ่ิมเติม 

รหัสวิชา ศ30223  รายวิชา ปฏิบัติอังกะลุง 1   กลุมสาระการเรียนรูศิลปะ 

ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี  4-6  ภาคเรียนท่ี  1-2           เวลา  40  ช่ัวโมง จำนวน 1.0 หนวยกิต 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

            ศึกษาเก่ียวกับทฤษฏีการดนตรี  ประวัติความเปนมาเครื่องหมายกำหนดจังหวะ การอานโนตดนตรีไทย และปฏิบัติ

เครื่องดนตรีตามเครื่องหมายและสัญลักษณทางดนตรี ฝกทักษะการบรรเลงแบบกลุมในจังหวะสามชั้น สองชั้น และชั้นเดียว 

ตลอดจนเขาใจถึงการดูแลรักษาเครื่องดนตรี 

 เพ่ือใหผูเรียนมีความรูความเขาใจเทคนิคการเลนเครื่องดนตรีและการถายทอดอารมณเพลงโดยการเนนเทคนิคการ

แสดงออกและคุณภาพของการแสดงดวยการปฏิบัติดนตรีประเภทรวมวงไดพรอมแสดงในโอกาสตางๆตามความเหมาะสม 

ดูแลรักษาเครื่องดนตรีไทยดวยความรูความเขาใจ เพ่ือใหมีความรูความเขาใจ มีทักษะเห็นคุณคาของดนตรีไทย มีสวนรวมใน

การอนุรักษมรดกทางวัฒนธรรม 

 

ผลการเรียนรู  

1. อธิบายประวัติความเปนมาของอังกะลุงได 

2. อธิบายเครื่องหมายกำหนดจังหวะของดนตรีไทยได 

3. ศึกษาลักษณะตัวโน ตไทย ความหมาย คาตัวโนต หลักการใช และเขียนตัวโน ตแตละล ักษณะตางๆ 

ไดถูกตอง 

4. สามารถดูแลรักษาอังกะลุงไดอยางถูกตองตามวิธี 

5. บรรเลงบทเพลงในอัตราชั้นเดียว อัตราสองชั้นและเพลงเถาไดถูกตอง 

6. บรรเลงอังกะลุงรวมวงรวมกับผูอ่ืนไดอยางมีความไพเราะเพลิดเพลินตามวาระและโอกาส 

7.นักเรียนสามารถเลือกบทเพลงเองไดถูกตองตามวาระและโอกาส 

รวม  7  ผลการเรียนรู 
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                                                  หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนศรีราชา ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย พุทธศักราช 2563 (ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช 2562) 

คำอธิบายรายวิชาเพ่ิมเติม 

รหัสวิชา ศ30224  รายวิชา ขับรองเพลงไทยสากล 1  กลุมสาระการเรียนรูศิลปะ 

ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี  4-6  ภาคเรียนท่ี  1-2           เวลา  40  ช่ัวโมง จำนวน 1.0 หนวยกิต 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

           ศึกษาเก่ียวกับความเปนมา และคุณสมบัติอวัยวะและระบบท่ีเก่ียวของในการออกเสียง เทคนิคในการออกเสียงและ

การรองเพลง ทฤษฎีโนตสากล การออกอักขระ สำเนียง การแสดงทาทางประกอบ ลักษณะวิธีสรางอารมณ การพูดและการ

ขับรองเพลง หลักการปฏิบัติตน 

 ฝกบริหารรางกายชวยในการออกเสียง หายใจเขา ออก และควบคุมอวัยวะในการออกเสียง อานโนต ทำนอง เนื้อ

รอง ขับรองประสานเสียง และสรางอารมณในเสียงเพลงใหตรงกับเนื้อหาของเพลง เพื่อใหมีความรูความเขาใจ เกี่ยวกับ

ลักษณะและคุณสมบัติของเสียง สามารถขับรองเพลงประกอบดนตรีได 

 

ผลการเรียนรู  

1. ศึกษาองคประกอบและอวัยวะและการกำเนิดเสียงเบื้องตนได 

2. ศึกษาเทคนิคการออกเสียงและการเปลงเสียงตามหลักการได 

3. ศึกษาลักษณะตัวโนตตางๆ หลักการใชโนต และการอานตัวโนตสากลงายๆได 

4. ศึกษาการอานออกเสียงตัวโนต และอานออกเสียงตามระดับของบันไดเสียงได 

5. ศึกษาความหมายของจังหวะ  ทำนองเพลงรวมทั้งทักษะในการขับรองเพลงตามจังหวะและทำนองเพลงไทยสากล

ได 

6. ศึกษาการขับรองเพลงไทยสากลแบบเดี่ยว   การขับรองประกอบดนตรีและการใสอารมณเพลงรวมท้ังแสดงทาทาง

ประกอบบทเพลงไทยสากลท่ีขับรองได 

7. ศึกษาองคประกอบดนตรี  การขับรองประสานเสียง  การขับรองหมู และขับรองเพลงประสานเสียงและรองเพลง

แบบหมูได 

รวม  7  ผลการเรียนรู 
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                                                  หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนศรีราชา ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย พุทธศักราช 2563 (ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช 2562) 

คำอธิบายรายวิชาเพ่ิมเติม 

รหัสวิชา ศ30225  รายวิชา ขับรองประสานเสียง  1  กลุมสาระการเรียนรูศิลปะ 

ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี  4-6  ภาคเรียนท่ี  1-2           เวลา  40  ช่ัวโมง จำนวน 1.0 หนวยกิต 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ศึกษาเกี่ยวกับอวัยวะและระบบที่เกี่ยวของในการออกเสียง เทคนิคการออกเสียง และการรองเพลง  ทฤษฎีโนต

สากล  การออกอักขระ และสำเนียง การแสดงทาทางประกอบ ลักษณะวิธีสรางอารมณการพูดและการขับรองเพลงประสาน

เสียง รูจักการรองแตละแนวเสียง โซปราโน อัลโต เทเนอร และเบส  สามารถขับรองประสานเสียงรวมทุกแนวเสียงไดอยาง

ไพเราะ 

 ฝกการบริหารรางกาย  ในการออกเสียง หายใจเขาออก และควบคุมอวัยวะในการออกเสียง อานโนตสากล  ทำนอง  

เนื้อรอง  ขับรองเพลงประสานเสียง  แสดงทาทาง  และสรางอารมณในเสียงเพลงใหตรงกับเนื้อหาของเพลง 

 

ผลการเรียนรู  

1. ศึกษาอวัยวะท่ีใชในการออกเสียง ระบบการออกเสียง และทักษะวิธีการหายใจในการขับรองเพลงได 

2. ศึกษาเทคนิคในการขับรองเพลง การกำหนดลมหายใจ การใชเสียงสูงเสียงต่ำ และทักษะพ้ืนฐาน 

ในการขับรองเพลงได 

3. ศึกษาลักษณะตัวโนตตางๆ ความหมาย หลักการใชโนต และการอานโนตสากลได 

4. ศึกษาการอานออกเสียงตัวโนต และอานออกเสียงตามระดับของบันไดเสียงได 

5. ศึกษาความหมายของจังหวะ ทำนองเพลงรวมท้ังทักษะในการขับรองเพลงตามจังหวะ 

และทำนองเพลงได 

6. ศึกษาการใชอารมณเพลง รวมท้ังแสดงทาทางประกอบบทเพลงท่ีขับรองได 

7. สามารถปฏิบัติขับรองประสานเสียงไดครบทุกแนวเสียง โซปราโน อัลโต เทเนอร และเบส  

รวม  7  ผลการเรียนรู 
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                                                  หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนศรีราชา ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย พุทธศักราช 2563 (ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช 2562) 

คำอธิบายรายวิชาเพ่ิมเติม 

รหัสวิชา ศ30226  รายวิชา การปฏิบัติรวมวงดนตรีสากล  กลุมสาระการเรียนรูศิลปะ 

ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี  4-6  ภาคเรียนท่ี  1-2           เวลา  40  ช่ัวโมง จำนวน 1.0 หนวยกิต 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ศึกษาเก่ียวกับประวัติความเปนมาของวงดนตรีสากล สวนประกอบ  หนาท่ี  หลักกลไก การกำเนิดเสียงของเครื่อง

ดนตรีในวงดนตรีสากล   หลักการวิธีการปฏิบัติ  คุณสมบัติของเสียง  การเทียบเสียง  หลักการและเทคนิคในการปฏิบัติ

เครื่องดนตรี  หลักการเดี่ยว  และการรวมวง  การบำรุงรักษา 

 เพ่ือเขาใจหลักการและเทคนิคในการปฏิบัติเครื่องดนตรีวงโฟลคซอง     การเลนเดี่ยว  และการรวมวง  การ

บำรุงรักษาเครื่องดนตรีไดอยางสมบูรณ 

 

ผลการเรียนรู  

1. สามารถอธิบายประวัติความเปนมาของเครื่องดนตรีวงดนตรีสากล ได    

2. สามารถอธิบายสวนประกอบ หนาท่ีหลักกลไกกำเนิดเสียงและการดูแลรักษาเครื่องดนตรีสากลวงดนตรีสากล ได    

3. ศึกษาลักษณะตัวโนตตางๆ ความหมาย คาตัวโนต หลักการใช และเขียนตัวโนตแตละลักษณะไดถูกตอง 

4. ศึกษาหลักการเขียนตัวโนต เขียนตัวโนต และบันทึกตัวโนตลงในบรรทัด 5 เสนไดอยางถูกตอง 

5. อานตัวโนตดนตรีไทย โนตดนตรีสากล และบทเพลงอยางงาย ๆ ได 

6. ปฏิบัติเครื่องดนตรีสากล   ตามหลักการวิธีบรรเลง บันไดเสียงและเทคนิคตางๆในการบรรเลงไดถูกตอง   

7. ปฏิบัติเครื่องดนตรีเครื่องดนตรีสากลแบบรวมวงรวมกับผูอ่ืนไดตามเหมาะสม 

รวม  7  ผลการเรียนรู 
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                                                  หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนศรีราชา ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย พุทธศักราช 2563 (ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช 2562) 

คำอธิบายรายวิชาเพ่ิมเติม 

รหัสวิชา ศ30227  รายวิชา ปฏิบัติขลุยเพียงออ 2    กลุมสาระการเรียนรูศิลปะ 

ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี  4-6  ภาคเรียนท่ี  1-2           เวลา  80  ช่ัวโมง จำนวน 2.0 หนวยกิต 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ศึกษาเกี่ยวกับประวัติความเปนมา  สวนประกอบ หนาที่  หลักกลไก  การกำเนิดเสียงของขลุยเพียงออ  หลักการ

จรดปาก  การปอนลม  การควบคุมการหายใจ  คุณสมบัติของเสียง  การเทียบเสียงที่ถูกตองเที่ยงตรง  หลักการและเทคนิค

ในการปฏิบัติดนตรี  หลักการเลนเดี่ยว  และเลนรวมวง  การบำรุงรักษา  หลักการจัดรวมวง  ปฏิบัติขลุยเพียงออ    จับ

เครื่องดนตรี  ทายืน  นั่ง  จรดปาก  ปอนลม ควบคุมการหายใจ  ลดและเพ่ิมเสียง การระบายลม  อานโนต  ฟง  และปฏิบัติ

ตามลำดับความยากงายของบทฝก 

 เพ่ีอใหมีความรูความเขาใจเก่ียวกับสวนประกอบ  หนาท่ี  หลักกลไกการกำเนิดเสียงของขลุยเพียงออ  และมีทักษะ

ในการปฏิบัติ  ท้ังปฏิบัติเดี่ยวและรวมวงได 

 

ผลการเรียนรู  

 1. สามารถอธิบายถึงหลักกลไกการกำเนิดเสียงและการดูแลรักษาขลุยเพียงออไดถูกตอง 

 2. สามารถอธิบายถึงหลักการปอนลม เทคนิคการเปา การระบายลมและการควบคุมลมหายใจไดถูกตอง 

 3. สามรถอาน  เขียน ลักษณะของตัวโนต  คาตัวโนต  สัญลักษณท่ีเก่ียวของทางดนตรีไดถูกตอง 

 4. รูจักหลักการเขียนตัวโนตและบันทึกตัวโนตตามหลักการบันทึกเพลงไทยไดถูกตอง 

 5. สามารถอานโนตดนตรีไทยและสากลตามท่ีกำหนดไดถูกตอง 

 6 .สามารถปฏิบัติขลุยเพียงออแบบเดี่ยวตามโนตท่ีกำหนดไดถูกตอง 

 7. สามารถปฏิบัติขลุยเพียงออแบบการผสมวงและบรรเลงเพลงไดอยางถูกตองเหมาะสม 

รวม  7  ผลการเรียนรู 
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                                                  หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนศรีราชา ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย พุทธศักราช 2563 (ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช 2562) 

คำอธิบายรายวิชาเพ่ิมเติม 

รหัสวิชา ศ30228  รายวิชา ปฏิบัติกลองยาว 2   กลุมสาระการเรียนรูศิลปะ 

ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี  4-6  ภาคเรียนท่ี  1-2           เวลา  80  ช่ัวโมง จำนวน 2.0 หนวยกิต 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ศึกษาเก่ียวกับวิธีการเลนกลองยาว  ประวัติความเปนมา หลักการสำคัญในกาปฏิบัติวงกลองยาว   รวมไปถึงจังหวะ

ของเพลง การอานโนตเพลง และปฏิบัติกลองยาวผสมรวมวงกับทารำประกอบเพลงในการเลนกลองยาว  

เพ่ือใหผูเรียนมีความรูความเขาใจเทคนิคการเลนกลองยาวและการถายทอดอารมณเพลงโดยการเนนเทคนิคการ

แสดงออกและคุณภาพของการแสดงดวยการปฏิบัติกลองยาวผสมวงไดพรอมแสดงในโอกาสตางๆตามความเหมาะสม และ

การดูแลรักษากลองยาวดวยความรูความเขาใจ เพ่ือใหมีความรูความเขาใจ มีทักษะเห็นคุณคาของดนตรีพ้ืนบานกลองยาว มี

สวนรวมในการอนุรักษมรดกทางวัฒนธรรมไทย 

 

ผลการเรียนรู  

 1. อธิบายประวัติความเปนมาของการเลนกลองยาวได 

 2. อธิบายเครื่องหมายกำหนดจังหวะของดนตรีได 

 3. สามารถจำแนกเครื่องดนตรีไดอยางถูกตองตามวิธี 

 4. การฝกปฏิบัติวิธีการตี การกำหนดจังหวะ 

 5. การฝกทาประกอบเพลงกลองยาวรวมวงรวมกับผู อื ่นไดอยางมีความไพเราะเพลิดเพลินตามวาระและ 

     โอกาสตาง ๆ 

 6. สามารถเลือกบทเพลงเองไดถูกตองตามวาระและโอกาสตาง ๆ 

รวม  6  ผลการเรียนรู 
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                                                  หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนศรีราชา ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย พุทธศักราช 2563 (ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช 2562) 

คำอธิบายรายวิชาเพ่ิมเติม 

รหัสวิชา ศ30229  รายวิชา ปฏิบัติอังกะลุง 2     กลุมสาระการเรียนรูศิลปะ 

ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี  4-6  ภาคเรียนท่ี  1-2           เวลา  80  ช่ัวโมง จำนวน 2.0 หนวยกิต 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

            ศึกษาเก่ียวกับทฤษฏีการดนตรี  ประวัติความเปนมาเครื่องหมายกำหนดจังหวะ การอานโนตดนตรีไทย และปฏิบัติ

เครื่องดนตรีตามเครื่องหมายและสัญลักษณทางดนตรี ฝกทักษะการบรรเลงแบบกลุมในจังหวะสามชั้น สองชั้น และชั้นเดียว 

ตลอดจนเขาใจถึงการดูแลรักษาเครื่องดนตรี 

 เพ่ือใหผูเรียนมีความรูความเขาใจเทคนิคการเลนเครื่องดนตรีและการถายทอดอารมณเพลงโดยการเนนเทคนิคการ

แสดงออกและคุณภาพของการแสดงดวยการปฏิบัติดนตรีประเภทรวมวงไดพรอมแสดงในโอกาสตางๆตามความเหมาะสม 

ดูแลรักษาเครื่องดนตรีไทยดวยความรูความเขาใจ เพ่ือใหมีความรูความเขาใจ มีทักษะเห็นคุณคาของดนตรีไทย มีสวนรวมใน

การอนุรักษมรดกทางวัฒนธรรม 

 

ผลการเรียนรู  

1. อธิบายประวัติความเปนมาของอังกะลุงได 

2. อธิบายเครื่องหมายกำหนดจังหวะของดนตรีไทยได 

3. ศึกษาล ักษณะตัวโนตไทย ความหมาย คาต ัวโนต หล ักการใช และเข ียนตัวโน ตแตละล ักษณะตางๆ 

ไดถูกตอง 

4. สามารถดูแลรักษาอังกะลุงไดอยางถูกตองตามวิธี 

5. บรรเลงบทเพลงในอัตราชั้นเดียว อัตราสองชั้นและเพลงเถาไดถูกตอง 

6. บรรเลงอังกะลุงรวมวงรวมกับผูอ่ืนไดอยางมีความไพเราะเพลิดเพลินตามวาระและโอกาส 

7.นักเรียนสามารถเลือกบทเพลงเองไดถูกตองตามวาระและโอกาส 

รวม  7  ผลการเรียนรู 
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                                                  หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนศรีราชา ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย พุทธศักราช 2563 (ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช 2562) 

คำอธิบายรายวิชาเพ่ิมเติม 

รหัสวิชา ศ30230  รายวิชา ขับรองเพลงไทยสากล 2  กลุมสาระการเรียนรูศิลปะ 

ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี  4-6  ภาคเรียนท่ี  1-2           เวลา  80  ช่ัวโมง จำนวน 2.0 หนวยกิต 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

           ศึกษาเก่ียวกับความเปนมา และคุณสมบัติอวัยวะและระบบท่ีเก่ียวของในการออกเสียง เทคนิคในการออกเสียงและ

การรองเพลง ทฤษฎีโนตสากล การออกอักขระ สำเนียง การแสดงทาทางประกอบ ลักษณะวิธีสรางอารมณ การพูดและการ

ขับรองเพลง หลักการปฏิบัติตน 

 ฝกบริหารรางกายชวยในการออกเสียง หายใจเขา ออก และควบคุมอวัยวะในการออกเสียง อานโนต ทำนอง เนื้อ

รอง ขับรองประสานเสียง และสรางอารมณในเสียงเพลงใหตรงกับเนื้อหาของเพลง เพื่อใหมีความรูความเขาใจ เกี่ยวกับ

ลักษณะและคุณสมบัติของเสียง สามารถขับรองเพลงประกอบดนตรีได 

 

ผลการเรียนรู  

1. ศึกษาองคประกอบและอวัยวะและการกำเนิดเสียงเบื้องตนได 

2. ศึกษาเทคนิคการออกเสียงและการเปลงเสียงตามหลักการได 

3. ศึกษาลักษณะตัวโนตตางๆ หลักการใชโนต และการอานตัวโนตสากลงายๆได 

4. ศึกษาการอานออกเสียงตัวโนต และอานออกเสียงตามระดับของบันไดเสียงได 

5. ศึกษาความหมายของจังหวะ  ทำนองเพลงรวมทั้งทักษะในการขับรองเพลงตามจังหวะและทำนองเพลงไทยสากล

ได 

6. ศึกษาการขับรองเพลงไทยสากลแบบเดี่ยว   การขับรองประกอบดนตรีและการใสอารมณเพลงรวมท้ังแสดงทาทาง

ประกอบบทเพลงไทยสากลท่ีขับรองได 

7. ศึกษาองคประกอบดนตรี  การขับรองประสานเสียง  การขับรองหมู และขับรองเพลงประสานเสียงและรองเพลง

แบบหมูได 

รวม  7  ผลการเรียนรู 
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                                                  หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนศรีราชา ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย พุทธศักราช 2563 (ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช 2562) 

คำอธิบายรายวิชาเพ่ิมเติม 

รหัสวิชา ศ30231  รายวิชา ขับรองประสานเสียง 2    กลุมสาระการเรียนรูศิลปะ 

ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี  4-6  ภาคเรียนท่ี  1-2           เวลา  80  ช่ัวโมง จำนวน 2.0 หนวยกิต 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ศึกษาเกี่ยวกับอวัยวะและระบบที่เกี่ยวของในการออกเสียง เทคนิคการออกเสียง และการรองเพลง  ทฤษฎีโนต

สากล  การออกอักขระ และสำเนียง การแสดงทาทางประกอบ ลักษณะวิธีสรางอารมณการพูดและการขับรองเพลงประสาน

เสียง รูจักการรองแตละแนวเสียง โซปราโน อัลโต เทเนอร และเบส  สามารถขับรองประสานเสียงรวมทุกแนวเสียงไดอยาง

ไพเราะ 

 ฝกการบริหารรางกาย  ในการออกเสียง หายใจเขาออก และควบคุมอวัยวะในการออกเสียง อานโนตสากล  ทำนอง  

เนื้อรอง  ขับรองเพลงประสานเสียง  แสดงทาทาง  และสรางอารมณในเสียงเพลงใหตรงกับเนื้อหาของเพลง 

 

ผลการเรียนรู  

1. ศึกษาอวัยวะท่ีใชในการออกเสียง ระบบการออกเสียง และทักษะวิธีการหายใจในการขับรองเพลงได 

2.ศึกษาเทคนิคในการขับรองเพลง การกำหนดลมหายใจ การใชเสียงสูงเสียงต่ำ และทักษะพ้ืนฐาน 

ในการขับรองเพลงได 

3.ศึกษาลักษณะตัวโนตตางๆ ความหมาย หลักการใชโนต และการอานโนตสากลได 

4. ศึกษาการอานออกเสียงตัวโนต และอานออกเสียงตามระดับของบันไดเสียงได 

5.ศึกษาความหมายของจังหวะ ทำนองเพลงรวมท้ังทักษะในการขับรองเพลงตามจังหวะ 

และทำนองเพลงได 

6. ศึกษาการใชอารมณเพลง รวมท้ังแสดงทาทางประกอบบทเพลงท่ีขับรองได 

7. สามารถปฏิบัติขับรองประสานเสียงไดครบทุกแนวเสียง โซปราโน อัลโต เทเนอร และเบส  

รวม  7  ผลการเรียนรู 
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                                                  หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนศรีราชา ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย พุทธศักราช 2563 (ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช 2562) 

คำอธิบายรายวิชาเพ่ิมเติม 

รหัสวิชา ศ30232  รายวิชา ปฏิบัติเครื่องดนตรีสากล 1  กลุมสาระการเรียนรูศิลปะ 

ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี  4-6  ภาคเรียนท่ี  1-2           เวลา  80  ช่ัวโมง จำนวน 2.0 หนวยกิต 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ศึกษาเก่ียวกับประวัติความเปนมาของวงดนตรีสากล สวนประกอบ  หนาท่ี  หลักกลไก การกำเนิดเสียงของเครื่อง

ดนตรีในวงดนตรีสากล   หลักการวิธีการปฏิบัติ  คุณสมบัติของเสียง  การเทียบเสียง  หลักการและเทคนิคในการปฏิบัติ

เครื่องดนตรี  หลักการเดี่ยว  และการบำรุงรักษาเครื่องดนตรี 

 เพ่ือเขาใจหลักการและเทคนิคในการปฏิบัติเครื่องดนตรีสากล การเลนเดี่ยวเครื่องดนตรีสากลตามความสนใจและ

ความถนัดของนักเรียนอยางอิสระ การบำรุงรักษาเครื่องดนตรีใหอยูในสภาพพรอมใชงานอยูเสมอ 

 

ผลการเรียนรู  

1. สามารถอธิบายประวัติความเปนมาของเครื่องดนตรีสากลได    

2. สามารถอธิบายสวนประกอบ หนาท่ีหลักกลไกกำเนิดเสียงและการดูแลรักษาเครื่องดนตรีสากลท่ีตนเองสนใจได    

3. ศึกษาลักษณะตัวโนตตางๆ ความหมาย คาตัวโนต หลักการใช และเขียนตัวโนตแตละลักษณะไดถูกตอง 

4. ศึกษาหลักการเขียนตัวโนต เขียนตัวโนต และบันทึกตัวโนตลงในบรรทัด 5 เสนไดอยางถูกตอง 

5. อานตัวโนตดนตรีไทย โนตดนตรีสากล และบทเพลงอยางงาย ๆ ได 

6. ปฏิบัติเครื่องดนตรีสากล   ตามหลักการวิธีบรรเลง บันไดเสียงและเทคนิคตางๆในการบรรเลงไดถูกตอง   

รวม  6  ผลการเรียนรู 
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                                                  หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนศรีราชา ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย พุทธศักราช 2563 (ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช 2562) 

คำอธิบายรายวิชาเพ่ิมเติม 

รหัสวิชา ศ30233  รายวิชา ปฏิบัติเครื่องดนตรีสากล 2  กลุมสาระการเรียนรูศิลปะ 

ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี  4-6  ภาคเรียนท่ี  1-2           เวลา  80  ช่ัวโมง จำนวน 2.0 หนวยกิต 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ศึกษาเก่ียวกับประวัติความเปนมาของวงดนตรีสากล สวนประกอบ  หนาท่ี  หลักกลไก การกำเนิดเสียงของเครื่อง

ดนตรีในวงดนตรีสากล   หลักการวิธีการปฏิบัติ  คุณสมบัติของเสียง  การเทียบเสียง  หลักการและเทคนิคในการปฏิบัติ

เครื่องดนตรี  หลักการเดี่ยว  และการรวมวง  การบำรุงรักษา 

 เพ่ือเขาใจหลักการและเทคนิคในการปฏิบัติเครื่องดนตรีสากล การเลนเดี่ยวเครื่องดนตรีสากลตามความสนใจและ

ความถนัดของนักเรียนอยางอิสระ การบรรเลงดนตรีสากลแบบรวมวง และการบำรุงรักษาเครื่องดนตรีใหอยูในสภาพพรอมใช

งานอยูเสมอ 

 

ผลการเรียนรู  

1. สามารถอธิบายประวัติความเปนมาของเครื่องดนตรีสากลได    

2. สามารถอธิบายสวนประกอบ หนาท่ีหลักกลไกกำเนิดเสียงและการดูแลรักษาเครื่องดนตรีสากลท่ีตนเองสนใจได    

3. ศึกษาลักษณะตัวโนตตางๆ ความหมาย คาตัวโนต หลักการใช และเขียนตัวโนตแตละลักษณะไดถูกตอง 

4. ศึกษาหลักการเขียนตัวโนต เขียนตัวโนต และบันทึกตัวโนตลงในบรรทัด 5 เสนไดอยางถูกตอง 

5. อานตัวโนตดนตรีไทย โนตดนตรีสากล และบทเพลงอยางงาย ๆ ได 

6. ปฏิบัติรวมวงดนตรีสากล   ตามหลักการวิธีบรรเลง บันไดเสียงและเทคนิคตางๆในการบรรเลงไดถูกตอง   

รวม  6  ผลการเรียนรู 
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                                                  หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนศรีราชา ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย พุทธศักราช 2563 (ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช 2562) 

คำอธิบายรายวิชาเพ่ิมเติม 

รหัสวิชา ศ30234  รายวิชา ปฏิบัติรวมวงดนตรีสากล 1  กลุมสาระการเรียนรูศิลปะ 

ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี  4-6  ภาคเรียนท่ี  1-2           เวลา  80  ช่ัวโมง จำนวน 2.0 หนวยกิต 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ศึกษาเก่ียวกับประวัติความเปนมาของวงดนตรีสากล สวนประกอบ  หนาท่ี  หลักกลไก การกำเนิดเสียงของเครื่อง

ดนตรีในวงดนตรีสากล   หลักการวิธีการปฏิบัติ  คุณสมบัติของเสียง  การเทียบเสียง  หลักการและเทคนิคในการปฏิบัติ

เครื่องดนตรี  หลักการเดี่ยว  และการรวมวง  การบำรุงรักษา 

 เพ่ือเขาใจหลักการและเทคนิคในการปฏิบัติเครื่องดนตรีวงโฟลคซอง     การเลนเดี่ยว  และการรวมวง  การ

บำรุงรกัษาเครื่องดนตรีไดอยางสมบูรณ 

 

ผลการเรียนรู  

1. สามารถอธิบายประวัติความเปนมาของเครื่องดนตรีวงดนตรีสากล ได    

2. สามารถอธิบายสวนประกอบ หนาท่ีหลักกลไกกำเนิดเสียงและการดูแลรักษาเครื่องดนตรีสากลวงดนตรีสากล ได    

3. ศึกษาลักษณะตัวโนตตางๆ ความหมาย คาตัวโนต หลักการใช และเขียนตัวโนตแตละลักษณะไดถูกตอง 

4. ศึกษาหลักการเขียนตัวโนต เขียนตัวโนต และบันทึกตัวโนตลงในบรรทัด 5 เสนไดอยางถูกตอง 

5. อานตัวโนตดนตรีไทย โนตดนตรีสากล และบทเพลงอยางงาย ๆ ได 

6. ปฏิบัติเครื่องดนตรีสากล   ตามหลักการวิธีบรรเลง บันไดเสียงและเทคนิคตางๆในการบรรเลงไดถูกตอง   

7. ปฏิบัติเครื่องดนตรีเครื่องดนตรีสากลแบบรวมวงรวมกับผูอ่ืนไดตามเหมาะสม 

รวม  7  ผลการเรียนรู 
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                                                  หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนศรีราชา ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย พุทธศักราช 2563 (ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช 2562) 

คำอธิบายรายวิชาเพ่ิมเติม 

รหัสวิชา ศ30235  รายวิชา ปฏิบัติรวมวงดนตรีสากล 2  กลุมสาระการเรียนรูศิลปะ 

ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี  4-6  ภาคเรียนท่ี  1-2           เวลา  80  ช่ัวโมง จำนวน 2.0 หนวยกิต 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ศึกษาเก่ียวกับประวัติความเปนมาของวงดนตรีสากล สวนประกอบ  หนาท่ี  หลักกลไก การกำเนิดเสียงของเครื่อง

ดนตรีในวงดนตรีสากล   หลักการวิธีการปฏิบัติ  คุณสมบัติของเสียง  การเทียบเสียง  หลักการและเทคนิคในการปฏิบัติ

เครื่องดนตรี  หลักการเดี่ยว  และการรวมวง  การบำรุงรักษา 

 เพ่ือเขาใจหลักการและเทคนิคในการปฏิบัติเครื่องดนตรีวงโฟลคซอง     การเลนเดี่ยว  และการรวมวง  การ

บำรุงรกัษาเครื่องดนตรีไดอยางสมบูรณ 

 

ผลการเรียนรู  

1. สามารถอธิบายประวัติความเปนมาของเครื่องดนตรีวงดนตรีสากล ได    

2. สามารถอธิบายสวนประกอบ หนาท่ีหลักกลไกกำเนิดเสียงและการดูแลรักษาเครื่องดนตรีสากลวงดนตรีสากล ได    

3. ศึกษาลักษณะตัวโนตตางๆ ความหมาย คาตัวโนต หลักการใช และเขียนตัวโนตแตละลักษณะไดถูกตอง 

4. ศึกษาหลักการเขียนตัวโนต เขียนตัวโนต และบันทึกตัวโนตลงในบรรทัด 5 เสนไดอยางถูกตอง 

5. อานตัวโนตดนตรีไทย โนตดนตรีสากล และบทเพลงอยางงาย ๆ ได 

6. ปฏิบัติเครื่องดนตรีสากล   ตามหลักการวิธีบรรเลง บันไดเสียงและเทคนิคตางๆในการบรรเลงไดถูกตอง   

7. ปฏิบัติเครื่องดนตรีเครื่องดนตรีสากลแบบรวมวงรวมกับผูอ่ืนไดตามเหมาะสม 

รวม  7  ผลการเรียนรู 
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                                                  หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนศรีราชา ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย พุทธศักราช 2563 (ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช 2562) 

คำอธิบายรายวิชาเพ่ิมเติม 

รหัสวิชา ศ30236  รายวิชา ปฏิบัติเครื่องหนังดนตรีไทย  กลุมสาระการเรียนรูศิลปะ 

ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี  4-6  ภาคเรียนท่ี  1-2           เวลา  80  ช่ัวโมง จำนวน 2.0 หนวยกิต 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ศึกษาประวัติ ลักษณะและเสียงของกลองแขก สามารถฟงและแยกเสียงกลองแขกตัวผูและตัวเมียได วิธีการตีเปน

เสียงตางๆ ท้ังตัวผูและตัวเมีย รวมท้ังทาทางการนั่ง ฝกปฏิบัติหนาทับตางๆ ท่ีใชกับกลองแขก ตลอดจนหนาทับพิเศษท่ีใชใน

โอกาสตางๆ ศึกษาประวัติ ลักษณะของเสียงของโทนรำมะนา สามารถฟงและแยกเสียงโทนรำมะนาได วิธีการตีเปนเสียง

ตางๆ รวมท้ังทาทางการนั่ง การจับ ฝกปฏิบัติหนาทับตางๆ ท่ีใชกับโทนรำมะนา 

 เพ่ีอใหมีความรูความเขาใจเก่ียวกับลักษณะและเสียงของกลองแขก โทนรำมะนา รวมถึงการปฏิบัติหนาทับตางๆท่ีใช

ในโอกาสสำคัญ 

 

ผลการเรียนรู 

 1. สามารถอธิบายประวัติ ลักษณะและเสียงของกลองแขก ไดถูกตอง 

 2. สามารถอธิบายประวัติ ลักษณะและเสียงของโทนรำมะนา ไดถูกตอง 

 3. สามารถอธิบายวิธีการและตีกลองแขกและโทนรำมะนาไดถูกตอง 

 4. สามารถอาน  เขียน ฝกปฏิบัติหนาทับไดถูกตอง 

รวม  4  ผลการเรียนรู  
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                                                  หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนศรีราชา ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย พุทธศักราช 2563 (ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช 2562) 

คำอธิบายรายวิชาเพ่ิมเติม 

รหัสวิชา ศ30237  รายวิชา ปฏิบัติเครื่องดนตรีไทย  กลุมสาระการเรียนรูศิลปะ 

ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี  4-6  ภาคเรียนท่ี  1-2           เวลา  80  ช่ัวโมง จำนวน 2.0 หนวยกิต 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ศึกษาความสำคัญและความสัมพันธระหวางดนตรีกับมนุษย  ประวัติและวิวัฒนาการของการดนตรี

ไทย  องคประกอบดนตรี  ประเภทและลักษณะของเครื่องดนตรีไทยการบรรเลงและการใชเครื่องดนตรีตามเหมาะสม  การ

ฟงเพลง การสรางประสบการณในการฟงเพลง การนำความรูทางดนตรีไปใชในชีวิตประจำวัน  ดนตรีกับวัฒนธรรมของ

ชาติ  ความภาคภูมิใจ  คุณคา  และแนวทางการสืบสาน สงเสริม และเผยแพรวัฒนธรรมดนตรีของชาติ 

 

ผลการเรียนรู   

 1. บอกความเปนมาชื่อและประเภทของเครื่องดนตรีไทยได 

 2. สามารถเขียนโนตเพลงไทยเดิมได 

 3. รูจังหวะและทำนองเพลงไทยเดิม 

4. ปฏิบัติเครื่องดนตรีไทยได 1 ชิ้น 

รวม  4  ผลการเรียนรู 
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                                                  หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนศรีราชา ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย พุทธศักราช 2563 (ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช 2562) 

คำอธิบายรายวิชาเพ่ิมเติม 

รหัสวิชา ศ30238  รายวิชา การผสมวงดนตรีไทย   กลุมสาระการเรียนรูศิลปะ 

ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี  4-6  ภาคเรียนท่ี  1-2           เวลา  80  ช่ัวโมง จำนวน 2.0 หนวยกิต 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ศึกษาประวัติวงดนตรีไทยประเภทตางๆ ลักษณะวงดนตรีไทย การเลือกบทเพลงที่เหมาะสมกับวงดนตรีไทย ปฏิบัติ

รวมวงดนตรีไทย การเลือกบทเพลง การฝกซอม การปรับวงอยางถูกตองตามแบบแผนของการบรรเลงวงดนตรีไทยประเภท

ตางๆ 

 เพี่อใหมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับประวัติวงดนตรีไทย ลักษณะของวงดนตรีไทย การเลือกบทเพลงที่เหมาะสมกับ

วงดนตรีไทย 

 

ผลการเรียนรู 

 1. สามารถอธิบายประวัติวงดนตรีไทยไดถูกตอง 

 2. สามารถอธิบายถึงลักษณะวงดนตรีไทยไดถูกตอง 

 3. สามารถเลือกบทเพลงท่ีเหมาะสมกับวงดนตรีไทย ไดถูกตอง 

 4. สามารถปฏิบัติรวมวงดนตรีไทยได 

 5. สามารถปรับวงอยางถูกตองตามแบบแผนของการบรรเลงวงดนตรีไทยประเภทตางๆ 

รวม  5  ผลการเรียนรู 
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                                                  หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนศรีราชา ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย พุทธศักราช 2563 (ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช 2562) 

คำอธิบายรายวิชาเพ่ิมเติม 

รหัสวิชา ศ30239  รายวิชา การจัดการแสดงดนตรีไทย  กลุมสาระการเรียนรูศิลปะ 

ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี  4-6  ภาคเรียนท่ี  1-2           เวลา  80  ช่ัวโมง จำนวน 2.0 หนวยกิต 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ศึกษาองคประกอบของดนตรีไทยในการสรางสรรคงานดนตรีตนเองพ้ืนฐานทางดนตรีไทยในการแตงเพลงสั้นๆ

จังหวะงายๆใชเทคนิคการรองเพลงเลนดนตรีไทยเดี่ยวและรวมวงดนตรีโดยเนนเทคนิคการรองการเลนการแสดงออกและ

คุณภาพเสียงเหตุผลในการเปรียบเทียบความแตกตางระหวางงานดนตรีไทยของตนเองและผูอ่ืนแตงเพลงสั้นๆดวยจังหวะ

งายๆปฏิบัติการรองเพลงเลนดนตรีไทยเดี่ยวและรวมวงโดยใชเทคนิคทางดนตรีท่ีสมบูรณ 

โดยนำเสนอหรือจัดการแสดงดนตรีไทยท่ีเหมาะสมมีความรูความเขาใจเก่ียวกับดนตรีไทยและสามารถบรรเลงดนตรี

ไทยท่ีถนัดไดอยางถูกตองมีความไพเราะเพลิดเพลินและสรางสรรคชื่นชมและเห็นคุณคาของความเปนไทย 

 

ผลการเรียนรู 

1. สามารถใชพ้ืนฐานทางดนตรีไทยในการแตงเพลงสั้นๆจังหวะงายๆ 

2. สามารถแสดงออกทางดานการรองเพลงเลนดนตรีได 

3. สามารถนำเสนอหรือจัดการแสดงดนตรีท่ีเหมาะสม 

4. เปรียบเทียบความแตกตางระหวางงานดนตรีไทยของตนเองและผูอ่ืน 

รวม  4  ผลการเรียนรู 
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                                                  หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนศรีราชา ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย พุทธศักราช 2563 (ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช 2562) 

คำอธิบายรายวิชาเพ่ิมเติม 

รหัสวิชา ศ30241  รายวิชา นาฏศิลปไทย 1   กลุมสาระการเรียนรูศิลปะ 

ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี  4-6  ภาคเรียนท่ี  1-2           เวลา  40  ช่ัวโมง จำนวน 1.0 หนวยกิต 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ศึกษาเพื่อใหมีความรูความเขาใจในเรื ่อง  ลักษณะและองคประกอบของการแสดงนาฏศิลปไทย นาฏศิลป

พื้นบาน และ นาฏศิลปสากล   การตีบทเบื้องตน  ทารำพื้นฐาน   นาฎยศัพท    ระบำแบบมาตรฐานและปรับปรุงรำวง

มาตรฐานและการแสดงพื้นเมือง  โดยสรางสรรคและประยุกตผลงานใหสอดคลองกับภูมิปญญาทองถิ่น และนำไปใชใน

ชีวิตประจำวันได  

 

ผลการเรียนรู  

1. นักเรียนสามารถปฏิบัติทาทาดัดตนพ้ืนฐานไดศึกษาเทคนิคการออกเสียงและการเปลงเสียงตามหลักการได 

2. สามารถปฏิบัติทานาฎยศัพทพ้ืนฐานไดศึกษาการอานออกเสียงตัวโนต และอานออกเสียงตามระดับของบันได

เสียงได 

3. นักเรียนมีทักษะและสามารถปฏิบัติขับรองเพลงรำวงมาตรฐานเพลง งามแสงเดือน ชาวไทย รำมาซิมารำ     คืน

เดือนหงายและเพลงดวงจันทร วันเพ็ญได 

4. นักเรียนมีทักษะในการปฏิบัติทารำวงมาตรฐานเพลงงามแสงเดือน ชาวไทย รำมาซิมารำ  

คืนเดือนหงาย และเพลงดวงจันทรวันเพ็ญได 

รวม  4  ผลการเรียนรู 
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                                                  หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนศรีราชา ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย พุทธศักราช 2563 (ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช 2562) 

คำอธิบายรายวิชาเพ่ิมเติม 

รหัสวิชา ศ30242  รายวิชา การละคร 1    กลุมสาระการเรียนรูศิลปะ 

ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี  4-6  ภาคเรียนท่ี  1-2           เวลา  40  ช่ัวโมง จำนวน 1.0 หนวยกิต 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ศึกษาเพื่อใหมีความรูความเขาใจในเรื่อง  ลักษณะบทละคร ไทยกับละบทละครสากล  สามารถเขียนบท

ละครและสามารถแสดงตามบทละครที่เขียนโดยประยุกตใหสอดคลองกับสังคม  ขนบธรรมเนียมประเพณี และวัฒนธรรม

ไทยทำกิจกรรมเพ่ืออนุรักษและเผยแพรงานนาฏศิลปไทย  เพ่ือใหตระหนักในคุณคาและบทบาทนาฏศิลปไทยกับสังคม 

 

ผลการเรียนรู  

1. นักเรียนอธิบายบทบาทการแสดงในชีวิตประจำวันได 

2. นักเรียนสามารปฏิบัติการเขียนบทละครได 

3. นักเรียนสามารถนำวัสดุเหลือใชมาสรางเปนเครื่องแตงกายและอุปกรณประกอบการแสดงได 

4. นักเรียนมีทักษะและสามารถปฏิบัติการแสดงละครได 

รวม  4  ผลการเรียนรู 
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                                                  หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนศรีราชา ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย พุทธศักราช 2563 (ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช 2562) 

คำอธิบายรายวิชาเพ่ิมเติม 

รหัสวิชา ศ30243  รายวิชา การแสดงพ้ืนบาน 1   กลุมสาระการเรียนรูศิลปะ 

ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี  4-6  ภาคเรียนท่ี  1-2           เวลา  40  ช่ัวโมง จำนวน 1.0 หนวยกิต 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ศึกษาประเภทของละครไทยและละครพ้ืนบาน วิเคราะหแสดงความคิดเห็นตอปจจัยท่ีมีผลกระทบตอการ

เปลี่ยนแปลงของนาฏศิลปไทยและนาฏศิลปพ้ืนบาน เลือก ประยุกตใชนาฏยศัพทหรือศัพททางการละครในการแสดง

นาฏศิลปและละครในรูปแบบงาย ๆ 

อธิบายอิทธิพลของนักแสดงชื่อดังท่ีมีผลตอการโนมนาวอารมณหรือความคิดของผูชมใชทักษะการทำงานเปนกลุมใน

กระบวนการผลิตการแสดงละครสรางสรรคพิจารณาคุณภาพการแสดง แสดงความคิดเห็นเก่ียวกับความรูสึกท่ีอยูในตัวละคร 

ท่ีชมโดยเนนเรื่องการใชเสียง การแสดงทาและการเคลื่อนไหวซาบซ้ึง เห็นคุณคาของนาฏศิลปไทย ตระหนักถึงความสำคัญ

ของนาฏศิลป ไทยท่ีเปนเอกลักษณของไทยโดยยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียงเปนแนวทางในการดำรงชีวิตประจำวัน 

 

ผลการเรียนรู  

1. นักเรียนสามารถปฏิบัติทาทางท่ีบงบอกถึงความเปนพ้ืนเมืองของแตละภาคได 

2. นักเรียนสามารถแตงกลอนแปดเพ่ือใชในการแสดงพ้ืนบานได 

3. นักเรียนมาสารถประดิษฐทาทางประกอบการแสดงพ้ืนบานได 

4. นักเรียนสามารถแสดงเพลงพ้ืนบานได 

รวม  4  ผลการเรียนรู 
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                                                  หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนศรีราชา ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย พุทธศักราช 2563 (ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช 2562) 

คำอธิบายรายวิชาเพ่ิมเติม 

รหัสวิชา ศ30244  รายวิชา นาฏศิลปสรางสรรค 1   กลุมสาระการเรียนรูศิลปะ 

ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี  4-6  ภาคเรียนท่ี  1-2           เวลา  40  ช่ัวโมง จำนวน 1.0 หนวยกิต 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ศึกษาและแสดงออกทางนาฏศิลปและการละครอยางสรางสรรค วิเคราะห วิจารณ คุณคาของนาฏศิลป สรางสรรค

การแสดงโดยใชองคประกอบของนาฏศิลป และการละคร แสดงความคิดเห็นเก่ียวกับรูปแบบของการแสดง อธิบาย

ความหมายของตัวละคร แนวคิด ความประทับ ใจ คุณคาของนาฏศิลป ท่ีตนชื่นชอบ อธิบาย 

การบูรณาการศิลปะแขนงอ่ืน ๆ กับการแสดงนาฏศิลป มาเชื่อมโยงกับชีวิตประจำวันตามบริบททางสังคมและวัฒนธรรม 

เปรียบเทียบกับลักษณะเฉพาะของการแสดงนาฏศิลปจากวัฒนธรรมตาง ๆ ซาบซ้ึงและเห็นคุณคาของนาฏศิลปท่ี

เปนมรดกทางวัฒนธรรม ภูมิปญญาทองถ่ิน ภูมิปญญาไทยและสากล 

 

ผลการเรียนรู  

1. นักเรียนสามารถเขียนแผนภูมิการจัดการแสง สี เสียง ได 

2. นักเรียนสามารถออกแบบและประดิษฐอุปกรณ เครื่องประดับ ประกอบการแสดงได 

3. นักเรียนมีทักษะในการแสดงละครได 

รวม  3  ผลการเรียนรู 
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                                                  หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนศรีราชา ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย พุทธศักราช 2563 (ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช 2562) 

คำอธิบายรายวิชาเพ่ิมเติม 

รหัสวิชา ศ30245  รายวิชา ศิลปะการแสดง 1   กลุมสาระการเรียนรูศิลปะ 

ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี  4-6  ภาคเรียนท่ี  1-2           เวลา  40  ช่ัวโมง จำนวน 1.0 หนวยกิต 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ศึกษาและแสดงออกทางนาฏศิลปและการละครอยางสรางสรรค วิเคราะห วิจารณ คุณคาของ นาฏศิลป สรางสรรค

การแสดงโดยใชองคประกอบของนาฏศิลป และการละคร มีความคิดริเริ่มสรางสรรคในดานผลงาน  

การแสดง การบูรณาการศิลปะแขนงอ่ืน ๆ กับการแสดงนาฏศิลป เปรียบเทียบกับลักษณะเฉพาะของการแสดงนาฏศิลปจาก

วัฒนธรรมตาง ๆ ซาบซ้ึงและเห็นคุณคาของ นาฏศิลปท่ีเปนมรดกทางวัฒนธรรม ภูมิปญญาทองถ่ิน ภูมิปญญาไทยและสากล 

 

ผลการเรียนรู 

1. นักเรียนสามารถจัดการแสดงอยางสรางสรรคได 

2. นักเรียนสามารถออกแบบและประดิษฐอุปกรณ เครื่องประดับ ประกอบการแสดงได 

3. นักเรียนมีทักษะในการแสดงละครได 

รวม  3  ผลการเรียนรู 
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                                                  หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนศรีราชา ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย พุทธศักราช 2563 (ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช 2562) 

คำอธิบายรายวิชาเพ่ิมเติม 

รหัสวิชา ศ30246  รายวิชา ศิลปะการแสดง 2   กลุมสาระการเรียนรูศิลปะ 

ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี  4-6  ภาคเรียนท่ี  1-2           เวลา  40  ช่ัวโมง จำนวน 1.0 หนวยกิต 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ศึกษาและแสดงออกทางนาฏศิลปและการละครอยางสรางสรรค วิเคราะห วิจารณ คุณคาของ นาฏศิลป สรางสรรค

การแสดงโดยใชองคประกอบของนาฏศิลป และการละคร มีความคิดริเริ่มสรางสรรคในดานผลงาน  

การแสดง การบูรณาการศิลปะแขนงอ่ืน ๆ กับการแสดงนาฏศิลป เปรียบเทียบกับลักษณะเฉพาะของการแสดงนาฏศิลปจาก

วัฒนธรรมตาง ๆ ซาบซ้ึงและเห็นคุณคาของ นาฏศิลปท่ีเปนมรดกทางวัฒนธรรม ภูมิปญญาทองถ่ิน ภูมิปญญาไทยและสากล 

 

ผลการเรียนรู 

1. นักเรียนสามารถจัดการแสดงอยางสรางสรรคได 

2. นักเรียนสามารถออกแบบและประดิษฐอุปกรณ เครื่องประดับ ประกอบการแสดงได 

3. นักเรียนมีทักษะในการแสดงละครได 

รวม  3  ผลการเรียนรู 
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                                                  หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนศรีราชา ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย พุทธศักราช 2563 (ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช 2562) 

คำอธิบายรายวิชาเพ่ิมเติม 

รหัสวิชา ศ30247  รายวิชา นาฏศิลปไทย 2   กลุมสาระการเรียนรูศิลปะ 

ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี  4-6  ภาคเรียนท่ี  1-2           เวลา  80  ช่ัวโมง จำนวน 2.0 หนวยกิต 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ศึกษาเพื่อใหมีความรูความเขาใจในเรื ่อง  ลักษณะและองคประกอบของการแสดงนาฏศิลปไทย นาฏศิลป

พื้นบาน และ นาฏศิลปสากล   การตีบทเบื้องตน  ทารำพื้นฐาน   นาฎยศัพท    ระบำแบบมาตรฐานและปรับปรุงรำวง

มาตรฐานและการแสดงพื้นเมือง  โดยสรางสรรคและประยุกตผลงานใหสอดคลองกับภูมิปญญาทองถิ่น และนำไปใชใน

ชีวิตประจำวันได  

 

ผลการเรียนรู  

1. นักเรียนสามารถปฏิบัติทาทาดัดตนพ้ืนฐานไดศึกษาเทคนิคการออกเสียงและการเปลงเสียงตามหลักการได 

2. สามารถปฏิบัติทานาฎยศัพทพ้ืนฐานไดศึกษาการอานออกเสียงตัวโนต และอานออกเสียงตามระดับของบันได

เสียงได 

3. นักเรียนมีทักษะและสามารถปฏิบัติขับรองเพลงรำวงมาตรฐานเพลง งามแสงเดือน ชาวไทย รำมาซิมารำ     คืน

เดือนหงายและเพลงดวงจันทร วันเพ็ญได 

4. นักเรียนมีทักษะในการปฏิบัติทารำวงมาตรฐานเพลงงามแสงเดือน ชาวไทย รำมาซิมารำ  

คืนเดือนหงาย และเพลงดวงจันทรวันเพ็ญได 

รวม  4  ผลการเรียนรู 
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                                                  หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนศรีราชา ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย พุทธศักราช 2563 (ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช 2562) 

คำอธิบายรายวิชาเพ่ิมเติม 

รหัสวิชา ศ30248  รายวิชา การละคร 2    กลุมสาระการเรียนรูศิลปะ 

ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี  4-6  ภาคเรียนท่ี  1-2           เวลา  80  ช่ัวโมง จำนวน 2.0 หนวยกิต 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ศึกษาเพื่อใหมีความรูความเขาใจในเรื่อง  ลักษณะบทละคร ไทยกับละบทละครสากล  สามารถเขียนบท

ละครและสามารถแสดงตามบทละครที่เขียนโดยประยุกตใหสอดคลองกับสังคม  ขนบธรรมเนียมประเพณี และวัฒนธรรม

ไทยทำกิจกรรมเพ่ืออนุรักษและเผยแพรงานนาฏศิลปไทย  เพ่ือใหตระหนักในคุณคาและบทบาทนาฏศิลปไทยกับสังคม 

 

ผลการเรียนรู  

1. นักเรียนอธิบายบทบาทการแสดงในชีวิตประจำวันได 

2. นักเรียนสามารปฏิบัติการเขียนบทละครได 

3. นักเรียนสามารถนำวัสดุเหลือใชมาสรางเปนเครื่องแตงกายและอุปกรณประกอบการแสดงได 

4. นักเรียนมีทักษะและสามารถปฏิบัติการแสดงละครได 

รวม  4   ผลการเรียนรู 
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                                                  หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนศรีราชา ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย พุทธศักราช 2563 (ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช 2562) 

คำอธิบายรายวิชาเพ่ิมเติม 

รหัสวิชา ศ30249  รายวิชา การแสดงพ้ืนบาน 2   กลุมสาระการเรียนรูศิลปะ 

ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี  4-6  ภาคเรียนท่ี  1-2           เวลา  80  ช่ัวโมง จำนวน 2.0 หนวยกิต 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ศึกษาประเภทของละครไทยและละครพ้ืนบาน วิเคราะหแสดงความคิดเห็นตอปจจัยท่ีมีผลกระทบตอการ

เปลี่ยนแปลงของนาฏศิลปไทยและนาฏศิลปพ้ืนบาน เลือก ประยุกตใชนาฏยศัพทหรือศัพททางการละครในการแสดง

นาฏศิลปและละครในรูปแบบงาย ๆ 

อธิบายอิทธิพลของนักแสดงชื่อดังท่ีมีผลตอการโนมนาวอารมณหรือความคิดของผูชมใชทักษะการทำงานเปนกลุมใน

กระบวนการผลิตการแสดงละครสรางสรรคพิจารณาคุณภาพการแสดง แสดงความคิดเห็นเก่ียวกับความรูสึกท่ีอยูในตัวละคร 

ท่ีชมโดยเนนเรื่องการใชเสียง การแสดงทาและการเคลื่อนไหวซาบซ้ึง เห็นคุณคาของนาฏศิลปไทย ตระหนักถึงความสำคัญ

ของนาฏศิลป ไทยท่ีเปนเอกลักษณของไทยโดยยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียงเปนแนวทางในการดำรงชีวิตประจำวัน 

 

ผลการเรียนรู  

1. นักเรียนสามารถปฏิบัติทาทางท่ีบงบอกถึงความเปนพ้ืนเมืองของแตละภาคได 

2. นักเรียนสามารถแตงกลอนแปดเพ่ือใชในการแสดงพ้ืนบานได 

3. นักเรียนมาสารถประดิษฐทาทางประกอบการแสดงพ้ืนบานได 

4. นักเรียนสามารถแสดงเพลงพ้ืนบานได 

รวม  4  ผลการเรียนรู 
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                                                  หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนศรีราชา ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย พุทธศักราช 2563 (ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช 2562) 

คำอธิบายรายวิชาเพ่ิมเติม 

รหัสวิชา ศ30250  รายวิชา นาฏศิลปสรางสรรค 2   กลุมสาระการเรียนรูศิลปะ 

ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี  4-6  ภาคเรียนท่ี  1-2           เวลา  80  ช่ัวโมง จำนวน 2.0 หนวยกิต 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ศึกษาและแสดงออกทางนาฏศิลปและการละครอยางสรางสรรค วิเคราะห วิจารณ คุณคาของนาฏศิลป สรางสรรค

การแสดงโดยใชองคประกอบของนาฏศิลป และการละคร แสดงความคิดเห็นเก่ียวกับรูปแบบของการแสดง อธิบาย

ความหมายของตัวละคร แนวคิด ความประทับ ใจ คุณคาของนาฏศิลป ท่ีตนชื่นชอบ อธิบาย 

การบูรณาการศิลปะแขนงอ่ืน ๆ กับการแสดงนาฏศิลป มาเชื่อมโยงกับชีวิตประจำวันตามบริบททางสังคมและวัฒนธรรม 

เปรียบเทียบกับลักษณะเฉพาะของการแสดงนาฏศิลปจากวัฒนธรรมตาง ๆ ซาบซ้ึงและเห็นคุณคาของนาฏศิลปท่ี

เปนมรดกทางวัฒนธรรม ภูมิปญญาทองถ่ิน ภูมิปญญาไทยและสากล 

 

ผลการเรียนรู  

1. นักเรียนสามารถเขียนแผนภูมิการจัดการแสง สี เสียง ได 

2. นักเรียนสามารถออกแบบและประดิษฐอุปกรณ เครื่องประดับ ประกอบการแสดงได 

3. นักเรียนมีทักษะในการแสดงละครได 

รวม  3  ผลการเรียนรู 
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                                                  หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนศรีราชา ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย พุทธศักราช 2563 (ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช 2562) 

คำอธิบายรายวิชาเพ่ิมเติม 

รหัสวิชา ศ30251  รายวิชา ศิลปะการแสดง 3   กลุมสาระการเรียนรูศิลปะ 

ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี  4-6  ภาคเรียนท่ี  1-2           เวลา  80  ช่ัวโมง จำนวน 2.0 หนวยกิต 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ศึกษาและแสดงออกทางนาฏศิลปและการละครอยางสรางสรรค วิเคราะห วิจารณ คุณคาของ นาฏศิลป สรางสรรค

การแสดงโดยใชองคประกอบของนาฏศิลป และการละคร มีความคิดริเริ่มสรางสรรคในดานผลงาน  

การแสดง การบูรณาการศิลปะแขนงอ่ืน ๆ กับการแสดงนาฏศิลป เปรียบเทียบกับลักษณะเฉพาะของการแสดงนาฏศิลปจาก

วัฒนธรรมตาง ๆ ซาบซ้ึงและเห็นคุณคาของ นาฏศิลปท่ีเปนมรดกทางวัฒนธรรม ภูมิปญญาทองถ่ิน ภูมิปญญาไทย และสากล 

 

ผลการเรียนรู 

1. นักเรียนสามารถจัดการแสดงอยางสรางสรรคได 

2. นักเรียนสามารถออกแบบและประดิษฐอุปกรณ เครื่องประดับ ประกอบการแสดงได 

3. นักเรียนมีทักษะในการแสดงละครได 

รวม  3  ผลการเรียนรู 
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                                                  หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนศรีราชา ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย พุทธศักราช 2563 (ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช 2562) 

คำอธิบายรายวิชาเพ่ิมเติม 

รหัสวิชา ศ30252  รายวิชา ศิลปะการแสดง 4   กลุมสาระการเรียนรูศิลปะ 

ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี  4-6  ภาคเรียนท่ี  1-2           เวลา  80  ช่ัวโมง จำนวน 2.0 หนวยกิต 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ศึกษาและแสดงออกทางนาฏศิลปและการละครอยางสรางสรรค วิเคราะห วิจารณ คุณคาของ นาฏศิลป สรางสรรค

การแสดงโดยใชองคประกอบของนาฏศิลป และการละคร มีความคิดริเริ่มสรางสรรคในดานผลงาน  

การแสดง การบูรณาการศิลปะแขนงอ่ืน ๆ กับการแสดงนาฏศิลป เปรียบเทียบกับลักษณะเฉพาะของการแสดงนาฏศิลปจาก

วัฒนธรรมตาง ๆ ซาบซ้ึงและเห็นคุณคาของ นาฏศิลปท่ีเปนมรดกทางวัฒนธรรม ภูมิปญญาทองถ่ิน ภูมิปญญาไทยและสากล 

 

ผลการเรียนรู 

1. นักเรียนสามารถจัดการแสดงอยางสรางสรรคได 

2. นักเรียนสามารถออกแบบและประดิษฐอุปกรณ เครื่องประดับ ประกอบการแสดงได 

3. นักเรียนมีทักษะในการแสดงละครได 

รวม  3  ผลการเรียนรู 
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                                                  หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนศรีราชา ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย พุทธศักราช 2563 (ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช 2562) 

คำอธิบายรายวิชา ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

 กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพ 

 

รายวิชาพ้ืนฐาน 

ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 4 

 ง31101  งานชาง     จำนวน  20  ชั่วโมง  0.5  หนวยกิต  

ง31102  งานธุรกิจ         จำนวน  20  ชั่วโมง  0.5  หนวยกิต 

 

ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 5 

 ง32101  งานประดิษฐ     จำนวน  20  ชั่วโมง  0.5  หนวยกิต  

ง32102  งานเกษตร       จำนวน  20  ชั่วโมง  0.5  หนวยกิต 

 

ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 6 

 ง33101  งานบาน     จำนวน  20  ชั่วโมง  0.5  หนวยกิต  

ง33102  งานอาชีพ       จำนวน  20  ชั่วโมง  0.5  หนวยกิต 

 

รายวิชาเพ่ิมเติม 

 ง30222   งานประดิษฐของใช       จำนวน  40  ชั่วโมง  1.0  หนวยกิต 

 ง30226   งานรอยมาลัย     จำนวน  40  ชั่วโมง  1.0  หนวยกิต 

 ง30227   ขนมอบเบื้องตน    จำนวน  40  ชั่วโมง  1.0  หนวยกิต 

ง30228   ขนมไทย      จำนวน  40  ชั่วโมง  1.0  หนวยกิต 

ง30229   งานประดิษฐดอกไม    จำนวน  40  ชั่วโมง  1.0  หนวยกิต 

ง30230   ธุรกิจการถนอมอาหาร    จำนวน  40  ชั่วโมง  1.0  หนวยกิต 

ง30231   สรางสรรคงานอนุรักษไทย   จำนวน  40  ชั่วโมง  1.0  หนวยกิต 

ง30232   การแกะสลักเพ่ือธุรกิจ      จำนวน  40  ชั่วโมง  1.0  หนวยกิต 

ง30233   งานจัดดอกไมเพ่ืออาชีพ    จำนวน  40  ชั่วโมง  1.0  หนวยกิต 

ง30234  ขนมอบเพ่ืออาชีพ     จำนวน  40  ชั่วโมง  1.0  หนวยกิต 

ง30235   สรรคสรางงานปน    จำนวน  40  ชั่วโมง  1.0  หนวยกิต 

ง30236   งานเพนทเพ่ืออาชีพ    จำนวน  40  ชั่วโมง  1.0  หนวยกิต 

ง30238   ทักษะงานผา     จำนวน  40  ชั่วโมง  1.0  หนวยกิต 

ง303239  ธุรกิจการแปรรูปอาหาร    จำนวน  40  ชั่วโมง  1.0  หนวยกิต 

ง30240   งานปกผาเบื้องตน    จำนวน  40  ชั่วโมง  1.0  หนวยกิต 

ง30241   พืชสมุนไพร     จำนวน  40  ชั่วโมง  1.0  หนวยกิต 
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ง30243   พืชไรดิน     จำนวน  40  ชั่วโมง  1.0  หนวยกิต 

ง30245   ไมดอกไมประดับ    จำนวน  40  ชั่วโมง  1.0  หนวยกิต 

ง30247   การจัดสวนแกว    จำนวน  40  ชั่วโมง  1.0  หนวยกิต 

ง30248   พืชสมุนไพรปองกันกำจัดศัตรูพืช   จำนวน  40  ชั่วโมง  1.0  หนวยกิต 

ง30249   การขยายพันธุพืช    จำนวน  40  ชั่วโมง  1.0  หนวยกิต 

ง30251   พืชผักสวนครัว     จำนวน  40  ชั่วโมง  1.0  หนวยกิต 

ง30252   หลักการเกษตรผสมผสาน   จำนวน  40  ชั่วโมง  1.0  หนวยกิต 

ง30263  งานเขียนแบบภาพ 3 มิติ    จำนวน  40  ชั่วโมง  1.0  หนวยกิต 

ง30274   ศิลปะการจับและและผูกผา   จำนวน  40  ชั่วโมง  1.0  หนวยกิต 

ง30283   งานบัญชีเบื้องตน    จำนวน  40  ชั่วโมง  1.0  หนวยกิต 

ง30284   หลักการขายเบื้องตน    จำนวน  40  ชั่วโมง  1.0  หนวยกิต 

ง30285   ธุรกิจ SME     จำนวน  40  ชั่วโมง  1.0  หนวยกิต 
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                                                  หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนศรีราชา ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย พุทธศักราช 2563 (ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช 2562) 

คำอธิบายรายวิชาพ้ืนฐาน 

รหัสวิชา ง31101  รายวิชา  งานชาง                กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพ 

ระดับมัธยมศึกษาปท่ี 4                เวลา  20  ช่ัวโมง             จำนวน  0.5  หนวยกิต     

  

เพ่ือศึกษา   วิเคราะห   และอธิบายข้ันตอนการทำงานเพ่ือการดำรงชีวิตท่ีจำเปนเก่ียวกับ   งาน 

ชางอุตสาหกรรม  การดูแลรักษาเครื่องมือ  อุปกรณ   และสิ่งอำนวยความสะดวกในชีวิต  ประจำวัน   

โดยใชทักษะการประดิษฐเครื่องใชในชีวิตประจำวัน  การผลิตผลิตภัณฑท่ีใชในชีวิต ประจำวันจากวัสดุทองถ่ิน วัสดุ

เหลือใชโดยภูมิปญญาทองถิ่นดวยการทำงานรวมกันเปนกลุม   ทำงานรวมกับผูอื ่น  กำหนดวางแผน  การจัดการ การ

แกปญหาอยางมีกระบวนขั้นตอน  การแสวงหาความรู  การสืบคนขอมูล การบันทึก  จัดกลุมขอมูล  การอภิปราย  การ

รายงาน     การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ การฝกประสบการณ  การเลือกใชเทคโนโลยีอยางสรางสรรคตอชีวิต สังคม 

สิ่งแวดลอม การประยุกตใชพลังงานและทรัพยากรในการทำงานอยางประหยัดคุมคายั่งยืน  

เพื่อใหเกิดแนวทางสูอาชีพงานชางอุตสาหกรรม   เลือกใชเทคโนโลยีพัฒนาอาชีพอยางเหมาะสม มีคุณลักษณะที่ดี

ตออาชีพ  ใชเทคโนโลยีพัฒนาอาชีพ   มีลักษณะนิสัยที่ดีในการทำงาน  รักชาติ    ศาสน กษัตริย   เสียสละ ซื่อสัตย สุจริต  

มีวินัย ใฝเรียนรู อยูอยางพอเพียง  มุงมั่นในการทำงาน รักความเปนไทย มีจิตสาธารณะ  มีเจตคติที่ดีตอการประกอบอาชีพ

สุจริต 

 

ตัวช้ีวัด   

 ง 1.1     ม.4/1    ม.4/2    ม.4/3    ม.4/4    ม.4/5    ม.4/6    ม.4/7 

 ง2.1     ม.4/3 

 

 รวมตัวช้ีวัด    8  ตัวช้ีวัด  
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                                                  หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนศรีราชา ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย พุทธศักราช 2563 (ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช 2562) 

คำอธิบายรายวิชาพ้ืนฐาน 

รหัสวิชา ง31102  รายวิชา งานธุรกิจ       กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพ 

ระดับมัธยมศึกษาปท่ี 4                เวลา  20  ช่ัวโมง             จำนวน  0.5  หนวยกิต     

  

 เพ่ือศึกษา วิเคราะห และอธิบายการประกอบธุรกิจ ประเภทของธุรกิจ การประกอบธุรกิจตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียง การประกอบธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอม การจัดการการเงิน การจัดทำงบประมาณ การบันทึกบัญชีของธุรกิจ 

การจัดทำแผนธุรกิจ การเปนผูประกอบการ และการพัฒนาตนเองสูงานอาชีพ 

โดยใชทักษะการทำงานรวมกันเปนกลุมทำงานรวมกับผูอ่ืน กำหนดวางแผน การจัดการ         

การแก ปญหาอยางมีกระบวนขั้นตอน การแสวงหาความรู การสืบคนขอมูล  การบันทึก จัดกลุมขอมูลการอภิปราย การ

รายงาน การสื่อสารท่ีมีประสิทธิภาพ การฝกประสบการณ การเลือกใชเทคโนโลยีอยางสรางสรรคตอชีวิต สังคม สิ่งแวดลอม 

การประยุกตใชพลังงานและทรัพยากรในการทำงานอยางประหยัดคุมคายั่งยืน  

เพื่อใหเห็นคุณคา เกิดแนวทางสูอาชีพทางธุรกิจ เลือกใชเทคโนโลยีพัฒนาอาชีพอยางเหมาะสม                    มี

คุณลักษณะ ที่ดีตออาชีพ  มีลักษณะนิสัยที่ดีในการทำงาน  รักชาติ ศาสน กษัตริย เสียสละ ซื่อสัตย สุจริต มีวินัย ใฝเรียนรู 

อยูอยางพอเพียง มุงมั ่นในการทำงาน รักความเปนไทย มีจิตสาธารณะ มีเจตคติที่ดีตอการประกอบอาชีพ  และเห็น

ความสำคัญของการสรางอาชีพสุจริตสอดรับกับเศรษฐกิจพอเพียงและพฤกษศาสตรโรงเรียน 

 

ตัวช้ีวัด 

ง 1.1     ม.4/1    ม.4/2    ม.4/3    ม.4/4    ม.4/5    ม.4/6    ม.4/7 

ง 2.1     ม.4/1   ม.4/4  

 

รวมตัวช้ีวัด     8  ตัวช้ีวัด        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



309 
 

                                                  หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนศรีราชา ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย พุทธศักราช 2563 (ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช 2562) 

คำอธิบายรายวิชาพ้ืนฐาน 

รหัสวิชา ง32101  รายวิชา  งานประดิษฐ      กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพ 

ระดับมัธยมศึกษาปท่ี 5                เวลา  20  ช่ัวโมง             จำนวน  0.5  หนวยกิต     

  

ศึกษา วิเคราะห และอธิบายขั้นตอนการทำงานที่จำเปนเกี่ยวกับงานประดิษฐ  ความหมายประโยชนและประเภท

ของงานประดิษฐ  หลักการออกแบบงานประดิษฐ การประดิษฐของใชและของตกแตงบาน  งานประดิษฐจากวัสดุธรรมชาติ  

งานประดิษฐจากภูมิปญญาทองถ่ิน ผลิตภัณฑงานประดิษฐเพ่ือการสงออก 

 โดยใชทักษะการทำงานรวมกันเปนกลุมทำงานรวมกัน ทักษะการจัดการระบบงาน ระบบคน เพื่อใหทำงานสำเร็จ

ตามเปาหมายอยางมีประสิทธิภาพ ใหเกิดความคิดหาวิธีการแกปญหาหรือ การสังเกต การวิเคราะห การสรางทางเลือก และ

การประเมินทางเลือก ใหเกิดความคิดไดกวางไกล หลายแงมุม หลายทิศทาง นำไปสูการคิดประดิษฐสิ่งของสนองตอบความ

ตองการในงานท่ีผลิตเอง หรือการพัฒนาผลิตภัณฑท่ีผูอ่ืนผลิต และแนวทางการแกปญหาใหมอยางสรางสรรค  

เพื่อใหเกิดแนวทางสูอาชีพงานประดิษฐ  เลือกใชเทคโนโลยีสะอาดและยั่งยืนพัฒนาอาชีพอยางเหมาะสม      มี

คุณลักษณะ ที่ดีตออาชีพ  มีลักษณะนิสัยที่ดีในการทำงาน  รักชาติ ศาสน กษัตริย เสียสละ ซื่อสัตย สุจริต มีวินัย ใฝเรียนรู 

อยูอยางพอเพียง มุงมั ่นในการทำงาน รักความเปนไทย มีจิตสาธารณะ  มีเจตคติที่ดีตอการประกอบอาชีพ  และเห็น

ความสำคัญของการสรางอาชีพสุจริตสอดรับกับเศรษฐกิจพอเพียงและพฤกษศาสตรโรงเรียน 

 

รหัสตัวช้ีวัด 

ง 1.1     ม.5/1    ม.5/2    ม.5/3    ม.5/4    ม.5/5    ม.5/6    ม.5/7 

ง 2.1     ม.5/4 

 

รวมตัวช้ีวัด     8  ตัวช้ีวัด        

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



310 
 

                                                  หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนศรีราชา ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย พุทธศักราช 2563 (ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช 2562) 

คำอธิบายรายวิชาพ้ืนฐาน 

รหัสวิชา ง32102  รายวิชา งานเกษตร       กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพ 

ระดับมัธยมศึกษาปท่ี 5                เวลา  20  ช่ัวโมง             จำนวน  0.5  หนวยกิต     

 

ศึกษา   คนควา   และอธิบายขั้นตอนการทำงานเพื่อการดำรงชีวิตที่จำเปนเกี่ยวกับความหมาย ความสำคัญและ

ประโยชนของการเกษตรกับการพัฒนาประเทศ   การคัดเลือกพันธุพืช การผลิตสัตวเศรษฐกิจ  เทคโนโลยีทางการเกษตรและ

เทคโนโลยีชีวภาพ  การเกษตรเพ่ือการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ  

โดยฝกทักษะการทำงานรวมกัน ทักษะการจัดการการทำงาน ทักษะการแกปญหา ทักษะการแสวงหาความรู  และ

การสรางชิ้นงานทางการเกษตรอยางมีความคิดสรางสรรค  รวมถึงการเลือกใชทรัพยากรอยางคุมคาและยั่งยืนเพื่อการ

อนุรักษสิ่งแวดลอม 

 เพื่อให เกิดแนวทางสูอาชีพที่สนใจแลและมีคุณลักษณะที่ดีตอการประกอบอาชีพ    และประสบการณในการ

ประกอบอาชีพที่สนใจ   มีลักษณะนิสัยที่ดีในการทำงาน  รักชาติ  ศาสน  กษัตริย  เสียสละ ซื่อสัตย สุจริต                  มี

วินัย ใฝเรียนรู  อยูอยางพอเพียง   มุงมั่นในการทำงาน   รักความเปนไทย  มีจิตสาธารณะ   มีเจตคติที่ดีตอการประกอบ

อาชีพ   และมีประสบการณในอาชีพท่ีถนัดและสนใจและสอดรับกับเศรษฐกิจพอเพียงและพฤกษศาสตรโรงเรียน 

 

รหัสตัวช้ีวัด 

ง 1.1     ม.5/1    ม.5/2    ม.5/3    ม.5/4    ม.5/5    ม.5/6    ม.5/7 

ง 2.1     ม.5/5 

 

รวมตัวช้ีวัด     8  ตัวช้ีวัด    
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                                                  หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนศรีราชา ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย พุทธศักราช 2563 (ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช 2562) 

คำอธิบายรายวิชาพ้ืนฐาน 

รหัสวิชา ง33101  รายวิชา  งานบาน      กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพ 

ระดับมัธยมศึกษาปท่ี 6                เวลา  20  ช่ัวโมง             จำนวน  0.5  หนวยกิต     

ศึกษา วิเคราะห และอธิบายขั้นตอนการทำงานที่จำเปนเกี่ยวกับงานบาน ความหมายของครอบครัว ความสำคัญ

ของครอบครัว ความสัมพันธในครอบครัวครอบครัวอนุรักษพลังงานและสิ่งแวดลอม ความหมายของเสื้อผาเครื่องแตงกาย 

ความสำคัญและประโยชนของเสื้อผาเครื่องแตงกาย คุณสมบัติของผาบางชนิด ผากับชนิดของเสื้อผา การเลือกเสื้อผาเครื่องแตงกาย 

การแตงกายท่ีดี ความหมายและหลักการจัดตกแตงบาน การจัดตกแตงบานและภายในบานการเลือกซ้ืออาหาร  อุปกรณเครื่องใชใน

ครัว การประกอบอาหารสุขาภิบาลอาหาร ความสำคัญของการพัฒนาผลิตภัณฑอาหาร เปาหมายของการพัฒนาผลิตภัณฑอาหาร

กระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑอาหาร   แหลงขอมูลเพ่ือการพัฒนาผลิตภัณฑอาหาร 

โดยใชทักษะการทำงานรวมกันเปนกลุมทำงานรวมกัน ทักษะการจัดการระบบงาน ระบบคน เพื่อใหทำงานสำเร็จ

ตามเปาหมายอยางมีประสิทธิภาพ ใหเกิดความคิดหาวิธีการแกปญหาอยางมีขั้นตอน การสังเกต การวิเคราะห การสราง

ทางเลือก และการประเมินทางเลือก เพื่อใหเกิดความคิดไดกวางไกล หลายแงมุม หลายทิศทาง นำไปสูการคิดประดิษฐ

สิ่งของและแนวทางการแกปญหาใหมอยางสรางสรรค  

เพื ่อใหเกิดแนวทางสู อาชีพงานบาน เลือกใชเทคโนโลยีสะอาดและยั ่งยืนพัฒนาอาชีพอยางเหมาะสม      มี

คุณลักษณะ ที่ดีตออาชีพ  มีลักษณะนิสัยที่ดีในการทำงาน  รักชาติ ศาสน กษัตริย เสียสละ ซื่อสัตย สุจริต มีวินัย ใฝเรียนรู 

อยูอยางพอเพียง มุงมั ่นในการทำงาน รักความเปนไทย มีจิตสาธารณะ มีเจตคติที่ดีตอการประกอบอาชีพ  และเห็น

ความสำคัญของการสรางอาชีพสุจริตสอดรับกับเศรษฐกิจพอเพียงและพฤกษศาสตรโรงเรียน 

 

ตัวช้ีวัด 

ง 1.1     ม.6/1    ม.6/2    ม.6/3    ม.6/4    ม.6/5    ม.6/6    ม.6/7        

 

รวมตัวช้ีวัด     7  ตัวช้ีวัด    
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                                                  หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนศรีราชา ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย พุทธศักราช 2563 (ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช 2562) 

คำอธิบายรายวิชาพ้ืนฐาน 

 

รหัสวิชา ง33102    รายวิชา งานอาชีพ      กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพ 

ระดับมัธยมศึกษาปท่ี 6                เวลา  20  ช่ัวโมง              จำนวน  0.5  หนวยกิต     

  

การศึกษา วิเคราะห และอธิบายขั้นตอนการทำงานที่จำเปนเกี่ยวกับงานอาชีพ การเตรียมตัวประกอบอาชีพ การ

สมัครงาน การปฏิบัติตนในการประกอบ ความรูเบื ้องตนเกี่ยวกับเทคโนโลยีท่ีใชเพื่อการทำงานอาชีพ   การทำงานในการ

ดำรงชีวิตสูงาน อาชีพ  ความรูเบื้องตนเก่ียวกับคุณธรรม จริยธรรมในการทำงาน   

โดย ใชทักษะทางเทคโนโลยีอยางเหมาะสมกับอาชีพ การทำงานรวมกันเปนกลุมทำงานรวมกัน ทักษะการจัดการ

ระบบงาน ระบบคน เพื่อใหทำงานสำเร็จตามเปาหมายอยางมีประสิทธิภาพ ใหเกิดความคิดหาวิธีการแกปญหาอยางมี

ข้ันตอน การสังเกต การวิเคราะห การสรางทางเลือก และการประเมินทางเลือก เพ่ือใหเกิดความคิดไดกวางไกล หลายแงมุม 

หลายทิศทาง นำไปสูการจำลองอาชีพ  

เพื่อให/เห็นคุณคา เกิดแนวทางเขาสูอาชีพ   และคานิยมในการทำงาน อยางมีจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ    

มีคุณลักษณะที่ดีตออาชีพ  มีลักษณะนิสัยที่ดีในการทำงาน  รักชาติ ศาสน กษัตริย เสียสละ ซื่อสัตย สุจริต มีวินัย ใฝเรียนรู 

อยูอยางพอเพียง มุงมั ่นในการทำงาน รักความเปนไทย มีจิตสาธารณะ    มีเจตคติที่ดีตอการประกอบอาชีพ  และเห็น

ความสำคัญของการสรางอาชีพสุจริตสอดรับกับเศรษฐกิจพอเพียงและพฤกษศาสตรโรงเรียน 

ตัวช้ีวัด 

ง 4.1     ม.6/1    ม.6/2    ม.6/3    ม.6/4    

 

รวมตัวช้ีวัด     4  ตัวช้ีวัด    
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                                                  หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนศรีราชา ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย พุทธศักราช 2563 (ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช 2562) 

คำอธิบายรายวิชาเพ่ิมเติม 

รหัสวิชา ง30222  รายวิชา งานประดิษฐของใช      กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพ 

ระดับมัธยมศึกษาปท่ี 4 -6          เวลา  40  ช่ัวโมง         จำนวน  1.0  หนวยกิต           

 

ศึกษา   วิเคราะห   และอธิบายข้ันตอนการทำงานเพ่ือการดำรงชีวิตท่ีจำเปนเก่ียวกับความหมายและประโยชนของ

งานประดิษฐ  รูปแบบและประเภทของสิ่งประดิษฐ    กลยุทธในการประกอบอาชีพงานประดิษฐ วัสดุที่ใชในงานประดิษฐ   

ความหมายและความสำคัญของเทคโนโลยี  ประโยชนของเทคโนโลยีเทคโนโลยีท่ีใชในงานประดิษฐ  

โดยฝกทักษะและประสบการณการประดิษฐของใชในชีวิตประจำวัน  การประดิษฐของใชท่ัวไปงานประดิษฐของใชท่ี

แสดงถึงเอกลักษณไทยจากวัสดุธรรมชาติ  วัสดุสังเคราะห  เศษวัสดุใชดวยการกำหนดวางแผน  การจัดการ การแกปญหา

อยางมีกระบวนข้ันตอน การแสวงหาความรู  การอภิปราย การเลือกใชเทคโนโลยีอยางเหมาะสม  

เพื่อให เกิดแนวทางสูอาชีพงานประดิษฐ  มีคุณลักษณะที่ดีตออาชีพงานประดิษฐ ใชเทคโนโลยีพัฒนาอาชีพ   มี

ลักษณะนิสัยที่ดีในการทำงาน  รักชาติ  ศาสน  กษัตริย  เสียสละ ซื่อสัตย สุจริต     มีวินัย ใฝเรียนรู    อยูอยางพอเพียง   

มุงม่ันในการทำงาน   รักความเปนไทย  มีจิตสาธารณะ   มีเจตคติท่ีดีตอการประกอบอาชีพ   และมีประสบการณในอาชีพท่ี

ถนัดและสนใจ 

 

ผลการเรียนรู 

 

1. สามารถอธิบายความหมายและประโยชนของงานประดิษฐ 

2. สามารถพิจารณาแนวทางเลือกในการประกอบอาชีพงานประดิษฐ 

3. สามารถจำแนกชนิดของวัสดุท่ีใชในงานประดิษฐ 

4. สามารถนำเทคโนโลยีมาใชในงานประดิษฐ 

5. สามารถสรางชิ้นงานประดิษฐ 

 

รวมท้ังหมด   5  ผลการเรียนรู 
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                                                  หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนศรีราชา ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย พุทธศักราช 2563 (ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช 2562) 

คำอธิบายรายวิชาเพ่ิมเติม 

รหัสวิชา ง30226  รายวิชา งานรอยมาลัย        กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพ 

ระดับมัธยมศึกษาปท่ี 4 -6          เวลา  40  ช่ัวโมง          จำนวน  1.0  หนวยกิต           

 

ศึกษาประวัติความเปนมาของมาลัย ศิลปะและวัฒนธรรม ท่ีเก่ียวของกับการรอยมาลัย การเลือกดอกไม ใบไม และ

วัสดุอุปกรณตกแตง วิธีรอยมาลัยดอกไมสดแบบตาง ๆ การใชและการบำรุงรักษาอุปกรณ การบรรจุสำหรับจาหนาย 

ปฏิบัติงานเตรี ยมอุปกรณ รอยมาลัยแบบตาง ๆ เชน มาลัยซีก มาลัยตุม มาลัย และประโยชนของมาลัย 

โดยใชทักษะการทำงานรวมกันเปนกลุมทำงานรวมกัน ทักษะการจัดการระบบงาน ระบบคน เพื่อใหทำงานสำเร็จ

ตามเปาหมายอยางมีประสิทธิภาพ ใหเกิดความคิดหาวิธีการแกปญหาอยางมีขั้นตอน การสังเกต การวิเคราะห การสราง

ทางเลือก และการประเมินทางเลือก เพื่อใหเกิดความคิดไดกวางไกล หลายแงมุม หลายทิศทาง นำไปสูการคิดประดิษฐ

สิ่งของและแนวทางการแกปญหาใหมอยางสรางสรรค  

เพื่อใหมีความรู ความเขาใจความรูตาง ๆ เกี่ยวกับการรอยมาลัยดอกไมสด สรางเจตคติที่ดีตอการรอยมาลัย เห็น

คุณคาและนำความรูไปใชประโยชนกบชีวิตประจาวันได 

 

ผลการเรียนรู 

 

1. บอกประวัติความเปนมาของมาลัยได  

2. สามารถเตรียมวัสดุ-อุปกรณในการรอยมาลัยไดถูกตองและเหมาะสม  

3. จำแนกวัสดุ อุปกรณ ตลอดจนการเก็บบำรุงรักษา  

4. สามารถรอยมาลัยแบบตาง ๆ  

5. บอกประโยชนของมาลัยได  

 

รวมท้ังหมด   5  ผลการเรียนรู 
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                                                  หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนศรีราชา ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย พุทธศักราช 2563 (ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช 2562) 

คำอธิบายรายวิชาเพ่ิมเติม 

รหัสวิชา ง30227  รายวิชา ขนมอบเบ้ืองตน         กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพ 

ระดับมัธยมศึกษาปท่ี 4 -6          เวลา  40  ช่ัวโมง          จำนวน  1.0  หนวยกิต           

 

   ศึกษาขนมอบประเภทตาง ๆ  การใชเลือกซ้ือ เลือกใช วัตถุดิบ-อุปกรณ และการเก็บรักษา การชั่ง ตวง การใชเตา

อบ การใชเครื่องตี ปฏิบตัิงานเตรียมวัตถุดิบ-อุปกรณ ในการอบขนม การสำรวจแหลงวัสดุ ฝกการชั่ง การตวง ปฏิบัติงานการ

ทำขนมอบเพื่อจำหนาย ประเภ คุกก้ี เคก การนำวัตถุดิบในทองถิ่นมาใชตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง บรรจุจำหนาย คำนวณ

คาใชจาย กำหนดราคาขาย จัดจำหนาย ทำบัญชีรายรับ-รายจายอยางงาย  

      เพ่ือใหมีความรู ความเขาใจ และมีทักษะในการทำงานขนมอบ มีเจตคติท่ีดีตออาชีพสุจริต รักชาติ ศาสนกษัตริย มีความ

ขยัน ซื่อสัตย อดทน พึงตนเองได มีจิตสาธารณะและจิตสำนึกในการอนุรักษพลังงาน ทรัพยากรและสิ่งแวดลอม นำมาใชใน

ชีวิตประจำวัน เพื่อนำไปประกอบอาชีพใชการวัดและประเมินผลตามสภาพจริงโดยอิงมาตรฐานการเรียนรูครอบคลุมทุก

ตัวชี้วัด 

 

ผลการเรียนรู 

 

1. เพ่ือทดสอบนักเรียนกอนเรียนวามีความรูพ้ืนฐานในการเรียนวิชา ขนมอบเพ่ืออาชีพมากนอย 

เทาใด และความแตกตางทางการเรียนในแตละบุคคล   

2. อธิบายความเปนมาเก่ียวกับขนมอบและบอกการเลือกซ้ือและเลือกใช วัตถุดิบได 

3. อธิบายการเลือกซ้ือและเลือกใช อุปกรณเก่ียวกับขนมอบได 

4. อธิบายความหมายของบัญชี จัดทำบัญชี คำนวณตนทุนการผลิตและกำหนดราคาขายได 

5. อธิบายความหมายของคุกก้ีแตละประเภทได และปฏิบัติคุกก้ีแตละประเภทได 

6. อธิบายความหมายของเคกแตละประเภทได และปฏิบัติเคกแตละประเภทได 

7. เพ่ือทดสอบนักเรียนหลังเรียนวามีความรูท่ีคงทน จดจำในสิ่งท่ีเรียนมา และสามารถปฏิบัติ 

8. ไดจริง นำไปประกอบอาชีพได            

 

 รวมท้ังหมด     7     ผลการเรียนรู 
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                                                  หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนศรีราชา ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย พุทธศักราช 2563 (ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช 2562) 

คำอธิบายรายวิชาเพ่ิมเติม 

รหัสวิชา ง30228  รายวิชา ขนมไทย         กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพ 

ระดับมัธยมศึกษาปท่ี 4 -6          เวลา  40  ช่ัวโมง          จำนวน  1.0  หนวยกิต           

 

 ศึกษาความหมายความสำคัญ หลักการ วิธีการ ข้ันตอนการทำขนมไทย การเลือกใช การเก็บรักษา วัสดุอุปกรณท่ีใช

ในการทำขนมไทย การเลือกซ้ือ วัสดุ  อุปกรณ ในการทำขนมไทยการบรรจุวิธีการเก็บรักษาขนมไทยได   

 โดยมีทักษะในการทำขนมไทยในเทศกาลวันสำคัญทางศาสนา  และการทำขนมไทยชนิดตางๆตามที่กำหนดให 

กำหนดราคาขายและจัดจำหนายได  โดยใชทักษะกระบวนการกลุม มีทักษะการแสวงหาความรู ทักษะกระบวนการและการ

แกปญหา ทักษะการจัดการ ศึกษาจากแหลงเรียนรู และภูมิปญญาทองถ่ิน  

 เพื่อใหมีลักษณะนิสัยรักการทำงาน มีคุณธรรม มีจิตสำนึกในการใชพลังงาน ทรัพยากรและสิ่งแวดลอมอยาง

ประหยัดคุมคา มีเจตคติท่ีดีและเห็นความสำคัญของการประกอบอาชีพ  

 

ผลการเรียนรู 

 

1. สามารถอธิบายความหมายและความสำคัญของขนมไทยได  

2. สามารถบอกชื่อและระบุประเภทของขนมไทยได 

3. สามารถบอกชื่อและอธิบายวิธีการใชเครื่องมือเครื่องใชในการทำขนมไทยรวมทั้งการดูแลรักษาอุปกรณได

ถูกตองและปลอดภัย 

4. สามารถทำและบอกเทคนิคในการทำขนมไทยประเภทตางๆได 

5. ปฏิบัติการทำขนมไทยตามท่ีกำหนดใหได 

6. อธิบายวิธีการบรรจุและเก็บรักษาขนมไทยได 

7. จัดจำหนาย และทำบัญชีรับ – จาย  และประเมินผลการปฏิบัติงานได 

8. ตระหนักในการแสวงหาความรู กระบวนการโดยใชเทคโนโลยีตางๆ 

9. มีคุณธรรมและลักษณะนิสัยในการทำงาน มีจิตสำนึกในการใชพลังงาน ทรัพยากรและสิ่งแวดลอมอยางคุมคา

เพ่ือการดำรงชีวิต 

10. มีทักษะท่ีจำเปน มีประสบการณเห็นแนวทางในงานอาชีพและเกิดเจตคติท่ีดีตอการประกอบอาชีพ            

 

 รวมท้ังหมด     10    ผลการเรียนรู 
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                                                  หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนศรีราชา ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย พุทธศักราช 2563 (ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช 2562) 

คำอธิบายรายวิชาเพ่ิมเติม 

รหัสวิชา ง30229  รายวิชา งานประดิษฐดอกไม             กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพ 

ระดับมัธยมศึกษาปท่ี 4 -6           เวลา  40  ช่ัวโมง         จำนวน  1.0  หนวยกิต           

 

ศึกษา   วิเคราะห   และอธิบายข้ันตอนการทำงานเพ่ือการดำรงชีวิตท่ีจำเปนเก่ียวกับความหมายและประโยชนของ

งานประดิษฐ  รูปแบบและประเภทของสิ่งประดิษฐ    กลยุทธในการประกอบอาชีพงานประดิษฐ วัสดุที่ใชในงานประดิษฐ   

ความหมายและความสำคัญของเทคโนโลยี  ประโยชนของเทคโนโลยีเทคโนโลยีท่ีใชในงานประดิษฐ  

โดยฝกทักษะและประสบการณการประดิษฐของใชในชีวิตประจำวัน  การประดิษฐของใชท่ัวไปงานประดิษฐของใชท่ี

แสดงถึงเอกลักษณไทยจากวัสดุธรรมชาติ  วัสดุสังเคราะห  เศษวัสดุใชดวยการกำหนดวางแผน  การจัดการ การแกปญหา

อยางมีกระบวนข้ันตอน การแสวงหาความรู  การอภิปราย การเลือกใชเทคโนโลยีอยางเหมาะสม  

เพ่ือให เกิดแนวทางสูอาชีพงานประดิษฐ  มีคุณลักษณะที่ดีตออาชีพงานประดิษฐ ใชเทคโนโลยีพัฒนาอาชีพ   มี

ลักษณะนิสัยที่ดีในการทำงาน  รักชาติ  ศาสน  กษัตริย  เสียสละ ซื่อสัตย สุจริต     มีวินัย ใฝเรียนรู    อยูอยางพอเพียง   

มุงม่ันในการทำงาน   รักความเปนไทย  มีจิตสาธารณะ   มีเจตคติท่ีดีตอการประกอบอาชีพ   และมีประสบการณในอาชีพท่ี

ถนัดและสนใจและสอดรับกับเศรษฐกิจพอเพียงและพฤกษศาสตรโรงเรียน 

 

ผลการเรียนรู 

 

1. สามารถบอกความรูพ้ืนฐานเก่ียวกับงานประดิษฐ 

2. สามารถบอกแนวทางในการประกอบอาชีพงานประดิษฐดอกไม 

3. สามารถจำแนกวัสดุท่ีใชในงานประดิษฐดอกไม 

4. สามารถนำเทคโนโลยีมาใชในงานประดิษฐดอกไม 

5. สามารถประดิษฐดอกไมจากวัสดุท่ีหลากหลาย 

 

รวมท้ังหมด   5  ผลการเรียนรู 
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                                                  หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนศรีราชา ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย พุทธศักราช 2563 (ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช 2562) 

คำอธิบายรายวิชาเพ่ิมเติม 

รหัสวิชา ง 30230  รายวิชา ธุรกิจการถนอมอาหาร        กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพ 

ระดับมัธยมศึกษาปท่ี 4-6          เวลา  40  ช่ัวโมง                  จำนวน  1.0  หนวยกิต          

 

           ศึกษาความหมาย ความสำคัญ ประโยชน หลักการ วิธีการ ข้ันตอน กระบวนการทำงานการจัดการ การประเมินผล 

ปรับปรุงและพัฒนาการถนอมอาหาร มีทักษะกระบวนการทำงานรวมกับผูอื่นอยางมีประสิทธิภาพและปลอดภัยในการ

ปฏิบัติงาน เลือกใชเทคโนโลยีไดอยางเหมาะสม รูจักรับผิดชอบ ซื่อสัตย รอบคอบ ประณีตสะอาดเปนระเบียบ ในการ

ปฏิบัติงาน มีเจตคติท่ีดี ตองานใชทรัพยากรอยางคุมคา  ถูกวิธีและประหยัด  

ปฏิบัติการถนอมอาหารตามฤดูกาลของทองถิ่น เชนการตากแหง รมควัน หมักดอง การแชอิ่ม  ใชอุณหภูมิสูง ใช

สารเคมีปรุงแตงอาหาร นำเทคโนโลยี สรางสรรค และปรับปรุง พัฒนาเหมาะสมกับงาน โดยคำนึงถึงความคุ มคา 

ประสิทธิภาพ วัฒนธรรม สิ่งแวดลอม และสังคมลงมือผลิตชิ้นงานและปรับปรุงการทำงาน นำเสนอผลงานและแนวทาง

ประกอบอาชีพเพ่ือใหทำงานไดถูกตอง ประหยัดและปลอดภัยทำงานรวมกับผูอ่ืนได  

มีเจตคติท่ีดีตอการถนอมอาหาร เพ่ิมคุณคาของการเปนผูผลิตมากกวาผูบริโภคและนำชิ้นงานไปใชประโยชนได 

 

ผลการเรียนรู 

 

         1. สามารถบอกประวัติความเปนมา ความหมายความสำคัญ ประโยชนของการถนอมอาหารได 

         2. สามารถอธิบายวิธกีารข้ันตอนการถนอมอาหารแบบตาง ๆได 

         3. สามารถบอกเครื่องมือเครื่องใช ใชเก็บ ซอมแซม ดัดแปลง บำรุงรักษาเครื่องมือเครื่องใชใน 

            การถนอมอาหารได 

         4. มีทักษะปฏิบัติการถนอมอาหารไดตามแผนข้ันตอนการปฏิบัติงานท่ีกำหนดไวประเมินผลและ 

            แกปญหาระหวางการปฏิบัติงานได 

 

รวมท้ังหมด  4 ผลการเรียนรู 
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                                                  หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนศรีราชา ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย พุทธศักราช 2563 (ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช 2562) 

คำอธิบายรายวิชาเพ่ิมเติม 

รหัสวิชา ง30231  รายวิชา สรางสรรคงานอนุรักษไทย    กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพ 

ระดับมัธยมศึกษาปท่ี 4-6          เวลา  40  ช่ัวโมง                จำนวน  1.0  หนวยกิต          

 

ศึกษา วิเคราะหงาน วางแผนการดำเนินงาน การเลือกใชวัสดุ อุปกรณท่ีใชในงานงานดอกไม ใบตอง               ฝก

ทักษะปฏิบัติงานงานอนุรักษไทย ประเมินและปรับปรุงการดำเนินงาน เก็บ บำรุงรักษา โดยฝกปฏิบัติงานงานอนุรักษไทย 

ดวยการกำหนดวางแผน  การจัดการ การแกปญหาอยางมีกระบวนขั้นตอน การแสวงหาความรู                  การอภิปราย 

การเลือกใชเทคโนโลยีอยางเหมาะสม คุมคา ประหยัดและปลอดภัย 

เพื่อใหเกิดแนวทางสูอาชีพ  มีคุณลักษณะที่ดีตออาชีพ  มีลักษณะนิสัยที่ดีในการทำงาน รักชาติ ศาสน กษัตริย  

เสียสละ ซื่อสัตย  สุจริต มีวินัย ใฝเรียนรู อยูอยางพอเพียง  มุงมั่นในการทำงาน รักความเปนไทย                  มีจิต

สาธารณะ  มีเจตคติท่ีดีตอการประกอบอาชีพ  และมีประสบการณในอาชีพท่ีถนัดและสนใจ 

 

ผลการเรียนรู 

 

 1.  วิเคราะหประวัติความเปนมา คุณคา ประเภทงานอนุรักษไทย 

 2.  อธิบายวิธีการเตรียม การเก็บรักษาวัสดุ อุปกรณงานอนุรักษไทย ได 

 3.  ปฏิบัติการฝกพับกลีบใบตองแบบตาง ๆ ไดอยางประณีต  สวยงาม 

 4.  ปฏิบัติการประดิษฐถาดใบตองไดอยางประณีต  สวยงาม 

 7.  ประดิษฐพานดอกไมใบตองไดอยางประณีต  สวยงาม 

 5.  ปฏิบัติการประดิษฐกระทงลอยไดอยางประณีต  สวยงาม 

 6.  ปฏิบัติการประดิษฐบายศรีปากชามไดอยางประณีต สวยงาม 

 

รวมท้ังหมด  6  ผลการเรียนรู 
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                                                  หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนศรีราชา ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย พุทธศักราช 2563 (ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช 2562) 

คำอธิบายรายวิชาเพ่ิมเติม 

 

รหัสวิชา ง30232     รายวิชา  การแกะสลักเพ่ือธุรกิจ   กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพ 

ระดับมัธยมศึกษาปท่ี 4 -6            เวลา  40  ช่ัวโมง         จำนวน  1.0  หนวยกิต           

 

ศึกษา   วิเคราะห และอธิบายขั้นตอนการทำงานเพื่อการดำรงชีวิตที่จำเปนเกี่ยวกับความหมายและประโยชน 

คุณคาของการแกะสลักผักผลไม เพื่อการตกแตงหรือใชในโอกาสตางๆ หลักการเลือกผักผลไมสำหรับการแกะสลัก การใช

อุปกรณการแกะสลัก การดูแลรักษาเครื่องมือ รวมท้ังข้ันตอนวิธีการและเทคนิคการแกะสลัก 

ผักผลไม  

โดยฝกทักษะและประสบการณในชีวิตประจำวันเก่ียวกับหลักการเลือกผักผลไมสำหรับการแกะสลัก การใชเครื่องมือ

ในการแกะสลัก ปฏิบัติการแกะสลักผักผลไม  การแกปญหาอยางมีกระบวนขั้นตอน การแสวงหาความรู  การอภิปราย และ

การเลือกใชเทคโนโลยีอยางเหมาะสม  

 เพื่อให เกิดแนวทางสูอาชีพ มีลักษณะนิสัยที่ดีในการทำงาน  รักชาติ  ศาสน  กษัตริย  เสียสละ ซื่อสัตย สุจริต  มี

วินัย  ใฝเรียนรู  อยูอยางพอเพียง   มุงม่ันในการทำงาน   รักความเปนไทย  มีจิตสาธารณะ   มีประสบการณในอาชีพท่ีถนัด

และสนใจ มีความภาคภูมิใจในความเปนไทยและสืบสานศิลปวัฒนธรรมไทย  

 

ผลการเรียนรู 

 

1. อธิบายความหมาย วัตถุประสงคและประเภทของการแกะสลักได 

2. สามารถเลือกใชวัสดุอุปกรณท่ีใชในการแกะสลักผักและผลไมไดอยางเหมาะสม 

3. สามารถจัดตกแตงผลงานแกะสลักได 

4. มีทักษะในการแกะสลักผักและผลไม 

5. สรางผลงานการออกแบบลวดลาย และตกแตงชิ้นงานในการแกะสลักอยางสรางสรรค 

6. สามารถเก็บรักษาผลงานแกะสลักได 

7. มีคุณธรรม จริยธรรม และลักษณะนิสัยท่ีดีในการทำงาน ใชพลังงาน ทรัพยากรในการทำงานอยาง 

    คุมคาและยั่งยืน เพ่ือการอนุรักษ สิ่งแวดลอม 

 

รวมท้ังหมด   7  ผลการเรียนรู 
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                                                  หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนศรีราชา ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย พุทธศักราช 2563 (ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช 2562) 

คำอธิบายรายวิชาเพ่ิมเติม 

รหัสวิชา ง30233  รายวิชา งานจัดดอกไมเพ่ืออาชีพ       กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพ 

ระดับมัธยมศึกษาปท่ี 4-6         เวลา  40  ช่ัวโมง              จำนวน  1.0  หนวยกิต      

 

นักเรียนมีความรูความเขาใจ อธิบายความหมาย ความสำคัญและประโยชนของการงานจัดดอกไม การเลือกซ้ือ

ดอกไมสด หลักการจัดดอกไม วิธีการ  ข้ันตอนกระบวนการทำงาน  การเลือกใชวัสดุอุปกรณในงานจัดดอกไม 

 นักเรียนมีทักษะในการทำชอดอกไมติดหนาอก การจัดชอดอกไมมือถือ การจัดดอกไมรูปทรงพ้ืนฐานการจัดกระเชา

ดอกไม การเตรียมวัสดุอุปกรณในการจัดดอกไม การฝกทักษะเบื้องตนเก่ียวกับการจัดดอกไม การเลือกซ้ือดอกไม การเก็บ

รักษาดอกไมท่ีถูกวิธี การรักษาชิ้นงาน สรางสรรคงานจัดดอกไมไดสวยงาม  โดยใชกระบวนการการทำงาน  กระบวนการ

ปฏิบัติ  กระบวนการคิดสรางสรรค การคำนวณคาใชจาย  กำหนดราคาขาย  การจัดจำหนาย จดบันทึกการปฏิบัติงานและ

การประเมินผลงาน การปฏิบัติงานจัดดอกไมดวยอุปกรณตกแตงตางๆ ไดหลากหลายรูปแบบ และมีการจัดจำหนายผลงาน   

เพ่ือใหเกิดแนวทางสูอาชีพ สามารถเลือกใชเทคโนโลยีพัฒนางานจัดดอกไมไดอยางเหมาะสม มีคุณลักษณะท่ีดีตอ

อาชีพ ใชเทคโนโลยีพัฒนาอาชีพ มีลักษณะนิสัยท่ีดีในการทำงาน รักชาติ  ศาสน กษัตริย   เสียสละ ซ่ือสัตย สุจริต  มีวนิัย ใฝ

เรียนรู อยูอยางพอเพียง มุงม่ันในการทำงาน รักความเปนไทย  

มีจิตสาธารณะ มีเจตคติท่ีดีตอการประกอบอาชีพสุจริต 

 

ผลการเรียนรู 

 1. บอกความหมายการจัดดอกไม 

 2. อธิบายการเลือกซ้ือดอกไมสดและการดูแลรักษาดอกไมสดได 

 3. อธิบายการเตรียมการจัดดอกไมและการดูแลหลังการจัดดอกไม 

 4. บอกองคประกอบในการจัดดอกไมได 

 5. บอกหลักการใชสีในการจัดดอกไมได 

 6. อธิบายลักษณะของดอกไมท่ีนำมาจัดดอกไมได 

 7. บอกประเภทการจัดดอกไมได 

 8. ทำชอดอกไมติดหนาอกไดสวยงาม 

 9. จัดชอดอกไมไดสวยงาม 

 10. จัดดอกไมรูปทรงพ้ืนฐานไดถูกตองสวยงาม 

 11. จัดกระเชาดอกไมไดสวยงาม 

12. มีคุณธรรม จริยธรรม และลักษณะนิสัยท่ีดีในการทำงาน ใชพลังงาน ทรัพยากรในการทำงานอยาง 

    คุมคาและยั่งยืน เพ่ือการอนุรักษ สิ่งแวดลอม 

  

รวมท้ังหมด   12  ผลการเรียนรู 
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                                                  หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนศรีราชา ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย พุทธศักราช 2563 (ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช 2562) 

คำอธิบายรายวิชาเพ่ิมเติม 

รหัสวิชา ง30234  รายวิชา ขนมอบเพ่ืออาชีพ      กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพ 

ระดับมัธยมศึกษาปท่ี 4-6         เวลา  40  ช่ัวโมง             จำนวน  1.0  หนวยกิต      

 

 ศึกษาขนมอบประเภทตาง ๆ  การใชเลือกซ้ือ เลือกใช วัตถุดิบ-อุปกรณ และการเก็บรักษา การชั่ง ตวง การใชเตา

อบ การใชเครื่องตีไข 

       ปฏิบัติงานเตรียมวัตถุดิบ-อุปกรณ ในการอบขนม การสำรวจแหลงวัสดุ ฝกการชั่ง การตวง   ปฏิบัติงานการทำขนม

อบเพ่ือจำหนายประเภทคุกก้ี  เคก  การนำวัตถุดิบในทองถ่ินมาใชตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง  บรรจุจำหนาย คำนวณ

คาใชจาย กำหนดราคาขาย จัดจำหนาย ทำบัญชีรายรับ-รายจายอยางงาย  

       มีเจตคติท่ีดีตออาชีพสุจริต รักชาติ ศาสนกษัตริย มีความขยัน ซ่ือสัตย อดทน พึงตนเองได มีจิตสาธารณะและ

จิตสำนึกในการอนุรักษพลังงาน ทรัพยากรและสิ่งแวดลอม นำมาใชในชีวิตประจำวัน เพ่ือนำไปประกอบอาชีพ 

 

ผลการเรียนรู 

 1. อธิบายความเปนมาเก่ียวกับขนมอบและบอกการเลือกซ้ือและเลือกใช วัตถุดิบได 

 2. อธิบายการเลือกใชอุปกรณ เตรียมและเก็บรักษาวัตถุดิบ เก็บรักษาผลิตภัณฑกอนและหลังการบรรจุ 

 3. เลือกใชอุปกรณ เตรียมและเก็บรักษาวัตถุดิบ เก็บรักษาผลิตภัณฑกอนและหลังการบรรจุ 

         4. สามารถเลือก และประยุกตใชเทคโนโลยีในงานขนมอบ 

         5. สามารถปฏิบัติงานขนมอบตามหลักโภชนาการ  และหลักสุขาภิบาลอาหาร 

         6. มีทักษะในการทำคุกก้ี เคก และการแตงหนาเคกพ้ืนฐาน การเก็บรักษาคุกก้ี เคกและการแตงหนาเคก กอนและ

หลังการบรรจุ การบรรจุภัณฑ และการคิดตนทุน และกำหนดราคาขาย 

       7.  ปฏิบัติงานดวยความประณีตรอบคอบ เปนระเบียบเรียบรอย มีความรับผิดชอบ  ตรงตอเวลา  ประหยัด  

คำนึงถึงความปลอดภัยในการทำงาน 

         8.  สามารถนำความรูหรือทักษะไปใชในชีวิตประจำวัน  หรือการประกอบอาชีพ 

 

 

รวมท้ังหมด  8 ผลการเรียนรู 
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                                                  หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนศรีราชา ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย พุทธศักราช 2563 (ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช 2562) 

คำอธิบายรายวิชาเพ่ิมเติม 

รหัสวิชา ง 30235  รายวิชา สรางสรรคงานปน    กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพ 

ระดับมัธยมศึกษาปท่ี 4-6          เวลา  40  ช่ัวโมง               จำนวน  1.0  หนวยกิต            

 

มีความรูความเขาใจ อธิบายความหมาย ความสำคัญและประโยชนของงานปน วิธีการ  ข้ันตอนกระบวนการทำงาน  

การเลือกใชวัสดุอุปกรณในการทำงานสรางสรรคงานปน 

ปฏิบัติงาน การเตรียมวัสดุอุปกรณ การฝกทักษะเบื้องตนเกี่ยวกับงานปน การเลือกลายและออกแบบลายปกให

เหมาะสมกับชิ้นงาน สามารถสรางสรรคงานปนดวยวิธีการใหมๆ และจัดทำเปนผลงานได การคำนวณคาใชจาย  กำหนด

ราคาขาย  การจัดจำหนาย จดบันทึกการปฏิบัติงานและการประเมินผลงาน 

นักเรียนไดมีความรูและทักษะในงานปน ปฏิบัติงานปนดวยวิธีตางๆไดหลายรูปแบบ สามารถออกแบบสรางสรรค

จากงานปกและจัดทำเปนชิ้นงานตางๆไดสวยงาม  โดยใชกระบวนการการทำงาน  กระบวนการปฏิบัติ  กระบวนการคิด

สรางสรรค มีการจัดจำหนายผลงาน  มุงมั่น ขยัน อดทน  ซื่อสัตย กตัญูในการทำงาน  มีเจตคติที่ดีตองานอาชีพ สามารถ

นำไปประยุกตใชในชีวิตประจำวันและเปนแนวทางในการประกอบอาชีพตอไปในอนาคตได 

 

ผลการเรียนรู 

 

1. อธิบายความหมาย ความสำคัญ ประโยชนของงานปนได 

2. อธิบายข้ันตอนกระบวนการในการทำงานปนได 

3. สามารถเลือกใชวัสดุอุปกรณ ในงานปนได 

4. มีทักษะเบื้องตนเก่ียวกับงานปนดวยวิธีตางๆ  

5. ออกแบบลวดลายงานปนใหเหมาะสมกับประเภทงานได 

6. ปฏิบัติงานปนดวยมือและจัดทำเปนชิ้นงานได  

7. คิดคำนวณคาใชจาย  กำหนดราคาจำหนายได 

8. มีคุณธรรม จริยธรรม และลักษณะนิสัยท่ีดีในการทำงาน ใชพลังงาน ทรัพยากรในการทำงานอยาง 

    คุมคาและยั่งยืน เพ่ือการอนุรักษ สิ่งแวดลอม 

  

รวมท้ังหมด  8  ผลการเรียนรู 

 

 

 

 

 

 

 



324 
 

                                                  หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนศรีราชา ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย พุทธศักราช 2563 (ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช 2562) 

คำอธิบายรายวิชาเพ่ิมเติม 

รหัสวิชา ง 30236 รายวิชา งานเพนทเพ่ืออาชีพ     กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพ 

ระดับมัธยมศึกษาปท่ี 4-6         เวลา  40  ช่ัวโมง                จำนวน  1.0  หนวย 

 

ศึกษา   วิเคราะห   และอธิบายข้ันตอนการทำงาน ความรูพ้ืนฐานการเพนท  วัสดุอุปกรณงานเพนท  การเลือกวัสดุ

ที่จะนำมาเพนท  การจัดการควบคุมคุณภาพการเพนท  ขั้นตอนการเพนทลงบนวัสดุชนิดตางๆ  การเก็บรักษาอุปกรณการ

เพนท  การบริหารจัดการในการประกอบอาชีพดวยการเพนท   

โดยฝกทักษะและประสบการณการเพนทดวยการกำหนดวางแผน  การจัดการ การแกปญหาอยางมีกระบวนข้ันตอน 

การแสวงหาความรู  การอภิปราย การเลือกใชเทคโนโลยีอยางเหมาะสม คุมคา ประหยัดและปลอดภัย 

เพื่อใหเกิดแนวทางสูอาชีพ  ใชเทคโนโลยีพัฒนาอาชีพ  มีคุณลักษณะที่ดีตออาชีพ  มีลักษณะนิสัยที่ดีในการทำงาน 

รักชาติ  ศาสน กษัตริย  เสียสละ ซ่ือสัตย  สุจริต มีวินัย ใฝเรียนรู อยูอยางพอเพียง  มุงม่ันในการทำงาน รักความเปนไทย  มี

จิตสาธารณะ  มีเจตคติท่ีดีตอการประกอบอาชีพ  และมีประสบการณในอาชีพท่ีถนัดและสนใจ 

 

ผลการเรียนรู 

 

 1. บอกอุปกรณงานเพนท การเลือกใชสี และการเก็บรักษาได 

 2. อธิบายวิธีการเพนทลงในวัสดุตางๆ ดวยกรวย พูกันและเกรียงได 

3. อธิบายหลักดานการบริหารจัดการอาชีพได 

4. มีทักษะในการเลือกใชอุปกรณงานเพนท การเลือกใชสี และการเก็บรักษาได 

5. มีทักษะการออกแบบลวดลาย การลงสีบนวัสดุตางๆไดสวยงาม 

6. มีทักษะในการเพนทลงบนวัสดุตางๆไดสวยงาม 

7. มีคุณธรรม จริยธรรม และลักษณะนิสัยท่ีดีในการทำงาน ใชพลังงาน ทรัพยากรในการทำงานอยาง 

    คุมคาและยั่งยืน เพ่ือการอนุรักษ สิ่งแวดลอม 

 

รวมท้ังหมด   7  ผลการเรียนรู 
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                                                  หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนศรีราชา ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย พุทธศักราช 2563 (ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช 2562) 

คำอธิบายรายวิชาเพ่ิมเติม 

รหัสวิชา ง30238 รายวิชา ทักษะงานผา      กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพ 

ระดับมัธยมศึกษาปท่ี 4-6         เวลา  40  ช่ัวโมง                จำนวน  1.0  หนวย 

 

จัดการเรียนรูเกี่ยวกับ ความสำคัญของผา คุณสมบัติของผา และเสนใยชนิดตาง ๆ ไดแกใยธรรมชาติ ใยที่มนุษย

ประดิษฐข้ึน ใยผสม ศึกษาวิธีการแตงกายใหเหมาะสมกับรูปรางและโอกาส หลักการเลือกซ้ือเสื้อผาสำเร็จรูป รวมถึงการดูแล

รักษาเสื้อผา การใชจักรเย็บผา เรียนรูวิธีการเย็บผาและฝกเย็บผาดวยจักรเย็บผา  เพื่อมุงเนนกระบวนการเรียนและการ

ทำงานของนักเรียน  ใหมีความคิดริเริ่มสรางสรรค รูจักประยุกตการทำงานโดยใชเทคโนโลยีที่เหมาะสม ทำงานอยางมี

ขั้นตอนตามกระบวนการโดยใชทักษะตางๆที่เรียนและยังสามารถทำงานรวมกับผูอื ่นไดอยางมีคุณภาพ มีจริยธรรมและ

คุณธรรมในการทำงาน  รวมไปถึงสามารถนำความรูไปใชใหเกิดประโยชนและแกปญหาในการดำรงชีวิตประจำวันไดอยาง

เหมาะสม   

 

ผลการเรียนรู 

1. อธิบายความหมาย ความสำคัญ และประโยชนของงานออกแบบตัดเย็บเครื่องใชในบานได 

2. บอกชื่อ หนาท่ี และวิธีใชวัสดุ อุปกรณ และเครื่องมือท่ีใชในการออกแบบและตัดเย็บงานผาได 

3. ปฏิบัติการแกไขและบำรุงรักษาจักรเย็บผาได 

4. ปฏิบัติการตัดเย็บตะเข็บดวยมือและจักรได 

5. ปฏิบัติการเย็บเครื่องเกาะเก่ียวชนิดตางๆ ได 

6.  คำนวณคาใชจายในการทำงานได 

7. ปฏิบัติการออกแบบและทำการตัดเย็บงานผาท่ีสามารถใชประโยชนไดในชีวิตประจำวันได 

8. มีคุณธรรม จริยธรรม ลักษณะนิสัยท่ีดีในการทำงาน และใชพลังงาน ทรัพยากรในการทำงานอยางคุมคาและ

ยั่งยืน เพ่ืออนุรักษสิ่งแวดลอม 

 

 รวมท้ังหมด     8     ผลการเรียนรู 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



326 
 

                                                  หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนศรีราชา ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย พุทธศักราช 2563 (ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช 2562) 

คำอธิบายรายวิชาเพ่ิมเติม 

รหัสวิชา ง30239 รายวิชา ธุรกิจการแปรรูปอาหาร     กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพ 

ระดับมัธยมศึกษาปท่ี 4-6         เวลา  40  ช่ัวโมง                จำนวน  1.0  หนวย 

 
ศึกษา สำรวจ วิเคราะห อภิปรายและสรุปผล ความหมายความสำคัญของการแปรรูปอาหารจากผลผลิตทาง

การเกษตรในทองถ่ิน  หลักการแปรรูปอาหารตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง   โครงงานการแปรรูปอาหาร การออกแบบ

บรรจุภัณฑ การจำหนายผลผลิต โดยใชกระบวนการสำรวจ คิดวิเคราะห คิดแกปญหา ทักษะการจัดการ ทักษะกระบวนการ

ทำงาน การแกปญหา การปฏิบัติการแปรรูปอาหารจากผลผลิตทางการเกษตรที่มีในทองถิ่น การทำบรรจุภัณฑ และการ

จำหนาย 

 โดยการใชกระบวนการสำรวจ คิดวิเคราะห คิดแกปญหา ทักษะการจัดการ ทักษะกระบวนการทำงาน การแกปญหา  

การปฏิบัติการแปรรูปอาหารจากผลผลิตทางการเกษตรท่ีมีในทองถ่ิน การทำบรรจุภัณฑ และการจำหนายผลผลิต 

 เพ่ือใหมีความรู ความเขาใจ มีทักษะการแปรรูปอาหารได ตลอดจนมีคุณธรรม จริยธรรม และลักษณะนิสัยท่ีดีในการ

ทำงาน ใชพลังงาน ทรัพยากรในการทำงานอยางคุมคาและยั่งยืน เพ่ือการอนุรักษ สิ่งแวดลอม 

 

ผลการเรียนรู 

 

1. บอกความหมายความสำคัญของการแปรรูปอาหารได 

2. ปฏิบัติการแปรรูปอาหารในทองถ่ินดวยวิธีการท่ีเหมาะสมได 

3. จัดทำบรรจุภัณฑผลิตภัณฑท่ีไดจากการแปรรูปไดอยางเหมาะสม สวยงาม 

4.สามารถจำหนายผลิตภัณฑท่ีไดจากการแปรรูปได 

5. มีคุณธรรม จริยธรรม และลักษณะนิสัยท่ีดีในการทำงาน ใชพลังงาน ทรัพยากรในการทำงานอยาง 

    คุมคาและยั่งยืน เพ่ือการอนุรักษ สิ่งแวดลอม 

 

รวมท้ังหมด  5  ผลการเรียนรู 
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                                                  หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนศรีราชา ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย พุทธศักราช 2563 (ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช 2562) 

คำอธิบายรายวิชาเพ่ิมเติม 

รหัสวิชา ง30240     รายวิชา งานปกผาเบ้ืองตน     กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพ 

ระดับมัธยมศึกษาปท่ี 4-6         เวลา  40  ช่ัวโมง                จำนวน  1.0  หนวยกิต            

 

มีความรูความเขาใจ อธิบายความหมาย ความสำคัญและประโยชนของการงานปกผาเบื้องตน วิธีการ  ขั้นตอน

กระบวนการทำงาน  การเลือกใชวัสดุอุปกรณในการทำงานปกผาเบื้องตน 

โดยการฝกทักษะเบื้องตนเกี่ยวกับงานปกผาเบื้องตน การเลือกลายและออกแบบลายปกใหเหมาะสมกับชิ้นงาน 

สามารถสรางสรรคงานปกผาดวยวิธีการใหมๆ และจัดทำเปนผลงานได การคำนวณคาใชจาย  กำหนดราคาขาย  การจัด

จำหนาย จดบันทึกการปฏิบัติงานและการประเมินผลงาน 

เพ่ือใหนักเรียนไดมีความรูและทักษะในการปกผาเบื้องตนปฏิบัติงานการปกผาเบื้องตนดวยวิธีตางๆไดหลายรูปแบบ 

สามารถออกแบบสรางสรรคจากงานปกและจัดทำเปนชิ้นงานตางๆไดสวยงาม  โดยใชกระบวนการการทำงาน  กระบวนการ

ปฏิบัติ  กระบวนการคิดสรางสรรค มีการจัดจำหนายผลงาน  มุงม่ัน ขยัน อดทน  ซ่ือสัตย กตัญูในการทำงาน  มีเจตคติท่ีดี

ตองานอาชีพ สามารถนำไปประยุกตใชในชีวิตประจำวันและเปนแนวทางในการประกอบอาชีพตอไปในอนาคตได 

 

ผลการเรียนรู 

 

1.  มีความรูและเขาใจ ความหมาย  ความสำคัญ  ประโยชนในงานปกผาเบื้องตน 

2.  รูความเขาใจวิธีการข้ันตอนกระบวนการทำงานในการปกผาเบื้องตน 

3. สามารถเลือกใชวัสดุอุปกรณ ในการปกผาเบื้องตนได 

4. มีทักษะเบื้องตนเก่ียวกับงานปกผาดวยวิธีตางๆ  

5. สามารถออกแบบลายปกใหเหมาะสมกับชิ้นงาน 

6.  สามารถปฏิบัติการปกดวยมือและจัดทำเปนชิ้นงานได  

7. สามารถคิดคำนวณคาใชจาย  กำหนดราคาจำหนายได 

8. มีคุณธรรม จริยธรรม และลักษณะนิสัยท่ีดีในการทำงาน ใชพลังงาน ทรัพยากรในการทำงานอยาง 

    คุมคาและยั่งยืน เพ่ือการอนุรักษ สิ่งแวดลอม 

 

รวมท้ังหมด   8  ผลการเรียนรู 
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                                                  หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนศรีราชา ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย พุทธศักราช 2563 (ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช 2562) 

คำอธิบายรายวิชาเพ่ิมเติม 

รหัสวิชา ง 30241  รายวิชา พืชสมุนไพร           กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพ 

ระดับมัธยมศึกษาปท่ี 4 -6           เวลา  40  ช่ัวโมง          จำนวน  1.0  หนวยกิต           

 

ศึกษาความหมาย ความสำคัญและประโยชน ของพืชสมุนไพร เชน ฟาทะลายโจร ไพร ขมิ้น ขิงขา วานหางจระเข 

ฯลฯ การจำแนกและการแบงชนิดของพืชสมุนไพร สรรพคุณทางยา พื้นที่ที่เหมาะสมสำหรับการปลูกพืชสมุนไพร ปจจัยที่มี

อิทธิพลตอการเจริญเติบโตของพืชสมุนไพร ลักษณะของพืชสมุนไพรท่ีดี การเตรียมดินปลูก การปฏิบัติดูแลรักษา การปองกัน

โรคและการกำจัดศัตรูพืช การเก็บเก่ียวและการปฏิบัติหลังการเก็บเก่ียว การแปรรูป การนำไปใชอยางถูกตองและปลอดภัย 

โดยฝกทักษะการทำงานรวมกัน ทักษะการจัดการการทำงาน ทักษะการแกปญหา ทักษะการแสวงหาความรู  และ

การสรางชิ้นงานทางการเกษตรอยางมีความคิดสรางสรรค  รวมถึงการเลือกใชทรัพยากรอยางคุมคาและยั่งยืนเพื่อการ

อนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  

 เพื่อใหเกิดความรูความเขาใจ เกี่ยวกับการผลิตพืชสมุนไพร เกิดทักษะในการทำงาน สามารถเรียนรูและปฏิบัติงาน

อยางมีความสุข โดยคำนึงถึงความปลอดภัยในการทำงานและใชทรัพยากรธรรมชาติอยางคุมคามีความรับผิดชอบ ขยัน 

ประหยัด มีความมุงมั่น อดทน มีเจตคติที่ดีตอการทำงานสามารถนำความรูและภูมิปญญาทองถิ่น มาใชควบคูกับเทคโนโลยี 

เพ่ือพัฒนางานอยางเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 

 

ผลการเรียนรู 

 

1. บอกความหมายและความสำคัญของพืชสมุนไพรได 

 2. อธิบายประโยชนของพืชสมุนไพรไดอยางถูกตอง 

 3. สามารถนำสมุนไพรมาใชในการรักษาโรคท่ีเปนปญหาตอสุขภาพได 

 4. ประยุกตใชสมุนไพรเพ่ือสุขภาพไดอยางเหมาะสม 

 5. นำขอมูลความรูเรื่องสมุนไพรมาใชในชีวิตประจำวันได 

 6. วางแผนและปฏิบัติตามแผนในการนำสมุนไพรมาใชไดอยางเหมาะสม 

 7. วิเคราะหผลจากการนำสมุนไพรมาใชเพ่ือสุขภาพไดอยางเหมาะสม 

 8. ถายทอดความรูท่ีถูกตองเก่ียวกับการใชสมุนไพรแกชุมชนและสังคมได 

 9. บอกลักษณะอาการและความเปนพิษอันเกิดจากการใชสมุนไพรท่ีไมถูกวิธีได 

 10.บอกลักษณะการใชและการปฏิบัติตนในการนำสมุนไพรมาใชในชีวิตประจำวันได 

 

รวมท้ังหมด   10  ผลการเรียนรู 
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                                                  หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนศรีราชา ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย พุทธศักราช 2563 (ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช 2562) 

คำอธิบายรายวิชาเพ่ิมเติม 

รหัสวิชา ง30243       รายวิชา พืชไรดิน           กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพ 

ระดับมัธยมศึกษาปท่ี 4 -6           เวลา  40  ช่ัวโมง          จำนวน  1.0  หนวยกิต           

 

ศึกษาความหมาย ความสำคัญ ความจำเปนและประโยชนของการปลูกพืชไรดิน การจำแนกระบบการปลูกพืชไรดิน 

ปญหาของการปลูกพืชไรดิน การคำนวณและติดตั้งอุปกรณ การจำแนกและคัดเลือกชนิดของพืชที่ปลูก พื้นที่ที่เหมาะสม

สำหรับการปลูกพืชไรดิน ปจจัยที่มีอิทธิพลตอการเจริญเติบโตของพืชไรดิน การปฏิบัติดูแลรักษา การปองกันโรคและการ

กำจัดศัตรูพืช การเก็บเก่ียวและการปฏิบัติหลังการเก็บเก่ียว  

โดยฝกทักษะการทำงานรวมกัน ทักษะการจัดการการทำงาน ทักษะการแกปญหา ทักษะการแสวงหาความรู  และ

การสรางชิ้นงานทางการเกษตรอยางมีความคิดสรางสรรค  รวมถึงการเลือกใชทรัพยากรอยางคุมคาและยั่งยืนเพื่อการ

อนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  

 เพื่อใหเกิดความรูความเขาใจ เกี่ยวกับการปลูกพืชไรดิน เกิดทักษะในการทำงาน สามารถเรียนรูและปฏิบัติงานได

อยางมีความสุข โดยคำนึงถึงความปลอดภัยในการทำงานและใชทรัพยากรธรรมชาติอยางคุมคามีความรับผิดชอบ ขยัน 

ประหยัด มีความมุงมั่น อดทน มีเจตคติที่ดีตอการทำงานสามารถนำความรูและภูมิปญญาทองถิ่น มาใชควบคูกับเทคโนโลยี 

เพ่ือพัฒนางานอยางเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 

 

ผลการเรียนรู 

 

1. บอกความหมายและความสำคัญของการปลูกพืชไรดินได 

 2. อธิบายประโยชน และความจำเปนของการปลูกพืชไรดินไดอยางถูกตอง 

 3. อธิบายหลักการและทฤษฎีการปลูกพืชไรดิน ขอดี ขอเสียของรูปแบบการปลูกพืชไรดิน  

 4. ประยุกตใชวัสดุท่ีหาไดงายและประหยัดตนทุนมาใชในการปลูกพืชไรดินไดอยางเหมาะสม 

 5. อธิบายหลักการปองกันกำจัดโรคพืชและแมลงในระบบการปลูกพืชไรดินได 

 6. วางแผนและปฏิบัติตามแผนในการปลูกพืชไรดินไดอยางเหมาะสม 

 7. นำขอมูลความรูเรื่องการปลูกพืชไรดินมาใชในชีวิตประจำวันได 

 8. ถายทอดความรูท่ีถูกตองเก่ียวกับการปลูกพืชไรดินแกชุมชนและสังคมได 

   

รวมท้ังหมด   8  ผลการเรียนรู 
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                                                  หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนศรีราชา ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย พุทธศักราช 2563 (ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช 2562) 

คำอธิบายรายวิชาเพ่ิมเติม 

รหัสวิชา ง 30244  รายวิชา ไมดอกไมประดับ         กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพ 

ระดับมัธยมศึกษาปท่ี 4 -6            เวลา  40  ช่ัวโมง        จำนวน  1.0  หนวยกิต           

 

ศึกษาความหมาย ความสำคัญ และประโยชนของไมดอกประดับที่เหมาะสมกับสภาพทองถิ่น  ประเภทของไมดอก

ประดับ  สภาพดินฟาอากาศ  พันธุและการขยายพันธุ  การเตรียมดินอุปกรณที่ใชปลูก  การปลูก การปฏิบัติดูแลรักษาใน

เรือนเพาะชำ ในแปลงปลูกและในภาชนะปลูกการปองกันโรคและกำจัดศัตรู การเตรียมไมดอกประดับใหมีสภาพ 

        ฝกทักษะการจัดการในการทำงาน การแกปญหา และแสวงหาความรูเผื่อการดำรงชีวิต ขอมูลความตองการของ

ตลาด  เลือกปลูกไมดอกประดับอยางนอย 2 ชนิด ปฏิบัติงานเตรียมดินปลูก เลือก และใชวัสดุปลูก  เลือกใชวิธีการปลูกท่ี

เหมาะสมกับชนิดของพืชและดูแลรักษา โดยการสืบคน นำเสนอกระดานภาพไมดอกไมประดับ การบันทึกพฤติกรรมและการ

จัดสวนถาด 

 เพ่ือใหเกิดแนวทางสูอาชีพ   ใชเทคโนโลยีพัฒนาอาชีพ  มีคุณลักษณะท่ีดีตออาชีพ  มีลักษณะนิสัยท่ีดีในการทำงาน   

รักชาติ  ศาสน กษัตริย   เสียสละ ซ่ือสัตย  สุจริต มีวินัย ใฝเรียนรู อยูอยางพอเพียง มุงม่ันในการทำงาน    รักความเปนไทย    

มีจิตสาธารณะ    มีเจตคติท่ีดีตอการประกอบอาชีพและมีประสบการณในอาชีพท่ีถนัดและสนใจและเห็นความสำคัญของการ

สรางอาชีพสุจริตสอดรับกับเศรษฐกิจพอเพียงและพฤกษศาสตรโรงเรียน 

 

ผลการเรียนรู 

 

1.  สามารถบอกความหมาย ความสำคัญและประโยชนของไมดอกไมประดับได 

2.  สามารถวิเคราะหประเภทของไมดอกไมประดับได 

3.  สามารถแบงชนิดและพันธุไมดอกไมประดับได 

4.  สามารถอธิบายข้ันตอนการปลูกไมดอกไมประดับไดเหมาะสมกับสภาพทองถ่ินได 

5.  สามารถจดบันทึกการดูแลรักษาไมดอกไมประดับไดอยางเปนข้ันตอน 

6.  สามารถจัดสวนถาดได 

 

รวมท้ังหมด   6  ผลการเรียนรู 
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                                                  หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนศรีราชา ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย พุทธศักราช 2563 (ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช 2562) 

คำอธิบายรายวิชาเพ่ิมเติม 

รหัสวิชา  ง30247 รายวิชา  การจัดสวนแกว                กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพ 

ระดับมัธยมศึกษาปท่ี 4 -6          เวลา  40  ช่ัวโมง          จำนวน  1.0  หนวยกิต           

 

เพื่อศึกษาความหมาย ประโยชนและประเภทของการจัดสวนแกว  พันธุไมที่ใช การออกแบบ วิธีการจัดสวนแกว 

การเตรียมเครื่องมือและวัสดุ-อุปกรณ ภาชนะท่ีใชในการจัด การปลูก ศิลปะการจัดวาง เทคนิคการโรยกรวดและทรายสี การ

ดูแลรักษา การปองกันและกำจัดศัตรูพืช การนำภูมิปญญาและเทคโนโลยีที ่เหมาะสมมาประยุกตใชในการจัดสวนแกว 

ปรับปรุง และพัฒนาผลงาน 

ฝกปฏิบัติการออกแบบและจัดสวนแกว รวมท้ังการใชเทคโนโลยีมาประยุกตใชในการจัดสวนแกว ดูแลรักษาและการ

นำไปใชประโยชน 

เพื่อใหมีความรู ความเขาใจและมีทักษะในการจัดสวนแกว การออกแบบ การทำงานเปนกลุม แสวงหาความรู ใช

เทคโนโลยีในการทำงาน และการแกปญหาในการทำงาน 

 

ผลการเรียนรู 

 

1.บอกความหมาย ประโยชนและประเภทของการจัดสวนแกวได 

2.จำแนกประเภทของพันธุไมในการจัดสวนแกวได 

3.เลือกใชวัสดุ อุปกรณในการจัดสวนแกวไดเหมาะสมกับงาน 

4.อธิบายหลักการจัดและข้ันตอนข้ันตอนท่ีถูกตองได 

5.ออกแบบและจัดสวนแกวไดอยางเหมาะสม 

6.ทำงานรวมกันเปนกลุมไดผลงานท่ีมีประสิทธิภาพ 

7.รูจักนำเทคโนโลยีหรือแนวคิดใหมๆ มาประยุกตใชในการทำงานและใชทรัพยากรอยางคุมคา 

 

รวมท้ังหมด   7  ผลการเรียนรู 
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                                                  หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนศรีราชา ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย พุทธศักราช 2563 (ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช 2562) 

คำอธิบายรายวิชาเพ่ิมเติม 

รหัสวิชา ง30248       รายวิชา สมุนไพรปองกันและกำจัดศัตรูพืช     กลุมสาระการเรียนรูการงานระดับ

มัธยมศึกษาปท่ี 4 -6          เวลา  40  ช่ัวโมง           จำนวน  1.0  หนวยกิต           

 

 ศึกษาความหมาย ความสำคัญและประโยชน ของพืชสมุนไพร เชน ฟาทะลายโจร ไพร ขมิ้น ขิงขา วานหางจระเข 

ฯลฯ การจำแนกและการแบงชนิดของพืชสมุนไพร สรรพคุณทางยา พื้นที่ที่เหมาะสมสำหรับการปลูกพืชสมุนไพร ปจจัยที่มี

อิทธิพลตอการเจริญเติบโตของพืชสมุนไพร ลักษณะของพืชสมุนไพรท่ีดี การเตรียมดินปลูก การปฏิบัติดูแลรักษา การปองกัน

โรคและการกำจัดศัตรูพืช การเก็บเก่ียวและการปฏิบัติหลังการเก็บเก่ียว การแปรรูป การนำไปใชอยางถูกตองและปลอดภัย 

โดยฝกทักษะการทำงานรวมกัน ทักษะการจัดการการทำงาน ทักษะการแกปญหา ทักษะการแสวงหาความรู  และ

การสรางชิ้นงานทางการเกษตรอยางมีความคิดสรางสรรค  รวมถึงการเลือกใชทรัพยากรอยางคุมคาและยั่งยืนเพื่อการ

อนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  

 เพื่อใหเกิดความรูความเขาใจ เกี่ยวกับการผลิตพืชสมุนไพร เกิดทักษะในการทำงาน สามารถเรียนรูและปฏิบัติงาน

อยางมีความสุข โดยคำนึงถึงความปลอดภัยในการทำงานและใชทรัพยากรธรรมชาติอยางคุมคามีความรับผิดชอบ ขยัน 

ประหยัด มีความมุงมั่น อดทน มีเจตคติที่ดีตอการทำงานสามารถนำความรูและภูมิปญญาทองถิ่น มาใชควบคูกับเทคโนโลยี 

เพ่ือพัฒนางานอยางเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 

 

ผลการเรียนรูท่ีคาดหวัง 

1. บอกความหมายและความสำคัญของพืชสมุนไพรได 

 2. อธิบายประโยชนของพืชสมุนไพรไดอยางถูกตอง 

 3. สามารถนำสมุนไพรมาใชในการรักษาโรคท่ีเปนปญหาตอสุขภาพได 

 4. ประยุกตใชสมุนไพรเพ่ือสุขภาพไดอยางเหมาะสม 

 5. นำขอมูลความรูเรื่องสมุนไพรมาใชในชีวิตประจำวันได 

 6. วางแผนและปฏิบัติตามแผนในการนำสมุนไพรมาใชไดอยางเหมาะสม 

 7. วิเคราะหผลจากการนำสมุนไพรมาใชเพ่ือสุขภาพไดอยางเหมาะสม 

 8. ถายทอดความรูท่ีถูกตองเก่ียวกับการใชสมุนไพรแกชุมชนและสังคมได 

 9. บอกลักษณะอาการและความเปนพิษอันเกิดจากการใชสมุนไพรท่ีไมถูกวิธีได 

 10.บอกลักษณะการใชและการปฏิบัติตนในการนำสมุนไพรมาใชในชีวิตประจำวันได 

 

รวมท้ังหมด   10  ผลการเรียนรู 
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                                                  หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนศรีราชา ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย พุทธศักราช 2563 (ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช 2562) 

คำอธิบายรายวิชาเพ่ิมเติม 

รหัสวิชา ง30249 รายวิชา การขยายพันธุพืช         กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพ 

ระดับมัธยมศึกษาปท่ี 4 -6            เวลา  40  ช่ัวโมง        จำนวน  1.0  หนวย 

 

ศึกษาความหมาย ความสำคัญ ความจำเปนและประโยชนของการขยายพันธุพืช เครื่องมือ วัสดุอุปกรณที่ใชในการ

ขยายพันธุพืช เทคนิค และวิธีการขยายพันธุพืช การดูแลรักษา การปองกันและกำจัดศัตรูพืช  

 โดยฝกทักษะการทำงานรวมกัน ทักษะกระบวนการคิดวิเคราะห ทักษะกระบวนการปฏิบัติ ทักษะการแกปญหา 

ทักษะการแสวงหาความรู  การวางแผนการผลิตพันธุไม การเลือกเครื่องมือวัสดุอุปกรณใหเหมาะสมกับวิธีการขยายพันธุ ฝก

ทักษะการขยายพันธุ เชน ติดตา ปกชำ ตอน ทาบกิ่ง เสียบยอด การเลือกผลิตพันธุไมใหเหมาะสมกับสภาพเศรษฐกิจและ

สังคมในปจจุบัน รวมถึงการเลือกใชทรัพยากรอยางคุมคาและยั่งยืนเพ่ือการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

 เพ่ือใหเกิดความรูความเขาใจ เก่ียวกับการขยายพันธุพืช เกิดทักษะในการทำงาน สามารถเรียนรูและปฏิบัติงานอยาง

มีความสุข ใชทรัพยากรธรรมชาติอยางคุมคามีความรับผิดชอบ ขยัน ประหยัด มีความมุงมั่น อดทน มีเจตคติที่ดีตอการ

ทำงานสามารถนำความรูและภูมิปญญาทองถิ่น มาใชควบคูกับเทคโนโลยี เพื่อพัฒนางานอยางเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 

บนพ้ืนฐานหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง   

 

ผลการเรียนรู 

 

1. บอกความหมายและความสำคัญของการขยายพันธุพืชได 

2. อธิบายประโยชนและความจำเปนของการขยายพันธุพืชไดอยางถูกตอง 

3. วิเคราะห และคัดเลือกใชเทคนิควิธีการขยายพันธุพืชไดอยางเหมาะสม 

 4. วางแผนและปฏิบัติตามแผนในการการขยายพันธุพืชไดอยางเหมาะสม 

5. บอกเครื่องมือและอุปกรณท่ีใชในการขยายพันธุพืชและการเตรียมอุปกรณท่ีใชในการขยายพันธุพืชได 

 6. สามารถปฏิบัติการขยายพันธุพืชแตละวิธี และเลือกใชเครื่องมือ วัสดุ อุปกรณไดอยางเหมาะสม 

 7.สามารถบอกวิธีการอนุบาลและปฏิบัติดูแลรักษาพันธุไมได 

 8. วิเคราะหความตองการของ ตลาดพันธุไมท่ีขยายพันธุได 

 9. นำความรูเก่ียวกับการขยายพันธุพืชมาใชในชีวิตประจำวันได 

 10. ถายทอดความรูท่ีถูกตองเก่ียวกับการขยายพันธุพืชแกชุมชนและสังคมได 

 

รวมท้ังหมด   10  ผลการเรียนรู 
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                                                  หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนศรีราชา ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย พุทธศักราช 2563 (ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช 2562) 

คำอธิบายรายวิชาเพ่ิมเติม 

รหัสวิชา ง30251 รายวิชา พืชผักสวนครัว          กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพ 

ระดับมัธยมศึกษาปท่ี 4 -6            เวลา  40  ช่ัวโมง         จำนวน  1.0  หนวย 

 

 ศึกษาความหมาย ความสำคัญและประโยชน ของพืชผักสวนครัว เชน ผักกาด ผักคะนา กะหล่ำปลี ฯลฯ การจำแนก

และการแบงชนิดของพืชผัก ทำเลท่ีเหมาะสมสำหรับการปลูกผัก ปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการเจริญเติบโตของพืชผัก ลักษณะของ

เมล็ดพันธุที่ดี การเตรียมดินปลูก การปฏิบัติดูแลรักษา การปองกันโรคและการกำจัดศัตรูพืช การเก็บเกี่ยวและการปฏิบัติ

หลังการเก็บเก่ียว การถนอมอาหารและการแปรรูป 

โดยฝกทักษะการทำงานรวมกัน ทักษะการจัดการการทำงาน ทักษะการแกปญหา ทักษะการแสวงหาความรู  และ

การสรางชิ้นงานทางการเกษตรอยางมีความคิดสรางสรรค  รวมถึงการเลือกใชทรัพยากรอยางคุมคาและยั่งยืนเพื่อการ

อนุรักษสิ่งแวดลอม 

 เพื่อใหเกิดความรูความเขาใจ เก่ียวกับการผลิตผัก เกิดทักษะในการทำงาน สามารถเรียนรูและปฏิบัติงานอยางมี

ความสุข โดยคำนึงถึงความปลอดภัยในการทำงานและใชทรัพยากรธรรมชาติอยางคุมคามีความรับผิดชอบ ขยัน ประหยัด มี

ความมุงมั่น อดทน มีเจตคติที่ดีตอการทำงานสามารถนำความรูและภูมิปญญาทองถิ่น มาใชควบคูกับเทคโนโลยี เพื่อพัฒนา

งานอยางเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 

 

ผลการเรียนรู 

 1. สามารถบอกความหมาย ความสำคัญและประโยชนของพืชผักสวนครัวได 

 2. สามารถวิเคราะหความตองการของตลาดพืชผักสวนครัวแตละชนิดได 

 3. สามารถบอกปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการเจริญเติบโตของพืชผักสวนครัวได 

 4. สามารถปฏิบัติการปลูกพืชผักสวนครัวท่ีเลือกได 

 5. สามารถปฏิบัติดูแลรักษาพืชผักสวนครัวท่ีปลูกได  

 6. สามารถบอกวิธีการปองกันและกำจัดศัตรูพืชได 

 7. เก็บเก่ียวและปฏิบัติหลังการเก็บเก่ียวได 

 8. สามารถบอกวิธีการถนอมอาหารและการแปรรูปได 

 9. สามารถจดบันทึกการปฏิบัติงานและจัดทำบัญชีรายรับ รายจายได 

 

รวมท้ังหมด   9  ผลการเรียนรู 
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                                                  หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนศรีราชา ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย พุทธศักราช 2563 (ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช 2562) 

คำอธิบายรายวิชาเพ่ิมเติม 

รหัสวิชา ง30252 รายวิชา หลักการเกษตรผสมผสาน         กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพ 

ระดับมัธยมศึกษาปท่ี 4 -6             เวลา  40  ช่ัวโมง        จำนวน  1.0  หนวย 

 

ศึกษาความหมาย ความสำคัญและประโยชนของการเกษตรผสมผสาน หลักการและวิธีการของการเกษตรผสมผสาน 

สภาพทางการประกอบอาชีพทางดานการปลูกพืช เลี้ยงสัตวในปจจุบัน ความสัมพันธระหวางพืช กับสัตว การจัดการฟารม 

การวางแผน การจัดระบบเกษตรผสมผสาน ระบบการปลูกพืช และเลี้ยงสัตวท่ีสอดคลองเก้ือกูลซ่ึงกันและกัน การใชแรงงาน 

ทุน ท่ีดิน และทรัพยากรอยางมีประสิทธิภาพ การนำวัสดุเหลือใชจากการผลิตมาใชประโยชน 

โดยฝกทักษะการทำงานรวมกัน ทักษะการจัดการการทำงาน ทักษะการแกปญหา ทักษะการแสวงหาความรู  และ

การสรางชิ้นงานทางการเกษตรอยางมีความคิดสรางสรรค รวมถึงการเลือกใชทรัพยากรอยางคุมคาและยั่งยืนเพ่ือการอนุรักษ

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  

 เพื่อใหมีความรูความเขาใจ และมีทักษะในการทำเกษตรผสมผสาน สามารถเรียนรูและปฏิบัติงานอยางมีความสุข 

โดยคำนึงถึงความปลอดภัยในการทำงานและใชทรัพยากรธรรมชาติอยางคุมคานักเรียนมีความรับผิดชอบ ขยัน ประหยัด 

อดทน ซ่ือสัตย สุจริต มุงม่ันในการทำงาน มีเจตคติท่ีดีตอการทำงานสามารถนำความรูและภูมิปญญาทองถ่ิน มาใชควบคูกับ

เทคโนโลยี เพ่ือพัฒนางานอยางเหมาะสมและมีประสิทธิภาพโดยอยูบนพ้ืนฐานของหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  

 

ผลการเรียนรู 

 

1. บอกความหมายและความสำคัญของการทำเกษตรผสมผสานได 

 2. อธิบายประโยชนของการทำเกษตรผสมผสานไดอยางถูกตอง 

           3.  อธิบายหลักการและวิธีการของการเกษตรแบบผสมผสานไดอยางถูกตอง 

 4. สามารถวางแผน ข้ันตอนการจัดระบบ การทำเกษตรผสมผสาน การจัดการฟารมได 

 5. สามารถออกแบบจำลองพ้ืนท่ีท่ีกำหนดในการปลูกพืชและเลี้ยงสัตวแบบเกษตรผสมผสานได 

 6.  สามารถเลือกชนิดพันธุพืชและพันธุสัตวท่ีกำหนดไปดำเนินการปฏิบัติในพ้ืนท่ีได 

 7.  สามารถจดบันทึกการปฏิบัติงาน คำนวณคาใชจาย ในการทำเกษตรผสมผสานได 

 8.  สามารถสรุปประเมินผลการทำเกษตรผสมผสานได 

 9. นำขอมูลความรูเรื่องการทำเกษตรผสมผสานมาใชในชีวิตประจำวันได 

 10. ถายทอดความรูท่ีถูกตองเก่ียวกับการทำเกษตรผสมผสานแกชุมชนและสังคมได 

 

รวมท้ังหมด   10  ผลการเรียนรู 
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                                                  หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนศรีราชา ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย พุทธศักราช 2563 (ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช 2562) 

คำอธิบายรายวิชาเพ่ิมเติม 

รหัสวิชา ง30263  รายวิชา งานเขียนแบบภาพ 3 มิติ       กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพ 

ระดับมัธยมศึกษาปท่ี 4 -6           เวลา  40  ช่ัวโมง         จำนวน  1.0  หนวยกิต           

 

ศึกษา   วิเคราะห   และอธิบายขั้นตอนการทำงานเพื่อการดำรงชีวิตที่จำเปนเกี่ยวกับความหมาย และลักษณะงาน

อาชีพเขียนแบบ ภาพ เลือกใชเครื่องมือ เครื่องใช และอุปกรณงานเขียนแบบ ความแตกตางของภาพ 3 มิติ 

โดยฝกทักษะและประสบการณการในชีวิตประจำวัน เกี่ยวกับการการเขียนแบบภาพ  การกำหนดวางแผน  การ

จัดการ การแกปญหาอยางมีกระบวนข้ันตอน การแสวงหาความรู  การอภิปราย การเลือกใชเทคโนโลยีอยางเหมาะสม คุมคา  

เพื่อให เกิดแนวทางสูอาชีพ  มีคุณลักษณะที่ดีตออาชีพงาน ใชเทคโนโลยีพัฒนาอาชีพ   มีลักษณะนิสัยที่ดีในการ

ทำงาน  รักชาติ  ศาสน  กษัตริย  เสียสละ ซื่อสัตย สุจริต มีวินัย ใฝเรียนรู อยูอยางพอเพียง มุงมั่นในการทำงาน   รักความ

เปนไทย  มีจิตสาธารณะ   มีเจตคติท่ีดีตอการประกอบอาชีพ   และมีประสบการณในอาชีพเขียนแบบ 

 

ผลการเรียนรู 

 

1. สามารถอธิบายความหมายและลักษณะงานอาชีพเขียนแบบ 

2. สามารถใชเครื่องมือ และอุปกรณ วิธีการเก็บรักษา 

3. สามารถอธิบายแบบภาพ 3 มิติ 

4. สามารถเขียนแบบภา 3 มิติ 

 

รวมท้ังหมด   4  ผลการเรียนรู 
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                                                  หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนศรีราชา ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย พุทธศักราช 2563 (ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช 2562) 

คำอธิบายรายวิชาเพ่ิมเติม 

รหัสวิชา ง 30274    รายวิชา ศิลปะการผูกและจับจีบผา      กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพ 

ระดับมัธยมศึกษาปท่ี 4 -6         เวลา  40  ช่ัวโมง                 จำนวน  1.0  หนวย 

 

ศึกษา   วิเคราะห   และอธิบายขั้นตอนการทำงาน ความหมายของการผูกและจับจีบผารูปแบบ โอกาสที่ใชในการ

ผูกและจับจีบผา ประโยชนจากการผูกและจับจีบผา วัสดุ อุปกรณ กลุมสีในการผูกและจับจีบผา การคำนวณตนทุน การ

ตรวจสอบคุณภาพและการรักษาชิ้นงาน วิธีการผูกและจับจีบผาในรูปแบบตางๆ  

โดยฝกทักษะและประสบการณการผูกและจับจีบผาดวยการกำหนดวางแผน  การจัดการ การแกปญหาอยางมี

กระบวนข้ันตอน การแสวงหาความรู  การอภิปราย การเลือกใชเทคโนโลยีอยางเหมาะสม คุมคา ประหยัดและปลอดภัย 

เพื่อใหเกิดแนวทางสูอาชีพ  ใชเทคโนโลยีพัฒนาอาชีพ  มีคุณลักษณะที่ดีตออาชีพ  มีลักษณะนิสัยทีด่ีในการทำงาน 

รักชาติ  ศาสน กษัตริย  เสียสละ ซ่ือสัตย  สุจริต มีวินัย ใฝเรียนรู อยูอยางพอเพียง  มุงม่ันในการทำงาน รักความเปนไทย  มี

จิตสาธารณะ  มีเจตคติท่ีดีตอการประกอบอาชีพ  และมีประสบการณในอาชีพท่ีถนัดและสนใจ 

 

ผลการเรียนรู 

 1. สามารถอธิบายเก่ียวกับความรูท่ัวไปเก่ียวกับการผูกและจับจีบผาได 

 2. สามารถเลือกใชวัสดุ อุปกรณ กลุมสีในการผูกผาและจับจีบผาไดอยางเหมาะสม 

 3. สามารถคำนวณตนทุนในการผูกและจับจีบผาได  

 4. สามารถตรวจสอบคุณภาพและการรักษาชิ้นงาน 

 5. สามารถผูกและจับจีบผาในรูปแบบตางๆ 

6. มีคุณธรรม จริยธรรม และลักษณะนิสัยท่ีดีในการทำงาน ใชพลังงาน ทรัพยากรในการทำงานอยาง 

    คุมคาและยั่งยืน  

 

รวมท้ังหมด   6  ผลการเรียนรู 
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                                                  หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนศรีราชา ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย พุทธศักราช 2563 (ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช 2562) 

คำอธิบายรายวิชาเพ่ิมเติม 

รหัสวิชา ง30283  รายวิชา งานบัญชีเบ้ืองตน     กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพ 

ระดับมัธยมศึกษาปท่ี 4 -6        เวลา  40  ช่ัวโมง                 จำนวน  1.0  หนวย 

 

ศึกษาความหมาย  ความสำคัญ  วัตถุประสงค  และประโยชนของขอมูลการบัญชี  ขอสมมติฐานของการบัญชี  

สินทรัพย  หนี้สิน  และสวนของเจาของ  การวิเคราะหรายการคา  สมุดรายวันท่ัวไป   

 ฝกปฏิบัติการวิเคราะหรายการคา การบันทึกรายการคาในสมุดรายวันท่ัวไป  

เพ่ือใหเกิดลักษณะนิสัยท่ีดีในการปฏิบัติงานบัญชี  มีความรับผิดชอบ  ขยัน  อดทน ประหยัดและอดออม  ซ่ือสัตย  

ตรงตอเวลา  มีเจตคติท่ีดีตอวิชาชีพบัญชี  และการนำไปใชในการประกอบอาชีพ 

 

ผลการเรียนรู 

 

1. บอกความหมาย ความสำคัญ วัตถุประสงค  ประโยชนและสมมติฐานการบัญชี 

2. บอกความหมายของสินทรัพย  หนี้สินและสวนของเจาของ สามารถทำงบดุลได 

3. วิเคราะหรายการคาได 

4. บันทึกรายการคาในสมุดรายวันท่ัวไปได 

5. มีทักษะปฏิบัติงานบัญชีเบื้องตนตามหลักการบัญชีท่ีรับรองท่ัวไป สำหรับกิจการเจาของคนเดียว 

ประเภทธุรกิจบริการ 

   6. มีกิจนิสัย มีระเบียบ ละเอียดรอบคอบ ซ่ือสัตย มีวินัยตรงตอเวลา และมีเจตคติท่ีดีตอวิชาชีพบัญชี 

 

รวมท้ังหมด  6   ผลการเรียนรู 
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 คำอธิบายรายวิชาเพ่ิมเติม 

รหัสวิชา ง30284    รายวิชา หลักการขายเบ้ืองตน     กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพ 

ระดับมัธยมศึกษาปท่ี 4 -6        เวลา  40  ช่ัวโมง                จำนวน  1.0  หนวย 

 

ศึกษาความสำคัญของการขาย แนวความคิดทางการตลาด ประเภทและลักษณะของการขาย  ความรูเกี่ยวกับชอง

ทางการจำหนาย ผลิตภัณฑ กิจการ ลูกคา คูแขงขันและเทคนิคการขาย คุณสมบัติและจรรยาบรรณของพนักงานขาย โอกาส

ความกาวหนาของพนักงานขาย ความรูทางเทคโนโลยีทันสมัยท่ีเก่ียวของการงานขาย 

โดยใชทักษะการฝกปฏิบัติการขายแบบมีหนาราน และการขายตรง และการใชเทคโนโลยี ท่ีทันสมัยเก่ียวกับการขาย  

เพื่อใหเกิดความเขาใจเกี่ยวกับหลักการขายเบื้องตน และสามารถนำไปใชใน การขายแบบมีหนาราน และการขาย

ตรง และการใชเทคโนโลย ีท่ีทันสมัยเก่ียวกับการขาย  

 

ผลการเรียนรู  

1. มีความเขาใจ  ความรูพ้ืนฐานของงานขาย  ประเภท  ลักษณะงานขาย  ความรูเก่ียวกับ 

                ผลิตภัณฑ  กิจการ  ลูกคา  คูแขงขัน  และเทคนิคการขาย 

 2.  มีความเขาใจเทคนิคการขายพ้ืนฐาน 

 3.  มีทักษะในงานอาชีพขาย 

4.  ตระหนักถึงความสำคัญของอาชีพการขาย 

5. สามารถปฏิบัติงานขายแบบมีหนาราน และการขายตรง และการใชเทคโนโลยี ท่ีทันสมัยเก่ียว 

             กับการขายไดถูกตอง 

 

รวมท้ังหมด 5   ผลการเรียนรู 
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คำอธิบายรายวิชาเพ่ิมเติม 

รหัสวิชา ง20285   รายวิชา  ธุรกิจSMEs        กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพ 

ระดับมัธยมศึกษาปท่ี 4-6          เวลา  40  ช่ัวโมง           จำนวน  1.0  หนวยกิต           

 

 ศึกษาความหมาย ลักษณะ วัตถุประสงคและประโยชนของธุรกิจขนาดยอม SMEs คุณลักษณะและคุณสมบตัิของ

ผูประกอบการประสบความสำเร็จ ความรับผิดชอบของธุรกิจตอสังคม การเลือกใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการทำงานข้ัน

พ้ืนฐาน 

 ปฏิบัติการเขียนแผนธุรกิจ ประกอบธุรกิจจำลองตามแผนธุรกิจ ประเมินผลและรายงานสรุปผลการดำเนินงาน การ

วางแผนและศักยภาพในอนาคต 

 เพ่ือเปนการปลูกฝงหลักการดำเนินธุรกิจท่ีถูกตอง ฝกประสบการณทักษะ ใหเกิดแนวคิดทางธุรกิจ และศักยภาพใน

การตัดสินใจเปนผูประกอบการอาชีพสุจริตท่ีดีในอนาคต มีเจตคติท่ีดีตออาชีพ คำนึงถึงจริยธรรม ความพอเพียง มุงม่ัน ขยัน 

ประหยัด ซ่ือสัตย และความรับผิดชอบ และนำความรูไปประยุกตใชใหเกิดประดยชนในชีวิตประจำวัน 

  

ผลการเรียนรู 

1.  มีความรูเบื้องตนเก่ียวกับธุรกิจขนาดยอม  หรือ SMEs 

2. อธิบายความหมาย  ลักษณะ วัตถุประสงค  ประโยชน  ของธุรกิจขนาดยอมได 

3. บอกคุณลักษณะ คุณสมบัติ ของผูประกอบธุรกิจขนาดยอมได 

4. บอกจรรยาบรรณและความรับผิดชอบของธุรกิจตอสังคมได 

5. สามารถใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการดำเนินงานทางธุรกิจได 

6. สามารถเขียนแผนธุรกิจไดอยางถูกตองเหมาะสมกับโครงการ 

7. สามารถประเมินผลและปรับปรุงการดำเนินงานตลอดจนรายงานสรุปผลการดำเนินงานได 

8. สามารถวางแผนการดำเนินงานและแผนศักยภาพในอนาคตได 

 

รวมท้ังหมด 8  ผลการเรียนรู 
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คำอธิบายรายวิชา ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ 

รายวิชาพ้ืนฐาน 

ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 4 

 อ31101  ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 1    จำนวน  40  ชั่วโมง  1.0  หนวยกิต  

อ31102  ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 2        จำนวน  40  ชั่วโมง  1.0  หนวยกิต 

 

ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 5 

 อ32101  ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 3    จำนวน  40  ชั่วโมง  1.0  หนวยกิต  

อ32102  ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 4        จำนวน  40  ชั่วโมง  1.0  หนวยกิต 

 

ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 6 

 อ33101  ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 5    จำนวน  40  ชั่วโมง  1.0  หนวยกิต 

อ33102  ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 6        จำนวน  40  ชั่วโมง  1.0  หนวยกิต 

 

รายวิชาเพ่ิมเติม 

ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 4 

อ30227   ภาษาอังกฤษสื่อสารเชิงธุรกิจ 1   จำนวน  60  ชั่วโมง  1.5  หนวยกิต 

อ30228   ภาษาอังกฤษสื่อสารเชิงธุรกิจ 2   จำนวน  60  ชั่วโมง  1.5  หนวยกิต 

อ30231  ภาษาอังกฤษเพ่ือการศึกษาตอ 1   จำนวน  20  ชั่วโมง  0.5  หนวยกิต 

อ30232  ภาษาอังกฤษเพ่ือการศึกษาตอ 2   จำนวน  20  ชั่วโมง  0.5  หนวยกิต 

อ30241  ภาษาอังกฤษเชิงวิเคราะห 1   จำนวน  40  ชั่วโมง  1.0  หนวยกิต 

อ30242  ภาษาอังกฤษเชิงวิเคราะห 2   จำนวน  40  ชั่วโมง  1.0  หนวยกิต 

อ30251  การเขียนภาษาอังกฤษเชิงธุรกิจ 1  จำนวน  60  ชั่วโมง  1.5  หนวยกิต 

อ30252  การเขียนภาษาอังกฤษเชิงธุรกิจ 2  จำนวน  60  ชั่วโมง  1.5  หนวยกิต 

อ30291  ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 1   จำนวน  20  ชั่วโมง  0.5  หนวยกิต 

อ30292  ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 2   จำนวน  20  ชั่วโมง  0.5  หนวยกิต 

จ30281  ภาษาจีน 1     จำนวน  120  ชั่วโมง  3.0  หนวยกิต 

จ30282  ภาษาจีน 2     จำนวน  120  ชั่วโมง  3.0  หนวยกิต 

จ30291  ภาษาจีนเพ่ือการทองเท่ียว 1   จำนวน   80  ชั่วโมง   2.0  หนวยกิต 

จ30292  ภาษาจีนเพ่ือการทองเท่ียว 2   จำนวน   80  ชั่วโมง   2.0  หนวยกิต 

ญ30261  ภาษาญี่ปุน 1     จำนวน  120  ชั่วโมง  3.0  หนวยกิต 

ญ30262  ภาษาญี่ปุน 2     จำนวน  120  ชั่วโมง  3.0  หนวยกิต 

 ญ30271   ภาษาญี่ปุนเชิงธุรกิจและบริการ 1  จำนวน   80  ชั่วโมง   2.0  หนวยกิต 

 ญ30272   ภาษาญี่ปุนเชิงธุรกิจและบริการ 2  จำนวน   80  ชั่วโมง   2.0  หนวยกิต 
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ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 5 

อ30229   ภาษาอังกฤษสื่อสารเชิงธุรกิจ 3   จำนวน  60  ชั่วโมง  1.5  หนวยกิต 

อ30230   ภาษาอังกฤษสื่อสารเชิงธุรกิจ 4   จำนวน  60  ชั่วโมง  1.5  หนวยกิต 

อ30233  ภาษาอังกฤษเพ่ือการศึกษาตอ 3   จำนวน  20  ชั่วโมง  0.5  หนวยกิต 

อ30234  ภาษาอังกฤษเพ่ือการศึกษาตอ 4   จำนวน  20  ชั่วโมง  0.5  หนวยกิต 

อ30243  ภาษาอังกฤษเชิงวิเคราะห 3   จำนวน  40  ชั่วโมง  1.0  หนวยกิต 

อ30244  ภาษาอังกฤษเชิงวิเคราะห 4   จำนวน  40  ชั่วโมง  1.0  หนวยกิต 

อ30253  การเขียนภาษาอังกฤษเชิงธุรกิจ 3  จำนวน  60  ชั่วโมง  1.5  หนวยกิต 

อ30254  การเขียนภาษาอังกฤษเชิงธุรกิจ 4  จำนวน  60  ชั่วโมง  1.5  หนวยกิต 

อ30293  ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 3   จำนวน  20  ชั่วโมง  0.5  หนวยกิต 

อ30294  ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 4   จำนวน  20  ชั่วโมง  0.5  หนวยกิต 

จ30261  ภาษาจีนเพ่ือทักษะชีวิต 1   จำนวน  20  ชั่วโมง  0.5  หนวยกิต 

จ30262  ภาษาจีนเพ่ือทักษะชีวิต 2   จำนวน  20  ชั่วโมง  0.5  หนวยกิต  

จ30283  ภาษาจีน 3     จำนวน  120  ชั่วโมง  3.0  หนวยกิต 

จ30284  ภาษาจีน 4     จำนวน  120  ชั่วโมง  3.0  หนวยกิต 

จ30293  ภาษาจีนเพ่ือการทองเท่ียว 3   จำนวน   80  ชั่วโมง   2.0  หนวยกิต 

จ30294  ภาษาจีนเพ่ือการทองเท่ียว 4   จำนวน   80  ชั่วโมง   2.0  หนวยกิต 

ญ30263  ภาษาญี่ปุน 3     จำนวน  120  ชั่วโมง  3.0  หนวยกิต 

ญ30264  ภาษาญี่ปุน 4     จำนวน  120  ชั่วโมง  3.0  หนวยกิต 

 ญ30273   ภาษาญี่ปุนเชิงธุรกิจและบริการ 3  จำนวน   80  ชั่วโมง   2.0  หนวยกิต 

 ญ30274   ภาษาญี่ปุนเชิงธุรกิจและบริการ 4  จำนวน   80  ชั่วโมง   2.0  หนวยกิต 

 

ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 6 

อ30231   ภาษาอังกฤษสื่อสารเชิงธุรกิจ 5   จำนวน  60  ชั่วโมง  1.5  หนวยกิต 

อ30232   ภาษาอังกฤษสื่อสารเชิงธุรกิจ 6   จำนวน  60  ชั่วโมง  1.5  หนวยกิต 

อ30235  ภาษาอังกฤษเพ่ือการศึกษาตอ 5   จำนวน  20  ชั่วโมง  0.5  หนวยกิต 

อ30236  ภาษาอังกฤษเพ่ือการศึกษาตอ 6   จำนวน  20  ชั่วโมง  0.5  หนวยกิต 

อ30245  ภาษาอังกฤษเชิงวิเคราะห 5   จำนวน  40  ชั่วโมง  1.0  หนวยกิต 

อ30246  ภาษาอังกฤษเชิงวิเคราะห 6   จำนวน  40  ชั่วโมง  1.0  หนวยกิต 

อ30255  การเขียนภาษาอังกฤษเชิงธุรกิจ 5  จำนวน  60  ชั่วโมง  1.5  หนวยกิต 

อ30256  การเขียนภาษาอังกฤษเชิงธุรกิจ 6  จำนวน  60  ชั่วโมง  1.5  หนวยกิต 

อ30295  ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 5   จำนวน  20  ชั่วโมง  0.5  หนวยกิต 

อ30296  ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 6   จำนวน  20  ชั่วโมง  0.5  หนวยกิต 

จ30263  ภาษาจีนเพ่ือทักษะชีวิต 3   จำนวน  20  ชั่วโมง  0.5  หนวยกิต 

จ30264  ภาษาจีนเพ่ือทักษะชีวิต 4   จำนวน  20  ชั่วโมง  0.5  หนวยกิต 
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                                                  หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนศรีราชา ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย พุทธศักราช 2563 (ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช 2562) 

จ30271  ภาษาจีนเพ่ือการศึกษาตอ 1   จำนวน  20  ชั่วโมง  0.5  หนวยกิต 

จ30272  ภาษาจีนเพ่ือการศึกษาตอ 2   จำนวน  20  ชั่วโมง  0.5  หนวยกิต  

จ30285  ภาษาจีน 5     จำนวน  120  ชั่วโมง  3.0  หนวยกิต 

จ30286  ภาษาจีน 6     จำนวน  120  ชั่วโมง  3.0  หนวยกิต 

จ30295  ภาษาจีนเพ่ือการทองเท่ียว 5   จำนวน   80  ชั่วโมง   2.0  หนวยกิต 

จ30296  ภาษาจีนเพ่ือการทองเท่ียว 6   จำนวน   80  ชั่วโมง   2.0  หนวยกิต 

ญ30265  ภาษาญี่ปุน 5     จำนวน  120  ชั่วโมง  3.0  หนวยกิต 

ญ30266  ภาษาญี่ปุน 6     จำนวน  120  ชั่วโมง  3.0  หนวยกิต 

 ญ30275   ภาษาญี่ปุนเชิงธุรกิจและบริการ 5  จำนวน   80  ชั่วโมง   2.0  หนวยกิต 

 ญ30276   ภาษาญี่ปุนเชิงธุรกิจและบริการ 6  จำนวน   80  ชั่วโมง   2.0  หนวยกิต 
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                                                  หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนศรีราชา ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย พุทธศักราช 2563 (ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช 2562) 

                                                     คำอธิบายรายวิชาพ้ืนฐาน  

รหัสวิชา อ 31101    รายวิชา ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 1               กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ    

ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 4     ภาคเรียนท่ี 1                           เวลา 40 ช่ัวโมง  จำนวน 1 หนวยกิต                           

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

  

  ศึกษาวิธีการอานออกเสียงขอความ ขาว ประกาศ โฆษณา บทรอยกรอง ถูกตองตามหลักการอาน อธิบายและเขียน

ประโยค ใหสัมพันธกับสื่อไมใชความเรียง จับใจความสำคัญ วิเคราะห สรุป แสดงความคิดเห็น และใหเหตุผลประกอบจากการ

ฟงหรืออาน สนทนาและเขียนเก่ียวกับตนเอง ประสบการณ สถานการณ และสื่อสารอยางตอเนื่อง ใชคำขอรอง คำแนะนำ คำ

ชี้แจง เขียนแสดงความตองการ เสนอ ตอบรับ และปฏิเสธในสถานการณตาง ๆ พูด และเขียนเพ่ือขอ ใหขอมูล บรรยาย 

อธิบาย เปรียบเทียบ ประเด็นขาว เหตุการณท่ีฟง และอาน วิเคราะห อภิปรายวิถีชีวิต ความเชื่อ วัฒนธรรมของเจาของภาษา

กับของไทยไดอยางเหมาะสม ปฏิบัติตามคำแนะนำ คำชี้แจง คำอธิบายท่ีฟงและอาน อานออกเสียงบทอานไดถูกตองตาม

หลักการอาน อธิบายและเขียนประโยคและขอความไดสัมพันธกับสื่อท่ีไมใชความเรียงรูปแบบตาง ๆ จับใจความสำคัญ 

วิเคราะหความ สรุปความ ตีความ และแสดงความคิดเห็นจากการฟงและอาน เลือกใชภาษา น้ำเสียง และกริยาทาทางเหมาะ

กับระดับของบุคคล โอกาสและสถานท่ี และวัฒนธรรมของเจาของภาษา อธิบายความคิด ความเชื่อ และท่ีมาของ

ขนบธรรมเนียม และประเพณีของเจาของภาษา เขารวม แนะนำ และจัดกิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรมอยางเหมาะสม 

อธิบาย เปรียบเทียบความแตกตางระหวางโครงสราง ประโยค ขอความ สำนวน คำพังเพย สุภาษิต และบทกลอนของ

ภาษาตางประเทศและภาษาไทย คนควาสืบคน บันทึก สรุป และแสดงความคิดเห็นเก่ียวกับขอมูลจากแหลงเรียนรูตาง ๆ และ

นำเสนอดวยการพูดและการเขียน และใชในการศึกษาตอและประกอบอาชีพ ตลอดจนเผยแพร ประชาสัมพันธขอมูลขาวสาร 

ของโรงเรียน ชุมชน และทองถ่ิน 

 โดยใชกระบวนการเรียนรูทางภาษาท่ีหลากหลาย การฝกปฏิบัติตามสถานการณตาง ๆ กระบวนการคิดวิเคราะห 

กระบวนการศึกษาคนควา สืบคนขอมูล แลกเปลี่ยนความรู นำเสนอขอมูลและเขารวมกิจกรรม โดยมุงเนนความสามารถใน

การสื่อสาร การคิด การแกปญหา การใชทักษะชีวิต การใชเทคโนโลยีในการเรียนรูภาษาตางประเทศและสามารถนำไปใชได

อยางถูกตอง  

 เพ่ือใหเกิดความรู ความคิด ความเขาใจ เห็นคุณคาในการเรียนภาษาอังกฤษ สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษไดอยาง

ถูกตองเหมาะสม และเห็นคุณคาในการนำความรูไปใชประโยชนในชีวิตประจำวัน 

รหัสมาตรฐานและตัวช้ีวัด 

 ต 1.1 ม.4/1-4 ต 1.2 ม.4/1-5 ต 1.3 ม.4/1-3 ต 2.1 ม.4/1-3 

 ต 2.2 ม.4/1-2 ต 3.1 ม.4/1 ต 4.1 ม.4/1 ต 4.2 ม.4/1-2     

รวม  21  ตัวช้ีวัด 
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                                                  หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนศรีราชา ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย พุทธศักราช 2563 (ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช 2562) 

                                                     คำอธิบายรายวิชาพ้ืนฐาน 

รหัสวิชา อ 31102       รายวิชา ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 2    กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ          

ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 4    ภาคเรียนท่ี 2                               เวลา 40 ช่ัวโมง จำนวน 1 หนวยกิต   

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

  

  ศึกษาวิธีการอานออกเสียงขอความ ขาว ประกาศ โฆษณา บทรอยกรอง ถูกตองตามหลักการอาน อธิบายและเขียน

ประโยค ใหสัมพันธกับสื่อไมใชความเรียง จับใจความสำคัญ วิเคราะห สรุป แสดงความคิดเห็น และใหเหตุผลประกอบจากการ

ฟงหรืออาน สนทนาและเขียนเก่ียวกับตนเอง ประสบการณ สถานการณ และสื่อสารอยางตอเนื่อง ใชคำขอรอง คำแนะนำ คำ

ชี้แจง เขียนแสดงความตองการ เสนอ ตอบรับ และปฏิเสธในสถานการณตาง ๆ พูด และเขียนเพ่ือขอ ใหขอมูล บรรยาย 

อธิบาย เปรียบเทียบ ประเด็นขาว เหตุการณท่ีฟง และอาน วิเคราะห อภิปรายวิถีชีวิต ความเชื่อ วัฒนธรรมของเจาของภาษา

กับของไทยไดอยางเหมาะสม ปฏิบัติตามคำแนะนำ คำชี้แจง คำอธิบายท่ีฟงและอาน อานออกเสียงบทอานไดถูกตองตาม

หลักการอาน อธิบายและเขียนประโยคและขอความไดสัมพันธกับสื่อท่ีไมใชความเรียงรูปแบบตาง ๆ จับใจความสำคัญ 

วิเคราะหความ สรุปความ ตีความ และแสดงความคิดเห็นจากการฟงและอาน เลือกใชภาษา น้ำเสียง และกริยาทาทางเหมาะ

กับระดับของบุคคล โอกาสและสถานท่ี และวัฒนธรรมของเจาของภาษา อธิบายความคิด ความเชื่อ และท่ีมาของ

ขนบธรรมเนียม และประเพณีของเจาของภาษา เขารวม แนะนำ และจัดกิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรมอยางเหมาะสม 

อธิบาย เปรียบเทียบความแตกตางระหวางโครงสราง ประโยค ขอความ สำนวน คำพังเพย สุภาษิต และบทกลอนของ

ภาษาตางประเทศและภาษาไทย คนควาสืบคน บันทึก สรุป และแสดงความคิดเห็นเก่ียวกับขอมูลจากแหลงเรียนรูตาง ๆ และ

นำเสนอดวยการพูดและการเขียน และใชในการศึกษาตอและประกอบอาชีพ ตลอดจนเผยแพร ประชาสัมพันธขอมูลขาวสาร 

ของโรงเรียน ชุมชน และทองถ่ิน 

 โดยใชกระบวนการเรียนรูทางภาษาท่ีหลากหลาย การฝกปฏิบัติตามสถานการณตาง ๆ กระบวนการคิดวิเคราะห 

กระบวนการศึกษาคนควา สืบคนขอมูล แลกเปลี่ยนความรู นำเสนอขอมูลและเขารวมกิจกรรม โดยมุงเนนความสามารถใน

การสื่อสาร การคิด การแกปญหา การใชทักษะชีวิต การใชเทคโนโลยีในการเรียนรูภาษาตางประเทศและสามารถนำไปใชได

อยางถูกตอง  

 เพ่ือใหเกิดความรู ความคิด ความเขาใจ เห็นคุณคาในการเรียนภาษาอังกฤษ สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษไดอยาง

ถูกตองเหมาะสม และเห็นคุณคาในการนำความรูไปใชประโยชนในชีวิตประจำวัน 

 

รหัสมาตรฐานและตัวช้ีวัด 

 ต 1.1 ม.4/1-4 ต 1.2 ม.4/1-5 ต 1.3 ม.4/1-3 ต 2.1 ม.4/1-3 

 ต 2.2 ม.4/1-2 ต 3.1 ม.4/1 ต 4.1 ม.4/1 ต 4.2 ม.4/1-2     

รวม  21  ตัวช้ีวัด 
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                                                  หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนศรีราชา ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย พุทธศักราช 2563 (ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช 2562) 

คำอธิบายรายวิชาพ้ืนฐาน 

รหัสวิชา  อ 32101        รายวิชา   ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 3  กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ 

ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี  5   ภาคเรียนท่ี 1                   เวลา 40 ช่ัวโมง  จำนวน 1 หนวยกิต                            

_______________________________________________________________________________ 

 

 ศึกษาตามคำแนะนำ คำชี้แจง และอานออกเสียงบทอานไดถูกตองตามหลักการอาน เขียนประโยคและขอความให

สัมพันธกับสื่อท่ีไมใชความเรียงรูปแบบตางๆ ท่ีอาน จับใจความสำคัญ ตีความ โตตอบขอมูลเก่ียวกับการดำเนินชีวิตของ

ตนเอง เรื่องท่ีอยูในความสนใจ เรื่องใกลตัว ประสบการณ  สถานการณตางๆ เลือกและใชคำขอรอง ใหคำแนะนำ คำชี้แจง 

ตอบรับและปฎิเสธ ขอและใหขอมูลในสถานการณตางๆ เหตุการณใกลตัว เลือกใชภาษา น้ำเสียงและกิริยาทาทางเหมาะกับ

โอกาส และสถานท่ีตามมารยาททางสังคมของเจาของภาษา อธิบายวิถีชีวิต ขนบธรรมเนียมประเพณี ตลอดจนเขารวมและจัด

กิจกรรมทางภาษา วัฒนธรรมของเจาของอยางเหมาะสม เปรียบเทียบความเหมือนและความแตกตางระหวางโครงสราง

สำนวนประโยค  

 โดยใชกระบวนการเรียนการสอนทางภาษาท่ีหลากหลาย การฝกปฎิบัติตามสถานการณตางๆกระบวนการคิด

วิเคราะหกระบวนการศึกษาคนควา และสืบคนขอมูล 

  เพ่ือใหเกิดความรู ความคิด ความเขาใจ เห็นคุณคาในการเรียนภาษาอังกฤษ สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษไดอยาง

ถูกตองเหมาะสม สามารถใชภาษาอังกฤษในการศึกษา คนควา สืบคน รวบรวมขอมูลตางๆจากสื่อและแหลงการเรียนรูตางๆ

ได 

 

รหัสตัวช้ีวัด 

ต1.1 ม.5/2, ต1.1 ม.5/4,  ต2.1 ม.5/3  ต4.1 ม.5/1 

ต1.2 ม.5/1, ต1.2 ม.5/3  ต2 .2 ม.5/2,  ต4.2ม.5/1 

ต1.3 ม.5/1 ,ต1.3 ม.5/3  ต3.1ม.5/1 

รวมตัวช้ีวัด   11  ตัวช้ีวัด 
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                                                  หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนศรีราชา ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย พุทธศักราช 2563 (ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช 2562) 

คำอธิบายรายวิชาพ้ืนฐาน 

รหัสวิชา  อ 32102       รายวิชา   ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 4   กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ                          

ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 5    ภาคเรียนท่ี 2  เวลา 40 ช่ัวโมง       จำนวน 1.0 หนวยกิต                          

______________________________________________________________________________ 

 

ศึกษาการฝกอาน ประกาศ โฆษณา บทรอยกรอง และบทละครสั้นถูกตองตามหลักการอาน  ปฏิบัติตามคำอธิบาย 

และคำบรรยายท่ีฟงและอาน เลือกและใชคำขอรอง  คำชี้แจง  คำอธิบาย  และใหคำแนะนำ อธิบายและเขียนประโยคและขอ

ความสัมพันธกับสื่อท่ีไมใชความเรียงรูปแบบตางๆ ท่ีอานสื่อสารแสดงความตองการ  เสนอและให ตอบรับและปฏิเสธการให

ความชวยเหลือในสถานการณจำลองหรือสถานการณจริงอยางเหมาะสม อภิปรายวิถีชีวิต ความคิด ความเชื่อ เปรียบเทียบ

ความแตกตางระหวางโครงสรางประโยค ขอความ สำนวน   คำพังเพย  สุภาษิต  บทกลอน ความเชื่อและวัฒนธรรมของ

เจาของภาษากับของไทย 

โดยใชกระบวนการ คนควา รวบรวม บันทึก สรุปใจความสำคัญ  วิเคราะหความ นำเสนอขอมูลเรื่อง กิจกรรม  ขาว  

เหตุการณ  ประสบการณและสถานการณตาง ๆ ตามความสนใจ และแสดงความคิดเห็น พรอมใหเหตุผลและยกตัวอยาง

ประกอบในการฟงและอานสารคดี บันเทิงคดี และเรื่องท่ีเก่ียวของกับกลุมสาระการเรียนรูอ่ืนจากแหลงเรียนรูตางๆ  ใน

การศึกษาตอและประกอบอาชีพ โดยใชภาษา  น้ำเสียง  และกิริยาทาทางในการสื่อสารในสถานการณจริงและสถานการณ

จำลองอยางเหมาะสมกับระดับของบุคคล  เวลา โอกาส และสถานท่ี ถูกตองตามมารยาทสังคมและวัฒนธรรมของเจาของ

ภาษา 

เพ่ือให เปนผูท่ีมีความรักชาติ ศาสน กษัตริย ซ่ือสัตยสุจริต มีวินัย ใฝเรียนรู อยูอยางพอเพียง มุงม่ันในการทำงาน 

รักความเปนไทย และมีจิตสาธารณะ 

 

รหัสตัวช้ีวัด 

ต 1.1 ม.5/1  , ต 1.1 ม.5/3 

ต 1.2 ม.5/2 ,ต 1.2 ม.5/4  , ต 1.2 ม.5/5 

ต 1.3 ม.5/2 

ต 2.1 ม.5/1  , ต 2.1 ม.5/2 

ต 2.2 ม.5/1 

ต 4.2 ม.5/2      

รวมท้ังหมด  10  ตัวช้ีวัด 
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                                                  หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนศรีราชา ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย พุทธศักราช 2563 (ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช 2562) 

คำอธิบายรายวิชาพ้ืนฐาน 

รหัสวิชา  อ  33101      รายวิชา ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 5  กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ                     

ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 6 ภาคเรียนท่ี 1                 เวลา 40 ช่ัวโมง จำนวน 1 หนวยกิต     

________________________________________________________________________________ 

 การศึกษาการอานออกเสียง คำ วลี ประโยค บทสนทนาตางๆถูกตองตามหลักการออกเสียง ปฏิบัติตามคำแนะนำใน

คูมือการใชงานตางๆ คำชี้แจง คำอธิบาย และคำบรรยายท่ีฟงและอาน อานออกเสียงขอความ ขาว ประกาศ โฆษณาบนรอย

กรอง และบทละครสั้น (skit) ถูกตองตามหลักการอาน อธิบายและเขียนประโยคและขอความใหสัมพันธกับสื่อที่ไมใชความ

เรียงรูปแบบตาง ๆ ที่อานใหสัมพันธกับประโยคและขอความที่ฟงหรืออาน จับใจความสำคัญ วิเคราะหสรุปความ ตีความ 

และแสดงความคิดเห็นจากการฟงและอานเรื ่องที่เปนสารคดีและบันเทิงคดี พรอมทั้งใหเหตุผลและยกตัวอยางประกอบ

สนทนา และเขียนโตตอบขอมูลบรรยายความรูสึกและแสดงความคิดเห็นเก่ียวกับตนเองและเรื่องตางๆใกลตัว ประสบการณ 

สถานการณขาว เหตุการณประเด็นที่อยูในความสนใจของสังคม และสื่อสารอยางตอเนื่อง และเหมาะสม เลือกและใชคำ

ขอรองใหคำแนะนำ คำชี้แจง คำอธิบายอยางคลองแคลว พูดและเขียนแสดงความตองการเสนอตอบรับและปฏิเสธการให

ความชวยเหลือ ขอและใหขอมูลบรรยาย/อธิบาย และเปรียบเทียบและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่อง/ประเด็น/ขาว/

เหตุการณที่ฟงและอานอยางเหมาะสม พูดและเขียนสรุปใจความสำคัญแกนสาระที่ไดจากการวิเคราะหเรื่องกิจกรรมขาว

เหตุการณและสถานการณตามความสนใจ ประสบการณ และเหตุการณในทองถิ่นสังคมและโลก พรอมทั้งใหเหตุผลและ

ยกตัวอยางประกอบ เลือกใชภาษาน้ำเสียงและกิริยาทาทางเหมาะกับระดับของบุคคล โอกาส และสถานที่ ตามมารยาท

สังคมและวัฒนธรรมเจาของภาษา อธิบาย/อภิปรายวิถีชีวิตความคิดความเชื่อและท่ีมาของขนบธรรมเนียมและประเพณีของ

เจาของภาษา เขารวม แนะนำ และจัดกิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรมอยางเหมาะสม อธิบายเปรียบเทียบความแตกตาง

ระหวางโครงสรางประโยคขอความ สำนวน คําพังเพย สุภาษิต และบทกลอนของภาษาตางประเทศและภาษาไทย  

 โดยใชทักษะการสื่อสาร (ฟง พูด อาน เขียน) ดวยการตีความ วิเคราะห อภิปรายความเหมือนและความแตกตาง

ระหวางวิถีชีวิตความเชื่อและวัฒนธรรมของเจาของภาษากับของไทย และนำไปใชอยางมีเหตุผล คนควา สืบคน ฝกปฏิบัติ

และนำเสนอ บันทึกสรุป และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับขอมูลที่เกี่ยวของกับกลุมสาระการเรียนรูอื่นจากแหลงเรียนรูตางๆ 

และนำเสนอดวยการพูดและการเขียน ใชภาษาสื่อสารในสถานการณจริงสถานการณจำลองท่ีเกิดข้ึนในหองเรียน สถานศึกษา 

ชุมชน และสังคม วิเคราะหอภิปรายความเหมือนและความแตกตางระหวางวิถีชีวิตความเชื่อและวัฒนธรรมของเจาของภาษา

กับของไทย และนำไปใชอยางมีเหตุผล   

 เพื่อใหเห็นคุณคาของการเรียนภาษาอังกฤษ มีทักษะในการสื่อสาร ใฝเรียนใฝรู มีวินัย ซื่อสัตย มีความเปนไทยรัก 

และภูมิใจในทองถ่ินของตน รวมถึงมีจิตสาธารณะท่ีดี 

ตัวช้ีวัด 

ต 1.1 ม.6/1 ต 1.1 ม.6/2 ต 1.1 ม.6/3 ต 1.1 ม.6/4 ต 1.2 ม.6/1 ต 1.2 ม.6/2 

ต 1.2 ม.6/3 ต 1.2 ม.6/4 ต 1.2 ม.6/5 ต 1.3 ม.6/1 ต 1.3 ม.6/2 ต 1.3 ม.6/3 

ต 2.1 ม.6/1 ต 2.1 ม.6/2 ต 2.1 ม.6/3 ต 2.2 ม.6/1 ต 2.2 ม.6/2 ต 3.1 ม.6/1 

ต 4.1 ม.6/1 ต 4.2 ม.6/1 ต 4.2 ม.6/2  

รวมตัวช้ีวัด 21 ตัวช้ีวัด  
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                                                  หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนศรีราชา ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย พุทธศักราช 2563 (ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช 2562) 

คำอธิบายรายวิชาพ้ืนฐาน 

รหัสวิชา  อ  33102      รายวิชา ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 6      กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ                     

ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 6  ภาคเรียนท่ี 1                เวลา 40 ช่ัวโมง จำนวน 1 หนวยกิต    

______________________________________________________________________________   

 การศึกษาการอานออกเสียง คำ วลี ประโยค บทสนทนาตางๆถูกตองตามหลักการออกเสียง ปฏิบัติตามคำแนะนำใน

คูมือการใชงานตางๆ คำชี้แจง คำอธิบาย และคำบรรยายท่ีฟงและอาน อานออกเสียงขอความ ขาว ประกาศ โฆษณาบนรอย

กรอง และบทละครสั้น (skit) ถูกตองตามหลักการอาน อธิบายและเขียนประโยคและขอความใหสัมพันธกับสื่อที่ไมใชความ

เรียงรูปแบบตาง ๆ ที่อานใหสัมพันธกับประโยคและขอความที่ฟงหรืออาน จับใจความสำคัญ วิเคราะหสรุปความ ตีความ 

และแสดงความคิดเห็นจากการฟงและอานเรื ่องที่เปนสารคดีและบันเทิงคดี พรอมทั้งใหเหตุผลและยกตัวอยางประกอบ

สนทนา และเขียนโตตอบขอมูลบรรยายความรูสึกและแสดงความคิดเห็นเก่ียวกับตนเองและเรื่องตางๆใกลตัว ประสบการณ 

สถานการณขาว เหตุการณประเด็นที่อยูในความสนใจของสังคม และสื่อสารอยางตอเนื่อง และเหมาะสม เลือกและใชคำ

ขอรองใหคำแนะนำ คำชี้แจง คำอธิบายอยางคลองแคลว พูดและเขียนแสดงความตองการเสนอตอบรับและปฏิเสธการให

ความชวยเหลือ ขอและใหขอมูลบรรยาย/อธิบาย และเปรียบเทียบและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่อง/ประเด็น/ขาว/

เหตุการณที่ฟงและอานอยางเหมาะสม พูดและเขียนสรุปใจความสำคัญแกนสาระที่ไดจากการวิเคราะหเรื่องกิจกรรมขาว

เหตุการณและสถานการณตามความสนใจ ประสบการณ และเหตุการณในทองถิ่นสังคมและโลก พรอมทั้งใหเหตุผลและ

ยกตัวอยางประกอบ เลือกใชภาษาน้ำเสียงและกิริยาทาทางเหมาะกับระดับของบุคคล โอกาส และสถานที่ ตามมารยาท

สังคมและวัฒนธรรมเจาของภาษา อธิบาย/อภิปรายวิถีชีวิตความคิดความเชื่อและท่ีมาของขนบธรรมเนียมและประเพณีของ

เจาของภาษา เขารวม แนะนำ และจัดกิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรมอยางเหมาะสม อธิบายเปรียบเทียบความแตกตาง

ระหวางโครงสรางประโยคขอความ สำนวน คําพังเพย สุภาษิต และบทกลอนของภาษาตางประเทศและภาษาไทย  

 โดยใชทักษะการสื่อสาร (ฟง พูด อาน เขียน) ดวยการตีความ วิเคราะห อภิปรายความเหมือนและความแตกตาง

ระหวางวิถีชีวิตความเชื่อและวัฒนธรรมของเจาของภาษากับของไทย และนำไปใชอยางมีเหตุผล คนควา สืบคน ฝกปฏิบัติ

และนำเสนอ บันทึกสรุป และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับขอมูลที่เกี่ยวของกับกลุมสาระการเรียนรูอื่นจากแหลงเรียนรูตางๆ 

และนำเสนอดวยการพูดและการเขียน ใชภาษาสื่อสารในสถานการณจริงสถานการณจำลองท่ีเกิดข้ึนในหองเรียน สถานศึกษา 

ชุมชน และสังคม วิเคราะหอภิปรายความเหมือนและความแตกตางระหวางวิถีชีวิตความเชื่อและวัฒนธรรมของเจาของภาษา

กับของไทย และนำไปใชอยางมีเหตุผล   

 เพื่อใหเห็นคุณคาของการเรียนภาษาอังกฤษ มีทักษะในการสื่อสาร ใฝเรียนใฝรู มีวินัย ซื่อสัตย มีความเปนไทยรัก 

และภูมิใจในทองถ่ินของตน รวมถึงมีจิตสาธารณะท่ีดี 

ตัวช้ีวัด 

ต 1.1 ม.6/1 ต 1.1 ม.6/2 ต 1.1 ม.6/3 ต 1.1 ม.6/4 ต 1.2 ม.6/1 ต 1.2 ม.6/2 

ต 1.2 ม.6/3 ต 1.2 ม.6/4 ต 1.2 ม.6/5 ต 1.3 ม.6/1 ต 1.3 ม.6/2 ต 1.3 ม.6/3 

ต 2.1 ม.6/1 ต 2.1 ม.6/2 ต 2.1 ม.6/3 ต 2.2 ม.6/1 ต 2.2 ม.6/2 ต 3.1 ม.6/1 

ต 4.1 ม.6/1 ต 4.2 ม.6/1 ต 4.2 ม.6/2 

รวมตัวช้ีวัด 21 ตัวช้ีวัด  
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                                                  หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนศรีราชา ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย พุทธศักราช 2563 (ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช 2562) 

คำอธิบายรายวิชาเพ่ิมเติม 

รหัสวิชา  อ30227       รายวิชา  ภาษาอังกฤษส่ือสารเชิงธุรกิจ 1  กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ                  

ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี  4    ภาคเรียนท่ี 1                        เวลา 60  ช่ัวโมง จำนวน 1.5 หนวยกิต                            

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ศึกษาการสนทนาตามสถานการณในชีวิตประจำวัน มีทักษะดานการฟงระดับตน  ออกเสียงคำและประโยคไดถูกตอง 

เรียนรูวัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณี การปฏิบัติซ่ึงเก่ียวกับสถานการณตางๆท่ีกำหนดใหเพ่ือสรางความม่ันใจในการ

สนทนาภาษาอังกฤษ และสามารถนำความรูท่ีไดไปใชในการทำงานเบื้องตน ท่ีเปนงานในดานการบริการซ่ึงสามารถสื่อสารได

ท้ังทางตรงและทางออม สื่อสารไดท้ังสถานะผูใชบริการและผูรับบริการ เชน Travel Agent 

โดยใชทักษะทางภาษา การอธิบาย บรรยาย แลกเปลี่ยนความรู เขารวม แนะนำ และจัดกิจกรรมทางภาษาและ

วัฒนธรรมท่ีถูกตองเหมาะสม บรรยายภาพ สัญลักษณ แผนภูมิ แผนท่ีโดยถายโอนความหมายเปนประโยคหรือขอความสั้นๆ 

กำหนดแผนการเรียนและเลือกกลยุทธในการเรียนท่ีเหมาะสมเพ่ือพัฒนาทักษะการฟงพูดภาษาอังกฤษโดยใชสื่อเทคโนโลยีท่ี

เหมาะสม รวมถึงการเลือกใชคำพูดในการโนมนาวจิตใจผูฟงในการทำงานดานธุรกิจ 

เพ่ือใหเห็นคุณคาและมีเจตคติท่ีดีตอการเรียนรูภาษาอังกฤษ ใฝเรียนใฝรูมีวินัย มุงม่ันในการทำงาน มีจิตสาธารณะ 

รักความเปนไทย สามารถประยุกตใชภาษาอังกฤษเพ่ือการทำงาน การประกอบอาชีพ พัฒนาบุคลิกภาพ สามารถอยูในสังคม

ไดอยางมีความสุข 

ผลการเรียนรู 

1. ความเขาใจและใชภาษาอังกฤษสื่อสาร ในระบบการทำงานบริการเบื้องตน เก่ียวกับการโรงแรม สนามบิน 

รานอาหาร และความรูเก่ียวกับการจองท่ีพัก รานอาหาร การเดินทาง ซ่ึงเปนพ้ืนฐานของงานบริการเบื้องตน 

2. ใชภาษาในการนำเสนอธุรกิจออนไลนท่ีสามารถทำเองไดอยางงายๆและเปนพ้ืนฐานการสรางอาชีพผานระบบ

ออนไลนหรือเครือขายอินเตอรเนต 

3.สนทนาโตตอบในสถานการณตางๆ ท่ีเก่ียวของกับชีวิตประจำวันและงานอาชีพ 

4. ใชภาษาเพ่ือแสดงความรูสึกของตนเองท้ังเรื่องราวตางๆในชีวิตประจำวัน ท้ังในอดีต ปจจุบันและอนาคต 

5. เขาใจภาษาทาทาง น้ำเสียง ความรูสึกของผูพูด รวมท้ังเขาใจคำสั่ง คำขอรอง คำอธิบาย 

6. ใชภาษาเพ่ือแสดงความคิดเห็น ความตองการของตนเอง การเสนอและการตอบรับการชวยเหลือ และบริการ

ผูอ่ืน 

7. ใชภาษาเพ่ือขอและใหขอมูล เรื่องราวตางๆในชีวิตประจำวันและสิ่งท่ีตนสนใจ 

8. ใชภาษาอังกฤษตามสถานการณตางๆดวยวิธีการและรูปแบบท่ีหลากหลาย 

9. มีความเขาใจดานวัฒนธรรม ความเหมือนและความแตกตางของภาษาอังกฤษและภาษาไทย นำไปใชไดอยาง

ถูกตองเหมาะสมกับบุคคลและกาลเทศะ 

 

รวม   9  ผลการเรียนรู 
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                                                  หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนศรีราชา ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย พุทธศักราช 2563 (ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช 2562) 

คำอธิบายรายวิชาเพ่ิมเติม 

รหัสวิชา  อ30228    รายวิชา  ภาษาอังกฤษส่ือสารเชิงธุรกิจ 2    กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ                 

ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี  4   ภาคเรียนท่ี 2        เวลา 60  ช่ัวโมง จำนวน 1.5 หนวยกิต                           

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ศึกษาการสนทนาตามสถานการณในชีวิตประจำวัน มีทักษะดานการฟงระดับตน  ออกเสียงคำและประโยคไดถูกตอง 

เรียนรูวัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณี การปฏิบัติซ่ึงเก่ียวกับสถานการณตางๆท่ีกำหนดใหเพ่ือสรางความม่ันใจในการ

สนทนาภาษาอังกฤษ และสามารถนำความรูท่ีไดไปใชในการทำงานเบื้องตน ท่ีเปนงานในดานการบริการซ่ึงสามารถสื่อสารได

ท้ังทางตรงและทางออม สื่อสารไดท้ังสถานะผูใชบริการและผูรับบริการ เชน มัคคุเทศก (Guide) 

โดยใชทักษะทางภาษา การอธิบาย บรรยาย แลกเปลี่ยนความรู เขารวม แนะนำ และจัดกิจกรรมทางภาษาและ

วัฒนธรรมท่ีถูกตองเหมาะสม บรรยายภาพ สัญลักษณ แผนภูมิ แผนท่ีโดยถายโอนความหมายเปนประโยคหรือขอความสั้นๆ 

กำหนดแผนการเรียนและเลือกกลยุทธในการเรียนท่ีเหมาะสมเพ่ือพัฒนาทักษะการฟงพูดภาษาอังกฤษโดยใชสื่อเทคโนโลยีท่ี

เหมาะสม รวมถึงการแสดงบทบาทสมมุติในสถานการณเสมือนจริง 

เพ่ือใหเห็นคุณคาและมีเจตคติท่ีดีตอการเรียนรูภาษาอังกฤษ ใฝเรียนใฝรูมีวินัย มุงม่ันในการทำงาน มีจิตสาธารณะ 

รักความเปนไทย สามารถประยุกตใชภาษาอังกฤษเพ่ือการทำงาน การประกอบอาชีพ พัฒนาบุคลิกภาพ สามารถอยูในสังคม

ไดอยางมีความสุข 

ผลการเรียนรู 

1. ความเขาใจและใชภาษาอังกฤษสื่อสาร ในระบบการทำงานบริการเบื้องตน เก่ียวกับการโรงแรม สนามบิน 

รานอาหาร และความรูเก่ียวกับการจองท่ีพัก รานอาหาร การเดินทาง ซ่ึงเปนพ้ืนฐานของงานบริการเบื้องตน 

2. ใชภาษาในการนำเสนอธุรกิจออนไลนท่ีสามารถทำเองไดอยางงายๆและเปนพ้ืนฐานการสรางอาชีพผานระบบ

ออนไลนหรือเครือขายอินเตอรเนต 

3.สนทนาโตตอบในสถานการณตางๆ ท่ีเก่ียวของกับชีวิตประจำวันและงานอาชีพ 

4. ใชภาษาเพ่ือแสดงความรูสึกของตนเองท้ังเรื่องราวตางๆในชีวิตประจำวัน ท้ังในอดีต ปจจุบันและอนาคต 

5. เขาใจภาษาทาทาง น้ำเสียง ความรูสึกของผูพูด รวมท้ังเขาใจคำสั่ง คำขอรอง คำอธิบาย 

6. ใชภาษาเพ่ือแสดงความคิดเห็น ความตองการของตนเอง การเสนอและการตอบรับการชวยเหลือ และบริการ

ผูอ่ืน 

7. ใชภาษาเพ่ือขอและใหขอมูล เรื่องราวตางๆในชีวิตประจำวันและสิ่งท่ีตนสนใจ 

8. ใชภาษาอังกฤษตามสถานการณตางๆดวยวิธีการและรูปแบบท่ีหลากหลาย 

9. มีความเขาใจดานวัฒนธรรม ความเหมือนและความแตกตางของภาษาอังกฤษและภาษาไทย นำไปใชไดอยาง

ถูกตองเหมาะสมกับบุคคลและกาลเทศะ 

 

รวม   9  ผลการเรียนรู 
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                                                  หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนศรีราชา ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย พุทธศักราช 2563 (ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช 2562) 

คำอธิบายรายวิชาเพ่ิมเติม 

รหัสวิชา  อ30231    รายวิชา ภาษาอังกฤษเพ่ือการศึกษาตอ 1   กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ                   

ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 4  ภาคเรียนท่ี 1             เวลา  20 ช่ัวโมง จำนวน 0.5  หนวยกิต                              

  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --- 

 ศึกษาวิธีการเขียนประโยคและขอความใหสัมพันธกับสื่อไมใชความเรียง การอานแผนภูมิ กราฟ ตาราง จับใจความ

สำคัญ วิเคราะหความ สรุปความจากการฟงและอานเรื่องท่ีเปนสารคดีและบันเทิงคดี ดวยเทคนิค Skimming, Scanning 

และ Speed reading สนทนาโตตอบในสถานการณตางๆ ไดอยางเหมาะสม  อธิบายโครงสรางประโยคภาษาอังกฤษ  

โดยใชกระบวนการทางภาษา กระบวนการคิดวิเคราะห กระบวนการกลุมใหเกิดองคความรู ความเขาใจ  

เพ่ือใหตระหนักในคุณคาของภาษาอังกฤษ มีความใฝรู มุงม่ันในการทำงานและมีวินัย   

 

ผลการเรียนรู  

1. อธิบายและเขียนประโยคและขอความใหสัมพันธกับสื่อไมใชความเรียง   

2. จับใจความสำคัญ วิเคราะหความ สรุปความจากการฟงและอานเรื่องท่ีเปนสารคดีและบันเทิงคดี  

3. สนทนาโตตอบในสถานการณตางๆ ไดอยางเหมาะสม   

4. อธิบายโครงสรางประโยคภาษาอังกฤษ                    

 

รวม 4 ผลการเรียนรู  
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                                                  หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนศรีราชา ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย พุทธศักราช 2563 (ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช 2562) 

คำอธิบายรายวิชาเพ่ิมเติม 

รหัสวิชา  อ30232     รายวิชา ภาษาอังกฤษเพ่ือการศึกษาตอ 2  กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ                     

ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 4  ภาคเรียนท่ี 2    เวลา  20 ช่ัวโมง         จำนวน 0.5  หนวยกิต                              

  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --- 

 ศึกษาวิธีการเขียนประโยคและขอความใหสัมพันธกับสื่อไมใชความเรียง การอานแผนภูมิ กราฟ ตาราง จับใจความ

สำคัญ วิเคราะหความ สรุปความจากการฟงและอานเรื่องท่ีเปนสารคดีและบันเทิงคดี ดวยเทคนิค Skimming, Scanning 

และ Speed reading สนทนาโตตอบในสถานการณตางๆ ไดอยางเหมาะสม  อธิบายโครงสรางประโยคภาษาอังกฤษ  

โดยใชกระบวนการทางภาษา กระบวนการคิดวิเคราะห กระบวนการกลุมใหเกิดองคความรู ความเขาใจ  

เพ่ือใหตระหนักในคุณคาของภาษาอังกฤษ มีความใฝรู มุงม่ันในการทำงานและมีวินัย   

 

ผลการเรียนรู  

1. อธิบายและเขียนประโยคและขอความใหสัมพันธกับสื่อไมใชความเรียง   

2. จับใจความสำคัญ วิเคราะหความ สรุปความจากการฟงและอานเรื่องท่ีเปนสารคดีและบันเทิงคดี  

3. สนทนาโตตอบในสถานการณตางๆ ไดอยางเหมาะสม   

4. อธิบายโครงสรางประโยคภาษาอังกฤษ                    

 

รวม 4 ผลการเรียนรู  
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                                                  หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนศรีราชา ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย พุทธศักราช 2563 (ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช 2562) 

คำอธิบายรายวิชาเพ่ิมเติม 

รหัสวิชา อ 30241     รายวิชา ภาษาอังกฤษเชิงวิเคราะห 1      กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ                    

ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 4   ภาคเรียนท่ี 1                            เวลา 40 ช่ัวโมง จำนวน 1 หนวยกิต                              

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------    

ศึกษาอานภาษาอังกฤษจากขอมูล ขอความ ขาวสาร เรื่องราว เหตุการณ ประสบการณ บทความท่ีเปนสารคดีและ

บันเทิงคดี โฆษณา ตาราง แผนภูมิ สลากสินคา สื่อสิ่งพิมพ สื่ออิเล็กทรอนิกส หรือเรื่องท่ีสนใจ เขาใจ รูความหมายของคำศัพท 

ความหมายเหมือนของคำศัพท บอกรายละเอียด จับประเด็น ลำดับเหตุการณ ตอบคำถามไดอยางถูกตอง วิเคราะห ตีความ 

และสรุปใจความ ถายโอนเปนขอความไดอยางเหมาะสม ใชข้ันตอนของวิธีการอานใหเกิดประโยชน และเรียนรูวัฒนธรรมของ

เจาของภาษา 

โดยฝกปฏิบัติตามข้ันตอนและทักษะของกระบวนการอาน สามารถใชคำศัพท สำนวนโครงสรางทางภาษา     ชวยใน

การวิเคราะห แลกเปลี่ยนเรียนรู โดยมุงเนนใหเกิดความรู ความเขาใจ รูความหมายของคำศัพท การแกปญหา การใชทักษะ

ชีวิต การใชเทคโนโลยีในการเรียนภาษาตางประเทศ และสามารถนำไปใชไดอยางถูกตอง สามารถตอบคำถาม ตีความ สรุป

ความ วิเคราะหและแสดงความคิดเห็นเก่ียวกับสิ่งท่ีอานในรูปแบบตางๆ  

เพ่ือใหนักเรียนมีนิสัยรักการอาน การคนควา รูจักวิธีแสวงหาความรู รูวิธีสืบคน/คนควาความรู ขอมูลตางๆจากสื่อ

และแหลงเรียนรูอ่ืนๆ มีเจตคติท่ีดี และเห็นคุณคาของการอาน เกิดความเพลิดเพลินในการอาน สามารถนำไปใชประโยชน 

เพ่ือพัฒนาตนเอง ชุมชน ประเทศชาติไดอยางเหมาะสม รักชาติ ศาสน กษัตริย มีวินัย ใฝเรียนรู มุงม่ันในการทำงานและ  รักษ

ความเปนไทย 

 

ผลการเรียนรู 

 1. อานสำรวจสวนตางๆของหนังสือ และเลือกอานเฉพาะสวนท่ีตรงกับจุดมุงหมายในการอานได 

 2. อานและใชประโยชนจากขอมูลท่ีปรากฏในสวนตางๆของหนังสือได 

 3. อานเรื่อง หรือขอความจากสิ่งพิมพประเภทตางๆแลวเขาใจ หาความหมายของคำศัพทจากบริบทได 

 4. อานเรื่อง กราฟ ตาราง แลวเขาใจ ใชประโยชนจากขอมูลท่ีอานได 

 5. อานบท คัดบทความจากสิ่งพิมพ สื่ออิเล็กทรอนิกสแลวเขาใจ บอกหัวเรื่องได 

 6. อานบทความแลวเขาใจ บอกใจความสำคัญได 

 7. อานเรื่องแลวเขาใจ บอกรายละเอียดของขอมูลท่ีอานได 

 8. อานบทความแลวเขาใจ ลำดับเหตุการณกอน-หลังได 

 

รวมท้ังหมด 8 ผลการเรียนรู 
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                                                  หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนศรีราชา ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย พุทธศักราช 2563 (ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช 2562) 

คำอธิบายรายวิชาเพ่ิมเติม 

รหัสวิชา อ 30242        รายวิชา ภาษาอังกฤษเชิงวิเคราะห 2   กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ                         

ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 4    ภาคเรียนท่ี  2                          เวลา 40 ช่ัวโมง จำนวน 1 หนวยกิต                              

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ศึกษาอานภาษาอังกฤษจากขอมูล ขอความ ขาวสาร เรื่องราว เหตุการณ ประสบการณ บทความท่ีเปนสารคดีและ

บันเทิงคดี โฆษณา ตาราง แผนภูมิ สลากสินคา สื่อสิ่งพิมพ สื่ออิเล็กทรอนิกส หรือเรื่องท่ีสนใจ เขาใจ รูความหมายของคำศัพท 

ความหมายเหมือนของคำศัพท บอกรายละเอียด จับประเด็น ลำดับเหตุการณ ตอบคำถามไดอยางถูกตอง วิเคราะห ตีความ 

และสรุปใจความ ถายโอนเปนขอความไดอยางเหมาะสม ใชข้ันตอนของวิธีการอานใหเกิดประโยชน และเรียนรูวัฒนธรรมของ

เจาของภาษา 

โดยฝกปฏิบัติตามข้ันตอนและทักษะของกระบวนการอาน สามารถใชคำศัพท สำนวนโครงสรางทางภาษา     ชวยใน

การวิเคราะห แลกเปลี่ยนเรียนรู โดยมุงเนนใหเกิดความรู ความเขาใจ รูความหมายของคำศัพท การแกปญหา การใชทักษะ

ชีวิต การใชเทคโนโลยีในการเรียนภาษาตางประเทศ และสามารถนำไปใชไดอยางถูกตอง สามารถตอบคำถาม ตีความ สรุป

ความ วิเคราะหและแสดงความคิดเห็นเก่ียวกับสิ่งท่ีอานในรูปแบบตางๆ  

เพ่ือใหนักเรียนมีนิสัยรักการอาน การคนควา รูจักวิธีแสวงหาความรู รูวิธีสืบคน/คนควาความรู ขอมูลตางๆจากสื่อ

และแหลงเรียนรูอ่ืนๆ มีเจตคติท่ีดี และเห็นคุณคาของการอาน เกิดความเพลิดเพลินในการอาน สามารถนำไปใชประโยชน 

เพ่ือพัฒนาตนเอง ชุมชน ประเทศชาติไดอยางเหมาะสม รักชาติ ศาสน กษัตริย มีวินัย ใฝเรียนรู มุงม่ันในการทำงานและ  รักษ

ความเปนไทย 

 

ผลการเรียนรู 

          1. อานเรื่องอยางรวดเร็ว จับประเด็นหลักท่ีสำคัญของเรื่องได 

 2. อานเรื่องอยางละเอียด ตอบคำถาม บอกรายละเอียดหรือขอมูลสนับสนุนประเด็นหลัก  

              ตีความหมาย   ของเรื่องได 

 3. อานเรื่อง แลวบอกความหมายของคำ กลุมคำ หรือประโยคในขอความกับคำอางอิงท่ีใชในเรื่องท่ีอานได 

4. อานและตอบคำถามเก่ียวกับบทความ ขาว จากหนังสือพิมพได และแปลหัวขอขาวโดยใชภาษาไดอยาง 

              เหมาะสม 

5. อานคำศัพท แลวบอกความหมายเหมือนของคำศัพทนั้นๆได 

 6. อานเรื่อง แลวแสดงความคิดเห็น วิเคราะหและตีความเก่ียวกับสิ่งท่ีอานได 

รวมท้ังหมด 6 ผลการเรียนรู 
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                                                  หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนศรีราชา ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย พุทธศักราช 2563 (ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช 2562) 

คำอธิบายรายวิชาเพ่ิมเติม 

รหัสวิชา  อ30251    รายวิชา  การเขียนภาษาอังกฤษเชิงธุรกิจ 1  กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ                      

ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี  4  ภาคเรียนท่ี 1                       เวลา 60 ช่ัวโมง  จำนวน 1.5 หนวยกิต    

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

  

 ศึกษาคนควาวิเคราะหคำศัพท หลักไวยากรณขั้นพื้นฐาน เรียนรูคำศัพท ความหมาย และการเขียนประโยค เรียบ

เรียง ขอความ ขอมูลเก่ียวกับบทสนทนา เขียนคำแนะนำ คำบรรยาย ท่ีเปนความเรียงและไมเปนความเรียงใหเขาใจ สามารถ

ตีความ จับใจความสำคัญ วิเคราะหความ สรุปความ และแสดงความคิดเห็นผานการเขียนพรอมท้ังใหเหตุผลและยกตัวอยาง

ประกอบ 

 โดยฝกปฏิบัติทักษะการเขียนเพ่ือการสื่อสารเรื่องราวและการเรียนรูคำศัพทท่ีจำเปนท่ีเก่ียวของกับสถานท่ีทองเท่ียว

และธรรมเนียมประเพณีทองถิ่น ความเหมือนและความแตกตางระหวางวิถีชีวิตความเชื่อตามบริบทของทองถิ่น ฝกเขียน

ประโยค รวบรวมประโยคเพื่อการสื่อสารภาษาอังกฤษเกี่ยวของกับสถานที่ทองเที่ยวและวัฒนธรรมทองถิ่น ถายทอด/ สื่อ

ความหมาย แนวคิดและขอมูล ลักษณะเปนการเขียนเชิงวิชาการ เขียนโครงราง การเขียนคำนำ เนื้อเรื่อง และสรุป การเขียน

เรียบเรียงเชื่อมโยงอยางเปนข้ันตอน สมเหตุสมผล สละสลวย   

เพื่อใหผูเรียนเกิดความรูความเขาใจและเห็นคุณคาของการเรียนภาษาตางประเทศ ประยุกตใช ภาษาอังกฤษการ

เขียนในการใชภาษาอังกฤษเพื่อการทำงาน การประกอบอาชีพหรือความสนใจ อนุรักษทองถิ่นและวัฒนธรรมอันดีงาม 

พัฒนาบุคลิกภาพ สามารถอยูในสังคมไดอยางมีความสุข 

 

ผลการเรียนรู 
 

 1. อธิบาย/เปรียบเทียบความแตกตางระหวางโครงสรางประโยค ขอความ และสำนวนตาง ๆ 

 2. บอกโครงสรางของประโยคชนิดตาง ๆ ได และสามารถแยกประเภทชนิดของคำหรือประโยคได 

 3. เขาใจกระบวนการเขียนและสื่อสารขอมูล ความคิดรวบยอด และความคิดเห็นในเรื่องตาง ๆ ไดอยางสรางสรรค 

4. เขียนบรรยาย เปรียบเทียบ แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื ่องตาง ๆ ใกลตัว ประสบการณ สถานการณ ขาว 

เหตุการณ ประเด็นท่ีอยูในความสนใจของทองถ่ิน สังคม และโลก และสื่อสารอยางตอเนื่องเหมาะสม 

5. จับใจความสำคัญ วิเคราะหความ สรุปความ ตีความ แสดงความคิดเห็น ความรูสึกจากการอานเรื ่องตางๆ 

ประสบการณ และขาว/ เหตุการณตาง ๆ อยางมีเหตุผล พรอมท้ังเขียนยกตัวอยางประกอบ 

6. เขียนบรรยาย  เปรียบเทียบ  สรุปและแสดงความคิดเห็นพรอมท้ังใหเหตุผลประกอบ โดยใชคำศัพท สำนวนและ

โครงสรางประโยคไดเหมาะสมกับระดับชั้น 

7. เปรียบเทียบวิถีชีวิต ความคิด ความเชื่อ และท่ีมาของขนบธรรมเนียมและประเพณีของเจาของภาษาและของไทย 

8. คนควา สืบคน บันทึกสรุป และแสดงความคิดเห็นท่ีเก่ียวของกับกลุมสาระการเรียนรูอ่ืนจากแหลงเรียนรูตาง ๆ 

รวม  8  ผลการเรียนรู 
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                                                  หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนศรีราชา ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย พุทธศักราช 2563 (ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช 2562) 

คำอธิบายรายวิชาเพ่ิมเติม 

รหัสวิชา  อ30252    รายวิชา  การเขียนภาษาอังกฤษเชิงธุรกิจ 2  กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ                      

ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี  4  ภาคเรียนท่ี 2                      เวลา 60 ช่ัวโมง จำนวน 1.5 หนวยกิต    

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

  

 ศึกษาการเขียนประโยค เรียบเรียง ขอความ เขียนคำแนะนำ คำบรรยาย ที่เปนความเรียงและไมเปนความเรียงให

เขาใจ สามารถตีความ จับใจความสำคัญ วิเคราะหความ สรุปความ และแสดงความคิดเห็นผานการเขียนโดยการสราง

โปสเตอรโฆษณาเพ่ือประชาสัมพันธการทองเท่ียวจังหวัดชลบุรีสำหรับนักทองเท่ียวตาง ๆ  

 โดยฝกปฏิบัติทักษะการเขียนเพ่ือการสื่อสารเรื่องราวและการเรียนรูคำศัพทท่ีจำเปนท่ีเก่ียวของกับสถานท่ีทองเท่ียว

และธรรมเนียมประเพณีทองถิ่น ความเหมือนและความแตกตางระหวางวิถีชีวิตความเชื่อตามบริบทของทองถิ่น ฝกเขียน

ประโยค รวบรวมประโยคเพื่อการสื่อสารภาษาอังกฤษเกี่ยวของกับสถานที่ทองเที่ยวและวัฒนธรรมทองถิ่น ถายทอด/ สื่อ

ความหมาย แนวคิดและขอมูล ลักษณะเปนการเขียนเชิงวิชาการ เขียนโครงราง การเขียนคำนำ เนื้อเรื่อง และสรุป การเขียน

เรียบเรียงเชื่อมโยงอยางเปนข้ันตอน สมเหตุสมผล สละสลวย   

เพื่อใหผูเรียนเกิดความรูความเขาใจและเห็นคุณคาของการเรียนภาษาตางประเทศ ประยุกตใช ภาษาอังกฤษการ

เขียนในการใชภาษาอังกฤษเพื่อการทำงาน การประกอบอาชีพหรือความสนใจ อนุรักษทองถิ่นและวัฒนธรรมอันดีงาม 

พัฒนาบุคลิกภาพ สามารถอยูในสังคมไดอยางมีความสุข 

 

ผลการเรียนรู 
 

 1. อธิบาย/เปรียบเทียบความแตกตางระหวางโครงสรางประโยค ขอความ และสำนวนตาง ๆ 

 2. เขาใจกระบวนการเขียนและสื่อสารขอมูล ความคิดรวบยอด และความคิดเห็นในเรื่องตาง ๆ ไดอยางสรางสรรค 

 3. เขียนบรรยาย เปรียบเทียบ แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องตาง ๆ ใกลตัว ประสบการณ สถานการณ ขาว 

เหตุการณ ประเด็นท่ีอยูในความสนใจของทองถ่ิน สังคม และโลก และสื่อสารอยางตอเนื่องเหมาะสม 

4. จับใจความสำคัญ วิเคราะหความ สรุปความ ตีความ แสดงความคิดเห็น ความรูสึกจากการอานเรื ่องตางๆ 

ประสบการณ และขาว/ เหตุการณตาง ๆ อยางมีเหตุผล พรอมท้ังเขียนยกตัวอยางประกอบ 

5. สรางโปสเตอรโฆษณาเพ่ือประชาสัมพันธการทองเท่ียวในจังหวัดได 

6. สรางประโยคความรวมและประโยคความซอนไดอยางถูกตองเพ่ือใชในการสรางโปสเตอรโฆษณา 

7. เปรียบเทียบวิถีชีวิต ความคิด ความเชื่อ และท่ีมาของขนบธรรมเนียมและประเพณีของเจาของภาษาและของไทย 

8. คนควา สืบคน บันทึกสรุป และแสดงความคิดเห็นท่ีเก่ียวของกับกลุมสาระการเรียนรูอ่ืนจากแหลงเรียนรูตาง ๆ 

รวม  8  ผลการเรียนรู 
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                                                  หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนศรีราชา ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย พุทธศักราช 2563 (ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช 2562) 

คำอธิบายรายวิชาเพ่ิมเติม 

รหัสวิชา  อ30291     รายวิชา  ภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสาร 1 กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ                

ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี  4  ภาคเรียนท่ี 1       เวลา 20  ช่ัวโมง จำนวน 0.5 หนวยกิต                           

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ศึกษาการสนทนาตามสถานการณในชีวิตประจำวัน มีทักษะดานการฟงระดับตน  ออกเสียงคำและประโยคไดถูกตอง 

เรียนรูวัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณี การปฏิบัติซ่ึงเก่ียวกับสถานการณตางๆท่ีกำหนดใหเพ่ือสรางความม่ันใจในการ

สนทนาภาษาอังกฤษ และสามารถนำความรูท่ีไดไปใชในการทำงานเบื้องตน ท่ีเปนงานในดานการบริการซ่ึงสามารถสื่อสารได

ท้ังทางตรงและทางออม สื่อสารไดท้ังสถานะผูใชบริการและผูรับบริการ เชน Travel Agent 

โดยใชทักษะทางภาษา การอธิบาย บรรยาย แลกเปลี่ยนความรู เขารวม แนะนำ และจัดกิจกรรมทางภาษาและ

วัฒนธรรมท่ีถูกตองเหมาะสม บรรยายภาพ สัญลักษณ แผนภูมิ แผนท่ีโดยถายโอนความหมายเปนประโยคหรือขอความสั้นๆ 

กำหนดแผนการเรียนและเลือกกลยุทธในการเรียนท่ีเหมาะสมเพ่ือพัฒนาทักษะการฟงพูดภาษาอังกฤษโดยใชสื่อเทคโนโลยีท่ี

เหมาะสม รวมถึงการเลือกใชคำพูดในการโนมนาวจิตใจผูฟงในการทำงานดานธุรกิจ 

เพ่ือใหเห็นคุณคาและมีเจตคติท่ีดีตอการเรียนรูภาษาอังกฤษ ใฝเรียนใฝรูมีวินัย มุงม่ันในการทำงาน มีจิตสาธารณะ 

รักความเปนไทย สามารถประยุกตใชภาษาอังกฤษเพ่ือการทำงาน การประกอบอาชีพ พัฒนาบุคลิกภาพ สามารถอยูในสังคม

ไดอยางมีความสุข 

ผลการเรียนรู 

1. ความเขาใจและใชภาษาอังกฤษสื่อสาร ในระบบการทำงานบริการเบื้องตน เก่ียวกับการโรงแรม สนามบิน 

รานอาหาร และความรูเก่ียวกับการจองท่ีพัก รานอาหาร การเดินทาง ซ่ึงเปนพ้ืนฐานของงานบริการเบื้องตน 

2. ใชภาษาในการนำเสนอธุรกิจออนไลนท่ีสามารถทำเองไดอยางงายๆและเปนพ้ืนฐานการสรางอาชีพผานระบบ

ออนไลนหรือเครือขายอินเตอรเนต 

3.สนทนาโตตอบในสถานการณตางๆ ท่ีเก่ียวของกับชีวิตประจำวันและงานอาชีพ 

4. ใชภาษาเพ่ือแสดงความรูสึกของตนเองท้ังเรื่องราวตางๆในชีวิตประจำวัน ท้ังในอดีต ปจจุบันและอนาคต 

5. เขาใจภาษาทาทาง น้ำเสียง ความรูสึกของผูพูด รวมท้ังเขาใจคำสั่ง คำขอรอง คำอธิบาย 

6. ใชภาษาเพ่ือแสดงความคิดเห็น ความตองการของตนเอง การเสนอและการตอบรับการชวยเหลือ และบริการ

ผูอ่ืน 

7. ใชภาษาเพ่ือขอและใหขอมูล เรื่องราวตางๆในชีวิตประจำวันและสิ่งท่ีตนสนใจ 

8. ใชภาษาอังกฤษตามสถานการณตางๆดวยวิธีการและรูปแบบท่ีหลากหลาย 

9. มีความเขาใจดานวัฒนธรรม ความเหมือนและความแตกตางของภาษาอังกฤษและภาษาไทย นำไปใชไดอยาง

ถูกตองเหมาะสมกับบุคคลและกาลเทศะ 

 

รวม   9  ผลการเรียนรู 
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                                                  หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนศรีราชา ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย พุทธศักราช 2563 (ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช 2562) 

คำอธิบายรายวิชา 

รหัสวิชา  อ30292     รายวิชา  ภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสาร 2   กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ                 

ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี  4    ภาคเรียนท่ี 2      เวลา 20  ช่ัวโมง จำนวน 0.5 หนวยกิต                            

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ศึกษาการสนทนาตามสถานการณในชีวิตประจำวัน มีทักษะดานการฟงระดับตน  ออกเสียงคำและประโยคไดถูกตอง 

เรียนรูวัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณี การปฏิบัติซ่ึงเก่ียวกับสถานการณตางๆท่ีกำหนดใหเพ่ือสรางความม่ันใจในการ

สนทนาภาษาอังกฤษ และสามารถนำความรูท่ีไดไปใชในการทำงานเบื้องตน ท่ีเปนงานในดานการบริการซ่ึงสามารถสื่อสารได

ท้ังทางตรงและทางออม สื่อสารไดท้ังสถานะผูใชบริการและผูรับบริการ เชน มัคคุเทศก (Guide) 

โดยใชทักษะทางภาษา การอธิบาย บรรยาย แลกเปลี่ยนความรู เขารวม แนะนำ และจัดกิจกรรมทางภาษาและ

วัฒนธรรมท่ีถูกตองเหมาะสม บรรยายภาพ สัญลักษณ แผนภูมิ แผนท่ีโดยถายโอนความหมายเปนประโยคหรือขอความสั้นๆ 

กำหนดแผนการเรียนและเลือกกลยุทธในการเรียนท่ีเหมาะสมเพ่ือพัฒนาทักษะการฟงพูดภาษาอังกฤษโดยใชสื่อเทคโนโลยีท่ี

เหมาะสม รวมถึงการแสดงบทบาทสมมุติในสถานการณเสมือนจริง 

เพ่ือใหเห็นคุณคาและมีเจตคติท่ีดีตอการเรียนรูภาษาอังกฤษ ใฝเรียนใฝรูมีวินัย มุงม่ันในการทำงาน มีจิตสาธารณะ 

รักความเปนไทย สามารถประยุกตใชภาษาอังกฤษเพ่ือการทำงาน การประกอบอาชีพ พัฒนาบุคลิกภาพ สามารถอยูในสังคม

ไดอยางมีความสุข 

ผลการเรียนรู 

1. ความเขาใจและใชภาษาอังกฤษสื่อสาร ในระบบการทำงานบริการเบื้องตน เก่ียวกับการโรงแรม สนามบิน 

รานอาหาร และความรูเก่ียวกับการจองท่ีพัก รานอาหาร การเดินทาง ซ่ึงเปนพ้ืนฐานของงานบริการเบื้องตน 

2. ใชภาษาในการนำเสนอธุรกิจออนไลนท่ีสามารถทำเองไดอยางงายๆและเปนพ้ืนฐานการสรางอาชีพผานระบบ

ออนไลนหรือเครือขายอินเตอรเนต 

3.สนทนาโตตอบในสถานการณตางๆ ท่ีเก่ียวของกับชีวิตประจำวันและงานอาชีพ 

4. ใชภาษาเพ่ือแสดงความรูสึกของตนเองท้ังเรื่องราวตางๆในชีวิตประจำวัน ท้ังในอดีต ปจจุบันและอนาคต 

5. เขาใจภาษาทาทาง น้ำเสียง ความรูสึกของผูพูด รวมท้ังเขาใจคำสั่ง คำขอรอง คำอธิบาย 

6. ใชภาษาเพ่ือแสดงความคิดเห็น ความตองการของตนเอง การเสนอและการตอบรับการชวยเหลือ และบริการ

ผูอ่ืน 

7. ใชภาษาเพ่ือขอและใหขอมูล เรื่องราวตางๆในชีวิตประจำวันและสิ่งท่ีตนสนใจ 

8. ใชภาษาอังกฤษตามสถานการณตางๆดวยวิธีการและรูปแบบท่ีหลากหลาย 

9. มีความเขาใจดานวัฒนธรรม ความเหมือนและความแตกตางของภาษาอังกฤษและภาษาไทย นำไปใชไดอยาง

ถูกตองเหมาะสมกับบุคคลและกาลเทศะ 

 

รวม   9  ผลการเรียนรู 
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                                                  หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนศรีราชา ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย พุทธศักราช 2563 (ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช 2562) 

คำอธิบายรายวิชาเพ่ิมเติม 

รหัสวิชา จ 30281    รายวิชาภาษาจีน 1       กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ 

ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 4 ภาคเรียนท่ี 1        เวลา  120  ช่ัวโมง   จำนวน  3.0  หนวยกิต 

 ศึกษาระบบสัทอักษร(พินอิน)ในภาษาจีนกลาง  เชน พยัญชนะ  สระ  วรรณยุกต  หลักการผันวรรณยุกต  การอาน

ออกเสียงคำงายๆถูกตองตามหลักการอาน  ฟงและปฏิบัติตามคำสั่งในหองเรียนงายๆ  กลาวคำทักทายและคำอำลางายๆ  

บอกความตองการของตนเอง  ตอบคำถามจากการฟงเรื่องใกลตัว  พูดโตตอบขอและใหขอมูลเก่ียวกับตนเอง  เรื่องใกลตัวใน

สถานการณท่ีเกิดข้ึนในหองเรียน  โดยทำทาทางประกอบตามวัฒนธรรมของเจาของภาษา  เรียนรูคำศัพทท่ีเก่ียวของกับชื่อ

อาหารจีน  และสามารถสนทนาอาชีพเก่ียวกับอุตสาหกรรมแปรรูปอาหาร  หรือผลิตภัณฑท่ีเก่ียวกับอาหารแปรรูปท้ังของจีน

และไทย  เพ่ือนำไปประยุกตใชในการประกอบอาชีพตอไปในอนาคต 

 โดยฝกทักษะภาษาจีนกลางการสื่อสารเก่ียวกับการซ้ือขายผลไม  หนวยเงินของจีน  การหาความหมายของคำและ

กลุมคำท่ีฟง และการเขารวมกิจกรรมวัฒนธรรมทางภาษา 

 เพ่ือใหมีคุณลักษณะท่ีดี  สรางความสัมพันธระหวางบุคคล  มีความสามารถในการสื่อสารไดอยางเหมาะสม  เห็น

ประโยชนของการเรียนภาษาตางประเทศ  มีวินัยใฝเรียนรู  มีความมุงม่ันในการทำงานและมีจิตสาธารณะในการเขารวม

กิจกรรมทางภาษา 

ผลการเรียนรู 

1. ศึกษาระบบสัทอักษร(พินอิน)ในภาษาจีนกลาง  เชน พยัญชนะ  สระ  วรรณยุกต 

2. หลักการผันวรรณยุกต  การอานออกเสียงคำงายๆถูกตองตามหลักการอาน 

3. ระบุตัวอักษรและเสียง  อานออกเสียงและสะกดคำงายๆถูกตองตามหลักการอาน 

4. เลือกภาพตรงตามความหมายของคำและกลุมคำท่ีฟง 

5. ตอบคำถามจากการฟงเรื่องใกลตัว 

6. พูดโตตอบขอและใหขอมูลเก่ียวกับตนเอง 

7. ปฏิบัติตามคำสั่งงายๆจากการฟง 

8. บอกความตองการงายๆของตนเอง 

9. พูดใหขอมูลเก่ียวกับตนเองและเรื่องใกลตัว 

10. เรียนรูคำศัพทท่ีเก่ียวของกับชื่ออาหารจีน  และสามารถสนทนาอาชีพเก่ียวกับอุตสาหกรรมแปรรูปอาหาร  

หรือผลิตภัณฑท่ีเก่ียวกับอาหารแปรรูปท้ังของจีนและไทย 

11. ฝกทักษะภาษาจีนกลางการสื่อสารเก่ียวกับการซ้ือขายผลไม  หนวยเงินของจีน 

12. เขารวมกิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรมท่ีเหมาะสมกับวัย 

13. ระบุตัวอักษรและเสียงตัวอักษรของภาษาจีนและภาษาไทย 

14. มีวินัย  ใฝเรียนรู  มีความมุงม่ันในการทำงานและมีจิตสาธารณะในการเขารวมกิจกรรมทางภาษา 

15. สนทนาตอบโต สอบถามเก่ียวกับ วัน เวลา การเดินทาง เปนภาษาจีน 

รวมท้ังหมด   15   ผลการเรียนรู 



361 
 

                                                  หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนศรีราชา ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย พุทธศักราช 2563 (ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช 2562) 

คำอธิบายรายวิชาเพ่ิมเติม 

รหัสวิชา จ 30282   รายวิชาภาษาจีน 2            กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ     

ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 4 ภาคเรียนท่ี 2       เวลา  120  ช่ัวโมง  จำนวน  3.0  หนวยกิต 

  

 ศึกษาการอานตัวเลข การแลกเปลี่ยนเงินตราในธนาคาร  สกุลเงินตางๆ  เรียนรูลำดับขีดในการเขียนอักษรจีน  

ระบบสัทอักษร (พินอิน)  การถามและบอกเก่ียวกับท่ีอยูรวมถึงการอานเบอรโทรศัพท  เบอรโทรศัพทสำคัญท่ีควรรูของจีน  

เชน  สถานีตำรวจ  โรงพยาบาล  รถดับเพลิง  เปนตน  การบอกสัญชาติตางๆ  เรียนรูไวยากรณ  การใชคำลักษณะนามท่ี

ถูกตอง  การสนทนาคำถามและคำตอบ   

 โดยสามารถพูดประโยคบอกเลา  คำถาม  และปฏิเสธไดตามสถานการณท่ีกำหนด  การถาม – ตอบสมาชิกใน

ครอบครัว สามารถสนทนาอาชีพท่ีเก่ียวกับอุตสาหกรรมการแปรรูปอาหาร  เชน  เชฟ  พอครัว การขายของออนไลน  หรือ

อาชีพในโรงงานอุตสาหกรรมแปรรูปอาหาร  เปนตน 

เพ่ือใหมีคุณลักษณะท่ีดี  สรางความสัมพันธระหวางบุคคล  เพ่ือใหนักเรียนเกิดความรู ความเขาใจ สนใจเขารวม

กิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรม ความเหมือนและความแตกตางระหวางไทยกับจีน  สามารถสื่อสารทักษะทางภาษาและมี

เจตคติท่ีดีตอภาษาจีนเพ่ือการสื่อสารได  

ผลการเรียนรู 

 1. ศึกษาการอานตัวเลขในภาษาจีน 

 2. การแลกเปลี่ยนเงินตราในธนาคาร  สกุลเงินตางๆ 

 3. เรียนรูลำดับขีดในการเขียนอักษรจีน 

 4. เรียนรูระบบสัทอักษร (พินอิน) 

 5. สนทนาถามและบอกเก่ียวกับท่ีอยูรวมถึงการอานเบอรโทรศัพท 

 6. เรียนรูเบอรโทรศัพทสำคัญท่ีควรรูของจีน  เชน  สถานีตำรวจ  โรงพยาบาล  รถดับเพลิง  เปนตน 

 7. สนทนาเก่ียวกับการบอกสัญชาติตางๆ 

 8. เรียนรูหลักการใชไวยากรณในภาษาจีนท่ีถูกตอง 

 9. สามารถพูดประโยคบอกเลา  คำถาม  และปฏิเสธไดตามสถานการณท่ีกำหนด 

 10. การถาม – ตอบสมาชิกในครอบครัว 

 11. สามารถสนทนาอาชีพท่ีเก่ียวกับอาหาร   

 12. สามารถสื่อสารทักษะทางภาษาและมีเจตคติท่ีดีตอภาษาจีนเพ่ือการสื่อสาร 

  

รวมท้ังหมด   12    ผลการเรียนรู 
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                                                  หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนศรีราชา ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย พุทธศักราช 2563 (ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช 2562) 

คำอธิบายรายวิชาเพ่ิมเติม 

รหัสวิชา จ 30291     รายวิชาภาษาจีนเพ่ือการทองเท่ียว 1   กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ 

 ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 4 ภาคเรียนท่ี 1         เวลา  80  ช่ัวโมง     จำนวน  2.0  หนวยกิต 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

  ศึกษาการสนทนาทักทายในชีวิตประจำวันเชน การกลาวทักทายสวัสดี ถามตอบชื่อ-สกุล กลาวคำอำลา คำขอบคุณ 

การบอกวันเวลา สถานท่ี การนับเลข คำศัพทท่ีใกลตัวและเก่ียวของในชีวิตประจำวัน ตลอดจนโครงสรางรูปประโยค 

ไวยากรณ การใชคำตางๆ เกร็ดความรูท่ีมาของแตๆละเสนขีดของตัวอักษรจีน 

โดยปฏิบัติตามคำสั่ง  คำขอรอง  คำแนะนำ  และคำชี้แจงงายๆ  ท่ีฟงและอานขอความสั้นๆ ถูกตองตามหลักการ

อาน  เลือก / ระบุประโยคและขอความใหสัมพันธกับสื่อท่ีไมใชความเรียง  สนทนาแลกเปลี่ยนขอมูลเก่ียวกับตนเอง  

กิจกรรม  และสถานการณตาง ๆ  ในชีวิตประจำวัน  เชน  การทักทาย   ใชภาษา   น้ำเสียง  และกิริยาทาทางในการสนทนา  

เชน  การขอบคุณ  ขอโทษ  การแนะนำตนเอง การถามวัน วันท่ี การใหการตอนรับ    สุภาพเหมาะสมตามมารยาทสังคม

และวัฒนธรรมของเจาของภาษา   

เพ่ือเสริมสรางความรูพ้ืนฐานในการเรียนภาษาจีน  และนักเรียนสามารถนำความรูท่ีไดไปประยุกตใชใน

ชีวิตประจำวันและเพ่ือใชในการทองเท่ียว 

 

ผลการเรียนรู 

1. เขาและตีความเรื่องท่ีฟงและอานจากสื่อประเภทตางๆ และแสดงความคิดเห็นอยางมีเหตุผล 

2. มีทักษะการสื่อสารทางภาษาในการแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสาร แสดงความรูสึก และความคิดเห็นอยางมี

ประสิทธิภาพ  

3. นำเสนอขอมูลขาวสาร ความคิดรวบยอด และความคิดเห็นในเรื่องตางๆโดยการพูดและการเขียน 

4. เขาใจความสัมพันธระหวางภาษากับวัฒนธรรมของเจาของภาษา และนำไปใชไดอยางเหมาะสมกับกาลเทศะ 

5. เขาใจความเหมือนและความแตกตางระหวางภาษาและวัฒนธรรมของเจาของภาษากับภาษาและวัฒนธรรมไทย 

และนำมาใชอยางถูกตองและเหมาะสม 

รวม 5 ผลการเรียนรู 
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                                                  หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนศรีราชา ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย พุทธศักราช 2563 (ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช 2562) 

คำอธิบายรายวิชาเพ่ิมเติม 

รหัสวิชา จ30292     รายวิชาภาษาจีนเพ่ือการทองเท่ียว 2     กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ   

 ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 4  ภาคเรียนท่ี 2             เวลา  80  ช่ัวโมง  จำนวน  2.0  หนวยกิต 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

     ศึกษาทักษะฟง พูด อาน เขียน ขอมูลภาษาจีนเบื้องตนเก่ียวกับคำ กลุมคำ ประโยค ขอความ บทสนทนางายๆ และ

ความหมายในเรื่องการแนะนำสิ่งอำนวยความสะดวกในโรงแรม การถาม-ตอบเรื่องกีฬา บทสนทนาเม่ือไมสบายแลวไปพบ

แพทย การบอกกิจวัตรประจำวัน สนทนาเก่ียวกับการบอกทิศทาง และพ้ืนฐานภาษาจีน เพ่ือใหเกิดทักษะการใชภาษาจีน ใน

การสื่อสารเม่ือออกไปทองเท่ียวนอกหองเรียนหรือประเทศเจาของภาษาได และสามารถถายทอดขอมูลเก่ียวกับ สาระการ

เรียนรูดวยภาษาจีน ในรูปแบบตาง ๆได  

 โดยใชกระบวนการทางภาษา     กระบวนการพูด กระบวนการอาน         กระบวนการเขียน ทักษะการสื่อสาร   

กระบวนการคิด   และกระบวนการกลุม     เพ่ือใหมีความรูความเขาใจ    มีทักษะเบื้องตนในการสื่อสาร  และเปนพ้ืนฐานใน

การเรียนรูภาษาตางประเทศ     แสดงความรูสึก      ความคิดเห็น     ความสนใจ     เหน็ประโยชนของการเรียน

ภาษาตางประเทศและนำความรูไปใชประโยชนในการดำรงชีวิต   

เพ่ือมีเจตคติท่ีดีตอวิชาภาษาจีน มีความพอเพียง ประหยัด  ซ่ือสัตยสุจริต  มีวินัย  ใฝรูใฝเรียน  มีความมุงม่ันในการ

ทำงาน     และแสดงออกถึงจิตอันรับผิดชอบตอสาธารณะ 

 

ผลการเรียนรู 

1. เขาและตีความเรื่องท่ีฟงและอานจากสื่อประเภทตางๆ และแสดงความคิดเห็นอยางมีเหตุผล 

2. มีทักษะการสื่อสารทางภาษาในการแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสาร แสดงความรูสึก และความคิดเห็นอยางมี

ประสิทธิภาพ  

3. นำเสนอขอมูลขาวสาร ความคิดรวบยอด และความคิดเห็นในเรื่องตางๆโดยการพูดและการเขียน 

4. เขาใจความสัมพันธระหวางภาษากับวัฒนธรรมของเจาของภาษา และนำไปใชไดอยางเหมาะสมกับกาลเทศะ 

5. เขาใจความเหมือนและความแตกตางระหวางภาษาและวัฒนธรรมของเจาของภาษากับภาษาและวัฒนธรรมไทย 

และนำมาใชอยางถูกตองและเหมาะสม 

รวมท้ังหมด  5  ผลการเรียนรู 
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                                                  หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนศรีราชา ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย พุทธศักราช 2563 (ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช 2562) 

คำอธิบายรายวิชาเพ่ิมเติม  

รหัสวิชา ญ  30261        รายวิชา   ภาษาญ่ีปุน 1                กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ                

ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 4     ภาคเรียนท่ี 1                 เวลา 120 ช่ัวโมง  จำนวน  3.0  หนวยกิต               
 

 

  การศึกษาเรื่องคำสั่ง และคำขอรองที่ฟงหรืออานในสถานการณใกลตัว  สะกดคำ อานออกเสียงคำ ประโยคงายๆ 

ถูกตองตาม หลักการอานออกเสียง  เขาใจคำ กลุมคำและประโยคที่ฟงหรืออานโดยถายโอนเปนภาพหรือสัญลักษณ เขาใจ

ประโยค บทสนทนา หรือนิทานงายๆ ที่มีภาพประกอบ  ใชภาษางาย ๆ สั้น ๆในการพูดสื่อสารระหวางบุคคล ออกคำสั่ง พูด

ขอรอง พูดขอและใหขอมูลเกี่ยวกับตนเองและเพื่อน  บอกความรูสึกของตนเองเกี่ยวกับสิ่งตางๆใกลตัวหรือกิจกรรมตางๆ 

ตามแบบที่ฟง ใหขอมูลเกี่ยวกับตนเองและเรื่องใกลตัวดวยทาทาง ภาพ คำและขอความสั้น ๆ นำเสนอความคิดรวบยอด

เก่ียวกับขอมูลท่ีฟงหรืออาน เขาใจรูปแบบพฤติกรรมและการใชถอยคำ สำนวนงายๆ ในการติดตอปฏิสัมพันธตามวัฒนธรรม

ของเจาของภาษาและนำไปใชอยางเหมาะสม  รู จักและเขาใจความเหมือนและความแตกตางระหวางขนบธรรมเนียม  

ประเพณี  เทศกาล งานฉลองในวัฒนธรรมของเจาของภาษากับของไทย   เขารวมกิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรมที่เหมาะ

กับวัย   เขาใจความแตกตางระหวางภาษาญี่ปุนกับภาษาไทยในเรื่องเสียงตัวอักษร  สระ พยัญชนะ  คำ วลีและประโยคงายๆ 

เขาใจคำ กลุมคำภาษาญี่ปุนที่เกี่ยวของกับกลุมสาระการเรียนรูอื่น  ฟง / พูด ภาษาญี่ปุนในสถานการณงายๆ ที่เกิดขึ้นใน

หองเรียน ใชภาษาญี่ปุนเพ่ือรวบรวมคำศัพทท่ีเก่ียวของใกลตัว 

 โดยใชทักษะกระบวนการทางภาษา  กระบวนการกลุม  กระบวนการสรางความคิดรวบยอด กระบวนการคิด

วิเคราะหและสังเคราะห การสืบคนขอมูล การฝกปฏิบัติตามสถานการณตางๆ 

            เพ่ือใหเกิดความรู  ความคิด  ความเขาใจ  สามารถนำเสนอสื่อสาร  เห็นคุณคาของการเรียนภาษาญี่ปุน  นำความรู

ไปใชประโยชน  มีคุณธรรม จริยธรรมและคานิยมอันพึงประสงค 

ผลการเรียนรู 

1. ปฏิบัติตามคำสั่ง และคำขอรองงายๆท่ีฟงหรืออาน 
2.อานออกเสียงตัวอักษร คำ กลุมคำประโยค และขอความงายๆ ถูกตองตามหลักการอาน 
3. เลือกและระบุภาพตรงตามความหมายของคำ กลุมคำ ประโยค และขอความสั้นๆ ท่ีฟงหรืออาน 

4.ตอบคำถามจากการฟงและอานประโยค บทสนทนา ขอความหรือบทอานสั้นๆ 

5.พูดโตตอบดวยคำสั้นๆ งายๆ ในการแลกเปลี่ยนขอมูลเก่ียวกับตนเองเรื่องตางๆ ใกลตัว และสถานการณใน   

   ชีวิตประจำวัน 

6. พูดและเขียนเพ่ือขอและใหขอมูลเก่ียวกับตนเอง เพ่ือน ครอบครัวและเรื่องใกลตัว 

7. พูดและเขียนขอมูลเก่ียวกับตนเองเพ่ือน กิจวัตรประจำวัน และสิ่งแวดลอมใกลตัว 

8. พูดและเขียนแสดงความคิดเห็นงายๆเก่ียวกับเรื่องตางๆ ใกลตัว 

9. ใชถอยคำ น้ำเสียง และกิริยาทาทางอยางสุภาพตามมารยาทสังคมและวัฒนธรรมของญี่ปุน 

10. บอกคำศัพทท่ีเก่ียวของกับกลุมสาระการเรียนรูอ่ืน และนำเสนอดวยการพูดหรือเขียน 

11. ใชภาษาสื่อสารในสถานการณจริงหรือสถานการณจำลองท่ีเกิดข้ึฯ ในหองเรียน สถานศึกษา และในชีวิตประจำวัน   

 

รวมท้ังหมด  11  ผลการเรียนรู 
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                                                  หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนศรีราชา ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย พุทธศักราช 2563 (ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช 2562) 

คำอธิบายรายวิชาเพ่ิมเติม  

รหัสวิชา ญ  30262     รายวิชา ภาษาญ่ีปุน 2                      กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ                

ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 4       ภาคเรียนท่ี 2                      เวลา 120 ช่ัวโมง      จำนวน  3.0  หนวยกิต        
 

 

การศึกษาเรื ่องคำสั่ง คำขอรองและคำแนะนำงายๆ ที่ฟงหรืออานในสังคมรอบตัว สะกดคำ  อานออกเสียงคำ 

กลุมคำ ประโยค  ขอความงายๆ และบทพูดเขาจังหวะถูกตองตามหลักการอานออกเสียง  เขาใจประโยคและขอความสั้นๆท่ี

ฟงหรืออานโดยถายโอนเปนภาพหรือสัญลักษณและถายโอนขอมูลจากภาพ หรือสัญลักษณเปนประโยคหรือขอความสั้น ๆ 

เขาใจประโยค บทสนทนา เรื่องสั้นหรือนิทานงายๆ ท่ีฟงหรืออาน ใชภาษางาย ๆในการพูด / เขียนโตตอบในการสื่อสาร

ระหวางบุคคล ออกคำสั่ง พูดขอรอง ขออนุญาต  แสดงความตองการของตนเอง และขอความชวยเหลือในสถานการณงายๆ  

ขอและใหขอมูลเกี่ยวกับตนเอง  เพื่อนและครอบครัว  บอกความรูสึกของตนเองเก่ียวกับสิ่งตางๆใกลตัวหรือกิจกรรมตางๆ 

ตามแบบท่ีฟง ใหขอมูลเก่ียวกับตนเองและเรื่องใกลตัวดวยขอความสั้น ๆ นำเสนอความคิดรวบยอดเก่ียวกับสิ่งตางๆ ใกลตัว

ตามที่ฟงหรืออาน เขาใจรูปแบบพฤติกรรมและการใชถอยคำ สำนวนงายๆ ในการติดตอปฏิสัมพันธตามวัฒนธรรมของ

เจาของภาษาและนำไปใชอยางเหมาะสม    เขาใจความแตกตางระหวางภาษาญี่ปุนกับภาษาไทยในเรื่องเสียงตัวอักษร  คำ 

กลุมคำ ประโยคและขอความงายๆ เขาใจคำ กลุมคำภาษาญี่ปุนที่เกี่ยวของกับกลุมสาระการเรียนรูอื่นและนำเสนอดวยการ

พูด / การเขียน  ฟง / พูด ภาษาญี่ปุนในสถานการณตางๆ ท่ีเกิดข้ึนในหองเรียนและสถานศึกษา ใชภาษาญี่ปุนในการสื่อสาร 

สืบคนและรวบรวมขอมูลตางๆ 

โดยใชทักษะกระบวนการทางภาษา  กระบวนการกลุม  กระบวนการสรางความคิดรวบยอด กระบวนการคิด

วิเคราะหและสังเคราะห การสืบคนขอมูล การฝกปฏิบัติตามสถานการณตางๆ  

เพ่ือใหเกิดความรู  ความคิด  ความเขาใจ  สามารถนำเสนอสื่อสาร  เห็นคุณคาของการเรียนภาษาญี่ปุน  นำความรู

ไปใชประโยชน  มีคุณธรรม จริยธรรมและคานิยมอันพึงประสงค 
 

ผลการเรียนรู 

1.ตอบคำถามจากการฟงและอานประโยค บทสนทนา ขอความหรือบทอานสั้นๆ 

2.เลือกและใชคำสั่ง คำชักชวนคำขอรองงายๆ 

3. พูดและเขียนแสดงความตองการของตนเองงายๆ 

4.พูดและเขียนแสดงความรูสึกของตนเองเก่ียวกับเรื่องใกลตัว และกิจกรรมตางๆ 

5. เขียนภาพ แผนผัง และตารางแสดงขอมูลตางๆ ตามท่ีไดฟงหรืออาน 

6. อธิบายอยางงายๆ เก่ียวกับเทศกาลวันสำคัญ งานฉลอง และชีวิตความเปนอยูของชาวญี่ปุน 

7. เขารวมกิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุนตามความสนใจ 

8. บอกความเหมือนหรือความแตกตางของเสียงตัวอักษร คำ กลุมคำ ประโยค ขอความเครื่องหมายวรรคตอน     

    และการเรียงลำดับคำตามโครงสรางประโยคของภาษาญี่ปุนและภาษาไทย 

9. บอกความเหมือนหรือความแตกตางระหวางเทศกาล และประเพณีตามวัฒนธรรมของญี่ปุนกับของไทย 
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                                                  หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนศรีราชา ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย พุทธศักราช 2563 (ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช 2562) 

10. บอกคำศัพทท่ีเก่ียวของกับกลุมสาระการเรียนรูอ่ืน และนำเสนอดวยการพูดหรือเขียน 

11. ใชภาษาสื่อสารในสถานการณจริงหรือสถานการณจำลองท่ีเกิดข้ึนในหองเรียน สถานศึกษา และใน  

     ชวีิตประจำวัน 

12. ใชภาษาญี่ปุนในการสืบคน คนควาความรูหรือขอมูลตางๆ จากสื่อและแหลงเรียนรูตางๆ 

 

รวมท้ังหมด 12 ผลการเรียนรู 
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                                                  หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนศรีราชา ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย พุทธศักราช 2563 (ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช 2562) 

คำอธิบายรายวิชาเพ่ิมเติม  

รหัสวิชา  ญ30271 รายวิชา ภาษาญ่ีปุนเชิงธุรกิจและการบริการ 1  กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ 

ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 4 ภาคเรยีนท่ี 1        เวลา 80 ช่ัวโมง  จำนวน 2.0 หนวยกิต 

 

ศึกษาวิธีการพูดโตตอบดวยคำสั้นๆ งายๆ ในการแลกเปลี่ยนขอมูลเก่ียวกับตนเองเรื่องตางๆ ใกลตัว และสถานการณ

ในชีวิตประจำวัน พูดและเขียนเพ่ือขอและใหขอมูลเก่ียวกับตนเอง เพ่ือน ครอบครัวและเรื่องใกลตัว พูดและเขียนแสดง

ความรูสึกของตนเองเก่ียวกับเรื่องใกลตัว และกิจกรรมตางๆ ใชภาษาสื่อสารในสถานการณจริงหรือสถานการณจำลองท่ี

เกิดข้ึนในหองเรียน สถานศึกษา และในชีวิตประจำวัน 

โดยใชทักษะการสื่อสาร  ทักษะกระบวนการทางภาษา ไดแก ทักษะการฟง  การพูด  การอาน และการเขียน มุงเนน

การใชภาษาญี่ปุนสื่อสารดานการทองเท่ียว การแนะนำสถานท่ีสำคัญ สามารถพูดและเขียนเพ่ือใหขอมูลเก่ียวกับสถานท่ี

สำคัญตางๆ รวมท้ังสามารถใชภาษาในสถานการณจริงหรือสถานการณจำลองท่ีเกิดข้ึนในหองเรียนและในชีวิตประจำวันได 

เพ่ือใหสอดคลองกับการดำเนินงานของเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor : EEC) ท่ีให

ความสำคัญกับแผนในการพัฒนาคนเพ่ือรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจและกลุมอุตสาหกรรมท่ีจะเขามาลงทุนในพ้ืนท่ี EEC

มากข้ึน 

เพ่ือสามารถนำไปใชเปนเครื่องมือแสวงหาความรูเพ่ิมเติม  นำไปตอยอดในการศึกษาตอในระดับท่ีสูงข้ึน  และท่ี
สำคัญนำไปใชในการประกอบอาชีพได 
  

ผลการเรียนรู 

1. พูดโตตอบดวยคำสั้นๆ งายๆ ในการแลกเปลี่ยนขอมูลเก่ียวกับตนเองเรื่องตางๆ ใกลตัว และสถานการณใน

ชีวิตประจำวัน 

2. พูดและเขียนเพ่ือขอและใหขอมูลเก่ียวกับตนเอง เพ่ือน ครอบครัวและเรื่องใกลตัว 

3. พูดและเขียนแสดงความรูสึกของตนเองเก่ียวกับเรื่องใกลตัว และกิจกรรมตางๆ 

4. ใชภาษาสื่อสารในสถานการณจริงหรือสถานการณจำลองท่ีเกิดข้ึนในหองเรียน สถานศึกษา และในชีวิตประจำวัน 

 

รวมท้ังหมด 4 ผลการเรียนรู 
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                                                  หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนศรีราชา ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย พุทธศักราช 2563 (ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช 2562) 

 

คำอธิบายรายวิชาเพ่ิมเติม  

รหัสวิชา  ญ30272  รายวิชาภาษาญ่ีปุนเชิงธุรกิจและการบริการ2 กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ 

ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 4 ภาคเรยีนท่ี 2      เวลา 80 ช่ัวโมง      จำนวน 2.0 หนวยกิต 

 

ศึกษาวิธีการพูดโตตอบดวยคำสั้นๆ งายๆ ในการแลกเปลี่ยนขอมูลเก่ียวกับตนเองเรื่องตางๆ ใกลตัว และสถานการณ

ในชีวิตประจำวัน พูดและเขียนเพ่ือขอและใหขอมูลเก่ียวกับตนเอง เพ่ือน ครอบครัวและเรื่องใกลตัว พูดและเขียนแสดง

ความรูสึกของตนเองเก่ียวกับเรื่องใกลตัว และกิจกรรมตางๆ ใชภาษาสื่อสารในสถานการณจริงหรือสถานการณจำลองท่ี

เกิดข้ึนในหองเรียน สถานศึกษา และในชีวิตประจำวัน 

โดยใชทักษะการสื่อสาร  ทักษะกระบวนการทางภาษา ไดแก ทักษะการฟง  การพูด  การอาน และการเขียน มุงเนน

การใชภาษาญี่ปุนสื่อสารดานการทองเท่ียว การแนะนำสถานท่ีสำคัญ สามารถพูดและเขียนเพ่ือใหขอมูลเก่ียวกับสถานท่ี

สำคัญตางๆ รวมท้ังสามารถใชภาษาในสถานการณจริงหรือสถานการณจำลองท่ีเกิดข้ึนในหองเรียนและในชีวิตประจำวันได 

เพ่ือใหสอดคลองกับการดำเนินงานของเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor : EEC) ท่ีให

ความสำคัญกับแผนในการพัฒนาคนเพ่ือรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจและกลุมอุตสาหกรรมท่ีจะเขามาลงทุนในพ้ืนท่ี EEC

มากข้ึน 

เพ่ือสามารถนำไปใชเปนเครื่องมือแสวงหาความรูเพ่ิมเติม  นำไปตอยอดในการศึกษาตอในระดับท่ีสูงข้ึน  และท่ี
สำคัญนำไปใชในการประกอบอาชีพได 
  

ผลการเรียนรู 

1. พูดโตตอบดวยคำสั้นๆ งายๆ ในการแลกเปลี่ยนขอมูลเก่ียวกับตนเองเรื่องตางๆ ใกลตัว และสถานการณใน

ชีวิตประจำวัน 

2. พูดและเขียนเพ่ือขอและใหขอมูลเก่ียวกับตนเอง เพ่ือน ครอบครัวและเรื่องใกลตัว 

3. พูดและเขียนแสดงความรูสึกของตนเองเก่ียวกับเรื่องใกลตัว และกิจกรรมตางๆ 

4. ใชภาษาสื่อสารในสถานการณจริงหรือสถานการณจำลองท่ีเกิดข้ึนในหองเรียน สถานศึกษา และในชีวิตประจำวัน 

 

รวมท้ังหมด 4 ผลการเรียนรู 
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                                                  หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนศรีราชา ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย พุทธศักราช 2563 (ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช 2562) 

 

คำอธิบายรายวิชาเพ่ิมเติม  

รหัสวิชา  อ30229    รายวิชา  ภาษาอังกฤษส่ือสารเชิงธุรกิจ 3     กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ                

ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี  5  ภาคเรียนท่ี 1                          เวลา 60  ช่ัวโมง  จำนวน 1.5    หนวยกิต                           

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ศึกษาการสนทนาตามสถานการณในชีวิตประจำวัน มีทักษะดานการฟงระดับตน  ออกเสียงคำและประโยคได

ถูกตอง เรียนรูวัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณี การปฏิบัติซ่ึงเก่ียวกับสถานการณตางๆท่ีกำหนดใหเพ่ือสรางความ

ม่ันใจในการสนทนาภาษาอังกฤษ และสามารถนำความรูท่ีไดไปใชในการทำงานเบื้องตน ท่ีเปนงานในดานการบริการซ่ึง

สามารถสื่อสารไดท้ังทางตรงและทางออม สื่อสารไดท้ังสถานะผูใชบริการและผูรับบริการ 

โดยใชทักษะทางภาษา การอธิบาย บรรยาย แลกเปลี่ยนความรู เขารวม แนะนำ และจัดกิจกรรมทางภาษาและ

วัฒนธรรมท่ีถูกตองเหมาะสม บรรยายภาพ สัญลักษณ แผนภูมิ แผนท่ีโดยถายโอนความหมายเปนประโยคหรือขอความสั้นๆ 

กำหนดแผนการเรียนและเลือกกลยุทธในการเรียนท่ีเหมาะสมเพ่ือพัฒนาทักษะการฟงพูดภาษาอังกฤษโดยใชสื่อเทคโนโลยีท่ี

เหมาะสม 

เพ่ือเห็นคุณคาและมีเจตคติท่ีดีตอการเรียนรูภาษาอังกฤษ ใฝเรียนใฝรูมีวินัย มุงม่ันในการทำงาน มีจิตสาธารณะ รัก

ความเปนไทย สามารถประยุกตใชภาษาอังกฤษเพ่ือการทำงาน การประกอบอาชีพ พัฒนาบุคลิกภาพ สามารถอยูในสังคมได

อยางมีความสุข 

 

ผลการเรียนรู  

1. ความเขาใจและใชภาษาอังกฤษสื่อสาร ในระบบการทำงานบริการเบื้องตน เก่ียวกับการโรงแรม สนามบิน 

รานอาหาร และความรูเก่ียวกับการจองท่ีพัก รานอาหาร การเดินทาง ซ่ึงเปนพ้ืนฐานของงานบริการเบื้องตน 

2. ใชภาษาในการนำเสนอธุรกิจออนไลนท่ีสามารถทำเองไดอยางงายๆและเปนพ้ืนฐานการสรางอาชีพผานระบบ

ออนไลนหรือเครือขายอินเตอรเนต 

3.สนทนาโตตอบในสถานการณตางๆ ท่ีเก่ียวของกับชีวิตประจำวันและงานอาชีพ 

4. ใชภาษาเพ่ือแสดงความรูสึกของตนเองท้ังเรื่องราวตางๆในชีวิตประจำวัน ท้ังในอดีต ปจจุบันและอนาคต 

5. เขาใจภาษาทาทาง น้ำเสียง ความรูสึกของผูพูด รวมท้ังเขาใจคำสั่ง คำขอรอง คำอธิบาย 

6. ใชภาษาเพ่ือแสดงความคิดเห็น ความตองการของตนเอง การเสนอและการตอบรับการชวยเหลือ และบริการ

ผูอ่ืน 

7. ใชภาษาเพ่ือขอและใหขอมูล เรื่องราวตางๆในชีวิตประจำวันและสิ่งท่ีตนสนใจ 

8. ใชภาษาอังกฤษตามสถานการณตางๆดวยวิธีการและรูปแบบท่ีหลากหลาย 

9. มีความเขาใจดานวัฒนธรรม ความเหมือนและความแตกตางของภาษาอังกฤษและภาษาไทย นำไปใชไดอยาง

ถูกตองเหมาะสมกับบุคคลและกาลเทศะ 

 

รวม   9  ผลการเรียนรู 
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                                                  หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนศรีราชา ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย พุทธศักราช 2563 (ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช 2562) 

คำอธิบายรายวิชาเพ่ิมเติม  

รหัสวิชา  อ30230     รายวิชา  ภาษาอังกฤษส่ือสารเชิงธุรกิจ 4   กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ               

ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี  5    ภาคเรียนท่ี 2                         เวลา 60  ช่ัวโมง จำนวน 1.5    หนวยกิต                          

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ศึกษาการสนทนาตามสถานการณในชีวิตประจำวัน มีทักษะดานการฟงระดับตน  ออกเสียงคำและประโยคไดถูกตอง 

เรียนรูวัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณี การปฏิบัติซ่ึงเก่ียวกับสถานการณตางๆท่ีกำหนดใหเพ่ือสรางความม่ันใจในการ

สนทนาภาษาอังกฤษ และสามารถนำความรูท่ีไดไปใชในการทำงานเบื้องตน ท่ีเปนงานในดานการบริการซ่ึงสามารถสื่อสารได

ท้ังทางตรงและทางออม สื่อสารไดท้ังสถานะผูใชบริการและผูรับบริการ 

โดยใชทักษะทางภาษา การอธิบาย บรรยาย แลกเปลี่ยนความรู เขารวม แนะนำ และจัดกิจกรรมทางภาษาและ

วัฒนธรรมท่ีถูกตองเหมาะสม บรรยายภาพ สัญลักษณ แผนภูมิ แผนท่ีโดยถายโอนความหมายเปนประโยคหรือขอความสั้นๆ 

กำหนดแผนการเรียนและเลือกกลยุทธในการเรียนท่ีเหมาะสมเพ่ือพัฒนาทักษะการฟงพูดภาษาอังกฤษโดยใชสื่อเทคโนโลยีท่ี

เหมาะสม 

เพ่ือเห็นคุณคาและมีเจตคติท่ีดีตอการเรียนรูภาษาอังกฤษ ใฝเรียนใฝรูมีวินัย มุงม่ันในการทำงาน มีจิตสาธารณะ รัก

ความเปนไทย สามารถประยุกตใชภาษาอังกฤษเพ่ือการทำงาน การประกอบอาชีพ พัฒนาบุคลิกภาพ สามารถอยูในสังคมได

อยางมีความสุข 

 

ผลการเรียนรู 

1. ความเขาใจและใชภาษาอังกฤษสื่อสาร ในระบบการทำงานบริการเบื้องตน เก่ียวกับการโรงแรม สนามบิน 

รานอาหาร และความรูเก่ียวกับการจองท่ีพัก รานอาหาร การเดินทาง ซ่ึงเปนพ้ืนฐานของงานบริการเบื้องตน 

2. ใชภาษาในการนำเสนอธุรกิจออนไลนท่ีสามารถทำเองไดอยางงายๆและเปนพ้ืนฐานการสรางอาชีพผานระบบ

ออนไลนหรือเครือขายอินเตอรเนต 

3.สนทนาโตตอบในสถานการณตางๆ ท่ีเก่ียวของกับชีวิตประจำวันและงานอาชีพ 

4. ใชภาษาเพ่ือแสดงความรูสึกของตนเองท้ังเรื่องราวตางๆในชีวิตประจำวัน ท้ังในอดีต ปจจุบันและอนาคต 

5. เขาใจภาษาทาทาง น้ำเสียง ความรูสึกของผูพูด รวมท้ังเขาใจคำสั่ง คำขอรอง คำอธิบาย 

6. ใชภาษาเพ่ือแสดงความคิดเห็น ความตองการของตนเอง การเสนอและการตอบรับการชวยเหลือ และบริการ

ผูอ่ืน 

7. ใชภาษาเพ่ือขอและใหขอมูล เรื่องราวตางๆในชีวิตประจำวันและสิ่งท่ีตนสนใจ 

8. ใชภาษาอังกฤษตามสถานการณตางๆดวยวิธีการและรูปแบบท่ีหลากหลาย 

9. มีความเขาใจดานวัฒนธรรม ความเหมือนและความแตกตางของภาษาอังกฤษและภาษาไทย นำไปใชไดอยาง

ถูกตองเหมาะสมกับบุคคลและกาลเทศะ 

 

รวม   9  ผลการเรียนรู 
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                                                  หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนศรีราชา ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย พุทธศักราช 2563 (ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช 2562) 

คำอธิบายรายวิชาเพ่ิมเติม  

รหัสวิชา  อ30233    รายวิชา ภาษาอังกฤษเพ่ือการศึกษาตอ 3   กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ               

ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 5   ภาคเรียนท่ี 1               เวลา 20 ช่ัวโมง       จำนวน 0.5 หนวยกิต                       

_____________________________________________________________________________ 

การศึกษาใชภาษา เพื่อสื่อสารในสถานการณตาง ๆ เชน การแนะนำ การทักทาย การกลาวลา การเชื้อเชิญ การ

เสนอแนะ การขอรอง การเสนอใหความชวยเหลือ การขออนุญาต การกลาวขอโทษ การแสดงความเห็นใจ การกลาวชมเชย 

การกลาวแสดงความยินดี และการกลาวอวยพร อานจับใจความสำคัญ วิเคราะหความ สรุปความ ตีความ และแสดงความ

คิดเห็นจากบทอาน สื่อสิ่งพิมพภาษาอังกฤษ ทั้งที่เปนความเรียง และไมใชความเรียงอธิบายเปรียบเทียบความแตกตาง

ระหวาง วลี ประโยค ขอความ สำนวนโครงสรางทางภาษา และไวยากรณ เพื่อใชในการสื่อสาร และศึกษาตอ รวมทั้ง สรุป

ความรู ขอมูลตาง ๆ จากสื่อและแหลงเรียนรู เพื่อใชในการศึกษาตอ และประกอบอาชีพ เผยแพรประชาสัมพันธขอมูล 

ขาวสารของโรงเรียน ชุมชน ทองถ่ิน เขารวมแนะนำกิจกรรมทางภาษา และวัฒนธรรมของเจาของภาษาอยางเหมาะสม  

โดยการฝกทักษะกระบวนการทางภาษาในการสื่อสาร  การเขียนการอาน การนำเสนอความคิดเห็นท่ีมีตอเหตุการณ

ตาง ๆ  เพ่ือนำไปใชในการในการประกอบอาชีพ และการศึกษาตอ การประชาสัมพันธขอมูลขาวสารของชุมชน ทองถ่ิน และ

ประเทศชาติ รวมท้ังการเขารวมกิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรม 

เพ่ือใหตระหนักในคุณคาของภาษา และวัฒนธรรมท่ีเรียน มีความใฝรู ใฝเรียน มีวินัยในตนเอง มีความซ่ือสัตย มุงม่ัน

ในการทำงาน มีจิตสาธารณะ  และนำความรู ความเขาใจ เกี่ยวกับภาษามาประยุกตในการพัฒนาตนเอง ครอบครัว ชุมชน 

และสังคม 

 

ผลการเรียนรู 

1. เขาใจลักษณะขอสอบสวนตาง ๆ เชน Conversation ,Error , Identification , Sentences ,Completion , 

Cloze Passage , Reading passage และอ่ืน ๆ 

2. บอกความหมายคำศัพทที่พบบอยในขอสอบ คำศัพทเหมือน และคำตรงขาม การใช Prefix , Suffix รวมท้ัง

การเดาคำศัพทในบริบท (contextual ) ท่ีตางกัน 

3. เขาใจวัฒนธรรมการใชภาษาในการสนทนาตามสถานการณท่ีตางกัน 

4. ใชเทคนิคการอานในการทำขอสอบแบบตางๆ ได เชน เทคนิคการหาความคิดหลัก 

 ( Main Idea)  หัวเรื่อง  (Topic) ชื่อเรื่อง ( Title ) การสรุป  ( Inference )ความมุงหมาย  

( Purpose ) ได 

5. เข าใจประโยค Sentence Structure และกฎไวยากรณภาษาเพ ื ่อว ิ เคราะห ข อสอบในส วน Error  

Recognition 

รวม  5  ผลการเรียนรู 
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                                                  หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนศรีราชา ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย พุทธศักราช 2563 (ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช 2562) 

คำอธิบายรายวิชาเพ่ิมเติม  

รหัสวิชา  อ 30234      รายวิชาภาษาอังกฤษเพ่ือการศึกษาตอ  กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ  

ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 5   ภาคเรียนท่ี 2    เวลา 20 ช่ัวโมง  จำนวน 0.5 หนวยกิต                       

_______________________________________________________________________________ 

การศึกษาใชภาษา เพื่อสื่อสารในสถานการณตาง ๆ เชน การแนะนำ การทักทาย การกลาวลา การเชื้อเชิญ การ

เสนอแนะ การขอรอง การเสนอใหความชวยเหลือ การขออนุญาต การกลาวขอโทษ การแสดงความเห็นใจ การกลาวชมเชย 

การกลาวแสดงความยินดี และการกลาวอวยพร อานจับใจความสำคัญ วิเคราะหความ สรุปความ ตีความ และแสดงความ

คิดเห็นจากบทอาน สื่อสิ่งพิมพภาษาอังกฤษ ทั้งที่เปนความเรียง และไมใชความเรียงอธิบายเปรียบเทียบความแตกตาง

ระหวาง วลี ประโยค ขอความ สำนวนโครงสรางทางภาษา และไวยากรณ เพื่อใชในการสื่อสาร และศึกษาตอ รวมทั้ง สรุป

ความรู ขอมูลตาง ๆ จากสื่อและแหลงเรียนรู เพื่อใชในการศึกษาตอ และประกอบอาชีพ เผยแพรประชาสัมพันธขอมูล 

ขาวสารของโรงเรียน ชุมชน ทองถ่ิน เขารวมแนะนำกิจกรรมทางภาษา และวัฒนธรรมของเจาของภาษาอยางเหมาะสม  

โดยการฝกทักษะกระบวนการทางภาษาในการสื ่อสาร  การเขียนการอาน การนำเสนอความคิดเห็นที ่มีตอ

เหตุการณตาง ๆ  เพื่อนำไปใชในการในการประกอบอาชีพ และการศึกษาตอ การประชาสัมพันธขอมูลขาวสารของชุมชน 

ทองถ่ิน และประเทศชาติ รวมท้ังการเขารวมกิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรม 

เพ่ือใหตระหนักในคุณคาของภาษา และวัฒนธรรมท่ีเรียน มีความใฝรู ใฝเรียน มีวินัยในตนเอง มีความซ่ือสัตย มุงม่ัน

ในการทำงาน มีจิตสาธารณะ  และนำความรู ความเขาใจ เก่ียวกับภาษามาประยุกตในการพัฒนาตนเอง ครอบครัว ชุมชน 

และสังคม 

 

ผลการเรียนรู 

1. เขาใจลักษณะขอสอบสวนตาง ๆ เชน Conversation ,Error , Identification , Sentences ,Completion , 

Cloze Passage , Reading passage และอ่ืน ๆ 

2. บอกความหมายคำศัพทที่พบบอยในขอสอบ คำศัพทเหมือน และคำตรงขาม การใช Prefix , Suffix รวมท้ัง

การเดาคำศัพทในบริบท (contextual ) ท่ีตางกัน 

3. เขาใจวัฒนธรรมการใชภาษาในการสนทนาตามสถานการณท่ีตางกัน 

4. ใชเทคนิคการอานในการทำขอสอบแบบตางๆ ได เชน เทคนิคการหาความคิดหลัก 

 ( Main Idea)  หัวเรื่อง  (Topic) ชื่อเรื่อง ( Title ) การสรุป  ( Inference )ความมุงหมาย  

( Purpose ) ได 

5. เข าใจประโยค Sentence Structure และกฎไวยากรณภาษาเพ ื ่อว ิ เคราะห ข อสอบในส วน Error  

Recognition 

รวม  5  ผลการเรียนรู 
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                                                  หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนศรีราชา ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย พุทธศักราช 2563 (ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช 2562) 

คำอธิบายรายวิชาเพ่ิมเติม  

รหัสวิชา  อ30243       รายวิชา ภาษาอังกฤษเชิงวิเคราะห 3  กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ                          

ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 5    ภาคเรียนท่ี 1   เวลา  40 ช่ัวโมง    จำนวน 1.0  หนวยกิต                                  
  ___________________________________________________________________________________________________________________ 

 ศึกษาคำสั่ง ปฏิบัติตามคำแนะนำ ปายประกาศเตือนภัยตางๆ ยาและการใชยา อานออกเสียงไดอยางถูกตองตาม

หลักการอานตามพจนานุกรม จับใจความสำคัญ สรุปความ ตีความจากการฟงและการอาน พูดและเขียนสรุปแกนสาระท่ีได

จากการวิเคราะหเรื่อง ขาวเหตุการณ   

โดยใชกระบวนการทางภาษา กระบวนการคิดวิเคราะห กระบวนการกลุมใหเกิดองคความรู ความ 

เขาใจ  

เพ่ือใหตระหนักในคุณคาของภาษาอังกฤษ มีความใฝรู มุงม่ันในการทำงานและมีวินัย   

 

ผลการเรียนรู  

1. ปฏิบัติตามคำสั่ง คำแนะนำท่ีฟงหรืออาน  

2. อานออกเสียงไดถูกตองตามหลักการอาน  

3. จับใจความสำคัญ สรุปความ ตีความจากการฟงหรืออาน  

4. พูดและสรุปใจความสำคัญท่ีไดจากการวิเคราะหเรื่อง กิจกรรม ขาวเหตุการณ                   
 

รวม 4 ผลการเรียนรู  
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                                                  หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนศรีราชา ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย พุทธศักราช 2563 (ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช 2562) 

คำอธิบายรายวิชาเพ่ิมเติม 

รหัสวิชา  อ30244      รายวิชา ภาษาอังกฤษเชิงวิเคราะห 4   กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ                        

ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 5     ภาคเรียนท่ี 2          เวลา  40 ช่ัวโมง    จำนวน 1.0  หนวยกิต                                   
  ___________________________________________________________________________________________________________________ 

 ศึกษาคำสั่ง ปฏิบัติตามคำแนะนำ ปายประกาศเตือนภัยตางๆ ยาและการใชยา อานออกเสียงไดอยางถูกตองตาม

หลักการอานตามพจนานุกรม จับใจความสำคัญ สรุปความ ตีความจากการฟงและการอาน พูดและเขียนสรุปแกนสาระท่ีได

จากการวิเคราะหเรื่อง ขาวเหตุการณ   

โดยใชกระบวนการทางภาษา กระบวนการคิดวิเคราะห กระบวนการกลุมใหเกิดองคความรู ความ 

เขาใจ  

เพ่ือใหตระหนักในคุณคาของภาษาอังกฤษ มีความใฝรู มุงม่ันในการทำงานและมีวินัย   

 

ผลการเรียนรู  

1. ปฏิบัติตามคำสั่ง คำแนะนำท่ีฟงหรืออาน  

2. อานออกเสียงไดถูกตองตามหลักการอาน  

3. จับใจความสำคัญ สรุปความ ตีความจากการฟงหรืออาน  

4. พูดและสรุปใจความสำคัญท่ีไดจากการวิเคราะหเรื่อง กิจกรรม ขาวเหตุการณ                   
 

รวม 4 ผลการเรียนรู  
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                                                  หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนศรีราชา ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย พุทธศักราช 2563 (ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช 2562) 

คำอธิบายรายวิชาเพ่ิมเติม  

รหัสวิชา  อ30253   รายวิชา  การเขียนภาษาอังกฤษเชิงธุรกิจ 3   กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ              

ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี  5    ภาคเรียนท่ี 1                      เวลา 60  ช่ัวโมง จำนวน 1.5  หนวยกิต                           

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ศึกษาการเขียนและออกแบบประวัติสวนตัวเพ่ือใชในการศึกษาตอ และการสมัครงาน เขียนบรรยายชีวิตประจำวัน

ตนเอง สำนวนสุภาษิตท่ีใชโดยท่ัวไป และในเชิงธุรกิจ การเขียนจดหมายทางธุรกิจ การเขียนเรียงความ รวมถึงการศึกษาบท

กวีเพ่ือนำไปใชในการทำงานดานธุรกิจ เชน เชน การสมัครเรียนตอ สมัครงาน ติดตอธุรกิจทางออนไลน รวมถึงการขายสินคา

บนโลกอินเตอรเน็ตอยางมีประสิทธิภาพ 

โดยใชทักษะทางภาษา การอธิบาย บรรยาย แลกเปลี่ยนความรู เขารวม แนะนำ และจัดกิจกรรมทางภาษาและ

วัฒนธรรมท่ีถูกตองเหมาะสม บรรยายภาพ สัญลักษณ โดยถายโอนความหมายเปนประโยคหรือขอความสั้นๆ กำหนด

แผนการเรียนและเลือกกลยุทธในการเรียนท่ีเหมาะสมเพ่ือพัฒนาทักษะการเขียนภาษาอังกฤษโดยใชสื่อเทคโนโลยีท่ี

เหมาะสม รวมถึงการเลือกใชคำและสำนวนในการโนมนาวจิตใจในการทำงานดานธุรกิจ 

เพ่ือใหเห็นคุณคาและมีเจตคติท่ีดีตอการเรียนรูภาษาอังกฤษ ใฝเรียนใฝรูมีวินัย มุงม่ันในการทำงาน มีจิตสาธารณะ 

รักความเปนไทย สามารถประยุกตใชภาษาอังกฤษเพ่ือการทำงาน การประกอบอาชีพ สามารถอยูในสังคมไดอยางมีความสุข 

ผลการเรียนรู 

1. เขียนขอมูลเก่ียวกับตนเองไดถูกตอง และนาสนใจเพ่ือใชในการศึกษาตอ และสมัครงาน 

2. เขียนขอมูลแสดงความคิดเห็นของตนเองในรูปแบบความเรียงไดถูกตอง และถูกหลักการเขียนสากล 

3. เขียนจดหมายและจดหมายอิเล็กทรอนิกสในการเจรจาตอบโตเปนภาษาอังกฤษไดอยางถูกตอง  

4. ใชภาษาเพ่ือแสดงความรูสึกของตนเองท้ังเรื่องราวตางๆในชีวิตประจำวัน ท้ังในอดีต ปจจุบันและอนาคต 

5. ใชภาษาอังกฤษในการโนมนาวใจเพ่ือใชในเชิงธุรกิจ 

6. ใชภาษาเพ่ือแสดงความคิดเห็น ความตองการของตนเอง การเสนอและการตอบรับการชวยเหลือ และบริการ

ผูอ่ืน 

7. ใชภาษาเพ่ือขอและใหขอมูล เรื่องราวตางๆในชีวิตประจำวันและสิ่งท่ีตนสนใจ 

8. ใชภาษาอังกฤษตามสถานการณตางๆดวยวิธีการและรูปแบบท่ีหลากหลาย 

9. มีความเขาใจดานวัฒนธรรม ความเหมือนและความแตกตางของภาษาอังกฤษและภาษาไทย นำไปใชไดอยาง

ถูกตองเหมาะสมกับบุคคลและกาลเทศะ 

 

รวม   9  ผลการเรียนรู 
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                                                  หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนศรีราชา ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย พุทธศักราช 2563 (ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช 2562) 

คำอธิบายรายวิชาเพ่ิมเติม  

รหัสวิชา  อ30254   รายวิชา  การเขียนภาษาอังกฤษเชิงธุรกิจ 4   กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ               

ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี  5    ภาคเรียนท่ี 2                           เวลา 60  ช่ัวโมง จำนวน 1.5  หนวยกิต                           

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ศึกษาการเขียนและออกแบบประวัติสวนตัวเพ่ือใชในการศึกษาตอ และการสมัครงาน เขียนบรรยายชีวิตประจำวัน

ตนเอง สำนวนสุภาษิตท่ีใชโดยท่ัวไป และในเชิงธุรกิจ การเขียนจดหมายทางธุรกิจ การเขียนเรียงความ รวมถึงการศึกษาบท

กวีเพ่ือนำไปใชในการทำงานดานธุรกิจ เชน เชน การสมัครเรียนตอ สมัครงาน ติดตอธุรกิจทางออนไลน รวมถึงการขายสินคา

บนโลกอินเตอรเน็ตอยางมีประสิทธิภาพ 

โดยใชทักษะทางภาษา การอธิบาย บรรยาย แลกเปลี่ยนความรู เขารวม แนะนำ และจัดกิจกรรมทางภาษาและ

วัฒนธรรมท่ีถูกตองเหมาะสม บรรยายภาพ สัญลักษณ โดยถายโอนความหมายเปนประโยคหรือขอความสั้นๆ กำหนด

แผนการเรียนและเลือกกลยุทธในการเรียนท่ีเหมาะสมเพ่ือพัฒนาทักษะการเขียนภาษาอังกฤษโดยใชสื่อเทคโนโลยีท่ี

เหมาะสม รวมถึงการเลือกใชคำและสำนวนในการโนมนาวจิตใจในการทำงานดานธุรกิจ 

เพ่ือใหเห็นคุณคาและมีเจตคติท่ีดีตอการเรียนรูภาษาอังกฤษ ใฝเรียนใฝรูมีวินัย มุงม่ันในการทำงาน มีจิตสาธารณะ 

รักความเปนไทย สามารถประยุกตใชภาษาอังกฤษเพ่ือการทำงาน การประกอบอาชีพ สามารถอยูในสังคมไดอยางมีความสุข 

ผลการเรียนรู 

1. เขียนขอมูลเก่ียวกับตนเองไดถูกตอง และนาสนใจเพ่ือใชในการศึกษาตอ และสมัครงาน 

2. เขียนขอมูลแสดงความคิดเห็นของตนเองในรูปแบบความเรียงไดถูกตอง และถูกหลักการเขียนสากล 

3. เขียนจดหมายและจดหมายอิเล็กทรอนิกสในการเจรจาตอบโตเปนภาษาอังกฤษไดอยางถูกตอง  

4. ใชภาษาเพ่ือแสดงความรูสึกของตนเองท้ังเรื่องราวตางๆในชีวิตประจำวัน ท้ังในอดีต ปจจุบันและอนาคต 

5. ใชภาษาอังกฤษในการโนมนาวใจเพ่ือใชในเชิงธุรกิจ 

6. ใชภาษาเพ่ือแสดงความคิดเห็น ความตองการของตนเอง การเสนอและการตอบรับการชวยเหลือ และบริการ

ผูอ่ืน 

7. ใชภาษาเพ่ือขอและใหขอมูล เรื่องราวตางๆในชีวิตประจำวันและสิ่งท่ีตนสนใจ 

8. ใชภาษาอังกฤษตามสถานการณตางๆดวยวิธีการและรูปแบบท่ีหลากหลาย 

9. มีความเขาใจดานวัฒนธรรม ความเหมือนและความแตกตางของภาษาอังกฤษและภาษาไทย นำไปใชไดอยาง

ถูกตองเหมาะสมกับบุคคลและกาลเทศะ 

 

รวม   9  ผลการเรียนรู 
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                                                  หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนศรีราชา ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย พุทธศักราช 2563 (ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช 2562) 

คำอธิบายรายวิชาเพ่ิมเติม  

รหัสวิชา  อ30293  รายวิชา  ภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสาร 3   กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ                  

ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี  5   ภาคเรียนท่ี 1            เวลา 20  ช่ัวโมง จำนวน 0.5    หนวยกิต   

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ศึกษาการสนทนาตามสถานการณในชีวิตประจำวัน มีทักษะดานการฟงระดับตน  ออกเสียงคำและประโยคได

ถูกตอง เรียนรูวัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณี การปฏิบัติซ่ึงเก่ียวกับสถานการณตางๆท่ีกำหนดใหเพ่ือสรางความ

ม่ันใจในการสนทนาภาษาอังกฤษ และสามารถนำความรูท่ีไดไปใชในการทำงานเบื้องตน ท่ีเปนงานในดานการบริการซ่ึง

สามารถสื่อสารไดท้ังทางตรงและทางออม สื่อสารไดท้ังสถานะผูใชบริการและผูรับบริการ 

โดยใชทักษะทางภาษา การอธิบาย บรรยาย แลกเปลี่ยนความรู เขารวม แนะนำ และจัดกิจกรรมทางภาษาและ

วัฒนธรรมท่ีถูกตองเหมาะสม บรรยายภาพ สัญลักษณ แผนภูมิ แผนท่ีโดยถายโอนความหมายเปนประโยคหรือขอความสั้นๆ 

กำหนดแผนการเรียนและเลือกกลยุทธในการเรียนท่ีเหมาะสมเพ่ือพัฒนาทักษะการฟงพูดภาษาอังกฤษโดยใชสื่อเทคโนโลยีท่ี

เหมาะสม 

เพ่ือเห็นคุณคาและมีเจตคติท่ีดีตอการเรียนรูภาษาอังกฤษ ใฝเรียนใฝรูมีวินัย มุงม่ันในการทำงาน มีจิตสาธารณะ รัก

ความเปนไทย สามารถประยุกตใชภาษาอังกฤษเพ่ือการทำงาน การประกอบอาชีพ พัฒนาบุคลิกภาพ สามารถอยูในสังคมได

อยางมีความสุข 

ผลการเรียนรู 

1. ความเขาใจและใชภาษาอังกฤษสื่อสาร ในระบบการทำงานบริการเบื้องตน เก่ียวกับการโรงแรม สนามบิน 

รานอาหาร และความรูเก่ียวกับการจองท่ีพัก รานอาหาร การเดินทาง ซ่ึงเปนพ้ืนฐานของงานบริการเบื้องตน 

2. ใชภาษาในการนำเสนอธุรกิจออนไลนท่ีสามารถทำเองไดอยางงายๆและเปนพ้ืนฐานการสรางอาชีพผานระบบ

ออนไลนหรือเครือขายอินเตอรเนต 

3.สนทนาโตตอบในสถานการณตางๆ ท่ีเก่ียวของกับชีวิตประจำวันและงานอาชีพ 

4. ใชภาษาเพ่ือแสดงความรูสึกของตนเองท้ังเรื่องราวตางๆในชีวิตประจำวัน ท้ังในอดีต ปจจุบันและอนาคต 

5. เขาใจภาษาทาทาง น้ำเสียง ความรูสึกของผูพูด รวมท้ังเขาใจคำสั่ง คำขอรอง คำอธิบาย 

6. ใชภาษาเพ่ือแสดงความคิดเห็น ความตองการของตนเอง การเสนอและการตอบรับการชวยเหลือ และบริการ

ผูอ่ืน 

7. ใชภาษาเพ่ือขอและใหขอมูล เรื่องราวตางๆในชีวิตประจำวันและสิ่งท่ีตนสนใจ 

8. ใชภาษาอังกฤษตามสถานการณตางๆดวยวิธีการและรูปแบบท่ีหลากหลาย 

9. มีความเขาใจดานวัฒนธรรม ความเหมือนและความแตกตางของภาษาอังกฤษและภาษาไทย นำไปใชไดอยาง

ถูกตองเหมาะสมกับบุคคลและกาลเทศะ 

 

รวม   9  ผลการเรียนรู 
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                                                  หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนศรีราชา ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย พุทธศักราช 2563 (ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช 2562) 

คำอธิบายรายวิชาเพ่ิมเติม  

รหัสวิชา  อ30294    รายวิชา  ภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสาร  4   กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศช้ัน

มัธยมศึกษาปท่ี  5  ภาคเรียนท่ี 2                        เวลา 20  ช่ัวโมง จำนวน 0.5    หนวยกิต   

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ศึกษาการสนทนาตามสถานการณในชีวิตประจำวัน มีทักษะดานการฟงระดับตน  ออกเสียงคำและประโยคได

ถูกตอง เรียนรูวัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณี การปฏิบัติซ่ึงเก่ียวกับสถานการณตางๆท่ีกำหนดใหเพ่ือสรางความ

ม่ันใจในการสนทนาภาษาอังกฤษ และสามารถนำความรูท่ีไดไปใชในการทำงานเบื้องตน ท่ีเปนงานในดานการบริการซ่ึง

สามารถสื่อสารไดท้ังทางตรงและทางออม สื่อสารไดท้ังสถานะผูใชบริการและผูรับบริการ 

โดยใชทักษะทางภาษา การอธิบาย บรรยาย แลกเปลี่ยนความรู เขารวม แนะนำ และจัดกิจกรรมทางภาษาและ

วัฒนธรรมท่ีถูกตองเหมาะสม บรรยายภาพ สัญลักษณ แผนภูมิ แผนท่ีโดยถายโอนความหมายเปนประโยคหรือขอความสั้นๆ 

กำหนดแผนการเรียนและเลือกกลยุทธในการเรียนท่ีเหมาะสมเพ่ือพัฒนาทักษะการฟงพูดภาษาอังกฤษโดยใชสื่อเทคโนโลยีท่ี

เหมาะสม 

เพ่ือเห็นคุณคาและมีเจตคติท่ีดีตอการเรียนรูภาษาอังกฤษ ใฝเรียนใฝรูมีวินัย มุงม่ันในการทำงาน มีจิตสาธารณะ รัก

ความเปนไทย สามารถประยุกตใชภาษาอังกฤษเพ่ือการทำงาน การประกอบอาชีพ พัฒนาบุคลิกภาพ สามารถอยูในสังคมได

อยางมีความสุข 

ผลการเรียนรู 

1. ความเขาใจและใชภาษาอังกฤษสื่อสาร ในระบบการทำงานบริการเบื้องตน เก่ียวกับการโรงแรม สนามบิน 

รานอาหาร และความรูเก่ียวกับการจองท่ีพัก รานอาหาร การเดินทาง ซ่ึงเปนพ้ืนฐานของงานบริการเบื้องตน 

2. ใชภาษาในการนำเสนอธุรกิจออนไลนท่ีสามารถทำเองไดอยางงายๆและเปนพ้ืนฐานการสรางอาชีพผานระบบ

ออนไลนหรือเครือขายอินเตอรเนต 

3.สนทนาโตตอบในสถานการณตางๆ ท่ีเก่ียวของกับชีวิตประจำวันและงานอาชีพ 

4. ใชภาษาเพ่ือแสดงความรูสึกของตนเองท้ังเรื่องราวตางๆในชีวิตประจำวัน ท้ังในอดีต ปจจุบันและอนาคต 

5. เขาใจภาษาทาทาง น้ำเสียง ความรูสึกของผูพูด รวมท้ังเขาใจคำสั่ง คำขอรอง คำอธิบาย 

6. ใชภาษาเพ่ือแสดงความคิดเห็น ความตองการของตนเอง การเสนอและการตอบรับการชวยเหลือ และบริการ

ผูอ่ืน 

7. ใชภาษาเพ่ือขอและใหขอมูล เรื่องราวตางๆในชีวิตประจำวันและสิ่งท่ีตนสนใจ 

8. ใชภาษาอังกฤษตามสถานการณตางๆดวยวิธีการและรูปแบบท่ีหลากหลาย 

9. มีความเขาใจดานวัฒนธรรม ความเหมือนและความแตกตางของภาษาอังกฤษและภาษาไทย นำไปใชไดอยาง

ถูกตองเหมาะสมกับบุคคลและกาลเทศะ 

 

รวม   9  ผลการเรียนรู 
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                                                  หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนศรีราชา ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย พุทธศักราช 2563 (ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช 2562) 

คำอธิบายรายวิชาเพ่ิมเติม  

รหัสวิชา  จ30261    รายวิชา  ภาษาจีนเพ่ือทักษะชีวิต 1        กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ              

ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี  5  ภาคเรียนท่ี 1                        เวลา 20  ช่ัวโมง จำนวน 0.5    หนวยกิต   

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

           ศึกษาเก่ียวกับหลักการออกเสียงในระบบเสียงจีนกลางคำศัพท กลุมคำ ประโยคท่ีใชในชีวิตประจำวัน  และสำนวน

ภาษาท่ีใชในการพูดหรือเขียนขอมูลเก่ียวกับตนเอง กิจวัตรประจำวัน 

         ฝกทักษะการอาน  การฟงและการพูดบทสนทนาสั้นๆท่ีมีความหมายเก่ียวกับการอวยพรวันเกิด การถามตอบเรื่องสี 

สภาพอากาศ การถามทอง และการเรียนรูวัฒนธรรมจีนดานการถักเชือกจีน ฝกตั้งประโยคคำถามและคำตอบเก่ียวกับตนเอง 

กิจวัตรประจำวัน เพ่ือน สิ่งแวดลอมใกลตัว   

เขาใจความเหมือนและความแตกตางระหวางการออกเสียงประโยคชนิดตางๆของภาษาจีนกับภาษาไทย  สามารถ

นำไปใชไดอยางเหมาะสมกับกาลเทศะ 

          โดยจัดจัดกิจกรรมใหนักเรียนไดฝกปฏิบัติจริง นำความรูทักษะกระบวนการไปใชในชีวิตประจำวันไดอยางเหมาะสม 

รวมท้ังมีเจตคติท่ีดีตอการเรียนวิชาภาษาจีน มีวินัยในการทำงาน  ใฝเรียนรูและมีความรับผิดชอบ 

 การวัดผลและการประเมินผลดวยวิธีการท่ีหลากหลาย ตามสภาพความเปนจริงของเนื้อหา ทักษะกระบวนการและ

คุณลักษณะท่ีพึงประสงคท่ีตองวัด  

 

ผลการเรียนรู 

1. เขาและตีความเรื่องท่ีฟงและอานจากสื่อประเภทตางๆ และแสดงความคิดเห็นอยางมีเหตุผล 

2. มีทักษะการสื่อสารทางภาษาในการแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสาร แสดงความรูสึก และความคิดเห็นอยางมี

ประสิทธิภาพ  

3. นำเสนอขอมูลขาวสาร ความคิดรวบยอด และความคิดเห็นในเรื่องตางๆโดยการพูดและการเขียน 

4. เขาใจความสัมพันธระหวางภาษากับวัฒนธรรมของเจาของภาษา และนำไปใชไดอยางเหมาะสมกับกาลเทศะ 

5. เขาใจความเหมือนและความแตกตางระหวางภาษาและวัฒนธรรมของเจาของภาษากับภาษาและ 

วัฒนธรรมไทย และนำมาใชอยางถูกตองและเหมาะสม 

รวม  5  ผลการเรียนรู 
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                                                  หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนศรีราชา ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย พุทธศักราช 2563 (ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช 2562) 

 

คำอธิบายรายวิชาเพ่ิมเติม  

รหัสวิชา  จ30262    รายวิชา  ภาษาจีนเพ่ือทักษะชีวิต 2        กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ              

ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี  5  ภาคเรียนท่ี 2                        เวลา 20  ช่ัวโมง จำนวน 0.5    หนวยกิต   

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

จับใจความสำคัญ วิเคราะหความ สรุปความ ตีความ และแสดงความคิดเห็นจากการอาน บทความ บทสนทนา เรื่อง

สั้น  เรื่องท่ีเปนสารคดีและบันเทิงคดีพรอมท้ังใหเหตุผลและยกตัวอยางประกอบ  เขียนแสดงความตองการ  เสนอ  ตอบรับ

และปฏิเสธการใหความชวยเหลือ  ในสถานการณจำลองหรือสถานการณจริงอยางเหมาะสม เก่ียวกับ การกลาวการขอโทษ 

การบอกรสชาดอาหาร และการฝกรองเพลง 

 เพ่ือใหมีความรูความเขาใจในการอานและเขียน  มีทักษะในการใชภาษาจีนในชีวิตประจำวันอยางสรางสรรค  มี

สุนทรียภาพ  นำไปใชเปนเครื่องมือในการเรียนรูและอยูรวมกันในสังคม ตลอดจนเห็นคุณคาภาษาและวัฒนธรรมจีน        

 

ผลการเรียนรู 

1. เขาและตีความเรื่องท่ีฟงและอานจากสื่อประเภทตางๆ และแสดงความคิดเห็นอยางมีเหตุผล 

2. มีทักษะการสื่อสารทางภาษาในการแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสาร แสดงความรูสึก และความคิดเห็นอยางมี

ประสิทธิภาพ  

3. นำเสนอขอมูลขาวสาร ความคิดรวบยอด และความคิดเห็นในเรื่องตางๆโดยการพูดและการเขียน 

4. เขาใจความสัมพันธระหวางภาษากับวัฒนธรรมของเจาของภาษา และนำไปใชไดอยางเหมาะสมกับกาลเทศะ 

5. เขาใจความเหมือนและความแตกตางระหวางภาษาและวัฒนธรรมของเจาของภาษากับภาษาและ 

วัฒนธรรมไทย และนำมาใชอยางถูกตองและเหมาะสม 

 

รวม  5 ผลการเรียนรู 
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                                                  หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนศรีราชา ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย พุทธศักราช 2563 (ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช 2562) 

คำอธิบายรายวิชาเพ่ิมเติม  

รหัสวิชา จ 30283   รายวิชา ภาษาจีน 3                           กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเท   

ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี  5 ภาคเรียนท่ี  1    เวลา 120  ช่ัวโมง จำนวน  3 หนวยกิต   

___________________________________________________________________________ 

ศึกษาการอานออกเสียงคำ กลุมคำ ประโยค และพูดโตตอบแลกเปลี่ยนขอมูลของตนเองสนทนาโตตอบ สอบถาม

เก่ียวกับการกระทำ ณ ขณะนั้นของคูสนทนาอยางงายเปนภาษาจีนและบทสนทนาถามทุกขสุข  ใชประโยคคำถามและ

ประโยคคำสั่งอยางงายๆ ได เพ่ือเปนการสรางความสัมพันธท่ีดีตอสังคม คิดคำนวณเงินโดยนำความรูวิชาคณิตศาสตรมา

ประยุกตใช รวมถึงการถามราคาสินคา ตอรองราคาเปนภาษาจีน ใชภาษาสื่อสารในสถานการณจริงหรือสถานการณจำลองท่ี

เกิดข้ึนในหองเรียนและสถานศึกษา เพ่ือนำมาประยุกตใชประโยชนในชีวิตประจำวัน 

 โดยใชทักษะการฟง การพูด การอาน และการเขียนภาษาจีนอยางสม่ำเสมอ และนำความรูไปประยุกตใชใน

ชีวิตประจำวัน  

เพ่ือใหเกิดทักษะในการใชภาษาจีนในการสื่อสารถายทอดขอมูลเก่ียวกับสาระการเรียนรูดวยภาษาจีนในรูปแบบ

ตางๆ ได 

 

 ผลการเรียนรู 

 1. อานออกเสียงคำ กลุมคำ ประโยค และพูดโตตอบแลกเปลี่ยนขอมูลของตนเองได 

 2.สนทนาตอบโต สอบถามเก่ียวกับการกระทำ ณ ขณะนั้นของคูสนทนาอยางงายเปนภาษาจีน  

3.คิดคำนวณเงินโดยนำความรูวิชาคณิตศาสตรมาประยุกตใชได รวมถึงการถามราคาสินคา ตอรอง 

  ราคาเปนภาษาจีนได 

4.ใชภาษาสื่อสารในสถานการณจริงหรือสถานการณจำลองท่ีเกิดข้ึนในหองเรียนและสถานศึกษา  

 

 รวม   4   ผลการเรียนรู 
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                                                  หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนศรีราชา ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย พุทธศักราช 2563 (ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช 2562) 

คำอธิบายรายวิชาเพ่ิมเติม  

รหัสวิชา จ 30284  รายวิชา ภาษจีน 4                 กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ 

ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 5  ภาคเรียนท่ี 2      เวลา  120 ช่ัวโมง จำนวน  3  หนวยกิต   

___________________________________________________________________________ 

ศึกษาการอานออกเสียงคำ กลุมคำ ประโยค และพูดอวยพรวันเกิดเปนภาษาจีนสนทนาตอบโต สอบถามเก่ียวกับ วัน 

เวลา การเดินทาง เปนภาษาจีนใชประโยคคำถามและประโยคคำสั่งอยางงายๆ ได เพ่ือเปนการสรางความสัมพันธท่ีดีตอสังคม 

สามารถบอกทิศทางของสถานท่ีตางๆเปนภาษาจีน โดยนำความรูวิชาสังคมศึกษามาประยุกตใชได  ใชภาษาสื่อสารใน

สถานการณจริงหรือสถานการณจำลองท่ีเกิดข้ึนในหองเรียนและสถานศึกษา เพ่ือนำมาประยุกตใชประโยชนในชีวิตประจำวัน 

 โดยใชทักษะการฟง การพูด การอาน และการเขียนภาษาจีน ท้ังเหตุการณจำลองในหองเรียนและเหตุการณจริงใน

ชีวิตประจำวัน  

เพ่ือใหเกิดทักษะในการใชภาษาจีนในการสื่อสาร  บอกความตองการของตัวเอง ถายทอดขอมูลเก่ียวกับสาระการ

เรียนรูดวยภาษาจีนได 

 

ผลการเรียนรู 

 1.สนทนาตอบโต สอบถามเก่ียวกับ วัน เวลา การเดินทาง เปนภาษาจีน 

 2.อานออกเสียงคำ กลุมคำ ประโยค กลาวคำชมเชย และพูดอวยพรวันเกิด เปนภาษาจีนได 

3.บอกทิศทางของสถานท่ีตางๆเปนภาษาจีน โดยนำความรูวิชาสังคมศึกษามาประยุกตใชได  

4.ใชภาษาสื่อสารในสถานการณจริงหรือสถานการณจำลองท่ีเกิดข้ึนในหองเรียนและสถานศึกษา 

 

 รวม   4    ผลการเรียนรู  
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                                                  หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนศรีราชา ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย พุทธศักราช 2563 (ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช 2562) 

คำอธิบายรายวิชาเพ่ิมเติม  

รหัสวิชา จ30293         รายวิชาภาษาจีนเพ่ือการทองเท่ียว3  กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ   

 ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 5 ภาคเรียนท่ี 1        เวลา  80  ช่ัวโมง  จำนวน  2.0  หนวยกิต 

           ศึกษาเก่ียวกับหลักการสนทนา ท่ีใชในชีวิตประจำวันไดแกการพูดถึงสถานท่ีทองเท่ียวตางๆ การตอนรับแขกท่ีมา

จากตางประเทศ รวมถึงการไปเปนแขกท่ีประเทศเจาของภาษา การสนทนาในโรงแรม การตอสายโทรศัพท  และสำนวนภาษา

ท่ีใชในการพูดหรือเขียนขอมูลเก่ียวกับตนเอง กิจวัตรประจำวันเขาใจความเหมือนและความแตกตางระหวางการออกเสียง

ประโยคชนิดตางๆของภาษาจีนกับภาษาไทย  สามารถนำไปใชไดอยางเหมาะสมกับกาลเทศะ 

          โดยจัดจัดกิจกรรมใหนักเรียนไดฝกปฏิบัติจริง นำความรูทักษะกระบวนการไปใชในชีวิตประจำวันไดอยางเหมาะสม 

รวมท้ังมีเจตคติท่ีดีตอการเรียนวิชาภาษาจีน มีวินัยในการทำงาน  ใฝเรียนรูและมีความรับผิดชอบ การวัดผลและการ

ประเมินผลดวยวิธีการท่ีหลากหลาย ตามสภาพความเปนจริงของเนื้อหา ทักษะกระบวนการและคุณลักษณะท่ีพึงประสงคท่ี

ตองวัด  

เพ่ือใหเกิดทักษะในการใชภาษาจีนในการสื่อสาร  บอกความตองการของตัวเอง ถายทอดขอมูลเก่ียวกับสาระการ

เรียนรูดวยภาษาจีนได 

 

ผลการเรียนรู 

1. เขาและตีความเรื่องท่ีฟงและอานจากสื่อประเภทตางๆ และแสดงความคิดเห็นอยางมีเหตุผล 

2. มีทักษะการสื่อสารทางภาษาในการแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสาร แสดงความรูสึก และความคิดเห็นอยางมี

ประสิทธิภาพ  

3. นำเสนอขอมูลขาวสาร ความคิดรวบยอด และความคิดเห็นในเรื่องตางๆโดยการพูดและการเขียน 

4. เขาใจความสัมพันธระหวางภาษากับวัฒนธรรมของเจาของภาษา และนำไปใชไดอยางเหมาะสมกับกาลเทศะ 

5. เขาใจความเหมือนและความแตกตางระหวางภาษาและวัฒนธรรมของเจาของภาษากับภาษาและวัฒนธรรมไทย 

และนำมาใชอยางถูกตองและเหมาะสม 

รวมท้ังหมด  5  ผลการเรียนรู 
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                                                  หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนศรีราชา ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย พุทธศักราช 2563 (ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช 2562) 

คำอธิบายรายวิชาเพ่ิมเติม  

รหัสวิชา จ 30294         รายวิชาภาษาจีนเพ่ือการทองเท่ียว4  กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเท   

 ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 5 ภาคเรียนท่ี 2        เวลา  80  ช่ัวโมง จำนวน  2.0  หนวยกิต 

ศึกษาการจับใจความสำคัญ วิเคราะหความ สรุปความ ตีความ และแสดงความคิดเห็นจากการอาน บทความ บท

สนทนา   เรื่องท่ีเปนสารคดีและบันเทิงคดีพรอมท้ังใหเหตุผลและยกตัวอยางประกอบ  พูดถึงรสชาติของอาหาร  ใน

สถานการณจำลองหรือสถานการณจริงอยางเหมาะสม เก่ียวกับ เรื่องในหองเรียน การกลาวคำขอโทษ เพลง การถามเสนทาง 

การถามถึงท่ีอยู 

 โดยการอานการเขียนและสื่อสารสนทนากับเจาของภาษาเม่ือมีการออกไปทองเท่ียวท้ังในและนอกประเทศ   มี

สุนทรียภาพ  นำไปใชเปนเครื่องมือในการเรียนรูและอยูรวมกันในสังคม ตลอดจนเห็นคุณคาภาษาและวัฒนธรรมจีน        

เพ่ือใหเกิดทักษะในการใชภาษาจีนในการสื่อสาร  บอกความตองการของตัวเอง ถายทอดขอมูลเก่ียวกับสาระการ

เรียนรูดวยภาษาจีนได 

 

ผลการเรียนรู 

1. เขาและตีความเรื่องท่ีฟงและอานจากสื่อประเภทตางๆ และแสดงความคิดเห็นอยางมีเหตุผล 

2. มีทักษะการสื่อสารทางภาษาในการแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสาร แสดงความรูสึก และความคิดเห็นอยางมี

ประสิทธิภาพ  

3. นำเสนอขอมูลขาวสาร ความคิดรวบยอด และความคิดเห็นในเรื่องตางๆโดยการพูดและการเขียน 

4. เขาใจความสัมพันธระหวางภาษากับวัฒนธรรมของเจาของภาษา และนำไปใชไดอยางเหมาะสมกับกาลเทศะ 

5. เขาใจความเหมือนและความแตกตางระหวางภาษาและวัฒนธรรมของเจาของภาษากับภาษาและวัฒนธรรมไทย 

และนำมาใชอยางถูกตองและเหมาะสม 

รวมท้ังหมด  5 ผลการเรียนรู 
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                                                  หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนศรีราชา ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย พุทธศักราช 2563 (ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช 2562) 

คำอธิบายรายวิชาเพ่ิมเติม  

รหัสวิชา  ญ 30263     รายวิชา ภาษาญ่ีปุน3       กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ    

ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 5 ภาคเรยีนท่ี 1     เวลา 120 ช่ัวโมง จำนวน 3.0 หนวยกิต 

 

 ศึกษาการพูดคำสั่ง  คำขอรอง คำแนะนำ  คำอธิบาย  และคำบรรยายท่ีฟง  และอาน  อธิบายหรือเขียนประโยคและ

ขอความใหสัมพันธกับสื่อท่ีไมใชความเรียงรูปแบบตางๆ ท่ีอาน  รวมท้ังระบุและเขียนสื่อท่ีไมใชความเรียงรูปแบบตางๆ ให

สัมพันธกับประโยคและขอความท่ีฟงหรืออาน  จับใจความสำคัญและตอบคำถามจากการฟงและอานบทสนทนา  บทอานสั้นๆ  

และเรื่องเลา  เลือกและใชคำขอรอง  ใหคำแนะนำ  คำขออนุญาต  คำชี้แจง  และคำอธิบายตามสถานการณอยางถูกเหมาะสม 

พูดและเขียนแสดงความตองการขอและใหความชวยเหลือ  ตอบรับและปฏิเสธการใหความชวยเหลือในสถานการณตางๆอยาง

เหมาะสม  พูดและเขียนเพ่ือขอและใหขอมูล  บรรยาย  อธบิาย  และเปรียบเทียบเก่ียวกับเรื่องท่ีฟงและอานอยางเหมาะสม  พูด

และเขียนนำเสนอขอมูลเก่ียวกับตนเอง  กิจวัตรประจำวัน  สิ่งแวดลอมใกลตัว  และประสบการณ  พูดและเขียนแสดงความ

คิดเห็นเก่ียวกับกิจกรรมหรือเรื่องใกลตัว  พรอมท้ังใหเหตุผลสั้นๆ  ใชภาษา  น้ำเสียง  และกิริยาทาทางอยางสุภาพ  เหมาะสม

กับระดับบุคคลและโอกาสตามมารยาทสังคมและวัฒนธรรมของญี่ปุน  เขารวม  แนะนำ  และจัดกิจกรรมทางภาษาและ

วัฒนธรรมญี่ปุนตามความสนใจ  ใหขอมูลเก่ียวกับเทศกาล  วันสำคัญ    งานฉลอง  และชีวิตความเปนอยูของญี่ปุน  อธิบาย

เปรียบเทียบความเหมือนและความแตกตางระหวางงานเทศกาล  งานฉลอง  วันสำคัญ  และชีวิตความเปนอยูของญี่ปุนกับของ

ไทย  คนควา  รวบรวม  และสรุปขอมูล  ขอเท็จจริง  ท่ีเก่ียวของกับกลุมสาระการเรียนรูอ่ืนจากแหลงเรียนรูตางๆ และนำเสนอ

ดวยการพูดหรือเขียน  รวมท้ังใชภาษาสื่อสารในสถานการณจริงหรือสถานการณจำลองท่ีเกิดข้ึนในหองเรียน  สถานศึกษา  และ

ชุมชน 

โดยใชทักษะการสื่อสาร  ทักษะกระบวนการทางภาษา ไดแก ทักษะการฟง  การพูด  การอาน และ 
การเขียน สามารถใชเปนเครื่องมือแสวงหาความรูเพ่ิมเติม และเชื่อมโยงกับกลุมสาระการเรียนรูอ่ืน 
 เพ่ือเห็นคุณคาของภาษาญี่ปุน ใฝเรียนรู มุงม่ันในการทำงาน มีความรับผิดชอบ มีคุณธรรม จริยธรรม และมีเจตคติท่ี

ดีตอการเรียนภาษาญี่ปุน 
 

ผลการเรียนรู 

1. ปฏิบัติตามคำแนะนำในคูมือการใชงานตางๆ คำชี้แจง คำอธิบาย และคำบรรยายท่ีฟงและอาน  

2. อธิบายและเขียนประโยค ขอความ ใหสัมพันธกับสื่อท่ีไมใชความเรียงรูปแบบตางๆท่ีอาน รวมท้ังระบุและเขียนสื่อท่ี

ไมใชความเรียงรูปแบบตางๆใหสัมพันธกับประโยคและขอความท่ีฟงหรืออาน 

3. เลือกและใชคำขอรอง คำแนะนำ คำขออนุญาต คำชี้แจง คำอธิบาย ไดอยางคลองแคลว 

4. พูดและเขียนแสดงความตองการ ขอและเสนอใหความชวยเหลือ ตอบรับและปฏิเสธการใหความชวยเหลือใน

สถานการณจำลองหรือสถานการณจริงอยางเหมาะสม 

5. พูดและเขียนเพ่ือขอและใหขอมูล บรรยาย อธิบาย เปรียบเทียบ และแสดงความคิดเห็นเก่ียวกับเรื่อง/ประเด็น/ขาว/

เหตุการณท่ีฟงและอานอยางเหมาะสม 

6. พูดและเขียนนำเสนอขอมูลเก่ียวกับตนเอง ประสบการณ ขาว/เหตุการณ เรื่องและประเด็นตางๆท่ีอยูในความสนใจของ

สังคม 
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                                                  หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนศรีราชา ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย พุทธศักราช 2563 (ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช 2562) 

7. พูดและเขียนแสดงความคิดเห็นเก่ียวกับกิจกรรม ประสบการณ และเหตุการณท้ังในทองถ่ิน สังคมและโลก พรอมท้ังให

เหตุผลและยกตัวอยางประกอบ   

8. เลือกใชภาษา น้ำเสียง และคำกริยา ทาทางเหมาะสมกับระดับบุคคล โอกาส สถานท่ี ตามมารยาทสังคม และวัฒนธรรม

ของญี่ปุน 

9. ใหขอมูลเก่ียวกับเทศกาล  วันสำคัญ    งานฉลอง  และชีวิตความเปนอยูของญี่ปุน 

10. เขารวม แนะนำ และจัดกิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรมของญี่ปุนอยางเหมาะสม 

11. อธิบายเปรียบเทียบความเหมือนและความแตกตางระหวางงานเทศกาล  งานฉลอง  วันสำคัญ  และชีวิตความเปนอยู

ของญี่ปุนกับของไทย 

12. คนควา  รวบรวม  และสรุปขอมูล  ขอเท็จจริง  ท่ีเก่ียวของกับกลุมสาระการเรียนรูอ่ืนจากแหลงเรียนรูตางๆ และ

นำเสนอดวยการพูดหรือเขียน 

13. ใชภาษาสื่อสารในสถานการณจริงหรือสถานการณจำลองท่ีเกิดข้ึนในหองเรียน สถานศึกษา ชุมชนและสังคม 

14. ใชภาษาญี่ปุนในการสืบคน คนควา รวบรวม วิเคราะห และสรุปความรูหรือขอมูลจากสื่อและแหลงเรียนรูตางๆใน

การศึกษาตอ และการประกอบอาชีพ 

รวมท้ังหมด 14 ผลการเรียนรู 
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                                                  หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนศรีราชา ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย พุทธศักราช 2563 (ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช 2562) 

คำอธิบายรายวิชาเพ่ิมเติม  

รหัสวิชา  ญ 30264        รายวิชา ภาษาญ่ีปุน 4                      กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ 

ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 5 ภาคเรียนท่ี 2             เวลา 120 ช่ัวโมง จำนวน  3.0 หนวยกิต     

 

 ศึกษาการพูดคำสั่ง  คำขอรอง คำแนะนำ  คำอธิบาย  และคำบรรยายที่ฟงและอาน  ปฏิบัติตามคำสั่ง  คำขอรอง 

คำแนะนำ  คำอธิบาย  และคำบรรยายที่ฟงและอาน  สนทนาและเขียนโตตอบเกี่ยวกับตนเอง  เรื่องใกลตัว  สถานการณใน

ชีวิตประจำวัน  ประสบการณ  และสื่อสารอยางตอเนื่องและเหมาะสมพูดและเขียนแสดงความตองการขอและใหความ

ชวยเหลือตอบรับและปฏิเสธการใหความชวยเหลือในสถานการณตางๆอยางเหมาะสม  พูดและเขียนบรรยายแสดงความรูสึก

ของตนเองเกี่ยวกับเรื่องใกลตัว  กิจกรรม  และประสบการณอยางมีเหตุผล  พูดและเขียนสรุปใจความสำคัญที่ไดจากเรื่องราว  

กิจกรรม  เหตุการณที่อยูในความสนใจ  ใหขอมูลเกี่ยวกับเทศกาล  วันสำคัญ    งานฉลอง  และชีวิตความเปนอยูของญี่ปุน  

เขารวม  แนะนำ  และจัดกิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุนตามความสนใจ  บอกความแตกตางระหวางการออกเสียง

ประโยค  ขอความ  การลำดับคำตามโครงสรางประโยคภาษาญี่ปุนและภาษาไทย  อธิบายเปรียบเทียบความเหมือนและความ

แตกตางระหวางงานเทศกาล  งานฉลอง  วันสำคัญ  และชีวิตความเปนอยูของญี่ปุนกับของไทย  คนควา  รวบรวม  และสรุป

ขอมูล  ขอเท็จจริง  ที่เกี่ยวของกับกลุมสาระการเรียนรูอื่นจากแหลงเรียนรูตางๆ และนำเสนอดวยการพูดหรือเขียน  ใชภาษา

สื่อสารในสถานการณจริงหรือสถานการณจำลองที่เกิดขึ้นในหองเรียน  สถานศึกษา  และชุมชน  ใชภาษาญี่ปุนในการสืบคน  

คนควา  สรุปความรูหรือขอมูลจากสื่อและแหลงเรียนรูตางๆ  รวมทั้งเผยแพรหรือประชาสัมพันธขอมูล  ขาวสารของโรงเรียน  

ชุมชน  เปนภาษาญี่ปุน 

โดยใชทักษะการสื่อสาร  ทักษะกระบวนการทางภาษา ไดแก ทักษะการฟง  การพูด  การอาน และ 
การเขียน สามารถใชเปนเครื่องมือแสวงหาความรูเพ่ิมเติม และเชื่อมโยงกับกลุมสาระการเรียนรูอ่ืน 
 เพ่ือเห็นคุณคาของภาษาญี่ปุน ใฝเรียนรู มุงม่ันในการทำงาน มีความรับผิดชอบ มีคุณธรรม จริยธรรม และมีเจตคติท่ี

ดีตอการเรียนภาษาญี่ปุน 
 

ผลการเรียนรู 
 

1. ปฏิบัติตามคำแนะนำในคูมือการใชงานตางๆ คำชี้แจง คำอธิบาย และคำบรรยายท่ีฟงและอาน 

2. อานออกเสียงขอความ ขาว ประกาศ โฆษณา บทรอยกรอง และนิทานถูกตองตามหลักการอาน 

3. สนทนาและเขียนโตตอบเก่ียวกับตนเอง  เรื่องใกลตัว  สถานการณในชีวิตประจำวัน  ประสบการณ  และสื่อสารอยาง

ตอเนื่องและเหมาะสม 

4. พูดและเขียนแสดงความตองการ ขอและเสนอใหความชวยเหลือ ตอบรับและปฏิเสธการใหความชวยเหลือใน

สถานการณจำลองหรือสถานการณจริงอยางเหมาะสม 

5. พูดและเขียนบรรยายความรูสึกและแสดงความคิดเห็นของตนเองเก่ียวกับเรื่องตางๆกิจกรรม ประสบการณ ขาว/

เหตุการณ อยางมีเหตุผล 

6. พูดและเขียนสรุปใจความสำคัญท่ีไดจากเรื่องราว  กิจกรรม  เหตุการณท่ีอยูในความสนใจ 
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                                                  หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนศรีราชา ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย พุทธศักราช 2563 (ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช 2562) 

7. ใหขอมูลเก่ียวกับเทศกาล  วันสำคัญ    งานฉลอง  และชีวิตความเปนอยูของญี่ปุน 

8. เขารวม แนะนำ และจัดกิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรมของญี่ปุนอยางเหมาะสม 

9. บอกความแตกตางระหวางการออกเสียงประโยค  ขอความ  การลำดับคำตามโครงสรางประโยคภาษาญี่ปุนและ

ภาษาไทย 

10. อธิบายเปรียบเทียบความเหมือนและความแตกตางระหวางงานเทศกาล  งานฉลอง  วันสำคัญ  และชีวิตความเปนอยู

ของญี่ปุนกับของไทย 

11. คนควา  รวบรวม  และสรุปขอมูล  ขอเท็จจริง  ท่ีเก่ียวของกับกลุมสาระการเรียนรูอ่ืนจากแหลงเรียนรูตางๆ และ

นำเสนอดวยการพูดหรือเขียน 

12. ใชภาษาสื่อสารในสถานการณจริงหรือสถานการณจำลองท่ีเกิดข้ึนในหองเรียน สถานศึกษา ชุมชนและสังคม 

13. ใชภาษาญี่ปุนในการสืบคน คนควา รวบรวม วิเคราะห และสรุปความรูหรือขอมูลจากสื่อและแหลงเรียนรูตางๆใน

การศึกษาตอ และการประกอบอาชีพ 

14. เผยแพรหรือประชาสัมพันธขอมูล  ขาวสารของโรงเรียน  ชุมชน  เปนภาษาญี่ปุน 

 

รวมท้ังหมด 14 ผลการเรียนรู 
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                                                  หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนศรีราชา ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย พุทธศักราช 2563 (ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช 2562) 

 

คำอธิบายรายวิชาเพ่ิมเติม  

รหัสวิชา  ญ 30273 รายวิชาภาษาญ่ีปุนเชิงธุรกิจและบริการ 3  กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ   

ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี  5 ภาคเรยีนท่ี 1       เวลา 80 ช่ัวโมง จำนวน 2.0 หนวยกิต 

 

ศึกษาการเขียนอธิบายและเขียนประโยค ขอความ ใหสัมพันธกับสื่อท่ีไมใชความเรียงรูปแบบตางๆ รวมท้ังระบุและ

เขียนสื่อที่ไมใชความเรียงใหสัมพันธกับประโยคและขอความที่ฟงหรืออาน  พูดและเขียนนำเสนอขอมูล กิจวัตรประจำวัน 

และประสบการณ  จับใจความสำคัญและตอบคำถามจากการฟงและอานบทสนทนา  บทอานสั้นๆ  และเรื่องเลา  แสดง

ความคิดเห็นเกี่ยวกับกิจกรรมหรือเรื่องใกลตัว    จับใจความสำคัญและตอบคำถามจากการฟงและอานบทสนทนา  บทอาน

สั้นๆ  และเรื่องเลา พรอมทั้งใหเหตุผลสั้นๆ  และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับกิจกรรมหรือเรื่องใกลตัว  พรอมทั้งใหเหตุผล

สั้นๆ  รูจักเลือกและใชคำขอรอง ใหคำแนะนำ  คำขออนุญาต  คำชี้แจง  และคำอธิบายตามสถานการณอยางถูกเหมาะสม  

โดยใชภาษาสื่อสารในสถานการณจริงหรือสถานการณจำลองท่ีเกิดข้ึนในหองเรียน  สถานศึกษา  และชุมชน   

โดยใชทักษะการสื่อสาร  ทักษะกระบวนการทางภาษา ไดแก ทักษะการฟง  การพูด  การอาน และ 
การเขียน มุงเนนการใชภาษาญี่ปุนสื่อสารดานอุตสาหกรรมโรงแรมและการเดินทาง เพื่อใหสอดคลองกับการดำเนินงานของ
เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor : EEC) ที่ใหความสำคัญกับแผนในการพัฒนาคนเพื่อรองรับ
การขยายตัวทางเศรษฐกิจและกลุมอุตสาหกรรมท่ีจะเขามาลงทุนในพ้ืนท่ี EECมากข้ึน 

เพื่อสามารถนำไปใชเปนเครื่องมือแสวงหาความรูเพิ่มเติม  นำไปตอยอดในการศึกษาตอในระดับที่สูงขึ้น  และท่ี
สำคัญนำไปใชในการประกอบอาชีพได 
 

ผลการเรียนรู 

1. เลือกและใชคำขอรอง ใหคำแนะนำ คำขออนุญาต คำชี้แจง  และคำอธิบายตามสถานการณอยางถูกเหมาะสม 

2. อธิบายและเขียนประโยค ขอความ ใหสัมพันธกับสื่อท่ีไมใชความเรียงรูปแบบตางๆท่ีอาน รวมท้ังระบุและเขียนสื่อ

ท่ีไมใชความเรียงรูปแบบตางๆใหสัมพันธกับประโยคและขอความท่ีฟงหรืออาน 

3. พูดและเขียนนำเสนอขอมูล กิจวัตรประจำวัน และประสบการณ 

4. ใชภาษาสื่อสารในสถานการณจริงหรือสถานการณจำลองท่ีเกิดข้ึนในหองเรียน  สถานศึกษา  และชุมชน 

5. จับใจความสำคัญและตอบคำถามจากการฟงและอานบทสนทนา  บทอานสั้นๆ  และเรื่องเลา 

6. พูดและเขียนแสดงความคิดเห็นเก่ียวกับกิจกรรมหรือเรื่องใกลตัว  พรอมท้ังใหเหตุผลสั้นๆ 

 

 รวมท้ังหมด 6 ผลการเรียนรู 
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                                                  หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนศรีราชา ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย พุทธศักราช 2563 (ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช 2562) 

คำอธิบายรายวิชาเพ่ิมเติม  

รหัสวิชา  ญ 30274 รายวิชา ภาษาญ่ีปุนเชิงธุรกิจและบริการ 4   กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ 

ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 5 ภาคเรยีนท่ี 2        เวลา 80 ช่ัวโมง จำนวน 2.0 หนวยกิต  

 

ศึกษาวิธีการพูดและเขียนเพ่ือขอและใหขอมูล  บรรยาย  อธิบาย  และเปรียบเทียบเก่ียวกับเรื่องท่ีฟงและอาน  การ

ปฏิบัติตามคำสั่ง  คำขอรอง คำแนะนำ  คำอธิบาย  และคำบรรยายท่ีฟงและอาน  พูดและเขียนบรรยายแสดงความรูสึกของ

ตนเองเก่ียวกับเรื่องใกลตัว  กิจกรรม  และประสบการณอยางมีเหตุผล แสดงความตองการขอและใหความชวยเหลือ  ตอบรับ

และปฏิเสธการใหความชวยเหลือในสถานการณตางๆ  สนทนาและเขียนโตตอบเก่ียวกับตนเอง  เรื่องใกลตัว  สถานการณใน

ชีวิตประจำวัน  ประสบการณ  และสื่อสารอยางตอเนื่องและเหมาะสม  รวมถึงการอานออกเสียงคำ  กลุมคำ  ประโยค  

ขอความ  และบทอานสั้นๆ ถูกตองตามหลักการอาน   

โดยใชทักษะการสื่อสาร  ทักษะกระบวนการทางภาษา ไดแก ทักษะการฟง  การพูด  การอาน และ 
การเขียน มุงเนนการใชภาษาญี่ปุนสื่อสารดานบริการทางการแพทยและสุขภาพ เพ่ือใหสอดคลองกับการดำเนินงานของเขต
พัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor : EEC) ท่ีใหความสำคัญกับแผนในการพัฒนาคนเพ่ือรองรับการ
ขยายตัวทางเศรษฐกิจและกลุมอุตสาหกรรมท่ีจะเขามาลงทุนในพ้ืนท่ี EECมากข้ึน 

เพ่ือสามารถนำไปใชเปนเครื่องมือแสวงหาความรูเพ่ิมเติม  นำไปตอยอดในการศึกษาตอในระดับท่ีสูงข้ึน  และท่ี
สำคัญนำไปใชในการประกอบอาชีพได 
 

ผลการเรียนรู 

 

1. ปฏิบัติตามคำสั่ง  คำขอรอง คำแนะนำ  คำอธิบาย  และคำบรรยายท่ีฟงและอาน 

2. อานออกเสียงคำ  กลุมคำ  ประโยค  ขอความ  และบทอานสั้นๆ ถูกตองตามหลักการอาน 

3. พูดและเขียนเพ่ือขอและใหขอมูล  บรรยาย  อธิบาย  และเปรียบเทียบเก่ียวกับเรื่องท่ีฟงและอานอยางเหมาะสม 

4. พูดและเขียนแสดงความตองการขอและใหความชวยเหลือ  ตอบรับและปฏิเสธการใหความชวยเหลือในสถานการณ

ตางๆอยางเหมาะสม 

5. สนทนาและเขียนโตตอบเก่ียวกับตนเอง  เรื่องใกลตัว  สถานการณในชีวิตประจำวัน  ประสบการณ  และสื่อสาร

อยางตอเนื่องและเหมาะสม 

6. พูดและเขียนบรรยายแสดงความรูสึกของตนเองเก่ียวกับเรื่องใกลตัว  กิจกรรม  และประสบการณอยางมีเหตุผล 

 

รวมท้ังหมด 6 ผลการเรียนรู 
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                                                  หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนศรีราชา ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย พุทธศักราช 2563 (ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช 2562) 

คำอธิบายรายวิชาเพ่ิมเติม  

รหัสวิชา  อ30231      รายวิชา ภาษาอังกฤษส่ือสารเชิงธุรกิจ 5    กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ                

ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี  6     ภาคเรียนท่ี 1                      เวลา 60  ช่ัวโมง  จำนวน 1.5    หนวยกิต                            

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ศึกษาการเขียนและออกแบบหนังสือพิมพและนิตยสารภาษาอังกฤษ เพ่ือใชในเชิงธุรกิจท่ีมีความแตกตาง และ

นาสนใจ โดยใชภาษาในเชิงโนมนาวจิตใจ รวมถึงการออกแบบโฆษณาท้ังรูปแบบของปกติและในระบบออนไลน ไมวาจะเปน

ทาง Facebook หรือ Instagram 

โดยใชทักษะทางภาษา การอธิบาย บรรยาย แลกเปลี่ยนความรู เขารวม แนะนำ และจัดกิจกรรมทางภาษาและ

วัฒนธรรมท่ีถูกตองเหมาะสม บรรยายภาพ สัญลักษณ โดยถายโอนความหมายเปนประโยคหรือขอความสั้นๆ กำหนด

แผนการเรียนและเลือกกลยุทธในการเรียนท่ีเหมาะสมเพ่ือพัฒนาทักษะการเขียนภาษาอังกฤษโดยใชสื่อเทคโนโลยีท่ี

เหมาะสม รวมถึงการเลือกใชคำและสำนวนในการโนมนาวจิตใจในการทำงานดานธุรกิจ 

เพ่ือใหเห็นคุณคาและมีเจตคติท่ีดีตอการเรียนรูภาษาอังกฤษ ใฝเรียนใฝรูมีวินัย มุงม่ันในการทำงาน มีจิตสาธารณะ 

รักความเปนไทย สามารถประยุกตใชภาษาอังกฤษเพ่ือการทำงาน การประกอบอาชีพ สามารถอยูในสังคมไดอยางมีความสุข 

 

ผลการเรียนรู 

1. เขียนขอมูลเก่ียวกับตนเองไดถูกตอง และนาสนใจเพ่ือใชในการศึกษาตอ และสมัครงาน 

2. เขียนขอมูลแสดงความคิดเห็นของตนเองในรูปแบบความเรียงไดถูกตอง และถูกหลักการเขียนสากล 

3. เขียนจดหมายและจดหมายอิเล็กทรอนิกสในการเจรจาตอบโตเปนภาษาอังกฤษไดอยางถูกตอง  

4. ใชภาษาเพ่ือแสดงความรูสึกของตนเองท้ังเรื่องราวตางๆในชีวิตประจำวัน ท้ังในอดีต ปจจุบันและอนาคต 

5. ใชภาษาอังกฤษในการโนมนาวใจเพ่ือใชในเชิงธุรกิจ 

6. ใชภาษาเพ่ือแสดงความคิดเห็น ความตองการของตนเอง การเสนอและการตอบรับการชวยเหลือ และบริการ

ผูอ่ืน 

7. ใชภาษาเพ่ือขอและใหขอมูล เรื่องราวตางๆในชีวิตประจำวันและสิ่งท่ีตนสนใจ 

8. ใชภาษาอังกฤษตามสถานการณตางๆดวยวิธีการและรูปแบบท่ีหลากหลาย 

9. มีความเขาใจดานวัฒนธรรม ความเหมือนและความแตกตางของภาษาอังกฤษและภาษาไทย นำไปใชไดอยาง

ถูกตองเหมาะสมกับบุคคลและกาลเทศะ 

 

รวม   9  ผลการเรียนรู 
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                                                  หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนศรีราชา ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย พุทธศักราช 2563 (ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช 2562) 

คำอธิบายรายวิชาเพ่ิมเติม  

รหัสวิชา  อ30232     รายวิชา  ภาษาอังกฤษส่ือสารเชิงธุรกิจ 6    กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ                

ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี  6    ภาคเรียนท่ี 2                       เวลา 60  ช่ัวโมง จำนวน 1.5    หนวยกิต                            

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ศึกษาการเขียนและออกแบบหนังสือพิมพและนิตยสารภาษาอังกฤษ เพ่ือใชในเชิงธุรกิจท่ีมีความแตกตาง และ

นาสนใจ โดยใชภาษาในเชิงโนมนาวจิตใจ รวมถึงการออกแบบโฆษณาท้ังรูปแบบของปกติและในระบบออนไลน ไมวาจะเปน

ทาง Facebook หรือ Instagram 

โดยใชทักษะทางภาษา การอธิบาย บรรยาย แลกเปลี่ยนความรู เขารวม แนะนำ และจัดกิจกรรมทางภาษาและ

วัฒนธรรมท่ีถูกตองเหมาะสม บรรยายภาพ สัญลักษณ โดยถายโอนความหมายเปนประโยคหรือขอความสั้นๆ กำหนด

แผนการเรียนและเลือกกลยุทธในการเรียนท่ีเหมาะสมเพ่ือพัฒนาทักษะการเขียนภาษาอังกฤษโดยใชสื่อเทคโนโลยีท่ี

เหมาะสม รวมถึงการเลือกใชคำและสำนวนในการโนมนาวจิตใจในการทำงานดานธุรกิจ 

เพ่ือใหเห็นคุณคาและมีเจตคติท่ีดีตอการเรียนรูภาษาอังกฤษ ใฝเรียนใฝรูมีวินัย มุงม่ันในการทำงาน มีจิตสาธารณะ 

รักความเปนไทย สามารถประยุกตใชภาษาอังกฤษเพ่ือการทำงาน การประกอบอาชีพ สามารถอยูในสังคมไดอยางมีความสุข 

 

ผลการเรียนรู 

1. เขียนขอมูลเก่ียวกับตนเองไดถูกตอง และนาสนใจเพ่ือใชในการศึกษาตอ และสมัครงาน 

2. เขียนขอมูลแสดงความคิดเห็นของตนเองในรูปแบบความเรียงไดถูกตอง และถูกหลักการเขียนสากล 

3. เขียนจดหมายและจดหมายอิเล็กทรอนิกสในการเจรจาตอบโตเปนภาษาอังกฤษไดอยางถูกตอง  

4. ใชภาษาเพ่ือแสดงความรูสึกของตนเองท้ังเรื่องราวตางๆในชีวิตประจำวัน ท้ังในอดีต ปจจุบันและอนาคต 

5. ใชภาษาอังกฤษในการโนมนาวใจเพ่ือใชในเชิงธุรกิจ 

6. ใชภาษาเพ่ือแสดงความคิดเห็น ความตองการของตนเอง การเสนอและการตอบรับการชวยเหลือ และบริการ

ผูอ่ืน 

7. ใชภาษาเพ่ือขอและใหขอมูล เรื่องราวตางๆในชีวิตประจำวันและสิ่งท่ีตนสนใจ 

8. ใชภาษาอังกฤษตามสถานการณตางๆดวยวิธีการและรูปแบบท่ีหลากหลาย 

9. มีความเขาใจดานวัฒนธรรม ความเหมือนและความแตกตางของภาษาอังกฤษและภาษาไทย นำไปใชไดอยาง

ถูกตองเหมาะสมกับบุคคลและกาลเทศะ 

 

รวม   9  ผลการเรียนรู 
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                                                  หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนศรีราชา ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย พุทธศักราช 2563 (ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช 2562) 

คำอธิบายรายวิชาเพ่ิมเติม  

รหัสวิชา อ30236   รายวิชา ภาษาอังกฤษเพ่ือการศึกษาตอ 6      กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ             

ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 6 ภาคเรียนท่ี 1                        เวลา 20 ช่ัวโมง  1.5  หนวยกิต                             

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ศึกษาคำศัพท สำนวน ในการการฟง การอาน แสดงความคิดเห็น และแลกเปลี่ยนความรูเก่ียวกับประเด็นปญหาใน

สถานการณท่ีกำหนด หลักการสนทนา โตตอบเก่ียวกับการศึกษาตอ การสมัครงาน และการประกอบอาชีพ การตีความ 

วิเคราะห และสรุปความจากเนื้อหาท่ีอาน และหลักการเดาความหมายของคำศัพทและสำนวนท่ีพบในบทความหรือ

สถานการณตางๆ 

โดยใชทักษะการฟง การพูด การอาน และการเขียน การตีความ วิเคราะห อธิบาย บรรยาย สรุป แลกเปลี่ยนความรู 

นำเสนอขอมูล โดยมุงเนนความสามารถในการสื่อสาร การอานดวยวิธีการท่ีหลากหลายอยางสรางสรรค 

เพ่ือใหนักเรียนมีวินัย ใฝเรียนรู มุงม่ันในการทำงาน มีมารยาทในการฟงและการพูด และเห็นคุณคาในการนำความรู

ไปใชประโยชนในการศึกษาตอ 

ผลการเรียนรู  

1. พูด อธิบาย แสดงความคิดเห็น แลกเปลี่ยนความรูเก่ียวกับประเด็นปญหาในสถานการณท่ีกำหนดได 

2. สนทนาเก่ียวกับการศึกษาตอ การสมัครงาน และการประกอบอาชีพได 

3. ฟงเรื่องราวเก่ียวกับสถานการณท่ีกำหนด และสามารถตอบคำถามไดถูกตอง 

4. อานเรื่องราวเก่ียวกับสถานการณท่ีกำหนด และสามารถตอบคำถามไดถูกตอง 

5. บอกความหมายและหลักการเดาความหมายของคำศัพทและสำนวนท่ีพบในบทความหรือสถานการณตางๆได 

6. บอกความหมายของ กราฟ ตาราง สัญลักษณ ปายนิเทศ และคำแนะนำตางๆไดเปนอยางดี 

7. ตีความ วิเคราะห และสรุปความจากเนื้อหาท่ีอานได 

 

รวมผลการเรียนรู  7  ผลการเรียนรู 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



394 
 

                                                  หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนศรีราชา ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย พุทธศักราช 2563 (ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช 2562) 

คำอธิบายรายวิชาเพ่ิมเติม  

รหัสวิชา อ30236   รายวิชา ภาษาอังกฤษเพ่ือการศึกษาตอ 6      กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ  

ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 6  ภาคเรยีนท่ี 2                                      เวลา 20 ช่ัวโมง  จำนวน 0.5 หนวยกิต   

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ศึกษา วิเคราะหหลักไวยากรณท่ีสำคัญ ความเหมือนและความแตกตางของโครงสรางทางภาษา หลักไวยากรณ 

ระหวางภาษาไทยและภาษาอังกฤษ การเขียนประวัติสวนตัว และเขียนใบสมัครในการศึกษาตอหรือประกอบอาชีพ เทคนิค

ตางๆในการทำขอสอบ GAT / O-net และ วิชาสามัญ 

โดยใชทักษะการฟง การพูด การอาน และการเขียน การตีความ วิเคราะห อธิบาย บรรยาย สรุป แลกเปลี่ยนความรู 

นำเสนอขอมูล โดยมุงเนนความสามารถในการอานและเขียนดวยเทคนิค วิธีการท่ีหลากหลายอยางสรางสรรค 

เพ่ือใหนักเรียนมีวินัย ใฝเรียนรู มุงม่ันในการทำงาน และเห็นคุณคาในการนำความรูไปใชประโยชนในการศึกษาตอ 

 

ผลการเรียนรู  

1.  อธิบาย ยกตัวอยาง และตอบคำถามเก่ียวกับการใชหลักไวยากรณได 

2. บอกความเหมือนและความแตกตางของโครงสรางทางภาษา หลักไวยากรณ ระหวางภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

ได 

3. เขียนประวัติสวนตัว และเขียนใบสมัครในการศึกษาตอหรือประกอบอาชีพได 

4. วิเคราะหและใชเทคนิคตางๆในการทำขอสอบ GAT / O-net และ วิชาสามัญได 

 

รวมท้ังหมด  4  ผลการเรียนรู 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



395 
 

                                                  หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนศรีราชา ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย พุทธศักราช 2563 (ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช 2562) 

                                        คำอธิบายรายวิชาเพ่ิมเติม  

รหัสวิชา อ 30245     รายวิชาภาษาอังกฤษเชิงวิเคราะห 5 กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ                     

ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 6     ภาคเรียนท่ี 1                           เวลา 40 ช่ัวโมง จำนวน 1 หนวยกิต                         

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ศึกษาและฝกการใชคำศัพทสำนวน คำบรรยาย ขอความโฆษณาประโยคท่ีใชในการแสดงความคิดเห็นภาษาท่ีใชใน

การแสดงความรูสึกและ ความคิดเห็นภาษาท่ีใชในการสื่อสารระหวางบุคคลภาษาท่ีใชในการแสดงความตองการประโยคท่ี

เก่ียวกับหุนยนต เทคโนโลยีท่ีใชในครัวเรือน การดูแลสุขภาพรางกาย และการปฏิบัติตอสัตวโลก 

 โดยใชกระบวนการปฏิบัติตามคำแนะนำและคำบรรยายท่ีฟงและอาน อธิบายและเขียนประโยคและขอความให

สัมพันธกับสื่อท่ีไมใชความเรียงรูปแบบตางๆท่ีอานศึกษาและฝกปฏิบัติเก่ียวกับโครงสรางศัพทในภาษาอังกฤษเพ่ือพัฒนา

ทักษะท้ัง 4 ดานอยางเหมาะสมรวมท้ังระบุและเขียนสื่อท่ีไมใชความเรียงรูปแบบตางๆใหสัมพันธกับประโยคและขอความท่ี

ฟงหรืออานออกแบบ สรางสรรค จับใจความสำคัญวิเคราะหความ สรุปความตีความและแสดงความคิดเห็นจากการฟงและ

อานพรอมท้ังใหเหตุผลและยกตัวอยางประกอบ สนทนาและเขียนโตตอบขอมูลและสื่อสารอยางตอเนื่องและเหมาะสม การ

เปรียบเทียบความเหมือนและความแตกตางของหุนยนต เทคโนโลยีท่ีใชในครัวเรือน การดูแลสุขภาพรางกาย และการปฏิบัติ

ตอสัตวโลก 

การใหเหตุผลตางๆประกอบคำอธิบายโดยใชภาษาอังกฤษและผูเรียนจะไดฝกการใชภาษาอังกฤษในสถานการณเหมือนจริง

ศึกษาและฝกปฏิบัติเก่ียวกับโครงสรางศัพทในภาษาอังกฤษเพ่ือพัฒนาทักษะท้ัง 4 ดานอยางเหมาะสม 

เพ่ือใหผูเรียนมีความรับผิดชอบในการทำงาน ตัดสินใจอยางชาญฉลาดและมีเหตุผล ขยันหม่ันเพียร ทำงานเต็ม

ความสามารถ มีวามอดทน สามารถทำงานรวมกับผูอ่ืนได มีความคิดริเริ่มสรางสรรค เชื่อม่ันในตนเอง มีเจตคติท่ีดีตอ

ภาษาอังกฤษไมวาจะเปนตอการเรียน การศึกษาในระดับอุดมศึกษาตอไป 

ผลการเรียนรู 

1.   วิเคราะหคำศัพท สำนวนจากเรื่อง Living with Robots, A New Member of the Familyและ 

     Live Longer 

2.  ใชภาษาอังกฤษในการเปรียบเทียบ แสดงความคิดเห็น ใหเหตุผลจากเรื่องการใชชีวิตกับหุนยนตได 

3.  ใชภาษาอังกฤษในการเปรียบเทียบขอดีขอเสียแสดงความคิดเห็นยกตัวอยางสรุปความเก่ียวกับหุนยนตได 

4.  ใชภาษาอังกฤษในการเปรียบเทียบ แสดงความคิดเห็น ใหเหตุผลจากเรื่อง Living Longer ได 

5.  บอกความหมายคำศัพทสำนวนจากอานเรื่อง Can We Afford to Live Longer?, 

     Standing Up for Animals และ People for Animals Rights 

6.  ใชภาษาอังกฤษในการตีความขอดีขอเสียแสดงความคิดเห็นยกตัวอยางเก่ียวกับ  

    Can We Afford to Live Longer ได                

7.  ใชภาษาอังกฤษในการวิเคราะห สรางสรรค แสดงความคิดเห็นจากการฟงและอานพรอมท้ังใหเหตุผลและ   

    ยกตัวอยางประกอบจากเรื่อง Standing Up for Animals ได 

8.  ใชภาษาอังกฤษในการเปรียบเทียบ ความเหมือนความตาง คิดออกแบบ ตีความสรุปเรื่องราว  

    ประเด็นสำคัญ และแสดงความคิดเห็นใหเหตุผลเก่ียวกับการเรียกรองสิทธิเพ่ือสัตวได 

รวมท้ังหมด 8 ผลการเรียนรู 
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                                                  หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนศรีราชา ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย พุทธศักราช 2563 (ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช 2562) 

                                                     คำอธิบายรายวิชาเพ่ิมเติม  

รหัสวิชา อ 30246      รายวิชาการอานเชิงวิเคราะห 6         กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ                      

ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 6   ภาคเรียนท่ี 2                          เวลา 40 ช่ัวโมง จำนวน 1 หนวยกิต                           

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ศึกษาและฝกการใชคำศัพทสำนวน คำบรรยาย ขอความประโยคท่ีใชในการแสดงความคิดเห็นภาษาท่ีใชในการ

แสดงความรูสึกและ ความคิดเห็นภาษาท่ีใชในการสื่อสารระหวางบุคคลภาษาท่ีใชในการแสดงความตองการคำศัพทสำนวน

ประโยคท่ีเก่ียวกับการใชการเพ่ิมข้ึนและสูญหายของภาษา ความงาม และการนำสัตวมาทำเปนอาหาร 

 โดยใชกระบวนการปฏิบัติตามคำแนะนำและคำบรรยายท่ีฟงและอานศึกษาและฝกปฏิบัติเก่ียวกับโครงสรางศัพทใน

ภาษาอังกฤษเพ่ือพัฒนาทักษะท้ัง 4 ดานอยางเหมาะสม อธิบายและเขียนประโยคและขอความใหสัมพันธกับสื่อท่ีไมใชความ

เรียงรูปแบบตางๆท่ีอาน รวมท้ังระบุและเขียนสื่อท่ีไมใชความเรียงรูปแบบตางๆใหสัมพันธกับประโยคและขอความท่ีฟงหรือ

อาน คิดออกแบบ สรางสรรค จับใจความสำคัญวิเคราะหความ สรุปความตีความและแสดงความคิดเห็นจากการฟงและอาน

พรอมท้ังใหเหตุผลและยกตัวอยางประกอบ สนทนาและเขียนโตตอบขอมูลและสื่อสารอยางตอเนื่องและเหมาะสม การ

เปรียบเทียบความเหมือนและความแตกตางขอดีและขอเสีย สาเหตุและผลกระทบ ของการเพ่ิมข้ึนและสูญหายของภาษา 

ความงาม ภาวะโลกรอน และการนำสัตวมาทำเปนอาหารการใหเหตุผลตางๆประกอบคำอธิบายโดยใชภาษาอังกฤษและ

ผูเรียนจะไดฝกการใชภาษาอังกฤษในสถานการณเหมือนจริงเพ่ือจะไดนำไปใชในชีวิตจริงอยางมีประสิทธิภาพ 

เพ่ือใหผูเรียนมีความรับผิดชอบในการทำงาน ตัดสินใจอยางชาญฉลาดและมีเหตุผล ขยันหม่ันเพียร ทำงานเต็ม

ความสามารถ มีวามอดทน สามารถทำงานรวมกับผูอ่ืนได มีความคิดริเริ่มสรางสรรค เชื่อม่ันในตนเอง มีเจตคติท่ีดีตอ

ภาษาอังกฤษไมวาจะเปนตอการเรียน การศึกษาในระดับอุดมศึกษาตอไป  

ผลการเรียนรู 

1.   วิเคราะหคำศัพท สำนวนจากเรื่อง The Rise and Fall of Languages, The Killer Language และ 

     Improving on Nature? 

2.  ใชภาษาอังกฤษในการแยกแยะขอความท่ีเปนจริง ขอความท่ีแสดงถึงความคิดเห็น สรุปความ ยกตัวอยาง  

    จากเรื่องการเพ่ิมข้ึนและสูญหายไปของภาษา  

3.  ใชภาษาอังกฤษในการวิเคราะหขอความท่ีเปนจริง ขอความท่ีแสดงถึงความคิดเห็นสรุปความ 

    ยกตัวอยางจากเรื่องภาษาเพชฌฆาต 

4.  ใชภาษาอังกฤษในการสรุปประเด็นหลักของ แสดงความคิดเห็นจากการฟงและอานพรอมท้ังใหเหตุผลและ 

    ยกตัวอยางประกอบจากเรื่องการเปลี่ยนแปลงธรรมชาต ิ

5.  บอกความหมายคำศัพท สำนวนจากเรื่อง The Never-Ending Desire for Beauty, Hotter and Hotter 

    และ Meat Made Man 

6.  ใชภาษาอังกฤษในการสรุปประเด็นหลักของ แสดงความคิดเห็นจากการฟงและอานพรอมท้ังใหเหตุผลและ 

    ยกตัวอยางประกอบจากเรื่องความตองการทางความงามไมมีท่ีสิ้นสุดได 
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                                                  หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนศรีราชา ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย พุทธศักราช 2563 (ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช 2562) 

 

7.  ใชภาษาอังกฤษในการคิดออกแบบ สรางสรรค จับใจความสำคัญวิเคราะหความเก่ียวกับอาหารท่ีทำจาก 

    สัตวได 

8.  ใชภาษาอังกฤษในการระบุขอความท่ีเปนจริง ขอความท่ีแสดงถึงความคิดเห็น สรุปเรื่องราว ประเด็นสำคัญ  

    แสดงความคิดเห็นใหเหตุผลหาสาเหตุและผลลัพธเก่ียวกับสัตวได 

 

รวมท้ังหมด 8 ผลการเรียนรู 
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                                                  หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนศรีราชา ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย พุทธศักราช 2563 (ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช 2562) 

คำอธิบายรายวิชาเพ่ิมเติม 

รหัสวิชา  อ30255   รายวิชา การเขียนภาษาอังกฤษเชิงธุรกิจ 5  กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ                

ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี  6     ภาคเรียนท่ี 1                          เวลา 60 ช่ัวโมง จำนวน 1.5 หนวยกิต   

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ศึกษาหลักการใชไวยกรณ การใชเครื่องหมายวรรคตอน ความเหมือนและความแตกตางในการใชเครื่องหมาย ความ

แตกตางระหวางโครงสราง รูปแบบการเขียนภาษาอังกฤษในสถานการณตางๆ องคประกอบของภาษาในแตละประเภท 

หลักการเขียนขอมูล รายงาน และขอเสนอเชิญชวน และหลักการเขียน Curriculum Vitae 

 โดยฝกปฏิบัติทักษะการเขียนสื่อความในหลักการและรูปแบบ ท่ีเก่ียวของกับธุรกิจประเภทตางๆ และเรียนรูคำศัพท

ท่ีจำเปนท่ีเก่ียวของกับสถานท่ีทองเท่ียวและธรรมเนียมประเพณีทองถ่ิน ความเหมือนและความแตกตางระหวางวิถีชีวิตความ

เชื่อตามบริบทของทองถ่ิน ฝกเขียนประโยค รวบรวมประโยคเพ่ือการสื่อสารภาษาอังกฤษเก่ียวของกับสถานท่ีทองเท่ียวและ

วัฒนธรรมทองถ่ิน ถายทอด/ สื่อความหมาย แนวคิดและขอมูลตางๆ 

เพ่ือใหผูเรียนเกิดความรูความเขาใจและเห็นคุณคาของการเรียนภาษาอังกฤษ ตระหนักถึงความสำคัญในการเขียน

ภาษาอังกฤษ การใชภาษาอังกฤษเพ่ือการทำงาน การประกอบอาชีพหรือตามความสนใจ สามารถอยูในสังคมไดอยางมี

ความสุข 

 

ผลการเรียนรู 

 1. อธิบาย เปรียบเทียบ หลักการใชไวยากรณ ความแตกตางระหวางโครงสรางในกาลตางๆ ได  

2. เขียนสื่อความในสถานการณตางๆ ไดถูกตองตามหลักไวยากรณ  

3. อธิบาย เปรียบเทียบ หลักการใชเครื่องหมายวรรคตอน ความเหมือนและความแตกตางในการใชเครื่องหมาย ใน

ประโยคตางๆได  

4. เขียนสื่อความในรูปแบบตางๆโดยใชเครื่องหมายวรรคตอนไดถูกตอง  

5. อธิบาย เปรียบเทียบ หลักการรูปแบบการเขียนภาษาอังกฤษในสถานการณตางๆได 

6. เขียนสื่อความในรูปแบบตางๆตามสถานการณท่ีกำหนดใหได 

7. อธิบาย/เปรียบเทียบ องคประกอบของภาษาในแตละประเภท และนำความรูไปเขียนสื่อความไดถูกตอง8. เขียน

ขอมูล รายงาน และขอเสนอเชิญชวนในสถานการณตางๆได 

9. อธิบายหลักการเขียน CV และเขียน CV ไดถูกตอง 

 

รวม  9  ผลการเรียนรู 
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                                                  หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนศรีราชา ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย พุทธศักราช 2563 (ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช 2562) 

คำอธิบายรายวิชาเพ่ิมเติม 

รหัสวิชา  อ30256   รายวิชา  การเขียนภาษาอังกฤษเชิงธุรกิจ 6  กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ                

ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี  6    ภาคเรียนท่ี 2                            เวลา 60 ช่ัวโมง จำนวน 1.5 หนวยกิต   

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ศึกษาการแกไขประโยค ขอความใหถูกตองตามหลักไวยากรณ การเขียนสรุปขอมูล ใจความสำคัญในการนำเสนอ

สินคา การเขียนถอดความจากสื่อท่ีไมใชความเรียงออกมาเปนความเรียง การเขียนรูปแบบ โครงสราง ขอความสื่อท่ีมีความ

ซับซอนในพ้ืนท่ีโฆษณา การเขียนเปรียบเทียบและขอแตกตางของสินคา การเขียนสื่อความในเชิงธุรกิจโดยใชเคล็ดลับ 

 โดยฝกปฏิบัติทักษะการเขียนเพ่ือการสื่อสารในเชิงธุรกิจ เรื่องราวและการเรียนรูคำศัพทท่ีจำเปนท่ีเก่ียวของ ฝก

เขียนประโยค รวบรวมประโยคเพ่ือการสื่อสารภาษาอังกฤษ ขอมูลในเชิงธุรกิจ   

เพ่ือใหผูเรียนเกิดความรูความเขาใจและเห็นคุณคาของการเรียนภาษาอังกฤษ ตระหนักถึงความสำคัญในการเขียน

ภาษาอังกฤษ การใชภาษาอังกฤษเพ่ือการทำงาน การประกอบอาชีพหรือตามความสนใจ สามารถอยูในสังคมไดอยางมี

ความสุข 

 

ผลการเรียนรู 

1. เขียนแกไขประโยค ขอความตางๆ ใหถูกตองตามหลักไวยากรณได  

2. เขียนสรุปขอมูล ใจความสำคัญในการนำเสนอสินคาไดถูกตองและครอบคลุม 

 3. เขียนถอดความจากสื่อท่ีไมใชความเรียงออกมาเปนความเรียงท่ีเขาใจงายข้ึน 

4. เขียนรูปแบบ โครงสราง ขอความสื่อท่ีมีความซับซอนมากข้ึน ในพ้ืนท่ีโฆษณาตางๆได 

5. เขียนเปรียบเทียบและขอแตกตางของสินคาประเภทตางๆได 

6. เขียนสื่อความในเชิงธุรกิจโดยสามารถใชเคล็ดลับในการเขียนไดถูกตอง 

 

รวม  6  ผลการเรียนรู 
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                                                  หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนศรีราชา ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย พุทธศักราช 2563 (ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช 2562) 

คำอธิบายรายวิชาเพ่ิมเติม 

รหัสวิชา  อ30295     รายวิชา  ภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสาร 5     กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ                  

ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี  6    ภาคเรียนท่ี 1                               เวลา 20  ช่ัวโมง จำนวน 0.5    หนวยกิต 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ศึกษาการเขียนและออกแบบหนังสือพิมพและนิตยสารภาษาอังกฤษ เพ่ือใชในเชิงธุรกิจท่ีมีความแตกตาง และ

นาสนใจ โดยใชภาษาในเชิงโนมนาวจิตใจ รวมถึงการออกแบบโฆษณาท้ังรูปแบบของปกติและในระบบออนไลน ไมวาจะเปน

ทาง Facebook หรือ Instagram 

โดยใชทักษะทางภาษา การอธิบาย บรรยาย แลกเปลี่ยนความรู เขารวม แนะนำ และจัดกิจกรรมทางภาษาและ

วัฒนธรรมท่ีถูกตองเหมาะสม บรรยายภาพ สัญลักษณ โดยถายโอนความหมายเปนประโยคหรือขอความสั้นๆ กำหนด

แผนการเรียนและเลือกกลยุทธในการเรียนท่ีเหมาะสมเพ่ือพัฒนาทักษะการเขียนภาษาอังกฤษโดยใชสื่อเทคโนโลยีท่ี

เหมาะสม รวมถึงการเลือกใชคำและสำนวนในการโนมนาวจิตใจในการทำงานดานธุรกิจ 

เพ่ือใหเห็นคุณคาและมีเจตคติท่ีดีตอการเรียนรูภาษาอังกฤษ ใฝเรียนใฝรูมีวินัย มุงม่ันในการทำงาน มีจิตสาธารณะ 

รักความเปนไทย สามารถประยุกตใชภาษาอังกฤษเพ่ือการทำงาน การประกอบอาชีพ สามารถอยูในสังคมไดอยางมีความสุข 

ผลการเรียนรู 

1. เขียนขอมูลเก่ียวกับตนเองไดถูกตอง และนาสนใจเพ่ือใชในการศึกษาตอ และสมัครงาน 

2. เขียนขอมูลแสดงความคิดเห็นของตนเองในรูปแบบความเรียงไดถูกตอง และถูกหลักการเขียนสากล 

3. เขียนจดหมายและจดหมายอิเล็กทรอนิกสในการเจรจาตอบโตเปนภาษาอังกฤษไดอยางถูกตอง  

4. ใชภาษาเพ่ือแสดงความรูสึกของตนเองท้ังเรื่องราวตางๆในชีวิตประจำวัน ท้ังในอดีต ปจจุบันและอนาคต 

5. ใชภาษาอังกฤษในการโนมนาวใจเพ่ือใชในเชิงธุรกิจ 

6. ใชภาษาเพ่ือแสดงความคิดเห็น ความตองการของตนเอง การเสนอและการตอบรับการชวยเหลือ และบริการ

ผูอ่ืน 

7. ใชภาษาเพ่ือขอและใหขอมูล เรื่องราวตางๆในชีวิตประจำวันและสิ่งท่ีตนสนใจ 

8. ใชภาษาอังกฤษตามสถานการณตางๆดวยวิธีการและรูปแบบท่ีหลากหลาย 

9. มีความเขาใจดานวัฒนธรรม ความเหมือนและความแตกตางของภาษาอังกฤษและภาษาไทย นำไปใชไดอยาง

ถูกตองเหมาะสมกับบุคคลและกาลเทศะ 

 

รวม   9  ผลการเรียนรู 
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                                                  หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนศรีราชา ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย พุทธศักราช 2563 (ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช 2562) 

คำอธิบายรายวิชาเพ่ิมเติม 

รหัสวิชา  อ30296      รายวิชา  ภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสาร 6  กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ                       

ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี  6   ภาคเรียนท่ี 2                     เวลา 20  ช่ัวโมง จำนวน 0.5    หนวยกิต                            

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ศึกษาการเขียนและออกแบบหนังสือพิมพและนิตยสารภาษาอังกฤษ เพ่ือใชในเชิงธุรกิจท่ีมีความแตกตาง และ

นาสนใจ โดยใชภาษาในเชิงโนมนาวจิตใจ รวมถึงการออกแบบโฆษณาท้ังรูปแบบของปกติและในระบบออนไลน ไมวาจะเปน

ทาง Facebook หรือ Instagram 

โดยใชทักษะทางภาษา การอธิบาย บรรยาย แลกเปลี่ยนความรู เขารวม แนะนำ และจัดกิจกรรมทางภาษาและ

วัฒนธรรมท่ีถูกตองเหมาะสม บรรยายภาพ สัญลักษณ โดยถายโอนความหมายเปนประโยคหรือขอความสั้นๆ กำหนด

แผนการเรียนและเลือกกลยุทธในการเรียนท่ีเหมาะสมเพ่ือพัฒนาทักษะการเขียนภาษาอังกฤษโดยใชสื่อเทคโนโลยีท่ี

เหมาะสม รวมถึงการเลือกใชคำและสำนวนในการโนมนาวจิตใจในการทำงานดานธุรกิจ 

เพ่ือใหเห็นคุณคาและมีเจตคติท่ีดีตอการเรียนรูภาษาอังกฤษ ใฝเรียนใฝรูมีวินัย มุงม่ันในการทำงาน มีจิตสาธารณะ 

รักความเปนไทย สามารถประยุกตใชภาษาอังกฤษเพ่ือการทำงาน การประกอบอาชีพ สามารถอยูในสังคมไดอยางมีความสุข 

ผลการเรียนรู 

1. เขียนขอมูลเก่ียวกับตนเองไดถูกตอง และนาสนใจเพ่ือใชในการศึกษาตอ และสมัครงาน 

2. เขียนขอมูลแสดงความคิดเห็นของตนเองในรูปแบบความเรียงไดถูกตอง และถูกหลักการเขียนสากล 

3. เขียนจดหมายและจดหมายอิเล็กทรอนิกสในการเจรจาตอบโตเปนภาษาอังกฤษไดอยางถูกตอง  

4. ใชภาษาเพ่ือแสดงความรูสึกของตนเองท้ังเรื่องราวตางๆในชีวิตประจำวัน ท้ังในอดีต ปจจุบันและอนาคต 

5. ใชภาษาอังกฤษในการโนมนาวใจเพ่ือใชในเชิงธุรกิจ 

6. ใชภาษาเพ่ือแสดงความคิดเห็น ความตองการของตนเอง การเสนอและการตอบรับการชวยเหลือ และบริการ

ผูอ่ืน 

7. ใชภาษาเพ่ือขอและใหขอมูล เรื่องราวตางๆในชีวิตประจำวันและสิ่งท่ีตนสนใจ 

8. ใชภาษาอังกฤษตามสถานการณตางๆดวยวิธีการและรูปแบบท่ีหลากหลาย 

9. มีความเขาใจดานวัฒนธรรม ความเหมือนและความแตกตางของภาษาอังกฤษและภาษาไทย นำไปใชไดอยาง

ถูกตองเหมาะสมกับบุคคลและกาลเทศะ 

 

รวม   9  ผลการเรียนรู 
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                                                  หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนศรีราชา ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย พุทธศักราช 2563 (ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช 2562) 

คำอธิบายรายวิชาเพ่ิมเติม  

รหัสวิชา  จ30263    รายวิชา  ภาษาจีนเพ่ือทักษะชีวิต 3        กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ              

ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี  6  ภาคเรียนท่ี 1                        เวลา 20  ช่ัวโมง จำนวน 0.5    หนวยกิต   

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

        ศึกษาหลักการอานในระบบเสียงภาษาจีนกลาง  ประโยคและสำนวนภาษาท่ีใชในการสื่อสารระหวางบุคคลเพ่ือ

แลกเปลี่ยนขอมูลเก่ียวกับตนเอง เรื่องใกลตัว สถานการณตางๆในชีวิตประจำวัน  ความเหมือนและความแตกตางระหวาง

การออกเสียงประโยคชนิดตางๆของภาษาจีนกับภาษาไทย   บทสนทนาในรานอาหาร รานเครื่องดื่ม การซ้ือของ และการ

พิมพภาษาจีน 

         ฝกทักษะการออกเสียงตัวอักษร สะกดคำ อานกลุมคำ ประโยคและขอความงาย ๆ ถูกตองตามหลักการอาน พูด

โตตอบดวยคำสั้นๆ งาย ๆ ในการแลกเปลี่ยนขอมูลเก่ียวกับตนเองเรื่องตาง ๆ ใกลตัว และสถานการณในชีวิตประจำวัน 

เขียนภาพ แผนผังและตารางแสดงขอมูลตาง ๆ เพ่ือสรุปใจความสำคัญจากเรื่องท่ีไดฟงหรืออาน 

         การใชภาษาจีนในการสืบคน คนควา รวบรวม  นำเสนอ และสรุปความรู หรือขอมูลตางๆจากสื่อและแหลงการเรียนรู

ตางๆในการศึกษาตอ และประกอบอาชีพ  โดยจัดจัดกิจกรรมใหนักเรียนไดฝกปฏิบัติจริง นำความรูทักษะกระบวนการไปใช

ในชีวิตประจำวันไดอยางเหมาะสม รวมท้ังมีเจตคติท่ีดีตอการเรียนวิชาภาษาจีน มีวินัยในการทำงาน  ใฝเรียนรูและมีความ

รับผิดชอบ 

 การวัดผลและการประเมินผลดวยวิธีการท่ีหลากหลาย ตามสภาพความเปนจริงของเนื้อหา ทักษะกระบวนการและ

คุณลักษณะท่ีพึงประสงคท่ีตองวัด  

ผลการเรียนรู 

1. เขาและตีความเรื่องท่ีฟงและอานจากสื่อประเภทตางๆ และแสดงความคิดเห็นอยางมีเหตุผล 

2. มีทักษะการสื่อสารทางภาษาในการแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสาร แสดงความรูสึก และความคิดเห็นอยางมี

ประสิทธิภาพ  

3. นำเสนอขอมูลขาวสาร ความคิดรวบยอด และความคิดเห็นในเรื่องตางๆโดยการพูดและการเขียน 

4. เขาใจความสัมพันธระหวางภาษากับวัฒนธรรมของเจาของภาษา และนำไปใชไดอยางเหมาะสมกับกาลเทศะ 

5. เขาใจความเหมือนและความแตกตางระหวางภาษาและวัฒนธรรมของเจาของภาษากับภาษาและ 

วัฒนธรรมไทย และนำมาใชอยางถูกตองและเหมาะสม 

 

รวม  5  ผลการเรียนรู 

 

 

 

 

 

 

 



403 
 

                                                  หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนศรีราชา ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย พุทธศักราช 2563 (ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช 2562) 

คำอธิบายรายวิชาเพ่ิมเติม  

รหัสวิชา  จ30264    รายวิชา  ภาษาจีนเพ่ือทักษะชีวิต 4        กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ              

ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี  6  ภาคเรียนท่ี 2                        เวลา 20  ช่ัวโมง จำนวน 0.5    หนวยกิต   

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ปฏิบัติตามคำแนะนำ คำชี้แจง คำอธิบายท่ีฟงและอาน อานออกเสียงบทอานไดถูกตองตามหลักการอาน อธิบาย

และเขียนประโยคและขอความใหสัมพันธกับสื่อท่ีไมใชความเรียงรูปแบบตาง ๆ ท่ีอาน จับใจความสำคัญ วิเคราะห สรุป

ความ ตีความ และแสดงความคิดเห็นพรอมท้ังใหเหตุผลและยกตัวอยางประกอบ จากการฟง การอาน และการสนทนา และ

เขียนโตตอบขอมูลเก่ียวกับการดำเนินชีวิตของตนเอง เรื่องท่ีอยูในความสนใจ เรื่องใกลตัว ประสบการณ สถานการณตาง ๆ 

เลือกและใชคำขอรอง ใหคำแนะนำ คำชี้แจง คำอธิบาย พูดและเขียนแสดงความตองการ เสนอ ตอบรับและปฏิเสธ ขอและ

ใหขอมูลในสถานการณตาง ๆ บรรยายและสรุปใจความสำคัญเก่ียวกับเรื่องราว ขอมูล เหตุการณใกลตัว และเรื่องราวใน

ทองถ่ิน เลือกใชภาษา น้ำเสียงและกิริยาทาทางเหมาะกับระดับบุคคล โอกาส และสถานท่ีตามมารยาททางสังคมของเจาของ

ภาษา อธิบายวิถีชีวิต ขนบธรรมเนียมประเพณี ตลอดจนเขารวมและจัดกิจกรรมทางภาษาวัฒนธรรมของเจาของภาษาอยาง

เหมาะสม เปรียบเทียบความเหมือนและความแตกตางระหวางโครงสรางสำนวนประโยค ความเชื่อ วัฒนธรรมของไทยและ

ของเจาของภาษา ใชภาษาอังกฤษในการคนควา สืบคนความรูขอมูลท่ีเก่ียวของกับกลุมสาระการเรียนรูอ่ืน แลวนำเสนอดวย

การพูดและเขียน  

            โดยใชทักษะ กระบวนการเรียนรูทางภาษาท่ีหลากหลาย การฝกปฏิบัติตามสถานการณตาง ๆ กระบวนการคิด

วิเคราะห กระบวนการศึกษาคนควา และสืบคนขอมูล   

เพ่ือใหเกิดความรู ความคิด ความเขาใจ เห็นคุณคาในการเรียนภาษาอังกฤษ สามารถสื่อสารภาษาจีนไดอยางถูกตอง

เหมาะสม สามารถใชภาษาอังกฤษในการศึกษาคนควา  สืบคน รวบรวมขอมูลตาง ๆ จากสื่อและแหลงการเรียนรูตาง ๆ แลว

นำมาสรุปเปนองคความรู และสามารถนำความรูไปใชประโยชนในการเผยแพรประชาสัมพันธในการศึกษาตอ และประกอบ

อาชีพไดอยางมีคุณธรรม จริยธรรม และคานิยมท่ีเหมาะสม 

ผลการเรียนรู 

1. เขาและตีความเรื่องท่ีฟงและอานจากสื่อประเภทตางๆ และแสดงความคิดเห็นอยางมีเหตุผล 

2. มีทักษะการสื่อสารทางภาษาในการแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสาร แสดงความรูสึก และความคิดเห็นอยางมี

ประสิทธิภาพ  

3. นำเสนอขอมูลขาวสาร ความคิดรวบยอด และความคิดเห็นในเรื่องตางๆโดยการพูดและการเขียน 

4. เขาใจความสัมพันธระหวางภาษากับวัฒนธรรมของเจาของภาษา และนำไปใชไดอยางเหมาะสมกับกาลเทศะ 

5. เขาใจความเหมือนและความแตกตางระหวางภาษาและวัฒนธรรมของเจาของภาษากับภาษาและ 

วัฒนธรรมไทย และนำมาใชอยางถูกตองและเหมาะสม 

รวมท้ังหมด  5  ผลการเรียนรู 
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                                                  หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนศรีราชา ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย พุทธศักราช 2563 (ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช 2562) 

คำอธิบายรายวิชาเพ่ิมเติม  

รหัสวิชา  จ30271    รายวิชา  ภาษาจีนเพ่ือการศึกษาตอ 1       กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ              

ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี  6  ภาคเรียนท่ี 1                        เวลา 40  ช่ัวโมง จำนวน 1.0    หนวยกิต   

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

เพ่ือเสริมสรางความม่ันใจใหกับผูเรียนท่ีมีแผนการจะศึกษาตอในระดับมหาวิทยาลัย โดยจะเนนไปท่ีการพัฒนา

ทักษะท่ีจำเปนตอการนำไปใชในการศึกษาตอระดับอุดมศึกษา  โดยการศึกษาโครงสรางไวยากรณภาษาจีนกลาง ทบทวนพิน

อิน เรียนรูคำศัพทเพ่ือสรางประโยคคำถาม ประโยคบอกเลา ประโยคปฏิเสธ ในระดับภาษาท่ีซับซอนสูงข้ึน ฝกฝนการทำ

ขอสอบ 

ศึกษาวิเคราะหขอสอบเขามหาวิทยาลัยตางๆ ดวยขอสอบ HSK  ใหเขาใจและสามารถนำไปใชไดจริงในการสอบ 

โดยใชทักษะทางภาษา กระบวนการคิดวิเคราะห อธิบาย ตีความ แลกเปลี่ยนเรียนรู และฝกปฏิบัติเพ่ือใหเห็นคุณคาของการ

นำความรูไปใชในการศึกษาตอ 

ผลการเรียนรู 

1. เขาใจลักษณะขอสอบสวนตางๆเชน ไวยากรณ , การซ้ำคำ , การใชคำกริยาวิเศษณ , บทสนทนา , การสราง 

    ประโยค 

2. บอกความหมายคำศัพทท่ีพบบอยในขอสอบ คำศัพทเหมือน และตรงขาม  รวมท้ังการเดาคำศัพทในบริบท          

    ท่ีตางกัน 

3. ใชเทคนิคการอานในการทำขอสอบแบบตางๆ ได เชน เทคนิคการหาความคิดหลัก , หัวเรื่อง , ชื่อเรื่อง การแทน 

    สรรพนาม , การสรุป 

4. ตอบคำถาม จับใจความสำคัญ วิเคราะห สรุปและแสดงความคิดเห็น พรอมใหเหตุผล และยกตัวอยางประกอบ 

    เก่ียวกับเรื่องท่ีฟงหรืออาน 

5. เขาใจวัฒนธรรมการใชภาษาในการสนทนา ตามสถานการณท่ีตางกัน 

 

รวม   5  ผลการเรียนรู 
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                                                  หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนศรีราชา ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย พุทธศักราช 2563 (ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช 2562) 

 

คำอธิบายรายวิชาเพ่ิมเติม  

รหัสวิชา  จ30272    รายวิชา  ภาษาจีนเพ่ือการศึกษาตอ 2       กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ              

ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี  6  ภาคเรียนท่ี 2                        เวลา 40  ช่ัวโมง จำนวน 1.0    หนวยกิต   

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

เพ่ือเสริมสรางความม่ันใจใหกับผูเรียนท่ีมีแผนการจะศึกษาตอในระดับมหาวิทยาลัย โดยจะเนนไปท่ีการพัฒนา

ทักษะท่ีจำเปนตอการนำไปใชในการศึกษาตอระดับอุดมศึกษา  โดยการศึกษาโครงสรางไวยากรณภาษาจีนกลาง ทบทวนพิน

อิน เรียนรูคำศัพทเพ่ือสรางประโยคคำถาม ประโยคบอกเลา ประโยคปฏิเสธ ในระดับภาษาท่ีซับซอนสูงข้ึน ฝกฝนการทำ

ขอสอบ 

ศึกษาวิเคราะหขอสอบเขามหาวิทยาลัยตางๆ ดวยขอสอบ PAT 7.4  ใหเขาใจและสามารถนำไปใชไดจริงในการสอบ 

โดยใชทักษะทางภาษา กระบวนการคิดวิเคราะห อธิบาย ตีความ แลกเปลี่ยนเรียนรู และฝกปฏิบัติเพ่ือใหเห็นคุณคาของการ

นำความรูไปใชในการศึกษาตอ 

ผลการเรียนรู 

1. แสดงความคิดเห็นเก่ียวกับประโยชนของการเรียนรูภาษาจีนในการแสวงหาความคู การเขาสูสังคม 

   และอาชีพ 

2. อาน เขียน เพ่ือใชเปนเครื่องมือในการเรียนรู การศึกษาตอการประกอบอาชีพ การสมัครงาน ท้ังสถานการณ     

    จำลอง และสถานการณจริง 

3. สามารถใชภาษาจีนในการสืบคน คนควา รวบรวม วิเคราะห และสรุปความรู ขอมูลตางๆ จากสื่อ และแหลง      

    เรียนรูตางๆ ในการศึกษาตอ และประกอบอาชีพ 

4. บอกความแตกตางระหวางภาษาจีนกับภาษาไทยในเรื่องคำ วลี สำนวน ประโยคและนำไปใชไดอยางถูกตอง  

    เหมาะสม 

5. สรางสรรคภาษาจีนในการสนทนา แลกเปลี่ยนขอมูลและสรางความสัมพันธระหวางบุคคล โดยใชคำศัพท สำนวน  

    โครงสรางภาษาใหเหมาะสมกับสถานการณและมารยาทสังคัส 

 

รวม   5  ผลการเรียนรู 
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                                                  หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนศรีราชา ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย พุทธศักราช 2563 (ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช 2562) 

คำอธิบายรายวิชาเพ่ิมเติม 

รหัสวิชา จ 30285   รายวิชาภาษาจีน 5                           กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ 

ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 6 ภาคเรียนท่ี 1 เวลา  120  ช่ัวโมง                  จำนวน  3.0  หนวยกิต 

  

ศึกษาตัวอักษร เสียงตัวอักษร  สระ  วรรณยุกต  อานออกเสียงตัวอักษร  คำ  กลุมคำ ประโยค  ขอความ  บท

สนทนา  พูดและเขียนคำ  กลุมคำประโยค  บทความจากการฟงและอานเก่ียวกับตนเอง  สิ่งใกลตัว  เพ่ือน ครอบครัว  บอก

ความเหมือนและแตกตางของเสียงตัวอักษร  คำ  กลุมคำ  ประโยคขอความของภาษาจีนและภาษาไทย  ตอบคำถามเก่ียวกับ

ใจความสำคัญของเรื่อง  จากการฟงและอาน  ปฏิบัติตามคำสั่งงายๆในหองเรียน  คำแนะนำ  คำขอรอง  สนทนาโตตอบ

ประโยคสั้นๆในการสื่อสารระหวางบุคคลได  สามารถทักทาย  กลาวลา  ขอโทษ  สามารถพูด เขียนแสดงความตองการและ

ใหขอมูลเก่ียวกับตนเองและบุคคลใกลตัวไดเชน  บอกชื่อ  อายุ  รูปราง  สวนสูง  แสดงความรูสึกเก่ียวกับสิ่งตางๆใกลตัว ใช

คำศัพท  สำนวนภาษาและประโยคตางๆ  ใชถอยคำน้ำเสียง  กริยาทาทางอยางสุภาพ  สามารถบอกความแตกตางระหวาง

ไวยากรณไทยกับไวยากรณจีนไดนักเรียนเขารวมกิจกรรมตางๆของเจาของวัฒนธรรม เชน เกม  เพลง  ทาทาง  เทศกาลวัน

สำคัญของเจาของภาษา  เรียนรูความรูพ้ืนฐานเก่ียวกับการประกอบอาชีพท่ีเก่ียวของกับอุตสาหกรรมการทองเท่ียว  เชน  

มัคคุเทศก  ลาม  ธุรกิจการทองเท่ียว  การโรงแรม เปนตน  

โดยใชทักษะกระบวนการทางภาษา กระบวนการกลุม  กระบวนการสรางความคิดรวบยอด กระบวนการคิด

วิเคราะหและสังเคราะห การสืบคนขอมูล  การฝกปฏิบัติตามสถานการณตางๆ  

เพ่ือใหเกิดความรู ความคิด ความเขาใจ สามารถนำเสนอสื่อสาร เห็นคุณคาของการเรียนและมีเจตคติท่ีดีตอ

ภาษาจีน สามารถนำความรูไปใชใหเกิดประโยชนอยางมีเหตุผล   

 

ผลการเรียนรู 

1. ปฏิบัติตามคำแนะนำในคูมือการใชงานตางๆ คำชี้แจง คำอธิบาย และคำบรรยายท่ีฟงและอาน  

2. ใชประโยคภาษาจีนบอกความชอบทางดานดนตรีไดอยางถูกตองและเหมาะสม 

 3. สนทนาและเขียนโตตอบขอมูลเก่ียวกับเรื่องฤดูกาล   ประสบการณ  สถานการณ  ขาว/ เหตุการณ  ประเด็นท่ี

อยูในความสนใจของสังคม  และสื่อสารอยางตอเนื่องและเหมาะสม 

 4. ใชภาษาสื่อสารในสถานการณจริง/สถานการณจำลองท่ีเกิดข้ึนในหองเรียนสถานศึกษา ชุมชน และ สังคม 

 5. อธิบาย/เปรียบเทียบความแตกตางระหวางโครงสรางประโยค ขอความ สำนวน คำพังเพย สุภาษิตและบทกลอน

ของภาษา ตางประเทศและภาษาไทย 

 6. วิเคราะห/อภิปรายความเหมือนและความแตกตางระหวางวิถีชีวิต ความเชื่อ และวัฒนธรรมของ เจาของภาษากับ

ของไทย และนำไปใชอยางมีเหตุผล 
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                                                  หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนศรีราชา ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย พุทธศักราช 2563 (ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช 2562) 

  

 7. ใชทักษะกระบวนการทางภาษา  กระบวนการกลุม  กระบวนการสรางความคิดรวบยอด กระบวนการคิด

วิเคราะหและสังเคราะห การสืบคนขอมูล  การฝกปฏิบัติตามสถานการณตางๆ 

 8. สามารถนำเสนอสื่อสาร เห็นคุณคาของการเรียนและมีเจตคติท่ีดีตอภาษาจีน สามารถนำความรูไป ใชใหเกิด

ประโยชนอยางมีเหตุผล 

รวมท้ังหมด  8  ผลการเรียนรู 
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                                                  หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนศรีราชา ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย พุทธศักราช 2563 (ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช 2562) 

คำอธิบายรายวิชาเพ่ิมเติม 

รหัสวิชา จ 30286  รายวิชาภาษาจีน 6                             กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ 

ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 6 ภาคเรียนท่ี 2 เวลา  120  ช่ัวโมง                  จำนวน  3.0  หนวยกิต 

  

ศึกษาการคำศัพท  ประโยคเก่ียวกับการทองเท่ียว การติดตอบริษัททัวร  การจองตั๋วเครื่องบินรวมถึงโรงแรมหรือ

หองพักตางๆ  เรียนรูแผนกตางๆในโรงแรม  การทองเท่ียวเชิงธรรมชาติ  คำศัพทเก่ียวกับสถานท่ีทองเท่ียวในแหลงชุมชน   

ซ่ึงสามารถนำไปประยุกตใชในการประกอบอาชีพทางดานอุตสาหกรรมการทองเท่ียว  สนทนาเก่ียวกับเรื่องวีซา  ไวยากรณท่ี

เก่ียวกับเนื้อหาในบทเรียน  เชน  ไวยากรณการเปรียบเทียบ  ผลของกริยา  หลักการใชคำลักษณะนาม  คำซ้ำคำ

ลักษณะนาม  เปนตน  เรียนรูวัฒนธรรมการแตงงานของจีน  อานบทความสั้นๆท่ีกำหนดให  สำนวนภาษาและประโยคตางๆ  

ใชถอยคำน้ำเสียง  กริยาทาทางอยางสุภาพ  สามารถบอกความแตกตางระหวางไวยากรณไทยกับไวยากรณจีนได  นักเรียน

เขารวมกิจกรรมตางๆของเจาของวัฒนธรรม เชน เกม  เพลง  ทาทาง  เทศกาลวันสำคัญของเจาของภาษา 

โดยใชทักษะกระบวนการทางภาษา กระบวนการกลุม  กระบวนการสรางความคิดรวบยอด กระบวนการคิด

วิเคราะหและสังเคราะห การสืบคนขอมูล  การฝกปฏิบัติตามสถานการณตางๆ  

เพ่ือใหเกิดความรู ความคิด ความเขาใจ สามารถนำเสนอสื่อสาร เห็นคุณคาของการเรียนและมีเจตคติท่ีดีตอ

ภาษาจีน สามารถนำความรูไปใชใหเกิดประโยชนอยางมีเหตุผล   

 

ผลการเรียนรู 

1. เลือกและใช คำขอรอง  ใหคำแนะนำ  คำชี้แจง คำอธิบายในสถานการณตางๆ2. ใชประโยคภาษาจีนเบื้องตนใน

การฟง พูด  อาน เขียนไดอยางถูกตองและเหมาะสมตามสถานการณได 

 3. พูดและเขียนเพ่ือขอและใหขอมูล  บรรยาย  อธิบาย  เปรียบเทียบ  และแสดงความคิดเห็นเก่ียวกับเรื่องท่ีฟงและ

อานอยางเหมาะสม 

 4. อธิบาย/เปรียบเทียบความแตกตางระหวางโครงสรางประโยค ขอความ สำนวน  

คำพังเพย สุภาษิตและบทกลอนของภาษา ตางประเทศและภาษาไทย 

 5. ใชภาษาสื่อสารในสถานการณจริง/สถานการณจำลองท่ีเกิดข้ึนในหองเรียนสถานศึกษา ชุมชน และสังคม 

6. สามารถนำเสนอสื่อสาร เห็นคุณคาของการเรียนและมีเจตคติท่ีดีตอภาษาจีน สามารถนำความรูไป ใชใหเกิด

ประโยชนอยางมีเหตุผล 

รวมท้ังหมด  6  ผลการเรียนรู 
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                                                  หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนศรีราชา ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย พุทธศักราช 2563 (ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช 2562) 

คำอธิบายรายวิชาเพ่ิมเติม 

รหัสวิชา  ญ 30265    รายวิชา ภาษาญ่ีปุน 5             กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ   

ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 6 ภาคเรยีนท่ี 1     เวลา 120 ช่ัวโมง จำนวน 3.0 หนวยกิต 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 ศึกษาการอานออกเสียงขอความ ขาว ประกาศ โฆษณา บทรอยกรอง และนิทานถูกตองตามหลักการอาน ปฏิบัติ

ตามคำแนะนำ คำชี้แจง คำอธิบาย คำบรรยายท่ีฟงและอาน อธิบายและเขียนประโยค ขอความใหสัมพันธกับสื่อท่ีไมใชความ

เรียงรูปแบบตางๆที่อาน รวมทั้งระบุและเขียนสื่อที่ไมใชความเรียงรูปแบบตางๆใหสัมพันธกับประโยคและขอความที่ฟงหรือ

อาน จับใจความสำคัญ วิเคราะหความ สรุปความ ตีความและแสดงความคิดเห็น จากการฟงและอานบทอาน บทสนทนา 

นิทานงายๆและเลาเรื่องพรอมท้ังใหเหตุผลและยกตัวอยางประกอบ สนทนาและเขียนขอมูลเก่ียวกับตนเอง เรื่องตางๆใกลตัว 

ประสบการณ สถานการณ ขาว/เหตุการณ ประเด็นที่อยูในความสนใจของสังคม และสื่อสารอยางตอเนื่องและเหมาะสม 

เลือกและใชคำขอรอง คำแนะนำคำขออนุญาต คำชี้แจง คำอธิบายไดอยางคลองแคลว พูดและเขียนแสดงความตองการขอ

และเสนอใหความชวยเหลือ ตอบรับและปฏิเสธการใหความชวยเหลือในสถานการณจำลองหรือสถานการณจริงอยาง

เหมาะสม พูดและเขียนเพื่อขอและใหขอมูล บรรยาย อธิบาย เปรียบเทียบ และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่อง/ประเด็น/

ขาว/เหตุการณที่ฟงและอานอยางเหมาะสม พูดและเขียนสรุปใจความสำคัญ แกนสาระที่ไดจากการวิเคราะหเรื่องกิจกรรม 

ขาว เหตุการณ และสถานการณท่ีอยูในความสนใจ 

ของสังคม พูดและเขียนแสดงความคิดเห็นเก่ียวกับกิจกรรม ประสบการณ และเหตุการณท้ังในทองถ่ิน สังคม 

และโลก พรอมทั้งใหเหตุผลและยกตัวอยางประกอบ เขารวม แนะนำ และจัดกิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรมของญี่ปุน

อยางเหมาะสม วิเคราะหและอภิปรายความเหมือนและความแตกตางระหวางวิถีชีวิต ความเชื่อ และวัฒนธรรมของญี่ปุนกับ

ของไทย และนำไปใชอยางมีเหตุผล คนควา สืบคน บันทึก สรุป และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับขอมูลที่เกี่ยวของกับกลุม

สาระการเรียนรูอื่นจากแหลงเรียนรูตางๆ และนำเสนอดวยการพูดและการเขียน ใชภาษาสื่อสารในสถานการณจริงหรือ

สถานการณจำลองท่ีเกิดข้ึนในหองเรียน สถานศึกษา ชุมชนและสังคม 

 โดยใชทักษะการสื่อสาร  ทักษะกระบวนการทางภาษา ไดแก ทักษะการฟง  การพูด  การอาน และการเขียน 

สามารถใชเปนเครื่องมือแสวงหาความรูเพ่ิมเติม และเชื่อมโยงกับกลุมสาระการเรียนรูอ่ืน    

 เพ่ือเห็นคุณคาของภาษาญี่ปุน ใฝเรียนรู มุงม่ันในการทำงาน มีความรับผิดชอบ มีคุณธรรม จริยธรรม และมีเจตคติท่ี

ดีตอการเรียนภาษาญี่ปุน 

 

ผลการเรียนรู 

1. ปฏิบัติตามคำแนะนำ คำชี้แจง คำอธิบายท่ีฟงและอาน  

2. อานออกเสียงขอความ ขาว ประกาศ โฆษณา บทรอยกรอง และนิทานถูกตองตามหลักการอาน 

3. อธิบายและเขียนประโยค ขอความ ใหสัมพันธกับสื่อท่ีไมใชความเรียงรูปแบบตางๆท่ีอาน รวมท้ังระบุและเขียนสื่อท่ีไมใช

ความเรียงรูปแบบตางๆใหสัมพันธกับประโยคและขอความท่ีฟงหรืออาน 

4. จับใจความสำคัญ วิเคราะหความ สรุปความ ตีความ และแสดงความคิดเห็น จากการฟงและอานบทอาน บทสนทนา 

นิทานงายๆและเรื่องเลา พรอมท้ังใหเหตุผลและยกตัวอยางประกอบ 

5. สนทนาและเขียนขอมูลเก่ียวกับตนเอง เรื่องตางๆใกลตัว ประสบการณ สถานการณ ขาว/เหตุการณ ประเด็นท่ีอยูในความ

สนใจของสังคม และสื่อสารอยางตอเนื่องและเหมาะสม 
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                                                  หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนศรีราชา ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย พุทธศักราช 2563 (ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช 2562) 

6.  เลือกและใชคำขอรอง คำแนะนำ คำขออนุญาต คำชี้แจง คำอธิบาย ไดอยางคลองแคลว 

7.  พูดและเขียนแสดงความตองการ ขอและเสนอใหความชวยเหลือ ตอบรับและปฏิเสธการใหความชวยเหลือในสถานการณ

จำลองหรือสถานการณจริงอยางเหมาะสม 

8. พูดและเขียนเพ่ือขอและใหขอมูล บรรยาย อธิบาย เปรียบเทียบ และแสดงความคิดเห็นเก่ียวกับเรื่อง/ประเด็น/ขาว/

เหตุการณท่ีฟงและอานอยางเหมาะสม 

9. พูดและเขียนสรุปใจความสำคัญแกนสระท่ีไดจากการวิเคราะหเรื่อง กิจกรรม ขาว เหตุการณ และสถานการณท่ีอยูความ

สนใจของสังคม 

10. พูดและเขียนแสดงความคิดเห็นเก่ียวกับกิจกรรม ประสบการณ และเหตุการณท้ังในทองถ่ิน สังคมและโลก พรอมท้ังให

เหตุผลและยกตัวอยางประกอบ   

11. เขารวม แนะนำ และจัดกิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรมของญี่ปุนอยางเหมาะสม 

12. วิเคราะหและอภิปรายความเหมือนและความแตกตางระหวางวิถีชีวิต ความเชื่อ และวัฒนธรรมของญี่ปุนกับของไทย 

และนำไปใชอยางมีเหตุผล 

13. คนควา สืบคน บันทึก สรุป และแสดงความคิดเห็นเก่ียวกับขอมูลท่ีเก่ียวของกับกลุมสาระการเรียนรูอ่ืนจากแหลงเรียนรู

ตางๆและนำเสนอดวยการพูดและการเขียน 

14. ใชภาษาสื่อสารในสถานการณจริงหรือสถานการณจำลองท่ีเกิดข้ึนในหองเรียน สถานศึกษา ชุมชนและสังคม 

รวมท้ังหมด 14 ผลการเรียนรู   
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                                                  หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนศรีราชา ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย พุทธศักราช 2563 (ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช 2562) 

คำอธิบายรายวิชาเพ่ิมเติม 

รหัสวิชา  ญ 30266    รายวิชา ภาษาญ่ีปุน 6                      กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ 

ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 6 ภาคเรียนท่ี 2                           เวลา 120 ช่ัวโมง   จำนวน 3.0 หนวยกิต 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ศึกษาการอธิบายและเขียนประโยค ขอความใหสัมพันธกับสื่อท่ีไมใชความเรียงรูปแบบตางๆ ท่ีอาน รวมท้ังระบุและ

เขียนสื่อท่ีไมใชความเรียงรูปแบบตางๆใหสัมพันธกับประโยคและขอความท่ีฟงหรืออาน พูดและเขียนบรรยายความรูสึก และ

แสดงความคิดเห็นของตนเองเก่ียวกับเรื่องตางๆ กิจกรรม ประสบการณ 

ขาว/เหตุการณ อยางมีเหตุผล พูดและเขียนนำเสนอขอมูลเก่ียวกับตนเอง ประสบการณ ขาว/เหตุการณ 

เรื่องและประเด็นตางๆ ที่อยูในความสนใจของสังคม พูดและเขียนแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับกิจกรรม ประสบการณ และ

เหตุการณทั้งในทองถิ่น สังคมและโลก พรอมทั้งใหเหตุผลและยกตัวอยางประกอบ เลือกใชภาษา น้ำเสียง และกิริยาทาทาง

เหมาะสมกับระดับบุคคลโอกาส สถานที่ ตามมารยาทสังคมและวัฒนธรรมของญี่ปุน อธิบายหรืออภิปรายวิถีชีวิตความคิด 

ความเชื่อ และที่มาของขนบธรรมเนียมและประเพณีของชาวญี่ปุน อธิบายหรือเปรียบเทียบความแตกตางระหวางโครงสราง

ประโยค ขอความสำนวน และบทกลอนของภาษาญี่ปุนและภาษาไทย วิเคราะหและอภิปรายความเหมือนและความแตกตาง

ระหวางวิถีชีวิตความเชื่อ และวัฒนธรรมของญี่ปุนกับของไทย และนำไปใชอยางมีเหตุผล ใชภาษาสื่อสารในสถานการณจริง

หรือสถานการณจำลองที่เกิดขึ้นในหองเรียน สถานศึกษา ชุมชนและสังคม ใชภาษาญี่ปุนในการสืบคน คนควารวบรวม

วิเคราะห และสรุปความรูหรือขอมูล จากสื่อและแหลงเรียนรูตางๆ ในการศึกษาตอ และการประกอบอาชีพเผยแพรหรือ

ประชาสัมพันธขอมูลขาวสารของโรงเรียน ชุมชน ทองถ่ินหรือประเทศเปนภาษาญี่ปุน 

 โดยใชทักษะการสื่อสาร  ทักษะกระบวนการทางภาษา ไดแก ทักษะการฟง  การพูด  การอาน และการเขียน 

สามารถใชเปนเครื่องมือแสวงหาความรูเพ่ิมเติม และเชื่อมโยงกับกลุมสาระการเรียนรูอ่ืน    

 เพ่ือเห็นคุณคาของภาษาญี่ปุน ใฝเรียนรู มุงม่ันในการทำงาน มีความรับผิดชอบ มีคุณธรรม จริยธรรม และมีเจตคติท่ี

ดีตอการเรียนภาษาญี่ปุน 
 

ผลการเรียนรู 

1. อธิบายและเขียนประโยค ขอความ ใหสัมพันธกับสื่อท่ีไมใชความเรียงรูปแบบตางๆท่ีอาน รวมท้ังระบุและเขียนสื่อท่ีไมใช

ความเรียงรูปแบบตางๆใหสัมพันธกับประโยคและขอความท่ีฟงหรืออาน 

2. พูดและเขียนบรรยายความรูสึกและแสดงความคิดเห็นของตนเองเก่ียวกับเรื่องตางๆกิจกรรม ประสบการณ ขาว/

เหตุการณ อยางมีเหตุผล 

3. พูดและเขียนนำเสนอขอมูลเก่ียวกับตนเอง ประสบการณ ขาว/เหตุการณ เรื่องและประเด็นตางๆท่ีอยูในความสนใจของ

สังคม 

4. พูดและเขียนแสดงความคิดเห็นเก่ียวกับกิจกรรม ประสบการณ และเหตุการณท้ังในทองถ่ิน สังคมและโลก พรอมท้ังให

เหตุผลและยกตัวอยางประกอบ   

5. เลือกใชภาษา น้ำเสียง และคำกริยา ทาทางเหมาะสมกับระดับบุคคล โอกาส สถานท่ี ตามมารยาทสังคม และวัฒนธรรม

ของญี่ปุน 

6. อธิบายหรืออภิปรายวิถีชีวิต ความคิด ความเชื่อ และท่ีมาของขนบธรรมเนียมและประเพณีของชาวญี่ปุน 
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                                                  หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนศรีราชา ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย พุทธศักราช 2563 (ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช 2562) 

7. อธิบายหรือเปรียบเทียบความแตกตางระหวางโครงสรางประโยค ขอความ สำนวน และบทกลอนของภาษาญี่ปุนและ

ภาษาไทย 

8. วิเคราะหและอภิปรายความเหมือนและความแตกตางระหวางวิถีชีวิต ความเชื่อ และวัฒนธรรมของญี่ปุนกับของไทย และ

นำไปใชอยางมีเหตุผล 

9. ใชภาษาสื่อสารในสถานการณจริงหรือสถานการณจำลองท่ีเกิดข้ึนในหองเรียน สถานศึกษา ชุมชนและสังคม 

10. ใชภาษาญี่ปุนในการสืบคน คนควา รวบรวม วิเคราะห และสรุปความรูหรือขอมูลจากสื่อและแหลงเรียนรูตางๆใน

การศึกษาตอ และการประกอบอาชีพ 

11. เผยแพรหรือประชาสัมพันธขอมูล ขาวสารของโรงเรียน ชุมชน ทองถ่ิน หรือประเทศเปนภาษาญี่ปุน 

 

รวมท้ังหมด 11 ผลการเรียนรู   
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                                                  หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนศรีราชา ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย พุทธศักราช 2563 (ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช 2562) 

คำอธิบายรายวิชาเพ่ิมเติม 

รหัสวิชา  ญ 30275 รายวิชาภาษาญ่ีปุนเชิงธุรกิจและบริการ 5   กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ   

ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 6  ภาคเรียนท่ี 1                      เวลา 80 ช่ัวโมง   จำนวน 2.0 หนวยกิต  

 

       ศึกษาวิธีการปฏิบัติตามคำแนะนำ คำชี้แจง คำอธิบาย และคำบรรยาย ท่ีฟงและอาน รวมถึงอธิบายและเขียนประโยค 

ขอความใหสัมพันธกับสื่อท่ีไมใชความเรียงรูปแบบตางๆ ท่ีอาน รวมท้ังระบุและเขียนสื่อท่ีไมใชความเรียงรูปแบบตางๆให

สัมพันธกับประโยคและขอความท่ีฟงหรืออาน วิเคราะหและอภิปรายความเหมือนและความแตกตางระหวางวิถีชีวิตความเชื่อ 

และวัฒนธรรมของญี่ปุนกับของไทย และนำไปใชอยางมีและคนควา สืบคน บันทึก สรุป และแสดงความคิดเห็นเก่ียวกับ

ขอมูลท่ีเก่ียวของกับกลุมสาระการเรียนรูอ่ืนจากแหลงเรียนรูตางๆ และนำเสนอดวยการพูดและการเขียนเหตุผล 

โดยใชทักษะการสื่อสาร  ทักษะกระบวนการทางภาษา ไดแก ทักษะการฟง  การพูด  การอาน และ 

การเขียน มุงเนนการใชภาษาญี่ปุนสื่อสารเชิงธุรกิจและบริการ เพ่ือใหสอดคลองกับการดำเนินงานของเขตพัฒนาพิเศษภาค
ตะวันออก (Eastern Economic Corridor : EEC) ท่ีใหความสำคัญกับแผนในการพัฒนาคนเพ่ือรองรับการขยายตัวทาง
เศรษฐกิจและกลุมอุตสาหกรรมท่ีจะเขามาลงทุนในพ้ืนท่ี EECมากข้ึน 

เพ่ือสามารถนำไปใชเปนเครื่องมือแสวงหาความรูเพ่ิมเติม  นำไปตอยอดในการศึกษาตอในระดับท่ีสูงข้ึน  และท่ี
สำคัญนำไปใชในการประกอบอาชีพได 
  

ผลการเรียนรู 

1. ปฏิบัติตามคำแนะนำ คำชี้แจง คำอธิบาย และคำบรรยาย ท่ีฟงและอาน 

2. อธิบายและเขียนประโยค ขอความใหสัมพันธกับสื่อท่ีไมใชความเรียงรูปแบบตางๆ ท่ีอาน รวมท้ังระบุและ 

    เขียนสื่อท่ีไมใชความเรียงรูปแบบตางๆใหสัมพันธกับประโยคและขอความท่ีฟงหรืออาน 

3. วิเคราะหและอภิปรายความเหมือนและความแตกตางระหวางวิถีชีวิตความเชื่อ และวัฒนธรรมของญี่ปุน 

    กับของไทย และนำไปใชอยางมีเหตุผล 

4.คนควา สืบคน บันทึก สรุป และแสดงความคิดเห็นเก่ียวกับขอมูลท่ีเก่ียวของกับกลุมสาระการเรียนรูอ่ืนจาก   

    แหลงเรียนรูตางๆ และนำเสนอดวยการพูดและการเขียนเหตุผล 

 

รวมท้ังหมด 4 ผลการเรียนรู 
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คำอธิบายรายวิชาเพ่ิมเติม 

รหัสวิชา  ญ 30276   รายวิชาภาษาญ่ีปุนเชิงธุรกิจและบริการ 6  กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ     

ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 6 ภาคเรยีนท่ี 2                     เวลา 80 ช่ัวโมง จำนวน 2.0 หนวยกิต  

 

ศึกษาวิธีการสนทนาและเขียนขอมูลเก่ียวกับตนเอง เรื่องตางๆ ใกลตัวประสบการณ เลือกและใชคำขอรอง คำแนะนำ

คำขออนุญาต คำชี้แจง คำอธิบายไดอยางคลองแคลว พูดและเขียนเพื่อขอและใหขอมูลบรรยาย อธิบาย เปรียบเทียบ และ

แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องเหตุการณที่ฟง และเลือกใชภาษา น้ำเสียง และกิริยาทาทางเหมาะสมกับระดับบุคคลโอกาส 

สถานที่ ตามมารยาทสังคมและวัฒนธรรมของญี่ปุนใชภาษาญี่ปุนในการสืบคน คนควารวบรวม วิเคราะห และสรุปความรู

หรือขอมูล จากสื่อและแหลงเรียนรูตางๆ ในการศึกษาตอ และการประกอบอาชีพได 

โดยใชทักษะการสื่อสาร  ทักษะกระบวนการทางภาษา ไดแก ทักษะการฟง  การพูด  การอาน และ 

การเขียน  มุงเนนการใชภาษาญี่ปุนสื่อสารเชิงธุรกิจและบริการ เพ่ือใหสอดคลองกับการดำเนินงานของเขตพัฒนาพิเศษภาค

ตะวันออก (Eastern Economic Corridor : EEC) ที่ใหความสำคัญกับแผนในการพัฒนาคนเพื่อรองรับการขยายตัวทาง

เศรษฐกิจและกลุมอุตสาหกรรมท่ีจะเขามาลงทุนในพ้ืนท่ี EECมากข้ึน 

เพื่อสามารถนำไปใชเปนเครื่องมือแสวงหาความรูเพิ่มเติม  นำไปตอยอดในการศึกษาตอในระดับที่สูงขึ้น  และท่ี

สำคัญนำไปใชในการประกอบอาชีพได 

  

ผลการเรียนรู 

1. สนทนาและเขียนขอมูลเก่ียวกับตนเอง เรื่องตางๆ ใกลตัวประสบการณ สถานการณ ขาว/เหตุการณ ประเด็นท่ีอยูในความ

สนใจของสังคม และสื่อสารอยางตอเนื่องและเหมาะสม 

2. เลือกและใชคำขอรอง คำแนะนำคำขออนุญาต คำชี้แจง คำอธิบายไดอยางคลองแคลว 

3. พูดและเขียนเพ่ือขอและใหขอมูลบรรยาย อธิบาย เปรียบเทียบ และแสดงความคิดเห็นเก่ียวกับเรื่อง/ 

    ประเด็น/ขาว/เหตุการณท่ีฟงและอานอยางเหมาะสม 

4.เลือกใชภาษา น้ำเสียง และกิริยาทาทางเหมาะสมกับระดับบุคคลโอกาส สถานท่ี ตามมารยาทสังคมและวัฒนธรรมของ

ญี่ปุน 

5.ใชภาษาญี่ปุนในการสืบคน คนควารวบรวม วิเคราะห และสรุปความรูหรือขอมูล จากสื่อและแหลงเรียนรู 

ตางๆ ในการศึกษาตอ และการประกอบอาชีพ 

 

รวมท้ังหมด 5 ผลการเรียนรู 
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กิจกรรมพัฒนาผูเรียน 

 กิจกรรมพัฒนาผูเรียน โรงเรียนศรีราชามุงใหผูเรียนไดพัฒนาตนเองตามศักยภาพ พัฒนาอยางรอบดานเพ่ือความ

เปนมนุษยท่ีสมบูรณ ท้ังรางกาย สติปญญา อารมณ และสังคม เสริมสรางใหเปนผูมีศีลธรรม จริยธรรม มีระเบียบวินัย 

ปลูกฝงและสรางจิตสำนึกของการทำประโยชนเพ่ือสังคม สามารถจัดการตนเองได และอยูรวมกับผูอ่ืนอยางมีความสุข  

กิจกรรมพัฒนาผูเรียนแบงเปน 3 ลักษณะ ดังนี้ 

 1. กิจกรรมแนะแนว  

     เปนกิจกรรมท่ีสงเสริมและพัฒนาผูเรียนใหรูจักตนเอง รูรักษสิ่งแวดลอม สามารถคิดตัดสินใจ คิดแกปญหา 

กำหนดเปาหมาย วางแผนชีวิตท้ังดานการเรียน และอาชีพ สามารถปรับตนไดอยางเหมาะสม นอกจากนี้ยังชวยใหครูรูจัก

และเขาใจผูเรียน ท้ังยังเปนกิจกรรมท่ีชวยเหลือและใหคำปรึกษาแกผูปกครองในการมีสวนรวมพัฒนาผูเรียน  

 2.  กิจกรรมนักเรียน 

       เปนกิจกรรมท่ีมุงพัฒนาความมีระเบียบวินัย ความเปนผูนำผูตามท่ีดี ความรับผิดชอบ  การทำงานรวมกัน     การ

รูจักแกปญหา  การตัดสินใจท่ีเหมาะสม ความมีเหตุผล การชวยเหลือแบงปนกัน   เอ้ืออาทร และสมานฉันท  โดยจัดให

สอดคลองกับความสามารถ ความถนัด และความสนใจของผูเรียน ใหไดปฏิบัติดวยตนเองในทุกข้ันตอน ไดแก การศึกษา

วิเคราะหวางแผน ปฏิบัติตามแผน ประเมินและปรับปรุงการทำงาน เนนการทำงานรวมกันเปนกลุม ตามความเหมาะสมและ

สอดคลองกับวุฒิภาวะของผูเรียน บริบทของสถานศึกษาและทองถ่ิน กิจกรรมนักเรียนประกอบดวย 

     2.1  กิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด ผูบำเพ็ญประโยชน และนักศึกษาวิชาทหาร   

     2.2 กิจกรรมชุมนุม ชมรม  

3. กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน  

     เปนกิจกรรมท่ีสงเสริมใหผูเรียนบำเพ็ญตนใหเปนประโยชนตอสังคม ชุมชน และทองถ่ินตามความสนใจใน

ลักษณะอาสาสมัคร เพ่ือแสดงถึงความรับผิดชอบ ความดีงาม ความเสียสละตอสังคม มีจิตสาธารณะ เชน กิจกรรมอาสา

พัฒนาตาง ๆ  กิจกรรมสรางสรรคสังคม 

 

แนวการจัดกิจกรรรมแนะแนว 
การจัดกิจกรรมแนะแนว สถานศึกษาไดบริหารจัดการใหบุคลากรท่ีเก่ียวของ มีหนาท่ีและมีสวนรวมในการพัฒนา

ผูเรียน ใหบรรลุตามจุดหมายของหลักสูตร และมาตรฐานการแนะแนวดานผูเรียน โดยจัดเวลาใหเปนไปตามสัดสวนของการ

จัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียนในแตชั้นป รวมท้ังจัดบริการและกิจกรรมนอกหองเรียนใหครอบคลุมท้ัง 5 งาน และมีกิจกรรมอยาง

นอย 9 กิจกรรม ตามแนวการจัดกิจกรรม แนะแนว ดังนี้ 

 การจัดกิจกรรมแนะแนว มีภาระงาน 2 ลักษณะคือ 

1. การจดับริการแนะแนว 

2. การจดักิจกรรมในและนอกหองเรียน 
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การจดับริการแนะแนว 

 ครูทุกคน รวมถึงครูแนะแนวดวย รวมรับผิดชอบ และมีหนาท่ีในการจัดบริการแนะแนว โดยมีครูแนะแนวเปนท่ี

ปรึกษาและประสานงานเพ่ือพัฒนาผูเรียนใหไดมาตรฐานและครอบคลุมบริการแนะแนวท้ัง 5 งาน ตามวิธีการดังนี้ 

งาน วิธีการ 

1. งานศึกษารวบรวมขอมูล - ศึกษา รวบรวม วิเคราะห สรุป และนำเสนอ 
ขอมูลของผูเรียน 

2. งานสารสนเทศ - จัดศูนยสารสนเทศทางการแนะแนวในรูป 
ศูนยการเรียนรูดวยตนเอง โดยครอบคลุมดาน 
การศึกษา อาชีพ ชีวิต และสังคม 

3. งานใหคำปรึกษา - อบรมทักษะการใหคำปรึกษาเบื้องตนแกครู 
ใหคำปรึกษาผูเรียนท้ังรายบุคคลและเปนกลุม 
- ศึกษารายกรณี (Case study) และจัดกลุม 
ปรึกษาปญหา (Case conference) 
- สงตอผูเชี่ยวชาญ ในกรณีท่ีผูเรียนมีปญหา 
ยากแกการแกไข 
- จัดกลุมพัฒนาผูเรียนดวยเทคนิคทางจิตวิทยา 

4.งานกิจกรรมสงเสริม พัฒนา ชวยเหลือ 
ผูเรียน 

- จัดบริการ สรางเสริมประสบการณ รวมท้ัง 
ใหการสงเคราะห เพ่ือตอบสนองความถนัด 
ความตองการ และความสนใจของผูเรียน 

  

5. งานติดตามประเมินผล - ติดตาม ดูแลพฤติกรรมและพัฒนาการของ
ผูเรียน 
- ติดตามผลผูเรียน 
- ประเมินผลการดำเนินงานแนะแนว 
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การจดักิจกรรมในและนอกหองเรียน 

 ครูทุกคนรวมรับผิดชอบ และมีหนาท่ีในการจัดกิจกรรมแนะแนว โดยมีครูแนะแนวเปนท่ีปรึกษาและประสานงาน 

รวมกันวางแผนและหาวิธีการท่ีเหมาะสมมาใชพัฒนาผูเรียน เชน 

 

ในหองเรียน นอกหองเรียน 

1. กิจกรรมโฮมรูม 

2. กิจกรรมคาบแนะแนว 

3. การสอดแทรกกระบวนการแนะแนว 

1. กิจกรรมกลุมทางจิตวิทยาและการแนะแนว เชน

โปรแกรมพัฒนาตนเองเก่ียวกับการรูจัก และเห็น

คุณคาในตนเอง 

2. การอบรมเชิงปฏบิัติการ เชน โครงการอบรม 

ผูนำในโรงเรียนสหวิทยาเขต 

4. การทัศนศึกษาแหลงวิทยาการ และ  

สถานประกอบการ 

5. การเชิญวิทยากร ใหความรู เชน ผูปกครอง 

นักเรียน ศิษยเกา ภูมิปญญาทองถ่ิน 

6. การจัดนิทรรศการ 

7. การจัดปายนิเทศ 

8. การปฐมนิเทศ 

9. การปจฉิมนิเทศ 

10. การจัดเสียงตามสาย 

11. ชุมนุมแนะแนว 

12. กิจกรรมผูปกครองพบครูของลูกรัก 

13. กิจกรรมเพ่ือนชวยเพ่ือน  

 

 

โดยดำเนินการตามกิจกรรมอยางนอย 9 กิจกรรม 

1. ศึกษาและรวบรวมขอมูลผูเรียนท่ีตนเองรับผิดชอบเปนรายบุคคล 

2. คัดกรองผูเรียนเพ่ือจำแนกผูเรียนออกเปน 2 กลุม คือกลุมปกติและกลุมพิเศษ 

3. ดูแลชวยเหลือใหคำปรึกษาเบื้องตน ในดานตาง ๆ ใหผูเรียนพัฒนาเด็กตามศักยภาพ 

4. พัฒนาระบบขอมูลและภูมิความรูท่ีทันสมัย เปนประโยชนและจำเปนในการดำเนินชีวิต 

5. ประสานงานกับผูเก่ียวของภายในสถานศึกษา เพ่ือใหไดขอมูลเก่ียวกับผูเรียน แนวทางการดูแลชวยเหลือ และการสง

ตอผูเรียน 

6. ประสานงานกับผูปกครอง ชุมชน เพ่ือการรวมมือในการดูแลชวยเหลือผูเรียน 

7. จัดกิจกรรมท้ังในและนอกหองเรียน เพ่ือปองกัน แกไข และการสงเสริมพัฒนาผูเรียนทุกคน รวมท้ังผูท่ีมี

ความสามารถพิเศษ ผูดอยโอกาส คนพิการ ตลอดจนผูมีปญหาชีวิตและสังคมใหสามารถพัฒนาตนไดเต็มศักยภาพ 
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8. รวมจัดบริการตาง ๆ เชน 

 แนะแนวกลุม 

 จัดบริการดานสุขภาพ 

 จัดหาทุนและอาหารกลางวัน 

 จัดหางาน 

 จัดใหมีการฝกงานและหารายไดระหวางเรียน 

 จัดศูนยการเรียนรูใหผูเรียนเพ่ือการวางแผนชีวิต 

 จัดบริการชวยผูเรียนท่ีมีปญหา หรือความตองการพิเศษ 

 ติดตามผลผูเรียนท้ังในปจจุบัน และจบการศึกษาแลว 

       9. นิเทศ ติดตาม ประเมินผล และประชาสัมพันธ 

 

แนวการจัดกิจกรรมนักเรียน 

 มี 2 กิจกรรมดังนี้ 

  1.  กิจกรรมลูกเสือ/เนตรนารี 

  2.  กิจกรรมชุมนุม 

 นักเรียนทุกคนจะตองผานกิจกรรมนักเรียนท้ัง 2 กิจกรรม 

แนวการจัดกิจกรรมชุมนุม 

 1.  กิจกรรมลูกเสือ/เนตรนารี 

 โรงเรียนศรีราชาไดดำเนินการจัดกิจกรรมลูกเสือ/เนตรนารี /ยุวกาชาด/ ผูบำเพ็ญประโยชน ดังนี้ 
หลักการ 

 กระบวนการลูกเสือมีหลักการสำคัญ คือ 

1. มีศาสนาเปนหลักยึดทางจิตใจ จงรักภักดีตอศาสนาท่ีตนเคารพนับถือ และพึงปฏิบัติศาสนกิจดวยความจริงใจ 

2. จงรักภักดีตอพระมหากษัตริยและประเทศชาติของตน พรอมดวยการสงเสริมและสนับสนุนสันติสุขและ

สันติภาพ ความเขาใจท่ีดีซ่ึงกันและกัน และความรวมมือซ่ึงกันและกันตั้งแตระดับทองถ่ิน ระดับชาติ และระดับ

นานาชาติ 

3. เขารวมพัฒนาสังคม ยอมรับและใหความเคารพในเกียรติและศักดิ์ศรีของผูอ่ืนและเพ่ือนมนุษยทุกคน รวมท้ัง

ธรรมชาติและสรรพสิ่งท้ังหลายในโลก 

4. มีความรับผิดชอบตอการพัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง 

5. ลูกเสือทุกคนตองยึดม่ันในคำปฏิญาณและกฎของลูกเสือ 

 

วัตถุประสงค 

 พระราชบัญญัติลูกเสือ พ.ศ. 2551 มาตรา 8 ไดกำหนดวัตถุประสงคของการฝกอบรมลูกเสือเพ่ือพัฒนาลูกเสือท้ัง

ทางกาย สติปญญา จิตใจ และศีลธรรม ใหเปนพลเมืองดี มีความรับผิดชอบ และชวยสรางสรรคสังคมใหเกิดความสามัคคีและ

มีความเจริญกาวหนา ท้ังนี้เพ่ือความสงบสุขและความม่ันคงของประเทศชาติตามแนวทางดังตอไปนี้ 
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1. ใหมีนิสัยในการสังเกต จดจำ เชื่อฟง และพ่ึงตนเอง 

2. ใหมีความซ่ือสัตยสุจริต มีระเบียบวินัย และเห็นอกเห็นใจผูอ่ืน 

3. ใหรูจักบำเพ็ญประโยชนเพ่ือสาธารณประโยชน 

4. ใหรูจักทำการฝมือและฝกฝนการทำกิจกรรมตาง ๆ ตามความเหมาะสม 

5. ใหรูจักรักษาและสงเสริมรารีตประเพณี วัฒนธรรม และความม่ันคงของประเทศชาติ 

6.  

ขอบขาย 

 กิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี เปนกิจกรรมท่ีมุงปลูกฝงระเบียบวินัยและกฎเกณฑ เพ่ือการอยูรวมกัน ใหรูจักการ

เสียสละและบำเพ็ญประโยชนแกสังคมและวิถีชีวิตในระบอบประชาธิปไตย ซ่ึงการจัดกิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี ใหเปนไปตาม

ขอบังคับของสำนักงานลูกเสือแหงชาติ รวมท้ังใหสอดคลองกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 

โรงเรียนศรีราชา 

ไดกำหนดหลักสูตรเปน ดังนี้ 

ลูกเสือสามัญรุนใหญ ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1 – 3 

 

แนวการจัดกิจกรรม 

 การกิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี มีแนวทางการจัดกิจกรรมตามวิธีการลูกเสือ(Scout Method) ซ่ึงมีองคประกอบ 7 

ประการ คือ 

1. คำปฏิญาณและกฎ ถือเปนหลักเกณฑท่ีลูกเสือทุกคนใหคำม่ันสัญญา วาจะปฏิบัติตามกฎของ 

ลูกเสือ กฎของลูกเสือมีไวใหลูกเสือเปนหลักในการปฏิบัติ ไมได “หาม” ทำ หรือ “บังคับ” ใหทำ แตถา “ทำ” ก็จะเกิดผลดี

แกตัวเอง เปนคนดี ไดรับการยกยองวาเปนผูมีเกียรติเชื่อถือได  

2. เรียนรูจากการกระทำ เปนการพัฒนาสวนบุคคล ความสำเร็จหรือไมสำเร็จของผลงาน 

อยูท่ีการกระทำของตนเอง ทำใหมีความรูท่ีชัดเจน และสามารถแกปญหาตาง ๆ ดวยตัวเองได และทาทายความสามารถของ

ตนเอง 

3. ระบบหมู เปนรากฐานอันแทจริงของการลูกเสือ เปนพ้ืนฐานของการอยูรวมกัน  

การยอมรับซ่ึงกันและกัน การแบงหนาท่ีความรับผิดชอบ การชวยเหลือซ่ึงกันและกัน ซ่ึงเปนการเรียนรู การใชประชาธิปไตย

เบื้องตน 

4. การใชสัญลักษณรวมกัน ฝกใหมีความเปนหนึ่งเดียวในการเปนสมาชิกลูกเสือ 

เนตรนารี ดวยการใชสัญลักษณรวมกัน ไดแก เครื่องแบบ เครื่องหมาย การทำความเคารพ รหัส คำปฏิญาณ กฎ คติพจน คำ

ขวัญ ธง เปนตน วิธีการนี้จะชวยใหผูเรียนตระหนักและภาคภูมิใจในการเปนสมาชิกขององคการลูกเสือโลก ซ่ึงมีสมาชิกอยูท่ัว

โลกและเปนองคกรท่ีมีจำนวนสมาชิกมากท่ีสุดในโลก 

5. การศึกษาธรรมชาติ คือ สิ่งสำคัญอันดับหนึ่งในกิจกรรมลูกเสือ ธรรมชาติอันโปรงใส 

ตามชนบทปาเขา ปาละเมาะ และพุมไม เปนท่ีปรารถนาอยางยิ่งในการไปทำกิจกรรมกับธรรมชาติ การปนเขา ตั้งคายพัก

แรมในสุดสัปดาหหรือตามวาระของการอยูคายพักแรม ตามกฎระเบียบ เปนท่ีเสนหาแกเด็กทุกคน ถาขาดสิ่งนี้แลว ก็ไม

เรียกวาใชชีวิตแบบลูกเสือ 

6. ความกาวหนาในการเขารวมกิจกรรม กิจกรรมตาง ๆ ท่ีจัดใหเด็กทำตองให 
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มีความกาวหนาและดึงดูดใจ สรางใหเกิดความกระตือรือรนอยากท่ีจะทำ และวัตถุประสงคในการจัดแตละอยางใหสัมพันธ

กับความหลากหลายในการพัฒนาตนเอง เกมการเลนท่ีสนุกสนาน การแขงขันกันก็เปนสิ่งดึงดูดใจและเปนการจูงใจท่ีดี 

 

7. การสนับสนุนโดยผูใหญ ผูใหญเปนผูท่ีชี้แนะหนทางท่ีถูกตองใหแกเด็ก เพ่ือใหเขาเกิด 

ความม่ันใจในการท่ีจะตัดสินใจกระทำสิ่งใดลงไป ท้ังคูมีความตองการซ่ึงกันและกัน เด็กก็ตองการใหผูใหญชวยชี้นำ ผูใหญเอง

ก็ตองการนำพาใหไปสูหนทางท่ีดี ใหไดรับการพัฒนาอยางถูกตองและดีท่ีสุด จึงเปนการรวมมือกันท้ังสองฝาย 

 

2.  กิจกรรมชุมนุม ชมรม เปนกิจกรรมท่ีมุงเนนการเติมเต็มความรูความชำนาญและประสบการณของผูเรียนให

กวางขวางยิ่งข้ึน เพ่ือคนพบความถนัด ความสนใจของตนเองและพัฒนาตนเองใหเต็มศักยภาพ โรงเรียนศรีราชาไดมีแนวทาง

ในการจัดกิจกรรมดังนี้ 

 1.  หลักการจัดกิจกรรมชุมนุม ชมรม  

  1.1  เปนกิจกรรมท่ีเกิดจากความสมัครใจของผูเรียน โดยมีครูเปนท่ีปรึกษา 

  1.2  เปนกิจกรรมท่ีผูเรียนชวยกันคิด ชวยกันทำ และชวยกันแกปญหา 

1.3  เปนกิจกรรมท่ีพัฒนาผูเรียนตามสาระท่ีกำหนดนอกเหนือจากการเรียนการสอน 

          1.4 เปนกิจกรรมท่ีสงเสริม และพัฒนาศักยภาพของผูเรียน 

          1.5 เปนกิจกรรมท่ีเหมาะสมกับสภาพของสถานศึกษา หรือทองถ่ิน 

2.  วัตถุประสงคการจัดกิจกรรมชุมนุม ชมรม 

 2.1  พัฒนาความรู ความสามารถ ดานการคิด สังเคราะห เพ่ือใหเกิดทักษะ ประสบการณ ท้ังวิชาการและ

วิชาชีพตามศักยภาพ 

 2.2  เสริมสรางคุณธรรม จริยธรรม และคานิยมท่ีพึงประสงค 

 2.3  สงเสริมใหมีสุขภาพและบุคลิกภาพทางดานรางกายและจิตใจท่ีดี 

 2.4 ใชเวลาวางใหเกิดประโยชนตอตนเอง ชุมชน สังคมและประเทศชาติ 

 2.5  มีมนุษยสัมพันธในการทำงานรวมกับผูอ่ืนในระบอบประชาธิปไตย 

แนวการจัดกิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน 

 โรงเรียนศรีราชาไดมีแนวทางในการจัดกิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน 

ดังนี้ 
1.จัดกิจกรรมภายในโรงเรียน (เพ่ือปลูกฝงจิตอาสา) 

2. จัดกิจกรรมภายนอกโรงเรียน(กิจกรรมอาสาสมัครเพ่ือสังคม)เปนกิจกรรมท่ีผูเรียนไดรับการสนับสนุน โดยใหทำ

กิจกรรมดวยความสมัครใจท่ีเปนประโยชน แกชุมชนและสังคมโดยรวม 

การจัดกิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน ดำเนินการ 5 ข้ันตอน ดังนี้ 

ข้ันตอนท่ี 1 การสำรวจเพ่ือศึกษาสภาพปจจุบันปญหาตางๆท้ังภายในโรงเรียนและชมุชน 

ข้ันตอนท่ี 2 การวิเคราะหหาสาเหตุของปญหาตางๆ และจัดลำดับปญหาตามความสำคัญ จำเปนและเรงดวนจาก

มากไปหานอย  

ข้ันตอนท่ี 3 วางแผน ออกแบบกิจกรรม และจัดทำปฏิทินการปฏิบัติกิจกรรม 
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ข้ันตอนท่ี 4 ปฏิบัติกิจกรรมตามแผนท่ีวางไว 

ข้ันตอนท่ี 5 แลกเปลี่ยนเรียนรูหลังจากเสร็จสิ้นการปฏิบัติกิจกรรมเพ่ือถอดบทเรียนและสะทอน ในประเด็นดังนี้ คือ 

ผลท่ีเกิดกับผูปฎิบัติกิจกรรมและผลท่ีเกิดแกสังคมภายหลังจาก การปฏิบัติกิจกรรม จากนั้นนำไปสรุป รายงานและเผยแพร 

ประชาสัมพันธการปฏิบัติกิจกรรม 

 

การจัดกิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชนโรงเรียนไดดำเนินการจัดกิจกรรมดังนี้ 

1.จัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียนตามท่ีกำหนดในหลักสูตร 

2. จัดบูรณาการในกิจกรรมการเรียนรู 8 สาระการเรยีนรู  

3. จัดกิจกรรมลักษณะโครงการ / โครงงาน/กิจกรรม  

4. จัดกิจกรรมรวมกับองคกรอ่ืน  

1) รวมกับหนวยงานอ่ืนท่ีเขามาจัดกิจกรรมในโรงเรียน  

2) รวมกับหนวยงานอ่ืนท่ีจัดกิจกรรมนอกโรงเรียน 
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เกณฑการจบหลักสูตร 

เกณฑการจบระดับมัธยมศึกษาตอนตน 

 โรงเรียนศรีราชาไดกำหนดเกณฑการจบหลักสูตรในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนตนดังนี้ 

        (1) ผูเรียนเรียนรายวิชาพ้ืนฐานและเพ่ิมเติม โดยเปนรายวิชาพ้ืนฐาน 66 หนวยกิตและรายวิชาเพ่ิมเติมตามท่ี 

      สถานศึกษากำหนด (ไมนอยกวา 11 หนวยกิต) 

 (2)  ผูเรียนตองไดหนวยกิตตลอดหลักสูตรไมนอยกวา 77 หนวยกิตโดยเปนรายวิชาพ้ืนฐาน 66 หนวยกิต และ 

      รายวชิาเพ่ิมเติมไมนอยกวา 11 หนวยกิต 

(3)  ผูเรียนมีผลการประเมิน การอาน  คิดวิเคราะหและเขียน ในระดับผาน เกณฑการประเมินตามท่ี   

      สถานศึกษากำหนด 

 (4)  ผูเรียนมีผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค  ในระดับผานเกณฑการประเมินตามท่ีสถานศึกษา  

      กำหนด 

(5)  ผูเรียนเขารวมกิจกรรมพัฒนาผูเรียนและมีผลการประเมินผานเกณฑการประเมินตามท่ีสถานศึกษากำหนด 

 

เกณฑการจบระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

 โรงเรียนศรีราชาไดกำหนดเกณฑการจบหลักสูตรในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนตนดังนี้ 

(1)  ผูเรียนเรียนรายวิชาพ้ืนฐาน 41 หนวยกิต และรายวิชาเพ่ิมเติม ตามท่ีสถานศึกษากำหนด  

      (ไมนอยกวา 36 หนวยกิต) 

(2) ผูเรียนตองไดหนวยกิตตลอดหลักสูตรไมนอยกวา 77 หนวยกิต โดยเปนรายวิชาพ้ืนฐาน 41 หนวยกิต และ  

      รายวชิาเพ่ิมเติม ไมนอยวา 36 หนวยกิต 

(3)  ผูเรียนมีผลการประเมิน การอาน  คิดวิเคราะหและเขียน ในระดับผาน เกณฑการประเมินตามท่ี  

      สถานศึกษากำหนด 

 

(4)  ผูเรียนมีผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค  ในระดับผานเกณฑการประเมินตามท่ีสถานศึกษา 

      กำหนด 

 (5)  ผูเรียนเขารวมกิจกรรมพัฒนาผูเรียนและมีผลการประเมินผานเกณฑการประเมินตามท่ีสถานศึกษกำหนด 

 

เกณฑการประเมินรายวิชาพ้ืนฐาน และรายวิชาเพ่ิมเติม 8 กลุมสาระการเรียนรู 

 การประเมินผลการเรียนตามกลุมสาระการเรียนรูท้ัง 8 กลุมสาระ เปนการประเมินความรู ความสามารถ ทักษะ 

เจตคติ ทักษะการคิด ท่ีกำหนดอยูในตัวชี้วัดในหลักสูตร  

ซ่ึงจะนำไปสูการสรุปผลการเรียนรูของผูเรียนตามมาตรฐานการเรียนรู 

 -  แจงใหผูเรียนทราบถึงมาตรฐาน/ตัวชี้วัด/ผลการเรียนรูท่ีตองการวัด และวิธีการประเมินผล 

 -  มาตรฐาน/ตัวชี้วัด/ผลการเรียนรู จะตองครอบคลุมพฤติกรรมดานพุทธิพิสัย  จิตพิสัยและทักษะ

กระบวนการ 

 -  ประเมินผลกอนเรียน เพ่ือศึกษาความรูพ้ืนฐานของผูเรียน 
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 -  วัดและประเมินผลระหวางเรียน เพ่ือจัดการสอนซอมเสริมและเพ่ือนำผลการเรียนการวัดผลระหวาง

เรียนไปรวมกับการวัดผลกลางภาคและปลายภาคเรียนโดยใหวัดผลและประเมินผล ตามมาตรฐาน/ตัวชี้วัด/

ผลการเรียนรู การวัดผลและประเมินผลระหวางภาคเรียนประกอบดวย 

    -  วัดผลและประเมินผลระหวางเรียน (กอน-หลัง กลางภาคเรียน) 

    -  วัดผลกลางภาคเรียน ภาคเรียนละ 1 ครั้ง 

    -  วัดผลปลายภาคเรียน 

  การประเมินการอาน คิดวิเคราะหและเขียนของผูเรียนใหครูประจำวิชาดำเนินการวัดผลตามเกณฑท่ีกำหนดดังนี้ 

   โรงเรียนจัดใหมีการประเมิน เปน การสอบกลางภาค ปลายภาค โดยใชรูปแบบการประเมินจาก

แบบทดสอบมาตรฐานประเมินการอานคิดวิเคราะหและเขียน โดยคณะกรรมการระดับชั้นปเปนคณะกรรมการออก

แบบทดสอบ เพ่ือทดสอบกับผูเรียนทุกคนทุกระดับชั้น และสงผลการประเมินใหครูวัดผลเพ่ือสรุปผลการประเมินและ

นำเสนอผูบริหารเพ่ือพิจารณาอนุมัติตอไป 

 การประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงคของผูเรียน ใหครูผูสอนดำเนินการวัดผลไปพรอมกับการประเมินผล

ระดับชั้นเรียนตามเกณฑท่ีกำหนดดังนี้ 

 ใชร ูปแบบการประเมินกลุ มสาระการเรียนรู และผู ที ่ร ับผิดชอบพัฒนาและประเมินทุกคุณลักษณะโดยมี

คณะกรรมการพัฒนาและประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงคของสถานศึกษา เปนองคคณะบุคคลที่คอยชวยเหลือคณะครู 

คณะกรรมการชุดนี้จะทำงานรวมกับครูประจำชั้น หรือครูที่ปรึกษา หรือครูทานอื่นที่สนใจทำกรณีศึกษารวมกันโดยครูท่ี

ปรึกษารวมกับครูฝายปกครอง และสงผลการประเมินใหครูวัดผลเพื่อสรุปผลการประเมินและนำเสนอผูบริหารสถานศึกษา 

เพ่ือพิจารณาอนุมัติตอไป 

 การประเมินกิจกรรมพัฒนาผูเรยีนใหประเมินเปนรายภาค โดยสถานศึกษากำหนดแนวทางการประเมิน 

ผูรับผิดชอบกิจกรรมดำเนินการประเมินตามจุดประสงคโดยมีแนวปฏิบัติ ดังนี้ 

1. ตรวจสอบเวลาเขารวมกิจกรรมของผูเรียนใหมีเวลาเขารวมกิจกรรมไมนอยกวารอยละ 80 ของเวลาใน 

การเขารวมกิจกรรมท้ังหมด 

2.   ประเมินผูเรียนจากการปฏิบัติกิจกรรมและผลงาน/ ชิ้นงานของผูเรียนโดยประเมินผลดวยวิธีการ 

ประเมินตามสภาพจริง คือการจากการสังเกต การปฏิบัติงาน ผลงาน/ชิ้นงาน  

   3.  ผูเรียนท่ีมีผลการประเมินไมผานตามเกณฑเวลาการเขารวมกิจกรรม หรือเกณฑการปฏิบัติกิจกรรมและ

ผลงาน/ชิ้นงานของผูเรียนหรือท้ังสองเกณฑ ถือวาไมผานการประเมินผลกิจกรรมพัฒนาผูเรียน ผูสอนตองดำเนินการซอมเสริม

และประเมินจนผาน ท้ังนี้ควรดำเนินการใหเสร็จสิ้นในปการศึกษานั้น ยกเวนมีเหตุสุดวิสัยใหอยูในดุลยพินิจของผูบิหาร

สถานศึกษา 

 การตัดสินผลการเรียน ใหถือปฏิบัติดังนี้ 

หลักสูตรโรงเรียนทุงทรายวิทยา พุทธศักราช 2553 กำหนดหลักเกณฑการวัดและประเมินผลการเรียนรู เพ่ือตัดสิน

ผลการเรียนของผูเรียน ดังนี้ 

1) ผูเรียนตองมีเวลาเรียนไมนอยกวารอยละ 80 ของเวลาเรียนท้ังหมด 

2) ผูเรียนตองไดรับการประเมินทุกตัวชี้วัดและผานตามเกณฑท่ีสถานศึกษากำหนด 

3) ผูเรียนตองไดรับการตัดสินผลการเรียนทุกรายวิชา 
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4) ผูเรียนท่ีไมไดวัดผลกลางภาคเรียน ไมไดวัดผลปลายภาคเรียน และไมไดสงงานท่ีไดรับมอบหมายท่ี 

ผูสอนกำหนดเปนงานสำคัญ หรือเหตุสดวิสัย ทำใหประเมินผลการเรียนไมได ใหไดรับผลการเรียน “ร” 

  กรณีท่ีผูเรียนไดรับผลการเรียน “ร” เพราะไมสงงานนั้น ใหแจงเหตุผลตอผูบริหารสถานศึกษา หรือผูท่ี

ผูบริหารสถานศึกษามอบหมาย เพ่ือพิจารณาอนุมัติ 

  5) ผูเรียนท่ีประสงคจะเรียนสาระการเรียนรูใด โดยไมตองการหนวยกิต ใหอยูในดุลยพินิจของผูบริหาร

สถานศึกษาท่ีจะอนุญาตใหเขาเรียนไดและถามีเวลาเรียนครบรอยละ 80ของเวลาเรียนท้ังหมดใหไดผลการเรียน “มก” 

6) ผูเรียนตองไดรับการประเมินและมีผลการประเมินผานตามเกณฑท่ีสถานศึกษากำหนดในการอาน 

คิดวิเคราะห และเขียน คุณลักษณะอันพึงประสงค และกิจกรรมพัฒนาผูเรียนเพ่ือใหการจัดการเรียนรูบังเกิดผลผูเรียนตอง

ไดรับการพัฒนาอยางเพียงพอในความรู ทักษะ คุณลักษณะท่ีกำหนดในตัวชี้วัด โดยมีเวลาเรียนท่ีเพียงพอตอการพัฒนาดวย  

  7) กรณีท่ีผูเรียนมีผลการเรียนต่ำกวาเกณฑท่ีกำหนด (0) ใหดำเนินการซอมเสริมปรับปรุงแกไขผูเรียนใน

สาระการเรียนรูรายภาค ท่ีไดระดับผลการเรียน “0” โดยกำหนดการในสวนท่ีเก่ียวของกับตัวชี้วัดหรือผลการเรียนรูท่ีไมผาน

เกณฑการประเมินดวยวิธีการท่ีมีประสิทธิภาพ จนผูเรียนสามารถผานเกณฑการประเมินผลการเรียนรู 

8) การตัดสินผลการเรียน ตัดสินเปนรายวิชา โดยใชผลการประเมินระหวางปและปลายภาคตาม 

สัดสวนดังนี้  

  1. การประเมินผลในกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย แบงการประเมินผลออกเปนการประเมินผลระหวางเรียน 

กลางภาค และการประเมินผลปลายภาคเรียนในอัตราสวนรอยละ 50-20-30 

   - คะแนนตัวชี้วัด/ผลการเรียนรูระหวางเรียนในอัตราสวนรอยละ 50โดยใชวิธีการวัดท่ีหลากหลาย 

   - คะแนนตัวชี้วัด/ผลการเรียนรูกลางภาคในอัตราสวนรอยละ 20 ซ่ึงตองดำเนินการตามปฏิทินท่ีทาง

โรงเรียนกำหนด 

   - คะแนนผลการเรียนรูปลายภาคใหมีอัตราสวนคะแนนรอยละ 30 โดยใชวิธีการวัดตามปฏิทินท่ีทางโรงเรียน

กำหนด 

 

  2. การประเมินผลในกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร แบงการประเมินผลออกเปนการประเมินผลระหวาง

เรียน กลางภาค และการประเมินผลปลายภาคเรียนในอัตราสวน 

รอยละ 50-20-30 

   - คะแนนตัวชี้วัด/ผลการเรียนรูระหวางเรียนในอัตราสวนรอยละ 50โดยใชวิธีการวัดท่ีหลากหลาย 

   - คะแนนตัวชี้วัด/ผลการเรียนรูกลางภาคในอัตราสวนรอยละ 20 ซ่ึงตองดำเนินการตามปฏิทินท่ี 

ทางโรงเรียนกำหนด 

   - คะแนนผลการเรียนรูปลายภาคใหมีอัตราสวนคะแนนรอยละ 30 โดยใชวิธีการวัดตามปฏิทินท่ีทาง

โรงเรียนกำหนด 

  3. การประเมินผลในกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร แบงการประเมินผลออกเปนการประเมินผลระหวาง

เรียน กลางภาค และการประเมินผลปลายภาคเรียนในอัตราสวนรอยละ 50-20-30 

   - คะแนนตัวชี้วัด/ผลการเรียนรูระหวางเรียนในอัตราสวนรอยละ 50โดยใชวิธีการวัดท่ีหลากหลาย 

   - คะแนนตัวชี้วัด/ผลการเรียนรูกลางภาคในอัตราสวนรอยละ 20 ซ่ึงตองดำเนินการตามปฏิทินท่ี 

ทางโรงเรียนกำหนด 
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   - คะแนนผลการเรียนรูปลายภาคใหมีอัตราสวนคะแนนรอยละ 30 โดยใชวิธีการวัดตามปฏิทินท่ีทาง

โรงเรียนกำหนด 

  4.  การประเมินผลในกลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม แบงการประเมินผลออกเปนการ

ประเมินผลระหวางเรียน กลางภาค และการประเมินผลปลายภาคเรียนในอัตราสวนรอยละ 50-20-30 

   - คะแนนตัวชี้วัด/ผลการเรียนรูระหวางเรียนในอัตราสวนรอยละ 50โดยใชวิธีการวัดท่ีหลากหลาย 

   - คะแนนตัวชี้วัด/ผลการเรียนรูกลางภาคในอัตราสวนรอยละ 20 ซ่ึงตองดำเนินการตามปฏิทินท่ี 

ทางโรงเรียนกำหนด 

   - คะแนนผลการเรียนรูปลายภาคใหมีอัตราสวนคะแนนรอยละ 30 โดยใชวิธีการวัดตามปฏิทินท่ีทาง

โรงเรียนกำหนด 

  5. การประเมินผลในกลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษา แบงการประเมินผลออกเปนการประเมินผล

ระหวางเรียน กลางภาค และการประเมินผลปลายภาคเรียนในอัตราสวนรอยละ 60-20-20 

   - คะแนนตัวชี้วัด/ผลการเรียนรูระหวางเรียนในอัตราสวนรอยละ 60โดยใชวิธีการวัดท่ีหลากหลาย 

   - คะแนนตัวชี้วัด/ผลการเรียนรูกลางภาคในอัตราสวนรอยละ 20 ซ่ึงตองดำเนินการตามปฏิทินท่ี 

ทางโรงเรียนกำหนด 

   - คะแนนผลการเรียนรูปลายภาคใหมีอัตราสวนคะแนนรอยละ 20 โดยใชวิธีการวัดตามปฏิทินท่ีทาง

โรงเรียนกำหนด 

  6.  การประเมินผลในกลุมสาระการเรียนรูดนตรีและนาฏศิลป แบงการประเมินผลออกเปนการประเมินผล

ระหวางเรียน กลางภาค และการประเมินผลปลายภาคเรียนในอัตราสวนรอยละ 60-20-20 

   - คะแนนตัวชี้วัด/ผลการเรียนรูระหวางเรียนในอัตราสวนรอยละ 60โดยใชวิธีการวัดท่ีหลากหลาย 

   - คะแนนตัวชี้วัด/ผลการเรียนรูกลางภาคในอัตราสวนรอยละ 20 ซ่ึงตองดำเนินการตามปฏิทินท่ี 

ทางโรงเรียนกำหนด 

 

   - คะแนนผลการเรียนรูปลายภาคใหมีอัตราสวนคะแนนรอยละ 20 โดยใชวิธีการวัดตามปฏิทินท่ี 

ทางโรงเรียนกำหนด 

  7.  การประเมินผลในกลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี แบงการประเมินผลออกเปนการ

ประเมินผลระหวางเรียน กลางภาค และการประเมินผลปลายภาคเรียนในอัตราสวนรอยละ 60-20-20 

   - คะแนนตัวชี้วัด/ผลการเรียนรูระหวางเรียนในอัตราสวนรอยละ 60โดยใชวิธีการวัดท่ีหลากหลาย 

   - คะแนนตัวชี้วัด/ผลการเรียนรูกลางภาคในอัตราสวนรอยละ 20 ซ่ึงตองดำเนินการตามปฏิทินท่ีทางโรงเรียน

กำหนด 

   - คะแนนผลการเรียนรูปลายภาคใหมีอัตราสวนคะแนนรอยละ 20 โดยใชวิธีการวัดตามปฏิทินท่ี 

ทางโรงเรียนกำหนด 

  8.  การประเมินผลในกลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ แบงการประเมินผลออกเปนการประเมินผล

ระหวางเรียน กลางภาค และการประเมินผลปลายภาคเรียนในอัตราสวนรอยละ 50-20-30 

   - คะแนนตัวชี้วัด/ผลการเรียนรูระหวางเรียนในอัตราสวนรอยละ 50โดยใชวิธีการวัดท่ีหลากหลาย 

   - คะแนนตัวชี้วัด/ผลการเรียนรูกลางภาคในอัตราสวนรอยละ 20 ซ่ึงตองดำเนินการตามปฏิทินท่ี 
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ทางโรงเรียนกำหนด 

   - คะแนนผลการเรียนรูปลายภาคใหมีอัตราสวนคะแนนรอยละ 30 โดยใชวิธีการวัดตามปฏิทินท่ี 

ทางโรงเรียนกำหนด 

 9.  การประเมินผลระหวางภาคคะแนนเก็บทุกประเภท นักเรียนสามารถท่ีจะทำคะแนนเพ่ิมไดหลังจากครูผูสอนได

ประกาศคะแนนใหรู และครูผูสอนตองเปดโอกาสใหนักเรียนไดพัฒนาตนเองจนกวาจะประเมินผล การเรียนรูปลายภาคเรียน 

 10.  ถาผลการประเมินการอาน คิดวิเคราะหและเขียนในแตละดานไมผานใหครูผูสอนในรายสาระการเรียนรูนั้น

ทำการซอมเสริมใหผานเกณฑในแตละดาน 

 11.  การสรุปการประเมินการอาน คิดวิเคราะหและเขียนในแตละดานตามขอกำหนดในขอ 3 ใหไดผลการประเมิน

เปนผาน (ผ) 

 12.  ถาผลการประเมินไมเปนไปตามขอ 3 ใหไดผลการประเมินเปนไมผาน (มผ) 

 13.  การประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงคในระดับมัธยมศึกษาตอนตน ใหทำการประเมินเปนรายภาค 

 14. การประเมินการอาน การคิดวิเคราะหและการเขียนใหประเมินเปนรายภาคการใหระดับผลการเรียน 

 การตัดสินผลการเรียนรายวิชาของกลุมสาระการเรียนรู ใหใชระบบแสดงระดับผลการเรียนในแตละกลุมสาระการ

เรียนเปน 8 ระดับ 

  รายวิชาท่ีจะนับหนวยกิตไดจะตองไดระดับผลการเรียนตั้งแต 1 ข้ึนไป โดยมี 

แนวการใหระดับผลการเรียนดังนี้ 

 

ระดับผลการเรียน ความหมาย ชวงคะแนนเปนรอยละ 

4 ดีเยี่ยม 80-100 

3.5 ดีมาก 75-79 

3 ด ี 70-74 

2.5 คอนขางดี 65-69 

2 ปานกลาง 60-64 

1.5 พอใช 55-59 

1 ผานเกณฑข้ันต่ำ 50-54 

0 ต่ำกวาเกณฑ 0-49 

   

 การประเมินการอานอาน คิดวิเคราะห และเขียน เปนผานและไมผาน ถากรณี 

ท่ีผานกำหนดเกณฑการตัดสินเปนดีเยี่ยม ดี และผาน 

  ดีเยี่ยม หมายถึง มีผลงานท่ีแสดงถึงความสามารถในการอาน คิดวิเคราะห และเขียน 

ท่ีมีคุณภาพดีเลิศอยูเสมอ 

ดี หมายถึง มีผลงานท่ีแสดงถึงความสามารถในการอาน คิดวิเคราะห และเขียน 

ท่ีมีคุณภาพเปนท่ียอมรับ 

ผาน หมายถึง มีผลงานท่ีแสดงถึงความสามารถในการอาน คิดวิเคราะห และเขียน 

ท่ีมีคุณภาพเปนท่ียอมรับ แตยังมีขอบกพรองบางประการ 
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ไมผาน หมายถึง ไมมีผลงานท่ีแสดงถึงความสามารถในการอาน คิดวิเคราะห  

และเขียนหรือถามีผลงาน ผลงานนั้นยังมีขอบกพรองท่ีตองไดรับการปรับปรุงแกไขหลายประการ 

 การประเมินการอาน คิดวิเคราะหและเขียน ใหคะแนนโดยแบงเปน 3 ดาน คือ 

   อาน  25 คะแนน 

   การคิดวิเคราะห 50 คะแนน 

   การเขียน 25 คะแนน 

 

 รวมเปน 100 คะแนน ซ่ึงผลการเรียนแบงเปน 4 ระดับ และแบงชวงคะแนนในแตละดานดังนี้ 

  

ระดับผล

การประเมิน 

ชวงคะแนน 

(เต็ม 25 คะแนน) 

ชวงคะแนน 

(เต็ม 50 คะแนน) 

ชวงคะแนนเปนรอยละ

(เต็ม 100 คะแนน) 

3 20-25 42-50 80-100 

2 17-19 36-41 70-79 

1 13-16 24-35 50-69 

0 1-12 1-23 1-49 

  

 การประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค รวมทุกคุณลักษณะและเพ่ือการเลื่อนชั้น และจบการศึกษา เปนผานและ

ไมผาน ในการผานกำหนดเกณฑการตัดสินเปนดีเยี่ยม ดี และผาน และความหมายของแตละระดับ ดังนี้ 

ดีเยี่ยม หมายถึง ผูเรียนปฏิบัติตนตามคุณลักษณะจนเปนนิสัย และนำไปใชในชีวิต 

ประจำวันเพ่ือประโยชนสุขของตนเองและสังคม โดยพิจารณาจากผลการประเมินระดับดีเยี่ยม  

จำนวน 5-8คุณลักษณะ และไมมีคุณลักษณะใดไดผลการประเมินต่ำกวาระดับดี 

ดี หมายถึง ผูเรียนมีคุณลักษณะในการปฏิบัติตามกฎเกณฑ เพ่ือใหเปนการยอมรับ 

ของสังคม โดยพิจารณาจาก  

1 ไดผลการประเมินระดับดีเยี่ยม จำนวน 1-4 คุณลักษณะ และไมมีคุณลักษณะ 

ใดไดผลการประเมินต่ำกวาระดับดี หรือ 

2. ไดผลการประเมินระดับดีเยี่ยม จำนวน 4 คุณลักษณะ และไมมีคุณลักษณะใด 

ไดผลการประเมินต่ำกวาระดับผาน หรือ 

3. ไดผลการประเมินระดับดี จำนวน 5-8 คุณลักษณะ และไมมีคุณลักษณะใด 

ไดผลการประเมินต่ำกวาระดับผานผาน หมายถึง ผูเรียนรับรูและปฏิบัติตามกฎเกณฑและเง่ือนไขท่ี 

สถานศึกษากำหนดโดยพิจารณาจาก 

1. ไดผลการประเมินระดับผาน จำนวน 5-8 คุณลักษณะ และไมมีคุณลักษณะใด 

ไดผลการประเมินต่ำกวาระดับผาน หรือ 

2. ไดผลการประเมินระดับดี จำนวน 4 คุณลักษณะ และไมมีคุณลักษณะใด 

ไดผลการประเมินต่ำกวาระดับผาน 
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ไมผาน หมายถึง ผูเรียนรับรูและปฏิบัติไดไมครบตามกฎเกณฑและเง่ือนไขท่ีสถานศึกษา 

กำหนด โดยพิจารณาจากผลการประเมินระดับไมผาน ตั้งแต 1 คุณลักษณะการประเมินกิจกรรม 

พัฒนาผูเรียน จะตองพิจารณาท้ังเวลาการเขารวมกิจกรรม การปฏิบัติกิจกรรม 

 

 โดยแบงชวงคะแนนในแตละดานของคุณลักษณะอันพึงประสงคดังนี้ 

 

ระดับผล 

การประเมิน 

ชวงคะแนน 

(เต็ม 10 คะแนน) 

ชวงคะแนน 

(เต็ม 15 คะแนน) 

ชวงคะแนน 

(เต็ม 20 คะแนน) 

ชวงคะแนน 

เปนรอยละ 

3 8-10 12-15 16-20 80-100 

2 7 10-11 13-14 70-79 

1 5-6 7-9 10-12 50-69 

0 1-4 1-6 1-9 1-49 

  

  การประเมินกิจกรรมพัฒนาผูเรียน 

  จะตองพิจารณาท้ังเวลาเขารวมกิจกรรมการปฏิบัติกิจกรรมและผลงานของผูเรียนตามเกณฑท่ีสถานศึกษา

กำหนดและใหผลการประเมินเปนผาน และไมผาน 

  “ผ” หมายถึง ผูเรียนมีเวลาเขารวมกิจกรรมพัฒนาผูเรียน รอยละ 80 ปฏิบัติติกิจกรรม  

และมีผลงานไมนอยกวารอยละ 80  

  “มผ” หมายถึง ผูเรียนมีเวลาเขารวมกิจกรรมพัฒนาผูเรียนไมถึงรอยละ 80 ปฏิบัติกิจกรรม และมีผลงานไมถึง 

รอยละ 80 

 ในกรณีท่ีผูเรียนได “มผ” ครูผูดูแลกิจกรรมตองจัดซอมเสริมใหผูเรียนทำกิจกรรมในสวนท่ีผูเรียนไมไดเขารวมหรือ

ไมไดทำจนครบถวน แลวจึงเปลี่ยนผลการเรียนจาก “มผ” เปน “ผ”  

ไดท้ังนี้ตองดำเนินการใหเสร็จสิ้นภายในปการศึกษานั้น ยกเวนมีเหตุสุดวิสัยใหอยูในดุลยพินิจของสถานศึกษา 
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                                                  หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนศรีราชา ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย พุทธศักราช 2563 (ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช 2562) 

คณะผูจัดทำ 

 

ท่ีปรึกษา 

 1.นายณรงค   กิตติวงศตระกูล ผูอำนวยการโรงเรยีนศรีราชา  

 2.นางเพราพิลาส  สวรรครัตน ผูชวยผูอำนวยการสถานศึกษาฝายวิชาการ 

3.นางชุติมา    ปณะราช หัวหนาฝายวิชาการ 

4.นางพรรณภัทร   พานทอง หัวหนางานหลักสูตรโรงเรียนศรีราชา 

5.นางจุรีย  อินทรเนตร หัวหนากลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย 

6.นายกฤษณะ     ออนเอ้ือน หัวหนากลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร 

7.นางทิพรัตน  ศิริพรม   หัวหนากลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

8.นางปานรนี  คุณพิทักษ  หัวหนากลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

9.นายวิทวุฒิ    เถาวทวี   หัวหนากลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษา 

10.นายพงศกร  สวัสด ี   หัวหนากลุมสาระการเรียนรูศิลปะ 

11.นายวัชระ    บำรุงพงษ  หัวหนากลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพ 

12.นางสุทธดา  พรหมชมพู  หัวหนากลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ 

 

คณะทำงาน 

1.นาวสาวนภาพร โฮมราช  เจาหนาท่ีงานหลักสูตรกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย 

2.นางสาวสุภัทรา  พรหมทาว เจาหนาท่ีงานหลักสูตรกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย 

3.นางสาวนงลักษณ  ศรีวลัย  เจาหนาท่ีงานหลักสูตรกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร 

 4.นาวสาวจุฑาภรณ  แสนเพ็ชร เจาหนาท่ีงานหลักสูตรกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร 

5. นางณิชกานต   เจียมศิริ  เจาหนาท่ีงานหลักสูตรกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

6. นางสาวพุทธพร  วิโนทพรรษ เจาหนาท่ีงานหลักสูตรกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

 7. นางวัชรินทร   ขุนโขลนอนุสรณ เจาหนาท่ีงานหลักสูตรกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

8. น.ส.กนกพร   แนวเงินดี เจาหนาท่ีงานหลักสูตรกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

9.นายวุฒิชัย   อภัยจิตร   เจาหนาท่ีงานหลักสูตรกลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

10.นางทวิชา       เขียวรักษา   เจาหนาท่ีงานหลักสูตรกลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

11.นางสาวจุฑารัตน  เชียงทอง  เจาหนาท่ีงานหลักสูตรกลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษา 

12.นางสาวผณินทรา   จันปาล ี   เจาหนาท่ีงานหลักสูตรกลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษา 

13.นางสาวสิรินาถ จิรโรจนาการ  เจาหนาท่ีงานหลักสูตรกลุมสาระการเรียนรูศิลปะ 

14.นางสาวรพีพรรณ เทียมเมฆ  เจาหนาท่ีงานหลักสูตรกลุมสาระการเรียนรูศิลปะ 

15.นางคำมุก      ชมพูหลง  เจาหนาท่ีงานหลักสูตรกลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพ 

 16. นางสาวนุชรี    หาญละคร  เจาหนาท่ีงานหลักสูตรกลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพ 

17.นางสุทธดา  พรหมชมพู  เจาหนาท่ีงานหลักสูตรกลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ 

18.นางสาวปลายมาศ เชิดชูชัย   เจาหนาท่ีงานหลักสูตรกลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ 



431 
 

                                                  หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนศรีราชา ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย พุทธศักราช 2563 (ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช 2562) 

 

เรียบเรียง จัดรูปเลม 

1.นางพรรณภัทร   พานทอง  หัวหนางานหลักสูตรโรงเรียนศรีราชา 

2.นางจารุ  บริบูรณ   เจาหนาท่ีงานหลักสูตรโรงเรียนศรีราชา 

3.นางสาวภารินี  วงษจินดามณี  เจาหนาท่ีงานหลักสูตรโรงเรียนศรีราชา 

 

 


	ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  ภาคเรียนที่ 1                 จำนวน 1.5 หน่วยกิต     เวลา 60  ชั่วโมง
	ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4   ภาคเรียนที่ 2                           จำนวน 1.5 หน่วยกิต        เวลา 60  ชั่วโมง
	1. สรุปประวัติความเป็นมาของกีฬาเซปัคตะกร้อได้
	2. สามารถเคลื่อนไหวในท่าเบื้องต้นของกีฬาเซปัคตะกร้อได้
	3. สามารถรับและส่งลูกแบบต่างๆ และเตะตะกร้อลูกพื้นฐานได้
	4. สามารถเตะลูกข้างเท้าด้านใน และลูกข้างเท้าด้านนอกถูกต้องและเล่นลูกโต้คู่ได้
	5. สามารถเตะลูกหลังเท้าและเล่นลูกโต้คู่ได้
	6. สามารถเตะลูกโหม่ง และเล่นลูกโต้คู่ได้
	7. สามารถเดาะลูกเข่าได้อย่างถูกต้องและเล่นลูกพลิกแพลงได้
	8. สามารถเล่นลูกด้วยศีรษะได้อย่างถูกต้องและเล่นพลิกแพลงได้
	9. อธิบายกฎ กติกาการแข่งขันเซปัคตะกร้อได้อย่างถูกต้อง
	10. สามารถเล่นทีมได้อย่างถูกต้องตามกติกาการแข่งขัน
	ตัวชี้วัด
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	ตัวชี้วัด
	ตัวชี้วัด
	การจัดบริการแนะแนว
	การจัดกิจกรรมในและนอกห้องเรียน


