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                                           หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนศรีราชา ระดบัชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 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
ได้อย่างถูกต้องเหมาะสมบนพื้นฐานของหลกัเหตุผล คุณธรรมและข้อมูลสารสนเทศ เข้าใจความสัมพันธ์และ           การ
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เปลี่ยนแปลงของเหตุการณ์ต่าง ๆ ในสังคม ประยุกต์ความรู้มาใช้ในการป้องกันและแก้ไขปัญหา และมีการตัดสินใจที่มี
ประสิทธิภาพโดยค 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 รวมทั้งผลต่อสิ่งมีชี วิตและ
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 และความสนใจของผู้เรียนให้ผู้เรียนได้ปฏิบั ติด้วยตนเองในทุกขั้นตอน 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 การแกปั้ญหา  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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18 

 

                                           หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนศรีราชา ระดบัชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย พุทธศักราช 2564 (ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช 2562) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



19 

 

                                           หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนศรีราชา ระดบัชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย พุทธศักราช 2564 (ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช 2562) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



20 

 

                                           หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนศรีราชา ระดบัชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย พุทธศักราช 2564 (ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช 2562) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



21 

 

                                           หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนศรีราชา ระดบัชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย พุทธศักราช 2564 (ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช 2562) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



22 

 

                                           หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนศรีราชา ระดบัชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย พุทธศักราช 2564 (ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช 2562) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



23 

 

                                           หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนศรีราชา ระดบัชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย พุทธศักราช 2564 (ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช 2562) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



24 

 

                                           หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนศรีราชา ระดบัชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย พุทธศักราช 2564 (ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช 2562) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



25 

 

                                           หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนศรีราชา ระดบัชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย พุทธศักราช 2564 (ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช 2562) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



26 

 

                                           หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนศรีราชา ระดบัชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย พุทธศักราช 2564 (ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช 2562) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



27 

 

                                           หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนศรีราชา ระดบัชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย พุทธศักราช 2564 (ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช 2562) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



28 

 

                                           หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนศรีราชา ระดบัชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย พุทธศักราช 2564 (ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช 2562) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



29 

 

                                           หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนศรีราชา ระดบัชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย พุทธศักราช 2564 (ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช 2562) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



30 

 

                                           หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนศรีราชา ระดบัชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย พุทธศักราช 2564 (ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช 2562) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



31 

 

                                           หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนศรีราชา ระดบัชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย พุทธศักราช 2564 (ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช 2562) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



32 

 

                                           หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนศรีราชา ระดบัชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย พุทธศักราช 2564 (ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช 2562) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



33 

 

                                           หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนศรีราชา ระดบัชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย พุทธศักราช 2564 (ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช 2562) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



34 

 

                                           หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนศรีราชา ระดบัชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย พุทธศักราช 2564 (ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช 2562) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



35 

 

                                           หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนศรีราชา ระดบัชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย พุทธศักราช 2564 (ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช 2562) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



36 

 

                                           หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนศรีราชา ระดบัชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย พุทธศักราช 2564 (ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช 2562) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



37 

 

                                           หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนศรีราชา ระดบัชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย พุทธศักราช 2564 (ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช 2562) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



38 

 

                                           หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนศรีราชา ระดบัชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย พุทธศักราช 2564 (ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช 2562) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



39 

 

                                           หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนศรีราชา ระดบัชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย พุทธศักราช 2564 (ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช 2562) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



40 

 

                                           หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนศรีราชา ระดบัชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย พุทธศักราช 2564 (ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช 2562) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



41 

 

                                           หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนศรีราชา ระดบัชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย พุทธศักราช 2564 (ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช 2562) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



42 

 

                                           หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนศรีราชา ระดบัชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย พุทธศักราช 2564 (ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช 2562) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



43 

 

                                           หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนศรีราชา ระดบัชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย พุทธศักราช 2564 (ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช 2562) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



44 

 

                                           หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนศรีราชา ระดบัชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย พุทธศักราช 2564 (ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช 2562) 

ค าอธิบายรายวิชา  ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 

 
รายวิชาพ้ืนฐาน 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 
 ท31101  ภาษาไทย 1    จ านวน 40 ช่ัวโมง  1.0 หน่วยกิต 
 ท31102  ภาษาไทย 2    จ านวน 40 ช่ัวโมง  1.0 หน่วยกิต 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 5 

ท32101  ภาษาไทย 3    จ านวน 40 ช่ัวโมง  1.0 หน่วยกิต 
ท32102  ภาษาไทย 4                               จ านวน 40 ช่ัวโมง  1.0 หน่วยกิต 

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6 
ท33101  ภาษาไทย 5    จ านวน 40 ช่ัวโมง  1.0 หน่วยกิต 
ท33102  ภาษาไทย 6    จ านวน 40 ช่ัวโมง  1.0 หน่วยกิต 

 
รายวิชาเพ่ิมเติม 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 
 ท30201  การอ่านและพิจารณาวรรณกรรม  จ านวน 40 ช่ัวโมง  1.0 หน่วยกิต 
 ท30202  การอ่านและพิจารณาวรรณคด ี  จ านวน 80 ช่ัวโมง  2.0 หน่วยกิต 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 5 

ท30203  ประวัติวรรณคดี 1   จ านวน 40 ช่ัวโมง  1.0 หน่วยกิต 
 ท30204  ประวัติวรรณคดี 2   จ านวน 40 ช่ัวโมง  1.0 หน่วยกิต 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6 

ท30205  หลักภาษาไทย    จ านวน 40 ช่ัวโมง  1.0 หน่วยกิต 
 ท30206  หลักและการใช้ภาษาไทย  จ านวน 80 ช่ัวโมง  2.0 หน่วยกิต 

ท30207  การพูด    จ านวน 40 ช่ัวโมง  1.0 หน่วยกิต 
 ท30208  การพูดและการเขียน   จ านวน 80 ช่ัวโมง  2.0 หน่วยกิต 
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ค าอธิบายรายวิชาพ้ืนฐาน 
รหัสวิชา ท31101     รายวิชา ภาษาไทย 1             กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4  ภาคเรียนท่ี 1          เวลา  40  ชั่วโมง  จ านวน  1.0  หน่วยกิต 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 ศึกษาวิธีการอ่านออกเสียงบทร้อยแก้วและบทร้อยกรองได้อย่างถูกต้องไพเราะและเหมาะสมกับเรื่องที่อ่าน 
อ่านจับใจความ ตีความแปลความและขยายความเรื่องที่อ่านวิเคราะห์และวิจารณ์เรื่องที่อ่านในทุก ๆ  ด้านอย่างมีเหตุผล
ตอบค าถามจากการอ่านงานเขียนประเภทต่าง ๆ ภายในเวลาที่ก าหนดอ่านเรื่องต่าง ๆ แล้วเขียนกรอบแนวคิด ผัง
ความคิด บันทึก ย่อความ และรายงาน ใช้กระบวนการอ่านสร้างวิสัยทัศน์ในการด าเนินชีวิตศึกษาวิธีการเขียนสื่อสาร ใน
รูปแบบอธิบาย   บรรยาย   พรรณนา เขียนเรียงความ  ย่อความจากบทความกวีนิพนธ์และวรรณคดี  เรื่องสั้น เขียน
บันทึกความรู้จากแหล่งเรยีนรู้ที่หลากหลาย  ศึกษาหลักการพูดสรุปแนวคิดและการแสดงความคิดเห็นจากเรอืงทีฟ่ังและ
ดู  การเลือกเรื่องที่ฟังและดูอย่างมีวิจารณญาณ การพูดในชีวิตประจ าวัน  ศึกษาธรรมชาติของภาษาพลังของภาษา แต่ง
ค าประพันธ์ประเภทโคลง รวมทั้งระดับของภาษา ค าราชศัพท์  ศึกษาหลักการวิเคราะห์และวิจารณ์วรรณคดีและ
วรรณกรรม 
 โดยใช้กระบวนการอ่านจับใจความ การวิเคราะห์สังเคราะห์ ประเมินค่ า เพื่อพัฒนาประสบการณ์ และ
แก้ปัญหา สร้างวิสัยทัศน์ในการด าเนินชีวิต  ใช้กระบวนการเขียนสื่อสารได้ตรงตามวัตถุประสงค์  เช่น  ทักษะการเขียน
เรียงความ ย่อความ เขียนบันทึกการศึกษาค้นคว้าเพื่อน าไปพัฒนาตนเองอย่างสม่ าเสมอ  พัฒนางานเขียนในรูปแบบ
บันเทิงคดี โดยการศึกษาค้นคว้า รวบรวมข้อมูลและจดบันทึกอย่างสม่ าเสมอ มีวิจารณญาณในการเลือกเรื่องที่ฟังและดู
ทักษะการพูดสรุปแนวคิด และเสนอแนวคิดใหม่ทักษะการแต่งบทร้อยกรองประเภทโคลง 
 เพื่อให้เกิดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยน าการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ความรู้ที่ได้รับ ไปปรับใช้ใน
ชีวิตประจ าวัน เป็นผู้มีมารยาทในการอ่าน  มารยาทในการเขียน  มารยาทในการฟัง การดู และการพูด ท่องจ าและบอก
คุณค่าบทอาขยานและบทร้อยกรองที่มีคุณค่าตามความสนใจและน าไปใช้อ้างอิงได้ เกิคความซาบซึ้งและภูมิใจในบรรพ
บุรุษทึ่ได้สั่งสมสืบทอดภาษาไทยมาจนถึงปัจจบุัน ช่ืนชมค่านิยมขนบธรรมเนียมประเพณี เรื่องราวของสังคมในอดีต และ
ความงดงามของภาษาไทยในฐานะที่เป็นสมบัติของชาติ 
 
ตัวชี้วัด   

ท 1.1  ม4/1 ,ม4/2, ม4/3,ม4/6, ม4/7, ม4/9 
 ท 2.1 ม4/1 ,ม4/2, ม4/3,ม4/4, ม4/8 
 ท 3.1  ม4/1,ม4/2, ม4/3,ม4/5, ม4/6 
 ท 4.1  ม4/1 ,ม4/2, ม4/3,ม4/4,ม4/5, ม4/6 

ท 5.1 ม4/1 ,ม4/2,ม4/3, ม4/4,ม4/6 
รวม  27 ตัวชี้วัด 
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ค าอธิบายรายวิชาพ้ืนฐาน 
รหัสวิชา ท31102     รายวิชา ภาษาไทย 2             กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4  ภาคเรียนท่ี 2          เวลา  40  ชั่วโมง  จ านวน  1.0  หน่วยกิต 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 ศึกษาวิธีการอ่านจับใจความจากสื่อ  วิเคราะห์วิจารณ์แสดงความคิดเห็นโต้แย้งกับเรื่องที่อ่านและเสนอ
ความคิดใหม่อย่างมีเหตุผลคาดคะเนเหตุการณ์จากเรื่องที่อ่าน และประเมินค่าวิเคราะห์ วิจารณ์ แสดงความคิดเห็น
โต้แย้งและเสนอความคิดใหม่อ่านเรื่องต่าง ๆ แล้วเขียนกรอบแนวคิด ผังความคิดสังเคราะห์ความรู้จาก การอ่านสื่อ
สิ่งพิมพ์ สื่ออิเล็กทรอนิกส์และแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ มาพัฒนาตนพัฒนาการเรียน และพัฒนาความรู้ทางอาชีพสร้าง
วิสัยทัศน์ในการด าเนินชีวิตศึกษาวิธีการเขียนสื่อสารในรูปแบบรายงานเชิงวิชาการ  เขียนบันทึกความรู้จากแหล่งเรียนรู้
ที่หลากหลาย โดยใช้ภาษาเรียบเรียงถูกต้องมีข้อมูลและสาระชัดเจน  ศึกษาหลักการพูดสรุปแนวคิดและการแสดงความ
คิดเห็นจากเรืองที่ฟังและดู  ประเมินเรื่องที่ฟังและดู มีวิจารณญาณในการเลือกเรื่องที่ฟังและดูศึกษาวิเคราะห์หลักการ
สร้างค าในภาษาไทยอิทธิพลของภาษาต่างประเทศและภาษาถ่ินหลักแต่งค าประพันธ์ประเภทกาพย์  ศึกษาหลักการ
วิเคราะห์และวิจารณ์วรรณคดีและวรรณกรรมในฐานะที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรมของชาติ 
 โดยใช้กระบวนการอ่านจับใจความ การวิเคราะห์สังเคราะห์ ประเมินค่าเพื่อพัฒนาประสบการณ์ และแก้ปัญหา 
สร้างวิสัยทัศน์ในการด าเนินชีวิต   การใช้กระบวนการเขียนรายงานเชิงวิชาการได้ ตรงตามวัตถุประสงค์ใช้ภาษาเรียบ
เรียงมีข้อมูล และสาระส าคัญชัดเจนเพื่อน าไปพัฒนาตนเองอย่างสม่ าเสมอ พัฒนาทักษะการเขียนของตนเอง  การใช้
วิจารณญาณในการเลือกเรือ่งทีฟ่ังและดูทักษะพูดในชีวิตประจ าวัน ทักษะการโน้มน้าวใจ และเสนอแนวคิดใหม่ ทักษะแต่ง
บทร้อยกรองประเภทกาพย์ 
 เพื่อให้เกิดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพโดยน าการคิดวิเคราะห์สังเคราะห์ความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้ใน
ชีวิตประจ าวัน เป็นผู้มีมารยาทในการอ่าน  มารยาทในการเขียน  มารยาทในการฟัง การดู และการพูดท่องจ าและบอก
คุณค่าบทอาขยานที่มีคุณค่าตามความสนใจและน าไปใช้อ้างอิงได้เกิคความซาบซึ้งและภูมิใจในบรรพบุรุษทึ่ได้สั่งสมสืบ
ทอดภาษาไทยมาจนถึงปัจจุบันช่ืนชมค่านิยมขนบธรรมเนียมประเพณีเรื่องราวของสังคมในอดีตและความงดงามของ
ภาษาไทยในฐานะที่เป็นสมบัติของชาติ 
 
ตัวชี้วัด   
 ท 1.1  ม4/2,ม4/4, ม4/5,ม4/6,ม4/7, ม4/8,ม4/9 
 ท 2.1 ม4/5,ม4/6, ม4/7,ม4/8 
 ท 3.1  ม4/3,ม4/4, ม4/5,ม4/6 
 ท 4.1  ม4/4,ม4/5, ม4/6,ม4/7 

ท 5.1 ม4/1, ม4/2,  ม4/3,ม4/4,ม4/5,ม4/6 
รวม  25  ตัวชี้วัด 
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                                           หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนศรีราชา ระดบัชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย พุทธศักราช 2564 (ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช 2562) 

ค าอธิบายรายวิชาพ้ืนฐาน 
รหัสวิชา ท32101     รายวิชา ภาษาไทย 3             กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 5  ภาคเรียนท่ี 1          เวลา  40  ชั่วโมง  จ านวน  1.0  หน่วยกิต 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 การศึกษาและฝึกอ่านออกเสียงบทร้อยแก้วและบทร้อยกรองได้อย่างถูกต้องไพเราะ และเหมาะสมกับเรื่องที่
อ่าน ตีความ แปลความ และขยายความเรื่องที่อ่าน วิเคราะห์และวิจารณ์เรื่องที่อ่านในทุก ๆ ด้านอย่างมีเหตุผล 
คาดคะเนเหตุการณ์จากเรื่องที่อ่านและประเมินค่าเพื่อน าความรู้ความคิดไปใช้ตัดสินใจ แก้ปัญหาในการด าเนินชีวิต 
วิเคราะห์ วิจารณ์ แสดงความคิดเห็น โต้แย้งเกี่ยวกับเรื่องที่อ่าน และเสนอความคิดใหม่อย่างมีเหตุผล ตอบค าถามจากการ
อ่านงานเขียนประเภทต่าง ๆ ภายในเวลาที่ก าหนด อ่านเรื่องต่าง ๆ แล้วเขียนกรอบแนวคิด ผังความคิด บันทึก ย่อความ
และรายงาน สังเคราะห์ความรู้จากการอ่านสื่อสิ่งพิมพ์ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ และแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆมาพัฒนาตน 
พัฒนาการเรียน และพัฒนาความรู้ทางอาชีพ มีมารยาทในการอ่าน เขียนสื่อสารในรูปแบบต่าง ๆ ได้ตรงตาม
วัตถุประสงค์ โดยใช้ภาษาเรียบเรียงถูกต้อง มีข้อมูลและสาระส าคัญชัดเจน เขียนเรียงความ เขียนย่อความจากสื่อที่มี
รูปแบบและเนื้อหาหลากหลาย ผลิตงานเขียนของตนเองในรูปแบบต่าง ๆ ประเมินงานเขียนของผู้อื่น แล้วน ามาพัฒนา
งานเขียนของตนเองเขียนรายงานการศึกษาค้นคว้า เรื่องที่สนใจตามหลักการเขียนเชิงวิชาการ และใช้ข้อมูลสารสนเทศ
อ้างอิงอย่างถูกต้อง บันทึกการศึกษาค้นคว้าเพื่อน าไปพัฒนาตนเองอย่างสม่ าเสมอ มีมารยาทในการเขียน สรุปแนวคิด
และแสดงความคิดเห็นจากเรื่องที่ฟังและดู วิเคราะห์แนวคิด การใช้ภาษา และความน่าเช่ือถือจากเรื่องที่ฟังและดูอย่างมี
เหตุผล ประเมินเรื่องที่ฟังและดู แล้วก าหนดแนวทางน าไปประยุกต์ใช้ในการด าเนินชีวิต มีวิจารณญาณในการเลือกเรื่อง
ที่ฟังและดู พูดในโอกาสต่าง ๆพูดแสดงทรรศนะ โต้แย้ง โน้มน้าวใจ และเสนอแนวคิดใหม่ด้วยภาษาถูกต้องเหมาะสม มี
มารยาทในการฟัง การดู และการพูด อธิบายธรรมชาติของภาษา พลังของภาษา และลักษณะของภาษา ใ ช้ค าและ
กลุ่มค าสร้างประโยคตรงตามวัตถุประสงค์ ใช้ภาษาเหมาะสมแก่โอกาส กาลเทศะ และบุคคลรวมทั้งค าราชาศัพท์อย่าง
เหมาะสม แต่งบทร้อยกรอง วิเคราะห์อิทธิพลของภาษาต่างประเทศและภาษาถ่ิน อธิบายและวิเคราะห์หลักการสรา้งค า
ในภาษาไทย วิเคราะห์และประเมินการใช้ภาษาจากสื่อสิ่งพิมพ์และสื่ออิเลก็ทรอนิกส์ วิเคราะห์และวิจารณ์วรรณคดีและ
วรรณกรรมตามหลักการวิจารณ์เบื้องต้น วิเคราะห์ลักษณะเด่นของวรรณคดีเช่ือมโยงกับการเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์
และวิถีชีวิตของสังคมในอดีต วิเคราะห์และประเมินคุณค่าด้านวรรณศิลป์ของวรรณคดีและวรรณกรรมในฐานะที่เป็ น
มรดกทางวัฒนธรรมของชาติ สังเคราะห์ข้อคิดจากวรรณคดีและวรรณกรรมเพื่อน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง รวบรวม
วรรณกรรมพื้นบ้านและอธิบายภูมิปัญญาทางภาษาท่องจ าและบอกคุณค่าบทอาขยานตามที่ก าหนด และบทร้อยกรองที่
มีคุณค่าตามความสนใจ และน าไปใช้อ้างอิง 
 กิจกรรมการเรียนรู้เน้นการพัฒนาการใช้ภาษาไทยอย่างถูกต้องและเพิ่มประสิทธิภาพในการอ่าน เขียน ฟัง ดู 
พูด โดยให้ฝึกฝนทักษะในรูปแบบที่หลากหลายและเช่ือมโยงกับชีวิตจริงใช้ทั้งสื่อสิ่งพิมพ์ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ และแหล่ง
การเรียนรู้ต่าง ๆ  ท าให้เกิดการเรียนรู้ที่มีความหมาย นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นการคิดวิเคราะห์จากการ
อ่านวรรณคดี วรรณกรรมการรับข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ  เพื่อพัฒนากระบวนการคิด การใช้วิจารณญาณ การแสดงความ
คิดเห็นอย่างมีเหตุผล การสังเคราะห์ความรู้และข้อคิด 
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                                           หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนศรีราชา ระดบัชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย พุทธศักราช 2564 (ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช 2562) 

 เพื่อให้ผู้เรียนมีพื้นฐานความรู้ด้านหลักภาษาที่ถูกต้อง พัฒนาทักษะการใช้ภาษาไทยครบทุกด้าน และเรียนรู้
คุณค่าที่สอดแทรกในวรรณคดีและวรรณกรรมไทย สามารถน าภาษาไทย รวมทั้งคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่ดีงาม
ไปใช้พัฒนาตน พัฒนาการเรียน และพัฒนาความรู้ทางอาชีพในชีวิตจริงได้ถูกต้อง เหมาะสม และมีประสิทธิภาพ 
 
ตัวชี้วัด 

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

รวม  20 ตัวชี้วัด 
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                                           หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนศรีราชา ระดบัชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย พุทธศักราช 2564 (ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช 2562) 

ค าอธิบายรายวิชาพ้ืนฐาน 
รหัสวิชา ท32102     รายวิชา ภาษาไทย 4             กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 5  ภาคเรียนท่ี 2          เวลา  40  ชั่วโมง  จ านวน  1.0  หน่วยกิต 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 ศึกษาและฝึกอ่านออกเสียงบทร้อยแก้วและบทร้อยกรองได้อย่างถูกต้องไพเราะ และเหมาะสมกับเรื่องที่อ่าน 
ตีความ แปลความ และขยายความเรื่องที่อ่าน วิเคราะห์และวิจารณ์เรื่องที่อ่านในทุก ๆ ด้านอย่างมีเหตุผล คาดคะเน
เหตุการณ์จากเรื่องที่อ่านและประเมินค่าเพื่อน าความรู้ความคิดไปใช้ตัดสินใจ แก้ปัญหาในการด าเนินชีวิต วิเคราะห์ 
วิจารณ์ แสดงความคิดเห็น โต้แย้งเกี่ยวกับเรื่องที่อ่าน และเสนอความคิดใหม่อย่างมีเหตุผล ตอบค าถามจากการอ่านงาน
เขียนประเภทต่าง ๆ ภายในเวลาที่ก าหนด อ่านเรื่องต่าง ๆ แล้วเขียนกรอบแนวคิด ผังความคิด บันทึก ย่อความและ
รายงาน สังเคราะห์ความรู้จากการอ่านสื่อสิ่งพิมพ์ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ และแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆมาพัฒนาตน พัฒนาการ
เรียน และพัฒนาความรู้ทางอาชีพ มีมารยาทในการอ่าน เขียนสื่อสารในรูปแบบต่าง ๆ ได้ตรงตามวัตถุประสงค์ โดยใช้
ภาษาเรียบเรียงถูกต้อง มีข้อมูลและสาระส าคัญชัดเจน เขียนเรียงความ เขียนย่อความจากสื่อที่มีรูปแบบและเนื้อหา
หลากหลาย ผลิตงานเขียนของตนเองในรูปแบบต่าง ๆ ประเมินงานเขียนของผู้อื่น แล้วน ามาพัฒนางานเขียนของตนเอง
เขียนรายงานการศึกษาค้นคว้า เรื่องที่สนใจตามหลักการเขียนเชิงวิชาการ และใช้ข้อมูลสารสนเทศอ้างอิงอย่างถูกต้อง 
บันทึกการศึกษาค้นคว้าเพื่อน าไปพัฒนาตนเองอย่างสม่ าเสมอ มีมารยาทในการเขียน สรุปแนวคิดและแสดงความคิดเห็น
จากเรื่องที่ฟังและดู วิเคราะห์แนวคิด การใช้ภาษา และความน่าเช่ือถือจากเรื่องที่ฟังและดูอย่างมีเหตุผล ประเมินเรื่องที่
ฟังและดู แล้วก าหนดแนวทางน าไปประยุกต์ใช้ในการด าเนินชีวิต มีวิจารณญาณในการเลือกเรื่องที่ฟังและดู พูดใน
โอกาสต่าง ๆพูดแสดงทรรศนะ โต้แย้ง โน้มน้าวใจ และเสนอแนวคิดใหม่ด้วยภาษาถูกต้องเหมาะสม มีมารยาทในการฟงั 
การดู และการพูด อธิบายธรรมชาติของภาษา พลังของภาษา และลักษณะของภาษา ใช้ค าและกลุ่มค าสร้างประโยคตรง
ตามวัตถุประสงค์ ใช้ภาษาเหมาะสมแก่โอกาส กาลเทศะ และบุคคลรวมทั้งค าราชาศัพท์อย่างเหมาะสม แต่งบทร้อย
กรอง วิเคราะห์อิทธิพลของภาษาต่างประเทศและภาษาถ่ิน อธิบายและวิเคราะห์หลักการสร้างค าในภาษาไทย วิเคราะห์
และประเมินการใช้ภาษาจากสื่อสิ่งพิมพ์และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ วิเคราะห์และวิจารณ์วรรณคดีและวรรณกรรมตาม
หลักการวิจารณ์เบื้องต้น วิเคราะห์ลักษณะเด่นของวรรณคดีเช่ือมโยงกับการเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์และวิถีชีวิตของ
สังคมในอดีต วิเคราะห์และประเมินคุณค่าด้านวรรณศิลป์ของวรรณคดีและวรรณกรรมในฐานะที่เป็นมรดกทาง
วัฒนธรรมของชาติ สังเคราะห์ข้อคิดจากวรรณคดีและวรรณกรรมเพื่อน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง รวบรวมวรรณกรรม
พื้นบ้านและอธิบายภูมิปัญญาทางภาษาท่องจ าและบอกคุณค่าบทอาขยานตามที่ก าหนด และบทร้อยกรองที่มีคุณค่า
ตามความสนใจ และน าไปใช้อ้างอิง 
 กิจกรรมการเรียนรู้เน้นการพัฒนาการใช้ภาษาไทยอย่างถูกต้องและเพิ่มประสิทธิภาพในการอ่าน เขียน ฟัง ดู 
พูด โดยให้ฝึกฝนทักษะในรูปแบบที่หลากหลายและเช่ือมโยงกับชีวิตจริงใช้ทั้งสื่อสิ่งพิมพ์ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ และแหล่ง
การเรียนรู้ต่าง ๆ  ท าให้เกิดการเรียนรู้ที่มีความหมาย นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นการคิดวิเคราะห์จากการ
อ่านวรรณคดี วรรณกรรมการรับข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ  เพื่อพัฒนากระบวนการคิด การใช้วิจารณญาณ การแสดงความ
คิดเห็นอย่างมีเหตุผล การสังเคราะห์ความรู้และข้อคิด 
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                                           หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนศรีราชา ระดบัชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย พุทธศักราช 2564 (ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช 2562) 

 เพื่อให้ผู้เรียนมีพื้นฐานความรู้ด้านหลักภาษาที่ถูกต้อง พัฒนาทักษะการใช้ภาษาไทยครบทุกด้าน และเรียนรู้
คุณค่าที่สอดแทรกในวรรณคดีและวรรณกรรมไทย สามารถน าภาษาไทย รวมทั้งคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่ดีงาม
ไปใช้พัฒนาตน พัฒนาการเรียน และพัฒนาความรู้ทางอาชีพในชีวิตจริงได้ถูกต้อง เหมาะสม และมีประสิทธิภาพ 
 
ตัวชี้วัด 

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

รวม 27 ตัวชี้วัด 
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                                           หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนศรีราชา ระดบัชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย พุทธศักราช 2564 (ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช 2562) 

ค าอธิบายรายวิชาพ้ืนฐาน 
รหัสวิชา ท33101     รายวิชา ภาษาไทย 5             กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6  ภาคเรียนท่ี 1          เวลา  40  ชั่วโมง  จ านวน  1.0  หน่วยกิต 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
   ศึกษาการอ่านออกเสียงร้อยแก้วและบทร้อยกรองได้อย่างถูกต้องไพเราะและเหมาะสมกับเรื่องที่อ่านโดยการ  
อ่านตีความ  แปลความ  ขยายความเรื่องที่อ่าน วิเคราะห์และวิจารณ์เรื่องทีอ่่านทุกๆด้านอย่างมเีหตุผล ตอบค าถามจาก
การอ่านงานเขียนประเภทต่างๆภายในเวลาที่ก าหนดอ่านเรื่องต่างๆแล้วก าหนดกรอบแนวคิด ผังความคิด บันทึก ย่อ
ความ และรายงาน โดยใช้กระบวนการอ่านสร้างวิสัยทัศน์ในการด าเนินชีวิต  ศึกษาวิธีการเขียนสื่อสารในรูปแบบการ
แสดงทรรศนะ  โต้แย้ง  โน้มน้าวใจ  เชิญชวน   จากบทความ เรื่องสั้น นวนิยาย กวีนิพนธ์และวรรณคดี  เ ขียนบันทึก
จากแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย ศึกษาหลักการพูดสรุปแนวคิดและการแสดงความคิดเห็นจากเรื่องที่ฟังและดู การเลือก
เรื่องที่ฟังและดูอย่างมีวิจารณญาณ กรรพูดในชีวิตประจ าวัน  ศึกษาธรรมชาติของภาษา พลังของภาษาและลักษณะของ
ของภาษาใช้ค าและกลุ่มค าสร้างประโยคตรงตามวัตถุประสงค์ การแต่งค าประพันธ์ประเภทฉันท์ รวมทั้งระดับของภาษา 
ค าราชาศัพท์ ศึกษาหลักการวิเคราะห์วิจารณ์วรรณคดีและวรรณกรรม 

โดยใช้กระบวนการอ่านจับใจความ การวิเคราะห์  สังเคราะห์ ประเมินค่า เพื่อพัฒนาประสบการณ์ และ
แก้ปัญหา สร้างวิสัยทัศน์ในการด าเนินชีวิต ใช้กระบวนการเขียนสื่อสารได้ตรงตามวัตถุประสงค์  เช่น ทักษะการเขียน
เรียงความ การเขียนย่อความ การเขียนบันทึกการศึกษาค้นคว้า การรวบรวมข้อมูลและจดบันทึกอย่างสม่ าเสมอ มี
วิจารณญาณในการเลือกเรื่องที่ฟังและดู ทักษะการพูดสรุปแนวคิดและเสนอแนวคิดใหม่ พูดแสดงทรรศนะ โต้แย้งโน้ม
น้าวใจ และลักษณะของของภาษาใช้ค าและกลุ่มค าสร้างประโยคตรงตามวัตถุประสงค์ และลักษณะของของภาษาใช้ค า
และกลุ่มค าสร้างประโยคตรงตามวัตถุประสงค์ ทักษะการแต่งบทร้อยกรอง ประเภทฉันท์   
 เพื่อให้เกิดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยการน าการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้ใน
ชีวิตประจ าวัน เป็นผู้มีมารยาทในการอ่าน  มารยาทในการเขียน มารยาทในการฟัง การดูและการพูด ท่องจ าและบอก
คุณค่าบทอาขยานและบทร้อยกรองที่ที่มีคุณค่าตามความสนใจและน าไปใช้อ้างอิงได้ เกิดความซาบซึ้งและภูมิใจใน
บรรพบุรุษที่ได้สั่งสมสืบทอดภาษาไทยมาจนถึงปัจจุบัน ช่ืนชมค่านิยมขนบธรรมเนียมประเพณี เรื่องราวสังคมในอดีต 
และความงามคุณค่าของภาษาไทยในฐานะที่เป็นสมบัติและมรดกของชาติ   ประเมินค่า แสดงความคิดเห็นโต้แย้ง มี
มารยาทในการสื่อสาร   เพื่อให้เกิดความรู้ ความคิด สามารถสื่อสารด้วยภาษาที่ถูกต้องเหมาะสม  น าไปประยุกต์ใช้ใน
การด าเนินชีวิต 
 
ตัวชี้วัด 
 ท 1.1  ม.6/1 , ม6/2ม.6/3 , ม.6/6 , ม.6/7 ม.6/9 

ท 2.1 ม. 6/1 , ม.6/2, , ม.6/4  ม.6/6, ม. 6/8 
ท 3.1 ม. 6/1 , ม.6/2 ม.6/3 , ม.6/ 4 ,ม.6/ 5 , ม.6/6 
ท 4.1 ม.6/3, ม.6/4 , ม.6/6 , ม.6/7      
ท 5.1 ม.6/1 ,ม. ม6/2, ม.6/4 , ม.6/5 ,ม.6/6      

รวม  26  ตัวชี้วัด 
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                                           หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนศรีราชา ระดบัชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย พุทธศักราช 2564 (ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช 2562) 

ค าอธิบายรายวิชาพ้ืนฐาน 
รหัสวิชา ท33102     รายวิชา ภาษาไทย 6             กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6  ภาคเรียนท่ี 2          เวลา  40  ชั่วโมง  จ านวน  1.0  หน่วยกิต 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 ศึกษาการอ่านออกเสียงร้อยแก้วบทร้อยกรองการอ่านจับใจความ  อ่านงานเขียนประเภทต่าง ๆ   อ่านตีความ  
แปลความ  ขยายความ  วิเคราะห์    วิจารณ์ แสดงความคิดเห็นโต้แย้ง คาดคะเนเหตุการณ์จากเรื่องที่อ่านและ ประเมนิ
ค่า   อ่านเรื่องต่างๆแล้ว    เขียนกรอบแนวคิด    ผังความคิด สังเคราะห์ความรู้จากการอ่านสื่อสิ่งพิมพ์  สื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ และแหล่งเรียนรู้ต่างๆมาพัฒนาตนเอง พัฒนาการเรียน และพัฒนาความรู้ทางอาชีพ  สร้างวิสัยทัศน์ใน
การด าเนินชีวิต ศึกษาวิธีการเขียนในรูปแบบต่าง ๆ   การแสดงทรรศนะ  โต้แย้ง  โน้มน้าวใจ  เชิญชวน    ประเมิน
คุณค่างานเขียน  การเขียนรายงานจากการค้นคว้า  ใช้ข้อมูลสารสนเทศอ้างอิง การเขียนบันทึกความรู้โดยใช้ภาษาเรียบ
เรียงถูกต้องมีข้อมูลและสาระชัดเจน ศึกษาหลักการพูดสรุปแนวคิดและการแสดงความคิดเห็นจากเรื่องที่ฟังและดู 
ประเมินเรื่องที่ฟังและดูอย่างมีวิจารณญาณในการเลือกเรื่องที่ฟังและดู  ศึกษาวิเคราะห์หลักการสร้างค าไทย ค าสมาส 
อิทธิพลของภาษาต่างประเทศ และภาษาถ่ิน หลักการแต่ง าประพันธ์ประเภทฉันท์และร่าย ศึกษาหลักการวิเคราะห์และ
วิจารณ์วรรณคดีและวรรณกรรมในฐานะที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรมของชาติ   
 โดยใช้กระบวนการอ่านจับใจความ การวิเคราะห์ สังเคราะห์ ประเมินค่า เพื่อพัฒนาประสบการณ์ และ
แก้ปัญหาสร้างวิสัยทัศน์ในการด าเนินชีวิตการใช้กระบวนการเขียนรายงานเชิงวิชาได้ตรงตามวัตถุประสงค์ ใช้ภาษาเรียบ
เรียงถูกต้อง มีข้อมูลและสาระส าคัญชัดเจน เพื่อน าไปพัฒนาตนเองอย่างสม่ าเสมอ พัฒนาทักษะการเขียนของตนเอง 
การใช้วิจารณญาณในการเลือกเรื่องที่ฟังและดู  ทักษะในการพูดในชีวิตประจ าวัน ทักษะการพูดแสดงทรรศนะ การพูด
โน้มน้าวใจ การพูดโต้แย้งและการเสนอแนวคิดใหม่ ทักษะการแต่งค าประพันธ์ร้อยกรองประเภทฉันท์และร่าย 

เพื่อให้เกิดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยการน าการคิดวิเคราะห์ การสังเคราะห์ และการประเมินค่า
ความรู้ที่ได้รับ ไปปรับใช้ในชีวิตประจ าวัน เป็นผู้มีมารยาทในการในการอ่าน มีมารยาทในการเขียน มารยาทในการฟัง
การดูและกาพูด ท่องจ าและบอกคุณค่าตามความสนใจและน าไปใช้อ้างอิงได้ เกิดความซาบซึ้งเห็นคุณค่าภูมิใจในบรรพ
บุรุษที่ได้สั่งสมสืบทอดภาษาไทยมาจนถึงปัจจุบัน ช่ืนชมค่านิยมขนบธรรมเนียมประเพณีเรื่องของสังคมในอดีต และ
ความงดงามของภาษาไทยเห็นคุณค่าและรักษาภาษาไทย วรรณคดี วรรณกรรมไทยในฐานะที่เป็นสมบัติและมรดกทาง
วัฒนธรรมของชาติ 
 
ตัวชี้วัด 
 ท 1.1    ม.6/1,  ม.6/2   ม.6/3,  ม.6/4ม. 6/5ม. 6/9 

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

รวม   24   ตัวชี้วัด 
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                                           หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนศรีราชา ระดบัชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย พุทธศักราช 2564 (ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช 2562) 

ค าอธิบายรายวิชาเพ่ิมเติม 
รหัสวิชา ท30201  รายวิชา การอ่านและพิจารณาวรรณกรรม   กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4  ภาคเรียนท่ี 1                 เวลา  40  ชั่วโมง จ านวน 1.0  หน่วยกิต 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 ศึกษาการอ่านออกเสียงบทร้อยแก้วและบทร้อยกรองได้อย่างถูกต้องไพเราะและเหมาะสมกับเรื่องที่อ่าน     
ตอบค าถามจากการอ่านงานเขียนประเภทต่างๆ ภายในเวลาที่ก าหนด มีมารยาทในการอ่าน 
 เขียนสื่อสารในรูปแบบต่างๆ ได้ตรงตามวัตถุประสงค์ โดยใช้ภาษาเรียบเรียงถูกต้อง มีข้อมูลและสาระส าคัญ
ชัดเจน บันทึกการศึกษาค้นคว้าเพื่อน าไปพัฒนาตนเองอย่างสม่ าเสมอ มีความสามารถในการสื่อสาร มีมารยาทใน การ
เขียน 
 วิเคราะห์แนวคิด การใช้ภาษาและความน่าเช่ือถือจากเรื่องที่ฟังและดูอย่างมีเหตุผล โ ดยใช้กระบวนการ
ประเมินค่าเรื่องที่ฟังและดู เพื่อน าความรู้ความคิดไปใช้ตัดสินใจแก้ปัญหาในการด าเนินชีวิต มีวิจารณญาณในการเลือก
เรื่องที่ฟังและดู  
มีมารยาทในการฟัง การดู และการพูด 
 วิเคราะห์และประเมินการใช้ภาษาจากสื่อสิ่งพิมพ์และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ใช้ภาษาเหมาะสมแก่โอกาส กาลเทศะ  
และบุคคล รวมทั้งค าราชาศัพท์อย่างเหมาะสม   
 สังเคราะห์ข้อคิดจากวรรณคดีและวรรณกรรม เพื่อน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง  อธิบายภูมิปัญญาทางภาษา 
เห็นคุณค่าของภูมิปัญญาไทย ท่องจ าและบอกคุณค่าบทอาขยานตามที่ก าหนด และบทร้อยกรองที่มีคุณค่าตามความ
สนใจและน าไปใช้อ้างอิง 
 
ผลการเรียนรู้ 

 1. วิเคราะห์ วิจารณ์ แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกบัเรื่องที่อ่านได้ 
 2. สามารถผลิตงานเขียนในรูปแบบต่างๆ ได้ 
 3. พูดต่อที่ประชุมชน และพูดในโอกาสต่างๆ ได้ตรงตามวัตถุประสงค์ 
 4. สามารถใช้เทคโนโลยีในการสื่อสาร มีความรกัและภูมิใจในภาษาไทย 
 5. วิเคราะห์และประเมินคุณค่าวรรณคดีและวรรณกรรมในฐานะที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรมของชาติ 

รวม  5  ผลการเรียนรู้ 
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                                           หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนศรีราชา ระดบัชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย พุทธศักราช 2564 (ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช 2562) 

ค าอธิบายรายวิชาเพ่ิมเติม 
รหัสวิชา ท30202  รายวิชา การอ่านและพิจารณาวรรณคดี     กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4  ภาคเรียนท่ี 2                                  เวลา  40  ชั่วโมง   จ านวน 1.0  หน่วยกิต 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

การอ่านออกเสียงบทร้อยแก้ว บทร้อยกรองได้อย่างถูกต้องไพเราะและเหมาะสมกับเรื่องที่อ่าน ตีความ แปล
ความ และขยายความเรื่องที่อ่านจากสื่อต่างๆ วิเคราะห์และวิจารณ์เรื่องที่อ่านในทุกๆด้านอย่างมีเหตุผล คาดคะเน
เหตุการณ์จากเรื่องที่อ่านและประเมินค่าเพื่อน าความรู้ความคิดไปใช้ตัดสินใจแก้ปัญหาในการด าเนินชีวิต วิเคราะห์
วิจารณ์ และแสดงความคิดเห็น โต้แย้งเกี่ยวกับเรื่องที่อ่าน และเสนอความคิดใหม่อย่างมีเหตุผล ตอบค าถามจากการ
อ่านงานเขียนประเภทต่างๆภายในเวลาที่ก าหนด อ่านเรื่องต่างๆแล้วเขียนกรอบแนวคิด ผังความคิด บันทึก ย่อความ 
และรายงาน สังเคราะห์ความรู้จากการอ่านสื่อสิ่งพิมพ์ สื่อเล็กโทรนิกส์ และแหล่งเรียนรู้ต่างๆมาพัฒนาตนและมี
มารยาทในการอ่าน  

อ่านจากสื่อต่างๆ เรื่องสั้น สารคดี นวนิยาย บทความทางวิชาการ และวรรณกรรมพื้นบ้านที่มีรูปแบบและ
เนื้อหาหลากหลาย มีมารยาทในการอ่าน มุ่งมั่นในการท างาน ใฝ่รู้ใฝ่เรียน ใช้ทั กษะกระบวนการทางเทคโนโลยี        
เพื่อพัฒนาตนเองและสังคม  
 เข้าใจธรรมชาติของภาษาและหลักภาษาไทย การเปลี่ยนแปลงของภาษาและพลังของภาษาภูมิปัญญาของ
ภาษา วิเคราะห์และประเมนิการใช้ภาษา จากสื่อสิ่งพิมพ์และสื่ออิเลก็ทรอนิกส์และรักษาภาษาไทยไว้เป็นสมบัติของชาติ 
 วิเคราะห์และวิจารณ์วรรณคดีและวรรณกรรมตามหลักการวิจารณ์เบื้องต้น วิเคราะห์ลักษณะเด่นของวรรณคดี 
เช่ือมโยงกับการเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์และวิถีชีวิตของสังคมในอดีตวิเคราะห์และประเมินคุณค่าด้านวรรณศิลป์ของ
วรรณคดีและวรรณกรรมในฐานะที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรมของชาติ สังเคราะห์ข้อคิดจากวรรณคดีและวรรณกรรมเพื่อ
น าไปใช้ในชีวิตจริง วิจารณ์วรรณคดีและวรรณกรรมไทยอย่างเหน็คุณค่า รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ มีจิตสารธารณะ และรกั
ความเป็นไทย 
 
ผลการเรียนรู้  

 1. อ่านออกเสียงบทร้อยแก้วและบทร้อยกรองได้อย่างไพเราะถูกต้อง 
 2. จับใจความส าคัญจากเรื่องที่อ่านได ้
 3. ตีความ แปลความ และขยายความเรื่องที่อ่านได ้
 4.วิเคราะห์และวิจารณ์เรื่องที่อ่านอย่างมีเหตผุล 
 5. วิเคราะห์วิจารณ์ แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องที่อ่านได้ 

รวม  5 ผลการเรียนรู้ 
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                                           หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนศรีราชา ระดบัชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย พุทธศักราช 2564 (ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช 2562) 

ค าอธิบายรายวิชาเพ่ิมเติม 
รหัสวิชา ท30203  รายวิชา ประวัติวรรณคดี 1           กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 5  ภาคเรียนท่ี 1               เวลา  40  ชั่วโมง   จ านวน 1.0  หน่วยกิต 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ศึกษาวรรณคดีและวรรณกรรมที่ส าคัญในสมัยสุโขทัยและอยุธยา  เกี่ยวกับประวัติความเป็นมา  ประวัติ   กวี  
เนื้อหาโดยสังเขป  การช าระหนังสือวรรณคดี  เพื่อให้รู้ความเป็นมาของวรรณคดีและวรรณกรรม  ปัจจัยแวดล้อมที่มี
ส่วนท าให้เกิดวรรณคดีและวรรณกรรม  ในสมัยสุโขทัยและอยุธยา  เข้าใจวัฒนาการทางวรรณคดีและวรรณกรรมในแต่
ละสมัย   

เพื่อเป็นความรู้พื้นฐานในการเข้าใจโลกทัศน์  และวิถีชีวิตของคนไทย  เข้าใจค่านิยมและลักษณะชีวิตของคนใน
สมัยนั้น  และเห็นคุณค่าของวรรณคดีส าคัญในฐานะเป็นมรดกทางสังคมและวัฒนธรรม  สามารถน ามาประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตจริง โดยน าความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้ในทักษะชีวิตด้านต่าง ๆ   และใช้เทคโนโลยีได้อย่างเหมาะสม  มีความรักชาติ  
ศาสน์ กษัตริย์  มีความซื่อสัตย์  สุจริต มีวินัย ใฝ่เรียนรู้  อยู่อย่างพอเพียง  มุ่งมั่นในการท างาน รักความเป็นไทย และมี
จิตสาธารณะ  
 
ผลการเรียนรู้ 

1. ศึกษาวรรณคดีและวรรณกรรมทีส่ าคัญในสมัยสุโขทัยและอยุธยา  เกี่ยวกับประวัต ิ
ความเป็นมา  ประวัติกวี  เนื้อหาโดยสังเขป  การช าระหนังสือวรรณคดี   

2. รู้ความเป็นมาของวรรณคดีและวรรณกรรม  ปัจจัยแวดล้อมที่มีส่วนท าให้เกิดวรรณคดีและวรรณกรรม  ใน
สมัยสุโขทัยและอยุธยา   

3. เข้าใจวัฒนาการทางวรรณคดีและวรรณกรรมในแตล่ะสมัย   
4. เข้าใจโลกทัศน์  และวิถีชีวิตของคนไทย  เข้าใจค่านิยมและลักษณะชีวิตของคนในสมัยนั้น  และเห็นคุณค่า

ของวรรณคดีส าคัญในฐานะเป็นมรดกทางสังคมและวัฒนธรรม   
5. น ามาประยกุต์ใช้ในชีวิตจริง โดยน าความรู้ที่ได้รบัไปปรบัใช้ในทักษะชีวิตด้านต่าง ๆ  และใช้เทคโนโลยีได้

อย่างเหมาะสม 
6. มีความรักชาติ  ศาสน์ กษัตริย์  มีความซื่อสัตย์  สุจริต มีวินยั ใฝ่เรียนรู้  อยู่อย่างพอเพียง  มุ่งมั่นในการ

ท างาน รักความเป็นไทย และมจีิตสาธารณะ ตามหลักปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียง 
รวม 6  ผลการเรียนรู้ 
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                                           หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนศรีราชา ระดบัชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย พุทธศักราช 2564 (ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช 2562) 

ค าอธิบายรายวิชาเพ่ิมเติม 
รหัสวิชา ท30204    รายวิชา ประวัติวรรณคดี 2            กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 5  ภาคเรียนท่ี 2            เวลา  40  ชั่วโมง   จ านวน 1.0  หน่วยกิต 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ศึกษาวรรณคดีและวรรณกรรมที่ส าคัญในสมัยกรุงธนบุรีและสมัยกรุงรัตนโกสินทร์เกี่ยวกับประวัติความเป็นมา   
ประวัติกวี  ลักษณะของวรรณคดีในสมัยต่างๆ เนื้อหาโดยสังเขป  เพื่อให้รู้ความเป็นมาของวรรณคดีและวรรณกรรม  
ปัจจัยแวดล้อมที่มีส่วนท าให้เกิดวรรณคดีและวรรณกรรม  ในสมัยกรุงธนบุรีและสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ เข้าใจวัฒนาการ
ทางวรรณคดีและวรรณกรรมในแต่ละสมัย   

เพื่อเป็นความรู้พื้นฐานในการเข้าใจโลกทัศน์  และวิถีชีวิตของคนไทย  เข้าใจค่านิยมและลักษณะชีวิตของคนใน
สมัยนั้น  และเห็นคุณค่าของวรรณคดีส าคัญในฐานะเป็นมรดกทางสังคมและวัฒนธรรม  สามารถน ามาประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตจริง โดยน าความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้ในทักษะชีวิตด้านต่าง ๆ   และใช้เทคโนโลยีได้อย่างเหมาะสม  มีความรักชาติ  
ศาสน์ กษัตริย์  มีความซื่อสัตย์  สุจริต มีวินัย ใฝ่เรียนรู้  อยู่อย่างพอเพียง  มุ่งมั่นในการท างาน รักความเป็นไทย และมี
จิตสาธารณะ  

 
ผลการเรียนรู้ 

1. ศึกษาวรรณคดีและวรรณกรรมทีส่ าคัญในสมัยกรุงธนบรุีและสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ เกี่ยวกบัประวัติความ
เป็นมา  ประวัติกวี  เนื้อหาโดยสงัเขป  การช าระหนงัสอืวรรณคดี   

2. รู้ความเป็นมาของวรรณคดีและวรรณกรรม  ปัจจัยแวดล้อมที่มีส่วนท าให้เกิดวรรณคดีและวรรณกรรม  ใน
สมัยกรุงธนบรุีและสมัยกรงุรัตนโกสินทร์  

3. เข้าใจวัฒนาการทางวรรณคดีและวรรณกรรมในแตล่ะสมัย   
4. เข้าใจโลกทัศน์  และวิถีชีวิตของคนไทย  เข้าใจค่านิยมและลักษณะชีวิตของคนในสมัยนั้น  และเห็นคุณค่า

ของวรรณคดีส าคัญในฐานะเป็นมรดกทางสังคมและวัฒนธรรม   
5. น ามาประยกุต์ใช้ในชีวิตจริง โดยน าความรู้ที่ได้รบัไปปรบัใช้ในทักษะชีวิตด้านต่าง ๆ  และใช้เทคโนโลยีได้

อย่างเหมาะสม 
6. มีความรักชาติ  ศาสน์ กษัตริย์  มีความซื่อสัตย์  สุจริต มีวินยั ใฝ่เรียนรู้  อยู่อย่างพอเพียง  มุ่งมั่นในการ

ท างาน รักความเป็นไทย และมจีิตสาธารณะ ตามหลักปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียง 
รวม 6  ผลการเรียนรู้ 
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                                           หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนศรีราชา ระดบัชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย พุทธศักราช 2564 (ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช 2562) 

ค าอธิบายรายวิชาเพ่ิมเติม 
รหัสวิชา ท30205    รายวิชา หลักภาษาไทย           กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6  ภาคเรียนท่ี 1             เวลา  40  ชั่วโมง      จ านวน 1.0  หน่วยกิต 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ศึกษาเพื่อให้เข้าใจธรรมชาติของภาษา    พลังของภาษา และลักษณะของภาษาไทย  สามารถใช้ประโยค
ซับซ้อนตามเจตนาของการสื่อสาร  โดยเลือกใช้ค าและกลุ่มค าได้ชัดเจนและสละสลวย  สามารถใช้ภาษาสร้างมนุษย์
สัมพันธ์ในการปฏิบัติงานร่วมกับผู้อื่น  แสดงความคิดเห็นเชิงโต้แย้ง   ใช้ภาษาในการให้ความร่วมมือด้วยการใช้ถ้อยค า
ท่าทางที่สุภาพ   สามารถใช้ค าราชาศัพท์ได้ถูกต้องตามฐานะของบุคคล  เข้าใจการเปลี่ ยนแปลงของภาษา รวมทั้ง
อิทธิพลของภาษาถ่ินและภาษาต่างประเทศที่มีต่อภาษาไทย  สามารถแต่งบทร้อยกรองประเภทกาพย์  กลอน  โคลง 
ฉันท์ และร่ายด้วยถ้อยค าที่ไพเราะแสดงออกทางอารมณ์และคุณค่าทางความคิด ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

 
ผลการเรียนรู้ 

1. เข้าใจธรรมชาติของภาษา    พลังของภาษา และลักษณะของภาษาไทย   
2. สามารถใช้ประโยคซับซ้อนตามเจตนาของการสื่อสารโดยเลือกใช้ค าและกลุม่ค าได้ชัดเจนและสละสลวย   
3. สามารถใช้ภาษาสร้างมนุษย์สัมพันธ์ในการปฏิบัตงิานร่วมกับผูอ้ื่น  แสดงความคิดเห็นเชิงโต้แย้ง   ใช้ภาษา 
    ในการให้ความร่วมมือด้วยการใช้ถ้อยค าท่าทางทีสุ่ภาพ   สามารถใช้ค าราชาศัพท์ได้ถูกต้องตามฐานะของ 
    บุคคล 
4. เข้าใจการเปลี่ยนแปลงของภาษา รวมทัง้อิทธิพลของภาษาถ่ินและภาษาต่างประเทศทีม่ีต่อภาษาไทย   
5. สามารถแต่งบทรอ้ยกรองประเภทกาพย์  กลอน  โคลง ฉันท์ และร่ายด้วยถ้อยค าที่ไพเราะแสดงอกทาง 
    อารมณ์ และคุณค่าทางความคิดตามหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

รวม  5  ผลการเรียนรู้ 

 

 

 

 

 

 

 
 



58 

 

                                           หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนศรีราชา ระดบัชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย พุทธศักราช 2564 (ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช 2562) 

ค าอธิบายรายวิชาเพ่ิมเติม 
รหัสวิชา ท30206    รายวิชา หลักและการใช้ภาษาไทย    กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6  ภาคเรียนท่ี 1            เวลา  80  ชั่วโมง   จ านวน 2.0 หน่วยกิต 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ศึกษาธรรมชาติของภาษา  พลังของภาษา  ลักษณะของภาษา  สามารถใช้ประโยคซับซ้อนตามเจตนาของการ
สื่อสาร  โดยเลือกใช้ค าและกลุ่มค าได้ชัดเจนและสละสลวย รวมทั้งใช้ภาษาเหมาะสมแก่โอกาสรวมทั้งค าราชาศัพท์ ได้
ถูกต้อง ตามฐานะบุคคล     เข้าใจการเปลี่ยนแปลงของภาษา รวมทั้งอิทธิพลของภาษาถ่ินและภาษาต่างประเทศที่มาใช้
ในภาษาไทย   สามารถแต่งค าประพันธ์ กาพย์ กลอน โคลง ร่าย และฉันท์ด้วยถ้อยค าที่ไพเราะแสดงออกทางอารมณ์
และคุณค่าทางความคิดสามารถใช้ภาษาในการสื่อสารได้ถูกต้อง  วิเคราะห์เนื้อหา จากสิ่งพิมพ์ และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
จากแหล่งเรียนรู้ต่างๆ น าไปใช้ประโยชน์ในการศึกษาต่อและการท างานค้นคว้าจากแหล่งเรียนรู้ได้อย่างกว้างขวางและ
ถูกต้อง    มีความคิดสร้างสรรค์ 

เพื่อให้สามารถใช้ภาษาในการสื่อสารได้ถูกต้องเสริมสร้างให้นักเรียนเกิดความรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ มีวินัย ใฝ่
เรียนรู้ มุ่งมั่นในการท างาน และรักความเป็นไทย อันจะน าไปสู่การอนุรักษ์และพัฒนาภาษาไทย 
 
ผลการเรียนรู้ 

1. เข้าใจธรรมชาติของภาษา  พลังภาษา และลักษณะของภาษา ตลอดจนวิเคราะห์องค์ประกอบของภาษาไทย
และระบุลกัษณะส าคัญของภาษาไทยได้อย่างถูกต้อง 

2. สามารถใช้ประโยคซบัซ้อนตามเจตนาของการสื่อสาร โดยเลอืกใช้ค าและกลุม่ค าได้ชัดเจนและสละสลวย 
3 สามารถใช้ภาษาเหมาะสมแก่โอกาสรวมทั้งค าราชาศัพท์ ไดถู้กต้อง ตามฐานะบุคคล 
4. เข้าใจการเปลี่ยนแปลงของภาษารวมทั้งอิทธิพลของภาษาถ่ินและภาษาต่างประเทศทีม่าใช้ในภาษาไทย 
5. สามารถแต่งบทร้อยกรองประเภทกาพย์  กลอน โคลง ฉันท ์และร่ายด้วยถ้อยค าที่ไพเราะ แสดงออกทาง

อารมณ์และมีคุณค่าทางความคิด 
6 สามารถใช้ภาษาในการสื่อสารได้ถูกต้อง  วิเคราะหเ์นื้อหา จากสิ่งพมิพ์ และสื่ออเิลก็ทรอนิกส์ จากแหล่ง

เรียนรู้ต่างๆ  อย่างกว้างขวางและถูกตอ้ง มีความคิดสร้างสรรค์เพื่อใหส้ามารถใช้ภาษาในการสือ่สารได้ถูกต้อง 
รวม  6  ผลการเรียนรู้ 
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                                           หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนศรีราชา ระดบัชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย พุทธศักราช 2564 (ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช 2562) 

ค าอธิบายรายวิชาเพ่ิมเติม 
รหัสวิชา ท30207    รายวิชา การพูด              กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6  ภาคเรียนท่ี  2          เวลา  40  ชั่วโมง       จ านวน 1.0 หน่วยกิต 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
    ศึกษาการรู้จักเลือกฟงั  เลือกดสูิ่งที่เป็นความรู้และความบันเทงิอย่างมีวิจารณญาณ  การน าความรูจ้ากการ
ฟังการดสูื่อรูปแบบต่าง ๆ มาใช้เป็นข้อมูลในการตัดสินใจและแกป้ัญหาการพูดแสดงความคิดเห็นและการวิเคราะห์
วิจารณ์จากการฟงัและการดูอย่างมีเหตุผล  การพูดในโอกาสต่าง ๆ  ทั้งทีเ่ป็นทางการ กึง่ทางการและไม่เป็นทางการ  
โดยใช้ภาษาถูกต้องเหมาะสมและมเีหตผุล  การใช้กิริยาท่าทางและการแสดงออกที่เหมาะสมกับหลกัการพูด   การพดู
โน้มน้าวใจ  การเจรจาต่อรอง  การพูดโต้แย้ง  การพูดเพื่อความบันเทิงโดยการใช้ภาษาถูกต้อง เหมาะสมและมีเหตุผล   
การใช้กิริยาท่าทางและการแสดงออกทีเ่หมาะสมตามหลักการพูด  มีมารยาทในการฟงั  การดูและการพูด และน าความรู้
ไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจ าวันอย่างเห็นคุณค่าตามปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียง 
 
ผลการเรียนรู้ 

1.  รู้จักเลือกฟงั  เลือกดูสิ่งที่เป็นความรู้และความบันเทิงอยา่งมีวิจารณญาณ   
2. น าความรู้จากการฟังการดูสื่อรปูแบบต่าง ๆ มาใช้เป็นข้อมูลในการตัดสินใจและแกป้ัญหา 
3. พูดแสดงความคิดเห็นและการวิเคราะห์วิจารณ์จากการฟงัและการดูอย่างมีเหตุผล 
4. พูดในโอกาสต่าง ๆ  ทั้งทีเ่ป็นทางการ กึ่งทางการและไมเ่ป็นทางการ  โดยใช้ภาษาถูกต้องเหมาะสมและมี 
    เหตุผล 
5. ใช้กิริยาท่าทางและการแสดงออกทีเ่หมาะสมกับหลกัการพูด   การพูดโน้มน้าวใจ  การเจรจาต่อรอง  การพูด 
    โต้แย้ง  การพูดเพื่อความบันเทิงโดยการใช้ภาษาถูกต้อง เหมาะสมและมเีหตผุล 
6. ใช้กิริยาท่าทางและการแสดงออกทีเ่หมาะสมตามหลักการพูด  มีมารยาทในการฟงั  การดูและการพูด 

รวม 6 ผลการเรียนรู้ 
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                                           หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนศรีราชา ระดบัชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย พุทธศักราช 2564 (ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช 2562) 

ค าอธิบายรายวิชาเพ่ิมเติม 
รหัสวิชา ท30208    รายวิชา การพูด และการเขียน         กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  6  ภาคเรียนท่ี  2             เวลา  80  ชั่วโมง     จ านวน 2.0 หน่วยกิต 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
  ศึกษากระบวนการเขียนสื่อสารในรูปแบบต่างๆได้ ตรงตามวัตถุประสงค์ โดยใช้ภาษาเรียบเรียงถูกต้อง มีข้อมูล

และสาระส าคัญชัดเจน   เขียนย่อความจากสื่อที่มีรูปแบบ  และเนื้อหาหลากหลาย  ประเมินงานเขียนของผู้อื่น      

แล้วน ามาพัฒนางานเขียนของตนเอง บันทึกการศึกษาค้นคว้าเพื่อน าไปพัฒนาตนเองอย่างสม่ าเสมอมีมารยาทในการ

เขียน   สรุปแนวคิด และแสดงความคิดวิเคราะห์ แนวคิด การใช้ภาษา และความน่าเช่ือถือจากเรื่องประเมินเรื่องที่

ฟังและดู แล้วก าหนดแนวทางน าไปประยุกต์ใช้ในการด าเนินชีวิตมีวิจารณญาณในการเลือกเรื่องที่ฟังและดู    พูดใน

โอกาสต่างๆ  พูดแสดงทรรศนะโต้แย้ง   โน้มน้าวใจ  และเสนอแนวคิดใหม่ด้วยภาษาถูกต้องเหมาะสมมีมารยาทในการ

ฟังการดู และการพูด 

 

ผลการเรียนรู้ 

1.  เขียนสื่อสารในรูปแบบต่างๆ   ได้ ตรงตามวัตถุประสงค์ โดยใช้ภาษาเรียบเรียงถูกต้อง มีข้อมูล  

    และสาระส าคัญชัดเจน   มีมารยาทในการเขียน 

2.  เขียนย่อความจากสื่อทีม่ีรปูแบบ  และเนื้อหาหลากหลาย 

3. ประเมินงานเขียนของผูอ้ื่น  แล้วน ามาพัฒนางานเขียนของตนเอง 

4. บันทึกการศึกษาค้นคว้าเพื่อน าไปพัฒนาตนเองอย่างสม่ าเสมอ 

5. ประเมินเรื่องที่ฟังและดู แล้วก าหนดแนวทางน าไปประยกุต์ใช้ในการด าเนินชีวิต มีวิจารณญาณใน 

   การเลือกเรื่องที่ฟงัและด ู

6. พูดในโอกาสต่างๆ พูดแสดงทรรศนะโต้แย้ง  โน้มน้าวใจ  และเสนอแนวคิดใหม่ด้วยภาษาถูกต้อง 

    เหมาะสมมมีารยาทในการฟงั  การดู และการพูด 

รวม  6  ผลการเรียนรู้ 
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                                           หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนศรีราชา ระดบัชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย พุทธศักราช 2564 (ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช 2562) 

ค าอธิบายรายวิชา มัธยมศึกษาตอนปลาย 
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 

รายวิชาพ้ืนฐาน 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4        
 ค31101 คณิตศาสตร์พื้นฐาน 1          จ านวน 40 ช่ัวโมง  1.0  หน่วยกิต 
 ค31102 คณิตศาสตร์พื้นฐาน 2          จ านวน 40 ช่ัวโมง  1.0  หน่วยกิต  
 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 5        
 ค32101 คณิตศาสตร์พื้นฐาน 3          จ านวน 40 ช่ัวโมง  1.0  หน่วยกิต 
 ค32102 คณิตศาสตร์พื้นฐาน 4          จ านวน 40 ช่ัวโมง  1.0  หน่วยกิต  
 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6        
 ค33101 คณิตศาสตร์พื้นฐาน 5          จ านวน 40 ช่ัวโมง  1.0  หน่วยกิต 
 ค33102 คณิตศาสตร์พื้นฐาน 6          จ านวน 40 ช่ัวโมง  1.0  หน่วยกิต  
 
รายวิชาเพ่ิมเติม 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 
 ค30201 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 1          จ านวน 60 ช่ัวโมง  1.5  หน่วยกิต 
 ค30202 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 2          จ านวน 60 ช่ัวโมง  1.5  หน่วยกิต 
 ค30221 คณิตศาสตร์เสริมศักยภาพ 1         จ านวน 20 ช่ัวโมง  0.5  หน่วยกิต 
 ค30222 คณิตศาสตร์เสริมศักยภาพ 2         จ านวน 20 ช่ัวโมง  0.5  หน่วยกิต 
 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 5 
 ค30203 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 3          จ านวน 60 ช่ัวโมง  1.5  หน่วยกิต 
 ค30204 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 4          จ านวน 60 ช่ัวโมง  1.5  หน่วยกิต 
 ค30223 คณิตศาสตร์เสริมศักยภาพ 3         จ านวน 20 ช่ัวโมง  0.5  หน่วยกิต 
 ค30224 คณิตศาสตร์เสริมศักยภาพ 4         จ านวน 20 ช่ัวโมง  0.5  หน่วยกิต 
 ค30227 ความถนัดทางด้านคณิตศาสตร์ 1        จ านวน 40 ช่ัวโมง  1.0  หน่วยกิต 
 ค30220 โครงงานคณิตศาสตร์          จ านวน 60 ช่ัวโมง  1.5  หน่วยกิต 
 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6 
 ค30205 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 5          จ านวน 60 ช่ัวโมง  1.5  หน่วยกิต 
 ค30206 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 6          จ านวน 60 ช่ัวโมง  1.5  หน่วยกิต 
 ค30225 คณิตศาสตร์เสริมศักยภาพ 5         จ านวน 20 ช่ัวโมง  0.5  หน่วยกิต 
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                                           หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนศรีราชา ระดบัชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย พุทธศักราช 2564 (ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช 2562) 

 
 ค30226 คณิตศาสตร์เสริมศักยภาพ 6         จ านวน 20 ช่ัวโมง  0.5  หน่วยกิต 
 ค30227 ความถนัดทางด้านคณิตศาสตร์ 1        จ านวน 40 ช่ัวโมง  1.0  หน่วยกิต 
 ค30228 ความถนัดทางด้านคณิตศาสตร์ 2        จ านวน 40 ช่ัวโมง  1.0  หน่วยกิต 
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                                           หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนศรีราชา ระดบัชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย พุทธศักราช 2564 (ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช 2562) 

ค าอธิบายรายวิชาพ้ืนฐาน 
รหัสวิชา ค31101     รายวิชา คณิตศาสตร์พ้ืนฐาน 1   กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4  ภาคเรียนท่ี 1          เวลา  40  ชั่วโมง  จ านวน  1.0  หน่วยกิต 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ศึกษา ค้นคว้าความคิดรวบยอด และฝึกทักษะการคิดค านวณ ในสาระต่อไปนี้ 
เซต ความรู้เบื้องต้นและสัญลักษณ์พื้นฐานเกี่ยวกับเซต ยูเนียน อินเตอร์เซกชัน และคอมพลีเมนต์ของเซต การ

แก้ปัญหาโดยใช้เซต 
ตรรกศาสตร์ ประพจน์และตัวเช่ือม การหาค่าความจริงของประพจน์ การสร้างตารางค่าความจริง   
โดยจัดการเรียนรู้จากการฝึกทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์และเทคโนโลยีในการแก้ปัญหาใน

สถานการณ์ต่างๆ ได้อย่างเหมาะสม รู้จักใช้วิธีการที่หลากหลายในการแก้ปัญหา ใช้เหตุผลประกอบการตัดสินใจ และ
สรุปผลได้อย่างเหมาะสม ใช้ภาษาและสัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ในการสื่อสาร  การสื่อความหมาย และการน าเสนอได้
อย่างถูกต้องและชัดเจน สามารถเช่ือมโยงความรู้ หลักการ กระบวนการทางคณิตศาสตร์ไปใช้ในการเรียนรูส้ิ่งต่างๆ และ
ใช้ในชีวิตประจ าวันอย่างสร้างสรรค์ 

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.4/1 

รวม 1 ตัวชี้วัด 
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                                           หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนศรีราชา ระดบัชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย พุทธศักราช 2564 (ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช 2562) 

ค าอธิบายรายวิชาพ้ืนฐาน 
รหัสวิชา ค31102     รายวิชา คณิตศาสตร์พ้ืนฐาน 2   กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4  ภาคเรียนท่ี 2          เวลา  40  ชั่วโมง  จ านวน  1.0  หน่วยกิต 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ศึกษา ค้นคว้าความคิดรวบยอด และฝึกทักษะการคิดค านวณ ในสาระต่อไปนี้ 
ฟังก์ชัน ความสัมพันธ์ ฟังก์ชันและกราฟของฟังก์ชัน 
โดยจัดการเรียนรู้จากการฝึกทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์และเทคโนโลยีในการแก้ปัญหาใน

สถานการณ์ต่างๆ ได้อย่างเหมาะสม รู้จักใช้วิธีการที่หลากหลายในการแก้ปัญหา ใช้เหตุผลประกอบการตัดสินใจ และ
สรุปผลได้อย่างเหมาะสม ใช้ภาษาและสัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ในการสื่อสาร  การสื่อความหมาย และการน าเสนอได้
อย่างถูกต้องและชัดเจน สามารถเช่ือมโยงความรู้ หลักการ กระบวนการทางคณิตศาสตร์ไปใช้ในการเรียนรูส้ิ่งต่างๆ และ
ใช้ในชีวิตประจ าวันอย่างสร้างสรรค์ 

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.5/1 

รวม 1 ตัวชี้วัด 
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                                           หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนศรีราชา ระดบัชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย พุทธศักราช 2564 (ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช 2562) 

ค าอธิบายรายวิชาพ้ืนฐาน 
รหัสวิชา ค32101     รายวิชา คณิตศาสตร์พ้ืนฐาน 3   กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 5  ภาคเรียนท่ี 1          เวลา  40  ชั่วโมง  จ านวน  1.0  หน่วยกิต 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ศึกษา ค้นคว้าความคิดรวบยอด และฝึกทักษะการคิดค านวณ ในสาระต่อไปนี้ 
เลขยกก าลัง รากที่ n ของจ านวนจริง เมื่อ n เป็นจ านวนนับที่มากกว่า 1 เลขยกก าลังที่มีเลขช้ีก าลังเป็นจ านวน

ตรรกยะ 
โดยจัดการเรียนรู้จากการฝึกทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์และเทคโนโลยีในการแก้ปัญหาใน

สถานการณ์ต่างๆ ได้อย่างเหมาะสม รู้จักใช้วิธีการที่หลากหลายในการแก้ปัญหา ใช้เหตุผลประกอบการตัดสินใจ และ
สรุปผลได้อย่างเหมาะสม ใช้ภาษาและสัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ในการสื่อสาร  การสื่อความหมาย และการน าเสนอได้
อย่างถูกต้องและชัดเจน สามารถเช่ือมโยงความรู้ หลักการ กระบวนการทางคณิตศาสตร์ไปใช้ในการเรียนรูส้ิ่งต่างๆ และ
ใช้ในชีวิตประจ าวันอย่างสร้างสรรค์ 

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.5/1 

รวม 1 ตัวชี้วัด 
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                                           หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนศรีราชา ระดบัชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย พุทธศักราช 2564 (ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช 2562) 

ค าอธิบายรายวิชาพ้ืนฐาน 
รหัสวิชา ค32102     รายวิชา คณิตศาสตร์พ้ืนฐาน 4   กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 5  ภาคเรียนท่ี 2          เวลา  40  ชั่วโมง  จ านวน  1.0  หน่วยกิต 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ศึกษา ค้นคว้าความคิดรวบยอด และฝึกทักษะการคิดค านวณ ในสาระต่อไปนี้ 
หลักการนับเบ้ืองต้น หลักการบวกและการคูณ การเรียงสับเปลี่ยนเชิงเส้นกรณีที่สิ่งของแตกต่างกันทั้งหมด 

การจัดหมู่กรณีที่สิ่งของแตกต่างกันทั้งหมด 
ความน่าจะเป็น การทดลองสุ่มและเหตุการณ์ ความน่าจะเป็นของเหตุการณ์ 
โดยจัดการเรียนรู้จากการฝึกทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์และเทคโนโลยีในการแก้ปัญหาใน

สถานการณ์ต่างๆ ได้อย่างเหมาะสม รู้จักใช้วิธีการที่หลากหลายในการแก้ปัญหา ใช้เหตุผลประกอบการตัดสินใจ และ
สรุปผลได้อย่างเหมาะสม ใช้ภาษาและสัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ในการสื่อสาร  การสื่อความหมาย และการน าเสนอได้
อย่างถูกต้องและชัดเจน สามารถเช่ือมโยงความรู้ หลักการ กระบวนการทางคณิตศาสตร์ไปใช้ในการเรียนรูส้ิ่งต่างๆ และ
ใช้ในชีวิตประจ าวันอย่างสร้างสรรค์ 

เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจ ความคิดรวบยอด  มีความซื่อสัตย์ มีระเบียบวินัย ใฝ่เรียนรู้ มุ่งมั่นในการท างาน 

มีความรับผิดชอบ มีวิจารณญาณและมีความเช่ือมั่นในตนเองรู้จักน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการด ารงชีวิตได้อย่าง

พอเพียง มีเจตคติที่ดีต่อคณิตศาสตร์ และสามารถน าความรู้คณิตศาสตร์ไปใช้ในการศึกษาต่อและประกอบอาชีพให้

สอดคล้องกับโครงการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor : EEC) 

 
ตัวชี้วัด 

ค3.2 ม.4/1 

ค3.2 ม.4/2 

รวม 2 ตัวชี้วัด 
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                                           หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนศรีราชา ระดบัชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย พุทธศักราช 2564 (ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช 2562) 

ค าอธิบายรายวิชาพ้ืนฐาน 
รหัสวิชา ค33101     รายวิชา คณิตศาสตร์พ้ืนฐาน 5             กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6  ภาคเรียนท่ี 1           เวลา  40  ชั่วโมง  จ านวน  1.0  หน่วยกิต 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ศึกษา ค้นคว้าความคิดรวบยอด และฝึกทักษะการคิดค านวณ ในสาระต่อไปนี้ 
ล าดับและอนุกรม ล าดับเลขคณิตจ ากัดและล าดับเรขาคณิตจ ากัด อนุกรมเลขคณิตจ ากัดและอนุกรมเรขาคณิต

จ ากัด ดอกเบี้ยและมูลค่าของเงิน 
โดยจัดการเรียนรู้จากการฝึกทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์และเทคโนโลยีในการแก้ปัญหาใน

สถานการณ์ต่างๆ ได้อย่างเหมาะสม รู้จักใช้วิธีการที่หลากหลายในการแก้ปัญหา ใช้เหตุผลประกอบการตัดสินใจ และ
สรุปผลได้อย่างเหมาะสม ใช้ภาษาและสัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ในการสื่อสาร  การสื่อความหมาย และการน าเสนอได้
อย่างถูกต้องและชัดเจน สามารถเช่ือมโยงความรู้ หลักการ กระบวนการทางคณิตศาสตร์ไปใช้ในการเรียนรูส้ิ่งต่างๆ และ
ใช้ในชีวิตประจ าวันอย่างสร้างสรรค์ 

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.5/2 
รวม 1 ตัวชี้วัด 
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                                           หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนศรีราชา ระดบัชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย พุทธศักราช 2564 (ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช 2562) 

ค าอธิบายรายวิชาพ้ืนฐาน 
รหัสวิชา ค33102     รายวิชา คณิตศาสตร์พ้ืนฐาน 6             กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6  ภาคเรียนท่ี 2           เวลา  40  ชั่วโมง  จ านวน  1.0  หน่วยกิต 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ศึกษา ค้นคว้าความคิดรวบยอด และฝึกทักษะการคิดค านวณ ในสาระต่อไปนี้ 
ความหมายของสถิติศาสตร์และข้อมูล สถิติศาสตร์ ค าส าคัญในสถิติศาสตร์ ประเภทของข้อมูล สถิติศาสตร์

เชิงพรรณนาและสถิติศาสตร์เชิงอนุมาน 
การวิเคราะห์ข้อมูลและน าเสนอข้อมูลเชิงคุณภาพ การวิเคราะห์ข้อมูลและน าเสนอข้อมูลเชิงคุณภาพด้วย

ตารางแจกแจงความถ่ี การวิเคราะห์ข้อมูลและน าเสนอข้อมูลเชิงคุณภาพด้วยแผนภาพ  
การวิเคราะห์ข้อมูลและน าเสนอข้อมูลเชิงปริมาณ การวิเคราะห์ข้อมูลและน าเสนอข้อมูลเชิงปริมาณด้วย

ตารางแจกแจงความถ่ี การวิเคราะห์ข้อมูลและน าเสนอข้อมูลเชิงปริมาณด้วยแผนภาพ ค่าการวัดทางสถิติ ค่ากลางของ
ข้อมูล ค่าวัดการกระจายของข้อมูล และค่าวัดต าแหน่งที่ของข้อมูล 

โดยจัดการเรียนรู้จากการฝึกบทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์และเทคโนโลยีในการแก้ปัญหาใน
สถานการณ์ต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสม รู้จักใช้วิธีการที่หลากหลายในการแก้ปัญหา ใช้เหตุผลประกอบการตัดสินใจ และ
สรุปผลได้อย่างเหมาะสม ใช้ภาษาและสัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ในการสื่อสาร การสื่อความหมาย และการน าเสนอได้
อย่างถูกต้องและชัดเจน สามารถเช่ือมโยงความรู้ หลักการ กระบวนการทางคณิตศาสตร์ไปใช้ในการเรียนรู้สิ่งต่างๆและ
ใช้ในชีวิตประจ าวันอย่างสร้างสรรค์ 

เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจ ความคิดรวบยอด  มีความซื่อสัตย์ มีระเบียบวินัย ใฝ่เรียนรู้ มุ่งมั่นในการท างาน 

มีความรับผิดชอบ มีวิจารณญาณและมีความเช่ือมั่นในตนเองรู้จักน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการด ารงชีวิตได้อย่าง

พอเพียง มีเจตคติที่ดีต่อคณิตศาสตร์ และสามารถน าความรู้คณิตศาสตร์ไปใช้ในการศึกษาต่อและประกอบอาชีพให้

สอดคล้องกับโครงการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor : EEC) 

 
ตัวชี้วัด 

ค 3.1  ม.6/1  
รวม 1 ตัวชี้วัด 
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                                           หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนศรีราชา ระดบัชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย พุทธศักราช 2564 (ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช 2562) 

ค าอธิบายรายวิชาเพ่ิมเติม 
รหัสวิชา ค30201     รายวิชา คณิตศาสตร์เพ่ิมเติม 1            กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4  ภาคเรียนท่ี 1           เวลา  60  ชั่วโมง     จ านวน  1.5  หน่วยกิต 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ศึกษา ค้นคว้าความคิดรวบยอด ฝึกทักษะการคิดค านวณ เน้นการคิดวิเคราะห์ การคิดอย่างมีวิจารณญาณ การ
แก้ปัญหา การคิดสร้างสรรค์ การใช้เทคโนโลยี การสื่อสารและการร่วมมือ รวมทั้งเช่ือมโยงความรู้สู่การน าไปใช้ในชีวิต
จริง ในสาระต่อไปนี้ 

จ านวนจริงและพหุนาม จ านวนจริงและสมบัติของจ านวนจริง ระบบจ านวนจริง พหุนาม  ตัวแปรเดียว       
การแยกตัวประกอบของพหุนาม สมการพหุนามตัวแปรเดียว เศษส่วนของพหุนาม  การไม่เท่ากันของจ านวนจริง อสมการพหุ
นามตัวแปรเดียว ค่าสัมบูรณ์ สมการและอสมการค่าสัมบูรณ์ของ พหุนาม 

ตรรกศาสตร์ ประพจน์และตัวเช่ือม การหาค่าความจริงของประพจน์ การสร้างตารางค่าความจริง ประโยคที่มี
ตัวบ่งปริมาณตัวเดียว การอ้างเหตุผล  

เมทริกซ์และดีเทอร์มินันต์ เมทริกซ์และเมทริกซ์สลับเปลี่ยน การบวกเมทริกซ์ การคูณเมทริกซ์กับจ านวนจริง 
การคูณระหว่างเมทริกซ์ ดีเทอร์มินันต์ เมทริกซ์ผกผัน การแก้ระบบสมการเชิงเส้นโดยใช้เมทริกซ์ 

โดยจัดการเรียนรู้จากการฝึกทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์และเทคโนโลยีในการแก้ปัญหาใน
สถานการณ์ต่างๆ ได้อย่างเหมาะสม รู้จักใช้วิธีการที่หลากหลายในการแก้ปัญหา ใช้เหตุผลประกอบการตัดสินใจ และ
สรุปผลได้อย่างเหมาะสม ใช้ภาษาและสัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ในการสื่อสาร  การสื่อความหมาย และการน าเสนอได้
อย่างถูกต้องและชัดเจน สามารถเช่ือมโยงความรู้ หลักการ กระบวนการทางคณิตศาสตร์ไปใช้ในการเรียนรูส้ิ่งต่างๆ และ
ใช้ในชีวิตประจ าวันอย่างสร้างสรรค์ 

เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจ ความคิดรวบยอด  มีความซื่อสัตย์ มีระเบียบวินัย ใฝ่เรียนรู้ มุ่งมั่นในการท างาน 

มีความรับผิดชอบ มีวิจารณญาณและมีความเช่ือมั่นในตนเองรู้จักน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการด ารงชีวิตได้อย่าง

พอเพียง มีเจตคติที่ดีต่อคณิตศาสตร์ และสามารถน าความรู้คณิตศาสตร์ไปใช้ในการศึกษาต่อและประกอบอาชีพให้

สอดคล้องกับโครงการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor : EEC) 

ผลการเรียนรู้ 
1. เข้าใจจ านวนจริงและใช้สมบัติของจ านวนจริงในการแก้ปัญหา 

2. แก้สมการและอสมการพหุนามตัวแปรเดียวดีกรีไม่เกินสี่ และน าไปใช้ในการแก้ปัญหา 

3. แก้สมการและอสมการเศษส่วนของพหุนามตัวแปรเดียว และน าไปใช้ในการแก้ปัญหา 

4. แก้สมการและอสมการค่าสัมบูรณ์ของพหุนามตัวแปรเดียว และน าไปใช้ในการแก้ปัญหา 

5. เข้าใจและใช้ความรูเ้กี่ยวกับตรรกศาสตรเ์บือ้งต้น ในการสื่อสาร สื่อความหมาย และอ้างเหตุผล 

6. มีความคิดรวบยอดเกี่ยวกับเมทริกซ์ และการด าเนินการของเมทริกซ์ 

7.  หาดีเทอร์มินันต์ของเมทริกซ์  n × n  เมื่อ n  เป็นจ านวนเต็มไม่เกินสี่ได้ 

รวม 7 ผลการเรียนรู้ 
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                                           หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนศรีราชา ระดบัชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย พุทธศักราช 2564 (ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช 2562) 

ค าอธิบายรายวิชาเพ่ิมเติม 
รหัสวิชา ค30202     รายวิชา คณิตศาสตร์เพ่ิมเติม 2             กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4  ภาคเรียนท่ี 1           เวลา  60  ชั่วโมง     จ านวน  1.5  หน่วยกิต 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ศึกษา ค้นคว้าความคิดรวบยอด ฝึกทักษะการคิดค านวณ เน้นการคิดวิเคราะห์ การคิดอย่างมีวิจารณญาณ การ
แก้ปัญหา การคิดสร้างสรรค์ การใช้เทคโนโลยี การสื่อสารและการร่วมมอื รวมทัง้เช่ือมโยงความรูสู้่การน าไปใช้ในชีวิต
จริง ในสาระต่อไปนี ้

ฟังก์ชัน ความสัมพันธ์ ฟังก์ชัน การใช้ฟังก์ชันในชีวิตจริง กราฟของฟังก์ชัน การด าเนินการของฟังก์ชัน พีชคณิต
ฟังก์ชัน ฟังก์ชันข้ันบันได ฟังก์ชันประกอบ ฟังก์ชันผกผัน  

เรขาคณิตวิเคราะห์และภาคตัดกรวย ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเรขาคณิตวิเคราะห์ ได้แก่ ระยะทางระหว่างจุด
สองจุด จุดกึ่งกลางระหว่างจุดสองจุด ความชันของเส้นตรง เส้นขนาน เส้นต้ังฉาก ความสมพันธ์ซึ่งมีกราฟเป็นเส้นตรง 
ระยะห่างระหว่างเส้นตรงกับจุด วงกลม พาราโบลา วงรี และไฮเพอร์โบลา 

โดยจัดการเรียนรู้จากการฝึกทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์และเทคโนโลยีในการแก้ปัญหาใน
สถานการณ์ต่างๆ ได้อย่างเหมาะสม รู้จักใช้วิธีการที่หลากหลายในการแก้ปัญหา ใช้เหตุผลประกอบการตัดสินใจ และ
สรุปผลได้อย่างเหมาะสม ใช้ภาษาและสัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ในการสื่อสาร  การสื่อความหมาย และการน าเสนอได้
อย่างถูกต้องและชัดเจน สามารถเช่ือมโยงความรู้ หลักการ กระบวนการทางคณิตศาสตร์ไปใช้ในการเรียนรูส้ิ่งต่างๆ และ
ใช้ในชีวิตประจ าวันอย่างสร้างสรรค์ 

เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจ ความคิดรวบยอด  มีความซื่อสัตย์ มีระเบียบวินัย ใฝ่เรียนรู้ มุ่งมั่นในการท างาน 

มีความรับผิดชอบ มีวิจารณญาณและมีความเช่ือมั่นในตนเองรู้จักน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการด ารงชีวิตได้อย่าง

พอเพียง มีเจตคติที่ดีต่อคณิตศาสตร์ และสามารถน าความรู้คณิตศาสตร์ไปใช้ในการศึกษาต่อและประกอบอาชีพให้

สอดคล้องกับโครงการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor : EEC) 

 

ผลการเรียนรู้ 

1. เข้าใจและวิเคราะห์แบบรูป ความสัมพันธ์ ฟังก์ชัน และน าไปใช้ 

2. หาผลลัพธ์ของการบวก การลบ การคูณ การหารฟังก์ชัน หาฟังก์ชันประกอบและฟังก์ชันผกผัน 

3. ใช้สมบัติของฟังก์ชันในการแก้ปัญหา 

4. เข้าใจและใช้ความรู้เกี่ยวกับเรขาคณิตวิเคราะห์และภาคตัดกรวยในการแก้ปัญหา 

รวม 4 ผลการเรียนรู้ 
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                                           หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนศรีราชา ระดบัชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย พุทธศักราช 2564 (ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช 2562) 

ค าอธิบายรายวิชาเพ่ิมเติม 
รหัสวิชา ค30202     รายวิชา คณิตศาสตร์เพ่ิมเติม 3             กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 5  ภาคเรียนท่ี 1           เวลา  60  ชั่วโมง     จ านวน  1.5  หน่วยกิต 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ศึกษา ค้นคว้าความคิดรวบยอด ฝึกทักษะการคิดค านวณ เน้นการคิดวิเคราะห์ การคิดอย่างมีวิจารณญาณ การ
แก้ปัญหา การคิดสร้างสรรค์ การใช้เทคโนโลยี การสื่อสารและการร่วมมือ รวมทั้งเช่ือมโยงความรู้สู่การน าไปใช้ในชีวิต
จริง ในสาระต่อไปนี้ 

ฟังก์ชันตรีโกณมิติ ฟังก์ชันตรีโกณมิติ ฟังก์ชันตรีโกณมิติผกผัน เอกลักษณ์และสมการตรโีกณมิติ กฎของโคไซน์
และกฎของไซน์ 

ฟังก์ชันเอกซ์โพเนนเชียลและฟังก์ชันลอการิทึม ฟังก์ชันเอกซ์โพเนนเชียล ฟังก์ชันลอการิทึม สมการเอกซ์
โพเนนเชียลและสมการลอการิทึม 

เวกเตอร์ในสามมิติ เวกเตอร์การบวกและการลบเวกเตอร์ การคูณเวกเตอร์ด้วยสเกลาร์ ผลคูณเชิงสเกลาร์    
ผลคูณเชิงเวกเตอร์   

โดยจัดการเรียนรู้จากการฝึกทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์และเทคโนโลยีในการแก้ปัญหาใน
สถานการณ์ต่างๆ ได้อย่างเหมาะสม รู้จักใช้วิธีการที่หลากหลายในการแก้ปัญหา ใช้เหตุผลประกอบ  การตัดสินใจ และ
สรุปผลได้อย่างเหมาะสม ใช้ภาษาและสัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ในการสื่อสาร  การสื่อความหมาย และการน าเสนอได้
อย่างถูกต้องและชัดเจน สามารถเช่ือมโยงความรู้ หลักการ กระบวนการทางคณิตศาสตร์ไปใช้ในการเรียนรูส้ิ่งต่างๆ และ
ใช้ในชีวิตประจ าวันอย่างสร้างสรรค์ 

เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจ ความคิดรวบยอด มีความซื่อสัตย์ มีระเบียบวินัย ใฝ่เรียนรู้ มุ่งมั่นในการท างาน   

มีความรับผิดชอบ มีวิจารณญาณและมีความเช่ือมั่นในตนเองรู้จักน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการด ารงชีวิตได้อย่าง

พอเพียง มีเจตคติที่ดีต่อคณิตศาสตร์ และสามารถน าความรู้คณิตศาสตร์ไปใช้ในการศึกษาต่อและประกอบอาชีพ       

ให้สอดคล้องกับโครงการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor : EEC) 

ผลการเรียนรู้ 

 1.  เข้าใจฟังก์ชันตรีโกณมิติ และลักษณะกราฟของฟังก์ชันตรีโกณมิติ และน าไปใช้ในการแก้ปัญหา 
2.  แก้สมการตรีโกณมิติ และน าไปใช้ในการแก้ปัญหา 
 3.  ใช้กฎของโคไซน์และกฎของไซน์ในการแก้ปัญหา 
4.  น าความรู้เรื่องฟังก์ชันตรีโกณมิติและการประยุกต์ไปใช้แก้ปัญหาได้ 
 5.  มีความคิดรวบยอดเกี่ยวกับฟังก์ชันเอกซ์โพเนนเชียลความรู้เรื่องฟังก์ชันเอกซ์โพเนนเชียลไปใช้แก้ปัญหาได้ 
6.  มีความคิดรวบยอดเกี่ยวกับฟังก์ชันลอการิทึมและน าความรู้เรื่องฟังก์ชันลอการิทึมไปใช้แก้ปัญหา 
7.  ความคิดรวบยอดเกี่ยวกับเวกเตอร์ในสามมิติ 

 8.  หาผลบวกเวกเตอร์ ผลคูณ เวกเตอร์ด้วยสเกลาร์และผลคูณเชิงเวกเตอร์ได้ 
9.  หาขนาดและทิศทางของ เวกเตอร์ที่ก าหนดให้ได้    

รวม 9 ผลการเรียนรู้ 
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                                           หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนศรีราชา ระดบัชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย พุทธศักราช 2564 (ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช 2562) 

ค าอธิบายรายวิชาเพ่ิมเติม 
รหัสวิชา ค30204     รายวิชา คณิตศาสตร์เพ่ิมเติม 4             กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 5  ภาคเรียนท่ี 2           เวลา  60  ชั่วโมง     จ านวน  1.5  หน่วยกิต 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ศึกษา ค้นคว้าความคิดรวบยอด ฝึกทักษะการคิดค านวณ เน้นการคิดวิเคราะห์ การคิดอย่างมีวิจารณญาณ   
การแก้ปัญหา การคิดสร้างสรรค์ การใช้เทคโนโลยี การสื่อสารและการร่วมมือ รวมทั้งเช่ือมโยงความรู้สู่การน าไปใช้ใน
ชีวิตจริง ในสาระต่อไปนี้ 

จ านวนเชิงซ้อน จ านวนเชิงซ้อนและสมบัติของจ านวนเชิงซ้อน จ านวนเชิงซ้อนในรูปเชิงข้ัว รากที่  n          
ของจ านวนเชิงซ้อนเมื่อ n เป็นจ านวนนับที่มากกว่า 1 สมการพหุนามตัวแปรเดียว 

หลักการนับเบ้ืองต้น หลักการบวกและการคูณ การเรียงสับเปลี่ยนเชิงเส้นกรณีที่สิ่งของแตกต่างกันทั้งหมด  
การเรียงสับเปลี่ยนเชิงวงกลมกรณีที่สิ่งของแตกต่างกันทั้งหมด การจัดหมู่กรณีที่สิ่งของแตกต่างกันทั้งหมด ทฤษฎีบท  
ทวินาม 

ความน่าจะเป็น การทดลองสุ่มและเหตุการณ์ ความน่าจะเป็นของเหตุการณ์ 
โดยจัดการเรียนรู้จากการฝึกทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์และเทคโนโลยีในการแก้ปัญหาใน

สถานการณ์ต่างๆ ได้อย่างเหมาะสม รู้จักใช้วิธีการที่หลากหลายในการแก้ปัญหา ใช้เหตุผลประกอบ  การตัดสินใจ และ
สรุปผลได้อย่างเหมาะสม ใช้ภาษาและสัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ในการสื่อสาร  การสื่อความหมาย และการน าเสนอได้
อย่างถูกต้องและชัดเจน สามารถเช่ือมโยงความรู้ หลักการ กระบวนการทางคณิตศาสตร์ไปใช้ในการเรียนรูส้ิ่งต่างๆ และ
ใช้ในชีวิตประจ าวันอย่างสร้างสรรค์ 

เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจ ความคิดรวบยอด  มีความซื่อสัตย์ มีระเบียบวินัย ใฝ่เรียนรู้ มุ่งมั่นในการท างาน 

มีความรับผิดชอบ มีวิจารณญาณและมีความเช่ือมั่นในตนเองรู้จักน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการด ารงชีวิตได้อย่าง

พอเพียง มีเจตคติที่ดีต่อคณิตศาสตร์ และสามารถน าความรู้คณิตศาสตร์ไปใช้ในการศึกษาต่อและประกอบอาชีพให้

สอดคล้องกับโครงการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor : EEC) 

 

ผลการเรียนรู้ 
1.  มีความคิดรวบยอดเกี่ยวกับจ านวนเชิงซ้อน 
2.  น าสมบัติต่างๆ เกี่ยวกับจ านวนเชิงซ้อน การด าเนินการไปใช้แก้ปัญหาได้ 
3.  หารากที่  n  ของจ านวนเชิงซ้อน เมื่อ n เป็นจ านวนเต็มบวกได้ 
4.  เข้าใจและหลักการบวกและการบวกและการคูณ การเรียงสับเปลี่ยน และการจัดหมู่ในการแก้ปัญหา 
5.  หาความน่าจะเป็นและน าความรู้เกี่ยวกับความน่าจะเป็นไปใช้  

รวม 5 ผลการเรียนรู้ 
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                                           หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนศรีราชา ระดบัชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย พุทธศักราช 2564 (ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช 2562) 

ค าอธิบายรายวิชาเพ่ิมเติม 
รหัสวิชา ค30205     รายวิชา คณิตศาสตร์เพ่ิมเติม 5             กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6  ภาคเรียนท่ี 1           เวลา  60  ชั่วโมง     จ านวน  1.5  หน่วยกิต 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ศึกษา ฝึกทักษะการคิดค านวณ ในสาระต่อไปนี้ 
ฟังก์ชันเอกซ์โพเนนเชียลและฟังก์ชันลอการิทึม ฟังก์ชันเอกซ์โพเนนเชียล ฟังก์ชันลอการิทึม สมการเอกซ์

โพเนนเชียลและสมการลอการิทึม 
เวกเตอร์ในสามมิติ เวกเตอร์การบวกและการลบเวกเตอร์ การคูณเวกเตอร์ด้วยสเกลาร์ ผลคูณเชิงสเกลาร์   

ผลคูณเชิงเวกเตอร์   
จ านวนเชิงซ้อน จ านวนเชิงซ้อนและสมบัติของจ านวนเชิงซ้อน จ านวนเชิงซ้อนในรูปเชิงข้ัว รากที่ n ของ

จ านวนเชิงซ้อนเมื่อ n เป็นจ านวนนับที่มากกว่า 1 สมการพหุนามตัวแปรเดียว 
โดยจัดการเรียนรู้จากการฝึกทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์และเทคโนโลยีในการแก้ปัญหาใน

สถานการณ์ต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสม รู้จักใช้วิธีการที่หลากหลายในการแก้ปัญหา ใช้เหตุผลประกอบการตัดสินใจ และ
สรุปผลได้อย่างเหมาะสม ใช้ภาษาและสัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ในการสื่อสาร การสื่อความหมาย และการน าเสนอได้
อย่างถูกต้องและชัดเจน สามารถเช่ือมโยงความรู้ หลักการ กระบวนการทางคณิตศาสตร์ไปใช้ในการเรียนรู้สิ่งต่างๆและ
ใช้ในชีวิตประจ าวันอย่างสร้างสรรค์ 

เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจ ความคิดรวบยอด  มีความซื่อสัตย์ มีระเบียบวินัยมุ่งมั่นในการท างานอย่างมี

ระบบระเบียบ  ใฝ่เรียนรู้ มุ่งมั่นในการท างาน มีความรับผิดชอบ มีวิจารณญาณและมีความเช่ือมั่นในตนเองรู้จักน า

ความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการด ารงชีวิตได้อย่างพอเพียง มีเจตคติที่ดีต่อคณิตศาสตร์ และสามารถน าความรู้คณิตศาสตร์ไป

ใช้ในการศึกษาต่อและประกอบอาชีพให้สอดคล้องกับโครงการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic 

Corridor : EEC) 

 
ผลการเรียนรู้ 

 1. มีความคิดรวบยอดเกี่ยวกับฟังก์ชันเอกซ์โพเนนเชียล 
2. น าความรู้เรื่องฟังก์ชันเอกซ์โพเนนเชียลและฟังก์ลอการิทึมไปใช้แก้ปัญหาได้ 
3. ความคิดรวบยอดเกี่ยวกับเวกเตอร์ในสามมิติ 

 4. หาผลบวกเวกเตอร์ ผลคูณ เวกเตอร์ด้วยสเกลาร์และผลคูณเชิงเวกเตอร์ได้ 
5. หาขนาดและทิศทางของ เวกเตอร์ที่ก าหนดให้ได้    
6. มีความคิดรวบยอดเกี่ยวกับจ านวนเชิงซ้อน 
7. น าสมบัติต่างๆเกี่ยวกับจ านวนเชิงซ้อน การด าเนินการไปใช้แก้ปัญหาได้ 
8. หารากที่  n  ของจ านวนเชิงซ้อน เมื่อ n เป็นจ านวนเต็มบวกได้ 

 
รวม 8 ผลการเรียนรู้ 
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                                           หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนศรีราชา ระดบัชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย พุทธศักราช 2564 (ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช 2562) 

ค าอธิบายรายวิชาเพ่ิมเติม 
รหัสวิชา ค30206     รายวิชา คณิตศาสตร์เพ่ิมเติม 6             กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6  ภาคเรียนท่ี 2           เวลา  60  ชั่วโมง     จ านวน  1.5  หน่วยกิต 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ศึกษา ค้นคว้าความคิดรวบยอด ฝึกทักษะการคิดค านวณ เน้นการคิดวิเคราะห์ การคิดอย่างมีวิจารณญาณ  การ
แก้ปัญหา การคิดสร้างสรรค์ การใช้เทคโนโลยี การสื่อสารและการร่วมมือ รวมทั้งเช่ือมโยงความรู้สู่การน าไปใช้ในชีวิต
จริง ในสาระต่อไปนี้ 

ตัวแปรสุ่มและการแจกแจงความน่าจะเป็น ความหมายและชนิดของตัวแปรสุ่ม การแจกแจงความน่าจะเป็น
ของตัวแปรสุ่มไม่ต่อเนื่อง การแจกแจงเอกรูป และการแจกแจงทวินาม การแจกแจงความน่าจะเป็นของตัวแปรสุ่ม
ต่อเนื่อง การแจกแจงปกติ และการแจกแจงปกติมาตรฐาน  

โดยจัดการเรียนรู้จากการฝึกทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์และเทคโนโลยีในการแก้ปัญหาใน
สถานการณ์ต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสม รู้จักใช้วิธีการที่หลากหลายในการแก้ปัญหา ใช้เหตุผลประกอบการตัดสินใจ และ
สรุปผลได้อย่างเหมาะสม ใช้ภาษาและสัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ในการสื่อสาร การสื่อความหมาย และการน าเสนอได้
อย่างถูกต้องและชัดเจน สามารถเช่ือมโยงความรู้ หลักการ กระบวนการทางคณิตศาสตร์ไปใช้ในการเรียนรู้สิ่งต่างๆและ
ใช้ในชีวิตประจ าวันอย่างสร้างสรรค์ 

เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจ ความคิดรวบยอด  มีความซื่อสัตย์ มีระเบียบวินัย ใฝ่เรียนรู้ มุ่งมั่นในการท างาน 

มีความรับผิดชอบ มีวิจารณญาณและมีความเช่ือมั่นในตนเองรู้จักน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการด ารงชีวิตได้อย่าง

พอเพียง มีเจตคติที่ดีต่อคณิตศาสตร์ และสามารถน าความรู้คณิตศาสตร์ไปใช้ในการศึกษาต่อและประกอบอาชีพให้

สอดคล้องกับโครงการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor : EEC) 

 
ผลการเรียนรู้ 

 1. มีความคิดรวบยอดเกี่ยวกับตัวแปรสุ่มและการแจกแจงความน่าจะเป็น 
2. น าความรู้เรื่องตัวแปรสุ่มและการแจกแจงความน่าจะเป็นใช้แก้ปัญหาได้ 

รวม 2 ผลการเรียนรู้ 
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                                           หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนศรีราชา ระดบัชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย พุทธศักราช 2564 (ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช 2562) 

ค าอธิบายรายวิชาเพ่ิมเติม 
รหัสวิชา ค30221     รายวิชา คณิตศาสตร์เสริมศักยภาพ 1   กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4  ภาคเรียนท่ี 1           เวลา  20  ชั่วโมง     จ านวน  0.5  หน่วยกิต 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ศึกษา ค้นคว้าความคิดรวบยอด ฝึกทักษะการคิดค านวณ ในสาระต่อไปนี ้
เซต ตรรกศาสตร์ จ านวนจริงและพหุนาม เมทริกซ์และดีเทอร์มินันต์ 
โดยจัดการเรียนรู้จากการฝึกทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์และเทคโนโลยีในการแก้ปัญหาใน

สถานการณ์ต่างๆ ได้อย่างเหมาะสม รู้จักใช้วิธีการที่หลากหลายในการแก้ปัญหา ใช้เหตุผลประกอบการตัดสินใจ และ
สรุปผลได้อย่างเหมาะสม ใช้ภาษาและสัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ในการสื่อสาร  การสื่อความหมาย และการน าเสนอได้
อย่างถูกต้องและชัดเจน สามารถเช่ือมโยงความรู้ หลักการ กระบวนการทางคณิตศาสตร์ไปใช้ในการเรียนรูส้ิ่งต่างๆ และ
ใช้ในชีวิตประจ าวันอย่างสร้างสรรค์ 

เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจ ความคิดรวบยอด  มีความซื่อสัตย์ มีระเบียบวินัย ใฝ่เรียนรู้ มุ่งมั่นในการท างาน 

มีความรับผิดชอบ มีวิจารณญาณและมีความเช่ือมั่นในตนเองรู้จักน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการด ารงชีวิตได้อย่าง

พอเพียง มีเจตคติที่ดีต่อคณิตศาสตร์ และสามารถน าความรู้คณิตศาสตร์ไปใช้ในการศึกษาต่อและประกอบอาชีพให้

สอดคล้องกับโครงการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor : EEC) 

 
ผลการเรียนรู้ 

1. เข้าใจความคิดรวบยอด และมีทักษะการคิดค านวณในแบบฝึกเสริมศักยภาพทางด้านคณิตศาสตร์  

รวม 1 ผลการเรียนรู้ 
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                                           หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนศรีราชา ระดบัชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย พุทธศักราช 2564 (ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช 2562) 

ค าอธิบายรายวิชาเพ่ิมเติม 
รหัสวิชา ค30222     รายวิชา คณิตศาสตร์เสริมศักยภาพ 2   กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4  ภาคเรียนท่ี 2           เวลา  20  ชั่วโมง     จ านวน  0.5  หน่วยกิต 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ศึกษา ค้นคว้าความคิดรวบยอด ฝึกทักษะการคิดค านวณ ในสาระต่อไปนี ้
ความสัมพันธ์และฟังก์ชัน เรขาคณิตวิเคราะห์และภาคตัดกรวย 
โดยจัดการเรียนรู้จากการฝึกทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์และเทคโนโลยีในการแก้ปัญหาใน

สถานการณ์ต่างๆ ได้อย่างเหมาะสม รู้จักใช้วิธีการที่หลากหลายในการแก้ปัญหา ใช้เหตุผลประกอบการตัดสินใจ และ
สรุปผลได้อย่างเหมาะสม ใช้ภาษาและสัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ในการสื่อสาร  การสื่อความหมาย และการน าเสนอได้
อย่างถูกต้องและชัดเจน สามารถเช่ือมโยงความรู้ หลักการ กระบวนการทางคณิตศาสตร์ไปใช้ในการเรียนรูส้ิ่งต่างๆ และ
ใช้ในชีวิตประจ าวันอย่างสร้างสรรค์ 

เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจ ความคิดรวบยอด  มีความซื่อสัตย์ มีระเบียบวินัย ใฝ่เรียนรู้ มุ่งมั่นในการท างาน 

มีความรับผิดชอบ มีวิจารณญาณและมีความเช่ือมั่นในตนเองรู้จักน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการด ารงชีวิตได้อย่าง

พอเพียง มีเจตคติที่ดีต่อคณิตศาสตร์ และสามารถน าความรู้คณิตศาสตร์ไปใช้ในการศึกษาต่อและประกอบอาชีพให้

สอดคล้องกับโครงการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor : EEC) 

 
ผลการเรียนรู้ 

1. เข้าใจความคิดรวบยอด และมีทักษะการคิดค านวณในแบบฝึกเสริมศักยภาพทางด้านคณิตศาสตร์  

รวม 1 ผลการเรียนรู้ 
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                                           หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนศรีราชา ระดบัชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย พุทธศักราช 2564 (ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช 2562) 

ค าอธิบายรายวิชาเพ่ิมเติม 
รหัสวิชา ค30223     รายวิชา คณิตศาสตร์เสริมศักยภาพ 3   กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 5  ภาคเรียนท่ี 1           เวลา  20  ชั่วโมง     จ านวน  0.5  หน่วยกิต 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ศึกษา ค้นคว้าความคิดรวบยอด ฝึกทักษะการคิดค านวณ ในสาระต่อไปนี ้
เลขยกก าลัง ฟงัก์ชันตรีโกณมิติ ฟังก์ชันเอกซ์โพเนนเชียลและลอการิทึม และเวกเตอร์ในสามมิติ  
โดยจัดการเรียนรู้จากการฝึกทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์และเทคโนโลยีในการแก้ปัญหาใน

สถานการณ์ต่างๆ ได้อย่างเหมาะสม รู้จักใช้วิธีการที่หลากหลายในการแก้ปัญหา ใช้เหตุผลประกอบการตัดสินใจ และ
สรุปผลได้อย่างเหมาะสม ใช้ภาษาและสัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ในการสื่อสาร  การสื่อความหมาย และการน าเสนอได้
อย่างถูกต้องและชัดเจน สามารถเช่ือมโยงความรู้ หลักการ กระบวนการทางคณิตศาสตร์ไปใช้ในการเรียนรูส้ิ่งต่างๆ และ
ใช้ในชีวิตประจ าวันอย่างสร้างสรรค์ 

เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจ ความคิดรวบยอด  มีความซื่อสัตย์ มีระเบียบวินัย ใฝ่เรียนรู้ มุ่งมั่นในการท างาน 

มีความรับผิดชอบ มีวิจารณญาณและมีความเช่ือมั่นในตนเองรู้จักน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการด ารงชีวิตได้อย่าง

พอเพียง มีเจตคติที่ดีต่อคณิตศาสตร์ และสามารถน าความรู้คณิตศาสตร์ไปใช้ในการศึกษาต่อและประกอบอาชีพให้

สอดคล้องกับโครงการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor : EEC) 

 
ผลการเรียนรู้ 

1. เข้าใจความคิดรวบยอด และมีทักษะการคิดค านวณในแบบฝึกเสริมศักยภาพทางด้านคณิตศาสตร์  

รวม 1 ผลการเรียนรู้ 
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                                           หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนศรีราชา ระดบัชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย พุทธศักราช 2564 (ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช 2562) 

ค าอธิบายรายวิชาเพ่ิมเติม 
รหัสวิชา ค30224     รายวิชา คณิตศาสตร์เสริมศักยภาพ 4   กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 5  ภาคเรียนท่ี 2           เวลา  20  ชั่วโมง     จ านวน  0.5  หน่วยกิต 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ศึกษา ค้นคว้าความคิดรวบยอด ฝึกทักษะการคิดค านวณ ในสาระต่อไปนี ้
หลักการนบัเบื้องต้น ความน่าจะเป็น และจ านวนเชิงซอ้น  
โดยจัดการเรียนรู้จากการฝึกทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์และเทคโนโลยีในการแก้ปัญหาใน

สถานการณ์ต่างๆ ได้อย่างเหมาะสม รู้จักใช้วิธีการที่หลากหลายในการแก้ปัญหา ใช้เหตุผลประกอบการตัดสินใจ และ
สรุปผลได้อย่างเหมาะสม ใช้ภาษาและสัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ในการสื่อสาร  การสื่อความหมาย และการน าเสนอได้
อย่างถูกต้องและชัดเจน สามารถเช่ือมโยงความรู้ หลักการ กระบวนการทางคณิตศาสตร์ไปใช้ในการเรียนรูส้ิ่งต่างๆ และ
ใช้ในชีวิตประจ าวันอย่างสร้างสรรค์ 

เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจ ความคิดรวบยอด  มีความซื่อสัตย์ มีระเบียบวินัย ใฝ่เรียนรู้ มุ่งมั่นในการท างาน 

มีความรับผิดชอบ มีวิจารณญาณและมีความเช่ือมั่นในตนเองรู้จักน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการด ารงชีวิตได้อย่าง

พอเพียง มีเจตคติที่ดีต่อคณิตศาสตร์ และสามารถน าความรู้คณิตศาสตร์ไปใช้ในการศึกษาต่อและประกอบอาชีพให้

สอดคล้องกับโครงการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor : EEC) 

 
ผลการเรียนรู้ 

1. เข้าใจความคิดรวบยอด และมีทักษะการคิดค านวณในแบบฝึกเสริมศักยภาพทางด้านคณิตศาสตร์  

รวม 1 ผลการเรียนรู้ 
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                                           หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนศรีราชา ระดบัชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย พุทธศักราช 2564 (ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช 2562) 

ค าอธิบายรายวิชาเพ่ิมเติม 
รหัสวิชา ค30225     รายวิชา คณิตศาสตร์เสริมศักยภาพ 5   กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6  ภาคเรียนท่ี 1           เวลา  20  ชั่วโมง     จ านวน  0.5  หน่วยกิต 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ศึกษา ค้นคว้าความคิดรวบยอด ฝึกทักษะการคิดค านวณ ในสาระต่อไปนี ้
ล าดับและอนุกรมจ ากัด ล าดับและอนุกรมอนันต ์และแคลคูลัสเบื้องต้น 

โดยจัดการเรียนรู้จากการฝึกทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์และเทคโนโลยีในการแก้ปัญหาใน
สถานการณ์ต่างๆ ได้อย่างเหมาะสม รู้จักใช้วิธีการที่หลากหลายในการแก้ปัญหา ใช้เหตุผลประกอบการตัดสินใจ และ
สรุปผลได้อย่างเหมาะสม ใช้ภาษาและสัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ในการสื่อสาร  การสื่อความหมาย และการน าเสนอได้
อย่างถูกต้องและชัดเจน สามารถเช่ือมโยงความรู้ หลักการ กระบวนการทางคณิตศาสตร์ไปใช้ในการเรียนรูส้ิ่งต่างๆ และ
ใช้ในชีวิตประจ าวันอย่างสร้างสรรค์ 

เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจ ความคิดรวบยอด  มีความซื่อสัตย์ มีระเบียบวินัย ใฝ่เรียนรู้ มุ่งมั่นในการท างาน 

มีความรับผิดชอบ มีวิจารณญาณและมีความเช่ือมั่นในตนเองรู้จักน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการด ารงชีวิตได้อย่าง

พอเพียง มีเจตคติที่ดีต่อคณิตศาสตร์ และสามารถน าความรู้คณิตศาสตร์ไปใช้ในการศึกษาต่อและประกอบอาชีพให้

สอดคล้องกับโครงการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor : EEC) 

 
ผลการเรียนรู้ 

1. เข้าใจความคิดรวบยอด และมีทักษะการคิดค านวณในแบบฝึกเสริมศักยภาพทางด้านคณิตศาสตร์  

รวม 1 ผลการเรียนรู้  
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                                           หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนศรีราชา ระดบัชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย พุทธศักราช 2564 (ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช 2562) 

ค าอธิบายรายวิชาเพ่ิมเติม 
รหัสวิชา ค30226     รายวิชา คณิตศาสตร์เสริมศักยภาพ 6   กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6  ภาคเรียนท่ี 1           เวลา  20  ชั่วโมง     จ านวน  0.5  หน่วยกิต 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ศึกษา ค้นคว้าความคิดรวบยอด ฝึกทักษะการคิดค านวณ ในสาระต่อไปนี ้
ความหมายของสถิติศาสตร์และข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูลและน าเสนอข้อมูลเชิงคุณภาพ   การวิเคราะห์ข้อมูล

และน าเสนอข้อมูลเชิงปริมาณ ตัวแปรสุ่มและการแจกแจงความน่าจะเป็น 
โดยจัดการเรียนรู้จากการฝึกทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์และเทคโนโลยีในการแก้ปัญหาใน

สถานการณ์ต่างๆ ได้อย่างเหมาะสม รู้จักใช้วิธีการที่หลากหลายในการแก้ปัญหา ใช้เหตุผลประกอบการตัดสินใจ และ
สรุปผลได้อย่างเหมาะสม ใช้ภาษาและสัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ในการสื่อสาร  การสื่อความหมาย และการน าเสนอได้
อย่างถูกต้องและชัดเจน สามารถเช่ือมโยงความรู้ หลักการ กระบวนการทางคณิตศาสตร์ไปใช้ในการเรียนรูส้ิ่งต่างๆ และ
ใช้ในชีวิตประจ าวันอย่างสร้างสรรค์ 

เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจ ความคิดรวบยอด  มีความซื่อสัตย์ มีระเบียบวินัย ใฝ่เรียนรู้ มุ่งมั่นในการท างาน 

มีความรับผิดชอบ มีวิจารณญาณและมีความเช่ือมั่นในตนเองรู้จักน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการด ารงชีวิตได้อย่าง

พอเพียง มีเจตคติที่ดีต่อคณิตศาสตร์ และสามารถน าความรู้คณิตศาสตร์ไปใช้ในการศึกษาต่อและประกอบอาชีพให้

สอดคล้องกับโครงการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor : EEC) 

 
ผลการเรียนรู้ 

1. เข้าใจความคิดรวบยอด และมีทักษะการคิดค านวณในแบบฝึกเสริมศักยภาพทางด้านคณิตศาสตร์  

รวม 1 ผลการเรียนรู้ 
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                                           หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนศรีราชา ระดบัชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย พุทธศักราช 2564 (ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช 2562) 

ค าอธิบายรายวิชาเพ่ิมเติม 
รหัสวิชา ค30220     รายวิชา โครงงานคณิตศาสตร์        กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 5  ภาคเรียนท่ี 2           เวลา  60  ชั่วโมง     จ านวน  1.5  หน่วยกิต 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ศึกษา ค้นคว้าความคิดรวบยอด ฝึกทักษะการคิดค านวณ เน้นการคิดวิเคราะห์ การคิดอย่างมีวิจารณญาณ   
การแก้ปัญหา การคิดสร้างสรรค์ การใช้เทคโนโลยี การสื่อสารและการร่วมมือ รวมทั้งเช่ือมโยงความรู้สู่การน าไปใช้ใน
ชีวิตจริง ในสาระต่อไปนี้ 

โครงงานคณิตศาสตร์  ทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ให้มีความรู้ความเข้าใจและสามารถน าความรู้
คณิตศาสตร์มาประยุกต์ใช้ในเรื่อง โครงงานคณิตศาสตร์   

เสริมสร้างทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ โดยจัดการเรียนรู้จากการฝึกทักษะและกระบวนการทาง
คณิตศาสตร์และเทคโนโลยีในการแก้ปัญหาในสถานการณ์ต่างๆ ได้อย่างเหมาะสม รู้จักใช้วิธีการที่หลากหลายในการ
แก้ปัญหา ใช้เหตุผลประกอบการตัดสินใจ และสรุปผลได้อย่างเหมาะสม ใช้ภาษาและสัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ในการ
สื่อสาร การสื่อความหมาย และการน าเสนอได้อย่างถูกต้องและชัดเจน สามารถเช่ือมโยงความรู้ หลักการ กระบวนการ
ทางคณิตศาสตร์ไปใช้ในการเรียนรู้สิ่งต่างๆ และใช้ในชีวิตประจ าวันอย่างสร้างสรรค์ 

เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจ ความคิดรวบยอด  มีความซื่อสัตย์ มีระเบียบวินัยมุ่งมั่นในการท า งานอย่างมี

ระบบระเบียบ  ใฝ่เรียนรู้ มุ่งมั่นในการท างาน มีความรับผิดชอบ มีวิจารณญาณและมีความเช่ือมั่นในตนเองรู้จักน า

ความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการด ารงชีวิตได้อย่างพอเพียง มีเจตคติที่ดีต่อคณิตศาสตร์ และสามารถน าความรู้คณิตศาสตร์ไป

ใช้ในการศึกษาต่อและประกอบอาชีพให้สอดคล้องกับโครงการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic 

Corridor : EEC) 

 
ผลการเรียนรู้ 

1.  บอกกระบวนการจัดท าโครงงานคณิตศาสตร์ขนาดใหญ่ (Big Project)  
2.  บอกข้ันตอนการท าโครงงานคณิตศาสตร์ได้ 
3.  เขียนเค้าโครงงานคณิตศาสตร์ได้ 
4.  เขียนรายงานโครงงานคณิตศาสตร์ได้  
5.  น าเสนอโครงงานคณิตศาสตร์ได้ 

รวม 5 ผลการเรียนรู้ 
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                                           หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนศรีราชา ระดบัชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย พุทธศักราช 2564 (ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช 2562) 

ค าอธิบายรายวิชาเพ่ิมเติม 
รหัสวิชา ค30227     รายวิชา ความถนัดทางด้านคณิตศาสตร์ 1         กลุ่มสาระการเรยีนรู้คณิตศาสตร์ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 5-6                      เวลา  40  ชั่วโมง จ านวน  1.0  หน่วยกิต 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ศึกษา ค้นคว้าความคิดรวบยอด ฝึกทักษะการคิดค านวณ เน้นการคิดวิเคราะห์ การคิดอย่างมีวิจารณญาณ  การ
แก้ปัญหา การคิดสร้างสรรค์ การใช้เทคโนโลยี การสื่อสารและการร่วมมือ รวมทั้งเช่ือมโยงความรู้สู่การน าไปใช้ในชีวิต
จริง ในสาระต่อไปนี้ 

เซต ตรรกศาสตร์ ความสัมพันธ์และฟังก์ชัน เลขยกก าลัง หลักการนับเบื้องต้น ความน่าจะเป็น จ านวนจริงและ
พหุนาม เมทริกซ์และดีเทอร์มินันต์ เรขาคณิตวิเคราะห์และภาคตัดกรวย ฟังก์ชันตรีโกณมิติ ฟังก์ชันเอกซ์โพเนนเชียล
และลอการิทึม เวกเตอร์ในสามมิติ จ านวนเชิงซ้อน 

โดยจัดการเรียนรู้จากการฝึกทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์และเทคโนโลยีในการแก้ปัญหาใน
สถานการณ์ต่างๆ ได้อย่างเหมาะสม รู้จักใช้วิธีการที่หลากหลายในการแก้ปัญหา ใช้เหตุผลประกอบการตัดสินใจ และ
สรุปผลได้อย่างเหมาะสม ใช้ภาษาและสัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ในการสื่อสาร  การสื่อความหมาย และการน าเสนอได้
อย่างถูกต้องและชัดเจน สามารถเช่ือมโยงความรู้ หลักการ กระบวนการทางคณิตศาสตร์ไปใช้ในการเรียนรูส้ิ่งต่างๆ และ
ใช้ในชีวิตประจ าวันอย่างสร้างสรรค์ 

เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจ ความคิดรวบยอด  มีความซื่อสัตย์ มีระเบียบวินัย ใฝ่เรียนรู้ มุ่งมั่นในการท างาน 

มีความรับผิดชอบ มีวิจารณญาณและมีความเช่ือมั่นในตนเองรู้จักน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการด ารงชีวิตได้อย่าง

พอเพียง มีเจตคติที่ดีต่อคณิตศาสตร์ และสามารถน าความรู้คณิตศาสตร์ไปใช้ในการศึกษาต่อและประกอบอาชีพให้

สอดคล้องกับโครงการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor : EEC) 

 
ผลการเรียนรู้ 

1. เข้าใจความคิดรวบยอด และมีทักษะการคิดค านวณพื้นฐานทางด้านคณิตศาสตร์และน าไปใช้ในการ

แก้ปัญหา 

2. เข้าใจความคิดรวบยอด และมีทักษะการคิดค านวณในแบบทดสอบความถนัดทางด้านคณิตศาสตร์  

รวม 2 ผลการเรียนรู้  
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                                           หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนศรีราชา ระดบัชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย พุทธศักราช 2564 (ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช 2562) 

ค าอธิบายรายวิชาเพ่ิมเติม 
รหัสวิชา ค30228     รายวิชา ความถนัดทางด้านคณิตศาสตร์ 2         กลุ่มสาระการเรยีนรู้คณิตศาสตร์ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 5-6                      เวลา  40  ชั่วโมง จ านวน  1.0  หน่วยกิต 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ศึกษา ค้นคว้าความคิดรวบยอด ฝึกทักษะการคิดค านวณ เน้นการคิดวิเคราะห์ การคิดอย่างมีวิจารณญาณ การ
แก้ปัญหา การคิดสร้างสรรค์ การใช้เทคโนโลยี การสื่อสารและการร่วมมือ รวมทั้งเช่ือมโยงความรู้สู่การน าไปใช้ในชีวิต
จริง ในสาระต่อไปนี้ 

ล าดับ อนุกรม แคลคูลัสเบื้องต้น สถิติ การวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น และการแจกแจงความน่าจะเป็น 

โดยจัดการเรียนรู้จากการฝึกทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์และเทคโนโลยีในการแก้ปัญหาใน
สถานการณ์ต่างๆ ได้อย่างเหมาะสม รู้จักใช้วิธีการที่หลากหลายในการแก้ปัญหา ใช้เหตุผลประกอบการตัดสินใจ และ
สรุปผลได้อย่างเหมาะสม ใช้ภาษาและสัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ในการสื่อสาร  การสื่อความหมาย และการน าเสนอได้
อย่างถูกต้องและชัดเจน สามารถเช่ือมโยงความรู้ หลักการ กระบวนการทางคณิตศาสตร์ไปใช้ในการเรียนรูส้ิ่งต่างๆ และ
ใช้ในชีวิตประจ าวันอย่างสร้างสรรค์ 

เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจ ความคิดรวบยอด  มีความซื่อสัตย์ มีระเบียบวินัย ใฝ่เรียนรู้ มุ่งมั่นในการท างาน 

มีความรับผิดชอบ มีวิจารณญาณและมีความเช่ือมั่นในตนเองรู้จักน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ ในการด ารงชีวิตได้อย่าง

พอเพียง มีเจตคติที่ดีต่อคณิตศาสตร์ และสามารถน าความรู้คณิตศาสตร์ไปใช้ในการศึกษาต่อและประกอบอาชีพให้

สอดคล้องกับโครงการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor : EEC) 

 
ผลการเรียนรู้ 

1. เข้าใจความคิดรวบยอด และมีทักษะการคิดค านวณพื้นฐานทางด้านคณิตศาสตร์ และน าไปใช้ในการ

แก้ปัญหา 

2. เข้าใจความคิดรวบยอด และมีทักษะการคิดค านวณในแบบทดสอบความถนัดทางด้านคณิตศาสตร์  

รวม 2  ผลการเรียนรู้ 
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ค าอธบิายรายวิชา ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี

รายวิชาพ้ืนฐาน 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 
 ว31131 วิทยาศาสตร์ชีวภาพ    จ านวน  60  ช่ัวโมง  1.5  หน่วยกิต 

ว31133 โลก ดาราศาสตร์และอวกาศพื้นฐาน    จ านวน  60  ช่ัวโมง  1.5  หน่วยกิต 
ว31134 การออกแบบเทคโนโลย ี    จ านวน  40  ช่ัวโมง  1.0  หน่วยกิต 
ว31135 วิทยาการค านวณ    จ านวน  40  ช่ัวโมง  1.0  หน่วยกิต 

 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 5 
 ว32132 วิทยาศาสตร์กายภาพเคม ี   จ านวน  60  ช่ัวโมง  1.5  หน่วยกิต 
 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6 
 - 
 
รายวิชาเพ่ิมเติม 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 
 ว30241 ชีววิทยา 1     จ านวน  60  ช่ัวโมง  1.5  หน่วยกิต 

ว30242 ชีววิทยา 2     จ านวน  60  ช่ัวโมง  1.5  หน่วยกิต 
 ว30221 เคมี 1      จ านวน  60  ช่ัวโมง  1.5  หน่วยกิต 

ว30222 เคมี 2      จ านวน  60  ช่ัวโมง  1.5  หน่วยกิต 
ว30201 ฟิสิกส์ 1      จ านวน  60  ช่ัวโมง  1.5  หน่วยกิต 

 ว30202 ฟิสิกส์ 2      จ านวน  60  ช่ัวโมง  1.5  หน่วยกิต 
 ว30271 ไมโครคอนโทรลเลอร ์    จ านวน  40  ช่ัวโมง  1.0  หน่วยกิต 
 ว30272 ไมโครคอนโทรลเลอร ์    จ านวน  40  ช่ัวโมง  1.0  หน่วยกิต 
 ว30291 เทคโนโลยีเพิ่มเติม    จ านวน  20  ช่ัวโมง  0.5  หน่วยกิต 

 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 5 
 ว30243 ชีววิทยา 3     จ านวน  60  ช่ัวโมง  1.5  หน่วยกิต 

ว30244 ชีววิทยา 4     จ านวน  60  ช่ัวโมง  1.5  หน่วยกิต 
ว30223 เคมี 3      จ านวน  60  ช่ัวโมง  1.5  หน่วยกิต 
ว30224 เคมี 4      จ านวน  60  ช่ัวโมง  1.5  หน่วยกิต 
ว30203 ฟิสิกส์ 3      จ านวน  60  ช่ัวโมง  1.5  หน่วยกิต 

 ว30204 ฟิสิกส์ 4      จ านวน  60  ช่ัวโมง  1.5  หน่วยกิต 
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ว30207 วิทยาศาสตร์กายภาพฟิสกิส ์   จ านวน  60  ช่ัวโมง  1.5  หน่วยกิต  
ว30273 พื้นฐานภาษาไพทรอน 1    จ านวน  40  ช่ัวโมง  1.0  หน่วยกิต 
ว30274 พื้นฐานภาษาไพทรอน 2    จ านวน  40  ช่ัวโมง  1.0  หน่วยกิต  
ว30292 ปัญญาประดิษฐ ์ 1    จ านวน  40  ช่ัวโมง  1.0  หน่วยกิต  
ว30293 ปัญญาประดิษฐ์ 2    จ านวน  40  ช่ัวโมง  1.0  หน่วยกิต  
ว30294 การใช้โปรแกรมจัดการส านักงาน   จ านวน  40  ช่ัวโมง  1.0  หน่วยกิต  
ว30295 การพัฒนาเว็บไซต ์    จ านวน  40  ช่ัวโมง  1.0  หน่วยกิต  
ว30285 ระเบียบวิธีวิจัย     จ านวน  60  ช่ัวโมง  1.5  หน่วยกิต 
ว30286 โครงงานวิทยาศาสตร ์    จ านวน  60  ช่ัวโมง  1.5  หน่วยกิต 

   
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6 
 ว30245 ชีววิทยา 5     จ านวน  60  ช่ัวโมง  1.5  หน่วยกิต 

ว30246 ชีววิทยา 6     จ านวน  60  ช่ัวโมง  1.5  หน่วยกิต 
ว30247 ชีววิทยา PAT2     จ านวน  40  ช่ัวโมง  1.0  หน่วยกิต 

 ว30225 เคมี 5      จ านวน  60  ช่ัวโมง  1.5  หน่วยกิต 
ว30226 เคมี 6      จ านวน  60  ช่ัวโมง  1.5  หน่วยกิต 
ว30227 เคมี PAT2     จ านวน  40  ช่ัวโมง  1.0  หน่วยกิต 
ว30228 เคมี PAT3     จ านวน  40  ช่ัวโมง  1.0  หน่วยกิต 
ว30205 ฟิสิกส์ 5      จ านวน  60  ช่ัวโมง  1.5  หน่วยกิต 

 ว30206 ฟิสิกส์ 6      จ านวน  60  ช่ัวโมง  1.5  หน่วยกิต 
ว30208 ฟิสิกส์ PAT2     จ านวน  40  ช่ัวโมง  1.0  หน่วยกิต 
ว30209 ฟิสิกส์ PAT3     จ านวน  40  ช่ัวโมง  1.0  หน่วยกิต 
ว30275 การออกแบบฐานข้อมลู    จ านวน  40  ช่ัวโมง  1.0  หน่วยกิต 
ว30276 การออกแบบผลิตภัณฑ ์    จ านวน  40  ช่ัวโมง  1.0  หน่วยกิต 
ว30296 คณิตศาสตร์คอมพิวเตอร ์   จ านวน  40  ช่ัวโมง  1.0  หน่วยกิต 
ว30297 กราฟฟิคดีไซด์     จ านวน  40  ช่ัวโมง  1.0  หน่วยกิต 
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ค าอธิบายรายวิชาพ้ืนฐาน 
รหัสวิชา ว31131  รายวิชา วิทยาศาสตร์ชีวภาพ  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี   
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  4   ภาคเรียนท่ี 1-2                จ านวน 1.5 หน่วยกิต      เวลา  60  ชั่วโมง 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
การศึกษา สังเกต บอก ระบุ อธิบาย อภิปราย ยกตัวอย่าง เปรียบเทียบ ออกแบบการทดลอง วิเคราะห์

สังเคราะห์ ประเมินผล และน าเสนอแนวทางการแก้ปัญหา เกี่ยวกับ โครงสร้างและสมบัติของเยื่อหุ้มเซลล์ที่สัมพันธ์กับ
การล าเลียงสารและเปรียบเทียบการล าเลียงสารผ่านเยื่อหุ้มเซลล์แบบต่าง  ๆ การควบคุมดุลยภาพของน้ าและสารใน
เลือดโดยการท างานของไต การควบคุมดุลยภาพของกรด-เบสของเลือดโดยการท างานของไตและปอด การควบคุมดุลย
ภาพของอุณหภูมิภายในร่างกายโดยระบบหมุนเวียนเลือด ผิวหนัง และกล้ามเนื้อโครงร่าง การตอบสนองของร่างกาย
แบบไม่จ าเพาะและแบบจ าเพาะต่อสิ่งแปลกปลอมของร่างกาย โรคหรืออาการที่เกิดจากความผิดปกติของระบบ
ภูมิคุ้มกัน ภาวะภูมิคุ้มกันบกพร่องที่มีสาเหตุมาจากการติดเช้ือ HIV ชนิดของสารอาหารที่พืชสังเคราะห์ได้ การใช้
ประโยชน์จากสารต่างๆ ที่พืชบางชนิดสร้างข้ึน ปัจจัยภายนอกที่มีผลต่อการเจริญเติบโตของพืช สารควบคุมการ
เจริญเติบโตของพืชที่มนุษย์สังเคราะห์ข้ึนและน ามาประยุกต์ใช้ทางด้านการเกษตรของพืช  การตอบสนองต่อสิ่งเร้าของ
พืชในรูปแบบต่างๆที่มีผลต่อการด ารงชีวิต ความสัมพันธ์ระหว่างยีน การสังเคราะห์โปรตีน และลักษณะทางพันธุกรรม 
หลักการถ่ายทอดลักษณะที่ถูกควบคุมด้วยยีนที่อยู่บนโครโมโซมเพศและมัลติเปิลแอลลีล ผลที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลง
ล าดับนิวคลีโอไทด์ในดีเอ็นเอต่อ    การแสดงลักษณะของสิ่งมีชีวิต การน ามิวเทชันไปใช้ประโยชน์ ผลของเทคโนโลยทีาง
ดีเอ็นเอที่มีต่อมนุษย์และสิ่งแวดล้อม และความหลากหลายของสิ่งมีชีวิตซึ่งเป็น ผลมาจากวิวัฒนาการ   ความสัมพันธ์
ของสภาพทางภูมิศาสตร์บนโลก กับความหลากหลายของไบโอม การเปลี่ยนแปลงแทนที่ของระบบนิเวศ การ
เปลี่ยนแปลงขององค์ประกอบในระบบนิเวศทั้งทางกายภาพและทางชีวภาพมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงขนาดของ
ประชากร ปัญหาและผลกระทบที่มีต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม แนวทางในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม 

โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ สืบค้นข้อมูล การทดสอบ การทดลอง 
เขียนแผนผัง การน าเสนอข้อมูล การสื่อสาร การคิด การแก้ปัญหา การใช้ทักษะชีวิต และการใช้เทคโนโลยี 

เพื่อให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ มีจิตวิทยาศาสตร์ จริยธรรม คุณค่า และค่านิยม 
 
ตัวชี้วัด 
 ว 1.1 ม.4/1-4 
 ว 1.2 ม.4/1-12 
 ว 1.3 ม.4/1-6 
 ว 4.1 ม.4/1-3 
รวมตัวชี้วัด 25 ตัวชี้วัด 
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ค าอธิบายรายวิชาพ้ืนฐาน 
รหัสวิชา ว31133  รายวิชา โลก ดาราศาสตรแ์ละอวกาศพ้ืนฐาน    กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี   
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  4  ภาคเรียนท่ี 1-2                       จ านวน 1.5 หน่วยกิต เวลา  60  ชั่วโมง 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ศึกษา วิเคราะห์ อภิปราย อธิบาย คาดการณ์ ระบุ เปรียบเทียบ จ าแนก ยกตัวอย่างการก าเนิด  การ

เปลี่ยนแปลงพลังงาน สสาร ขนาด อุณหภูมิของเอกภพหลังเกิดบิกแบงในช่วงเวลาต่างๆ ตามวิวัฒนาการของเอกภพ 
หลักฐานที่สนับสนุนทฤษฎีบิกแบงจากความสัมพันธ์ระหว่างความเร็วกับระยะทางของกาแล็กซี รวมทั้งข้อมูลการค้นพบ
ไมโครเวฟพื้นหลังจากอวกาศ โครงสร้างและองค์ประกอบของกาแล็กซีทางช้างเผือก ต าแหน่งของระบบสุริยะพร้อม
อธิบายเช่ือมโยงกับการสังเกตเห็นทางช้างเผือกของคนบนโลก กระบวนการเกิดดาวฤกษ์  โดยแสดงการเปลี่ยนแปลง
ความดัน อุณหภูมิ ขนาดจากดาวฤกษ์ก่อนเกิดจนเป็นดาวฤกษ์ ปัจจัยที่ส่งผลต่อความส่องสว่างของดาวฤกษ์ 
ความสัมพันธ์ระหว่างความส่องสว่างกับโชติมาตรของดาวฤกษ์ ความสัมพันธ์ระหว่าง สี อุณหภูมิผิวและสเปกตรัมของ
ดาวฤกษ์ ล าดับวิวัฒนาการที่สัมพันธ์กับมวลตั้งต้น การเปลี่ยนแปลงสมบัติบางประการของดาวฤกษ์ การเกิดระบบสรุยิะ
และการแบ่งเขตบริวารของดวงอาทิตย์และลักษณะของดาวเคราะห์ที่เอื้อต่อการด ารงชีวิต โครงสร้างของดวงอาทิตย์ 
การเกิดลมสุริยะ พายุสุริยะ ปรากฏการณ์หรือเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับผลของลมสุริยะและพายุสุริยะที่มีต่อโลกรวมทั้ง
ประเทศไทย   การส ารวจอวกาศโดยใช้กล้องโทรทรรศน์ในช่วงความยาวคลื่นต่าง ๆ  ดาวเทียม ยานอวกาศ สถานีอวกาศ 
การน าความรู้ทางด้านเทคโนโลยีอวกาศมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันหรือในอนาคต การแบ่งช้ันและสมบัติของ
โครงสร้างโลกพร้อมยกตัวอย่างข้อมูลที่สนับสนุน หลักฐานทางธรณีวิทยาที่สนับสนุนการเคลื่อนที่ของแผ่นธรณี แนว
รอยต่อของแผ่นธรณีที่สัมพันธ์กับการเคลื่อนที่ของแผ่นธรณี พร้อมยกตัวอย่างหลักฐานทางธรณีวิทยาที่พบ สาเหตุ
กระบวนการเกิดภูเขาไฟระเบิด การเกิด ขนาด ความรุนแรง ผลจากแผ่นดินไหว การเกิดและผลจากสึนามิ รวมทั้งพื้นที่
เสี่ยงภัย การเฝ้าระวังและการปฏิบัติตนให้ปลอดภัยจากภูเขาไฟระเบิด แผ่นดินไหว สึนามิ ปัจจัยส าคัญที่มีผลต่อการ
ได้รับพลังงานจากดวงอาทิตย์แตกต่างกันในแต่ละบริเวณของโลก  การหมุนเวียนของอากาศที่ เป็นผลมาจาก         
ความแตกต่างของความกดอากาศ ทิศทางการเคลื่อนที่ของอากาศที่เป็นผลมาจากการหมุนรอบตัวเองของโลก          
การหมุนเวียนของอากาศตามเขตละติจูดและผลที่มีต่อภูมิอากาศ ปัจจัยที่ท าให้เกิดการหมุนเวียนของน้ าผิวหน้าใน
มหาสมุทร รูปแบบการหมุนเวียนของน้ าผิวหน้าในมหาสมุทร ผลของการหมุนเวียนของอากาศและน้ าผิวหน้าใน
มหาสมุทรที่มีต่อลักษณะภูมิอากาศ ลมฟ้าอากาศ สิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม ปัจจัยที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ
ของโลก แนวปฏิบัติเพื่อลดกิจกรรมของมนุษย์ที่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศโลก  แปลความหมายสัญลักษณ์ลม
ฟ้าอากาศที่ส าคัญจากแผนที่อากาศ น าข้อมูลสารสนเทศต่าง ๆ มาวางแผนการด าเนินชีวิตให้สอดคล้องกับสภาพลมฟ้า
อากาศ 

โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ การส ารวจตรวจสอบ การวิเคราะห์ การ
สังเกต การสืบค้นข้อมูล การอภิปราย การค านวณ การออกแบบและการน าเสนอ ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการ
น าเสนอและแบ่งปันข้อมูลอย่างปลอดภัย การเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีผลต่อการด าเนินชีวิต อาชีพ สังคม
และวัฒนธรรม การสื่อสาร การคิด การแก้ปัญหา การใช้ทักษะชีวิตและการใช้เทคโนโลยี 

เพื่อให้เกิดความรู้ ความคิด ความเข้าใจ สื่อสารสิ่งที่เรียนรู้ มีความสามารถในการตัดสินใจน าความรู้ไปใช้ ใน
ชีวิตประจ าวัน มีจิตวิทยาศาสตร์ จริยธรรม คุณธรรมและค่านิยมที่เหมาะสม 
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ตัวชี้วัด   
ว 3.1   ม.6/1 - 10 
ว 3.2   ม.6/1 – 14           

รวม   24  ตัวชี้วัด 
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                                           หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนศรีราชา ระดบัชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย พุทธศักราช 2564 (ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช 2562) 

ค าอธิบายรายวิชาพ้ืนฐาน 
รหัสวิชา ว 31134 รายวิชา การออกแบบเทคโนโลยี   กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4    ภาคเรียนท่ี 1                       จ านวน 0.5 หน่วยกิต     เวลา  20  ชั่วโมง 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 อธิบายการท างานระบบเทคโนโลยี การสื่อสารบนเครือข่าย ส่วนประกอบการท างานระบบทางเทคโนโลยี 
และทรัพยากรทางเทคโนโลยี การเปลี่ยนแปลงและผลกระทบของเทคโนโลยี องค์ประกอบกระบวนการวิเคราะห์ปญัหา 
กระบวนการแก้ปัญหาเป็นข้ันตอนวิธีที่ชัดเจน ค าสั่งในการรับค่า การแสดงผลทางจอภาพ ตัวแปรและชนิดข้อมูล            
ตัวด าเนินการ มีความรู้ความเข้าใจกระบวนการวิเคราะห์ปัญหา และก าหนดรายละเอียดของปัญหา ค าสั่งพื้นฐานในการ
เขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ประยุกต์ใช้ความรู้ จากการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ เพื่อแก้ปัญหา 
หรือพัฒนางาน บอกซอฟต์แวร์ช่วยในการออกแบบและน าเสนอที่มีความเหมาะสมกับงาน 
 ศึกษา วิเคราะห์การท างานระบบเทคโนโลยี การสื่อสารบนเครือข่าย ส่วนประกอบระบบทางเทคโนโลยี และ
ทรัพยากรทางเทคโนโลยี สาเหตุหรือปัจจัยที่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงและผลกระทบของเทคโนโลยี กระบวนการ
วิเคราะห์ปัญหา และก าหนดรายละเอียดของปัญหา ภาษาคอมพิวเตอร์ในการเขียนโปรแกรมค าสั่งในการรับค่า การ
แสดงผลทางจอภาพ ตัวแปรและชนิดข้อมูล ตัวด าเนินการ วิเคราะห์ปัญหา และก าหนดรายละเอียดของปัญหา 
ออกแบบการแก้ปัญหาเป็นข้ันตอนวิธีที่ชัดเจน ค้นคว้าเทคนิค หรือวิธีการวิเคราะห์ปัญหาน าไปสู่แนวทางการแก้ปัญหา 
ใช้ซอฟต์แวร์ช่วยในการออกแบบและน าเสนอ ที่เหมาะสมกับงาน ฝึกทักษะการแก้ปัญหาด้วยการเขียนโปรแกรม 
ประยุกต์ใช้ความรู้ การเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ เพื่อแก้ปัญหา หรือพัฒนางาน น าเสนอผลการแก้ปัญหา 
พร้อมอธิบาย 
 ตระหนักถึงความส าคัญของการเปลี่ยนแปลงและผลกระทบของเทคโนโลยี กระบวนการวิเคราะห์ปัญหา และ
ก าหนดรายละเอียดของปัญหา วิเคราะห์ และออกแบบการแก้ปัญหาเป็นข้ันตอนวิธีที่ชัดเจน เห็นความคุณค่าระบบ
เทคโนโลยี การสื่อสารบนเครือข่าย การเขียนโปรแกรมในการแก้ปัญหา ประยุกต์ใช้ความรู้ การเขียนโปรแกรมในการ
แก้ปัญหา สนใจเรียนรู้เทคนิค หรือวิธีการวิเคราะห์ปัญหา เพื่อออกแบบแนวทางการแก้ปัญหา การเขียนโปรแกรมใน
การแก้ปัญหา และซอฟต์แวร์ช่วยในการออกแบบและน าเสนอ 

  
ตัวชี้วัด  
 ว 4.1 ม. 4/1, ว 4.1 ม. 4/2, ว 4.1 ม. 4/3, ว 4.1 ม. 4/4, ว 4.1 ม. 5/1   
รวม   5   ตัวชี้วัด  
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                                           หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนศรีราชา ระดบัชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย พุทธศักราช 2564 (ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช 2562) 

ค าอธิบายรายวิชาพ้ืนฐาน 
รหัสวิชา ว 31135 รายวิชา วิทยาการค านวณ     กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี   
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4      ภาคเรียนท่ี 2                    จ านวน 1.0 หน่วยกิต  เวลา  40  ชั่วโมง 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 มีความรู้ความเข้าใจหลักการแนวคิดเชิงค านวณ ค าสั่งควบคุมแบบเลือกท า แบบท าซ้ า ตัวแปรชุด การเขียน
โปรแกรมในการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ การออกแบบ โครงงานทางด้านเทคโนโลยี อธิบายด าเนินการเปรียบเทียบ 
และนิพจน์ ได้ตามความเหมาะสม เข้าใจหลักการใช้เทคโนโลยีในการน าเสนอข้อมูลอย่างปลอดภัย และมีจริยธรรม 
 เขียนโปรแกรมโดยใช้ค าสั่งควบคุมแบบเลือกท า แบบท าซ้ า ใช้ตัวด าเนินการเปรียบเทียบ และนิพจน์เพื่อใช้
งานได้ ใช้ตัวแปรชุด ประยุกต์ใช้แนวคิดเชิงค านวณในการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ และแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์
วิเคราะห์ปัญหาและออกแบบ โครงงานทางด้านเทคโนโลยี สร้างนวัตกรรมหรือเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจ าวัน  
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการน าเสนอและแบ่งปันข้อมูลอย่างปลอดภัย และมีจริยธรรม 
 สนใจการเขียนโปรแกรมโดยใช้ค าสั่งควบคุมแบบเลอืกท า แบบท าซ้ า การใช้ตัวด าเนินการเปรียบเทียบ นิพจน์ 
และตัวแปรชุด เห็นคุณค่าเขียนโปรแกรมประยุกต์ใช้แนวคิดเชิงค านวณในการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ ตระหนักถึง
ความส าคัญของวิเคราะห์ปัญหาและออกแบบ โครงงานทางด้านเทคโนโลยี ใช้เทคโนโลยี สร้างงานอย่างมีจิตส านึก และ
ความรับผิดชอบ มีจริยธรรมในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

  
ตัวชี้วัด 
 ว 4.2 ม. 4/1, ว 4.2 ม. 5/1, ว 4.2 ม. 6/1  
รวมตัวชี้วัด   3   ตัวชี้วัด 
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                                           หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนศรีราชา ระดบัชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย พุทธศักราช 2564 (ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช 2562) 

ค าอธิบายรายวิชาพ้ืนฐาน 
รหัสวิชา ว31132  รายวิชา วิทยาศาสตร์กายภาพ เคมี กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี   
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  5 ภาคเรียนท่ี 1-2                 จ านวน 1.5 หน่วยกิต เวลา  60  ชั่วโมง 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ศึกษาวิเคราะห์ ส ารวจตรวจสอบ อธิบาย สืบค้นข้อมูล อภิปราย สังเกต น าเสนอ เปรี ยบเทียบ ระบุ และ

ทดลอง ธาตุและสารประกอบที่อยู่ในรูปอะตอม โมเลกุล หรือไอออน จากสูตรเคมี แบบจ าลองอะตอมของโบร์กับ
แบบจ าลองอะตอมของกลุ่มหมอก จ านวนโปรตอน นิวตรอน และอิเล็กตรอนของอะตอม ไอออนที่เกิดจากอะตอมเดียว 
สัญลักษณ์นิวเคลียร์ของธาตุ การเป็นไอโซโทป หมู่และคาบของธาตุ ระบุว่าธาตุเป็นโลหะ อโลหะ กึ่งโลหะ กลุ่มธาตุ
เรพรีเซนเททีฟ หรือกลุ่มธาตุแทรนซิชันจากตารางธาตุ สมบัติการน าไฟฟ้า ประโยชน์และอันตรายที่เกิดจากกลุ่มธาตุ
เรพรีเซนเททีฟและกลุ่มธาตุแทรนซิชัน พันธะโคเวเลนต์ จ านวนคู่อิเล็กตรอนระหว่างอะตอมคู่ร่วมพันธะจากสูตร
โครงสร้าง สภาพข้ัวของสาร พันธะไฮโดรเจน จุดเดือดของสารโคเวเลนต์กับแรงดึงดูดระหว่างโมเลกุลตามสภาพข้ัวหรือ
การเกิดพันธะไฮโดรเจน เขียนสูตรเคมีของไอออนและสารประกอบไอออนิก สารละลายอิเล็กโทรไลต์ นอนอิเล็กโทรไลต์ 
สารประกอบอินทรีย์ประเภทไฮโดรคาร์บอน สมบัติทางกายภาพระหว่างพอลิเมอร์และมอนอเมอร์ของพอลิเมอร์ สมบัติ
ความเป็นกรด - เบสจากโครงสร้างของสารประกอบอินทรีย์ สมบัติการละลายในตัวท าละลายชนิดต่างๆ ของสาร 
ความสัมพันธ์ระหว่างโครงสร้างกับสมบัติเทอร์มอพลาสติก เทอร์มอเซตของพอลิเมอร์ การน าพอลิเมอร์ไปใช้ประโยชน์   
การใช้ผลิตภัณฑ์พอลิเมอร์ที่มีต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม สูตรเคมีของสารตั้งต้นผลิตภัณฑ์ แปลความหมายของ
สัญลักษณ์ในสมการเคมีของปฏิกิริยาเคมี ผลของความเข้มข้น พื้นที่ผิว อุณหภูมิและตัวเร่งปฏิกิริยาที่มีผลต่ออัตราการ
เกิดปฏิกิริยาเคมี ความหมายของปฏิกิริยารีดอกซ์ สารกัมมันตรั งสี ค านวณครึ่งชีวิตและปริมาณของสารกัมมันตรังสี 
ประโยชน์ของสารกัมมันตรังสี การป้องกันอันตรายที่เกิดจากกัมมันตภาพรังสี ข้อมูลความเร็วกับเวลาของการเคลื่อนที่
ของวัตถุ ความเร่งของวัตถุ การหาแรงลัพธ์ที่เกิดจากแรงหลายที่อยู่ในระนาบเดียวกันที่กระท าต่อวัตถุ ความสัม พันธ์
ระหว่างความเร่งของวัตถุกับแรงลัพธ์ที่กระท าต่อวัตถุและมวลของวัตถุ แรงกิริยาและแรงปฏิกิริยาระหว่างวัตถุคู่หนึ่งๆ 
ผลของความเร่งที่มีต่อการเคลื่อนที่แบบต่างๆ ของวัตถุ แรงโน้มถ่วงที่เกี่ยวกับการเคลื่อนที่ของวัตถุต่างๆ รอบโลก การ
เกิดสนามแม่เหล็ก แรงแม่เหล็กที่กระท าต่ออนุภาคที่มีประจุไฟฟ้าที่เคลื่อนที่ในสนามแม่เหล็ก และแรงแม่เหล็กที่กระท า
ต่อลวดตัวน าที่มีกระแสไฟฟ้าผ่านในสนามแม่เหล็ก และหลักการท างานของมอเตอร์  การเกิดอีเอ็มเอฟและการน า
ความรู้ไปใช้ประโยชน์ แรงเข้มและแรงอ่อน พลังงานนิวเคลียร์ฟิชชันและฟิวชัน ความสัมพันธ์ระหว่างมวลกับพลังงานที่
ปลดปล่อยออกมาจากฟิชชันและฟิวชัน การเปลี่ยนแปลงพลังงานทดแทนเป็นพลังงานไฟฟ้าและเทคโนโลยีที่น ามา
แก้ปัญหาหรือตอบสนองความต้องการทางด้านพลังงานโดยเน้นด้านประสิทธิภาพและความคุ้มค่าด้านค่าใช้จ่าย การ
สะท้อน การหักเห การเลี้ยวเบนและการรวมคลื่น ความถ่ีธรรมชาติ การสั่นพ้องและผลที่เกิดข้ึนจากการสั่นพ้อง การ
สะท้อน การหักเห การเลี้ยวเบนและการรวมคลื่นของคลื่นเสียง ความสัมพันธ์ระหว่างความเข้มเสียงกับระดับเสียงและ
ผลของความถ่ีกับระดับเสียงที่มีต่อการได้ยินเสียง การเกิดเสียงสะท้อนกลับบีต ดอปเพลอร์และการสั่นพ้องของเสียง 
การน าความรู้เกี่ยวกับเสียงไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจ าวัน  การมองเห็นสีของวัตถุและความผิดปกติในการมองเห็นสี 
การท างานของแผ่นกรองแสงสี การผสมแสงสี     
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การผสมสารสีและการน าไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจ าวัน คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า ส่วนประกอบคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าและ
หลักการท างานของอุปกรณ์บางชนิดที่อาศัยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า การสื่อสารโดยอาศัยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าในการส่งผ่าน
สารสนเทศและการสื่อสารด้วยสัญญาณแอนาล็อกกับสัญญาณดิจิทัล 

โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์และกระบวนการน าเสนอในการสืบเสาะหาความรู้ มีความสามารถในการ 
สื่อสาร การคิด การแก้ปัญหา การใช้ทักษาชีวิต ส ารวจตรวจสอบ การสืบค้นข้อมูล และการอภิปราย  

เพื่อให้เกิดความรู้ ความคิด ความเข้าใจ สามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู้  มีความสามารถในการตัดสินใจ น าความรู้   
ไปใช้ในชีวิตประจ าวัน มีจิตวิทยาศาสตร์ คุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่เหมาะสม 
 
ตัวชี้วัด 

ว 2.1 ม.5/1-25 
 ว 2.2 ม.5/1-10 
 ว 2.3 ม.5/1-12 
 ว 4.1 ม.4/1-3 
รวมตัว   50  ตัวชี้วัด  
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ค าอธิบายรายวิชาเพ่ิมเติม 
รหัสวิชา ว30241  รายวิชา ชีววิทยา 1   กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี   
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  4   ภาคเรียนท่ี 1                 จ านวน 1.5 หน่วยกิต เวลา  60  ชั่วโมง 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ศึกษา อธิบาย อภิปราย สรุป บอกวิธีการเตรียมตัวอย่างสิ่งมีชีวิต สมบัติที่ส าคัญของสิ่งมีชีวิตและความสัมพันธ์

ของการจัดระบบในสิ่งมีชีวิตที่ให้สิ่งมีชีวิตด ารงชีวิตอยู่ได้ วิธีการทางวิทยาศาสตร์ในการค้นหาค าตอบเกี่ยวกับสิ่งมีชีวิต 
ความรู้แขนงต่าง ๆ ของชีววิทยา ชีวจริยธรรมและจรรยาบรรณการใช้สัตว์ทดลอง สมบัติและความส าคัญของของน้ า
และแร่ธาตุต่าง ๆ  ที่มีความส าคัญต่อร่างกายสิ่งมีชีวิต โครงสร้างและความส าคัญต่อสิ่งมีชีวิตของสารชีวโมเลกุล ได้แก่ 
คาร์โบไฮเดรต โปรตีน ลิพิด กรดนิวคลีอิก  ปฏิกิริยาเคมีในเซลล์ของสิ่งมีชีวิต การท างานของเอนไซม์ในการเร่งปฏิกิรยิา
เคมีในสิ่งมีชีวิตและปัจจัยที่มีผลต่อการท างานของเอนไซม์ การเตรียมตัวอย่างสิ่งมีชีวิตเพื่อศึกษาภายใต้กล้องจุลทรรศน์
ใช้แสงและวาดภาพที่ปรากฏ พร้อมทั้งบอกวิธีการใช้และดูแลรักษากล้องจุลทรรศน์ใช้แสงที่ถูกต้อง  โครงสร้างและ
หน้าที่ของส่วนที่ห่อหุ้มเซลล์ของเซลล์พืชและเซลล์สัตว์  ชนิดและหน้าที่ของออร์แกเนลล์  โครงสร้างและหน้าที่ของ
นิวเคลียส การแพร่   ออสโมซิส การแพร่แบบฟาซิลิเทตและแอกทีฟทรานสปอร์ต การล าเลียงสารโมเลกุลใหญ่ออกจาก
เซลล์ด้วยกระบวนการเอกโซไซโทซิสและการล าเลียงสารโมเลกุลใหญ่เข้าสู่เซลล์ด้วยกระบวนการเอนโดไซโทซิส   
การแบ่งนิวเคลียสแบบไมโทซิสและแบบไมโอซิสจากตัวอย่างภายใต้กล้องจุลทรรศน์ ข้ันตอนการหายใจระดับเซลล์ใน
ภาวะที่มีออกซิเจนเพียงพอและภาวะที่มีออกซิเจนไม่เพียงพอ     

โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ การสังเกต กระบวนการสืบค้นข้อมูล  การทดลอง กระบวนการกลุ่ม การ
น าเสนอผลงาน การสื่อสาร การคิด การแก้ปัญหา การใช้ทักษะชีวิตและการใช้เทคโนโลยี 

เพื่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ สามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู้และน าความรู้ไปใช้ในการด ารงชีวิตของตนเองและ
ดูแลสิ่งมีชีวิต  คิดวิเคราะห์ ตัดสินใจ เห็นคุณค่าของวิทยาศาสตร์ มีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่เหมาะสม 
 
ผลการเรียนรู้ 

1. อธิบายและสรปุสมบัติทีส่ าคัญของสิ่งมีชีวิตและความสัมพันธ์ของการจัดระบบในสิง่มีชีวิตที่ท าให้สิง่มีชีวิต
ด ารงชีวิตอยู่ได้ 

2. อภิปรายและบอกความส าคัญของการระบปุัญหา ความสัมพันธ์ระหว่างปัญหา สมมติฐานและวิธีการ
ตรวจสอบสมมติฐาน รวมทั้งออกแบบการทดลองเพื่อตรวจสอบสมมติฐาน 

3. สืบค้นข้อมลู อธิบายเกี่ยวกบัสมบัติของน้ าและบอกความส าคัญของน้ าที่มีต่อสิ่งมีชีวิตและยกตัวอย่างธาตุ
ชนิดต่าง ๆ ที่มีความส าคัญต่อร่างกายสิ่งมีชีวิต 

4. สืบค้นข้อมลู อธิบายโครงสร้างของคาร์โบไฮเดรต ระบุกลุ่มของคาร์โบไฮเดรต รวมทั้งความส าคัญของ
คาร์โบไฮเดรตที่มีตอ่สิง่มีชีวิต 

5. สืบค้นข้อมลู อธิบายโครงสร้างของโปรตีนและความส าคัญของโปรตีนที่มีตอ่สิง่มีชีวิต 
6. สืบค้นข้อมลู อธิบายโครงสร้างของลิพิดและความส าคัญของลิพิดที่มีตอ่สิง่มีชีวิต 
7. อธิบายโครงสร้างของกรดนิวคลีอิก และระบุชนิดของกรดนิวคลีอิก และความส าคัญของกรดนิวคลีอิกทีม่ี

ต่อสิ่งมีชีวิต 
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8. สืบค้นข้อมลูและอธิบายปฏิกริิยาเคมทีี่เกิดข้ึนในสิ่งมีชีวิต 
9. อธิบายการท างานของเอนไซม์ในการเร่งปฏิกิริยาเคมีในสิง่มชีีวิต และระบุปจัจัยที่มผีลต่อการท างานของ

เอนไซม ์
10. บอกวิธีการและเตรียมตัวอย่างสิ่งมีชีวิต เพื่อศึกษาภายใต้กล้องจลุทรรศน์ใช้แสง วัดขนาดโดยประมาณ 

และวาดภาพที่ปรากฏภายใต้กล้อง บอกวิธีการใช้และดูแลรกัษากล้องจลุทรรศน์ ใช้แสงที่ถูกต้อง 
11. อธิบายโครงสร้างและหน้าที่ของส่วนทีห่่อหุ้มเซลล์ของเซลลพ์ืชและเซลล์สัตว์ 
12. สืบค้นข้อมลู อธิบายและระบุชนิดและหน้าที่ของออร์แกเนลล์ 
13. อธิบายโครงสร้างและหน้าที่ของนิวเคลียส 
14. อธิบายและเปรียบเทียบการแพร่ ออสโมซสิ การแพร่แบบฟาซิลิเทตและแอกทีฟทรานสปอร์ต 
15. สืบค้นข้อมลู อธิบายและเขียนแผนภาพการล าเลียงสารโมเลกุลใหญ่ออกจากเซลล์ด้วยกระบวนการเอกโซ

ไซโทซสิและการล าเลียงสารโมเลกลุใหญ่เข้าสูเ่ซลล์ด้วยกระบวนการ   เอนโดไซโทซิส 
16. สังเกตการแบ่งนิวเคลียสแบบไมโทซสิและแบบไมโอซสิจากตัวอย่างภายใต้กล้องจุลทรรศน์  

พร้อมทั้งอธิบายและเปรียบเทียบการแบง่นิวเคลียสแบบไมโทซิสและแบบไมโอซิส 

17. อธิบาย เปรียบเทียบและสรุปข้ันตอนการหายใจระดับเซลล์ในภาวะที่มีออกซเิจนเพียงพอ และภาวะที่มี
ออกซเิจนไมเ่พียงพอ 

รวม 17 ผลการเรียนรู้ 
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ค าอธิบายรายวิชาเพ่ิมเติม 
รหัสวิชา ว30242 รายวิชา ชีววิทยา 2   กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี  
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  4   ภาคเรียนท่ี 2                         จ านวน 1.5 หน่วยกิต เวลา  60  ชั่วโมง  

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 ศึกษา สืบค้นข้อมูล อธิบาย สรุป ค านวณ วิเคราะห์ เปรียบเทียบ ยกตัวอย่าง ระบุ เช่ือมโยง  การทดลองของ
เมนเดล กฎแห่งการแยกและการรวมกลุ่มกันอย่างอิสระ โอกาสการเกิดฟีโนไทป์และจีโนไทป์ การถ่ายทอดลักษณะทาง
พันธุกรรม ที่เป็นส่วนขยายของเมนเดล ลักษณะทางพันธุกรรมที่มีการแปรผันต่อเนื่องและไม่ต่อเนื่อง ลักษณะทาง
พันธุกรรมที่ถูกควบคุมด้วยยีนบนออโตโซมและยีนบนโครโมโซมเพศ สมบัติและหน้าที่ของสารพันธุกรรม โครงสร้างและ
องค์ประกอบทางเคมีของ DNA และการจ าลอง DNA กระบวนการสังเคราะห์โปรตีน และหน้าที่ของ DNA และRNA   
แต่ละชนิดในกระบวนการสังเคราะห ์โปรตีน สารพันธุกรรม แอลลีล โปรตีน การเกิดมิวเทชัน สิ่งมีชีวิตดัดแปรพันธุกรรม 
การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีทาง DNA หลักฐานที่สนับสนุนและข้อมูลที่ใช้อธิบายการเกิดวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต แนวคิด
เกี่ยวกับวิวัฒนาการของ ฌอง ลามาร์ก และทฤษฎีเกี่ยวกับวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิตของ ชาลส์ ดาร์วิน ภาวะสมดุลของ
ฮาร์ด-ีไวน์เบิร์ก  กระบวนการเกิดสปีชีส์ใหม่ของสิ่งมีชีวิต 

โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ มีการสื่อสาร การคิด การแก้ปัญหา การใช้ทักษะชีวิต การใช้เทคโนโลยี 
 เพื่อให้เกิดความตั้งใจ มีความกระตือรือร้น เห็นความส าคัญ และให้ความร่วมมือ  มีจิตวิทยาศาสตร์ จริยธรรม 
คุณธรรมและค่านิยมที่เหมาะสม 
 
ผลการเรียนรู้ 

1. สืบค้นข้อมลู อธิบายและสรปุผลการทดลอง ของเมนเดล 
2. อธิบายและสรุปกฎแห่งการแยกและกฎแห่งการรวมกลุ่มอย่างอิสระ และน ากฎของเมนเดล นี้ไป 
   อธิบายการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมและใช้ในการค านวณโอกาสในการเกิด ฟีโนไทป์และ  
   จีโนไทป์แบบต่าง ๆ ของรุ่น F1 และ F2 
3. สืบค้นข้อมลู วิเคราะห์ อธิบาย และสรุปเกี่ยวกับการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม ทีเ่ป็นส่วน 
   ขยายของ พันธุศาสตร์เมนเดล 
4. สืบค้นข้อมลู วิเคราะห์ และเปรียบเทียบลกัษณะทางพันธุกรรมที่มกีารแปรผัน ไม่ต่อเนื่องและ 
   ลักษณะทางพันธุกรรมที่มี การแปรผันต่อเนื่อง 
5. อธิบายการถ่ายทอดยีนบนโครโมโซม และยกตัวอย่างลักษณะทางพันธุกรรมที่ถูกควบคุมด้วยยีน 
   บนออโตโซมและยีนบนโครโมโซมเพศ 
6. สืบค้นข้อมลู อธิบายสมบัติและหน้าที่ของสารพันธุกรรม โครงสร้างและองค์ประกอบ ทางเคมี 
   ของ DNA และสรปุการจ าลอง DNA 
7. อธิบายและระบุข้ันตอนในกระบวนการสงัเคราะห์โปรตีนและหน้าที่ของ DNA และ RNA แต่ละ 
   ชนิดในกระบวนการสังเคราะห์ โปรตีน 
8. สรุปความสัมพันธ์ระหว่างสารพันธุกรรม แอลลีล โปรตีน ลักษณะทางพันธุกรรม และเช่ือมโยง 
   กับความรู้เรื่องพันธุศาสตรเ์มนเดล 
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9. สืบค้นข้อมลู และอธิบายการเกิดมิวเทชันระดับยีนและระดับโครโมโซม สาเหตุการเกิดมิวเทชัน  
   รวมทั้งยกตัวอย่างโรคและกลุ่มอาการทีเ่ป็นผลของการเกดิมิวเทชัน 
10. อธิบายหลักการสร้างสิ่งมีชีวิตดัดแปรพันธุกรรมโดยใช้ดีเอ็นเอรีคอมบิแนนท์ 
11. สืบค้นข้อมูลยกตัว อย่าง และอภิปรายการน าเทคโนโลยีทางดีเอ็นเอไปประยกุต์ใช้ทั้งในด้านสิง่แวดล้อม  
     นิติวิทยาศาสตร์การแพทย์การเกษตรและอุตสาหกรรม และข้อควรค านึงถึงด้านชีวจริยธรรม 
12. สืบค้นข้อมูลและอธิบายเกี่ยวกบัหลักฐานทีส่นับสนุนและข้อมูลที่ใช้อธิบายการเกิดวิวัฒนาการของสิง่มีชีวิต 
13. อธิบายและเปรียบเทียบแนวคิดเกี่ยวกับวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิตของฌอง ลามาร์ก และทฤษฎีเกี่ยวกับ  
     วิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิตของชาลส์ ดาร์วิน 
14. ระบุสาระส าคัญและอธิบายเงื่อนไขของภาวะสมดลุของฮาร์ดี-ไวน์เบิร์ก ปจัจัยที่ท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลง 
     ความถ่ีของแอลลลี ในประชากร พรอ้มทัง้ค านวณหาความถ่ีของแอลลีลและจีโนไทป์ของประชากรโดยใช้  
     หลักของฮาร์ดี-ไวน์เบิร์ก 
15. สืบค้นข้อมูล อภิปราย และอธิบายกระบวนการเกิดสปีชีส์ใหม่ของสิง่มีชีวิต 

รวม  15  ผลการเรียนรู้ 
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ค าอธิบายรายวิชาเพ่ิมเติม  
รหัสวิชา ว30221   รายวิชา เคมี  1           กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี   
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4  ภาคเรียนท่ี 1                   จ านวน 1.5 หน่วยกิต     เวลา 60  ชั่วโมง 

............................................................................................................................. ................................... 
 ศึกษา  สังเกต  ระบุ  วิเคราะห์ อธิบาย ค านวณและน าเสนอ  แบบจ าลองอะตอมของดอลตัน แบบจ าลอง
อะตอมของ  ทอมสัน แบบจ าลองอะตอมของรัทเทอร์ฟอร์ด สัญลักษณ์นิวเคลียร์ และไอโซโทป การศึกษาสเปกตรัม  
การเปล่งแสงของอะตอมแก๊ส  การจัดเรียงอิเล็กตรอน  ในระดับพลังงานหลักและระดับพลงังานย่อย การจัดอิเล็กตรอน
ในอะตอม วิวัฒนาการของการสร้างตารางธาตุ สมบัติของธาตุตามหมู่และ ตามคาบ ขนาดอะตอม รัศมีไอออน พลังงาน
ไอออไนเซซัน  อิเล็กโทรเนกาติวิตี สัมพรรคภาพอิเล็กตรอน  จุดหลอมเหลวและจุดเดือด เลขออกซิเดชัน ธาตุแทรนสิ
ชัน  สารประกอบของธาตุแทรนสิชัน  ธาตุกัมมันตรังสี  การสลายตัวของธาตุกัมมันตรังสี  ครึ่งชีวิตของธาตุกัมมันตรังสี  
สมบัติบางประการของธาตุแต่ละชนิด ตระหนักถึงผลกระทบทีม่ีต่อสิ่งมชีีวิตและสิ่งแวดล้อม  พันธะเคมี  พันธะไอออนิก  
การเกิดพันธะ ไอออนิก โครงสร้างของสารประกอบไอออนิก การเขียนสูตรและเรียกช่ือสารประกอบไอออนิก  พลังงาน
กับการเกิดสารประกอบไอออนิก สมบัติสารประกอบไอออนิก ปฏิกิริยาของสารประกอบไอออนิก  พันธะโคเวเลนต์  
การเกิดพันธะโคเวเลนต์ ชนิดของพันธะโคเวเลนต์  โมเลกุลที่ไม่เป็นไปตามกฎออกเตต การเขียนสูตรและเรียกช่ือ                      
สารโคเวเลนต์ ความยาวพันธะ และพลังงานพันธะ แนวคิดเกี่ยวกับเรโซแนนซ์  รูปร่างโมเลกุล  สภาพข้ัวของโมเลกุล
โคเวเลนต์  แรงยึดเหนี่ยวระหว่างโมเลกุลโคเวเลนต์  สารโครงผลึกร่างตาข่าย พันธะโลหะ สมบัติของโลหะ  
 โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ในการสืบค้นข้อมูล  การคิด   เปรียบเทียบ สื่อสารสิ่งที่เรียนรู้ อภิปราย  
การแก้ปัญหา  การใช้ทักษะชีวิต  กระบวนการส ารวจ ตรวจสอบ  และทดลอง  การใช้เทคโนโลยี 
          เพื่อให้เกิดจิตวิทยาศาสตร์ จริยธรรม คุณธรรม และจรรยาบรรณของนักวิทยาศาสตร์  มีความสามารถในการ
ตัดสินใจ ตระหนักถึงความปลอดภัยในการใช้สารเคมี   
 

ผลการเรียนรู้ 
1. สืบค้นข้อมลูสมมติฐาน การทดลอง  หรือผลการทดลองทีเ่ปน็ประจักษ์พยานในการเสนอแบบจ าลองอะตอม

ของนักวิทยาศาสตร์และอธิบายวิวัฒนาการของแบบจ าลองอะตอม 
2. เขียนสัญลักษณ์นิวเคลียร์ของธาตุ  และระบุจ านวนโปรตอน  นิวตรอน  และอิเล็กตรอนของอะตอมจาก

สัญลักษณ์นิวเคลียร์  รวมทั้งบอกความหมายของไอโซโทป 
3. อธิบายและเขียนการจัดเรียงอเิล็กตรอนในระดับพลังงานหลกัและระดับพลังงานย่อย  เมื่อทราบเลขอะตอม

ของธาตุ 
4. ระบหุมู่  คาบ  ความเป็นโลหะ  อโลหะ  และกึ่งโลหะ  ของธาตุเรพรเีซนเททฟี  และธาตุแทรนสิชันในตาราง

ธาตุ 
5. วิเคราะห์และบอกแนวโน้มสมบัติของธาตุเรพรีเซนเททีฟตามหมู่และตามคาบ 
6. บอกสมบัติของธาตุโลหะแทรนสิชันและเปรียบเทียบสมบัติกบัธาตุโลหะในกลุม่ธาตุเรพรีเซนเททีฟ 
7. อธิบายสมบัติและค านวณครึ่งชีวิตของธาตุไอโซโทปกมัมันตรังสี 
8. สืบค้นข้อมลูและยกตัวอย่างการน าธาตุมาใช้ประโยชน์  รวมทั้งผลกระทบต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดลอ้ม 
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9. อธิบายการเกิดไอออนและการเกิดพันธะไอออนิก  โดยใช้แผนภาพ  หรือสัญลักษณ์แบบจุดของลิวอิส 
10. เขียนสูตรและเรียกช่ือสารประกอบไอออนิก 
11. ค านวณพลังงานทีเ่กี่ยวข้องกบัปฏิกริิยาการเกิดสารประกอบไอออนิกจากวัฏจกัรบอร์นฮาเบอร์ 
12. อธิบายสมบัติของสารประกอบไอออนิก 
13. เขียนสมการไอออนกิและสมการไอออนกิสทุธิของปฏิกริิยาของสารประกอบไอออนิก 
14. อธิบายการเกิดพันธะโคเวเลนต์แบบพันธะเดี่ยว  พันธะคู่  และพันธะสาม  ด้วยโครงสร้างลิวอิส 
15. เขียนสูตรและเรียกช่ือสารโคเวเลนต์ 
16. วิเคราะห์และเปรียบเทียบความยาวพันธะและพลังงานพันธะในสารโคเวเลนต์  รวมทัง้ค านวณพลังงานที่

เกี่ยวข้องกบัปฏิกริิยาของสารโคเวเลนต์จากพลังงานพันธะ 
17. คาดคะเนรูปร่างโมเลกลุโคเวเลนต์โดยใช้ทฤษฎีการผลักระหว่างคู่อิเล็กตรอนในวงเวเลนซ์  และระบุสภาพข้ัว

ของโมเลกลุโคเวเลนต์ 
18. ระบุชนิดของแรงยึดเหนี่ยวระหว่างโมเลกุลโคเวเลนต์  และเปรียบเทียบจุดหลอมเหลว  จุดเดือด  และการ

ละลายน้ าของสารโคเวเลนต์ 
19. สืบค้นข้อมลูและอธิบายสมบัติของสารโคเวเลนต์โครงร่างตาข่ายชนิดต่างๆ 
20. อธิบายการเกิดพันธะโลหะและสมบัติของโลหะ 
21. เปรียบเทียบสมบัติบางประการของสารประกอบไอออนกิ  สารโคเวเลนต์  และโลหะ  สืบค้นข้อมลูและการ

น าเสนอตัวอย่างการใช้ประโยชน์ของสารประกอบไอออนิก  สารโคเวเลนต์  และโลหะได้อย่างเหมาะสม 
 
รวม  21  ผลการเรียนรู้ 
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ค าอธิบายรายวิชาเพ่ิมเติม 
รหัสวิชา ว30222   รายวิชา เคมี  2      กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี   
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4   ภาคเรียนท่ี 2                           จ านวน 1.5 หน่วยกิต        เวลา 60  ชั่วโมง 
          ................................................................................................................................................................. 

ศึกษา  สังเกต  ระบุ  วิเคราะห์ อธิบาย ค านวณและน าเสนอ ข้อปฏิบัติเบื้องต้นในการท าปฏิกิริยาเคมี       
เลือกและใช้อุปกรณ์หรือเครื่องมือในการท าปฏิบัติการ  วัดปริมาณต่าง ๆ ระบุหน่วยวัดปริมาณต่าง ๆ ของสาร  เปลี่ยน
หน่วยวัดเป็นระบบเอส มวลอะตอม มวลโมเลกุล โมล จ านวนโมลกับมวลของสาร ปริมาตรต่อโมลของแก๊สที่ STP 
ความสัมพันธ์ระหว่างจ านวนโมเลกุล อนุภาค มวลและปริมาตรของแก็สที่ STP อัตราส่วนโดยมวลของธาตุ  สูตรอย่าง
ง่ายและสูตรโมเลกุลของสาร  ความเข้มข้นของสารละลาย การเตรียมสารละลาย สมบัติบางประการของสารละลาย  
สมการเคมี  การค านวณปริมาณสารในปฏิกิริยาเคมทีี่เกีย่วข้องกับมวลของสาร ความเข้มข้นของสารละลายและปรมิาตร
ของแก๊ส การค านวณปริมาณของสารในปฏิกิริยาเคมีหลายข้ันตอน  ระบุสารก าหนดปริมาณและค านวณปริมาณสารตา่ง 
ๆ ในปฏิกิริยาเคมี  การค านวณผลได้ร้อยละของผลิตภัณฑ์ 

โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ในการสืบค้นข้อมูล  การคิด  เปรียบเทียบ  สื่อสารสิ่งที่ เรียนรู้              
การแก้ปัญหา  การใช้ทักษะชีวิต  กระบวนการส ารวจ ตรวจสอบ  การท าปฏิบัติการ  และการใช้เทคโนโลยี 
          เพื่อให้เกิดจิตวิทยาศาสตร์ จริยธรรม คุณธรรม และจรรยาบรรณของนักวิทยาศาสตร์   

มีความสามารถในการตัดสินใจ  และตระหนักถึงความปลอดภัยในการท าปฏิบัติการ 

 
ผลการเรียนรู้ 

 
1. บอกและอธิบายข้อปฏิบัติเบือ้งต้น  และปฏิบัติตนที่แสดงถึงความตระหนักในการท าปฏิบัติการเคมี  เพื่อให้มี

ความปลอดภัยทั้งตอ่ตนเอง  ผู้อื่นและสิ่งแวดลอ้ม  และเสนอแนวทางแก้ไขเมื่อเกิดอุบัตเิหตุ 
2. เลือกและใช้อุปกรณ์หรือเครื่องมือในการท าปฏิบัติการ  และวัดปริมาณต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสม 
3. น าเสนอแผนการทดลอง  ทดลองและเขียนรายงานการทดลอง 
4. ระบหุน่วยวัดปริมาณต่าง ๆ ของสาร  และเปลี่ยนหน่วยวัดให้เป็นหน่วยในระบบเอสไอด้วยการใช้แฟกเตอร์

เปลี่ยนหน่วย 
5. บอกความหมายของมวลอะตอมของธาตุและค านวณมวลอะตอมเฉลี่ยของธาตุ  มวลโมเลกลุ  และมวลสูตร 
6. อธิบายและค านวณปรมิาณใดปริมาณหนึ่งจากความสมัพันธ์ของโมล  จ านวนอนุภาค  มวล  และปรมิาตรของ

แก๊สที่  STP 
7. ค านวณอัตราส่วนโดยมวลของธาตุองค์ประกอบของสารประกอบตามกฎสัดส่วนคงที่ 
8. ค านวณสูตรอย่างง่ายและสูตรโมเลกุลของสาร 
9. ค านวณความเข้มข้นของสารละลายในหน่วยต่าง ๆ 
10. อธิบายวิธีการและเตรียมสารละลายใหม้ีความเข้มข้นในหน่วยโมลาริตี  และปรมิาตรสารละลายตามที่ก าหนด 
11. เปรียบเทียบจุดเดือดและจุดเยือกแข็งของสารละลายกับสารบรสิุทธ์ิ  รวมทั้งค านวณจุดเดือดและจุดเยือกแข็ง

ของสารละลาย 
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                                           หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนศรีราชา ระดบัชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย พุทธศักราช 2564 (ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช 2562) 

12. แปลความหมายสญัลักษณ์ในสมการเคมี  เขียน  และดุลสมการเคมีของปฏิกริิยาบางชนิด 
13. ค านวณปริมาณสารในปฏิกิริยาเคมีทีเ่กี่ยวข้องกบัมวลสาร 
14. ค านวณปริมาณสารในปฏิกิริยาเคมีทีเ่กี่ยวข้องกบัความเข้มขน้ของสารละลาย 
15. ค านวณปริมาณสารในปฏิกิริยาเคมีทีเ่กี่ยวข้องกบัปริมาตรของแก๊ส 
16. ค านวณปริมาณของสารในปฏิกริิยาเคมหีลายข้ันตอน 
17. ระบสุารก าหนดปริมาณและค านวณปริมาณสารต่าง ๆ ในปฏิกิริยาเคมี 
18. ค านวณผลได้ร้อยละของผลิตภัณฑ์ในปฏิกริิยาเคมี 

รวม 18 ผลการเรียนรู้ 
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                                           หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนศรีราชา ระดบัชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย พุทธศักราช 2564 (ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช 2562) 

ค าอธิบายรายวิชาเพ่ิมเติม 
รหัสวิชา ว30201  รายวิชา ฟิสิกส์ 1       กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี   
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  4  ภาคเรียนท่ี 1      จ านวน 1.5 หน่วยกิต เวลา  60  ชั่วโมง 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
เพื่อศึกษาวิเคราะห์   ระบบหน่วยระหว่างชาติ  การวัดและการรายงานผลการวัด  ปริมาณ สเกลาร์  และ

ปริมาณเวกเตอร์  ความเร็วสัมพัทธ์  การเคลื่อนที่ด้วยความเร่งคงตัวใน  1  มิติ  กฎการเคลี่อนที่ของ    นิวตัน  กฎแรง
ดึงดูดระหว่างมวล  รวมทั้งการประยุกต์ใช้กฎการเคลื่อนที่ 

โดยใช้ กระบวนการทางวิทยาศาสตร์  การสืบเสาะหาความรู้  การส ารวจตรวจสอบ  การสืบค้นข้อมูล  และ 
การอภิปราย  

 เพื่อให้เกิดความรู้  ความคิด  ความเข้าใจ  สามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู้  มีความสามารถในการตัดสินใจ  น า
ความรู้ไปใช้ในชีวิตประจ าวัน  มีจิตวิทยาศาสตร์  คุณธรรม และค่านิยมที่เหมาะสม 
 
ผลการเรียนรู้ 

1. อธิบายความหมายของฟสิิกส์  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและอธิบายความสมัพันธ์ระหว่างกันได้ 
2. ยกตัวอย่างปริมาณทางฟสิิกส์และหน่วยมาตรฐานนานาชาติ (หน่วยในระบบ SI)ของปริมาณนั้นๆ  
3. ระบุหน่วยฐานและหน่วยอนุพนัธ์ของระบบเอสไอ พร้อมทั้งอธิบายความหมายของตัวน าหน้าหน่วย เพื่อท า

ให้เป็นหน่วยที่โตข้ึนหรือเล็กลง 
4. ตระหนักถึงธรรมชาติของการวัดในการทดลองทีม่ีความคลาด เคลื่อนที่เป็นไปได้มากบ้างน้อยบ้างเป็นของ

ธรรมดา  ข้ึนกับเครื่องมอืที่ใช้วัด  วิธีการวัด  และความตั้งใจและฝีมือของผู้วัด 
5. ประมาณค่าความคลาดเคลื่อนที่อาจเป็นไปได้อย่างเหมาะสมในการทดลอง 
6. อธิบายความหมายของเลขนัยส าคัญได้และสามารถใช้ได้อย่างเหมาะสมในการทดลอง 
7. ท าการทดลองง่าย ๆ โดยแสดงข้อมลูทีก่ะทัดรัด ชัดเจนและ แสดงการวิเคราะห์ด้วยคณิตศาสตร์    รวมถึง

การใช้กราฟเส้นตรงเพื่อประกอบการสรปุผลได้อย่างรัดกุม 
8. สืบค้นข้อมลูและอธิบายการบอกต าแหนง่ของวัตถุในแนวตรงและแกนอ้างองิ  การบอกต าแหน่ของวัตถุใน 

ระนาบและแกนอ้างอิง 
9. สืบค้นข้อมลูและอธิบายความหมายของระยะทางและการกระจัดของอนุภาคหรือวัตถุ  เขียน     สัญลักษณ์ 

และรปูแทน การกระจัดของอนุภาคหรือวัตถุ 
10. สืบค้นข้อมูลและอธิบายการหาเวกเตอรล์ัพธ์ในหนึ่งมิติ 
11. สืบค้นข้อมูล  อธิบายการหาอัตราเร็ว  ความเร็ว  ความเร็วสมัพัทธ์ของอนุภาคหรือวัตถุและทดลองเพือ่หา

อัตราเร็วของวัตถุโดยใช้เครื่องเคาะสญัญาณเวลา 
12. สืบค้นข้อมูล  อธิบายการหาความเร่งของอนุภาคหรอืวัตถุ ทดลองเพื่อหาความเร่งของวัตถุที่ตกแบบเสรี

และ เขียนกราฟของความเร็วกับเวลาของวัตถุ 
13. สืบค้นข้อมูลและหาความสัมพันธ์ระหว่างปรมิาณต่าง ๆ ที่ เกี่ยวข้องกับการเคลื่อนที่ในแนวตรงด้วย

ความเร่งคงตัว 
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14. สืบค้นข้อมูล  อธิบายการเคลื่อนที่ในสองมิติ  สามมิติ  เวกเตอร์ ต าแหน่งและความเร็วในสองมิติ     
ความเร่ง ในสองมิติ  ความเร็วสมัพัทธ์  และกรอบอ้างอิงเฉ่ือย 

15. สืบค้นข้อมูลและอธิบายเกี่ยวกบัมวล แรง แรงพื้นฐาน แรงลพัธ์ น้ าหนัก  สภาพเสมือนไร้น้ าหนัก   แรง
กริยา   แรงปฏิกิริยา  แรงคู่ปฏิกิริยา  ศูนย์กลางมวล  ศูนย์ถ่วง 

16. ส ารวจตรวจสอบและจัดกจิกรรมเพื่อรับรู้ผลของแรงที่มตี่อผู้จัดกจิกรรม 
17. ส ารวจตรวจสอบและจัดกจิกรรมเพื่อหาความสัมพันธ์ระหว่างแรงที่กระท าต่อวัตถุกับสภาพ    การเคลื่อนที่

ของวัตถุนั้น 
18. ส ารวจตรวจสอบและจัดกจิกรรมการหาแรงลัพธ์เมื่อมีแรงมากกว่าหนึ่งแรงมากรระท าต่อวัตถุ 
19. สืบค้นข้อมูลและหาแรงลัพธ์ของแรงสองแรงโดยการสรา้งรูป และการค านวณ 
20. ท ากิจกรรมแสดงการเคลื่อนที่ของวัตถุบนพื้นผิวที่แรงเสยีดทานน้อยและสามารถสรปุกฎกเคลื่อนที่ข้อที่ 1  

ของนิวตันได ้
21. ท ากิจกรรมเกี่ยวกับผลของการเปลี่ยนสภาพการเคลือ่นทีของวัตถุที่มีต่อความรูส้ึกของผู้ด าเนิน     

กิจกรรม 
22. ท าการทดลองเพื่อหาความสัมพันธ์ระหว่างแรงกบัความเร่งของวัตถุเมื่อมวลของวัตถุมีค่าคงตัวและระหว่าง

มวลกับความเรง่เมือ่ แรงทีก่ระท าต่อวัตถุมีค่าคงตัวและสรุปกฎการเคลื่อนที่ข้อที่  2  ของนิวตัน 
23. ท าการทดลองหาความสัมพันธ์ระหว่างทิศทางของความเร่งของวัตถุกับทิศทางของแรงทีก่ระท าต่อวัตถุนั้น 
24. ท ากิจกรรมและสรปุการเคลื่อนที่ข้อที่  3  ของนิวตัน 
25. วิเคราะห์และอธิบายเกี่ยวกบัแรงดึงดูดของโลกที่กระท าต่อวัตถุและน้ าหนักของวัตถุนั้น 
26. สืบค้นข้อมูลและอธิบายถึงกฎแรงดงึดูดระหว่างมวลของ นิวตัน 
27. สืบค้นข้อมูลและท ากิจกรรมเพื่อหาความสัมพันธ์ระหว่าง ขนาดของความเร่ง  g  และระยะห่าง ระหว่าง

จุดศูนย์กลางของโลก 
28. สืบค้นข้อมูลและท ากิจกรรมเกี่ยวกับสภาพเสมือนไร้น้ าหนัก 
29. สืบค้นข้อมูลและท ากิจกรรมเกี่ยวกับศูนย์กลางมวล  ศูนย์ถ่วง 
30. น ากฎการเคลื่อนที่ของนิวตันไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน  

 
รวม 30 ผลการเรียนรู้ 
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ค าอธิบายรายวิชาเพ่ิมเติม 
รหัสวิชา ว30202  รายวิชา ฟิสิกส์ 2   กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี   
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  4  ภาคเรียนท่ี 2           จ านวน 1.5 หน่วยกิต  เวลา  60  ชั่วโมง 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 เพื่อศึกษา  วิเคราะห์ สมดุล  โมเมนตัม  แรงและการเปลี่ยนโมเมนตัม การดลและแรงดล การชนหรือการ
ระเบิด กฎการอนุรักษ์โมเมนตัม  การเคลื่อนที่แบบหมุน  ความเร่งเชิงมุม ทอร์กกับการเคลื่อนทีแ่บบหมุน โมเมนต์ความ
เฉ่ือย พลังงานจลน์ของการหมุน  โมเมนตัมเชิงมุมและอัตราการเปลี่ยนโมเมนตัมเชิงมุม  การท างานในการหมุน การ
แกว่งของวัตถุ  งานและพลังงานการเคลื่อนที่ในแนวโค้ง 

โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์  การสืบเสาะหาความรู้  การส ารวจตรวจสอบ  การสืบค้นข้อมูลและการ
อภิปราย 

เพื่อให้เกิดความรู้ ความคิด  ความเข้าใจ  สามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู้  มีความสามารถในการตัดสินใจ            
น าความรู้ไปใช้ในชีวิตประจ าวัน มีจิตวิทยาศาสตร์  จริยธรรม  คุณธรรมและค่านิยมที่เหมาะสม 

 
ผลการเรียนรู้ 

1. บอกได้ว่าโมเมนตมัซึ่งเป็นปรมิาณเวกเตอร์ข้ึนอยู่กบัมวลและความเร็วภายใต้แรงซึ่งเป็นไป  ตามกฎข้อที่ 3 
ของนิวตัน 

2. สรุปเกี่ยวกับการชนของวัตถุ  และการระเบิด ( การดีดตวัแยกออกจากกัน) ของวัตถุในแนว ตรงได้ว่า โม
เมนตัมของระบบจะคงตัวเมื่อไม่มีแรงลัพธ์กระท าต่อระบบ  และน าความรู้ไปค านวณ หาปรมิาณต่าง ๆ ที่ เกี่ยวข้องได้ 

3. สรุปเกี่ยวกับการชนของวัตถุใน  2  มิติ  ได้ว่า  โมเมนตัมของระบบคงตัว  เมื่อมีแรงลัพธ์  กระท าต่อระบบ
และน าความรู้ไปค านวณหาปริมาณต่าง ๆ ทีเ่กี่ยวข้องได ้

4. ค านวณหาปริมาณต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเคลื่อนที่ของวัตถุที่มีการชนหรือดีดกันโดยใช้กฎ อนุรักษ์
โมเมนตมั 

           5. อธิบายเกี่ยวกับกฎอนุรักษ์โมเมนตมัเชิงมมุ และความสัมพันธ์ระหว่างทอร์ก  มวลของวัตถุ  รัศมีของการหมนุ  
และความเร็วเชิงมุม  และความสัมพันธ์ระหว่างทอร์ก  โมเมนต์ความเฉ่ือยและความเร็ว  เชิงมุมพรอ้มทัง้  ค านวณหา
ปริมาณต่าง ๆ ทีเ่กี่ยวข้องได้ และอธิบายพลงังานจลน์ของการหมุนได้ 

6. อธิบายความหมายของ  งาน และกฎการอนุรักษ์พลงังานกล โมเมนตัมและกฎการอนุรักษ์        โมเมนตัม 
การเคลื่อนที่แนวโค้ง รวมทั้งน าความรู้ไปใช้ประโยชน์   

7. อธิบาย วิเคราะห์ และค านวณปรมิาณต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ การเคลื่อนที่แบบโพรเจกไทล์ และทดลองการ
เคลื่อนที่แบบโพรเจกไทล ์

8.  ทดลองและอธิบายความสัมพันธ์ระหว่างแรงสู่ศูนย์กลาง รัศมีของการเคลือ่นที่ อัตราเร็วเชิงเส้นอัตราเร็ว  
เชิงมุม และมวล ของวัตถุในการเคลื่อนที่แบบวงกลมในระนาบระดบั รวมทั้ง ค านวณปรมิาณต่าง ๆ ที่ เกี่ยวข้อง และ
ประยุกต์ใช้ความรูก้ารเคลื่อนที่แบบวงกลมในการอธิบายการโคจรของดาวเทียม 

9. ทดลองและอธิบายการเคลื่อนที่แบบฮาร์มอนกิอย่างง่ายของ วัตถุติดปลายสปริงและลูกตุ้มอย่างง่าย รวมทั้ง
ค านวณปริมาณ ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
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                                           หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนศรีราชา ระดบัชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย พุทธศักราช 2564 (ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช 2562) 

 
10. อธิบายกฎความโน้มถ่วงสากลและผลของสนามโน้มถ่วงที่ ท าให้วัตถุมีน้ าหนัก รวมทั้งค านวณปรมิาณต่าง 

ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
   11. น าความรู้เรื่องการเคลื่อนที่แบบโพรเจกไทล์และแบบวงกลมไปประยุกต์ใช้ ในชีวิตประจ าวันได้ 
 

รวม  11  ผลการเรียนรู้ 
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                                           หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนศรีราชา ระดบัชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย พุทธศักราช 2564 (ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช 2562) 

ค าอธิบายรายวิชาเพ่ิมเติม   
รหัสวิชา ว30271    รายวิชา ไมโครคอนโทรลเลอร์ 1       กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  4   ภาคเรียนท่ี 1                          จ านวน  1.0  หน่วยกิต   เวลา  40  ชั่วโมง 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
          ศึกษาเกี่ยวกับโครงสร้างของไมโครคอนโทรลเลอร์ กระบวนการท างาน ลักษณะสัญญาณ การรบั-ส่งข้อมูลกับ
อุปกรณ์เช่ือมต่อภายนอก การใช้ชุดค าสั่ง การเขียนโปรแกรมควบคุมการท างานของบอร์ดไมโครคอนโทรลเลอร์และ
อุปกรณ์ต่อพ่วง การเขียนโปรแกรมเชิงจินตภาพ และการประยุกต์ใช้งานคุณสมบัติของบอร์ดไมโครคอนโทรลเลอร์
เบื้องต้น เพื่อพฒันาผูเ้รียนให้มีความรู้ ความสามารถ และมีทักษะทางด้านการใช้เทคโนโลยี มีความรู้ทางดา้น
อุตสาหกรรมใหม่ สามารถสร้างนวัตกรรมและมีคุณภาพชีวิตที่ดี ซึ่งสอดคล้องกับการบรูณาการการศึกษาภาคตะวันออก 
และการพัฒนาการศึกษาในพื้นที่ EECพร้อมส่งเสริมให้ผูเ้รยีนมีความรักในชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ เสริมสร้าง
คุณธรรม ลักษณะนสิัย เจตคติและความมุง่มั่นในการท างาน มีวินัย มีความซื่อสัตย์ เพื่อเป็นแนวทางในการประกอบ
อาชีพ ใฝ่เรียนรู้เห็นคุณค่าภาคภูมิใจในความเป็นท้องถ่ิน มีความรักในความเป็นไทย ด ารงชีวิตอยู่ในสงัคมอย่างมี
ความสุข มีความคิดอยู่อย่างพอเพียง เรียนรู้การใช้เทคโนโลยีอย่างเหมาะสม มจีิตส านึกในการใช้พลังงาน ทรพัยากรและ
สิ่งแวดล้อมในการด าเนินชีวิตและครอบครัว มีจิตสาธารณะต่อมวลชล และสังคม 
 
ผลการเรียนรู้  

1. อธิบายถึงความเป็นมา โครงสร้างพื้นฐาน และหลักการท างานของบอร์ด micro:bit ได ้
2. มีความรู้ความเข้าใจภาษาDigital ที่ใช้ในการเขียนค าสัง่ควบคุมการท างานของบอร์ด micro:bit 
3. ผู้เรียนสามารถทดลองเขียนโค้ดค าสั่ง ทดสอบการท างานบนบอร์ดจ าลอง และอัพโหลดลงบอร์ดจริงเพื่อใช้ 
    โค้ดค าสั่งควบคุมการท างานของของบอร์ด micro:bitได ้
4. สามารถเขียน โค้ดค าสั่งการการท างานด้วยวิธีการที่หลากหลากรูจ้ักใช้อุปกรณ์เคลื่อนที่ ระบบปฏิบัติการ 
    ต่างๆในการท างาน 
5. สามารถอธิบายเกี่ยวกับ ลกัษณะ และหน้าที่การท างานของปุ่มการท างานบนบอร์ด micro:bit และเลือกใช้ 

    ปุ่มการท างานได้อย่างเหมาะสม 

6.  รู้และเข้าใจความหมาย สามารถอธิบายหลักการท างานของเซ็นเซอร์ตรวจจบัความเรง่ และสามารถเขียน 

    ค าสั่งเพื่อทดสอบการท างานตลอดจนน าคุณสมบัติของเซ็นเซอร์นน้ีมาประยุกต์ใช้ในกิจกรรมต่างๆไดจ้ริง 

7. ผู้เรียนสามารถอธิบายเกี่ยวกบัมมุ roll และมุม Pitch มทีักษะในการหาค่าโดยการใช้เซ็นเซอร์ตรวจจับ 

    ความเร่งในการวัดระดับ แล้วแสดงผลด้วยหลอด LEDได ้

8. สามารถเขียนค าสัง่เพื่อใช้งาน Magnetometer บน micro:bit วัดความเข้มข้นของสนามแม่เหล็กได ้

9. ผู้เรียนมีความรู้เรื่องหลักการท างานของเซ็นเซอร์ สามารถเขียนชุดค าสั่งเพื่อใช้วัดค่าอุณหภูมิ 
   ค่าความเข้มข้นของแสงและน ามาแสดงผลได ้

10. ผู้เรียนมีความรู้เรื่องตัวแปรชนิดอะเรย์ และการแทนค่าข้อมูล มีทกัษะความสามารถในการเขียนชุดค าสั่ง 

     โดยก าหนดตัวแปรและแทนค่าข้อมลูได ้

รวม 10 ผลการเรียนรู้ 
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                                           หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนศรีราชา ระดบัชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย พุทธศักราช 2564 (ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช 2562) 

ค าอธิบายรายวิชาเพ่ิมเติม 
รหัสวิชา ว30272    รายวิชา ไมโครคอนโทรลเลอร์ 2         กลุ่มสาระการเรยีนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  4   ภาคเรียนท่ี 2                            จ านวน  1.0  หน่วยกิต   เวลา  40  ชั่วโมง 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
          ศึกษาเกี่ยวกับโครงสร้างของไมโครคอนโทรลเลอร์ กระบวนการท างาน ลักษณะสัญญาณ การรบั-ส่งข้อมูลกับ
อุปกรณ์เช่ือมต่อภายนอก การใช้ชุดค าสั่ง การเขียนโปรแกรมควบคุมการท างานของบอร์ดไมโครคอนโทรลเลอร์และเพิม่
ความคุณสมบัติในการท างานด้วยกันติดต้ังอปุกรณ์ต่อพ่วง ประยุกต์ใช้แนวคิดเชิงค านวณในการพัฒนาโครงงานที่มนี า
คุณสมบัติของบอร์ดไมโครคอนโทรลเลอร์ มาบรูณาการร่วมกับวิชาอื่นอย่างสร้างสรรค์ และเช่ือมโยงกบัชีวิตจรงิ เพือ่
พัฒนาผูเ้รียนให้มีความรู้ ความสามารถ และมีทกัษะทางด้านการใช้เทคโนโลยี  สามารถสร้างนวัตกรรมใหม่ และมี
คุณภาพชีวิตที่ดี ซึ่งสอดคล้องกับการบรูณาการการศึกษาภาคตะวันออก และการพัฒนาการศึกษาในพื้นที่ EECพร้อม
ส่งเสริมใหผู้้เรียนมีความรักในชาติ ศาสนา พระมหากษัตรยิ ์เสริมสร้างคุณธรรม ลกัษณะนิสัย เจตคติและความมุ่งมั่นใน
การท างาน มีวินัย มีความซื่อสัตย์ เพื่อเป็นแนวทางในการประกอบอาชีพ ใฝเ่รียนรู้เห็นคุณค่าภาคภูมิใจในความเป็น
ท้องถ่ิน มีความรักในความเป็นไทย ด ารงชีวิตอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข มีความคิดอยู่อย่างพอเพียง เรียนรูก้ารใช้
เทคโนโลยีอย่างเหมาะสม มีจิตส านึกในการใช้พลังงาน ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมในการด าเนินชีวิตและครอบครัว 
 
ผลการเรียนรู้  

1. ผู้เรียนสามารถเขียนโปรแกรมควบคุมแสดงผลด้วยเสียงของบอร์ด micro:bit ได ้

2. ผู้เรียนเข้าใจหลักการท างานของเซ็นเซอร์ต่างๆบนบอร์ด micro:bit และสามารถเขียนชุดค าสัง่ 

    ให้เล่นเป็นเกมส์ได้ 
3. ผู้เรียนสามารถติดตั้งไดรเวอร์และโปรแกรมเพือ่เช่ือมต่อบอร์ด micro:bitให้ท างานร่วมกบัคอมพิวเตอร์ได ้

4. สามารถเขียน โค้ดค าสั่งการการท างานให้บอร์ด micro:bit เช่ือมต่อกบั Excel เพื่อท าการรับส่งข้อมลูได ้

5. สามารถอธิบายเกี่ยวกับ ลกัษณะ และหน้าที่การท างานของคลื่นวิทยุกบับอร์ด micro:bitได้  
    และใช้คลื่นวิทยุกในการส่งค่าข้อมลูไรส้ายได้ดี 

๖.  รู้และเข้าใจความหมาย สามารถอธิบายหลักการท างานของApplication ที่เช่ือมต่อกับ micro:bit 
     เขียนค าสั่งเพื่อควบคุมการท างานผ่าน Applicationได ้

7. ผู้เรียนสามารถเช่ือมต่อ micro:bit เข้ากบัอปุกรณ์ต่อพ่วงชนิดต่างๆเพือ่เพิม่ความสามารถในการท างาน 

    ให้หลากหลาย และน ามาประยุกต์ใช้ได้กับกจิกรรมต่างๆ 

8. สามารถเขียนค าสัง่เพื่อใช้งาน micro:bit ร่วมกบัมอเตอรร์ถ และควบคุมการท างานของมอเตอร์ 
    ด้วยJoy stickได ้

9.  ผู้เรียนมีความรู้เรื่องหลกัการท างานอลัตราโซนิกและและการแสดงผลทางหน้าจอLCD และแบบOLED 

10. ผู้เรียนมีความรู้เรื่องแพก็เกจทีจ่ าเป็นส าหรบัการเขียนโปรแกรมเชิงจินตภาพ และมทีักษะในการUpdate 
                Firmware ของ micro:bit 
รวม 10 ผลการเรียนรู้ 
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                                           หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนศรีราชา ระดบัชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย พุทธศักราช 2564 (ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช 2562) 

ค าอธิบายรายวิชาเพ่ิมเติม 

รหัสวิชา ว 30291 รายวิชา เทคโนโลยีเพ่ิมเติม กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี   
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 ภาคเรียนท่ี 1                     จ านวน 0.5 หน่วยกิต  เวลา  20  ชั่วโมง 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 อธิบายข้ันตอนการพัฒนาซอฟต์แวร์ ความหมายสัญลักษณ์ที่ใช้ในการออกแบบโปรแกรม ตัวแปรและค่าคงที่
ที่ใช้ในการเขียนโปรแกรม ความหมายของข้อมูลและชนิดของข้อมูลที่ใช้ในการเขียนโปรแกรม ตัวด าเนินการที่ใช้ในการ
เขียนโปรแกรม มีความรู้ความเข้าใจการใช้ค าสั่งแสดงผลบนหน้าจอภาพ ค าสั่งรับข้อมูลจากแป้นพิมพ์ บอกความหมาย
ของนิพจน์ 
 ศึกษา วิเคราะห์การใช้สัญลักษณ์เขียนผังงานที่ใช้ในการออกแบบโปรแกรม พัฒนาซอฟต์แวร์อย่างเป็น
ข้ันตอนเขียนโปรแกรมโดยใช้ค าสั่งแสดงผลบนหน้าจอภาพ ค าสั่งรับข้อมูลจากแป้นพิมพ์ ใช้ชนิดข้อมูล ตัวแปร และ
ค่าคงที่ได้อย่างถูกต้องเหมาะสม ใช้นิพจน์ และตัวด าเนินการต่างๆ ได้ตามความเหมาะสม 
 เห็นคุณค่าสัญลักษณ์ที่ใช้ในการออกแบบโปรแกรม ตระหนักถึงความส าคัญของข้ันตอนการพัฒนาซอฟต์แวร์ 
การเลือกใช้ชนิดข้อมูล ตัวแปร และค่าคงที่ได้ถูกต้อง การใช้นิพจน์ และตัวด าเนินการต่างๆ สนใจการเขียนโปรแกรม
แสดงผลบนหน้าจอภาพและรับข้อมูลจากแป้นพิมพ์ 
 
ผลการเรียนรู ้
 1. อธิบายข้ันตอนการพัฒนาซอฟต์แวร ์
 2. อธิบายความหมายสญัลักษณ์และสามารถเขียนผังงานที่ใช้ในการออกแบบโปรแกรมได้ 
 3. เขียนโปรแกรมโดยใช้ค าสัง่แสดงผลบนหน้าจอภาพได้ 
 4. เขียนโปรแกรมโดยใช้ค าสัง่รบัข้อมลูจากแป้นพิมพ์ได้ 
 5. บอกความหมายของข้อมลูและชนิดของข้อมูลที่ใช้ในการเขียนโปรแกรมได้ 
 6. อธิบายและเปรียบเทียบตัวแปรและค่าคงทีท่ี่ใช้ในการเขียนโปรแกรมได้ 
 7. บอกความหมายของนิพจน์และสามารถเขียนนิพจนเ์พื่อใช้งานได้ 
 8. อธิบายตัวด าเนินการที่ใช้ในการเขียนโปรแกรมและสามารถใช้ตัวด าเนินการต่างๆ ได้ตามความเหมาะสม 
รวม   8   ผลการเรียนรู้ 
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                                           หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนศรีราชา ระดบัชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย พุทธศักราช 2564 (ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช 2562) 

ค าอธิบายรายวิชาเพ่ิมเติม 
รหัสวิชา ว30243  รายวิชา ชีววิทยา 3     กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี   
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  5      ภาคเรียนท่ี 1              จ านวน 1.5 หน่วยกิต    เวลา  60  ชั่วโมง  
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ศึกษา สังเกต สืบค้น บอก สรุป อภิปราย อธิบาย เปรียบเทียบและยกตัวอย่างชนิดและลักษณะของเนื้อเยื่อพืช 
โครงสร้างภายในของรากพืชใบเลี้ยงเดี่ยวและรากพืช ใบเลี้ยงคู่จากการตัดตามขวาง โครงสร้างภายในของล าต้นพืชใบ
เลี้ยงเดี่ยวและล าต้นพืชใบเลี้ยงคู่จากการตัดตามขวาง โครงสร้างภายในของใบพืช จากการตัดตามขวาง การแลกเปลี่ยน
แก๊สและการคายน้ าของพืช กลไกการล าเลียงน้ า และธาตุอาหารของพืช ความส าคัญของธาตุอาหาร และยกตัวอย่าง
ธาตุอาหารที่ส าคัญที่มีผลต่อการเจริญเติบโตของพืช กลไกการล าเลียงอาหารในพืช การทดลองของนักวิทยาศาสตร์ใน
อดีตเกี่ยวกับกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสง ข้ันตอนกระบวนการ  สังเคราะห์ด้วยแสงของพืช C3 กลไกการตรึง
คาร์บอนไดออกไซด์ ในพืช C3 พืช C4 และ พืช CAM ปัจจัยความเข้มของแสง ความเข้มข้นของคาร์บอนไดออกไซด์ 
และอุณหภูมิที่มีผลต่อการสังเคราะห์ด้วยแสงของพืช วัฏจักรชีวิตแบบสลับของพืชดอก กระบวนการสร้างเซลล์สืบพันธ์ุ
เพศผู้และเพศเมียของพืชดอก และการปฏิสนธิของพืชดอก การเกิดเมล็ดและการเกิดผลของพืชดอก  โครงสร้างของ
เมล็ดและผล การใช้ประโยชน์จากโครงสร้างต่างๆของเมล็ด และผล ปัจจัยต่าง ๆ ที่มีผลต่อการงอกของเมล็ด สภาพพัก
ตัวของเมล็ด แนวทางในการแก้สภาพพักตัวของเมล็ด บทบาทและหน้าที่ของออกซิน  ไซโทไคนิน จิบเบอเรลลนิ เอทลินี 
และกรดแอบไซซิก การน าไปใช้ประโยชน์ทางการเกษตร และสิ่งเร้าภายนอกที่มีผลต่อการเจริญเติบโตของพืช 

โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์และจิตวิทยาศาสตร์ ในการเขียน การทดลอง การสื่อสาร การแก้ปัญหา    
การใช้ทักษะชีวิต และการใช้เทคโนโลยี 

เพื่อเกิดความรู้ ความคิด ความเข้าใจ ความรับผิดชอบ มีความสามารถในการช้ีแนวทาง ใช้ประโยชน์  
และน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจ าวัน 

ผลการเรียนรู้ 
1. อธิบายเกี่ยวกับชนิดและลักษณะของเนื้อเยื่อพืช และเขียนแผนผังเพื่อสรุปชนิดของเนือ้เยื่อพืช 
2. สังเกต อธิบาย และเปรียบเทียบโครงสร้าง ภายในของรากพืชใบเลี้ยงเดี่ยวและรากพืช ใบเลี้ยงคู่จากการตัด

ตามขวาง 
3. สังเกต อธิบาย และเปรียบเทียบโครงสร้าง ภายในของล าต้นพืชใบเลี้ยงเดี่ยวและล าต้นพืชใบเลี้ยงคู่จากการ

ตัดตามขวาง 
4. สังเกต และอธิบายโครงสร้างภายในของใบพืช จากการตดัตามขวาง 
5. สืบค้นข้อมลู สังเกต และอธิบายการแลกเปลี่ยน แกส๊และการคายน้ าของพืช 
6. สืบค้นข้อมลู และอธิบายกลไกการล าเลียงน้ า และธาตุอาหารของพืช  
7. สืบค้นข้อมลู อธิบายความส าคัญของธาตุอาหาร และยกตัวอย่างธาตุอาหารทีส่ าคัญทีม่ีผลต่อ การ

เจริญเตบิโตของพืช 
8. อธิบายกลไกการล าเลียงอาหารในพืช 
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                                           หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนศรีราชา ระดบัชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย พุทธศักราช 2564 (ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช 2562) 

9. สืบค้นข้อมลู และสรุปการศึกษาที่ไดจ้ากการทดลองของนักวิทยาศาสตร์ในอดีตเกี่ยวกับกระบวนการ
สังเคราะห์ด้วยแสง 

10. อธิบายข้ันตอนที่เกิดข้ึนในกระบวนการ สังเคราะห์ด้วยแสงของพืช C3 
11. เปรียบเทียบกลไกการตรึงคาร์บอนไดออกไซด์ ในพืช C3 พืช C4 และ พืช CAM 
12. สืบค้นข้อมูล อภิปราย และสรปุปจัจัยความเข้ม ของแสง ความเข้มข้นของคาร์บอนไดออกไซด์ และ

อุณหภูมิที่มผีลตอ่การสังเคราะห์ด้วยแสง ของพืช 
13. อธิบายวัฏจักรชีวิตแบบสลับของพืชดอก 
14. อธิบาย และเปรียบเทียบกระบวนการสร้าง เซลลส์บืพันธ์ุเพศผู้และเพศเมียของพืชดอก และอธิบายการ

ปฏิสนธิของพืชดอก 
15. อธิบายการเกิดเมล็ดและการเกิดผลของพืชดอก โครงสร้างของเมล็ดและผล และยกตัวอย่าง   การใช้

ประโยชนจ์ากโครงสร้างต่างๆของเมล็ด และผล 
16. ทดลอง และอธิบายเกี่ยวกบัปจัจัยต่าง ๆ ที่มี ผลต่อการงอกของเมล็ด สภาพพักตัวของเมล็ด และบอก

แนวทางในการแกส้ภาพพักตัว ของเมล็ด 
17. สืบค้นข้อมูล อธิบายบทบาทและหน้าที่ของ ออกซิน   ไซโทไคนิน จิบเบอเรลลิน เอทลิีน และ  กรดแอบไซ

ซิก และอภิปรายเกี่ยวกับการน าไปใช้ประโยชน์ทางการเกษตร  
18. สืบค้นข้อมูล ทดลอง และอภิปรายเกี่ยวกบัสิง่เร้าภายนอกที่มผีลตอ่การเจริญเติบโตของพืช 

 
รวม   18   ผลการเรียนรู้ 
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                                           หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนศรีราชา ระดบัชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย พุทธศักราช 2564 (ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช 2562) 

ค าอธิบายรายวิชาเพ่ิมเติม 
รหัสวิชา ว30244  รายวิชา ชีววิทยา 4       กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี  
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  5    ภาคเรียนท่ี 2   จ านวน 1.5 หน่วยกิต        เวลา  60  ชั่วโมง  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ศึกษาเกี่ยวกับโครงสร้างและกระบวนการย่อยอาหารของสัตว์และมนุษย์ โครงสร้างและกระบวนการ
แลกเปลี่ยนแก๊สของสัตว์และมนุษย์ การท างานของปอดและการวัดปริมาตรของอากาศในการหายใจออกของมนุษย์ 
ศึกษาระบบหมุนเวียนเลือดแบบเปิดและระบบหมุนเวียนเลือดแบบปิดในสัตว์ โครงสร้างและการท างานของหัวใจและ
หลอดเลือดในมนุษย์ เซลล์เม็ดเลือดชนิดต่าง ๆ หมู่เลือดและหลักการให้และรับเลือดในระบบ ABO และระบบ Rh 
ส่วนประกอบและหน้าที่ของน้ าเหลือง โครงสร้างและหน้าที่ของหลอดน้ าเหลืองและต่อมน้ าเหลือง ศึกษากลไกการ
ต่อต้านหรือท าลายสิ่งแปลกปลอมแบบไม่จ าเพาะและแบบจ าเพาะ การสร้างภูมิคุ้มกันก่อเองและภูมิคุ้มกันรับมา  และ
ความผิดปกติของระบบภูมิคุ้มกัน รวมทั้งศึกษาเกี่ยวกับโครงสร้างและหน้าที่ในการก าจัดของเสียออกจากร่างกายของ
สัตว์ โครงสร้างและหน้าที่ของไต กลไกการท างานของหน่วยไตและโครงสร้างที่ใช้ในการล าเลียงปัสสาวะออกจาก
ร่างกายของมนุษย์ และความผิดปกติของไตจากโรคต่าง ๆ   

โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ การสืบเสาะหาความรู้ การสืบค้นข้อมูล การสังเกต วิเคราะห์ เปรียบเทยีบ 
อธิบาย อภิปรายและสรุป 

เพื่อให้ความรู้ ความเข้าใจ มีความสามารถในการตัดสินใจ มีทักษะปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ รวมทั้งทักษะ
การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ในด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ด้านการคิดและการแก้ปัญหา ด้านการสื่อสาร สามารถ
สื่อสารสิ่งที่เรียนรู้และน าความรู้ไปใช้ในชีวิตของตนเอง มีจิตวิทยาศาสตร์ จริยธรรม คุณธรรมและค่านิยมที่เหมาะสม 
ผลการเรียนรู้ 

1. สืบค้นข้อมลู อธิบายและเปรียบเทียบโครงสร้างและกระบวนการย่อยอาหารของสัตว์ที่ไม่มทีางเดินอาหาร 
สัตว์ที่มีทางเดินอาหารแบบไมส่มบรูณ์ และสัตว์ที่มีทางเดินอาหารแบบสมบรูณ์ 

2. สังเกต อธิบาย การกินอาหารของไฮดราและพลานาเรยี 
3. อธิบายเกี่ยวกับโครงสร้าง หน้าที่และกระบวนการย่อยอาหาร และการดูดซึมสารอาหารภายในระบบย่อย

อาหารของมนุษย ์
4. สืบค้นข้อมลู อธิบายและเปรียบเทียบโครงสร้างทีท่ าหน้าที่แลกเปลี่ยนแก๊สของฟองน้ า ไฮดรา  

พลานาเรีย ไส้เดือนดิน แมลง ปลา กบและนก 

5. สังเกต และอธิบายโครงสร้างของปอดในสัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้ านม 
6. สืบค้นข้อมลู อธิบายโครงสร้างที่ใช้ในการแลกเปลี่ยนแกส๊ และกระบวนการแลกเปลี่ยนแกส๊ของมนุษย์ 
7. อธิบายการท างานของปอดและทดลองวัดปรมิาตรของอากาศในการหายใจจออกของมนุษย ์
8. สืบค้นข้อมลู อธิบายและเปรียบเทียบระบบหมุนเวียนเลอืดแบบเปิดและระบบหมุนเวียนเลือดแบบปิด 
9. สังเกต และอธิบายทิศทางการไหลของเลือดและการเคลื่อนที่ของเซลล์เม็ดเลือดในหางปลาและสรปุ

ความสัมพันธ์ระหว่างขนาดของหลอดเลอืดกับความเร็วในการไหลของเลือด 
10. อธิบายโครงสร้างและการท างานของหัวใจและหลอดเลือดในมนุษย์ 
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11. สังเกต และอธิบายโครงสร้างหัวใจของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้ านม ทิศทางการไหลของเลือดผ่านหัวใจของ
มนุษย์ และเขียนแผนผังสรปุการหมุนเวียนเลือดของมนุษย์ 

12. สืบค้นข้อมลู ระบุความแตกต่างของเซลลเ์ม็ดเลือดแดง เซลล์เม็ดเลอืดขาว เพลตเลตและพลาสมา 
13. อธิบายหมูเ่ลือดและหลักการให้และรับเลอืดในระบบ ABO และระบบ Rh 
14. อธิบายและสรปุเกี่ยวกบัส่วนประกอบและหน้าที่ของน้ าเหลอืง รวมทั้งโครงสร้างและหน้าที่ของหลอด

น้ าเหลืองและต่อมน้ าเหลือง 
15. สืบค้นข้อมลู อธิบายและเปรียบเทียบกลไกการต่อต้านหรอืท าลายสิง่แปลกปลอมแบบไม่จ าเพาะและแบบ

จ าเพาะ 
16. สืบค้นข้อมลู อธิบายและเปรียบเทียบการสร้างภูมิคุ้มกันก่อเองและภูมิคุ้มกันรบัมา 
17. สืบค้นข้อมลูและอธิบายเกี่ยวกับความผิดปกติของระบบภูมคุ้ิมกันที่ท าใหเ้กิดเอดส์ ภูมิแพ้ การสร้าง   ภูมิ

ต้านทานต่อเนื้อเยือ่ตนเอง 
18. สืบค้นข้อมลู อธิบายและเปรียบเทียบโครงสร้างและหน้าที่ในการก าจัดของเสียออกจากร่างกายของฟองน้ า 

ไฮดรา พลานาเรีย ไส้เดือนดิน แมลงและสัตว์มีกระดูกสันหลัง 
19. อธิบายโครงสร้างและหน้าที่ของไต และโครงสร้างที่ใช้ล าเลยีงปัสสาวะออกจากร่างกาย 
20. อธิบายกลไกการท างานของหน่วยไตในการก าจัดของเสียออกจากร่างกายและเขียนแผนผงัสรุปข้ันตอนการ

ก าจัดของเสียออกจากร่างกายโดยหน่วยไต 
21. สืบค้นข้อมลู อธิบายและยกตัวอย่างเกี่ยวกับความผิดปกติของไตอันเนื่องมาจากโรคต่าง ๆ 

รวม  21  ผลการเรียนรู้ 
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ค าอธิบายรายวิชาเพ่ิมเติม 
รหัสวิชา ว30223  รายวิชา เคมี 3     กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี   
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  5   ภาคเรียนท่ี 1      จ านวน 1.5 หน่วยกิต  เวลา  60  ชั่วโมง  
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

การศึกษาวิเคราะห์ ส ารวจตรวจสอบ อธิบาย สืบค้นข้อมูล อภิปราย สังเกต น าเสนอ เปรียบเทียบ ระบุ 
คาดคะเน ยกตัวอย่าง ค านวณ ทดสอบ และ ทดลองความสัมพันธ์ของปริมาตรความดัน อุณหภูมิของแก๊สตามกฎของ
บอยล์ กฎของชาร์ล กฎของเกย์-ลูสแซก กฎรวมแก๊ส กฎของอาโวกาโดร กฎแก็สอุดมคติ    กฎความดันย่อยของดอล
ตัน การแพร่ของแก๊ส ประยุกต์ใช้ความรู้เกี่ยวกับสมบัติและกฎต่างๆ ของแก๊สในการแก้ปัญหาในชีวิตประจ าวันและใน
อุตสาหกรรม อัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี กราฟการเพิ่มขึ้น หรือลดลงที่ท าการวัดในปฏิกิริยาและที่ไม่ได้วัดในปฏิกิริยา 
ทิศทางการชนกันของอนุภาคและพลังงานที่ส่งผลต่ออัตรา  การเกิดปฏิกิริยาเคมี ผลของความเข้มข้นพื้นที่ผิวของสารตัง้
ต้น อุณหภูมิและตัวเร่งปฏิกิริยาที่มีต่ออัตรา    การเกิดปฏิกิริยาเคมี ปัจจัยที่มีผลต่ออัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี การ
เปลี่ยนแปลงปฏิกิริยาที่ผันกลับได้และภาวะสมดุล การเปลี่ยนแปลงความเข้มข้นของสาร อัตราการเกิดปฏิกิริยาไป
ข้างหน้า อัตราการเกิดปฏิกิริยาย้อนกลับ ค่าคงที่สมดุลของปฏิกิริยาความเข้มข้นของสารที่ภาวะสมดุล ความเข้มข้นของ
ปฏิกิริยาหลายข้ันตอน ปัจจัยที่มีผลต่อภาวะสมดุล ค่าคงที่สมดุลของระบบ การคาดคะเนการเปลี่ยนแปลงเมื่อภาวะ
สมดุลของระบบถูกรบกวนโดยใช้หลักของเลอชาเตอลิเอ สมดุลเคมีในสิ่งมีชีวิต ปรากฏการณ์ในธรรมชาติและ
กระบวนการในอุตสาหกรรม  

โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์และจิตวิทยาศาสตร์ในการสืบเสาะหาความรู้ การแก้ปัญหา มี
ความสามารถในการส ารวจตรวจสอบ การคิด การสืบค้นข้อมูล การอภิปราย การสื่อสาร การใช้ทักษะชีวิต  การใช้
เทคโนโลยีและกระบวนการกลุ่ม  

เพื่อให้เกิดความรู้ ความคิด ความเข้าใจ สามารถสื่อสารสิ่งที่เรยีนรู้  มีความสามารถในการตัดสินใจ   น าความรู้
ไปใช้ในชีวิตประจ าวัน มีจิตวิทยาศาสตร์ คุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่เหมาะสม 
 
ผลการเรียนรู้   

1. อธิบายความสัมพันธ์และค านวณปริมาตรความดัน หรืออุณหภูมิของแกส๊ที่ภาวะต่างๆ ตามกฎของบอยล์  กฎ
ของชาร์ล กฎของเกย์-ลสูแซก 

2. ค านวณปริมาตร ความดัน หรืออุณหภูมิของแกส๊ที่ภาวะต่างๆ ตามกฎรวมแก๊ส 
3. ค านวณปริมาตร ความดัน อุณหภูมิ จ านวนโมล หรือมวลของแก๊ส จากความสัมพันธ์ตามกฎของ 

อาโวกาโดร และกฎแกส๊อุดมคต ิ

4. ค านวณความดันย่อยหรือจ านวนโมลของแกส๊ในแก๊สผสม โดยใช้กฎความดันย่อยของดอลตัน 
5. อธิบายการแพร่ของแกส๊โดยใช้ทฤษฎีจลน์ของแก๊ส ค านวณและเปรียบเทียบอัตราการแพร่ของแกส๊  

โดยใช้ กฎการแพร่ผ่านของเกรแฮม 

6. สืบค้นข้อมลู น าเสนอตัวอย่าง และอธิบายการประยกุต์ใช้ความรู้เกี่ยวกบัสมบัติและกฎต่างๆ ของแกส๊ในการ
อธิบายปรากฏการณ์หรือแกป้ัญหาในชีวิตประจ าวันและในอตุสาหกรรม 

7. ทดลอง และเขียนกราฟการเพิม่ขึ้น หรือลดลงของสารที่ท าการวัดในปฏิกิริยา 
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8. ค านวณอัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี และเขียนกราฟการลดลงหรือเพิ่มข้ึนของสารที่ไม่ได้วัดในปฏิกิริยา 
9. เขียนแผนภาพและอธิบายทิศทางการชนกันของอนุภาคและพลังงานทีส่่งผลต่ออัตราการเกิด 

ปฏิกิริยาเคม ี

10. ทดลองและอธิบายผลของความเข้มข้น พื้นทีผ่ิวของสารตัง้ต้น อุณหภูมิ และตัวเร่งปฏิกิริยาที่มีต่ออัตราการ
เกิดปฏิกริิยาเคม ี

11. เปรียบเทียบอัตราการเกิดปฏิกิริยาเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงความเข้มข้น พื้นที่ผิวของสารตั้งต้น อุณหภูมิและ
ตัวเร่งปฏิกริิยา 

12. ยกตัวอย่างและอธิบายปัจจัยทีม่ีผลต่ออัตราการเกิดปฏิกริิยาเคมีในชีวิตประจ าวันหรืออุตสาหกรรม 
13. ทดสอบและอธิบายความหมายของปฏิกิริยาผันกลับได้และภาวะสมดุล 
14. อธิบายการเปลี่ยนแปลงความเข้มข้นของสาร อัตราการเกิดปฏิกิริยาไปข้างหน้า และอัตราการเกิดปฏิกิริยา

ย้อนกลบั เมื่อเริม่ปฏิกิริยาจนกระทัง่ระบบอยู่ในภาวะสมดุล 
15. ค านวณค่าคงที่สมดุลของปฏิกิริยา 
16. ค านวณความเข้มข้นของสารที่ภาวะสมดุล 
17. ค านวณค่าคงที่สมดุล หรือความเข้มข้นของปฏิกิริยาหลายข้ันตอน 
18. ระบปุัจจัยที่มผีลต่อภาวะสมดลุและค่าคงที่สมดุลของระบบ รวมทั้งคาดคะเนการเปลี่ยนแปลงทีเ่กิดข้ึนเมื่อ

ภาวะสมดุลของระบบถูกรบกวนโดยใช้หลักของเลอชาเตอลิเอ 
19. ยกตัวอย่างและอธิบายสมดลุเคมีของกระบวนการทีเ่กิดข้ึนในสิ่งมีชีวิต ปรากฏการณ์ในธรรมชาติและ

กระบวนการในอุตสาหกรรม 
 
รวม 19 ผลการเรียนรู้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



114 
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ค าอธิบายรายวิชาเพ่ิมเติม 
รหัสวิชา ว30224  รายวิชา เคมี 4     กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี   
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  5   ภาคเรียนท่ี 2   จ านวน 1.5 หน่วยกิต  เวลา  60  ชั่วโมง 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

เพื่อระบุ อธิบาย ค านวณ เปรียบเทียบ น าเสนอ วิเคราะห์  ทฤษฎีกรด-เบส คู่กรด-เบส การแตกตัวของกรด
และเบส การแตกตัวเป็นไอออนของน้ า ปฏิกิริยาของกรด-เบส ปฏิกิริยาไฮโดรลิซีส การไทเทรตกรด-เบส สารละลาย
บัฟเฟอร์ การใช้ประโยชน์และการแก้ปัญหาโดยใช้ความรู้เกี่ยวกับกรด-เบส เลขออกซิเดชัน ปฏิกิริยารีดอกซ์ การดุล
สมการรีดอกซ์ เซลล์ไฟฟ้าเคมี ศักย์ไฟฟ้าของเซลล์ เซลล์กัลวานิก เซลล์อิเล็กโทรไลติก ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีที่
เกี่ยวข้องกับเซลล์ไฟฟ้าเคมี  

โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์  การเขียนสมการเคมี การเขียนปฏิกิริยา การทดลอง การสืบค้นข้อมูล  
การดุลสมการ  การคิด การสื่อสาร การแก้ปัญหา การใช้เทคโนโลยี การใช้ทักษะชีวิต 

เพื่อให้เกิดการตั้งใจฟัง ความกระตือรือร้น การแสดงความสนใจ ความเอาใจใส่ ความรับผิดชอบ ความมี
ระเบียบ การร่วมกิจกรรม การปฏิบัติตนเป็นประจ าสม่ าเสมอ การเห็นความส าคัญ การให้ความร่วมมือ ความอดทน  
อดกลั้น การปฏิบัติงานตรงเวลา น าความรู้ไปใช้ในชีวิตประจ าวัน  มีจิตวิทยาศาสตร์  จริยธรรม  คุณธรรม  และค่านิยม
ที่เหมาะสม 
 
ผลการเรียนรู้ 

1. ระบุและอธิบายว่าสารเป็นกรดหรือเบสโดยใช้ทฤษฎีกรด-เบสของอาร์เรเนียส  เบรินสเตด-ลาวรีและลิวอสิ 
2. ระบุคู่กรด-เบสของสารตามทฤษฎีกรด-เบสของเบรินสเตด-ลาวร ี
3. ค านวณและเปรียบเทียบความสามารถในการแตกตัวหรอืความแรงของกรดและเบส 
4. ค านวณค่าpHความเข้มข้นของไฮโดรเนียมไอออนหรือไฮดรอกไซด์ไอออนของสารละลายกรดและเบส 
5. เขียนสมการเคมีแสดงปฏิกิริยาสะเทินและระบุความเปน็กรด-เบสของสารละลายหลังการสะเทิน 
6. เขียนปฏิกิริยาไฮโดรลซิีสของเกลือและระบุความเป็นกรด-เบสของสารละลายเกลือ 
7. ทดลองและอธิบายหลักการไทเทรตและเลือกใช้อินดิเคเตอรท์ี่เหมาะสมส าหรบัการไทเทรตกรด-เบส 
8. ค านวณปริมาณสารหรอืความเข้มข้นของสารละลายกรดหรอืเบสจากการไทเทรต 
9. อธิบายสมบัติ  องค์ประกอบ  และประโยชน์ของสารละลายบัฟเฟอร์ 
10. สืบค้นข้อมลูและน าเสนอตัวอย่างการใช้ประโยชน์และการแก้ปัญหาโดยใช้ความรู้เกี่ยวกบักรด-เบส 
11. ค านวณเลขออกซเิดชันและระบปุฏิกิริยาทีเ่ป็นปฏิกิริยารีดอกซ์ 
12. วิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงเลขออกซิเดชันและระบุตัวรีดิวซ์และตัวออกซิไดส์  รวมทั้งเขียนครึ่งปฏิกิริยา

ออกซเิดชันและครึง่ปฏิกริิยารีดักชันของปฏิกิริยารีดอกซ์ 
13. ทดลองและเปรียบเทียบความสามารถในการเป็นตัวรีดิวซห์รือตัวออกซิไดส์  และเขียนแสดงปฏิกริิยารีดอกซ์ 
14. ดุลสมการรีดอกซ์ด้วยการใช้เลขออกซเิดชันและวิธีครึ่งปฏิกริิยา 
15. ระบุองค์ประกอบของเซลลเ์คมีไฟฟ้าและเขียนสมการเคมีของปฏิกริิยาที่แอโนดและแคโทด  ปฏิกิริยารวมและ

แผนภาพเซลล ์
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16. ค านวณค่าศักย์ไฟฟ้ามาตรฐานของเซลล์และระบุประเภทของเซลล์เคมีไฟฟ้า ข้ัวไฟฟ้าและปฏิกิริยาเคมีที่
เกิดข้ึน 

17. อธิบายหลกัการท างานและเขียนสมการแสดงปฏิกิริยาของเซลล์ปฐมภูมิและเซลลท์ุติยภูมิ 
     18. ทดลองชุบโลหะและแยกสารเคมีด้วยกระแสไฟฟ้าและอธิบายหลกัการทางเคมีไฟฟ้าที่ใช้ในการชุบ 
          โลหะ การแยกสารเคมีด้วยกระแสไฟฟ้า  การท าโลหะใหบ้รสิุทธ์ิและการป้องกันการกัดกรอ่นของ   
          โลหะ 
     19. สืบค้นข้อมูลและน าเสนอตัวอย่างความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีทีเ่กี่ยวข้องกบัเซลล์เคมีไฟฟ้าใน 
          ชีวิตประจ าวัน 
 
รวม 19  ผลการเรียนรู้  
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                                           หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนศรีราชา ระดบัชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย พุทธศักราช 2564 (ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช 2562) 

ค าอธิบายรายวิชาเพ่ิมเติม 
รหัสวิชา ว30203  รายวิชา ฟิสิกส์ 3     กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี   
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  5  ภาคเรียนท่ี 1             จ านวน 1.5 หน่วยกิต เวลา  60  ชั่วโมง 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

เพื่อศึกษา  วิเคราะห์  ลักษณะการเคลื่อนที่แบบฮาร์มอนิกอย่างง่าย  ปริมาณที่เกี่ยวข้องกับการเคลื่อนที่แบบ   
ฮาร์มอนิกอย่างง่าย ความถ่ีธรรมชาติและการสั่นพ้อง  ธรรมชาติของคลื่น การถ่ายโอนพลังงานของคลื่นกล  คลื่นผิวน้ า       
การซ้อนทับของคลื่น สมบัติของคลื่น คลื่นนิ่ง  การแทรกสอด  การเลี้ยวเบนของแสง ผ่านสลิตเดี่ยว สลิตคู่ เกรตติง       
การเคลื่อนที่และอัตราเร็วของแสง  การสะท้อนของแสง  การหักเหของแสง  ภาพจากเลนส์บางและกระจกเงาทรงกลม 
ปรากฏการณ์ที่เกี่ยวข้องกับแสง ทัศนอุปกรณ์  ความสว่าง  การถนอมสายตา  ตาและการมองเห็นสี   และสี 

โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์  การสืบเสาะหาความรู้  การส ารวจตรวจสอบ  การสืบค้นข้อมูลและการ 
อภิปราย     

เพื่อให้เกิดความรู้ ความคิด  ความเข้าใจ  สามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู้  มีความสามารถในการตัดสินใจ             
น าความรู้ไปใช้ในชีวิตประจ าวัน   มีจิตวิทยาศาสตร์  จริยธรรม  คุณธรรมและค่านิยมที่เหมาะสม 
 
ผลการเรียนรู้     

1. อธิบายลักษณะการเคลื่อนที่แบบฮาร์มอนิกอย่างง่าย 
2. อธิบายการกระจัด ความเร็ว ความเร่งของวัตถุที่เคลือ่นที่แบบฮาร์มอนิกอย่างง่าย และค านวณปรมิาณต่างๆที่

เกี่ยวข้องกบัการเคลื่อนที่แบบฮารม์อนิกอย่างง่าย 
3. ทดลองการเคลื่อนที่แบบฮาร์มอนิกอย่างง่ายของรถทดลองตดิปลายสปริงและการแกว่งของลูกตุ้มอย่างง่าย 
4. ค านวณปริมาณที่เกี่ยวข้องกับคาบการสั่นของมวลติดปลายสปริงและการแกว่งของลูกตุ้ม 
5. อธิบายความถ่ีธรรมชาติของวัตถุและการเกิดการสั่นพ้อง 
6. อธิบายการเคลื่อนที่แบบคลื่นและการเกิดคลื่นกล 
7. อธิบายสมบัติของคลื่น ได้แก่ การสะทอ้น การหกัเห การแทรกสอด และการเลีย้วเบนของคลื่นรวมทั้ง

ค านวณปริมาณต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง 
8. อธิบายปรากฏการณ์คลื่น ชนิดของคลื่น ส่วนประกอบของคลื่น การแผ่ของหน้าคลื่น ด้วยหลักการของฮอย

เกนส์และการรวมกัน ของคลื่นตามหลกัการซ้อนทบั พร้อมทั้งค านวณ อัตราเร็ว ความถ่ีและความยาวคลื่น 
9. อธิบายการเกิดคลื่นน่ิง รวมทั้งค านวณปริมาณต่างๆ ทีเ่กี่ยวข้อง 
10. ทดลอง และอธิบาย การแทรกสอดของแสงผ่านสลิตคู่ และเกรตติง การเลี้ยวเบน และ การแทรกสอดของแสง

ผ่านสลิตเดี่ยว รวมทัง้ค านวณปริมาณต่างๆที่เกี่ยวข้อง 
11. ทดลอง และอธิบายการสะท้อนของแสงที่ผิววัตถุ ตามกฎการสะท้อน เขียนรงัสีของแสงและค านวณต าแหน่ง 

และขนาดภาพของวัตถุเมื่อแสงตกกระทบกระจกเงาราบ และกระจกเงาทรงกลม รวมทัง้อธิบายการน าความรู้ เรื่องการ
สะท้อนของแสงจากกระจกเงาราบ และกระจกเงาทรงกลม ไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจ าวัน 
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12. ทดลอง และอธิบาย ความสัมพันธ์ระหว่างดรรชนีหักเห มุมตกกระทบ และมุมหักเหรวมทั้งอธิบาย 
ความสัมพันธ์ระหว่างความลึกจริงและความลึกปรากฏ มุมวิกฤต และการสะท้อนกลบัหมดของแสง และค านวณปรมิาณ
ต่างๆที่เกี่ยวข้อง  

13. ทดลอง และเขียนรังสีของแสง เพื่อแสดงภาพทีเ่กิดจากเลนส์บาง หาต าแหน่งขนาดชนิดของภาพและ 
ความสัมพันธ์ระหว่างระยะวัตถุ ระยะภาพ และความยาวโฟกัส รวมทัง้ค านวณปริมาณต่างๆทีเ่กี่ยวข้องและอธิบายการ
น าความรู้เรื่องการหักเหของแสงผ่านเลนส์บางไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจ าวัน 

14. อธิบายปรากฏการณ์ธรรมชาติที่เกี่ยวกบัแสง เช่น รุ้ง การทรงกลด มิราจ และการเห็นท้องฟ้าเป็นสีต่างๆใน
ช่วงเวลาต่างกัน การมองเห็นแสงสี สีของวัตถุ การผสมสารสี และการผสมแสงสีรวมทั้งอธิบายสาเหตุของการบอดสี
  
รวม  14  ผลการเรียนรู้    
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                                           หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนศรีราชา ระดบัชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย พุทธศักราช 2564 (ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช 2562) 

ค าอธิบายรายวิชาเพ่ิมเติม 
รหัสวิชา ว30204  รายวิชา ฟิสิกส์ 4     กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี   
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  5  ภาคเรียนท่ี 2               จ านวน 1.5 หน่วยกิต เวลา  60  ชั่วโมง 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

เพื่อศึกษา  วิเคราะห์ สมบัติของคลื่นเสียง การสั่นพ้องธรรมชาติของเสียง  อัตราเร็วของเสียง    การเคลื่อนที่
ของคลื่นเสียง ความเข้มเสียงและการได้ยิน เสียงดนตรี  บีตส์และคลื่นน่ิงของเสียง    ปรากฏการณ์ดอปเพลอร์และคลืน่
กระแทก  การประยุกต์ความรู้เรื่องเสียง  การเกิดไฟฟ้าสถิต  กฎการอนุรักษ์ประจุ แรงไฟฟ้า กฎของคูลอมบ์  
สนามไฟฟ้า  ศักย์ไฟฟ้า  ความจุไฟฟ้า กระแสไฟฟ้า และกฎของโอห์ม  อิทธิพลของอุณหภูมิต่อตัวต้านทาน  การ
วิเคราะห์วงจรไฟฟ้ากระแสตรง พลังงานไฟฟ้า และก าลังไฟฟ้า การเปลี่ยนแปลงพลังงานทดแทนเป็นพลังงานไฟฟ้า  
เครื่องมือวัดทางไฟฟ้า   
           โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์  การสืบเสาะหาความรู้  การส ารวจตรวจสอบ  การสืบค้นข้อมูล  และการ
อภิปราย     

เพื่อให้เกิดความรู้ ความคิด  ความเข้าใจ  สามารถสื่อสารสิง่ที่เรียนรู ้ มีความสามารถในการตัดสินใจ น าความรู้ 
ไปใช้ในชีวิตประจ าวัน   มีจิตวิทยาศาสตร์  จริยธรรม  คุณธรรมและค่านิยมที่เหมาะสม 
 
ผลการเรียนรู้     
1. อธิบายการเกิดเสียง การเคลือ่นที่ของเสียงความสมัพันธ์ระหว่างคลื่นการกระจัดของอนุภาคกับคลื่น 

ความดัน ความสัมพันธ์ระหว่าง อัตราเร็วของเสียงในอากาศที่ขึ้นกับอุณหภูมิ ในหน่วยองศาเซลเซียส สมบัติของ
คลื่นเสียง ได้แก่ การสะท้อน การหักเห การแทรกสอด การเลี้ยวเบน รวมทั้งค านวณปรมิาณต่างๆทีเ่กี่ยวข้อง 

2. อธิบายความเข้มเสียง ระดบัเสียง องค์ประกอบของการได้ยิน คุณภาพเสียง และมลพิษทางเสียงรวมทั้งค านวณ
ปริมาณต่างๆทีเ่กี่ยวข้อง 

3. ทดลอง และอธิบาย การเกิดการสั่นพ้องของอากาศในท่อปลายเปิดหนึ่งด้าน รวมทั้งสังเกตและอธิบายการเกิดบีตส์  
คลื่นน่ิง ปรากฏการณ์ดอปเพลอร์ คลื่นกระแทกของเสยีง ค านวณปริมาณต่างๆที่เกี่ยวข้องและน าความรูเ้รื่องเสียง
ไปใช้ในชีวิตประจ าวัน 

4. ทดลอง และอธิบายการท าวัตถุที่เป็นกลางทางไฟฟ้าใหม้ีประจุไฟฟ้า โดยการขัดสีกัน และ การเหนี่ยวน าไฟฟ้าสถิต 
5. อธิบาย และค านวณแรงไฟฟ้าตามกฎของคูลอมบ ์
6. อธิบาย และค านวณสนามไฟฟ้าและแรงไฟฟ้าที่กระท ากบัอนุภาคที่มีประจุไฟฟ้าที่อยู่ในสนามไฟฟ้ารวมทัง้หา

สนามไฟฟ้าลัพธ์เนื่องจากระบบจุดประจุโดยรวมกันแบบเวกเตอร์ 
7. อธิบาย และค านวณพลังงานศักย์ไฟฟ้าศักย์ไฟฟ้า และความต่างศักย์ระหว่างสองต าแหนง่ใดๆ 
8. อธิบายส่วนประกอบของตัวเกบ็ประจุ ความสัมพันธ์ระหว่างประจุไฟฟ้า ความต่างศักย์ และความจุของตัวเก็บ

ประจุ และอธิบายพลงังานสะสมในตัวเก็บประจุ และความจสุมมลู รวมทัง้ค านวณปริมาณต่างๆทีเ่กี่ยวข้อง 
9. อธิบายการเคลื่อนที่ของอเิล็กตรอนอสิระ และกระแสไฟฟ้าในลวดตัวน า ความสัมพันธ์ระหว่างกระแสไฟฟ้าในลวด

ตัวน า กับความเร็วลอยเลื่อนของอเิล็กตรอนอสิระ ความหนาแน่นของอิเล็กตรอนในลวดตัวน า และพื้นที่หน้าตัด
ของลวดตัวน า และค านวณปริมาณต่างๆที่เกี่ยวข้อง  
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10. ทดลอง และอธิบายกฎของโอหม์ อธิบายความสัมพันธ์ระหว่างความต้านทาน กับความยาวพื้นที่หน้าตัด และ
สภาพต้านทานของตัวน าโลหะทีอุ่ณหภูมิคงตัว และค านวณปริมาณต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งอธิบายและค านวณ  
ความต้านทานสมมลู เมื่อน าตัวต้านทานมาตอ่กันแบบอนุกรม และแบบขนาน  

11. อธิบายความหมายของแรงเคลื่อนไฟฟ้าและความต่างศักยร์ะหว่างขั้ว 
12. อธิบายและค านวณ พลังงานไฟฟ้าและก าลังไฟฟ้าในวงจร 
13. ทดลอง วิเคราะห์ และค านวณ การต่อแบตเตอรี่แบบอนุกรม และแบบขนาน หาปรมิาณทางไฟฟ้าในวงจรไฟฟ้า

กระแสตรงอย่าง่าย 
  
รวม  13  ผลการเรียนรู้   
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                                           หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนศรีราชา ระดบัชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย พุทธศักราช 2564 (ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช 2562) 

ค าอธิบายรายวิชาเพ่ิมเติม 
รหัสวิชา ว30207  รายวิชา วิทยาศาสตร์กายภาพฟิสิกส์      กลุ่มสาระการเรยีนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  5    ภาคเรียนท่ี 1-2               จ านวน 1.5 หน่วยกิต   เวลา  60  ชั่วโมง 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
  ศึกษา วิเคราะห์เกี่ยวกับ  ปริมาณต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการเคลื่อนที่  การเคลื่อนที่ในแนวตรง 1 มิติ 
การเคลื่อนที่แบบโพรเจกไทล์  การเคลื่อนที่แบบวงกลม  การเคลื่อนที่แบบฮาร์มอนิกอย่างง่ายธรรมชาติของแรง แรง
โน้มถ่วง แรงไฟฟ้า แรงแม่เหล็ก แรงนิวเคลียร์    ธรรมชาติและสมบุติของคลื่นกล ชนิดของคลื่น ส่วนประกอบของคลื่น  
ธรรมชาติของคลื่นเสียง สมบัติและปรากฏการณ์ของเสียง มลพิษของเสียง สเปกตรัมของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า ประโยชน์
และอันตรายจากคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า  โครงสร้างอะตอม ปฏิกิริยานิวเคลียร์ ประโยชน์และโทษจากพลังงานนิวเคลียร์ต่อ
สิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม  การค้นพบกัมมันตภาพรังสี ชนิดและสมบัติของรังสี ประโยชน์และโทษของกัมมันภาพรังสี      

โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ในการสืบค้นข้อมูล  การคิด   กระบวนการออกแบบการวิจัย  
สื่อสารสิ่งที่เรียนรู้  อภิปราย  การแก้ปัญหา  การใช้ทักษะชีวิต  กระบวนการส ารวจ ตรวจสอบ  และทดลอง  การใช้
เทคโนโลยี 

  เพื่อเกิดความรู้ความเข้าใจ  ทักษะกระบวนการ เจตคติ และเห็นคุณค่าของวิทยาศาสตร์ สามารถใช้จิต
วิทยาศาสตร์ในการเสาะหาความรู้  การสืบค้นข้อมูล  การทดลอง การหาหลักฐานประจักษ์พยานในการอภิปรายลง
ข้อสรุป  มีความสามารถในการสื่อสาร ความสามารถในการตัดสินใจ สามารถน าความรู้ ไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้อย่าง
เหมาะสมด้วยจริยธรรม คุณธรรม และค่านิยมที่เหมาะสม  
 
ผลการเรียนรู้ 

1. อธิบายและทดลองความสมัพันธ์ระหว่างการกระจัด เวลา ความเร็ว ความเร่งของการเคลื่อนที่ในแนวตรง 
2. สังเกตและอธิบายการเคลื่อนที่แบบโพเจกไทล์ แบบวงกลม และแบบฮาร์มอนกิอย่างง่าย 
3. อภิปรายผลการสบืค้นและประโยชนเ์กี่ยวกับการเคลื่อนที่แบบโพรเจกไทล์ แบบวงกลม และแบบ 

ฮาร์มอนิกอย่าง่าย 
4. ทดลองและอธิบายความสมัพันธ์ระหว่างแรงกบัการเคลื่อนที่ของวัตถุในสนามโน้มถ่วง และน าความรู้ไปใช้

ประโยชน ์
5. ทดลองและอธิบายความสมัพันธ์ระหว่างแรงกบัการเคลื่อนที่ของอนุภาคในสนามไฟฟ้า และความรู้ไปใช้

ประโยชน ์
6. ทดลองและอธิบายความสมัพันธ์ระหว่างแรงกบัการเคลื่อนที่ของอนุภาคในสนามแมเ่หล็ก และน าความรู้ไป

ใช้ประโยชน ์
7. วิเคราะห์และอธิบายแรงนิวเคลียร์และแรงไฟฟ้าระหว่างอนุภาคนิวเคลียส 
8. ทดลองและอธิบายสมบัติของคลื่นกล และอธิบายความสมัพันธ์ระหว่างอัตราเร็ว ความถ่ีและความยาวคลื่น 
9. อธิบายการเกิดคลื่นเสียง บีตส์ของเสียง ความเข้มเสียง ระดับความเข้มเสียง การได้ยินเสียง คุณภาพเสียง 

และ  น าความรู้ไปใช้ประโยชน ์
10. อภิปรายผลการสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับมลพิษทางเสียงที่มตี่อสุขภาพของมนุษย์ และการเสนอวิธีป้องกัน 
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11. อธิบายคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า สเปกตรมัคลื่นแมเ่หล็กไฟฟ้า และน าเสนอผลการสบืค้นข้อมูลเกี่ยวกับประโยชน์
และการป้องกันอันตรายจากคลื่นแม่เหลก็ไฟฟ้า 

12. อธิบายปฏิกิริยานิวเคลียร์ฟิชชัน ฟิวชัน และความสัมพนัธ์ระหว่างมวลกับพลงังาน 
13. สืบค้นข้อมูลเกี่ยวกบัพลงังานที่ได้จากปฏิกริิยานิวเคลียรแ์ละผลต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดลอ้ม 
14. อภิปรายผลการสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับโรงไฟฟ้านิวเคลียรแ์ละน าไปใช้ประโยชน์ 
15. อธิบายชนิดและสมบัติของรงัสจีากธาตุกัมมันตรงัสี 
16. อธิบายการเกิดกัมมันตภาพรังสีและบอกวิธีการตรวจสอบรังสีในสิง่แวดล้อม การใช้ประโยชน์ ผลกระทบ
ต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม 

 
รวม 16 ผลการเรียนรู้ 
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                                           หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนศรีราชา ระดบัชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย พุทธศักราช 2564 (ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช 2562) 

ค าอธิบายรายวิชาเพ่ิมเติม 
รหัสวิชา ว30273  รายวิชา พ้ืนฐานภาษาไพทรอน1     กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 5 ภาคเรียนท่ี 1              จ านวน 1.0 หน่วยกิต  เวลา 40 ชั่วโมง 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
ศึกษาหลักการโปรแกรมขั้นพื้นฐาน การเขียนโปรแกรมภาษา และการพัฒนาการเขียนโปรแกรมเพื่อแก้ปัญหา 

ปฏิบัติการเขียนโปรแกรม ศึกษาแนวทางการพัฒนาการเขียนการเขียนโปรแกรม น าเสนอผลงานในรูปแบบที่เหมาะสม 
เพื่อให้มีทักษะในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ด าเนินการเรียนรู้ด้วยตนเอง คิดแก้ปัญหา และร่วมมือกันพัฒนาโปรแกรม
หรืองานตามหลักการออกแบบโปรแกรมอย่างมีจิตส านึกและความรับผิดชอบ มีทักษะในการน าเสนองานในรูปแบบที่
เหมาะสมกับลักษณะงาน 

 
ผลการเรียนรู้ 

1. วิเคราะห์และก าหนดแผนในการพัฒนาโปรแกรม 
2. เข้าใจในโครงสร้าง หลักไวยากรณ์ และค าสั่งของภาษา 
3. สามารถออกแบบและเขียนโปรแกรมเพื่อแก้ไขปัญหาตามที่ต้องการได้อย่างมีผลสัมฤทธ์ิรับผิดชอบ 
4. เขียนโปรแกรมภาษาข้ันพื้นฐาน 

รวม  4  ผลการเรียนรู้ 
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                                           หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนศรีราชา ระดบัชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย พุทธศักราช 2564 (ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช 2562) 

ค าอธิบายรายวิชาเพ่ิมเติม 
รหัสวิชา ว30274  รายวิชา พ้ืนฐานภาษาไพทรอน 2     กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 5   ภาคเรียนท่ี 2         จ านวน 1.0 หน่วยกิต  เวลา 40 ชั่วโมง 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ศึกษาหลักภาษาไพธอนเบื้องต้น ตัวแปรภาษา การประมวลผลข้อมูล โครงสร้างทางเลือกโครงสร้างการท าช้ า 

ข้อมูลลิสต์ ข้อมูลตาราง ข้อมูลแบบ ข้อมูลแบบพจนานุกรมโครงสร้างแบบหน่วยย่อย การรับเข้า ส่งออก การตรวจสอบ
ความผิดพลาด การเขียนเชิงวัตถุการฝึกปฏิบัติเขียนโปรแกรม 

 
ผลการเรียนรู้ 

1. สร้างโปรแกรมคอมพิวเตอร์ด้วยภาษาไพทรอน 
2. ประยุกต์ใช้ชุดค าสั่งเพื่อควบคุมการป้อนค่า Input การแสดงOutput 
3. สามารถออกแบบและเขียนโปรแกรมเพื่อแก้ไขปัญหาตามที่ต้องการได้อย่างมีผลสัมฤทธ์ิรับผิดชอบ 
4. เขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ด้วยภาษา Pythonและน าไปประยุกต์ใช้ในวิชาชีพต่อไป 

รวม  4  ผลการเรียนรู้ 
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                                           หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนศรีราชา ระดบัชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย พุทธศักราช 2564 (ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช 2562) 

 
ค าอธิบายรายวิชาเพ่ิมเติม 

รหัสวิชา ว30292  รายวิชา ปัญญาประดิษฐ์ 1   กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี   
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 5 ภาคเรียนท่ี 1             จ านวน 1.0 หน่วยกิต  เวลา 40 ชั่วโมง 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ศึกษาความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับปัญญาประดิษฐ์ในเรื่องของขอบเขตที่มาและเทคนิค การแทนความรอบรู้ 

โครงสร้างความจ้า กลไกการหาเหตุผล การหาเหตุผลแบบน่าจะเป็น เทคนิคการค้นหา การวางแผนการเรียนรู้ของ
เครื่อง การประมวลผลภาษาธรรมชาติ ทัศนศาสตร์คอมพิวเตอร์ และระบบผู้เช่ียวชาญ 

 
ผลการเรียนรู้ 

1. มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการและทฤษฎีที่ส าคัญในเนื้อหา 
2. สามารถวิเคราะห์ปัญหา เข้าใจและอธิบายความต้องการทางคอมพิวเตอร์ 
3. ประยุกต์ความรู้ ทักษะและการใช้เครื่องมือที่เหมาะสมกับการแก้ปัญหา 
4. มีความรู้ในแนวกว้างเพื่อให้เล็งเห็นการเปลี่ยนแปลง และเข้าใจผลกระทบของเทคโนโลยีใหม่ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

รวม  4  ผลการเรียนรู้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



125 

 

                                           หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนศรีราชา ระดบัชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย พุทธศักราช 2564 (ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช 2562) 

ค าอธิบายรายวิชาเพ่ิมเติม 
รหัสวิชา ว30293  รายวิชา ปัญญาประดิษฐ์ 2      กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 5  ภาคเรียนท่ี 2      จ านวน 1.0 หน่วยกิต  เวลา 40 ชั่วโมง 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
ศึกษาและแนะนาเครื่องมือทางฮาร์ดแวร์และการใช้งานโปรแกรมไมโครคอนโทรเลอร์มีความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ

ระบบตัวเลขและการจัดการข้อมูลตลอดจนการใช้งานขาพอร์ตอินพุตและเอาต์พุตของไมโครคอนโทรเลอร์มีทักษะใน
การใช้ไมโครคอนโทรเลอร์ขับสัญณาณเสียง ขับ LED ตัวเลข และตัวอักษร ขับมอเตอร์แบบต่างๆ เพื่อพัฒนาทักษะใน
การเขียนและพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร ์และควบคุมการขับเคลื่อนหุ่นยนต์เดินตามแสง และควบคุมการตรวจจับการ
ชนวัตถุ ตลอดจน เดินตามเส้นไปยังจุดต่างๆในช่องที่ก าหนดได้ 

 
ผลการเรียนรู้ 

1. อธิบายเครื่องมือทางฮาร์ดแวร์และการใช้งานโปรแกรมไมโครคอนโทรเลอร์ได้ 
2. มีความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับระบบตัวเลขและการจัดการข้อมูล 
3. มีทักษะการใช้งานไมโครคอนโทรเลอร์ 
4. มีทักษะในการเขียนและการพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ เพื่อควบคุมการขับเคลื่อนหุ่นยนต์ 

รวม  4  ผลการเรียนรู้ 
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                                           หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนศรีราชา ระดบัชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย พุทธศักราช 2564 (ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช 2562) 

 
ค าอธิบายรายวิชาเพ่ิมเติม 

รหัสวิชา ว30294  รายวิชา การใช้โปรแกรมจัดการส านักงาน      กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี   
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 5     ภาคเรียนท่ี 1                           จ านวน 1.0 หน่วยกิต  เวลา  40  ชั่วโมง 

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

              ศึกษาหลักการของตารางท างาน  การค านวณบนตารางท างาน  รูปแบบของงานที่อยู่บนตารางท างาน   
การป้อนข้อมูล  การแก้ไขข้อมูล การเก็บข้อมูลลงแฟ้มข้อมูล การเรียกข้อมูลจากแฟ้มข้อมูลมาด าเนินการ   การ
จัดรูปแบบช้ินงาน  การพิมพ์  การสร้างกราฟ  ฟังก์ชันการค านวณ และฟังก์ชันการท างานต่าง ๆ   ศึกษาการใช้
โปรแกรมพิมพ์และการจัดการเอกสารในรูปแบบต่าง ๆ เพื่อให้สอดคล้องกับงานราชการ        

              ปฏิบัติการสร้างงานบนตารางท างาน  ป้อนข้อมูล  แก้ไขข้อมูล เก็บข้อมูลลงแฟ้มข้อมูล เรียกข้อมูลจาก
แฟ้มข้อมูลมาด าเนินการ  จัดรูปแบบช้ินงาน สร้างกราฟ  ใช้ฟังก์ชันการค านวณ และฟังก์ชันการท างานต่าง ๆ ประยุกต์
ตารางท างานในงานต่าง ๆ  การใช้โปรแกรมการพิมพ์และการจัดการเอกสารในรูปแบบต่าง ๆ  เพื่อให้สอดคล้องกับงาน
ราชการที่ถูกหลักการใช้งาน 

           เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจและทักษะเกี่ยวกับการใช้โปรแกรมตารางท างาน และโปรแกรมการจัดการเกี่ยวกับ
การพิมพ์เอกสาร และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในการท างานได้ โดยใช้ทักษะ กระบวนการคิด วิเคราะห์ ปรับปรุง
ประเมินผล เกี่ยวกับงาน จนน าความรู้ไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้ เป็นผู้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์  เห็นคุณค่าและมีเจต
คติที่ดีต่องานที่ท า ตลอดจนมีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่เป็นพื้นฐาน   ได้แก่  ความขยัน  ซื่อสัตย์  ประหยัด     
อดออม มุ่งมั่น และอดทน ใช้พลังงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างคุ้มค่าและถูกวิธี 

 

ผลการเรียนรู้ 
1. หลักการท างานบนตารางการท างาน การจัดการเกี่ยวกับเอกสาร สามารถรวบรวมข้อมูล วัตถุประสงค์ใน

การใช้โปรแกรม 
2. การใช้ค าสั่งต่าง ๆ ที่ใช้ในการค านวณ การจัดการเอกสารทีถู่กต้องตามรปูแบบ ข้อมูลที่จะท า ต้องม ี

ความน่าเช่ือถือ  สามารถวิเคราะห์ข้อมลูและผลกระทบจากการให้ข่าวสารทีผ่ิด เพื่อการใช้งานอย่างรู้ 
เท่าทัน 

3. การใช้ฟังก์ช่ัน การสร้างแผนภูมิ การเช่ือมโยงข้อมลูด้านนอกต้องมีความรบัผิดชอบต่อสังคม  ปฏิบัติตาม
กฎหมายเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ ใช้ลิขสทิธ์ิของผูอ้ื่นโดยชอบธรรม 

4. การประยุกต์ใช้ตารางการท างาน การจัดการเอกสาร เพื่อทดสอบ ประเมินผล วิเคราะห์และให้เหตุผล 
พร้อมทั้งหาแนวทาการปรบัปรุงแก้ไข และน าเสนอผลการแก้ปัญหา 

รวม   4     ผลการเรียนรู้    
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                                           หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนศรีราชา ระดบัชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย พุทธศักราช 2564 (ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช 2562) 

ค าอธิบายรายวิชาเพ่ิมเติม 
รหัสวิชา ว30295    รายวิชา การพัฒนาเว็บไซต์           กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี   
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 5   ภาคเรียนท่ี 2                    จ านวน 1.0 หน่วยกิต     เวลา 40 ชั่วโมง  

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
  ศึกษา ความรู้เบื้องต้นในภาษา HTML การเขียนโปรแกรมด้วย PHP ค าสั่ง และรูปแบบค าสั่งต่างๆ ฟังก์ชันของ 
PHP การรับข้อมูลจากผู้ใช้ การใช้ค าสั่ง SQL การเขียน PHP เพื่อติดต่อฐานข้อมูล MY SQL การเขียน เว็บด้วย 
โปรแกรม Dreamweaver โดยใช้ภาษา Html และ PHP ประยุกต์ใช้งานร่วมกับฐานข้อมูล เพื่อส่งค่า เก็บรวบรวม 
ค านวณและสรุปผล และเรียกใช้ข้อมูลในฐานข้อมูล รักษาความปลอดภัยของข้อมูล ประยุกต์ฐานข้อมูลในงานต่างๆ 
เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจ มีทักษะในการจัดการแฟ้มข้อมลู และฐานข้อมูลเบื้องต้น สามารถเขียนโปรแกรมบนเว็บไซต์
และเช่ือมต่อฐานข้อมูลเบื้องต้นได้ ในการศึกษาและการท างานผู้เรียนจะต้องได้รับการฝึกฝนตามกระบวนการเรียนรู้ 
เพื่อให้ผู้ เรียนท างานบนพื้นฐานของความรู้ ความ เข้าใจใน ความหมาย ความส าคัญ และประโยชน์ของ  Web 
Application และฐานข้อมูล ฝึกฝนให้ผู้เรียนคิดออกแบบวิธีการ และข้ันตอนการท างานที่รับผิดชอบ จัดการเทคโนโลยี 
ตลอดจนปลูกฝังนิสัยรักท างานและปฏิบัติได้ด้วยตนเอง  
 
ผลการเรียนรู้  

1. เข้าใจพื้นฐานและหลักการท างานของเว็บแอปพลิเคช่ัน  
2. มีความรู้ความเข้าใจใน คุณลักษณะ และการท างานของภาษา HTML ภาษาสคริปต์ PHP  
3. รู้และเข้าใจหลักการท างาน วางแผนล าดับข้ันการท างานได้ 
4. มีทักษะการใช้กลุ่มค าสั่งแบบมีเงื่อนไขและกลุ่มค าสั่งแบบวนรอบ 
5. เข้าใจหลักการท างาน และค าสั่งในฐานข้อมูล MySQL 
6.  มีทักษะในการใช้งานค าสั่ง PHP เขียนค าสั่งจัดการเกี่ยวกับไฟล์และข้อมูลได้ 

รวมท้ังหมด 6 ผลการเรียนรู้ 
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                                           หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนศรีราชา ระดบัชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย พุทธศักราช 2564 (ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช 2562) 

ค าอธิบายรายวิชาเพ่ิมเติม 
รหัสวิชา ว30285  รายวิชา ระเบียบวิธีวิจัย     กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี   
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  5  ภาคเรียนท่ี 1     จ านวน 1.5 หน่วยกิต เวลา  60  ชั่วโมง 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ศึกษา  วิเคราะห์  บอก  อธิบาย  น าเสนอ  ระเบียบวิธีวิจัยเบื้องต้น วิเคราะห์ประเภทและขอบเขตการวิจัยทาง

การศึกษา  การสร้างเครื่องมือ  สถิติพื้นฐานเพื่อการวิเคราะห์ข้อมูล  ปฏิบัติการวิเคราะห์ข้อมูล  เขียนรายงานการวิจัย   
โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ในการสืบค้นข้อมูล  การคิด  กระบวนการออกแบบการวิจัย  สื่อสารสิ่งที่

เรียนรู้  อภิปราย  การแก้ปัญหา  การใช้ทักษะชีวิต  กระบวนการส ารวจ ตรวจสอบ  และทดลอง  การใช้เทคโนโลยี 
          เพื่อให้เกิดจิตวิทยาศาสตร์ จริยธรรม คุณธรรม และจรรยาบรรณของนักวิจัย  มีความสามารถใน  การตัดสินใจ 
เห็นคุณค่าของงานวิจัย 

 
ผลการเรียนรู้ 

1. อธิบายข้ันตอนของระเบียบวิธีวิจัย 
2. สืบค้นข้อมลู  และวิเคราะห์งานวิจัยทางวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลย ี
3. เขียนและน าเสนอเค้าโครงงานวิจัยของตนเองในสาขาที่สนใจ 

รวม 3 ผลการเรียนรู้ 
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                                           หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนศรีราชา ระดบัชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย พุทธศักราช 2564 (ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช 2562) 

ค าอธิบายรายวิชาเพ่ิมเติม 
รหัสวิชา ว30286  รายวิชา โครงงานวิทยาศาสตร์       กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  5  ภาคเรียนท่ี 2               จ านวน 1.5 หน่วยกิต  เวลา  60  ชั่วโมง 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ศึกษา  วิเคราะห์  ยกตัวอย่าง  เขียนรายงานและน าเสนอ  ความหมายและประเภทของโครงงาน

วิทยาศาสตร์  ข้ันตอนการท าโครงงานวิทยาศาสตร์  ระบุปัญหาระบุปัญหาและหัวเรื่องในการท าโครงงานวิทยาศาสตร์   
โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ในการสืบค้นข้อมูล  การคิด  กระบวนการออกแบบ  สื่อสารสิ่งที่เรียนรู้  

อภิปราย  การแก้ปัญหา  การใช้ทักษะชีวิต  กระบวนการส ารวจ ตรวจสอบ  ทดลอง  การใช้เทคโนโลยี 
          เพื่อให้เกิดจิตวิทยาศาสตร์ จริยธรรม คุณธรรม และจรรยาบรรณของนัก วิทยาศาสตร์มีความสามารถในการ
ตัดสินใจ เห็นคุณค่าของโครงงานวิทยาศาสตร์ 

 
ผลการเรียนรู้ 

1. สืบค้นข้อมลูเกี่ยวกับความหมายและประเภทของโครงงานวิทยาศาสตร์และท ากจิกรรมในรูปแบบต่างๆ   
ที่เกี่ยวกับโครงงานวิทยาศาสตร์ประเภทต่างๆ 

2. สืบค้นข้อมลูเกี่ยวกับข้ันตอนการท าโครงงานวิทยาศาสตร ์
3. ด าเนินการท าโครงงานวิทยาศาสตร์ตามแผนปฏิบัติงาน 
4. เขียนรายงานโครงงานวิทยาศาสตร ์
5. เสนอผลงานโครงงานทางวิทยาศาสตร์ในโรงเรียนหรือชุมชน 

รวม 5 ผลการเรียนรู้ 
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ค าอธิบายรายวิชา 
รหัสวิชา ว 30245 รายวิชา ชีววิทยา 5    กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี   
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6  ภาคเรียนท่ี 1           จ านวน 1.5 หน่วยกิต   เวลา 60 ชั่วโมง 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ศึกษา สืบค้น บอก อธิบาย เปรียบเทียบ และยกตัวอย่างโครงสร้าง และหน้าที่ของระบบประสาทของ 
ไฮดรา พลานาเรีย ไส้เดือนดิน กุ้ง หอย แมลง และสัตว์มีกระดูกสันหลัง โครงสร้างและหน้าที่ของเซลล์ประสาท การ
เปลี่ยนแปลงของศักย์ไฟฟา้ที่เยื่อหุม้เซลล์ของเซลลป์ระสาท และกลไกการถ่ายทอดกระแสประสาท โครงสร้างของระบบ
ประสาทส่วนกลางและระบบประสาทรอบนอก โครงสร้างและหน้าที่ของ ส่วนต่างๆ ในสมองส่วนหน้า สมองส่วนกลาง 
สมองส่วนหลัง และไขสันหลัง การท างานของระบบประสาทโซมาติก และระบบประสาทอัตโนวัติ โครงสร้างและหน้าที่
ของ ตา หู จมูก ลิ้น และผิวหนังของมนุษย์ โรคต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง แนวทางในการ  ดูแลป้องกัน และรักษา การหา
ต าแหน่งของจุดบอด โฟเวีย และความไวในการรับสัมผัสของผิวหนัง โครงสร้าง และหน้าที่ของอวัยวะที่เกี่ยวข้องกับการ
เคลื่อนที่ของแมงกะพรุน หมึก ดาวทะเล ไส้เดือนดิน แมลง ปลา และนก โครงสร้างและหน้าที่ของกระดูกและกลา้มเนือ้
ที่เกี่ยวข้องกับการเคลื่อนไหวและการเคลื่อนทีข่องมนุษย์ การท างานของข้อต่อชนิดต่าง ๆ และการท างานของกล้ามเนือ้
โครงร่างที่เกี่ยวข้องกับการเคลื่อนไหวและการเคลื่อนที่ของมนุษย์ หน้าที่ของฮอร์โมนจากต่อมไร้ท่อและเนื้อเยื่อที่สร้าง
ฮอร์โมน การสืบพันธ์ุแบบไม่อาศัยเพศและการสืบพันธ์ุแบบอาศัยเพศในสัตว์ โครงสร้างและหน้าที่ของอวัยวะในระบบ
สืบพันธ์ุเพศชายและระบบสืบพันธ์ุเพศหญิง กระบวนการสร้างสเปิร์ม กระบวนการสร้างเซลล์ไข่และการปฏิส นธิใน
มนุษย์ การเจริญเติบโตระยะเอ็มบรโิอ และระยะหลังเอ็มบริโอของกบ ไก่ และมนุษย์ พฤติกรรมที่เป็นมาแต่ก าเนิด และ
พฤติกรรมที่เกิดจากการเรียนรู้ของสัตว์ ความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมกับ  วิวัฒนาการของระบบประสาท และการ
สื่อสารระหว่างสัตว์ที่ท าให้สัตว์แสดงพฤติกรรม 

โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์และจิตวิทยาศาสตร์ ในการเขียน การสื่อสาร การแก้ปัญหา  
การใช้ทักษะชีวิต และการใช้เทคโนโลยี 

เพื่อเกิดความรู้ ความคิด ความเข้าใจ และความรับผิดชอบประจ าวัน 

ผลการเรียนรู้ 
1. สืบค้นข้อมลู อธิบาย และเปรียบเทียบโครงสร้าง และหนา้ที่ของระบบประสาทของไฮดรา พลานาเรีย 

ไส้เดือนดิน กุ้ง หอย แมลง และสัตว์มีกระดูกสันหลงั  
2. อธิบายเกี่ยวกับโครงสร้างและหน้าที่ของเซลล์ประสาท  
3. อธิบายเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของศักย์ไฟฟ้า ทีเ่ยื่อหุ้มเซลล์ของเซลลป์ระสาท และกลไกการถ่ายทอด

กระแสประสาท 
4. อธิบาย และสรปุเกี่ยวกับโครงสร้างของระบบประสาทส่วนกลางและระบบประสาทรอบนอก  
5. สืบค้นข้อมลู อธิบายโครงสร้างและหน้าที่ของส่วนต่าง ๆ ในสมองส่วนหน้า สมองส่วนกลาง สมองส่วนหลงั 

และไขสันหลัง  
6. สืบค้นข้อมลู อธิบาย เปรียบเทียบ และยกตัวอย่างการท างานของระบบประสาทโซมาติก และระบบ

ประสาทอัตโนวัต ิ
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7. สืบค้นข้อมลู อธิบายโครงสร้างและหน้าที่ของ ตา หู จมูก ลิ้น และผิวหนงัของมนุษย์ ยกตัวอย่างโรคต่าง ๆ 
ที่เกี่ยวข้อง และบอกแนวทางในการ ดูแลป้องกัน และรกัษา  

8. สังเกต และอธิบายการหาต าแหนง่ของจุดบอด โฟเวีย และความไวในการรบัสมัผสัของผิวหนัง 
9. สืบค้นข้อมลู อธิบาย และเปรียบเทียบโครงสร้าง และหนา้ที่ของอวัยวะที่เกี่ยวข้องกับการเคลื่อนที่ของ

แมงกะพรุน หมกึ ดาวทะเล ไสเ้ดือนดิน แมลง ปลา และนก 
10. สืบค้นข้อมูล และอธิบายโครงสร้างและหน้าที่ของกระดกูและกล้ามเนื้อทีเ่กี่ยวข้องกบัการเคลือ่นไหวและ

การเคลื่อนที่ของมนุษย์  
11. สังเกต และอธิบายการท างานของข้อต่อชนิดต่าง ๆ และการท างานของกล้ามเนื้อโครงร่างที่เกี่ยวข้องกบั

การเคลื่อนไหวและการเคลื่อนที่ของมนุษย ์
12. สืบค้นข้อมูล อธิบาย และเขียนแผนผังสรปุหน้าที่ของฮอร์โมนจากต่อมไร้ท่อและเนือ้เยื่อที่สร้างฮอร์โมน 
13. สืบค้นข้อมูล อธิบาย และยกตัวอย่าง การสืบพันธ์ุแบบไม่อาศัยเพศและการสืบพันธ์ุแบบอาศัยเพศในสัตว์ 
14. สืบค้นข้อมูล อธิบายโครงสร้างและหน้าที่ของอวัยวะในระบบสบืพันธ์ุเพศชายและระบบสืบพันธ์ุเพศหญงิ  
15. อธิบายกระบวนการสร้างสเปิรม์ กระบวนการสร้างเซลล์ไข่และการปฏิสนธิในมนุษย์ 
16. อธิบายการเจรญิเติบโตระยะเอม็บริโอ และระยะหลงัเอม็บรโิอของกบ ไก่ และมนุษย ์
17. สืบค้นข้อมูล อธิบาย เปรียบเทียบ และยกตัวอย่างพฤตกิรรมที่เป็นมาแต่ก าเนิด และพฤติกรรมที่เกิดจาก

การเรียนรู้ของสัตว์  
18. สืบค้นข้อมูล อธิบาย และยกตัวอย่าง ความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมกับวิวัฒนาการของระบบประสาท  
19. สืบค้นข้อมูล อธิบาย และยกตัวอย่าง การสื่อสารระหว่างสัตว์ที่ท าให้สัตว์แสดงพฤติกรรม 

รวม   19   ผลการเรียนรู้ 
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ค าอธิบายรายวิชาเพ่ิมเติม 
รหัสวิชา ว30246  รายวิชา ชีววิทยา 6     กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี   
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  6  ภาคเรียนท่ี 2             จ านวน 1.5 หน่วยกิต เวลา  60  ชั่วโมง 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ศึกษา สืบค้น อธิบาย อภิปราย วิเคราะห์ เปรียบเทียบ และยกตัวอย่างความส าคัญของความหลากหลายทาง
ชีวภาพ และความเช่ือมโยงระหว่างความหลากหลายทางพันธุกรรม ความหลากหลายของสปีชีส์ และความหลากหลาย
ของระบบนิเวศ การเกิดเซลล์เริ่มแรกของสิ่งมีชีวิต และวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิตเซลล์เดียว ลักษณะส าคัญสิ่งมีชีวิตกลุ่ม
แบคทีเรีย สิ่งมีชีวิตกลุ่มโพรทิสต์ สิ่งมีชีวิตกลุ่มพืช สิ่งมีชีวิตกลุ่มฟังไจ และสิ่งมีชีวิตกลุ่มสัตว์ การจ าแนกสิ่งมีชีวิต จาก
หมวดหมู่ใหญ่จนถึงหมวดหมู่ย่อย และวิธีการเขียนช่ือวิทยาศาสตร์ในล าดับข้ันสปีชีส์ สร้างไดโคโทมัสคีย์ในการระบุ
สิ่งมีชีวิตหรือตัวอย่างที่ก าหนดออกเป็นหมวดหมู่ กระบวนการถ่ายทอดพลังงานในระบบนิเวศ การเกิดไบโอแมกนิฟิ เค
ชัน และบอกแนวทางในการลดการเกิดไบโอแมกนิฟิเคชัน วัฏจักรไนโตรเจน วัฏจักรก ามะถัน และวัฏจักรฟอสฟอรัส 
ลักษณะของไบโอมที่กระจายอยู่ตามเขตภูมิศาสตร์ต่าง ๆ บนโลก การเปลี่ยนแปลงแทนที่แบบปฐมภูมิ และการ
เปลี่ยนแปลงแทนที่แบบทุติยภูมิ ลักษณะเฉพาะของประชากรของสิ่งมีชีวิตบางชนิด การเพิ่มของประชากรแบบเอ็ก
โพเนนเชียลและการเพิ่มของประชากรแบบลอจิสติก ปัจจัยที่ควบคุมการเติบโตของประชากร ปัญหาการขาดแคลนน้ า 
การเกิดมลพิษทางน้ า ปัญหามลพิษทางอากาศ ปัญหาที่เกิดกับทรัพยากรดิน ปัญหาการท าลายป่าไม้ ปัญหาสัตว์ป่ามี
จ านวนลดลง และผลกระทบที่มีต่อมนุษย์และสิ่งแวดล้อม รวมทั้งเสนอแนวทางการแก้ไขปัญหา 

โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์และจิตวิทยาศาสตร์ ในการสื่อสาร การคิด การแก้ปัญหา  
การใช้ทักษะชีวิต และการใช้เทคโนโลยี 

เพื่อเกิดความรู้ ความคิด ความเข้าใจ ความกระตือรือร้น และความรับผิดชอบประจ าวัน 
 

ผลการเรียนรู ้
1. อภิปรายความส าคัญของความหลากหลายทางชีวภาพ และความเช่ือมโยงระหว่างความหลากหลายทาง

พันธุกรรม ความหลากหลายของสปีชีส์ และความหลากหลายของระบบนเิวศ 
 2. อธิบายการเกิดเซลลเ์ริม่แรกของสิ่งมีชีวิตและวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิตเซลลเ์ดียว 
 3. อธิบายลักษณะส าคัญ และยกตัวอย่างสิ่งมีชีวิตกลุ่มแบคทีเรีย สิ่งมีชีวิตกลุม่โพรทสิต์ สิ่งมีชีวิตกลุ่มพืช 
สิ่งมีชีวิตกลุ่มฟังไจ และสิ่งมีชีวิตกลุ่มสัตว์ 
 4. อธิบาย และยกตัวอย่างการจ าแนกสิ่งมีชีวิต จากหมวดหมู่ใหญจ่นถึงหมวดหมู่ย่อย และวิธีการเขียนช่ือ
วิทยาศาสตร์ในล าดับข้ันสปีชีส ์
 5. สร้างไดโคโทมัสคีย์ในการระบสุิ่งมีชีวิตหรือตัวอย่างทีก่ าหนดออกเป็นหมวดหมู่ 
 6. วิเคราะห์ อธิบาย และยกตัวอย่างกระบวนการถ่ายทอดพลังงานในระบบนิเวศ 
 7. อธิบาย ยกตัวอย่างการเกิดไบโอแมกนิฟิเคชัน และบอกแนวทางในการลดการเกิดไบโอแมกนิฟเิคชัน 
 8. สืบค้นข้อมลู และเขียนแผนภาพ เพื่ออธิบายวัฏจักรไนโตรเจน วัฏจักรก ามะถัน และวัฏจักรฟอสฟอรสั 
 9. สืบค้นข้อมลู ยกตัวอย่าง และอธิบายลักษณะของไบโอมที่กระจายอยู่ตามเขตภูมิศาสตร์ต่าง ๆ บนโลก 
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 10. สืบค้นข้อมูล ยกตัวอย่าง อธิบาย และเปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงแทนที่แบบปฐมภูมิ และ การ
เปลี่ยนแปลงแทนที่แบบทุติยภูม ิ
 11. สืบค้นข้อมูล อธิบาย ยกตัวอย่าง และสรุปเกี่ยวกับลักษณะเฉพาะของประชากรของสิ่งมีชีวิตบางชนิด 
 12. สืบค้นข้อมูล อธิบาย เปรียบเทียบ และยกตัวอย่างการเพิ่มของประชากรแบบเอ็กโพเนนเชียลและการเพิ่ม
ของประชากรแบบลอจสิติก 
 13. อธิบาย และยกตัวอย่างปจัจัยที่ควบคุมการเติบโตของประชากร 
 14. วิเคราะห์ อภิปราย และสรุปปัญหาการขาดแคลนน้ า การเกิดมลพิษทางน้ า และผลกระทบทีม่ีต่อมนุษย์
และสิง่แวดล้อม รวมทั้งเสนอแนวทางการวางแผนการจัดการน้ าและการแก้ไขปัญหา 
 15. วิเคราะห์ อภิปราย และสรุปปัญหามลพิษทางอากาศ และผลกระทบทีม่ีต่อมนุษย์และสิ่งแวดล้อม รวมทั้ง
เสนอแนวทางการแก้ไขปญัหา 
 16. วิเคราะห์ อภิปราย และสรุปปัญหาที่เกิดกับทรัพยากรดนิ และผลกระทบที่มีต่อมนุษย์และสิ่งแวดล้อม 
รวมทั้งเสนอแนวทางการแก้ไขปัญหา 
 17. วิเคราะห์ อภิปราย และสรุปปัญหา ผลกระทบทีเ่กิดจากการท าลายป่าไม้ รวมทั้งเสนอแนวทางในการ
ป้องกันการท าลายป่าไม้และการอนรุักษ์ป่าไม้ 
 18. วิเคราะห์ อภิปราย และสรุปปัญหา ผลกระทบทีท่ าใหส้ตัว์ป่ามีจ านวนลดลง และแนวทางในการอนรุักษ์
สัตว์ป่า 

รวม   18   ผลการเรียนรู้ 
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                                           หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนศรีราชา ระดบัชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย พุทธศักราช 2564 (ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช 2562) 

ค าอธิบายรายวิชาเพ่ิมเติม 
รหัสวิชา ว 30247 รายวิชา ชีววิทยา PAT2  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี   
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6   ภาคเรียนท่ี 1                      จ านวน 1.0 หน่วยกิต  เวลา 40 ชั่วโมง    
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ศึกษา สืบค้นข้อมูล อธิบาย เปรียบเทียบ โครงสร้างและหน้าที่ของระบบต่าง ๆ  ในสัตว์และคน ได้แก่ระบบย่อย
อาหาร ระบบหายใจ ระบบขับถ่าย ระบบหมุนเวียนเลือด ระบบประสาท ระบบภูมิคุ้มกัน ระบบสืบพันธ์ุ  การเคลื่อนที่ 
สารพันธุกรรม การแบ่งเซลล์ การถ่ายทอดทางพันธุกรรม ความผิดปกติที่เกี่ยวข้องกับพันธุกรรม โรคทางพันธุกรรม 
โครงสร้างและหน้าที่ส่วนประกอบภายในและภายนอกของพืช กระบวนการ  ต่าง ๆ ที่พบในพืช การสืบพันธ์ุของพืช 
ประโยชน์ของพืช ความหลากหลายทางชีวภาพ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์และจิตวิทยาศาสตร์ ในการเขียน การสื่อสาร การแก้ปัญหา  
การใช้ทักษะชีวิต และการใช้เทคโนโลยี 

เพื่อเกิดความรู้ ความคิด ความเข้าใจ และความรับผิดชอบประจ าวัน 

ผลการเรียนรู้ 
1. สืบค้นข้อมลู อธิบาย และเปรียบเทียบโครงสร้าง และหน้าทีข่องกายวิภาคและสรีรวิทยาของสัตว์และคน 

2. สืบค้นข้อมลูและอธิบาย การถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม 

3. สืบค้นข้อมลู อธิบาย และเปรียบเทียบโครงสร้าง และหน้าทีข่องกายวิภาคและสรีรวิทยาของพืช 

4. สืบค้นข้อมลูและอธิบาย ความหลากหลายทางชีวภาพ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

รวม   4   ผลการเรียนรู้ 
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                                           หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนศรีราชา ระดบัชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย พุทธศักราช 2564 (ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช 2562) 

ค าอธิบายรายวิชาเพ่ิมเติม 
รหัสวิชา ว30225  รายวิชา เคมี 5     กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี   
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  6     ภาคเรียนท่ี 1      จ านวน 1.5 หน่วยกิต     เวลา  60  ชั่วโมง 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

เพื่อน าเสนอ วิเคราะห์ ระบุ เรียกช่ือ วิเคราะห์ เปรียบเทียบ อธิบาย ทดสอบ น าเสนอ พันธะของคาร์บอน การ
เขียนสูตรโครงสร้างลิวอิส  สูตรโครงสร้างแบบย่อ  และสูตรโครงสร้างแบบเส้นของสารประกอบอินทรีย์  หมู่ฟังก์ชัน 
สารประกอบไฮโดรคาร์บอน ปฏิกิริยาพอลิเมอไรเซชัน โครงสร้างและสมบัติของพอลิเมอร์  ประเภทของพลาสติกและ
ผลิตภ ณฑ์ยาง  การปรับเปลี่ยนโครงสร้างและการสังเคราะห์พอลเิมอร ์ผลกระทบจากการใช้และการก าจดัผลติภัณฑพ์อ
ลิเมอร์และแนวทางแก้ไข 

โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์  สืบค้นข้อมูล เขียนสูตรโครงสร้าง เขียนไอโซเมอร์ เขียนผลิตภัณฑ์ เขียน
สมการเคมี สืบค้นข้อมูล การแก้ปัญหา การคิด การสื่อสาร การใช้ทักษะชีวิต การใช้เทคโนโลยี  

เพื่อให้เกิดการตั้งใจฟัง ความกระตือรือร้น ความเอาใจใส่ ความรับผิดชอบ ความมีระเบียบ การให้ความร่วมมือ 
การมีทัศนคติ การแสดงความสนใจ การร่วมกิจกรรม น าความรู้ไปใช้ในชีวิตประจ าวัน  มีจิตวิทยาศาสตร์  จริยธรรม  
คุณธรรม  และค่านิยมที่เหมาะสม 
 
ผลการเรียนรู้ 

1. สืบค้นข้อมลูและน าเสนอตัวอย่างสารประกอบอินทรียท์ี่มีพนัธะเดี่ยว  พันธะคู่หรือพันธะสามที่พบใน 
ชีวิตประจ าวัน 

2. เขียนสูตรโครงสร้างลิวอสิ  สูตรโครงสร้างแบบยอ่  และสูตรโครงสร้างแบบเส้นของสารประกอบอินทรีย์ 
3. วิเคราะห์โครงสร้างและระบปุระเภทของสารประกอบอินทรยี์จากหมู่ฟังก์ชัน 
4. เขียนสูตรโครงสร้างและเรียกช่ือสารประกอบอินทรีย์ประเภทต่างๆทีม่ีหมู่ฟังก์ชันไมเ่กิน  1  หมู่ ตามระบบ 

IUPAC 
5. เขียนไอโซเมอรโ์ครงสร้างของสารประกอบอินทรีย์ประเภทต่างๆ 
6. วิเคราะห์และเปรียบเทียบจุดเดือดและการละลายในน้ าของสารประกอบอินทรียท์ี่มหีมู่ฟังก์ชัน  ขนาดโมเลกลุ  

หรือโครงสร้างต่างกัน 
7. ระบปุระเภทของสารประกอบไฮโดรคารบ์อนและเขียนผลิตภัณฑ์จากปฏิกิริยาการเผาไหม้  ปฏิกิริยากบัโบรมีน  

หรือปฏิกิริยากบัโพแทสเซียมเปอร์แมงกาเนต 
8. เขียนสมการเคมีและอธิบายการเกิดปฏิกริิยาเอสเทอริฟิเคชัน  ปฏิกิริยาการสงัเคราะหเ์อไมด์  ปฏิกิริยาไฮโดรลิ

ซิสและปฏิกริิยาสะปอนฟเิคชัน 
9. ทดสอบปฏิกริิยาเอสเทอริฟเิคชัน  ปฏิกิริยาไฮโดรลิซสิ  และปฏิกิริยาสะปอนนิฟิเคชัน 
10. สืบค้นข้อมลูและน าเสนอตัวอย่างการน าสารประกอบอินทรยี์ไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจ าวันและอุตสาหกรรม 
11. ระบปุระเภทของปฏิกิริยาการเกิดพอลิเมอรจ์ากโครงสร้างของมอนอเมอร์หรือพอลเิมอร ์
12. วิเคราะห์และอธิบายความสมัพันธ์ระหว่างโครงสร้างและสมบัติของพอลิเมอร์  รวมทัง้การน าไปใช้ประโยชน์ 
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13. ทดสอบและระบปุระเภทของพลาสติกและผลิตภ ณฑ์ยาง  รวมทั้งการน าไปใช้ประโยชน์ 
14. อธิบายผลของการปรับเปลี่ยนโครงสร้างและการสงัเคราะหพ์อลิเมอร์ที่มีต่อสมบัติของพอลเิมอร ์
15. สืบค้นข้อมลูและน าเสนอตัวอย่างผลกระทบจากการใช้และการก าจัดผลิตภัณฑ์พอลเิมอร์และ  แนวทางแก้ไข 

 
รวม 15 ผลการเรียนรู้    
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                                           หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนศรีราชา ระดบัชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย พุทธศักราช 2564 (ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช 2562) 

ค าอธิบายรายวิชาเพ่ิมเติม 
รหัสวิชา ว30226  รายวิชา เคมี 6        กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี   
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  6   ภาคเรียนท่ี 2        จ านวน 1.5 หน่วยกิต  เวลา  60  ชั่วโมง 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ศึกษา  วิเคราะห์  เขียน  และน าเสนอ  แนวทางการแก้ปัญหาจากสถานการณ์ ในชีวิตประจ าวัน  การประกอบ
อาชีพหรืออุตสาหกรรม  บูรณาการความรู้ทางเคมีร่วมกับสาขาวิชาอื่นหรือกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม  
น าเสนอผลงานโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  และเข้าร่วมการสัมมนา  การประชุมวิชาการในประเด็นส าคัญทางเคมี 

โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ในการสืบค้นข้อมูล  การคิด  กระบวนการออกแบบ  สื่อสารสิ่งที่เรียนรู้  
อภิปราย  การแก้ปัญหา  การใช้ทักษะชีวิต  กระบวนการส ารวจ ตรวจสอบ  ทดลอง  การใช้เทคโนโลยี 
          เพื่อให้เกิดจิตวิทยาศาสตร์ จริยธรรม คุณธรรม และจรรยาบรรณของนักวิทยาศาสตร์มีความสามารถในการ
ตัดสินใจ เห็นคุณค่าของผลงานและสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ 
 
ผลการเรียนรู้ 

1. ก าหนดปญัหาและน าเสนอแนวทางการแกป้ัญหาโดยใช้ความรู้ทางเคมจีากสถานการณ์ทีเ่กิดข้ึนใน
ชีวิตประจ าวัน  การประกอบอาชีพหรืออุตสาหกรรม 

2. แสดงหลักฐานถึงการบูรณาการความรู้ทางเคมรี่วมกบัสาขาวิชาอื่น  รวมทั้งทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์หรือกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม  โดยเน้นการคิดวิเคราะห์  การแก้ปญัหาและ
ความคิดสร้างสรรค์  เพื่อแก้ปญัหาในสถานการณ์หรือประเด็นที่สนใจ 

3. น าเสนอผลงานหรือช้ินงานที่ไดจ้ากการแก้ปญัหาในสถานการณ์หรอืประเด็นที่สนใจโดยใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

4. แสดงหลักฐานการเข้าร่วมการสมัมนาการเข้าร่วมประชุมวิชาการ  หรือการแสดงผลงานสิ่งประดิษฐ์ในงาน
นิทรรศการ 

รวม 4 ผลการเรียนรู้ 
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                                           หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนศรีราชา ระดบัชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย พุทธศักราช 2564 (ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช 2562) 

ค าอธิบายรายวิชาเพ่ิมเติม 
รหัสวิชา ว30227     รายวิชา เคมีPAT2       กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี   
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6 ภาคเรียนท่ี 1              จ านวน  1.0 หน่วยกิต  เวลา  40  ชั่วโมง   
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

เพื่อวิเคราะห์  เขียน ระบุ อธิบาย ค านวณ เปรียบเทียบ น าเสนอ ตารางธาตุ  โครงสร้างอะตอม ปริมาณสาร
สัมพันธ์ พันธะเคมี อัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี ของแข็ง ของเหลว แก๊ส สมดุลเคมี กรดเบส ปฏิกิริยาไฟฟ้าเคมี ธาตุและ
สารประกอบอนินทรีย์ในอุตสาหกรรม ซากดึกด าบรรพ์และผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม สารชีวโมเลกุล เคมีอินทรีย์ 

โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์  การเขียนสมการเคมี การเขียนปฏิกิริยา การทดลอง การสืบค้นข้อมูล  
การดุลสมการ  การคิด การสื่อสาร การแก้ปัญหา การใช้เทคโนโลยี การใช้ทักษะชีวิต 

เพื่อให้เกิดการตั้งใจฟัง ความกระตือรือร้น การแสดงความสนใจ ความเอาใจใส่ ความรับผิดชอบ ความมี
ระเบียบ การร่วมกิจกรรม การปฏิบัติตนเป็นประจ าสม่ าเสมอ การเห็นความส าคัญ การให้ความร่วมมือ ค วามอดทน  
อดกลั้น การปฏิบัติงานตรงเวลา น าความรู้ไปใช้ในชีวิตประจ าวัน  มีจิตวิทยาศาสตร์  จริยธรรม  คุณธรรม  และค่านิยม
ที่เหมาะสม 
 
ผลการเรียนรู้ 

1. วิเคราะหห์าค าตอบแนวข้อสอบตารางธาตุระบุชนิดของผลึก 
2. วิเคราะหห์าค าตอบแนวข้อสอบโครงสร้างอะตอม 
3. วิเคราะหห์าค าตอบแนวข้อสอบปริมาณสารสัมพันธ์   
4. วิเคราะหห์าค าตอบแนวข้อสอบพันธะเคมี 
5. วิเคราะหห์าค าตอบแนวข้อสอบอัตราการเกิดปฏิกริิยาเคมอีตัราการเกิดปฏิกริิยาเคมี 
6. วิเคราะหห์าค าตอบแนวข้อสอบของแข็ง ของเหลว แก๊ส 
7. วิเคราะหห์าค าตอบแนวข้อสอบสมดุลเคมี 
8. วิเคราะหห์าค าตอบแนวข้อสอบกรดเบส 
9. วิเคราะหห์าค าตอบแนวข้อสอบปฏิกริิยาไฟฟ้าเคมี 
10. วิเคราะหห์าค าตอบแนวข้อสอบธาตุและสารประกอบอนินทรีย์ในอุตสาหกรรม 
11. วิเคราะหห์าค าตอบแนวข้อสอบซากดึกด าบรรพ์และผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม 
12. วิเคราะหห์าค าตอบแนวข้อสอบสารชีวโมเลกลุ 
13. วิเคราะหห์าค าตอบแนวข้อสอบเคมอีินทรีย ์

รวม   13   ผลการเรียนรู้  
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                                           หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนศรีราชา ระดบัชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย พุทธศักราช 2564 (ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช 2562) 

ค าอธิบายรายวิชาเพ่ิมเติม 
รหัสวิชา ว30228 รายวิชา เคมี PAT 3      กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี   
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6  ภาคเรียนท่ี 2                   จ านวน 1.0 หน่วยกิต        จ านวน 40 ชั่วโมง 

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

ศึกษาวิเคราะห์ส ารวจตรวจสอบ อธิบาย สืบค้นข้อมูล อภิปราย สังเกต น าเสนอ เปรียบเทียบ ระบุ เขียน   และ
ทดลอง การจัดเรียงธาตุในตารางธาตุ แนวโน้มสมบัติบางประการของธาตุตามตารางธาตุ ศึกษาและทดลองเกี่ยวกับชนดิ
ของพันธะเคมีจากการน าไฟฟ้าของสารบางชนิด ศึกษาการเกิดพันธะและสมบัติบางประการของสารโคเวเลนต์  
สารประกอบไอออนิกและโลหะ การเรียกช่ือและโครงสร้างสารประกอบโคเวเลนต์ สมบัติบางประการของสารโคเวเลนต์ 
การเกิดพันธะไอออนิก โครงสร้างของสารประกอบไอออนิก การเรียกช่ือสารประกอบไอออนิก สมบัติบางประการของ
สารประกอบไอออนิก พันธะโลหะ มวลร้อยละจากสูตร อัตราส่วนจ านวนโมลของสารตั้งต้นที่ท าปฏิกิริยาพอดีกัน สมบตัิ
ของระบบปิดและระบบเปิด ปริมาณสารในปฏิกิริยาเคมีที่เป็นไปตามกฎทรงมวลกฎสัดส่วนคงที่ ปริมาตรของแก๊สใน
ปฏิกิริยาเคมีตามกฎของเกย์-ลูสแซกและกฎของอาโวกาโดร ความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณของสารในสมการเคมี สมดุล
เคมีในปฏิกิริยา ความสัมพันธ์ระหว่างความเข้มข้นของสารต่าง ๆ  ณ ภาวะสมดุล ค่าคงที่สมดุลกับสมการเคมี ผลของ
ความเข้มข้น ความดัน อุณหภูมิต่อภาวะสมดุลและค่าคงที่สมดุล หลักของเลอชาเตอลเิอและการน าหลกัของเลอชาเตอลิ
เอไปใช้ในกระบวนการอุตสาหกรรมกระบวนการต่างๆ ของสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม การแตกตัวเป็นไอออนของน้ า 
ค่าคงที่การแตกตัวของน้ า pH ของสารละลาย สารละลายกรด-เบสในชีวิตประจ าวันในสิ่งมีชีวิตและสิ่งแสดล้อม การ
ไทเทรตสารละลายกรด-เบส หลักการเลือกใช้อินดิเคเตอร์ส าหรับไทเทรตกรด-เบส 

โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์และกระบวนการน าเสนอในการสืบเสาะหาความรู้ มีความสามารถในการ 
สื่อสาร การคิด การเขียน การแก้ปัญหา การใช้ทักษะชีวิต การสรุป การค านวณ ดุลสมการ ส ารวจตรวจสอบ          การ
สืบค้นข้อมูล และการอภิปราย  

เพื่อให้เกิดความรู้ ความคิด ความเข้าใจ สามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู้  มีความสามารถในการตัดสินใจ น าความรู้   
ไปใช้ในชีวิตประจ าวัน มีจิตวิทยาศาสตร์ คุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่เหมาะสม 

 
ผลการเรียนรู้  

1. เขียนการจัดเรียงอิเล็กตรอนในออร์บิทัลเมื่อทราบเลขอะตอมของธาตุ รวมทั้งสามารถระบุเลขหมู่ เลขคาบ
และกลุ่มของธาตุในตารางธาตุ 

2. อธิบายแนวคิดของนักวิทยาศาสตร์ในยุคต่างๆ เกี่ยวกับการจัดแบ่งธาตุเป็นหมวดหมู่จนได้เป็นตารางธาตุ 
พร้อมทั้งระบุปัญหาของการจัดหมวดหมู่ธาตุ 

3. สรุปแนวโน้มสมบัติต่าง ๆ ของธาตุตามหมู่และคาบ ในเรื่องเกี่ยวกับขนาดอะตอม รัศมีไอออน พลังงาน     
ไอออไนเซชัน อิเล็กโทรเนกาติวิตี สัมพรรคภาพอิเล็กตรอน จุดหลอมเหลวและจุดเดือด  

4. อธิบายการเกิดพันธะโคเวเลนต์และระบุชนิดของพันธะโคเวเลนต์ในโมเลกุล 
5. อธิบายการเขียนสูตรและเรียกช่ือสารโคเวเลนต์ 
6. เปรียบเทียบสมบัติที่แตกต่างกันของสารโคเวเลนต์ ประเภทโมเลกุลไม่มีข้ัว โมเลกุลมีขั้วและ 

โครงผลึกร่างตาข่าย 
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                                           หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนศรีราชา ระดบัชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย พุทธศักราช 2564 (ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช 2562) 

7. อธิบายการเขียนสูตรและเรียกช่ือสารประกอบไอออนิก 
8. อธิบายการเปลี่ยนแปลงพลังงานกับการเกิดสารประกอบไอออนิก และสมบัติบางประการของสารประกอบ

ไอออนิก 
9. อธิบายการเกิดพันธะโลหะและใช้ความรู้เรื่องพันธะโลหะอธิบายสมบัติของโลหะ 
10. อธิบายและค านวณหามวลเป็นร้อยละของธาตุ องค์ประกอบจากสูตรที่ก าหนดให้ 
11. อธิบายค านวณหาอัตราส่วนโดยมวลของธาตุที่รวมตัวกันเป็นสารประกอบตามกฎสัดส่วนคงที่ 
12. อธิบายและสรุปข้อความของกฎเกย์–ลูสแซกและกฎอาโวกาโดร รวมทั้งสามารถใช้กฎทั้งสองค านวณหา

ปริมาตรของแก๊สที่เกี่ยวข้องในปฏิกิริยาเคมีและสูตรโมเลกุลของแก๊ส 
13. อธิบายและค านวณหาจ านวนโมลมวลของสารปริมาตรของแก๊สที่  STP หรือจ านวนอนุภาคของสารจาก

สมการเคมี 
14. อธิบายและเขียนความสัมพันธ์ระหว่างความเข้มข้นของสารตั้งต้นกับผลิตภัณฑ์ ณ ภาวะสมดุล 
15. อธิบายและค านวณค่าคงที่สมดุลและความเข้มข้นของสารต่าง ๆ ณ ภาวะสมดุล 
16. ระบุปัจจัยที่มีผลต่อภาวะสมดุลของระบบ พร้อมทั้งอธิบายการเปลี่ยนแปลงที่เกิดข้ึนเมื่อภาวะสมดุลของ

ระบบถูกรบกวน 
17. อธิบายการปรับตัวของระบบเพื่อเข้าสู่ภาวะสมดุลโดยใช้หลักของเลอชาเตอลิเอ รวมทั้งการเลือกภาวะที่

เหมาะสมเพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์สูงในอุตสาหกรรม 
18. อธิบายการเปลี่ยนแปลงเมื่อกรดหรือเบสละลายในน้ า พร้อมทั้งระบุชนิดของไอออนที่ท าให้สารละลาย

แสดงสมบัติเป็นกรดหรือเบส 
19. ระบุโมเลกุลหรือไอออนที่เป็นคู่กรด–เบสในปฏิกิริยาตามทฤษฎีกรด–เบส เบรินสเตด–ลาวรี 
20. อธิบายความส าคัญของ pH หรือความเป็นกรด – เบสของสารละลายในสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม 
21. อธิบายวิธีการไทเทรต การเลือกใช้อินดิเคเตอร์ที่เหมาะสมในการไทเทรตกรด – เบส ตลอดจนค านวณหา

ความเข้มข้นของสารละลายจากการไทเทรต 
 
รวม 21 ผลการเรียนรู้ 
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                                           หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนศรีราชา ระดบัชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย พุทธศักราช 2564 (ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช 2562) 

ค าอธิบายรายวิชาเพ่ิมเติม 
รหัสวิชา ว30205        รายวิชา ฟิสิกส์ 5    กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี   
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  6   ภาคเรียนท่ี 1                  จ านวน 1.5 หน่วยกิต เวลา  60  ชั่วโมง 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 ศึกษาสังเกต  สืบค้น  อธิบาย  ค านวณและทดลอง แม่ เหล็กไฟฟ้าสนามแม่เหล็ก  ฟลักซ์แม่เหล็ก  
สนามแม่เหล็กที่เกิดจากกระแสไฟฟ้าในลวดตัวน าเส้นตรงและโซลินอยด์  แรงแม่เหล็กที่กระท าติออนุภาคที่มีประจุ
ไฟฟ้าเคลื่อนที่ในสนามแม่เหล็ก  แรงแม่เหล็กที่กระท าต่อเส้นลวดที่มีกระแสไฟฟ้าผ่านและวางในสนามแม่เหล็ก รัศมี
ความโค้งของการเคลื่อนที่เมื่อประจุเคลื่อนที่ตั้งฉากกับสนามแม่เหล็ก  แรงระหว่า งเส้นลวดตัวน าคู่ขนานที่มี
กระแสไฟฟ้าผ่านหลักการท างานของแกลแวนอมิเตอร์และมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรง  การเกิดอีเอ็มเอฟเหนี่ยวน า  กฎ
การเหนี่ยวน าของฟาราเดย์ ไฟฟ้ากระแสสลับความต่างศักย์อาร์เอ็มเอส  กระแสไฟฟ้าอาร์เอ็มเอส  หลักการท างานและ
ประโยชน์ของเครื่องก าเนิดไฟฟ้ากระแสสลับ 3 เฟส  การแปลงอีเอ็มเอฟของหม้อแปลง  คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า การเกิด
และลักษณะเฉพาะของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าแสงไม่โพลาไรส์ แสงโพลาไรส์เชิงเส้นและแผ่นโพลารอยด์การน าคลื่น
แม่เหล็กไฟฟ้าในช่วงความถ่ีต่างๆ  ไปประยุกต์ใช้     การสื่อสารโดยอาศัยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าในการส่งผ่านสารสนเทศ  
การเปรียบเทียบการสื่อสารด้วยสัญญาณแอนาลอกกับสัญญาณดิจิทัล 
 โดยจัดการเรียนรู้จากการฝึกทักษะและกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในการแก้ปัญหาใน
สถานการณ์ต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสม รู้จักใช้วิธีการสืบเสาะหาความรู้  การส ารวจตรวจสอบ  การสืบค้นข้อมู ลมา
อภิปรายและทดลองด้วยวิธีที่หลากหลายในการแก้ปัญหา ใช้เหตุผลประกอบการตัดสินใจและสรุปผลได้อย่างเหมาะสม 
ใช้ภาษาและสัญลักษณ์ในการสื่อสาร การสื่อความหมายและการน าเสนอได้อย่างถูกต้องและชัดเจน สามารถเช่ือมโยง
ความรู้ หลักการ กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ไปใช้ในการเรียนรู้สิ่งต่างๆและใช้ในชีวิตประจ าวันอย่างสร้างสรรค์ 
 เพื่อให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้  ความคิด  ความเข้าใจ  มีวินัย มีความรับผิดชอบ  มีความซื่อสัตย์ มีความมุ่งมั่น  
สามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู้  ในการท างานและสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน   มีจิตวิทยาศาสตร์  คุณธรรม
จริยธรรมและค่านิยมที่เหมาะสมตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงได้ 
 
ผลการเรียนรู้ 
 1.  สังเกตและอธิบายเส้นสนาม แม่เหล็ก  อธิบายและค านวณฟลักซ์แม่เหล็กในบริเวณที่ก าหนด รวมทั้งสังเกต 
และอธิบายสนามแม่เหล็กที่เกิดจากกระแสไฟฟ้าในลวดตัวน าเส้นตรงและโซเลนอยด์ 

2.  อธิบายและค านวณแรงแม่เหล็กที่กระท าต่ออนุภาคที่มีประจุไฟฟ้าเคลื่อนที่ในสนามแม่เหล็ก  แรงแม่เหล็ก
ที่ กระท าต่อเส้นลวดที่มีกระแสไฟฟ้าผ่านและวางในสนามแม่เหล็ก รัศมีความโค้งของการเคลื่อนที่เมื่อประจุเคลื่อนที่ตั้ง
ฉากกับสนามแม่เหล็ก   รวมทั้งอธิบายแรงระหว่างเส้นลวดตัวน าคู่ขนานที่มีกระแสไฟฟ้าผ่าน 
 3.  อธิบายหลักการท างานของแกลแวนอมิเตอร์และมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรง  รวมทั้งค านวณ ปริมาณต่างๆ ที่
เกี่ยวข้อง 
 4.  สังเกตและอธิบายการเกิดอีเอ็มเอฟเหนี่ยวน า  กฎการเหนี่ยวน าของฟาราเดย์และค านวณปริมาณต่างๆ  ที่
เกี่ยวข้องรวมทั้งน าความรู้เรื่องอีเอ็มเอฟเหนี่ยวน าไปอธิบายการท างานของเครื่องใช้ไฟฟ้า 
 5.  อธิบายและค านวณความต่างศักย์อาร์เอ็มเอสและกระแสไฟฟ้าอาร์เอ็มเอส 
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 6.  อธิบายหลักการท างานและประโยชน์ของเครื่องก าเนิดไฟฟ้ากระแสสลับ 3 เฟส  การแปลงอีเอ็มเอฟของ
หม้อแปลงและค านวณปริมาณต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง 
 7.  อธิบายการเกิดและลักษณะเฉพาะของคลื่นแม่เหลก็ไฟฟ้า   แสงไม่โพลาไรส์  แสงโพลาไรส์เชิงเส้นและแผน่
โพลารอยด์  รวมทั้งอธิบายการน าคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าในช่วงความถ่ีต่างๆ ไปประยุกต์ใช้และหลักการ     
ท างานของอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง 
 8.  สืบค้นและอธิบายการสื่อสารโดยอาศัยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าในการส่งผ่านสารสนเทศและเปรียบเทียบการ
สื่อสารด้วยสัญญาณแอนาลอกกับสัญญาณดิจิทัล 
รวม 8 ผลการเรียนรู้ 
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ค าอธิบายรายวิชาเพ่ิมเติม 
รหัสวิชา ว30206  รายวิชา ฟิสิกส์ 6     กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี   
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  6  ภาคเรียนท่ี 2                  จ านวน 1.5 หน่วยกิต เวลา  60  ชั่วโมง 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 ศึกษา  สังเกต  สืบค้น  อธิบาย  ค านวณและทดลอง  ความร้อนที่ท าให้สสารเปลี่ยนอุณหภูมิ ความร้อนที่ท าให้
สสารเปลี่ยนสถานะ  ความร้อนที่เกิดจากการถ่ายโอน  กฎการอนุรักษ์พลังงาน   สภาพยืดหยุ่นและลักษณะการยืดและ
หดตัวของวัสดุที่เป็นแท่ง  ความเค้นตามยาวความเครียดตามยาวและมอดูลัสของยัง  ความดันเกจ  ความดันสัมบูรณ์  
ความดันบรรยากาศ  หลักการท างานของแมนอมิเตอร์  บารอมิเตอร์  เครื่องอัดไฮดรอลิกแรงพยุงจากของไหลความตึง
ผิว  แรงหนืด  สมบัติของของไหลอุดมคติ  สมการความต่อเนื่อง  สมการแบร์นูลลี  กฎของแก๊สอุดมคติแบบจ าลองของ
แก๊สอุดมคติ  ทฤษฎีจลน์ของแก๊ส  และอัตราเร็วอาร์เอ็มเอสของโมเลกุลของแก็สงานที่ท าโดยแก็สในภาชนะปิดโดย
ความดันคงตัว  ความสัมพันธ์   ระหว่างความร้อน  พลังงานภายในระบบและงาน  สมมติฐานของพลังค์  ทฤษฎีอะตอม
ของโบร์ การเกิดเส้นสเปกตรัมของอะตอมไฮโดรเจนปรากฏการณ์โฟโตอิเล็กทริก  พลังงานโฟตอนพลังงานจลน์ของโฟ
โตอิเล็กตรอน  ฟังก์ชันงานของโลหะทวิภาวะของคลื่นและอนุภาค ความยาวคลื่นเดอบรอยล์  กัมมันตภาพรังสีและ
ความแตกต่างของรังสีแอลฟา บีตาและแกมมานิวเคลียสกัมมันตรังสี  จ านวนนิวเคลียสกัมมันตภาพรังสีที่เหลือจากการ
สลายและครึ่งชีวิตแรงนิวเคลียร์  เสถียรภาพของนิวเคลียส  พลังงานยึดเหนี่ยว  ปฏิกิริยานิวเคลียร์ฟิชชันและฟิวชัน  
ประโยชน์ของพลังงานนิวเคลียร์และรังสี  การค้นคว้าวิจัยด้านฟิสิกส์อนุภาค  แบบจ าลองมาตรฐาน   
 โดยจัดการเรียนรู้จากการฝึกทักษะและกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ในการแก้ปัญหาใน
สถานการณ์ต่าง ๆ  ได้อย่างเหมาะสม  รู้จักใช้วิธีการสืบเสาะหาความรู้  การส ารวจตรวจสอบ  การสืบค้นข้อมูลมา
อภิปรายและทดลองด้วยวิธีที่หลากหลายในการแก้ปัญหา  ใช้เหตุผลประกอบการตัดสินใจและสรุปผลได้อย่างเหมาะสม  
ใช้ภาษาและสัญลักษณ์ในการสื่อสาร  การสื่อความหมายและการน าเสนอ   ได้อย่างถูกต้องและชัดเจน  สามารถ
เช่ือมโยงความรู้  หลักการ  กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ไปใช้  ในการเรียนรู้สิ่งต่าง ๆ   และใช้ในชีวิตประจ าวันอย่าง
สร้างสรรค์ 
 เพื่อให้นักเรียนเกิดการเรยีนรู ้ ความคิด  ความเข้าใจ  มีวินัย  มีความรับผิดชอบ  มีความซื่อสัตย์  มีความมุ่งมัน่  
สามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู้  ในการท างานและสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน  มีจิตวิทยาศาสตร์  คุณธรรม
จริยธรรมและค่านิยมที่เหมาะสมตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงได้   
 
ผลการเรียนรู้ 
 1.  อธิบายและค านวณความร้อนที่ท าให้สสารเปลีย่นอุณหภูมิ  ความร้อนที่ท าให้สสารเปลี่ยนสถานะและ ความ
ร้อนที่เกิดจากการถ่ายโอนตามกฎการอนุรักษ์พลังงาน 
 2.  อธิบายสภาพยืดหยุ่นและลักษณะการยืดและหดตัวของวัสดุที่เป็นแท่ง  เมื่อถูกกระท าด้วยแรงค่าต่างๆ 
รวมทั้ง ทดลอง  อธิบายและค านวณความเค้นตามยาวความเครียดตามยาว  และมอดูลัสของยัง  และน าความรู้เรื่อง 
สภาพยืดหยุ่นไปใช้ในชีวิตประจ าวัน 
 3.  อธิบายและค านวณ  ความดันเกจ  ความดันสัมบูรณ์และความดันบรรยากาศ  รวมทั้งอธิบายหลักการ
ท างานของแมนอมิเตอร์  บารอมิเตอร์  และเครื่องอัดไฮดรอลิก 
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 4.  ทดลอง  อธิบาย  และค านวณขนาดแรงพยุงจากของไหล 
 5.  ทดลอง  อธิบาย  และค านวณความตึงผิวของของเหลว  รวมทั้งสังเกตและอธิบายแรงหนืดของของเหลว 
 6.  อธิบายสมบัติของของไหลอุดมคติ  สมการความต่อเนื่องและสมการแบร์นูลลี  รวมทั้งค านวณปริมาณต่างๆ 
ที่เกี่ยวข้องและน าความรู้เกี่ยวกับสมการความต่อเนื่องและสมการแบร์นูลลี ไปอธิบายหลักการท างานของอุปกรณ์ต่างๆ 
 7.  อธิบายกฎของแก๊สอุดมคติและค านวณปริมาณต่างๆ  ที่เกี่ยวข้อง 
 8.  อธิบายแบบจ าลองของแก๊สอุดมคติ  ทฤษฎีจลน์ของแก๊ส  และอัตราเร็วอาร์เอ็มเอสของโมเลกุลของแก็ส
รวมทั้งค านวณปริมาณต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง 
 9.  อธิบายและค านวณงานที่ท าโดยแก็สในภาชนะปิดโดยความดันคงตัว  และอธิบายความสัมพันธ์   ระหว่าง
ความร้อน  พลังงานภายในระบบและงานรวมทั้งค านวณปริมาณต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง  และน าความรู้เรื่อง    
พลังงานภายในระบบไปอธิบายหลักการท างานของเครื่องใช้ในชีวิตประจ าวัน 

10. อธิบายสมมติฐานของพลังค์  ทฤษฎีอะตอมของโบร์ และการเกิดเส้นสเปกตรัมของอะตอมไฮโดรเจน  
รวมทั้ง ค านวณปริมาณต่างๆ  ที่เกี่ยวข้อง 
 11. อธิบายปรากฏการณ์โฟโตอิเล็กทริกและค านวณพลังงานโฟตอน  พลังงานจลน์ของโฟโตอิเล็กตรอนและ
ฟังก์ชันงานของโลหะ 
 12. อธิบายทวิภาวะของคลื่นและอนุภาค รวมทั้งอธิบายและค านวณความยาวคลื่นเดอบรอยล์ 
 13. อธิบายกัมมันตภาพรังสีและความแตกต่างของรังสีแอลฟา  บีตา  และแกมมา 
 14. อธิบายและค านวณกัมมันตภาพของนิวเคลียสกัมมันตรังสี  รวมทั้งทดลอง อธิบายและค านวณจ านวน
นิวเคลียสกัมมันตภาพรังสีที่เหลือจากการสลายและครึ่งชีวิต 
 15. อธิบายแรงนิวเคลียร์   เสถียรภาพของนิวเคลียสและพลังงานยึดเหนี่ยว  รวมทั้งค านวณปริมาณต่างๆ ที่
เกี่ยวข้อง 
 16. อธิบายปฏิกิริยานิวเคลียร์ฟิชชันและฟิวชัน  รวมทั้งค านวณพลังงานนิวเคลียร์ 
รวม  16  ผลการเรียนรู้ 
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ค าอธิบายรายวิชาเพ่ิมเติม 
รหัสวิชา  ว 30208      รายวิชา  ฟิสิกส์ PAT 2      กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  6  ภาคเรียนท่ี 2          จ านวน  1.0  หน่วยกิต     เวลา  40  ชั่วโมง 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 ศึกษา  สืบค้น  วิเคราะห์และค านวณ  ในสาระต่อไปนี้ 
 กลศาสตร์  การเคลื่อนที่ในหนึ่งมิติและสองมิติ  แรง  กฎการเคลื่อนที่  สมดุลกล   การเคลื่อนที่แบบโพรเจก
ไทล์  การเคลื่อนที่แบบวงกลม  การเคลื่อนที่แบบหมุน  งาน  ก าลัง พลังงานกล  กฎการอนุรักษ์พลังงานกล  โมเมนตัม  
การดล     
 คลื่น  แสง  เสียง  การเคลื่อนที่แบบฮาร์โมนิกอย่างง่าย  การสั่นพ้อง  ความสัมพันธ์ระหว่างอัตราเร็ว  ความถี่  
และความยาวคลื่น  หลักการของฮอยเกนส์  สมบัติของคลื่น  การแทรกสอดของแสงผ่านสลิตคู่  การเลี้ยวเบนของแสง
ผ่านสลิตเดี่ยวและเกรตติง  การสะท้อนและการหักเหของแสง  การเกิดภาพจากเลนส์และกระจกเงาทรงกลม  การ
เคลื่อนที่และอัตราเร็วของเสียง  ความเข้มเสียง  คลื่นน่ิง  การสั่นพ้องของอากาศในท่อ  บีต  ปรากฏการณ์ดอปเพลอร์   
 ไฟฟ้า  แม่เหล็ก  กฎของคูลอมบ์  สนามไฟฟ้า  ศักย์ไฟฟ้า  ตัวเก็บประจุ  สภาพต้านทานไฟฟ้า                 
กฎของโอห์ม  การวิเคราะห์วงจรไฟฟ้ากระแสตรง  พลังงานในวงจรไฟฟ้ากระแสตรง  แรงแม่เหล็กไฟฟ้าที่กระท าต่อ
ประจุไฟฟ้าและกระแสไฟฟ้าในเส้นลวด  กฎการเหนี่ยวน าของฟาราเดย์  ไฟฟ้ากระแสสลับ         
 พลังงานความร้อน  ของแข็ง  ของไหล  แก๊ส  ความร้อนจ าเพาะของสาร  ความร้อนแฝงจ าเพาะของสาร  
พลังงานความร้อน  มอดุลัสของยัง  ความดันของของเหลว  กฎของพาสคัล  แรงพยุง  สมการแบร์นูลลี  กฎของแก๊ส
อุดมคติ  ทฤษฎีจลน์ของแก๊ส  พลังงานภายในระบบ      
 ฟิสิกส์อะตอม  ฟิสิกส์นิวเคลียร์  สมมติฐานของพลังค์  ทฤษฎีอะตอมของโบว์  ความยาวคลื่น   ของรังสีเอกซ์  
การเกิดเส้นสเปกตรัม  ปรากฏการณ์โฟโตอิเล็กทริก  ความยาวคลื่นเดอบรอยล์  กัมมันตภาพรังสี  ครึ่ง ชีวิตของธาตุ  
แรงนิวเคลียร์  พลังงานยึดเหนี่ยว  สมการปฏิกิริยานิวเคลียร์     
 โดยจัดการเรียนรู้จากการฝึกทักษะและกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ในการแก้ปัญหาใน
สถานการณ์ต่าง ๆ  ได้อย่างเหมาะสม  รู้จักใช้วิธีการสืบเสาะหาความรู้  การส ารวจตรวจสอบ  การสืบค้นการวิเคราะห์
ข้อมูลและค านวณโจทย์ปัญหาด้วยวิธีที่หลากหลาย  ใช้เหตุผลประกอบการตัดสินใจและสรุปผลได้อย่างเหมาะสม  ใช้
ภาษาและสัญลักษณ์ในการสื่อสาร  การสื่อความหมายและการน าเสนอได้อย่างถูกต้องและชัดเจน  สามารถเช่ือมโยง
ความรู้  หลักการ  กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ไปใช้   ในการเรียนรู้สิ่งต่าง ๆ   และใช้ในชีวิตประจ าวันอย่างสร้างสรรค์ 
 เพื่อให้นักเรียนเกิดการเรียนรู ้ ความคิด  ความเข้าใจ  มีวินัย  มีความรับผิดชอบ  มีความซื่อสัตย์ มีความมุ่งมั่น  
สามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู้  ในการท างานและสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน   มีจิตวิทยาศาสตร์  คุณธรรม
จริยธรรมและค่านิยมที่เหมาะสมตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงได้           
 
ผลการเรียนรู้ 
 1.  ศึกษา  วิเคราะห์ข้อมูลและค านวณโจทย์ปัญหา  การเคลื่อนที่ในหนึ่งมิติและสองมิติ  แรง    กฎการ
เคลื่อนที่  สมดุลกล  การเคลื่อนที่แบบโพรเจกไทล์  การเคลื่อนที่แบบวงกลม  การเคลื่อนที่แบบหมุน  
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  2.  ศึกษา  วิเคราะห์ข้อมูลและค านวณโจทย์ปัญหา  งาน  ก าลัง  พลังงานกล  กฎการอนุรักษ์พลังงานกล   
 โมเมนตัม  การดล   
 3.  ศึกษา  วิเคราะห์ข้อมูลและค านวณโจทย์ปัญหา  การเคลื่อนที่แบบฮาร์โมนิกอย่างง่าย    การสั่นพ้อง  
ความสัมพันธ์ระหว่างอัตราเร็ว  ความถ่ี  และความยาวคลื่น  หลักการของฮอยเกนส์      สมบัติของคลื่น  การแทรก
สอดของแสงผ่านสลิตคู่  การเลี้ยวเบนของแสงผ่านสลิตเดี่ยวและเกรตติง    
 4.  ศึกษา  วิเคราะห์ข้อมูลและค านวณโจทย์ปัญหา  การสะท้อนและการหักเหของแสง  การเกิดภาพจากเลนส์
และกระจกเงาทรงกลม 
 5.  ศึกษา  วิเคราะห์ข้อมูลและค านวณโจทย์ปัญหา  การเคลื่อนที่และอัตราเร็วของเสียง   ความเข้มเสียง    
คลื่นน่ิง  การสั่นพ้องของอากาศในท่อ  บีต  ปรากฏการณ์ดอปเพลอร์   
 6.  ศึกษา  วิเคราะห์ข้อมูลและค านวณโจทย์ปัญหา  กฎของคูลอมบ์  สนามไฟฟ้า  ศักย์ไฟฟ้า   ตัวเก็บประจุ   
 7.  ศึกษา  วิเคราะห์ข้อมูลและค านวณโจทย์ปัญหา  สภาพต้านทานไฟฟ้า  กฎของโอห์ม   การวิเคราะห์
วงจรไฟฟ้ากระแสตรง  พลังงานในวงจรไฟฟ้ากระแสตรง 
 8.  ศึกษา  วิเคราะห์ข้อมูลและค านวณโจทย์ปัญหา  แรงแม่เหล็กไฟฟ้าที่กระท าต่อประจุไฟฟ้าและกระแสไฟฟา้
ในเส้นลวด  กฎการเหนี่ยวน าของฟาราเดย์  ไฟฟ้ากระแสสลับ 
 9.  ศึกษา  วิเคราะห์ข้อมูลและค านวณโจทย์ปัญหา  ความร้อนจ าเพาะของสาร  ความร้อนแฝงจ าเพาะของสาร  
พลังงานความร้อน 
 10. ศึกษา  วิเคราะห์ข้อมูลและค านวณโจทย์ปัญหา  มอดุลัสของยัง  ความดันของของเหลว   กฎของพาสคัล   
แรงพยุง  สมการแบร์นูลลี   
 11. ศึกษา  วิเคราะห์ข้อมูลและค านวณโจทย์ปญัหา  กฎของแก๊สอุดมคติ  ทฤษฎีจลน์ของแก๊ส  พลังงานภายใน
ระบบ   
 12. ศึกษา  วิเคราะห์ข้อมูลและค านวณโจทย์ปัญหา  สมมติฐานของพลังค์  ทฤษฎีอะตอมของโบว์  ความยาว
คลื่นของรังสีเอกซ์  การเกิดเส้นสเปกตรัม  ปรากฏการณ์โฟโตอิเล็กทริก  ความยาวคลื่นเดอบรอยล์  กัมมันตภาพรังสี  
ครึ่งชีวิตของธาตุ  แรงนิวเคลียร์  พลังงานยึดเหนี่ยว  สมการปฏิกิริยานิวเคลียร์     
 

รวม  12  ผลการเรียนรู้ 
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                                           หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนศรีราชา ระดบัชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย พุทธศักราช 2564 (ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช 2562) 

ค าอธิบายรายวิชาเพ่ิมเติม 
รหัสวิชา  ว 30209     รายวิชา  ฟิสิกส์ PAT 3      กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี   
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  6  ภาคเรียนท่ี 1        จ านวน  1.0  หน่วยกิต    เวลา  40  ชั่วโมง 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 ศึกษา  สืบค้น  วิเคราะห์และค านวณ  ในสาระต่อไปนี ้
 กลศาสตร์  การเคลื่อนที่ในหนึ่งมิติและสองมิติ  แรง  กฎการเคลื่อนที่  สมดุลกล  การเคลื่อนที่แบบโพรเจก
ไทล์  การเคลื่อนที่แบบวงกลม  การเคลื่อนที่แบบหมนุ  งาน  ก าลัง  พลังงานกล  กฎการอนุรักษ์พลังงานกล  โมเมนตมั  
การดล     
 คลื่น  แสง  เสียง  การเคลื่อนที่แบบฮาร์โมนิกอย่างง่าย  การสั่นพ้อง  ความสัมพันธ์ระหว่าง  อัตราเร็ว  
ความถ่ี  และความยาวคลื่น  สมบัติของคลื่น  การแทรกสอดของแสงผ่านสลิตคู่  การเลี้ยวเบน   ของแสงผ่านสลิตเดี่ยว
และเกรตติง  การสะท้อนและการหักเหของแสง  การเกิดภาพจากเลนส์และกระจกเงาทรงกลม  การเคลื่อนที่และ
อัตราเร็วของเสียง  ความเข้มเสียง  คลื่นน่ิง  การสั่นพ้องของอากาศในท่อ   ปรากฏการณ์ดอปเพลอร์   
 ไฟฟ้า  แม่เหล็ก  กฎของคูลอมบ์  สนามไฟฟ้า  ศักย์ไฟฟ้า  ตัวเก็บประจุ  สภาพต้านทานไฟฟ้า กฎของโอห์ม     
การวิเคราะห์วงจรไฟฟ้ากระแสตรง  พลังงานในวงจรไฟฟ้ากระแสตรง  แรงแม่เหล็กไฟฟ้าที่กระท าต่อประจุไฟฟ้าและ
กระแสไฟฟ้าในเส้นลวด  กฎการเหนี่ยวน าของฟาราเดย์  ไฟฟ้ากระแสสลับ   ฟิสิกส์อะตอม  ฟิสิกส์นิวเคลียร์         
 พลังงานความร้อน  ของแข็ง  ของไหล  แก๊ส  พลังงานความร้อน  สมบัติของของแข็ง มอดุลัสของยัง  ความ
ดันของของเหลว  กฎของพาสคัล  แรงพยุง  สมการแบร์นูลลี  กฎของแก๊สอุดมคติ  ทฤษฎีจลน์ของแก๊ส  พลังงาน
ภายในระบบ      
 การคิดแบบวิศวกร  มิติสัมพันธ์  คณิตศาสตร์และสถิติประยุกต์เชิงวิศวกรรม  การคิดวิเคราะห์เชิงวิศวกรรม     
การเขียนแบบเชิงวิศวกรรม  มิติสัมพันธ์            
 โดยจัดการเรียนรู้จากการฝึกทักษะและกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ในการแก้ปัญหาใน
สถานการณ์ต่าง ๆ  ได้อย่างเหมาะสม  รู้จักใช้วิธีการสืบเสาะหาความรู้  การส ารวจตรวจสอบ  การสืบค้นการวิเคราะห์
ข้อมูลและค านวณโจทย์ปัญหาด้วยวิธีที่หลากหลาย  ใช้เหตุผลประกอบการตัดสินใจและสรุปผลได้อย่างเหมาะสม  ใช้
ภาษาและสัญลักษณ์ในการสื่อสาร  การสื่อความหมายและการน าเสนอ ได้อย่างถูกต้องและชัดเจน  สามารถเช่ือมโยง
ความรู้  หลักการ  กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ไปใช้  ในการเรียนรู้สิ่งต่าง ๆ  และใช้ในชีวิตประจ าวันอย่างสร้างสรรค์ 
 เพื่อให้นักเรียนเกิดการเรยีนรู ้ ความคิด  ความเข้าใจ  มีวินัย  มีความรับผิดชอบ  มีความซื่อสัตย์  มีความมุ่งมัน่  
สามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู้  ในการท างานและสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน  มีจิตวิทยาศาสตร์  คุณธรรม
จริยธรรมและค่านิยมที่เหมาะสมตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงได้           
 
ผลการเรียนรู้ 
 1.  ศึกษา  วิเคราะห์ข้อมูลและค านวณโจทย์ปญัหา  การเคลื่อนที่ในหนึ่งมิติและสองมติิ  แรง   กฎการเคลื่อนที่  
สมดุลกล  การเคลื่อนที่แบบโพรเจกไทล์  การเคลื่อนที่แบบวงกลม  การเคลื่อนที่แบบหมุน  
  2.  ศึกษา  วิเคราะห์ข้อมูลและค านวณโจทย์ปัญหา  งาน  ก าลัง  พลังงานกล  กฎการอนุรักษ์พลังงานกล  โม
เมนตัม  การดล   
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 3.  ศึกษา  วิเคราะห์ข้อมูลและค านวณโจทยป์ัญหา  การเคลื่อนที่แบบฮาร์โมนิกอย่างง่าย  การสั่นพ้อง  
ความสัมพันธ์ระหว่างอัตราเร็ว  ความถ่ี  และความยาวคลื่น  สมบัติของคลื่น  การแทรกสอด ของแสงผ่านสลิตคู่            
การเลี้ยวเบนของแสงผ่านสลิตเดี่ยวและเกรตติง    
 4.   ศึกษา  วิเคราะห์ข้อมูลและค านวณโจทย์ปญัหา  การสะท้อนและการหักเหของแสง  การเกิดภาพจาก
เลนส์และกระจกเงาทรงกลม 
 5.  ศึกษา  วิเคราะห์ข้อมูลและค านวณโจทยป์ัญหา  การเคลื่อนที่และอัตราเร็วของเสียง   ความเข้มเสียง  
คลื่นน่ิง  การสั่นพ้องของอากาศในท่อ  ปรากฏการณ์ดอปเพลอร์   
 6.  ศึกษา  วิเคราะห์ข้อมูลและค านวณโจทยป์ัญหา  กฎของคูลอมบ์  สนามไฟฟ้า  ศักย์ไฟฟ้า  ตัวเก็บประจุ   
 7.  ศึกษา  วิเคราะห์ข้อมูลและค านวณโจทยป์ัญหา  สภาพต้านทานไฟฟ้า  กฎของโอห์ม การวิเคราะห์
วงจรไฟฟ้ากระแสตรง  พลังงานในวงจรไฟฟ้ากระแสตรง 
 8.   ศึกษา  วิเคราะห์ข้อมูลและค านวณโจทย์ปญัหา  แรงแม่เหล็กไฟฟ้าที่กระท าต่อประจุไฟฟ้าและ
กระแสไฟฟ้าในเส้นลวด  กฎการเหนี่ยวน าของฟาราเดย์  ไฟฟ้ากระแสสลบั 
 9.   ศึกษา  วิเคราะห์ข้อมูลและค านวณโจทย์ปญัหา  สมมตฐิานของพลงัค์  ทฤษฎีอะตอมของโบว์  ความยาว
คลื่นของรงัสเีอกซ์  การเกิดเส้นสเปกตรัม  ปรากฏการณ์โฟโตอิเลก็ทริก  ความยาวคลื่นเดอบรอยล์  กัมมันตภาพรังสี  
ครึ่งชีวิตของธาตุ  แรงนิวเคลียร์  พลงังานยึดเหนี่ยว  สมการปฏิกิริยานิวเคลียร์     
 10. ศึกษา  วิเคราะห์ข้อมลูและค านวณโจทย์ปญัหา  ความร้อนจ าเพาะของสาร  ความร้อนแฝงจ าเพาะของ
สาร  พลังงานความร้อน 
 11. ศึกษา  วิเคราะห์ข้อมลูและค านวณโจทย์ปญัหา  สมบัตขิองของแข็ง  มอดุลสัของยงั    ความดันของ
ของเหลว  กฎของพาสคัล  แรงพยุง  สมการแบร์นูลลี   
 12. ศึกษา  วิเคราะห์ข้อมลูและค านวณโจทย์ปญัหา  กฎของแก๊สอุดมคติ  ทฤษฎีจลน์ของแกส๊  พลังงาน
ภายในระบบ   
 13. ศึกษา  วิเคราะห์ข้อมลูและค านวณโจทย์ปญัหา  คณิตศาสตร์และสถิตปิระยกุต์เชิงวิศวกรรม  การคิด
วิเคราะหเ์ชิงวิศวกรรม   
 14. ศึกษา  วิเคราะห์ข้อมลูและค านวณโจทย์ปญัหา  การเขียนแบบเชิงวิศวกรรม  มิติสมัพันธ์ 
 
รวม  14  ผลการเรียนรู้     
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                                           หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนศรีราชา ระดบัชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย พุทธศักราช 2564 (ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช 2562) 

ค าอธิบายรายวิชาเพ่ิมเติม 
รหัสวิชา  ว 30275  รายวิชา การออกแบบฐานข้อมูล          กลุ่มสาระการเรยีนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  6   ภาคเรียนท่ี  1                             จ านวน   1.0  หน่วยกิต  เวลา   40   ชั่วโมง 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ศึกษา  วิเคราะห์  อภิปรายเกี่ยวกับการจัดการข้อมูล การเลือกใช้โปรแกรมฐานข้อมูลที่เหมาะสมกับลักษณะ
งาน การจัดเก็บข้อมูลด้วยตารางข้อมูล การป้อนและแก้ไขตารางข้อมูล การค้นหาข้อมูล การสร้างความสัมพันธ์ระหว่าง
แฟ้มข้อมูล การสร้างแบบฟอร์มในการกรอกข้อมูล การสร้าง รายงาน การเขียนโปรแกรมฐานข้อมูลเบื้องต้น 

โดยใช้ทักษะทางกระบวนการทางเทคโนโลยีสารสนเทศในการศึกษา ในการรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์การ
จัดการข้อมูล และน าโครงงานมาใช้ในการน าเสนอและการแก้ปัญหาอย่างมีข้ันตอน   

เพื่อสามารถน าไปพัฒนางานได้อย่างมีประสิทธิภาพ  โดยน าข้ันตอนหลักการใช้เทคโนโลยีช่วยในการตัดสินใจ 
อย่างมีระบบ   

 
ผลการเรียนรู้ 

1.นักเรียนอธิบายความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกบัการจัดการฐานข้อมูลได ้
2.นักเรียนสามารถการออกแบบฐานข้อมลูได้ 
3.นักเรียนรวบรวมข้อมลู และใช้ความรู้ การจัดการฐานข้อมลูมาใช้ในชีวิตจริงอย่างสร้างสรรค์ 
4.นักเรียนประยุกต์ใช้ความรู้การจัดการฐานข้อมลูในการท าโครงงานเพื่อแกป้ัญหา หรอืพัฒนางานได้ 
 

รวม   4    ผลการเรียนรู้    
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                                           หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนศรีราชา ระดบัชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย พุทธศักราช 2564 (ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช 2562) 

ค าอธิบายรายวิชาเพ่ิมเติม 
รหัสวิชา  ว 30276  รายวิชา การออกแบบผลิตภัณฑ์         กลุ่มสาระการเรยีนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  6   ภาคเรียนท่ี  2                           จ านวน   1.0  หน่วยกิต  เวลา   40   ชั่วโมง 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ศึกษา  วิเคราะห์  อภิปรายเกี่ยวกับการออกแบบผลิตภัณฑ์   และโปรแกรมการออกแบบผลิตภัณฑ์ เพื่อฝึก
ทักษะการเรียกใช้งานโปรแกรม  กลุ่มแถบเครื่องมือต่างๆ และส่วนประกอบภายในโปรแกรม  การใช้งานเบื้องต้นของ
โปรแกรม เพื่ อออกแบบและสร้าง ช้ินงาน  แก้ ไขและตกแต่ง ช้ินงาน  ด้วยจินตนาการอย่างสร้างสรรค์ 
  โดยใช้ทักษะทางกระบวนการทางเทคโนโลยีสารสนเทศในการศึกษา ในการรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์การ
ออกแบบผลิตภัณฑ์ และน าโครงงานมาใช้ในการน าเสนอและการแก้ปัญหาอย่างมีข้ันตอน   

 เพื่อสามารถน าไปพัฒนางานได้อย่างมีประสิทธิภาพ  โดยน าข้ันตอนหลักการใช้เทคโนโลยีช่วยในการตัดสินใจ 
อย่างมีระบบ  
ผลการเรียนรู้ 

1.นักเรียนอธิบายความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการออกแบบผลิตภัณฑ์ได้ 
2.นักเรียนสามารถออกแบบผลิตภัณฑ์ได้ 
3.นักเรียนรวบรวมข้อมลู และใช้ความรู้  การออกแบบผลิตภัณฑ์มาใช้ในชีวิตจริงอย่างสร้างสรรค์ 
4.นักเรียนประยุกต์ใช้ความรู้การออกแบบผลิตภัณฑ์ ในการท าโครงงานเพื่อแก้ปัญหา หรือพฒันางานได ้

 
รวม   4    ผลการเรียนรู้    
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                                           หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนศรีราชา ระดบัชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย พุทธศักราช 2564 (ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช 2562) 

ค าอธิบายรายวิชาเพ่ิมเติม 
รหัสวิชา ว30296  รายวิชา คณิตศาสตร์คอมพิวเตอร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี  
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6   ภาคเรียนท่ี 1                     จ านวน 1.0 หน่วยกิต    เวลา 40 ชั่วโมง 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ศึกษาเกี่ยวกับวิวัฒนาการของระบบจ านวนและความสัมพันธ์ระหว่างคณิตศาสตร์กับการท างานของเครื่ อง
คอมพิวเตอร์ ระบบเลขฐาน พีชคณิตบูลีน คอมพิวเตอร์กับเลขฐาน หลักการค านวณของเครื่องคอมพิวเตอร์ พีชคณิตเชิง
เส้น และทฤษฎีเมตริกซ์ 

เพื่อให้ผู้เรียนใช้ทักษะการสื่อสาร ทักษะการคิด ทักษะการแก้ปัญหา ทักษะการใช้ชีวิต ทักษะในการใช้
เทคโนโลยี และประสบการณ์ในการน าเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ มีทักษะในการท างานร่วมกับผูอ้ื่น สามารถตัดสินใจและ
แก้ปัญหาในการท างาน      

เห็นคุณค่าในการใช้กระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นข้อมูล การเรียนรู้ การสื่อสาร  รักและ
ภาคภูมิใจในถ่ินของตนเอง รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์  ซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ อยู่อย่างพอเพียง  มุ่งมั่นในการท างาน 
รักความเป็นไทยและ มีจิตสาธารณะ 
 
ผลการเรียนรู้ 

1. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวิวัฒนาการของระบบจ านวนและความสัมพันธ์ระหว่างคณิตศาสตร์กับการ
ท างานของเครื่องคอมพิวเตอร์ 

2. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบจ านวน ระบบเลขฐาน พีชคณิตบูลีน พีชคณิตเชิงเส้น และทฤษฎีเมตริกซ์ 
3. มีทักษะในการค านวณทางคณิตศาสตร์คอมพิวเตอร์ 
4. มีคุณธรรม จริยธรรม และเจตคติที่ดีในการใช้คณิตศาสตร์คอมพิวเตอร์ 
 

รวม  4  ผลการเรียนรู้ 
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                                           หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนศรีราชา ระดบัชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย พุทธศักราช 2564 (ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช 2562) 

ค าอธิบายรายวิชาเพ่ิมเติม 
รหัสวิชา ว30297  รายวิชา กราฟฟิคดีไซน์   กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี   
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6  ภาคเรียนท่ี 2               จ านวน 1.0 หน่วยกิต  เวลา 40 ชั่วโมง 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับภาพกราฟิก หลักการของภาพกราฟิกแบบ Vector และ 
Bitmap ประเภทและคุณลักษณะของแฟ้มภาพกราฟิก การสร้างและตกแต่งภาพกราฟิก การจัดการแฟ้มภาพกราฟิก 
ความแตกต่างของภาพกราฟิกแบบ 2 มิติ การใช้โปรแกรมสร้างภาพกราฟิกแบบ Vector และ Bitmap 
 
ผลการเรียนรู้ 

1. อธิบายเกี่ยวกับหลักการพื้นฐานคอมพิวเตอร์กราฟิก 
2. ออกแบบภาพกราฟิกตามหลักองค์ประกอบศิลป์ 
3. สร้างภาพกราฟิกและจัดการแฟ้มภาพด้วยโปรแกรมกราฟิก 
4. ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการน าเสนอ และแบ่งปันข้อมูล 
 

รวม  4  ผลการเรียนรู้ 
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                                           หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนศรีราชา ระดบัชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย พุทธศักราช 2564 (ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช 2562) 

ค าอธิบายรายวิชา  ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
กลุ่มสาระการเรียนรูส้ังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

 
รายวิชาพ้ืนฐาน 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 
 ส31101 สังคมศึกษาพื้นฐาน 1    จ านวน  40  ช่ัวโมง  1.0  หน่วยกิต 

ส31102 ประวัติศาสตร์ไทย 1    จ านวน  20  ช่ัวโมง  0.5  หน่วยกิต 
ส31103 สังคมศึกษาพื้นฐาน 2    จ านวน  40  ช่ัวโมง  1.0  หน่วยกิต 
ส31104 ประวัติศาสตร์ไทย 2    จ านวน  20  ช่ัวโมง  0.5  หน่วยกิต 

 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 
 ส32101 สังคมศึกษาพื้นฐาน 3    จ านวน  40  ช่ัวโมง  1.0  หน่วยกิต 

ส32102 ประวัติศาสตรส์ากล 1    จ านวน  20  ช่ัวโมง  0.5  หน่วยกิต 
ส32103 สังคมศึกษาพื้นฐาน 4    จ านวน  40  ช่ัวโมง  1.0  หน่วยกิต 
ส32104 ประวัติศาสตรส์ากล 2    จ านวน  20  ช่ัวโมง  0.5  หน่วยกิต 

 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 
 ส33101 สังคมศึกษาพื้นฐาน 5    จ านวน  40  ช่ัวโมง  1.0  หน่วยกิต 

ส33103 สังคมศึกษาพื้นฐาน 6    จ านวน  40  ช่ัวโมง  1.0  หน่วยกิต 
 
รายวิชาเพ่ิมเติม 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 

 ส30202  ศาสนาเปรียบเทียบ    จ านวน  20  ช่ัวโมง  0.5  หน่วยกิต 
 ส30212  อินไซด์อาเซียน    จ านวน  20  ช่ัวโมง  0.5  หน่วยกิต 
 ส30210  เศรษฐกิจพอเพียง    จ านวน  20  ช่ัวโมง  0.5  หน่วยกิต 
 ส30213  มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม    จ านวน  20  ช่ัวโมง  0.5  หน่วยกิต 
 ส30214   โลกหลากมิต ิ     จ านวน  20  ช่ัวโมง  0.5  หน่วยกิต 
 ส30202   ภูมิปัญญาไทย     จ านวน  20  ช่ัวโมง  0.5  หน่วยกิต 

 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 

ส30208  ภูมิศาสตร์การตั้งถ่ินฐาน    จ านวน  20  ช่ัวโมง  0.5  หน่วยกิต 
ส30209  ปัญหาการเมืองการปกครอง   จ านวน  20  ช่ัวโมง  0.5  หน่วยกิต 
ส30217   กฎหมายเบื้องต้น    จ านวน  20  ช่ัวโมง  0.5  หน่วยกิต 
ส30204   อารยธรรมโลกกับบุคคลส าคัญ   จ านวน  20  ช่ัวโมง  0.5  หน่วยกิต 
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                                           หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนศรีราชา ระดบัชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย พุทธศักราช 2564 (ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช 2562) 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 
ส30105   วิวัฒนาการการเมืองการปกครองของไทย  จ านวน  20  ช่ัวโมง  0.5  หน่วยกิต 
ส30206    เหตุการณ์ปจัจบุัน    จ านวน  20  ช่ัวโมง  0.5  หน่วยกิต 
ส30203    เศรษฐศาสตร์ทั่วไป    จ านวน  20  ช่ัวโมง  0.5  หน่วยกิต 
ส30218     เอเชียศึกษา     จ านวน  20  ช่ัวโมง  0.5  หน่วยกิต 
ส30216    รัฐศาสตร ์     จ านวน  20  ช่ัวโมง  0.5  หน่วยกิต 
ส30219     ภูมิศาสตร์กายภาพ    จ านวน  20  ช่ัวโมง  0.5  หน่วยกิต 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



155 

 

                                           หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนศรีราชา ระดบัชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย พุทธศักราช 2564 (ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช 2562) 

ค าอธิบายรายวิชาพ้ืนฐาน 
รหัสวิชา ส31101  รายวิชา สังคมศึกษาพ้ืนฐาน 1    กลุ่มสาระการเรียนรูส้ังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4  ภาคเรียนที่  1          เวลา  40  ชั่วโมง จ านวน 1.0 หน่วยกิต 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 ศึกษาความหมาย ความส าคัญของมนุษย์เป็นสัตว์สังคม โครงสร้างและองค์ประกอบของสถาบันทางสังคม การ
จัดระเบียบทางสังคม เห็นความส าคัญของสถาบันหลักของสังคมไทย และการเปลี่ยนแปลงของสังคมไทยสู่สังคมโลก 
วัฒนธรรม ภูมิปัญญาไทย จนสามารถปรับปรุงงการปกครองเปลี่ยนแปลงและอนุรักษ์วัฒนธรรมและภูมิปัญญาที่ดีงาม
ของสังคมไทยไว้อย่างเหมาะสม มีความรู้ความเข้าใจระบบการเมืองการปกครองของไทย การเมืองการปกครองโลก 
กฎหมายรัฐธรรมนูญและกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง สามารถปฏิบัติตนและส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้อื่นปฏิบัติตนตาม
สถานภาพ บทบาท สิทธิ เสรีภาพและหน้าที่ของการเป็นพลเมืองดีตามกฎหมาย ตระหนักในความส าคัญของการมีส่วน
ร่วมในการคุ้มครองสิทธิมนุษยชน เห็นความส าคัญในนโยบายการประสานประโยชน์ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ เพื่อ
ดารงอยู่ในสังคมโลกอย่างสันติ  

โดยใช้กระบวนการคิด กระบวนการสืบค้นข้อมูล กระบวนการกลุ่ม การจ าลองเหตุการณ์ บทบาทสมมติ 
กระบวนการแก้ปัญหา และกระบวนการสืบสวนสอบสวน  

เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจ ปฏิบัติตนตามกฎหมาย และมีส่วนสนับสนุนให้ผู้อืน่ประพฤติปฏิบัติเพื่อเปน็พลเมอืง
ดีของประเทศชาติและสังคมโลก 
 
ตัวชี้วัด  

ส 2.1   ม.4-6/2       ม.4-6/3  ม.4-6/5 
รวม 3 ตัวชี้วัด 
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                                           หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนศรีราชา ระดบัชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย พุทธศักราช 2564 (ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช 2562) 

ค าอธิบายรายวิชาพ้ืนฐาน 
รหัสวิชา ส31102  รายวิชา ประวัติศาสตรไ์ทย     กลุ่มสาระการเรียนรูส้ังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4  ภาคเรียนที่  1          เวลา 20  ชั่วโมง จ านวน 0.5 หน่วยกิต 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 ศึกษาเวลาและยุคสมัยทางประวัติศาสตร์ที่ปรากฏในหลักฐานทางประวัติศาสตร์ไทยและประวัติศาสตร์สากล
ตัวอย่างเวลาและยุคสมัยทางประวัติศาสตร์ของสังคมมนุษย์ที่มีปรากฏในหลักฐานทางประวัติศาสตร์ความส าคัญของ
เวลาและยุคสมัยทางประวัติศาสตร์ศึกษาข้ันตอนของวิธีการทางประวัติศาสตร์โดยนาเสนอตัวอย่าง 
ทีละข้ันตอนอย่างชัดเจนคุณค่าและประโยชน์ของวิธีการทางประวัติศาสตร์ที่มีต่อการศึกษาทางประวัติศาสตร์ผล
การศึกษาหรือโครงงานทางประวัติศาสตร์ 

โดยใช้กระบวนการคิดกระบวนการสืบค้นข้อมูลกระบวนการกลุ่มการจ าลองเหตุการณ์ บทบาทสมมติ 
กระบวนการแก้ปัญหา   

เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจตระหนักในความส าคัญของการศึกษาประวัติศาสตร์ชาติไทย เกิดความรักความ
ภูมิใจและรักษาความเป็นไทย 
 
ตัวชี้วัด  

ส 4.1   ม.4-6/1       ม.4-6/2   
ส 4.3   ม.4-6/1       

รวม 3 ตัวชี้วัด 
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                                           หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนศรีราชา ระดบัชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย พุทธศักราช 2564 (ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช 2562) 

ค าอธิบายรายวิชาพ้ืนฐาน 
รหัสวิชา ส31103  รายวิชา สังคมศึกษาพ้ืนฐาน 2    กลุ่มสาระการเรียนรูส้ังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4  ภาคเรียนที่  2          เวลา  40  ชั่วโมง จ านวน 1.0 หน่วยกิต 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 ศึกษาความหมาย ความส าคัญของมนุษย์เป็นสัตว์สังคม โครงสร้างและองค์ประกอบของสถาบันทางสังคม การ
จัดระเบียบทางสังคม เห็นความส าคัญของสถาบันหลักของสังคมไทย และการเปลี่ยนแปลงของสังคมไทยสู่สังคมโลก 
วัฒนธรรม ภูมิปัญญาไทย จนสามารถปรับปรุงงการปกครองเปลี่ยนแปลงและอนุรักษ์ วัฒนธรรมและภูมิปัญญาที่ดีงาม
ของสังคมไทยไว้อย่างเหมาะสม มีความรู้ความเข้าใจระบบการเมืองการปกครองของไทย การเมืองการปกครองโลก 
กฎหมายรัฐธรรมนูญและกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง สามารถปฏิบัติตนและส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้อื่นปฏิบัติตนตาม
สถานภาพ บทบาท สิทธิ เสรีภาพและหน้าที่ของการเป็นพลเมืองดีตามกฎหมาย ตระหนักในความส าคัญของการมีส่วน
ร่วมในการคุ้มครองสิทธิมนุษยชน เห็นความส าคัญในนโยบายการประสานประโยชน์ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ เพื่อ
ดารงอยู่ในสังคมโลกอย่างสันติ  

โดยใช้กระบวนการคิด กระบวนการสบืค้นข้อมลู กระบวนการกลุม่ การจ าลองเหตุการณ์ บทบาทสมมติ 
กระบวนการแกป้ัญหา และกระบวนการสบืสวนสอบสวน  

เพื่อใหม้ีความรู้ความเข้าใจ ปฏิบัติตนตามกฎหมาย และมสีว่นสนับสนุนให้ผูอ้ื่นประพฤติปฏิบัตเิพื่อเป็นพลเมือง
ดีของประเทศชาติและสังคมโลก 
 
ตัวชี้วัด  

ส 2.1   ม.4-6/1         
ส 2.2   ม.4-6/1      ม.4-6/4  

รวม 3 ตัวชี้วัด 
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                                           หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนศรีราชา ระดบัชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย พุทธศักราช 2564 (ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช 2562) 

 
ค าอธิบายรายวิชาพ้ืนฐาน 

รหัสวิชา ส31104  รายวิชา ประวัติศาสตรไ์ทย     กลุ่มสาระการเรียนรูส้ังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4  ภาคเรียนที่  2           เวลา 20  ชั่วโมง จ านวน 0.5 หน่วยกิต 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 ศึกษาเวลาและยุคสมัยทางประวัติศาสตร์ที่ปรากฏในหลักฐานทางประวัติศาสตร์ไทยและประวัติศาสตร์สากล
ตัวอย่างเวลาและยุคสมัยทางประวัติศาสตร์ของ 
สังคมมนุษย์ที่มีปรากฏในหลักฐานทางประวัติศาสตร์ความส าคัญของเวลาและยุคสมัยทางประวัติศาสตร์ศึกษาข้ันตอน
ของวิธีการทางประวัติศาสตร์โดยนาเสนอตัวอย่าง 
ทีละข้ันตอนอย่างชัดเจนคุณค่าและประโยชน์ของวิธีการทางประวัติศาสตร์ที่มีต่อการศึกษาทางประวัติศาสตร์ผล
การศึกษาหรือโครงงานทางประวัติศาสตร์ 

โดยใช้กระบวนการคิดกระบวนการสืบค้นข้อมูลกระบวนการกลุ่มการจ าลองเหตุการณ์ บทบาทสมมติ 
กระบวนการแก้ปัญหา   

เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจตระหนักในความส าคัญของการศึกษาประวัติศาสตร์ชาติไทย เกิดความรักความ
ภูมิใจและรักษาความเป็นไทย 

 
ตัวชี้วัด  

ส 4.3   ม.4-6/3        ม.4-6/4  
รวม 2 ตัวชี้วัด 
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                                           หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนศรีราชา ระดบัชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย พุทธศักราช 2564 (ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช 2562) 

ค าอธิบายรายวิชาพ้ืนฐาน 
รหัสวิชา ส32101  รายวิชา สังคมศึกษาพ้ืนฐาน 3    กลุ่มสาระการเรียนรูส้ังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  5  ภาคเรียนที่  1          เวลา  40  ชั่วโมง จ านวน 1.0 หน่วยกิต 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ศึกษา  และอภิปรายการก าหนดราคาและค่าจ้างในระบบเศรษฐกิจแบบต่างๆ   และบทบาทของรัฐในการ
แทรกแซงราคาและการควบคุมราคา  เพื่อการแจกจ่ายและจัดสรรในทางเศรษฐกิจ  ตระหนักถึงความส าคัญของปรัชญา
ของเศรษฐกจิพอเพียงที่มีต่อเศรษฐกจิ สังคมของประเทศ และประยุกต์ใช้เศรษฐกิจพอเพียงในการด าเนินชีวิตของ
ตนเองและครอบครัว  และเห็นความส าคัญในการน าหลักปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพียงมาใช้ในการวางแผนพฒันา
เศรษฐกจิและสังคมฉบับปัจจุบัน 

อธิบายความหมาย  วิวัฒนาการของสหกรณ์ในประเทศไทย   ตระหนักถึงความส าคัญของระบบสหกรณ์ในการ
พัฒนาเศรษฐกิจในระดับชุมชนและประเทศ วิเคราะหป์ัญหาทางเศรษฐกิจในชุมชนและเสนอแนวทางแก้ไข  อธิบาย
บทบาทของรัฐบาลด้านนโยบายการเงิน  การคลงัในการพฒันาเศรษฐกจิของประเทศ     วิเคราะหส์าเหตุ และ
ผลกระทบทีเ่กิดจากภาวะทางเศรษฐกจิ และบอกแนวทางในการแก้ปญัหาของนโยบายการเงิน การคลัง 

ศึกษาวิวัฒนาการของการเปิดเสรีทางเศรษฐกิจ และใช้กระบวนการอภิปรายเพือ่วิเคราะห์ผลกระทบ ของการ
เปิดเสรทีางเศรษฐกจิในยุคโลกาภิวัตน์ที่มผีลต่อสงัคมไทย วิเคราะหผ์ลดี ผลเสียของความร่วมมือทางเศรษฐกจิระหว่าง
ประเทศในรปูแบบต่างๆ ที่น าไปสู่การพึ่งพา การแข่งขัน การขัดแย้ง และการประสานประโยชน์ทางเศรษฐกจิการค้า
ระหว่างประเทศเพื่อใหม้ีความรู้ความเข้าใจหลักเศรษฐศาสตร์  ปัญหาทีเ่กิดข้ึน  แนวทางการแก้ไข  รู้จักใช้ทรัพยากร 
ธรรมชาติใหเ้กิดประโยชน์สงูสุด  เป็นแนวทางในการแก้ไขปญัหาต่างๆ ให้มีประสิทธิภาพเพื่อให้ประชาชนมีชีวิตความ
เป็นอยู่ที่ดี  และส่งผลให้ประเทศเจรญิก้าวหน้า  
 
ตัวชี้วัด  

ส 3.1   ม.4-6/1       ม.4-6/2 ม.4-6/3  ม.4-6/4  
ส 3.2   ม.4-6/1      ม.4-6/2 ม.4-6/3  

รวม 7 ตัวชี้วัด 
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                                           หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนศรีราชา ระดบัชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย พุทธศักราช 2564 (ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช 2562) 

ค าอธิบายรายวิชาพ้ืนฐาน 
รหัสวิชา ส32102  รายวิชา ประวัติศาสตรส์ากล      กลุ่มสาระการเรียนรูส้ังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  5  ภาคเรียนที่  1          เวลา  20  ชั่วโมง    จ านวน 0.5 หน่วยกิต 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ศึกษาวิเคราะห์อารยธรรมของโลกยุคโบราณที่มีผลต่อพัฒนาการและการเปลี่ยนแปลงของโลก ได้แก่         
อารยธรรมลุ่มแม่น้ าไทกรีส–ยูเฟรตีส แม่น้ าไนล์ แม่น้ าฮวงโห และแม่น้ าสินธุ และอารยธรรมกรีก–โรมัน การติดต่อ
ระหว่างโลกตะวันออกกับโลกตะวันตกและอิทธิพลทางวัฒนธรรมที่มีต่อกันและกัน 
         ศึกษาวิเคราะห์เหตุการณ์ส าคัญต่าง ๆ  ที่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงทางสังคม เศรษฐกิจ และการเมืองของโลก 
เช่นระบอบศักดินาสวามิภักดิ์ สงครามครูเสด การฟื้นฟูศิลปวิทยาการ การปฏิวัติทางวิทยาศาสตร์ การส ารวจทางทะเล 
การปฏิรูปศาสนา การปฏิวัติอุตสาหกรรม แนวคิดเสรีนิยม แนวคิดจักรวรรดินิยม แนวคิดชาตินิยม การขยายอิทธิพล
ของประเทศยุโรปไปยังทวีปอเมริกา แอฟริกา และเอเชีย การล่าอาณานิคมและผลกระทบ ความร่วมมือและความ
ขัดแย้งของมนุษยชาติในโลกในคริสต์ศตวรรษที่ 20 วิเคราะห์สถานการณ์ส าคัญของโลกในคริสต์ศตวรรษที่ 21 เช่น 
เหตุการณ์ระเบิดตึกเวิลด์เทรดเซ็นเตอร์11กันยายน 2001 การก่อการร้ายและการต่อต้านการก่อการร้าย ความขัดแย้ง
ทางศาสนา ตลอดจนถึงเหตุการณ์ในโลกปัจจุบัน 

โดยใช้ทักษะการสืบค้น การตรวจสอบ การวิพากษ์ การเปรียบเทียบ การให้เหตุผล การวิเคราะห์ การ
สังเคราะห์เพื่อให้เข้าใจพัฒนาการของมนุษยชาติที่มีความเปลี่ยนแปลงจากอดีตจนถึงปัจจุบันอย่างต่อเนื่อง 

เพื่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ ตระหนักในความส าคัญของการศึกษาประวัติศาสตร์สากล มีคุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ในด้านใฝ่เรียนรู้ มุ่งมั่นในการท างาน ซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย มีความรับผิดชอบความสอดคล้องกับมาตรฐานการ
เรียนรู้และตัวช้ีวัด 
 
ตัวชี้วัด  

ส 4.1   ม.5/1        ม.5/2  
รวม 2 ตัวชี้วัด 
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                                           หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนศรีราชา ระดบัชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย พุทธศักราช 2564 (ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช 2562) 

ค าอธิบายรายวิชาพ้ืนฐาน 
รหัสวิชา ส32103  รายวิชา สังคมศึกษาพ้ืนฐาน 4    กลุ่มสาระการเรียนรูส้ังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  5  ภาคเรียนที่  2          เวลา  40  ชั่วโมง จ านวน 1.0 หน่วยกิต 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ศึกษาวิธีการใช้เครื่องมือทางภูมิศาสตร์ที่ให้ข้อมูลทางภูมิสังคมของไทย  และภูมิภาคต่างๆ ทั่วโลก    เพื่อการ
น าไปใช้ในการรวบรวม วิเคราะห์ และน าเสนอข้อมูลภูมิสารสนเทศอย่างมีประสิทธิภาพวิเคราะห์อิทธิพลของสภาพ
ภูมิศาสตร์   ซึ่งท าให้เกิดปัญหาทางกายภาพหรือภัยพิบัติทางธรรมชาติในประเทศไทยและภูมิภาคต่างๆ ของโลก   
รวมทั้งการเปลี่ยนแปลงของพื้นที่  ซึ่งได้รับอิทธิพลจากปัจจัยทางภูมิศาสตร์ในประเทศไทยและทวีปต่างๆ 

ศึกษา  วิเคราะห์  และประเมินการเปลี่ยนแปลงธรรมชาติที่เกิดข้ึนในโลกว่า   เป็นผลสืบเนื่องมาจากการ
กระท าของมนุษย์ หรือเกิดจากธรรมชาติ โดยใช้กระบวนการวิเคราะห์และประเมินสถานการณ์และวิกฤตการณ์ด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของประเทศไทย และโลกระบุมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหา  บทบาทของ
องค์การและการประสานความร่วมมือทั้งในประเทศและนอกประเทศเกี่ยวกับกฎหมายสิ่งแวดล้อม  การจัดการ
ทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยระบุแนวทางการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในภูมิภาคต่างๆ 
ของโลกได้อย่างเหมาะสมและสร้างสรรค์  

โดยใช้กระบวนการคิด กระบวนการปฏิบัติ กระบวนการสืบค้นข้อมูล กระบวนการแก้ปัญหา กระบวนการ
เผชิญสถานการณ์ เพื่อให้เกิดความตระหนัก   มีจิตส านึก  และประเมินค่าการใช้ประโยชน์จากสิ่งแวดล้อม ในการ
สร้างสรรค์วัฒนธรรม อันเป็นเอกลักษณ์ของท้องถ่ินทั้งในประเทศไทยและโลก    โดยมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาและการ
ด าเนินชีวิตตามแนวทางการอนุรักษ์ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน 
 
ตัวชี้วัด  

ส 5.1   ม.4-6/1       ม.4-6/2 ม.4-6/3  ม.4-6/4  
ส 5.2   ม.4-6/1      ม.4-6/2 ม.4-6/3  ม.4-6/4  ม.4-6/5 

รวม 9 ตัวชี้วัด 
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                                           หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนศรีราชา ระดบัชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย พุทธศักราช 2564 (ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช 2562) 

ค าอธิบายรายวิชาพ้ืนฐาน 
รหัสวิชา ส32104  รายวิชา ประวัติศาสตรส์ากล 2    กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  5  ภาคเรียนที่  2              เวลา  20  ชั่วโมง จ านวน 0.5 หน่วยกิต 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ศึกษาวิเคราะห์อารยธรรมของโลกยุคโบราณที่มีผลต่อพัฒนาการและการเปลี่ยนแปลงของโลก ได้แก่         
อารยธรรมลุ่มแม่น้ าไทกรีส–ยูเฟรตีส แม่น้ าไนล์ แม่น้ าฮวงโห และแม่น้ าสินธุ และอารยธรรมกรีก–โรมัน การติดต่อ
ระหว่างโลกตะวันออกกับโลกตะวันตกและอิทธิพลทางวัฒนธรรมที่มีต่อกันและกัน 
         ศึกษาวิเคราะห์เหตุการณ์ส าคัญต่าง ๆ  ที่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงทางสังคม เศรษฐกิจ และการเมืองของโลก 
เช่นระบอบศักดินาสวามิภักดิ์ สงครามครูเสด การฟื้นฟูศิลปวิทยาการ การปฏิวัติทางวิทยาศาสตร์ การส ารวจทางทะเล 
การปฏิรูปศาสนา การปฏิวัติอุตสาหกรรม แนวคิดเสรีนิยม แนวคิดจักรวรรดินิยม แนวคิดชาตินิยม การขยายอิทธิพล
ของประเทศยุโรปไปยังทวีปอเมริกา แอฟริกา และเอเชีย การล่าอาณานิคมและผลกระทบ ความร่วมมือและความ
ขัดแย้งของมนุษยชาติในโลกในคริสต์ศตวรรษที่ 20 วิเคราะห์สถานการณ์ส าคัญของโลกในคริสต์ศตวรรษที่ 21 เช่น 
เหตุการณ์ระเบิดตึกเวิลด์เทรดเซ็นเตอร์11 กันยายน 2001 การก่อการร้ายและการต่อต้านการก่อการร้าย ความขัดแย้ง
ทางศาสนา ตลอดจนถึงเหตุการณ์ในโลกปัจจุบัน 

โดยใช้ทักษะการสืบค้น การตรวจสอบ การวิพากษ์ การเปรียบเทียบ การให้เหตุผล การวิเคราะห์               การ
สังเคราะห์เพื่อให้เข้าใจพัฒนาการของมนุษยชาติที่มีความเปลี่ยนแปลงจากอดีตจนถึงปัจจุบันอย่างต่อเนื่องเพื่อให้เกิด
ความรู้ ความเข้าใจ ตระหนักในความส าคัญของการศึกษาประวัติศาสตร์สากล มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ในด้าน    ใฝ่
เรียนรู้ มุ่งมั่นในการท างาน ซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย มีความรับผิดชอบความสอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้และตัวช้ีวัด 
 
ตัวชี้วัด  

ส 4.1   ม.4/1       ม.5/2  
ส 4.2   ม.4-6/1      ม.4-6/2 ม.4-6/3  ม.4-6/4   

รวม 6 ตัวชี้วัด 
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                                           หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนศรีราชา ระดบัชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย พุทธศักราช 2564 (ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช 2562) 

ค าอธิบายรายวิชาพ้ืนฐาน 
รหัสวิชา ส33101  รายวิชา สังคมศึกษาพ้ืนฐาน 5    กลุ่มสาระการเรียนรูส้ังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  6  ภาคเรียนที่  1          เวลา  40  ชั่วโมง จ านวน 1.0 หน่วยกิต 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ศึกษา วิเคราะห์ ลักษณะของสังคมชมพูทวีปและคติความเ ช่ือทางศาสนาสมัยก่อนพระพุทธเจ้ า 
พระพุทธศาสนามีทฤษฎีและวิธีการที่เป็นสากลและมีข้อปฏิบัติที่ยึดสายกลาง การพัฒนาศรัทธาและปัญญาที่ถูกต้องใน
พระพุทธศาสนา พระพุทธเจ้าในฐานะเป็นมนุษย์ผู้ฝึกตนได้อย่างสงูสุดในการตรัสรู้ การก่อตั้ง วิธีการสอนและการเผยแผ่
พระพุทธศาสนา พุทธประวัติด้านการบริหารและการธ ารงรักษาศาสนา ข้อปฏิบัติทางสายกลางในพระพุทธศาสนาหรือ
แนวคิดของศาสนาที่ตนนับถือ การพัฒนาศรัทธาและปัญญาที่ถูกต้องลักษณะประชาธิปไตยในพระพุทธศาสนา หลักการ
ของพระพุทธศาสนากับหลักวิทยาศาสตร์ การคิดตามนัยและการคิดแบบวิทยาศาสตร์ การฝึกฝนและพัฒนาตนเอง การ
พึ่งตนเอง และการมุ่งอิสรภาพ พระพุทธศาสนาเป็นศาสตร์แห่งการศึกษาซึ่งเน้นความสัมพันธ์ของเหตุปัจจัยกับวิธีการ
แก้ปัญหา การฝึกตนไม่ให้ประมาท มุ่งประโยชน์สุขและสันติภาพแก่บุคคล สังคมและโลก ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพยีง
และการพัฒนาประเทศแบบยั่งยืน การศึกษาที่สมบูรณ์ การเมือง และสันติภาพ  
 วิเคราะห์และปฏิบัติตนตามหลักธรรมของพระพุทธศาสนา พระรัตนตรัย หลักธรรมในกรอบอริยสัจ 4 
ประกอบด้วย ทุกข์ (ขันธ์ 5) สมุทัย (หลักกรรม ในเรื่อง นิยาม 5 และวิตก 3)  นิโรธ (ภาวนา 4) มรรค (พระสัทธรรม 3 
ปัญญาวุฒิธรรม 4 พละ 5 อุบาสกธรรม 5) มงคล (สงเคราะห์บุตร สงเคราะห์ภรรยาหรือสามี สันโดษ) พุทธศาสน
สุภาษิตในเรื่อง จิตที่ฝึกดีแล้วน าสุขมาให้ บัณฑิตย่อมไม่แสดงอาการข้ึนๆ ลงๆ คนที่ไม่ถูกนินทาไม่มีในโลก ฆ่าความ
โกรธได้ย่อมอยู่เป็นสุข คนขยันเอาการเอางาน กระท าเหมาะสม ย่อมหาทรัพย์ได้ เกิดเป็นคนควรจะพยายามจนกว่าจะ
ประสบความส าเร็จ ความสันโดษเป็นทรัพย์อย่างยิ่ง การเป็นหนี้เป็นทุกข์ในโลก พระราชาเป็นประมุขของประชาชน สติ
เป็นเครื่องตื่นในโลก สุขอื่นยิ่งกว่าความสงบไม่มี นิพพานเป็นสุขอย่างยิ่ง การสังคายนาพระไตรปิฎก หลักธรรม คติธรรม
ที่เกี่ยวเนื่องกับวันส าคัญและเทศกาลส าคัญในพระพุทธศาสนา การสวดมนต์แปล แผ่เมตตา และบริหารจิตและเจริญ
ปัญญาตามหลักสติปัฏฐาน การพัฒนาการเรียนรู้ด้วยวิธีคิดแบบโยนิโสมนสิการ (คิดแบบรู้เท่าทันธรรมดา คิดแบบ
เป็นอยู่ในขณะปัจจุบัน)  
 โดยใช้กระบวนการคิด กระบวนการสืบค้นข้อมูล กระบวนการทางสังคม กระบวนการปฏิบัติ กระบวนการ
เผชิญสถานการณ์และแก้ปัญหา กระบวนการกลุ่ม  
 เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจ  สามารถน าไปปฏิบัติในการด าเนินชีวิต  น าไปแก้ปัญหาของตนเองและครอบครวั 
มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ในด้านรักชาติ  ศาสน์  กษัตริย์  ซื่อสัตย์  สุจริต  มีวินัย  ใฝ่เรียนรู้  อยู่อย่างพอเพียง  มุ่งมั่น
ในการท างาน  รักความเป็นไทย  มีจิตสาธารณะ  สามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างสันติสุข 
ตัวชี้วัด  ส 1.1   ม.4-6/1        ม.4-6/2  ม.4-6/3  ม.4-6/4  ม.4-6/5 

ม.4-6/6       ม.4-6/7  ม.4-6/8  ม.4-6/9  ม.4-6/10 
ม.4-6/11 ม.4-6/12 ม.4-6/13 ม.4-6/14 ม.4-6/15 
ม.4-6/16 ม.4-6/19 ม.4-6/20 ม.4-6/21   

ส 1.2   ม.4-6/2        ม.4-6/4  
รวม 21 ตัวชี้วัด 
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                                           หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนศรีราชา ระดบัชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย พุทธศักราช 2564 (ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช 2562) 

ค าอธิบายรายวิชาพ้ืนฐาน 
รหัสวิชา ส33102  รายวิชา สังคมศึกษาพ้ืนฐาน 6    กลุ่มสาระการเรียนรูส้ังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  6  ภาคเรียนที่  2          เวลา  40  ชั่วโมง จ านวน 1.0 หน่วยกิต 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ศึกษา วิเคราะห์ ข้อคิดและแบบอย่างการด าเนินชีวิตจากประวัติพุทธสาวก พุทธสาวิกา (พระอัสสชิ พระกีสา
โคตมีเถรี พระนางมัลลิกา หมอชีวกโกมารภัจจ์ พระอนุรุทธะ พระองคุลิมาลพระธัมมทินนาเถรี จิตตคหบดี พระอานนท ์
พระปฏาจาราเถรี จูฬสุภัททา สุมน-มาลาการ) พุทธศาสนิกชนตัวอย่าง (พระนาคเสน-พระยามิลินท์ สมเด็จพระวันรัต 
(เฮง เขมจารี)พระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต สุชีพ ปุญญานุภาพ สมเด็จพระนารายณ์มหาราช พระธรรมโกศาจารย์(พุทธทาส
ภิกขุ) พระหรหมมังคลาจารย์(ปัญญานันทภิกขุ) ดร.เอ็มเบดการ์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระ
โพธิญาณเถร(ชา สุภทฺโท) พระพรหมคุณาภรณ์(ป.อ.ปยุตฺโต) อนาคาริก ธรรมปาละ) ชาดก (เวสสันดรชาดก มโหสถ
ชาดก มหาชนกชาดก)  
 การปฏิบัติตนเป็นชาวพุทธที่ดีต่อพระภิกษุ การปฏิบัติตนเป็นสมาชิกที่ดีของครอบครัวและสังคม ศาสนพิธี
เกี่ยวกับพิธีแสดงตนเป็นพุทธมามกะ พิธีเวียนเทียน พิธีถวายสังฆทาน พิธีถวายผ้าอาบน้ าฝน พิธีทอดกฐิน พิธีปวารณา 
การท าบุญเลี้ยงพระในโอกาสต่างๆการสัมมนาและเสนอแนวทางในการธ ารงรักษาพระพุทธศาสนาอันส่งผลถึงการ
พัฒนาคน พัฒนาชาติและโลก ประวัติของศาสดาของศาสนาอื่นและหลักค าสอนพื้นฐาน 
 โดยใช้กระบวนการคิด กระบวนการสืบค้นข้อมูล กระบวนการทางสังคม กระบวนการปฏิบัติ กระบวนการ
เผชิญสถานการณ์และแก้ปัญหา กระบวนการกลุ่ม  
 เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจ  สามารถน าไปปฏิบัติในการด าเนินชีวิต  น าไปแก้ปัญหาของตนเองและครอบครวั 
มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ในด้านรักชาติ  ศาสน์  กษัตริย์  ซื่อสัตย์  สุจริต  มีวินัย  ใฝ่เรียนรู้  อยู่อย่างพอเพียง  มุ่งมั่น
ในการท างาน  รักความเป็นไทย  มีจิตสาธารณะ  สามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างสันติสุข 
 
ตัวชี้วัด  

ส 1.1   ม.4-6/14 ม.4-6/15 ม.4-6/17 ม.4-6/18 ม.4-6/21 ม.4-6/22
 ส 1.2   ม.4-6/1  ม.4-6/2  ม.4-6/3  ม.4-6/4  ม.4-6/5  
รวม 11 ตัวชี้วัด 
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                                           หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนศรีราชา ระดบัชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย พุทธศักราช 2564 (ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช 2562) 

ค าอธิบายรายวิชาเพ่ิมเติม 
รหัสวิชา ส30202  รายวิชา ศาสนาเปรียบเทียบ    กลุ่มสาระการเรียนรูส้ังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4  ภาคเรียนที่  1          เวลา  20  ชั่วโมง จ านวน 0.5 หน่วยกิต 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ศึกษาประวัติของศาสนาต่าง ๆ  รวมทั้งศาสดา หลักค าสอน เป้าหมาย วิธีการ โดยการเปรียบเทียบศาสนาที่มี
ความนับถือมากในประเทศไทย โดยเฉพาะพระพุทธศาสนา ศาสนาอิสลาม คริสตศาสนา ศาสนาพราหมณ์ ศาสนาขงจื้อ 
เพื่อให้เข้าใจในศาสนาต่าง ๆ ในแง่ปรัชญาและอยู่ร่วมกันได้อย่างสันติสุข 

โดยใช้กระบวนการกลุ่ม กระบวนการคิด กระบวนการปฏิบัติ กระบวนการเผชิญสถานการณ์ กระบวนการ
แก้ปัญหา กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ กระบวนการสร้างความตระหนัก กระบวนการสร้างค่านิยม และกระบวนการ
สร้างเจตคติ 
 เพื่อน าความรู้ไปปรับใช้ในชีวิตประจ าวัน สามารถแก้ไขปัญหาที่เกิดข้ึนดิอย่างมีสติ รอบคอบ   มีคุณลักษระอัน
พึงประสงค์ตามลักษณะของศาสนาที่ตนนับถือ รักความเป็นไทย อยู่อย่างพอเพียง   ใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างมี
ความสุข 
 
ผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวัง 

1. มีความรู้ความเข้าใจในประวัติของศาสนาพทุธ ศาสนาอิสลาม ศาสนาครสิต์ ศาสนาพราหมณ์-  
ฮินดู และศาสนาขงจือ้  

2. มีความรู้ความเข้าใจในหลักธรรมค าสอน เป้าหมายสูงสุดของศาสนาต่าง ๆ ได้ 
3. สามารถเปรียบเทียบศาสนาเหล่าน้ันและสามารถวิพากษ์ วิเคราะห์ สังเคราะห์ เป็นแผนผงัได้ 
4. มีความสามารถในการศึกษาค้นคว้าจากเอกสารต าราข้อมลูสารสนเทศ มีทักษะในการวิเคราะห์ 

ข้อมูลและจัดท ารายงาน 
 5. มีความสามารถในการท างานเป็นกลุ่มการสื่อสารภายในกลุ่มและการน าเสนอผลงานกลุ่ม รวมทั้งการ
อภิปรายในกลุ่ม 
 
รวม  5  ผลการเรียนรู ้
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                                           หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนศรีราชา ระดบัชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย พุทธศักราช 2564 (ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช 2562) 

ค าอธิบายรายวิชาเพ่ิมเติม 
รหัสวิชา ส30212  รายวิชา อินไซด์อาเซียน     กลุ่มสาระการเรียนรูส้ังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4  ภาคเรียนที่  1          เวลา  20  ชั่วโมง จ านวน 0.5 หน่วยกิต 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 ศึกษา สืบค้น และวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับความรู้พื้นฐานอาเซียนในเรื่องประวัติความเป็นมาของอาเซียน การ

ก่อตั้งอาเซียน การบริหารและข้ันตอนการด าเนินงานของอาเซียน  สัญลักษณ์อาเซียน ปฏิญญาอาเซียน วิสัยทัศน์

อาเซียน กฎบัตรอาเซียน ประเทศสมาชิกอาเซียนในเรื่องธงชาติและตราประจ าแผ่นเดินของประเทศสมาชิกอาเซียนแต่

ละประเทศ สภาพทางภูมิศาสตร์ ประวัติความเป็นมา การเมืองการปกครอง เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม 

ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศกับไทย เสาหลักประชาคมอาเซียน บทบาทของไทยในการจัดตั้งประชาคมอาเซียน 

อาเซียนกับความสัมพันธ์ภายนอกอาเซียนในเรื่องการรวมกลุ่มเศรษฐกิจอาเซียน ทั้งอาเซียน+3 ความร่วมมือในเวที

ประชุมสุดยอดเอเชียตะวันออก อาเซียนกับประเทศคู่เจรจา อาเซียนกับสหภาพยุโรป และอาเซียนกับเวทีองค์กร

ระหว่างประเทศ  

    โดยใช้ทักษะการสื่อสาร การคิด การแก้ปัญหา การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ กระบวนการกลุ่ม กระบวนการทาง

สังคม กระบวนการน าเสนอข้อมูล และวิธีการทางประวัติศาสตร์ 

         เพื่อให้นักเรียนเกิดความรู้ ความเข้าใจ สามารถคิดวิเคราะห์ สร้างองค์ความรู้ใหม่ ตระหนักเห็นคุณค่า มีความ

ภูมิใจในความเป็นไทยและความเป็นอาเซียน ร่วมกันรับผิดชอบต่อประชาคมอาเซียน  มีวิถีชีวิตประชาธิปไตย ปฏิบัติใน

หลักธรรมมาภิบาล ยอมรับความแตกต่างการด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

 

ผลการเรียนรู ้

1. รู้และเข้าใจเกี่ยวกับความรู้พื้นฐานอาเซียนในเรือ่งประวัติความเป็นมาของอาเซียน 

2. รู้และเข้าใจเกี่ยวกับความเป็นมาประเทศสมาชิกอาเซียนในเรื่องธงชาติและตราประจ าแผ่นดินของ 
ประเทศสมาชิกอาเซียนแต่ละประเทศ สภาพทางภูมิศาสตร ์การเมืองการปกครอง เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม และ
ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศกับไทย 

3. รู้และเข้าใจเกี่ยวกับประชาคมอาเซียนในเรื่องการจัดต้ังประชาคมอาเซียนและเสาหลักประชาคม 
อาเซียน รวมทั้งวิเคราะหบ์ทบาทของไทยในการเป็นสมาชิกอาเซียน 

4. รู้และเข้าใจเกี่ยวกับอาเซียนกบัความสัมพันธ์ภายนอกอาเซยีนในเรื่องการรวมกลุ่มเศรษฐกจิอาเซียน  
บทบาทของกลุ่มเศรษฐกจิอาเซียน และความสมัพันธ์ภายนอกของอาเซียน 
    

รวม 5 ผลการเรียนรู้ 
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                                           หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนศรีราชา ระดบัชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย พุทธศักราช 2564 (ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช 2562) 

ค าอธิบายรายวิชาเพ่ิมเติม 
รหัสวิชา ส30210  รายวิชา เศรษฐกิจพอเพียง     กลุ่มสาระการเรียนรูส้ังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4  ภาคเรียนที่  1          เวลา  20  ชั่วโมง จ านวน 0.5 หน่วยกิต 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ศึกษาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การนาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในการบริหารและการ

จัดการชีวิตและครอบครัว การพัฒนาท้องถ่ินชุมชน การพัฒนาประเทศ มีความสามารถในการผลิต บริโภค การใช้

ทรัพยากรที่มีอยู่ได้อย่างมีประสิทธิภาพและอย่างยั่งยืน 

โดยใช้กระบวนการกลุ่ม กระบวนการคิด กระบวนการปฎิบัติ การบวนการเผชิญสถานการณ์  กระบวนการ

แก้ปัญหา และกระบวนการสืบเสาะหาความรู้ 

เพื่อให้สามารถคิดวิเคราะห์และเกิดความตระหนักในคุณค่า มีเจตคติที่ดีในหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

รวมทั้งมีนิสัยในการประยุกต์ใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการดาเนินชีวิต การจัดการสิ่งแวดล้อม การพัฒนาตนเอง 

พัฒนาครอบครัว ชุมชนสังคมประเทศชาติ อย่างมีดุลยภาพภายใต้กระแสความเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาของโลก

ปัจจุบัน 

 

ผลการเรียนรู้  

1. เพื่อให้นกัเรียนทราบถึงพระราชดาริของพระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 เกี่ยวกับ 
เศรษฐกจิพอเพียง 
2. เพื่อให้นักเรียนเข้าใจถึงความหมายและตระหนักถึงความสาคัญของเศรษฐกจิพอเพียง 
3. เพื่อให้นักเรียนเข้าใจปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพียงกับทฤษฎีใหม่ตามแนวพระราชดาริ 
4. เพื่อให้นักเรียนทราบข้ันตอนการปฏิบัติตนเพือ่บรรลุตามปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพียง 
5. เพื่อให้นักเรียนทราบวิธีการนาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติตนในระดบัต่างๆ 
6. เพื่อให้นักเรียนเข้าใจการนาปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพียงมาใช้ในองค์กร 
7. เพื่อให้นักเรียนได้ทดลองจัดทาโครงการตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
8. เพื่อให้นักเรียนสามารถจัดทาบัญชีครัวเรือนของตนเองและนาไปใช้ในชีวิตประจาวันได้ผล 

 
รวม  8  ผลการเรียนรู ้
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                                           หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนศรีราชา ระดบัชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย พุทธศักราช 2564 (ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช 2562) 

ค าอธิบายรายวิชาเพ่ิมเติม 
รหัสวิชา ส30213  รายวิชา มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม  กลุ่มสาระการเรียนรูส้ังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4  ภาคเรียนที่  2          เวลา  20  ชั่วโมง จ านวน 0.5 หน่วยกิต 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 ศึกษา วิเคราะห์ ความส าคัญของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อม ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม ระบบนิเวศและการเปลี่ยนแปลงของระบบนิเวศ 

ความหมายและความ   ส าคัญของการศึกษาเกี่ยวกับภาระประชากร สถานการณ์เกี่ยวกับประชากรและการ

เปลี่ยนแปลงของประชากร และแนวทางการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชากรความสัมพันธ์ระหว่างประชากรกับ

สิ่งแวดล้อม สถานการณ์และวิกฤตการณ์สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ ความร่วมมือด้านสิ่งแวดล้อมระหว่าง

ประเทศ และการพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติที่ยั่งยืน 

 โดยใช้กระบวนการคิด กระบวนการสืบค้นข้อมูล กระบวนการทางสังคม กระบวนการปฏิบัติกระบวนการเผชิญ

สถานการณ์และการแก้ปัญหา 

 เพื่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ สามารถน าไปปฏิบัติในการด าเนินชีวิต มีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมอันพึง

ประสงค์ มีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาและพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติที่ยั่งยืน 
 

ผลการเรียนรู ้

1. มีความรู้ความเข้าใจความสมัพันธ์ระหว่างมนุษย์กบัสิง่แวดล้อม 

2. มีความรู้ความเข้าใจ และเห็นคุณค่าความส าคัญของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

3. มีความรู้ความเข้าใจ และสามารถอธิบายถึงลักษณะปัญหาสิ่งแวดล้อมทั้งในระดับโลก ระดับประเทศ และ

ระดับทอ้งถ่ินได ้

4. อธิบายแนวทางการพฒันาคุณภาพชีวิตของมนุษย์ได้ 

5. วิเคราะห์ผลกระทบทีเ่กิดจากปญัหาสิ่งแวดล้อมทั้งในระดบัโลกระดบัประเทศและระดับทัองถ่ิน 

6. เสนอแนะแนวทางและมสี่วนร่วมในการอนุรกัษ์และพฒันาคุณภาพสิ่งแวดล้อม 

 

รวม  6   ผลการเรียนรู ้
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                                           หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนศรีราชา ระดบัชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย พุทธศักราช 2564 (ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช 2562) 

ค าอธิบายรายวิชาเพ่ิมเติม 
รหัสวิชา ส30214  รายวิชา โลกหลากมิติ   กลุ่มสาระการเรียนรูส้ังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4  ภาคเรียนที่  2          เวลา  20  ชั่วโมง จ านวน 0.5 หน่วยกิต 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ศึกษาเรียนรู้เกี่ยวกับความหลากหลายทางเนื้อหา มุมมองที่น่าสนใจของทั่วทุกมุมโลก ไม่ว่าจะเป็นสถานการณ์

โลก ความคิด ประวัติศาสตร์ ปรัชญา สิทธิมนุษยชน ประชาธิปไตย เศรษฐศาสตร์ ความยุติธรรม ความเสมอภาค 

สันติภาพ การบริหารความขัดแย้ง ความหลากหลายทางวัฒนธรรม ความเหมือนและความแตกต่างในด้านชีวิตความ

เป็นอยู่ การพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน 

 โดยใช้ทักษะพื้นฐาน ทักษะการเรียนรู้ และการพัฒนาตน ทักษะการเมือง ความรับผิดชอบต่อสังคมและทักษะ

ในการท างาน โดยใช้วิธีการเสาะแสวงหาความรู้ กระบวนการคิดวิเคราะห์ กระบวนการกลุ่ม การใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ การจ าลองสถานการณ์ เพื่อให้ผู้เรียนมีลักษณะของความเป็นพลโลก มีความเข้าใจถึงความหลากหลายของ

วัฒนธรรม และอยู่ร่วมกันอย่างสันติ 

 

ผลการเรียนรู ้

1. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกบัการเป็นพลโลก การแก้ปญัหาความขัดแย้ง ความเป็นธรรมในสังคม ค่านิยมและ

สภาพการณ์ การพัฒนาที่ยัง่ยืน สิทธิมนุษยชน การพึง่พาอาศัยซึ่งกันและกัน และความหลากหลายต่างๆทั่วทกุมุมโลก 

2. คิดวิเคราะห์เกี่ยวกบัสถานการณ์ ความจริงใกล้ตัว และสถานการณ์โลกปัจจุบัน 

3. เลือกประเด็นและเช่ือมโยงเรื่องราวที่เฉพาะเจาะจง และสัมพันธ์กบัเหตุการณ์ทีเ่กิดข้ึน ในระดบัท้องถ่ินกับ

ระดับโลกในภาพกว้าง 
  

รวม 3  ผลการเรยีนรู ้
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                                           หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนศรีราชา ระดบัชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย พุทธศักราช 2564 (ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช 2562) 

ค าอธิบายรายวิชาเพ่ิมเติม 
รหัสวิชา ส30202  รายวิชา ภูมิปัญญาไทย  กลุ่มสาระการเรียนรูส้ังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4  ภาคเรียนที่  2          เวลา  20  ชั่วโมง จ านวน 0.5 หน่วยกิต 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ศึกษาภูมิปัญญาท้องถ่ินไทย อันเป็นเอกลักษณ์ที่ส าคัญของชาติ อาทิเช่น อาหารไทย การนวดแผนไทย 

วัฒนธรรมประเพณี ตลอดถึงภูมิปัญญาไทยต่างๆ ที่สะท้อนถึงวัฒนธรรมอันดีของชาติไทย 

โดยใช้กระบวนการคิด กระบวนการสืบค้นข้อมูล กระบวนการทางสังคม กระบวนการปฏิบัติกระบวนการเผชิญ

สถานการณ์ และกระบวนการแก้ปัญหา 

เพื่อให้สามารถคิดวิเคราะห์และเกิดความตระหนักในคุณค่า มีความภูมิใจในความเป็นไทย ตระหนักถึงคุณค่า 

และด ารงรักษาความเป็นไทย ตามคุณลักษณะอันพึงประสงค์ มีส่วนร่วมในการรักษาและเชิดชู มีความรู้ความเข้าในใน

ภูมิปัญญาไทยอย่างลึกซึ้ง 

 

ผลการเรียนรู้  

1. เพื่อให้นักเรียนทราบถึงความเป็นมาของภูมปิัญญาไทย 
2. เพื่อให้นักเรียนเข้าใจถึงความหมายและตระหนักถึงวัฒนธรรมและภูมิปญัญาไทย 
3. เพื่อให้นักเรียนสามารถปฏิบัติและมสี่วนร่วมในการอนุรักษ์ภูมิปัญญาไทย 
4. เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้ภูมปิัญญาไทยและสามารถลงมือปฏิบัติได ้

 
รวม  4  ผลการเรียนรู ้
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                                           หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนศรีราชา ระดบัชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย พุทธศักราช 2564 (ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช 2562) 

ค าอธิบายรายวิชาเพ่ิมเติม 
รหัสวิชา ส30208  รายวิชา ภูมิศาสตร์การตั้งถิ่นฐาน กลุ่มสาระการเรียนรูส้ังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  5  ภาคเรียนที่  1          เวลา  20  ชั่วโมง จ านวน 0.5 หน่วยกิต 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

ศึกษารูปแบบการตั้งถ่ินฐานของประชากรโลก ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการกระจายของประชากร  การย้ายถ่ินฐาน      

การอพยพ แรงผลักดัน การขยายตัว กรณีศึกษา  

โดยใช้กระบวนการคิด กระบวนการสืบค้นข้อมูล กระบวนการกลุ่ม การจ าลองเหตุการณ์ บทบาทสมมติ 
กระบวนการแก้ปัญหา และกระบวนการสืบสวนสอบสวน  

เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจ ปฏิบัติตนตามกฎหมาย และมีส่วนสนับสนุนให้ผู้อืน่ประพฤติปฏิบัติเพื่อเปน็พลเมอืง
ดีของประเทศชาติและสังคมโลก 
 
ผลการเรียนร ู 

1. นักเรียนสามารถอธิบายการตัง้ถ่ินฐานเบือ้งต้น ปัจจัยทีส่ าคัญประเภทในการตัง้ถ่ินฐานได้และการด ารงชีวิตที่

ส่งผลต่อความมั่นคงของประชากร  

2. นักเรียนอธิบายและเปรียบเทียบทฤษฎีประชากรและการเปลี่ยนแปลงของประชากรในแง่มมุต่างๆ ทีม่ีความ

เกี่ยวข้องกบัปจัจัยในการตั้งถ่ินฐาน แล้วน ามาวิเคราะห์การตั้งถ่ินฐานในประเทศไทยพื้นที่ต่างๆโดยอ้างองิตามทฤฎี

ประชากร 

3. นักเรียนสามารถอธิบายวิวัฒนาการในการตั้งถ่ินฐานของมนุษย์ในอดีตและปจัจบุันได้โดยเริ่มตั้งแตส่มัย อารย

ธรรมโบราณต่างๆของโลก อาทิ เมโสโปเตเมีย อียปิต์ สินธุ หวางเหอ และประเทศไทย 

4. นักเรียนสามารถวิเคราะห์ ลกัษณะภูมิศาสตรก์ารตัง้ถ่ินฐานในประเทศไทย 

 

รวม 4 ผลการเรยีนร ู 
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                                           หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนศรีราชา ระดบัชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย พุทธศักราช 2564 (ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช 2562) 

ค าอธิบายรายวิชาเพ่ิมเติม 
รหัสวิชา ส30209  รายวิชา ปัญหาการเมืองการปกครอง  กลุ่มสาระการเรียนรูส้ังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  5  ภาคเรียนที่  1            เวลา  20  ชั่วโมง จ านวน 0.5 หน่วยกิต 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ศึกษา  ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการเมืองการปกครอง   ประวัติความเป็นมา  และพัฒนาการด้านการเมืองการ
ปกครองของไทย   กระบวนการ และ สถาบันที่ เกี่ยวข้องกับการเมืองการปกครอง   ตามรัฐธรรมนูญไทยฉบับ
ปัจจุบัน  เข้าใจเหตุการณ์ทางการเมืองการปกครองของไทยในปัจจุบัน  

โดยใช้กระบวนการคิด กระบวนการสืบค้นข้อมูล กระบวนการปฏิบัติ กระบวนการลุ่ม กระบวนการเผชิญ
สถานการณ์และแก้ปัญหา   

เพื่อให้มีความเข้าใจระบบการปกครองของไทย ตระหนักในบทบาทหน้าที่ของตนและมีส่วนร่วมในการปกครอง
แบบประชาธิปไตยที่มีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข 
  
ผลการเรียนรู้  

1. มีความรู้   ความเข้าใจ เกี่ยวกับหลกัการเมืองการปกครองเบือ้งต้น 
2. มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับประวัติความเป็นมาและพฒันาการด้านการเมืองการปกครองของไทย 
3. มีความรู้และเข้าใจ เกี่ยวกับกระบวนการและสถาบันทีเ่กีย่วข้องกับการเมอืงการปกครอง   

ตามรัฐธรรมนูญไทยฉบับปัจจุบัน 
4. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกบัการเมอืงการปกครองของไทยในปัจจบุัน  ตระหนกัในบทบาทหน้าที่ของคนและ

มีส่วนร่วมในการสง่เสรมิการปกครองแบบประชาธิปไตยที่มพีระมหากษัตริยเ์ป็นประมุข 
                                                                                                                                                     
รวม  4  ผลการเรียนรู ้
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                                           หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนศรีราชา ระดบัชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย พุทธศักราช 2564 (ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช 2562) 

ค าอธิบายรายวิชาเพ่ิมเติม 
รหัสวิชา ส30217  รายวิชา กฎหมายเบื้อต้น  กลุ่มสาระการเรียนรูส้ังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  5  ภาคเรียนที่  2          เวลา  20  ชั่วโมง จ านวน 0.5 หน่วยกิต 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 ศึกษาวิเคราะห์  สืบค้นเกี่ยวกับความหมาย  ความส าคัญ  ที่มา  และประเภทของกฎหมาย  ความรู้เบื้องต้น
เกี่ยวกับกฎหมาย  ลักษณะของกฎหมาย  ความแตกต่างระหว่างกฎหมายกับข้อบังคับและความประพฤติอื่น  
กระบวนการที่ส าคัญในกฎหมาย  เช่น  การออกกฎหมาย  การใช้กฎหมาย  การตีความและพิจารณา  การแบ่งประเภท
ของกฎหมาย  บ่อเกิดและวิวัฒนาการของกฎหมาย  ระบบกฎหมายที่ส าคัญ  การบังคับใช้กฎหมาย  กระบวนการนิติ
บัญญัติ  และการยกเลิกกฎหมาย  ความสัมพันธ์ของกฎหมายกับศาสตร์อื่น ๆ บทบาทของกฎหมายในการแก้ไขปัญหา
สังคม  และกฎหมายที่ส าคัญในชีวิตประจ าวัน บุคคล  นิติบุคคล  สิทธิ  เสรีภาพ  และหน้าที่พื้นฐานของประชาชนตาม
บัญญัติแห่งกฎหมาย  กฎหมายแพ่งและพาณิชย์  กฎหมายอาญา  กฎหมายปกครอง  กฎหมายรัฐธรรมนูญ 
 โดยใช้กระบวนการสืบค้น  กระบวนการกลุ่ม  กระบวนการคิดวิเคราะห์  กระบวนการสร้างความคิดรวบยอด  
กระบวนการฝึกปฏิบัติ  กระบวนการแก้ปัญหา  กระบวนการเชิงเหตุผล 
 เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมาย  หลักกฎหมายที่ใช้ในการปกครองประเทศ  เห็นความจ าเป็นที่
จะต้องรู้กฎหมายและปฏิบัติตนตามกฎหมาย  และมีส่วนร่วมในการส่งเสริมระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์
ทรงเป็นประมุข 
 
ผลการเรียนรู้ 

1. รู้และเข้าเกี่ยวกับความหมาย  ความส าคัญ  ที่มา  ประเภทของกฎหมาย 
2. รู้และเข้าใจเกี่ยวกับลักษณะของกฎหมาย  การออกกฎหมาย  การใช้กฎหมาย                                   

การยกเลิกกฎหมาย 
3. รู้และเข้าใจเกี่ยวกับวิวัฒนาการของกฎหมายไทย  ระบบของกฎหมาย 
4. รู้และเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจ าวัน 
5. รู้และเข้าใจเกี่ยวกับหลักกฎหมายที่ใช้ในการพัฒนาประเทศ 
6. รู้และเข้าใจเกี่ยวกับหลักกฎหมายแพ่งและพาณิชย์  หลักกฎหมายอาญา                                                 

หลักกฎหมายปกครอง  กฎหมายรัฐธรรมนูญ 
 
รวม  6  ผลการเรียนรู ้
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                                           หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนศรีราชา ระดบัชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย พุทธศักราช 2564 (ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช 2562) 

ค าอธิบายรายวิชาเพ่ิมเติม 
รหัสวิชา ส30204  รายวิชา อารยธรรมโลกกับบุคคลส าคญั  กลุ่มสาระการเรียนรูส้ังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  5  ภาคเรียนที่  2            เวลา  20  ชั่วโมง จ านวน 0.5 หน่วยกิต 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
    ศึกษาวิเคราะห์อารยธรรมของโลกยุคโบราณที่มีผลต่อพัฒนาการและการเปลี่ ยนแปลงของโลก  ได้แก่         
อารยธรรมลุ่มแม่น้ าไทกรีส-ยูเฟรตีส  แม่น้ าไนล์ แม่น้ าฮวงโห และแม่น้ าสินธุ และอารยธรรมกรีก -โรมัน การติดต่อ
ระหว่างโลกตะวันออกกับโลกตะวันตกและอิทธิพลทางวัฒนธรรมที่มีต่อกันและกันตลอดจนบทบาทของผู้น าทาง
การเมืองและผู้น าคนส าคัญในภูมิภาคต่างๆของโลกอย่างเข้าใจ 
          ศึกษาวิเคราะห์เหตุการณ์ส าคัญต่าง ๆ  ที่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงทางสังคม  เศรษฐกิจ และการเมืองของโลก  
เช่น  ระบอบศักดินาสวามิภักดิ์ สงครามครูเสด การฟื้นฟูศิลปะวิทยากร  การปฏิวัติทางวิทยาศาสตร์  การส ารวจทาง
ทะเล  การปฏิรูปศาสนา  การปฏิวัติอุตสาหกรรม  แนวคิดเสรีนิยม  แนวคิดจักรวรรดินิยม  แนวคิดชาตินิยม  การขยาย
อิทธิพลของประเทศยุโรปไปยังทวีปอเมริกา  แอฟริกา  และเอเชีย   การล่าอาณานิคมและผลกระทบ   ความร่วมมือ
และความขัดแย้งของมนุษยชาติในโลกในคริสต์ศตวรรษที่  20  วิเคราะห์สถานการณ์ส าคัญของโลกในคริสต์ศตวรรษที่   
21  เช่น  เหตุการณ์ระเบิดตึกเวิลด์เทรดเซ็นเตอร์  11  กันยายน  2001  การกก่อการร้ายและการต่อต้านการก่อการ
ร้าย  ความขัดแย้งทางศาสนา ตลอดจนถึงเหตุการณ์ในโลกปัจจุบนัผ่านบคุคลส าคัญทางการเมอืงต่างๆ โดยใช้ทักษะการ
สืบค้น การตรวจสอบ  การวิพากษ์  การเปรียบเทียบ  การให้เหตุผล  การวิเคราะห์  การสังเคราะห์  
          เพื่อให้เข้าใจพัฒนาการของมนุษย์ที่มีความเปลี่ยนแปลงจากอดีตจนถึงปัจจุบันอย่างต่อเนื่อง  เข้าใจและยอมรบั
ในความหลากหลายทางวัฒนธรรม  รวมทั้งเข้าใจปัญหาที่เกิดข้ึนในภูมิภาคต่าง ๆ   ของโลก  ทั้งด้านการเมือง  เศรษฐกจิ  
และสังคม  สามารถวิเคราะห์ถึงสาเหตุ  ปัจจัย  และผลกระทบที่เกิดข้ึน  ตระหนักถึงความส าคัญและความจ าเป็นของ
การร่วมมือกันสร้างสันติสุข ตลอดจนเข้าใจนโยบายทางเศรษฐกิจ การเมือง และสังคมของบุคคลช้ันน าของโลกและ
สามารถปรับตัวให้ด ารงชีวิตอยู่ในโลกาภิวัตน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 
ผลการเรียนรู้ 
 

1. มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับอารยธรรมของโลกยุคโบราณ 
2. น าความรู้ที่ได้จากการศึกษา ไปประยกุต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได้  
3. เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างอารยธรรมโลกกบับุคคลส าคัญในยุคต่างๆ  
 

รวม  3  ผลการเรียนรู ้
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                                           หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนศรีราชา ระดบัชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย พุทธศักราช 2564 (ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช 2562) 

ค าอธิบายรายวิชาเพ่ิมเติม 
รหัสวชิา ส30102  รายวิชา วิวฒันาการการเมืองการปกครองไทย   กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
ชั้นมัธยมศึกษาปทีี่  6  ภาคเรียนที่  1                  เวลา  20  ชั่วโมง จ านวน 0.5 หน่วยกติ 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ศึกษา ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการเมืองการปกครอง ประวัติความเป็นมาและพัฒนาการด้านการเมืองการ
ปกครองของไทย กระบวนการ และสถาบันที่เกี่ยวข้องกับการเมืองการปกครองตามรัฐธรรมนูญไทยฉบับปัจจุบัน เข้าใจ
เหตุการณ์ทางการเมืองการปกครองของไทยปัจจุบัน 
 โดยใช้กระบวนการคิด กระบวนการสืบค้นข้อมูล กระบวนการปฎิบัติ กระบวนการกลุ่ม กระบวนการเผชิญ
สถานการณ์และแก้ปัญหา 
 เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจระบบการปกครองของไทย ตระหนักในบทบาทหน้าที่ของตนและมีส่วนร่วมในการ
ปกครองแบบประชาธิปไตยที่มีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข 
 
ผลการเรียนรู ้

1. มีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับหลักการเมืองการปกครองเบื้องต้น 
2. มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ความเป็นมาและพัฒนาการด้านการเมืองการปกครองของไทย 
3. มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ กระบวนการ และสถาบันที่เกี่ยวข้องกบัการเมอืงการปกครองตามรัฐธรรมนญู

ไทยปัจจุบัน 
4. มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการเมืองการปกครองของไทยในปัจจุบัน ตระหนักในบทบาทหน้าที่ของคนและ

มีส่วนร่วมในการปกครองแบบประชาธิปไตยที่มีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข 
 
รวม  4  ผลการเรียนรู ้
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                                           หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนศรีราชา ระดบัชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย พุทธศักราช 2564 (ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช 2562) 

ค าอธิบายรายวิชาเพ่ิมเติม 
รหัสวิชา ส30206  รายวิชา เหตุการณ์ปัจจบุัน  กลุ่มสาระการเรียนรูส้ังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  6  ภาคเรียนที่  1          เวลา  20  ชั่วโมง จ านวน 0.5 หน่วยกิต 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ศึกษา วิเคราะห์เกี่ยวกับสาระส าคัญของเหตุการณ์และสถานการณ์ที่เกิดข้ึนในทุกภูมิภาคขอโลกปัจจุบัน ทั้ง
ด้านการเมืองการปกครอง ด้านสังคมวัฒนธรรม ด้านเศรษฐกิจ และด้านสิ่งแวดล้อม ที่ส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อ
การด ารงชีวิตของมนุษย์โลก 

โดยใช้ทักษะกระบวนการสืบค้นข้อมูล ทักษะการคิดวิเคราะห์ การอภิปราย การสืบค้นโดยการบูรณาการ
กระบวนการท างานเป็นกลุ่ม  กระบวนการทางสังคมและกระบวนการเผชิญสถานการณ์และการแก้ปัญหากระบวนการ
สร้างความคิดรวบยอดและกระบวนการสืบค้นจากแหล่งข้อมูลที่หลากหลายโดยใช้สื่อเทคโนโลยี 

เพื่อให้นักเรียนเกิดความรู้ความเข้าใจในสถานการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงในโลกยุคปัจจุบัน 
ตระหนักถึงคุณค่าและประโยชน์ที่แท้จริงของเทคโนโลยี เห็นความส าคัญของการติดตามข่าวสารที่มีมีผลต่อการ
ด ารงชีวิตในอนาคต 

 
ผลการเรียนรู ้

           1.  มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับสภาพการเมืองหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 

           2.  มีความรู้ ความเข้าใจและวิเคราะหส์ถานการณ์เกี่ยวกับปัญหาสงครามเย็น 

           3.  มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับกรณีตัวอย่างความขัดแย้งที่เกิดข้ึนในประเทศไทยและภูมิภาคต่าง ๆ ของโลก  

ความสัมพันธ์เช่ือมโยงของเหตุการณ์และผลกระทบตลอดจนเสนอแนวทางในการแกป้ัญหาความขัดแย้ง 

           4.  วิเคราะห์บาทบาทขององค์การสหประชาชาติในการแก้ปญัหาข้อขัดแย้งและประสานประโยชน์ในจุดต่างๆ

ของโลก 

           5.  วิเคราะห์ปัญหาสิ่งแวดล้อมโลก  ผลกระทบที่เกิดข้ึนและเสนอแนวทางในการปอ้งกันแก้ไข 

           6.  วิเคราะห์ภาวะวิกฤตด้านเศรษฐกิจที่เกิดข้ึนในประเทศไทยและภูมิภาคต่าง ๆ ของโลก 

           7.  ตระหนักรูส้ังคมโลกยุคโลกาภิวัตน์ที่สง่ผลกระทบทัง้ด้านบวกและลบต่อสงัคมไทยและสงัคมโลกรูจ้ักเผชิญ

กับปญัหาความขัดแย้งอย่างชาญฉลาด สร้างสรรค์ และเป็นระบบ 

 

รวม  7  ผลการเรียนรู ้
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                                           หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนศรีราชา ระดบัชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย พุทธศักราช 2564 (ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช 2562) 

ค าอธิบายรายวิชาเพ่ิมเติม 
รหัสวิชา ส30203  รายวิชา เศรษฐศาสตร์ท่ัวไป  กลุ่มสาระการเรียนรูส้ังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  6  ภาคเรียนที่  1          เวลา  20  ชั่วโมง จ านวน 0.5 หน่วยกิต 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ศึกษา อธิบาย บทบาทของรัฐบาลด้านนโยบายการเงิน การคลังในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ อภิปราย
การก าหนดราคาและค่าจ้างในระบบเศรษฐกิจ วิเคราะห์ผลกระทบของการเปิดเสรีทางเศรษฐกิจในยุคโลกาภิวัตน์ที่มผีล
ต่อสังคมไทย ผลดี ผลเสียของความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศในรูปแบบต่าง ๆ และปัญหาทางเศรษฐกิจใน
ชุมชนพร้อมทั้งเสนอแนวทางการแก้ไข และตระหนักถึงความส าคัญของปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่มีต่อเศรษฐกิจ
สังคมของประเทศและความส าคัญของระบบสหกรณ์ในการพัฒนาเศรษฐกิจในระดับชุมชนและประเทศชาติ 
        โดยใช้กระบวนการอธิบาย อภิปราย วิเคราะห์ แสดงความคิดเห็น กระบวนการคิด การสืบค้นข้อมูล การบันทึก
ข้อมูล การปฏิบัติ กระบวนการทางสังคม การเผชิญสถานการณ์ การแก้ปัญหา กระบวนการกลุ่ม และกระบวนการสรา้ง
ความตระหนัก 
          เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจในหลักเศรษฐศาสตร์ มีความสามารถในการสื่อสาร ความสามารถในการคิด ใฝ่
เรียนรู้ อยู่อย่างพอเพียง มุ่งมั่นในการท างานและรักความเป็นไทย 
 
ผลการเรียนรู้ 

1 ตระหนักถึงความจ ากัดของทรัพยากร ใช้ตัวอย่างของประเทศไทย ช้ีให้เห็นความจ ากัดของทรัพยากรได้ 
2 อธิบายความหมายและองค์ประกอบของระบบเศรษฐกิจและลกัษณะที่ส าคัญของระบบเศรษฐกิจแบบต่าง ๆ ได้ 
3.วิเคราะหป์ัญหาพื้นฐาน ทางเศรษฐกจิของชุมชนและของประเทศ 
4.อธิบายและยกตัวอย่างกลไกของราคา อุปสงค์ อุปทานที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนและการควบคุมซึง่ มีผลต่อการ

แจกจ่ายและการจัดสรรในทางเศรษบกิจถูกก าหนดโดยอปุสงค์และอปุทานของตลาด 
5.อธิบายกระบวนการผลดีและผลเสียของการน าเทคโนโลยแีละการแข่งขันมาใช้เพื่อเพิ่มผลผลิต สินค้าและบริการ 

 
รวม  5  ผลการเรียนรู ้
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                                           หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนศรีราชา ระดบัชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย พุทธศักราช 2564 (ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช 2562) 

ค าอธิบายรายวิชาเพ่ิมเติม 
รหัสวิชา ส30218  รายวิชา เอเชียศึกษา   กลุ่มสาระการเรียนรูส้ังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  6  ภาคเรียนที่  2          เวลา  20  ชั่วโมง จ านวน 0.5 หน่วยกิต 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
  ศึกษาลักษณะทางกายภาพของทวีปเอเชีย ส ารวจและระบุท าเลที่ตั้งของกิจกรรมทางเศรษฐกิจและสังคมศึกษาการ
เปลี่ยนแปลงโครงสร้างทางประชากร สิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจสังคมและวัฒนธรรมในทวีปเอเชีย วิเคราะห์สาเหตุการเกิด
ภัยพิบัติแนวทางการจัดการภัยพิบัติและการจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมในทวีปเอเชีย  
 โดยใช้ทักษะกระบวนการคิด กระบวนการสืบค้นข้อมูล การแก้ปัญหา การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
กระบวนการกลุ่ม กระบวนการทางสังคม กระบวนการน าเสนอข้อมูล และวิธีการทางประวัติศาสตร์ 
         เพื่อให้นักเรียนเกิดความรู้ ความเข้าใจ สามารถคิดวิเคราะห์ สร้างองค์ความรู้ใหม่ ตระหนักเห็นคุณค่า มีความ
ภูมิใจในความเป็นเอเชีย ร่วมกันรับผิดชอบต่อสังคมไทยและสังคมโลก โดยมีวิถี ชีวิตประชาธิปไตย ปฏิบัติในหลัก     
ธรรมมาภิบาล ยอมรับความแตกต่างของการด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 

ผลการเรียนร ู 
          1. นักเรียนสามารถสืบค้นข้อมลู เพื่อวิเคราะห์ลกัษณะทางกายภาพของทวีปเอเชียได้ 

2. นักเรียนสามารถอธิบายภูมปิระเทศและภูมิอากาศของทวีปเอเชียได้ 
3. นักเรียนสามารถอธิบายลักษณะทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของทวีปเอเชียได้ 
4. นักเรียนสามารถอธิบายลักษณะของประชากรในทวีปเอเชียได้ 
5. นักเรียนสามารถ วิเคราะห์ อธิบาย สาเหตุของปัญหาทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ม  

   แผนอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้มของทวีปเอเชียได้ 
  
   รวม  5 ผลการเรียนร ู 
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                                           หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนศรีราชา ระดบัชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย พุทธศักราช 2564 (ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช 2562) 

ค าอธิบายรายวิชาเพ่ิมเติม 
รหัสวิชา ส30216  รายวิชา รัฐศาสตร ์   กลุ่มสาระการเรียนรูส้ังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  6  ภาคเรียนที่  2          เวลา  20  ชั่วโมง จ านวน 0.5 หน่วยกิต 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 ศึกษาทฤษฎี  แนวคิดรัฐศาสตร์และการปกครองท้องถ่ิน ก าเนิด พัฒนาการและปัญหาระดับโครงสร้างการ
ปกครองท้องถ่ิน  ความส าคัญของการปกครองท้องถ่ิน  การปกครองท้องถ่ินในปัจจุบันและอนาคต 

โดยใช้กระบวนการคิด วิเคราะห์ เปรียบเทียบ  โต้แย้ง สรุป  กระบวนการสืบค้น  กระบวนการกลุ่ม  
กระบวนการสร้างความคิดรวบยอด  กระบวนการฝึกปฏิบัติ  กระบวนการแก้ปัญหา  กระบวนการเชิงเหตุผล 

เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจ อธิบาย   วิเคราะห์ทฤษฎี  แนวคิดรัฐศาสตร์และการปกครองท้องถ่ิน  ก าเนิด  
พัฒนาการ ปัญหาระดับโครงสร้าง  การปกครองท้องถ่ินในปัจจุบัน  อนาคตและเพื่อพัฒนาประชาธิปไตยระดับท้องถ่ิน
ตระหนักในความส าคัญของการอยู่ร่วมกัน มีความสามารถในการคิด  การแก้ปัญหา  มีค่านิยมที่เหมาะสม 
 
ผลการเรียนรู ้
 

1.  มีความรู้ความเข้าใจทฤษฎี  แนวคิดรัฐศาสตร์และการปกครองท้องถ่ิน 
2.  มีความรู้ความเข้าใจก าเนิด  พัฒนาการ  วิเคราะห์ปญัหาระดับโครงสร้างการปกครองทอ้งถ่ิน 
3.  วิเคราะห์การปกครองท้องถ่ินในปจัจบุันและอนาคต 

 
รวม   3  ผลการเรียนรู ้
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



180 

 

                                           หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนศรีราชา ระดบัชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย พุทธศักราช 2564 (ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช 2562) 

ค าอธิบายรายวิชาเพ่ิมเติม 
รหัสวิชา ส30219  รายวิชา ภูมิศาสตร์กายภาพ           กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  6  ภาคเรียนที่  2          เวลา  20  ชั่วโมง จ านวน 0.5 หน่วยกิต 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 ศึกษาความหมาย ปรากฏการณ์ทางธรรมชาติอย่างเป็นระบบเชิงภูมิศาสตร์ เกี่ยวกั บการโคจรของโลก 

ภูมิอากาศ น้ า พืช สัตว์ ความสัมพันธ์ระหว่างปรากฏการณ์ดังกล่าวกับการด ารงชีวิตมนุษย์ และปรากฏการณ์ทาง

ธรรมชาติอย่างเป็นระบบเชิงภูมิศาสตร์ เกี่ยวกับโครงสร้างภูมิประเทศ ดิน หิน แร่ กระบวนการเปลี่ยนแปลงของ

พื้นผิวโลก สภาพทางภูมิอากาศ น้ า พืช สัตว์ และความสัมพันธ์ระหว่างปรากฏการณ์ดังกล่าวกับการด ารงชีวิตมนุษย์ 

รวมทั้งศึกษาลักษณะทางภูมิศาสตร์ของประเทศไทย เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐาน  

โดยใช้กระบวนการคิด กระบวนการสืบค้นข้อมูล กระบวนการกลุ่ม การจ าลองเหตุการณ์ บทบาทสมมติ 
กระบวนการแก้ปัญหา และกระบวนการสืบสวนสอบสวน  

เพื่อใหม้ีความรู้ความเข้าใจ ปฏิบัติตนตามกฎหมาย และมสีว่นสนับสนุนให้ผูอ้ื่นประพฤติปฏิบัตเิพื่อเป็นพลเมือง
ดีของประเทศชาติและสังคมโลก 
 
ผลการเรียนร ู 

 1. นักเรียนสามารถอธิบายการก าเนิดโลก และความสมัพันธ์ระหว่างโลกกับเอกภพ ระบบสุริยะ โลก ทวีป 

มหาสมุทร ได้ 

2. นักเรียนสามารถอธิบายการโคจรรอบดวงอาทิตย์ของโลก การหมุนรอบตัวเองของโลก อันท าให้

เกิดปรากฎการณ์ต่างๆ อาทิเช่น ฤดูกาล น้ าข้ึนน้ าลง ฯลฯ ได ้

3. นักเรียนสามารถอธิบายลักษณะ วัฏจักรและการแปรสภาพของเปลือกโลกได้ ตั้งแต่ยุคสมัย มหาทวีปพันเจีย 

จนถึงปจัจบุัน 

4. อธิบายและจ าแนกประเภทหนิแร่ต่างๆได้ ทั้งหินแปร หินช้ัน หินแกรนิต รวมถึงลกัษณะของหินแร่ทีส่ามารถ

พบได้ในพื้นที่ต่างๆของประเทศและจังหวัดชลบุร ี

5. สามารถอธิบายการก าเนิดน้ าบนโลก วัฏจักรของน้ ากระแสน้ าในมหาสมทุรทัง้กระแสน้ าอุ่นและ               

น้ าเย็น การไหลเวียนของกระแสน้ าและปรากฎการณ์ทางอทุกภาคได้เช่น เขตปลาชุกชุม ลานิญ่า เอลนิโญ่  

6. นักเรียนสามารถอธิบาย วิเคราะห์ ตั้งข้อสังเกตต่อปรากฏการณ์ทางธรณีวิทยา เช่น การเคลื่อนของแผ่น

เปลือกโลก และน าไปสู่ภัยธรรมชาติ เช่น แผ่นดินไหว สึนาม ิภูเขาไฟระเบิด ฯลฯ อธิบายสาเหตุการเกิดภัยธรรมชาติ

ต่างๆได้พร้อมทั้งบอกวิธีการรับมือที่ถูกตอ้ง 

  

รวม 6 ผลการเรยีนร ู 
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                                           หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนศรีราชา ระดบัชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย พุทธศักราช 2564 (ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช 2562) 

ค าอธิบายรายวิชา ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา และพลศึกษา 

 
รายวิชาพ้ืนฐาน 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 
 พ31101 สุขศึกษา    จ านวน  20  ช่ัวโมง  0.5  หน่วยกิต 

พ31102 สุขศึกษา    จ านวน  20  ช่ัวโมง  0.5  หน่วยกิต 
 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 5 
 พ32101 สุขศึกษา    จ านวน  20  ช่ัวโมง  0.5  หนว่ยกิต 

พ32102 สุขศึกษา    จ านวน  20  ช่ัวโมง  0.5  หน่วยกิต 
 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6 
 พ33101 สุขศึกษา    จ านวน  20  ช่ัวโมง  0.5  หน่วยกิต 

พ33102 สุขศึกษา    จ านวน  20  ช่ัวโมง  0.5  หน่วยกิต 
 
รายวิชาเพ่ิมเติม 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4  
 พ30201  แบตมินตัน    จ านวน  20  ช่ัวโมง  0.5  หน่วยกิต 
 พ30202  วอลเล่ยบ์อล    จ านวน  20  ช่ัวโมง  0.5  หน่วยกิต 
 พ30207  สรีรวิทยา 1    จ านวน  20  ช่ัวโมง  0.5  หน่วยกิต  

พ30208  สรีรวิทยา 2    จ านวน  20  ช่ัวโมง  0.5  หน่วยกิต 
พ30209  การสร้างเสริมสมรรถภาพทางกาย จ านวน  40  ช่ัวโมง  1.0  หน่วยกิต 

 พ30210  วูดบอล    จ านวน  40  ช่ัวโมง  1.0  หน่วยกิต 
 พ30211  วอลเลยบ์อล    จ านวน  40  ช่ัวโมง  1.0  หน่วยกิต 
 พ30212  การจัดการแข่งขัน   จ านวน  40  ช่ัวโมง  1.0  หน่วยกิต 

พ30213  ฟุตบอล    จ านวน  40  ช่ัวโมง  1.0  หน่วยกิต 
พ30214  บาสเกตบอล    จ านวน  40  ช่ัวโมง  1.0  หน่วยกิต 

 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 5 

พ30203  แฮนด์บอล    จ านวน  20  ช่ัวโมง  0.5  หน่วยกิต 
พ30204  ฟุตซอล    จ านวน  20  ช่ัวโมง  0.5  หน่วยกิต 

 พ30215   ลีลาศ     จ านวน  40  ช่ัวโมง  1.0  หน่วยกิต 
พ30216   ศิลปะป้องกันตัว   จ านวน  40  ช่ัวโมง  1.0  หน่วยกิต 
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                                           หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนศรีราชา ระดบัชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย พุทธศักราช 2564 (ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช 2562) 

พ30217   สรีรวิทยา     จ านวน  40  ช่ัวโมง  1.0  หน่วยกิต 
พ30218   ดาบ 2 มือ    จ านวน  40  ช่ัวโมง  1.0  หน่วยกิต 
พ30219   ฟุตซอล    จ านวน  40  ช่ัวโมง  1.0  หน่วยกิต 
พ30220   กายบ าบัด    จ านวน  40  ช่ัวโมง  1.0  หน่วยกิต 

 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6 
 พ30205  ฟุตบอล    จ านวน  20  ช่ัวโมง  0.5  หน่วยกิต 

พ30206  เปตอง     จ านวน  20  ช่ัวโมง  0.5  หน่วยกิต 
พ30221   ชีวกลศาสตร์    จ านวน  40  ช่ัวโมง  1.0  หน่วยกิต 
พ30222   ตะกร้อ    จ านวน  40  ช่ัวโมง  1.0  หน่วยกิต 
พ30223   กิจกรรมเข้าจังหวะ   จ านวน  40  ช่ัวโมง  1.0  หน่วยกิต 
พ30224   กรีฑา     จ านวน  40  ช่ัวโมง  1.0  หน่วยกิต 
พ30225   นันทนาการ    จ านวน  40  ช่ัวโมง  1.0  หน่วยกิต 
พ30226   แบดมินตัน    จ านวน  40  ช่ัวโมง  1.0  หน่วยกิต 
พ30227  First AIDS    จ านวน  20  ช่ัวโมง  0.5  หน่วยกิต 
พ30228  ออกก าลังกายเพื่อสุขภาพ  จ านวน  20  ช่ัวโมง  0.5  หน่วยกิต 
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                                           หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนศรีราชา ระดบัชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย พุทธศักราช 2564 (ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช 2562) 

ค าอธิบายรายวิชาพ้ืนฐาน 
รหัสวิชา  พ31101       รายวิชาสขุศึกษา     กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4    ภาคเรียนท่ี 1        เวลา 20 ชั่วโมง   จ านวน 0.5 หน่วยกิต    
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 ศึกษาความรู้เบื้องต้นเรื่อง ระบบอวัยวะของร่างกาย  การวางแผนพัฒนาสุขภาพ  พฤติกรรมทางเพศ  สิทธิ
ผู้บริโภค  สื่อโฆษณาเกี่ยวกับสุขภาพและโรคจากการประกอบอาชีพและพันธุกรรม 
 โดยใช้กระบวนการความรู้ ความเข้าใจ การสร้างความตระหนัก การแก้ปัญหา การสร้างเจตคติ 
การส ารวจตรวจสอบ การสังเกต การสืบค้นข้อมูล การอภิปราย สรุป 
 เพื่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ ความคิด สื่อสารสิ่งที่เรียนรู้ มีความสามารถในการตัดสินใจเลือกแนวทางปฏิบัติ
อย่างมีเหตุผล น าความรู้ไปใช่ในชีวิตประจ าวันได้ มีจริยธรรม คุณธรรมและค่านิยมที่เหมาะสม 

 
ตัวชี้วัด 
 พ 1.1 ม.4/1   พ 1.1 ม.4/2     

พ 3.1 ม 5/1   พ 3.1 ม 5/2   พ 3.1 ม5/3  
 พ 3.2 ม 5/1    พ 3.2 ม 5/2     พ 3.2 ม 5/3     พ 3.2 ม 5/4    พ 3.2 ม 5/5    พ3.2 ม 5/6                        
 พ4.1 ม.4/5 พ4.1 ม.4/1  พ4.1 ม.4/2   พ4.1 ม.4/3   พ4.1 ม.4/4    พ4.1 ม.4/5 
 
รวม  17  ตัวชี้วัด 
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                                           หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนศรีราชา ระดบัชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย พุทธศักราช 2564 (ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช 2562) 

ค าอธิบายรายวิชาพ้ืนฐาน 
รหัสวิชา  พ31102 รายวิชาสุขศึกษา  กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 ภาคเรียนท่ี 2   เวลา 20 ชั่วโมง   จ านวน 0.5 หน่วยกิต  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ศึกษาความรู้เบื้องต้นเรื่อง สุขภาพชุมชน  ใส่ใจความปลอดภัย  ป้องกันความเสี่ยงต่อการใช้ยา  สารเสพติดให้
โทษ  สัมพันธ์ดีมีไมตรีเลี่ยงความขัดแย้ง  การช่วยฟื้นคืนชีพและการสร้างเสริมสมรรถภาพทางกาย 
 โดยใช้กระบวนการความรู้ ความเข้าใจ การสร้างความตระหนัก การแก้ปัญหา การสร้างเจตคติการส ารวจ
ตรวจสอบ การสังเกต การสืบค้นข้อมูล การอภิปราย สรุป 
 เพื่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ ความคิด สื่อสารสิ่งที่เรียนรู้ มีความสามารถในการตัดสินใจเลือกแนวทางปฏิบัติ
อย่างมีเหตุผล น าความรู้ไปใช่ในชีวิตประจ าวันได้ มีจริยธรรม คุณธรรมและค่านิยมที่เหมาะสม 

 
ตัวชี้วัด 
 พ2.1 ม.4/3 พ2.1 ม.4/4 
 พ4.1 ม.4/1   พ4.1 ม.4/6 พ4.1 ม.4/7 
 พ5.1 ม.4/1     พ5.1 ม.4/2      พ5.1 ม.4/3     พ5.1 ม.4/4    พ5.1 ม.4/5   พ5.1 ม.4/6    

พ5.1 ม.4/7 
 
รวม  12  ตัวชี้วัด 
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                                           หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนศรีราชา ระดบัชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย พุทธศักราช 2564 (ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช 2562) 

ค าอธิบายรายวิชาพ้ืนฐาน 
รหัสวิชา  พ 32101 รายวิชาสุขศึกษา  กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 5 ภาคเรียนท่ี 1   เวลา 20 ชั่วโมง  จ านวน 0.5 หน่วยกิต  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 ศึกษาความรู้เกี่ยวกับความส าคัญและการดูแลระบบหายใจและระบบไหลเวียนเลือด ความส าคัญและการดูแล
ระบบย่อยอาหารและระบบขับถ่ายปัสสาวะ ทักษะการวางแผนชีวิต ความเข้าใจและการป้องกันเรื่องเพศกับวัฒนธรรม
ไทย ดูแลคุ้มครองสิทธิผู้บริโภคให้รู้ทันสื่อโฆษณา  

โดยใช้กระบวนการความรู้ ความเข้าใจ การสร้างความตระหนัก การแก้ปัญหา การสร้างเจตคติ การส ารวจ
ตรวจสอบ การสังเกต การสืบค้นข้อมูล การอภิปราย สรุป 
 เพื่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ ความคิด สื่อสารสิ่งที่เรียนรู้ มีความสามารถในการตัดสินใจเลือกแนวทางปฏิบัติ
อย่างมีเหตุผล น าความรู้ไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้ มีจริยธรรม คุณธรรมและค่านิยมที่เหมาะสม 

 
 

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

พ 2.1 ม.5/2 พ 2.1 ม.5/3  
พ 3.1 ม 5/1   พ 3.1 ม 5/2   พ 3.1 ม5/3  

 พ 3.2 ม 5/1    พ 3.2 ม 5/2     พ 3.2 ม 5/3     พ 3.2 ม 5/4    พ 3.2 ม 5/5    พ3.2 ม 5/6 
 พ 4.1 ม.5/2 พ 4.1 ม.5/3 พ 4.1 ม.5/4 พ 4.1 ม.5/5 พ 4.1 ม.5/6 
 
รวม 19  ตัวชี้วัด 
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                                           หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนศรีราชา ระดบัชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย พุทธศักราช 2564 (ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช 2562) 

ค าอธิบายรายวิชาพ้ืนฐาน 
รหัสวิชา  พ32102 รายวิชาสุขศึกษา  กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 5 ภาคเรียนท่ี 2   เวลา 20 ชั่วโมง  จ านวน 0.5 หน่วยกิต  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 ศึกษาความรู้เกี่ยวกับความส าคัญและการส่งเสริมพัฒนา  ป้องกันสุขภาพและความปลอดภัยภายในชุมชน    
ลดปัจจัยเสี่ยงที่ท าให้ติดสารเสพติด ผลกระทบทางกฎหมายและหลีกเลี่ยงความรุนแรง เข้าใจถึงความส าคัญของการ
ช่วยเหลือชีวิตผู้ประสบภัย ความส าคัญและการวางแผนพัฒนาสมรรถภาพทางกาย 

โดยใช้กระบวนการความรู้ ความเข้าใจ การสร้างความตระหนัก การแก้ปัญหา การสร้างเจตคติ การส ารวจ
ตรวจสอบ การสังเกต การสืบค้นข้อมูล การอภิปราย สรุป 
 เพื่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ ความคิด สื่อสารสิ่งที่เรียนรู้ มีความสามารถในการตัดสินใจเลือกแนวทางปฏิบัติ
อย่างมีเหตุผล น าความรู้ไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้ มีจริยธรรม คุณธรรมและค่านิยมที่เหมาะสม 

 
 
 
 

ตัวชี้วัด 
  

พ 4.1 ม.5/1 พ 4.1 ม.5/4 พ 4.1 ม.5/5 พ 4.1 ม.5/6 พ 4.1 ม.5/7 
 พ 5.1 ม.5/1 พ 5.1 ม.5/2 พ 5.1 ม.5/3 พ 5.1 ม.5/4 พ 5.1 ม.5/5 
 พ 5.1 ม.5/6 
 
รวม  11  ตัวชี้วัด 
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                                           หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนศรีราชา ระดบัชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย พุทธศักราช 2564 (ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช 2562) 

ค าอธิบายรายวิชาพ้ืนฐาน 
รหัสวิชา  พ33101 รายวิชาสุขศึกษา  กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6 ภาคเรียนท่ี 1   เวลา 20 ชั่วโมง  จ านวน 0.5 หน่วยกิต  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 ศึกษาความรู้เกี่ยวกับความส าคัญและการดูแลระบบอวัยวะภายในร่างกาย ความส าคัญของทักษะชีวิตที่ใช้ใน
ชีวิตประจ าวัน ผลกระทบและการป้องกันความขัดแย้งในเรื่องเพศ แนวทางในการสร้างเสริมสุขภาพร่างกาย สิทธิ
ผู้บริโภคและการดูแลคุ้มครองสุขภาพผู้บริโภค ปัญหาสิ่งแวดล้อมที่มีผลต่อชีวิตและสุขภาพ 
 โดยใช้กระบวนการความรู้ความเข้าใจการสร้างความตระหนักการแก้ปัญหาการสร้าง 
เจตคติการส ารวจตรวจสอบการสังเกตการสืบค้นข้อมูลการอภิปรายสรุป 
 เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจความคิดสื่อสารสิ่งที่เรียนรู้มีความสามารถในการตัดสินใจเลือกแนวทางปฏิบัติ
อย่างมีเหตุผลนาความรู้ไปใช้ในชีวิตประจาวันได้มีจริยธรรมคุณธรรมและค่านิยมที่เหมาะสม 

 
ตัวชี้วัด 
 พ 1.1 ม.6/1   พ 1.1 ม.6/2    

พ 2.1 ม.6/1    พ 2.1 ม.6/2   พ 2.1 ม.6/3 พ 2.1 ม.6/4     
พ 3.1 ม 6/1    พ 3.1 ม 6/2   พ 3.1 ม 6/3  

 พ 3.2 ม 6/1     พ 3.2 ม 6/2     พ 3.2 ม 6/3     พ 3.2 ม 6/4    พ 3.2 ม 6/5    พ 3.2 ม 6/6 
พ 4.1 ม.6/1   พ 4.1 ม.6/2   พ 4.1 ม.6/3   พ 4.1 ม.6/6 
 

รวม 19  ตัวชี้วัด 
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                                           หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนศรีราชา ระดบัชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย พุทธศักราช 2564 (ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช 2562) 

ค าอธิบายรายวิชาพ้ืนฐาน 
รหัสวิชา  พ33102       รายวิชาสขุศึกษา  กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6 ภาคเรียนท่ี 2   เวลา 20 ชั่วโมง  จ านวน 0.5 หน่วยกิต  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 ศึกษาความรู้เกี่ยวกับชีวิตและสุขภาพ สถานการณ์ของโรคทางพันธุกรรมและการดูแลรักษา ปัจจัยเสี่ยงที่มีผล
ต่อสุขภาพ พฤติกรรมเสี่ยงและกระบวนการทางสังคมเพื่อสร้างเสริมความปลอดภัย ปัจจัยเสี่ยงที่ท าให้ติดสารเสพติด 
ผลกระทบและโทษทางกฎหมายของการใช้สารเสพติดความส าคัญของการช่วยฟื้นคืนชีพและการช่วยเหลือผู้ประสบภัย 
ความส าคัญและการวางแผนพัฒนาสมรรถภาพทางกาย 
 โดยใช้กระบวนการความรู้ความเข้าใจการสร้างความตระหนักการแก้ปัญหาการสร้าง 
เจตคติการส ารวจตรวจสอบการสังเกตการสืบค้นข้อมูลการอภิปรายสรุป 
 เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจความคิดสื่อสารสิ่งที่เรียนรู้มีความสามารถในการตัดสินใจเลือกแนวทางปฏิบัติ
อย่างมีเหตุผลนาความรู้ไปใช้ในชีวิตประจาวันได้มีจริยธรรมคุณธรรมและค่านิยมที่เหมาะสม 

 
ตัวชี้วัด 
  

พ 4.1 ม.6/4   พ 4.1 ม.6/5    พ 4.1 ม.6/7    
พ 5.1 ม.6/1 พ 5.1 ม.6/2   พ 5.1 ม.6/3   พ 5.1 ม.6/4   พ 5.1 ม.6/5   พ 5.1 ม.6/6    
พ 5.1 ม.6/7 

 
รวม  10  ตัวชี้วัด 
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                                           หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนศรีราชา ระดบัชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย พุทธศักราช 2564 (ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช 2562) 

ค าอธิบายรายวิชาเพ่ิมเติม 
รหัสวิชา  พ30201 รายวิชาแบตมินตัน  กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 ภาคเรียนท่ี 1   เวลา 20 ชั่วโมง  จ านวน 0.5 หน่วยกิต                                    
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ศึกษาเพื่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการ ประวัติกีฬาแบดมินตัน  การฝึกทักษะ การบริหาร
ร่างกาย การเคลื่อนไหวพื้นฐาน  และการเล่นกีฬาแบดมินตันตามล าดับข้ันตอนโดยเน้นพัฒนาการตามศักยภาพของแต่
ละบุคคล เพื่อให้มีความเข้าใจแนวทางและการเสริมสร้างสมรรถภาพของตนเอง  มีคุณธรรม  และเห็นคุณค่าของ
กิจกรรมพลศึกษาและกีฬา  น าไปประยุกต์ให้เป็นประโยชน์แก่ตนเองและส่วนรวม 

โดยการฝึกปฏิบัติจริง เพื่อผู้เรียนเกิดทักษะกระบวนการในการเรียนและการฝึกปฏิบัติให้มีส่วนร่วมและปฏิบัติ
จริงในกิจกรรมกายบริหาร การออกก าลังกายด้วยกิจกรรมแบดมินตันในเรื่องทักษะเบื้องต้นในการเล่นแบดมินตัน 
ลักษณะการยืน การจับไม้ การเสิร์ฟ การตีลูกหน้ามือ การตีโต้ธรรมดา การตีลูกตบ การตีลูกล่าง การตีลูกหยอด การตี
ลูกหลังมือ การตีลูกตบ การเล่นประเภทเดี่ยว การเล่นประเภททีม การเล่นคู่ผสม กติกาการแข่งขันและอื่น ๆ อย่าง
ถูกต้อง ปลอดภัยและสนุกสนาน การเสริมสร้างสุขภาพ เพื่อให้รู้หลักและวิธีการออกก าลังกายที่ถูกต้อง มีทักษะ มี
สมรรถภาพทางกายและจิต มีระเบียบวินัย เห็นคุณค่าและปฏิบัติในชีวิตประจ าวัน 

การน าความรู้ความคิด ทักษะกระบวนการไปใช้ในการเรียนรู้สิ่งต่างๆ และน าไปใช้อย่างสร้างสรรค์ใน
ชีวิตประจ าวัน รวมทั้งมีเจตคติที่ดีต่อกิจกรรมการเรียนสุขศึกษาและพลศึกษา สามารถท างานร่วมกับผู้อื่นได้ มีความ
รับผิดชอบ มีความเพียรพยายามและมีวิจารณญาณ ใช้การวัดผลและการประเมินผลอย่างหลากหลาย ประเมินตาม
สภาพความเป็นจริง ครอบคลุมความเป็นจริงทักษะ ทั้งด้านความรู้ กระบวนการคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยม 

 
 
ผลการเรียนรู้ 

1.  อธิบายประวัติ ความเป็นมาของกีฬาแบดมินตัน   
2.  มีทักษะการเคลื่อนไหวในการเล่นกีฬาแบดมินตัน 
3.  รู้ กฎ กติกา  มารยาทในการเล่นกีฬาแบดมินตัน   
4.  น ากิจกรรมกีฬาแบดมินตันไปใช้ในการออกก าลังกาย 
5.  น ากิจกรรมไปใช้ในการเล่นและการแข่งขัน 
6.  เห็นคุณค่า และความงามของการเล่นกีฬาแบดมินตัน  
7.  มีน้ าใจเป็นนักกีฬา  เป็นผู้เล่น  ผู้ดูที่ดี  

รวม  7  ผลการเรียนรู้ 
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                                           หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนศรีราชา ระดบัชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย พุทธศักราช 2564 (ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช 2562) 

ค าอธิบายรายวิชา 
รหัสวิชา  พ30202 รายวิชาวอลเล่ย์บอล  กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 ภาคเรียนท่ี 1   เวลา 20 ชั่วโมง  จ านวน 0.5 หน่วยกิต  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ศึกษาเพื่อให้มีความรู้  ความเข้าใจ  เรื่องเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวร่างกาย  หลักการออกก าลังกาย  การทดสอบ
สมรรถภาพทางกาย  ทักษะเบื้องต้นกีฬาวอลเลย์บอล  การเล่นเป็นทีมปฏิบัติกิจกรรมด้วยความสนุกสนานปลอดภัยการ
ออกก าลังกาย การพักผ่อน และนันทนาการ สมรรถภาพทางกาย สมรรถภาพทางจิต   

โดยใช้กระบวนการเรียนรู้แบบปฏิบัติจริง  การเรียนรู้จากการใช้ค าถามประกอบการอธิบายและแสดงเหตุผล 
การเรียนรู้จากการศึกษา  ค้นคว้าการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้  เพื่อพัฒนาทักษะและความรู้ในกีฬาวอลเลย์บอล มี
ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์    

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. แสดงทักษะพื้นฐานของกีฬาวอลเล่ย์บอล  การเล่นลูกมือล่าง  การเล่นลูกมือบน 
4. แสดงทักษะการตบลูกบอล 
5. แสดงทักษะการสกัดกั้น 
6. แสดงทักษะการเสริ์ฟ 
7. แสดงทักษะการเล่นทีม 
8. กฎ กติกาของกีฬาวอลเลย์บอล 

 
รวม  7  ผลการเรียนรู้ 
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                                           หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนศรีราชา ระดบัชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย พุทธศักราช 2564 (ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช 2562) 

ค าอธิบายรายวิชา 
รหัสวิชา  พ30207 รายวิชาสรีรวิทยา1  กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 ภาคเรียนท่ี 1   เวลา 20 ชั่วโมง  จ านวน 0.5 หน่วยกิต  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ศึกษาความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกายวิภาคและสรีรวิทยา โครงสร้าง องค์ประกอบ และคุณสมบัติรูปร่าง ลักษณะ 
ต าแหน่งและหน้าที่ ของเซล์และเนื้อเยื่อ ค าศัพท์เฉพาะทาง ชนิดของเนื้อเยื่อโครงร่างของร่างกายรูปแบบการ
เคลื่อนไหวของข้อต่อ คุณสมบัติของกล้ามเนื้อลายและระบบประสาท ต าแหน่งและหน้าที่ของมัดกล้ามเนื้อที่ส าคัญ ของ
ร่างกาย การท างานระหว่างกล้ามเนื้อ และระบบย่อยอาหาร ระบบขับถ่ายปัสสาวะ 
 โดยใช้กระบวนการความรู้ ความเข้าใจ การสร้างความตระหนัก การแก้ปัญหา การสร้างเจตคติ   การส ารวจ
ตรวจสอบ การสังเกต การสืบค้นข้อมูล การอภิปราย สรุป 
 เพื่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ ความคิด สื่อสารสิ่งที่เรียนรู้ มีความสามารถในการตัดสินใจเลือกแนวทางปฏิบัติ
อย่างมีเหตุผล น าความรู้ไปใช่ในชีวิตประจ าวันได้ มีจริยธรรม คุณธรรมและค่านิยมที่เหมาะสม 

 
ผลการเรียนรู้ 
 1. อธิบายถึงความรู้เบือ้งต้นเกี่ยวกับกายวิภาคและสรรีวิทยาได้ 

2. อธิบายถึงโครงสร้าง องค์ประกอบ และคุณสมบัติของเซลแ์ละเนื้อเยื่อได้ 
3. อธิบายถึงกายวิภาคและสรรีวิทยาโครงสร้าง องค์ประกอบ รูปร่าง ลักษณะ ต าแหนง่และหน้าที่                 

ของระบบโครงกระดูกได ้
4. อธิบายถึงกายวิภาคและสรรีวิทยาโครงสร้าง องค์ประกอบ รูปร่าง ลักษณะ ต าแหนง่และหน้าที่ของระบบ

กล้ามเนื้อได ้
5. อธิบายถึงกายวิภาคและสรรีวิทยาโครงสร้าง องค์ประกอบ รูปร่าง ลักษณะ ต าแหนง่และหน้าที่ของระบบ

ย่อยอาหารได ้
6. อธิบายถึงกายวิภาคและสรรีวิทยาโครงสร้าง องค์ประกอบ รูปร่าง ลักษณะ ต าแหนง่และหน้าที่ของระบบ

ขับถ่ายปัสสาวะได้ 
 
รวม  6  ผลการเรียนรู้ 
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                                           หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนศรีราชา ระดบัชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย พุทธศักราช 2564 (ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช 2562) 

 
ค าอธิบายรายวิชา 

รหัสวิชา  พ30208 รายวิชาสรีรวิทยา2  กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 ภาคเรียนท่ี 2   เวลา 20 ชั่วโมง  จ านวน 0.5 หน่วยกิต  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ศึกษาความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกายวิภาคและสรีรวิทยา โครงสร้าง องค์ประกอบ และคุณสมบัติ ค าศัพท์เฉพาะ
ทาง รูปร่าง ลักษณะ ต าแหน่งและหน้าที่ ของอวัยวะในระบบไหลเวียนเลือดระบบหายใจ ระบบประสาทอัตโนมัติและ
ความรู้สึก ระบบต่อมไร้ท่อและระบบสืบพันธ์ุ ความสัมพันธ์ในการ ท างานของแต่ละระบบประสาท ความผิดปกติที่
เกิดข้ึนในแต่ละระบบ ผลกระทบต่อการตอบสนองจาก การออกก าลังกาย  
 โดยใช้กระบวนการความรู้ ความเข้าใจ การสร้างความตระหนัก การแก้ปัญหา การสร้างเจตคติ   การส ารวจ
ตรวจสอบ การสังเกต การสืบค้นข้อมูล การอภิปราย สรุป 
 เพื่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ ความคิด สื่อสารสิ่งที่เรียนรู้ มีความสามารถในการตัดสินใจเลือกแนวทางปฏิบัติ
อย่างมีเหตุผล น าความรู้ไปใช่ในชีวิตประจ าวันได้ มีจริยธรรม คุณธรรมและค่านิยมที่เหมาะสม 

 
ผลการเรียนรู้ 
 1. อธิบายถึงกายวิภาคและสรรีวิทยาโครงสร้าง องค์ประกอบรูปร่าง ลักษณะ ต าแหน่งและหน้าที่ของระบบ
ระบบไหลเวียนเลือดได ้

2. อธิบายถึงกายวิภาคและสรรีวิทยาโครงสร้าง องค์ประกอบรูปร่าง ลักษณะ ต าแหน่งและหน้าที่ของระบบ
หายใจได ้

3. อธิบายถึงกายวิภาคและสรรีวิทยาโครงสร้าง องค์ประกอบรูปร่าง ลักษณะ ต าแหน่งและหน้าที่ของระบบ
ประสาทได ้

4. อธิบายถึงกายวิภาคและสรรีวิทยาโครงสร้าง องค์ประกอบของรปูร่าง ลักษณะ ต าแหน่งและหน้าที่ ของ
ระบบประสาทอัตโนมัติและความรูส้ึกได ้
 5. อธิบายถึงกายวิภาคและสรรีวิทยาโครงสร้าง องค์ประกอบของรปูร่าง ลักษณะ ต าแหน่งและหน้าที่ ของ
ระบบต่อมไรท้่อได ้
 6. อธิบายถึงกายวิภาคและสรรีวิทยาโครงสร้าง องค์ประกอบของรปูร่าง ลักษณะ ต าแหน่งและหน้าที่ ของ
ระบบสบืพันธ์ุได้ 
  
รวม  6  ผลการเรียนรู้ 
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                                           หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนศรีราชา ระดบัชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย พุทธศักราช 2564 (ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช 2562) 

ค าอธิบายรายวิชา 
รหัสวิชา พ30209 รายวิชา การสรา้งเสรมิสมรรถภาพทางกาย  กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  4 ภาคเรียนท่ี 1    เวลา 40 ชั่วโมง จ านวน  1.0  หน่วยกิต  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ศึกษาความหมาย ขอบข่าย องค์ประกอบของสมรรถภาพทางกายเพื่อสุขภาพ และสมรรถภาพทางกลไก 
หลักการสร้างเสริมสมรรถภาพทางกาย รูปแบบการสร้างเสริมสมรรถภาพทางกาย เทคนิคการใช้ การเลือกเครื่องมือ
และแบบทดสอบในการทดสอบสมรรถภาพทางกาย การออกก าลังกายเพื่อสร้างเสริมสมรรถภาพทางกาย  การจัด
โปรแกรมการออกก าลังกายเพื่อการสร้างเสริมสมรรถภาพทางกาย น าไปสู่การพัฒนาเสริมสร้างสมรรถภาพทางกาย น า
ความรู้และหลักการของกิจกรรมไปใช้เช่ือมโยงสัมพันธ์กับวิชาอื่น 

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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                                           หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนศรีราชา ระดบัชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย พุทธศักราช 2564 (ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช 2562) 

ค าอธิบายรายวิชา 
รหัสวิชา  พ30210 รายวิชา วู้ดบอล    กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 ภาคเรียนท่ี 1   เวลา 40 ชั่วโมง  จ านวน 1.0 หน่วยกิต  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 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.บอกประวัติความเป็นมาและประโยชน์ของกีฬาววู้ดบอล ได้ 
2.ปฏิบัติการออกก าลังกายเพื่อสร้างสมรรถภาพทางกายด้วยท่าบรหิารส าหรับการเล่นกีฬาวู้ดบอล 
3.ปฏิบัติการจับไม้แบบต่างๆได ้
4. ปฏิบัติการตลีูกในระยะต่างๆได ้
5. ปฏิบัติการยิงประตูแบบต่างๆได ้
6.ปฏิบัติทักษะการเล่นประเภทเดี่ยวและทีมได ้
7.บอกกฎกติกาการแข่งขันมวยไทยโดยสังเขปได ้
8.ปฏิบัติการเล่นวู้ดบอล แบบทีเ่ป็นลักษณะแข่งขันจริงได ้

 
รวม 8  ผลการเรียนรู้ 
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                                           หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนศรีราชา ระดบัชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย พุทธศักราช 2564 (ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช 2562) 

ค าอธิบายรายวิชา 
รหัสวิชา พ30211 รายวิชา วอลเลย์บอล    กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  4 ภาคเรียนท่ี 1   เวลา 20 ชั่วโมง  จ านวน  0.5  หน่วยกิต  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ศึกษาเพื่อให้มีความรู้  ความเข้าใจ  เรื่องเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวร่างกาย  หลักการออกก าลังกาย  การทดสอบ
สมรรถภาพทางกาย  ทักษะเบื้องต้นกีฬาวอลเลย์บอล  การเล่นเป็นทีมปฏิบัติกิจกรรมด้วยความสนุกสนานปลอดภัยการ
ออกก าลังกาย การพักผ่อน และนันทนาการ สมรรถภาพทางกาย สมรรถภาพทางจิต   

โดยใช้กระบวนการเรียนรู้แบบปฏิบัติจริง  การเรียนรู้จากการใช้ค าถามประกอบการอธิบายและแสดงเหตุผล 
การเรียนรู้จากการศึกษา  ค้นคว้าการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้  เพื่อพัฒนาทักษะและความรู้ในกีฬาวอลเลย์บอล มี
ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์    

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 

9. บอกประวัติความเป็นมาของกีฬาวอลเลย์บอลได ้
10. แสดงทักษะการอบอุ่นร่างกายเพื่อเตรียมเล่นกีฬาวอลเลย์บอลได้ 
11. แสดงทักษะพื้นฐานของกีฬาวอลเล่ย์บอล  การเล่นลูกมือล่าง  การเล่นลูกมือบน 
12. แสดงทักษะการตบบอล 
13. แสดงทักษะการเสริ์ฟ 
14. แสดงทักษะการเล่นทีม 

 
รวม  6  ผลการเรียนรู้ 
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                                           หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนศรีราชา ระดบัชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย พุทธศักราช 2564 (ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช 2562) 

ค าอธิบายรายวิชา 
รหัสวิชา  พ30212 รายวิชาการจัดการแข่งขัน    กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 ภาคเรียนท่ี 2   เวลา 40 ชั่วโมง  จ านวน 1.0 หน่วยกิต  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 ร่วมร่วมกิจกรรมการออกก าลังกาย  อย่างสม่ าเสมอ  มีความสุข  และด้วยความช่ืนชมในคุณค่าของการออก
ก าลังกาย  น าความรู้และทักษะต่าง ๆ  มาใช้ในการจัดการแข่งขันกีฬา  และใช้ความสามารถของตนและเพื่อนร่วมทีม
ในการเพิ่มศักยภาพ  ในการจัดการแข่งขันกีฬา ให้มีประสิทธิภาพ  โดยค านึงถึงผลที่เกิดต่อผู้อื่นและสังคม   

วิเคราะห์ความคิดรวบยอดเกี่ยวกับการน าทักษะ และความรู้มาใช้ในการจัดการแข่งขันกีฬาได้อย่างสร้างสรรค์    
เข้าร่วมกิจกรรมนันทนาการนอกโรงเรียน  และน าหลักการแนวคิดไปปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพชีวิตและ

สังคม 
อธิบายและปฏิบัติเกี่ยวกับสิทธิ  กฎ  กติกา กลวิธีต่าง ๆ  ในระหว่างการเล่นและการแข่งขันกีฬาแต่ละประเภท

ที่ได้ด าเนินการจัดการแข่งขัน 
 

ผลการเรียนรู้ 
1.มีความรู้เรื่องประวัติความเป็นมาและเห็นคุณค่าประโยชน์ของการออกก าลังกาย 
2.มีความรู้ความเข้าใจและปฏิบัตกิิจกรรมการจัดการแข่งขันในแบบต่างๆได ้
3.มีความรู้ความเข้าใจในการเขียนโครงการจัดการแข่งขันได้ 
4.มีความรู้ความเข้าใจและปฏิบัตกิิจกรรม ในฐานะผูจ้ัดการแข่งขันกีฬาได้ 
5.มีความรู้ความเข้าใจ อธิบายและปฏิบัตเิกี่ยวกับสิทธิ กฎ กติกาการแข่งขันกีฬาแต่ละประเภทได้ 
 

รวม  5  ผลการเรียนรู้ 
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                                           หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนศรีราชา ระดบัชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย พุทธศักราช 2564 (ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช 2562) 

ค าอธิบายรายวิชา 
รหัสวิชา พ30213    รายวิชาฟุตบอล       กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4    ภาคเรียนท่ี 2   เวลา 40 ชั่วโมง     จ านวน 1 หน่วยกิต   

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 ศึกษาและวิเคราะห์การเป็นผู้ฝึกสอนฟุตบอล การเล่นและแข่งขันฟุตบอล ระเบียบวินัย การแต่งกาย การตรง
ต่อเวลา ความรับผิดชอบ และจรรยาบรรณ ระบบการเล่นและรูปแบบการฝึกแบบต่างๆ โดยใช้การฝึกการเป็นผู้ฝึกสอน
ฟุตบอล กลยุทธ์ และเทคนิคการเล่นและการแข่งขันฟุตบอลในเกม สถานการณ์จริงและจ าลอง การปฏิบัติตนให้เป็นไป
ตามระเบียบวินัย การแต่งกาย การตรงต่อเวลา ความรับผิดชอบและจรรยาบรรณฟุตบอล ตลอดจนการฝึกซ้อมระบบ
การเล่นและรูปแบบการฝึกแบบต่างๆได้อย่างถูกต้องและช านาญ เห็นคุณค่าและตระหนักในการเล่น แข่งขัน และการ
ฝึกฟุตบอล มีบุคลิกภาพของความเป็นนักฟุตบอล และมีเจตคติที่ดีต่อการน าไปประยุกต์ให้เป็นประโยชน์ใน
ชีวิตประจ าวันและการเป็นนักกีฬาฟุตบอลและอาชีพที่เกี่ยวข้องกับฟุตบอล 
 เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเป็นผู้ฝึกสอนฟุตบอล การเล่นและแข่งขันฟุตบอล ระเบียบวินัย การ
แต่งกาย การตรงต่อเวลา ความรับผิดชอบ และจรรยาบรรณ ระบบการเล่นและรูปแบบการฝึกแบบต่างๆ และมีทักษะ
ในการปฏิบัติและการเล่นเป็นทีมได้ 
 
ผลการเรียนรู ้

1. บอกและปฏิบัติตามรูปแบบ กลยุทธ์ และเทคนิคในการเล่น การแข่งขัน และฝึกฟุตบอลได้ 
2. แสดงทักษะและเทคนิคแบบต่างๆของกีฬาฟุตบอลได้ถูกต้อง 
3. เป็นผู้มีบุคลิกภาพและการปฏิบัติตนในการร่วมท างานต่างๆ เกี่ยวกับฟุตบอลได้อย่างเหมาะสม 
4. รู้จักเลอืกแสดงทักษะและเทคนิคในสถานการณ์เกมการเล่นและแข่งขันได้เหมาะสมมากยิง่ข้ึน 
5. บอกถึงวิธีการจัดและด าเนินการต่างๆ ภายในทีมฟุตบอลได ้

 
รวม  5 ผลการเรียนรู้ 
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                                           หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนศรีราชา ระดบัชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย พุทธศักราช 2564 (ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช 2562) 

ค าอธิบายรายวิชา 
รหัสวิชา  พ30214 รายวิชาบาสเก็ตบอล  กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 ภาคเรียนท่ี 2   เวลา 40 ชั่วโมง  จ านวน 1 หน่วยกิต                                        
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ศึกษาเกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของกีฬาบาสเกตบอล ประโยชน์ของการเล่นกีฬาบาสเกตบอล กฎ กติกา 
และมารยาทในการเล่น และการชมกีฬาบาสเกตบอล ทักษะพื้นฐานในการเล่นกีฬาบาสเกตบอล การเล่นกีฬา
บาสเกตบอลต้องใหค้วามส าคัญกับการอบอุ่นรา่งกาย โดยน าความรู้เรื่องกลไกการเคลือ่นไหวในระบบต่างๆ ของร่างกาย
พร้อมทั้งให้มีความรู้เรื่องการป้องกันการบาดเจ็บจากการเล่นกีฬา ดูแลสมรรถภาพของร่างกาย ให้ผู้เรียนสามารถน 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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                                           หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนศรีราชา ระดบัชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย พุทธศักราช 2564 (ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช 2562) 

ค าอธิบายรายวิชา 
รหัสวิชา  พ30203 รายวิชาแฮนด์บอล  กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 5 ภาคเรียนท่ี 1   เวลา 20 ชั่วโมง  จ านวน 0.5 หน่วยกิต  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 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 การดูแลรักษาอุปกรณ์ ในกีฬาแฮนด์บอลได้ 
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 ระดบัชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย พุทธศักราช 2564 (ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช 2562) 

ค าอธิบายรายวิชา 
รหัสวิชา  พ30204 รายวิชาฟุตซอล    กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 5 ภาคเรียนท่ี 2   เวลา 20 ชั่วโมง  จ านวน 0.5 หน่วยกิต  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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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                                           หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนศรีราชา ระดบัชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย พุทธศักราช 2564 (ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช 2562) 

ค าอธิบายรายวิชา 
รหัสวิชา  พ30215 รายวิชา ลีลาศ     กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 5 ภาคเรียนท่ี 1   เวลา 40 ชั่วโมง  จ านวน 1.0 หน่วยกิต  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ศึกษาหลักการเกี่ยวกับการเต้นลีลาศในจังหวะบีกิน และชะชะช่า เพื่อออกก าลังกาย และสามารถใช้เป็นสื่อใน
การเข้าสังคมได้วิเคราะห์และเสนอแนะการลีลาศเพื่อสร้างเสริมสุขภาพ เพื่อออกก าลังกาย นันทนาการ การเข้าสังคม
กับกลุ่มเป็นการกระตุ้นร่างกายให้เกิดการเคลื่อนไหวเพื่อดูแลระบบต่างๆ ของร่างกายให้ท างานเป็นปกติ 

ฝึกปฏิบัติโดยการร่วมกิจกรรมการเต้นร าลีลาศในจังหวะต่างๆ เพื่อน าความรู้ – ความเข้าใจในการเต้นร าไปใช้
ในการอออกก าลังในชีวิตประจ าวัน และเห็นความส าคัญในการดูแลรักษาสุขภาพทั้งทางร่างกาย จิตใจ อารมณืและ
สังคม รวมทั้งนโยบายของรัฐเพื่อปฏิบัติตนให้เกิดผลดีทั้งต่อตนเอง ครอบครัวและสัง ประเทศชาติต่อไป 
 
ผลการเรียนรู้ 

1. แสดงการ เคาะหรือนับจังหวะดนตรเีพลง ในจังหวะบีกิน และชะชะช่า ได้ถูกต้อง 
2. อธิบายลักษณะทั่วไปของแต่ละจังหวะได้ถูกต้อง 
3. แสดงการเต้นเบสิคพื้นฐานในหนึ่งห้องเพลงของแต่ละจังหวะได้ถูกต้อง 
4. แสดงการจบัคู่เพื่อเริม่ ลีลาศ ในจงัหวะบกีิน และชะชะช่า ได้ถูกต้อง 
5. แสดง รูปแบบและลวดลายการเต้นร า จงัหวะบีกิน และชะชะช่า ได้อย่างน้อย 

 8 รูปแบบ 
6. สามารถเต้นร าในจงัหวะบีกิน และชะชะช่า ตั้งแต่ต้นเพลง จนจบ ใน1เพลงได้ถูกต้อง 

 
รวม  6  ผลการเรียนรู้ 
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                                           หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนศรีราชา ระดบัชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย พุทธศักราช 2564 (ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช 2562) 

ค าอธิบายรายวิชา 
รหัสวิชา  พ30216 รายวิชา ศิลปะป้องกันตัว  กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 5 ภาคเรียนท่ี 1   เวลา 40 ชั่วโมง  จ านวน 1.0 หน่วยกิต  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ศึกษาหลักการเพื่อเพิ่มพูนความสามารถในการเคลื่อนไหวที่ใช้ทักษะกลไก  และทักษะพื้นฐาน ที่จะน าไปสู่การ
พัฒนาทักษะเกี่ยวกับศิลปะป้องกันตัว   รูปแบบการเคลื่อนไหว  ตลอดจนการน าหลักการทางวิทยาศาสตร์การ
เคลื่อนไหว   ไปใช้ในการออกก าลังกายและการป้องกันตนเอง  ด้วยความสนุกสนานและความปลอดภัย   ตลอดจนการ
สร้างเสริมสมรรถภาพร่างกายที่ดี 
             โดยจัดกิจกรรมส่งเสริมการพฒันาทักษะ  ฝึกปฏิบัติ  อบรมสั่งสอน  ทดสอบ  สังเกต  อธิบาย  น าเสนอ  โดย
เน้นการปฏิบัติและค านึงถึงความแตกต่างของบุคคล 
             เพื่อให้เกิดความเข้าใจ  มีระเบียบวินัย  รับผิดชอบ  มีน้ าใจ  สามัคคี  ซื่อสัตย์  มีคุณธรรมจริยธรรม  รักษา
สุขภาพตนเอง  น าความรู้ไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์และมีเจตคติที่ดีต่อการออกก าลังกาย 
 

ผลการเรียนรู้ 
1. อธิบายความหมาย ประโยชน์  คุณค่าและลักษณะของศิลปะป้องกันตัวได้ 
2. อธิบายและปฏิบัติการบรหิารร่างกายและมสีมรรถภาพร่างกายที่ดีได้ 
3. อธิบายและปฏิบัติการทรงตัวและเคลื่อนที่ในการฝกึทักษะศิลปะป้องกันตัวลักษณะต่างๆได้ 
4. อธิบายและปฏิบัติการป้องกันตัวจากการถูกจบัในลกัษณะต่างๆได้ 
5. อธิบายและปฏิบัติการป้องกันตัวจากการถูกตีในลักษณะต่างๆได้ 
6. อธิบายและปฏิบัติการป้องกันตัวจากการถูกแทงในลักษณะต่างๆได้ 
7. อธิบายและปฏิบัติการป้องกันตัวจากการถูกลอ็คในลักษณะต่างๆได้ 
8. ประยุกต์และสร้างสรรค์จัดแสดงสถานการณ์จ าลองการแก้ปญัหาในการป้องกันตัวได้ 

 
รวม  8  ผลการเรียนรู้ 
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                                           หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนศรีราชา ระดบัชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย พุทธศักราช 2564 (ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช 2562) 

ค าอธิบายรายวิชา 
รหัสวิชา  พ30217 รายวิชา สรีรวิทยา   กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 5 ภาคเรียนท่ี 1   เวลา 40 ชั่วโมง  จ านวน 1.0 หน่วยกิต  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ศึกษาความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกายวิภาคและสรีรวิทยา โครงสร้าง องค์ประกอบ และคุณสมบัติรูปร่าง ลักษณะ 
ต าแหน่งและหน้าที่  ของเซล์และเนื้อเยื่อ ค าศัพท์เฉพาะทาง ชนิดของเนื้อเยื่อโครงร่างของร่างกายรูปแบบการ
เคลื่อนไหวของข้อต่อ คุณสมบัติของกล้ามเนื้อลายและระบบประสาท ต าแหน่งและหน้าที่ของมัดกล้ามเนื้อที่ส าคัญ ของ
ร่างกาย การท างานระหว่างกล้ามเนื้อ ระบบย่อยอาหาร ระบบขับถ่ายปัสสาวะ ระบบไหลเวียนเลือดระบบหายใจ ระบบ
ประสาทอัตโนมัติและความรู้สึก ระบบต่อมไร้ท่อและระบบสืบพันธ์ุ ความสัมพันธ์ในการ ท างานของแต่ละระบบ
ประสาท ความผิดปกติที่เกิดข้ึนในแต่ละระบบ ผลกระทบต่อการตอบสนองจาก   การออกก าลังกาย 
 โดยใช้กระบวนการความรู้ ความเข้าใจ การสร้างความตระหนัก การแก้ปัญหา การสร้างเจตคติ 
การส ารวจตรวจสอบ การสังเกต การสืบค้นข้อมูล การอภิปราย สรุป 
 เพื่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ ความคิด สื่อสารสิ่งที่เรียนรู้ มีความสามารถในการตัดสินใจเลือกแนวทางปฏิบัติ
อย่างมีเหตุผล น าความรู้ไปใช่ในชีวิตประจ าวันได้ มีจริยธรรม คุณธรรมและค่านิยมที่เหมาะสม 
 
ผลการเรียนรู้ 
 1. อธิบายถึงความรู้เบือ้งต้นเกี่ยวกับกายวิภาคและสรรีวิทยาได้ 

2. อธิบายถึงโครงสร้าง องค์ประกอบ และคุณสมบัติของเซลแ์ละเนื้อเยื่อได้ 
3. อธิบายถึงกายวิภาคและสรรีวิทยาโครงสร้าง องค์ประกอบ รูปร่าง ลักษณะ ต าแหนง่และหน้าที่                 

ของระบบโครงกระดูกได ้
4. อธิบายถึงกายวิภาคและสรรีวิทยาโครงสร้าง องค์ประกอบ รูปร่าง ลักษณะ ต าแหนง่และหน้าที่ของระบบ

กล้ามเนื้อได ้
5. อธิบายถึงกายวิภาคและสรรีวิทยาโครงสร้าง องค์ประกอบ รูปร่าง ลักษณะ ต าแหนง่และหน้าที่ของระบบ

ย่อยอาหารได ้
6. อธิบายถึงกายวิภาคและสรรีวิทยาโครงสร้าง องค์ประกอบ รูปร่าง ลักษณะ ต าแหนง่และหน้าทีของระบบ

ขับถ่ายปัสสาวะได้ 
7. อธิบายถึงกายวิภาคและสรรีวิทยาโครงสร้าง องค์ประกอบรูปร่าง ลักษณะ ต าแหน่งและหน้าที่ของระบบ

ระบบไหลเวียนเลือดได ้
8. อธิบายถึงกายวิภาคและสรรีวิทยาโครงสร้าง องค์ประกอบรูปร่าง ลักษณะ ต าแหน่งและหน้าที่ของระบบ

หายใจได ้
9. อธิบายถึงกายวิภาคและสรรีวิทยาโครงสร้าง องค์ประกอบรูปร่าง ลักษณะ ต าแหน่งและหน้าที่ของระบบ

ประสาทได ้
10. อธิบายถึงกายวิภาคและสรรีวิทยาโครงสร้าง องค์ประกอบของรูปร่าง ลักษณะ ต าแหนง่และหน้าที่ ของ

ระบบประสาทอัตโนมัติและความรูส้ึกได ้
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                                           หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนศรีราชา ระดบัชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย พุทธศักราช 2564 (ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช 2562) 

 11. อธิบายถึงกายวิภาคและสรรีวิทยาโครงสร้าง องค์ประกอบของรูปร่าง ลักษณะ ต าแหนง่และหน้าที่ ของ
ระบบต่อมไรท้่อได ้
 12. อธิบายถึงกายวิภาคและสรรีวิทยาโครงสร้าง องค์ประกอบของรูปร่าง ลักษณะ ต าแหนง่และหน้าที่ ของ
ระบบสบืพันธ์ุได้ 
 
รวม  12  ผลการเรียนรู้ 
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                                           หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนศรีราชา ระดบัชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย พุทธศักราช 2564 (ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช 2562) 

ค าอธิบายรายวิชา 
รหัสวิชา  พ30218 รายวิชา ดาบ 2 มือ    กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 5 ภาคเรียนท่ี 2   เวลา 40 ชั่วโมง  จ านวน 1.0 หน่วยกิต  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ร่วมกิจกรรมการออกก าลังกายและเล่นดาบสองมืออย่างสม่ าเสมอ  มีความสุข  และด้วยความช่ืนชมในคุณค่า
และความงามของดาบสองมือใช้ความสามารถ ของตนในการเพิ่มศักยภาพในการเล่นของตนเอง โดยค านึงถึงผลที่เกิด
ต่อผู้อื่น และสังคม  วิเคราะห์ความคิดรวบยอดเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวรูปแบบต่าง ๆ  ในการเล่นดาบสองมือและแสดง
การเคลื่อนไหวได้อย่างสร้างสรรค์    

เข้าร่วมกิจกรรมนันทนาการนอกโรงเรียน  และน าหลักการแนวคิดไปปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพชีวิตและ
สังคม 

อธิบายและปฏิบัติเกี่ยวกับสิทธิ  กฎ กติกา กลวิธีต่าง ๆ  ในระหว่างการเล่นดาบสองมือ 
 

ผลการเรียนรู้ 
1. บอกความหมาย  ประวัติความเป็นมาของดาบสองมอืได้ถูกต้อง 
2. อธิบายถึงประโยชน์และคุณค่าของดาบสองมือได้ถูกต้อง 
3. สามารถอธิบายได้ถูกต้องในเรือ่งอปุกรณ์  วิธีการใช้อุปกรณ์การเล่นดาบสองมือ                              

ตลอดจนการดูแลรักษาอปุกรณ์  มารยาท และความปลอดภัยในการเล่นดาบสองมือได้ถูกต้อง 
4. สามารถปฏิบัติได้ในเรื่องการเสริมสร้างสมรรถภาพทางกายของการเล่นดาบสองมือ 
5. แสดงท่าการถวายบังคม และท่าการถวายบงัคมเร็ว ข้ึนพรหมนัง่ได้ถูกต้อง 
6. แสดงท่าการข้ึนพรหมยืนได้ถูกต้อง 
7. แสดงทักษะการร าไมร้ าดาบสองมือไม้ที่ 1 – 12 ได้ถูกต้อง 
8. แสดงทักษะการกลับหัวสนามไมร้ าได้ถูกต้อง 
9. แสดงทักษะการตีท่าหลักไม้ที่   1 – 6 ได้ถูกต้อง 
10. แสดงท่าการเดินแปลงและการกลบัหัวสนามเดินแปลงได้ถูกต้อง 
11. แสดงท่าการย่างสามขุมได้ถูกต้อง 
12. แสดงทักษะการลด – ล่อ ไม้ที่  1 – 6 ได้ถูกต้อง 
13. แสดงทักษะการตีลกูไม้ผสมไมท้ี่ 1 – 6 ได้ถูกต้อง 
14. สามารถล าดับข้ันตอนการเล่นดาบสองมอืได้ถูกต้อง 
15. แสดงการต่อสู้ในการแข่งขันดาบสองมือได้อย่างถูกต้องและปลอดภัย 

รวม 15 ผลการเรียนรู้ 
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                                           หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนศรีราชา ระดบัชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย พุทธศักราช 2564 (ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช 2562) 

ค าอธิบายรายวิชา 
รหัสวิชา  พ30219 รายวิชา ฟุตซอล    กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 5 ภาคเรียนท่ี 2   เวลา 40 ชั่วโมง  จ านวน 1.0 หน่วยกิต  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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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                                           หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนศรีราชา ระดบัชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย พุทธศักราช 2564 (ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช 2562) 

ค าอธิบายรายวิชา 
รหัสวิชา  พ30220 รายวิชา กายบ าบัด   กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 5 ภาคเรียนท่ี 2   เวลา 40 ชั่วโมง  จ านวน 1.0 หน่วยกิต  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ศึกษาเกี่ยวกับกายภาพบ าบัด (Physical therapy)  เป็นวิชาชีพทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ ซึ่งเกี่ยวข้องกับการ
ดูแลสุขภาพของประชาชน  ทั้งในแง่ส่งเสริม , ป้องกัน, รักษา และฟื้นฟูสภาพร่างกายและจิตใจ โดยใช้วิธีตามหลัก
วิทยาศาสตร์ และเครื่องมือหรืออุปกรณ์ทางกายภาพบ าบัด  เช่น  การออกก าลังกายเพื่อการรักษา, การรักษาด้วยการ
ดัด – ดึง, การใช้เครื่องไฟฟ้า, ความร้อน – ความเย็นในการรักษา  โดยมีเป้าหมายเพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพและมี
ความสามารถในการท างานของร่างกายอย่างเต็มที่ 

โดยใช้กระบวนการ ทักษะวิธีการทางพลศึกษา การแสวงหาความรู้ การสืบค้นการใช้ภูมิปัญญาท้องถ่ิน การ
สาธิต การอธิบาย การฝึกปฏิบัติเป็นกลุ่ม เป็นรายบุคคลการสรุปให้เกิดความเข้าใจ น ามาแก้ไขปรับปรุง 
 เพื่อให้ผู้เรียนเห็นคุณค่า และประโยชน์ของกายภาพบ าบัด และเตรียมน าไปสู่การฝึกเพื่อเป็นความรู้ติดตัวใน
การดูแลสุขภาพของประชาชน  ทั้งในแง่ส่งเสริม, ป้องกัน, รักษา และฟื้นฟูสภาพร่างกายและจิตใจ โดยใช้วิธีตามหลัก
วิทยาศาสตร์ และเครื่องมือหรืออุปกรณ์ทางกายภาพบ าบัด  

ผลการเรียนรู้ 
 1. สามารถอธิบายเกี่ยวกับขอบเขตและความหมายของกายภาพบ าบัด 
 2. มีความรู้ความเข้าใจ และสามารถปฏิบัติเกี่ยวกบัการสง่เสริมในกายภาพบ าบัดเบื้องต้นได้ 
 3. มีความรู้ความเข้าใจ และสามารถปฏิบัติเกี่ยวกบัการป้องกันในการภาพบ าบัดเบือ้งต้นได้ 
 4. มีความรู้ความเข้าใจ และสามารถปฏิบัติเกี่ยวกบัการรักษาในการภาพบ าบัดเบื้องต้นได้ 
 5. มีความรู้ความเข้าใจ และสามารถปฏิบัติเกี่ยวกบัการฟื้นฟูสภาพร่างกายในการภาพบ าบัดเบื้องต้น 
 ได ้
 6. มีความรู้ความเข้าใจ และสามารถปฏิบัติเกี่ยวกบัการฟื้นฟูสภาพจิตใจในการภาพบ าบัดเบื้องต้นได้ 
รวม 6 ผลการเรียนรู้ 
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                                           หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนศรีราชา ระดบัชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย พุทธศักราช 2564 (ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช 2562) 

ค าอธิบายรายวิชา 
รหัสวิชา  พ30205 รายวิชา ฟุตบอล   กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6 ภาคเรียนท่ี 1   เวลา 20 ชั่วโมง  จ านวน 0.5 หน่วยกิต  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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 ระดบัชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย พุทธศักราช 2564 (ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช 2562) 

ค าอธิบายรายวิชา 
รหัสวิชา  พ30206 รายวิชา เปตอง    กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6 ภาคเรียนท่ี 1   เวลา 20 ชั่วโมง  จ านวน 0.5 หน่วยกิต  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ร่วมกิจกรรมการออกก าลังกายและเล่นกีฬาเปตองอย่างสม่ าเสมอ  มีความสุข  และด้วยความช่ืนชมในคุณค่า
และความงามของกีฬาเปตองใช้ความสามารถ ของตนในการเพิ่มศักยภาพในการเล่นของตนเองและของทีม  โดย
ค านึงถึงผลที่เกิดต่อผู้อื่น และสังคม  วิเคราะห์ความคิดรวบยอดเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวรูปแบบต่าง ๆ  ในการเล่น
กีฬาเปตอง และแสดงการเคลื่อนไหวได้อย่างสร้างสรรค์    

เข้าร่วมกิจกรรมนันทนาการนอกโรงเรียน  และน าหลักการแนวคิดไปปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพชีวิตและ
สังคม 

อธิบายและปฏิบัติเกี่ยวกับสิทธิ  กฎ กติกา กลวิธีต่าง ๆ  ในระหว่างการเล่นกีฬาเปตอง 
 
ผลการเรียนรู้ 
 

1.บอกประวัติความเป็นมาและประโยชน์ของกีฬาเปตองได้ 
2.ปฏิบัติการออกก าลังกายเพื่อสร้างสมรรถภาพทางกายด้วยท่าบรหิารส าหรับการเล่นกีฬาเปตอง 
3.ปฏิบัติทักษะการถือลูกได ้
4.ปฏิบัติทักษะการโยนลูกได ้
5.ปฏิบัติทักษะการยืนและการส่งแรงได ้
6.ปฏิบัติทักษะการตีกระทบได้ 
7.ปฏิบัติทักษะการเข้าเกาะได ้
8.บอกกฎกติกาการแข่งขันเปตองโดยสงัเขปได ้
9.ปฏิบัติการเล่นเปตองทีเ่ป็นทีมลักษณะแข่งขันจริงได้ 

 
รวม  9  ผลการเรียนรู้ 
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                                           หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนศรีราชา ระดบัชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย พุทธศักราช 2564 (ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช 2562) 

ค าอธิบายรายวิชา 
รหัสวิชา  พ30221  รายวิชา ภาษาอังกฤษเพ่ือการกีฬา กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6 ภาคเรียนท่ี 1   เวลา 40 ชั่วโมง  จ านวน 1.0 หน่วยกิต  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ศึกษาเพื่อให้ความรู้ ความเข้าใจ เรื่องเกี่ยวกับการใช้ค าศัพท์และการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการกีฬาได้อย่าง
ถูกต้อง โดยใช้กระบวนการทางภาษา คือ ฟัง พูด อ่าน เขียน การสื่อสารและการฝึกปฎิบัติตามสถานการณ์ต่างๆ การ
เรียนรู้จากการศึกษา  ค้นคว้าการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้  เพื่อพัฒนาทักษะและความรู้ในการใช้ภาษาอังกฤษและ
ค าศัพท์ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์    

เพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ มีทักษะพื้นฐานในการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการกีฬา มีคุณธรรม  จริยธรรม  ค่านิยม  
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ ได้แก่  รักษ์ชาติ  ศาสนา พระมหากษัตริย์  ซื่อสัตย์สุจริต  มีวินัย  ใฝ่เรียนรู้  อยู่อย่าง
พอเพียง  มุ่งมั่นในการท างาน  รักษาความเป็นไทย มีความรับผิดชอบ  มีจิตสาธารณะ  มีความรับผิดชอบ  มีความ
เช่ือมั่นในตนเอง  พร้อมทั้งตระหนักและเห็นคุณค่าและเจตคติที่ดีในการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในด้านกีฬา   ใช้
เวลาว่างให้เกิดประโยชน์และห่างไกลจากยาเสพติด  สามารถน าไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์แก่ตนเอง  ชุมชน  และ
สังคมส่วนรวมอย่างเป็นสุข 
 
ผลการเรียนรู้ 

1. ฟังและออกเสียงพยัญชนะภาษาอังกฤษ ตัวเลข ค าบอก ต าแหน่งและส านวนภาษาอังกฤษที่ใช้ในการเล่น
กีฬาทุกประเภทได้ 

2. เขียนค าศัพท์ภาษาอังกฤษที่เกี่ยวกบักีฬาชนิดต่างๆอย่างถูกต้องได้ 
3. พูดสนทนาโต้ตอบแลกเปลี่ยนข้อมลูเกี่ยวกับ กติกา มารยาทในการเล่นกีฬาได้ 
4. พูดสนทนาโต้ตอบแลกเปลี่ยนข้อมลูเกี่ยวกับ รปูแบบและวิธีการเล่นกีฬาได้ 
5. พูดสนทนาโต้ตอบแลกเปลี่ยนข้อมลูเกี่ยวกับ อุปกรณ์กีฬาทกุชนิดได้ 
6. พูดสนทนาโต้ตอบแลกเปลี่ยนข้อมลูเกี่ยวกับ ความสนใจในเรื่องกีฬาได้ 
7. พูดสนทนาโต้ตอบแลกเปลี่ยนข้อมลูเกี่ยวกับ ร่างกายอวัยวะและกล้ามเนือ้ที่ใช้ในการเล่นกีฬาต่างๆได้ 

 
รวม  7  ผลการเรียนรู้ 
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                                           หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนศรีราชา ระดบัชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย พุทธศักราช 2564 (ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช 2562) 

ค าอธิบายรายวิชา 
รหัสวิชา  พ30222  รายวิชา ตะกร้อ   กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6 ภาคเรียนท่ี 1   เวลา 40 ชั่วโมง  จ านวน 1.0 หน่วยกิต  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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 อยู่
อย่างพอเพียง 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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                                           หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนศรีราชา ระดบัชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย พุทธศักราช 2564 (ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช 2562) 

ค าอธิบายรายวิชา 
รหัสวิชา  พ30223  รายวิชา กิจกรรมเข้าจังหวะ  กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6 ภาคเรียนท่ี 1   เวลา 40 ชั่วโมง  จ านวน 1.0 หน่วยกิต  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ศึกษาหลักการเคลื่อนไหว รูปแบบการเคลื่อนไหว ทักษะ กฎ กติกา มารยาท เกี่ยวกับการเล่นกีฬาทักษะการ
เคลื่อนไหวเข้าจังหวะ เพื่อออกก าลังกายและสร้างเสริมสมรรถภาพทางกาย สามารถใช้เป็นสื่อในการออกก าลังกายใน
ชีวิตประจ าวันได้ 

โดยวิเคราะห์หลักการเคลื่อนไหวและรูปแบบการเคลื่อนไหว การบริหารร่างกายน าไปประยุกต์ใช้ในทักษะการ
เคลื่อนไหวเข้าจังหวะ อธิบายและปฏิบัติเกี่ยว กฎ กติกา กลวิธีต่าง ๆ  ในระหว่างการเล่น การแข่งขันกีฬากับผู้อื่นและ
น าไปสรุปเป็นแนวปฏิบัติและใช้ในชีวิตประจ าวัน จนเป็นผู้มีบุคลิกภาพที่ดี สร้างเสริมสมรรถภาพทางกายเพื่อสุขภาพ
ของตนเอง น าประสบการณ์และความสามารถของตนเองเพื่อเพิ่มศักยภาพของทีม ค านึงถึงผลที่เกิดต่อผู้อื่นและสังคม 

เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง ยอมรับและเห็นคุณค่าของการออกก าลังกายและการเข้าร่วม 
กิจกรรมกีฬาประเภททักษะการเคลื่อนไหวของกิจกรรมเข้าจังหวะ ช่ืนชมในสุนทรียภาพและแสดงความมีน้ าใจนักกีฬา
ของการออกก าลังกายและเล่นกีฬา น าประสบการณ์ที่ได้รับจากกิจกรรมทางการกีฬาไปใช้เป็นแนวทางในการท างาน
และด าเนินชีวิตประจ าวัน 
 
ผลการเรียนรู้ 

1. อธิบายประโยชน์และคุณค่าของกิจกรรมเข้าจังหวะ 
2. อธิบายและปฏิบัตหิลกัการบรหิารร่างกายของกจิกรรมเข้าจังหวะ 
3. อธิบายและปฏิบัตหิลกัการเคลื่อนไหวเบือ้งต้นของกิจกรรมเข้าจังหวะ 
4. ปฏิบัติตามหลักการเคลือ่นไหวที่ใช้ทักษะ กลไกและทักษะพื้นฐาน 

        ที่น าไปสู่กิจกรรมเข้าจังหวะ 
5. ปฏิบัติของกิจกรรมเข้าจังหวะ ทั้งเป็นผู้น าผู้ตามและสร้างสรรค์ได้อย่างสนกุสนาน  

         และสามารถน าไปใช้ในชีวิตประจ าวันได ้
 
รวม  5  ผลการเรียนรู้ 
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                                           หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนศรีราชา ระดบัชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย พุทธศักราช 2564 (ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช 2562) 

ค าอธิบายรายวิชา 
รหัสวิชา  พ30224  รายวิชา กรีฑา   กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6 ภาคเรียนท่ี 2   เวลา 40 ชั่วโมง  จ านวน 1.0 หน่วยกิต  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ศึกษาประโยชน์ กติกา มารยาทในการเล่นกรีฑา ให้มีส่วนร่วมและปฏิบัติจริงในกิจกรรมกายบริหาร การออก
ก าลังกายด้วยกิจกรรมกรีฑาประเภทลานในเรื่อง การทุ่มน้ าหนัก การพุ่งแหลม การขว้างจัก การกระโดดไกล การ
กระโดดสูง กติกา การแข่งขัน รายบุคคลและเป็นทีม อย่างถูกต้องการ เล่นกรีฑาอย่างปลอดภัยและสนุกสนาน หรืออาจ
น ากิจกรรมพลศึกษา มาช่วยเสริมสร้างสุขภาพเพื่อให้รู้หลักและวิธีการออกก าลังกายที่ถูกต้อง มีทักษะ มีสมรรถภาพ
ทางกายที่ด ี

โดยใช้กระบวนการ ทักษะวิธีการทางพลศึกษา การแสวงหาความรู้ การสืบค้นการใช้ภูมิปัญญาท้องถ่ิน ทักษะ
การอบอุ่นร่างกาย การสาธิต การอธิบาย การฝึกปฏิบัติเป็นกลุ่ม เป็นรายบุคคลการสรุปให้เกิดความเข้าใจ น ามาแก้ไข
ปรับปรุง 

เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาตนเองมีวินัย ปฏิบัติตามกฎ กติกา และข้อตกลงในการเล่นกีฬากรีฑา วางแผนใน
การเล่นกีฬากรีฑา และน าไปใช้ในการเล่นได้อย่างเหมาะสมกับทีม น าผลการปฏิบัติในการเล่นกีฬากรีฑา มาสรุปเป็นวิธี
ที่เหมาะสมกับตนเองด้วยความมุ่งมั่น และน าความรู้ หลักการที่ได้ไปปรับใช้ในชีวิตประจ าวันอย่างเป็นระบบ 

ผลการเรียนรู้ 
 1.สามารถอธิบาย ประโยชน์ และกติกา มารยาทในการเล่นกีฬากรีฑาประเภทลานได้ 
 2.มีความรู้ความเข้าใจ และสามารถปฏิบัติกจิกรรมการบรหิารกาย การยืด-เหยียดกล้ามเนื้อได ้
 3.มีความรู้ความเข้าใจ และสามารถปฏิบัติทกัษะการทุ่มน้ าหนักได้ 
 4.มีความรู้ความเข้าใจ และสามารถปฏิบัติทกัษะการพุ่งแหลนได้ 
 5.มีความรู้ความเข้าใจ และสามารถปฏิบัติทกัษะการขว้างจกัได้ 
 6.มีความรู้ความเข้าใจ และสามารถปฏิบัติทกัษะการกระโดดไกลได้ 
 7.มีความรู้ความเข้าใจ และสามารถปฏิบัติทกัษะการกระโดดสูงได ้
 8.มีความรู้ความเข้าใจ และสามารถจัดการแข่งขัน และตัดสนิกีฬากรีฑาประเภทลานเบื้องต้นได้ 
รวม 8 ผลการเรียนรู้ 
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                                           หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนศรีราชา ระดบัชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย พุทธศักราช 2564 (ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช 2562) 

ค าอธิบายรายวิชา 
รหัสวิชา  พ30225  รายวิชา นันทนาการ   กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6 ภาคเรียนท่ี 2   เวลา 40 ชั่วโมง  จ านวน 1.0 หน่วยกิต  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ศึกษาความรูความเข้าใจพื้นฐานเกี่ยวกับนันทนาการ ความหมาย ความส าคัญและ ขอบข่ายของกิจกรรม
นันทนาการ ประเภทของกิจกรรมนันทนาการ ลักษณะและบทบาทของผู้น า นันทนาการ การจัดกิจกรรมนันทนาการ 
กิจกรรมนันทนาการในหน่วยงานต่างๆ เกมนันทนาการ เพลงนันทนาการ และนันทนาการการทองเที่ยว  

เพื่อให้นักเรียนสามารถอธิบายความรูเบื้องต้นเกี่ยวกับนันทนาการ ความหมาย ความส าคัญ และขอบข่ายของ
กิจกรรมนันทนาการ ประเภทของกิจกรรมนันทนาการ ลักษณะและบทบาท  ของผูน านันทนาการ การจัดกิจกรรม
นันทนาการ กิจกรรมนันทนาการในหน่วยงานต่างๆ เกมนันทนาการ เพลงนันทนาการ และนันทนาการการทองเที่ยวได  

เพื่อให้นักเรียนมีเจตคติที่ถูกต้องและเหมาะสมเกี่ยวกับกิจกรรมนันทนาการ และสามารถ เลือกปฏิบัติกิจกรรม
นันทนาการไดตามความถนัดและความสนใจ และน าไปใช้ในชีวิตประจ าวัน ไดอย่างเหมาะสม  
 

ผลการเรียนรู้ 
1. อธิบายความรูเบื้องต้นเกี่ยวกบันันทนาการได  
2. อธิบายความหมาย ความส าคัญและขอบข่ายของกจิกรรมนันทนาการได  
3. อธิบายและจ าแนกประเภทของกิจกรรมนันทนาการได  
4. อธิบายลักษณะและบทบาทของผู้น านันทนาการได  
5. จัดกิจกรรมนันทนาการได  
6. อธิบายกิจกรรมนันทนาการในหน่วยงานต่างๆได  
7. ปฏิบัติและเล่นเกมนันทนาการได  
8. ปฏิบัติเล่นกีฬานันทนาการและร้องเพลงนันทนาการได  
9. อธิบายความหมายของนันทนาการกบัการทองเที่ยวได  

 
รวม 9 ผลการเรียนรู้ 
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                                           หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนศรีราชา ระดบัชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย พุทธศักราช 2564 (ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช 2562) 

ค าอธิบายรายวิชา 
รหัสวิชา  พ30226  รายวิชา แบตมินตัน    กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6 ภาคเรียนท่ี 2   เวลา 40 ชั่วโมง  จ านวน 1.0 หน่วยกิต                                    
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ศึกษาเพื่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการ ประวัติกีฬาแบดมินตัน  การฝึกทักษะ การบริหาร
ร่างกาย การเคลื่อนไหวพื้นฐาน  และการเล่นกีฬาแบดมินตันตามล าดับข้ันตอนโดยเน้นพัฒนาการตามศักยภาพของแต่
ละบุคคล เพื่อให้มีความเข้าใจแนวทางและการเสริมสร้างสมรรถภาพของตนเอง  มีคุณธรรม  และเห็นคุณค่าของ
กิจกรรมพลศึกษาและกีฬา  น าไปประยุกต์ให้เป็นประโยชน์แก่ตนเองและส่วนรวม 

โดยการฝึกปฏิบัติจริง เพื่อผู้เรียนเกิดทักษะกระบวนการในการเรียนและการฝึกปฏิบัติให้มีส่วนร่วมและปฏิบัติ
จริงในกิจกรรมกายบริหาร การออกก าลังกายด้วยกิจกรรมแบดมินตันในเรื่องทักษะเบื้องต้นในการเล่นแบดมินตัน 
ลักษณะการยืน การจับไม้ การเสิร์ฟ การตีลูกหน้ามือ การตีโต้ธรรมดา การตีลูกตบ การตีลูกล่าง การตีลูกหยอด การตี
ลูกหลังมือ การตีลูกตบ การเล่นประเภทเดี่ยว การเล่นประเภททีม การเล่นคู่ผสม กติกาการแข่งขันและอื่น ๆ อย่าง
ถูกต้อง ปลอดภัยและสนุกสนาน การเสริมสร้างสุขภาพ เพื่อให้รู้หลักและวิธีการออกก าลังกายที่ถูกต้อง มีทักษะ มี
สมรรถภาพทางกายและจิต มีระเบียบวินัย เห็นคุณค่าและปฏิบัติในชีวิตประจ าวัน 

การน าความรู้ความคิด ทักษะกระบวนการไปใช้ในการเรียนรู้ สิ่งต่างๆ และน าไปใช้อย่างสร้างสรรค์ใน
ชีวิตประจ าวัน รวมทั้งมีเจตคติที่ดีต่อกิจกรรมการเรียนสุขศึกษาและพลศึกษา สามารถท างานร่วมกับผู้อื่นได้ มีความ
รับผิดชอบ มีความเพียรพยายามและมีวิจารณญาณ ใช้การวัดผลและการประเมินผลอย่างหลากหลาย ประเมินตาม
สภาพความเป็นจริง ครอบคลุมความเป็นจริงทักษะ ทั้งด้านความรู้ กระบวนการคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยม 
 
ผลการเรียนรู้ 

1.  อธิบายประวัติ ความเป็นมาของกีฬาแบดมินตัน   
2.  มีทักษะการเคลื่อนไหวในการเล่นกีฬาแบดมินตัน 
3.  รู้ กฎ กติกา  มารยาทในการเล่นกีฬาแบดมินตัน   
4.  น ากิจกรรมกีฬาแบดมินตันไปใช้ในการออกก าลังกาย 
5.  น ากิจกรรมไปใช้ในการเล่นและการแข่งขัน 
6.  เห็นคุณค่า และความงามของการเล่นกีฬาแบดมินตัน  
7.  มีน้ าใจเป็นนักกีฬา  เป็นผู้เล่น  ผู้ดูที่ดี  
 

รวม  7  ผลการเรียนรู้ 
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ค าอธิบายรายวิชา 
รหัสวิชา  พ30227   รายวิชา First AIds     กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6      ภาคเรียนท่ี 1                       เวลา 20 ชั่วโมง    จ านวน 0.5 หน่วยกิต      
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ศึกษาเพื่อให้มีความรู้  ความเข้าใจ  เรื่องเกี่ยวกับกระบวนการสรา้งเสริมและด ารงประสทิธิภาพการท างาน ของ
ระบบอวัยวะต่าง ๆ  วิเคราะห์ความคิดรวบยอดเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวรูปแบบต่างๆ  ในการเล่นกีฬาและบทบาทและ
ความรับผิดชอบของบุคคลที่มีต่อการสร้างเสริมสขุภาพและการป้องกันโรคในชุมชนสาเหตุและเสนอแนวทางการปอ้งกนั
การเจ็บป่วยและการตายของคนไทยและปัจจัยทีม่ีผลต่อสขุภาพ  หรือความรุนแรงของคนไทยและเสนอแนวทางป้องกัน 

โดยใช้กระบวนการเรียนรู้แบบปฏิบัติจริง ในการตัดสินใจแก้ปัญหาในสถานการณ์ที่เสี่ยงต่อสุขภาพและความ
รุนแรง  แสดงวิธีการช่วยฟื้นคืนชีพอย่างถูกวิธี 

เพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ วางแผนและปฏิบัติตามแผนการพัฒนาสมรรถภาพกายและสมรรถภาพกลไก 
 
ผลการเรียนรู้ 

1. ตระหนักและเห็นความส าคัญของการปฐมพยาบาล 
2. ประเมินอาการเบื้องต้นของผูบ้าดเจบ็ ณ จุดเกิดเหตุได้ 
3. สามารถท าการปฐมพยาบาลผู้บาดเจ็บได ้
4. สามารถขอความช่วยเหลือจากระบบบริการฉุกเฉินทางการแพทย์ได้ 
5. สามารถน าความรู้ที่ได้รับไปใช้ประโยชน์แก่ตนเอง ครอบครัวและผูอ้ื่นได้ 

 
รวม  5  ผลการเรียนรู้ 
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                                           หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนศรีราชา ระดบัชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย พุทธศักราช 2564 (ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช 2562) 

ค าอธิบายรายวิชา 
รหัสวิชา  พ30228   รายวิชา การออกก าลังกายเพ่ือสุขภาพ    กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6      ภาคเรียนท่ี 2                        เวลา 20 ชั่วโมง    จ านวน 0.5 หน่วยกิต      
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
              ศึกษาความหมาย ขอบข่าย จุดมุ่งหมาย และคุณประโยชน์ของการออกก าลังกาย หลักการและข้ันตอนของ
การออกก าลังกายเพื่อสุขภาพ การออกก าลังกายเพื่อพัฒนาสมรรถภาพทางกายด้านต่างๆ การเลือกกิจกรรมการออก
ก าลังกายให้สอดคล้องกับเพศและวัย การประเมินผลการออกก าลงักาย ฝึกการออกก าลังกายอย่างถูกวิธี การใช้อุปกรณ์
เครื่องมือการออกก าลังกาย การฝึกการออกก าลังกายในสถานบรกิารการออกก าลงักาย การทดสอบสมรรถภาพทางกาย 
        โดยใช้ขบวนการ กิจกรรมทางกายด้วยการออกก าลงัสรา้งสมรรถภาพ ในการเล่นกีฬา ร่วมเล่นและแข่งขันอยา่ง
สนุกสนานและปลอดภัย ปฏิบัติได้ตามกฏกติกา อย่างมีบุคลิกที่ดี มีความสุข มีคุณค่า และมีความงามของกีฬา 
          เพื่อให้เกิด น้ าใจนักกีฬามีจิตวิญญาณในการแข่งขัน แสดงออกถึงความร่วมมือความรับผิดชอบ มีการวางแผน
ในการออกก าลังกายและเล่นกีฬาอย่างมีจิตวิญญาณในการแข่งขันและช่ืนชมในสุนทรียภาพของการกีฬา 

ผลการเรียนรู้ 
1. สามารถอธิบาย ความส าคัญและความจ าเป็นของการออกก าลังกายได ้
2. มีความรู้ความเข้าใจองค์ประกอบของสมรรถภาพทางกายที่สัมพันธ์กบัสุขภาพ 
3. มีความรู้ความเข้าใจและสามารถปฏิบัติกจิกรรมการออกก าลังกายเพื่อสุขภาพได ้
4. มีความรู้ความเข้าใจและสามารถปฏิบัติการการอบอุ่นร่างกายได ้
5. มีความรู้ความเข้าใจและสามารถปฏิบัติการการออกก าลังกายรูปแบบต่างๆ ได้   
6. มีความรู้ความเข้าใจและสามารถปฏิบัติการคลายกล้ามเนือ้ได ้
7. มีความรู้ความเข้าใจและสามารถปฏิบัติการเสรมิสร้างสมรรถภาพทางกายเพื่อสุขภาพได ้

รวม  7  ผลการเรียนรู้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



218 

 

                                           หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนศรีราชา ระดบัชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย พุทธศักราช 2564 (ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช 2562) 

ค าอธิบายรายวิชา  ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 

 
รายวิชาพ้ืนฐาน 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 
 ศ31101  ศิลปะ  1     จ านวน  20  ช่ัวโมง  0.5  หน่วยกิต  

ศ31102  ศิลปะ  2         จ านวน  20  ช่ัวโมง  0.5  หน่วยกิต 
 

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 5 
 ศ32101  ศิลปะ 3     จ านวน  20  ช่ัวโมง  0.5  หน่วยกิต  

ศ32102  ศิลปะ 4         จ านวน  20  ช่ัวโมง  0.5  หน่วยกิต 
 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6 
 ศ33101  ศิลปะ 5     จ านวน  20  ช่ัวโมง  0.5  หน่วยกิต  

ศ33102  ศิลปะ 6         จ านวน  20  ช่ัวโมง  0.5  หน่วยกิต 
 
รายวิชาเพ่ิมเติม 
สาระการเรยีนรู้ทัศนศิลป์ 

ศ30201  วาดเส้น 1     จ านวน  40  ช่ัวโมง  1.0  หน่วยกิต 
 ศ30202  วาดภาพระบายสี 1    จ านวน  40  ช่ัวโมง  1.0  หน่วยกิต  
 ศ30203  การเขียนภาพทิวทัศน์    จ านวน  40  ช่ัวโมง  1.0  หน่วยกิต 
 ศ30204  การเขียนแบบเบื้องต้น1    จ านวน  40  ช่ัวโมง  1.0  หน่วยกิต 

ศ30205  ศิลปะไทย1      จ านวน  40  ช่ัวโมง  1.0  หน่วยกิต 
ศ30206  ประติมากรรม     จ านวน  40  ช่ัวโมง  1.0  หน่วยกิต 
ศ30207  ศิลปะเพือ่การมีงานท า    จ านวน  40  ช่ัวโมง  1.0  หน่วยกิต 
ศ30208 วาดเส้น2       จ านวน  80  ช่ัวโมง  2.0  หน่วยกิต 
ศ30209 วาดภาพระบายสี2      จ านวน  80  ช่ัวโมง  2.0  หน่วยกิต 
ศ302010 ศิลปะไทย 2     จ านวน  80  ช่ัวโมง  2.0  หน่วยกิต 
ศ30211  การเขียนแบบเบื้องต้น 2    จ านวน  80  ช่ัวโมง  2.0  หน่วยกิต 
ศ302012 ศิลปะเพือ่อาชีพ 1     จ านวน  80  ช่ัวโมง  2.0  หน่วยกิต 
ศ302013 ศิลปะเพือ่อาชีพ 2    จ านวน  80  ช่ัวโมง  2.0  หน่วยกิต 
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สาระการเรยีนรู้ดนตรี 
ศ30221  ปฏิบัติขลุ่ยเพียงออ 1    จ านวน  40  ช่ัวโมง  1.0  หน่วยกิต 

 ศ30222  ปฏิบัติกลองยาว 1    จ านวน  40  ช่ัวโมง  1.0  หน่วยกิต 
ศ30223  ปฏิบัติอังกะลุง 1    จ านวน  40  ช่ัวโมง  1.0  หน่วยกิต 
ศ30224  ขับร้องเพลงไทยสากล 1    จ านวน  40  ช่ัวโมง  1.0  หน่วยกิต 
ศ30225  ขับร้องประสานเสียง 1    จ านวน  40  ช่ัวโมง  1.0  หน่วยกิต 
ศ30226  การปฏิบัติรวมวงดนตรีสากล   จ านวน  40  ช่ัวโมง  1.0  หน่วยกิต 
ศ30227  ปฏิบัติขลุ่ยเพียงออ 2    จ านวน  80  ช่ัวโมง  2.0  หน่วยกิต 
ศ30228  ปฏิบัติกลองยาว 2    จ านวน  80  ช่ัวโมง  2.0  หน่วยกิต 
ศ30229  ปฏิบัติอังกะลุง 2    จ านวน  80  ช่ัวโมง  2.0  หน่วยกิต 
ศ30230  ขับร้องเพลงไทยสากล 2    จ านวน  80  ช่ัวโมง  2.0  หน่วยกิต 
ศ30231  ขับร้องประสานเสียง 2    จ านวน  80  ช่ัวโมง  2.0  หน่วยกิต 
ศ30232  ปฏิบัติเครื่องดนตรีสากล 1   จ านวน  80  ช่ัวโมง  2.0  หน่วยกิต 
ศ30233  ปฏิบัติเครื่องดนตรีสากล 2   จ านวน  80  ช่ัวโมง  2.0  หน่วยกิต 
ศ30234  ปฏิบัติรวมวงดนตรสีากล 1   จ านวน  80  ช่ัวโมง  2.0  หน่วยกิต 
ศ30235  ปฏิบัติรวมวงดนตรสีากล 2   จ านวน  80  ช่ัวโมง  2.0  หน่วยกิต 
ศ30236  ปฏิบัติเครื่องหนังดนตรีไทย   จ านวน  80  ช่ัวโมง  2.0  หน่วยกิต 
ศ30237  ปฏิบัติเครื่องดนตรีไทย    จ านวน  80  ช่ัวโมง  2.0  หน่วยกิต 
ศ30238  การผสมวงดนตรีไทย    จ านวน  80  ช่ัวโมง  2.0  หน่วยกิต 
ศ30239  การจัดแสดงดนตรีไทย    จ านวน  80  ช่ัวโมง  2.0  หน่วยกิต 

 
สาระการเรยีนรู้นาฏศิลป์ 

ศ30241  นาฏศิลป์ไทย 1     จ านวน  40  ช่ัวโมง  1.0  หน่วยกิต 
ศ30242  การละคร 1     จ านวน  40  ช่ัวโมง  1.0  หน่วยกิต 
ศ30243  การแสดงพื้นบ้าน 1    จ านวน  40  ช่ัวโมง  1.0  หน่วยกิต 
ศ30244  นาฏศิลป์สร้างสรรค์ 1    จ านวน  40  ช่ัวโมง  1.0  หน่วยกิต 
ศ30245  ศิลปะการแสดง 1    จ านวน  40  ช่ัวโมง  1.0  หน่วยกิต 
ศ30246  ศิลปะการแสดง 2    จ านวน  40  ช่ัวโมง  1.0  หน่วยกิต 
ศ30247  นาฏศิลป์ไทย 2     จ านวน  80  ช่ัวโมง  2.0  หน่วยกิต 
ศ30248  การละคร 2     จ านวน  80  ช่ัวโมง  2.0  หน่วยกิต 
ศ30249  การแสดงพื้นบ้าน 2    จ านวน  80  ช่ัวโมง  2.0  หน่วยกิต 
ศ30250  นาฏศิลป์สร้างสรรค์ 2    จ านวน  80  ช่ัวโมง  2.0  หน่วยกิต 
ศ30251  ศิลปะการแสดง 3    จ านวน  80  ช่ัวโมง  2.0  หน่วยกิต 
ศ30252  ศิลปะการแสดง 4    จ านวน  80  ช่ัวโมง  2.0  หน่วยกิต 
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                                           หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนศรีราชา ระดบัชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย พุทธศักราช 2564 (ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช 2562) 

ค าอธิบายรายวิชาพ้ืนฐาน 
รหัสวิชา ศ31101  รายวิชา ศิลปะ 1    กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  4  ภาคเรียนท่ี  1           เวลา  20  ชั่วโมง จ านวน 0.5 หน่วยกิต 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ศึกษา  วิเคราะห์ เปรียบเทียบและฝึกปฏิบัติ การใช้ทัศนธาตุและหลักการออกแบบในการสื่อความหมายใน
รูปแบบต่าง ๆ  บรรยายจุดประสงค์และเนื้อหาของงานทัศนศิลป์ โดยใช้ศัพท์ทางทัศนศิลป์ วิเคราะห์การเลือกใช้วัสดุ
อุปกรณ์และเทคนิคของศิลปินในการแสดงออกทางทัศนศิลป์วิเคราะห์ และเปรียบเทียบงานทัศนศิลป์ในรูปแบบ
ตะวันออกและรูปแบบตะวันตก มีทักษะและเทคนิคในการใช้วัสดุอุปกรณ์ และกระบวนการที่สูงข้ึนในการสร้างงาน
ทัศนศิลป์    

เพื่อพัฒนาสื่อสารความรู้ความเข้าใจด้วยหลักเหตุผล สามารถคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ คิดสร้างสรรค์อย่างมี
วิจารณญาณ แก้ปัญหาอุปสรรคต่างๆอย่างถูกต้องเหมาะสม มีทักษะกระบวนการในการด าเนินชีวิตประจ าวัน มี
กระบวนการทางเทคโนโลยี เพื่อการพัฒนาตนเองและสังคม มีคุณธรรมสร้างความรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ซื่อสัตย์สุจริต 
มีวินัยใฝ่เรียนรู้ อยู่อย่างพอเพียงมุ่งมั่นในการท างาน รักความเป็นไทย และมีจิตสาธารณะ  

รู้ เข้าใจอธิบาย บรรยาย วิเคราะห์ แสดงออก ในรูปแบบบทเพลงและวงดนตรีแต่ละประเภท จ าแนกรูปแบบ
ของวงดนตรีทั้งไทยและสากล เข้าใจอิทธิพลของวัฒนธรรมต่อการสร้างสรรค์ดนตรี เปรียบเทียบอารมณ์และความรูส้กึที่
ได้รับจากดนตรีที่มาจากวัฒนธรรมที่แตกต่างกัน อ่าน เขียนตัวโน้ต ดนตรีไทยและสากลในอัตราจังหวะต่างๆมีทักษะใน
การร้องเพลงหรือเล่นดนตรีเดี่ยวและรวมวงโดยเน้นเทคนิคการแสดงออกที่มีคุณภาพของการแสดง สร้างเกณฑ์ส าหรับ
การคุณภาพการประพันธ์ การเล่นดนตรีของตนเองและผู้อื่นได้อย่างเหมาะสม สามารถน าดนตรีไประยุกต์ใช้ในงานอื่น 
ๆวิเคราะห์ เปรียบเทียบรูปแบบ ลักษณะเด่นของดนตรีไทยและสากลในวัฒนธรรมต่าง ๆ  เข้าใจบทบาทของดนตรีที่
สะท้อนแนวความคิดและค่านิยมของคนในสังคม สถานะทางสังคม ของนักดนตรีในวัฒนธรรมต่าง ๆ สร้างแนวทางและ
มีส่วนร่วมในการส่งเสริมและอนุรักษ์ดนตรี 
 
ตัวชี้วัด 

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

รวม  13  ตัวชี้วัด 
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                                           หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนศรีราชา ระดบัชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย พุทธศักราช 2564 (ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช 2562) 

ค าอธิบายรายวิชาพ้ืนฐาน 
รหัสวิชา ศ31102  รายวิชา ศิลปะ 2    กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  4  ภาคเรียนท่ี  2           เวลา  20  ชั่วโมง จ านวน 0.5 หน่วยกิต 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ศึกษา  วิเคราะห์ เปรียบเทียบและฝึกปฏิบัติ การใช้ทัศนธาตุและหลักการออกแบบในการสื่อความหมายใน
รูปแบบต่าง ๆ  บรรยายจุดประสงค์และเนื้อหาของงานทัศนศิลป์ โดยใช้ศัพท์ทางทัศนศิลป์ วิเคราะห์การเลือกใช้วัสดุ
อุปกรณ์และเทคนิคของศิลปินในการแสดงออกทางทัศนศิลป์วิเคราะห์ และเปรียบเทียบงานทัศนศิลป์ในรูปแบบ
ตะวันออกและรูปแบบตะวันตก มีทักษะและเทคนิคในการใช้วัสดุอุปกรณ์ และกระบวนการที่สูงข้ึ นในการสร้างงาน
ทัศนศิลป์    

เพื่อพัฒนาสื่อสารความรู้ความเข้าใจด้วยหลักเหตุผล สามารถคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ คิดสร้างสรรค์อย่างมี
วิจารณญาณ แก้ปัญหาอุปสรรคต่างๆอย่างถูกต้องเหมาะสม มีทักษะกระบวนการในการด าเนินชีวิตประจ าวัน มี
กระบวนการทางเทคโนโลยี เพื่อการพัฒนาตนเองและสังคม มีคุณธรรมสร้างความรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ซื่อสัตย์สุจริต 
มีวินัยใฝ่เรียนรู้ อยู่อย่างพอเพียงมุ่งมั่นในการท างาน รักความเป็นไทย และมีจิตสาธารณะ  

รู้ เข้าใจอธิบาย บรรยาย วิเคราะห์ แสดงออก ในรูปแบบบทเพลงและวงดนตรีแต่ละประเภท จ าแนกรูปแบบ
ของวงดนตรีทั้งไทยและสากล เข้าใจอิทธิพลของวัฒนธรรมต่อการสร้างสรรค์ดนตรี เปรียบเทียบอารมณ์และความรูส้กึที่
ได้รับจากดนตรีที่มาจากวัฒนธรรมที่แตกต่างกัน อ่าน เขียนตัวโน้ต ดนตรีไทยและสากลในอัตราจังหวะต่างๆมีทักษะใน
การร้องเพลงหรือเล่นดนตรีเดี่ยวและรวมวงโดยเน้นเทคนิคการแสดงออกที่มีคุณภาพของการแสดง สร้างเกณฑ์ส าหรับ
การคุณภาพการประพันธ์ การเล่นดนตรีของตนเองและผู้อื่นได้อย่างเหมาะสม สามารถน าดนตรีไประยุกต์ใช้ในงานอื่น 
ๆวิเคราะห์ เปรียบเทียบรูปแบบ ลักษณะเด่นของดนตรีไทยและสากลในวัฒนธรรมต่าง ๆ  เข้าใจบทบาทของดนตรีที่
สะท้อนแนวความคิดและค่านิยมของคนในสังคม สถานะทางสังคม ของนักดนตรีในวัฒนธรรมต่าง ๆ สร้างแนวทางและ
มีส่วนร่วมในการส่งเสริมและอนุรักษ์ดนตรี 
 
ตัวชี้วัด 

ศ 1.1  ม.4-6/1, ม.4-6/2, ม.4-6/3, ม.4-6/4 
ศ 1.2 ม.4-6/1 
ศ 2.1  ม.4-6/1, ม.4-6/2, ม.4-6/3,ม.4-6/4,ม.4-6/5 
ศ 2.2  ม.4-6/1, ม.4-6/2,ม.4-6/3 

รวม  13  ตัวชี้วัด 
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                                           หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนศรีราชา ระดบัชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย พุทธศักราช 2564 (ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช 2562) 

ค าอธิบายรายวิชาพ้ืนฐาน 
รหัสวิชา ศ32101  รายวิชา ศิลปะ 3    กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  5  ภาคเรียนท่ี  1           เวลา  20  ชั่วโมง จ านวน 0.5 หน่วยกิต 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ศึกษา  วิเคราะห์สร้างสรรค์งานทัศนศิลป์ด้วยเทคโนโลยีต่าง ๆ โดยเน้นหลักการออกแบบและการจัด
องค์ประกอบศิลป์  ออกแบบงานทัศนศิลป์ได้เหมาะกับโอกาสและสถานที่ 

 วิเคราะห์และอธิบายจุดมุ่งหมายของศิลปินในการเลือกใช้วัสดุ อุปกรณ์  เทคนิคและเนื้อหาเพื่อสร้างสรรค์งาน
ทัศนศิลป์  ประเมินและวิจารณ์งานทัศนศิลป์  โดยใช้ทฤษฎีการวิจารณ์ศิลปะ   

เพื่อพัฒนาสื่อสารความรู้ความเข้าใจด้วยหลักเหตุผล สามารถคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ คิดสร้างสรรค์อย่างมี
วิจารณญาณ แก้ปัญหาอุปสรรคต่างๆอย่างถูกต้องเหมาะสม มีทักษะกระบวนการในการด าเนินชีวิตประจ าวัน มี
กระบวนการทางเทคโนโลยี เพื่อการพัฒนาตนเองและสังคม มีคุณธรรมสร้างความรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ซื่อสัตย์สุจริต 
มีวินัยใฝ่เรียนรู้ อยู่อย่างพอเพียงมุ่งมั่นในการท างาน รักความเป็นไทย และมีจิตสาธารณะ  

 รู้ เข้าใจอธิบาย บรรยาย วิเคราะห์ แสดงออก ในรูปแบบบทเพลงและวงดนตรีแต่ละประเภท จ าแนกรูปแบบ
ของวงดนตรีทั้งไทยและสากล เข้าใจอิทธิพลของวัฒนธรรมต่อการสร้างสรรค์ดนตรี เปรียบเทียบอารมณ์และความรูส้กึที่
ได้รับจากดนตรีที่มาจากวัฒนธรรมที่แตกต่างกัน อ่าน เขียนตัวโน้ต ดนตรีไทยและสากลในอัตราจังหวะต่างๆมีทักษะใน
การร้องเพลงหรือเล่นดนตรีเดี่ยวและรวมวงโดยเน้นเทคนิคการแสดงออกที่มีคุณภาพของการแสดง สร้างเกณฑ์ส าหรับ
การคุณภาพการประพันธ์ การเล่นดนตรีของตนเองและผู้อื่นได้อย่างเหมาะสม สามารถน าดนตรีไประยุกต์ใช้ในงานอื่น 
ๆวิเคราะห์ เปรียบเทียบรูปแบบ ลักษณะเด่นของดนตรีไทยและสากลในวัฒนธรรมต่าง ๆ  เข้าใจบทบาทของดนตรีที่
สะท้อนแนวความคิดและค่านิยมของคนในสังคม สถานะทางสังคม ของนักดนตรีในวัฒนธรรมต่าง ๆ สร้างแนวทางและ
มีส่วนร่วมในการส่งเสริมและอนุรักษ์ดนตรี 

เพื่อพัฒนาสื่อสารความรู้ความเข้าใจด้วยหลักเหตุผล สามารถคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ คิดสร้างสรรค์อย่างมี
วิจารณญาณ แก้ปัญหาอุปสรรคต่างๆอย่างถูกต้องเหมาะสม มีทักษะกระบวนการในการด าเนินชีวิตประจ าวัน มี
กระบวนการทางเทคโนโลยี เพื่อการพัฒนาตนเองและสังคม มีคุณธรรมสร้างความรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ซื่อสัตย์สุจริต 
มีวินัยใฝ่เรียนรู้ อยู่อย่างพอเพียงมุ่งมั่นในการท างาน รักความเป็นไทย และมีจิตสาธารณะ  

 
ตัวชี้วัด 

ศ 1.1  ม.4-6/5, ม.4-6/6, ม.4-6/7, ม.4-6/8 
ศ 1.2 ม.4-6/2 
ศ 2.1  ม.4-6/3, ม.4-6/6, ม.4-6/8 
ศ 2.2  ม.4-6/4, ม.4-6/5 

รวม 10  ตัวชี้วัด 
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                                           หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนศรีราชา ระดบัชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย พุทธศักราช 2564 (ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช 2562) 

ค าอธิบายรายวิชาพ้ืนฐาน 
รหัสวิชา ศ32102  รายวิชา ศิลปะ 4    กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  5  ภาคเรียนท่ี  2           เวลา  20  ชั่วโมง จ านวน 0.5 หน่วยกิต 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ศึกษา  วิเคราะห์สร้างสรรค์งานทัศนศิลป์ด้วยเทคโนโลยีต่าง ๆ โดยเน้นหลักการออกแบบและการจัด
องค์ประกอบศิลป์  ออกแบบงานทัศนศิลป์ได้เหมาะกับโอกาสและสถานที่ 

 วิเคราะห์และอธิบายจุดมุ่งหมายของศิลปินในการเลือกใช้วัสดุ อุปกรณ์  เทคนิคและเนื้อหาเพื่อสร้างสรรค์งาน
ทัศนศิลป์  ประเมินและวิจารณ์งานทัศนศิลป์  โดยใช้ทฤษฎีการวิจารณ์ศิลปะ   

เพื่อพัฒนาสื่อสารความรู้ความเข้าใจด้วยหลักเหตุผล สามารถคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ คิดสร้างสรรค์อย่างมี
วิจารณญาณ แก้ปัญหาอุปสรรคต่างๆอย่างถูกต้องเหมาะสม มีทักษะกระบวนการในการด าเนินชีวิตประจ าวัน มี
กระบวนการทางเทคโนโลยี เพื่อการพัฒนาตนเองและสังคม มีคุณธรรมสร้างความรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ซื่อสัตย์สุจริต 
มีวินัยใฝ่เรียนรู้ อยู่อย่างพอเพียงมุ่งมั่นในการท างาน รักความเป็นไทย และมีจิตสาธารณะ  

 รู้ เข้าใจอธิบาย บรรยาย วิเคราะห์ แสดงออก ในรูปแบบบทเพลงและวงดนตรีแต่ละประเภท จ าแนกรูปแบบ
ของวงดนตรีทั้งไทยและสากล เข้าใจอิทธิพลของวัฒนธรรมต่อการสร้างสรรค์ดนตรี เปรียบเทียบอารมณ์และความรูส้กึที่
ได้รับจากดนตรีที่มาจากวัฒนธรรมที่แตกต่างกัน อ่าน เขียนตัวโน้ต ดนตรีไทยและสากลในอัตราจังหวะต่างๆมีทักษะใน
การร้องเพลงหรือเล่นดนตรีเดี่ยวและรวมวงโดยเน้นเทคนิคการแสดงออกที่มีคุณภาพของการแสดง สร้างเกณฑ์ส าหรับ
การคุณภาพการประพันธ์ การเล่นดนตรีของตนเองและผู้อื่นได้อย่างเหมาะสม สามารถน าดนตรีไประยุกต์ใช้ในงานอื่น 
ๆวิเคราะห์ เปรียบเทียบรูปแบบ ลักษณะเด่นของดนตรีไทยและสากลในวัฒนธรรมต่าง ๆ  เข้าใจบทบาทของดนตรีที่
สะท้อนแนวความคิดและค่านิยมของคนในสังคม สถานะทางสังคม ของนักดนตรีในวัฒนธรรมต่าง ๆ สร้างแนวทางและ
มีส่วนร่วมในการส่งเสริมและอนุรักษ์ดนตรี 

เพื่อพัฒนาสื่อสารความรู้ความเข้าใจด้วยหลักเหตุผล สามารถคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ คิดสร้างสรรค์อย่างมี
วิจารณญาณ แก้ปัญหาอุปสรรคต่างๆอย่างถูกต้องเหมาะสม มีทักษะกระบวนการในการด าเนินชีวิตประจ าวัน มี
กระบวนการทางเทคโนโลยี เพื่อการพัฒนาตนเองและสังคม มีคุณธรรมสร้างความรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ซื่อสัตย์สุจริต 
มีวินัยใฝ่เรียนรู้ อยู่อย่างพอเพียงมุ่งมั่นในการท างาน รักความเป็นไทย และมีจิตสาธารณะ  

 
ตัวชี้วัด 

ศ 1.1  ม.4-6/5, ม.4-6/6, ม.4-6/7, ม.4-6/8 
ศ 1.2ม.4-6/2 
ศ 2.1  ม.4-6/3, ม.4-6/6, ม.4-6/8 
ศ 2.2  ม.4-6/4, ม.4-6/5 

รวม  10  ตัวชี้วัด 
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                                           หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนศรีราชา ระดบัชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย พุทธศักราช 2564 (ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช 2562) 

ค าอธิบายรายวิชาพ้ืนฐาน 
รหัสวิชา ศ33101  รายวิชา ศิลปะ 5    กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  6  ภาคเรียนท่ี  1           เวลา  20  ชั่วโมง จ านวน 0.5 หน่วยกิต 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ศึกษา  วิเคราะห์ จัดกลุ่มงานทัศนศิลป์เพื่อสะท้อนพัฒนาการและความก้าวหน้าของตนเอง  สร้างสรรค์งาน
ทัศนศิลป์  ไทย  สากล  โดยศึกษาจากแนวคิดและวิธีการสร้างงานของศิลปินที่ตนช่ืนชอบสร้างสรรค์งานทัศนศิลป์ไทย  
สากล  โดยศึกษาจากแนวคิดและวิธีการสร้างงานของศิลปินที่ตนช่ืนชอบ  วาดภาพ  ระบายสีเป็นภาพล้อเลียน  หรือ
ภาพการ์ตูนเพื่อแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพสงัคมในปจัจบุัน  ระบุงานทัศนศิลป์ของศิลปนิที่มีช่ือเสียง และบรรยาย
ผลตอบรับของสังคม อภิปรายเกี่ยวกับอิทธิพลของวัฒนธรรมระหว่างประเทศที่มีผลต่องานทัศนศิลป์ในสังคม 

เพื่อพัฒนาสื่อสารความรู้ความเข้าใจด้วยหลักเหตุผล สามารถคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ คิดสร้างสรรค์อย่างมี
วิจารณญาณ แก้ปัญหาอุปสรรคต่างๆอย่างถูกต้องเหมาะสม มีทักษะกระบวนการในการด าเนินชีวิตประจ าวัน มี
กระบวนการทางเทคโนโลยี เพื่อการพัฒนาตนเองและสังคม มีคุณธรรมสร้างความรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ซื่อสัตย์สุจริต 
มีวินัยใฝ่เรียนรู้ อยู่อย่างพอเพียงมุ่งมั่นในการท างาน รักความเป็นไทย และมีจิตสาธารณะ 

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับนาฏศิลป์และการละครของไทย การแสดงนาฏศิลป์ไทยและสากล ละครสร้างสรรค์ 
การแสดงนาฏศิลป์เป็นคู่และหมู่ บุคคลส าคัญ¬และวิวัฒนาการของนาฏศิลป์และการละครไทย เทคนิคการจัดการแสดง 
และการสร้างสรรค์ผลงานการแสดง   

 กิจกรรมการเรียนรู้ให้ผู้เรียนได้ฝึกคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ จากใบความรู้ ภาพการแสดงนาฏศิลป์โดยใช้
กระบวนการคิดวิเคราะห์ การวิพากษ์ วิจารณ์ จ าแนกประเภท อธิบาย เปรียบเทียบความเหมือนและความแตกต่าง การ
สรุปความรู้ การจัดระบบความคิดเป็นแผนภาพ การปฏิบัติท่าร าต่าง ๆ เพื่อให้ผู้เรียนเกิดความรู้ ความเข้าใจ สร้างและ
น าเสนอผลงานด้านนาฏศิลป์ให้ได้ผลตามที่ต้องการ สามารถสื่อสารถ่ายทอดความรู้สึก ความคิดให้ผู้อื่นเข้าใจได้ 
สามารถเข้าใจความไพเราะงดงามของนาฏศิลป์ และบรรยายเกี่ยวกับนาฏศิลป์ได้สัมพันธ์ เช่ือมโยงกับประวัติศาสตร์
และวัฒนธรรมประเพณีของชาติ 

 เห็นความส าคัญและคุณค่าของนาฏศิลป์ไทยและสากล สามารถน าความรู้ด้านนาฏศิลป์ไปประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจ าวัน และประกอบการเรยีนรู้ในกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น ๆ  ตลอดจนสร้างสรรค์งานนาฏศิลป์ เช่ือมั่นภาคภูมิใจ
ในการแสดงออก รับผิดชอบ มุ่งมั่นในการปฏิบัติงานร่วมกับผู้อื่น และเห็นคุณค่าของนาฏศิลป์ที่เป็นมรดกและเป็น
เอกลักษณ์ของชาติ   
ตัวชี้วัด 

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

รวม  16  ตัวชี้วัด 
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                                           หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนศรีราชา ระดบัชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย พุทธศักราช 2564 (ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช 2562) 

ค าอธิบายรายวิชาพ้ืนฐาน 
รหัสวิชา ศ33102  รายวิชา ศิลปะ 6    กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  6  ภาคเรียนท่ี  2           เวลา  20  ชั่วโมง จ านวน 0.5 หน่วยกิต 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

  ศึกษา  วิเคราะห์ จัดกลุ่มงานทัศนศิลป์เพื่อสะท้อนพัฒนาการและความก้าวหน้าของตนเอง  
สร้างสรรค์งานทัศนศิลป์  ไทย  สากล  โดยศึกษาจากแนวคิดและวิธีการสร้างงานของศิลปินที่ตนช่ืนชอบสร้างสรรค์งาน
ทัศนศิลป์ไทย  สากล  โดยศึกษาจากแนวคิดและวิธีการสร้างงานของศิลปินที่ตนช่ืนชอบ  วาดภาพ  ระบายสีเป็นภาพ
ล้อเลียน  หรือภาพการ์ตูนเพื่อแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพสังคมในปัจจุบัน  ระบุงานทัศนศิลป์ของศิลปินที่มี
ช่ือเสียง และบรรยายผลตอบรับของสังคม อภิปรายเกี่ยวกับอิทธิพลของวัฒนธรรมระหว่างประเทศที่มีผลต่องาน
ทัศนศิลป์ในสังคม 

เพื่อพัฒนาสื่อสารความรู้ความเข้าใจด้วยหลักเหตุผล สามารถคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ คิดสร้างสรรค์อย่างมี
วิจารณญาณ แก้ปัญหาอุปสรรคต่างๆอย่างถูกต้องเหมาะสม มีทักษะกระบวนการในการด าเนินชีวิตประจ าวัน มี
กระบวนการทางเทคโนโลยี เพื่อการพัฒนาตนเองและสังคม มีคุณธรรมสร้างความรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ซื่อสัตย์สุจริต 
มีวินัยใฝ่เรียนรู้ อยู่อย่างพอเพียงมุ่งมั่นในการท างาน รักความเป็นไทย และมีจิตสาธารณะ 

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับนาฏศิลป์และการละครของไทย การแสดงนาฏศิลป์ไทยและสากล ละครสร้างสรรค์ 
การแสดงนาฏศิลป์เป็นคู่และหมู่ บุคคลส าคัญ¬และวิวัฒนาการของนาฏศิลป์และการละครไทย เทคนิคการจัดการแสดง 
และการสร้างสรรค์ผลงานการแสดง   

 กิจกรรมการเรียนรู้ให้ผู้เรียนได้ฝึกคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ จากใบความรู้ ภาพการแสดงนาฏศิลป์โดยใช้
กระบวนการคิดวิเคราะห์ การวิพากษ์ วิจารณ์ จ าแนกประเภท อธิบาย เปรียบเทียบความเหมือนและความแตกต่าง การ
สรุปความรู้ การจัดระบบความคิดเป็นแผนภาพ การปฏิบัติท่าร าต่าง ๆ เพื่อให้ผู้เรียนเกิดความรู้ ความเข้าใจ สร้างและ
น าเสนอผลงานด้านนาฏศิลป์ให้ได้ผลตามที่ต้องการ สามารถสื่อสารถ่ายทอดความรู้สึก ความคิดให้ผู้อื่นเข้าใจได้ 
สามารถเข้าใจความไพเราะงดงามของนาฏศิลป์ และบรรยายเกี่ยวกับนาฏศิลป์ได้สัมพันธ์ เช่ือมโยงกับประวัติศาสตร์
และวัฒนธรรมประเพณีของชาติ 

 เห็นความส าคัญและคุณค่าของนาฏศิลป์ไทยและสากล สามารถน าความรู้ด้านนาฏศิลป์ไปประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจ าวัน และประกอบการเรยีนรู้ในกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น ๆ  ตลอดจนสร้างสรรค์งานนาฏศิลป์ เช่ือมั่นภาคภูมิใจ
ในการแสดงออก รับผิดชอบ มุ่งมั่นในการปฏิบัติงานร่วมกับผู้อื่น และเห็นคุณค่าของนาฏศิลป์ที่เป็นมรดกและเป็น
เอกลักษณ์ของชาติ   
ตัวชี้วัด 

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

รวม  16  ตัวชี้วัด 
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                                           หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนศรีราชา ระดบัชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย พุทธศักราช 2564 (ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช 2562) 

ค าอธิบายรายวิชาเพ่ิมเติม 
รหัสวิชา ศ30201  รายวิชา วาดเส้น 1     กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  4-6  ภาคเรียนท่ี  1-2           เวลา  40  ชั่วโมง จ านวน 1.0 หน่วยกิต 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ศึกษาความหมายของการวาดเส้น  วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการวาดเส้นและฝึกปฏิบัติการวาดเส้นเพื่อถ่ายทอดการ
มองเห็น  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 และคนเหมอืนโดยวิธีการวาดเส้นได ้

รวม 6 ผลการเรียนรู้ 
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                                           หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนศรีราชา ระดบัชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย พุทธศักราช 2564 (ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช 2562) 

ค าอธิบายรายวิชาเพ่ิมเติม 
รหัสวิชา ศ30202  รายวิชา วาดภาพระบายสี 1    กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  4-6  ภาคเรียนท่ี  1-2           เวลา  40  ชั่วโมง 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/ 
    สีชอล์กได้ 

รวม  5  ผลการเรียนรู้ 
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                                           หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนศรีราชา ระดบัชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย พุทธศักราช 2564 (ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช 2562) 

ค าอธิบายรายวิชาเพ่ิมเติม 
รหัสวิชา ศ30203  รายวิชา การเขียนภาพทิวทัศน์ 1  กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  4-6  ภาคเรียนท่ี  1-2           เวลา  40  ชั่วโมง จ านวน 1.0 หน่วยกิต 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ศึกษากระบวนการเขียนภาพทิวทัศน์  หลักการและวิธีการการจัดภาพ  การตัดตอน  การเพิ่มเติม  การใช้
น้ าหนัก  สี  แสง  เงา  วัสดุอุปกรณ์และเครื่องมือ  ในการเขียนภาพทิวทัศน์ 

ปฏิบัติการเขียนภาพทิวทัศน์บก  และภาพทิวทัศน์ทะเล  ด้วยเทคนิคต่างๆ  ด้วยสื่อวัสดุอุปกรณ์ที่หลากหลาย
ตามความสนใจ 

 
ผลการเรียนรู้  

1. อธิบายความหมาย  คุณค่า  ลักษณะรูปแบบและวิธีการเขียนภาพทิวทัศน์ได้ 
2. อธิบายหลักการเขียนภาพทิวทัศน์บกและทิวทัศน์ทะเลได้ 
3. อธิบายหลักการจัดองค์ประกอบศิลป์ในการเขียนภาพทิวทัศน์ได้ 
4. ปฏิบัติงานเขียนภาพทิวทัศน์ ลงน้ าหนักด้วยดินสอสี/สีโปสเตอร์/สีน้ า/สีชอลก์ได้ 

รวม  4  ผลการเรียนรู้ 
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                                           หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนศรีราชา ระดบัชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย พุทธศักราช 2564 (ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช 2562) 

ค าอธิบายรายวิชาเพ่ิมเติม 
รหัสวิชา ศ30204  รายวิชา การเขียนแบบเบ้ืองต้น 1  กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  4-6  ภาคเรียนท่ี  1-2           เวลา  40  ชั่วโมง จ านวน 1.0 หน่วยกิต 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับเครื่องมือและอุปกรณ์ในงานเขียนแบบมาตรฐานงานเขียนแบบเส้นตัวอักษร และ
ตัวเลข การอ่านและเขียนภาพ 3 มิติ การเขียนภาพฉายก าหนดขนาด การเขียนภาพตัดและสัญลักษณ์พื้นฐานในงาน
เขียนแบบ 

 
ผลการเรียนรู้ 

1. อธิบายเกี่ยวกับความหมายและวิธีการเขียนนแบบเบือ้งตน้ 
2. อธิบายหลักการเขียนภาพ 3 มิติในแบบต่างๆ  
3. อธิบายหลักการเขียนภาพฉายและภาพตัด 
4. อธิบายหลักการเน้นการวาดเส้นและปฏิบัติได ้
5. ปฏิบัติงานในการเขียนแบบเบื้องต้นได้ 

รวม  5  ผลการเรียนรู้ 
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                                           หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนศรีราชา ระดบัชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย พุทธศักราช 2564 (ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช 2562) 

ค าอธิบายรายวิชาเพ่ิมเติม 
รหัสวิชา ศ30205  รายวิชา ศิลปะไทย 1    กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  4-6  ภาคเรียนท่ี  1-2           เวลา  40  ชั่วโมง 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 ระดบัชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย พุทธศักราช 2564 (ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช 2562) 

ค าอธิบายรายวิชาเพ่ิมเติม 
รหัสวิชา ศ30206  รายวิชา ประติมากรรม   กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  4-6  ภาคเรียนท่ี  1-2           เวลา  40  ชั่วโมง จ านวน 1.0 หน่วยกิต 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ศึกษาความเป็นมา  ความหมาย  ประเภทและคุณลักษณะของงานประติมากรรม  ฝึกปฏิบัติ  งาน
ประติมากรรมในรูปแบบนูนต่ า  นูนสูง  และลอยตัว  ด้วยเทคนิควิธีการปั้นและแกะสลัก  วัสดุต่างๆ  ตามความสนใจ  
ใช้เครื่องมือในการสร้างสรรค์งานได้อย่างถูกต้องและปลอดภัย 

สามารถสร้างสรรค์งานประติมากรรมทั้งในลักษณะของงานที่เป็นรูปธรรม  ผลงานลดตัดทอน  และผลงานที่
เป็นนามธรรมสร้างสรรค์ผลงานประติมากรรมตามความคิดจินตนาการอย่างอิสระ  และหลากหลาย   
 
ผลการเรียนรู้  

1. อธิบายความหมายประเภทและความแตกต่างของงานประติมากรรม 
2. อธิบายสื่อความหมายของงานประตมิากรรม 
3. มีทักษะและเทคนิคในการใช้วัสดุ อุปกรณ์ ในการสร้างสรรค์งานประติมากรรม 
4. วิเคราะห์การเลือกใช้วัสดุ อุปกรณ์ ในการสื่อความหมายงานประติมากรรม 
5. ปฏิบัติงานประติมากรรมในการสื่อความหมายอย่างชัดเจนสอดคล้องกลับวัสดทุี่ใช้ 

รวม  5  ผลการเรียนรู้ 
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                                           หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนศรีราชา ระดบัชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย พุทธศักราช 2564 (ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช 2562) 

ค าอธิบายรายวิชาเพ่ิมเติม 
รหัสวิชา ศ30207  รายวิชา ศิลปะเพ่ือการมีงานท า   กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  4-6  ภาคเรียนท่ี  1-2           เวลา  40  ชั่วโมง จ านวน 1.0 หน่วยกิต 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ศึกษาและประยุกต์งานทัศนศิลป์ที่สร้างสรรค์ข้ึนโดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อแสดงความงามร่วมกับประโยชน์ใช้สอย 
โดยใช้ทฤษฎีของทัศน-ศิลป์แขนงต่างๆ เพื่อให้ผลงานสอดประสานกลมกลืนเข้ากับวิถีชีวิตประจ าวัน 

การสร้างสรรค์ผลงานเพื่อสร้างความพึงพอใจของผู้บริโภค โดยการน าเอาทฤษฎีทางศิลปะมาเป็นแนวทางใน
การพัฒนาผลงาน ผนวกเอาความงามทางทัศนศิลป์และจุดประสงค์ในการใช้งาน ออกมาเป็นช้ินงาน เพื่อสร้างรายได้
ให้กับผู้เรียนและเป็นแนวทางในการประกอบอาชีพตามความสนใจและความถนัดของผู้เรียนอย่างอิสระ 
 
ผลการเรียนรู้  

1. ศิลปะประยุกตส์ร้างสรรค์และสร้างรายได ้
2. ออกแบบตราสญัลักษณ์ส าหรับสินค้า 
3. การสร้างสรรค์ลิตภัณฑ์สินค้า 
4. ผลิตสินค้าที่มีคุณภาพในปริมาณที่มากข้ึน เพื่อตอบรับความต้องการของลูกค้า 
5. พัฒนาสินค้าและหาช่องทางการจ าหน่ายสินค้าทีห่ลากหลาย 

รวม  5  ผลการเรียนรู้ 
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                                           หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนศรีราชา ระดบัชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย พุทธศักราช 2564 (ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช 2562) 

ค าอธิบายรายวิชาเพ่ิมเติม 
รหัสวิชา ศ30208  รายวิชา วาดเส้น 2    กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  4-6  ภาคเรียนท่ี  1-2           เวลา  80  ชั่วโมง จ านวน 2.0 หน่วยกิต 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ศึกษาความหมายของการวาดเส้น  วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการวาดเส้นและฝึกปฏิบัติการวาดเส้นเพื่อถ่ายทอดการ
มองเห็น  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 และคนเหมอืนโดยวิธีการวาดเส้นได้ 

รวม  6  ผลการเรียนรู้ 
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                                           หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนศรีราชา ระดบัชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย พุทธศักราช 2564 (ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช 2562) 

ค าอธิบายรายวิชาเพ่ิมเติม 
รหัสวิชา ศ30209  รายวิชา วาดภาพระบายสี 2   กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  4-6  ภาคเรียนท่ี  1-2           เวลา  80  ชั่วโมง จ านวน 2.0 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/ 
    สีชอล์กได้ 

รวม  5  ผลการเรียนรู้ 
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                                           หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนศรีราชา ระดบัชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย พุทธศักราช 2564 (ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช 2562) 

ค าอธิบายรายวิชาเพ่ิมเติม 
รหัสวิชา ศ30210  รายวิชา ศิลปะไทย 2    กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  4-6  ภาคเรียนท่ี  1-2           เวลา  80  ชั่วโมง จ านวน 2.0 หน่วยกิต 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ศึกษาลักษณะทั่วไปของศิลปะไทย ฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับเขียนภาพ การเขียนลวดลายเบื้องต้น การร่างด้วยวิธี
กระทบเส้น และวิธีใช้สีแบบไทย เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจและเห็นคุณค่าของศิลปะไทย สามารถเขียนภาพและ
ลวดลายไทย และน าไปใช้ในการสร้างงานศิลปะอื่นๆได้ 

 
ผลการเรียนรู้  

1. อธิบายรูปแบบ  ลักษณะทั่วไปของศิลปะไทย  การใช้สีแบบไทย 
2. บรรยายความแตกต่างและความคล้ายคลงึกันของงานศิลปะไทย  และงานศิลปะของชาติตะวันออกและ     

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

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

ค าอธิบายรายวิชาเพ่ิมเติม 
รหัสวิชา ศ30211  รายวิชา การเขียนแบบเบ้ืองต้น 2  กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  4-6  ภาคเรียนท่ี  1-2           เวลา  80  ชั่วโมง จ านวน 2.0 หน่วยกิต 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับเครื่องมือและอุปกรณ์ในงานเขียนแบบมาตรฐานงานเขียนแบบเส้นตัวอักษร และ
ตัวเลข การอ่านและเขียนภาพ 3 มิติ การเขียนภาพฉายก าหนดขนาด การเขียนภาพตัดและสัญลักษณ์พื้นฐานในงาน
เขียนแบบ 

 
ผลการเรียนรู้ 

1. อธิบายเกี่ยวกับความหมายและวิธีการเขียนนแบบเบือ้งตน้ 
2. อธิบายหลักการเขียนภาพ 3 มิติในแบบต่างๆ  
3. อธิบายหลักการเขียนภาพฉายและภาพตัด 
4. อธิบายหลักการเน้นการวาดเส้นและปฏิบัติได ้
5. ปฏิบัติงานในการเขียนแบบเบื้องต้นได้ 

รวม  5  ผลการเรียนรู้ 
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                                           หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนศรีราชา ระดบัชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย พุทธศักราช 2564 (ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช 2562) 

ค าอธิบายรายวิชาเพ่ิมเติม 
รหัสวิชา ศ30212  รายวิชา ศิลปะเพ่ืออาชีพ 1    กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  4-6  ภาคเรียนท่ี  1-2           เวลา  80  ชั่วโมง จ านวน 2.0 หน่วยกิต 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ศึกษาและประยุกต์งานทัศนศิลป์ที่สร้างสรรค์ข้ึนโดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อแสดงความงามร่วมกับประโยชน์ใช้สอย 
โดยใช้ทฤษฎีของทัศน-ศิลป์แขนงต่างๆ เพื่อให้ผลงานสอดประสานกลมกลืนเข้ากับวิถีชีวิตประจ าวัน 

การสร้างสรรค์ผลงานเพื่อสร้างความพึงพอใจของผู้บริโภค โดยการน าเอาทฤษฎีทางศิลปะมาเป็นแนวทางใน
การพัฒนาผลงาน ผนวกเอาความงามทางทัศนศิลป์และจุดประสงค์ในการใช้งาน ออกมาเป็นช้ินงาน เพื่อสร้างรายได้
ให้กับผู้เรียนและเป็นแนวทางในการประกอบอาชีพตามความสนใจและความถนัดของผู้เรียนอย่างอิสระ 

 
ผลการเรียนรู้ 

1. สามารถน าความรู้วิชาศิลปะมาประยุกตเ์พื่อสร้างรายได ้
2. ออกแบบตราสญัลักษณ์ส าหรับสินค้าได้ 
3. นักเรียนสามารถเรียนรู้วิธีการท าช้ินงานและเลือกใช้วัสดุ อุปกรณ์อย่างคุ้มค่า 
4. นักเรียนผลิตสินค้าที่มีคุณภาพในปรมิาณเพิม่มากข้ึนเพื่อรองรับความต้องการของลูกค้า 
5. นักเรียนสามารถหาช่องทางการจ าหน่ายสินค้าของตนบนอินเตอรเ์น็ตและไดร้ับความแนะน าจากอาจารย์

เรื่องการน าเสนอสินค้าในเว็บไซต์ต่างๆ 
6. นักเรียนจัดรูปเล่มโครงงานเพื่อเผยแพร่ความรู้ให้แก่ผู้อื่นได้ และเผยแพร่ผลงานของตนอีกทางหนึง่ 

รวม  6  ผลการเรียนรู้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



238 

 

                                           หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนศรีราชา ระดบัชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย พุทธศักราช 2564 (ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช 2562) 

ค าอธิบายรายวิชาเพ่ิมเติม 
รหัสวิชา ศ30213  รายวิชา ศิลปะเพ่ืออาชีพ 2    กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  4-6  ภาคเรียนท่ี  1-2           เวลา  80  ชั่วโมง จ านวน 2.0 หน่วยกิต 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ศึกษาและประยุกต์งานทัศนศิลป์ที่สร้างสรรค์ข้ึนโดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อแสดงความงามร่วมกับประโยชน์ใช้สอย 
โดยใช้ทฤษฎีของทัศน-ศิลป์แขนงต่างๆ เพื่อให้ผลงานสอดประสานกลมกลืนเข้ากับวิถีชีวิตประจ าวัน 

การสร้างสรรค์ผลงานเพื่อสร้างความพึงพอใจของผู้บริโภค โดยการน าเอาทฤษฎีทางศิลปะมาเป็นแนวทางใน
การพัฒนาผลงาน ผนวกเอาความงามทางทัศนศิลป์และจุดประสงค์ในการใช้งาน ออกมาเป็นช้ินงาน เพื่อสร้างรายได้
ให้กับผู้เรียนและเป็นแนวทางในการประกอบอาชีพตามความสนใจและความถนัดของผู้เรียนอย่างอิสระ 

 
ผลการเรียนรู้ 

1. สามารถน าความรู้วิชาศิลปะมาประยุกตเ์พื่อสร้างรายได้ 
2. ออกแบบตราสญัลักษณ์ส าหรับสินค้าได้ 
3. นักเรียนสามารถเรียนรู้วิธีการท าช้ินงานและเลือกใช้วัสดุ อุปกรณ์อย่างคุ้มค่า 
4. นักเรียนผลิตสินค้าที่มีคุณภาพในปรมิาณเพิม่มากข้ึนเพื่อรองรับความต้องการของลูกค้า 
5. นักเรียนสามารถหาช่องทางการจ าหน่ายสินค้าของตนบนอินเตอรเ์น็ตและไดร้ับความแนะน าจากอาจารย์

เรื่องการน าเสนอสินค้าในเว็บไซต์ต่างๆ 
6. นักเรียนจัดรูปเล่มโครงงานเพื่อเผยแพร่ความรู้ให้แก่ผู้อื่นได้ และเผยแพร่ผลงานของตนอีกทางหนึง่ 

รวม  6  ผลการเรียนรู้ 
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                                           หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนศรีราชา ระดบัชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย พุทธศักราช 2564 (ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช 2562) 

ค าอธิบายรายวิชาเพ่ิมเติม 
รหัสวิชา ศ30221  รายวิชา ปฏิบัติขลุ่ยเพียงออ 1   กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  4-6  ภาคเรียนท่ี  1-2           เวลา  40  ชั่วโมง 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 ระดบัชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย พุทธศักราช 2564 (ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช 2562) 

ค าอธิบายรายวิชาเพ่ิมเติม 
รหัสวิชา ศ30222  รายวิชา ปฏิบัติกลองยาว 1    กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  4-6  ภาคเรียนท่ี  1-2           เวลา  40  ชั่วโมง 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 ระดบัชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย พุทธศักราช 2564 (ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช 2562) 

ค าอธิบายรายวิชาเพ่ิมเติม 
รหัสวิชา ศ30223  รายวิชา ปฏิบัติอังกะลุง 1   กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  4-6  ภาคเรียนท่ี  1-2           เวลา  40  ชั่วโมง 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 และเขียนตัวโน้ตแต่ละลักษณะต่างๆ 

ได้ถูกต้อง 
4. สามารถดูแลรักษาอังกะลุงได้อย่างถูกต้องตามวิธี 
5. บรรเลงบทเพลงในอัตราช้ันเดียว อัตราสองช้ันและเพลงเถาได้ถูกต้อง 
6. บรรเลงอังกะลุงรวมวงร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความไพเราะเพลิดเพลินตามวาระและโอกาส 
7.นักเรียนสามารถเลือกบทเพลงเองได้ถูกต้องตามวาระและโอกาส 

รวม  7  ผลการเรียนรู้ 
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                                           หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนศรีราชา ระดบัชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย พุทธศักราช 2564 (ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช 2562) 

ค าอธิบายรายวิชาเพ่ิมเติม 
รหัสวิชา ศ30224  รายวิชา ขับร้องเพลงไทยสากล 1  กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  4-6  ภาคเรียนท่ี  1-2           เวลา  40  ชั่วโมง จ านวน 1.0 หน่วยกิต 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
           ศึกษาเกี่ยวกับความเป็นมา และคุณสมบัติอวัยวะและระบบที่เกี่ยวข้องในการออกเสยีง เทคนิคในการออกเสียง
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

เพลงแบบหมู่ได ้
รวม  7  ผลการเรียนรู้ 
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                                           หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนศรีราชา ระดบัชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย พุทธศักราช 2564 (ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช 2562) 

ค าอธิบายรายวิชาเพ่ิมเติม 
รหัสวิชา ศ30225  รายวิชา ขับร้องประสานเสียง  1  กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  4-6  ภาคเรียนท่ี  1-2           เวลา  40  ชั่วโมง 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. ศึกษาเทคนิคในการขับรอ้งเพลง การก าหนดลมหายใจ การใช้เสียงสงูเสียงต่ า และทกัษะพื้นฐาน 

ในการขับรอ้งเพลงได้ 

3. ศึกษาลักษณะตัวโน้ตต่างๆ ความหมาย หลักการใช้โน้ต และการอ่านโน้ตสากลได้ 

4. ศึกษาการอ่านออกเสียงตัวโน้ต และอ่านออกเสียงตามระดับของบันไดเสียงได้ 

5. ศึกษาความหมายของจังหวะ ท านองเพลงรวมทั้งทักษะในการขับร้องเพลงตามจังหวะ 

และท านองเพลงได ้

6. ศึกษาการใช้อารมณ์เพลง รวมทั้งแสดงท่าทางประกอบบทเพลงที่ขบัร้องได้ 

7. สามารถปฏิบัติขับร้องประสานเสียงได้ครบทุกแนวเสียง โซปราโน อัลโต เทเนอร์ และเบส  

รวม  7  ผลการเรียนรู้ 
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                                           หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนศรีราชา ระดบัชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย พุทธศักราช 2564 (ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช 2562) 

ค าอธิบายรายวิชาเพ่ิมเติม 
รหัสวิชา ศ30226  รายวิชา การปฏิบัติรวมวงดนตรีสากล  กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  4-6  ภาคเรียนท่ี  1-2           เวลา  40  ชั่วโมง จ านวน 1.0 หน่วยกิต 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

 เพื่อเข้าใจหลักการและเทคนิคในการปฏิบัติเครื่องดนตรีวงโฟล์คซอง     การเล่นเดี่ยว  และการรวมวง  การ
บ 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 ระดบัชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย พุทธศักราช 2564 (ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช 2562) 

ค าอธิบายรายวิชาเพ่ิมเติม 
รหัสวิชา ศ30227  รายวิชา ปฏิบัติขลุ่ยเพียงออ 2    กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  4-6  ภาคเรียนท่ี  1-2           เวลา  80  ชั่วโมง จ านวน 2.0 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 ระดบัชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย พุทธศักราช 2564 (ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช 2562) 

ค าอธิบายรายวิชาเพ่ิมเติม 
รหัสวิชา ศ30228  รายวิชา ปฏิบัติกลองยาว 2   กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  4-6  ภาคเรียนท่ี  1-2           เวลา  80  ชั่วโมง จ านวน 2.0 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 ระดบัชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย พุทธศักราช 2564 (ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช 2562) 

ค าอธิบายรายวิชาเพ่ิมเติม 
รหัสวิชา ศ30229  รายวิชา ปฏิบัติอังกะลุง 2     กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  4-6  ภาคเรียนท่ี  1-2           เวลา  80  ชั่วโมง จ านวน 2.0 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 และเขียนตั วโน้ตแต่ละลักษณะต่างๆ 

ได้ถูกต้อง 
4. สามารถดูแลรักษาอังกะลุงได้อย่างถูกต้องตามวิธี 
5. บรรเลงบทเพลงในอัตราช้ันเดียว อัตราสองช้ันและเพลงเถาได้ถูกต้อง 
6. บรรเลงอังกะลุงรวมวงร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความไพเราะเพลิดเพลินตามวาระและโอกาส 
7.นักเรียนสามารถเลือกบทเพลงเองได้ถูกต้องตามวาระและโอกาส 

รวม  7  ผลการเรียนรู้ 
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                                           หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนศรีราชา ระดบัชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย พุทธศักราช 2564 (ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช 2562) 

ค าอธิบายรายวิชาเพ่ิมเติม 
รหัสวิชา ศ30230  รายวิชา ขับร้องเพลงไทยสากล 2  กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  4-6  ภาคเรียนท่ี  1-2           เวลา  80  ชั่วโมง จ านวน 2.0 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 ระดบัชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย พุทธศักราช 2564 (ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช 2562) 

ค าอธิบายรายวิชาเพ่ิมเติม 
รหัสวิชา ศ30231  รายวิชา ขับร้องประสานเสียง 2    กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  4-6  ภาคเรียนท่ี  1-2           เวลา  80  ชั่วโมง จ านวน 2.0 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 และทักษะวิธีการหายใจในการขับร้องเพลงได ้

2.ศึกษาเทคนิคในการขับร้องเพลง การก าหนดลมหายใจ การใช้เสียงสงูเสียงต่ า และทักษะพื้นฐาน 

ในการขับรอ้งเพลงได้ 

3.ศึกษาลักษณะตัวโน้ตต่างๆ ความหมาย หลักการใช้โน้ต และการอ่านโน้ตสากลได้ 

4. ศึกษาการอ่านออกเสียงตัวโน้ต และอ่านออกเสียงตามระดับของบันไดเสียงได้ 

5.ศึกษาความหมายของจงัหวะ ท านองเพลงรวมทัง้ทักษะในการขับร้องเพลงตามจังหวะ 

และท านองเพลงได ้

6. ศึกษาการใช้อารมณ์เพลง รวมทั้งแสดงท่าทางประกอบบทเพลงที่ขบัร้องได้ 

7. สามารถปฏิบัติขับร้องประสานเสียงได้ครบทุกแนวเสียง โซปราโน อัลโต เทเนอร์ และเบส  

รวม  7  ผลการเรียนรู ้
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                                           หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนศรีราชา ระดบัชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย พุทธศักราช 2564 (ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช 2562) 

ค าอธิบายรายวิชาเพ่ิมเติม 
รหัสวิชา ศ30232  รายวิชา ปฏิบัติเครื่องดนตรีสากล 1  กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  4-6  ภาคเรียนท่ี  1-2           เวลา  80  ชั่วโมง จ านวน 2.0 หน่วยกิต 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ศึกษาเกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของวงดนตรีสากล ส่วนประกอบ  หน้าที่  หลักกลไก การก าเนิดเสียงของ
เครื่องดนตรีในวงดนตรีสากล   หลักการวิธีการปฏิบัติ  คุณสมบัติของเสียง  การเทียบเสียง  หลักการและเทคนิคในการ
ปฏิบัติเครื่องดนตรี  หลักการเดี่ยว  และการบ ารุงรักษาเครื่องดนตรี 

 เพื่อเข้าใจหลกัการและเทคนิคในการปฏิบัติเครื่องดนตรีสากล การเล่นเดี่ยวเครื่องดนตรีสากลตามความสนใจ
และความถนัดของนักเรียนอย่างอิสระ การบ ารุงรักษาเครื่องดนตรีให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานอยู่เสมอ 

 
ผลการเรียนรู้  

1. สามารถอธิบายประวัติความเป็นมาของเครื่องดนตรสีากลได้    
2. สามารถอธิบายส่วนประกอบ หน้าทีห่ลักกลไกก าเนิดเสียงและการดูแลรักษาเครื่องดนตรีสากลที่ตนเองสนใจ

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

รวม  6  ผลการเรียนรู้ 
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                                           หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนศรีราชา ระดบัชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย พุทธศักราช 2564 (ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช 2562) 

ค าอธิบายรายวิชาเพ่ิมเติม 
รหัสวิชา ศ30233  รายวิชา ปฏิบัติเครื่องดนตรีสากล 2  กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  4-6  ภาคเรียนท่ี  1-2           เวลา  80  ชั่วโมง จ านวน 2.0 หน่วยกิต 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

 เพื่อเข้าใจหลกัการและเทคนิคในการปฏิบัติเครื่องดนตรีสากล การเล่นเดี่ยวเครื่องดนตรีสากลตามความสนใจ
และความถนัดของนักเรียนอย่างอิสระ การบรรเลงดนตรีสากลแบบรวมวง และการบ ารุงรักษาเครื่องดนตรีให้อยู่ใน
สภาพพร้อมใช้งานอยู่เสมอ 

 
ผลการเรียนรู้  

1. สามารถอธิบายประวัติความเป็นมาของเครื่องดนตรสีากลได้    
2. สามารถอธิบายส่วนประกอบ หน้าทีห่ลักกลไกก าเนิดเสียงและการดูแลรักษาเครื่องดนตรีสากลที่ตนเองสนใจ

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

รวม  6  ผลการเรียนรู้ 
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                                           หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนศรีราชา ระดบัชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย พุทธศักราช 2564 (ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช 2562) 

ค าอธิบายรายวิชาเพ่ิมเติม 
รหัสวิชา ศ30234  รายวิชา ปฏิบัติรวมวงดนตรีสากล 1  กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  4-6  ภาคเรียนท่ี  1-2           เวลา  80  ชั่วโมง จ านวน 2.0 หน่วยกิต 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

 เพื่อเข้าใจหลักการและเทคนิคในการปฏิบัติเครื่องดนตรีวงโฟล์คซอง     การเล่นเดี่ยว  และการรวมวง  การ
บ 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 ระดบัชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย พุทธศักราช 2564 (ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช 2562) 

ค าอธิบายรายวิชาเพ่ิมเติม 
รหัสวิชา ศ30235  รายวิชา ปฏิบัติรวมวงดนตรีสากล 2  กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  4-6  ภาคเรียนท่ี  1-2           เวลา  80  ชั่วโมง จ านวน 2.0 หน่วยกิต 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

 เพื่อเข้าใจหลักการและเทคนิคในการปฏิบัติเครื่องดนตรีวงโฟล์คซอง     การเล่นเดี่ยว  และการรวมวง  การ
บ 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 ระดบัชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย พุทธศักราช 2564 (ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช 2562) 

ค าอธิบายรายวิชาเพ่ิมเติม 
รหัสวิชา ศ30236  รายวิชา ปฏิบัติเครื่องหนังดนตรีไทย  กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  4-6  ภาคเรียนท่ี  1-2           เวลา  80  ชั่วโมง จ านวน 2.0 หน่วยกิต 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ศึกษาประวัติ ลักษณะและเสียงของกลองแขก สามารถฟังและแยกเสียงกลองแขกตัวผู้และตัวเมียได้ วิธีการตี
เป็นเสียงต่างๆ ทั้งตัวผู้และตัวเมีย รวมทั้งท่าทางการนั่ง ฝึกปฏิบัติหน้าทับต่างๆ ที่ใช้กับกลองแขก ตลอดจนหน้าทับ
พิเศษที่ใช้ในโอกาสต่างๆ ศึกษาประวัติ ลักษณะของเสียงของโทนร ามะนา สามารถฟังและแยกเสียงโทนร ามะนาได้ 
วิธีการตีเป็นเสียงต่างๆ รวมทั้งท่าทางการนั่ง การจับ ฝึกปฏิบัติหน้าทับต่างๆ ที่ใช้กับโทนร ามะนา 
 เพี่อให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับลักษณะและเสียงของกลองแขก โทนร ามะนา รวมถึงการปฏิบัติหน้าทับ
ต่างๆที่ใช้ในโอกาสส าคัญ 
 
ผลการเรียนรู้ 
 1. สามารถอธิบายประวัติ ลักษณะและเสียงของกลองแขก ได้ถูกต้อง 
 2. สามารถอธิบายประวัติ ลักษณะและเสียงของโทนร ามะนา ได้ถูกต้อง 
 3. สามารถอธิบายวิธีการและตีกลองแขกและโทนร ามะนาได้ถูกต้อง 
 4. สามารถอ่าน  เขียน ฝึกปฏิบัติหน้าทบัได้ถูกต้อง 
รวม  4  ผลการเรียนรู้  
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                                           หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนศรีราชา ระดบัชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย พุทธศักราช 2564 (ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช 2562) 

ค าอธิบายรายวิชาเพ่ิมเติม 
รหัสวิชา ศ30237  รายวิชา ปฏิบัติเครื่องดนตรีไทย  กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  4-6  ภาคเรียนท่ี  1-2           เวลา  80  ชั่วโมง จ านวน 2.0 หน่วยกิต 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ศึกษาความส าคัญและความสัมพันธ์ระหว่างดนตรีกับมนุษย์   ประวัติและวิวัฒนาการของการดนตรี
ไทย  องค์ประกอบดนตรี  ประเภทและลักษณะของเครื่องดนตรีไทยการบรรเลงและการใช้เครื่องดนตรีตาม
เหมาะสม  การฟังเพลง การสร้างประสบการณ์ในการฟังเพลง การน าความรู้ทางดนตรีไปใช้ในชีวิตประจ าวัน  ดนตรีกับ
วัฒนธรรมของชาติ  ความภาคภูมิใจ  คุณค่า  และแนวทางการสืบสาน ส่งเสริม และเผยแพร่วัฒนธรรมดนตรีของชาติ 
 
ผลการเรียนรู้   
 1. บอกความเป็นมาช่ือและประเภทของเครื่องดนตรีไทยได้ 
 2. สามารถเขียนโน้ตเพลงไทยเดมิได้ 
 3. รู้จังหวะและท านองเพลงไทยเดมิ 

4. ปฏิบัติเครื่องดนตรีไทยได้ 1 ช้ิน 
รวม  4  ผลการเรียนรู้ 
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                                           หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนศรีราชา ระดบัชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย พุทธศักราช 2564 (ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช 2562) 

ค าอธิบายรายวิชาเพ่ิมเติม 
รหัสวิชา ศ30238  รายวิชา การผสมวงดนตรีไทย   กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  4-6  ภาคเรียนท่ี  1-2           เวลา  80  ชั่วโมง จ านวน 2.0 หน่วยกิต 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ศึกษาประวัติวงดนตรีไทยประเภทต่างๆ ลักษณะวงดนตรีไทย การเลือกบทเพลงที่เหมาะสมกับวงดนตรีไทย 
ปฏิบัติรวมวงดนตรีไทย การเลือกบทเพลง การฝึกซ้อม การปรับวงอย่างถูกต้องตามแบบแผนของการบรรเลงวงดนตรี
ไทยประเภทต่างๆ 
 เพี่อให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับประวัติวงดนตรีไทย ลักษณะของวงดนตรีไทย การเลือกบทเพลงที่เหมาะสม
กับวงดนตรีไทย 
 
ผลการเรียนรู้ 
 1. สามารถอธิบายประวัติวงดนตรีไทยได้ถูกต้อง 
 2. สามารถอธิบายถึงลักษณะวงดนตรีไทยได้ถูกต้อง 
 3. สามารถเลือกบทเพลงทีเ่หมาะสมกับวงดนตรีไทย ได้ถูกต้อง 
 4. สามารถปฏิบัตริวมวงดนตรีไทยได้ 
 5. สามารถปรับวงอย่างถูกต้องตามแบบแผนของการบรรเลงวงดนตรีไทยประเภทต่างๆ 
รวม  5  ผลการเรียนรู้ 
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                                           หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนศรีราชา ระดบัชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย พุทธศักราช 2564 (ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช 2562) 

ค าอธิบายรายวิชาเพ่ิมเติม 
รหัสวิชา ศ30239  รายวิชา การจัดการแสดงดนตรีไทย  กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  4-6  ภาคเรียนท่ี  1-2           เวลา  80  ชั่วโมง จ านวน 2.0 หน่วยกิต 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ศึกษาองค์ประกอบของดนตรีไทยในการสร้างสรรค์งานดนตรีตนเองพื้นฐานทางดนตรีไทยในการแต่งเพลงสั้นๆ
จังหวะง่ายๆใช้เทคนิคการร้องเพลงเล่นดนตรีไทยเดี่ยวและรวมวงดนตรีโดยเน้นเทคนิคการร้องการเล่นการแสดงออก
และคุณภาพเสียงเหตุผลในการเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างงานดนตรีไทยของตนเองและผู้อื่นแต่งเพลงสั้นๆด้วย
จังหวะง่ายๆปฏิบัติการร้องเพลงเล่นดนตรีไทยเดี่ยวและรวมวงโดยใช้เทคนิคทางดนตรีที่สมบูรณ์ 

โดยน าเสนอหรือจัดการแสดงดนตรีไทยที่เหมาะสมมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับดนตรีไทยและสามารถบรรเลง
ดนตรีไทยที่ถนัดได้อย่างถูกต้องมีความไพเราะเพลิดเพลินและสร้างสรรค์ช่ืนชมและเห็นคุณค่าของความเป็นไทย 

 
ผลการเรียนรู้ 

1. สามารถใช้พื้นฐานทางดนตรีไทยในการแตง่เพลงสั้นๆจังหวะง่ายๆ 
2. สามารถแสดงออกทางด้านการร้องเพลงเล่นดนตรีได้ 
3. สามารถน าเสนอหรือจัดการแสดงดนตรีทีเ่หมาะสม 
4. เปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างงานดนตรีไทยของตนเองและผู้อื่น 

รวม  4  ผลการเรียนรู้ 
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                                           หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนศรีราชา ระดบัชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย พุทธศักราช 2564 (ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช 2562) 

ค าอธิบายรายวิชาเพ่ิมเติม 
รหัสวิชา ศ30241  รายวิชา นาฏศิลป์ไทย 1   กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  4-6  ภาคเรียนท่ี  1-2           เวลา  40  ชั่วโมง 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. นักเรียนสามารถปฏิบัติท่าท่าดัดตนพื้นฐานได้ศึกษาเทคนิคการออกเสียงและการเปล่งเสียงตามหลักการได ้
2. สามารถปฏิบัตทิ่านาฎยศัพท์พื้นฐานได้ศึกษาการอ่านออกเสียงตัวโน้ต และอ่านออกเสียงตามระดับของ

บันไดเสียงได้ 
3. นักเรียนมทีักษะและสามารถปฏิบัติขับร้องเพลงร าวงมาตรฐานเพลง งามแสงเดือน ชาวไทย ร ามาซิมาร า     

คืนเดือนหงายและเพลงดวงจันทร์ วันเพ็ญได ้
4. นักเรียนมทีักษะในการปฏิบัติท่าร าวงมาตรฐานเพลงงามแสงเดือน ชาวไทย ร ามาซมิาร า  

คืนเดือนหงาย และเพลงดวงจันทร์วันเพ็ญได ้
รวม  4  ผลการเรียนรู้ 
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                                           หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนศรีราชา ระดบัชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย พุทธศักราช 2564 (ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช 2562) 

ค าอธิบายรายวิชาเพ่ิมเติม 
รหัสวิชา ศ30242  รายวิชา การละคร 1    กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  4-6  ภาคเรียนท่ี  1-2           เวลา  40  ชั่วโมง จ านวน 1.0 หน่วยกิต 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ศึกษาเพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจในเรื่อง  ลักษณะบทละคร ไทยกับละบทละครสากล  สามารถเขียนบท
ละครและสามารถแสดงตามบทละครที่เขียนโดยประยุกต์ให้สอดคล้องกับสังคม  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 ระดบัชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย พุทธศักราช 2564 (ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช 2562) 

ค าอธิบายรายวิชาเพ่ิมเติม 
รหัสวิชา ศ30243  รายวิชา การแสดงพ้ืนบ้าน 1   กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  4-6  ภาคเรียนท่ี  1-2           เวลา  40  ชั่วโมง 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 ระดบัชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย พุทธศักราช 2564 (ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช 2562) 

ค าอธิบายรายวิชาเพ่ิมเติม 
รหัสวิชา ศ30244  รายวิชา นาฏศิลป์สร้างสรรค์ 1   กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  4-6  ภาคเรียนท่ี  1-2           เวลา  40  ชั่วโมง จ านวน 1.0 หน่วยกิต 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ศึกษาและแสดงออกทางนาฏศิลป์และการละครอย่างสร้างสรรค์ วิเคราะห์ วิจารณ์ คุณค่าของนาฏศิลป์ 
สร้างสรรค์การแสดงโดยใช้องค์ประกอบของนาฏศิลป์ และการละคร แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับรูปแบบของการแสดง 
อ ธิบายความหมายของตัวละคร แนวคิด ความประทับ ใจ  คุณค่าของนาฏศิลป์  ที่ ตน ช่ืนชอบ อธิบาย 
การบูรณาการศิลปะแขนงอืน่ ๆ  กับการแสดงนาฏศิลป์ มาเช่ือมโยงกับชีวิตประจ าวันตามบริบททางสังคมและวัฒนธรรม 

เปรียบเทียบกับลกัษณะเฉพาะของการแสดงนาฏศิลป์จากวัฒนธรรมต่าง ๆ  ซาบซึ้งและเห็นคุณค่าของนาฏศิลป์
ที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถ่ิน ภูมิปัญญาไทยและสากล 

 
ผลการเรียนรู้  

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

รวม  3  ผลการเรียนรู้ 
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                                           หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนศรีราชา ระดบัชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย พุทธศักราช 2564 (ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช 2562) 

ค าอธิบายรายวิชาเพ่ิมเติม 
รหัสวิชา ศ30245  รายวิชา ศิลปะการแสดง 1   กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  4-6  ภาคเรียนท่ี  1-2           เวลา  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 ระดบัชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย พุทธศักราช 2564 (ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช 2562) 

ค าอธิบายรายวิชาเพ่ิมเติม 
รหัสวิชา ศ30246  รายวิชา ศิลปะการแสดง 2   กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  4-6  ภาคเรียนท่ี  1-2           เวลา  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 ระดบัชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย พุทธศักราช 2564 (ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช 2562) 

ค าอธิบายรายวิชาเพ่ิมเติม 
รหัสวิชา ศ30247  รายวิชา นาฏศิลป์ไทย 2   กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  4-6  ภาคเรียนท่ี  1-2           เวลา  80  ชั่วโมง จ านวน 2.0 หน่วยกิต 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

1. นักเรียนสามารถปฏิบัติท่าท่าดัดตนพื้นฐานได้ศึกษาเทคนิคการออกเสียงและการเปล่งเสียงตามหลักการได ้
2. สามารถปฏิบัตทิ่านาฎยศัพท์พื้นฐานได้ศึกษาการอ่านออกเสียงตัวโน้ต และอ่านออกเสียงตามระดับของ

บันไดเสียงได้ 
3. นักเรียนมทีักษะและสามารถปฏิบัติขับร้องเพลงร าวงมาตรฐานเพลง งามแสงเดือน ชาวไทย ร ามาซิมาร า     

คืนเดือนหงายและเพลงดวงจันทร์ วันเพ็ญได ้
4. นักเรียนมทีักษะในการปฏิบัติท่าร าวงมาตรฐานเพลงงามแสงเดือน ชาวไทย ร ามาซมิาร า  

คืนเดือนหงาย และเพลงดวงจันทร์วันเพ็ญได ้
รวม  4  ผลการเรียนรู้ 
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                                           หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนศรีราชา ระดบัชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย พุทธศักราช 2564 (ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช 2562) 

ค าอธิบายรายวิชาเพ่ิมเติม 
รหัสวิชา ศ30248  รายวิชา การละคร 2    กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  4-6  ภาคเรียนท่ี  1-2           เวลา  80  ชั่วโมง จ านวน 2.0 หน่วยกิต 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ศึกษาเพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจในเรื่อง  ลักษณะบทละคร ไทยกับละบทละครสากล  สามารถเขียนบท
ละครและสามารถแสดงตามบทละครที่เขียนโดยประยุกต์ให้สอดคล้องกับสังคม  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 ระดบัชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย พุทธศักราช 2564 (ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช 2562) 

ค าอธิบายรายวิชาเพ่ิมเติม 
รหัสวิชา ศ30249  รายวิชา การแสดงพ้ืนบ้าน 2   กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  4-6  ภาคเรียนท่ี  1-2           เวลา  80  ชั่วโมง จ านวน 2.0 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 ระดบัชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย พุทธศักราช 2564 (ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช 2562) 

ค าอธิบายรายวิชาเพ่ิมเติม 
รหัสวิชา ศ30250  รายวิชา นาฏศิลป์สร้างสรรค์ 2   กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  4-6  ภาคเรียนท่ี  1-2           เวลา  80  ชั่วโมง จ านวน 2.0 หน่วยกิต 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ศึกษาและแสดงออกทางนาฏศิลป์และการละครอย่างสร้างสรรค์ วิเคราะห์ วิจารณ์ คุณค่าของนาฏศิลป์ 
สร้างสรรค์การแสดงโดยใช้องค์ประกอบของนาฏศิลป์ และการละคร แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับรูปแบบของการแสดง 
อ ธิบายความหมายของตัวละคร แนวคิด ความประทับ ใจ  คุณค่าของนาฏศิลป์  ที่ ตน ช่ืนชอบ อธิบาย 
การบูรณาการศิลปะแขนงอืน่ ๆ  กับการแสดงนาฏศิลป์ มาเช่ือมโยงกับชีวิตประจ าวันตามบริบททางสังคมและวัฒนธรรม 

เปรียบเทียบกับลกัษณะเฉพาะของการแสดงนาฏศิลป์จากวัฒนธรรมต่าง ๆ  ซาบซึ้งและเห็นคุณค่าของนาฏศิลป์
ที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถ่ิน ภูมิปัญญาไทยและสากล 

 
ผลการเรียนรู้  

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

รวม  3  ผลการเรียนรู้ 
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                                           หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนศรีราชา ระดบัชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย พุทธศักราช 2564 (ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช 2562) 

ค าอธิบายรายวิชาเพ่ิมเติม 
รหัสวิชา ศ30251  รายวิชา ศิลปะการแสดง 3   กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  4-6  ภาคเรียนท่ี  1-2           เวลา  80  ชั่วโมง จ านวน 2.0 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 ระดบัชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย พุทธศักราช 2564 (ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช 2562) 

ค าอธิบายรายวิชาเพ่ิมเติม 
รหัสวิชา ศ30252  รายวิชา ศิลปะการแสดง 4   กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  4-6  ภาคเรียนท่ี  1-2           เวลา  80  ชั่วโมง จ านวน 2.0 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 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



270 

 

                                           หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนศรีราชา ระดบัชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย พุทธศักราช 2564 (ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช 2562) 

ค าอธิบายรายวิชา ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 

 
รายวิชาพ้ืนฐาน 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 
 ง31101  งานช่าง     จ านวน  20  ช่ัวโมง  0.5  หน่วยกิต  

ง31102  งานธุรกิจ         จ านวน  20  ช่ัวโมง  0.5  หน่วยกิต 
 

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 5 
 ง32101  งานประดิษฐ์     จ านวน  20  ช่ัวโมง  0.5  หน่วยกิต  

ง32102  งานเกษตร       จ านวน  20  ช่ัวโมง  0.5  หน่วยกิต 
 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6 
 ง33101  งานบ้าน     จ านวน  20  ช่ัวโมง  0.5  หน่วยกิต  

ง33102  งานอาชีพ       จ านวน  20  ช่ัวโมง  0.5  หน่วยกิต 
 
รายวิชาเพ่ิมเติม 
 ง30222   งานประดิษฐ์ของใช้       จ านวน  40  ช่ัวโมง  1.0  หน่วยกิต 

ง30223   งานโรงแรม     จ านวน  40  ช่ัวโมง  1.0  หน่วยกิต 
 ง30226   งานร้อยมาลัย     จ านวน  40  ช่ัวโมง  1.0  หน่วยกิต 
 ง30227   ขนมอบเบือ้งต้น    จ านวน  40  ช่ัวโมง  1.0  หน่วยกิต 

ง30228   ขนมไทย      จ านวน  40  ช่ัวโมง  1.0  หน่วยกิต 
ง30229   งานประดิษฐ์ดอกไม้    จ านวน  40  ช่ัวโมง  1.0  หน่วยกิต 
ง30230   ธุรกิจการถนอมอาหาร    จ านวน  40  ช่ัวโมง  1.0  หน่วยกิต 
ง30231   สร้างสรรค์งานอนรุักษ์ไทย   จ านวน  40  ช่ัวโมง  1.0  หน่วยกิต 
ง30232   การแกะสลักเพื่อธุรกจิ      จ านวน  40  ช่ัวโมง  1.0  หน่วยกิต 
ง30233   งานจัดดอกไม้เพื่ออาชีพ    จ านวน  40  ช่ัวโมง  1.0  หน่วยกิต 
ง30234   ขนมอบเพื่ออาชีพ     จ านวน  40  ช่ัวโมง  1.0  หน่วยกิต 
ง30235   สรรค์สร้างงานปั้น    จ านวน  40  ช่ัวโมง  1.0  หน่วยกิต 
ง30236   งานเพ้นท์เพื่ออาชีพ    จ านวน  40  ช่ัวโมง  1.0  หน่วยกิต 
ง30238   ทักษะงานผ้า     จ านวน  40  ช่ัวโมง  1.0  หน่วยกิต 
ง303239  ธุรกิจการแปรรูปอาหาร    จ านวน  40  ช่ัวโมง  1.0  หน่วยกิต 
ง30240   งานปักผ้าเบื้องต้น    จ านวน  40  ช่ัวโมง  1.0  หน่วยกิต 
ง30241   พืชสมุนไพร     จ านวน  40  ช่ัวโมง  1.0  หน่วยกิต 
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ง30243   พืชไร้ดิน     จ านวน  40  ช่ัวโมง  1.0  หน่วยกิต 
ง30245   ไม้ดอกไม้ประดบั    จ านวน  40  ช่ัวโมง  1.0  หน่วยกิต 
ง30247   การจัดสวนแก้ว    จ านวน  40  ช่ัวโมง  1.0  หน่วยกิต 
ง30248   พืชสมุนไพรปอ้งกันก าจัดศัตรูพืช   จ านวน  40  ช่ัวโมง  1.0  หน่วยกิต 
ง30249   การขยายพันธ์ุพืช    จ านวน  40  ช่ัวโมง  1.0  หน่วยกิต 
ง30250   พืชผักสวนครัว     จ านวน  40  ช่ัวโมง  1.0  หน่วยกิต 
ง30251   หลักการเกษตรผสมผสาน   จ านวน  40  ช่ัวโมง  1.0  หน่วยกิต 
ง30263  งานเขียนแบบภาพ 3 มิติ    จ านวน  40  ช่ัวโมง  1.0  หน่วยกิต 
ง30282   การบัญชีธุรกจิ     จ านวน  40  ช่ัวโมง  1.0  หน่วยกิต 
ง30283   งานบัญชีเบื้องต้น    จ านวน  40  ช่ัวโมง  1.0  หน่วยกิต 
ง30284   หลักการขายเบือ้งต้น    จ านวน  40  ช่ัวโมง  1.0  หน่วยกิต 
ง30285   ธุรกิจ SME     จ านวน  40  ช่ัวโมง  1.0  หน่วยกิต 
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                                           หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนศรีราชา ระดบัชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย พุทธศักราช 2564 (ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช 2562) 

ค าอธิบายรายวิชาพ้ืนฐาน 

รหัสวิชา ง31101  รายวิชา  งานชา่ง    กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 
ระดับมัธยมศึกษาปีท่ี 4                   เวลา  20  ชั่วโมง       จ านวน  0.5  หน่วยกิต     

  
เพื่อศึกษา   วิเคราะห์   และอธิบายข้ันตอนการท างานเพื่อการด ารงชีวิตที่จ าเป็นเกี่ยวกับ   งานช่าง

อุตสาหกรรม  การดูแลรักษาเครื่องมือ  อุปกรณ์   และสิ่งอ านวยความสะดวกในชีวิต  ประจ าวัน   
โดยใช้ทักษะการประดิษฐ์เครื่องใช้ในชีวิตประจ าวัน  การผลิตผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในชีวิต ประจ าวันจากวัสดุท้องถ่ิน 

วัสดุเหลือใช้โดยภูมิปัญญาท้องถ่ินด้วยการท างานร่วมกันเป็นกลุ่ม   ท างานร่วมกับผู้อื่น  ก าหนดวางแผน  การจัดการ 
การแก้ปัญหาอย่างมีกระบวนข้ันตอน  การแสวงหาความรู้  การสืบค้นข้อมูล การบันทึก  จัดกลุ่มข้อมูล  การอภิปราย  
การรายงาน   การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ การฝึกประสบการณ์  การเลือกใช้เทคโนโลยีอย่างสร้างสรรค์ต่อชีวิต สังคม 
สิ่งแวดล้อม การประยุกต์ใช้พลังงานและทรัพยากรในการท างานอย่างประหยัดคุ้มค่ายั่งยืน  

เพื่อให้เกิดแนวทางสู่อาชีพงานช่างอุตสาหกรรม   เลือกใช้เทคโนโลยีพัฒนาอาชีพอย่างเหมาะสม มีคุณลักษณะ
ที่ดีต่ออาชีพ  ใช้เทคโนโลยีพัฒนาอาชีพ   มีลักษณะนิสัยที่ดีในการท างาน  รักชาติ    ศาสน์ กษัตริย์   เสียสละ ซื่อสัตย์ 
สุจริต  มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ อยู่อย่างพอเพียง  มุ่ งมั่นในการท างาน รักความเป็นไทย มีจิตสาธารณะ  มีเจตคติที่ดีต่อการ
ประกอบอาชีพสุจริต 
 
ตัวชี้วัด   

 ง 1.1     ม.4/1    ม.4/2    ม.4/3    ม.4/4    ม.4/5    ม.4/6    ม.4/7 
 ง2.1     ม.4/3 

 
รวม    8  ตัวชี้วัด  
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                                           หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนศรีราชา ระดบัชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย พุทธศักราช 2564 (ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช 2562) 

ค าอธิบายรายวิชาพ้ืนฐาน 

รหัสวิชา ง31102  รายวิชา งานธุรกิจ    กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 
ระดับมัธยมศึกษาปีท่ี 4                   เวลา  20  ชั่วโมง           จ านวน  0.5  หน่วยกิต     

  
 เพื่อศึกษา วิเคราะห์ และอธิบายการประกอบธุรกิจ ประเภทของธุรกิจ การประกอบธุรกิจตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง การประกอบธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม การจัดการการเงิน การจัดท างบประมาณ การบันทึก
บัญชีของธุรกิจ การจัดท าแผนธุรกิจ การเป็นผู้ประกอบการ และการพัฒนาตนเองสู่งานอาชีพ 

โดยใช้ทักษะการท างานร่วมกันเป็นกลุ่มท างานร่วมกับผู้อื่น ก าหนดวางแผน การจัดการ    การแก้ ปัญหาอย่าง
มีกระบวนข้ันตอน การแสวงหาความรู้ การสืบค้นข้อมูล  การบันทึก จัดกลุ่มข้อมูลการอภิปราย การรายงาน การสื่อสาร
ที่มีประสิทธิภาพ การฝึกประสบการณ์ การเลือกใช้เทคโนโลยีอย่างสร้างสรรค์ต่อชีวิต สังคม สิ่งแวดล้อม การประยุกต์ใช้
พลังงานและทรัพยากรในการท างานอย่างประหยัดคุ้มค่ายั่งยืน  

เพื่อให้เห็นคุณค่า เกิดแนวทางสู่อาชีพทางธุรกิจ เลือกใช้เทคโนโลยีพัฒนาอาชีพอย่างเหมาะสม   มีคุณลักษณะ 
ที่ดีต่ออาชีพ  มีลักษณะนิสัยที่ดีในการท างาน  รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ เสียสละ ซื่อสัตย์ สุจริต มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ อยู่อย่าง
พอเพียง มุ่งมั่นในการท างาน รักความเป็นไทย มีจิตสาธารณะ มีเจตคติที่ดีต่อการประกอบอาชีพ  และเห็นความส าคัญ
ของการสร้างอาชีพสุจริตสอดรับกับเศรษฐกิจพอเพียงและพฤกษศาสตร์โรงเรียน 

 
ตัวชี้วัด 

ง 1.1     ม.4/1    ม.4/2    ม.4/3    ม.4/4    ม.4/5    ม.4/6    ม.4/7 
ง 2.1     ม.4/1   ม.4/4  

 
รวม     8  ตัวชี้วัด        
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                                           หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนศรีราชา ระดบัชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย พุทธศักราช 2564 (ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช 2562) 

ค าอธิบายรายวิชาพ้ืนฐาน 

รหัสวิชา ง32101  รายวิชา  งานประดิษฐ์     กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 
ระดับมัธยมศึกษาปีท่ี 5                   เวลา  20  ชั่วโมง      จ านวน  0.5  หน่วยกิต     

ศึกษา วิเคราะห์ และอธิบายข้ันตอนการท างานที่จ าเป็นเกี่ยวกับงานประดิษฐ์  ความหมายประโยชน์และ
ประเภทของงานประดิษฐ์  หลักการออกแบบงานประดิษฐ์ การประดิษฐ์ของใช้และของตกแต่งบ้าน  งานประดิษฐ์จาก
วัสดุธรรมชาติ  งานประดิษฐ์จากภูมิปัญญาท้องถ่ิน ผลิตภัณฑ์งานประดิษฐ์เพื่อการส่งออก 

 โดยใช้ทักษะการท างานร่วมกันเป็นกลุ่มท างานร่วมกัน ทักษะการจัดการระบบงาน ระบบคน เพื่อให้ท างาน
ส าเร็จตามเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ ให้เกิดความคิดหาวิธีการแก้ปัญหาหรือ การสังเกต การวิเคราะห์ การสร้าง
ทางเลือก และการประเมินทางเลือก ให้เกิดความคิดได้กว้างไกล หลายแง่มุ ม หลายทิศทาง น าไปสู่การคิดประดิษฐ์
สิ่งของสนองตอบความต้องการในงานที่ผลิตเอง หรือการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ผู้อื่นผลิต และแนวทางการแก้ปัญหาใหม่
อย่างสร้างสรรค์  

เพื่อให้เกิดแนวทางสู่อาชีพงานประดิษฐ์  เลือกใช้เทคโนโลยีสะอาดและยั่งยืนพัฒนาอาชีพอย่างเหมาะสม        
มีคุณลักษณะ ที่ดีต่ออาชีพ  มีลักษณะนิสัยที่ดีในการท างาน  รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ เสียสละ ซื่อสัตย์ สุจริต มีวินัย ใฝ่
เรียนรู้ อยู่อย่างพอเพียง มุ่งมั่นในการท างาน รักความเป็นไทย มีจิตสาธารณะ  มีเจตคติที่ดีต่อการประกอบอาชีพ  และ
เห็นความส าคัญของการสร้างอาชีพสุจริตสอดรับกับเศรษฐกิจพอเพียงและพฤกษศาสตร์โรงเรียน 
 
รหัสตัวชี้วัด 

ง 1.1     ม.5/1    ม.5/2    ม.5/3    ม.5/4    ม.5/5    ม.5/6    ม.5/7 
ง 2.1     ม.5/4 

 
รวม     8  ตัวชี้วัด        
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                                           หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนศรีราชา ระดบัชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย พุทธศักราช 2564 (ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช 2562) 

ค าอธิบายรายวิชาพ้ืนฐาน 

รหัสวิชา ง32102  รายวิชา งานเกษตร      กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 
ระดับมัธยมศึกษาปีท่ี 5                  เวลา  20  ชั่วโมง           จ านวน  0.5  หน่วยกิต     

 

ศึกษา   ค้นคว้า   และอธิบายข้ันตอนการท างานเพื่อการด ารงชีวิตที่จ าเป็นเกี่ยวกับความหมาย ความส าคัญ
และประโยชน์ของการเกษตรกับการพัฒนาประเทศ   การคัดเลือกพันธ์ุพืช การผลิตสัตว์เศรษฐกิจ  เทคโนโลยีทาง
การเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ  การเกษตรเพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ  

โดยฝึกทักษะการท างานร่วมกัน ทักษะการจัดการการท างาน ทักษะการแก้ปัญหา ทักษะการแสวงหาความรู้  
และการสร้างช้ินงานทางการเกษตรอย่างมีความคิดสร้างสรรค์  ร่วมถึงการเลือกใช้ทรัพยากรอย่างคุ่มค่าและยั่งยืนเพื่อ
การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 

 เพื่อให้ เกิดแนวทางสู่อาชีพที่สนใจแลและมีคุณลักษณะที่ดีต่อการประกอบอาชีพ    และประสบการณ์ในการ
ประกอบอาชีพที่สนใจ   มีลักษณะนิสัยที่ดีในการท างาน  รักชาติ  ศาสน์   กษัตริย์  เสียสละ ซื่อสัตย์ สุจริต                  
มีวินัย ใฝ่เรียนรู้  อยู่อย่างพอเพียง   มุ่งมั่นในการท างาน   รักความเป็นไทย  มีจิตสาธารณะ   มีเจตคติที่ดีต่อการ
ประกอบอาชีพ   และมีประสบการณ์ในอาชีพที่ถนัดและสนใจและสอดรับกับเศรษฐกิจพอเพียงและพฤกษศาสตร์
โรงเรียน 
 
รหัสตัวชี้วัด 

ง 1.1     ม.5/1    ม.5/2    ม.5/3    ม.5/4    ม.5/5    ม.5/6    ม.5/7 
ง 2.1     ม.5/5 

 
รวม    8  ตัวชี้วัด    
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                                           หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนศรีราชา ระดบัชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย พุทธศักราช 2564 (ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช 2562) 

ค าอธิบายรายวิชาพ้ืนฐาน 

รหัสวิชา ง33101  รายวิชา  งานบ้าน   กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 
ระดับมัธยมศึกษาปีท่ี 6                   เวลา  20  ชั่วโมง           จ านวน  0.5  หน่วยกิต     

ศึกษา วิเคราะห์ และอธิบายข้ันตอนการท างานที่จ าเป็นเกี่ยวกับงานบ้าน ความหมายของครอบครัว 
ความส าคัญของครอบครัว ความสัมพันธ์ในครอบครัวครอบครัวอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม ความหมายของเสื้อผ้า
เครื่องแต่งกาย ความส าคัญและประโยชน์ของเสื้อผ้าเครื่องแต่งกาย คุณสมบัติของผ้าบางชนิด ผ้ากับชนิดของเสื้อผ้า การเลือก
เสื้อผ้าเครื่องแต่งกาย การแต่งกายที่ดี ความหมายและหลักการจัดตกแต่งบ้าน การจัดตกแต่งบ้านและภายในบ้านการเลือกซื้อ
อาหาร  อุปกรณ์เครื่องใช้ในครัว การประกอบอาหารสุขาภิบาลอาหาร ความส าคัญของการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร เป้าหมาย
ของการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารกระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร   แหล่งข้อมูลเพื่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร 

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

เพื่อให้เกิดแนวทางสู่อาชีพงานบ้าน เลือกใช้เทคโนโลยีสะอาดและยั่งยืนพัฒนาอาชีพอย่างเหมาะสม      มี
คุณลักษณะ ที่ดีต่ออาชีพ  มีลักษณะนิสัยที่ดีในการท างาน  รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ เสียสละ ซื่อสัตย์ สุจริต มีวินัย ใฝ่
เรียนรู้ อยู่อย่างพอเพียง มุ่งมั่นในการท างาน รักความเป็นไทย มีจิตสาธารณะ มีเจตคตทิี่ดีต่อการประกอบอาชีพ  และ
เห็นความส าคัญของการสร้างอาชีพสุจริตสอดรับกับเศรษฐกิจพอเพียงและพฤกษศาสตร์โรงเรียน 

 
ตัวชี้วัด 

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

รวม     7  ตัวชี้วัด    
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                                           หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนศรีราชา ระดบัชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย พุทธศักราช 2564 (ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช 2562) 

ค าอธิบายรายวิชาพ้ืนฐาน 

รหัสวิชา ง33102    รายวิชา งานอาชีพ    กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 
ระดับมัธยมศึกษาปีท่ี 6                   เวลา  20  ชั่วโมง          จ านวน  0.5  หน่วยกิต     

  
การศึกษา วิเคราะห์ และอธิบายข้ันตอนการท างานที่จ าเป็นเกี่ยวกับงานอาชีพ  การเตรียมตัวประกอบอาชีพ 

การสมัครงาน การปฏิบัติตนในการประกอบ ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเทคโนโลยีที่ใช้เพื่อการท างานอาชีพ   การท างานใน
การด ารงชีวิตสู่งาน อาชีพ  ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคุณธรรม จริยธรรมในการท างาน   

โดย ใช้ทักษะทางเทคโนโลยีอย่างเหมาะสมกับอาชีพ การท างานร่วมกันเป็นกลุ่มท างานร่วมกัน ทักษะการ
จัดการระบบงาน ระบบคน เพื่อให้ท างานส าเร็จตามเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ ให้เกิดความคิดหาวิธีการแก้ปัญหา
อย่างมีขั้นตอน การสังเกต การวิเคราะห์ การสร้างทางเลือก และการประเมินทางเลือก เพื่อให้เกิดความคิดได้กว้างไกล 
หลายแง่มุม หลายทิศทาง น าไปสู่การจ าลองอาชีพ  

เพื่อให้/เห็นคุณค่า เกิดแนวทางเข้าสู่อาชีพ   และค่านิยมในการท างาน อย่างมีจริยธรรมและจรรยาบรรณ
วิชาชีพ    มีคุณลักษณะที่ดีต่ออาชีพ  มีลักษณะนิสัยที่ดีในการท างาน  รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ เสียสละ ซื่อสัตย์ สุจริต มี
วินัย ใฝ่เรียนรู้ อยู่อย่างพอเพียง มุ่งมั่นในการท างาน รักความเป็นไทย มีจิตสาธารณะ    มีเจตคติที่ดีต่อการประกอบ
อาชีพ  และเห็นความส าคัญของการสร้างอาชีพสุจริตสอดรับกับเศรษฐกิจพอเพียงและพฤกษศาสตร์โรงเรียน 

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

 
รวม     4  ตัวชี้วัด    
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                                           หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนศรีราชา ระดบัชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย พุทธศักราช 2564 (ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช 2562) 

ค าอธิบายรายวิชาเพ่ิมเติม 
รหัสวิชา ง30222  รายวิชา งานประดิษฐ์ของใช้     กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 
ระดับมัธยมศึกษาปีท่ี 4 -6             เวลา  40  ชั่วโมง         จ านวน  1.0  หน่วยกิต           

 
ศึกษา   วิเคราะห์   และอธิบายข้ันตอนการท างานเพื่อการด ารงชีวิตที่จ าเป็นเกี่ยวกับความหมายและประโยชน์

ของงานประดิษฐ์  รูปแบบและประเภทของสิ่งประดิษฐ์    กลยุทธ์ในการประกอบอาชีพงานประดิษฐ์ วัสดุที่ใช้ในงาน
ประดิษฐ์   ความหมายและความส าคัญของเทคโนโลยี  ประโยชน์ของเทคโนโลยีเทคโนโลยีที่ใช้ในงานประดิษฐ์  

โดยฝึกทักษะและประสบการณ์การประดิษฐ์ของใช้ในชีวิตประจ าวัน  การประดิษฐ์ของใช้ทั่วไปงานประดิษฐ์
ของใช้ที่แสดงถึงเอกลักษณ์ไทยจากวัสดุธรรมชาติ  วัสดุสังเคราะห์  เศษวัสดุใช้ด้วยการก าหนดวางแผน  การจัดการ 
การแก้ปัญหาอย่างมีกระบวนข้ันตอน การแสวงหาความรู้  การอภิปราย การเลือกใช้เทคโนโลยีอย่างเหมาะสม  

เพื่อให้ เกิดแนวทางสู่อาชีพงานประดิษฐ์  มีคุณลักษณะที่ดีต่ออาชีพงานประดิษฐ์ ใช้เทคโนโลยีพัฒนาอาชีพ   
มีลักษณะนิสัยที่ดีในการท างาน  รักชาติ  ศาสน์  กษัตริย์  เสียสละ ซื่อสัตย์ สุจริต     มีวินัย ใฝ่เรีย นรู้    อยู่อย่าง
พอเพียง   มุ่งมั่นในการท างาน   รักความเป็นไทย  มีจิตสาธารณะ   มีเจตคติที่ดีต่อการประกอบอาชีพ   และมี
ประสบการณ์ในอาชีพที่ถนัดและสนใจ 
 
ผลการเรียนรู้ 
 

1. สามารถอธิบายความหมายและประโยชน์ของงานประดิษฐ์ 
2. สามารถพจิารณาแนวทางเลอืกในการประกอบอาชีพงานประดิษฐ์ 
3. สามารถจ าแนกชนิดของวัสดุที่ใช้ในงานประดิษฐ ์
4. สามารถน าเทคโนโลยีมาใช้ในงานประดิษฐ ์
5. สามารถสร้างช้ินงานประดิษฐ ์
6.  

รวม  5  ผลการเรียนรู้ 
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                                           หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนศรีราชา ระดบัชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย พุทธศักราช 2564 (ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช 2562) 

ค าอธิบายรายวิชา 
รหัสวิชา ง30223  รายวิชา งานโรงแรม       กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 
ระดับมัธยมศึกษาปีท่ี 4 -6              เวลา  40  ชั่วโมง         จ านวน  1.0  หน่วยกิต               

 
ศึกษาเกี่ยวกับความหมายและความส าคัญของการโรงแรม งานด้านการบริการด้านที่พัก ประเภทของที่พัก 

ความส าพันธ์ระหว่างธุรกิจโรงแรมและธุรกิจท่องเที่ยว การประสานงานกับองค์กรภายนอกและธุรกิจที่เกี่ยวข้อง ปัจจัย
ที่มีผลกระทบต่อธุรกิจการโรงแรม ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับอาหารและเครื่องดื่ม หลักโภชนาการเบื้องต้น ความรู้เกี่ยวกับ
รายการอาหาร หลักวิธีการจัดรายการอาหารมื้อต่างๆ ประเภทของอาหารและเครื่องดื่ม ชนิดอาหารและเครื่องดื่มที่มี
บริการในโรงแรม มารยาทในการรับประทานอาหารและเครื่องดื่ม การจัดเลี้ยงสัมนา จัดวางโต๊ะอาหาร บุคลิกภาพใน
การเป็นผู้บริการที่ดี ความส าคัญในการรักษาสุขภาพในถูกสุขลักษณะอนามัย การสร้างมนุษย์สัมพันธ์ การจูงใจ การ
สร้างความพึงพอใจและความประทับใจให้ลูกค้า และแนวทางการประกอบอาชีพทางด้านการบริการในอนาคต 

โดยใชกระบวนการคิด การสืบคนขอมูล การปฏิบัติ รวมทั้งการใช้เทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ในการน าเสนอข้อมลู
ในการท างาน เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจและมีทักษะในการท างาน การออกแบบจ าลอง การท างานเป็นกลุ่ม แสวงหา
ความรู้ ใช้เทคโนโลยีในการท างาน และการแก้ปัญหาในการท างาน 

 
ผลการเรียนรู้ 

1. บอกความหมายและความส าคัญของธุรกจิการโรงแรมได้ 
2. เพื่อใหส้ามารถประยกุต์ใช้ความรู้และทกัษะด้านการบรกิาร ทักษะการคิดและการแก้ปญัหาทกัษะทางสังคม

และการด ารงชีวิตในการพฒันาตนเองและวิชาชีพ 
3. เพื่อให้มีความเข้าใจหลักการ บรหิารและจัดการวิชาชีพ การใช้เทคโนโลยสีารสนเทศของงานอาชีพทีส่ัมพันธ์

เกี่ยวข้องกบัการพัฒนาวิชาชีพการโรงแรม ให้ทันต่อการเปลีย่นแปลงและความก้าวหน้าของเศรษฐกิจ สงัคมและ
เทคโนโลย ี

4. เพื่อให้มีความเข้าใจในหลักการและกระบนการท างานในกลุ่มงานพื้นฐานด้านการบรกิารส่วนหน้า งาน
แม่บ้านโรงแรม การบริการอาหารและเครื่องดื่ม และงานครวัโรงแรม 

5. เพื่อใหส้ามารถใช้ความรู้และทักษะในการประกอบอาชีพอิสระในธุรกิจโรงแรมและศึกษาต่อในระดับสูงข้ึน
ได ้

6. เพื่อให้มเีจตกติที่ดีต่องานอาชีพ มีความคิดรเิริม่สร้างสรรค์ ซื่อสัตย์สจุริต มรีะเบียบวินัย เป็นผู้มี 
ความรับผิดชอบต่อสงัคม 

7.รู้จักน าเทคโนโลยหีรือแนวคิดใหม่ๆ  มาประยุกต์ใช้ในการท างานและใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า 
 
รวม  7  ผลการเรียนรู้ 
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                                           หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนศรีราชา ระดบัชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย พุทธศักราช 2564 (ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช 2562) 

ค าอธิบายรายวิชาเพ่ิมเติม 
รหัสวิชา ง30226  รายวิชา งานร้อยมาลัย      กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 
ระดับมัธยมศึกษาปีท่ี 4 -6             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 า งาน
ส าเร็จตามเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ ให้เกิดความคิดหาวิธีการแก้ปัญหาอย่างมีขั้นตอน การสังเกต การวิเคราะห์ 
การสร้างทางเลือก และการประเมินทางเลือก เพื่อให้เกิดความคิดได้กว้างไกล หลายแง่มุม หลายทิศทาง น าไปสู่การคิด
ประดิษฐ์สิ่งของและแนวทางการแก้ปัญหาใหม่อย่างสร้างสรรค์  

เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจความรู้ต่าง ๆ  เกี่ยวกับการร้อยมาลัยดอกไม้สด สร้างเจตคติที่ดีต่อการร้อยมาลัย 
เห็นคุณค่าและน าความรู้ไปใช้ประโยชน์กบชีวิตประจาวันได้ 
 
ผลการเรียนรู้ 
 

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

 
รวม   5  ผลการเรียนรู้ 
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                                           หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนศรีราชา ระดบัชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย พุทธศักราช 2564 (ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช 2562) 

ค าอธิบายรายวิชาเพ่ิมเติม 
รหัสวิชา ง30227  รายวิชา ขนมอบเบ้ืองต้น       กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 
ระดับมัธยมศึกษาปีท่ี 4 -6             เวลา  40  ชั่วโมง         จ านวน  1.0  หน่วยกิต           

 
   ศึกษาขนมอบประเภทต่าง ๆ  การใช้เลือกซื้อ เลือกใช้ วัตถุดิบ-อุปกรณ์ และการเก็บรักษา การช่ัง ตวง การ
ใช้เตาอบ การใช้เครื่องตี ปฏิบัติงานเตรียมวัตถุดิบ-อุปกรณ์ ในการอบขนม การส ารวจแหล่งวัสดุ ฝึกการช่ัง การตวง 
ปฏิบัติงานการท าขนมอบเพื่อจ าหน่าย ประเภ คุกกี้ เค้ก การน าวัตถุดิบในท้องถ่ินมาใช้ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง บรรจุ
จ าหน่าย ค านวณค่าใช้จ่าย ก าหนดราคาขาย จัดจ าหน่าย ท าบัญชีรายรับ-รายจ่ายอย่างง่าย  
      เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจ และมีทักษะในการท างานขนมอบ มีเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต รักชาติ ศาสน์กษัตริย์ มี
ความขยัน ซื่อสัตย์ อดทน พึงตนเองได้ มีจิตสาธารณะและจิตส านึกในการอนุรักษ์พลังงาน ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม 
น ามาใช้ในชีวิตประจ าวัน เพื่อน าไปประกอบอาชีพใช้การวัดและประเมินผลตามสภาพจริงโดยอิงมาตรฐานการเรียนรู้
ครอบคลุมทุกตัวช้ีวัด 
 
ผลการเรียนรู้ 
 

1. เพื่อทดสอบนักเรียนก่อนเรียนว่ามีความรู้พื้นฐานในการเรียนวิชา ขนมอบเพื่ออาชีพมากน้อย 
เท่าใด และความแตกต่างทางการเรียนในแต่ละบุคคล   

2. อธิบายความเป็นมาเกี่ยวกับขนมอบและบอกการเลือกซื้อและเลือกใช้ วัตถุดิบได้ 
3. อธิบายการเลือกซื้อและเลือกใช้ อุปกรณ์เกี่ยวกับขนมอบได้ 
4. อธิบายความหมายของบัญชี จัดท าบัญชี ค านวณต้นทุนการผลิตและก าหนดราคาขายได้ 
5. อธิบายความหมายของคุกกี้แต่ละประเภทได้ และปฏิบัติคุกกี้แต่ละประเภทได้ 
6. อธิบายความหมายของเค้กแต่ละประเภทได้ และปฏิบัติเค้กแต่ละประเภทได้ 
7. เพื่อทดสอบนักเรียนหลังเรียนว่ามีความรู้ที่คงทน จดจ าในสิ่งที่เรียนมา และสามารถปฏิบัติ 
8. ได้จริง น าไปประกอบอาชีพได้            

 
 รวม    7     ผลการเรียนรู้ 
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                                           หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนศรีราชา ระดบัชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย พุทธศักราช 2564 (ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช 2562) 

ค าอธิบายรายวิชาเพ่ิมเติม 
รหัสวิชา ง30228  รายวิชา ขนมไทย       กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 
ระดับมัธยมศึกษาปีท่ี 4 -6             เวลา  40  ชั่วโมง         จ านวน  1.0  หน่วยกิต           

 
 ศึกษาความหมายความส าคัญ หลักการ วิธีการ ข้ันตอนการท าขนมไทย การเลือกใช้ การเก็บรักษา วัสดุ
อุปกรณ์ที่ใช้ในการท าขนมไทย การเลือกซื้อ วัสดุ  อุปกรณ์ ในการท าขนมไทยการบรรจุวิธีการเก็บรักษาขนมไทยได้   
 โดยมีทักษะในการท าขนมไทยในเทศกาลวันส าคัญทางศาสนา  และการท าขนมไทยชนิดต่างๆตามที่ก าหนดให้ 
ก าหนดราคาขายและจัดจ าหน่ายได้  โดยใช้ทักษะกระบวนการกลุ่ม มีทักษะการแสวงหาความรู้ ทักษะกระบวนการและ
การแก้ปัญหา ทักษะการจัดการ ศึกษาจากแหล่งเรียนรู้ และภูมิปัญญาท้องถ่ิน  
 เพื่อให้มีลักษณะนิสัยรักการท างาน มีคุณธรรม มีจิตส านึกในการใช้พลังงาน ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมอย่าง
ประหยัดคุ้มค่า มีเจตคติที่ดีและเห็นความส าคัญของการประกอบอาชีพ  
 
ผลการเรียนรู้ 
 

1. สามารถอธิบายความหมายและความส าคัญของขนมไทยได้  
2. สามารถบอกช่ือและระบุประเภทของขนมไทยได้ 
3. สามารถบอกช่ือและอธิบายวิธีการใช้เครื่องมือเครื่องใช้ในการท าขนมไทยรวมทั้งการดูแลรักษาอุปกรณ์ได้

ถูกต้องและปลอดภัย 
4. สามารถท าและบอกเทคนิคในการท าขนมไทยประเภทต่างๆได้ 
5. ปฏิบัติการท าขนมไทยตามที่ก าหนดให้ได้ 
6. อธิบายวิธีการบรรจุและเก็บรักษาขนมไทยได้ 
7. จัดจ าหน่าย และท าบัญชีรับ – จ่าย  และประเมินผลการปฏิบัติงานได้ 
8. ตระหนักในการแสวงหาความรู้ กระบวนการโดยใช้เทคโนโลยีต่างๆ 
9. มีคุณธรรมและลักษณะนิสัยในการท างาน มีจิตส านึกในการใช้พลังงาน ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมอย่าง

คุ้มค่าเพื่อการด ารงชีวิต 
10. มีทักษะที่จ าเป็น มีประสบการณ์เห็นแนวทางในงานอาชีพและเกิดเจตคติที่ดีต่อการประกอบอาชีพ            

 
 รวม     10    ผลการเรียนรู้ 
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                                           หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนศรีราชา ระดบัชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย พุทธศักราช 2564 (ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช 2562) 

ค าอธิบายรายวิชาเพ่ิมเติม 
รหัสวิชา ง30229  รายวิชา งานประดิษฐ์ดอกไม้           กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 
ระดับมัธยมศึกษาปีท่ี 4 -6             เวลา  40  ชั่วโมง         จ านวน  1.0  หน่วยกิต            

 
ศึกษา   วิเคราะห์   และอธิบายข้ันตอนการท างานเพื่อการด ารงชีวิตที่จ าเป็นเกี่ยวกับความหมายและประโยชน์

ของงานประดิษฐ์  รูปแบบและประเภทของสิ่งประดิษฐ์    กลยุทธ์ในการประกอบอาชีพงานประดิษฐ์ วัสดุที่ใช้ในงาน
ประดิษฐ์   ความหมายและความส าคัญของเทคโนโลยี  ประโยชน์ของเทคโนโลยีเทคโนโลยีที่ใช้ในงานประดิษฐ์  

โดยฝึกทักษะและประสบการณ์การประดิษฐ์ของใช้ในชีวิตประจ าวัน  การประดิษฐ์ของใช้ทั่วไปงานประดิษฐ์
ของใช้ที่แสดงถึงเอกลักษณ์ไทยจากวัสดุธรรมชาติ  วัสดุสังเคราะห์  เศษวัสดุใช้ด้วยการก าหนดวางแผน  การจัดการ 
การแก้ปัญหาอย่างมีกระบวนข้ันตอน การแสวงหาความรู้  การอภิปราย การเลือกใช้เทคโนโลยีอย่างเหมาะสม  

เพื่อให้ เกิดแนวทางสู่อาชีพงานประดิษฐ์  มีคุณลักษณะที่ดีต่ออาชีพงานประดิษฐ์  ใช้เทคโนโลยีพัฒนาอาชีพ   
มีลักษณะนิสัยที่ดีในการท างาน  รักชาติ  ศาสน์  กษัตริย์  เสียสละ ซื่อสัตย์ สุจริต     มีวินัย ใฝ่เรียนรู้    อยู่อย่าง
พอเพียง   มุ่งมั่นในการท างาน   รักความเป็นไทย  มีจิตสาธารณะ   มีเจตคติที่ดีต่อการประกอบอาชีพ   และมี
ประสบการณ์ในอาชีพที่ถนัดและสนใจและสอดรับกับเศรษฐกิจพอเพียงและพฤกษศาสตร์โรงเรียน 
 
ผลการเรียนรู้ 
 

1. สามารถบอกความรูพ้ื้นฐานเกี่ยวกบังานประดิษฐ์ 
2. สามารถบอกแนวทางในการประกอบอาชีพงานประดิษฐ์ดอกไม้ 
3. สามารถจ าแนกวัสดุที่ใช้ในงานประดิษฐ์ดอกไม ้
4. สามารถน าเทคโนโลยีมาใช้ในงานประดิษฐ์ดอกไม ้
5. สามารถประดิษฐ์ดอกไม้จากวัสดุทีห่ลากหลาย 

 
รวม   5  ผลการเรียนรู้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



284 

 

                                           หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนศรีราชา ระดบัชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย พุทธศักราช 2564 (ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช 2562) 

ค าอธิบายรายวิชาเพ่ิมเติม 

รหัสวิชา ง 30230  รายวิชา ธุรกิจการถนอมอาหาร      กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 
ระดับมัธยมศึกษาปีท่ี 4-6            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 ารุงรักษาเครื่องมอืเครื่องใช้ใน 
            การถนอมอาหารได ้
         4. มีทักษะปฏิบัติการถนอมอาหารได้ตามแผนข้ันตอนการปฏิบัตงิานที่ก าหนดไว้ประเมินผลและ 
            แก้ปัญหาระหว่างการปฏิบัตงิานได้ 
 
รวม  4 ผลการเรียนรู้ 
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                                           หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนศรีราชา ระดบัชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย พุทธศักราช 2564 (ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช 2562) 

ค าอธิบายรายวิชาเพ่ิมเติม 

รหัสวิชา ง30231  รายวิชา สร้างสรรค์งานอนุรักษ์ไทย   กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 
ระดับมัธยมศึกษาปีท่ี 4-6            เวลา  40  ชั่วโมง      จ านวน  1.0  หน่วยกิต            

 
ศึกษา วิเคราะห์งาน วางแผนการด าเนินงาน การเลือกใช้วัสดุ อุปกรณ์ที่ใช้ในงานงานดอกไม้ ใบตอง               

ฝึกทักษะปฏิบัติงานงานอนุรักษ์ไทย ประเมินและปรับปรุงการด าเนินงาน เก็บ บ ารุงรักษา โดยฝึกปฏิบัติงานงานอนุรักษ์
ไทย ด้วยการก าหนดวางแผน  การจัดการ การแก้ปัญหาอย่างมีกระบวนข้ันตอน การแสวงหาความรู้  การอภิปราย    
การเลือกใช้เทคโนโลยีอย่างเหมาะสม คุ้มค่า ประหยัดและปลอดภัย 

เพื่อให้เกิดแนวทางสู่อาชีพ  มีคุณลักษณะที่ดีต่ออาชีพ  มีลักษณะนิสัยที่ดีในการท างาน รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์  
เสียสละ ซื่อสัตย์  สุจริต มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ อยู่อย่างพอเพียง  มุ่งมั่นในการท างาน รักความเป็นไทย  มีจิตสาธารณะ        
มีเจตคติที่ดีต่อการประกอบอาชีพ  และมีประสบการณ์ในอาชีพที่ถนัดและสนใจ 

 
ผลการเรียนรู้ 
 
 1.  วิเคราะห์ประวัติความเป็นมา คุณค่า ประเภทงานอนรุักษ์ไทย 
 2.  อธิบายวิธีการเตรียม การเกบ็รักษาวัสดุ อปุกรณ์งานอนรุักษ์ไทย ได้ 
 3.  ปฏิบัติการฝึกพับกลีบใบตองแบบต่าง ๆ ได้อย่างประณีต  สวยงาม 
 4.  ปฏิบัติการประดิษฐ์ถาดใบตองได้อย่างประณีต  สวยงาม 
 7.  ประดิษฐ์พานดอกไม้ใบตองได้อย่างประณีต  สวยงาม 
 5.  ปฏิบัติการประดิษฐ์กระทงลอยได้อย่างประณีต  สวยงาม 
 6.  ปฏิบัติการประดิษฐ์บายศรปีากชามได้อย่างประณีต สวยงาม 
 
รวม  6  ผลการเรียนรู้ 
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                                           หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนศรีราชา ระดบัชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย พุทธศักราช 2564 (ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช 2562) 

ค าอธิบายรายวิชาเพ่ิมเติม 
 

รหัสวิชา ง30232     รายวิชา  การแกะสลักเพ่ือธุรกิจ  กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 
ระดับมัธยมศึกษาปีท่ี 4 -6               เวลา  40  ชั่วโมง      จ านวน  1.0  หน่วยกิต 

 
ศึกษา   วิเคราะห์ และอธิบายข้ันตอนการท างานเพื่อการด ารงชีวิตที่จ าเป็นเกี่ยวกับความหมายและประโยชน์ 

คุณค่าของการแกะสลักผักผลไม้ เพื่อการตกแต่งหรือใช้ในโอกาสต่างๆ หลักการเลือกผักผลไม้ส าหรับการแกะสลัก การ
ใช้อุปกรณ์การแกะสลัก การดูแลรักษาเครื่องมือ รวมทั้งข้ันตอนวิธีการและเทคนิคการแกะสลัก 
ผักผลไม้  

โดยฝึกทักษะและประสบการณ์ในชีวิตประจ าวันเกี่ยวกับหลักการเลือกผักผลไม้ส าหรับการแกะสลัก การใช้
เครื่องมือในการแกะสลัก ปฏิบัติการแกะสลักผักผลไม้  การแก้ปัญหาอย่างมีกระบวนข้ันตอน การแสวงหาความรู้      
การอภิปราย และการเลือกใช้เทคโนโลยีอย่างเหมาะสม  

 เพื่อให้ เกิดแนวทางสู่อาชีพ มีลักษณะนิสัยที่ดีในการท างาน  รักชาติ  ศาสน์  กษัตริย์  เสียสละ ซื่อสัตย์ สุจรติ  
มีวินัย  ใฝ่เรียนรู้  อยู่อย่างพอเพียง   มุ่งมั่นในการท างาน   รักความเป็นไทย  มีจิตสาธารณะ   มีประสบการณ์ในอาชีพ
ที่ถนัดและสนใจ มีความภาคภูมิใจในความเป็นไทยและสืบสานศิลปวัฒนธรรมไทย  
 
ผลการเรียนรู้ 
 

1. อธิบายความหมาย วัตถุประสงค์และประเภทของการแกะสลกัได้ 
2. สามารถเลือกใช้วัสดุอปุกรณ์ที่ใช้ในการแกะสลกัผกัและผลไม้ได้อย่างเหมาะสม 
3. สามารถจัดตกแต่งผลงานแกะสลักได ้
4. มีทักษะในการแกะสลักผักและผลไม ้
5. สร้างผลงานการออกแบบลวดลาย และตกแต่งช้ินงานในการแกะสลกัอย่างสร้างสรรค์ 
6. สามารถเก็บรักษาผลงานแกะสลักได ้
7. มีคุณธรรม จริยธรรม และลกัษณะนิสัยที่ดีในการท างาน ใช้พลังงาน ทรัพยากรในการท างานอย่าง 
    คุ้มค่าและยั่งยืน เพื่อการอนุรกัษ์ สิ่งแวดล้อม 
 

รวม   7  ผลการเรียนรู้ 
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                                           หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนศรีราชา ระดบัชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย พุทธศักราช 2564 (ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช 2562) 

ค าอธิบายรายวิชาเพ่ิมเติม 

รหัสวิชา ง30233  รายวิชา งานจัดดอกไม้เพ่ืออาชีพ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 
ระดับมัธยมศึกษาปีท่ี 4-6            เวลา  40  ชั่วโมง      จ านวน  1.0  หน่วยกิต  

 
นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจ อธิบายความหมาย ความส าคัญและประโยชน์ของการงานจัดดอกไม้ การเลือกซือ้

ดอกไม้สด หลักการจัดดอกไม้ วิธีการ  ข้ันตอนกระบวนการท างาน  การเลือกใช้วัสดุอุปกรณ์ในงานจัดดอกไม้ 
 นักเรียนมีทักษะในการท าช่อดอกไม้ติดหน้าอก การจัดช่อดอกไม้มือถือ การจัดดอกไม้รูปทรงพื้นฐานการจัด
กระเช้าดอกไม้ การเตรียมวัสดุอุปกรณ์ในการจัดดอกไม้ การฝึกทักษะเบื้องต้นเกี่ยวกับการจัดดอกไม้ การเลือกซื้อ
ดอกไม้ การเก็บรักษาดอกไม้ที่ถูกวิธี การรักษาช้ินงาน สร้างสรรค์งานจัดดอกไม้ได้สวยงาม  โดยใช้กระบวนการการ
ท างาน  กระบวนการปฏิบัติ  กระบวนการคิดสร้างสรรค์ การค านวณค่าใช้จ่าย  ก าหนดราคาขาย  การจัดจ าหน่าย จด
บันทึกการปฏิบัติงานและการประเมินผลงาน การปฏิบัติงานจัดดอกไม้ด้วยอุปกรณ์ตกแต่งต่างๆ ไดห้ลากหลายรูปแบบ 
และมีการจัดจ าหน่ายผลงาน   

เพื่อให้เกิดแนวทางสู่อาชีพ สามารถเลือกใช้เทคโนโลยีพัฒนางานจัดดอกไม้ไดอ้ย่างเหมาะสม มีคุณลักษณะที่ดี
ต่ออาชีพ ใช้เทคโนโลยีพัฒนาอาชีพ มีลักษณะนิสัยที่ดีในการท างาน รักชาติ  ศาสน์ กษัตริย์   เสียสละ ซื่อสัตย์ สุจริต  
มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ อยู่อย่างพอเพียง มุ่งมั่นในการท างาน รักความเป็นไทย  
มีจิตสาธารณะ มีเจตคติที่ดีตอ่การประกอบอาชีพสจุริต 

 
ผลการเรียนรู ้

 1. บอกความหมายการจัดดอกไม ้
 2. อธิบายการเลือกซื้อดอกไมส้ดและการดูแลรกัษาดอกไม้สดได ้
 3. อธิบายการเตรียมการจัดดอกไม้และการดูแลหลังการจัดดอกไม้ 
 4. บอกองค์ประกอบในการจัดดอกไม้ได ้
 5. บอกหลักการใช้สีในการจัดดอกไม้ได ้
 6. อธิบายลักษณะของดอกไม้ที่น ามาจัดดอกไม้ได ้
 7. บอกประเภทการจัดดอกไม้ได ้
 8. ท าช่อดอกไม้ติดหน้าอกได้สวยงาม 
 9. จัดช่อดอกไม้ไดส้วยงาม 
 10. จัดดอกไม้รปูทรงพื้นฐานได้ถูกต้องสวยงาม 
 11. จัดกระเช้าดอกไม้ได้สวยงาม 

12. มีคุณธรรม จริยธรรม และลกัษณะนิสัยที่ดีในการท างาน ใช้พลังงาน ทรัพยากรในการท างานอย่าง 
    คุ้มค่าและยั่งยืน เพื่อการอนุรกัษ์ สิ่งแวดล้อม 
  
รวม  12  ผลการเรียนรู้ 
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                                           หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนศรีราชา ระดบัชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย พุทธศักราช 2564 (ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช 2562) 

ค าอธิบายรายวิชาเพ่ิมเติม 

รหัสวิชา ง30234  รายวิชา ขนมอบเพ่ืออาชีพ      กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 
ระดับมัธยมศึกษาปีท่ี 4-6            เวลา  40  ชั่วโมง      จ านวน  1.0  หน่วยกิต  

 
 ศึกษาขนมอบประเภทต่าง ๆ  การใช้เลือกซื้อ เลือกใช้ วัตถุดิบ-อุปกรณ์ และการเก็บรักษา การช่ัง ตวง การใช้
เตาอบ การใช้เครื่องตีไข่ 
       ปฏิบัติงานเตรียมวัตถุดิบ-อุปกรณ์ ในการอบขนม การส ารวจแหล่งวัสดุ ฝึกการช่ัง การตวง   ปฏิบัติงานการท า
ขนมอบเพื่อจ าหน่ายประเภทคุกกี้  เค้ก  การน าวัตถุดิบในท้องถ่ินมาใช้ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง  บรรจุจ าหน่าย 
ค านวณค่าใช้จ่าย ก าหนดราคาขาย จัดจ าหน่าย ท าบัญชีรายรับ-รายจ่ายอย่างง่าย  
       มีเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต รักชาติ ศาสน์กษัตริย์ มีความขยัน ซื่อสัตย์ อดทน พึงตนเองได้ มีจิตสาธารณะและ
จิตส านึกในการอนุรักษ์พลังงาน ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม น ามาใช้ในชีวิตประจ าวัน เพื่อน าไปประกอบอาชีพ 

 
ผลการเรียนรู้ 

 1. อธิบายความเป็นมาเกี่ยวกับขนมอบและบอกการเลอืกซือ้และเลือกใช้ วัตถุดิบได้ 
 2. อธิบายการเลือกใช้อุปกรณ์ เตรียมและเกบ็รกัษาวัตถุดิบ เก็บรักษาผลิตภัณฑ์ก่อนและหลังการบรรจุ 
 3. เลือกใช้อุปกรณ์ เตรียมและเกบ็รกัษาวัตถุดิบ เก็บรักษาผลิตภัณฑ์ก่อนและหลังการบรรจุ 
         4. สามารถเลือก และประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในงานขนมอบ 
         5. สามารถปฏิบัตงิานขนมอบตามหลักโภชนาการ  และหลกัสุขาภิบาลอาหาร 
         6. มีทักษะในการท าคุกกี้ เค้ก และการแต่งหน้าเค้กพืน้ฐาน การเกบ็รกัษาคุกกี้ เค้กและการแตง่หน้าเค้ก ก่อน
และหลังการบรรจุ การบรรจุภัณฑ์ และการคิดต้นทุน และก าหนดราคาขาย 
       7.  ปฏิบัติงานด้วยความประณีตรอบคอบ เป็นระเบียบเรียบร้อย มีความรับผิดชอบ  ตรงตอ่เวลา  ประหยัด  
ค านึงถึงความปลอดภัยในการท างาน 
         8.  สามารถน าความรู้หรือทกัษะไปใช้ในชีวิตประจ าวัน  หรอืการประกอบอาชีพ 
 
รวม 8 ผลการเรียนรู้ 
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                                           หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนศรีราชา ระดบัชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย พุทธศักราช 2564 (ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช 2562) 

ค าอธิบายรายวิชาเพ่ิมเติม 

รหัสวิชา ง 30235  รายวิชา สร้างสรรค์งานป้ัน   กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 
ระดับมัธยมศึกษาปีท่ี 4-6             เวลา  40  ชั่วโมง      จ านวน  1.0  หน่วยกิต 

 
มีความรู้ความเข้าใจ อธิบายความหมาย ความส าคัญและประโยชน์ของงานปั้น วิธีการ  ข้ันตอนกระบวนการ

ท างาน  การเลือกใช้วัสดุอุปกรณ์ในการท างานสร้างสรรค์งานปั้น 
ปฏิบัติงาน การเตรียมวัสดุอุปกรณ์ การฝึกทักษะเบื้องต้นเกี่ยวกับงานปั้น การเลือกลายและออกแบบลายปกัให้

เหมาะสมกับช้ินงาน สามารถสร้างสรรค์งานปั้นด้วยวิธีการใหม่ๆ  และจัดท าเป็นผลงานได้ การค านวณค่าใช้จ่าย  ก าหนด
ราคาขาย  การจัดจ าหน่าย จดบันทึกการปฏิบัติงานและการประเมินผลงาน 

นักเรียนได้มีความรู้และทักษะในงานปั้น ปฏิบัติงานปั้นด้วยวิธีต่างๆได้หลายรูปแบบ สามารถออกแบบ
สร้างสรรค์จากงานปักและจัดท าเป็นช้ินงานต่างๆได้สวยงาม  โดยใช้กระบวนการการท างาน  กระบวนการปฏิบัติ  
กระบวนการคิดสร้างสรรค์ มีการจัดจ าหน่ายผลงาน  มุ่งมั่น ขยัน อดทน  ซื่อสัตย์ กตัญญูในการท างาน  มีเจตคติที่ดีต่อ
งานอาชีพ สามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันและเป็นแนวทางในการประกอบอาชีพต่อไปในอนาคตได้ 

 
ผลการเรียนรู้ 
 

1. อธิบายความหมาย ความส าคัญ ประโยชน์ของงานปั้นได ้
2. อธิบายข้ันตอนกระบวนการในการท างานปั้นได ้
3. สามารถเลือกใช้วัสดุอปุกรณ์ ในงานปั้นได้ 
4. มีทักษะเบื้องต้นเกี่ยวกับงานปั้นด้วยวิธีต่างๆ  
5. ออกแบบลวดลายงานปั้นใหเ้หมาะสมกับประเภทงานได ้
6. ปฏิบัติงานปั้นด้วยมือและจัดท าเป็นช้ินงานได้  
7. คิดค านวณค่าใช้จ่าย  ก าหนดราคาจ าหน่ายได้ 
8. มีคุณธรรม จริยธรรม และลกัษณะนิสัยที่ดีในการท างาน ใช้พลังงาน ทรัพยากรในการท างานอย่าง 

    คุ้มค่าและยั่งยืน เพื่อการอนุรกัษ์ สิ่งแวดล้อม 
  
รวม  8  ผลการเรียนรู้ 
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                                           หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนศรีราชา ระดบัชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย พุทธศักราช 2564 (ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช 2562) 

ค าอธิบายรายวิชาเพ่ิมเติม 

รหัสวิชา ง 30236 รายวิชา งานเพ้นท์เพ่ืออาชีพ     กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 
ระดับมัธยมศึกษาปีท่ี 4-6             เวลา  40  ชั่วโมง      จ านวน  1.0  หน่วยกิต 

 
ศึกษา   วิเคราะห์   และอธิบายข้ันตอนการท างาน ความรู้พื้นฐานการเพ้นท์  วัสดุอุปกรณ์งานเพ้นท์  การเลอืก

วัสดุที่จะน ามาเพ้นท์  การจัดการควบคุมคุณภาพการเพ้นท์  ข้ันตอนการเพ้นท์ลงบนวัสดุชนิดต่างๆ  การเก็บรักษา
อุปกรณ์การเพ้นท์  การบริหารจัดการในการประกอบอาชีพด้วยการเพ้นท์   

โดยฝึกทักษะและประสบการณ์การเพ้นท์ด้วยการก าหนดวางแผน  การจัดการ การแก้ปัญหาอย่างมีกระบวน
ข้ันตอน การแสวงหาความรู้  การอภิปราย การเลือกใช้เทคโนโลยีอย่างเหมาะสม คุ้มค่า ประหยัดและปลอดภัย 

เพื่อให้เกิดแนวทางสู่อาชีพ  ใช้เทคโนโลยีพัฒนาอาชีพ  มีคุณลักษณะที่ดีต่ออาชีพ  มีลักษณะนิสัยที่ดีในการ
ท างาน รักชาติ  ศาสน์ กษัตริย์  เสียสละ ซื่อสัตย์  สุจริต มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ อยู่อย่างพอเพียง  มุ่งมั่นในการท างาน รัก
ความเป็นไทย  มีจิตสาธารณะ  มีเจตคติที่ดีต่อการประกอบอาชีพ  และมีประสบการณ์ในอาชีพที่ถนัดและสนใจ 

 
ผลการเรียนรู้ 
 
 1. บอกอุปกรณ์งานเพ้นท์ การเลือกใช้สี และการเกบ็รักษาได ้
 2. อธิบายวิธีการเพ้นทล์งในวัสดุต่างๆ ด้วยกรวย พู่กันและเกรียงได ้

3. อธิบายหลักด้านการบรหิารจัดการอาชีพได ้
4. มีทักษะในการเลอืกใช้อุปกรณ์งานเพ้นท์ การเลอืกใช้สี และการเกบ็รกัษาได ้
5. มีทักษะการออกแบบลวดลาย การลงสีบนวัสดุต่างๆได้สวยงาม 
6. มีทักษะในการเพ้นทล์งบนวัสดุต่างๆได้สวยงาม 
7. มีคุณธรรม จริยธรรม และลกัษณะนิสัยที่ดีในการท างาน ใช้พลังงาน ทรัพยากรในการท างานอย่าง 
    คุ้มค่าและยั่งยืน เพื่อการอนุรกัษ์ สิ่งแวดล้อม 

 
รวม   7  ผลการเรียนรู้ 
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                                           หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนศรีราชา ระดบัชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย พุทธศักราช 2564 (ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช 2562) 

ค าอธิบายรายวิชาเพ่ิมเติม 

รหัสวิชา ง30238 รายวิชา ทักษะงานผ้า      กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 
ระดับมัธยมศึกษาปีท่ี 4-6             เวลา  40  ชั่วโมง       จ านวน  1.0  หน่วย 

 
จัดการเรียนรู้เกี่ยวกับ ความส าคัญของผ้า คุณสมบัติของผ้า และเส้นใยชนิดต่าง ๆ ได้แก่ใยธรรมชาติ ใยที่

มนุษย์ประดิษฐ์ข้ึน ใยผสม ศึกษาวิธีการแต่งกายให้เหมาะสมกับรูปร่างและโอกาส หลักการเลือกซื้อเสื้อผ้าส าเร็จรูป 
รวมถึงการดูแลรักษาเสื้อผ้า การใช้จักรเย็บผ้า เรียนรู้วิธีการเย็บผ้าและฝึกเย็บผ้าด้วยจักรเย็บผ้า  เพื่อมุ่งเน้น
กระบวนการเรียนและการท างานของนักเรยีน  ให้มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ รู้จักประยุกต์การท างานโดยใช้เทคโนโลยทีี่
เหมาะสม ท างานอย่างมีขั้นตอนตามกระบวนการโดยใช้ทักษะต่างๆที่เรียนและยังสามารถท างานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมี
คุณภาพ มีจริยธรรมและคุณธรรมในการท างาน  รวมไปถึงสามารถน าความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์และแก้ปัญหาในการ
ด ารงชีวิตประจ าวันได้อย่างเหมาะสม   
 
ผลการเรียนรู้ 

1. อธิบายความหมาย ความส าคัญ และประโยชน์ของงานออกแบบตัดเยบ็เครือ่งใช้ในบ้านได้ 
2. บอกช่ือ หน้าที่ และวิธีใช้วัสดุ อุปกรณ์ และเครื่องมือที่ใช้ในการออกแบบและตัดเยบ็งานผ้าได้ 
3. ปฏิบัติการแก้ไขและบ ารงุรักษาจักรเยบ็ผ้าได ้
4. ปฏิบัติการตัดเยบ็ตะเข็บด้วยมือและจักรได ้
5. ปฏิบัติการเยบ็เครื่องเกาะเกี่ยวชนิดต่างๆ ได้ 
6.  ค านวณค่าใช้จ่ายในการท างานได้ 
7. ปฏิบัติการออกแบบและท าการตัดเย็บงานผ้าทีส่ามารถใช้ประโยชน์ได้ในชีวิตประจ าวันได้ 
8. มีคุณธรรม จริยธรรม ลักษณะนิสัยที่ดีในการท างาน และใช้พลังงาน ทรัพยากรในการท างานอย่างคุ้มค่า
และยั่งยืน เพือ่อนุรกัษ์สิ่งแวดลอ้ม 

 
รวม     8     ผลการเรียนรู้ 
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                                           หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนศรีราชา ระดบัชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย พุทธศักราช 2564 (ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช 2562) 

ค าอธิบายรายวิชาเพ่ิมเติม 

รหัสวิชา ง30239 รายวิชา ธุรกิจการแปรรูปอาหาร     กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 
ระดับมัธยมศึกษาปีท่ี 4-6             เวลา  40  ชั่วโมง       จ านวน  1.0  หน่วย 

 
ศึกษา ส ารวจ วิเคราะห์ อภิปรายและสรุปผล ความหมายความส าคัญของการแปรรูปอาหารจากผลผลิตทาง

การเกษตรในท้องถ่ิน  หลักการแปรรูปอาหารตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง   โครงงานการแปรรูปอาหาร การ
ออกแบบบรรจุภัณฑ์ การจ าหน่ายผลผลิต โดยใช้กระบวนการส ารวจ คิดวิเคราะห์ คิดแก้ปัญหา ทักษะการจัดการ 
ทักษะกระบวนการท างาน การแก้ปัญหา การปฏิบัติการแปรรูปอาหารจากผลผลิตทางการเกษตรที่มีในท้องถ่ิน การท า
บรรจุภัณฑ์ และการจ าหน่าย 
 โดยการใช้กระบวนการส ารวจ คิดวิเคราะห์ คิดแก้ปัญหา ทักษะการจัดการ ทักษะกระบวนการท างาน การ
แก้ปัญหา  การปฏิบัติการแปรรูปอาหารจากผลผลิตทางการเกษตรที่มีในท้องถ่ิน การท าบรรจุภัณฑ์ และการจ าหน่าย
ผลผลิต 
 เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจ มีทักษะการแปรรูปอาหารได้ ตลอดจนมีคุณธรรม จริยธรรม และลักษณะนิสัยที่ดี
ในการท างาน ใช้พลังงาน ทรัพยากรในการท างานอย่างคุ้มค่าและยั่งยืน เพื่อการอนุรักษ์ สิ่งแวดล้อม 
 
ผลการเรียนรู้ 
 

1. บอกความหมายความส าคัญของการแปรรปูอาหารได้ 
2. ปฏิบัติการแปรรปูอาหารในท้องถ่ินด้วยวิธีการที่เหมาะสมได้ 
3. จัดท าบรรจุภัณฑ์ผลิตภัณฑ์ที่ไดจ้ากการแปรรปูได้อย่างเหมาะสม สวยงาม 
4.สามารถจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ที่ไดจ้ากการแปรรูปได้ 
5. มีคุณธรรม จริยธรรม และลกัษณะนิสัยที่ดีในการท างาน ใช้พลังงาน ทรัพยากรในการท างานอย่าง 
    คุ้มค่าและยั่งยืน เพื่อการอนุรกัษ์ สิ่งแวดล้อม 

 
รวม  5  ผลการเรียนรู้ 
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                                           หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนศรีราชา ระดบัชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย พุทธศักราช 2564 (ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช 2562) 

ค าอธิบายรายวิชาเพ่ิมเติม 

รหัสวิชา ง30240     รายวิชา งานปักผ้าเบ้ืองต้น    กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 
ระดับมัธยมศึกษาปีท่ี 4-6             เวลา  40  ชั่วโมง      จ านวน  1.0  หน่วยกิต 

 
มีความรู้ความเข้าใจ อธิบายความหมาย ความส าคัญและประโยชน์ของการงานปักผ้าเบื้องต้น วิธีการ  ข้ันตอน

กระบวนการท างาน  การเลือกใช้วัสดุอุปกรณ์ในการท างานปักผ้าเบื้องต้น 
โดยการฝึกทักษะเบื้องต้นเกี่ยวกับงานปักผ้าเบื้องต้น การเลือกลายและออกแบบลายปักให้เหมาะสมกับช้ินงาน 

สามารถสร้างสรรค์งานปกัผา้ด้วยวิธีการใหม่ๆ และจัดท าเป็นผลงานได้ การค านวณค่าใช้จ่าย  ก าหนดราคาขาย  การจดั
จ าหน่าย จดบันทึกการปฏิบัติงานและการประเมินผลงาน 

เพื่อให้นักเรียนได้มีความรู้และทักษะในการปักผ้าเบื้องต้นปฏิบัติงานการปักผ้าเบื้องต้นด้วยวิธีต่างๆได้หลาย
รูปแบบ สามารถออกแบบสร้างสรรค์จากงานปักและจัดท าเป็นช้ินงานต่างๆได้สวยงาม  โดยใช้กระบวนการการท างาน  
กระบวนการปฏิบัติ  กระบวนการคิดสร้างสรรค์ มีการจัดจ าหน่ายผลงาน  มุ่งมั่น ขยัน อดทน  ซื่อสัตย์ กตัญญูในการ
ท างาน  มีเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ สามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันและเป็นแนวทางในการประกอบอาชีพ
ต่อไปในอนาคตได ้
 
ผลการเรียนรู้ 
 

1.  มีความรู้และเข้าใจ ความหมาย  ความส าคัญ  ประโยชน์ในงานปักผ้าเบือ้งต้น 
2.  รู้ความเข้าใจวิธีการข้ันตอนกระบวนการท างานในการปกัผ้าเบื้องต้น 
3. สามารถเลือกใช้วัสดุอปุกรณ์ ในการปักผ้าเบื้องต้นได้ 
4. มีทักษะเบื้องต้นเกี่ยวกับงานปักผ้าด้วยวิธีต่างๆ  
5. สามารถออกแบบลายปกัให้เหมาะสมกับช้ินงาน 
6.  สามารถปฏิบัติการปักด้วยมอืและจัดท าเป็นช้ินงานได้  
7. สามารถคิดค านวณค่าใช้จ่าย  ก าหนดราคาจ าหน่ายได้ 
8. มีคุณธรรม จริยธรรม และลกัษณะนิสัยที่ดีในการท างาน ใช้พลังงาน ทรัพยากรในการท างานอย่าง 
    คุ้มค่าและยั่งยืน เพื่อการอนุรกัษ์ สิ่งแวดล้อม 
 

รวม   8  ผลการเรียนรู้ 
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                                           หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนศรีราชา ระดบัชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย พุทธศักราช 2564 (ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช 2562) 

ค าอธิบายรายวิชาเพ่ิมเติม 
รหัสวิชา ง 30241  รายวิชา พืชสมุนไพร          กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 
ระดับมัธยมศึกษาปีท่ี 4 -6              เวลา  40  ชั่วโมง      จ านวน  1.0  หน่วยกิต 

 
ศึกษาความหมาย ความส าคัญและประโยชน์ ของพืชสมุนไพร เช่น ฟ้าทะลายโจร ไพร ขมิ้น ขิงข่า ว่านหาง

จระเข้ ฯลฯ การจ าแนกและการแบ่งชนิดของพืชสมุนไพร สรรพคุณทางยา พื้นที่ที่เหมาะสมส าหรับการปลูกพืชสมุนไพร 
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเจริญเติบโตของพืชสมุนไพร ลักษณะของพืชสมุนไพรที่ดี การเตรียมดินปลูก การปฏิบัติดูแล
รักษา การป้องกันโรคและการก าจัดศัตรูพืช การเก็บเกี่ยวและการปฏิบัติหลังการเก็บเกี่ยว การแปรรูป การน าไปใช้
อย่างถูกต้องและปลอดภัย 

โดยฝึกทักษะการท างานร่วมกัน ทักษะการจัดการการท างาน ทักษะการแก้ปัญหา ทักษะการแสวงหาความรู้  
และการสร้างช้ินงานทางการเกษตรอย่างมีความคิดสร้างสรรค์  ร่วมถึงการเลือกใช้ทรัพยากรอย่างคุ่มค่าและยั่งยืนเพื่อ
การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
 เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับการผลิตพืชสมุนไพร เกิดทักษะในการท างาน สามารถเรียนรู้และ
ปฏิบัติงานอย่างมีความสุข โดยค านึงถึงความปลอดภัยในการท างานและใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างคุ้มค่ามีความ
รับผิดชอบ ขยัน ประหยัด มีความมุ่งมั่น อดทน มีเจตคติที่ดีต่อการท างานสามารถน าความรู้และภูมิปญัญาท้องถ่ิน มาใช้
ควบคู่กับเทคโนโลยี เพื่อพัฒนางานอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 

 
ผลการเรียนรู้ 
 

1. บอกความหมายและความส าคัญของพืชสมุนไพรได ้
 2. อธิบายประโยชน์ของพืชสมุนไพรได้อย่างถูกต้อง 
 3. สามารถน าสมุนไพรมาใช้ในการรักษาโรคทีเ่ป็นปญัหาต่อสุขภาพได้ 
 4. ประยุกต์ใช้สมุนไพรเพื่อสุขภาพได้อย่างเหมาะสม 
 5. น าข้อมูลความรู้เรื่องสมุนไพรมาใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 
 6. วางแผนและปฏิบัติตามแผนในการน าสมุนไพรมาใช้ได้อย่างเหมาะสม 
 7. วิเคราะห์ผลจากการน าสมุนไพรมาใช้เพือ่สุขภาพได้อย่างเหมาะสม 
 8. ถ่ายทอดความรู้ที่ถูกต้องเกี่ยวกับการใช้สมุนไพรแก่ชุมชนและสงัคมได้ 
 9. บอกลักษณะอาการและความเป็นพิษอันเกิดจากการใช้สมุนไพรที่ไม่ถูกวิธีได ้
 10.บอกลกัษณะการใช้และการปฏิบัติตนในการน าสมุนไพรมาใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 
 
รวม  10  ผลการเรียนรู้ 
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                                           หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนศรีราชา ระดบัชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย พุทธศักราช 2564 (ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช 2562) 

ค าอธิบายรายวิชาเพ่ิมเติม 
รหัสวิชา ง30243       รายวิชา พืชไร้ดิน          กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 
ระดับมัธยมศึกษาปีท่ี 4 -6              เวลา  40  ชั่วโมง      จ านวน  1.0  หน่วยกิต 

 
ศึกษาความหมาย ความส าคัญ ความจ าเป็นและประโยชน์ของการปลูกพืชไร้ดิน การจ าแนกระบบการปลูกพืช

ไร้ดิน ปัญหาของการปลูกพืชไร้ดิน การค านวณและติดตั้งอุปกรณ์ การจ าแนกและคัดเลือกชนิดของพืชที่ปลูก พื้นที่ที่
เหมาะสมส าหรับการปลูกพืชไร้ดิน ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเจริญเติบโตของพืชไร้ดิน การปฏิบัติดูแลรักษา การป้องกัน
โรคและการก าจัดศัตรูพืช การเก็บเกี่ยวและการปฏิบัติหลังการเก็บเกี่ยว  

โดยฝึกทักษะการท างานร่วมกัน ทักษะการจัดการการท างาน ทักษะการแก้ปัญหา ทักษะการแสวงหาความรู้  
และการสร้างช้ินงานทางการเกษตรอย่างมีความคิดสร้างสรรค์  ร่วมถึงการเลือกใช้ทรัพยากรอย่างคุ่มค่าและยั่งยืนเพื่อ
การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
 เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับการปลูกพืชไร้ดิน เกิดทักษะในการท างาน สามารถเรียนรู้และปฏิบัติงาน
ได้อย่างมีความสุข โดยค านึงถึงความปลอดภัยในการท างานและใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างคุ้มค่ามีความรับผิดชอบ 
ขยัน ประหยัด มีความมุ่งมั่น อดทน มีเจตคติที่ดีต่อการท างานสามารถน าความรู้และภูมิปัญญาท้องถ่ิน มาใช้ควบคู่กับ
เทคโนโลยี เพื่อพัฒนางานอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 

 
ผลการเรียนรู ้
 

1. บอกความหมายและความส าคัญของการปลูกพืชไร้ดินได ้
 2. อธิบายประโยชน์ และความจ าเป็นของการปลูกพืชไร้ดินได้อย่างถูกต้อง 
 3. อธิบายหลักการและทฤษฎีการปลกูพืชไร้ดิน ข้อด ีข้อเสียของรูปแบบการปลูกพืชไร้ดิน  
 4. ประยุกต์ใช้วัสดุทีห่าได้ง่ายและประหยัดต้นทุนมาใช้ในการปลูกพืชไร้ดินได้อย่างเหมาะสม 
 5. อธิบายหลักการป้องกันก าจัดโรคพืชและแมลงในระบบการปลูกพืชไร้ดินได้ 
 6. วางแผนและปฏิบัติตามแผนในการปลูกพืชไร้ดินได้อย่างเหมาะสม 
 7. น าข้อมูลความรู้เรื่องการปลกูพืชไร้ดินมาใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 
 8. ถ่ายทอดความรู้ที่ถูกต้องเกี่ยวกับการปลูกพืชไร้ดินแก่ชุมชนและสังคมได้ 
   
รวม  8  ผลการเรียนรู้ 
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                                           หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนศรีราชา ระดบัชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย พุทธศักราช 2564 (ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช 2562) 

ค าอธิบายรายวิชาเพ่ิมเติม 
รหัสวิชา ง 30244  รายวิชา ไมด้อกไม้ประดับ        กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 
ระดับมัธยมศึกษาปีท่ี 4 -6             เวลา  40  ชั่วโมง      จ านวน  1.0  หน่วยกิต 

 
ศึกษาความหมาย ความส าคัญ และประโยชน์ของไม้ดอกประดับที่เหมาะสมกับสภาพท้องถ่ิน  ประเภทของไม้

ดอกประดับ  สภาพดินฟ้าอากาศ  พันธ์ุและการขยายพันธ์ุ  การเตรียมดินอุปกรณ์ที่ใช้ปลูก  การปลูก การปฏิบัติดูแล
รักษาในเรือนเพาะช า ในแปลงปลูกและในภาชนะปลูกการป้องกันโรคและก าจัดศัตรู การเตรียมไม้ดอกประดับให้มี
สภาพ 
        ฝึกทักษะการจัดการในการท างาน การแก้ปัญหา และแสวงหาความรู้เผื่อการด ารงชีวิต ข้อมูลความต้องการของ
ตลาด  เลือกปลูกไม้ดอกประดับอย่างน้อย 2 ชนิด ปฏิบัติงานเตรียมดินปลูก เลือก และใช้วัสดุปลูก  เลือกใช้วิธีการปลกู
ที่เหมาะสมกับชนิดของพืชและดูแลรักษา โดยการสืบค้น น าเสนอกระดานภาพไม้ดอกไม้ประดับ การบันทึกพฤติกรรม
และการจัดสวนถาด 

 เพื่อให้เกิดแนวทางสู่อาชีพ   ใช้เทคโนโลยีพัฒนาอาชีพ  มีคุณลักษณะที่ดีต่ออาชีพ  มีลักษณะนิสัยที่ดีในการ
ท างาน   รักชาติ  ศาสน์ กษัตริย์   เสียสละ ซื่อสัตย์  สุจริต มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ อยู่อย่างพอเพียง มุ่งมั่นในการท างาน    รัก
ความเป็นไทย    มีจิตสาธารณะ    มีเจตคติที่ดีต่อการประกอบอาชีพและมีประสบการณ์ในอาชีพที่ถนัดและสนใจและ
เหน็ความส าคัญของการสร้างอาชีพสุจริตสอดรับกับเศรษฐกิจพอเพียงและพฤกษศาสตร์โรงเรียน 
 
ผลการเรียนรู้ 
 

1.  สามารถบอกความหมาย ความส าคัญและประโยชน์ของไม้ดอกไม้ประดับได้ 
2.  สามารถวิเคราะห์ประเภทของไม้ดอกไมป้ระดบัได้ 
3.  สามารถแบ่งชนิดและพันธ์ุไม้ดอกไม้ประดบัได้ 
4.  สามารถอธิบายข้ันตอนการปลูกไม้ดอกไมป้ระดับได้เหมาะสมกบัสภาพท้องถ่ินได้ 
5.  สามารถจดบันทึกการดูแลรักษาไม้ดอกไมป้ระดบัได้อย่างเป็นข้ันตอน 
6.  สามารถจัดสวนถาดได้ 

 
รวม   6  ผลการเรียนรู้ 
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                                           หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนศรีราชา ระดบัชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย พุทธศักราช 2564 (ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช 2562) 

ค าอธิบายรายวิชาเพ่ิมเติม 
รหัสวิชา  ง30247 รายวิชา  การจัดสวนแก้ว                กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 
ระดับมัธยมศึกษาปีท่ี 4 -6              เวลา  40  ชั่วโมง      จ านวน  1.0  หน่วยกิต 

 
เพื่อศึกษาความหมาย ประโยชน์และประเภทของการจัดสวนแก้ว  พันธ์ุไม้ที่ใช้ การออกแบบ วิธีการจัดสวน

แก้ว การเตรียมเครื่องมือและวัสดุ-อุปกรณ์ ภาชนะที่ใช้ในการจัด การปลูก ศิลปะการจัดวาง เทคนิคการโรยกรวดและ
ทรายสี การดูแลรักษา การป้องกันและก าจัดศัตรูพืช การน าภูมิปัญญาและเทคโนโลยีที่เหมาะสมมาประยุกต์ใช้ในการ
จัดสวนแก้ว ปรับปรุง และพัฒนาผลงาน 

ฝึกปฏิบัติการออกแบบและจัดสวนแก้ว รวมทั้งการใช้เทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ในการจัดสวนแก้ว ดูแลรักษา
และการน าไปใช้ประโยชน์ 

เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจและมีทักษะในการจัดสวนแก้ว การออกแบบ การท างานเป็นกลุ่ม แสวงหาความรู้ 
ใช้เทคโนโลยีในการท างาน และการแก้ปัญหาในการท างาน 

 
ผลการเรียนรู้ 
 

1.บอกความหมาย ประโยชน์และประเภทของการจัดสวนแก้วได้ 
2.จ าแนกประเภทของพันธ์ุไม้ในการจัดสวนแก้วได ้
3.เลือกใช้วัสดุ อุปกรณ์ในการจัดสวนแก้วได้เหมาะสมกับงาน 
4.อธิบายหลักการจัดและข้ันตอนข้ันตอนที่ถูกต้องได้ 
5.ออกแบบและจัดสวนแก้วได้อย่างเหมาะสม 
6.ท างานร่วมกันเป็นกลุม่ได้ผลงานทีม่ีประสทิธิภาพ 
7.รู้จักน าเทคโนโลยหีรือแนวคิดใหม่ๆ  มาประยุกต์ใช้ในการท างานและใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า 
 

รวม   7  ผลการเรียนรู้ 
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                                           หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนศรีราชา ระดบัชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย พุทธศักราช 2564 (ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช 2562) 

ค าอธิบายรายวิชาเพ่ิมเติม 
รหัสวิชา ง30248     รายวิชา สมุนไพรป้องกันและก าจัดศัตรูพืช    กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 
ระดับมัธยมศึกษาปีท่ี 4 -6               เวลา  40  ชั่วโมง   จ านวน  1.0  หน่วยกิต 

 
 ศึกษาความหมาย ความส าคัญและประโยชน์ ของพืชสมุนไพร เช่น ฟ้าทะลายโจร ไพร ขมิ้น ขิงข่า ว่านหาง
จระเข้ ฯลฯ การจ าแนกและการแบ่งชนิดของพืชสมุนไพร สรรพคุณทางยา พื้นที่ที่เหมาะสมส าหรับการปลูกพืชสมุนไพร 
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเจริญเติบโตของพืชสมุนไพร ลักษณะของพืชสมุนไพรที่ดี การเตรียมดินปลูก การปฏิบัติดูแล
รักษา การป้องกันโรคและการก าจัดศัตรูพืช การเก็บเกี่ยวและการปฏิบัติหลังการเก็บเกี่ยว การแปรรูป การน า ไปใช้
อย่างถูกต้องและปลอดภัย 

โดยฝึกทักษะการท างานร่วมกัน ทักษะการจัดการการท างาน ทักษะการแก้ปัญหา ทักษะการแสวงหาความรู้  
และการสร้างช้ินงานทางการเกษตรอย่างมีความคิดสร้างสรรค์  ร่วมถึงการเลือกใช้ทรัพยากรอย่างคุ่มค่าและยั่งยืนเพื่อ
การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
 เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับการผลิตพืชสมุนไพร เกิดทักษะในการท างาน สามารถเรียนรู้และ
ปฏิบัติงานอย่างมีความสุข โดยค านึงถึงความปลอดภัยในการท างานและใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างคุ้มค่ามีความ
รับผิดชอบ ขยัน ประหยัด มีความมุ่งมั่น อดทน มีเจตคติที่ดีต่อการท างานสามารถน าความรู้และภูมิปญัญาท้องถ่ิน มาใช้
ควบคู่กับเทคโนโลยี เพื่อพัฒนางานอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 

 
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 

1. บอกความหมายและความส าคัญของพืชสมุนไพรได ้
 2. อธิบายประโยชน์ของพืชสมุนไพรได้อย่างถูกต้อง 
 3. สามารถน าสมุนไพรมาใช้ในการรักษาโรคทีเ่ป็นปญัหาต่อสุขภาพได้ 
 4. ประยุกต์ใช้สมุนไพรเพื่อสุขภาพได้อย่างเหมาะสม 
 5. น าข้อมูลความรู้เรื่องสมุนไพรมาใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 
 6. วางแผนและปฏิบัติตามแผนในการน าสมุนไพรมาใช้ได้อย่างเหมาะสม 
 7. วิเคราะห์ผลจากการน าสมุนไพรมาใช้เพือ่สุขภาพได้อย่างเหมาะสม 
 8. ถ่ายทอดความรู้ที่ถูกต้องเกี่ยวกับการใช้สมุนไพรแก่ชุมชนและสงัคมได้ 
 9. บอกลักษณะอาการและความเป็นพิษอันเกิดจากการใช้สมุนไพรที่ไม่ถูกวิธีได้ 
 10.บอกลกัษณะการใช้และการปฏิบัติตนในการน าสมุนไพรมาใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 
 
รวม   10  ผลการเรียนรู้ 
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                                           หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนศรีราชา ระดบัชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย พุทธศักราช 2564 (ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช 2562) 

ค าอธิบายรายวิชาเพ่ิมเติม 
รหัสวิชา ง30249 รายวิชา การขยายพันธุ์พืช         กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 
ระดับมัธยมศึกษาปีท่ี 4 -6               เวลา  40  ชั่วโมง      จ านวน  1.0  หน่วยกิต 

 
ศึกษาความหมาย ความส าคัญ ความจ าเป็นและประโยชน์ของการขยายพันธ์ุพืช เครื่องมือ วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ใน

การขยายพันธ์ุพืช เทคนิค และวิธีการขยายพันธ์ุพืช การดูแลรักษา การป้องกันและก าจัดศัตรูพืช  
 โดยฝึกทักษะการท างานรว่มกัน ทักษะกระบวนการคิดวิเคราะห ์ทักษะกระบวนการปฏิบัติ ทักษะการแก้ปญัหา 
ทักษะการแสวงหาความรู้  การวางแผนการผลิตพันธ์ุไม้ การเลือกเครื่องมือวัสดุอปุกรณ์ให้เหมาะสมกบัวิธีการขยายพนัธ์ุ 
ฝึกทักษะการขยายพันธ์ุ เช่น ติดตา ปักช า ตอน ทาบกิ่ง เสียบยอด การเลือกผลิตพันธ์ุไม้ให้เหมาะสมกับสภาพเศรษฐกจิ
และสังคมในปัจจุบัน ร่วมถึงการเลือกใช้ทรัพยากรอย่างคุ่มค่าและยั่งยืนเพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 
 เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับการขยายพันธ์ุพืช เกิดทักษะในการท างาน สามารถเรียนรู้และปฏิบัติงาน
อย่างมีความสุข ใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างคุ้มค่ามีความรับผิดชอบ ขยัน ประหยัด มีความมุ่งมั่น อดทน มีเจตคติที่ดีตอ่
การท างานสามารถน าความรู้และภูมิปัญญาท้องถ่ิน มาใช้ควบคู่กับเทคโนโลยี เพื่อพัฒนางานอย่างเหมาะสมและมี
ประสิทธิภาพ บนพื้นฐานหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง   

 
ผลการเรียนรู้ 
 

1. บอกความหมายและความส าคัญของการขยายพันธ์ุพืชได้ 
2. อธิบายประโยชน์และความจ าเป็นของการขยายพันธ์ุพืชได้อย่างถูกต้อง 
3. วิเคราะห์ และคัดเลือกใช้เทคนิควิธีการขยายพันธ์ุพืชได้อย่างเหมาะสม 

 4. วางแผนและปฏิบัติตามแผนในการการขยายพันธ์ุพืชได้อย่างเหมาะสม 
5. บอกเครือ่งมอืและอปุกรณ์ที่ใช้ในการขยายพันธ์ุพืชและการเตรียมอุปกรณ์ที่ใช้ในการขยายพันธ์ุพืชได้ 

 6. สามารถปฏิบัตกิารขยายพันธ์ุพืชแต่ละวิธี และเลือกใช้เครื่องมอื วัสดุ อุปกรณ์ได้อย่างเหมาะสม 
 7.สามารถบอกวิธีการอนบุาลและปฏิบัติดูแลรักษาพันธ์ุไม้ได้ 
 8. วิเคราะห์ความต้องการของ ตลาดพันธ์ุไม้ที่ขยายพันธ์ุได ้
 9. น าความรู้เกี่ยวกับการขยายพันธ์ุพืชมาใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 
 10. ถ่ายทอดความรู้ที่ถูกต้องเกี่ยวกับการขยายพันธ์ุพืชแก่ชุมชนและสงัคมได้ 
 
รวม   10  ผลการเรียนรู้ 
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                                           หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนศรีราชา ระดบัชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย พุทธศักราช 2564 (ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช 2562) 

ค าอธิบายรายวิชาเพ่ิมเติม 
รหัสวิชา ง30250 รายวิชา พืชผักสวนครัว         กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 
ระดับมัธยมศึกษาปีท่ี 4 -6              เวลา  40  ชั่วโมง      จ านวน  1.0  หน่วยกิต 

 
 ศึกษาความหมาย ความส าคัญและประโยชน์ ของพืชผักสวนครัว เช่น ผักกาด ผักคะน้า กะหล่ าปลี ฯลฯ การ
จ าแนกและการแบ่งชนิดของพืชผัก ท าเลที่เหมาะสมส าหรับการปลูกผกั ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเจริญเติบโตของพืชผกั 
ลักษณะของเมล็ดพันธ์ุที่ดี การเตรียมดินปลูก การปฏิบัติดูแลรักษา การป้องกันโรคและการก าจัดศัตรูพืช การเก็บเกี่ยว
และการปฏิบัติหลังการเก็บเกี่ยว การถนอมอาหารและการแปรรูป 

โดยฝึกทักษะการท างานร่วมกัน ทักษะการจัดการการท างาน ทักษะการแก้ปัญหา ทักษะการแสวงหาความรู้  
และการสร้างช้ินงานทางการเกษตรอย่างมีความคิดสร้างสรรค์  ร่วมถึงการเลือกใช้ทรัพยากรอย่างคุ่มค่าและยั่งยืนเพื่อ
การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
 เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับการผลิตผัก เกิดทักษะในการท างาน สามารถเรียนรู้และปฏิบัติงานอย่าง
มีความสุข โดยค านึงถึงความปลอดภัยในการท างานและใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างคุ้มค่ามีความรับผิดชอบ ขยัน 
ประหยัด มีความมุ่งมั่น อดทน มีเจตคติที่ดีต่อการท างานสามารถน าความรู้และภูมิปัญญาท้องถ่ิน มาใช้ควบคู่กับ
เทคโนโลยี เพื่อพัฒนางานอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 

 
ผลการเรียนรู้ 

 1. สามารถบอกความหมาย ความส าคัญและประโยชน์ของพืชผักสวนครัวได้ 
 2. สามารถวิเคราะห์ความต้องการของตลาดพืชผกัสวนครัวแต่ละชนิดได้ 
 3. สามารถบอกปจัจัยที่มีอทิธิพลต่อการเจรญิเตบิโตของพืชผักสวนครัวได้ 
 4. สามารถปฏิบัตกิารปลูกพืชผักสวนครัวที่เลือกได ้
 5. สามารถปฏิบัติดูแลรกัษาพืชผักสวนครัวที่ปลูกได้  
 6. สามารถบอกวิธีการปอ้งกันและก าจัดศัตรูพืชได้ 
 7. เก็บเกี่ยวและปฏิบัติหลังการเก็บเกี่ยวได้ 
 8. สามารถบอกวิธีการถนอมอาหารและการแปรรปูได้ 
 9. สามารถจดบันทึกการปฏิบัติงานและจัดท าบัญชีรายรบั รายจ่ายได้ 

 
รวม   9  ผลการเรียนรู้ 
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                                           หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนศรีราชา ระดบัชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย พุทธศักราช 2564 (ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช 2562) 

ค าอธิบายรายวิชาเพ่ิมเติม 
รหัสวิชา ง30251 รายวิชา หลักการเกษตรผสมผสาน        กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 
ระดับมัธยมศึกษาปีท่ี 4 -6                เวลา  40  ชั่วโมง      จ านวน  1.0  หน่วยกิต 

 
ศึกษาความหมาย ความส าคัญและประโยชน์ของการเกษตรผสมผสาน หลักการและวิธีการของการเกษตร

ผสมผสาน สภาพทางการประกอบอาชีพทางด้านการปลูกพืช เลี้ยงสัตว์ในปัจจุบัน ความสัมพันธ์ระหว่างพืช กับสัตว์ 
การจัดการฟาร์ม การวางแผน การจัดระบบเกษตรผสมผสาน ระบบการปลูกพืช และเลี้ยงสัตว์ที่สอดคล้องเกื้อกูลซึ่งกนั
และกัน การใช้แรงงาน ทุน ที่ดิน และทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ การน าวัสดุเหลือใช้จากการผลิตมาใช้ประโยชน์ 

โดยฝึกทักษะการท างานร่วมกัน ทักษะการจัดการการท างาน ทักษะการแก้ปัญหา ทักษะการแสวงหาความรู้  
และการสร้างช้ินงานทางการเกษตรอย่างมีความคิดสร้างสรรค์ รวมถึงการเลือกใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าและยั่งยืนเพื่อ
การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
 เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจ และมีทักษะในการท าเกษตรผสมผสาน สามารถเรียนรู้และปฏิบัติงานอย่างมี
ความสุข โดยค านึงถึงความปลอดภัยในการท างานและใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างคุ้มค่านักเรยีนมีความรับผิดชอบ ขยัน 
ประหยัด อดทน ซื่อสัตย์ สุจริต มุ่งมั่นในการท างาน มีเจตคติที่ดีต่อการท างานสามารถน าความรู้และภูมิปัญญาท้องถ่ิน 
มาใช้ควบคู่กับเทคโนโลยี เพื่อพัฒนางานอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพโดยอยู่บนพื้นฐานของหลักปรัชญาเศรษฐกจิ
พอเพียง  
 
ผลการเรียนรู้ 
 

1. บอกความหมายและความส าคัญของการท าเกษตรผสมผสานได้ 
 2. อธิบายประโยชน์ของการท าเกษตรผสมผสานได้อย่างถกูต้อง 
           3.  อธิบายหลักการและวิธีการของการเกษตรแบบผสมผสานได้อย่างถูกต้อง 
 4. สามารถวางแผน ข้ันตอนการจัดระบบ การท าเกษตรผสมผสาน การจัดการฟาร์มได้ 
 5. สามารถออกแบบจ าลองพื้นที่ที่ก าหนดในการปลกูพืชและเลี้ยงสัตว์แบบเกษตรผสมผสานได้ 
 6.  สามารถเลือกชนิดพันธ์ุพืชและพันธ์ุสัตว์ที่ก าหนดไปด าเนินการปฏิบัติในพื้นที่ได้ 
 7.  สามารถจดบันทึกการปฏิบัตงิาน ค านวณค่าใช้จ่าย ในการท าเกษตรผสมผสานได้ 
 8.  สามารถสรุปประเมินผลการท าเกษตรผสมผสานได้ 
 9. น าข้อมูลความรู้เรื่องการท าเกษตรผสมผสานมาใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 
 10. ถ่ายทอดความรู้ที่ถูกต้องเกี่ยวกับการท าเกษตรผสมผสานแก่ชุมชนและสงัคมได้ 

 
รวม   10  ผลการเรียนรู้ 
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                                           หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนศรีราชา ระดบัชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย พุทธศักราช 2564 (ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช 2562) 

ค าอธิบายรายวิชาเพ่ิมเติม 
รหัสวิชา ง30263  รายวิชา งานเขียนแบบภาพ 3 มิติ       กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 
ระดับมัธยมศึกษาปีท่ี 4 -6              เวลา  40  ชั่วโมง      จ านวน  1.0  หน่วยกิต           

 
ศึกษา   วิเคราะห์   และอธิบายข้ันตอนการท างานเพื่อการด ารงชีวิตที่จ าเป็นเกี่ยวกับความหมาย และลักษณะ

งานอาชีพเขียนแบบ ภาพ เลือกใช้เครื่องมือ เครื่องใช้ และอุปกรณ์งานเขียนแบบ ความแตกต่างของภาพ 3 มิติ 
โดยฝึกทักษะและประสบการณ์การในชีวิตประจ าวัน เกี่ยวกับการการเขียนแบบภาพ  การก าหนดวางแผน  

การจัดการ การแก้ปัญหาอย่างมีกระบวนข้ันตอน การแสวงหาความรู้  การอภิปราย การเลือกใช้เทคโนโลยีอย่าง
เหมาะสม คุ้มค่า  

เพื่อให้ เกิดแนวทางสู่อาชีพ  มีคุณลักษณะที่ดีต่ออาชีพงาน ใช้เทคโนโลยีพัฒนาอาชีพ   มีลักษณะนิสัยที่ดีใน
การท างาน  รักชาติ  ศาสน์  กษัตริย์  เสียสละ ซื่อสัตย์ สุจริต มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ อยู่อย่างพอเพียง มุ่งมั่นในการท างาน   
รักความเป็นไทย  มีจิตสาธารณะ   มีเจตคติที่ดีต่อการประกอบอาชีพ   และมีประสบการณ์ในอาชีพเขียนแบบ 
 
ผลการเรียนรู้ 
 

1. สามารถอธิบายความหมายและลกัษณะงานอาชีพเขียนแบบ 
2. สามารถใช้เครื่องมอื และอปุกรณ์ วิธีการเก็บรักษา 
3. สามารถอธิบายแบบภาพ 3 มิติ 
4. สามารถเขียนแบบภา 3 มิติ 

 
รวม   4  ผลการเรียนรู้ 
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                                           หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนศรีราชา ระดบัชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย พุทธศักราช 2564 (ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช 2562) 

ค าอธิบายรายวิชา 

รหัสวิชา ง30282  รายวิชา การบัญชีธุรกิจ   กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 
ระดับมัธยมศึกษาปีท่ี 4 -6           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. อธิบายความหมาย ความส าคัญ วัตถุประสงค์  ประโยชน์และสมมตฐิานการบัญชี 
2. อธิบายความหมายของสินทรัพย์  หนี้สินและส่วนของเจ้าของและสมการบญัชีส าหรับธุรกิจเจ้าของคนเดี่ยว

ได ้
3. วิเคราะหร์ายการค้าได ้
4. บันทึกรายการค้าในสมุดรายวันทั่วไปได ้
5. มีทักษะปฏิบัตงิานบญัชีเบื้องต้นตามหลักการบัญชีทีร่ับรองทั่วไป ส าหรบักจิการเจ้าของคนเดียว 

ประเภทธุรกจิบริการ 
   6. มีกิจนิสัย มีระเบียบ ละเอียดรอบคอบ ซื่อสัตย์ มีวินัยตรงต่อเวลา และมีเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพบัญชี 

 
รวม  6   ผลการเรียนรู้ 
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                                           หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนศรีราชา ระดบัชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย พุทธศักราช 2564 (ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช 2562) 

ค าอธิบายรายวิชาเพ่ิมเติม 

รหัสวิชา ง30283  รายวิชา งานบัญชีเบ้ืองต้น    กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 
ระดับมัธยมศึกษาปีท่ี 4 -6           เวลา  40  ชั่วโมง      จ านวน  1.0  หน่วยกิต 

 
ศึกษาความหมาย  ความส าคัญ  วัตถุประสงค์  และประโยชน์ของข้อมูลการบญัชี  ข้อสมมติฐานของการบัญชี  

สินทรพัย์  หนี้สิน  และส่วนของเจ้าของ  การวิเคราะหร์ายการค้า  สมุดรายวันทั่วไป   
 ฝึกปฏิบัติการวิเคราะห์รายการค้า การบันทึกรายการค้าในสมุดรายวันทั่วไป  

เพื่อใหเ้กิดลักษณะนิสัยที่ดีในการปฏิบัติงานบัญชี  มีความรับผิดชอบ  ขยัน  อดทน ประหยัดและอดออม  
ซื่อสัตย์  ตรงต่อเวลา  มีเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพบัญชี  และการน าไปใช้ในการประกอบอาชีพ 
 
ผลการเรียนรู้ 
 

6. บอกความหมาย ความส าคัญ วัตถุประสงค์  ประโยชน์และสมมติฐานการบัญชี 
7. บอกความหมายของสินทรพัย์  หนี้สินและส่วนของเจ้าของ สามารถท างบดลุได้ 
8. วิเคราะหร์ายการค้าได ้
9. บันทึกรายการค้าในสมุดรายวันทั่วไปได ้
10. มีทักษะปฏิบัตงิานบญัชีเบื้องต้นตามหลักการบัญชีทีร่ับรองทั่วไป ส าหรบักจิการเจ้าของคนเดียว 

ประเภทธุรกจิบริการ 
   6. มีกิจนิสัย มีระเบียบ ละเอียดรอบคอบ ซื่อสัตย์ มีวินัยตรงต่อเวลา และมีเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพบัญชี 

 
รวม  6   ผลการเรียนรู้ 
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                                           หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนศรีราชา ระดบัชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย พุทธศักราช 2564 (ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช 2562) 

 ค าอธิบายรายวิชาเพ่ิมเติม 

รหัสวิชา ง30284    รายวิชา หลักการขายเบ้ืองต้น    กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 
ระดับมัธยมศึกษาปีท่ี 4 -6            เวลา  40  ชั่วโมง      จ านวน  1.0  หน่วยกิต 

 
ศึกษาความส าคัญของการขาย แนวความคิดทางการตลาด ประเภทและลักษณะของการขาย  ความรู้เกี่ยวกับ

ช่องทางการจ าหน่าย ผลิตภัณฑ์ กิจการ ลูกค้า คู่แข่งขันและเทคนิคการขาย คุณสมบัติและจรรยาบรรณของพนักงาน
ขาย โอกาสความก้าวหน้าของพนักงานขาย ความรู้ทางเทคโนโลยีทันสมัยที่เกี่ยวข้องการงานขาย 

โดยใช้ทักษะการฝึกปฏิบัติการขายแบบมีหน้าร้าน และการขายตรง และการใช้เทคโนโลย ี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. สามารถปฏิบัตงิานขายแบบมีหน้าร้าน และการขายตรง และการใช้เทคโนโลย ีที่ทันสมัยเกี่ยว 

             กับการขายได้ถูกต้อง 
 
รวม 5   ผลการเรียนรู้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



306 

 

                                           หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนศรีราชา ระดบัชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย พุทธศักราช 2564 (ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช 2562) 

ค าอธิบายรายวิชาเพ่ิมเติม 
รหัสวิชา ง20285   รายวิชา  ธุรกิจSMEs       กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 
ระดับมัธยมศึกษาปีท่ี 4-6               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 าความรู้ไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประดยชน์ใน
ชีวิตประจ าวัน 
  
ผลการเรียนรู้ 

1.  มีความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับธุรกิจขนาดย่อม  หรือ 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 
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ค าอธิบายรายวิชา ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 

รายวิชาพ้ืนฐาน 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 
 อ31101  ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1    จ านวน  40  ช่ัวโมง  1.0  หน่วยกิต  

อ31102  ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2        จ านวน  40  ช่ัวโมง  1.0  หน่วยกิต 
 

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 5 
 อ32101  ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 3    จ านวน  40  ช่ัวโมง  1.0  หน่วยกิต  

อ32102  ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 4        จ านวน  40  ช่ัวโมง  1.0  หน่วยกิต 
 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6 
 อ33101  ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 5    จ านวน  40  ช่ัวโมง  1.0  หน่วยกิต 

อ33102  ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 6        จ านวน  40  ช่ัวโมง  1.0  หน่วยกิต 
 
รายวิชาเพ่ิมเติม 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 

อ30227   ภาษาอังกฤษสื่อสารเชิงธุรกิจ 1   จ านวน  60  ช่ัวโมง  1.5  หน่วยกิต 
อ30228   ภาษาอังกฤษสื่อสารเชิงธุรกิจ 2   จ านวน  60  ช่ัวโมง  1.5  หน่วยกิต 
อ30231  ภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษาต่อ 1   จ านวน  20  ช่ัวโมง  0.5  หน่วยกิต 
อ30232  ภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษาต่อ 2   จ านวน  20  ช่ัวโมง  0.5  หน่วยกิต 
อ30241  ภาษาอังกฤษเชิงวิเคราะห์ 1   จ านวน  40  ช่ัวโมง  1.0  หน่วยกิต 
อ30242  ภาษาอังกฤษเชิงวิเคราะห์ 2   จ านวน  40  ช่ัวโมง  1.0  หน่วยกิต 
อ30251  การเขียนภาษาอังกฤษเชิงธุรกิจ 1  จ านวน  60  ช่ัวโมง  1.5  หน่วยกิต 
อ30252  การเขียนภาษาอังกฤษเชิงธุรกิจ 2  จ านวน  60  ช่ัวโมง  1.5  หน่วยกิต 
อ30291  ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1   จ านวน  20  ช่ัวโมง  0.5  หน่วยกิต 
อ30292  ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2   จ านวน  20  ช่ัวโมง  0.5  หน่วยกิต 
จ30281  ภาษาจีน 1     จ านวน  120  ช่ัวโมง  3.0  หน่วยกิต 
จ30282  ภาษาจีน 2     จ านวน  120  ช่ัวโมง  3.0  หน่วยกิต 
จ30291  ภาษาจีนเพื่อการท่องเที่ยว 1   จ านวน   80  ช่ัวโมง   2.0  หน่วยกิต 
จ30292  ภาษาจีนเพื่อการท่องเที่ยว 2   จ านวน   80  ช่ัวโมง   2.0  หน่วยกิต 
ญ30261  ภาษาญี่ปุ่น 1     จ านวน  120  ช่ัวโมง  3.0  หน่วยกิต 
ญ30262  ภาษาญี่ปุ่น 2     จ านวน  120  ช่ัวโมง  3.0  หน่วยกิต 

 ญ30271   ภาษาญี่ปุ่นเชิงธุรกิจและบริการ 1  จ านวน   80  ช่ัวโมง   2.0  หน่วยกิต 
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 ญ30272   ภาษาญี่ปุ่นเชิงธุรกิจและบริการ 2  จ านวน   80  ช่ัวโมง   2.0  หน่วยกิต 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 5 

อ30229   ภาษาอังกฤษสื่อสารเชิงธุรกิจ 3   จ านวน  60  ช่ัวโมง  1.5  หน่วยกิต 
อ30230   ภาษาอังกฤษสื่อสารเชิงธุรกิจ 4   จ านวน  60  ช่ัวโมง  1.5  หน่วยกิต 
อ30233  ภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษาต่อ 3   จ านวน  20  ช่ัวโมง  0.5  หน่วยกิต 
อ30234  ภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษาต่อ 4   จ านวน  20  ช่ัวโมง  0.5  หน่วยกิต 
อ30243  ภาษาอังกฤษเชิงวิเคราะห์ 3   จ านวน  40  ช่ัวโมง  1.0  หน่วยกิต 
อ30244  ภาษาอังกฤษเชิงวิเคราะห์ 4   จ านวน  40  ช่ัวโมง  1.0  หน่วยกิต 
อ30253  การเขียนภาษาอังกฤษเชิงธุรกิจ 3  จ านวน  60  ช่ัวโมง  1.5  หน่วยกิต 
อ30254  การเขียนภาษาอังกฤษเชิงธุรกิจ 4  จ านวน  60  ช่ัวโมง  1.5  หน่วยกิต 
อ30293  ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 3   จ านวน  20  ช่ัวโมง  0.5  หน่วยกิต 
อ30294  ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 4   จ านวน  20  ช่ัวโมง  0.5  หน่วยกิต 
จ30261  ภาษาจีนเพื่อทักษะชีวิต 1   จ านวน  20  ช่ัวโมง  0.5  หน่วยกิต 
จ30262  ภาษาจีนเพื่อทักษะชีวิต 2   จ านวน  20  ช่ัวโมง  0.5  หน่วยกิต  
จ30283  ภาษาจีน 3     จ านวน  120  ช่ัวโมง  3.0  หน่วยกิต 
จ30284  ภาษาจีน 4     จ านวน  120  ช่ัวโมง  3.0  หน่วยกิต 
จ30293  ภาษาจีนเพื่อการท่องเที่ยว 3   จ านวน   80  ช่ัวโมง   2.0  หน่วยกิต 
จ30294  ภาษาจีนเพื่อการท่องเที่ยว 4   จ านวน   80  ช่ัวโมง   2.0  หน่วยกิต 
ญ30263  ภาษาญี่ปุ่น 3     จ านวน  120  ช่ัวโมง  3.0  หน่วยกิต 
ญ30264  ภาษาญี่ปุ่น 4     จ านวน  120  ช่ัวโมง  3.0  หน่วยกิต 

 ญ30273   ภาษาญี่ปุ่นเชิงธุรกิจและบริการ 3  จ านวน   80  ช่ัวโมง   2.0  หน่วยกิต 
 ญ30274   ภาษาญี่ปุ่นเชิงธุรกิจและบริการ 4  จ านวน   80  ช่ัวโมง   2.0  หน่วยกิต 
 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6 

อ30231   ภาษาอังกฤษสื่อสารเชิงธุรกิจ 5   จ านวน  60  ช่ัวโมง  1.5  หน่วยกิต 
อ30232   ภาษาอังกฤษสื่อสารเชิงธุรกิจ 6   จ านวน  60  ช่ัวโมง  1.5  หน่วยกิต 
อ30235  ภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษาต่อ 5   จ านวน  20  ช่ัวโมง  0.5  หน่วยกิต 
อ30236  ภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษาต่อ 6   จ านวน  20  ช่ัวโมง  0.5  หน่วยกิต 
อ30245  ภาษาอังกฤษเชิงวิเคราะห์ 5   จ านวน  40  ช่ัวโมง  1.0  หน่วยกิต 
อ30246  ภาษาอังกฤษเชิงวิเคราะห์ 6   จ านวน  40  ช่ัวโมง  1.0  หน่วยกิต 
อ30255  การเขียนภาษาอังกฤษเชิงธุรกิจ 5  จ านวน  60  ช่ัวโมง  1.5  หน่วยกิต 
อ30256  การเขียนภาษาอังกฤษเชิงธุรกิจ 6  จ านวน  60  ช่ัวโมง  1.5  หน่วยกิต 
อ30295  ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 5   จ านวน  20  ช่ัวโมง  0.5  หน่วยกิต 
อ30296  ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 6   จ านวน  20  ช่ัวโมง  0.5  หน่วยกิต 
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จ30263  ภาษาจีนเพื่อทักษะชีวิต 3   จ านวน  20  ช่ัวโมง  0.5  หน่วยกิต 
จ30264  ภาษาจีนเพื่อทักษะชีวิต 4   จ านวน  20  ช่ัวโมง  0.5  หน่วยกิต 
จ30271  ภาษาจีนเพื่อการศึกษาต่อ 1   จ านวน  20  ช่ัวโมง  0.5  หน่วยกิต 
จ30272  ภาษาจีนเพื่อการศึกษาต่อ 2   จ านวน  20  ช่ัวโมง  0.5  หน่วยกิต  
จ30285  ภาษาจีน 5     จ านวน  120  ช่ัวโมง  3.0  หน่วยกิต 
จ30286  ภาษาจีน 6     จ านวน  120  ช่ัวโมง  3.0  หน่วยกิต 
จ30295  ภาษาจีนเพื่อการท่องเที่ยว 5   จ านวน   80  ช่ัวโมง   2.0  หน่วยกิต 
จ30296  ภาษาจีนเพื่อการท่องเที่ยว 6   จ านวน   80  ช่ัวโมง   2.0  หน่วยกิต 
ญ30265  ภาษาญี่ปุ่น 5     จ านวน  120  ช่ัวโมง  3.0  หน่วยกิต 
ญ30266  ภาษาญี่ปุ่น 6     จ านวน  120  ช่ัวโมง  3.0  หน่วยกิต 

 ญ30275   ภาษาญี่ปุ่นเชิงธุรกิจและบริการ 5  จ านวน   80  ช่ัวโมง   2.0  หน่วยกิต 
 ญ30276   ภาษาญี่ปุ่นเชิงธุรกิจและบริการ 6  จ านวน   80  ช่ัวโมง   2.0  หน่วยกิต 
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                                                     ค าอธิบายรายวิชาพ้ืนฐาน  
รหัสวิชา อ 31101    รายวิชา ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 1               กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ    
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4     ภาคเรียนท่ี 1                           เวลา 40 ชั่วโมง  จ านวน 1 หน่วยกิต 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
  เข้าใจน้ าเสียง ความรู้สึกของผู้พูด ค าสั่ง ค าขอร้อง ค าแนะน า ความแตกต่างด้านภาษาและวัฒนธรรมของ
เจ้าของภาษาและของไทย ศึกษาวิธีการอ่านออกเสียงข้อความ ข่าว ประกาศ โฆษณา บทร้อยกรอง ถูกต้องตามหลักการ
อ่าน อธิบายและเขียนประโยค ให้สัมพันธ์กับสื่อไม่ใช่ความเรียง จับใจความส าคัญ วิเคราะห์ สรุป แสดงความคิดเห็น 
และให้เหตุผลประกอบจากการฟังหรืออ่าน สนทนาและเขียนเกี่ยวกับตนเอง ประสบการณ์ สถานการณ์ และสื่อสาร
อย่างต่อเนื่อง ใช้ค าขอร้อง ค าแนะน า ค าช้ีแจง เขียนแสดงความต้องการ เสนอ ตอบรับ และปฏิเสธในสถานการณ์ต่าง 
ๆ พูด และเขียนเพื่อขอ ให้ข้อมูล บรรยาย อธิบาย เปรียบเทียบ ประเด็นข่าว เหตุการณ์ที่ฟัง และอ่าน วิเคราะห์ 
อภิปรายวิถีชีวิต ความเช่ือ วัฒนธรรมของเจ้าของภาษากับของไทยได้อย่างเหมาะสม ปฏิบัติตามค าแนะน า ค าช้ีแจง 
ค าอธิบายที่ฟังและอ่าน อ่านออกเสียงบทอ่านได้ถูกต้องตามหลักการอ่าน อธิบายและเขียนประโยคและข้อความได้
สัมพันธ์กับสื่อที่ไม่ใช่ความเรียงรูปแบบต่าง ๆ จับใจความส าคัญ วิเคราะห์ความ สรุปความ ตีความ และแสดงความ
คิดเห็นจากการฟังและอ่าน เลือกใช้ภาษา น้ าเสียง และกริยาท่าทางเหมาะกับระดับของบุคคล โอกาสและสถานที่ และ
วัฒนธรรมของเจ้าของภาษา อธิบายความคิด ความเช่ือ และที่มาของขนบธรรมเนียม และประเพณีของเจ้าของภาษา 
อธิบาย เปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างโครงสร้าง ประโยค ข้อความ ส านวน ค าพังเพย สุภาษิต และบทกลอนของ
ภาษาต่างประเทศและภาษาไทย ค้นคว้าสืบค้น บันทึก สรุป และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับข้อมูลจากแหล่งเรียนรู้ต่าง 
ๆ น าเสนอด้วยการพูดและการเขียน  
 โดยใช้ภาษาตามมารยาททางสังคม และกระบวนการเรียนรู้ทางภาษาที่หลากหลาย การฝึกปฏิบัติตาม
สถานการณ์ต่าง ๆ กระบวนการคิดวิเคราะห์ กระบวนการศึกษาค้นคว้า สืบค้นข้อมูล แลกเปลี่ยนความรู้ น าเสนอข้อมูล
และเข้าร่วมกิจกรรม โดยมุ่งเน้นความสามารถในการสื่อสาร การคิด การแก้ปัญหา การใช้ทักษะชีวิต การใช้เทคโนโลยี
ในการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ตลอดจนเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร ของโรงเรียน ชุมชน และท้องถ่ิน  
 เพื่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ เห็นคุณค่าในการเรียนภาษาอังกฤษ สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้อย่างถูกต้อง
เหมาะสม และเห็นคุณค่าในการน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจ าวัน 
 
รหัสมาตรฐานและตัวชี้วัด 
 ต 1.1 ม.4/1-4 ต 1.2 ม.4/1-5 ต 1.3 ม.4/1-3 ต 2.1 ม.4/1-3 
 ต 2.2 ม.4/1-2 ต 3.1 ม.4/1 ต 4.1 ม.4/1 ต 4.2 ม.4/1-2     
รวม  21  ตัวชี้วัด 
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                                                     ค าอธิบายรายวิชาพ้ืนฐาน 
รหัสวิชา อ 31102       รายวิชา ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 2    กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ          
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4    ภาคเรียนท่ี 2                               เวลา 40 ชั่วโมง จ านวน 1 หน่วยกิต   
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

เข้าใจน้ าเสียง ความรู้สึกของผู้พูด ค าสั่ง ค าขอร้อง ค าแนะน า ความแตกต่างด้านภาษาและวัฒนธรรมของ
เจ้าของภาษาและของไทย ศึกษาวิธีการอ่านออกเสียงข้อความ ข่าว ประกาศ โฆษณา บทร้อยกรอง ถูกต้องตามหลักการ
อ่าน อธิบายและเขียนประโยค ให้สัมพันธ์กับสื่อไม่ใช่ความเรียง จับใจความส าคัญ วิเคราะห์ สรุป แสดงความคิดเห็น 
และให้เหตุผลประกอบจากการฟังหรืออ่าน สนทนาและเขียนเกี่ยวกับตนเอง ประสบการณ์ สถานการณ์ และสื่อสาร
อย่างต่อเนื่อง ใช้ค าขอร้อง ค าแนะน า ค าช้ีแจง เขียนแสดงความต้องการ เสนอ ตอบรับ และปฏิเสธในสถานการณ์ต่าง 
ๆ พูด และเขียนเพื่อขอ ให้ข้อมูล บรรยาย อธิบาย เปรียบเทียบ ประเด็นข่าว เหตุการณ์ที่ฟัง และอ่าน วิเคราะห์ 
อภิปรายวิถีชีวิต ความเช่ือ วัฒนธรรมของเจ้าของภาษากับของไทยได้อย่างเหมาะสม ปฏิบัติตามค าแนะน า ค าช้ีแจง 
ค าอธิบายที่ฟังและอ่าน อ่านออกเสียงบทอ่านได้ถูกต้องตามหลักการอ่าน อธิบายและเขียนประโยคและข้อความได้
สัมพันธ์กับสื่อที่ไม่ใช่ความเรียงรูปแบบต่าง ๆ จับใจความส าคัญ วิเคราะห์ความ สรุปความ ตีความ และแสด งความ
คิดเห็นจากการฟังและอ่าน เลือกใช้ภาษา น้ าเสียง และกริยาท่าทางเหมาะกับระดับของบุคคล โอกาสและสถานที่ และ
วัฒนธรรมของเจ้าของภาษา อธิบายความคิด ความเช่ือ และที่มาของขนบธรรมเนียม และประเพณีของเจ้าของภาษา 
อธิบาย เปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างโครงสร้าง ประโยค ข้อความ ส านวน ค าพังเพย สุภาษิต และบทกลอนของ
ภาษาต่างประเทศและภาษาไทย ค้นคว้าสืบค้น บันทึก สรุป และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับข้อมูลจากแหล่งเรียนรู้ต่าง 
ๆ น าเสนอด้วยการพูดและการเขียน  
 โดยใช้ภาษาตามมารยาททางสังคม และกระบวนการเรียนรู้ทางภาษาที่หลากหลาย การฝึกปฏิบัติตาม
สถานการณ์ต่าง ๆ กระบวนการคิดวิเคราะห์ กระบวนการศึกษาค้นคว้า สืบค้นข้อมูล แลกเปลี่ยนความรู้ น าเสนอข้อมูล
และเข้าร่วมกิจกรรม โดยมุ่งเน้นความสามารถในการสื่อสาร การคิด การแก้ปัญหา การใช้ทักษะชีวิต การใช้เทคโนโลยี
ในการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ตลอดจนเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร ของโรงเรียน ชุมชน และท้องถ่ิน  
 เพื่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ เห็นคุณค่าในการเรียนภาษาอังกฤษ สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้อย่างถูกต้อง
เหมาะสม และเห็นคุณค่าในการน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจ าวัน 
 
รหัสมาตรฐานและตัวชี้วัด 
 ต 1.1 ม.4/1-4 ต 1.2 ม.4/1-5 ต 1.3 ม.4/1-3 ต 2.1 ม.4/1-3 
 ต 2.2 ม.4/1-2 ต 3.1 ม.4/1 ต 4.1 ม.4/1 ต 4.2 ม.4/1-2     
รวม  21  ตัวชี้วัด 
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                                           หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนศรีราชา ระดบัชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย พุทธศักราช 2564 (ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช 2562) 

ค าอธิบายรายวิชาพ้ืนฐาน 
รหัสวิชา  อ 32101        รายวิชา   ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 3  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  5   ภาคเรียนท่ี 1                     เวลา 40 ชั่วโมง  จ านวน 1 หน่วยกิต                            
_______________________________________________________________________________ 
 
 ศึกษาตามค าแนะน า ค าช้ีแจง และอ่านออกเสียงบทอ่านได้ถูกต้องตามหลกัการอ่าน เขียนประโยคและข้อความ
ให้สัมพันธ์กับสื่อที่ไม่ใช่ความเรียงรูปแบบต่างๆ ที่อ่าน จับใจความส าคัญ ตีความ โต้ตอบข้อมูลเกี่ยวกับการด าเนินชีวิต
ของตนเอง เรื่องที่อยู่ในความสนใจ เรื่องใกล้ตัว ประสบการณ์  สถานการณ์ต่างๆ เลือกและใช้ค าขอร้อง ให้ค าแนะน า 
ค าช้ีแจง ตอบรับและปฏิเสธ ขอและให้ข้อมูลในสถานการณ์ต่างๆ เหตุการณ์ใกล้ตัว เลือกใช้ภาษา น้ าเสียงและกิริยา
ท่าทางเหมาะกับโอกาส และสถานที่ตามมารยาททางสังคมของเจ้าของภาษา อธิบายวิถีชีวิต ขนบธรรมเนียมประเพณี 
ตลอดจนเข้าร่วมและจัดกิจกรรมทางภาษา วัฒนธรรมของเจ้าของอย่างเหมาะสม เปรียบเทียบความเหมือนและความ
แตกต่างระหว่างโครงสร้างส านวนประโยค  
 โดยใช้กระบวนการเรียนการสอนทางภาษาที่หลากหลาย การฝึกปฏิบัติตามสถานการณ์ต่างๆกระบวนการคิด
วิเคราะห์กระบวนการศึกษาค้นคว้า และสืบค้นข้อมูล 
  เพื่อให้เกิดความรู้ ความคิด ความเข้าใจ เห็นคุณค่าในการเรียนภาษาอังกฤษ สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้
อย่างถูกต้องเหมาะสม สามารถใช้ภาษาอังกฤษในการศึกษา ค้นคว้า สืบค้น รวบรวมข้อมูลต่างๆจากสื่อและแหล่งการ
เรียนรู้ต่างๆได้ 
 
ตัวชี้วัด 

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

 ต1.3 ม.5/1 ,ต1.3 ม.5/3  
 ต2.1 ม.5/3 
 ต2 .2 ม.5/2,   
 ต3.1ม.5/1 
 ต4.1 ม.5/1 
 ต4.2ม.5/1 
 
รวม   11  ตัวชี้วัด 
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                                           หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนศรีราชา ระดบัชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย พุทธศักราช 2564 (ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช 2562) 

ค าอธิบายรายวิชาพ้ืนฐาน 
รหัสวิชา  อ 32102       รายวิชา   ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 4    กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ                          
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 5    ภาคเรียนท่ี 2    เวลา 40 ชั่วโมง       จ านวน 1.0 หน่วยกิต                          
______________________________________________________________________________ 
 

ศึกษาการฝึกอ่าน ประกาศ โฆษณา บทร้อยกรอง และบทละครสั้นถูกต้องตามหลักการอ่าน  ปฏิบัติตาม
ค าอธิบาย และค าบรรยายที่ฟังและอ่าน เลือกและใช้ค าขอร้อง  ค าช้ีแจง  ค าอธิบาย  และให้ค าแนะน า อธิบายและ
เขียนประโยคและข้อความสัมพันธ์กับสื่อที่ไม่ใช่ความเรียงรูปแบบต่างๆ ที่อ่านสื่อสารแสดงความต้องการ  เสนอและให้ 
ตอบรับและปฏิเสธการให้ความช่วยเหลือในสถานการณ์จ าลองหรือสถานการณ์จริงอย่างเหมาะสม อภิปรายวิถีชีวิต 
ความคิด ความเช่ือ เปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างโครงสร้างประโยค ข้อความ ส านวน   ค าพังเพย  สุภาษิต  บท
กลอน ความเช่ือและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษากับของไทย 

โดยใช้กระบวนการ ค้นคว้า รวบรวม บันทึก สรุปใจความส าคัญ  วิเคราะห์ความ น าเสนอข้อมูลเรื่อง กิจกรรม  
ข่าว  เหตุการณ์  ประสบการณ์และสถานการณ์ต่าง ๆ ตามความสนใจ และแสดงความคิดเห็น พร้อมให้เหตุผลและ
ยกตัวอย่างประกอบในการฟังและอ่านสารคดี บันเทิงคดี  และเรื่องที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่นจากแหล่ง
เรียนรู้ต่างๆ  ในการศึกษาต่อและประกอบอาชีพ โดยใช้ภาษา  น้ าเสียง  และกิริยาท่าทางในการสื่อสารในสถานการณ์
จริงและสถานการณ์จ าลองอย่างเหมาะสมกับระดับของบุคคล  เวลา โอกาส และสถานที่ ถูกต้องตามมารยาทสังคมและ
วัฒนธรรมของเจ้าของภาษา 

เพื่อให้ เป็นผู้ที่มีความรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ อยู่อย่างพอเพียง มุ่งมั่นในการ
ท างาน รักความเป็นไทย และมีจิตสาธารณะ 

 
ตัวชี้วัด 

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

รวม  10  ตัวชี้วัด 
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                                           หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนศรีราชา ระดบัชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย พุทธศักราช 2564 (ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช 2562) 

ค าอธิบายรายวิชาพ้ืนฐาน 
รหัสวิชา  อ  33101      รายวิชา ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 5  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ                     
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6 ภาคเรียนท่ี 1                 เวลา 40 ชั่วโมง จ านวน 1 หน่วยกิต     
________________________________________________________________________________ 
 ศึกษาการอ่านออกเสียง ค า วลี ประโยค บทสนทนาต่างๆถูกต้องตามหลักการออกเสียง ปฏิบัติตามค าแนะน า
ในคู่มือการใช้งานต่างๆ ค าช้ีแจง ค าอธิบาย และค าบรรยายที่ฟังและอ่าน อ่านออกเสียงข้อความ ข่าว ประกาศ โฆษณา 
และบทละครสั้น (skit) ถูกต้องตามหลักการอ่าน อธิบายและเขียนประโยคและข้อความให้สัมพันธ์กับสื่อที่ไม่ใช่ความ
เรียงรูปแบบต่าง ๆ ที่อ่านให้สัมพันธ์กับประโยคและข้อความที่ฟังหรืออ่าน จับใจความส าคัญ วิเคราะห์สรุปความ 
ตีความ และแสดงความคิดเห็นจากการฟังและอ่านเรื่องที่เป็นสารคดีและบันเทิงคดี พร้อมทั้งให้เหตุผลและยกตัวอย่าง
ประกอบสนทนา และเขียนโต้ตอบข้อมูลบรรยายความรู้สึกและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับตนเองและเรื่องต่างๆใกล้ตัว 
ประสบการณ์ สถานการณ์ข่าว เหตุการณ์ประเด็นที่อยู่ในความสนใจของสังคม และสื่อสารอย่างต่อเนื่อง และเหมาะสม 
เลือกและใช้ค าขอร้องให้ค าแนะน า ค าช้ีแจง ค าอธิบายอย่างคล่องแคล่ว พูดและเขียนแสดงความต้องการเสนอตอบรับ
และปฏิเสธการให้ความช่วยเหลือ ขอและให้ข้อมูลบรรยาย/อธิบาย และเปรียบเทียบและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ
เรื่อง/ประเด็น/ข่าว/เหตุการณ์ที่ฟังและอ่านอย่างเหมาะสม พูดและเขียนสรุปใจความส าคัญแก่นสาระที่ได้จากการ
วิเคราะห์เรื่องกิจกรรมข่าวเหตุการณ์และสถานการณ์ตามความสนใจ ประสบการณ์ และเหตุการณ์ในท้องถ่ินสังคมและ
โลก พร้อมทั้งให้เหตุผลและยกตัวอย่างประกอบ เลือกใช้ภาษาน้ าเสียงและกิริยาท่าทางเหมาะกับระดับของบุคคล 
โอกาส และสถานที่ ตามมารยาทสังคมและวัฒนธรรมเจ้าของภาษา อธิบาย/อภิปรายวิถีชีวิตความคิดความเช่ือและที่มา
ของขนบธรรมเนียมและประเพณีของเจ้าของภาษา เข้าร่วม แนะน า และจัดกิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรมอย่า ง
เหมาะสม อธิบายเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างโครงสร้างประโยคข้อความ ส านวนต่าง ๆ  ของภาษาต่างประเทศ
และภาษาไทย  
 โดยใช้แนวคิดการสอนภาษาเพื่อการสื่อสาร (CLT) กระบวนการสอนทักษะทางภาษา และจัดกระบวนการกลุม่ 
การอภิปราย สถานการณ์จริง สถานการณ์จ าลอง การแสดงความคิดเห็น การวิเคราะห์เรื่อง/ข่าว/เหตุการณ์ที่อยู่ใน
ความสนใจของสังคม 
 เพื่อให้ผู้เรียนใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารระหว่างบุคคล และแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับชุมชนและสังคมโลก ได้
อย่างเหมาะสม รวมทั้งเข้าใจความเหมือนและความแตกต่างของวัฒนธรรม ซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ มุ่งมั่น ในการ
ท างาน อยู่อย่างพอเพียง และมีจิตสาธารณะ 
 

ตัวชี้วัด 
ต 1.1 ม.6/1 ต 1.1 ม.6/2 ต 1.1 ม.6/3 ต 1.1 ม.6/4 ต 1.2 ม.6/1 ต 1.2 ม.6/2 
ต 1.2 ม.6/3 ต 1.2 ม.6/4 ต 1.2 ม.6/5 ต 1.3 ม.6/1 ต 1.3 ม.6/2 ต 1.3 ม.6/3 
ต 2.1 ม.6/1 ต 2.1 ม.6/2 ต 2.1 ม.6/3 ต 2.2 ม.6/1 ต 2.2 ม.6/2 ต 3.1 ม.6/1 
ต 4.1 ม.6/1 ต 4.2 ม.6/1 ต 4.2 ม.6/2 

รวม 21 ตัวชี้วัด 
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                                           หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนศรีราชา ระดบัชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย พุทธศักราช 2564 (ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช 2562) 

ค าอธิบายรายวิชาพ้ืนฐาน 
รหัสวิชา  อ  33102      รายวิชา ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 6      กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ                     
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6  ภาคเรียนท่ี 2                เวลา 40 ชั่วโมง จ านวน 1 หน่วยกิต    
______________________________________________________________________________    
 ศึกษาการอ่านออกเสียง ค า วลี ประโยค บทสนทนาต่างๆถูกต้องตามหลักการออกเสียง ปฏิบัติตามค าแนะน า
ในคู่มือการใช้งานต่างๆ ค าช้ีแจง ค าอธิบาย และค าบรรยายที่ฟังและอ่าน อ่านออกเสียงข้อความ ข่าว ประกาศ โฆษณา 
และบทละครสั้น (skit) ถูกต้องตามหลักการอ่าน อธิบายและเขียนประโยคและข้อความให้สัมพันธ์กับสื่อที่ไม่ใช่ความ
เรียงรูปแบบต่าง ๆ ที่อ่านให้สัมพันธ์กับประโยคและข้อความที่ฟังหรืออ่าน จับใจความส าคัญ วิเคราะห์สรุปความ 
ตีความ และแสดงความคิดเห็นจากการฟังและอ่านเรื่องที่เป็นสารคดีและบันเทิงคดี พร้อมทั้งให้เหตุผลและยกตัวอย่าง
ประกอบสนทนา และเขียนโต้ตอบข้อมูลบรรยายความรู้สึกและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับตนเองและเรื่องต่างๆใกล้ตัว 
ประสบการณ์ สถานการณ์ข่าว เหตุการณ์ประเด็นที่อยู่ในความสนใจของสังคม และสื่อสารอย่างต่อเนื่อง และเหมาะสม 
เลือกและใช้ค าขอร้องให้ค าแนะน า ค าช้ีแจง ค าอธิบายอย่างคล่องแคล่ว พูดและเขียนแสดงความต้องการเสนอตอบรับ
และปฏิเสธการให้ความช่วยเหลือ ขอและให้ข้อมูลบรรยาย/อธิบาย และเปรียบเทียบและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ
เรื่อง/ประเด็น/ข่าว/เหตุการณ์ที่ฟังและอ่านอย่างเหมาะสม พูดและเขียนสรุปใจความส าคัญแก่นสาระที่ได้จากการ
วิเคราะห์เรื่องกิจกรรมข่าวเหตุการณ์และสถานการณ์ตามความสนใจ ประสบการณ์ และเหตุการณ์ในท้องถ่ินสังคมและ
โลก พร้อมทั้งให้เหตุผลและยกตัวอย่างประกอบ เลือกใช้ภาษาน้ าเสียงและกิริยาท่าทางเหมาะกับระดับของบุคคล 
โอกาส และสถานที่ ตามมารยาทสังคมและวัฒนธรรมเจ้าของภาษา อธิบาย/อภิปรายวิถีชีวิตความคิดความเช่ือและที่มา
ของขนบธรรมเนียมและประเพณีของเจ้าของภาษา เข้าร่วม แนะน า และจัดกิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรมอย่าง
เหมาะสม อธิบายเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างโครงสร้างประโยคข้อความ ส านวนต่าง ๆ  ของภาษาต่างประเทศ
และภาษาไทย  
 โดยใช้แนวคิดการสอนภาษาเพื่อการสื่อสาร (CLT) กระบวนการสอนทักษะทางภาษา และจัดกระบวนการกลุม่ 
การอภิปราย สถานการณ์จริง สถานการณ์จ าลอง การแสดงความคิดเห็น การวิเคราะห์เรื่อง/ข่าว/เหตุการณ์ที่อยู่ใน
ความสนใจของสังคม 
 เพื่อให้ผู้เรียนใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารระหว่างบุคคล และแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับชุมชนและสังคมโลก ได้
อย่างเหมาะสม รวมทั้งเข้าใจความเหมือนและความแตกต่างของวัฒนธรรม ซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ มุ่งมั่น ในการ
ท างาน อยู่อย่างพอเพียง และมีจิตสาธารณะ 
 

ตัวชี้วัด 
ต 1.1 ม.6/1 ต 1.1 ม.6/2 ต 1.1 ม.6/3 ต 1.1 ม.6/4 ต 1.2 ม.6/1 ต 1.2 ม.6/2 
ต 1.2 ม.6/3 ต 1.2 ม.6/4 ต 1.2 ม.6/5 ต 1.3 ม.6/1 ต 1.3 ม.6/2 ต 1.3 ม.6/3 
ต 2.1 ม.6/1 ต 2.1 ม.6/2 ต 2.1 ม.6/3 ต 2.2 ม.6/1 ต 2.2 ม.6/2 ต 3.1 ม.6/1 
ต 4.1 ม.6/1 ต 4.2 ม.6/1 ต 4.2 ม.6/2 

รวม 21 ตัวชี้วัด  
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                                           หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนศรีราชา ระดบัชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย พุทธศักราช 2564 (ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช 2562) 

ค าอธิบายรายวิชาเพ่ิมเติม 
รหัสวิชา  อ30227       รายวิชา  ภาษาอังกฤษสื่อสารเชงิธุรกิจ 1  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ                  
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  4    ภาคเรียนท่ี 1                        เวลา 60  ชั่วโมง จ านวน 1.5 หน่วยกิต                            
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 ศึกษาการสนทนาตามสถานการณ์ในชีวิตประจ าวัน มีทักษะด้านการฟังระดบัต้น  ออกเสียงค าและประโยคได้
ถูกต้อง เรียนรู้วัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณี การปฏิบัตซิึ่งเกี่ยวกับสถานการณ์ต่างๆที่ก าหนดใหเ้พื่อสร้าง
ความมั่นใจในการสนทนาภาษาอังกฤษ และสามารถน าความรู้ที่ได้ไปใช้ในการท างานเบือ้งต้น ที่เป็นงานในด้านการ
บริการซึง่สามารถสือ่สารได้ทั้งทางตรงและทางอ้อม สื่อสารได้ทั้งสถานะผู้ใช้บรกิารและผูร้ับบรกิาร เช่น Travel Agent 

โดยใช้ทักษะทางภาษา การอธิบาย บรรยาย แลกเปลี่ยนความรู้ เข้าร่วม แนะน า และจัดกจิกรรมทางภาษาและ
วัฒนธรรมที่ถูกต้องเหมาะสม บรรยายภาพ สัญลักษณ์ แผนภูมิ แผนที่โดยถ่ายโอนความหมายเป็นประโยคหรือข้อความ
สั้นๆ ก าหนดแผนการเรียนและเลือกกลยทุธ์ในการเรียนที่เหมาะสมเพือ่พัฒนาทักษะการฟังพูดภาษาอังกฤษโดยใช้สือ่
เทคโนโลยีที่เหมาะสม รวมถึงการเลือกใช้ค าพูดในการโนม้นา้วจิตใจผู้ฟงัในการท างานด้านธุรกจิ 

เพื่อใหเ้ห็นคุณค่าและมีเจตคติที่ดีต่อการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ ใฝ่เรียนใฝรู่้มีวินัย มุ่งมั่นในการท างาน มีจิต
สาธารณะ รักความเป็นไทย สามารถประยุกต์ใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการท างาน การประกอบอาชีพ พฒันาบุคลิกภาพ 
สามารถอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข 

 
ผลการเรียนรู้ 

1. ความเข้าใจและใช้ภาษาอังกฤษสื่อสาร ในระบบการท างานบริการเบื้องต้น เกี่ยวกับการโรงแรม สนามบิน 

ร้านอาหาร และความรูเ้กี่ยวกับการจองที่พัก ร้านอาหาร การเดินทาง ซึ่งเป็นพื้นฐานของงานบริการเบื้องต้น 

2. ใช้ภาษาในการน าเสนอธุรกิจออนไลนท์ี่สามารถท าเองไดอ้ย่างง่ายๆและเป็นพื้นฐานการสร้างอาชีพผ่าน

ระบบออนไลนห์รือเครือข่ายอินเตอร์เนต 

3.สนทนาโต้ตอบในสถานการณ์ต่างๆ ทีเ่กี่ยวข้องกบัชีวิตประจ าวันและงานอาชีพ 
4. ใช้ภาษาเพื่อแสดงความรู้สึกของตนเองทัง้เรื่องราวต่างๆในชีวิตประจ าวัน ทั้งในอดีต ปจัจบุันและอนาคต 

5. เข้าใจภาษาท่าทาง น้ าเสียง ความรู้สึกของผูพู้ด รวมทั้งเข้าใจค าสั่ง ค าขอร้อง ค าอธิบาย 

6. ใช้ภาษาเพื่อแสดงความคิดเห็น ความต้องการของตนเอง การเสนอและการตอบรับการช่วยเหลือ และ

บริการผูอ้ื่น 

7. ใช้ภาษาเพื่อขอและให้ข้อมูล เรื่องราวต่างๆในชีวิตประจ าวันและสิ่งที่ตนสนใจ 

8. ใช้ภาษาอังกฤษตามสถานการณ์ต่างๆด้วยวิธีการและรูปแบบทีห่ลากหลาย 

9. มีความเข้าใจด้านวัฒนธรรม ความเหมือนและความแตกต่างของภาษาอังกฤษและภาษาไทย น าไปใช้ได้

อย่างถูกต้องเหมาะสมกับบุคคลและกาลเทศะ 

 
รวม   9  ผลการเรียนรู้ 
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                                           หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนศรีราชา ระดบัชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย พุทธศักราช 2564 (ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช 2562) 

ค าอธิบายรายวิชาเพ่ิมเติม 
รหัสวิชา  อ30228    รายวิชา  ภาษาอังกฤษสื่อสารเชิงธรุกิจ 2    กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ                 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  4   ภาคเรียนท่ี 2        เวลา 60  ชั่วโมง จ านวน 1.5 หน่วยกิต                           
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 ศึกษาการสนทนาตามสถานการณ์ในชีวิตประจ าวัน มีทักษะด้านการฟังระดบัต้น  ออกเสียงค าและประโยคได้
ถูกต้อง เรียนรู้วัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณี การปฏิบัตซิึ่งเกี่ยวกับสถานการณ์ต่างๆที่ก าหนดใหเ้พื่อสร้าง
ความมั่นใจในการสนทนาภาษาอังกฤษ และสามารถน าความรู้ที่ได้ไปใช้ในการท างานเบือ้งต้น ที่เป็นงานในด้านการ
บริการซึง่สามารถสือ่สารได้ทั้งทางตรงและทางอ้อม สื่อสารได้ทั้งสถานะผู้ใช้บริการและผู้รบับริการ เช่น มัคคุเทศก ์
(Guide) 

โดยใช้ทักษะทางภาษา การอธิบาย บรรยาย แลกเปลี่ยนความรู้ เข้าร่วม แนะน า และจัดกจิกรรมทางภาษาและ
วัฒนธรรมที่ถูกต้องเหมาะสม บรรยายภาพ สัญลักษณ์ แผนภูมิ แผนที่โดยถ่ายโอนความหมายเป็นประโยคหรือข้อความ
สั้นๆ ก าหนดแผนการเรียนและเลือกกลยทุธ์ในการเรียนที่เหมาะสมเพือ่พัฒนาทักษะการฟังพูดภาษาอังกฤษโดยใช้สือ่
เทคโนโลยีที่เหมาะสม รวมถึงการแสดงบทบาทสมมุติในสถานการณ์เสมือนจรงิ 

เพื่อใหเ้ห็นคุณค่าและมีเจตคติที่ดีต่อการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ ใฝ่เรียนใฝรู่้มีวินัย มุ่งมั่นในการท างาน มีจิต
สาธารณะ รักความเป็นไทย สามารถประยุกต์ใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการท างาน การประกอบอาชีพ พฒันาบุคลิกภาพ 
สามารถอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข 
ผลการเรียนรู้ 

1. ความเข้าใจและใช้ภาษาอังกฤษสื่อสาร ในระบบการท างานบริการเบื้องต้น เกี่ยวกับการโรงแรม สนามบิน 

ร้านอาหาร และความรูเ้กี่ยวกับการจองที่พัก ร้านอาหาร การเดินทาง ซึ่งเป็นพื้นฐานของงานบริการเบื้องต้น 

2. ใช้ภาษาในการน าเสนอธุรกิจออนไลนท์ี่สามารถท าเองไดอ้ย่างง่ายๆและเป็นพื้นฐานการสร้างอาชีพผ่าน

ระบบออนไลนห์รือเครือข่ายอินเตอร์เนต 

3.สนทนาโต้ตอบในสถานการณ์ต่างๆ ทีเ่กี่ยวข้องกบัชีวิตประจ าวันและงานอาชีพ 
4. ใช้ภาษาเพื่อแสดงความรู้สึกของตนเองทัง้เรื่องราวต่างๆในชีวิตประจ าวัน ทั้งในอดีต ปจัจบุันและอนาคต 

5. เข้าใจภาษาท่าทาง น้ าเสียง ความรู้สึกของผูพู้ด รวมทั้งเข้าใจค าสั่ง ค าขอร้อง ค าอธิบาย 

6. ใช้ภาษาเพื่อแสดงความคิดเห็น ความต้องการของตนเอง การเสนอและการตอบรับการช่วยเหลือ และ

บริการผูอ้ื่น 

7. ใช้ภาษาเพื่อขอและให้ข้อมูล เรื่องราวต่างๆในชีวิตประจ าวันและสิ่งที่ตนสนใจ 

8. ใช้ภาษาอังกฤษตามสถานการณ์ต่างๆด้วยวิธีการและรูปแบบทีห่ลากหลาย 

9. มีความเข้าใจด้านวัฒนธรรม ความเหมือนและความแตกต่างของภาษาอังกฤษและภาษาไทย น าไปใช้ได้

อย่างถูกต้องเหมาะสมกับบุคคลและกาลเทศะ 

 
รวม   9  ผลการเรียนรู้ 
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                                           หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนศรีราชา ระดบัชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย พุทธศักราช 2564 (ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช 2562) 

ค าอธิบายรายวิชาเพ่ิมเติม 
รหัสวิชา  อ30231    รายวิชา ภาษาอังกฤษเพ่ือการศึกษาต่อ 1    กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ                   
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4  ภาคเรียนท่ี 1               เวลา  20 ชั่วโมง จ านวน 0.5  หน่วยกิต                              
  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --- 
 ศึกษาวิธีการเขียนประโยคและข้อความใหส้ัมพันธ์กบัสือ่ไม่ใช่ความเรียง การอ่านแผนภูมิ กราฟ ตาราง จับ
ใจความส าคัญ วิเคราะห์ความ สรปุความจากการฟังและอา่นเรื่องที่เป็นสารคดีและบันเทิงคดี ด้วยเทคนิค Skimming, 
Scanning และ Speed reading สนทนาโต้ตอบในสถานการณ์ต่างๆ ได้อย่างเหมาะสม  อธิบายโครงสร้างประโยค
ภาษาอังกฤษ  

โดยใช้กระบวนการทางภาษา กระบวนการคิดวิเคราะห์ กระบวนการกลุ่มให้เกิดองค์ความรู้ ความเข้าใจ  
เพื่อให้ตระหนักในคุณค่าของภาษาอังกฤษ มีความใฝ่รู้ มุ่งมัน่ในการท างานและมีวินัย   

 
ผลการเรียนรู้  

1. อธิบายและเขียนประโยคและข้อความใหส้ัมพันธ์กบัสื่อไม่ใช่ความเรียง   
2. จับใจความส าคัญ วิเคราะห์ความ สรุปความจากการฟังและอ่านเรื่องที่เป็นสารคดีและบันเทิงคดี  
3. สนทนาโต้ตอบในสถานการณ์ต่างๆ ได้อย่างเหมาะสม   
4. อธิบายโครงสร้างประโยคภาษาอังกฤษ                    

 
รวม 4 ผลการเรียนรู้  
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                                           หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนศรีราชา ระดบัชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย พุทธศักราช 2564 (ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช 2562) 

ค าอธิบายรายวิชาเพ่ิมเติม 
รหัสวิชา  อ30232     รายวิชา ภาษาอังกฤษเพ่ือการศึกษาต่อ 2   กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ                     
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4  ภาคเรียนท่ี 2      เวลา  20 ชั่วโมง         จ านวน 0.5  หน่วยกิต                              
  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --- 
 ศึกษาวิธีการเขียนประโยคและข้อความใหส้ัมพันธ์กบัสือ่ไม่ใช่ความเรียง การอ่านแผนภูมิ กราฟ ตาราง จับ
ใจความส าคัญ วิเคราะห์ความ สรปุความจากการฟังและอา่นเรื่องที่เป็นสารคดีและบันเทิงคดี ด้วยเทคนิค Skimming, 
Scanning และ Speed reading สนทนาโต้ตอบในสถานการณ์ต่างๆ ได้อย่างเหมาะสม  อธิบายโครงสร้างประโยค
ภาษาอังกฤษ  

โดยใช้กระบวนการทางภาษา กระบวนการคิดวิเคราะห์ กระบวนการกลุ่มให้เกิดองค์ความรู้ ความเข้าใจ  
เพื่อให้ตระหนักในคุณค่าของภาษาอังกฤษ มีความใฝ่รู้ มุ่งมัน่ในการท างานและมีวินัย   

 
ผลการเรียนรู้  

1. อธิบายและเขียนประโยคและข้อความใหส้ัมพันธ์กบัสื่อไม่ใช่ความเรียง   
2. จับใจความส าคัญ วิเคราะห์ความ สรุปความจากการฟังและอ่านเรื่องที่เป็นสารคดีและบันเทิงคดี  
3. สนทนาโต้ตอบในสถานการณ์ต่างๆ ได้อย่างเหมาะสม   
4. อธิบายโครงสร้างประโยคภาษาอังกฤษ                    

 
รวม 4 ผลการเรียนรู้  
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                                           หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนศรีราชา ระดบัชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย พุทธศักราช 2564 (ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช 2562) 

ค าอธิบายรายวิชาเพ่ิมเติม 

รหัสวิชา อ 30241     รายวิชา ภาษาอังกฤษเชิงวิเคราะห์ 1      กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ                    
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4   ภาคเรียนท่ี 1                            เวลา 40 ชั่วโมง จ านวน 1 หน่วยกิต                              
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------    

ศึกษาอ่านภาษาอังกฤษจากข้อมลู ข้อความ ข่าวสาร เรื่องราว เหตุการณ์ ประสบการณ์ บทความที่เป็นสารคดี
และบันเทิงคดี โฆษณา ตาราง แผนภูมิ สลากสินค้า สื่อสิ่งพมิพ์ สื่ออเิล็กทรอนิกส์ หรือเรือ่งทีส่นใจ เข้าใจ รู้ความหมาย
ของค าศัพท์ ความหมายเหมือนของค าศัพท์ บอกรายละเอยีด จับประเด็น ล าดับเหตุการณ์ ตอบค าถามได้อย่างถูกต้อง 
วิเคราะห์ ตีความ และสรุปใจความ ถ่ายโอนเป็นข้อความได้อย่างเหมาะสม ใช้ข้ันตอนของวิธีการอ่านให้เกิดประโยชน ์
และเรียนรู้วัฒนธรรมของเจ้าของภาษา 

โดยฝึกปฏิบัติตามข้ันตอนและทักษะของกระบวนการอ่าน สามารถใช้ค าศัพท์ ส านวนโครงสร้างทางภาษา     
ช่วยในการวิเคราะห์ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ โดยมุ่งเน้นให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ รู้ความหมายของค าศัพท์ การแกป้ัญหา 
การใช้ทักษะชีวิต การใช้เทคโนโลยีในการเรียนภาษาต่างประเทศ และสามารถน าไปใช้ได้อย่างถูกต้อง สามารถตอบ
ค าถาม ตีความ สรุปความ วิเคราะห์และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับสิง่ที่อ่านในรูปแบบต่างๆ  

เพื่อให้นกัเรียนมีนสิัยรักการอ่าน การค้นคว้า รู้จกัวิธีแสวงหาความรู้ รู้วิธีสืบค้น/ค้นคว้าความรู้ ข้อมูลต่างๆจาก
สื่อและแหล่งเรียนรูอ้ื่นๆ มเีจตคติที่ดี และเห็นคุณค่าของการอ่าน เกิดความเพลิดเพลินในการอ่าน สามารถน าไปใช้
ประโยชน์ เพื่อพฒันาตนเอง ชุมชน ประเทศชาติได้อย่างเหมาะสม รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ มุ่งมั่นในการ
ท างานและ  รักษ์ความเป็นไทย 

 
ผลการเรียนรู้ 
 1. อ่านส ารวจส่วนต่างๆของหนังสือ และเลือกอ่านเฉพาะส่วนที่ตรงกบัจุดมุ่งหมายในการอ่านได้ 
 2. อ่านและใช้ประโยชนจ์ากข้อมลูทีป่รากฏในส่วนต่างๆของหนังสือได้ 
 3. อ่านเรื่อง หรือข้อความจากสิง่พิมพ์ประเภทต่างๆแล้วเข้าใจ หาความหมายของค าศัพท์จากบรบิทได้ 
 4. อ่านเรื่อง กราฟ ตาราง แล้วเข้าใจ ใช้ประโยชน์จากข้อมลูที่อ่านได้ 
 5. อ่านบท คัดบทความจากสิ่งพมิพ์ สื่ออิเล็กทรอนิกส์แล้วเข้าใจ บอกหัวเรื่องได้ 
 6. อ่านบทความแล้วเข้าใจ บอกใจความส าคัญได้ 
 7. อ่านเรื่องแล้วเข้าใจ บอกรายละเอียดของข้อมลูทีอ่่านได้ 
 8. อ่านบทความแล้วเข้าใจ ล าดับเหตุการณ์กอ่น-หลงัได ้
 
รวม 8 ผลการเรียนรู้ 
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                                           หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนศรีราชา ระดบัชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย พุทธศักราช 2564 (ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช 2562) 

ค าอธิบายรายวิชาเพ่ิมเติม 

รหัสวิชา อ 30242        รายวิชา ภาษาอังกฤษเชิงวิเคราะห์ 2   กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ                         
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4    ภาคเรียนท่ี  2                          เวลา 40 ชั่วโมง จ านวน 1 หน่วยกิต                              
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ศึกษาอ่านภาษาอังกฤษจากข้อมลู ข้อความ ข่าวสาร เรื่องราว เหตุการณ์ ประสบการณ์ บทความที่เป็นสารคดี
และบันเทิงคดี โฆษณา ตาราง แผนภูมิ สลากสินค้า สื่อสิ่งพมิพ์ สื่ออเิล็กทรอนิกส์ หรือเรือ่งทีส่นใจ เข้าใจ รู้ความหมาย
ของค าศัพท์ ความหมายเหมือนของค าศัพท์ บอกรายละเอยีด จับประเด็น ล าดับเหตุการณ์ ตอบค าถามได้อย่างถูกต้อง 
วิเคราะห์ ตีความ และสรุปใจความ ถ่ายโอนเป็นข้อความได้อย่างเหมาะสม ใช้ข้ันตอนของวิธีการอ่านให้เกิดประโยชน ์
และเรียนรู้วัฒนธรรมของเจ้าของภาษา 

โดยฝึกปฏิบัติตามข้ันตอนและทักษะของกระบวนการอ่าน สามารถใช้ค าศัพท์ ส านวนโครงสร้างทางภาษา     
ช่วยในการวิเคราะห์ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ โดยมุ่งเน้นให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ รู้ความหมายของค าศัพท์ การแกป้ัญหา 
การใช้ทักษะชีวิต การใช้เทคโนโลยีในการเรียนภาษาต่างประเทศ และสามารถน าไปใช้ได้อย่างถูกต้อง สามารถตอบ
ค าถาม ตีความ สรุปความ วิเคราะห์และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับสิง่ที่อ่านในรูปแบบต่างๆ  

เพื่อให้นกัเรียนมีนสิัยรักการอ่าน การค้นคว้า รู้จกัวิธีแสวงหาความรู้ รู้วิธีสืบค้น/ค้นคว้าความรู้ ข้อมูลต่างๆจาก
สื่อและแหล่งเรียนรูอ้ื่นๆ มเีจตคติที่ดี และเห็นคุณค่าของการอ่าน เกิดความเพลิดเพลินในการอ่าน สามารถน าไปใช้
ประโยชน์ เพื่อพฒันาตนเอง ชุมชน ประเทศชาติได้อย่างเหมาะสม รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ มุ่งมั่นในการ
ท างานและ  รักษ์ความเป็นไทย 

 
ผลการเรียนรู้ 
          1. อ่านเรื่องอย่างรวดเร็ว จับประเด็นหลักที่ส าคัญของเรื่องได้ 
 2. อ่านเรื่องอย่างละเอียด ตอบค าถาม บอกรายละเอียดหรอืข้อมูลสนับสนุนประเด็นหลัก  
              ตีความหมาย   ของเรื่องได้ 
 3. อ่านเรื่อง แล้วบอกความหมายของค า กลุม่ค า หรือประโยคในข้อความกับค าอ้างอิงที่ใช้ในเรื่องที่อ่านได้ 

4. อ่านและตอบค าถามเกี่ยวกับบทความ ข่าว จากหนังสือพมิพ์ได้ และแปลหัวข้อข่าวโดยใช้ภาษาได้อย่าง 
              เหมาะสม 

5. อ่านค าศัพท์ แล้วบอกความหมายเหมือนของค าศัพท์นั้นๆได้ 
 6. อ่านเรื่อง แล้วแสดงความคิดเห็น วิเคราะห์และตีความเกีย่วกับสิ่งที่อ่านได้ 
รวมท้ังหมด 6 ผลการเรียนรู้ 
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                                           หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนศรีราชา ระดบัชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย พุทธศักราช 2564 (ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช 2562) 

ค าอธิบายรายวิชาเพ่ิมเติม 
รหัสวิชา  อ30251    รายวิชา  การเขียนภาษาอังกฤษเชิงธุรกิจ 1  กลุ่มสาระการเรยีนรู้ภาษาต่างประเทศ                      
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  4  ภาคเรียนท่ี 1                       เวลา 60 ชั่วโมง  จ านวน 1.5 หน่วยกิต    
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
  
 ศึกษาค้นคว้าวิเคราะห์ค าศัพท์ หลักไวยากรณ์ข้ันพื้นฐาน เรียนรู้ค าศัพท์ ความหมาย และการเขียนประโยค 
เรียบเรียง ข้อความ ข้อมูลเกี่ยวกับบทสนทนา เขียนค าแนะน า ค าบรรยาย ที่เป็นความเรียงและไม่เป็นความเรียงให้
เข้าใจ สามารถตีความ จับใจความส าคัญ วิเคราะห์ความ สรุปความ และแสดงความคิดเห็นผ่านการเขียนพร้อมทั้งให้
เหตุผลและยกตัวอย่างประกอบ 
 โดยฝึกปฏิบัติทักษะการเขียนเพื่อการสื่อสารเรื่องราวและการเรียนรู้ค าศัพท์ที่จ าเป็นที่เกี่ยว ข้องกับสถานที่
ท่องเที่ยวและธรรมเนียมประเพณีท้องถ่ิน ความเหมือนและความแตกต่างระหว่างวิถีชีวิตความเช่ือตามบริบทของ
ท้องถ่ิน ฝึกเขียนประโยค รวบรวมประโยคเพื่อการสื่อสารภาษาอังกฤษเกี่ยวข้องกับสถานที่ท่องเที่ยวและวัฒนธรรม
ท้องถ่ิน ถ่ายทอด/ สื่อความหมาย แนวคิดและข้อมูล ลักษณะเป็นการเขียนเชิงวิชาการ เขียนโครงร่าง การเขียนค าน า 
เนื้อเรื่อง และสรุป การเขียนเรียบเรียงเช่ือมโยงอย่างเป็นข้ันตอน สมเหตุสมผล สละสลวย   

เพื่อให้ผู้เรียนเกิดความรู้ความเข้าใจและเห็นคุณค่าของการเรียนภาษาต่างประเทศ ประยุกต์ใช้  ภาษาอังกฤษ
การเขียนในการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการท างาน การประกอบอาชีพหรือความสนใจ อนุรักษ์ท้องถ่ินและวัฒนธรรมอันดี
งาม พัฒนาบุคลิกภาพ สามารถอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข 
 
ผลการเรียนรู้ 
 

 1. อธิบาย/เปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างโครงสร้างประโยค ข้อความ และส านวนต่าง ๆ 
 2. บอกโครงสร้างของประโยคชนิดต่าง ๆ ได้ และสามารถแยกประเภทชนิดของค าหรือประโยคได้ 
 3. เข้าใจกระบวนการเขียนและสื่อสารข้อมูล ความคิดรวบยอด และความคิดเห็นในเรื่องต่าง ๆ ได้อย่าง
สร้างสรรค์ 

4. เขียนบรรยาย เปรียบเทียบ แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องต่าง ๆ  ใกล้ตัว ประสบการณ์ สถานการณ์ ข่าว 
เหตุการณ์ ประเด็นที่อยู่ในความสนใจของท้องถ่ิน สังคม และโลก และสื่อสารอย่างต่อเนื่องเหมาะสม 

5. จับใจความส าคัญ วิเคราะห์ความ สรุปความ ตีความ แสดงความคิดเห็น ความรู้สึกจากการอ่านเรื่องต่างๆ 
ประสบการณ์ และข่าว/ เหตุการณ์ต่าง ๆ อย่างมีเหตุผล พร้อมทั้งเขียนยกตัวอย่างประกอบ 

6. เขียนบรรยาย  เปรียบเทียบ  สรุปและแสดงความคิดเห็นพร้อมทั้งให้เหตุผลประกอบ โดยใช้ค าศัพท์ ส านวน
และโครงสร้างประโยคได้เหมาะสมกับระดับช้ัน 

7. เปรียบเทียบวิถีชีวิต ความคิด ความเช่ือ และที่มาของขนบธรรมเนียมและประเพณีของเจ้าของภาษาและ
ของไทย 

8. ค้นคว้า สืบค้น บันทึกสรุป และแสดงความคิดเห็นที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่นจากแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ 
รวม  8  ผลการเรียนรู้ 
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                                           หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนศรีราชา ระดบัชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย พุทธศักราช 2564 (ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช 2562) 

ค าอธิบายรายวิชาเพ่ิมเติม 
รหัสวิชา  อ30252    รายวิชา  การเขียนภาษาอังกฤษเชิงธุรกิจ 2  กลุ่มสาระการเรยีนรู้ภาษาต่างประเทศ                      
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  4  ภาคเรียนท่ี 2                      เวลา 60 ชั่วโมง จ านวน 1.5 หน่วยกิต    
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
  
 ศึกษาการเขียนประโยค เรียบเรียง ข้อความ เขียนค าแนะน า ค าบรรยาย ที่เป็นความเรียงและไม่เป็นความเรยีง
ให้เข้าใจ สามารถตีความ จับใจความส าคัญ วิเคราะห์ความ สรุปความ และแสดงความคิดเห็นผ่านการเขียนโดยการ
สร้างโปสเตอร์โฆษณาเพื่อประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวจังหวัดชลบุรีส าหรับนักท่องเที่ยวต่าง ๆ  
 โดยฝึกปฏิบัติทักษะการเขียนเพื่อการสื่อสารเรื่องราวและการเรียนรู้ค าศัพท์ที่จ าเป็นที่เกี่ยวข้องกับสถานที่
ท่องเที่ยวและธรรมเนียมประเพณีท้องถ่ิน ความเหมือนและความแตกต่างระหว่างวิถีชีวิตความเช่ือตามบริบทของ
ท้องถ่ิน ฝึกเขียนประโยค รวบรวมประโยคเพื่อการสื่อสารภาษาอังกฤษเกี่ยวข้องกับสถานที่ท่องเที่ยวและวัฒนธรรม
ท้องถ่ิน ถ่ายทอด/ สื่อความหมาย แนวคิดและข้อมูล ลักษณะเป็นการเขียนเชิงวิชาการ เขียนโครงร่าง การเขียนค าน า 
เนื้อเรื่อง และสรุป การเขียนเรียบเรียงเช่ือมโยงอย่างเป็นข้ันตอน สมเหตุสมผล สละสลวย   

เพื่อให้ผู้เรียนเกิดความรู้ความเข้าใจและเห็นคุณค่าของการเรียนภาษาต่างประเทศ ประยุกต์ใช้  ภาษาอังกฤษ
การเขียนในการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการท างาน การประกอบอาชีพหรือความสนใจ อนุรักษ์ท้องถ่ินและวัฒนธรรมอันดี
งาม พัฒนาบุคลิกภาพ สามารถอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข 
 
ผลการเรียนรู้ 
 

 1. อธิบาย/เปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างโครงสร้างประโยค ข้อความ และส านวนต่าง ๆ 
 2. เข้าใจกระบวนการเขียนและสื่อสารข้อมูล ความคิดรวบยอด และความคิดเห็นในเรื่องต่าง ๆ ได้อย่าง
สร้างสรรค์ 
 3. เขียนบรรยาย เปรียบเทียบ แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องต่าง ๆ  ใกล้ตัว ประสบการณ์ สถานการณ์ ข่าว 
เหตุการณ์ ประเด็นที่อยู่ในความสนใจของท้องถ่ิน สังคม และโลก และสื่อสารอย่างต่อเนื่องเหมาะสม 

4. จับใจความส าคัญ วิเคราะห์ความ สรุปความ ตีความ แสดงความคิดเห็น ความรู้สึกจากการอ่านเรื่องต่างๆ 
ประสบการณ์ และข่าว/ เหตุการณ์ต่าง ๆ อย่างมีเหตุผล พร้อมทั้งเขียนยกตัวอย่างประกอบ 

5. สร้างโปสเตอร์โฆษณาเพื่อประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวในจังหวัดได้ 
6. สร้างประโยคความรวมและประโยคความซ้อนได้อย่างถูกต้องเพื่อใช้ในการสร้างโปสเตอร์โฆษณา 
7. เปรียบเทียบวิถีชีวิต ความคิด ความเช่ือ และที่มาของขนบธรรมเนียมและประเพณีของเจ้าของภาษาและ

ของไทย 
8. ค้นคว้า สืบค้น บันทึกสรุป และแสดงความคิดเห็นที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่นจากแหล่งเรียนรู้    

ต่าง ๆ 
รวม  8  ผลการเรียนรู้ 
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                                           หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนศรีราชา ระดบัชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย พุทธศักราช 2564 (ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช 2562) 

ค าอธิบายรายวิชาเพ่ิมเติม 
รหัสวิชา  อ30291     รายวิชา  ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 1 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ                
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  4  ภาคเรียนท่ี 1       เวลา 20  ชั่วโมง จ านวน 0.5 หน่วยกิต                           
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 ศึกษาการสนทนาตามสถานการณ์ในชีวิตประจ าวัน มีทักษะด้านการฟังระดับต้น  ออกเสียงค าและประโยคได้
ถูกต้อง เรียนรู้วัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณี การปฏิบัติซึ่งเกี่ยวกับสถานการณ์ต่างๆที่ก าหนดให้เพื่ อสร้าง
ความมั่นใจในการสนทนาภาษาอังกฤษ และสามารถน าความรู้ที่ได้ไปใช้ในการท างานเบื้องต้น ที่เป็นงานในด้านการ
บริการซึ่งสามารถสื่อสารได้ทั้งทางตรงและทางอ้อม สื่อสารได้ทั้งสถานะผู้ใช้บริการและผู้รับบริการ เช่น Travel Agent 

โดยใช้ทักษะทางภาษา การอธิบาย บรรยาย แลกเปลี่ยนความรู้ เข้าร่วม แนะน า และจัดกิจกรรมทางภาษาและ
วัฒนธรรมที่ถูกต้องเหมาะสม บรรยายภาพ สัญลักษณ์ แผนภูมิ แผนที่โดยถ่ายโอนความหมายเป็นประโยคหรือข้อความ
สั้นๆ ก าหนดแผนการเรียนและเลือกกลยุทธ์ในการเรียนที่เหมาะสมเพื่อพัฒนาทักษะการฟังพูดภาษาอังกฤษโดยใช้สื่อ
เทคโนโลยีที่เหมาะสม รวมถึงการเลือกใช้ค าพูดในการโน้มน้าวจิตใจผู้ฟังในการท างานด้านธุรกิจ 

เพื่อให้เห็นคุณค่าและมีเจตคติที่ดีต่อการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ ใฝ่เรียนใฝ่รู้มีวินัย มุ่งมั่นในการท างาน มีจิต
สาธารณะ รักความเป็นไทย สามารถประยุกต์ใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการท างาน การประกอบอาชีพ พัฒนาบุคลิกภาพ 
สามารถอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข 
ผลการเรียนรู้ 

1. ความเข้าใจและใช้ภาษาอังกฤษสื่อสาร ในระบบการท างานบริการเบื้องต้น เกี่ยวกับการโรงแรม สนามบิน 
ร้านอาหาร และความรูเ้กี่ยวกับการจองที่พัก ร้านอาหาร การเดินทาง ซึ่งเป็นพื้นฐานของงานบริการเบื้องต้น 
2. ใช้ภาษาในการน าเสนอธุรกิจออนไลนท์ี่สามารถท าเองไดอ้ย่างง่ายๆและเป็นพื้นฐานการสร้างอาชีพผ่าน
ระบบออนไลนห์รือเครือข่ายอินเตอร์เนต 
3.สนทนาโต้ตอบในสถานการณ์ต่างๆ ทีเ่กี่ยวข้องกบัชีวิตประจ าวันและงานอาชีพ 
4. ใช้ภาษาเพื่อแสดงความรู้สึกของตนเองทัง้เรื่องราวต่างๆในชีวิตประจ าวัน ทั้งในอดีต ปจัจบุันและอนาคต 
5. เข้าใจภาษาท่าทาง น้ าเสียง ความรู้สึกของผูพู้ด รวมทั้งเข้าใจค าสั่ง ค าขอร้อง ค าอธิบาย 
6. ใช้ภาษาเพื่อแสดงความคิดเห็น ความต้องการของตนเอง การเสนอและการตอบรับการช่วยเหลือ และ
บริการผูอ้ื่น 
7. ใช้ภาษาเพื่อขอและให้ข้อมูล เรื่องราวต่างๆในชีวิตประจ าวันและสิ่งที่ตนสนใจ 
8. ใช้ภาษาอังกฤษตามสถานการณ์ต่างๆด้วยวิธีการและรูปแบบทีห่ลากหลาย 
9. มีความเข้าใจด้านวัฒนธรรม ความเหมือนและความแตกต่างของภาษาอังกฤษและภาษาไทย น าไปใช้ได้
อย่างถูกต้องเหมาะสมกับบุคคลและกาลเทศะ 
 

รวม   9  ผลการเรียนรู้ 
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                                           หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนศรีราชา ระดบัชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย พุทธศักราช 2564 (ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช 2562) 

ค าอธิบายรายวิชา 
รหัสวิชา  อ30292     รายวิชา  ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 2   กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ                 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  4    ภาคเรียนท่ี 2      เวลา 20  ชั่วโมง จ านวน 0.5 หน่วยกิต                            
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 ศึกษาการสนทนาตามสถานการณ์ในชีวิตประจ าวัน มีทักษะด้านการฟังระดับต้น  ออกเสียงค าและประโยคได้
ถูกต้อง เรียนรู้วัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณี การปฏิบัติซึ่งเกี่ยวกับสถานการณ์ต่างๆที่ก าหนดให้เพื่อสร้าง
ความมั่นใจในการสนทนาภาษาอังกฤษ และสามารถน าความรู้ที่ได้ไปใช้ในการท างานเบื้องต้น ที่เป็นงานในด้านการ
บริการซึ่งสามารถสื่อสารได้ทั้งทางตรงและทางอ้อม สื่อสารได้ทั้งสถานะผู้ใช้บริการและผู้รับบริการ  เช่น มัคคุเทศก์ 
(Guide) 

โดยใช้ทักษะทางภาษา การอธิบาย บรรยาย แลกเปลี่ยนความรู้ เข้าร่วม แนะน า และจัดกิจกรรมทางภาษาและ
วัฒนธรรมที่ถูกต้องเหมาะสม บรรยายภาพ สัญลักษณ์ แผนภูมิ แผนที่โดยถ่ายโอนความหมายเป็นประโยคหรือข้อความ
สั้นๆ ก าหนดแผนการเรียนและเลือกกลยุทธ์ในการเรียนที่เหมาะสมเพื่อพัฒนาทักษะการฟังพูดภาษาอังกฤษโดยใช้สื่อ
เทคโนโลยีที่เหมาะสม รวมถึงการแสดงบทบาทสมมุติในสถานการณ์เสมือนจริง 

เพื่อให้เห็นคุณค่าและมีเจตคติที่ดีต่อการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ ใฝ่เรียนใฝ่รู้มีวินัย มุ่งมั่นในการท างาน มีจิต
สาธารณะ รักความเป็นไทย สามารถประยุกต์ใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการท างาน การประกอบอาชีพ พัฒนาบุคลิกภาพ 
สามารถอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข 

 
ผลการเรียนรู้ 

1. ความเข้าใจและใช้ภาษาอังกฤษสื่อสาร ในระบบการท างานบริการเบื้องต้น เกี่ยวกับการโรงแรม สนามบิน 
ร้านอาหาร และความรูเ้กี่ยวกับการจองที่พัก ร้านอาหาร การเดินทาง ซึ่งเป็นพื้นฐานของงานบริการเบื้องต้น 
2. ใช้ภาษาในการน าเสนอธุรกิจออนไลนท์ี่สามารถท าเองไดอ้ย่างง่ายๆและเป็นพื้นฐานการสร้างอาชีพผ่าน
ระบบออนไลนห์รือเครือข่ายอินเตอร์เนต 
3.สนทนาโต้ตอบในสถานการณ์ต่างๆ ทีเ่กี่ยวข้องกบัชีวิตประจ าวันและงานอาชีพ 
4. ใช้ภาษาเพื่อแสดงความรู้สึกของตนเองทัง้เรื่องราวต่างๆในชีวิตประจ าวัน ทั้งในอดีต ปจัจบุันและอนาคต 
5. เข้าใจภาษาท่าทาง น้ าเสียง ความรู้สึกของผูพู้ด รวมทั้งเข้าใจค าสั่ง ค าขอร้อง ค าอธิบาย 
6. ใช้ภาษาเพื่อแสดงความคิดเห็น ความต้องการของตนเอง การเสนอและการตอบรับการช่วยเหลือ และ
บริการผูอ้ื่น 
7. ใช้ภาษาเพื่อขอและให้ข้อมูล เรื่องราวต่างๆในชีวิตประจ าวันและสิ่งที่ตนสนใจ 
8. ใช้ภาษาอังกฤษตามสถานการณ์ต่างๆด้วยวิธีการและรูปแบบทีห่ลากหลาย 
9. มีความเข้าใจด้านวัฒนธรรม ความเหมือนและความแตกต่างของภาษาอังกฤษและภาษาไทย น าไปใช้ได้
อย่างถูกต้องเหมาะสมกับบุคคลและกาลเทศะ 

 
รวม   9  ผลการเรียนรู้ 
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                                           หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนศรีราชา ระดบัชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย พุทธศักราช 2564 (ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช 2562) 

ค าอธิบายรายวิชาเพ่ิมเติม 

รหัสวิชา จ 30281    รายวิชาภาษาจีน 1       กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 ภาคเรียนท่ี 1        เวลา  120  ชั่วโมง   จ านวน  3.0  หน่วยกิต 

  
ศึกษาการออกเสียงภาษาจีนในระบบพินอิน ฝึกการสะกด มีความเข้าใจการประสมเสียงทั้งพยัญชนะ  สระ  วรรณยุกต์  กล่าว

แนะน าตนเองและผู้อ่ืนได้อย่างถูกต้อง    พูดค าทักทาย ขอบคุณ ลาก่อน และบทสนทนาถามทุกข์สุขได้  ใช้ประโยคค าถามและประโยค
ค าสั่งอย่างง่ายๆ ได้ นับเลขภาษาจีนตั้งแต่หน่ึงถึง เลขหลักหม่ืนได้  ใช้ภาษาสื่อสารในสถานการณ์จริง หรือสถานการณ์จ าลองที่เกิดขึ้นใน
ห้องเรียน และสถานศึกษา น าค าศัพท์ ประโยค บทสนทนา และบทความที่ได้เรีนรู้มาประยุกต์ใช้ตามสถานการณ์จริง 
 โดยใช้ทักษะการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียนภาษาจีนอย่างสม่ าเสมอ ทั้งเหตุการณ์จ าลองในห้องเรียนและเหตุการณ์จริง
ในชีวิตประจ าวัน  

เพื่อให้เกิดความรู้  ความคิด  ความเข้าใจ  สามารถน าความรู้ไปต่อยอดและสื่อสารให้เกิดประโยชน์ได้ในชีวิต
จริง  มีคุณธรรมและค่านิยมที่เหมาะสมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 
ผลการเรียนรู้  

 1. เข้าใจระบบสัทอักษรพินอิน(拼音) อ่านออกเสียงและประสมเสียงตามหลักการออกเสียง 
 2. อ่านออกเสียงค า กลุ่มค า ประโยค และพูดโต้ตอบแลกเปลีย่นข้อมูลของตนเองได้ 
 3. แนะน าตัวเองและสนทนาตอบโต้กับคู่สนทนาอย่างง่าย 
 4. นับเลขและเขียนตัวเลขจีนอย่างน้อย 0 – 10,000  ตลอดจนคิดค านวณโจทย์คณิตศาสตร์แบบอักษรจีน 
 5. อ่าน เขียนตัวเลขจีน พูดโต้ตอบประโยคการซื้อของเป็นภาษาจีนได้ 

6. ใช้ภาษาสื่อสารในสถานการณ์จรงิหรือสถานการณ์จ าลองที่เกิดข้ึนในห้องเรียนและสถานศึกษา  
 
รวม 6 ผลการเรียนรู้ 
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                                           หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนศรีราชา ระดบัชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย พุทธศักราช 2564 (ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช 2562) 

ค าอธิบายรายวิชาเพ่ิมเติม 
รหัสวิชา จ30282   รายวิชาภาษาจีน 2            กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ     
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 ภาคเรียนท่ี 2       เวลา  120  ชั่วโมง  จ านวน  3.0  หน่วยกิต 

  

 ศึกษาการอ่านออกเสียงค า กลุ่มค า ประโยค และพูดบอกข้อมูลของตนเอง รวมถึงสามารถถามข้อมูลของผู้อื่น 
ด้วยไวยากรณ์เบื้องต้น ตลอดจนถามข้อมูลของบุคคลที่ 3 สามารถสนทนา อ่าน เขียนโต้ตอบในการสื่อสารระหว่าง
บุคคล สนทนาถามสัญชาติ วิชาเรียน และสามารถเลือกใช้ภาษา น้ าเสียง กิริยาท่าทาง ในการสนทนา รวมถึงระดับของ
ภาษา ตามมารยาทสังคมและวัฒนธรรมของจีน เพื่อน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 
 โดยใช้ทักษะการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียนภาษาจีน ทั้งเหตุการณ์สมมติและสถานการณ์จริงในชีวิตประจ าวัน  

เพื่อให้เกิดความรู้  ความคิด  ความเข้าใจ  สามารถน าเสนอ สื่อสาร เห็นคุณค่า น าความรู้ไปใช้ประโยชน์         
มีคุณธรรม และค่านิยมที่ดีงาม 
 
ตัวชี้วัด  
 1. พูดบอกข้อมูลของตนเองเป็นภาษาจีน 

 2. สนทนาหรือเขียนโต้ตอบในการสื่อสารระหว่างบุคคล 
3. เลือกใช้ภาษา น้ าเสียง และกริิยาท่าทางให้เหมาะสมกับบุคคล โอกาส และสถานที่ตามมารยาท สงัคมและ

วัฒนธรรมของจีน 
4. บอกความรูส้ึกของตนเองเกี่ยวกับเรือ่งใกล้ตัว และกิจกรรมต่างๆ พร้อมให้เหตุผลสั้นๆ 
5.พูดหรือเขียนให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง เพื่อน สิ่งแวดลอ้ม และเรื่องใกล้ตัว 
6. บอกความแตกต่างระหว่างการออกเสียงตัวอักษร ค า วลี การใช้เครื่องหมายวรรคตอน และการล าดับค าตาม

โครงสร้างประโยคของภาษาจีนกบัภาษาไทย 
 

รวม 6 ตัวชี้วัด 
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                                           หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนศรีราชา ระดบัชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย พุทธศักราช 2564 (ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช 2562) 

ค าอธิบายรายวิชาเพ่ิมเติม 

รหัสวิชา จ 30291     รายวิชาภาษาจีนเพ่ือการท่องเท่ียว 1   กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
 ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 ภาคเรียนท่ี 1         เวลา  80  ชั่วโมง     จ านวน  2.0  หน่วยกิต 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
  ศึกษาการสนทนาทักทายในชีวิตประจ าวันเช่น การกล่าวทักทายสวัสดี ถามตอบช่ือ -สกุล กล่าวค าอ าลา         
ค าขอบคุณ การบอกวันเวลา สถานที่ การนับเลข ค าศัพท์ที่ใกล้ตัวและเกี่ยวข้องในชีวิตประจ าวัน ตลอดจนโครงสร้างรปู
ประโยค ไวยากรณ์ การใช้ค าต่างๆ เกร็ดความรู้ที่มาของแต่ๆละเส้นขีดของตัวอักษรจีน 

โดยปฏิบัติตามค าสั่ง  ค าขอร้อง  ค าแนะน า  และค าช้ีแจงง่ายๆ  ที่ฟังและอ่านข้อความสั้นๆ ถูกต้องตาม
หลักการอ่าน  เลือก / ระบุประโยคและข้อความให้สัมพันธ์กับสื่อที่ไม่ใช่ความเรียง  สนทนาแลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับ
ตนเอง  กิจกรรม  และสถานการณ์ต่าง ๆ  ในชีวิตประจ าวัน  เช่น  การทักทาย   ใช้ภาษา   น้ าเสียง  และกิริยาท่าทาง
ในการสนทนา  เช่น  การขอบคุณ  ขอโทษ  การแนะน าตนเอง การถามวัน วันที่ การให้การต้อนรับ  สุภาพเหมาะสม
ตามมารยาทสังคมและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา   

เพื่อเสริมสร้างความรู้พื้นฐานในการเรียนภาษาจีน  และนักเรียนสามารถน าความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจ าวันและเพื่อใช้ในการท่องเที่ยว 

 

ผลการเรียนรู้ 

1. เข้าและตีความเรื่องที่ฟงัและอ่านจากสื่อประเภทต่างๆ และแสดงความคิดเห็นอย่างมีเหตผุล 
2. มีทักษะการสื่อสารทางภาษาในการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร แสดงความรู้สกึ และความคิดเห็นอย่างมี

ประสิทธิภาพ  
3. น าเสนอข้อมลูข่าวสาร ความคิดรวบยอด และความคิดเหน็ในเรื่องต่างๆโดยการพูดและการเขียน 
4. เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างภาษากับวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา และน าไปใช้ได้อย่างเหมาะสมกับกาลเทศะ 
5. เข้าใจความเหมอืนและความแตกต่างระหว่างภาษาและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษากับภาษาและวัฒนธรรม
ไทย และน ามาใช้อย่างถูกต้องและเหมาะสม 

รวม 5 ผลการเรียนรู้ 
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                                           หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนศรีราชา ระดบัชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย พุทธศักราช 2564 (ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช 2562) 

ค าอธิบายรายวิชาเพ่ิมเติม 
รหัสวิชา จ30292     รายวิชาภาษาจีนเพ่ือการท่องเท่ียว 2     กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ   
 ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4  ภาคเรียนท่ี 2             เวลา  80  ชั่วโมง  จ านวน  2.0  หน่วยกิต 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
     ศึกษาทักษะฟัง พูด อ่าน เขียน ข้อมูลภาษาจีนเบื้องต้นเกี่ยวกับค า กลุ่มค า ประโยค ข้อความ บทสนทนา
ง่ายๆ และความหมายในเรื่องการแนะน าสิ่งอ านวยความสะดวกในโรงแรม การถาม-ตอบเรื่องกีฬา บทสนทนาเมื่อไม่
สบายแล้วไปพบแพทย์ การบอกกิจวัตรประจ าวัน สนทนาเกี่ยวกับการบอกทิศทาง และพื้นฐานภาษาจีน เพื่อให้เกิด
ทักษะการใช้ภาษาจีน ในการสื่อสารเมื่อออกไปท่องเที่ยวนอกห้องเรียนหรือประเทศเจ้าของภาษาได้ และสามารถ
ถ่ายทอดข้อมูลเกี่ยวกับ สาระการเรียนรู้ด้วยภาษาจีน ในรูปแบบต่าง ๆได้  
 โดยใช้กระบวนการทางภาษา  กระบวนการพูด กระบวนการอ่าน  กระบวนการเขียน ทักษะการสื่อสาร   
กระบวนการคิด   และกระบวนการกลุ่ม  เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจ  มีทักษะเบื้องต้นในการสื่อสาร  และเป็นพื้นฐาน
ในการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  แสดงความรู้สึก  ความคิดเห็น  ความสนใจ เห็นประโยชน์ของการเรียน
ภาษาต่างประเทศและน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ในการด ารงชีวิต   

เพื่อมีเจตคติที่ดีต่อวิชาภาษาจีน มีความพอเพียง ประหยัด  ซื่อสัตย์สุจริต  มีวินัย  ใฝ่รู้ใฝ่เรียน  มีความมุ่งมั่นใน
การท างาน  และแสดงออกถึงจิตอันรับผิดชอบต่อสาธารณะ 
 

ผลการเรียนรู้ 

1. เข้าและตีความเรื่องที่ฟงัและอ่านจากสื่อประเภทต่างๆ และแสดงความคิดเห็นอย่างมีเหตผุล 
2. มีทักษะการสื่อสารทางภาษาในการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร แสดงความรู้สกึ และความคิดเห็นอย่างมี

ประสิทธิภาพ  
3. น าเสนอข้อมลูข่าวสาร ความคิดรวบยอด และความคิดเหน็ในเรื่องต่างๆโดยการพูดและการเขียน 
4. เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างภาษากับวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา และน าไปใช้ได้อย่างเหมาะสมกับกาลเทศะ 
5. เข้าใจความเหมอืนและความแตกต่างระหว่างภาษาและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษากับภาษาและวัฒนธรรม
ไทย และน ามาใช้อย่างถูกต้องและเหมาะสม 

รวม  5  ผลการเรียนรู้ 
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                                           หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนศรีราชา ระดบัชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย พุทธศักราช 2564 (ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช 2562) 

ค าอธิบายรายวิชาเพ่ิมเติม  
รหัสวิชา ญ  30261        รายวิชา   ภาษาญ่ีปุ่น 1                กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ                
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4     ภาคเรียนท่ี 1                 เวลา 120 ชั่วโมง  จ านวน  3.0  หน่วยกิต               
 

  การศึกษาเรื่องค าสั่ง และค าขอร้องที่ฟังหรืออ่านในสถานการณ์ใกล้ตัว  สะกดค า อ่านออกเสียงค า ประโยค
ง่ายๆ ถูกต้องตาม หลักการอ่านออกเสียง  เข้าใจค า กลุ่มค าและประโยคที่ฟังหรืออ่านโดยถ่ายโอนเป็นภาพหรือ
สัญลักษณ์ เข้าใจประโยค บทสนทนา หรือนิทานง่ายๆ ที่มีภาพประกอบ  ใช้ภาษาง่าย ๆ สั้น ๆในการพูดสื่อสารระหว่าง
บุคคล ออกค าสั่ง พูดขอร้อง พูดขอและให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเองและเพื่อน  บอกความรู้สึกของตนเองเกี่ยวกับสิ่งต่างๆ
ใกล้ตัวหรือกิจกรรมต่างๆ ตามแบบที่ฟัง ให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเองและเรื่องใกล้ตัวด้วยท่าทาง ภาพ ค าและข้อความสั้น ๆ 
น าเสนอความคิดรวบยอดเกี่ยวกับข้อมูลที่ฟังหรืออ่าน เข้าใจรูปแบบพฤติกรรมและการใช้ถ้อยค า ส านวนง่ายๆ ในการ
ติดต่อปฏิสัมพันธ์ตามวัฒนธรรมของเจ้าของภาษาและน าไปใช้อย่างเหมาะสม  รู้จักและเข้าใจความเหมือนและความ
แตกต่างระหว่างขนบธรรมเนียม  ประเพณี  เทศกาล งานฉลองในวัฒนธรรมของเจ้าของภาษากับของไทย   เข้าร่ว ม
กิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรมที่เหมาะกับวัย   เข้าใจความแตกต่างระหว่างภาษาญี่ปุ่นกับภาษาไทยในเรื่องเสียง
ตัวอักษร  สระ พยัญชนะ  ค า วลีและประโยคง่ายๆ เข้าใจค า กลุ่มค าภาษาญี่ปุ่นที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น  
ฟัง / พูด ภาษาญี่ปุ่นในสถานการณ์ง่ายๆ ที่เกิดข้ึนในห้องเรียน ใช้ภาษาญี่ปุ่นเพื่อรวบรวมค าศัพท์ที่เกี่ยวข้องใกล้ตัว 
 โดยใช้ทักษะกระบวนการทางภาษา  กระบวนการกลุ่ม  กระบวนการสร้างความคิดรวบยอด กระบวนการคิด
วิเคราะห์และสังเคราะห์ การสืบค้นข้อมูล การฝึกปฏิบัติตามสถานการณ์ต่างๆ 
            เพื่อให้เกิดความรู้  ความคิด  ความเข้าใจ  สามารถน าเสนอสื่อสาร  เห็นคุณค่าของการเรียนภาษาญี่ปุ่น      
น าความรู้ไปใช้ประโยชน์  มีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมอันพึงประสงค์ 
 

ผลการเรียนรู ้
1. ปฏิบัติตามค าสั่ง และค าขอร้องง่ายๆทีฟ่ังหรืออ่าน 
2.อ่านออกเสียงตัวอักษร ค า กลุ่มค าประโยค และข้อความงา่ยๆ ถูกต้องตามหลักการอ่าน 
3. เลือกและระบุภาพตรงตามความหมายของค า กลุม่ค า ประโยค และข้อความสั้นๆ ที่ฟังหรอือ่าน 
4.ตอบค าถามจากการฟงัและอ่านประโยค บทสนทนา ข้อความหรือบทอ่านสั้นๆ 
5.พูดโต้ตอบด้วยค าสั้นๆ ง่ายๆ ในการแลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับตนเองเรือ่งต่างๆ ใกล้ตัว และสถานการณ์ใน   

   ชีวิตประจ าวัน 
6. พูดและเขียนเพือ่ขอและให้ข้อมลูเกี่ยวกบัตนเอง เพื่อน ครอบครัวและเรื่องใกล้ตัว 
7. พูดและเขียนข้อมลูเกี่ยวกบัตนเองเพื่อน กิจวัตรประจ าวัน และสิ่งแวดลอ้มใกล้ตัว 
8. พูดและเขียนแสดงความคิดเห็นง่ายๆเกี่ยวกับเรื่องต่างๆ ใกล้ตัว 
9. ใช้ถ้อยค า น้ าเสียง และกิริยาท่าทางอย่างสุภาพตามมารยาทสังคมและวัฒนธรรมของญีปุ่่น 
10. บอกค าศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับกลุม่สาระการเรียนรู้อื่น และน าเสนอด้วยการพูดหรือเขียน 
11. ใช้ภาษาสื่อสารในสถานการณ์จรงิหรือสถานการณ์จ าลองที่เกิดข้ึฯ ในห้องเรียน สถานศึกษา และในชีวิตประจ าวัน   

รวม  11  ผลการเรียนรู้ 
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                                           หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนศรีราชา ระดบัชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย พุทธศักราช 2564 (ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช 2562) 

ค าอธิบายรายวิชาเพ่ิมเติม  
รหัสวิชา ญ  30262     รายวิชา ภาษาญ่ีปุ่น 2                      กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ                
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4       ภาคเรียนท่ี 2                             เวลา 120 ชั่วโมง      จ านวน  3.0  หน่วยกิต        
 

 
การศึกษาเรื่องค าสั่ง ค าขอร้องและค าแนะน าง่ายๆ ที่ฟังหรืออ่านในสังคมรอบตัว สะกดค า  อ่านออกเสียงค า 

กลุ่มค า ประโยค  ข้อความง่ายๆ และบทพูดเข้าจังหวะถูกต้องตามหลักการอ่านออกเสียง  เข้าใจประโยคและข้อความ
สั้นๆที่ฟังหรืออ่านโดยถ่ายโอนเป็นภาพหรือสัญลักษณ์และถ่ายโอนข้อมูลจากภาพ หรือสัญลักษณ์เป็นประโยคหรือ
ข้อความสั้น ๆ เข้าใจประโยค บทสนทนา เรื่องสั้นหรือนิทานง่ายๆ ที่ฟังหรืออ่าน ใช้ภาษาง่าย ๆในการพูด / เขียน
โต้ตอบในการสื่อสารระหว่างบุคคล ออกค าสั่ง พูดขอร้อง ขออนุญาต  แสดงความต้องการของตนเอง และขอความ
ช่วยเหลือในสถานการณ์ง่ายๆ  ขอและให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง  เพื่อนและครอบครัว  บอกความรู้สึกของตนเองเกี่ยวกบั
สิ่งต่างๆใกล้ตัวหรือกิจกรรมต่างๆ ตามแบบที่ฟัง ให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเองและเรื่องใกล้ตัวด้วยข้อความสั้น ๆ  น าเสนอ
ความคิดรวบยอดเกี่ยวกับสิ่งต่างๆ ใกล้ตัวตามที่ฟังหรืออ่าน เข้าใจรูปแบบพฤติกรรมและการใช้ถ้อยค า ส านวนง่ายๆ ใน
การติดต่อปฏิสัมพันธ์ตามวัฒนธรรมของเจ้าของภาษาและน าไปใช้อย่างเหมาะสม    เข้าใจความแตกต่างระหว่าง
ภาษาญี่ปุ่นกับภาษาไทยในเรื่องเสียงตัวอักษร  ค า กลุ่มค า ประโยคและข้อความง่ายๆ เข้าใจค า กลุ่มค าภาษาญี่ปุ่นที่
เกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่นและน าเสนอด้วยการพูด / การเขียน  ฟัง / พูด ภาษาญี่ปุ่นในสถานการณ์ต่างๆ ที่
เกิดข้ึนในห้องเรียนและสถานศึกษา ใช้ภาษาญี่ปุ่นในการสื่อสาร สืบค้นและรวบรวมข้อมูลต่างๆ 

โดยใช้ทักษะกระบวนการทางภาษา  กระบวนการกลุ่ม  กระบวนการสร้างความคิดรวบยอด กระบวนการคิด
วิเคราะห์และสังเคราะห์ การสืบค้นข้อมูล การฝึกปฏิบัติตามสถานการณ์ต่างๆ  

เพื่อให้เกิดความรู้  ความคิด  ความเข้าใจ  สามารถน าเสนอสื่อสาร  เห็นคุณค่าของการเรียนภาษาญี่ปุ่น  น า
ความรู้ไปใช้ประโยชน์  มีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมอันพึงประสงค์ 

 

ผลการเรียนรู ้
1.ตอบค าถามจากการฟงัและอ่านประโยค บทสนทนา ข้อความหรือบทอ่านสั้นๆ 
2.เลือกและใช้ค าสัง่ ค าชักชวนค าขอร้องง่ายๆ 
3. พูดและเขียนแสดงความต้องการของตนเองง่ายๆ 
4.พูดและเขียนแสดงความรูส้ึกของตนเองเกี่ยวกบัเรื่องใกล้ตวั และกิจกรรมต่างๆ 
5. เขียนภาพ แผนผัง และตารางแสดงข้อมลูต่างๆ ตามที่ได้ฟังหรืออ่าน 
6. อธิบายอย่างง่ายๆ เกี่ยวกับเทศกาลวันส าคัญ งานฉลอง และชีวิตความเป็นอยู่ของชาวญี่ปุ่น 
7. เข้าร่วมกิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรมญีปุ่่นตามความสนใจ 
8. บอกความเหมือนหรือความแตกต่างของเสียงตัวอักษร ค า กลุ่มค า ประโยค ข้อความเครื่องหมายวรรคตอน     
    และการเรียงล าดับค าตามโครงสร้างประโยคของภาษาญีปุ่่นและภาษาไทย 
9. บอกความเหมือนหรือความแตกต่างระหว่างเทศกาล และประเพณีตามวัฒนธรรมของญีปุ่่นกับของไทย 
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                                           หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนศรีราชา ระดบัชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย พุทธศักราช 2564 (ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช 2562) 

10. บอกค าศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับกลุม่สาระการเรียนรู้อื่น และน าเสนอด้วยการพูดหรือเขียน 
11. ใช้ภาษาสื่อสารในสถานการณ์จรงิหรือสถานการณ์จ าลองที่เกิดข้ึนในห้องเรียน สถานศึกษา และใน  
     ชีวิตประจ าวัน 
12. ใช้ภาษาญี่ปุ่นในการสืบค้น ค้นคว้าความรู้หรือข้อมูลต่างๆ จากสื่อและแหล่งเรียนรู้ต่างๆ 

 
รวม 12 ผลการเรียนรู้ 
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                                           หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนศรีราชา ระดบัชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย พุทธศักราช 2564 (ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช 2562) 

ค าอธิบายรายวิชาเพ่ิมเติม  
รหัสวิชา  ญ30271 รายวิชา ภาษาญ่ีปุ่นเชิงธุรกิจและการบริการ 1        กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 ภาคเรียนท่ี 1               เวลา 80 ชั่วโมง  จ านวน 2.0 หน่วยกิต 

 
ศึกษาวิธีการพูดโต้ตอบด้วยค าสั้นๆ ง่ายๆ ในการแลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับตนเองเรื่องต่างๆ ใกล้ตัว และ

สถานการณ์ในชีวิตประจ าวัน ขอและให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง เพื่อน ครอบครัวและเรื่องใกล้ตัว แสดงความรู้สึกของ
ตนเองเกี่ยวกับเรื่องใกล้ตัว และกิจกรรมต่างๆ  บอกความเหมือนหรือความแตกต่างระหว่างเทศกาล และประเพณีตาม
วัฒนธรรมของญี่ปุ่นกับของไทย  รวมทั้งน าภาษาไปใช้สื่อสารในสถานการณ์จริงหรือสถานการณ์จ าลองที่เกิดข้ึนใน
ห้องเรียน สถานศึกษา และในชีวิตประจ าวัน   

โดยใช้ทักษะการสือ่สาร  ทักษะกระบวนการทางภาษา ได้แก่ ทักษะการฟัง  การพูด  การอ่าน และการเขียน 
มุ่งเน้นการใช้ภาษาญี่ปุ่นสื่อสารด้านการท่องเที่ยว การแนะน าสถานที่ส าคัญ สามารถพูดและเขียนเพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับ
สถานที่ส าคัญต่างๆ รวมทั้งสามารถใช้ภาษาในสถานการณ์จริงหรือสถานการณ์จ าลองที่เกิดข้ึนในห้องเรียนและใน
ชีวิตประจ าวันได้ เพื่อให้สอดคล้องกับการด าเนินงานของเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic 
Corridor : EEC) ที่ให้ความส าคัญกับแผนในการพัฒนาคนเพื่อรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจและกลุ่มอุตสาหกรรมที่
จะเข้ามาลงทุนในพื้นที่ EECมากขึ้น 

เพื่อสามารถน าไปใช้เป็นเครื่องมือแสวงหาความรู้เพิม่เติม  น าไปต่อยอดในการศึกษาต่อในระดับที่สูงข้ึน  และที่
ส าคัญน าไปใช้ในการประกอบอาชีพได้ 
  
ผลการเรียนรู้ 

1. พูดโต้ตอบด้วยค าสั้นๆ ง่ายๆ ในการแลกเปลี่ยนข้อมลูเกีย่วกับตนเองเรือ่งต่างๆ ใกล้ตัว และสถานการณ์ใน    
    ชีวิตประจ าวัน 
2. พูดและเขียนข้อมลูเกี่ยวกบัตนเองเพื่อน กิจวัตรประจ าวัน และสิ่งแวดลอ้มใกล้ตัว 
3. พูดและเขียนแสดงความรู้สกึของตนเองเกี่ยวกับเรือ่งใกลต้ัว และกิจกรรมต่างๆ 
4. ใช้ภาษาสื่อสารในสถานการณ์จรงิหรือสถานการณ์จ าลองที่เกิดข้ึนในห้องเรียน สถานศึกษา และใน 
    ชีวิตประจ าวัน 
5. บอกความเหมือนหรือความแตกต่างระหว่างเทศกาล และประเพณีตามวัฒนธรรมของญีปุ่่นกับของไทย 

 
รวมท้ังหมด 5 ผลการเรียนรู้ 
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                                           หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนศรีราชา ระดบัชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย พุทธศักราช 2564 (ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช 2562) 

ค าอธิบายรายวิชาเพ่ิมเติม  
รหัสวิชา  ญ30272  รายวิชาภาษาญ่ีปุ่นเชิงธุรกิจและการบริการ2   กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 ภาคเรียนท่ี 2        เวลา 80 ชั่วโมง จ านวน 2.0 หน่วยกิต 

 
ศึกษาวิธีการพูดและเขียนเพื่อขอและให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง เพื่อน ครอบครัวและเรื่องใกลต้ัว ตอบค าถามจาก

การฟังและอ่านประโยค บทสนทนา ข้อความหรือบทอ่านสั้นๆ เขียนภาพ แผนผัง และตารางแสดงข้อมูลต่างๆ ตามที่ได้
ฟังหรืออ่าน  ใช้ภาษาญี่ปุ่นในการสืบค้น ค้นคว้าความรู้หรือข้อมูลต่างๆ จากสื่อและแหล่งเรียนรูต้่างๆ  รวมไปถึงอธิบาย
อย่างง่ายๆ เกี่ยวกับเทศกาลวันส าคัญ งานฉลอง และชีวิตความเป็นอยู่ของชาวญี่ปุ่น 

โดยใช้ทักษะการสือ่สาร  ทักษะกระบวนการทางภาษา ได้แก่ ทักษะการฟัง  การพูด  การอ่าน และการเขียน 
มุ่งเน้นการใช้ภาษาญี่ปุ่นสื่อสารด้านการท่องเที่ยว การแนะน าสถานที่ส าคัญ สามารถพูดและเขียนเพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับ
สถานที่ส าคัญต่างๆ รวมทั้งสามารถใช้ภาษาในสถานการณ์จริงหรือสถานการณ์จ าลองที่เกิดข้ึนในห้องเรียนและใน
ชีวิตประจ าวันได้ เพื่อให้สอดคล้องกับการด าเนินงานของเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic 
Corridor : EEC) ที่ให้ความส าคัญกับแผนในการพัฒนาคนเพื่อรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจและกลุ่มอุตสาหกรรมที่
จะเข้ามาลงทุนในพื้นที่ EECมากขึ้น 

เพื่อสามารถน าไปใช้เป็นเครื่องมือแสวงหาความรู้เพิม่เติม  น าไปต่อยอดในการศึกษาต่อในระดับที่สูงข้ึน  และที่
ส าคัญน าไปใช้ในการประกอบอาชีพได้ 
  
ผลการเรียนรู้ 

1. เขียนภาพ แผนผัง และตารางแสดงข้อมลูต่างๆ ตามที่ได้ฟังหรืออ่าน 
2. พูดและเขียนเพือ่ขอและให้ข้อมลูเกี่ยวกบัตนเอง เพื่อน ครอบครัวและเรื่องใกล้ตัว 
3. ใช้ภาษาญี่ปุ่นในการสืบค้น ค้นคว้าความรู้หรือข้อมูลต่างๆ จากสือ่และแหลง่เรียนรู้ต่างๆ 
4. ตอบค าถามจากการฟังและอ่านประโยค บทสนทนา ข้อความหรือบทอ่านสั้นๆ 
5. อธิบายอย่างง่ายๆ เกี่ยวกับเทศกาลวันส าคัญ งานฉลอง และชีวิตความเป็นอยู่ของชาวญี่ปุ่น 

 
รวม 5 ผลการเรียนรู้ 
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                                           หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนศรีราชา ระดบัชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย พุทธศักราช 2564 (ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช 2562) 

ค าอธิบายรายวิชาเพ่ิมเติม  
รหัสวิชา  อ30229    รายวิชา  ภาษาอังกฤษสื่อสารเชิงธรุกิจ 3      กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ                
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  5  ภาคเรียนท่ี 1                          เวลา 60  ชั่วโมง  จ านวน 1.5    หน่วยกิต                           
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 ศึกษาการสนทนาตามสถานการณ์ในชีวิตประจ าวัน มีทักษะด้านการฟังระดับต้น  ออกเสียงค าและประโยคได้
ถูกต้อง เรียนรู้วัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณี การปฏิบัติซึ่งเกี่ยวกับสถานการณ์ต่างๆที่ก าหนดให้เพื่อสร้าง
ความมั่นใจในการสนทนาภาษาอังกฤษ และสามารถน าความรู้ที่ได้ไปใช้ในการท างานเบื้องต้น ที่เป็นงานในด้านการ
บริการซึ่งสามารถสื่อสารได้ทั้งทางตรงและทางอ้อม สื่อสารได้ทั้งสถานะผู้ใช้บริการและผู้รับบริการ 

โดยใช้ทักษะทางภาษา การอธิบาย บรรยาย แลกเปลี่ยนความรู้ เข้าร่วม แนะน า และจัดกิจกรรมทางภาษาและ
วัฒนธรรมที่ถูกต้องเหมาะสม บรรยายภาพ สัญลักษณ์ แผนภูมิ แผนที่โดยถ่ายโอนความหมายเป็นประโยคหรือข้อความ
สั้นๆ ก าหนดแผนการเรียนและเลือกกลยุทธ์ในการเรียนที่เหมาะสมเพื่อพัฒนาทักษะการฟังพูดภาษาอังกฤษโดยใช้สื่อ
เทคโนโลยีที่เหมาะสม 

เพื่อเห็นคุณค่าและมีเจตคติที่ดีต่อการเรียนรูภ้าษาอังกฤษ ใฝ่เรียนใฝ่รู้มีวินัย มุ่งมั่นในการท างาน มีจิตสาธารณะ 
รักความเป็นไทย สามารถประยุกต์ใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการท างาน การประกอบอาชีพ พัฒนาบุคลิกภาพ สามารถอยู่ใน
สังคมได้อย่างมีความสุข 

 
ผลการเรียนรู้  

1. ความเข้าใจและใช้ภาษาอังกฤษสื่อสาร ในระบบการท างานบริการเบื้องต้น เกี่ยวกับการโรงแรม สนามบิน 

ร้านอาหาร และความรูเ้กี่ยวกับการจองที่พัก ร้านอาหาร การเดินทาง ซึ่งเป็นพื้นฐานของงานบริการเบื้องต้น 

2. ใช้ภาษาในการน าเสนอธุรกิจออนไลนท์ี่สามารถท าเองไดอ้ย่างง่ายๆและเป็นพื้นฐานการสร้างอาชีพผ่าน

ระบบออนไลนห์รือเครือข่ายอินเตอร์เนต 

3.สนทนาโต้ตอบในสถานการณ์ต่างๆ ทีเ่กี่ยวข้องกบัชีวิตประจ าวันและงานอาชีพ 
4. ใช้ภาษาเพื่อแสดงความรู้สึกของตนเองทัง้เรื่องราวต่างๆในชีวิตประจ าวัน ทั้งในอดีต ปจัจบุันและอนาคต 

5. เข้าใจภาษาท่าทาง น้ าเสียง ความรู้สึกของผูพู้ด รวมทั้งเข้าใจค าสั่ง ค าขอร้อง ค าอธิบาย 

6. ใช้ภาษาเพื่อแสดงความคิดเห็น ความต้องการของตนเอง การเสนอและการตอบรับการช่วยเหลือ และ

บริการผูอ้ื่น 

7. ใช้ภาษาเพื่อขอและให้ข้อมูล เรื่องราวต่างๆในชีวิตประจ าวันและสิ่งที่ตนสนใจ 

8. ใช้ภาษาอังกฤษตามสถานการณ์ต่างๆด้วยวิธีการและรูปแบบทีห่ลากหลาย 

9. มีความเข้าใจด้านวัฒนธรรม ความเหมือนและความแตกต่างของภาษาอังกฤษและภาษาไทย น าไปใช้ได้

อย่างถูกต้องเหมาะสมกับบุคคลและกาลเทศะ 

 
รวม   9  ผลการเรียนรู้ 
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                                           หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนศรีราชา ระดบัชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย พุทธศักราช 2564 (ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช 2562) 

ค าอธิบายรายวิชาเพ่ิมเติม  
รหัสวิชา  อ30230     รายวิชา  ภาษาอังกฤษสื่อสารเชิงธุรกิจ 4   กลุ่มสาระการเรยีนรู้ภาษาต่างประเทศ               
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  5    ภาคเรียนท่ี 2                         เวลา 60  ชั่วโมง จ านวน 1.5    หน่วยกิต                          
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 ศึกษาการสนทนาตามสถานการณ์ในชีวิตประจ าวัน มีทักษะด้านการฟังระดบัต้น  ออกเสียงค าและประโยคได้
ถูกต้อง เรียนรู้วัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณี การปฏิบัตซิึ่งเกี่ยวกับสถานการณ์ต่างๆที่ก าหนดใหเ้พื่อสร้าง
ความมั่นใจในการสนทนาภาษาอังกฤษ และสามารถน าความรู้ที่ได้ไปใช้ในการท างานเบือ้งต้น ที่เป็นงานในด้านการ
บริการซึง่สามารถสือ่สารได้ทั้งทางตรงและทางอ้อม สื่อสารได้ทั้งสถานะผู้ใช้บรกิารและผูร้ับบรกิาร 

โดยใช้ทักษะทางภาษา การอธิบาย บรรยาย แลกเปลี่ยนความรู้ เข้าร่วม แนะน า และจัดกจิกรรมทางภาษาและ
วัฒนธรรมที่ถูกต้องเหมาะสม บรรยายภาพ สัญลักษณ์ แผนภูมิ แผนที่โดยถ่ายโอนความหมายเป็นประโยคหรือข้อความ
สั้นๆ ก าหนดแผนการเรียนและเลือกกลยทุธ์ในการเรียนที่เหมาะสมเพือ่พัฒนาทักษะการฟังพูดภาษาอังกฤษโดยใช้สือ่
เทคโนโลยีที่เหมาะสม 

เพื่อเห็นคุณค่าและมเีจตคติที่ดีต่อการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ ใฝ่เรียนใฝรู่้มีวินัย มุ่งมั่นในการท างาน มีจิตสาธารณะ 
รักความเป็นไทย สามารถประยุกต์ใช้ภาษาอังกฤษเพือ่การท างาน การประกอบอาชีพ พัฒนาบุคลกิภาพ สามารถอยู่ใน
สังคมได้อย่างมีความสุข 

 
ผลการเรียนรู้ 

1. ความเข้าใจและใช้ภาษาอังกฤษสื่อสาร ในระบบการท างานบริการเบื้องต้น เกี่ยวกับการโรงแรม สนามบิน 

ร้านอาหาร และความรูเ้กี่ยวกับการจองที่พัก ร้านอาหาร การเดินทาง ซึ่งเป็นพื้นฐานของงานบริการเบื้องต้น 

2. ใช้ภาษาในการน าเสนอธุรกิจออนไลนท์ี่สามารถท าเองไดอ้ย่างง่ายๆและเป็นพื้นฐานการสร้างอาชีพผ่าน

ระบบออนไลนห์รือเครือข่ายอินเตอร์เนต 

3.สนทนาโต้ตอบในสถานการณ์ต่างๆ ทีเ่กี่ยวข้องกบัชีวิตประจ าวันและงานอาชีพ 
4. ใช้ภาษาเพื่อแสดงความรู้สึกของตนเองทัง้เรื่องราวต่างๆในชีวิตประจ าวัน ทั้งในอดีต ปจัจบุันและอนาคต 

5. เข้าใจภาษาท่าทาง น้ าเสียง ความรู้สึกของผูพู้ด รวมทั้งเข้าใจค าสั่ง ค าขอร้อง ค าอธิบาย 

6. ใช้ภาษาเพื่อแสดงความคิดเห็น ความต้องการของตนเอง การเสนอและการตอบรับการช่วยเหลือ และ

บริการผูอ้ื่น 

7. ใช้ภาษาเพื่อขอและให้ข้อมูล เรื่องราวต่างๆในชีวิตประจ าวันและสิ่งที่ตนสนใจ 

8. ใช้ภาษาอังกฤษตามสถานการณ์ต่างๆด้วยวิธีการและรูปแบบทีห่ลากหลาย 

9. มีความเข้าใจด้านวัฒนธรรม ความเหมือนและความแตกต่างของภาษาอังกฤษและภาษาไทย น าไปใช้ได้

อยา่งถูกต้องเหมาะสมกับบุคคลและกาลเทศะ 

 

รวม   9  ผลการเรียนรู้ 
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                                           หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนศรีราชา ระดบัชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย พุทธศักราช 2564 (ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช 2562) 

ค าอธิบายรายวิชาเพ่ิมเติม  
รหัสวิชา  อ30233    รายวิชา ภาษาอังกฤษเพ่ือการศึกษาต่อ 3   กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ               
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 5   ภาคเรียนท่ี 1               เวลา 20 ชั่วโมง       จ านวน 0.5 หน่วยกิต                       
_____________________________________________________________________________ 

การศึกษาใช้ภาษา เพื่อสื่อสารในสถานการณ์ต่าง ๆ เช่น การแนะน า การทักทาย การกล่าวลา การเช้ือเชิญ 
การเสนอแนะ การขอร้อง การเสนอให้ความช่วยเหลือ การขออนุญาต การกล่าวขอโทษ การแสดงความเห็นใจ การ
กล่าวชมเชย การกล่าวแสดงความยินดี และการกล่าวอวยพร อ่านจับใจความส าคัญ วิเคราะห์ความ สรุปความ ตีความ 
และแสดงความคิดเห็นจากบทอ่าน สื่อสิ่งพิมพ์ภาษาอังกฤษ ทั้งที่เป็นความเรียง และไม่ใช่ความเรียงอธิบายเปรียบเทยีบ
ความแตกต่างระหว่าง วลี ประโยค ข้อความ ส านวนโครงสร้างทางภาษา และไวยากรณ์ เพื่อใช้ในการสื่อสาร และศึกษา
ต่อ รวมทั้ง สรุปความรู้ ข้อมูลต่าง ๆ จากสื่อและแหล่งเรียนรู้ เพื่อใช้ในการศึกษาต่อ และประกอบอาชีพ เผยแพร่
ประชาสัมพันธ์ข้อมูล ข่าวสารของโรงเรียน ชุมชน ท้องถ่ิน เข้าร่วมแนะน ากิจกรรมทางภาษา และวัฒนธรรมของเจ้าของ
ภาษาอย่างเหมาะสม  

โดยการฝึกทักษะกระบวนการทางภาษาในการสื่อสาร  การเขียนการอ่าน การน าเสนอความคิดเห็นที่มีต่อ
เหตุการณ์ต่าง ๆ  เพื่อน าไปใช้ในการในการประกอบอาชีพ และการศึกษาต่อ การประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของ
ชุมชน ท้องถ่ิน และประเทศชาติ รวมทั้งการเข้าร่วมกิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรม 

เพื่อให้ตระหนักในคุณค่าของภาษา และวัฒนธรรมที่เรียน มีความใฝ่รู้ ใฝ่เรียน มีวินัยในตนเอง มีความซื่อสัตย์ 
มุ่งมั่นในการท างาน มีจิตสาธารณะ  และน าความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับภาษามาประยุกต์ในการพัฒนาตนเอง 
ครอบครัว ชุมชน และสังคม 

 
ผลการเรียนรู้ 

1. เ ข้ า ใ จ ลั กษณะ ข้อส อบส่ วนต่ า ง  ๆ  เ ช่ น  Conversation ,Error , Identification , Sentences 
,Completion , Cloze Passage , Reading passage และอื่น ๆ 

2. บอกความหมายค าศัพท์ที่พบบ่อยในข้อสอบ ค าศัพท์เหมือน และค าตรงข้าม การใช้ Prefix , Suffix 
รวมทั้งการเดาค าศัพท์ในบริบท (contextual ) ที่ต่างกัน 

3. เข้าใจวัฒนธรรมการใช้ภาษาในการสนทนาตามสถานการณ์ที่ต่างกัน 
4. ใช้เทคนิคการอ่านในการท าข้อสอบแบบต่างๆ ได้ เช่น เทคนิคการหาความคิดหลัก 

 ( Main Idea)  หัวเรื่อง  (Topic) ช่ือเรื่อง ( Title ) การสรุป  ( Inference )ความมุ่งหมาย  
( Purpose ) ได ้

5. เข้าใจประโยค Sentence Structure และกฎไวยากรณ์ภาษาเพื่อวิเคราะห์ข้อสอบในส่วน  Error  
Recognition 

รวม  5  ผลการเรียนรู้ 
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                                           หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนศรีราชา ระดบัชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย พุทธศักราช 2564 (ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช 2562) 

ค าอธิบายรายวิชาเพ่ิมเติม  
รหัสวิชา  อ 30234      รายวิชาภาษาอังกฤษเพ่ือการศึกษาต่อ  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 5   ภาคเรียนท่ี 2    เวลา 20 ชั่วโมง  จ านวน 0.5 หน่วยกิต                       
_______________________________________________________________________________ 

การศึกษาใช้ภาษา เพื่อสื่อสารในสถานการณ์ต่าง ๆ เช่น การแนะน า การทักทาย การกล่าวลา การเช้ือเชิญ 
การเสนอแนะ การขอร้อง การเสนอให้ความช่วยเหลือ การขออนุญาต การกล่าวขอโทษ การแสดงความเห็นใจ การ
กล่าวชมเชย การกล่าวแสดงความยินดี และการกล่าวอวยพร อ่านจับใจความส าคัญ วิเคราะห์ความ สรุปความ ตีความ 
และแสดงความคิดเห็นจากบทอ่าน สื่อสิ่งพิมพ์ภาษาอังกฤษ ทั้งที่เป็นความเรียง และไม่ใช่ความเรียงอธิบายเปรียบเทยีบ
ความแตกต่างระหว่าง วลี ประโยค ข้อความ ส านวนโครงสร้างทางภาษา และไวยากรณ์ เพื่อใช้ในการสื่อสาร และศึกษา
ต่อ รวมทั้ง สรุปความรู้ ข้อมูลต่าง ๆ จากสื่อและแหล่งเรียนรู้ เพื่อใช้ในการศึกษาต่อ และประกอบอาชีพ เผยแพร่
ประชาสัมพันธ์ข้อมูล ข่าวสารของโรงเรียน ชุมชน ท้องถ่ิน เข้าร่วมแนะน ากิจกรรมทางภาษา และวัฒนธรรมของเจ้าของ
ภาษาอย่างเหมาะสม  

โดยการฝึกทักษะกระบวนการทางภาษาในการสื่อสาร  การเ ขียนการอ่าน การน าเสนอความคิดเห็นที่มีต่อ
เหตุการณ์ต่าง ๆ  เพื่อน าไปใช้ในการในการประกอบอาชีพ และการศึกษาต่อ การประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของ
ชุมชน ท้องถ่ิน และประเทศชาติ รวมทั้งการเข้าร่วมกิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรม 

เพื่อให้ตระหนักในคุณค่าของภาษา และวัฒนธรรมที่เรียน มีความใฝ่รู้ ใฝ่เรียน มีวินัยในตนเอง มีความซื่อสัตย์ 
มุ่งมั่นในการท างาน มีจิตสาธารณะ  และน าความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับภาษามาประยุกต์ในการพัฒนาตนเอง 
ครอบครัว ชุมชน และสังคม 

 
ผลการเรียนรู้ 

1. เ ข้ า ใ จ ลั กษณะ ข้อส อบส่ วนต่ า ง  ๆ  เ ช่ น  Conversation ,Error , Identification , Sentences 
,Completion , Cloze Passage , Reading passage และอื่น ๆ 

2. บอกความหมายค าศัพท์ที่พบบ่อยในข้อสอบ ค าศัพท์เหมือน และค าตรงข้าม การใช้  Prefix , Suffix 
รวมทั้งการเดาค าศัพท์ในบริบท (contextual ) ที่ต่างกัน 

3. เข้าใจวัฒนธรรมการใช้ภาษาในการสนทนาตามสถานการณ์ที่ต่างกัน 
4. ใช้เทคนิคการอ่านในการท าข้อสอบแบบต่างๆ ได้ เช่น เทคนิคการหาความคิดหลัก 

 ( Main Idea)  หัวเรื่อง  (Topic) ช่ือเรื่อง ( Title ) การสรุป  ( Inference )ความมุ่งหมาย  
( Purpose ) ได ้

5. เข้าใจประโยค Sentence Structure และกฎไวยากรณ์ภาษาเพื่อวิเคราะห์ข้อสอบในส่วน  Error  
Recognition 

รวม  5  ผลการเรียนรู้ 
 
 
 



339 

 

                                           หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนศรีราชา ระดบัชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย พุทธศักราช 2564 (ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช 2562) 

ค าอธิบายรายวิชาเพ่ิมเติม  
รหัสวิชา  อ30243       รายวิชา ภาษาอังกฤษเชิงวิเคราะห์ 3   กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ                          
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 5    ภาคเรียนท่ี 1    เวลา  40 ชั่วโมง    จ านวน 1.0  หน่วยกิต                                  
  
___________________________________________________________________________________________________________________ 

 ศึกษาค าสั่ง ปฏิบัติตามค าแนะน า ป้ายประกาศเตือนภัยต่างๆ ยาและการใช้ยา อ่านออกเสียงได้อย่างถูกต้อง
ตามหลักการอ่านตามพจนานุกรม จับใจความส าคัญ สรุปความ ตีความจากการฟังและการอ่าน พูดและเขียนสรุปแก่น
สาระที่ได้จากการวิเคราะห์เรื่อง ข่าวเหตุการณ์   

โดยใช้กระบวนการทางภาษา กระบวนการคิดวิเคราะห์ กระบวนการกลุ่มให้เกิดองค์ความรู้ ความเข้าใจ  
เพื่อให้ตระหนักในคุณค่าของภาษาอังกฤษ มีความใฝ่รู้ มุ่งมั่นในการท างานและมีวินัย   

 
ผลการเรียนรู้  

1. ปฏิบัติตามค าสั่ง ค าแนะน าที่ฟงัหรืออ่าน  
2. อ่านออกเสียงได้ถูกต้องตามหลักการอ่าน  
3. จับใจความส าคัญ สรปุความ ตีความจากการฟังหรืออ่าน  
4. พูดและสรุปใจความส าคัญที่ได้จากการวิเคราะห์เรื่อง กจิกรรม ข่าวเหตุการณ์                   

 

รวม 4 ผลการเรียนรู้  
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                                           หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนศรีราชา ระดบัชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย พุทธศักราช 2564 (ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช 2562) 

ค าอธิบายรายวิชาเพ่ิมเติม 
รหัสวิชา  อ30244      รายวิชา ภาษาอังกฤษเชิงวิเคราะห์ 4    กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ                        
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 5     ภาคเรียนท่ี 2             เวลา  40 ชั่วโมง    จ านวน 1.0  หน่วยกิต                                   
  
___________________________________________________________________________________________________________________ 

 ศึกษาค าสั่ง ปฏิบัติตามค าแนะน า ป้ายประกาศเตือนภัยต่างๆ ยาและการใช้ยา อ่านออกเสียงได้อย่างถูกต้อง
ตามหลักการอ่านตามพจนานุกรม จับใจความส าคัญ สรุปความ ตีความจากการฟังและการอ่าน พูดและเขียนสรุปแก่น
สาระที่ได้จากการวิเคราะห์เรื่อง ข่าวเหตุการณ์   

โดยใช้กระบวนการทางภาษา กระบวนการคิดวิเคราะห์ กระบวนการกลุ่มให้เกิดองค์ความรู้ ความเข้าใจ  
เพื่อให้ตระหนักในคุณค่าของภาษาอังกฤษ มีความใฝ่รู้ มุ่งมั่นในการท างานและมีวินัย   

 
ผลการเรียนรู้  

1. ปฏิบัติตามค าสั่ง ค าแนะน าที่ฟงัหรืออ่าน  
2. อ่านออกเสียงได้ถูกต้องตามหลักการอ่าน  
3. จับใจความส าคัญ สรปุความ ตีความจากการฟังหรืออ่าน  
4. พูดและสรุปใจความส าคัญที่ได้จากการวิเคราะห์เรื่อง กจิกรรม ข่าวเหตุการณ์                   

 

รวม 4 ผลการเรียนรู้  
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                                           หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนศรีราชา ระดบัชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย พุทธศักราช 2564 (ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช 2562) 

ค าอธิบายรายวิชาเพ่ิมเติม  
รหัสวิชา  อ30253   รายวิชา  การเขียนภาษาอังกฤษเชิงธุรกิจ 3   กลุ่มสาระการเรยีนรู้ภาษาต่างประเทศ              
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  5    ภาคเรียนท่ี 1                      เวลา 60  ชั่วโมง จ านวน 1.5  หน่วยกิต                           
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 ศึกษาการเขียนและออกแบบประวัติส่วนตัวเพื่อใช้ในการศึกษาต่อ และการสมัครงาน เขียนบรรยาย
ชีวิตประจ าวันตนเอง ส านวนสุภาษิตที่ใช้โดยทั่วไป และในเชิงธุรกิจ การเขียนจดหมายทางธุรกิจ การเขียนเรียงความ 
รวมถึงการศึกษาบทกวีเพื่อน าไปใช้ในการท างานด้านธุรกิจ เช่น เช่น การสมัครเรียนต่อ สมัครงาน ติดต่อธุรกิจทาง
ออนไลน์ รวมถึงการขายสินค้าบนโลกอินเตอร์เน็ตอย่างมีประสิทธิภาพ 

โดยใช้ทักษะทางภาษา การอธิบาย บรรยาย แลกเปลี่ยนความรู้ เข้าร่วม แนะน า และจัดกิจกรรมทางภาษาและ
วัฒนธรรมที่ถูกต้องเหมาะสม บรรยายภาพ สัญลักษณ์ โดยถ่ายโอนความหมายเป็นประโยคหรือข้อความสั้นๆ ก าหนด
แผนการเรียนและเลือกกลยุทธ์ในการเรียนที่เหมาะสมเพื่อพัฒนาทักษะการเขียนภาษาอังกฤษโดยใช้สื่อเทคโนโลยีที่
เหมาะสม รวมถึงการเลือกใช้ค าและส านวนในการโน้มน้าวจิตใจในการท างานด้านธุรกิจ 

เพื่อให้เห็นคุณค่าและมีเจตคติที่ดีต่อการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ ใฝ่เรียนใฝ่รู้มีวินัย มุ่งมั่นในการท างาน มีจิต
สาธารณะ รักความเป็นไทย สามารถประยุกต์ใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการท างาน การประกอบอาชีพ สามารถอยู่ในสังคมได้
อย่างมีความสุข 

 
ผลการเรียนรู้ 

1. เขียนข้อมูลเกี่ยวกับตนเองได้ถูกต้อง และน่าสนใจเพือ่ใช้ในการศึกษาต่อ และสมัครงาน 

2. เขียนข้อมูลแสดงความคิดเห็นของตนเองในรปูแบบความเรียงได้ถูกต้อง และถูกหลักการเขียนสากล 

3. เขียนจดหมายและจดหมายอเิล็กทรอนิกส์ในการเจรจาตอบโต้เป็นภาษาอังกฤษได้อย่างถูกต้อง  
4. ใช้ภาษาเพื่อแสดงความรู้สึกของตนเองทัง้เรื่องราวต่างๆในชีวิตประจ าวัน ทั้งในอดีต ปจัจบุันและอนาคต 

5. ใช้ภาษาอังกฤษในการโน้มน้าวใจเพื่อใช้ในเชิงธุรกิจ 

6. ใช้ภาษาเพื่อแสดงความคิดเห็น ความต้องการของตนเอง การเสนอและการตอบรับการช่วยเหลือ และ

บริการผูอ้ื่น 

7. ใช้ภาษาเพื่อขอและให้ข้อมูล เรื่องราวต่างๆในชีวิตประจ าวันและสิ่งที่ตนสนใจ 

8. ใช้ภาษาอังกฤษตามสถานการณ์ต่างๆด้วยวิธีการและรูปแบบทีห่ลากหลาย 

9. มีความเข้าใจด้านวัฒนธรรม ความเหมือนและความแตกต่างของภาษาอังกฤษและภาษาไทย น าไปใช้ได้

อย่างถูกต้องเหมาะสมกับบุคคลและกาลเทศะ 

รวม   9  ผลการเรียนรู้ 
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                                           หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนศรีราชา ระดบัชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย พุทธศักราช 2564 (ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช 2562) 

ค าอธิบายรายวิชาเพ่ิมเติม  
รหัสวิชา  อ30254   รายวิชา  การเขียนภาษาอังกฤษเชิงธุรกิจ 4   กลุ่มสาระการเรยีนรู้ภาษาต่างประเทศ               
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  5    ภาคเรียนท่ี 2                           เวลา 60  ชั่วโมง จ านวน 1.5  หน่วยกิต                           
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 ศึกษาการเขียนและออกแบบประวัติส่วนตัวเพื่อใช้ในการศึกษาต่อ และการสมัครงาน เขียนบรรยาย
ชีวิตประจ าวันตนเอง ส านวนสุภาษิตที่ใช้โดยทั่วไป และในเชิงธุรกิจ การเขียนจดหมายทางธุรกิจ การเขียนเรียงความ 
รวมถึงการศึกษาบทกวีเพื่อน าไปใช้ในการท างานด้านธุรกิจ เช่น เช่น การสมัครเรียนต่อ สมัครงาน ติดต่อธุรกิจทาง
ออนไลน์ รวมถึงการขายสินค้าบนโลกอินเตอร์เน็ตอย่างมีประสิทธิภาพ 

โดยใช้ทักษะทางภาษา การอธิบาย บรรยาย แลกเปลี่ยนความรู้ เข้าร่วม แนะน า และจัดกิจกรรมทางภาษาและ
วัฒนธรรมที่ถูกต้องเหมาะสม บรรยายภาพ สัญลักษณ์ โดยถ่ายโอนความหมายเป็นประโยคหรือข้อความสั้นๆ ก าหนด
แผนการเรียนและเลือกกลยุทธ์ในการเรียนที่เหมาะสมเพื่อพัฒนาทักษะการเขียนภาษาอังกฤษโดยใช้สื่อเทคโนโลยีที่
เหมาะสม รวมถึงการเลือกใช้ค าและส านวนในการโน้มน้าวจิตใจในการท างานด้านธุรกิจ 

เพื่อให้เห็นคุณค่าและมีเจตคติที่ดีต่อการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ ใฝ่เรียนใฝ่รู้มีวินัย มุ่งมั่นในการท างาน มีจิต
สาธารณะ รักความเป็นไทย สามารถประยุกต์ใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการท างาน การประกอบอาชีพ สามารถอยู่ในสังคมได้
อย่างมีความสุข 

 
ผลการเรียนรู้ 

1. เขียนข้อมูลเกี่ยวกับตนเองได้ถูกต้อง และน่าสนใจเพือ่ใช้ในการศึกษาต่อ และสมัครงาน 

2. เขียนข้อมูลแสดงความคิดเห็นของตนเองในรปูแบบความเรียงได้ถูกต้อง และถูกหลักการเขียนสากล 

3. เขียนจดหมายและจดหมายอเิล็กทรอนิกส์ในการเจรจาตอบโต้เป็นภาษาอังกฤษได้อย่างถูกต้อง  
4. ใช้ภาษาเพื่อแสดงความรู้สึกของตนเองทัง้เรื่องราวต่างๆในชีวิตประจ าวัน ทั้งในอดีต ปจัจบุันและอนาคต 

5. ใช้ภาษาอังกฤษในการโน้มน้าวใจเพื่อใช้ในเชิงธุรกิจ 

6. ใช้ภาษาเพื่อแสดงความคิดเห็น ความต้องการของตนเอง การเสนอและการตอบรับการช่วยเหลือ และ

บริการผูอ้ื่น 

7. ใช้ภาษาเพื่อขอและให้ข้อมูล เรื่องราวต่างๆในชีวิตประจ าวันและสิ่งที่ตนสนใจ 

8. ใช้ภาษาอังกฤษตามสถานการณ์ต่างๆด้วยวิธีการและรูปแบบทีห่ลากหลาย 

9. มีความเข้าใจด้านวัฒนธรรม ความเหมือนและความแตกต่างของภาษาอังกฤษและภาษาไทย น าไปใช้ได้

อย่างถูกต้องเหมาะสมกับบุคคลและกาลเทศะ 

รวม   9  ผลการเรียนรู้ 
 
 
 
 



343 

 

                                           หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนศรีราชา ระดบัชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย พุทธศักราช 2564 (ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช 2562) 

ค าอธิบายรายวิชาเพ่ิมเติม  
รหัสวิชา  อ30293  รายวิชา  ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 3   กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ                  
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  5   ภาคเรียนท่ี 1            เวลา 20  ชั่วโมง จ านวน 0.5    หน่วยกิต   
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 ศึกษาการสนทนาตามสถานการณ์ในชีวิตประจ าวัน มีทักษะด้านการฟังระดับต้น  ออกเสียงค าและประโยคได้
ถูกต้อง เรียนรู้วัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณี การปฏิบัติซึ่งเกี่ยวกับสถานการณ์ต่างๆที่ก าหนดให้เพื่อสร้าง
ความมั่นใจในการสนทนาภาษาอังกฤษ และสามารถน าความรู้ที่ได้ไปใช้ในการท างานเบื้องต้น ที่เป็นงานในด้านการ
บริการซึ่งสามารถสื่อสารได้ทั้งทางตรงและทางอ้อม สื่อสารได้ทั้งสถานะผู้ใช้บริการและผู้รับบริการ 

โดยใช้ทักษะทางภาษา การอธิบาย บรรยาย แลกเปลี่ยนความรู้ เข้าร่วม แนะน า และจัดกิจกรรมทางภาษาและ
วัฒนธรรมที่ถูกต้องเหมาะสม บรรยายภาพ สัญลักษณ์ แผนภูมิ แผนที่โดยถ่ายโอนความหมายเป็นประโยคหรือข้อความ
สั้นๆ ก าหนดแผนการเรียนและเลือกกลยุทธ์ในการเรียนที่เหมาะสมเพื่อพัฒนาทักษะการฟังพูดภาษาอังกฤษโดยใช้สื่อ
เทคโนโลยีที่เหมาะสม 

เพื่อเห็นคุณค่าและมีเจตคติที่ดีต่อการเรียนรูภ้าษาอังกฤษ ใฝ่เรียนใฝ่รู้มีวินัย มุ่งมั่นในการท างาน มีจิตสาธารณะ 
รักความเป็นไทย สามารถประยุกต์ใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการท างาน การประกอบอาชีพ พัฒนาบุคลิกภาพ สามารถอยู่ใน
สังคมได้อย่างมีความสุข 

 
ผลการเรียนรู้ 

1. ความเข้าใจและใช้ภาษาอังกฤษสื่อสาร ในระบบการท างานบริการเบื้องต้น เกี่ยวกับการโรงแรม สนามบิน 

ร้านอาหาร และความรูเ้กี่ยวกับการจองที่พัก ร้านอาหาร การเดินทาง ซึ่งเป็นพื้นฐานของงานบริการเบื้องต้น 

2. ใช้ภาษาในการน าเสนอธุรกิจออนไลนท์ี่สามารถท าเองไดอ้ย่างง่ายๆและเป็นพื้นฐานการสร้างอาชีพผ่าน

ระบบออนไลนห์รือเครือข่ายอินเตอร์เนต 

3.สนทนาโต้ตอบในสถานการณ์ต่างๆ ทีเ่กี่ยวข้องกบัชีวิตประจ าวันและงานอาชีพ 
4. ใช้ภาษาเพื่อแสดงความรู้สึกของตนเองทัง้เรื่องราวต่างๆในชีวิตประจ าวัน ทั้งในอดีต ปจัจบุันและอนาคต 

5. เข้าใจภาษาท่าทาง น้ าเสียง ความรู้สึกของผูพู้ด รวมทั้งเข้าใจค าสั่ง ค าขอร้อง ค าอธิบาย 

6. ใช้ภาษาเพื่อแสดงความคิดเห็น ความต้องการของตนเอง การเสนอและการตอบรับการช่วยเหลือ และ

บริการผูอ้ื่น 

7. ใช้ภาษาเพื่อขอและให้ข้อมูล เรื่องราวต่างๆในชีวิตประจ าวันและสิ่งที่ตนสนใจ 

8. ใช้ภาษาอังกฤษตามสถานการณ์ต่างๆด้วยวิธีการและรูปแบบทีห่ลากหลาย 

9. มีความเข้าใจด้านวัฒนธรรม ความเหมือนและความแตกต่างของภาษาอังกฤษและภาษาไทย น าไปใช้ได้

อย่างถูกต้องเหมาะสมกับบุคคลและกาลเทศะ 

รวม   9  ผลการเรียนรู้ 
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                                           หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนศรีราชา ระดบัชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย พุทธศักราช 2564 (ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช 2562) 

ค าอธิบายรายวิชาเพ่ิมเติม  
รหัสวิชา  อ30294    รายวิชา  ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร  4   กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  5  ภาคเรียนท่ี 2                        เวลา 20  ชั่วโมง จ านวน 0.5    หน่วยกิต   
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 ศึกษาการสนทนาตามสถานการณ์ในชีวิตประจ าวัน มีทกัษะด้านการฟังระดับต้น  ออกเสียงค าและประโยคได้
ถูกต้อง เรียนรู้วัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณี การปฏิบัติซึ่งเกี่ยวกบัสถานการณ์ต่างๆทีก่ าหนดให้เพื่อสร้าง
ความมั่นใจในการสนทนาภาษาอังกฤษ และสามารถน าความรู้ที่ได้ไปใช้ในการท างานเบื้องต้น ทีเ่ป็นงานในด้านการ
บริการซึง่สามารถสือ่สารได้ทั้งทางตรงและทางอ้อม สื่อสารได้ทั้งสถานะผู้ใช้บรกิารและผูร้ับบรกิาร 

โดยใช้ทักษะทางภาษา การอธิบาย บรรยาย แลกเปลี่ยนความรู้ เข้าร่วม แนะน า และจัดกิจกรรมทางภาษาและ
วัฒนธรรมที่ถูกต้องเหมาะสม บรรยายภาพ สัญลักษณ์ แผนภูมิ แผนที่โดยถ่ายโอนความหมายเป็นประโยคหรือข้อความ
สั้นๆ ก าหนดแผนการเรียนและเลอืกกลยุทธ์ในการเรียนที่เหมาะสมเพื่อพัฒนาทกัษะการฟังพูดภาษาอังกฤษโดยใช้สื่อ
เทคโนโลยีที่เหมาะสม 

เพื่อเห็นคุณค่าและมเีจตคติที่ดีต่อการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ ใฝ่เรียนใฝรู่้มีวินัย มุ่งมั่นในการท างาน มีจิต
สาธารณะ รักความเป็นไทย สามารถประยุกต์ใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการท างาน การประกอบอาชีพ พัฒนาบุคลิกภาพ 
สามารถอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข 

 
ผลการเรียนรู้ 

1. ความเข้าใจและใช้ภาษาอังกฤษสื่อสาร ในระบบการท างานบริการเบื้องต้น เกี่ยวกับการโรงแรม สนามบิน 

ร้านอาหาร และความรูเ้กี่ยวกับการจองที่พัก ร้านอาหาร การเดินทาง ซึ่งเป็นพื้นฐานของงานบริการเบื้องต้น 

2. ใช้ภาษาในการน าเสนอธุรกิจออนไลนท์ี่สามารถท าเองไดอ้ย่างง่ายๆและเป็นพื้นฐานการสร้างอาชีพผ่าน

ระบบออนไลนห์รือเครือข่ายอินเตอร์เนต 

3.สนทนาโต้ตอบในสถานการณ์ต่างๆ ทีเ่กี่ยวข้องกบัชีวิตประจ าวันและงานอาชีพ 
4. ใช้ภาษาเพื่อแสดงความรู้สึกของตนเองทัง้เรื่องราวต่างๆในชีวิตประจ าวัน ทั้งในอดีต ปจัจบุันและอนาคต 

5. เข้าใจภาษาท่าทาง น้ าเสียง ความรู้สึกของผูพู้ด รวมทั้งเข้าใจค าสั่ง ค าขอร้อง ค าอธิบาย 

6. ใช้ภาษาเพื่อแสดงความคิดเห็น ความต้องการของตนเอง การเสนอและการตอบรับการช่วยเหลือ และ

บริการผูอ้ื่น 

7. ใช้ภาษาเพื่อขอและให้ข้อมูล เรื่องราวต่างๆในชีวิตประจ าวันและสิ่งที่ตนสนใจ 

8. ใช้ภาษาอังกฤษตามสถานการณ์ต่างๆด้วยวิธีการและรูปแบบทีห่ลากหลาย 

9. มีความเข้าใจด้านวัฒนธรรม ความเหมือนและความแตกต่างของภาษาอังกฤษและภาษาไทย น าไปใช้ได้

อย่างถูกต้องเหมาะสมกับบุคคลและกาลเทศะ 

รวม   9  ผลการเรียนรู้ 
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                                           หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนศรีราชา ระดบัชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย พุทธศักราช 2564 (ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช 2562) 

ค าอธิบายรายวิชาเพ่ิมเติม  
รหัสวิชา  จ30261    รายวิชา  ภาษาจีนเพ่ือทักษะชีวิต 1        กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ              
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  5  ภาคเรียนท่ี 1                        เวลา 20  ชั่วโมง จ านวน 0.5    หน่วยกิต   
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
           ศึกษาเกี่ยวกับหลักการออกเสียงในระบบเสียงจีนกลางค าศัพท์ กลุ่มค า ประโยคที่ใช้ในชีวิตประจ าวัน  และ
ส านวนภาษาที่ใช้ในการพูดหรือเขียนข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง กิจวัตรประจ าวัน 
         ฝึกทักษะการอ่าน  การฟังและการพูดบทสนทนาสั้นๆที่มีความหมายเกี่ยวกับการอวยพรวันเกิด การถามตอบ
เรื่องสี สภาพอากาศ การถามทอง และการเรียนรู้วัฒนธรรมจีนด้านการถักเชือกจีน ฝึกตั้ งประโยคค าถามและค าตอบ
เกี่ยวกับตนเอง กิจวัตรประจ าวัน เพื่อน สิ่งแวดล้อมใกล้ตัว   

เข้าใจความเหมือนและความแตกต่างระหว่างการออกเสียงประโยคชนิดต่างๆของภาษาจีนกับภาษาไทย  
สามารถน าไปใช้ได้อย่างเหมาะสมกับกาลเทศะ 
          โดยจัดจัดกิจกรรมให้นักเรียนได้ฝึกปฏิบัติจริง น าความรู้ทักษะกระบวนการไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้อย่าง
เหมาะสม รวมทั้งมีเจตคติที่ดีต่อการเรียนวิชาภาษาจีน มีวินัยในการท างาน  ใฝ่เรียนรู้และมีความรับผิดชอบ 
 การวัดผลและการประเมินผลด้วยวิธีการที่หลากหลาย ตามสภาพความเป็นจริงของเนื้อหา ทักษะกระบวนการ
และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ที่ต้องวัด  
 
ผลการเรียนรู้ 

1. เข้าและตีความเรื่องที่ฟงัและอ่านจากสื่อประเภทต่างๆ และแสดงความคิดเห็นอย่างมีเหตผุล 
2. มีทักษะการสื่อสารทางภาษาในการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร แสดงความรู้สกึ และความคิดเห็นอย่างมี

ประสิทธิภาพ  
3. น าเสนอข้อมลูข่าวสาร ความคิดรวบยอด และความคิดเหน็ในเรื่องต่างๆโดยการพูดและการเขียน 
4. เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างภาษากับวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา และน าไปใช้ได้อย่างเหมาะสมกับกาลเทศะ 
5. เข้าใจความเหมอืนและความแตกต่างระหว่างภาษาและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษากับภาษาและ 

วัฒนธรรมไทย และน ามาใช้อย่างถูกต้องและเหมาะสม 
รวม  5  ผลการเรียนรู้ 
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                                           หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนศรีราชา ระดบัชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย พุทธศักราช 2564 (ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช 2562) 

ค าอธิบายรายวิชาเพ่ิมเติม  
รหัสวิชา  จ30262    รายวิชา  ภาษาจีนเพ่ือทักษะชีวิต 2        กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ              
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  5  ภาคเรียนท่ี 2                        เวลา 20  ชั่วโมง จ านวน 0.5    หน่วยกิต   
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
จับใจความส าคัญ วิเคราะห์ความ สรุปความ ตีความ และแสดงความคิดเห็นจากการอ่าน บทความ บทสนทนา 

เรื่องสั้น  เรื่องที่เป็นสารคดีและบันเทิงคดีพร้อมทั้งให้เหตุผลและยกตัวอย่างประกอบ  เขียนแสดงความต้องการ  เสนอ  
ตอบรับและปฏิเสธการให้ความช่วยเหลือ  ในสถานการณ์จ าลองหรือสถานการณ์จริงอย่างเหมาะสม เกี่ยวกับ การกล่าว
การขอโทษ การบอกรสชาดอาหาร และการฝึกร้องเพลง 
 เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจในการอ่านและเขียน  มีทักษะในการใช้ภาษาจีนในชีวิตประจ าวันอย่างสร้างสรรค์  
มีสุนทรียภาพ  น าไปใช้เป็นเครื่องมือในการเรียนรู้และอยู่ร่วมกันในสังคม ตลอดจนเห็นคุณค่าภาษาและวัฒนธรรมจีน        
 
ผลการเรียนรู้ 

1. เข้าและตีความเรื่องที่ฟงัและอ่านจากสื่อประเภทต่างๆ และแสดงความคิดเห็นอย่างมีเหตผุล 
2. มีทักษะการสื่อสารทางภาษาในการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร แสดงความรู้สกึ และความคิดเห็นอย่างมี

ประสิทธิภาพ  
3. น าเสนอข้อมลูข่าวสาร ความคิดรวบยอด และความคิดเหน็ในเรื่องต่างๆโดยการพูดและการเขียน 
4. เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างภาษากับวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา และน าไปใช้ได้อย่างเหมาะสมกับกาลเทศะ 
5. เข้าใจความเหมอืนและความแตกต่างระหว่างภาษาและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษากับภาษาและ 

วัฒนธรรมไทย และน ามาใช้อย่างถูกต้องและเหมาะสม 
 

รวม  5 ผลการเรียนรู้ 
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                                           หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนศรีราชา ระดบัชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย พุทธศักราช 2564 (ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช 2562) 

ค าอธิบายรายวิชาเพ่ิมเติม  
รหัสวิชา จ 30283   รายวิชา ภาษาจีน 3                           กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเท   

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  5 ภาคเรียนท่ี  1    เวลา 120  ชั่วโมง จ านวน  3 หน่วยกิต   

___________________________________________________________________________ 

ศึกษาการอ่านออกเสียงค า กลุ่มค า ประโยค และพดูโต้ตอบแลกเปลี่ยนข้อมลูของตนเองสนทนาโต้ตอบ 
สอบถามเกี่ยวกบัการกระท า ณ ขณะนั้นของคู่สนทนาอย่างง่ายเป็นภาษาจีนและบทสนทนาถามทกุข์สุข  ใช้ประโยค
ค าถามและประโยคค าสั่งอย่างง่ายๆ ได้ เพื่อเป็นการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อสังคม คิดค านวณเงินโดยน าความรู้วิชา
คณิตศาสตร์มาประยุกต์ใช้ รวมถึงการถามราคาสินค้า ต่อรองราคาเป็นภาษาจีน ใช้ภาษาสื่อสารในสถานการณ์จริงหรอื
สถานการณ์จ าลองที่เกิดข้ึนในห้องเรียนและสถานศึกษา เพือ่น ามาประยุกต์ใช้ประโยชน์ในชีวิตประจ าวัน 
 โดยใช้ทักษะการฟงั การพูด การอ่าน และการเขียนภาษาจีนอย่างสม่ าเสมอ และน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจ าวัน  

เพื่อใหเ้กิดทกัษะในการใช้ภาษาจีนในการสื่อสารถ่ายทอดข้อมูลเกี่ยวกับสาระการเรียนรู้ด้วยภาษาจีนใน
รูปแบบต่างๆ ได ้
 

ผลการเรียนรู้ 

 1. อ่านออกเสียงค า กลุ่มค า ประโยค และพูดโต้ตอบแลกเปลี่ยนข้อมลูของตนเองได้ 
 2. สนทนาตอบโต้ สอบถามเกี่ยวกับการกระท า ณ ขณะนั้นของคู่สนทนาอย่างง่ายเป็นภาษาจีน  

3. คิดค านวณเงินโดยน าความรู้วิชาคณิตศาสตร์มาประยุกต์ใช้ได้ รวมถึงการถามราคาสินค้า ต่อรอง 
   ราคาเป็นภาษาจีนได้ 
4. ใช้ภาษาสื่อสารในสถานการณ์จรงิหรือสถานการณ์จ าลองที่เกิดข้ึนในห้องเรียนและสถานศึกษา  

 

รวม   4   ผลการเรียนรู้ 
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                                           หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนศรีราชา ระดบัชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย พุทธศักราช 2564 (ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช 2562) 

ค าอธิบายรายวิชาเพ่ิมเติม  
รหัสวิชา จ 30284  รายวิชา ภาษจีน 4                 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 5  ภาคเรียนท่ี 2      เวลา  120 ชั่วโมง จ านวน  3  หน่วยกิต   

___________________________________________________________________________ 

ศึกษาการอ่านออกเสียงค า กลุ่มค า ประโยค และพูดอวยพรวันเกิดเป็นภาษาจีนสนทนาตอบโต้ สอบถามเกี่ยวกับ 
วัน เวลา การเดินทาง เป็นภาษาจีนใช้ประโยคค าถามและประโยคค าสั่งอย่างง่ายๆ ได้ เพื่อเป็นการสร้างความสัมพันธ์ที่ดี
ต่อสังคม สามารถบอกทิศทางของสถานที่ต่างๆเป็นภาษาจีน โดยน าความรู้วิชาสังคมศึกษามาประยุกต์ใช้ได้  ใช้ภาษา
สื่อสารในสถานการณ์จริงหรือสถานการณ์จ าลองทีเ่กิดข้ึนในห้องเรียนและสถานศึกษา เพื่อน ามาประยกุต์ใช้ประโยชน์ใน
ชีวิตประจ าวัน 
 โดยใช้ทักษะการฟงั การพูด การอ่าน และการเขียนภาษาจีน ทั้งเหตุการณ์จ าลองในหอ้งเรียนและเหตุการณ์จรงิ
ในชีวิตประจ าวัน  

เพื่อใหเ้กิดทกัษะในการใช้ภาษาจีนในการสื่อสาร  บอกความต้องการของตัวเอง ถ่ายทอดข้อมลูเกี่ยวกบัสาระ
การเรียนรู้ด้วยภาษาจีนได้ 

 
ผลการเรียนรู้ 

 1. สนทนาตอบโต้ สอบถามเกี่ยวกับ วัน เวลา การเดินทาง เป็นภาษาจีน 
 2. อ่านออกเสียงค า กลุ่มค า ประโยค กล่าวค าชมเชย และพูดอวยพรวันเกิด เป็นภาษาจีนได้ 

3. บอกทิศทางของสถานที่ต่างๆเป็นภาษาจีน โดยน าความรูวิ้ชาสังคมศึกษามาประยุกต์ใช้ได้  
4. ใช้ภาษาสื่อสารในสถานการณ์จรงิหรือสถานการณ์จ าลองที่เกิดข้ึนในห้องเรียนและสถานศึกษา 
 

รวม   4    ผลการเรียนรู้  
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                                           หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนศรีราชา ระดบัชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย พุทธศักราช 2564 (ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช 2562) 

ค าอธิบายรายวิชาเพ่ิมเติม  
รหัสวิชา จ30293         รายวิชาภาษาจีนเพ่ือการท่องเท่ียว3  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ   
 ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 5 ภาคเรียนท่ี 1        เวลา  80  ชั่วโมง  จ านวน  2.0  หน่วยกิต 

           ศึกษาเกี่ยวกับหลักการสนทนา ที่ใช้ในชีวิตประจ าวันได้แก่การพูดถึงสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ การต้อนรับแขก
ที่มาจากต่างประเทศ รวมถึงการไปเป็นแขกที่ประเทศเจ้าของภาษา การสนทนาในโรงแรม การต่อสายโทรศัพท์  และ
ส านวนภาษาที่ใช้ในการพูดหรือเขียนข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง กิจวัตรประจ าวันเข้าใจความเหมือนและ ความแตกต่าง
ระหว่างการออกเสียงประโยคชนิดต่างๆของภาษาจีนกับภาษาไทย  สามารถน าไปใช้ได้อย่างเหมาะสมกับกาลเทศะ 
          โดยจัดจัดกิจกรรมให้นักเรียนได้ฝึกปฏิบัติจริง น าความรู้ทักษะกระบวนการไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้อย่าง
เหมาะสม รวมทั้งมีเจตคติที่ดีต่อการเรียนวิชาภาษาจีน มีวินัยในการท างาน  ใฝ่เรียนรู้และมีความรับผิดชอบ การวัดผล
และการประเมินผลด้วยวิธีการที่หลากหลาย ตามสภาพความเป็นจริงของเนื้อหา ทักษะกระบวนการและคุณลักษณะที่
พึงประสงค์ที่ต้องวัด  

เพื่อให้เกิดทักษะในการใช้ภาษาจีนในการสื่อสาร  บอกความต้องการของตัวเอง ถ่ายทอดข้อมูลเกี่ยวกับสาระ
การเรียนรู้ด้วยภาษาจีนได้ 
 

ผลการเรียนรู้ 
1. เข้าและตีความเรื่องที่ฟงัและอ่านจากสื่อประเภทต่างๆ และแสดงความคิดเห็นอย่างมีเหตผุล 
2. มีทักษะการสื่อสารทางภาษาในการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร แสดงความรู้สกึ และความคิดเห็นอย่างมี

ประสิทธิภาพ  
3. น าเสนอข้อมลูข่าวสาร ความคิดรวบยอด และความคิดเหน็ในเรื่องต่างๆโดยการพูดและการเขียน 
4. เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างภาษากับวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา และน าไปใช้ได้อย่างเหมาะสมกับกาลเทศะ 
5. เข้าใจความเหมอืนและความแตกต่างระหว่างภาษาและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษากับภาษาและวัฒนธรรม
ไทย และน ามาใช้อย่างถูกต้องและเหมาะสม 

รวม  5  ผลการเรียนรู้ 
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                                           หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนศรีราชา ระดบัชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย พุทธศักราช 2564 (ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช 2562) 

ค าอธิบายรายวิชาเพ่ิมเติม  
รหัสวิชา จ 30294         รายวิชาภาษาจีนเพ่ือการท่องเท่ียว4  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเท   
 ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 5 ภาคเรียนท่ี 2        เวลา  80  ชั่วโมง จ านวน  2.0  หน่วยกิต 

ศึกษาการจับใจความส าคัญ วิเคราะห์ความ สรุปความ ตีความ และแสดงความคิดเห็นจากการอ่าน บทความ 
บทสนทนา   เรื่องที่เป็นสารคดีและบันเทิงคดีพร้อมทั้งให้เหตุผลและยกตัวอย่างประกอบ  พูดถึงรสชาติของอาหาร     
ในสถานการณ์จ าลองหรือสถานการณ์จริงอย่างเหมาะสม เกี่ยวกับ เรื่องในห้องเรียน การกล่าวค าขอโทษ เพลง การถาม
เส้นทาง การถามถึงที่อยู่ 
 โดยการอ่านการเขียนและสื่อสารสนทนากับเจ้าของภาษาเมื่อมีการออกไปท่องเที่ยวทั้งในและนอกประเทศ     
มีสุนทรียภาพ  น าไปใช้เป็นเครื่องมือในการเรียนรู้และอยู่ร่วมกันในสังคม ตลอดจนเห็นคุณค่าภาษาและวัฒนธรรมจีน        

เพื่อให้เกิดทักษะในการใช้ภาษาจีนในการสื่อสาร  บอกความต้องการของตัวเอง ถ่ายทอดข้อมูลเกี่ยวกับสาระ
การเรียนรู้ด้วยภาษาจีนได้ 
 

ผลการเรียนรู้ 

1. เข้าและตีความเรื่องที่ฟงัและอ่านจากสื่อประเภทต่างๆ และแสดงความคิดเห็นอย่างมีเหตผุล 

2. มีทักษะการสื่อสารทางภาษาในการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร แสดงความรู้สกึ และความคิดเห็นอย่างมี

ประสิทธิภาพ  

3. น าเสนอข้อมลูข่าวสาร ความคิดรวบยอด และความคิดเหน็ในเรื่องต่างๆโดยการพูดและการเขียน 

4. เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างภาษากับวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา และน าไปใช้ได้อย่างเหมาะสมกับกาลเทศะ 

5. เข้าใจความเหมอืนและความแตกต่างระหว่างภาษาและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษากับภาษาและวัฒนธรรม

ไทย และน ามาใช้อย่างถูกต้องและเหมาะสม 

รวม  5 ผลการเรียนรู้ 
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                                           หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนศรีราชา ระดบัชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย พุทธศักราช 2564 (ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช 2562) 

ค าอธิบายรายวิชาเพ่ิมเติม  
รหัสวิชา  ญ 30263     รายวิชา ภาษาญ่ีปุ่น3        กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 5 ภาคเรียนท่ี 1      เวลา 120 ชั่วโมง จ านวน 3.0 หน่วยกิต 

 

 ศึกษาการพูดค าสั่ง  ค าขอร้อง ค าแนะน า  ค าอธิบาย  และค าบรรยายที่ฟัง  และอ่าน  อธิบายหรือเขียนประโยค
และข้อความให้สัมพันธ์กับสื่อที่ไม่ใช่ความเรียงรูปแบบต่างๆ ที่อ่าน  รวมทั้งระบุและเขียนสื่อที่ไม่ใช่ความเรียงรูปแบบ
ต่างๆ ให้สัมพันธ์กับประโยคและข้อความที่ฟังหรืออ่าน  จับใจความส าคัญและตอบค าถามจากการฟังและอ่านบทสนทนา  
บทอ่านสั้นๆ  และเรื่องเลา่  เลือกและใช้ค าขอร้อง  ให้ค าแนะน า  ค าขออนุญาต  ค าช้ีแจง  และค าอธิบายตามสถานการณ์
อย่างถูกเหมาะสม พูดและเขียนแสดงความต้องการขอและให้ความช่วยเหลอื  ตอบรับและปฏิเสธการใหค้วามช่วยเหลือใน
สถานการณ์ต่างๆอย่างเหมาะสม  พูดและเขียนเพื่อขอและให้ข้อมูล  บรรยาย  อธิบาย  และเปรียบเทียบเกี่ยวกับเรื่องที่
ฟังและอ่านอย่างเหมาะสม  พูดและเขียนน าเสนอข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง  กิจวัตรประจ าวัน  สิ่งแวดล้อมใกล้ตัว  และ
ประสบการณ์  พูดและเขียนแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับกิจกรรมหรือเรื่องใกล้ตัว  พร้อมทั้งให้เหตุผลสั้นๆ  ใช้ภาษา  
น้ าเสียง  และกิริยาท่าทางอย่างสุภาพ  เหมาะสมกับระดับบุคคลและโอกาสตามมารยาทสังคมและวัฒนธรรมของญี่ปุ่น  
เข้าร่วม  แนะน า  และจัดกิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่นตามความสนใจ  ให้ข้อมูลเกี่ยวกับเทศกาล  วันส าคัญ    
งานฉลอง  และชีวิตความเป็นอยู่ของญี่ปุ่น  อธิบายเปรียบเทียบความเหมือนและความแตกต่างระหว่างงานเทศกาล      
งานฉลอง  วันส าคัญ  และชีวิตความเป็นอยู่ของญี่ปุ่นกับของไทย  ค้นคว้า  รวบรวม  และสรุปข้อมูล  ข้อเท็จจริง            
ที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่นจากแหล่งเรียนรู้ต่างๆ และน าเสนอด้วยการพูดหรือเขียน  รวมทั้งใช้ภาษาสื่อสารใน
สถานการณ์จริงหรือสถานการณ์จ าลองที่เกิดข้ึนในห้องเรียน  สถานศึกษา  และชุมชน 

โดยใช้ทักษะการสื่อสาร  ทักษะกระบวนการทางภาษา ได้แก่ ทักษะการฟัง  การพูด  การอ่าน และการเขียน  
สามารถใช้เป็นเครื่องมือแสวงหาความรู้เพิ่มเติม และเช่ือมโยงกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น 
 เพื่อเห็นคุณค่าของภาษาญี่ปุ่น ใฝ่เรียนรู้ มุ่งมั่นในการท างาน มีความรับผิดชอบ มีคุณธรรม จริยธรรม และมีเจต
คติที่ดีต่อการเรียนภาษาญี่ปุ่น 
 

ผลการเรียนรู้ 
1. ปฏิบัติตามค าแนะน าในคู่มือการใช้งานต่างๆ ค าช้ีแจง ค าอธิบาย และค าบรรยายที่ฟงัและอ่าน  

2. อธิบายและเขียนประโยค ข้อความ ให้สัมพันธ์กับสื่อที่ไม่ใช่ความเรียงรูปแบบต่างๆที่อ่าน รวมทั้งระบุและเขียนสื่อ

ที่ไม่ใช่ความเรียงรูปแบบต่างๆใหส้ัมพันธ์กบัประโยคและข้อความที่ฟังหรืออ่าน 

3. เลือกและใช้ค าขอร้อง ค าแนะน า ค าขออนุญาต ค าช้ีแจง ค าอธิบาย ได้อย่างคล่องแคล่ว 

4. พูดและเขียนแสดงความต้องการ ขอและเสนอให้ความช่วยเหลือ ตอบรบัและปฏิเสธการให้ความช่วยเหลือใน

สถานการณ์จ าลองหรือสถานการณ์จริงอย่างเหมาะสม 

5. พูดและเขียนเพื่อขอและให้ข้อมลู บรรยาย อธิบาย เปรียบเทียบ และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกบัเรื่อง/ประเด็น/

ข่าว/เหตุการณ์ที่ฟงัและอ่านอย่างเหมาะสม 
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6. พูดและเขียนน าเสนอข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง ประสบการณ์ ข่าว/เหตุการณ์ เรื่องและประเด็นต่างๆที่อยู่ในความ

สนใจของสังคม 

7. พูดและเขียนแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกบักิจกรรม ประสบการณ์ และเหตุการณ์ทัง้ในท้องถ่ิน สังคมและโลก พรอ้ม

ทั้งใหเ้หตผุลและยกตัวอย่างประกอบ   

8. เลือกใช้ภาษา น้ าเสียง และค ากริยา ท่าทางเหมาะสมกับระดับบุคคล โอกาส สถานที่ ตามมารยาทสังคม และ

วัฒนธรรมของญีปุ่่น 

9. ให้ข้อมูลเกี่ยวกบัเทศกาล  วันส าคัญ    งานฉลอง  และชีวิตความเป็นอยู่ของญี่ปุ่น 

10. เข้าร่วม แนะน า และจัดกจิกรรมทางภาษาและวัฒนธรรมของญี่ปุ่นอย่างเหมาะสม 

11. อธิบายเปรียบเทียบความเหมือนและความแตกต่างระหว่างงานเทศกาล  งานฉลอง  วันส าคัญ  และชีวิตความ

เป็นอยู่ของญี่ปุ่นกับของไทย 

12. ค้นคว้า  รวบรวม  และสรุปข้อมลู  ข้อเทจ็จริง  ที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่นจากแหล่งเรียนรู้ต่างๆ และ

น าเสนอด้วยการพูดหรือเขียน 

13. ใช้ภาษาสื่อสารในสถานการณ์จริงหรือสถานการณ์จ าลองทีเ่กิดข้ึนในห้องเรียน สถานศึกษา ชุมชนและสงัคม 

14. ใช้ภาษาญี่ปุ่นในการสืบค้น ค้นคว้า รวบรวม วิเคราะห์ และสรปุความรู้หรือข้อมูลจากสือ่และแหลง่เรียนรู้ต่างๆใน

การศึกษาต่อ และการประกอบอาชีพ 

รวม 14 ผลการเรียนรู้ 
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                                           หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนศรีราชา ระดบัชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย พุทธศักราช 2564 (ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช 2562) 

ค าอธิบายรายวิชาเพ่ิมเติม  
รหัสวิชา  ญ 30264        รายวิชา ภาษาญ่ีปุ่น 4                      กลุ่มสาระการเรยีนรู้ภาษาต่างประเทศ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 5 ภาคเรียนท่ี 2             เวลา 120 ชั่วโมง จ านวน  3.0 หน่วยกิต     

 

 ศึกษาการพูดค าสั่ง  ค าขอร้อง ค าแนะน า  ค าอธิบาย  และค าบรรยายที่ฟังและอ่าน  ปฏิบัติตามค าสั่ง  ค าขอร้อง 
ค าแนะน า  ค าอธิบาย  และค าบรรยายที่ฟังและอ่าน  สนทนาและเขียนโต้ตอบเกี่ยวกับตนเอง  เรื่องใกล้ตัว  สถานการณ์
ในชีวิตประจ าวัน  ประสบการณ์  และสื่อสารอย่างต่อเนื่องและเหมาะสมพูดและเขียนแสดงความต้องการขอและให้ความ
ช่วยเหลือตอบรับและปฏิเสธการให้ความช่วยเหลือในสถานการณ์ต่างๆอย่างเหมาะสม  พูดและเขียนบรรยายแสดง
ความรู้สึกของตนเองเกี่ยวกับเรื่องใกล้ตัว  กิจกรรม  และประสบการณ์อย่างมีเหตุผล  พูดและเขียนสรุปใจความส าคัญทีไ่ด้
จากเรื่องราว  กิจกรรม  เหตุการณ์ที่อยู่ในความสนใจ  ให้ข้อมูลเกี่ยวกับเทศกาล  วันส าคัญ    งานฉลอง  และชีวิตความ
เป็นอยู่ของญี่ปุ่น  เข้าร่วม  แนะน า  และจัดกิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่ นตามความสนใจ  บอกความแตกต่าง
ระหว่างการออกเสียงประโยค  ข้อความ  การล าดับค าตามโครงสร้างประโยคภาษาญี่ปุ่นและภาษาไทย  อธิบาย
เปรียบเทียบความเหมือนและความแตกต่างระหว่างงานเทศกาล  งานฉลอง  วันส าคัญ  และชีวิตความเป็นอยู่ของญี่ปุ่น
กับของไทย  ค้นคว้า  รวบรวม  และสรุปข้อมูล  ข้อเท็จจริง  ที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่นจากแหล่งเรียนรู้ต่างๆ 
และน าเสนอด้วยการพูดหรือเขียน  ใช้ภาษาสื่อสารในสถานการณ์จริงหรือสถานการณ์จ าลองที่เกิดข้ึนในห้องเรียน  
สถานศึกษา  และชุมชน  ใช้ภาษาญี่ปุ่นในการสืบค้น  ค้นคว้า  สรุปความรู้หรือข้อมูลจากสื่อและแหล่งเรียนรู้ต่างๆ  
รวมทั้งเผยแพร่หรือประชาสัมพันธ์ข้อมูล  ข่าวสารของโรงเรียน  ชุมชน  เป็นภาษาญี่ปุ่น 

โดยใช้ทักษะการสื่อสาร  ทักษะกระบวนการทางภาษา ได้แก่ ทักษะการฟัง  การพูด  การอ่าน และการเขียน  
สามารถใช้เป็นเครื่องมือแสวงหาความรู้เพิ่มเติม และเช่ือมโยงกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น 
 เพื่อเห็นคุณค่าของภาษาญี่ปุ่น ใฝ่เรียนรู้ มุ่งมั่นในการท างาน มีความรับผิดชอบ มีคุณธรรม จริยธรรม และมีเจต
คติที่ดีต่อการเรียนภาษาญี่ปุ่น 
 

ผลการเรียนรู้ 
 

1. ปฏิบัติตามค าแนะน าในคู่มือการใช้งานต่างๆ ค าช้ีแจง ค าอธิบาย และค าบรรยายที่ฟงัและอ่าน 

2. อ่านออกเสียงข้อความ ข่าว ประกาศ โฆษณา บทร้อยกรอง และนิทานถูกต้องตามหลักการอ่าน 

3. สนทนาและเขียนโต้ตอบเกี่ยวกบัตนเอง  เรื่องใกล้ตัว  สถานการณ์ในชีวิตประจ าวัน  ประสบการณ์  และสื่อสาร

อย่างต่อเนื่องและเหมาะสม 

4. พูดและเขียนแสดงความต้องการ ขอและเสนอให้ความช่วยเหลือ ตอบรบัและปฏิเสธการให้ความช่วยเหลือใน

สถานการณ์จ าลองหรือสถานการณ์จริงอย่างเหมาะสม 

5. พูดและเขียนบรรยายความรู้สกึและแสดงความคิดเห็นของตนเองเกี่ยวกับเรื่องต่างๆกิจกรรม ประสบการณ์ ข่าว/

เหตุการณ์ อย่างมีเหตผุล 

6. พูดและเขียนสรปุใจความส าคัญที่ได้จากเรือ่งราว  กิจกรรม  เหตุการณ์ทีอ่ยู่ในความสนใจ 

 



354 

 

                                           หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนศรีราชา ระดบัชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย พุทธศักราช 2564 (ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช 2562) 

7. ให้ข้อมูลเกี่ยวกบัเทศกาล  วันส าคัญ    งานฉลอง  และชีวิตความเป็นอยู่ของญี่ปุ่น 

8. เข้าร่วม แนะน า และจัดกจิกรรมทางภาษาและวัฒนธรรมของญี่ปุ่นอย่างเหมาะสม 

9. บอกความแตกต่างระหว่างการออกเสียงประโยค  ข้อความ  การล าดับค าตามโครงสร้างประโยคภาษาญี่ปุ่นและ

ภาษาไทย 

10. อธิบายเปรียบเทียบความเหมือนและความแตกต่างระหว่างงานเทศกาล  งานฉลอง  วันส าคัญ  และชีวิตความ

เป็นอยู่ของญี่ปุ่นกับของไทย 

11. ค้นคว้า  รวบรวม  และสรุปข้อมลู  ข้อเทจ็จริง  ที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่นจากแหล่งเรียนรู้ต่างๆ และ

น าเสนอด้วยการพูดหรือเขียน 

12. ใช้ภาษาสื่อสารในสถานการณ์จริงหรือสถานการณ์จ าลองทีเ่กิดข้ึนในห้องเรียน สถานศึกษา ชุมชนและสงัคม 

13. ใช้ภาษาญี่ปุ่นในการสืบค้น ค้นคว้า รวบรวม วิเคราะห์ และสรปุความรู้หรือข้อมูลจากสือ่และแหลง่เรียนรู้ต่างๆใน

การศึกษาต่อ และการประกอบอาชีพ 

14. เผยแพร่หรือประชาสมัพันธ์ข้อมลู  ข่าวสารของโรงเรียน  ชุมชน  เป็นภาษาญี่ปุ่น 

 

รวม 14 ผลการเรียนรู้ 
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                                           หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนศรีราชา ระดบัชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย พุทธศักราช 2564 (ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช 2562) 

ค าอธิบายรายวิชาเพ่ิมเติม  
รหัสวิชา  ญ 30273 รายวิชาภาษาญ่ีปุ่นเชิงธุรกิจและบริการ 3  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ   
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  5 ภาคเรียนท่ี 1       เวลา 80 ชั่วโมง จ านวน 2.0 หน่วยกิต 

 
ศึกษาการเขียนอธิบายและเขียนประโยค ข้อความ ให้สัมพันธ์กับสื่อที่ไม่ใช่ความเรียงรูปแบบต่างๆ รวมทั้งระบุ

และเขียนสื่อที่ไม่ใช่ความเรียงให้สัมพันธ์กับประโยคและข้อความที่ฟังหรืออ่าน  พูดและเขียนน าเสนอข้อมูล กิจวัตร
ประจ าวัน และประสบการณ์  จับใจความส าคัญและตอบค าถามจากการฟังและอ่านบทสนทนา  บทอ่านสั้นๆ  และ
เรื่องเล่า  แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับกิจกรรมหรือเรื่องใกล้ตัว    จับใจความส าคัญและตอบค าถามจากการฟังและอ่าน
บทสนทนา  บทอ่านสั้นๆ  และเรื่องเล่า พร้อมทั้งให้เหตุผลสั้นๆ  และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับกิจกรรมหรือเรื่องใกล้
ตัว  พร้อมทั้งให้เหตุผลสั้นๆ  รู้จักเลือกและใช้ค าขอร้อง ให้ค าแนะน า  ค าขออนุญาต  ค าช้ีแจง   และค าอธิบายตาม
สถานการณ์อย่างถูกเหมาะสม  โดยใช้ภาษาสื่อสารในสถานการณ์จริงหรือสถานการณ์จ าลองที่เกิดข้ึนในห้องเรียน  
สถานศึกษา  และชุมชน   

โดยใช้ทักษะการสื่อสาร  ทักษะกระบวนการทางภาษา ได้แก่ ทักษะการฟัง  การพูด  การอ่าน และ 
การเขียน มุ่งเน้นการใช้ภาษาญี่ปุ่นสื่อสารด้านอุตสาหกรรมโรงแรมและการเดินทาง เพื่อให้สอดคล้องกับการด าเนินงาน
ของเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor : EEC) ที่ให้ความส าคัญกับแผนในการพัฒนาคน
เพื่อรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจและกลุ่มอุตสาหกรรมที่จะเข้ามาลงทุนในพื้นที่ EECมากขึ้น 

เพื่อสามารถน าไปใช้เป็นเครื่องมือแสวงหาความรู้เพิม่เติม  น าไปต่อยอดในการศึกษาต่อในระดับที่สูงข้ึน  และที่
ส าคัญน าไปใช้ในการประกอบอาชีพได้ 
 
ผลการเรียนรู้ 

1. เลือกและใช้ค าขอร้อง ให้ค าแนะน า ค าขออนุญาต ค าช้ีแจง  และค าอธิบายตามสถานการณ์อย่างถูกเหมาะสม 
2. อธิบายและเขียนประโยค ข้อความ ให้สัมพันธ์กับสื่อที่ไมใ่ช่ความเรียงรปูแบบต่างๆที่อ่าน รวมทัง้ระบุและ

เขียนสื่อที่ไม่ใช่ความเรียงรูปแบบต่างๆใหส้ัมพันธ์กบัประโยคและข้อความที่ฟังหรืออ่าน 
3. พูดและเขียนน าเสนอข้อมลู กิจวัตรประจ าวัน และประสบการณ์ 
4. ใช้ภาษาสื่อสารในสถานการณ์จรงิหรือสถานการณ์จ าลองที่เกิดข้ึนในห้องเรียน  สถานศึกษา  และชุมชน 
5. จับใจความส าคัญและตอบค าถามจากการฟงัและอ่านบทสนทนา  บทอ่านสั้นๆ  และเรื่องเล่า 
6. พูดและเขียนแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับกิจกรรมหรือเรื่องใกล้ตัว  พร้อมทั้งใหเ้หตผุลสั้นๆ 
 

 รวม 6 ผลการเรียนรู้ 
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                                           หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนศรีราชา ระดบัชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย พุทธศักราช 2564 (ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช 2562) 

ค าอธิบายรายวิชาเพ่ิมเติม  
รหัสวิชา  ญ 30274 รายวิชา ภาษาญ่ีปุ่นเชิงธุรกิจและบริการ 4   กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 5 ภาคเรียนท่ี 2        เวลา 80 ชั่วโมง จ านวน 2.0 หน่วยกิต  

 
ศึกษาวิธีการพูดและเขียนเพื่อขอและให้ข้อมูล  บรรยาย  อธิบาย  และเปรียบเทียบเกี่ยวกับเรื่องที่ฟังและอ่าน  

การปฏิบัติตามค าสั่ง  ค าขอร้อง ค าแนะน า  ค าอธิบาย  และค าบรรยายที่ฟังและอ่าน  พูดและเขียนบรรยายแสดง
ความรู้สึกของตนเองเกี่ยวกับเรื่องใกล้ตัว  กิจกรรม  และประสบการณ์อย่างมีเหตุผล แสดงความต้องการขอและให้ความ
ช่วยเหลือ  ตอบรับและปฏิเสธการให้ความช่วยเหลือในสถานการณ์ต่างๆ  สนทนาและเขียนโต้ตอบเกี่ยวกับตนเอง  เรื่อง
ใกล้ตัว  สถานการณ์ในชีวิตประจ าวัน  ประสบการณ์  และสื่อสารอย่างต่อเนื่องและเหมาะสม  รวมถึงการอ่านออกเสียง
ค า  กลุ่มค า  ประโยค  ข้อความ  และบทอ่านสั้นๆ ถูกต้องตามหลักการอ่าน   

โดยใช้ทักษะการสื่อสาร  ทักษะกระบวนการทางภาษา ได้แก่ ทักษะการฟัง  การพูด  การอ่าน และ 
การเขียน มุ่งเน้นการใช้ภาษาญี่ปุ่นสื่อสารด้านบริการทางการแพทย์และสุขภาพ เพื่อให้สอดคล้องกับการด าเนินงานของ
เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor : EEC) ที่ให้ความส าคัญกับแผนในการพัฒนาคนเพื่อ
รองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจและกลุ่มอุตสาหกรรมที่จะเข้ามาลงทุนในพื้นที่ EECมากขึ้น 

เพื่อสามารถน าไปใช้เป็นเครื่องมือแสวงหาความรู้เพิม่เติม  น าไปต่อยอดในการศึกษาต่อในระดับที่สูงข้ึน  และที่
ส าคัญน าไปใช้ในการประกอบอาชีพได้ 
 
ผลการเรียนรู้ 
 

1. ปฏิบัติตามค าสั่ง  ค าขอร้อง ค าแนะน า  ค าอธิบาย  และค าบรรยายที่ฟังและอ่าน 
2. อ่านออกเสียงค า  กลุ่มค า  ประโยค  ข้อความ  และบทอา่นสั้นๆ ถูกต้องตามหลักการอ่าน 
3. พูดและเขียนเพือ่ขอและให้ข้อมลู  บรรยาย  อธิบาย  และเปรียบเทียบเกี่ยวกบัเรื่องที่ฟังและอ่านอย่าง

เหมาะสม 
4. พูดและเขียนแสดงความต้องการขอและให้ความช่วยเหลอื  ตอบรับและปฏิเสธการให้ความช่วยเหลอืใน

สถานการณ์ต่างๆอย่างเหมาะสม 
5. สนทนาและเขียนโต้ตอบเกี่ยวกับตนเอง  เรื่องใกล้ตัว  สถานการณ์ในชีวิตประจ าวัน  ประสบการณ์  และ

สื่อสารอย่างตอ่เนื่องและเหมาะสม 
6. พูดและเขียนบรรยายแสดงความรูส้ึกของตนเองเกี่ยวกบัเรื่องใกล้ตัว  กิจกรรม  และประสบการณ์อย่างมี

เหตผุล 
 
รวม 6 ผลการเรียนรู้ 
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                                           หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนศรีราชา ระดบัชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย พุทธศักราช 2564 (ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช 2562) 

ค าอธิบายรายวิชาเพ่ิมเติม  
รหัสวิชา  อ30231      รายวิชา ภาษาอังกฤษสื่อสารเชิงธุรกิจ 5    กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ                
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  6     ภาคเรียนท่ี 1                      เวลา 60  ชั่วโมง  จ านวน 1.5    หน่วยกิต                            
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 ศึกษาการเขียนและออกแบบหนังสือพิมพ์และนิตยสารภาษาอังกฤษ เพื่อใช้ในเชิงธุรกิจที่มีความแตกต่าง และ
น่าสนใจ โดยใช้ภาษาในเชิงโน้มน้าวจิตใจ รวมถึงการออกแบบโฆษณาทั้งรูปแบบของปกติและในระบบออนไลน์ ไม่ว่าจะ
เป็นทาง Facebook หรือ Instagram 

โดยใช้ทักษะทางภาษา การอธิบาย บรรยาย แลกเปลี่ยนความรู้ เข้าร่วม แนะน า และจัดกิจกรรมทางภาษาและ
วัฒนธรรมที่ถูกต้องเหมาะสม บรรยายภาพ สัญลักษณ์ โดยถ่ายโอนความหมายเป็นประโยคหรือข้อความสั้นๆ ก าหนด
แผนการเรียนและเลือกกลยุทธ์ในการเรียนที่เหมาะสมเพื่อพัฒนาทักษะการเขียนภาษาอังกฤษโดยใช้สื่อเทคโนโลยีที่
เหมาะสม รวมถึงการเลือกใช้ค าและส านวนในการโน้มน้าวจิตใจในการท างานด้านธุรกิจ 

เพื่อให้เห็นคุณค่าและมีเจตคติที่ดีต่อการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ ใฝ่เรียนใฝ่รู้มีวินัย  มุ่งมั่นในการท างาน มีจิต
สาธารณะ รักความเป็นไทย สามารถประยุกต์ใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการท างาน การประกอบอาชีพ สามารถอยู่ในสังคมได้
อย่างมีความสุข 

 
ผลการเรียนรู้ 

1. เขียนข้อมูลเกี่ยวกับตนเองได้ถูกต้อง และน่าสนใจเพือ่ใช้ในการศึกษาต่อ และสมัครงาน 

2. เขียนข้อมูลแสดงความคิดเห็นของตนเองในรปูแบบความเรียงได้ถูกต้อง และถูกหลักการเขียนสากล 

3. เขียนจดหมายและจดหมายอเิล็กทรอนิกส์ในการเจรจาตอบโต้เป็นภาษาอังกฤษได้อย่างถูกต้อง  
4. ใช้ภาษาเพื่อแสดงความรู้สึกของตนเองทัง้เรื่องราวต่างๆในชีวิตประจ าวัน ทั้งในอดีต ปจัจุบันและอนาคต 

5. ใช้ภาษาอังกฤษในการโน้มน้าวใจเพื่อใช้ในเชิงธุรกิจ 

6. ใช้ภาษาเพื่อแสดงความคิดเห็น ความต้องการของตนเอง การเสนอและการตอบรับการช่วยเหลือ และ

บริการผูอ้ื่น 

7. ใช้ภาษาเพื่อขอและให้ข้อมูล เรื่องราวต่างๆในชีวิตประจ าวันและสิ่งที่ตนสนใจ 

8. ใช้ภาษาอังกฤษตามสถานการณ์ต่างๆด้วยวิธีการและรูปแบบทีห่ลากหลาย 

9. มีความเข้าใจด้านวัฒนธรรม ความเหมือนและความแตกต่างของภาษาอังกฤษและภาษาไทย น าไปใช้ได้

อย่างถูกต้องเหมาะสมกับบุคคลและกาลเทศะ 

 

รวม   9  ผลการเรียนรู้ 
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                                           หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนศรีราชา ระดบัชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย พุทธศักราช 2564 (ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช 2562) 

ค าอธิบายรายวิชาเพ่ิมเติม  
รหัสวิชา  อ30232     รายวิชา  ภาษาอังกฤษสื่อสารเชิงธุรกิจ 6    กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ                
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  6    ภาคเรียนท่ี 2                       เวลา 60  ชั่วโมง จ านวน 1.5    หน่วยกิต                            
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 ศึกษาการเขียนและออกแบบหนังสือพิมพ์และนิตยสารภาษาอังกฤษ เพื่อใช้ในเชิงธุรกิจที่มีความแตกต่าง และ
น่าสนใจ โดยใช้ภาษาในเชิงโน้มน้าวจิตใจ รวมถึงการออกแบบโฆษณาทั้งรูปแบบของปกติและในระบบออนไลน์ ไม่ว่าจะ
เป็นทาง Facebook หรือ Instagram 

โดยใช้ทักษะทางภาษา การอธิบาย บรรยาย แลกเปลี่ยนความรู้ เข้าร่วม แนะน า และจัดกิจกรรมทางภาษาและ
วัฒนธรรมที่ถูกต้องเหมาะสม บรรยายภาพ สัญลักษณ์ โดยถ่ายโอนความหมายเป็นประโยคหรือข้อความสั้นๆ ก าหนด
แผนการเรียนและเลือกกลยุทธ์ในการเรียนที่เหมาะสมเพื่อพัฒนาทักษะการเขียนภาษาอังกฤษโดยใช้สื่อเทคโนโลยีที่
เหมาะสม รวมถึงการเลือกใช้ค าและส านวนในการโน้มน้าวจิตใจในการท างานด้านธุรกิจ 

เพื่อให้เห็นคุณค่าและมีเจตคติที่ดีต่อการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ ใฝ่เรียนใฝ่รู้มีวินัย มุ่งมั่นในการท างาน มีจิต
สาธารณะ รักความเป็นไทย สามารถประยุกต์ใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการท างาน การประกอบอาชีพ สามารถอยู่ในสังคมได้
อย่างมีความสุข 

 
ผลการเรียนรู้ 

1. เขียนข้อมูลเกี่ยวกับตนเองได้ถูกต้อง และน่าสนใจเพือ่ใช้ในการศึกษาต่อ และสมัครงาน 

2. เขียนข้อมูลแสดงความคิดเห็นของตนเองในรปูแบบความเรียงได้ถูกต้อง และถูกหลักการเขียนสากล 

3. เขียนจดหมายและจดหมายอเิล็กทรอนิกส์ในการเจรจาตอบโต้เป็นภาษาอังกฤษได้อย่างถูกต้อง  
4. ใช้ภาษาเพื่อแสดงความรู้สึกของตนเองทัง้เรื่องราวต่างๆในชีวิตประจ าวัน ทั้งในอดีต ปจัจบุันและอนาคต 

5. ใช้ภาษาอังกฤษในการโน้มน้าวใจเพื่อใช้ในเชิงธุรกิจ 

6. ใช้ภาษาเพื่อแสดงความคิดเห็น ความต้องการของตนเอง การเสนอและการตอบรับการช่วยเหลือ และ

บริการผูอ้ื่น 

7. ใช้ภาษาเพื่อขอและให้ข้อมูล เรื่องราวต่างๆในชีวิตประจ าวันและสิ่งที่ตนสนใจ 

8. ใช้ภาษาอังกฤษตามสถานการณ์ต่างๆด้วยวิธีการและรูปแบบทีห่ลากหลาย 

9. มีความเข้าใจด้านวัฒนธรรม ความเหมือนและความแตกต่างของภาษาอังกฤษและภาษาไทย น าไปใช้ได้

อย่างถูกต้องเหมาะสมกับบุคคลและกาลเทศะ 

รวม   9  ผลการเรียนรู้ 
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                                           หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนศรีราชา ระดบัชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย พุทธศักราช 2564 (ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช 2562) 

ค าอธิบายรายวิชาเพ่ิมเติม  
รหัสวิชา อ30236   รายวิชา ภาษาอังกฤษเพ่ือการศึกษาต่อ 6      กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ             
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6 ภาคเรียนท่ี 1                       เวลา 20 ชั่วโมง  1.5  หน่วยกิต   
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ศึกษาค าศัพท์ ส านวน ในการการฟัง การอ่าน แสดงความคิดเห็น และแลกเปลี่ยนความรู้เกี่ยวกับประเด็น
ปัญหาในสถานการณ์ที่ก าหนด หลักการสนทนา โต้ตอบเกี่ยวกับการศึกษาต่อ การสมัครงาน และการประกอบอาชีพ 
การตีความ วิเคราะห์ และสรุปความจากเนื้อหาที่อ่าน และหลักการเดาความหมายของค าศัพท์และส านวนที่ พบใน
บทความหรือสถานการณ์ต่างๆ 

โดยใช้ทักษะการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน การตีความ วิเคราะห์ อธิบาย บรรยาย สรุป แลกเปลี่ยน
ความรู้ น าเสนอข้อมูล โดยมุ่งเน้นความสามารถในการสื่อสาร การอ่านด้วยวิธีการที่หลากหลายอย่างสร้างสรรค์ 

เพื่อให้นักเรียนมีวินัย ใฝ่เรียนรู้ มุ่งมั่นในการท างาน มีมารยาทในการฟังและการพูด และเห็นคุณค่าในการน า
ความรู้ไปใช้ประโยชน์ในการศึกษาต่อ 
ผลการเรียนรู้  

1. พูด อธิบาย แสดงความคิดเห็น แลกเปลี่ยนความรู้เกี่ยวกบัประเด็นปัญหาในสถานการณ์ที่ก าหนดได้ 
2. สนทนาเกี่ยวกบัการศึกษาต่อ การสมัครงาน และการประกอบอาชีพได ้
3. ฟังเรื่องราวเกี่ยวกับสถานการณ์ทีก่ าหนด และสามารถตอบค าถามได้ถูกต้อง 
4. อ่านเรื่องราวเกี่ยวกบัสถานการณ์ที่ก าหนด และสามารถตอบค าถามได้ถูกต้อง 
5. บอกความหมายและหลักการเดาความหมายของค าศัพทแ์ละส านวนที่พบในบทความหรอืสถานการณ์ต่างๆได้ 
6. บอกความหมายของ กราฟ ตาราง สัญลักษณ์ ป้ายนิเทศ และค าแนะน าต่างๆได้เป็นอย่างดี 
7. ตีความ วิเคราะห์ และสรุปความจากเนื้อหาที่อ่านได ้
 

รวม 7  ผลการเรียนรู้ 
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                                           หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนศรีราชา ระดบัชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย พุทธศักราช 2564 (ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช 2562) 

ค าอธิบายรายวิชาเพ่ิมเติม  
รหัสวิชา อ30236   รายวิชา ภาษาอังกฤษเพ่ือการศึกษาต่อ 6      กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6  ภาคเรียนท่ี 2                                      เวลา 20 ชั่วโมง  จ านวน 0.5 หน่วยกิต   
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ศึกษา วิเคราะห์หลักไวยากรณ์ที่ส าคัญ ความเหมือนและความแตกต่างของโครงสร้างทางภาษา หลักไวยากรณ์ 
ระหว่างภาษาไทยและภาษาอังกฤษ การเขียนประวัติส่วนตัว และเขียนใบสมัครในการศึกษาต่อหรือประกอบอาชีพ  
เทคนิคต่างๆในการท าข้อสอบ GAT / O-net และ วิชาสามัญ 

โดยใช้ทักษะการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน การตีความ วิเคราะห์ อธิบาย บรรยาย สรุป แลกเปลี่ยน
ความรู้ น าเสนอข้อมูล โดยมุ่งเน้นความสามารถในการอ่านและเขียนด้วยเทคนิค วิธีการที่หลากหลายอย่างสร้างสรรค์ 

เพื่อให้นักเรียนมีวินัย ใฝ่เรียนรู้ มุ่งมั่นในการท างาน และเห็นคุณค่าในการน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ในการ  
ศึกษาต่อ 

 
ผลการเรียนรู้  

1.  อธิบาย ยกตัวอย่าง และตอบค าถามเกี่ยวกับการใช้หลักไวยากรณ์ได้ 
2. บอกความเหมือนและความแตกต่างของโครงสร้างทางภาษา หลักไวยากรณ์ ระหว่างภาษาไทยและ

ภาษาอังกฤษได ้
3. เขียนประวัติส่วนตัว และเขียนใบสมัครในการศึกษาต่อหรือประกอบอาชีพได ้
4. วิเคราะห์และใช้เทคนิคต่างๆในการท าข้อสอบ GAT / O-net และ วิชาสามัญได้ 
 

รวม  4  ผลการเรียนรู้ 
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                                           หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนศรีราชา ระดบัชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย พุทธศักราช 2564 (ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช 2562) 

ค าอธิบายรายวิชาเพ่ิมเติม  
รหัสวิชา อ 30245     รายวิชาภาษาอังกฤษเชิงวิเคราะห์ 5  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ                     
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6     ภาคเรียนท่ี 1                            เวลา 40 ชั่วโมง จ านวน 1 หน่วยกิต                         
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ศึกษาและฝึกการใช้ค าศัพท์ส านวน ค าบรรยาย ข้อความโฆษณาประโยคที่ใช้ในการแสดงความคิดเห็นภาษาที่
ใช้ในการแสดงความรู้สึกและ ความคิดเห็นภาษาที่ใช้ในการสื่อสารระหว่างบุคคลภาษาที่ใช้ในการแสดงความต้องการ
ประโยคที่ เกี่ยวกับหุ่นยนต์ เทคโนโลยีที่ใช้ในครัวเรือน การดูแลสุขภาพร่างกาย และการปฏิบัติต่อสัตว์โลก  
 โดยใช้กระบวนการปฏิบัติตามค าแนะน าและค าบรรยายที่ฟังและอ่าน อธิบายและเขียนประโยคและข้อความให้
สัมพันธ์กับสื่อที่ไม่ใช่ความเรียงรูปแบบต่างๆที่อ่านศึกษาและฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับโครงสร้างศัพท์ในภาษาอังกฤษเพื่อ
พัฒนาทักษะทั้ง 4 ด้านอย่างเหมาะสมรวมทั้งระบุและเขียนสื่อที่ไม่ใช่ความเรียงรูปแบบต่างๆให้สัมพันธ์กับประโยคและ
ข้อความที่ฟังหรืออ่านออกแบบ สร้างสรรค์ จับใจความส าคัญวิเคราะห์ความ สรุปความตีความและแสดงความคิดเห็น
จากการฟังและอ่านพร้อมทั้งให้เหตุผลและยกตัวอย่างประกอบ สนทนาและเขียนโต้ตอบข้อมูลและสือ่สารอย่างต่อเนือ่ง
และเหมาะสม การเปรียบเทียบความเหมือนและความแตกต่างของหุ่นยนต์ เทคโนโลยีที่ใช้ในครัวเรือน การดูแลสุขภาพ
ร่างกาย และการปฏิบัติต่อสัตว์โลก  การให้เหตุผลต่างๆประกอบค าอธิบายโดยใช้ภาษาอังกฤษและผู้เรียนจะได้ฝึกการ
ใช้ภาษาอังกฤษในสถานการณ์เหมือนจริงศึกษาและฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับโครงสร้างศัพท์ในภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาทักษะ
ทั้ง 4 ด้านอย่างเหมาะสม 

เพื่อให้ผู้เรียนมีความรับผิดชอบในการท างาน ตัดสินใจอย่างชาญฉลาดและมีเหตุผล ขยันหมั่นเพียร ท างานเต็ม
ความสามารถ มีวามอดทน สามารถท างานร่วมกับผู้อื่นได้ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ เช่ือมั่นในตนเอง มีเจตคติที่ดีต่อ
ภาษาอังกฤษไม่ว่าจะเป็นต่อการเรียน การศึกษาในระดับอุดมศึกษาต่อไป 
ผลการเรียนรู้ 

1.   วิเคราะห์ค าศัพท์ ส านวนจากเรื่อง Living with Robots, A New Member of the Familyและ 
     Live Longer 
2.  ใช้ภาษาอังกฤษในการเปรียบเทียบ แสดงความคิดเห็น ให้เหตุผลจากเรือ่งการใช้ชีวิตกับหุ่นยนต์ได้ 
3.  ใช้ภาษาอังกฤษในการเปรียบเทียบข้อดีข้อเสียแสดงความคิดเห็นยกตัวอย่างสรุปความเกี่ยวกับหุ่นยนต์ได ้
4.  ใช้ภาษาอังกฤษในการเปรียบเทียบ แสดงความคิดเห็น ให้เหตุผลจากเรือ่ง Living Longer ได ้
5.  บอกความหมายค าศัพท์ส านวนจากอ่านเรื่อง Can We Afford to Live Longer?, 
     Standing Up for Animals และ People for Animals Rights 
6.  ใช้ภาษาอังกฤษในการตีความข้อดีข้อเสียแสดงความคิดเห็นยกตัวอย่างเกี่ยวกับ  
    Can We Afford to Live Longer ได้                
7.  ใช้ภาษาอังกฤษในการวิเคราะห์ สร้างสรรค์ แสดงความคิดเห็นจากการฟงัและอ่านพรอ้มทัง้ใหเ้หตผุลและ   
    ยกตัวอย่างประกอบจากเรื่อง Standing Up for Animals ได้ 
8.  ใช้ภาษาอังกฤษในการเปรียบเทียบ ความเหมือนความตา่ง คิดออกแบบ ตีความสรุปเรื่องราว  
    ประเด็นส าคัญ และแสดงความคิดเห็นให้เหตุผลเกี่ยวกับการเรียกร้องสิทธิเพือ่สัตว์ได ้

รวม 8 ผลการเรียนรู้ 
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                                           หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนศรีราชา ระดบัชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย พุทธศักราช 2564 (ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช 2562) 

ค าอธิบายรายวิชาเพ่ิมเติม 
รหัสวิชา อ 30246      รายวิชาการอ่านเชิงวิเคราะห์ 6          กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ                      
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6   ภาคเรียนท่ี 2                            เวลา 40 ชั่วโมง จ านวน 1 หน่วยกิต                        
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
            ศึกษาและฝึกการใช้ค าศัพทส์ านวน ค าบรรยาย ข้อความประโยคที่ใช้ในการแสดงความคิดเห็นภาษาที่ใช้ใน
การแสดงความรู้สกึและ ความคิดเห็นภาษาที่ใช้ในการสื่อสารระหว่างบุคคลภาษาที่ใช้ในการแสดงความต้องการค าศัพท์
ส านวนประโยคที่เกี่ยวกับการใช้การเพิ่มข้ึนและสูญหายของภาษา ความงาม และการน าสัตว์มาท าเป็นอาหาร 
 โดยใช้กระบวนการปฏิบัติตามค าแนะน าและค าบรรยายที่ฟังและอ่านศึกษาและฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับโครงสร้าง
ศัพท์ในภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาทักษะทั้ง 4 ด้านอย่างเหมาะสม อธิบายและเขียนประโยคและข้อความให้สัมพันธ์กับสื่อ
ที่ไม่ใช่ความเรียงรูปแบบต่างๆที่อ่าน รวมทั้งระบุและเขียนสื่อที่ไม่ใช่ความเรียงรูปแบบต่างๆให้สัมพันธ์กับประโยคและ
ข้อความที่ฟังหรืออ่าน คิดออกแบบ สร้างสรรค์ จับใจความส าคัญวิเคราะห์ความ สรุปความตีความและแสดงความ
คิดเห็นจากการฟังและอ่านพร้อมทั้งให้เหตุผลและยกตัวอย่างประกอบ สนทนาและเขียนโต้ตอบข้อมูลและสื่อสารอย่าง
ต่อเนื่องและเหมาะสม การเปรียบเทียบความเหมือนและความแตกต่างข้อดีและข้อเสีย สาเหตุและผลกระทบ ของการ
เพิ่มข้ึนและสูญหายของภาษา ความงาม ภาวะโลกร้อน และการน าสัตว์มาท าเป็นอาหารการให้เหตุผลต่างๆประกอบ
ค าอธิบายโดยใช้ภาษาอังกฤษและผู้เรียนจะได้ฝึกการใช้ภาษาอังกฤษในสถานการณ์เหมือนจริงเพื่อจะได้น าไปใช้ในชีวิต
จริงอย่างมีประสิทธิภาพ 

เพื่อให้ผู้เรียนมีความรับผิดชอบในการท างาน ตัดสินใจอย่างชาญฉลาดและมีเหตุผล ขยันหมั่นเพียร ท างานเต็ม
ความสามารถ มีวามอดทน สามารถท างานร่วมกับผู้อื่นได้ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ เช่ือมั่นในตนเอง มีเจตคติที่ดีต่อ
ภาษาอังกฤษไม่ว่าจะเป็นต่อการเรียน การศึกษาในระดับอุดมศึกษาต่อไป  

 

ผลการเรียนรู้ 
1.   วิเคราะห์ค าศัพท์ ส านวนจากเรื่อง The Rise and Fall of Languages, The Killer Language และ 
     Improving on Nature? 
2.  ใช้ภาษาอังกฤษในการแยกแยะข้อความที่เป็นจริง ข้อความที่แสดงถึงความคิดเห็น สรุปความ ยกตัวอย่าง  
    จากเรื่องการเพิม่ขึ้นและสูญหายไปของภาษา  
3.  ใช้ภาษาอังกฤษในการวิเคราะห์ข้อความที่เป็นจริง ข้อความที่แสดงถึงความคิดเห็นสรุปความ 
    ยกตัวอย่างจากเรื่องภาษาเพชฌฆาต 
4.  ใช้ภาษาอังกฤษในการสรปุประเด็นหลักของ แสดงความคิดเห็นจากการฟงัและอ่านพรอ้มทัง้ใหเ้หตผุลและ 
    ยกตัวอย่างประกอบจากเรื่องการเปลี่ยนแปลงธรรมชาติ 

5.  บอกความหมายค าศัพท์ ส านวนจากเรือ่ง The Never-Ending Desire for Beauty, Hotter and Hotter 
    และ Meat Made Man 
6.  ใช้ภาษาอังกฤษในการสรปุประเด็นหลักของ แสดงความคิดเห็นจากการฟงัและอ่านพรอ้มทัง้ใหเ้หตผุลและ 
    ยกตัวอย่างประกอบจากเรื่องความต้องการทางความงามไม่มีที่สิ้นสุดได ้
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                                           หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนศรีราชา ระดบัชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย พุทธศักราช 2564 (ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช 2562) 

 
7.  ใช้ภาษาอังกฤษในการคิดออกแบบ สร้างสรรค์ จบัใจความส าคัญวิเคราะห์ความเกี่ยวกับอาหารที่ท าจาก 
    สัตว์ได้ 
8.  ใช้ภาษาอังกฤษในการระบุข้อความที่เป็นจริง ข้อความทีแ่สดงถึงความคิดเห็น สรปุเรื่องราว ประเด็นส าคัญ  
    แสดงความคิดเห็นใหเ้หตผุลหาสาเหตุและผลลัพธ์เกี่ยวกบัสัตว์ได้ 
 
รวม 8 ผลการเรียนรู้ 
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                                           หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนศรีราชา ระดบัชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย พุทธศักราช 2564 (ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช 2562) 

ค าอธิบายรายวิชาเพ่ิมเติม 
รหัสวิชา  อ30255   รายวิชา การเขียนภาษาอังกฤษเชิงธุรกิจ 5   กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ                
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  6     ภาคเรียนท่ี 1                          เวลา 60 ชั่วโมง จ านวน 1.5 หน่วยกิต   
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 ศึกษาหลักการใช้ไวยกรณ์ การใช้เครื่องหมายวรรคตอน ความเหมือนและความแตกต่างในการใช้เครื่องหมาย 
ความแตกต่างระหว่างโครงสร้าง รูปแบบการเขียนภาษาอังกฤษในสถานการณ์ต่างๆ องค์ประกอบของภาษาในแต่ละ
ประเภท หลักการเขียนข้อมูล รายงาน และข้อเสนอเชิญชวน และหลักการเขียน Curriculum Vitae 
 โดยฝึกปฏิบัติทักษะการเขียนสื่อความในหลักการและรูปแบบ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจประเภทต่างๆ และเรียนรู้
ค าศัพท์ที่จ าเป็นที่เกี่ยวข้องกับสถานที่ท่องเที่ยวและธรรมเนียมประเพณีท้องถ่ิน ความเหมือนและความแตกต่างระหว่าง
วิถีชีวิตความเช่ือตามบริบทของท้องถ่ิน ฝึกเขียนประโยค รวบรวมประโยคเพื่อการสื่อสารภาษาอังกฤษเกี่ยวข้องกับ
สถานที่ท่องเที่ยวและวัฒนธรรมท้องถ่ิน ถ่ายทอด/ สื่อความหมาย แนวคิดและข้อมูลต่างๆ 

เพื่อให้ผู้เรียนเกิดความรู้ความเข้าใจและเห็นคุณค่าของการเรียนภาษาอังกฤษ ตระหนักถึงความส าคัญในการ
เขียนภาษาอังกฤษ การใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการท างาน การประกอบอาชีพหรือตามความสนใจ สามารถอยู่ในสังคมได้
อย่างมีความสุข 

 
ผลการเรียนรู้ 
 1. อธิบาย เปรียบเทียบ หลักการใช้ไวยากรณ์ ความแตกต่างระหว่างโครงสร้างในกาลต่างๆ ได้  

2. เขียนสื่อความในสถานการณ์ต่างๆ ได้ถูกต้องตามหลักไวยากรณ์  
3. อธิบาย เปรียบเทียบ หลักการใช้เครื่องหมายวรรคตอน ความเหมือนและความแตกต่างในการใช้เครื่องหมาย 

ในประโยคต่างๆได้  
4. เขียนสื่อความในรูปแบบต่างๆโดยใช้เครื่องหมายวรรคตอนได้ถูกต้อง  
5. อธิบาย เปรียบเทียบ หลักการรูปแบบการเขียนภาษาอังกฤษในสถานการณ์ต่างๆได้ 
6. เขียนสื่อความในรูปแบบต่างๆตามสถานการณ์ที่ก าหนดให้ได้ 
7. อธิบาย/เปรียบเทียบ องค์ประกอบของภาษาในแต่ละประเภท และน าความรู้ไปเขียนสื่อความได้ถูกต้อง8. 
เขียนข้อมูล รายงาน และข้อเสนอเชิญชวนในสถานการณ์ต่างๆได้ 
9. อธิบายหลักการเขียน CV และเขียน CV ได้ถูกต้อง 
 

รวม  9  ผลการเรียนรู้ 
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                                           หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนศรีราชา ระดบัชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย พุทธศักราช 2564 (ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช 2562) 

ค าอธิบายรายวิชาเพ่ิมเติม 
รหัสวิชา  อ30256   รายวิชา  การเขียนภาษาอังกฤษเชิงธุรกิจ 6  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ                
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  6    ภาคเรียนท่ี 2                            เวลา 60 ชั่วโมง จ านวน 1.5 หน่วยกิต   
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 ศึกษาการแก้ไขประโยค ข้อความให้ถูกต้องตามหลักไวยากรณ์  การเขียนสรุปข้อมูล ใจความส าคัญในการ
น าเสนอสินค้า การเขียนถอดความจากสื่อที่ไม่ใช่ความเรียงออกมาเป็นความเรียง การเขียนรูปแบบ โครงสร้าง ข้อความ
สื่อที่มีความซับซ้อนในพื้นที่โฆษณา การเขียนเปรียบเทียบและข้อแตกต่างของสินค้า การเขียนสื่อความในเชิงธุรกิจโดย
ใช้เคล็ดลับ 
 โดยฝึกปฏิบัติทักษะการเขียนเพือ่การสือ่สารในเชิงธุรกิจ เรื่องราวและการเรยีนรู้ค าศัพท์ทีจ่ าเป็นที่เกี่ยวข้อง ฝึก
เขียนประโยค รวบรวมประโยคเพื่อการสื่อสารภาษาอังกฤษ ข้อมูลในเชิงธุรกิจ   

เพื่อให้ผู้เรียนเกิดความรู้ความเข้าใจและเห็นคุณค่าของการเรียนภาษาอังกฤษ ตระหนักถึงความส าคัญในการ
เขียนภาษาอังกฤษ การใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการท างาน การประกอบอาชีพหรือตามความสนใจ สามารถอยู่ในสังคมได้
อย่างมีความสุข 
 
ผลการเรียนรู้ 

1. เขียนแก้ไขประโยค ข้อความต่างๆ ให้ถูกต้องตามหลักไวยากรณ์ได้  
2. เขียนสรุปข้อมูล ใจความส าคัญในการน าเสนอสินค้าได้ถูกต้องและครอบคลุม 

 3. เขียนถอดความจากสื่อที่ไม่ใช่ความเรียงออกมาเป็นความเรียงที่เข้าใจง่ายข้ึน 
4. เขียนรูปแบบ โครงสร้าง ข้อความสื่อที่มีความซับซ้อนมากข้ึน ในพื้นที่โฆษณาต่างๆได้ 
5. เขียนเปรียบเทียบและข้อแตกต่างของสินค้าประเภทต่างๆได้ 
6. เขียนสื่อความในเชิงธุรกจิโดยสามารถใช้เคล็ดลบัในการเขียนได้ถูกต้อง 
 

รวม  6  ผลการเรียนรู้ 
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                                           หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนศรีราชา ระดบัชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย พุทธศักราช 2564 (ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช 2562) 

ค าอธิบายรายวิชาเพ่ิมเติม 
รหัสวิชา  อ30295     รายวิชา  ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 5     กลุ่มสาระการเรยีนรู้ภาษาต่างประเทศ                  
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  6    ภาคเรียนท่ี 1                               เวลา 20  ชั่วโมง จ านวน 0.5    หน่วยกิต 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 ศึกษาการเขียนและออกแบบหนังสือพิมพ์และนิตยสารภาษาอังกฤษ เพื่อใช้ในเชิงธุรกิจที่มีความแตกต่าง และ
น่าสนใจ โดยใช้ภาษาในเชิงโน้มน้าวจิตใจ รวมถึงการออกแบบโฆษณาทั้งรูปแบบของปกติและในระบบออนไลน์ ไม่ว่าจะ
เป็นทาง Facebook หรือ Instagram 

โดยใช้ทักษะทางภาษา การอธิบาย บรรยาย แลกเปลี่ยนความรู้ เข้าร่วม แนะน า และจัดกิจกรรมทางภาษาและ
วัฒนธรรมที่ถูกต้องเหมาะสม บรรยายภาพ สัญลักษณ์ โดยถ่ายโอนความหมายเป็นประโยคหรือข้อความสั้นๆ ก าหนด
แผนการเรียนและเลือกกลยุทธ์ในการเรียนที่เหมาะสมเพื่อพัฒนาทักษะการเขียนภาษาอังกฤษโดยใช้สื่อเทคโนโลยีที่
เหมาะสม รวมถึงการเลือกใช้ค าและส านวนในการโน้มน้าวจิตใจในการท างานด้านธุรกิจ 

เพื่อให้เห็นคุณค่าและมีเจตคติที่ดีต่อการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ ใฝ่เรียนใฝ่รู้มีวินัย มุ่งมั่นในการท างาน มีจิต
สาธารณะ รักความเป็นไทย สามารถประยุกต์ใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการท างาน การประกอบอาชีพ สามารถอยู่ในสังคมได้
อย่างมีความสุข 

 
ผลการเรียนรู้ 

1. เขียนข้อมูลเกี่ยวกับตนเองได้ถูกต้อง และน่าสนใจเพือ่ใช้ในการศึกษาต่อ และสมัครงาน 

2. เขียนข้อมูลแสดงความคิดเห็นของตนเองในรปูแบบความเรียงได้ถูกต้อง และถูกหลักการเขียนสากล 

3. เขียนจดหมายและจดหมายอเิล็กทรอนิกส์ในการเจรจาตอบโต้เป็นภาษาอังกฤษได้อย่างถูกต้อง  
4. ใช้ภาษาเพื่อแสดงความรู้สึกของตนเองทัง้เรื่องราวต่างๆในชีวิตประจ าวัน ทั้งในอดีต ปจัจบุันและอนาคต 

5. ใช้ภาษาอังกฤษในการโน้มน้าวใจเพื่อใช้ในเชิงธุรกิจ 

6. ใช้ภาษาเพื่อแสดงความคิดเห็น ความต้องการของตนเอง การเสนอและการตอบรับการช่วยเหลือ และ

บริการผูอ้ื่น 

7. ใช้ภาษาเพื่อขอและให้ข้อมูล เรื่องราวต่างๆในชีวิตประจ าวันและสิ่งที่ตนสนใจ 

8. ใช้ภาษาอังกฤษตามสถานการณ์ต่างๆด้วยวิธีการและรูปแบบทีห่ลากหลาย 

9. มีความเข้าใจด้านวัฒนธรรม ความเหมือนและความแตกต่างของภาษาอังกฤษและภาษาไทย น าไปใช้ได้

อย่างถูกต้องเหมาะสมกับบุคคลและกาลเทศะ 

 
รวม   9  ผลการเรียนรู้ 
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                                           หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนศรีราชา ระดบัชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย พุทธศักราช 2564 (ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช 2562) 

ค าอธิบายรายวิชาเพ่ิมเติม 
รหัสวิชา  อ30296      รายวิชา  ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 6   กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ                       
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  6   ภาคเรียนท่ี 2                      เวลา 20  ชั่วโมง จ านวน 0.5    หน่วยกิต                            
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 ศึกษาการเขียนและออกแบบหนังสือพิมพ์และนิตยสารภาษาอังกฤษ เพื่อใช้ในเชิงธุรกิจที่มีความแตกต่าง และ
น่าสนใจ โดยใช้ภาษาในเชิงโน้มน้าวจิตใจ รวมถึงการออกแบบโฆษณาทั้งรูปแบบของปกติและในระบบออนไลน์ ไม่ว่าจะ
เป็นทาง Facebook หรือ Instagram 

โดยใช้ทักษะทางภาษา การอธิบาย บรรยาย แลกเปลี่ยนความรู้ เข้าร่วม แนะน า และจัดกิจกรรมทางภาษาและ
วัฒนธรรมที่ถูกต้องเหมาะสม บรรยายภาพ สัญลักษณ์ โดยถ่ายโอนความหมายเป็นประโยคหรือข้อความสั้นๆ ก าหนด
แผนการเรียนและเลือกกลยุทธ์ในการเรียนที่เหมาะสมเพื่อพัฒนาทักษะการเขียนภาษาอังกฤษโดยใช้สื่อเทคโนโลยีที่
เหมาะสม รวมถึงการเลือกใช้ค าและส านวนในการโน้มน้าวจิตใจในการท างานด้านธุรกิจ 

เพื่อให้เห็นคุณค่าและมีเจตคติที่ดีต่อการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ ใฝ่เรียนใฝ่รู้มีวินัย มุ่งมั่นในการท างาน มีจิต
สาธารณะ รักความเป็นไทย สามารถประยุกต์ใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการท างาน การประกอบอาชีพ สามารถอยู่ในสังคมได้
อย่างมีความสุข 

 
ผลการเรียนรู้ 

1. เขียนข้อมูลเกี่ยวกับตนเองได้ถูกต้อง และน่าสนใจเพือ่ใช้ในการศึกษาต่อ และสมัครงาน 

2. เขียนข้อมูลแสดงความคิดเห็นของตนเองในรปูแบบความเรียงได้ถูกต้อง และถูกหลักการเขียนสากล 

3. เขียนจดหมายและจดหมายอเิล็กทรอนิกส์ในการเจรจาตอบโต้เป็นภาษาอังกฤษได้อย่างถูกต้อง  
4. ใช้ภาษาเพื่อแสดงความรู้สึกของตนเองทัง้เรื่องราวต่างๆในชีวิตประจ าวัน ทั้งในอดีต ปจัจบุันและอนาคต 

5. ใช้ภาษาอังกฤษในการโน้มน้าวใจเพื่อใช้ในเชิงธุรกิจ 

6. ใช้ภาษาเพื่อแสดงความคิดเห็น ความต้องการของตนเอง การเสนอและการตอบรับการช่วยเหลือ และ

บริการผูอ้ื่น 

7. ใช้ภาษาเพื่อขอและให้ข้อมูล เรื่องราวต่างๆในชีวิตประจ าวันและสิ่งที่ตนสนใจ 

8. ใช้ภาษาอังกฤษตามสถานการณ์ต่างๆด้วยวิธีการและรูปแบบทีห่ลากหลาย 

9. มีความเข้าใจด้านวัฒนธรรม ความเหมือนและความแตกต่างของภาษาอังกฤษและภาษาไทย น าไปใช้ได้

อย่างถูกต้องเหมาะสมกับบุคคลและกาลเทศะ 

รวม   9  ผลการเรียนรู้ 
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                                           หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนศรีราชา ระดบัชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย พุทธศักราช 2564 (ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช 2562) 

ค าอธิบายรายวิชาเพ่ิมเติม  
รหัสวิชา  จ30263    รายวิชา  ภาษาจีนเพ่ือทักษะชีวิต 3        กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ              
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  6  ภาคเรียนท่ี 1                        เวลา 20  ชั่วโมง จ านวน 0.5    หน่วยกิต   
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
        ศึกษาหลักการอ่านในระบบเสียงภาษาจีนกลาง  ประโยคและส านวนภาษาที่ใช้ในการสื่อสารระหว่างบุคคลเพื่อ
แลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง เรื่องใกล้ตัว สถานการณ์ต่างๆในชีวิตประจ าวัน  ความเหมือนและความแตกต่าง
ระหว่างการออกเสยีงประโยคชนิดต่างๆของภาษาจีนกับภาษาไทย   บทสนทนาในร้านอาหาร ร้านเครื่องดื่ม การซื้อของ 
และการพิมพ์ภาษาจีน 
         ฝึกทักษะการออกเสียงตัวอักษร สะกดค า อ่านกลุ่มค า ประโยคและข้อความง่าย ๆ ถูกต้องตามหลักการอ่าน พูด
โต้ตอบด้วยค าสั้นๆ ง่าย ๆ ในการแลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับตนเองเรื่องต่าง ๆ ใกล้ตัว และสถานการณ์ในชีวิตประจ าวัน 
เขียนภาพ แผนผังและตารางแสดงข้อมูลต่าง ๆ เพื่อสรุปใจความส าคัญจากเรื่องที่ได้ฟังหรืออ่าน 
         การใช้ภาษาจีนในการสืบค้น ค้นคว้า รวบรวม  น าเสนอ และสรุปความรู้ หรือข้อมูลต่างๆจากสื่อและแหล่งการ
เรียนรู้ต่างๆในการศึกษาต่อ และประกอบอาชีพ  โดยจัดจัดกิจกรรมให้นักเรียนได้ฝึกปฏิบัติจริง น าความรู้ทักษะ
กระบวนการไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้อย่างเหมาะสม รวมทั้งมีเจตคติที่ดีต่อการเรียนวิชาภาษาจีน มีวินัยในการท างาน  
ใฝ่เรียนรู้และมีความรับผิดชอบ 
 การวัดผลและการประเมินผลด้วยวิธีการที่หลากหลาย ตามสภาพความเป็นจริงของเนื้อหา ทักษะกระบวนการ
และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ที่ต้องวัด  
 
ผลการเรียนรู้ 

1. เข้าและตีความเรื่องที่ฟงัและอ่านจากสื่อประเภทต่างๆ และแสดงความคิดเห็นอย่างมีเหตผุล 
2. มีทักษะการสื่อสารทางภาษาในการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร แสดงความรู้สกึ และความคิดเห็นอย่างมี

ประสิทธิภาพ  
3. น าเสนอข้อมลูข่าวสาร ความคิดรวบยอด และความคิดเหน็ในเรื่องต่างๆโดยการพูดและการเขียน 
4. เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างภาษากับวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา และน าไปใช้ได้อย่างเหมาะสมกับกาลเทศะ 
5. เข้าใจความเหมอืนและความแตกต่างระหว่างภาษาและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษากับภาษาและ 

วัฒนธรรมไทย และน ามาใช้อย่างถูกต้องและเหมาะสม 
 

รวม  5  ผลการเรียนรู้ 
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                                           หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนศรีราชา ระดบัชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย พุทธศักราช 2564 (ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช 2562) 

ค าอธิบายรายวิชาเพ่ิมเติม  
รหัสวิชา  จ30264    รายวิชา  ภาษาจีนเพ่ือทักษะชีวิต 4        กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ              
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  6  ภาคเรียนท่ี 2                        เวลา 20  ชั่วโมง จ านวน 0.5    หน่วยกิต   
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ปฏิบัติตามค าแนะน า ค าช้ีแจง ค าอธิบายที่ฟังและอ่าน อ่านออกเสียงบทอ่านได้ถูกต้องตามหลักการอ่าน 
อธิบายและเขียนประโยคและข้อความให้สัมพันธ์กับสื่อที่ไม่ใช่ความเรียงรูปแบบต่าง ๆ ที่อ่าน จับใจความส าคัญ 
วิเคราะห์ สรุปความ ตีความ และแสดงความคิดเห็นพร้อมทั้งให้เหตุผลและยกตัวอย่างประกอบ จากการฟัง การอ่าน 
และการสนทนา และเขียนโต้ตอบข้อมูลเกี่ยวกับการด าเนินชีวิตของตนเอง เรื่องที่อยู่ในความสนใจ เรื่อ งใกล้ตัว 
ประสบการณ์ สถานการณ์ต่าง ๆ เลือกและใช้ค าขอร้อง ให้ค าแนะน า ค าช้ีแจง ค าอธิบาย พูดและเขียนแสดงความ
ต้องการ เสนอ ตอบรับและปฏิเสธ ขอและให้ข้อมูลในสถานการณ์ต่าง ๆ บรรยายและสรุปใจความส าคัญเกี่ยวกับ
เรื่องราว ข้อมูล เหตุการณ์ใกล้ตัว และเรื่องราวในท้องถ่ิน เลือกใช้ภาษา น้ าเสียงและกิริยาท่าทางเหมาะกับระดับบุคคล 
โอกาส และสถานที่ตามมารยาททางสังคมของเจ้าของภาษา อธิบายวิถีชีวิต ขนบธรรมเนียมประเพณี ตลอดจนเข้าร่วม
และจัดกิจกรรมทางภาษาวัฒนธรรมของเจ้าของภาษาอย่างเหมาะสม เปรียบเทียบความเหมือนและความแตกต่าง
ระหว่างโครงสร้างส านวนประโยค ความเช่ือ วัฒนธรรมของไทยและของเจ้าของภาษา ใช้ภาษาอังกฤษในการค้นคว้า 
สืบค้นความรู้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น แล้วน าเสนอด้วยการพูดและเขียน  
            โดยใช้ทักษะ กระบวนการเรียนรู้ทางภาษาที่หลากหลาย การฝึกปฏิบัติตามสถานการณ์ต่าง ๆ  กระบวนการ
คิดวิเคราะห์ กระบวนการศึกษาค้นคว้า และสืบค้นข้อมูล   

เพื่อให้เกิดความรู้ ความคิด ความเข้าใจ เห็นคุณค่าในการเรียนภาษาอังกฤษ สามารถสื่อสารภาษาจีนได้อย่าง
ถูกต้องเหมาะสม สามารถใช้ภาษาอังกฤษในการศึกษาค้นคว้า  สืบค้น รวบรวมข้อมูลต่าง ๆ  จากสื่อและแหล่งการเรยีนรู้
ต่าง ๆ แล้วน ามาสรุปเป็นองค์ความรู้ และสามารถน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ในการศึกษา
ต่อ และประกอบอาชีพได้อย่างมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่เหมาะสม 
ผลการเรียนรู้ 

1. เข้าและตีความเรื่องที่ฟงัและอ่านจากสื่อประเภทต่างๆ และแสดงความคิดเห็นอย่างมีเหตผุล 
2. มีทักษะการสื่อสารทางภาษาในการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร แสดงความรู้สกึ และความคิดเห็นอย่างมี

ประสิทธิภาพ  
3. น าเสนอข้อมลูข่าวสาร ความคิดรวบยอด และความคิดเหน็ในเรื่องต่างๆโดยการพูดและการเขียน 
4. เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างภาษากับวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา และน าไปใช้ได้อย่างเหมาะสมกับกาลเทศะ 
5. เข้าใจความเหมอืนและความแตกต่างระหว่างภาษาและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษากับภาษาและ 

วัฒนธรรมไทย และน ามาใช้อย่างถูกต้องและเหมาะสม 
รวม  5  ผลการเรียนรู้ 
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                                           หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนศรีราชา ระดบัชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย พุทธศักราช 2564 (ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช 2562) 

ค าอธิบายรายวิชาเพ่ิมเติม  
รหัสวิชา  จ30271    รายวิชา  ภาษาจีนเพ่ือการศึกษาต่อ 1       กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ              
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  6  ภาคเรียนท่ี 1                        เวลา 40  ชั่วโมง จ านวน 1.0    หน่วยกิต   
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

เพื่อเสริมสร้างความมั่นใจให้กับผู้เรียนที่มีแผนการจะศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัย โดยจะเน้นไปที่การพัฒนา
ทักษะที่จ าเป็นต่อการน าไปใช้ในการศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา  โดยการศึกษาโครงสร้างไวยากรณ์ภาษาจีนกลาง ทบ
ทวนพินอิน เรียนรู้ค าศัพท์เพื่อสร้างประโยคค าถาม ประโยคบอกเล่า ประโยคปฏิเสธ ในระดับภาษาที่ซับซ้อนสูงข้ึน 
ฝึกฝนการท าข้อสอบ 

ศึกษาวิเคราะห์ข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัยต่างๆ ด้วยข้อสอบ HSK  ให้เข้าใจและสามารถน าไปใช้ได้จริงในการ
สอบ โดยใช้ทักษะทางภาษา กระบวนการคิดวิเคราะห์ อธิบาย ตีความ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และฝึกปฏิบัติเพื่อให้เห็น
คุณค่าของการน าความรู้ไปใช้ในการศึกษาต่อ 

 
ผลการเรียนรู้ 

1. เข้าใจลักษณะข้อสอบส่วนต่างๆเช่น ไวยากรณ์ , การซ้ าค า , การใช้ค ากริยาวิเศษณ์ , บทสนทนา , การสร้าง 
    ประโยค 
2. บอกความหมายค าศัพทท์ี่พบบ่อยในข้อสอบ ค าศัพท์เหมอืน และตรงข้าม  รวมทั้งการเดาค าศัพท์ในบริบท          
    ที่ต่างกัน 
3. ใช้เทคนิคการอ่านในการท าข้อสอบแบบต่างๆ ได้ เช่น เทคนิคการหาความคิดหลกั , หัวเรือ่ง , ช่ือเรื่อง  
   การแทนสรรพนาม , การสรปุ 
4. ตอบค าถาม จับใจความส าคัญ วิเคราะห์ สรปุและแสดงความคิดเห็น พร้อมให้เหตผุล และยกตัวอย่าง 
    ประกอบเกี่ยวกบัเรื่องที่ฟังหรอือ่าน 
5. เข้าใจวัฒนธรรมการใช้ภาษาในการสนทนา ตามสถานการณ์ที่ต่างกัน 
 

รวม   5  ผลการเรียนรู้ 
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                                           หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนศรีราชา ระดบัชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย พุทธศักราช 2564 (ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช 2562) 

ค าอธิบายรายวิชาเพ่ิมเติม  
รหัสวิชา  จ30272    รายวิชา  ภาษาจีนเพ่ือการศึกษาต่อ 2       กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ              
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  6  ภาคเรียนท่ี 2                        เวลา 40  ชั่วโมง จ านวน 1.0    หน่วยกิต   
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

เพื่อเสริมสร้างความมั่นใจให้กับผู้เรียนที่มีแผนการจะศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัย โดยจะเน้นไปที่การพัฒนา
ทักษะที่จ าเป็นต่อการน าไปใช้ในการศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา  โดยการศึกษาโครงสร้างไวยากรณ์ภาษาจีนกลาง ทบ
ทวนพินอิน เรียนรู้ค าศัพท์เพื่อสร้างประโยคค าถาม ประโยคบอกเล่า ประโยคปฏิเสธ ในระดับภาษาที่ซับซ้อนสูงข้ึน 
ฝึกฝนการท าข้อสอบ 

ศึกษาวิเคราะห์ข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัยต่างๆ ด้วยข้อสอบ PAT 7.4  ให้เข้าใจและสามารถน าไปใช้ได้จริงใน
การสอบ โดยใช้ทักษะทางภาษา กระบวนการคิดวิเคราะห์ อธิบาย ตีความ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และฝึกปฏิบัติเพื่อให้เห็น
คุณค่าของการน าความรู้ไปใช้ในการศึกษาต่อ 

 
ผลการเรียนรู้ 

1. แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับประโยชน์ของการเรียนรู้ภาษาจีนในการแสวงหาความคู้ การเข้าสูส่ังคม 
    และอาชีพ 
2. อ่าน เขียน เพื่อใช้เป็นเครือ่งมอืในการเรียนรู้ การศึกษาต่อการประกอบอาชีพ การสมัครงาน ทั้งสถานการณ์     
    จ าลอง และสถานการณ์จรงิ 
3. สามารถใช้ภาษาจีนในการสบืค้น ค้นคว้า รวบรวม วิเคราะห์ และสรปุความรู้ ข้อมูลต่างๆ จากสื่อ และแหล่ง      
    เรียนรู้ต่างๆ ในการศึกษาต่อ และประกอบอาชีพ 
4. บอกความแตกต่างระหว่างภาษาจีนกบัภาษาไทยในเรื่องค า วลี ส านวน ประโยคและน าไปใช้ได้อย่างถูกต้อง  
    เหมาะสม 
5. สร้างสรรค์ภาษาจีนในการสนทนา แลกเปลี่ยนข้อมลูและสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล โดยใช้ค าศัพท์ 

ส านวน  โครงสรางภาษาให้เหมาะสมกบัสถานการณ์และมารยาทสงัคัส 
 
รวม   5  ผลการเรียนรู้ 
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                                           หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนศรีราชา ระดบัชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย พุทธศักราช 2564 (ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช 2562) 

ค าอธิบายรายวิชาเพ่ิมเติม 
รหัสวิชา จ 30285   รายวิชาภาษาจีน 5                            กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6 ภาคเรียนท่ี 1    เวลา  120  ชั่วโมง    จ านวน  3.0  หน่วยกิต 

  

ศึกษาตัวอักษร เสียงตัวอักษร  สระ  วรรณยุกต์  อ่านออกเสียงตัวอักษร  ค า  กลุ่มค า ประโยค  ข้อความ  บท
สนทนา  พูดและเขียนค า  กลุ่มค าประโยค  บทความจากการฟังและอ่านเกี่ยวกับตนเอง  สิ่งใกล้ตัว  เพื่อน ครอบครัว  
บอกความเหมือนและแตกต่างของเสียงตัวอักษร  ค า  กลุ่มค า  ประโยคข้อความของภาษาจีนและภาษาไทย  ตอบ
ค าถามเกี่ยวกับใจความส าคัญของเรื่อง  จากการฟังและอ่าน  ปฏิบัติตามค าสั่งง่ายๆในห้องเรียน  ค าแนะน า  ค าขอร้อง  
สนทนาโต้ตอบประโยคสั้นๆในการสื่อสารระหว่างบุคคลได้  สามารถทักทาย  กล่าวลา  ขอโทษ  สามารถพูด เขียนแสดง
ความต้องการและให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเองและบุคคลใกล้ตัวได้เช่น  บอกช่ือ  อายุ  รูปร่าง  ส่วนสูง  แสดงความรู้สึก
เกี่ยวกับสิ่งต่างๆใกล้ตัว ใช้ค าศัพท์  ส านวนภาษาและประโยคต่างๆ  ใช้ถ้อยค าน้ าเสียง  กริยาท่าทางอย่างสุภาพ  
สามารถบอกความแตกต่างระหว่างไวยากรณ์ไทยกับไวยากรณ์จีนได้นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆของเจ้าของ
วัฒนธรรม เช่น เกม  เพลง  ท่าทาง  เทศกาลวันส าคัญของเจ้าของภาษา  เรียนรู้ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการประกอบ
อาชีพที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว  เช่น  มัคคุเทศก์  ล่าม  ธุรกิจการท่องเที่ยว  การโรงแรม เป็นต้น  

โดยใช้ทักษะกระบวนการทางภาษา กระบวนการกลุ่ม  กระบวนการสร้างความคิดรวบยอด กระบวนการคิด
วิเคราะห์และสังเคราะห์ การสืบค้นข้อมูล  การฝึกปฏิบัติตามสถานการณ์ต่างๆ  

เพื่อให้เกิดความรู้ ความคิด ความเข้าใจ สามารถน าเสนอสื่อสาร เห็นคุณค่าของการเรียนและมีเจตคติที่ดีต่อ
ภาษาจีน สามารถน าความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างมีเหตุผล   
 

ผลการเรียนรู้ 

1. ปฏิบัติตามค าแนะน าในคู่มือการใช้งานต่างๆ ค าช้ีแจง ค าอธิบาย และค าบรรยายที่ฟงัและอ่าน  
2. ใช้ประโยคภาษาจีนบอกความชอบทางด้านดนตรีได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม 

 3. สนทนาและเขียนโต้ตอบข้อมูลเกี่ยวกับเรือ่งฤดูกาล   ประสบการณ์  สถานการณ์  ข่าว/ เหตุการณ์ ประเด็น
ที่อยู่ในความสนใจของสงัคม  และสื่อสารอย่างต่อเนื่องและเหมาะสม 
 4. ใช้ภาษาสื่อสารในสถานการณ์จรงิ/สถานการณ์จ าลองที่เกิดข้ึนในห้องเรียนสถานศึกษา ชุมชน และ สังคม 
 5. อธิบาย/เปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างโครงสร้างประโยค ข้อความ ส านวน ค าพังเพย สุภาษิตและบท
กลอนของภาษา ต่างประเทศและภาษาไทย 
 6. วิเคราะห์/อภิปรายความเหมือนและความแตกต่างระหว่างวิถีชีวิต ความเช่ือ และวัฒนธรรมของ เจ้าของ
ภาษากับของไทย และน าไปใช้อย่างมเีหตผุล 
 7. ใช้ทักษะกระบวนการทางภาษา  กระบวนการกลุ่ม  กระบวนการสร้างความคิดรวบยอด กระบวนการคิด
วิเคราะห์และสงัเคราะห์ การสบืค้นข้อมลู  การฝึกปฏิบัติตามสถานการณ์ต่างๆ 
 8. สามารถน าเสนอสื่อสาร เห็นคุณค่าของการเรียนและมเีจตคติที่ดีต่อภาษาจีน สามารถน าความรู้ไปใช้ใหเ้กิด
ประโยชน์อย่างมีเหตผุล 
รวม  8  ผลการเรียนรู้ 
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                                           หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนศรีราชา ระดบัชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย พุทธศักราช 2564 (ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช 2562) 

ค าอธิบายรายวิชาเพ่ิมเติม 
รหัสวิชา จ 30286  รายวิชาภาษาจีน 6                              กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6 ภาคเรียนท่ี 2    เวลา  120  ชั่วโมง    จ านวน  3.0  หน่วยกิต 

  

ศึกษาการค าศัพท์  ประโยคเกี่ยวกับการท่องเที่ยว การติดต่อบริษัททัวร์  การจองตั๋วเครื่องบินรวมถึงโรงแรม
หรือห้องพักต่างๆ  เรียนรู้แผนกต่างๆในโรงแรม  การท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ  ค าศัพท์เกี่ยวกับสถานที่ท่องเที่ยวในแหล่ง
ชุมชน   ซึ่งสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพทางด้านอุตสาหกรรมการทอ่งเที่ยว  สนทนาเกี่ยวกับเรื่องวีซา่  
ไวยากรณ์ที่เกี่ยวกับเนื้อหาในบทเรียน  เช่น  ไวยากรณ์การเปรียบเทียบ  ผลของกริยา  หลักการใช้ค าลักษณะนาม  ค า
ซ้ าค าลักษณะนาม  เป็นต้น  เรียนรู้วัฒนธรรมการแต่งงานของจีน  อ่านบทความสั้นๆที่ก าหนดให้  ส านวนภาษาและ
ประโยคต่างๆ  ใช้ถ้อยค าน้ าเสียง  กริยาท่าทางอย่างสุภาพ  สามารถบอกความแตกต่างระหว่างไวยากรณ์ไทยกับ
ไวยากรณ์จีนได้  นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆของเจ้าของวัฒนธรรม เช่น เกม  เพลง  ท่าทาง  เทศกาลวันส าคัญของ
เจ้าของภาษา 

โดยใช้ทักษะกระบวนการทางภาษา กระบวนการกลุ่ม  กระบวนการสร้างความคิดรวบยอด กระบวนการคิด
วิเคราะห์และสังเคราะห์ การสืบค้นข้อมูล  การฝึกปฏิบัติตามสถานการณ์ต่างๆ  

เพื่อให้เกิดความรู้ ความคิด ความเข้าใจ สามารถน าเสนอสื่อสาร เห็นคุณค่าของการเรียนและมีเจตคติที่ดีต่อ
ภาษาจีน สามารถน าความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างมีเหตุผล   
 

ผลการเรียนรู้ 
1. เลือกและใช้ ค าขอร้อง  ให้ค าแนะน า  ค าช้ีแจง ค าอธิบายในสถานการณ์ต่างๆ2. ใช้ประโยคภาษาจีน

เบื้องต้นในการฟงั พูด  อ่าน เขียนได้อย่างถูกต้องและเหมาะสมตามสถานการณ์ได ้
 3. พูดและเขียนเพือ่ขอและให้ข้อมลู  บรรยาย  อธิบาย  เปรียบเทียบ  และแสดงความคิดเหน็เกี่ยวกบัเรื่องที่
ฟังและอ่านอย่างเหมาะสม 
 4. อธิบาย/เปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างโครงสร้างประโยค ข้อความ ส านวน  
ค าพังเพย สุภาษิตและบทกลอนของภาษา ต่างประเทศและภาษาไทย 
 5. ใช้ภาษาสื่อสารในสถานการณ์จรงิ/สถานการณ์จ าลองที่เกิดข้ึนในห้องเรียนสถานศึกษา ชุมชน และสังคม 

6. สามารถน าเสนอสื่อสาร เห็นคุณค่าของการเรียนและมเีจตคติที่ดีต่อภาษาจีน สามารถน าความรู้ไป ใช้ให้
เกิดประโยชน์อย่างมีเหตุผล 
รวม  6  ผลการเรียนรู้ 
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                                           หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนศรีราชา ระดบัชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย พุทธศักราช 2564 (ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช 2562) 

ค าอธิบายรายวิชาเพ่ิมเติม 
รหัสวิชา  ญ 30265    รายวิชา ภาษาญ่ีปุ่น 5              กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ   
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6 ภาคเรียนท่ี 1     เวลา 120 ชั่วโมง จ านวน 3.0 หน่วยกิต 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 ศึกษาการอ่านออกเสียงข้อความ ข่าว ประกาศ โฆษณา บทร้อยกรอง และนิทานถูกต้องตามหลักการอ่าน 
ปฏิบัติตามค าแนะน า ค าช้ีแจง ค าอธิบาย ค าบรรยายที่ฟังและอ่าน อธิบายและเขียนประโยค ข้อความให้สัมพันธ์กับสื่อ
ที่ไม่ใช่ความเรียงรูปแบบต่างๆที่อ่าน รวมทั้งระบุและเขียนสื่อที่ไม่ใช่ความเรียงรูปแบบต่างๆให้สัมพันธ์กับประโยคและ
ข้อความที่ฟังหรืออ่าน จับใจความส าคัญ วิเคราะห์ความ สรุปความ ตีความและแสดงความคิดเห็น จากการฟังและอ่าน
บทอ่าน บทสนทนา นิทานง่ายๆและเล่าเรื่องพร้อมทั้งให้เหตุผลและยกตัวอย่างประกอบ สนทนาและเขียนข้อมูล
เกี่ยวกับตนเอง เรื่องต่างๆใกล้ตัว ประสบการณ์ สถานการณ์ ข่าว/เหตุการณ์ ประเด็นที่อยู่ในความสนใจของสังคม และ
สื่อสารอย่างต่อเนื่องและเหมาะสม เลือกและใช้ค าขอร้อง ค าแนะน าค าขออนุญาต ค าช้ีแจง ค าอธิบายได้อย่าง
คล่องแคล่ว พูดและเขียนแสดงความต้องการขอและเสนอให้ความช่วยเหลือ ตอบรับและปฏิเสธการให้ความช่วยเหลือ
ในสถานการณ์จ าลองหรือสถานการณ์จริงอย่างเหมาะสม พูดและเขียนเพื่อขอและให้ข้อมูล บรรยาย อธิบาย 
เปรียบเทียบ และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่อง/ประเด็น/ข่าว/เหตุการณ์ที่ฟังและอ่านอย่างเหมาะสม พูดและเขียน
สรุปใจความส าคัญ แก่นสาระที่ได้จากการวิเคราะห์เรื่องกิจกรรม ข่าว เหตุการณ์ และสถานการณ์ที่อยู่ในความสนใจ  

ของสังคม พูดและเขียนแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับกิจกรรม ประสบการณ์ และเหตุการณ์ทั้งในท้องถ่ิน สังคม 

และโลก พร้อมทั้งให้เหตุผลและยกตัวอย่างประกอบ เข้าร่วม แนะน า และจัดกิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรมของญีปุ่น่
อย่างเหมาะสม วิเคราะห์และอภิปรายความเหมือนและความแตกต่างระหว่างวิถีชีวิต ความเช่ือ และวัฒนธรรมของ
ญี่ปุ่นกับของไทย และน าไปใช้อย่างมีเหตุผล ค้นคว้า สืบค้น บันทึก สรุป และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับข้อมูลที่
เกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่นจากแหล่งเรียนรู้ต่างๆ และน าเสนอด้วยการพูดและการเขียน  ใช้ภาษาสื่อสารใน
สถานการณ์จริงหรือสถานการณ์จ าลองที่เกิดข้ึนในห้องเรียน สถานศึกษา ชุมชนและสังคม 

 โดยใช้ทักษะการสือ่สาร  ทักษะกระบวนการทางภาษา ได้แก่ ทักษะการฟัง  การพูด  การอ่าน และการเขียน 
สามารถใช้เป็นเครื่องมือแสวงหาความรู้เพิ่มเติม และเช่ือมโยงกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น    
 เพื่อเห็นคุณค่าของภาษาญี่ปุ่น ใฝ่เรียนรู้ มุ่งมั่นในการท างาน มีความรับผิดชอบ มีคุณธรรม จริยธรรม และมีเจต
คติที่ดีต่อการเรียนภาษาญี่ปุ่น 

 

ผลการเรียนรู้ 
1. ปฏิบัติตามค าแนะน า ค าช้ีแจง ค าอธิบายที่ฟังและอ่าน  
2. อ่านออกเสียงข้อความ ข่าว ประกาศ โฆษณา บทร้อยกรอง และนิทานถูกต้องตามหลักการอ่าน 
3. อธิบายและเขียนประโยค ข้อความ ให้สัมพันธ์กับสื่อที่ไมใ่ช่ความเรียงรปูแบบต่างๆที่อ่าน รวมทัง้ระบุและเขียนสือ่ที่

ไม่ใช่ความเรียงรปูแบบต่างๆให้สมัพันธ์กับประโยคและข้อความที่ฟังหรืออ่าน 
4. จับใจความส าคัญ วิเคราะห์ความ สรุปความ ตีความ และแสดงความคิดเห็น จากการฟังและอ่านบทอ่าน บทสนทนา 

นิทานง่ายๆและเรื่องเล่า พร้อมทั้งใหเ้หตผุลและยกตัวอย่างประกอบ 
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5. สนทนาและเขียนข้อมูลเกี่ยวกบัตนเอง เรื่องต่างๆใกล้ตัว ประสบการณ์ สถานการณ์ ข่าว/เหตุการณ์ ประเด็นทีอ่ยู่ใน
ความสนใจของสังคม และสื่อสารอย่างต่อเนื่องและเหมาะสม 

6.  เลือกและใช้ค าขอร้อง ค าแนะน า ค าขออนุญาต ค าช้ีแจง ค าอธิบาย ได้อย่างคล่องแคล่ว 
7.  พูดและเขียนแสดงความต้องการ ขอและเสนอให้ความช่วยเหลือ ตอบรบัและปฏิเสธการให้ความช่วยเหลือใน

สถานการณ์จ าลองหรือสถานการณ์จริงอย่างเหมาะสม 
8. พูดและเขียนเพือ่ขอและให้ข้อมลู บรรยาย อธิบาย เปรียบเทียบ และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกบัเรื่อง/ประเด็น/ข่าว/

เหตุการณ์ที่ฟังและอ่านอย่างเหมาะสม 
9. พูดและเขียนสรุปใจความส าคัญแก่นสระที่ได้จากการวิเคราะหเ์รื่อง กิจกรรม ข่าว เหตุการณ์ และสถานการณ์ที่อยู่

ความสนใจของสังคม 
10. พูดและเขียนแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับกจิกรรม ประสบการณ์ และเหตกุารณ์ทัง้ในท้องถ่ิน สงัคมและโลก พร้อม

ทั้งใหเ้หตผุลและยกตัวอย่างประกอบ   
11. เข้าร่วม แนะน า และจัดกิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรมของญีปุ่่นอย่างเหมาะสม 
12. วิเคราะห์และอภิปรายความเหมอืนและความแตกต่างระหว่างวิถีชีวิต ความเช่ือ และวัฒนธรรมของญี่ปุ่นกับของ

ไทย และน าไปใช้อย่างมีเหตุผล 
13. ค้นคว้า สืบค้น บันทึก สรุป และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่นจากแหล่ง

เรียนรู้ต่างๆและน าเสนอด้วยการพูดและการเขียน 
14. ใช้ภาษาสื่อสารในสถานการณ์จรงิหรือสถานการณ์จ าลองที่เกิดข้ึนในห้องเรียน สถานศึกษา ชุมชนและสังคม 
รวม 14 ผลการเรียนรู้   
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ค าอธิบายรายวิชาเพ่ิมเติม 
รหัสวิชา  ญ 30266    รายวิชา ภาษาญ่ีปุ่น 6                      กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6 ภาคเรียนท่ี 2                           เวลา 120 ชั่วโมง   จ านวน 3.0 หน่วยกิต 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 ศึกษาการอธิบายและเขียนประโยค ข้อความให้สัมพันธ์กับสื่อที่ไม่ใช่ความเรียงรูปแบบต่างๆ ที่อ่าน รวมทั้งระบุ
และเขียนสื่อที่ไม่ใช่ความเรียงรูปแบบต่างๆให้สัมพันธ์กับประโยคและข้อความที่ฟังหรืออ่าน พูดและเขียนบรรยาย
ความรู้สึก และแสดงความคิดเห็นของตนเองเกี่ยวกับเรื่องต่างๆ กิจกรรม ประสบการณ์ข่าว/เหตุการณ์ อย่างมีเหตุผล  

พูดและเขียนน าเสนอข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง ประสบการณ์ ข่าว/เหตุการณ์เรื่องและประเด็นต่างๆ ที่อยู่ในความสนใจของ
สังคม พูดและเขียนแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับกิจกรรม ประสบการณ์ และเหตุการณ์ทั้งในท้องถ่ิน สังคมและโลก พร้อม
ทั้งให้เหตุผลและยกตัวอย่างประกอบ เลือกใช้ภาษา น้ าเสียง และกิริยาท่าทางเหมาะสมกับระดับบุคคลโอกาส สถานที่ 
ตามมารยาทสังคมและวัฒนธรรมของญี่ปุน่ อธิบายหรืออภิปรายวิถีชีวิตความคิด ความเช่ือ และที่มาของขนบธรรมเนยีม
และประเพณีของชาวญี่ปุ่น อธิบายหรือเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างโครงสร้างประโยค ข้อความส านวน และบท
กลอนของภาษาญี่ปุ่นและภาษาไทย วิเคราะห์และอภิปรายความเหมือนและความแตกต่างระหว่างวิถีชีวิตความเช่ือ 
และวัฒนธรรมของญี่ปุ่นกับของไทย และน าไปใช้อย่างมีเหตุผล  ใช้ภาษาสื่อสารในสถานการณ์จริงหรือสถานการณ์
จ าลองที่เกิดข้ึนในห้องเรียน สถานศึกษา ชุมชนและสังคม ใช้ภาษาญี่ปุ่นในการสืบค้น ค้นคว้ารวบรวมวิเครา ะห์ และ
สรุปความรู้หรือข้อมูล จากสื่อและแหล่งเรียนรู้ต่างๆ ในการศึกษาต่อ และการประกอบอาชีพเผยแพร่หรือ
ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของโรงเรียน ชุมชน ท้องถ่ินหรือประเทศเป็นภาษาญี่ปุ่น 

 โดยใช้ทักษะการสือ่สาร  ทักษะกระบวนการทางภาษา ได้แก่ ทักษะการฟัง  การพูด  การอ่ าน และการเขียน 
สามารถใช้เป็นเครื่องมือแสวงหาความรู้เพิ่มเติม และเช่ือมโยงกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น    
 เพื่อเห็นคุณค่าของภาษาญี่ปุ่น ใฝ่เรียนรู้ มุ่งมั่นในการท างาน มีความรับผิดชอบ มีคุณธรรม จริยธรรม และมีเจต
คติที่ดีต่อการเรียนภาษาญี่ปุ่น 
 

ผลการเรียนรู้ 
1. อธิบายและเขียนประโยค ข้อความ ให้สัมพันธ์กับสื่อที่ไมใ่ช่ความเรียงรปูแบบต่างๆที่อ่าน รวมทัง้ระบุและเขียนสือ่ที่

ไม่ใช่ความเรียงรปูแบบต่างๆให้สมัพันธ์กับประโยคและข้อความที่ฟังหรืออ่าน 

2. พูดและเขียนบรรยายความรู้สึกและแสดงความคิดเห็นของตนเองเกี่ยวกบัเรื่องต่างๆกจิกรรม ประสบการณ์ ข่าว/
เหตุการณ์ อย่างมีเหตผุล 

3. พูดและเขียนน าเสนอข้อมลูเกี่ยวกับตนเอง ประสบการณ์ ข่าว/เหตุการณ์ เรื่องและประเด็นต่างๆที่อยู่ในความสนใจ
ของสังคม 

4. พูดและเขียนแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับกิจกรรม ประสบการณ์ และเหตุการณ์ทั้งในท้องถ่ิน สังคมและโลก พร้อมทัง้
ให้เหตผุลและยกตัวอย่างประกอบ   

5. เลือกใช้ภาษา น้ าเสียง และค ากริยา ท่าทางเหมาะสมกบัระดับบุคคล โอกาส สถานที่ ตามมารยาทสงัคม และ
วัฒนธรรมของญีปุ่่น 

6. อธิบายหรืออภิปรายวิถีชีวิต ความคิด ความเช่ือ และที่มาของขนบธรรมเนียมและประเพณีของชาวญีปุ่่น 
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7. อธิบายหรือเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างโครงสร้างประโยค ข้อความ ส านวน และบทกลอนของภาษาญี่ปุ่นและ
ภาษาไทย 

8. วิเคราะห์และอภิปรายความเหมอืนและความแตกต่างระหว่างวิถีชีวิต ความเช่ือ และวัฒนธรรมของญีปุ่่นกบัของไทย 
และน าไปใช้อย่างมเีหตผุล 

9. ใช้ภาษาสื่อสารในสถานการณ์จรงิหรือสถานการณ์จ าลองที่เกิดข้ึนในห้องเรียน สถานศึกษา ชุมชนและสงัคม 

10. ใช้ภาษาญี่ปุ่นในการสืบค้น ค้นคว้า รวบรวม วิเคราะห์ และสรุปความรู้หรือข้อมลูจากสื่อและแหล่งเรียนรู้ต่างๆใน
การศึกษาต่อ และการประกอบอาชีพ 

11. เผยแพรห่รอืประชาสัมพันธ์ข้อมูล ข่าวสารของโรงเรียน ชุมชน ท้องถ่ิน หรือประเทศเป็นภาษาญีปุ่่น 

 

รวม 11 ผลการเรียนรู้   
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                                           หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนศรีราชา ระดบัชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย พุทธศักราช 2564 (ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช 2562) 

ค าอธิบายรายวิชาเพ่ิมเติม 
รหัสวิชา  ญ 30275 รายวิชาภาษาญ่ีปุ่นเชิงธุรกิจและบริการ 5   กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ   
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6  ภาคเรียนที ่1                      เวลา 80 ชั่วโมง   จ านวน 2.0 หน่วยกิต  

 
ศึกษาวิธีการปฏิบัติตามค าแนะน า ค าช้ีแจง ค าอธิบาย และค าบรรยาย ที่ฟังและอ่าน   อธิบายและเขียน 

ประโยค ข้อความให้สัมพันธ์กับสื่อที่ไม่ใช่ความเรียงรูปแบบต่างๆ ระบุและเขียนสื่อที่ไม่ใช่ความเรียงรูปแบบต่างๆให้
สัมพันธ์กับประโยค  และข้อความที่ฟังหรืออ่าน วิเคราะห์และอภิปรายความเหมือนและความแตกต่างระหว่างวิถีชีวิต
ความเช่ือ และวัฒนธรรมของญี่ปุ่นกับของไทย และน าไปใช้อย่างมีเหตุผล   ท าการค้นคว้า สืบค้น บันทึก วิเคราะห์  
สรุป และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่นจากแหล่งเรียนรู้ต่างๆ   น าเสนอด้วย
การพูดและการเขียนเหตุผลต่างๆ ในการศึกษาต่อ และการประกอบอาชีพ 

โดยใช้ทักษะการสือ่สาร  ทักษะกระบวนการทางภาษา ได้แก่ ทักษะการฟัง  การพูด  การอ่าน และการเขียน 
มุ่งเน้นการใช้ภาษาญี่ปุ่นสื่อสารเชิงธุรกิจและบริการ เพื่อให้สอดคล้องกับการด าเนินงานของเขตพัฒนาพิเศษภาค
ตะวันออก (Eastern Economic Corridor : EEC) ที่ให้ความส าคัญกับแผนในการพัฒนาคนเพื่อรองรับการขยายตัวทาง
เศรษฐกิจและกลุ่มอุตสาหกรรมที่จะเข้ามาลงทุนในพื้นที่ EECมากขึ้น 

เพื่อสามารถน าไปใช้เป็นเครื่องมือแสวงหาความรู้เพิม่เติม  น าไปต่อยอดในการศึกษาต่อในระดับที่สูงข้ึน  และที่
ส าคัญน าไปใช้ในการประกอบอาชีพได้ 
  
ผลการเรียนรู้ 
1. ปฏิบัติตามค าแนะน า ค าช้ีแจง ค าอธิบาย และค าบรรยาย ที่ฟังและอ่าน 
2. อธิบายและเขียนประโยค ข้อความใหส้ัมพันธ์กับสื่อที่ไม่ใช่ความเรียงรปูแบบต่างๆ ที่อ่าน รวมทั้งระบุและ 
    เขียนสื่อที่ไม่ใช่ความเรียงรปูแบบต่างๆให้สัมพันธ์กับประโยคและข้อความที่ฟังหรอือ่าน 
3. วิเคราะห์และอภิปรายความเหมอืนและความแตกต่างระหว่างวิถีชีวิตความเช่ือ และวัฒนธรรมของญี่ปุ่น 
    กับของไทย และน าไปใช้อย่างมีเหตุผล 
4.ค้นคว้า สืบค้น บันทึก สรปุ และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกบัข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับกลุม่สาระการเรียนรู้อื่นจาก   
    แหล่งเรียนรู้ต่างๆ และน าเสนอด้วยการพูดและการเขียนเหตผุล 
5.ใช้ภาษาญี่ปุ่นในการสบืค้น ค้นคว้ารวบรวม วิเคราะห์ และสรปุความรูห้รือข้อมูล จากสื่อและแหลง่เรียนรู ้
    ต่างๆ ในการศึกษาต่อ และการประกอบอาชีพ 
 
รวม 5 ผลการเรียนรู้ 
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ค าอธิบายรายวิชาเพ่ิมเติม 
รหัสวิชา  ญ 30276   รายวิชาภาษาญ่ีปุ่นเชิงธุรกิจและบริการ 6  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ     
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6 ภาคเรียนท่ี 2                     เวลา 80 ชั่วโมง จ านวน 2.0 หน่วยกิต  

 
           ศึกษาวิธีการสนทนาและเขียนข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง เรื่องต่างๆ ใกล้ตัวประสบการณ์ เลือกและใช้ค าขอร้อง 
ค าแนะน าค าขออนุญาต ค าช้ีแจง ค าอธิบายได้อย่างคล่องแคล่ว  พูดและเขียนเพื่อขอและให้ข้อมูลบรรยาย อธิบาย 
เปรียบเทียบ และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องเหตุการณ์ที่ฟัง และเลือกใช้ภาษา น้ าเสียง และกิริยาท่าทางเหมาะสม
กับระดับบุคคลโอกาส สถานที่ ตามมารยาทสังคมและวัฒนธรรมของญี่ปุ่น  รวมไปถึงการพูดและเขียนสรุปใจความ
ส าคัญ แก่นสาระที่ได้จากการวิเคราะห์เรื่อง กิจกรรม ข่าว เหตุการณ์ และสถานการณ์ที่อยู่ในความสนใจของสังคม 

โดยใช้ทักษะการสื่อสาร  ทักษะกระบวนการทางภาษา ได้แก่ ทักษะการฟัง  การพูด  การอ่าน และ 
การเขียน  มุ่งเน้นการใช้ภาษาญี่ปุ่นสื่อสารเชิงธุรกิจและบริการ เพื่อให้สอดคล้องกับการด าเนินงานของเขตพัฒนาพิเศษ
ภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor : EEC) ที่ให้ความส าคัญกับแผนในการพัฒนาคนเพื่อรองรับการขยายตวั
ทางเศรษฐกิจและกลุ่มอุตสาหกรรมที่จะเข้ามาลงทุนในพื้นที่ EECมากขึ้น 

เพื่อสามารถน าไปใช้เป็นเครื่องมือแสวงหาความรู้เพิม่เติม  น าไปต่อยอดในการศึกษาต่อในระดับที่สูงข้ึน  และที่
ส าคัญน าไปใช้ในการประกอบอาชีพได้ 
  
ผลการเรียนรู้ 
1. สนทนาและเขียนข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง เรื่องต่างๆ ใกล้ตัวประสบการณ์ สถานการณ์ ข่าว/เหตุการณ์ ประเด็นที่อยู่ใน

ความสนใจของสังคม และสื่อสารอย่างต่อเนื่องและเหมาะสม 
2. เลือกและใช้ค าขอร้อง ค าแนะน าค าขออนุญาต ค าช้ีแจง ค าอธิบายได้อย่างคล่องแคล่ว 
3. พูดและเขียนเพือ่ขอและให้ข้อมลูบรรยาย อธิบาย เปรียบเทียบ และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกบัเรื่อง/ 

ประเด็น/ข่าว/เหตุการณ์ที่ฟังและอ่านอย่างเหมาะสม 
4.เลือกใช้ภาษา น้ าเสียง และกริิยาท่าทางเหมาะสมกบัระดบับุคคลโอกาส สถานที่ ตามมารยาทสงัคมและวัฒนธรรม

ของญี่ปุ่น 
5.พูดและเขียนสรปุใจความส าคัญ แก่นสาระที่ได้จากการวิเคราะห์เรื่อง กิจกรรม ข่าว เหตุการณ์ และสถานการณ์ทีอ่ยู่

ในความสนใจของสังคม 
 
รวม  5 ผลการเรียนรู้ 
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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 ตั้งค่ายพักแรมในสุด
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 และส่งผลการประเมินให้ครูวัดผลเพื่อสรุปผลการประเมินและน าเสนอผู้บริหาร
สถานศึกษา เพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป 
 การประเมินกจิกรรมพฒันาผู้เรียนให้ประเมินเป็นรายภาค โดยสถานศึกษาก าหนดแนวทางการประเมิน 
ผู้รบัผิดชอบกิจกรรมด าเนินการประเมินตามจุดประสงค์โดยมีแนวปฏิบัติ ดังนี ้

1. ตรวจสอบเวลาเข้าร่วมกิจกรรมของผู้เรียนใหม้ีเวลาเข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของเวลาใน 
การเข้าร่วมกิจกรรมทัง้หมด 

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

 การตัดสินผลการเรียน ให้ถือปฏิบัติดังนี ้
หลักสูตรโรงเรียนทุ่งทรายวิทยา พุทธศักราช 2553 ก าหนดหลักเกณฑก์ารวัดและประเมินผลการเรียนรู้ เพื่อ

ตัดสินผลการเรียนของผูเ้รียน ดังนี ้
1) ผู้เรียนตอ้งมเีวลาเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของเวลาเรยีนทั้งหมด 
2) ผู้เรียนตอ้งได้รบัการประเมินทุกตัวช้ีวัดและผ่านตามเกณฑ์ที่สถานศึกษาก าหนด 
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3) ผู้เรียนตอ้งได้รบัการตัดสินผลการเรียนทุกรายวิชา 
4) ผู้เรียนที่ไม่ได้วัดผลกลางภาคเรียน ไม่ได้วัดผลปลายภาคเรียน และไม่ได้สง่งานที่ได้รบัมอบหมายที่ 

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/ผลการเรียนรูก้ลางภาคในอัตราส่วนรอ้ยละ 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 าเนินการตามปฏิทินที ่
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 



391 

 

                                           หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนศรีราชา ระดบัชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย พุทธศักราช 2564 (ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช 2562) 

  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 
 
 โดยแบ่งช่วงคะแนนในแต่ละด้านของคุณลักษณะอันพึงประสงค์ดังนี้ 
 

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  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
10. นางปานรน ี  คุณพิทักษ์ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรูส้ังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
11. นายวิทวุฒิ    เถาว์ทวี  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรูสุ้ขศึกษาและพลศึกษา 
12. นางสาวนันทรัตน์   ความชอบ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
13. นายวัชระ    บ ารุงพงษ์ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรูก้ารงานอาชีพ 
14. นางสุทธดา  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 

 
 
 


