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                                             หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนศรีราชา ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น  พุทธศักราช 2564 (ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช 2562) 

 

วิสัยทัศน์โรงเรียนศรีราชา  
จัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพ น้อมน าศาสตร์พระราชา พัฒนาทักษะชีวิต รู้คิดเท่าทันเทคโนโลยี ตามวิถี

มาตรฐานสากลบนพื้นฐานความเป็นไทย 
 

พันธกิจ 
1. ส่งเสรมิผูเ้รียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาและมาตรฐานสากล 
2. ส่งเสรมิผูเ้รียนให้มีคุณธรรมบนพื้นฐานความเป็นไทย 
3. ส่งเสรมิและพัฒนาให้ครูจัดการเรียนรู้ที่หลากหลายที่เอือ้ต่อการสร้างองค์ความรู้ของผูเ้รียน 
4. ส่งเสรมิและพัฒนาการปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี ตามจรรยาบรรณครูบนวิถีความเป็นไทย 
5. ส่งเสรมิการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อเพิ่มประสทิธิภาพในการจัดการเรียนรู้และการบริหารจัดการ 
6. พัฒนาสภาพแวดล้อมและแหลง่เรียนรู้ใหเ้อื้อต่อการจัดการศึกษา 
7. ส่งเสรมิระบบการบรหิารจัดการเชิงคุณภาพ (TQA) 
8. ส่งเสรมิความสัมพันธ์และสร้างภาคีเครือข่ายความร่วมมอืทั้งในและต่างประเทศในการพฒันาการศึกษา     

สู่มาตรฐานสากล 
9. พัฒนาผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของผู้เรียนใหสู้งข้ึน 

  10. ส่งเสรมิการบรหิารการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาอย่างเข้มแข็ง 
 

สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน 
 หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนศรีราชา พุทธศักราช 2564 (ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช 2562)  ตามหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช  2551  มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีสมรรถนะจ าเป็นพื้นฐาน  5 ประการที่นักเรยีน
พึงมี ซึ่งก าหนดไว้ในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช   2551  สมรรถนะเหล่าน้ีได้หลอมรวมอยู่ใน
มาตรฐานการเรียนรู้และตัวช้ีวัดของกลุ่มสาระการเรยีนรู้ต่าง ๆ  ทั้ง  8 กลุ่ม สมรรถนะส าคัญของผู้เรียนทัง้   5  ประการ
ได้แก่ 

1. ความสามารถในการสื่อสาร เป็นความสามารถของนักเรียนในการถ่ายทอดความคิด ความรู้ความเข้าใจ 
ความรู้สึก และทัศนะของตนเอง เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารและประสบการณ์ อันจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนา
ตนเองและสังคม รวมทั้งการเจรจาต่อรองเพื่อประนีประนอม การเลือกที่จะรับและไม่รับข้อมูลข่าวสารด้วยหลักเหตุผล
และความถูกต้อง ตลอดจนการเลือกใช้วิธีการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ โดยค านึงถึงผลกระทบที่มีต่อตนเองและสังคม 

2. ความสามารถในการคิด เป็นความสามารถของนักเรียนในการคิดวิเคราะห์ การคิกสังเคราะห์ การคิดอย่าง
มีวิจารณญาณ การคิดอย่างสร้างสรรค์ การคิดเชิงคุณธรรมและการคิดอย่างเป็นระบบเพื่อน าไปสู่การสร้างองค์ความรู้
หรือสารสนเทศ เพื่อการตัดสินใจเกี่ยวกับตนเองและสังคมได้อย่างเหมาะสม 

3. ความสามารถในการแก้ปัญหา เป็นความสามารถของนักเรียนในการแก้ปัญหาและอุปสรรคต่าง ๆ ที่เผชิญ
ได้อย่างถูกต้องเหมาะสมบนพื้นฐานของหลักเหตุผล คุณธรรมและข้อมูลสารสนเทศ เข้าใจความสัมพันธ์และ           
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การเปลี่ยนแปลงของเหตุการณ์ต่าง ๆ ในสังคม ประยุกต์ความรู้มาใช้ในการป้องกันและแก้ไขปัญหา และมีการตัดสินใจ
ที่มีประสิทธิภาพโดยค านึงถึงผลกระทบที่เกิดข้ึนต่อตนเอง สังคม และสิ่งแวดล้อม 

5. ความสามารถในการใช้ทักษะกระบวนการและทักษะในการด าเนินชีวิต เป็นความสามารถของนักเรียน 
ในด้านการน ากระบวนการต่าง ๆ  ไปใช้ในการด าเนินชีวิตประจ าวัน  การท างานและการอยู่รว่มกันในสังคมด้วยการสรา้ง
เสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคคล การจัดการและหาทางออกที่เหมาะสมด้านความขัดแย้งและความแตกต่าง
ระหว่างบุคคล การปรับตัวให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมและสภาพแวดล้อม การสืบเสาะหาความรู้ และการรู้จัก
หลีกเลี่ยงพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อตนเองและผู้อื่น  

6. ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี เป็นความสามารถของนักเรียนในการเลือกใช้เทคโนโลยีด้านต่าง ๆ      
ทั้งด้านวัตถุ แนวคิด และวิธีการในการพัฒนาตนเองและสงัคมด้านการเรยีนรู้ การสื่อสาร การท างาน การแก้ปัญหา และ
การอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างถูกต้องเหมาะสมและมีคุณธรรม 

 

คุณลักษณะอันพึงประสงค์  
 หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนศรีราชา พุทธศักราช 2564 (ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช 2562)  ตามหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช   2551  มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงปะสงค์เพื่อให้สามารถ      
อยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่างมีความสุข ในฐานะเป็นพลเมืองไทยและพลโลก ดังนี้  
 1. รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ เป็นคุณลักษณะในฐานะพลเมืองไทย ต้องรู้คุณค่า หวงแหน และเทิดทูนสถาบัน
สูงสุดของชาติ 
 2. ซื่อสัตย์ สุจริต เป็นคุณลักษณะที่ผู้เรียนมีจิตส านึกค่านิยม และมีคุณธรรม จริยธรรมในการอยู่ร่วมกันกับ
ผู้อื่นในสังคมอย่างมีความสุข 

3. มีวินัย เป็นคุณลักษณะของผู้เรียนเรียนด้านการ ประพฤติปฏิบัติตาม กฎ ระเบียบของสังคม อย่างมีความ
รับผิดชอบ และความซื่อสัตย์ต่อตนเองและผู้อื่น 

4. ใฝ่เรียนรู้ เป็นคุณลักษณะของนักเรียนด้านความกระตือรือร้นในการแสวงหาความรู้อยากรู้อยากเรียน     
รักการอ่านการเขียน การฟัง รู้จักตั้งค าถามเพื่อหาเหตุผลทั้งด้วยตนเอง และร่วมกับ ผู้อื่นด้วยความขยัน หมั่นเพียร และ
อดทน และเปิดรับความคิด ใหม่ ๆ 

5. อยู่อย่างพอเพียง เป็นคุณลักษณะ ของนักเรียนในการด ารงชีวิตอย่างมีความพอประมาณใช้ สิ่งของอย่าง
ประหยัด พอใจในสิ่งที่ตนมีอยู่บนหลักเหตุผล และมีภูมิคุ้มกันที่ดี 
 6. มุ่งมั่นในการท างาน เป็นคุณลักษณะของผู้เรียนที่มีจิตส านึกในการใช้บริหารงานและทรัพยากรอย่าง
คุ้มค่าและยั่งยืน ในการท างานตามความคิดสร้างสรรค์ มีทักษะและมุ่งมั่นต่อความส าเร็จของงาน 
 7. รักความเป็นไทย เป็นคุณลักษณะของผู้เรียนที่รู้จกัหวงแหน อนุรักษ์พัฒนาวิถีชีวิตของคนไทย ประพฤติตาม
วัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่ไทย 
 8. มีจิตสาธารณะ เป็นคุณลักษณะที่ผู้เรียนได้ท าประโยชน์ตามความสามารถ ความถนัดและความสนใจใน
ลักษณะอาสาสมัครเพื่อแสดงความรับผิดชอบ ความเสียสละ มีจิตมุ่งท าประโยชน์ต่อครอบครัว ชุมชน สังคม 
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มาตรฐานการเรยีนรู ้
 การพัฒนาผูเ้รียนใหเ้กิดความสมดุล ต้องค านึงถึงหลักพัฒนาการทางสมองและพหปุัญญา หลกัสูตรแกนกลาง
การศึกษาข้ันพื้นฐาน จึงก าหนดใหผู้้เรียนเรียนรู้ 8 กลุม่สาระการเรียนรู้ ดังนี้  
 1.   ภาษาไทย 

2. คณิตศาสตร์ 
3. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
4. สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
5. สุขศึกษาและพลศึกษา 
6. ศิลปะ 
7. การงานอาชีพและเทคโนโลย ี
8. ภาษาต่างประเทศ 

ในแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ได้ก าหนดมาตรฐานการเรียนรู้เป็นเป้าหมายส าคัญของการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
มาตรฐานการเรียนรู้ระบุสิ่งที่ผู้เรียนพึงรู้  ปฏิบัติได้  มีคุณธรรมจริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์เมื่อจบการศึกษา   
ข้ันพื้นฐาน นอกจากนั้นมาตรฐานการเรียนรู้ยังเป็นกลไกส าคัญ ในการขับเคลื่อนพัฒนาการศึกษาทั้งระบบ เพราะ
มาตรฐานการเรียนรู้จะสะท้อนให้ทราบว่าต้องการอะไร จะสอนอย่างไร และประเมินอย่างไร รวมทั้งเป็นเครื่องมือใน
การตรวจสอบเพื่อการประกันคุณภาพการศึกษาโดยใช้ระบบการประเมินคุณภาพภายในและการประเมินคุณภาพ
ภายนอก ซึ่งรวมถึงการทดสอบระดับเขตพื้นที่การศึกษา และการทดสอบระดับชาติ ระบบการตรวจสอบเพื่อประกัน
คุณภาพดังกล่าวเป็นสิ่งส าคัญที่ช่วยสะท้อนภาพการจัดการศึกษาว่าสามารถพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามที่มาตรฐาน
การเรียนรู้ก าหนดเพียงใด 
 

ตัวชี้วัด 

ตัวช้ีวัดระบุสิ่งที่นักเร ียนพึงรู้และปฏิบัติได้ รวมทั้งคุณลักษณะของผู้เรียนในแต่ละระดับช้ัน  ซึ่งสะท้อนถึง
มาตรฐานการเรียนรู้ มีความเฉพาะเจาะจงและมีความเป็นรูปธรรม  น าไปใช้ ในการก าหนดเนื้อหา  จัดท าหน่วยการเรียนรู้ 
จัดการเรียนการสอน และเป็นเกณฑ์ส าคัญส าหรับการวัดประเมินผลเพื่อตรวจสอบคุณภาพผู้เรียน   

1. ตัวช้ีวัดช้ันปี   เป็นเป้าหมายในการพัฒนาผู้เรียนแต่ละช้ันปีในระดับการศึกษาภาคบังคับ  (ประถมศึกษาปีที่ 
1 – มัธยมศึกษาปีที่ 3)             

2. ตัวช้ีวัดช่วงช้ัน  เป็นเป้าหมายในการพัฒนาผู้เรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย(มัธยมศึกษาปีที่ 4- 6)  
หลักสูตรได้มีการก าหนดรหัสก ากับมาตรฐานการเรียนรู้และตัวช้ีวัด เพื่อความเข้าใจและให้สื่อสารตรงกัน ดังนี้ 
 

ว 1.1 ป. 1/2 
ป.1/2        ตัวช้ีวัดช้ันประถมศึกษาปีที่ 1  ข้อที่ 2 
1.1           สาระที่ 1  มาตรฐานข้อที่ 1      
ว              กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
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ต 2.2 ม.4-6/ 3 
ม.4-6/3      ตัวช้ีวัดช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย  ข้อที่ 3 
2.3            สาระที่ 2  มาตรฐานข้อที่ 2 
ต              กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
 

สาระการเรียนรู ้
  

สาระการเรียนรู้ ประกอบด้วย องค์ความรู้   ทักษะหรือกระบวนการเรียนรู้  และคุณลักษณะอันพึงประสงค์  
ซึ่งก าหนดให้ผู้เรียนทุกคนในระดับการศึกษาข้ันพื้นฐานจ าเป็นต้องเรียนรู้ โดยแบ่งเป็น 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ดังนี้ 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

องค์ความรู้ ทักษะส าคญั 
และคุณลักษณะ 

ในหลักสูตรแกนกลางการศึกษา 
ขั้นพ้ืนฐาน 

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี  :   การน า
ความรู้และกระบวนการทางวิทยาศาสตร์  
ไปใชใ้นการศึกษา คน้ควา้หาความรู้ และ
แกปั้ญหาอยา่งเป็นระบบ การคิดอยา่งเป็น
เหตุเป็นผล  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   
เพื่อ การส่ือสาร   ความช่ืนชม    
การเห็นคุณค่าภูมิปัญญา ไทย     และ
ภูมิใจในภาษาประจ าชาติ 

ภาษาต่างประเทศ   :    ความรู้
ทกัษะ  เจตคติ และวฒันธรรม 
การใชภ้าษาต่างประเทศในการ
ส่ือสาร  การแสวงหาความรู้ 
และการประกอบอาชีพ 
 

การงานอาชีพและเทคโนโลย ี  :        
ความรู้  ทกัษะ และเจตคติ 
ในการท างาน  การจดัการ                   
การด ารงชีวิต  การประกอบอาชีพ  
และการใชเ้ทคโนโลย ี
 

สุขศึกษาและพลศึกษา   :   ความรู้ 
ทกัษะและเจตคติในการสร้างเสริม
สุขภาพพลานามยัของตนเองและผูอ้ื่น  
การป้องกนัและปฏิบติัต่อ 
ส่ิงต่าง ๆ  ท่ีมีผลต่อสุขภาพอยา่ง 
ถูกวิธีและทกัษะในการด าเนินชีวิต 

คณิตศาสตร์  :   การน าความรู้
ทกัษะและกระบวนการทาง
คณิตศาสตร์ไปใชใ้น                   
การแกปั้ญหา การด าเนินชีวิต  
และศึกษาต่อ การมีเหตุมีผล            
มีเจตคติที่ดีต่อคณิตศาสตร์ 
พฒันาการคิดอยา่งเป็นระบบและ
สร้างสรรค ์
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สาระและมาตรฐานการเรยีนรู ้
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐานก าหนดมาตรฐานการเรียนรู้ใน 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้จ านวน 60 

มาตรฐาน ดังนี ้
 

ภาษาไทย 
สาระที่ 1 การอ่าน 

มาตรฐาน ท 1.1 ใช้กระบวนการอ่านสร้างความรู้และความคิดเพื่อน ไปใช้ตัดสินใจแก้ปัญหาในการด าเนินชีวิต 
และมีนิสัยรักการอ่าน 
สาระที่ 2 การเขียน 

มาตรฐาน ท 2.1 ใช้กระบวนการเขียน เขียนสื่อสาร เขียนเรียงความ ย่อความ และเขียนเรื่องราวในรูปแบบ 
ต่างๆ  เขียนรายงานข้อมูลสารสนเทศและรายงานการศึกษาค้นคว้าอย่างมีประสิทธิภาพ 
สาระที่ 3 การฟัง การดู และการพูด 

มาตรฐาน ท 3.1 สามารถเลือกฟังและดูอย่างมีวิจารณญาณ และพูดแสดงความรู้ ความคิดความรู้สึกในโอกาส 
ต่างๆ อย่างมีวิจารณญาณ และสร้างสรรค์ 
สาระที่ 4 หลักการใช้ภาษาไทย 

มาตรฐาน ท 4.1 เข้าใจธรรมชาติของภาษาและหลักภาษาไทย การเปลี่ยนแปลงของภาษาและพลังของภาษา      
ภูมิปัญญาทางภาษา และรักษาภาษาไทยไว้เป็นสมบัติของชาติ 
สาระที่ 5 วรรณคดีและวรรณกรรม 

มาตรฐาน ท 5.1 เข้าใจและแสดงความคิดเห็น วิจารณ์วรรณคดี และวรรณกรรมไทยอย่างเห็นคุณค่าและน ามา
ประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง 
 
คณิตศาสตร์ 
สาระที่ 1 จ านวนและพีชคณิต 

มาตรฐาน ค 1.1 เข้าใจถึงความหลากหลายของการแสดงจ านวน ระบบจ านวน การด าเนินการของจ านวนผลที่     
เกิดข้ึนจากการด าเนินการ สมบัติของการด าเนินการ และน าไปใช้ 

มาตรฐาน ค 1.2 เข้าใจและวิเคราะห์แบบรูป ความสัมพันธ์ ฟังก์ชัน ล าดับและอนุกรม และน าไปใช้ 
มาตรฐาน ค 1.3 ใช้นิพจน์ สมการ อสมการ และเมทริกซ์ อธิบายความสัมพันธ์หรือช่วยแก้ปัญหาที่ก าหนดให้ 

สาระที่2 การวัดและเรขาคณิต 
มาตรฐาน ค 2.1 เข้าใจพื้นฐานเกี่ยวกับการวัด วัดและคาดคะเนขนาดของสิ่งที่ต้องการวัดและน าไปใช้ 
มาตรฐาน ค 2.2 เข้าใจและวิเคราะห์รูปเรขาคณิต สมบัติของรูปเรขาคณิต ความสัมพันธ์ระหว่างรูปเรขาคณิต 

และทฤษฎีบททางเรขาคณิต และน าไปใช้                      
มาตรฐาน ค 2.3 เข้าใจเรขาคณิตวิเคราะห์ และน าไปใช้ 
มาตรฐาน ค 2.4 เข้าใจเวกเตอร์ การด าเนินการของเวกเตอร์ และน าไปใช้ 
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สาระที่3 สถิติและความน่าจะเป็น 
มาตรฐาน ค 3.1 เข้าใจกระบวนการทางสถิติ และใช้ความรู้ทางสถิติในการแก้ปัญหา 
มาตรฐาน ค 3.2 เข้าใจหลักการนับเบื้องต้น ความน่าจะเป็น และน าไปใช้ 

สาระที่4 แคลลูลัส 
 มาตรฐาน ค 4.1 เข้าใจและวิเคราะห์แบบรูป (pattern) ความสัมพันธ์ และฟังก์ชัน 

 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี
สาระที่ 1 วิทยาศาสตร์ชีวภาพ 

มาตรฐาน ว 1.1 เข้าใจความหลากหลายของระบบนิเวศ ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งไม่มีชีวิตกับสิ่งมีชีวิต และ
ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตกับสิ่งมีชีวิตต่าง ๆ  ในระบบนิเวศการถ่ายทอดพลังงาน การเปลี่ยนแปลงแทนที่ในระบบ
นิเวศความหมายของประชากร ปัญหาและผลกระทบที่มีต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแนวทางในการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมรวมทั้งน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ 

มาตรฐาน ว 1.2 เข้าใจสมบัติของสิ่งมีชีวิต หน่วยพื้นฐานของสิ่งมีชีวิต การล าเลียงสารเข้าและออกจากเซลล์
ความสัมพันธ์ของโครงสร้าง และหน้าที่ของระบบต่าง ๆของสัตว์และมนุษย์ที่ท างานสัมพันธ์กัน ความสัมพันธ์ของ
โครงสร้างและหน้าที่ของอวัยวะต่าง ๆ ของพืชที่ท างานสัมพันธ์กัน รวมทั้งน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ 

มาตรฐาน ว 1.3 เข้าใจกระบวนการและความส าคัญของการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมสารพันธุกรรม   
การเปลี่ยนแปลงทางพันธุกรรมที่มีผลต่อสิ่งมีชีวิต ความหลากหลายทางชีวภาพและวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต รวมทั้งน า
ความรู้ไปใช้ประโยชน์ 
สาระที่ 2 วิทยาศาสตร์กายภาพ 

มาตรฐาน ว 2.1 เข้าใจสมบัติของสสาร องค์ประกอบของสสาร ความสัมพันธ์ระหว่างสมบัติของสสารกับ
โครงสร้างและแรงยึดเหนี่ยวระหวางอนุภาค หลักและธรรมชาติของการเปลี่ยนแปลงสถานะของสสาร การเกิด
สารละลาย และการเกิดปฏิกิริยาเคมี 

มาตรฐาน ว 2.2 เข้าใจธรรมชาติของแรงในชีวิตประจ าวัน ผลของแรงที่กระท าต่อวัตถุลักษณะการเคลื่อนที่
แบบต่างๆ ของวัตถุรวมทั้งน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ 

มาตรฐาน ว 2.3 เข้าใจความหมายของพลังงาน การเปลี่ยนแปลงและการถ่ายโอนพลังงาน ปฏิสัมพันธ์ระหว่าง
สสารและพลังงาน พลังงานในชีวิตประจ าวัน ธรรมชาติของคลื่น ปรากฏการณ์ที่เกี่ยวข้องกับเสียง แสง และคลื่น
แม่เหล็กไฟฟ้า รวมทั้งน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ 
สาระที่ 3 วิทยาศาสตร์โลก และอวกาศ 

มาตรฐาน ว 3.1 เข้าใจองค์ประกอบ ลักษณะ กระบวนการเกิด และวิวัฒนาการของเอกภพกาแลกซี่ดาวฤกษ์
และระบบสุริยะ รวมทั้งปฏิสัมพันธ์ภายในระบบสุริยะที่ส่งผลต่อสิ่งมีชีวิต และการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีอวกาศ 

มาตรฐาน ว 3.2 เข้าใจองค์ประกอบและความสัมพันธ์ของระบบโลก กระบวนการเปลี่ยนแปลงภายในโลก และ
บนผิวโลก ธรณีพิบัติภัย กระบวนการเปลี่ยนแปลงลมฟ้าอากาศและภูมิอากาศโลก รวม ทั้งผลต่อสิ่งมีชีวิตและ
สิ่งแวดล้อม 
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สาระที่ 4 เทคโนโลย ี
มาตรฐาน ว 4.1 เข้าใจแนวคิดหลักของเทคโนโลยีเพื่อการด ารงชีวิตในสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว 

ใช้ความรู้และทักษะทางด้านวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์และศาสตร์อื่น ๆ  เพื่อแก้ปัญหาหรือพัฒนางานอย่างมีความคิด
สร้างสรรค์ด้วยกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม เลือกใช้เทคโนโลยีอย่างเหมาะสม โดยค านึงถึงผลกระทบต่อชีวิต
สังคม และสิ่งแวดล้อม 

มาตรฐาน ว 4.2 เข้าใจและใช้แนวคิดเชิงค านวณในการแก้ปัญหาที่พบในชีวิตจริงอย่างเป็นข้ันตอนและ       
เป็นระบบ ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการเรียนรู้การท างานและการแก้ปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
รู้เท่าทัน และมีจริยธรรม 

 
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
สาระที่ 1 ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม 

มาตรฐาน ส 1.1 รู้ และเข้าใจประวัติ ความส าคัญ ศาสดา หลักธรรมของพระพุทธศาสนาหรือศาสนาที่ตน    
นับถือและศาสนาอื่น มีศรัทธาที่ถูกต้อง ยึดมั่น และปฏิบัติตามหลักธรรม เพื่ออยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข 

มาตรฐาน ส 1.2 เข้าใจ ตระหนักและปฏิบัติตนเป็นศาสนิกชนที่ดีและธ ารงรักษาพระพุทธศาสนาหรือศาสนาที่
ตนนับถือ 
สาระที่2 หนา้ท่ีพลเมือง วัฒนธรรม และการด เนินชีวิตในสังคม 

มาตรฐาน ส 2.1 เข้าใจและปฏิบัติตนตามหน้าที่ของการเป็นพลเมอืงดี มีค่านิยมที่ดีงามและธ ารงรักษาประเพณี
และวัฒนธรรมไทย ด ารงชีวิตอยู่ร่วมกันในสังคมไทย และ สังคมโลกอย่างสันติสุข 

มาตรฐาน ส 2.2 เข้าใจระบบการเมืองการปกครองในสังคมปัจจุบัน ยึดมั่น ศรัทธา และธ ารงรักษาไว้ซึ่งการ
ปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
สาระที่ 3 เศรษฐศาสตร ์

มาตรฐาน ส 3.1 เข้าใจและสามารถบริหารจัดการทรัพยากรในการผลิตและการบริโภค การใช้ทรัพยากรที่มีอยู่
อย่างจ ากัดได้อย่างมีประสิทธิภาพและคุ้มค่า รวมทั้งเข้าใจหลักการของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อการด ารงชีวิตอย่างมี   
ดุลยภาพ 

มาตรฐาน ส 3.2 เข้าใจระบบ และสถาบันทางเศรษฐกิจต่าง ๆ  ความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจ และความจ าเป็น
ของการร่วมมือกันทางเศรษฐกิจในสังคมโลก 
สาระที่ 4 ประวัติศาสตร ์

มาตรฐาน ส 4.1 เข้าใจความหมาย ความส าคัญของเวลาและยุคสมัยทางประวัติศาสตร์ สามารถใช้วิธีการทาง
ประวัติศาสตร์มาวิเคราะห์เหตุการณ์ต่างๆ อย่างเป็นระบบ 

มาตรฐาน ส 4.2 เข้าใจพัฒนาการของมนุษยชาติจากอดีตจนถึงปัจจุบัน ในด้านความสัมพันธ์และการ
เปลี่ยนแปลงของเหตุการณ์อย่างต่อเนื่อง ตระหนักถึงความส าคัญและสามารถวิเคราะห์ผลกระทบที่เกิดข้ึน 

มาตรฐาน ส 4.3 เข้าใจความเป็นมาของชาติไทย วัฒนธรรม ภูมิปัญญาไทย มีความรัก ความภูมิใจและธ ารง
ความเป็นไทย 
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สาระที่ 5 ภูมิศาสตร ์
มาตรฐาน ส 5.1 เข้าใจลักษณะทางกายภาพของโลก และความสัมพันธ์ของสรรพสิ่งซึ่งมีผลต่อกันและกันใช้

แผนที่และเครื่องมือทางภูมิศาสตร์ในการค้นคว้า วิเคราะห์ และสรุปข้อมูลตามกระบวนการทางภูมิศาสตร์ ตลอดจนใช้
ภูมิสารสนเทศอย่างมีประสิทธิภาพ 

มาตรฐาน ส 5.2 เข้าใจปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับสิ่งแวดล้อมทางกายภาพที่ก่อให้เกิดการสร้างสรรค์วิถีการ
ด าเนินชีวิต มีจิตส านึก และมีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน 
สุขศึกษาและพลศึกษา 
สาระที่ 1 การเจริญเตบิโตและพัฒนาการของมนุษย์ 

มาตรฐาน พ 1.1 เข้าใจธรรมชาติของการเจริญเติบโตและพฒันาการของมนุษย์ 
สาระที่ 2 ชีวิตและครอบครัว 

มาตรฐาน พ 2.1 เข้าใจและเห็นคุณค่าตนเอง ครอบครัว เพศศึกษา และมีทักษะในการด าเนินชีวิต 
สาระที่ 3 การเคลื่อนไหว การออกก าลังกาย การเล่นเกม กีฬาไทย และกีฬาสากล 

มาตรฐาน พ 3.1 เข้าใจ มีทักษะในการเคลือ่นไหว กิจกรรมทางกาย การเล่นเกม และกีฬา 
มาตรฐาน พ 3.2 รักการออกก าลังกาย การเล่นเกม และการเล่นกีฬา ปฏิบัติเป็นประจ าอย่างสม่ าเสมอ มีวินัย 

เคารพสิทธิ กฎ กติกา มีน้ าใจนักกีฬา มีจิตวิญญาณในการแข่งขันและช่ืนชมในสุนทรียภาพของการกีฬา 
สาระที่ 4 การสรา้งเสริมสุขภาพ สมรรถภาพและการป้องกันโรค 

มาตรฐาน พ 4.1 เห็นคุณค่าและมีทักษะในการสร้างเสริมสุขภาพ การด ารงสุขภาพ การป้องกันโรค และการ
สร้างเสริมสมรรถภาพเพื่อสุขภาพ 
สาระที่ 5 ความปลอดภัยในชีวิต 

มาตรฐาน พ 5.1 ป้องกันและหลีกเลี่ยงปัจจัยเสี่ยง พฤติกรรมเสี่ยงต่อสุขภาพ อุบัติเหตุการใช้ยาสารเสพติด 
และความรุนแรง 
 
ศิลปะ 
สาระที่ 1 ทัศนศลิป ์

มาตรฐาน ศ 1.1 สร้างสรรค์งานทัศนศิลป์ตามจินตนาการ และความคิดสร้างสรรค์ วิเคราะห์ วิพากษ์วิจารณ์
คุณค่างานทัศนศิลป์ ถ่ายทอดความรู้สึก ความคิดต่องานศิลปะอย่างอิสระช่ืนชม และประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน 

มาตรฐาน ศ 1.2 เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างทัศนศิลป์ ประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรม เห็นคุณค่างานทัศนศิลป์
ที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถ่ิน ภูมิปัญญาไทยและสากล 
สาระที่ 2 ดนตร ี

มาตรฐาน ศ 2.1 เข้าใจและแสดงออกทางดนตรีอย่างสร้างสรรค์ วิเคราะห์ วิพากษ์วิจารณ์คุณค่าดนตรีถ่ายทอด
ความรู้สึก ความคิดต่อดนตรีอย่างอิสระ ช่ืนชม และประยุกต์ ใช้ในชีวิตประจ าวัน 

มาตรฐาน ศ 2.2 เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างดนตรี ประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรม เห็นคุณค่าของดนตรีที่เป็น
มรดกทางวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถ่ิน ภูมิปัญญาไทยและสากล 
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สาระที่ 3 นาฏศิลป ์
มาตรฐาน ศ 3.1 เข้าใจ และแสดงออกทางนาฏศิลป์อย่างสร้างสรรค์ วิเคราะห์ วิพากษ์ วิจารณ์คุณค่านาฏศิลป์ 

ถ่ายทอดความรู้สึก ความคิดอย่างอิสระ ช่ืนชม และประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน 
มาตรฐาน ศ 3.2 เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างนาฏศิลป์ ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม เห็นคุณค่า ของนาฏศิลป์

ที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถ่ิน ภูมิปัญญาไทยและสากล 
 
การงานอาชีพ 
สาระที่ 1 การด ารงชีวิตและครอบครัว 

มาตรฐาน ง 1.1 เข้าใจการท างาน มีความคิดสร้างสรรค์ มีทักษะกระบวนการท างาน ทักษะการจัดการ ทักษะ
กระบวนการแก้ปัญหา ทักษะการท างานร่วมกัน และทักษะการแสวงหาความรู้ มีคุณธรรม และลักษณะนิสัยในการ
ท างาน มีจิตส านึก ในการใช้พลังงาน ทรัพยากร และสิ่งแวดล้อม เพื่อการด ารงชีวิตและครอบครัว 
สาระที่ 2 การออกแบบและเทคโนโลย ี  

มาตรฐาน ง 2.1 เข้าใจเทคโนโลยีและกระบวนการเทคโนโลยี  ออกแบบและสร้างสิ่งของเครื่องใช้ หรือวิธีการ 
ตามกระบวนการเทคโนโลยีอย่างมีความคิดสร้างสรรค์  เลือกใช้เทคโนโลยีในทางสร้างสรรค์ต่อชีวิต  สังคม  สิ่งแวดล้อม  
และมีส่วนร่วม ในการจัดการเทคโนโลยีที่ยั่งยืน  
สาระที่ 3 เทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร  

มาตรฐาน ง 3.1  เข้าใจ  เห็นคุณค่า และใช้กระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นข้อมูล การเรียนรู้  
การสื่อสาร  การแก้ปัญหา การท างาน และอาชีพอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล   และมีคุณธรรม 
สาระที่ 4 การอาชีพ 

มาตรฐาน ง 4.1 เข้าใจ มีทักษะที่จ าเป็น มีประสบการณ์ เห็นแนวทางในงานอาชีพใช้เทคโนโลยีเพื่อพัฒนา
อาชีพ มีคุณธรรม และมีเจตคติที่ดีต่ออาชีพ 
 
ภาษาตา่งประเทศ 
สาระที่ 1 ภาษาเพ่ือการสื่อสาร 

มาตรฐาน ต 1.1 เข้าใจและตีความเรื่องทีฟ่ังและอ่านจากสื่อประเภทต่างๆ และแสดงความคิดเห็นอย่างมีเหตุผล 
มาตรฐาน ต 1.2 มีทักษะการสื่อสารทางภาษาในการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร แสดงความรู้สึกและความ

คิดเห็นอย่างมีประสิทธิภาพ 
มาตรฐาน ต 1.3 น าเสนอข้อมูลขา่วสาร ความคิดรวบยอด และความคิดเห็นในเร่ืองต่างๆ โดยการพูดและการเขียน 

สาระที่ 2 ภาษาและวัฒนธรรม 
มาตรฐาน ต 2.1 เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างภาษากับวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา และน าไปใช้ได้อย่าง

เหมาะสมกับกาลเทศะ 
มาตรฐาน ต 2.2 เข้าใจความเหมือนและความแตกต่างระหว่างภาษาและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษากับภาษา

และวัฒนธรรมไทย และน ามาใช้อย่างถูกต้องและเหมาะสม 
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สาระที่ 3 ภาษากับความสมัพันธ์กับกลุม่สาระการเรียนรู้อ่ืน 
มาตรฐาน ต 3.1 ใช้ภาษาต่างประเทศในการเช่ือมโยงความรู้กับกลุ่มสาระการเรยีนรู้อื่น และเป็นพื้นฐานในการ

พัฒนา แสวงหาความรู้ และเปิดโลกทัศน์ของตน 
สาระที่ 4 ภาษากับความสมัพันธ์กับชมุชนและโลก 

มาตรฐาน ต 4.1 ใช้ภาษาต่างประเทศในสถานการณ์ต่างๆ ทั้งในสถานศึกษา ชุมชน และสังคม 
มาตรฐาน ต 4.2 ใช้ภาษาต่างประเทศเป็นเครื่องมือพื้นฐานในการศึกษาต่อ การประกอบอาชีพ และการ

แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับสังคมโลก 
 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน มุ่งให้ผู้เรียนได้พัฒนาตนเองตามศักยภาพ พัฒนาอย่างรอบด้านเพื่อความเป็นมนุษย์ที่

สมบูรณ์ ทั้งร่างกาย สติปัญญา อารมณ์ และสังคม เสริมสร้างให้เป็นผู้มีศีลธรรม จริยธรรมมีระ เบียบวินัย ปลูกฝังและ
สร้างจิตส านึกของการท าประโยชน์เพื่อสังคม สามารถจัดการตนเองได้และอยู่ร่วมกับผู้อื่นอย่างมีความสุข กิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน แบ่งเป็น 3 ลักษณะ ดังนี้ 

1. กิจกรรมแนะแนว 
    เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้รู้จักตนเอง รู้รักษ์สิ่งแวดล้อม สามารถคิดตัดสินใจ คิดแก้ปัญหา 

ก าหนดเป้าหมาย วางแผนชีวิตทั้งด้านการเรียน และอาชีพ สามารถปรับตนได้อย่างเหมาะสมนอกจากนี้ยังช่วยให้ครรููจ้กั
และเข้าใจผู้เรียน ทั้งยังเป็นกิจกรรมที่ช่วยเหลือและให้ค าปรึกษาแก่ผู้ปกครองในการมีส่วนร่วมพัฒนาผู้เรียน 

2. กิจกรรมนักเรียน 
    เป็นกิจกรรมที่มุ่งพัฒนาความมีระเบียบวินัย ความเป็นผู้น าผู้ตามที่ดี ความรับผิดชอบ การท างานร่วมกัน 

การรู้จักแก้ปัญหา การตัดสินใจที่เหมาะสม ความมีเหตุผล การช่วยเหลือแบ่งปันกัน เอื้ออาทร และสมานฉันท์ โดยจัดให้
สอดคล้องกับความสามารถ ความถนัด และความสนใจของผู้เรียนให้ผู้เรียนได้ปฏิบัติด้วยตนเองในทุกขั้นตอน ได้แก่ 
การศึกษาวิเคราะห์วางแผน ปฏิบัติตามแผน ประเมินและปรับปรุงการท างานเน้นการท างานร่วมกันเป็นกลุ่ม ตามความ
เหมาะสมและสอดคล้องกับวุฒิภาวะของผู้เรียนบริบทของสถานศึกษาและท้องถ่ิน กิจกรรมนักเรียนประกอบด้วย 

    2.1 กิจกรรมลูกเสอื เนตรนารี ยุวกาชาด ผู้บ าเพ็ญประโยชน์ และนักศึกษาวิชาทหาร 
    2.2 กิจกรรมชุมนมุ ชมรม 
3. กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์ 

เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนบ าเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ต่อสังคม ชุมชน และท้องถ่ินตามความสนใจในลักษณะ
อาสาสมัคร เพื่อแสดงถึงความรับผิดชอบ ความดีงาม ความเสียสละต่อสังคม มีจิตสาธารณะ เช่น กิจกรรมอาสาพัฒนา
ต่าง ๆ กิจกรรมสร้างสรรค์สังคม 
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คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
                                 1.  รักชาติ  ศาสน ์กษตัริย ์  
 2. ซ่ือสัตยสุ์จริต 
 3.  มีวินยั 
                                  4.  ใฝ่เรียนรู้ 
 5. อยู่อย่างพอเพียง 
 6.  มุ่งมัน่ในการท างาน 

 7.  รักความเป็นไทย 
                                      8. มีจิตสาธารณะ 

สมรรถนะส าคญัของผู้เรียน 

1. ความสามารถในการส่ือสาร 
2. ความสามารถในการคิด 
3. ความสามารถในการแกปั้ญหา 
4. ความสามารถในการใชท้กัษะชีวิต 
5. ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี 

จุดหมาย 
 1.  มีคุณธรรม  จริยธรรม  และค่านิยมที่พึงประสงค ์เห็นคุณค่าของตนเอง   มีวินยัและปฏิบติัตนตาม

หลกัธรรมของพระพุทธศาสนา หรือศาสนาที่ตนนบัถือ  ยดึหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง   
                   2.  มีความรู้อนัเป็นสากลและมีความสามารถในการส่ือสาร การคิด การแก้ปัญหา  การใชเ้ทคโนโลยี
และมีทกัษะชีวิต  

 3.  มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี มีสุขนิสัย และรักการออกก าลงักาย 
             4.  มีความรักชาติ มีจิตส านึกในความเป็นพลเมืองไทยและพลโลก   ยดึมัน่ในวิถีชีวิตและการปกครอง
ในระบอบประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษตัริยท์รงเป็นประมุข  
                   5.  มีจิตส านึกในการอนุรักษว์ฒันธรรมและภูมิปัญญาไทย   การอนุรักษแ์ละพฒันาส่ิงแวดลอ้ม                  
มีจิตสาธารณะท่ีมุ่งท าประโยชน์และสร้างส่ิงท่ีดีงามในสังคม และอยูร่่วมกนัในสังคมอยา่งมีความสุข   

  

กจิกรรมพฒันาผู้เรียน 

1.กิจกรรมแนะแนว 
2.กิจกรรมนกัเรียน 

3. กิจกรรมเพื่อสังคมและ
สาธารณประโยชน์ 

วสัิยทัศน์ 
หลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  มุ่งพฒันาผูเ้รียนทุกคน ซ่ึงเป็นก าลงัของชาติใหเ้ป็นมนุษยท์ี่มี

ความสมดุลทั้งดา้นร่างกาย ความรู้  คุณธรรม  มีจิตส านึกในความเป็นพลเมืองไทยและเป็นพลโลก ยดึมัน่ในการปกครอง
ตามระบอบประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษตัริยท์รงเป็นประมุข   มีความรู้และทกัษะพื้นฐาน รวมทั้ง เจตคติ ท่ีจ  าเป็นต่อ
การศกึษาต่อ  การประกอบอาชีพและการศึกษาตลอดชีวิต  โดยมุ่งเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญับนพื้นฐานความเช่ือว่า ทุก
คนสามารถเรียนรู้และพฒันาตนเองไดเ้ตม็ตามศกัยภาพ 

                มาตรฐานการเรียนรู้และตวัช้ีวดั   8  กลุ่มสาระการเรียนรู้                                                             
                     1. ภาษาไทย      2. คณิตศาสตร์    3. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี                                                                               
     4. สังคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม   5. สุขศึกษาและพลศึกษา     6.  ศิลปะ                                        
                    7. การงานอาชีพ       8. ภาษาต่างประเทศ 
 

ความสัมพนัธ์ของการพฒันาคุณภาพผู้เรียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

คุณภาพของผู้เรียนระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
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ระดบัการศึกษา 
1. ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 3) เป็นช่วงสุดท้ายของการศึกษาภาคบังคับ มุ่งเน้นให้

ผู้เรียนได้ส ารวจความถนัดและความสนใจของตนเอง ส่งเสริมการพัฒนาบคุลิกภาพสว่นตน มีทักษะในการคิดวิจารณญาณ  
คิดสร้างสรรค์ และคิดแก้ปัญหา มีทักษะในการด าเนินชีวิต มีทักษะการใช้เทคโนโลยีเพื่อเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้        
มีความรับผิดชอบต่อสังคม มีความสมดุลทั้งด้านความรู้ ความคิด ความดีงาม และมีความภูมิใจในความเป็นไทย 
ตลอดจนใช้เป็นพื้นฐานในการประกอบอาชีพหรือการศึกษาต่อ     
 2. ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4 – 6) การศึกษาระดับนี้เน้นการเพิ่มพูนความรู้และทักษะ
เฉพาะด้าน สนองตอบความสามารถ ความถนัด และความสนใจของผู้เรียนแต่ละคนทั้งด้านวิชาการและวิชาชีพ  มีทักษะใน
การใช้วิทยาการและเทคโนโลยี ทักษะกระบวนการคิดข้ันสูง สามารถน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ในการศึกษา
ต่อและการประกอบอาชีพ มุ่งพัฒนาตนและประเทศตามบทบาทของตน สามารถเป็นผู้น า และผู้ให้บริการชุมชนในด้าน 
ต่าง ๆ   
 

การจัดเวลาเรียน 

หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน ได้ก าหนดกรอบโครงสร้างเวลาเรียนข้ันต่ าส าหรับกลุ่มสาระการเรียนรู้ 8 
กลุ่ม และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ซึ่งสถานศึกษาสามารถเพิ่มเติมได้ตามความพร้อมและจุดเน้น  โดยสามารถปรับให้
เหมาะสมตามบริบทของสถานศึกษาและสภาพของผู้เรียน ดังนี้   
  
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
 1.ปรับเวลาเรียนพื้นฐานของแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ได้ตามความเหมาะสม สอดคล้องกับบริบท จุดเน้นของ
สถานศึกษา และศักยภาพของผู้เรียน โดยจัดเวลาเรียนพื้นฐานส าหรับสาระประวัติศาสตร์ 40 ช่ัวโมงต่อปี หรือ            
1  หน่วยกิตต่อปี ทั้งนี้ ต้องมีเวลาเรียนพื้นฐานรวมจ านวน 880 ช่ัวโมงต่อปี หรือ 22 หน่วยกิตต่อปี และผู้เรียนต้องมี
คุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู้และตัวช้ีวัดที่ก าหนด และสอดคล้องกับเกณฑ์การจบหลักสูตร 
 2. จัดเวลาเรียนเพิ่มเติม โดยจัดเป็นรายวิชาเพิ่มเติม หรือกิจกรรมเพิ่มเติมให้สอดคล้องกับจุดเน้นและความ
พร้อมของสถานศึกษา และเกณฑ์การจบหลักสูตร 
 3. จัดเวลาเรียนส าหรับกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน จ านวน 120 ช่ัวโมงต่อปี 
 4. จัดเวลาเรียนรวมทั้งหมด ให้เป็นไปตามความเหมาะสมของสถานศึกษา ทั้งนี้ ควรค านึงถึงศักยภาพและ
พัฒนาการตามช่วงวัยของผู้เรียนและเกณฑ์การจบหลักสูตร 
 
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

1.ปรับเวลาเรียนพื้นฐานของแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ได้ตามความเหมาะสม สอดคล้องกับบริบท จุดเน้นของ
สถานศึกษา และศักยภาพของผู้เรียน โดยจัดเวลาเรียนพื้นฐานส าหรับสาระประวัติศาสตร์รวม 3 ปี จ านวน 80 ช่ัวโมง
หรือ 2 หน่วยกิต ทั้งนี้ ต้องมีเวลาเรียนพื้นฐาน 3 ปี จ านวน 1,640 ช่ัวโมง หรือ 41 หน่วยกิต และผู้เรียนต้องมีคุณภาพ
ตามมาตรฐานการเรียนรู้และตัวช้ีวัดที่ก าหนด และสอดคล้องกับเกณฑ์การจบหลักสูตร 
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 2. จัดเวลาเรียนเพิ่มเติม โดยจัดเป็นรายวิชาเพิ่มเติม หรือกิจกรรมเพิ่มเติมให้สอดคล้องกับจุดเน้นและความ
พร้อมของสถานศึกษา และเกณฑ์การจบหลักสูตร 
 3. จัดเวลาเรียนส าหรับกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน รวม 3 ปี จ านวน 360 ช่ัวโมง 
 4. จัดเวลาเรียนรวมทั้งหมด ให้เป็นไปตามความเหมาะสมของสถานศึกษา ทั้งนี้ ควรค านึงถึงศักยภาพและ
พัฒนาการตามช่วงวัยของผู้เรียนและเกณฑ์การจบหลักสูตร 
 
 

โครงสร้างเวลาเรียน 
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน ก าหนดกรอบโครงสร้างเวลาเรียน ดังนี้ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้/กิจกรรม 
เวลาเรียน 

ระดับมัธยมศึกษาตอนตน้ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
ม.1-.3 ม.4-6 

กลุ่มสาระการเรียนรู้   
ภาษาไทย  

 
 
 
 
 

2,640 (66 นก.) 

 
 
 
 
 
 

1,640 (41 นก.) 

คณิตศาสตร์ 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
ประวัติศาสตร์ 
ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม 
หน้าที่พลเมือง วัฒนธรรม 
และการด าเนินชีวิตในสังคม 
เศรษฐศาสตร์ 
ภูมิศาสตร์ 
สุขศึกษาและพลศึกษา 
ศิลปะ 
การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
ภาษาต่างประเทศ 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (IS) 360 ชั่วโมง 360 ชั่วโมง 
รายวิชา/กิจกรรมที่ 
สถานศึกษาจัดเพิ่มเติม 
ตามความพร้อมและจุดเน้น 

ปีละไม่น้อยกว่า 200 ชั่วโมง ไม่น้อยกว่า  1,600 ชั่วโมง 

รวมเวลาเรียนทั้งหมด ปีละไม่น้อยกว่า 1,200 ชั่วโมง รวม 3 ปีไม่น้อยกว่า 3,600 ชั่วโมง 
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ค าอธิบายรายวิชา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 

 
รายวิชาพ้ืนฐาน 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 
 ท21101  ภาษาไทย 1    จ านวน 60 ช่ัวโมง  1.5 หน่วยกิต 
 ท21102  ภาษาไทย 2    จ านวน 60 ช่ัวโมง  1.5 หน่วยกิต 
 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2 

ท22101  ภาษาไทย 3    จ านวน 60 ช่ัวโมง  1.5 หน่วยกิต 
ท22102  ภาษาไทย 4                               จ านวน 60 ช่ัวโมง  1.5 หน่วยกิต 

 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 

ท23101  ภาษาไทย 5    จ านวน 60 ช่ัวโมง  1.5 หน่วยกิต 
ท23102  ภาษาไทย 6    จ านวน 60 ช่ัวโมง  1.5 หน่วยกิต 
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ค าอธิบายรายวิชาพ้ืนฐาน 
รหัสวิชา ท21101     รายวิชา ภาษาไทย 1             กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1  ภาคเรียนท่ี 1          เวลา  60  ชั่วโมง  จ านวน  1.5  หน่วยกิต 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 ศึกษาและฝึกอ่านออกเสียงบทร้อยแก้วและบทร้อยกรองได้ถูกต้องเหมาะสมกับเรื่องที่อ่านจับใจความส าคัญ
จากเรื่องที่อ่าน ระบุเหตุและผล และข้อเท็จจริงกับข้อ คิดเห็นจากเรื่องที่อ่าน ระบุและอธิบายค าเปรียบเทียบและค าทีม่ี
หลายความหมายในบริบทต่าง ๆ จากการอ่าน ตีความค ายาก ในเอกสารวิชาการ โดยพิจารณาจากบริบท ระบุข้อสังเกต
และความสมเหตุสมผลของงานเขียนประเภทชักจูง โน้มน้าวใจ  ปฏิบัติตามคู่มือแนะน าวิธีการใช้งานของเครื่องมือหรือ
เครื่องใช้ในระดับที่ยากข้ึน วิเคราะห์คุณค่าที่ได้รับ  จากการอ่านงานเขียนอย่างหลากหลายเพื่อน าไปใช้แก้ปัญหาในชีวิต 
มีมารยาทในการอ่าน  คัดลายมือตัวบรรจงครึ่งบรรทัด เขียนสื่อสารโดยใช้ถ้อยค าถูกต้องชัดเจนเหมาะสมและสละสลวย 
เขียนแนะน าตนเองเขียนบรรยายประสบการณ์ เขียนเรียงความ เขียนแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับสาระจากสื่อที่ได้รับ 
เขียนจดหมายส่วนตัว มีมารยาทในการเขียน พูดสรุปใจความส าคัญของเรื่องที่ฟังและดู เล่าเรื่องย่อจากเรื่องที่ฟังและดู 
พูดแสดงความคิดเห็นอย่างสร้างสรรค์เกี่ยวกับเรื่องที่ฟังและดู ประเมินความน่าเช่ือถือของสื่อที่มีเนื้อหาโน้มน้าวใจ มี
มารยาทในการฟัง การดู และการพูด อธิบายลักษณะของเสียงในภาษาไทย สร้างค าในภาษาไทย วิเคราะห์ความ
แตกต่างของภาษาพูดและภาษาเขียน  จ าแนกและใช้ส านวนที่เป็นค าพังเพยและสุภาษิต สรุปเนื้อหาวรรณคดี 
วรรณกรรมที่อ่าน วิเคราะห์วรรณคดีและวรรณกรรมที่อ่านพร้อมยกเหตุผลประกอบ อธิบายคุณค่าของวรรณคดีและ
วรรณกรรมที่อ่าน สรุปความรู้และข้อคิดจากการอ่านเพื่อประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง ท่องจ าบทอาขยานตามที่ก าหนดและ
บทร้อยกรองที่มีคุณค่าตามความสนใจ 
 กิจกรรมการเรียนรู้เป็นแบบบูรณาการภายในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยและกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่นๆที่
เกี่ยวข้อง โดยน าวรรณคดีและวรรณกรรมเป็นแกนกลาง ผู้เรียนจะได้เรียนรู้วรรณคดี และวรรณกรรมสัมพันธ์กับ
หลักการใช้ภาษาและทักษะสื่อสาร เรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างกว้างขวาง กลมกลืนเป็นเอกภาพ
และเช่ือมโยงชีวิตจริง 

ใช้กระบวนการอ่านสร้างความรู้ ความคิดไปใช้ในการตัดสินใจ และแก้ปัญหาเรื่องต่างๆ สร้างวิสัยทัศน์ในการ
ด าเนินชีวิต ใช้กระบวนการเขียนพัฒนางานในรูปแบบต่างๆ อย่างสร้างสรรค์ ใช้กระบวนการคิดวิเคราะห์ กระบวนการ
กลุ่ม ในการพัฒนาผู้เรียนและน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจ าวันอย่างเห็นคุณค่าตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 
 
ตัวชี้วัด 

ท 1.1 ม.1/1, ม.1/2, ม.1/4, ม.1/5, ม.1/8, ม. 1/9 
ท 2.1    ม.1/1, ม.1/2, ม.1/3, ม.1/6, ม.1/7,ม. 1/9 
ท 3.1    ม.1/3, ม.1/5,ม.1/6 
ท 4.1    ม.1/1, ม.1/2, ม.1/3, ม.1/5,  ม.1/6 
ท 5.1    ม.1/1, ม.1/2, ม.1/3, ม.1/4,ม.1/5 

รวม 25 ตัวชี้วดั 
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ค าอธิบายรายวิชาพ้ืนฐาน 
รหัสวิชา ท21102     รายวิชา ภาษาไทย 2     กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
 ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1  ภาคเรียนท่ี 2               เวลา  60  ชั่วโมง  จ านวน  1.5  หน่วยกิต 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ศึกษาและฝึกอ่านออกเสียงบทร้อยแก้วและบทร้อยกรองได้ถูกต้องเหมาะสมกับเรื่องที่อ่าน จับใจความส าคัญ
จากเรื่องที่อ่าน ระบุเหตุและผล และข้อเท็จจริงกับข้อคิดเห็นจากเรื่องที่อ่าน ระบุและอธิบายค าเปรียบเทียบและค าที่มี
หลายความหมายในบริบทต่าง ๆ จากการอ่าน ตีความค ายาก ในเอกสารวิชาการ โดยพิจารณาจากบริบท ระบุข้อสังเกต
และความสมเหตุสมผลของงานเขียนประเภทชักจูง โน้มน้าวใจ  ปฏิบัติตามคู่มือแนะน าวิธีการใช้งานของเครื่องมือหรือ
เครื่องใช้ในระดับที่ยากข้ึน วิเคราะห์คุณค่าที่ได้รับ  จากการอ่านงานเขียนอย่างหลากหลายเพื่อน าไปใช้แก้ปัญหาในชีวิต 
มีมารยาทในการอ่าน  คัดลายมือ  ตัวบรรจงครึ่งบรรทัด เขียนสื่อสารโดยใช้ถ้อยค าถูกต้อง ชัดเจน เหมาะสมและ
สละสลวย เขียนเรียงความ เขียนย่อความจากเรื่องที่อ่าน เขียนแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับสาระจากสื่ อที่ได้รับ เขียน
จดหมายกิจธุระ  เขียนรายงานการศึกษาค้นคว้าและโครงงาน มีมารยาทในการเขียน พูดสรุปใจความส าคัญ พูดเล่าเรือ่ง 
พูดแสดงความคิดเห็น พูดประเมินความน่าเช่ือถือของสื่อที่มีเนื้อหาโน้มน้าวใจ พูดรายงาน และมีมารยาทในการพูด 
สร้างค าในภาษาไทย วิเคราะห์ชนิดและหน้าที่ของค าในประโยค แต่งบทร้อยกรอง จ าแนกและใช้ส านวนที่เป็นค าพังเพย
และสุภาษิต สรุปเนื้อหาวรรณคดีและวรรณกรรมที่อ่าน วิเคราะห์วรรณคดีและวรรณกรรมที่อ่านพร้อมยกเหตุผล
ประกอบ อธิบายคุณค่าของวรรณคดีและวรรณกรรมที่อ่าน สรุปความรู้และข้อคิดจากการอ่านเพื่อประยุกต์ใช้ในชีวิต
จริง ท่องจ าบทอาขยานตามที่ก าหนดและบทร้อยกรองที่มีคุณค่าตามความสนใจ 
 กิจกรรมการเรียนรู้เป็นแบบบูรณาการภายในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยและกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่นๆที่
เกี่ยวข้อง โดยน าวรรณคดีและวรรณกรรมเป็นแกนกลาง ผู้เรียนจะได้เรียนรู้วรรณคดี   และวรรณกรรมสัมพันธ์กับ
หลักการใช้ภาษาและทักษะสื่อสาร เรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างกว้างขวาง กลมกลืนเป็นเอกภาพ
และเช่ือมโยงชีวิตจริง 

ใช้กระบวนการอ่านสร้างความรู้ ความคิดไปใช้ในการตัดสินใจ และแก้ปัญหาเรื่องต่างๆ สร้างวิสัยทัศน์ในการ
ด าเนินชีวิต ใช้กระบวนการเขียนพัฒนางานในรูปแบบต่างๆ อย่างสร้างสรรค์ ใช้กระบวนการคิดวิเคราะห์ กระบวนการ
กลุ่ม ในการพัฒนาผู้เรียน และน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจ าวันอย่างเห็นคุณค่าตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 
 
ตัวชี้วัด 

ท 1.1 ม.1/1, ม.1/2,ม.1/3,  ม. 1/4,ม. 1/5, ม. 1/6, ม. 1/7, ม. 1/8, ม. 1/9 
ท 2.1   ม.1/1, ม.1/2,ม. 1/4, ม. 1/5, ม. 1/7,ม. 1/8 ม. 1/9 
ท 3.1   ม.1/1, ม.1/2, ม. 1/3, ม. 1/4, ม. 1/5, ม. 1/6 
ท 4.1 ม.1/1, ม.1/2, ม. 1/3, ม. 1/4, ม. 1/5 
ท 5.1   ม.1/1, ม.1/2, ม. 1/3, ม. 1/4 ม. 1/5 

รวม  32 ตัวชี้วัด 
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                                             หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนศรีราชา ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น  พุทธศักราช 2564 (ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช 2562) 

 

ค าอธิบายรายวิชาพ้ืนฐาน 
รหัสวิชา ท22101    รายวิชา  ภาษาไทย 3   กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2  ภาคเรียนท่ี 1          เวลา  60ชั่วโมง   จ านวน 1.5 หน่วยกิต 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 ศึกษาและฝึกอ่านออกเสียงบทร้อยแก้วและบทร้อยกรองได้ถูกต้องเหมาะสมกับเรื่องที่อ่าน จับใจความส าคัญ
จากเรื่องที่อ่าน ระบุเหตุและผล และข้อเท็จจริงกับข้อคิดเห็นจากเรื่องที่อ่าน วิเคราะห์คุณค่าที่ได้รับจากการอ่านงาน
เขียนอย่างหลากหลายเพื่อน าไปใช้แก้ปัญหาในชีวิต มีมารยาทในการอ่าน  คัดลายมือตัวบรรจงครึ่งบรรทัด เขียนสื่อสาร
โดยใช้ถ้อยค าถูกต้อง ชัดเจน เหมาะสม และสละสลวย เขียนบรรยายประสบการณ์  เขียนเรียงความ  มีมารยาทในการ
เขียน พูดสรุปใจความส าคัญของเรื่องที่ฟังและดู เล่าเรื่องย่อ จากเรื่องที่ฟังและดู พูดแสดงความคิดเห็นอย่างสร้างสรรค์
เกี่ยวกับเรื่องที่ฟังและดู ประเมินความน่าเช่ือถือของสื่อที่มีเนื้อหาโน้มน้าวใจ มีมารยาทในการฟัง การดู และการพูด 
อธิบายลักษณะของเสียงในภาษาไทย สร้างค าในภาษาไทย  รวมถึงลักษณะของประโยคสามัญ  วิเคราะห์ความแตกต่าง
ของภาษาพูดและภาษาเขียน วิเคราะห์วรรณคดีและวรรณกรรมที่อ่านพร้อมยกเหตุผลประกอบ อธิบายคุณค่าของ
วรรณคดี และวรรณกรรมที่อา่น สรุปความรู้และข้อคิดจากการอ่านเพือ่ประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง ท่องจ า บทอาขยานตามที่
ก าหนดและบทร้อยกรองที่มีคุณค่าตามความสนใจ 
 กิจกรรมการเรียนรู้เป็นแบบบูรณาการภายในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยและกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่นๆที่
เกี่ยวข้อง โดยน าวรรณคดีและวรรณกรรมเป็นแกนกลาง ผู้เรียนจะได้เรียนรู้วรรณคดี  และวรรณกรรมสัมพันธ์กับ
หลักการใช้ภาษาและทักษะสื่อสาร เรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างกว้างขวาง กลมกลืนเป็นเอกภาพ
และเช่ือมโยงชีวิตจริง 
 เพื่อให้ผู้เรียนมีพื้นฐานความรู้ด้านหลักภาษา  พัฒนาทักษะการใช้ภาษาครบทุกด้าน และเรียนรู้คุณค่าที่
สอดแทรกในวรรณคดีและวรรณกรรมไทย สามารถน าภาษาไทย รวมทั้งคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่ดีงามไปใช้ใน
ชีวิตจริงได้ถูกต้อง เหมาะสม 
 
ตัวชี้วัด 

ท 1.1 ม.2/1,  ม.2/2,  ม.2/3, ม.2/4, ม.2/6, ม.2/7, ม.2/8 
ท 2.1 ม.2/1,  ม.2/2,  ม.2/4,  ม.2/5, ม.2/6,ม.2/7, ม.2/8 
ท 3.1 ม.2/1,  ม.2/3, ม.2/4,  ม.2/5,  ม.2/6 
ท 4.1 ม.2/1,  ม.2/2,  ม.2/3, ม.2/4,   
ท 5.1 ม.2/1,  ม.2/2,  ม.2/3, ม.2/4,  ม.2/5 

รวม  28  ตัวชี้วัด 
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                                             หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนศรีราชา ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น  พุทธศักราช 2564 (ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช 2562) 

 

ค าอธิบายรายวิชาพ้ืนฐาน 
รหัสวิชา ท22102 รายวิชาภาษาไทย 4           กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2      ภาคเรียนท่ี 2         เวลาเรียน 60 ชั่วโม จ านวน 1.5 หน่วยกิต    
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 ศึกษาและฝึกอ่านออกเสียงบทร้อยแก้วและบทร้อยกรองได้ถูกต้องเหมาะสมกับเรื่องที่อ่านจับใจความส าคัญ
จากเรื่องที่อ่าน วิเคราะห์คุณค่าที่ได้รับจากการอ่านงานเขียนอย่างหลากหลายเพื่อน าไปใช้แก้ปัญหาในชีวิต มีมารยาทใน
การอ่าน คัดลายมือตัวบรรจงครึ่งบรรทัด เขียนสื่อสารโดยใช้ถ้อยค าถูกต้อง ชัดเจน เหมาะสม และสละสลวย เขียน
รายงาน เขียนจดหมาย เขียนย่อความ เขียนตามค าบอก เขียนแสดงความคิดเห็นจากเรื่องที่ฟังและดู   มีมารยาทในการ
เขียน พูดสรุปใจความส าคัญของเรื่องที่ฟังและดู พูดในโอกาสต่าง ๆ ประเมินความน่าเช่ือถือของสื่อทีม่ีเนื้อหาโน้มน้าวใจ 
มีมารยาทในการฟัง การดู และการพูด อธิบายลักษณะของประโยคสามัญ ประโยความรวม และประโยคความซ้อน รวม
รวบและอธิบายความหมายของค าภาษาต่างประเทศที่ใช้ในภาษาไทย  วิเคราะห์วรรณคดี  วรรณกรรม  และวรรณกรรม
ท้องถ่ินที่อ่านพร้อมยกเหตุผลประกอบ อธิบายคุณค่าของวรรณคดี  วรรณกรรม และวรรณกรรมท้องถ่ินที่อ่าน สรุป
ความรู้และข้อคิดจากการอ่านเพื่อประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง ท่องจ าบทอาขยานตามที่ก าหนดและบทร้อยกรองที่มีคุณค่า
ตามความสนใจ 
 กิจกรรมการเรียนรู้เป็นแบบบูรณาการภายในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยและกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่นๆที่
เกี่ยวข้อง โดยน าวรรณคดีและวรรณกรรมเป็นแกนกลาง ผู้เรียนจะได้เรียนรู้วรรณคดี  และวรรณกรรมสัมพันธ์กับ
หลักการใช้ภาษาและทักษะสื่อสาร เรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างกว้างขวาง กลมกลืนเป็นเอกภาพ
และเช่ือมโยงชีวิตจริง 
 เพื่อให้ผู้เรียนมีพื้นฐานความรู้ด้านหลักภาษา  พัฒนาทักษะการใช้ภาษาครบทุกด้าน และเรียนรู้คุณค่าที่
สอดแทรกในวรรณคดีและวรรณกรรมไทย สามารถน าภาษาไทย รวมทั้งคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่ดีงามไปใช้ใน
ชีวิตจริงได้ถูกต้องเหมาะสม 
 
ตัวชี้วัด 

ท 1.1 ม.2/1,  ม.2/2,  ม.2/3, ม.2/4,  ม.2/5,  ม.2/7, ม.2/8 
ท 2.1 ม.2/1,  ม.2/2,  ม.2/3, ม.2/7, ม.2/8 
ท 3.1    ม.2/1,  ม.2/2,  ม.2/3,  ม.2/4, ม.2/5, ม.2/6 
ท 4.1 ม.2/2, ม.2/3, ม.2/5 
ท 5.1 ม.2/1, ม.2/2,  ม.2/3,  ม.2/4,  ม.2/5 

รวม  26 ตัวชี้วัด 
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                                             หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนศรีราชา ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น  พุทธศักราช 2564 (ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช 2562) 

 

ค าอธิบายรายวิชาพ้ืนฐาน 
รหัสวิชา ท23101       รายวิชาภาษาไทย 5      กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3    ภาคเรียนท่ี 1          เวลาเรียน 60 ชั่วโม จ านวน 1.5 หน่วยกิต    
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ศึกษาและจ าแนกการใช้ค าภาษาต่างประเทศที่ใช้ในภาษาไทย วิเคราะห์โครงสร้างประโยคซับซ้อน วิเคราะห์
ระดับภาษา ใช้ค าทับศัพท์และศัพท์บัญญัติ อ่านออกเสียงบทร้อยแก้วร้อยกรองได้ถูกต้อง ระบุความแตกต่างของค าที่มี 
ความหมายโดยตรงและความหมายโดยนัย ระบุใจความส าคัญ  และรายละเอียดของข้อมูลที่สนับสนุนจากเรื่องที่อ่าน   
อ่านเรื่องต่าง ๆ  แล้วเขียนกรอบแนวคิดผังความคิด บันทึก ย่อความ วิเคราะห์ วิจารณ์และประเมินเรื่องที่อ่าน โดยใช้
กลวิธีการเปรียบเทียบ เพื่อให้ผู้อ่านเข้าใจได้ดี ข้ึน ประเมินความถูกต้องของข้อมูลที่ใช้สนับสนุนในเรื่องที่อ่าน วิจารณ์
ความสมเหตุสมผล การล าดับความและความเป็นไปได้ของเรื่อง วิเคราะห์เพื่อแสดงความคิดเห็นโต้แย้งเกี่ยวกับเรื่องที่
อ่านตีความ และประเมินคุณค่าแนวคิดที่ได้จากงานเขียนอย่างหลากหลายเพื่อน าไปใช้แก้ปัญหาในชีวิต มีมารยาทใน
การอ่าน คัดลายมือตัวบรรจงครึ่งบรรทัด และเขียนข้อความโดยใช้ถ้อยค าได้ถูกต้องตามระดับภาษา เขียนชีวประวัติหรื
อัตชีวประวัติ โดยการเล่าเหตุการณ์ ข้อคิดเห็นและทัศนคติในเรื่องต่าง ๆ  เขียนย่อความ เขียนอธิบายช้ีแจง และความ
คิดเห็น โต้แย้งอย่างมีเหตุผล เขียนรายงานการศึกษาค้นคว้าและโครงงาน มีมารยาทในการเขียน แสดงความคิดเห็นและ
ประเมินเรื่องจากการฟังและการดู พูดในโอกาสต่าง ๆ ได้ตรงตามวัตถุประสงค์ พูดโน้มน้าวโดยการน าเสนอหลักฐาน
ตามล าดับเนื้อหาอย่างมีเหตุผลและน่าเช่ือถือ มีมารยาทในการฟัง การดูและการพูด สรุปเนื้อหาวรรณคดี วรรณกรรม 
และวรรณกรรมท้องถ่ินในระดับทีย่ากยิ่งข้ึน วิเคราะห์วิถีไทยและคุณค่าจากวรรณคดี และวรรณกรรมที่อ่าน สรุปความรู้
และข้อคิดจากการอ่าน เพื่อน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง ท่องจ าและบอกคุณค่าบทอาขยานตามที่ก าหนดและบทร้อย
กรองที่มีคุณค่าตามความสนใจและน าไปใช้อ้างอิง 

กิจกรรมการเรียนรู้เป็นแบบบูรณาการภายในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยและกลุ่มสาระการเรียนรู้ อื่นๆที่
เกี่ยวข้อง โดยน าวรรณคดีและวรรณกรรมเปน็แกนกลาง ผู้เรียนจะได้เรียนรู้วรรณคดีและวรรณกรรมสมัพันธ์กับหลกัการ
ใช้ภาษาและทักษะสื่อสาร เรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้อื่นๆที่เกี่ยวข้องอย่างกว้างขวาง กลมกลืนเป็นเอกภาพและ
เช่ือมโยงชีวิตจริง 
 เพื่อให้ผู้เรียนมีพื้นฐานความรู้ด้านหลักภาษา  พัฒนาทักษะการใช้ภาษาครบทุกด้าน และเรียนรู้คุณค่าที่
สอดแทรกในวรรณคดีและวรรณกรรมไทย สามารถน าภาษาไทย รวมทั้งคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่ดีงามไปใช้ใน
ชีวิตจริงได้ถูกต้องเหมาะสม 
 
ตัวชี้วัด 

ท 1.1 ม. 3/1, ม. 3/2, ม. 3/3, ม. 3/4, ม. 3/5, ม. 3/6, ม. 3/7, ม. 3/8, ม. 3/9, ม. 3/10  
ท 2.1 ม. 3/1, ม. 3/2, ม. 3/3, ม. 3/4, ม. 3/6,ม. 3/9, ม. 3/10  
ท 3.1 ม. 3/1, ม. 3/4, ม. 3/5, ม. 3/6 
ท 4.1 ม. 3/1, ม. 3/2, ม. 3/3, ม. 3/4 
ท 5.1 ม. 3/1, ม. 3/2, ม. 3/3, ม. 3/4 

รวม 29 ตัวชี้วัด 
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                                             หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนศรีราชา ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น  พุทธศักราช 2564 (ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช 2562) 

 

ค าอธิบายรายวิชาพ้ืนฐาน 
รหัสวิชา ท23102       รายวิชาภาษาไทย 6       กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3    ภาคเรียนท่ี 2         เวลาเรียน 60 ชั่วโม จ านวน 1.5 หน่วยกิต    
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ศึกษาและจ าแนกการใช้ค าภาษาต่างประเทศที่ใช้ในภาษาไทย ใช้ค าทับศัพท์และศัพท์บัญญัติ แต่งบทร้อยกรอง 
อ่านออกเสียงบทร้อยแก้วร้อยกรองได้ถูกต้อง ระบุความแตกต่างของค าที่มีความหมายโดยตรงและความหมายโดยนัย 
ระบุใจความส าคัญและรายละเอียดของข้อมูลที่สนับสนุนจากเรื่องที่อ่าน อ่านเรื่องต่าง ๆ   แล้วเขียนกรอบแนวคิด ผัง
ความคิด บันทึก ย่อความ วิเคราะห์ วิจารณ์และประเมินเรื่องที่อ่าน โดยใช้กลวิธีการเปรียบเทียบ เพื่อให้ผู้อ่านเข้าใจได้
ดีข้ึน ประเมินความถูกต้องของข้อมูลที่ใช้สนับสนุนในเรื่องที่อ่าน วิจารณ์ความสมเหตุสมผล การล าดับความและความ
เป็นไปได้ของเรื่อง วิเคราะห์เพื่อแสดงความคิดเห็นโต้แย้งเกี่ยวกับเรื่องที่อ่าน ตีความและประเมินคุณค่าแนวคิดที่ได้จาก
งานเขียนอย่างหลากหลาย เพื่อน าไปใช้แก้ปัญหาในชีวิต มีมารยาทในการอ่าน คัดลายมือตัวบรรจงครึ่งบรรทัด และ
เขียนข้อความโดยใช้ถ้อยค าได้ถูกต้องตามระดับภาษา เขียนชีวประวัติหรืออัตชีวประวัติ โดยการเล่าเหตุการณ์ 
ข้อคิดเห็นและทัศนคติในเรื่องต่าง ๆ เขียนวิเคราะห์ วิจารณ์ และแสดงความรู้ ความคิดเห็นหรือโต้แย้งในเรื่องต่าง ๆ  
เขียนรายงานการศึกษาค้นคว้าและโครงงาน มีมารยาทในการเขียน วิเคราะห์และวิจารณ์เรื่องที่ฟังและดู เพื่อน าข้อคิด
มาประยุกต์ใช้ในการด าเนินชีวิต พูดในโอกาสต่าง ๆ ได้ตรงตามวัตถุประสงค์ มีมารยาทในการฟัง การดูและการพูด สรปุ
เนื้อหาวรรณคดี วรรณกรรม และวรรณกรรมท้องถ่ินในระดับที่ยากยิ่งข้ึน วิเคราะห์วิถีไทยและคุณค่าจากวรรณคดีและ
วรรณกรรมที่อ่าน สรุปความรู้และข้อคิดจากการอ่าน เพื่อน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง ท่องจ าและบอกคุณค่าบท
อาขยานตามที่ก าหนด และบทร้อยกรองที่มีคุณค่าตามความสนใจและน าไปใช้อ้างอิง 

กิจกรรมการเรียนรู้เป็นแบบบูรณาการภายในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยและกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น ๆ      
ที่เกี่ยวข้อง โดยน าวรรณคดีและวรรณกรรมเป็นแกนกลาง ผู้เรียนจะได้เรียนรู้วรรณคดี  และวรรณกรรมสัมพันธ์กับ
หลักการใช้ภาษาและทักษะสื่อสาร เรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างกว้างขวาง กลมกลืนเป็นเอกภาพ
และเช่ือมโยงชีวิตจริง 
 เพื่อให้ผู้เรียนมีพื้นฐานความรู้ด้านหลักภาษา  พัฒนาทักษะการใช้ภาษาครบทุกด้าน และเรียนรู้คุณค่าที่
สอดแทรกในวรรณคดีและวรรณกรรมไทย สามารถน าภาษาไทย รวมทั้งคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่ดีงามไปใช้ใน
ชีวิตจริงได้ถูกต้องเหมาะสม 
 
ตัวชี้วัด 

ท 1.1 ม. 3/1, ม. 3/2, ม. 3/3, ม. 3/4, ม. 3/5, ม. 3/6, ม. 3/7, ม. 3/8, ม. 3/9, ม. 3/10  
ท 2.1 ม. 3/1, ม. 3/2, ม. 3/3, ม. 3/7, ม. 3/9, ม. 3/10  
ท 3.1 ม. 3/2, ม. 3/4, ม. 3/6 
ท 4.1 ม. 3/1, ม. 3/4, ม. 3/6 
ท 5.1 ม. 3/1, ม. 3/2, ม. 3/3, ม. 3/4, 

รวม 26 ตัวชี้วัด 
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                                             หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนศรีราชา ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น  พุทธศักราช 2564 (ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช 2562) 

 

ค าอธิบายรายวิชา มัธยมศึกษาตอนต้น 
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 

รายวิชาพ้ืนฐาน 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1        
 ค21101 คณิตศาสตร์พื้นฐาน 1          จ านวน 60 ช่ัวโมง  1.5  หน่วยกิต  
 ค21102 คณิตศาสตร์พื้นฐาน 2          จ านวน 40 ช่ัวโมง  1.0  หน่วยกิต  
 ค21103 คณิตศาสตร์พื้นฐาน 3          จ านวน 60 ช่ัวโมง  1.5  หน่วยกิต  
 ค21104 คณิตศาสตร์พื้นฐาน 4          จ านวน 40 ช่ัวโมง  1.0  หน่วยกิต  
 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2        
 ค22101 คณิตศาสตร์พื้นฐาน 5          จ านวน 60 ช่ัวโมง  1.5  หน่วยกิต  
 ค22102 คณิตศาสตร์พื้นฐาน 6          จ านวน 40 ช่ัวโมง  1.0  หน่วยกิต  
 ค22103 คณิตศาสตร์พื้นฐาน 7          จ านวน 60 ช่ัวโมง  1.5  หน่วยกิต  
 ค22104 คณิตศาสตร์พื้นฐาน 8          จ านวน 40 ช่ัวโมง  1.0  หน่วยกิต  
 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3        
 ค23101 คณิตศาสตร์พื้นฐาน 9          จ านวน 60 ช่ัวโมง  1.5  หน่วยกิต  
 ค23102 คณิตศาสตร์พื้นฐาน 10          จ านวน 40 ช่ัวโมง  1.0  หน่วยกิต  
 ค23103 คณิตศาสตร์พื้นฐาน 11          จ านวน 60 ช่ัวโมง  1.5  หน่วยกิต  
 ค23104 คณิตศาสตร์พื้นฐาน 12          จ านวน 40 ช่ัวโมง  1.0  หน่วยกิต  
 
รายวิชาเพ่ิมเติม 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2        
 ค20221 คณิตศาสตร์เสริมทกัษะ 1      จ านวน 40 ช่ัวโมง  1.0  หน่วยกิต 
 ค20222 คณิตศาสตร์เสริมทกัษะ 2      จ านวน 40 ช่ัวโมง  1.0  หน่วยกิต 
 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3        
 ค20223 คณิตศาสตร์เสริมทกัษะ 3      จ านวน 40 ช่ัวโมง  1.0  หน่วยกิต 
 ค20224 คณิตศาสตร์เสริมทกัษะ 4      จ านวน 40 ช่ัวโมง  1.0  หน่วยกิต 
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                                             หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนศรีราชา ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น  พุทธศักราช 2564 (ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช 2562) 

 

ค าอธิบายรายวิชาพ้ืนฐาน 
รหัสวิชา ค21101     รายวิชา คณิตศาสตร์พ้ืนฐาน 1             กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1  ภาคเรียนท่ี 1           เวลา  60  ชั่วโมง  จ านวน  1.5  หน่วยกิต 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ศึกษา  ฝึกทักษะ การแก้ปัญหา การให้เหตุผลโดยใช้กระบวนการทางคณิตศาสตร์ เสริมสร้างค่านิยมที่

เหมาะสมในสาระต่อไปนี้ 

จ านวนเต็ม จ านวนเต็ม สมบัติของจ านวนเต็ม การน าความรู้เกี่ยวกับจ านวนเต็ม จ านวนตรรกยะ และเลขยก
ก าลังไปใช้ในการแก้ปัญหา 

ทศนิยมและเศษส่วน ทศนิยมและเศษส่วน 
โดยใช้กระบวนการ จัดประสบการณ์ หรือสร้างสถานการณ์ในชีวิตประจ าวัน ให้ผู้เรียนได้ศึกษา ค้นคว้า โดย

การปฏิบัติจริง การเรียนรู้จากการใช้ค าถาม ประกอบอธิบาย และแสดงเหตุผล เพื่อพัฒนาทักษะ/กระบวนการในการ
แก้ปัญหา การสื่อสารและสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์ การเช่ือมโยง การให้เหตุผล และการคิดสร้างสรรค์ 

เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจ ความคิดรวบยอด  มีความซื่อสัตย์ มีระเบียบวินัยมุ่งมั่นในการท างานอย่างมี

ระบบระเบียบ  ใฝ่เรียนรู้ มุ่งมั่นในการท างาน มีความรับผิดชอบ มีวิจารณญาณและมีความเช่ือมั่นในตนเองรู้จักน า

ความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการด ารงชีวิตได้อย่างพอเพียง มีเจตคติที่ดีต่อคณิตศาสตร์ และสามารถน าความรู้คณิตศาสตร์ไป

ใช้ในการศึกษาต่อและประกอบอาชีพให้สอดคล้องกับโครงการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic 

Corridor : EEC) 

 

ตัวชี้วัด 

          ค 1.1  ม.1/1  

รวม   1   ตัวชี้วัด 

 

 

 



59 

 

                                             หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนศรีราชา ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น  พุทธศักราช 2564 (ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช 2562) 

 

ค าอธิบายรายวิชาพ้ืนฐาน 
รหัสวิชา ค21102     รายวิชา คณิตศาสตร์พ้ืนฐาน 2   กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1  ภาคเรียนท่ี 1          เวลา  40  ชั่วโมง  จ านวน  1.0  หน่วยกิต 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ศึกษา  ฝึกทักษะ การแก้ปัญหา การให้เหตุผลโดยใช้กระบวนการทางคณิตศาสตร์ เสริมสร้างค่านิยมที่
เหมาะสมในสาระต่อไปนี้ 

การสร้างทางเรขาคณิต การสร้างพื้นฐานทางเรขาคณิต การสร้างรูปเรขาคณิตสองมิติโดยใช้การสร้างพื้นฐาน
ทางเรขาคณิต และการน าความรู้เกี่ยวกับการสร้างพื้นฐานทางเรขาคณิตไปใช้ในชีวิตจริง 

รูปเรขาคณิตสองมิติและสามมิติ หน้าตัดของรูปเรขาคณิตสามมิติ และภาพที่ได้จากการมองด้านหน้า ด้านข้าง 
ด้านบนของรูปเรขาคณิตสามมิติที่ประกอบข้ึนจากลูกบาศก์ 

เลขยกก าลัง เลขยกก าลังที่มีเลขช้ีก าลังเป็นจ านวนเต็มบวก การน าความรู้เกี่ยวกับจ านวนเต็ม จ านวนตรรกยะ 
และเลขยกก าลังไปใช้ในการแก้ปัญหา 

โดยใช้กระบวนการ จัดประสบการณ์ หรือสร้างสถานการณ์ในชีวิตประจ าวัน ให้ผู้เรียนได้ศึกษา ค้นคว้า โดย
การปฏิบัติจริง การเรียนรู้จากการใช้ค าถาม ประกอบอธิบาย และแสดงเหตุผล เพื่อพัฒนาทักษะ/กระบวนการในการ
แก้ปัญหา การสื่อสารและสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์ การเช่ือมโยง การให้เหตุผล และการคิดสร้างสรรค์ 

เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจ ความคิดรวบยอด  มีความซื่อสัตย์ มีระเบียบวินัยมุ่งมั่นในการท างานอย่างมี

ระบบระเบียบ  ใฝ่เรียนรู้ มุ่งมั่นในการท างาน มีความรับผิดชอบ มีวิจารณญาณและมีความเช่ือมั่ นในตนเองรู้จักน า

ความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการด ารงชีวิตได้อย่างพอเพียง มีเจตคติที่ดีต่อคณิตศาสตร์ และสามารถน าความรู้คณิตศาสตร์ไป

ใช้ในการศึกษาต่อและประกอบอาชีพให้สอดคล้องกับโครงการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic 

Corridor : EEC) 

 

ตัวชี้วัด 

          ค 2.2  ม.1/1 , ม.1/2 

ค 1.1  ม.1/1 , ม.1/2 

 

รวม   4   ตัวชี้วัด 
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                                             หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนศรีราชา ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น  พุทธศักราช 2564 (ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช 2562) 

 

ค าอธิบายรายวิชาพ้ืนฐาน 
รหัสวิชา ค21103     รายวิชา คณิตศาสตร์พ้ืนฐาน 3       กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1  ภาคเรียนท่ี 2          เวลา  60  ชั่วโมง  จ านวน  1.5  หน่วยกิต 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ศึกษา  ฝึกทักษะการคิดค านวณ การแก้ปัญหา การให้เหตุผลโดยใช้กระบวนการทางคณิตศาสตร์ เสริมสร้าง
ค่านิยมที่เหมาะสมในสาระต่อไปนี้ 

สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว การแก้สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว และการน าความรู้
เกี่ยวกับการแก้สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวไปใช้ในชีวิตจริง 

กราฟและความสัมพันธ์เชิงเส้น กราฟของความสัมพันธ์เชิงเส้น สมการเชิงเส้นสองตัวแปร การน าความรู้
เกี่ยวกับสมการเชิงเส้นสองตัวแปรและกราฟของความสัมพันธ์เชิงเส้นไปใช้ในชีวิตจริง 

โดยใช้กระบวนการ จัดประสบการณ์ หรือสร้างสถานการณ์ในชีวิตประจ าวัน ให้ผู้เรียนได้ศึกษา ค้นคว้า โดย
การปฏิบัติจริง การเรียนรู้จากการใช้ค าถาม ประกอบอธิบาย และแสดงเหตุผล เพื่อพัฒนาทักษะ/กระบวนการในการ
แก้ปัญหา การสื่อสารและสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์ การเช่ือมโยง การให้เหตุผล และการคิดสร้างสรรค์ 

เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจ ความคิดรวบยอด  มีความซื่อสัตย์ มีระเบียบวินัยมุ่ง มั่นในการท างานอย่างมี

ระบบระเบียบ  ใฝ่เรียนรู้ มุ่งมั่นในการท างาน มีความรับผิดชอบ มีวิจารณญาณและมีความเช่ือมั่นในตนเองรู้จักน า

ความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการด ารงชีวิตได้อย่างพอเพียง มีเจตคติที่ดีต่อคณิตศาสตร์ และสามารถน าความรู้คณิตศาสตร์ไป

ใช้ในการศึกษาต่อและประกอบอาชีพให้สอดคล้องกับโครงการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic 

Corridor : EEC) 

 

ตัวชี้วัด 

 ค 1.3 ม.1/1 , ม.1/2 , ม.1/3 

 

รวม  3   ตัวชี้วัด 
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                                             หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนศรีราชา ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น  พุทธศักราช 2564 (ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช 2562) 

 

ค าอธิบายรายวิชาพ้ืนฐาน 
รหัสวิชา ค21104     รายวิชา คณิตศาสตร์พ้ืนฐาน 4   กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1  ภาคเรียนท่ี 2          เวลา  40  ชั่วโมง  จ านวน  1.0  หน่วยกิต 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ศึกษา  ฝึกทักษะการคิดค านวณ การแก้ปัญหา การให้เหตุผลโดยใช้กระบวนการทางคณิตศาสตร์ เสริมสร้าง

ค่านิยมที่เหมาะสมในสาระต่อไปนี้ 

อัตราส่วน อัตราส่วนของหลายๆจ านวน สัดส่วน การน าความรู้เกี่ยวกับอัตราส่วน สัดส่วน และร้อยละไปใช้  
ในการแก้ปัญหา 

สถิติ (1) การตั้งค าถามทางสถิติ การเก็บรวบรวมข้อมลู การน าเสนอข้อมูล การแปลความหมายข้อมูล และการ
น าสถิติไปใช้ในชีวิตจริง 

โดยใช้กระบวนการ จัดประสบการณ์ หรือสร้างสถานการณ์ในชีวิตประจ าวัน ให้ผู้เรียนได้ศึกษา ค้นคว้า โดย
การปฏิบัติจริง การเรียนรู้จากการใช้ค าถาม ประกอบอธิบาย และแสดงเหตุผล เพื่อพัฒนาทักษะ/กระบวนการในการ
แก้ปัญหา การสื่อสารและสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์ การเช่ือมโยง การให้เหตุผล และการคิดสร้างสรรค์ 

เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจ ความคิดรวบยอด  มีความซื่อสัตย์ มีระเบียบวินัยมุ่งมั่นในการท างานอย่างมี

ระบบระเบียบ  ใฝ่เรียนรู้ มุ่งมั่นในการท างาน มีความรับผิดชอบ มีวิจารณญาณและมีความเช่ือมั่นในตนเองรู้จักน า

ความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการด ารงชีวิตได้อย่างพอเพียง มีเจตคติที่ดีต่อคณิตศาสตร์ และสามารถน าความรู้คณิตศาสตร์ไป

ใช้ในการศึกษาต่อและประกอบอาชีพให้สอดคล้องกับโครงการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic 

Corridor : EEC) 

 

ตัวชี้วัด 

          ค 1.1  ม.1/3  

ค 3.1  ม.1/1 

 

รวม   2   ตัวชี้วัด 
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                                             หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนศรีราชา ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น  พุทธศักราช 2564 (ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช 2562) 

 

ค าอธิบายรายวิชาพ้ืนฐาน 
รหัสวิชา ค22101    รายวิชา คณิตศาสตร์พ้ืนฐาน 5        กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2  ภาคเรียนท่ี 1          เวลา  60  ชั่วโมง  จ านวน  1.5  หน่วยกิต 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ศึกษา  ฝึกทักษะ การแก้ปัญหา การให้เหตุผลโดยใช้กระบวนการทางคณิตศาสตร์ เสริมสร้างค่ านิยมที่

เหมาะสมในสาระต่อไปนี้ 

ความรู้เบ้ืองต้นเกี่ยวกับจ านวนจริง จ านวนตรรกยะ จ านวนอตรรกยะ รากที่สองและรากที่สามของจ านวน

ตรรกยะ และการน าความรู้เกี่ยวกับจ านวนจริงไปใช้ 

สมบัติของเลขยกก าลัง การด าเนินการของเลขยกก าลัง สมบัติอื่นๆ ของเลขยกก าลัง และการน าความรู้

เกี่ยวกับเลขยกก าลังไปใช้ในการแก้ปัญหา  

ทฤษฎีบทพีทาโกรัส สมบัติของรูปสามเหลี่ยมมุมฉาก ทฤษฎีบทพีทาโกรัสและบทกลับ การน าความรู้เกี่ยวกับ

ทฤษฎีพีทาโกรัสและบทกลับไปใช้ในชีวิตจริง 

การแปลงทางเรขาคณิต    การสร้างรูปเรขาคณิตที่เกิดจากการเลื่อนขนาน การสะท้อน และการหมุนบน

ระนาบในระบบพิกัดฉาก  และการน าความรู้เกี่ยวกับการแปลงทางเรขาคณิตไปใช้ในการแก้ปัญหา 

โดยใช้กระบวนการ จัดประสบการณ์ หรือสร้างสถานการณ์ในชีวิตประจ าวัน ให้ผู้เรียนได้ศึกษา ค้นคว้า โดย

การปฏิบัติจริง การเรียนรู้จากการใช้ค าถาม ประกอบอธิบาย และแสดงเหตุผล เพื่อพัฒนาทักษะ/กระบวนการในการ

แก้ปัญหา การสื่อสารและสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์ การเช่ือมโยง การให้เหตุผล และการคิดสร้างสรรค์ 

เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจ ความคิดรวบยอด  มีความซื่อสัตย์ มีระเบียบวินัย ใฝ่เรียนรู้ มุ่งมั่นในการท างาน 

มีความรับผิดชอบ มีวิจารณญาณและมีความเช่ือมั่นในตนเองรู้จักน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการด ารงชีวิตได้อย่าง

พอเพียง มีเจตคติที่ดีต่อคณิตศาสตร์ และสามารถน าความรู้คณิตศาสตร์ไปใช้ในการศึกษาต่อและประกอบอาชีพให้

สอดคล้องกับโครงการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor : EEC) 

 

ตัวชี้วัด 

          ค 1.1  ม.2/1 , ม.2/2 

 ค 2.2 ม.2/3 , ม.2/5 

 

รวม   4   ตัวชี้วัด 
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                                             หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนศรีราชา ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น  พุทธศักราช 2564 (ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช 2562) 

 

ค าอธิบายรายวิชาพ้ืนฐาน 
รหัสวิชา ค22102    รายวิชา คณิตศาสตร์พ้ืนฐาน 6  กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2  ภาคเรียนท่ี 1          เวลา  40  ชั่วโมง  จ านวน  1.0  หน่วยกิต 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ศึกษา  ฝึกทักษะ การแก้ปัญหา การให้เหตุผลโดยใช้กระบวนการทางคณิตศาสตร์ เสริมสร้างค่านิ ยมที่

เหมาะสมในสาระต่อไปนี้ 

พ้ืนท่ีผิวและปริมาตรของปริซึมและทรงกระบอก การหาพื้นที่ผิวและปริมาตรของปรซิึมและทรงกระบอก การ

น าความรู้เกี่ยวกับพื้นที่ผิวและปริมาตรของปริซึมและทรงกระบอกไปใช้ในการแก้ปัญหา 

พหุนาม เอกนาม พหุนาม การบวก การลบ และการคูณของพหุนาม การหารพหุนามด้วยเอกนามที่มีผลหาร

เป็นพหุนาม  

โดยใช้กระบวนการ จัดประสบการณ์ หรือสร้างสถานการณ์ในชีวิตประจ าวัน ให้ผู้เรียนได้ศึกษา ค้นคว้า โดย

การปฏิบัติจริง การเรียนรู้จากการใช้ค าถาม ประกอบอธิบาย และแสดงเหตุผล เพื่อพัฒนาทักษะ/กระบวนการในการ

แก้ปัญหา การสื่อสารและสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์ การเช่ือมโยง การให้เหตุผล และการคิดสร้างสรรค์ 

เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจ ความคิดรวบยอด  มีความซื่อสัตย์ มีระเบียบวินัย ใฝ่เรียนรู้ มุ่งมั่นในการท างาน 

มีความรับผิดชอบ มีวิจารณญาณและมีความเช่ือมั่นในตนเองรู้จักน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการด ารงชีวิตได้อย่าง

พอเพียง มีเจตคติที่ดีต่อคณิตศาสตร์ และสามารถน าความรู้คณิตศาสตร์ไปใช้ในการศึกษาต่อและประกอบอาชีพให้

สอดคล้องกับโครงการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor : EEC) 

 

ตัวชี้วัด 

          ค 1.2  ม.2/1  

ค 2.1 ม.2/1 , ม.2/2 

 

รวม   3   ตัวชี้วัด 
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                                             หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนศรีราชา ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น  พุทธศักราช 2564 (ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช 2562) 

 

ค าอธิบายรายวิชาพ้ืนฐาน 
รหัสวิชา ค22103    รายวิชา คณิตศาสตร์พ้ืนฐาน 7  กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2  ภาคเรียนท่ี 2          เวลา  60  ชั่วโมง  จ านวน  1.5  หน่วยกิต 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ศึกษา  ฝึกทักษะการคิดค านวณ การแก้ปัญหา การให้เหตุผลโดยใช้กระบวนการทางคณิตศาสตร์ เสริมสร้าง
ค่านิยมที่เหมาะสมในสาระต่อไปนี้ 

ความเท่ากันทุกประการ ความเท่ากันทุกประการของรูปเรขาคณิตและรูปสามเหลีย่ม รูปสามเหลี่ยมสองรปูทีม่ี

ความสัมพันธ์กันแบบ ด.ม.ด., ม.ด.ม., ด.ด.ด., ม.ม.ด. และ ฉ.ด.ด.การน าความรู้เกี่ยวกับความเท่ากันทุกประการไปใช้ใน

การแก้ปัญหา 

เส้นขนาน เส้นขนานและมุมภายใน เส้นขนานและมุมแย้ง เส้นขนานและมุมภายนอกกับมุมภายใน  

เส้นขนานและรูปสามเหลี่ยม การน าความรู้เกี่ยวกับเส้นขนานไปใช้ในการแก้ปัญหา 

การให้เหตุผลทางเรขาคณิต ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการให้เหตุผลทางเรขาคณิต การสร้างโดยใช้เครื่องมือ เช่น 

วงเวียน สันตรง รวมทั้งโปรแกรม The Geometer’ s Sketchpad หรือ โปรแกรมเรขาคณิตพลวัตอื่นๆ และการให้

เหตุผลเกี่ยวกับการสร้าง การให้เหตุผลเกี่ยวกับรูปสามเหลี่ยมและรูปสี่เหลี่ยม การน าความรู้เกี่ยวกับการสร้างทาง

เรขาคณิตไปใช้ในชีวิตจริง 

โดยใช้กระบวนการ จัดประสบการณ์ หรือสร้างสถานการณ์ในชีวิตประจ าวัน ให้ผู้เรียนได้ศึกษา ค้นคว้า โดย

การปฏิบัติจริง การเรียนรู้จากการใช้ค าถาม ประกอบอธิบาย และแสดงเหตุผล เพื่อพัฒนาทักษะ/กระบวนการในการ

แก้ปัญหา การสื่อสารและสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์ การเช่ือมโยง การให้เหตุผล และการคิดสร้างสรรค์ 

เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจ ความคิดรวบยอด  มีความซื่อสัตย์ มีระเบียบวินัย ใฝ่เรียนรู้ มุ่งมั่นในการท างาน 

มีความรับผิดชอบ มีวิจารณญาณและมีความเช่ือมั่นในตนเองรู้จักน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการด ารงชีวิตได้อย่าง

พอเพียง มีเจตคติที่ดีต่อคณิตศาสตร์ และสามารถน าความรู้คณิตศาสตร์ไปใช้ในการศึกษาต่อและประกอบอาชีพให้

สอดคล้องกับโครงการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor : EEC) 

 

ตัวชี้วัด 

 ค 2.2 ม.2/1 , ม.2/2 , ม.2/4  

 

รวม   3   ตัวชี้วัด 
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                                             หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนศรีราชา ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น  พุทธศักราช 2564 (ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช 2562) 

 

ค าอธิบายรายวิชาพ้ืนฐาน 
รหัสวิชา ค22104    รายวิชา คณิตศาสตร์พ้ืนฐาน 8  กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2  ภาคเรียนท่ี 2          เวลา  40  ชั่วโมง  จ านวน  1.0  หน่วยกิต 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ศึกษา  ฝึกทักษะการคิดค านวณ การแก้ปัญหา การให้เหตุผลโดยใช้กระบวนการทางคณิตศาสตร์ เสริมสร้าง

ค่านิยมที่เหมาะสมในสาระต่อไปนี้ 

การแยกตัวประกอบของพหุนาม การแยกตัวประกอบของพหุนามดีกรีสอง โดยใช้สมบัติการแจกแจง ก าลัง

สองสมบูรณ์ และผลต่างของก าลังสอง 

สถิติ การน าเสนอและวิเคราะห์ข้อมูล โดยใช้ แผนภาพจุด, แผนภาพต้น-ใบ, ฮิสโทแกรม, ค่ากลางของข้อมูล  

การแปลความหมายผลลัพธ์ และการน าสถิติไปใช้ในชีวิตจริง 

โดยใช้กระบวนการ จัดประสบการณ์ หรือสร้างสถานการณ์ในชีวิตประจ าวัน ให้ผู้เรียนได้ศึกษา ค้นคว้า โดย

การปฏิบัติจริง การเรียนรู้จากการใช้ค าถาม ประกอบอธิบาย และแสดงเหตุผล เพื่อพัฒนาทักษะ/กระบวนการในการ

แก้ปัญหา การสื่อสารและสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์ การเช่ือมโยง การให้เหตุผล และการคิดสร้างสรรค์ 

เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจ ความคิดรวบยอด  มีความซื่อสัตย์ มีระเบียบวินัย ใฝ่เรียนรู้ มุ่งมั่นในการท างาน 

มีความรับผิดชอบ มีวิจารณญาณและมีความเช่ือมั่นในตนเองรู้จักน าความรู้ไ ปประยุกต์ใช้ในการด ารงชีวิตได้อย่าง

พอเพียง มีเจตคติที่ดีต่อคณิตศาสตร์ และสามารถน าความรู้คณิตศาสตร์ไปใช้ในการศึกษาต่อและประกอบอาชีพให้

สอดคล้องกับโครงการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor : EEC) 

 

ตัวชี้วัด 

          ค 1.2  ม.2/2  

ค 3.1 ม.2/1 

 

รวม  2   ตัวชี้วัด 
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                                             หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนศรีราชา ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น  พุทธศักราช 2564 (ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช 2562) 

 

ค าอธิบายรายวิชาพ้ืนฐาน 
รหัสวิชา ค23101    รายวิชา คณิตศาสตร์พ้ืนฐาน 9  กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3  ภาคเรียนท่ี 1          เวลา  60  ชั่วโมง  จ านวน  1.5  หน่วยกิต 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ศึกษา  ฝึกทักษะ การแก้ปัญหา การให้เหตุผลโดยใช้กระบวนการทางคณิตศาสตร์ เสริมสร้างค่านิยมที่

เหมาะสมในสาระต่อไปนี้ 

อมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว สมบัติของการไม่เท่ากันค าตอบและกราฟแสดงค าตอบของอสมการเชิงเส้นตัวแปร
เดียว การแก้อสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว การแก้โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับอสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว โดยใช้ความรู้
เกี่ยวกับอสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว เพื่อการวิเคราะห์และแก้ปัญหา 

ความคล้าย การใช้สมบัติของรูปสามเหลี่ยมที่คล้ายกัน โดยใช้ความรู้เกี่ยวกับความคล้ายไปใช้ในการแก้ปัญหา
ในสถานการณ์ต่าง ๆ 

สถิติ (3) การน าเสนอข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูลการอ่าน การแปลความหมายผลลัพธ์ และการวิเคราะห์ข้อมูล
จากแผนภาพกล่อง รวมทั้งน าสถิติไปใช้ในชีวิตจริงโดยใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม 

โดยใช้กระบวนการ จัดประสบการณ์ หรือสร้างสถานการณ์ในชีวิตประจ าวัน ให้ผู้เรียนได้ศึกษา ค้นคว้า โดย
การปฏิบัติจริง การเรียนรู้จากการใช้ค าถาม ประกอบอธิบาย และแสดงเหตุผล เพื่อพัฒนาทักษะ/กระบวนการในการ
แก้ปัญหา การสื่อสารและสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์ การเช่ือมโยง การให้เหตุผล และการคิดสร้างสรรค์ 

เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจ ความคิดรวบยอด  มีความซื่อสัตย์ มีระเบียบวินัย ใฝ่เรียนรู้ มุ่งมั่นในการท างาน 

มีความรับผิดชอบ มีวิจารณญาณและมีความเช่ือมั่นในตนเองรู้จักน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ใ นการด ารงชีวิตได้อย่าง

พอเพียง มีเจตคติที่ดีต่อคณิตศาสตร์ และสามารถน าความรู้คณิตศาสตร์ไปใช้ในการศึกษาต่อและประกอบอาชีพให้

สอดคล้องกับโครงการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor : EEC) 

 
ตัวชี้วัด 

          ค1.3  ม.3/3  

ค2.1  ม.3/1 

ค3.1  ม.3/1 

 

รวม   3   ตัวชี้วัด 
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                                             หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนศรีราชา ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น  พุทธศักราช 2564 (ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช 2562) 

 

ค าอธิบายรายวิชาพ้ืนฐาน 
รหัสวิชา ค23102    รายวิชา คณิตศาสตร์พ้ืนฐาน 10  กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3  ภาคเรียนท่ี 1          เวลา  40  ชั่วโมง  จ านวน  1.0  หน่วยกิต 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ศึกษา  ฝึกทักษะ การแก้ปัญหา การให้เหตุผลโดยใช้กระบวนการทางคณิตศาสตร์ เสริมสร้างค่านิยมที่

เหมาะสมในสาระต่อไปนี้ 

การแยกตัวประกอบของพหุนามท่ีมีดีกรีสูงกว่าสอง การแยกตัวประกอบของพหนุามที่มดีีกรีสงูกว่าสองใช้การ
แยกตัวประกอบของพหุนามที่มีดีกรีสูงกว่าสองในการแก้ปัญหาคณิตศาสตร์ได ้ 

สมการก าลังสองตัวแปรเดียว สมการก าลังสองตัวแปรเดียว การแก้สมการก าลังสองตัวแปรเดียว การน า
ความรู้เกี่ยวกับการแก้สมการก าลังสองตัวแปรเดียวไปใช้ในการแก้ปัญหา 

ฟังก์ชันก าลังสอง ฟังก์ชันก าลังสอง กราฟของฟังก์ชันก าลังสอง การน าความรู้เกี่ยวกับฟังก์ชันก าลังสองไปใช้
ในการแก้ปัญหา 

โดยใช้กระบวนการ จัดประสบการณ์ หรือสร้างสถานการณ์ในชีวิตประจ าวัน ให้ผู้เรียนได้ศึกษา ค้นคว้า โดย
การปฏิบัติจริง การเรียนรู้จากการใช้ค าถาม ประกอบอธิบาย และแสดงเหตุผล เพื่อพัฒนาทักษะ/กระบวนการในการ
แก้ปัญหา การสื่อสารและสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์ การเช่ือมโยง การให้เหตุผล และการคิดสร้างสรรค์ 

เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจ ความคิดรวบยอด  มีความซื่อสัตย์ มีระเบียบวินัย ใฝ่เรียนรู้ มุ่งมั่นในการท างาน 

มีความรับผิดชอบ มีวิจารณญาณและมีความเช่ือมั่นในตนเองรู้จักน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการด ารงชีวิตได้อย่าง

พอเพียง มีเจตคติที่ดีต่อคณิตศาสตร์ และสามารถน าความรู้คณิตศาสตร์ไปใช้ในการศึกษาต่อและประกอบอาชีพให้

สอดคล้องกับโครงการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor : EEC) 

 
ตัวชี้วัด 

          ค1.2  ม.3/1, ม.3/2 

ค1.3  ม.3/2 

 

รวม   3   ตัวชี้วัด 
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                                             หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนศรีราชา ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น  พุทธศักราช 2564 (ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช 2562) 

 

ค าอธิบายรายวิชาพ้ืนฐาน 
รหัสวิชา ค23103    รายวิชา คณิตศาสตร์พ้ืนฐาน 11      กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3  ภาคเรียนท่ี 2          เวลา  60  ชั่วโมง  จ านวน  1.5  หน่วยกิต 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ศึกษา  ฝึกทักษะ การแก้ปัญหา การให้เหตุผลโดยใช้กระบวนการทางคณิตศาสตร์ เสริมสร้างค่านิยมที่

เหมาะสมในสาระต่อไปนี้ 

ระบบสมการเชิงเส้นสองตัวแปร การประยุกต์ของระบบสมการเชิงเส้นสองตัวแปร  การแก้ระบบสมการเชิง
เส้นสองตัวแปร โดยใช้ความรู้เกี่ยวกับการแก้ระบบสมการเชิงเส้นสองตัวแปรไปใช้แก้ปัญหา 

ความน่าจะเป็น ความน่าจะเป็น การทดลองสุ่มและเหตุการณ์ การหาความน่าจะเป็น การน าความรู้ไปใช้ใน
ชีวิตจริง 

อัตราส่วนตรีโกณมิติ การน าค่าอัตราส่วนตรีโกณมิติของมุม 30 องศา 45 องศา และ 60 องศา พร้อมกับ
น าไปใช้แก้ปัญหาคณิตศาสตร์และปัญหาในชีวิตจริง 

โดยใช้กระบวนการ จัดประสบการณ์ หรือสร้างสถานการณ์ในชีวิตประจ าวัน ให้ผู้เรียนได้ศึกษา ค้นคว้า โดย
การปฏิบัติจริง การเรียนรู้จากการใช้ค าถาม ประกอบอธิบาย และแสดงเหตุผล เพื่อพัฒนาทักษะ/กระบวนการในการ
แก้ปัญหา การสื่อสารและสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์ การเช่ือมโยง การให้เหตุผล และการคิดสร้างสรรค์ 

เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจ ความคิดรวบยอด  มีความซื่อสัตย์ มีระเบียบวินัย ใฝ่เรียนรู้ มุ่งมั่นในการท างาน 

มีความรับผิดชอบ มีวิจารณญาณและมีความเช่ือมั่นในตนเองรู้จักน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการด ารงชีวิตได้อย่าง

พอเพียง มีเจตคติที่ดีต่อคณิตศาสตร์ และสามารถน าความรู้คณิตศาสตร์ไปใช้ในการศึกษาต่อและประกอบอาชีพให้

สอดคล้องกับโครงการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor : EEC) 

 
ตัวชี้วัด 

          ค1.3   ม.3/3  

ค2.2  ม.3/2  

ค3.2  ม.3/1 

 

รวม  3   ตัวชี้วัด 

  
 
 
  



69 

 

                                             หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนศรีราชา ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น  พุทธศักราช 2564 (ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช 2562) 

 

ค าอธิบายรายวิชาพ้ืนฐาน 
รหัสวิชา ค23104    รายวิชา คณิตศาสตร์พ้ืนฐาน 12  กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3  ภาคเรียนท่ี 2          เวลา  40  ชั่วโมง  จ านวน  1.0  หน่วยกิต 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ศึกษา  ฝึกทักษะ การแก้ปญัหา การใหเ้หตผุลโดยใช้กระบวนการทางคณิตศาสตร์ เสริมสร้างค่านิยมที่

เหมาะสมในสาระต่อไปนี ้

พ้ืนท่ีผิวและปริมาตร สมบัติของพีระมิด กรวย และทรงกลม การหาพื้นที่ผิวของพีระมิด กรวย และทรงกลม 
การหาปรมิาตรของพีระมิด กรวย และทรงกลม โดยประยกุต์ใช้ความรู้เกี่ยวกับพื้นที่ พื้นที่ผิว และปรมิาตรในการ
แก้ปัญหาในสถานการณ์ต่าง ๆ 

วงกลม วงกลม คอร์ด และเส้นสมัผสั ทฤษฎีบทเกี่ยวกับวงกลม 
โดยใช้กระบวนการ จัดประสบการณ์ หรือสร้างสถานการณ์ในชีวิตประจ าวัน ให้ผูเ้รียนได้ศึกษา ค้นคว้า โดย

การปฏิบัตจิรงิ การเรียนรู้จากการใช้ค าถาม ประกอบอธิบาย และแสดงเหตผุล เพื่อพัฒนาทักษะ/กระบวนการในการ
แก้ปัญหา การสือ่สารและสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์ การเช่ือมโยง การให้เหตุผล และการคิดสร้างสรรค์ 

เพื่อใหเ้กิดความรู้ความเข้าใจ ความคิดรวบยอด  มีความซื่อสัตย์ มีระเบียบวินัย ใฝ่เรียนรู้ มุ่งมั่นในการท างาน 

มีความรับผิดชอบ มีวิจารณญาณและมีความเช่ือมั่นในตนเองรู้จกัน าความรู้ไปประยกุต์ใช้ในการด ารงชีวิตได้อย่าง

พอเพียง มเีจตคติที่ดีตอ่คณิตศาสตร์ และสามารถน าความรูค้ณิตศาสตร์ไปใช้ในการศึกษาต่อและประกอบอาชีพให้

สอดคล้องกบัโครงการเขตพัฒนาพเิศษภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor : EEC) 

 

ตัวชี้วัด 

          ค1.2  ม.3/1, ม.3/2 

ค2.2  ม.3/3 

 

รวม   3   ตัวชี้วัด 
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                                             หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนศรีราชา ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น  พุทธศักราช 2564 (ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช 2562) 

 

ค าอธิบายรายวิชาเพ่ิมเติม 
รหัสวิชา ค20221    รายวิชา คณิตศาสตร์เพ่ิมเติม 1        กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2  ภาคเรียนท่ี 1          เวลา  40  ชั่วโมง  จ านวน  1.0  หน่วยกิต 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ศึกษา  ฝึกทักษะการคิดค านวณ การแก้ปัญหา การให้เหตุผลโดยใช้กระบวนการทางคณิตศาสตร์ เสริมสร้าง

ค่านิยมที่เหมาะสมในสาระต่อไปนี้ 

จ านวนและตัวเลข ระบบตัวเลขโรมัน ระบบตัวเลขฐานต่างๆ 

บทประยุกต์ แบบรูปและจ านวนต่างๆ เช่น พาลินโดรม จ านวนในล าดับฟิโบนัทชี ข่ายงาน และแบบจ าลอง    

ทางคณิตศาสตร์ 

โปรแกรมประยุกต์ทางคณิตศาสตร์ 1 การสร้างรูปเรขาคณิตอย่างง่ายโดยใช้เมนูสร้าง การเคลื่อนไหว         

จุดและเส้น  

โดยใช้กระบวนการ จัดประสบการณ์ หรือสร้างสถานการณ์ในชีวิตประจ าวัน ให้ผู้เรียนได้ศึกษา ค้นคว้า โดย

การปฏิบัติจริง การเรียนรู้จากการใช้ค าถาม ประกอบอธิบาย และแสดงเหตุผล เพื่อพัฒนาทักษะ/กระบวนการในการ

แก้ปัญหา การสื่อสารและสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์ การเช่ือมโยง การให้เหตุผล และการคิดสร้างสรรค์ 

เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจ ความคิดรวบยอด  มีความซื่อสัตย์ มีระเบียบวินัย ใฝ่เรียนรู้ มุ่งมั่นในการท างาน 

มีความรับผิดชอบ มีวิจารณญาณและมีความเช่ือมั่นในตนเองรู้จักน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ใ นการด ารงชีวิตได้อย่าง

พอเพียง มีเจตคติที่ดีต่อคณิตศาสตร์ และสามารถน าความรู้คณิตศาสตร์ไปใช้ในการศึกษาต่อและประกอบอาชีพให้

สอดคล้องกับโครงการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor : EEC) 

 
ผลการเรียนรู้  

1.  อ่านและเขียนตัวเลขโรมันได้                                                         
2.  บอกค่าของเลขโดดในตัวเลขฐานต่างๆที่ก าหนดให้ได้                    
3.  เขียนตัวเลขที่ก าหนดใหเ้ป็นตัวเลขฐานต่างๆ ได ้
4.  ใช้ความรู้และทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์แก้ปัญหาได้ 
5.  นักเรียนสามารถสร้างรูปเรขาคณิตอย่างง่ายโดยใช้เมนสูร้าง   
6.  นักเรียนสามารถสร้างการเคลื่อนไหวจุดและเส้นได้     
 

รวม 6 ผลการเรียนรู้  
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                                             หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนศรีราชา ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น  พุทธศักราช 2564 (ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช 2562) 

 

ค าอธิบายรายวิชาเพ่ิมเติม 
รหัสวิชา ค20222    รายวิชา คณิตศาสตร์เพ่ิมเติม 2  กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2  ภาคเรียนท่ี 2          เวลา  40  ชั่วโมง  จ านวน  1.0  หน่วยกิต 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ศึกษา  ฝึกทักษะการคิดค านวณ การแก้ปัญหา การให้เหตุผลโดยใช้กระบวนการทางคณิตศาสตร์ เสริมสร้าง

ค่านิยมที่เหมาะสมในสาระต่อไปนี้ 

การวัด ความเป็นมาของการวัด การวัดความยาว การวัดพื้นที่ การวัดปริมาตรและน้ าหนัก การวัด เวลา 
การแปรผัน การแปรผันระหว่างปริมาณสองปริมาณ การน าความรู้เกี่ยวกับการแปรผันตรง  การแปรผกผัน  

และการแปรผันเกี่ยวเนื่อง ไปใช้ในการแก้ปัญหา 

โดยใช้กระบวนการ จัดประสบการณ์ หรือสร้างสถานการณ์ในชีวิตประจ าวัน ให้ผู้เรียนได้ศึกษา ค้นคว้า โดย

การปฏิบัติจริง การเรียนรู้จากการใช้ค าถาม ประกอบอธิบาย และแสดงเหตุผล เพื่อพัฒนาทักษะ/กระบวนการในการ

แก้ปัญหา การสื่อสารและสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์ การเช่ือมโยง การให้เหตุผล และการคิดสร้างสรรค์ 

เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจ ความคิดรวบยอด  มีความซื่อสัตย์ มีระเบียบวินัย ใฝ่เรียนรู้ มุ่งมั่นในการท างาน 

มีความรับผิดชอบ มีวิจารณญาณและมีความเช่ือมั่นในตนเองรู้จักน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการด ารงชีวิตได้อย่าง

พอเพียง มีเจตคติที่ดีต่อคณิตศาสตร์ และสามารถน าความรู้คณิตศาสตร์ไปใช้ในการศึกษาต่อและประกอบอาชีพให้

สอดคล้องกับโครงการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor : EEC) 

 

ผลการเรียนรู้    
1. เปรียบเทียบหน่วยความยาว  หน่วยพื้นที่ ในระบบเดียวกนัและต่างระบบ และเลือกใช้หน่วยการวัดได้อย่าง

เหมาะสม  
2. คาดคะเนความยาว และพื้นที่ ได้อย่างใกล้เคียงและอธิบายวิธีการที่ใช้ในการคาดคะเน  
3. ใช้ความรู้เกี่ยวกับความยาว และพื้นที่ ในการแกป้ัญหาสถานการณ์ต่างๆ ได ้
4. เปรียบเทียบหน่วยปริมาตร หน่วยน้ าหนัก  หน่วยเวลา ในระบบเดียวกันและต่างระบบ และเลือกใช้หน่วย

การวัดได้อย่างเหมาะสม 
5. คาดคะเนปริมาตร น้ าหนัก และเวลา ได้อย่างใกลเ้คียงและอธิบายวิธีการที่ใช้ในการคาดคะเน  
6. ใช้ความรู้เกี่ยวกับปริมาตร น้ าหนัก และเวลา ในการแกป้ญัหาสถานการณ์ต่างๆ ได้  
7. เขียนสมการแสดงการแปรผันระหว่างปริมาณต่างๆ ที่แปรผันต่อกันได้ 
8. แก้ปัญหาหรือสถานการณ์ที่ก าหนดโดยใช้ความรู้เกี่ยวกบัการแปรผันได้ 
 

รวม 8 ผลการเรียนรู้ 
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                                             หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนศรีราชา ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น  พุทธศักราช 2564 (ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช 2562) 

 

ค าอธิบายรายวิชาเพ่ิมเติม 
รหัสวิชา ค20223    รายวิชา คณิตศาสตร์เสริมทักษะ 3  กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3  ภาคเรียนท่ี 1          เวลา  40  ชั่วโมง  จ านวน  1.0  หน่วยกิต 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ศึกษา  ฝึกทักษะการคิดค านวณ การแก้ปัญหา การให้เหตุผลโดยใช้กระบวนการทางคณิตศาสตร์ เสริมสร้าง

ค่านิยมที่เหมาะสมในสาระต่อไปนี้ 

กรณฑ์ท่ีสอง เน้นเฉพาะรากที่สองที่เป็นบวกของจ านวนจริง (กรณฑ์ที่สอง) รวมถึงสมบัติบางประการและการ
ด าเนินการของจ านวนจริงซึ่งเกี่ยวกับกรณฑ์ที่สอง 

โดยใช้กระบวนการ จัดประสบการณ์ หรือสร้างสถานการณ์ในชีวิตประจ าวัน ให้ผู้เรียนได้ศึกษา ค้นคว้า โดย

การปฏิบัติจริง การเรียนรู้จากการใช้ค าถาม ประกอบอธิบาย และแสดงเหตุผล เพื่อพัฒนาทักษะ/กระบวนการในการ

แก้ปัญหา การสื่อสารและสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์ การเช่ือมโยง การให้เหตุผล และการคิดสร้างสรรค์ 

เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจ ความคิดรวบยอด  มีความซื่อสัตย์ มีระเบียบวินัย ใฝ่เรียนรู้ มุ่งมั่นในการท างาน 

มีความรับผิดชอบ มีวิจารณญาณและมีความเช่ือมั่นในตนเองรู้จักน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการด ารงชีวิตได้อย่าง

พอเพียง มีเจตคติที่ดีต่อคณิตศาสตร์ และสามารถน าความรู้คณิตศาสตร์ไปใช้ในการศึกษาต่อและประกอบอาชีพให้

สอดคล้องกับโครงการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor : EEC) 

 
ผลการเรียนรู้ 

 1. ใช้สมบัติของ √𝑎 เมื่อ a ≥ 0 
 2. บวก ลบ คูณ และหารจ านวนจริงเกี่ยวกับกรณฑ์ทีส่องทีก่ าหนดให้และน าไปใช้ในการแกป้ัญหา 
 พร้อมทั้งตระหนกัถึงความสมเหตสุมผลของค าตอบที่ได้  
รวม 2  ผลการเรียนรู้ 
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                                             หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนศรีราชา ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น  พุทธศักราช 2564 (ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช 2562) 

 

ค าอธิบายรายวิชาเพ่ิมเติม 
รหัสวิชา ค20224    รายวิชา คณิตศาสตร์เสริมทักษะ 4  กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3  ภาคเรียนท่ี 2          เวลา  40  ชั่วโมง  จ านวน  1.0  หน่วยกิต 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ศึกษา  ฝึกทักษะการคิดค านวณ การแก้ปัญหา การให้เหตุผลโดยใช้กระบวนการทางคณิตศาสตร์ เสริมสร้าง

ค่านิยมที่เหมาะสมในสาระต่อไปนี้ 

สมการและระบบสมการ การแก้สมการหรือระบบสมการซึ่งบางสมการอาจเขียนอยู่ในรูปเศษส่วนของพหุนาม 
การหาค าตอบของสมการที่อยู่ในรูปเศษส่วนของพหุนามต้องอาศัยการบวก ลบ คูณ หารเศษส่วนของพหุนาม 

โดยใช้กระบวนการ จัดประสบการณ์ หรือสร้างสถานการณ์ในชีวิตประจ าวัน ให้ผู้เรียนได้ศึกษา ค้นคว้า โดย

การปฏิบัติจริง การเรียนรู้จากการใช้ค าถาม ประกอบอธิบาย และแสดงเหตุผล เพื่อพัฒนาทักษะ/กระบวนการในการ

แก้ปัญหา การสื่อสารและสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์ การเช่ือมโยง การให้เหตุผล และการคิดสร้างสรรค์ 

เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจ ความคิดรวบยอด  มีความซื่อสัตย์ มีระเบียบวินัย ใฝ่เรียนรู้ มุ่งมั่นในการท างาน 

มีความรับผิดชอบ มีวิจารณญาณและมีความเช่ือมั่นในตนเองรู้จักน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการด ารงชีวิตได้อย่าง

พอเพียง มีเจตคติที่ดีต่อคณิตศาสตร์ และสามารถน าความรู้คณิตศาสตร์ไปใช้ในการศึกษาต่อและประกอบอาชีพให้

สอดคล้องกับโครงการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor : EEC) 

 
ผลการเรียนรู้ 
 1. บวก ลบ คูณ และหารเศษส่วนของพหุนามทีก่ าหนดให้ และเขียนผลลัพธ์เป็นเศษส่วนของพหุนาม 
ในรูปผลส าเร็จได ้
 2. แก้สมการเศษส่วนของพหุนามได้ 
 3. แก้โจทย์ปญัหาเกี่ยวกับสมการเศษส่วนของพหุนาม พร้อมทั้งตระหนกัถึงความสมเหตสุมผลของค าตอบที่ได้ 
รวม 3 ผลการเรียนรู้ 
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                                             หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนศรีราชา ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น  พุทธศักราช 2564 (ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช 2562) 

 

ค าอธิบายรายวิชา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

 
รายวิชาพ้ืนฐาน 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 
 ว21101 วิทยาศาสตร์พื้นฐาน 1    จ านวน  60  ช่ัวโมง  1.5  หน่วยกิต 

ว21102 วิทยาศาสตร์พื้นฐาน 2    จ านวน  60  ช่ัวโมง  1.5  หน่วยกิต 
 ว21103  วิทยาการค านวณ 1    จ านวน  20  ช่ัวโมง  0.5  หน่วยกิต 

ว21104  การออกแบบเทคโนโลยี 1   จ านวน  20  ช่ัวโมง  0.5  หน่วยกิต 
 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 
 ว22101 วิทยาศาสตร์พื้นฐาน 3    จ านวน  60  ช่ัวโมง  1.5  หน่วยกิต 

ว22102 วิทยาศาสตร์พื้นฐาน 4    จ านวน  60  ช่ัวโมง  1.5  หน่วยกิต 
 ว21105  วิทยาการค านวณ 2    จ านวน  20  ช่ัวโมง  0.5  หน่วยกิต 

ว21106  การออกแบบเทคโนโลยี 2   จ านวน  20  ช่ัวโมง  0.5  หน่วยกิต 
 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
 ว23101 วิทยาศาสตร์พื้นฐาน 5    จ านวน  60  ช่ัวโมง  1.5  หน่วยกิต 

ว23102 วิทยาศาสตร์พื้นฐาน 6    จ านวน  60  ช่ัวโมง  1.5  หน่วยกิต 
ว21107  วิทยาการค านวณ 3    จ านวน  20  ช่ัวโมง  0.5  หน่วยกิต 
ว21108  การออกแบบเทคโนโลยี 3   จ านวน  20  ช่ัวโมง  0.5  หน่วยกิต 

 
รายวิชาเพ่ิมเติม 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 
 ว20231 วิทยาศาสตร์สุขภาพ    จ านวน  40  ช่ัวโมง  1.0  หน่วยกิต 

ว20221 พื้นฐานการเขียนโปรแกรม 1   จ านวน  40  ช่ัวโมง  1.0  หน่วยกิต 
  
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 

ว20232  โครงงานวิทยาศาสตรก์ับชีวิตประจ าวัน  จ านวน  40  ช่ัวโมง  1.0  หน่วยกิต 
ว20222  พื้นฐานการเขียนโปรแกรม 2   จ านวน  40  ช่ัวโมง  1.0  หน่วยกิต 

 ว20291  ไมโครคอนโทรเลอร์พื้นฐาน 1   จ านวน  40  ช่ัวโมง  1.0  หน่วยกิต 
 ว20292  ไมโครคอนโทรเลอร์พื้นฐาน 2   จ านวน  40  ช่ัวโมง  1.0  หน่วยกิต 
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                                             หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนศรีราชา ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น  พุทธศักราช 2564 (ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช 2562) 

 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
ว20233  ชีวิตกับกระบวนการด ารงชีวิต   จ านวน  40  ช่ัวโมง  1.0  หน่วยกิต 
ว20223  พื้นฐานการเขียนโปรแกรม 3   จ านวน  40  ช่ัวโมง  1.0  หน่วยกิต 

 ว20293  ไมโครคอนโทรเลอร์ประยุกต ์   จ านวน  40  ช่ัวโมง  1.0  หน่วยกิต 
 ว20294  โครงงานไมโครคอนโทรเลอร ์   จ านวน  40  ช่ัวโมง  1.0  หน่วยกิต 
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                                             หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนศรีราชา ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น  พุทธศักราช 2564 (ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช 2562) 

 

ค าอธิบายรายวิชาพ้ืนฐาน 
รหัสวิชา ว 21101     รายวิชา วิทยาศาสตร์พ้ืนฐาน 1           กลุ่มสาระการเรยีนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี         
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1     ภาคเรียนที่ 1      เวลาเรียน 60 ชั่วโมง   จ านวน 1.5 หน่วยกิต 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ศึกษา วิเคราะห์ การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ สมบัติของสารบริสทุธ์ิ การจ าแนกและองค์ประกอบของ   สารบริสทุธ์ิ 
เซลล์ การล าเลียงสารเข้าออกเซลล์ การสืบพันธ์ุและขยายพันธ์ุพืชดอก การสังเคราะห์ด้วยแสง การล าเลียงน้ า          
ธาตุอาหาร และอาหารของพืช  

โดยใช้การสืบเสาะหาความรู้ การส ารวจตรวจสอบ ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และทักษะการเรยีนรูใ้น
ศตวรรษที่ 21 การสืบค้นข้อมูลและการอภิปราย  

เพื่อให้เกิดความรู้ ความคิด ความเข้าใจ สามารถสื่อสารสิ่งที่ เรียนรู้ มีความสามารถในการตัดสินใจ              
การแก้ปัญหา การน าความรู้ไปใช้ในชีวิตประจ าวัน มีจิตวิทยาศาสตร์ จริยธรรม คุณธรรม และค่านิยมที่เหมาะสม  

 
ตัวชี้วัด  

ว 1.2  ม.1/1-18 
ว 2.1 ม.1/1-8 

 
รวม 26 ตัวชี้วัด 
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                                             หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนศรีราชา ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น  พุทธศักราช 2564 (ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช 2562) 

 

ค าอธิบายรายวิชาพ้ืนฐาน 
รหัสวิชา ว 21102      รายวิชา วิทยาศาสตร์พ้ืนฐาน 2           กลุ่มสาระการเรยีนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี                  
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1     ภาคเรียนที่ 2               เวลาเรียน 60 ชั่วโมง  จ านวน 1.5 หน่วยกิต 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ศึกษา วิเคราะห์ ความร้อนกับการเปลี่ยนแปลงของสสาร การถ่ายโอนความร้อน ลมฟ้าอากาศรอบตัวมนุษย์
และการเปลี่ยนแปลงลมฟ้าอากาศ  

โดยใช้การสืบเสาะหาความรู้ การส ารวจตรวจสอบ ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และทักษะการเรยีนรูใ้น
ศตวรรษที่ 21 การสืบค้นข้อมูลและการอภิปราย  

เพื่อให้เกิดความรู้ ความคิด ความเข้าใจ สามารถสื่อสารสิ่งที่ เรียนรู้ มีความสามารถในการตัดสินใจ              
การแก้ปัญหา การน าความรู้ไปใช้ในชีวิตประจ าวัน มีจิตวิทยาศาสตร์ จริยธรรม คุณธรรม และค่านิยมที่เหมาะสม  
 
ตัวชี้วัด  

ว 2.1 ม.1/9-10 
ว 2.2 ม.1/1 
ว 2.3 ม.1/1-7 
ว 3.2  ม.1/1-7 

 
รวม 17 ตัวชี้วัด 
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                                             หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนศรีราชา ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น  พุทธศักราช 2564 (ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช 2562) 

 

ค าอธิบายรายวิชาพ้ืนฐาน 
รหัสวิชา ว 22101     รายวิชา วิทยาศาสตร์พ้ืนฐาน 3            กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี          
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2     ภาคเรียนที่ 1             เวลาเรียน 60 ชั่วโมง  จ านวน 1.5 หน่วยกิต 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
           ศึกษา วิเคราะห์ ระบบหมุนเวียนเลือดของมนุษย์  ระบบหายใจของมนุษย์  ระบบขับถ่ายของมนุษย์  ระบบ
ประสาทของมนุษย์  ระบบสืบพันธ์ุของมนุษย์  การคุมก าเนิด  องค์ประกอบของสารละลาย สภาพละลายได้ของสาร
ดัและปัจจัยที่มีผลต่อสภาพละลายได้  ความเข้มข้นของสารละลาย  ต าแหน่งของวัตถุ ระยะทางและการกระจัด  
ความเร็วและอัตราเร็ว แรงเสียดทาน  แรงและแรงดันนของของเหลว  แรงพยุง  โมเมนต์ของแรง   แรงและและสนาม
ของแรง   

โดยใช้การสืบเสาะหาความรู้  การส ารวจตรวจสอบ การพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และทักษะ
ในศตวรรษที่ 21 การสืบค้นข้อมูลและอภิปราย   

เพื่อให้เกิดความรู้  ความเข้าใจ สามารถสื่อสารสิ่งที่เรยีนรู้มีความสามารถในการตัดสินใจ การแก้ปัญหา การน า
ความรู้ไปใช้ในชีวิตประจ าวัน มีจิตวิทยาศาสตร์  จริยธรรม คุณธรรม  และค่านิยมที่เหมาะสม  
 
 ตัวชี้วัด 
 

ว 1.2  ม.2/1  ม.2/2  ม.2/3   ม.2/4   ม.2/5   ม.2/6  ม.2/7  ม.2/8  ม.2/9  ม.2/10  ม.2/11  ม.2/12          
         ม.2/13   ม.2/14   ม.2/15   ม.2/16   ม.2/17 
ว.2.1  ม.2/4  ม.2/5  ม.2/6 
ว 2.2  ม.2/1  ม.2/2  ม.2/3  ม.2/4  ม.2/5  ม.2/6  ม.2/7  ม.2/8  ม.2/9  ม.2/10  ม.2/11  ม.2/12            
         ม.2/13  ม.2/14  ม.2/15 

 
รวม 35 ตัวชี้วัด 
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                                             หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนศรีราชา ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น  พุทธศักราช 2564 (ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช 2562) 

 

ค าอธิบายรายวิชาพ้ืนฐาน 
รหัสวิชา ว 22102     รายวิชา วิทยาศาสตร์พ้ืนฐาน 4            กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี          
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2         ภาคเรียนที่ 2                เวลาเรียน 60 ชั่วโมง  จ านวน 1.5 หน่วยกิต 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ศึกษา  วิเคราะห์ วิธีการแยกสาร งานและก าลัง  เครื่องกลอย่างง่าย พลังงานกล กฎการอนุรักษ์พลังงาน 
ลักษณะของช้ันหน้าตัดดิน  กระบวนการเกิดดิน ปัจจัยที่ท าให้เกิดมีลักษณะและสมบัติแตกต่างกัน การตรวจวัดสมบัติ
บางประการของดินและการใช้ประโยชน์ดิน กระบวนการเกิดแหล่งน้ าผิวดินและแหล่งน้ าใต้ดิน การใช้น้ าอย่างยั่งยืนใน
ท้องถ่ิน กระบวนการเกิดเช้ือเพลิงซากดึกด าบรรพ์ สมบัติของเช้ือเพลิงซากดึกด าบรรพ์ การใช้ประโยชน์จากเช้ือเพลิง
ซากดึกด าบรรพ์และผลกระทบจากการใช้เช้ือเพลงิซากดึกด าบรรพ์  พลังงานทดแทน กระวนการผุผังอยู่กับที่ การกรอ่น 
และการสะสมตัวของตะกอน กระบวนการเกิดและผลกระทบของน้ าท่วม การกัดเซาะชายฝั่ง ดินถล่ม หลุมยุบ แผ่นดิน
ทรุด  โครงสร้างภายในโลกตามองค์ประกอบทางเคมี  

โดยใช้การสืบเสาะหาความรู้ การส ารวจตรวจสอบ การพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรแ์ละทกัษะใน
ศตวรรษที่ 21 การสืบค้นข้อมูลและการอภิปราย  

เพื่อให้เกิดความรู้  ความเข้าใจ สามารถสื่อสาร สิ่งที่เรียนรู้ มีความสามารถในการตัดสินใจ การแก้ปัญหา การ
น าความรู้ไปใช้ในชีวิตประจ าวัน มีจิตวิทยาศาสตร์ จริยธรรม คุณธรรม และค่านิยมที่เหมาะสม 
 
 ตัวชี้วัด 

ว 2.1 ม.2/1 ม.2/2 ม.2/3   
ว 2.3 ม.2/1 ม.2/2 ม.2/3  ม.2/4  ม.2/5 ม.2/6 
ว 3.2 ม.2/1 ม.2/2 ม.2/3  ม.2/4 ม.2/5 ม.2/6 ม.2/7 ม.2/8 ม.2/9 ม.2/10  
 

รวม 19 ตัวชี้วดั 
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                                             หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนศรีราชา ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น  พุทธศักราช 2564 (ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช 2562) 

 

ค าอธิบายรายวิชาพ้ืนฐาน 
รหัสวิชา ว 23101     รายวิชา วิทยาศาสตร์พ้ืนฐาน 5           กลุ่มสาระการเรยีนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี          
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3         ภาคเรียนที่ 1               เวลาเรียน 60 ชั่วโมง  จ านวน 1.5 หน่วยกิต 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

อธิบาย  สร้างแบบจ าลอง  ตระหนักถึง  บอก  เปรียบเทียบ  ระบุ  วิเคราะห์  ออกแบบ  ความสัมพันธ์ระหว่าง 
ยีน ดีเอ็นเอ และโครโมโซม โดยใช้แบบจ าลอง การถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมจากการผสมโดยพิจารณาลักษณะ
เดียวที่แอลลีลเด่นข่มแอลลีลด้อยอย่างสมบูรณ์ การเกิดจีโนไทป์และฟีโนไทป์ของลูกและค านวณอัตราส่วนจากจีโนไทป์
และฟีโนไทป์ของรุ่นลูก ความแตกต่างของการแบ่งเซลล์แบบไมโทซิสและไมโอซิส  การเป ลี่ยนแปลงของยีนหรือ
โครโมโซมอาจท าให้เกิดโรคทางพันธุกรรม พร้อมทั้งยกตัวอย่างโรคทางพันธุกรรม  ประโยชน์ของความรู้เรื่องโรคทาง
พันธุกรรม การใช้ประโยชน์จากสิ่งมีชีวิตดัดแปรพันธุกรรม  และผลกระทบที่  อาจมีต่อมนุษย์และสิ่งแวดล้อมโดยใช้
ข้อมูลที่รวบรวมได้ ประโยชน์และผลกระทบของสิ่งมีชีวิตดัดแปรพันธุกรรมที่อาจมีต่อมนุษย์และสิ่งแวดล้อมโดยการ
เผยแพร่ความรู้ที่ได้จากการโต้แย้งทางวิทยาศาสตร์ ซึ่งมีข้อสนับสนุน  ความหลากหลายทางชีวภาพในระดับชนิด
สิ่งมีชีวิตในระบบนิเวศต่างๆ ความส าคัญของความหลากหลายทางชีวภาพที่มีต่อการรักษาสมดุลของระบบนิเวศและต่อ
มนุษย์  

การเกิดคลื่นและส่วนประกอบของคลื่น คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าและสเปกตรัมคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า ประโยชน์และ
อันตรายจากคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าอันตรายจากคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าในชีวิตประจ าวัน  

กฎการสะท้อนของแสง การเคลื่อนที่ของแสง การเกิดภาพจากกระจกเงา การหักเหของแสงเมื่อผ่านตัวกลาง
โปร่งใส่ที่แตกต่างกัน การกระจายแสงของแสงขาวเมื่อผ่านปริซึม การเคลื่อนที่ของแสงแสดงการเกิดภาพจากเลนส์บาง 
ปรากฏการณ์ที่เกี่ยวกับแสงและการท างานของทัศนอุปกรณ์ การเคลื่อนที่ของแสง การเกิดภาพของทัศนอุปกรณ์และ
เลนส์ตา ความสว่างที่มีต่อดวงตา การวัดความสว่างของแสง คุณค่าของความรู้เรื่อง ความสว่างของแสงที่มีต่อดวงตา 
โดยวิเคราะห์สถานการณ์ปัญหาและเสนอแนะการจัดความสว่างให้เหมาะสมในการท ากิจกรรมต่างๆ 

การโคจรของดาวเคราะห์รอบดวงอาทิตย์ด้วยแรงโน้มถ่วง  การเกิดฤดู และการเคลื่อนที่ปรากฏของดวงอาทติย์   
การเกิดข้างข้ึน ข้างแรม การเปลี่ยนแปลงเวลาการข้ึนและตกของดวงจันทร์ และการเกิดน้ าข้ึนน้ าลง การใช้ประโยชน์
ของเทคโนโลยีอวกาศ  ความก้าวหน้าของโครงการส ารวจอวกาศ  

โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์  การสืบเสาะหาความรู้ การส ารวจตรวจสอบ  การสืบค้นข้อมูล บันทึกจัด
กลุ่มข้อมูล   

เพื่อให้เกิดความรู้ ความคิด ความเข้าใจ สามารถน าเสนอข้อมูลสื่อสารสิ่งที่เรียนรู้ มีความสามารถในการ
ตัดสินใจ เห็นคุณค่าของการน าความรู้ไปใช้ในชีวิตประจ าวัน มีจิตวิทยาศาสตร์ คุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่
เหมาะสม 

 
ตัวชี้วัด  

ว 1.3 ม.3/1-3/11  ว 2.3 ม.3/10-3/21  ว 3.1 ม.3/1-3/4 
ว 4.1 ม.3/1,3/2,3/4  ว 4.2 ม.3/2,3/4 

รวม  32 ตัวชี้วัด 



81 

 

                                             หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนศรีราชา ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น  พุทธศักราช 2564 (ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช 2562) 

 

ค าอธิบายรายวิชาพ้ืนฐาน 
รหัสวิชา ว 23102     รายวิชา วิทยาศาสตร์พ้ืนฐาน 6           กลุ่มสาระการเรยีนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี                        
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3         ภาคเรียนที่ 2              เวลาเรียน 60 ชั่วโมง  จ านวน 1.5 หน่วยกิต 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ระบุสมบัติทางกายภาพและและคุณค่าของการใช้ประโยชน์วัสดุประเภทพอลิเมอร์ เซรามิก และวัสดุผสมโดยใช้
หลักฐานเชิงประจักษ์ และสารสนเทศ อธิบายการเกิดปฏิกิริยาเคมี รวมถึงการจัดเรียงตัวใหม่ของอะตอม เมื่อ
เกิดปฏิกิริยาเคมีโดยใช้แบบจ าลองและสมการข้อความ กฎทรงมวล ปฏิกิริยาดูดความร้อน และปฏิกิริยาคาย  ความ
ร้อน จากการเปลี่ยนแปลงพลังงานความร้อนของปฏิกิริยา ปฏิกิริยาการเกิดสนิมของเหล็ก ปฏิกิริยาของกรดกับโลหะ 
ปฏิกิริยาของกรดและเบส และปฏิกิริยาของเบสกับโลหะ โดยใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ และอธิบายปฏิกิริยาการเผาไหม้ 
การเกิดฝนกรด การสังเคราะห์ด้วยแสง โดยใช้สารสนเทศ รวมทั้งเขียนสมการข้อความแสดงปฏิกิริยาดังกล่าว ประโยชน์
และโทษของปฏิกิริยาเคมีที่มีต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม และยกตัวอย่างวิธีการป้องกันและแก้ปัญหาที่เกิดจากปฏิกิรยิา
เคมีที่พบในชีวิตประจ าวัน จากการสืบค้นข้อมูล วิธีแก้ปัญหาในชีวิตประจ าวัน การอธิบายผลของชนิดตัวละลาย  ชนิด
ของตัวท าละลาย อุณหภูมิที่มีต่อสภาพละลายได้ของสาร รวมทั้งผลของความดันที่มีต่อสภาพละลายได้ของสาร   
ความส าคัญของการน าความรู้เรื่องความเข้มข้นของสาร   ไปใช้  โดยการยกตัวอย่างการใช้สารละลายในชีวิตประจ าวัน
อย่างถูกต้องและปลอดภัย 

วิเคราะห์ เขียนกราฟ เขียนแผนภาพ อธิบาย ค านวณ สร้างแบบจ าลอง ออกแบบการทดลอง ทดลองวัดความ
สว่าง ยกตัวอย่างความสัมพันธ์ระหว่างความต่างศักย์  กระแสไฟฟ้าและความต้านทาน ค านวณปริมาณที่เกี่ยวข้องโดยใช้
สมการ V=IR ความสัมพันธ์ระหว่างกระแสไฟฟ้าและความต่างศักย์ไฟฟ้า การใช้โวลต์มิเตอร์ แอมมิเตอร์ในการวัดปริมาณ
ทางไฟฟ้า ความต่างศักย์ไฟฟ้าและกระแสไฟฟ้าในวงจรไฟฟ้าเมื่อต่อตัวต้านทาน    หลายตัวแบบอนุกรมและแบบขนาน  
วงจรไฟฟ้าแสดงการต่อตัวต้านทานแบบอนุกรมและแบบขนานจากหลักฐานเชิงประจักษ์ วงจรไฟฟ้าแสดงการต่อตัว
ต้านทานแบบอนุกรมและแบบขนาน การท างานของช้ินส่วนอิเล็กทรอนิกสอ์ย่างงา่ยในวงจร การต่อช้ินส่วนอิเล็กทรอนกิส์
อย่างง่ายในวงจรไฟฟ้า  การหาค่าพลังงานไฟฟ้าโดยใช้สมการ  W=Pt การค านวณค่าไฟฟ้าของเครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้าน 
คุณค่าของการเลือกใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าโดยน าเสนอวิธีการใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าอย่างประหยัดและปลอดภัย  

อธิบาย  สร้างแบบจ าลอง  ตระหนักถึง  บอก  เปรียบเทียบ  ระบุ  วิเคราะห์  ออกแบบ  ปฏิสัมพันธ์ของ
องค์ประกอบของระบบนิเวศที่ได้จากการส ารวจ รูปแบบความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตกับสิ่งมีชีวิตรูปแบบต่าง ๆใน
แหล่งที่อยู่เดียวกันที่ได้จากการส ารวจ ในการอธิบายการถ่ายทอดพลังงานในสายอาหาร ความสัมพันธ์ของผู้ผลิต 
ผู้บริโภค และผู้ย่อยสลายสารอินทรีย์ในระบบนิเวศ การสะสมสารพิษในสิ่งมีชีวิตในโซ่อาหาร ความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิต 
และสิ่งแวดล้อมในระบบนิเวศ โดยไม่ท าลายสมดุลของระบบนิเวศ  

โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์  การสืบเสาะหาความรู้ การส ารวจตรวจสอบ  การสืบค้นข้อมูล บันทึกจัด
กลุ่มข้อมูล  

เพื่อให้เกิดความรู้ ความคิด ความเข้าใจ สามารถน าเสนอข้อมูลสื่อสารสิ่งที่เรียนรู้ มีความสามารถในการ
ตัดสินใจ เห็นคุณค่าของการน าความรู้ไปใช้ในชีวิตประจ าวัน มีจิตวิทยาศาสตร์ คุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่
เหมาะสม 
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                                             หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนศรีราชา ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น  พุทธศักราช 2564 (ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช 2562) 

 

ตัวชี้วัด 
ว 1.1 ม.3/1-3/6   
ว 2.1 ม.3/1-8   
ว 2.3 ม.3/1-3/9   
ว 4.1 ม.3/3,3/5   
ว 4.2 ม.3/1,3/3 
 

รวม  27 ตัวชี้วัด 
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                                             หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนศรีราชา ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น  พุทธศักราช 2564 (ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช 2562) 

 

ค าอธิบายรายวิชาพ้ืนฐาน 
รหัสวิชา  ว 21103     รายวิชา วิทยาการค านวณ 1                กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1                                                     จ านวน   0.5  หน่วยกิต     เวลา   20   ชั่วโมง 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

มีความรู้เกี่ยวกับภัยคุกคามจากการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการป้องกัน เข้าใจแนวคิดเชิงนามธรรมและ
การคัดเลือกคุณลักษณะที่จ าเป็นต่อการแก้ปัญหา ข้ันตอนการรวบรวมข้อมูลและสร้างทางเลือกในการตัดสินใจได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ  

แก้ปัญหาอย่างเป็นข้ันตอนน าแนวคิดเชิงนามธรรมและข้ันตอนการแก้ปัญหาไปประยุกต์ใช้ในการเขียน
โปรแกรมหรือการแก้ปัญหาในชีวิต 

ตระหนักถึงการใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างปลอดภัยเกิดประโยชน์ต่อการเรียนรู้และไม่สร้างความ
เสียหายแก่ผู้อื่น  
 
ตัวชี้วัด ว.4.2 วิทยาการค านวณ 1 

1. นักเรียนมีแนวคิดเชิงนามธรรมสามารถคัดเลือกคุณลกัษณะที่จ าเป็นต่อการแก้ปญัหา 

2. นักเรียนน าแนวคิดเชิงนามธรรมไปประยุกต์ใช้ในการแกป้ัญหาอย่างเป็นข้ันตอนได้  

3. นักเรียนสามารถเลือกใช้รปูแบบวิธีการรวบรวมข้อมลูที่เหมาะสมได้  

4. นักเรียนสามารถสร้างแบบฟอร์มออนไลน์ได้ 

5. นักเรียนสามารถประมวลผลข้อมูลเพื่อน าไปใช้ในการแก้ปญัหาได้  

6. นักเรียนตระหนักถึงการใช้งานเทคโนโลยสีารสนเทศอย่างปลอดภัยและไมส่ร้างความเสียหายแกผู่้อื่น  

รวม   6   ตัวชี้วัด 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



84 

 

                                             หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนศรีราชา ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น  พุทธศักราช 2564 (ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช 2562) 

 

ค าอธิบายรายวิชาพ้ืนฐาน 
รหัสวิชา  ว 21104   รายวิชา การออกแบบเทคโนโลยี 1           กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1                                                     จ านวน   0.5  หน่วยกิต    เวลา   20   ชั่วโมง 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ศึกษาอธิบายความหมายของเทคโนโลยี วิเคราะห์สาเหตุหรือปัจจัยที่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี 
การท างานของระบบทางเทคโนโลยี  

ประยุกต์ใช้ความรู้ ทักษะ และทรัพยากร โดยวิเคราะห์เปรียบเทียบและเลือกข้อมูลที่จ าเป็นเพื่อออกแบบ
วิธีการแก้ปัญหาในชีวิตประจ าวันด้านการเกษตร และอาหาร และสร้างช้ินงานหรือพัฒนาวิธีการโดยใช้กระบวนการ
ออกแบบเชิงวิศวกรรม  

รวมทั้งเลือกใช้วัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือในการแก้ปัญหาได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม และปลอดภัย  
 

ตัวชี้วัด ว.4.1 การออกแบบเทคโนโลย ี
  1.  นักเรียนสามารถอธิบายแนวคิดหลกัของเทคโนโลยีในชีวิตประจ าวันและวิเคราะหส์าเหตุหรือปจัจัยที่สง่ผล
ต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีได ้

2.  นักเรียนสามารถระบุปญัหาหรอืความต้องการในชีวิตประจ าวันรวบรวมวิเคราะห์ข้อมลูและแนวคิดที่
เกี่ยวข้องกบัปัญหาและตัดสินใจเลือกแนวทางการแกป้ัญหาที่เหมาะสมได้ 

3.  นักเรียนออกแบบวิธีการแกป้ัญหาน าเสนอแนวทางการแก้ปัญหาใหผู้้อื่นเข้าใจวางแผนและด าเนินการ
แก้ปัญหา 

4.  นักเรียนทดสอบประเมินผลและระบุข้อบกพร่องที่เกิดข้ึนพร้อมทั้งหาแนวทางการปรบัปรุงแก้ไขและ
น าเสนอผลการแกป้ัญหาได้ 

5. นักเรียนสามารถใช้ความรู้และทักษะเกี่ยวกับวัสดุอุปกรณ์เพื่อแก้ปญัหาได้อย่างถูกต้องเหมาะสมและ
ปลอดภัย 

 
รวม   5   ตัวชี้วัด    
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                                             หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนศรีราชา ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น  พุทธศักราช 2564 (ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช 2562) 

 

ค าอธิบายรายวิชาพ้ืนฐาน 
รหัสวิชา ว22105   รายวิชา วิทยาการค านวณ 2            กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2                                     หน่วยการเรียน 0.5 หน่วย   เวลา 20  ชั่วโมง 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
  ศึกษาแนวคิดเชิงค านวณ  การแก้ปัญหาโดยใช้แนวคิดเชิงค านวณ การเขียนโปรแกรมที่มีการใช้ตรรกะและ
ฟังก์ชัน  องค์ประกอบและหลกัการท างานของระบบคอมพวิเตอร์ เทคโนโลยีสื่อสาร แนวทางการปฏิบัติเมื่อพบเนื้อหาที่
ไม่เหมาะสม  การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างมีความรับผิดชอบ วิธีการสร้างและก าหนดสิทธิความเป็นเจ้าของผลงาน  
  น าแนวคิดเชิงค านวณไปประยุกต์ใช้ในการเขียนโปรแกรมหรือการแก้ปัญหาในชีวิตจริง สร้างและก าหนดสิทธิ
การใช้ข้อมูล ตระหนักถึงผลกระทบในการเผยแพร่ข้อมูล 
 
ตัวชี้วัด  ว 4.2 เทคโนโลยี(วิทยาการค านวณ) 
 1.  ออกแบบอลักอริทึมที่ใช้แนวคิดเชิงค านวณในการแก้ปัญหา หรือการท างานที่พบในชีวิตจริง 
  2.  ออกแบบและเขียนโปรแกรมที่ใช้ตรรกะและฟงัก์ชันในการแก้ปัญหา 
  3.  อภิปรายองค์ประกอบและหลักการท างานของระบบคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีการสื่อสารเพื่อประยกุต์ใช้
งานหรอืแก้ปญัหาเบื้องต้น  
  4.  ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างปลอดภัยมีความรับผิดชอบ สร้างและแสดงสิทธ์ิในการเผยแพรผ่ลงาน 
 
รวม 4 ตัวชี้วัด 
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                                             หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนศรีราชา ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น  พุทธศักราช 2564 (ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช 2562) 

 

ค าอธิบายรายวิชาพ้ืนฐาน 
รหัสวิชา ว22106     รายวิชา การออกแบบเทคโนโลยี 2      กลุ่มสาระการเรยีนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2                                 หน่วยการเรียน 0.5 หน่วย    เวลา 20 ชั่วโมง 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 ศึกษา อธิบายความหมายของเทคโนโลยี วิเคราะหส์าเหตุหรอืปัจจัยทีส่่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงของ เทคโนโลยี 
การท างานของระบบทางเทคโนโลยี ประยุกต์ใช้ความรู้ ทักษะ และทรัพยากร โดยวิเคราะห์ เปรียบเทียบและเลือก
ข้อมูลทีจ่ าเป็นเพือ่ออกแบบวิธีการแกป้ัญหาในชีวิตประจ าวันในด้านการเกษตรและ อาหาร และสร้างช้ินงานหรือพฒันา
วิธีการโดยใช้กระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม รวมทั้งเลือกใช้วัสดุ อุปกรณ์ เครือ่งมือในการแกป้ัญหาได้อย่างถูกต้อง 
เหมาะสม และปลอดภัย 
 
 ตัวชี้วัด ว 4.1 เทคโนโลยี(การออกแบบและเทคโนโลยี) 
           1.  คาดการแนวโน้มเทคโนโลยีทีจ่ะเกิดข้ึนโดยพจิารณาจากสาเหตุหรือปจัจัยที่สง่ผลต่อการเปลี่ยนแปลง  
ตัดสินใจใช้เทคโนโลยีโดยค านึงถึงผลกระทบที่เกิดข้ึนต่อชีวิต สังคม และสิ่งแวดล้อม 
           2.  ระบุปัญหาหรือความต้องการในชุมชนหรอืท้องถ่ิน สรุปกรอบของปญัหา รวบรวม วิเคราะห์ข้อมลู 
           3.  ออกแบบวิธีการแก้ปญัหา โดยวิเคราะห์เปรียบเทียบ และตัดสินเงื่อนไขและทรัพยาการทมีีอยู่ น าเสนอ 
แนวทางการแกป้ัญหาให้ผูอ้ื่นเข้าใจ วางแผนข้ันตอนการท างานและด าเนินการแกป้ัญหาอย่างเป็นข้ันตอน 
          4.  ทดสอบ ประเมินผล และอธิบายปัญหาหรือข้อบกพรอ่งทีเ่กิดข้ึน ภายใต้กรอบเงือ่นไขพร้อมทั้งหาแนว
ทางการปรบัปรุงแก้ไขและน าเสนอผลการแก้ปญัหา 
          5.  ใช้ความรู้และทักษะเกี่ยวกบัวัสดุ อุปกรณ์เครื่องมือ กลไก ไฟฟ้า และอเิลก็ทรอนิกส์เพื่อแก้ปัญหาหรือ
พัฒนางานได้อย่างถูกต้องเหมาะสม และปลอดภัย  
 
รวม 5 ตัวชี้วัด 
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                                             หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนศรีราชา ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น  พุทธศักราช 2564 (ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช 2562) 

 

ค าอธิบายรายวิชาพ้ืนฐาน 
รหัสวิชา  ว23107    วิชาวิทยาการค านวณ 3                     กลุ่มสาระการเรยีนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3                             จ านวน 0.5 หน่วยกิต    เวลา 20 ชั่วโมง 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ศึกษาข้ันตอนการพัฒนาแอปพลิเคช่ัน Internet of Things (IoT) การเขียนโปรแกรมเพื่อพัฒนาแอปพลิเคช่ัน 
ข้อมูลปฐมภูมิและทุติยภูมิ การประมวลผลข้อมูล การสร้างทางเลือกและประเมินผล  ซอฟต์แวร์หรือบริการบน
อินเทอร์เน็ตที่ใช้ในการจัดการข้อมูล การประเมินการความน่าเช่ือถือของข้อมูล การสืบค้นหาแหล่งต้นตอของข้อมูล 
เหตุผลวิวัติ ผลกระทบจากข่าวสารที่ผิดพลาด การรู้เท่าทันสื่อ กฎหมายที่เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ การใช้ลิขสิทธ์ิของผู้อื่น
โดยชอบธรรม  

รวบรวมข้อมูลปฐมภูมิหรือทุติยภูมิ  ประมวลผล สร้างทางเลือก และน าเสนอการตัดสินใจได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ออกแบบและเขียนโปรแกรม เพื่อพัฒนาแอปพลเิคช่ันที่มีการบรูณาการกบัวิชาอื่นอย่างสร้างสรรค์ ใช้งาน
เทคโนโลยีสารสนเทศ อย่างรู้เท่าทัน และมีความรับผิดชอบต่อสังคม  
 
ตัวชี้วัด ว 4.2 วิทยาการค านวณ 

1.  พัฒนาแอปพลเิคช่ันที่มีการบรูณาการกบัวิชาอื่นอย่างสรา้งสรรค์  
2.  รวบรวมข้อมูล ประมวลผล ประเมินผล น าเสนอข้อมลูและสารสนเทศ ตามวัตถุประสงค์โดยใช้ซอฟต์แวร์

หรือบรกิารบนอินเทอรเ์น็ตทีห่ลากหลาย  
3.  ประเมินความน่าเช่ือถือของข้อมลู วิเคราะหส์ื่อและผลกระทบจากการให้ข่าวสารทีผ่ิด เพื่อการใช้งานอย่าง

รู้เท่าทัน  
4.  ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างปลอดภัยและมีความรบัผิดชอบต่อสังคม ปฏิบัติตามกฎหมายเกี่ยวกับ

คอมพิวเตอร์ ใช้ลิขสิทธ์ิของผู้อื่นโดยชอบธรรม  
 

รวม   4  ตัวชี้วัด 
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                                             หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนศรีราชา ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น  พุทธศักราช 2564 (ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช 2562) 

 

ค าอธิบายรายวิชาพ้ืนฐาน 
รหัสวิชา  ว23108   วิชาการออกแบบเทคโนโลยี 3              กลุ่มสาระการเรยีนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี       
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3                    จ านวน 0.5 หน่วยกิต   เวลา 20 ชั่วโมง 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ศึกษา อธิบายและท าความเข้าใจแนวคิดหลักของเทคโนโลยี   ระบบทางเทคโนโลยีการเปลี่ยนแปลงของ
เทคโนโลยี วิเคราะห์สาเหตุหรือปัจจัยที่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี การท างานของระบบทางความสัมพันธ์
ระหว่างเทคโนโลยีกับศาสตร์อื่น โดยเฉพาะวิทยาศาสตร์ หรือคณิตศาสตร์ วิเคราะห์เปรียบเทียบ และตัดสินใจเพื่อ
เลือกใช้เทคโนโลยีโดยค านึงถึงผลกระทบต่อชีวิต สังคม และสิ่งแวดล้อม ประยุกต์ใช้ความรู้ ทักษะ และทรัพยากรเพื่อ
ออกแบบและสร้างผลงานส าหรับแก้ปัญหาในชีวิตประจ าวันหรือการประกอบอาชีพ  โดยใช้กระบวนการออกแบบเชิง
วิศวกรรม รวมทั้งเลือกใช้วัสดุอุปกรณ์ และเครื่องมือได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม ปลอดภัย รวมทั้งค านึงถึงทรัพย์สินทาง
ปัญญา 
 
ตัวชี้วัด ว 4.1 การออกแบบและเทคโนโลย ี

1.  วิเคราะห์สาเหตุ หรือปจัจัยที่สง่ผลต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี และความสัมพันธ์ของเทคโนโลยีกบั
ศาสตร์อื่น โดยเฉพาะวิทยาศาสตร์ หรือคณิตศาสตร์ เพื่อเปน็แนวทางการแกป้ัญหาหรือพัฒนางาน 

2.  ระบุปัญหาหรือความต้องการของชุมชนหรอืท้องถ่ิน เพือ่พัฒนางานอาชีพ สรุปกรอบของ ปญัหา รวบรวม 
วิเคราะห์ข้อมูลและแนวคิดที่เกี่ยวข้องกับปญัหา โดยค านึงถึงความถูกต้องด้านทรัพย์สินทางปญัญา  

3. ออกแบบวิธีการแกป้ัญหา โดยวิเคราะห์เปรียบเทียบ และตัดสินใจเลือกข้อมลูที่จ าเป็นภายใต้เงื่อนไขและ
ทรัพยากรทีม่ีอยู่ น าเสนอแนวทางการแก้ปญัหาใหผู้้อื่นเข้าใจด้วยเทคนิคหรือวิธีการทีห่ลากหลาย วางแผนข้ันตอนการ
ท างานและด าเนินการแก้ปัญหาอย่างเป็นข้ันตอน 

4.  ทดสอบ ประเมินผล วิเคราะห์ และใหเ้หตผุลของปญัหาหรือข้อบกพร่องที่เกิดข้ึนภายใต้กรอบเงื่อนไข 
พร้อมทั้งหาแนวทางการปรบัปรุงแก้ไข และน าเสนอผลการแก้ปัญหา 

5.  ใช้ความรู้ และทักษะเกี่ยวกับวัสดุ อปุกรณ์เครื่องมือ กลไก ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ให้ถูกตอ้งกบัลกัษณะ
ของงาน และปลอดภัยเพื่อแก้ปญัหาหรอืพัฒนางาน 
 
รวม  5  ตัวชี้วัด 
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                                             หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนศรีราชา ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น  พุทธศักราช 2564 (ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช 2562) 

 

ค าอธิบายรายวิชาเพ่ิมเติม 
 รหัสวิชา ว 20231     รายวิชา วิทยาศาสตรส์ุขภาพ              กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี                
 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1         ภาคเรียนที่ 1 - 2                      เวลาเรียน 60 ชั่วโมง  จ านวน 1.5 หน่วยกิต 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ศึกษา วิเคราะห์ ตรวจสอบ สืบค้นและอธิบายถึงความส าคัญของวิทยาศาสตร์กับเทคโนโลยี วิทยาศาสตร์กับ
สิ่งแวดล้อม วิทยาศาสตร์กับเศรษฐกิจ อธิบายโครงสร้างของร่างกายที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพและความงาม ผิวหนัง , ผม
และเล็บ,ปากและฟันความงามในแต่ละวัย การดูแล รักษาความงามตามธรรมชาติ อาหารเพื่อสุขภาพ ปัจจัยที่ส่งผลต่อ
คุณภาพชีวิต ความหมายและประเภทของสมุนไพรไทย อธิบายเกี่ยวกับอาหารและผลิตภัณฑ์ที่ดีต่อคุณภาพชีวิต 
เทคโนโลยีเกี่ยวกับความงามประเภทต่างๆเพิ่มคุณค่าผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับความงามและสุขภาพด้วยภูมิปัญญาไทย
สร้างสรรค์ผลงานทางวิทยาศาสตร์เพื่อน าไปประยุกต์ใช้ประโยชน์ในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวกลุ่มรายได้ดีและการ
ท่องเที่ยวเชิงสุขภาพต่อไป 

โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ การสืบเสาะหาความรู้ และทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 การสืบค้น
ข้อมูลและการอภิปราย 

เพื่อให้เกิดความรู้ ความคิด ความเข้าใจ สามารถสื่อสารสิง่ที่รู ้มีความสามารถในการตัดสินใจ น าความรู้ไปใช้ใน
ชีวิตประจ าวัน มีจิตวิทยาศาสตร์ จริยธรรม คุณธรรมและค่านิยมที่เหมาะสม 

 
ผลการเรียนรู้ 

1. ศึกษา สืบค้น และอภิปราย ถึงความส าคัญของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับชีวิตมนุษย์ในยุค

ปัจจุบัน 

2. อธิบายส่วนต่างๆ ของร่างกายที่เกี่ยวข้องกับการมีสุขภาพที่ดี และแนวทางในการดูแลอย่างถูกต้องและ

เหมาะสม 

3. สืบค้นข้อมูล ส ารวจตรวจสอบและอธิบายเกี่ยวกับอาหารและผลิตภัณฑ์ที่ดีต่อคุณภาพชีวิต เทคโนโลยี

เกี่ยวกับความงามประเภทต่างๆ  

4. สืบค้นข้อมูลและส ารวจตรวจสอบ สมุนไพรไทยและภูมิปัญญาไทยที่เกี่ยวกับความงาม   

5. พัฒนานวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์เพื่อสุขภาพ และน าความรู้ไปใช้ในชีวิตประจ าวัน มีจิตวิทยาศาสตร์ 

จริยธรรม คุณธรรมและค่านิยมที่เหมาะสม 

รวม  5  ผลการเรียนรู ้
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                                             หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนศรีราชา ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น  พุทธศักราช 2564 (ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช 2562) 

 

ค าอธิบายรายวิชาเพ่ิมเติม 
รหัสวิชา ว 20232  รายวิชาโครงงานวิทยาศาสตร์กับชีวิตประจ าวัน  กลุม่สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี                
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2   ภาคเรียนที่ 1 - 2                      เวลาเรียน 60 ชั่วโมง  จ านวน 1.5 หน่วยกิต 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
        ศึกษา วิเคราะห์ ท ากิจกรรม สร้างแรงบันดาลใจ ที่ใช้ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ การสืบเสาะหาความรู้ 
ความคิด ความเข้าใจ สามารถสื่อสารสิ่งที่รู้ มีความสามารถในการตัดสินใจ น าความรู้ไปใช้ในชีวิตประจ าวัน มี จิต
วิทยาศาสตร์ จริยธรรม คุณธรรมและค่านิยมที่เหมาะสม ในการท าโครงงานวิทยาศาสตร์ ลักษณะส าคัญของโครงงาน
วิทยาศาสตร์ประเภทต่างๆ การเริ่มต้นท าโครงงานวิทยาศาสตร์ ด้วยการตั้งค าถามและการสืบค้นข้อมูล   การวางแผน
และการออกแบบโครงงานวิทยาศาสตร์   การเขียนเค้าโครงของโครงงานวิทยาศาสตร์   การท าโครงงาน
วิทยาศาสตร์  การเขียนรายงาน  และการน าเสนอโครงงานวิทยาศาสตร์    
 
ผลการเรียนรู ้

1. ก าหนดปัญหาและตัง้สมมติฐาน ออกแบบการทดลองในสิ่งทีต้องการศึกษาได้    
2. อธิบายความหมายและประเภทของโครงงานวิทยาศาสตร์ได้ 
3. สืบค้นข้อมลู    วิเคราะห์   และอธิบายข้ันตอนการจัดท าโครงงานวิทยาศาสตร์ได ้
4. อธิบาย  และ วิเคราะห์รปูแบบการเขียนเค้าโครงงานวิทยาศาสตร์ 
5. ส ารวจ   ตรวจสอบ   อธิบายตัวอย่างโครงงานวิทยาศาสตร์ที่ถูกต้องแบบเต็มรูปได ้

 
รวม  5  ผลการเรียนรู ้
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                                             หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนศรีราชา ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น  พุทธศักราช 2564 (ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช 2562) 

 

ค าอธิบายรายวิชาเพ่ิมเติม 
รหัสวิชา ว20233  รายวิชา ชีวิตกับกระบวนการด ารงชีวิต   กลุ่มสาระการเรยีนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี                
 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่    3         ภาคเรียนที่ 1 - 2                 เวลาเรียน 60 ชั่วโมง  จ านวน 1.5 หน่วยกิต 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
                ศึกษา สืบค้น อธิบาย  เซลล์ เป็นหน่วยเล็กที่สุดของสิง่มชีีวิต ได้แก่ เซลล์ สิ่งมีชีวิต   เซลล์ เดียว เซลล์ พืช 

เซลล์สัตว์ซึ่งจะมีรูปร่าง โครงสร้างและองค์ ประกอบของเซลล์ แตกต่างกัน โดยเฉพาะเซลล์ พืชและ เซลล์สัตว์มีระบบ

การท างาน การรักษาดุลยภาพ การแบ่งเซลล์ การถ่ายทอดลักษณะต่าง ๆ ทางพันธุกรรม และการวิวัฒนาการท าให้เกิด

ความ หลากหลายทางชีวภาพ การจัดหมวดหมู่ ของสิ่งมีชีวิต และการใช้ เทคโนโลยีทางชีวภาพจะมีผลดีต่อ มนุษย์ และ

สิ่งแวดล้อม  

โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์และทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์  กระบวนการ สืบเสาะหาความรู้  

เพื่อให้เกิดทักษะกระบวนการ  ความรู้  ความคิด  ความเข้าใจ  สามารถสื่อสารสิ่งที่ เรียนรู้และน าความรู้ไปใช้ใน

ชีวิตประจ าวัน  ดูแลรักษาสิ่งมีชีวิตอื่น  เฝ้าระวังและพัฒนาสิ่งแวดล้อมอย่าง ยั่งยืน   มีจิตวิทยาศาสตร์  มีคุณธรรม       

มีจริยธรรม  และค่านิยม 

 

ผลการเรียนรู้ 
 

1. อธิบายลักษณะรปูร่าง ส่วนประกอบของเซลล์ ระบบการท างานของเซลล์ 
2. อธิบายการรกัษาดุลยภาพของเซลล์ ของสิ่งมีชีวิต 
3. อธิบายและการแบ่งเซลล์ ของสิ่งมีชีวิต 
4. อธิบายลักษณะทางพันธุกรรม ที่เกี่ยวกับการถ่ายทอดทางพันธุกรรมการแปรผันทางพันธุกรรม การผ่าเหล่า 
ทางพันธุกรรม และสบืค้นเทคโนโลยีการตัดต่อยีน 
5. อธิบายความส าคัญความหลากหลายทางชีวภาพ และจ าแนกการจัดหมวดหมู่ของสิ่งมีชีวิต 
6.  สืบค้น  และอธิบายความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิตกับสิง่แวดล้อม 

 
รวม  6  ผลการเรียนรู ้
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                                             หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนศรีราชา ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น  พุทธศักราช 2564 (ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช 2562) 

 

ค าอธิบายรายวิชาเพ่ิมเติม 
รหัสวิชา ว 20221     วิชา พ้ืนฐานการเขียนโปรแกรม1   กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1    ภาคเรียนที่ 1 - 2         เวลา 40 ชั่วโมง  จ านวน  1.0  หน่วยกิต 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

เพื่อศึกษาความหมาย แนวคิดพื้นฐานการเขียนโปรแกรมและส่วนประกอบของโปรแกรม การสร้างพื้นหลังและ
ตัวละคร การใส่เสียง การเขียนผังความคิด การเขียนสตอรี่บอร์ด การสร้างนิทาน อธิบายการกระจายสารและรับสาร 
รวมทั้งศึกษาบทบาทจากสคริปต์ สร้างเส้นตรง มุม และทิศทาง ท างานแบบวนซ้ า สร้างเกมแบบสร้างสรรค์และสามารถ
โต้ตอบได ้
          โดยใช้กระบวนการทางเทคโนโลยีเพื่อสรรค์สร้างผลงาน กระบวนการคิด วิเคราะห์ คิดสร้างสรรค์                 
เพื่อออกแบบกระบวนการกลุ่มให้เกิดองค์ความรู้ ความเข้าใจ กระบวนการปฏิบัติเพื่อเสริมสร้างความคิด  กระบวนการ
สอนแบบบูรณาการเพื่อน าความรู้ทางวิชาการด้านต่างๆ   
          เพื่อมุ่งเน้นให้เกิดพัฒนาการกระบวนการคิดเชิงตรรกะ ร่วมกับความคิดสร้างสรรค์สามารถต่อยอดสู่การพัฒนา
โปรแกรม ตลอดจนสามารถน าความรู้ไปประยุกต์ใช้งานในชีวิตประจ าวัน มีคุณธรรม ซื่อสัตย์  สุจริต  มีวินัย  ใฝ่เรียนรู้  
อยู่อย่างพอเพียง  มุ่งมั่นในการท างานที่ได้รับมอบหมาย 

 

ผลการเรียนรู้  
 1. อธิบายข้ันตอนและเขียนโปรแกรมสั่งงานคอมพิวเตอร ์

2. ใช้ค าสั่งพื้นฐานในการเขียนโปรแกรม 
3. ก าหนดและใช้งานตัวแปร 
4. ใช้โครงสร้างแบบล าดับ เงื่อนไข และวนซ้ า 
5. สร้างช้ินงานจากจินตนาการอย่างสร้างสรรค์ 
6. พัฒนาเกมสร้างสรรค์ตามความต้องการ 
 

รวม  6  ผลการเรียนรู ้
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                                             หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนศรีราชา ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น  พุทธศักราช 2564 (ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช 2562) 

 

ค าอธิบายรายวิชาเพ่ิมเติม 
รหัสวิชา ว20222   รายวิชา พ้ืนฐานการเขียนโปรแกรม 2      กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  ภาคเรียนที่ 1 - 2             จ านวน 1.0 หน่วยกิต เวลา 40 ชั่วโมง  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

เข้าใจส่วนประกอบของระบบเทคโนโลยี หลักการเบื้องต้นของการแก้ปัญหา พิจารณาปัญหา  วางแผนในการ
แก้ปัญหา ด าเนินการแก้ปัญหา  ตรวจสอบและปรับปรงุ แล้วจึงถ่ายทอดความคิดเพื่อแก้ปัญหาการสร้างสิ่งของเครือ่งใช้
หรือช้ินงานตามความสนใจ  

เรียนรู้การใช้คอมพิวเตอร์ในการค้นหาข้อมูล การเก็บรักษาข้อมูล การน าเสนอข้อมูลโดยเลือกใช้ซอฟต์แวร์
ประยุกต์และสร้างช้ินงานจากจินตนาการหรืองานที่ท าในชีวิตประจ าวัน การส ารวจตัวเอง เพื่อวางแผนในการเลือก
อาชีพ โดยใช้กระบวนการสืบค้นข้อมูล การสังเกต การฟัง การพูด การอ่าน การเขียน การส ารวจ การอธิบาย การ
แก้ปัญหา และการเลือกใช้วัสดุอุปกรณ์และเครื่องมือในการท างานอย่างเหมาะสม 

มีทักษะการแสวงหาความรู้ การวางแผนจัดการและท างานร่วมกันอย่างเป็นระบบ เพื่อให้เกิดความรู้ ความ
เข้าใจ มีความคิดสร้างสรรค์ มีทักษะการท างาน มีความสามารถในการแก้ปัญหา มีความรับผิดชอบ ความรอบคอบใน
การท างาน การสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ มีคุณธรรมและมารยาทที่ดีในการท างาน มีจิตส านึกและเห็นคุณค่าของ
พลังงาน ทรัพยากรสิ่งแวดล้อม และเทคโนโลยีสารสนเทศ ออกแบบและสร้างภาพช้ินงานด้วยคอมพิวเตอร์ได้อย่างถูกต้อง 
มีประสบการณ์และเป็นแนวทาง ในการประกอบอาชีพ  น าความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได้อย่างเหมาะสม 

 
ผลการเรียนรู ้
        1.  ออกแบบอัลกอริทมึที่ใช้แนวคิดเชิงค านวณในการแก้ปญัหา หรือการท างานที่พบในชีวิตจริง  
        2. ออกแบบและเขียนโปรแกรมที่ใช้ตรรกะ และฟังกชั์นในการแก้ปัญหา  
 
รวม  2   ผลการเรียนรู ้
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                                             หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนศรีราชา ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น  พุทธศักราช 2564 (ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช 2562) 

 

ค าอธิบายรายวิชาเพ่ิมเติม 
รหัสวิชา ว 20223  รายวิชา พ้ืนฐานการเขียนโปรแกรม 3    กลุ่มสาระการเรยีนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี                            
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3       ภาคเรียนที่ 1 - 2                      จ านวน 1 หน่วยกิต         เวลา  40  ชั่วโมง 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 ศึกษาโครงสร้างการเขียนโปรแกรมภาษา HTML  การจัดและตกแต่งข้อความ การสร้างตาราง การเช่ือมโยง
หน้า (Link) การสร้างฟอร์ม การสร้างเฟรมและการแทรกมัลติมีเดีย การใช้บริการเสริมต่าง ๆ การขอใช้พื้นที่เพื่อน า
ภาษา HTML ข้ึนบนอินเตอร์เน็ตอย่างมีความรับผิดชอบ มีคุณธรรม จริยธรรม   
 ปฏิบัติการใช้ค าสั่งการเขียนโปรแกรมภาษา HTML การใช้ค าสั่งการจัดการข้อความ การตกแต่งข้อความ การ
สร้างตาราง การเช่ือมโยงหน้า (Link)  การสร้างฟอร์ม การสร้างเฟรม การแทรกมัลติเมีเดีย การน าโปรแกรมภาษา 
HTML ข้ึนบนอินเตอร์เน็ตเผื่อเผยแพร่ผลงาน 
 เข้าใจและเห็นคุณค่าของการเขียนโปรแกรมภาษา HTML เป็นเการเขียนโปรแกรมอย่างสร้างสรรค์ มีความ
รับผิดชอบ ใฝ่เรียนรู้ ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีอย่างมีจิตส านึก 
 
ผลการเรียนรู ้

1. โครงสร้างค าสั่งของภาษา HTML สามารถรวบรวมข้อมลู วัตถุประสงค์ในการเขียนโปรแกรม 
2. การใช้ค าสั่งต่าง ๆ ในการจัดการข้อความ การตกแต่งข้อความ ข้อมูลทีจ่ะท า ต้องมี 

ความน่าเช่ือถือ  สามารถวิเคราะห์ข้อมลูและผลกระทบจากการให้ข่าวสารทีผ่ิด เพื่อการใช้งานอย่างรู้เท่า
ทัน 

3. การสร้าง Form และการเช่ือมโยงข้อมลู (Link)  การเช่ือมโยงข้อมูลด้านนอกต้องมีความรับผิดชอบต่อ
สังคม  ปฏิบัติตามกฎหมายเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ ใช้ลิขสิทธ์ิของผู้อื่นโดยชอบธรรม 

4. การสร้างเฟรม และการน าเว็บเพจข้ึนบนอินเตอรเ์น็ต เพื่อทดสอบ ประเมินผล วิเคราะห์และให้เหตุผล 
พร้อมทั้งหาแนวทาการปรบัปรุงแก้ไข และน าเสนอผลการแก้ปัญหา 

 
รวม   4     ผลการเรียนรู้    
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                                             หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนศรีราชา ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น  พุทธศักราช 2564 (ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช 2562) 

 

ค าอธิบายรายวิชาเพ่ิมเติม 
รหัสวิชา ว20291  รายวิชา ไมโครคอนโทรลเลอร์พ้ืนฐาน 1  กลุ่มสาระการเรยีนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2   ภาคเรียนที่ 1 - 2                     จ านวน 1.0 หน่วยกิต     เวลา 20 ชั่วโมง  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ศึกษาเกี่ยวกับโครงสร้างของบอร์ด KidBright กระบวนการท างาน ลักษณะสัญญาณ หน้าที่ต่างๆ ของอุปกรณ์ 
มอเตอร์ เซ็นเซอร์และคุณลักษณะต่าง ๆ ของบอร์ด KidBright โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการควบคุม มีความคิด
ริเริ่มสร้างสรรค์ในการสร้างงาน 

วิธีการวิเคราะห์แก้ปัญหาโปรแกรม คอมพิวเตอร์ เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจ ทักษะการท างาน โดยใช้บอร์ด 
Kidbright หรือไมโครคอนโทรลเลอร์ และโปรแกรมคอมพิวเตอร์หลักการโปรแกรมเบื้องต้น  ฝึกเขียนล าดับการท างาน
ของบอร์ด KidBright  มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 

เห็นคุณค่าของการใช้เทคโนโลยี  ใช้เทคโนโลยีอย่างมีความรับผิดชอบ มีแนวทางในการปฏิบัติ การใช้และการ
ก าหนดสิทธิการใช้ข้อมูล 

 
ผลการเรียนรู ้
        1.  ใช้ความรู้และทักษะเกี่ยวกับวัสดุอุปกรณ์ เครือ่งมอื กลไก ไฟฟ้า และอิเล็กทรอนกิส์ เพือ่แก้ปญัหาหรือพัฒนา
งานได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม และปลอดภัย  
        2.  ออกแบบอัลกอรทิึมที่ใช้แนวคิดเชิงค านวณในการแก้ปัญหา หรือการท างานที่พบในชีวิตจริง  
        3.  ออกแบบและเขียนโปรแกรมที่ใช้ตรรกะ และฟังกชั์นในการแก้ปัญหา  
 
รวม  3  ผลการเรียนรู ้
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



96 

 

                                             หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนศรีราชา ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น  พุทธศักราช 2564 (ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช 2562) 

 

ค าอธิบายรายวิชาเพ่ิมเติม 
รหัสวิชา ว20292  รายวิชา ไมโครคอนโทรลเลอร์พ้ืนฐาน 2      กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2    ภาคเรียนที่ 1 - 2                        จ านวน 1.0 หน่วยกิต     เวลา 20 ชั่วโมง  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ศึกษาเกี่ยวกับการสร้างช้ินงานด้วยบอร์ด KidBright การรับ-ส่งข้อมูลกับอุปกรณ์เช่ือมต่อภายนอก ชุดค าสั่ง
การเขียนโปรแกรม และการประยุกต์ใช้งานของบอร์ด KidBright 

วิธีการเช่ือมต่อกับอุปกรณ์ภายนอก ชุดค าสั่งการเขียนโปรแกรม เพื่อให้เกิดการประยุกต์ใช้งานของบอร์ด 
KidBright ได้มีผลลัพธ์อย่างมีประสิทธิภาพ ตรงตามจุดประสงค์ มีความรู้ความเข้าใจ ทักษะการท างาน โดยใช้บอร์ด 
Kidbright ร่วมกับโปรแกรมคอมพิวเตอร์ เพื่อควบคุมการท างานของบอร์ด KidBright  มีความคิดริเริ่มอย่างสร้างสรรค์ 

เห็นคุณค่าของการใช้เทคโนโลยี  ใช้เทคโนโลยีอย่างมีความรับผิดชอบ มีแนวทางในการปฏิบัติ การใช้และการ
ก าหนดสิทธิการใช้ข้อมูล 

 
ผลการเรียนรู ้
       1.  ใช้ความรู้และทักษะเกี่ยวกับวัสดอุุปกรณ์ เครื่องมอื กลไก ไฟฟ้า และอิเล็กทรอนกิส์ เพือ่แก้ปญัหาหรือพัฒนา
งานได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม และปลอดภัย 
       2.  ออกแบบอัลกอริทมึที่ใช้แนวคิดเชิงค านวณในการแก้ปัญหา หรือการท างานที่พบในชีวิตจริง  
       3.  ออกแบบและเขียนโปรแกรมที่ใช้ตรรกะ และฟังกชั์นในการแก้ปัญหา  
       4.  อภิปรายองค์ประกอบและหลักการท างานของระบบคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีการสื่อสาร เพื่อประยุกต์ใช้
งาน หรือแกป้ัญหาเบื้องต้น  
       3.  ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างปลอดภัย มีความรับผิดชอบ สร้างและแสดงสิทธิในการเผยแพรผ่ลงาน  
 
รวม 5  ผลการเรยีนรู ้
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                                             หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนศรีราชา ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น  พุทธศักราช 2564 (ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช 2562) 

 

ค าอธิบายรายวิชาเพ่ิมเติม 
รหัสวิชา ว 20293  วิชา ไมโครคอนโทรลเลอร์ประยุกต์             กลุ่มสาระการเรยีนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3               ภาคเรียนที่ 1 - 2               จ านวน  1.0  หน่วยกิต       เวลา 40 ชั่วโมง 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
เพื่ อ ศึกษาการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์  (Computer Programming)  ด้วยบอร์ดสมองกลฝังตัว 

(Embedded Board) เป็นอุปกรณ์ควบคุมขนาดจิ๋วที่ประกอบด้วย  ไมโครคอนโทรลเลอร์ (Microcontroller) 
จอแสดงผล นาฬิกาเรียลไทม์ ล าโพง และเซนเซอร์  กระบวนการท างาน การรับ-ส่งข้อมูลกับอุปกรณ์เช่ือมต่อภายนอก 
ชุดค าสั่ง และการประยุกต์ใช้งานบอร์ดสมองกลด้วยไมโครคอนโทรลเลอร์  
          โดยใช้กระบวนการทางเทคโนโลยีเพื่อสรรค์สร้างผลงาน กระบวนการคิดเชิงสร้างสรรค์ การคิดเชิงระบบ และ
การคิดเชิงวิเคราะห์ เพื่อออกแบบผลงาน ผ่านกระบวนการกลุ่มเพื่อให้เกิดองค์ความรู้ ความเข้าใจ กระบวนการปฏิบัติ
เพื่อเสริมสร้างความคิด  กระบวนการสอนแบบบูรณาการเพื่อน าความรู้ทางวิชาการด้านต่างๆ   
          เพื่อมุ่งเน้นให้เกิดพัฒนาการกระบวนการคิดเชิงตรรกะ ร่วมกับความคิดสร้างสรรค์สามารถต่อยอดสู่การพัฒนา
เทคโนโลยีด้วยตนเอง ตลอดจนสามารถน าความรู้ไปประยุกต์ใช้งานในชีวิตประจ าวัน มีคุณธรรม ซื่อสัตย์  สุจริต  มีวินัย  
ใฝ่เรียนรู้  อยู่อย่างพอเพียง  มุ่งมั่นในการท างานที่ได้รับมอบหมาย 
 
ผลการเรียนรู ้

1. อธิบายความหมาย ความส าคัญของการเขียนโปรแกรมได้ 
2. อธิบายข้ันตอนการแก้ปญัหา วางแผนการแกป้ัญหาโดยการเขียนผงังาน 
3. บอกโครงสร้าง หลักการท างานบอร์ดสมองกลฝังตัว และการใช้ชุดค าสั่งได้ 
4. สามารถเขียนโปรแกรมควบคุม และประยุกตบ์อร์ดสมองกลฝงัตัวกับงานอื่นได้ 
5. สามารถพฒันาบอร์ดสมองกลฝังตัวอย่างสร้างสรรค์ได้  
 

รวม  5  ผลการเรียนรู ้
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                                             หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนศรีราชา ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น  พุทธศักราช 2564 (ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช 2562) 

 

ค าอธิบายรายวิชาเพ่ิมเติม 
รหัสวิชา ว 20294  วิชา โครงงานไมโครคอนโทรลเลอร์         กลุ่มสาระการเรยีนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3    ภาคเรียนที่ 1-2        จ านวน  1.0  หน่วยกิต     เวลา 40 ชั่วโมง 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

เพื่อศึกษาพัฒนาการของคอมพิวเตอร์ ฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ การประยุกต์ใช้ไมโครคอนโทรลเลอร์เพื่อสร้างงาน
ในรูปแบบต่างๆ  หลักการท าโครงงานคอมพิวเตอร์  ลักษณะของการท างานโครงงาน  จากปัญหาหรือเรื่องที่สนใจจะ
ศึกษา  วิเคราะห์รูปแบบกระบวนการด าเนินงานโครงงาน แนวทางการประยุกต์คอมพิวเตอร์กับโครงงาน 
          โดยใช้กระบวนการทางเทคโนโลยีเพื่อสรรค์สร้างผลงาน ใช้ความรู้ กระบวนการคิดเชิงสร้างสรรค์ การคิดเชิง
ระบบ การคิดเชิงวิเคราะห์  จินตนาการ  ทักษะ เหตุผล  เพื่อออกแบบผลงาน ผ่านกระบวนการกลุ่มเพื่อให้เกิดองค์
ความรู้ ความเข้าใจ กระบวนการปฏิบัติเพื่อเสริมสร้างความคิด  กระบวนการสอนแบบบูรณาการเพื่อน าความรู้ทาง
วิชาการด้านต่างๆ   
          เพื่อมุ่งเน้นให้เกิดพัฒนาการกระบวนการคิดเชิงตรรกะ ร่วมกับความคิดสร้างสรรค์สามารถต่อยอดสู่การพัฒนา
เทคโนโลยีด้วยตนเอง ตลอดจนสามารถน าความรู้ไปประยุกต์ใช้งานได้อย่างมีจิตส านึก มีคุณธรรม ซื่อสัตย์  สุจริต  มี
วินัย  ใฝ่เรียนรู้  อยู่อย่างพอเพียง  มุ่งมั่นในการท างานที่ได้รับมอบหมาย 
 
ผลการเรียนรู ้

1. บอกความหมายและคุณค่าของการท าโครงงานคอมพิวเตอร์ และจ าแนกประเภทของโครงงานได้ 
2. มีความรู้ความเข้าใจในข้ันตอนการท าโครงงานคอมพิวเตอร์ 
3. จัดท าและน าเสนอข้อเสนอโครงงานได ้
4. อธิบายวิธีท าโครงงานอย่างเป็นระบบและวิธีท าโครงงานให้ประสบความส าเรจ็อย่างมีคุณภาพได้ 
5. ท ารายงานโครงงานคอมพิวเตอร์ได ้
6. น าเสนอโครงงานและประเมินผลโครงงานคอมพิวเตอร์ได้ 

 
รวม  6  ผลการเรียนรู ้
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                                             หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนศรีราชา ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น  พุทธศักราช 2564 (ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช 2562) 

 

ค าอธิบายรายวิชา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
กลุ่มสาระการเรียนรูส้ังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 

รายวิชาพ้ืนฐาน 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 
 ส21101  สังคมศึกษาพื้นฐาน 1    จ านวน  60  ช่ัวโมง  1.5  หน่วยกิต  

ส21102  ประวัติศาสตร์ 1        จ านวน  20  ช่ัวโมง  0.5  หน่วยกิต 
ส21103  สังคมศึกษาพื้นฐาน 2       จ านวน  60  ช่ัวโมง  1.5  หน่วยกิต 
ส21104  ประวัติศาสตร์ 2        จ านวน  20  ช่ัวโมง  0.5  หน่วยกิต 
 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 
 ส22101  สังคมศึกษาพื้นฐาน 3    จ านวน  60  ช่ัวโมง  1.5  หน่วยกิต  

ส22102  ประวัติศาสตร์ 3        จ านวน  20  ช่ัวโมง  0.5  หน่วยกิต 
ส22103  สังคมศึกษาพื้นฐาน 4       จ านวน  60  ช่ัวโมง  1.5  หน่วยกิต 
ส22104  ประวัติศาสตร์ 4        จ านวน  20  ช่ัวโมง  0.5  หน่วยกิต 
 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
 ส23101  สังคมศึกษาพื้นฐาน 5    จ านวน  60  ช่ัวโมง  1.5  หน่วยกิต  

ส23102  ประวัติศาสตร์ 5        จ านวน  20  ช่ัวโมง  0.5  หน่วยกิต 
ส23103  สังคมศึกษาพื้นฐาน 6       จ านวน  60  ช่ัวโมง  1.5  หน่วยกิต 
ส23104  ประวัติศาสตร์ 6        จ านวน  20  ช่ัวโมง  0.5  หน่วยกิต 

 
รายวิชาเพ่ิมเติม 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 

ส20217  ท้องถ่ินของเรา      จ านวน  20  ช่ัวโมง  0.5  หน่วยกิต 
ส20203  พลเมืองดีในวิถีประชาธิปไตย   จ านวน  20  ช่ัวโมง  0.5  หน่วยกิต 

 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 

ส20213  วิถีไทย      จ านวน  20  ช่ัวโมง  0.5  หน่วยกิต 
ส20212  ท้องถ่ินภาคตะวันออก    จ านวน  20  ช่ัวโมง  0.5  หน่วยกิต 
ส20214  ภูมิศาสตร์การท่องเที่ยว    จ านวน  20  ช่ัวโมง  0.5  หน่วยกิต 
ส20215  กฎหมายน่ารู้     จ านวน  20  ช่ัวโมง  0.5  หน่วยกิต 
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ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
ส20207  อาเซียนศึกษา     จ านวน  20  ช่ัวโมง  0.5  หน่วยกิต 
ส20215  การปกครองท้องถ่ินของไทย   จ านวน  20  ช่ัวโมง  0.5  หน่วยกิต 
ส20206  เหตุการณ์ปจัจบุัน    จ านวน  20  ช่ัวโมง  0.5  หน่วยกิต 
ส20216  อารยธรรมโลกกบัพัฒนาการทางประวัติศาสตร์ จ านวน  20  ช่ัวโมง  0.5  หน่วยกิต 
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                                             หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนศรีราชา ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น  พุทธศักราช 2564 (ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช 2562) 

 

ค าอธิบายรายวิชาพ้ืนฐาน 
รหัสวิชา ส21101  รายวิชา สังคมศึกษาพ้ืนฐาน 1   กลุ่มสาระการเรยีนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  ภาคเรียนที่ 1                     เวลาเรียน 60 ชั่วโมง      จ านวน 1.5 หน่วยกิต    
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
             ศึกษาเลือกเครื่องมือทางภูมิศาสตร ์(ลูกโลก แผนที่ กราฟ แผนภูมิ )ในการสืบค้นข้อมูล เพื่อวิเคราะห์ลักษณะ

ทางกายภาพ และสังคมของประเทศไทยและทวีปเอเชีย ออสเตรเลีย และโอเชียเนีย อธิบายเส้นแบ่งเวลาและ

เปรียบเทียบวัน เวลา ของประเทศไทยกับทวีปต่าง ๆ  วิเคราะห์เช่ือมโยงสาเหตุและแนวทางการป้องกันภัยธรรมชาติ

และการระวังที่เกิดข้ึนในประเทศไทยและทวีปเอเชีย ออสเตรเลีย  และโอเชียเนีย วิเคราะห์ผลกระทบจากการ

เปลี่ยนแปลงทางธรรมชาติของทวีปเอเชีย  ออสเตรเลียและโอเชียเนีย ส ารวจและอธิบายท าเลที่ตั้งกิจกรรมทาง

เศรษฐกิจและสังคมในทวีปเอเชีย ออสเตรเลีย และโอเชียเนีย โดยใช้แหล่งข้อมูลที่หลากหลาย  วิเคราะห์ปัจจัยทาง

กายภาพ และสังคมที่มีผลต่อการเลือ่นไหลของความคิด เทคโนโลยี สินค้าและประชากรในทวีปเอเชีย ออสเตรเลีย  และ

โอเชียเนีย และศึกษา วิเคราะห์ ความหมายและความส าคัญของเศรษฐศาสตร์ ค่านิยมและพฤติกรรมการบริโภคของคน

ใน สังคม ซึ่งส่งผลต่อเศรษฐกิจของชุมชนและประเทศ ความเป็นมา หลักการและความส าคัญของปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียงต่อสังคมไทย บทบาทหน้าที่และความแตกต่างของสถาบันการเงินแต่ละประเภทและธนาคารกลาง การพึ่งพา

อาศัยกัน และการแข่งขันกันทางเศรษฐกิจในประเทศ ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการก าหนดอุปสงค์และอุปทาน และกฎหมาย

เกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญา 

โดยกระบวนการเช่ือมโยงประสบการณ์เดิมสู่การสร้างประสบการณ์ใหม่ โดยการใช้ภาพ ข่าว หรือสถานการณ์

ต่าง ๆ เพื่อให้ผู้เรียนฝึกการสังเกต ตอบค าถามเชิงวิเคราะห์และสรุปความรู้ที่ได้ เป็นแผนผังความคิด กระตุ้นให้แสดง

ความคิดเห็นอย่างหลากหลาย เพื่อร่วมกันหาแนวปฏิบัติที่ถูกต้อง เหมาะสม ส่งเสริมการท างานกลุ่มเพื่อพัฒนาทักษะ

ทางสังคม น าไปสู่การยอมรับและเห็นคุณค่าของตนเองและผู้อื่น ให้ผู้เรียนรู้เข้าใจการบริหารจัดการ การบริโภค การใช้

ทรัพยากรที่มีอยู่จ ากัดให้เกิดประสิทธิภาพและคุ้มค่าและเข้าใจระบบของสถาบันทางเศรษฐกิจ เพื่อให้เกิดความรู้ความ

เข้าใจเศรษฐกิจของชุมชนและประเทศและความส าคัญของเศรษฐกิจพอเพียง 

 เพื่อให้เห็นความส าคัญและท าความเข้าใจเกี่ยวกับสภาพภูมิศาสตร์รอบตัว  ในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอย่าง

ยั่งยืน และมีความตระหนักถึงการด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อการด าเนินชีวิตอย่างมีดุลยภาพ 

 

ตัวชี้วัด    

ส 3.1 ม.1/1 ,ม.1/2 

ส 3.2 ม.1/1 ,ม.1/2,ม.1/3,ม.1/4   

ส 5.1 ม.1/1 ,ม.1/2,ม.1/3   

ส 5.2 ม.1/1 ,ม.1/2,ม.1/3,ม.1/4   

รวม   13   ตัวชี้วัด 
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ค าอธิบายรายวิชาพ้ืนฐาน 
รหัสวิชา ส21102  รายวิชา ประวัติศาสตร์ 1        กลุ่มสาระการเรยีนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  ภาคเรียนที่ 1                   เวลาเรียน 20 ชั่วโมง        จ านวน 0.5 หน่วยกิต    
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
      การศึกษา วิเคราะห์ ความส าคัญของเวลาในการศึกษาประวัติศาสตร์ความสัมพันธ์และความส าคัญของอดีตที่มี

ต่อปัจจุบันและอนาคต  ที่มาและตัวอย่างการใช้ศักราชในเอกสารประวัติศาสตร์ไทย วิธีการเทียบศักราชตามแบบต่างๆ  

การน าวิธีการทางประวัติศาสตร์ไปใช้ศึกษาเรื่องราวของประวัติศาสตร์ไทยที่มีอยู่ในท้องถ่ินและเหตุการณ์ส าคัญสมัย

สุโขทัย  ประวัติศาสตร์ไทยสมัยก่อนสุโขทัยในดินแดนไทยโดยสังเขป รัฐโบราณและรัฐไทยในดินแดนไทย  

 โดยใช้การอธิบาย การยกตัวอย่าง บอกที่มา  กระบวนการคิดวิเคราะห์ กระบวนการสืบค้นข้อมูล กระบวนการ

กลุ่ม  กระบวนการเรียนรู้แบบบูรณาการ  และวิธีการทางประวัติศาสตร์ 

เพื่อให้เห็นคุณค่าเกิดความรู้  ความเข้าใจถึงความส าคัญของเวลาและยุคสมัยทางประวัติศาสตร์ สามารถใช้

วิธีการทางประวัติศาสตร์มาวิเคราะห์เหตุการณ์ต่างๆ อย่างเป็นระบบ  เข้าใจความเป็นมาของชาติไทย พัฒนาการด้าน

ต่างๆ วัฒนธรรมไทย ภูมิปัญญาไทย  มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ด้านรักชาติ  ศาสน์  กษัตริย์ มีวินัย  ใฝ่เรียนรู้  มุ่งมั่น

ในการท างาน รักความเป็นไทย    

 

ตัวชี้วัด                   

ส 4.1      ม. 1/1    ม. 1/2    ม. 1/3      

ส 4.3      ม. 1/1        

รวม  4  ตัวชี้วัด 
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                                             หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนศรีราชา ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น  พุทธศักราช 2564 (ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช 2562) 

 

ค าอธิบายรายวิชาพ้ืนฐาน 

รหัสวิชา ส21103 รายวิชา สังคมศึกษาพ้ืนฐาน 2    กลุ่มสาระการเรียนรูส้ังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  ภาคเรียนที่ 2                      เวลาเรียน 60 ชั่วโมง     จ านวน 1.5 หน่วยกิต    
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 การศึกษา มีความรู้และเข้าใจประวัติ ความส าคัญ ศาสดา หลักธรรมของพระพุทธศาสนา หรือศาสนาที่ตนนับ

ถือ และศาสนาอื่น มีศรัทธาที่ถูกต้อง ยึดมั่น และปฏิบัติตามหลักธรรม เพื่ออยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข มีความรู้เข้าใจ 

ตระหนักและปฏิบัติตนเป็นศาสนิกชนที่ดี และธ ารงรักษาพระพุทธศาสนาหรือศาสนาที่ตนนับถือ มีความรู้ เ ข้าใจและ

ปฏิบัติตามหน้าที่ของการเป็นพลเมืองที่ดี มีค่านิยมที่ดีงาม และธ ารงรักษาประเพณีและวัฒนธรรมไทย ด ารงชีวิตอยู่

ร่วมกันในสังคมไทย และสังคมโลกอย่างสันติสุข มีความรู้เข้าใจระบบการเมืองการปกครองในสังคมปัจจุบัน ยึดมั่น 

ศรัทธาและธ ารงไว้ซึ่งการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีความรู้เข้าใจและ

สามารถบริหารจัดการทรัพยากรในการผลิตและการบริโภค การใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจ ากัดได้อย่างมีประสิทธิภาพ

และคุ้มค่า รวมทั้งเข้าใจหลักการของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อการด ารงชีวิตอย่างมีดุลภาพ มีความรู้เข้าใจระบบและ

สถาบันทางเศรษฐกิจต่างๆ ความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจและความจ าเป็นของการร่วมมือกันทางเศรษฐกิจในสังคมโลก 

 โดยสร้าง ความรู้ความเข้าใจ กระบวนการคิดวิเคราะห์ กระบวนการจัดการเรียนรู้ด้วยตนเอง กระบวนการ

สืบค้นข้อมูลและอภิปราย กระบวนการคิดริเริ่มสร้างสรรค์ กระบวนการท างานเป็นกลุ่ม กระบวนการเรียนรู้แบบบูรณา

การและกระบวนการสร้างเสริมคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

 เพื่อให้เกิด ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักธรรมของพระพุทธศาสนา ตระหนักและปฏิบัติตนเป็นศาสนิกชนที่ดี 

และธ ารงรักษาพระพุทธศาสนา ปฏิบัติตนตามหน้าที่ของการเป็นพลเมืองที่ดี มีค่านิยมที่ดีงาม และธ ารงรักษาประเพณี

และวัฒนธรรมไทย สามารถบริหารจัดการทรัพยากรในการผลิตและการบริโภค การใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจ ากัดได้

อย่างมีประสิทธิภาพและคุ้มค่า รวมทั้งเข้าใจหลักการของเศรษฐกิจพอเพียง และเข้าใจระบบและสถาบันทางเศรษฐกิจ

ต่างๆ ความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจ น าความรู้ทักษะการท างานไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน 

ตัวชี้วัด 

ส 1.1 ม.1/1, ม.1/2, ม.1/3, ม.1/4, ม.1/5, ม.1/6, ม.1/7, ม.1/8, ม.1/9, ม.1/10, ม.1/11 

ส 1.2 ม.1/1, ม.1/2, ม.1/3, ม.1/4, ม.1/5 

ส 2.1 ม.1/1, ม.1/2, ม.1/3, ม.1/4 

ส 2.2 ม.1/1, ม.1/2, ม.1/3 

ส 3.1 ม.1/1, ม.1/2, ม.1/3 

ส 3.2 ม.1/1, ม.1/2, ม.1/3, ม.1/4      

รวม 30 ตัวชี้วัด 
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                                             หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนศรีราชา ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น  พุทธศักราช 2564 (ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช 2562) 

 

ค าอธิบายรายวิชาพ้ืนฐาน 
รหัสวิชา ส21104  รายวิชา ประวัติศาสตร์ 2       กลุ่มสาระการเรียนรูส้ังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  ภาคเรียนที่ 2                   เวลาเรียน 20 ชั่วโมง จ านวน 0.5 หน่วยกิต    
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

      ศึกษา วิเคราะห์ พัฒนาการของอาณาจักรสุโขทัยในด้านการเมืองการปกครอง เศรษฐกิจ สังคม และ

ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ วัฒนธรรม ภูมิปัญญาไทยสมัยสุโขทัยความเสื่อมของอาณาจักรสุโขทัยที่ตั้งและสภาพ

ภูมิศาสตร์ที่มีผลต่อพัฒนาการทางประวัติศาสตร์สังคมเศรษฐกิจและการเมืองของประเทศต่างๆในภูมิภาคเอเชีย

ตะวันออกเฉียงใต้ ความร่วมมือผ่านการรวมกลุ่มเป็นอาเซียนที่ถือว่าเป็นพัฒนาการของภูมิภาคที่ตั้งและความส าคัญของ

แหล่งอารยธรรมในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ อิทธิพลของอารยธรรมโบราณในดินแดนไทยที่มีพัฒนาการของ

สังคมไทยสมัยปัจจุบัน  

โดยใช้กระบวนการคิดวิเคราะห์ กระบวนการสืบค้นข้อมูล กระบวนการปฏิบัติ กระบวนการกลุ่มกระบวนการ

เรียนรู้แบบบูรณาการ กระบวนการแก้ปัญหา และวิธีการทางประวัติศาสตร์  

เพื่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจถึงความส าคัญของเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์ สามารถใช้วิธีการทาง

ประวัติศาสตร์มาวิเคราะห์เหตุการณ์ต่างๆ อย่างเป็นระบบ เข้าใจความเป็นมาของชาติไทย พัฒนาการด้านต่างๆ  

วัฒนธรรมไทย ภูมิปัญญาไทย มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ด้านรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์  ซื่อสัตย์สุจริต มีวินัยใฝ่เรียนรู้ 

มุ่งมั่นในการท างาน รักความเป็นไทย และมีจิตสาธารณะ  

 
ตัวชี้วัด  
 ส 4.2  ม.1/1  ม.1/2   
 ส 4.3  ม.1/2  ม.1/3 
รวม  4  ตัวชี้วัด 
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                                             หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนศรีราชา ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น  พุทธศักราช 2564 (ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช 2562) 

 

ค าอธิบายรายวิชาพ้ืนฐาน 
รหัสวิชา ส22101 รายวิชา สังคมศึกษาพ้ืนฐาน 3   กลุ่มสาระการเรียนรูส้ังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  ภาคเรียนที่ 1                    เวลาเรียน 60 ชั่วโมง จ านวน 1.5 หน่วยกิต  

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

ศึกษาการใช้เครื่องมือทางภูมิศาสตร์ในการรวบรวม วิเคราะห์และน าเสนอข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะ ทางกายภาพ 
และสังคมของทวีปยุโรปและแอฟริกา วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะทางกายภาพ และสังคมของทวีปยุโรปและ
แอฟริกา การก่อเกิดสิ่งแวดล้อมใหม่ทางสังคมอันเป็นผลจากการเปลี่ยนแปลงทางธรรมชาติ และทางสังคมของทวีป
แอฟริกา แนวทางการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในทวีปยุโรปและแอฟริกา ปัญหาเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม
ที่เกิดข้ึนในทวีปยุโรปและแอฟริกา สาเหตุและผลกระทบที่ประเทศไทยได้รับจากการเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อมใน
ทวีปยุโรปและแอฟริกา และวิเคราะห์ ระบบเศรษฐกิจแบบต่างๆ การพึ่งพาอาศัยกัน และการแข่งขันกันทางเศรษฐกจิใน
ภูมิภาคเอเชีย การกระจายของทรัพยากรในโลกที่ส่งผลต่อความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศ การแข่งขันทาง
การค้าในประเทศและต่างประเทศที่ส่งผลต่อคุณภาพสินค้า ปริมาณการผลิตและราคาสินค้าปัจจัยที่มีผลต่อการลงทุน
และการออม ปัจจัยการผลิตสินค้าและบริการ และปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการผลิตสินค้าและบริการเสนอแนวทางการ
พัฒนาการผลิตในท้องถ่ินตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง การคุ้มครองสิทธิของตนเองในฐานะผู้บริ โภค  
           โดยใช้กระบวนการคิด กระบวนการสืบค้นข้อมูล กระบวนการทางสังคม กระบวนการเผชิญสถานการณ์และ
แก้ปัญหากระบวนการปฏิบัติกระบวนการกลุ่ม  

เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจ สามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู้ มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีในการสืบค้นข้อมลู 
มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ในด้านใฝ่เรียนรู้ มุ่งมั่นในการท างาน มีวินัย มีจิตสาธารณะ เห็นคุณค่าและมีจิตส านึกในการ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจ สามารถใช้ทรัพยากรที่มีอยู่จ ากัดได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและคุ้มค่า เข้าใจหลักการของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการด ารงชีวิต สามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู้ มีคุณธรรม
จริยธรรม และมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ในด้านมีวินัย ใฝ่เรียนรู้ มุ่งมั่นในการท างาน มีจิตสาธารณะ อยู่อย่างพอเพียง 

ตัวชี้วัด 
 ส 5.1  ม.2/1  ม.2/2      
 ส 5.2   ม.2/1  ม.2/2  ม.2/3  ม.2/4 
 ส 3.1  ม.2/1  ม.2/2  ม.2/3   ม.2/4 
          ส 3.2  ม.2/1  ม.2/2  ม.2/3   ม.2/4 
รวม 14  ตัวชี้วัด 
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                                             หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนศรีราชา ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น  พุทธศักราช 2564 (ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช 2562) 

 

ค าอธิบายรายวิชาพ้ืนฐาน 
รหัสวิชา ส22102  รายวิชา ประวัติศาสตร์ 3       กลุ่มสาระการเรียนรูส้ังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2  ภาคเรียนที่ 1                   เวลาเรียน 20 ชั่วโมง จ านวน 0.5 หน่วยกิต    
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ศึกษาวิเคราะห์การประเมินความน่าเช่ือถือของหลักฐานทางประวัติศาสตร์ และความส าคัญของการตีความ
หลักฐานทางประวัติศาสตร์ที่น่าเช่ือถือ ตลอดจนวิเคราะห์ความแตกต่างระหว่างความจริงกับข้อเท็จจริงของเหตุการณ์
ทางประวัติศาสตร์ การพัฒนาการทางสังคม เศรษฐกิจ และการเมือง พัฒนาการของอาณาจักรอยุธยา และอาณาจักร
ธนบุรีในด้านต่างๆ ปัจจัยที่ส่งผลต่อความมั่นคงและความเจริญรุ่งเรืองของอาณาจักรอยุธยา อิทธิพลของภูมิปัญญาและ
วัฒนธรรมไทยสมัยอยุธยาและธนบุรีที่มีต่อการพัฒนาชาติไทยในยุคต่อมา 
โดยใช้วิธีการทางประวัติศาสตร์ กระบวนการคิดวิเคราะห์ กระบวนการคิดอย่างมีวิจารณญาณ กระบวนการกลุ่ม 
กระบวนการเผชิญสถานการณ์ และกระบวนการแก้ปัญหา 
 เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพัฒนาการของอาณาจักรอยุธยาและอาณาจักรธนบุรี ให้ตระหนักถึง
ความส าคัญและผลกระทบที่เกิดข้ึน มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ในด้านรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ใฝ่เรียนรู้ มุ่งมั่นในการ
ท างาน มีวินัย ซื่อสัตย์สุจริต  มีความรัก  ความภูมิใจและธ ารงความเป็นไทย 
 

ตัวชี้วัด 
 ส 4.1 ม.2/1 ม.2/2 ม.2/3   
 ส 4.3 ม.2/1 ม.2/2 ม.2/3  

รวม  6  ตัวชี้วัด 
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                                             หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนศรีราชา ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น  พุทธศักราช 2564 (ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช 2562) 

 

ค าอธิบายรายวิชาพ้ืนฐาน 
รหัสวิชา ส22103 รายวิชา สังคมศึกษาพ้ืนฐาน 4   กลุ่มสาระการเรียนรูส้ังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  ภาคเรียนที่ 1                    เวลาเรียน 60 ชั่วโมง จ านวน 1.5 หน่วยกิต  

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

ศึกษา วิเคราะห์ การเผยแผ่พระพุทธศาสนาสู่ประเทศเพื่อนบ้าน ความส าคัญของพระพุทธศาสนาที่ช่วย
เสริมสร้างความเข้าใจอันดีกับประเทศเพื่อนบ้าน เป็นรากฐานของวัฒนธรรม เอกลักษณ์ของชาติ และมรดกของชาติ 
การพัฒนาชุมชนและการจัดระเบียบสังคม พุทธประวัติ ตอนผจญมาร การตรัสรู้ การสั่งสอน ประวัติพระสารีบุตร พระ
โมคคัลลานะ นางขุชชุตตรา พระเจ้าพิมพิสาร มิตตวินทุกชาดก ราโชวาทชาดก พระมหาธรรม-ราชาลิไทย สมเด็จพระ
มหาสมณเจ้ากรมพระยาวชิรญาณวโรรส โครงสร้างและสาระสังเขปของพระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก และพระ
อภิธรรมปิฎก และความส าคัญและความสัมพันธ์ของสถาบันทางสังคม ความคล้ายคลึงและความแตกต่างของวัฒนธรรม
ไทย และวัฒนธรรมของประเทศในภูมิภาคเอเชีย เพื่อน าไปสู่ความเข้าใจอันดีระหว่างกัน ข้อมูลข่าวสารทางการเมือง
การปกครองที่มีผลกระทบต่อสังคมไทยสมัยปัจจุบนั กระบวนการในการตรากฎหมาย การปกป้องคุ้มครองผูอ้ื่นตามหลกั
สิทธิมนุษยชน การปฏิบัติตนตามสถานภาพ บทบาท สิทธิเสรีภาพ และหน้าที่ในฐานะพลเมืองดี 
 โดยใช้กระบวนการคิด กระบวนการสืบค้นข้อมูล กระบวนการทางสังคม กระบวนการปฏิบัติ กระบวนการ
เผชิญสถานการณ์และแก้ปัญหา   
 เพื่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ สามารถน าไปปฏิบัติในการด าเนินชีวิต น าไปพัฒนาและแก้ปัญหาของชุมชนและ
สังคม มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ในด้านรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ อยู่อย่างพอเพียง มุ่งมั่น
ในการท างาน รักความเป็นไทย มีจิตสาธารณะ สามารถด าเนินชีวิตอยู่ร่วมกันได้อย่างสันติสุข 
 
ตัวชี้วัด  

ส 1.1 ม.2/1 ม.2/2 ม.2/3 ม.2/4 ม.2/5 ม.2/6 ม.2/7 ม.2/8 ม.2/9 ม.2/10    ม.2/11 
ส 1.2 ม.2/1 ม.2/2 ม.2/3 ม.2/4 ม.2/5 
ส 2.1 ม.2/1 ม.2/2 ม.2/3  ม.2/4 
ส 2.2 ม.2/1 ม.2/2 

รวม 22 ตัวชี้วัด 

 
 
 
 
 
 
 
 



108 

 

                                             หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนศรีราชา ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น  พุทธศักราช 2564 (ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช 2562) 

 

ค าอธิบายรายวิชาพ้ืนฐาน 
รหัสวิชา ส22104  รายวิชา ประวัติศาสตร์ 4       กลุ่มสาระการเรียนรูส้ังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2  ภาคเรียนที่ 1                   เวลาเรียน 20 ชั่วโมง จ านวน 0.5 หน่วยกิต    
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ศึกษาวิเคราะห์การพัฒนาการทางสังคม เศรษฐกิจ และการเมืองของภูมิภาคเอเชีย  ความส าคัญของแหล่ง
อารยธรรมโบราณในภูมิภาคเอเชีย อทธพลของอารยธรรมโบราณที่มีผลต่อภูมภาคเอเชียในปัจจุบัน 
 โดยใช้วิธีการทางประวัติศาสตร์ กระบวนการคิดวิเคราะห์ กระบวนการคิดอย่างมีวิจารณญาณ กระบวนการ
กลุ่ม กระบวนการเผชิญสถานการณ์ และกระบวนการแก้ปัญหา 
 เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพัฒนาการของมนุษยชาติในภูมิภาคต่างๆ ในทวีปเอเชียจากอดีตจนถึง
ปัจจุบัน ให้ตระหนักถึงความส าคัญและผลกระทบที่เกิดข้ึน มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ในด้านรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์     
ใฝ่เรียนรู้ มุ่งมั่นในการท างาน มีวินัย ซื่อสัตย์สุจริต  มีความรัก  ความภูมิใจและธ ารงความเป็นไทย 
 
ตัวชี้วัด    
 ส 4.2 ม.2/1 ม.2/2 

รวม  2  ตัวชี้วัด 
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                                             หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนศรีราชา ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น  พุทธศักราช 2564 (ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช 2562) 

 

ค าอธิบายรายวิชาพ้ืนฐาน 
รหัสวิชา ส23101 รายวิชา สังคมศึกษาพ้ืนฐาน 5   กลุ่มสาระการเรียนรูส้ังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3 ภาคเรียนที่ 1                    เวลาเรียน 60 ชั่วโมง จ านวน 1.5 หน่วยกิต  

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

 ศึกษาลักษณะทางกายภาพของโลกและความสัมพันธ์ของสรรพสิ่งซึ่งมีผลต่อกันใช้แผนที่และเครื่องมือทาง

ภูมิศาสตร์ในการค้นหา วิเคราะห์ และสรุปข้อมูลตามกระบวนการทางภูมิศาสตร์ ตลอดจนใช้ภูมิสารสนเทศอย่างมี

ประสิทธิภาพ เข้าใจปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับสิ่งแวดล้อมทางกายภาพที่ก่อให้เกิดการสรา้งสรรค์วิถีการด าเนินชีวิต มี

จิตสานึกและมีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ศึกษาอธิบาย และวิเคราะห์กลไก

ราคาในระบบเศรษฐกิจ  การมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาท้องถ่ินตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกับ

ระบบสหกรณ์  อธิบายบทบาทหน้าที่ของรัฐบาลในระบบเศรษฐกิจแสดงความเห็นต่อนโยบายและกิจกรรมทาง

เศรษฐกิจของรัฐที่มีต่อบุคคล  กลุ่มคนและประเทศชาติ  อภิปรายบทบาทความส าคัญของการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจ

ระหว่างประเทศ  ผลกระทบที่เกิดจากภาวะเงินเฟ้อ  เงินฝืด  ผลเสียจากการว่างงานและแนวทางแก้ปัญหา  สาเหตุ  

และวิธีการกีดกันทางการค้าในการค้าระหว่างประเทศ    

โดยกระบวนการจัดการเรียนรูบู้รณาการโดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ผู้เรียนเป็นศูนย์กลางของการเรียนรู ้ผ่านการ

เสริมสร้างทักษะการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ และเรียนรู้ผ่านการปฏิบัติจริง ผู้เรียนมีส่ วนร่วมในการเรียนผ่าน

กระบวนการ Active Learning และสามารถแก้ปัญหาต่างๆในการเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ผ่านกระบวนการ PBL : 

Problem Based Learning 

เพื่อให้ผู้ เรียนรู้จักคิดอย่างมีเหตุผล  ยึดมั่นในหลักการพึ่งตนเอง  ตระหนักถึงความส าคัญเห็นคุณค่า 

และมีเจตคติที่ดีต่อเศรษฐศาสตร์  และภูมิศาสตร์   มีคุณธรรมจริยธรรมเป็นหลักในการด าเนินชีวิต  สามารถท างาน

อย่างเป็นระบบระเบียบ  มีความรอบคอบ รอบรู้ มีความรับผิดชอบ คิดวิเคราะห์ผลและผลอย่างมีวิจารณญาณและมี

ความเช่ือมั่นในตนเอง 

 
ตัวชี้วัด 
 ส 5.1 ม.3/1 ม.3/2 
 ส 5.2 ม.3/1 ม.3/2 ม.3/3 ม.3/4  
 ส 3.1 ม.3/1 ม.3/2 ม.3/3 
 ส 3.2 ม.3/1 ม.3/2 ม.3/3 ม.3/4 ม.3/5 ม.3/6 
รวม  15  ตัวชี้วัด 
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                                             หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนศรีราชา ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น  พุทธศักราช 2564 (ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช 2562) 

 

ค าอธิบายรายวิชาพ้ืนฐาน 
รหัสวิชา ส23102  รายวิชา ประวัติศาสตร์ 5       กลุ่มสาระการเรียนรูส้ังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3  ภาคเรียนที่ 1                   เวลาเรียน 20 ชั่วโมง จ านวน 0.5 หน่วยกิต    
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ศึกษา วิเคราะห์ เรื่องราวเหตุการณ์ส าคัญทางประวัติศาสตร์ได้อย่างมีเหตุผลตามวิธีการทางประวัติศาสตร์     

ใช้วิธีการทางประวัติศาสตร์ในการศึกษาเรื่องราวต่างๆ ที่ตนสนใจ พัฒนาการของไทยสมัยรัตนโกสินทร์ในด้านต่างๆ  

ปัจจัยที่ส่งผลต่อความมั่นคงและความเจริญรุ่งเรืองของไทยในสมัยรัตนโกสินทร์ บทบาทของพระมหากษัตริย์ในราชวงศ์

จักรีในการสร้างสรรค์ความเจริญและความมั่นคงของชาติ พัฒนาการของไทยในสมัยรัตนโกสินทร์ทางด้านการเมืองการ

ปกครอง สังคม เศรษฐกิจ เหตุการณ์ส าคัญสมัยรัตนโกสินทร์ที่มีผลต่อการพัฒนาชาติไทย โดยวิเคราะห์สาเหตุ ปัจจัย 

และผลของเหตุการณ์ บทบาทของไทยในสมัยประชาธิปไตย บทบาทของพระมหากษัตริย์ในราชวงศ์จักรีต่อความมั่นคง

และความเจริญรุ่งเรืองของชาติ 

โดยใช้วิธีการทางประวัติศาสตร์ กระบวนการคิด กระบวนการสืบค้นข้อมูล กระบวนการทางสังคม กระบวนการ

ปฏิบัติ กระบวนการเผชิญสถานการณ์และแก้ปัญหา กระบวนการกลุ่ม เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจในการน าวิธีการ

ทางประวัติศาสตร์มาใช้ศึกษาเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับตนเอง ครอบครัว ท้องถ่ินของตนเอง และประวัติศาสตร์สมัย

รัตนโกสินทร์  

เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจในการศึกษาเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ ตระหนักถึงความส าคัญ  ภูมิใจในความเป็น

ไทย รักชาติ ศรัทธาและรักษาไว้ซึ่งการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข มีค่านิยมที่ดีงาม 

มีจิตส านึกในการอนุรักษ์และธ ารงไว้ซึ่งอธิปไตยของประเทศสามารถด าเนินชีวิตอยู่ร่วมกันได้อย่างสันติสุข 

 

ตัวชี้วัด 

ส 4.1 ม.3/1 ม.3/2 

ส 4.2 ม.3/1 ม.3/2  

ส 4.3 ม.3/1 ม.3/2 ม.3/3 ม.3/4  

รวม  8  ตัวชี้วัด 
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                                             หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนศรีราชา ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น  พุทธศักราช 2564 (ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช 2562) 

 

ค าอธิบายรายวิชาพ้ืนฐาน 
รหัสวิชา ส23103 รายวิชา สังคมศึกษาพ้ืนฐาน 6   กลุ่มสาระการเรียนรูส้ังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3 ภาคเรียนที่ 2                    เวลาเรียน 60 ชั่วโมง จ านวน 1.5 หน่วยกิต  

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ศึกษา วิเคราะห์ อธิบาย อภิปราย น าเสนอแนวคิด การเผยแผ่พระพุทธศาสนาที่ตนนับถือสู่ประเทศต่าง ๆ     

ทั่วโลก  ความส าคัญของพระพุทธศาสนาในฐานะที่ช่วยสร้างสรรค์อารยธรรมและความสงบสุขแก่โลก  พระพุทธศาสนา
กับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและการพัฒนาอย่างยั่งยืน พุทธประวัติจากพระพุทธรูปปางต่างๆ ประวัติสาวก ชาดก 
เรื่องเล่าและศาสนิกชนตัวอย่างสังฆคุณและข้อธรรมส าคัญในกรอบอริยสัจ 4  การปฏิบัติตนตามหลักธรรม การพัฒนา
จิตด้วยวิธีคิดแบบโยนิโสมนสิการและวิธีคิดแบบสืบสาวเหตุปัจจัย สวดมนต์  แผ่เมตตา วิธีการบริหารจิตและเจริญ
ปัญญาด้วยอานาปานสติ ความแตกต่างและยอมรับวิถีการด าเนินชีวิตของศาสนิกชนในศาสนาอื่นๆ หน้าที่และบทบาท
ของชาวพุทธที่ดี การปฏิบัติตนในศาสนพิธี พิธีกรรมและวันส าคัญทางศาสนา การแสดงตนเป็นพุทธมามกะและการธ ารง
รักษาพระพุทธศาสนา ความแตกต่างของคดีอาญาและคดีแพ่ง การมีส่วนร่วมในการปกป้องคุ้มครองผู้อื่นตามหลักสิทธิ
มนุษยชน การอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยและเลือกรับวัฒนธรรมสากลที่เหมาะสมปัจจัยที่ก่อให้เกิดปัญหาความขัดแย้ง การ
เสนอแนวคิดในการลดความขัดแย้งและการด ารงชีวิตอย่างมีความสุขในประเทศและสังคมโลก ระบอบการปกครองแบบ
ต่าง ๆ ที่ใช้ในปัจจุบัน  ระบอบการปกครองของไทยกับประเทศอื่นๆ ที่มีการปกครองระบอบประชาธิปไตย รัฐธรรมนูญ
ฉบับปัจจุบันในมาตราต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้ง การมีส่วนร่วม และการตรวจสอบการใช้อ านาจรัฐ 
 โดยใช้ทักษะกระบวนการกลุ่มและเทคโนโลยีสารสนเทศในการแสวงหาและสืบค้นข้อมูล มีทักษะการคิด
วิเคราะห์  การสร้างค าอธิบาย  การสาธิต  การปฏิบัติตนตามหลักธรรม มีส่วนร่วมในการปกป้องคุ้มครองผู้อื่นตามหลัก
สิทธิมนุษยชนและการอนุรักษ์ วัฒนธรรมไทยและเลือกรับวัฒนธรรมสากลที่เหมาะสม     
 ใฝ่เรียนรู้ มีวินัย ใจกว้าง มีเหตุผล รักความเป็นไทย รักชาติ  ศาสน์ กษัตริย์ ด ารงไว้ซึ่งการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตย ตระหนักถึงคุณค่า ความส าคัญ ศรัทธายึดมั่นและปฏิบัติตามหลักธรรมเพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข 
 
ตัวชี้วัด 

ส 1.1 ม.3/1, ม.3/2, ม.3/3, ม.3/4, ม.3/5, ม.3/6, ม.3/7, ม.3/8, ม.3/9, ม.3/10 
ส 1.2    ม.3/1, ม.3/2, ม.3/3, ม.3/4 , ม.3/5, ม.3/6, ม.3/7 
ส 2.1 ม.3/1, ม.3/2, ม.3/3, ม.3/4, ม.3/5 
ส 2.2     ม.3/1, ม.3/2, ม.3/3 

รวม 25 ตัวชี้วัด 
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                                             หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนศรีราชา ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น  พุทธศักราช 2564 (ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช 2562) 

 

ค าอธิบายรายวิชาพ้ืนฐาน 
รหัสวิชา ส 23104  รายวิชา ประวัติศาสตร์ 6       กลุ่มสาระการเรียนรูส้ังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3  ภาคเรียนที่ 2                   เวลาเรียน 20 ชั่วโมง จ านวน 0.5 หน่วยกิต    
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ศึกษา ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมไทยสมัยรัตนโกสินทร์ และปัจจัยพื้นฐานที่มีอิทธิพลต่อการสร้างสรรค์ภูมิ

ปัญญาและวัฒนธรรมไทย บุคคลส าคัญในการสร้างสร้างสรรค์ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมไทย พัฒนาการทางสังคม 

เศรษฐกิจ และการเมืองของภูมิภาคต่างๆ ในโลกโดยสังเขป ผลของการเปลี่ยนแปลงที่น าไปสู่ความร่วมมือ และความ

ขัดแย้งในคริสต์ศตวรรษที่ 20 ตลอดจนความพยายามในการขจัดปัญหาความขัดแย้ง 

โดยใช้วิธีการทางประวัติศาสตร์ กระบวนการคิด กระบวนการสืบค้นข้อมูล กระบวนการทางสังคม กระบวนการ

ปฏิบัติ กระบวนการเผชิญสถานการณ์และแก้ปัญหา กระบวนการกลุ่ม เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจในการน าวิธีการ

ทางประวัติศาสตร์มาใช้ศึกษาเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับตนเอง ครอบครัว ท้องถ่ินของตน เอง และประวัติศาสตร์สมัย

รัตนโกสินทร์ ตลอดจนพัฒนาการในภูมิภาคต่างๆ ของโลก  

เพื่อให้มีวิจารณญาณ รู้เท่าทันสถานการณ์และการเปลี่ยนแปลงทางสังคมวัฒนธรรม เศรษฐกิจ การเมือง 

ตระหนักถึงความส าคัญของการเปลี่ยนแปลงในภูมิภาคต่างๆ ของโลกและผลกระทบที่เกิดข้ึนจากความเปลี่ย นแปลง

ดังกล่าว  ภูมิใจในความเป็นไทย รักชาติ ศรัทธาและรักษาไว้ซึ่งการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์

เป็นประมุข มีค่านิยมที่ดีงาม มีจิตส านึกในการอนุรักษ์และธ ารงไว้ซึ่งอธิปไตยของประเทศสามารถด าเนินชีวิตอยู่ร่วมกัน

ได้อย่างสันติสุข 

 

ตัวชี้วัด 

ส 4.1 ม.3/1 ม.3/2 

ส 4.2 ม.3/1 ม.3/2  

ส 4.3 ม.3/1 ม.3/2 ม.3/3 ม.3/4  

รวม  8  ตัวชี้วัด 
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                                             หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนศรีราชา ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น  พุทธศักราช 2564 (ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช 2562) 

 

ค าอธิบายรายวิชาเพ่ิมเติม 
รหัสวิชา ส 20217  รายวิชา ท้องถิ่นของเรา         กลุ่มสาระการเรียนรูส้ังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1  ภาคเรียนที่ 1                   เวลาเรียน 20 ชั่วโมง จ านวน 0.5 หน่วยกิต    
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ศึกษาเกี่ยวกับสัญลักษณ์ ตราประจ าจังหวัด ค าขวัญ และต้นไม้ประจ าจังหวัดชลบุรี 
ศึกษาที่ตั้ง ขนาด อาณาเขต ภูมิประเทศ ภูมิอากาศ ลักษณะทางกายภาพ การแบ่งเขตการปกครอง และ

ประชากรของจังหวัดชลบุรี 
ศึกษาประวัติความเป็นมาของจังหวัดชลบุรีในสมัยก่อนประวัติศาสตร์ สมัยประวัติศาสตร์ แหล่งโบราณคดี การ

ตั้งถ่ินฐาน การพัฒนาทางประวัติศาสตร์ เหตุการณ์ส าคัญทางประวัติศาสตร์      
ศึกษาสภาพทางเศรษฐกิจ ทรัพยากรธรรมชาติ การประกอบอาชีพ โครงสร้างพื้นฐาน การคมนาคมขนส่ง 

การศึกษา ของจังหวัดชลบุรี 
ศึกษาและอนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรม ศิลปกรรม หัตถกรรม ภูมิปัญญาชาวบ้าน  วัฒนธรรม

พื้นบ้าน นาฏศิลปะ ดนตรี ความเช่ือ พิธีกรรม ในท้องถ่ินของจังหวัดชลบุรี 
ศึกษาบุคคลส าคัญทางด้านศาสนา ประวัติศาสตร์ และผู้ที่สร้างช่ือเสียงให้กับจังหวัดชลบุรี 
ศึกษาและอนุรักษ์สถานที่ส าคัญและแหล่งท่องเที่ยว ในจังหวัดชลบุรี 
ศึกษาปัญหาสิ่งแวดล้อม แนวทางแก้ไขปัญหาและวิธีการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในจังหวัดชลบุรี 

 โดยใช้กระบวนการคิดวิเคราะห์ กระบวนการสืบค้นข้อมูล กระบวนการปฏิบัติ กระบวนการกลุ่ม  กระบวนการ
เรียนรู้แบบบูรณาการ การเรียนรู้นอกสถานที่ กระบวนการแก้ปัญหามีสมรรถนะในการสื่อสาร การคิด การแก้ปัญหา 
การใช้ทักษะชีวิต และความสามารถการใช้เทคโนโลยี 
 เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับลักษณะทางภูมิศาสตร์ ประวัติความเป็นมา สภาพสังคม เศรษฐกิจ การ
ด ารงชีวิต การประกอบอาชีพ โครงสร้างพื้นฐานของจังหวัดชลบุรี มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณี
วัฒนธรรม ศิลปกรรม หัตถกรรม ภูมิปัญญาชาวบ้าน วัฒนธรรมพื้นบ้าน สถานที่ส าคัญ แหล่งท่องเที่ยวสิ่งแวดล้อม และ
เห็นคุณค่าและภาคภูมิใจในบุคคลส าคัญในจังหวัดชลบุรี 
 

ผลการเรียนรู้  

1. มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกบัสญัลกัษณ์ ตราประจ าจงัหวัด ค าขวัญ และต้นไม้ประจ าจงัหวัด 
ชลบุร ี

2. อธิบายลักษณะที่ตัง้ ขนาด อาณาเขต ภูมิประเทศ ภูมิอากาศ ลักษณะทางกายภาพ การแบง่เขต 
การปกครอง และประชากรของจงัหวัดชลบุรี 

3. มีความรู้ความเข้าใจในประวัติความเป็นมาของจังหวัดชลบุรใีนสมัยก่อนประวัติศาสตร์                     
สมัยประวัติศาสตร์ แหลง่โบราณคดี การตั้งถ่ินฐาน การพฒันาทางประวัติศาสตร์ เหตุการณ์ส าคัญทางประวัติศาสตร์      

4. สามารถวิเคราะหส์ภาพทางเศรษฐกจิ ทรพัยากรธรรมชาติ การประกอบอาชีพ โครงสร้างพื้นฐาน  
การคมนาคมขนสง่ การศึกษา ของจังหวัดชลบุรี 
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                                             หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนศรีราชา ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น  พุทธศักราช 2564 (ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช 2562) 

 

5. อนุรักษ์สถานที่ส าคัญและแหล่งท่องเที่ยว หวงแหงนขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรม  
ศิลปกรรม หัตถกรรม ภูมิปญัญาชาวบ้าน วัฒนธรรมพื้นบ้าน นาฏศิลปะ ดนตรี ความเช่ือ พิธีกรรม ในท้องถ่ินของ
จังหวัดชลบุร ี

6. ร่วมกับชุมชนในการแก้ไขปัญหาและวิธีการอนุรักษ์สิ่งแวดลอ้มในจังหวัดชลบรุี 
 
รวม  6  ผลการเรียนรู ้
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



115 

 

                                             หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนศรีราชา ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น  พุทธศักราช 2564 (ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช 2562) 

 

ค าอธิบายรายวิชาเพ่ิมเติม 
รหัสวิชา ส 20203  รายวิชา พลเมืองดีในวิถีประชาธิปไตย   กลุ่มสาระการเรียนรูส้ังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1  ภาคเรียนที่ 2                              เวลาเรียน 20 ชั่วโมง จ านวน 0.5 หน่วยกิต    
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ศึกษา เข้าใจและยอมรับความแตกต่างระหว่างบุคคล อธิบายพฤติกรรมของตนเองและปรับปรุงพัฒนาตนเอง 

อธิบายผลการกระท าของบุคคลที่ไม่ปฏิบัติตามสถานภาพและบทบาท ศึกษา เข้าใจ ความหมาย ความส าคัญของการ

แสดงความเคารพในสิทธิ หน้าที่ เช่ือมโยงการกระท าของบุคคลเกี่ยวกับหลักเสรีภาพ ความเสมอภาคและภราดรภาพ 

อธิบายความส าคัญของการปฏิบัติตนตามหน้าที่ของพลเมืองดี ศึกษา อธิบาย ความส าคัญถึงการกระท าของพลเมืองดีที่

มีวินัย มีความรับผิดชอบ มีเหตุผล และมีความซื่อสัตย์ เข้าใจแนวทางการมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางการเมืองของ

ประชาชน และศึกษา อธิบายผลดีของการท าประโยชน์ให้กับสังคมและประเทศชาติ 

โดยใช้กระบวนการกลุ่ม กระบวนการคิด กระบวนการปฏิบัติ กระบวนการเผชิญสถานการณ์ กระบวนการ
แก้ปัญหา กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ กระบวนการสร้างความตระหนัก กระบวนการสร้างค่านิยม และกระบวนการ
สร้างเจตคติ 

เพื่อให้ผู้เรียนเห็นคุณค่าและปฏิบัติตนตามสถานภาพและบทบาท ตระหนักถึงความส าคัญของสิทธิ หน้าที่ 
เสรีภาพ ความเสมอภาค ความภราดรภาพของพลเมืองและปฏิบัติตนตาม เป็นพลเมืองดีที่มีวินัย มีความรับผิดชอบ     
มีเหตุผล และมีความซื่อสัตย์ในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  มีส่วนร่วมทางการเมือง    
การปกครอง ด าเนินชีวิตร่วมกับผู้อื่นอย่างสันติ และท าประโยชน์ให้กับสังคมและประเทศชาติ 

 

ผลการเรียนรู้  

1. เพื่อใหผู้้เรียนยอมรับความแตกต่างระหว่างบุคคลเป็นพฤติกรรมพื้นฐานทีส่ าคัญในสงัคมประชาธิปไตย  
ซึ่งจะก่อใหเ้กิดคุณลกัษณะอื่นตามวิถีประชาธิปไตยตามมาอกีด้วย 

2. เพื่อใหผู้้เรียนปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดีตามสิทธิ หน้าที่ เสรีภาพ ความเสมอภาคและภราดรภาพ และเห็น
คุณค่าของการกระท า 

3. เพื่อใหผู้้เรียนตระหนักถึงความส าคัญของการปฏิบัติตนตามหน้าที่ของพลเมืองดีและปฏิบัติตนเป็นพลเมอืงดี
ของชาติสืบไป 

4. เพื่อใหผู้้เรียนวิเคราะห์การกระท าของพลเมืองดีได้และตระหนกัถึงความส าคัญของคุณธรรมและจริยธรรม
ของพลเมืองดีได้อย่างถูกต้อง 

5. เพื่อใหผู้้เรียนเข้าใจแนวทางการมีส่วนร่วมในกจิกรรมทางการเมืองของประชาชนและเห็นคุณค่าการปฏิบัติ
ตนในการมสี่วนร่วมในกิจกรรมทางการเมอืง 

6. เพื่อใหผู้้เรียนปฏิบัติตนในการท าประโยชน์ใหส้ังคมและประเทศชาติได้ 
รวม  6  ผลการเรียนรู ้
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                                             หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนศรีราชา ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น  พุทธศักราช 2564 (ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช 2562) 

 

ค าอธิบายรายวิชาเพ่ิมเติม 
รหัสวิชา ส 20212  รายวิชา ท้องถิ่นภาคตะวันออก          กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2  ภาคเรียนที่ 1                            เวลาเรียน 20 ชั่วโมง จ านวน 0.5 หน่วยกิต    
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ศึกษา วิเคราะห์ ความส าคัญ สภาพแวดล้อมทางภูมิศาสตร์ของท้องถ่ินภาคตะวันออก   ทางด้านภูมิประเทศ 

ภูมิอากาศทรัพยากรธรรมชาติศึกษาประวัติศาสตร์ของท้องถ่ิน ด้านความเป็นมาบุคคลส าคัญ วิวัฒนาการของท้องถ่ิน

ศึกษาสังคมและวัฒนธรรมของท้องถ่ิน การประกอบอาชีพ  รายได้ของท้องถ่ิน 

โดยใช้กระบวนการกลุ่มการวิเคราะห์  กระบวนการแก้ปัญหา  กระบวนการวางแผนการสืบค้น  กระบวนการ

สร้างความตระหนัก  การฝึกปฏิบัติความสามัคคี  กระบวนการเผชิญสถานการณ์ ความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่  ความซื่อสัตย์

สุจริต 

 เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจของสภาพแวดล้อมทางภูมิศาสตร์ของท้องถ่ิน ตระหนักในคุณค่าทางวัฒนธรรม

ท้องถ่ิน ปฏิบัติตนในการอนุรักษ์วัฒนธรรมอันดีงามของท้องถ่ิน 

 

ผลการเรียนรู้   

 1. อธิบายความส าคัญ องค์ประกอบและปจัจัยทางสภาพทั่วไปของภาคตะวันออก ประวัติความเป็นมา อธิบาย

ประวัติความเป็นมา  

 2. วิเคราะห์ความส าคัญ สภาพเศรษฐกจิ   ทรัพยากร  อาชีพ คมนาคม สื่อสาร 

 3. อธิบายความหมาย โครงสร้าง และการเปลี่ยนแปลงทางสังคม  ชุมชนจีน  ศิลปกรรม  วัฒนธรรม 

 4. ตระหนักในผลงานบุคคลส าคัญ สามารถน ามาเป็นแบบอย่างในการด าเนินชีวิต 

 5. วางแผนการจัดการทอ่งเที่ยวทางธรรมชาติ  วัฒนธรรม และการเสนอแนวทางการอนรุักษ์แหล่งทอ่งเที่ยว

ทางวัฒนธรรมได้ 

 6. ตระหนักเกี่ยวกับการอนรุักษ์ทรัพยากรภาคตะวันออก ปญัหาและแนวทางแก้ไขการอนรุักษ์สิ่งแวดล้อม 

 

รวม 6 ผลการเรียนรู้ 
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                                             หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนศรีราชา ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น  พุทธศักราช 2564 (ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช 2562) 

 

ค าอธิบายรายวิชาเพ่ิมเติม 
รหัสวิชา ส 20213  รายวิชา วิถีไทย            กลุ่มสาระการเรียนรูส้ังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2  ภาคเรียนที่ 1                           เวลาเรียน 20 ชั่วโมง จ านวน 0.5 หน่วยกิต    
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

       ศึกษาเอกลักษณ์ประจ าชาติไทย เพื่อให้เข้าใจวัฒนธรรมด้านมารยาทไทย ประวัติความเป็นมา และ
องค์ประกอบของมารยาทไทย มารยาทการแต่งกายเพื่อให้เกิดความเข้าในเรื่องหลักส าคัญของการแต่งกาย ข้อปฏิบัติใน
การแต่งกายเนื่องในโอกาสต่างๆ ชุดประจ าชาติไทย และการแต่งเครื่องแบบในแต่ละประเภท เพื่อให้เกิดความตระหนัก 
เห็นคุณค่าของการแต่งกายเพื่อให้เหมาะกับกาลเทศะ ศึกษาวิวัฒนาการและการเปลี่ยนแปลงของสังคมไทยวัฒนธรรม 
ภูมิปัญญาไทยและศิลปวัฒนธรรมไทย ส่งเสริมการปรับตัวและด าเนินชีวิตแบบไทย  
 โดยใช้กระบวนการคิด วิเคราะห์ การสร้างองค์ความรู้ การแสดงบทบาทสมมุติ การลงมือปฏิบัติ เพื่อให้เห็น
คุณค่าและมีความตระหนักถึงเอกลักษณ์ประจ าชาติไทย และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน และมีค่านิยมที่
ดีงาม 
         เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจในการอนุรักษ์ความเป็นไทยเกิดความตระหนักต่อคุณค่าของมารยาไทยที่มีต่อผู้
ปฏิบัติและส่วนรวม มีส่วนร่วมและแนะน าผู้อื่นให้อนุรักษ์และเผยแพร่มารยาทไทยสู่สาธารณะ ในเรื่องการแสดง ความ
เคารพ การสนทนา การแต่งกาย การมีสัมมาคารวะ เห็นคุณค่า อนุรักษ์ สืบสาน ประยุกต์และเผยแพร่ขนบธรรมเนียม 
ประเพณี ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทยและเกิดความเข้าใจการเปลี่ยนแปลงของสังคมไทย สามารถปรับตัวและ
ด าเนินชีวิตแบบไทยด ารงชีวิตร่วมกันในสังคมไทย และสังคมโลกอย่างสันติสุข 
 
 

ผลการเรียนรู้   
1. รู้และเข้าใจเอกลกัษณ์ประจ าชาติไทย ลักษณะวิถีไทย 
2. เห็นคุณค่า อนุรักษ์ สืบสาน ประยุกต์ และเผยแพร่ขนบธรรมเนียม ประเพณีศิลปวัฒนธรรม และ 

ภูมิปัญญาไทย 
3. เข้าใจและปฏิบัติตนเป็นผูม้ีมารยาทไทย 
4. มีส่วนร่วมและแนะน าผูอ้ื่นให้อนรุักษ์ และเผยแพร่มารยาทไทยสูส่าธารณะ 
5. รู้และเข้าใจภูมิปญัญาไทยและสามารถอธิบายความเป็นมาของศิลปวัฒนธรรม 
6. รู้จักขนบธรรมเนียมประเพณีไทย 
7. อธิบายความหมาย ความส าคัญและประเภทของขนบธรรมเนียมประเพณีไทย 
8. เห็นคุณค่า อนุรักษ์และสบืสานขนบธรรมเนียมประเพณีไทย 

 

รวม 8 ผลการเรยีนรู้  
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                                             หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนศรีราชา ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น  พุทธศักราช 2564 (ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช 2562) 

 

ค าอธิบายรายวิชาเพ่ิมเติม 
รหัสวิชา ส 20214  รายวิชา ภูมิศาสตร์การท่องเท่ียว        กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2  ภาคเรียนที่ 2                            เวลาเรียน 20 ชั่วโมง   จ านวน 0.5 หน่วยกิต    
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 ศึกษา  วิเคราะห์  ความส าคัญ วิชาภูมิศาสตร์การท่องเที่ยว และองค์ประกอบการท่องเที่ยว ปัจจัยภูมิศาสตร์ที่
มีผลต่อการท่องเที่ยว รูปแบบการท่องเที่ยว โครงสร้างอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว แนวทางการพัฒนาอุตสาหกรรมการ
ท่องเที่ยวไทย ความส าคัญและบทบาทหน้าที่ของมัคคุเทศก์ ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับมัคคุเทศก์ การวางแผนการจัดน าเที่ยว 
การท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม การท่องเที่ยวร่วมสมัย ปัญหาและผลกระทบจากการท่องเที่ยว 
แนวทางการแก้ไขและการจัดการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน 
 โดยใช้กระบวนการคิด กระบวนการสืบค้นข้อมูล กระบวนการมีส่วนร่วม กระบวนการสังคม กระบวนการเผชิญ
สถานการณ์ กระบวนการแก้ปัญหา   
 เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจ ตระหนักถึงความส าคัญของการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ การท่องเที่ยวเชิง
วัฒนธรรม การท่องเที่ยวร่วมสมัย บทบาทส าคัญของมัคคุเทศก์กับการท่องเที่ยว น าหลักคุณธรรม จริยธรรม ไปเป็น
แนวทางปฏิบัติตนในการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์แหล่งท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ เชิงวัฒนธรรม และท่องเที่ยวร่วมสมัย 
การจัดการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน 
 
ผลการเรียนรู้    

1. อธิบายความส าคัญ องค์ประกอบ และปัจจัยทางภูมิศาสตร์ที่มีผลต่อการท่องเที่ยว  
2. อธิบายรูปแบบและอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวได้ 
3. วิเคราะห์ความส าคัญ บทบาทหน้าที่ และธุรกิจที่เกี่ยวกับมัคคุเทศก์ได้ 
4. น าความรู้พื้นฐานของมัคคุเทศก์ไปวางแผนการจัดน าเที่ยวในชุมชนได้ 
5. อธิบายลักษณะส าคัญของการท่องเที่ยวธรรมชาติได้ 
6. เปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติและแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศได้ 
7. เสนอแนวทางการอนุรักษ์แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ และจัดการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติได้ 
8. วิเคราะห์ความส าคัญและองค์ประกอบของการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมได้ 
9. วางแผนจัดการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม และการเสนอแนวทางการอนุรักษ์แหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมได้                         
10. บอกความส าคัญของการท่องเที่ยวร่วมสมัยได้ 
11. อธิบายลักษณะการท่องเที่ยวร่วมสมัย และเสนอรูปแบบการท่องเที่ยวที่เหมาะสมกับท้องถ่ิน                       

ของตนเองได้ 
12. วิเคราะห์ความส าคัญและหลักการจัดการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนได้ 
13. มีส่วนร่วมในการจัดการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนได ้

รวม 13 ผลการเรียนรู ้
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                                             หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนศรีราชา ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น  พุทธศักราช 2564 (ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช 2562) 

 

ค าอธิบายรายวิชาเพ่ิมเติม 
รหัสวิชา ส 20215  รายวิชา กฎหมายนา่รู้            กลุ่มสาระการเรียนรูส้ังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2  ภาคเรียนที่ 2                            เวลาเรียน 20 ชั่วโมง จ านวน 0.5 หน่วยกิต    
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 ศึกษา วิเคราะห์ ความส าคัญและลักษณะของกฎหมาย ประเภทและการตรากฎหมาย รัฐธรรมนูญในเรื่องสิทธิ 

เสรีภาพและหน้าที่ของประชาชนชาวไทยการใช้อ านาจอธิปไตย องค์กรอิสระตามกฎหมายรัฐธรรมนูญ กฎหมายแพ่ง

และพาณิชย์เกี่ยวกับบุคคล นิติกรรมสัญญา ทรัพย์ หนี้ ละเมิด ครอบครัว มรดก กฎหมายอาญาเกี่ยวกับลักษณะของ

กฎหมาย กฎหมายอื่นที่ควรรู้ประกอบด้วย กฎหมายปกครอง กฎหมายภาษีอากร กฎหมายแรงงาน กฎหมายคุ้มครอง

ผู้บริโภค กฎหมายการรับราชการทหาร กฎหมายเกี่ยวกับเด็ก 

โดยใช้กระบวนการคิด วิเคราะห์ กระบวนการสืบค้นข้อมูล กระบวนการปฏิบัติ กระบวนการทางสังคมและ

กระบวนการเผชิญสถานการณ์และการแก้ปัญหา 

เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจ สามารถน าไปประยุกต์ปฏิบัติในการด าเนินชีวิต มีคุณธรรม จริยธรรม มี

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ในด้านรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ซื่อสัตย์สุจริต มีระเบียบวินัย ใฝ่เรียนรู้ มีจิตสาธารณะ และ

สามารถด าเนินชีวิตอย่างปกติสุขในสังคมได้ทุกระดับ  

 

ผลการเรียนรู้    

1. ตระหนักในความส าคัญของกฎหมายว่ามีประโยชน์และจ าเป็นต่อการด ารงอยู่ของสังคม 

2. รู้และเข้าใจเกี่ยวกับที่มาของกฎหมายและระบบกฎหมาย อันเป็นพื้นฐานส าคัญในการศึกษาวิชา 

กฎหมาย 

3. รู้และเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายประเภทต่างๆ ที่จะน ามาบังคับใช้ในสังคม ทั้งสังคมภายในประเทศ 

และสังคมนานาประเทศ 

4. รู้และเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการจัดท า ตลอดจนข้ันตอนต่าง ๆ ของการร่างและการประกาศใช้ 

กฎหมายลายลักษณ์อักษร 

5. รู้และเข้าใจเกี่ยวกับการบังคับใช้กฎหมายและการสิ้นผลการบังคับใช้กฎหมายในสังคมไทย 

6. รู้และเข้าใจเกี่ยวกับรัฐธรรมนูญว่าเป็นกฎหมายสูงสุดที่ว่าด้วยการจัดระเบียบแห่งอ านาจรัฐและ 

ก าหนดหลักประกันสิทธิและเสรีภาพของประชาชนในรัฐ ซึ่งเป็นกฎหมายที่มีฐานะเหนือกว่าบรรดากฎหมายและ

กฎเกณฑ์ทั้งปวงที่มีการตราออกมาใช้บังคับ 

7. รู้ เข้าใจ และเห็นความส าคัญของกฎหมายแพ่ง รวมทั้งสามารถน าไปปฏิบัติเพื่อให้เกิดประโยชน์ 

ส าหรับตนเอง ครอบครัว และสังคมได้อย่างถูกต้อง  
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                                             หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนศรีราชา ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น  พุทธศักราช 2564 (ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช 2562) 

 

8. รู้และเข้าใจในหลักกฎหมายอาญาว่ามีความส าคัญในการควบคุมพฤติกรรมของบุคคลในสังคมให้ 

เคารพสิทธิ เสรีภาพ และปฏิบัติต่อกันอย่างถูกตอ้งภายใต้กรอบแห่งกฎหมาย ไม่ประพฤติฝ่าฝืนกฎหมาย ซึ่งจะมี

ความผิดและถูกลงโทษ  

9. วิเคราะห์ความส าคัญของการปฏิบัติตามบทบัญญัติของกฎหมายปกครอง กฎหมายภาษีอากร  

กฎหมายแรงงาน กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค กฎหมายการรบัราชการทหารและกฎหมายเกี่ยวกับเด็ก 

10. วิเคราะหผ์ลของการปฏิบัติตามกฎหมายแพง่และพานิชย์ทีเ่กี่ยวกับบุคคล นิติกรรม สัญญา หนี้  

ละเมิด ทรัพย์ ครอบครัวและมรดก 

11. ตระหนักถึงปญัหาการใช้กฎหมายในสังคมไทย และสามารถหาแนวทางป้องกันแก้ไขได้ 

 

รวม 11 ผลการเรียนรู้ 
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                                             หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนศรีราชา ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น  พุทธศักราช 2564 (ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช 2562) 

 

ค าอธิบายรายวิชาเพ่ิมเติม 
รหัสวิชา ส 20207  รายวิชา อาเซยีนศึกษา            กลุ่มสาระการเรียนรูส้ังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3  ภาคเรียนที่ 1                            เวลาเรียน 20 ชั่วโมง จ านวน 0.5 หน่วยกิต    
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 ศึกษาประวัติความเป็นมา การก่อตั้ง วัตถุประสงค์ในการก่อตั้งอาเซียน สัญลักษณ์ อัตลักษณ์ กฎบัตรอาเซียน  
โครงสร้างและกลไกการด าเนินงาน และพัฒนาการของอาเซียน ความร่วมมือของประเทศสมาชิกในแต่ละด้าน วิเคราะห์
ความแตกต่างด้านการเมือง การปกครอง เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมของประเทศสมาชิกอาเซียน ผลกระทบและ
ประโยชน์ที่ประเทศไทยจะได้รับจากการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน บทบาทของไทยในอาเซียน บทบาทของอาเซียนใน
สังคมโลก และการเตรียมความพร้อมเพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 

โดยใช้ทักษะกระบวนการการมีส่วนร่วม การคิด การอภิปราย การสืบค้นโดยการบูรณาการกระบวนการท างาน
เป็นกลุ่ม  กระบวนการสร้างความคิดรวบยอดและกระบวนการสืบค้นจากแหล่งข้อมูลที่หลากหลายโดยใช้สื่อเทคโนโลยี  

เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจและมีสมรรถนะที่ส าคัญในการสื่อสาร  การคิด  การแก้ปัญหา การใช้เทคโนโลยี 
ตลอดจนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์  รักชาติ  ศาสน์ กษัตริย์มีวินัย ใฝ่เรียนรู้  มุ่งมั่นในการท างานรักความเป็นไทย    
มีจิตสาธารณะ และสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุข 
 
ผลการเรียนรู ้

1. อธิบายประวัติความเป็นมา ข้อมลูพื้นฐาน สญัลักษณ์ และลกัษณ์ของประเทศสมาชิกอาเซียน  
2. อธิบายวัตถุประสงค์ของการก่อตัง้ประชาคมอาเซียนและกฎบัตรอาเซียน 
3. อธิบายโครงสร้าง และกลไกการด าเนินงานของอาเซียน  
4. วิเคราะห์ความแตกต่างและความคล้ายคลงึระหว่างประเทศสมาชิกกลุ่มอาเซียน ด้านการเมือง การปกครอง  

เศรษฐกจิ สังคม และวัฒนธรรม 
5. วิเคราะหบ์ทบาทของอาเซียนในสังคมโลกและผลที่คาดว่าจะได้รับ 
6. วิเคราะห์การเตรียมตัว เข้าสูป่ระชาคมอาเซียนของไทย ประโยชน์และผลกระทบทีป่ระเทศไทยจะได้รับ 
7. ภาคภูมิใจในความเป็นไทยและความเป็นอาเซียน 

รวม  7 ผลการเรยีนรู ้
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ค าอธิบายรายวิชาเพ่ิมเติม 
รหัสวิชา ส 20215  รายวิชา การปกครองท้องถิ่นของไทย  กลุ่มสาระการเรียนรูส้ังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3  ภาคเรียนที่ 1                           เวลาเรียน 20 ชั่วโมง จ านวน 0.5 หน่วยกิต    
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 ศึกษาและอธิบาย  ความหมาย  ความเป็นมา  วัตถุประสงค์  องค์ประกอบ  หน้าที่  ทฤษฎี  และรูปแบบ
องค์การปกครองส่วนท้องถ่ิน  องค์การบริหารส่วนจังหวัด  เทศบาล  องค์การบริหารส่วนต าบล  การปกครองส่วน
ท้องถ่ินรูปแบบพิเศษ  (กรุงเทพฯ และพัทยา )  และการบริหารราชการแผ่นดิน  ในปัจจุบัน                                                                                                                                                                                                                                  
 ตระหนักถึงสถานภาพ  บทบาท  สิทธิ  เสรีภาพและหน้าที่ในการปกครองตนเอง  ของความเป็นพลเมืองดี
ของชาติ  ตามแนวทางรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
 วิเคราะห์ปัญหาทางการเมือง  การปกครองท้องถ่ิน  ตลอดจนมีส่วนร่วมในการเสนอแนะแนวทางแก้ไข       
ซึ่งก่อให้เกิดเจตคติที่ดี  มีคุณธรรม  จริยธรรม  ต่อตนเอง  และส่งเสริมให้ท้องถ่ินมีการปกครองในรูปแบบประชาธิปไตย
ได้อย่างสมบูรณ์โดยใช้ทักษะกระบวนการคิด วิเคราะห์ การมีส่วนร่วม การอภิปราย การสืบค้นโดยการบูรณาการ
กระบวนการท างานเป็นกลุ่ม  กระบวนการทางสังคมและกระบวนการเผชิญสถานการณ์และการแก้ปัญหากระบวนการ
สร้างความคิดรวบยอดและกระบวนการสืบค้นจากแหล่งข้อมูลที่หลากหลายโดยใช้สื่อเทคโนโลยี 
 เพื่อให้เกิดจิตส านึกในผลประโยชน์ส่วนรวม น าความรู้มาสามารถน าไปประยุกต์ปฏิบัติในการด าเนินชีวิต
อย่างมีคุณธรรม จริยธรรม มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ในด้านรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ซื่อสัตย์สุจริต มีระเบียบวินัย      
ใฝ่เรียนรู้ มีจิตสาธารณะ และสามารถด าเนินชีวิตอย่างปกติสุขในสังคมได้ทุกระดับ 
 

ผลการเรียนรู ้
1.  อธิบายและความส าคัญขององค์กรการปกครองส่วนทอ้งถ่ิน  และการบรหิารราชการแผ่นดินในปจัจบุัน 
2.  เห็นคุณค่าในการปฏิบัติตนตามสถานภาพ  บทบาท  สิทธิ  เสรีภาพ  หน้าที่ในฐานะพลเมืองดี  ตามวิถี

ประชาธิปไตย 
3. อธิบายจุดมุ่งหมาย  อ านาจหน้าที่  โครงสร้าง  รายได้  การก ากับดูแล  การเลือกตัง้ขององค์การบรหิารส่วน

จังหวัด  และองค์การบรหิารส่วนต าบล   
4.อธิบายจุดมุง่หมาย  อ านาจหน้าที่  โครงสร้าง  รายได้  การก ากับดูแล  การเลือกตัง้ของเทศบาล 
5.  อธิบายจุดมุ่งหมาย  อ านาจหน้าที่  โครงสร้าง  รายได้  การก ากบัดูแล  การเลือกตั้งของ 

การปกครองส่วนท้องถ่ินรูปแบบพิเศษ  (กรุงเทพฯ และพัทยา )   
6. วิเคราะห์ปญัหาการเมือง  ทีส่ าคัญของทอ้งถ่ิน  พร้อมทั้งเสนอแนวทางแก้ไข 
7.  เสนอแนวทางทางการเมือง  การปกครองที่น าไปสู่ความเข้าใจ  และการประสานประโยชนร์่วมกันภายใน

องค์กรและบุคคลในท้องถ่ิน 
8.  เสนอแนวทางและมีส่วนรวม  ในการตรวจสอบการใช้อ านาจ  ขององค์กรการปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 

 

รวม 8 ผลการเรยีนรู ้
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                                             หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนศรีราชา ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น  พุทธศักราช 2564 (ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช 2562) 

 

ค าอธิบายรายวิชาเพ่ิมเติม 
รหัสวิชา ส 20206  รายวิชา เหตุการณ์ปัจจบุัน            กลุ่มสาระการเรียนรูส้ังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3  ภาคเรียนที่ 2                            เวลาเรียน 20 ชั่วโมง จ านวน 0.5 หน่วยกิต    
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ศึกษาพัฒนาการและผลกระทบของการสร้างสรรค์ของมนุษยชาติในภูมิภาคต่าง ๆ ของโลกในอดีต   ที่มีต่อ

พัฒนาการและการเปลี่ยนแปลงของโลก ปัจจุบัน ศึกษาและวิเคราะห์สภาวการณ์ของโลกปัจจุบัน เหตุการณ์ส าคัญ      

ที่เกิดข้ึนในภูมิภาคต่าง ๆ ของโลก  ศึกษาสภาพการเมืองของโลกหลังสงครามโลกครั้งที่ 1 และสงครามโลกครั้งที่ 2     

การเปลี่ยนแปลงสภาพการเมืองโลก ความขัดแย้งระหว่างสหรัฐอเมริกาและสหภาพโซเวียต บทบาทของสหประชาชาติ

ในการระงับความขัดแย้งทางการเมืองและการส่งเสริมความสัมพันธ์ในด้านเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม 

โดยใช้ทักษะกระบวนการการมีส่วนร่วม การคิด การอภิปราย การสืบค้นโดยการบูรณาการกระบวนการท างาน

เป็นกลุ่ม  กระบวนการทางสังคมและกระบวนการเผชิญสถานการณ์และการแก้ปัญหากระบวนการสร้างความคิดรวบ

ยอดและกระบวนการสืบค้นจากแหล่งข้อมูลที่หลากหลายโดยใช้สื่อเทคโนโลยี 

เพื่อเน้นให้ผู้เรียนศึกษาความเป็นไปของสงัคมโลกจากอดีตเพื่อความเข้าใจเหตุการณ์ที่เกิดข้ึนในปัจจบุัน เพื่อให้

เกิดความรู้ ความคิด เข้าใจ สามารถน าเสนอแนวทางในการประสานประโยชน์เพื่อสันติภาพของโลก สามารถปรับตัว  

อยู่ในสังคมโลกอย่างปกติสุข 

 

ผลการเรียนรู้  

1. นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจพัฒนาการของมนุษยชาติในภูมิภาคต่าง ๆ ของโลกในอดีต การสร้างสรรค์
พัฒนาการของมนุษยชาติในด้านต่าง ๆ  ปัจจัยที่ก าหนดความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ  สืบค้นผลงานผลงานของ
มนุษยชาติที่น าไปสู่ความร่วมมือและความขัดแย้ง  อภิปราย วิเคราะห์ผลกระทบของพัฒนาการของมนุษยชาติ
ประวัติศาสตร์  สภาวการณ์โลกปัจจุบัน    

2. นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจและวิเคราะห์สภาวการณ์ของโลกปัจจุบัน เหตุการณ์ส าคัญที่เกิดข้ึนในภูมิภาค
ต่าง ๆ   ของโลก  สภาพการเมืองของโลกหลังสงครามโลก  การเปลี่ยนแปลงสภาพการเมืองโลก ความขัดแย้งระหว่าง
สหรัฐอเมริกาและสหภาพโซเวียต บทบาทของสหประชาชาติในการระงับความขัดแย้งทางการเมืองและการส่งเสริม
ความสัมพันธ์ในด้านเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม 

3. มีความรู้และเข้าใจปัญหาขัดแย้ง ผลกระทบที่เกิดข้ึนและ น าเสนอแนวทางในการประสานประโยชน์เพื่อ
สันติภาพของโลก การรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจ การค้า บทบาทและความส าเร็จของกการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจของ
ภูมิภาคต่าง ๆ ของโลกได้และเข้าใจปัญหาประชากร เศรษฐกิจ สั งคมและสิ่งแวดล้อม พร้อมสรุปแนวทางในการ
แก้ปัญหาของสังคมในปัจจุบันโดยเฉพาะปัญหาประชากรและสิ่งแวดล้อม 

 
รวม  3  ผลการเรียนรู ้
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                                             หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนศรีราชา ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น  พุทธศักราช 2564 (ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช 2562) 

 

ค าอธิบายรายวิชาเพ่ิมเติม 
รหัสวิชา ส 20216  รายวิชา อารยธรรมโลกกับพัฒนาการทางประวัติศาสตร ์     
กลุ่มสาระการเรียนรูส้ังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2  ภาคเรียนที่ 2                             เวลาเรียน 20 ชั่วโมง จ านวน 0.5 หน่วยกิต    
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ศึกษาความหมายและปัจจัยที่มีผลต่อการเกิดอารยธรรม การเกิดอารยธรรมเมโสโปเตเมีย ปัจจัยส่งเสริมทีท่ าให้
เกิดการหล่อหลอมอารยธรรมของชนชาติต่างๆในเมโสโปเตเมีย  ความรุ่งเรืองของอาณาจักรและอารยธรรมอียิปต์       
การก าเนิดอารยธรรมกรีกความเจริญรุ่งเรืองและมรดกทางอารยธรรมกรีก  พัฒนาการทางการเมืองการปกครองของ
โรมัน ความเจริญรุ่งเรืองของจีนในสมัยราชวงศ์ต่างๆ ลักษณะทางการเมืองการปกครอง เศรษฐกิจสังคม วัฒนธรรมของ
อารยธรรมอินเดีย และอิทธิพลทางอารยธรรมที่มีต่อกันระกว่างโลกตะวันออกกับโลกตะวันตก 

โดยใช้ทักษะการวิเคราะห์ การสังเคราะห์ การสืบค้น การเปรียบเทียบ การจ าแนก การให้เหตุผล การสร้าง
ความคิดรวบยอด การสร้างความตระหนัก กระบวนการกลุ่มและเทคโนโลยีสารสนเทศในการแสวงหาและสืบค้นข้อมูล 
เพื่อให้เข้าใจอารยธรรมโลกกับพัฒนาการทางประวัติศาสตร์ 

เพื่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ เห็นความส าคัญในการศึกษาเรียนรู้อารยธรรมต่างๆของโลก เพื่อประโยชน์
ทางด้านการศึกษาและประยุกต์ใช้ในการด าเนินชีวิต มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ในด้านมีวินัย ใฝ่เรียนรู้ มีความ
รับผิดชอบ มุ่งมั่นในการท างาน ซื่อสัตย์สุจริต 

 
ผลการเรียนรู ้

1. สรุปความหมายและปจัจัยทีม่ีผลต่อการเกิดอารยธรรมโลกได้ 

2. อธิบายการเกิดอารยธรรมและความเจรญิรุ่งเรอืงของอาณาจักรต่างๆในสมัยอารยธรรมเมโสโปเตเมียได้ 

3. วิเคราะห์ความเจรญิรุ่งเรอืงของอาณาจักรและอารยธรรมอียิปต์ได้ 

4. อธิบายและยกตัวอย่างมรดกทางอารยธรรมกรกีได้ 

5. อธิบายพัฒนาการทางการเมืองการปกครองของโรมันได ้

6. ยกตัวอย่างความเจรญิรุง่เรืองของจีนในสมัยราชวงศ์ต่างๆได้ 

7. น าเสนอลักษณะทางการเมืองการปกครอง เศรษฐกิจ สงัคม และวัฒนธรรมของอารยธรรมอินเดียใน 

รูปแบบผงัมโนทัศน์ได้ 

       8. อธิบายสาเหตุและรูปแบบการติดต่อระหว่างโลกตะวันออกกับโลกตะวันตกได้ 

รวม 8 ผลการเรยีนรู ้
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                                             หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนศรีราชา ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น  พุทธศักราช 2564 (ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช 2562) 

 

ค าอธิบายรายวิชา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา และพลศึกษา 

 
รายวิชาพ้ืนฐาน 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 
 พ21101  สุขศึกษา      จ านวน  20  ช่ัวโมง  0.5  หน่วยกิต 

พ21102  สุขศึกษา          จ านวน  20  ช่ัวโมง  0.5  หน่วยกิต 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2 
 พ22101  สุขศึกษา      จ านวน  20  ช่ัวโมง  0.5  หน่วยกิต 

พ22102  สุขศึกษา          จ านวน  20  ช่ัวโมง  0.5  หน่วยกิต 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 
 พ23101  สุขศึกษา      จ านวน  20  ช่ัวโมง  0.5  หน่วยกิต 

พ23102  สุขศึกษา          จ านวน  20  ช่ัวโมง  0.5  หน่วยกิต 
 
รายวิชาเพ่ิมเติม 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 
 พ20201  ยืดหยุ่น     จ านวน  20  ช่ัวโมง  0.5  หน่วยกิต 
 พ20202  ปิงปอง     จ านวน  20  ช่ัวโมง  0.5  หน่วยกิต 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2 
 พ20203 กระบี่กระบอง     จ านวน  20  ช่ัวโมง  0.5  หน่วยกิต 
 พ20204  กรีฑา      จ านวน  20  ช่ัวโมง  0.5  หน่วยกิต 
 พ20207  การเคลื่อนไหวพื้นฐาน    จ านวน  40  ช่ัวโมง  1.0  หน่วยกิต 
 พ20208  วูดบอล     จ านวน  40  ช่ัวโมง  1.0  หน่วยกิต 

พ20209  ฟุตบอล     จ านวน  40  ช่ัวโมง  1.0  หน่วยกิต 
พ20210  แฮนด์บอล     จ านวน  40  ช่ัวโมง  1.0  หน่วยกิต 

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3  
พ20203 บาสเกตบอล     จ านวน  20  ช่ัวโมง  0.5  หน่วยกิต 

 พ20204  ตะกร้อ     จ านวน  20  ช่ัวโมง  0.5  หน่วยกิต 
 พ20211  วอลเล่ยบ์อล     จ านวน  40  ช่ัวโมง  1.0  หน่วยกิต 
 พ20212  สมรรถภาพทางกาย    จ านวน  40  ช่ัวโมง  1.0  หน่วยกิต 
 พ20213  กิจกรรมเข้าจังหวะ      จ านวน  40  ช่ัวโมง  1.0  หน่วยกิต 
 พ20214  ฟุตซอล     จ านวน  40  ช่ัวโมง  1.0  หน่วยกิต 
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                                             หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนศรีราชา ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น  พุทธศักราช 2564 (ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช 2562) 

 

ค าอธิบายรายวิชาพ้ืนฐาน 

รหัสวิชา พ21101  รายวิชา สุขศึกษา     กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ภาคเรียนท่ี 1     จ านวน 0.5 หน่วยกิต  เวลา 20 ชั่วโมง 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 ศึกษาความส าคัญและการดูแลระบบประสาทและระบบต่อมไร้ท่อที่มีผลต่อสุขภาพการเจริญเติบโตพัฒนาการ
ของวัยรุ่นและวิธีการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงทางร่างกายจิตใจ อารมณ์ และพัฒนาการทางเพศอย่างเหมาะสม  
 โดยใช้กระบวนการความรู้ ความเข้าใจ การสร้างความตระหนัก การแก้ปัญหา การสร้างเจตคติการส ารวจ
ตรวจสอบ การสังเกต การสืบค้นข้อมูล การอภิปราย สรุป เกี่ยวกับเรื่อง ระบบประสาทและระบบต่อมไร้ท่อที่มีผลต่อ
สุขภาพการเจริญเติบโตพัฒนาการของวัยรุ่น และวิธีการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงทางร่างกายจิตใจ อารมณ์ และ
พัฒนาการทางเพศอย่างเหมาะสม วิเคราะห์การเจริญเติบโตทางรา่งกายของตนเองกับเกณฑ์มาตรฐาน แสวงหาแนวทาง
ในการพัฒนาตนเองให้เจริญเติบโตสมวัย 

เพื่อให้มีทักษะการปฏิเสธเพื่อป้องกันตนเองจากการถูกลว่งละเมิดทางเพศ เลือกกินอาหารที่เหมาะสมกบัวัย ให้
เกิดความรู้ ความเข้าใจ ความคิด สื่อสารสิ่งที่เรียนรู้ มีความสามารถในการตัดสินใจเลือกแนวทางปฏิบัติอย่างมีเหตุผล 
น าความรู้ไปใช่ในชีวิตประจ าวันได้ มีจริยธรรม คุณธรรมและค่านิยมที่เหมาะสม 

 
ตัวชี้วัด  พ 1.1 ม.1/1     พ 1.1 ม.1/2     พ 1.1 ม.1/3     พ 1.1 ม.1/4  
  พ 2.1 ม.1/1     พ 2.1 ม.1/2  
  พ 4.1 ม.1/1     พ 4.1 ม.1/2     พ 4.1 ม.1/3     พ 4.1 ม.1/4 
รวม 10 ตัวชี้วัด  
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                                             หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนศรีราชา ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น  พุทธศักราช 2564 (ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช 2562) 

 

ค าอธิบายรายวิชาพ้ืนฐาน 

รหัสวิชา พ21102  รายวิชา สุขศึกษา     กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ภาคเรียนท่ี 2     จ านวน 0.5 หน่วยกิต  เวลา 20 ชั่วโมง 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ศึกษาความรู้เกี่ยวกับยาเสพติด อันตรายจากสารเสพติด เรียนรู้หลักการการปฐมพยาบาลเบื้องต้นการ
เคลื่อนย้ายที่ปลอดภัย การทดสอบสมรรถภาพของร่างกาย การออกก าลังกาย และการเล่นกีฬา 
 โดยใช้กระบวนการความรู้ ความเข้าใจ การสร้างความตระหนัก การแก้ปัญหา การสร้างเจตคติ  การส ารวจ
ตรวจสอบ การสังเกต การสืบค้นข้อมูล การอภิปราย สรุป เกี่ยวกับ ยาสารเสพติด การปฐมพยาบาลเบื้องต้น และ
ทดสอบสมรรถภาพร่างกาย การน าเอาทักษะกลไก ทักษะการเคลื่อนไหวในการเล่นกีฬาที่หลากหลาย มาสรุปเป็นวิธีที่
เหมาะสมในบริบทของตนเองเปรียบเทียบประสิทธิภาพของรูปแบบการเคลื่อนไหวที่ส่งผลต่อการเลน่กีฬา และกิจกรรม
ในชีวิตประจ าวันร่วมกิจกรรมนันทนาการ 
 เพื่อให้ผู้เรียนเห็นคุณค่า และมีทักษะในการสร้างเสริมสุขภาพ การด ารงสุขภาพ การป้องกันโรค การเสริมสรา้ง
สมรรถภาพเพื่อสุขภาพ การออกก าลังกาย และเล่นกีฬา สามารถน าความรู้ หลักการ และทักษะที่ได้ไปปรับใช้ใน
ชีวิตประจ าวันอย่างเป็นระบบ 
 
ตัวชี้วัด  พ 3.1 ม1/1    พ 3.1 ม1/2    พ 3.1 ม1/3 
  พ 3.2 ม1/1    พ 3.2 ม1/2    พ 3.2 ม1/3     พ 3.2 ม1/4    พ3.2 ม1/5    พ 3.2 ม1/6 
  พ 4.1 ม.1/4 
  พ 5.1 ม.1/1   พ 5.1 ม.1/2    พ 5.1 ม.1/3    พ 5.1 ม.1/4 
รวม 14 ตัวชี้วัด  
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                                             หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนศรีราชา ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น  พุทธศักราช 2564 (ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช 2562) 

 

ค าอธิบายรายวิชาพ้ืนฐาน 

รหัสวิชา พ22101  รายวิชา สุขศึกษา     กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2 ภาคเรียนท่ี 1    จ านวน 0.5 หน่วยกิต  เวลา 20 ชั่วโมง 

 
ศึกษาความรู้เบื้องต้นเรื่อง วัยรุ่นวัยวุ่น เติบโตตามวัย เพศพิศวง หญิงชายเท่าเทียมกัน เพศสัมพันธ์ในวัยรุ่น 

การบริการทางสุขภาพ และสุขภาพกับการใช้เทคโนโลยีในชีวิตประจ าวัน 
 โดยใช้กระบวนการความรู้ ความเข้าใจ การสร้างความตระหนัก การแก้ปัญหา การสร้างเจตคติการส ารวจ
ตรวจสอบ การสังเกต   การสืบค้นข้อมูล การอภิปราย สรุป  เกี่ยวกับเรื่อง วัยรุ่นวัยวุ่น เติบโตตามวัย  เพศพิศวง หญิง
ชายเท่าเทียมกัน เพศสัมพันธ์ในวัยรุ่น การบริการทางสุขภาพ และสุขภาพกับการใช้เทคโนโลยีในชีวิตประจ าวัน 
 เพื่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ ความคิด สื่อสารสิ่งที่เรียนรู้ มีความสามารถในการตัดสินใจเลือกแนวทางปฏิบัติ
อย่างมีเหตุผล น าความรู้ไปใช่ในชีวิตประจ าวันได้ มีจริยธรรม คุณธรรมและค่านิยมที่เหมาะสม 

 
ตัวชี้วัด  พ 1.1 ม.2/1 พ 1.1 ม.2/2 
  พ 2.1 ม.2/1 พ 2.1 ม.2/2 พ 2.1 ม.2/3 พ 2.1 ม.2/4 
  พ 4.1 ม.2/1    พ 4.1 ม.2/2 พ 4.1 ม.2/3     
รวม 9 ตัวชี้วัด  
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                                             หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนศรีราชา ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น  พุทธศักราช 2564 (ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช 2562) 

 

ค าอธิบายรายวิชาพ้ืนฐาน 

รหัสวิชา พ22102  รายวิชา สุขศึกษา     กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2 ภาคเรียนท่ี 2    จ านวน 0.5 หน่วยกิต  เวลา 20 ชั่วโมง 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ศึกษาความรู้เบื้องต้นเรื่อง ความสมดุลระหว่างสุขภาพกาย และสุขภาพจิต การจัดการกับปัญหาสุขภาพจิต ปัจจัย และ
แหล่งที่ช่วยเหลือฟื้นฟูผู้ติดสารเสพติด พฤติกรรมเสี่ยงและสถานการณ์เสี่ยงทีส่่งผลต่อชีวิต ทักษะการป้องกันตนเองจาก
สถานการณ์คับขันที่อาจน าไปสู่อันตราย การส่งเสริมและพัฒนาสมรรถภาพทางกายตนเอง การออกก าลังกาย และเล่น
กีฬา  
 โดยใช้กระบวนการความรู้ ความเข้าใจ การสร้างความตระหนัก การแก้ปัญหา การสร้างเจตคติ การส ารวจ
ตรวจสอบ การสังเกต การสืบค้นข้อมูล การอภิปราย สรุป  เกี่ยวกับความสมดุลระหว่างสุขภาพกาย และสุขภาพจิต    
การจัดการกับปัญหาสุขภาพจิต ปัจจัย และแหล่งที่ช่วยเหลือฟื้นฟูผู้ติดสารเสพติด พฤติกรรมเสี่ยงและสถานการณ์เสี่ยง
ที่ส่งผลต่อชีวิต ทักษะการป้องกันตนเองจากสถานการณ์คับขันที่อาจน าไปสู่อันตราย การส่งเสริมและพัฒนาสมรรถภาพ
ทางกายตนเอง และการน าเอาทักษะกลไก ทักษะการเคลื่อนไหวในการเล่นกีฬาที่หลากหลาย มาสรุปเป็นวิธีที่เหมาะสม
ในบริบทของตนเองเปรียบเทียบประสิทธิภาพของรูปแบบการเคลื่อนไหวที่ส่งผลต่อการเล่นกีฬา และกิจกรรมใน
ชีวิตประจ าวันร่วมกิจกรรมนันทนาการ 

เพื่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ ความคิด สื่อสารสิ่งที่เรียนรู้ มีความสามารถในการตัดสินใจเลือกแนวทางปฏิบัติ
อย่างมีเหตุผล น าความรู้ไปใช่ในชีวิตประจ าวันได้ มีจริยธรรม คุณธรรมและค่านิยมที่เหมาะสม การส่งเสริมและพัฒนา
สมรรถภาพทางกายตนเอง การออกก าลังกาย และเล่นกีฬา สามารถน าความรู้หลักการ และทักษะที่ได้ไปปรับใช้ใน
ชีวิตประจ าวันอย่างเป็นระบบ 

 
ตัวชี้วัด  พ 3.1 ม.2/1 พ 3.1 ม.2/2 พ 3.1 ม.2/3 พ 3.2 ม.2/4 
  พ 3.2 ม.2/1 พ 3.2 ม.2/2 พ 3.2 ม.2/3 พ 3.2 ม.2/4  พ 3.2 ม.2/5 
  พ 4.1 ม.2/4    พ 4.1 ม.2/5    พ 4.1 ม.2/6    พ 4.1 ม.2/7 
  พ 5.1 ม.2/1 พ 5.1 ม.2/2 พ 5.1 ม.2/3 
รวม 16 ตัวชี้วัด  
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                                             หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนศรีราชา ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น  พุทธศักราช 2564 (ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช 2562) 

 

ค าอธิบายรายวิชาพ้ืนฐาน 

รหัสวิชา พ23101  รายวิชา สุขศึกษา     กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ภาคเรียนท่ี 1    จ านวน 0.5 หน่วยกิต  เวลา 20 ชั่วโมง 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ศึกษาความรู้เกี่ยวกับการเจริญเติบโตแต่ละช่วงวัย แนวทางการด าเนินชีวิตของวัยรุ่นที่สอดคล้องกับความ
คาดหวังของการวิเคราะห์สื่อโฆษณา อิทธิพลของสื่อโฆษณาต่อวัยรุ่น การปฏิบัติเกี่ยวกับอนามัยเจริญพันธ์ุที่เหมาะสม
กับวัยของตน สถาบันครอบครัวและแนวทางป้องกันความขัดแย้งในครอบครัว คุณค่าของอาหารกับการสร้างเสริม
สุขภาพโรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อ 
 โดยใช้กระบวนการความรู้ ความเข้าใจ การสร้างความตระหนัก การแก้ปัญหา การสร้างเจตคติ  การส ารวจ
ตรวจสอบ การสังเกต การสืบค้นข้อมูล การอภิปราย สรุป 
 เพื่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ ความคิด สื่อสารสิ่งที่เรียนรู้ มีความสามารถในการตัดสินใจเลือกแนวทางปฏิบัติ
อย่างมีเหตุผล น าความรู้ไปใช่ในชีวิตประจ าวันได้ มีจริยธรรม คุณธรรมและค่านิยมที่เหมาะสม 
 
ตัวชี้วัด  พ 1.1 ม.3/1 พ 1.1 ม.3/2 พ 1.1 ม.3/3 
  พ 2.1 ม.3/1    พ 2.1 ม.3/2    พ 2.1 ม.3/3 
  พ 4.1 ม.3/1    พ 4.1 ม.3/2 
รวม 8 ตัวชี้วัด  
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                                             หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนศรีราชา ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น  พุทธศักราช 2564 (ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช 2562) 

 

ค าอธิบายรายวิชาพ้ืนฐาน 

รหัสวิชา พ23102  รายวิชา สุขศึกษา     กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ภาคเรียนท่ี 2    จ านวน 0.5 หน่วยกิต  เวลา 20 ชั่วโมง 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ศึกษาความรู้เกี่ยวกับปัญหาด้านสุขภาพในชุมชนปัจจัยเสี่ยงและพฤติกรรมเสี่ยงด้านสขุภาพการแก้ไขปัญหาการใช้ความ
รุนแรง แอลกอฮอล์กับอุบัติเหตุ หลักการช่วยฟื้นคืนชีพข้ันพื้นฐาน การวางแผนการออกก าลังกาย และการทดสอบ
สมรรถภาพทางกาย 
 โดยใช้กระบวนการความรู้ ความเข้าใจ การสร้างความตระหนัก การแก้ปัญหา การสร้างเจตคติ   การส ารวจ
ตรวจสอบ การสังเกต การสืบค้นข้อมูล การอภิปราย สรุป และการน าเอาทักษะกลไก ทักษะการเคลื่อนไหวในการเล่น
กีฬาที่หลากหลาย มาสรุปเป็นวิธีที่เหมาะสมในบริบทของตนเองเปรียบเทียบประสิทธิภาพของรูปแบบการเคลื่อนไหวที่
ส่งผลต่อการเล่นกีฬา และกิจกรรมในชีวิตประจ าวันร่วมกิจกรรมนันทนาการ  
 เพื่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ ความคิด สื่อสารสิ่งที่เรียนรู้ มีความสามารถในการตัดสินใจเลือกแนวทางปฏิบัติ
อย่างมีเหตุผล น าความรู้ไปใช่ในชีวิตประจ าวันได้ มีจริยธรรม คุณธรรมและค่านิยมที่เหมาะสม  การส่งเสริมและพัฒนา
สมรรถภาพทางกายตนเอง การออกก าลังกาย และเล่นกีฬา สามารถน าความรู้หลักการ และทักษะที่ได้ไปปรับใช้ใน
ชีวิตประจ าวันอย่างเป็นระบบ 
 
ตัวชี้วัด  พ 3.1 ม.3/1 พ 3.1 ม.3/2 พ 3.1 ม.3/3 
  พ 3.2 ม.3/1 พ 3.2 ม.3/2 พ 3.2 ม.3/3 พ 3.2 ม.3/4 พ 3.2 ม.3/5 
     พ 4.1 ม.3/3 พ 4.1 ม.3/4 พ 4.1 ม.3/5 
  พ 5.1 ม.3/1 พ 5.1 ม.3/2 พ 5.1 ม.3/3 พ 5.1 ม.3/4 พ 5.1 ม.3/5 
รวม 16 ตัวชี้วัด  
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                                             หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนศรีราชา ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น  พุทธศักราช 2564 (ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช 2562) 

 

ค าอธิบายรายวิชาเพ่ิมเติม 

รหัสวิชา พ20201  รายวิชา ยืดหยุ่น     กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ภาคเรียนท่ี 1    จ านวน 0.5 หน่วยกิต  เวลา 20 ชั่วโมง 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 ศึกษา ปฏิบัติ วิเคราะห์ เปรียบเทียบ อธิบาย เกี่ยวกับกิจกรรมการบริหารร่างกาย กิจกรรมนันทนาการ 
หลักการเคลื่อนไหวร่างกาย การเล่นเกม การออกก าลังกายด้วยการยืดหยุ่น กฎ กติกา ข้อตกลงในการเล่น วิธีการเล่น
ตามขั้นตอน และอื่น ๆ อย่างถูกต้อง ปลอดภัยและสนุกสนาน พร้อมกับให้เรียนรู้การป้องกัน การแก้ไข การเสริมสร้าง
สุขภาพและประโยชน์ที่ได้รับจากกการออกก าลังกาย 

 โดยใช้กระบวนการความรู้ความเข้าใจ การปฏิบัติ การสร้างความตระหนัก การแก้ปัญหาการสร้างเจตคติ     
การส ารวจตรวจสอบ การสังเกต การสืบค้นข้อมูล  การอภิปราย สรุป 
 เพื่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ และเห็นคุณค่าของสุขภาพ สมรรถภาพ สวัสดิภาพของตนเอง ของผู้อื่น และของ
สังคม สามารถออกก าลังกายและเล่นกีฬาตามความถนัด และความสนใจ เพื่อน าไปใช้ออกก าลังกายในชีวิตประจ าวัน
และเผยแพร่ความรู้ให้กับผู้อื่นได้ มีจริยธรรม คุณธรรมและค่านิยมที่เหมาะสม 
 
ผลการเรียนรู้ 

1. วิเคราะห์ เปรียบเทียบ อธิบาย เกี่ยวกบัพื้นฐานการเคลื่อนไหวร่างกาย และยืดหยุ่นข้ันพื้นฐาน 
2. ใช้ทักษะเล่นกีฬายืดหยุ่นในเรื่องทักษะพื้นฐานการเล่นได ้
3. ให้ความส าคัญกบัการพัฒนาทกัษะการเล่นกีฬายืดหยุ่น 
4. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวิธีการนัง่งอเข่า ม้วนหน้า,นั่งงอเข่าม้วนหลงั 
5. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหกสามเส้าเข่างอล้อเกวียน และการต่อตัวแบบ2คน 

รวม 5 ผลการเรียนรู้   
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



133 

 

                                             หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนศรีราชา ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น  พุทธศักราช 2564 (ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช 2562) 

 

ค าอธิบายรายวิชาเพ่ิมเติม 

รหัสวิชา พ20202  รายวิชา เทเบิลเทนนิส    กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ภาคเรียนท่ี 2    จ านวน 0.5 หน่วยกิต  เวลา 20 ชั่วโมง 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 ศึกษาเกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของกีฬาเทเบิลเทนนิส ประโยชน์ของการเล่นกีฬาเทเบิลเทนนิส กฎ กติกา 
และมารยาทในการเล่น และการชมกีฬาเทเบิลเทนนิส ทักษะพื้นฐานในการเล่นกีฬาเทเบิลเทนนิส ทั้งนี้มุ่งให้ผู้เรียน
สามารถน าทักษะในการเล่นกีฬาเทเบิลเทนนิสไปใช้ในการออกก าลังกายได้ 
 โดยน าทักษะกลไกและทักษะการเคลือ่นไหวในการเล่นทีห่ลากหลายวิเคราะห์ความแตกต่างระหว่างบคุคล สรปุ
เป็นวิธีที่เหมาะสมในบริบทของตนเองเปรียบเทียบประสิทธิภาพของรูปแบบการเคลื่อนไหวที่ส่งผลต่อการเล่นกีฬาเท
เบิลเทนนิส และกิจกรรมในชีวิตประจ าวัน 
 เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาตนเองมีวินัย ปฏิบัติตามกฎ กติกา และข้อตกลงในการเล่นกีฬาเทเบิลเทนนิส 
วางแผนการรุก และการป้องกันในการเล่นกีฬาเทเบิลเทนนิส และน าไปใช้ในการเล่นได้อย่างเหมาะสมกับทีม น าผลการ
ปฏิบัติในการเล่นกีฬาเทเบิลเทนนิส มาสรุปเป็นวิธีที่เหมาะสมกับตนเองด้วยความมุ่งมั่น และน าความรู้ หลักการที่ได้ไป
ปรับใช้ในชีวิตประจ าวันอย่างเป็นระบบ 

ผลการเรียนรู้ 
1.บอกประวัติความเป็นมา และประโยชน์ของกีฬาเทเบลิเทนนิสได้ 
2.เข้าใจในกฎกติกา มารยาทในการแข่งขัน และการชมกีฬาเทเบิลเทนนสิ 
3.ปฏิบัติการออกก าลังกายเพื่อสร้างสมรรถภาพทางกายด้วยท่าบรหิารส าหรับการเล่นกีฬาเทเบลิเทนนสิ 
4.สามารถเสริ์ฟด้วยหน้ามอื และหลงัมือได ้
5.สามารถเล่นด้วยการตีโต้ด้วยหน้ามือ และหลังมือได ้
6.อธิบายหลักวิธีการเล่นเทเบิลเทนนสิ นับแต้มเทเบิลเทนนสิได้อย่างถูกต้อง 
7.ปฏิบัติการเล่นเทเบลิเทนนิส แบบเดี่ยว และคู่ลกัษณะแข่งขันจริงได้ 
8.ปฏิบัติการเป็นกรรมการผู้ตัดสินตัดสินกีฬาเทเบลิเทนนสิข้ันพื้นฐานได้ 

รวม 8 ผลการเรียนรู้ 
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                                             หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนศรีราชา ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น  พุทธศักราช 2564 (ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช 2562) 

 

ค าอธิบายรายวิชาเพ่ิมเติม 

รหัสวิชา พ20203 รายวิชา กระบ่ีกระบอง    กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2 ภาคเรียนท่ี 1    จ านวน 0.5 หน่วยกิต  เวลา 20 ชั่วโมง 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ศึกษาประวัติความเป็นมาของกีฬากระบี่กระบอง วิเคราะห์น าผลการปฏิบัติทักษะการเล่นกีฬากระบี่กระบอง 
มาศึกษาเปรียบเทียบและสามารถเลือกเล่นกีฬากระบี่กระบองตามความเหมาะสม ในรูปแบบการเคลื่อนไหว โดยใช้
ทักษะการร าไม้ร าที่ 1 – 12 พรหมนั่ง พรหมยืน การเดินแปลง การกลับหัวสนามไม้ร า ตลอดจนทักษะการต่อสู้ในท่า
พลิกแพลง การดูแลรักษาสุขภาพให้สมบูรณ์แข็งแรง พร้อมทั้งอธิบายสาเหตุการเปลี่ยนแปลงทางกาย จิตใจ อารมณ์ 
สังคมและสติปัญญาที่เป็นผลจาก การเล่นกีฬา เข้าร่วมกิจกรรมนันทนาการ  วางแผนการเล่นกระบี่และการฝึก
สมรรถภาพอย่างมีกฎ กติกา มารยาทและมีความเหมาะสมกับตนเอง  
 โดยใช้กระบวนการ ทักษะวิธีการทางพลศึกษา การแสวงหาความรู้ การสืบค้นการใช้ภูมิปัญญาท้องถ่ิน ทักษะ
การอบอุ่นร่างกาย การสาธิต การอธิบาย การฝึกปฏิบัติเป็นกลุ่ม เป็นรายบุคคลการสรุปให้เกิดความเข้าใจ น ามาแก้ไข
ปรับปรุง 

เพื่อให้เกิดความรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ซื่อสัตย์ รักความเป็นไทย มีวินัยใฝ่เรียนรู้อยู่อย่างพอเพียง มีความมุ่งมั่น
ในการท างานรวมทั้งมีจิตอันเป็นสาธารณะ อันจะน ามาสู่ค่านิยมที่ดีงาม มีคุณธรรมจริยธรรมที่เหมาะสม 

ผลการเรียนรู้ 
 1.สามารถอธิบาย ประวัติความเป็นมา ประโยชน์ และกติกา มารยาทในการเล่นกีฬากระบี่กระบองได้ 
 2.มีความรู้ความเข้าใจ และสามารถปฏิบัติกจิกรรมการบรหิารกาย การยืด-เหยียดกล้ามเนื้อได ้
 3.มีความรู้ความเข้าใจ และสามารถปฏิบัติกจิกรรมการทรงตัว การเคลื่อนที่ และการสร้าง 
 ความคุ้นเคยกับกระบี่กระบองได ้
 4.มีความรู้ความเข้าใจ และสามารถปฏิบัติทกัษะการถวายบงัคมได้ 
 5.มีความรู้ความเข้าใจ และสามารถปฏิบัติทกัษะการข้ึนพรหมได้ 
 6.มีความรู้ความเข้าใจ และสามารถปฏิบัติทกัษะทักษะไมร้ าที่ 1-12 ได้ 
 7.มีความรู้ความเข้าใจ และสามารถปฏิบัติทกัษะการเดินแปลงได ้
 8.มีความรู้ความเข้าใจ และสามารถปฏิบัติทกัษะกลับหัวสนามไม้ร าได้ 
 9.มีความรู้ความเข้าใจ และสามารถปฏิบัติทกัษะการตลีูกไมก้ระบี่ 5 ไม้ได้ 
 10.มีความรู้ความเข้าใจและสามารถปฏิบัติข้ันตอนการรุก และข้ันตอนการรบัหรือการป้องกันในกีฬา 
 กระบีก่ระบองได้ 
รวม 10 ผลการเรียนรู้ 
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                                             หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนศรีราชา ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น  พุทธศักราช 2564 (ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช 2562) 

 

ค าอธิบายรายวิชาเพ่ิมเติม 

รหัสวิชา พ20204 รายวิชา กรฑีา     กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2 ภาคเรียนท่ี 2    จ านวน 0.5 หน่วยกิต  เวลา 20 ชั่วโมง 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ศึกษาความหมาย ขอบข่าย จุดมุ่งหมาย ในเรื่อง กรีฑา การเคลื่อนที่ การเข้าที่ การเข้าเส้นชัย การว่ิงระยะสั้น
การว่ิงระยะกลาง การว่ิงระยะไกล การเข้าที่ว่ิงผลัด การรับ-ส่งไม้คฑา กติกา การแข่งขันรายบุคคลและเป็นทีม อย่างถู
ฟกต้องการ เล่นกรีฑาอย่างปลอดภัย และสนุกสนาน หรืออาจน ากิจกรรมพลศึกษามาช่วยเสริมสร้างสุขภาพเพื่อให้รู้
หลักและวิธีการออกก าลังกายที่ถูกต้อง มีทักษะ มีสมรรถภาพทางกายที่ดี 
          โดยใช้ขบวนการ กิจกรรมกีฬากรีฑา ในการเล่นกีฬา ร่วมเล่นและแข่งขันอย่างสนุกสนานและปลอดภัย ปฏิบัติ
ได้ตามกฏกติกา อย่างมีบุคลิกที่ดี มีความสุข มีคุณค่า และมีความงามของกีฬา 
         เพื่อให้เกิด  ผู้เรียนใช้กิจกรรมการเคลื่อนไหว  การออกก าลังกาย  การเล่นเกมและกีฬา  เป็นเครื่องมือในการ

พัฒนาโดยรวมทั้งด้านร่างกาย  จิตใจ  อารมณ์   สังคม   สติปัญญา  รวมทั้งสมรรถภาพเพื่อสุขภาพและกีฬา   

  

ผลการเรียนรู้ 
1. สามารถอธิบาย ประวัติความเป็นมา ประโยชน์ และกติกา มารยาทในการเล่นกีฬากรีฑาได ้
2. มีความรู้ความเข้าใจและสามารถปฏิบัติกจิกรรมการบรหิารกาย การยืด-เหยียดกล้ามเนื้อได ้
3. มีความรู้ความเข้าใจและสามารถปฏิบัติทกัษะการว่ิงระยะสั้นได้ 
4. มีความรู้ความเข้าใจและสามารถปฏิบัติทกัษะการว่ิงระยะกลางได้ 
5. มีความรู้ความเข้าใจและสามารถปฏิบัติทกัษะการว่ิงระยะไกลได้ 
6. มีความรู้ความเข้าใจและสามารถปฏิบัติทกัษะการออกว่ิงการเข้าเส้นชัยได้ 
7. มีความรู้ความเข้าใจและสามารถปฏิบัติทกัษะว่ิงผลัดได ้
8. มีความรู้ความเข้าใจและสามารถจัดการแข่งขัน และตัดสนิกีฬากรีฑาเบื้องต้นได้ 
รวม 8 ผลการเรียนรู้ 
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ค าอธิบายรายวิชาเพ่ิมเติม 

รหัสวิชา พ20207 รายวิชา การเคลื่อนไหวพ้ืนฐาน   กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2 ภาคเรียนท่ี 1    จ านวน 1.0 หน่วยกิต  เวลา 40 ชั่วโมง 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ศึกษา ปฏิบัติ วิเคราะห์ เปรียบเทียบ อธิบาย การออกก าลังกายโดยน าทักษะการเคลื่อนไหวพื้นฐานทักษะการ
เคลื่อนไหวตามธรรมชาติของมนุษย์มาประกอบกับจังหวะหรือเสียงของดนตรี  เป็นการวางรากฐานการเคลื่อนไหวที่
ถูกต้อง เป็นการเสริมสร้างความเข็งแรง  ความคล่องตัวและความสัมพันธ์ระหว่างระบบประสาทและกล้ามเนื้อในการ
เคลื่อนไหวให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ข้อตกลงในการเล่น วิธีการเล่นตามขั้นตอน และอื่น ๆ  อย่างถูกต้อง ปลอดภัยและ
สนุกสนาน พร้อมกับให้เรียนรูก้ารป้องกัน การแก้ไข การเสริมสร้างสุขภาพและประโยชน์ที่ได้รับจากกการออกก าลังกาย 
 โดยใช้กระบวนการความรู้ความเข้าใจ การปฏิบัติ การสร้างความตระหนัก การแก้ปัญหาการสร้างเจตคติ การ
ส ารวจตรวจสอบ การสังเกต การสืบค้นข้อมูล  การอภิปราย สรุป 
 เพื่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ และเห็นคุณค่าของสุขภาพ สมรรถภาพ สวัสดิภาพของตนเอง ของผู้อื่น และของ
สังคม สามารถออกก าลังกายและเล่นกีฬาตามความถนัด และความสนใจ เพื่อน าไปใช้ออกก าลังกายในชีวิตประจ าวัน
และเผยแพร่ความรู้ให้กับผู้อื่นได้ มีจริยธรรม คุณธรรมและค่านิยมที่เหมาะสม 
 
ผลการเรียนรู้ 
          1.วิเคราะห์ เปรียบเทียบ อธิบาย เกี่ยวกบัการเคลือ่นไหวพื้นฐานได้ 
          2. มีความรู้ความเข้าใจ และสามารถปฏิบัติเกี่ยวกบัการเคลื่อนไหวพื้นฐานได้ 
 3. มีความรู้ความเข้าใจ และสามารถปฏิบัติเกี่ยวกบัการเคลือ่นไหวแบบอยู่กบัที่ได้ 
 4. มีความรู้ความเข้าใจ และสามารถปฏิบัติเกี่ยวกบัการเคลือ่นไหวแบบเคลื่อนที่ได้ 
 5. มีความรู้ความเข้าใจ และสามารถปฏิบัติเกี่ยวกบัการเคลือ่นไหวพื้นฐานได้อย่างถูกต้อง 
รวม 5 ผลการเรียนรู้ 
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                                             หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนศรีราชา ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น  พุทธศักราช 2564 (ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช 2562) 

 

ค าอธิบายรายวิชาเพ่ิมเติม 

รหัสวิชา พ20208 รายวิชา วู้ดบอล     กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2 ภาคเรียนท่ี 1    จ านวน 1.0 หน่วยกิต  เวลา 40 ชั่วโมง 

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

 ร่วมกิจกรรมการออกก าลังกายและเล่นกีฬาวู้ดบอล อย่างสม่ าเสมอ  มีความสุข  และด้วยความช่ืนชมในคุณค่า
และความงามของกีฬาวู้ดบอล ใช้ความสามารถ ของตนในการเพิ่มศักยภาพในการเล่นของตนเองโดยค านึงถึงผลที่เกิด
ต่อผู้อื่น และสังคม  วิเคราะห์ความคิดรวบยอดเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวรูปแบบต่าง ๆ   ในการเล่นด้วยความปลอดภัย
และสนุกสนาน   มีน้ าใจนักกีฬาและการมีสมรรถภาพทางกายและทางจิตที่ดี และแสดงการเคลื่อนไหวได้อย่าง
สร้างสรรค์    

เข้าร่วมกิจกรรมนันทนาการนอกโรงเรียน  และน าหลักการแนวคิดไปปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพชีวิตและ
สังคม 

อธิบายและปฏิบัติเกี่ยวกับสิทธิ  กฎ กติกา กลวิธีต่าง ๆ  ในระหว่างการเล่นกีฬาวู้ดบอล 
 

ผลการเรียนรู้ 
1.บอกประวัติความเป็นมาและประโยชน์ของกีฬาววู้ดบอลได้ 
2.ปฏิบัติการออกก าลังกายเพื่อสร้างสมรรถภาพทางกายด้วยท่าบรหิารส าหรับการเล่นกีฬาวู้ดบอล 
3.ปฏิบัติการจับไม้แบบต่างๆได ้
4. ปฏิบัติการตลีูกในระยะต่างๆได ้
5. ปฏิบัติการยิงประตูแบบต่างๆได ้
6.ปฏิบัติทักษะการเล่นประเภทเดี่ยวและทีมได้ 
7.บอกกฎกติกาการแข่งขันมวยไทยโดยสังเขปได ้
8.ปฏิบัติการเล่นวู้ดบอล แบบทีเ่ป็นลักษณะแข่งขันจริงได้ 

รวม  8  ผลการเรียนรู้ 
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                                             หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนศรีราชา ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น  พุทธศักราช 2564 (ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช 2562) 

 

ค าอธิบายรายวิชาเพ่ิมเติม 

รหัสวิชา พ20209 รายวิชา ฟุตบอล     กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2 ภาคเรียนท่ี 2    จ านวน 1.0 หน่วยกิต  เวลา 40 ชั่วโมง 

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

 ศึกษาและวิเคราะห์ทักษะการเล่นฟุตบอลด้วยเท้า หน้าอก ศีรษะ และมือ โดยใช้การฝึกทักษะการเล่นฟุตบอล
ด้วยเท้า หน้าอก ศีรษะและมือ เห็นคุณค่าของการเล่นกีฬาฟุตบอล การออกก าลังกาย การเป็นผู้เล่นมีความสามารถเชิง
ทักษะกีฬาฟุตบอลเป็นพื้นฐาน และมีเจตคติที่ดีต่อการน าไปประยุกต์ให้เป็นประโยชน์ในชีวิตประจ าวันและการเป็น
นักกีฬาฟุตบอล 
 เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับทักษะการเล่นฟุตบอลด้วยเท้า หน้าอก ศีรษะ และมีทักษะในการปฏิบัติได้ 
 
ผลการเรียนรู้ 

1. บอกความส าคัญทักษะการเล่นลกูด้วยเท้า หน้าอก ศีรษะ และมือในกีฬาฟุตบอล 
2. บอกวิธีการและฝกึทักษะการเล่นลูกด้วยเท้า หน้าอก ศีรษะ และมือ 
3. ใช้ทักษะและเทคนิคการเล่นลูกด้วยเท้า หน้าอก ศีรษะ และมือในเกมการเล่นฟุตบอลได้ 
4. ให้ความส าคัญกบัการพัฒนาทกัษะการเล่นลูกด้วยเท้า หน้าอก ศีรษะ และมือ 
5. บอกกฎ กติกาฟุตบอลได ้
6. มีระเบียบวินัย การแต่งกายเหมาะสม ตรงต่อเวลา และความรับผิดชอบในการเป็นนักกีฬาฟุตบอล 

 
รวม 6 ผลการเรียนรู้ 
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                                             หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนศรีราชา ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น  พุทธศักราช 2564 (ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช 2562) 

 

ค าอธิบายรายวิชาเพ่ิมเติม 

รหัสวิชา พ20210 รายวิชา แฮนด์บอล     กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2 ภาคเรียนท่ี 2    จ านวน 1.0 หน่วยกิต  เวลา 40 ชั่วโมง 

      ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
ร่วมกิจกรรมการออกก าลังกายและเล่นกีฬาแฮนด์บอล  อย่างสม่ าเสมอ  มีความสุข  และด้วยความช่ืนชมใน

คุณค่าและความงามของกีฬาแฮนด์บอล ใช้ความสามารถ ของตนในการเพิ่มศักยภาพในการเล่นของตนเองและของทีม  
โดยค านึงถึงผลที่เกิดต่อผู้อื่น และสังคม  วิเคราะห์ความคิดรวบยอดเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวรูปแบบต่าง ๆ   ในการเล่น
กีฬา แฮนด์บอล  และแสดงการเคลื่อนไหวได้อย่างสร้างสรรค์    

เข้าร่วมกิจกรรมนันทนาการนอกโรงเรียน  และน าหลักการแนวคิดไปปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพชีวิตและ
สังคม 

อธิบายและปฏิบัติเกี่ยวกับสิทธิ  กฎ  กติกา กลวิธีต่าง ๆ  ในระหว่างการเล่นกีฬาแฮนด์บอล และสามารถตัดสนิ
กีฬาแฮนด์บอลเบื้องต้นได้ 
 
ผลการเรียนรู้ 

1. มีความรู้ ความเข้าใจ ประวัติความเป็นมา ประโยชน์ มารยาท การดูแลรักษาอุปกรณ์ในกีฬาแฮนด์บอลได้ 
2. มีความรู้ ความเข้าใจ สามารถปฏิบัติกจิกรรมการบรหิารร่างกายแบบอยูก่ับที่และแบบเคลื่อนที่ได้ 
3. มีความรู้ ความเข้าใจ สามารถปฏิบัติกจิกรรมการรับ – การส่ง ลูกมือเดียวแบบต่างๆได้ 
4. มีความรู้ ความเข้าใจ สามารถปฏิบัติกจิกรรมเลี้ยงลกู แบบต่างๆได้ 
5. มีความรู้ ความเข้าใจ สามารถปฏิบัติกจิกรรมการยงิประตูแบบต่างๆได้ 
6. มีความรู้ ความเข้าใจ สามารถปฏิบัติกจิกรรมการป้องกันประตูแบบต่างๆได้ 
7. มีความรู้ ความเข้าใจ สามารถปฏิบัติกจิกรรมการเป็นผู้รกัษาประตูได้ 
8. มีความรู้ ความเข้าใจ สามารถปฏิบัติกจิกรรมรูปแบบการรุก – การรับ แบบต่างๆได ้
9. มีความรู้ ความเข้าใจ สามารถปฏิบัติกจิกรรมกฎ กติกา การแข่งขันได้ 
10. มีความรู้ ความเข้าใจ สามารถปฏิบัติกจิกรรม การแข่งขันได้ 
11. มีความรู้ ความเข้าใจ สามารถปฏิบัติกจิกรรม ตัดสินการแข่งขันได้ 

รวม 11 ผลการเรียนรู้ 
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                                             หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนศรีราชา ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น  พุทธศักราช 2564 (ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช 2562) 

 

ค าอธิบายรายวิชาเพ่ิมเติม 

รหัสวิชา พ20205    รายวิชา บาสเกตบอล    กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ภาคเรียนท่ี 1    จ านวน 0.5 หน่วยกิต  เวลา 20 ชั่วโมง 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 ศึกษาเกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของกีฬาบาสเกตบอล ประโยชน์ของการเล่นกีฬาบาสเกตบอล กฎ กติกา 
และมารยาทในการเล่น และการชมกีฬาบาสเกตบอล ทักษะพื้นฐานในการเล่นกีฬาบาสเกตบอล การเล่นกีฬา
บาสเกตบอลต้องใหค้วามส าคัญกับการอบอุ่นรา่งกาย โดยน าความรู้เรื่องกลไกการเคลือ่นไหวในระบบต่างๆ ของร่างกาย
พร้อมทั้งให้มีความรู้เรื่องการป้องกันการบาดเจ็บจากการเล่นกีฬา ดูแลสมรรถภาพของร่างกาย ให้ผู้เรียนสามา รถน า
ความรู้การรับและส่งลูกบาสเกตบอล การเลี้ยงลูกบาสเกตบอล และการยิงประตูไปใช้ในการออกก าลังกาย และแข่งขัน
บาสเกตบอลอย่างถูกต้องปลอดภัย 
 โดยใช้กระบวนการ ทักษะวิธีการทางพลศึกษา การแสวงหาความรู้ การสืบค้นการใช้ภูมิปัญญาท้องถ่ิน ทักษะ
การอบอุ่นร่างกาย การสาธิต การอธิบาย การฝึกปฏิบัติเป็นกลุ่ม เป็นรายบุคคลการสรุปให้เกิดความเข้าใจ น ามาแก้ไข
ปรับปรุง 
 เพื่อให้ผู้เรียนเห็นคุณค่า และประโยชน์ของการเล่นกีฬาบาสเกตบอล และเตรียมน าไปสู่การแข่งขันที่จัดข้ึนใน
ช้ันเรียนอย่างมีความสุขสนุกสนานกับการเล่นบาสเกตบอล 
 

ผลการเรียนรู้ 
 1.สามารถอธิบาย ประวัติความเป็นมา ประโยชน์ และกติกา มารยาทในการเล่นกีฬาบาสเกตบอลได้ 
 2.มีความรู้ความเข้าใจ และสามารถปฏิบัติกจิกรรมการบรหิารกาย การยืด-เหยียดกล้ามเนื้อได ้
 3.มีความรู้ความเข้าใจ และสามารถปฏิบัติกจิกรรมการทรงตัว การเคลื่อนที่ และการสร้าง 
 ความคุ้นเคย ในกีฬาบาสเกตบอลได ้
 4.มีความรู้ความเข้าใจ และสามารถปฏิบัติทกัษะรบั-ส่งบอลแบบต่าง ๆ ได้ 
 5.มีความรู้ความเข้าใจ และสามารถปฏิบัติทกัษะเลี้ยงบาสเกตบอลได้ 
 6.มีความรู้ความเข้าใจ และสามารถปฏิบัติทกัษะยิงประตบูาสเกตบอลได้ 
 7.มีความรู้ความเข้าใจและสามารถปฏิบัติข้ันตอนการรุก และข้ันตอนการรบัหรือการปอ้งกันในกีฬา
 บาสเกตบอลได ้
 8.มีความรู้ความเข้าใจและสามารถปฏิบัติการเล่นทีมแบบต่าง ๆ ได้ 
รวม 8 ผลการเรียนรู้ 
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ค าอธิบายรายวิชาเพ่ิมเติม 

รหัสวิชา พ20206  รายวิชา ตะกร้อ     กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3  ภาคเรียนท่ี 2    จ านวน 0.5 หน่วยกิต  เวลา 20 ชั่วโมง 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ศึกษาหลักการเกี่ยวกับกิจกรรมพลศึกษาและกีฬาประเภทตะกร้อ ฝึกทักษะการบริหารร่างกาย การเคลื่อนไหว
ข้ันพื้นฐาน และการเล่นกีฬาตามล าดับข้ันตอน โดยใช้กระบวนการทางพลศึกษา เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
กิจกรรมพลศึกษา และกีฬาประเภทตะกร้อ มีทักษะในการเล่นกีฬา มีคุณธรรมเห็นคุณค่าของกิจกรรมพลศึกษาและกฬีา 
สามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน 
 โดยใช้ทักษะกระบวนการฝึกปฏิบัติ กระบวนการเรียนรู้ความเข้าใจ กระบวนการกลุ่ม กระบวนการสร้างความ
ตระหนัก กระบวนการคิดอย่างมีวิจารณญาณ การสังเกต การอภิปรายกระบวนการคิดวิเคราะห์ และทักษะการมี     
ส่วนร่วม 
 เพื่อให้เกิดคุณลักษณะอันพึงประสงค์มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ มุ่งมั่นในการท างาน ซื่อสัตย์สุจริต รักความเป็นไทย      
อยู่อย่างพอเพียง และมีจิตสาธารณะ 
 
ผลการเรียนรู้ 

1. สรุปประวัติความเป็นมาของกีฬาเซปัคตะกร้อได้ 
2. สามารถเคลื่อนไหวในท่าเบื้องต้นของกีฬาเซปัคตะกร้อได ้
3. สามารถรบัและสง่ลูกแบบต่างๆ และเตะตะกร้อลูกพื้นฐานได้ 
4. สามารถเตะลูกข้างเท้าด้านใน และลูกข้างเท้าด้านนอกถูกต้องและเล่นลูกโต้คู่ได้ 
5. สามารถเตะลูกหลงัเท้าและเล่นลูกโต้คู่ได ้
6. สามารถเตะลูกโหมง่ และเล่นลูกโต้คู่ได ้
7. สามารถเดาะลูกเข่าได้อย่างถูกต้องและเล่นลูกพลิกแพลงได้ 
8. สามารถเล่นลูกด้วยศีรษะได้อย่างถูกต้องและเล่นพลิกแพลงได้ 
9. อธิบายกฎ กติกาการแข่งขันเซปัคตะกร้อได้อย่างถูกต้อง 
10. สามารถเล่นทีมได้อย่างถูกต้องตามกติกาการแข่งขัน 
 

รวม  10  ผลการเรียนรู้ 
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ค าอธิบายรายวิชาเพ่ิมเติม 

รหัสวิชา พ20211 รายวิชา วอลเลย์บอล     กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ภาคเรียนท่ี 1    จ านวน 1.0 หน่วยกิต  เวลา 40 ชั่วโมง 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ศึกษาเพื่อให้มีความรู้  ความเข้าใจ  เกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของกีฬาวอลเลย์บอล การเคลื่อนไหวร่างกาย  
หลักการออกก าลังกาย  การทดสอบสมรรถภาพทางกาย  ทักษะเบื้องต้นกีฬาวอลเลย์บอล  การเล่นเป็นทีมปฏิบัติ
กิจกรรมด้วยความสนุกสนานปลอดภัย  

โดยใช้กระบวนการเรียนรู้แบบปฏิบัติจริง  การเรียนรู้จากการใช้ค าถามประกอบการอธิบายและแสดงเหตุผล 
การเรียนรู้จากการศึกษา  ค้นคว้าการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้  เพื่อพัฒนาทักษะและความรู้ในกีฬาวอลเลย์บอล  
มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์    

เพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ มีทักษะพื้นฐานในการเล่นกีฬาวอลเลย์บอล มีคุณธรรม  จริยธรรม  ค่านิยม  
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ ได้แก่  รักษ์ชาติ  ศาสนา พระมหากษัตริย์  ซื่อสัตย์สุจริต  มีวินัย  ใฝ่เรียนรู้  อยู่อย่าง
พอเพียง  มุ่งมั่นในการท างาน  รักษาความเป็นไทย มีความรับผิดชอบ  มีจิตสาธารณะ  มีความรับผิดชอบ  มีความ
เช่ือมั่นในตนเอง  พร้อมทั้งตระหนักและเห็นคุณค่าและเจตคติที่ดีในการออกก าลังกาย   ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์
และห่างไกลจากยาเสพติด  สามารถน าไปประยุกต์ใช้ให้เกดิประโยชน์แก่ตนเอง  ชุมชน  และสังคมส่วนรวมอย่างเปน็สขุ 
 
ผลการเรียนรู้ 

1. บอกประวัติความเป็นมาของกีฬาวอลเลย์บอลได ้
2. แสดงทักษะการอบอุ่นร่างกายเพื่อเตรียมเล่นกีฬาวอลเลย์บอลได้ 
3. แสดงทักษะพื้นฐานของกีฬาวอลเลย์บอล  การเล่นลูกมือล่าง  การเล่นลูกมือบน 
4. แสดงทักษะการหยอดบอล 
5. แสดงทักษะการเสริ์ฟ 
6. แสดงทักษะการสกัดกั้น 
7. แสดงทักษะการเล่นทีม 

 
รวม  7  ผลการเรียนรู้ 
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ค าอธิบายรายวิชาเพ่ิมเติม 

รหัสวิชา พ20212 รายวิชา สมรรถภาพทางกาย    กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ภาคเรียนท่ี 1    จ านวน 1.0 หน่วยกิต  เวลา 40 ชั่วโมง 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ศึกษาความหมาย ขอบข่าย องค์ประกอบของสมรรถภาพทางกายเพื่อสุขภาพ และสมรรถภาพทางกลไก 
หลักการสร้างเสริมสมรรถภาพทางกาย รูปแบบการสร้างเสริมสมรรถภาพทางกาย เทคนิคการใช้ แบบทดสอบในการ
ทดสอบสมรรถภาพทางกาย การออกก าลังกายเพื่อสร้างเสริมสมรรถภาพทางกาย การจัดโปรแกรมการออกก าลังกาย
เพื่อการสร้างเสริมสมรรถภาพทางกาย น าไปสู่การพัฒนาเสริมสร้างสมรรถภาพทางกาย น าความรู้และหลักการของ
กิจกรรมไปใช้เช่ือมโยงสัมพันธ์กับวิชาอื่น 

โดยใช้กระบวนการเรียนรู้แบบปฏิบัติจริง  การเรียนรู้จากการใช้ค าถามประกอบการอธิบายและแสดงเหตุผล 
การเรียนรู้จากการศึกษา  ค้นคว้าการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้  เพื่อพัฒนาทักษะและความรู้ในการสร้างเสริม
สมรรถภาพทางกาย มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์    

เพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ มีสมรรถภาพทางกายที่ดี มีคุณธรรม  จริยธรรม  ค่านิยม  คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ ได้แก่  รักษ์ชาติ  ศาสนา พระมหากษัตริย์  ซื่อสัตย์สุจริต  มีวินัย  ใฝ่เรียนรู้  อยู่อย่างพอเพียง  มุ่งมั่นในการ
ท างาน  รักษาความเป็นไทย มีความรับผิดชอบ  มีจิตสาธารณะ  มีความรับผิดชอบ  มีความเช่ือมั่นในตนเอง  พร้อมทั้ง
ตระหนักและเห็นคุณค่าและเจตคติที่ดีในการออกก าลังกาย   ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์และห่างไกลจากยาเสพติด  
สามารถน าไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์แก่ตนเอง  ชุมชน  และสังคมส่วนรวมอย่างเป็นสุข 
 
ผลการเรียนรู้ 

1. อธิบายความหมาย ขอบข่าย องค์ประกอบของสมรรถภาพทางกายได้   
2. เลือกเครื่องมือและแบบทดสอบในการทดสอบสมรรถภาพทางกายได้  
3. สามารถน าไปประยุกต์ใช้ในการออกก าลังกายในชีวิตประจ าวันได้ 
4. สามารถใช้เวลาว่างใหเ้กิดประโยชน์และห่างไกลจากยาเสพติด 
5. เห็นคุณค่าของการสร้างเสริมสมรรถภาพทางกาย  

 
รวม  5  ผลการเรียนรู้ 
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ค าอธิบายรายวิชาเพ่ิมเติม 

รหัสวิชา พ20213 รายวิชา กิจกรรมเขา้จังหวะ    กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ภาคเรียนท่ี 2    จ านวน 1.0 หน่วยกิต  เวลา 40 ชั่วโมง 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ศึกษาความรู้ ความเข้าใจในการเคลื่อนไหว จัดรูปแบบกลไกการเคลื่อนไหวในการปฏิบัติกิจกรรมเข้าจังหวะ 
อย่างเหมาะสม เห็นคุณค่า การมีส่วนปฏิบัติงานเป็นทีมด้วยความรับผิดชอบตามที่ได้รับมอบหมาย  ปฏิบัติตน ในการ
ปฏิบัติกิจกรรมเข้าจังหวะ อย่างมีน้ าใจนักกีฬา มีคุณธรรมและจริยธรรม รวมทั้งปฏิบัติตนตาม วิธีการได้อย่างปลอดภัย 
และสนุกสนานรู้เรื่องการออกก าลังกาย การเล่นกีฬา แบบประหยัดค่าใช้จ่ายตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 โดยการจัดกิจกรรมแสดงการเคลื่อนไหวที่สร้างสรรค์ มีทักษะการเคลื่อนไหวในการเล่นกิจกรรมเข้าจังหวะ    
เข้าร่วมกิจกรรมนันทนาการ    
 เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจ เรื่อง การเคลื่อนไหวในการปฏิบัติกิจกรรมเข้าจังหวะ สามารถน าความ รู้
ประสบการณ์ไปสรุป เป็นแนวปฏิบัติและใช้ในชีวิตประจ าวันอย่างต่อเนื่ อง และมีความสุขเป็นปกติ วิสัย                  
สร้างคุณลักษณะอันพึงประสงค์ และจิตส านึกในการสร้างเสริมสุขภาพในชุมชน 
 
ผลการเรียนรู้ 

1. อธิบายความหมายและความส าคัญของกจิกรรมเข้าจงัหวะ 
2. อธิบายประโยชน์และคุณค่าของกิจกรรมเข้าจังหวะ 
3. อธิบายและปฏิบัตหิลกัการเคลื่อนไหวเบือ้งต้นของกิจกรรมเข้าจังหวะ 
4. ปฏิบัติตามหลักการเคลือ่นไหวที่ใช้ทักษะ กลไกและทักษะพื้นฐาน 

ที่น าไปสู่กจิกรรมเข้าจงัหวะ 
5. ปฏิบัติของกิจกรรมเข้าจังหวะ ทั้งเป็นผู้น าผู้ตามและสร้างสรรค์ได้อย่างสนกุสนาน  

และสามารถน าไปใช้ในชีวิตประจ าวันได ้
 
รวม  5  ผลการเรียนรู้ 
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ค าอธิบายรายวิชาเพ่ิมเติม 

รหัสวิชา พ20214 รายวิชา ฟุตซอล     กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ภาคเรียนท่ี 2    จ านวน 1.0 หน่วยกิต  เวลา 40 ชั่วโมง 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ศึกษาหลักการเกี่ยวกับกิจกรรมพลศึกษาและกีฬาประเภทฟุตซอล ฝึกทักษะการเล่นกีฬาส่วนต่างๆของร่างกาย 
การศึกษาระบบการเล่น และกติกาข้อบังคับ เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกิจกรรมพลศึกษาและกีฬาประเภทฟุต
ซอล น าไปประยุกต์ให้เป็นประโยชน์ในชีวิตประจ าวันและการเป็นนักกีฬาฟุตซอล 
 เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับทักษะการเล่นฟุตซอล ระบบการเล่น กติกาข้อบังคับ ที่สามารถปฏิบัติได้ 
 
ผลการเรียนรู้  

1. บอกความส าคัญของทักษะส่วนต่างๆของร่างกาย ในการเลน่ฟุตซอล 
2. บอกวิธีการฝึกทกัษะการเล่นลูกด้วยส่วนต่างของร่างกาย 
3. ใช้ทักษะและเทคนิคการเล่นลูกด้วยส่วนต่างๆของร่างกาย ในเกมการเล่นฟุตบอลได้ 
4.   ให้ความส าคัญกับการพฒันาทกัษะการเล่นลูกด้วยส่วนต่างๆของร่างกาย 
5.   บอกความส าคัญของระบบการเล่นฟุตซอลได้ 
6.   บอกวิธีการฝึกเรื่องของระบบการเล่นฟุตซอล 
7.   บอกกฎ กติกา ระเบียบข้อบังคับ ของฟุตซอลได ้
8.   มีระเบียบวินัย การแตง่กายเหมาะสม ตรงต่อเวลา และความรับผิดชอบในการเป็นนักกีฬาฟุตซอล 

 9.   ปฏิบัติการเล่นฟุตซอล แบบทีเ่ป็นลักษณะแข่งขันจริงได้ 
 

รวม 9 ผลการเรียนรู้  
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ค าอธิบายรายวิชา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 

 
รายวิชาพ้ืนฐาน 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 
 ศ21101  ศิลปะ  1     จ านวน  20  ช่ัวโมง  0.5  หน่วยกิต  

ศ21102  ศิลปะ  2         จ านวน  20  ช่ัวโมง  0.5  หน่วยกิต 
 

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2 
 ศ22101  ศิลปะ 3     จ านวน  20  ช่ัวโมง  0.5  หน่วยกิต  

ศ22102  ศิลปะ 4         จ านวน  20  ช่ัวโมง  0.5  หน่วยกิต 
 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 
 ศ23101  ศิลปะ 5     จ านวน  20  ช่ัวโมง  0.5  หน่วยกิต  

ศ23102  ศิลปะ 6         จ านวน  20  ช่ัวโมง  0.5  หน่วยกิต 
 
รายวิชาเพ่ิมเติม 
สาระการเรยีนรู้ทัศนศิลป์ 

ศ20213  การเขียนการ์ตูน    จ านวน  40  ช่ัวโมง  1.0  หน่วยกิต 
 ศ20214  วาดเส้น     จ านวน  40  ช่ัวโมง  1.0  หน่วยกิต  
 ศ20215  วาดภาพระบายสี    จ านวน  40  ช่ัวโมง  1.0  หน่วยกิต 
 ศ20216  การเขียนภาพสีน้ า    จ านวน  40  ช่ัวโมง  1.0  หน่วยกิต 

ศ20217  การจัดองค์ประกอบศิลป ์   จ านวน  40  ช่ัวโมง  1.0  หน่วยกิต 
ศ20218  ศิลปะไทย     จ านวน  40  ช่ัวโมง  1.0  หน่วยกิต 

สาระการเรยีนรู้ดนตรี 
ศ20233  ปฏิบัติขลุ่ยเพียงออ    จ านวน  40  ช่ัวโมง  1.0  หน่วยกิต 
ศ20234  ปฏิบัติกลองยาว    จ านวน  40  ช่ัวโมง  1.0  หน่วยกิต 
ศ20235  อังกะลุง     จ านวน  40  ช่ัวโมง  1.0  หน่วยกิต 
ศ20236  ขับร้องเพลงไทยสากล    จ านวน  40  ช่ัวโมง  1.0  หน่วยกิต 
ศ20237  ขับร้องประสานเสียง    จ านวน  40  ช่ัวโมง  1.0  หน่วยกิต 
ศ20238  การปฏิบัติรวมวงดนตรีสากล   จ านวน  40  ช่ัวโมง  1.0  หน่วยกิต 
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สาระการเรยีนรู้นาฏศิลป์ 
ศ20251  นาฏศิลป์ไทย    จ านวน  40  ช่ัวโมง  1.0  หน่วยกิต 
ศ20252  การละคร    จ านวน  40  ช่ัวโมง  1.0  หน่วยกิต 
ศ20253  การแสดงพื้นบ้าน   จ านวน  40  ช่ัวโมง  1.0  หน่วยกิต 
ศ20254  นาฏศิลป์สร้างสรรค์   จ านวน  40  ช่ัวโมง  1.0  หน่วยกิต 
ศ20255  ศิลปะการแสดง 1   จ านวน  40  ช่ัวโมง  1.0  หน่วยกิต 
ศ20256  ศิลปะการแสดง 2   จ านวน  40  ช่ัวโมง  1.0  หน่วยกิต 
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                                             หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนศรีราชา ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น  พุทธศักราช 2564 (ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช 2562) 

 

ค าอธิบายรายวิชาพ้ืนฐาน 
รหัสวิชา ศ21101 รายวิชา ศิลปะ  1                 กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  1 ภาคเรียนท่ี  1                  เวลาเรียน 20 ชั่วโม จ านวน 0.5 หน่วยกิต    
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 ศึกษา วิเคราะห์ เปรียบเทียบและฝึกปฏิบัติ เพื่อให้มีความรู้และความสามารถเกี่ยวกับการสร้างสรรค์            
สื่อความคิด จินตนาการด้วยงานทัศนศิลป์ การใช้วัสดุ อุปกรณ์ทางศิลปะ การแสดงความคิดเห็นและความรู้สึกเกี่ยวกับ
ความงาม คุณค่าของศิลปะ ธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม การวิเคราะห์ทัศนธาตุในงานทัศนศิลป์ หลักการออก แบบงาน
ทัศนศิลป์โดยเน้นความเป็นเอกภาพ ความกลมกลืน ความสมดุล ลักษณะรูปแบบงานทัศนศิลป์ของชาติ และท้องถ่ิน 
หลักการวาดภาพทัศนียภาพ การน าความรู้ไปใช้กับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่นๆและชีวิตประจ าวัน 

มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวิวัฒนาการของดนตรี ประเภทของเครื่องดนตรี การประสมวงดนตรี หลักการฟัง 
การวิเคราะห์องค์ประกอบของดนตรี ความสัมพันธ์ระหว่างดนตรีกับมนุษย์ การขับร้องและการบรรเลงดนตรี 
เครื่องหมายและสัญลักษณ์ทางดนตรี การใช้และบ ารุงรักษาเครื่องดนตรีอย่างระมัดระวัง ประวัตินักแสดง การปฏิบัติตน
ของผู้แสดงและผู้ชม กิจกรรมดนตรีที่เกี่ยวกับวัฒนธรรมและน าความรู้ทางด้านดนตรีมาประยุกต์ใช้ ในชีวิต  ประจ าวัน                                                              

มีความรู้ความเข้าใจ ทักษะพื้นฐานทางนาฏศิลป์ ได้แก่ นาฏยศัพท์หรือศัพท์ทางละครในการแสดง  ภาษาท่า   
การตีบท ท่าทางเคลื่อนไหวที่แสดงสื่อทางอารมณ์  ถ่ายทอดออกทางงานด้านการแสดงในรูปแบบต่างๆ จัดกิจกรรมทาง
นาฏศิลป์และตระหนักในคุณค่าของประเพณีและวัฒนธรรมไทย 
 โดยใช้กระบวนการ สร้างความรู้ความเข้าใจ กระบวนการคิดวิเคราะห์ กระบวนการจัดการเรียนรู้ด้วยตนเอง 
กระบวนการสืบค้นข้อมูลและอภิปราย กระบวนการคิดริเริ่มสร้างสรรค์ กระบวนการท างานเป็นกลุ่ม กระบวนการเรียนรู้
แบบบูรณาการและกระบวนการสร้างเสริมคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

เพื่อให้เกิด ความรู้ความเข้าใจ การเรียนรู้เทคนิควิธีการท างาน แสดงออกทางศิลปะอย่างอิสระ มีความคิดริเริ่ม
สร้างสรรค์ มีจินตนาการ มีสุนทรียภาพทางศิลปะอย่างช่ืนชมและเห็นคุณค่าของวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถ่ิน           
ภูมิปัญญาไทยและสากล น าความรู้ทักษะการท างานไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน 
 
ตัวชี้วัด 

ศ 1.1 ม.1/1, ม.1/2, ม.1/3, ม.1/4, ม.1/5, ม.1/6 
ศ 1.2 ม.1/1, ม.1/2, ม.1/3 
ศ 2.1 ม.1/1, ม.1/2, ม.1/3, ม.1/4, ม.1/5, ม.1/6, ม.1/7, ม.1/8, ม.1/9 
ศ 2.2 ม.1/1, ม.1/2, 
ศ 3.1 ม.1/1, ม.1/2, ม.1/3, ม.1/4, ม.1/5 
ศ 3.2 ม.1/1, ม.1/2   

รวม   27  ตัวชี้วัด 
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ค าอธิบายรายวิชาพ้ืนฐาน 
รหัสวิชา ศ21102 รายวิชา ศิลปะ  2                 กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  1 ภาคเรียนท่ี  2                  เวลาเรียน 20 ชั่วโม จ านวน 0.5 หน่วยกิต    
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 ศึกษา วิเคราะห์ เปรียบเทียบและฝึกปฏิบัติ เพื่อให้มีความรู้และความสามารถเกี่ยวกับการสร้างสรรค์            
สื่อความคิด จินตนาการด้วยงานทัศนศิลป์ การใช้วัสดุ อุปกรณ์ทางศิลปะ การแสดงความคิดเห็นและความรู้สึกเกี่ยวกับ
ความงาม คุณค่าของศิลปะ ธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม การวิเคราะห์ทัศนธาตุในงานทัศนศิลป์ หลักการออก แบบงาน
ทัศนศิลป์โดยเน้นความเป็นเอกภาพ ความกลมกลืน ความสมดุล ลักษณะรูปแบบงานทัศนศิลป์ของชาติ และท้องถ่ิน 
หลักการวาดภาพทัศนียภาพ การน าความรู้ไปใช้กับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่นๆและชีวิตประจ าวัน 

มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวิวัฒนาการของดนตรี ประเภทของเครื่องดนตรี การประสมวงดนตรี หลักการฟัง 
การวิเคราะห์องค์ประกอบของดนตรี ความสัมพันธ์ระหว่างดนตรีกับมนุษย์ การขับร้องและการบรรเลงดนตรี 
เครื่องหมายและสัญลักษณ์ทางดนตรี การใช้และบ ารุงรักษาเครื่องดนตรีอย่างระมัดระวัง ประวัตินักแสดง การปฏิบัติตน
ของผู้แสดงและผู้ชม กิจกรรมดนตรีที่เกี่ยวกับวัฒนธรรมและน าความรู้ทางด้านดนตรีมาประยุกต์ใช้ ในชีวิต  ประจ าวัน                                                              

มีความรู้ความเข้าใจ ทักษะพื้นฐานทางนาฏศิลป์ ได้แก่ นาฏยศัพท์หรือศัพท์ทางละครในการแสดง  ภาษาท่า   
การตีบท ท่าทางเคลื่อนไหวที่แสดงสื่อทางอารมณ์  ถ่ายทอดออกทางงานด้านการแสดงในรูปแบบต่างๆ จัดกิจกรรมทาง
นาฏศิลป์และตระหนักในคุณค่าของประเพณีและวัฒนธรรมไทย 
 โดยใช้กระบวนการ สร้างความรู้ความเข้าใจ กระบวนการคิดวิเคราะห์ กระบวนการจัดการเรียนรู้ด้วยตนเอง 
กระบวนการสืบค้นข้อมูลและอภิปราย กระบวนการคิดริเริ่มสร้างสรรค์ กระบวนการท างานเป็นกลุ่ม กระบวนการเรียนรู้
แบบบูรณาการและกระบวนการสร้างเสริมคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
  เพื่อให้เกิด ความรู้ความเข้าใจ การเรียนรู้เทคนิควิธีการท างาน แสดงออกทางศิลปะอย่างอิสระ มีความคิดริเริม่
สร้างสรรค์ มีจินตนาการ มีสุนทรียภาพทางศิลปะอย่างช่ืนชมและเห็นคุณค่าของวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถ่ิน           
ภูมิปัญญาไทยและสากล น าความรู้ทักษะการท างานไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน 
 
ตัวชี้วัด 

ศ 1.1 ม.1/1, ม.1/2, ม.1/3, ม.1/4, ม.1/5, ม.1/6 
ศ 1.2 ม.1/1, ม.1/2, ม.1/3 
ศ 2.1 ม.1/1, ม.1/2, ม.1/3, ม.1/4, ม.1/5, ม.1/6, ม.1/7, ม.1/8, ม.1/9 
ศ 2.2 ม.1/1, ม.1/2, 
ศ 3.1 ม.1/1, ม.1/2, ม.1/3, ม.1/4, ม.1/5 
ศ 3.2 ม.1/1, ม.1/2  

รวม   27  ตัวชี้วัด 
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ค าอธิบายรายวิชาพ้ืนฐาน 
รหัสวิชา ศ22101 รายวิชา ศิลปะ  3                 กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  2 ภาคเรียนท่ี  1                  เวลาเรียน 20 ชั่วโม จ านวน 0.5 หน่วยกิต    
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 ศึกษา วิเคราะห์ เปรียบเทียบและฝึกปฏิบัติ เพื่อให้มีความรู้และความสามารถเกี่ยวกับการสร้างสรรค์             
สื่อความคิด จินตนาการด้วยงานทัศนศิลป์ การใช้วัสดุ อุปกรณ์ทางศิลปะ การแสดงความคิดเห็นและความรู้สึกเกี่ยวกับ  
ทัศนศิลป์โดยเน้นความเป็นเอกภาพ ความกลมกลืน ความสมดุล ลักษณะรูปแบบงานทัศนศิลป์ของชาติ และท้องถ่ิน 
หลักการวาดภาพทัศนียภาพ การน าความรู้ไปใช้กับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่นๆและชีวิตประจ าวัน 

มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวิวัฒนาการของดนตรี ประเภทของเครื่องดนตรี การประสมวงดนตรี หลักการฟัง 
การวิเคราะห์องค์ประกอบของดนตรี ความสัมพันธ์ระหว่างดนตรีกับมนุษย์ การขับร้องและการบรรเลงดนตรี 
เครื่องหมายและสัญลักษณ์ทางดนตรี การใช้และบ ารุงรักษาเครื่องดนตรีอย่างระมัดระวัง ประวัตินักแสดง การปฏิบัติตน
ของผู้แสดงและผู้ชม กิจกรรมดนตรีที่เกี่ยวกับวัฒนธรรมและน าความรู้ทางด้านดนตรีมาประยุกต์ใช้ ในชีวิต  ประจ าวัน                                                              

มีความรู้ความเข้าใจ ทักษะพื้นฐานทางนาฏศิลป์ ได้แก่ นาฏยศัพท์หรือศัพท์ทางละครในการแสดง  ภาษาท่า   
การตีบท ท่าทางเคลื่อนไหวที่แสดงสื่อทางอารมณ์  ถ่ายทอดออกทางงานด้านการแสดงในรูปแบบต่างๆ จัดกิจกรรมทาง
นาฏศิลป์และตระหนักในคุณค่าของประเพณีและวัฒนธรรมไทย 
 โดยใช้กระบวนการ สร้างความรู้ความเข้าใจ กระบวนการคิดวิเคราะห์ กระบวนการจัดการเรียนรู้ด้วยตนเอง 
กระบวนการสืบค้นข้อมูลและอภิปราย กระบวนการคิดริเริ่มสร้างสรรค์ กระบวนการท างานเป็นกลุ่ม กระบวนการเรียนรู้
แบบบูรณาการและกระบวนการสร้างเสริมคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
  เพื่อให้เกิด ความรู้ความเข้าใจ การเรียนรู้เทคนิควิธีการท างาน แสดงออกทางศิลปะอย่างอิสระ มีความคิดริเริม่
สร้างสรรค์ มีจินตนาการ มีสุนทรียภาพทางศิลปะอย่างช่ืนชมและเห็นคุณค่าของวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถ่ิน           
ภูมิปัญญาไทยและสากล น าความรู้ทักษะการท างานไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน 
 
ตัวชี้วัด 

ศ 1.1ม.2/1, ม.2/2, ม.2/3, ม.2/4, ม.2/5, ม.2/6, ม.2/7 
ศ 1.2 ม.2/1, ม.2/2, ม.2/3 
ศ 2.1 ม.2/1, ม.2/2, ม.2/3, ม.2/4, ม.2/5, ม.2/6, ม.2/7 
ศ 2.2 ม.2/1, ม.2/2, 
ศ 3.1ม.2/1, ม.2/2, ม.2/3, ม.2/4, ม.2/5 
ศ 3.2ม.2/1, ม.2/2, ม.2/3   

รวม   27 ตัวชี้วัด 
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                                             หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนศรีราชา ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น  พุทธศักราช 2564 (ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช 2562) 

 

ค าอธิบายรายวิชาพ้ืนฐาน 
รหัสวิชา ศ22102 รายวิชา ศิลปะ  4                 กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  2 ภาคเรียนท่ี  2                  เวลาเรียน 20 ชั่วโม จ านวน 0.5 หน่วยกิต    
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 ศึกษา วิเคราะห์ เปรียบเทียบและฝึกปฏิบัติ เพื่อให้มีความรู้และความสามารถเกี่ยวกับการสร้างสรรค์             
สื่อความคิด จินตนาการด้วยงานทัศนศิลป์ การใช้วัสดุ อุปกรณ์ทางศิลปะ การแสดงความคิดเห็นและความรู้สึกเกี่ยวกับ
ความงาม คุณค่าของศิลปะ ธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม การวิเคราะห์ทัศนธาตุในงานทัศนศิลป์ หลักการออก แบบงาน
ทัศนศิลป์โดยเน้นความเป็นเอกภาพ ความกลมกลืน ความสมดุล ลักษณะรูปแบบงานทัศนศิลป์ของชาติ และท้องถ่ิน 
หลักการวาดภาพทัศนียภาพ การน าความรู้ไปใช้กับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่นๆและชีวิตประจ าวัน 

มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวิวัฒนาการของดนตรี ประเภทของเครื่องดนตรี การประสมวงดนตรี หลักการฟัง 
การวิเคราะห์องค์ประกอบของดนตรี ความสัมพันธ์ระหว่างดนตรีกับมนุษย์ การขับร้องและการบรรเลงดนตรี 
เครื่องหมายและสัญลักษณ์ทางดนตรี การใช้และบ ารุงรักษาเครื่องดนตรีอย่างระมัดระวัง ประวัตินักแสดง การปฏิบัติตน
ของผู้แสดงและผู้ชม กิจกรรมดนตรีที่เกี่ยวกับวัฒนธรรมและน าความรู้ทางด้านดนตรีมาประยุกต์ใช้ ในชีวิต  ประจ าวัน                                                              

มีความรู้ความเข้าใจ ทักษะพื้นฐานทางนาฏศิลป์ ได้แก่ นาฏยศัพท์หรือศัพท์ทางละครในการแสดง  ภาษาท่า   
การตีบท ท่าทางเคลื่อนไหวที่แสดงสื่อทางอารมณ์  ถ่ายทอดออกทางงานด้านการแสดงในรูปแบบต่างๆ จัดกิจกรรมทาง
นาฏศิลป์และตระหนักในคุณค่าของประเพณีและวัฒนธรรมไทย 
 โดยใช้กระบวนการ สร้างความรู้ความเข้าใจ กระบวนการคิดวิเคราะห์ กระบวนการจัดการเรียนรู้ด้วยตนเอง 
กระบวนการสืบค้นข้อมูลและอภิปราย กระบวนการคิดริเริ่มสร้างสรรค์ กระบวนการท างานเป็นกลุ่ม กระบวนการเรียนรู้
แบบบูรณาการและกระบวนการสร้างเสริมคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
  เพื่อให้เกิด ความรู้ความเข้าใจ การเรียนรู้เทคนิควิธีการท างาน แสดงออกทางศิลปะอย่างอิสระ มีความคิดริเริม่
สร้างสรรค์ มีจินตนาการ มีสุนทรียภาพทางศิลปะอย่างช่ืนชมและเห็นคุณค่าของวัฒนธรรม  ภูมิปัญญาท้องถ่ิน           
ภูมิปัญญาไทยและสากล น าความรู้ทักษะการท างานไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน 
 
ตัวชี้วัด 

ศ 1.1 ม.2/1, ม.2/2, ม.2/3, ม.2/4, ม.2/5, ม.2/6, ม.2/7 
ศ 1.2 ม.2/1, ม.2/2, ม.2/3 
ศ 2.1 ม.2/1, ม.2/2, ม.2/3, ม.2/4, ม.2/5, ม.2/6, ม.2/7 
ศ 2.2 ม.2/1, ม.2/2, 
ศ 3.1 ม.2/1, ม.2/2, ม.2/3, ม.2/4, ม.2/5 
ศ 3.2 ม.2/1, ม.2/2, ม.2/3   

รวม  27 ตัวชี้วัด 
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                                             หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนศรีราชา ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น  พุทธศักราช 2564 (ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช 2562) 

 

ค าอธิบายรายวิชาพ้ืนฐาน 
รหัสวิชา ศ23101 รายวิชา ศิลปะ  5                 กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  3 ภาคเรียนท่ี  1                   เวลาเรียน 20 ชั่วโม จ านวน 0.5 หน่วยกิต    
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 ศึกษา วิเคราะห์ เปรียบเทียบและฝึกปฏิบัติ เพื่อให้มีความรู้และความสามารถเกี่ยวกับการสร้างสรรค์              
สื่อความคิด จินตนาการด้วยงานทัศนศิลป์ การใช้วัสดุ อุปกรณ์ทางศิลปะ การแสดงความคิดเห็นและความรู้สึกเกี่ยวกับ
ความงาม คุณค่าของศิลปะ ธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม การวิเคราะห์ทัศนธาตุในงานทัศนศิลป์ หลักการออก แบบงาน
ทัศนศิลป์โดยเน้นความเป็นเอกภาพ ความกลมกลืน ความสมดุล ลักษณะรูปแบบงานทัศนศิลป์ของชาติ และท้องถ่ิน 
หลักการวาดภาพทัศนียภาพ การน าความรู้ไปใช้กับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่นๆและชีวิตประจ าวัน 

มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวิวัฒนาการของดนตรี ประเภทของเครื่องดนตรี การประสมวงดนตรี หลักการฟัง 
การวิเคราะห์องค์ประกอบของดนตรี ความสัมพันธ์ระหว่างดนตรีกับมนุษย์ การขับร้องและการบรรเลงดนตรี 
เครื่องหมายและสัญลักษณ์ทางดนตรี การใช้และบ ารุงรักษาเครื่องดนตรีอย่างระมัดระวัง ประวัตินักแสดง การปฏิบัติตน
ของผู้แสดงและผู้ชม กิจกรรมดนตรีที่เกี่ยวกับวัฒนธรรมและน าความรู้ทางด้านดนตรีมาประยุกต์ใช้ ในชีวิต  ประจ าวัน                                                              

มีความรู้ความเข้าใจ ทักษะพื้นฐานทางนาฏศิลป์ ได้แก่ นาฏยศัพท์หรือศัพท์ทางละครในการแสดง  ภาษาท่า   
การตีบท ท่าทางเคลื่อนไหวที่แสดงสื่อทางอารมณ์  ถ่ายทอดออกทางงานด้านการแสดงในรูปแบบต่างๆ จัดกิจกรรมทาง
นาฏศิลป์และตระหนักในคุณค่าของประเพณีและวัฒนธรรมไทย 
 โดยใช้กระบวนการ สร้างความรู้ความเข้าใจ กระบวนการคิดวิเคราะห์ กระบวนการจัดการเรียนรู้ด้วยตนเอง 
กระบวนการสืบค้นข้อมูลและอภิปราย กระบวนการคิดริเริ่มสร้างสรรค์ กระบวนการท างานเป็นกลุ่ม กระบวนการเรียนรู้
แบบบูรณาการและกระบวนการสร้างเสริมคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
  เพื่อให้เกิด ความรู้ความเข้าใจ การเรียนรู้เทคนิควิธีการท างาน แสดงออกทางศิลปะอย่างอิสระ มีความคิดริเริม่
สร้างสรรค์ มีจินตนาการ มีสุนทรียภาพทางศิลปะอย่างช่ืนชมและเห็นคุณค่าของวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถ่ิน           
ภูมิปัญญาไทยและสากล น าความรู้ทักษะการท างานไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน 
 
ตัวชี้วัด 

ศ 1.1 ม.3/1, ม.3/2, ม.3/3, ม.3/4, ม.3/5, ม.3/6, ม.3/7, ม.3/8, ม.3/9, ม.3/10, ม.3/11, ม.3/12 
ศ 1.2 ม.3/1, ม.3/2 
ศ 2.1 ม.3/1, ม.3/2, ม.3/3, ม.3/4, ม.3/5, ม.3/6, ม.3/7 
ศ 2.2 ม.3/1, ม.3/2 
ศ 3.1 ม.3/1, ม.3/2, ม.3/3, ม.3/4, ม.3/5, ม.3/6, ม.3/7 
ศ 3.2 ม.3/1, ม.3/2, ม.3/3 

รวม   33  ตัวชี้วัด 
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                                             หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนศรีราชา ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น  พุทธศักราช 2564 (ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช 2562) 

 

ค าอธิบายรายวิชาพ้ืนฐาน 
รหัสวิชา ศ23102 รายวิชา ศิลปะ  5                 กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  3 ภาคเรียนท่ี  2                 เวลาเรียน 20 ชั่วโม จ านวน 0.5 หน่วยกิต    
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 ศึกษา วิเคราะห์ เปรียบเทียบและฝึกปฏิบัติ เพื่อให้มีความรู้และความสามารถเกี่ยวกับการสร้างสรรค์              
สื่อความคิด จินตนาการด้วยงานทัศนศิลป์ การใช้วัสดุ อุปกรณ์ทางศิลปะ การแสดงความคิดเห็นและความรู้สึกเกี่ยวกับ
ความงาม คุณค่าของศิลปะ ธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม การวิเคราะห์ทัศนธาตุในงานทัศนศิลป์ หลักการออก แบบงาน
ทัศนศิลป์โดยเน้นความเป็นเอกภาพ ความกลมกลืน ความสมดุล ลักษณะรูปแบบงานทัศนศิลป์ของชาติ และท้องถ่ิน 
หลักการวาดภาพทัศนียภาพ การน าความรู้ไปใช้กับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่นๆและชีวิตประจ าวัน 

มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวิวัฒนาการของดนตรี ประเภทของเครื่องดนตรี การประสมวงดนตรี หลักการฟัง 
การวิเคราะห์องค์ประกอบของดนตรี ความสัมพันธ์ระหว่างดนตรีกับมนุษย์ การขับร้องและการบรรเลงดนตรี 
เครื่องหมายและสัญลักษณ์ทางดนตรี การใช้และบ ารุงรักษาเครื่องดนตรีอย่างระมัดระวัง ประวัตินักแสดง การปฏิบัติตน
ของผู้แสดงและผู้ชม กิจกรรมดนตรีที่เกี่ยวกับวัฒนธรรมและน าความรู้ทางด้านดนตรีมาประยุกต์ใช้ ในชีวิต  ประจ าวัน                                                              

มีความรู้ความเข้าใจ ทักษะพื้นฐานทางนาฏศิลป์ ได้แก่ นาฏยศัพท์หรือศัพท์ทางละครในการแสดง  ภาษาท่า   
การตีบท ท่าทางเคลื่อนไหวที่แสดงสื่อทางอารมณ์  ถ่ายทอดออกทางงานด้านการแสดงในรูปแบบต่างๆ จัดกิจกรรมทาง
นาฏศิลป์และตระหนักในคุณค่าของประเพณีและวัฒนธรรมไทย 
 โดยใช้กระบวนการ สร้างความรู้ความเข้าใจ กระบวนการคิดวิเคราะห์ กระบวนการจัดการเรียนรู้ด้วยตนเอง 
กระบวนการสืบค้นข้อมูลและอภิปราย กระบวนการคิดริเริ่มสร้างสรรค์ กระบวนการท างานเป็นกลุ่ม กระบวนการเรียนรู้
แบบบูรณาการและกระบวนการสร้างเสริมคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
  เพื่อให้เกิด ความรู้ความเข้าใจ การเรียนรู้เทคนิควิธีการท างาน แสดงออกทางศิลปะอย่างอิสระ มีความคิดริเริม่
สร้างสรรค์ มีจินตนาการ มีสุนทรียภาพทางศิลปะอย่างช่ืนชมและเห็นคุณค่าของวัฒนธรรม  ภูมิปัญญาท้องถ่ิน            
ภูมิปัญญาไทยและสากล น าความรู้ทักษะการท างานไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน 
 
ตัวชี้วัด 

ศ 1.1 ม.3/1, ม.3/2, ม.3/3, ม.3/4, ม.3/5, ม.3/6, ม.3/7, ม.3/8, ม.3/9, ม.3/10, ม.3/11, ม.3/12 
ศ 1.2 ม.3/1, ม.3/2 
ศ 2.1 ม.3/1, ม.3/2, ม.3/3, ม.3/4, ม.3/5, ม.3/6, ม.3/7 
ศ 2.2 ม.3/1, ม.3/2 
ศ 3.1 ม.3/1, ม.3/2, ม.3/3, ม.3/4, ม.3/5, ม.3/6, ม.3/7 
ศ 3.2 ม.3/1, ม.3/2, ม.3/3 

รวม  33  ตัวชี้วัด 
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                                             หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนศรีราชา ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น  พุทธศักราช 2564 (ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช 2562) 

 

ค าอธิบายรายวิชาเพ่ิมเติม 
รหัสวิชา ศ20213 รายวิชา การเขียนภาพการ์ตูน        กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  1-3                                     เวลาเรียน 40 ชั่วโม จ านวน 1.0 หน่วยกิต    
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ศึกษาหลักการเขียนและวิธีการเขียนภาพการ์ตูน  วัสดุอุปกรณ์ในการเขียนภาพการ์ตูน  การใช้เส้น  รูปร่าง  
รูปทรง  การจัดภาพ  หลักการเขียนภาพการ์ตูนประกอบเรื่อง  

ปฏิบัติงานเขียนภาพการ์ตูนตามจินตนาการ  และเขียนเป็นเรื่องราว  ตามเนื้อหาสาระที่สนใจได้  
 

ผลการเรียนรู้  
1. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกบัแหล่งที่มาการเกิดศิลปะจากการวาดภาพการ์ตูน 

2. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกบัลกัษณะของการสร้างสรรค์ตวัการ์ตูน 

3. มีความสามารถสร้างสรรค์ศิลปะจากการวาดภาพการ์ตูน 

4. มีความรู้ความเข้าใจองค์ประกอบการสร้างสรรค์ตัวการ์ตนูที่สอดคลอ้งกบัเนื้อหาที่ตนเองแตง่ข้ึน 

5. สามารถสร้างสรรค์วาดภาพการ์ตูนที่นักเรียนแตง่ข้ึนตามเนื้อหาเรื่องราว 

รวม 5 ผลการเรียนรู้ 
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                                             หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนศรีราชา ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น  พุทธศักราช 2564 (ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช 2562) 

 

ค าอธิบายรายวิชาเพ่ิมเติม 
รหัสวิชา ศ20214 รายวิชา วาดเส้น       กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  1-3                                     เวลาเรียน 40 ชั่วโม จ านวน 1.0 หน่วยกิต    
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ศึกษาความหมายของการวาดเส้น  วัสดุอุปกรณ์ที่ ใช้ในการวาดเส้นและฝึกปฏิบัติการวาดเส้นเพื่อถ่ายทอด    
การมองเห็น  เพื่อให้มีความเข้าใจเห็นคุณค่าและสามารถเขียนภาพต่าง ๆ ได้อย่างเพลิดเพลิน 

 
ผลการเรียนรู้  

1. อธิบายความหมาย  คุณค่า  หลักการของการวาดเส้น 
2. บอกช่ือ  คุณสมบัติ  วิธีการใช้และการดูแลรักษาวัสดุอปุกรณ์การวาดเส้น 
3. ถ่ายทอดการมองเห็นโดยการวาดเส้นประกอบแสงเงาเลยีนแบบธรรมชาติ 
4. สามารถวาดภาพทัศนียภาพแสดงระยะไกลใกล้  เป็น  3  มิติ 
5. วาดภาพแสดงค่าน้ าหนักอ่อน- แก่ของแสงและเงาที่ตกกระทบบนวัตถุได้ถูกต้อง สมจรงิ 
6. วาดภาพสิ่งของ  สัตว์  ทิวทัศน์  และคนเหมือนโดยวิธีการวาดเส้นได้  

รวม  6 ผลการเรียนรู้ 
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                                             หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนศรีราชา ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น  พุทธศักราช 2564 (ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช 2562) 

 

ค าอธิบายรายวิชาเพ่ิมเติม 
รหัสวิชา ศ20215 รายวิชา วาดภาพระบายส ี      กลุ่มสาระการเรยีนรู้ศิลปะ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  1-3                                     เวลาเรียน 40 ชั่วโม จ านวน 1.0 หน่วยกิต    
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ศึกษาและฝึกปฏิบัติการจัดองค์ประกอบศิลปะ และการเขียนภาพด้วยวัสดุต่างๆ  ตามความเหมาะสม  เพื่อใหม้ี
ความเข้าใจ  เห็นคุณค่าสามารถถ่ายทอดสิ่งที่มองเห็นออกมาเป็นภาพตามความเป็นจริง  และหรือสามารถสร้างสรรค์
งานเขียนภาพได้อย่างอิสระ 
 
ผลการเรียนรู้  

1. อธิบายความหมาย  คุณค่า  ลักษณะรูปแบบและวิธีการเขียนภาพ 
2. อธิบายหลักการใช้  การเกบ็รกัษาวัสดุอุปกรณ์ในการเขียนภาพ 
3. อธิบายหลักการจัดองค์ประกอบศิลปะได ้
4. อธิบายหลักการเน้นในการวาดเส้นและสามารถปฏิบัติได ้
5. ปฏิบัติงานเขียนภาพหุ่นน่ิง  ผลไม้ ดอกไม้และภาชนะอื่นๆตามที่จัดให้ลงน้ าหนกัด้วยดินสอสี/สีโปสเตอร์/สี

น้ า/สีชอล์กได ้
รวม  5  ผลการเรียนรู้ 
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                                             หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนศรีราชา ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น  พุทธศักราช 2564 (ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช 2562) 

 

ค าอธิบายรายวิชาเพ่ิมเติม 
รหัสวิชา ศ20216 รายวิชา การเขียนภาพสีน้ า  กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  1-3                                     เวลาเรียน 40 ชั่วโม จ านวน 1.0 หน่วยกิต    
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ศึกษาหลักและกระบวนการสร้างงานระบายสีน้ า การใช้เครื่องมือและวัสดุอุปกรณ์ คุณสมบัติของสีน้ าและ
เทคนิคการเขียนสีน้ า ฝึกปฏิบัติเขียนสีน้ าจากหุ่นจริง ภาพทิวทัศน์ ภาพคนเหมือน และตามความคิดสร้างสรรค์ เพื่อให้   
มีความรู้ความเข้าใจและมีทักษะในการสร้างสรรค์งานระบายสีน้ า 

 
ผลการเรียนรู้  

1. ศึกษาหลักและกระบวนการสร้างงานระบายสีน้ า 
2. ศึกษาการใช้เครื่องมือและวัสดุอุปกรณ์ 
3. บอกคุณสมบัติของสีน้ าและเทคนิคการเขียนสีน้ า 
4. ฝึกปฏิบัตเิขียนสีน้ าจากหุ่นจรงิ ภาพทิวทัศน์ ภาพคนเหมอืน 
5. มีความรู้ความเข้าใจและมีทักษะในการสร้างสรรค์งานระบายสีน้ า 

รวม 5 ผลการเรียนรู้ 
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                                             หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนศรีราชา ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น  พุทธศักราช 2564 (ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช 2562) 

 

ค าอธิบายรายวิชาเพ่ิมเติม 
รหัสวิชา ศ20217 รายวิชา การจัดองค์ประกอบศิลป์      กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  1-3                                        เวลาเรียน 40 ชั่วโม จ านวน 1.0 หน่วยกิต    
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ศึกษาทฤษฎีเบื้องต้นขององค์ประกอบในงานศิลปะ เช่น จุดเส้นรูปทรงรปูรา่ง ความสมดุล พื้นผิว ความสัมพันธ์
ของขนาด และพื้นที่ปฏิบัติงานตามหลักการทฤษฎีในลักษณะงานแบบ 2 มิติ 

 
ผลการเรียนรู้ 

1. อธิบายความหมาย ลักษณะรปูแบบ การจัดองค์ประกอบศิลป์ได ้
2. อธิบายหลักการ สร้างผลงานองค์ประกอบศิลป์ในรูปแบบต่างๆ 
3. อธิบายหลักการเกี่ยวกับทัศนธาตุที่ส าคัญในการสร้างผลงานองค์ประกอบศิลป์ได้ 
4. ปฏิบัตงิานสร้างผลงานองค์ประกอบศิลป์ใหเ้กิดความสมบูรณ์ตามหลักการจัดองคป์ระกอบศิลป์ได้ 

รวม  4 ผลการเรียนรู้ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



159 

 

                                             หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนศรีราชา ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น  พุทธศักราช 2564 (ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช 2562) 

 

ค าอธิบายรายวิชาเพ่ิมเติม 
รหัสวิชา ศ20218 รายวิชา ศิลปะไทย            กลุ่มสาระการเรยีนรู้ศิลปะ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  1-3                                        เวลาเรียน 40 ชั่วโม จ านวน 1.0 หน่วยกิต    
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ศึกษาลักษณะทั่วไปของศิลปะไทย ฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับเขียนภาพ การเขียนลวดลายเบื้องต้น การร่างด้วยวิธี
กระทบเส้น และวิธีใช้สีแบบไทย เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจและเห็นคุณค่าของศิลปะไทย สามารถเขียนภาพและ
ลวดลายไทย และน าไปใช้ในการสร้างงานศิลปะอื่นๆได้ 

 
ผลการเรียนรู้  

1.  อธิบายรูปแบบ  ลักษณะทั่วไปของศิลปะไทย  การใช้สีแบบไทย 
2.  บรรยายความแตกต่างและความคล้ายคลึงกันของงานศิลปะไทย  และงานศิลปะของชาติตะวันออกและ

ชาติตะวันตก 
3.  วาดภาพลายไทยเบื้องต้น 
4.  ปั้นหรือแกะสลักไทยง่ายๆ 
5.  วาดภาพไทยด้วยดินสอหรือปากกา 
6.  วาดภาพเล่าเรื่องราวในชีวิตประจ าวันหรือขนบธรรมเนียมประเพณีโดยการใช้เส้นสี   

และรปูแบบของภาพไทย 
รวม  6  ผลการเรียนรู้ 
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                                             หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนศรีราชา ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น  พุทธศักราช 2564 (ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช 2562) 

 

ค าอธิบายรายวิชาเพ่ิมเติม 
รหัสวิชา ศ20233 รายวิชา ปฏิบัติขลุ่ยเพียงออ             กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  1-3                                        เวลาเรียน 40 ชั่วโม จ านวน 1.0 หน่วยกิต    
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 ศึกษาเกี่ยวกับประวัติความเป็นมา  ส่วนประกอบ หน้าที่  หลักกลไก  การก าเนิดเสียงของขลุ่ยเพียงออ  
หลักการจรดปาก  การป้อนลม  การควบคุมการหายใจ  คุณสมบัติของเสียง  การเทียบเสยีงที่ถูกต้องเทีย่งตรง  หลักการ
และเทคนิคในการปฏิบัติดนตรี  หลักการเล่นเดี่ยว  และเล่นรวมวง  การบ ารุงรักษา  หลักการจัดรวมวง  ปฏิบัติขลุ่ย
เพียงออ    จับเครื่องดนตรี  ท่ายืน  นั่ง  จรดปาก  ป้อนลม ควบคุมการหายใจ  ลดและเพิ่มเสียง การระบายลม  อ่าน
โน้ต  ฟัง  และปฏิบัติตามล าดับความยากง่ายของบทฝึก 
 เพี่อให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับส่วนประกอบ  หน้าที่   หลักกลไกการก าเนิดเสียงของขลุ่ยเพียงออ  และมี
ทักษะในการปฏิบัติ  ทั้งปฏิบัติเดี่ยวและรวมวงได้ 
 
ผลการเรียนรู้  
 1. สามารถอธิบายถึงหลักกลไกการก าเนิดเสียงและการดูแลรักษาขลุ่ยเพียงออได้ถูกต้อง 
 2. สามารถอธิบายถึงหลักการป้อนลม เทคนิคการเป่า การระบายลมและการควบคุมลมหายใจได้ถูกต้อง 
 3. สามรถอ่าน  เขียน ลักษณะของตัวโน้ต  ค่าตัวโน้ต  สัญลักษณ์ที่เกี่ยวของทางดนตรีได้ถูกต้อง 
 4. รู้จักหลักการเขียนตัวโน้ตและบันทึกตัวโน้ตตามหลักการบันทึกเพลงไทยได้ถูกต้อง 
 5. สามารถอ่านโน้ตดนตรีไทยและสากลตามที่ก าหนดได้ถูกต้อง 
 6. สามารถปฏิบัติขลุ่ยเพียงออแบบเดี่ยวตามโน้ตที่ก าหนดได้ถูกต้อง 
 7. สามารถปฏิบัติขลุ่ยเพียงออแบบการผสมวงและบรรเลงเพลงได้อย่างถูกต้องเหมาะสม 
รวม  7  ผลการเรียนรู้ 
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                                             หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนศรีราชา ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น  พุทธศักราช 2564 (ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช 2562) 

 

ค าอธิบายรายวิชาเพ่ิมเติม 
รหัสวิชา ศ20234 รายวิชา ปฏิบัติกลองยาว  กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  1-3                                         เวลาเรียน 40 ชั่วโม จ านวน 1.0 หน่วยกิต    
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ศึกษาเกี่ยวกับวิธีการเล่นกลองยาว  ประวัติความเป็นมา หลักการส าคัญในกาปฏิบัติวงกลองยาว  รวมไปถึง
จังหวะของเพลง การอ่านโน้ตเพลง และปฏิบัติกลองยาวผสมรวมวงกับท่าร าประกอบเพลงในการเล่นกลองยาว  

เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจเทคนิคการเล่นกลองยาวและการถ่ายทอดอารมณ์เพลงโดยการเน้นเทคนิค
การแสดงออกและคุณภาพของการแสดงด้วยการปฏิบัติกลองยาวผสมวงได้พร้อมแสดงในโอกาสต่างๆตามความ
เหมาะสม และการดูแลรักษากลองยาวด้วยความรู้ความเข้าใจ เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจ มีทักษะเห็นคุณค่าของดนตรี
พื้นบ้านกลองยาว มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมไทย 
 
ผลการเรียนรู้  
 1. อธิบายประวัติความเป็นมาของการเล่นกลองยาวได้ 
 2.  อธิบายเครื่องหมายก าหนดจังหวะของดนตรีได้ 
 3. สามารถจ าแนกเครื่องดนตรีได้อย่างถูกต้องตามวิธี 
 4. การฝึกปฏิบัติวิธีการตี การก าหนดจังหวะ 
 5. การฝึกท่าประกอบเพลงกลองยาวรวมวงร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความไพเราะเพลิดเพลินตามวาระและ 
              โอกาสต่าง ๆ 
 6.  สามารถเลือกบทเพลงเองได้ถูกต้องตามวาระและโอกาสต่าง ๆ 
รวม  6  ผลการเรียนรู้ 
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                                             หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนศรีราชา ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น  พุทธศักราช 2564 (ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช 2562) 

 

ค าอธิบายรายวิชาเพ่ิมเติม 
รหัสวิชา ศ20235 รายวิชา อังกะลุง   กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  1-3                                         เวลาเรียน 40 ชั่วโม จ านวน 1.0 หน่วยกิต    
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
            ศึกษาเกี่ยวกับทฤษฏีการดนตรี  ประวัติความเป็นมาเครื่องหมายก าหนดจังหวะ การอ่านโน้ตดนตรีไทย และ
ปฏิบัติเครื่องดนตรีตามเครื่องหมายและสัญลักษณ์ทางดนตรี ฝึกทักษะการบรรเลงแบบกลุ่มในจังหวะสามช้ัน สองช้ัน 
และช้ันเดียว ตลอดจนเข้าใจถึงการดูแลรักษาเครื่องดนตรี 
 เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจเทคนิคการเล่นเครื่องดนตรีและการถ่ายทอดอารมณ์เพลงโดยการเน้นเทคนิค
การแสดงออกและคุณภาพของการแสดงด้วยการปฏิบัติดนตรีประเภทรวมวงได้พร้อมแสดงในโอกาสต่างๆตามความ
เหมาะสม ดูแลรักษาเครื่องดนตรีไทยด้วยความรู้ความเข้าใจ เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจ มีทักษะเห็นคุณค่าของดนตรี
ไทย มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรม 
 
ผลการเรียนรู้  

1. อธิบายประวัติความเป็นมาของอังกะลุงได้ 
2. อธิบายเครื่องหมายก าหนดจังหวะของดนตรีไทยได้ 
3.ศึกษาลักษณะตัวโน้ตไทย ความหมาย ค่าตัวโน้ต หลักการใช้ และเขียนตัวโน้ตแต่ละลักษณะต่างๆได้ถูกต้อง 
4. สามารถดูแลรักษาอังกะลุงได้อย่างถูกต้องตามวิธี 
5. บรรเลงบทเพลงในอัตราช้ันเดียว อัตราสองช้ันและเพลงเถาได้ถูกต้อง 
6. บรรเลงอังกะลุงรวมวงร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความไพเราะเพลิดเพลินตามวาระและโอกาส 
7.นักเรียนสามารถเลือกบทเพลงเองได้ถูกต้องตามวาระและโอกาส 

รวม  7  ผลการเรียนรู้ 
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                                             หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนศรีราชา ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น  พุทธศักราช 2564 (ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช 2562) 

 

ค าอธิบายรายวิชาเพ่ิมเติม 
รหัสวิชา ศ20236 รายวิชา ขับร้องเพลงไทยสากล  กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  1-3                                         เวลาเรียน 40 ชั่วโม จ านวน 1.0 หน่วยกิต    
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
           ศึกษาเกี่ยวกับความเป็นมา และคุณสมบัติอวัยวะและระบบที่เกี่ยวข้องในการออกเสยีง เทคนิคในการออกเสยีง
และการร้องเพลง ทฤษฎีโน้ตสากล การออกอักขระ ส าเนียง การแสดงท่าทางประกอบ ลักษณะวิธีสร้างอารมณ์ การพูด
และการขับร้องเพลง หลักการปฏิบัติตน 
 ฝึกบริหารร่างกายช่วยในการออกเสียง หายใจเข้า ออก และควบคุมอวัยวะในการออกเสียง อ่านโน้ต ท านอง 
เนื้อร้อง ขับร้องประสานเสียง และสร้างอารมณ์ในเสียงเพลงให้ตรงกับเนื้อหาของเพลง เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจ 
เกี่ยวกับลักษณะและคุณสมบัติของเสียง สามารถขับร้องเพลงประกอบดนตรีได้ 
 
ผลการเรียนรู้  

1. ศึกษาองค์ประกอบและอวัยวะและการก าเนิดเสียงเบื้องต้นได้ 
2. ศึกษาเทคนิคการออกเสียงและการเปล่งเสียงตามหลักการได้ 
3. ศึกษาลักษณะตัวโน้ตต่างๆ หลักการใช้โน้ต และการอ่านตัวโน้ตสากลง่ายๆได้ 
4. ศึกษาการอ่านออกเสียงตัวโน้ต และอ่านออกเสียงตามระดับของบันไดเสียงได้ 
5. ศึกษาความหมายของจังหวะ  ท านองเพลงรวมทั้งทักษะในการขับร้องเพลงตามจังหวะและท านองเพลงไทย 

             สากลได ้
6. ศึกษาการขับร้องเพลงไทยสากลแบบเดี่ยว   การขับร้องประกอบดนตรีและการใส่อารมณ์เพลงรวมทั้งแสดง 

             ท่าทางประกอบบทเพลงไทยสากลที่ขับร้องได้ 
7. ศึกษาองค์ประกอบดนตรี  การขับร้องประสานเสียง  การขับร้องหมู่ และขับร้องเพลงประสานเสียงและร้อง 

             เพลงแบบหมู่ได้ 
รวม  7  ผลการเรียนรู้ 
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                                             หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนศรีราชา ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น  พุทธศักราช 2564 (ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช 2562) 

 

ค าอธิบายรายวิชาเพ่ิมเติม 
รหัสวิชา ศ20237 รายวิชา ขับร้องประสานเสียง  กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  1-3                                         เวลาเรียน 40 ชั่วโม จ านวน 1.0 หน่วยกิต    
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ศึกษาเกี่ยวกับอวัยวะและระบบที่เกี่ยวข้องในการออกเสยีง เทคนิคการออกเสียง และการร้องเพลง  ทฤษฎีโน้ต

สากล  การออกอักขระ และส าเนียง การแสดงท่าทางประกอบ ลักษณะวิธีสร้างอารมณ์การพูดและการขับร้องเพลง

ประสานเสียง รู้จักการร้องแต่ละแนวเสียง โซปราโน อัลโต เทเนอร์ และเบส  สามารถขับร้องประสานเสียงรวมทุกแนว

เสียงได้อย่างไพเราะ 

 ฝึกการบริหารร่างกาย  ในการออกเสียง หายใจเข้าออก และควบคุมอวัยวะในการออกเสียง อ่านโน้ตสากล  

ท านอง  เนื้อร้อง  ขับร้องเพลงประสานเสียง  แสดงท่าทาง  และสร้างอารมณ์ในเสียงเพลงให้ตรงกับเนื้อหาของเพลง 

 

ผลการเรียนรู้  

1.  ศึกษาอวัยวะที่ใช้ในการออกเสียง ระบบการออกเสียง และทักษะวิธีการหายใจในการขับร้องเพลงได้ 

2.  ศึกษาเทคนิคในการขับร้องเพลง การก าหนดลมหายใจ การใช้เสียงสงูเสียงต่ า และทักษะพื้นฐาน 

ในการขับรอ้งเพลงได้ 

3.  ศึกษาลักษณะตัวโน้ตต่างๆ ความหมาย หลักการใช้โน้ต และการอ่านโน้ตสากลได้ 

4.  ศึกษาการอ่านออกเสียงตัวโน้ต และอ่านออกเสียงตามระดับของบนัไดเสียงได้ 

5.  ศึกษาความหมายของจังหวะ ท านองเพลงรวมทัง้ทกัษะในการขับร้องเพลงตามจังหวะ 

และท านองเพลงได ้

6.  ศึกษาการใช้อารมณ์เพลง รวมทัง้แสดงท่าทางประกอบบทเพลงที่ขับร้องได้ 

7.  สามารถปฏิบัติขับร้องประสานเสียงได้ครบทกุแนวเสียง โซปราโน อัลโต เทเนอร์ และเบส  

รวม  7  ผลการเรียนรู้ 
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                                             หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนศรีราชา ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น  พุทธศักราช 2564 (ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช 2562) 

 

ค าอธิบายรายวิชาเพ่ิมเติม 
รหัสวิชา ศ20238 รายวิชา การปฏิบัติรวมวงดนตรีสากล กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  1-3                                         เวลาเรียน 40 ชั่วโม จ านวน 1.0 หน่วยกิต    
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ศึกษาเกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของวงดนตรีสากล ส่วนประกอบ  หน้าที่  หลักกลไก การก าเนิดเสียงของ
เครื่องดนตรีในวงดนตรีสากล   หลักการวิธีการปฏิบัติ  คุณสมบัติของเสียง  การเทียบเสียง  หลักการและเทคนิคในการ
ปฏิบัติเครื่องดนตรี  หลักการเดี่ยว  และการรวมวง  การบ ารุงรักษา 

 เพื่อเข้าใจหลักการและเทคนิคในการปฏิบัติเครื่องดนตรีวงโฟล์คซอง  การเล่นเดี่ยว  และการรวมวง            
การบ ารุงรักษาเครื่องดนตรีได้อย่างสมบูรณ์ 

 
ผลการเรียนรู้  

1. สามารถอธิบายประวัติความเป็นมาของเครื่องดนตรีวงดนตรีสากล ได้    
2. สามารถอธิบายส่วนประกอบ หน้าทีห่ลักกลไกก าเนิดเสียงและการดูแลรักษาเครื่องดนตรีสากลวงดนตรี

สากล ได้    
3. ศึกษาลักษณะตัวโน้ตต่างๆ ความหมาย ค่าตัวโน้ต หลักการใช้ และเขียนตัวโน้ตแต่ละลักษณะได้ถูกต้อง 
4. ศึกษาหลักการเขียนตัวโน้ต เขียนตัวโน้ต และบันทกึตัวโน้ตลงในบรรทัด 5 เส้นได้อย่างถูกต้อง 
5. อ่านตัวโน้ตดนตรีไทย โน้ตดนตรีสากล และบทเพลงอย่างง่าย ๆ ได้ 
6. ปฏิบัติเครื่องดนตรสีากล   ตามหลักการวิธีบรรเลง บันไดเสียงและเทคนิคต่างๆในการบรรเลงได้ถูกต้อง   
7. ปฏิบัติเครื่องดนตรเีครื่องดนตรสีากลแบบรวมวงร่วมกับผูอ้ื่นได้ตามเหมาะสม 

รวม  7  ผลการเรียนรู้ 
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                                             หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนศรีราชา ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น  พุทธศักราช 2564 (ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช 2562) 

 

ค าอธิบายรายวิชาเพ่ิมเติม 
รหัสวิชา ศ20251 รายวิชา นาฏศิลป์ไทย   กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  1-3                                         เวลาเรียน 40 ชั่วโม จ านวน 1.0 หน่วยกิต    
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ศึกษาเพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจในเรื่อง  ลักษณะและองค์ประกอบของการแสดงนาฏศิลป์ไทย นาฏศิลป์
พื้นบ้าน และ นาฏศิลป์สากล   การตีบทเบื้องต้น  ท่าร าพื้นฐาน   นาฎยศัพท์    ระบ าแบบมาตรฐานและปรับปรุงร าวง
มาตรฐานและการแสดงพื้นเมือง  โดยสร้างสรรค์และประยุกต์ผลงานให้สอดคล้องกับภูมิปัญญาท้องถ่ิน และน าไปใช้ใน
ชีวิตประจ าวันได้  
 
ผลการเรียนรู้  

1. นักเรียนสามารถปฏิบัติท่าท่าดัดตนพื้นฐานได้ศึกษาเทคนิคการออกเสียงและ 
การเปลง่เสียงตามหลักการได้ 

2. สามารถปฏิบัตทิ่านาฎยศัพท์พื้นฐานได้ศึกษาการอ่านออกเสียงตัวโน้ต และอ่านออกเสียง 
ตามระดับของบันไดเสียงได้ 

3. นักเรียนมทีักษะและสามารถปฏิบัติขับร้องเพลงร าวงมาตรฐานเพลง งามแสงเดือน ชาวไทย  
ร ามาซิมาร า คืนเดือนหงายและเพลงดวงจันทร์ วันเพ็ญได้ 

4. นักเรียนมทีักษะในการปฏิบัติท่าร าวงมาตรฐานเพลงงามแสงเดือน ชาวไทย ร ามาซมิาร า  
คืนเดือนหงาย และเพลงดวงจันทร์วันเพ็ญได ้

รวม  4  ผลการเรียนรู้ 
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                                             หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนศรีราชา ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น  พุทธศักราช 2564 (ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช 2562) 

 

ค าอธิบายรายวิชาเพ่ิมเติม 
รหัสวิชา ศ20252 รายวิชา การละคร           กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  1-3                                         เวลาเรียน 40 ชั่วโม จ านวน 1.0 หน่วยกิต    
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ศึกษาเพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจในเรื่อง  ลักษณะบทละคร ไทยกับละบทละครสากล  สามารถเขียนบท
ละครและสามารถแสดงตามบทละครที่เ ขียนโดยประยุกต์ให้สอดคล้องกับสังคม  ขนบธรรมเนียมประเพณี และ
วัฒนธรรมไทยท ากิจกรรมเพื่ออนุรักษ์และเผยแพร่งานนาฏศิลป์ไทย  เพื่อให้ตระหนักในคุณค่าและบทบาทนาฏศิลป์
ไทยกับสังคม 
 
ผลการเรียนรู้  

1. นักเรียนอธิบายบทบาทการแสดงในชีวิตประจ าวันได ้
2. นักเรียนสามารปฏิบัติการเขียนบทละครได ้
3. นักเรียนสามารถน าวัสดเุหลือใช้มาสร้างเป็นเครื่องแต่งกายและอุปกรณ์ประกอบการแสดงได้ 
4. นักเรียนมทีักษะและสามารถปฏิบัตกิารแสดงละครได ้

รวม  4  ผลการเรียนรู้ 
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                                             หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนศรีราชา ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น  พุทธศักราช 2564 (ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช 2562) 

 

ค าอธิบายรายวิชาเพ่ิมเติม 
รหัสวิชา ศ20253 รายวิชา การแสดงพ้ืนบ้าน  กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  1-3                                         เวลาเรียน 40 ชั่วโม จ านวน 1.0 หน่วยกิต    
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ศึกษาประเภทของละครไทยและละครพื้นบ้าน วิเคราะห์แสดงความคิดเห็นต่อปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการ
เปลี่ยนแปลงของนาฏศิลป์ไทยและนาฏศิลป์พื้นบ้าน เลือก ประยุกต์ใช้นาฏยศัพท์หรือศัพท์ทางการละครในการแสดง
นาฏศิลป์และละครในรูปแบบง่าย ๆ 

อธิบายอิทธิพลของนักแสดงช่ือดังที่มีผลต่อการโน้มน้าวอารมณ์หรือความคิดของผู้ชมใช้ทักษะการท างานเป็น
กลุ่มในกระบวนการผลติการแสดงละครสร้างสรรค์พิจารณาคุณภาพการแสดง แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับความรู้สึกทีอ่ยู่
ในตัวละคร ที่ชมโดยเน้นเรื่องการใช้เสียง การแสดงท่าและการเคลื่อนไหวซาบซึ้ง เห็นคุณค่าของนาฏศิลป์ไทย ตระหนัก
ถึงความส าคัญของนาฏศิลป์ ไทยที่เป็นเอกลักษณ์ของไทยโดยยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวทางในการด ารงชีวิต
ประจ าวัน 

 
ผลการเรียนรู้  

1. นักเรียนสามารถปฏิบัติท่าทางที่บง่บอกถึงความเป็นพื้นเมืองของแตล่ะภาคได้ 
2. นักเรียนสามารถแต่งกลอนแปดเพือ่ใช้ในการแสดงพื้นบ้านได้ 
3. นักเรียนมาสารถประดิษฐท์่าทางประกอบการแสดงพื้นบา้นได้ 
4. นักเรียนสามารถแสดงเพลงพื้นบ้านได ้

รวม  4  ผลการเรียนรู้ 
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                                             หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนศรีราชา ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น  พุทธศักราช 2564 (ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช 2562) 

 

ค าอธิบายรายวิชาเพ่ิมเติม 
รหัสวิชา ศ20254 รายวิชา นาฏศิลป์สร้างสรรค์  กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  1-3                                     เวลาเรียน 40 ชั่วโม จ านวน 1.0 หน่วยกิต    
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ศึกษาและแสดงออกทางนาฏศิลป์และการละครอย่างสร้างสรรค์ วิเคราะห์ วิจารณ์ คุณค่าของนาฏศิลป์ 
สร้างสรรค์การแสดงโดยใช้องค์ประกอบของนาฏศิลป์ และการละคร แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับรูปแบบของการแสดง 
อธิบายความหมายของตัวละคร แนวคิด ความประทับ ใจ คุณค่าของนาฏศิลป์ ที่ตนช่ืนชอบ อธิบายการบูรณาการศิลปะ
แขนงอื่น ๆ กับการแสดงนาฏศิลป์ มาเช่ือมโยงกับชีวิตประจ าวันตามบริบททางสังคมและวัฒนธรรม 

เปรียบเทียบกับลกัษณะเฉพาะของการแสดงนาฏศิลป์จากวัฒนธรรมต่าง ๆ  ซาบซึ้งและเห็นคุณค่าของนาฏศิลป์
ที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถ่ิน ภูมิปัญญาไทยและสากล 

 
ผลการเรียนรู้  

1. นักเรียนสามารถเขียนแผนภูมิการจัดการแสง สี เสียง ได้ 
2. นักเรียนสามารถออกแบบและประดิษฐ์อุปกรณ์ เครื่องประดับ ประกอบการแสดงได ้
3. นักเรียนมทีักษะในการแสดงละครได้ 

รวม  3  ผลการเรียนรู้ 
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                                             หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนศรีราชา ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น  พุทธศักราช 2564 (ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช 2562) 

 

ค าอธิบายรายวิชาเพ่ิมเติม 
รหัสวิชา ศ20255 รายวิชา ศิลปะการแสดง 1  กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  1-3                                         เวลาเรียน 40 ชั่วโม จ านวน 1.0 หน่วยกิต    
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------       
   ศึกษาและแสดงออกทางนาฏศิลป์และการละครอย่างสร้างสรรค์ วิเคราะห์ วิจารณ์ คุณค่าของ นาฏศิลป์ 
สร้างสรรค์การแสดงโดยใช้องค์ประกอบของนาฏศิลป์ และการละคร มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในด้านผลงาน  
การแสดง การบูรณาการศิลปะแขนงอื่น ๆ  กับการแสดงนาฏศิลป์ เปรียบเทียบกับลักษณะเฉพาะของการแสดงนาฏศิลป์
จากวัฒนธรรมต่าง ๆ ซาบซึ้งและเห็นคุณค่าของ นาฏศิลป์ที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถ่ิน ภูมิปัญญาไทย
และสากล 
 
ผลการเรียนรู้ 

1. นักเรียนสามารถจัดการแสดงอย่างสร้างสรรค์ได้ 
2. นักเรียนสามารถออกแบบและประดิษฐ์อุปกรณ์ เครื่องประดับ ประกอบการแสดงได้ 
3. นักเรียนมทีักษะในการแสดงละครได้ 

รวม  3  ผลการเรียนรู้ 
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                                             หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนศรีราชา ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น  พุทธศักราช 2564 (ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช 2562) 

 

ค าอธิบายรายวิชาเพ่ิมเติม 
รหัสวิชา ศ20256 รายวิชา ศิลปะการแสดง 2              กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  1-3                                         เวลาเรียน 40 ชั่วโมง จ านวน 1.0 หน่วยกิต    
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ศึกษาและแสดงออกทางนาฏศิลป์และการละครอย่างสร้างสรรค์ วิเคราะห์ วิจารณ์ คุณค่าของ นาฏศิลป์ 
สร้างสรรค์การแสดงโดยใช้องค์ประกอบของนาฏศิลป์ และการละคร มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในด้านผลงาน  
การแสดง การบูรณาการศิลปะแขนงอื่น ๆ  กับการแสดงนาฏศิลป์ เปรียบเทียบกับลักษณะเฉพาะของการแสดงนาฏศิลป์
จากวัฒนธรรมต่าง ๆ ซาบซึ้งและเห็นคุณค่าของ นาฏศิลป์ที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถ่ิน ภูมิปัญญาไทย
และสากล 
 
ผลการเรียนรู้ 

1. นักเรียนสามารถจัดการแสดงอย่างสร้างสรรค์ได้ 
2. นักเรียนสามารถออกแบบและประดิษฐ์อุปกรณ์ เครื่องประดับ ประกอบการแสดงได ้
3. นักเรียนมทีักษะในการแสดงละครได้ 

รวม  3  ผลการเรียนรู้ 
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                                             หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนศรีราชา ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น  พุทธศักราช 2564 (ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช 2562) 

 

ค าอธิบายรายวิชา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 

 
รายวิชาพ้ืนฐาน 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 
 ง21101  งานธุรกิจ     จ านวน  20  ช่ัวโมง  0.5  หน่วยกิต  

ง21102  งานประดิษฐ์         จ านวน  20  ช่ัวโมง  0.5  หน่วยกิต 
 

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2 
 ง22101  งานบ้าน     จ านวน  20  ช่ัวโมง  0.5  หน่วยกิต  

ง22102  งานช่าง         จ านวน  20  ช่ัวโมง  0.5  หน่วยกิต 
 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 
 ง23101  งานเกษตร     จ านวน  20  ช่ัวโมง  0.5  หน่วยกิต  

ง23102  งานอาชีพ       จ านวน  20  ช่ัวโมง  0.5  หน่วยกิต 
 
รายวิชาเพ่ิมเติม 

ง20226  งานร้อยมาลัยเบื้องต้น    จ านวน  40  ช่ัวโมง  1.0  หน่วยกิต 
ง20230  ธุรกิจการถนอมอาหาร    จ านวน  40  ช่ัวโมง  1.0  หน่วยกิต 

 ง20234  งานประดิษฐ์1     จ านวน  20  ช่ัวโมง  0.5  หน่วยกิต 
 ง20235  งานบ้าน1     จ านวน  20  ช่ัวโมง  0.5  หน่วยกิต 
 ง20244   การผลิตปุ๋ยชีวภาพ    จ านวน  40  ช่ัวโมง  1.0  หน่วยกิต 

ง20249   งานเกษตร 1     จ านวน  20  ช่ัวโมง  0.5  หน่วยกิต 
ง20250   การผลิตปุ๋ยอินทรีย ์    จ านวน  20  ช่ัวโมง  0.5  หน่วยกิต 
ง20251   การเกษตรในประเทศไทย   จ านวน  40  ช่ัวโมง  1.0  หน่วยกิต 
ง20261  งานเขียนแบบเบือ้งต้น 1    จ านวน  40  ช่ัวโมง  1.0  หน่วยกิต 
ง20274   งานช่าง 1     จ านวน  20  ช่ัวโมง  0.5  หน่วยกิต 
ง20281   ธุรกิจSMEs     จ านวน  40  ช่ัวโมง  1.0  หน่วยกิต 
ง20282   งานบัญชีเบื้องต้น    จ านวน  40  ช่ัวโมง  1.0  หน่วยกิต 
ง20283   หลักการขายเบือ้งต้น    จ านวน  40  ช่ัวโมง  1.0  หน่วยกิต 
ง20284   โครงงานอาชีพ1    จ านวน  20  ช่ัวโมง  0.5  หน่วยกิต 
ง20285   งานธุรกิจ 1     จ านวน  20  ช่ัวโมง  0.5  หน่วยกิต 
ง20286   การตลาดเบื้องต้น    จ านวน  40  ช่ัวโมง  1.0  หน่วยกิต 

 



173 

 

                                             หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนศรีราชา ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น  พุทธศักราช 2564 (ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช 2562) 

 

ค าอธิบายรายวิชาพ้ืนฐาน 

รหัสวิชา ง21101  รายวิชา  งานธุรกิจ           กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 
ระดับมัธยมศึกษาปีท่ี 1         ภาคเรียนท่ี  1        เวลา  20  ชั่วโมง          จ านวน  0.5  หน่วยกิต     

 ศึกษา  วิเคราะห์  และอธิบายข้ันตอนการท างานที่จ าเป็นเกี่ยวกับความเป็นอยู่ในชีวิตประจ าวันเพื่อการ
ด ารงชีวิตและครอบครัวในด้านงานอาชีพธุรกิจ การประกอบธุรกิจตามแนวคิดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง          การ
จัดการอาชีพธุรกิจ  ธุรกิจการค้าและการบริการ การเงินและการบัญชี  พื้นฐานและทักษะที่จ าเปน็ในการประกอบธุรกิจ  

โดยใช้ทักษะ กระบวนการเป็นรายบุคคลและกลุ่มการท างานร่วมกัน ก าหนดวางแผน การจัดการ                
การแก้ปัญหาอย่างมีเหตุผล    การสืบค้นข้อมูล   การบันทึกจัดกลุ่มข้อมูล     การอภิปราย   การรายงาน   การสื่อสาร
ที่มีประสิทธิภาพ    การฝึกประสบการณ์    การเลือกใช้เทคโนโลยีอย่างสร้างสรรค์ต่อชีวิต สังคม สิ่งแวดล้อม            
การประยุกต์ใช้พลังงานและทรัพยากรอย่างประหยัดคุ้มค่า   

เพื่อให้เห็นแนวทางในการเลือกอาชีพธุรกิจ ใช้เทคโนโลยีพัฒนาอาชีพ  มีลักษณะนิสัยที่ดีในการท างาน รักชาติ 
ศาสน์ กษัตริย์ เสียสละ ซื่อสัตย์ สุจริต มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ อยู่อย่างพอเพียง มุ่งมั่นในการท างาน รักความเป็นไทย มีจิต
สาธารณะ    มีเจตคติที่ดีต่อการประกอบอาชีพ   และเห็นความส าคัญของการสร้างอาชีพสจุรติในงานธุรกิจ  สอดรับกบั
เศรษฐกิจพอเพียงและพฤกษศาสตร์โรงเรียน 

 
ตัวชี้วัด 

ง 1.1     ม.1/1    ม.1/2    ม.1/3 
ง 2.1     ม.1/1    ม1/2     ม.1/3   
 

รวม     6  ตัวชี้วัด   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ค าอธิบายรายวิชาพ้ืนฐาน 
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                                             หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนศรีราชา ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น  พุทธศักราช 2564 (ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช 2562) 

 

รหัสวิชา ง21102  รายวิชา งานประดิษฐ์  กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 
ระดับมัธยมศึกษาปีท่ี 1   ภาคเรียนท่ี  2         เวลา  20  ชั่วโมง     จ านวน  0.5  หน่วยกิต     

 
ศึกษา วิเคราะห์ และอธิบายข้ันตอนการท างานที่จ าเป็นเกี่ยวกับความเป็นอยู่ในชีวิตประจ าวันเพื่อการ

ด ารงชีวิตและครอบครัว  ในด้านความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับงานประดิษฐ์วัสดุเหลือใช้  วัสดุท้องถ่ิน  การออกแบบงาน
ประดิษฐ์ คุณสมบัติของผู้ประกอบงานประดิษฐ์  วัสดุอุปกรณ์ของงานประดิษฐ์   การใช้และการดูแลรักษาอุปกรณ์  
ความปลอดภัยในการท างาน    

โดยใช้ทักษะ กระบวนการเป็นรายบุคคลและกลุ่มการท างานร่วมกัน ก าหนดวางแผน การจัดการ                
การแก้ปัญหาอย่างมีเหตุผล  การสืบค้นข้อมูล   การบันทึกจัดกลุ่มข้อมูล   การอภิปราย   การรายงาน   การสื่อสารทีม่ี
ประสิทธิภาพ    การฝึกประสบการณ์    การเลือกใช้เทคโนโลยีอย่างสร้างสรรค์ต่อชีวิต สังคม สิ่งแวดล้อม                
การประยุกต์ใช้พลังงานและทรัพยากร อย่างประหยัดคุ้มค่า  ในการประดิษฐ์ของเล่น ของใช้ ของประดับตกแต่ง  และ
ของใช้ในพิธี 

เพื่อให้เห็นแนวทางในการเลือกอาชีพงานประดิษฐ์ ใช้เทคโนโลยีพัฒนาอาชีพ  มีลักษณะนิสัยที่ดีในการท างาน     
รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ เสียสละ ซื่อสัตย์ สุจริต มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ อยู่อย่างพอเพียง มุ่งมั่นในการท างาน  รักความเป็นไทย  
มีจิตสาธารณะ  มีเจตคติที่ดีต่อการประกอบอาชีพ และเห็นความส าคัญของ การสร้างอาชีพสุจริตสอดรับกับเศรษฐกิจ
พอเพียงและพฤกษศาสตร์โรงเรียน 
 
ตัวชี้วัด 

ง 1.1     ม.1/1    ม.1/2    ม.1/3 
ง 2.1     ม.1/1    ม1/2     ม.1/3   
 

รวม     6  ตัวชี้วัด   
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

ค าอธิบายรายวิชาพ้ืนฐาน 
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                                             หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนศรีราชา ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น  พุทธศักราช 2564 (ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช 2562) 

 

รหัสวิชา ง 22101   รายวิชา  งานบ้าน  กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 
ระดับมัธยมศึกษาปีท่ี 2     ภาคเรียนท่ี  1         เวลา  20  ชั่วโมง    จ านวน  0.5  หน่วยกิต     

 
เพื่อศึกษา วิเคราะห์ และอธิบายความหมาย ความส าคัญ บทบาทหน้าที่ของสมาชิกในครอบครัว การสร้าง

สัมพันธภาพที่ดีและบรรยากาศที่อบอุ่นในครอบครัว ทักษะพื้นฐานที่จ าเป็นต่อการประกอบอาชีพ การเตรียมตัวเข้าสู่
อาชีพ การหางาน คุณสมบัติที่จ าเป็น  การวางแผนท างานบ้าน การท าความสะอาดบ้าน และบริเวณบ้าน เลือกใช้ เก็บ
รักษาเครื่องมืออุปกรณ์ในการท าความสะอาดบ้าน ประโยชน์ของอาหารและโภชนาการ มารยาทในการรับประทาน
อาหาร หลักการและวิธีการเลือกซื้ออาหาร การเตรียมอาหาร การเลือกประกอบอาหารได้ถูกต้องและสงวนคุณค่า       
การจัดเก็บภาชนะและเครื่องใช้  การเก็บรักษาและถนอมอาหาร 

โดยใช้ทักษะกระบวนการท างาน  การแก้ปัญหา การท างานร่วมกัน การแสวงหาความรู้ การจัดการที่จ าเป็นต่อ
การประกอบอาชีพ  กระบวนการเทคโนโลยีในการออกแบบปฏิบัติสร้างวิธีการตามกระบวนการเทคโนโลยี อย่าง
สร้างสรรค์ในการแก้ปัญหาการท างานหรือสนองความต้องการในงานที่ผลิตเอง  เลือกใช้ดูแลวัสดุ อุปกรณ์อย่างถูกวิธี 
เลือกใช้ดูแลสิ่งของเครื่องใช้อย่างสร้างสรรค์ 

เพื่อให้เสริมสร้างประสบการณ์อาชีพ น าความรู้ความสามารถของตนเองเตรียมตัวเข้าสู่อาชีพสามารถเลือกใช้
เทคโนโลยีอย่างสร้างสรรค์ต่อชีวิต สังคม สิ่งแวดล้อม และมีการจัดการเทคโนโลยีด้วยการลดการใช้ทรัพยากรหรือ
เลือกใช้เทคโนโลยีที่ไม่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม มีจิตส านึกในการท างานและใช้ทรัพยากรในการปฏิบัติงานอย่าง
ประหยัดและคุ้มค่า  เห็นความส าคัญของการสร้างอาชีพสุจริต มีคุณสมบัติและทักษะพื้นฐานที่จ าเป็นส าหรับการ
ประกอบอาชีพงานบ้าน   

ตัวชี้วัด 
ง 1.1     ม.2/1   ม.1/2   ม.2/3 
ง 2.1     ม.2/1   ม.2/2   ม.2/3  
 

รวม     10  ตัวชี้วัด   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ค าอธิบายรายวิชาพ้ืนฐาน 
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                                             หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนศรีราชา ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น  พุทธศักราช 2564 (ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช 2562) 

 

รหัสวิชา ง 22102   รายวิชา  งานช่าง     กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 
ระดับมัธยมศึกษาปีท่ี 2         ภาคเรียนท่ี  2           เวลา  20  ชั่วโมง      จ านวน  0.5  หน่วยกิต             

 
 ศึกษา  และอธิบายความหมาย ความส าคัญของงานช่าง กับการด ารงชีวิต วัสดุ อุปกรณ์ พลังงาน ทรัพยากร
งานช่าง เครื่องมืองานช่าง หลักการซ่อมแซมและดัดแปลงเครื่องใช้ในบ้านอย่างประหยัดและปลอดภัย  วิเคราะห์ข้อมูล
จากแหล่งความรู้เพื่อแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์  

โดยใช้ทักษะกระบวนการท างาน  การแก้ปัญหา การท างานร่วมกัน การแสวงหาความรู้ การจัดการที่จ าเป็นต่อ
การประกอบอาชีพ  กระบวนการเทคโนโลยีเพื่อการออกแบบงานช่าง  
เพื่อสร้างสิ่งของเครื่องใช้อย่างปลอดภัย  ออกแบบถ่ายทอดความคิดเป็นภาพร่าง 3 มิติเพื่อน าไปสู่การสร้างต้นแบบของ
สิ่งของเครื่องใช้หรือถ่ายทอดความคิดของวิธีการเปน็แบบจ าลองความคิดและการรายงานผลตามกระบวนการเทคโนโลยี 
อย่างสร้างสรรค์ในการแก้ปัญหาการท างานหรือสนองความต้องการในงานที่ผลิต    

เพื่อให้เสริมสร้างประสบการณ์อาชีพ น าความรู้ความสามารถของตนเองเตรียมตัวเข้าสู่อาชีพสามารถเลือกใช้
เทคโนโลยีอย่างสร้างสรรค์ต่อชีวิต สังคม สิ่งแวดล้อม และมีการจัดการเทคโนโลยีด้วยการลดการใช้ทรัพยากรหรือ
เลือกใช้เทคโนโลยีที่ไม่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม มีจิตส านึกในการท างานและใช้ทรัพยากรในการปฏิบัติงานอย่าง
ประหยัดและคุ้มค่า  เห็นความส าคัญของการสร้างอาชีพสุจริตมี คุณสมบัติและทักษะพื้นฐานที่จ าเป็นส าหรับการ
ประกอบอาชีพงานช่าง  สอดรับกับเศรษฐกิจพอเพียงและพฤกษศาสตร์โรงเรียน    
 
ตัวชี้วัด 

ง 1.1     ม.2/1   ม.1/2   ม.2/3             
ง 2.1     ม.2/1   ม.2/2   ม.2/3  
 

รวม     6  ตัวชี้วัด   
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

ค าอธิบายรายวิชาพ้ืนฐาน 
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                                             หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนศรีราชา ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น  พุทธศักราช 2564 (ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช 2562) 

 

รหัสวิชา  ง23101  รายวิชา  งานเกษตร   กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 
ระดับมัธยมศึกษาปีท่ี 3       ภาคเรียนท่ี  1           เวลา  20  ชั่วโมง     จ านวน  0.5  หน่วยกิต     

 
เพื่อศึกษา วิเคราะห์ และอธิบายข้ันตอนความรูท้ั่วไปเกี่ยวกบัการเกษตร การปลูกพืช การจัดการผลผลิต การ

เลี้ยงสัตว์ เทคโนโลยีทางการเกษตร และการประกอบอาชีพทางการเกษตร  
โดยใช้ทักษะการท างานร่วมกัน การท างานรายบุคคล อย่างมีความสุข  การก าหนดวางแผน การจัดการ การ

แก้ปัญหาอย่างมีเหตุผล การสืบค้นข้อมูล การบันทึกจัดกลุ่มข้อมูล การรายงาน การฝึกประสบการณ์ การอภิปรายด้วย
วิธีที่หลากหลาย การเลือกใช้เทคโนโลยีอย่างสร้างสรรค์ ออกแบบถ่ายทอดความคิดไปสู่การสร้างผลิตภัณฑ์อย่าง
ปลอดภัยต่อชีวิต สังคม สิ่งแวดล้อม การประยุกต์ใช้พลังงานและทรัพยากรอย่างประหยัดคุ้มค่า 

เพื่อให้เห็นแนวทางเข้าสู่อาชีพด้วยวิธีที่หลากหลาย มีลักษณะนิสัยที่ดีในการท างานมีคุณธรรมเสียสละ อยู่อย่าง
พอเพียง มีวิสัยทัศน์ที่ดีต่อการประกอบอาชีพ ประเมินทางเลือกในการประกอบอาชีพที่สอดคล้องกับความรู้ความสนใจ
ตระหนักและเห็นความส าคัญของการสร้างอาชีพสุจริตในงานเกษตรสอดรับกับเศรษฐกิจพอเพียงและพฤกษศาสตร์
โรงเรียน   
 
ตัวชี้วัด 

  ง 1.1     ม.3/1   ม.3/2   ม.3/3   
  ง 2.1     ม.3/1   ม.3/2   ม.3/3  

 
รวม  6   ตัวชี้วัด  
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                                             หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนศรีราชา ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น  พุทธศักราช 2564 (ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช 2562) 

 

รหัสวิชา ง23102  รายวิชา งานอาชีพ   กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 
ระดับมัธยมศึกษาปีท่ี 3         ภาคเรียนท่ี  2           เวลา  20  ชั่วโมง      จ านวน  0.5  หน่วยกิต     

 

 วิเคราะห์ และอธิบายข้ันตอนการหางานจากสื่อ ประเภทมาตรฐานอาชีพในประเทศไทย  อาชีพอิสระ 

บุคลิกภาพกับการเลือกอาชีพ  การประเมินทางเลือกอาชีพ โครงการอาชีพ และการน าเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในอาชีพ   

ด้วยกระบวนการทางเทคโนโลยีที่หลากหลายและมี     ประสิทธิภาพในการท าตามล าดับข้ันตอน 

 ใช้ทักษะกระบวนการท างานร่วมกันอย่างมีคุณธรรม  และการอภิปรายการท างาน การหางานด้วยวิธีที่

หลากหลาย  โดยใช้ทักษะการจัดการเพื่อการประหยัดพลังงาน ทรัพยากร และสิ่งแวดล้อม    

ให้เห็นแนวทางในการเตรียมตัวเข้าสู่อาชีพด้วยวิธีที่หลากหลาย  เลือกใช้เทคโนโลยีพัฒนาอาชีพสร้าง 
สิ่งของเครื่องใช้หรือวิธีตามเทคโนโลยีอย่างปลอดภัย มีลักษณะนิสัยที่ดีในการท างาน มีคุณธรรม เสียสละ อยู่อย่าง
พอเพียง มีวิสัยทัศน์ที่ดีต่อการประกอบอาชีพ ประเมินทางเลือกในการประกอบอาชีพที่สอดคล้องกับความรู้ 
ความถนัด ความสนใจ ของตนเอง ตระหนักและเห็นความส าคัญของการสร้างอาชีพสุจรติ  สอดรับกับเศรษฐกิจพอเพยีง
และพฤกษศาสตร์โรงเรียน 

 

ตัวชี้วัด 
          ง 1.1     ม.3/1   ม.3/2   ม.3/3 

ง 2.1     ม.3/1   ม.3/2   ม.3/3  
 

รวม     6   ตัวช้ีวัด 
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                                             หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนศรีราชา ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น  พุทธศักราช 2564 (ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช 2562) 

 

รหัสวิชา ง20226   รายวิชา  งานร้อยมาลยัเบ้ืองต้น   กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 
ระดับมัธยมศึกษาปีท่ี 1-3                  เวลา  40  ชั่วโมง    จ านวน  1.0  หน่วยกิต             

 
ศึกษาประวัติความเป็นมาของมาลัย ศิลปะและวัฒนธรรม ที่เกี่ยวข้องกับการร้อยมาลัย การเลือกดอกไม้ ใบไม้ 

และวัสดุอุปกรณ์ตกแต่ง วิธีร้อยมาลัยดอกไม้สดแบบต่าง ๆ การใช้และการบ ารุงรักษาอุปกรณ์ การบรรจุส าหรับจา
หน่าย ปฏิบัติงานเตรี ยมอุปกรณ์ ร้อยมาลัยแบบต่าง ๆ เช่น มาลัยซีก มาลัยตุ้ม มาลัย และประโยชน์ของมาลัย 

โดยใช้ทักษะการท างานร่วมกันเป็นกลุ่มท างานร่วมกัน ทักษะการจัดการระบบงาน ระบบคน เพื่อให้ท างาน
ส าเร็จตามเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ ให้เกิดความคิดหาวิธีการแก้ปัญหาอย่างมีขั้นตอน การสังเกต การวิเคราะห์ 
การสร้างทางเลือก และการประเมินทางเลือก เพื่อให้เกิดความคิดได้กว้างไกล หลายแง่มุม หลายทิศทาง น าไปสู่การคิด
ประดิษฐ์สิ่งของและแนวทางการแก้ปัญหาใหม่อย่างสร้างสรรค์  

เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจความรู้ต่าง ๆ  เกี่ยวกับการร้อยมาลัยดอกไม้สด สร้างเจตคติที่ดีต่อการร้อยมาลัย 
เห็นคุณค่าและน าความรู้ไปใช้ประโยชน์กบชีวิตประจ าวันได้ 
 
ผลการเรียนรู้ 

1. บอกประวัติความเป็นมาของมาลัยได้  
2. สามารถเตรียมวัสดุ-อปุกรณ์ในการรอ้ยมาลัยได้ถูกต้องและเหมาะสม  
3. จ าแนกวัสดุ อุปกรณ์ ตลอดจนการเก็บบ ารงุรักษา  
4. สามารถรอ้ยมาลัยแบบต่าง ๆ  
5. บอกประโยชน์ของมาลัยได้  

 
รวมท้ังหมด    5  ผลการเรียนรู้ 
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                                             หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนศรีราชา ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น  พุทธศักราช 2564 (ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช 2562) 

 

รหัสวิชา  ง20230    รายวิชา  ธุรกิจการถนอมอาหาร     กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 
ระดับมัธยมศึกษาปีท่ี 1-3                เวลา  40  ชั่วโมง      จ านวน  1.0  หน่วยกิต         

 
           ศึกษาความหมาย ความส าคัญ ประโยชน์ หลักการ วิธีการ ข้ันตอน กระบวนการท างานการจัดการ การ
ประเมินผล ปรับปรุงและพัฒนาการถนอมอาหาร มีทักษะกระบวนการท างานร่วมกับผู้อื่นอย่างมีประสิทธิภาพและ
ปลอดภัยในการปฏิบัติงาน เลือกใช้เทคโนโลยีได้อย่างเหมาะสม รู้จักรับผิดชอบ ซื่อสัตย์ รอบคอบ ประณีตสะอาดเป็น
ระเบียบ ในการปฏิบัติงาน มีเจตคติที่ดี ต่องานใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า  ถูกวิธีและประหยัด  

ปฏิบัติการถนอมอาหารตามฤดูกาลของท้องถ่ิน เช่นการตากแห้ง รมควัน หมักดอง การแช่อิ่ม  ใช้อุณหภูมิสูง 
ใช้สารเคมีปรุงแต่งอาหาร น าเทคโนโลยี สร้างสรรค์ และปรับปรุง พัฒนาเหมาะสมกับงาน โดยค านึงถึงความคุ้มค่า 
ประสิทธิภาพ วัฒนธรรม สิ่งแวดล้อม และสังคมลงมือผลิตช้ินงานและปรับปรุงการท างาน น าเสนอผลงานและแนวทาง
ประกอบอาชีพเพื่อให้ท างานได้ถูกต้อง ประหยัดและปลอดภัยท างานร่วมกับผู้อื่นได้  

มีเจตคติที่ดีต่อการถนอมอาหาร เพิ่มคุณค่าของการเป็นผู้ผลิตมากกว่าผู้บริโภคและน าช้ินงานไปใช้ประโยชน์ได้ 
 
ผลการเรียนรู้ 
 
         1. สามารถบอกประวัติความเป็นมา ความหมายความส าคัญ ประโยชน์ของการถนอมอาหารได ้
         2. สามารถอธิบายวิธีการข้ันตอนการถนอมอาหารแบบต่าง ๆได ้
         3. สามารถบอกเครื่องมือเครื่องใช้ ใช้เก็บ ซ่อมแซม ดัดแปลง บ ารุงรักษาเครื่องมอืเครื่องใช้ในการถนอม 
            อาหารได้ 
         4. มีทักษะปฏิบัติการถนอมอาหารได้ตามแผนข้ันตอนการปฏิบัตงิานที่ก าหนดไว้ประเมินผลและแกป้ัญหา 
            ระหว่างการปฏิบัติงานได ้
 
รวมท้ังหมด  4 ผลการเรียนรู้ 
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                                             หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนศรีราชา ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น  พุทธศักราช 2564 (ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช 2562) 

 

รหัสวิชา  ง20234    รายวิชา     งานประดิษฐ์ 1     กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 
ระดับมัธยมศึกษาปีท่ี 1-3                เวลา  20  ชั่วโมง       จ านวน  0.5  หน่วยกิต           

 
ศึกษา วิเคราะห์ และอธิบายข้ันตอนการท างานที่จ าเป็นเกี่ ยวกับความเป็นอยู่ในชีวิตประจ าวันเพื่อการ

ด ารงชีวิตและครอบครัว  ในด้านความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับงานประดิษฐ์วัสดุเหลือใช้ วัสดุท้องถ่ิน  การออกแบบงานประดษิฐ์ 
คุณสมบัติของผู้ประกอบงานประดิษฐ์  วัสดุอุปกรณ์ของงานประดิษฐ์    การใช้และการดูแลรักษาอุปกรณ์               
ความปลอดภัยในการท างาน    

โดยใช้ทักษะ กระบวนการเป็นรายบุคคลและกลุ่มการท างานร่วมกัน ก าหนดวางแผน การจัดการ                
การแก้ปัญหาอย่างมีเหตุผล  การสืบค้นข้อมูล   การบันทึกจัดกลุ่มข้อมูล   การอภิปราย   การรายงาน   การสื่อสารทีม่ี
ประสิทธิภาพ  การฝึกประสบการณ์  การเลือกใช้เทคโนโลยีอย่างสร้างสรรค์ต่อชีวิต สังคม สิ่งแวดล้อม  การประยุกต์ใช้
พลังงานและทรัพยากร อย่างประหยัดคุ้มค่า  ในการประดิษฐ์ของเล่น ของใช้ ของประดับตกแต่ง  และของใช้ในพิธี 

เพื่อให้เห็นแนวทางในการเลือกอาชีพงานประดิษฐ์ ใช้เทคโนโลยีพัฒนาอาชีพ  มีลักษณะนิสัยที่ดีในการท างาน  
รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ เสียสละ ซื่อสัตย์ สุจริต มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ อยู่อย่างพอเพียง มุ่งมั่นในการท างาน  รักความเป็นไทย  
มีจิตสาธารณะ  มีเจตคติที่ดีต่อการประกอบอาชีพ และเห็นความส าคัญของ การสร้างอาชีพสุจริตสอดรับกับเศรษฐกิจ
พอเพียงและพฤกษศาสตร์โรงเรียน 
 
ผลการเรียนรู้ 
 

1. บอกความหมาย ความส าคัญ และประโยชน์ของงานประดิษฐ์ได้  
2. บอกและใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ในงานประดิษฐ์ได ้
3. ออกแบบงานประดิษฐ์ทั่วไป และงานประดิษฐ์ที่เป็นเอกลักษณ์ไทยได้ 
4. บอกประเภทและหลักการประกอบธุรกิจจากงานประดิษฐ์ได้  
5. สามารถประดิษฐ์ช้ินงานทั่วไปได้อย่างนอ้ย 1 ช้ิน  
6. สามารถประดิษฐ์ช้ินงานทีเ่ป็นเอกลักษณ์ไทยได้อย่างน้อย 1 ช้ิน  
7. มีคุณธรรม มีคุณธรรมและลักษณะนิสัยที่ดีในการใช้พลังงาน ทรัพยากร ในการท างาน  
    อย่างคุ้มค่าและ ยั่งยืน เพื่อการอนรุักษ์สิง่แวดล้อม 

 
รวม  7  ผลการเรียนรู้ 
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                                             หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนศรีราชา ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น  พุทธศักราช 2564 (ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช 2562) 

 

รหัสวิชา  ง20235    รายวิชา     งานบ้าน 1       กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 
ระดับมัธยมศึกษาปีท่ี 1-3                เวลา  20  ชั่วโมง       จ านวน  0.5  หน่วยกิต           

        
เพื่อศึกษา วิเคราะห์ และอธิบายความหมาย ความส าคัญ บทบาทหน้าที่ของสมาชิกในครอบครัว การสร้าง

สัมพันธภาพที่ดีและบรรยากาศที่อบอุ่นในครอบครัว ทักษะพื้นฐานที่จ าเป็นต่อการประกอบอาชีพ การเตรียมตัวเข้าสู่
อาชีพ การหางาน คุณสมบัติที่จ าเป็น  การวางแผนท างานบ้าน การท าความสะอาดบ้าน และบริเวณบ้าน เลือกใช้     
เก็บรักษาเครื่องมืออุปกรณ์ในการท าความสะอาดบ้าน ประโยชน์ของอาหารและโภชนาการ มารยาทในการรับประทาน
อาหาร หลักการและวิธีการเลือกซื้ออาหาร การเตรียมอาหาร การเลือกประกอบอาหารได้ถูกต้องและสงวนคุณค่า     
การจัดเก็บภาชนะและเครื่องใช้  การเก็บรักษาและถนอมอาหาร 

โดยใช้ทักษะกระบวนการท างาน  การแก้ปัญหา การท างานร่วมกัน การแสวงหาความรู้ การจัดการที่จ าเป็นต่อ
การประกอบอาชีพ  กระบวนการเทคโนโลยีในการออกแบบปฏิบัติสร้างวิธีการตามกระบวนการเทคโนโลยีอย่าง
สร้างสรรค์ในการแก้ปัญหาการท างานหรือสนองความต้องการในงานที่ผลิตเอง  เลือกใช้ดูแลวัสดุ อุปกรณ์อย่างถูกวิธี 
เลือกใช้ดูแลสิ่งของเครื่องใช้อย่างสร้างสรรค์ 

เพื่อให้เสริมสร้างประสบการณ์อาชีพ น าความรู้ความสามารถของตนเองเตรียมตัวเข้าสู่อาชีพสามารถ 
เลือกใช้เทคโนโลยีอย่างสร้างสรรค์ต่อชีวิต สังคม สิ่งแวดล้อม และมีการจัดการเทคโนโลยีด้วยการลดการใช้ทรัพยากร
หรือเลือกใช้เทคโนโลยีที่ไม่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม มีจิตส านึกในการท างานและใช้ทรัพยากรในกาปฏิบัติงานอย่าง
ประหยัดและคุ้มค่า  เห็นความส าคัญของการสร้างอาชีพสุจริต มีคุณสมบัติและทักษะพื้นฐานที่ 
จ าเป็นส าหรบัการประกอบอาชีพงานบ้าน   

 
ผลการเรียนรู้ 
 
 
 

 
รวม  7  ผลการเรียนรู้ 

 
 
 
 
 
 
 
 

ค าอธิบายรายวิชาเพ่ิมเติม 



183 

 

                                             หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนศรีราชา ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น  พุทธศักราช 2564 (ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช 2562) 

 

รหัสวิชา  ง20244    รายวิชา     การผลิตปุ๋ยชีวภาพ   กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 
ระดับมัธยมศึกษาปีท่ี 1-3                เวลา  40  ชั่วโมง       จ านวน  1.0  หน่วยกิต           

        
ศึกษาความหมาย ความส าคัญและประโยชน์ของปุ๋ยชีวภาพ ประเภทของปุ๋ยชีวภาพ  วิธีท าปุ๋ยชีวภาพ รูปแบบ

ต่างๆ การเก็บรักษาและวิธีการน าไปใช้อย่างถูกต้องและปลอดภัย 
โดยฝึกทักษะการท างานร่วมกัน ทักษะการจัดการการท างาน ทักษะการแก้ปัญหา ทักษะการแสวงหาความรู้  

และการสร้างช้ินงานทางการเกษตรอย่างมีความคิดสร้างสรรค์  ร่วมถึงการเลือกใช้ทรัพยากรอย่างคุ่มค่าและยั่งยืนเพื่อ
การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
 เพื่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการผลิตปุ๋ยชีวภาพ  เกิดทักษะในการท างานเรียนรูแ้ละปฏิบัติงานอยา่งมี
ความสุข โดยค านึงถึงความปลอดภัยในการท างาน การใช้พลังงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างคุ้มค่า ด้วย
ความรับผิดชอบ ขยัน ซื่อสัตย์ ประหยัดอดออม มุ่มมั่นและอดทน มีเจตคติที่ดีต่องานและอาชีพสุจริต สามารถน าความรู้
และภูมิปัญญาในท้องถ่ินมาใช้ควบคู่กับเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนางานอย่างเหมาะสมและเกิดประสิทธิภาพ 
 
ผลการเรียนรู้ 
 

1. บอกความหมายและความส าคัญของการผลิตปุ๋ยชีวภาพได ้
2. อธิบายประโยชน์ของการผลิตปุ๋ยชีวภาพได้อย่างถูกต้อง 
3. อธิบายปัจจัยที่จ าเป็นในการผลิตปุ๋ยชีวภาพได้ถูกต้อง 
4. อธิบายวัสดุที่น ามาผลิตปุ๋ยชีวภาพและธาตุอาหารทีส่ าคัญส าหรับพืชได้ 
5. อธิบายการจัดการสถานที่ท าปุ๋ยชีวภาพได้ 

 6. อธิบายข้ันตอนการผลิตปุ๋ยชีวภาพจากวัสดเุหลือใช้จากการเกษตรได้ 
 7. ปฏิบัติการผลิตปุ๋ยชีวภาพตามข้ันตอนที่ถูกต้องได ้
 8. วางแผนและปฏิบัติตามแผนในการน าปุ๋ยชีวภาพมาใช้ได้อย่างเหมาะสม 

9. สามารถน าปุ๋ยชีวภาพมาประยุกต์ใช้ในการปลกูพืชได้อย่างเหมาะสม 
 10. น าข้อมูลความรู้เรื่องปุ๋ยชีวภาพมาใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 
 11. ถ่ายทอดความรู้ที่ถูกต้องเกี่ยวกับการใช้ปุ๋ยชีวภาพแก่ชุมชนและสงัคมได้ 

 
รวม  11  ผลการเรียนรู้ 

 
 
 
 
 

ค าอธิบายรายวิชาเพ่ิมเติม 
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                                             หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนศรีราชา ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น  พุทธศักราช 2564 (ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช 2562) 

 

รหัสวิชา  ง20249    รายวิชา     งานเกษตร 1    กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 
ระดับมัธยมศึกษาปีท่ี 1-3                เวลา  20  ชั่วโมง      จ านวน  0.5  หน่วยกิต           

        
เพื่อศึกษา วิเคราะห์ และอธิบายข้ันตอนความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการเกษตร การปลูกพืช การจัดการผลผลิต     

การเลี้ยงสัตว์ เทคโนโลยีทางการเกษตร และการประกอบอาชีพทางการเกษตร  
โดยใช้ทักษะการท างานร่วมกัน การท างานรายบุคคล อย่างมีความสุข  การก าหนดวางแผน การจัดการ       

การแก้ปัญหาอย่างมีเหตุผล การสืบค้นข้อมูล การบันทึกจัดกลุ่มข้อมูล การรายงาน การฝึกประสบการณ์ การอภิปราย
ด้วยวิธีที่หลากหลาย การเลือกใช้เทคโนโลยีอย่างสร้างสรรค์ ออกแบบถ่ายทอดความคิดไปสู่การสร้างผลิตภัณฑ์อย่าง
ปลอดภัยต่อชีวิต สังคม สิ่งแวดล้อม การประยุกต์ใช้พลังงานและทรัพยากรอย่างประหยัดคุ้มค่า 

เพื่อให้เห็นแนวทางเข้าสู่อาชีพด้วยวิธีที่หลากหลาย มีลักษณะนิสัยที่ดีในการท างานมีคุณธรรมเสียสละ อยู่อย่าง
พอเพียง มีวิสัยทัศน์ที่ดีต่อการประกอบอาชีพ ประเมินทางเลือกในการประกอบอาชีพที่สอดคล้องกับความรู้ความสนใจ
ตระหนักและเห็นความส าคัญของการสร้างอาชีพสุจริตในงานเกษตรสอดรับกับเศรษฐกิจพอเพียงและพฤกษศาสตร์
โรงเรียน   
 
ผลการเรียนรู้ 

1. บอกความหมายและความส าคัญของการท าเกษตรได ้
 2. อธิบายประโยชน์ของการท าเกษตรได้อย่างถูกต้อง 
           3.  อธิบายหลักการและวิธีการของการเกษตรได้อย่างถูกต้อง 
 4. สามารถวางแผน ข้ันตอนการจัดระบบ การท าเกษตร การจัดการฟารม์ได้ 
 5. สามารถออกแบบจ าลองพื้นที่ที่ก าหนดในการปลกูพืชและเลี้ยงสัตว์ได ้
 6.  สามารถเลือกชนิดพันธ์ุพืชและพันธ์ุสัตว์ที่ก าหนดไปด าเนินการปฏิบัติในพื้นที่ได้ 
 7.  สามารถจดบันทึกการปฏิบัตงิาน ค านวณค่าใช้จ่าย ในการท าเกษตรได ้ 
 8.  สามารถสรุปประเมินผลการท าเกษตรผสมผสานได้ 
 9. น าข้อมูลความรู้เรื่องการท าเกษตรมาใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 
 10. ถ่ายทอดความรู้ที่ถูกต้องเกี่ยวกับการท าเกษตรแก่ชุมชนและสงัคมได้ 
 
รวม  10  ผลการเรียนรู้ 

 
 
 
 
 
 

ค าอธิบายรายวิชาเพ่ิมเติม 
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                                             หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนศรีราชา ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น  พุทธศักราช 2564 (ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช 2562) 

 

รหัสวิชา ง 20250    รายวิชา  การผลิตปุ๋ยอินทรีย์   กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 
ระดับมัธยมศึกษาปีท่ี 1-3                    เวลา  40  ชั่วโมง    จ านวน  1.0  หน่วยกิต     

 
ศึกษาความหมาย ความส าคัญและประโยชน์ของปุ๋ยอินทรีย์ ประเภทของปุ๋ยอินทรีย์ วิธีท าปุ๋ยอินทรีย์รูปแบบ

ต่างๆ การเก็บรักษาและวิธีการน าไปใช้อย่างถูกต้องและปลอดภัย 
โดยฝึกทักษะการท างานร่วมกัน ทักษะการจัดการการท างาน ทักษะการแก้ปัญหา ทักษะการแสวงหาความรู้  

และการสร้างช้ินงานทางการเกษตรอย่างมีความคิดสร้างสรรค์  ร่วมถึงการเลือกใช้ทรัพยากรอย่างคุ่มค่าและยั่งยืนเพื่อ
การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
 เพื่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ เกิดทักษะในการท างานเรียนรู้และปฏิบัติงานอย่างมี
ความสุข โดยค านึงถึงความปลอดภัยในการท างาน การใช้พลังงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างคุ้มค่า ด้วย
ความรับผิดชอบ ขยัน ซื่อสัตย์ ประหยัดอดออม มุ่มมั่นและอดทน มีเจตคติที่ดีต่องานและอาชีพสุจริต สามารถน าความรู้
และภูมิปัญญาในท้องถ่ินมาใช้ควบคู่กับเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนางานอย่างเหมาะสมและเกิดประสิทธิภาพ 
 
ผลการเรียนรู้ 
 

1. บอกความหมายและความส าคัญของปุ๋ยอินทรีย์ได ้
2. อธิบายประโยชน์ของปุ๋ยอินทรีย์ได้อย่างถูกต้อง 
3. อธิบายปัจจัยที่จ าเป็นในการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ได้ถูกต้อง 
4. อธิบายวัสดุที่น ามาผลิตปุ๋ยอินทรีย์และธาตุอาหารทีส่ าคัญส าหรับพืชได้ 
5. อธิบายการจัดการสถานที่ท าปุ๋ยอินทรีย์ได ้

 6. อธิบายข้ันตอนการผลิตปุ๋ยอินทรียจ์ากวัสดเุหลือใช้จากการเกษตรได้ 
 7. ปฏิบัติการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ตามข้ันตอนที่ถูกต้องได้ 
 8. วางแผนและปฏิบัติตามแผนในการน าปุ๋ยอินทรียม์าใช้ได้อย่างเหมาะสม 

9. สามารถน าปุ๋ยอินทรียม์าประยุกต์ใช้ในการปลกูพืชได้อย่างเหมาะสม 
 10. น าข้อมูลความรู้เรื่องปุ๋ยอินทรีย์มาใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 
 11. ถ่ายทอดความรู้ที่ถูกต้องเกี่ยวกับการใช้ปุ๋ยอินทรีย์แก่ชุมชนและสงัคมได้ 
 
รวม  11  ผลการเรียนรู้ 

 
 
 
 
 

ค าอธิบายรายวิชาเพ่ิมเติม 



186 

 

                                             หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนศรีราชา ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น  พุทธศักราช 2564 (ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช 2562) 

 

รหัสวิชา ง 20251    รายวิชา  การเกษตรในประเทศไทย          กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 
ระดับมัธยมศึกษาปีท่ี 1-3                    เวลา  40  ชั่วโมง     จ านวน  1.0  หน่วยกิต     

 
ศึกษา อธิบาย ความหมาย ความส าคัญ หลักการ และแนวคิดของการเกษตรในประเทศไทย รวมถึงแนวทางใน

การพัฒนาการเกษตรของไทยตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แนวทางการพัฒนาการเกษตรของไทยใน
ปัจจุบัน รูปแบบการท าการเกษตรทางเลือก เกษตรสมัยใหม่ และแนวทางการประกอบอาชีพทางการเกษตรในอนาคต 

โดยใชกระบวนการคิด การสืบคนขอมูล การปฏิบัติ รวมทั้งการใช้เทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ในการน าเสนอข้อมลู
ในการท างาน  

เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจและมีทักษะในการท างาน การออกแบบจ าลอง การท างานเปน็กลุ่ม แสวงหาความรู ้
ใช้เทคโนโลยีในการท างาน และการแก้ปัญหาในการท างาน 

 
ผลการเรียนรู้ 

1. บอกความหมายและความส าคัญของเกษตรของการเกษตรในประเทศไทยได้ 
2. อธิบายแนวคิดส าคัญในการพัฒนาการเกษตรไทยได ้
3. บอกความส าคัญของแผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติได้ 
4. อธิบายแนวคิดของเกษตรทางเลอืกและเกษตรสมัยใหม่ได้ 
5. ออกแบบและจ าลองรปูแบบเกษตรทางเลือกในประเทศไทยได้ 
6. ท างานร่วมกันเป็นกลุ่มได้ผลงานที่มปีระสิทธิภาพ 
7. รู้จักน าเทคโนโลยีหรือแนวคิดใหม่ๆ มาประยกุต์ใช้ในการท างานและใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า 

 
รวม  7  ผลการเรียนรู้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ค าอธิบายรายวิชาเพ่ิมเติม 
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                                             หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนศรีราชา ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น  พุทธศักราช 2564 (ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช 2562) 

 

รหัสวิชา ง20261  รายวิชา งานเขียนแบบเบ้ืองต้น 1   กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 
ระดับมัธยมศึกษาปีท่ี 1 -3              เวลา  40  ชั่วโมง    จ านวน  1.0  หน่วยกิต           

 ศึกษา วิเคราะห์ และอธิบายข้ันตอนการท างานที่จ าเป็นเกี่ยวกับความเป็นอยู่ในชีวิตประจ าวันเพื่อการ
ด ารงชีวิตและครอบครัวในงานอาชีพเกี่ยวกับความหมาย ลักษณะประเภทของงานอาชีพเขียนแบบ อุปกรณ์
ส่วนประกอบช่างเขียนแบบ   

โดยใช้ทักษะการฝึกประสบการณ์ในการใช้เครื่องมือส าหรับช่างเขียนแบบ  การเขียนแบบอักษร การเขียนแบบ
อักษรไทย การสร้างรูปเรขาคณิต แบบภาพ Isometric และแบบภาพ Oblique ก าหนดวางแผน การจัดการ           
การแก้ปัญหาอย่างมีเหตุผล และใช้ทรัพยากรอย่างประหยัดและคุ้มค่าโดยไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 

เพื่อให้เห็นแนวทางในการเลือกอาชีพ  ใช้เทคโนโลยีพัฒนาอาชีพ  มีลักษณะนิสัยที่ดีในการท างาน รักชาติ 
ศาสน์ กษัตริย์ เสียสละ ซื่อสัตย์ สุจริต มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ อยู่อย่างพอเพียง มุ่งมั่นในการท าง าน รักความเป็นไทย                            
มีจิตสาธารณะ มีเจตคติที่ดีต่อการประกอบอาชีพ เห็นความส าคัญของการสร้างอาชีพสุจริต มีคุณสมบัติและทักษะ
พื้นฐานที่จ าเป็นส าหรับการประกอบอาชีพช่างเขียนแบบ  
 
 ผลการเรียนรู้ 
 
 1.สามารถบอกความหมายและลักษณะอาชีพของงานเขียนแบบ 
 2. สามารถใช้และเก็บรักษาเครื่องมือ อุปกรณ์งานเขียนแบบอย่างถูกวิธี 
 3 .สามารถใช้เครื่องมือเขียนเส้นในมุมที่แตกต่างกัน 

4. สามารถเขียนและประดิษฐ์แบบอักษร 
 5. สามารถใช้เครื่องมือเขียนแบบในการสร้างรปูทรงต่าง ๆ 
 
รวม  5  ผลการเรียนรู้ 
 
 
 
 

 

 

 

 

ค าอธิบายรายวิชาเพ่ิมเติม 
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                                             หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนศรีราชา ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น  พุทธศักราช 2564 (ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช 2562) 

 

รหัสวิชา ง2074      รายวิชา งานช่าง 1    กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 
ระดับมัธยมศึกษาปีท่ี 1 -3              เวลา  20  ชั่วโมง       จ านวน  0.5  หน่วยกิต           

 
ศึกษา และอธิบายความหมาย ความส าคัญของงานช่าง กับการด ารงชีวิต วัสดุ อุปกรณ์ พลังงาน ทรัพยากรงาน

ช่าง เครื่องมืองานช่าง หลักการซ่อมแซมและดัดแปลงเครื่องใช้ในบ้านอย่างประหยัดและปลอดภัย  วิเคราะห์ข้อมูลจาก
แหล่งความรู้เพื่อแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์  

โดยใช้ทักษะกระบวนการท างาน  การแก้ปัญหา การท างานร่วมกัน การแสวงหาความรู้ การจัดการที่จ าเป็นต่อ
การประกอบอาชีพ  กระบวนการเทคโนโลยีเพื่อการออกแบบงานช่าง เพื่อสร้างสิ่งของเครื่องใช้อย่างปลอดภัย  
ออกแบบถ่ายทอดความคิดเป็นภาพร่าง 3 มิติเพื่อน าไปสู่การสร้างต้นแบบของสิ่งของเครือ่งใช้หรอืถ่ายทอดความคิดของ
วิธีการเป็นแบบจ าลองความคิดและการรายงานผลตามกระบวนการเทคโนโลยี อย่างสร้างสรรค์ในการแก้ปัญหาการ
ท างานหรือสนองความต้องการในงานที่ผลิต    

เพื่อให้เสริมสร้างประสบการณ์อาชีพ น าความรู้ความสามารถของตนเองเตรียมตัวเข้าสู่อาชีพสามารถเลือกใช้
เทคโนโลยีอย่างสร้างสรรค์ต่อชีวิต สังคม สิ่งแวดล้อม และมีการจัดการเทคโนโลยีด้วยการลดการใช้ทรัพยากรหรือ
เลือกใช้เทคโนโลยีที่ไม่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม มีจิตส านึกในการท างานและใช้ทรัพยากรในการปฏิบัติงานอย่าง
ประหยัดและคุ้มค่า  เห็นความส าคัญของการสร้างอาชีพสุจริตมีคุณสมบัติ และทักษะพื้นฐาน  ที่จ าเป็นส าหรับ          
การประกอบอาชีพงานช่าง  สอดรับกับเศรษฐกิจพอเพียงและพฤกษศาสตร์โรงเรียน    
 
ผลการเรียนรู้ 
 1.สามารถอธิบายความหมาย ความส าคัญของงานช่าง 
 2. สามารถใช้และเก็บรักษาเครื่องมือ อุปกรณ์งานช่างอย่างถูกวิธี 
  3 .สามารถเลือกใช้เครื่องมืออปุกรณ์ที่แตกต่างกันตามประเภทของงานได้ 

4. สามารถซ่อมแซมและดัดแปลงเครื่องมือเครื่องใช้ภายในบ้านอย่างประหยัดและปลอดภัย   
5. สามารถถ่ายทอดความรูเ้กี่ยวกบังานช่างใหก้ับชุมชนและสังคมได้ 

 6. สามารถน าความรูเ้กี่ยวกับงานช่างมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได ้
 
รวม  6  ผลการเรียนรู้ 

 

 

 

 
ค าอธิบายรายวิชาเพ่ิมเติม 

รหัสวิชา ง20281   รายวิชา  ธุรกิจSMEs      กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 
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                                             หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนศรีราชา ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น  พุทธศักราช 2564 (ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช 2562) 

 

ระดับมัธยมศึกษาปีท่ี 1-3              เวลา  40  ชั่วโมง     จ านวน  1.0  หน่วยกิต           

 
 ศึกษาความหมาย ลักษณะ วัตถุประสงค์และประโยชน์ของธุรกิจขนาดย่อม SMEs คุณลักษณะและคุณสมบัติ
ของผู้ประกอบการประสบความส าเร็จ ความรับผิดชอบของธุรกิจต่อสังคม การเลือกใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการ
ท างานข้ันพื้นฐาน 
 ปฏิบัติการเขียนแผนธุรกิจ ประกอบธุรกิจจ าลองตามแผนธุรกิจ ประเมินผลและรายงานสรุปผลการด าเนินงาน 
การวางแผนและศักยภาพในอนาคต 
 เพื่อเป็นการปลูกฝังหลักการด าเนินธุรกิจที่ถูกต้อง ฝึกประสบการณ์ทักษะ ให้เกิดแนวคิดทางธุรกิจ และ
ศักยภาพในการตัดสินใจเป็นผู้ประกอบการอาชีพสุจริตที่ดีในอนาคต มีเจตคติที่ดีต่ออาชีพ ค านึงถึงจริยธรรม ความ
พอเพียง มุ่งมั่น ขยัน ประหยัด ซื่อสัตย์ และความรับผิดชอบ และน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประ โยชน์ใน
ชีวิตประจ าวัน 
  
ผลการเรียนรู้ 

1.  มีความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกบัธุรกจิขนาดย่อม  หรอื SMEs 
2. อธิบายความหมาย  ลักษณะ วัตถุประสงค์  ประโยชน์  ของธุรกิจขนาดย่อมได ้
3. บอกคุณลักษณะ คุณสมบัติ ของผูป้ระกอบธุรกจิขนาดย่อมได้ 
4. บอกจรรยาบรรณและความรับผิดชอบของธุรกจิต่อสงัคมได้ 
5. สามารถใช้เทคโนโลยสีารสนเทศเพือ่การด าเนินงานทางธุรกจิได้ 
6. สามารถเขียนแผนธุรกจิได้อย่างถูกต้องเหมาะสมกบัโครงการ 
7. สามารถประเมินผลและปรบัปรุงการด าเนินงานตลอดจนรายงานสรปุผลการด าเนินงานได้ 
8. สามารถวางแผนการด าเนินงานและแผนศักยภาพในอนาคตได ้
 

รวม  8  ผลการเรียนรู้ 

 
 
 
 
 
 
 
 

ค าอธิบายรายวิชาเพ่ิมเติม 

รหัสวิชา ง20282     รายวิชา  งานบัญชีเบ้ืองต้น     กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 



190 

 

                                             หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนศรีราชา ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น  พุทธศักราช 2564 (ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช 2562) 

 

ระดับมัธยมศึกษาปีท่ี 1-3              เวลา  40  ชั่วโมง       จ านวน  1.0  หน่วยกิต             

 
ศึกษาความหมาย  ความส าคัญ  วัตถุประสงค์  และประโยชน์ของข้อมูลการบัญชี  ข้อสมมติฐานของการบัญชี  

สินทรัพย์  หนี้สิน  และส่วนของเจ้าของ  การวิเคราะห์รายการค้า  สมุดรายวันทั่วไป   
 ฝึกปฏิบัติการวิเคราะห์รายการค้า การบันทึกรายการค้าในสมุดรายวันทั่วไป  

เพื่อให้เกิดลักษณะนิสัยที่ดีในการปฏิบัติงานบัญชี  มีความรับผิดชอบ  ขยัน  อดทน ประหยัดและอดออม  
ซื่อสัตย์  ตรงต่อเวลา  มีเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพบัญชี  และการน าไปใช้ในการประกอบอาชีพ 
 
ผลการเรียนรู้ 
 

1. บอกความหมาย ความส าคัญ วัตถุประสงค์  ประโยชน์และสมมติฐานการบัญชี 
2. บอกความหมายของสินทรพัย์  หนี้สินและส่วนของเจ้าของ สามารถท างบดลุได้ 
3. วิเคราะหร์ายการค้าได ้
4. บันทึกรายการค้าในสมุดรายวันทั่วไปได ้
5. มีทักษะปฏิบัติงานบญัชีเบือ้งต้นตามหลกัการบัญชีทีร่ับรองทั่วไป ส าหรบักจิการเจ้าของคนเดียว 

ประเภทธุรกจิบริการ 
   6. มีกิจนิสัย มีระเบียบ ละเอียดรอบคอบ ซื่อสัตย์ มีวินัยตรงต่อเวลา และมีเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพบัญชี 

 
รวม  6   ผลการเรียนรู้ 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ค าอธิบายรายวิชาเพ่ิมเติม 

รหัสวิชา ง20283      รายวิชา  หลักการขายเบ้ืองต้น     กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 



191 

 

                                             หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนศรีราชา ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น  พุทธศักราช 2564 (ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช 2562) 

 

ระดับมัธยมศึกษาปีท่ี 1-3              เวลา  40  ชั่วโมง     จ านวน  1.0  หน่วยกิต             

 
ศึกษาความส าคัญของการขาย แนวความคิดทางการตลาด ประเภทและลักษณะของการขาย  ความรู้เกี่ยวกับ

ผลิตภัณฑ์ กิจการ ลูกค้า คู่แข่งขันและเทคนิคการขาย คุณสมบัติและจรรยาบรรณของพนักงานขาย โอกาส
ความก้าวหน้าของพนักงานขาย ความรู้ทางเทคโนโลยีทันสมัยที่เกี่ยวข้องการงานขาย 

โดยใช้ทักษะการฝึกปฏิบัติการขายแบบมีหน้าร้าน และการขายตรง และการใช้เทคโนโลยี  ที่ทันสมัยเกี่ยวกับ
การขาย  

เพื่อให้เกิดความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการขายเบื้องต้น และสามารถน าไปใช้ใน การขายแบบมีหน้าร้าน และการ
ขายตรง และการใช้เทคโนโลยี ที่ทันสมัยเกี่ยวกับการขาย  

 
ผลการเรียนรู้  

1. มีความเข้าใจ  ความรู้พื้นฐานของงานขาย  ประเภท  ลักษณะงานขาย  ความรู้เกี่ยวกับ 
               ผลิตภัณฑ์  กิจการ  ลูกค้า  คู่แข่งขัน  และเทคนิคการขาย 
 2.  มีความเข้าใจเทคนิคการขายพื้นฐาน 
 3.  มีทักษะในงานอาชีพขาย 

4.  ตระหนักถึงความส าคัญของอาชีพการขาย 
5.  สามารถปฏิบัติงานขายแบบมหีน้าร้าน และการขายตรง และการใช้เทคโนโลยี ที่ทันสมัยเกี่ยว 

               กับการขายได้ถูกต้อง 
 
รวม  5   ผลการเรียนรู้ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ค าอธิบายรายวิชาเพ่ิมเติม 

รหัสวิชา ง20284      รายวิชา  งานอาชีพ 1     กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 
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                                             หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนศรีราชา ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น  พุทธศักราช 2564 (ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช 2562) 

 

ระดับมัธยมศึกษาปีท่ี 1-3              เวลา  20  ชั่วโมง    จ านวน  0.5  หน่วยกิต             

 
ศึกษา  ค้นคว้า  รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับอาชีพ ต่างๆ  เพื่อเป็นข้อมูลในการตัดสินใจในการเลอืกงานเลือกและใช้

เทคโนโลยีอย่างเหมาะสมกับอาชีพ สามารถประยุกต์ใช้ให้เหมาะกับงาน โดยมีความรู้เกี่ยวกับวิธีการใช้อย่างถูกวิธี        
ใช้โดยมีหลักการ และมีความสมเหตุสมผลในการใช้ โดยผ่านกระบวนการวิเคราะห์ เปรียบเทียบ และตัดสินใจเลือกใช้
เทคโนโลยีอย่างมีคุณธรรม จริยธรรม ความรับผิดชอบและเจตคติที่ดีต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม 
 โดยใช้ทักษะการฝึกปฏิบัติ เพื่อเพิ่มประสบการณ์ในอาชีพที่ถนัดและสนใจ โดยสามารถจ าลองอาชีพ เช่น       
การจัดนิทรรศการ และ เข้าร่วมกิจกรรมอาชีพ  

เพื่อให้ผู้เรียนเข้าใจและมีทักษะเกี่ยวกับการประกอบอาชีพ ธุรกิจ เลือกและจัดการงานอาชีพที่สุจริต                   
มีคุณธรรม  ท าโครงงานอาชีพเพื่อให้ได้งานที่มีประสิทธิภาพถูกต้องตามกระบวนการ   มีเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ                
มีการท างานเป็นกลุ่มร่วมคิด ท า แก้ปัญหาและจัดการ  มีคุณธรรม มีจิตส านึกในการใช้พลังงานและสิ่งแวดล้อม  ตาม
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  เพื่อด ารงชีวิตและครอบครัว  

 
ผลการเรียนรู้ 
 

1. สามารถบอกความหมายของโครงงานอาชีพ ความจ าเป็นและประเภทอาชีพอิสระได้ 
2. สามารถบอกจุดประสงค์ของการปฏิบัติงานอาชีพ  วิธีการข้ันตอน  กระบวนการอาชีพได้ 
3. สามารถสืบค้นข้อมูล ศึกษา ส ารวจ วิเคราะห์ และอธิบายเกี่ยวกับลักษณะ ประเภท และการเขียน  
   รายงานโครงงานอาชีพ 
4. สามารถส ารวจวิเคราะห์ตัดสินใจเขียนโครงการละวางแผนได้ 
5. มีทักษะกระบวนการท างานโครงงานอาชีพ 
6. ทักษะในการท าโครงงานอาชีพด้วยกระบวนการกลุ่ม มีคุณธรรม มีจิตส านึกในการใช้พลังงาน 
   และสิ่งแวดล้อม ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
7. มีระเบียบวินัย ความรับผิดชอบ เสียสละ อดทน และมีเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต 

 
รวม   7    ผลการเรียนรู้ 

 
 
 
 

 
ค าอธิบายรายวิชาเพ่ิมเติม 

รหัสวิชา ง20285     รายวิชา  งานธุรกิจ 1       กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 
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                                             หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนศรีราชา ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น  พุทธศักราช 2564 (ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช 2562) 

 

ระดับมัธยมศึกษาปีท่ี 1-3                เวลา  20  ชั่วโมง    จ านวน  0.5  หน่วยกิต             

ศึกษา วิเคราะห์   และอธิบายข้ันตอนการท างานที่จ าเป็นเกี่ยวกับความเป็นอยู่ในชีวิตประจ าวันเพื่อการ
ด ารงชีวิตและครอบครัวในด้านงานอาชีพธุรกิจ การประกอบธุรกิจตามแนวคิดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  การ
จัดการอาชีพธุรกิจ  ธุรกิจการค้าและการบริการ การเงินและการบัญชี  พื้นฐานและทักษะที่จ าเปน็ในการประกอบธุรกิจ  

โดยใช้ทักษะ กระบวนการเป็นรายบุคคลและกลุ่มการท างานร่วมกัน ก าหนดวางแผน การจัดการ การแก้ปัญหา
อย่างมีเหตุผล  การสืบค้นข้อมูล  การบันทึกจัดกลุ่มข้อมูล การอภิปราย  การรายงาน  การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ  
การฝึกประสบการณ์  การเลือกใช้เทคโนโลยีอย่างสร้างสรรค์ต่อชีวิต สังคม สิ่งแวดล้อม   การประยุกต์ใช้พลังงานและ
ทรัพยากรอย่างประหยัดคุ้มค่า   

เพื่อให้เห็นแนวทางในการเลือกอาชีพธุรกิจ ใช้เทคโนโลยีพัฒนาอาชีพ  มีลักษณะนิสัยที่ดีในการท างาน รักชาติ 
ศาสน์ กษัตริย์ เสียสละ ซื่อสัตย์ สุจริต มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ อยู่อย่างพอเพียง มุ่งมั่นในการท างาน  รักความเป็นไทย มีจิต
สาธารณะ  มีเจตคติที่ดีต่อการประกอบอาชีพ  และเห็นความส าคัญของการสร้างอาชีพสุจริตในงานธุรกิจ  สอดรับกับ
เศรษฐกิจพอเพียงและพฤกษศาสตร์โรงเรียน 
 
ผลการเรียนรู้ 

1. อธิบายความหมาย วัตถุประสงค์ และลักษณะของงานอาชีพธุรกิจ รูปแบบของธุรกิจการค้า 
แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับกฎหมายธุรกิจ ประเภทและการก าหนดเงินทุนก าหนดระบบงาน วิธีการวางแผน
เงินทุน จัดหาเงินทุน และการจัดสรรเงินทุน หลักการพื้นฐานในการตัดสินใจประกอบธุรกิจได้   

2. มีความใฝ่เรียนรู้และเห็นความส าคัญของงานอาชีพธุรกิจ  
3. มีความใฝ่เรียนรู้ ความรับผิดชอบ และเห็นความส าคัญของการจัดการระบบงานและระบบเงินทุน  
4.  มีทักษะในการแสวงหาความรู้และการปฏิบัติตามกฎหมายธุรกิจ  
5.  มีทักษะในการแสวงหาความรูเ้พื่อท างานอาชีพธุรกจิ และมีเจตคติที่ดีต่อการเลอืกประกอบธุรกิจ  
6. มีทักษะการแสวงหาความรู้เพือ่น ามาใช้ในการตัดสินใจประกอบธุรกจิ  

 
รวม  6    ผลการเรียนรู้ 
 
 
 
 
 
 

 
ค าอธิบายรายวิชาเพ่ิมเติม 

รหัสวิชา ง20286     รายวิชา  การตลาดเบ้ืองต้น     กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 
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                                             หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนศรีราชา ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น  พุทธศักราช 2564 (ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช 2562) 

 

ระดับมัธยมศึกษาปีท่ี 1-3              เวลา  40  ชั่วโมง      จ านวน  1.0  หน่วยกิต             

 
ศึกษาถึงความหมาย ความส าคัญ และแนวความคิดทางการตลาด ในฐานะที่เป็นกิจกรรมหลักอย่างหนึ่งของ

ธุรกิจ รวมทั้งศึกษาถึงประเด็นต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการตลาดได้แก่ สิ่งแวดล้อมทางการตลาด พฤติกรรมผู้บริโภค ระบบ
สารสนเทศทางการตลาด การวิจัยตลาด การแบ่งส่วนตลาด การเลือกตลาดเป้าหมาย และการวางต าแหน่งทางการ
ตลาด รวมทั้งศึกษาถึงส่วนประสมทางการตลาด อันได้แก่ผลิตภัณฑ์ราคา ช่องทางการจัดจ าหน่าย และการส่งเสริม
การตลาด 

โดยใช้ทักษะ กระบวนการเป็นรายบุคคลและกลุ่มการท างานร่วมกัน ก าหนดวางแผน การจัดการ การแก้ปัญหา
อย่างมีเหตุผล  การสืบค้นข้อมูล  การบันทึกจัดกลุ่มข้อมูล การอภิปราย  การรายงาน  การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ  
การฝึกประสบการณ์  การเลือกใช้เทคโนโลยีอย่างสร้างสรรค์ต่อชีวิต สังคม สิ่งแวดล้อม   การประยุกต์ใช้พลังงานและ
ทรัพยากรอย่างประหยัดคุ้มค่า   

เพื่อให้เห็นแนวทางในการเลือกอาชีพธุรกิจ ใช้เทคโนโลยีพัฒนาอาชีพ  มีลักษณะนิสัยที่ดีในการท างาน รักชาติ 
ศาสน์ กษัตริย์ เสียสละ ซื่อสัตย์ สุจริต มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ อยู่อย่างพอเพียง มุ่งมั่นในการท างาน รักความเป็นไทย มีจิต
สาธารณะ  มีเจตคติที่ดีต่อการประกอบอาชีพ  และเห็นความส าคัญของการสร้างอาชีพสุจริตในงานธุรกิจ   
 
ผลการเรียนรู้ 

1.  อธิบายความหมาย วัตถุประสงค์  ความส าคัญ และแนวความคิดทางการตลาด  
สิ่งแวดล้อมทางการตลาด ระบบสารสนเทศทางการตลาด และการวิจัยทางการตลาด  

2. วิเคราะห์การแบ่งส่วนต่างๆการเลือกตลาดเป้าหมาย และการวางต าแหน่งทางการตลาด ลักษณะของ
พฤติกรรมผู้บริโภค 

3.  มีทักษะในการแสวงหาความรู้การปฏิบัติการเลือกตลาดเป้าหมาย และมีเจตคติที่ดีต่อการเลือกประกอบ
ธุรกิจ ทางการตลาด 

4. มีทักษะการแสวงหาความรู้เพือ่น ามาใช้ในการตัดสินใจด าเนินการทางการตลาด  
 
รวม  4    ผลการเรียนรู ้
 

 

 
 
 

ค าอธิบายรายวิชา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
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                                             หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนศรีราชา ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น  พุทธศักราช 2564 (ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช 2562) 

 

 
รายวิชาพ้ืนฐาน 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 
 อ21101  ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1    จ านวน  60  ช่ัวโมง  1.5  หน่วยกิต  

อ21102  ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2        จ านวน  60  ช่ัวโมง  1.5  หน่วยกิต 
 

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2 
 อ22101  ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 3    จ านวน  60  ช่ัวโมง  1.5  หน่วยกิต  

อ22102  ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 4        จ านวน  60  ช่ัวโมง  1.5  หน่วยกิต 
 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 
 อ23101  ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 5    จ านวน  60  ช่ัวโมง  1.5  หน่วยกิต 

อ23102  ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 6        จ านวน  60  ช่ัวโมง  1.5  หน่วยกิต 
 
รายวิชาเพ่ิมเติม 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 

อ202291  ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1   จ านวน  20  ช่ัวโมง  0.5  หน่วยกิต 
อ202292  ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2   จ านวน  20  ช่ัวโมง  0.5  หน่วยกิต 
จ202221  ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 1   จ านวน  20  ช่ัวโมง  0.5  หน่วยกิต 
ญ20221   ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสาร 1   จ านวน  20  ช่ัวโมง  0.5  หน่วยกิต 
 

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2 
อ202293  ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 3   จ านวน  20  ช่ัวโมง  0.5  หน่วยกิต 
อ202294  ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 4   จ านวน  20  ช่ัวโมง  0.5  หน่วยกิต 
จ20227    ภาษาจีนเพื่ออาชีพ 1    จ านวน  80  ช่ัวโมง  2.0  หน่วยกิต 
จ20228    ภาษาจีนเพื่ออาชีพ 2    จ านวน  80  ช่ัวโมง  2.0  หน่วยกิต 
ญ20227    ภาษาญี่ปุ่นสื่อสารเชิงท่องเที่ยว 1  จ านวน  80  ช่ัวโมง  2.0  หน่วยกิต 
ญ20228    ภาษาญี่ปุ่นสื่อสารเชิงท่องเที่ยว 2  จ านวน  80  ช่ัวโมง  2.0  หน่วยกิต 

 
 
 
 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 

อ202295  ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 5   จ านวน  20  ช่ัวโมง  0.5  หน่วยกิต 
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                                             หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนศรีราชา ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น  พุทธศักราช 2564 (ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช 2562) 

 

อ202296  ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 6   จ านวน  20  ช่ัวโมง  0.5  หน่วยกิต 
จ20229    ภาษาจีนเพื่ออาชีพ 3    จ านวน  80  ช่ัวโมง  2.0  หน่วยกิต 
จ20230    ภาษาจีนเพื่ออาชีพ 4    จ านวน  80  ช่ัวโมง  2.0  หน่วยกิต 
ญ20229    ภาษาญี่ปุ่นสื่อสารเชิงท่องเที่ยว 3  จ านวน  80  ช่ัวโมง  2.0  หน่วยกิต 
ญ20230    ภาษาญี่ปุ่นสื่อสารเชิงท่องเที่ยว 4  จ านวน  80  ช่ัวโมง  2.0  หน่วยกิต 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ค าอธิบายรายวิชาพ้ืนฐาน 
รหัสวิชา  อ 21101  รายวิชา  ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 1      กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ    
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                                             หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนศรีราชา ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น  พุทธศักราช 2564 (ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช 2562) 

 

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ภาคเรียนท่ี 1                         เวลาเรียน 60 ชั่วโมง    จ านวน 1.5 หน่วยกิต 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 ปฏิบัติตามค าสั่ง ค าแนะน า และค าชี้แจงง่าย ๆ ที่ฟังและอ่าน อ่านออกเสียงข้อความ นิทานสั้น ๆ ถูกต้องตามหลักการอ่าน 
สามารถเข้าใจในเน้ือความของบทความและล าดับโครงสร้างประโยคของภาษาอังกฤษและเชื่อมโยงกับโครงสร้างทางภาษาไทย เลือก/
ระบุประโยคและข้อความให้สัมพันธ์กับสื่อที่ไม่ใช่ความเรียง ระบุหัวข้อเรื่อง ใจความส าคัญ และตอบค าถามจากการ ฟังและอ่านบท
สนทนา นิทาน เรื่องสั้น สนทนาแลกเปลี่ยนข้อมูลเก่ียวกับตนเอง กิจกรรม และสถานการณ์ต่าง ๆ ในชีวิตประจ าวัน ใช้ค าขอร้อง 
ค าแนะน า และค าชี้แจงตามสถานการณ์ พูดและเขียนแสดงความต้องการ ขอความช่วยเหลือ ตอบรับและปฏิเสธ การให้ความช่วยเหลือ
ในสถานการณ์ต่าง ๆ อย่างเหมาะสม พูดและเขียนเพื่อขอและให้ข้อมูล แสดงความคิดเห็นเก่ียวกับเรื่องที่ฟังหรืออ่านอย่างเหมาะสม 
แสดงความรู้สึกและความคิดเห็นของตนเองเก่ียวกับเรื่องต่าง ๆ  ใกล้ตัว พร้อมให้เหตุผลประกอบ พูดและเขียนบรรยายเก่ียวกับตนเอง 
กิจวัตรประจ าวัน ประสบการณ์ และสิ่งแวดล้อมใกล้ตัว สรุปใจความส าคัญ จากการวิเคราะห์เรื่อง แสดงความคิดเห็นเก่ียวกับกิจกรรม
หรือเรื่องต่าง ๆ  ใกล้ตัว พร้อมทั้งให้เหตุผลสั้น ๆ ประกอบ ใช้ภาษา น้ าเสียง และกิริยาท่าทางสุภาพเหมาะสมตามมารยาทสังคม และ
วัฒนธรรมของเจ้าของภาษา บรรยายเก่ียวกับเทศกาล วันส าคัญ ชีวิตความเป็นอยู่และประเพณีของเจ้าของภาษากับของไทย เข้าร่วม
กิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรมตามความสนใจ บอกความเหมือนและความแตกต่างระหว่างการออกเสียงประโยคชนิดต่าง ๆ 
เปรียบเทียบความเหมือนและความแตกต่างวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของภาษาต่างประเทศและภาษาไทย ค้นคว้า รวบรวมและสรุปข้อมูลที่
เก่ียวข้องกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อ่ืน และน ามาเสนอ สื่อสารในสถานการณ์จริงที่เกิดขึ้น และใช้ภาษาต่างประเทศในการสืบค้น/ค้นคว้า
ความรู้/ข้อมูลต่าง ๆ จากสื่อและแหล่งการเรียนรู้ต่าง ๆ ในการศึกษาต่อและประกอบอาชีพ  

 อีกทั้งสามารถประยุกต์ทักษะการใช้ภาษาอังกฤษครบทั้งหมดเพื่อเป็นแนวทางในการเรียนรู้ตลอดชีพและเป็นทักษะชีวิตในการ
ติดต่อสื่อสารตามแนวทางการเรียนภาษาเพื่อการสื่อสาร (Communicative Language Teaching) และการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 (21 st 

Century Skills) ทั้งหมดน้ีเพื่อให้ผู้เรียนเกิดความรู้ ความคิด ความเข้าใจ เห็นคุณค่าในการเรียนภาษาอังกฤษ สามารถใช้ภาษาอังกฤษใน
การสื่อสารได้เหมาะสมกับบุคคล สังคม สถานการณ์และโอกาสตามวัฒนธรรมของตนเอง รวมทั้งวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา อย่างมี
คุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่เหมาะสม 

ตัวชี้วัด              
ต 1.1 ม.1/1, ม.1/2, ม.1/3, ม.1/4                  
ต 1.2 ม.1/1, ม.1/2, ม.1/3, ม.1/4, ม.1/5    
ต 1.3 ม.1/1, ม.1/2, ม.1/3            
ต 2.1 ม.1/1, ม.1/2, ม.1/3               
ต 2.2 ม.1/1, ม.1/2                  

ต 3.1 ม.1/1              
ต 4.1 ม.1/1              
ต 4.2 ม.1/1  

            
รวม 20 ตัวชี้วัด 

 
 
 
 

ค าอธิบายรายวิชาพ้ืนฐาน 
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                                             หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนศรีราชา ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น  พุทธศักราช 2564 (ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช 2562) 

 

รหัสวิชา  อ 21102 รายวิชา  ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 2  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ              
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ภาคเรียนท่ี 2                               เวลาเรียน 60 ชั่วโมง จ านวน 1.5 หน่วยกิต 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 ปฏิบัติตามค าสั่ง ค าแนะน า และค าชี้แจงง่าย ๆ ที่ฟังและอ่าน อ่านออกเสียงข้อความ นิทานสั้น ๆ ถูกต้องตามหลักการอ่าน 
สามารถเข้าใจในเน้ือความของบทความและล าดับโครงสร้างประโยคของภาษาอังกฤษและเชื่อมโยงกับโครงสร้างทางภาษาไทย เลือก/
ระบุประโยคและข้อความให้สัมพันธ์กับสื่อที่ไม่ใช่ความเรียง ระบุหัวข้อเรื่อง ใจความส าคัญ และตอบค าถามจากการฟังและอ่านบท
สนทนา นิทาน เรื่องสั้น สนทนาแลกเปลี่ยนข้อมูลเก่ียวกับตนเอง กิจกรรม และสถานการณ์ต่าง ๆ ในชีวิตประจ าวัน ใช้ค าขอร้อง 
ค าแนะน า และค าชี้แจงตามสถานการณ์ พูดและเขียนแสดงความต้องการ ขอความช่วยเหลือ ตอบรับและปฏิเสธ การให้ความช่วยเหลือ
ในสถานการณ์ต่าง ๆ อย่างเหมาะสม พูดและเขียนเพื่อขอและให้ข้อมูล แสดงความคิดเห็นเก่ียว กับเรื่องที่ฟังหรืออ่านอย่างเหมาะสม 
แสดงความรู้สึกและความคิดเห็นของตนเองเก่ียวกับเรื่องต่าง ๆ  ใกล้ตัว พร้อมให้เหตุผลประกอบ พูดและเขียนบรรยายเก่ียวกับตนเอง 
กิจวัตรประจ าวัน ประสบการณ์ และสิ่งแวดล้อมใกล้ตัว สรุปใจความส าคัญ จากการวิเคราะห์เรื่อง แสดงความคิดเห็นเก่ียวกับกิจกรรม
หรือเรื่องต่าง ๆ  ใกล้ตัว พร้อมทั้งให้เหตุผลสั้น ๆ ประกอบ ใช้ภาษา น้ าเสียง และกิริยาท่าทางสุภาพเหมาะสมตามมารยาทสังคม และ
วัฒนธรรมของเจ้าของภาษา บรรยายเก่ียวกับเทศกาล วันส าคัญ ชีวิตความเป็นอยู่และประเพณีของเจ้าของภาษากับของไทย เข้าร่วม
กิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรมตามความสนใจ บอกความเหมือนและความแตกต่างระหว่างการออกเสียงประโยคชนิดต่าง ๆ 
เปรียบเทียบความเหมือนและความแตกต่างวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของภาษาต่างประเทศและภาษาไทย ค้นคว้า รวบรวมและสรุปข้อมูลที่
เก่ียวข้องกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อ่ืน และน ามาเสนอ สื่อสารในสถานการณ์จริงที่เกิดขึ้น และใช้ภาษาต่างประเทศในการสืบค้น/ค้นคว้า
ความรู้/ข้อมูลต่าง ๆ จากสื่อและแหล่งการเรียนรู้ต่าง ๆ ในการศึกษาต่อและประกอบอาชีพ  
 อีกทั้งสามารถประยุกต์ทักษะการใช้ภาษาอังกฤษครบทั้งหมดเพื่อเป็นแนวทางในการเรียนรู้ตลอดชีพและเป็นทักษะชีวิตในการ
ติดต่อสื่อสารตามแนวทางการเรียนภาษาเพื่อการสื่อสาร (Communicative Language Teaching) และการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 (21 st 

Century Skills) ทั้งหมดน้ีเพื่อให้ผู้เรียนเกิดความรู้ ความคิด ความเข้าใจ เห็นคุณค่าในการเรียนภาษาอังกฤษ สามารถใช้ภาษาอังกฤษใน
การสื่อสารได้เหมาะสมกับบุคคล สังคม สถานการณ์และโอกาสตามวัฒนธรรมของตนเอง รวมทั้งวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา อย่างมี
คุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่เหมาะสม 

ตัวชี้วัด              
ต 1.1 ม.1/1, ม.1/2, ม.1/3, ม.1/4                  
ต 1.2 ม.1/1, ม.1/2, ม.1/3, ม.1/4, ม.1/5    
ต 1.3 ม.1/1, ม.1/2, ม.1/3            
ต 2.1 ม.1/1, ม.1/2, ม.1/3               
ต 2.2 ม.1/1, ม.1/2                  

ต 3.1 ม.1/1              

ต 4.1 ม.1/1              

ต 4.2 ม.1/1             
 

รวม 20 ตัวชี้วัด 

 
 
 
 

ค าอธิบายรายวิชาพ้ืนฐาน 
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                                             หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนศรีราชา ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น  พุทธศักราช 2564 (ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช 2562) 

 

รหัสวิชา  อ 22101 รายวิชา  ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 3  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ              
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2 ภาคเรียนท่ี 1                              เวลาเรียน 60 ชั่วโมง จ านวน 1.5 หน่วยกิต 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 ศึกษาวงค าศัพท์จ านวน 2000 ค า ศึกษา Genre ต่างๆ คือ ข้อความ ข่าว ประกาศ บทร้อยกรองสั้นๆ สื่อที่
ไม่ใช่ความเรียง (Non-text information) รูปแบบต่างๆ ข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง เรื่องต่างๆใกล้ตัว สถานการณ์ต่างๆใน
ชีวิตประจ าวัน กิจวัตรประจ าวัน โครงสร้างทางภาษา (Linguistic items) ที่ส าคัญ คือ หลักการอ่านออกเสียง การ
เปรียบเทียบและอธิบายความเหมือนและความแตกต่างระหว่างการออกเสียงประโยคชนิดต่างๆ และการล าดับค าตาม
โครงสร้างประโยค ของภาษาต่างประเทศและภาษาไทย หน้าที่ (Function) ของภาษาอังกฤษที่หลากหลาย กล่าวคือ 
ค าขอร้อง ค าแนะน า ค าช้ีแจง ค าอธิบายง่ายๆ ในการประดิษฐ์ การบอกทิศทาง ป้ายประกาศต่างๆ และการใช้อุปกรณ์ 
 โดยใช้ทักษะ และกระบวนการทางภาษาที่หลากหลาย คือ ปฏิบัติตามสิ่งที่ฟัง ระบุและเขียนประโยคและ
ข้อความ ให้สัมพันธ์กับสิ่งที่อ่าน แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องที่ฟังและอา่น ยกตัวอย่างง่ายๆประกอบการสนทนา ขอ
และให้ข้อมูล ใช้ค าขอร้อง ให้ค าแนะน า ค าช้ีแจง ค าอธิบายตามสถานการณ์ พูดและเขียนบรรยายเกี่ยวกับตนเอง 
กิจวัตรประจ าวัน ประสบการณ์ พูดและเขียนแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับกิจกรรม ประสบการณ์ต่างๆใกล้ตัวพร้อมทั้งให้
เหตุผลประกอบ 
 เพื่อให้สามารถใช้ภาษา น้ าเสียง และกิริยาท่าทางในการสื่อสารภาษาอังกฤษได้อย่างเหมาะสมกับบุคคล สังคม 
สถานการณ์ และโอกาสตามวัฒนธรรมของตนเอง รวมทั้งวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา ใช้ภาษาต่างประเทศในการสืบค้น
ข้อมูล ศึกษาค้นคว้า รวบรวมและสรุปความรู้ และข้อมูลต่างๆจากสื่อและแหล่งเรียนรู้ต่างๆ ในการศึกษาต่อ เผยแพร่
ประชาสัมพันธ์ และประกอบอาชีพ 
 
 
ตัวชี้วัด   

ต.1.1 ม.2/1, 2, 3, 4 
 ต.1.2 ม.2/1, 2, 3, 4, 5 
 ต.1.3 ม.2/1, 3 
 ต.2.1 ม.2/1, 2, 3 
 ต.2.2 ม.2/1, 2 
 ต.3.1 ม.2/1 
 ต.4.1 ม.2/1 
 ต.4.2 ม.2/1 
 
รวม 19  ตัวชี้วัด 
 
 

ค าอธิบายรายวิชาพ้ืนฐาน 
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                                             หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนศรีราชา ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น  พุทธศักราช 2564 (ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช 2562) 

 

รหัสวิชา  อ 22102 รายวิชา  ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 4  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ          
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2 ภาคเรียนท่ี 2                                      เวลาเรียน 60 ชั่วโมง จ านวน 1.5 หน่วยกิต 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 ศึกษาวงค าศัพท์จ านวน 2000 ค า ศึกษา Genre ต่างๆ คือ ข้อความ ข่าว ประกาศ บทร้อยกรองสั้นๆ สื่อที่
ไม่ใช่ความเรียง (Non-text information) รูปแบบต่างๆ ข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง เรื่องต่างๆใกล้ตัว สถานการณ์ต่างๆใน
ชีวิตประจ าวัน กิจวัตรประจ าวัน โครงสร้างทางภาษา (Linguistic items) ที่ส าคัญ คือ หลักการอ่านออกเสียง การ
เปรียบเทียบและอธิบายความเหมือนและความแตกต่างระหว่างการออกเสียงประโยคชนิดต่างๆ และการล าดับค าตาม
โครงสร้างประโยค ของภาษาต่างประเทศและภาษาไทย หน้าที่ (Function) ของภาษาอังกฤษที่หลากหลาย กล่าวคือ 
ค าขอร้อง ค าแนะน า ค าช้ีแจง ค าอธิบายง่ายๆ ในการประดิษฐ์ การบอกทิศทาง ป้ายประกาศต่างๆ และการใช้อุปกรณ์ 
 โดยใช้ทักษะ และกระบวนการทางภาษาที่หลากหลาย คือ ปฏิบัติตามสิ่งที่ฟัง ระบุและเขียนประโยคและ
ข้อความ ให้สัมพันธ์กับสิ่งที่อ่าน แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องที่ฟังและอา่น ยกตัวอย่างง่ายๆประกอบการสนทนา ขอ
และให้ข้อมูล ใช้ค าขอร้อง ให้ค าแนะน า ค าช้ีแจง ค าอธิบายตามสถานการณ์ พูดและเขียนบรรยายเกี่ยวกับตนเอง 
กิจวัตรประจ าวัน ประสบการณ์ พูดและเขียนแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับกิจกรรม ประสบการณ์ต่างๆใกล้ตัวพร้อมทั้งให้
เหตุผลประกอบ 
 เพื่อให้สามารถใช้ภาษา น้ าเสียง และกิริยาท่าทางในการสื่อสารภาษาอังกฤษได้อย่างเหมาะสมกับบุคคล สังคม 
สถานการณ์ และโอกาสตามวัฒนธรรมของตนเอง รวมทั้งวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา ใช้ภาษาต่างประเทศในการสืบค้น
ข้อมูล ศึกษาค้นคว้า รวบรวมและสรุปความรู้ และข้อมูลต่างๆจากสื่อและแหล่งเรียนรู้ต่างๆ ในการศึกษาต่อ เผยแพร่
ประชาสัมพันธ์ และประกอบอาชีพ 
 
 
ตัวชี้วัด   

ต.1.1 ม.2/1, 2, 3, 4 
 ต.1.2 ม.2/1, 2, 3, 4, 5 
 ต.1.3 ม.2/1, 3 
 ต.2.1 ม.2/1, 2, 3 
 ต.2.2 ม.2/1, 2 
 ต.3.1 ม.2/1 
 ต.4.1 ม.2/1 
 ต.4.2 ม.2/1 
 
รวม 19  ตัวชี้วัด 
 
 

ค าอธิบายรายวิชาพ้ืนฐาน 
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                                             หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนศรีราชา ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น  พุทธศักราช 2564 (ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช 2562) 

 

รหัสวิชา  อ 23101 รายวิชา  ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 5  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ    
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ภาคเรียนท่ี 1                               เวลาเรียน 60 ชั่วโมง จ านวน 1.5 หน่วยกิต 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 ศึกษาการปฏิบัติตามค าขอร้อง ค าแนะน า ค าช้ีแจง และค าอธิบายที่ฟังและอ่านระบุและเขียนสื่อที่ไม่ใช่ความ
เรียงรูปแบบต่าง ๆ ให้สัมพันธ์กับประโยค และข้อความที่ฟังหรืออ่านเลือก/ระบุหัวข้อเรื่อง ใจความส าคัญ รายละเอียด
สนับสนุน และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องที่ฟังและอ่านจากสื่อประเภทต่างๆ พร้อมทั้งให้เหตุผลและยกตัวอย่าง
ประกอบการสนทนาและเขียนโต้ตอบข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง เรื่องต่าง ๆ  ใกล้ตัว สถานการณ์ ข่าว เรื่องที่อยู่ในความสนใจ
ของสังคม และสื่อสารอย่างต่อเนื่องและเหมาะสมใช้ค าขอร้อง ให้ค าแนะน า ค าช้ีแจง และค าอธิบายอย่างเหมาะสมพูด
และเขียนแสดงความต้องการ เสนอและให้ความช่วยเหลือ ตอบรับและปฏิเสธการให้ความช่วยเหลือในสถานการณ์ต่าง 
ๆ อย่างเหมาะสมพูดและเขียน เพื่อขอและให้ข้อมูล อธิบาย เปรียบเทียบ และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องที่ฟังหรือ
อ่านอย่างเหมาะสมพูดและเขียนบรรยายความรู้สึก และความคิดเห็นของตนเองเกี่ยวกับเรื่องต่าง ๆ กิจกรรม 
ประสบการณ์ และข่าว/เหตุการณ์ พร้อมทั้งให้เหตุผลประกอบอย่างเหมาะสมพูดและเขียนบรรยายเกี่ยวกับตนเอง
ประสบการณ์ ข่าว/เหตุการณ์/เรื่อง/ประเด็น/ต่าง ๆ ที่อยู่ในความสนใจ ของสังคมพูดและเขียนแสดงความ คิดเห็น
เกี่ยวกับกิจกรรม ประสบการณ์ และเหตุการณ์พร้อมทั้งให้เหตุผลประกอบอธิบายเกี่ยวกับชีวิตความเป็นอยู่ 
ขนบธรรมเนียมและประเพณีของเจา้ของภาษา ค้นคว้า รวบรวม และสรุปข้อมูล/ข้อเทจ็จริงทีเ่กี่ยวข้องกับกลุม่สาระการ
เรียนรู้อื่น จากแหล่งเรียนรู้ และน าเสนอด้วยการพูดและการเขียนใช้ภาษาสื่อสารในสถานการณ์จริง สถานการณ์จ าลอง
ที่เกิดข้ึนในห้องเรียน สถานศึกษาชุมชนและสังคมใช้ภาษาต่างประเทศในการสืบค้น/ค้นคว้า รวบรวมและสรุปความรู้/ 
ข้อมูลต่างๆจากสื่อและแหล่งการเรียนรู้ต่างๆในการศึกษาต่อและประกอบอาชีพ 

 โดยปฏิบัติจากการฟังและอ่านระบุและเขียนให้สัมพันธ์กับประโยค และข้อความที่ฟังหรืออ่านเลือก/ระบุ และ
แสดงความคิดเห็น พร้อมทั้งให้เหตุผลและยกตัวอย่างประกอบสนทนาและเขียนโต้ตอบปฏิบัติตามค าขอร้อง ค าแนะน า 
ค าช้ีแจง และค าอธิบายที่มีขั้นตอนซับซ้อนพูดและเขียนแสดงความต้องการ เสนอและให้ความช่วย เหลือ ตอบรับและ
ปฏิเสธ พูดและเขียนเพื่อขอและให้ข้อมูลและแสดงความคิดเห็นพูดและเขียนบรรยายความรู้สึก พูดและเขียนแสดง
ความคิดเห็นพร้อมให้เหตุผลประกอบกิจกรรม ประสบการณ์และเหตุการณ์อธิบายชีวิตความเป็นอยู่ ขนบธรรมเนียม
และประเพณีของเจ้าของภาษา ค้นคว้า รวบรวม และสรุปและน าเสนอด้วยการพูดและการเขียนใช้ภาษาสื่อสารสืบค้น/
ค้นคว้ารวบรวม สรุป 
 เพื่อใหผู้้เรียนมีวินัยใฝเ่รียนรู้ และมุ่งมั่นในการท างาน 
 
ตัวชี้วัด 

ต 1.1 ม.3/1 ม.3/3 ม.3/4 ต 1.2 ม.3/1 ม.3/2 ม.3/3 ม.3/4 ม.3/5 ต 1.3 ม.3/1 ม.3/3 
ต 2.1 ม.3/2   ต 3.1 ม.3/1 ต 4.1 ม.3/1  ต 4.2 ม.3/1  

 
รวม 14 ตัวชี้วัด 
 

ค าอธิบายรายวิชาพ้ืนฐาน 
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                                             หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนศรีราชา ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น  พุทธศักราช 2564 (ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช 2562) 

 

รหัสวิชา  อ 23102 รายวิชา  ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 6  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ    
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ภาคเรียนท่ี 2                                 เวลาเรียน 60 ชั่วโมง จ านวน 1.5 หน่วยกิต 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 ศึกษาการปฏิบัติตามค าขอร้อง ค าแนะน า ค าช้ีแจง และค าอธิบายที่ฟังและอ่านระบุและเขียนสื่อที่ไม่ใช่ความ
เรียง รูปแบบต่าง ๆ ให้สัมพันธ์กับประโยค และข้อความที่ฟังหรืออ่านเลือก/ระบุหัวข้อเรื่อง ใจความส าคัญ รายละเอียด
สนับสนุน และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องที่ฟังและอ่านจากสื่อประเภทต่างๆ พร้อมทั้งให้เหตุผลและยกตัวอย่าง
ประกอบสนทนาและเขียนโต้ตอบข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง เรื่องต่างๆ ใกล้ตัว สถานการณ์ ข่าว เรื่องที่อยู่ในความสนใจของ
สังคม และสื่อสารอย่างต่อเนื่องและเหมาะสมใช้ค าขอร้อง ให้ค าแนะน า ค าช้ีแจง และค าอธิบายอย่างเหมาะสมพูดและ
เขียนแสดงความต้องการ เสนอและให้ความช่วยเหลือ ตอบรับและปฏิเสธการให้ความช่วยเหลือในสถานการณ์ต่าง ๆ  
อย่างเหมาะสมพูดและเขียนเพื่อขอและให้ข้อมลู อธิบาย เปรียบเทียบ และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรือ่งทีฟ่ังหรืออา่น
อย่างเหมาะสม พูดและเขียนบรรยายความรู้สึก และความคิดเห็นของตนเองเกี่ยวกับเรื่องต่าง ๆ  กิจกรรม ประสบการณ์ 
และข่าว/เหตุการณ์ พร้อมทั้งให้เหตุผลประกอบอย่างเหมาะสมพูดและเขียนบรรยายเกี่ยวกับตนเองประสบการณ์ ข่าว/
เหตุการณ์/เรื่อง/ประเด็น/ต่าง ๆ ที่อยู่ในความสนใจ ของสังคมเลือกใช้ภาษา น้ าเสียงและกริยาท่าทางเหมาะสมกับ
บุคคลและโอกาสตามมารยาทสังคมและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา เปรียบเทียบและอธิบายความเหมือน และความ
แตกต่าง ระหว่างการออกเสียงประโยคชนิดต่างๆและการล าดับค าตามโครงสร้างประโยคของภาษาต่างประเทศและ
ภาษาไทยใช้ภาษาสื่อสารในสถานการณ์จริง สถานการณ์จ าลองที่เกิดข้ึนในห้องเรียน สถานศึกษาชุมชนและสังคม
เผยแพร่และประชาสัมพันธ์ข้อมูล ข่าวสาวของโรงเรียน ชุมชน และท้องถ่ิน เป็นภาษาต่างประเทศ 
 โดยปฏิบัติจากการฟังและอ่านระบุและเขียน ให้สัมพันธ์กับประโยค และข้อความที่ฟังหรืออ่านเลือก/ระบุ และ
แสดงความคิดเห็น พร้อมทั้งให้เหตุผลและยกตัวอย่างประกอบสนทนาและเขียนโต้ตอบพูดและเขียนแสดงความต้องการ 
เสนอและให้ความช่วยเหลือ ตอบรับและปฏิเสธ พูดและเขียน เพื่อขอและให้ข้อมูลและแสดงความคิดเห็นพูดและเขียน
บรรยายความรู้สึก และความคิดเห็นใช้ภาษา น้ าเสียงและกริยาท่าทางที่เหมาะสมกับบุคคลและโอกาสตามมารยาท
สังคมและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษาเปรียบเทียบและอธิบายความเหมือน และความแตกต่าง ประโยคชนิดต่างๆและ
การล าดับค าตามโครงสร้างประโยคใช้ภาษาสื่อสารเผยแพร่/ประชาสัมพันธ์  
 เพื่อใหผู้้เรียนมีวินัยใฝเ่รียนรู้ และมุ่งมั่นในการท างาน 
 
ตัวชี้วัด 

ต 1.1 ม.3/1 ม.3/3 ม.3/4 ต 1.2 ม.3/1 ม.3/2 ม.3/3 ม.3/4 ม.3/5 ต 1.3 ม.3/1  
ต 2.1 ม.3/1   ต 2.2ม.3/1 ต 4.1 ม.3/1  ต 4.2 ม.3/2 

 
รวม 13 ตัวชี้วัด 
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                                             หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนศรีราชา ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น  พุทธศักราช 2564 (ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช 2562) 

 

ค าอธิบายรายวิชาเพ่ิมเติม 

รหัสวิชา อ 20291 รายวิชา ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 1  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ    
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ภาคเรียนท่ี 1      เวลาเรียน 40 ชั่วโมงจ านวน 1.0 หน่วยกิต 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

ศึกษาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร จากสิ่งที่อ่าน-ฟังและพบเห็นจากข่าวสารข้อมูล สารคดี บันเทงิ
คดี จากสื่ออันหลากหลาย ทั้งสื่อสิ่งพิมพ์และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ที่ เกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรมภูมิ ปัญญาท้อง ถ่ิน 
ประสบการณ์  สถานการณ์  ข่าว /  เหตุการณ์ ประเด็นที่อยู่ในความสนใจของสังคม พูดแสดงความต้องการ  และ
สื่อสาร อย่างต่อเนื่องและเหมาะสม  โต้ตอบสื่อความ  เลือกและใช้ค าขอร้อง ให้ค าแนะน า  ค าช้ีแจง ค าอธิบาย  อย่าง
คล่องแคล่ว และแสดงความคิดเห็น ได้ตามต้องการ ใช้ ภาษา  น้ าเสียง  และกิริยาท่าทางในการสื่อสารในสถานการณ์
จริงและสถานการณ์จ าลองอย่างเหมาะสมกับระดับของบุคคล  เวลา โอกาส และสถานที่ ถูกต้องตามมารยาทสังคมและ
วัฒนธรรมของเจ้าของภาษา 

โดยเลือกใช้ทักษะกระบวนการฟัง พูด อ่าน เขียน ทักษะการจ า คิด วิเคราะห์และเขียน สื่อความกระบวนการ
ท างานกลุ่ม/คู่  และสมรรถนะ 5 สมรรถนะ   คือ ความสามารถในการสื่อสาร ความสามารถในการคิด ความสามารถใน
การแก้ปัญหา ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี 

เพื่อให้นักเรียน เป็นผู้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ซื่อสัตย์สุจริตมีวินัยใฝ่เรียนรู้อยู่อย่าง
พอเพียงมุ่งมั่นในการท างานรักความเป็นไทยและมีจิตสาธารณะอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม สืบสานศิลปวัฒนธรรม
ท้องถ่ิน ชุมชนร่วมพัฒนา ยึดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 
ผลการเรียนรู้ 
1. สนทนาโต้ตอบข้อมลูเกี่ยวกบัตนเองและเรือ่งต่าง ๆ     ใกล้ตัว ประสบการณ์  สถานการณ์  ข่าว/  เหตุการณ์ 

ประเด็นที่อยู่ในความสนใจของสังคม และสื่อสาร อย่างต่อเนื่องและเหมาะสม 
2. พูดแสดงความต้องการ  เสนอ  ตอบรับและปฏิเสธการให้ความช่วยเหลือในสถานการณ์จ าลองหรือสถานการณ์จรงิ

อย่างเหมาะสม   
3. พูดเพื่อขอและให้ข้อมลู บรรยาย  และแสดงความคิดเห็นเกีย่วกับเรือ่ง/ประเด็น/ข่าว/เหตุการณ์ที่ฟงัอย่าง

เหมาะสม 
4. พูดบรรยายความรูส้ึกและแสดงความคิดเห็นของตนเองเกี่ยวกับ กิจกรรม ประสบการณ์  และข่าวอย่างมเีหตผุล 
5. พูดน าเสนอข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง  ประสบการณ์ ข่าว/เหตุการณ์ เรื่องและประเด็นต่างๆ ตามความสนใจของสังคม 
6. เลือกใช้ภาษา น้ าเสียง และกริิยาท่าทางเหมาะกบัระดบัของบุคคล  โอกาส และสถานที่  ตามมารยาทสงัคมและ

วัฒนธรรมของเจ้าของภาษา   
7. ค้นคว้า/สืบค้น บันทึก  สรปุ  และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกบัข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับกลุม่สาระการเรียนรู้อื่น จาก

แหล่งเรียนรู้ต่างๆ และน าเสนอด้วยการพูด 
รวม  7  ผลการเรียนรู้ 
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                                             หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนศรีราชา ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น  พุทธศักราช 2564 (ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช 2562) 

 

ค าอธิบายรายวิชาเพ่ิมเติม 

รหัสวิชา อ 20292 รายวิชา ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 2  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ    
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ภาคเรียนท่ี 2      เวลาเรียน 40 ชั่วโมงจ านวน 1.0 หน่วยกิต 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

ศึกษาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร จากสิ่งที่อ่าน-ฟังและพบเห็นจากข่าวสารข้อมลู สารคดี บันเทิง
คดี จากสื่ออันหลากหลาย ทั้งสื่อสิ่งพมิพ์และสื่ออิเล็กทรอนกิส์ ที่เกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรมภูมปิัญญาท้องถ่ิน ประสบการณ์  
สถานการณ์  ข่าว /  เหตุการณ์ ประเด็นที่อยู่ในความสนใจของสังคม พูดแสดงความต้องการ  และสือ่สาร อย่างต่อเนื่อง
และเหมาะสม  โต้ตอบสื่อความ  เลือกและใช้ค าขอร้อง ให้ค าแนะน า  ค าช้ีแจง ค าอธิบาย    อย่างคล่องแคล่ว และแสดง
ความคิดเห็น ได้ตามต้องการ ใช้ ภาษา  น้ าเสียง  และกิริยาท่าทางในการสื่อสารในสถานการณ์จริงและสถานการณ์
จ าลองอย่างเหมาะสมกับระดบัของบุคคล  เวลา โอกาส และสถานที่ ถูกต้องตามมารยาทสงัคมและวัฒนธรรมของ
เจ้าของภาษา 

โดยเลือกใช้ทักษะกระบวนการฟัง พูด อ่าน เขียน ทักษะการจ า คิด วิเคราะห์และเขียน สื่อความกระบวนการ
ท างานกลุม่/คู่  และสมรรถนะ 5 สมรรถนะ   คือ ความสามารถในการสื่อสาร ความสามารถในการคิด ความสามารถใน
การแก้ปญัหา ความสามารถในการใช้ทกัษะชีวิต ความสามารถในการใช้เทคโนโลย ี

เพื่อให้นกัเรียน เป็นผู้มีคุณลกัษณะอันพึงประสงค์ รกัชาติ ศาสน์ กษัตริย์ซื่อสัตย์สจุริตมีวินัยใฝ่เรียนรูอ้ยู่อย่าง
พอเพียงมุ่งมั่นในการท างานรกัความเป็นไทยและมจีิตสาธารณะอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม สบืสานศิลปวัฒนธรรม
ท้องถ่ิน ชุมชนร่วมพัฒนา ยึดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

 
ผลการเรียนรู้ 
1. สนทนาโต้ตอบข้อมลูเกี่ยวกบัตนเองและเรือ่งต่าง ๆ     ใกล้ตัว ประสบการณ์  สถานการณ์  ข่าว/  เหตุการณ์ 

ประเด็นที่อยู่ในความสนใจของสังคม และสื่อสาร อย่างต่อเนื่องและเหมาะสม 
2. พูดแสดงความต้องการ  เสนอ  ตอบรับและปฏิเสธการให้ความช่วยเหลือในสถานการณ์จ าลองหรือสถานการณ์จรงิ

อย่างเหมาะสม   
3. พูดเพื่อขอและให้ข้อมลู บรรยาย  และแสดงความคิดเห็นเกีย่วกับเรือ่ง/ประเด็น/ข่าว/เหตุการณ์ที่ฟงัอย่าง

เหมาะสม 
4. พูดบรรยายความรูส้ึกและแสดงความคิดเห็นของตนเองเกี่ยวกับ กิจกรรม ประสบการณ์  และข่าวอย่างมเีหตผุล 
5. พูดน าเสนอข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง  ข่าว/เหตุการณ์ เรื่องและประเด็นต่างๆ ตามความสนใจของสังคม 
6. เลือกใช้ภาษา น้ าเสียง และกริิยาท่าทางเหมาะกบัระดบัของบุคคล  โอกาส และสถานที่  ตามมารยาทสงัคมและ

วัฒนธรรมของเจ้าของภาษา   
7. ค้นคว้า/สืบค้น บันทึก  สรปุ  และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกบัข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับกลุม่สาระการเรียนรู้อื่น จาก

แหล่งเรียนรู้ต่างๆ และน าเสนอด้วยการพูด 
รวม  7  ผลการเรียนรู้ 
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                                             หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนศรีราชา ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น  พุทธศักราช 2564 (ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช 2562) 

 

ค าอธิบายรายวิชาเพ่ิมเติม 

รหัสวิชา จ20221 รายวิชา ภาษาจีนเพ่ือการสื่อสาร 1 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ   
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1  ภาคเรียนท่ี 1-2   เวลาเรียน  20  ชั่วโมง จ านวน   0.5  หน่วยกิต   

 
เพื่อศึกษาเกี่ยวกับค าสั่งง่ายๆที่ใช้ในห้องเรียนที่ฟังและอ่านจากสื่อประเภทต่างๆระบุสัทอักษรตามระบบพินอนิ

อ่านออกเสียง และประสมเสียงค าง่ายๆตามหลักการออกเสียง 
 ฝึกทักษะการออกเสียงพยัญชนะ สระ การผันเสียงวรรณยุกต์ ตัวอักษร สะกดค า อ่านกลุ่มค า ประโยคและ
ข้อความง่าย ๆ  ถูกต้องตามหลักการอ่าน พูดโต้ตอบเกี่ยวกับข้อมูลส่วนตัว  เช่น  ครอบครัว  ตัวเลข  และสามารถพูด
แนะน าตัวเองได้  มีทักษะการสื่อสารทางภาษาในการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร บอกจ านวน หรือข้อมูลที่เป็นตัวเลขได้ 

เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างภาษากับวัฒนธรรมและน าเสนอข้อมูลเกี่ยวกับตัวเอง  และน าไปใช้ได้อย่าง
เหมาะสมกับกาลเทศะ  อีกทั้งยังสามารถใช้ภาษาจีนในการเช่ือมโยงความรู้กับกลุ่มสาระการเรี ยนรู้อื่น ตามใน
สถานการณ์ต่างๆ ทั้งในสถานศึกษาชุมชนและสังคมเพื่อเป็นเครื่องมือพื้นฐานในการศึกษาต่อ การประกอบอาชีพและ
การแลกเปลี่ยนเรียนรูก้ับสงัคมโลก  การวัดผลและการประเมินผลด้วยวิธีการที่หลากหลาย ตามสภาพความเป็นจริงของ
เนื้อหา ทักษะกระบวนการและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ที่ต้องวัด  
 
ผลการเรียนรู้ 

1. เข้าใจระบบสัทอักษรพินอิน(拼音) อ่านออกเสียงและประสมเสียงตามหลักการออกเสียง 
2. แนะน าตัวเองเป็นภาษาจีนแบบง่ายๆ 
3. มีทักษะการสื่อสารทางภาษาในการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร บอกจ านวน หรือข้อมูลที่เป็นตัวเลขได้ 
4. น าเสนอข้อมูลข่าวสาร เกี่ยวกับตัวเอง  ครอบครัว 
5. เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างภาษากับวัฒนธรรมและน าเสนอข้อมูลเกี่ยวกับตัวเอง 
6. ปฏิบัติตามค าสั่งง่ายๆที่ฟัง   

 
 รวม    6        ผลการเรียนรู้ 
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                                             หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนศรีราชา ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น  พุทธศักราช 2564 (ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช 2562) 

 

ค าอธิบายรายวิชาเพ่ิมเติม 

รหัสวิชา  ญ 20221 รายวิชา ภาษาญ่ีปุ่นเพ่ือการสื่อสาร 1     กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ภาคเรียนท่ี 1-2                  เวลาเรียน 20 ชั่วโมง   จ านวน 0.5 หน่วยกิต 

  
ศึกษาวิธีการอ่านอ่านออกเสียงตัวอักษร ค า กลุ่มค าประโยค และข้อความง่ายๆ ถูกต้องตามหลักการอ่าน รวม

ไปถึงสามารถเลือกและระบุภาพตรงตามความหมายของค า กลุ่มค า ประโยค และข้อความสั้นๆ ที่ฟังหรืออ่าน  
  โดยใช้ทักษะการสื่อสาร  ทักษะกระบวนการทางภาษา ได้แก่ ทักษะการฟัง  การพูด  การอ่าน และการเขียน 

เพื่อเป็นพื้นฐานในการใช้ภาษาญี่ปุ่นสื่อสารด้านการท่องเที่ยว สามารถใช้ภาษาญี่ปุ่นในการบอกช่ือสถานที่ท่องเที่ยว
ส าคัญ และมีช่ือเสียง เพื่อให้สอดคล้องกับการด าเนินงานของเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic 
Corridor : EEC) ที่ให้ความส าคัญกับแผนในการพัฒนาคนเพื่อรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจและกลุ่มอุตสาหกรรมที่
จะเข้ามาลงทุนในพื้นที่ EECมากขึ้น 

เพื่อสามารถน าไปใช้เป็นเครื่องมือแสวงหาความรู้เพิม่เติม  น าไปต่อยอดในการศึกษาต่อในระดับที่สูงข้ึน  และที่
ส าคัญน าไปใช้ในการประกอบอาชีพได้ 
  
ผลการเรียนรู้ 

1. อ่านออกเสียงตัวอักษร ค า กลุม่ค าประโยค และข้อความง่ายๆ ถูกต้องตามหลกัการอ่าน 
2. เลือกและระบุภาพตรงตามความหมายของค า กลุม่ค า ประโยค และข้อความสั้นๆ ที่ฟังหรอือ่าน 

 
รวม   2    ผลการเรียนรู้ 
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                                             หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนศรีราชา ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น  พุทธศักราช 2564 (ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช 2562) 

 

ค าอธิบายรายวิชาเพ่ิมเติม 

รหัสวิชา อ 20293 รายวิชา ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 3  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ    
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2 ภาคเรียนท่ี 1      เวลาเรียน 40 ชั่วโมงจ านวน 1.0 หน่วยกิต 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

ศึกษาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร จากสิ่งที่อ่าน-ฟังและพบเห็นจากข่าวสารข้อมลู สารคดี บันเทิง
คดี จากสื่ออันหลากหลาย ทั้งสื่อสิ่งพมิพ์และสื่ออิเล็กทรอนกิส์ ที่เกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรมภูมปิัญญาท้องถ่ิน ประสบการณ์  
สถานการณ์  ข่าว /  เหตุการณ์ ประเด็นที่อยู่ในความสนใจของสังคม พูดแสดงความต้องการ  และสือ่สาร อย่างต่อเนื่อง
และเหมาะสม  โต้ตอบสื่อความ  เลือกและใช้ค าขอร้อง ให้ค าแนะน า  ค าช้ีแจง ค าอธิบาย    อย่างคล่องแคล่ว และแสดง
ความคิดเห็น ได้ตามต้องการ ใช้ ภาษา  น้ าเสียง  และกิริยาท่าทางในการสื่อสารในสถานการณ์จริงและสถานการณ์
จ าลองอย่างเหมาะสมกับระดบัของบุคคล  เวลา โอกาส และสถานที่ ถูกต้องตามมารยาทสงัคมและวัฒนธรรมของ
เจ้าของภาษา 

โดยเลือกใช้ทักษะกระบวนการฟัง พูด อ่าน เขียน ทักษะการจ า คิด วิเคราะห์และเขียน สื่อความกระบวนการ
ท างานกลุม่/คู่  และสมรรถนะ 5 สมรรถนะ   คือ ความสามารถในการสื่อสาร ความสามารถในการคิด ความสามารถใน
การแก้ปญัหา ความสามารถในการใช้ทกัษะชีวิต ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี 

เพื่อให้นกัเรียน เป็นผู้มีคุณลกัษณะอันพึงประสงค์ รกัชาติ ศาสน์ กษัตริย์ซื่อสัตย์สจุริตมีวินัยใฝ่เรียนรูอ้ยู่อย่าง
พอเพียงมุ่งมั่นในการท างานรกัความเป็นไทยและมจีิตสาธารณะอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม สบืสานศิลปวัฒนธรรม
ท้องถ่ิน ชุมชนร่วมพัฒนา ยึดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

 
ผลการเรียนรู้  
1. สนทนาโต้ตอบข้อมลูเกี่ยวกบัตนเองและเรือ่งต่าง ๆ     ใกล้ตัว ประสบการณ์  สถานการณ์  ข่าว/  เหตุการณ์ 

ประเด็นที่อยู่ในความสนใจของสังคม และสื่อสาร อย่างต่อเนื่องและเหมาะสม 
2. พูดแสดงความต้องการ  เสนอ  ตอบรับและปฏิเสธการให้ความช่วยเหลือในสถานการณ์จ าลองหรือสถานการณ์จรงิ

อย่างเหมาะสม   
3. พูดเพื่อขอและให้ข้อมลู บรรยาย  อธิบาย เปรียบเทียบ และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรือ่ง/ประเด็น/ข่าว/

เหตุการณ์ที่ฟังอย่างเหมาะสม 
4. พูดบรรยายความรูส้ึกและแสดงความคิดเห็นของตนเองเกี่ยวกับ เรื่องต่างๆ  กิจกรรม ประสบการณ์  และข่าว/

เหตุการณ์อย่างมเีหตผุล 
5. พูดน าเสนอข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง  ประสบการณ์ ข่าว/เหตุการณ์ เรื่องและประเด็นต่างๆ ตามความสนใจของสังคม 
6. เลือกใช้ภาษา น้ าเสียง และกริิยาท่าทางเหมาะกับระดบัของบุคคล  โอกาส และสถานที่  ตามมารยาทสงัคมและ

วัฒนธรรมของเจ้าของภาษา   
7. ค้นคว้า/สืบค้น บันทึก  สรปุ  และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกบัข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับกลุม่สาระการเรียนรู้อื่น จาก

แหล่งเรียนรู้ต่างๆ และน าเสนอด้วยการพูด 
รวม  7  ผลการเรียนรู้ 
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                                             หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนศรีราชา ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น  พุทธศักราช 2564 (ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช 2562) 

 

ค าอธิบายรายวิชาเพ่ิมเติม 

รหัสวิชา อ 20294 รายวิชา ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 4  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ    
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2 ภาคเรียนท่ี 2      เวลาเรียน 40 ชั่วโมงจ านวน 1.0 หน่วยกิต 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ศึกษาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร จากสิ่งที่อ่าน-ฟังและพบเห็นจากข่าวสารข้อมลู สารคดี บันเทิง
คดี จากสื่ออันหลากหลาย ทั้งสื่อสิ่งพมิพ์และสื่ออิเล็กทรอนกิส์ ที่เกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรมภูมปิัญญาท้องถ่ิน ประสบการณ์  
สถานการณ์  ข่าว /  เหตุการณ์ ประเด็นที่อยู่ในความสนใจของสังคม พูดแสดงความต้องการ  และสือ่สาร อย่างต่อเนื่อง
และเหมาะสม  โต้ตอบสื่อความ  เลือกและใช้ค าขอร้อง ให้ค าแนะน า  ค าช้ีแจง ค าอธิบาย    อย่างคล่องแคล่ว และแสดง
ความคิดเห็น ได้ตามต้องการ ใช้ ภาษา  น้ าเสียง  และกิริยาท่าทางในการสื่อสารในสถานการณ์จริงและสถานการณ์
จ าลองอย่างเหมาะสมกับระดบัของบุคคล  เวลา โอกาส และสถานที่ ถูกต้องตามมารยาทสงัคมและวัฒนธรรมของ
เจ้าของภาษา 

โดยเลือกใช้ทักษะกระบวนการฟัง พูด อ่าน เขียน ทักษะการจ า คิด วิเคราะห์และเขียน สื่อความกระบวนการ
ท างานกลุม่/คู่  และสมรรถนะ 5 สมรรถนะ   คือ ความสามารถในการสื่อสาร ความสามารถในการคิด ความสามารถใน
การแก้ปญัหา ความสามารถในการใช้ทกัษะชีวิต ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี 

เพื่อให้นกัเรียน เป็นผูม้ีคุณลักษณะอันพงึประสงค์ รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ซื่อสัตย์สจุริต มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ อยู่อย่าง
พอเพียง มุ่งมั่นในการท างาน รักความเป็นไทย และมีจิตสาธารณะ อนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดลอ้ม สบืสาน
ศิลปวัฒนธรรมท้องถ่ิน ชุมชนร่วมพฒันา ยึดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 

ผลการเรียนรู้ 
1. สนทนาโต้ตอบข้อมลูเกี่ยวกบัตนเองและเรือ่งต่าง ๆ     ใกล้ตัว ประสบการณ์  สถานการณ์  ข่าว/  เหตุการณ์ 

ประเด็นที่อยู่ในความสนใจของสังคม และสื่อสาร อย่างต่อเนื่องและเหมาะสม 
2. พูดแสดงความต้องการ  เสนอ  ตอบรับและปฏิเสธการให้ความช่วยเหลือในสถานการณ์จ าลองหรือสถานการณ์จรงิ

อย่างเหมาะสม   
3. พูดเพื่อขอและให้ข้อมลู บรรยาย  อธิบาย เปรียบเทียบ และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรือ่ง/ประเด็น/ข่าว/

เหตุการณ์ที่ฟังอย่างเหมาะสม 
4. พูดบรรยายความรูส้ึกและแสดงความคิดเห็นของตนเองเกี่ยวกับ เรื่องต่างๆ  กิจกรรม ประสบการณ์  และข่าว/

เหตุการณ์อย่างมเีหตผุล 
5. พูดน าเสนอข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง  ประสบการณ์ ข่าว/เหตุการณ์ เรื่องและประเด็นต่างๆ ตามความสนใจของสังคม 
6. เลือกใช้ภาษา น้ าเสียง และกริิยาท่าทางเหมาะกบัระดบัของบุคคล  โอกาส และสถานที่  ตามมารยาทสงัคมและ

วัฒนธรรมของเจ้าของภาษา   
7. ค้นคว้า/สืบค้น บันทึก  สรปุ  และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกบัข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับกลุม่สาระการเรียนรู้อื่น จาก

แหล่งเรียนรู้ต่างๆ และน าเสนอด้วยการพูด 
รวม  7  ผลการเรียนรู้ 
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                                             หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนศรีราชา ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น  พุทธศักราช 2564 (ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช 2562) 

 

ค าอธิบายรายวิชาเพ่ิมเติม 

รหัสวิชา จ20227 รายวิชา ภาษาจีนเพ่ืออาชีพ1  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ   
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2       ภาคเรียนท่ี 1      เวลาเรียน  80  ชั่วโมง จ านวน   2.0  หน่วยกิต    
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

เพื่อศึกษาเกี่ยวกับค าสั่งง่ายๆที่ใช้ในห้องเรียนที่ฟังและอ่านจากสื่อประเภทต่างๆระบุสัทอักษรตามระบบพินอนิ
อ่านออกเสียง และประสมเสียงค าง่ายๆตามหลักการออกเสียง 
 ฝึกทักษะการออกเสียงพยัญชนะ สระ การผันเสียงวรรณยุกต์ ตัวอักษร สะกดค า อ่านกลุ่มค า ประโยคและ
ข้อความง่าย ๆ ถูกต้องตามหลักการอ่าน พูดโต้ตอบด้วยค าสั้นๆ ง่าย ๆ ในการแลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับตนเองเรื่องตา่ง 
ๆ ใกล้ตัวเส้นขีดพื้นฐานอักษรจีน  ล าดับขีดอักษรจีน 
          สามารถน าเสนอข้อมูลข่าวสาร ความคิดรวบยอด และความคิดเห็นในเรื่องต่างๆโดยการพูดและการเขียนที่
เกี่ยวกับตนเอง บุคคลใกล้ตัว และเรื่องใกล้ตัว บอกช่ือ อายุ สิ่งต่างๆ จ านวนและตัวเลข เวลา 

เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างภาษากับวัฒนธรรมของเจ้าของภาษาเข้าใจความเหมือนและความแตกต่างระหว่าง
ภาษาและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษากับภาษาและวัฒนธรรมไทยและน าไปใช้ได้อย่างเหมาะสมกับกาลเทศะ  อีกทั้งยัง
สามารถใช้ภาษาจีนในการเช่ือมโยงความรู้กับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น ตามในสถานการณ์ต่างๆ ทั้งในสถานศึกษาชุมชน
และสังคมเพื่อเป็นเครื่องมือพื้นฐานในการศึกษาต่อ การประกอบอาชีพและการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับสังคมโลก 

การวัดผลและการประเมินผลด้วยวิธีการที่หลากหลาย ตามสภาพความเป็นจริงของเนื้อหา ทักษะกระบวนการ
และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ที่ต้องวัด  
 
ผลการเรียนรู้ 

1. เข้าใจระบบสัทอักษรพินอิน(拼音) อ่านออกเสียงและประสมเสียงตามหลักการออกเสียง 
2. ระบุภาพหรือสัญลักษณ์ตรงตามความหมายของค า กลุ่มค า และประโยค จากการฟังหรืออ่าน 
3. พูดเพื่อขอและให้ข้อมลูเกี่ยวกบัตนเอง เพื่อน ครอบครัว และสิง่ใกล้ตัว 
4. เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างภาษากับวัฒนธรรมของเจ้าของภาษาและน าไปใช้ได้อย่างเหมาะสมกบักาลเทศะ 
5. ใช้ภาษาต่างประเทศในการเช่ือมโยงความรู้กบักลุม่สาระการเรียนรูอ้ื่นและเป็นพื้นฐานในการ พัฒนา    
    แสวงหาความรู้ และเปิดโลกทัศน์ของตนในการประกอบอาชีพ 

   
 รวม    5   ผลการเรียนรู้ 
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                                             หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนศรีราชา ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น  พุทธศักราช 2564 (ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช 2562) 

 

ค าอธิบายรายวิชาเพ่ิมเติม 

รหัสวิชา จ20228 รายวิชา ภาษาจีนเพ่ืออาชีพ 2  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ   
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2       ภาคเรียนท่ี 2      เวลาเรียน  80  ชั่วโมง จ านวน   2.0  หน่วยกิต    
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------     

เพื่อศึกษาเกี่ยวกับค าสั่งง่ายๆที่ใช้ในห้องเรียนที่ฟังและอ่านจากสื่อประเภทต่างๆระบุสัทอักษรตามระบบพินอนิ
อ่านออกเสียง และประสมเสียงค าง่ายๆตามหลักการออกเสียง 
 ฝึกทักษะการออกเสียงพยัญชนะ สระ การผันเสียงวรรณยุกต์ ตัวอักษร สะกดค า อ่านกลุ่มค า ประโยคและ
ข้อความง่าย ๆ ถูกต้องตามหลักการอ่าน พูดโต้ตอบด้วยค าสั้นๆ ง่าย ๆ ในการแลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับตนเองเรื่องตา่ง 
ๆ ใกล้ตัวเส้นขีดพื้นฐานอักษรจีน  ล าดับขีดอักษรจีน 
          สามารถน าเสนอข้อมูลข่าวสาร ความคิดรวบยอด และความคิดเห็นในเรื่องต่างๆโดยการพูดและการเขียนที่
เกี่ยวกับตนเอง บุคคลใกล้ตัว และเรื่องใกล้ตัว บอกช่ือ อายุ สิ่งต่างๆ จ านวนและตัวเลข เวลา 

เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างภาษากับวัฒนธรรมของเจ้าของภาษาเข้าใจความเหมือนและความแตกต่างระหว่าง
ภาษาและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษากับภาษาและวัฒนธรรมไทยและน าไปใช้ได้อย่างเหมาะสมกับกาลเทศะ  อีกทั้งยัง
สามารถใช้ภาษาจีนในการเช่ือมโยงความรู้กับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น ตามในสถานการณ์ต่างๆ ทั้งในสถานศึกษาชุมชน
และสังคมเพื่อเป็นเครื่องมือพื้นฐานในการศึกษาต่อ การประกอบอาชีพและการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับสังคมโลก 

การวัดผลและการประเมินผลด้วยวิธีการที่หลากหลาย ตามสภาพความเป็นจริงของเนื้อหา ทักษะกระบวนการ
และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ที่ต้องวัด  
 
ผลการเรียนรู้ 

1. ใช้ภาษาจีนเพื่อการสือ่สารได้ทั้งกรณีเป็นพนักงาน และเป็นผู้ใช้บริการ 
2. ระบุภาพหรือสัญลักษณ์ตรงตามความหมายของค า กลุ่มค า และประโยค จากการฟังหรืออ่าน 
3. พูดเพื่อขอและให้ข้อมลูเกี่ยวกบัความต้องการของตนเอง เพื่อน ครอบครัว และสิง่ใกล้ตัว 
4. เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างภาษากับวัฒนธรรมของเจ้าของภาษาและน าไปใช้ได้อย่างเหมาะสมกบั     
    กาลเทศะ 
5. ใช้ภาษาต่างประเทศในการเช่ือมโยงความรู้กบักลุม่สาระการเรียนรูอ้ื่นและเป็นพื้นฐานในการพฒันาแสวงหา 
    ความรู้ และเปิดโลกทัศน์ของตน 

   
รวม    5   ผลการเรียนรู้ 
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                                             หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนศรีราชา ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น  พุทธศักราช 2564 (ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช 2562) 

 

ค าอธิบายรายวิชาเพ่ิมเติม 

รหัสวิชา  ญ 20227รายวิชา ภาษาญ่ีปุ่นสื่อสารเชิงท่องเท่ียว 1   กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2     ภาคเรียนท่ี 1                        เวลาเรียน 80 ชั่วโมง จ านวน 2.0 หน่วยกิต 

 

ศึกษาวิธีการอ่านออกเสียงตัวอักษร ค า กลุ่มค าประโยค และข้อความง่ายๆ ถูกต้องตามหลักการอ่าน เลือกและ
ระบุภาพตรงตามความหมายของค า กลุ่มค า ประโยค และข้อความสั้นๆ ที่ฟังหรืออ่าน และปฏิบัติตามค าสั่ง และค า
ขอร้องง่ายๆที่ฟังหรืออ่าน 
 โดยใช้ทักษะการสื่อสาร  ทักษะกระบวนการทางภาษา ได้แก่ ทักษะการฟัง  การพูด  การอ่าน และ 
การเขียน มุ่งเน้นการใช้ภาษาญี่ปุ่นสื่อสาร เพื่อให้สอดคล้องกับการด าเนินงานของเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก 
(Eastern Economic Corridor : EEC) ที่ให้ความส าคัญกับแผนในการพัฒนาคนเพื่อรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจ
และกลุ่มอุตสาหกรรมที่จะเข้ามาลงทุนในพื้นที่ EECมากขึ้น 

เพื่อสามารถน าไปใช้เป็นเครื่องมือแสวงหาความรู้เพิม่เติม  น าไปต่อยอดในการศึกษาต่อในระดับที่สูงข้ึน  และที่
ส าคัญน าไปใช้ในการประกอบอาชีพได้ 
  
ผลการเรียนรู้ 

1. อ่านออกเสียงตัวอักษร ค า กลุ่มค าประโยค และข้อความง่ายๆ ถูกต้องตามหลกัการอ่าน 
2. เลือกและระบุภาพตรงตามความหมายของค า กลุม่ค า ประโยค และข้อความสั้นๆ ที่ฟังหรอือ่าน 
3. ปฏิบัติตามค าสั่ง และค าขอร้องง่ายๆทีฟ่ังหรืออ่าน 

รวม 3 ผลการเรียนรู้ 
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                                             หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนศรีราชา ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น  พุทธศักราช 2564 (ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช 2562) 

 

ค าอธิบายรายวิชาเพ่ิมเติม 

รหัสวิชา  ญ 20228 รายวิชา ภาษาญ่ีปุ่นสื่อสารเชิงท่องเท่ียว 2   กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2     ภาคเรียนท่ี 2                        เวลาเรียน 80 ชั่วโมง จ านวน 2.0 หน่วยกิต 

 

ศึกษาวิธีการอ่านออกเสียงตัวอักษร ค า กลุ่มค าประโยค และข้อความง่ายๆ ถูกต้องตามหลักการอ่าน เลือกและ
ระบุภาพตรงตามความหมายของค า กลุ่มค า ประโยค และข้อความสั้นๆ ที่ฟงัหรืออ่านและตอบค าถามจากการฟังและ
อ่านประโยค บทสนทนา ข้อความหรอืบทอ่านสั้นๆและสามารถพูดโต้ตอบด้วยค าสั้นๆ ง่ายๆ ในการแลกเปลี่ยนข้อมลู
เกี่ยวกับตนเองเรื่องต่างๆ ใกล้ตัว และสถานการณ์  ในชีวิตประจ าวัน 

โดยใช้ทักษะการสื่อสาร  ทักษะกระบวนการทางภาษา ได้แก่ ทักษะการฟงั  การพูด  การอ่าน และ 
การเขียน มุง่เน้นการใช้ภาษาญี่ปุ่นสือ่สาร  รูเ้กี่ยวกับสถานที่ท่องเที่ยวส าคัญ  และมีช่ือเสียงในจงัหวัดชลบุรี เพื่อให้
สอดคล้องกบัการด าเนินงานของเขตพัฒนาพเิศษภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor : EEC) ที่ให้ความส าคัญ
กับแผนในการพฒันาคนเพื่อรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกจิและกลุ่มอุตสาหกรรมที่จะเข้ามาลงทุนในพื้นที่ EECมาก
ข้ึน 

เพื่อสามารถน าไปใช้เป็นเครือ่งมอืแสวงหาความรู้เพิ่มเตมิ  น าไปต่อยอดในการศึกษาต่อในระดับทีสู่งข้ึน  และที่
ส าคัญน าไปใช้ในการประกอบอาชีพได ้
  
ผลการเรียนรู้ 

1. อ่านออกเสียงตัวอักษร ค า กลุ่มค าประโยค และข้อความง่ายๆ ถูกต้องตามหลกัการอ่าน 
2. เลือกและระบุภาพตรงตามความหมายของค า กลุม่ค า ประโยค และข้อความสั้นๆ ที่ฟังหรอือ่าน 
3. พูดโต้ตอบด้วยค าสั้นๆ ง่ายๆ ในการแลกเปลี่ยนข้อมลูเกีย่วกับตนเองเรือ่งต่างๆ ใกล้ตัว และสถานการณ์ 

        ในชีวิตประจ าวัน 
4. ตอบค าถามจากการฟังและอ่านประโยค บทสนทนา ข้อความหรือบทอ่านสั้นๆ 

รวม 4 ผลการเรียนรู้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



213 

 

                                             หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนศรีราชา ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น  พุทธศักราช 2564 (ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช 2562) 

 

ค าอธบิายรายวิชาเพ่ิมเติม 
รหัสวิชา  ญ 20229 รายวิชา ภาษาญ่ีปุ่นสื่อสารเชิงท่องเท่ียว 3  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ภาคเรียนท่ี 1          เวลาเรียน 80 ชั่วโมง  จ านวน 2.0 หน่วยกิต 

 
ศึกษาวิธีการเขียนสื่อที่ไม่ใช่ความเรียง รูปแบบต่างๆ  ให้สัมพันธ์กับประโยค และข้อความที่ฟังหรืออ่าน เลือก/ระบุ

หัวข้อเรื่อง ใจความส าคัญ รายละเอียดสนับสนุน และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องที่ฟังและอ่านจากสื่อประเภทตา่งๆ  
ขอและให้ข้อมูล  อธิบาย และแสดงความคิดเห็น อย่างเหมาะสม   รวมไปถึงสนทนาและเขียนโต้ตอบข้อมูลเกี่ยวกับ
ตนเอง เรื่องต่างๆ ใกล้ตัว  ประสบการณ์ ข่าว  และประเด็นต่างๆ ที่อยู่ในความสนใจ 
 โดยใช้ทักษะการสื่อสาร  ทักษะกระบวนการทางภาษา ได้แก่ ทักษะการฟัง  การพูด  การอ่าน และ 
การเขียน มุ่งเน้นการใช้ภาษาญี่ปุ่นสื่อสารด้านการท่องเที่ยว  การแนะน าสถานที่ท่องเที่ยวส าคัญ  และมีช่ือเสียงใน
จังหวัดชลบุรี เพื่อให้สอดคล้องกับการด าเนินงานของเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor : 
EEC) ที่ให้ความส าคัญกับแผนในการพัฒนาคนเพื่อรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจและกลุ่มอุตสาหกรรมที่จะเข้ามา
ลงทุนในพื้นที่ EECมากขึ้น 

เพื่อสามารถน าไปใช้เป็นเครื่องมือแสวงหาความรู้เพิม่เติม  น าไปต่อยอดในการศึกษาต่อในระดับที่สูงข้ึน  และที่
ส าคัญน าไปใช้ในการประกอบอาชีพได้ 
  
ผลการเรียนรู้ 

1. ระบุและเขียนสื่อที่ไม่ใช่ความเรียง รปูแบบต่างๆ  ให้สัมพันธ์กบัประโยค และข้อความที่ฟงัหรืออ่าน 
2. เลือก/ระบหุัวข้อเรื่อง ใจความส าคัญ รายละเอียดสนับสนุน และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกบัเรื่องที่ฟังและ    
   อ่านจากสื่อประเภทต่างๆ   
3. พูดและเขียนเพือ่ขอและให้ข้อมลู  อธิบาย และแสดงความคิดเห็น อย่างเหมาะสม 
4. สนทนาและเขียนโต้ตอบข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง เรื่องต่างๆ ใกล้ตัว 
5. พูดและเขียนบรรยายเกี่ยวกับตนเองประสบการณ์ ข่าว/เหตุการณ์/เรื่อง/ประเด็นต่างๆ ที่อยู่ในความสนใจ 

 
รวม 5 ผลการเรียนรู้ 
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ค าอธบิายรายวิชาเพ่ิมเติม 
รหัสวิชา  ญ 20230   รายวิชา ภาษาญ่ีปุ่นเพ่ือการสื่อสารเชิงท่องเท่ียว 4  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ภาคเรียนท่ี 2         เวลาเรียน 80 ชั่วโมง  จ านวน 2.0 หน่วยกิต 

 
ศึกษาวิธีการพูดและเขียนบรรยายความรู้สึก ความคิดเห็นของตนเองเกี่ยวกับเรื่องต่างๆ  กิจกรรม  ประสบการณ์  

แสดงความต้องการ  เสนอและให้ความช่วยเหลือตอบรับและปฏิเสธการให้ความช่วยเหลือในสถานการณ์ต่างๆ  พร้อมทั้งให้
เหตุผลประกอบ  การให้ค าแนะน า ค าช้ีแจง และค าอธิบายอย่างเหมาะสม สามารถเลือกใช้ภาษา  น้ าเสียง และกิริยา
ท่าทาง เหมาะกับบุคคลและโอกาส ตามมารยาทสังคม   และวัฒนธรรม  ของเจ้าของภาษา   รวมไปถึงใช้ภาษาสื่อสารใน
สถานการณ์จริง/สถานการณ์จ าลองที่เกิดข้ึนในห้องเรียนสถานศึกษาชุมชน และสังคม 
 โดยใช้ทักษะการสื่อสาร  ทักษะกระบวนการทางภาษา ได้แก่ ทักษะการฟัง  การพูด  การอ่าน และการเขียน 
มุ่งเน้นการใช้ภาษาญี่ปุ่นสื่อสารด้านการท่องเที่ยว  การแนะน าสถานที่ท่องเที่ยวส าคัญ  และมีช่ือเสียงในจังหวัดชลบุรี 
เพื่อให้สอดคล้องกับการด าเนินงานของเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor : EEC) ที่ให้
ความส าคัญกับแผนในการพัฒนาคนเพื่อรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจและกลุ่มอุตสาหกรรมที่จะเข้ามาลงทุนในพืน้ที่ 
EECมากขึ้น 

เพื่อสามารถน าไปใช้เป็นเครื่องมือแสวงหาความรู้เพิม่เติม  น าไปต่อยอดในการศึกษาต่อในระดับที่สูงข้ึน  และที่
ส าคัญน าไปใช้ในการประกอบอาชีพได้ 
  
ผลการเรียนรู้ 

1. พูดและเขียนบรรยายความรู้สึก และความคิดเห็นของตนเองเกี่ยวกับเรื่องต่างๆ  กิจกรรม  ประสบการณ์ และ 
    ข่าว/เหตุการณ์ 
2. ให้ค าแนะน า ค าช้ีแจง และค าอธิบายอย่างเหมาะสม 
3. ใช้ภาษาสื่อสารในสถานการณ์จริง/สถานการณ์จ าลองที่เกดิข้ึนในห้องเรียนสถานศึกษาชุมชน และสังคม 
4. พูดและเขียนแสดงความต้องการ  เสนอและให้ความช่วยเหลือตอบรบัและปฏิเสธการให้ความช่วยเหลือใน 
    สถานการณ์ต่างๆอย่างเหมาะสม 
5. พูดและเขียนแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับกิจกรรมประสบการณ์  และเหตกุารณ์พร้อมทั้งใหเ้หตผุลประกอบ 
6. เลือกใช้ภาษา  น้ าเสียง และกริิยาท่าทาง เหมาะกบับุคคลและโอกาส ตามมารยาทสังคม   และวัฒนธรรม   
    ของเจ้าของภาษา      

 
รวม 6 ผลการเรียนรู้ 
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ค าอธิบายรายวิชาเพ่ิมเติม 

รหัสวิชา อ 20295 รายวิชา ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 5  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ    
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ภาคเรียนท่ี 1      เวลาเรียน 40 ชั่วโมง จ านวน 1.0 หน่วยกิต 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

ศึกษาทักษะการฟังบทสนทนาและข้อความสั้น ๆ  แล้วจับใจความ และพูดบอกรายละเอียดและสรุปประเด็น
ส าคัญได้ อ่านออกเสียงบทสนทนาถูกต้องตามหลักการอ่าน ใช้ภาษาและโครงสร้างทางไวยากรณ์ในการพูดโต้ตอบใน
สถานการณ์ที่แตกต่างหลากหลาย โดยใช้ภาษา น้ าเสียง กิริยาท่าทางที่เหมาะสมตามมารยาททางสังคมและวัฒนธรรม
ของเจ้าของภาษา เช่น พูดทักทาย พูดให้ข้อมูลส่วนบุคคล พูดถามและให้ข้อมูลเกี่ยวกับสิ่งของ เหตุการณ์และความ
บันเทิง พูดเช้ือเชิญ พูดคุยเกี่ยวกับบุคลิกภาพ ความสามารถและความสนใจของบุคคล เหตุการณ์ข้อมูลส่วนบุคคลใน
อดีต  ใช้ค าศัพท์ในการพูดเกี่ยวกับวิถีชีวิตในอดีต และการเปลี่ยนแปลงรูปลักษณะส่วนบุคคล ฝึกการใช้ภาษาในการ
เรียบเรียงล าดับการเกิดของเหตุการณ์ต่าง ๆ ใช้ค าศัพท์โครงสร้างภาษาในการสรุปความคิดเห็น การพูดคุยเกี่ยวกับ
วัฒนธรรมได้รับการส่งเสริมให้เป็นผู้ที่ใฝ่เรียนรู้ มุ่งมั่นในการท างาน รู้จักกาลเทศะ มีสุนทรียภาพทางภาษา รู้จัก เข้าใจ 
และภูมิใจในตัวเอง 

โดยเลือกใช้ทักษะกระบวนการฟัง พูด อ่าน เขียน ทักษะการจ า คิด วิเคราะห์และเขียน สื่อความกระบวนการ
ท างานกลุม่/คู่  และสมรรถนะ 5 สมรรถนะ   คือ ความสามารถในการสื่อสาร ความสามารถในการคิด ความสามารถใน
การแก้ปญัหา ความสามารถในการใช้ทกัษะชีวิต ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี 

เพื่อให้นกัเรียน เป็นผู้มีคุณลกัษณะอันพึงประสงค์ รกัชาติ ศาสน์ กษัตริย์ซื่อสัตย์สจุริตมีวินัยใฝ่เรียนรู้อยู่อย่าง
พอเพียงมุ่งมั่นในการท างานรกัความเป็นไทยและมจีิตสาธารณะอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม สืบสานศิลปวัฒนธรรม
ท้องถ่ิน ชุมชนร่วมพัฒนา ยึดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ผลการเรียนรู้ 

1. พูดสนทนาโต้ตอบ แลกเปลี่ยนข้อมลูเกี่ยวกบักจิกรรมยามว่าง ความสัมพันธ์ในครอบครัว ความชอบและ
ความสนใจส่วนบุคคล  ในการแนะน าตัวเองและผู้อื่นได ้

2. บอกความหมายของศัพท์และส านวนภาษาเกี่ยวกับสิง่ของเครื่องใช้  เหตุการณ์  ความบันเทงิ รายการ
อาหาร  

3. พูดบรรยายบุคลิกลกัษณะ ความสามารถ  ลักษณะนิสัยของบุคคล กิจกรรมและการศึกษาได้ 
4. ฟังประโยค บทสนทนา  แล้วระบุภาพ   ประโยค และเขียนเติมค าที่ขาดหายและตอบค าถามได้ 
5. พูดถาม-ตอบเกี่ยวกบัสิง่ของเครื่องใช้  เหตุการณ์  ความบันเทิง  อาหารในงานเลี้ยงในโอกาสต่าง ๆ ให้

ข้อมูลและบรรยายสิ่งของต่าง ๆ ได้ 
6. พูดให้ค าแนะน าเกี่ยวกับทิศทาง และให้ค าแนะน าในเรื่องต่างๆ ได้ 
7. พูดเกี่ยวกับการวางแผนในอนาคตได้  
8. พูดแสดงความยินดีและกล่าวชมได้ 

รวม  8  ผลการเรียนรู้ 
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ค าอธิบายรายวิชาเพ่ิมเติม 

รหัสวิชา อ 20296 รายวิชา ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 6  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ    
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ภาคเรียนท่ี 2      เวลาเรียน 40 ชั่วโมง จ านวน 1.0 หน่วยกิต 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 ศึกษาทักษะการฟังบทสนทนาและข้อความสั้น ๆ  แล้วจับใจความ และพูดบอกรายละเอียดและสรุปประเด็น
ส าคัญได้ อ่านออกเสียงบทสนทนาถูกต้องตามหลักการอ่าน ใช้ภาษาและโครงสร้างทางไวยากรณ์ในการพูดโต้ตอบใน
สถานการณ์ที่แตกต่างหลากหลาย  โดยใช้ภาษา น้ าเสียง กิริยาท่าทางที่เหมาะสมตามมารยาททางสังคมและวัฒนธรรม
ของเจ้าของภาษา เช่น พูดถามและให้ข้อมูลเกี่ยวกับสิ่งของ เหตุการณ์และความบันเทิง พูดเช้ือเชิญ พูดคุยเกี่ยวกับ
บุคลิกภาพ ความสามารถและความสนใจของบุคคล เหตุการณ์ข้อมูลส่วนบุคคลในอดีต  ใช้ค าศัพท์ในการพูดเกี่ยวกับ
วิถีชีวิตในอดีต ฝึกการใช้ภาษาในการเรียบเรียงล าดับการเกิดของเหตุการณ์ต่าง ๆ  พูดให้ข้อเสนอแนะและความคิดเห็น
เกี่ยวกับการท่องเที่ยว ใช้ค าศัพท์โครงสร้างภาษาในการพูดให้ค าแนะน า การแก้ปัญหา การสรุปความคิดเห็น การ
พูดคุยเกี่ยวกับวัฒนธรรม ได้รับการส่งเสริมให้เป็นผู้ที่หมั่นพัฒนาตนเอง ขยันหมั่นเพียร มุ่งมั่นในการท างาน มีเหตุผล 
สามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้า และมีสุนทรียภาพทางภาษา 

โดยเลือกใช้ทักษะกระบวนการฟัง พูด อ่าน เขียน ทักษะการจ า คิด วิเคราะห์และเขียน สื่อความกระบวนการ
ท างานกลุม่/คู่  และสมรรถนะ 5 สมรรถนะ   คือ ความสามารถในการสื่อสาร ความสามารถในการคิด ความสามารถใน
การแก้ปญัหา ความสามารถในการใช้ทกัษะชีวิต ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี 
 เพื่อให้นักเรียน เป็นผู้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ อยู่
อย่างพอเพียง มุ่งมั่นในการท างาน รักความเป็นไทย และมีจิตสาธารณะ อนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม สืบสาน
ศิลปวัฒนธรรมท้องถ่ิน ชุมชนร่วมพัฒนา ยึดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 
ผลการเรียนรู้ 

1. ฟังประโยค บทสนทนา แล้ว   ระบุภาพ  ประโยค  และเขียนเติมค าที่ขาดหายและตอบค าถามได้  
2. พูดถามตอบให้ข้อมูล  การวางแผนเกี่ยวกบักจิกรรมที่จะท าในอนาคต วัฒนธรรมและกฎระเบียบของ  
     ชาวอเมริกันและความเป็นไปในชีวิตประจ าวัน 
3. พูดให้ค าแนะน า ปรึกษาในสถานการณ์ต่าง ๆ ได้  
4. พูดสนทนาโต้ตอบเกี่ยวกับประสบการณ์และเหตกุารณ์ทีเ่กิดข้ึนในอนาคต 
5. บอกความหมายของศัพท์และส านวนจากภาพ เกี่ยวกับการท่องเที่ยว โดยการเดาจากรูปภาพได้ 
6. ใช้ส านวนภาษาในการพูดบอกเรื่องที่ไม่ดีหรือข่าวร้ายได ้
7. ใช้ส านวนภาษาในการพูดถามตอบข้อมลูเกี่ยวกบัการท่องเทีย่วเดินทางได้  
8. ใช้ส านวนภาษาในการพูดโต้ตอบในสิง่ที่เข้าใจผิดได ้

รวม 8  ผลการเรียนรู้ 
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                                             หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนศรีราชา ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น  พุทธศักราช 2564 (ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช 2562) 

 

ค าอธิบายรายวิชาเพ่ิมเติม 

รหัสวิชา จ20229 รายวิชาภาษาจีนเพ่ืออาชีพ 3   กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ภาคเรียนท่ี 1          เวลาเรียน  80  ชั่วโมง    จ านวน  2.0  หน่วยกิต 

  
ศึกษาภาษาจีนเบื้องต้นทั้งด้านการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน สามารถสื่อสารและเรียบเรียงประโยค  

เรียนรู้หลักการออกเสียงและระบบสัทอักษรจีนเบื้องต้น การเขียนภาษาจีนตามหลักการเขียนได้อย่างถูกต้อง  สามารถ
บอกถึงอาหารและพูดสนทนาในการสั่งอาหาร  สามารถซื้อ-ขายเครื่องดื่ม สามารถซื้อ-ขายเสื้อผ้า   สามารถขายผลไม้  
สามารถบอกอาการเจ็บป่วยของตนเองและค าศัพท์ที่ใช้ในโรงพยาบาล และสามารถเช่าซื้อบ้านและยานพาหนะ 

โดยใช้การสนทนาโต้ตอบประโยคตามโครงสร้างไวยากรณ์ที่ใช้สื่อความหมายตามบริบทต่าง ๆ  ในการสนทนา  
ทั้งที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ และใช้ประโยคง่าย ๆได้ถูกต้อง 

เพื่อให้เกิดความรู้ความคิดความเข้าใจเห็นคุณค่าความส าคัญในการเรียนภาษาจีนสามารถสื่อสารได้อย่าง
ถูกต้องเหมาะสม สามารถใช้ภาษาจีนในสื่อสารสิ่งที่ตนเองสนใจ และสามารถน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ในการประกอบ
อาชีพในอนาคตได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม 

 
ผลการเรียนรู้  

1. นักเรียนสามารถฟงั พูดอ่าน เขียนและออกเสียงค าศัพท์ได้ 
2. ใช้ประโยคภาษาจีนเบื้องต้นในการฟัง พูด อ่าน เขียน ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสมตาม 

สถานการณ์ได ้
3. นักเรียนสามารถบอกค าศัพท์และพูดสนทนาเกี่ยวกับอาหาร เครื่องดืม่ และการสัง่อาหารและเครือ่งดื่มใน
ร้านอาหารได้ 

 4. นักเรียนสามารถบอกค าศัพท์และพูดสนทนาเกี่ยวกับการซื้อขายผลไม้ได้ 
 5. นักเรียนสามารถบอกค าศัพท์และพูดสนทนาเกี่ยวกับการซื้อขายเสือ้ผ้าได้ 
 6. นักเรียนสามารถบอกค าศัพท์และพูดสนทนาเกี่ยวกับอาการเจบ็ป่วยได้และค าศัพท์ที่ใช้ในโรงพยาบาลได้ 
 7. นักเรียนสามารถบอกค าศัพท์และสนทนาเกี่ยวกบัการเช่าซื้อบ้านและยานพาหนะได ้
 8. นักเรียนตระหนักถึงความส าคัญของภาษาจีนต่อการประกอบอาชีพในอนาคต 
รวม  8   ผลการเรียนรู้ 
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                                             หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนศรีราชา ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น  พุทธศักราช 2564 (ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช 2562) 

 

ค าอธิบายรายวิชาเพ่ิมเติม 

รหัสวิชา จ20230 รายวิชาภาษาจีนเพ่ืออาชีพ 4    กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ภาคเรียนท่ี 2          เวลาเรียน  80  ชั่วโมง   จ านวน  2.0  หน่วยกิต 

  
ศึกษาหลักการฟัง พูด อ่าน เขียน  กลุ่มค า และประโยคง่าย ๆ ได้ถูกต้อง ใช้ทักษะภาษาจีนในการฟัง พูด อ่าน 

เขียนบทสนทนา  ตลอดจนเข้าใจภาษาท่าทางในการสื่อสารตามสถานการณ์ต่าง ๆ โต้ตอบใช้ประโยคตามโครงสร้าง
ไวยากรณ์ใช้ประโยคง่าย ๆ ได้ถูกต้องในเรื่อง การซื้อตั๋วเครื่องบินและตั๋วต่างๆ  การท าวีซ่า การแลกเงิน  การจอง
ห้องพักในโรงแรม  สถานที่ท่องเที่ยวในประเทศไทยโดยเฉพาะในชลบุรี  สถานที่ท่องเที่ยวที่ส าคัญของจีน 
  โดยใช้ทักษะกระบวนการเรียนรู้ทางภาษาที่หลากหลาย การฝึกสนทนาตามสถานการณ์ต่างๆกระบวนการคิด
วิเคราะห์ กระบวนการศึกษาค้นคว้า และสืบค้นข้อมูล   
 เพื่อให้เกิดความรู้ความคิดความเข้าใจเห็นคุณค่าในการเรียนภาษาจีนสามารถสื่อสารได้อย่างถูกต้องเหมาะสม 
สามารถใช้ภาษาจีนในสื่อสารสิ่งที่ตนเองสนใจ และสามารถน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจ า วันและใช้ ในการ
ประกอบอาชีพในอนาคตได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม 
 
ผลการเรียนรู้ 

1. นักเรียนสามารถฟงั พูดอ่าน เขียนและออกเสียงค าศัพท์ได้ 
2. ใช้ประโยคภาษาจีนเบื้องต้นในการฟัง พูด อ่าน เขียน ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสมตาม 

สถานการณ์ได ้
3. นักเรียนสามารถบอกค าศัพท์และพูดสนทนาเกี่ยวกับการซื้อตั๋วเครื่องบินและตั๋วต่างๆได ้

 4. นักเรียนสามารถบอกค าศัพท์และพูดสนทนาเกี่ยวกับการท าวีซ่าได ้
 5. นักเรียนสามารถบอกค าศัพท์และพูดสนทนาเกี่ยวกับการแลกเงินได ้
 6. นักเรียนสามารถบอกค าศัพท์และพูดสนทนาเกี่ยวกับการจองห้องพกัในโรงแรมได ้

7. นักเรียนสามารถบอกค าศัพท์และสนทนาเกี่ยวกบัสถานทีท่่องเที่ยวในประเทศไทยโดยเฉพาะในชลบุรี และ
สถานที่ท่องเที่ยวทีส่ าคัญของจีนได ้
8. นักเรียนตระหนักถึงความส าคัญของภาษาจีนต่อการประกอบอาชีพในอนาคต 

รวม  8  ผลการเรียนรู้ 
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                                             หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนศรีราชา ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น  พุทธศักราช 2564 (ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช 2562) 

 

ค าอธิบายรายวิชาเพ่ิมเติม 

รหัสวิชา  ญ 20229รายวิชา ภาษาญ่ีปุ่นสื่อสารเชิงท่องเท่ียว 3    กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ภาคเรียนท่ี 1                      เวลาเรียน 80 ชั่วโมง จ านวน 2.0 หน่วยกิต 

  

ศึกษาวิธีการอ่านออกเสียงข้อความหรือประโยคสั้นๆถูกต้องตามหลักการอ่าน  พูดและเขียนเพื่อขอและให้ข้อมูล  
อธิบาย  และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับสถานที่ส าคัญ อย่างเหมาะสม  รวมไปถึงระบุและเขียนสื่อที่ไม่ใช่ความเรียง 
รูปแบบต่างๆ  ให้สัมพันธ์กับประโยค และข้อความที่ฟังหรืออ่าน 
 โดยใช้ทักษะการสื่อสาร  ทักษะกระบวนการทางภาษา ได้แก่ ทักษะการฟัง  การพูด  การอ่าน และ 
การเขียน มุ่งเน้นการใช้ภาษาญี่ปุ่นสื่อสารด้านการท่องเที่ยว  การแนะน าสถานที่ท่องเที่ยวส าคัญ  และมีช่ือเสียงใน
จังหวัดชลบุรี เพื่อให้สอดคล้องกับการด าเนินงานของเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor : 
EEC) ที่ให้ความส าคัญกับแผนในการพัฒนาคนเพื่อรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจและกลุ่มอุตสาหกรรมที่จะเข้ามา
ลงทุนในพื้นที่ EECมากขึ้น 

เพื่อสามารถน าไปใช้เป็นเครื่องมือแสวงหาความรู้เพิม่เติม  น าไปต่อยอดในการศึกษาต่อในระดับที่สูงข้ึน  และที่
ส าคัญน าไปใช้ในการประกอบอาชีพได้ 
  
ผลการเรียนรู้ 

1. ระบุและเขียนสื่อที่ไม่ใช่ความเรียง รปูแบบต่างๆ  ให้สัมพันธ์กบัประโยค และข้อความที่ฟงัหรืออ่าน 
2. อ่านออกเสียงข้อความหรอืประโยคสั้นๆถูกต้องตามหลักการอ่าน   
3. พูดและเขียนเพือ่ขอและให้ข้อมลู  อธิบาย และแสดงความคิดเห็น อย่างเหมาะสม 

รวม 3 ผลการเรียนรู้ 
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                                             หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนศรีราชา ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น  พุทธศักราช 2564 (ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช 2562) 

 

ค าอธิบายรายวิชาเพ่ิมเติม 

รหัสวิชา  ญ 20230 รายวิชา ภาษาญ่ีปุ่นสื่อสารเชิงท่องเท่ียว 4    กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ภาคเรียนท่ี 2                      เวลาเรียน 80 ชั่วโมง จ านวน 2.0 หน่วยกิต 

 

ศึกษาวิธีการสนทนาและเขียนโต้ตอบข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง เรื่องต่างๆ ใกล้ตัวสถานการณ์ เรื่องที่อยู่ในความ
สนใจของสังคม ขอและให้ข้อมูล อธิบาย และแสดงความคิดเห็น ให้ค าแนะน า ค าช้ีแจง และค าอธิบายอย่างและสื่อสาร
อย่างต่อเนื่องและเหมาะสม  รวมถึงใช้ภาษาสื่อสารในสถานการณ์จริง/สถานการณ์จ าลองที่เกิดข้ึนในห้องเรียนสถานศึกษา
ชุมชน และสังคม  ในหัวข้อการท่องเที่ยว 
 โดยใช้ทักษะการสื่อสาร  ทักษะกระบวนการทางภาษา ได้แก่ ทักษะการฟัง  การพูด  การอ่าน และ 
การเขียน มุ่งเน้นการใช้ภาษาญี่ปุ่นสื่อสารด้านการท่องเที่ยว  การแนะน าสถานที่ ท่องเที่ยวส าคัญ  และมีช่ือเสียงใน
จังหวัดชลบุรี เพื่อให้สอดคล้องกับการด าเนินงานของเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor : 
EEC) ที่ให้ความส าคัญกับแผนในการพัฒนาคนเพื่อรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจและกลุ่มอุตสาหกรรมที่จะเข้ามา
ลงทุนในพื้นที่ EECมากขึ้น 

เพื่อสามารถน าไปใช้เป็นเครื่องมือแสวงหาความรู้เพิม่เติม  น าไปต่อยอดในการศึกษาต่อในระดับที่สูงข้ึน  และที่
ส าคัญน าไปใช้ในการประกอบอาชีพได้ 
  
ผลการเรียนรู้ 

1. สนทนาและเขียนโต้ตอบข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง เรื่องต่างๆ ใกล้ตัวสถานการณ์ เรือ่งทีอ่ยู่ในความสนใจของสงัคม 
และสื่อสารอย่างต่อเนื่องและเหมาะสม 

2. พูดและเขียนเพือ่ขอและให้ข้อมลู อธิบาย และแสดงความคิดเห็น อย่างเหมาะสม 
3. ให้ค าแนะน า ค าช้ีแจง และค าอธิบายอย่างเหมาะสม 
4. ใช้ภาษาสื่อสารในสถานการณ์จริง/สถานการณ์จ าลองที่เกดิข้ึนในห้องเรียนสถานศึกษาชุมชน และสังคม 

รวม 4 ผลการเรียนรู้ 
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                                             หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนศรีราชา ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น  พุทธศักราช 2564 (ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช 2562) 

 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน โรงเรียนศรีราชามุ่งให้ผู้เรียนได้พัฒนาตนเองตามศักยภาพ พัฒนาอย่างรอบด้านเพื่อ
ความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ ทั้งร่างกาย สติปัญญา อารมณ์ และสังคม เสริมสร้างให้เป็นผู้มีศีลธรรม จริยธรรม มีระเบียบ
วินัย ปลูกฝังและสร้างจิตส านึกของการท าประโยชน์เพื่อสังคม สามารถจัดการตนเองได้ และอยู่ร่ วมกับผู้อื่นอย่างมี
ความสุข  

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนแบง่เป็น 3 ลักษณะ ดังนี้ 
 1. กิจกรรมแนะแนว  

     เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้รู้จักตนเอง รู้รักษ์สิ่งแวดล้อม สามารถคิดตัดสินใจ คิดแก้ปัญหา 
ก าหนดเป้าหมาย วางแผนชีวิตทั้งด้านการเรียน และอาชีพ สามารถปรับตนได้อย่างเหมาะสม นอกจากนี้ยังช่วยให้ครู
รู้จักและเข้าใจผู้เรียน ทั้งยังเป็นกิจกรรมที่ช่วยเหลือและให้ค าปรึกษาแก่ผู้ปกครองในการมีส่วนร่วมพัฒนาผู้เรียน  
 2.  กิจกรรมนักเรียน 

       เป็นกิจกรรมที่มุ่งพัฒนาความมีระเบียบวินัย ความเป็นผู้น าผู้ตามที่ดี ความรับผิดชอบ  การท างานร่วมกัน     
การรู้จักแก้ปัญหา  การตัดสินใจที่เหมาะสม ความมีเหตุผล การช่วยเหลือแบ่งปันกัน   เอื้ออาทร และสมานฉันท์  โดยจัดให้
สอดคล้องกับความสามารถ ความถนัด และความสนใจของผู้เรียน ให้ได้ปฏิบัติด้วยตนเองในทุกขั้นตอน ได้แก่ การศึกษา
วิเคราะห์วางแผน ปฏิบัติตามแผน ประเมินและปรับปรงุการท างาน เน้นการท างานร่วมกันเป็นกลุ่ม ตามความเหมาะสม
และสอดคล้องกับวุฒิภาวะของผู้เรียน บริบทของสถานศึกษาและท้องถ่ิน กิจกรรมนักเรียนประกอบด้วย 

     2.1  กิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด ผู้บ าเพ็ญประโยชน์ และนักศึกษาวิชาทหาร   
     2.2 กิจกรรมชุมนุม ชมรม  
3. กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์  
     เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนบ าเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ต่อสังคม ชุมชน และท้องถ่ินตามความสนใจใน

ลักษณะอาสาสมัคร เพื่อแสดงถึงความรับผิดชอบ ความดีงาม ความเสียสละต่อสังคม มีจิตสาธารณะ เช่น กิจกรรมอาสา
พัฒนาต่าง ๆ  กิจกรรมสร้างสรรค์สังคม 
 
แนวการจัดกิจกรรรมแนะแนว 

การจัดกิจกรรมแนะแนว สถานศึกษาได้บริหารจัดการให้บุคลากรที่เกี่ยวข้อง มีหน้าที่และมีส่วนร่วมในการ
พัฒนาผู้เรียน ให้บรรลุตามจุดหมายของหลักสูตร และมาตรฐานการแนะแนวด้านผู้เรียน โดยจัดเวลาให้เป็นไปตาม
สัดส่วนของการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนในแต่ช้ันปี รวมทั้งจัดบริการและกิจกรรมนอกห้องเรียนให้ครอบคลุมทัง้ 5 งาน 
และมีกิจกรรมอย่างน้อย 9 กิจกรรม ตามแนวการจัดกิจกรรม แนะแนว ดังนี้ 
 การจัดกจิกรรมแนะแนว มีภาระงาน 2 ลักษณะคือ 

1. การจัดบรกิารแนะแนว 
2. การจัดกจิกรรมในและนอกห้องเรียน 
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การจัดบริการแนะแนว 
 ครูทุกคน รวมถึงครูแนะแนวด้วย ร่วมรับผิดชอบ และมหีน้าที่ในการจัดบรกิารแนะแนว โดยมีครูแนะแนวเป็นที่
ปรึกษาและประสานงานเพือ่พัฒนาผู้เรียนให้ได้มาตรฐานและครอบคลุมบริการแนะแนวทั้ง 5 งาน ตามวิธีการดังนี ้

งาน วิธีการ 
1. งานศึกษารวบรวมข้อมลู - ศึกษา รวบรวม วิเคราะห์ สรปุ และน าเสนอ 

ข้อมูลของผู้เรียน 
2. งานสารสนเทศ - จัดศูนย์สารสนเทศทางการแนะแนวในรปู 

ศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง โดยครอบคลุมด้าน 
การศึกษา อาชีพ ชีวิต และสังคม 

3. งานให้ค าปรึกษา - อบรมทักษะการให้ค าปรกึษาเบื้องต้นแก่คร ู
ให้ค าปรึกษาผู้เรียนทัง้รายบุคคลและเป็นกลุม่ 
- ศึกษารายกรณี (Case study) และจัดกลุ่ม 
ปรึกษาปญัหา (Case conference) 
- ส่งต่อผู้เช่ียวชาญ ในกรณีทีผู่้เรียนมปีัญหา 
ยากแก่การแก้ไข 
- จัดกลุ่มพฒันาผูเ้รียนด้วยเทคนิคทางจิตวิทยา 

4.งานกิจกรรมส่งเสริม พัฒนา ช่วยเหลือ 
ผู้เรียน 

- จัดบริการ สร้างเสริมประสบการณ์ รวมทั้ง 
ให้การสงเคราะห์ เพื่อตอบสนองความถนัด 
ความต้องการ และความสนใจของผูเ้รียน 

  
5. งานติดตามประเมินผล - ติดตาม ดูแลพฤติกรรมและพัฒนาการของ

ผู้เรียน 
- ติดตามผลผูเ้รียน 
- ประเมินผลการด าเนินงานแนะแนว 
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การจัดกิจกรรมในและนอกห้องเรียน 
 ครูทุกคนร่วมรับผิดชอบ และมีหน้าที่ในการจัดกจิกรรมแนะแนว โดยมีครูแนะแนวเป็นที่ปรึกษาและ
ประสานงาน ร่วมกันวางแผนและหาวิธีการที่เหมาะสมมาใช้พัฒนาผูเ้รียน เช่น 
 

ในห้องเรียน นอกห้องเรียน 
1. กิจกรรมโฮมรูม 
2. กิจกรรมคาบแนะแนว 
3. การสอดแทรกกระบวนการแนะแนว 

1. กิจกรรมกลุ่มทางจิตวิทยาและการแนะแนว เช่น
โปรแกรมพฒันาตนเองเกี่ยวกับการรูจ้ัก และเห็น
คุณค่าในตนเอง 
2. การอบรมเชิงปฏิบัติการ เช่น โครงการอบรม 
ผู้น าในโรงเรียนสหวิทยาเขต 
4. การทัศนศึกษาแหล่งวิทยาการ และ  
สถานประกอบการ 
5. การเชิญวิทยากร ให้ความรู้ เช่น ผูป้กครอง 
นักเรียน ศิษย์เก่า ภูมิปญัญาทอ้งถ่ิน 
6. การจัดนิทรรศการ 
7. การจัดป้ายนิเทศ 
8. การปฐมนิเทศ 
9. การปจัฉิมนิเทศ 
10. การจัดเสียงตามสาย 
11. ชุมนุมแนะแนว 
12. กิจกรรมผูป้กครองพบครูของลูกรัก 
13. กิจกรรมเพื่อนช่วยเพือ่น  

 
 
โดยด าเนินการตามกิจกรรมอยา่งน้อย 9 กิจกรรม 

1. ศึกษาและรวบรวมข้อมลูผูเ้รียนที่ตนเองรบัผิดชอบเป็นรายบุคคล 
2. คัดกรองผู้เรียนเพือ่จ าแนกผู้เรียนออกเป็น 2 กลุ่ม คือกลุม่ปกติและกลุ่มพเิศษ 
3. ดูแลช่วยเหลอืให้ค าปรึกษาเบื้องต้น ในด้านต่าง ๆ ใหผู้้เรียนพัฒนาเด็กตามศักยภาพ 
4. พัฒนาระบบข้อมูลและภูมิความรูท้ี่ทันสมัย เป็นประโยชน์และจ าเป็นในการด าเนินชีวิต 
5. ประสานงานกบัผูเ้กี่ยวข้องภายในสถานศึกษา เพื่อให้ได้ข้อมลูเกี่ยวกบัผูเ้รียน แนวทางการดูแลช่วยเหลอื และ

การสง่ต่อผู้เรียน 
6. ประสานงานกบัผูป้กครอง ชุมชน เพื่อการร่วมมือในการดูแลช่วยเหลือผูเ้รียน 
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7. จัดกิจกรรมทัง้ในและนอกห้องเรียน เพื่อป้องกัน แก้ไข และการสง่เสรมิพัฒนาผู้เรียนทกุคน รวมทั้งผู้ทีม่ี
ความสามารถพเิศษ ผู้ด้อยโอกาส คนพิการ ตลอดจนผู้มีปญัหาชีวิตและสังคมใหส้ามารถพฒันาตนได้เต็ม
ศักยภาพ 

8. ร่วมจัดบริการต่าง ๆ เช่น 
▪ แนะแนวกลุ่ม 
▪ จัดบรกิารด้านสุขภาพ 
▪ จัดหาทุนและอาหารกลางวัน 
▪ จัดหางาน 
▪ จัดให้มีการฝึกงานและหารายได้ระหว่างเรียน 
▪ จัดศูนย์การเรียนรู้ใหผู้้เรียนเพื่อการวางแผนชีวิต 
▪ จัดบรกิารช่วยผูเ้รียนที่มีปญัหา หรือความต้องการพเิศษ 
▪ ติดตามผลผู้เรียนทัง้ในปจัจบุัน และจบการศึกษาแล้ว 

       9. นิเทศ ติดตาม ประเมินผล และประชาสัมพันธ์ 
 
แนวการจัดกิจกรรมนักเรียน 
 มี 2 กิจกรรมดังน้ี 
  1.  กิจกรรมลกูเสือ/เนตรนาร ี
  2.  กิจกรรมชุมนุม 
 นักเรียนทุกคนจะตอ้งผ่านกิจกรรมนักเรียนทั้ง 2 กิจกรรม 
แนวการจัดกิจกรรมชุมนุม 
 1.  กิจกรรมลกูเสือ/เนตรนาร ี
 โรงเรียนศรีราชาได้ด าเนินการจัดกจิกรรมลูกเสือ/เนตรนารี /ยุวกาชาด/ ผู้บ าเพ็ญประโยชน์ ดังนี้ 
หลักการ 
 กระบวนการลูกเสือมหีลักการส าคัญ คือ 

1. มีศาสนาเป็นหลักยึดทางจิตใจ จงรักภักดีต่อศาสนาที่ตนเคารพนับถือ และพึงปฏิบัติศาสนกจิด้วยความ
จริงใจ 

2. จงรกัภักดีต่อพระมหากษัตริย์และประเทศชาติของตน พร้อมด้วยการสง่เสรมิและสนับสนุนสันติสุขและ
สันติภาพ ความเข้าใจที่ดีซึ่งกันและกัน และความร่วมมือซึง่กันและกันต้ังแต่ระดบัท้องถ่ิน ระดับชาติ และ
ระดับนานาชาติ 

3. เข้าร่วมพฒันาสังคม ยอมรบัและให้ความเคารพในเกียรติและศักดิ์ศรีของผู้อื่นและเพื่อนมนุษย์ทุกคน 
รวมทั้งธรรมชาติและสรรพสิ่งทั้งหลายในโลก 

4. มีความรับผิดชอบต่อการพฒันาตนเองอย่างต่อเนื่อง 
5. ลูกเสือทกุคนต้องยึดมั่นในค าปฏิญาณและกฎของลูกเสอื 
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วัตถุประสงค์ 
 พระราชบัญญัติลูกเสือ พ.ศ. 2551 มาตรา 8 ได้ก าหนดวัตถุประสงค์ของการฝึกอบรมลูกเสือเพื่อพัฒนาลูกเสือ
ทั้งทางกาย สติปัญญา จิตใจ และศีลธรรม ให้เป็นพลเมืองดี มีความรับผิดชอบ และช่วยสร้างสรรค์สังคมให้เกิดความ
สามัคคีและมีความเจริญก้าวหน้า ทั้งนี้เพื่อความสงบสุขและความมั่นคงของประเทศชาติตามแนวทางดังต่อไปนี้ 

1. ให้มีนิสัยในการสังเกต จดจ า เช่ือฟงั และพึง่ตนเอง 
2. ให้มีความซื่อสัตย์สจุริต มรีะเบียบวินัย และเห็นอกเห็นใจผู้อืน่ 
3. ให้รู้จกับ าเพ็ญประโยชน์เพื่อสาธารณประโยชน ์
4. ให้รู้จกัท าการฝมีือและฝึกฝนการท ากจิกรรมต่าง ๆ ตามความเหมาะสม 
5. ให้รู้จกัรกัษาและส่งเสริมรารีตประเพณี วัฒนธรรม และความมั่นคงของประเทศชาติ 
6.  

ขอบข่าย 
 กิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี เป็นกิจกรรมที่มุ่งปลูกฝังระเบียบวินัยและกฎเกณฑ์ เพื่อการอยู่ร่วมกัน ให้รู้จักการ
เสียสละและบ าเพ็ญประโยชน์แก่สังคมและวิถีชีวิตในระบอบประชาธิปไตย ซึ่งการจัดกิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี ให้
เป็นไปตามข้อบังคับของส านักงานลูกเสือแห่งชาติ รวมทั้งให้สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
พุทธศักราช 2551 โรงเรียนศรีราชา 
ได้ก าหนดหลักสูตรเป็น ดังนี ้

ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ ่ ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 3 
 
แนวการจัดกิจกรรม 
 การกิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี มีแนวทางการจัดกิจกรรมตามวิธีการลูกเสือ(Scout Method) ซึ่งมีองค์ประกอบ 
7 ประการ คือ 

1. ค าปฏิญาณและกฎ ถือเป็นหลักเกณฑ์ที่ลูกเสือทุกคนให้ค ามั่นสัญญา ว่าจะปฏิบัติตามกฎของลูกเสือ  
กฎของลูกเสือมีไว้ให้ลูกเสือเป็นหลักในการปฏิบัติ ไม่ได้ “ห้าม” ท า หรือ “บังคับ” ให้ท า แต่ถ้า “ท า” ก็จะเกิดผลดีแก่
ตัวเอง เป็นคนดี ได้รับการยกย่องว่าเป็นผู้มีเกียรติเช่ือถือได้  

2. เรียนรู้จากการกระท า เป็นการพัฒนาส่วนบุคคล ความส าเร็จหรือไม่ส าเร็จของผลงานอยู่ที่การกระท าของ 
ตนเอง ท าให้มีความรู้ที่ชัดเจน และสามารถแก้ปัญหาต่าง ๆ ด้วยตัวเองได้ และท้าทายความสามารถของตนเอง 

3. ระบบหมู่ เป็นรากฐานอันแท้จริงของการลูกเสือ เป็นพื้นฐานของการอยู่ร่วมกัน การยอมรับซึ่งกันและกัน  
การแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบ การช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ซึ่งเป็นการเรียนรู้ การใช้ประชาธิปไตยเบื้องต้น 

4. การใช้สัญลักษณ์ร่วมกัน ฝึกให้มีความเป็นหนึ่งเดียวในการเป็นสมาชิกลูกเสือเนตรนารี ด้วยการใช้ 
สัญลักษณ์ร่วมกัน ได้แก่ เครื่องแบบ เครื่องหมาย การท าความเคารพ รหัส ค าปฏิญาณ กฎ คติพจน์ ค าขวัญ ธง เป็นต้น 
วิธีการนี้จะช่วยให้ผู้เรียนตระหนักและภาคภูมิใจในการเป็นสมาชิกขององค์การลูกเสือโลก ซึ่งมีสมาชิกอยู่ทั่วโลกและ
เป็นองค์กรที่มีจ านวนสมาชิกมากที่สุดในโลก 
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5. การศึกษาธรรมชาติ คือ สิ่งส าคัญอันดับหนึ่งในกิจกรรมลูกเสือ ธรรมชาติอันโปร่งใสตามชนบทป่าเขา       
ป่าละเมาะ และพุ่มไม้ เป็นที่ปรารถนาอย่างยิ่งในการไปท ากิจกรรมกับธรรมชาติ การปีนเขา ตั้งค่ายพั กแรมในสุด
สัปดาห์หรือตามวาระของการอยู่ค่ายพักแรม ตามกฎระเบียบ เป็นที่เสน่หาแก่เด็กทุกคน ถ้าขาดสิ่งนี้แล้ว ก็ไม่เรียกว่าใช้
ชีวิตแบบลูกเสือ 

6. ความก้าวหน้าในการเข้าร่วมกิจกรรม กิจกรรมต่าง ๆ ที่จัดให้เด็กท าต้องให้มีความก้าวหน้าและดึงดูดใจ  
สร้างให้เกิดความกระตือรอืรน้อยากที่จะท า และวัตถุประสงค์ในการจัดแต่ละอย่างให้สมัพนัธ์กับความหลากหลายในการ
พัฒนาตนเอง เกมการเล่นที่สนุกสนาน การแข่งขันกันก็เป็นสิ่งดึงดูดใจและเป็นการจูงใจที่ดี 

7. การสนับสนุนโดยผู้ใหญ่ ผู้ใหญ่เป็นผู้ที่ช้ีแนะหนทางที่ถูกต้องให้แก่เด็ก เพื่อให้เขาเกิดความมั่นใจในการที่ 
จะตัดสินใจกระท าสิ่งใดลงไป ทั้งคู่มีความต้องการซึ่งกันและกัน เด็กก็ต้องการให้ผู้ใหญ่ช่วยช้ีน า ผู้ใหญ่เองก็ต้องการ
น าพาให้ไปสู่หนทางที่ดี ให้ได้รับการพัฒนาอย่างถูกต้องและดีที่สุด จึงเป็นการร่วมมือกันทั้งสองฝ่าย 

 
2.  กิจกรรมชุมนุม ชมรม เป็นกิจกรรมที่มุ่งเน้นการเติมเต็มความรู้ความช านาญและประสบการณ์ของผูเ้รยีน

ให้กว้างขวางยิ่งข้ึน เพื่อค้นพบความถนัด ความสนใจของตนเองและพัฒนาตนเองให้เต็มศักยภาพ โรงเรียนศรีราชาได้มี
แนวทางในการจัดกิจกรรมดังนี้ 
 1.  หลักการจัดกจิกรรมชุมนมุ ชมรม  
  1.1  เป็นกิจกรรมที่เกิดจากความสมัครใจของผู้เรียน โดยมีครูเป็นที่ปรึกษา 
  1.2  เป็นกิจกรรมทีผู่้เรียนช่วยกันคิด ช่วยกันท า และช่วยกันแก้ปัญหา 

1.3  เป็นกิจกรรมทีพ่ัฒนาผู้เรียนตามสาระที่ก าหนดนอกเหนือจากการเรียนการสอน 
          1.4 เป็นกิจกรรมทีส่่งเสริม และพัฒนาศักยภาพของผู้เรียน 
          1.5 เป็นกิจกรรมทีเ่หมาะสมกบัสภาพของสถานศึกษา หรือท้องถ่ิน 

2.  วัตถุประสงค์การจัดกจิกรรมชุมนมุ ชมรม 
 2.1  พัฒนาความรู้ ความสามารถ ด้านการคิด สังเคราะห์ เพื่อให้เกิดทักษะ ประสบการณ์ ทั้งวิชาการ
และวิชาชีพตามศักยภาพ 
 2.2  เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ 
 2.3  ส่งเสริมให้มีสุขภาพและบุคลิกภาพทางด้านร่างกายและจิตใจที่ดี 
 2.4 ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ต่อตนเอง ชุมชน สังคมและประเทศชาติ 
 2.5  มีมนุษยสัมพันธ์ในการท างานร่วมกับผู้อื่นในระบอบประชาธิปไตย 
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แนวการจัดกิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์ 
 โรงเรียนศรีราชาได้มแีนวทางในการจัดกิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์ 
ดังน้ี 

1.จัดกิจกรรมภายในโรงเรียน (เพือ่ปลูกฝงัจิตอาสา) 
2. จัดกิจกรรมภายนอกโรงเรียน(กิจกรรมอาสาสมัครเพือ่สงัคม)เป็นกิจกรรมทีผู่้เรียนได้รบัการสนับสนุน โดยให้

ท ากิจกรรมด้วยความสมัครใจทีเ่ป็นประโยชน์ แก่ชุมชนและสังคมโดยรวม 
การจัดกจิกรรมเพือ่สงัคมและสาธารณประโยชน์ ด าเนินการ 5 ข้ันตอน ดังนี้ 
ข้ันตอนที่ 1 การส ารวจเพื่อศึกษาสภาพปจัจบุันปัญหาต่างๆทั้งภายในโรงเรียนและชุมชน 
ข้ันตอนที่ 2 การวิเคราะหห์าสาเหตุของปญัหาต่างๆ และจัดล าดับปญัหาตามความส าคัญ จ าเป็นและเร่งด่วน

จากมากไปหาน้อย  
ข้ันตอนที่ 3 วางแผน ออกแบบกจิกรรม และจัดท าปฏิทินการปฏิบัติกจิกรรม 
ข้ันตอนที่ 4 ปฏิบัติกิจกรรมตามแผนที่วางไว้ 
ข้ันตอนที่ 5 แลกเปลี่ยนเรียนรูห้ลงัจากเสรจ็สิ้นการปฏิบัติกจิกรรมเพื่อถอดบทเรียนและสะท้อน ในประเด็น

ดังนี ้คือ ผลทีเ่กิดกบัผูป้ฎิบัติกิจกรรมและผลทีเ่กิดแกส่ังคมภายหลังจาก การปฏิบัติกจิกรรม จากนั้นน าไปสรุป รายงาน
และเผยแพร่ ประชาสมัพันธ์การปฏิบัติกจิกรรม 
 
การจัดกิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์โรงเรียนได้ด าเนินการจัดกิจกรรมดังน้ี 

1.จัดกิจกรรมพฒันาผูเ้รียนตามที่ก าหนดในหลักสูตร 
2. จัดบูรณาการในกิจกรรมการเรียนรู้ 8 สาระการเรียนรู้  
3. จัดกิจกรรมลกัษณะโครงการ / โครงงาน/กิจกรรม  
4. จัดกิจกรรมร่วมกบัองค์กรอื่น  

1) ร่วมกับหน่วยงานอื่นทีเ่ข้ามาจัดกจิกรรมในโรงเรียน  
2) ร่วมกับหน่วยงานอื่นทีจ่ัดกิจกรรมนอกโรงเรียน 
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เกณฑ์การจบหลักสูตร 
เกณฑ์การจบระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
 โรงเรียนศรีราชาได้ก าหนดเกณฑ์การจบหลักสูตรในระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนต้นดังนี้ 
        (1) ผู้เรียนเรียนรายวิชาพื้นฐานและเพิ่มเติม โดยเป็นรายวิชาพื้นฐาน 66 หน่วยกิตและรายวิชาเพิ่มเติมตามที่ 

      สถานศึกษาก าหนด (ไม่น้อยกว่า 11 หน่วยกิต) 
 (2)  ผู้เรียนต้องได้หน่วยกิตตลอดหลกัสูตรไม่น้อยกว่า 77 หน่วยกิตโดยเป็นรายวิชาพื้นฐาน 66 หน่วยกิต และ 
      รายวิชาเพิ่มเติมไม่น้อยกว่า 11 หน่วยกิต 
(3)  ผู้เรียนมีผลการประเมิน การอ่าน  คิดวิเคราะห์และเขียน ในระดับผ่าน เกณฑ์การประเมินตามที่   
      สถานศึกษาก าหนด 
 (4)  ผู้เรียนมผีลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์  ในระดับผ่านเกณฑ์การประเมินตามที่สถานศึกษา  
      ก าหนด 
(5)  ผู้เรียนเข้าร่วมกจิกรรมพัฒนาผู้เรียนและมผีลการประเมินผ่านเกณฑ์การประเมินตามทีส่ถานศึกษาก าหนด 

 
เกณฑ์การจบระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
 โรงเรียนศรีราชาได้ก าหนดเกณฑ์การจบหลักสูตรในระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนต้นดังนี้ 

(1)  ผู้เรียนเรียนรายวิชาพื้นฐาน 41 หน่วยกิต และรายวิชาเพิ่มเติม ตามทีส่ถานศึกษาก าหนด  
      (ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต) 
(2) ผู้เรียนต้องได้หน่วยกิตตลอดหลกัสูตรไม่น้อยกว่า 77 หน่วยกิต โดยเป็นรายวิชาพื้นฐาน 41 หน่วยกิต และ  
      รายวิชาเพิ่มเติม ไม่น้อยว่า 36 หน่วยกิต 
(3)  ผู้เรียนมีผลการประเมิน การอ่าน  คิดวิเคราะห์และเขียน ในระดับผ่าน เกณฑ์การประเมินตามที่  
      สถานศึกษาก าหนด 
 
(4)  ผู้เรียนมีผลการประเมินคุณลักษณะอันพงึประสงค์  ในระดับผ่านเกณฑ์การประเมินตามที่สถานศึกษา 
      ก าหนด 
 (5)  ผู้เรียนเข้าร่วมกจิกรรมพฒันาผู้เรียนและมีผลการประเมินผ่านเกณฑ์การประเมินตามทีส่ถานศึกษก าหนด 

 
เกณฑ์การประเมินรายวิชาพ้ืนฐาน และรายวิชาเพ่ิมเติม 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
 การประเมินผลการเรียนตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ทั้ง 8 กลุม่สาระ เป็นการประเมินความรู้ ความสามารถ 
ทักษะ เจตคติ ทักษะการคิด ที่ก าหนดอยู่ในตัวช้ีวัดในหลกัสตูร  
ซึ่งจะน าไปสูก่ารสรปุผลการเรียนรู้ของผูเ้รียนตามมาตรฐานการเรียนรู้ 

 -  แจ้งให้ผู้เรียนทราบถึงมาตรฐาน/ตัวช้ีวัด/ผลการเรียนรูท้ี่ตอ้งการวัด และวิธีการประเมินผล 
 -  มาตรฐาน/ตัวช้ีวัด/ผลการเรียนรู้ จะตอ้งครอบคลมุพฤติกรรมด้านพทุธิพิสัย  จิตพสิัยและทักษะ
กระบวนการ 
 -  ประเมินผลกอ่นเรียน เพื่อศึกษาความรู้พื้นฐานของผูเ้รียน 
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 -  วัดและประเมินผลระหว่างเรียน เพื่อจัดการสอนซ่อมเสรมิและเพื่อน าผลการเรียนการวัดผล
ระหว่างเรียนไปรวมกบัการวัดผลกลางภาคและปลายภาคเรยีนโดยให้วัดผลและประเมินผล ตาม
มาตรฐาน/ตัวช้ีวัด/ผลการเรียนรู้ การวัดผลและประเมินผลระหว่างภาคเรียนประกอบด้วย 

    -  วัดผลและประเมินผลระหว่างเรียน (ก่อน-หลัง กลางภาคเรียน) 
    -  วัดผลกลางภาคเรียน ภาคเรียนละ 1 ครั้ง 
    -  วัดผลปลายภาคเรียน 
 การประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียนของผูเ้รียนให้ครปูระจ าวิชาด าเนินการวัดผลตามเกณฑ์ทีก่ าหนด
ดังนี ้
 โรงเรียนจัดให้มกีารประเมิน เป็น การสอบกลางภาค ปลายภาค โดยใช้รูปแบบการประเมินจากแบบทดสอบ
มาตรฐานประเมินการอ่านคิดวิเคราะห์และเขียน โดยคณะกรรมการระดับช้ันปเีป็นคณะกรรมการออกแบบทดสอบ เพื่อ
ทดสอบกับผู้เรียนทกุคนทุกระดับช้ัน และส่งผลการประเมินให้ครูวัดผลเพื่อสรุปผลการประเมินและน าเสนอผู้บริหาร
เพื่อพจิารณาอนุมัติต่อไป 
 การประเมินคุณลักษณะอันพงึประสงค์ของผู้เรียน ให้ครผููส้อนด าเนินการวัดผลไปพร้อมกับการประเมินผล
ระดับช้ันเรียนตามเกณฑ์ที่ก าหนดดังนี ้
 ใช้รูปแบบการประเมินกลุ่มสาระการเรียนรู้และผู้ที่รับผิดชอบพัฒนาและประเมินทุกคุณลักษณะโดยมี
คณะกรรมการพัฒนาและประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของสถานศึกษา เป็นองค์คณะบุคคลที่คอยช่วยเหลือคณะ
ครู คณะกรรมการชุดน้ีจะท างานร่วมกับครูประจ าช้ัน หรือครูที่ปรึกษา หรือครูท่านอื่นที่สนใจท ากรณีศึกษาร่วมกันโดย
ครูที่ปรึกษาร่วมกับครูฝ่ายปกครอง และส่งผลการประเมินให้ครูวัดผลเพื่อสรุปผลการประเมิ นและน าเสนอผู้บริหาร
สถานศึกษา เพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป 
 การประเมินกจิกรรมพฒันาผู้เรียนให้ประเมินเป็นรายภาค โดยสถานศึกษาก าหนดแนวทางการประเมิน 
ผู้รบัผิดชอบกิจกรรมด าเนินการประเมินตามจุดประสงค์โดยมีแนวปฏิบัติ ดังนี้ 

1. ตรวจสอบเวลาเข้าร่วมกิจกรรมของผู้เรียนใหม้ีเวลาเข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของเวลาใน 
การเข้าร่วมกิจกรรมทัง้หมด 

2.   ประเมินผู้เรียนจากการปฏิบัติกิจกรรมและผลงาน/ ช้ินงานของผูเ้รียนโดยประเมินผลด้วยวิธีการ 
ประเมินตามสภาพจริง คือการจากการสังเกต การปฏิบัติงาน ผลงาน/ช้ินงาน  
   3.  ผู้เรียนทีม่ีผลการประเมินไม่ผ่านตามเกณฑเ์วลาการเข้ารว่มกิจกรรม หรือเกณฑ์การปฏิบัติกิจกรรม
และผลงาน/ช้ินงานของผูเ้รียนหรอืทั้งสองเกณฑ์ ถือว่าไม่ผ่านการประเมินผลกจิกรรมพัฒนาผู้เรียน ผูส้อนต้องด าเนินการ
ซ่อมเสริมและประเมินจนผ่าน ทั้งนี้ควรด าเนินการให้เสรจ็สิน้ในปีการศึกษาน้ัน ยกเว้นมเีหตสุุดวิสัยใหอ้ยู่ในดุลยพินิจของผูบ้ิ
หารสถานศึกษา 

 การตัดสินผลการเรียน ให้ถือปฏิบัติดังนี ้
หลักสูตรโรงเรียนทุ่งทรายวิทยา พุทธศักราช 2553 ก าหนดหลักเกณฑก์ารวัดและประเมินผลการเรียนรู้ เพื่อ

ตัดสินผลการเรียนของผูเ้รียน ดังนี ้
1) ผู้เรียนต้องมเีวลาเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของเวลาเรยีนทั้งหมด 
2) ผู้เรียนตอ้งได้รบัการประเมินทุกตัวช้ีวัดและผ่านตามเกณฑ์ที่สถานศึกษาก าหนด 
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3) ผู้เรียนตอ้งได้รบัการตัดสินผลการเรียนทุกรายวิชา 
4) ผู้เรียนที่ไม่ได้วัดผลกลางภาคเรียน ไม่ได้วัดผลปลายภาคเรียน และไม่ได้ส่งงานที่ได้รบัมอบหมายที ่

ผู้สอนก าหนดเป็นงานส าคัญ หรือเหตสุดวิสัย ท าใหป้ระเมินผลการเรียนไม่ได้ ให้ได้รับผลการเรียน “ร” 
  กรณีทีผู่้เรียนได้รับผลการเรียน “ร” เพราะไมส่่งงานนั้น ใหแ้จ้งเหตุผลต่อผู้บริหารสถานศึกษา หรือผูท้ี่
ผู้บริหารสถานศึกษามอบหมาย เพื่อพจิารณาอนุมัต ิ
  5) ผู้เรียนที่ประสงค์จะเรียนสาระการเรียนรู้ใด โดยไม่ต้องการหน่วยกิต ให้อยู่ในดุลยพินิจของผูบ้รหิาร
สถานศึกษาที่จะอนญุาตใหเ้ข้าเรียนได้และถ้ามีเวลาเรียนครบร้อยละ 80ของเวลาเรียนทั้งหมดให้ไดผ้ลการเรียน “มก” 

6) ผู้เรียนตอ้งได้รบัการประเมินและมผีลการประเมินผ่านตามเกณฑ์ทีส่ถานศึกษาก าหนดในการอ่าน 
คิดวิเคราะห์ และเขียน คุณลักษณะอันพึงประสงค์ และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนเพือ่ให้การจัดการเรียนรู้บังเกิดผลผู้เรียน
ต้องได้รับการพฒันาอย่างเพียงพอในความรู้ ทักษะ คุณลักษณะที่ก าหนดในตัวช้ีวัด โดยมีเวลาเรียนที่เพียงพอตอ่การ
พัฒนาด้วย  
  7) กรณีที่ผูเ้รียนมีผลการเรียนต่ ากว่าเกณฑท์ี่ก าหนด (0) ใหด้ าเนินการซ่อมเสริมปรับปรงุแก้ไขผูเ้รียน
ในสาระการเรียนรูร้ายภาค ที่ได้ระดับผลการเรียน “0” โดยก าหนดการในส่วนที่เกี่ยวข้องกับตัวช้ีวัดหรอืผลการเรียนรูท้ี่
ไม่ผ่านเกณฑก์ารประเมินด้วยวิธีการทีม่ีประสทิธิภาพ จนผู้เรียนสามารถผ่านเกณฑ์การประเมินผลการเรียนรู้ 

8) การตัดสินผลการเรียน ตัดสินเป็นรายวิชา โดยใช้ผลการประเมินระหว่างปีและปลายภาคตาม 
สัดส่วนดังนี้  
  1. การประเมินผลในกลุม่สาระการเรียนรู้ภาษาไทย แบ่งการประเมินผลออกเป็นการประเมินผลระหว่าง
เรียน กลางภาค และการประเมินผลปลายภาคเรียนในอัตราส่วนร้อยละ 50-20-30 
   - คะแนนตัวช้ีวัด/ผลการเรียนรูร้ะหว่างเรียนในอัตราส่วนร้อยละ 50โดยใช้วิธีการวัดที่หลากหลาย 
   - คะแนนตัวช้ีวัด/ผลการเรียนรูก้ลางภาคในอัตราส่วนร้อยละ 20 ซึ่งต้องด าเนินการตามปฏิทินที่ทาง
โรงเรียนก าหนด 
   - คะแนนผลการเรียนรู้ปลายภาคให้มีอัตราส่วนคะแนนร้อยละ 30 โดยใช้วิธีการวัดตามปฏิทินที่ทาง
โรงเรียนก าหนด 
 
  2. การประเมินผลในกลุม่สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ แบ่งการประเมินผลออกเป็นการประเมินผล
ระหว่างเรียน กลางภาค และการประเมินผลปลายภาคเรียนในอัตราส่วน 
ร้อยละ 50-20-30 
   - คะแนนตัวช้ีวัด/ผลการเรียนรูร้ะหว่างเรียนในอัตราส่วนร้อยละ 50โดยใช้วิธีการวัดที่หลากหลาย 
   - คะแนนตัวช้ีวัด/ผลการเรียนรูก้ลางภาคในอัตราส่วนรอ้ยละ 20 ซึ่งต้องด าเนินการตามปฏิทินที่ 
ทางโรงเรียนก าหนด 
   - คะแนนผลการเรียนรู้ปลายภาคให้มีอัตราส่วนคะแนนร้อยละ 30 โดยใช้วิธีการวัดตามปฏิทินที่ทาง
โรงเรียนก าหนด 
  3. การประเมินผลในกลุม่สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ แบ่งการประเมินผลออกเป็นการประเมินผล
ระหว่างเรียน กลางภาค และการประเมินผลปลายภาคเรียนในอัตราส่วนรอ้ยละ 50-20-30 
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   - คะแนนตัวช้ีวัด/ผลการเรียนรูร้ะหว่างเรียนในอัตราส่วนร้อยละ 50โดยใช้วิธีการวัดที่หลากหลาย 
   - คะแนนตัวช้ีวัด/ผลการเรียนรูก้ลางภาคในอัตราส่วนรอ้ยละ 20 ซึ่งต้องด าเนินการตามปฏิทินที่ 
ทางโรงเรียนก าหนด 
   - คะแนนผลการเรียนรู้ปลายภาคให้มีอัตราส่วนคะแนนร้อยละ 30 โดยใช้วิธีการวัดตามปฏิทินที่ทาง
โรงเรียนก าหนด 
  4.  การประเมินผลในกลุ่มสาระการเรียนรูส้ังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม แบ่งการประเมินผล
ออกเป็นการประเมินผลระหว่างเรียน กลางภาค และการประเมินผลปลายภาคเรียนในอัตราส่วนร้อยละ 50-20-30 
   - คะแนนตัวช้ีวัด/ผลการเรียนรูร้ะหว่างเรียนในอัตราส่วนร้อยละ 50โดยใช้วิธีการวัดที่หลากหลาย 
   - คะแนนตัวช้ีวัด/ผลการเรียนรูก้ลางภาคในอัตราส่วนรอ้ยละ 20 ซึ่งต้องด าเนินการตามปฏิทินที่ 
ทางโรงเรียนก าหนด 
   - คะแนนผลการเรียนรู้ปลายภาคให้มีอัตราส่วนคะแนนร้อยละ 30 โดยใช้วิธีการวัดตามปฏิทินที่ทาง
โรงเรียนก าหนด 
  5. การประเมินผลในกลุม่สาระการเรียนรูสุ้ขศึกษาและพลศึกษา แบ่งการประเมินผลออกเป็นการ
ประเมินผลระหว่างเรียน กลางภาค และการประเมินผลปลายภาคเรียนในอัตราส่วนร้อยละ 60-20-20 
   - คะแนนตัวช้ีวัด/ผลการเรียนรูร้ะหว่างเรียนในอัตราส่วนร้อยละ 60โดยใช้วิธีการวัดที่หลากหลาย 
   - คะแนนตัวช้ีวัด/ผลการเรียนรูก้ลางภาคในอัตราส่วนรอ้ยละ 20 ซึ่งต้องด าเนินการตามปฏิทินที่ 
ทางโรงเรียนก าหนด 
   - คะแนนผลการเรียนรู้ปลายภาคให้มีอัตราส่วนคะแนนร้อยละ 20 โดยใช้วิธีการวัดตามปฏิทินที่ทาง
โรงเรียนก าหนด 
  6.  การประเมินผลในกลุ่มสาระการเรียนรู้ดนตรีและนาฏศิลป์ แบ่งการประเมินผลออกเป็นการ
ประเมินผลระหว่างเรียน กลางภาค และการประเมินผลปลายภาคเรียนในอัตราส่วนร้อยละ 60-20-20 
   - คะแนนตัวช้ีวัด/ผลการเรียนรูร้ะหว่างเรียนในอัตราส่วนร้อยละ 60โดยใช้วิธีการวัดที่หลากหลาย 
   - คะแนนตัวช้ีวัด/ผลการเรียนรูก้ลางภาคในอัตราส่วนรอ้ยละ 20 ซึ่งต้องด าเนินการตามปฏิทินที่ 
ทางโรงเรียนก าหนด 
   - คะแนนผลการเรียนรู้ปลายภาคให้มีอัตราส่วนคะแนนร้อยละ 20 โดยใช้วิธีการวัดตามปฏิทินที่ 
ทางโรงเรียนก าหนด 
  7.  การประเมินผลในกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี แบ่งการประเมินผลออกเป็นการ
ประเมินผลระหว่างเรียน กลางภาค และการประเมินผลปลายภาคเรียนในอัตราส่วนร้อยละ 60-20-20 
   - คะแนนตัวช้ีวัด/ผลการเรียนรูร้ะหว่างเรียนในอัตราส่วนร้อยละ 60โดยใช้วิธีการวัดที่หลากหลาย 
   - คะแนนตัวช้ีวัด/ผลการเรียนรูก้ลางภาคในอัตราส่วนรอ้ยละ 20 ซึ่งต้องด าเนินการตามปฏิทินที่ทาง
โรงเรียนก าหนด 
   - คะแนนผลการเรียนรู้ปลายภาคให้มีอัตราส่วนคะแนนร้อยละ 20 โดยใช้วิธีการวัดตามปฏิทินที่ 
ทางโรงเรียนก าหนด 
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  8.  การประเมินผลในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ แบ่งการประเมินผลออกเป็นการประเมินผล
ระหว่างเรียน กลางภาค และการประเมินผลปลายภาคเรียนในอัตราส่วนรอ้ยละ 50-20-30 
   - คะแนนตัวช้ีวัด/ผลการเรียนรูร้ะหว่างเรียนในอัตราส่วนร้อยละ 50โดยใช้วิธีการวัดที่หลากหลาย 
   - คะแนนตัวช้ีวัด/ผลการเรียนรูก้ลางภาคในอัตราส่วนรอ้ยละ 20 ซึ่งต้องด าเนินการตามปฏิทินที่ 
ทางโรงเรียนก าหนด 
   - คะแนนผลการเรียนรู้ปลายภาคให้มีอัตราส่วนคะแนนร้อยละ 30 โดยใช้วิธีการวัดตามปฏิทินที่ 
ทางโรงเรียนก าหนด 
  9.  การประเมินผลระหว่างภาคคะแนนเก็บทกุประเภท นักเรียนสามารถทีจ่ะท าคะแนนเพิ่มได้หลังจาก
ครูผูส้อนได้ประกาศคะแนนให้รู้ และครผูู้สอนต้องเปิดโอกาสให้นักเรียนได้พฒันาตนเองจนกว่าจะประเมินผล การ
เรียนรู้ปลายภาคเรียน 
  10.  ถ้าผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียนในแตล่ะด้านไม่ผ่านให้ครผูู้สอนในรายสาระการ
เรียนรู้นั้นท าการซ่อมเสริมให้ผ่านเกณฑ์ในแตล่ะด้าน 
  11.  การสรปุการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียนในแต่ละด้านตามข้อก าหนดในข้อ 3 ให้ได้ผล
การประเมินเป็นผ่าน (ผ) 
  12.  ถ้าผลการประเมินไม่เป็นไปตามข้อ 3 ให้ได้ผลการประเมินเป็นไม่ผ่าน (มผ) 
  13.  การประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ให้ท าการประเมินเป็นรายภาค 
  14. การประเมินการอ่าน การคิดวิเคราะห์และการเขียนใหป้ระเมินเป็นรายภาคการใหร้ะดับผลการเรียน 
  การตัดสินผลการเรียนรายวิชาของกลุม่สาระการเรียนรู้ ให้ใช้ระบบแสดงระดับผลการเรียนในแตล่ะกลุ่ม
สาระการเรียนเป็น 8 ระดับ 
 รายวิชาที่จะนับหน่วยกิตได้จะต้องได้ระดบัผลการเรียนตัง้แต่ 1 ข้ึนไป โดยมีแนวการให้ระดับผลการเรียน
ดังนี ้
 

ระดับผลการเรียน ความหมาย ช่วงคะแนนเป็นร้อยละ 
4 ดีเยี่ยม 80-100 

3.5 ดีมาก 75-79 
3 ดี 70-74 

2.5 ค่อนข้างด ี 65-69 
2 ปานกลาง 60-64 

1.5 พอใช้ 55-59 
1 ผ่านเกณฑ์ข้ันต่ า 50-54 
0 ต่ ากว่าเกณฑ ์ 0-49 

   
 การประเมินการอ่านอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน เป็นผ่านและไม่ผ่าน ถ้ากรณี 
ที่ผ่านก าหนดเกณฑก์ารตัดสินเป็นดีเยี่ยม ดี และผ่าน 
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  ดีเยี่ยม หมายถึง มผีลงานที่แสดงถึงความสามารถในการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน 
ที่มีคุณภาพดีเลิศอยูเ่สมอ 

ดี หมายถึง มีผลงานที่แสดงถึงความสามารถในการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน 
ที่มีคุณภาพเป็นที่ยอมรบั 

ผ่าน หมายถึง มผีลงานที่แสดงถึงความสามารถในการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน 
ที่มีคุณภาพเป็นที่ยอมรบั แต่ยังมีข้อบกพร่องบางประการ 

ไม่ผ่าน หมายถึง ไม่มผีลงานที่แสดงถึงความสามารถในการอ่าน คิดวิเคราะห์  
และเขียนหรือถ้ามผีลงาน ผลงานนั้นยังมีข้อบกพร่องที่ต้องได้รับการปรับปรงุแก้ไขหลายประการ 
 การประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน ให้คะแนนโดยแบ่งเป็น 3 ด้าน คือ 
   อ่าน  25 คะแนน 
   การคิดวิเคราะห ์ 50 คะแนน 
   การเขียน 25 คะแนน 
 
 รวมเป็น 100 คะแนน ซึ่งผลการเรียนแบ่งเป็น 4 ระดับ และแบ่งช่วงคะแนนในแต่ละด้านดังนี้ 
  

ระดับผล
การประเมิน 

ช่วงคะแนน 
(เต็ม 25 คะแนน) 

ช่วงคะแนน 
(เต็ม 50 คะแนน) 

ช่วงคะแนนเป็นร้อยละ
(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 

  
 การประเมินคุณลักษณะอันพงึประสงค์ รวมทกุคุณลักษณะและเพือ่การเลือ่นช้ัน และจบการศึกษา เป็นผ่าน
และไม่ผ่าน ในการผ่านก าหนดเกณฑ์การตัดสินเป็นดีเยี่ยม ดี และผ่าน และความหมายของแต่ละระดบั ดังนี้ 

ดีเยี่ยม หมายถึง ผู้เรียนปฏิบัติตนตามคุณลักษณะจนเป็นนิสยั และน าไปใช้ในชีวิต 
ประจ าวันเพื่อประโยชน์สุขของตนเองและสงัคม โดยพิจารณาจากผลการประเมินระดบัดีเยี่ยม  
จ านวน 5-8คุณลักษณะ และไม่มีคุณลักษณะใดได้ผลการประเมินต่ ากว่าระดับด ี

ดี หมายถึง ผู้เรียนมีคุณลกัษณะในการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ เพื่อใหเ้ป็นการยอมรบั 
ของสังคม โดยพิจารณาจาก  

1 ได้ผลการประเมินระดับดเียี่ยม จ านวน 1-4 คุณลักษณะ และไม่มีคุณลกัษณะ 
ใดได้ผลการประเมินต่ ากว่าระดับดี หรือ 

2. ได้ผลการประเมินระดับดเียี่ยม จ านวน 4 คุณลักษณะ และไม่มีคุณลกัษณะใด 
ได้ผลการประเมินต่ ากว่าระดบัผ่าน หรือ 

3. ได้ผลการประเมินระดับดี จ านวน 5-8 คุณลักษณะ และไม่มีคุณลักษณะใด 
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ได้ผลการประเมินต่ ากว่าระดบัผ่านผ่าน หมายถึง ผูเ้รียนรบัรู้และปฏิบัติตามกฎเกณฑ์และเงือ่นไขที่ 
สถานศึกษาก าหนดโดยพจิารณาจาก 

1. ได้ผลการประเมินระดับผ่าน จ านวน 5-8 คุณลักษณะ และไม่มีคุณลกัษณะใด 
ได้ผลการประเมินต่ ากว่าระดบัผ่าน หรือ 

2. ได้ผลการประเมินระดับดี จ านวน 4 คุณลักษณะ และไม่มีคุณลักษณะใด 
ได้ผลการประเมินต่ ากว่าระดบัผ่าน 
 

ไม่ผ่าน หมายถึง ผูเ้รียนรับรู้และปฏิบัติได้ไม่ครบตามกฎเกณฑ์และเงื่อนไขที่สถานศึกษา 
ก าหนด โดยพิจารณาจากผลการประเมินระดับไมผ่่าน ตั้งแต ่1 คุณลักษณะการประเมินกจิกรรม 
พัฒนาผูเ้รียน จะต้องพจิารณาทัง้เวลาการเข้าร่วมกจิกรรม การปฏิบัตกิิจกรรม 
 
 โดยแบ่งช่วงคะแนนในแต่ละด้านของคุณลักษณะอันพึงประสงค์ดังนี ้
 

ระดับผล 
การประเมิน 

ช่วงคะแนน 
(เต็ม 10 คะแนน) 

ช่วงคะแนน 
(เต็ม 15 คะแนน) 

ช่วงคะแนน 
(เต็ม 20 คะแนน) 

ช่วงคะแนน 
เป็นรอ้ยละ 

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 

  
  การประเมินกิจกรรมพฒันาผูเ้รียน 
  จะต้องพจิารณาทั้งเวลาเข้าร่วมกิจกรรมการปฏิบัติกจิกรรมและผลงานของผูเ้รียนตามเกณฑท์ี่
สถานศึกษาก าหนดและใหผ้ลการประเมินเป็นผ่าน และไม่ผา่น 
  “ผ” หมายถึง ผูเ้รียนมเีวลาเข้าร่วมกจิกรรมพัฒนาผู้เรียน รอ้ยละ 80 ปฏิบัติติกิจกรรม  
และมผีลงานไม่น้อยกว่าร้อยละ 80  
  “มผ” หมายถึง ผูเ้รียนมีเวลาเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนไม่ถึงร้อยละ 80 ปฏิบัติกิจกรรม และมีผลงาน
ไม่ถึง ร้อยละ 80 
 ในกรณีที่ผูเ้รียนได้ “มผ” ครผูู้ดูแลกิจกรรมต้องจัดซ่อมเสรมิให้ผูเ้รียนท ากิจกรรมในส่วนที่ผูเ้รียนไม่ได้เข้าร่วม
หรือไม่ได้ท าจนครบถ้วน แล้วจึงเปลี่ยนผลการเรียนจาก “มผ” เป็น “ผ”  
ได้ทั้งนี้ต้องด าเนินการใหเ้สรจ็สิ้นภายในปีการศึกษาน้ัน ยกเว้นมีเหตสุุดวิสัยให้อยู่ในดุลยพินิจของสถานศึกษา 
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              ภาคผนวก 
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คณะผู้จัดท า 
 

ท่ีปรึกษา 
 1. นายณรงค์   กิตติวงศ์ตระกลู ผู้อ านวยการโรงเรียนศรีราชา  
 2. นางเพราพลิาส สวรรค์รัตน์ ผู้ช่วยผู้อ านวยการสถานศึกษาฝ่ายวิชาการ 

3. นางชุติมา    ปณะราช หัวหน้าฝ่ายวิชาการ 
4. นางเพียงฤทัย  โรจนสโรจน ์ รองหัวหน้าฝ่ายวิชาการ 
5. นายอาทร    ธูปทอง  รองหัวหน้าฝ่ายวิชาการ 
6. นางสาวเนตรนภา พูลเพิม่  หัวหน้างานหลักสูตรโรงเรียนศรรีาชา 
7. นางจุรีย ์  อินทรเนตร หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
8. นายกฤษณะ    อ่อนเอื้อน หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร ์
9. นางทิพรัตน์  ศิริพรม  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี
10. นางปานรน ี  คุณพิทักษ์ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรูส้ังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
11. นายวิทวุฒิ    เถาว์ทวี  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรูสุ้ขศึกษาและพลศึกษา 
12. นางสาวนันทรัตน์   ความชอบ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
13. นายวัชระ    บ ารุงพงษ์ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรูก้ารงานอาชีพ 
14. นางสาวสุทธดา พรหมชมพ ู หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
15. นายณัฐเมศวร์   วรรณขาว หัวหน้ากิจกรรมพฒันาผูเ้รียน 
 

คณะท างาน 
1. นางสาวสุภัทรา พรหมท้าว เจ้าหน้าที่งานหลกัสูตรกลุม่สาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
2. นางสาวปรัชญา   วงเปลียว เจ้าหน้าที่งานหลกัสูตรกลุม่สาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
3. นางโชติกา    พลเยี่ยม  เจ้าหน้าที่งานหลกัสูตรกลุม่สาระการเรียนรู้ภาษาไทย 

 4. นางสาวมนัสวี   ค าแสน  เจ้าหน้าที่งานหลกัสูตรกลุม่สาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
5. นางสาวนงลกัษณ์ ศรีวลัย  เจ้าหน้าที่งานหลกัสูตรกลุม่สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร ์

 6. นางสาวจุฑาภรณ์  แสนเพ็ชร เจ้าหน้าที่งานหลกัสูตรกลุม่สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร ์
7. นางสาวอนรรฆพร   ช่อลัดดา เจ้าหน้าที่งานหลกัสูตรกลุม่สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร ์

 8. นางสาวปทุมรัตน์   พุ่มพงษ์  เจ้าหน้าที่งานหลกัสูตรกลุม่สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร ์
9. นางณิชกานต์   เจียมศิร ิ เจ้าหน้าที่งานหลกัสูตรกลุม่สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
10. นางสาวพุทธพร  วิโนทพรรษ์ เจ้าหน้าที่งานหลกัสูตรกลุม่สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

 11. นางวัชรินทร  ขุนโขลนอนุสรณ์ เจ้าหน้าที่งานหลกัสูตรกลุม่สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
12. นางสาวกนกพร  แนวเงินดี เจ้าหน้าที่งานหลกัสูตรกลุม่สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
13. นายวุฒิชัย    อภัยจิตร เจา้หน้าที่งานหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

14. นางสาวอรสา   ศรีภา  เจา้หน้าที่งานหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
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15. นายทรงพล   วงศ์พระราม เจา้หน้าที่งานหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

16. ว่าที่ร้อยตรีณัฐพล   พรมพฒุ  เจ้าหน้าที่งานหลกัสูตรกลุม่สาระการเรียนรูสุ้ขศึกษาและพลศึกษา 
17. นางสาวจุฑารัตน์  เชียงทอง เจ้าหน้าที่งานหลกัสูตรกลุม่สาระการเรียนรูสุ้ขศึกษาและพลศึกษา 
18. นางสาวผณินทรา   จันปาล ี  เจ้าหน้าที่งานหลกัสูตรกลุม่สาระการเรียนรูสุ้ขศึกษาและพลศึกษา 
19. นางสาวรพีพรรณ เทียมเมฆ เจ้าหน้าที่งานหลกัสูตรกลุม่สาระการเรียนรู้ศิลปะ 
20. นางสาวสิรินาถ จิรโรจนาการ เจ้าหน้าที่งานหลกัสูตรกลุม่สาระการเรียนรู้ศิลปะ 
21. นางสาวมุกระวี   บุรีมาศ  เจ้าหน้าที่งานหลกัสูตรกลุม่สาระการเรียนรู้ศิลปะ 
22. นางสาวเมลดา   ทองสิมา  เจ้าหน้าที่งานหลกัสูตรกลุม่สาระการเรียนรู้ศิลปะ 
23. นางค ามุก      ชมพูหลง เจ้าหน้าที่งานหลกัสูตรกลุม่สาระการเรียนรูก้ารงานอาชีพ 

 24. นางสาวนุชรี    หาญละคร เจ้าหน้าที่งานหลกัสูตรกลุม่สาระการเรียนรูก้ารงานอาชีพ 
25. นางสาวยุวรีย์   ห่อไธสง   เจ้าหน้าที่งานหลกัสูตรกลุม่สาระการเรียนรูก้ารงานอาชีพ 
26. นางสาวสุทธดา พรหมชมพ ู เจ้าหน้าที่งานหลกัสูตรกลุม่สาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
27. นางสาวปลายมาศ เชิดชูชัย  เจ้าหน้าที่งานหลกัสูตรกลุม่สาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
28. นางสาวสุวรรณรัตน์   วงษ์ชัยเก็ง เจ้าหน้าที่งานหลกัสูตรกลุม่สาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
29. นางสาววรวรรณ   เนื่องจ านงค์ เจ้าหน้าที่งานหลกัสูตรกลุม่สาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
30. นางภัสรา    คมข า  เจ้าหน้าที่งานหลกัสูตรกิจกรรมพฒันาผูเ้รียน 
31. นางสาวขนิษฐา   เฉียวกุล  เจ้าหน้าที่งานหลกัสูตรกิจกรรมพฒันาผูเ้รียน 
32. นายณัฐรภิรมณ์   วราสินธ์  เจ้าหน้าที่งานหลกัสูตรกิจกรรมพฒันาผูเ้รียน 

 
เรียบเรียง จัดรูปเล่ม 

1. นางสาวเนตรนภา   พูลเพิม่   หัวหน้างานหลักสูตรโรงเรียนศรรีาชา 
2. นางพรรณภัทร   พานทอง  เจ้าหน้าที่งานหลกัสูตรโรงเรียนศรรีาชา 
3. นางจาร ุ  บริบรูณ์   เจ้าหน้าที่งานหลกัสูตรโรงเรียนศรรีาชา 
4. นางสาวภารินี  วงษ์จินดามณี  เจ้าหน้าที่งานหลกัสูตรโรงเรียนศรรีาชา 
5. นางเกศิณี    เดชสังข์   เจ้าหน้าที่งานหลกัสูตรโรงเรียนศรรีาชา 
6. นางสาวณัฐกฤตา  จันทรบ์ุญ  เจ้าหน้าที่งานหลกัสูตรโรงเรียนศรรีาชา 

 
 


