
 

 
 

หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 

พุทธศึกราช ๒๕๕๙ 
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช  ๒๕๕๑   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาบุรรีัมย์ เขต ๑ 

ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน 

กระทรวงศึกษาธกิาร   



 

  
 
 
 

ประกาศสถานศึกษาโรงเรียนมารียอ์นุสรณ์ 
 
เร่ือง ให้ใช้หลกัสูตรโรงเรียนมารียอ์นุสรณ์  ตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขัน้พื้นฐาน

พทุธศกัราช  ๒๕๕๙ ฉบบัปรบัปรงุ 
     
 เพือ่ให ้ การจดัการศกึษาขัน้พืน้ฐานสอดคลอ้งกบัสภาพความเปลีย่นแปลง  ทางเศรษฐกจิสงัคม
และความเจรญิก้าวหน้าทางวชิาการ   ตามที่กระทรวงศกึษาธกิารได้ประกาศใช้หลกัสูตรการศกึษาขัน้
พื้นฐาน  ๒๕๕๑  ให้เป็นหลกัสูตรแกนกลางของประเทศ  โดยก าหนดมาตรฐานการเรยีนรู้เพื่อใช้เป็น
เป้าหมายและกรอบทศิทางในการพฒันาคุณภาพผูเ้รยีนใหเ้ป็นคนด ี มปัีญญา  มคีุณภาพชวีติทีด่ยีดึมัน่
ในการปกครองระบอบประชาธิปไตย  ที่มพีระมหากษัตรยิ์เป็นประมุข  และมขีดีความสามารถในการ
แขง่ขนัในเวทรีะดบัโลก(กระทรวงศกึษาธกิาร , ๒๕๕๒)  พรอ้มกนัน้ีไดป้รบักระบวนการพฒันาหลกัสตูร
ให้มคีวามสอดคล้องกบัเจตนารมณ์แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ.๒๕๔๒  และแก้ไข
เพิม่เตมิ (ฉบบัที ่๒) 
 เพื่อใหก้ระบวนการน าหลกัสูตรแกนกลางการศกึษาขัน้พืน้ฐาน  พุทธศกัราช  ๒๕๕๑  ไปสู่การ
ปฏบิตัเิป็นไปอย่างมปีระสทิธภิาพโรงเรยีนมารยีอ์นุสรณ์  จงึประกาศใชห้ลกัสูตรโรงเรยีนมารยีอ์นุสรณ์
ตามหลกัสูตรแกนกลางการศกึษาขัน้พื้นฐาน  พุทธศกัราช  ๒๕๕๑  พุทธศกัราช  ๒๕๕๓  พุทธศกัราช 
๒๕๕๖ ฉบบัปรบัปรุง 
๒๕๕๙ ฉบบัปรบัปรุง 
 
   ประกาศ   ณ   วนัที ่ ๑  พฤษภาคม  ๒๕๕๙ 
 
 
 
 
 

ลงนาม.................................................. 
               (บาทหลวง ดร.เอกชยั ชณิโคตร) 

ประธานคณะกรรมการสถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน 
                       โรงเรยีนมารยีอ์นุสรณ์ 



ค ำช้ีแจง 
 

 ในการจัดท าหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนได้รวบรวมข้อมูลสาระต่าง ๆ เพ่ือจัดท าเป็นหลักสูตร
สถานศึกษาข้ันพื้นฐานขึ้น  โดย  ยึดหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  พุทธศักราช ๒๕๕๑  เป็นกรอบ
และทิศทางในการจัดท าหลักสูตรในครั้งนี้ 
 กำรจัดท ำหลักสูตรสถำนศึกษำ 
 ๑.  กำรเตรียมควำมพร้อม 
 ๑.๑  สร้างความตระหนักแก่บุคลากรให้เห็นความส าคัญของการจัดท าหลักสูตรสถานศึกษา 
 ๑.๒  พัฒนาบุคลากรของสถานศึกษาให้มีความรู้  ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดท าหลักสูตรสถานศึกษา 
 ๒.  กำรวำงแผนจัดท ำหลักสูตร 
 ๒.๑  ศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลที่เกี่ยวข้องร่วมกัน 
 ๒.๒ ก าหนดวิสัยทัศน์  ภารกิจ  และเป้าหมายของการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
 ๒.๓  ก าหนดคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
 ๒.๔  ก าหนดสมรรถนะผู้เรียน (ยึดตามหลักสูตรแกนกลาง) 
 ๒.๕  ก าหนดโครงสร้างตามหลักสูตรสถานศึกษาแต่ละช่วงชั้น  และสัดส่วนเวลา 
 ๒.๖  ก าหนดตัวชี้วัดรายปีและสาระการเรียนรู้แกนกลางรายปี  ก าหนดสาระการเรียนรู้ท้องถิ่น 
 ๒.๗  จัดท าค าอธิบายรายวิชา  ชื่อรายวิชา  กลุ่มสาระการเรียนรู้  ระดับชั้น  รหัสวิชา  จ านวนเวลา
หรือจ านวนหน่วยกิต  และมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด 
 แนวทำงกำรบริหำรจัดกำร / กำรใช้หลักสูตร 
 ใช้กระบวนการเรียนรู้  วิธีการเรียนรู้ที่หลากหลายเน้นเรียนตามสภาพจริง  เรียนรู้ด้วยตนเองเรียนรู้
ร่วมกัน  เรียนรู้จากธรรมชาติ  เรียนรู้จากการปฏิบัติจริง  เรียนรู้แบบบูรณาการ  ใช้การวิจัยเป็นเป็นส่วนหนึ่ง
ของกระบวนการเรียนรู้  การเรียนรู้คู่คุณธรรม  น ากระบวนการจัดการ  กระบวนการอนุรักษ์และพัฒนา
วิทยาศาสตร์ไปสอดแทรกในการเรียนการสอนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้  เนื้อหา  กระบวนการข้ามกลุ่มสาระ
การเรียนรู้  ลักษณะองค์รวม  การบูรณาการ  ก าหนดเป้าหมายร่วมกัน  โดยยึดผู้เรียนเป็นส าคัญ 
 
 
 



ค ำน ำ 
 

 กระทรวงศึกษาธิการ ได้ปรับเปลี่ยนหลักสูตร และมีค าสั่งให้ใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ เมื่อวันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๕๑ โดยมีเงื่อนไขการใช้ในโรงเรียนต้นแบบการใช้
หลักสูตรและโรงเรียนที่มีความพร้อมการใช้หลักสูตร ในปีการศึกษา ๒๕๕๒ ตามราชชื่อที่กระทรวงศึกษาธิการ
ประกาศ และใช้ในโรงเรียนทั่วประเทศในปีการศึกษา ๒๕๕๓ 
 โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ จึงได้จัดท าหลักสูตร โดยได้ท าการศึกษาจากหลักสูตรแกนกลางการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ ซึ่งเป็นหลักสูตรที่ก าหนดมาตรฐานการเรียนรู้เป็นเป้าหมายในการพัฒนา
คุณภาพผู้เรียน และในมาตรฐานการเรียนรู้ได้ระบุสิ่งที่ผู้เรียนพึงรู้และปฏิบัติได้ ท าการวิเคราะห์สภาพปัญหา 
จุดเน้น ความต้องการของท้องถิ่น ของสถานศึกษา และความต้องการของผู้เรียน ก าหนดวิสัยทัศน์ คุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา ค าอธิบายรายวิชา และเกณฑ์ การจบหลักสูตร เพ่ือให้ครูผู้สอน
ได้น าไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน และพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพด้านความรู้ ทักษะสมรรถนะส าคัญ 
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ที่จ าเป็นส าหรับใช้เครื่องมือในการด ารงชีวิตในสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลง และ
แสวงหาความรู้เพื่อพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 
 ขอขอบพระคุณคณะกรรมการสถานศึกษาขึ้นพ้ืนฐาน คณะกรรมการบริหารหลักสูตรและวิชาการ
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ คณะครู และผู้เกี่ยวข้องทุกท่าน ที่มีส่วนร่วมในการจัดท าหลักสูตรฉบับนี้ให้ส าเร็จลุล่วง
ด้วยดี สามารถน าไปใช้เพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ ความสามารถ มีทักษะกระบวนการคิด เป็นคนดี มี
คุณธรรม และด ารงชีวิตในสังคมได้อย่างเป็นสุข 
 
 
 
 
 
 
 
 

         
         (นางสาววันทา  สิทธิพล) 
             ผู้อ านวยการโรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 
 



สารบัญ 

เร่ือง  หน้า 

ค าน า ก 
สารบัญ ข 
บทที ่๑ ส่วนน า ๑ 
        -  ความหมาย ความส าคัญของหลักสูตรสถานศึกษา ๑ 
        -  ลักษณะของหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ พุทธศักราช ๒๕๕๓ ๒ 
        -  วิสัยทัศน์หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ พุทธศักราช ๒๕๕๓  ๔ 
        -  หลักการหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ พุทธศักราช ๒๕๕๓ ๔ 
        -  จุดหมายหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ พุทธศักราช ๒๕๕๓ ๕ 
        -  สมรรถนะส าคัญของผู้เรียนและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ๕ 
บทที่ ๒  โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา ๘ 
        -  โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนมารีย์อนุสรณ์  ๘ 
        -  โครงสร้างและอัตราเวลาการจัดการเรียนรู้ระดับชั้นประถมศึกษา ๑๑ 
        -  รายวิชาเพ่ิมเติมในระดับชั้นประถมศึกษา ๑๒ 
        -  รายวิชาเพ่ิมเติมในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ๑๘ 
บทที่ ๓  สาระการเรียนรู้หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ๒๑ 
        -  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ๒๑ 
        -  กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ๔๕ 
        -  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ๘๓ 
        -  กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ๑๐๕ 
        -  กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ๑๕๐ 
        -  กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ๑๗๒ 
        -  กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ๑๘๓ 
        -  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ ๒๐๙ 

 
 
 
 
 
 



 

สารบัญ 
 

เร่ือง  หน้า 

บทที่ ๔  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนตามหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ๒๓๖ 
        -  ความหมายและความส าคัญของกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ๒๓๖ 
        -  จุดม่งหมายของกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ๒๓๖ 
        -  หลักการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ๒๓๗ 
        -  โครงสร้างและอัตราเวลาจัดกิจกรรม ๒๓๘ 
        -  การด าเนินการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนโรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ๒๓๘ 
        -  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนโรงเรียนมารีย์อนุสรณ์  ๒๓๙ 
        -  การพิจารณามอบหมายผู้จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ๒๔๓ 
บทที่ ๕  การจัดการเรียนรู้และการส่งเสริมการเรียนรู้ ๒๔๔ 
        -  หลักการจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ๒๔๔ 
        -  การออกแบบการจัดการเรียนรู้ ๒๔๕ 
        -  การส่งเสริมการเรียนรู้ ๒๔๖ 
บทที่ ๖  การวัดและประเมินผลการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ๒๔๘ 
        -  การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ ๒๔๘ 
        -  เกณฑ์การวัดและประเมินผลการเรียน ๒๕๐ 
        -  เอกสารหลักฐานการศึกษา ๒๕๓ 
        -  การเทียบโอนผลการเรียน ๒๕๕ 
บทที่ ๗  การบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ๒๕๖ 
       -  การบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ๒๕๖ 
       -  แนวทางการบริหารจัดการ 
คณะผู้จัดท า 

๒๕๖ 
๒๕๙ 

ภาคผนวก  
        -  ค าสั่งโรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ เรื่อง แต่งตั้งคณะท างานจัดท า 
           หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศักราช  ๒๕๕๑ ฉบับปรับปรุง 
            ๒๕๕๙ 

๒๖๑ 

 



บทท่ี ๑ 
 

ส่วนน า 
 

ความหมาย 
 
 หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนมารีย์อนุสรณ์  พุทธศักราช  ๒๒๕๓  ตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  พุทธศักราช   ๒๕๕๑   เป็นแผนหรือแนวทาง   หรือข๎อก าหนดของการจัด
การศึกษาของโรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ที่จะใช๎ในการจัดการเรียนการสอนเพ่ือพัฒนาผู๎เรียนให๎มีคุณภาพตาม
มาตรฐานที่ก าหนด  มุํงพัฒนาผู๎เรียนให๎เป็นคนดี  มีปัญญา มีความสุข  มีศักยภาพในการศึกษาตํอ และ
ประกอบอาชีพ  โดยมุํงหวังให๎มีความสมบูรณ์ทั้งด๎านรํางกาย จิตใจ และสติปัญญา อีกทั้งมีความรู๎และ
ทักษะที่จ าเป็นส าหรับการด ารงชีวิต และมีคุณภาพได๎มาตรฐานสากลเพ่ือการแขํงขันในยุคปัจจุบัน  ดังนั้น
หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนมารีย์อนุสรณ์   พุทธศักราช  ๒๕๕๓   ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน  พุทธศักราช   ๒๕๕๑ จึงประกอบด๎วยสาระส าคัญของหลักสูตรแกนกลาง  สาระความรู๎ที่
เกี่ยวข๎องกับชุมชนท๎องถิ่นและสาระส าคัญที่สถานศึกษาพัฒนาเพ่ิมเติม  โดยจัดเป็นสาระการเรียนรู๎
รายวิชาพ้ืนฐานตามมาตรฐานการเรียนรู๎และตัวชี้วัด และสาระการเรียนรู๎รายวิชาเพ่ิมเติม  จัดกิจกรรม
พัฒนาผู๎เรียนเป็นรายปีในระดับประถมศึกษา เป็นรายภาคในระดับมัธยมศึกษาตอนต๎น และก าหนด 
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของสถานศึกษาตามคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของหลักสูตรแกนการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน พุทธศักราช   ๒๕๕๑    
 

ความส าคัญ 
 
 หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ พุทธศักราช  ๒๕๕๓   ตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  พุทธศักราช   ๒๕๕๑  มีความส าคัญในการพัฒนาผู๎เรียนให๎มีคุณภาพตามมาตรฐาน
การเรียนรู๎ ตัวชี้วัด และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามที่ก าหนดไว๎เป็นแนวทางให๎ผู๎บริหารสถานศึกษา ครู 
อาจารย์ ตลอดจนผู๎เกี่ยวข๎องกับการจัดการศึกษาของสถานศึกษา ในการจัดมวลประสบการณ์ให๎แกํผู๎เรียน
ได๎พัฒนาให๎บรรลุถึงคุณภาพตามมาตรฐาน  ในการพัฒนาเยาวชนของชาติ  นอกเหนือจากการใช๎เป็น
แนวทางหรือข๎อก าหนด ในการจัดการศึกษาของสถานศึกษาให๎บรรลุตามจุดหมายของการจัดการศึกษา
แล๎ว  หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนมารีย์อนุสรณ์  พุทธศักราช  ๒๕๕๓  ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน  พุทธศักราช   ๒๕๕๑  ที่พัฒนาขึ้นยังเป็นหลักสูตรที่มีจุดมุํงหมายให๎ครอบครัว ชุมชน  องค์กร
ในท๎องถิ่น ทั้งภาครัฐและเอกชนเข๎ารํวมจัดการศึกษาของสถานศึกษา  โดยมีแนวทางส าคัญ ที่สถานศึกษา
ก าหนดไว๎ในหลักสูตรสถานศึกษา  ดังนี้ 
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 ๑. หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนมารีย์อนุสรณ์  พุทธศักราช  ๒๕๕๓  ตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  พุทธศักราช   ๒๕๕๑  มุํงพัฒนาให๎ผู๎ เรียนเกิดความสนุกสนาน และความ
เพลิดเพลิน ในการเรียนรู๎เปรียบเสมือนเป็นวิธีสร๎างก าลังใจ   และเร๎าให๎เกิดความก๎าวหน๎าแกํผู๎เรียนให๎มาก
ที่สุด มีความรู๎สูงสุด ผู๎เรียนทุกคนมีความเข๎มแข็ง ความสนใจ มีประสบการณ์ และ ความมั่นใจ  เรียนและ
ท างานอยํางเป็นอิสระและรํวมใจกัน มีทักษะในการอํานออกเขียนได๎ คิดเลขเป็น รู๎ข๎อมูลสารสนเทศ และ
เทคโนโลยีสื่อสาร  สํงเสริมจิตใจที่อยากรู๎อยากเห็น และมีกระบวนการคิดอยํางมีเหตุผล 
 ๒. หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนมารีย์อนุสรณ์   พุทธศักราช  ๒๕๕๓  ตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  พุทธศักราช   ๒๕๕๑  สํงเสริมการพัฒนาด๎านจิตวิญญาณ จริยธรรม สังคม และ
วัฒนธรรม  พัฒนาหลักการในการจ าแนกระหวํางถูกและผิด  เข๎าใจและศรัทธาในความเชื่อของตน ความ
เชื่อและวัฒนธรรมที่แตกตํางกัน  พัฒนาหลักคุณธรรมและความอิสระของผู๎เรียน และชํวยให๎เป็นพลเมือง
ที่มีความรับผิดชอบ  สามารถชํวยพัฒนาสังคม ให๎เป็นธรรมขึ้น   มีความเสมอภาค  พัฒนาความตระหนัก  
เข๎าใจ และยอมรับสภาพแวดล๎อม ที่ตนด ารงชีวิตอยูํ   ยึดมั่นในข๎อตกลงรํวมกัน  ตํอการพัฒนาที่ยั่งยืนทั้ง
ในระดับสํวนตนระดับท๎องถิ่น  ระดับชาติ และระดับโลกสร๎างให๎ผู๎เรียนมีความพร๎อมในการเป็นผู๎บริโภคที่
ตัดสินใจแบบมีข๎อมูล เป็นอิสระ และมีความรับผิดชอบ 
 

ลักษณะของหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนมารีย์อนุสรณ์  
 
 หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนมารีย์อนุสรณ์   พุทธศักราช  ๒๕๕๓  ตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  พุทธศักราช  ๒๕๕๑  เป็นหลักสูตรที่สถานศึกษาได๎พัฒนาขึ้นเพ่ือพัฒนาผู๎เรียนใน
ระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษาตอนต๎น โดยยึดองค์ประกอบหลักส าคัญ ๓ สํวนคือ หลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช  ๒๕๕๑   สาระการเรียนรู๎ท๎องถิ่น และสาระส าคัญที่
สถานศึกษาพัฒนาเพ่ิมเติม เป็นกรอบในการจัดท ารายละเอียดเพ่ือให๎เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษาขั้น
พ้ืนฐานที่ก าหนด  เหมาะสมกับสภาพชุมชนและท๎องถิ่นและจุดเน๎น  ของสถานศึกษา โดยหลักสูตร
สถานศึกษาโรงเรียนมารีย์อนุสรณ์  ที่พัฒนาขึ้นมีลักษณะของหลักสูตร ดังนี้ 

๑. เป็นหลักสูตรเฉพาะของสถานศึกษาโรงเรียนมารีย์อนุสรณ์  ส าหรับจัดการศึกษา         ใน
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จัดระดับการศึกษาเป็น ๒ ระดับ คือ ระดับประถมศึกษา (ชั้น
ประถมศึกษาปีที่ ๑ – ๖) และ ระดับมัธยมศึกษาตอนต๎น (ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ – ๓)  
 ๒. มีความเป็นเอกภาพ  หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์  ตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  พุทธศักราช  ๒๕๕๑ เป็นหลักสูตรของสถานศึกษาส าหรับให๎ครูผู๎สอนน าไปจัดการ
เรียนรู๎ได๎อยํางหลากหลาย โดยก าหนดให๎ 
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     ๒.๑  มีสาระการเรียนรู๎ที่สถานศึกษาใช๎เป็นหลักเพ่ือสร๎างพ้ืนฐานการคิด          การ
เรียนรู๎ และการแก๎ปัญหา  ประกอบด๎วย  ภาษาไทย  คณิตศาสตร์  วิทยาศาสตร์  และสังคมศึกษา ศาสนา 
และวัฒนธรรม 
  ๒.๒  มีสาระการเรียนรู๎ที่เสริมสร๎างความเป็นมนุษย์  ศักยภาพการคิดและ         การ
ท างาน     ประกอบด๎วย สุขศึกษาและพลศึกษา ศิลปะ การงานอาชีพและเทคโนโลยี และภาษาอังกฤษ 
  ๒.๓  มีสาระการเรียนรู๎เพ่ิมเติม โดยจัดท าเป็นรายวิชาเพ่ิมเติมตามความเหมาะสมและ
สอดคล๎องกับโครงสร๎างเวลาเรียน สาระการเรียนรู๎ท๎องถิ่น ความต๎องการของผู๎เรียน และบริบทของ
สถานศึกษา 
     ๒.๓  มีกิจกรรมพัฒนาผู๎เรียน  เพ่ือพัฒนาผู๎เรียนทั้งด๎านรํางกาย จิตใจ สติปัญญา 
อารมณ์ และ สังคม เสริมสร๎างการเรียนรู๎นอกจากสาระการเรียนรู๎ ๘ กลุํม และการพัฒนาตนตาม
ศักยภาพ 
  ๒.๔  มีการก าหนดมาตรฐานของสถานศึกษาที่สอดคล๎องกับมาตรฐานระดับ     ตําง ๆ  
เพ่ือเป็นเปูาหมายของการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา จัดท ารายละเอียดสาระการเรียนรู๎ 
และจัดกระบวนการเรียนรู๎ให๎สอดคล๎องกับสภาพในชุมชน สังคม และภูมิปัญญาท๎องถิ่น 
 ๓. มีมาตรฐานการเรียนรู๎เป็นเปูาหมายส าคัญของการพัฒนาคุณภาพผู๎เรียน หลักสูตรสถานศึกษา
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์  ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  พุทธศักราช  ๒๕๕๑ เป็นหลักสูตรที่
มีมาตรฐานเป็นตัวก าหนดเกี่ยวกับคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู๎เรียน     เพ่ือเป็นแนวทางในการประกัน
คุณภาพการศึกษา โดยมีการก าหนดมาตรฐานไว๎ดังนี้ 
     ๓ .๑  มาตรฐานหลักสูตร   เป็นมาตรฐานด๎านผู๎ เรียนหรือผลผลิตของหลักสูตร
สถานศึกษา อันเกิดจากการได๎รับการอบรมสั่งสอนตามโครงสร๎างของหลักสูตรทั้งหมด ใช๎เป็นแนวทางใน
การตรวจสอบคุณภาพโดยรวมของการจัดการศึกษาตามหลักสูตรในทุกระดับ และสถานศึกษาต๎องใช๎
ส าหรับการประเมินตนเองเพ่ือจัดท ารายงานประจ าปีตามบทบัญญัติ  ในพระราชบัญญัติการศึกษา  
นอกจากนี้ยังเป็นแนวทางในการก าหนดแนวปฏิบัติในการสํงเสริม ก ากับ ติดตาม ดูแล และปรับปรุง
คุณภาพ  เพื่อให๎ได๎ตามมาตรฐานที่ก าหนด 

    ๓.๒  มีตัวชี้วัดชั้นปีเป็นเปูาหมายระบุสิ่งที่นักเร ียนพึงรู๎และปฏิบัติได๎ รวมทั้งคุณลักษณะ
ของผู๎เรียนในแตํละระดับชั้นซึ่งสะท๎อนถึงมาตรฐานการเรียนรู๎ มีความเฉพาะเจาะจง และ มีความเป็นรูปธรรม  
น าไปใช๎ในการก าหนดเนื้อหา  จัดท าหนํวยการเรียนรู๎ จัดการเรียนการสอน และเป็นเกณฑ์ส าคัญส าหรับการ
วัดประเมินผลเพื่อตรวจสอบคุณภาพผู๎เรียน  ตรวจสอบพัฒนาการผู๎เรียน  ความรู๎  ทักษะ กระบวนการ  
คุณธรรม จริยธรรมและคํานิยมอันพึงประสงค์  และเป็นหลักในการเทียบโอนความรู๎และประสบการณ์จาก
การศึกษาในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัย 
     ๓.๓  มีความเป็นสากล ความเป็นสากลของหลักสูตรสถานศึกษา คือมุํงให๎ผู๎เรียน มี
ความรู๎   ความสามารถในเรื่องเทคโนโลยีสารสนเทศ ภาษาอังกฤษ  การจัดการสิ่งแวดล๎อมภูมิปัญญา
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ท๎องถิ่น มีคุณลักษณะที่จ าเป็นในการอยูํในสังคมได๎แกํ ความซื่อสัตย์ ความรับผิดชอบ การตรงตํอเวลา 
การเสียสละ  การเอ้ือเฟ้ือ โดยอยูํบนพ้ืนฐานของความพอดีระหวํางการเป็นผู๎น า และผู๎ตาม การท างาน
เป็นทีม และการท างานตามล าพังการแขํงขัน  การรู๎จักพอ  และการรํวมมือกันเพ่ือสังคม วิทยาการ
สมัยใหมํ  และภูมิปัญญาท๎องถิ่น การรับวัฒนธรรมตํางประเทศ  และ การอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยการฝึกฝน
ทักษะเฉพาะทาง และการบูรณาการในลักษณะที่เป็นองค์รวม 
 ๔. มีความยืดหยุํน หลากหลาย หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนมารีย์อนุสรณ์  เป็นหลักสูตรที่
สถานศึกษาจัดท ารายละเอียดตําง ๆ ขึ้นเอง โดยยึดโครงสร๎างหลักที่ก าหนดไว๎ในหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  พุทธศักราช  ๒๕๕๑  เป็นขอบขํายในการจัดท าจึงท าให๎หลักสูตรของสถานศึกษามี
ความยืดหยุํน  หลากหลาย  สอดคล๎องกับสภาพปัญหา และความต๎องการของท๎องถิ่น โดยเฉพาะอยํางยิ่ง
มีความเหมาะสมกบัตัวผู๎เรียน 
 ๕. การวัดและประเมินผลเน๎นหลักการพ้ืนฐานสองประการคือการประเมินเพ่ือพัฒนาผู๎เรียนและ
เพ่ือตัดสินผลการเรียน  โดยผู๎เรียนต๎องได๎รับการพัฒนาและประเมินตามตัวชี้วัด  เพ่ือให๎บรรลุตาม
มาตรฐานการเรียนรู๎ สะท๎อนสมรรถนะส าคัญ และคุณลักษณะอันพึงประสงค์    ของผู๎เรียนเป็นเปูาหมาย
หลักในการวัดและประเมินผลการเรียนรู๎ใน  ทุกระดับไมํวําจะเป็น  ระดับชั้นเรียน  ระดับสถานศึกษา  
ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา และระดับชาติ  การวัดและประเมินผลการเรียนรู๎ เป็นกระบวนการพัฒนา
คุณภาพผู๎เรียน และใช๎ผลการประเมินเป็นข๎อมูลและสารสนเทศที่แสดงพัฒนาการ ความก๎าวหน๎า และ
ความส าเร็จทางการเรียนของผู๎เรียน  ตลอดจนข๎อมูลที่เป็นประโยชน์ตํอการสํงเสริมให๎ผู๎เรียนเกิดการ
พัฒนาและเรียนรู๎อยํางเต็มตามศักยภาพ 

 
วิสัยทัศน์ 

หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนมารีย์อนุสรณ์   ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
พุทธศักราช  ๒๕๕๑  มุํงพัฒนาผู๎เรียนทุกคน ซึ่งเป็นก าลังของชาติให๎เป็นมนุษย์ที่มีความสมดุล  ทั้งด๎าน
รํางกาย ความรู๎  คุณธรรม  มีจิตส านึกในความเป็นพลเมืองไทยและเป็นพลโลก ยึดมั่น ในการปกครองตาม
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข   มีความรู๎และทักษะพ้ืนฐาน รวมทั้ง เจตคติ ที่
จ าเป็นตํอการศึกษาตํอ  การประกอบอาชีพและการศึกษาตลอดชีวิต  โดยมุํงเน๎นผู๎เรียนเป็นส าคัญบน
พ้ืนฐานความเชื่อวํา ทุกคนสามารถเรียนรู๎และพัฒนาตนเอง ได๎เต็มตามศักยภาพ  

 

หลักการ 

หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนมารีย์อนุสรณ์   พุทธศักราช  ๒๕๕๓ ตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช  ๒๕๕๑ มีหลักการที่ส าคัญตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
พุทธศักราช  ๒๕๕๑ มีหลักการที่ส าคัญ  ดังนี้ 
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๕ 

          ๑.  เป็นหลักสูตรการศึกษาเพ่ือความเป็นเอกภาพของชาติ มีจุดหมายและมาตรฐาน การเรียนรู๎
เป็นเปูาหมายส าหรับพัฒนาเด็กและเยาวชนให๎มีความรู๎ ทักษะ เจตคติ และคุณธรรม     บนพ้ืนฐานของ
ความเป็นไทยควบคูํกับความเป็นสากล 

๒.  เป็นหลักสูตรการศึกษาเพ่ือปวงชน   ที่ประชาชนทุกคนมีโอกาสได๎รับการศึกษาอยําง   เสมอภาค 
และมีคุณภาพ 

๓.  เป็นหลักสูตรการศึกษาที่สนองการกระจายอ านาจ   ให๎สังคมมีสํวนรํวมในการจัดการศึกษาให๎
สอดคล๎องกับสภาพและความต๎องการของท๎องถิ่น 

๔. เป็นหลักสูตรการศึกษาที่มีโครงสร๎างยืดหยุํนทั้งด๎านสาระการเรียนรู๎ เวลาและการจัดการ
เรียนรู๎ 

๕.  เป็นหลักสูตรการศึกษาที่เน๎นผู๎เรียนเป็นส าคัญ  
๖.  เป็นหลักสูตรการศึกษาส าหรับการศึกษาในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัย  ครอบคลุม

ทุกกลุํมเปูาหมาย  สามารถเทียบโอนผลการเรียนรู๎ และประสบการณ์   
 

จุดหมาย 

             หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนมารีย์อนุสรณ์   พุทธศักราช  ๒๕๕๓  ตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช  ๒๕๕๑ มุํงพัฒนาผู๎เรียนให๎เป็นคนดี  มีปัญญา            มีความสุข  มี
ศักยภาพในการศึกษาตํอ  และประกอบอาชีพ   จึงก าหนดเป็นจุดหมายเพ่ือให๎เกิด      กับผู๎เรียนเมื่อจบ
การศึกษาตามหลักสูตร  ดังนี้ 

๑.  มีคุณธรรม  จริยธรรม  และคํานิยมท่ีพึงประสงค์ เห็นคุณคําของตนเอง   มีวินัยและปฏิบัติตน
ตามหลักธรรมของพระพุทธศาสนา หรือศาสนาที่ตนนับถือ  ยึดหลักปรัชญา                ของเศรษฐกิจ
พอเพียง   

๒. มีความรู๎ ความสามารถในการสื่อสาร การคิด การแก๎ปัญหา   การใช๎เทคโนโลยี  และ   มี
ทักษะชีวิต  

๓.  มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี มีสุขนิสัย และรักการออกก าลังกาย 
๔.  มีความรักชาติ มีจิตส านึกในความเป็นพลเมืองไทยและพลโลก  ยึดมั่นในวิถีชีวิตและ           

การปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
๕.  มีจิตส านึกในการอนุรักษ์วัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย   การอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล๎อม  

มีจิตสาธารณะที่มุํงท าประโยชน์และสร๎างสิ่งที่ดีงามในสังคม และอยูํรํวมกันในสังคมอยํางมีความสุข     
 

สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

 ในการพัฒนาผู๎เรียนตามหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนมารีย์อนุสรณ์   พุทธศักราช  ๒๕๕๓  ตาม
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช  ๒๕๕๑ มุํงเน๎นพัฒนาผู๎เรียน  ให๎มีคุณภาพตาม
มาตรฐานที่ก าหนด  ซึ่งจะชํวยให๎ผู๎เรียนเกิดสมรรถนะส าคัญและคุณลักษณะ     อันพึงประสงค์  ดังนี้ 
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๖ 

สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน 

หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนมารีย์อนุสรณ์   พุทธศักราช  ๒๕๕๓  ตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช  ๒๕๕๑ มุํงให๎ผู๎เรียนเกิดสมรรถนะส าคัญ ๕ ประการ ดังนี้ 
 ๑. ความสามารถในการสื่อสาร  เป็นความสามารถในการรับและสํงสาร  มีวัฒนธรรม       ใน
การใช๎ภาษาถํายทอดความคิด ความรู๎ความเข๎าใจ ความรู๎สึก และทัศนะของตนเอง                    เพ่ือ
แลกเปลี่ยนข๎อมูลขําวสารและประสบการณ์อันจะเป็นประโยชน์ตํอการพัฒนาตนเองและสังคม รวมทั้งการ
เจรจาตํอรองเพ่ือขจัดและลดปัญหาความขัดแย๎งตําง ๆ การเลือกรับหรือไมํรับข๎อมูลขําวสารด๎วยหลัก
เหตุผลและความถูกต๎อง ตลอดจนการเลือกใช๎วิธีการสื่อสาร ที่มีประสิทธิภาพ    โดยค านึงถึงผลกระทบที่
มีตํอตนเองและสังคม 
 ๒. ความสามารถในการคิด     เป็นความสามารถในการคิดวิเคราะห์   การคิดสังเคราะห์ การคิด 
อยํางสร๎างสรรค์   การคิดอยํางมีวิจารณญาณ  และการคิดเป็นระบบ เพ่ือน าไปสูํการสร๎างองค์ความรู๎หรือ
สารสนเทศเพ่ือการตัดสินใจเกี่ยวกับตนเองและสังคมได๎อยํางเหมาะสม 

๓. ความสามารถในการแก้ปัญหา  เป็นความสามารถในการแก๎ปัญหาและอุปสรรคตําง ๆ              
ที่เผชิญได๎อยํางถูกต๎องเหมาะสมบนพ้ืนฐานของหลักเหตุผล คุณธรรมและข๎อมูลสารสนเทศ       เข๎าใจ
ความสัมพันธ์และการเปลี่ยนแปลงของเหตุการณ์ตําง ๆ ในสังคม แสวงหาความรู๎ ประยุกต์ความรู๎มาใช๎ใน
การปูองกันและแก๎ไขปัญหา และมีการตัดสินใจที่มีประสิทธิภาพโดยค านึงถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นตํอตนเอง 
สังคมและสิ่งแวดล๎อม 
 ๔. ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต   เป็นความสามารถในการน ากระบวนการตําง ๆ        ไปใช๎
ในการด าเนินชีวิตประจ าวัน การเรียนรู๎ด๎วยตนเอง การเรียนรู๎อยํางตํอเนื่อง  การท างาน และการอยูํ
รํวมกันในสังคมด๎วยการสร๎างเสริมความสัมพันธ์อันดีระหวํางบุคคล การจัดการปัญหาและความขัดแย๎งตําง ๆ 
อยํางเหมาะสม การปรับตัวให๎ทันกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมและสภาพแวดล๎อม   และการรู๎จัก
หลีกเลี่ยงพฤติกรรมไมํพึงประสงคท์ี่สํงผลกระทบตํอตนเองและผู๎อื่น 

๕. ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี  เป็นความสามารถในการเลือก และใช๎ เทคโนโลยีด๎านตําง ๆ 
และมีทักษะกระบวนการทางเทคโนโลยี เพ่ือการพัฒนาตนเองและสังคม ในด๎านการเรียนรู๎    การสื่อสาร การ
ท างาน  การแก๎ปัญหาอยํางสร๎างสรรค์ ถูกต๎อง เหมาะสม และมีคุณธรรม 

 

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนมารีย์อนุสรณ์   พุทธศักราช  ๒๕๕๓ ตามหลักสูตรแกนกลาง

การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช  ๒๕๕๑ มุํงพัฒนาผู๎เรียนให๎มีคุณลักษณะ                  อันพึงประสงค์ 
เพ่ือให๎สามารถอยูํรํวมกับผู๎อ่ืนในสังคมได๎อยํางมีความสุข  ในฐานะเป็นพลเมืองไทยและพลโลก   ดังนี้ 

๑.  รักชาต ิ ศาสน์ กษัตริย์ 
๒.  ซื่อสัตย์สุจริต 
๓.  มีวินัย 
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๗ 

๔.  ใฝุเรียนรู๎ 
๕.  อยูํอยํางพอเพียง 
๖.  มุํงม่ันในการท างาน 
๗.  รักความเป็นไทย 
๘.  มีจิตสาธารณะ 
๙.  รักเมตตา 
๑๐.กตัญญู 
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๘ 

บทท่ี ๒ 
 

โครงสร้างหลักสตูรสถานศึกษา 
 

โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 

 
 หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนมารีย์อนุสรณ์   พุทธศักราช  ๒๕๕๓ ตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  พุทธศักราช  ๒๕๕๑ ได๎ก าหนดโครงสร๎างของหลักสูตรสถานศึกษา เพ่ือให๎ผู๎สอน   
และผู๎ที่เก่ียวข๎องในการจัดการเรียนรู๎ตามหลักสูตรของสถานศึกษา         มีแนวปฏิบัติ  ดังนี้ 
 ๑. ระดับการศึกษา   ก าหนดหลักสูตรเป็น ๒ ระดับ  ตามโครงสร๎างของหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน     พุทธศักราช   ๒๕๕๑   และตามภารกิจหลักของการจัดการเรียนการสอนใน
ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนต๎นของสถานศึกษา ดังนี้ 
  ๑.๑  ระดับประถมศึกษา (ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ – ๖)  การศึกษาระดับนี้           เป็น
ชํวงแรกของการศึกษาภาคบังคับ มุํงเน๎นทักษะพ้ืนฐานด๎านการอําน การเขียน การคิดค านวณ ทักษะการ
คิดพ้ืนฐาน การติดตํอสื่อสารเทคโนโลยี  กระบวนการเรียนรู๎ทางสังคม และพ้ืนฐาน  ความเป็นมนุษย์ การ
พัฒนาคุณภาพชีวิตอยํางสมบูรณ์และสมดุลทั้งในด๎านรํางกาย สติปัญญา อารมณ์ สังคม และวัฒนธรรม 
โดยเน๎นจัดการเรียนรู๎แบบบูรณาการ  

 ๒.๒ ระดับมัธยมศึกษาตอนต๎น (ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ – ๓) เป็นชํวงสุดท๎าย      ของ
การศึกษาภาคบังคับ มุํงเน๎นให๎ผู๎เรียนได๎ส ารวจความถนัดและความสนใจของตนเอง  สํงเสริมการพัฒนา
บุคลิกภาพสํวนตน มีทักษะในการคิดวิจารณญาณ คิดสร๎างสรรค์ และคิดแก๎ปัญหา            มีทักษะในการ
ด าเนินชีวิต  มีทักษะการใช๎เทคโนโลยีเพ่ือเป็นเครื่องมือในการเรียนรู๎                         มีความ
รับผิดชอบตํอสังคม มีความสมดุลทั้งด๎านความรู๎ ความคิด ความดีงาม และมีความภูมิใจ     ในความเป็น
ไทย ตลอดจนใช๎เป็นพื้นฐานในการประกอบอาชีพหรือการศึกษาตํอ     
 ๒.  สาระการเรียนรู๎  สาระการเรียนรู๎ในหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนมารีย์อนุสรณ์   พุทธศักราช  
๒๕๕๓   ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  พุทธศักราช  ๒๕๕๑           ได๎ก าหนดไว๎ใน
หลักสูตร  ประกอบด๎วยองค์ความรู๎ ทักษะหรือกระบวนการเรียนรู๎ และคุณลักษณะหรือคํานิยม คุณธรรม  
จริยธรรมของผู๎เรียน ๘ กลุํม คือ  
  ๒.๑   ภาษาไทย 
  ๒.๒  คณิตศาสตร์ 
  ๒.๓  วิทยาศาสตร์ 
  ๒.๔  สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
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๙ 

  ๒.๕  สุขศึกษาและพลศึกษา 
   ๒.๖   ศิลปะ 
  ๒.๗  การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
  ๒.๘  ภาษาอังกฤษ 
 ๓.  กิจกรรมพัฒนาผู๎เรียน  กิจกรรมพัฒนาผู๎เรียน มุํงให๎ผู๎เรียนได๎พัฒนาตนเองตามศักยภาพ 
พัฒนาอยํางรอบด๎านเพ่ือความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ ทั้งรํางกาย สติปัญญา อารมณ์ และสังคม เสริมสร๎าง
ให๎เป็นผู๎มีศีลธรรม จริยธรรม มีระเบียบวินัย  ปลูกฝังและสร๎างจิตส านึกของ                 การท า
ประโยชน์เพ่ือสังคม สามารถจัดการตนเองได๎ และอยูํรํวมกับผู๎อ่ืนอยํางมีความสุข  แบํงเป็น ๓ ลักษณะ 
ดังนี้ 

  ๓.๑  กิจกรรมแนะแนว   เป็นกิจกรรมที่สํงเสริม   และพัฒนาผู๎เรียนให๎รู๎จักตนเอง  
รู๎รักษ์สิ่งแวดล๎อม สามารถคิดตัดสินใจ คิดแก๎ปัญหา ก าหนดเปูาหมาย วางแผนชีวิตทั้งด๎านการเรียน และ
อาชีพ สามารถปรับตนได๎อยํางเหมาะสม นอกจากนี้ยังชํวยให๎ครูรู๎จักและเข๎าใจผู๎เรียน ทั้งยังเป็นกิจกรรมที่
ชํวยเหลือและให๎ค าปรึกษาแกํผู๎ปกครองในการมีสํวนรํวมพัฒนาผู๎เรียน  
  ๓.๒  กิจกรรมนักเรียน  เป็นกิจกรรมที่มุํงพัฒนาความมีระเบียบวินัย ความเป็นผู๎น าผู๎
ตามที่ดี ความรับผิดชอบ การท างานรํวมกัน การรู๎จักแก๎ปัญหา  การตัดสินใจที่เหมาะสม               ความมี
เหตุผล การชํวยเหลือแบํงปันกัน  เอ้ืออาทร และสมานฉันท์  โดยจัดให๎สอดคล๎องกับความสามารถ ความ
ถนัด และความสนใจของผู๎เรียน ให๎ได๎ปฏิบัติด๎วยตนเองในทุกขั้นตอน ได๎แกํ การศึกษาวิเคราะห์วางแผน 
ปฏิบัติตามแผน ประเมินและปรับปรุงการท างาน เน๎นการท างานรํวมกันเป็นกลุํม ตามความเหมาะสมและ
สอดคล๎องกับวุฒิภาวะของผู๎เรียน บริบทของสถานศึกษาและท๎องถิ่น  กิจกรรมนักเรียนในหลักสูตร
สถานศึกษาโรงเรียนมารีย์อนุสรณ์   พุทธศักราช  ๒๕๕๓   ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
พุทธศักราช  ๒๕๕๑ ประกอบด๎วย 

       ๓.๒.๑  กิจกรรมลูกเสือ - เนตรนารี  
      ๓.๒.๒ กิจกรรมชุมนุม – ชมรม 
 ๓.๓  กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์   เป็นกิจกรรมที่สํงเสริมให๎ผู๎เรียนบ าเพ็ญ

ตนให๎เป็นประโยชน์ตํอสังคม ชุมชน และท๎องถิ่นตามความสนใจในลักษณะอาสาสมัคร เพ่ือแสดงถึงความ
รับผิดชอบ ความดีงาม ความเสียสละตํอสังคม มีจิตสาธารณะ โดยบูรณาการ     กับกิจกรรมนักเรียน 
(ลูกเสือ - เนตรนารี)  

๔. เวลาเรียน  หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนมารีย์อนุสรณ์  ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน  พุทธศักราช  ๒๕๕๑  ได๎ก าหนดกรอบโครงสร๎างเวลาเรียนขั้นต่ าส าหรับ    กลุํมสาระการเรียนรู๎ ๘ 
กลุํม และกิจกรรมพัฒนาผู๎เรียน ซึ่งผู๎สอนสามารถเพ่ิมเติมได๎ตามความพร๎อมและจุดเน๎นของสถานศึกษา  โดย
สามารถปรับให๎เหมาะสมตามบริบทของสถานศึกษาและสภาพของผู๎เรียน ดังนี้  
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๑๐ 

 ๑. ระดับชั้นประถมศึกษา (ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ – ๖) ให๎จัดเวลาเรียนเป็นรายปี โดยมีเวลา
เรียนวันละ ไมํเกิน ๖ ชั่วโมง รวมตํอปี  ๑,๒๐๐  ชั่วโมง  
 ๒. ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต๎น (ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ – ๓) ให๎จัดเวลาเรียนเป็นรายภาค          มี
เวลาเรียนวันละไมํเกิน ๖ ชั่วโมง คิดน้ าหนักของรายวิชาที่เรียนเป็นหนํวยกิต ใช๎เกณฑ์ ๔๐ ชั่วโมงตํอภาคเรียน
มีคําน้ าหนักวิชา เทํากับ ๑ หนํวยกิต (นก.) 
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๑๑ 

โครงสร้างและอัตราเวลาการจัดการเรียนรู้ 
หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ พุทธศักราช ๒๕๕๓ 

 
 
 
 

 

กลุํมสาระการเรียนรู๎ / กิจกรรม 

เวลาเรียน 

ระดับประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษา 

ป.๑ ป.๒ ป.๓ ป.๓ ป.๕ ป.๖ ม.๑ ม.๒ ม.๓ 

ภาษาไทย ๒๐๐ ๒๐๐ ๒๐๐ ๑๖๐ ๑๖๐ ๑๖๐ 
๑๒๐ 

(๓ นก) 
๑๒๐ 

(๓ นก) 
๑๒๐ 

(๓ นก) 

คณิตศาสตร์ ๒๐๐ ๒๐๐ ๒๐๐ ๑๖๐ ๑๖๐ ๑๖๐ 
๑๒๐ 

(๓ นก) 
๑๒๐ 

(๓ นก) 
๑๒๐ 

(๓ นก) 

วิทยาศาสตร์ ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ 
๑๒๐ 

(๓ นก) 
๑๒๐ 

(๓ นก) 
๑๒๐ 

(๓ นก) 

สังคมศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม 

๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ 
๑๒๐ 

(๓ นก) 
๑๒๐ 

(๓ นก) 
๑๒๐ 

(๓ นก) 

ประวัติศาสตร์ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ 
๔๐ 

(๑ นก) 
๔๐ 

(๑ นก) 
๔๐ 

(๑ นก) 

สุขศึกษาและพลศึกษา ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ 
๘๐ 

(๒ นก) 
๘๐ 

(๒ นก) 
๘๐ 

(๒ นก) 

ศิลปะ ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ 
๘๐ 

(๒ นก) 
๘๐ 

(๒ นก) 
๘๐ 

(๒ นก) 

การงานอาชีพและเทคโนโลยี ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ 
๘๐ 

(๒ นก) 
๘๐ 

(๒ นก) 
๘๐ 

(๒ นก) 

ภาษาอังกฤษ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ 
๑๒๐ 

(๓ นก) 
๑๒๐ 

(๓ นก) 
๑๒๐ 

(๓ นก) 

รวมเวลาเรียน  (พ้ืนฐาน) ๘๔๐ ๘๔๐ ๘๔๐ ๘๔๐ ๘๔๐ ๘๔๐ 
๘๘๐ 

(๒๒ นก) 
๘๘๐ 

(๒๒ นก) 
๘๘๐ 

(๒๒ นก) 

กิจกรรมพัฒนาผู๎เรียน ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ 

รายวิชา/กิจกรรม ที่สถานศึกษา
จัดเพิ่มเติมตามความพร๎อมและ
จุดเน๎น 

ปีละ๒๔๐ ชัว่โมง ปีละ ๒๔๐ ชัว่โมง ปีละ๒๐๐ ชัว่โมง 

รวมเวลาเรียนทั้งหมด ๑๒๐๐ชั่วโมง/ป ี ๑๒๐๐ชั่วโมง/ป ี



หลกัสูตรโรงเรียนมารียอ์นุสรณ์  จงัหวดับุรีรัมย ์       

 
๑๒ 

โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา  โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี  ๑ 

 
ชั้นประถมศึกษาปีที่  ๑ 

รายวิชา / กิจกรรม 
เวลาเรียน 

(ชั่วโมง / ปี) ชั่วโมง:สัปดาห์ 

รายวิชาพ้ืนฐาน ๘๔๐ - 
              ท ๑๑๑๐๑  ภาษาไทย ๒๐๐ ๕ 

              ค  ๑๑๑๐๑  คณติศาสตร ์ ๒๐๐ ๕ 
              ว  ๑๑๑๐๑  วิทยาศาสตร ์ ๘๐ ๒ 

              ส  ๑๑๑๐๑  สังคมศึกษา ๘๐ ๒ 
              ส  ๑๑๑๐๑  ประวัติศาสตร ์ ๔๐ ๑ 

              พ  ๑๑๑๐๑  สุขศึกษาและพลศึกษา ๘๐ ๒ 
              ศ  ๑๑๑๐๑  ศิลปะ ๘๐ ๒ 

              ง  ๑๑๑๐๑  การงานอาชีพและเทคโนโลย ี ๔๐ ๑ 
              อ  ๑๑๑๐๑  ภาษาตํางประเทศ ๔๐ ๑ 
รายวิชาเพ่ิมเติม ๒๔๐  
              ท ๑๑๒๐๑  ภาษาเพลินใจ ๔๐ ๑ 
              ค ๑๑๒๐๑  คณิตคิดสร๎างสรรค์ ๑ ๔๐ ๑ 
              ง ๑๑๒๐๑  คอมพิวเตอร์สร๎างสรรค ์ ๔๐ ๑ 
              อ ๑๑๒๐๑  super starters ๑๒๐ ๓ 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (๑๒๐)  
               • กิจกรรมแนะแนว ๔๐ ๑ 

               • กิจกรรมนักเรียน   
                             ลูกเสือ – เนตรนาร ี ๔๐ ๑ 
                             ชุมนุม  โครงงานตามกลุํมสนใจ ๔๐ ๑ 

               • กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน์ (๑๐)  
รวมเวลาเรียน ๑๒๐๐ ๓๐ 

 
**  หมายเหตุ  กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณูปโยชน์บูรณาการกบักิจกรรมนักเรียน  

(ลูกเสือ – เนตรนารี) 

 
 
 
 



หลกัสูตรโรงเรียนมารียอ์นุสรณ์  จงัหวดับุรีรัมย ์       

 
๑๓ 

โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา  โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี  ๒ 

 
ชั้นประถมศึกษาปีที่  ๒ 

รายวิชา / กิจกรรม 
เวลาเรียน 

(ชั่วโมง / ปี) ชั่วโมง:สัปดาห ์

รายวิชาพ้ืนฐาน ๘๔๐ - 

              ท ๑๒๑๐๑  ภาษาไทย ๒๔๐ ๕ 
              ค  ๑๒๑๐๑  คณติศาสตร ์ ๒๐๐ ๕ 
              ว  ๑๒๑๐๑  วิทยาศาสตร ์ ๘๐ ๒ 
              ส  ๑๒๑๐๑  สังคมศึกษา ๘๐ ๒ 
              ส  ๑๒๑๐๑  ประวัติศาสตร ์ ๔๐ ๑ 

              พ  ๑๒๑๐๑  สุขศึกษาและพลศึกษา ๘๐ ๒ 
              ศ  ๑๒๑๐๑  ศิลปะ ๘๐ ๒ 

              ง  ๑๒๑๐๑  การงานอาชีพและเทคโนโลย ี ๔๐ ๑ 
              อ  ๑๒๑๐๑  ภาษาตํางประเทศ ๔๐ ๑ 

รายวิชาเพ่ิมเติม ๒๔๐  
              ท ๑๒๒๐๑  ภาษาพาสนุก ๔๐ ๑ 
              ค ๑๒๒๐๑  คณิตคิดสร๎างสรรค์ ๒ ๔๐ ๑ 
              ง ๑๒๒๐๑  คอมพิวเตอร์นํารู ๎ ๔๐ ๑ 
              อ ๑๒๒๐๑  Let’ s  learn ๑๒๐ ๓ 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (๑๒๐)  
               • กิจกรรมแนะแนว ๔๐ ๑ 

               • กิจกรรมนักเรียน   
                             ลูกเสือ – เนตรนาร ี ๔๐ ๑ 

                             ชุมนุม  โครงงานตามกลุํมสนใจ ๔๐ ๑ 
               • กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน์ (๑๐)  

รวมเวลาเรียน ๑๒๐๐ ๓๐ 
 

**  หมายเหตุ  กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณูปโยชน์บูรณาการกบักิจกรรมนักเรียน  
(ลูกเสือ – เนตรนารี) 
 
 
 
 

 



หลกัสูตรโรงเรียนมารียอ์นุสรณ์  จงัหวดับุรีรัมย ์       

 
๑๔ 

โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา  โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี  ๓ 

 
ชั้นประถมศึกษาปีที่  ๓ 

รายวิชา / กิจกรรม 
เวลาเรียน 

(ชั่วโมง / ปี) ชั่วโมง:สัปดาห์ 

รายวิชาพ้ืนฐาน ๘๔๐ - 
              ท ๑๓๑๐๑  ภาษาไทย ๒๔๐ ๕ 

              ค  ๑๓๑๐๑  คณติศาสตร ์ ๒๐๐ ๕ 
              ว  ๑๓๑๐๑  วิทยาศาสตร ์ ๘๐ ๒ 

              ส  ๑๓๑๐๑  สังคมศึกษา ๘๐ ๒ 
              ส  ๑๓๑๐๑  ประวัติศาสตร ์ ๔๐ ๑ 

              พ  ๑๓๑๐๑  สุขศึกษาและพลศึกษา ๘๐ ๒ 
              ศ  ๑๓๑๐๑  ศิลปะ ๘๐ ๒ 

              ง  ๑๓๑๐๑  การงานอาชีพและเทคโนโลย ี ๔๐ ๑ 
              อ  ๑๓๑๐๑  ภาษาตํางประเทศ ๔๐ ๑ 
รายวิชาเพ่ิมเติม ๒๔๐  
              ท ๑๓๒๐๑  เขียนสวยด๎วยมือเรา ๔๐ ๑ 
              ค ๑๓๒๐๑  คณิตคิดสร๎างสรรค์ ๓ ๔๐ ๑ 
              ง ๑๓๒๐๑  คอมพิวเตอร์เพื่อการสื่อสาร ๔๐ ๑ 
              อ ๑๓๒๐๑  English  for  kids ๑๒๐ ๓ 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (๑๒๐)  
               • กิจกรรมแนะแนว ๔๐ ๑ 

               • กิจกรรมนักเรียน   
                             ลูกเสือ – เนตรนาร ี ๔๐ ๑ 
                             ชุมนุม  โครงงานตามกลุํมสนใจ ๔๐ ๑ 

               • กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน์ (๑๐)  
รวมเวลาเรียน ๑๒๐๐ ๓๐ 

 
**  หมายเหตุ  กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณูปโยชน์บูรณาการกับกิจกรรมนักเรียน  

(ลูกเสือ – เนตรนารี) 
 
 
 

 



หลกัสูตรโรงเรียนมารียอ์นุสรณ์  จงัหวดับุรีรัมย ์       

 
๑๕ 

โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา  โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี  ๔ 

 
 

ชั้นประถมศึกษาปีที่  ๔ 

รายวิชา / กิจกรรม 
เวลาเรียน 

(ชั่วโมง / ปี) ชั่วโมง:สัปดาห ์

รายวิชาพ้ืนฐาน (๘๔๐) - 
              ท ๑๔๐๑  ภาษาไทย ๑๖๐ ๔ 

              ค  ๑๔๑๐๑  คณติศาสตร ์ ๑๖๐ ๔ 
              ว  ๑๔๑๐๑  วิทยาศาสตร ์ ๘๐ ๒ 
              ส  ๑๔๑๐๑  สังคมศึกษา ๘๐ ๒ 

              ส  ๑๔๑๐๑  ประวัติศาสตร ์ ๔๐ ๑ 
              พ  ๑๔๑๐๑  สุขศึกษาและพลศึกษา ๘๐ ๒ 
              ศ  ๑๔๑๐๑  ศิลปะ ๘๐ ๒ 
              ง  ๑๔๑๐๑  การงานอาชีพและเทคโนโลย ี ๘๐ ๒ 
              อ  ๑๔๑๐๑  ภาษาตํางประเทศ ๘๐ ๒ 
รายวิชาเพ่ิมเติม ๒๔๐  

              ท ๑๔๒๐๑  นักอํานรุนํเยาว ์ ๔๐ ๑ 
              ค ๑๔๒๐๑  คณิตคิดสร๎างสรรค์ ๔ ๔๐ ๑ 

              ว ๑๔๒๐๑  วิทยาศาสตร์นํารู๎ ๑ ๔๐ ๑ 
              ง ๑๔๒๐๑  คอมพิวเตอร์กราฟฟิก ๔๐ ๑ 
              อ  ๑๔๑๐๑  Enjoy  English ๘๐ ๒ 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (๑๒๐)  
               • กิจกรรมแนะแนว ๔๐ ๑ 

               • กิจกรรมนักเรียน   
                             ลูกเสือ – เนตรนาร ี ๔๐ ๑ 
                             ชุมนุม  โครงงานตามกลุํมสนใจ ๔๐ ๑ 
               • กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน์ (๑๐)  

รวมเวลาเรียน ๑๒๐๐ ๓๐ 
 
**  หมายเหตุ  กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณูปโยชน์บูรณาการกบักิจกรรมนักเรียน  
(ลูกเสือ – เนตรนารี) 

 
 
 



หลกัสูตรโรงเรียนมารียอ์นุสรณ์  จงัหวดับุรีรัมย ์       

 
๑๖ 

โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา  โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี  ๕ 

 
 

ชั้นประถมศึกษาปีที่  ๕ 

รายวิชา / กิจกรรม 
เวลาเรียน 

(ชั่วโมง / ปี) ชั่วโมง:สัปดาห ์

รายวิชาพ้ืนฐาน (๘๔๐) - 
              ท ๑๕๑๐๑  ภาษาไทย ๑๖๐ ๔ 

              ค  ๑๕๑๐๑  คณติศาสตร ์ ๑๖๐ ๔ 
              ว  ๑๕๑๐๑  วิทยาศาสตร ์ ๘๐ ๒ 
              ส  ๑๕๑๐๑  สังคมศึกษา ๘๐ ๒ 

              ส  ๑๕๑๐๑  ประวัติศาสตร ์ ๔๐ ๑ 
              พ  ๑๕๑๐๑  สุขศึกษาและพลศึกษา ๘๐ ๒ 
              ศ  ๑๕๑๐๑  ศิลปะ ๘๐ ๒ 
              ง  ๑๕๑๐๑  การงานอาชีพและเทคโนโลย ี ๘๐ ๒ 
              อ  ๑๕๑๐๑  ภาษาตํางประเทศ ๘๐ ๒ 
รายวิชาเพ่ิมเติม ๒๔๐  

              ท ๑๕๒๐๑  ภาษานํารู๎ ๔๐ ๑ 
              ค ๑๕๒๐๑  คณิตคิดสร๎างสรรค์ ๕ ๔๐ ๑ 

              ว ๑๕๒๐๑  วิทยาศาสตร์นํารู๎ ๒ ๔๐ ๑ 
              ง ๑๕๒๐๑  คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ๔๐ ๑ 
              อ  ๑๕๑๐๑  English  for  fun ๘๐ ๒ 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (๑๒๐)  
               • กิจกรรมแนะแนว ๔๐ ๑ 

               • กิจกรรมนักเรียน   
                             ลูกเสือ – เนตรนาร ี ๔๐ ๑ 
                             ชุมนุม  โครงงานตามกลุํมสนใจ ๔๐ ๑ 
               • กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน์ (๑๐)  

รวมเวลาเรียน ๑๐๐๐ ๓๐ 
 
**  หมายเหตุ  กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณูปโยชน์บูรณาการกบักิจกรรมนักเรียน  
(ลูกเสือ – เนตรนารี) 

 
 
 



หลกัสูตรโรงเรียนมารียอ์นุสรณ์  จงัหวดับุรีรัมย ์       

 
๑๗ 

โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา  โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี  ๖ 

 
 

ชั้นประถมศึกษาปีที่  ๖ 

รายวิชา / กิจกรรม 
เวลาเรียน 

(ชั่วโมง / ปี) ชั่วโมง:สัปดาห ์

รายวิชาพ้ืนฐาน (๘๔๐) - 
              ท ๑๖๑๐๑  ภาษาไทย ๑๖๐ ๔ 

              ค  ๑๖๑๐๑  คณติศาสตร ์ ๑๖๐ ๔ 
              ว  ๑๖๑๐๑  วิทยาศาสตร ์ ๘๐ ๒ 
              ส  ๑๖๑๐๑  สังคมศึกษา ๘๐ ๒ 

              ส  ๑๖๑๐๑  ประวัติศาสตร ์ ๔๐ ๑ 
              พ  ๑๖๑๐๑  สุขศึกษาและพลศึกษา ๘๐ ๒ 
              ศ  ๑๖๑๐๑  ศิลปะ ๘๐ ๒ 
              ง  ๑๖๑๐๑  การงานอาชีพและเทคโนโลย ี ๘๐ ๒ 
              อ  ๑๖๑๐๑  ภาษาตํางประเทศ ๘๐ ๒ 
รายวิชาเพ่ิมเติม ๒๔๐  

              ท ๑๖๒๐๑  ภาษาเพือ่การสื่อสาร ๔๐ ๑ 
              ค ๑๖๒๐๑  คณิตคิดสร๎างสรรค์ ๖ ๔๐ ๑ 

              ว ๑๖๒๐๑  วิทยาศาสตร์นํารู๎ ๓ ๔๐ ๑ 
              ง ๑๖๒๐๑ มัตมิิเดยีกับการสื่อสาร ๔๐ ๑ 
              อ ๑๖๑๐๑  English  is  fun ๘๐ ๒ 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (๑๒๐)  
               • กิจกรรมแนะแนว ๔๐ ๑ 

               • กิจกรรมนักเรียน   
                             ลูกเสือ – เนตรนาร ี ๔๐ ๑ 
                             ชุมนุม  โครงงานตามกลุํมสนใจ ๔๐ ๑ 
               • กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน์ (๑๐) ๓๐ 

รวมเวลาเรียน ๑๐๐๐ ๓๐ 
 
**  หมายเหตุ  กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณูปโยชน์บูรณาการกบักิจกรรมนักเรียน  

(ลูกเสือ – เนตรนารี) 

 
 
 



หลกัสูตรโรงเรียนมารียอ์นุสรณ์  จงัหวดับุรีรัมย ์       

 
๑๘ 

โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 
ชั้นมัธยมศึกษาปี  ๑ 

 
ภาคเรยีนที่  ๑ ภาคเรยีนที่  ๒ 

รายวิชา/กิจกรรม เวลาเรียน 
(หนํวยกิต-ชม.) 

รายวิชา/กิจกรรม เวลาเรียน 
(หนํวยกิต-ชม.) 

รายวิชาพื้นฐาน ๔๔๐(๑๑) รายวิชาพื้นฐาน ๔๔๐(๑๑) 
ท ๒๑๑๐๑  ภาษาไทย  ๑ 
ค ๒๑๑๐๑  คณติศาสตร์  ๑ 
ว ๒๑๑๐๑  วิทยาศาสตร์  ๑ 
ส ๒๑๑๐๑  สังคมศึกษาฯ  ๑ 
ส ๒๑๑๐๓  ประวัติศาสตร์  ๑ 
พ ๒๑๑๐๑  สุขศึกษา  ๑ 
พ ๒๑๑๐๓  พลศึกษา  ๑ 
ศ ๒๑๑๐๑  ศิลปะ  ๑ 
ศ ๒๑๑๐๓  นาฏศลิป-์ดนตรี  ๑ 
ง ๒๑๑๐๑  การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
๑ 

อ ๒๑๑๐๑  ภาษาอังกฤษ  ๑ 

๖๐(๑.๕) 
๖๐(๑.๕) 
๖๐(๑.๕) 
๖๐(๑.๕) 
๒๐(๐.๕) 
๒๐(๐.๕) 
๒๐(๐.๕) 
๒๐(๐.๕) 
๒๐(๐.๕) 
๔๐(๑) 

๖๐(๑.๕) 

ท ๒๑๑๐๒  ภาษาไทย  ๒ 
ค ๒๑๑๐๒  คณติศาสตร์  ๒ 
ว ๒๑๑๐๒  วิทยาศาสตร์  ๒ 
ส ๒๑๑๐๒  สังคมศึกษาฯ  ๒ 
ส ๒๑๑๐๔  ประวัติศาสตร์  ๒ 
พ ๒๑๑๐๒  สุขศึกษา  ๒ 
พ ๒๑๑๐๔  พลศึกษา  ๒ 
ศ ๒๑๑๐๒  ศิลปะ  ๒ 
ศ ๒๑๑๐๔  นาฏศลิป-์ดนตรี  ๒ 
ง ๒๑๑๐๒  การงานอาชีพและเทคโนโลยี ๒ 

อ ๒๑๑๐๑  ภาษาอังกฤษ  ๒ 

๖๐(๑.๕) 
๖๐(๑.๕) 
๖๐(๑.๕) 
๖๐(๑.๕) 
๒๐(๐.๕) 
๒๐(๐.๕) 
๒๐(๐.๕) 
๒๐(๐.๕) 
๒๐(๐.๕) 

      ๔๐(๑) 
     ๖๐(๑.๕) 

รายวิชาเพิ่มเติม ๑๐๐(๒.๕) รายวิชาเพิ่มเติม ๑๐๐(๒.๕) 
ค ๒๐๒๐๑  คณติศาสตรเ์พิ่มเติม  ๑ 
ง ๒๐๒๐๑  เทคโนโลยีสารสนเทศ  ๑ 
อ ๒๐๒๐๑  ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร  
๑ 

๔๐(๑) 
๒๐(๐.๕) 
๔๐(๑) 

ค ๒๑๒๐๑  คณติศาสตรเ์พิ่มเติม  ๒ 
ง ๒๐๒๐๑  เทคโนโลยีสารสนเทศ  ๒ 
อ ๒๐๒๐๑  ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร  ๒ 

๔๐(๑) 
๒๐(๑) 

๔๐(๐.๕) 

กิจกรรมพัฒนาผู๎เรียน ๖๐ กิจกรรมพัฒนาผู๎เรียน ๖๐ 

 กิจกรรมแนะแนว 

 กิจกรรมนักเรียน 
      - ลูกเสือ-เนตรนาร ี
      - ชมรม 
      - กิจกรรมเพื่อสังคมและ
สาธารณประโยชน์ 

๒๐ 
 

๒๐ 
๒๐ 
๕ 

 กิจกรรมแนะแนว 

 กิจกรรมนักเรียน 
      -ลูกเสือ-เนตรนาร ี
      -ชมรม 
      -กิจกรรมเพื่อสังคมและ
สารณประโยชน ์

๒๐ 
 

๒๐ 
๒๐ 
๕ 

รวมเวลาทั้งสิ้น ๖๐๐ รวมเวลาทั้งสิ้น ๖๐๐ 

 
**หมายเหตุ   ผู๎เรียนปฏิบัติกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์  ในกิจกรรมลูกเสือ-เนตร

นารีและชมรม 
 



หลกัสูตรโรงเรียนมารียอ์นุสรณ์  จงัหวดับุรีรัมย ์       

 
๑๙ 

โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 
ชั้นมัธยมศึกษาปี  ๒ 

 
ภาคเรยีนที่  ๑ ภาคเรยีนที่  ๒ 

รายวิชา/กิจกรรม เวลาเรียน 
(หนํวยกิต-ชม.) 

รายวิชา/กิจกรรม เวลาเรียน 
(หนํวยกิต-ชม.) 

รายวิชาพื้นฐาน ๔๔๐(๑๑) รายวิชาพื้นฐาน ๔๔๐(๑๑) 
ท ๒๒๑๐๑  ภาษาไทย  ๓ 
ค ๒๒๑๐๑  คณติศาสตร์  ๓ 
ว ๒๒๑๐๑  วิทยาศาสตร์  ๓ 
ส ๒๒๑๐๑  สังคมศึกษาฯ  ๓ 
ส ๒๒๑๐๓  ประวัติศาสตร์  ๓ 
พ ๒๒๑๐๑  สุขศึกษา  ๓ 
พ ๒๒๑๐๓  พลศึกษา  ๓ 
ศ ๒๒๑๐๑  ศิลปะ  ๓ 
ศ ๒๒๑๐๓  นาฏศลิป-์ดนตรี  ๓ 
ง ๒๒๑๐๑ การงานอาชีพและเทคโนโลยี ๓ 

อ ๒๒๑๐๑  ภาษาอังกฤษ  ๓ 

๖๐(๑.๕) 
๖๐(๑.๕) 
๖๐(๑.๕) 
๖๐(๑.๕) 
๒๐(๐.๕) 
๒๐(๐.๕) 
๒๐(๐.๕) 
๒๐(๐.๕) 
๒๐(๐.๕) 
๔๐(๑) 

๖๐(๑.๕) 

ท ๒๒๑๐๒  ภาษาไทย  ๔ 
ค ๒๒๑๐๒  คณติศาสตร์  ๔ 
ว ๒๒๑๐๒  วิทยาศาสตร์  ๔ 
ส ๒๒๑๐๒  สังคมศึกษาฯ  ๔ 
ส ๒๒๑๐๔  ประวัติศาสตร์  ๔ 
พ ๒๒๑๐๒  สุขศึกษา  ๔ 
พ ๒๒๑๐๔  พลศึกษา  ๔ 
ศ ๒๒๑๐๒  ศิลปะ  ๔ 
ศ ๒๒๑๐๔  นาฏศลิป-์ดนตรี  ๔ 
ง ๒๒๑๐๒ การงานอาชีพและเทคโนโลยี๔ 

อ ๒๒๑๐๒  ภาษาอังกฤษ  ๔ 

๖๐(๑.๕) 
๖๐(๑.๕) 
๖๐(๑.๕) 
๖๐(๑.๕) 
๒๐(๐.๕) 
๒๐(๐.๕) 
๒๐(๐.๕) 
๒๐(๐.๕) 
๒๐(๐.๕) 
๔๐(๑) 

๖๐(๑.๕) 
รายวิชาเพิ่มเติม ๑๐๐(๒.๕) รายวิชาเพิ่มเติม ๑๐๐(๒.๕) 
ค ๒๐๒๐๑  คณติศาสตรเ์พิ่มเติม  ๓ 
ง ๒๐๒๐๓  เทคโนโลยีสารสนเทศ  ๓ 
อ ๒๐๒๐๓  ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร  
๓ 

๔๐(๑) 
๒๐(๐.๕) 
๔๐(๑) 

ค ๒๒๒๐๒  คณติศาสตรเ์พิ่มเติม  ๔ 
ง ๒๐๒๐๔  เทคโนโลยีสารสนเทศ  ๔ 
อ ๒๐๒๐๔  ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร  
๔ 

๔๐(๑) 
๒๐(๐.๕) 
๔๐(๑) 

กิจกรรมพัฒนาผู๎เรียน ๖๐ กิจกรรมพัฒนาผู๎เรียน ๖๐ 

 กิจกรรมแนะแนว 

 กิจกรรมนักเรียน 
      -ลูกเสือ-เนตรนาร ี
      -ชมรม 
      -กิจกรรมเพื่อสังคมและ
สาธารณประโยชน์ 

๒๐ 
 

๒๐ 
๒๐ 
๕ 

 กิจกรรมแนะแนว 

 กิจกรรมนักเรียน 
      -ลูกเสือ-เนตรนาร ี
      -ชมรม 
      -กิจกรรมเพื่อสังคมและ
สาธารณประโยชน์ 

๒๐ 
 

๒๐ 
๒๐ 
๕ 

รวมเวลาทั้งสิ้น ๖๐๐ รวมเวลาทั้งสิ้น ๖๐๐ 
 
 

**หมายเหตุ  ผู๎เรียนปฏิบัติกิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์  ในกิจกรรมลูกเสือ-เนตร
นารีและชมรม 

 
 



หลกัสูตรโรงเรียนมารียอ์นุสรณ์  จงัหวดับุรีรัมย ์       

 
๒๐ 

โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 
ชั้นมัธยมศึกษาปี  ๓ 

 
ภาคเรยีนที่  ๑ ภาคเรยีนที่  ๒ 

รายวิชา/กิจกรรม 
เวลาเรียน 

(หนํวยกิต-ชม.) รายวิชา/กิจกรรม 
เวลาเรียน 

(หนํวยกิต-ชม.) 

รายวิชาพื้นฐาน ๔๔๐(๑๑) รายวิชาพื้นฐาน ๔๔๐(๑๑) 
ท ๒๓๑๐๑  ภาษาไทย  ๕ 
ค ๒๓๑๐๑  คณติศาสตร์  ๕ 
ว ๒๓๑๐๑  วิทยาศาสตร์  ๕ 
ส ๒๓๑๐๑  สังคมศึกษาฯ  ๕ 
ส ๒๓๑๐๓  ประวัติศาสตร์  ๕ 
พ ๒๓๑๐๑  สุขศึกษา  ๕ 
พ ๒๓๑๐๓  พลศึกษา  ๕ 
ศ ๒๓๑๐๑  ศิลปะ  ๕ 
ศ ๒๓๑๐๓  นาฏศลิป-์ดนตรี  ๕ 
ง ๒๓๑๐๑  การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
๕ 

อ ๒๓๑๐๑  ภาษาอังกฤษ  ๕ 

๖๐(๑.๕) 
๖๐(๑.๕) 
๖๐(๑.๕) 
๖๐(๑.๕) 
๒๐(๐.๕) 
๒๐(๐.๕) 
๒๐(๐.๕) 
๒๐(๐.๕) 
๒๐(๐.๕) 
๔๐(๑) 

๖๐(๑.๕) 

ท ๒๓๑๐๒  ภาษาไทย  ๖ 
ค ๒๓๑๐๒  คณติศาสตร์  ๖ 
ว ๒๓๑๐๒  วิทยาศาสตร์  ๖ 
ส ๒๓๑๐๒  สังคมศึกษาฯ  ๖ 
ส ๒๓๑๐๔  ประวัติศาสตร์  ๖ 
พ ๒๓๑๐๒  สุขศึกษา  ๖ 
พ ๒๓๑๐๔  พลศึกษา  ๖ 
ศ ๒๓๑๐๒  ศิลปะ  ๖ 
ศ ๒๓๑๐๔  นาฏศลิป-์ดนตรี  ๖ 
ง ๒๓๑๐๒  การงานอาชีพและเทคโนโลยี ๖ 

อ ๒๓๑๐๒  ภาษาอังกฤษ  ๖ 

๖๐(๑.๕) 
๖๐(๑.๕) 
๖๐(๑.๕) 
๖๐(๑.๕) 
๒๐(๐.๕) 
๒๐(๐.๕) 
๒๐(๐.๕) 
๒๐(๐.๕) 
๒๐(๐.๕) 
๔๐(๑) 

๖๐(๑.๕) 

รายวิชาเพ่ิมเติม ๑๐๐(๒.๕) รายวิชาเพ่ิมเติม ๑๐๐(๒.๕) 
ค ๒๐๒๐๑  คณติศาสตรเ์พิ่ม  ๕ 
ง ๒๐๒๐๕  เทคโนโลยีสารสนเทศ ๕ 
อ ๒๐๒๐๕  ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร  
๕ 

๔๐(๑) 
๒๐(๐.๕) 
๔๐(๑) 

ค ๒๐๒๐๑  คณติศาสตรเ์พิ่ม  ๖ 
ง ๒๐๒๐๖  เทคโนโลยีสารสนเทศ  ๖ 
อ ๒๐๒๐๖  ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ๖ 

๔๐(๑) 
๒๐(๐.๕) 
๔๐(๑) 

กิจกรรมพัฒนาผู๎เรียน ๖๐ กิจกรรมพัฒนาผู๎เรียน ๖๐ 

 กิจกรรมแนะแนว 

 กิจกรรมนักเรียน 
      -ลูกเสือ-เนตรนาร ี
      -ชมรม 
      -กิจกรรมเพื่อสังคมและ
สาธารณประโยชน์ 

๒๐ 
 

๒๐ 
๒๐ 
๕ 

 กิจกรรมแนะแนว 

 กิจกรรมนักเรียน 
      -ลูกเสือ-เนตรนาร ี
      -ชมรม 
      -กิจกรรมเพื่อสังคมและ
สาธารณประโยชน์ 

๒๐ 
 

๒๐ 
๒๐ 
๕ 

รวมเวลาทั้งสิ้น ๖๐๐ รวมเวลาทั้งสิ้น ๖๐๐ 

 
**หมายเหตุ  ผู๎เรียนปฏิบัติกิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์  ในกิจกรรมลูกเสือ-เนตร

นารีและชมรม 
 



หลกัสูตรโรงเรียนมารียอ์นุสรณ์  จงัหวดับุรีรัมย ์       

 
๒๑ 

 
บทท่ี ๓ 

สาระการเรียนรู ้

หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนมารีย์อนุสรณ ์
 

สาระการเรียนรู๎ ประกอบด๎วย องค์ความรู๎ ทักษะหรือกระบวนการเรียนรู๎  และคุณลักษณะ            
อันพึงประสงค์  ซึ่งก าหนดให๎ผู๎เรียนทุกคนในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานจ าเป็นต๎องเรียนรู๎ โดยแบํงเป็น ๘ 
กลุํมสาระการเรียนรู๎  
 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 

ภาษาไทยเป็นเอกลักษณ์ของชาติเป็นสมบัติทางวัฒนธรรมอันกํอให๎เกิดความเป็นเอกภาพและ
เสริมสร๎างบุคลิกภาพของคนในชาติให๎มีความเป็นไทย เป็นเครื่องมือในการติดตํอสื่อสาร    เพ่ือสร๎างความ
เข๎าใจและความสัมพันธ์ที่ดีตํอกัน ท าให๎สามารถประกอบกิจธุระ การงาน และด ารงชีวิตรํวมกันในสังคม
ประชาธิปไตยได๎อยํางสันติสุข และเป็นเครื่องมือในการแสวงหาความรู๎ประสบการณ์จากแหลํงข๎อมูล
สารสนเทศตํางๆ เพ่ือพัฒนาความรู๎ พัฒนากระบวนการคิดวิเคราะห์ วิจารณ์ และสร๎างสรรค์ให๎ทันตํอการ
เปลี่ยนแปลงทางสังคม และความก๎าวหน๎าทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี ตลอดจนน าไปใช๎ในการพัฒนา
อาชีพให๎มีความมั่นคงทางเศรษฐกิจ   นอกจากนี้ยังเป็นสื่อแสดงภูมิปัญญาของบรรพบุรุษด๎านวัฒนธรรม  
ประเพณี  และสุนทรียภาพ  เป็นสมบัติล้ าคํา 
ควรแกํการเรียนรู๎  อนุรักษ์  และสืบสานให๎คงอยูํคูํชาติไทยตลอดไป 
 
สาระและมาตรฐานการเรียนรู้ 
สาระท่ี ๑  การอ่าน  
มาตรฐาน ท ๑.๑  ใช๎กระบวนการอํานสร๎างความรู๎และความคิดเพ่ือน าไปใช๎ตัดสินใจ แก๎ปัญหา  
   ในการด าเนินชีวิตและมีนิสัยรักการอําน  

สาระท่ี ๒  การเขียน  
มาตรฐาน ท ๒.๑  ใช๎กระบวนการเขียนเขียนสื่อสาร เขียนเรียงความ ยํอความ และเขียนเรื่องราวใน  
   รูปแบบตํางๆ  เขียนรายงานข๎อมูลสารสนเทศและรายงานการศึกษาค๎นคว๎า 

 อยํางมีประสิทธิภาพ                   
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๒๒ 

สาระท่ี ๓  การฟัง การดู และการพูด 
มาตรฐาน ท ๓.๑   สามารถเลือกฟังและดูอยํางมีวิจารณญาณ และพูดแสดงความรู๎ ความคิด และ   
                              ความรู๎สึกในโอกาสตํางๆ อยํางมีวิจารณญาณและสร๎างสรรค์ 

สาระท่ี ๔  หลักการใช้ภาษาไทย 
มาตรฐาน  ท ๔.๑  เข๎าใจธรรมชาติของภาษาและหลักภาษาไทย  การเปลี่ยนแปลงของภาษาและ 

   หลักภาษา  ภูมิปัญญาทางภาษา  และรักษาภาษาไทยไว๎เป็นสมบัติของชาติ                               

สาระท่ี ๕    วรรณคดีและวรรณกรรม 
มาตรฐาน  ท ๕.๑ เข๎าใจและแสดงความคิดเห็น วิจารณ์วรรณคดีและวรรณกรรมไทยอยํางเห็นคุณคํา

และน ามาประยุกต์ใช๎ในชีวิตจริง 

 
โครงสร้างรายวิชา 

 

 รายวิชาตามโครงสร๎างหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนมารีย์อนุสรณ์  กลุํมสาระการเรียนรู๎ภาษาไทย 
 

ระดับประถมศึกษา 
รายวิชาภาษาไทยพื้นฐาน 

 

ระดับชั้น รหัส ชื่อรายวิชา เวลาเรียนรายปี 

ชั้น ป. ๑ ท ๑๑๑๐๑ ภาษาไทย ๑ ๕ ชั่วโมง/สัปดาห์ (๒๐๐/ปี) 

ชั้น ป. ๒ ท ๑๒๑๐๑ ภาษาไทย ๒ ๕ ชั่วโมง/สัปดาห์ (๒๐๐/ปี) 

ชั้น ป. ๓ ท ๑๓๑๐๑ ภาษาไทย ๓ ๕ ชั่วโมง/สัปดาห์ (๒๐๐/ปี) 
ชั้น ป. ๔ ท ๑๔๑๐๑ ภาษาไทย ๔ ๔ ชั่วโมง/สัปดาห์ (๑๖๐/ปี) 

ชั้น ป. ๕ ท ๑๕๑๐๑ ภาษาไทย ๕ ๔ ชั่วโมง/สัปดาห์ (๑๖๐/ปี) 
ชั้น ป. ๖ ท ๑๖๑๐๑ ภาษาไทย ๖ ๔ ชั่วโมง/สัปดาห์ (๑๖๐/ปี) 
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๒๓ 

 

รายวิชาภาษาไทยเพิ่มเติม 
 

ระดับชั้น รหัส ชื่อรายวิชา เวลาเรียนรายปี 

ชั้น ป. ๑ ท ๑๑๒๐๑ ภาษาเพลินใจ ๑ ชั่วโมง/สัปดาห์ (๔๐/ปี) 

ชั้น ป. ๒ ท ๑๒๒๐๑ ภาษาพาสนุก ๑ ชั่วโมง/สัปดาห์ (๔๐/ปี) 
ชั้น ป. ๓ ท ๑๓๒๐๑ เขียนสวยด๎วยมือเรา ๑ ชั่วโมง/สัปดาห์ (๔๐/ปี) 

ชั้น ป. ๔ ท ๑๔๒๐๑ นักอํานรุํนเยาว์ ๑ ชั่วโมง/สัปดาห์ (๔๐/ปี) 
ชั้น ป. ๕ ท ๑๕๒๐๑ ภาษานํารู๎ ๑ ชั่วโมง/สัปดาห์ (๔๐/ปี) 

ชั้น ป. ๖ ท ๑๖๒๐๑ ภาษาเพ่ือการสื่อสาร ๑ ชั่วโมง/สัปดาห์ (๔๐/ปี) 

 
 

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
 

รายวิชาภาษาไทยพื้นฐาน 
 

ระดับชั้น รหัส ชื่อรายวิชา เวลาเรียนรายภาค 

ชั้น ม. ๑ 
ท ๒๑๑๐๑ ภาษาไทย ๑ ๓ ชั่วโมง/สัปดาห์  (๑.๕ หนํวยกิต) 

ท ๒๑๑๐๒ ภาษาไทย ๒ ๓ ชั่วโมง/สัปดาห์  (๑.๕ หนํวยกิต) 

ชั้น ม. ๒ 
ท ๒๒๑๐๑ ภาษาไทย ๓ ๓ ชั่วโมง/สัปดาห์  (๑.๕ หนํวยกิต) 

ท ๒๒๑๐๒ ภาษาไทย ๔ ๓ ชั่วโมง/สัปดาห์  (๑.๕ หนํวยกิต) 

ชั้น ม. ๓ 
ท ๒๓๑๐๑ ภาษาไทย ๕ ๓ ชั่วโมง/สัปดาห์  (๑.๕ หนํวยกิต) 
ท ๒๓๑๐๒ ภาษาไทย ๖ ๓ ชั่วโมง/สัปดาห์  (๑.๕ หนํวยกิต) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



หลกัสูตรโรงเรียนมารียอ์นุสรณ์  จงัหวดับุรีรัมย ์       

 
๒๔ 

ค าอธิบายรายวิชาภาษาไทยพื้นฐาน 

รหัสวิชา ท ๑๑๑๐๑                   กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย             
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี  ๑                                                    เวลา  ๒๐๐  ชั่วโมง   
 

ศึกษาการอํานออกเสียงบอกความหมายของค าพ้ืนฐาน ค าคล๎องจอง ข๎อความ ค าที่มีวรรณยุกต์
และไมํมีวรรณยุกต์ ตัวสะกดตรงตามมาตราและไมํตรงตามมาตรา ค าควบกล้ า อักษรน า อํานจับใจความ
จาก นิทาน เรื่องสั้น บทร๎อง บทเพลง เรื่องราวจากบทเรียน อํานหนังสือตามความสนใจ เครื่องหมาย 
สัญลักษณ์ มีมารยาทในการอําน คัดลายมือตัวบรรจงเต็มบรรทัดตามแบบอักษรไทย เขียนสื่อสารค าที่ใช๎
ในชีวิตประจ าวัน ค าพ้ืนฐาน ค าคล๎องจอง ประโยคงําย ๆ ฟังและปฏิบัติตามค าแนะน า ค าสั่งงําย ๆ จับ
ใจความพูดแสดงความคิดเห็น ความรู๎สึกจากเรื่องเลํา สารคดีส าหรับเด็ก นิทาน การ์ตูน เรื่องขบขัน พูด
สื่อสารในชีวิตประจ าวัน แนะน าตัวเอง ขอความชํวยเหลือ กลําวขอบคุณ กลําวขอโทษ มีมารยาทในการ
ฟัง การดู การพูด บอกและเขียนพยัญชนะ สระ และวรรณยุกต์ เลขไทย การสะกดค า แจกลูก และอําน
เป็นค า มาตราตัวสะกด ที่ตรงตามมาตราและไมํตรงตามมาตรา การผันค า ความหมายของค า การแตํง
ประโยค ค าคล๎องจอง บอกข๎อคิดการอํานหรือฟังวรรณกรรมร๎อยแก๎วและร๎อยกรองส าหรับเด็ก เชํน 
นิทานพื้นบ้าน  เรื่องสั้นงําย ๆ  ปริศนาค าทาย บทร๎องเลํน  บทอาขยาน บทร๎อยกรอง วรรณคดีและ
วรรณกรรมในบทเรียน 

 โดยใช๎ทักษะกระบวนการปฏิบัติในการอําน การเขียน การฟัง การดู การพูด และการใช๎
ภาษาไทยเพ่ือให๎เกิดความรู๎ความคิด วิเคราะห์ การตัดสินใจ แก๎ปัญหาในการด าเนินชีวิตอยํางมี
วิจารณญาณและสร๎างสรรค์ สามารถน าไปใช๎ในชีวิตจริงได๎อยํางเหมาะสม    

เพ่ือพัฒนาพฤติกรรมด๎านความรู๎  เจตคติ  คุณธรรม  คํานิยม  ตามคุณคําพระวรสาร มีมารยาท
ในการอําน การเขียน การฟัง การดูและการพูด สามารถใช๎ทักษะทางภาษเป็นเครื่องมือในการใฝ่เรียนรู้ 
มุํงม่ันในการท างานรํวมกับผู๎อ่ืน เห็นคุณค่าการใช้ตัวเลขไทย ภาษาพูดและภาษาเขียนอยํางถูกต๎อง     
รักความเป็นไทยโดยใช๎ภาษาอยํางสร๎างสรรค์ สอดคล๎องกับขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรม        
มีจิตสาธารณะ   
 
ตัวช้ีวัด 
ท๑.๑ ป.๑/๑ ป. ๑/๒ ป.๑/๓ ป.๑/๔ ป.๑/๕ ป.๑/๖ ป.๑/๗ ป.๑/๘ 
ท๒.๑ ป.๑/๑ ป. ๑/๒ ป.๑/๓ 
ท๓.๑ ป.๑/๑ ป. ๑/๒ ป.๑/๓ ป.๑/๔ ป.๑/๕ 
ท๔.๑ ป.๑/๑ ป. ๑/๒ ป.๑/๓ ป.๑/๔ 
ท๕.๑ ป.๑/๑ ป. ๑/๒     
รวม ๒๒ ตัวชี้วัด 



หลกัสูตรโรงเรียนมารียอ์นุสรณ์  จงัหวดับุรีรัมย ์       

 
๒๕ 

ค าอธิบายรายวิชาภาษาไทยพื้นฐาน 

รหัสวิชา ท ๑๒๑๐๑                   กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย             
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี  ๒                                                    เวลา  ๒๐๐  ชั่วโมง 

 

ศึกษาการอํานออกเสียงและการบอกความหมายของค า  ค าคล๎องจอง  ข๎อความ  บทร๎อยกรอง  
งําย ๆ  จากมีรูปวรรณยุกต์และไมํมีรูปวรรณยุกต์  ตัวสะกดตรงมาตราและไมํตรง -มาตรา  อักษรน า  ตัว
การันต์  ค า  รร  หัน  พยัญชนะและสระท่ีไมํออกเสียง  จับใจความจากนิทานเรื่องเลําสั้น ๆ บทเพลงและ
บทร๎อยกรอง  ขําวและเหตุการณ์ประจ าวัน  อํานหนังสือตามความสนใจ  ข๎อเขียนเชิงอธิบายใช๎สถานที่
สาธารณะ  ค าแนะน า  การใช๎เครื่องใช๎ที่จ าเป็นในบ๎าน  ในโรงเรียน  มารยาทในการอําน        คัดลายมือ
ตัวบรรจงเต็มบรรทัดตามรูปแบบการเขียน  ตัวอักษรไทย  เขียนเรื่องสั้นเกี่ยวกับประสบการณ์ตาม
จินตนาการ  เขียนให๎อํานงํายสะอาดไมํขีดฆําใช๎ภาษาเหมาะสมกับเวลา  สถานที่  และบุคคล  ไมํเขียน
ล๎อเลียน  ฟังและปฏิบัติตามค าแนะน า  ค าสั่งที่ซับซ๎อน  จับใจความพูดแสดงความคิดเห็นความรู๎สึกจาก
เรื่องเลํา  สารคดีส าหรับเด็ก  นิทาน  การ์ตูน  เรื่องขบขัน  ขําวเหตุการณ์ประจ าวัน  เพลง  พูดสื่อสารใน
ชีวิตประจ าวัน  เชํนแนะน าตัวเอง  ขอความชํวยเหลือ  กลําวขอบคุณ  กลําวค าขอโทษ  พูดขอร๎องเลํา
ประสบการณ์  มีมารยาทในการฟัง  การดู  การพูด  บอกและเขียนพยัญชนะ  สระ  และวรรณยุกต์  เลข
ไทย  การสะกดค า  แจกลูกและอํานเป็นค า  มาตราตัวสะกดที่ตรงตามมาตราและไมํตรงตามมาตรา  การ
ผันอักษรกลาง  อักษรสูง  อักษรต่ า  ตัวการันต์  ค าควบกล้ า  อักษรน า  ค าที่มีความหมายตรงกันข๎าม  ค า
ที่มี  รร (ร หัน )   ความหมายของค า  แตํงประโยคเรียบเรียงประโยคค าคล๎องจอง   ภาษาไทยมาตรฐาน  
ภาษาถิ่น  ระบุข๎อคิดจากการอํานวรรณกรรมร๎อยแก๎วและร๎อยกรองส าหรับเด็ก เชํน  นิทานพื้นบ้าน  
เรื่องสั้นงําย ๆ  ปริศนาค าทาย  บทอาขยาน  บทร๎อยกรอง  วรรณคดีและวรรณกรรมในบทเรียน  บทร้อง
เล่นส าหรับเด็กในท้องถิ่น 
 โดยใช๎ทักษะกระบวนการปฏิบัติในการอําน  การเขียน  การฟัง  การดู  การพูด  และการใช๎
ภาษาไทยเพ่ือให๎เกิดความรู๎ความคิด  วิเคราะห์  การตัดสินใจ  แก๎ปัญหาในการด าเนินชีวิตอยํางมี
วิจารณญาณและสร๎างสรรค์  สามารถน าไปใช๎ในชีวิตจริงได๎อยํางเหมาะสม 
 เพ่ือพัฒนาพฤติกรรมด๎านความรู๎  เจตคติ  คุณธรรม  คํานิยม  ตามคุณคําพระวรสาร ซื่อสัตย์   
รักการอําน  ใช๎กระบวนการเขียนสื่อสารจากการศึกษาค๎นคว๎าอยํางมีประสิทธิภาพ  เลือกฟังและดู    พูด
แสดงความรู๎ความคิดและความรู๎สึกในโอกาสตํางๆ อยํางมีวิจารณญาณ  เห็นคุณค่าของวรรณคดี 
และวรรณกรรมไทย  น าไปประยุกต์ใช๎ในชีวิตจริง 

 
    

ตัวช้ีวัด 
ท๑.๑  ป.๒/๑  ,  ป๒/๒  ,  ป.๒/๓  ,  ป.๒/๔  ,  ป.๒/๕  ,  ป.๒/๖  ,  ป.๒/๗  ,  ป.๒/๘ 



หลกัสูตรโรงเรียนมารียอ์นุสรณ์  จงัหวดับุรีรัมย ์       

 
๒๖ 

ท๒.๑  ป.๒/๑  ,  ป๒/๒  ,  ป.๒/๓  ,  ป.๒/๔ 
ท๓.๑  ป.๒/๑  ,  ป.๒/๒  , ป.๒/๓  ,  ป.๒/๔  ,  ป.๒/๕  ,  ป.๒/๖  ,  ป.๒/๗ 
ท๔.๑  ป.๒/๑  ,  ป.๒/๒  , ป.๒/๓  ,  ป.๒/๔  ,  ป.๒/๕   
ท๕.๑  ป.๒/๑  ,  ป.๒/๒  ,  ป.๒/๓ 
รวม  ๒๗  ตัวชี้วัด   

 
 

ค าอธิบายรายวิชาภาษาไทยพื้นฐาน 

รหัสวิชา ท ๑๓๑๐๑                กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย             
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี  ๓                                                   เวลา  ๒๐๐  ชั่วโมง 

 

ศึกษาการอํานออกเสียงและบอกความหมายของค า ค าคล๎องจอง ข๎อความ บทร๎อยกรองงําย ๆ 
ตัวการันต์ ค าที่มี รร พยัญชนะและสระไมํออกเสียง ค าพ๎อง ค าพิเศษอ่ืน ๆ อํานจับใจความ นิทานหรือ
เรื่องเกี่ยวกับท้องถิ่นเรื่องเลําสั้นๆ บทแพลงและบทร๎อยกรอง  ขําวและเหตุการณ์ในชีวิตประจ าวันใน
ท๎องถิ่นและชุมชน อํานหนังสือตามความสนใจ อํานข๎อเขียนเชิงอธิบาย ปฏิบัติตามค าสั่งหรือข๎อแนะ 
ประกาศ ปูายโฆษณา และค าขวัญ อํานข๎อมูลจากแผนภาพ แผนที่และแผนภูมิ มารยาทในการอําน   การ
คัดลายมือตัวบรรจงเต็มบรรทัดตามรูปแบบการเขียนตัวอักษรไทย เขียนบรรยายลักษณะของ คน สัต ว์ 
สิ่งของ สถานที่ บันทึกประจ าวัน จดหมายลาครู เรื่องตามจินตนาการจากค า ภาพ และหัวข๎อที่ก าหนด 
การจับใจความและพูดแสดงความคิดเห็นและความรู๎สึกจากเรื่องที่ฟังและดู ทั้งที่เป็นความรู๎และความ
บันเทิง เชํน เรื่องเลําและสารคดีส าหรับเด็ก นิทานพ้ืนบ๎าน การ์ตูน เรื่องขบขัน รายการส าหรับเด็ก ขําว
และเหตุการณ์ในชีวิตประจ าวัน เพลง พูดสื่อสารในชีวิตประจ าวัน เชํน แนะน าตนเอง แนะน าสถานที่ใน
โรงเรียนและในชุมชน แนะน า/เชิญชวนรักษาความสะอาดของรํางกาย  การเลําประสบการณ์ใน
ชีวิตประจ าวัน พูดขอร๎อง พูดทักทาย กลําวขอบคุณและขอโทษ พูดปฏิเสธ พูดซักถาม มารยาทในการฟัง 
การพูด การดูสะกดค า แจกลูก   อํานเป็นค า มาตราตัวสะกดที่ตรงตามมาตราและไมํตรงตามมาตรา ผัน
อักษรกลาง อักษรสูง และอักษรต่ า ค าที่มีพยัญชนะควบกล้ า ค าที่มีอักษรน า ค าที่มีประวิสรรชนีย์ และค า
ที่ไมํมีประวิสรรชนีย์ ค าที่มี ฤ ฤา ค าที่ใช๎ บัน บรร ค าที่ใช๎ รร ค าที่มีตัวการันต์ ความหมายของค า ชนิด
ของค า ได๎แกํ ค านาม ค าสรรพนาม ค ากริยา ใช๎พจนานุกรม แตํงประโยค -   
เพ่ือการสื่อสาร ได๎แกํประโยคบอกเลํา ประโยคปฎิเสธ ประโยคค าถาม ประโยคขอร๎อง ประโยคค าสั่ง ค า
คล๎องจอง ค าขวัญ ภาษาไทยมาตรฐาน ภาษาถิ่น ระบุข๎อคิดจากการอํานวรรณคดี วรรณกรรมและเพลง
พ้ืนบ๎าน นิทานเรื่องสั้น ๆ ในท้องถิ่น ปริศนาค าทาย บทร๎อยกรอง เพลงพ้ืนบ๎าน เพลงกลํอมเด็ก 
วรรณกรรมและวรรณคดีในบทเรียนตามความสนใจ  



หลกัสูตรโรงเรียนมารียอ์นุสรณ์  จงัหวดับุรีรัมย ์       

 
๒๗ 

 โดยใช๎ทักษะกระบวนการปฏิบัติในการอําน การเขียน การฟัง การดู การพูด และการใช๎-
ภาษาไทยเพ่ือให๎เกิดความรู๎ความคิด วิเคราะห์ การตัดสินใจ แก๎ปัญหาในการด าเนินชีวิตอยํางมี-
วิจารณญาณและสร๎างสรรค์ สามารถน าไปใช๎ในชีวิตจริงได๎อยํางเหมาะสม  

เพ่ือพัฒนาพฤติกรรมด๎านความรู๎  เจตคติ  คุณธรรม  คํานิยม  ตามคุณคําพระวรสาร  และมี
ความสามารถในการตัดสินใจ มีความภาคภูมิใจ รักความเป็นไทย  ชาติ  ศาสน์  กษัตริย์  ซื่อสัตย ์มีวินัย  
ใฝุเรียนรู๎  อยู่อย่างพอเพียง มุ่งม่ันท างานและมีจิตสาธารณะ   

 
ตัวช้ีวัด 
ท๑.๑ ป.๓/๑ ป.๓/๒ ป.๓/๓ ป.๓/๔ ป.๓/๕ ป.๓/๖ ป.๓/๗ ป.๓/๘ ป.๓/๙ 
ท๒.๑ ป.๓/๑ ป.๓/๒ ป.๓/๓ ป.๓/๔ ป.๓/๕ ป.๓/๖ 
ท๓.๑ ป.๓/๑ ป.๓/๒ ป.๓/๓ ป.๓/๔ ป.๓/๕ ป.๓/๖ 
ท๔.๑ ป.๓/๑ ป.๓/๒ ป.๓/๓ ป.๓/๔ ป.๓/๕ ป.๓/๖ 
ท๕.๑ ป.๓/๑ ป.๓/๒ ป.๓/๓ ป.๓/๔ 
รวม  ๓๑ ตัวชี้วัด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



หลกัสูตรโรงเรียนมารียอ์นุสรณ์  จงัหวดับุรีรัมย ์       

 
๒๘ 

 
ค าอธิบายรายวิชาภาษาไทยพื้นฐาน 

รหัสวิชา ท ๑๔๑๐๑                   กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย             
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี  ๔                                                    เวลา  ๑๖๐  ชั่วโมง 
 

ศึกษาการอํานออกเสียง บอกความหมายของค า บทร๎อยแก๎ว บทร๎อยกรอง ค าที่มี ร ล เป็น
พยัญชนะต๎น ค าควบกล้ า อักษรน า ค าประสม อักษรยํอและเครื่องหมายวรรคตอน ประโยค-ที่มีส านวน
เป็นค าพังเพย สุภาษิต ปริศนาค าทาย และเครื่องหมายวรรคตอน อํานบทร๎อยกรองเป็นท านองเสนาะ 
อํานจับใจความ เรื่องเลําจากประสบการณ์ นิทานชาดก บทความ บทโฆษณา งานเขียนประเภทโน๎มน๎าว
ใจ ขําวและเหตุการณ์ประจ าวัน สารคดีและบันเทิงคดี อํานหนังสือตามความสนใจ คัดลายมือตัวบรรจง
เต็มบรรทัดและครึ่งบรรทัดตามรูปแบบการเขียนตัวอักษรไทย เขียนสื่อสาร เชํน ค าขวัญ ค าแนะน า 
แผนภาพโครงเรื่องและแผนภาพความคิดไปพัฒนางานเขียน ยํอความจากสื่อตํางๆ นิทาน ความเรียง 
ประกาศ จดหมาย ค าสอน จดหมายถึงเพ่ือนและบิดามารดา เขียนบันทึกและเขียนรายงานจากการศึกษา
ค๎นคว๎า เรื่องตามจินตนาการ มารยาทในการเขียน จ าแนกข๎อเท็จจริงและข๎อคิดเห็นจากเรื่องท่ีฟังและดู ใน
ชีวิตประจ าวัน จับใจความ พูดแสดงความรู๎ความคิด เรื่องที่ฟังและดู จากสื่อตํางๆ เรื่องเลํา บทความสั้นๆ 
ขําวและเหตุการณ์ประจ าวัน โฆษณา สื่ออิเล็กทรอนิกส์ รายงาน พูดล าดับเหตุการณ์ มารยาทในการฟัง 
การดู และการพูด ค าในแมํ ก กา มาตราตัวสะกด ผันอักษร ค าเป็นค าตาย ค าพ๎อง ชนิดของค า ได๎แกํ 
ค านาม ค าสรรพนาม ค ากริยา ค าวิเศษณ์ การใช๎พจนานุกรมประโยคสามัญ สํวนประกอบของประโยค 
ประโยค ๒ สํวน ประโยค ๓ สวํน กลอนสี่ ค าขวัญ ส านวนที่เป็นค าพังเพยและสุภาษิต ภาษาไทย
มาตรฐาน ภาษาถ่ิน ระบุข๎อคิดจากการอํานวรรณคดีและวรรณกรรม เชํน นิทานพ้ืนบ๎าน นิทานคติธรรม 
เพลงพื้นบ๎าน วรรณคดีและวรรณกรรมในบทเรียนและตามความสนใจ 
 โดยใช๎กระบวนการคิด  ทักษะการสื่อสาร  สรุป  วิเคราะห์ข๎อมูลจากเรื่องและสื่อตําง ๆ ที่อําน  
ฟังและเขียน เพื่อให๎เกิดความรู๎  ความเข๎าใจ  สามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู๎  ทักษะการเขียนแผนภาพ- 
โครงเรื่อง ตั้งค าถามจากเรื่อง มีความสามารถในการแยกแยะ  ตัดสินใจน าไปใช๎ในชีวิตประจ าวันได๎อยําง
ภาคภูมิใจ  ร้องเพลงพื้นบ้าน ทํองจ า อธิบายเรื่องที่มีคุณคําตามความสนใจ คาดคะเนเหตุการณ์ แสดง-
ความคิดเห็นจากเรื่องโดยใช๎เหตุผลประกอบ 

เพ่ือพัฒนาพฤติกรรมด๎านความรู๎  เจตคติ  คุณธรรม  คํานิยม  ตามคุณคําพระวรสาร  เพ่ือให๎มี
ความสามารถในการตัดสินใจ มีความภาคภูมิใจ รักความเป็นไทย  ชาติ  ศาสน์  กษัตริย์  ซื่อสัตย ์มีวินัย  
ใฝุเรียนรู๎  อยู่อย่างพอเพียง มุํงม่ันท างานและมีจิตสาธารณะ   

ตัวช้ีวัด 
ท๑.๑ ป.๔ ป.๔/๑ ป.๔/๒ ป.๔/๓ ป.๔/๔ ป.๔/๕ ป.๔/๖ ป.๔/๗ ป.๔/๘ 



หลกัสูตรโรงเรียนมารียอ์นุสรณ์  จงัหวดับุรีรัมย ์       

 
๒๙ 

ท๒.๑ ป.๔ ป.๔/๑ ป.๔/๒ ป.๔/๓ ป.๔/๔ ป.๔/๕ ป.๔/๖ ป.๔/๗ ป.๔/๘ 
ท๓.๑ ป.๔ ป.๔/๑ ป.๔/๒ ป.๔/๓ ป.๔/๔ ป.๔/๕ ป.๔/๖ 
ท๔.๑ ป.๔ ป.๔/๑ ป.๔/๒ ป.๔/๓ ป.๔/๔ ป.๔/๕ ป.๔/๖ ป.๔/๗ 
ท๕.๑ ป.๔ ป.๔/๑ ป.๔/๒ ป.๔/๓ ป.๔/๔     
รวม    ๓๓   ตัวช้ีวัด 
 

 
ค าอธิบายรายวิชาภาษาไทยพื้นฐาน 

รหัสวิชา ท ๑๕๑๐๑                   กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย             
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี  ๕                                                    เวลา  ๑๖๐  ชั่วโมง 

ศึกษาการอํานออกเสียงบอกความหมาย บทร๎อยแก๎ว บทร๎อยกรอง  ค าควบกล้ า  อักษรน า       
ตัวการันต์ อักษรยํอ เครื่องหมายวรรคตอน ข๎อความ อํานบทร๎อยกรองเป็นท านองเสนาะ  อํานจับ-
ใจความจากวรรณคดี  บทความ  โฆษณา  งานเขียน  ขําวเหตุการณ์ประจ าวัน  งานเขียนเชิงอธิบายค าสั่ง 
ข๎อแนะน าการใช๎พจนานุกรมใช๎วัสดุอุปกรณ์ฉลากยา เอกสาร ขําวสารทางราชการ หนังสือที่-นักเรียน
สนใจ คัดลายมือตัวบรรจงเต็มบรรทัด ครึ่งบรรทัด ตามรูปแบบอักษรไทย เขียนค าขวัญ        ค าอวยพร 
ค าแนะน า ค าอธิบาย แผนภาพโครงเรื่อง แผนภาพความคิด ยํอความจากนิทาน ความเรียง ประกาศ แจ๎ง
ความ แถลงการณ์ จดหมาย ค าสอน โอวาท ค าปราศรัย จดหมายถึงผู๎ปกครองและญาติ  กรอกแบบ
รายการ  ใบฝากเงิน  ใบถอนเงิน  ธนาณัติ  พัสดุไปรษณียภัณฑ์  เรื่องตามจิตนาการ  มารยาทในการเขียน  
อํานจับใจความพูดแสดงความรู๎ความคิดจากเรื่องเลํา บทความ  ขําวเหตุการณ์ประจ าวัน  โฆษณา  สื่อ
อิเล็กทรอนิกส์  วิเคราะห์ความนําเชื่อถือเรื่องที่ฟัง   และดูในชีวิตประจ าวัน   พูดรายงาน ล าดับขั้นตอน
เหตุการณ์ ระบุชนิดและหน๎าที่ของค า ค าบุพบท ค าสันธาน ค าอุทาน  ประโยค สํวนประกอบ ของประโยค 
ภาษาไทยมาตรฐาน ภาษาถ่ิน ค าราชาศัพท์ ค ามาจากภาษาตํางประเทศ กาพย์ยานี ๑๑ ส านวน ค า
พังเพย สุภาษิต สรุปเรื่องวรรณคดีและวรรณกรรม เชํนนิทานพื้นบ้านในท้องถิ่น นิทานคติธรรม เพลง
พ้ืนบ๎านวรรณคดีและวรรณกรรมในบทเรียนและความสนใจบทอาขยาน บทร๎อยกรองที่มีคุณคํา  

โดยใช๎ทักษะกระบวนการปฏิบัติในการอําน การเขียน การฟัง การดู การพูด และการใช๎ภาษาไทย
เพ่ือให๎เกิดความรู๎ความคิด วิเคราะห์ การตัดสินใจ แก๎ปัญหาในการด าเนินชีวิตอยํางมีวิจารณญาณและ
สร๎างสรรค์ สามารถน าไปใช๎ในชีวิตประจ าวันได๎อยํางภาคภูมิใจ   เห็นคุณคําของการอํานวรรณคดี 
วรรณกรรม และต านานท๎องถิ่น 
 เพ่ือพัฒนาพฤติกรรมด๎านความรู๎  เจตคติ  คุณธรรม  คํานิยม  ตามคุณคําพระวรสาร  ซื่อสัตย์
รู๎จักแบํงปัน มีนิสัยรักการอําน สนใจใฝุเรียนรู๎ มีระเบียบวินัย มีมารยาทในการเขียน ใช๎ถ๎อยค าเหมาะสม  



หลกัสูตรโรงเรียนมารียอ์นุสรณ์  จงัหวดับุรีรัมย ์       

 
๓๐ 

มีมารยาทที่ดี รักการอําน การเขียน การฟัง การดู การพูด รักษาภาษาไทยไว้เป็นสมบัติของชาติ เห็น
คุณคําของวรรณคดีและวรณกรรมไทย 
 
ตัวช้ีวัด 
ท ๑.๑ ป.๕/๑ ,ป.๕/๒ ,ป.๕/๓ ,ป.๕/๔ ,ป.๕/๕ ,ป.๕/๖ ,ป.๕/๗ ,ป.๕/๘ 
ท ๒.๑ ป.๕/๑ ,ป.๕/๒ ,ป.๕/๓ ,ป.๕/๔ ,ป.๕/๕ ,ป.๕/๖ ,ป.๕/๗ ,ป.๕/๘ ,ป.๕/๙ 
ท ๓.๑ ป.๕/๑ ,ป.๕/๒ ,ป.๕/๓ ,ป.๕/๔ ,ป.๕/๕ 
ท ๔.๑ ป.๕/๑ ,ป.๕/๒ ,ป.๕/๓ ,ป.๕/๔ ,ป.๕/๕ ,ป.๕/๖ ,ป.๕/๗ 
ท ๕.๑ ป.๕/๑ ,ป.๕/๒ ,ป.๕/๓ ,ป.๕/๔      
รวม  ๓๓  ตัวชี้วัด 

 
 

ค าอธิบายรายวิชาภาษาไทยพื้นฐาน 

รหัสวิชา ท ๑๖๑๐๑                   กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย             
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี  ๖                                                   เวลา  ๑๖๐  ชั่วโมง 

 
ศึกษาการอํานออกเสียงและบอกความหมายบทร๎อยแก๎วและบทร๎อยกรอประกอบด๎วย ค าที่มี

พยัญชนะควบกล้ า อักษรน า ตัวการันต์ ค าภาษาตํางประเทศ อักษรยํอ เครื่องหมายวรรคตอน  วัน เดือน 
ปี แบบไทย ข๎อความที่เป็นโวหาร ส านวนเปรียบเทียบ อํานบทร๎อยกรองที่เป็นท านองเสนาะ จับใจความ
เรื่องสั้น นิทาน เพลงพ้ืนบ๎าน บทความ พระบรมราโชวาท สารคดี งานเขียน บทโฆษณา   ขําวเหตุการณ์ 
อํานเร็ว งานเชิงอธิบาย ค าสั่งข๎อแนะน า ใช๎พจนานุกรม ข๎อตกลงการอยูํรํวมกัน ในชุมชนและท๎องถิ่น
ข๎อมูลแผนผัง แผนที่ แผนภูมิและกราฟอํานหนังสือตามความสนใจ มารยาทการอําน คัดลายมือตัวบรรจง
เต็มบรรทัดและครึ่งบรรทัดตามแบบอักษรไทย ค าขวัญ ประกาศ ค าอวยพร แผนภาพโครงเรื่อง แผนภาพ
ความคิด เรียงความ ยํอความ นิทาน ความเรียง ประกาศแจ๎งความ แถลงการณ์ จดหมาย ค าสอน โอวาท 
ค าปราศรัย สุนทรพจน์ รายงาน ระเบียบ ค าสั่ง จดหมายสํวนตัว จดหมายขอโทษ จดหมายขอบคุณ 
จดหมายแสดงความเห็นใจ  แสดงความยินดี กรอกแบบรายการ แบบขอร๎อง ใบสมัครศึกษาตํอ แบบสํง
พัสดุ ไปรษณียภัณฑ์ เรื่องตามจินตนาการ พูดแสดงความรู๎ความเข๎าใจ ในจุดประสงค์ของเรื่องของสิ่ง
ตีพิมพ์ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ วิเคราะห์ความเชื่อถือจากสื่อโฆษณา รายงานการพูดตามล าดับขั้นตอน ล าดับ
เหตุการณ์ พูดโน๎มน๎าว การเลือกตั้ง กรรมการนักเรียน การรณรงค์ โต๎วาที มารยาทในการฟัง การดู การ
พูดวิเคราะห์หน๎าที่และชนิดของค า ค านาม สรรพนาม ค ากริยา ค าวิเศษณ์ ค าบุพบท ค าเชื่อม ค าอุทาน 
ค าราชาศัพท์ ระดับภาษา ภาษาถ่ิน ค าท่ีมาจากภาษาตํางประเทศ กลุํมค าหรือวลี ประโยคสามัญ ประโยค



หลกัสูตรโรงเรียนมารียอ์นุสรณ์  จงัหวดับุรีรัมย ์       

 
๓๑ 

รวม ประโยคซ๎อน กลอนสุภาพ ส านวนค าพังเพยและสุภาษิต แสดงความคิดเห็นวรรณคดีและวรรณกรรม 
เชํนนิทานพื้นบ้านท้องถิ่นตนเองและท้องถิ่นอ่ืน  นิทานคติธรรม  เพลงพ้ืนบ๎านวรรณคดีและวรรณกรรม
ไทยในบทเรียน บทอาขยาน บทร๎อยกรอง 
 โดยใช๎ทักษะกระบวนการปฏิบัติการอําน การเขียน การฟัง การดู การพูด และการใช๎ภาษาเพ่ือให๎
เกิดความคิด วิเคราะห์ การตัดสินใจแก๎ปัญหาในการด าเนินชีวิตอยํางมีวิจารณญาณและสร๎างสรรค์ 
สามารถน าไปใช๎ในชีวิตจริงได๎อยํางเหมาะสมกับกาลเทศะและบุคคล 
 เพ่ือพัฒนาพฤติกรรมด๎านความรู๎  เจตคติ  คุณธรรม  คํานิยม  ตามคุณคําพระวรสาร     
เห็นคุณคําของการน าความรู๎ ทักษะ เป็นเครื่องมือในการติดตํอสื่อสาร ใฝุเรียนรู๎ เพ่ือสร๎างความเข๎าใจ และ
รักเมตตา มีความสัมพันธ์ที่ดีตํอกัน มีมารยาทในการอําน การเขียน การฟัง การดู และการพูด เหมาะสม
กับกาลเทศะ และบุคคลมีนิสัยรักการอําน รักความเป็นไทย มุํงมั่นในการท างานใช๎ความรู๎เป็นเครื่องมือใน
การแสวงหาความรู๎ ประสบการณ์ มีจิตสาธารณะ พัฒนากระบวนการคิดวิเคราะห์วิจารณ์ และสร๎างสรรค์ 
ให๎ทันตํอการเปลี่ยนแปลงทางสังคม และความก๎าวหน๎าทางวิทยาศาสตร์ และเป็นสื่อแสดงภูมิปัญญาของ
บรรพบุรุษในท๎องถิ่นด๎านวัฒนธรรมประเพณี และสุนทรียภาพ มีความรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์และมีวินัย
ในตนเอง 
 
 
ตัวช้ีวัด 
ท ๑.๑  ป.๖/๑ ,ป.๖/๒ ,ป.๖/๓ ,ป.๖/๔ ,ป.๖/๕ ,ป.๖/๖ ,ป.๖/๗ ,ป.๖/๘ ,ป.๖/๙ 
ท ๒.๑ ป.๖/๑ ,ป.๖/๒ ,ป.๖/๓ ,ป.๖/๔ ,ป.๖/๕ ,ป.๖/๖ ,ป.๖/๗ ,ป.๖/๘ ,ป.๖/๙ 
ท ๓.๑ ป.๖/๑ ,ป.๖/๒ ,ป.๖/๓ ,ป.๖/๔ ,ป.๖/๕ ,ป.๖/๖  
ท ๔.๑ ป.๖/๑ ,ป.๖/๒ ,ป.๖/๓ ,ป.๖/๔ ,ป.๖/๕ ,ป.๖/๖  
ท ๕.๑ ป.๖/๑ ,ป.๖/๒ ,ป.๖/๓ ,ป.๖/๔                       
รวม ๓๔ ตัวชีวัด 

 
 
 
 
 
 
 



หลกัสูตรโรงเรียนมารียอ์นุสรณ์  จงัหวดับุรีรัมย ์       

 
๓๒ 

ค าอธิบายรายวิชาภาษาไทยพื้นฐาน 

รหัสวิชา ท ๒๑๑๐๑       กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย              ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๑          
เวลา      ๖๐   ชั่วโมง    จ านวน   ๑.๕   หน่วยกิต                   ภาคเรียนที่   ๑ 

 

ศึกษาเรื่องการอํานออกเสียง  ประกอบด๎วย  การอํานออกเสียงแล๎วสรุปใจความส าคัญของเรื่อง 
การอํานออกเสียงธรรมดา  และการอํานท านองเสนาะ  การอํานในใจแล๎วจับใจความส าคัญของเรื่อ ง  ตั้ง
ค าถามและตอบค าถาม จากเรื่องที่อําน การพูดแสดงทรรศนะ การพูดสนทนา  และอภิปรายกลุํม การพูด
แนะน าตนเอง การเลําเรื่องการพูดติดตํอทางโทรศัพท์ และการรับโทรศัพท์ การพูดตีความและการโต๎วาที 
มีมารยาทในการเขียน การเขียนเรียงความ  ยํอความ เขียนเชิญชวน และการเขียนค าอวยพร เขียนบันทึก
ความรู๎ บันทึกการเดินทาง เขียนเลําประสบการณ์ การแตํงนิทาน เขียนสื่อสารแนะน าตนเอง แนะน า
สถานที่ส าคัญ แตํงค าประพันธ์ ประเภทกลอน กาพย์ เขียนบทพูดในโอกาสตําง ๆ การใช๎ภาษาพูดและ
ภาษาเขียน ในภาษาเชิงสร๎างสรรค์ ค าเปรียบเทียบ เขียนไทย ค ายืมภาษาอังกฤษ เสียงในภาษาไทย ค า
บุรุษสรรพนาม  ค าราชาศัพท์ กริยาราชาศัพท์ ค ามูล ค าประสม ค าพ๎องรูป พ๎องเสียง พ๎องความหมาย  
ชนิดและหน๎าที่ของค า การแตํงบทร๎อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑  วรรณกรรมท๎องถิ่น  การพินิจคุณคํา
วรรณกรรม  วิเคราะห์คุณคําและข๎อคิดจากวรรณคดีและวรรณกรรม บทอาขยาย บทร๎อยกรอง โดยใช๎
ทักษะกระบวนการปฏิบัติในการอําน  เขียน  การฟัง  การดูการพูด  

โดยใช๎ทักษะกระบวนการปฏิบัติในการอําน  เขียน  การฟัง  การดู  การพูด  และการใช๎ภาษาไทย
เพ่ือให๎เกิดความรู๎  ความคิด  วิเคราะห์  การตัดสินใจ  แก๎ปัญหาในการด าเนินชีวิตอยํางมีวิจารณญาณและ
สร๎างสรรค์  สามารถน าไปใช๎ในชีวิตจริงได๎อยํางเหมาะสม 
 เพ่ือพัฒนาพฤติกรรมด๎านความรู๎  เจตคติ  คุณธรรม  ตามคุณคําพระวรสาร  มีมารยาทที่ดี  
กระตือรือร๎น  รักการอําน  การเขียน  การฟัง  การดู  การพูด  มีความรักเมตตา รู๎จักแบํงปัน  มุํงมั่นใน
การท างาน  ซื่อสัตย์  มีวินัย  ใฝุเรียนรู๎  อยู่อย่างพอเพียง รู๎จักประมาณตน  ประหยัดอดออมภูมิใจ  รัก
ภาษาไทย  และการใช๎ภาษาไทยในชีวิตประจ าวันได๎อยํางเหมาะสม 
 
ตัวช้ีวัด 
ท  ๑.๑   ม.๑/๑  ม.๑/๒  ม.๑/๓  ม.๑/๔  ม.๑/๕  ม.๑/๖  ม.๑/๗  ม.๑/๘  ม.๑/๙  ม.๑/๑๐ 
ท  ๒.๑  ม.๑/๑  ม.๑/๒  ม.๑/๓  ม.๑/๔  ม.๑/๕  ม.๑/๖  ม.๑/๗  ม.๑/๘  ม.๑/๙  ม.๑/๑๐ 
ท  ๓.๑  ม.๑/๑  ม.๑/๒  ม.๑/๓  ม.๑/๔  ม.๑/๕  ม.๑/๖   
ท  ๔.๑  ม.๑/๑  ม.๑/๒  ม.๑/๓  ม.๑/๔  ม.๑/๕  ม.๑/๖   
ท  ๕.๑   ม.๑/๑  ม.๑/๒  ม.๑/๓  ม.๑/๔  ม.๑/๕                      
รวม   ๓๕   ตัวชี้วัด 
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๓๓ 

 
ค าอธิบายรายวิชาภาษาไทยพื้นฐาน 

รหัสวิชา ท ๒๑๑๐๒       กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย            ช้ันมัธยมศึกษาปีที่  ๑          
เวลา      ๖๐   ชั่วโมง    จ านวน   ๑.๕   หน่วยกิต                  ภาคเรียนที่   ๒ 
 
 ศึกษาการอํานออกเสียง  ประกอบด๎วย  บทร๎อยแก๎วที่เป็นบทบรรยาย  บทร๎อยกรอง   กาพย์
ยานี  ๑๑  กาพย์ฉบัง  ๑๖  กาพย์สุรางคนางค์  ๒๘  และโคลงสี่สุภาพ  เลําประสบการณ์  เรื่องสั้น  บท
สนทนา  นิทานชาดก  วรรณคดี  งานเขียนเชิงสร๎างสรรค์  บทความ  สารคดี  บันเทิงคดี  เอกสารทาง
วิชาการ  งานเขียนประเภทชักจูงโน๎มน๎าวใจ  อํานและปฏิบัติตามเอกสารคูํมือ  อํานหนังสือตามความ
สนใจ  มารยาทในการอําน  คัดลายมือตัวบรรจงครึ่งบรรทัดตามแบบอักษรไทย  บรรยายประสบการณ์  
เรียงความ  ยํอความ  เรื่องสั้น  ค าสอน  โอวาท  ค าปราศรัย  สุนทรพจน์  รายงาน  ระเบียบ  ค าสั่ง  บท
สนทนา   บทความ  หนังสืออํานนอกเวลา  ขําวและ-เหตุการณ์ส าคัญ  จดหมายสํวนตัว  จดหมายขอ
ความชํวยเหลือ  จดหมายแนะน า  จดหมายกิจธุระ  จดหมายสอบถามข๎อมูล  เขียนรายงานการศึกษา
ค๎นคว๎า  รายงานโครงงาน  พูดสรุปความ  พูดแสดงความรู๎  ประเมินความนําเชื่อถือของสื่อ  รายงาน
การศึกษาค๎นคว๎าจากแหลํงเรียนรู๎  มารยาทในการฟัง  การดู  และการจ าแนกและใช๎ส านวนที่เป็นค า
พังเพยและสุภาษิต  สรุปเนื้อหาวรรณคดีและวรรณกรรม  ศาสนา  ประเพณี  พิธีกรรม  สุภาษิต  ค าสอน  
เหตุการณ์ประวัติศาสตร์  บันเทิงคดี  วิเคราะห์คุณคําและข๎อคิดจากวรรณคดีและวรรณกรรม  บท
อาขยาน  บทร๎อยกรอง 
 โดยใช๎ทักษะกระบวนการปฏิบัติในการอําน  เขียน  การฟัง  การดู  การพูดและการใช๎ภาษาไทย
เพ่ือให๎เกิดความรู๎ความคิด  วิเคราะห์  การตัดสินใจแก๎ปัญหาในการด าเนินชีวิตอยํางมีวิจารณญาณและ
สร๎างสรรค์สามารถน าไปใช๎ในชีวิตจริงได๎อยํางเหมาะสม 
 เพ่ือพัฒนาพฤติกรรมด๎านความรู๎  เจตคติ  คุณธรรม  ตามคุณคําพระวรสาร  มีมารยาทที่ดี  
กระตือรือร๎น  รักการอําน  การเขียน  การฟัง  การดู  การพูด  มีความรักเมตตา รู๎จักแบํงปัน  มุํงมั่นใน
การท างาน  ซื่อสัตย์  มีวินัย  ใฝุเรียนรู๎  อยู่อย่างพอเพียง รู๎จักประมาณตน  ประหยัดอดออมภูมิใจ  รัก
ภาษาไทย  และการใช๎ภาษาไทยในชีวิตประจ าวันได๎อยํางเหมาะสม 
ตัวช้ีวัด 
ท  ๑.๑    ม.๑/๑  ม.๑/๒  ม.๑/๓  ม.๑/๔  ม.๑/๕  ม.๑/๖  ม.๑/๗  ม.๑/๘  ม.๑/๙ 
ท  ๒.๑  ม.๑/๑  ม.๑/๒  ม.๑/๓  ม.๑/๔  ม.๑/๕  ม.๑/๖  ม.๑/๗  ม.๑/๘  ม.๑/๙ 
ท  ๓.๑   ม.๑/๑  ม.๑/๒  ม.๑/๓  ม.๑/๔  ม.๑/๕  ม.๑/๖   
ท  ๔.๑   ม.๑/๑  ม.๑/๒  ม.๑/๓  ม.๑/๔  ม.๑/๕  ม.๑/๖   
ท  ๕.๑   ม.๑/๑  ม.๑/๒  ม.๑/๓  ม.๑/๔  ม.๑/๕       
รวม   ๓๕  ตัวชี้วัด 



หลกัสูตรโรงเรียนมารียอ์นุสรณ์  จงัหวดับุรีรัมย ์       

 
๓๔ 

 
ค าอธิบายรายวิชาภาษาไทยพื้นฐาน 

รหัสวิชา ท ๒๒๑๐๑       กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย            ช้ันมัธยมศึกษาปีที่  ๒          
เวลา      ๖๐   ชั่วโมง    จ านวน   ๑.๕   หน่วยกิต             ภาคเรียนที่   ๑ 

ศึกษาการอํานออกเสียง  ประกอบด๎วย  บทร๎อยแก๎วที่เป็นบทบรรยายและบทพรรณนา       บท
ร๎อยกรอง  กลอนบทละคร  กลอนนิทาน  กลอนเพลงยาว  และกาพย์หํอโคลง  อํานจับใจความ  วรรณคดี
ในบทเรียน  บทความ  บันทึกเหตุการณ์  บทสนทนา  บทโฆษณา  งานเขียนประเภท        โน๎มน๎าวใจ  
บทความแสดงข๎อเท็จจริง  อํานตามความสนใจ  อํานนอกเวลา  มารยาทในการอําน    เขียนบรรยายและ
พรรณนา    ยํอความ  นิทาน  ค าสอน  บทความทางวิชาการ  บันทึกเหตุการณ์  นิทานชาดก   จดหมาย
กิจธุระ  จดหมายเชิญวิทยากร  จดหมายขอความอนุเคราะห์  วิเคราะห์  วิจารณ์และแสดง  ความรู๎  
ความคิดเห็น  หรือโต๎แย๎ง  บทความ  บทเพลง  หนังสืออํานนอกเวลา  สารคดี  บันเทิงคดี    พูดสรุป
ความ  พูดวิเคราะห์และวิจารณ์  พูดอวยพร  พูดโน๎มน๎าว  พูดโฆษณา  พูดรายงานการศึกษาค๎นคว๎าจาก
แหลํงเรียนรู๎  มารยาทในการฟัง  การดู  และการพูด  สร๎างค าสมาส  ลักษณะของประโยคสามัญ   
ประโยครวม  ประโยคซ๎อน  แตํงกลอนสุภาพ  ใช๎ค าราชาศัพท์    วิเคราะห์คุณคําและข๎อคิดจากวรรณคดี
วรรณกรรม  บทอาขยาน  บทร๎อยกรอง 
 โดยใช๎ทักษะกระบวนการปฏิบัติในการอําน  เขียน  การฟัง  การดู  การพูด  และการใช๎ภาษาไทย
เพ่ือให๎เกิดความรู๎ความคิด  วิเคราะห์  การตัดสินใจ  แก๎ปัญหาในการด าเนินชีวิตอยํางมีวิจารณญาณและ
สร๎างสรรค์  สามารถน าไปใช๎ในชีวิตจริงได๎อยํางเหมาะสม 
 เพ่ือพัฒนาพฤติกรรมด๎านความรู๎  เจตคติ  คุณธรรม  ตามคุณคําพระวรสาร  มีมารยาทที่ดี  
กระตือรือร๎น  รักการอําน  การเขียน  การฟัง  การดู  การพูด  มีความรักเมตตา รู๎จักแบํงปัน  มุํงมั่นใน
การท างาน  ซื่อสัตย์  มีวินัย  ใฝุเรียนรู๎  อยู่อย่างพอเพียง รู๎จักประมาณตน  ประหยัดอดออมภูมิใจ  รัก
ภาษาไทย  และการใช๎ภาษาไทยในชีวิตประจ าวันได๎อยํางเหมาะสม 
  
ตัวช้ีวัด 
ท  ๑.๑   ม.๒/๑  ม.๒/๒  ม.๒/๔  ม.๒/๕  ม.๒/๖  ม. ๒/๗   
ท  ๒.๑  ม.๒/๑  ม.๒/๒  ม.๒/๓  ม.๒/๔  ม.๒/๖  ม. ๒/๗   
ท  ๓.๑  ม.๒/๑  ม.๒/๒  ม.๒/๓  ม.๒/๔  ม.๒/๕  ม.๒/๖   
ท  ๔.๑  ม.๒/๑  ม.๒/๒  ม.๒/๓  ม.๒/๔    
ท  ๕.๑  ม.๒/๒  ม.๒/๓ ม.๒/๔         
รวม    ๒๕   ตัวช้ีวัด 
 



หลกัสูตรโรงเรียนมารียอ์นุสรณ์  จงัหวดับุรีรัมย ์       

 
๓๕ 

ค าอธิบายรายวิชาภาษาไทยพื้นฐาน 

รหัสวิชา ท ๒๒๑๐๒       กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย            ช้ันมัธยมศึกษาปีที่  ๒          
เวลา      ๖๐   ชั่วโมง    จ านวน   ๑.๕   หน่วยกิต                  ภาคเรียนที่   ๒ 

ศึกษาการอํานออกเสียง  ประกอบด๎วย  บทร๎อยแก๎วที่เป็นบทบรรยายและบทพรรณนา        บท
ร๎อยกรอง  กลอนบทละคร  กลอนนิทาน  กลอนเพลงยาว  และกาพย์หํอโคลง  อํานจับใจความ  วรรณคดี
ในบทเรียน  บทความ  บันทึกเหตุการณ์ บทสนทนา บทโฆษณา  งานเขียนประเภทโน๎มน๎าวใจ  บทความ
แสดงข๎อเท็จจริง  อํานตามความสนใจ อํานนอกเวลา มารยาทในการอําน  คัดลายมือตัวบรรจงครึ่งบรรทัด
ตามรูปแบบตัวอักษรไทย  เขียนบรรยายและพรรณนา เรียงความ  ยํอความ  นิทาน  ค าสอน  บทความ
ทางวิชาการ  บันทึกเหตุการณ์  เขียนรายงาน จากการศึกษาค๎นคว๎าโครงงาน  จดหมายกิจธุระ  จดหมาย
เชิญวิทยากร จดหมายขอความอนุเคราะห์ วิเคราะห์  วิจารณ์และแสดง  ความรู๎  ความคิดเห็น  หรือ
โต๎แย๎ง  บทความ  บทเพลง  หนังสืออํานนอกเวลา  สารคดี  บันเทิงคดี  มารยาทในการเขียน  พูดสรุป
ความ  พูดวิเคราะห์และวิจารณ์  พูดอวยพร  พูดโน๎มน๎าว  พูดโฆษณา  พูดรายงานการศึกษาค๎นคว๎าจาก
แหลํงเรียนรู๎  มารยาทในการฟัง  การดู  และการพูด  สร๎างค าสมาส  ลักษณะของประโยคสามัญ ประโยค
รวม ประโยคซ๎อน  แตํงกลอนสุภาพ  ใช๎ค าราชาศัพท์  ค าที่    มาจากภาษาตํางประเทศ  วรรณคดีและ
วรรณกรรม  ศาสนา  ประเพณี  พิธีกรรม  สุภาษิต  ค าสอน  เหตุการณ์ประวัติศาสตร์  บันเทิงคดี บันทึก
การเดินทาง วิเคราะห์คุณคําและข๎อคิดจากวรรณคดีวรรณกรรม บทอาขยาน          บทรอ๎ยกรอง 
 โดยใช๎ทักษะกระบวนการปฏิบัติในการอําน  เขียน  การฟัง  การดู  การพูด  และการใช๎ภาษาไทย
เพ่ือให๎เกิดความรู๎ความคิด  วิเคราะห์  การตัดสินใจ  แก๎ปัญหาในการด าเนินชีวิตอยํางมีวิจารณญาณและ
สร๎างสรรค์  สามารถน าไปใช๎ในชีวิตจริงได๎อยํางเหมาะสม 
 เพ่ือพัฒนาพฤติกรรมด๎านความรู๎  เจตคติ  คุณธรรม  ตามคุณคําพระวรสาร  มีมารยาทที่ดี  
กระตือรือร๎น  รักการอําน  การเขียน  การฟัง  การดู  การพูด  มีความรักเมตตา รู๎จักแบํงปัน  มุํงมั่นใน
การท างาน  ซื่อสัตย์  มีวินัย  ใฝุเรียนรู๎  อยู่อย่างพอเพียง รู๎จักประมาณตน  ประหยัดอดออมภูมิใจ  รัก
ภาษาไทย  และการใช๎ภาษาไทยในชีวิตประจ าวันได๎อยํางเหมาะสม 
 
ตัวช้ีวัด 
ท  ๑.๑   ม.๒/๑  ,ม.๒/๒  ,ม.๒/๓  ,ม.๒/๔  ,ม.๒/๕  ,ม.๒/๖  ,ม. ๒/๗  ,ม.๒/๘ 
ท  ๒.๑  ม.๒/๑  ,ม.๒/๒  ,ม.๒/๓  ,ม.๒/๔  ,ม.๒/๕  ,ม.๒/๖  ,ม. ๒/๗  ,ม.๒/๘ 
ท  ๓.๑  ม.๒/๑  ,ม.๒/๒  ,ม.๒/๓  ,ม.๒/๔  ,ม.๒/๕  ,ม.๒/๖   
ท  ๔.๑  ม.๒/๑  ,ม.๒/๒  ,ม.๒/๓  ,ม.๒/๔  ,ม.๒/๕   
ท  ๕.๑  ม.๒/๑  ,ม.๒/๒  ,ม.๒/๓  ,ม.๒/๔  ,ม.๒/๕      
รวม   ๒๕  ตัวชี้วัด 



หลกัสูตรโรงเรียนมารียอ์นุสรณ์  จงัหวดับุรีรัมย ์       

 
๓๖ 

ค าอธิบายรายวิชาภาษาไทยพื้นฐาน 

รหัสวิชา ท ๒๓๑๐๑       กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย            ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๓     
เวลา  ๖๐   ชั่วโมง    จ านวน   ๑.๕   หน่วยกิต                  ภาคเรียนที่ ๑        

ศึกษาการอํานออกเสียง  ประกอบด๎วย  บทร๎อยแก๎วที่เป็นบทความทั่วไป  บทความปกิณกะ  บท
ร๎อยกรอง  กลอนบทละคร  กลอนเสภา  กาพย์ยานี  ๑๑  กาพย์ฉบัง ๑๖  และโคลงสี่สุภาพ  อํานจับ
ใจความ  วรรณคดีในบทเรียน  ขําวและเหตุการณ์ส าคัญ  บทความ  บันเทิงคดี  สารคดี  สารคดีเชิง
ประวัติ  ต านาน  งานเขียนเชิงสร๎างสรรค์    เขียนข๎อความตามสถานการณ์  ค าอวยพร  ค าขวัญ  ค าคม  
โฆษณา  คติพจน์  สุนทรพจน์  เขียนอัตชีวประวัติหรือชีวประวัติ  เขียนยํอความจากนิทาน  ประวัติ  
ต านาน  สารคดีทางวิชาการ  พระราชด ารัส  พระบรมราโชวาท  จดหมายราชการ  เขียนจดหมายกิจธุระ  
จดหมายเชิญวิทยากร  จดหมายขอความอนุเคราะห์  จดหมายแสดงความขอบคุณ  เขียนอธิบายชี้แจง  
แสดงความคิดเห็น  เขียนวิเคราะห์  วิจารณ์  บทโฆษณา บทความทางวิชาการ    พูดแสดงความคิดเห็น  
วิเคราะห์  วิจารณ์  พูดรายงานการศึกษาค๎นคว๎า  พูดโต๎วาที  อภิปราย  โต๎วาที  พูดโน๎มน๎าว    ใช๎ค าที่มา
จากภาษาตํางประเทศ  วิเคราะห์ประโยคซับซ๎อน  ระดับภาษา  ค าทับศัพท์  ค าศัพท์บัญญัติ  ค าศัพท์ทาง
วิชาการและวิชาชีพ  แตํงบทร๎อยกรอง  โคลงสี่สุภาพ  วรรณคดี  วรรณกรรม  ศาสนา  ประเพณี  
พิธีกรรม  สุภาษิตค าสอน  เหตุการณ์ในประวัติศาสตร์   บันเทิงคดี  วิเคราะห์วิถีไทยและคุณคําจาก
วรรณคดีและวรรณกรรม  บทอาขยาน  บทร๎อยกรอง 
 โดยใช๎ทักษะกระบวนการปฏิบัติในการอําน  เขียน  การฟัง  การดู  การพูด  และการใช๎ภาษาไทย
เพ่ือให๎เกิดความรู๎  ความคิด  วิเคราะห์  การตัดสินใจ  แก๎ปัญหาในการด าเนินชีวิตอยํางมีวิจารณญาณและ
สร๎างสรรค์  สามารถน าไปใช๎ในชีวิตจริงได๎อยํางเหมาะสม 
 เพ่ือพัฒนาพฤติกรรมด๎านความรู๎  เจตคติ  คุณธรรม  ตามคุณคําพระวรสาร  มีมารยาทที่ ดี  
กระตือรือร๎น  รักการอําน  การเขียน  การฟัง  การดู  การพูด  มีความรักเมตตา รู๎จักแบํงปัน  มุํงมั่นใน
การท างาน  ซื่อสัตย์  มีวินัย  ใฝุเรียนรู๎  อยู่อย่างพอเพียง รู๎จักประมาณตน  ประหยัดอดออมภูมิใจ  รัก
ภาษาไทย  และการใช๎ภาษาไทยในชีวิตประจ าวันได๎อยํางเหมาะสม 
ตัวช้ีวัด 
ท  ๑.๑   ม.๓/๒  ม.๓/๓  ม.๓/๖  ม.๓/๘ ม.๓/๙  ม.๓/๑๐ 
ท  ๒.๑   ม.๓/๒  ม.๓/๓ ม.๓/๔  ม.๓/๕ ม.๓/๖  ม.๓/๗   
ท  ๓.๑   ม.๓/๑  ม.๓/๒  ม.๓/๓  ม.๓/๔  ม.๓/๕   
ท  ๔.๑   ม.๓/๑  ม.๓/๒  ม.๓/๓  ม.๓/๔  ม.๓/๕  ม.๓/๖ 
ท  ๕.๑   ม.๓/๑  ม.๓/๒  ม.๓/๓  ม.๓/๔      
รวม   ๒๗  ตัวชี้วัด 
 



หลกัสูตรโรงเรียนมารียอ์นุสรณ์  จงัหวดับุรีรัมย ์       

 
๓๗ 

ค าอธิบายรายวิชาภาษาไทยพื้นฐาน 

รหัสวิชา ท ๒๓๑๐๒       กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย            ช้ันมัธยมศึกษาปีที่  ๓     
เวลา  ๖๐   ชั่วโมง    จ านวน   ๑.๕   หน่วยกิต                  ภาคเรียนที่ ๒        

ศึกษาการอํานออกเสียง  ประกอบด๎วย  บทร๎อยแก๎วที่เป็นบทความทั่วไป  บทความปกิณกะ  บท
ร๎อยกรอง กลอนบทละคร กลอนเสภา กาพย์ยานี  ๑๑ กาพย์ฉบัง ๑๖ และโคลงสี่สุภาพ อํานจับ-ใจความ  
วรรณคดีในบทเรียน  ขําวและเหตุการณ์ส าคัญ  บทความ  บันเทิงคดี  สารคดี  สารคดีเชิงประวัติ  ต านาน  
งานเขียนเชิงสร๎างสรรค์  เรื่องราวจากบทเรียนอํานตามความสนใจ  มารยาทในการอําน  คัดลายมือตัว
บรรจงครึ่งบรรทัดตามรูปแบบตัวอักษรไทย  เขียนข๎อความตามสถานการณ์  ค าอวยพร  ค าขวัญ  ค าคม  
โฆษณา  คติพจน์  สุนทรพจน์  เขียนอัตชีวประวัติหรือชีวประวัติ  เขียนยํอความจากนิทาน  ประวัติ  
ต านาน  สารคดีทางวิชาการ  พระราชด ารัส  พระบรมราโชวาท  จดหมายราชการ  เขียนอธิบายชี้แจง  
แสดงความคิดเห็น  เขียนวิเคราะห์  วิจารณ์  บทโฆษณา บทความทางวิชาการ  กรอกแบบสมัครงาน  
เขียนรายงานจากการศึกษาค๎นคว๎า  โครงงานมารยาทในการเขียน  พูดแสดงความคิดเห็น วิเคราะห์ 
วิจารณ์ พูดรายงานการศกึษาค๎นคว๎า พูดโต๎วาที  อภิปราย  โต๎วาที  พูดโน๎มน๎าว  มารยาทในการฟัง  การ
ดู  และการพูด  วิเคราะห์ประโยคซับซ๎อน  ค าทับศัพท์  ค าศัพท์บัญญัติ  ค าศัพท์ทางวิชาการและวิชาชีพ  
แตํงบทร๎อยกรอง  โคลงสี่สุภาพ  วรรณคดี  วรรณกรรม  ศาสนา  ประเพณี  พิธีกรรม  สุภาษิตค าสอน  
เหตุการณ์ในประวัติศาสตร์   บันเทิงคดี  วิเคราะห์วิถีไทยและคุณคําจากวรรณคดีและวรรณกรรม  บท
อาขยาน  บทร๎อยกรอง 
 โดยใช๎ทักษะกระบวนการปฏิบัติในการอําน  เขียน  การฟัง  การดู  การพูด  และการใช๎ภาษาไทย
เพ่ือให๎เกิดความรู๎  ความคิด  วิเคราะห์  การตัดสินใจ  แก๎ปัญหาในการด าเนินชีวิตอยํางมีวิจารณญาณและ
สร๎างสรรค์  สามารถน าไปใช๎ในชีวิตจริงได๎อยํางเหมาะสม 
 เพ่ือพัฒนาพฤติกรรมด๎านความรู๎  เจตคติ  คุณธรรม  ตามคุณคําพระวรสาร  มีมารยาทที่ดี  
กระตือรือร๎น  รักการอําน  การเขียน  การฟัง  การดู  การพูด  มีความรักเมตตา รู๎จักแบํงปัน  มุํงมั่นใน
การท างาน  มีความรักชาติ  ศาสน์  กษัตริย์ ซื่อสัตย์  มีวินัย  ใฝุเรียนรู๎  อยู่อย่างพอเพียง รู๎จักประมาณ
ตน  ประหยัดอดออม    ภูมิใจ  รักภาษาไทย  และการใช๎ภาษาไทยในชีวิตประจ าวันได๎ 
อยํางเหมาะสม 
ตัวช้ีวัด 
ท  ๑.๑   ม.๓/๑  ม.๓/๓  ม.๓/๔  ม.๓/๕  ม.๓/๗  ม.๓/๙  ม.๓/๑๐ 
ท  ๒.๑  ม.๓/๑  ม.๓/๒  ม.๓/๓  ม.๓/๔  ม.๓/๖  ม.๓/๗  ม.๓/๘  ม.๓/๙  ม.๓/๑๐ 
ท  ๓.๑   ม.๓/๑  ม.๓/๒  ม.๓/๓  ม.๓/๔  ม.๓/๖ 
ท  ๔.๑   ม.๓/๒ ม.๓/๔  ม.๓/๕  ม.๓/๖ 
ท  ๕.๑   ม.๓/๑  ม.๓/๒  ม.๓/๓  ม.๓/๔ รวม   ๒๙   ตัวชี้วัด 



หลกัสูตรโรงเรียนมารียอ์นุสรณ์  จงัหวดับุรีรัมย ์       

 
๓๘ 

ค าอธิบายรายวิชาภาษาไทยเพิ่มเติม 

รหัสวิชา   ท ๑๑๒๐๑    ภาษาเพลินใจ           กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย             
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี  ๑                                                    เวลา  ๔๐  ชั่วโมง   

 

การอํานออกเสียงและบอกความหมายของค า ค าคล๎องจอง และข๎อความที่ประกอบด๎วย 
ค าพ้ืนฐาน รวมทั้งค าท่ีใช๎เรียนรู๎ในกลุํมสาระอ่ืน ๆ  การอํานหนังสือตามความสนใจ  การคัดลายมือ 
ตัวบรรจงเต็มบรรทัดตามรูปแบบการเขียนตัวอักษรไทย  การฟังและปฏิบัติตามค าแนะน า ค าสั่งงํายๆ   
การแตํงประโยค ค าคล๎องจองพยางค์เดียว  วรรณกรรม ร๎อยแก๎วและร๎อยกรองส าหรับเด็ก  

อํานออกเสียงค า ค าคล๎องจองและข๎อความสั้นๆ ตอบค าถามเกี่ยวกับเรื่องที่อําน คาดคะเน
เหตุการณ์เรื่องที่อําน อํานหนังสือตามความสนใจอยํางสม่ าเสมอ  คัดลายมือตัวบรรจงเต็มบรรทัด  เขียน
สื่อสารด๎วยค าและประโยคตํางๆ ฟังค าแนะน า ค าสั่งงํายๆ และปฏิบัติตาม ตอบค าถามและ 
เลําเรื่องที่ฟังและดูทั้งที่เป็นความรู๎และความบันเทิง  เขียนเรียบเรียงค าเป็นประโยคตํางๆ ตํอ 
ค าคล๎องจองงํายๆ บอกข๎อคิดที่ได๎จากการอํานวรรณกรรม การร๎อยแก๎ว ร๎อยกรอง ส าหรับเด็ก  
และบทร๎อยกรองตามความสนใจ 

เพ่ือพัฒนาพฤติกรรมด๎านความรู๎  เจตคติ  คุณธรรม  คํานยิม  ตามคุณคําพระวรสาร มีมารยาท
ในการอําน การเขียน การฟัง การดูและการพูด สามารถใช๎ทักษะทางภาษเป็นเครื่องมือในการใฝ่เรียนรู้ 
มุํงม่ันในการท างานรํวมกับผู๎อ่ืน เห็นคุณค่าการใช้ตัวเลขไทย ภาษาพูดและภาษาเขียนอยํางถูกต๎อง     
รักความเป็นไทยโดยใช๎ภาษาอยํางสร๎างสรรค์ สอดคล๎องกับขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรม        
มีจิตสาธารณะ   
 
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 

๑.  อํานออกเสียงค า  ข๎อความ  ค าคล๎องจองงํายๆได๎คลํองแคลํว 
๒. ตอบค าถามเกี่ยวกับเรื่องที่อํานได๎ถูกต๎อง 
๓. คัด  เขียนข๎อความด๎วยตัวบรรจงเต็มบรรทัดตามรูปแบบการเขียนตัวอักษรไทยได๎   สวยงาม 
 
 
 
 
 
 
 

 



หลกัสูตรโรงเรียนมารียอ์นุสรณ์  จงัหวดับุรีรัมย ์       

 
๓๙ 

ค าอธิบายรายวิชาภาษาไทยเพิ่มเติม 

รหัสวิชา  ท ๑๒๒๐๑  ภาษาพาสนุก                       กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย             
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี  ๒                                                    เวลา  ๔๐  ชั่วโมง 
ศึกษาการอํานออกเสียง  จับใจความจากนิทานเรื่องเลําสั้น ๆ บทเพลงและบทร๎อยกรอง      ขําว

และเหตุการณ์ประจ าวัน  อํานหนังสือตามความสนใจ  ข๎อเขียนเชิงอธิบายใช๎สถานที่สาธารณะ  ค าแนะน า  
การใช๎เครื่องใช๎ที่จ าเป็นในบ๎าน  ในโรงเรียน  มารยาทในการอําน  เขียนเรื่องสั้นเกี่ยวกับประสบการณ์ตาม
จินตนาการ  เขียนให๎อํานงํายสะอาด  ไมํขีดฆําใช๎ภาษาเหมาะสมกับเวลา  สถานที่  และบุคคล ไมํเขียน
ล๎อเลียน จับใจความพูดแสดงความคิดเห็น ความรู๎สึกจากเรื่องเลํา สารคดีส าหรับเด็ก นิทาน การ์ตูน เรื่อง
ขบขัน ขําวเหตุการณ์ประจ าวัน  เพลง  เชํนแนะน าตัวเอง ขอความชํวยเหลือ  กลําวขอบคุณ  กลําวค าขอ
โทษ  พูดขอร๎องเลําประสบการณ์  มีมารยาทใน 
การฟัง  การดู  การพูด 
 ใช๎ทักษะกระบวนการปฏิบัติในการอําน  การเขียน  การฟัง  การดู  การพูด  และการใช๎ภาษาไทย
เพ่ือให๎เกิดความรู๎ความคิด  วิเคราะห์  การตัดสินใจ  แก๎ปัญหาในการด าเนินชีวิตอยําง 
มีวิจารณญาณและสร๎างสรรค์  สามารถน าไปใช๎ในชีวิตจริงได๎อยํางเหมาะสม 
 เพ่ือพัฒนาพฤติกรรมด๎านความรู๎  เจตคติ  คุณธรรม  คํานิยม  ตามคุณคําพระวรสาร มีซื่อสัตย ์  
รักการอําน  ใช๎กระบวนการเขียนสื่อสารจากการศึกษาค๎นคว๎าอยํางมีประสิทธิภาพ  เลือกฟังและดู    พูด
แสดงความรู๎ความคิดและความรู๎สึกในโอกาสตํางๆ อยํางมีวิจารณญาณ  เห็นคุณค่าของวรรณคดี 
และวรรณกรรม  น าไปประยุกต์ใช๎ในชีวิตจริง 
 
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 
 ๑. อํานออกเสียงค า ข๎อความและบทร๎อยกรองที่สนใจได๎ถูกต๎อง 
 ๒. พูดแสดงความคิดเห็นจากเรื่องที่ฟังและดูได๎ถูกต๎อง 
 ๓. เขียนเรื่องตามจินตนาการด๎วยข๎อความสั้นๆไมํเกิน ๑๐ บรรทัดได๎ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



หลกัสูตรโรงเรียนมารียอ์นุสรณ์  จงัหวดับุรีรัมย ์       

 
๔๐ 

ค าอธิบายรายวิชาภาษาไทยเพิ่มเติม 

รหัสวิชา  ท ๑๓๒๐๑     เขียนสวยด้วยมือเรา  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย             
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี  ๓                                              เวลา  ๔๐  ชั่วโมง 
. 

ศึกษาการคัดลายมือตัวบรรจงเต็มบรรทัดตามรูปแบบการเขียนตัวอักษรไทย  ตัวเลขไทย   
ข๎อควรปฏิบัติในการฝึกคัดลายมือ  การนั่ง  การวางสมุด  การจับดินสอ ดูวิธีการคัดตัวอักษรให๎เข๎าใจและ
คัดให๎ถูกต๎องตามรูปแบบ  เว๎นชํองไฟให๎เหมาะสมและเทํากันสม่ าเสมอ 

ใช๎ทักษะกระบวนการปฏิบัติการ เขียนบรรยายเกี่ยวกับลักษณะของคน สัตว์ สิ่งของ สถานที่ 
บันทึกประจ าวัน เรียงความตามจินตนาการจากค า รูปภาพ และหัวข๎อที่ก าหนด ยํอความในรูปแบบตํางๆ 

เพ่ือพัฒนาพฤติกรรมด๎านความรู๎  เจตคติ  คุณธรรม  คํานิยม  ตามคุณคําพระวรสาร  และมี
ความสามารถในการตัดสินใจ มีความภาคภูมิใจ รักความเป็นไทย  ชาติ  ศาสน์  กษัตริย์  ซื่อสัตย ์มีวินัย  
ใฝุเรียนรู๎  อยู่อย่างพอเพียง มุ่งม่ันท างานและมีจิตสาธารณะ   
 
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 

๑.  อธิบายการคัดลายมือตัวบรรจงเต็มบรรทัดตามรูปแบการเขียนอักษรไทย 
๒. สามารถเขียนบรรยายเกี่ยวกับลักษณะของคน สัตว์ สิ่งของ และสถานที่ 
๓. น าหลักการคัดลายมือมาเขียนเรียงความตามจินตนาการจากค า ภาพ และหัวข๎อ 
     ที่ก าหนด 
๔. อธิบายความหมายการเขียนเรื่องราวในรูปแบบตํางๆและสร๎างสัมพันธภาพของ 
     การท างานกลุํม 

๕. ตระหนักและเห็นคุณคํา มีมรรยาทที่ดีในการเขียนสามารถน าไปใช๎ในชีวิตประจ าวันได๎ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



หลกัสูตรโรงเรียนมารียอ์นุสรณ์  จงัหวดับุรีรัมย ์       

 
๔๑ 

 
ค าอธิบายรายวิชาภาษาไทยเพิ่มเติม 

รหัสวิชา ท ๑๔๒๐๑    นักอ่านรุ่นเยาว์                        กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย             
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี  ๔                                                    เวลา  ๔๐  ชั่วโมง 
 

ศึกษาการอํานออกเสียงค าท่ีมี ร  ล เป็นพยัญชนะต๎น ค าควบกล้ า บทร๎อยแก๎ว บทร๎อยกรอง อําน
ขําว และเหตุการณ์ประจ าวัน สารคดีและบันเทิงคดี อํานหนังสือตามความสนใจ 

โดยใช๎ทักษะกระบวนการปฏิบัติในการอําน  การเขียน  การฟัง  การดู  การพูด  และการใช๎
ภาษาไทยเพ่ือให๎เกิดความรู๎ความคิด  วิเคราะห์   การตัดสินใจ  แก๎ปัญหาในการด าเนินชีวิตอยํางมี
วิจารณญาณและสร๎างสรรค์  สามารถน าไปใช๎ในชีวิตจริงได๎อยํางเหมาะสม 

เพ่ือพัฒนาพฤติกรรมด๎านความรู๎  เจตคติ  คุณธรรม  คํานิยม  ตามคุณคําพระวรสาร  เพ่ือให๎มี
ความสามารถในการตัดสินใจ มีความภาคภูมิใจ รักความเป็นไทย  ชาติ  ศาสน์  กษัตริย์  ซื่อสัตย ์มีวินัย  
ใฝุเรียนรู๎  อยู่อย่างพอเพียง มุํงม่ันท างานและมีจิตสาธารณะ   
  
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 

๑.  อํานออกเสียงบทร๎อยแก๎วและร๎อยกรองได๎คลํองแคลํวถูกต๎อง 
๒.  อํานออกเสียงค าที่มี ร ล ได๎ถูกต๎อง 
๓.  เข๎าใจและอธิบายความหมายจากเรื่องที่อํานได๎ 
๔.  จ าบทร๎อยกรองที่มีคุณคําทางความคิดและความงดงามทางภาษาได๎ 
 

ค าอธิบายรายวิชาภาษาไทยเพิ่มเติม 

รหัสวิชา ท ๑๕๒๐๑    ภาษาน่ารู ้                            กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย             
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี  ๕                                                    เวลา  ๔๐  ชั่วโมง 
ศึกษาการอํานออกเสียงบอกความหมาย    บทร๎อยกรอง  อํานบทร๎อยกรองเป็นท านองเสนาะ กลอน ๔  
กลอน ๘ โคลงสี่สุภาพ  ระบุชนิดและหน๎าที่ของค า ค านาม ค าสรรพนาม ค ากริยา  ค าวิเศษณ์   
 โดยใช๎ทักษะกระบวนการปฏิบัติในการอําน  การเขียน  การฟัง  การดู  การพูด  และการใช๎
ภาษาไทยเพ่ือให๎เกิดความรู๎ความคิด  วิเคราะห์   การตัดสินใจ  แก๎ปัญหาในการด าเนินชีวิตอยํางมี
วิจารณญาณและสร๎างสรรค์  สามารถน าไปใช๎ในชีวิตจริงได๎อยํางเหมาะสม 
 เพ่ือพัฒนาพฤติกรรมด๎านความรู๎  เจตคติ  คุณธรรม  คํานิยม  ตามคุณคําพระวรสาร  ให๎เกิด  
มีนิสัยรักการอําน  สนใจใฝุเรียนรู๎  มีระเบียบวินัย มีมารยาทในการเขียน ใช๎ถ๎อยค าเหมาะสม            มี
มารยาทที่ดี รักการอําน การเขียน การฟัง การดู การพูด รักษาภาษาไทยไว้เป็นสมบัติของชาติ  
เห็นคุณคําของวรรณคดีและวรณกรรมไทย 
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๔๒ 

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 
       ๑.   บอกความหมายของค านามชนิดของค านาม และยกตัวอยํางค านามแตํละชนิดได๎ 
       ๒.   บอกความหมายของค าสรรพนาม ชนิดของ ค าสรรพนาม และยกตัวอยํางค าสรรพนาม  

 แตํละชนิดได๎ 
       ๓.   บอกความหมายของ ค ากริยา ชนิดของ ค ากริยา และยกตัวอยํางค ากริยาแตํละชนิดได๎ 
       ๔.   บอกความหมายของค าวิเศษณ์ชนิดของค าวิเศษณ์ และยกตัวอยํางค าวิเศษณ์แตํละชนิดได๎ 
       ๕.   บอกลักษณะฉันทลักษณ์ของกลอน ๔ และใช๎ค ามาเรียบเรียงเป็นบทร๎อยกรองกลอน ๔ได๎ 
       ๖.   บอกลักษณะฉันทลักษณ์ของกลอน ๘ และใช๎ค ามาเรียบเรียงเป็นบทร๎อยกรองกลอน ๘ ได๎ 
       ๗.  บอกลักษณะฉันทลักษณ์ของโคลงสี่สุภาพ และใช๎ค ามาเรียบเรียงเป็นบทร๎อยกรอง 

  โคลงสี่สุภาพได๎ 
ค าอธิบายรายวิชาภาษาไทยเพิ่มเติม 

รหัสวิชา ท ๑๖๒๐๑  ภาษาเพื่อการสื่อสาร                     กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย             
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี  ๖                                                   เวลา  ๔๐  ชั่วโมง 
 

ศึกษาการเขียนเรียงความ ยํอความ  นิทาน  รายงาน  ใบสมัครศึกษาตํอ  เขียนชี้แจง และเขียน
เรื่องตามจินตนาการ   
 โดยใช๎ทักษะกระบวนการปฏิบัติในการอําน  การเขียน  การฟัง  การดู  การพูด  และการใช๎
ภาษาไทยเพ่ือให๎เกิดความรู๎ความคิด  วิเคราะห์   การตัดสินใจ  แก๎ปัญหาในการด าเนินชีวิตอยํางมี
วิจารณญาณและสร๎างสรรค์  สามารถน าไปใช๎ในชีวิตจริงได๎อยํางเหมาะสม 
 เพ่ือพัฒนาพฤติกรรมด๎านความรู๎  เจตคติ  คุณธรรม  คํานิยม  ตามคุณคําพระวรสาร     
เห็นคุณคําของการน าความรู๎ ทักษะ เป็นเครื่องมือในการติดตํอสื่อสาร ใฝุเรียนรู๎ เพ่ือสร๎างความเข๎าใจ และ
รักเมตตา มีความสัมพันธ์ที่ดีตํอกัน มีมารยาทในการอําน การเขียน การฟัง การดู และการพูด เหมาะสม
กับกาลเทศะ และบุคคลมีนิสัยรักการอําน รักความเป็นไทย มุํงมั่นในการท างานใช๎ความรู๎เป็นเครื่องมือใน
การแสวงหาความรู๎ ประสบการณ์ มีจิตสาธารณะ พัฒนากระบวนการคิดวิเคราะห์วิจารณ์ และสร๎างสรรค์ 
ให๎ทันตํอการเปลี่ยนแปลงทางสังคม และความก๎าวหน๎าทางวิทยาศาสตร์ และเป็นสื่อแสดงภูมิปัญญาของ
บรรพบุรุษในท๎องถิ่นด๎านวัฒนธรรมประเพณี และสุนทรียภาพ มีความรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์และมีวินัย
ในตนเอง 
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 

๑.   เขียนเรียงความได๎ถูกต๎อง 
 ๒.  เขียนยํอความได๎ถูกต๎อง 
 ๓.  เขียนรายงานได๎ถูกต๎อง 
 ๔.  เขียนชี้แจงการปฏิบัติงาน 
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๔๓ 

ผลการเรียนรู้สาระภาษาเพลินใจ 

ท ๑๑๒๐๑    ภาษาไทย ๑          ชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๑   
จ านวน  ๐.๕ หน่วยกิต        จ านวน   ๔๐   ชั่วโมง 

ผลการเรียนรู้ 
๑. อํานออกเสียงค า  ข๎อความ  ค าคล๎องจองงํายๆได๎คลํองแคลํว 
๒. ตอบค าถามเกี่ยวกับเรื่องที่อํานได๎ถูกต๎อง 
๓. คัด  เขียนข๎อความด๎วยตัวบรรจงเต็มบรรทัดตามรูปแบบการเขียนตัวอักษรไทย 
    ได๎สวยงาม  

 
 

ผลการเรียนรู้สาระภาษพาสนุก 

ท ๑๒๒๐๑    ภาษาไทย ๒     ชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๒    
จ านวน  ๐.๕ หน่วยกิต        จ านวน   ๔๐   ชั่วโมง 
ผลการเรียนรู้ 

๑. อํานออกเสียงค า  ข๎อความและบทร๎อยกรองที่สนใจได๎ถูกต๎อง 
๒. พูดแสดงความคิดเห็นจากเรื่องที่ฟังและดูได๎ถูกต๎อง 
๓. เขียนเรื่องตามจินตนาการด๎วยข๎อความสั้นๆไมํเกิน ๑๐  บรรทัดได๎ 

 
 

ผลการเรียนรู้สาระเขียนสวยด้วยมือเรา 

ท ๑๓๒๐๑   ภาษาไทย ๓      ชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๓    
จ านวน  ๐.๕ หน่วยกิต        จ านวน   ๔๐   ชั่วโมง 
ผลการเรียนรู้ 
 ๑.  อธิบายการคัดลายมือตัวบรรจงเต็มบรรทัดตามรูปแบบการเขียนอักษรไทย 
 ๒. สารมารถเขียนบรรยายเกี่ยวกับลักษณะของคน สัตว์ สิ่งของ และสถานที่ 
 ๓. น าหลักการคัดลายมือมาเขียนเรียงความตามจินตนาการจากภาพและหัวข๎อที่ก าหนด 
  ๔. อธิบายความหมายการเขียนเรื่องราวในรูปแบบตํางๆ และสร๎างสัมพันธภาพของ 
                   การท างานกลุํม 
 ๕. ตระหนักและเห็นคุณคํามีมรรยาทที่ดีในการเขียนสามารถน าไปใช๎ในชีวิตประจ าวันได๎ 
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๔๔ 

ผลการเรียนรู้สาระนักอ่านรุ่นเยาว์ 

ท ๒๑๒๐๑  ภาษาไทย       ชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๔  จ านวน  
๐.๕ หน่วยกิต        จ านวน   ๔๐   ชั่วโมง 
ผลการเรียนรู้ 

๑.อํานออกเสียงบทร๎อยแก๎วและร๎อยกรองได๎คลํองแคลํวถูกต๎อง 
 ๒.อํานออกเสียงค าที่มี ร ล ได๎ถูกต๎อง 
 ๓.เข๎าใจและอธิบายความหมายจากเรื่องที่อํานได๎ 
 ๔.จ าบทร๎อยกรองที่มีคุณคําทางความคิดและความงดงามทางภาษาได๎ 
 

ผลการเรียนรู้สาระภาษาน่ารู้ 

ท ๒๑๒๐๑  ภาษาไทย      ชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๕  จ านวน  
๐.๕ หน่วยกิต        จ านวน   ๔๐   ชั่วโมง 
ผลการเรียนรู้ 

๑. บอกความหมายของค านามชนิดของค านาม และยกตัวอยํางค านามแตํละชนิดได๎ 
๒. บอกความหมายของค าสรรพนาม ชนิดของ ค าสรรพนาม และยกตัวอยํางค าสรรพนาม  
     แตํละชนิดได ๎
๓. บอกความหมายของ ค ากริยา ชนิดของ ค ากริยา และยกตัวอยํางค ากริยาแตํละชนิดได๎ 
๔. บอกความหมายของค าวิเศษณ์ชนิดของค าวิเศษณ์ และยกตัวอยํางค าวิเศษณ์ 
      แตํละชนิดได ๎
๕. บอกลักษณะฉันทลักษณ์ของกลอน ๔ และใช๎ค ามาเรียบเรียงเป็นบทร๎อยกรอง 
      กลอน ๔ได ๎
๖. บอกลักษณะฉันทลักษณ์ของกลอน ๘ และใช๎ค ามาเรียบเรียงเป็นบทร๎อยกรอง 
     กลอน ๘ ได ๎
๗. บอกลักษณะฉันทลักษณ์ของโคลงสี่สุภาพ และใช๎ค ามาเรียบเรียงเป็นบทร๎อยกรอง 
     โคลงสี่สภุาพได๎ 

ผลการเรียนรู้สาระภาษาเพื่อการสื่อสาร 

ท ๑๖๑๐๑ ภาษาไทย           ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖  
จ านวน  ๐.๕ หน่วยกิต                 จ านวน   ๔๐   ชั่วโมง 
ผลการเรียนรู้ 
 ๑. เขียนเรียงความได๎ถูกต๎อง   ๒. เขียนยํอความได๎ถูกต๎อง 
 ๓. เขียนรายงานได๎ถูกต๎อง    ๔. เขียนชี้แจงการปฏิบัติงานได๎ 
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๔๕ 

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร ์

คณิตศาสตร์มีบทบาทส าคัญยิ่งตํอการพัฒนาความคิดมนุษย์ ท าให๎มนุษย์มีความคิดสร๎างสรรค์   
คิดอยํางมีเหตุผล เป็นระบบ มีแบบแผน สามารถวิเคราะห์ปัญหาหรือสถานการณ์ได๎อยํางถี่ถ๎วนรอบคอบ 
ชํวยให๎คาดการณ์ วางแผน ตัดสินใจ แก๎ปัญหา และน าไปใช๎ในชีวิตประจ าวันได๎อยํางถูกต๎องเหมาะสม  
นอกจากนี้คณิตศาสตร์ยังเป็นเครื่องมือในการศึกษาทางด๎านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและศาสตร์อ่ืน ๆ  
คณิตศาสตร์จึงมีประโยชน์ตํอการด าเนินชีวิต ชํวยพัฒนาคุณภาพชีวิตให๎ดีขึ้น และสามารถอยูํรํวมกับผู๎อ่ืน
ได๎อยํางมีความสุข 

กลุํมสาระการเรียนรู๎คณิตศาสตร์เปิดโอกาสให๎เยาวชนทุกคนได๎เรียนรู๎คณิตศาสตร์อยํางตํอเนื่อง 
ตามศักยภาพ โดยก าหนดสาระหลักท่ีจ าเป็นส าหรับผู๎เรียนทุกคนดังนี้ 
 - จ านวนและการด าเนินการ: ความคิดรวบยอดและความรู๎สึกเชิงจ านวน ระบบจ านวนจริง 
สมบัติเกี่ยวกับจ านวนจริง การด าเนินการของจ านวน อัตราสํวน ร๎อยละ การแก๎ปัญหาเกี่ยวกับจ านวน 
และการใช๎จ านวนในชีวิตจริง 
 - การวัด: ความยาว ระยะทาง น้ าหนัก พื้นท่ี ปริมาตรและความจุ เงินและเวลา หนํวยวัดระบบ
ตําง ๆ การคาดคะเนเกี่ยวกับการวัด อัตราสํวนตรีโกณมิติ การแก๎ปัญหาเกี่ยวกับการวัด และการน าความรู๎
เกี่ยวกับการวัดไปใช๎ในสถานการณ์ตําง ๆ 
 - เรขาคณิต: รูปเรขาคณิตและสมบัติของรูปเรขาคณิตหนึ่งมิติ สองมิติ และสามมิติ             การ
นึกภาพ แบบจ าลองทางเรขาคณิต  ทฤษฎีบททางเรขาคณิต  การแปลงทางเรขาคณิต (geometric 
transformation)ในเรื่องการเลื่อนขนาน (translation) การสะท๎อน (reflection) และการหมุน 
(rotation) 
 - พีชคณิต: แบบรูป (pattern) ความสัมพันธ์ ฟังก์ชัน เซตและการด าเนินการของเซต         การ
ให๎เหตุผล นิพจน์ สมการ ระบบสมการ อสมการ กราฟ ล าดับเลขคณิต ล าดับเรขาคณิต อนุกรมเลขคณิต 
และอนุกรมเรขาคณิต 
 - การวิเคราะห์ข้อมูลและความน่าจะเป็น: การก าหนดประเด็น การเขียนข๎อค าถาม         การ
ก าหนดวิธีการศึกษา การเก็บรวบรวมข๎อมูล การจัดระบบข๎อมูล การน าเสนอข๎อมูล  คํากลางและการ
กระจายของข๎อมูล  การวิเคราะห์และการแปลความข๎อมูล การส ารวจความคิดเห็น        ความนําจะเป็น   
การใช๎ความรู๎เกี่ยวกับสถิติและความนําจะเป็นในการอธิบายเหตุการณ์ตํางๆ และชํวยในการตัดสินใจใน
การด าเนินชีวิตประจ าวัน 
 - ทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์: การแก๎ปัญหาด๎วยวิธีการที่หลากหลาย           การ
ให๎เหตุผล การสื่อสาร การสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์  และการน าเสนอ การเชื่อมโยงความรู๎ตํางๆ  
ทางคณิตศาสตร์ และการเชื่อมโยงคณิตศาสตร์กับศาสตร์อื่นๆ  และความคิดริเริ่มสร๎างสรรค์ 



หลกัสูตรโรงเรียนมารียอ์นุสรณ์  จงัหวดับุรีรัมย ์       

 
๔๖ 

 

สาระและมาตรฐานการเรียนรู้ 
สาระท่ี ๑  จ านวนและการด าเนินการ 
มาตรฐาน  ค ๑.๑     เข๎าใจถึงความหลากหลายของการแสดงจ านวนและการใช๎จ านวนในชีวิตจริง 
มาตรฐาน  ค ๑.๒    เข๎าใจถึงผลที่เกิดขึ้นจากการด าเนินการของจ านวนและความสัมพันธ์ระหวําง 

    การด าเนินการตําง ๆ และสามารถใช๎การด าเนินการในการแก๎ปัญหา                       
มาตรฐาน  ค ๑.๓    ใช๎การประมาณคําในการค านวณและแก๎ปัญหา 
มาตรฐาน ค ๑.๔    เข๎าใจระบบจ านวนและน าสมบัติเกี่ยวกับจ านวนไปใช๎ 
สาระท่ี ๒  การวัด 
มาตรฐาน  ค ๒.๑    เข๎าใจพื้นฐานเกี่ยวกับการวัด วัดและคาดคะเนขนาดของสิ่งที่ต๎องการวัด 
มาตรฐาน  ค ๒.๒    แก๎ปัญหาเกี่ยวกับการวัด 
สาระท่ี ๓  เรขาคณิต 
มาตรฐาน ค ๓.๑    อธิบายและวิเคราะห์รูปเรขาคณิตสองมิติและสามมิติ 
มาตรฐาน ค ๓.๒   ใช๎การนึกภาพ (visualization) ใช๎เหตุผลเกี่ยวกับปริภูมิ (spatial reasoning)      

และใช๎แบบจ าลองทางเรขาคณิต (geometric model) ในการแก๎ปัญหา 
สาระท่ี ๔  พีชคณิต 
มาตรฐาน  ค ๔.๑     เข๎าใจและวิเคราะห์แบบรูป (pattern) ความสัมพันธ์ และฟังก์ชัน 
มาตรฐาน ค ๔.๒   ใช๎นิพจน์ สมการ อสมการ กราฟ และตัวแบบเชิงคณิตศาสตร์  
 (mathematical   model)  อ่ืน ๆ แทนสถานการณ์ตําง ๆ   ตลอดจนแปลความหมาย  

และน าไปใช๎แก๎ปัญหา   
สาระท่ี ๕  การวิเคราะห์ข้อมูลและความน่าจะเป็น 
มาตรฐาน ค ๕.๑    เข๎าใจและใช๎วิธีการทางสถิติในการวิเคราะห์ข๎อมูล 
มาตรฐาน ค ๕.๒   ใช๎วธิีการทางสถิติและความรู๎เกี่ยวกับความนําจะเป็นในการคาดการณ์ได๎              

อยํางสมเหตุสมผล 
มาตรฐาน ค ๕.๓   ใช๎ความรู๎เกี่ยวกับสถิติและความนําจะเป็นชํวยในการตัดสินใจและแก๎ปัญหา 

สาระท่ี ๖  ทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ 
มาตรฐาน ค ๖.๑  มีความสามารถในการแก๎ปัญหา การให๎เหตุผล  การสื่อสา  การสื่อความหมาย 
                      ทางคณิตศาสตร์และการน าเสนอ  การเชื่อมโยงความรู๎ตําง ๆ ทางคณิตศาสตร์และ 
                      เชื่อมโยงคณิตศาสตร์กับศาสตร์อ่ืน ๆ  และมีความคิดริเริ่มสร๎างสรรค์ 
หมายเหตุ    ๑.  การจัดการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ที่ท าให๎ผู๎เรียนเกิดการเรียนรู๎อยํางมีคุณภาพนั้น 

จะต๎องให๎มีความสมดุลระหวํางสาระด๎านความรู๎  ทักษะและกระบวนการ ควบคูํไปกับ
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๔๗ 

คุณธรรม จริยธรรม และคํานิยมที่พึงประสงค์ ได๎แกํ  การท างานอยํางมีระบบ มีระเบียบ  
มีความรอบคอบ  

มีความรับผิดชอบ มีวิจารณญาณ  มีความเชื่อมั่นในตนเอง พร๎อมทั้งตระหนักในคุณคําและมีเจตคติที่ดีตํอ
คณิตศาสตร ์
 ๒.  ในการวัดและประเมินผลด๎านทักษะและกระบวนการ สามารถประเมินในระหวําง  การ
เรียนการสอน หรือประเมินไปพร๎อมกับการประเมินด๎านความรู๎ 
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๔๘ 

โครงสร้างรายวิชา 
 

 รายวิชาตามโครงสร๎างหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนมารีย์อนุสรณ์  พุทธศักราช ๒๕๕๓ 
กลุมํสาระการเรียนคณิตศาสตร์ 
 

ระดับประถมศึกษา 
รายวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน 

 

ระดับชั้น รหัส ชื่อรายวิชา เวลาเรียนรายปี 

ชั้น ป. ๑ ค ๑๑๑๐๑ คณิตศาสตร์ ๑ ๕ ชั่วโมง/สัปดาห์ (๒๐๐/ปี) 

ชั้น ป. ๒ ค ๑๒๑๐๑ คณิตศาสตร์ ๒ ๕ ชั่วโมง/สัปดาห์ (๒๐๐/ปี) 
ชั้น ป. ๓ ค ๑๓๑๐๑ คณิตศาสตร์ ๓ ๕ ชั่วโมง/สัปดาห์ (๒๐๐/ปี) 

ชั้น ป. ๔ ค ๑๔๑๐๑ คณิตศาสตร์ ๔ ๔ ชั่วโมง/สัปดาห์ (๑๖๐/ปี) 

ชั้น ป. ๕ ค ๑๕๑๐๑ คณิตศาสตร์ ๕ ๔ ชั่วโมง/สัปดาห์ (๑๖๐/ปี) 
ชั้น ป. ๖ ค ๑๖๑๐๑ คณิตศาสตร์ ๖ ๔ ชั่วโมง/สัปดาห์ (๑๖๐/ปี) 

 
 

รายวิชาคณิตศาสตร์เพิ่มเติม 
 

ระดับชั้น รหัส ชือ่รายวิชา เวลาเรียนรายปี 

ชั้น ป. ๑ ค ๑๑๒๐๑ คณิตคิดสร๎างสรรค์  ๑ ๑ ชั่วโมง/สัปดาห์ (๔๐/ปี) 

ชั้น ป. ๒ ค ๑๒๒๐๑ คณิตคิดสร๎างสรรค์  ๒ ๑ ชั่วโมง/สัปดาห์ (๔๐/ปี) 
ชั้น ป. ๓ ค ๑๓๒๐๑ คณิตคิดสร๎างสรรค์  ๓ ๑ ชั่วโมง/สัปดาห์ (๔๐/ปี) 

ชั้น ป. ๔ ค ๑๔๒๐๑ คณิตคิดสร๎างสรรค์  ๔ ๑ ชั่วโมง/สัปดาห์ (๔๐/ปี) 

ชั้น ป. ๕ ค ๑๕๒๐๑ คณิตคิดสร๎างสรรค์  ๕ ๑ ชั่วโมง/สัปดาห์ (๔๐/ปี) 
ชั้น ป. ๖ ค ๑๖๒๐๑ คณิตคิดสร๎างสรรค์  ๖ ๑ ชั่วโมง/สัปดาห์ (๔๐/ปี) 
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๔๙ 

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
 

รายวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน 
 

ระดับชั้น รหัส ชื่อรายวิชา เวลาเรียนรายภาค 

ชั้น ม. ๑ 
ค ๒๑๑๐๑ คณิตศาสตร์ ๑ ๓ ชั่วโมง/สัปดาห์  (๑.๕ หนํวยกิต) 
ค ๒๑๑๐๒ คณิตศาสตร์ ๒ ๓ ชั่วโมง/สัปดาห์  (๑.๕ หนํวยกิต) 

ชั้น ม. ๒ 
ค ๒๒๑๐๑ คณิตศาสตร์ ๓ ๓ ชั่วโมง/สัปดาห์  (๑.๕ หนํวยกิต) 

ค ๒๒๑๐๒ คณิตศาสตร์ ๔ ๓ ชั่วโมง/สัปดาห์  (๑.๕ หนํวยกิต) 

ชั้น ม. ๓ 
ค ๒๓๑๐๑ คณิตศาสตร์ ๕ ๓ ชั่วโมง/สัปดาห์  (๑.๕ หนํวยกิต) 

ค ๒๓๑๐๒ คณิตศาสตร์ ๖ ๓ ชั่วโมง/สัปดาห์  (๑.๕ หนํวยกิต) 

 
 
 

 
รายวิชาคณิตศาสตร์เพิ่มเติม 

 

ระดับชั้น รหัส ชื่อรายวิชา เวลาเรียนรายภาค 

ชั้น ม. ๑ 
ค ๒๑๒๐๑ คณิตศาสตร์เพ่ิมเติม ๑ ๒ ชั่วโมง/สัปดาห์  (๑ หนวํยกิต) 

ค ๒๑๒๐๒ คณิตศาสตร์เพ่ิมเติม ๒ ๒ ชั่วโมง/สัปดาห์  (๑ หนวํยกิต) 

ชั้น ม. ๒ 
ค ๒๒๒๐๑ คณิตศาสตร์เพ่ิมเติม ๓ ๒ ชั่วโมง/สัปดาห์  (๑ หนวํยกิต) 

ค ๒๒๒๐๒ คณิตศาสตร์เพ่ิมเติม ๔ ๒ ชั่วโมง/สัปดาห์  (๑ หนวํยกิต) 

ชั้น ม. ๓ 
ค ๒๓๒๐๑ คณิตศาสตร์เพ่ิมเติม ๕ ๒ ชั่วโมง/สัปดาห์  (๑ หนวํยกิต) 

ค ๒๓๒๐๒ คณิตศาสตร์เพ่ิมเติม ๖ ๒ ชั่วโมง/สัปดาห์  (๑ หนวํยกิต) 
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๕๐ 

 
ค าอธิบายรายวิชาคณิตศาสตร์ค าอธิบายรายวิชาคณิตศาสตร์  

  
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี  ๑ 

 
ค  ๑๑๑๐๑      จ านวน  ๒๐๐  ชั่วโมง 
 ศึกษาฝึกทักษะการคิดค านวณและฝึกการแก๎ปัญหาในเรื่อง  จ านวนนับไมํเกินหนึ่งร๎อย  และศูนย์
การใช๎จ านวนบอกปริมาณที่ได๎รับจากการนับ  การอํานการเขียนตัวเลขฮินดูอารบิกและตัวเลขไทย  การ
นับเพิ่มทีละ  ๑  ทีละ  ๒  การนับลดทีละ  ๑  หลัก  และคําของเลขโดด  ในแตํละหลักการเขียนตัวเลข
แสดงจ านวนรูปกระจาย  การเปรียบเทียบจ านวนและการใช๎เครื่องหมาย  =  ,  ≠  ,  > , <  การ
เรียงล าดับจ านวนไมํเกิน  ๕  จ านวน  ความหมายของการบวกและการใช๎เครื่องหมาย  +  การบวกท่ีไมํมี
การทด  ความหมายของการลบและการใช๎เครื่องหมาย – การลบที่ไมํมีการกระจาย  การบวกลบระคน  
โจทย์ปัญหา  และการสร๎างโจทย์ปัญหา  การบวกลบ  การเปรียบเทียบความยาว  การวัดความยาวโดยใช๎
หนํวยที่ไมํใชํหนํวยมาตรฐาน  การเปรียบเทียบน้ าหนัก  การชั่งโดยใช๎หนํวยที่ไมํใชํหนํวยมาตรฐาน  การ
เปรียบเทียบปริมาณและความจุ  การตวงโดยใช๎หนํวยที่ไมํใชํหนํวยมาตรฐาน  การบอกชํวงเวลาในแตํละ
วัน  จ านวนวันและชื่อวันในสปัดาห์  การจ าแนกรูปสามเหลี่ยม  รูปสี่เหลี่ยม  รูปวงกลม  รูปวงรี  แบบรูป
และความสัมพันธ์  แบบรูปของจ านวนที่เพ่ิมข้ึนทีละ  ๑  และทีละ  ๒  แบบรูปของจ านวนที่ลดลงทีละ  ๑  
แบบรูปของรูปเรขาคณิตและรูปอื่นที่สัมพันธ์กันในลักษณะรูปรํางขนาดหรือสี 

โดยใช๎ความรู๎  ทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ในการแก๎ปัญหาสถานการณ์ตําง ๆให๎
เหตุผลประกอบการตัดสินใจ รู้จักคิดวิเคราะห์ไตร่ตรองอย่างมีวิจารณญาณ  และสรุปผลได๎อยําง
เหมาะสม  มีความสามารถในการใช๎ภาษาและสัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ในการสื่อสาร  การสื่อ
ความหมาย  การน าเสนอเชื่อมโยง  ความรู๎ตําง ๆ ทางคณิตศาสตร์  กับศาสตร์อ่ืน ๆ น าความรู๎ไปใช๎ใน
ชีวิตประจ าวัน 

เพ่ือพัฒนาพฤติกรรมด๎านความรู๎  เจตคติ  คุณธรรม  คํานิยม ตามคุณคําพระวรสาร   มีความรัก
เมตตา  รู๎จักแบํงปันมีความรับผิดชอบ ท างานด๎วยความมุํงมั่น ใฝุเรียน  อยู่อย่างพอเพียง  มีการใช๎
ทรัพยากรอยํางคุ๎มคํา กตัญญู และรักความเป็นไทย 
 
ตัวช้ีวัด 
ค  ๑.๑  ป.๑/๑  ,  ค  ๑.๑  ป.๑/๒ 
ค  ๑.๒  ป.๑/๑  ,  ค  ๑.๑  ป.๑/๒ 
ค  ๒.๑  ป.๑/๑  ,  ค  ๒.๑  ป.๑/๒ 
ค  ๓.๑  ป.๑/๑ 
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๕๑ 

ค  ๔.๑  ป.๑/๑  ,  ค  ๔.๑  ป.๑/๒ 
ค  ๖.๑  ป.๑/๑  ,  ค  ๖.๑  ป.๑/๒  ,  ค  ๖.๑  ป.๑/๓  ,  ค  ๖.๑  ป.๑/๔  ,  ค  ๖.๑  ป.๑/๕  ,  ค  
๖.๑  ป.๑/๖ 
รวม  ๑๕  ตัวชี้วัด 
  

  

  
  

ค าอธิบายรายวิชาคณิตศาสตร์ค าอธิบายรายวิชาคณิตศาสตร์  
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี  ๒ 

 
ค  ๑๒๑๐๑  จ านวน  ๒๐๐   ชั่วโมง 
  

ศึกษาฝึกทักษะการคิดค านวณและฝึกการแก๎ปัญหาในเรื่อง  การเขียนและอํานตัวเลขฮินดูอารบิก  
ตัวเลขไทย  และตัวหนังสือแสดงจ านวน  จ านวนนับที่ไมํเกินพันและศูนย์  การนับเพ่ิมทีละ  ๕  ทีละ  ๑๐ 
และทีละ ๑๐๐  การนับลดทีละ  ๒  ทีละ ๑๐ และทีละ ๑๐๐  จ านวนคูํ  จ านวนคี่  หลักและคําของเลข
โดดในแตํละหลัก  เพื่อยึดต าแหนํงของหลัก  การเขียนตัวเลขแสดงจ านวนในรูปกระจาย  การเปรียบเทียบ
จ านวนและการใช๎เครื่องหมาย  =  ≠  <  >  การเรียงล าดับจ านวนไมํเกินห๎าจ านวน  การบวก  การลบ  
ความหมายของการคูณและการใช๎เครื่องหมาย  x  การคูณจ านวนหนึ่งหลักกับจ านวนไมํเกินสองหลัก  
ความหมายและการใช๎เครื่องหมายหาร ÷  การหารที่ตัวหารและผลหารมีหนึ่งหลัก  การบวกลบ  คูณ  
หาร  ระคน  โจทย์ปัญหาการบวก  การลบ  การคูณ  การหาร  โจทย์ปัญหาการบวกลบ  คูณ  หาร ระคน  
การสร๎างโจทย์ปัญหา  การบวก  การลบ  การคูณ  และการหาร  การวัดความยาวเป็นเมตร  เซนติเมตร  
การเปรียบเทียบความยาวในหนํวยเดียวกัน  การตวงเป็นลิตร  การเปรียบเทียบปริมาตรและความจุเป็น
ลิตร  ชนิดและคําของเงินเหรียญและธนบัตร  การเปรียบเทียบคําของเงินเหรียญและธนบัตร  การบอก
จ านวนเงินทั้งหมด  ( บาท  สตางค์  )  การบอกเวลาเป็นนาฬิกากับนาที  การอํานปฏิทิน  เดือน  และ
อันดับที่ของเดือน  โจทย์ปัญหาการบวก  ลบ  เกี่ยวกับการวัดความยาว   การชั่ง  โจทย์ปัญหาการบวก  
ลบ  คูณ  หาร  เกี่ยวกับการตวง  โจทย์ปัญหาการบวกลบเกี่ยวกับเงินหนํวยเป็นบาท  ชนิดของรูป
เรขาคณิต  รูปสามเหลี่ยม  รูปสี่เหลี่ยม  รูปวงกลม  รูปวงรี  รูปทรงเรขาคณิต  ทรงสี่เหลี่ยมมุมฉาก  ทรง
กลม  และทรงกระบอก  รูปเรขาคณิตสองมิติกับรูปเรขาคณิตสามมิติ  การเขียนรูปสามเหลี่ยม  รูป
สี่เหลี่ยม  รูปวงกลมและรูปวงรี  แบบรูปและความสัมพันธ์ของจ านวนที่เพ่ิมขึ้นทีละ  ๕  ทีละ  ๑๐ และ   
ทีละ  ๑๐๐  แบบรูปของจ านวนที่ลดลงทีละ  ๒  ทีละ  ๑๐  และทีละ  ๑๐๐  แบบรูปของรูปที่มีรูปรําง
ขนาดหรือสีที่สัมพันธ์กันอยํางใดอยํางหนึ่ง 

โดยใช๎ทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ในการแก๎ปัญหาสถานการณ์ตําง ๆ ให๎เหตุผล
ประกอบการตัดสินใจ  รู้จักคิดวิเคราะห์ไตร่ตรองอย่างมีวิจารณญาณ    และสรุปผลได๎อยํางเหมาะสม  



หลกัสูตรโรงเรียนมารียอ์นุสรณ์  จงัหวดับุรีรัมย ์       

 
๕๒ 

มีความสามารถในการใช๎ภาษาและสัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ในการสื่อสาร  การสื่อความหมาย  การ
น าเสนอเชื่อมโยง  ความรู๎ตําง ๆ ทางคณิตศาสตร์  กับศาสตร์อื่น ๆ น าความรู๎ไปใช๎ในชีวิตประจ าวัน 

 เพ่ือพัฒนาพฤติกรรมด๎านความรู๎ เจตคติ คุณธรรมคํานิยม ตามคุณคําพระวรสาร   มีความรัก
เมตตา รู๎จักแบํงปัน  ซื่อสัตยส์ุจริต  ท างานด๎วยความมุํงมั่น ใฝุเรียน  อยู่อย่างพอเพียงมีการใช๎ทรัพยากร
อยํางคุ๎มคําและมีจิตสาธารณะ 

 
 
 

ตัวช้ีวัด 
ค  ๑.๑  ป.๒/๑  ,  ค  ๑.๑  ป.๒/๒ 
ค  ๑.๒  ป.๒/๑  ,  ค  ๑.๒  ป.๒/๒ 
ค  ๒.๑  ป.๒/๑  ,  ค  ๒.๑  ป.๒/๒ 
ค  ๓.๑  ป.๒/๑ 
ค  ๔.๑  ป.๒/๑  ,  ค  ๔.๑  ป.๒/๒ 
ค  ๖.๑  ป.๒/๑  ,  ค  ๖.๑  ป.๒/๒  ,  ค  ๖.๑  ป.๒/๓ ,  ค  ๖.๑  ป.๒/๔  ,  ค  ๖.๑  ป.๒/๕               
ค  ๖.๑  ป.๒/๖ 
รวม  ๑๕  ตัวชี้วัด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



หลกัสูตรโรงเรียนมารียอ์นุสรณ์  จงัหวดับุรีรัมย ์       

 
๕๓ 

ค าอธิบายรายวิชาคณิตศาสตร์ค าอธิบายรายวิชาคณิตศาสตร์  
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี  ๓  

 
ค  ๑๓๑๐๑ จ านวน  ๒๐๐  ชั่วโมง 
 
 ศึกษาฝึกทักษะการคิดค านวณและฝึกการแก๎ปัญหาในเรื่อง  การเขียนและอํานตัวเลขฮินดู 
อารบิก  ตัวเลขไทย  และตัวหนังสือแสดงจ านวน  จ านวนนับที่ไมํเกินหนึ่งแสนและศูนย์  การนับเพ่ิมทีละ 
๓  ทีละ ๔  ทีละ  ๕  และทีละ  ๕๐  การนับลดทีละ  ๓  ทีละ  ๔  ทีละ  ๕  ทีละ  ๒๕  และทีละ  ๕๐  
การนับลดทีละ ๓   ทีละ ๔  ทีละ  ๕  ทีละ  ๒๕  และทีละ  ๕๐  หลักและคําของเลขโดดในแตํละหลัก
และการใช๎ ๐  เพ่ือยึดต าแหนํงของแตํละหลัก  การเขียนตัวเลขแสดงจ านวนในรูปการกระจาย  การ
เปรียบเทียบจ านวนและการใช๎เครื่องหมาย  =, , < , >  การเรียงล าดับจ านวนไมํเกินห๎าจ านวน  การ
บวก  การลบ  ของจ านวนนับไมํเกินหนึ่งแสนและศูนย์  การคูณจ านวนหนึ่งหลักกับจ านวนไมํเกินสี่ หลัก  
การคูณจ านวนสองหลักกับจ านวนสองหลัก  การหารที่ตัวจั้งไมํเกินสี่หลักและตัวหารที่มีหนึ่งหลัก โจทย์
ปัญหาการบวก ลบ คูณ หาร ระคน การสร๎างโจทย์ปัญหา  การวัดความยาวเป็นเมตร  เซนติเมตร  
มิลลิเมตร   การเลือกเครื่องมือวัดความยาวที่เหมาะสม  การเปรียบเทียบความยาว  การคาดคะเนความ
ยาวเป็นเมตรกับเซนติเมตร  การวัดการชั่ง  การเลือกเครื่อง  การเปรียบเทียบ  และ การบอก
ความสัมพันธ์ความยาวเป็นเมตร  เซนติเมตร  มิลลิลิตร   ปริมาตรและความจุเป็นลิตร  มิลลิลิตร  การ
บอกเวลาเป็นนาฬิกาและนาที (ชํวง ๕ นาที) บอกความสัมพันธ์ของหนํวยการชั่ง  กิโลกรัมกับขีด  ขีดกับ
กรัม  กิโลกรัมกับกรัม  ความสัมพันธ์ของหนํวยเวลาการอํานและเขียนจ านวนเงินโดยใช๎จุด  โจทย์ปัญหา
เกี่ยวกับการวัดความยาว  การชั่ง  ตวง  เงิน  และเวลา  การอํานและเขียนบันทึกรายรับรายจําย  การ
อํานและเขียนบันทึกกิจกรรมหรือเหตุการณ์ที่ระบุเวลา  ชนิดและรูปเรขาคณิต  รูปเรขาคณิต  ๒  มิติ การ
เขียนจุด  เส๎นตรง  รังสี  และสํวนของเส๎นตรง  มุมและสัญลักษณ์  แบบรูปและความสัมพันธ์ของแบบรูป
ที่เพ่ิมขึ้นและลดทีละ ๓  มีละ  ๔  ทีละ  ๒๕  และทีละ  ๕๐  และแบบรูปซ้ า  แบบรูปของรูปที่มีรูปรําง  
ขนาด  สี  ที่สัมพันธ์กันสองลักษณะ  การเก็บรวบรวมข๎อมูลและการจ าแนกข๎อมูลเกี่ยวกับตนเองและ
สิ่งแวดล๎อมใกล๎ตัวที่พบเห็นในชีวิตประจ าวัน  การอํานแผนภูมิภาพและแผนภูมิแทํง 

 โดยใช๎ทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ในการแก๎ปัญหาสถานการณ์ตํางๆ  ให๎เหตุผล
ประกอบการตัดสินใจ รู้จักคิดวิเคราะห์ไตร่ตรองอย่างมีวิจารณญาณ    และสรุปผลได๎อยํางเหมาะสม  มี
ความสามารถในการใช๎ภาษาและสัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ในการสื่อสาร  การสื่อความหมาย  การ
น าเสนอเชื่อมโยง  ความรู๎ตํางๆ  ทางคณิตศาสตร์กับศาสตร์อื่น  น าความรู๎ไปใช๎ในชีวิตประจ าวัน 

เพ่ือพัฒนาพฤติกรรมด๎านความรู๎  เจตคติ คุณธรรมคํานิยม ตามคุณคําพระวรสาร   มีความรัก
เมตตา รู๎จักแบํงปัน  ซื่อสัตยส์ุจริต  ท างานด๎วยความมุํงมั่น ใฝุเรียน  อยู่อย่างพอเพียงมีการใช๎ทรัพยากร
อยํางคุ๎มคําและมีวินัย ประหยัด อดออม 



หลกัสูตรโรงเรียนมารียอ์นุสรณ์  จงัหวดับุรีรัมย ์       

 
๕๔ 

 

ตัวช้ีวัด 

ค ๑.๑ ป.๓/๑, ค ๑.๑ ป.๓/๒ 

ค ๑.๒ ป.๓/๑, ค ๑.๒ ป.๓/๒ 

ค ๒.๑ ป.๓/๑, ค ๒.๑ ป.๓/๒, ค ๒.๑ ป.๓/๓, ค ๒.๑ ป.๓/๔, ค ๒.๑ ป.๓/๕, ค ๒.๑ ป.๓/๖ 

ค ๒.๒ ป.๓/๑, ค ๒.๒ ป.๓/๒, ค ๒.๒ ป.๓/๓ 

ค ๓.๑ ป.๓/๑, ค ๓.๑ ป.๓/๒, ค ๓.๑ ป.๓/๓ 

ค ๓.๒ ป.๓/๑, ค ๓.๒ ป.๓/๒ 

ค ๔.๑ ป.๓/๑, ค ๔.๑ ป.๓/๒, ค ๔.๑ ป.๓/๓ 

ค ๕.๑ ป.๓/๑, ค ๕.๑ ป.๓/๒ 

ค ๖.๑ ป.๓/๑, ค ๖.๑ ป.๓/๒, ค ๖.๑ ป.๓/๓, ค ๖.๑ ป.๓/๔, ค ๖.๑ ป.๓/๕, ค ๖.๑ ป.๓/๖ 

 

รวม  ๒๙  ตัวช้ีวัด 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



หลกัสูตรโรงเรียนมารียอ์นุสรณ์  จงัหวดับุรีรัมย ์       

 
๕๕ 

ค าอธิบายรายวิชาคณิตศาสตร์ค าอธิบายรายวิชาคณิตศาสตร์  
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี  ๔ 

 
ค  ๑๔๑๐๑    จ านวน  ๒๐๐   ชั่วโมง 

  ศึกษาฝึกทักษะการคิดค านวณและฝึกการแก๎ปัญหาในเรื่อง  การเขียนและอํานตัวเลขฮินดู 
        อารบิก  ตัวเลขไทย  และตัวหนังสือแสดงจ านวนนับ  ศูนย์  เศษสํวน  และทศนิยมหนึ่งต าแหนํง  หลัก

และคําของเลขโดดในแตํละหลักของจ านวนนับ  และการใช๎  ๐  เพ่ือยึดต าแหนํงของหลัก  การเขียน
ตัวเลขแสดงจ านวนรูปกระจาย  การเปรียบเทียบและเรียงล าดับจ านวนนับ  การเปรียบเทียบและ
เรียงล าดับเศษสํวนที่มีตัวสํวนเทํากัน  การเปรียบเทียบและเรียงล าดับทศนิยมหนึ่งต าแหนํง  การบวก  ลบ  
คูณจ านวนมากกวําหนึ่งหลักกับจ านวนมากกวําสองหลัก  การหารที่ตัวหารไมํเกินสามหลัก  การบวก  ลบ  
คูณ  หารระคน  การเฉลี่ย  โจทย์ปัญหาการบวก  การลบ  การคูณจ านวนหนึ่งหลักกับจ านวนมากกวําสี่
หลัก  โจทย์ปัญหาการคูณจ านวนมากวําหนึ่งหลักกับจ านวนมากวําสองหลัก  โจทย์ปัญหาที่ตัวหารไมํเกิน
สามหลัก  โจทย์ปัญหาการบวก  ลบ  คูณ  หาร  ระคน  และการสร๎างโจทย์ปัญหาการบวก  ลบ  คูณ  
หาร  การบวกและการลบเศษสํวนที่มีตัวสํวนเทํากัน  ความสัมพันธ์ของหนํวยความยาว  ( เซนติเมตร  กับ
มิลลิเมตร  เมตรกับเซนติเมตร  กิโลเมตรกับเมตร  วากับเมตร ) ความสัมพันธ์ของหนํวยการชั่ง  ( กรัมกับ
กิโลกรัม  กิโลกรัมกับเมตริกตัน  ขีดกับกรัม ) ความสัมพันธ์ของหนํวยการตวง  ( มิลลิลิตรกับลูกบาศก์
เซนติเมตร   มิลลิลิตรกับลิตร  ลูกบาศก์เซนติเมตรกับลิตร )ความสัมพันธ์ของหนํวยเวลา  ( วินาทีกับนาที  
นาทีกับชั่วโมง  ชั่วโมงกับวัน  วันกับสัปดาห์  วันกับเดือน  สัปดาห์กับปี  เดือนกับปี  วันกับปี ) การหา
พ้ืนที่เป็นตารางหนํวยและตารางเซนติเมตร  การหาพ้ืนที่ของรูปสี่เหลี่ยมมุมฉาก  การบอกเวลาจาก
หน๎าปัดนาฬิกา  เป็นนาทีกับนาที  การเขียนบอกเวลาโดยใช๎จุดและการอําน  การบอกระยะเวลา  การ
คาดคะเนความยาว    ( เมตร  เซนติเมตร  วา ) การคาดคะเนน้ าหนัก ( กิโลกรัม  ขีด ) การคาดคะเน
ปริมาตร  หรือความจุ  (ลิตร) โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับการวัดความยาว  การชั่ง   การตวง  การเงินและเวลา  
การเขียนบันทึกรายรับ  รายจําย  การอํานและเขียนบันทึกกิจกรรมหรือเหตุการณ์ที่ระบุเวลา  การอําน
ตารางเวลา  การบอกชนิดของมุม  มุมฉาก  มุมแหลม  มุมปูาน  การเขียนชื่อและสัญลักษณ์แทนมุม  เส๎น
ขนานและสัญลักษณ์แสดงการขนาน  การบอกสํวนประกอบของรูปวงกลม  รูปสี่เหลี่ยมมุมฉาก  รูป
สี่เหลี่ยมจัตุรัสและรูปสี่เหลี่ยมผืนผ๎า  รูปที่มีแกนสมมาตร  การประดิษฐ์ลวดลายโดยใช๎รูปเรขาคณิต  แบบ
รูปและความสัมพันธ์แบบรูปของจ านวนที่เพ่ิมขึ้นหรือลดลงทีละเทํากัน  แบบรูปของเรขาคณิตและรูปอ่ืน 
ๆ การใช๎วิธีการทางสถิติในการวิเคราะห์ข๎อมูล  การเก็บรวบรวมข๎อมูลและการจ าแนกข๎อมูล  การอําน
แผนภูมิ  รูปภาพ  การอํานแผนภูมิแทํง  การอํานตาราง  การเขียนแผนภูมิรูปภาพและแผนภูมิแทํง 

  โดยใช๎ทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ในการแก๎ปัญหาสถานการณ์ตําง ๆ ให๎เหตุผล
ประกอบการตัดสินใจ รู้จักคิดวิเคราะห์ไตร่ตรองอย่างมีวิจารณญาณ    และสรุปผลได๎อยํางเหมาะสม  มี
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๕๖ 

ความสามารถในการใช๎ภาษาและสัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ในการสื่อสาร  การสื่อความหมาย  การ
น าเสนอเชื่อมโยง  ความรู๎ตําง ๆ ทางคณิตศาสตร์  กับศาสตร์อื่น ๆ น าความรู๎ไปใช๎ในชีวิตประจ าวัน 

เพ่ือพัฒนาพฤติกรรมด๎านความรู๎ เจตคติ คุณธรรม คํานิยม ตามคุณคําพระวรสาร   มีความรัก
เมตตา รู๎จักแบํงปัน  มีความรับผิดชอบ  ท างานด๎วยความมุํงมั่น ใฝุเรียน  อยู่อย่างพอเพียง มีการใช๎
ทรัพยากรอยํางคุ๎มคํา และรักความเป็นไทย 

 
 
 ตัวช้ีวัด 

ค  ๑.๑  ป.๔/๑  ,  ป.๔/๒ 
ค  ๑.๒  ป.๔/๑  ,  ป.๔/๒  ,  ป.๔/๓ 
ค  ๒.๑  ป.๔/๑  ,  ป.๔/๒  ,  ป.๔/๓  ,  ป.๔/๔ 
ค  ๒.๒  ป.๔/๑  ,  ป.๔/๒  ,  ป.๔/๓ 
ค  ๓.๑  ป.๔/๑  ,  ป.๔/๒  ,  ป.๔/๓  ,  ป.๔/๔  ,  ป.๔/๕ 
ค  ๓.๒  ป.๔/๑ 
ค  ๔.๑  ป.๔/๑  ,  ป.๔/๒ 
ค  ๕.๑  ป.๔/๑  ,  ป.๔/๒  ,  ป.๔/๓ 
ค  ๖.๑  ป.๔/๑  ,  ป.๔/๒  ,  ป.๔/๓  ,  ป.๔/๔  ,  ป.๔/๕  ,  ป.๔/๖ 
 
รวม  ๒๙  ตัวชี้วัด 
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๕๗ 

ค าอธิบายรายวิชาคณิตศาสตร์ค าอธิบายรายวิชาคณิตศาสตร์  
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี  ๕ 

 
ค. ๑๕๑๐๑   จ านวน   ๑๖๐   ชั่วโมง 
 
 ศึกษาฝึกทักษะการคิดค านวณ และฝึกการแก๎ปัญหาในเรื่อง  การอํานและการเขียนเศษสํวนแท๎  
เศษเกิน จ านวนคละ และทศนิยมไมํเกินสองต าแหนํง เศษสํวนที่เทํากับจ านวนนับ การเขียนจ านวนนับใน
รูปเศษสํวน การเขียนเศษเกินในรูปจ านวนคละ และเขียนจ านวนคละในรูปเศษเกิน เศษสํวนที่เทํากัน 
เศษสํวนอยํางต่ า หลัก คําประจ าหลักและคําของเลขโดดในแตํละหลัก ของจ านวนนับและทศนิยมไมํเกิน
สองต าแหนํง การเขียนทศนิยมในรูปกระจาย การเปรียบเทียบและเรียงล าดับทศนิยมไมํเกินสองต าแหนํง  
และเศษสํวนที่มีตัวสํวนเป็นพหุคูณของตัวสํวนอีกตัวหนึ่ง ความหมาย การอํานและการเขียนร๎อยละ การ
เขียนเศษสํวนที่มีตัวสํวนเป็นตัวประกอบของ ๑๐ และ ๑๐๐  ในรูปทศนิยม และร๎อยละการเขียนร๎อยละ
ในรูปเศษสํวนและทศนิยม การเขียนทศนิยมไมํเกินสองต าแหนํงในรูปเศษสํวนและร๎อยละ การบวก การ
ลบ เศษสํวนที่มีตัวสํวนเป็นพหุคูณของเศษสํวนอีกตัวหนึ่ง การคูณเศษสํวนกับจ านวนนับ การคูณเศษสํวน
กับเศษสํวน การหารเศษสํวนด๎วยจ านวนนับ การหารจ านวนนับด๎วยเศษสํวน การหารเศษสํวนด๎วย
เศษสํวน การบวก ลบ คูณ ระคน ของเศษสํวน การบวก และการลบทศนิยมไมํเกินสองต าแหนํง ในรูป
เศษสํวนและร๎อยละ การบวก การลบเศษสํวนที่มีตัวสํวนเป็นพหุคูณของเศษสํวนอีกตัวหนึ่ง การคูณ
เศษสํวนกับจ านวนนับ การคูณเศษสํวนกับเศษสํวน การหารเศษสํวนด๎วยจ านวนนับ การหารจ านวนนับ
ด๎วยเศษสํวน การหารเศษสํวนด๎วยเศษสํวน การบวก ลบ คูณ ระคนของเศษสํวน การบวกและการลบ
ทศนิยมไมํเกินสองต าแหนํงกับจ านวนนับ การคูณทศนิยมหนึ่งต าแหนํงกับทศนิยมหนึ่งต าแหนํง การบวก 
ลบ คูณ ระคนของทศนิยม โจทย์ปัญหาและการสร๎างโจทย์ปัญหาการบวก การลบ การคูณ การหาร และ
การบวก ลบ คูณ หารระคนของจ านวนนับ โจทย์ปัญหาที่ใช๎บัญญัติไตรยางศ์ โจทย์ปัญหาการบวก การลบ 
การคูณ การหารเศษสํวน โจทย์ปัญหาการบวก ลบ คูณระคนของเศษสํวน โจทย์ปัญหาการบวก การลบ 
การคูณทศนิยม และการสร๎างโจทย์ปัญหา โจทย์ปัญหาร๎อยละในสถานการณ์ตําง ๆ รวมถึงโจทย์ปัญหา
ร๎อยละเก่ียวกับการหาก าไร ขาดทุน การลดราคา และการหาราคาขาย การบอกคําประมาณใกล๎เคียงเป็น
จ านวนเต็มสิบ เต็มร๎อย เต็มพัน ความสัมพันธ์ของหนํวยการาวัดปริมาตรหรือความจุ   การหาความยาว
รอบรูปของรูปสี่เหลี่ยม  รูปสามเหลี่ยม การหาพ้ืนที่ของรูปสี่เหลี่ยมมุมฉาก รูปสามเหลี่ยม การวัดขนาด
ของมุมโดยใช๎ไม๎โปรแทรกเตอร์ การหาขนาดของมุมกลับ การหาปริมาตรเป็นลูกบาศก์หนํวย ลูกบาศก์
เซนติเมตร และลูกบาศก์เมตร การหาปริมาตรหรือความจุของทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากโดยใช๎สูตร โจทย์ปัญหา
เกี่ยวกับพ้ืนที่ของรูปสี่เหลี่ยมมุมฉาก และรูปสามเหลี่ยม  และความยาวรอบรูปของรูปสี่เหลี่ยมมุมฉาก รูป
สามเหลี่ยม ลักษณะและการจ าแนกรูปเรขาคณิตสามมิติชนิดตําง ๆ รูปสามเหลี่ยมแบํงตามลักษณะของ
ด๎านรูปสามเหลี่ยม แบํงตามลักษณะของมุม สํวนประกอบของรูปสามเหลี่ยม มุมภายในของรูปสามเหลี่ยม 
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๕๘ 

ชนิดของมุม และการสร๎างมุมโดยใช๎ไม๎โปรแทรกเตอร์ การสร๎างรูปสี่เหลี่ยมมุมฉาก   รูปสามเหลี่ยม รูป
วงกลม  และเส๎นขนานให๎ผํานจุดที่ก าหนดให๎โดยใช๎ไม๎ฉาก จ านวนและความสัมพันธ์ในแบบรูปของจ านวน 
การใช๎วิธีการทางสถิติในการรวบรวมข๎อมูลและการจ าแนกข๎อมูล การเขียนแผนภูมิแทํงที่มีการยํนระยะ
ของเส๎นแสดงจ านวน  การอํานแผนภูมิแทํงเปรียบเทียบ การคาดคะเนเกี่ยวกับการเกิดขึ้นของเหตุการณ์  
ตําง ๆ 
 โดยใช๎ทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ในการแก๎ปัญหาสถานการณ์ ตําง ๆ ให๎เหตุผล
ประกอบการตัดสินใจ รู้จักคิดวิเคราะห์ ไตร่ตรองอย่างมีวิจารณญาณ    และสรุปผลได๎อยํางเหมาะสม มี
ความสามารถในการใช๎ภาษาและสัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ในการสื่อสาร การสื่อความหมาย การน าเสนอ
เชื่อมโยงความรู๎ตําง ๆทางคณิตศาสตร์กับศาสตร์อ่ืน ๆ น าความรู๎ไปใช๎ในชีวิตประจ าวัน 

เพ่ือพัฒนาพฤติกรรมด๎านความรู๎ เจตคติ คุณธรรม คํานิยม ตามคุณคําพระวรสาร   มีความรัก
เมตตา รู๎จักแบํงปัน  มีความรับผิดชอบ  ท างานด๎วยความมุํงมั่น ซื่อสัตย์ มีวินัยและใฝุเรียน  อยู่อย่าง
พอเพียง มีการใช๎ทรัพยากรอยํางคุ๎มคํา  
 
ตัวช่ีวัด 
ค ๑.๑ ป.๕/๑ ,  ค ๑.๑ป.๕/๒ ,  ค๑.๑ป.๕/๓  
ค ๑.๒ ป.๕/๑ ,  ค ๑.๒ ป.๕/๒ , ค ๑.๒ ป.๕/๓  
ค ๑.๓ ป.๕/๑  
ค ๒.๑ ป.๕/๑ , ค ๒.๑ ป.๕/๒ ,  ค ๒.๑ ป.๕/๓ , ค ๒.๑ ป.๕/๔ ,  ค ๒.๑ ป.๕/๕ 
ค ๒.๒ ป.๕/๑  
ค ๓.๑ ป.๕/๑ , ค ๓.๑ ป.๕/๒ , ค ๓.๑ ป.๕/๓  
ค ๓.๒ ป.๕/๑ , ค ๓.๒ ป.๕/๒ , ค ๓.๒ ป.๕/๓  
ค ๔.๑ ป.๕/๑  
ค ๕.๑ ป.๕/๑ ,  ค ๕.๑ ป.๕/๒  
ค ๕.๒ ป.๕/๑  
ค ๖.๑ ป.๕/๑ ,  ค ๖.๑ ป.๕/๒ , ค ๖.๑ ป.๕/๓ , ค ๖.๑ ป.๕/๔ , ค ๖.๑ ป.๕/๕ ,  ค ๖.๑ ป.๕/๖  
  
รวม  ๒๙ ตัวชี้วัด 
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๕๙ 

ค าอธิบายรายวิชาคณิตศาสตร์ค าอธิบายรายวิชาคณิตศาสตร์  
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี  ๖ 

 
ค  ๑๖๑๐๑  จ านวน  ๑๖๐  ชั่วโมง 
 ศึกษาฝึกทักษะการคิดค านวณและฝึกการแก๎ปัญหาในเรื่อง  การอํานและการเขียนทศนิยมสาม
ต าแหนํง  หลัก  คําประจ าหลักและคําของเลขโดดในแตํละหลัก  ของทศนิยมสามต าแหนํง  และการเขียน
ทศนิยมในรูปกระจาย  การเปรียบเทียบและเรียงล าดับทศนิยมไมํเกินสามต าแหนํง  และเศษสํวน  การ
เขียนทศนิยมไมํเกินสามต าแหนํงในรูปเศษสํวน  การเขียนเศษสํวนที่ตัวสํวนเป็นตัวประกอบ  ๑๐ ,  
๑๐๐ , ๑,๐๐๐  ในรูปทศนิยม  บวก  ลบ  คูณ  หาร  จ านวนคละ  ระคนของเศษสํวน  ทศนิยมที่มี
ผลลัพธ์เป็นทศนิยมไมํเกินสามต าแหนํง  โจทย์ปัญหาและการสร๎างโจทย์ปัญหา  บวก  ลบ  คูณ  หาร  
ระคนของจ านวนนับ  ของเศษสํวน  ของทศนิยม  ร๎อยละในสถานการณ์ตํางๆ  รวมถึง  ร๎อยละเกี่ยวกับ
การหาทุน  ก าไร  ขาดทุน   การลดราคา   ราคาขาย  ดอกเบี้ย  การบอกคําประมาณใกล๎เคียงเป็นจ านวน
เต็มหมื่น เต็มแสน  เต็มล๎าน ทศนิยมหนึ่งต าแหนํง  สองต าแหนํง  บวก  ลบ  คูณ  หารระคน  ตัวประกอบ  
จ านวนเฉพาะ  และตัวประกอบเฉพาะ การหา  ห.ร.ม.  ค.ร.น.  ทิศ  และการบอกต าแหนํงการใช๎ทิศ 
มาตราสํวนการอํานแผนการหาพ้ืนที่ของรูปสี่เหลี่ยม  โดยใช๎ความยาวของด๎าน  สมบัติของเส๎นทแยงมุม  
การหาความยาวของรูปวงกลม  รอบวง การหาพ้ืนที่ของรูปวงกลม  การคาดคะเนพ้ืนที่ของรูปสี่เหลียม  
โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับความยาวรอบรูปและพ้ืนที่ของรูปสี่เหลี่ยม  วงกลม  ปริมาตรหรือความจุของทรงสี่เห
ลียมมุมฉาก  การเขียนแผนผังแสดงเส๎นทางการเดินทางและแผนผังโดยสังเขป  ชนิดของรูปเรขาคณิตสอง
มิติ  ที่เป็นสํวนประกอบของรูปเรขาคณิตสามมิติ  (ทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากทรงกลม  ทรงกระบอก กรวย  
ปริซึม  พีระมิด ) สมบัติเส๎นทแยงมุมของรูปสี่เหลี่ยม  การพิจารณาเส๎นขนานโดยอาศัยผลบวกของขนาด
ของมุมภายในที่อยูํบนข๎างเดียวกันของเส๎นตัด เป็น  ๑๘๐  องศา  การประดิษฐ์ทรงสี่เหลี่ยมมุมฉาก  
ทรงกระบอก  กรวย  ปริซึม และพีระมิด  จากรูปคลี่หรือรูปเรขาคณิตสองมิติ สามมิติ  การสร๎างรูปแบบ
รูปสี่เหลี่ยมเมื่อก าหนดความยาวของด๎านและขนาดของมุม  หรือเมื่อก าหนดความยาวของเส๎นทแยงมุม  
การแก๎ปัญหาเกี่ยวกับแบบรูป  การเขียนสมการ  สมการเชิงเส๎นที่มีตัวไมํทราบคําตัวหนึ่ง  การแก๎สมการ
โดยใช๎สมบัติของการเทํากัน  เกี่ยวกับการบวก  การคูณ  หรือการอําน  การแก๎โจทย์ปัญหาด๎วยสมการ  
การอํานกราฟเส๎นและแผนภูมิวงกลม รูปวงกลม  การเขียนแผนภูมิแทํง  เปรียบเทียบและกราฟเส๎นการ
คาดคะเนเกี่ยวกับการเกิดขี้นของเหตุการณ์ตํางๆ    
 โดยใช๎ทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ในการแก๎ปัญหาสถานการณ์ตํางๆ  ให๎เหตุผล
ประกอบการตัดสินใจ รู้จักคิดวิเคราะห์ ไตร่ตรองอย่างมีวิจารณญาณ    และสรุปผลได๎อยํางเหมาะสม  
มีความสามารถในการใช๎ภาษาและสัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ในการสื่อสาร  การสื่อความหมาย  การ
น าเสนอเชื่อมโยง  ความรู๎ตํางๆทางคณิตศาสตร์  กับศาสตร์อื่นๆ  น าความรู๎ไปใช๎ในชีวิตประจ าวัน 



หลกัสูตรโรงเรียนมารียอ์นุสรณ์  จงัหวดับุรีรัมย ์       

 
๖๐ 

เพ่ือพัฒนาพฤติกรรมด๎านความรู๎ เจตคติ คุณธรรม คํานิยม ตามคุณคําพระวรสาร   มีความรัก
เมตตา รู๎จักแบํงปัน  มีความรับผิดชอบ  ท างานด๎วยความมุํงมั่น ซื่อสัตย์ มีวินัยและใฝุเรียน  อยู่อย่าง
พอเพียง มีการใช๎ทรัพยากรอยํางคุ๎มคํา และมีจิตสาธารณะ 
 
 
ตัวช้ีวัด 
 
ค. ๑.๑   ป.๖/๑  ,  ค. ๑.๑  ป.๖/๒  ,  ค. ๑.๑  ป.๖/๓   ค. ๑.๒   ป.๖/๑  ,  ค. ๑.๒  ป.๖/๒    ค. ๑.๓   
ป.๖/๑  ,          ค. ๑.๓  ป.๖/๒   ค. ๑.๔   ป.๖/๑  ,  ค. ๑.๔  ป.๖/๒    ค. ๒.๑   ป.๖/๑  , ค. ๒.๑   
ป.๖/๒  ,  ค. ๒.๑  ป.๖/๓    
ค. ๒.๒   ป.๖/๑  , ค. ๒.๒   ป.๖/๒  ,  ค. ๒.๒  ป.๖/๓   ค. ๓.๑   ป.๖/๑  , ค. ๓.๑   ป.๖/๒  ,  ค. ๓.๑  
ป.๖/๓ 
ค. ๓.๒   ป.๖/๑  , ค. ๓.๒   ป.๖/๒    ค. ๔.๑   ป.๖/๑  ค. ๕.๑   ป.๖/๑  , ค. ๕.๑   ป.๖/๒    ค. ๕.๒   
ป.๖/๑ 
ค. ๖.๑   ป.๖/๑  , ค. ๖.๑   ป.๖/๒  , ค. ๖.๑  ป.๖/๓  , ค. ๖.๑  ป.๖/๔  , ค. ๖.๑  ป.๖/๕  , ค. ๖.๑ 
ป.๖/๖ 
 
รวม     ๓๐      ตัวชี้วัด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



หลกัสูตรโรงเรียนมารียอ์นุสรณ์  จงัหวดับุรีรัมย ์       

 
๖๑ 

ค าอธิบายรายวิชาคณิตศาสตร์ค าอธิบายรายวิชาคณิตศาสตร์  
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  ๑ 

 

ค  ๒๑๑๐๑    เวลา  ๖๐  ชั่วโมง   ภาคเรียนที่  ๑ 
ศึกษาความรู๎พื้นฐานเบื้องต๎น ฝึกทักษะการคิดค านวณ  การให๎เหตุผล   และการแก๎ปัญหาใน

สาระตํอไปนี้ 

 ห.ร.ม. และ ค.ร.น.  ตัวประกอบ จ านวนเฉพาะ  การแยกตัวประกอบ  การหา ห.ร.ม.,ค.ร.น.และ
การน าไปใช๎  การหา ค.ร.น.และการน าไปใช๎  กิจกรรมเสริมทักษะ / กระบวนการโดยใช๎ ห.ร.ม.และค.ร.น. 
 จ านวนเต็ม จ านวนเต็มบวก ลบ และศูนย์  การเปรียบเทียบ การบวก การลบ การคูณ และการ
หารจ านวนเต็ม  กิจกรรมเสริมทักษะ / กระบวนการโดยใช๎ความรู๎เกี่ยวกับจ านวนเต็ม 
 เลขยกก าลัง  ความหมาย การคูณและการหารเลขยกก าลังที่มีเลขชี้ก าลังเป็นจ านวนเต็มบวก  
สมบัติของเลขยกก าลังเมื่อก าหนด a เป็นจ านวนใด ๆ m  และ n เป็นจ านวนเต็มบวก 

nmnm aaa  , nmnm aaa   เมื่อ a  ๐,  1a0    เมื่อ a  ๐, n
n

a
1a    เมื่อ a  ๐         

สัญกรณ์วิทยาศาสตร์ ( n10A  เมื่อ ๑  A  ๑๐ และ n เป็นจ านวนเต็ม) กิจกรรมเสริมทักษะ
กระบวนการโดยใช๎ความรู๎เรื่องเลขยกก าลัง 
 พื้นฐานทางเรขาคณิต  จุด เส๎นตรง สํวนของเส๎นตรง  รังสี และมุม  การสร๎างสํวนของเส๎นตรงให๎
ยาวเทํากับสํวนของสํวนตรงที่ก าหนดให๎ การสร๎างมุมให๎มีขนาดเทํากับมุมที่ก าหนดให๎  การแบํงครึ่งสํวน
ของเส๎นตรงและมุม  การสร๎างเส๎นตั้งฉากที่จุดจุดหนึ่งบนเส๎นตรงที่ก าหนดให๎  การสร๎างรูปเรขาคณิตอยําง
งําย  กิจกรรมส ารวจสมบัติบางประการทางเรขาคณิต  กิจกรรมเสริมทักษะกระบวนการโดยใช๎ความรู๎
เกี่ยวกับการสร๎างพ้ืนฐาน 
 การจัดประสบการณ์หรือสร๎างสถานการณ์ที่ใกล๎ตัวให๎ผู๎เรียนได๎ศึกษาค๎นคว๎าโดยใช๎ทักษะ
กระบวนการทางคณิตศาสตร์ ในการแก๎ปัญหา เพ่ือให๎มีความรู๎ความเข๎าใจในเนื้อหา  มีทักษะการ
แก๎ปัญหา  รู้จักคิดวิเคราะห์ ไตร่ตรองอย่างมีวิจารณญาณ  การให๎เหตุผลและน าประสบการณ์ด๎าน
ความรู๎และน าไปใช๎ในชีวิตประจ าวันได๎  การวัดและประเมินผล ใช๎วิธีการหลากหลายตามสภาพเป็นจริง 
ตามมาตรฐานและตัวชี้วัดที่ก าหนด 

เพ่ือพัฒนาพฤติกรรมด๎านความรู๎ เจตคติ คุณธรรม คํานิยม มีความรักเมตตา รู๎จักแบํงปัน  มี
ความรับผิดชอบ  ท างานด๎วยความมุํงมั่น ซื่อสัตย์ มีวินัยและใฝุเรียน  อยู่อย่างพอเพียง มีการใช๎
ทรัพยากรอยํางคุ๎มคํา และรู๎จักประหยัดอดออม 
 
 
 
 



หลกัสูตรโรงเรียนมารียอ์นุสรณ์  จงัหวดับุรีรัมย ์       

 
๖๒ 

มาตรฐาน/ตัวชี้วัด 
ค ๑.๑ ม๑/๑,ค ๑.๑ ม. ๑/๒ 
ค ๑.๒ ม๑/๑, ค ๑.๒ ม. ๑/๓ ,ค ๑.๒  ม.๑/๔ 
ค ๑.๔ ม๑/๑ 
ค ๓.๑ ม๑/๑,ค ๓.๑  ม. ๑/๒ ,ค ๓.๑ ม. ๑/๓ 
ค ๑.๑ ม๑/๑ 
 
รวม     ๑๐   ตัวช้ีวัด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



หลกัสูตรโรงเรียนมารียอ์นุสรณ์  จงัหวดับุรีรัมย ์       

 
๖๓ 

ค าอธิบายรายวิชาคณิตศาสตร์ค าอธิบายรายวิชาคณิตศาสตร์  
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  ๑ 

 
ค  ๒๑๑๐๒    เวลา  ๖๐  ชั่วโมง   ภาคเรียนที่  ๒ 

ศึกษาความรู๎พื้นฐานเบื้องต๎น ฝึกทักษะการคิดค านวณ  การให๎เหตุผล   และการแก๎ปัญหาใน
สาระตํอไปนี้ 

 เศษส่วนและทศนิยม   การเขียนเศษสํวนในรูปทศนิยมและการเขียนทศนิยมซ้ าศูนย์ในรูป
เศษสํวน  การเปรียบเทียบเศษสํวน  การบวก ลบ คูณ และหาร เศษสํวน และทศนิยม  การแก๎โจทย์
ปัญหาเศษสํวนและทศนิยม (รวมถึงปัญหาเกี่ยวกับความนําจะเป็น)  กิจกรรมเสริมทักษะกระบวนการโดย
ใช๎ความรู๎เศษสํวนและทศนิยม 
 การประมาณค่า การประมาณจากการวัด  การใช๎การประมาณคําในสถานการณ์ตําง ๆ          
กิจกรรมเสริมทักษะกระบวนการ การคาดคะเน การประมาณ และการประมาณคํา 
 คู่อันดับและกราฟ  การอํานและการแปลความหมายคูํอันดับจากแผนภาพ ตาราง และจุดบน
ระนาบพิกัดฉาก  การเขียนกราฟของความสัมพันธ์  กิจกรรมเสริมทักษะกระบวนการโดยใช๎คูํอันดับและ
กราฟ 
 สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว  การวิเคราะห์แบบรูปและความสัมพันธ์  การหาค าตอบของสมการ
เชิงเส๎นตัวแปรเดียว  สมบัติของการเทํากัน  การแก๎สมการเชิงเส๎นตัวแปรเดียวอยํางงําย  การแก๎ปัญหา
โจทย์หรือสถานการณ์ตําง ๆ โดยใช๎สมการอยํางงําย  กราฟของสมการเชิงเส๎นสองตัวแปร  กิจกรรมเสริม
ทักษะกระบวนการโดยใช๎สมการเชิงเส๎นตัวแปรเดียว 
 ความสัมพันธ์ระหว่างรูปเรขาคณิตสองมิติและสามมิติ   รูปเรขาคณิตสามมิติจากภาพสองมิติ  
ภาพสองมิติจากการมองทางด๎านหน๎า (Front view) ด๎านข๎าง (Side view) หรือด๎านบน (Top view) ของ
รูปสามมิติ  กิจกรรมสร๎างหรือประดิษฐ์รูปเรขาคณิตสามมิติจากภาพสองมิติโดยใช๎ลูกบาศก์ 
 การจัดประสบการณ์หรือสร๎างสถานการณ์ที่ใกล๎ตัวให๎ผู๎เรียนได๎ศึกษาค๎นคว๎าโดยใช๎ทักษะ
กระบวนการทางคณิตศาสตร์ ในการแก๎ปัญหา เพ่ือให๎มีความรู๎ความเข๎าใจในเนื้อหา  มีทักษะการ
แก๎ปัญหา  รู้จักคิดวิเคราะห์ ไตร่ตรองอย่างมีวิจารณญาณ  การให๎เหตุผลและน าประสบการณ์ด๎าน
ความรู๎และน าไปใช๎ในชีวิตประจ าวันได๎  การวัดและประเมินผล ใช๎วิธีการหลากหลายตามสภาพเป็นจริง 
ตามมาตรฐานและตัวชี้วัดที่ก าหนด 

เพ่ือพัฒนาพฤติกรรมด๎านความรู๎ เจตคติ คุณธรรม คํานิยม ตามคุณคําพระวรสาร   มีความรัก
เมตตา รู๎จักแบํงปัน  มีความรับผิดชอบ  ท างานด๎วยความมุํงมั่น ซื่อสัตย์ มีวินัยและใฝุเรียน  อยู่อย่าง
พอเพียง มีการใช๎ทรัพยากรอยํางคุ๎มคํา และรู๎จักประหยัดอดออม 

 
 



หลกัสูตรโรงเรียนมารียอ์นุสรณ์  จงัหวดับุรีรัมย ์       

 
๖๔ 

มาตรฐาน/ตัวชี้วัด 
ค ๑.๒ ม๑/๑,ค ๑.๒ ม๑/๒  
ค ๑.๓ ม๑/๑ 
ค ๓.๑ ม๑/๔,ค ๓.๑  ม๑/๕ ,ค ๓.๑  ม๑/๖ 
ค ๔.๑ ม๑/๑ 
ค ๔.๒ ม๑/๑ ,ค ๔.๒  ม๑/๒ ,ค ๔.๒ ม๑/๓ 
 
รวม     ๑๐    ตัวชี้วัด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



หลกัสูตรโรงเรียนมารียอ์นุสรณ์  จงัหวดับุรีรัมย ์       

 
๖๕ 

ค าอธิบายรายวิชาคณิตศาสตร์ค าอธิบายรายวิชาคณิตศาสตร์  
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  ๒ 

 
ค  ๒๒๑๐๑    เวลา  ๖๐  ชั่วโมง  ภาคเรียนที่  ๑ 
 

ศึกษาความรู๎พื้นฐานเบื้องต๎น ฝึกทักษะการคิดค านวณ  การให๎เหตุผล   และการแก๎ปัญหาใน
สาระตํอไปนี้ 

 อัตราส่วนและร้อยละ   อัตราและอัตราสํวนที่เทํากัน  อัตราสํวนของจ านวนหลาย ๆ จ านวน  
สัดสํวน  โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับอัตราสํวน ร๎อยละ กิจกรรมเสริมทักษะกระบวนการโดยใช๎ความรู๎เกี่ยวกับ
อัตราสํวนและร๎อยละ 
 การวัด   ความยาว มาตราสํวนและหนํวยความยาว  การเปลี่ยนหนํวยความยาวและพ้ืนที่ใน
ระบบเดียวกันและตํางระบบ  การคาดคะเนเวลา ระยะทาง และน้ าหนัก  การหาพ้ืนที่รูปเหลี่ยมตําง ๆ 
และรูปวงกลม  การแก๎โจทย์ปัญหาหรือสถานการณ์ปัญหาเกี่ยวกับพ้ืนที่   กิจกรรมเสริมทักษะ
กระบวนการโดยใช๎ความรู๎เกี่ยวกับการคาดคะเน  การประมาณคํา การค านวณระยะทางและพ้ืนที่ 
 แผนภูมิรูปวงกลม   การอํานและการแปลความหมายแผนภูมิรูปวงกลม  การน าเสนอข๎อมูลด๎วย
แผนภูมิรูปวงกลม  กิจกรรมเสริมทักษะกระบวนการ โดยใช๎ความรู๎เกี่ยวกับการน าเสนอข๎อมูลด๎วยแผนภูมิ 
รูปวงกลม 
    การแปลงทางเรขาคณิต  การสะท๎อน  การเลื่อนทางขนาน   การหมุน  สมบัติเกี่ยวกับ 
การสะท๎อน การเลื่อนทางขนาน การหมุน และการน าไปใช๎ 

ความเท่ากันทุกประการ   ความเทํากันทุกประการของรูปสามเหลี่ยม  รูปสามเหลี่ยมสองรูปที่มี
ความสัมพันธ์กันแบบ ด๎าน-มุม-ด๎าน , มุม-ด๎าน-มุม ,ด๎าน-ด๎าน-ด๎าน  สมบัติของรูปสามเหลี่ยมหน๎าจั่ว  
สมบัติของความเทํากันทุกประการของรูปสามเหลี่ยมและการน าไปใช๎  กิจกรรมเสริมทักษะกระบวนการ
โดยการให๎เหตุผล 
 การจัดประสบการณ์หรือสร๎างสถานการณ์ที่ใกล๎ตัวให๎ผู๎เรียนได๎ศึกษาค๎นคว๎าโดยใช๎ทักษะ
กระบวนการทางคณิตศาสตร์ ในการแก๎ปัญหา เพ่ือให๎มีความรู๎ ความเข๎าใจในเนื้อหา  มีทักษะการ
แก๎ปัญหา รู้จักคิดวิเคราะห์ ไตร่ตรองอย่างมีวิจารณญาณ  การให๎เหตุผลและน าประสบการณ์ด๎าน
ความรู๎และน าไปใช๎ในชีวิตประจ าวันได๎  การวัดและประเมินผล ใช๎วิธีการหลากหลายตามสภาพเป็นจริง 
ตามมาตรฐานและตัวชี้วัดที่ก าหนด 

เพ่ือพัฒนาพฤติกรรมด๎านความรู๎ เจตคติ คุณธรรม คํานิยม ตามคุณคําพระวรสาร   มีความรัก
เมตตา รู๎จักแบํงปัน  มีความรับผิดชอบ  ท างานด๎วยความมุํงมั่น ซื่อสัตย์ มีวินัยและใฝุเรียน  อยู่อย่าง
พอเพียง มีการใช๎ทรัพยากรอยํางคุ๎มคํา และรักความเป็นไทย 



หลกัสูตรโรงเรียนมารียอ์นุสรณ์  จงัหวดับุรีรัมย ์       

 
๖๖ 

มาตรฐาน/ตัวชี้วัด 
ค ๑.๑ ม๒/๔ 
ค ๑.๒ ม๒/๑,ค ๑.๒  ม๒/๒ , ค ๑.๒ ม๒/๓ 
ค ๒.๒ ม๒/๑ 
ค ๓.๒ ม๒/๑,ค ๓.๒ ม๒/๒ ,ค ๓.๒ ม๒/๓ ,ค ๓.๒ ม๒/๔ 
ค ๔.๒ ม๒/๑, ค ๔.๒ ม๒/๒ 
ค ๕.๑ ม๒/๑ 
ค ๕.๒ ม๒/๑ 
 
รวม ๑๓ ตัวช้ีวัด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

  

  
  

  

  

  
  



หลกัสูตรโรงเรียนมารียอ์นุสรณ์  จงัหวดับุรีรัมย ์       

 
๖๗ 

ค าอธิบายรายวิชาคณิตศาสตร์ค าอธิบายรายวิชาคณิตศาสตร์  
ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี  ๒ 

 
ค  ๒๒๑๐๑    เวลา  ๖๐  ชั่วโมง  ภาคเรียนที่  ๒ 
 

ศึกษาความรู๎พื้นฐานเบื้องต๎น ฝึกทักษะการคิดค านวณ  การให๎เหตุผล   และการแก๎ปัญหาใน
สาระตํอไปนี้ 

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับจ านวนจริง  จ านวนตรรกยะ การเขียนทศนิยมซ้ าให๎อยูํในรูปเศษสํวน  
จ านวนอตรรกยะ  กรณฑ์ที่สองของจ านวนจริง และ กรณฑ์ท่ีสามของจ านวนจริง และ การหาความ
เกี่ยวข๎องระหวํางจ านวนเต็ม จ านวนตรรกยะ และจ านวนอตรรกยะ  กิจกรรมเสริมทักษะกระบวนการโดย
ใช๎ความรู๎เกี่ยวกับจ านวนจริง 
 ทฤษฎีบทปีทาโกรัส   สมบัติของรูปสามเหลี่ยมมุมฉาก ทฤษฎีบทของปีทาโกรัสบทกลับของ
ทฤษฎีบทของปีทาโกรัสการน าไปใช๎กิจกรรมเสริมทักษะกระบวนการโดยใช๎ทฤษฎีบทของ 
ปีทาโกรัส 
 เส้นขนาน    เส๎นขนานและมุมภายใน  เส๎นขนานและมุมแย๎ง  เส๎นขนานและมุมภายนอกกับมุม
ภายใน  เส๎นขนานและมุมภายในของรูปสามเหลี่ยม    รูปสามเหลี่ยมสองรูปที่มีความสัมพันธ์แบบ         
มุม-มุม-ด๎าน   กิจกรรมเสริมทักษะกระบวนการโดยใช๎ความรู๎เกี่ยวกับเส๎นขนาน  

การประยุกต์ของสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว   การแก๎สมการเชิงเส๎นตัวแปรเดียว  กราฟแสดง
ค าตอบ  การแก๎โจทย์ปัญหาสมการเชิงเส๎นตัวแปรเดียว  การตรวจสอบค าตอบ  กิจกรรมเสริมทักษะ
กระบวนการโดยใช๎ความรู๎เรื่องสมการเชิงเส๎นตัวแปรเดียว 
 การจัดประสบการณ์หรือสร๎างสถานการณ์ที่ใกล๎ตัวให๎ผู๎เรียนได๎ศึกษาค๎นคว๎าโดยใช๎ทักษะ
กระบวนการทางคณิตศาสตร์ ในการแก๎ปัญหา เพ่ือให๎มีความรู๎ ความเข๎าใจในเนื้อหา  มีทักษะการ
แก๎ปัญหารู้จักคิดวิเคราะห์ ไตร่ตรองอย่างมีวิจารณญาณ  การให๎เหตุผลและน าประสบการณ์ด๎านความรู๎
และน าไปใช๎ในชีวิตประจ าวันได๎  การวัดและประเมินผล ใช๎วิธีการหลากหลายตามสภาพเป็นจริง ตาม
มาตรฐานและตัวชี้วัดที่ก าหนด 

เพ่ือพัฒนาพฤติกรรมด๎านความรู๎ เจตคติ คุณธรรม คํานิยม ตามคุณคําพระวรสาร   มีความรัก
เมตตา รู๎จักแบํงปัน  มีความรับผิดชอบ  ท างานด๎วยความมุํงมั่น ซื่อสัตย์ มีวินัยและใฝุเรียน  อยู่อย่าง
พอเพียง มีการใช๎ทรัพยากรอยํางคุ๎มคํา และรักความเป็นไทย 
 
 
 
 



หลกัสูตรโรงเรียนมารียอ์นุสรณ์  จงัหวดับุรีรัมย ์       

 
๖๘ 

มาตรฐาน/ตัวชี้วัด 
ค ๑.๑ ม๒/๑,ค ๑.๑ม๒/๒ ,ค ๑.๑ ม๒/๓ 
ค ๑.๒ ม๒/๑, ค ๑.๒ ม๒/๒  
ค ๑.๓ ม๒/๑ 
ค ๑.๔ ม๒/๑ 
ค ๓.๑ ม. ๑/๔ ,ค ๓.๑  ม.๑/๕ , ค ๓.๑ ม.๑/๖ 
ค ๓.๒ ม๒/๒ 
ค ๔.๒ ม๒/๑ 
 
รวม  ๒๕  ตัวชี้วัด 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
  



หลกัสูตรโรงเรียนมารียอ์นุสรณ์  จงัหวดับุรีรัมย ์       

 
๖๙ 

ค าอธิบายรายวิชาคณิตศาสตร์ค าอธิบายรายวิชาคณิตศาสตร์  
 

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  ๓ 
 
ค ๒๓๑๐๑  คณิตศาสตร์๕     เวลา  ๖๐  ชั่วโมง       ภาคเรียนที่ ๑ 

ศึกษา ค๎นคว๎า ฝึกทักษะ/กระบวนการเกี่ยวกับเรื่องดังตํอไปนี้ลักษณะและสมบัติของปริซึม 
พีระมิด ทรงกระบอก กรวย และทรงกลม การหาพ้ืนที่ผิวของปริซึมและทรงกระบอก  การหาปริมาตรของ
ปริซึม ทรงกระบอก พีระมิด กรวยและทรงกลม   การเปรียบเทียบหนํวยความจุหรือหนํวยปริมาตรใน
ระบบเดียวกันหรือตํางระบบและเลือกใช๎หนํวยการวัดเกี่ยวกับความจุหรือปริมาตร   การคาดคะเน
เกี่ยวกับการวัด การใช๎ความรู๎เกี่ยวกับพ้ืนที่ พื้นท่ีผิว และปริมาตรในการแก๎ปัญหาในสถานการณ์ตํางๆได๎
อยํางเหมาะสม     การเขียนกราฟแสดงความเกี่ยวข๎องระหวํางปริมาณสองชุดที่มีความสัมพันธ์เชิงเส๎น  
เขียนกราฟของสมการเชิงเส๎นสองตัวแปร   การอํานและแปลความหมายกราฟของระบบสมการเชิงเส๎น
สองตัวแปรและกราฟอ่ืนๆ การแก๎ระบบสมการเชิงเส๎นสองตัวแปรและน าไปใช๎แก๎ปัญหาพร๎อมทั้งตระหนัก
ถึงความสมเหตุสมผลของค าตอบ     การใช๎สมบัติของรูปสามเหลี่ยมคล๎ายในการให๎เหตุผลและการ
แก๎ปัญหา 

โดยใช๎ความรู๎ ทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์และเทคโนโลยีในการแก๎ปัญหาในสถานการณ์
ตํางๆ  ได๎อยํางเหมาะสม  โดยใช๎วิธีการที่หลากหลายในการแก๎ปัญหา   รู้จักคิดวิเคราะห์ ไตร่ตรองอย่าง
มีวิจารณญาณ      ให๎เหตุผลประกอบการตัดสินใจและสรุปผลได๎อยํางเหมาะสม  ใช๎ภาษาและสัญลักษณ์
ทางคณิตศาสตร์ในการสื่อสาร การสื่อความหมาย และการน าเสนอได๎อยํางถูกต๎องและชัดเจน  เชื่อมโยง
ความรู๎ตํางๆในคณิตศาสตร์และน าความรู๎ หลักการ กระบวนการทางคณิตศาสตร์ไปเชื่อมโยงกับศาสตร์
อ่ืนๆ และมีความคิดริเริ่มสร๎างสรรค์    

เพ่ือพัฒนาพฤติกรรมด๎านความรู๎ เจตคติ คุณธรรม คํานิยม ตามคุณคําพระวรสาร   มีความรัก
เมตตา รู๎จักแบํงปัน  มีความรับผิดชอบ  ท างานด๎วยความมุํงมั่น  มีความรักชาติ  ศาสน์ กษัตริย์  ซื่อสัตย์ 
มีวินัยและใฝุเรียน  อยู่อย่างพอเพียง และมีการใช๎ทรัพยากรอยํางค๎ุมคํา 
มาตรฐานและตัวชี้วัด  
ค๒.๑ ม.๓/๑      ค๒.๑ ม.๓/๒       ค๒.๑ ม.๓/๓      ค๒.๑ ม.๓/๔  
ค๒.๒ ม.๓/๑  
ค๓.๑ ม.๓/๑      ค๓.๒ ม.๓/๑  
ค๔.๒ ม.๓/๒      ค๔.๒ ม.๓/๓       ค๔.๒ ม.๓/๔        ค๔.๒ ม.๓/๕  
ค๖.๑ ม.๓/๑      ค๖.๑ ม.๓/๒       ค๖.๑ ม.๓/๓       ค๖.๑ ม.๓/๔       ค๖.๑ ม.๓/๕        ค๖.๑ ม.
๓/๖ 
รวม    ๑๗   ตัวช้ีวัด 



หลกัสูตรโรงเรียนมารียอ์นุสรณ์  จงัหวดับุรีรัมย ์       

 
๗๐ 

ค าอธิบายรายวิชาคณิตศาสตร์ค าอธิบายรายวิชาคณิตศาสตร์  
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  ๓ 

 
ค ๒๓๑๐๒  คณิตศาสตร์๖       เวลา  ๖๐  ชั่วโมง      ภาคเรียนที่ ๒ 

ศึกษา ค๎นคว๎า ฝึกทักษะ/กระบวนการเกี่ยวกับเรื่องดังตํอไปนี้ใช๎ความรู๎เกี่ยวกับอสมการเชิงเส๎น
ตัวแปรเดียวในการแก๎ปัญหา พร๎อมทั้งตระหนักถึงความสมเหตุสมผลของค าตอบ หาความนําจะเป็นของ
เหตุการณ์จากการทดลองสุํมที่ผลแตํละตัวมีโอกาสเกิดขึ้นเทําๆกันและใช๎ความรู๎เกี่ยวกับความนําจะเป็นใน
การคาดการณ์ได๎อยํางสมเหตุสมผล ก าหนดประเด็นและเขียนข๎อค าถามเกี่ยวกับปัญหาหรือสถานการณ์
ตําง ๆ  รวมทั้งก าหนดวิธีการศึกษาและการเก็บรวบรวมข๎อมูลที่เหมาะสม  หาคําเฉลี่ยเลขคณิต มัธยฐาน 
และฐานนิยมของข๎อมูลทีไ่มํได๎แจกแจงความถ่ี และเลือกใช๎ได๎อยํางเหมาะสม น าเสนอข๎อมูลในรูปแบบที่
เหมาะสม อําน แปลความหมาย  และวิเคราะห์ข๎อมูลที่ได๎จากการน าเสนอ ใช๎ความรู๎เกี่ยวกับสถิติและ
ความนําจะเป็นประกอบการตัดสินใจในสถานการณ์ตําง ๆ  อภิปรายถึงความคลาดเคลื่อนที่อาจเกิดข้ึนได๎จาก
การน าเสนอข๎อมูลทางสถิติ   

โดยใช๎ความรู๎ ทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์และเทคโนโลยีในการแก๎ปัญหาในสถานการณ์
ตํางๆ  ได๎อยํางเหมาะสม  โดยใช๎วิธีการที่หลากหลายในการแก๎ปัญหา   รู้จักคิดวิเคราะห์ ไตร่ตรองอย่าง
มีวิจารณญาณ      ให๎เหตุผลประกอบการตัดสินใจและสรุปผลได๎อยํางเหมาะสม  ใช๎ภาษาและสัญลักษณ์
ทางคณิตศาสตร์ในการสื่อสาร การสื่อความหมาย และการน าเสนอได๎อยํางถูกต๎องและชัดเจน  เชื่อมโยง
ความรู๎ตํางๆในคณิตศาสตร์และน าความรู๎ หลักการ กระบวนการทางคณิตศาสตร์ไปเชื่อมโยงกับศาสตร์
อ่ืนๆ และมีความคิดริเริ่มสร๎างสรรค์    

เพ่ือพัฒนาพฤติกรรมด๎านความรู๎ เจตคติ คุณธรรม คํานิยม มีความรักเมตตา รู๎จักแบํงปัน  มี
ความรับผิดชอบ  ท างานด๎วยความมํุงมั่น  มีความรักชาติ  ศาสน์ กษัตริย์  ซื่อสัตย์ มีวินัยและใฝุเรียน  อยู่
อย่างพอเพียง และมีการใช๎ทรัพยากรอยํางค๎ุมคํา 
 
มาตรฐานและตัวชี้วัด  
ค๔.๒ม.๓/๑        
ค๕.๑ม.๓/๑        ค๕.๑ ม.๓/๒       ค๕.๑ ม.๓/๓       ค๕.๑ ม.๓/๔  
ค๕.๒ม.๓/๑  
ค๕.๓ม.๓/๑        ค๕.๓ม.๓/๒ 
ค๖.๑ม.๓/๑        ค๖.๑ม.๓/๒         ค๖.๑ม.๓/๓        ค๖.๑ ม.๓/๔         ค๖.๑ ม.๓/๕        ค๖.๑
ม.๓/๖ 
รวม  ๑๔   ตัวชี้วัด 
 

  



หลกัสูตรโรงเรียนมารียอ์นุสรณ์  จงัหวดับุรีรัมย ์       

 
๗๑ 

ค าอธิบายรายวิชาคณิตสร้างสรรค์  ค าอธิบายรายวิชาคณิตสร้างสรรค์  ๑๑  

ชั้นประถมศึกษาปีท่ี  ชั้นประถมศึกษาปีท่ี  ๑๑  
ค ๑๑๒๐๑     เวลา  ๔๐  ชั่วโมง 
 
 ศึกษาเรื่องจ านวนนับ  การเขียนและอํานตัวเลข  หลักและคําของตัวเลข  การเปรียบเทียบ
จ านวน  การเรียงล าดับจ านวน  โดยการเขียนและอํานตัวเลขแทนจ านวน  การนับเพิ่ม  นับลด  หลักและ
คําของตัวเลขการเรียงล าดับ 
 ศึกษาโจทย์ปัญหาระคน  การสร๎างโจทย์ปัญหา  โดยการวิเคราะห์หาค าตอบของโจทย์ปัญหา
ระคน  การสร๎างโจทย์ปัญหา  การบวก  การลบ  ของจ านวนนับไมํเกินหนึ่งร๎อยและศูนย์  และ
ความสัมพันธ์ของโจทย์ปัญหา 
 ศึกษาแบบรูปของจ านวน  ความสัมพันธ์ของแบบรูป  โดยการบอกจ านวนและความสัมพันธ์ใน
รูปแบบที่เพิ่มข้ึนทีละ  ๑  ทีละ  ๒  และลดทีละ  ๑  บอกรูปและความสัมพันธ์ในแบบรูปของรูปที่มีรูปรําง  
ขนาด  หรือสี  ที่สัมพันธ์กันอยํางใดอยํางหนึ่ง 

ศึกษาทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์  โดยการฝกึทักษะกระบวนการในการคิดค านวณ
การแก๎ปัญหา  การให๎เหตุผล  การใช๎ประสบการณ์ด๎านความรู๎  รู้จักคิดวิเคราะห์ไตร่ตรองอย่างมี
วิจารณญาณ  ทักษะในการเรียนรู๎  และแก๎ปัญหาในชีวิตประจ าวัน    

 เพ่ือพัฒนาพฤติกรรมด๎านความรู๎  เจตคติ  คุณธรรม  คํานิยม   ตามคุณคําพระวรสาร   มีความ
รักเมตตา  รู๎จักแบํงปันมีความรับผิดชอบ ท างานด๎วยความมุํงม่ัน ใฝุเรียน  อยู่อย่างพอเพียง  มีการใช๎
ทรัพยากรอยํางคุ๎มคํา กตัญญู และรักความเป็นไทย 
 
ตัวช้ีวัด 
ค ๑.๑  ป.๑/๑  ป.๑/๒ 
ค ๑.๒  ป.๑/๑  ป.๑/๒ 
ค ๔.๑  ป.๑/๑  ป.๑/๒ 
ค ๖.๑  ป.๑/๑  ป.๑/๒  ป.๑/๓  ป.๑/๔  ป.๑/๕  ป.๑/๖ 
 
รวม ๑๒ ตัวชี้วัด 
 
 

  

  
 



หลกัสูตรโรงเรียนมารียอ์นุสรณ์  จงัหวดับุรีรัมย ์       

 
๗๒ 

  

ค าอธิบายรายวิชาคณิตสร้างสรรค์ ค าอธิบายรายวิชาคณิตสร้างสรรค์ ๒๒  

ชั้นประถมศึกษาปีท่ี  ชั้นประถมศึกษาปีท่ี  ๒๒  
 
ค ๑๒๒๐๑  เวลา ๔๐ ชั่วโมง 
 

ศึกษาเรื่องจ านวนนับ การเขียนและอํานตัวเลข  หลักและคําของตัวเลข การเปรียบเทียบจ านวน 
การเรียงล าดับจ านวน โดยการเขียนและอํานตัวเลขแทนจ านวน การนับเพ่ิม นับลด หลักและคําของ
ตัวเลขการเรียงล าดับ 

ศึกษาโจทย์ปัญหาระคน การสร๎างโจทย์ปัญหา โดยการวิเคราะห์และแสดงวิธีหาค าตอบโจทย์
ปัญหาและโจทย์ปัญหาระคน การสร๎างโจทย์ปัญหาการบวก การลบ การคูณและการหาร ของจ านวนนับ
ไมํเกินหนึ่งพันและศูนย์ และความสัมพันธ์ของโจทย์ปัญหา 

ศึกษาทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ โดยการฝึกทักษะกระบวนการในการคิดค านวณ
การแก๎ปัญหา การให๎เหตุผล การใช๎ความรู๎ ทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์และวิธีการที่หลากหลายใน
การแก๎ปัญหา รู้จักคิดวิเคราะห์ไตร่ตรองอย่างมีวิจารณญาณ  การใช๎ประสบการณ์ด๎านความรู๎ ความคิด  
ทักษะในการเรียนรู๎และแก๎ปัญหาในชีวิตประจ าวันอยํางสร๎างสรรค์  

เพ่ือพัฒนาพฤติกรรมด๎านความรู๎   เจตคติ  คุณธรรม   คํานิยม ตามคุณคําพระวรสาร   มีความ
รักเมตตา รู๎จักแบํงปัน  ซื่อสัตย์สุจริต  ท างานด๎วยความมุํงมั่น ใฝุเรียน  อยู่อย่างพอเพียงมีการใช๎
ทรัพยากรอยํางคุ๎มคําและมีจิตสาธารณะ 
 
รหัสตัวช้ีวัด 
ค ๑.๑  ป. ๒/๑  ป. ๒/๒ 
ค ๑.๒  ป. ๒/๑  ป. ๒/๒ 
ค ๖.๑  ป. ๒/๑  ป. ๒/๒  ป. ๒/๓  ป. ๒/๔  ป. ๒/๕  ป. ๒/๖ 
 
รวม ๑๐ ตัวชี้วัด 

 
 
 

  
 
 

  



หลกัสูตรโรงเรียนมารียอ์นุสรณ์  จงัหวดับุรีรัมย ์       

 
๗๓ 

ค าอธิบายรายวิชาคณิตสร้างสรรค์  ค าอธิบายรายวิชาคณิตสร้างสรรค์  ๓๓  

ชั้นประถมศึกษาปีท่ี  ชั้นประถมศึกษาปีท่ี  ๓๓  
 
ค  ๑๓๒๐๑    จ านวน   ๔๐  ชั่วโมง 
 
 ศึกษาเรื่องจ านวนนับ   การเขียนและอํานตัวเลข  หลักและคําของตัวเลข  การเปรียบเทียบ
จ านวนการเรียงล าดับจ านวน  โดยการเขียนและอํานตัวเลขแทนจ านวน  การนับเพิ่ม  นับลด  หลักและ
คําของตัวเลขการเรียงล าดับ 
 ศึกษาโจทย์ปัญหาระคน  การสร๎างโจทย์ปัญหา  โดยการวิเคราะห์และแสดงวิธีหาค าตอบโจทย์
ปัญหาและโจทย์ปัญหาระคน  การสร๎างโจทย์ปัญหาการบวก  การลบ  การคูณ  การหาร  ของจ านวนนับ
ไมํเกินหนึ่งแสนและศูนย์  และความสัมพันธ์ของโจทย์ปัญหา 
 ศึกษาแบบรูปของจ านวน  แบบรูปซ้ า  ความสัมพันธ์ของแบบรูปที่สัมพันธ์กัน  ๒  ลักษณะ  โดย
การบอกจ านวนและความสัมพันธ์ในรูปแบบจ านวนที่เพ่ิมข้ึนทีละ  ๓  ทีละ  ๔  ทีละ  ๒๕  ทีละ  ๕๐  
และลดลงทีละ  ๓  ทีละ  ๔  ทีละ  ๒๕  ทีละ  ๕๐  และรูปแบบซ้ า  บอกรูปและความสัมพันธ์ในแบบรูป
ของรูปที่มีรูปรําง  ขนาด  หรือสี  ที่สัมพันธ์กันสองลักษณะ 
 ศึกษาทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์  โดยการฝกึทักษะกระบวนการในการคิดค านวณ  
การแก๎ปัญหา  การให๎เหตุผล  การใช๎ความรู๎  ทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์และวิธีการที่หลากหลาย
ในการแก๎ปัญหา รู้จักคิดวิเคราะห์ไตร่ตรองอย่างมีวิจารณญาณ การใช๎ประสบการณ์ด๎านความรู๎  
ความคิด  ทักษะในการเรียนรู๎และแก๎ปัญหาในชีวิตประจ าวันอยํางสร๎างสรรค์   

เพ่ือพัฒนาพฤติกรรมด๎านความรู๎ เจตคติ คุณธรรมคํานิยม ตามคุณคําพระวรสาร   มีความรัก
เมตตา รู๎จักแบํงปัน  ซื่อสัตยส์ุจริต  ท างานด๎วยความมุํงมั่น ใฝุเรียน  อยู่อย่างพอเพียงมีการใช๎ทรัพยากร
อยํางคุ๎มคําและมีวินัย ประหยัด อดออม 
 
 
ตัวช้ีวัด 
ค ๑.๑   ป.๓/๑  ป.๓/๒ 
ค ๑.๒  ป.๓/๑  ป.๓/๒ 
ค ๔.๑  ป.๓/๑  ป.๓/๒ 
ค ๖.๑  ป.๓.๑  ป.๓/๒  ป.๓/๓  ป.๓/๔  ป.๓/๕  ป.๓/๖ 
 
รวม ๑๒ ตัวชี้วัด 
 

  



หลกัสูตรโรงเรียนมารียอ์นุสรณ์  จงัหวดับุรีรัมย ์       

 
๗๔ 

ค าอธิบายรายวิชาคณิตสร้างสรรค์ ค าอธิบายรายวิชาคณิตสร้างสรรค์ ๔๔  

ชั้นประถมศึกษาปีท่ี  ชั้นประถมศึกษาปีท่ี  ๔๔  
ค  ๑๔๒๐๑     เวลา   ๔๐   ชั่วโมง 
 
 ศึกษาเรื่องจ านวนนับ  การเขียนและอํานตัวเลขและตัวหนังสือ การเปรียบเทียบและเรียงล าดับ
จ านวน  โดยการเขียนและอํานตัวเลขและตัวหนังสือแสดงจ านวนนับ  ศูนย์ เศษสํวน และทศนิยมหนึ่ง
ต าแหนํง หลักและคําของตัวเลขการเรียงล าดับ 
 ศึกษาโจทย์ปัญหาระคน  การสร๎างโจทย์ปัญหา โดยการวิเคราะห์และแสดวิธีหาค าตอบของโจทย์
ปัญหาและโจทย์ปัญหาระคน  การสร๎างโจทย์ปัญหาการบวก การลบ การคูณ การหาร ของจ านวนนับและ
ศูนย์ ความสัมพันธ์ของโจทย์ปัญหา และการบวกลบเศษสํวนที่มีตัวสํวนเทํากัน 
 ศึกษาแบบรูปของจ านวน และความสัมพันธ์ของแบบรูปที่เพ่ิมข้ึนหรือลดลง  โดยการบอกจ านวน
และความสัมพันธ์ในแบบรูปของจ านวนที่เพ่ิมขึ้นหรือลดลงทีละเทําๆกัน  บอกรูปและความสัมพันธ์ในแบบ
รูปของรูปที่ก าหนดให๎ 
 ศึกษาทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ โดยการฝึกทักษะกระบวนการในการคิดค านวณ
การแก๎ปัญหา การให๎เหตุผล  การใช๎ความรู๎ ทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์และเทคโนโลยีในการ
แก๎ปัญหาด๎วยวิธีการที่หลากหลาย   รู้จักคิดวิเคราะห์ไตร่ตรองอย่างมีวิจารณญาณ  การใช๎ประสบการณ์
ด๎านความรู๎ ความคิด ทักษะในการเรียนรู๎และแก๎ปัญหาในชีวิตประจ าวันอยํางสร๎างสรรค์ 

เพ่ือพัฒนาพฤติกรรมด๎านความรู๎ เจตคติ คุณธรรม คํานิยม ตามคุณคําพระวรสาร   มีความรัก
เมตตา รู๎จักแบํงปัน  มีความรับผิดชอบ  ท างานด๎วยความมุํงมั่น ใฝุเรียน  อยู่อย่างพอเพียง มีการใช๎
ทรัพยากรอยํางคุ๎มคํา และรักความเป็นไทย 
 
รหัสตัวช้ีวัด 
ค ๑.๑ ป.๔/๑ ป.๔/๒ ป.๔/๓ 
ค ๑.๒ ป.๔/๑ ป.๔/๒ ป.๔/๓ 
ค ๑.๑ ป.๔/๑ ป.๔/๒  
ค ๖.๑ ป.๔/๑ ป.๔/๒ ป.๔/๓ ป.๔/๔ป.๔/๕ ป.๔/๖ 
 
รวม ๑๔ ตัวชี้วัด 
 
 
 
 
  



หลกัสูตรโรงเรียนมารียอ์นุสรณ์  จงัหวดับุรีรัมย ์       

 
๗๕ 

ค าอค าอธิบายรายวิชาคณิตสร้างสรรค์  ธิบายรายวิชาคณิตสร้างสรรค์  ๕๕  

ชั้นประถมศึกษาปีท่ี  ชั้นประถมศึกษาปีท่ี  ๕๕  
ค    ๑๕๒๐๑ จ านวน   ๔๐   ชั่วโมง 
 
 ศึกษาฝึกทักษะการคิดค านวณ และฝึกการแก๎ปัญหาในเรื่อง  การเขียน และอํานเศษสํวน จ านวน
คละ และทศนิยม การเปรียบเทียบ และเรียงล าดับเศษสํวน และทศนิยม โดยการเขียน และอํานเศษสํวน 
จ านวนคละ และทศนิยมไมํเกินสองต าแหนํง การเปรียบเทียบ และเรียงล าดับเศษสํวน และทศนิยมไมํเกิน
สองต าแหนํง การเขียนเศษสํวนในรูปทศนิยม และร๎อยละ          

ศึกษาโจทย์ปัญหาระคน การสร๎างโจทย์ปัญหา โดยการบวก ลบ คูณ หาร และบวก ลบ คูณระคน
ของเศษสํวน บวก ลบ คูณ และบวก ลบ คูณระคนของทศนิยมที่เป็นค าตอบทศนิยมไมํเกินสองต าแหนํง 
วิเคราะห์ และแสดงวิธีหาค าตอบของโจทย์ปัญหา และโจทย์ปัญหาระคน ของจ านวนนับเศษสํวน ทศนิยม 
และร๎อยละ การสร๎างโจทย์ปัญหาเกี่ยวกับจ านวนนับ 

ศึกษาแบบรูปของจ านวน และความสัมพันธ์ของแบบรูป โดยการบอกรูปความสัมพันธ์ในแบบรูป
ของที่ก าหนดให๎ ซึ่งเป็นแบบรูปของเรขาคณิต และรูปอ่ืน ๆ 
 ศึกษาทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ในการแก๎ปัญหาสถานการณ์ ตําง ๆ ให๎เหตุผล
ประกอบการตัดสินใจ  รู้จักคิดวิเคราะห์ไตร่ตรองอย่างมีวิจารณญาณ  และสรุปผลได๎อยํางเหมาะสม มี
ความสามารถในการใช๎ภาษาและสัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ในการสื่อสาร การสื่อความหมาย การน าเสนอ
เชื่อมโยงความรู๎ตําง ๆทางคณิตศาสตร์กับศาสตร์อ่ืน ๆ น าความรู๎ไปใช๎ในชีวิตประจ าวันอยํางสร๎างสรรค์  

เพ่ือพัฒนาพฤติกรรมด๎านความรู๎ เจตคติ คุณธรรม คํานิยม ตามคุณคําพระวรสาร   มีความรัก
เมตตา รู๎จักแบํงปัน  มีความรับผิดชอบ  ท างานด๎วยความมุํงมั่น ซื่อสัตย์ มีวินัยและใฝุเรียน  อยู่อย่าง
พอเพียง มีการใช๎ทรัพยากรอยํางคุ๎มคํา  
 
ตัวช่ีวัด 
ค ๑.๑ ป.๕/๑ ,  ค ๑.๑ป.๕/๒ ,  ค๑.๑ป.๕/๓  
ค ๑.๒ ป.๕/๑ ,  ค ๑.๒ ป.๕/๒ , ค ๑.๒ ป.๕/๓  
ค ๔.๑ ป.๕/๑  
ค ๖.๑ ป.๕/๑ ,  ค ๖.๑ ป.๕/๒ , ค ๖.๑ ป.๕/๓ , ค ๖.๑ ป.๕/๔ , ค ๖.๑ ป.๕/๕ ,  ค ๖.๑ ป.๕/๖  
  
รวม  ๑๓ ตัวชี้วัด 
 

 
 
  



หลกัสูตรโรงเรียนมารียอ์นุสรณ์  จงัหวดับุรีรัมย ์       

 
๗๖ 

ค าอธิบายรายวิชาคณิตสร้างสรรค์  ค าอธิบายรายวิชาคณิตสร้างสรรค์  ๖๖  

ชั้นประถมศึกษาปีท่ี  ชั้นประถมศึกษาปีท่ี  ๖๖  

  
ค ๑๖๒๐๑   เวลา  ๔๐  ชั่วโมง 
 
 ศึกษาเรื่องจ านวนนับ  การเขียนและอํานทศนิยม  การเปรียบเทียบและเรียงล าดับเศษสํวนและ
ทศนิยม  โดยการเขียนและอํานทศนิยมไมํเดสามต าแหนํง  การเปรียบเทียบและเรียงล าดับเศษสํวนและ
ทศนิยมไมํเกิดสามต าแหนํง  การเขียนทศนิยมในรูปเศษสํวนและเขียนเศษสํวนในรูปทศนิยม 
 ศึกษาโจทย์ปัญหาระคน  การสร๎างโจทย์ปัญหา  โจทย์กรบวก  ลบ  คูณ  หารและบวก  ลบ  คูณ  
หารระคนของเศษสํวน  จ านวนคละ  และทศนิยม  วิเคราะห์และแสดงวิธีหาค าตอบของโจทย์ปัญหาและ
โจทย์ปัญหาระคนของจ านวนนับ  เศษสํวน  จ านวนคละ  ทศนิยม  และร๎อยละ  การสร๎างโจทย์ปัญหา
เกี่ยวกับจ านวนนับบูรณาการกับท๎องถิ่น 
 ศึกษาแบบรูปของจ านวน  และปัญหาเกี่ยวกับแบบรูป  โดยการแก๎ปัญหาเกี่ยวกับแบบรูปที่
ก าหนดให๎ 
 ศึกษาทักษะและกรบวนการทางคณิตศาสตร์  โดยการฝึกทักษะกระบวนการในการคิดค านวณ  
การแก๎ปัญหา  การให๎เหตุผล รู้จักคิดวิเคราะห์ไตร่ตรองอย่างมีวิจารณญาณ  การใช๎ความรู๎ทักษะ
กระบวนการทางคณิตศาสตร์และเทคโนโลยีในการแก๎ปัญหาด๎วยวิธีการที่หลากหลาย  การใช๎
ประสบการณด์๎านความรู๎  ความคิด  ทักษะในการเรียนรู๎และแก๎ปัญหาในชีวิตประจ าวันอยํางสร๎างสรรค์   

เพ่ือพัฒนาพฤติกรรมด๎านความรู๎ เจตคติ คุณธรรม คํานิยม ตามคุณคําพระวรสาร   มีความรัก
เมตตา รู๎จักแบํงปัน  มีความรับผิดชอบ  ท างานด๎วยความมุํงมั่น ซื่อสัตย์ มีวินัยและใฝุเรียน  อยู่อย่าง
พอเพียง มีการใช๎ทรัพยากรอยํางคุ๎มคํา  
 
รหัสตัวช้ีวัด 
ค ๑.๑  ป.๖/๑  ป.๖/๒  ป.๖/๓ 
ค ๑.๒  ป.๖/๑  ป.๖/๒ 
ค ๔.๑  ป.๖/๑ 
ค ๖/๑  ป.๖/๑  ป.๖/๒  ป.๖/๓  ป.๖/๔  ป.๖/๕  ป.๖/๖ 
 
รวม ๑๒ ตัวชี้วัด 
 

 
 
  



หลกัสูตรโรงเรียนมารียอ์นุสรณ์  จงัหวดับุรีรัมย ์       

 
๗๗ 

ค าอธิบายรายวิชาคณิตศาสตร์ค าอธิบายรายวิชาคณิตศาสตร์    เพิ่มเติมเพิ่มเติม    ๑๑  

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  ๑๑  

  
ค ๑๓๑๐๑    เวลา      ๔๐     คาบ   ภาคเรียนที่   ๑ 
 
  ใช๎ความรู๎และทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์แก๎ปัญหา  อํานและเขียนตัวเลขโรมันบอกคํา
ของตัวเลขโดดในตัวเลขฐานตําง ๆ และเขียนตัวเลขฐานที่ก าหนดให๎เป็นตัวเลขฐานตําง ๆ ได๎ตระหนักถึง
ความสมเหตุสมผลของค าตอบ ใช๎หลักการสร๎างพ้ืนฐานสร๎างมุมขนาดตําง ๆ และมีพ้ืนฐานสร๎างรูปที่
ซับซ๎อนตระหนักถึงความสมเหตุสมผลของค าตอบ รู้จักคิดวิเคราะห์ไตร่ตรองอย่างมีวิจารณญาณ ใช๎
ทักษะและกระบวนการที่ได๎ไปใช๎ในการเรียนรู๎สิ่งตําง ๆ และใช๎ ในชีวิตประจ าวันอยํางสร๎างสรรค์ เพ่ือ
พัฒนาพฤติกรรมด๎านความรู๎ เจตคติ คุณธรรม คํานิยม ตามคุณคําพระวรสาร   มีความรักเมตตา รู๎จัก
แบํงปัน  มีความรับผิดชอบ  ท างานด๎วยความมุํงมั่น ซื่อสัตย์ มีวินัยและใฝุเรียน  อยู่อย่างพอเพียง มีการ
ใช๎ทรัพยากรอยํางค๎ุมคํา และรู๎จักประหยัดอดออม 
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 
๑.   ใช๎ความรู๎และทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ แก๎ปัญหาได๎ 
๒.   ตระหนักถึงความสมเหตุสมผลของค าตอบได๎ 
๓.  อํานและเขียนตัวเลขโรมันได๎ 
๔.  บอกคําของตัวเลขโดดในตัวเลขฐานตําง ๆ ที่ ก าหนดให๎ได๎ 
๕.  เขียนตัวเลขฐานที่ก าหนดให๎เป็นตัวเลขฐานตําง ๆ ได๎ 
๖.  ใช๎ความรู๎และทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์แก๎ปัญหาได๎ 
๗.   ตระหนักถึงความสมเหตุสมผลของค าตอบได๎ 
๘.  ใช๎หลักการสร๎างพื้นฐานสร๎างมุมขนาดตําง ๆ ได๎  
๙.  ใช๎การสร๎างพ้ืนฐานสร๎างรูปที่ซับซ๎อนขึ้นได๎ 
๑๐. ใช๎ความรู๎และทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์แก๎ปัญหาได๎ 
 
 
 

  

  
  

  
  



หลกัสูตรโรงเรียนมารียอ์นุสรณ์  จงัหวดับุรีรัมย ์       

 
๗๘ 

ค าอธิบายรายวิชาคณิตศาสตร์ค าอธิบายรายวิชาคณิตศาสตร์    เพิ่มเเพิ่มเติมติม    ๑๑  

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  ๑๑  

  
ค ๑๓๑๐๒   เวลา      ๔๐     คาบ   ภาคเรียนที่   ๒ 
 
               ใช๎ความรู๎และทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์แก๎ปัญหา    และสังเกตข๎อความคาดการณ์
และใช๎เหตุผลทางคณิตศาสตร์อยํางงํายโดยใช๎วิธีการที่หลากหลาย  ใช๎ความรู๎ทักษะ กระบวนการทาง
คณิตศาสตร์และเทคโนโลยีในการแก๎ปัญหาสถานการณ์ตํางๆ ได๎อยํางเหมาะสมสามารถแสดงเหตุผลโดย
การอ๎างอิงความรู๎ข๎อมูลหรือข๎อเท็จจริงหรือการสร๎างภาพใช๎ภาษาและสัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ในการ
สื่อสารและสื่อความหมาย  พร๎อมเชื่อมโยงความรู๎เนื้อหาตําง ๆ ในคณิตศาสตร์และน าคว ามรู๎หลักการ
กระบวนการทางคณิตศาสตร์ไปเชื่อมโยงกับศาสตร์อ่ืน ๆไปประยุกต์ในการเรียนรู๎สิ่งตําง ๆ และในการ
ด ารงชีวิต มีความคิดริเริ่มสร๎างสรรค์ในการท างาน หาผลบวกและผลลบของเอกนามและพหุนาม  ผลคูณ
และผลหารพหุนามอยํางงํายได๎ หาแบบรูปของจ านวน  สร๎างพาลินโดมและล าดับฟิโบนักชีได๎  หาขํายงาน
ที่ผํานได๎  หาจุดยอดคูํและจุดยอดคี่  ประยุกต์เศษสํวนและทศนิยมในการแก๎โจทย์ปัญหา คิดวิเคราะห์
ไตร่ตรองอย่างมีวิจารณญาณ  ใช๎ทักษะและกระบวนการที่ได๎ไปใช๎ในการเรียนรู๎สิ่งตําง ๆ และใช๎ใน
ชีวิตประจ าวันอยํางสร๎างสรรค์ 

 เพ่ือพัฒนาพฤติกรรมด๎านความรู๎ เจตคติ คุณธรรม คํานิยม ตามคุณคําพระวรสาร   มีความรัก
เมตตา รู๎จักแบํงปัน  มีความรับผิดชอบ  ท างานด๎วยความมุํงมั่น ซื่อสัตย์ มีวินัยและใฝุเรียน  อยู่อย่าง
พอเพียง มีการใช๎ทรัพยากรอยํางคุ๎มคํา และรู๎จักประหยัดอดออม 
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 
๑.  สังเกตข๎อความคาดการณ์และใช๎เหตุผลทางคณิตศาสตร์อยํางงํายได๎ 
๒.  ใช๎วธิีการที่หลากหลายแก๎ปัญหาได๎ 
๓.  ใช๎ความรู๎ทักษะ กระบวนการทางคณิตศาสตร์และเทคโนโลยีในการแก๎ปัญหาสถานการณ์ตําง ๆ ได๎
อยํางเหมาะสม 
๔.  สามารถแสดงเหตุผลโดยการอ๎างอิงความรู๎ข๎อมูลหรือข๎อเท็จจริงหรือการสร๎างภาพ 
๕.  ใช๎ภาษาและสัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ในการสื่อสาร  สื่อความหมายและการน าเสนอได๎ 
๖.  เชื่อมโยงความรู๎เนื้อหาตําง ๆ ในคณิตศาสตร์และน าความรู๎หลักการกระบวนการทางคณิตศาสตร์ไป
เชื่อมโยงกับศาสตร์อ่ืน ๆ 
๗.  น าความรู๎และทักษะที่ได๎จากการเรียนไปประยุกต์ในการเรียนรู๎สิ่งตําง ๆ และในการด ารงชีวิต 
๘.  มีความคิดริเริ่มสร๎างสรรค์ในการท างาน 
๙.  หาผลบวกและผลลบของเอกนามและพหุนามได๎ 
๑๐.หาผลคูณแลละผลหารพหุนามอยํางงํายได๎ 



หลกัสูตรโรงเรียนมารียอ์นุสรณ์  จงัหวดับุรีรัมย ์       

 
๗๙ 

๑๑.หาแบบรูปของจ านวน  สร๎างพาลินโดมและล าดับฟิโบนักชีได๎ 
๑๒.หาขํายงานที่ผํานได๎  หาจุดยอดคํูและจุดยอดคี่ได๎ 
๑๓.ประยุกต์เศษสํวนและทศนิยมในการแก๎โจทย์ปัญหาได๎ 
 

  

ค าอธิบายรายวิชาคณิตศาสตร์ค าอธิบายรายวิชาคณิตศาสตร์    เพิ่มเติมเพิ่มเติม    ๒๒  

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  ๒๒  

  
ค ๒๒๒๐๑      เวลา ๔๐ ชั่วโมง  ภาคเรียนที่ ๑ 
  

ศึกษาความรู๎เบื้องต๎น ฝึกทักษะการคิดค านวณ การให๎เหตุผล การแก๎ปัญหาในสาระตํอไปนี้ 
สมบัติของของเลขยกก าลัง การด าเนินการของเลขยกก าลัง สมบัติอ่ืน ๆ ของเลขยกก าลัง  กิจกรรมเสริม
ทักษะกรบวนการโดยใช๎ความรู๎เรื่องเลขยกก าลัง 
 พหุนามและเศษสํวนของพหุนาม  ทบทวนพหุนาม การคูณ การหาร พหุนามและ เศษสํวนของ
พหุนาม การคูณ การหาร การบวก และ การลบเศษสํวนของพหุนามกิจกรรมเสริมทักษะกระบวนการโดย
ความรู๎เกี่ยวกับการบาก ลบ คูณ และหารพหุนาม 
 การประยุกต์เก่ียวกับอัตราสํวนและร๎อยละ  อัตราสํวน ร๎อยละ โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับอัตราสํวน
และร๎อยละ กิจกรรมเสริมทักษะกระบวนการโดยใช๎ความรู๎เกี่ยวกับอัตราสํวนและร๎อยละ  
 การประยุกต์ของการแปลงทางเรขาคณิต  การประยุกต์ของการเลื่อนขนาน การสะท๎อน การหมุน 
และ เทสเซลเลชัน  

การจัดประสบการณ์หรือสร๎างสถานการณ์ที่ใกล๎ตัวให๎ผู๎เรียนได๎ศึกษาค๎นคว๎าโดยใช๎ทักษะ
กระบวนการทางคณิตศาสตร์ ในการแก๎ปัญหา เพ่ือให๎มีความรู๎ ความเข๎าใจในเนื้อหา  มีทักษะการ
แก๎ปัญหา รู้จักคิดวิเคราะห์ ไตร่ตรองอย่างมีวิจารณญาณ  การให๎เหตุผลและน าประสบการณ์ด๎าน
ความรู๎และน าไปใช๎ในชีวิตประจ าวันได๎  การวัดและประเมินผล ใช๎วิธีการหลากหลายตามสภาพเป็นจริง 
ตามมาตรฐานและตัวชี้วัดที่ก าหนดการวัดและประเมินผล ใช๎วิธีการหลากหลายตามสภาพเป็นจริง ตาม
มาตรฐานและตัวชี้วัดที่ก าหนด 

เพ่ือพัฒนาพฤติกรรมด๎านความรู๎ เจตคติ คุณธรรม คํานิยม ตามคุณคําพระวรสาร   มีความรัก
เมตตา รู๎จักแบํงปัน  มีความรับผิดชอบ  ท างานด๎วยความมุํงมั่น ซื่อสัตย์ มีวินัยและใฝุเรียน  อยู่อย่าง
พอเพียง มีการใช๎ทรัพยากรอยํางคุ๎มคํา และรักความเป็นไทย 

 

มาตรฐาน/ตัวชี้วัด 
ค ๑.๑ ม ๒ /๑, ค ๑.๑ ม ๒ /๒, ค ๑.๑ม ๒ /๓, ค ๑.๑ ม ๒/๔, 
ค ๓ .๒ ม ๒/๑ 



หลกัสูตรโรงเรียนมารียอ์นุสรณ์  จงัหวดับุรีรัมย ์       

 
๘๐ 

ค ๔ .๒ ม ๒/๑, ค ๔ .๒ ม ๒/๒ , ค ๔ .๒ ม ๒/๕ 
รวม ๘ ตัวชี้วัด 

  

ค าอธิบายรายวิชาคณิตศาสตร์ค าอธิบายรายวิชาคณิตศาสตร์    เพิ่มเติมเพิ่มเติม    ๒๒  

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  ๒๒  
 
ค ๒๒๒๐๑ เวลา ๔๐ ชั่วโมง   ภาคเรียนที่ ๒ 

 
 ศึกษาความรู๎เบื้องต๎น ฝึกทักษะการคิดค านวณ การให๎เหตุผล การแก๎ปัญหาในสาระตํอไปนี้ 
การแยกตัวประกอบของพหุนามดีกรีสอง โดยใช๎สมบัติการแจกแจง แยกตัวประกอบของพหุนามดีกรีสอง
ตัวแปรเดียว การแยกตัวประกอบพหุนามดีกรีสองที่เป็นก าลังสองสมบูรณ์ การแยกตัวประกอบของพหุ
นามดีกรีสองที่เป็นผลตํางของก าลังสอง กิจกรรมเสริมทักษะกระบวนการโดยใช๎ความรู๎เกี่ยวกับการแยกตัว
ประกอบของพหุนามดีกรีสอง 
 สมการก าลังสองตัวแปรเดียว โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับสมการก าลังสองตัวแปรเดียวกิจกรรมเสริม
ทักษะกระบวนการโดยใช๎ความรู๎เกี่ยวกับสมการก าลังสองตัวแปรเดียว 
 การแปรผัน การแปรผกผัน การแปรผันเกี่ยวเนื่อง กิจกรรมเสริมทักษะกระบวนการโดยใช๎ความรู๎
เกี่ยวกับการแปรผัน 

การจัดประสบการณ์หรือสร๎างสถานการณ์ที่ใกล๎ตัวให๎ผู๎เรียนได๎ศึกษาค๎นคว๎าโดยใช๎ทักษะ
กระบวนการทางคณิตศาสตร์ ในการแก๎ปัญหา เพ่ือให๎มีความรู๎ ความเข๎าใจในเนื้อหา  มีทักษะการ
แก๎ปัญหา รู้จักคิดวิเคราะห์ ไตร่ตรองอย่างมีวิจารณญาณ  การให๎เหตุผลและน าประสบการณ์ด๎าน
ความรู๎และน าไปใช๎ในชีวิตประจ าวันได๎  การวัดและประเมินผล ใช๎วิธีการหลากหลายตามสภาพเป็นจริง 
ตามมาตรฐานและตัวชี้วัดที่ก าหนดการวัดและประเมินผล ใช๎วิธีการหลากหลายตามสภาพเป็นจริง ตาม
มาตรฐานและตัวชี้วัดที่ก าหนด 

เพ่ือพัฒนาพฤติกรรมด๎านความรู๎ เจตคติ คุณธรรม คํานิยม ตามคุณคําพระวรสาร   มีความรัก
เมตตา รู๎จักแบํงปัน  มีความรับผิดชอบ  ท างานด๎วยความมุํงมั่น ซื่อสัตย์ มีวินัยและใฝุเรียน  อยู่อย่าง
พอเพียง มีการใช๎ทรัพยากรอยํางคุ๎มคํา และรักความเป็นไทย 
  
มาตรฐาน/ตัวชี้วัด 
 
ค ๔ .๒ ม ๒/๓ , ค ๔ .๒ ม ๒/๔,  ค ๔ .๒ ม ๒/๕, ค ๔ .๒ ม ๒/๖ , ค ๔ .๒ ม ๒/๗, ค ๔ .๒ ม ๒/๘, ค 
๔ .๒ ม ๒/๙ 
 
รวม ๗ ตัวชี้วัด 



หลกัสูตรโรงเรียนมารียอ์นุสรณ์  จงัหวดับุรีรัมย ์       

 
๘๑ 

  

ค าอธิบายรายวิชาคณิตศาสตร์ค าอธิบายรายวิชาคณิตศาสตร์    เพิ่มเติมเพิ่มเติม  ๓๓  

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  ๓๓  

  
ค ๒๓๒๐๑ เวลา  ๔๐  ชั่วโมง  ภาคเรียนที่ ๑ 

 
ศึกษา ค๎นคว๎า ฝึกทักษะ/กระบวนการเกี่ยวกับเรื่องดังตํอไปนี้ 

การบวก การลบ การคูณ และการหาร จ านวนจริงที่อยูํในรูป a   เมื่อ 0a  โดยใช๎สมบัติ  

abba  เมื่อ 0a และ 0b  และ 
b
a

b
a
  เมื่อ 0a  และ 0b การแยกตัวประกอบ

ของพหุนามดีกรีสองโดยวิธีท าเป็นก าลังสองสมบูรณ์  การแก๎โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับสมการก าลังสองตัวแปรเดียว   
การแก๎สมการก าลังสองตัวแปรเดียวโดยใช๎สูตร   การแยกตัวประกอบของพหุนามดีกรีสูงกวําสองทีมีสัมประสิทธิ์
เป็นจ านวนเต็มโดยอาศัยวิธีท าเป็นก าลังสองสมบูรณ์ หรือใช๎ทฤษฎีบทเศษเหลือ    
สมการพาราโบลา   กราฟของพาราโบลา     การหาพ้ืนที่ผิวของพีระมิด กรวย และทรงกลม   การใช๎ความรู๎
เกี่ยวกับพ้ืนที่  พื้นทีผ่ิว  และปริมาตรในการแก๎ปัญหา    

โดยใช๎ความรู๎ ทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์และเทคโนโลยีในการแก๎ปัญหาในสถานการณ์
ตํางๆ ได๎อยํางเหมาะสม  โดยใช๎วิธีการที่หลากหลายในการแก๎ปัญหา รู้จักคิดวิเคราะไตรต่รองอย่างมี
วิจารณญาณ ให๎เหตุผลประกอบการตัดสินใจและสรุปผลได๎อยํางเหมาะสม  ใช๎ภาษาและสัญลักษณ์ทาง
คณิตศาสตร์ในการสื่อสาร การสื่อความหมาย และการน าเสนอได๎อยํางถูกต๎องและชัดเจน  เชื่อมโยง
ความรู๎ตํางๆในคณิตศาสตร์และน าความรู๎ หลักการ กระบวนการทางคณิตศาสตร์ไปเชื่อมโยงกับศาสตร์
อ่ืนๆ และมีความคิดริเริ่มสร๎างสรรค์    

เพ่ือพัฒนาพฤติกรรมด๎านความรู๎ เจตคติ คุณธรรม คํานิยม ตามคุณคําพระวรสาร   มีความรัก
เมตตา รู๎จักแบํงปัน  มีความรับผิดชอบ  ท างานด๎วยความมุํงมั่น  มีความรักชาติ  ศาสน์ กษัตริย์  ซื่อสัตย์ 
มีวินัยและใฝุเรียน  อยู่อย่างพอเพียง และมีการใช๎ทรัพยากรอยํางค๎ุมคํา 

 
มาตรฐานและตัวชี้วัด  
ค๑.๒ม.๓/๑        
ค๒.๑ม.๓/๑   ค๒.๒ม.๓/๑ 
ค๔.๑ม.๓/๑ 
ค๔.๒ม.๓/๑         ค๔.๒ม.๓/๒         ค๔.๒ม.๓/๓        ค๔.๒ม.๓/๔          ค๔.๒ม.๓/๕ 
ค๖.๑ม.๓/๑        ค๖.๑ม.๓/๒         ค๖.๑ม.๓/๓        ค๖.๑ ม.๓/๔         ค๖.๑ ม.๓/๕        ค๖.๑
ม.๓/๖ 
รวม     ๑๕     ตัวชี้วัด 



หลกัสูตรโรงเรียนมารียอ์นุสรณ์  จงัหวดับุรีรัมย ์       

 
๘๒ 

  

ค าอธิบายรายวิชาคณิตศาสตร์ค าอธิบายรายวิชาคณิตศาสตร์    เพิ่เพิ่มเติมมเติม    ๓๓  

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  ๓๓  

  
ค ๒๓๑๐๒    เวลา  ๔๐  ชั่วโมง  ภาคเรียนที่ ๒ 

 
ศึกษา ค๎นคว๎า ฝึกทักษะ/กระบวนการเกี่ยวกับเรื่องดังตํอไปนี้การแก๎ระบบสมการสองตัวแปรที่มี

ดีกรีไมํเกินสอง    การแก๎โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับระบบสมการสองตัวแปรที่มีดีกรีไมํเกินสอง     สมบัติ
เกี่ยวกับรูปสามเหลี่ยมและรูปสี่เหลี่ยม    การให๎เหตุผลเกี่ยวกับการสร๎างรูปเรขาคณิต   สมบัติเกี่ยวกับ
วงกลม  การบวก การลบ การคูณ และการหาร เศษสํวนของพหุนาม    การแก๎สมการเศษสํวนของพหุ
นาม   การแก๎โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับเศษสํวนของพหุนาม 

โดยใช๎ความรู๎ ทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์และเทคโนโลยีในการแก๎ปัญหาในสถานการณ์
ตํางๆ ได๎อยํางเหมาะสม  โดยใช๎วิธีการที่หลากหลายในการแก๎ปัญหา รู้จักคิดวิเคราะห์ 

ไตร่ตรองอย่างมีวิจารณญาณ ให๎เหตุผลประกอบการตัดสินใจและสรุปผลได๎อยํางเหมาะสม  ใช๎
ภาษาและสัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ในการสื่อสาร การสื่อความหมาย และการน าเสนอได๎อยํางถูกต๎อง
และชัดเจน  เชื่อมโยงความรู๎ตํางๆในคณิตศาสตร์และน าความรู๎ หลักการ กระบวนการทางคณิตศาสตร์ไป
เชื่อมโยงกับศาสตร์อ่ืนๆ และมีความคิดริเริ่มสร๎างสรรค์    

เพ่ือพัฒนาพฤติกรรมด๎านความรู๎ เจตคติ คุณธรรม คํานิยม ตามคุณคําพระวรสาร   มีความรัก
เมตตา รู๎จักแบํงปัน  มีความรับผิดชอบ  ท างานด๎วยความมุํงมั่น  มีความรักชาติ  ศาสน์ กษัตริย์  ซื่อสัตย์ 
มีวินัยและใฝุเรียน  อยู่อย่างพอเพียง และมีการใช๎ทรัพยากรอยํางค๎ุมคํา 
 
มาตรฐานและตัวชี้วัด  
ค๓.๒ม.๓/๑       ค๓.๒ม.๓/๒          ค๓.๒ม.๓/๓        
ค๔.๒ม.๓/๖        ค๔.๒ม.๓/๗         ค๔.๒ม.๓/๘        ค๔.๒ม.๓/๙          ค๔.๒ม.๓/๑๐ 
ค๖.๑ม.๓/๑        ค๖.๑ม.๓/๒         ค๖.๑ม.๓/๓        ค๖.๑ ม.๓/๔         ค๖.๑ ม.๓/๕        ค๖.๑
ม.๓/๖ 
 
รวม  ๑๔   ตัวชี้วัด 
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กลุ่มสาระการเรียนรู้วทิยาศาสตร ์
 
ความส าคัญของวิทยาศาสตร์ 

 วิทยาศาสตร์มีบทบาทส าคัญยิ่งในสังคมโลกปัจจุบันและอนาคต  เพราะวิทยาศาสตร์เกี่ยวข๎องกับ
ทุกคนทั้งในชีวิตประจ าวันและการงานอาชีพตําง ๆ   ตลอดจนเทคโนโลยี  เครื่องมือเครื่องใช๎และผลผลิต
ตําง ๆ  ที่มนุษย์ได๎ใช๎เพื่ออ านวยความสะดวกในชีวิตและการท างาน เหลํานี้ล๎วนเป็นผลของความรู๎
วิทยาศาสตร์ ผสมผสานกับความคิดสร๎างสรรค์และศาสตร์อ่ืน ๆ วิทยาศาสตร์ชํวยให๎มนุษย์ได๎พัฒนาวิธีคิด 
ทั้งความคิดเป็นเหตุเป็นผล  คิดสร๎างสรรค์  คิดวิเคราะห์ วิจารณ์   มีทักษะส าคัญในการค๎นคว๎าหาความรู๎  
มีความสามารถในการแก๎ปัญหาอยํางเป็นระบบ  สามารถตัดสินใจโดยใช๎ข๎อมูลที่หลากหลายและมี
ประจักษ์พยานที่ตรวจสอบได๎  วิทยาศาสตร์เป็นวัฒนธรรมของโลกสมัยใหมํซึ่งเป็นสังคมแหํงการเรียนรู๎ (K 
knowledge-based society) ดังนั้นทุกคนจึงจ าเป็นต๎องได๎รับการพัฒนาให๎รู๎วิทยาศาสตร์ เพ่ือที่จะมีความรู๎
ความเข๎าใจในธรรมชาติและเทคโนโลยีที่มนุษย์สร๎างสรรค์ขึ้น สามารถน าความรู๎ไปใช๎อยํางมีเหตุผล 
สร๎างสรรค์ และมีคุณธรรม 

 กลุํมสาระการเรียนรู๎วิทยาศาสตร์มุํงหวังให๎ผู๎เรียน ได๎เรียนรู๎วิทยาศาสตร์ที่เน๎นการเชื่อมโยงความรู๎
กับกระบวนการ มีทักษะส าคัญในการค๎นคว๎าและสร๎างองค์ความรู๎ โดยใช๎กระบวนการในการสืบเสาะหา
ความรู๎ และการแก๎ปัญหาที่หลากหลาย   ให๎ผู๎เรียนมีสํวนรวํมในการเรียนรู๎ทุกข้ันตอน มีการท ากิจกรรม
ด๎วยการลงมือปฏิบัติจริงอยํางหลากหลาย เหมาะสมกับระดับชั้น โดยได๎ก าหนดสาระส าคัญไว๎ดังนี้ 
 - สิ่งมีชีวิตกับกระบวนการด ารงชีวิต   สิ่งมีชีวิต หนํวยพื้นฐานของสิ่งมีชีวิต โครงสร๎างและหน๎าที่
ของระบบตําง ๆ ของสิ่งมีชีวิต และกระบวนการด ารงชีวิต ความหลากหลายทางชีวภาพ การถํายทอดทาง
พันธุกรรม การท างานของระบบตําง ๆ ของสิ่งมีชีวิต วิวัฒนาการและความหลากหลายของสิ่งมีชีวิต และ
เทคโนโลยีชีวภาพ 
 - ชีวิตกับสิง่แวดล้อม   สิ่งมีชีวิตที่หลากหลายรอบตัว ความสัมพันธ์ระหวํางสิ่งมีชีวิตกับ
สิ่งแวดล๎อม ความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิตตําง ๆ ในระบบนิเวศ ความส าคัญของทรัพยากรธรรมชาติ การใช๎
และจัดการทรัพยากรธรรมชาติ ในระดับท๎องถิ่น ประเทศ และโลก ปัจจัยที่มีผลตํอการอยูํรอดของ
สิ่งมีชีวิตในสภาพแวดล๎อมตําง ๆ 
 - สารและสมบัติของสาร   สมบัติของวัสดุและสาร แรงยึดเหนี่ยวระหวํางอนุภาค การเปลี่ยน
สถานะ การเกิดสารละลายและการเกิดปฏิกิริยาเคมีของสาร  สมการเคมี  และการแยกสาร     
 - แรงและการเคลื่อนที่   ธรรมชาติของแรงแมํเหล็กไฟฟูา แรงโน๎มถํวง แรงนิวเคลียร์ การออก
แรงกระท าตํอวัตถุ การเคลื่อนที่ของวัตถุ แรงเสียดทาน โมเมนต์การเคลื่อนที่แบบตําง ๆ ในชีวิตประจ าวัน 
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 - พลังงาน   พลังงานกับการด ารงชีวิต การเปลี่ยนรูปพลังงาน สมบัติและปรากฏการณ์ของแสง 
เสียง และวงจรไฟฟูา คลื่นแมํเหล็กไฟฟูา กัมมันตภาพรังสีและปฏิกิริยานิวเคลียร์ ปฏิสัมพันธ์ระหวํางสาร
และพลังงานการอนุรักษ์พลังงาน ผลของการใช๎พลังงานตํอชีวิตและสิ่งแวดล๎อม 
 - กระบวนการเปลี่ยนแปลงของโลก   โครงสร๎างและองค์ประกอบของโลก ทรัพยากรทางธรณี 
สมบัติทางกายภาพของดิน หิน น้ า อากาศ สมบัติของผิวโลก และบรรยากาศ กระบวนการเปลี่ยนแปลง
ของเปลือกโลก ปรากฏการณ์ทางธรณี ปัจจัยที่มีผลตํอการเปลี่ยนแปลงของบรรยากาศ 
 - ดาราศาสตร์และอวกาศ   วิวัฒนาการของระบบสุริยะ กาแล็กซี เอกภพ ปฏิสัมพันธ์และผลตํอ
สิ่งมีชีวิตบนโลก ความสัมพันธ์ของดวงอาทิตย์ ดวงจันทร์ และโลก ความส าคัญของเทคโนโลยีอวกาศ 
 - ธรรมชาติของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ การสืบเสาะหา
ความรู๎ การแก๎ปัญหา และจิตวิทยาศาสตร์ 
 

สาระและมาตรฐานการเรียนรู้ 

สาระท่ี  ๑   สิ่งมีชีวิตกับกระบวนการด ารงชีวิต 
มาตรฐาน ว  ๑. ๑   เข๎าใจหนํวยพื้นฐานของสิ่งมีชีวิต ความสัมพันธ์ของโครงสร๎าง และหน๎าที่ของ 

ระบบตํางๆ ของสิ่งมีชีวิตที่ท างานสัมพันธ์กัน มีกระบวนการสืบเสาะหาความรู๎  สื่อสาร
สิ่งที่เรียนรู๎และน าความรู๎ไปใช๎ในการด ารงชีวิตของตนเองและดูแลสิ่งมีชีวิต 

มาตรฐาน ว  ๑.๒   เข๎าใจกระบวนการและความส าคัญของการถํายทอดลักษณะทางพันธุกรรม 
วิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต ความหลากหลายทางชีวภาพ การใช๎เทคโนโลยีชีวภาพที่มี
ผลกระทบตํอมนุษย์และสิ่งแวดล๎อม มีกระบวนการสืบเสาะหาความรู๎และจิตวิทยา
ศาสตร์ สื่อสาร สิ่งที่เรียนรู๎ และน าความรู๎ไปใช๎ประโยชน์ 

สาระท่ี ๒   ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม 
มาตรฐาน ว ๒. ๑   เข๎าใจสิ่งแวดล๎อมในท๎องถิ่น   ความสัมพันธ์ระหวํางสิ่งแวดล๎อมกับสิ่งมีชีวิต   

ความสัมพันธ์ระหวํางสิ่งมีชีวิตตําง ๆ ในระบบนิเวศ มีกระบวนการสืบเสาะ         หา
ความรู๎และจิตวิทยาศาสตร์สื่อสารสิ่งที่เรียนรู๎และน าความรู๎ไปใช๎ประโยชน์  

มาตรฐาน ว ๒.๒    เข๎าใจความส าคัญของทรัพยากรธรรมชาติ การใช๎ทรัพยากรธรรมชาติในระดับท๎องถิ่น 
ประเทศ และโลกน าความรู๎ไปใช๎ในในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม
ในท๎องถิ่นอยํางยั่งยืน 
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สาระท่ี ๓   สารและสมบัติของสาร 
มาตรฐาน ว ๓. ๑   เข๎าใจสมบัติของสาร   ความสัมพันธ์ระหวํางสมบัติของสารกับโครงสร๎างและแรงยึด

เหนี่ยวระหวํางอนุภาค  มีกระบวนการสืบเสาะ หาความรู๎และจิตวิทยาศาสตร์สื่อสาร
สิ่งที่เรียนรู๎ น าความรู๎ไปใช๎ประโยชน์ 

มาตรฐาน ว ๓.๒    เข๎าใจหลักการและธรรมชาติของการเปลี่ยนแปลงสถานะของสาร   การเกิดสารละลาย   
การเกิดปฏิกิริยา มีกระบวนการสืบเสาะ หาความรู๎และจิตวิทยาศาสตร์ สื่อสารสิ่งที่เรียนรู๎ 
และน าความรู๎ไปใช๎ประโยชน์ 

สาระท่ี ๔   แรงและการเคลื่อนที่ 
มาตรฐาน ว ๔. ๑   เข๎าใจธรรมชาติของแรงแมํเหล็กไฟฟูา แรงโน๎มถํวง และแรงนิวเคลียร์                    

มีกระบวนการสืบเสาะหาความรู๎ สื่อสารสิ่งที่เรียนรู๎และน าความรู๎ไปใช๎ประโยชน์อยําง
ถูกต๎องและมีคุณธรรม    

มาตรฐาน ว ๔.๒    เข๎าใจลักษณะการเคลื่อนที่แบบตํางๆ ของวัตถุในธรรมชาติมีกระบวนการ             
    สืบเสาะหาความรู๎และจิตวิทยาศาสตร์   สื่อสารสิ่งที่เรียนรู๎และน าความรู๎ไปใช๎ 
     ประโยชน ์

สาระท่ี ๕   พลังงาน 
มาตรฐาน ว ๕. ๑   เข๎าใจความสัมพันธ์ระหวํางพลังงานกับการด ารงชีวิต การเปลี่ยนรูปพลังงาน 

ปฏิสัมพันธ์ระหวํางสารและพลังงาน  ผลของการใช๎พลังงานตํอชีวิตและสิ่งแวดล๎อม   
มีกระบวน การสืบเสาะหาความรู๎  สื่อสารสิ่งที่เรียนรู๎และ                  น าความรู๎ไป
ใช๎ประโยชน์  

สาระท่ี ๖    กระบวนการเปลี่ยนแปลงของโลก 
มาตรฐาน ว ๖. ๑  เข๎าใจกระบวนการตําง ๆ   ที่เกิดขึ้นบนผิวโลกและภายในโลก ความสัมพันธ์ของ

กระบวนการตําง ๆ ที่มีผลตํอการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ ภูมิประเทศ และสัณฐานของ
โลก มีกระบวนการสืบเสาะหาความรู๎และจิตวิทยาศาสตร์ สื่อสารสิ่งที่เรียนรู๎และน า
ความรู๎ไปใช๎ประโยชน์  

สาระท่ี ๗   ดาราศาสตร์และอวกาศ 
มาตรฐาน ว ๗. ๑   เข๎าใจวิวัฒนาการของระบบสุริยะ กาแล็กซีและเอกภพการปฏิสัมพันธ์ภายในระบบ

สุริยะและผลตํอสิ่งมีชีวิตบนโลก มีกระบวนการสืบเสาะ หาความรู๎และจิตวิทยาศาสตร์  
การสื่อสารสิ่งที่เรียนรู๎และน าความรู๎ไปใช๎ประโยชน์ 

มาตรฐาน ว ๗.๒   เข๎าใจความส าคัญของเทคโนโลยีอวกาศที่น ามาใช๎ในการส ารวจอวกาศและ
ทรัพยากรธรรมชาติ ด๎านการเกษตรและการสื่อสาร  มีกระบวนการสืบเสาะหาความรู๎
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และจิตวิทยาศาสตร์ สื่อสารสิ่งที่เรียนรู๎และน าความรู๎ไปใช๎ประโยชน์อยํางมีคุณธรรม
ตํอชีวิตและสิ่งแวดล๎อม 

 

สาระท่ี ๘    ธรรมชาติของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
มาตรฐาน ว ๘. ๑   ใช๎กระบวนการทางวิทยาศาสตร์และจิตวิทยาศาสตร์ในการสืบเสาะหาความรู๎ การ

แก๎ปัญหา รู๎วําปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่เกิดขึ้นสํวนใหญํมีรูปแบบที่แนํนอน 
สามารถอธิบายและตรวจสอบได๎ ภายใต๎ข๎อมูลและเครื่องมือที่มีอยูํในชํวงเวลานั้นๆ 
เข๎าใจวํา วิทยาศาสตร์  เทคโนโลยี สังคม และสิ่งแวดล๎อม  มีความเกี่ยวข๎องสัมพันธ์กัน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



หลกัสูตรโรงเรียนมารียอ์นุสรณ์  จงัหวดับุรีรัมย ์       

 
๘๗ 

โครงสร้างรายวิชา 
 

 รายวิชาตามโครงสร๎างหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนมารีย์อนุสรณ์  กลุํมสาระ 
การเรียนรู๎วิทยาศาสตร์ 
 

ระดับประถมศึกษา 
รายวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน 

 

ระดับชั้น รหัส ชื่อรายวิชา เวลาเรียนรายปี 

ชั้น ป. ๑ ว ๑๑๑๐๑ วิทยาศาสตร์ ๑ ๒ ชั่วโมง/สัปดาห์ (๘๐/ปี) 

ชั้น ป. ๒ ว ๑๒๑๐๑ วิทยาศาสตร์ ๒ ๒ ชั่วโมง/สัปดาห์ (๘๐/ปี) 
ชั้น ป. ๓ ว ๑๓๑๐๑ วิทยาศาสตร์ ๓ ๒ ชั่วโมง/สัปดาห์ (๘๐/ปี) 

ชั้น ป. ๔ ว ๑๔๑๐๑ วิทยาศาสตร์ ๔ ๒ ชั่วโมง/สัปดาห์ (๘๐/ปี) 

ชั้น ป. ๕ ว ๑๕๑๐๑ วิทยาศาสตร์ ๕ ๒ ชั่วโมง/สัปดาห์ (๘๐/ปี) 
ชั้น ป. ๖ ว ๑๖๑๐๑ วิทยาศาสตร์ ๖ ๒ ชั่วโมง/สัปดาห์ (๘๐/ปี) 

 

 
รายวิชาวิทยาศาสตร์เพ่ิมเติม 

 

ระดับชั้น รหัส ชื่อรายวิชา เวลาเรียนรายปี 

ชั้น ป. ๔ ว ๑๔๒๐๑ วิทยาศาสตร์นํารู๎ ๑ ๑ ชั่วโมง/สัปดาห์ (๔๐/ปี) 

ชั้น ป. ๕ ว ๑๕๒๐๑ วิทยาศาสตร์นํารู๎ ๒ ๑ ชั่วโมง/สัปดาห์ (๔๐/ปี) 

ชั้น ป. ๖ ว ๑๖๒๐๑ วิทยาศาสตร์นํารู๎ ๓ ๑ ชั่วโมง/สัปดาห์ (๔๐/ปี) 

 
 
 
 
 
 
 
 



หลกัสูตรโรงเรียนมารียอ์นุสรณ์  จงัหวดับุรีรัมย ์       

 
๘๘ 

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
รายวิชาวิทยาศาสตร์พืน้ฐาน 

 

ระดับชั้น รหัส ชื่อรายวิชา เวลาเรียนรายภาค 

ชั้น ม. ๑ 
ว ๒๑๑๐๑ วิทยาศาสตร์ ๑ ๓ ชั่วโมง/สัปดาห์  (๑.๕ หนํวยกิต) 

ว ๒๑๑๐๒ วิทยาศาสตร์ ๒ ๓ ชั่วโมง/สัปดาห์  (๑.๕ หนํวยกิต) 

ชั้น ม. ๒ 
ว ๒๒๑๐๑ วิทยาศาสตร์ ๓ ๓ ชั่วโมง/สัปดาห์  (๑.๕ หนํวยกิต) 

ว ๒๒๑๐๒ วิทยาศาสตร์ ๔ ๓ ชั่วโมง/สัปดาห์  (๑.๕ หนํวยกิต) 

ชั้น ม. ๓ 
ว ๒๓๑๐๑ วิทยาศาสตร์ ๕ ๓ ชั่วโมง/สัปดาห์  (๑.๕ หนํวยกิต) 
ว ๒๓๑๐๒ วิทยาศาสตร์ ๖ ๓ ชั่วโมง/สัปดาห์  (๑.๕ หนํวยกิต) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



หลกัสูตรโรงเรียนมารียอ์นุสรณ์  จงัหวดับุรีรัมย ์       

 
๘๙ 

 
ค าอธิบายรายวิชาวิทยาศาสตร์ 

รหัสวิชา ว ๑๑๑๐๑               รายวิชาวิทยาศาสตร์ 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๑                 เวลา   ๘๐  ชั่วโมง 
   
                  ศึกษาวิเคราะห์ความแตกตํางระหวํางสิ่งมีชีวิตกับสิ่งไมํมีชีวิต    ลักษณะของสิ่งมีชีวิตใน 
ท๎องถิ่น  ราก  ล าต๎น  ใบ  ดอก  ผลของพืช  อวัยวะภายนอกของสัตว์  ลักษณะหน๎าที่และความส าคัญ
ของอวัยวะภายนอกของมนุษย์  การดูแลรักษาสุขภาพ  ความส าคัญของพืชและสัตว์ในท๎องถิ่นและการ
น าไปใช๎ในชีวิตประจ าวัน  การจัดกลุํมวัสดุ  แรงดึง และแรงผลัก  ท าให๎วัสดุเคลื่อนที่และเปลี่ยนแปลง
รูปรํางของวัตถุเมื่อถูกแรงกระท า  องค์ประกอบและสมบัติของดิน  การใช๎ประโยชน์จากดินในท๎องถิ่น  
สิ่งที่ปรากฏในท๎องฟูาเวลากลางวันและกลางคืน  ดวงอาทิตย์ที่เป็นแหลํงพลังงานของโลก 
                โดยใช๎กระบวนการทางวิทยาศาสตร์  การสืบเสาะหาความรู๎ การส ารวจตรวจสอบ      การ 
สืบค๎นข๎อมูล บันทึก  จัดกลุํมข๎อมูลและการอภิปรายเพ่ือให๎เกิดความรู๎ ความคิด  ความเข๎าใจ สามารถ
น าเสนอสื่อสารสิ่งที่เรียนรู๎  มีความสามารถในการตัดสินใจเห็นคุณคําของการน าความรู๎ไปใช๎ประโยชน์ใน
ชีวิตประจ าวัน  มีจิตวิทยาศาสตร์ คุณธรรม  จริยธรรม และคํานิยมที่เหมาะสม 
               เพ่ือพัฒนาผู๎เรียนให๎มีความรักความเมตตาตํอสิ่งมีชีวิต ซื่อสัตย์  มุ่งม่ันในการท างาน ใช้  
มีความกตัญญูต่อสิ่งท่ีมีคุณต่อเรา  มีความพอเพียงและมีจิตสาธารณะ 
                 
ตัวช้ีวัด 
มฐ ว ๑.๑ ป. ๑/๑ ป. ๑/๒ ป. ๑/๓      
มฐ ว ๑.๒ ป. ๑/๑        
มฐ ว ๓.๑ ป. ๑/๑ ป. ๑/๒       
มฐ ว ๔.๑ ป. ๑/๑        
มฐ ว ๖.๑ ป. ๑/๑        
มฐ ว ๗.๑ ป. ๑/๑        
มฐ ว ๘.๑ ป. ๑/๑ ป. ๑/๒ ป. ๑/๓ ป. ๑/๔ ป. ๑/๕ ป. ๑/๖ ป. ๑/๗  
 
รวม  ๑๖  ตัวชี้วัด 

 
 
 
 
 
 



หลกัสูตรโรงเรียนมารียอ์นุสรณ์  จงัหวดับุรีรัมย ์       

 
๙๐ 

 
ค าอธิบายรายวิชาวิทยาศาสตร์ 

รหัสวิชา ว ๑๒๑๐๑  รายวิชาวิทยาศาสตร์ 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี  ๒    เวลา   ๘๐  ชั่วโมง 

 
 ศึกษาวิเคราะห์สิ่งที่จ าเป็นบางประการตํอการเจริญเติบโตของพืชและการด ารงชีวิตของ 
สัตว์  การตอบสนองตํอสิ่งเร๎าของพืช  สัตว์  การจ าแนกดินตามลักษณะที่แตกตํางกัน  สมบัติของดิน
และการน ามาใช๎ประโยชน์  สิ่งจ าเป็นตํอการด ารงชีวิตและการเจริญเติบโตของมนุษย์  การตอบสนอง
ตํอสิ่งเร๎าของมนุษย์  ชนิดและสมบัติของวัสดุที่น ามาท าของเลํน  ของใช๎ในชีวิตประจ าวัน  สมบัติของ
แมํเหล็กและการน าแมํเหล็กมาใช๎ประโยชน์  การเกิดและสมบัติของแรงทางไฟฟูา  พลังงานไฟฟูาจาก
แบตเตอรี่  การเปลี่ยนแปลงพลังงานไฟฟูาเป็นพลังงานอ่ืน  และการใช๎ประโยชน์ อยํางคุ๎มคํา  
ความส าคัญของดวงอาทิตย์ที่เป็นแหลํงพลังงานของโลก 
 โดยใช๎กระบวนการทางวิทยาศาสตร์  การสืบเสาะหาความรู๎  การส ารวจตรวจสอบ  การ 
สืบค๎นข๎อมูลและการอภิปรายเพ่ือให๎เกิดการความรู๎  ความคิด  ความเข๎าใจ  สามารถสื่อสาร  สิ่งที่
เรียนรู๎ มีความสามารถในการตัดสินใจ  น าความรู๎ไปใช๎ประโยชน์ในชีวิตประจ าวัน  มีจิตวิทยาศาสตร์  
จริยธรรม  คุณธรรมและคํานิยมที่เหมาะสม 
                เพ่ือพัฒนาผู๎เรียนให๎ความรักความเมตตาตํอสิ่งมีชีวิต มีความซ่ือสัตย์ กตัญญู และมุ่งม่ัน
ในการท างาน โดยใช้ชีวิตอย่างพอเพียง มีจิตสาธารณะ 
 
ตัวช้ีวัด 
มฐ ว ๑.๑ ป. ๒/๑ ป. ๒/๒ ป. ๒/๓ ป. ๒/๔ ป. ๒/๕    
มฐ ว ๑.๒ ป. ๒/๑        
มฐ ว ๓.๑ ป. ๒/๑ ป. ๒/๒       
มฐ ว ๔.๑ ป. ๒/๑ ป. ๒/๒ ป. ๒/๓      
มฐ ว ๕.๑ ป. ๒/๑ ป. ๒/๒       
มฐ ว ๖.๑ ป. ๒/๑        
มฐ ว ๗.๑ ป. ๒/๑        
มฐ ว ๘.๑ ป. ๒/๑ ป. ๒/๒ ป. ๒/๓ ป. ๒/๔ ป. ๒/๕ ป. ๒/๖ ป. ๒/๗ ป.๒/๘ 
 
รวม  ๒๓  ตัวชี้วัด 

 
 
 



หลกัสูตรโรงเรียนมารียอ์นุสรณ์  จงัหวดับุรีรัมย ์       

 
๙๑ 

ค าอธิบายรายวิชาวิทยาศาสตร์ 
รหัสวิชา ว ๑๓๑๐๑                                       รายวิชาวิทยาศาสตร์  
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๓                                                                    เวลา   ๘๐  ชั่วโมง 

 
 

 ศึกษาวิเคราะห์ การถํายทอดลกัษณะทางพันธุกรรม  การด ารงพันธุ์ของสิ่งมีชีวิต  และ 
สิ่งมีชีวิตบางชนิดที่สูญพันธุ์ ความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิตกับสิ่งแวดล๎อม ความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิตที่อาศัยอยูํ
รํวมกันในสิ่งแวดล๎อมตําง ๆ ทรัพยากรธรรมชาติในท๎องถิ่นและการใช๎ทรัพยากรธรรมชาติอยํางคุ๎มคํา  การ
เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับวัสดุ  ประโยชน์และอันตรายที่เกิดขึ้นเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของวัสดุที่เป็นของ
เลํน  ของใช๎  การออกแบบและการประดิษฐ์ของเลํนของใช๎จากวัสดุในท๎องถิ่น  แรงมีผลตํอการเปลี่ยนแปลง
และการเคลื่อนที่ของวัตถุ  แรงดึงดูดของโลกที่ท าให๎วัตถุมีน้ าหนัก  แหลํงพลังงานไฟฟูาตามธรรมชาติ  การ
ใช๎เครื่องใช๎ไฟฟูาอยํางถูกต๎องปลอดภัยและการประหยัดพลังงานไฟฟูา  แหลํงน้ าและประโยชน์จากแหลํงน้ า
ในท๎องถิ่น  สมบัติบางประการของน้ า  คุณภาพของน้ า  ความจ าเป็นของน้ าตํอสิ่งมีชีวิตและการประหยัดน้ า
ในชีวิตประจ าวัน  อุณหภูมิของอากาศในสถานที่และเวลาตําง ๆ  การเคลื่อนที่ของอากาศ  โลกหมุนรอบ
ตัวเองท าให๎เกิดปรากฏการณ์ธรรมชาติ  การขึ้น ตกของดวงอาทิตย์  การเกิดกลางวัน กลางคืน  ดูดวงอาทิตย์
แล๎วก าหนดทิศตําง ๆ ได๎ 
               โดยใช๎กระบวนการทางวิทยาศาสตร ์ การสืบเสาะหาความรู๎ การส ารวจตรวจสอบ  การสืบค๎น 
ข๎อมูลและการอภิปรายเพ่ือให๎เกิดความรู๎  ความคิด  ความเข๎าใจ  สามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู๎ มีความสามารถ
ในการตัดสินใจ  น าความรู๎ไปใช๎ประโยชน์ในชีวิตประจ าวัน  มีจิตวิทยาศาสตร์  จริยธรรม  คุณธรรมและ
คํานิยมที่เหมาะสม 
                     เพ่ือพัฒนาผู๎เรียนให๎มีวินัย มีความซื่อสัตย์ และใช้ชีวิตอย่างพอเพียง มีความรักเมตตาต่อ
สิ่งมีชีวิต มุ่งม่ันในการท างาน มีจิตสาธารณะ 
 
ตัวช้ีวัด 
มฐ ว ๑.๒ ป. ๓/๑ ป. ๓/๒ ป. ๓/๓ ป. ๓/๔  
มฐ ว ๒.๑ ป. ๓/๑     
มฐ ว ๒.๒ ป. ๓/๑ ป. ๓/๒ ป. ๓/๓   
มฐ ว ๓.๑ ป. ๓/๑ ป. ๓/๒    
มฐ ว ๓.๒ ป. ๓/๑ ป. ๓/๒    
มฐ ว ๔.๑ ป. ๓/๑ ป. ๓/๒    
มฐ ว ๕.๑ ป. ๓/๑ ป. ๓/๒    
มฐ ว ๖.๑ ป. ๓/๑ ป. ๓/๒ ป. ๓/๓   
มฐ ว ๗.๑ ป. ๓/๑     



หลกัสูตรโรงเรียนมารียอ์นุสรณ์  จงัหวดับุรีรัมย ์       

 
๙๒ 

 
มฐ ว ๘.๑ 
 
รวม   ๒๘  

ป. ๓/๑ 
 
ตัวช้ีวัด 

ป. ๓/๒ 
ป. ๓/๖ 
 

ป. ๓/๓ 
ป. ๓/๗ 
 

ป. ๓/๔ 
ป. ๓/๘ 
 

ป. ๓/๕ 
ป. ๓/๙ 
 
 

 
ค าอธิบายรายวิชาวิทยาศาสตร์ 

รหัสวิชา ว ๑๔๑๐๑ 
 

                                     รายวิชาวิทยาศาสตร์  

ชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๔                                                                            เวลา   ๘๐  ชั่วโมง  
ศึกษาวิเคราะห์หน๎าที่ของทํอล าเลียงและ ปากใบของพืช น้ า แก๏ส -คาร์บอนไดออกไซด์ แสงและ

คลอโรฟิลล์ เป็นปัจจัยที่จ าเป็นบางประการตํอ การเจริญเติบโตและการสังเคราะห์ด๎วยแสงของพืช การ
ตอบสนองของพืชตํอแสง เสียง และการสัมผัส พฤติกรรมของสัตว์ที่ตอบสนองตํอแสง อุณหภูมิ การสัมผัส และ
น าความรู๎ไปใช๎ประโยชน์ การเคลื่อนที่ของแสงจากแหลํงก าเนิด การสะท๎อนของแสงที่ตกกระทบวัตถุ วัตถุตาม
ลักษณะการมองเห็นจากแหลํงก าเนิดแสง การหักเหของแสงเมื่อผํานตัวกลางโปรํงใสสองชนิด การเปลี่ยนแสง
เป็นพลังงานไฟฟูาและน าความรู๎ไปใช๎ประโยชน์ แสงขาวประกอบด๎วยแสงสีตําง ๆ และน าความรู๎ไปใช๎ประโยชน์ 
การเกิดดิน ชนิดและสมบัติของดินที่ใช๎ปลูกพืชในท๎องถิ่น ลักษณะของระบบสุริยะ 

โดยใช๎การสืบเสาะหาความรู๎ด๎วยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ การส ารวจตรวจสอบการสืบค๎นข๎อมูล
การทดลองและการอภิปราย เพื่อให๎เกิดความรู๎ ความคิด ความเข๎าใจ สามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู๎ มีความสามารถ
ในการตัดสินใจ น าความรู๎ไปใช๎ประโยชน์ในชีวิตประจ าวัน  
มีจิตวิทยาศาสตร์ จริยธรรม คุณธรรม และคํานิยมท่ีเหมาะสม 

เพ่ือพัฒนาผู๎เรียนให๎มีความ ซื่อสัตย์ และใช้ชีวิตอยู่อย่างพอเพียง ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อตนเอง
และผู้อ่ืน มีจิตสาธารณะ  
 
ตัวช้ีวัด 
มฐ ว ๑.๑ ป. ๔/๑ ป. ๔/๒ ป. ๔/๓ ป. ๔/๔     
มฐ ว ๕.๑ ป. ๔/๑ ป. ๔/๒ ป. ๔/๓ ป. ๔/๔ ป. ๔/๕ ป. ๔/๖   
มฐ ว ๖.๑ ป. ๔/๑ ป. ๔/๒       
มฐ ว ๗.๑ ป. ๔/๑        
มฐ ว ๘.๑ ป. ๔/๑ ป. ๔/๒ ป. ๔/๓ ป. ๔/๔ ป. ๔/๕ ป. ๔/๖ ป. ๔/๗ ป. ๔/๘ 
รวม ๒๑ ตัวชี้วัด 
 



หลกัสูตรโรงเรียนมารียอ์นุสรณ์  จงัหวดับุรีรัมย ์       

 
๙๓ 

 
ค าอธิบายรายวิชาวิทยาศาสตร์ 

รหัสวิชา ว ๑๕๑๐๑    รายวิชาวิทยาศาสตร์ 
 

ชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๕      เวลา   ๘๐  ชั่วโมง 
   ศึกษาวิเคราะห์สํวนประกอบของดอกและโครงสร๎างที่เกี่ยวข๎องกับการสืบพันธุ์ของพืชดอก การ

สืบพันธุ์ของพืชดอก การขยายพันธุ์พืช และน าความรู๎ไปใช๎ประโยชน์ วัฏจักรชีวิตของพืชดอก การสืบพันธุ์และ
การขยายพันธุ์ของสัตว์  วัฏจักรชีวิตของสัตว์บางชนิดและน าความรู๎ไปใช๎ประโยชน์ ลักษณะของตนเองกับคน
ในครอบครัว การถํายทอดลักษณะทางพันธุกรรมของสิ่งมีชีวิต การจ าแนกพืชดอก และพืชไมํมีดอก ลักษณะ
ของพืชดอกที่เป็นพืชใบเลี้ยงเดี่ยวและพืชใบเลี้ยงคูํ โดยใช๎ลักษณะภายนอกเป็นเกณฑ์  การจ าแนกสัตว์
ออกเป็นกลุํมโดยใช๎ลักษณะภายในและลักษณะภายนอกเป็นเกณฑ์  สมบัติของวัสดุชนิดตําง ๆ เกี่ยวกับความ
ยืดหยุํน ความแข็ง ความเหนียวการน าความร๎อน การน าไฟฟูา และ ความหนาแนํน การน าวัสดุไปใช๎ใน
ชีวิตประจ าวัน การหาแรงลัพธ์ของแรงสองแรง ซึ่งอยูํในแนวเดียวกันที่กระท าตํอวัตถุ ความดันอากาศ ความ
ดันของของเหลว แรงพยุงของของเหลว การลอยตัว และการจมของวัตถุ แรงเสียดทานและน าความรู๎ไปใช๎
ประโยชน์ การเกิดเสียงและการเคลื่อนที่ของเสียง การเกิดเสียงสูง/ต่ า เสียงดัง/คํอย อันตรายที่เกิดขึ้นเมื่อฟัง
เสียงดังมากๆ การเกิดเมฆ หมอก น้ าค๎าง ฝน และลูกเห็บ การเกิดวัฏจักรน้ า เครื่องมืออยํางงํายในการวัด
อุณหภูมิ ความชื้นและความกดอากาศ การเกิดลม การเกิดทิศ และปรากฏการณ์การขึ้นตกของดวงดาวโดยใช๎
แผนที่ดาว 
            โดยใช๎กระบวนการสืบเสาะหาความรู๎ด๎วยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์   การส ารวจ 
ตรวจสอบ การสืบค๎นข๎อมูลและการอภิปราย  เพ่ือให๎เกิดความรู๎ความคิด  ความเข๎าใจ  สามารถสื่อสารสิ่งที่
เรียนรู๎  มีความสามารถในการตัดสินใจ  น าความรู๎ไปใช๎ในชีวิตประจ าวัน  มีจิตวิทยาศาสตร์  จริยธรรม 
คุณธรรมและคํานิยมที่เหมาะสม 
            เพ่ือพัฒนาผู๎เรียนให๎มีความรักความเมตตา   ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและผู้อ่ืน โดยมี
ระเบียบวินัย 
ตัวช้ีวัด 
มฐ ว ๑.๑ ป. ๕/๑ ป. ๕/๒ ป. ๕/๓ ป. ๕/๔ ป. ๕/๕    
มฐ ว ๑.๒ ป. ๕/๑ ป. ๕/๒ ป. ๕/๓ ป. ๕/๔ ป. ๕/๕    
มฐ ว ๓.๑ ป. ๕/๑ ป. ๕/๒       
มฐ ว ๔.๑ ป. ๕/๑ ป. ๕/๒ ป. ๕/๓ ป. ๕/๔     
มฐ ว๔.๒ ป. ๕/๑        
มฐ ว ๕.๑ ป. ๕/๑ ป. ๕/๒ ป. ๕/๓ ป. ๕/๔     
มฐ ว ๖.๑ ป. ๕/๑ ป. ๕/๒ ป. ๕/๓ ป. ๕/๔     



หลกัสูตรโรงเรียนมารียอ์นุสรณ์  จงัหวดับุรีรัมย ์       

 
๙๔ 

มฐ ว ๗.๑ ป. ๕/๑        
มฐ ว ๘.๑ ป. ๕/๑ ป. ๕/๒ ป. ๕/๓ ป. ๕/๔ ป. ๕/๕ ป. ๕/๖ ป. ๕/๗ ป. ๕/๘ 
รวม ๓๔ ตัวช้ีวัด 

ค าอธิบายรายวิชาวิทยาศาสตร์ 
รหัสวิชา ว ๑๖๑๐๑         รายวิชาวิทยาศาสตร์ 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๖                  เวลา   ๘๐  ชั่วโมง 

ศึกษาวิเคราะห์การเจริญเติบโตของมนุษย์จากวัยแรกเกิดจนถึงวัยผู๎ใหญํ   การท างานที่สัมพันธ์
กันของระบบยํอยอาหาร ระบบหายใจ และระบบหมุนเวียนเลือดของมนุษย์ สารอาหารและอภิปราย
ความจ าเป็นที่รํางกายต๎องได๎รับสารอาหารในสัดสํวนที่เหมาะสมกับเพศและวัย ความสัมพันธ์ของกลุํม 
สิ่งมีชีวิตในแหลํงที่อยูํตําง ๆ ความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิตกับสิ่งมีชีวิตในรูปของโซํอาหารและสายใยอาหาร 
ความสัมพันธ์ระหวํางการด ารงชีวิตของสิ่งมีชีวิตกับสภาพแวดล๎อมในท๎องถิ่น แหลํงทรัพยากรธรรมชาติ
ในแตํละท๎องถิ่นที่เป็นประโยชน์ตํอ การด ารงชีวิต ผลของการเพ่ิมขึ้นของประชากรมนุษย์ตํอการใช๎
ทรัพยากรธรรมชาติ ผลตํอสิ่งมีชีวิต จากการเปลี่ยนแปลงสิ่งแวดล๎อม ทั้งโดยธรรมชาติและโดยมนุษย์ 
แนวทางในการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม การดูแลรักษาสิ่งแวดล๎อมในท๎องถิ่น 
สมบัติของสาร  การจ าแนกสาร  การแยกสารบางชนิดที่ผสมกันออกจากกัน  สารและการใช๎สารใน
ชีวิตประจ าวัน  สมบัติของสารและการเปลี่ยนแปลงของสาร    การตํอวงจรไฟฟูาอยํางงํายประกอบด๎วย  
แหลํงก าเนิดไฟฟูา  อุปกรณ์ไฟฟูา  ตัวน าไฟฟูาและฉนวนไฟฟูา  การตํอวงจรไฟฟูาแบบอนุกรมและแบบ
ขนาน  การน าความรู๎ไปใช๎ประโยชน์ในชีวิตประจ าวัน  แมํเหล็กไฟฟูา  อุณหภูมิและการวัดอุณหภูมิ  
การน าความร๎อนและการพาความร๎อน  การแผํรังสีความร๎อนเป็นการถํายโอนความร๎อน  การน าความรู๎
ไปใช๎ประโยชน์  ความร๎อนท าให๎วัตถุขยายตัว  การน าความรู๎เรื่องการขยายตัวของวัตถุเมื่อได๎รับความ
ร๎อนไปใช๎ประโยชน์ การจ าแนก ประเภทของหิน โดยใช๎ลักษณะของหิน สมบัติของหินเป็นเกณฑ์และน า
ความรู๎ไปใช๎ประโยชน์ การเปลี่ยนแปลงของหิน ธรณีพิบัติภัยที่มีผลตํอมนุษย์และสภาพแวดล๎อมใน
ท๎องถิ่น การเกิดฤดู ข๎างขึ้น  ข๎างแรม สุริยุปราคา  จันทรุปราคา   ความก๎าวหน๎าของเทคโนโลยี  อวกาศ  
การส ารวจข๎อมูลของวัตถุบนท๎องฟูา  ท าให๎เรียนรู๎เกี่ยวกับระบบสุริยะทั้งในและนอกระบบสุริยะเพ่ิมขึ้น
อีกมากมายและน าความรู๎ไปใช๎ประโยชน์ความก๎าวหน๎าและประโยชน์ของเทคโนโลยีอวกาศ 

โดยใช๎การสืบเสาะหาความรู๎ด๎วยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ การส ารวจตรวจสอบ การสืบค๎น
ข๎อมูล การทดลอง และการอภิปราย เพ่ือให๎เกิดความรู๎ ความคิด ความเข๎าใจ สามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู๎ 
มีความสามารถในการตัดสินใจ น าความรู๎ไปใช๎ประโยชน์ในชีวิตประจ าวัน   มีจิตวิทยาศาสตร์ จริยธรรม 
คุณธรรม และคํานิยมที่เหมาะสม 

เพ่ือพัฒนาผู๎เรียนให๎มีความรัก ความเมตตา  มีความกตัญญู ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อตนเอง
และผู้อ่ืน  รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ และรักความเป็นไทย 

 



หลกัสูตรโรงเรียนมารียอ์นุสรณ์  จงัหวดับุรีรัมย ์       

 
๙๕ 

ตัวช้ีวัด 
 
มฐ ว ๑.๑ ป. ๖/๑ ป. ๖/๒ ป. ๖/๓      
มฐ ว ๒.๑ ป. ๖/๑ ป. ๖/๒ ป. ๖/๓      
มฐ ว ๒.๒ ป. ๖/๑ ป. ๖/๒ ป. ๖/๓ ป. ๖/๔ ป. ๖/๕    
มฐ ว ๓.๑ ป. ๖/๑ ป. ๖/๒ ป. ๖/๓ ป. ๖/๔ ป. ๖/๕    
มฐ ว ๓.๒ ป. ๖/๑ ป. ๖/๒ ป. ๖/๓      
มฐ ว ๕.๑ ป. ๖/๑ ป. ๖/๒ ป. ๖/๓ ป. ๖/๔ ป. ๖/๕    
มฐ ว ๖.๑ ป. ๖/๑ ป. ๖/๒ ป. ๖/๓      
มฐ ว ๗.๑ ป. ๖/๑        
มฐ ว ๗.๒ ป. ๖/๑        
มฐ ว ๘.๑ ป. ๖/๑ ป. ๖/๒ ป. ๖/๓ ป. ๖/๔ ป. ๖/๕ ป. ๖/๖ ป. ๖/๗ ป. ๖/๘ 
 
รวม  ๓๗  ตัวชี้วัด 
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ค าอธิบายรายวิชาวิทยาศาสตร์  
รหัสวิชา ว ๓๑๑๐๑ วิชาวิทยาศาสตร์ ๑       ภาคเรียนที่  ๑ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  ๑ จ านวน  ๑.๕  หน่วยกิต  เวลา  ๖๐  ชั่วโมง 

ศึกษา  วิเคราะห์  ส ารวจ  สังเกตและเปรียบเทียบรูปรํางของเซลล์สิ่งมีชีวิตเซลล์เดียวและเซลล์ของ
สิ่งมีชีวิตหลายเชลล์  สํวนประกอบส าคัญและหน๎าที่ของเซลล์พืชและเซลล์สัตว์  กระบวนการการเคลื่อนที่
ของสารผํานเซลล์โดยการแพรํและออสโมซิส  ปัจจัยบางประการที่จ าเป็นและความส าคัญของกระบวนการ
สังเคราะห์ด๎วยแสงของพืชตํอสิ่งมีชีวิต  และสิ่งแวดล๎อม  กลุํมเซลล์ที่เกี่ยวข๎องกับการล าเลียงน้ าของพืช  
ระบบล าเลียงน้ าและอาหารการสืบพันธุ์ของพืชแบบอาศัยเพศ  และไมํอาศัยเพศโดยใช๎สํวนตํางๆ  ของพืชใน
การขยายพันธุ์  พฤติกรรมการตอบสนองของพืชตํอสิ่งเร๎า  เทคโนโลยีชีวภาพเพ่ือขยายพันธุ์  ปรับปรุงพันธุ์  
และเพ่ิมผลผิตพืช 

การจ าแนกสารโดยใช๎เนื้อสารหรือขนาดอนุภาคเป็นเกณฑ์และสมบัติของสารแตํละกลุํม  การ
เปลี่ยนสถานะของสาร  โดยใช๎แบบจ าลองการจัดเรียงอนุภาคของสาร  สมบัติความเป็นกรด-เบส  การ
ตรวจสอบคํา pH  ของสารละลาย  วิธีเตรียมสารละลายที่มีความเข๎มข๎นเป็นร๎อยละ  การเปลี่ยนแปลงสมบัติ  
มวลและพลังงานของสาร  ปัจจัยที่มีผลตํอการเปลี่ยนแปลงของสถานะ  และการละลายของสาร 

โดยใช๎กระบวนการทางวิทยาศาสตร์และจิตวิทยาศาสตร์  ในการสืบเสาะหาความรู๎  การแก๎ปัญหา  
มีความสามารถในการส ารวจ  ตรวจสอบ   การสืบค๎นข๎อมูลและการอภิปรายเพ่ือให๎เกิดความรู๎  ความคิด  
ความเข๎าใจ  สามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู๎และน าความรู๎ไปใช๎ประโยชน์ในการด ารงชีวิตและดูแลสิ่งมีชีวิต  มี
คุณธรรม  จริยธรรม  คํานิยมที่เหมาะสมและเข๎าใจวําวิทยาศาสตร์เป็นเทคโนโลยีทางสังคมและสิ่งแวดล๎อม
เกี่ยวข๎องสัมพันธ์กัน 

เพ่ือพัฒนาผู๎เรียนด๎านความรู๎ ใฝุเรียนรู๎ มุ่งม่ันในการท างาน มีความรักความเมตตา และใช้ชีวิต
อย่างพอเพียง ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและผู้อ่ืน โดยการมีจิตสาธารณะ รักความเป็นไทย รักชาติ 
ศาสน์ กษัตริย์ 

ตัวช้ีวัด  
มฐ ว ๑.๑ ม.๑/๑ ม.๑/๒ ม.๑/๓ ม.๑/๔ ม.๑/๕ ม.๑/๖ ม.๑/๗ ม.๑/๘  

 ม.๑/๙ ม.๑/๑๐ ม.๑/๑๑ ม.๑/๑๒ ม.๑/๑๓     

มฐ ว ๓.๑ ม.๑/๑ ม.๑/๒ ม.๑/๓ ม.๑/๔      

มฐ ว ๓.๒ ม.๑/๑ ม.๑/๒ ม.๑/๓       

มฐ ว ๘.๑ ม.๑/๑ ม.๑/๒ ม.๑/๓ ม.๑/๔ ม.๑/๕ ม.๑/๖ ม.๑/๗ ม.๑/๘ ม.๑/๙ 

          

รวม  ๒๙  ตัวชี้วัด  
 
 

 



หลกัสูตรโรงเรียนมารียอ์นุสรณ์  จงัหวดับุรีรัมย ์       

 
๙๗ 

 
 
ตัวช้ีวัด  
มฐ ว ๔.๑ ม.๑/๑ ม.๑/๒        

มฐ ว ๕.๑ ม.๑/๑ ม.๑/๒ ม.๑/๓ ม.๑/๔      

มฐ ว ๖.๑ ม.๑/๑ ม.๑/๒ ม.๑/๓ ม.๑/๔ ม.๑/๕ ม.๑/๖ ม.๑/๗   

มฐ ว ๘.๑ ม.๑/๑ ม.๑/๒ ม.๑/๓ ม.๑/๔ ม.๑/๕ ม.๑/๖ ม.๑/๗ ม.๑/๘  

 ม.๑/๙         

          

          

รวม  ๒๒  ตัวชี้วัด  
 
 

ค าอธิบายรายวิชาวิทยาศาสตร์ 
รหัสวิชา ว ๓๑๑๐๑ วิชาวิทยาศาสตร์ ๒       ภาคเรียนที่  ๒ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  ๑ จ านวน  ๑.๕  หน่วยกิต   เวลา  ๖๐  ชั่วโมง 

ศึกษา  วิเคราะห์  ส ารวจ  สืบค๎นข๎อมูลและอธิบายเกี่ยวกับปริมารณสเกลาร์  ปริมาณเวกเตอร์  
ระยะทางการกระจัด  อัตราเร็ว  และความเร็วในการเคลื่อนที่ของวัตถุ  อุณหภูมิและการวัดอุณหภูมิ  
การถํายโอนความร๎อน  การดูดกลืนและการคายความร๎อนโดยการแผํรังสี  สมดุลความร๎อน  ผลของ
ความร๎อนตํอการขยายตัวของสารและน าความรู๎ไปใช๎ประโยชน์ 

องค์ประกอบการแบํงชั้นบรรยากาศท่ีปกคลุมผิวโลก  ความสัมพันธ์ระหวํางอุณหภูมิ  ความชื้น
และความกดอากาศที่มีผลตํอปรากฏการณ์ทางลมฟูาอากาศ  ผลของลมฟูาอากาศตํอการด ารงชีวิตของ
สิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล๎อม  การแปลความหมายข๎อมูลจากการพยากรณ์อากาศ  ปัจจัยทางธรรมชาติการ
กระท าของมนุษย์ที่มีผลตํอการเปลี่ยนแปลงของโลก  รูโหวํโอโซนและฝนกรด  ผลของการภาวะโลก
ร๎อน  ณูโหวํโอโซนและฝนกรดที่มีผลตํอสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล๎อม 

โดยใช๎กระบวนการทางวิทยาศาสตร์และจิตวิทยาศาสตร์  ในการสืบเสาะหาความรู๎  การ
แก๎ปัญหา  มีความสามารถในการส ารวจ  ตรวจสอบ   การสืบค๎นข๎อมูลและการอภิปรายเพ่ือให๎เกิด
ความรู๎  ความคิด  ความเข๎าใจ  สามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู๎และน าความรู๎ไปใช๎ประโยชน์ในการ
ด ารงชีวิตและดูแลสิ่งมีชีวิต  มีคุณธรรม  จริยธรรม  คํานิยมที่เหมาะสมและเข๎าใจวําวิทยาศาสตร์เป็น
เทคโนโลยีทางสังคมและสิ่งแวดล๎อมเก่ียวข๎องสัมพันธ์กัน 

เพ่ือพัฒนาผู๎เรียนให๎มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ มุ่งม่ันในการท างาน ใช้ชีวิตอย่างพอเพียง มีความ
ซื่อสัตย์สุจริต พร้อมด้วยการมีจิตสาธารณะ รักความเป็นไทย 



หลกัสูตรโรงเรียนมารียอ์นุสรณ์  จงัหวดับุรีรัมย ์       

 
๙๘ 

ค าอธิบายรายวิชาวิทยาศาสตร์  
รหัสวิชา ว ๓๒๑๐๑ วิชาวิทยาศาสตร์ ๓             ภาคเรียนที่  ๑ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  ๒ จ านวน  ๑.๕  หน่วยกิต        เวลา  ๖๐  ชั่วโมง 

ศึกษา  วิเคราะห์  ส ารวจ  สังเกตและเปรียบเทียบโครงสร๎างและการท างานของระบบยํอย
อาหาร  ระบบหมุนเวียนเลือด  ระบบหายใจ  ระบบขับถําย  ระบบสืบพันธุ์ของมนุษย์และสัตว์  รวมทั้ง
ระบบประสาทของมนุษย์  ความสัมพันธ์ของระบบตํางๆ  ของมนุษย์  พฤติกรรมของมนุษย์และสัตว์ที่
ตอบสนองตํอสิ่งเร๎าภายนอกและภายใน  การใช๎เทคโนโลยีชีวภาพในการขยายพันธุ์  ปรับปรุงพันธุ์และ
การเพ่ิมผลผลิตของสัตว์  สารอาหารในอาหารมีปริมาณพลังงานและสัดสํวนที่เหมาะสมกับเพศและวัย  
ผลของสารเสพติดตํอระบบตํางๆ  ของรํางกายและแนวทางในการปูองกันตนเองจากสารเสพติดและการ
น าไปใช๎ประโยชน์ 

องค์ประกอบ  สมบัติของธาตุและสารประกอบ  สมบัติของธาตุโลหะ  ธาตุอโลหะ  ธาตุกึ่งโลหะ
และธาตุกัมมันตรังสี  หลักการแยกสารด๎วยวิธีการกรอง  การตกผลึก  การสกัด  การกลั่น  และโคร
มาโทกราฟี  การเปลี่ยนแปลงสมบัติ    มวล  และพลังงานเมื่อสารเกิดปฏิกิริยาเคมี  เขียนสมการเคมีของ
ปฏิกิริยาของสารตํางๆ  ผลของสารเคมี  ปฏิกิริยาเคมีตํอสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล๎อม  การใช๎สารเคมีอยําง
ถูกต๎องและปลอดภัย  วิธีปูองกันและแก๎ไขอันตรายที่เกิดขึ้นจากการใช๎สารเคมีและการน าไปใช๎ประโยชน์ 

โดยใช๎กระบวนการทางวิทยาศาสตร์และจิตวิทยาศาสตร์  ในการสืบเสาะหาความรู๎  การ
แก๎ปัญหา  มีความสามารถในการส ารวจ  ตรวจสอบ   การสืบค๎นข๎อมูลและการอภิปรายเพ่ือให๎เกิด
ความรู๎  ความคิด  ความเข๎าใจ  สามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู๎และน าความรู๎ ไปใช๎ประโยชน์ในการด ารงชีวิต
และดูแลสิ่งมีชีวิต  มีคุณธรรม  จริยธรรม  คํานิยมที่เหมาะสมและเข๎าใจวําวิทยาศาสตร์เป็นเทคโนโลยี
ทางสังคมและสิ่งแวดล๎อมเก่ียวข๎องสัมพันธ์กัน 

เพ่ือพัฒนาพฤติกรรมด๎านความรู้ มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ มุ่งม่ันในการท างาน ใช้ชีวิตอย่างพอเพียง 
ซื่อสัตย์สุจริต มีจิตสาธารณะ รักความเป็นไทย 

 
ตัวช้ีวัด  
มฐ ว ๑.๑ ม.๒/๑ ม.๒/๒ ม.๒/๓ ม.๒/๔ ม.๒/๕ ม.๒/๖    

มฐ ว ๓.๑ ม.๒/๑ ม.๒/๒ ม.๒/๓       

มฐ ว ๓.๒ ม.๒/๑ ม.๒/๒ ม.๒/๓ ม.๒/๔      

มฐ ว ๘.๑ ม.๒/๑ ม.๒/๒ ม.๒/๓ ม.๒/๔ ม.๒/๕ ม.๒/๖ ม.๒/๗ ม.๒/๘  

 ม.๒/๙         

          

รวม    ๒๒   ตัวช้ีวัด         

  



หลกัสูตรโรงเรียนมารียอ์นุสรณ์  จงัหวดับุรีรัมย ์       

 
๙๙ 

 
ค าอธิบายรายวิชาวิทยาศาสตร์  

รหัสวิชา ว ๓๒๑๐๑ วิชาวิทยาศาสตร์ ๔                        ภาคเรียนที่  ๑  
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  ๒ จ านวน  ๑.๕  หน่วยกิต              เวลา  ๖๐  ชั่วโมง  

ศึกษา  วิเคราะห์  ส ารวจ  สืบค๎นข๎อมูลและอธิบายการหาแรงหลายแรงในระนาบเดียวกันที่
กระท าตํอวัตถุ  แรงลัพธ์ที่กระท าตํอวัตถุท่ีหยุดนิ่งหรือวัตถุเคลื่อนที่ด๎วยความเร็วคงตัว  การสะท๎อนของ
แสงการหักเหของแสง  ผลของความสวํางที่มีตํอมนุษย์และสิ่งมีชีวิตอ่ืนๆ  การดูดการกลืนแสงสี  การ
มองเห็นสีของวัตถุและการน าไปใช๎ประโยชน์ 

ลักษณะของชั้นหน๎าตัดดิน  สมบัติของดิน  การใช๎ประโยชน์และการปรับปรุงคุณภาพของดิน  
การะบวนการเกิด  และลักษณะองค์ประกอบของหิน  องค์ประกอบและสมบัติของหิน  เพ่ือจ าแนก
ประเภทของหิน  ลักษณะทางกายภาพของแรํ  กระบวนการเกิด  ลักษณะและสมบัติของปิ โตรเลียม  
ถําน  หิน  หินน้ ามัน  ลักษณะแหลํงน้ าธรรมชาติ  การเกิดแหลํงน้ าบนดิน  แหลํงน้ าใต๎ดิน  กระบวนการ
ผุพังอยูํกับที่  การกรํอน  การพัดพา  การตกผลึกและผลของ  กระบวนการดังกลําว  โครงสร๎างและ
องค์ประกอบของโลก 

โดยใช๎กระบวนการทางวิทยาศาสตร์และจิตวิทยาศาสตร์  ในการสืบเสาะหาความรู๎  การ
แก๎ปัญหา  มีความสามารถในการส ารวจ  ตรวจสอบ   การสืบค๎นข๎อมูลและการอภิปรายเพ่ือให๎เกิด
ความรู๎  ความคิด  ความเข๎าใจ  สามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู๎และน าความรู๎ไปใช๎ประโยชน์ในการด ารงชีวิต
และดูแลสิ่งมีชีวิต  มีคุณธรรม  จริยธรรม  คํานิยมที่ เหมาะสมและเข๎าใจวําวิทยาศาสตร์เป็นเทคโนโลยี
ทางสังคมและสิ่งแวดล๎อมเก่ียวข๎องสัมพันธ์กัน 

เพ่ือพัฒนาพฤติกรรมด๎านความรู๎ มีวินัย มุ่งม่ันในการท างาน ใช้ชีวิตอย่างพอเพียง ซื่อสัตย์
สุจริต มีจิตสาธารณะ  
 
ตัวช้ีวัด  
มฐ ว ๔.๑ ม.๒/๑ ม.๒/๒        

มฐ ว ๕.๑ ม.๒/๑ ม.๒/๒ ม.๒/๓       

มฐ ว ๖.๑ ม.๒/๑ ม.๒/๒ ม.๒/๓ ม.๒/๔ ม.๒/๕ ม.๒/๖ ม.๒/๗ ม.๒/๘  

 ม.๒/๙         

มฐ ว ๘.๑ ม.๒/๑ ม.๒/๒ ม.๒/๓ ม.๒/๔ ม.๒/๕ ม.๒/๖ ม.๒/๗ ม.๒/๘  

 ม.๒/๙         

รวม    ๒๒  ตัวชี้วัด         

  
 



หลกัสูตรโรงเรียนมารียอ์นุสรณ์  จงัหวดับุรีรัมย ์       

 
๑๐๐ 

ค าอธิบายรายวิชาวิทยาศาสตร์ 
รหัสวิชา ว ๓๓๑๐๑ วิชาวิทยาศาสตร์ ๕             ภาคเรียนที่  ๑ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  ๓ จ านวน  ๑.๕  หน่วยกิต        เวลา  ๖๐  ชั่วโมง 

 
ศึกษา  วิเคราะห์  ส ารวจ  สังเกตและเปรียบเทียบลักษณะของโครโมโซมที่มีหนํวยพันธุกรรมหรือ

ยีนในนิวเคลียส  ความส าคัญของสารพันธุกรรมหรือดีเอ็นเอ  และกระบวนการถํายทอดลักษณะทาง
พันธุกรรม  โรคทางพันธุกรรมที่เกิดจากความผิดปกติของยีนและโครโมโซม  ความหลากหลายทางชีวภาพ
ในท๎องถิ่นที่ท าให๎สิ่งมีชีวิตด ารงชีวิตอยูํได๎อยํางสมดุล  ผลของความหลากหลายทางชีวภาพที่มีตํอมนุษย์  
สัตว์  พืชและสิ่งแวดล๎อม  ผลของเทคโนโลยีชีวภาพตํอการด ารงชีวิตของมนุษย์และสิ่งแวดล๎อม  ระบบ
นิเวศตํางๆ  ในท๎องถิ่น  อธิบายความสัมพันธ์ขององค์ประกอบภายในระบบนิเวศ  ความสัมพันธ์ของการ
ถํานทอดพลังงานของสิ่งมีชีวิตในรูปของหํวงโซํอาหารและสายในอาหาร  อธิบายวัฏจักรของน้ า  วัฏจักร
คาร์บอน  และความส าคัญที่มีตํอระบบนิเวศ  ปัจจัยที่มีผลตํอการเปลี่ยนแปลงขนาดของประชากรใน
ระบบนิเวศ 

สภาพปัญหาสิ่งแวดล๎อม  ทรัพยากรธรรมชาติในท๎องถิ่น  แนวทางการรักษาสมดุลของระบบนิเวศ  
การใช๎ทรัพยากรธรรมชาติอยํางยั่งยืน  การใช๎ทรัพยากรธรรมชาติตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ปัญหา
สิ่งแวดล๎อม  มีสํวนรํวมในการดูแลและอนุรักษ์สิ่งแวดล๎อมในท๎องถิ่นอยํางยั่งยืนและเสนแนะแนวทางการ
แก๎ปัญหา 

โดยใช๎กระบวนการทางวิทยาศาสตร์และจิตวิทยาศาสตร์  ในการสืบเสาะหาความรู๎  การ
แก๎ปัญหา  มีความสามารถในการส ารวจ  ตรวจสอบ   การสืบค๎นข๎อมูลและการอภิปรายเพ่ือให๎เกิดความรู๎  
ความคิด  ความเข๎าใจ  สามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู๎และน าความรู๎ไปใช๎ประโยชน์ในการด ารงชีวิตและดูแล
สิ่งมีชีวิต  มีคุณธรรม  จริยธรรม  คํานิยมที่เหมาะสมและเข๎าใจวําวิทยาศาสตร์เป็นเทคโนโลยีทางสังคม
และสิ่งแวดล๎อมเก่ียวข๎องสัมพันธ์กัน 

เพ่ือพัฒนาผู๎เรียนให๎มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ มุ่งม่ันในการท างาน มีความซื่อสัตย์สุจริต ใช้ชีวิตอย่าง
พอเพียง มีจิตสาธารณะ และรักความเป็นไทย 

ตัวช้ีวัด  
มฐ ว ๑.๑ ม.๓/๑ ม.๓/๒ ม.๓/๓ ม.๓/๔ ม.๓/๕ ม.๓/๖    

มฐ ว ๒.๑ ม.๓/๑ ม.๓/๒ ม.๓/๓ ม.๓/๔      

มฐ ว ๒.๒ ม.๓/๑ ม.๓/๒ ม.๓/๓ ม.๓/๔ ม.๓/๕ ม.๓/๖    

มฐ ว ๘.๑ ม.๓/๑ ม.๓/๒ ม.๓/๓ ม.๓/๔ ม.๓/๕ ม.๓/๖ ม.๓/๗ ม.๓/๘  

 ม.๓/๙         

รวม   ๒๕ ตัวชี้วัด         



หลกัสูตรโรงเรียนมารียอ์นุสรณ์  จงัหวดับุรีรัมย ์       

 
๑๐๑ 

ค าอธิบายรายวิชาวิทยาศาสตร์ 
รหัสวิชา ว ๓๓๑๐๑ วิชาวิทยาศาสตร์ ๖             ภาคเรียนที่  ๒ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  ๓ จ านวน  ๑.๕  หน่วยกิต        เวลา  ๖๐  ชั่วโมง 

 
ศึกษา  วิเคราะห์  ส ารวจ  สืบค๎นข๎อมูลและอธิบายความเรํงและผลของแรงลัพธ์ที่ท าตํอวัตถุ  แรงกิริยา

และแรงปฏิกิริยาระหวํางวัตถุ  แรงพยุงของของเหลวที่กระท าตํอวัตถุ  ความแตกตํางระหวํางแรงเสียดทานสถิต
กับแรงเสียดทานจลน์  โมเมนต์ของแรง  การเคลื่อนที่ของวัตถุที่เป็นแนวตรง   และแนวโค๎ง  พลังงานจนล์  
พลังงานศักย์  แรงโน๎มถํวง  กฎการอนุรักษ์พลังงานและความสัมพันธ์ระหวํางประมาณเหลํานี้  ความสัมพันธ์
ระหวํางความตํางศักย์  กระแสไฟฟูา  ความต๎านทาน  ค านวณพลังงานไฟฟูาของเครื่องใช๎ไฟฟูา  การตํอ
วงจรไฟฟูาในบ๎านอยํางถูกต๎องปลอดภัยและประหยัด  ตัวต๎านทาน  ไดโอด  ทรานซิสเตอร์  และทดลองตํอวงจร
อิเล็กทรอนิกส์เบื้องต๎นท่ีมีทรานซิสเตอร์และการน าไปใช๎ประโยชน์ 

ความสัมพันธ์ระหวํางดวงอาทิตย์  โลก  ดวงจันทร์และดาวเคราะห์อ่ืนๆ  และผลที่เกิดขึ้นตํอสิ่งแวดล๎อม
และสิ่ งมีชีวิตบนโลก  องค์ประกอบของเอกภพ  กาแล็กซี   และระบบสุริยะ  ต าแหนํงของกลุํมดาว  
ความก๎าวหน๎าของเทคโนโลยีอวกาศที่ใช๎ส ารวจอวกาศ  วัตถุท๎องฟูา  สภาวะอากาศ  ทรัพยากรธรรมชาติ  
การเกษตรและการสื่อสาร 

โดยใช๎กระบวนการทางวิทยาศาสตร์และจิตวิทยาศาสตร์  ในการสืบเสาะหาความรู๎  การแก๎ปัญหา  มี
ความสามารถในการส ารวจ  ตรวจสอบ   การสืบค๎นข๎อมูลและการอภิปรายเพ่ือให๎เกิดความรู๎  ความคิด  ความ
เข๎าใจ  สามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู๎และน าความรู๎ไปใช๎ประโยชน์ในการด ารงชีวิตและดูแลสิ่งมีชีวิต  มีคุณธรรม  
จริยธรรม  คํานิยมที่เหมาะสมและเข๎าใจวําวิทยาศาสตร์เป็นเทคโนโลยีทางสังคมและสิ่งแวดล๎อมเกี่ยวข๎องสัมพันธ์
กัน 

เพ่ือพัฒนาผู๎เรียนให๎มีระเบียบวินัย ใฝ่เรียนรู้ มุ่งม่ันในการท างาน มีความซื่อสัตย์สุจริต ใช้ชีวิตอย่าง
พอเพียง มีจิตสาธารณะ รักความเป็นไทย 

 

ตัวช้ีวัด  
มฐ ว ๔.๑ ม.๓/๑ ม.๓/๒ ม.๓/๓       

มฐ ว ๔.๒ ม.๓/๑ ม.๓/๒ ม.๓/๓       

มฐ ว ๕.๑ ม.๓/๑ ม.๓/๒ ม.๓/๓ ม.๓/๔ ม.๓/๕     

มฐ ว ๗.๑ ม.๓/๑ ม.๓/๒ ม.๓/๓       

มฐ ว ๗.๒ ม.๓/๑         

มฐ ว ๘.๑ ม.๓/๑ ม.๓/๒ ม.๓/๓ ม.๓/๔ ม.๓/๕ ม.๓/๖ ม.๓/๗ ม.๓/๘  

ม.๓/๙ 

ตัวช้ีวัด 

        



หลกัสูตรโรงเรียนมารียอ์นุสรณ์  จงัหวดับุรีรัมย ์       

 
๑๐๒ 

 
ค าอธิบายรายวิชาวิทยาศาสตร์น่ารู้  ๑ (สาระเพิ่มเติม) 

รหัสวิชา ว ๑๔๒๐๑            รายวิชาวิทยาศาสตร์น่ารู้ ๑ 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๔                                   เวลา   ๔๐  ชั่วโมง 

 
โครงงานวิทยาศาสตร์  คือ  การท ากิจกรรมทางวิทยาศาสตร์ที่ผู๎จัดท าต๎องน าเอาวิธีการทาง

วิทยาศาสตร์  ตลอดจนกระบวนการทางวิทยาศาสตร์มาใช๎ในการศึกษา  ท าให๎ รู๎จักการค๎นคว๎า  การ
ทดลอง  การเก็บรวบรวมข๎อมูล  การแปลผลข๎อมูล  การน าเสนอข๎อมูล  และการสรุปผลอยํางมี   

ทักษะแบบแผนที่ถูกต๎อง  ภายใต๎ค าแนะน าปรึกษาและการดูแลจากครูอาจารย์ที่ปรึกษา หรือ    
ผู๎ทรงคุณวุฒิ  ทั้งนี้ โครงงานวิทยาศาสตร์เป็นกิจกรรมเสริมหลักสูตรในวิช าวิทยาศาสตร์ ทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นพ้ืนฐานมี ๘ ทักษะ คือ  ทักษะการสังเกต  ทักษะการจ าแนกประเภท  
ทักษะการหาความสัมพันธ์ระหวํางสเปส  ทักษะการวัด  ทักษะการจัดกระท าและสื่อความหมายข๎อมูล  
ทักษะการพยากรณ์  ทักษะการลงความคิดเห็นของข๎อมูล ทักษะการค านวณ   ทักษะกระบวน 
การทางวิทยาศาสตร์ขั้นบูรณาการมี ๕ ทักษะ คือ การก าหนดนิยามเชิงปฏิบัติการ  การตั้งสมมติฐาน  
การก าหนดและควบคุมตัวแปร  การทดลองและทักษะการแปลความหมายข๎อมูลและสรุปผล 
  สร๎างโครงงานวิทยาศาสตร์ตามความสนใจ อยํางน๎อย ๑ โครงงาน  โดยก าหนดชื่อโครงงานตาม
ความสนใจของกลุํมตนเอง  พรอมทั้งการน าเสนอผลงานทั้งในรูปแบบอยํางงํายและจัดแสดงผลงานได๎ 
          เพ่ือพัฒนาผู๎เรียนให๎มีความใฝ่รู้ มีวินัย มุ่งม่ันในการท างาน  
         
ผลการเรียนรู้ 
๑.  นักเรียนรู๎และเข๎าใจทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นพ้ืนฐานทั้ง  ๑๓  ทักษะ 
๒.  นักเรียนได๎ฝึกฝนทักษะ  การคิด  การตัดสินปัญหาและการแก๎ปัญหาอยํางมีเหตุและผลทาง   
     วิทยาศาสตร์  การศึกษาค๎นคว๎าข๎อมูลเพิ่มเติม 
๓.  เพ่ือให๎นักเรียนได๎ฝึกฝนและคิดค๎นหาชื่อโครงงานวิทยาศาสตร์ที่ตนเองสนใจที่จะท า  พร๎อมทั้ง 
     เหตุผลในการติดสินใจท าโครงงานวิทยาศาสตร์นี้ 
๑. เพื่อให้นักเรียนได้ฝึกฝนการท าโครงงานวิทยาศาสตร์อย่างถูกต้องและสมบูรณ์และเป็นแนวทางใน

การท าโครงงานครั้งตํอไป 
 
 
 
 
 



หลกัสูตรโรงเรียนมารียอ์นุสรณ์  จงัหวดับุรีรัมย ์       

 
๑๐๓ 

   ค าอธิบายรายวิชาวิทยาศาสตร์น่ารู้  ๒ (สาระเพิ่มเติม) 
รหัสวิชา ว ๑๕๒๐๑               รายวิชาวิทยาศาสตร์น่ารู้ ๒ 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕                          เวลา  ๔๐  ชั่วโมง 
 

โครงงานวิทยาศาสตร์  คือ  การท ากิจกรรมทางวิทยาศาสตร์ที่ผู๎จัดท าต๎องน าเอาวิธีการทาง
วิทยาศาสตร์  ตลอดจนกระบวนการทางวิทยาศาสตร์มาใช๎ในการศึกษา  ท าให๎รู๎จักการค๎นคว๎า  การ
ทดลอง  การเก็บรวบรวมข๎อมูล  การแปลผลข๎อมูล  การน าเสนอข๎อมูล  และการสรุปผลอยํางมีทักษะ
แบบแผนที่ถูกต๎อง  ภายใต๎ค าแนะน าปรึกษาและการดูแลจากครูอาจารย์ที่ปรึกษา  หรือผู๎ทรงคุณวุฒิ  
ทั้งนี้โครงงานวิทยาศาสตร์เป็นกิจกรรมเสริมหลักสูตรในวิชาวิทยาศาสตร์ 

ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นพ้ืนฐานมี  ๘  ทักษะ  คือ  ทักษะการสังเกต  ทักษะการ
จ าแนกประเภท  ทักษะการหาความสัมพันธ์ระหวํางสเปส  ทักษะการวัด  ทักษะการจัดกระท าและสื่อ
ความหมายข๎อมูล  ทักษะการพยากรณ์  ทักษะการลงความคิดเห็นของข๎อมูล  ทักษะการค านวณทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นบูรณาการมี  ๕  ทักษะ  คือ  การก าหนดนิยามเชิงปฏิบัติการ  การ
ตั้งสมมติฐาน  การก าหนดและควบคุมตัวแปร  การทดลองและทักษะการแปลความหมายข๎อมูลและ
สรุปผล 

ศึกษาเกี่ยวกับการด ารงชีวิตของหอยเชอรี่  พืชที่หอยเชอรี่ชอบกินมากที่สุด  เพ่ือน าไปสูํ
กระบวนการสังเกต  โดยใช๎ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์  เชํน  ทักษะการสังเกต  ทักษะการ
ทดลอง  และรวบรวมข๎อมูลสรุปผลได๎ 

ศึกษาเกี่ยวกับทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์  การสังเกตในชีวิตประจ าวัน  ฝึกการคิด
วิเคราะห์คิดเป็น  ท าเป็นและแก๎ปัญหาเป็น  ฝึกการท างานให๎เป็นระบบสามารถท าโครงงานได๎อยําง
ถูกต๎องและเหมาะสม  มีความรับผิดชอบตํองานและสิ่งแวดล๎อม  ความคิดสร๎างสรรค์  และมีเจตคติที่ดีตํอ
วิชาวิทยาศาสตร์ 

 เพ่ือพัฒนาผู๎เรียนให๎มีความรัก เมตตา ซื่อสัตย์สุจริตและ อยู่อย่างพอเพียง  
 
ผลการเรียนรู้ 
๑.   นักเรียนรู๎และเข๎าใจทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นพ้ืนฐานทั้ง  ๑๓  ทักษะ 
๒.   นักเรยีนได๎ฝึกฝนทักษะ  การคิด  การตัดสินปัญหาและการแก๎ปัญหาอยํางมีเหตุและผลทาง    
      วิทยาศาสตร์  การศึกษาค๎นคว๎าข๎อมูลเพิ่มเติม 
๓.   เพ่ือให๎นักเรียนได๎ฝึกฝนและคิดค๎นหาชื่อโครงงานวิทยาศาสตร์ที่ตนเองสนใจที่จะท า  พร๎อมทั้ง    
      เหตุผลในการติดสินใจท าโครงงานวิทยาศาสตร์นี้ 
๔.   เพื่อให้นักเรียนได้ฝึกฝนการท าโครงงานวิทยาศาสตร์อย่างถูกต้องและสมบูรณ์และเป็นแนวทางใน
การท าโครงงานครั้งตํอไป 
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๑๐๔ 

ค าอธิบายรายวิชาวิทยาศาสตร์น่ารู้  ๓ (สาระเพิ่มเติม) 
รหัสวิชา ว ๑๖๒๐๑             รายวิชาวิทยาศาสตร์น่ารู้ ๓ 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๖                               เวลา  ๔๐  ชั่วโมง 
 

โครงงานวิทยาศาสตร์  คือ  การท ากิจกรรมทางวิทยาศาสตร์ที่ผู๎จัดท าต๎องน าเอาวิธีการทาง
วิทยาศาสตร์  ตลอดจนกระบวนการทางวิทยาศาสตร์มาใช๎ในการศึกษา  ท าให๎รู๎จักการค๎นคว๎า  การ
ทดลอง  การเก็บรวบรวมข๎อมูล  การแปลผลข๎อมูล  การน าเสนอข๎อมูล  และการสรุปผลอยํางมีทักษะ
แบบแผนที่ถูกต๎อง  ภายใต๎ค าแนะน าปรึกษาและการดูแลจากครูอาจารย์ที่ปรึกษา  หรือผู๎ทรงคุณวุฒิ  
ทั้งนี้โครงงานวิทยาศาสตร์เป็นกิจกรรมเสริมหลักสูตรในวิชาวิทยาศาสตร์ 
ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นพ้ืนฐานมี  ๘  ทักษะ คือ  ทักษะการสังเกต  ทักษะการจ าแนก
ประเภท  ทักษะการหาความสัมพันธ์ระหวํางสเปส  ทักษะการวัด  ทักษะการจัดกระท าและสื่อความหมาย
ข๎อมูล  ทักษะการพยากรณ์  ทักษะการลงความคิดเห็นของข๎อมูล  ทักษะการค านวณ 

ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นบูรณาการมี  ๕  ทักษะ  คือ  การก าหนดนิยามเชิง
ปฏิบัติการ  การตั้งสมมติฐาน  การก าหนดและควบคุมตัวแปร  การทดลองและทักษะการแปลความหมาย
ข๎อมูลและสรุปผล 

สร๎างโครงงานเพ่ือศึกษาเกี่ยวกับสิ่งแวดล๎อมในโรงเรียนของเรา  โรงเรียนของเรามีพืชและสัตว์
หลายชนิดอาศัยอยูํในแหลํงที่อยูํตํางๆ  โดยใช๎ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์  เชํน  การทักษะสังเกต  
ทักษะการจ าแนกประเภท  ทักษะการจัดท าและสื่อความข๎อมูล เพ่ือสรุปผลและอภิปรายได๎ 

สร๎างโครงงานเพื่อศึกษาเก่ียวกับ  เปลือกผลไม๎ชนิดตํางๆ  ที่มีตามฤดูการในท๎องถิ่น  เชํน  เปลือก
มะมํวง  ทุเรียน  มังคุด  เงาะ  ล าไย  เพ่ือท าการทดลองท าปุ๋ยหมักเพ่ือเป็นแนวทางในลดประมาณขยะ  
โดยอาศัยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์  โดยใช๎ทักษะการสังเกต  ลักษณะการจดบันทึกข๎อมูล  ทักษะการ
ทดลองเพ่ือสรุปและอภิปรายได๎ 

เพ่ือพัฒนาผู๎เรียนให๎ มีความกตัญญู  มีความรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ มีจิตสาธารณะ 
 
ผลการเรียนรู้ 
๑.    นักเรียนรู๎และเข๎าใจทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นพื้นฐานทั้ง  ๑๓  ทักษะ 
๒.    นักเรียนได๎ฝึกฝนทักษะ  การคิด  การตัดสินปัญหาและการแก๎ปัญหาอยํางมีเหตุและผลทาง     
       วิทยาศาสตร์  การศึกษาค๎นคว๎าข๎อมูลเพ่ิมเติม 
๓.    เพ่ือให๎นักเรียนได๎ฝึกฝนและคิดค๎นหาชื่อโครงงานวิทยาศาสตร์ที่ตนเองสนใจที่จะท า  พร๎อมทั้ง      
       เหตุผลในการติดสินใจท าโครงงานวิทยาศาสตร์นี้ 
๔.    เพ่ือให๎นักเรียนได๎ฝึกฝนการท าโครงงานวิทยาศาสตร์อย่างถูกต้องและสมบูรณ์และเป็นแนวทางใน
การท าโครงงานครั้งตํอไป 
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กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
 

ความส าคัญของสังคมศึกษา  ศาสนา และวัฒนธรรม 

 สังคมโลกมีการเปลี่ยนแปลงอยํางรวดเร็วตลอดเวลา กลุํมสาระการเรียนรู๎สังคมศึกษา ศาสนา 
และวัฒนธรรม ชํวยให๎ผู๎เรียนมีความรู๎ ความเข๎าใจ วํามนุษย์ด ารงชีวิตอยํางไร  ทั้งในฐานะปัจเจกบุคคล 
และการอยูํรํวมกันในสังคม การปรับตัวตามสภาพแวดล๎อม การจัดการทรัพยากรที่มีอยูํอยํางจ ากัด  
นอกจากนี้ ยังชํวยให๎ผู๎เรียนเข๎าใจถึงการพัฒนา เปลี่ยนแปลงตามยุคสมัย กาลเวลา ตามเหตุปัจจัยตํางๆ  
ท าให๎เกิดความเข๎าใจในตนเอง และผู๎อื่น มีความอดทน อดกลั้น ยอมรับในความแตกตําง และมีคุณธรรม  
สามารถน าความรู๎ไปปรับใช๎ในการด าเนินชีวิต เป็นพลเมืองดีของประเทศชาติ และสังคมโลก 

กลุํมสาระการเรียนรู๎สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมวําด๎วยการอยูํรํวมกันในสังคม ที่มีความ
เชื่อมสัมพันธ์กัน และมีความแตกตํางกันอยํางหลากหลาย เพ่ือชํวยให๎สามารถปรับตนเองกับบริบท
สภาพแวดล๎อม  เป็นพลเมืองดี มีความรับผิดชอบ  มีความรู๎ ทักษะ คุณธรรม และคํานิยมที่เหมาะสม  โดย
ได๎ก าหนดสาระตํางๆไว๎ ดังนี้ 
 - ศาสนา ศีลธรรมและจริยธรรม  แนวคิดพ้ืนฐานเกี่ยวกับศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม หลักธรรม
ของพระพุทธศาสนาหรือศาสนาที่ตนนับถือ การน าหลักธรรมค าสอนไปปฏิบัติในการพัฒนาตนเอง และ
การอยูํรํวมกันอยํางสันติสุข เป็นผู๎กระท าความดี มีคํานิยมที่ดีงาม พัฒนาตนเองอยูํเสมอ รวมทั้งบ าเพ็ญ
ประโยชน์ตํอสังคมและสํวนรวม 
 - หน้าที่พลเมือง วัฒนธรรม และการด าเนินชีวิต  ระบบการเมืองการปกครองในสังคมปัจจุบัน
การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ลักษณะและความส าคัญ การเป็น
พลเมืองดี ความแตกตํางและความหลากหลายทางวัฒนธรรม คํานิยม ความเชื่อ ปลูกฝังคํานิยมด๎าน
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  สิทธิ หน๎าที่ เสรีภาพการด าเนินชีวิตอยํางสันติสุขใน
สังคมไทยและสังคมโลก 
 - เศรษฐศาสตร์ การผลิต การแจกจําย และการบริโภคสินค๎าและบริการ  การบริหารจัดการ
ทรัพยากรที่มีอยูํอยํางจ ากัดอยํางมีประสิทธิภาพ  การด ารงชีวิตอยํางมีดุลยภาพ และการน าหลักเศรษฐกิจ
พอเพียงไปใช๎ในชีวิตประจ าวัน   
 
 - ประวัติศาสตร์ เวลาและยุคสมัยทางประวัติศาสตร์ วิธีการทางประวัติศาสตร์ พัฒนาการของ
มนุษยชาติจากอดีตถึงปัจจุบัน ความสัมพันธ์และเปลี่ยนแปลงของเหตุการณ์ตํางๆ ผลกระทบที่เกิดจาก
เหตุการณ์ส าคัญในอดีต  บุคคลส าคัญท่ีมีอิทธิพลตํอการเปลี่ยนแปลงตํางๆในอดีต ความเป็นมาของชาติ
ไทย วัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย  แหลํงอารยธรรมที่ส าคัญของโลก   
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 - ภูมิศาสตร์ ลักษณะของโลกทางกายภาพ  ลักษณะทางกายภาพ  แหลํงทรัพยากร และ
ภูมิอากาศของประเทศไทย และภูมิภาคตํางๆ ของโลก การใช๎แผนที่และเครื่องมือทางภูมิศาสตร์ 
ความสัมพันธ์กันของสิ่งตํางๆ ในระบบธรรมชาติ ความสัมพันธ์ของมนุษย์กับสภาพแวดล๎อมทางธรรมชาติ 
และสิ่งที่มนุษย์สร๎างขึ้น การน าเสนอข๎อมูลภูมิสารสนเทศ  การอนุรักษ์สิ่งแวดล๎อมเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน 
 

สาระและมาตรฐานการเรียนรู้ 

สาระท่ี ๑     ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม 
มาตรฐาน  ส ๑.๑    รู๎ และเข๎าใจประวัติ ความส าคัญ ศาสดา หลักธรรมของพระพุทธศาสนาหรือ 
                                ศาสนาที่ตนนับถือและศาสนาอื่น มีศรัทธาที่ถูกต๎อง ยึดมั่น และปฏิบัติตาม 
                                หลักธรรม เพ่ืออยูํรํวมกันอยํางสันติสุข 
มาตรฐาน ส  ๑.๒   เข๎าใจ  ตระหนักและปฏิบัติตนเป็นศาสนิกชนที่ดี  และธ ารงรักษาพระพุทธศาสนา

หรือศาสนาที่ตนนับถือ 

สาระท่ี ๒     หน้าที่พลเมือง  วัฒนธรรม  และการด าเนินชีวิตในสังคม 
มาตรฐาน  ส ๒.๑    ข๎าใจและปฏิบัติตนตามหน๎าที่ของการเป็นพลเมืองดี มีคํานิยมที่ดีงาม และธ ารงรักษา

ประเพณีและวัฒนธรรมไทย  ด ารงชีวิตอยูํรํวมกันในสังคมไทย และ สังคมโลกอยําง
สันติสุข                       

มาตรฐาน  ส ๒.๒    เข๎าใจระบบการเมืองการปกครองในสังคมปัจจุบัน  ยึดมั่น  ศรัทธา  และธ ารง 
                         รักษาไว๎ซึ่งการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น 
                          ประมุข 

สาระท่ี ๓   เศรษฐศาสตร์ 
มาตรฐาน ส.๓.๑      เข๎าใจและสามารถบริหารจัดการทรัพยากรในการผลิตและการบริโภคการใช๎  
                          ทรัพยากรที่มีอยูํจ ากัดได๎อยํางมีประสิทธิภาพและค๎ุมคํา  รวมทั้งเข๎าใจ 
                          หลักการของเศรษฐกิจพอเพียง  เพ่ือการด ารงชีวิตอยํางมีดุลยภาพ  
มาตรฐาน ส.๓.๒      เข๎าใจระบบ และสถาบันทางเศรษฐกิจตําง ๆ  ความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจ  
                          และความจ าเป็นของการรํวมมือกันทางเศรษฐกิจในสังคมโลก 

สาระท่ี ๔     ประวัติศาสตร์ 
มาตรฐาน ส ๔.๑      เข๎าใจความหมาย  ความส าคัญของเวลาและยุคสมัยทางประวัติศาสตร์  สามารถ 
                          ใชว๎ิธีการทางประวัติศาสตร์มาวิเคราะห์เหตุการณ์ตํางๆ  อยํางเป็นระบบ 
มาตรฐาน ส ๔.๒     เข๎าใจพัฒนาการของมนุษยชาติจากอดีตจนถึงปัจจุบัน  ในด๎านความสัมพันธ์ 
                          และการเปลี่ยนแปลงของเหตุการณ์อยํางตํอเนื่อง ตระหนักถึงความส าคัญและ 
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๑๐๗ 

                          สามารถ  วิเคราะห์ผลกระทบที่เกิดข้ึน 
มาตรฐาน ส ๔.๓     เข๎าใจความเป็นมาของชาติไทย วัฒนธรรม  ภูมิปัญญาไทย   มีความรัก                   
                         ความภูมิใจและธ ารงความเป็นไทย 

สาระท่ี ๕  ภูมิศาสตร์                                                             
มาตรฐาน ส ๕.๑    เข๎าใจลักษณะของโลกทางกายภาพ  และความสัมพันธ์ของสรรพสิ่งซึ่งมีผล  
                         ตํอกันและกันในระบบของธรรมชาติ  ใช๎แผนที่และเครื่องมือทางภูมิศาสตร์ ใน 
                         การค๎นหาวิเคราะห์ สรุป และใช๎ข๎อมูลภูมิสารสนเทศอยํางมีประสิทธิภาพ                                                                                                                          
มาตรฐาน ส ๕.๒   เข๎าใจปฏิสัมพันธ์ระหวํางมนุษย์กับสภาพแวดล๎อมทางกายภาพท่ีกํอให๎เกิดการ 
                       สร๎างสรรค์วัฒนธรรม  มีจิตส านึก และมีสํวนรํวมในการอนุรักษ์   ทรัพยากรและ 
                       สิ่งแวดล๎อม  เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



หลกัสูตรโรงเรียนมารียอ์นุสรณ์  จงัหวดับุรีรัมย ์       

 
๑๐๘ 

โครงสร้างรายวิชา 
 

 รายวิชาตามโครงสร๎างหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนมารีย์อนุสรณ์  กลุํมสาระ 
การเรียนรู๎สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
 

ระดับประถมศึกษา 

รายวิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมพื้นฐาน 
 

ระดับชั้น รหัส ชื่อรายวิชา เวลาเรียนรายปี 

ชั้น ป. ๑ ส ๑๑๑๐๑ สังคมศึกษา ฯ ๑ ๓ ชั่วโมง/สัปดาห์ (๑๒๐/ปี) 

ชั้น ป. ๒ ส ๑๒๑๐๑ สังคมศึกษา ฯ ๒ ๓ ชั่วโมง/สัปดาห์ (๑๒๐/ปี) 
ชั้น ป. ๓ ส ๑๓๑๐๑ สังคมศึกษา ฯ ๓ ๓ ชั่วโมง/สัปดาห์ (๑๒๐/ปี) 

ชั้น ป. ๔ ส ๑๔๑๐๑ สังคมศึกษา ฯ ๔ ๓ ชั่วโมง/สัปดาห์ (๑๒๐/ปี) 

ชั้น ป. ๕ ส ๑๕๑๐๑ สังคมศึกษา ฯ ๕ ๓ ชั่วโมง/สัปดาห์ (๑๒๐/ปี) 
ชั้น ป. ๖ ส ๑๖๑๐๑ สังคมศึกษา ฯ ๖ ๓ ชั่วโมง/สัปดาห์ (๑๒๐/ปี) 

 
 

รายวิชาประวัติศาสตร์พ้ืนฐาน 
 

ระดับชั้น รหัส ชื่อรายวิชา เวลาเรียนรายปี 

ชั้น ป. ๑ ส ๑๑๑๐๒ ประวัติศาสตร์  ๑ ชั่วโมง/สัปดาห์ (๔๐/ปี) 

ชั้น ป. ๒ ส ๑๒๑๐๒ ประวัติศาสตร์          ๑ ชั่วโมง/สัปดาห์ (๔๐/ปี) 
ชั้น ป. ๓ ส ๑๓๑๐๒ ประวัติศาสตร์          ๑ ชั่วโมง/สัปดาห์ (๔๐/ปี) 

ชั้น ป. ๔ ส ๑๔๑๐๒ ประวัติศาสตร์          ๑ ชั่วโมง/สัปดาห์ (๔๐/ปี) 

ชั้น ป. ๕ ส ๑๕๑๐๒ ประวัติศาสตร์          ๑ ชั่วโมง/สัปดาห์ (๔๐/ปี) 
ชั้น ป. ๖ ส ๑๖๑๐๒ ประวัติศาสตร์          ๑ ชั่วโมง/สัปดาห์ (๔๐/ปี) 
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๑๐๙ 

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
 

รายวิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมพื้นฐาน 

 

ระดับชั้น รหัส ชื่อรายวิชา เวลาเรียนรายภาค 

ชั้น ม. ๑ 
ส ๒๑๑๐๑ สังคมศึกษา ฯ ๑   ๒ ชั่วโมง/สัปดาห์  (๑  หนํวยกิต) 
ส ๒๑๑๐๒ สังคมศึกษา ฯ ๒ ๒ ชั่วโมง/สัปดาห์  (๑  หนวํยกิต) 

ชั้น ม. ๒ 
ส ๒๒๑๐๑ สังคมศึกษา ฯ ๓ ๒ ชั่วโมง/สัปดาห์  (๑  หนวํยกิต) 

ส ๒๒๑๐๑ สังคมศึกษา ฯ ๔ ๒ ชั่วโมง/สัปดาห์  (๑  หนวํยกิต) 

ชั้น ม. ๓ 
ส ๒๓๑๐๑ สังคมศึกษา ฯ ๕ ๒ ชั่วโมง/สัปดาห์  (๑  หนวํยกิต) 

ส ๒๓๑๐๑ สังคมศึกษา ฯ ๖ ๒ ชั่วโมง/สัปดาห์  (๑  หนวํยกิต) 

 
 

รายวิชาประวัติศาสตร์พ้ืนฐาน 

 
 

ระดับชั้น รหัส ชื่อรายวิชา เวลาเรียนรายภาค 

ชั้น ม. ๑ 
ส ๒๑๑๐๓ ประวัติศาสตร์ ๑   ๑ ชั่วโมง/สัปดาห์  (๐.๕  หนํวยกิต) 

ส ๒๑๑๐๔ ประวัติศาสตร์ ๒   ๑ ชั่วโมง/สัปดาห์  (๐.๕  หนํวยกิต) 

ชั้น ม. ๒ 
ส ๒๒๑๐๓ ประวัติศาสตร์ ๓   ๑ ชั่วโมง/สัปดาห์  (๐.๕  หนํวยกิต) 

ส ๒๒๑๐๔ ประวัติศาสตร์ ๔   ๑ ชั่วโมง/สัปดาห์  (๐.๕  หนํวยกิต) 

ชั้น ม. ๓ 
ส ๒๓๑๐๓ ประวัติศาสตร์ ๕   ๑ ชั่วโมง/สัปดาห์  (๐.๕  หนํวยกิต) 

ส ๒๓๑๐๔ ประวัติศาสตร์ ๖   ๑ ชั่วโมง/สัปดาห์  (๐.๕  หนํวยกิต) 
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๑๑๐ 

ค าอธิบายรายวิชาสังคมศึค าอธิบายรายวิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  

  
รหัสวิชา  ส ๑๑๑๐๑                                     รายวิชา  สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมชั้น
ประถมศึกษาปีท่ี  ๑                 เวลา   ๘๐   ชั่วโมง 
 
 อธิบาย บอกและระบุเกี่ยวกับพุทธประวัติ  พุทธสาวก  พุทธสาวิกา  ชาดก  ศาสนิกชนตัวอยํ าง  
พระรัตนตรัย โอวาท ๓  พุทธศาสนสุภาษิต      การสวดมนต์และแผํเมตตา     การบ าเพ็ญประโยชน์ตํอ
วัดหรือศาสนสถาน    การแสดงตนเป็นพุทธมามกะ  ประวัติของวันส าคัญทางศาสนา  การบูชาพระ
รัตนตรัย  โดยการบอกความหมายความส าคัญพุทธประวัติ  บอกแบบอยํางการด าเนินชีวิตและข๎อคิดจาก
ประวัติ  เรื่องเลํา  และศาสนิกชนตัวอยําง  ฝึกบ าเพ็ญประโยชน์ตํอวัดหรือศาสนสถาน     แสดงตนเป็น
พุทธมามะกะ    ศึกษาเรื่องการเป็นสมาชิกที่ดี    ประโยชน์ของการปฏิบัติตนเป็นสมาชิกที่ดีของครอบครัว 
และโรงเรียน   ลักษณะความสามารถ  ความดี   ผลของการท าความดีของตนเองและผู๎อ่ืน   โครงสร๎าง   
บทบาทและหน๎าที่ของสมาชิกในครอบครัวและโรงเรียน  ความหมายประชาธิปไตย  ความแตกตํางของ
อ านาจ  บทบาท  สิทธิ หน๎าที่ของตนเองในครอบครัวและโรงเรียน  โดยการบอกประโยชน์โครงสร๎าง  
บทบาท และหน๎าที่ในการปฏิบัติตนเป็นสมาชิกที่ดีของครอบครัวและโรงเรียนและสามารถ ศึกษาเรื่อง
เกี่ยวกับสินค๎า  วิธีการใช๎ประโยชน์จากสินค๎าและบริการ  การวางแผนการใช๎จํายเงินที่ได๎มาจากการใช๎เงิน
ซื้อและไมํใช๎เงินซื้อในชีวิตประจ าวัน  โทษของการใช๎เงินเกินตัว   และประโยชน์ของการใช๎เงินไมํเกินตัว  
ประโยชน์ของการออม  วิธีการใช๎ทรัพยากรที่ใช๎ในชีวิตประจ าวันทั้งของสํวนตัว  และสํวนรวมอยํางถูกต๎อง  
ประหยัด  และค๎ุมคํา  โดยการบอกความหมาย  ประเภท  และความส าคัญของเหตุผล   ผลของการท างาน
ประเภทตํางๆ อยํางสุจริตที่มีตํอครอบครัวและสังคม โดยระบุ สินค๎าและบริการที่ใช๎ประโยชน์ใน
ชีวิตประจ าวัน  ยกตัวอยํางการใช๎จํายเงินในชีวิตประจ าวันที่ไมํเกินตัว  และบอกประโยชน์ของการออม  
ศึกษาเรื่องสิ่งตําง ๆ   ที่อยูํรอบตัวที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติและที่มนุษย์สร๎างขึ้น    ความสัมพันธ์ของ
ต าแหนํงระยะทิศของสิ่งตําง ๆ รอบตัว  ทิศหลักและที่ตั้งของสิ่งตําง ๆ  แผนผังแสดงต าแหนํงของสิ่งตําง 
ๆ  ในห๎องเรียน  การเปลี่ยนแปลงอากาศในรอบวัน  สิ่งตําง ๆ  ทีเกิดตามธรรมชาติที่สํงผลตํอความเป็นอยูํ
ของมนุษย์  การเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล๎อมที่อยูํรอบตัว  การจัดระเบียบสิ่งแวดล๎อมที่บ๎านและชุมชน  
โดยการแยกแยะสิ่งตําง ๆ  รอบตัวที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติและที่มนุษย์สร๎างขึ้น  ระบุความสัมพันธ์ของ
ต าแหนํง  ระยะทิศของสิ่งตําง ๆ  รอบตัว  บอกสิ่งตําง ๆ  ที่เกิดตามธรรมชาติที่สํงผลตํอความเป็นอยูํของ
มนุษย์  ระบุทิศหลักและที่ตั้งของสิ่งตําง ๆ การศึกษาเกี่ยวกับงานว่าวอีสาน 

  
ปฏิบัติแสดงตน หรือทําทาง ค าพูดในการฝึกปฏิบัติตนในศาสนพิธี    พิธีกรรมและวันส าคัญทาง

ศาสนา  ชื่นชม  และเห็นคุณคําของการสวดมนต์    แผํเมตตา    มีสติเป็นพ้ืนฐานของสมาธิ   ปฏิบัติตัว



หลกัสูตรโรงเรียนมารียอ์นุสรณ์  จงัหวดับุรีรัมย ์       

 
๑๑๑ 

เป็นคนดีของสังคมได๎และ ยกตัวอยํางความสามารถและความดีของตนเอง  ผู๎อ่ืน  และบอกผลของการท า
ความดี  ระบุบทบาท  สิทธิ  หน๎าที่ของตนเองในครอบครัวและโรงเรียน  ชื่นชมผลของการท าความดี 
การใช๎ทรัพยากรในชีวิตประจ าวันอยํางประหยัด  อธิบายเหตุผลความจ าเป็นที่คนต๎องท างานอยํางสุจริต  
เห็นคุณคําของการวางแผนการใช๎จํายในชีวิตประจ าวันอยํางประหยัด   ใช๎แผนผังงําย ๆ  ในการแสดง
ต าแหนํง ของสิ่งตําง ๆ  ในห๎องเรียน  สังเกตการเปลี่ยนแปลงรอบตัว  มีสํวนรํวมในการจัดระเบียบ
สิ่งแวดล๎อมท่ีบ๎านและชั้นเรียน  มีจิตส านึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรและสิ่งแวดล๎อม 

 เพ่ือให๎เกิดทักษะในด๎านการคิดการค๎นคว๎าหาความรู๎ เกิดความรักชาติ  ศาสน์  กษัตริย์   
ซื่อสัตย์สุจริต  มีวินัย   ใฝ่เรียนรู้   อยู่อย่างพอเพียง  มุ่งม่ันในการท างานมีความภาคภูมิใจ   เห็น
คุณคํา และประโยชน์ของการศึกษาด๎วยตนเอง รู๎จักชื่นชมตนเองและผู๎อื่น  ถํายทอดความรู๎ของตัวเองจาก
การค๎นคว๎าอยํางสร๎างสรรค์  สามารถเลือกน าไปใช๎ในชีวิตประจ าวันได๎อยํางเหมาะสมกับวัยของตนเอง  
ตระหนักในคุณคําภูมิปัญญาไทยและน าไปประยุกต์ ใช๎ในชีวิตประจ าวัน     
 
 
ตัวช้ีวัด 
ส ๑.๑     ป.๑/๑    ป.๑/๒   ป.๑/๓    ป.๑/๔  
ส. ๑.๒    ป.๑/๑    ป.๑/๒    ป.๑/๓  
ส ๒.๑     ป.๑/๑   ป.๑/๒   , 
ส ๒.๒     ป.๑/๑    ป.๑/๒     ป.๑/๓  
ส ๓.๑     ป.๑/๑    ป.๑/๒     ป.๑/๓  
ส ๓.๒     ป.๑/๑   
ส ๕.๑     ป.๑/๑    ป.๑/๒    ป.๑/๓    ป.๑/๔    ป.๑/๕   
ส ๕.๒     ป.๑/๑    ป.๑/๒     ป.๑/๓ 
   
รวม    ๒๘    ตัวช้ีวัด 
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๑๑๒ 

ค าอธิบายรายวิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมค าอธิบายรายวิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  

  
รหัสวิชา  ส ๑๒๑๐๑                                      รายวิชา  สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี  ๒                 เวลา   ๘๐   ชั่วโมง 
  

ศึกษาเรื่องพุทธประวัติ  พระรัตนตรัย  โอวาท ๓  พุทธศาสนสุภาษิต  ศาสนา  ศาสดาและคัมภีร์
ของศาสนาตําง ๆ  มารยาทของชาวพุทธ  โดยการบอกความส าคัญและสรุปพุทธประวัติ  พระรัตนตรัย  
โอวาท ๓  พุทธศาสนสุภาษิต  ศาสดา  และคัมภีร์ของศาสนา  การฝึกมารยาทของชาวพุทธ  ปฏิบัติตน
ในศาสนพิธี  พิธีกรรมและวันส าคัญทางศาสนา  ชื่นชมการท าความดีของตนเอง บุคคลในครอบครัวและ
โรงเรียน  เห็นคุณคําของการสวดมนต์ไหว๎พระ 
 ศึกษาเรื่องข๎อตกลง  กติกา  กฎ  ระเบียบและหน๎าที่ที่ต๎องปฏิบัติในชีวิตประจ าวัน  มารยาทไทย  
พฤติกรรมในการยอมรับ  ความคิด  ความเชื่อและการปฏิบัติของบุคคลอ่ืนที่แตกตํางกัน  เคารพในสิทธิ
และเสรีภาพของผู๎อ่ืน  ความสัมพันธ์ของตนเองและสมาชิกในครอบครัวกับชุมชน  บทบาทอ านาจในการ
ตัดสินใจในโรงเรียนและชุมชน  โดยการปฏิบัติตามข๎อตกลง  กติกา  กฎ  ระเบียบ  หน๎าที่ที่ต๎องปฏิบัติใน
ชีวิตประจ าวัน  ปฏิบัติตนตามมรรยาทไทย  แสดงพฤติกรรมในการยอมรับความคิด  ความเชื่อ  และทาง
ปฏิบัติของบุคคลอ่ืนที่แตกตํางกัน  เคารพในสิทธิ  เสรีภาพของผู๎อ่ืน  มีคํานิยมที่ดีงามและธ ารงรักษา
ประเพณีและวัฒนธรรมไทย  ด ารงชีวิตอยูํรํวมกันในสังคมไทยและสังคมโลกอยํางสันติสุข 
 ศึกษาเรื่องทรัพยากรที่น ามาผลิตสินค๎า และบริการในชีวิตประจ าวัน   ที่มาของรายได๎   และ
รายจําย   การประกอบอาชีพของครอบครัว  วิธีการท าบัญชีรายรับรายจําย  การใช๎จํายที่เหมาะสมการ
แลกเปลี่ยนสินค๎าและบริการ  ความสัมพันธ์ระหวํางผู๎ซื้อและผู๎ขาย  โดยการระบุ  อธิบายเกี่ยวกับ
ทรัพยากร  ที่มาของรายได๎  บันทึกรายรับรายจําย  การแลกเปลี่ยนสินค๎าและบริการโดยวิธีตําง ๆ      
บอกความสัมพันธ์ระหวํางผู๎ซื้อกับผู๎ขาย  สรุปผลดีของการใช๎จํายที่เหมาะสมกับรายได๎  และการออม   รู๎
คุณคําในการวางแผนการใช๎จํายเงินและการประหยัด 
 ศึกษาเรื่องสิ่งตําง ๆ  ที่เป็นธรรมชาติกับท่ีมนุษย์สร๎างขึ้น  และลักษณะทางกายภาพของสิ่งตําง ๆ  
ที่ปรากฏในลูกโลก  แผนที่  แผนผัง   และภาพถําย  ปรากฏการณ์ระหวํางโลก  ดวงอาทิตย์  และดวง
จันทร์  ความส าคัญและคุณคําของสิ่งแวดล๎อมทางธรรมชาติและทางสังคม  ความสัมพันธ์ของฤดูกาลกับ
การด าเนินชีวิตของมนุษย์  การฟ้ืนฟูปรับปรุงสิ่งแวดล๎อมในโรงเรียนและชุมชน  โดยการระบุสิ่งตําง ๆ  ที่
เป็นธรรมชาติ  กับท่ีมนุษย์สร๎างขึ้น  ซึ่งปรากฏระหวํางโรงเรียนกับบ๎าน  ต าแหนํงอยํางงําย  และลักษณะ
ทางกายภาพของสิ่งตําง ๆ  ที่ปรากฏในลูกโลก  แผนที่  แผนผัง  และภาพถําย  แยกแยะและใช๎
ทรัพยากรธรรมชาติ ที่ใช๎แล๎วไมํหมดไป  และที่ใช๎แล๎วหมดไปได๎อยํางคุ๎มคํา  มีสํวนรํวมในการฟ้ืนฟู
ปรับปรุงสิ่งแวดล๎อมในโรงเรียนและชุมชน  มีจิตส านึกและมีสํวนรํ วมในการอนุรักษ์ทรัพยากร  และ
สิ่งแวดล๎อม  



หลกัสูตรโรงเรียนมารียอ์นุสรณ์  จงัหวดับุรีรัมย ์       

 
๑๑๓ 

 
ตัวช้ีวัด 
ส ๑.๑     ป.๒/๑   ป.๒/๒   ป.๒/๓    ป.๒/๔    ป.๒/๕   ป.๒/๖     ป.๒/๗ 
ส ๑.๒    ป.๒/๑  ป.๒/๒    
ส ๒.๑  ป.๒/๑ ป.๒/๒    ป.๒/๓    ป.๒/๔   
ส ๒.๒     ป.๒/๑    ป.๒/๒   
ส ๓.๑     ป.๒/๑    ป.๒/๒    ป.๒/๓    ป.๒/๔  
ส ๓.๒     ป.๒/๑    ป.๒/๒ ,    
ส ๕.๑     ป.๒/๑    ป.๒/๒     ป.๒/๓  
ส ๕.๒     ป.๒/๑    ป.๒/๒     ป.๒/๓     ป.๒/๔   
 
รวม    ๒๖  ตัวช้ีวัด     
 
 

ค าอธิบายรายวิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
 
รหัสวิชา  ส ๑๓๑๐๑                       รายวิชา  สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี  ๓       เวลา   ๘๐   ชั่วโมง 
 
 อธิบายระบุบอกประวัติความส าคัญของศาสนา  ศาสดา  สาวก  ชาดก  ศาสนิกชนตัวอยําง   
พระไตรปิฏกหรือคัมภีร์ทางศาสนา  พระรัตนตรัย  หลักธรรมของศาสนา  การสวดมนต์ไหว๎พระ     การ
ฝึกสติ  สมาธิ  พุทธศาสนสุภาษิต  ศาสนวัตถุ  ศาสนสถาน  ศาสนพิธี  พิธีกรรม  วันส าคัญ   ทางศาสนา  
ความเป็นมาของการแสดงตนเป็นพุทธมามะกะ โดยการอธิบาย  สรุป  บอก  ความหมาย  ความส าคัญ
ของพระพุทธศาสนา  พุทธประวัติ  พุทธสาวก  ชาดก  ศาสนิกชน  พระไตรปิฏก    พระรัตนตรัย  
หลักธรรมโอวาท ๓  พุทธศาสนสุภาษิต  ศาสนวัตถุ  ศาสนสถาน  ศาสนบุคคล  ของศาสนาที่ตนนับถือ  
และศาสนาอ่ืน  แสดงความเคารพพระรัตนตรัย  แสดงตนเป็นพุทธมามะกะ  ประเพณีและวัฒนธรรมใน
ครอบครัวและท๎องถิ่น พฤติกรรมของตนเองและเพ่ือนๆ  ในชีวิตประจ าวัน  วันหยุดราชการที่ส าคัญ  
บทบาทหน๎าที่ของสมาชิกในชุมชนและการมีสํวนรํวม  ในกิจกรรมตามกระบวนการประชาธิปไตย  บอก
พฤติกรรมการด าเนินชีวิตของตนเองและผู๎อ่ืนที่อยูํ   ในกระแสวัฒนธรรม  โดยการอธิบายความส าคัญของ
วันหยุดราชการที่ส าคัญ  ความต๎องการและความจ าเป็น  ในการใช๎สินค๎าและบริการในการด ารงชีวิต  
ความหมายและความส าคัญของสินค๎าและบริการ  การท าบัญชีรายรับรายจํายของตนเอง  ความหมาย
ของผู๎ผลิตและผู๎บริโภคสินค๎าและบริการ ภูมิประเทศและภูมิอากาศที่มีผลตํอสภาพสังคมในชุมชนการ



หลกัสูตรโรงเรียนมารียอ์นุสรณ์  จงัหวดับุรีรัมย ์       

 
๑๑๔ 

พ่ึงพาสิ่งแวดล๎อม   และทรัพยากรธรรมชาติ  และการประกอบอาชีพบนความต๎องการพ้ืนฐานของมนุษย์  
มลพิษที่เกิดจากการกระท าของมนุษย์  ความแตกตํางของเมืองและชนบท  สภาพแวดล๎อมในอดีตและ
ปัจจุบัน  แผนที่แผนผัง  และภาพถํายในการหาข๎อมูลทางภูมิศาสตร์ในชุมชนและโรงเรียนอยํางมี
ประสิทธิภาพ   โดยการบอกความสัมพันธ์ของลักษณะกายภาพกับลักษณะทางสังคมของชุมชนและ เขียน
แผนผังงําย ๆ  เพ่ือแสดงต าแหนํงที่ตั้งของสถานที่ส าคัญในบริเวณโรงเรียนและชุมชน  เชํน สภาพแวดล้อม
เขากระโดง         อธิบายการพ่ึงพาสิ่งแวดล๎อมและทรัพยากรธรรมชาติในการสนองความต๎องการพ้ืนฐาน
ของมนุษย์และการประกอบอาชีพ  มลพิษและการกํอให๎เกิดมลพิษโดยมนุษย์   ความแตกตํางของเมือง
และชนบท  

ปฏิบัติตนอยํางเหมาะสมตํอพระรัตนตรัย  สาวก  ศาสนวัตถุ  ศาสนสถาน  ศาสนบุคคลของ
ศาสนา       ที่ตนนับถือ  ชื่นชม  แบบอยํางการด าเนินชีวิตและข๎อคิดจากประวัติสาวก  ชาดก  ศาสนิก
ตัวอยําง         สรุปประโยชน์   และปฏิบัติตนตามประเพณีและวัฒนธรรมในครอบครัวและท๎องถิ่น  ระบุ
บทบาทหน๎าที่ของสมาชิก วิเคราะห์ความแตกตําง  ยกตัวอยํางการเปลี่ยนแปลงในชั้นเรียน  โรงเรียน  
ชุมชน  ตามกระบวนการประชาธิปไตย  การจ าแนกความต๎องการและความจ าเป็นในการใช๎สินค๎า   และ
บริการ บอกชนิดสินค๎าและบริการที่รัฐจัดหาให๎  บอกความส าคัญของภาษีและบทบาท   ของประชาชนใน
การเสียภาษี  อธิบายเหตุผลการแขํงขันทางการค๎าที่มีผลท าให๎ราคาสินค๎าลดลง  วิเคราะห์การใช๎จํายของ
ตนเองการเปลี่ยนแปลงชุมชนจากอดีตถึงปัจจุบัน  ใช๎แผนที่  แผนผัง  และภาพถํายในการหาข๎อมูลทาง
ภูมิศาสตร์ในชุมชนได๎อยํางมีประสิทธิภาพ 

เพ่ือเห็นคุณคําของการปฏิบัติตนในการสวดมนต์  แผํเมตตา  ท าสมาธิ  ศาสนพิธี  พิธีกรรม  และ
วันส าคัญทางศาสนาตามที่ก าหนดมีความศรัทธา  ยึดมั่นและธ ารงรักษาไว๎ซึ่งการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตย    อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข     เห็นคุณคําของการใช๎ทรัพยากรในการผลิตและ
บริโภค  รวมทั้งเข๎าใจหลักการของเศรษฐกิจพอเพียง ตระหนักถึงการเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล๎อมในชุมชน   
เพ่ือให๎มีความรู๎ความเข๎าใจเกี่ยวกับศาสนา ศิลธรรม จริยธรรม หน๎าที่พลเมื อง เศรษฐศาสตร์ และ
ภูมิศาสตร์เบื้องต๎น ศรัทธายึดมั่นในศาสนาที่ตนนับถือ มีคุณธรรม จริยธรรม มีความรับผิดชอบ ท างาน
รํวมกับผู๎อ่ืนได๎ มีสํวนรํวมในกิจกรรมของห๎องเรียน และกิจกรรมตํางๆตามกระบวนการประชาธิปไตย เห็น
คุณค่าของหลักเศรษฐกิจพอเพียง ร่วมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในท้องถิ่น มีความกตัญญู และรักความเป็น
ไทย 
 
 
ตัวช้ีวัด 
ส ๑.๑ ป.๓/๑     ป.๓/๒      ป.๓/๓     ป.๓/๔    ป.๓/๕    ป.๓/๖    ป.๓/๗ 
ส๑.๒ ป.๓/๑  ป.๓/๒     ป.๓/๓    
ส ๒.๑   ป.๓/๑    ป.๓/๒     ป.๓/๓     ป.๓/๔ 



หลกัสูตรโรงเรียนมารียอ์นุสรณ์  จงัหวดับุรีรัมย ์       

 
๑๑๕ 

ส ๒.๒   ป.๓/๑     ป.๓/๒     ป.๓/๓ 
ส ๓.๑ ป.๓/๑    ป.๓/๒    ป.๓/๓ 
ส ๓.๒     ป.๓/๑     ป.๓/๒     ป.๓/๓    
ส ๕.๑     ป.๓/๑     ป.๓/๒     ป.๓/๓ 
ส ๕.๒     ป.๓/๑     ป.๓/๒     ป.๓/๓     ป.๓/๔  ป.๓/๕ 
รวม    ๓๑   ตัวช้ีวัด 
 

              ค าอธิบายรายวิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมค าอธิบายรายวิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  

  
รหัสวิชา  ส ๑๔๑๐๑                                      รายวิชา  สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี  ๔                        เวลา   ๔๐   ชั่วโมง 
 
 อธิบาย  ระบุและบอกเรื่องเรื่องประวัติความส าคัญของ ศาสนา  ศาสดา  สาวก  ชาดก  เรื่องเลํา  
ศาสนิกชนตัวอยําง    พระรัตนตรัย  ไตรสิกขา  หลักธรรมโอวาท ๓   พุทธศาสนสุภาษิต   การสวดมนต์   
แผํเมตตา   ท าสมาธิ   การบริหารจิต  เจริญปัญญา  ศาสนสถาน   มรรยาทของศาสนิกชนที่ดี   โดยการ
อธิบาย    อภิปราย  สรุปความส าคัญของพุทธศาสนา  ประวัติศาสดา  ศาสนาพุทธและศาสนาอ่ืน  การมี
สํวนรํวมบ ารุงรักษาศาสนสถาน  ศึกษาเรื่องการเป็นพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย   การเป็นผู๎น า   ผู๎
ตามท่ีดี   สิทธิพื้นฐานของเด็กวัฒนธรรมไทยในภาคตําง ๆ     ปัญหาและสาเหตุของการเกิดความขัดแย๎ง
ในชีวิตประจ าวัน    อ านาจอธิปไตย  ความส าคัญของการปกครองตามระบอบประชาธิปไตย     บทบาท
หน๎าที่ของพลเมือง   ในกระบวนการเลือกตั้ง  สถาบันพระมหากษัตริย์ในสังคมไทย  ศึกษา อ านาจ
อธิปไตยและความส าคัญของระบอบประชาธิปไตย   บทบาทหน๎าที่ของพลเมืองในกระบวนการเลือกตั้ง  
ความส าคัญของสถาบันพระมหากษัตริย์ตามระบบประชาธิปไตย  อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  
วิเคราะห์สิทธิพ้ืนฐานที่เด็กทุกคนพึงได๎รับตามกฎหมาย    เสนอวิธีการที่จะอยูํรํวมกันอยํางสันติสุขใน
ชีวิตประจ าวัน  มีคํานิยม ที่ดีงามและธ ารงรักษาประเพณีวัฒนธรรมไทย 
 ศึกษาเรื่องปัจจัยที่มีผลตํอการเลือกซื้อสินค๎าและบริการ    สิทธิ พ้ืนฐานของผู๎บริ โภค    
ผลประโยชน์ของตนเองในฐานะผู๎บริโภค   หลักการของเศรษฐกิจพอเพียง    อาชีพ   สินค๎า   และบริการตําง 
ๆ  ในชุมชน    หน๎าที่เบื้องต๎นของเงิน   สกุลเงิน   การพ่ึงพาอาศัยกันด๎านเศรษฐกิจ  โดยการระบุปัจจัยที่
มีผลตํอการเลือกซื้อสินค๎าและบริการ   บอกสิทธิพ้ืนฐานและการรักษาผลประโยชน์ของตนเอง    ในฐานะ
ผู๎บริโภค   อธิบายหลักการของเศรษฐกิจพอเพียง  ความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจและหน๎าที่เบื้องต๎นของเงิน  
การสร๎างความเข๎มแข็งให๎ชุมชนโดยการใช๎สิ่งของที่ผลิตในชุมชน  เห็นคุณคําในการใช๎หลักการของ
เศรษฐกิจพอเพียง 
 ศึกษาเรื่องสภาพแวดล๎อมทางกายภาพ  การเปลี่ยนแปลง  ผลที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงอนุรักษ์
สิ่งแวดล๎อมของชุมชนที่สํงผลตํอการด าเนินชีวิตของคนในจังหวัด องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น แผนที่  
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ภาพถําย  ลักษณะทางกายภาพ   ต าแหนํงระยะทาง  ทิศของทรัพยากรและสิ่งตําง ๆ  ที่แสดง
ความสัมพันธ์ที่มีอยูํในจังหวัดของตนเอง อธิบายสภาพแวดล๎อม  การเปลี่ยนแปลง  รํวมกันอนุรักษ์
สิ่งแวดล๎อมของชุมชนที่สํงผลตํอการด าเนินชีวิตของคนในจังหวัด  มีจิตส านึกและมีสํวนรํวมในการอนุรักษ์
ทรัพยากรและสิ่งแวดล๎อม 

ปฏิบัติตน  การแสดงค าพูดหรือทําทางตามแบบอยํางการด าเนินชีวิตและข๎อคิดจากสาวก  ชาดก  
เรื่องเลํา     ศาสนิกชนตัวอยําง  หลักธรรมของศาสนา  ศาสนพิธี  พิธีกรรม  วันส าคัญทางศาสนาตามที่
ก าหนด   เห็นคุณคําในการปฏิบัติตนตามแบบอยํางการด าเนินชีวิตและข๎อคิดจากประวัติสาวก  ชาดก  
เรื่องเลําและศาสนิกชนตัวอยําง  ชื่นชมการท าความดีของตนเอง  บุคคลในครอบครัว  โรงเรียนและชุมชน    
ตามหลักศาสนา  เห็นคุณคําในการสวดมนต์  แผํเมตตา   การปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดี  เป็นผู๎น าผู๎ตามที่ดี  
โดยการอธิบายความแตกตํางทางวัฒนธรรมในแตํละท๎องถิ่น  และการใช๎แผนที่  ภาพถําย  ระบุลักษณะ
ส าคัญทางกายภาพ  แหลํงทรัพยากรและสิ่งตําง ๆ  ในจังหวัดของตนเองด๎วยแผนที่   
 เพ่ือให๎เห็นคุณคําในการปฏิบัติตนตามแบบอยํางการด าเนินชีวิตและข๎อคิดประวัติสาวก  ชาดก  
เรื่องเลําและศาสนิกชนตัวอยําง  ชื่นชมการท าความดีของตนเอง  บุคคลในครอบครัว โรงเรียนและชุมชน 
ตามหลักศาสนา  เห็นคุณคําในการสวดมนต์  แผํเมตตา  วิเคราะห์สิทธิพื้นฐานที่เด็กทุกคนพึงได๎รับตาม
กฎหมาย  และรํวมกันอนุรักษ์สิ่งแวดล๎อมของชุมชนที่สํงผลตํอการด าเนินชีวิตของคนในจังหวัด มีจิตส านึก 
มีคํานิยมที่ดีงาม รักความเป็นไทย มุ่งม่ันในการท างาน  และธ ารงรักษาประเพณีวัฒนธรรมไทย  เห็น
คุณค่าในการใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
 
ตัวช้ีวัด 
 
ส ๑.๑    ป.๔/๑   ป.๔/๒    ป.๔/๓    ป.๔/๔    ป.๔/๕    ป.๔/๖    ป.๔/๗   ป.๔/๘  
ส ๑.๒    ป.๔/๑    ป.๔/๒     ป.๔/๓    
ส ๒.๑    ป.๔/๑   ป.๔/๒    ป.๔/๓    ป.๔/๔    ป.๔/๕   
ส ๒.๒    ป.๔/๑   ป.๔/๒    ป.๔/๓    
ส ๓.๑    ป.๔/๑   ป.๔/๒    ป.๔/๓    
ส ๓.๒    ป.๔/๑   ป.๔/๒   
ส ๕.๑    ป.๔/๑   ป.๔/๒   ป.๔/๓  
ส ๕.๒    ป.๔/๑  ป.๔/๒   ป.๔/๓ 
 
รวม    ๓๐    ตัวช้ีวัด 
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ค าอธิบายรายวิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมค าอธิบายรายวิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  

  
รหัสวิชา  ส ๑๕๑๐๑                                    รายวิชา  สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี  ๕                เวลา   ๘๐   ชั่วโมง 
 
 อธิบาย ระบุและบอกความส าคัญของพระพุทธศาสนาในฐานะที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรม  พุทธ
ประวัติตั้งแตํเสด็จกรุงกบิลพัสดุ์จนถึงพุทธกิจส าคัญ  พุทธสาวก  ชาดก  ศาสนิกชนตัวอยําง  พระไตรปิฏก   
พระรัตนตรัย  ไตรสิกขา  โอวาท ๓  การสวดมนต์  แผํเมตตา  สติ  สมาธิ  ศาสนพิธี  พิธีกรรม    วัน
ส าคัญทางศาสนา  มรรยาทของศาสนิกชนที่ดี  โดยการวิเคราะห์  อธิบาย  สรุปความส าคัญของศาสนาใน
ชาดก      ศาสนิกชนตัวอยําง  องค์ประกอบของพระไตรปิฏก พระรัตนตรัย ไตรสิกขา โอวาท ๓  
สถานภาพ  บทบาท  สิทธิ  เสรีภาพ  หน๎าที่ของพลเมืองดี  การละเมิดสิทธิเด็ก   ในสังคมไทย  วัฒนธรรม
ไทยที่มีผลตํอการด าเนินชีวิตในสังคมไทย  ความส าคัญของภูมิปัญญาท๎องถิ่น เมืองโบราณบุรีรัมย์  
โครงสร๎างองค์กรการปกครองสํวนท๎องถิ่น  โดยการอธิบายโครงสร๎างอ านาจหน๎าที่และความส าคัญของการ
ปกครองสํวนท๎องถิ่น  ระบุบทบาทหน๎าที่และวิธีการเข๎าด ารงต าแหนํงของผู๎บริหารท๎องถิ่น   ความหมาย
และประเภทของปัจจัยการผลิต  เทคโนโลยีการผลิต  พฤติกรรมของผู๎บริโภค  หลักการประยุกต์ใช๎
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  หลักการและประโยชน์ของสหกรณ์  บทบาท  หน๎าที่ของธนาคาร  ผลดี  
ผลเสียของการกู๎ยืมเงิน  โดยการอธิบายเกี่ยวกับปัจจัยการผลิต  สินค๎าและบริการ  หลักการส าคัญและ
ประโยชน์ของสหกรณ์  บทบาท  หน๎าที่เบื้องต๎นของธนาคาร  จ าแนกผลดีและผลเสียของการกู๎ยืมเงิน  
ประยุกต์ใช๎แนวคิดของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  เห็นคุณคําในการใช๎หลักการของเศรษฐกิจพอเพียง  
ความสัมพันธ์ของลักษณะทางกายภาพ  และลักษณะทางสังคมในภูมิภาคของตนเอง  อิทธิพลของ
สิ่งแวดล๎อมทางธรรมชาติที่กํอให๎เกิดวิถีชีวิตและการสร๎างสรรค์วัฒนธรรมในภูมิภาค   ลักษณะภูมิลักษณ์ที่
ส าคัญในภูมิภาคของตนเองในแผนที่  สภาพแวดล๎อมทางกายภาพที่มีอิทธิพล        ตํอลักษณะการตั้งถิ่น
ฐานและการย๎ายถิ่นฐานของประชากรในภูมิภาค  ผลจากการรักษา การท าลาย     และแนวทางการ
อนุรักษ์สภาพแวดล๎อมในภูมิภาค  โดยการระบุลักษณะภูมิลักษณ์ที่ส าคัญในภูมิภาคของตนเองในแผนที่  
อธิบายความสัมพันธ์ของลักษณะทางกายภาพกับลักษณะทางสังคมในภูมิภาคของตนเอง  วิเคราะห์
สภาพแวดล๎อมทางกายภาพที่มีอิทธิพลตํอลักษณะการตั้งถิ่นฐาน  และการย๎ายถิ่นของประชากรในภูมิภาค  
อธิบายอิทธิพลของสิ่งแวดล๎อมทางธรรมชาติที่กํอให๎เกิดวิถีชีวิต  และการสร๎างสรรค์ วัฒนธรรมในภูมิภาค  
น าเสนอตัวอยําง และเสนอแนวคิดในการรักษาสภาพแวดล๎อมในภูมิภาค  มีจิตส านึกและมีสํวนรํวมในการ
อนุรักษ์ทรัพยากรและสิ่งแวดล๎อม 

ปฏิบัติแสดงค าพูดหรือทําทางตํอการปฏิบัติตามหลักธรรมของศาสนา  สวดมนต์  แผํเมตตา  ฝึก
สติ  สมาธิ  ปฏิบัติตนตามพิธีกรรม     พระศาสนา   มีมารยาทของความเป็นศาสนิกชนที่ดี  เห็นคุณคํา
ของการประพฤติตนตามแบบอยําง     การด าเนินชีวิตและข๎อคิดของพุทธสาวก  ชาดศาสนิกชนตัวอยําง  



หลกัสูตรโรงเรียนมารียอ์นุสรณ์  จงัหวดับุรีรัมย ์       

 
๑๑๘ 

และการสวดมนต์  แผํเมตตา     ยกตัวอยําง   ปฏิบัติตนตามสถานภาพ  บทบาท  สิทธิ  เสรีภาพและ
หน๎าที่ในฐานะพลเมืองดี  เสนอวิธีการปกปูอง  คุ๎มครองตนเองหรือผู๎ อ่ืน  จากการละเมิดสิทธิเด็ก  
วิเคราะห์ประโยชน์ที่ชุมชนจะได๎รับจากองค์กรการปกครองสํวนท๎องถิ่น  เห็นคุณคําวัฒนธรรมไทยที่มีผล
ตํอการด าเนินชีวิตในสังคมไทย   ปฏิบัติตนเป็นผู๎ผลิตและผู๎บริโภคที่ดี การเลือกซื้อสินค๎าอยํางถูกวิธี การ
ประหยัดอดออม การน าวัสดุที่เหลือใช๎มาประดิษฐ์ให๎เกิดประโยชน์การประยุกต์ใช๎เครื่องมือทางภูมิศาสตร์
พอสังเขป  เชํน แผนที่ ลูกโลก  การส ารวจทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อมในชุมชน รํวมกันอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม โดยการสร๎างจิตส านึกการรักษาสิ่งแวดล๎อมในโรงเรียน ชุมชม  การ
ปลูกปุาทดแทน การใช๎ทรัพยากรธรรมชาติ อยํางประหยัดและค๎ุมคํา และใช๎อยํางมีเหตุผล 

 เพ่ือพัฒนาพฤติกรรมด๎านความรู๎ เจตคติ  คุณธรรมเห็นคุณคําของความเป็นไทย รักชาติ 
ศาสนาและพระมหากษัตริย์   รักเมตตาต่อตนเองและผู้อ่ืน   มีน้ าใจแบ่งปันซึ่งกันและกันมีจิต
สาธารณะ   ซื่อสัตย์ต่อตนเองและผู้อ่ืน มีความรับผิดชอบ  มุ่งม่ันในการท างาน  
 

 
ตัวชี้วัด 
ส ๑.๑    ป.๕/๑    ป.๕/๒   ป.๕/๓    ป.๕/๔    ป.๕/๕    ป.๕/๖    ป.๕/๗    ป.๕/๘  
ส ๑.๒    ป.๕/๑    ป.๕/๒    ป.๕/๓ 
ส ๒.๑     ป.๕/๑    ป.๕/๒    ป.๕/๓    ป.๕/๔     
ส ๒.๒     ป.๕/๑    ป.๕/๒     ป.๕/๓   
ส ๓.๑     ป.๕/๑    ป.๕/๒     ป.๕/๓   
ส ๓.๒     ป.๕/๑    ป.๕/๒    
ส ๕.๑     ป.๕/๑    ป.๕/๒     ป.๕/๓   
ส ๕.๒     ป.๕/๑    ป.๕/๒     ป.๕/๓ 
 
รวม    ๒๙    ตัวช้ีวัด 
 
 
 
 
 
 
 
 



หลกัสูตรโรงเรียนมารียอ์นุสรณ์  จงัหวดับุรีรัมย ์       

 
๑๑๙ 

ค าอธิบายรายวิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมค าอธิบายรายวิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  

  
รหัสวิชา  ส ๑๖๑๐๑                                    รายวิชา  สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมชั้น
ประถมศึกษาปีท่ี  ๖                   เวลา   ๘๐   ชั่วโมง 
 
 อธิบาย ระบุและบอกประวัติความส าคัญของศาสนา  ศาสดา  พุทธสาวก  ชาดก  ศาสนิกชน
ตัวอยําง  พระรัตนตรัย ไตรสิกขา โอวาท ๓ พุทธศาสนสุภาษิต การสวดมนต์ แผํเมตตา บริหารจิต เจริญ
ปัญญา  สติสัมปชัญญะ  หลักธรรมส าคัญของศาสนา  ศาสนพิธีของศาสนาตําง ๆ  สถานที่ในศาสนสถาน  
มารยาทของศาสนิกชน  โดยการวิเคราะห์ อธิบาย สรุปความรู๎ตําง ๆ  อธิบาย ระบุและบอกกฏหมายที่
เกี่ยวข๎องกับชีวิตประจ าวันของครอบครัวและชุมชน  ความหมายและประเภทของวัฒนธรรมตามกาลเวลา
ที่มีผลตํอตนเองและสังคมไทย  แนวทางธ ารงรักษาวัฒนธรรมไทย  ความหมายและความส าคัญของ
มารยาทไทย  ประโยชน์และคุณคําทางวัฒนธรรมในสังคมไทย  อธิบายแหลํงข๎อมูลขําวสาร  เหตุการณ์
ตําง ๆ  ในชีวิตประจ าวัน  บทบาทหน๎าที่ขององค์กรปกครอง     สํวนท๎องถิ่นและรัฐบาล  บทบาท
ความส าคัญในการใช๎สิทธิออกเสียงเลือกตั้งตามระบอบประชาธิปไตย  โดยการอธิบายคุณคําทาง
วัฒนธรรมที่แตกตํางกันระหวํางกลุํมคนในสังคมไทย  เปรียบเทียบบทบาทหน๎าที่ขององค์กรปกครองสํวน
ท๎องถิ่นและรัฐบาล วิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมตามกาลเวลาและธ ารงรักษาวัฒนธรรมอันดีงาม  
แสดงออกถึงมารยาทไทยได๎เหมาะสมถูกกาลเทศะ  มีความยึดมั่น  ศรัทธาและธ ารงรักษาไว๎ซึ่งการ
ปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข อธิบาย ระบุและบอกบทบาทของ
ผู๎ผลิต  ผู๎บริโภค  ที่มีคุณภาพ  บอกวิธีและประโยชน์ของการใช๎ทรัพยากรอยํางยั่งยืน  อธิบาย
ความสัมพันธ์ระหวํางผู๎ผลิต  ผู๎บริโภค  ธนาคารและรัฐบาล  ยกตัวอยําง   การรวมกลุ่มเชิงเศรษฐกิจใน
ท้องถิ่น  ในการใช๎หลักการของเศรษฐกิจพอเพียงอธิบาย  ระบุและบอกความสัมพันธ์ระหวํางลักษณะทาง
กายภาพกับปรากฏการณ์ทางธรรมชาติของประเทศ     ผลที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงสภาพธรรมชาติใน
ประเทศไทย จากอดีตถึงปัจจุบันและผลที่เกิดขึ้น  เครื่องมือทางภูมิศาสตร์ที่แสดงลักษณะส าคัญทาง
กายภาพและสังคมของประเทศ  ความสัมพันธ์และผลกระทบของสิ่งแวดล๎อมทางธรรมชาติกับสิ่งแวดล๎อม
ทางสังคมในประเทศ  แผนอนุรักษ์ทรัพยากรในชุมชน   โดยการใช๎เครื่องมือทางภูมิศาสตร์  ระบุลักษณะ
ส าคัญทางกายภาพและสังคมของประเทศ   
 ปฏิบัติตนแสดงค าพูดหรือทําทางในการเข๎ารํวมศาสนพิธี  พิธีกรรม  กิจกรรมวันส าคัญ  การแสดง
ตนเป็นพุทธมามะกะ  การประพฤติตนตามแบบอยําง การด าเนินชีวิต  การน าข๎อคิดจากสาวก  ชาดก  ศา
สนิกชนตัวอยํางมาประยุกต์ใช๎ในชีวิตประจ าวัน  การสวดมนต์ แผํเมตตา บริหารจิต เจริญปัญญา   ชื่นชม
บุคคลที่เป็นแบบอย่างที่ดีในท้องถิ่น   การท าความดีของบุคคลในประเทศตามหลักศาสนา   ปฏิบัติตาม
กฎหมายที่เกี่ยวข๎องกับชีวิตประจ าวัน  อภิปรายบทบาทความส าคัญในการใช๎สิทธิออกเสียงเลือกตั้งตาม
ระบอบประชาธิปไตย  และมีสํวนรํวมในกิจกรรมตําง ๆ  ที่สํงเสริมประชาธิปไตย  การปฏิบัติตนเป็นผู๎ผลิต



หลกัสูตรโรงเรียนมารียอ์นุสรณ์  จงัหวดับุรีรัมย ์       

 
๑๒๐ 

และผู๎บริโภคที่ดี การน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช๎ในชีวิตประจ าวัน การประหยัด อด
ออม การน าวัสดุที่เหลือใช๎น ามาสร๎างสรรค์ประโยชน์ด๎วยกระบวนการโครงงานบูรณาการ    การใช๎
เครื่องมือทางภูมิศาสตร์พอสังเขป  ส ารวจทรัพยากรทางธรรมชาติ และสิ่งแวดล๎อมทางธรรมชาติและ
ทดแทนทรัพยากรธรรมชาติ   จัดท าแผนการใช๎ทรัพยากรในชุมชน  มีจิตส านึกและมีสํวนรํวมในการ
อนุรักษ์ทรัพยากรและสิ่งแวดล๎อมท๎องถิ่นและประเทศ  ติดตามข๎อมูลขําวสาร เหตุการณ์ตําง ๆ ใน
ชีวิตประจ าวัน  เลือกรับและใช๎ข๎อมูลขําวสารในการเรียนรู๎ได๎เหมาะสม    

เพ่ือพัฒนาพฤติกรรมด๎านความรู๎ เจตคติ  คุณธรรมเห็นคุณคําของความเป็นไทย รักชาติ ศาสนา
และพระมหากษัตริย์   รักเมตตาต่อตนเองและผู้อ่ืน   มีน้ าใจแบ่งปันซึ่งกัน  ซื่อสัตย์ต่อตนเองและผู้อ่ืน 
มีความรับผิดชอบ  มุ่งม่ันในการท างาน สร๎างจิตส านึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรและสิ่งแวดล๎อมท๎องถิ่น
และประเทศ   
  
ตัวชี้วัด 
ส ๑.๑     ป.๖/๑    ป.๖/๒   ป.๖/๓    ป.๖/๔    ป.๖/๕   ป.๖/๖    ป.๖/๗   ป.๖/๘   ป.๖/๙   
ส. ๑.๒    ป.๖/๑     ป.๖/๒    ป.๖/๓    ป.๖/๔    
ส ๒.๑     ป.๖/๑    ป.๖/๒    ป.๖/๓    ป.๖/๔    ป.๖/๕   
ส ๒.๒     ป.๖/๑    ป.๖/๒     ป.๖/๓   
ส ๓.๑     ป.๖/๑    ป.๖/๒     ป.๖/๓   
ส ๓.๒     ป.๖/๑    ป.๖/๒    
ส ๕.๑   ป.๖/๑     ป.๖/๒   
ส ๕.๒    ป.๖/๑     ป.๖/๒     ป.๖/๓ 
 
รวม   ๓๑    ตัวช้ีวัด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ค าอธิบายรายวิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมค าอธิบายรายวิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 



หลกัสูตรโรงเรียนมารียอ์นุสรณ์  จงัหวดับุรีรัมย ์       

 
๑๒๑ 

รหัสวิชา  ส ๒๑๑๐๑       ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๑ 
จ า น ว น   ๑ .๕   ห น่ ว ย กิ ต                                      ภ า ค เ รี ย น ที่   ๑                                    
จ านวน    ๖๐    ชั่วโมง 
 
รู้และวิเคราะห์การสังคายนา  การเผยแผํพระพุทธศาสนา   ความส าคัญของพระพุทธศาสนาตํอสังคมไทย  
พระไตรปิฏก  พุทธประวัติ   ประวัติสาวก  ชาดก  หลักธรรมส าคัญ  อริยสัจ ๔  พุทธศาสสุภาษิต   
กระบวนการคิดแบบโยนิโสนมสิการ  การบริหารจิต  เจริญปัญญา  ศาสนพิธี  วิถีชีวิตชาวพุทธ  วันส าคัญ
ทางพระพุทธศาสนา  หลักธรรมทางศาสนาที่ตน   นับถือในการด ารงชีวิตแบบพอเพียง    ความส าคัญของ
เศรษฐศาสตร์   คํานิยมและพฤติกรรมการบริโภคของคนในสังคม   ซึ่งสํงผลตํอเศรษฐกิจของชุมชน  และ
ประเทศไทย  ความเป็นมา  หลักการ  และความส าคัญของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตํอสังคมไทย   ระบุ
ปัจจัยที่มีอิทธิพลตํอการก าหนดอุปสงค์ – อุปทาน  บทบาทหน๎าที่และความแตกตํางของสถาบันการเงิน
และธนาคารกลาง   การพึ่งพาอาศัยกัน   การแขํงขันกันทางเศรษฐกิจในประเทศ    รวมทั้งอภิปรายผล
ของการ มีกฎหมายเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญา    ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธรรมชาติ  ความ
รํวมมือของประเทศตํางๆ  ที่มีผลตํอสิ่งแวดล๎อมทางธรรมชาติ   รวมทั้งปัจจัยทางกายภาพ  และสังคม  
เศรษฐกิจที่มีผลตํอการเคลื่อนไหวของความคิด  เทคโนโลยี  สินค๎า  และประชากรในทวีปเอเชีย   
ออสเตรเลีย  และโอเชียเนีย  โดยใช๎แหลํงข๎อมูลที่หลากหลาย   เปรียบเทียบ  วัน  เวลาของประเทศไทย
กับทวีปตํางๆ วิเคราะห์เชื่อม โยงสาเหตุและแนวทางปูองกันภัยธรรมชาติ   และ การระวังภัยที่เกิดขึ้นใน
ประเทศไทย    ทวีปเอเชียออสเตรเลียและโอเชียเนีย เลือกใช๎เครื่องมือทางภูมิศาสตร์ในการสืบค๎นข๎อมูล    

โดยใชก้ระบวนการอธิบาย   การบรรยาย  การอภิปราย   การสอบถาม   การสัมภาษณ์   การ
สาธิต   การสืบค๎น  การแสดงบทบาทสมมุติ  การใช๎สถานการณ์จ าลอง   กระบวนการกลุํม      การ
เรียนรู๎      การใช๎เทคโนโลยี  การบูรณาการ   การเรียนรู๎โดยโครงงาน  การปฏิบัติจริง  การน าเสนอใน
รูปแบบตําง        

  เพื่อให ้ มีคุณธรรม      จริยธรรม      รักชาติ  ศาสน์  กษัตริย์   ซื่อสัตย์สุจริต  มีวินัย   ใฝ่เรียนรู้   อยู่
อย่างพอเพียง  มุ่งม่ันในการท างาน  รักความเป็นไทย  มีจิตสาธารณะ  รักเมตตา   กตัญญู    มีสํวน
รํวมในการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีในท้องถิ่น    ตระหนักในคุณคําภูมิปัญญาไทยและน าไปประยุกต์ ใช๎
ในชีวิตประจ าวัน     
ตัวช้ีวัด 
ส  ๑.๑   ม.๑/๑ ม.๑/๒ ม.๑/๓ ม.๑/๔ ม.๑/๖ ม.๑/๗ ม.๑/๘ ม.๑/๙ ม.๑/๑๐ ม.๑/๑๑                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
ส  ๑.๒   ม.๑/๑    ม.๑/๒  ม.๑/๓ ม.๑/๔ ม.๑/๕                                                                                                                                                                             
ส  ๓.๑   ม.๑/๑   ม.๑/๒ ม.๑/๓       
ส  ๓.๒   ม.๑/๑ ม.๑/๒ ม.๑/๓ ม.๑/๔ 
ส  ๕.๑   ม.๑/๑   ม.๑/๒ ม.๑/๓     



หลกัสูตรโรงเรียนมารียอ์นุสรณ์  จงัหวดับุรีรัมย ์       

 
๑๒๒ 

ส  ๕.๒   ม.๑/๑ ม.๑/๒ ม.๑/๓ ม.๑/๔          รวม  ๒๙  ตัวชี้วัด 

ค าอธิบายรายวิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมค าอธิบายรายวิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
รหัสวิชา  ส ๒๑๑๐๑       ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ 
จ านวน  ๑.๕  หน่วยกิต                                       ภาคเรียนที่  ๒                                     
จ านวน    ๖๐    ชั่วโมง 
 

รู้และวิเคราะห์   ความส าคัญของพระพุทธศาสนาตํอสังคมไทย  พระไตรปิฎก  วิเคราะห์พุทธ
ประวัติ ประวัติ  สาวก  ชาดก  หลักธรรมส าคัญ  อริยสัจ ๔  พุทธศาสสุภาษิต   กระบวนการคิดแบบ
โยนิโสนมสิการ  การบริหารจิต  เจริญปัญญา  ศาสนพิธี  วิถีชีวิตชาวพุทธ  วันส าคัญทางพระพุทธศาสนา  
หลักธรรมทางศาสนาที่ตนนับถือในการด ารงชีวิตแบบพอเพียง   ดูแลรักษาสิ่งแวดล๎อมเพ่ือการอยูํรํวมกัน
อยํางสันติสุขศาสนาอ่ืนได๎        หลักการ  เจตนารมณ์  โครงสร๎างและสาระส าคัญของอ านาจอธิปไตยใน
รัฐธรรมนูญแหํงราชอาณาจักรไทยโดยสังเขป    คุณคําทางวัฒนธรรมที่เป็นปัจจัยในการสร๎างความสัมพันธ์
ที่ดี  หรืออาจน าไปสูํความเข๎าใจผิดตํอกัน  ปฏิบัติตามกฎหมายในการคุ๎มครองสิทธิของบุคคล  รวมทั้งการ
ปฏิบัติตนตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแหํงราชอาณาจักรไทย  ฉบับปัจจุบันที่เกี่ยวข๎องกับตนเอง   และ
แสดงออกถึงการเคารพในสิทธิของตนเองและผู๎อื่นบุคคลดีเดํนทางศาสนา วัฒนธรรม  ประเพณีในท้องถิ่น 
ภูมิปัญญาท้องถิ่นการปฏิบัติตามกฎหมายในชีวิตประจ าวัน    มีสํวนรํวมในกิจกรรมที่สํงเสริม
ประชาธิปไตย   ความสัมพันธ์ของสิ่งตํางๆ ในประเทศ     ใช๎ทรัพยากรอยํางยั่งยืน     

  โดยใช้กระบวนการอธิบาย   การบรรยาย  การอภิปราย   การสอบถาม   การสัมภาษณ์   การ
สาธิต   การสืบค๎น  การแสดงบทบาทสมมุติ  การใช๎สถานการณ์จ าลอง   กระบวนการกลุํม      การใช๎
แหลํงเรียนรู๎      การใช๎เทคโนโลยี  การบูรณาการ   การเรียนรู๎โดยโครงงาน  การปฏิบัติจริง  การน าเสนอ
ในรูปแบบตําง ๆ         
  เพื่อให ้ มีคุณธรรม      จริยธรรม      รักชาติ  ศาสน์  กษัตริย์   ซื่อสัตย์สุจริต  มีวินัย   ใฝ่เรียนรู้   อยู่
อย่างพอเพียง  มุ่งม่ันในการท างาน  รักความเป็นไทย  มีจิตสาธารณะ  รักเมตตา   กตัญญู    และมี
สํวนรํวมในการอนุรักษ์ภูมิปัญญาไทย  วัฒนธรรมประเพณีในท้องถิ่น   ตระหนักในสถานภาพ  บทบาท    
สิทธิ    หน๎าที่  ในฐานะพลเมืองดีของท๎องถิ่น  จังหวัด   ประเทศ    และน าไปประยุกต์ ใช๎ใน
ชีวิตประจ าวัน     
 

ตัวช้ีวัด 
ส ๒.๑ ม.๑/๑ ม.๑/๒ ม.๑/๓ ม.๑/๔           
ส ๒.๒   ม.๑/๑     ม.๑/๒  ม.๑/๓         
 รวม  ๗  ตัวชี้วัด 
 
 
 



หลกัสูตรโรงเรียนมารียอ์นุสรณ์  จงัหวดับุรีรัมย ์       

 
๑๒๓ 

ค าอธิบายรายวิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมค าอธิบายรายวิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
รหัสวิชา  ส ๒๒๑๐๑       ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๒ 
จ านวน  ๑.๕  หน่วยกิต                                        ภาคเรียนที่  ๑                                    
จ านวน    ๖๐    ชั่วโมง 
 

รู้และวิเคราะห์การเผยแผํพระพุทธศาสนาเข๎าสูํประเทศเพ่ือนบ๎าน     พุทธประวัติหรือประวัติสาวก 
ชาดก  อธิบายโครงสร๎างพระไตรปิฎก   พุทธศาสนาสุภาษิต   มารยาทของศาสนิกชน  ประวัติสาวก 
ชาดก หลักธรรมของศาสนาที่ตนนับถือ    การปฏิบัติตนตามหลักธรรม เป็นลูกที่ดี     เป็นศาสนิกชนที่ดี    
มีเจตคติที่ดีตํอศาสนสัมพันธ์   เพ่ือการอยูํรํวมกันอยํางสันติสุข  ปัจจัยที่มีอิทธิพลตํอการผลิตสินค๎าและ
บริการ  การพ่ึงพาอาศัยกัน  และการแขํงขันกันทางเศรษฐกิจในเอเชีย  การกระจายของทรัพยากรโลกที่
สํงผลตํอความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจระหวํางประเทศ  สํงผลตํอคุณภาพสินค๎า  ปริมาณการผลิตและราคา
สินค๎า เสนอแนวทางการพัฒนาผลผลิตในท๎องถิ่นตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  อภิปรายแนวทาง
การคุ๎มครองสิทธิของตนเองในฐานะผู๎บริโภคและระบบเศรษฐกิจแบบตําง ๆ   ความสัมพันธ์ระหวําง
ลักษณะทางกายภาพและทางสังคม  การกํอเกิดสิ่งแวดล๎อมใหมํทางสังคม  อันเป็นผลจากการ
เปลี่ยนแปลงทางธรรมชาติ  และทางสังคมของทวีปยุโรป  แอฟริกา  ระบุแนวทางการอนุรักษ์  
ทรัพยากรธรรมชาติ  และสิ่งแวดล๎อม สาเหตุ และผลกระทบที่ประเทศไทยได๎รับจากเปลี่ยนแปลงของ
สิ่งแวดล๎อมของทวีปยุโรปและแอฟริกา ใช๎เครื่องมือทางภูมิศาสตร์ในการรวบรวม  น าเสนอข๎อมูลเกี่ยวกับ
ลักษณะทางกายภาพ สังคม  ส ารวจ  อภิปรายประเด็น  ปัญหาเกี่ยวกับสิ่งแวดล๎อมที่เกิดขึ้นในทวีปยุโรป
และแอฟริกา 

   โดยใช้กระบวน การอธิบาย   การบรรยาย  การอภิปราย   การสอบถาม   การสัมภาษณ์   การ
สาธิต   การสืบค๎น  การแสดงบทบาทสมมุติ  การใช๎สถานการณ์จ าลอง   กระบวนการกลุํม      การใช๎
แหลํงเรียนรู๎      การใช๎เทคโนโลยี  การบูรณาการ   การเรียนรู๎โดยโครงงาน  การปฏิบัติจริง  การน าเสนอ
ในรูปแบบตําง ๆ       

เพื่อให ้ มีคุณธรรม      จริยธรรม      รักชาติ  ศาสน์  กษัตริย์   ซื่อสัตย์สุจริต  มีวินัย   ใฝ่เรียนรู้   อยู่อย่าง
พอเพียง  มุ่งม่ันในการท างาน  รักความเป็นไทย  มีจิตสาธารณะ  รักเมตตา   กตัญญู    มีสํวนรํวมใน
การอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีในท้องถิ่น    และน าไปประยุกต์ ใช๎ในชีวิตประจ าวัน     
ตัวช้ีวัด 
ส ๑.๑   ม.๒/๑ ม.๒/๒ ม.๒/๕ ม.๒/๖ ม.๒/๗ ม.๒/๘ 
ส ๑.๒ ม.๒/๑ ม.๒/๒ ม.๒/๓ ม.๒/๔ ม.๒/๕                                                                                                                                                                             
ส ๓.๑  ม.๒/๑     ม.๒/๒     ม.๒/๓  ม.๒/๔  
ส ๓.๒   ม.๒/๑     ม.๒/๒ ม.๒/๓ ม.๒/๔ 
ส ๕.๑ ม.๒/๑     ม.๒/๒     ม.๒/๓   ม.๒/๔   
ส ๕.๒   ม.๒/๑    ม.๒/๒    ม.๒/๓     ม.๒/๔      



หลกัสูตรโรงเรียนมารียอ์นุสรณ์  จงัหวดับุรีรัมย ์       

 
๑๒๔ 

  รวม  ๒๗  ตัวชี้วัด 
ค าอธิบายรายวิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 

รหัสวิชา  ส ๒๒๑๐๑      ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๒ 
จ านวน  ๑.๕  หน่วยกิต                                         ภาคเรียนที่  ๒                                  
จ านวน    ๖๐    ชั่วโมง 
 

รู้และวิเคราะห์ความส าคัญของพระพุทธศาสนาที่ชํวยเสริมสร๎างความเข๎าใจอันดีกับประเทศเพ่ือน
บ๎านและที่เป็นรากฐานของวัฒนธรรม   เอกลักษณ์ของชาติและมรดกของชาติ  การพัฒนาชุมชนและการ
จัดระเบียบสังคม   ประวัติสาวิกา  ชาดก   อริยสัจ ๔  พุทธศาสนาสุภาษิต การคิดแบบโยนิโสมนสิการ  
การบริหารจิต เจริญปัญญา  มารยาทของศาสนิกชน  ระเบียบพิธีการปฏิบัติศาสนพิธีที่เกี่ยวกับวันส าคัญ
ทางศาสนา   หลักธรรมของศาสนาที่ตนนับถือ   พัฒนาการเรียนรู๎ด๎วยวิธีคิดแบบโยนิโสมนสิการ สวดมนต์ 
แผํเมตตาจิต บริหารจิตและเจริญปัญญาด๎วยอาณาปานสติ    การปฏิบัติตนตามหลักธรรมเพ่ือการอยูํ
รํวมกันอยํางสันติสุข เป็นศาสนิกชนที่ดี  และปฏิบัติศาสนพิธีได๎ถูกต๎อง   วิเคราะห์กฎหมายที่เกี่ยวข๎องกับ
ตนเอง ครอบครัว ชุมชนและประเทศ  บทบาทความส าคัญ  และความสัมพันธ์ของสถาบันทางสังคม  
อธิบายความคล๎ายคลึง  ความแตกตํางของวัฒนธรรมไทยและวัฒนธรรมของประเทศในภูมิภาคเอเชีย  
เพ่ือน าไปสูํความเข๎าใจอันดีระหวํางกัน  กระบวนการทางกฎหมาย  ข๎อมูล ขําวสารการเมือง การปกครอง
ที่มีผลกระทบตํอสังคมไทยในปัจจุบันกฎหมายที่เกี่ยวกับตนเอง  ครอบครัว  ชุมชน  และประเทศ  ความ
คล๎ายคลึง  ความแตกตํางของวัฒนธรรมไทยและวัฒนธรรมของประเทศในภูมิภาคเอเชีย    ระบบการ
ปกครองส่วนท้องถิ่น    การมีส่วนร่วมกิจกรรมทางการเมือง  

โดยใช้กระบวน การอธิบาย   การบรรยาย  การอภิปราย   การสอบถาม   การสัมภาษณ์   การ
สาธิต   การสืบค๎น  การแสดงบทบาทสมมุติ  การใช๎สถานการณ์จ าลอง   กระบวนการกลุํม      การใช๎
แหลํงเรียนรู๎      การใช๎เทคโนโลยี  การบูรณาการ   การเรียนรู๎โดยโครงงาน  การปฏิบัติจริง  การน าเสนอ
ในรูปแบบตําง ๆ       

เพื่อให ้ มีคุณธรรม      จริยธรรม      รักชาติ  ศาสน์  กษัตริย์   ซื่อสัตย์สุจริต  มีวินัย   ใฝ่เรียนรู้   อยู่
อย่างพอเพียง  มุ่งม่ันในการท างาน  รักความเป็นไทย  มีจิตสาธารณะ  รักเมตตา   กตัญญู    และมี
สํวนรํวมในการอนุรักษ์ภูมิปัญญาไทย  วัฒนธรรมประเพณีในท้องถิ่น   ตระหนักในสถานภาพ  บทบาท    
สิทธิ    หน๎าที่  ในฐานะพลเมืองดีของท๎องถิ่น  จังหวัด   ประเทศ    และน าไปประยุกต์ ใช๎ใน
ชีวิตประจ าวัน     
ตัวช้ีวัด 
ส ๑.๑ ม.๒/๓ ม.๒/๔ ม.๒/๖ ม.๒/๘ ม.๒/๙ ม.๒/๑๐ 
ส ๑.๒   ม.๒/๓    ม.๒/๔    ม.๒/๕     
ส ๒.๑   ม.๒/๑ ม.๒/๒ ม.๒/๓ ม.๒/๔ 
ส ๒.๒ ม.๒/๑ ม.๒/๒          



หลกัสูตรโรงเรียนมารียอ์นุสรณ์  จงัหวดับุรีรัมย ์       

 
๑๒๕ 

รวม  ๑๕  ตัวชี้วัด 
 
 

ค าอธิบายรายวิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
รหัสวิชา  ส ๒๓๑๐๑       ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๓ 
จ านวน  ๑.๕  หน่วยกิต                                     ภาคเรียนที่  ๑                                         
จ านวน    ๖๐    ชั่วโมง 

รู้และวิเคราะห์การเผยแผํพระพุทธศาสนาเข๎าสูํประเทศตําง ๆ ทั่วโลก ความส าคัญของ
พระพุทธศาสนา ในฐานะที่ชํวยสร๎างสรรค์อารยธรรมและความสงบสุขให๎แกํโลก    พุทธประวัติจาก
พระพุทธรูปปางตําง ๆ  พุทธสาวก  พุทธสาวิกา  ชาดก พระไตรปิฎก   ศาสนิกชนตัวอยําง   พระรัตนตรัย   
การปฏิบัติตามหลักธรรม  พุทธศาสนสุภาษิต    การบริหารจิต  เจริญปัญญา  เน๎นอานาปานสติ   
พัฒนาการเรียนรู๎ด๎วยวิธีโยนิโสมนสิการ   สวดมนต์แผํเมตตา    ปฏิบัติตนเป็นศาสนิกชนที่ดีตามศาสนพิธี  
พิธีกรรมทางศาสนาที่ตนนับถือ   อธิบายกลไกราคาในระบบเศรษฐกิจ  วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหวําง
แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงกับระบบสหกรณ์  บทบาทหน๎าที่ของรัฐบาลในระบบเศรษฐกิจ   สาเหตุและ
วิธีการกีดกันทางการค๎าระหวํางประเทศ   แสดงความคิดเห็นตํอนโยบาย  และ กิจกรรมทางเศรษฐกิจของ
รัฐบาล  ที่มีตํอบุคคลและประเทศชาติ  ปัญหาการวํางงาน  มีสํวนรํวมในการแก๎ไขปัญหา และพัฒนา
ท๎องถิ่นตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง     ลักษณะทางกายภาพและทางสังคม  ทวีปอเมริกาเหนือ 
อเมริกาใต๎   การกํอเกิดสิ่งแวดล๎อมใหมํทางสังคม  อันเป็นผลจากการเปลี่ยนแปลงทางธรรมชาติ  และทาง
สังคม  ระบุแนวทางการอนุรักษ์  ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม   สาเหตุ และผลกระทบตํอเนื่อง
จากการ เปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล๎อมใน ทวีปอเมริกาเหนือ อเมริกาใต๎ ที่สํงผลกระทบตํอประเทศไทยใช๎
เครื่องมือทางภูมิศาสตร์ในการรวบรวม  น าเสนอข๎อมูลเกี่ยวกับลักษณะทางกายภาพ สังคม  ส ารวจ  
อภิปรายประเด็น  ปัญหาเกี่ยวกับสิ่งแวดล๎อมท่ีเกิดข้ึนในทวีปอเมริกาเหนือ อเมริกาใต๎   
 โดยใช้กระบวนการอธิบาย   การบรรยาย  การอภิปราย   การสอบถาม   การสัมภาษณ์ การ
สาธิต   การสืบค๎น  การแสดงบทบาทสมมุติ  การใช๎สถานการณ์จ าลอง   กระบวนการกลุํม    การใช๎
แหลํงเรียนรู๎      การใช๎เทคโนโลยี  การบูรณาการ   การเรียนรู๎โดยโครงงาน  การปฏิบัติจริง  การน าเสนอ
ในรูปแบบตําง ๆ       

เพื่อให ้ มีคุณธรรม      จริยธรรม      รักชาติ  ศาสน์  กษัตริย์   ซื่อสัตย์สุจริต  มีวินัย   ใฝ่เรียนรู้   อยู่
อย่างพอเพียง  มุ่งม่ันในการท างาน  รักความเป็นไทย  มีจิตสาธารณะ  รักเมตตา   กตัญญู   และมี
สํวนรํวมในการอนุรักษ์ภูมิปัญญาไทย    วัฒนธรรมประเพณีในท้องถิ่น     ตระหนักในสถานภาพ  บทบาท    
สิทธิ    หน๎าที่  ในฐานะพลเมืองดีของท๎องถิ่น  จังหวัด   ประเทศ    และน าไปประยุกต์ ใช๎ใน
ชีวิตประจ าวัน     
ตัวช้ีวัด 



หลกัสูตรโรงเรียนมารียอ์นุสรณ์  จงัหวดับุรีรัมย ์       

 
๑๒๖ 

ส ๑.๑   ม.๓/๒   ม.๓/๓   ม.๓/๕ ม.๓/๖ ม.๓/๗ 
ส ๑.๒   ม.๓/๔   ม.๓/๖   ม.๓/๗                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
ส ๒.๑   ม.๓/๑    ม.๓/๓  ม.๓/๔   ม.๓/๕     
ส ๒.๒   ม.๓/๑   ม.๓/๒    ม.๓/๓    ม.๓/๔                                                                                                                                                                  
ส ๕.๑   ม.๓/๑   ม.๓/๒    ม.๓/๓  ส ๕.๒  ม.๓/๑ ม.๓/๒   ม.๓/๓   ม.๓/๔        
รวม  ๒๓  ตัวชี้วัด 
 

 
ค าอธิบายรายวิชา  สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 

รหัสวิชา  ส ๒๓๑๐๒      ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๓ 
จ านวน  ๑.๕  หน่วยกิต                                   ภาคเรียนที่  ๒                                        
จ านวน    ๖๐    ชั่วโมง 

รู้และวิเคราะห์ ความส าคัญของพระพุทธศาสนา ในฐานะที่ชํวยสร๎างสรรค์อารยธรรมและความสงบสุข
ให๎แกํโลก  พระพุทธศาสนา กับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  และการพัฒนาที่ยั่งยืน  พุทธประวัติจาก
พระพุทธรูปปางตําง ๆ  พุทธสาวก  พุทธสาวิกา  ชาดก ศาสนิกชนตัวอยํางพระรัตนตรัย   อริยสัจ๔    
มงคล ๓๘   หลักธรรมทางศาสนาที่ตนนับถือ    ปฏิบัติตนตามแนวทางศาสนาที่ตนนับถือ   ปฏิบัติตน
ตามศาสนพิธี  พิธีกรรมได๎ถูกต๎อง  งดเว๎นอบายมุข  แสดงตนเป็นพุทธมามกะ  และมีเจตคติที่ดีตํอศาสน
สัมพันธ์  ความแตกตํางของการกระท าผิดระหวํางคดีอาญาและคดีแพํง  วิเคราะห์ปัจจัยที่กํอให๎เกิดปัญหา
ความขัดแย๎งในประเทศ  อธิบายระบอบการปกครองแบบตําง ๆ ที่ใช๎ในปัจจุบัน  วิเคราะห์เปรียบเทียบ
ระบอบการปกครองของไทยกับประเทศอ่ืนที่ปกครองด๎วยระบอบประชาธิปไตย  วิเคราะห์รัฐธรรมนูญ
ฉบับปัจจุบันในมาตราที่เกี่ยวข๎องกับการเลือกตั้ง  การมีสํวนรํวมและการตรวจสอบการใช๎อ านาจรัฐ  
วิเคราะห์ประเด็นปัญหาที่เป็นอุปสรรคตํอการพัฒนาประชาธิปไตยของประเทศไทย มีสํวนรํวมในการ
ปกปูองคุ๎มครองผู๎อ่ืนตามหลักสอทธิมนุษยชน  อนุรักษ์วัฒนธรรมไทย  และเลือกรับวัฒนธรรมสากลที่
เหมาะสม  เสนอแนวคิดในการลดความขัดแย๎งในประเทศและในการด ารงชีวิตอยํางมีความสุขในประเทศ
และสังคมโลก  เสนอแนวทางแก๎ไขปัญหาที่เป็นอุปสรรคตํอการพัฒนาประชาธิปไตยของประเทศไทย 
                โดยใช้กระบวนการอธิบาย   การบรรยาย  การอภิปราย   การสอบถาม   การสัมภาษณ์   
การสาธิต   การสืบค๎น  การแสดงบทบาทสมมุติ  การใช๎สถานการณ์จ าลอง   กระบวนการกลุํม      การ
ใช๎แหลํงเรียนรู๎      การใช๎เทคโนโลยี  การบูรณาการ   การเรียนรู๎โดยโครงงาน  การปฏิบัติจริง  การ
น าเสนอในรูปแบบตําง ๆ        
  เพื่อให ้ มีคุณธรรม      จริยธรรม      รักชาติ  ศาสน์  กษัตริย์   ซื่อสัตย์สุจริต  มีวินัย   ใฝ่เรียนรู้   อยู่
อย่างพอเพียง  มุ่งม่ันในการท างาน  รักความเป็นไทย  มีจิตสาธารณะ  รักเมตตา   กตัญญู    และมี
สํวนรํวมในการอนุรักษ์ภูมิปัญญาไทย  วัฒนธรรมประเพณีในท้องถิ่น   ตระหนักในสถานภาพ  บทบาท    



หลกัสูตรโรงเรียนมารียอ์นุสรณ์  จงัหวดับุรีรัมย ์       

 
๑๒๗ 

สิทธิ    หน๎าที่  ในฐานะพลเมืองดีของท๎องถิ่น  จังหวัด   ประเทศ    และน าไปประยุกต์ ใช๎ใน
ชีวิตประจ าวัน     
ตัวช้ีวัด 
ส ๑.๑   ม.๓/๒   ม.๓/๓    ม.๓/๕   ม.๓/๓ ม.๓/๖ ม.๓/๗     
ส ๑.๒   ม.๓/๔   ม.๓/๖   ม.๓/๗    
ส ๒.๑    ม.๓/๑   ม.๓/๒   ม.๓/๓  ม.๓/๔ ม.๓/๕      
ส ๒.๒ ม.๓/๑ ม.๓/๒ ม.๓/๓ ม.๓/๔                                                                   
รวม  ๑๘  ตัวชี้วัด      
 
 

ค าอธิค าอธิบายรายวิชาสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมบายรายวิชาสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม  
  

รหัสวิชา  ส ๑๑๑๐๒                                                       รายวิชาประวัติศาสตร์   
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี  ๑                     จ านวน  ๐.๕    หน่วยกิต                         
เวลา   ๔๐  ชั่วโมง 
 

ศึกษาเกี่ยวกับปฏิทิน มีวัน เดือน ปีตามระบบสุริยคติ  และจันทรคติ  ค านวณแสดงชํวงเวลา  
ล าดับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอดีตที่มีผลกระทบตํอตนเอง  ประวัติความเป็นมาของตนเอง  ครอบครัวอยําง
งํายๆ จากแหลํงข๎อมูลในปัจจุบัน  
 การปฏิบัติตนที่ถูกต๎องเก่ียวกับสถานที่ส าคัญที่เป็นแหลํงวัฒนธรรมในชุมชนท้องถิ่นตนเองและ 
ภูมิปัญญาไทย  โดยใช๎ทักษะการสังเกต  กระบวนการกลุํม  การบอกเลํา  การเชื่อมโยง  การสอบถาม การ
รวบรวมข๎อมูล  การสืบค๎นจากแหลํงข๎อมูล การเลําเรื่อง  การสรุปความ  การใช๎เหตุผล การเปรียบเทียบ  
การแยกแยะ  การยกตัวอยําง  การแสดงความคิดเห็นอยํางมีเหตุผล  การอธิบาย การปฏิบัติตนอยําง
ถูกต๎อง 

เพ่ือให๎เกิดความรู๎  ความเข๎าใจ  มีความมุ่งม่ันในการท างาน มีวินัยในตนเอง  ใฝ่เรียนรู้ มีความ 
ซี่อสัตย์สุจริต  ใช้ชีวิตอย่างพอเพียง มีจิตสาธารณะด้วยคุณธรรม  สามารถสื่อสาร เห็นคุณค่าของการ
น าความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในการด าเนินชีวิตประจ าวัน 
 
 
ตัวช้ีวัด 
ส ๔.๑     ป.๑/๑    ป.๑/๒    ป.๑/๓     
ส ๔.๒     ป.๑/๑    ป.๑/๒      
ส ๔.๓     ป.๑/๑    ป.๑/๒     ป.๑/๓      



หลกัสูตรโรงเรียนมารียอ์นุสรณ์  จงัหวดับุรีรัมย ์       

 
๑๒๘ 

รวม    ๘    ตัวช้ีวัด 
 
 

ค าอธิบายรายวิชาสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 
 
รหัสวิชา  ส ๑๒๑๐๒                                                         รายวิชา ประวัติศาสตร์ 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี  ๒              จ านวน  ๐.๕    หน่วยกิต                       
เวลา   ๔๐   ชั่วโมง 
 

ศึกษาเรื่องค าที่แสดงเวลาเหตุการณ์ในอดีต  ปัจจุบัน  และอนาคต  เหตุการณ์ที่เกิดขึ้น  
ในครอบครัว  หรือในชีวิตของตนเอง  โดยใช๎หลักฐานที่เกี่ยวข๎อง  การเปลี่ยนแปลงวิถีประจ าวัน     ของ
คนในชุมชนของตนจากอดีตถึงปัจจุบัน  ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงที่มีตํอชีวิตของคน  ในชุมชน  
บุคคลที่ท าประโยชน์ตํอท๎องถิ่นหรือประเทศชาติ  วัฒนธรรม  ประเพณี  และภูมิปัญญาไทยที่ ภาคภูมิใจ  
และควรอนุรักษ์ไว๎  โดยการระบุบุคคลที่ท าประโยชน์ตํอท๎องถิ่นหรือประเทศชาติ    เวลาที่แสดง
เหตุการณ์ในอดีต  ปัจจุบันและอนาคต  ล าดับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในครอบครัว  หรือในชีวิตของตนเอง  
สืบค๎นถึงการเปลี่ยนแปลงในวิถีชีวิตประจ าวันของคนในชุมชนของตนจากอดี ตถึงปัจจุบัน  อธิบาย
ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงที่มีตํอวิถีชีวิตของคนในชุมชน  ยกตัวอยํางวัฒนธรรมประเพณีและภูมิ
ปัญญาไทยที่ภาคภูมิใจและควรอนุรักษ์ไว๎  มีความภาคภูมิใจวัฒนธรรม  ประเพณีไทย 
อธิบาย ระบุและบอกค าท่ีแสดงเวลา  เหตุการณ์ในอดีต  ปัจจุบัน และอนาคต เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในครอบ
หรือในชีวิตของตนเอง  บอกผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงที่มีตํอชีวิตของคนในชุมชน  บุคคลที่ท า
ประโยชน์ตํอท๎องถิ่น หรือประเทศชาติ  วัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาไทยที่ภาคภูมิใจและควร
อนุรักษ์ไว๎  โดยระบุบุคคลที่ท าคุณประโยชน์ต่อท้องถิ่นหรือในกลุ่มประเทศอาเซียน * เวลาที่แสดง
เหตุการณ์ในอดีต ปัจจุบัน และอนาคต  ล าดับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในครอบครัวหรือในชีวิตของตนเอง  
สืบค๎นถึงการเปลี่ยนแปลงในวิถีชีวิตประจ าวันของคนในชุมชนจากอดีตถึงปัจจุบัน  อธิบายถึงผลกระทบ
ของการเปลี่ยนแปลงที่มีตํอวิถีชีวิตของคนในชุมชน   

 ปฏิบัติตน แสดงค าพูดหรือทําทางในการใช๎หลักฐานที่เกี่ยวข๎อง การเปลี่ยนแปลงวิถีประจ าวันของ
คนในชุมชนจากอดีตจนถึงปัจจุบัน  ยกตัวอยํางวัฒนธรรมประเพณีและภูมิปัญญาไทยที่ภาคภูมิใจและควร
อนุรักษ์ไว๎  ซึ่งความเป็นไทย 
 เพ่ือพัฒนาด๎านเจตคติ คุณธรรมและเห็นคุณค่าความเป็นไทย  รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์  รัก
เมตตาต่อตนเองและผู้อ่ืน  มีน้ าใจแบ่งปันซึ่งกันและกัน  ซื่อสัตย์ต่อตนเองและผู้อ่ืน  มีความ
รับผิดชอบ มุ่งม่ันในการท างาน 
ตัวช้ีวัด ส ๔.๑     ป.๒/๑    ป.๒/๒      



หลกัสูตรโรงเรียนมารียอ์นุสรณ์  จงัหวดับุรีรัมย ์       

 
๑๒๙ 

ส ๔.๒     ป.๒/๑    ป.๒/๒     
ส ๔.๓     ป.๒/๑    ป.๒/๒       

รวม    ๖    ตัวช้ีวัด 

ค าอธิบายรายวิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมค าอธิบายรายวิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  
  

รหัสวิชา  ส ๑๓๑๐๒                                                           รายวิชาประวัติศาสตร์        
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี  ๓              จ านวน  ๐.๕    หน่วยกิต             
เวลา   ๔๐   ชั่วโมง 

ศึกษาเรื่องวีรกรรมของบรรพบุรุษไทย  ที่มีสํวนปกปูองประเทศไทย  ปัจจัยที่มีอิทธิพล
ตํอ   การตั้งถิ่นฐานและพัฒนาการของชุมชน   พระราชประวัติและพระราชกรณียกิจโดยสังเขปของ
พระมหากษัตริย์ไทย  ขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมของชุมชนตนเองกับชุมชนอ่ืน ๆ   โดยการ
เลําวีรกรรมของบรรพบุรุษไทย  ที่มีสํวนปกปูองประเทศชาติ  ระบุปัจจัยที่มีอิทธิพลตํอการตั้งถิ่นฐานและ
พัฒนาการของชุมชน  พระนามและพระราชกรณียกิจโดยสังเขปของพระมหากษัตริย์ไทยที่เป็นผู๎สถาปนา
อาณาจักรไทย   อธิบายพระราชประวัติและพระราชกรณียกิจของพระมหากษัตริย์ในรัชกาลปัจจุบัน   
เปรียบเทียบความเหมือนและความตํางทางวัฒนธรรมของชุมชนตนเองและชุมชนอ่ืน   สรุปลักษณะที่
ส าคัญของขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมของชุมชน  ตระหนักถึงความส าคัญและสามารถ
วิเคราะห์ถึงผลกระทบที่เกิดขึ้น   มีความรักความภูมิใจและธ ารงความเป็นไทย 

อธิบาย บอกและระบุเรื่องวีรกรรมของบรรพบุรุษไทยที่มีสํวนปกปูองประเทศไทย  ปัจจัย
ที่มีอิทธิพลตํอ   การตั้งถิ่นฐานและพัฒนาการของชุมชน   พระราชประวัติและพระราชกรณียกิจ
โดยสังเขปของพระมหากษัตริย์ไทย  ขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมของชุมชนท้องถิ่นตนเอง  
กับชุมชนอื่น ๆ   เปรียบเทียบความเหมือนและความต่างทางวัฒนธรรมของชุมชนตนเองและชุมชนอ่ืน
และกลุ่มประเทศอาเซียน*  

ปฏิบัติตนโดยการเลําวีรกรรมของบรรพบุรุษไทย  ที่มีสํวนปกปูองประเทศชาติ  บอกปัจจัยที่มี
อิทธิพลตํอการตั้งถิ่นฐานและพัฒนาการของชุมชน  พระนามและพระราชกรณียกิจโดยสังเขปของ
พระมหากษัตริย์ไทยที่เป็นผู๎สถาปนาอาณาจักรไทย   สรุปลักษณะที่ส าคัญของขนบธรรมเนียมประเพณี
และวัฒนธรรมของชุมชน   

เพ่ือพัฒนาพฤติกรรมด๎านความรู๎  เจตคติ   คุณธรรมเห็นคุณคําของความเป็นไทย รักชาติ 
ศาสนา และพระมหากษัตริย์ รักเมตตาต่อตนเองและผู้อ่ืน  มีน้ าใจแบ่งปันซึ่งกันและกัน ซื่อสัตย์ต่อ
ตนเองและผู้อ่ืน  มีความรับผิดชอบ  มุ่งม่ันในการท างาน  ตระหนักในคุณค่าภูมิปัญญาไทยและน าไป
ประยุกต์ ใช้ในชีวิตประจ าวัน   



หลกัสูตรโรงเรียนมารียอ์นุสรณ์  จงัหวดับุรีรัมย ์       

 
๑๓๐ 

ตัวช้ีวัด 
ส ๔.๑     ป.๓/๑    ป.๓/๒      
ส ๔.๒     ป.๓/๑    ป.๓/๒     ป.๓/๓    
ส ๔.๓     ป.๓/๑    ป.๓/๒     ป.๓/๓      
รวม    ๘    ตัวช้ีวัด 

ค าอธิบายรายวิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
 

รหัสวิชา  ส ๑๔๑๐๒      รายวิชา  ประวัติศาสตร์ 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี  ๔              จ านวน  ๐.๕  หน่วยกิต 
เวลา   ๔๐   ชั่วโมง 

อธิบายและระบุประวัติและผลงานของบุคคลส าคัญสมัยสุโขทัย  พัฒนาการอาณาจักรสุโขทัย
โดยสังเขป  นับชํวงเวลาเป็นทศวรรษ  ศตวรรษ และสหัสวรรษ  ยุคสมัยในการศึกษาประวัติของมนุษย์ชาติ
โดยสังเขป  การสถาปนาพัฒนาการด๎านการเมืองการปกครอง  และเศรษฐกิจ  ผลงานของบุคคลส าคัญ
ของอาณาจักรสุโขทัย 
 โดยการบอกประวัติและผลงานของบุคคลส าคัญสมัยสุโขทัย  นับชํวงเวลาเป็นทศวรรษ  ศตวรรษ  
และสหัสวรรษ อธิบายยุคสมัยในการศึกษาประวัติของมนุษยชาติ  การตั้งหลักแหลํง    และพัฒนาการของ
มนุษย์ยุคกํอนประวัติศาสตร์  และยุคประวัติศาสตร์  พัฒนาการของอาณาจักรสุโขทัย  ภูมิปัญญาไทยที่
ส าคัญ  สมัยสุโขทัยที่นําภาคภูมิใจ   

เพื่อแยกแยะประเภทหลักฐานที่ใช้ในการศึกษาความเป็นมาของท้องถิ่นและกลุ่มประเทศ
อาเซียน  ยกตัวอยํางหลักฐานทางประวัติศาสตร์ที่พบในท๎องถิ่นที่แสดงพัฒนาการของมนุษย์ชาติใน
ดินแดนไทยเห็นคุณคําของภูมิปัญญาไทย  มีความซื่อสัตย์สุจริต มุํงมั่นในการท างาน และสืบตํอถึงปัจจุบัน
ที่นําภาคภูมิใจและควรคําแกํการอนุรักษ ์
 
 
ตัวช้ีวัด 
ส ๔.๑     ป.๔/๑    ป.๔/๒     ป.๔/๓     
ส ๔.๒     ป.๔/๑    ป.๔/๒    
ส ๔.๓     ป.๔/๑    ป.๔/๒     ป.๔/๓      
รวม    ๖    ตัวช้ีวัด 
 
 
 



หลกัสูตรโรงเรียนมารียอ์นุสรณ์  จงัหวดับุรีรัมย ์       

 
๑๓๑ 

 
ค าอธิบายรายวิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 

 

รหัสวิชา  ส ๑๕๑๐๒                                                             รายวิชา  ประวัติศาสตร์ชั้น
ประถมศึกษาปีท่ี  ๕                         จ านวน  ๐.๕    หน่วยกิต               
เวลา   ๔๐   ชั่วโมง 

ศึกษาเรื่องประวัติความเป็นมาของตนเองและครอบครัว   และท้องถิ่นท้องถิ่นจังหวัด
บุรีรัมย์  โดยใช๎หลักฐาน   ที่หลากหลาย  ประวัติและผลงานของบุคคลส าคัญ  พัฒนาการปัจจัยที่สํงเสริม
ความเจริญด๎านเศรษฐกิจและการปกครองและภูมิปัญญาไทยที่ส าคัญในและสมัยอยุธยาและธนบุรี  ข๎อมูล
จากแหลํงตําง ๆ  เพ่ือตอบค าถามทางประวัติศาสตร์อยํางมีเหตุผล  โดยการบอกประวัติความเป็นมาของ
ตนเองและครอบครัว  ประวัติและผลงานของบุคคลส าคัญสมัยอยุธยาและธนบุรี  สืบค๎นความเป็นมาของ
ท๎องถิ่นโดยใช๎หลักฐานที่หลากหลายสืบค๎น  อธิบาย  อิทธิพลของอารยธรรมอินเดีย จีน ที่มีตํอไทยและ
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้  พัฒนาการของอาณาจักรอยุธยา  และธนบุรี  ปัจจัยที่สํงเสริมความเจริญรุํงเรือง
ทางเศรษฐกิจ และการปกครองอาณาจักรอยุธยา  ภูมิปัญญาไทยที่ส าคัญสมัยอยุธยาและธนบุรีที่นํา
ภาคภูมิใจ    และควรคําแกํการอนุรักษ์ไว๎      อภิปรายอิทธิพลของวัฒนธรรมตํางชาติที่มีตํอสังคมไทย
ปัจจุบัน    รวบรวมข๎อมูลจากแหลํงตําง ๆ    เพ่ือตอบค าถามทางประวัติศาสตร์อยํางมีเหตุผล 

เพ่ือพัฒนาพฤติกรรมด๎านความรู๎ เจตคติ  คุณธรรมเห็นคุณค่าของความเป็นไทย รักชาติ 
ศาสนาและพระมหากษัตริย์   รักเมตตาต่อตนเองและผู้อ่ืน   มีน้ าใจแบ่งปันซึ่งกันและกันมีจิต
สาธารณะ   ซื่อสัตย์ต่อตนเองและผู้อ่ืน มีความรับผิดชอบ  มุ่งม่ันในการท างาน  
 
ตัวช้ีวัด 
ส ๔.๑     ป.๕/๑    ป.๕/๒     ป.๕/๓   
ส ๔.๒     ป.๕/๑    ป.๕/๒    
ส ๔.๓     ป.๕/๑    ป.๕/๒     ป.๕/๓     ป.๕/๔ 
 
รวม    ๙    ตัวช้ีวัด 
 
 
 
 
 
 
 



หลกัสูตรโรงเรียนมารียอ์นุสรณ์  จงัหวดับุรีรัมย ์       

 
๑๓๒ 

ค าอธิบายรายวิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
 

รหัสวิชา  ส ๑๖๑๐๒                                                           รายวิชา  ประวัติศาสตร์ 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี  ๖                        จ านวน  ๐.๕    หน่วยกิต              
เวลา   ๔๐   ชั่วโมง 

ศึกษาความเป็นมา   สมาชิก   ความสัมพันธ์   ทางเศรษฐกิจและสังคมของกลุ่มอาเซียน*
โดยสังเขป  ความหมายและความส าคัญของการน าวิธีการทางประวัติศาสตร์ไปใช๎ศึกษาเรื่องราวในท้องถิ่น
ตนเอง   อยํางงําย ๆ  สภาพสังคมเศรษฐกิจการเมืองของประเทศเพ่ือนบ๎านในปัจจุบัน 
 โดยการบอกความสัมพันธ์ของกลุ่มอาเซียน * อธิบายความส าคัญของวิธีการทางประวัติศาสตร์                  
ในการศึกษาเรื่องราวทางประวัติศาสตร์อยํางงําย ๆ  สภาพสังคม  เศรษฐกิจ  และการเมืองของประเทศ
เพ่ือนบ๎านในปัจจุบัน  พัฒนาการของไทยสมัยรัตนโกสินทร์โดยสังเขป  ปัจจัยที่สํงเสริม ความเจริญรุํงเรืองทางเศรษฐกิจ
และการปกครองของไทย  สมัยรัตนโกสินทร์     ภูมิปัญญาไทยที่ส าคัญ    สมัยรัตนโกสินทร์ที่นําภาคภูมิใจและควรคํา     
แกํการอนุรักษ์ไว๎  ยกตัวอยํางผลงานของบุคคลส าคัญด๎านตําง ๆ       สมัยรัตนโกสินทร์น าเสนอข๎อมูลจากหลักฐาน 
   เพ่ือพัฒนาพฤติกรรมด๎านความรู๎ เจตคติ  คุณธรรมเห็นคุณค่าของความเป็นไทย รักชาติ 
ศาสนาและพระมหากษัตริย์   รักเมตตาต่อตนเองและผู้อ่ืน   มีน้ าใจแบ่งปันซึ่งกัน  ซื่อสัตย์ต่อตนเอง
และผู้อ่ืน มีความรับผิดชอบ  มุ่งม่ันในการท างาน สร้างจิตส านึกให้เกิดความภาคภูมิใจในภูมิปัญญา
ไทย 
 
ตัวช้ีวัด 
ส ๔.๑     ป.๖/๑    ป.๖/๒    
ส ๔.๒     ป.๖/๑    ป.๖/๒     
ส ๔.๓     ป.๖/๑    ป.๖/๒     ป.๖/๓     ป.๖/๔ 
รวม    ๘    ตัวช้ีวัด 

 

 
 
 
 
 
 
 



หลกัสูตรโรงเรียนมารียอ์นุสรณ์  จงัหวดับุรีรัมย ์       

 
๑๓๓ 

ค าอธิบายรายวิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมค าอธิบายรายวิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
รหัสวิชา  ส ๒๑๑๐๑       ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๑ 
จ านวน  ๑.๕  หน่วยกิต                                        ภาคเรียนที่  ๑                                    
จ านวน    ๖๐    ชั่วโมง 
 

               รู้และวิเคราะห์การสังคายนา  การเผยแผํพระพุทธศาสนา   ความส าคัญของพระพุทธศาสนา
ตํอสังคมไทย  พระไตรปิฏก  พุทธประวัติ   ประวัติสาวก  ชาดก  หลักธรรมส าคัญ  อริยสัจ ๔  พุทธศาส
สุภาษิต   กระบวนการคิดแบบโยนิโสนมสิการ  การบริหารจิต  เจริญปัญญา  ศาสนพิธี  วิถีชีวิตชาวพุทธ  
วันส าคัญทางพระพุทธศาสนา  หลักธรรมทางศาสนาที่ตน   นับถือในการด ารงชีวิตแบบพอเพียง    

ความส าคัญของเศรษฐศาสตร์   คํานิยมและพฤติกรรมการบริโภคของคนในสังคม   ซึ่งสํงผลตํอเศรษฐกิจ
ของชุมชน  และประเทศไทย  ความเป็นมา  หลักการ  และความส าคัญของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตํอ
สังคมไทย   ระบุปัจจัยที่มีอิทธิพลตํอการก าหนดอุปสงค์ – อุปทาน  บทบาทหน๎าที่และความแตกตํางของ
สถาบันการเงินและธนาคารกลาง   การพ่ึงพาอาศัยกัน   การแขํงขันกันทางเศรษฐกิจในประเทศ    
รวมทั้งอภิปรายผลของการ มีกฎหมายเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญา    ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทาง
ธรรมชาติ  ความรํวมมือของประเทศตํางๆ  ที่มีผลตํอสิ่งแวดล๎อมทางธรรมชาติ   รวมทั้งปัจจัยทาง
กายภาพ  และสังคม  เศรษฐกิจที่มีผลตํอการเคลื่อนไหวของความคิด  เทคโนโลยี  สินค๎า  และประชากร
ในทวีปเอเชีย   ออสเตรเลีย  และโอเชียเนีย  โดยใช๎แหลํงข๎อมูลที่หลากหลาย   เปรียบเทียบ  วัน  เวลา
ของประเทศไทยกับทวีปตํางๆ วิเคราะห์เชื่อม โยงสาเหตุและแนวทางปูองกันภัยธรรมชาติ   และ การ
ระวังภัยที่เกิดขึ้นในประเทศไทย    ทวีปเอเชียออสเตรเลียและโอเชียเนีย เลือกใช๎เครื่องมือทางภูมิศาสตร์
ในการสืบค๎นข๎อมูล    

โดยใช้กระบวนการอธิบาย   การบรรยาย  การอภิปราย   การสอบถาม   การสัมภาษณ์   การ
สาธิต   การสืบค๎น  การแสดงบทบาทสมมุติ  การใช๎สถานการณ์จ าลอง   กระบวนการกลุํม      การ
เรียนรู๎      การใช๎เทคโนโลยี  การบูรณาการ   การเรียนรู๎โดยโครงงาน  การปฏิบัติจริง  การน าเสนอใน
รูปแบบตําง        

  เพื่อให ้ มีคุณธรรม      จริยธรรม      รักชาติ  ศาสน์  กษัตริย์   ซื่อสัตย์สุจริต  มีวินัย   ใฝ่เรียนรู้   อยู่
อย่างพอเพียง  มุ่งม่ันในการท างาน  รักความเป็นไทย  มีจิตสาธารณะ  รักเมตตา   กตัญญู    มีสํวน
รํวมในการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีในท้องถิ่น    ตระหนักในคุณคําภูมิปัญญาไทยและน าไปประยุกต์ ใช๎
ในชีวิตประจ าวัน     
ตัวช้ีวัด 
ส  ๑.๑   ม.๑/๑ ม.๑/๒ ม.๑/๓ ม.๑/๔ ม.๑/๖ ม.๑/๗ ม.๑/๘ ม.๑/๙ ม.๑/๑๐ ม.๑/๑๑                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
ส  ๑.๒   ม.๑/๑     ม.๑/๒  ม.๑/๓ ม.๑/๔ ม.๑/๕                                                                                                                                                                             
ส  ๓.๑   ม.๑/๑   ม.๑/๒ ม.๑/๓       
ส  ๓.๒   ม.๑/๑ ม.๑/๒ ม.๑/๓ ม.๑/๔ 



หลกัสูตรโรงเรียนมารียอ์นุสรณ์  จงัหวดับุรีรัมย ์       

 
๑๓๔ 

ส  ๕.๑   ม.๑/๑     ม.๑/๒ ม.๑/๓     
ส  ๕.๒   ม.๑/๑ ม.๑/๒ ม.๑/๓ ม.๑/๔         รวม  ๒๙  ตัวชี้วัด 
 

ค าอธิบายรายวิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมค าอธิบายรายวิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
รหัสวิชา  ส ๒๑๑๐๑       ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๑ 
จ านวน  ๑.๕  หน่วยกิต                                        ภาคเรียนที่  ๒                                     
จ านวน    ๖๐    ชั่วโมง 
 

รู้และวิเคราะห์   ความส าคัญของพระพุทธศาสนาตํอสังคมไทย  พระไตรปิฎก  วิเคราะห์พุทธ
ประวัติ ประวัติ  สาวก  ชาดก  หลักธรรมส าคัญ  อริยสัจ ๔  พุทธศาสสุภาษิต   กระบวนการคิดแบบ
โยนิโสนมสิการ  การบริหารจิต  เจริญปัญญา  ศาสนพิธี  วิถีชีวิตชาวพุทธ  วันส าคัญทางพระพุทธศาสนา  
หลักธรรมทางศาสนาที่ตนนับถือในการด ารงชีวิตแบบพอเพียง   ดูแลรักษาสิ่งแวดล๎อมเพ่ือการอยูํรํวมกัน
อยํางสันติสุขศาสนาอ่ืนได ๎       หลักการ  เจตนารมณ์  โครงสร๎างและสาระส าคัญของอ านาจอธิปไตยใน
รัฐธรรมนูญแหํงราชอาณาจักรไทยโดยสังเขป    คุณคําทางวัฒนธรรมที่เป็นปัจจัยในการสร๎างความสัมพันธ์
ที่ดี  หรืออาจน าไปสูํความเข๎าใจผิดตํอกัน  ปฏิบัติตามกฎหมายในการคุ๎มครองสิทธิของบุคคล  รวมทั้งการ
ปฏิบัติตนตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแหํงราชอาณาจักรไทย  ฉบับปัจจุบันที่เกี่ยวข๎องกับตนเอง   และ
แสดงออกถึงการเคารพในสิทธิของตนเองและผู๎อื่นบุคคลดีเดํนทางศาสนา วัฒนธรรม  ประเพณีในท้องถิ่น 
ภูมิปัญญาท้องถิ่นการปฏิบัติตามกฎหมายในชีวิตประจ าวัน    มีสํวนรํวมในกิจกรรมที่สํงเสริม
ประชาธิปไตย   ความสัมพันธ์ของสิ่งตํางๆ ในประเทศ     ใช๎ทรัพยากรอยํางยั่งยืน     

  โดยใช้กระบวนการอธิบาย   การบรรยาย  การอภิปราย   การสอบถาม   การสัมภาษณ์   การ
สาธิต   การสืบค๎น  การแสดงบทบาทสมมุติ  การใช๎สถานการณ์จ าลอง   กระบวนการกลุํม      การใช๎
แหลํงเรียนรู๎      การใช๎เทคโนโลยี  การบูรณาการ   การเรียนรู๎โดยโครงงาน  การปฏิบัติจริง  การน าเสนอ
ในรูปแบบตําง ๆ         
  เพื่อให ้ มีคุณธรรม      จริยธรรม      รักชาติ  ศาสน์  กษัตริย์   ซื่อสัตย์สุจริต  มีวินัย   ใฝ่เรียนรู้   อยู่
อย่างพอเพียง  มุ่งม่ันในการท างาน  รักความเป็นไทย  มีจิตสาธารณะ  รักเมตตา   กตัญญู    และมี
สํวนรํวมในการอนุรักษ์ภูมิปัญญาไทย  วัฒนธรรมประเพณีในท้องถิ่น   ตระหนักในสถานภาพ  บทบาท    
สิทธิ    หน๎าที่  ในฐานะพลเมืองดีของท๎องถิ่น  จังหวัด   ประเทศ    และน าไปประยุกต์ ใช๎ใน
ชีวิตประจ าวัน     
 
 

ตัวช้ีวัด 
ส ๒.๑ ม.๑/๑ ม.๑/๒ ม.๑/๓ ม.๑/๔           
ส ๒.๒   ม.๑/๑     ม.๑/๒  ม.๑/๓       
   



หลกัสูตรโรงเรียนมารียอ์นุสรณ์  จงัหวดับุรีรัมย ์       

 
๑๓๕ 

 รวม  ๗  ตัวชี้วัด                           
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

    ค าอธิบายรายวิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมค าอธิบายรายวิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  
  

รหัสวิชา  ส ๒๒๑๐๑       ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๒ 
จ านวน  ๑.๕  หน่วยกิต                                        ภาคเรียนที่  ๑                                    
จ านวน    ๖๐    ชั่วโมง 
 
 รู้และวิเคราะห์การเผยแผํพระพุทธศาสนาเข๎าสูํประเทศเพ่ือนบ๎าน     พุทธประวัติหรือประวัติ
สาวก ชาดก  อธิบายโครงสร๎างพระไตรปิฎก   พุทธศาสนาสุภาษิต   มารยาทของศาสนิกชน  ประวัติสาวก 
ชาดก หลักธรรมของศาสนาที่ตนนับถือ    การปฏิบัติตนตามหลักธรรม เป็นลูกที่ดี     เป็นศาสนิกชนที่ดี   
มีเจตคติที่ดีตํอศาสนสัมพันธ์   เพ่ือการอยูํรํวมกันอยํางสันติสุข  ปัจจัยที่มีอิทธิพลตํอการผลิตสินค๎าและ
บริการ  การพ่ึงพาอาศัยกัน  และการแขํงขันกันทางเศรษฐกิจในเอเชีย  การกระจายของทรัพยากรโลกที่
สํงผลตํอความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจระหวํางประเทศ  สํงผลตํอคุณภาพสินค๎า  ปริมาณการผลิตและราคา
สินค๎า เสนอแนวทางการพัฒนาผลผลิตในท๎องถิ่นตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  อภิปรายแนวทาง
การคุ๎มครองสิทธิของตนเองในฐานะผู๎บริโภคและระบบเศรษฐกิจแบบตําง ๆ   ความสัมพันธ์ระหวําง
ลักษณะทางกายภาพและทางสังคม  การกํอเกิดสิ่งแวดล๎อมใหมํทางสังคม  อันเป็นผลจากการ
เปลี่ยนแปลงทางธรรมชาติ  และทางสังคมของทวีปยุโรป  แอฟริกา  ระบุแนวทางการอนุรักษ์  
ทรัพยากรธรรมชาติ  และสิ่งแวดล๎อม สาเหตุ และผลกระทบที่ประเทศไทยได๎รับจากเปลี่ยนแปลงของ
สิ่งแวดล๎อมของทวีปยุโรปและแอฟริกา ใช๎เครื่องมือทางภูมิศาสตร์ในการรวบรวม  น าเสนอข๎อมูลเกี่ยวกับ
ลักษณะทางกายภาพ สังคม  ส ารวจ  อภิปรายประเด็น  ปัญหาเกี่ยวกับสิ่งแวดล๎อมที่เกิดขึ้นในทวีปยุโรป
และแอฟริกา 

   โดยใช้กระบวน การอธิบาย   การบรรยาย  การอภิปราย   การสอบถาม   การสัมภาษณ์   การ
สาธิต   การสืบค๎น  การแสดงบทบาทสมมุติ  การใช๎สถานการณ์จ าลอง   กระบวนการกลุํม      การใช๎
แหลํงเรียนรู๎      การใช๎เทคโนโลยี  การบูรณาการ   การเรียนรู๎โดยโครงงาน  การปฏิบัติจริง  การน าเสนอ
ในรูปแบบตําง ๆ       

เพื่อให ้ มีคุณธรรม      จริยธรรม      รักชาติ  ศาสน์  กษัตริย์   ซื่อสัตย์สุจริต  มีวินัย   ใฝ่เรียนรู้   อยู่อย่าง
พอเพียง  มุ่งม่ันในการท างาน  รักความเป็นไทย  มีจิตสาธารณะ  รักเมตตา   กตัญญู    มีสํวนรํวมใน
การอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีในท้องถิ่น    และน าไปประยุกต์ ใช๎ในชีวิตประจ าวัน     

 
ตัวช้ีวัด 
ส ๑.๑   ม.๒/๑ ม.๒/๒ ม.๒/๕ ม.๒/๖ ม.๒/๗ ม.๒/๘ 
ส ๑.๒ ม.๒/๑ ม.๒/๒ ม.๒/๓ ม.๒/๔ ม.๒/๕                                                                                                                                                                             



หลกัสูตรโรงเรียนมารียอ์นุสรณ์  จงัหวดับุรีรัมย ์       

 
๑๓๖ 

ส ๓.๑  ม.๒/๑     ม.๒/๒     ม.๒/๓  ม.๒/๔  
ส ๓.๒   ม.๒/๑     ม.๒/๒ ม.๒/๓ ม.๒/๔ 
ส ๕.๑ ม.๒/๑     ม.๒/๒     ม.๒/๓   ม.๒/๔     ส ๕.๒   ม.๒/๑    ม.๒/๒   
 ม.๒/๓     ม.๒/๔       รวม  ๒๗  ตัวช้ีวัด 
 
 

ค าอธิบายรายวิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
รหัสวิชา  ส ๒๒๑๐๑       ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๒ 
จ านวน  ๑.๕  หน่วยกิต                                          ภาคเรียนที่  ๒                                
จ านวน    ๖๐    ชั่วโมง   
 

รู้และวิเคราะห์ความส าคัญของพระพุทธศาสนาที่ชํวยเสริมสร๎างความเข๎าใจอันดีกับประเทศเพ่ือน
บ๎านและที่เป็นรากฐานของวัฒนธรรม   เอกลักษณ์ของชาติและมรดกของชาติ  การพัฒนาชุมชนและการ
จัดระเบียบสังคม   ประวัติสาวิกา  ชาดก   อริยสัจ ๔  พุทธศาสนาสุภาษิต การคิดแบบโยนิโสมนสิการ  
การบริหารจิต เจริญปัญญา  มารยาทของศาสนิกชน  ระเบียบพิธีการปฏิบัติศาสนพิธีที่เกี่ยวกับวันส าคัญ
ทางศาสนา   หลักธรรมของศาสนาที่ตนนับถือ   พัฒนาการเรียนรู๎ด๎วยวิธีคิดแบบโยนิโสมนสิการ สวดมนต์ 
แผํเมตตาจิต บริหารจิตและเจริญปัญญาด๎วยอาณาปานสติ    การปฏิบัติตนตามหลักธรรมเพ่ือการอยูํ
รํวมกันอยํางสันติสุข เป็นศาสนิกชนที่ดี  และปฏิบัติศาสนพิธีได๎ถูกต๎อง   วิเคราะห์กฎหมายที่เกี่ยวข๎องกับ
ตนเอง ครอบครัว ชุมชนและประเทศ  บทบาทความส าคัญ  และความสัมพันธ์ของสถาบันทางสังคม  
อธิบายความคล๎ายคลึง  ความแตกตํางของวัฒนธรรมไทยและวัฒนธรรมของประเทศในภูมิภาคเอเชีย  
เพ่ือน าไปสูํความเข๎าใจอันดีระหวํางกัน  กระบวนการทางกฎหมาย  ข๎อมูล ขําวสารการเมือง การปกครอง
ที่มีผลกระทบตํอสังคมไทยในปัจจุบันกฎหมายที่เกี่ยวกับตนเอง  ครอบครัว  ชุมชน  และประเทศ  ความ
คล๎ายคลึง  ความแตกตํางของวัฒนธรรมไทยและวัฒนธรรมของประเทศในภูมิภาคเอเชีย    ระบบการ
ปกครองส่วนท้องถิ่น    การมีส่วนร่วมกิจกรรมทางการเมือง  

โดยใช้กระบวน การอธิบาย   การบรรยาย  การอภิปราย   การสอบถาม   การสัมภาษณ์   การ
สาธิต   การสืบค๎น  การแสดงบทบาทสมมุติ  การใช๎สถานการณ์จ าลอง   กระบวนการกลุํม      การใช๎
แหลํงเรียนรู๎      การใช๎เทคโนโลยี  การบูรณาการ   การเรียนรู๎โดยโครงงาน  การปฏิบัติจริง  การน าเสนอ
ในรูปแบบตําง ๆ       

เพื่อให ้ มีคุณธรรม      จริยธรรม      รักชาติ  ศาสน์  กษัตริย์   ซื่อสัตย์สุจริต  มีวินัย   ใฝ่เรียนรู้   อยู่
อย่างพอเพียง  มุ่งม่ันในการท างาน  รักความเป็นไทย  มีจิตสาธารณะ  รักเมตตา   กตัญญู    และมี
สํวนรํวมในการอนุรักษ์ภูมิปัญญาไทย  วัฒนธรรมประเพณีในท้องถิ่น   ตระหนักในสถานภาพ  บทบาท    
สิทธิ    หน๎าที่  ในฐานะพลเมืองดีของท๎องถิ่น  จังหวัด   ประเทศ    และน าไปประยุกต์ ใช๎ใน
ชีวิตประจ าวัน     
 



หลกัสูตรโรงเรียนมารียอ์นุสรณ์  จงัหวดับุรีรัมย ์       

 
๑๓๗ 

ตัวช้ีวัด 
ส ๑.๑ ม.๒/๓ ม.๒/๔ ม.๒/๖ ม.๒/๘ ม.๒/๙ ม.๒/๑๐ 
ส ๑.๒   ม.๒/๓    ม.๒/๔    ม.๒/๕     
ส ๒.๑   ม.๒/๑ ม.๒/๒ ม.๒/๓ ม.๒/๔ 
ส ๒.๒ ม.๒/๑ ม.๒/๒          
 
รวม  ๑๕  ตัวชี้วัด 
 
 

ค าอธิบายรายวิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
รหัสวิชา  ส ๒๓๑๐๑       ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๓ 
จ านวน  ๑.๕  หน่วยกิต                                     ภาคเรียนที่  ๑                                      
จ านวน    ๖๐    ชั่วโมง   

รู้และวิเคราะห์การเผยแผํพระพุทธศาสนาเข๎าสูํประเทศตําง ๆ ทั่วโลก ความส าคัญของ
พระพุทธศาสนา ในฐานะที่ชํวยสร๎างสรรค์อารยธรรมและความสงบสุขให๎แกํโลก    พุทธประวัติจาก
พระพุทธรูปปางตําง ๆ  พุทธสาวก  พุทธสาวิกา  ชาดก พระไตรปิฎก   ศาสนิกชนตัวอยําง   พระรัตนตรัย   
การปฏิบัติตามหลักธรรม  พุทธศาสนสุภาษิต    การบริหารจิต  เจริญปัญญา  เน๎นอานาปานสติ   
พัฒนาการเรียนรู๎ด๎วยวิธีโยนิโสมนสิการ   สวดมนต์แผํเมตตา    ปฏิบัติตนเป็นศาสนิกชนที่ดีตามศาสนพิธี  
พิธีกรรมทางศาสนาที่ตนนับถือ   อธิบายกลไกราคาในระบบเศรษฐกิจ  วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหวําง
แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงกับระบบสหกรณ์  บทบาทหน๎าที่ของรัฐบาลในระบบเศรษฐกิจ   สาเหตุและ
วิธีการกีดกันทางการค๎าระหวํางประเทศ   แสดงความคิดเห็นตํอนโยบาย  และ กิจกรรมทางเศรษฐกิจของ
รัฐบาล  ที่มีตํอบุคคลและประเทศชาติ  ปัญหาการวํางงาน  มีสํวนรํวมในการแก๎ไขปัญหา และพัฒนา
ท๎องถิ่นตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง     ลักษณะทางกายภาพและทางสังคม  ทวีปอเมริกาเหนือ 
อเมริกาใต๎   การกํอเกิดสิ่งแวดล๎อมใหมํทางสังคม  อันเป็นผลจากการเปลี่ยนแปลงทางธรรมชาติ  และทาง
สังคม  ระบุแนวทางการอนุรักษ์  ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม   สาเหตุ และผลกระทบตํอเนื่อง
จากการ เปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล๎อมใน ทวีปอเมริกาเหนือ อเมริกาใต๎ ที่สํงผลกระทบตํอประเทศไทยใช๎
เครื่องมือทางภูมิศาสตร์ในการรวบรวม  น าเสนอข๎อมูลเกี่ยวกับลักษณะทางกายภาพ สังคม  ส ารวจ  
อภิปรายประเด็น  ปัญหาเกี่ยวกับสิ่งแวดล๎อมท่ีเกิดข้ึนในทวีปอเมริกาเหนือ อเมริกาใต๎   



หลกัสูตรโรงเรียนมารียอ์นุสรณ์  จงัหวดับุรีรัมย ์       

 
๑๓๘ 

 โดยใช้กระบวนการอธิบาย   การบรรยาย  การอภิปราย   การสอบถาม   การสัมภาษณ์ การ
สาธิต   การสืบค๎น  การแสดงบทบาทสมมุติ  การใช๎สถานการณ์จ าลอง   กระบวนการกลุํม    การใช๎
แหลํงเรียนรู๎      การใช๎เทคโนโลยี  การบูรณาการ   การเรียนรู๎โดยโครงงาน  การปฏิบัติจริง  การน าเสนอ
ในรูปแบบตําง ๆ       

เพื่อให ้ มีคุณธรรม      จริยธรรม      รักชาติ  ศาสน์  กษัตริย์   ซื่อสัตย์สุจริต  มีวินัย   ใฝ่เรียนรู้   อยู่
อย่างพอเพียง  มุ่งม่ันในการท างาน  รักความเป็นไทย  มีจิตสาธารณะ  รักเมตตา   กตัญญู   และมี
สํวนรํวมในการอนุรักษ์ภูมิปัญญาไทย    วัฒนธรรมประเพณีในท้องถิ่น     ตระหนักในสถานภาพ  บทบาท    
สิทธิ    หน๎าที่  ในฐานะพลเมืองดีของท๎องถิ่น  จังหวัด   ประเทศ    และน าไปประยุกต์ ใช๎ใน
ชีวิตประจ าวัน     
ตัวช้ีวัด 
ส ๑.๑   ม.๓/๒   ม.๓/๓    ม.๓/๕ ม.๓/๖ ม.๓/๗ 
ส ๑.๒   ม.๓/๔   ม.๓/๖   ม.๓/๗                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
ส ๒.๑   ม.๓/๑    ม.๓/๓     ม.๓/๔   ม.๓/๕     
ส ๒.๒   ม.๓/๑   ม.๓/๒    ม.๓/๓    ม.๓/๔                                                                                                                                                                  
ส ๕.๑   ม.๓/๑   ม.๓/๒    ม.๓/๓    ส ๕.๒  ม.๓/๑ม.๓/๒   ม.๓/๓   ม.๓/๔      
รวม  ๒๓  ตัวชี้วัด 
 
 
 

ค าอธิบายรายวิชา  สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
รหัสวิชา  ส ๒๓๑๐๒       ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๓ 
จ านวน  ๑.๕  หน่วยกิต                                 ภาคเรียนที่  ๒                                         
จ านวน    ๖๐    ชั่วโมง   

               รู้และวิเคราะห์ ความส าคัญของพระพุทธศาสนา ในฐานะที่ชํวยสร๎างสรรค์อารยธรรมและ
ความสงบสุขให๎แกํโลก  พระพุทธศาสนา กับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  และการพัฒนาที่ยั่งยืน  พุทธ
ประวัติจากพระพุทธรูปปางตําง ๆ  พุทธสาวก  พุทธสาวิกา  ชาดก ศาสนิกชนตัวอยํางพระรัตนตรัย   
อริยสัจ๔    มงคล ๓๘   หลักธรรมทางศาสนาที่ตนนับถือ    ปฏิบัติตนตามแนวทางศาสนาที่ตนนับถือ   
ปฏิบัติตนตามศาสนพิธี  พิธีกรรมได๎ถูกต๎อง  งดเว๎นอบายมุข  แสดงตนเป็นพุทธมามกะ   และมีเจตคติที่ดี
ตํอศาสนสัมพันธ์  ความแตกตํางของการกระท าผิดระหวํางคดีอาญาและคดีแพํง  วิเคร าะห์ปัจจัยที่
กํอให๎เกิดปัญหาความขัดแย๎งในประเทศ  อธิบายระบอบการปกครองแบบตําง ๆ ที่ใช๎ในปัจจุบัน  
วิเคราะห์เปรียบเทียบระบอบการปกครองของไทยกับประเทศอ่ืนที่ปกครองด๎วยระบอบประชาธิปไตย  
วิเคราะห์รัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันในมาตราที่เกี่ยวข๎องกับการเลือกตั้ง  การมีสํวนรํวมและการตรวจสอบ



หลกัสูตรโรงเรียนมารียอ์นุสรณ์  จงัหวดับุรีรัมย ์       

 
๑๓๙ 

การใช๎อ านาจรัฐ  วิเคราะห์ประเด็นปัญหาที่เป็นอุปสรรคตํอการพัฒนาประชาธิปไตยของประเทศไทย
 มีสํวนรํวมในการปกปูองคุ๎มครองผู๎อื่นตามหลักสอทธิมนุษยชน  อนุรักษ์วัฒนธรรมไทย  และเลือก
รับวัฒนธรรมสากลที่เหมาะสม  เสนอแนวคิดในการลดความขัดแย๎งในประเทศและในการด ารงชีวิตอยํางมี
ความสุขในประเทศและสังคมโลก  เสนอแนวทางแก๎ไขปัญหาที่เป็นอุปสรรคตํอการพัฒนาประชาธิปไตย
ของประเทศไทย 
                โดยใช้กระบวนการอธิบาย   การบรรยาย  การอภิปราย   การสอบถาม   การสัมภาษณ์   
การสาธิต   การสืบค๎น  การแสดงบทบาทสมมุติ  การใช๎สถานการณ์จ าลอง   กระบวนการกลุํม      การ
ใช๎แหลํงเรียนรู๎      การใช๎เทคโนโลยี  การบูรณาการ   การเรียนรู๎โดยโครงงาน  การปฏิบัติจริง  การ
น าเสนอในรูปแบบตําง ๆ        
  เพื่อให ้ มีคุณธรรม      จริยธรรม      รักชาติ  ศาสน์  กษัตริย์   ซื่อสัตย์สุจริต  มีวินัย   ใฝ่เรียนรู้   อยู่
อย่างพอเพียง  มุ่งม่ันในการท างาน  รักความเป็นไทย  มีจิตสาธารณะ  รักเมตตา   กตัญญู    และมี
สํวนรํวมในการอนุรักษ์ภูมิปัญญาไทย  วัฒนธรรมประเพณีในท้องถิ่น   ตระหนักในสถานภาพ  บทบาท    
สิทธิ    หน๎าที่  ในฐานะพลเมืองดีของท๎องถิ่น  จังหวัด   ประเทศ    และน าไปประยุกต์ ใช๎ใน
ชีวิตประจ าวัน     
ตัวช้ีวัด 
ส ๑.๑   ม.๓/๒   ม.๓/๓    ม.๓/๕   ม.๓/๓ ม.๓/๖ ม.๓/๗     
ส ๑.๒   ม.๓/๔   ม.๓/๖   ม.๓/๗    
ส ๒.๑   ม.๓/๑   ม.๓/๒   ม.๓/๓  ม.๓/๔ ม.๓/๕      
ส ๒.๒ ม.๓/๑ ม.๓/๒ ม.๓/๓ ม.๓/๔                                                                   
รวม  ๑๘  ตัวชี้วัด      
 

ค าอธิบายรายวิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมค าอธิบายรายวิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  
  

รหัสวิชา  ส ๑๑๑๐๒                                                           รายวิชาประวัติศาสตร์  
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี  ๑             จ านวน  ๐.๕    หน่วยกิต             
เวลา   ๔๐   ชั่วโมง 
 
 ศึกษาเกี่ยวกับปฏิทิน มีวัน เดือน ปีตามระบบสุริยคติ  และจันทรคติ  ค านวณแสดงชํวงเวลา  
ล าดับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอดีตที่มีผลกระทบตํอตนเอง  ประวัติความเป็นมาของตนเอง  ครอบครัวอยําง
งํายๆ จากแหลํงข๎อมูลในปัจจุบัน  
 ความส าคัญของสัญลักษณ์และเอกลักษณ์ของชาติไทย  การปฏิบัติตนที่ถูกต๎องเกี่ยวกับสถานที่
ส าคัญที่เป็นแหลํงวัฒนธรรมในชุมชนและภูมิปัญญาไทย  โดยใช๎ทักษะการสังเกต  กระบวนการกลุํม  การ
บอกเลํา  การเชื่อมโยง  การสอบถาม การรวบรวมข๎อมูล  การสืบค๎นจากแหลํงข๎อมูล การเลําเรื่อง  การ



หลกัสูตรโรงเรียนมารียอ์นุสรณ์  จงัหวดับุรีรัมย ์       

 
๑๔๐ 

สรุปความ  การใช๎เหตุผล การเปรียบเทียบ  การแยกแยะ  การยกตัวอยําง  การแสดงความคิดเห็นอยํางมี
เหตุผล  การอธิบาย การปฏิบัติตนอยํางถูกต๎อง 
 เพ่ือให๎เกิดความรู๎  ความเข๎าใจ  มีความมุ่งม่ันในการท างาน มีวินัยในตนเอง  ใฝ่เรียนรู้ มีความ
ซี่อสัตย์สุจริต  ใช้ชีวิตอย่างพอเพียง มีจิตสาธารณะด้วยคุณธรรม  สามารถสื่อสาร เห็นคุณค่าของการ
น าความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในการด าเนินชีวิตประจ าวัน 
 
ตัวช้ีวัด 
ส ๔.๑     ป.๑/๑    ป.๑/๒    ป.๑/๓     
ส ๔.๒     ป.๑/๑    ป.๑/๒      
ส ๔.๓     ป.๑/๑    ป.๑/๒     ป.๑/๓    
   
รวม    ๘    ตัวช้ีวัด 
 
 

ค าอธิบายรายวิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมค าอธิบายรายวิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  
  

รหัสวิชา  ส ๑๒๑๐๒                                                     รายวิชาประวัติศาสตร์                 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี  ๒            จ านวน  ๐.๕    หน่วยกิต            
เวลา   ๔๐   ชั่วโมง 
 
 อธิบาย ระบุและบอกค าที่แสดงเวลา  เหตุการณ์ในอดีต  ปัจจุบัน และอนาคต เหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
ในครอบหรือในชีวิตของตนเอง  บอกผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงที่มีตํอชีวิตของคนในชุมชน  บุคคลที่
ท าประโยชน์ตํอท๎องถิ่น หรือประเทศชาติ  วัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาไทยที่ภาคภูมิใจและควร
อนุรักษ์ไว๎  โดยระบุบุคคลที่ท าคุณประโยชน์ตํอท๎องถิ่นหรือประเทศชาติ เวลาที่แสดงเหตุการณ์ในอดีต 
ปัจจุบัน และอนาคต  ล าดับเหตุการณ์ที่เกิดข้ึนในครอบครัวหรือในชีวิตของตนเอง  สืบค๎นถึงการ
เปลี่ยนแปลงในวิถีชีวิตประจ าวันของคนในชุมชนจากอดีตถึงปัจจุบัน  อธิบายถึงผลกระทบของการ
เปลี่ยนแปลงที่มีตํอวิถีชีวิตของคนในชุมชน   
 ปฏิบัติตน แสดงค าพูดหรือทําทางในการใช๎หลักฐานที่เกี่ยวข๎อง การเปลี่ยนแปลงวิถีประจ าวันของ
คนในชุมชนจากอดีตจนถึงปัจจุบัน  ยกตัวอยํางวัฒนธรรมประเพณีและภูมิปัญญาไทยที่ภาคภูมิใจและควร
อนุรักษ์ไว๎  ซึ่งความเป็นไทย 
 เพ่ือพัฒนาด๎านเจตคติ คุณธรรมและเห็นคุณคําความเป็นไทย  รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์  รักเมตตา
ตํอตนเองและผู๎อ่ืน  มีน้ าใจแบํงปันซึ่งกันและกัน  ซื่อสัตย์ตํอตนเองและผู๎อ่ืน  มีความรับผิดชอบ มุํงมั่นใน
การท างาน 



หลกัสูตรโรงเรียนมารียอ์นุสรณ์  จงัหวดับุรีรัมย ์       

 
๑๔๑ 

ตัวช้ีวัด 
ส ๔.๑     ป.๒/๑    ป.๒/๒      
ส ๔.๒     ป.๒/๑    ป.๒/๒     
ส ๔.๓     ป.๒/๑    ป.๒/๒    
    
รวม    ๖    ตัวช้ีวัด 

ค าอธิบายรายวิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมค าอธิบายรายวิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  
  

รหัสวิชา  ส ๑๓๑๐๒                                               รายวิชาประวัติศาสตร์                          
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี  ๓              จ านวน  ๐.๕    หน่วยกิต            
เวลา   ๔๐   ชั่วโมง 

อธิบาย บอกและระบุเรื่องวีรกรรมของบรรพบุรุษไทยที่มีสํวนปกปูองประเทศไทย  ปัจจัยที่มี
อิทธิพลตํอ   การตั้งถิ่นฐานและพัฒนาการของชุมชน   พระราชประวัติและพระราชกรณียกิจโดยสังเขป
ของพระมหากษัตริย์ไทย  ขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมของชุมชนตนเองกับชุมชนอ่ืน ๆ   
เปรียบเทียบความเหมือนและความตํางทางวัฒนธรรมของชุมชนตนเองและชุมชนอ่ืน    

ปฏิบัติตน ค าพูดหรือทําทางโดยการเลําวีรกรรมของบรรพบุรุษไทย  ที่มีสํวนปกปูองประเทศชาติ  
ระบุปัจจัยที่มีอิทธิพลตํอการตั้งถิ่นฐานและพัฒนาการของชุมชน  พระนามและพระราชกรณียกิจ
โดยสังเขปของพระมหากษัตริย์ไทยที่ เป็นผู๎สถาปนาอาณาจักรไทย   สรุปลักษณะที่ส าคัญของ
ขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมของชุมชน  ตระหนักถึงความส าคัญและสามารถวิเคราะห์ถึง
ผลกระทบที่เกิดขึ้น    

เพ่ือพัฒนาพฤติกรรมด๎านความรู๎  เจตคติ   คุณธรรมเห็นคุณคําของความเป็นไทย รักชาติ 
ศาสนา และพระมหากษัตริย์ รักเมตตาต่อตนเองและผู้อ่ืน  มีน้ าใจแบ่งปันซึ่งกันและกัน ซื่อสัตย์ต่อ
ตนเองและผู้อ่ืน  มีความรับผิดชอบ  มุ่งม่ันในการท างาน  ตระหนักในคุณค่าภูมิปัญญาไทยและน าไป
ประยุกต์ ใช้ในชีวิตประจ าวัน     

 

ตัวช้ีวัด 
ส ๔.๑     ป.๓/๑    ป.๓/๒      
ส ๔.๒     ป.๓/๑    ป.๓/๒     ป.๓/๓    
ส ๔.๓     ป.๓/๑    ป.๓/๒     ป.๓/๓      
 
รวม    ๘    ตัวช้ีวัด 



หลกัสูตรโรงเรียนมารียอ์นุสรณ์  จงัหวดับุรีรัมย ์       

 
๑๔๒ 

ค าอธิบายรายวิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
 

รหัสวิชา  ส ๑๕๑๐๒                                                         รายวิชา  ประวัติศาสตร์     
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี  ๕                  จ านวน  ๐.๕    หน่วยกิต                 เวลา   
๔๐   ชั่วโมง 

อธิบาย ระบุและบอกประวัติความเป็นมาของตนเองและครอบครัว   และท๎องถิ่น  โดยใช๎
หลักฐานที่หลากหลาย  ประวัติและผลงานของบุคคลส าคัญ  พัฒนาการปัจจัยที่สํงเสริมความเจริญด๎าน
เศรษฐกิจและการปกครองและภูมิปัญญาไทยที่ส าคัญในสมัยอยุธยาและธนบุรี  ข๎อมูลจากแหลํงตําง ๆ  
เพ่ือตอบค าถามทางประวัติศาสตร์อยํางมีเหตุผล  อภิปรายอิทธิพลของวัฒนธรรมตํางชาติที่มีตํอสังคมไทย
ปัจจุบัน    รวบรวมข๎อมูลจากแหลํงตําง ๆเพ่ือตอบค าถามทางประวัติศาสตร์อยํางมีเหตุผล                         

ปฏิบัติแสดงค าพูดหรือทําทางในการสืบค๎นความเป็นมาของท๎องถิ่นโดยใช๎หลักฐานที่หลากหลาย
สืบค๎น  อธิบายอิทธิพลของอารยธรรมอินเดีย   จีน ที่มีตํอไทยและเอเชียตะวันออกเฉียงใต๎  พัฒนาการ
ของอาณาจักรอยุธยาและธนบุรี  ปัจจัยที่สํงเสริมความเจริญรุํงเรืองทางเศรษฐกิจ และการปกครอง
อาณาจักรอยุธยา  ภูมิปัญญาไทยที่ส าคัญสมัยอยุธยาและธนบุรีที่นําภาคภูมิใจและควรคําแกํการอนุรักษ์ไว๎   

     เพ่ือพัฒนาพฤติกรรมด๎านความรู๎ เจตคติ  คุณธรรมเห็นคุณค่าของความเป็นไทย รักชาติ 
ศาสนาและพระมหากษัตริย์   รักเมตตาต่อตนเองและผู้อ่ืน   มีน้ าใจแบ่งปันซึ่งกันและกันมีจิต
สาธารณะ   ซื่อสัตย์ต่อตนเองและผู้อ่ืน มีความรับผิดชอบ  มุ่งม่ันในการท างาน  

 
 
ตัวช้ีวัด 
ส ๔.๑     ป.๕/๑    ป.๕/๒     ป.๕/๓   
ส ๔.๒     ป.๕/๑    ป.๕/๒    
ส ๔.๓     ป.๕/๑    ป.๕/๒     ป.๕/๓     ป.๕/๔ 
รวม    ๙    ตัวช้ีวัด 
 
 
 
 
 
 
 



หลกัสูตรโรงเรียนมารียอ์นุสรณ์  จงัหวดับุรีรัมย ์       

 
๑๔๓ 

ค าอธิบายรายวิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
 

รหัสวิชา  ส ๑๖๑๐๒                                                รายวิชา  ประวัติศาสตร์              
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี  ๖                     จ านวน  ๐.๕    หน่วยกิต                 เวลา   
๔๐   ชั่วโมง 

อธิบาย ระบุและบอกความเป็นมาสมาชิก   ความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจและสังคมของกลุํม
อาเซียนโดยสังเขป  ความหมายและความส าคัญของการน าวิธีการทางประวัติศาสตร์ไปใช๎ศึกษาเรื่องราว
ในท๎องถิ่นอยํางงําย ๆ  สภาพสังคมเศรษฐกิจการเมืองของประเทศเพ่ือนบ๎านในปัจจุบัน 
 โดยการบอกความสัมพันธ์ของกลุํมอาเซียน  พัฒนาการของไทยสมัยรัตนโกสินทร์โดยสังเขป  ปัจจัยที่
สํงเสริม ความเจริญรุํงเรืองทางเศรษฐกิจและการปกครองของไทย  สมัยรัตนโกสินทร์     ภูมิปัญญาไทยที่ส าคัญ      
สมัยรัตนโกสินทร์ที่นําภาคภูมิใจและควรคํา แกํการอนุรักษ์ไว๎   
 ปฏิบัติตนแสดงค าพูดหรือทําทางในการศึกษาวิธีการทางประวัติศาสตร์ด๎วยกระบวนการสอบค๎น
ข๎อมูล  การวิเคราะห์ข๎อมูล การสัมภาษณ์ ส ารวจ สอบถามเพ่ือวิเคราะห์หรือตีความประเด็นส าคัญให๎
ถูกต๎องมากที่สุด  การปฏิบัติด๎วยค าพูดหรือทําทางด๎านภาษา วัฒนธรรม ประเพณี และสังคมของสมาชิก
กลุํมอาเซียนพอสังเขป ยกตัวอยํางผลงานของบุคคลส าคัญด๎านตํางๆสมัยรัตนโกสินทร์ และน าเสนอข๎อมูล
จากหลักฐาน 
 เพ่ือพัฒนาพฤติกรรมด๎านความรู๎ เจตคติ  คุณธรรมเห็นคุณค่าของความเป็นไทย รักชาติ 
ศาสนาและพระมหากษัตริย์   รักเมตตาต่อตนเองและผู้อ่ืน   มีน้ าใจแบ่งปันซึ่งกัน  ซื่อสัตย์ต่อตนเอง
และผู้อ่ืน มีความรับผิดชอบ  มุ่งม่ันในการท างาน สร้างจิตส านึกให้เกิดความภาคภูมิใจในภูมิปัญญา
ไทย  
 
 
 
ตัวช้ีวัด 
ส ๔.๑     ป.๖/๑    ป.๖/๒    
ส ๔.๒     ป.๖/๑    ป.๖/๒     
ส ๔.๓     ป.๖/๑    ป.๖/๒     ป.๖/๓     ป.๖/๔ 
รวม    ๘    ตัวช้ีวัด 

 
 
 

 



หลกัสูตรโรงเรียนมารียอ์นุสรณ์  จงัหวดับุรีรัมย ์       

 
๑๔๔ 

ค าอธิบายรายวิชา  ประวัติศาสตร์ 
รหัสวิชา  ส ๒๑๑๐๒       ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๑ 

จ านวน  ๐.๕    หน่วยกิต                              ภาคเรียนที่  ๑             
จ านวน   ๒๐    ชั่วโมง 
 

รู้และวิเคราะห์ความส าคัญของเวลา   ยุคสมัยประวัติศาสตร์  ใช๎วิธีการทางประวัติศาสตร์มา
วิเคราะห์เหตุการณ์ตํางๆอยํางเป็นระบบ และเข๎าใจพัฒนาการของมนุษยชาติจากอดีตจนถึงปัจจุบันในด๎าน
ความสัมพันธ์และการเปลี่ยนแปลงของการเรียนรู๎อยํางตํอเนื่อง วิธีการนับศักราชในระบบตํางๆ การแบํง
ยุคสมัยทางประวัติศาสตร์  ความส าคัญ  และขั้นตอนของวิธีการทางประวัติศาสตร์  ประเภทของหลักฐาน
ทางประวัติศาสตร์    แหลํงที่มาของหลักฐานทางประวัติศาสตร์  การกํอเกิดและพัฒนาการของอารยธรรม
ในดินแดนของประเทศไทย  ประวัติศาสตร์ในยุคกํอนสมัยสุโขทัย  สมัยสุโขทัยจนถึงสมัยรัตนโกสินทร์   ที่
มีการเปลี่ยนแปลงไปในแตํละยุคสมัย    ปัจจัยทางภูมิศาสตร์ที่มีผลตํอการพัฒนาการทางประวัติศาสตร์
และการด าเนินชีวิตของคนในสมัยกํอนสุโขทัย  ผลงานของบุคคลส าคัญของไทยและตํางประเทศ  ในยุค
กํอนสุโขทัยที่แสดงถึงภูมิปัญญาในด๎านการเมือง  เศรษฐกิจ   สังคมและวัฒนธรรม    ศึกษาการตั้งถิ่นฐาน   
การด ารงชีวิตของประชากรไทย และประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต๎ในอดีตและปัจจุบัน  
 โดยใช้กระบวนการอธิบาย   การบรรยาย  การอภิปราย   การคิดวิเคราะห์  การสอบถาม   การ
สัมภาษณ์   การสาธิต   การสืบค๎น  การแสดงบทบาทสมมุติ  การใช๎สถานการณ์จ าลอง   กระบวนการ
กลุํม      การใช๎แหลํงเรียนรู๎      การใช๎เทคโนโลยี    การบูรณาการ   การเรียนรู๎โดยโครงงาน   การ
ปฏิบัติจริง  การน าเสนอในรูปแบบตําง ๆ        

เพื่อให ้ มีคุณธรรม      จริยธรรม      รักชาติ  ศาสน์  กษัตริย์   ซื่อสัตย์สุจริต  มีวินัย   ใฝ่เรียนรู้   อยู่
อย่างพอเพียง  มุ่งม่ันในการท างาน  รักความเป็นไทย  มีจิตสาธารณะ  รักเมตตา   กตัญญู    และมี
สํวนรํวมในการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีในท๎องถิ่น    ตระหนักในคุณคําภูมิปัญญาไทยและน าไป
ประยุกต์ ใช๎ในชีวิตประจ าวัน     
 
ตัวช้ีวัด 
ส ๔.๑   ม.๑/๑        ม.๑/๒         ม.๑/๓                   
ส ๔.๒   ม.๑/๑        ม.๑/๒                     
รวม    ๕    ตัวช้ีวัด 

 
 
 
 



หลกัสูตรโรงเรียนมารียอ์นุสรณ์  จงัหวดับุรีรัมย ์       

 
๑๔๕ 

ค าอธิบายรายวิชา  ประวัติศาสตร์ 
รหัสวิชา  ส ๒๑๑๐๒       ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๑    
จ านวน  ๐.๕    หน่วยกิต                        ภาคเรียนที่  ๒        
จ านวน   ๒๐    ชั่วโมง 
            

รู้และวิเคราะห์พัฒนาการทางประวัติศาสตร์ของไทยในสมัยสุโขทัย ด๎านการเมือง   การปกครอง   
สังคม ศิลปวัฒนธรรม   ความสัมพันธ์ระหวํางประเทศสมัยสุโขทัย  เข๎าใจปัจจัยส าคัญที่มีผลตํอวิถีการด าเนิน
ชีวิตคนในสมัยสุโขทัยตระหนักในความสร๎างสรรค์ของอารยธรรมที่มีผลตํอภูมิปัญญาท๎องถิ่นในอดีตถึง
ปัจจุบัน มีสํวนรํวมในการเสนอแนวทางการอนุรักษ์ภูมิปัญญาตลอดจนน าเสนอผลงานการอนุรักษ์
วัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย เห็นคุณคํา ความส าคัญผลงานที่เกิดจากการสร๎างสรรค์อารยธรรมไทย  และ
เข๎าใจพัฒนาการของมนุษยชาติจากอดีตจนถึงปัจจุบันในคําความสัมพันธ์และการเปลี่ยนแปลงของการ
เรียนรู๎อยํางตํอเนื่อง ตระหนักถึงความส าคัญและสามารถวิเคราะห์ผลกระทบที่เกิดข้ึนได๎ 
              โดยใช้กระบวนการอธิบาย   การบรรยาย  การอภิปราย   การสอบถาม   การสัมภาษณ์   
การสาธิต   การสืบค๎น  การแสดงบทบาทสมมุติ  การใช๎สถานการณ์จ าลอง   กระบวนการกลุํม    การใช๎
แหลํงเรียนรู๎      การใช๎เทคโนโลยี  การบูรณาการ   การเรียนรู๎โดยโครงงาน  การปฏิบัติจริง  การน าเสนอ
ในรูปแบบตําง ๆ        

เพื่อให ้ มีคุณธรรม      จริยธรรม      รักชาติ  ศาสน์  กษัตริย์   ซื่อสัตย์สุจริต  มีวินัย   ใฝ่เรียนรู้   อยู่
อย่างพอเพียง  มุ่งม่ันในการท างาน  รักความเป็นไทย  มีจิตสาธารณะ  รักเมตตา   กตัญญู    และมี
สํวนรํวมในการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีในท๎องถิ่น    ตระหนักในคุณคําภูมิปัญญาไทยและน าไป
ประยุกต์ ใช๎ในชีวิตประจ าวัน     
 
ตัวช้ีวัด 
 ส ๔.๓   ม.๑/๑        ม.๑/๒         ม.๑/๓          
รวม    ๓    ตัวช้ีวัด 

 
        

 
 
 
 

 



หลกัสูตรโรงเรียนมารียอ์นุสรณ์  จงัหวดับุรีรัมย ์       

 
๑๔๖ 

 
ค าอธิบายรายวิชา  ประวัติศาสตร์ 

รหัสวิชา  ส ๒๒๑๐๒       ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๒
จ านวน  ๐.๕    หน่วยกิต                                   ภาคเรียนที่ ๑     
จ านวน   ๒๐    ชั่วโมง   
 

รู้และวิเคราะห์วิธีการนับศักราชในระบบตํางๆการแบํงยุคสมัยทางประวัติศาสตร์  ความส าคัญ  
และข้ันตอนของวิธีการทางประวัติศาสตร์  ประเภทของหลักฐานทางประวัติศาสตร์  แหลํงที่มาของ
หลักฐานทางประวัติศาสตร์ การกํอเกิดและพัฒนาการของอารยธรรมในดินแดนของประเทศไทย  
ประวัติศาสตร์ในยุคสมัยอยุธยา  วิถีชีวิตของคนไทย ในสมัยอยุธยาจนถึงสมัยรัตนโกสินทร์   ที่มีการ
เปลี่ยนแปลงไปในแตํละยุคสมัยปัจจัยทางภูมิศาสตร์ที่มีผลตํอการพัฒนาการทางประวัติศาสตร์และการ
ด าเนินชีวิตของคนในสมัยกํอนอยุธยา  ผลงานของบุคคลส าคัญของไทยและตํางประเทศ  ในยุคสมัย
อยุธยาที่แสดงถึงภูมิปัญญาในด๎านการเมือง  เศรษฐกิจ   สงัคมและวัฒนธรรม   ศึกษาการตั้งถิ่นฐาน   การ
ด ารงชีวิตของประชากรไทย และประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต๎ในอดีตและปัจจุบัน ตระหนัก
ถึงเห็นคุณคําและความส าคัญผลงานที่เกิดจากการสร๎างสรรค์อารยธรรมไทย 
             โดยใช้กระบวนการอธิบาย   การบรรยาย  การอภิปราย   การสอบถาม   การสัมภาษณ์   
การสาธิต   การสืบค๎น  การแสดงบทบาทสมมุติ   การใช๎สถานการณ์จ าลอง    กระบวนการกลุํม      การ
ใช๎แหลํงเรียนรู๎      การใช๎เทคโนโลยี   การบูรณาการ   การเรียนรู๎โดยโครงงาน   การปฏิบัติจริง   การ
น าเสนอในรูปแบบตําง ๆ        

เพื่อให ้ มีคุณธรรม      จริยธรรม      รักชาติ  ศาสน์  กษัตริย์   ซื่อสัตย์สุจริต  มีวินัย   ใฝ่เรียนรู้   อยู่
อย่างพอเพียง  มุ่งม่ันในการท างาน  รักความเป็นไทย  มีจิตสาธารณะ  รักเมตตา   กตัญญู    และมี
สํวนรํวมในการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีในท๎องถิ่น    ตระหนักในคุณคําภูมิปัญญาไทยและน าไป
ประยุกต์ ใช๎ในชีวิตประจ าวัน     
ตัวช้ีวัด 
ส ๔.๑    ม.๒/๑    ม.๒/๒    ม.๒/๓        
ส ๔.๒    ม.๒/๑     ม.๒/๒                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
รวม    ๕    ตัวช้ีวัด 

 

  
  

  
 



หลกัสูตรโรงเรียนมารียอ์นุสรณ์  จงัหวดับุรีรัมย ์       

 
๑๔๗ 

ค าอธิบายรายวิชา  ประวัติศาสตร์ 
รหัสวิชา  ส ๒๒๑๐๒        ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๒ 
จ านวน  ๐.๕    หน่วยกิต                            ภาคเรียนที่  ๒         
จ านวน   ๒๐    ชั่วโมง 
         

รู้และวิเคราะห์พัฒนาการทางประวัติศาสตร์ของไทยในสมัยอยุธยา   ด๎านการเมือง   การปกครอง 
สังคม ศิลปวัฒนธรรม ความสัมพันธ์ระหวํางประเทศสมัยอยุธยา   เข๎าใจปัจจัยส าคัญที่มีผลตํอวิถีการด าเนิน
ชีวิตคนในสมัยอยุธยา  ตระหนักในความสร๎างสรรค์ของอารยธรรม  ที่มีผลตํอภูมิปัญญาท๎องถิ่นในอดีตถึง
ปัจจุบันมีสํวนรํวมในการเสนอแนวทางการอนุรักษ์ภูมิปัญญาตลอดจนน าเสนอผลงาพัฒนาการของไทย
อยุธยา และธนบุรี ในด๎านตํางๆ ปัจจัยที่สํงผลตํอความมั่นคงและความเจริญรุํงเรืองของอยุธยา ระบุภูมิ
ปัญญา และวัฒนธรรมไทยอยุธยาและธนบุรีและอิทธิพลของภูมิปัญญาดังกลําวตํอการพัฒนา 
               โดยใช้กระบวนการอธิบาย   การบรรยาย  การอภิปราย   การสอบถาม   การสัมภาษณ์      
การสืบค๎น  การแสดงบทบาทสมมุติ  การใช๎สถานการณ์จ าลอง   กระบวนการกลุํม      การใช๎แหลํง
เรียนรู๎      การใช๎เทคโนโลยี  การบูรณาการโครงงาน  การปฏิบัติจริง  การน าเสนอในรูปแบบตําง ๆ         
       เพื่อให ้ มีคุณธรรม      จริยธรรม      รักชาติ  ศาสน์  กษัตริย์   ซื่อสัตย์สุจริต  มีวินัย   ใฝ่เรียนรู้   อยู่
อย่างพอเพียง  มุ่งม่ันในการท างาน  รักความเป็นไทย  มีจิตสาธารณะ  รักเมตตา   กตัญญู    และมี
สํวนรํวมในการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีในท๎องถิ่น    ตระหนักในคุณคําภูมิปัญญาไทยและน าไป
ประยุกต์ ใช๎ในชีวิตประจ าวัน     
 
ตัวช้ีวัด 
ส ๔.๓   ม.๒/๑     ม.๒/๒     ม.๒/๓          
รวม    ๓    ตัวช้ีวัด 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



หลกัสูตรโรงเรียนมารียอ์นุสรณ์  จงัหวดับุรีรัมย ์       

 
๑๔๘ 

         
ค าอธิบายรายวิชาประวัติศาสตร์    

รหัสวิชา  ส ๒๓๑๐๑       ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๓  
จ านวน  ๐.๕  หน่วยกิต                                         ภาคเรียนที่ ๑            
จ านวน    ๒๐    ชั่วโมง 

               รู้และวิเคราะห์เรื่องราวเหตุการณ์ส าคัญทางประวัติศาสตร์ได๎อยํางมีเหตุผลตามวิธีการทาง
ประวัติศาสตร์  การแยกแยะข๎อมูลความคิดเห็น การตีความทางประวัติศาสตร์  พัฒนาการทางสังคม 
เศรษฐกิจและการเมืองของภูมิภาคตําง ๆ ในโลกโดยสังเขป  วิเคราะห์ผลของการเปลี่ยนแปลงที่น าไปสูํ
ความรํวมมือ และความขัดแย๎งในคริสต์ศตวรรษที่ ๒๐  เชํน สงครามโลก  ครั้งที่ ๑  สงครามโลก  ครั้งที่ ๒  
สงครามเย็น  องค์กรความรํวมมือระหวํางประเทศ  ใช๎วิธีการทางประวัติศาสตร์ในการศึกษาเรื่องราวตําง 
ๆ ที่ตนสนใจ   
           โดยใช้กระบวนการอธิบาย   การบรรยาย  การอภิปราย   การสอบถาม   การสัมภาษณ์   การ
สาธิต   การสืบค๎น  การแสดงบทบาทสมมุติ  การใช๎สถานการณ์จ าลอง   กระบวนการกลุํม      การใช๎
แหลํงเรียนรู๎      การใช๎เทคโนโลยี   การบูรณาการ   การเรียนรู๎โดยโครงงาน  การปฏิบัติจริง  การ
น าเสนอในรูปแบบตําง ๆ       

เพื่อให ้ มีคุณธรรม      จริยธรรม      รักชาติ  ศาสน์  กษัตริย์   ซื่อสัตย์สุจริต  มีวินัย   ใฝ่เรียนรู้   อยู่
อย่างพอเพียง  มุ่งม่ันในการท างาน  รักความเป็นไทย  มีจิตสาธารณะ  รักเมตตา   กตัญญู    และมี
สํวนรํวมในการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีในท๎องถิ่น    ตระหนักในคุณคําภูมิปัญญาไทยและน าไป
ประยุกต์ ใช๎ในชีวิตประจ าวัน     
 
ตัวช้ีวัด 
ส ๔.๑  ม.๓/๑   ม.๓/๒        
ส ๔.๒  ม.๓/๑    ม.๓/๒ 
รวม    ๔    ตัวช้ีวัด 

 

 
 
 
 

 
 



หลกัสูตรโรงเรียนมารียอ์นุสรณ์  จงัหวดับุรีรัมย ์       

 
๑๔๙ 

ค าอธิบายรายวิชาประวัติศาสตร์ 
รหสัวิชา  ส ๒๓๑๖๒       ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๓   
จ านวน  ๐.๕   หน่วยกิต                                        ภาคเรียนที่ ๒                                      
จ านวน   ๒๐    ชั่วโมง   

            รู้และวิเคราะห์พัฒนาการของไทยสมัยรัตนโกสินทร์ในด๎านตําง ๆ การสถาปนา
กรุงเทพมหานคร เป็นราชธานีของไทย  ปัจจัยที่สํงผลตํอความม่ันคงและความเจริญรุํงเรืองของไทยในสมัย
รัตนโกสินทร์  วิเคราะห์บทบาทของไทยในสมัยประชาธิปไตย  พัฒนาการของไทยสมัยรัตนโกสินทร์
ทางด๎านการเมือง การปกครอง สังคม เศรษฐกิจ และความสัมพันธ์ระหวํางประเทศตามชํวงสมัยตําง ๆ  
การท าสนธิสัญญาเบาว์ริงในสมัยรัชกาลที่ ๔  สมัยรัชกาลที่ ๕  การเข๎ารํวมสงครามโลกครั้งที่ ๑ และครั้งที่ 
๒  โดยวิเคราะห์สาเหตุ ปัจจัยตําง ๆ ระบุภูมิปัญญาไทยและวัฒนธรรมไทย สมัยรัตนโกสินทร์  และ 
อิทธิพล ตํอการพัฒนาชาติไทย  บทบาทของพระมหากษัตริย์ไทยในราชวงศ์จักรีในการสร๎างสรรค์  ความ
เจริญและความมั่นคงของประเทศชาติ   การควบคุมก าลังคนและศิลปวัฒนธรรมไทย  การเสียกรุงศรี
อยุธยาครั้งที่ ๑ ครั้งที่ ๒  การกู๎เอกราชและการสถาปนาอาณาจักรธนบุรี  วีรกรรมของบรรพบุรุษไทย  
ผลงานของบุคคลส าคัญของไทยที่มีสํวนสร๎างสรรค์ชาติไทย  เชํน สมเด็จพระรามาธิบดีที่ ๒ พระสุริโยทัย  
พระนเรศวรมหาราช พระเจ๎าตากสินมหาราช  พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟูาจุฬาโลก 

         โดยใช้กระบวนการอธิบาย   การบรรยาย  การอภิปราย   การสอบถาม   การสัมภาษณ์   การ
สาธิต   การสืบค๎น  การแสดงบทบาทสมมุติ  การใช๎สถานการณ์จ าลอง   กระบวนการกลุํม      การใช๎
แหลํงเรียนรู๎      การใช๎เทคโนโลยี  การบูรณาการ   การเรียนรู๎โดยโครงงาน  การปฏิบัติจริง  การน าเสนอ
ในรูปแบบตําง ๆ       

เพื่อให ้ มีคุณธรรม      จริยธรรม      รักชาติ  ศาสน์  กษัตริย์   ซื่อสัตย์สุจริต  มีวินัย   ใฝ่เรียนรู้   อยู่
อย่างพอเพียง  มุ่งม่ันในการท างาน  รักความเป็นไทย  มีจิตสาธารณะ  รักเมตตา   กตัญญู    และมี
สํวนรํวมในการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีในท๎องถิ่น    ตระหนักในคุณคําภูมิปัญญาไทยและน าไป
ประยุกต์ ใช๎ในชีวิตประจ าวัน     
 
ตัวช้ีวัด 
ส   ๔.๓   ม.๓/๑    ม.๓/๒   ม.๓/๓   ม.๓/๔ 
รวม    ๔    ตัวช้ีวัด 
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กลุ่มสาระการเรียนรู้สขุศึกษาและพลศึกษา 
 

ความส าคัญของสุขศึกษาและพลศึกษา 
 สุขภาพ  หรือ  สุขภาวะ  หมายถึง  ภาวะของมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งทางกาย   ทางจิต  ทางสังคม  
และทางปัญญาหรือจิตวิญญาณ   สุขภาพหรือสุขภาวะจึงเป็นเรื่องส าคัญ  เพราะเกี่ยวโยงกับทุกมิติของ
ชีวิต ซึ่งทุกคนควรจะได๎เรียนรู๎เรื่องสุขภาพ เพ่ือจะได๎มีความรู๎ ความเข๎าใจที่ถูกต๎อง  มีเจตคติ   คุณธรรม
และคํานิยมที่เหมาะสม   รวมทั้งมีทักษะปฏิบัติด๎านสุขภาพจนเป็นกิจนิสัย  อันจะสํงผลให๎สังคมโดยรวมมี
คุณภาพ 
 สุขศึกษาและพลศึกษาเป็นการศึกษาด๎านสุขภาพที่มีเปูาหมาย เพื่อการด ารงสุขภาพ การสร๎าง
เสริมสุขภาพและการพัฒนาคุณภาพชีวิตของบุคคล  ครอบครัว และชุมชนให๎ยั่งยืน 

สุขศึกษา   มุํงเน๎นให๎ผู๎เรียนพัฒนาพฤติกรรมด๎านความรู๎ เจตคติ  คุณธรรม  คํานิยม  และ             
การปฏิบัติเกี่ยวกับสุขภาพควบคูํไปด๎วยกัน  

พลศึกษา   มุํงเน๎นให๎ผู๎เรียนใช๎กิจกรรมการเคลื่อนไหว  การออกก าลังกาย  การเลํนเกมและกีฬา  
เป็นเครื่องมือในการพัฒนาโดยรวมทั้งด๎านรํางกาย  จิตใจ  อารมณ์   สังคม   สติปัญญา  รวมทั้ง
สมรรถภาพเพ่ือสุขภาพและกีฬา  
 สาระที่เป็นกรอบเนื้อหาหรือขอบขํายองค์ความรู๎ของกลุํมสาระการเรียนรู๎สุขศึกษาและพลศึกษา
ประกอบด๎วย 
 -  การเจริญเติบโตและพัฒนาการของมนุษย์   ผู๎เรียนจะได๎เรียนรู๎เรื่องธรรมชาติของการ
เจริญเติบโตและพัฒนาการของมนุษย์  ปัจจัยที่มีผลตํอการเจริญเติบโต  ความสัมพันธ์เชื่อมโยงในการ
ท างานของระบบตํางๆของรํางกาย รวมถึงวิธีปฏิบัติตนเพื่อให๎เจริญเติบโตและมีพัฒนาการที่สมวัย 
 -  ชีวิตและครอบครัว  ผู๎เรียนจะได๎เรียนรู๎เรื่องคุณคําของตนเองและครอบครัว  การปรับตัวตํอ
การเปลี่ยนแปลงทางรํางกาย จิตใจ อารมณ์ความรู๎สึกทางเพศ  การสร๎างและรักษาสัมพันธภาพกับผู๎อ่ืน 
สุขปฏิบัติทางเพศ  และทักษะในการด าเนินชีวิต 
 -  การเคลื่อนไหว การออกก าลังกาย การเล่นเกม กีฬาไทย และกีฬาสากล ผู๎เรียนได๎เรียนรู๎
เรื่องการเคลื่อนไหวในรูปแบบตําง ๆ   การเข๎ารํวมกิจกรรมทางกายและกีฬา ทั้งประเภทบุคคล และ
ประเภททีมอยํางหลากหลายทั้งไทยและสากล   การปฏิบัติตามกฎ  กติกา ระเบียบ และข๎อตกลงในการ
เข๎ารํวมกิจกรรมทางกาย   และกีฬา    และความมีน้ าใจนักกีฬา 
 -  การสร้างเสริมสุขภาพ สมรรถภาพ และการป้องกันโรค ผู๎เรียนจะได๎เรียนรู๎เกี่ยวกับหลักและ
วิธีการเลือกบริโภคอาหาร   ผลิตภัณฑ์และบริการสุขภาพ   การสร๎างเสริมสมรรถภาพเพ่ือสุขภาพ  และ
การปูองกันโรคท้ังโรคติดตํอและโรคไมํติดตํอ 
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 -  ความปลอดภัยในชีวิต ผู๎เรียนจะได๎เรียนรู๎เรื่องการปูองกันตนเองจากพฤติกรรมเสี่ยงตํางๆ            
ทั้งความเสี่ยงตํอสุขภาพ อุบัติเหตุ ความรุนแรง อันตรายจากการใช๎ยาและสารเสพติด  รวมถึงแนวทางใน
การสร๎างเสริมความปลอดภัยในชีวิต 
 

สาระและมาตรฐานการเรียนรู้  

สาระท่ี  ๑      การเจริญเตบิโตและพัฒนาการของมนุษย์ 
มาตรฐาน พ ๑.๑  เข๎าใจธรรมชาติของการเจริญเติบโตและพัฒนาการของมนุษย์ 

สาระท่ี  ๒      ชีวิตและครอบครัว 
มาตรฐาน  พ ๒.๑  เข๎าใจและเห็นคุณคําตนเอง ครอบครัว  เพศศึกษา และมีทักษะในการด าเนินชีวิต 

สาระท่ี  ๓  การเคลื่อนไหว การออกก าลังกาย การเล่นเกม  กีฬาไทย  และกีฬาสากล 
มาตรฐาน  พ ๓.๑   เข๎าใจ มีทักษะในการเคลื่อนไหว กิจกรรมทางกาย  การเลํนเกม  และกีฬา 
มาตรฐาน  พ ๓.๒  รักการออกก าลังกาย การเลํนเกม  และการเลํนกีฬา  ปฏิบัติเป็นประจ าอยํางสม่ าเสมอ มี

วินัย  เคารพสิทธิ กฎ กติกา มีน้ าใจนักกีฬา มีจิตวิญญาณในการแขํงขัน และชื่นชมใน
สุนทรียภาพของการกีฬา 

สาระท่ี  ๔      การสร้างเสรมิสุขภาพ  สมรรถภาพและการป้องกันโรค 
มาตรฐาน พ ๔.๑   เห็นคุณคําและมีทักษะในการสร๎างเสริมสุขภาพ  การด ารงสุขภาพ  
                        การปูองกันโรคและการสร๎างเสริมสมรรถภาพเพ่ือสุขภาพ 

สาระท่ี  ๕      ความปลอดภัยในชีวิต 
มาตรฐาน พ ๕.๑   ปูองกันและหลีกเลี่ยงปัจจัยเสี่ยง พฤติกรรมเสี่ยงตํอสุขภาพ อุบัติเหตุ การใช๎ยา      
                        สารเสพติด และความรุนแรง 
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โครงสร้างรายวิชา 
 

 รายวิชาตามโครงสร๎างหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนมารีย์อนุสรณ์  กลุํมสาระ 
การเรียนรู๎สุขศึกษาและพลศึกษา 

ระดับประถมศึกษา 
รายวิชาสุขศึกษาและพลศึกษาพ้ืนฐาน 

 

ระดับชั้น รหัส ชื่อรายวิชา เวลาเรียนรายปี 

ชั้น ป. ๑ พ ๑๑๑๐๑ สุขศึกษาและพลศึกษา ๑ ๒ ชั่วโมง/สัปดาห์ (๘๐/ปี) 
ชั้น ป. ๒ พ ๑๒๑๐๑ สุขศึกษาและพลศึกษา ๒ ๒ ชั่วโมง/สัปดาห์ (๘๐/ปี) 

ชั้น ป. ๓ พ ๑๓๑๐๑ สุขศึกษาและพลศึกษา ๓ ๒ ชั่วโมง/สัปดาห์ (๘๐/ปี) 

ชั้น ป. ๔ พ ๑๔๑๐๑ สุขศึกษาและพลศึกษา ๔ ๒ ชั่วโมง/สัปดาห์ (๘๐/ปี) 
ชั้น ป. ๕ พ ๑๕๑๐๑ สุขศึกษาและพลศึกษา ๕ ๒ ชั่วโมง/สัปดาห์ (๘๐/ปี) 

ชั้น ป. ๖ พ ๑๖๑๐๑ สุขศึกษาและพลศึกษา ๖ ๒ ชั่วโมง/สัปดาห์ (๘๐/ปี) 

 
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 

รายวิชาสุขศึกษาและพลศึกษาพ้ืนฐาน 
 

ระดับชั้น รหัส ชื่อรายวิชา เวลาเรียนรายภาค 

ชั้น ม. ๑ 

พ ๒๑๑๐๑ สุขศึกษา ๑ ๑ ชั่วโมง/สัปดาห์  (๐.๕ หนํวยกิต) 

พ ๒๑๑๐๒ พลศึกษา ๑ ๑ ชั่วโมง/สัปดาห์  (๐.๕ หนํวยกิต) 
พ ๒๑๑๐๓ สุขศึกษา ๒ ๑ ชั่วโมง/สัปดาห์  (๐.๕ หนํวยกิต) 

พ ๒๑๑๐๔ พลศึกษา ๒ ๑ ชั่วโมง/สัปดาห์  (๐.๕ หนํวยกิต) 

ชั้น ม. ๒ 

พ ๒๒๑๐๑ สุขศึกษา ๓ ๑ ชั่วโมง/สัปดาห์  (๐.๕ หนํวยกิต) 
พ ๒๒๑๐๒ พลศึกษา ๓ ๑ ชั่วโมง/สัปดาห์  (๐.๕ หนํวยกิต) 

พ ๒๒๑๐๓ สุขศึกษา ๔ ๑ ชั่วโมง/สัปดาห์  (๐.๕ หนํวยกิต) 
พ ๒๒๑๐๔ พลศึกษา ๔ ๑ ชั่วโมง/สัปดาห์  (๐.๕ หนํวยกิต) 

ชั้น ม. ๓ 

พ ๒๓๑๐๑ สุขศึกษา ๕ ๑ ชั่วโมง/สัปดาห์  (๐.๕ หนํวยกิต) 

พ ๒๓๑๐๒ พลศึกษา ๕ ๑ ชั่วโมง/สัปดาห์  (๐.๕ หนํวยกิต) 
พ ๒๓๑๐๓ สุขศึกษา ๖ ๑ ชั่วโมง/สัปดาห์  (๐.๕ หนํวยกิต) 

พ ๒๓๑๐๔ พลศึกษา ๖ ๑ ชั่วโมง/สัปดาห์  (๐.๕ หนํวยกิต) 
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ค าอธิบายรายวิชา 
รหัสวิชา  พ ๑๑๑๐๑               กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา       
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๑             เวลา  ๒ ชั่วโมง / สัปดาห์ 
๔๐  ชั่วโมง / ภาคเรียน           ๑.๐  หน่วยกิต 

ศึกษา   วิเคราะห์   อธิบาย   ลักษณะหน๎าที่ และวิธีดูแลรักษาของอวัยวะภายนอก  สมาชิกใน
ครอบครัว  ความรักความผูกพันของสมาชิกที่มีตํอกัน   สิ่งที่ท าให๎เกิดอันตรายที่บ๎านโรงเรียนและการ
ปูองกันอันตราย   บอกสิ่งที่ชื่นชอบ และภาคภูมิใจในตนเอง  ลักษณะความแตกตํางระหวํางเพศชาย และ
เพศหญิง  อาการเจ็บปุวยที่เกิดขึ้นกับตนเอง สาเหตุและการปูองกันอันตราย 
ที่เกิดจากการเลํนปฏิบัติตนตามค าแนะน าเม่ือมีอาการเจ็บปุวย  แสดงค าพูดหรือทําทางขอความชํวยเหลือ
จากผู๎อ่ืนเมื่อเกิดเหตุร๎ายที่บ๎านและโรงเรียน  เคลื่อนไหวรํางกายขณะอยูํกับที่  เคลื่อนที่  ใช๎อุปกรณ์
ประกอบ เลํนเกมเบ็ดเตล็ดและเข๎ารํวมกิจกรรมทางกายที่ใช๎การเคลื่อนไหวตามธรรมชาติ  ออกก าลังกาย  
เลํนเกม  ตามค าแนะน าอยํางสนุกสนาน  และปฏิบัติตนตามกฎ  กติกา  ข๎อตกลงในการเลํนเกมตาม
ค าแนะน า 

โดยใช๎กระบวนการคิด   กระบวนการสืบค๎นข๎อมูล    กระบวนการปฏิบัติ   กระบวนการกลุํม
กระบวนการเผชิญสถานการณ์และแก๎ปัญหา 
 เพ่ือให๎เกิดความรู๎   ความเข๎าใจ   สามารถน าไปปฏิบัติในการด าเนินชีวิต    มีวินัย   ซื่อสัตย์  มี
ความรักเมตตาต่อผู้อ่ืน   สามารถด าเนินชีวิตอย่างมีความสุข  
 
 
ตัวช้ีวัด 
พ ๑.๑  ป.๑/๑ , ป.๑/๒ ,ป.๑/๓, ป.๑/๔ 
พ ๒.๑  ป.๑/๑ , ป. ๑/๒ , ป. ๑/๓   
พ ๓.๑  ป.๑/๑ , ป. ๑/๒  
พ ๓.๒ ป. ๑/๑ , ป. ๑/๒  
พ ๔.๑  ป. ๑/๑ ป. ๑/๒ , ป. ๑/๓  
พ ๕.๑ ป. ๑/๑ ,  ป. ๑/๒ , ป. ๑/๓ 
 
รวม   ๑๗  ตัวชี้วัด 

 
 
 

 



หลกัสูตรโรงเรียนมารียอ์นุสรณ์  จงัหวดับุรีรัมย ์       

 
๑๕๔ 

ค าอธิบายรายวิชา 
รหัสวิชา  พ ๑๒๑๐๑               กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา       
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๒             เวลา  ๒  ชั่วโมง / สัปดาห์ 
๔๐  ชั่วโมง / ภาคเรียน          ๑.๐  หน่วยกิต 

ศึกษา วิเคราะห์  อธิบาย   ลักษณะหน๎าที่ และวิธีดูแลรักษาอวัยวะภายใน  ธรรมชาติของชีวิต
มนุษย์  ความภาคภูมิใจในความเป็นเพศหญิง หรือเพศชาย  อาการและวิธีปูองกันการเจ็บปุวย การ
บาดเจ็บที่อาจเกิดขึ้น  วิธีปูองกันอัคคีภัยและแสดงการหนีไฟ   บทบาทหน๎าที่ของตนเอง และสมาชิกใน
ครอบครัว  พฤติกรรมที่เหมาะสมกับเพศ   ของใช๎และของเลํนที่มีผลเสียตํอสุขภาพ   โทษของสารเสพติด  
สารอันตรายใกล๎ตัวและวิธีการปูองกัน  ความส าคัญของเพ่ือน   ลักษณะของการมีสุขภาพดี  ชื่อยาสามัญ
ประจ าบ๎าน  และใช๎ยาตามค าแนะน าเลือกกินอาหารที่มีประโยชน์   ปฏิบัติตามค าแนะน าเมื่อมีอาการ
เจ็บปุวยและบาดเจ็บ  การปูองกันอุบัติเหตุที่อาจเกิดข้ึนทางน้ า 
และทางบก   ปฏิบัติตนตามสัญลักษณ์และปูายเตือนของสิ่งของหรือสถานที่ที่เป็นอันตราย  ควบคุมการ
เคลื่อนไหวรํางกาย  ขณะอยูํกับที่  เคลื่อนที่ และใช๎อุปกรณ์ประกอบเลํมเกมเบ็ดเตล็ดและเข๎ารํวมกิจกรรม
ทางกายที่วิธีเลํนอาศัยการเคลื่อนไหวเบื้องต๎น  ทั้งแบบอยูํกับที่  เคลื่อนที่และใช๎อุปกรณ์ประกอบ  ออก
ก าลังกาย และเลํนเกมได๎ด๎วยตนเองอยํางสนุกสนาน  ปฏิบัติตามกฎ  กติกาและข๎อตกลงในการเลํนเกม
เป็นกลุํม 

โดยใช๎กระบวนการคิด   กระบวนการสืบค๎นข๎อมูล   กระบวนการปฏิบัติ   กระบวนการกลุํม
กระบวนการเผชิญสถานการณ์และแก๎ปัญหา 
 เพ่ือให๎เกิดความรู๎  ความเข๎าใจ  สามารถน าไปปฏิบัติในการด าเนินชีวิต   มีวินัย   ซื่อสัตย์สุจริต  
มีความรักเมตตาต่อผู้อ่ืน   สามารถด าเนินชีวิตอยํางมีความสุข 
ตัวช้ีวัด 
พ ๑.๑  ป.๒/๑ , ป.๒/๒ , ป.๒/๓    
พ ๒.๑ ป.๒/๑ , ป.๒/๒ , ป.๒/๓ ,ป. ๒/๔   
พ ๓.๑  ป.๒/๑ , ป.๒/๒      
พ ๓.๒ ป.๒/๑ , ป.๒/๒   
พ ๔.๑  ป.๒/๑ , ป.๒/๒ , ป.๒/๓ ,ป. ๒/๔ , ป. ๒/๕   
พ ๕.๑  ป.๒/๑ , ป.๒/๒ ,  ป.๒/๓ ,ป. ๒/๔ , ป. ๒/๕ 
 
รวม   ๒๑  ตัวชี้วัด 
 
 
 



หลกัสูตรโรงเรียนมารียอ์นุสรณ์  จงัหวดับุรีรัมย ์       

 
๑๕๕ 

ค าอธิบายรายวิชา 
 

รหัสวิชา  พ ๑๓๑๐๑               กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา       
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๓             เวลา  ๒  ชั่วโมง / สัปดาห์ 
๔๐  ชั่วโมง / ภาคเรียน           ๑.๐  หน่วยกิต 
 

ศึกษา   วิเคราะห์   อธิบาย   ลักษณะและการเจริญเติบโตของรํางกายมนุษย์  เปรียบเทียบการ
เจริญเติบโตของตนเองกับเกณฑ์มาตรฐาน  ปัจจัยที่มีผลตํอการเจริญเติบโต    ความส าคัญและความ
แตกตํางของครอบครัวที่มีตํอตนเอง   วิธีสร๎างสัมพันธภาพในครอบครัวและกลุํมเพ่ือน  วิธีหลีกเลี่ยง
พฤติกรรมที่น าไปสูํการลํวงละเมิดทางเพศ  การติดตํอและวิธีการปูองกันการแพรํกระจายของโรค    
จ าแนกและเลือกกินอาหารหลัก ๕ หมูํ  ในสัดสํวนที่เหมาะสม   แสดงการแปรงฟันให๎สะอาดอยํางถูกวิธี  
ปฏิบัติตนเพ่ือความปลอดภัยจากอุบัติเหตุในบ๎าน  โรงเรียน  และการเดินทาง  วิธีขอความชํวยเหลือจาก
บุคคลและแหลํงตําง ๆ  เมื่อเกิดเหตุร๎าย  หรืออุบัติเหตุ    วิธีปฐมพยาบาลเมื่อบาดเจ็บจากการเลํน  
ควบคุมการเคลื่อนไหวรํางกาย  ขณะอยูํกับที่  เคลื่อนที่และใช๎อุปกรณ์ประกอบอยํางมีทิศทาง  เคลื่อนไหว
รํางกายที่ใช๎ทักษะการเคลื่อนไหวแบบบังคับทิศทางในการเลํนเกมเบ็ดเตล็ดเลือกออกก าลังกาย  
การละเลํนพื้นเมือง  และเลํนเกม ที่เหมาะสมกับจุดเดํน  จุดด๎อย     และข๎อจ ากัดของตนเอง  ปฏิบัติตาม
กฎ  กติกาและข๎อตกลงของการออกก าลังกาย  การเลํนเกม  การละเลํนพื้นเมืองได๎ด๎วยตนเอง 

โดยใช๎กระบวนการคิด   กระบวนการสืบค๎นข๎อมูล   กระบวนการปฏิบัติ  กระบวนการกลุํม
กระบวนการเผชิญสถานการณ์และแก๎ปัญหา 
 เพ่ือให๎เกิดความรู๎   ความเข๎าใจ   สามารถน าไปปฏิบัติในการด าเนินชีวิต  มุํงมั่นในการท างาน   
รักเมตตาผู้อ่ืน  อยู่อย่างพอเพียง   มีจิตสาธารณะ  สามารถด าเนินชีวิตอย่างมีความสุข  
 
ตัวช้ีวัด 
พ ๑.๑  ป.๓/๑ , ป.๓/๒ , ป.๓/๓    
พ ๒.๑ ป.๓/๑ , ป.๓/๒ , ป.๓/๓   
พ ๓.๑  ป.๓/๑ , ป.๓/๒   
พ ๓.๒ ป.๓/๑ , ป.๓/๒,  
พ ๔.๑  ป.๓/๑ , ป.๓/๒ , ป.๓/๓, ป. ๓/๔ , ป. ๓/๕   
พ ๕.๑  ป.๓/๑ , ป.๓/๒ , ป.๓/๓ 
รวม   ๑๘  ตัวชี้วัด 
 

 
 



หลกัสูตรโรงเรียนมารียอ์นุสรณ์  จงัหวดับุรีรัมย ์       

 
๑๕๖ 

ค าอธิบายรายวิชา 

รหัสวิชา  พ ๑๔๑๐๑               กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา       

ชั้นประถมศึกษาปีท่ี  ๔            เวลา  ๒  ชั่วโมง / สัปดาห์ 
๔๐  ชั่วโมง / ภาคเรียน           ๑.๐  หน่วยกิต 
 

ศึกษา วิเคราะห์ อธิบาย  การเจริญเติบโตและพัฒนาการของรํางกายและจิตใจตามวัย   
ความส าคัญและวิธีดูแลกล๎ามเนื้อ กระดูกและข๎อที่มีผลตํอสุขภาพ   การเจริญเติบโตและพัฒนาการ  
คุณลักษณะของความเป็นเพื่อนและสมาชิกท่ีดีของครอบครัว  ความสัมพันธ์ระหวํางสิ่งแวดล๎อมกับสุขภาพ  
สภาวะอารมณ์  ความรู๎สึกที่มีผลตํอสุขภาพ  ข๎อมูลบนฉลากอาหารและผลิตภัณฑ์สุขภาพ เพ่ือการเลือกบริโภค  
ผลเสียของการสูบบุหรี่  และการดื่มสุรา ที่มีตํอสุขภาพและการปูองกัน  ความส าคัญของการใช๎ยาและใช๎
ยาอยํางถูกวิธี  ยกตัวอยํางวิธีการปฏิเสธการกระท าที่เป็นอันตรายและไมํเหมาะสมในเรื่องเพศ  แสดง
พฤติกรรมที่เหมาะสมกับเพศของตนตามวัฒนธรรมไทย  วิธีปฐมพยาบาลเมื่อได๎รับอันตรายจากการใช๎ยา
ผิด  สารเคมี  แมลงสัตว์กัดตํอย  และการบาดเจ็บจากการเลํนกีฬา   ควบคุมตนเองเมื่อใช๎ทักษะการ
เคลื่อนไหวในลักษณะผสมผสานได๎ทั้งแบบอยูํกับที่  เคลื่อนที่  และใช๎อุปกรณ์ประกอบ  ฝึกกายบริหารทํา
มือเปลําประกอบจังหวะ  เลํนเกมเลียนแบบและกิจกรรมแบบผลัด  เลํนกีฬาพ้ืนฐานได๎อยํางน๎อย  ๑ ชนิด  
ออกก าลังกาย  เลํนเกม  และกีฬา 
ที่ตนเองชอบและมีความสามารถในการวิเคราะห์ผลพัฒนาการของตนเองตามตัวอยํางและแบบปฏิบัติของ
ผู๎อ่ืน  ปฏิบัติตามกฎ  กติกาการเลํนกีฬาพ้ืนฐาน  ตามชนิดกีฬาที่เลํน ทดสอบและปรับปรุงสมรรถภาพ
ทางกายตามผลการตรวจสอบสมรรถภาพทางกาย 

โดยใช๎กระบวนการคิด   กระบวนการสืบค๎นข๎อมูล  กระบวนการปฏิบัติ   กระบวนการกลุํม
กระบวนการเผชิญสถานการณ์และแก๎ปัญหา 
 เพ่ือให๎เกิดความรู๎  ความเข๎าใจ  สามารถน าไปปฏิบัติในการด าเนินชีวิต    มุํงมั่นในการท างาน   
ช่วยเหลือผู้อ่ืนอย่างสุภาพอ่อนโยน โดยไม่หวังสิ่งตอบแทน  ใฝุเรียนรู๎    ด าเนินชีวิตอย่างมีความสุข 
ตัวช้ีวัด 
พ ๑.๑  ป.๔/๑ ,  ป.๔/๒ , ป.๔/๓    
พ ๒.๑ ป.๔/๑ ,  ป.๔/๒ , ป.๔/๓   
พ ๓.๑  ป.๔/๑ , ป.๔/๒ , ป.๔/๓ , ป.๔/๔   
พ ๓.๒ ป.๔/๑ , ป.๔/๒   
พ ๔.๑  ป.๔/๑ , ป.๔/๒ , ป.๔/๓ ป.๔/๔  
พ ๕.๑  ป.๔/๑ , ป.๔/๒ , ป.๔/๓ 
 
รวม   ๑๙  ตัวชี้วัด 
 
 



หลกัสูตรโรงเรียนมารียอ์นุสรณ์  จงัหวดับุรีรัมย ์       

 
๑๕๗ 

 
ค าอธิบายรายวิชา 

รหัสวิชา  พ ๑๕๑๐๑                 กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา       
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๕             เวลา  ๒  ชั่วโมง / สัปดาห์ 
๔๐  ชั่วโมง / ภาคเรียน          ๑.๐  หน่วยกิต 

ศึกษา  วิเคราะห์  อธิบาย  ความส าคัญและวิธีดูแลระบบยํอยอาหาร และระบบขับถํายที่มีผลตํอ
สุขภาพ การเจริญเติบโต  และพัฒนาการ   การเปลี่ยนแปลงทางเพศ  และปฏิบัติตนได๎เหมาะสม  
ความส าคัญของการมีครอบครัวที่อบอํุนตามวัฒนธรรมไทย   พฤติกรรมที่พึงประสงค์ และไมํพึงประสงค์
ในการแก๎ไขปัญหาความขัดแย๎งในครอบครัวและกลุํมเพื่อน   ค๎นหาข๎อมูลขําวสารเพ่ือใช๎สร๎างเสริมสุขภาพ  
สื่อโฆษณาในการตัดสินใจเลือกซ้ืออาหาร และผลิตภัณฑ์สุขภาพอยํางมีเหตุผล  ปัจจัยที่มีอิทธิพลตํอการใช๎
สารเสพติด  ผลกระทบของการใช๎ยา และสารเสพติด  ที่มีผลตํอรํางกาย  จิตใจ  อารมณ์  สังคม และ
สติปัญญา  อิทธิพลของสื่อที่มีตํอพฤติกรรมสุขภาพ  ปฏิบัติตนเพ่ือความปลอดภัยจากการใช๎ยาและ
หลีกเลี่ยงสารเสพติด  แสดงพฤติกรรมที่เห็นความส าคัญของการปฏิบัติตนตามสุขบัญญัติแหํงชาติ  การ
ปูองกันโรคท่ีพบบํอยในชีวิตประจ าวัน  จัดรูปแบบการเคลื่อนไหวแบบผสมผสาน  และควบคุมตนเองเมื่อ
ใช๎ทักษะการเคลื่อนไหว  ตามแบบที่ก าหนด  เลํมเกมน าไปสูํกีฬาที่เลือกและกิจกรรมการเคลื่อนไหวแบบ
ผลัด  ควบคุมการเคลื่อนไหวในเรื่องการรับแรง การใช๎แรงและความสมดุล  แสดงทักษะกลไกในการปฏิบัติ
กิจกรรมทางกาย เลํนกีฬาไทย  กีฬาสากลประเภทบุคคลและประเภททีมได๎อยํางละ ๑ ชนิด  อธิบาย
หลักการ  และเข๎ารํวมกิจกรรมนันทนาการ  อยํางน๎อย   ๑ กิจกรรม  ออกก าลังกายอยํางมีรูปแบบ  เลํน
เกมที่ใช๎ทักษะการคิดและตัดสินใจ  เลํนกีฬาที่ตนเองชอบอยํางสม่ าเสมอ  โดยสร๎างทางเลือกในวิธีปฏิบัติ
ของตนเองอยํางหลากหลาย  และมีน้ าใจนักกีฬา  ปฏิบัติตามกฎกติกา  การเลํนเกม  กีฬาไทย และกีฬา
สากล  ตามชนิดกีฬาที่เลํน ปฏิบัติตนตามสิทธิของตนเอง  ไมํละเมิดสิทธิผู๎อ่ืนและยอมรับในความแตกตําง
ระหวํางบุคคลในการเลํนเกม และกีฬาไทย  กีฬาสากล  ทดสอบและปรับปรุงสมรรถภาพทางกายตามผล
การทดสอบสมรรถภาพทางกาย   ปฏิบัติตนเพื่อปูองกันอันตรายจากการเลํนกีฬา 

โดยใช๎กระบวนการคิด   กระบวนการสืบค๎นข๎อมูล   กระบวนการปฏิบัติ    กระบวนการกลุํม
กระบวนการเผชิญสถานการณ์และแก๎ปัญหา 
 เพ่ือให๎เกิดความรู๎  ความเข๎าใจ  สามารถน าไปปฏิบัติในการด าเนินชีวิต   ซื่อสัตย์สุจริต   
มีวินัย   มีจิตสาธารณะ     อยู่อย่างพอเพียง   สามารถด าเนินชีวิตอย่างมีความสุข  
 
 
ตัวช้ีวัด 
พ ๑.๑   ป.๕/๑ , ป.๕/๒     
พ ๒.๑  ป.๕/๑ , ป.๕/๒ , ป.๕/๓  



หลกัสูตรโรงเรียนมารียอ์นุสรณ์  จงัหวดับุรีรัมย ์       

 
๑๕๘ 

พ ๓.๑   ป.๕/๑ , ป.๕/๒ , ป.๕/๓, ป.๕/๔ , ป. ๕/๕ , ป. ๕/๖  
พ ๓.๒  ป.๕/๑ , ป.๕/๒ , ป.๕/๓ ป.๕/๔   
พ ๔.๑   ป.๕/๒ , ป.๕/๓  , ป.๕/๔ , ป. ๕/๕   
พ  ๕.๑  ป.๕/๒ , ป.๕/๓ ป.๕/๔ , ป. ๕/๕ 
 
รวม   ๒๕  ตัวชี้วัด 

 
 

ค าอธิบายรายวิชา 
 

รหัสวิชา  พ ๑๖๑๐๑                  กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา       
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๖             เวลา  ๒  ชั่วโมง / สัปดาห์ 
๔๐  ชั่วโมง / ภาคเรียน          ๑.๐  หน่วยกิต 
 

ศึกษา  วิเคราะห์  อธิบาย  ความส าคัญและวิธีการดูแลรักษาของระบบสืบพันธุ์  ระบบไหลเวียน
โลหิตและระบบหายใจที่มีผลตํอสุขภาพ   การสร๎างและรักษาสัมพันธภาพกับผู๎อ่ืน พฤติกรรมเสี่ยงที่อาจ
น าไปสูํการมีเพศสัมพันธ์ การติดเชื้อเอดส์  และการตั้งครรภ์กํอนวัยอันควร  ผลกระทบจากความรุนแรง
ของภัยธรรมชาติที่มีตํอรํางกาย  จิตใจ  และสังคม  ผลกระทบที่เกิดจากการระบาดของโรคและเสนอแนว
ทางการปูองกันโรคติดตํอส าคัญที่พบในประเทศไทย  สาเหตุของการติดสารเสพติด และชักชวนให๎ผู๎ อ่ืน
หลีกเลี่ยงสารเสพติด   บอกประโยชน์และหลักการออกก าลังกายเพ่ือสุขภาพ   สมรรถภาพทางกายและการ
สร๎างเสริมบุคลิกภาพ   วิธีปฏิบัติตน เพ่ือความปลอดภัยจากธรรมชาติ  แสดงพฤติกรรมในการปูองกันและ
แก๎ไขปัญหาสิ่งแวดล๎อมท่ีมีผลตํอสุขภาพ   แสดงพฤติกรรมที่บํงบอกถึงความรับผิดชอบตํอสุขภาพของสํวนรวม  
แสดงทักษะการเคลื่อนไหวรํวมกับผู๎อ่ืนในลักษณะแบบผลัดและแบบผสมผสานได๎ตามล าดับ  ทั้งแบบอยูํ
กับท่ี  เคลื่อนที่  และใช๎อุปกรณ์ประกอบ  เคลื่อนไหวประกอบเพลง  จ าแนกหลักการเคลื่อนไหวในเรื่องการ
รับแรง  การใช๎แรง  และความสมดุลในการเคลื่อนไหวรํางกายในการเลํนเกม  เลํนกีฬา  และน าผลมาปรับปรุง  
เพ่ิมพูนวิธีปฏิบัติของตนและผู๎ อ่ืน  เลํนกีฬาไทย  กีฬาสากลประเภทบุคคลและประเภททีมได๎อยํางละ ๑ 
ชนิด  ใช๎ทักษะกลไก  เพ่ือปรับปรุงเพ่ิมพูนความสามารถของตนและผู๎อ่ืนในการเลํนกีฬา   รํวมกิจกรรม
นันทนาการอยํางน๎อย  ๑ กิจกรรม แล๎วน าความรู๎และหลักการที่ได๎ไปใช๎เป็นฐานการศึกษาหาความรู๎เรื่อง
อ่ืน ๆ  เลํนเกมที่ใช๎ทักษะการวางแผน  และสามารถเพ่ิมพูนทักษะการออกก าลังกายและเคลื่อนไหวอยําง
เป็นระบบ  เลํนกีฬาที่ตนเองชื่นชอบและสามารถประเมินทักษะการเลํนของตนเป็นประจ า  ปฏิบัติตามกฎ  
กติกา  ตามชนิดกีฬาที่เลํนโดยค านึงถึงความปลอดภัยของตนเองและผู๎อ่ืน จ าแนกกลวิธีการรุก  การ



หลกัสูตรโรงเรียนมารียอ์นุสรณ์  จงัหวดับุรีรัมย ์       

 
๑๕๙ 

ปูองกัน  และน าไปใช๎ในการ  เลํนเกมและกีฬา  ด๎วยความสามัคคีและมีน้ าใจนักกีฬา  สร๎างเสริมและ
ปรับปรุงสมรรถภาพทางกายเพื่อสุขภาพอยํางตํอเนื่อง 
 โดยใช๎กระบวนการคิด   กระบวนการสืบค๎นข๎อมูล  กระบวนการปฏิบัติ  กระบวนการกลุํม
กระบวนการเผชิญสถานการณ์และแก๎ปัญหา 
 เพ่ือให๎เกิดความรู๎  ความเข๎าใจ  สามารถน าไปปฏิบัติในการด าเนินชีวิต  เคารพเชื่อฟังให้เกียรติ
ต่อผู้มีพระคุณ      มีจิตสาธารณะ    อยู่อย่างพอเพียง  สามารถด าเนินชีวิตอยํางมีความสุข 
 
 
ตัวช้ีวัด 
พ ๑.๑  ป. ๖/๑ ,  ป. ๖/๒   
พ ๒.๑ ป. ๖/๑ ,  ป. ๖/๒ ,  
พ ๓.๑  ป. ๖/๑ ,  ป. ๖/๒ , ป. ๖/๓ ,  ป. ๖/๔ , ป. ๖/๕   
พ ๓.๒ ป. ๖/๑ ,  ป. ๖/๒ , ป. ๖/๓ ,  ป. ๖/๔ , ๖/๕ ,  ป. ๖/๖   
พ ๔.๑  ป. ๖/๑ ,  ป. ๖/๒ , ป. ๖/๓,   ป. ๖/๔   
พ ๕.๑  ป. ๖/๑ ,  ป. ๖/๒ , ป. ๖/๓ 
 
รวม   ๒๒  ตัวชี้วัด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



หลกัสูตรโรงเรียนมารียอ์นุสรณ์  จงัหวดับุรีรัมย ์       

 
๑๖๐ 

ค าอธิบายรายวิชา 
รายวิชาสุขศึกษา รหัสวิชา พ๒๑๑๐๑ 
ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี ๑  ๑ ชั่วโมง/สัปดาห์ 
๒๐ ชั่วโมง/ภาคเรียน ภาคเรียนที่ ๑ ๐.๕ หน่วยกิต 

 
ศึกษา  วิเคราะห์  เกี่ยวกับ ความส าคัญของระบบประสาท  ระบบตํอมไร๎ทํอที่มีผลตํอสุขภาพ 

และวิธีดูแลระบบประสาท  ระบบตํอมไร๎ทํอให๎ท างานตามปกติ  สามารถวิเคราะห์ภาวะการเจริญเติบโต
ทางรํางกายของตนเองกับเกณฑ์มาตรฐาน การพัฒนาการ ตั้งแตํ การปฏิสนธิ   การเจริญเติบโตของทารก
ในครรภ์การเจริญเติบโตของเด็กวัยแรกเกิด -๑ ปี   การเจริญเติบโตของเด็กวัย ๑-๓ ปี    การเจริญเติบโต
ของเด็กวัย ๓-๖ ปี    พัฒนาการของเด็กวัยแรกเกิด-๑ ปี  พัฒนาการของเด็กวัย ๑-๓ ปี    พัฒนาการของ
เด็กวัย ๓-๖ ปี  พัฒนาการของวัยทารกและวัยเด็ก มีแนวทางในการเจริญเติบโตให๎สมกับวัย  การปรับตัว
จากการเปลี่ยนแปลงทางด๎านรํางกาย อารมณ์ และพัฒนาการทางเพศ  มีวิธีการปรับตัวตํอการ
เปลี่ยนแปลงทางรํางกายจิตใจ อารมณ์  และพัฒนาการทางเพศอยํางเหมาะสม  รู๎โรคติดตํอทาง
เพศสัมพันธ์ พฤติกรรมที่เสี่ยงตํอการเกิดโรคติดตํอทางเพศสัมพันธ์  ผลกระทบจากการเกิดโรคติดตํอทาง
เพศสัมพันธ์  มีทักษะการปฏิเสธเพ่ือปูองกันตนเองจากการถูกลํวงละเมิดทางเพศ  

หลีกเลี่ยง   เลือกและปฏิบัติ  ในการดูแลตนเองให๎เหมาะสมตํอการเจริญเติบโตพัฒนาการ 
การเปลี่ยนแปลงทางรํางกาย    สามารถปูองกันพฤติกรรมเสี่ยงได๎ในยามจ าเป็น  
 เพ่ือพัฒนาพฤติกรรมด๎านความรู๎  เจตคติ  เห็นคุณคําและสามารถน าไปใช๎ให๎เกิดประโยชน์ได๎ใน
ชีวิตประจ าวันและมีความรักเมตตา   มีจิตสาธารณะ  มีวินัยในตนเอง   

 
ตัวช้ีวัด 
พ ๑.๑    ม.๑/๑ ,  ม.๑/๒ ,  ม.๑/๓  ,  ม.๑/๔  
พ ๒.๑   ม.๑/๑ ,  ม.๑/๒ 

 
รวม  ๖   ตัวช้ีวัด 

 
 
 
 
 
 
 

 



หลกัสูตรโรงเรียนมารียอ์นุสรณ์  จงัหวดับุรีรัมย ์       

 
๑๖๑ 

ค าอธิบายรายวิชา 
รายวิชาสุขศึกษา รหัสวิชา พ๒๑๑๐๒ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๑  ๑ ชั่วโมง/สัปดาห์ 
๒๐ ชั่วโมง/ภาคเรียน ภาคเรียนที่ ๒ ๐.๕ หน่วยกิต 

 
ศึกษา  วิเคราะห์  เกี่ยวกับ ปัญหาที่เกดิจากภาวะโภชนาการที่มีผลกระทบตํอสุขภาพ    การ

เลือกกินอาหารที่เหมาะสมกับวัย    ควบคุมน้ าหนักของตนเองให๎อยูํในเกณฑ์มาตรฐาน   สร๎างเสริมและ
ปรับปรุงสมรรถภาพทางกาย    สามารถดูแลตนเองเมื่อยามเจ็บปุวย มีกระบวนการสร๎างเสริมความ
ปลอดภัยให๎ตนเองและครอบครัว  สถานการณ์ท่ีอาจเป็นอันตรายตํอชีวิตและความปลอดภัย การตัดสินใจ
และปฏิบัติตนในการแก๎ปัญหาเมื่อเผชิญกับภัยอันตราย   สามารถแสดงวิธีปฐมพยาบาลและเคลื่อนย๎าย
ผู๎ปุวยอยํางปลอดภัย     อธิบายลักษณะอาการของผู๎ติดสารเสพติดและการปูองกันการติดสารเสพติด    
ความสัมพันธ์ของการใช๎สารเสพติดกับการเกิดโรคและอุบัติเหตุ  

เลือก   ปฏิบัติตนในการดูแลตนเองให๎เหมาะสมกับวัย  ดูแลตนเองได๎เมื่อเกิดความเจ็บปุวยและ
ชํวยเหลือผู๎อื่นและตนเองได๎ในยามคับขัน 

เพ่ือพัฒนาพฤติกรรมด๎านความรู๎  เจตคติ  เห็นคุณคําและสามารถน าไปใช๎ให๎เกิดประโยชน์ได๎ใน
ชีวิตประจ าวันและรักความเป็นไทย   มีเมตตา    มีวินัยในตนเอง   

 
ตัวช้ีวัด 
พ ๔.๑  ม.๑/๑ , ม.๑/๒ , ม.๑/๓ , ม.๑/๔  
พ ๕.๑  ม.๑/๑ , ม.๑/๒ , ม.๑/๓ , ม.๑/๔ 
 
รวม   ๘   ตัวช้ีวัด 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



หลกัสูตรโรงเรียนมารียอ์นุสรณ์  จงัหวดับุรีรัมย ์       

 
๑๖๒ 

ค าอธิบายรายวิชา 
รายวิชาสุขศึกษา รหัสวิชา พ๒๒๑๐๑ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๒  ๑ ชั่วโมง/สัปดาห์ 
๒๐ ชั่วโมง/ภาคเรียน ภาคเรียนที่ ๑ ๐.๕ หน่วยกิต 

 
ศึกษา  วิเคราะห์  เกี่ยวกับ การเปลี่ยนแปลงทางด๎านรํางกาย  จิตใจ  อารมณ์ สังคมและ

สติปัญญา ปัจจัยที่มีผลกระทบตํอการเจริญเติมโต และพัฒนาการด๎านรํางกาย  จิตใจ  อารมณ์ สังคมและ
สติปัญญา  วิเคราะห์ปัจจัยที่มีอิทธิพลตํอเจตคติในเรื่องเพศ   ปัญหาที่มีผลกระทบที่เกิดจากการมี
เพศสัมพันธ์ในวัยเรียน  ปัญหาการตั้งครรภ์ที่ไมํพึงประสงค์ รู๎จักโรคติดตํอทางเพศสัมพันธ์  และหลีกเลี่ยง
ปูองกันจากโรคติดตํอทางเพศสัมพันธ์  เลือกใช๎บริการทางสุขภาพ ผลของการใช๎เทคโนโลยีที่มีผลตํอ
สุขภาพ สามารถวิเคราะห์ความเจริญก๎าวหน๎าทางการแพทย์ที่มีผลตํอสุขภาพ 

หลีกเลี่ยงและเลือกสถานบริการทางสุขภาพ  ปัจจัยที่มีผลกระทบตํอการเจริญเติบโตและ
พัฒนาการด๎านตําง ๆ ที่สํงผลในวัยเรียน 

เพ่ือพัฒนาพฤติกรรมด๎านความรู๎  เจตคติ  เห็นคุณคําและสามารถน าไปใช๎ให๎เกิดประโยชน์ได๎ใน
ชีวิตประจ าวันและรักความเป็นไทย    ซื่อสัตย์สุจริต     มีวินัยในตนเอง และอยู่อย่างพอเพียง   

 
ตัวช้ีวัด 
พ  ๑.๑   ม.๒/๑ , ม.๒/๒  
พ ๒.๑  ม.๒/๑  , ม.๒/๒  ,  ม.๒/๓  ,  ม.๒/๔ 

 
รวม     ๖     ตัวช้ีวัด 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



หลกัสูตรโรงเรียนมารียอ์นุสรณ์  จงัหวดับุรีรัมย ์       

 
๑๖๓ 

ค าอธิบายรายวิชา 
รายวิชาสุขศึกษา รหัสวิชา พ๒๒๑๐๒ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๒  ๑ ชั่วโมง/สัปดาห์ 
๒๐ ชั่วโมง/ภาคเรียน ภาคเรียนที่ ๒ ๐.๕ หน่วยกิต 

 
ศึกษา  วิเคราะห์  ความสัมพันธ์ของภาวะสมดุลระหวํางสุขภาพกายและสุขภาพจิต ลักษณะ

อาการเบื้องต๎นของผู๎ที่มีปัญหาสุขภาพจิต มีวิธีแนวทางการปฏิบัติตนเพื่อจัดการกับอารมณ์และ
ความเครียด พัฒนาสมรรถภาพทางกายของตนเองให๎เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน ระบุปัจจัยที่มีผลตํอการ
ติดสิ่งเสพติด แหลํงชํวยเหลือฟ้ืนฟูผู๎ติดสารเสพติด และหลีกเลี่ยงพฤติกรรมที่เสี่ยงตํอการติดสารเสพติด 
การทะเลาะวิวาท การเข๎าไปในแหลํงอบายมุข   มีทักษะชีวิตในการปูองกันตนเองในด๎านอุบัติเหตุตํางๆ ที่
น าไปสูํอันตราย 

ปฏิบัติ  หลีกเลี่ยงและมีทักษะในการจัดการกับอารมณ์  การติดสารเสพติด  การทะเลาะวิวาท  
ปูองกันตนเอง  ไมํน าตนเองไปสูํอันตราย  

เพ่ือพัฒนาพฤติกรรมด๎านความรู๎  เจตคติ  เห็นคุณคําและสามารถน าไปใช๎ให๎เกิดประโยชน์ได๎ใน
ชีวิตประจ าวันและมีความรักเมตตา     ซื่อสัตย์สุจริต     มีจิตสาธารณะ  
 
ตัวช้ีวัด 
พ ๔.๑   ม.๒/๑  ,   ม.๒/๒  ,   ม.๒/๓   ,  ม.๒/๔  ,   ม.๒/๕   ,  ม.๒/๖ 
พ ๕.๑   ม.๒/๑   ,  ม.๒/๒   ,  ม.๒/๓ 
 
รวม     ๙    ตัวช้ีวัด 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



หลกัสูตรโรงเรียนมารียอ์นุสรณ์  จงัหวดับุรีรัมย ์       

 
๑๖๔ 

ค าอธิบายรายวิชา 
รายวิชาสุขศึกษา รหัสวิชา พ๒๓๑๐๑ 
ชัน้มัธยมศึกษาปีท่ี ๓  ๑ ชั่วโมง/สัปดาห์ 
๒๐ ชั่วโมง/ภาคเรียน ภาคเรียนที่ ๑ ๐.๕ หน่วยกิต 

 
ศึกษา  วิเคราะห์  เปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงทางด๎านรํางกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม และ

สติปัญญา ในวัยทารก วัยกํอนเรียน วัยรุํน วัยผู๎ใหญํ วัยสูงอายุ  ศึกษาอิทธิพลและความคาดหวังของสังคม
ตํอการเปลี่ยนแปลงของวัยรุํน  เข๎าใจ อิทธิพลของสื่อโฆษณา  โทรทัศน์ วิทยุ สิ่งพิมพ์ อินเทอร์เน็ตหรือสื่อ
ตํางๆ ตํอการเจริญเติบโตและพัฒนาการของวัยรุํน  อธิบายหลักการ วิธีการวางแผนครอบครัวและที่
เหมาะสม  ปัจจัยที่มีผละกระทบตํอการตั้งครรภ์ วิเคราะห์สาเหตุและเสนอแนวทางปูองกัน แก๎ไขความ
ขัดแย๎งในครอบครัว  การก าหนดอาหารที่เหมาะสมกับวัยทารก  วัยเด็ก  วัยรุํน  วัยผู๎ใหญํ  วัยสูงอายุ โดย
ค านึงถึงความประหยัด และคุณคําทางอาหาร 

ปูองกันและแก๎ไข  อิทธิพลของสังคมท่ีมีผลตํอการเปลี่ยนแปลงตํอการเจริญเติบโตและพัฒนาการ    
วางแผนครอบครัว    ก าหนดรายการอาหารที่เหมาะกับวัยตําง ๆ โดยค านึงถึงความประหยัด และคุณคํา
ทางอาหาร 

เพ่ือพัฒนาพฤติกรรมด๎านความรู๎  เจตคติ  เห็นคุณคําและสามารถน าไปใช๎ให๎เกิดประโยชน์ได๎ใน
ชีวิตประจ าวันและมีความรักเมตตา     เคารพเชื่อฟังให้เกียรติผู้มีพระคุณ   รู้จักตอบแทนบุญคุณ   
และมีจิตสาธารณะ   
 
ตัวช้ีวัด 

พ ๑.๑   ม.๓/๑  ,  ม.๓/๒  ,  ม.๓/๓  
พ ๒.๑  ม.๓/๑  ,  ม.๓/๒  ,  ม.๓/๓  
 
รวม     ๖    ตัวช้ีวัด 
 

 
 
 
 
 
 

 
 



หลกัสูตรโรงเรียนมารียอ์นุสรณ์  จงัหวดับุรีรัมย ์       

 
๑๖๕ 

ค าอธิบายรายวิชา 
รายวิชาสุขศึกษา รหัสวิชา พ๒๓๑๐๒ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๓  ๑ ชั่วโมง/สัปดาห์ 
๒๐ ชั่วโมง/ภาคเรียน ภาคเรียนที่ ๒ ๐.๕ หน่วยกิต 

 
ศึกษา  วิเคราะห์  โรคที่เป็นสาเหตุส าคัญของการเจ็บปุวยและการตายของคนไทย ศึกษาโรคที่

ติดตํอ เชํนโรคที่เกิดจากการมีเพศสัมพันธ์  โรคเอดส์ โรคไข๎หวัดนก โรคที่ไมํติดตํอ เชํนโรคหัวใจ โรคความ
ดันโลหิตสูง  โรคเบาหวาน โรคมะเร็ง  มีแนวทางแก๎ไขปัญหาสุขภาพของชุมชน วางแผนการออกก าลังกาย  
เสริมสร๎างสมรรถภาพทางกาย  แนวทางปูองกันแก๎ไขที่มีความเสี่ยงตํอสุขภาพ หลีกเลี่ยงการใช๎ความ
รุนแรงในการแก๎ไขปัญหา   แนวทางการปูองกันอุบัติเหตุ  และรู๎จักการปฐมพยาบาลเบื้องต๎นได๎  
 หลีกเลี่ยงและแก๎ไข  โรคติดตํอและโรคไมํติดตํอที่เป็นปัญหาส าคัญของประเทศ  วางแผนการออก
ก าลังกาย  การใช๎ความรุนแรง  อุบัติเหตุที่มักเกิดขึ้น  และปฐมพยาบาลเบื้อต๎นเพ่ือชํวยเหลือตนเองและ
ผู๎อื่น 

เพ่ือพัฒนาพฤติกรรมด๎านความรู๎  เจตคติ  เห็นคุณคําและสามารถน าไปใช๎ให๎เกิดประโยชน์ได๎ใน
ชีวิตประจ าวันและมีความรักเมตตา     ใฝุเรียนรู๎    มีวินัย  และมีจิตสาธารณะ   
 
ตัวช้ีวัด 

พ ๔.๑   ม.๓/๑  ,   ม.๓/๒  ,   ม.๓/๓   ,  ม.๓/๔  
พ ๕.๑   ม.๓/๑  ,   ม.๓/๒  ,   ม.๓/๓   ,   ม.๓/๔   ,  ม.๓/๕ 
 
รวม     ๙    ตัวช้ีวัด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



หลกัสูตรโรงเรียนมารียอ์นุสรณ์  จงัหวดับุรีรัมย ์       

 
๑๖๖ 

 
ค าอธิบายรายวิชา 

รายวิชาเทเบิลเทนนิส รหัสวิชา พ๒๑๑๐๑ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๑ ภาคเรียนที่ ๑ ๑ ชั่วโมง/สัปดาห์ 
๒๐ ชั่วโมง/ภาคเรียน  ๐.๕ หน่วยกิต 

  
 ศึกษาวิธีการรุกและการรับในรูปแบบตํางๆ   มารยาทของการเป็นผู๎เลํนที่ดี  รู๎หน๎าที่ของผู๎เลํนแตํ
ละประเภท    การเลํนและการแขํงขันเป็นทีม  กฎ กติกาการเลํนและการเแขํงขันกีฬาเทเบิลเทนนิสโดย
จัดกิจกรรมสํงเสริมการพัฒนาทักษะ   
               ปฏิบัติตามกฎ  กติกา  หลักการรุก  การปูองกัน  มีน้ าใจนักกีฬามีจิตวิญญาณในการแขํงขัน  
มีสุนทรียภาพของการกีฬา  ทั้งในการเลํน  การดู  การแขํงขัน  แสดงออกถึงความรํวมมือ  ความ
รับผิดชอบในตนเองในการรํวมกิจกรรมมีการวางแผนในการออกก าลังกาย    การเลํนกีฬา และดูแล
สมรรถภาพของตนเอง 
             เพ่ือให๎เกิดความเข๎าใจ  มีระเบียบวินัย  รับผิดชอบ  มีน้ าใจ  สามัคคี  ซื่อสัตย์  มีคุณธรรมม
จริยธรรม  รักษาสุขภาพตนเอง  น าความรู๎ไปประยุกต์ใช๎ในการด ารงชีวิตได้อย่างมีความสุขและมีเจตคติ
ที่ดีตํอวิชาเทเบิลเทนนิส 
 
ตัวช้ีวัด 
พ ๓.๑   ม.๑/ ๑  ,   ม.๑/ ๒   ,  ม.๑/ ๓  
พ ๓.๒  ม.๑/๑   ,   ม.๑/๒  

 
รวม     ๕    ตัวช้ีวัด 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



หลกัสูตรโรงเรียนมารียอ์นุสรณ์  จงัหวดับุรีรัมย ์       

 
๑๖๗ 

ค าอธิบายรายวิชา 
รายวิชาฟุตบอล รหัสวิชา พ๒๑๑๐๒ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๑ ภาคเรียนที่ ๒ ๑ ชั่วโมง/สัปดาห์ 
๒๐ ชั่วโมง/ภาคเรียน  ๐.๕ หน่วยกิต 

  
 ศึกษาเพ่ือให๎มีความรู๎  ความเข๎าใจ  
 มีเตคติ  ตลอดจนมีทักษะปฏิบัติที่เก่ียวกับการสร๎างเสริมและพัฒนาการเคลื่อนไหวแบบตําง  สามารถ
น าไปใช๎ในการเลํนกีฬาฟุตบอลได๎อยํางมีประสิทธิภาพ  โดยรํวมเลํนและแขํงขัน   อยํางสนุกสนานและ
ปลอดภัย   
 ปฏิบัติตามกฎ  กติกา  หลักการรุก  การปูองกัน  มีน้ าใจนักกีฬามีจิตวิญญาณในการแขํงขัน  มี
สุนทรียภาพของการกีฬา  ทั้งในการเลํน  การดู  การแขํงขัน  แสดงออกถึงความรํวมมือ  ความรับผิดชอบ
ในตนเองในการรํวมกิจกรรมมีการวางแผนในการออกก าลังกาย    การเลํนกีฬา และดูแลสมรรถภาพของ
ตนเอง 
 เพ่ือให๎นักเรียนพัฒนาบุคลิกภาพ  และสมรรถภาพของตนเอง  เป็นประจ าสม่ าเสมอ  รวมทั้ง
รู๎จักการสร๎างเสริมสุขภาพ   ความมีน้ าใจ   สามัคคี    และซื่อสัตย์  น าความรู๎ไปประยุกต์ในการด ารงชีวิต
ได๎อยํางมีความสุข  และมีเจตคติที่ดีตํอวิชาฟุตบอล 
 
ตัวชี้วัด 
พ ๔.๑   ม.๑/๔ 
พ ๓.๒  ม.๑/๓  ,  ม.๑/๔  ,   ม.๑/๕  ,  ม.๑/๖    
  
รวม     ๕    ตัวช้ีวัด 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 



หลกัสูตรโรงเรียนมารียอ์นุสรณ์  จงัหวดับุรีรัมย ์       

 
๑๖๘ 

ค าอธิบายรายวิชา 
รายวิชากระบี่กระบอง รหัสวิชา พ๒๒๑๐๒ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๒ ภาคเรียนที่ ๑ ๑ ชั่วโมง/สัปดาห์ 
๒๐ ชั่วโมง/ภาคเรียน  ๐.๕ หน่วยกิต 

  
 ศึกษาประวัติความเป็นมาของกระบี่กระบอง  ประโยชน์ของการเลํนกระบี่กระบองและให๎มีสํวน
รํวมปฏิบัติจริงในกิจกรรมการบริหาร  การออกก าลังกายด๎วยกิจกรรมกีฬากระบี่กระบองทักษะการถวาย
บังคม   การขึ้นพรหม  การร ากระบี่  ทั้ง ๑๒ ทําไม๎ร า   ทักษะไม๎ตีทําตําง ๆ ทักษะตีในขณะที่เป็นผู๎เลํน
ฝุายรุกและฝุายรับ และอ่ืน ๆ อยํางถูกต๎อง   ปลอดภัยและสนุกสนาน  หรืออาจน ากิจกรรมพลศึกษาอ่ืน ๆ 
ที่มีคุณคําเทําเทียมกับกีฬากระบี่กระบองแทนตามความเหมาะสม  พร๎อมกับให๎เรียนรู๎การปูองกัน    การ
แก๎ไข 
 ปฏิบัติตาม  กฎ   กติกา   ยอมรับและเห็นคุณคําของการออกก าลังกายและการเลํนกีฬา 
กระบี่กระบอง  ตามบทบาทหน๎าที่ของตนเองที่ได๎รับ 
  เพ่ือให๎รู๎หลักและวิธีกา รออกก าลังกายที่ถูกต๎อง  มีทักษะ  มีสมรรถภาพทางกายและทางจิต  
มีระเบียบวินัย   มีน้ าใจ  มีความซ่ือสัตย์  น าความรู๎ไปประยุกต์ในการด ารงชีวิตได๎อยํางมีความสุข  และ
มีเจตคติท่ีดีตํอวิชากระบี่กระบอง 
 
ตัวช้ีวัด 
พ ๓.๑   ม.๒/ ๑ ,  ม.๒/ ๒   ,   ม.๒/ ๓   ,   ม.๒/๔ 
พ ๓.๒  ม.๒/๑  
  
รวม     ๕    ตัวช้ีวัด 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



หลกัสูตรโรงเรียนมารียอ์นุสรณ์  จงัหวดับุรีรัมย ์       

 
๑๖๙ 

ค าอธิบายรายวิชา 
รายวิชาวอลเลย์บอล รหัสวิชา พ๒๒๑๐๑ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๒ ภาคเรียนที่ ๒ ๑ ชั่วโมง/สัปดาห์ 
๒๐ ชั่วโมง/ภาคเรียน  ๐.๕ หน่วยกิต 

 
  ศึกษาประวัติความเป็นมาของกีฬาวอลเลย์บอล   ประโยชน์กีฬาวอลเลย์บอล และให๎มีสํวนรํวม
ปฏิบัติจริงในกิจกรรมการบริหาร การออกก าลังกายด๎วยกิจกรรมกีฬาวอลเลย์บอล  มีทักษะการเคลื่อนที่  
การเลํนลูกสองมือลําง  การเลํนลูกสองมือบน     ทักษะในการตบลูกบอล ทักษะการสกัดกั้นลูกบอล   
ทักษะการเสิร์ฟ   รูปแบบ  เทคนิค การเลํนประเภททีม  กฎ กติกาการแขํงขันและอ่ืนๆอยํางถูกต๎อง 
ปลอดภัยและสนุกสนาน หรืออาจน ากิจกรรมพลศึกษาอ่ืนๆ ที่มีคุณคําเทําเทียมกับกีฬาวอลเลย์บอล แทน
ตามความเหมาะสม  พร๎อมกับให๎เรียนรู๎การปูองกันการแก๎ไข  การสรํงเสริมสุขภาพ  และสมรรถภาพ 
 ปฏิบัติตาม  กฎ   กติกา   ยอมรับและเห็นคุณคําของการออกก าลังกายและการเลํนกีฬา 
วอลเลย์บอลตามบทบาทหน๎าที่ของตนเองที่ได๎รับ 
  เพ่ือให๎รู๎คุณคําของการเลํนกีฬา  การมีสมรรถภาพทางกายและทางจิต   มีระเบียบวินัย  มี
ความซ่ือสัตย ์  ใฝุเรียนรู๎    รักความเป็นไทยและมีจิตสาธารณะ 
 
ตัวช้ีวัด 
พ ๔.๑    ม.๒/ ๗ 
พ ๓.๒   ม.๒/๒  ,   ม.๒/ ๓   ,   ม.๒/ ๔   ,   ม.๒/๕ 
  
รวม     ๕    ตัวช้ีวัด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



หลกัสูตรโรงเรียนมารียอ์นุสรณ์  จงัหวดับุรีรัมย ์       

 
๑๗๐ 

อธิบายรายวิชา 
รายวิชาเซปักตะกร้อ  รหัสวิชา พ๒๓๑๐๒ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๓ ภาคเรียนที่ ๑ ๑ ชั่วโมง/สัปดาห์ 
๒๐ ชั่วโมง/ภาคเรียน  ๐.๕ หน่วยกิต 

  
 ศึกษาประวัติความเป็นมาของกีฬาเซปักตะกร๎อ ประโยชน์ของการเลํนกีฬาให๎มีสํวนรํวมและ
ปฏิบัติจริงในกิจกรรมการบริหาร การออกก าลังกายด๎วยกิจกรรมกีฬาเซปักตะกร๎อ  มีทักษะการเคลื่อนที่  
การบังคับทิศทางลูก  การเลํนลูกข๎างเท๎าด๎านใน   ด๎านนอก   หลังเท๎า   เลํนด๎วยศีรษะ เลํนลูกด๎วยเขํา  
การเสิร์ฟ  การรับลูก   รูปแบบ เทคนิค การเลํนประเภททีม  กฎ กติกาการแขํงขันและอ่ืนๆอยํางถูกต๎อง 
ปลอดภัยและสนุกสนาน หรืออาจน ากิจกรรมพลศึกษาอ่ืนๆ ที่มีคุณคําเทําเทียมกับกีฬาเซปักตะกร๎อ แทน
ตามความเหมาะสม  พร๎อมกับให๎เรียนรู๎การปูองกันการแก๎ไข 
การสํงเสริมสุขภาพ มีน้ าใจเป็นนักกีฬา 
 ปฏิบัติตาม  กฎ   กติกา   ยอมรับและเห็นคุณคําของการออกก าลังกายและการเลํนกีฬา 
เซปักตะกร๎อตามบทบาทหน๎าที่ของตนเองที่ได๎รับ 
 เพ่ือให๎รู๎หลักและวิธีการออกก าลังกายที่ถูกต๎อง   มีทักษะ  มีสมรรถภาพทางกายและทางจิตใจ    
มีระเบียบวินัย    และมีความสุขกับการน าไปใช๎ในชีวิตประจ าวัน 
 
ตัวช้ีวัด 
พ ๓.๑   ม.๓/ ๑   ,  ม.๓/ ๒   ,   ม.๓/ ๓  
พ ๓.๒  ม.๓/๑    ,  ม.๓/๒   
 
รวม     ๕    ตัวช้ีวัด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



หลกัสูตรโรงเรียนมารียอ์นุสรณ์  จงัหวดับุรีรัมย ์       

 
๑๗๑ 

ค าอธิบายรายวิชา 
รายวิชาบาสเกตบอล     รหัสวิชา พ๒๓๑๐๑ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๓ ภาคเรียนที่ ๒ ๑ ชั่วโมง/สัปดาห์ 
๒๐ ชั่วโมง/ภาคเรียน  ๐.๕ หน่วยกิต 

 
 ศึกษาประวัติความเป็นมาของบาสเกตบอล ให๎มีสํวนรํวมและปฏิบัติจริงในกิจ-กรรมการบริหาร 
การออกก าลังกายด๎วยกิจกรรมบาสเกตบอลในเรื่องการสํงลูก  การรับลูก  การเลี้ยงลูก  การยิงประตู การ
รับลูกกระดอนจากแปูนแบบตํางๆ  วิธีการเลํนในแบบตํางๆ ทั้งในขนาดเป็นผู๎เลํนฝุายรับและฝุายรุก       
การเลํนเป็นทีมและอ่ืนๆอยํางถูกต๎อง ปลอดภัยและสนุกสนาน หรืออาจน ากิจกรรมพลศึกษาอ่ืนๆ  ที่มี
คุณคําเทําเทียมกับมาบาสเกตบอล แทนตามความเหมาะสม  พร๎อมกับให๎เรียนรู๎การปูองกันการแก๎ไขใน
การเลํนกีฬา  เรียนรู๎มารยาทที่ดีของนักกีฬาและเป็นผู๎ชมที่ดี  การสรํงเสริมสุขภาพ   และสมรรถภาพ 
 ปฏิบัติตาม  กฎ   กติกา   ยอมรับและเห็นคุณคําของการออกก าลังกายและการเลํนกีฬา 
บาสเกตบอลตามบทบาทหน๎าที่ของตนเองที่ได๎รับ 
 เพ่ือให๎รู๎หลักและวิธีการออกก าลังกายที่ถูกต๎อง มีทักษะ  มีสมรรถภาพทางกายและ มีระเบียบ
วินัย    มีความซ่ือสัตย ์   มีจิตสาธารณะ  และน าไปใช๎ในชีวิตประจ าวันอย่างมีความสุข    
 
ตัวช้ีวัด 
พ ๔.๑    ม.๓/ ๕ 
พ ๓.๒  ม.๓/๓    ,  ม.๓/๔  ,   ม.๓/๕   
 
รวม     ๔    ตัวช้ีวัด 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



หลกัสูตรโรงเรียนมารียอ์นุสรณ์  จงัหวดับุรีรัมย ์       

 
๑๗๒ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 

 
ความส าคัญของศิลปะ 

                กลุํมสาระการเรียนรู๎ศิลปะเป็นกลุํมสาระที่ชํวยพัฒนาให๎ผู๎เรียนมีความคิดริเริ่มสร๎างสรรค์ มี
จินตนาการทางศิลปะ  ชื่นชมความงาม  มีสุนทรียภาพ  ความมีคุณคํา ซึ่งมีผลตํอคุณภาพชีวิตมนุษย์  
กิจกรรมทางศิลปะชํวยพัฒนาผู๎เรียนทั้งด๎านรํางกาย  จิตใจ สติปัญญา อารมณ์ สังคม ตลอดจนการน าไปสูํ
การพัฒนาสิ่งแวดล๎อม  สํงเสริมให๎ผู๎เรียนมีความเชื่อมั่นในตนเอง อันเป็นพ้ืนฐานในการศึกษาตํอหรือ
ประกอบอาชีพได๎  
 กลุํมสาระการเรียนรู๎ศิลปะมุํงพัฒนาให๎ผู๎เรียนเกิดความรู๎ความเข๎าใจ มีทักษะวิธีการทางศิลปะ 
เกิดความซาบซึ้งในคุณคําของศิลปะ เปิดโอกาสให๎ผู๎เรียนแสดงออกอยํางอิสระในศิลปะแขนงตําง ๆ 
ประกอบด๎วยสาระส าคัญ คือ 

- ทัศนศิลป์ มีความรู๎ความเข๎าใจองค์ประกอบศิลป์ ทัศนธาตุ สร๎างและน าเสนอผลงาน              
ทางทัศนศิลป์จากจินตนาการ โดยสามารถใช๎อุปกรณ์ที่เหมาะสม รวมทั้งสามารถใช๎เทคนิค วิธีการ          
ของศิลปินในการสร๎างงานได๎อยํางมีประสิทธิภาพ  วิเคราะห์  วิพากษ์ วิจารณ์คุณคํางานทัศนศิลป์            
เข๎าใจความสัมพันธ์ระหวํางทัศนศิลป์  ประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรม  เห็นคุณคํางานศิลปะที่เป็นมรดก
ทางวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท๎องถิ่น ภูมิปัญญาไทยและสากล ชื่นชม ประยุกต์ใช๎ในชีวิตประจ าวัน   

- ดนตรี มีความรู๎ความเข๎าใจองค์ประกอบดนตรีแสดงออกทางดนตรีอยํางสร๎างสรรค์ 
วิเคราะห์ วิพากษ์ วิจารณ์คุณคําดนตรี ถํายทอดความรู๎สึก ทางดนตรีอยํางอิสระ ชื่นชมและประยุกต์ใช๎ใน
ชีวิตประจ าวัน เข๎าใจความสัมพันธ์ระหวํางดนตรี ประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรม เห็นคุณคําดนตรี            
ที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท๎องถิ่น ภูมิปัญญาไทย และสากล ร๎องเพลง และเลํนดนตรี                 
ในรูปแบบตําง ๆ แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเสียงดนตรี  แสดงความรู๎สึกที่มีตํอดนตรีในเชิงสุนทรียะ 
เข๎าใจความสัมพันธ์ระหวํางดนตรีกับประเพณีวัฒนธรรม  และเหตุการณ์ในประวัติศาสตร์   

- นาฏศิลป์ มีความรู๎ ความเข๎ า ใจองค์ประกอบนาฏศิลป์   แสดงออกทางนาฏศิลป์                   
อยํางสร๎างสรรค์  ใช๎ศัพท์เบื้องต๎นทางนาฏศิลป์ วิเคราะห์วิพากษ์ วิจารณ์คุณคํานาฏศิลป์ ถํายทอด
ความรู๎สึก ความคิดอยํางอิสระ สร๎างสรรค์การเคลื่อนไหวในรูปแบบตําง ๆ ประยุกต์ใช๎นาฏศิลป์                
ในชีวิตประจ าวัน  เข๎าใจความสัมพันธ์ระหวํางนาฏศิลป์กับประวัติศาสตร์  วัฒนธรรม เห็นคุณคํา            
ของนาฏศิลป์ที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรม  ภูมิปัญญาท๎องถิ่น  ภูมิปัญญาไทย และสากล  

 
 
 
 

 



หลกัสูตรโรงเรียนมารียอ์นุสรณ์  จงัหวดับุรีรัมย ์       

 
๑๗๓ 

 

สาระและมาตรฐานการเรียนรู้ 
 
สาระท่ี ๑  ทัศนศิลป์ 
มาตรฐาน ศ ๑.๑  สร๎างสรรค์งานทัศนศิลป์ตามจินตนาการ และความคิดสร๎างสรรค์ วิเคราะห์ วิพากษ์  
 วิจารณ์คุณคํางานทัศนศิลป์ ถํายทอดความรู๎สึก ความคิดตํองานศิลปะอยํางอิสระ  
 ชื่นชม และประยุกต์ใช๎ในชีวิตประจ าวัน 
มาตรฐาน ศ ๑.๒   เข๎าใจความสัมพันธ์ระหวํางทัศนศิลป์ ประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรม เห็นคุณคํางาน 
 ทัศนศิลป์ที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท๎องถิ่น ภูมิปัญญาไทย และสากล 
 

สาระที่ ๒  ดนตรี 
มาตรฐาน ศ ๒.๑  เข๎าใจและแสดงออกทางดนตรีอยํางสร๎างสรรค์ วิเคราะห์ วิพากษ์วิจารณ์คุณคําดนตรี 

ถํายทอดความรู๎สึก ความคิดตํอดนตรีอยํางอิสระ ชื่นชม และประยุกต์ใช๎              ใน
ชีวิตประจ าวัน 

มาตรฐาน ศ ๒.๒   เข๎าใจความสัมพันธ์ระหวํางดนตรี ประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรม เห็นคุณคําของดนตรี 
  ที่ เป็นมรดกทางวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท๎องถิ่น ภูมิปัญญาไทยและสากล 

 
สาระท่ี ๓  นาฏศิลป์ 
มาตรฐาน ศ ๓.๑  เข๎าใจ และแสดงออกทางนาฏศิลป์อยํางสร๎างสรรค์ วิเคราะห์ วิพากษ์วิจารณ์คุณคํา 
 นาฏศิลป์ถํายทอดความรู๎สึก ความคิดอยํางอิสระ ชื่นชม และประยุกต์ใช๎ 
 ในชีวิตประจ าวัน 
มาตรฐาน ศ ๓.๒  เข๎าใจความสัมพันธ์ระหวํางนาฏศิลป์ ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม เห็นคุณคํา 
 ของนาฏศิลป์ที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท๎องถิ่น ภูมิปัญญาไทยและสากล 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 



หลกัสูตรโรงเรียนมารียอ์นุสรณ์  จงัหวดับุรีรัมย ์       

 
๑๗๔ 

ค าอธิบายรายวิชากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
 

รหัสวิชา  ศ ๑๑๑๐๑                           ชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๑ จ านวน  ๘๐  ชั่วโมง 
 ศึกษาและเรียนรู๎การสร๎างงานทัศนศิลป์เกี่ยวกับรูปรํางลักษณะ  ขนาดของสิ่งตํางๆรอบตัวเราใน
ธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม  อภิปรายเกี่ยวกับรูปรํางลักษณะขนาดของสิ่งตํางๆรอบตัวเราในธรรมชาติและ
สิ่งที่มนุษย์สร๎างขึ้น  บอกความรู๎สึกที่มีตํอธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อมรอบตัว  มีทักษะพ้ืนฐานในการใช๎วัสดุ  
อุปกรณ์ในการสร๎างงานทัศนศิลป์  สร๎างงานทัศนศิลป์  ศึกษาสิ่งตํางๆที่สามารถกํอก าเนิดเสียง  ลักษณะ
ของเสียงดัง-เบา  ความช๎า-เร็วของจังหวะ ความเก่ียวข๎องของบทกลอน  เพลงงํายๆ  รู๎สิ่งตํางๆท่ีสามารถ
กํอก าเนิดเสียง  บอกลักษณะของเสียง ดัง-เบา  ความช๎าเร็วของจังหวะ  ทํองบทกลอน  ร๎องเพลงงํายๆเลํา
ถึงเพลงในท๎องถิ่น  เข๎าใจและแสดงการเคลื่อนไหว  ทําทางงํายๆเพ่ือสื่อความหมายแทนค าพูด  สิ่งที่
ตนเองชอบจากการดูหรือรํวมการแสดง  การละเลํนของเด็กไทย  สิ่งที่ตนเองชอบในการแสดงนาฏศิลป์ 
 โดยการทดลองสีด๎วยเทคนิคงํายๆ  วาดภาพระบายสีภาพธรรมชาติตามความรู๎สึกของตนเอง  
การเลียนแบบ  การแสดง  การบอกเลํา  การระบุและการเลํนพ้ืนบ๎านของพ้ืนที่นั้นๆ 
 เพ่ือให๎เห็นคุณคําของความสวยงามตามธรรมชาติ  เกิดความรู๎สึกชื่นชมในงานศิลปะ  สามารถคิด
และแสดงความรู๎สึกจากการรับรู๎ความงาม  เกิดความมั่นใจในตนเองในการสร๎างงานศิลปะ  รักษ์ธรรมชาติ
และสิ่งแวดล๎อม  มีความรู๎  ความเข๎าใจ  เห็นความส าคัญของเพลงไทย  เกิดความรู๎สึกชื่นชมเพลงไทย  
และสามารถน ากิจกรรมของเพลงไปใช๎เพ่ือความเพลิดเพลินได๎  ตระหนักถึงคุณคําของนาฏศิลป์ไทย รัก
ความเป็นไทย มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ และมีความสุขกับการเรียน 
 
ตัวช้ีวัด 
ศ ๑.๑ ป.๑/๑ , ป.๑/๒ , ป.๑/๓ , ป.๑/๔ , ป.๑/๕ 
ศ ๑.๒ ป.๑/๑ 
ศ ๒.๑ ป.๑/๑ , ป.๑/๒ , ป.๑/๓ , ป.๑/๔ , ป.๑/๕ 
ศ ๒.๒ ป.๑/๑ , ป.๑/๒  
ศ ๓.๑ ป.๑/๑ , ป.๑/๒ , ป.๑/๓ 
ศ ๓.๒ ป.๑/๑ , ป.๑/๒  
 
รวม ๑๘ ตัวชี้วัด 
 
 
 
 
 



หลกัสูตรโรงเรียนมารียอ์นุสรณ์  จงัหวดับุรีรัมย ์       

 
๑๗๕ 

ค าอธิบายรายวิชากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
 

รหัสวิชา  ศ ๑๒๑๐๑                ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒           จ านวน  ๘๐  ชั่วโมง 
 ศึกษารูปรําง  ทัศนะธาตุและสิ่งแวดล๎อมในการสร๎างงานทัศนศิลป์  แหลํงก าเนิดและคุณสมบัติ
ของเสียง  รู๎ความหมายและความส าคัญของเพลงที่ได๎ยิน  ร๎องเพลงงํายๆที่เหมาะสมกับวัย  จ าแนก
แหลํงก าเนิดของเสียงที่ได๎ยิน  คุณสมบัติของเสียงสูง-ต่ า  ดัง-เบา  ยาวสั้นของดนตรี  เคาะจังหวะหรือ
เคลื่อนไหวรํางกายให๎สอดคล๎องกับเนื้อหาของเพลง ร๎องเพลงงํายๆที่เหมาะสมกับวัย  ความหมาย
ความส าคัญของเพลง  แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเสียงดนตรี  เสียงขับร๎องของตนเองและผู๎อื่น  น าดนตรี
ไปใช๎ในชีวิตประจ าวันหรือโอกาสตํางๆเข๎าใจและแสดงเคลื่อนไหวขณะอยูํกับที่และเคลื่อนที่  การ
เคลื่อนไหวที่สะท๎อนอารมณ์ของตนเองอยํางอิสระทําทาง  เพ่ือสื่อความหมายแทนค าพูด  ทําทางประกอบ
จังหวะอยํางสร๎างสรรค์  มารยาทในการชมการแสดงการละเลํนพ้ืนบ๎าน  เชื่อมโยงสิ่งที่พบเห็นใน
การละเลํนพื้นบ๎านกับสิ่งที่พบเห็นในการด ารงชีวิตของคนไทย 
 โดยบรรยาย  รูปรําง  รูปทรงในธรรมชาติ  สิ่งแวดล๎อม  ระบุทัศนธาตุที่อยูํในสิ่งแวดล๎อมของงาน
ทัศนศิลป์โดยเน๎น เส๎น สี รูปรํางและรูปภาพ  สร๎างงานทัศนศิลป์ตํางๆ โดยใช๎ทัศนธาตุที่เน๎นรูปรําง  มี
ทักษะพ้ืนฐานในการใช๎วัสดุ อุปกรณ์สร๎างงานทัศนศิลป์ ๓ มิติ  สร๎างภาพปะติดโดยการตัดหรือฉีกกระดาษ  
วาดภาพเพ่ือถํายทอดเรื่องราวเกี่ยวกับครอบครัวของตนเองและเพ่ือนบ๎านเลือกงานทัศนศิลป์  บรรยายสิ่ง
ที่มองเห็น  เนื้อหา เรื่องราวและสร๎างสรรค์งานทัศนศิลป์เป็นรูปแบบงานโครงสร๎าง  เคลื่อนไหว  โดยการ
แสดง  การบอก  การระบุการปฏิบัติทําทางหรือประเพณีของท๎องถิ่น 
 เพ่ือให๎เห็นคุณคําของความสวยงามตามธรรมชาติ  เกิดความรู๎สึกชื่นชมธรรมชาติ  สามารถคิด
และแสดงความรู๎สึกจากการรับรู๎ความงาม  เกิดความมั่นใจในตนเองในการสร๎างงานศิลปะ  รักษ์ธรรมชาติ
และสิ่งแวดล๎อม  เห็นความส าคัญและคุณคําของเพลงไทย  เพลงสากล และน ากิจกรรมการฟังเพลง  การ
ร๎องเพลงไปใช๎ในชีวิตประจ าวันได๎ด๎วยความเพลิดเพลิน  ตระหนักถึงคุณคําของนาฏศิลป์ไทย  รักความเป็น
ไทย มีสํวนรํวมในการสืบสานมรดกทางวัฒนธรรมของไทย มีความซื่อสัตย์สุจริต ประพฤติชอบต่อตนเอง
และผู้อ่ืน และมีน้ าใจ 
ตัวช้ีวัด 
ศ ๑.๑ ป.๒/๑ , ป.๒/๒ , ป.๒/๓ , ป.๒/๔ , ป.๒/๕ , ป.๒/๖ , ป.๒/๗ , ป.๒/๘ 
ศ ๑.๒ ป.๒/๑ , ป.๒/๒ 
ศ ๒.๑ ป.๒/๑ , ป.๒/๒ , ป.๒/๓ , ป.๒/๔ , ป.๒/๕ 
ศ ๒.๒ ป.๒/๑ , ป.๒/๒  
ศ ๓.๑ ป.๒/๑ , ป.๒/๒ , ป.๒/๓ , ป.๒/๔ , ป.๒/๕ศ ๓.๒ ป.๒/๑ , ป.๒/๒  , ป.๒/๓                                       
รวม ๒๕ ตัวชี้วัด 
 
 



หลกัสูตรโรงเรียนมารียอ์นุสรณ์  จงัหวดับุรีรัมย ์       

 
๑๗๖ 

 
ค าอธิบายรายวิชากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 

 

รหัสวิชา  ศ ๑๓๑๐๑                   ชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๓           จ านวน  ๘๐  ชั่วโมง 
 ศึกษารูปรํางรูปทรงในธรรมชาติสิ่งแวดล๎อม  วัสดุอุปกรณ์ที่ใช๎สร๎างผลงาน  เมื่อชมงานทัศนศิลป์  
ทัศนธาตุของสิ่งตํางๆ ในธรรมชาติ  สิ่งแวดล๎อม  ทัศนศิลป์เน๎นเรื่องเส๎น  สี  รูปรําง  ลักษณะของเครื่อง
ดนตรีที่เห็น  ที่ได๎ยินในชีวิตประจ าวัน  รูปภาพหรือสัญลักษณ์แทนเสียง  หน๎าที่ของเพลงที่ได๎ยิน  ขับร๎อง
บรรเลงดนตรีงํายๆ เคลื่อนไหวทําทาง  เข๎าใจและแสดงการเคลื่อนไหวในรูปแบบตํางๆ ในสถานการณ์สั้นๆ 
ทําทางประกอบเพลงตามรูปแบบนาฏศิลป์  บทบาทหน๎าที่ของผู๎แสดงและผู๎ชม  กิจกรรมการแสดงที่
เหมาะสมกับวัยประโยชน์ของการแสดงนาฏศิลป์ในชีวิตประจ าวัน  การแสดงนาฏศิลป์ที่เคยเห็นในท๎องถิ่น  
สิ่งที่เป็นลักษณะเดํนและเอกลักษณ์ของการแสดงนาฏศิลป์  ความส าคัญของการแสดงนาฏศิลป์ 
 โดยบรรยายรูปรํางรูปทรงธรรมชาติ  สิ่งแวดล๎อม  ระบุวัสดุอุปกรณ์ที่ใช๎สร๎างผลงานเมื่อชมงาน
ทัศนศิลป์  จ าแนกทัศนศิลป์ของสิ่งตํางๆ ในธรรมชาติ  สิ่งแวดล๎อมและงานทัศนศิลป์โดยเน๎นเรื่องเส๎น  สี  
รูปรําง  รูปทรงและพ้ืนผิว  ระบุอุปกรณ์ท่ีใช๎สร๎างผลงานเมื่อชมงานทัศนศิลป์  วาดภาพระบายสีสิ่งที่อยูํ
รอบตัว  ถํายทอดความคิด  ความรู๎สึกจากเหตุการณ์จริงโดยใช๎เส๎น  รูปรําง  รูปทรง  สีและพ้ืนผิว  
สร๎างสรรค์งานทัศนศิลป์เป็นรูปแบบงานโครงสร๎างเคลื่อนไหว  ระบุรูปรํางลักษณะของเครื่องดนตรีที่เห็น  
ได๎ยิน  ในชีวิตประจ าวัน  ใช๎รูปภาพหรือสัญลักษณ์แทนเสียงและเคาะจังหวะ  บอกบทบาทหน๎าที่ของ
เพลงที่ได๎ยิน  ขับร๎องและบรรเลงดนตรีงํายๆ เคลื่อนไหวทําทางสอดคล๎องกับอารมณ์ของเพลงที่ฟัง  แสดง
ความคิดเห็นเกี่ยวกับเสียงดนตรีเสียงขับร๎องของตนเองและผู๎อื่น  โดยการสร๎างสรรค์  แสดงเปรียบเทียบ  
รํวมกิจกรรม  บอก เลํา ระบุอธิบายและปฏิบัตินาฏศิลป์ท๎องถิ่นพ้ืนบ๎านได๎ 
 เพ่ือให๎เห็นคุณคําของความสวยงามตามธรรมชาติ  เกิดความรู๎สึกชื่นชมธรรมชาติและแสดง
ความรู๎สึกจากการรับรู๎ความงาม  ความเพลิดเพลิน  เกิดความใจในตนเองในการสร๎างงานศิลปะ รักษ์
ธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม  เห็นความส าคัญของดนตรี สามารถน าดนตรีไปใช๎ในชีวิตประจ าวันหรือโอกาส
ตํางๆ  ได๎อยํางเหมาะสม  ตระหนักถึงคุณคําของนาฏศิลป์ไทย  เกิดความชื่นชมนาฏศิลป์ไทย  สามารถน า
กิจกรรมไปใช๎แสดงในโอกาสตํางๆ เพื่อความเพลิดเพลินแกํตนเองและผู๎อ่ืน รู้จักแบ่งปันความรู้อย่างเอ้ือ
อาทร และมีความสุขกับการเรียน 
 
ตัวช้ีวัด 
ศ ๑.๑  ป.๓/๑, ป. ๓/๒ ,ป. ๓/๓ ,ป. ๓ /๔ ,ป. ๓/ ๕ ,ป. ๓ /๖, ป. ๓ / ๗, ป. ๓/ ๘, ป.๓ / ๙ ,ป. ๓ / 
๑๐ 
ศ ๑.๒  ป.๓ / ๑  , ป.๓ / ๒ 
ศ ๒.๑  ป.๓/๑, ป. ๓/๒ ,ป. ๓/๓ ,ป. ๓ /๔ ,ป. ๓/ ๕ ,ป. ๓ /๖, ป. ๓ / ๗ 



หลกัสูตรโรงเรียนมารียอ์นุสรณ์  จงัหวดับุรีรัมย ์       

 
๑๗๗ 

ศ ๒.๒  ป.๓ / ๑  , ป.๓ / ๒      ศ ๓.๑  ป.๓/๑, ป. ๓/๒ ,ป. ๓/๓ ,ป. ๓ /๔ ,ป. ๓/ ๕                                  
ศ ๓.๒  ป.๓/๑, ป. ๓/๒ ,ป. ๓/๓                                               
รวม  ๒๙  ตัวชี้วัด 

ค าอธิบายรายวิชากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
 

รหัสวิชา  ศ ๑๔๑๐๑        ชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๔           จ านวน  ๘๐  ชั่วโมง 
 ศึกษาลักษณะของรูปรําง  รูปทรงในธรรมชาติ  สิ่งแวดล๎อมงานทัศนศิลป์  อิทธิพลของสี  วรรณะ
อํุน  วรรณะเย็นที่มีตํออารมณ์ของมนุษย์  ศึกษาเพลง  ประโยคเพลงอยํางงําย   เครื่องดนตรีที่ใช๎ในเพลงที่
ฟัง  ทิศทางการเคลื่อนที่ข้ึน – ลง  งํายๆ ของท านอง  รูปแบบจังหวะและความเร็วของจังหวะเพลงที่ฟัง  
ศึกษาโน๎ตดนตรีไทยและสากลทักษะพ้ืนฐานทางนาฏศิลป์และการละครที่ใช๎สื่อความหมายและอารมณ์  
ภาษาทําทางและศัพท์ทางการละครงํายๆ ในการถํายทอดเรื่องราว  การเคลื่อนไหวในจังหวะตํางๆ ตาม
ความคิดของตนนาฏศิลป์เป็นคูํ และหมูํ  ชื่นชอบในการแสดงโดยเน๎นจุดส าคัญของเรื่องและลักษณะเดํน
ของตัวละครประวัติความเป็นมาของนาฏศิลป์  หรือชุดการแสดงอยํางงํายๆ การแสดงนาฏศิลป์กับการ
แสดงที่มาจากวัฒนธรรมอื่น  ความส าคัญของการแสดงความเคารพในการเรียนและการแสดงนาฏศิลป์  
เหตุผลที่ควรรักษาและสืบทอดการแสดงนาฏศิลป์ 
 โดยเปรียบเทียบ  รูปลักษณะของรูปรําง  รูปทรงในธรรมชาติ  สิ่งแวดล๎อมและงานทัศนศิลป์  
อภิปรายเกี่ยวกับอิทธิพลของสีวรรณะอํุนและสีวรรณะเย็นที่มีตํออารมณ์ของมนุษย์ บอกประโยคของเพลง
อยํางงําย  จ าแนกประเภทของเครื่องดนตรีที่ใช๎ในเพลงที่ฟัง  ระบุทิศทางการเคลื่อนที่ขึ้น-ลง ตํางๆ ของ
ท านอง  รูปแบบจังหวะและความเร็วของจังหวะในเพลงที่ได๎ฟัง อําน เขียนโน๎ตดนตรีไทยและสากล  ร๎อง
เพลงโดยใช๎ชํองเสียงที่เหมาะสมกับตนเอง  การสร๎างสรรค์ แสดงเปรียบเทียบ  รํวมกิจกรรม  บอก เลํา  
ระบุอธิบายและปฏิบัตินาฏศิลป์ท๎องถิ่นพ้ืนบ๎านได๎ 

เพ่ือให๎เห็นคุณคําของความงามของธรรมชาติ  ศิลปะของไทย  ศิลปะท๎องถิ่น  ศิลปะสากล  เกิด
ความรู๎สึกชื่นชมในความงามของธรรมชาติและภาคภูมิใจในความงาม  มองเห็นความแตกตํางของศิลปะ
ไทย  ศิลปะสากล  ชื่นชมภูมิใจรักษาศิลปะไทยไว๎และยอมรับค าติชมและแก๎ไขข๎อบกพรํอง        รู๎คุณคํา
ของเพลงไทย เพลงสากล  เข๎าใจในอารมณ์เพลง  สามารถแสดงความรู๎สึกจากการรับรู๎ความไพเราะของ
เพลง  กิจกรรมการฟังเพลงไปใช๎ในชีวิตประจ าวันได๎ด๎วยความเพลิดเพลิน  ตระหนักถึงคุณคําของ
นาฏศิลป์ไทย  เกิดความชื่นชมนาฏศิลป์ไทย  สามารถน ากิจกรรมของนาฏศิลป์ไปใช๎แสดงในโอกาสตํางๆ 
เพ่ือความเพลิดเพลินแกํตนเองและผู๎อื่น มีความเสียสละ มีน้ าใจและช่วยเหลือผู้อ่ืนโดยไมํหวังสิ่งตอบ
แทน 
ตัวช้ีวัด 
ศ ๑.๑  ป.๔/๑, ป. ๔/๒ ,ป. ๔/๓ ,ป. ๔/๔ ,ป. ๔/๕ ,ป. ๔ /๖, ป. ๔/๗, ป. ๔/๘, ป.๔/๙  
ศ ๑.๒  ป.๔/๑  , ป.๔/๒ 
ศ ๒.๑  ป.๔/๑, ป. ๔/๒ ,ป. ๔/๓ ,ป. ๔/๔ ,ป. ๔/๕ ,ป. ๔/๖, ป. ๔/๗    ศ ๒.๒  ป.๔/๑  , ป.๔/๒ 



หลกัสูตรโรงเรียนมารียอ์นุสรณ์  จงัหวดับุรีรัมย ์       

 
๑๗๘ 

ศ ๓.๑  ป.๔/๑, ป. ๔/๒ ,ป. ๔/๓ ,ป. ๔ /๔ ,ป. ๔/๕ 
ศ ๓.๒  ป.๔/๑, ป. ๔/๒ ,ป. ๔/๓, ป. ๔ /๔                                              รวม  ๒๙  ตัวช้ีวัด 

 
 

ค าอธิบายรายวิชากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
 

รหัสวิชา  ศ ๑๕๑๐๑             ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕           จ านวน  ๘๐  ชั่วโมง 
 ศึกษาเกี่ยวกับจังหวะต าแหนํงของสิ่งตํางๆ ที่ปรากฏในสิ่งแวดล๎อมและงานศิลป์  ความแตกตําง
ระหวํางงานทัศนศิลป์ที่สร๎างสรรค์ด๎วยวัสดุอุปกรณ์และวิธีที่ตํางกัน  วาดภาพโดยใช๎เทคนิคของแสงเงา  
น้ าหนักและวรรณะสี  งานปั้นจากดินน้ ามันหรือดินเหนียว  งานพิมพ์ภาพ  การจัดวางต าแหนํงของสิ่ง
ตํางๆ ในภาพ  องค์ประกอบดนตรีในเพลงที่ใช๎ในการสื่ออารมณ์  ลักษณะของเสียงขับร๎องและเครื่อง
ดนตรีที่อยูํในวงดนตรีประเภทตํางๆ  ศึกษาโน๎ตดนตรีไทยและสากล ๕ ระดับเสียง  เครื่องดนตรีที่ท า
จังหวะและท านอง  เพลงไทยหรือเพลงสากลที่เหมาะสมกับวัย  องค์ประกอบนาฏศิลป์  ทําทางประกอบ
เพลงหรือเรื่องราวตามความคิดของตน โดยเน๎นการใช๎ภาษาทําและ       นาฏยศัพท์ในการสื่อความหมาย
และการแสดงออก  การเขียนเค๎าโครงเรื่องหรือบทละครสั้นๆ         การแสดงนาฏศิลป์ชุดตํางๆ 
ประโยชน์ที่ได๎รับจากการชมการแสดง  การแสดงประเภทตํางๆ ของไทย     ในแตํละท๎องถิ่น  นาฏศิลป์  
นาฏศิลป์พื้นบ๎านที่สะท๎อนถึงวัฒนธรรมและประเพณี 
 โดยใช๎ประโยคเพลงแบบถามตอบ  ใช๎ดนตรีรํวมกับกิจกรรมในการแสดงออกตามจินตนาการ  
อธิบายความสัมพันธ์ระหวําง  ดนตรีกับประเพณีในวัฒนธรรมตํางๆ  คุณคําของดนตรีที่มาจากวัฒนธรรมที่
ตํางกัน การเคลื่อนไหวในกิจกรรมนาฏศิลป์และปฏิบัตินาฏศิลป์ท๎องถิ่นพ้ืนบ๎านได๎ 
 เพ่ือความเข๎าใจเห็นคุณคําของความงามของธรรมชาติ  ศิลปะของไทย  ศิลปะท๎องถิ่น  ศิลปะ
สากล  เกิดความรู๎สึกชื่นชมในความงามของธรรมชาติและภาคภูมิใจในความงาม  ความประณีตศิลปะของ
ไทย  ศิลปะท๎องถิ่น  มองเห็นความแตกตํางของศิลปะไทย  ศิลปะสากล  ชื่นชมภูมิใจรักษาศิลปะไทยไว๎
และยอมรับค าติชมและแก๎ไขข๎อบกพรํอง  เห็นความส าคัญของเพลงไทย เพลงสากล  เกิดความชื่นชมใน
การร๎องเพลง  ฟังเพลง  น ากิจกรรมฟังเพลงและการร๎องเพลงไปใช๎ในชีวิตประจ าวันได๎ด๎วยความ
เพลิดเพลิน  ตระหนักถึงคุณคําของนาฏศิลป์ไทย  สามารถประยุกต์นาฏศิลป์และละครของไทยให๎
เหมาะสมกับสภาพปัจจุบันและด ารงรักษาไว๎ซึ่งเอกลักษณ์ไทย รักความเป็นไทย มีความสุภาพอ่อนโยนมี
น้ าใจและมีความสุขกับการเรียน 
ตัวช้ีวัด 
ศ ๑.๑   ป.๕/๑, ป. ๕/๒ ,ป. ๕/๓ ,ป. ๕ /๔ ,ป. ๕/ ๕ ,ป. ๕ /๖, ป. ๕ / ๗  
ศ ๑.๒  ป.๕ / ๑  , ป.๕ / ๒ 
ศ ๒.๑  ป.๕/๑, ป. ๕/๒ ,ป. ๕/๓ ,ป. ๕ /๔ ,ป. ๕/ ๕ ,ป. ๕ /๖, ป. ๕ / ๗ 
ศ ๒.๒ ป.๕ / ๑  , ป.๕ / ๒ 



หลกัสูตรโรงเรียนมารียอ์นุสรณ์  จงัหวดับุรีรัมย ์       

 
๑๗๙ 

ศ ๓.๑   ป.๕/๑, ป. ๕/๒ ,ป. ๕/๓ ,ป. ๕ /๔ ,ป. ๕/ ๕ , ป.๕ /๖ 
ศ ๓.๒  ป.๕/๑, ป. ๕/๒                                               รวม  ๒๖  ตัวช้ีวัด 
 
 
 

ค าอธิบายรายวิชากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
 

รหัสวิชา  ศ ๑๖๑๐๑             ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖           จ านวน  ๘๐  ชั่วโมง 
 ศึกษาสีคูํตรงข๎ามการใช๎สีคูํตรงข๎าม  หลักการจัดขนาดสัดสํวนความสมดุลในการสร๎างงาน
ทัศนศิลป์จากรูปแบบ ๒ มิต ิ เป็น ๓ มิติ  เพลงที่ฟังโดยอาศัยองค์ประกอบดนตรีและศัพท์สังคีต  ประเภท  
บทบาท  หน๎าที่เครื่องดนตรีและเครื่องดนตรีที่มาจากวัฒนธรรมตํางๆ  โน๎ตดนตรีไทยและสากล  ท านอง
งํายๆ เครื่องดนตรีบรรเลงประกอบการร๎องเพลง  ด๎นสดที่มีจังหวะและท านองงํายๆ  ศึกษาเรื่องของวง
ดนตรีไทยในประวัติศาสตร์  จากยุคสมัยตํางกันและอิทธิพลของวัฒนธรรมดนตรีไทย  การเคลื่อนไหวและ
การแสดงโดยเน๎นการถํายทอดลีลาหรืออารมณ์  เครื่องแตํงกาย  หรืออุปกรณ์ประกอบการแสดงอยําง
งํายๆ  นาฏศิลป์และละครงํายๆ  ความรู๎สึกของตนเองที่มีตํองานนาฏศิลป์และการละครอยํางสร๎างสรรค์  
การชมการแสดง  ความสัมพันธ์ระหวํางนาฏศิลป์และการละครกับสิ่งที่ประสบในชีวิตประจ าวัน  สิ่งที่มี
ความส าคัญตํอการแสดงนาฏศิลป์และละคร  ประโยชน์ที่ได๎รับจากการแสดงหรือการชมการแสดง
นาฏศิลป์และละคร 
 โดยใช๎หลักการแสงเงาและระบุสีคูํตรงข๎าม  อภิปรายเกี่ยวกับการใช๎สีคูํตรงข๎าม  อธิบายหลักการ
จัดสัดสํวน  ความสมดุล  สร๎างสรรค์งานทัศนศิลป์จากรูปแบบ ๒  มิติ เป็น ๓ มิติ  โดยใช๎หลักการของแสง
เงาและน้ าหนัก  สีคูํตรงข๎าม  หลักการจัดขนาดสัดสํวนและความสมดุล  สร๎างงานทัศนศิลป์เป็นแผนภาพ  
แผนผังและภาพประกอบเพ่ือถํายทอดความคิด  เรื่องราวเกี่ยวกับเหตุการณ์ตํางๆ งานปั้นใช๎หลักการเพิ่ม
และลด  โดยบรรยายเพลงที่ฟัง  โดยอาศัยองค์ประกอบดนตรีและศัพท์สังคีต  จ าแนกประเภทและ
บทบาทหน๎าที่เครื่องดนตรีไทยและเครื่องดนตรีที่มาจากวัฒนธรรมตํางๆ  อํานเขียนโน๎ตไทยและโน๎ตสากล
ท านองงํายๆ ใช๎เครื่องดนตรีบรรเลงประกอบการร๎องเพลง  ด๎นสด  ที่มีจังหวะและท านองงํายๆ บรรยาย
ความรู๎สึกท่ีมีตํอดนตรี  แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับท านอง  จังหวะการประสานเสียงและคุณภาพเสียงของ
เพลงที่ฟัง  อธิบายเรื่องราวของดนตรีไทยในประวัติศาสตร์  อภิปรายอิทธิพลของวัฒนธรรมตํอดนตรีใน
ท๎องถิ่น  การสร๎างสรรค์การแสดง  ออกแบบ  บรรยาย  แสดงความคิดเห็นเปรียบเทียบ   ระบุและอธิบาย 
 เพ่ือให๎เห็นคุณคําของความงามของธรรมชาติ  ศิลปะของไทย  ศิลปะท๎องถิ่น  ศิลปะสากล  เกิด
ความรู๎สึกชื่นชมในความงามของธรรมชาติและภาคภูมิใจในความงาม  ความประณีตของศิลปะ มองเห็น
ความแตกตํางของศิลปะไทย  ศิลปะสากล  ชื่นชมภูมิใจรักษาศิลปะไทยไว๎และยอมรับค าติชมและแก๎ไข
ข๎อบกพรํอง  รู๎คุณคําของเพลงไทย เพลงสากล  เกิดความชื่นชมในการร๎องเพลง ฟังเพลง  น ากิจกรรมฟัง
เพลงและการร๎องเพลงไปใช๎ในชีวิตประจ าวันได๎ด๎วยความเพลิดเพลิน  ตระหนักถึงคุณคําของนาฏศิลป์ไทย  



หลกัสูตรโรงเรียนมารียอ์นุสรณ์  จงัหวดับุรีรัมย ์       

 
๑๘๐ 

สามารถประยุกต์นาฏศิลป์และละครของไทยให๎เหมาะสมกับสภาพปัจจุบันและด ารงรักษาไว๎ซึ่งเอกลักษณ์
ไทย รักตนเองและรักผู้อ่ืน เสียสละ มีน้ าใจ รู้จักแบ่งปันและช่วยเหลือผู้อ่ืนอย่างสุภาพอ่อนโยนและ
รู้จักให้อภัย 
ตัวช้ีวัด 
ศ ๑.๑   ป.๖/๑, ป. ๖/๒ ,ป. ๖/๓ ,ป. ๖ /๔ ,ป. ๖/ ๕ ,ป. ๖ /๖, ป. ๖ / ๗  
ศ ๑.๒  ป.๖ / ๑  , ป.๖ / ๒  , ป.๖/ ๓ 
ศ ๒.๑   ป.๖/๑, ป. ๖/๒ ,ป. ๖/๓ ,ป. ๖ /๔ ,ป. ๖/ ๕ ,ป. ๖ /๖, ป. ๖ / ๗ 
ศ ๒.๒  ป.๖ / ๑  , ป.๖ / ๒ 
ศ ๓.๑   ป.๖/๑, ป. ๖/๒ ,ป. ๖/๓ ,ป. ๖ /๔ ,ป. ๖/ ๕ , ป.๖ /๖ 
ศ ๓.๒  ป.๖/๑, ป. ๖/๒                                                
รวม  ๒๗  ตัวชี้วัด 
 

ค าอธิบายรายวิชากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
 

รหัสวิชา ศ ๒๑๑๐๑                     ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๑                    เวลา ๘๐ ชั่วโมง        

ศึกษา/ฝึกทักษะ/กระบวนการในสาระต่อไปนี้ 
ศึกษารูปแบบ การปั้น หรืองานผสม ให๎เป็นเรื่องราว ๓ มิติ การออกแบสัญญาลักษณ์หรืองาน

กราฟิก เพ่ือสื่อความหมายหรือเรื่องราวตํางๆได๎อยํางมีคุณภาพ ค๎นคว๎าเปรียบเทียบความรู๎สึกในการฟัง
ดนตรี การดูแลรักษาเครื่องดนตรี ความสัมพันธ์ของเครื่องดนตรีที่มีตํอสังคมไทย ศึกษาความรู๎เกี่ยวกับ
อิทธิพลของนักแสดงที่มีผลตํอความคิดของผู๎ชม ปัจจัยที่มีผลตํอการเปลี่ยนแปลงการละครไทย ละคร
พ้ืนบ๎าน มีความรู๎ความเข๎าใจ การละครเบื้องต๎น ศัพท์ทางการแสดงภาษาทํา การตีบท หลักในการชมการ
แสดง  สามารถใช๎ทักษะการท างานเป็นกลุํมในกระบวนการผลิตการแสดงโดยก าหนดบทบาทและหน๎าที่
อยํางชัดเจน เพ่ือสร๎างสรรค์กิจกรรมการแสดงให๎นําสนใจ 
 โดยใช๎กระบวนการศึกษา วางแผน สืบค๎นข๎อมูล วิเคราะห์ วิจารณ์ ปฏิบัติ ประเมินผล สรุปผล
และเสนอแนะ 
 เพ่ือการพัฒนางานให๎เกิดองค์ความรู๎ ความคิด ความเข๎าใจ ความสร๎างสรรค์ มีความเสียสละ มี
น้ าใจ มีความรับผิดชอบและมีความสุขกบัการเรียน 
ตัวช้ีวัด 
ศ ๑.๑   ม.๑/๑, ม.๑/๒ ,ม. ๑/๓ , ม. ๑/๔ ,ม. ๑/๕ ,ม. ๑/๖ 
ศ ๑.๒  ม.๑/๑,ม.๑/๒,ม. ๑/๓   
ศ ๒.๑  ม.๑/๑,ม.๑/๒ ,ม. ๑/๓ ,ม. ๑/๔ ,ม. ๑/ ๕ , ม. ๑/๖ ,ม. ๑/๗ , ม. ๑/๘ ,ม. ๑/๙  
ศ ๒.๒ ม.๑/๑,ม.๑/๒   



หลกัสูตรโรงเรียนมารียอ์นุสรณ์  จงัหวดับุรีรัมย ์       

 
๑๘๑ 

ศ ๓.๑   ม.๑/๑,ม.๑/๒, ม. ๑/๓ ,ม. ๑/๔ ,ม. ๑ /๕  
ศ ๓.๒  ม.๑/๑,ม.๑/๒                                            
รวม  ๒๗  ตัวชี้วัด 
  
 

ค าอธิบายรายวิชากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
 

รหัสวิชา ศ ๒๒๑๐๑                      ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๒                  เวลา ๘๐ ชั่วโมง 
 
ศึกษา/ฝึกทักษะ/กระบวนการในสาระต่อไปนี้ 

ศึกษาและปฏิบัติ รูปแบบแนวคิดในการท างานทัศนศิลป์ ความเหมือนและความแตกตํางของ
รูปแบบการใช๎วัสดุ-อุปกรณ์ของศิลปิน วาดภาพสื่อความหมายด๎วยเทคนิคตํางๆ ประเมินและวิจารณ์เพ่ือ
พัฒนางานด๎านทัศนศิลป์ ศึกษาการอํานเขียนร๎องโน๎ตไทย -สากล วิเคราะห์ เปรียบเทียบการใช๎
องค์ประกอบดนตรี ปัจจัยที่มีตํอการสร๎างสรรค์งานดนตรี รูปแบบดนตรีในวัฒนธรรมตํางๆ มีความเข๎าใจ 
เกี่ยวกับองค์ประกอบของนาฏศิลป์ รูปแบบนาฏศิลป์ประเภทตํางๆ ความสัมพันธ์ของนาฏศิลป์ไทยกับกลุํม
สาระอ่ืนๆมีความรู๎ในลักษณะเฉพาะของนาฏศิลป์ประเภทตํางๆ วิเคราะห์ วิพากย์ วิจารณ์ งานแสดงของ
ตนเองและผู๎อ่ืน เพ่ือปรับปรุงผลงานการแสดงให๎ดียิ่งขึ้น 

โดยใช๎กระบวนการการศึกษาวางแผน สืบค๎นข๎อมูล วิเคราะห์ วิจารณ์ ปฏิบัติ ประเมินผล สรุป
และเสนแนะ 

เพ่ือการพัฒนางานให๎เกิดองค์ความรู๎ ความคิด ความเข๎าใจ ความสร๎างสรรค์ สามารถปฏิบัติและ
น าไปประยุกต์ใช๎ในชีวิตประจ าวัน มีเจตคติที่ดี เห็นคุณคํารักษาความเป็นไทย มีสํวนรํวมสืบค๎นมรดกทาง
วัฒนธรรมและอยู่อย่างพอเพียง มีความสุขกับการเรียนรู๎ 
 
ตัวช้ีวัด 

ศ ๑.๑   ม.๒/๑, ม.๒/๒ ,ม. ๒/๓ , ม. ๒/๔ ,ม. ๒/๕ ,ม. ๒/๖ , ม. ๒/๗ 
ศ ๑.๒  ม.๒/๑,ม.๒/๒,ม.๒/๓   
ศ ๒.๑  ม.๒/๑,ม.๒/๒ ,ม.๒/๓ ,ม. ๒/๔ ,ม. ๒/ ๕,ม. ๒/๗  
ศ ๒.๒ ม.๒/๑,ม.๒/๒   
ศ ๓.๑   ม.๒/๑,ม.๒/๒, ม.๒/๓ ,ม. ๒/๔ ,ม. ๒/๕  
ศ ๓.๒  ม.๒/๑,ม.๒/๒,ม.๒/๓                                           
รวม  ๒๖  ตัวชี้วัด 
  



หลกัสูตรโรงเรียนมารียอ์นุสรณ์  จงัหวดับุรีรัมย ์       

 
๑๘๒ 

 
ค าอธิบายรายวิชากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 

รหัสวิชา ศ ๒๓๑๐๑                      ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๓                  เวลา ๘๐ ชั่วโมง 

ศึกษา/ฝึกทักษะ/กระบวนการในสาระต่อไปนี้ 
ศึกษารูปแบบ วิเคราะห์ บรรยาย และฝึกปฏิบัติในเรื่องสิ่งแวดล๎อมและงานทัศนศิลป์โดยใช๎องค์

ความรู๎ เทคนิค การออกแบบในการสร๎างงานทั้งไทยและสากล ประยุกต์ใช๎ทัศนธาตุ หลักการออกแบบใน
การสร๎างงานทัศนศิลป์ ๒ มิติ ๓ มิติ และงานสื่อผสมเพื่อถํายทอดประสบการณ์ และจินตนาการ วิเคราะห์ 
ความแตกตํางขององค์ประกอบดนตรีกับงานศิลปะอ่ืน หลักการผสมวงดนตรี ขับร๎องบรรเลงดนตรีไทย
และสากล สร๎างสรรค์บทเพลงโดยเลือกใช๎องค์ประกอบลักษณะเดํนของดนตรีในการสร๎างสรรค์งานดนตรี
ได๎ เกี่ยวกับรูปแบบนาฏศิลป์ ภาษาทํา นาฏศิลป์จากวัฒนธรรมตําง ๆ เพ่ือน าองค์ความรู๎ที่ได๎มาสร๎างสรรค์
ทําทาง ในการแปลความสามารถสื่อสารผํานการแสดงนาฏศิลป์ เพ่ือไปปรับใช๎ในชีวิตประจ าวัน และการ
อนุรักษ์สืบไป 
 โดยใช๎กระบวนการกระบวนการศึกษา วางแผน สืบค๎นข๎อมูล วิเคราะห์ วิจารณ์ ปฏิบัติ 
ประเมินผล สรุปผลและเสนอแนะ  

เพ่ือการพัฒนางานให๎เกิดองค์ความรู๎ ความคิด ความเข๎าใจ ความสร๎างสรรค์ สามารถปฏิบัติและ
น าไปประยุกต์ใช๎ในชีวิตประจ าวัน มีคุณธรรม จริยธรรม มีเจตคติที่ดี เห็นคุณคํา มีจิตสาธารณะอนุรักษ์
วัฒนธรรมไทย คํานิยมอันพึงประสงค์ มีสํวนรํวมสืบสานมรดกทางวัฒนธรรมของไทย อยูํอย่างพอเพียง มี
ความสุขกับการเรียนรู๎ 
 
ตัวช้ีวัด 

ศ ๑.๑   ม.๒/๑,ม.๒/๒,ม.๒/๓,ม.๒/๔ ,ม.๒/๕ ,ม.๒/๖,ม.๒/๗,ม.๒/๘,ม.๒/๙,ม.๒/๑๐,ม.๒/๑๑ 
ศ ๑.๒  ม.๒/๑,ม.๒/๒  
ศ ๒.๑  ม.๒/๑,ม.๒/๒ ,ม.๒/๓ ,ม. ๒/๔ ,ม. ๒/ ๕,ม.๒/๖,ม. ๒/๗  
ศ ๒.๒ ม.๒/๑,ม.๒/๒   
ศ ๓.๑   ม.๒/๑,ม.๒/๒, ม.๒/๓ ,ม. ๒/๔ ,ม. ๒/๕ ,ม.๒/๖,ม. ๒/๗ 
ศ ๓.๒  ม.๒/๑,ม.๒/๒,ม.๒/๓                                           
รวม  ๓๒  ตัวชี้วัด 

 
 
 

 



หลกัสูตรโรงเรียนมารียอ์นุสรณ์  จงัหวดับุรีรัมย ์       

 
๑๘๓ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
 

ความส าคัญของกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี 

กลุํมสาระการเรียนรู๎การงานอาชีพและเทคโนโลยีเป็นกลุํมสาระที่ชํวยพัฒนาให๎ผู๎เรียน                      
มีความรู๎  ความเข๎าใจ   มีทักษะพื้นฐานที่จ าเป็นตํอการด ารงชีวิต    และรู๎เทําทันการเปลี่ยนแปลง     
สามารถน าความรู๎เกี่ยวกับการด ารงชีวิต   การอาชีพ  และเทคโนโลยี  มาใช๎ประโยชน์ในการท างานอยํางมี
ความคิดสร๎างสรรค์ และแขํงขันในสังคมไทยและสากล   เห็นแนวทางในการประกอบอาชีพ   รักการ
ท างาน  และมีเจตคติท่ีดีตํอการท างาน   สามารถด ารงชีวิตอยูํในสังคมได๎อยํางพอเพียง                 และ
มีความสุข   

 กลุํมสาระการเรียนรู๎การงานอาชีพและเทคโนโลยี  มุํงพัฒนาผู๎เรียนแบบองค์รวม  เพื่อให๎มี
ความรู๎ความสามารถ  มีทักษะในการท างาน   เห็นแนวทางในการประกอบอาชีพและการศึกษาตํอ               
ได๎อยํางมีประสิทธิภาพ   โดยมีสาระส าคัญ  ดังนี้   
 -  การด ารงชีวิตและครอบครัว   เป็นสาระเก่ียวกับการท างานในชีวิตประจ าวัน  ชํวยเหลือ
ตนเอง   ครอบครัว   และสังคมได๎ในสภาพเศรษฐกิจที่พอเพียง   ไมํท าลายสิ่งแวดล๎อม   เน๎นการปฏิบัติจริงจน
เกิดความมั่นใจและภูมิใจในผลส าเร็จของงาน  เพ่ือให๎ค๎นพบความสามารถ  ความถนัด และความสนใจของ
ตนเอง 
 -  การออกแบบและเทคโนโลยี   เป็นสาระการเรียนรู๎ที่เก่ียวกับการพัฒนาความสามารถของ
มนุษย์อยํางสร๎างสรรค์  โดยน าความรู๎มาใช๎กับกระบวนการเทคโนโลยี    สร๎างสิ่งของ  เครื่องใช๎  วิธีการ  
หรือเพ่ิมประสิทธิภาพในการด ารงชีวิต 
 -  เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  เป็นสาระเก่ียวกับกระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศ   
การติดตํอสื่อสาร  การค๎นหาข๎อมูล   การใช๎ข๎อมูลและสารสนเทศ    การแก๎ปัญหาหรือการสร๎างงาน  
คุณคําและผลกระทบของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
 -  การอาชีพ    เป็นสาระท่ีเกี่ยวข๎องกับทักษะที่จ าเป็นตํออาชีพ   เห็นความส าคัญของ
คุณธรรม  จริยธรรม  และเจตคติที่ดีตํออาชีพ  ใช๎เทคโนโลยีได๎เหมาะสม   เห็นคุณคําของอาชีพสุจริต  
และเห็นแนวทางในการประกอบอาชีพ 
 
 
 
 
 



หลกัสูตรโรงเรียนมารียอ์นุสรณ์  จงัหวดับุรีรัมย ์       

 
๑๘๔ 

สาระและมาตรฐานการเรียนรู้ 

สาระท่ี ๑   การด ารงชีวิตและครอบครัว  
มาตรฐาน ง๑.๑    เข๎าใจการท างาน  มีความคิดสร๎างสรรค์  มีทักษะกระบวนการท างาน ทักษะ                     

การจัดการ ทักษะกระบวนการแก๎ปัญหา  ทักษะการท างานรํวมกัน   และทักษะ              
การแสวงหาความรู๎    มีคุณธรรม    และลักษณะนิสัยในการท างาน  มีจิตส านึก              
ในการใช๎พลังงาน  ทรัพยากร  และสิ่งแวดล๎อมเพ่ือการด ารงชีวิตและครอบครัว 

สาระท่ี ๒   การออกแบบและเทคโนโลยี  
มาตรฐาน ง ๒.๑   เข๎าใจเทคโนโลยีและกระบวนการเทคโนโลยี  ออกแบบและสร๎างสิ่งของเครื่องใช๎ หรือ

วิธีการ ตามกระบวนการเทคโนโลยีอยํางมีความคิดสร๎างสรรค์  เลือกใช๎เทคโนโลยี
ในทางสร๎างสรรค์ตํอชีวิต  สังคม  สิ่งแวดล๎อม  และมีสํวนรํวม                      ใน
การจัดการเทคโนโลยีที่ยั่งยืน  

สาระท่ี ๓    เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  
มาตรฐาน ง ๓.๑    เข๎าใจ   เห็นคุณคํา    และใช๎กระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค๎นข๎อมูล 

การเรียนรู๎    การสื่อสาร  การแก๎ปัญหา การท างาน และอาชีพอยํางมีประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผล   และมีคุณธรรม   

สาระท่ี ๔    การอาชีพ  
มาตรฐาน ง ๔.๑    เข๎าใจ มีทักษะที่จ าเป็น  มีประสบการณ์  เห็นแนวทางในงานอาชีพ  ใช๎เทคโนโลยีเพ่ือ

พัฒนาอาชีพ   มีคุณธรรม  และมีเจตคติที่ดีตํออาชีพ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



หลกัสูตรโรงเรียนมารียอ์นุสรณ์  จงัหวดับุรีรัมย ์       

 
๑๘๕ 

 
ค าอธิบายรายวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยีพื้นฐาน 

รหัสวิชา  ง๑๑๑๐๑                รายวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยีพื้นฐาน              
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๑                                    จ านวน    ๔๐  
ชั่วโมง 
 

ศึกษาวิธีการท างานเพ่ือชํวยเหลือตนเองในเรื่องการแตํงกาย การเก็บของใช๎ การหยิบจับและใช๎
ของใช๎สํวนตัว การจัดโต๏ะ ตู๎ ชั้น รู๎จักใช๎วัสดุอุปกรณ์เครื่องมืองําย ๆ ในการท างานอยํางปลอดภัย เชํน การ
พับกระดาษเป็นของเลํน 
 ศึกษากระบวนการท างานและขั้นตอนในการใช๎วัสดุอุปกรณ์เครื่องมืองํายๆ  ในการท างานอยําง
ปลอดภัย เชํน การท าความคุ๎นเคยกับการใช๎เครื่องมือ การรดน้ าต๎นไม๎ การถอนและเก็บวัชพืช  มีความรู๎
เกี่ยวกับอุปกรณ์ เชํน จอบ เสียม  บัวรดน้ า   มีด  รู๎ประโยชน์ของอุปกรณ์ที่ใช๎ในการเรียน ฝึกใช๎วัสดุ
อุปกรณ์และเครื่องมือตํางๆในการท างานอยํางปลอดภัย   มีความกระตือรือร๎นและ ความตรงตํอเวลาเป็น
ลักษณะนิสัยในการท างาน 

ฝึกทักษะวิธีการชํวยเหลือตนเองและทักษะกระบวนการท างานรํวมกัน ฝึกใช๎วัสดุอุปกรณ์และ
เครื่องมือตําง ๆ ในการท างานอยํางปลอดภัย 
 เพ่ือพัฒนาพฤติกรรมด๎านความรู๎ ความซื่อสัตย์คือ การประพฤติดี  อยูํบนพ้ืนฐานของความ
พอเพียงคือ การเรียนอยํางมีความสุข  
 
 ตัวช้ีวัด   
ง ๑.๑   ป.๑/๑, ป.๑/๒ , ป.๑/๓ 
รวม  ๓  ตัวช้ีวัด   

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



หลกัสูตรโรงเรียนมารียอ์นุสรณ์  จงัหวดับุรีรัมย ์       

 
๑๘๖ 

ค าอธิบายรายวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยีพื้นฐาน 
 

รหัสวิชา  ง๑๒๑๐๑            รายวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยีพื้นฐาน              
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๒                      จ านวน    ๔๐  ชั่วโมง 
 

ศึกษาวิธีการท างานเพ่ือชํวยเหลือตนเอง รู๎บทบาทและหน๎าที่ของสมาชิกในบ๎าน เรื่องการจัดเก็บ
เสื้อผ๎า รองเท๎า การชํวยครอบครัว เตรียมประกอบอาหาร การกวาดบ๎าน การล๎างจาน มีความรู๎ในการใช๎
วัสดุอุปกรณ์และเครื่องมือ ให๎เหมาะสมกับงาน ชํวยให๎ประหยัดและปลอดภัย เชํน การท าของเลํน การ
ประดิษฐ์ของใช๎สํวนตัว ประโยชน์ของสิ่งของเครื่องใช๎ในชีวิตประจ าวันที่ถูกสร๎างมาให๎มีรูปรํางแตกตํางกัน
ตามหน๎าที่ใช๎สอย เชํน แปรงสีฟัน หม๎อหุงข๎าว กรรไกร ปากกา ดินสอ เป็นต๎น การสร๎างของเลํนของใช๎
อยํางเป็นขั้นเป็นตอน ตั้งแตํก าหนดปัญหา รวบรวมข๎อมูล การออกแบบ 

ศึกษาวิธีการท างานเพ่ือชํวยเหลือตนเอง มีความรู๎ในการใช๎วัสดุอุปกรณ์และเครื่องมือให๎เหมาะสม
กับงานชํวยให๎ประหยัดและปลอดภัย เชํน การเพาะเมล็ด การดูแลแปลงเพาะกล๎า ประโยชน์ของสิ่งของ
เครื่องใช๎ในชีวิตประจ าวันที่ถูกสร๎างมาให๎มีรูปรํางแตกตํางกันตามหน๎าที่ใช๎สอย เชํน บัดรดน้ า  จอบ  เสียม  
พลั่ว  เป็นต๎น  การรู๎จักใช๎อุปกรณ์ เครื่องมือให๎เหมาะสมกับลักษณะและประเภทของการท างานและใช๎ให๎
ถูกวิธี การรวบรวมข๎อมูลอยํางมีหลักเกณฑ์ การฝึกทักษะกระบวนการท างานเพ่ือชํวยเหลือตนเองและ
ครอบครัวอยํางปลอดภัย บอกประโยชน์ของเครื่องใช๎ และการเก็บรักษาอุปกรณ์มีความคิดริเริ่มสร๎างสรรค์
ในการท างานและแก๎ปัญหา มีลักษณะนิสัยในการท างานอยํางประหยัดและปลอดภัย 
 ฝึกทักษะการท างานเพ่ือชํวยเหลือตนเองและครอบครัวอยํางปลอดภัย บอกประโยชน์ของ
เครื่องใช๎ในชีวิตประจ าวัน สร๎างของเลํนของใช๎อยํางงําย ๆ บอกประโยชน์ของเครื่องใช๎ในชีวิตประจ าวัน 
สร๎างของเลํนของใช๎อยํางงําย ๆ บอกประโยชน์ของข๎อมูลในการด ารงชีวิต 
 เพ่ือพัฒนาพฤติกรรมด๎านความรู๎ มีความรักเมตตาคือ มีน้ าใจ ชํวยเหลือผู๎อ่ืน รู้จักกตัญญูคือ 
เคารพ เชื่อฟัง   
 
ตัวช้ีวัด 
ง ๑.๑  ป.๒/๑ , ป.๒/๒ , ป.๒/๓ 
ง ๒.๑  ป.๒/๑ , ป.๒/๒ , ป.๒/๓ , ป.๒.๔ 
รวม ๗ ตัวช้ีวัด 
 
 
 

 



หลกัสูตรโรงเรียนมารียอ์นุสรณ์  จงัหวดับุรีรัมย ์       

 
๑๘๗ 

ค าอธิบายรายวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยีพื้นฐาน 
 

รหัสวิชา  ง๑๓๑๐๑           รายวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยีพื้นฐาน              
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๓                     จ านวน    ๔๐  ชั่วโมง 
 

ศึกษาวิธีการและประโยชน์ของการท างานให๎เกิดผลอยํางเป็นขั้นตอนตามกระบวนการท างาน 
เชํน เลือกใช๎เสื้อผ๎า การจัดเตรียมอุปกรณ์การเรียน การท าความสะอาดรองเท๎า กระเป๋านักเรียน การปัด
กวาดเช็ดถูบ๎านเรือน การท าความสะอาดห๎องเรียน การใช๎วัสดุอุปกรณ์และเครื่องใช๎ให๎เหมาะสมตรงกับ
ลักษณะของงาน เชํน การบ ารุงรักษาของเลํน การซํอมแซมของใช๎สํวนตัว การประดิษฐ์ของใช๎ในโอกาส
ตําง ๆ โดยใช๎วัสดุท๎องถิ่น การสร๎างของเลํนของใช๎อยํางเป็นขั้นตอน การเลือกใช๎สิ่งของเครื่องใช๎อยําง
สร๎างสรรค์ การน าสิ่งของเครื่องใช๎กลับมาใช๎ซ้ า การน าเสนอข๎อมูลโดยการน าเสนอหน๎าชั้นเรียน 

ศึกษาวิธีการและประโยชน์ของการท างาน การท างานให๎เกิดผลอยํางเป็นขั้นตอน การจัดเตรียม
วัสดุอุปกรณ์และเครื่องมือเครื่องใช๎ให๎เหมาะสมตรงกับลักษณะของงาน เชํน การปลูกพืชผักสวนครัว วิธี
ดูแลและรักษาอุปกรณ์  ใช๎วัสดุอุปกรณ์เครื่องใช๎ด๎วยความประหยัดและปลอดภัย  มีคุณธรรมและลักษณะ
นิสัยในการท างานด๎วยความสะอาด รอบคอบ และอนุรักษ์สิ่งแวดล๎อม 
 ฝึกทักษะการท างานอยํางเป็นขั้นตอน ตามกระบวนการท างาน  ใช๎วัสดุเครื่องใช๎ด๎วยความ
ประหยัด และปลอดภัย  
             เพ่ือพัฒนาพฤติกรรมด๎านความรู๎ มีความรักเมตตาคือ มีน้ าใจ ชํวยเหลือผู๎อ่ืน รู้จักกตัญญูคือ 
เคารพ เชื่อฟัง   
 
ตัวช้ีวัด 
ง ๑.๑  ป.๓/๑ , ป.๓/๒ , ป.๓/๓ 
ง. ๒.๑  ป.๓/๑, ป.๓/๒ , ป.๓/๓ 
รวม   ๖   ตัวช้ีวัด 
 
 
 
 
 
 
 
 



หลกัสูตรโรงเรียนมารียอ์นุสรณ์  จงัหวดับุรีรัมย ์       

 
๑๘๘ 

ค าอธิบายรายวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยีพื้นฐาน 
รหัสวิชา  ง ๑๔๑๐๑ (งานบ้านและงานประดิษฐ์)      รายวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยีพื้นฐาน              
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๔              จ านวน    ๔๐  ชั่วโมง 
 

ศึกษาวิธีการท างานให๎บรรลุตามเปูาหมายเป็นการท างานตามล าดับอยํางเป็นขั้นตอนตาม
กระบวนการท างานในเรื่องการดูแลรักษาของใช๎สํวนตัว  การจัดตู๎เสื้อผ๎า  โต๏ะเขียนหนังสือและกระเป๋า
นักเรียน  การประดิษฐ์ของใช๎ของตกแตํงจากใบตองและกระดาษมารยาทในการปฏิบัติตนเชํนต๎อนรับบิดา
มารดาหรือผู๎ปกครองในโอกาสตํางๆ การรับประทานอาหาร  การใช๎ห๎องเรียน  ห๎องน้ า  และห๎องส๎วม 

มีคุณธรรมในการท างานในด๎านความขยัน  อดทน  รับผิดชอบและซื่อสัตย์ ไมํคัดลอกผลงานของ
ผู๎อ่ืน  ใช๎ค าสุภาพและไมํสร๎างความเสียหายให๎แกํผู๎อ่ืนปฏิบัติตนอยํางมีมารยาทในการท างานใช๎พลังงาน
และทรัพยากรอยํางประหยัดและคุ๎มคํา 

 เพ่ือพัฒนาพฤติกรรมด๎านความรู๎ เจตคติ และการปฏิบัติเกี่ยวกับสุขภาพควบคูํไปด๎วยกัน  และ
รักเมตตา  มีวินัย  ใช๎ชีวิตอย่างพอเพียง มีความเรียบงําย 
 
ตัวช้ีวัด 
ง ๑.๑   ป.๔/๑  , ป.๔/๒ , ป.๔/๓ , ป.๔/๔ 
รวม   ๔  ตัวชี้วัด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 



หลกัสูตรโรงเรียนมารียอ์นุสรณ์  จงัหวดับุรีรัมย ์       

 
๑๘๙ 

ค าอธิบายรายวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยีพื้นฐาน 
รหัสวิชา  ง ๑๕๑๐๑ (งานบ้านและงานประดิษฐ์)   รายวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยีพื้นฐาน              
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๕                               จ านวน    ๔๐  ชั่วโมง 

 
     ศึกษาขั้นตอนการท างานตามล าดับขั้นตอนซึ่งเป็นสํวนหนึ่งของการปฏิบัติงานตาม

กระบวนการในเรื่องการซํอมแซม การดูแลรักษาของใช๎สํวนตัว เชํน การซักเสื้อผ๎าของนักเรียน การจัดตู๎
เสื้อผ๎า  โต๏ะเขียนหนังสือ  และกระเป๋านักเรียนให๎เป็นระเบียบเรียบร๎อย  จัดการระบบงานและระบบคน
เพ่ือให๎ท างานส าเร็จตามเปูาหมายอยํางมีประสิทธิภาพในเรื่อง การจัดโต๏ะอาหาร ตู๎เย็น  ห๎องครัว  การท า
ความสะอาดห๎องน้ า ห๎องส๎วม  การประดิษฐ์ของใช๎ของตกแตํงจากวัสดุเหลือใช๎ที่มีอยูํในท๎องถิ่น  การจัด
เอกสารส าคัญ 
              ฝึกทักษะการดูแลรักษาและใช๎สมบัติสํวนตัว  มารยาทในการท างานกับสมาชิกในครอบครัว 
เลือกใช๎อุปกรณ์ให๎เหมากับงานท างานตามขั้นตอน   
             เพ่ือพัฒนาพฤติกรรมด๎านความรู๎  มีความมุํงมั่นในการท างาน   รักเมตตาคือ มีน้ าใจ รู๎จัก
ชํวยเหลือผู๎อื่น  ใช๎ชีวิตอย่างพอเพียง 
 
ตัวช้ีวัด 
ง ๑.๑   ป.๕/๑ , ป.๕/๒ , ป.๕/๓ , ป.๕/๔ 
ง ๒.๑  ป.๕/๑ , ป.๕/๒ , ป.๕/๓ , ป.๕/๔ , ป.๕/๕ 
ง ๔.๑  ป.๕/๑ , ป.๕/๒ 
รวม  ๑๑  ตัวชี้วัด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



หลกัสูตรโรงเรียนมารียอ์นุสรณ์  จงัหวดับุรีรัมย ์       

 
๑๙๐ 

 
ค าอธิบายรายวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยีพื้นฐาน 

 

รหัสวิชา  ง ๑๖๑๐๑ (งานบ้านและงานประดิษฐ์)   รายวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยีพื้นฐาน              
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๖              จ านวน    ๔๐  ชั่วโมง 
 

ศึกษา วิเคราะห์ แนวทางในการท างานและปรับปรุงงานแตํละขั้นตอนตามล าดับที่วางแผนไว๎คือ
กํอนการท างาน  ขณะท างานและ เมื่อท างานเสร็จแล๎วในเรื่อง การดูแลรักษาสมบัติภายในบ๎าน การ
จัดการในการท างานในเรื่อง การเตรียมประกอบจัดอาหาร  การติดตั้งประกอบของใช๎ในบ๎าน  การ
ประดิษฐ์ของใช๎ของตกแตํงให๎สมาชิกในครอบครัวหรือเพ่ือน ๆในโอกาสตํางๆ 

ฝึกทักษะกระบวนการท างาน  กระบวนการปฏิบัติ  กระบวนการคิดวิเคราะห์  และกระบวนการ
ท างานกลุํม 

ให๎ผู๎เรียนมีมารยาทในการท างานกับสมาชิกในครอบครัวและผู๎อ่ืนมีจิตส านึกในการใช๎ทรัพยากร
อยํางประหยัดและค๎ุมคํา  รับผิดชอบในการสร๎างชิ้นงาน  

เพ่ือพัฒนาพฤติกรรมด๎านความรู๎  ความเข๎าใจ มีความซื่อสัตย์คือ จริงใจตํองานที่ท า มีคุณธรรม
ในการประกอบอาชีพ  มีความเมตตา  มีความรักรู๎จักแบํงปัน และชํวยเหลือผู๎อื่น 
 
ตัวช้ีวัด 
ง ๑.๑    ป.๖/๑ , ป.๖/๒ , ป.๖/๓ 
ง ๒.๑   ป.๖/๑ , ป.๖/๒ , ป.๖/๓ 
ง ๔.๑   ป.๖/๑ , ป.๖/๒ 
รวม     ๘   ตัวชี้วัด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



หลกัสูตรโรงเรียนมารียอ์นุสรณ์  จงัหวดับุรีรัมย ์       

 
๑๙๑ 

ค าอธิบายรายวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยีพื้นฐาน 
 

รายวิชา ง ๒๑๑๐๑   ( งานบ้าน-งานประดิษฐ์) รายวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยีพื้นฐาน 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๑       จ านวน ๘๐ ชั่วโมง 
 
 ศึกษา วิเคราะห์ ขั้นตอนการท างานตามกระบวนการโดยใช๎กระบวนการกลุํม รู๎จักแก๎ปัญหาใน
การท างาน ศึกษาแนวทางการเลือกอาชีพในเรื่อง การตัดสินใจ การสร๎างรายได๎จากการประกอบอาชีพ
สุจริต ศึกษาความส าคัญของการสร๎างอาชีพ การมีรายได๎จากอาชีพและรู๎จักการเตรียมความพร๎อม 
 ฝึกทักษะการท างาน และทักษะกระบวนการกลุํม การใช๎วัสดุอุปกรณ์ และเครื่องมืองํายๆในการ
ท างานอยํางปลอดภัย บอกแนวทางการเลือกอาชีพ บอกประโยชน์ของการสร๎างรายได๎จากการประกอบ
อาชีพสุจริต มีความสามารถในการตัดสินใจ การแก๎ปัญหาการท างานอยํางมีเหตุผล  
              มีความเสียสละในการท างาน มีเจตคติที่ดีตํอการประกอบอาชีพ 
 เพ่ือพัฒนาพฤติกรรมด๎านความรู๎  ความเข๎าใจ  รักและเมตตา คือ ท างานด๎วยความเสียสละ  มี
ความซ่ือสัตย์คือ  มีความจริงใจในการท างาน  กตัญญ ู คือ เชื่อฟังและมีความอํอนน๎อม 
 
ตัวช้ีวัด : 
ง ๑.๑ :ม.๑/๑, ม.๑/๒, ม.๑/๓ 
ง ๔.๑ : ม.๑/๑, ม.๑/๒, ม.๑/๓ 
รวม  ๖  ตัวชี้วัด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



หลกัสูตรโรงเรียนมารียอ์นุสรณ์  จงัหวดับุรีรัมย ์       

 
๑๙๒ 

ค าอธิบายรายวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยีพื้นฐาน 
 

รายวิชา ง ๒๒๑๐๑  (งานบ้าน-งานประดิษฐ์) รายวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยีพื้นฐาน 
ชัน้มัธยมศึกษาปีท่ี ๒       จ านวน ๘๐ ชั่วโมง 

 ศึกษา แสวงหาความรู๎ เพ่ือพัฒนาการท างานในเรื่องการจัดและตกแตํงบ๎าน การดูแลรักษา และ
ตกแตํงสวน การจัดการการผลิต ท างานโดยใช๎กระบวนการแก๎ปัญหา การเตรียม ประกอบ จัด ตกแตํง 
และบริการเครื่องดื่ม ศึกษากระบวนการ เทคโนโลยีเป็นขั้นตอนเพ่ือแก๎ปัญหา หรือสนองความต๎องการ
ของมนุษย์ ซึ่งประกอบด๎วยการก าหนดปัญหาหรือความต๎องการ รวบรวมข๎อมูล เลือกวิธีการออกแบบ 
และปฏิบัติการทดสอบ ปรับปรุง แก๎ไขและประเมินผล วิธีการสร๎างสิ่งของเครื่องใช๎ตามกระบวนการ
เทคโนโลยี ท าให๎ผู๎เรียนท างานอยํางเป็นระบบ ออกแบบโดยการถํายทอดความคิดเป็นภาพแสดง
รายละเอียดของชิ้นงาน ประกอบด๎วยภาพด๎านหน๎า ด๎านข๎าง ด๎านบน แสดงขนาดและหนํวยวัด มีความคิด
สร๎างสรรค์ การใช๎เทคโนโลยีพลังงานทดแทน การจัดประสบการณ์อาชีพ การเตรียมตัวเข๎าสูํอาชีพ 
 ฝึกทักษะการท างาน กระบวนการแก๎ไขปัญหาในการท างาน บอกวิธีการใช๎เทคโนโลยีอยําง
สร๎างสรรค์ ตํอชีวิตและสิ่งแวดล๎อม 
 มีความคิดสร๎างสรรค์ในการท างาน และใช๎ทรัพยากรในการท างานอยํางประหยัดและคุ๎มคําและมี
จิตส านึกในการท างาน 
 ศึกษาแนวทางในการท างาน วิเคราะห์ความหมายของการออกแบบ การออกแบบงานประดิษฐ์ 
การประดิษฐ์ของใช๎ ของตกแตํง ประเมินผลการท างานประดิษฐ์ วางแผนการปฏิบัติงาน 
 ฝึกทักษะการท างานรํวมกับคนอื่น บอกประโยชน์ของงานประดิษฐ์ เลือกวัสดุเพ่ือใช๎ในงาน
ประดิษฐ์ด๎วยความมุํงม่ันในการท างาน  
             เพ่ือพัฒนาพฤติกรรมด๎านความรู๎  ความเข๎าใจ  มีความซ่ือสัตย์คือ  มีความจริงใจในการท างาน  
สามรถน าไปใช๎ในชีวิตประจ าวัน  อยู่อย่างพอเพียงและเรียบงําย  
  
ตัวช้ีวัด : 
ง ๑.๑: ม.๒/๑ , ม.๒/๒ , ม.๒/๓ 
ง ๒.๑: ม.๒/๑ , ม.๒/๒ , ม.๒/๓ , ม.๒/๔ 
ง ๔.๑: ม.๒/๑ , ม.๒/๒ , ม.๒/๓    
รวมตัวชี้วัด  ๑๐  ตัวช้ีวัด 
 
 
 
 



หลกัสูตรโรงเรียนมารียอ์นุสรณ์  จงัหวดับุรีรัมย ์       

 
๑๙๓ 

ค าอธิบายรายวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยีพื้นฐาน 
 

รายวิชา ง ๒๓๑๐๑  ( งานบ้าน-งานประดิษฐ์)       รายวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยีพื้นฐาน 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๓                      จ านวน ๘๐ ชั่วโมง 

 ศึกษาขั้นตอนการท างาน ปฏิบัติงานตามกระบวนการในเรื่องการซัก ตาก พับ เก็บเสื้อผ๎าที่
ต๎องการการดูแลอยํางประณีต การสร๎างสรรค์สิ่งของ ชิ้นงานและผลงาน การท างานรํวมกับคนอ่ืนในเรื่อง
การเตรียม ประกอบอาหารประเภทส ารับ ศึกษาความหมายของเทคโนโลยี การสร๎างสิ่งของตาม
กระบวนการเทคโนโลยี ท าให๎ผู๎เรียนท างานอยํางเป็นระบบ วิเคราะห์แนวทางเข๎าสูํอาชีพ ประเมิน
ทางเลือกในการประกอบอาชีพที่สอดคล๎องกับความรู๎ ความถนัดและความสนใจของตนเอง 
 ฝึกทักษะการท างานตามขั้นตอนอยํางถูกต๎องตามกระบวนการท างานอยํางเป็นระบบ ประณีต 
อธิบายความหมายของเทคโนโลยี มีทักษะในการสร๎างชิ้นงาน น าไปประยุกต์ใช๎ ฝึกการใช๎อุปกรณ์และ
เลือกใช๎เทคโนโลยีในชีวิตประจ าวันอยํางสร๎างสรรค์ตํอชีวิตและสังคม 
 มีจิตส านึกในการใช๎ทรัพยากรอยํางประหยัดและคุ๎มคํา ท างานรํวมกับคนอ่ืนอยํางมีคุณธรรม 
ความซื่อสัตย์ ความยุติธรรม และความรับผิดชอบ 
 ศึกษา วิเคราะห์วัสดุที่น ามาประดิษฐ์บรรจุภัณฑ์เพ่ือให๎มีความสะอาด ปลอดภัย การศึกษาแบบ 
การดัดแปลงแบบ และการออกแบบบรรจุภัณฑ์และการน าไปใช๎ให๎เกิดประโยชน์ เห็นความส าคัญและ
คุณคําของการประดิษฐ์ เพ่ือน าไปใช๎ในชีวิตประจ าวันหรือเพ่ือจ าหนําย 
 ฝึกทักษะการท างานและขั้นตอนวิธีการปฏิบัติ ฝึกการใช๎วัสดุ อุปกรณ์และเครื่องมือตํางๆในการ
ท างานอยํางปลอดภัย  
             เพ่ือพัฒนาพฤติกรรมด๎านความรู๎  ความเข๎าใจ  มีความรักเมตตาคือ เสียสละ  ชํวยเหลือผู๎อื่น  
ซื่อสัตย ์มีความจริงใจในการท างาน  กตัญญ ูเคารพ เชื่อฟัง มีความอํอนน๎อม  บนพื้นฐานของความ
พอเพียงอยํางมีความสุข 
 
ตัวช้ีวัด : 
ง ๑.๑: ม.๓/๑ , ม.๓/๒ , ม.๓/๓ 
ง ๒.๑: ม.๓/๑ , ม.๓/๒ 
ง๔.๑: ม.๓/๑ , ม.๓/๒ , ม.๓/๓ 
รวม  ๘ ตัวช้ีวัด 
 
   
 
 



หลกัสูตรโรงเรียนมารียอ์นุสรณ์  จงัหวดับุรีรัมย ์       

 
๑๙๔ 

ค าอธิบายรายวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยีพื้นฐาน 
 

รหัสวิชา  ง ๑๔๑๐๑ (งานเกษตรและงานช่าง)      รายวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยีพื้นฐาน              
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๔                                  จ านวน    ๔๐  ชั่วโมง 
 

ศึกษาวิธีการท างานให๎บรรลุเปูาหมาย เป็นการท างานตามล าดับขั้นตอน ตามกระบวนการท างาน
ในเรื่อง การดูแลรักษา การปลูกไม๎ดอกไม๎ประดับ การซํอมแซมอุปกรณ์เครื่องมือ เครื่องใช๎ การใช๎พลังงาน
และทรัพยากรอยํางประหยัดและคุ๎มคํา 
 ฝึกทักษะในการท างานให๎บรรลุเปูาหมายตามล าดับอยํางเป็นขั้นตอน มีทักษะกระบวนการท างาน 
บอกประโยชน์ของวัสดุและอุปกรณ์การเกษตรและมีทักษะในการใช๎งานให๎เหมาะสม 

เพ่ือพัฒนาพฤติกรรมด๎านความรู๎  ความเข๎าใจ  มีคุณธรรมและการปฏิบัติเกี่ยวกับสุขภาพควบคูํ
ไปด๎วยกัน  และรักเมตตา  มีวินัย  ใช๎ชีวิตอย่างพอเพียง มีความเรียบงําย 
  
ตัวช้ีวัด  
ง ๑.๑   ป.๔/๑ , ป.๔/๒ , ป.๔/๓ , ป.๔/๔ 
ง ๔.๑  ป.๔/๑ 
รวม  ๕  ตัวช้ีวัด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 



หลกัสูตรโรงเรียนมารียอ์นุสรณ์  จงัหวดับุรีรัมย ์       

 
๑๙๕ 

ค าอธิบายรายวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยีพื้นฐาน 
 

รหัสวิชา  ง ๑๕๑๐๑ (งานเกษตรและงานช่าง)           รายวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยีพื้นฐาน              
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๕                          จ านวน    ๔๐  ชั่วโมง 
 

ศึกษาขั้นตอนการท างาน ตามล าดับขั้นตอนซึ่งเป็นสํวนหนึ่งของการปฏิบัติงานตามกระบวนการ
ในเรื่อง การปลูกพืช การเตรียมดิน การคัดเมล็ดพันธุ์พืช การใสํปุ๋ย การบ ารุงรักษา การรดน้ า พรวนดิน 
การจดัระบบคนและระบบงานเพื่อให๎ท างานส าเร็จตามเปูาหมายอยํางมีประสิทธิภาพ 
 ศึกษาขั้นตอนการท างาน และการปรับปรุงการท างานในเรื่องการซํอมแซมอุปกรณ์ของใช๎ภายใน
บ๎าน โต๏ะ เก๎าอ้ี เครื่องใช๎ไฟฟูาตํางๆ การดูแลรักษาและใช๎สมบัติสํวนตัว 
 โดยอธิบายเหตุผลในการท างานแตํละขั้นตอนอยํางถูกต๎องตามกระบวนการท างาน ใช๎ทักษะการ
จัดการในการท างานอยํางเป็นระบบ ประณีต ฝึกฝนการใช๎อุปกรณ์เครื่องมือ และเครื่องใช๎ จนสามารถ
ปฏิบัติงานได๎อยํางคลํองแคลํว รวดเร็ว และถูกต๎อง 
 มีความคิดสร๎างสรรค์ในการท างาน มีจิตส านึกในการใช๎พลังงาน ทรัพยากรอยํางประหยัด 
             เพ่ือพัฒนาพฤติกรรมด๎านความรู๎  มีความมุํงมั่นในการท างาน   รักเมตตาคือ มีน้ าใจ รู๎จัก
ชํวยเหลือผู๎อื่น  ใช๎ชีวิตอย่างพอเพียง 
 
ตัวช้ีวัด : 
ง ๑.๑    ป.๕/๑ , ป.๕/๒ , ป.๕/๓ , ป.๕/๔ 
ง ๒.๑   ป.๕/๑ , ป.๕/๒ , ป.๕/๓ , ป.๕/๔ , ป.๕/๕ 
ง ๔.๑   ป.๕/๑ , ป.๕/๒ 
รวม  ๑๑  ตัวชี้วัด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



หลกัสูตรโรงเรียนมารียอ์นุสรณ์  จงัหวดับุรีรัมย ์       

 
๑๙๖ 

ค าอธิบายรายวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยีพื้นฐาน 
 

รหัสวิชา  ง ๑๖๑๐๑ (งานเกษตรและงานช่าง)         รายวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยีพื้นฐาน              
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๖                           จ านวน    ๔๐  ชั่วโมง 
 

ศึกษาแนวทางในการท างานและปรับปรุงงาน การท างานแตํละขั้นตอนตามล าดับที่วางแผนไว๎ คือ 
กํอนการท างาน ขณะท างาน และเม่ือท างานเสร็จแล๎ว ในเรื่องการดูแลรักษาสมบัติภายในบ๎าน การปลูกไม๎
ดอกไม๎ประดับ หรือการปลูกผัก การเลี้ยงปลาสวยงาม การท างานรํวมกับสมาชิกในครอบครัวและผู๎อ่ืน 
 ศึกษาแนวทางและทักษะการจัดการในการท างาน และมีทักษะในการท างานรํวมกันในเรื่องการ
ติดตั้ง ประกอบของใช๎ในบ๎าน มีความสามารถพ้ืนฐานในการสร๎างชิ้นงานซึ่งเกิดจากการฝึกฝนจนสามารถ
ปฏิบัติงานได๎คลํองแคลํว  รวดเร็ว 
 ฝึกทักษะการท างาน ปรับปรุงการท างาน ฝึกทักษะในการจัดการและทักษะในการท างานรํวมกัน 
อธิบายสํวนประกอบตํางๆและสร๎างสิ่งของเครื่องใช๎อยํางปลอดภัย 

เพ่ือพัฒนาพฤติกรรมด๎านความรู๎  ความเข๎าใจ มีความซื่อสัตย์คือ จริงใจตํองานที่ท า มีคุณธรรม
ในการประกอบอาชีพ  มีความเมตตา  มีความรักรู๎จักแบํงปัน และชํวยเหลือผู๎อื่น 
 
ตัวช้ีวัด 
ง ๑.๑   ป.๖/๑ , ป.๖/๒ , ป.๖/๓ 
ง ๒.๑  ป.๖/๑ , ป.๖/๒ , ป.๖/๓ 
ง ๔.๑  ป.๖/๑ , ป.๖/๒ 
รวม  ๘  ตัวชี้วัด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



หลกัสูตรโรงเรียนมารียอ์นุสรณ์  จงัหวดับุรีรัมย ์       

 
๑๙๗ 

ค าอธิบายรายวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยีพื้นฐาน 
 

รายวิชา ง ๒๑๑๐๑  ( เกษตร-งานช่าง)      รายวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยีพื้นฐาน 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๑     จ านวน   ๘๐   ชั่วโมง 
 
 ศึกษาความหมายความส าคัญเกี่ยวกับบทบาทหน๎าที่ของสมาชิกในครอบครัว  อธิบายวิธีการ  
ขั้นตอนกระบวนการท างาน  การจัดการงานบ๎าน  งานเกษตร  งานชําง  งานประดิษฐ์  และแนวทางการ
เลือกอาชีพในอนาคต 
 วิเคราะห์ ขั้นตอน กระบวนการท างานเลือกใช๎ เครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ์ อยํางสร๎างสรรค์  และ
เหมาะสมกับงานโดยค านึงถึง ความคุ๎มคํา มีประสิทธิภาพ อนุรักษ์สิ่งแวดล๎อม  และสังคม  ลงมือผลิต
ชิ้นงานตามขั้นตอน กระบวนการท างานโดยใช๎กระบวนการกลุํม น าเสนอผลงาน  และแนวทางการ
ประกอบอาชีพได๎อยํางสร๎างสรรค์ 
 เพ่ือพัฒนาพฤติกรรมด๎านความรู๎  ความเข๎าใจ  รักและเมตตา คือ ท างานด๎วยความเสียสละ  มี
ความซ่ือสัตย์คือ  มีความจริงใจในการท างาน  กตัญญ ู คือ เชื่อฟังและมีความอํอนน๎อม 
 
ตัวช้ีวัด 
ง ๑.๑  ม.๑/๑,ม๑/๒,ม๑/๓      
ง ๔.๑ ม.๑/๑, ม๑/๒, ม๑/๓ 
รวม  ๖  ตัวชี้วัด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



หลกัสูตรโรงเรียนมารียอ์นุสรณ์  จงัหวดับุรีรัมย ์       

 
๑๙๘ 

ค าอธิบายรายวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยีพื้นฐาน 
 

รายวิชา ง ๒๒๑๐๑  ( เกษตร-งานช่าง)    รายวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยีพื้นฐาน 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๒              จ านวน   ๘๐   ชั่วโมง 

ศึกษา วิเคราะห์ ส ารวจ และแสวงหาความรู๎ เพ่ือพัฒนาการท างาน โดยใช๎กระบวนการแก๎ปัญหา 
มีความคิดสร๎างสรรค์ มีทักษะกระบวนการท างาน ทักษะการจัดการ ทักษะกระบวนการแก๎ปัญหา ทักษะ
การท างานรํวมกัน ทักษะการแสวงหาความรู๎ 
 ศึกษา ส ารวจ วิเคราะห์ การจัดประสบการณ์อาชีพ การเตรียมตัวเข๎าสูํอาชีพ และมีทักษะที่
จ าเป็นตํองานอาชีพ  
 ฝึกปฏิบัติทักษะที่จ าเป็นตํอการประกอบอาชีพ ด๎วยทักษะกระบวนการท างาน การแก๎ปัญหา การ
ท างานรํวมกัน ตลอดจนการแสวงหาความรู๎จากแหลํงเรียนรู๎ตํางๆ  
 เพ่ือให๎ผู๎ เรียนมีคุณธรรม มีเจตคติที่ดีตํออาชีพ มีจิตส านึกในการใช๎พลังงานทัพยากร และ
สิ่งแวดล๎อมอยํางประหยัดและคุ๎มคํา เพ่ือการด ารงชีวิต และครอบครัว ในการประกอบอาชีพ เพ่ือให๎มี
ความรู๎ ความเข๎าใจ มีทักษะในการด ารงชีวิต ครอบครัว และการท างาน สามารถอยูํรํวมกันในสังคม 
             เพ่ือพัฒนาพฤติกรรมด๎านความรู๎  ความเข๎าใจ  มีความซ่ือสัตย์คือ  มีความจริงใจในการท างาน  
สามรถน าไปใช๎ในชีวิตประจ าวัน  อยู่อย่างพอเพียงและเรียบงําย  
 
ตัวช้ีวัด 
ง ๑.๑ ม ๒/๑, ง ๑.๑ ม ๒/๒, ง ๑.๑ ม ๒/๓,  
ง ๒.๑ ม ๒/๑, ง ๑.๑ ม ๒/๒, ง ๑.๑ ม ๒/๓, ม.๒/๔ 
ง ๔.๑ ม ๒/๑, ง ๔.๑ ม ๒/๒, ง ๔.๑ ม ๒/๓ 
รวม  ๑๐  ตัวชี้วัด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



หลกัสูตรโรงเรียนมารียอ์นุสรณ์  จงัหวดับุรีรัมย ์       

 
๑๙๙ 

ค าอธิบายรายวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยีพื้นฐาน 
 

รายวิชา ง ๒๓๑๐๑  ( เกษตร-งานช่าง)      รายวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยีพื้นฐาน 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๓      จ านวน   ๘๐   ชั่วโมง 
 
 ศึกษา วิเคราะห์ อภิปราย และสรุปขั้นตอนการท างาน การซัก ตาก พับ เก็บ เสื้อผ๎าที่ต๎องการ 
การดูแลอยํางประณีต การสร๎างชิ้นงานหรือผลงาน การท างานรํวมกันในการเตรียม ประกอบ อาหาร
ประเภทส ารับ การประดิษฐ์บรรจุภัณฑ์จากวัสดุธรรมชาติ การจัดการในด๎านธุรกิจประเภทตําง ๆ การ
ขยายพันธุ์พืช การติดตั้ง/ประกอบผลิตภัณฑ์ที่ใช๎ในบ๎าน โดยใช๎วิธีการทางงานเย็บ ปัก ถัก จักสาน และ
งานปลูกพืชในท๎องถิ่น 
 ศึกษา วิเคราะห์ และอธิบายระดับของเทคโนโลยี แบํงตามระดับความรู๎ที่ใช๎เป็น ๓ ระดับ คือ 
ระดับพ้ืนบ๎านหรือพ้ืนฐานระดับกลาง และระดับสูง การสร๎างสิ่งของเครื่องใช๎หรือวิธีการตามกระบวนการ
เทคโนโลยี จะท าให๎ผู๎เรียนท างานอยํางเป็นระบบ สามารถย๎อนกลับมาแก๎ไขได๎งําย ภาพฉาย เป็นภาพ
แสดงรายละเอียดของชิ้นงาน ประกอบด๎วยภาพด๎านหน๎า ด๎านข๎าง ด๎านบน แสดงขนาดและหนํวยวัด เพ่ือ
น าไปสร๎างชิ้นงาน 
 ใช๎กระบวนการสืบค๎น กระบวนการคิดวิเคราะห์ กระบวนการพัฒนาคํานิยม กระบวนการท างาน
เกลุํม และกระบวนการแก๎ปัญหา เพ่ือให๎เกิด ความรู๎ ความเข๎าใจ ความคิด การใช๎ทรัพยากรสิ่งแวดล๎อม
อยํางประหยัด ใช๎ทักษะในการท างานรํวมกันอยํางมีคุณธรรม และท างานอยํางมีประสิทธิภาพ ตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง น าภูมิปัญญาท๎องถิ่นเข๎ามาประยุกต์ใช๎ในการด ารงชีวิตอยูํในสังคมรํวมกันอยําง
มีความสุข 
              เพ่ือพัฒนาพฤติกรรมด๎านความรู๎  ความเข๎าใจ  มีความรักเมตตาคือ เสียสละ  ชํวยเหลือผู๎อื่น  
ซื่อสัตย ์มีความจริงใจในการท างาน  กตัญญ ูเคารพ เชื่อฟัง มีความอํอนน๎อม  บนพื้นฐานของความ
พอเพียงอยํางมีความสุข 
 
ตัวช้ีวัด 
ง ๑.๑ ม ๓/๑, ง ๑.๑ ม ๓/๒, ง ๑.๑ ม๓/๓ 
ง ๒.๑ ม ๓/๑, ง ๒.๑ ม ๓/๒ 
ง ๔.๑ ม ๓/๑, ง ๑.๑ ม ๓/๒, ง ๑.๑ ม๓/๓ 
รวม  ๑๘  ตัวชี้วัด 
 
 
 
 



หลกัสูตรโรงเรียนมารียอ์นุสรณ์  จงัหวดับุรีรัมย ์       

 
๒๐๐ 

ค าอธิบายรายวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยีพื้นฐาน 
 

รายวิชา ง ๑๑๑๐๑  (คอมพิวเตอร์)      รายวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยีพื้นฐาน 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๑       จ านวน   ๔๐   ชั่วโมง 
 

ศึกษาข๎อมูลสิ่งที่สนใจเกี่ยวกับบุคคล สัตว์ สิ่งของ เรื่องราวและเหตุการณ์ตําง ๆ ศึกษา
แหลํงข๎อมูลที่อยูํใกล๎ตัว เชํน บ๎าน ห๎องสมุด ผู๎ปกครอง ครู หนังสือพิมพ์ รายการโทรทัศน์ มีความรู๎
เกี่ยวกับอุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศ เชํน คอมพิวเตอร์ วิทยุ โทรทัศน์ กล๎องดิจิตอล โทรศัพท์มือถือ รู๎
ประโยชน์ของเทคโนโลยีสารสนเทศ เชํน ใช๎ในการเรียน การวาดภาพ การติดตอํสื่อสารบอกข๎อมูลของสิ่งที่
สนใจและแหลํงข๎อมูลที่อยูํใกล๎ตัว บอกประโยชน์ของอุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศ  ในการเรียน การวาด
ภาพ และการติดตํอสื่อสาร 

ฝึกปฏิบัติและวิเคราะห์หลักการท างานของคอมพิวเตอร์  ลักษณะส าคัญของเทคโนโลยี
สารสนเทศ  ปฏิบัติตามข้ันตอนการจัดการสารสนเทศ โดยใช๎กระบวนการสืบค๎นข๎อมูล  และการแก๎ปัญหา 
            เพ่ือพัฒนาพฤติกรรมด๎านความรู๎ ความซื่อสัตย์คือ การประพฤติดี  อยูํบนพ้ืนฐานของความ
พอเพียงคือ การเรียนอยํางมีความสุข  
 
ตัวช้ีวัด 
ง ๓.๑   ป.๑/๑,    ป๑/๒ 

รวม   ๒   ตัวช้ีวัด 

 

 

 

 

 

 
 
 

 



หลกัสูตรโรงเรียนมารียอ์นุสรณ์  จงัหวดับุรีรัมย ์       

 
๒๐๑ 

ค าอธิบายรายวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยีพื้นฐาน 
 

รายวิชา ง ๑๒๑๐๑  (คอมพิวเตอร์)      รายวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยีพื้นฐาน 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๒       จ านวน   ๔๐   ชั่วโมง 
 

ประเภทของการท างานและใช๎ให๎ถูกวิธี การรวบรวมข๎อมูลอยํางมีหลักเกณฑ์ มีเหตุผลและมีการ
อ๎างอิงแหลํงข๎อมูลจากทางราชการและแหลํงข๎อมูลจากผู๎เชี่ยวชาญ  การรวบรวมข๎อมูลที่สนใจจาก
แหลํงข๎อมูลที่เชื่อถือได๎ การรักษาแหลํงข๎อมูลให๎คงอยูํและใช๎งานได๎นาน ๆ เชํน ไมํขีดเขียนตามสถานที่
ตํางๆ ปฏิบัติตามระเบียบการใช๎แหลํงข๎อมูล และไมํท าให๎แหลํงข๎อมูลเกิดความช ารุดเสียหาย ศึกษาหน๎าที่
ของอุปกรณ์พ้ืนฐานที่เป็นสํวนประกอบหลักของคอมพิวเตอร์ เชํน เมาส์ จอภาพ ซีพียู ล าโพง เครื่องพิมพ์ 
อุปกรณ์เก็บข๎อมูลเชํน แผํนบันทึกซีดี หนํวยความจ าแบบแฟลซ-ไดร์ส 
             วิเคราะห์หลักการท างานของคอมพิวเตอร์  มีทักษะในการรวบรวมข๎อมูลด๎านเทคโนโลยี
สารสนเทศ  ปฏิบัติตามข้ันตอนการจัดการสารสนเทศ โดยใช๎กระบวนการสืบค๎นข๎อมูล  และการแก๎ปัญหา 
             เพ่ือพัฒนาพฤติกรรมด๎านความรู๎  ความเข๎าใจ  มีความรักเมตตาคือ มีน้ าใจ ชํวยเหลือผู๎อ่ืน 
รู้จักกตัญญคูือ เคารพ เชื่อฟัง   

 
ตัวช้ีวัด 

ง ๒.๑   ป.๒/๑,    ป.๒/๒ ,   ป.๒/๓,   ป.๒/๔ 

ง ๓.๑   ป.๒/๑,    ป.๒/๒ ,   ป.๒/๓ 

รวม  ๗   ตัวช้ีวัด 

 

 

 

 

 

 
 

 



หลกัสูตรโรงเรียนมารียอ์นุสรณ์  จงัหวดับุรีรัมย ์       

 
๒๐๒ 

ค าอธิบายรายวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยีพื้นฐาน 
 

รายวิชา ง ๑๓๑๐๑  (คอมพิวเตอร์)       รายวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยีพื้นฐาน 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๓         จ านวน   ๔๐   ชั่วโมง 
 

การค๎นหาข๎อมูลประกอบด๎วยการก าหนดหัวข๎อที่ต๎องการค๎นหา การเลือกแหลํงข๎อมูล การเตรียม
อุปกรณ์การค๎นหาและรวบรวมข๎อมูล การพิจารณา การสรุปผล การน าเสนอข๎อมูลโดยการน าเสนอหน๎า
ชั้นเรียน จัดท าเอกสารรายงาน จัดท าปูายประกาศ จัดท าสื่อน าเสนอด๎วยคอมพิวเตอร์ วิธีดูแลและรักษา
อุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศ 

มีทักษะการท างานอยํางเป็นขั้นเป็นตอนตามกระบวนการท างาน บอกขั้นตอนการค๎นหาข๎อมูล 
บอกวิธีดูแลและรักษาอุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศ 

ใช๎วัสดุอุปกรณ์เครื่องใช๎ด๎วยความประหยัดและปลอดภัย มีคุณธรรมและลักษณะนิสัยในการ
ท างานด๎วยความสะอาด รอบคอบ และอนุรักษ์ความเป็นไทย กระตือรือร๎น   
             เพ่ือพัฒนาพฤติกรรมด๎านความรู๎ มีความรักเมตตาคือ มีน้ าใจ ชํวยเหลือผู๎อ่ืน รู้จักกตัญญูคือ 
เคารพ เชื่อฟัง   

 
ตัวช้ีวัด 

ง ๒.๑ ป.๓/๑ , ป.๓/๒, ป.๓/๓ 

ง ๓.๑ ป.๓/๑ , ป.๓/๒ 

รวม   ๕   ตัวช้ีวัด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



หลกัสูตรโรงเรียนมารียอ์นุสรณ์  จงัหวดับุรีรัมย ์       

 
๒๐๓ 

ค าอธิบายรายวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยีพื้นฐาน 
 

รายวิชา ง ๑๔๑๐๑  (คอมพิวเตอร์)       รายวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยีพื้นฐาน 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๔          จ านวน   ๔๐   ชั่วโมง 
 

รู๎หน๎าที่ของอุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศ เชํน กล๎องดิจิตอล สแกนเนอร์ และแผํนซีดี เข๎าใจและ
รู๎หลักการท างานเบื้องต๎นของคอมพิวเตอร์ การจัดประเภทของอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ตามหลักการท างาน
เบื้องต๎น เชํน เมาส์ ซีพียู จอภาพ ล าโพง เครื่องพิมพ์ ประโยชน์จากการใช๎งานคอมพิวเตอร์ในการสร๎าง
งาน เชํน จัดท ารายงาน สร๎างงาน น าเสนอ ใช๎ในการติดตํอสื่อสารเชํน สํงอีเมล์ ค๎นหาข๎อมูล ศึกษา
บทเรียน ใช๎เพ่ือความบันเทิง เชํน เลํนเกม ฟังเพลง ร๎องเพลง ดูภาพยนตร์ โทษจากการใช๎งาน
คอมพิวเตอร์ตํอรํางกายและตํอสังคม รู๎จักประเภทซอฟต์แวร์ ได๎แกํ ซอฟต์แวร์ระบบและซอฟต์แวร์
ประยุกต์ การใช๎งานระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์เบื้องต๎น เชํน การสร๎าง ลบ เปลี่ยนชื่อ ย๎ายแฟูม และ
โฟลเดอร์ การใช๎โปรแกรมกราฟิก ขั้นพ้ืนฐาน เชํน การวาดภาพ การระบายสี การพิมพ์ข๎อความ การสร๎าง
ภาพหรือชิ้นงานโดยใช๎โปรแกรมกราฟิก ในการวาดภาพประกอบการเลํานิทาน ความหมายและ
ความส าคัญของอาชีพ 

โดยการสืบค๎น  รวบรวมข๎อมูลจากแหลํงข๎อมูลใกล๎ตัว  และการอภิปรายเพ่ือให๎เกิดความรู๎ความ
เข๎าใจ  ตลอดจนสามารถอธิบายสิ่งที่เรียนรู๎  สร๎างสรรค์ผลงานจากสิ่งที่ได๎เรียน  สามารถน าไปใช๎     ให๎
เกิดประโยชน์ในชีวิตประจ าวัน  เห็นคุณคํา ความส าคัญของชิ้นงานที่สร๎างขึ้น 

ใช๎วัสดุอุปกรณ์เครื่องใช๎ด๎วยความประหยัดและปลอดภัย มีคุณธรรมและลักษณะนิสัยในการ
ท างานด๎วยความสะอาด รอบคอบ และอนุรักษ์ความเป็นไทย  

เพ่ือพัฒนาพฤติกรรมด๎านความรู๎ เจตคติ และการปฏิบัติเกี่ยวกับสุขภาพควบคูํไปด๎วยกัน  และรัก
เมตตา  มีวินัย  ใช๎ชีวิตอย่างพอเพียง มีความเรียบงําย 

 
ตัวช้ีวัด 
ง ๓.๑ ป.๔/๑, ป.๔/๒ ,ป.๔/๓,ป.๔/๔, ป.๔/๕ 

ง ๔.๑ ป.๔/๑ 
รวม  ๖  ตัวช้ีวัด 
 
 
 
 

 
 



หลกัสูตรโรงเรียนมารียอ์นุสรณ์  จงัหวดับุรีรัมย ์       

 
๒๐๔ 

ค าอธิบายรายวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยีพื้นฐาน 
 

รายวิชา ง ๑๕๑๐๑  (คอมพิวเตอร์)      รายวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยีพื้นฐาน 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๕       จ านวน   ๔๐   ชั่วโมง 
 

การด าเนินการเพ่ือให๎ได๎ข๎อมูลตามวัตถุประสงค์ คือก าหนดวัตถุประสงค์ การวางแผนพิจารณา
เลือกแหลํงข๎อมูลที่มีความนําเชื่อถือ ก าหนดหัวข๎อของข๎อมูลที่ต๎องการค๎นหา เตรียมอุปกรณ์ ศึกษาและ
รวบรวมข๎อมูล พิจารณา เปรียบเทียบ ตัดสินใจ สรุปผลการจัดท ารายงานโดยมีการอ๎างอิงแหลํงข๎อมูล   
การเก็บรักษาข๎อมูลให๎พร๎อมใช๎งาน การใช๎ซอฟต์แวร์ประมวลค าพ้ืนฐาน เชํน การสร๎างเอกสารใหมํ  การ
ตกแตํงเอกสาร การบันทึกงานเอกสาร การสร๎างงานเอกสาร เชํน บัตรอวยพร ใบประกาศ  รายงาน 

 อธิบายความหมายและวิวัฒนาการของเทคโนโลยี มีทักษะในการสร๎างชิ้นงาน ไปประยุกต์ในการ
สร๎างสิ่งของเครื่องใช๎ 

 ฝึกฝนการใช๎อุปกรณ์ เครื่องมือสร๎างชื้นงาน จนสามารถปฏิบัติงานได๎อยํางคลํองแคลํวรวดเร็ว
และถูกต๎อง เลือกใช๎เทคโนโลยีในชีวิตประจ าวันอยํางสร๎างสรรค์ตํอชีวิตสังคม 

มีความคิดสร๎างสรรค์ในการท างาน มีจิตส านึกในการใช๎พลังงานทรัพยากรอยํางประหยัดและ
คุ๎มคํา ใช๎ถ๎อยค าสุภาพ 
             เพ่ือพัฒนาพฤติกรรมด๎านความรู๎  มีความมุํงมั่นในการท างาน   รักเมตตาคือ มีน้ าใจ รู๎จัก
ชํวยเหลือผู๎อื่น  ใช๎ชีวิตอย่างพอเพียง 

 
ตัวช้ีวัด 
ง ๒.๑ ป.๕/๑, ป.๕/๒ ,ป.๕/๓,ป.๕/๔,ป.๕/๕   
ง ๓.๑ ป.๕/๑, ป.๕/๒  

ง ๔.๑ ป.๕/๑, ป.๕/๒ 

รวม  ๙  ตัวชี้วัด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



หลกัสูตรโรงเรียนมารียอ์นุสรณ์  จงัหวดับุรีรัมย ์       

 
๒๐๕ 

ค าอธิบายรายวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยีพื้นฐาน 
 

รายวิชา ง ๑๖๑๐๑  (คอมพิวเตอร์)               รายวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยีพื้นฐาน 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๖       จ านวน   ๔๐   ชั่วโมง 
 

ศึกษาความรู๎เบื้องต๎นและฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์  (COMPUTER)  สํวนประกอบของ
คอมพิวเตอร์  การท างานของคอมพิวเตอร์  การใช๎โปรแกรมระบบปฏิบัติการ  การน าไปใช๎ฝึกพิมพ์สัมผัส   
และฝึกใช๎โปรแกรมคอมพิวเตอร์พ้ืนฐาน  หรือโปรแกรมที่จ าเป็นเกี่ยวกับการศึกษาในสังคมปัจจุบัน ได๎แกํ  
Windows โปรแกรม Microsoft  Powerpoint การน าเสนอผํานเครือขํายคอมพิวเตอร์ (การออแบบเว็บ
ไซค์) ข๎อมูลคือข๎อเท็จจริงที่อยูํรับตัวเรา  ความหมายและประโยชน์   การรวบรวมข๎อมูล  การใช๎โปรแกรม
จัดการด๎านเอกสาร  สิ่งพิมพ์  บทบาทของเทคโนโลยี    
การบันทึกข๎อมูล  การเปิดข๎อมูล  การจัดรูปแบบเอกสาร  การพิมพ์ข๎อมูล   สํวนประกอบของ
คอมพิวเตอร์   และหลักการท างานของคอมพิวเตอร์    และการน าเสนอข๎อมูลผํานเครือขํายคอมพิวเตอร์   
การสืบค๎นข๎อมูลผํานอินเตอร์เน็ต 
 ฝึกทักษะกระบวนการท างานออกแบบชิ้นอยํางเป็นขั้นตอน   และแก๎ปัญหาในขณะที่ปฏิบัติงาน
ได๎อยํางมีประสิทธิภาพ   ทักษะการออกแบบน าเสนอ  ทักษะการสร๎างเว็บไซค์ 
 เพ่ือให๎คุณคําและความส าคัญของคอมพิวเตอร์  มีความรู๎เกี่ยวกับสํวนประกอบของคอมพิวเตอร์   
มีทักษะกระบวนการคิด   วิเคราะห์   มีความคิดริเริ่มสร๎างสรรค์   
            เพ่ือพัฒนาพฤติกรรมด๎านความรู๎  ความเข๎าใจ มีความซ่ือสัตย์คือ จริงใจตํองานที่ท า มีคุณธรรม
ในการประกอบอาชีพ  มีความเมตตา  มีความรักรู๎จักแบํงปัน และชํวยเหลือผู๎อื่น 
 
ตัวช้ีวัด 
ง ๑.๒  ป.๖/๑  ,  ป.๖/๒  ,  ป.๖/๓   
ง ๑.๓  ป.๖/๑  ,  ป.๖/๒  ,  ป.๖/๓  ,  ป.๖/๔   ,  ป.๖/๕   
ง ๑.๔  ป.๖/๑  ,  ป.๖/๒   
รวม  ๑๐  ตัวชี้วัด 
 
 
 
 
 
 
 



หลกัสูตรโรงเรียนมารียอ์นุสรณ์  จงัหวดับุรีรัมย ์       

 
๒๐๖ 

ค าอธิบายรายวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยีพื้นฐาน 
 

รายวิชา ง ๓๑๑๐๑  (คอมพิวเตอร์)               รายวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยีพื้นฐาน 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๑       จ านวน   ๔๐   ชั่วโมง 
 
 บทบาทของเทคโนโลยีสารสนเทศ ข๎อมูลและสารสนเทศ การประมวลการจัดการข๎อมูล
สารสนเทศ สํวนประกอบคอมพิวเตอร์ และองค์ประกอบของคอมพิวเตอร์ ฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ บุคลากร
ทางคอมพิวเตอร์ เครือขํายคอมพิวเตอร์  LAN WAN MAN และอินเตอร์เน็ต หลักการแก๎ปัญหาหรือสร๎าง
และออกแบบงานโดยใช๎คอมพิวเตอร์ การใช๎โปรแกรมส าเร็จรูปเบื้องต๎น โปรแกรมประมวลผลค า 
โปรแกรมตาราง และโปรแกรมภาษาเพ่ือวิเคราะห์ข๎อมูลสารสนเทศ Visual Basic 
 วิเคราะห์หลักการท างานของคอมพิวเตอร์  ลักษณะส าคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศ  ปฏิบัติตาม
ขั้นตอนการจัดการสารสนเทศ โดยใช๎กระบวนการสืบค๎นข๎อมูล  และการแก๎ปัญหา 
 เพ่ือให๎เกิดความรู๎ความเข๎าใจ เห็นคุณคํา ปฏิบัติตนอยํางมีระเบียบวินัย    และสามารถน าไปใช๎ใน
การด ารงชีวิตได ๎
            เพ่ือพัฒนาพฤติกรรมด๎านความรู๎  ความเข๎าใจ  รักและเมตตา คือ ท างานด๎วยความเสียสละ  มี
ความซ่ือสัตยค์ือ  มีความจริงใจในการท างาน  กตัญญ ู คือ เชื่อฟังและมีความอํอนน๎อม 
 
ตัวช้ีวัด 
ง๓.๑ ม.๑/๑ ,  ม.๑/๒  ,  ม.๑/๓ 
ง๔.๑ ม.๑/๑ ,  ม.๑/๒  ,  ม.๑/๓ 
รวม  ๖  ตัวชี้วัด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



หลกัสูตรโรงเรียนมารียอ์นุสรณ์  จงัหวดับุรีรัมย ์       

 
๒๐๗ 

ค าอธิบายรายวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยีพื้นฐาน 
 

รายวิชา ง ๓๒๑๐๑  (คอมพิวเตอร์)               รายวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยีพื้นฐาน 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๒       จ านวน   ๔๐   ชั่วโมง 

 บทบาทของเทคโนโลยีสารสนเทศ ข๎อมูลและสารสนเทศ การประมวลการจัดการข๎อมูล
สารสนเทศ สํวนประกอบคอมพิวเตอร์ และองค์ประกอบของคอมพิวเตอร์ ฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ บุคลากร
ทางคอมพิวเตอร์ เครือขํายคอมพิวเตอร์  LAN WAN MAN และอินเตอร์เน็ต หลักการแก๎ปัญหาหรือสร๎าง
และออกแบบงานโดยใช๎คอมพิวเตอร์  

           ฝึกปฏิบัติการใช๎โปรแกรมส าเร็จรูปเบื้องต๎น โปรแกรมประมวลผลค า โปรแกรมตาราง และ
โปรแกรมภาษาเพ่ือวิเคราะห์ข๎อมูลสารสนเทศ Visual FoxPro สืบค๎นข๎อมูลผํานเครือขํายได       
 ให๎เกิดความรู๎ความเข๎าใจ เห็นคุณคํา ปฏิบัติตนอยํางมีระเบียบวินัย  มีความรักและแบํงปันในใช๎
ทรัพยากรอยํางพอเพียง มีจิตส านึกในการใช๎เทคโนโลยีอยํางซื่อสัตย์   และสามารถน าเทคโนโลยีไปใช๎ใน
การด ารงชีวิตได ๎
               เพ่ือพัฒนาพฤติกรรมด๎านความรู๎  ความเข๎าใจ  มีความซ่ือสัตย์คือ  มีความจริงใจในการ
ท างาน  สามรถน าไปใช๎ในชีวิตประจ าวัน  อยู่อย่างพอเพียงและเรียบงําย  
 
ตัวช้ีวัด 
ง ๒.๑ ม.๒/๑  ,  ม.๒/๒  ,  ม.๒/๓  ,  ม.๒/๔ 
ง ๓.๑ ม.๒/๑  ,  ม.๒/๒  ,  ม.๒/๓  ,  ม.๒/๔ 
ง ๔.๑ ม.๒/๑  ,  ม.๒/๒  ,  ม.๒/๓   
รวม  ๑๑  ตัวชี้วัด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



หลกัสูตรโรงเรียนมารียอ์นุสรณ์  จงัหวดับุรีรัมย ์       

 
๒๐๘ 

ค าอธิบายรายวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยีพื้นฐาน 
                                                                          

รายวิชา ง ๓๓๑๐๑  (คอมพิวเตอร์)      รายวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยีพื้นฐาน 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๓       จ านวน   ๔๐   ชั่วโมง 
 
 บทบาทของเทคโนโลยีสารสนเทศ ข๎อมูลและสารสนเทศ การประมวลการจัดการข๎อมูล
สารสนเทศ สํวนประกอบคอมพิวเตอร์ และองค์ประกอบของคอมพิวเตอร์ ฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ บุคลากร
ทางคอมพิวเตอร์ เครือขํายคอมพิวเตอร์  LAN WAN MAN และอินเตอร์เน็ต หลักการแก๎ปัญหาหรือสร๎าง
และออกแบบงานโดยใช๎คอมพิวเตอร์ การใช๎โปรแกรมส าเร็จรูปเบื้องต๎น โปรแกรมประมวลผลค า 
โปรแกรมตาราง และโปรแกรมภาษาเพ่ือวิเคราะห์ข๎อมูลสารสนเทศ Visual FoxPro สืบค๎นข๎อมูลผําน
เครือขํายได ๎การสร๎างบทน าเสนอผํานเครือขํายอินเตอร์เน็ต  
Home Page 
 ฝึกทักษะการปฏิบัติการออกแบบโปรแกรมค านวณ วิเคราะห์ และออกแบบโปรแกรมตามความ
ประสงค์ของการใช๎งานได๎อยํางมีประสิทธิภาพ 
 ให๎เกิดความรู๎ความเข๎าใจ เห็นคุณคํา ปฏิบัติตนอยํางมีระเบียบวินัย  มีความรักและแบํงปันในใช๎
ทรัพยากรอยํางพอเพียง มีจิตส านึกในการใช๎เทคโนโลยีอยํางซื่อสัตย์   และสามารถน าเทคโนโลยีไปใช๎ใน
การด ารงชีวิตได ๎
              เพ่ือพัฒนาพฤติกรรมด๎านความรู๎  ความเข๎าใจ  มีความรักเมตตาคือ เสียสละ  ชํวยเหลือผู๎อ่ืน  
ซื่อสัตย์ มีความจริงใจในการท างาน  กตัญญู เคารพ เชื่อฟัง มีความอํอนน๎อม  บนพ้ืนฐานของความ
พอเพียงอยํางมีความสุข 

 
ตัวช้ีวัด 
ง ๒.๑ ม.๓/๑  ,  ม.๓/๒   
ง ๓.๑ ม.๓/๑  ,  ม.๓/๒  ,  ม.๓/๓  ,  ม.๓/๔ 
ง ๔.๑ ม.๓/๑  ,  ม.๓/๒  ,  ม.๓/๓   
รวม  ๙  ตัวชี้วัด 

 
 
 
 
 
 
 



หลกัสูตรโรงเรียนมารียอ์นุสรณ์  จงัหวดับุรีรัมย ์       

 
๒๐๙ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ 
 

ความส าคัญของภาษาอังกฤษ 

ในสังคมโลกปัจจุบัน การเรียนรู๎ภาษาตํางประเทศมีความส าคัญและจ าเป็นอยํางยิ่ง 
ในชีวิตประจ าวัน เนื่องจากเป็นเครื่องมือส าคัญในการติดตํอสื่อสาร  การศึกษา  การแสวงหาความรู๎   
การประกอบอาชีพ  การสร๎างความเข๎าใจเกี่ยวกับวัฒนธรรมและวิสัยทัศน์ของชุมชนโลก และตระหนักถึง
ความหลากหลายทางวัฒนธรรมและมุมมองของสังคมโลก น ามาซึ่งมิตรไมตรีและความรํวมมือกับประเทศ
ตําง ๆ  ชํวยพัฒนาผู๎เรียนให๎มีความเข๎าใจตนเองและผู๎อ่ืนดีขึ้น เรียนรู๎และเข๎าใจความแตกตํางของภาษา
และวัฒนธรรม  ขนบธรรมเนียมประเพณี  การคิด  สังคม เศรษฐกิจ การเมือง การปกครอง     มีเจตคติที่
ดีตํอการใช๎ภาษาตํางประเทศ และใช๎ภาษาตํางประเทศเพ่ือการสื่อสารได๎  รวมทั้งเข๎าถึงองค์ ความรู๎ตําง 
ๆ ได๎งํายและกว๎างขึ้น และมีวิสัยทัศน์ในการด าเนินชีวิต  ภาษาตํางประเทศท่ีเป็นสาระการเรียนรู๎พื้นฐาน 
ซึ่งก าหนดให๎เรียนตลอดหลักสูตรการศึกษา 
ขั้นพ้ืนฐาน คือ ภาษาอังกฤษ  สํวนภาษาตํางประเทศอ่ืน เชํน ภาษาฝรั่งเศส เยอรมัน จีน ญี่ปุุน อาหรับ 
บาลี และภาษากลุํมประเทศเพ่ือนบ๎าน หรือภาษาอ่ืน ๆ ให๎อยูํในดุลยพินิจของสถานศึกษาที่จะจัดท า
รายวิชาและจัดการเรียนรู๎ตามความเหมาะสม 

 กลุํมสาระการเรียนรู๎ภาษาตํางประเทศ  มุํงหวังให๎ผู๎เรียนมีเจตคติที่ดีตํอภาษาตํางประเทศ 
สามารถใช๎ภาษาตํางประเทศ สื่อสารในสถานการณ์ตําง ๆ แสวงหาความรู๎ ประกอบอาชีพ และศึกษาตํอ ใน
ระดับที่สูงขึ้น รวมทั้งมีความรู๎ความเข๎าใจในเรื่องราวและวัฒนธรรมอันหลากหลายของประชาคมโลก และ
สามารถถํายทอดความคิดและวัฒนธรรมไทยไปยังสังคมโลกได๎อยํางสร๎างสรรค์ ประกอบด๎วยสาระส าคัญ 
ดังนี้ 
 -  ภาษาเพื่อการสื่อสาร     การใช๎ภาษาตํางประเทศในการฟัง-พูด-อําน-เขียน  แลกเปลี่ยน
ข๎อมูล  ขําวสาร  แสดงความรู๎สึกและความคิดเห็น  ตีความ  น าเสนอข๎อมูล  ความคิดรวบยอดและความ
คิดเห็นในเรื่องตํางๆ  และสร๎างความสัมพันธ์ระหวํางบุคคลอยํางเหมาะสม   
 -  ภาษาและวัฒนธรรม   การใช๎ภาษาตํางประเทศตามวัฒนธรรมของเจ๎าของภาษา
ความสัมพันธ์  ความเหมือนและความแตกตํางระหวํางภาษากับวัฒนธรรมของเจ๎าของภาษา  ภาษาและ
วัฒนธรรมของเจ๎าของภาษากับวัฒนธรรมไทย  และน าไปใช๎อยํางเหมาะสม 
 -  ภาษากับความสัมพันธ์กับกลุ่มสาระการเรียนรู้อ่ืน    การใช๎ภาษาตํางประเทศในการ
เชื่อมโยงความรู๎กับกลุํมสาระการเรียนรู๎อ่ืน เป็นพ้ืนฐานในการพัฒนา แสวงหาความรู๎ และ 
เปิดโลกทัศน์ของตน 



หลกัสูตรโรงเรียนมารียอ์นุสรณ์  จงัหวดับุรีรัมย ์       

 
๒๑๐ 

 -  ภาษากับความสัมพันธ์กับชุมชนและโลก     การใช๎ภาษาตํางประเทศในสถานการณ์ตํางๆ  
ทั้งในห๎องเรียนและนอกห๎องเรียน ชุมชน และสังคมโลก  เป็นเครื่องมือพ้ืนฐานในการศึกษาตํอ   
ประกอบอาชีพ   และแลกเปลี่ยนเรียนรู๎กับสังคมโลก 
 

สาระและมาตรฐานการเรียนรู้ 

สาระท่ี ๑  ภาษาเพื่อการสื่อสาร 
มาตรฐาน ต ๑.๑     เข๎าใจและตีความเรื่องที่ฟังและอํานจากสื่อประเภทตํางๆ  และแสดงความคิดเห็น

อยํางมีเหตุผล 

มาตรฐาน ต ๑.๒     มีทักษะการสื่อสารทางภาษาในการแลกเปลี่ยนข๎อมูลขําวสาร แสดงความรู๎สึก และ
ความคิดเห็นอยํางมีประสิทธิภาพ 

มาตรฐาน ต ๑.๓     น าเสนอข๎อมูลขําวสาร  ความคิดรวบยอด  และความคิดเห็นในเรื่องตํางๆ โดยการพูด
และการเขียน 

สาระท่ี ๒  ภาษาและวัฒนธรรม 
มาตรฐาน ต ๒.๑    เข๎าใจความสัมพันธ์ระหวํางภาษากับวัฒนธรรมของเจ๎าของภาษา และน าไปใช๎ ได๎

อยํางเหมาะสมกับกาลเทศะ 
มาตรฐาน ต ๒.๒   เข๎าใจความเหมือนและความแตกตํางระหวํางภาษาและวัฒนธรรมของเจ๎าของภาษา 

กับภาษาและวัฒนธรรมไทย และน ามาใช๎อยํางถูกต๎องและเหมาะสม 

สาระท่ี ๓  ภาษากับความสัมพันธ์กับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น 
มาตรฐาน ต ๓.๑     ใช๎ภาษาตํางประเทศในการเชื่อมโยงความรู๎กับกลุํมสาระการเรียนรู๎อ่ืน และเปน็

พ้ืนฐานในการพัฒนา  แสวงหาความรู๎  และเปิดโลกทัศน์ของตน 

สาระท่ี ๔  ภาษากับความสัมพันธ์กับชุมชนและโลก 
มาตรฐาน ต ๔.๑     ใช๎ภาษาตํางประเทศในสถานการณ์ตํางๆ ทั้งในสถานศึกษา ชุมชน และสังคม 
มาตรฐาน ต ๔.๒    ใช๎ภาษาตํางประเทศเป็นเครื่องมือพื้นฐานในการศึกษาตํอ การประกอบอาชีพ และ   

การแลกเปลี่ยนเรียนรู๎กับสังคมโลก 
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๒๑๑ 

โครงสร้างรายวิชา 
 

 รายวิชาตามโครงสร๎างหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนมารีย์อนุสรณ์  กลุํมสาระ 
การเรียนรู๎ภาษาอังกฤษ 
 

ระดับประถมศึกษา 
รายวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน 

 

ระดับชั้น รหัส ชื่อรายวิชา เวลาเรียนรายปี 

ชั้น ป. ๑ อ ๑๑๑๐๑ ภาษาอังกฤษ ๑ ๑  ชั่วโมง/สัปดาห์ (๘๐/ปี) 

ชั้น ป. ๒ อ ๑๒๑๐๑ ภาษาอังกฤษ ๒ ๑  ชั่วโมง/สัปดาห์ (๘๐/ปี) 
ชั้น ป. ๓ อ ๑๓๑๐๑ ภาษาอังกฤษ ๓ ๑  ชั่วโมง/สัปดาห์ (๘๐/ปี) 

ชั้น ป. ๔ อ ๑๔๑๐๑ ภาษาอังกฤษ ๔ ๒ ชั่วโมง/สัปดาห์ (๘๐/ปี) 

ชั้น ป. ๕ อ ๑๕๑๐๑ ภาษาอังกฤษ ๕ ๒ ชั่วโมง/สัปดาห์ (๘๐/ปี) 
ชั้น ป. ๖ อ ๑๖๑๐๑ ภาษาอังกฤษ ๖ ๒ ชั่วโมง/สัปดาห์ (๘๐/ปี) 

 

 
รายวิชาภาษาอังกฤษเพิ่มเติม 

 

ระดับชั้น รหัส ชื่อรายวิชา เวลาเรียนรายปี 

ชั้น ป. ๑ อ ๑๑๒๐๑ super  startevs ๑  ชั่วโมง/สัปดาห์ (๘๐/ปี) 

ชั้น ป. ๒ อ ๑๒๒๐๑ Let’ s  learn ๑  ชั่วโมง/สัปดาห์ (๘๐/ปี) 

ชั้น ป. ๓ อ ๑๓๒๐๑ English  for  kids ๑  ชั่วโมง/สัปดาห์ (๘๐/ปี) 
ชั้น ป. ๔ อ ๑๔๒๐๑ English  for  Enjoy ๒ ชั่วโมง/สัปดาห์ (๘๐/ปี) 

ชั้น ป. ๕ อ ๑๕๒๐๑ English  for  fun ๒ ชั่วโมง/สัปดาห์ (๘๐/ปี) 
ชั้น ป. ๖ อ ๑๖๒๐๑ English  big  fun ๒ ชั่วโมง/สัปดาห์ (๘๐/ปี) 
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๒๑๒ 

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
 

รายวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน 
 

ระดับชั้น รหัส ชื่อรายวิชา เวลาเรียนรายภาค 

ชั้น ม. ๑ 
อ ๒๑๑๐๑ ภาษาอังกฤษ ๑ ๓ ชั่วโมง/สัปดาห์  (๑.๕ หนํวยกิต) 
อ ๒๑๑๐๒ ภาษาอังกฤษ ๒ ๓ ชั่วโมง/สัปดาห์  (๑.๕ หนํวยกิต) 

ชั้น ม. ๒ 
อ ๒๒๑๐๑ ภาษาอังกฤษ ๓ ๓ ชั่วโมง/สัปดาห์  (๑.๕ หนํวยกิต) 

อ ๒๒๑๐๒ ภาษาอังกฤษ ๔ ๓ ชั่วโมง/สัปดาห์  (๑.๕ หนํวยกิต) 

ชั้น ม. ๓ 
อ ๒๓๑๐๑ ภาษาอังกฤษ ๕ ๓ ชั่วโมง/สัปดาห์  (๑.๕ หนํวยกิต) 

อ๒๓๑๐๒ ภาษาอังกฤษ ๖ ๓ ชั่วโมง/สัปดาห์  (๑.๕ หนํวยกิต) 

 
 

รายวิชาภาษาอังกฤษเพิ่มเติม 
 

ระดับชั้น รหัส ชื่อรายวิชา เวลาเรียนรายภาค 

ชั้น ม. ๑ 
อ ๒๑๒๐๑ ภาษาอังกฤษ ๑ ๒ ชั่วโมง/สัปดาห์  (๑ หนวํยกิต) 
อ ๒๑๒๐๒ ภาษาอังกฤษ ๒ ๒ ชั่วโมง/สัปดาห์  (๑ หนวํยกิต) 

ชั้น ม. ๒ 
อ ๒๒๒๐๑ ภาษาอังกฤษ ๓ ๒ ชั่วโมง/สัปดาห์  (๑ หนวํยกิต) 

อ ๒๒๒๐๒ ภาษาอังกฤษ ๔ ๒ ชั่วโมง/สัปดาห์  (๑ หนวํยกิต) 

ชั้น ม. ๓ 
อ ๒๓๒๐๑ ภาษาอังกฤษ ๕ ๒ ชั่วโมง/สัปดาห์  (๑ หนวํยกิต) 

อ๒๓๒๐๒ ภาษาอังกฤษ ๖ ๒ ชั่วโมง/สัปดาห์  (๑ หนวํยกิต) 
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ค าอธิบายรายวิชาภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 
อ ๑๑๑๐๑ (ภาษาอังกฤษ)     กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ                      ชั้นประถมศึกษาปีที่     ๑       
       เวลา    ๔๐     ชั่วโมง 
 
 เข๎าใจและปฏิบัติตามค าสั่งงําย ๆ ที่ใช๎ในห๎องเรียน  การใช๎ภาษาในการฟัง – พูด ในสถานการณ์
งําย ๆ ที่เกิดขึ้นในห๎องเรียน การระบุตัวอักษร เสียงตัวอักษร เสียงสระของภาษาตํางประเทศและ
ภาษาไทย  การอํานออกเสียง การสะกดค างําย ๆ การออกเสียงพยัญชนะต๎นค า  พยัญชนะท๎ายค า  เสียง
หนัก-เบา ในค าและกลุํมค า เสียงตามระดับเสียง สูง-ต่ า ในประโยค การเลือกภาพตรงกับความหมายของ
ค าและกลุํมค าที่เกี่ยวกับตนเอง ครอบครัว โรงเรียน สิ่งแวดล๎อมใกล๎ตัว อาหารเครื่ องดื่มและนันทนาการ 
ภายในวงค าศัพท์ประมาณ ๑๕๐ – ๒๐๐ ค า การตอบค าถามจากเรื่องที่ฟัง เชํน นิทาน หรือเรื่องใกล๎ตัว 
ประโยคค าถามและค าตอบค าถาม Yes/No Question, Wh – Question,  การสนทนาโต๎ตอบสั้น ๆ งําย 
ๆ เชํน การทักทาย การกลําวลา การกลําวขอบคุณ ขอโทษ การแนะน าตนเอง การใช๎ค าศัพท์  ส านวน
ภาษาและประโยคที่ใช๎บอกความต๎องการของตนเอง  การพูดขอและให๎ข๎อมูลงําย ๆ เกี่ยวกับตนเอง  
บุคคลใกล๎ตัวและเรื่องใกล๎ตัว เชํน  บอกชื่อ  อายุ  รูปรําง  สํวนสูง  สิ่งของตําง ๆ จ านวนนับ  ๑ – ๒๐  สี  
ขนาด  ต าแหนํง  การโบกมือ  การแสดงอาการตอบรับหรือปฏิเสธตามวัฒนธรรมของเจ๎าของภาษา  
ค าศัพท์  เกี่ยวกับเทศกาล  วันส าคัญและกิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรมของเจ๎าของภาษา  เชํน  วัน
คริสต์มาส  วันขึ้นปีใหมํ  วันวาเลนไทน์  การเลํนเกม  การร๎องเพลง  การเลํานิทานประกอบทําทางการ
บอกค าศัพท์ที่เกี่ยวข๎องกับกลุํมสาระการเรียนรู๎อ่ืน  การใช๎ภาษาตํางประเทศในการรวบรวมค าศัพท์ที่
เกี่ยวข๎องใกล๎ตัวจากสื่อตําง ๆ ให๎ข๎อมูลเกี่ยวกับสถานที่ส าคัญ ประเพณี วัฒนธรรม อาหารในท๎องถิ่นของ
ตนกับเจ๎าของภาษา 
 โดยใช๎ทักษะการฟัง  การพูด  การอําน  และการเขียน  เพ่ือให๎มีความรู๎  ความเข๎าใจ  และมี
ทักษะในการสื่อสารทางภาษา  สามารถแลกเปลี่ยนข๎อมูลขําวสารแสดงความรู๎สึก แสดงความคิดเห็น  ได๎
อยํางเหมาะสมกับวัย 
 เพ่ือให๎เห็นความส าคัญของการเรียนภาษาอังกฤษ พัฒนาพฤติกรรมด๎านความรู๎ เจตคติ คุณธรรม 
มีวินัย ใฝุเรียนรู๎ ซื่อสัตย์ มีจิตสาธารณะ สามารถปฏิบัติงานรํวมกับผู๎อื่นอยํางมีความสุข  
มาตรฐาน/ตัวช้ีวัด 
ต.๑.๑  ป.๑/๑ ,  ต.๑.๑  ป.๑/๒ , ต.๑.๑  ป.๑/๓ , ต.๑.๑  ป.๑/๔    
ต.๑.๒  ป.๑/๑ , ต.๑.๒  ป.๑/๒ , ต.๑.๒  ป.๑/๓ , ต.๑.๒  ป.๑/๔   
ต.๑.๓  ป.๑/๑    
ต.๒.๑  ป.๑/๑ , ต.๒.๑  ป.๑/๒ , ต.๒.๑  ป.๑/๓       
ต.๓.๑  ป.๑/๑ 
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ต.๔.๑  ป.๑/๑     ต.๔.๒  ป.๑/๑ 
รวม  ๑๖  ตัวช้ีวัด 

ค าอธิบายรายวิชาภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 
อ๑๒๑๐๑ , อ๑๒๑๐๒    ภาษาอังกฤษ       กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี  ๒                           
เวลา    ๔๐    ชั่วโมง 
 
 ปฏิบัติตามค าสั่ง  ค าขอร๎อง  ค าและประโยคงํายๆ  ในสถานการณ์ใกล๎ตัว  สะกดค า  อํานออก
เสียงค าตามหลักการอํานออกเสียง  เข๎าใจบทสนทนาสั้นๆ  บทอํานและนิทานงํายๆ  ที่มีภาพประกอบ  
พูดค าหรือประโยคสั้นๆ  เพ่ือสร๎างความสัมพันธ์ระหวํางบุคคล  แสดงความต๎องการของตน  ให๎ข๎อมูล
เกี่ยวกับตนเองและเรื่องใกล๎ตัวด๎วยทําทาง  ภาพ  ค าและประโยคสั้นๆในการติดตํอปฏิสัมพันธ์ตาม
วัฒนธรรมของเจ๎าของภาษา  ระบุ  และอํานออกเสียงตัวอักษร  สระของภาษาอังกฤษได๎ถูกต๎อง  รู๎จัก
กิจกรรมและค าศัพท์เกี่ยวกับวัฒนธรรม  เทศกาล  วันส าคัญและกิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรมของ
เจ๎าของภาษา  ตลอดจนรู๎จักและรวบรวมค าศัพท์ที่เกี่ยวข๎องกับสิ่งใกล๎ตัว  และกลุํมสาระการเรียนรู๎อ่ืน  
เห็นประโยชน์ของการรับรู๎ภาษาอังกฤษในการแสวงหาความรู๎  ความบันเทิงในเรื่องที่เกี่ยวกับตนเอง  
ครอบครัวและชีวิตประจ าวัน  ด๎วยความสนุกสนานเพลิดเพลินกับภาษาอังกฤษ  และใช๎ทําทาง
ประกอบการสนทนาตามวัฒนธรรมของเจ๎าของภาษา  มีคุณธรรมจริยธรรมและคํานิยมที่เหมาะสม  ให๎
ข๎อมูลเกี่ยวกับสถานที่ส าคัญ ประเพณี วัฒนธรรม อาหารในท๎องถิ่นของตนกับเจ๎าของภาษา 

โดยใช๎ทักษะการฟัง  การพูด  การอําน  และการเขียนเพ่ือให๎มีความรู๎  ความเข๎าใจ  และมีทักษะ
ในการสื่อสารทางภาษา  สามารถลกเปลี่ยนข๎อมูล  ขําวสาร  แสดงความรู๎สึก  ความคิดเห็นได๎อยําง
เหมาะสมกับวัย   

เพ่ือให๎เห็นความส าคัญของการเรียนภาษาอังกฤษ พัฒนาพฤติกรรมด๎านความรู๎ เจตคติ คุณธรรม 
ใฝุเรียนรู๎ มีความรักเมตตา กตัญญู มีความมุํงมั่นในการท างาน และสามารถปฏิบัติงานรํวมกับผู๎อ่ืนอยํางมี
ความสุข  

มาตรฐาน  /  ตัวชี้วัด 
 ต ๑.๑  ป.๒/๑  ,  ป.๒/๒  ,  ป.๒/๓  ,  ป.๒/๔ 
 ต ๑.๒  ป.๒/๑  ,  ป.๒/๒  ,  ป.๒/๓  ,  ป.๒/๔ 
 ต ๑.๓  ป.๒/๑   
 ต ๒.๑  ป.๒/๑  ,  ป.๒/๒  ,  ป.๒/๓   
 ต ๒.๒  ป.๒/๑    
 ต ๓.๑  ป.๒/๑   
 ต ๔.๑  ป.๒/๑   



หลกัสูตรโรงเรียนมารียอ์นุสรณ์  จงัหวดับุรีรัมย ์       

 
๒๑๕ 

 ต ๔.๒  ป.๒/๑  
     รวม  ๑๖  ตัวช้ีวัด  
 
 

ค าอธิบายรายวิชาภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 

อ๑๓๑๐๑, อ๑๓๑๐๒  ภาษาอังกฤษ   กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ   

ชั้นประถมศึกษาปีท่ี  ๓              

 เวลา  ๔๐   ชั่วโมง 

 เข๎าใจค าสั่ง  ค าขอร๎องที่ใช๎ในห๎องเรียน  การอํานออกเสียง  ค า  กลุํมค า  ประโยคเดี่ยว  และบท
พูด  เข๎าจังหวะ  และการสะกดค า  ตามหลักการอํานออกเสียง  และการใช๎พจนานุกรม  การเลือก / ระบุ
ภาพ  ให๎ตรงกับความหมายของค า, กลุํมค าและประโยคเดี่ยว  เกี่ยวกับ  ตนเอง,  ครอบครัว,  โรงเรียน,  
สิ่งแวดล๎อมใกล๎ตัว,  อาหาร  เครื่องดื่ม, และนันทนาการ  ภายในวงค าศัพท์ประมาณ  ๓๕๐ – ๔๕๐ ค า  
การตอบค าถาม  จากการฟังประโยคสนทนา  หรือนิทานงําย ๆ ที่มีภาพประกอบ  การพูดโต๎ตอบ  ด๎วย
ค าตอบสั้น ๆ งําย ๆ ในการสื่อสารระหวํางบุคคล  เชํน  การกลําวทักทาย,  กลําวลา,  ขอบคุณ,  ขอโทษ,  
การใช๎ประโยคหรือข๎อความที่ใช๎แนะน าตนเอง  การใช๎ค าสั่ง  ค าขอร๎องงําย ๆ ที่ใช๎ในห๎องเรียน  การใช๎
ค าศัพท์,  ส านวนภาษาและประโยคที่ใช๎บอกความต๎องการหรือการพูดขอและให๎ข๎อมูลงําย ๆ เกี่ยวกับ
ตนเองและเรื่องใกล๎ตัว  ค า  และประโยคที่ใช๎แสดงความรู๎สึกเกี่ยวกับสิ่งตําง ๆ ใกล๎ตัว  หรือกิจกรรมตําง 
ๆ ค าและประโยคที่ใช๎ในการพูดให๎ข๎อมูล เกี่ยวกับตนเอง  บุคคลใกล๎ตัว  และเรื่องใกล๎ตัว  ค า  กลุํมค าที่มี
ความหมายเกี่ยวกับบุคคล  สัตว์  และสิ่งของ  การพูดและท าทําประกอบตามมารยาททางสังคม  
วัฒนธรรมของเจ๎าของภาษา  ค าศัพท์เกี่ยวกับเทศกาล  วันส าคัญ  งานฉลอง  และชีวิตความเป็นอยูํของ
เจ๎าของภาษาและการเข๎ารํวมกิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรม  การเปรียบเทียบความแตกตํางของเสียง
ตัวอักษร  ค า  กลุํมค า  และประโยคของภาษาตํางประเทศและภาษาไทย  การค๎นคว๎า  การรวบรวม  
และการน าเสนอค าศัพท์ที่เกี่ยวข๎องกับกลุํมสาระการเรียนรู๎  การสืบค๎น  และการรวบรวมค าศัพท์ที่
เกี่ยวข๎องใกล๎ตัวจากสื่อและแหลํงการเรียนรู๎ตําง ๆ ให๎ข๎อมูลเกี่ยวกับสถานที่ส าคัญ ประเพณี วัฒนธรรม 
อาหารในท๎องถิ่นของตนกับเจ๎าของภาษา 

 โดยใช๎ทักษะ  การฟัง  การพูด  การอําน  และการเขียน  เพ่ือให๎มีความรู๎  ความเข๎าใจ  และมี
ทักษะในการสื่อสารทางภาษา  สามารถแลกเปลี่ยนข๎อมูลขําวสารแสดงความรู๎สึก  แสดงความคิดเห็น  ได๎
อยํางเหมาะสมกับวัย 

 เพ่ือให๎เห็นความส าคัญของการเรียนภาษาอังกฤษ พัฒนาพฤติกรรมด๎านความรู๎ เจตคติ คุณธรรม 
มีความรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ มีวินัย มีความภูมิใจในความเป็นไทย สามารถปฏิบัติงานรํวมกับผู๎อ่ืนอยํางมี
ความสุข ซือ่สัตย์ และใช๎ชีวิตอยํางพอเพียง 



หลกัสูตรโรงเรียนมารียอ์นุสรณ์  จงัหวดับุรีรัมย ์       

 
๒๑๖ 

มาตรฐาน / ตัวชี้วัด 

ต.๑.๑ ป.๓/๑, ต.๑.๑ ป.๓/๒, ต.๑.๑ ป.๓/๓ ต.๑.๑ ป.๓/๔ / ต. ๑.๒ ป.๓/๑, ต. ๑.๒ ป.๓/๒ ต. ๑.๒ ป.
๓/๓, ต. ๑.๒ ป.๓/๔, ต. ๑.๒ ป.๓/๕ /ต. ๑.๓ ป.๓/๑, ต.๑.๓ ป.๓/๒ / ต.๒.๑ ป.๓/๑, ต.๒.๑ ป.๓/๒, ต.
๒.๑ ป.๓/๓ /  ต.๒.๒ ป. ๓/๑, ต.๓.๑ ป. ๓/๑ /  

ต.๔.๑ ป.๓/๑ /ต.๔.๒  ป.๓/๑    

 รวม  ๑๘  ตัวบ่งชี้ 

 
 

ค าอธิบายรายวิชาภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 
อ ๑๔๑๐๑ ภาษาอังกฤษ        กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ                      
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี    ๔                                                                                                  
เวลา๘๐           ชั่วโมง 

 

 ปฏิบัติตามค าสั่ง   ค าขอร๎อง    ค าแนะน า  และค าขออนุญาตงําย  ๆ   อํานออกเสียง    สะกดค า  
กลุํมค า   ประโยค    ข๎อความสั้น  ๆ   บทพูดเข๎าจังหวะ     บทสนทนา     และนิทานงําย  ๆ  ได๎ถูกต๎องตาม
หลักการอํานออกเสียง    พูดสนทนาสื่อสาร   ให๎ข๎อมูลเกี่ยวกับตนเอง     เพ่ือน    และครอบครัว     แสดง
ความต๎องการ    ขอความชํวยเหลือ    แสดงความรู๎สึกและความสัมพันธ์  เกี่ยวกับสิ่งตําง  ๆ   ใกล๎ตัว
ตลอดจนกิจกรรมตําง  ๆที่เกิดขึ้นในห๎องเรียนและสถานศึกษา    โดยใช๎ทักษะการฟัง   การอําน  และการ
เขียน  และวัฒนธรรมของเจ๎าภาษา  และวัฒนธรรมไทยเกี่ยวกับเรื่อง   มารยาท    เทศกาล   วันส าคัญ   
งานฉลอง  ชีวิตความเป็นอยูํ   เสียงตัวอักษร   ค า  กลุํมค า   และประโยคและข๎อความ    เข๎ารํวมกิจกรรม
ทางวัฒนธรรมและน าไปใช๎ตามวัฒนธรรมของเจ๎าของภาษากับภาษาไทยได๎อยํางถูกต๎องและเหมาะสม  
ค๎นคว๎าความสัมพันธ์ของค าศัพท์ภาษาอังกฤษที่เกี่ยวข๎องกับกลุํมสาระการเรียนรู๎ อ่ืน    สามารถน า
ภาษาอังกฤษไปใช๎ในการสืบค๎น   ค๎นคว๎าข๎อมูลตําง  ๆ   ได๎อยํางมีประสิทธิภาพ  ให๎ข๎อมูลเกี่ยวกับสถานที่
ส าคัญ ประเพณี วัฒนธรรม อาหารในท๎องถิ่นของตนกับเจ๎าของภาษา 

   โดยใช๎กระบวนการทางภาษา   การสื่อสาร   การฝึกปฏิบัติตามสถานการณ์ตําง  ๆ   เพ่ือให๎เกิด
ความรู๎  ความเข๎าใจ  มีคุณธรรมจริยธรรมและคํานิยมที่เหมาะสม 

เพ่ือให๎เห็นความส าคัญของการเรียนภาษาอังกฤษ พัฒนาพฤติกรรมด๎านความรู๎ เจตคติ คุณธรรม 
มีวินัย ใฝุเรียนรู๎ มีความรักเมตตา กตัญญู มีความมุํงมั่นในการท างาน และสามารถปฏิบัติงานรํวมกับผู๎อ่ืน
อยํางมีความสุข  

 
 
มาตรฐาน/ตัวชี้วัด 



หลกัสูตรโรงเรียนมารียอ์นุสรณ์  จงัหวดับุรีรัมย ์       

 
๒๑๗ 

 
ต ๑.๑ ป.๔/๑  ,ป.๔/๒  ,ป.๔/๓  ,ป.๔/๔  ต ๑.๒ ป.๔/๑ , ป.๔/๒  ,ป.๔/๓  ,ป.๔/๔  , ป.๔/๕ 
ต ๑.๓ ป.๔/๑ ,  ป.๔/๒ , ป.๔/๓  ต ๒.๑ ป.๔/๑ ,  ป.๔/๒  ,ป.๔/๓   ต  ๒.๒ ป.๔/๑ ,ป.๔/๒  
ต ๓.๑ ป.๔/๑   ต ๔.๑ ป.๔/๑  ต ๔.๒ ป.๔/๑   
 
รวม  ๒๐   ตัวชี้วัด    
 

ค าอธิบายรายวิชากลุ่มสาระ ภาษาต่างประเทศ 
รหัสวิชา   อ๑๕๑๐๑ ภาษาอังกฤษ    กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ        
 ชั้นประถมศึกษาปีท่ี   ๕                         
 เวลา         ๘๐   ชั่วโมง 

ใช๎ภาษาสื่อสารด๎วยถ๎อยค า    น้ าเสียงและกริยาทําทางสุภาพเหมาะสมตามมารยาท   สังคม  
วัฒนธรรม   ขนบธรรมเนียมประเพณีของเจ๎าของภาษาในการเข๎ารํวมกิจกรรม   การปฏิบัติตามประโยค
ค าสั่ง  ค าขอร๎อง  ค าแนะน า   การบอกใจความส าคัญและค าตอบจากบทสนทนา  นิทาน 
สั้น  ๆ  การเขียนภาพ   สัญลักษณ์   แผนผัง   แผนภูมิ   เครื่องหมายตรงตามความหมายเกี่ยวกับตนเอง  
ครอบครัว   โรงเรียน   สิ่งแวดล๎อม   อาหาร   เครื่องดื่ม   เวลาวําง   นันทนาการ   สุขภาพ   สวัสดิการ   การ
ซ้ือ - ขาย  และลมฟูาอากาศ    โดยใช๎ทักษะการฟังและการอํานท่ีถูกต๎องตามหลักการอํานเพ่ือใช๎สื่อสารใน
สถานการณ์ตํางๆที่เกิดขึ้นในห๎องเรียนและสถานศึกษา  มีทักษะการพูดและการเขียนโต๎ตอบในการสื่อสาร
ระหวํางบุคคล    การแสดงความต๎องการ  ขอความชํวยเหลือ       การตอบรับและปฏิเสธการให๎ความ
ชํวยเหลือ    การแสดงความรู๎สึกของตนเองพร๎อมทั้งให๎เหตุผลสั้น ๆ    ขอและให๎ข๎อมูลเกี่ยวกับตนเอง  
เพ่ือน   ครอบครัว   และเรื่องใกล๎ตัว   การตอบค าถามบอกความส าคัญของเทศกาล   วันส าคัญ   งานฉลอง
และชีวิตความเป็นอยูํงําย ๆของเจ๎าของภาษา   บอกความเหมือนและความแตกตํางระหวํางการออก
เสียงประโยค   การใช๎เครื่องหมายวรรคตอน  และการล าดับตามโครงสร๎างประโยคของภาษาตํางประเทศ
และภาษาไทย  ใช๎กระบวนการทักษะทางภาษาในการสืบค๎น    ค๎นคว๎าและรวบรวมค าศัพท์ให๎สามารถ
น าเสนอข๎อมูลที่เรียนรู๎  ให๎ข๎อมูลเกี่ยวกับสถานที่ส าคัญ ประเพณี วัฒนธรรม อาหารในท๎องถิ่นของตนกับ
เจ๎าของภาษา  
 โดยใช๎ทักษะกระบวนการปฏิบัติในการฟัง  การพูด  การอําน  การเขียน  เพ่ือให๎เกิดความรู๎  
ความเข๎าใจ  สามารถอํานออก เขียนได๎  และสามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู๎โดยใช๎ภาษาอังกฤษได๎อยําง
เหมาะสมกับวัยและสถานการณ์ตําง ๆ  

   เพ่ือให๎เห็นความส าคัญของการเรียนภาษาอังกฤษ พัฒนาพฤติกรรมด๎านความรู๎ เจตคติ 
คุณธรรม ใฝุเรียนรู๎ มีความรักเมตตา กตัญญู มีความมุํงมั่นในการท างาน และสามารถปฏิบัติงานรํวมกับ
ผู๎อื่นอยํางมีความสุข  



หลกัสูตรโรงเรียนมารียอ์นุสรณ์  จงัหวดับุรีรัมย ์       

 
๒๑๘ 

มาตรฐาน/ตัวชี้วัด 
ต.๑.๑  ป.๕/๑, ป.๕/๒ ,ป.๕/๓, ป.๕/๔ 
ต.๑.๒  ป.๕/๑, ป.๕/๒ ,ป.๕/๓ ,ป.๕/๔ , ป.๕/๕ 
ต.๑.๓  ป.๕/๑, ป.๕/๒ ,ป.๕/๓  
ต.๒.๑  ป.๕/๑, ป.๕/๒ ,ป.๕/๓  
ต.๒.๒  ป.๕/๑, ป.๕/๒  
ต.๓.๑  ป.๕/๑ 
ต.๔.๑  ป.๕/๑ ต.๔.๒  ป.๕/๑   
รวม  ๒๐  ตัวชี้วัด 
 
 

ค าอธิบายรายวิชาภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 
รหัสวิชา  อ๑๖๑๐๑       ชั้นประถมศึกษาปีท่ี  ๖จ านวน  
๘๐ ชั่วโมง 
 
 เข๎าใจค าสั่ง ค าขอร๎อง ภาษาทําทาง  ค าแนะน าในการเลํนเกม  กรวาดภาพ  การท าอาหารและ
เครื่องดื่ม และการประดิษฐ์  การอํานออกเสียง  ข๎อความ  นิทาน  บทกลอน  ตามหลักการอํานออกเสียง  
และการใช๎พจนานุกรม  การเลือก/ระบุประโยคหรือข๎อความสั่น ๆ สัญลักษณ์  เครื่องหมายที่อํานให๎ตรง
กับความหมายเกี่ยวกับ  ตนเอง  ครอบครัว  โรงเรียน  สิ่ งแวดล๎อม  อาหาร  เครื่องดื่ม  เวลาวําง  
นันทนาการ  สุขภาพ  สวัสดิการ  การซื้อ- ขาย  ลมฟูาอากาศ  ภายในวงค าศัพท์สะสมประมาณ ๑,๐๕๐ 
– ๑,๒๐๐ ค า  การหาใจความส าคัญในประโยค  บทสนทนา  นิทาน เรื่องเลําและการตอบค าถามจากเรื่อง
ที่ฟังและอําน  การพูดและเขียนบทสนทานที่ใช๎ในการสื่อสารระหวํางตนเอง เพ่ือน  และบุคคลใกล๎ตัวและ
ส านวนการตอบรับ  การใช๎ค าสั่ง  ค าของร๎อง  ค าขออนุญาต  ค าแนะน าที่มี ๒ – ๓ ขั้นตอน การใช๎
ค าศัพท์ ส านวนภาษา  ประโยคที่แสดงความต๎องการและขอความชํวยเหลือ  การตอบรับและปฏิเสธการ
ให๎ความชํวยเหลือในสถานการณ์ตําง ๆ การใช๎ค าศัพท์ ส านวนภาษาและประโยคเพ่ือขอและให๎ข๎อมูล
เกี่ยวกับตนเอง  เพ่ือน  ครอบครัวและเรื่องใกล๎ตัว  การใช๎ค าและประโยคในการแสดงความรู๎สึกและการ
ให๎เหตุผลประกอบ  การใช๎ประโยคและข๎อความในการให๎ข๎อมูลตนเอง  กิจวัตรประจ าวัน  เพ่ือน  
สิ่งแวดล๎อมใกล๎ตัว  และการใช๎เครื่องหมายวรรคตอน  การน าเสนอความคิดรวบยอดในรูปการเขียนภาพ  
แผนผัง  แผนภูมิ  ตาราง  จากเรื่องที่ฟังและอําน  การใช๎ประโยคในการพูดแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ
เรื่องตําง ๆ  ใกล๎ตัว  การใช๎ถ๎อยค า  น าเสียงและกิริยาทําทาง  ส านวนในการติดตํอปฏิสัมพันธ์ตาม
วัฒนธรรมของเจ๎าของภาษา  การใช๎ชีวิตความเป็นอยูํ  งานเทศกาล  วันส าคัญ  งานฉลอง  ของเจ๎าของ
ภาษา  และการเข๎ารํวมกิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรม  การเปรียบเทียบความเหมือน  และความ
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๒๑๙ 

แตกตํางระหวํางการออกเสียบประโยคชนิดตําง ๆ และการใช๎เครื่องหมายวรรคตอน  การล าดับตาม
โครงสร๎างประโยคของภาษาตํางประเทศและภาษาไทย  การเปรียบเทียบความเหมือนและความแตกตําง
ระหวํางเทศกาล  งานฉลอง  และประเพณีของเจ๎าของภาษากับของไทย  การค๎นคว๎า  รวบรวม  และการ
น าเสนอค าศัพท์ที่เกี่ยวข๎องกับกลุํม  สาระการเรียนรู๎อ่ืน  การใช๎ภาษาสื่อสารในสถานการณ์ตําง ๆ ที่
เกิดขึ้นในห๎องเรียน  สถานศึกษาและในท๎องถิ่น  การใช๎ภาษาตํางประเทศในการสืบค๎นและการรวบรวม
ค าศัพท์ที่เก่ียวข๎องใกล๎ตัวจากสื่อและแหลํงการเรียนรู๎ตําง ๆ 
  
 โดยใช๎ทักษะกระบวนการปฏิบัติในการฟัง  การพูด  การอําน  การเขียน  เพ่ือให๎เกิดความรู๎  
ความเข๎าใจ  สามารถอํานออก เขียนได๎  และสามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู๎โดยใช๎ภาษาอังกฤษได๎อยําง
เหมาะสมกับวัยและสถานการณ์ตําง ๆ  
 เพ่ือให๎เห็นความส าคัญของการเรียนภาษาอังกฤษ พัฒนาพฤติกรรมด๎านความรู๎ เจตคติ คุณธรรม 
มีความรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ มีวินัย มีความภูมิใจในความเป็นไทย สามารถปฏิบัติงานรํวมกับผู๎อ่ืนอยํางมี
ความสุข ซื่อสัตย์ และใช๎ชีวิตอยํางพอเพียง 
 
มาตรฐาน/ตัวชี้วัด 
 
ต.๑.๑  ป.๖/๑, ป.๖/๒ ,ป.๖/๓, ป.๖/๔ 
ต.๑.๒  ป.๖/๑, ป.๖/๒ ,ป.๖/๓ ,ป.๖/๔ , ป.๖/๕ 
ต.๑.๓  ป.๖/๑, ป.๖/๒ ,ป.๖/๓  
ต.๒.๑  ป.๖/๑, ป.๖/๒ ,ป.๖/๓  
ต.๒.๒  ป.๖/๑, ป.๖/๒  
ต.๓.๑  ป.๖/๑ 
ต.๔.๑  ป.๖/๑ 
ต.๔.๒  ป.๖/๑ 
 
รวม  ๒๐  ตัวชี้วัด 
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๒๒๐ 

ค าอธิบายรายวิชาภาษาอังกฤษ พ้ืนฐาน 
รายวิชา อ๒๑๑๐๑ - อ๒๑๑๐๒       ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๑ 
เวลา ๖๐ ชัง่โมง/ ภาคเรียน                  
จ านวน ๑..๕ หน่วยกิต / ภาคเรียน 

ศึกษา   ค าสั่ง   ค าชี้แจง    ค าแนะน า  งํายๆตามสถานการณ์ตํางๆ ข๎อความ นิทาน บทร๎อย
กรอง  การใช๎พจนานุกรม ความเหมือนและความแตกตํางระหวํางการออกเสียงพยัญชนะ ค า และประโยค  
ชนิดตําง ๆ ประโยคและข๎อความให๎สัมพันธ์กับสื่อที่ไมํใชํความเรียง สนทนา ใช๎ภาษาน้ าเสียง กริยาทําทาง
แลกเปลี่ยนข๎อมูล เกี่ยวกับตนเองเรื่องตําง ๆ ในชีวิตประจ าวัน ตามสถานการณ์จริง สถานการณ์จ าลองที่
เกิดขึ้นในห๎องเรียน สถานศึกษา และชุมชนเหมาะสมกับบุคล โอกาส ตามมารยาทสังคมและวัฒนธรรม
ของเจ๎าของภาษา  การใช๎เครื่องหมายวรรคตอน  ข๎อมูลเกี่ยวกับตนเอง กิจวัตรประจ าวัน แสดงความ
ต๎องการ เสนอและให๎ความชํวยเหลือ ตอบรับ ปฏิเสธ แสดง ความคิดเห็น   เรื่องที่ฟังหรืออําน ขําว  และ
ประสบการณ์   บอกและ เปรียบเทียบ ความเหมือนและความแตกตําง การล าดับค า ตามโครงสร๎าง
ประโยค เทศกาล วันส าคัญและวัฒนธรรมความเป็นอยูํ ของเจ๎าของภาษากับของไทย น าเสนอด๎วยการพูด 
การเขียนจาการคันคว๎า  ข๎อเท็จจริงเกี่ยวข๎องกับกลุํมสาระการเรียนรู๎ อ่ืน จากแหลํงเรียนรู๎โดยใช๎
ภาษาตํางประเทศ ในการในการศึกษาตํอ  ประกอบวิชาชีพ  เข๎ารํวมกิจกรรมทางวัฒนธรรมตามความ
สนใจ ให๎ข๎อมูลเกี่ยวกับสถานที่ส าคัญ ประเพณี วัฒนธรรม อาหารในท๎องถิ่นของตนกับเจ๎าของภาษา 
 โดยใช๎กระบวนการฟัง พูด  อําน  เขียน ฝึกทักษะ บรรยายหรือแสดง ความคิดเห็น  เปรียบเทียบ
ความเหมือนและความแตกตําง  และสามารถน าไปประชาสัมพันธ์ เผยแพรํเป็นภาษาตํางประเทศได๎ 

 เพ่ือให๎เห็นความส าคัญของการเรียนภาษาอังกฤษ พัฒนาพฤติกรรมด๎านความรู๎ เจตคติ คุณธรรม 
มีวินัย ใฝุเรียนรู๎ ซื่อสัตย์ มีจิตสาธารณะ สามารถปฏิบัติงานรํวมกับผู๎อ่ืนอยํางมีความสุข  

ตัวชี้วัด 

ต ๑.๑ม.๑/๑   ม.๑/๒  ม.๑/๓  ม.๑/๔ 
ต ๑.๒ ม.๑/๑  ม.๑/๒ ม. ๑/๓   ม.๑/๔  ม. ๑/๕    
ต ๑.๓ ม.๑/๑  ม.๑/๒  ม. ๑/๓ 
ต ๒.๑ ม.๑/๑  ม.๑/๒  ม. ๑/๓ 
ต ๒.๒ ม.๑/๑  ม.๑/๒  
ต ๓.๑ ม.๑/๑   
ต ๔.๑ ม.๑/๑   
ต ๔.๒ ม.๑/๑ ม.๑/๒ 
 
รวม ๒๐ ตัวช้ีวัด 
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๒๒๑ 

ค าอธิบายรายวิชาภาษาอังกฤษ พ้ืนฐาน 
รายวิชา อ๒๒๑๐๑-อ๒๒๑๐๒        ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๒ 
เวลา ๖๐ ชั่งโมง/ ภาคเรียน                            จ านวน ๑..๕ หน่วยกิต / 
ภาคเรียน 
 
  ศึกษา   ค าสั่ง   ค าชี้แจง    ค าแนะน า   ค าอธิบายงํายๆตามสถานการณ์ตํางๆ ข๎อความ ขําว 
ประกาศ และบทร๎อยกรอง  ประโยค หรือข๎อความ และความหมายเกี่ยวกับตนเอง ครอบครัว โรงเรียน 
สิ่งแวดล๎อม อาหาร เครื่องดื่ม เวลาวํางและนันทนาการ สุขภาพและสวัสดิการ การศึกษาและอาชีพ  การ
เดินทางทํองเที่ยว การบริการ สถานที่ การตีความ  ถํายโอนข๎อมูลให๎สัมพันธ์กับสื่อที่ไมํใชํความเรียง บท
สนทนา  นิทาน เรื่องสั้น และเรื่องจากสื่อประเภทตํางๆ การใช๎พจนานุกรม  การจับใจความส าคัญ 
รายละเอียดสนับสนุน ค าถามเกี่ยวกับใจความส าคัญของเรื่อง สนทนา แลกเปลี่ยนข๎อมูลเกี่ยวกับตนเอง 
เรื่องตํางๆใกล๎ตัว  และสถานการณ์ตํางๆ ในชีวิตประจ าวันอยํางเหมาะสม  แสดงความต๎องการ  เสนอและ
ให๎ความชํวยเหลือ  ตอบรับและปฏิเสธการให๎ความชํวยเหลือ ในสถานการณ์ตํางๆ อยํางเหมาะสม   ค าศัพท์  
ส านวน ประโยค และข๎อความที่ใช๎ในการขอและให๎ข๎อมูล บรรยาย และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องที่
ฟังหรืออําน  การบรรยายข๎อมูลเกี่ยวกับตนเอง กิจวัตรประจ าวัน ประสบการณ์  ขําว   ที่อยูํในความสนใจ
ของสังคม เศรษฐกิจ  ใช๎ภาษา น้ าเสียง และกิริยาทําทางเหมาะกับบุคคลและโอกาส ตามมารยาทสังคม 
และวัฒนธรรมของเจ๎าของภาษา   เทศกาล วันส าคัญ    ชีวิตความเป็นอยูํ และประเพณีของเจ๎าของภาษา
เปรียบเทียบและอธิบายความเหมือนและความแตกตํางระหวํางการออกเสียงประโยคชนิดตํางๆ และการ
ล าดับค าตามโครงสร๎างประโยค ของภาษาตํางประเทศและภาษาไทยความแตกตํางระหวํางชีวิตความ
เป็นอยูํและวัฒนธรรมของเจ๎าของภาษา การค๎นคว๎า  การรวบรวม การสรุป และการน าเสนอข๎อมูล  
ข๎อเท็จจริงที่เกี่ยวข๎องกับกลุํมสาระการเรียนรู๎อื่น    ใช๎ภาษาสื่อสารในสถานการณ์จริง   สถานการณ์จ าลอง
ที่เกิดขึ้นในห๎องเรียน สถานศึกษา และชุมชน ใช๎ภาษาตํางประเทศในการสืบค๎น /ค๎นคว๎า รวบรวมและสรุป
ความรู๎  ข๎อมูลตํางๆ จากสื่อและแหลํงการเรียนรู๎ตํางๆ  ในการศึกษาตํอและประกอบอาชีพการใช๎
ภาษาตํางประเทศในการเผยแพรํ  ประชาสัมพันธ์ข๎อมูลขําวสารของโรงเรียน การน าเสนอข๎อมูลขําวสารใน
โรงเรียน    เข๎ารํวมกิจกรรมทางวัฒนธรรมตามความสนใจ ให๎ข๎อมูลเกี่ยวกับสถานที่ส าคัญ ประเพณี 
วัฒนธรรม อาหารในท๎องถิ่นของตนกับเจ๎าของภาษา 
 
 โดยใช๎กระบวนการฟัง พูด  อําน  เขียน ฝึกทักษะ บรรยายหรือแสดง ความคิดเห็น  เปรียบเทียบ
ความเหมือนและความแตกตําง  และสามารถน าไปประชาสัมพันธ์ เผยแพรํเป็นภาษาตํางประเทศได๎ 

 เพ่ือให๎เห็นความส าคัญของการเรียนภาษาอังกฤษ พัฒนาพฤติกรรมด๎านความรู๎ เจตคติ 
คุณธรรม ใฝุเรียนรู๎ มีความรักเมตตา กตัญญู มีความมุํงมั่นในการท างาน และสามารถปฏิบัติงานรํวมกับ
ผู๎อื่นอยํางมีความสุข  
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๒๒๒ 

 

ตัวช้ีวัด 
ต ๑.๑  ม.๒/๑   ม.๒/๒  ม.๒/๓  ม.๒/๔  
ต ๑.๒ ม.๒/๑  ม.๒/๒ ม. ๒/๓   ม.๒/๔  ม. ๒/๕    
ต ๑.๓ ม.๒/๑  ม.๒/๒  ม. ๒/๓   
ต ๒.๑ ม.๒/๑  ม.๒/๒  ม. ๒/๓    
ต ๒.๒ ม.๒/๑  ม.๒/๒    
ต ๓.๑ ม.๒/๑   
ต ๔.๑ ม.๒/๑      
ต ๔.๒ ม.๒/๑  ม.๒/๒   

รวม ๒๐ ตัวช้ีวัด  

 

ค าอธิบายรายวิชาภาษาอังกฤษ พ้ืนฐาน 
รายวิชา อ๒๓๑๐๑- อ๒๓๑๐๒           ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๓ 
เวลา  ๖๐  ชั่งโมง/ ภาคเรียน               
จ านวน ๑..๕ หน่วยกิต  / ภาคเรียน 
                   
   ศึกษา   ค าสั่ง   ค าชี้แจง    ค าแนะน า   การประดิษฐ์  การบอกทิศทาง  ปูายประกาศตํางๆ  การ
ใช๎อุปกรณ์ ข๎อความ ขําว โฆษณา และบทร๎อยกรอง  การใช๎พจนานุกรม หลักการอํานออกเสียง ประโยค 
ข๎อความ และความหมายเกี่ยวกับตนเอง ครอบครัว โรงเรียน สิ่งแวดล๎อม อาหาร เครื่องดื่ม เวลาวํางและ
นันทนาการ สุขภาพและสวัสดิการ การซื้อ-ขาย ลมฟูาอากาศ การศึกษาและอาชีพ   การเดินทาง
ทํองเที่ยว การบริการ สถานที่ ภาษา และวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การจับใจความส าคัญ รายละเอียด
สนับสนุน และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องที่ฟังและอํานจากสื่อประเภทตํางๆ  พร๎อมทั้งให๎เหตุผลและ
ยกตัวอยํางประกอบสนทนาและเขียนโต๎ตอบข๎อมูลเกี่ยวกับตนเอง  เรื่องตํางๆใกล๎ตัว สถานการณ์   ขําว  
เรื่องท่ีอยูํในความสนใจของสังคมและสื่อสารอยํางตํอเนื่องและเหมาะสม  แสดงความต๎องการ  เสนอและให๎
ความชํวยเหลือ  ตอบรับและปฏิเสธการให๎ความชํวยเหลือในสถานการณ์ตํางๆ อยํางเหมาะสม ค าศัพท์  
ส านวน ประโยค และข๎อความที่ใช๎ในการขอและให๎ข๎อมูล อธิบาย เปรียบเทียบ และแสดงความคิดเห็น
เกี่ยวกับเรื่องที่ฟังหรืออําน  ภาษาที่ใช๎ในการแสดงความรู๎สึก ความคิดเห็น และให๎เหตุผลประกอบการ
บรรยายเกี่ยวกับตนเอง ประสบการณ์  ขําว/เหตุการณ์ /ประเด็นที่อยูํในความสนใจของสังคม การฟังเพลง 
การอํานหนังสือ การทํองเที่ยว การศึกษา  สภาพสังคม เศรษฐกิจ  พูดและเขียนแสดงความคิดเห็น
เกี่ยวกับกิจกรรม ประสบการณ์  และเหตุการณ์  พร๎อมทั้งให๎เหตุผลประกอบเลือกใช๎ภาษา  น้ าเสียง และ
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๒๒๓ 

กิริยาทําทาง เหมาะกับบุคคลและโอกาส ตามมารยาทสังคม และวัฒนธรรมของเจ๎าของภาษาชีวิตความเป็นอยูํ 
ขนบธรรมเนียมและประเพณีของเจ๎าของภาษา เปรียบเทียบและอธิบายความเหมือนและความแตกตําง
ระหวํางการออกเสียงประโยคชนิดตํางๆ  และการล าดับค าตามโครงสร๎างประโยคของภาษาตํางประเทศ
และภาษาไทยการเปรียบเทียบและการอธิบายความเหมือนและความแตกตํางระหวํางชีวิตความเป็นอยูํ
และวัฒนธรรมของเจ๎าของภาษากับของไทยการน าวัฒนธรรมของเจ๎าของภาษาไปใช๎   การค๎นคว๎า  การ
รวบรวม การสรุป และการน าเสนอข๎อมูลที่เกี่ยวข๎องกับกลุํมสาระการเรียนรู๎อ่ืนการใช๎ภาษาสื่อสารใน
สถานการณ์จริง /สถานการณ์จ าลองที่เกิดขึ้นในห๎องเรียน  สถานศึกษา  ชุมชน และสังคมการใช๎
ภาษาตํางประเทศในการการค๎นคว๎าความรู๎ จากสื่อและแหลํงการเรียนรู๎ตํางๆ  ในการศึกษาตํอและ
ประกอบอาชีพข๎อมูล ขําวสารของโรงเรียน ชุมชน และท๎องถิ่น เป็นภาษาตํางประเทศ  
               โดยใช๎กระบวนการฟัง พูด  อําน  เขียน  ฝึกทักษะ บรรยายหรือแสดง ความคิดเห็น  
เปรียบเทียบความเหมือนและความแตกตําง  และสามารถน าไปประชาสัมพันธ์ เผยแพรํ เป็น
ภาษาตํางประเทศได ๎
 เพ่ือให๎เห็นความส าคัญของการเรียนภาษาอังกฤษ พัฒนาพฤติกรรมด๎านความรู๎ เจตคติ คุณธรรม 
มีความรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ มีวินัย มีความภูมิใจในความเป็นไทย สามารถปฏิบัติงานรํวมกับผู๎อ่ืนอยํางมี
ความสุข ซื่อสัตย์ และใช๎ชีวิตอยํางพอเพียง 

ตัวช้ีวัด 
ต ๑.๑ม.๓/๑   ม.๓/๒  ม.๓/๓  ม.๓/๔  
ต ๑.๒ ม.๓/๑  ม.๓/๒ ม. ๓/๓   ม.๓/๔  ม. ๓/๕    
ต ๑.๓ ม.๓/๑  ม.๓/๒  ม. ๓/๓   
ต ๒.๑ ม.๓/๑  ม.๓/๒  ม. ๓/๓ 
ต ๒.๒ ม.๓/๑  ม.๓/๒     
ต ๓.๑ ม.๓/๑        
ต ๔.๑ ม.๓/๑        
ต ๔.๒ ม.๓/๑  ม.๓/๒   

รวม ๒๐ ตัวช้ีวัด 
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๒๒๔ 

ค าอธิบายรายวิชาภาษาอังกฤษเพิ่มเติม 
อ ๑๑๒๐๑ (ฟัง  พูด)      ชั้นประถมศึกษาปีท่ี  ๑จ านวน
เวลาเรียน  ๘๐  ชั่วโมง/ปี  
๒ คาบ/สัปดาห์ 

 
เข๎าใจและปฏิบัติตามค าสั่งงํายๆที่ใช๎ในห๎องเรียน การใช๎ภาษาในการฟัง – พูด ในสถานการณ์

งํายๆ ที่เกิดขึ้นในห๎องเรียน ค าศัพท์ตํางๆในชีวิตประจ าวัน  การระบุตัวอักษร เสียงตัวอักษร เสียงสระของ
ภาษาตํางประเทศ  การอํานออกเสียง การสะกดค างํายๆ การออกเสียงพยัญชนะต๎นค า พยัญชนะท๎ายค า 
การออกเสียงเน๎นหนัก – เบาในค าและกลุํมค า  การออกเสียงตามระดับเสียง สูง – ต่ าในประโยค  การ
ตอบค าถามจากเรื่องที่ฟัง  เชํน นิทาน หรือเรื่องใกล๎ตัว  ประโยคค าถามและค าตอบ การสนทนาโต๎ตอบ
สั้นๆ งํายๆ เชํน การทักทาย การกลําวลา  การกลําวขอบคุณ  ขอโทษ  การแนะน าตนเอง การใช๎ค าศัพท์  
ส านวนภาษาและประโยคที่ใช๎บอกความต๎องการของตนเอง การพูดขอและให๎ข๎อมูลงํายๆเกี่ยวกับตนเอง 
บุคคลใกล๎ตัวและเรื่องใกล๎ตัว  การแสดงอาการตอบรับหรือปฏิเสธตามวัฒนธรรมของเจ๎าของภาษา  การ
เลํนเกม  การร๎องเพลง  การเลํานิทานประกอบทําทางการบอกค าศัพท์ที่เกี่ยวข๎องกับกลุํมสาระการเรียนรู๎
อ่ืนการใช๎ภาษาตํางประเทศในการรวบรวมค าศัพท์ที่เกี่ยวข๎องใกล๎ตัวจากสื่อตํางๆ 

เพ่ือให๎ผู๎เรียนเกิดเจตคติท่ีดีตํอการเรียนภาษาตํางประเทศ  เห็นประโยชน์ในการเรียนรู๎  มีความ
มั่นใจในตนเอง  กล๎าแสดงออก  มีการสื่อสารที่ดี ถํายทอดความคิดได๎อยํางสร๎างสรรค์และเหมาะสม  รัก
การอํานและแสวงหาความรู๎ใหมํเรียนรู๎ภาษาด๎วยความเพลิดเพลินมีมนุษยสัมพันธ์ท างานรํวมกับผู๎อ่ืนได๎มี
ความสุขในการท างานเชื่อมโยงความรู๎กับกลุํมสาระการเรียนรู๎อื่นๆเพ่ือเป็นพ้ืนฐานในการเรียน
ภาษาตํางประเทศในระดับที่สูงขึ้น 
 
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังรายวิชาภาษาอังกฤษเพิ่มเติม  (ฟัง – พูด) 

๑.  การใช๎ภาษาในการฟัง – พูด ในสถานการณ์งํายๆ 
๒.  พูดกลําวทักทายงํายๆ ได๎ 
๓.  พูดแนะน าตนเองโดยใช๎ภาษางํายๆ ได๎ 
๔.  บอกความรู๎สึกของตนเองงํายๆ ได๎ 
๕.  เข๎าใจค าสั่ง ค าขอร๎องตามสถานการณ์งํายๆ ได๎ 
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๒๒๕ 

ค าอธิบายรายวิชา  ภาษาอังกฤษเพิ่มเติม  
อ ๑๑๓๐๑๔  (ฟัง-พูด)        ชั้นประถมศึกษาปีท่ี  ๑ 
จ านวนเวลาเรียน  ๔๐  ชั่วโมง/ปี                    
๑ คาบ/สัปดาห์   

เข๎าใจและปฏิบัติตามค าสั่งงํายๆที่ใช๎ในห๎องเรียน การใช๎ภาษาในการฟัง – พูด ในสถานการณ์
งํายๆ ที่เกิดข้ึนในห๎องเรียน ค าศัพท์ตํางๆในชีวิตประจ าวัน  การระบุตัวอักษร เสียงตัวอักษร เสียงสระของ
ภาษาตํางประเทศ  การอํานออกเสียง การสะกดค างํายๆ การออกเสียงพยัญชนะต๎นค า พยัญชนะท๎ายค า 
การออกเสียงเน๎นหนัก – เบาในค าและกลุํมค า  การออกเสียงตามระดับเสียง สูง – ต่ าในประโยค  การ
ตอบค าถามจากเรื่องที่ฟัง  เชํน นิทาน หรือเรื่องใกล๎ตัว  ประโยคค าถามและค าตอบ การสนทนาโต๎ตอบ
สั้นๆ งํายๆ เชํน การทักทาย การกลําวลา  การกลําวขอบคุณ  ขอโทษ  การแนะน าตนเอง การใช๎ค าศัพท์  
ส านวนภาษาและประโยคที่ใช๎บอกความต๎องการของตนเอง การพูดขอและให๎ข๎อมูลงํายๆเกี่ยวกับตนเอง 
บุคคลใกล๎ตัวและเรื่องใกล๎ตัว  การแสดงอาการตอบรับหรือปฏิเสธตามวัฒนธรรมของเจ๎าของภาษา  การ
เลํนเกม  การร๎องเพลง  การเลํานิทานประกอบทําทาง  การบอกค าศัพท์ที่เกี่ยวข๎องกับกลุํมสาระการ
เรียนรู๎อื่น  การใช๎ภาษาตํางประเทศในการรวบรวมค าศัพท์ที่เกี่ยวข๎องใกล๎ตัวจากสื่อตํางๆ 

เพ่ือให๎ผู๎เรียนเกิดเจตคติที่ดีตํอการเรียนภาษาตํางประเทศ  เห็นประโยชน์ในการเรียนรู๎  มีความ
มั่นใจในตนเอง  กล๎าแสดงออก  มีการสื่อสารที่ดี ถํายทอดความคิดได๎อยํางสร๎างสรรค์และเหมาะสม  รัก
การอํานและแสวงหาความรู๎ใหมํ  เรียนรู๎ภาษาด๎วยความเพลิดเพลิน  มีมนุษยสัมพันธ์ท างานรํวมกับผู๎อ่ืนได๎  
มีความสุขในการท างาน เชื่อมโยงความรู๎กับกลุํมสาระการเรียนรู๎ อ่ืนๆ เพ่ือเป็นพ้ืนฐานในการเรียน
ภาษาตํางประเทศในระดับที่สูงขึ้น 
 
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังรายวิชาภาษาอังกฤษเพิ่มเติม  (ฟัง – พูด) 

 
๑.  การใช๎ภาษาในการฟัง – พูด ในสถานการณ์งํายๆ 
๒.  พูดกลําวทักทายงํายๆ ได๎ 
๓.  พูดแนะน าตนเองโดยใช๎ภาษางํายๆ ได๎ 
๔.  บอกความรู๎สึกของตนเองงํายๆ ได๎ 
๕.  เข๎าใจค าสั่ง ค าขอร๎องตามสถานการณ์งํายๆ ได๎ 
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๒๒๖ 

ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
ภาษาอังกฤษเพิ่มเติม 

อ๑๒๒๐๑ , อ๑๒๒๐๒   Let’ s  learn        กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี  ๒             เวลา    ๘๐    
ชั่วโมง 
 
 เข๎าใจค าสั่ง  ค าขอร๎อง  ภาษา  ทําทางและประโยคงํายๆในสถานการณ์ใกล๎ตัว  ภาษาทําทาง  
การทักทาย  การกลําวค า  ชื่อสัตว์และสิ่งของตํางๆ  การบอกขนาดและการเทียบขนาดของสิ่ งของ  อําน
ออกเสียงค า  กลุํมค า  ประโยค  บทสนทนา  ทบอําน  ได๎ถูกต๎องตามหลักการอํานออกเสียง  แปลประโยค
เป็นภาพหรือสัญลักษณ์  เข๎าใจค า  กลุํมค า  ประโยค  และค าศัพท์งํายๆในชีวิตประจ าวัน  เขียนค าตอบใน
รูปประโยคสั้นๆได๎  ใช๎ภาษางํายๆในการติดตํอสื่อสารกันในชีวิตประจ าวัน  ใช๎ภาษาตํางประเทศเพ่ือให๎
ข๎อมูลเกี่ยวกับบุคคล  และสิ่งตํางๆที่พบเห็นในชีวิตประจ าวัน  ใช๎ภาษาในการแสดงความรู๎สึกของตน  
น าเสนอบทเพลงจากสื่อประเภทตํางๆ  รู๎จักขนบธรรมเนียมประเพณีในวัฒนธรรมของเจ๎าของภาษา  การ
พูดโดยใช๎ประโยคสุภาพ  การขออนุญาตตํางๆ  สระ  พยัญชนะ  ค า  วลี  ประโยคและข๎อความสามารถ
น าไปใช๎ได๎อยํางถูกต๎อง  การแสวงหาความรู๎   ความบันเทิง  การติดตํอสื่อสาร  ท ากิจกรรม
ภาษาตํางประเทศ  เลํนเกม  ร๎องเพลง  แสดงความคิดเห็นและรับฟังความคิดเห็นของผู๎อ่ืน 
 
ผลการเรียนรู้รายวิชาภาษาอังกฤษเพิ่มเติม  (ฟัง – พูด) 

1. ให๎ข๎อมูลเกี่ยวกับตนเอง  และสิ่งใกล๎ตัวทั่วไป  ด๎วยทําทาง  ภาพหรือข๎อความสั้นๆ 
2. เข๎าใจค า  และกลุํมค า  โดยถํายโอนเป็นภาพหรือสัญลักษณ์งํายๆ 
3. เข๎าใจบทสนทนาสั้นๆ  เรื่องสั้น  บทเพลง  หรือนิทานเรื่องงํายๆที่มีภาพประกอบ 
4. เข๎าใจค าสั่ง  ค าขอร๎อง  ภาษาทําทางและประโยคงํายๆในห๎องเรียนและในชีวิตประจ าวัน 
5. ใช๎ค า  กลุํมค า  ประโยคงํายๆในการติดตํอปฏิสัมพันธ์กับบุคคลรอบตัว 
6. น าเสนอกิจกรรมทางภาษาท่ีเหมาะสมกับวัยตามความสนใจด๎วยความสนุกสนาน 
7. เข๎าใจความเหมือนและความแตกตํางระหวํางวัฒนธรรมของเจ๎าของภาษากับ 
       วัฒนธรรมไทย 
 
 
 
 
 



หลกัสูตรโรงเรียนมารียอ์นุสรณ์  จงัหวดับุรีรัมย ์       

 
๒๒๗ 

ค าอธิบายรายวิชาภาษาอังกฤษเพิ่มเติม 
อ๑๒๓๐๑ , อ๑๒๓๐๒   Let’ s  enjoy       กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศชั้นประถมศึกษาปีท่ี  ๒            
เวลา    ๔๐    ชั่วโมง 

 เข๎าใจค าสั่ง  ค าขอร๎อง  ภาษา  ทําทางและประโยคงํายๆในสถานการณ์ใกล๎ตัว  ภาษาทําทาง  
การทักทาย  การกลําวค า  ชื่อสัตว์และสิ่งของตํางๆ  การบอกขนาดและการเทียบขนาดของสิ่งของ  อําน
ออกเสียงค า  กลุํมค า  ประโยค  บทสนทนา  ทบอําน  ได๎ถูกต๎องตามหลักการอํานออกเสียง  แปลประโยค
เป็นภาพหรือสัญลักษณ์  เข๎าใจค า  กลุํมค า  ประโยค  และค าศัพท์งํายๆในชีวิตประจ าวัน  เขียนค าตอบใน
รูปประโยคสั้นๆได๎  ใช๎ภาษางํายๆในการติดตํอสื่อสารกันในชีวิตประจ าวัน  ฟังและดูสื่อตํางๆที่พบเห็นใน
ชีวิตประจ าวันและในห๎องเรียน  ใช๎ภาษาตํางประเทศเพ่ือให๎ข๎อมูลเกี่ยวกับบุคคล  และสิ่งตํางๆที่พบเห็นใน
ชีวิตประจ าวัน  ใช๎ภาษาในการแสดงความรู๎สึกของตน  บอกค าศัพท์เกี่ ยวกับตนเองและสิ่งใกล๎ตัวด๎วย
ทําทาง  ภาพหรือค าและข๎อความสั้นๆ  น าเสนอบทเพลงจากสื่อประเภทตํางๆ  รู๎จักขนบธรรมเนียม
ประเพณีในวัฒนธรรมของเจ๎าของภาษา  การพูดโดยใช๎ประโยคสุภาพ  การขออนุญาตตํางๆ  สระ  
พยัญชนะ  ค า  วลี  ประโยคและข๎อความสามารถน าไปใช๎ได๎อยํางถูกต๎อง  การแสวงหาความรู๎  ความ
บันเทิง  การติดตํอสื่อสาร  ท ากิจกรรมภาษาตํางประเทศ  เลํนเกม  ร๎องเพลง  แสดงความคิดเห็นและรับ
ฟังความคิดเห็นของผู๎อื่น 
 
ผลการเรียนรู้รายวิชาภาษาอังกฤษเพิ่มเติม  (ฟัง – พูด) 
 

1. ให๎ข๎อมูลเกี่ยวกับตนเอง  และสิ่งใกล๎ตัวทั่วไป  ด๎วยทําทาง  ภาพหรือข๎อความสั้นๆ 
2. เข๎าใจค า  และกลุํมค า  โดยถํายโอนเป็นภาพหรือสัญลักษณ์งํายๆ 
3. เข๎าใจบทสนทนาสั้นๆ  เรื่องสั้น  บทเพลง  หรือนิทานเรื่องงํายๆที่มีภาพประกอบ 
4. เข๎าใจค าสั่ง ค าขอร๎อง  ภาษาทําทางและประโยคงํายๆในห๎องเรียนและในชีวิตประจ าวัน 
5. ใช๎ค า  กลุํมค า  ประโยคงํายๆในการติดตํอปฏิสัมพันธ์กับบุคคลรอบตัว 
6. น าเสนอกิจกรรมทางภาษาท่ีเหมาะสมกับวัยตามความสนใจด๎วยความสนุกสนาน 
7. เข๎าใจความเหมือนและความแตกตํางระหวํางวัฒนธรรมของเจ๎าของภาษากับ 

           วัฒนธรรมไทย 
 
 
 
 
 



หลกัสูตรโรงเรียนมารียอ์นุสรณ์  จงัหวดับุรีรัมย ์       

 
๒๒๘ 

ค าอธิบายรายวิชาภาษาอังกฤษเพิ่มเติม (ฟัง – พูด) 
ชื่อรายวิชา Kids for Fun      ปีการศึกษา ๒๕๕๓ 
รหัสรายวิชา   อ๑๓๒๐๑, อ๑๓๒๐๒      ชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๓             
เวลา  ๘๐ ชั่วโมง 
 

 เข๎าใจค าสั่ง  ค าขอร๎องที่ใช๎ในห๎องเรียน  การอํานออกเสียง  ค า  กลุํมค า  ประโยคเดี่ยว  และบท
พูด  เข๎าจังหวะ  และการสะกดค า  ตามหลักการอํานออกเสียง  ตอบค าถาม  จากการฟังประโยคสนทนา  
หรือนิทานงําย ๆ ที่มีภาพประกอบ  การพูดโต๎ตอบ  ด๎วยค าตอบสั้น ๆ งําย ๆ ในการสื่อสารระหวํางบุคคล  
เชํน  การกลําวทักทาย,  กลําวลา,  ขอบคุณ,  ขอโทษ,  การใช๎ประโยคหรือข๎อความที่ใช๎แนะน าตนเอง  
การใช๎ค าสั่ง  ค าขอร๎องงําย ๆ ที่ใช๎ในห๎องเรียน  การใช๎ค าศัพท์,  ส านวนภาษาและประโยคที่ใช๎บอกความ
ต๎องการหรือการพูดขอและให๎ข๎อมูลงําย ๆ เกี่ยวกับตนเองและเรื่องใกล๎ตัว  ค า  และประโยคที่ใช๎แสดง
ความรู๎สึกเกี่ยวกับสิ่งตําง ๆ ใกล๎ตัว  หรือกิจกรรมตําง ๆ ค าและประโยคที่ใช๎ในการพูดให๎ข๎อมูล เกี่ยวกับ
ตนเอง  บุคคลใกล๎ตัว  และเรื่องใกล๎ตัว  ค า  กลุํมค าที่มีความหมายเกี่ยวกับบุคคล  สัตว์  และสิ่งของ  
การพูดและท าทําประกอบตามมารยาททางสังคม  วัฒนธรรมของเจ๎าของภาษา  ค าศัพท์เกี่ยวกับเทศกาล  
วันส าคัญ  งานฉลอง  และชีวิตความเป็นอยูํของเจ๎าของภาษาและการเข๎ารํวมกิจกรรมทางภาษาและ
วัฒนธรรม  การน าเสนอค าศัพท์ที่เกี่ยวข๎องกับกลุํมสาระการเรียนรู๎  การสืบค๎น  และการรวบรวมค าศัพท์
ที่เก่ียวข๎องใกล๎ตัวจากสื่อและแหลํงการเรียนรู๎ตําง ๆ  

 โดยใช๎ทักษะ  การฟัง  การพูด  เพ่ือให๎มีความรู๎  ความเข๎าใจ  และมีทักษะในการสื่อสารทาง
ภาษา  สามารถแลกเปลี่ยนข๎อมูลขําวสารแสดงความรู๎สึก  แสดงความคิดเห็น ได๎อยํางเหมาะสมกับวัย 

 เพ่ือให๎เห็นความส าคัญของการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ  เป็นผู๎ใฝุเรียนรู๎  แสวงหาความรู๎ได๎ด๎วย
ตนเอง  รักความเป็นไทย  ด าเนินชีวิตอยูํในสังคมได๎อยํางมีความสุข  

ผลการเรียนรู้  
 ๑  เข๎าใจค าสั่ง ค าขอร๎อง ภาษาทําทางและประโยคงําย ๆในสถานศึกษา 

๒  ใช๎ภาษางําย ๆ ในการขอและให๎ข๎อมูลเกี่ยวกับบุคคลและสิ่งตําง ๆ รอบตัว แสดงความ 
ต๎องการ 
    ได๎โดยใช๎ประโยชน์จากสื่อการเรียนทางภาษาและผลจากการฝึกทักษะตําง ๆ 
๓  ใช๎ค า กลุํมค า และประโยคสั้น ๆ น าเสนอความคิดเห็นที่มีตํอข๎อมูล ข๎อเท็จจริง โดยใช๎เพลง 
เกม  
     บทสนทนาสั้น ๆ และบทบาทสมมติน าเสนอกิจกรรมทางภาษาที่เหมาะสมกับวัยตามความ
สนใจ 

 



หลกัสูตรโรงเรียนมารียอ์นุสรณ์  จงัหวดับุรีรัมย ์       

 
๒๒๙ 

ค าอธิบายรายวิชาภาษาอังกฤษเพิ่มเติม (ฟัง – พูด) 
 ชื่อรายวิชา Hello,English.                                             ปีการศึกษา ๒๕๕๓ 
รหัสรายวิชา   อ๑๔๓๐๑, อ๑๔๓๐๒      ชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๔           
เวลา  ๔๐ ชั่วโมง 
 
ปฏิบัติตามค าสั่ง   ค าขอร๎อง    ค าแนะน า  และค าขออนุญาตงําย  ๆ   อํานออกเสียง    สะกดค า   กลุํมค า  
ประโยค    ข๎อความสั้น  ๆ   บทพูดเข๎าจังหวะ     บทสนทนา     และนิทานงําย  ๆ  ได๎ถูกต๎องตามหลักการ
อํานออกเสียง    พูดสนทนาสื่อสาร   ให๎ข๎อมูลเกี่ยวกับตนเอง     เพ่ือน    และครอบครัว     แสดงความ
ต๎องการ    ขอความชํวยเหลือ    แสดงความรู๎สึกและความสัมพันธ์  เกี่ยวกับสิ่งตําง  ๆ   ใกล๎ตัวตลอดจน
กิจกรรมตําง ๆที่เกิดขึ้นในห๎องเรียนและสถานศึกษา    โดยใช๎ทักษะการฟัง   การอําน  และการเขียน  และ
วัฒนธรรมของเจ๎าภาษา  และวัฒนธรรมไทยเกี่ยวกับเรื่อง   มารยาท    เทศกาล   วันส าคัญ    งานฉลอง  
ชีวิตความเป็นอยูํ    เสียงตัวอักษร    ค า   กลุํมค า    และประโยคและข๎อความ    เข๎ารํวมกิจกรรมทาง
วัฒนธรรมและน าไปใช๎ตามวัฒนธรรมของเจ๎าของภาษากับภาษาไทยได๎อยํางถูกต๎องและเหมาะสม  
ค๎นคว๎าความสัมพันธ์ของค าศัพท์ภาษาอังกฤษที่เกี่ยวข๎องกับกลุํมสาระการเรียนรู๎ อ่ืน    สามารถน า
ภาษาอังกฤษไปใช๎ในการสืบค๎น   ค๎นคว๎าข๎อมูลตําง  ๆ   ได๎อยํางมีประสิทธิภาพ    โดยใช๎กระบวนการทาง
ภาษา   การสื่อสาร   การฝึกปฏิบัติตามสถานการณ์ตําง  ๆ   เพ่ือให๎เกิดความรู๎   ความเข๎าใจ   มีคุณธรรม
จริยธรรมและคํานิยมที่เหมาะสม 

 

ผลการเรียนรู้รายวิชาภาษาอังกฤษเพิ่มเติม  (ฟัง – พูด) 
๑.เข๎าใจค าสั่ง ค าขอร๎อง ค าแนะน า ค าขออนุญาต ภาษาทําทางและประโยคงํายๆในห๎องเรียน
สถานศึกษาและในชีวิตประจ าวัน 
๒.ให๎ข๎อมูล พูดสื่อสาร เกี่ยวกับตนเอง เพ่ือน ครอบครัวและสิ่งใกล๎ตัว  ด๎วยภาษา ทําทาง ได๎
อยํางเหมาะสม  
๓.เข๎ารํวมกิจกรรมทางวัฒนธรรมและน าไปใช๎ตามวัฒนธรรมของเจ๎าของภาษากับภาษาไทยได๎
อยํางถูกต๎องและเหมาะสม   
๔. ค๎นคว๎าความสัมพันธ์ของค าศัพท์ภาษาอังกฤษท่ีเกี่ยวข๎องกับกลุํมสาระการเรียนรู๎อ่ืนได๎   
๕.สามารถน าภาษาอังกฤษไปใช๎ในการสืบค๎น  ค๎นคว๎าข๎อมูลตําง ๆ  ได๎อยํางมีประสิทธิภาพ  

            ๖.  ใช๎กระบวนการทางภาษา   การสื่อสาร   การฝึกปฏิบัติตามสถานการณ์ตําง  ๆ   เพ่ือให๎เกิด                
ความรู๎  ความเข๎าใจ  มีคุณธรรมจริยธรรมและคํานิยมที่เหมาะสม 

 
 

 



หลกัสูตรโรงเรียนมารียอ์นุสรณ์  จงัหวดับุรีรัมย ์       

 
๒๓๐ 

ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
English for fun          ชั้นประถมศึกษาปีที่  ๕ รหัส
วิชา   อ๑๕๑๐๑                
เวลา    ๔๐    ชั่วโมง 

 ใช๎ภาษาสื่อสารด๎วยถ๎อยค า    น้ าเสียงและกริยาทําทางสุภาพเหมาะสมตามมารยาท   สังคม  
วัฒนธรรม   ขนบธรรมเนียมประเพณีของเจ๎าของภาษาในการเข๎ารํวมกิจกรรม   การปฏิบัติตามประโยค
ค าสั่ง   ค าขอร๎อง   ค าแนะน า    การบอกใจความส าคัญและค าตอบจากบทสนทนา   นิทานสั้น  ๆ    การ
เขียนภาพ   สัญลักษณ์   แผนผัง   แผนภูมิ   เครื่องหมายตรงตามความหมายเกี่ยวกับตนเอง   ครอบครัว   
โรงเรียน   สิ่งแวดล๎อม   อาหาร   เครื่องดื่ม   เวลาวําง   นันทนาการ   สุขภาพ   สวัสดิการ   การซื้อ -  ขาย      
และลมฟูาอากาศ     โดยใช๎ทักษะการฟังและการอํานที่ถูกต๎องตามหลักการอํานเพ่ือใช๎สื่อสารใน
สถานการณ์ตํางๆที่เกิดขึ้นในห๎องเรียนและสถานศึกษา  มีทักษะการพูดและการเขียนโต๎ตอบในการสื่อสาร
ระหวํางบุคคล    การแสดงความต๎องการ  ขอความชํวยเหลือ   การตอบรับและปฏิเสธการให๎ความ
ชํวยเหลือ    การแสดงความรู๎สึกของตนเองพร๎อมทั้งให๎เหตุผลสั้นๆ    ขอและให๎ข๎อมูลเกี่ยวกับตนเอง  
เพ่ือน   ครอบครัว   และเรื่องใกล๎ตัว  การตอบค าถามบอกความส าคัญของเทศกาล   วันส าคัญ   งานฉลอง
และชีวิตความเป็นอยูํงําย ๆ   ของเจ๎าของภาษา   บอกความเหมือนและความแตกตํางระหวํางการออก
เสียงประโยค   การใช๎เครื่องหมายวรรคตอน  และการล าดับตามโครงสร๎างประโยคของภาษาตํางประเทศ
และภาษาไทย  ใช๎กระบวนการทักษะทางภาษาในการสืบค๎น    ค๎นคว๎าและรวบรวมค าศัพท์ให๎สามารถ
น าเสนอข๎อมูลที่เรียนรู๎   มีเจตคติและวัฒนธรรมในการใช๎ภาษาตํางประเทศให๎เหมาะสมตามสถานการณ์
ตํางๆ   
 เพ่ือให๎เห็นความส าคัญของการเรียนภาษาอังกฤษ  ใฝุเรียนรู๎  มีความภูมิใจในความเป็นไทย  
สามารถด ารงชีวิตรํวมกับผู๎อ่ืนได๎อยํางมีความสุข 
 
ผลการเรียนรู้ 

1. นักเรียนสามารถอํานออกเสียงตัวอักษร ค า กลุํมค า  ประโยคตํางๆบทสนทนาสั้นๆและบทเพลง
ตํางๆได๎ 

2. ใช๎ภาษางํายๆสั้นๆในการติดตํอสื่อสารในชีวิตประจ าวัน เพ่ือสร๎างความสัมพันธ์ระหวํางบุคคล 
3. บอกความเหมือนและความแตกตํางระหวํางวัฒนธรรมของเจ๎าของภาษากับวัฒนธรรมไทย 
4. ใช๎ประโยชน์ของการเรียนรู๎ภาษาตํางประเทศในการแสวงหาความรู๎และความบันเทิง 
5. เข๎าใจค าสั่ง การขอร๎อง ภาษาทําทาง และค าแนะน าในสถานศึกษา 
6. ใช๎ภาษางํายๆเพ่ือแสดงความต๎องการของตนและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นโดยใช๎สื่อเทคโนโลยีที่มี

อยูํในแหลํงการเรียนรู๎ทั้งในและนอกสถานที่ 
7. นักเรียนสมารถมีเจตคติที่ดีตํอการเรียน 



หลกัสูตรโรงเรียนมารียอ์นุสรณ์  จงัหวดับุรีรัมย ์       

 
๒๓๑ 

 
ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 

รหัสวิชา  อ๑๖๒๐๑ ( English big fun)    ชั้นประถมศึกษาปีท่ี  ๖จ านวน  
๔๐ ชั่วโมง 
 
 เข๎าใจค าสั่ง ค าขอร๎อง ภาษาทําทาง  ค าแนะน าในการเลํนเกม  การวาดภาพ  การท าอาหารและ
เครื่องดื่ม และการประดิษฐ์  การอํานออกเสียง  ข๎อความ  นิทาน  บทกลอน  ตามหลักการอํานออกเสียง  
และการใช๎พจนานุกรม  การเลือก/ระบุประโยคหรือข๎อความสั่น ๆ สัญลักษณ์  เครื่องหมายที่อํานให๎ตรง
กับความหมายเกี่ยวกับ  ตนเอง  ครอบครัว  โรงเรียน  สิ่งแวดล๎อม  อาหาร  เครื่องดื่ม  เวลาวําง  
นันทนาการ  สุขภาพ  สวัสดิการ  การซื้อ- ขาย  ลมฟูาอากาศ  ภายในวงค าศัพท์สะสมประมาณ ๑,๐๕๐ 
– ๑,๒๐๐ ค า  การหาใจความส าคัญในประโยค  บทสนทนา  นิทาน เรื่องเลําและการตอบค าถามจากเรื่อง
ที่ฟังและอําน  การพูดและเขียนบทสนทานที่ใช๎ในการสื่อสารระหวํางตนเอง เพ่ือน  และบุคคลใกล๎ตัวและ
ส านวนการตอบรับ  การใช๎ค าสั่ ง  ค าของร๎อง  ค าขออนุญาต  ค าแนะน าที่มี ๒ – ๓ ขั้นตอน การใช๎
ค าศัพท์ ส านวนภาษา  ประโยคที่แสดงความต๎องการและขอความชํวยเหลือ  การตอบรับและปฏิเสธการ
ให๎ความชํวยเหลือในสถานการณ์ตําง ๆ การใช๎ค าศัพท์ ส านวนภาษาและประโยคเพ่ือขอและให๎ข๎อมูล
เกี่ยวกับตนเอง  เพ่ือน  ครอบครัวและเรื่องใกล๎ตัว  การใช๎ค าและประโยคในการแสดงความรู๎สึกและการ
ให๎เหตุผลประกอบ  การใช๎ประโยคและข๎อความในการให๎ข๎อมูลตนเอง  กิจวัตรประจ าวัน  เพ่ือน  
สิ่งแวดล๎อมใกล๎ตัว  และการใช๎เครื่องหมายวรรคตอน  การน าเสนอความคิดรวบยอดในรูปการเขียนภาพ  
แผนผัง  แผนภูมิ  ตาราง  จากเรื่องที่ฟังและอําน  การใช๎ประโยคในการพูดแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ
เรื่องตําง ๆ  ใกล๎ตัว  การใช๎ถ๎อยค า  น าเสียงและกิริยาทําทาง  ส านวนในการติดตํอปฏิสัมพันธ์ตาม
วัฒนธรรมของเจ๎าของภาษา  การใช๎ชีวิตความเป็นอยูํ  งานเทศกาล  วันส าคัญ  งานฉลอง  ของเจ๎าของ
ภาษา  และการเข๎ารํวมกิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรม  การเปรียบเทียบความเหมือน  และความ
แตกตํางระหวํางการออกเสียบประโยคชนิดตําง ๆ และการใช๎เครื่องหมายวรรคตอน  การล าดับตาม
โครงสร๎างประโยคของภาษาตํางประเทศและภาษาไทย  การเปรียบเทียบความเหมือนและความแตกตําง
ระหวํางเทศกาล  งานฉลอง  และประเพณีของเจ๎าของภาษากับของไทย  การค๎นคว๎า  รวบรวม  และการ
น าเสนอค าศัพท์ที่เกี่ยวข๎องกับกลุํม  สาระการเรียนรู๎อ่ืน  การใช๎ภาษาสื่อสารในสถานการณ์ตําง ๆ ที่
เกิดขึ้นในห๎องเรียน  สถานศึกษาและในท๎องถิ่น  การใช๎ภาษาตํางประเทศในการสืบค๎นและการรวบรวม
ค าศัพท์ที่เก่ียวข๎องใกล๎ตัวจากสื่อและแหลํงการเรียนรู๎ตําง ๆ  
 โดยใช๎ทักษะกระบวนการปฏิบัติในการฟัง  การพูด  การอําน  การเขียน  เพ่ือให๎เกิดความรู๎  
ความเข๎าใจ  สามารถอํานออก เขียนได๎  และสามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู๎โดยใช๎ภาษาอังกฤษได๎อยําง
เหมาะสมกับวัยและสถานการณ์ตําง ๆ  



หลกัสูตรโรงเรียนมารียอ์นุสรณ์  จงัหวดับุรีรัมย ์       

 
๒๓๒ 

 เห็นประโยชน์ของการเรียนรู๎ภาษาอังกฤษ  ใฝุเรียนรู๎ในการแสดงหาความรู๎  ความบันเทิงและการ
เข๎าสูํสังคม  สนใจเข๎ารํวมกิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรม  รักความเป็นไทย  ตลอดจนมีความมุํงมั่นใน
การท างานจนส าเร็จ  และสามารถปฏิบัติงานรํวมกับผู๎อ่ืนอยํางมีความสุข 
 
ผลการเรียนรู้ 

1. นักเรียนสามารถเข๎าใจ ค าสั่ง ค าขอร๎อง ภาษาทําทางและค าแนะน าในสถานศึกษา 
2. ใช๎ภาษางํายๆสั้นๆเพ่ือแสดงความต๎องการ และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นโดยใช๎สื่อเทคโนโลยีที่มี

อยูํในแหลํงการเรียนรู๎ทั้งในและนอกสถานที่ 
3. นักเรียนสามารถให๎ข๎อมูลตัวเอง และครอบครัว ด๎วยข๎อความสั้นๆ 
4. นักเรียนสามารถบอกความเหมือนและความแตกตํางระหวํางวัฒนธรรมของเจ๎าของภาษากับ

วัฒนธรรมไทย 
5. นักเรียนสามารถ อําน เขียนค าศัพท์ภาษาอังกฤษได๎ร๎อยละ ๗๕% 
6. นักเรียนสามารถเห็นประโยชน์ของการเรียนรู๎ภาษาตํางประเทศ ในการแสวงหาความรู๎และความ

บันเทง 
7. นักเรียนมีเจตคติที่ดีตํอการเรียน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



หลกัสูตรโรงเรียนมารียอ์นุสรณ์  จงัหวดับุรีรัมย ์       

 
๒๓๓ 

ค าอธิบายรายวิชา ภาษาอังกฤษเพิ่มเติม  (ฟัง –  พูด)   
อ๒๑๒๐๑-อ๒๑๒๐๒       ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๑   
จ านวนเวลาเรียน  ๔๐ ชั่วโมง /ปี                        
๒  คาบ / สัปดาห์ 
 
 ออกเสียงค า วลี บทอําน ถํายโอนข๎อมูลที่ได๎ฟังจากบทสนทนาสั้นๆ จากสื่อสิ่งพิมพ์ที่อยูํในความ
สนใจทั้งที่เป็นความเรียง และไมํใชํความเรียงในรูปแบบตํางๆ  ฟัง และ เลําเรื่องราวเกี่ยวกับตนเอง 
กิจวัตรประจ าวัน   สถานศึกษา   รํวมกิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรมอยํางมีความสุข          เห็นคุณคํา
ของการฟังและพูดภาษาอังกฤษ 

ใช๎ภาษา น้ าเสียง และทําทาง สื่อสารตามมารยาททางสังคม   ใช๎เทคโนโลยีในการสร๎าง
ความสัมพันธ์ระหวํางบุคคล ในการเรียน การปฏิบัติงาน การสมัครงาน ขอและให๎ข๎อมูล ความชํวยเหลือ
และบริการผู๎ อ่ืน ถํายโอนข๎อมูลที่ได๎ฟัง  ออกเสียงค า วลี ส านวนงํายๆ   ประโยคค าสั่ง   ขอร๎อง   
ค าแนะน า ค าอธิบาย   ข๎อความที่ซับซ๎อน  ข๎อมูล บทอําน เรื่องราวสั้นๆ ทั้งที่เป็นความเรียงและไมํใชํ
ความเรียง จากสื่อสิ่งพิมพ์ และสื่ออิเลคทรอนิคส์ แล๎วถํายโอนเป็นค าพูดของตนเองในรูปแบบงํายๆ   
แสดงความคิดเห็น   ความต๎องการ   ความรู๎สึกเก่ียวกับประสบการณ์ของตนเอง  ในชีวิตประจ าวัน   
 

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังรายวิชาภาษาอังกฤษเพิ่มเติม (ฟัง –  พูด)   
 
1. ใช๎ภาษา ทําทาง น้ าเสียง ในการสื่อสารและแลกเปลี่ยนข๎อมูล ขําวสารได๎อยําง เหมาะสม ถูกต๎อง และ

มีมารยาทที่ดี  
2. แสดงความรู๎สึก และความคิดเห็นได๎อยํางถูกต๎องและเหมาะสมตาม สถานการณ์ และกาลเทศะ 
3. ชํวยเหลือ และให๎บริการผู๎อ่ืนได๎  
๔. ใช๎ภาษาตํางประเทศตามสถานการณ์ตํางๆ ด๎วยรูปแบบที่หลากหลาย  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



หลกัสูตรโรงเรียนมารียอ์นุสรณ์  จงัหวดับุรีรัมย ์       

 
๒๓๔ 

ค าอธิบายรายวิชา ภาษาอังกฤษเพิ่มเติม (ฟัง –  พูด)   
อ๒๒๒๐๑- อ๒๒๒๐๒      ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๒   จ านวน
เวลาเรียน  ๔๐ ชั่วโมง / ปี                       ๒  คาบ / 
สัปดาห์ 
 
 ออกเสียงค า วลี บทอําน ถํายโอนข๎อมูลที่ได๎ฟังจากบทสนทนาสั้นๆ จากสื่อสิ่งพิมพ์ที่อยูํในความ
สนใจทั้งที่เป็นความเรียง และไมํใชํความเรียงในรูปแบบตํางๆ  ฟัง และ เลําเรื่องราวเกี่ยวกับตนเอง 
กิจวัตรประจ าวัน   สถานศึกษา   รํวมกิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรมอยํางมีความสุข          เห็นคุณคํา
ของการฟังและพูดภาษาอังกฤษ 

ใช๎ภาษา น้ าเสียง และทําทาง สื่อสารตามมารยาททางสังคม   ใช๎เทคโนโลยีในการสร๎าง
ความสัมพันธ์ระหวํางบุคคล ในการเรียน การปฏิบัติงาน การสมัครงาน ขอและให๎ข๎อมูล ความชํวยเหลือ
และบริการผู๎ อ่ืน ถํายโอนข๎อมูลที่ได๎ฟัง  ออกเสียงค า วลี ส านวนงํายๆ   ประโยคค าสั่ง   ขอร๎อง   
ค าแนะน า ค าอธิบาย   ข๎อความที่ซับซ๎อน  ข๎อมูล บทอําน เรื่องราวสั้นๆ ทั้งที่เป็นความเรียงและไมํใชํ
ความเรียง จากสื่อสิ่งพิมพ์ และสื่ออิเลคทรอนิคส์ แล๎วถํายโอนเป็นค าพูดของตนเองในรูปแบบงํายๆ   
แสดงความคิดเห็น   ความต๎องการ   ความรู๎สึกเก่ียวกับประสบการณ์ของตนเอง  ในชีวิตประจ าวัน   

 
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังรายวิชาภาษาอังกฤษเพิ่มเติม(ฟัง –  พูด) 

 
1. การออกเสียงค า วลี ประโยคข๎อความและบทอํานได๎ถูกต๎องตามหลักการอํานออกเสียง  
2. ฟังบทความ ข๎อความ เรื่องราว ข๎อมูลจากสื่อสิ่งพิมพ์แล๎วถํายโอนข๎อมูลได๎  
3. ฟังนิทาน โคลงกลอน บทเพลง บทละครสั้น(skit) แล๎วตีความ สรุปใจความส าคัญได๎ 
4. ใช๎ภาษาพูดบรรยาย   เลําเรื่องสั้นๆ เกี่ยวกับตนเอง และสิ่งที่อยูํในความสนใจได๎  
5. ถํายทอดเหตุการณ์ประจ าวันเป็นค าพูดของตนเองได๎  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



หลกัสูตรโรงเรียนมารียอ์นุสรณ์  จงัหวดับุรีรัมย ์       

 
๒๓๕ 

ค าอธิบายรายวิชา ภาษาอังกฤษเพิ่มเติม (ฟัง –  พูด)   
อ๒๓๒๐๑ - อ๒๓๒๐๒      ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ ๓ 
จ านวนเวลา  ๔๐ ชั่วโมง                           
๒ คาบ / สัปดาห์ 

 

อํานออกเสียงค า วลี บทอําน  ถํายโอนข๎อมูลที่ได๎ฟังจากบทอํานสั้นๆ จากสื่อสิ่งพิมพ์ที่อยูํในความ
สนใจทั้งท่ีเป็นความเรียง และไมํใชํความเรียงในรูปแบบตํางๆ เขียนเรื่องราวเกี่ยวกับตนเอง กิจวัตร
ประจ าวัน   สถานศึกษา    รํวมกิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรมอยํางมีความสุข     เห็นคุณคําของการ
ฟังและพูดภาษาอังกฤษ 

ใช๎ภาษา   น้ าเสียง    และทําทาง   สื่อสารตามมารยาททางสังคม   และภาษาในการสื่อสาร   
โดยใช๎เทคโนโลยีในการสร๎างความสัมพันธ์ระหวํางบุคคล ในการเรียน ขอและให๎ข๎อมูล   ความชํวยเหลือ
และบริการผู๎อ่ืน   ถํายโอนข๎อมูลที่ได๎ฟัง  ออกเสียงค า วลี ส านวนงํายๆ ประโยคค าสั่ง ขอร๎อง ค าแนะน า 
ค าอธิบาย ข๎อความที่ซับซ๎อน ข๎อมูล บทอําน เรื่องราวสั้นๆ ทั้งที่เป็นความเรียงและไมํใชํความเรียง จากสื่อ
สิ่งพิมพ์ และสื่ออิเลคทรอนิคส์ แล๎วถํายโอนเป็นค าพูดของตนเองในรูปแบบตํางๆ สรุป แสดงความคิดเห็น 
ความต๎องการ ความรู๎สึกเก่ียวกับประสบการณ์ของตนเอง บทกวี บทเพลง บทละครสั้นๆ เปรียบเทียบ
ข๎อมูล ขําวสาร เหตุการณ์ส าคัญตํางๆ ในชีวิตประจ าวัน ท๎องถิ่นและสังคม ประสบการณสํวนตัว งาน
ประเพณี วันส าคัญ ของชาติ ศาสนา วัฒนธรรมไทย และวัฒนธรรมของเจ๎าของภาษา เห็นคุณคําของ
ภาษาอังกฤษ  เข๎ารํวมกิจกรรมภาษาและวัฒนธรรม  

   

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังรายวิชาภาษาอังกฤษเพิ่มเติม(ฟัง-พูด)  

1. ใช๎ภาษา ทําทาง น้ าเสียง ในการสื่อสารและแลกเปลี่ยนข๎อมูล ขําวสารได๎อยําง เหมาะสม ถูกต๎อง 
และมีมารยาทท่ีดี 

2. แสดงความรู๎สึก และความคิดเห็นได๎อยํางถูกต๎องและเหมาะสมตาม สถานการณ์ และกาลเทศะ 
3. ชํวยเหลือ และให๎บริการผู๎อ่ืนได๎ ใช๎ภาษาตํางประเทศตามสถานการณ์ตํางๆ ด๎วยรูปแบบที่

หลากหลาย   
 
 
 
 
 



หลกัสูตรโรงเรียนมารียอ์นุสรณ์  จงัหวดับุรีรัมย ์       

 
๒๓๖ 

บทท่ี ๔ 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

ตามหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 
 

ความหมายและความส าคัญของกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

 
 กิจกรรมพัฒนาผู๎เรียนเป็นกิจกรรมส าคัญที่หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ตาม
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  พุทธศักราช   ๒๕๕๑ ก าหนดให๎จัดท าขึ้นให๎ผู๎เรียนทุกคน ทุก
ระดับชั้น เพ่ือสํงเสริมพัฒนาความสามารถของตนเองตามความถนัด ความสนใจ  ให๎เต็มศักยภาพ โดยมุํงเน๎น
การพัฒนาองค์รวมของความเป็นมนุษย์ทั้งด๎านรํางกาย สติปัญญา อารมณ์และสังคม  สร๎างเยาวชนของชาติให๎
เป็นผู๎มีศีลธรรม จริยธรรม มีระเบียบวินัย ปลูกฝังและสร๎างจิตส านึกของการท าประโยชน์เพ่ือสังคมและ
สามารถบริหารการจัดการตนเอง  

กิจกรรมพัฒนาผู๎เรียนเป็นกิจกรรมที่จะสํงเสริมให๎ผู๎เรียนได๎พัฒนาความสามารถของตนเองตาม
ศักยภาพ  เพ่ิมเติมจากกิจกรรมการเรียนรู๎ตามกลุํมสาระการเรียนรู๎ทั้ง ๘ กลุํม  การเข๎ารํวม และปฏิบัติ
กิจกรรมที่เหมาะสมรํวมกับผู๎อ่ืนอยํางมีความสุขกับกิจกรรมที่เลือกด๎วยตนเองตามความถนัด  ความสนใจ
อยํางแท๎จริงจะเสริมสร๎างและพัฒนาองค์รวมของความเป็นมนุษย์ให๎ครบทุกด๎านสร๎างความเป็นมนุษย์ที่
สมบูรณ์  ปลูกฝังและสร๎างจิตส านึกของการท าประโยชน์เพื่อสังคม   
 

จุดมุ่งหมายของกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

 
 การจัดท ากิจกรรมพัฒนาผู๎เรียนในหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนมารีย์อนุสรณ์  มีจุดประสงค์
ส าคัญ คือ 
 ๑. เพ่ือชํวยเพิ่มพูนประสบการณ์ของผู๎เรียน ได๎ฝึกฝนทักษะ ได๎เรียนรู๎ โดยการปฏิบัติจริง อันเป็น
การสอดคล๎องกับแนวการจัดการเรียนรู๎ที่ยึดผู๎เรียนเป็นส าคัญ 
 ๒. เพ่ือเสริมสร๎างคุณลักษณะดีเดํนของความเป็นประชาธิปไตย ฝึกการเป็นผู๎น า ผู๎ตาม ฝึกการ
ท างานรํวมกัน ฝึกการแสดงความคิดเห็น  ฝึกความรับผิดชอบ 
 ๓. เพ่ือกํอให๎เกิดความสามัคคี รักหมูํคณะ เกิดความเข๎าใจซึ่งกันและกัน เพราะการปฏิบัติ
กิจกรรมต๎องท างานเป็นกลุํม ต๎องรํวมกันคิด รํวมกันท า ได๎พบความสุข ความทุกข์รํวมกัน เกิดความ
ประทับใจซึ่งกันและกัน 



หลกัสูตรโรงเรียนมารียอ์นุสรณ์  จงัหวดับุรีรัมย ์       

 
๒๓๗ 

 ๔. สํงเสริมความคิดริเริ่มสร๎างสรรค์  ความแปลกใหมํ   เพราะการท ากิจกรรมรํวมกันต๎องรํวมกัน
ศึกษาค๎นคว๎า ค๎นหาวิธีการที่ดีกวํา ท าให๎ความคิดแตกฉาน พบเทคนิค วิธีการที่แปลก ๆ ใหมํ ๆ ในการ
พัฒนาผลงาน 
 ๕. เพ่ือชํวยให๎ผู๎เรียนมีทางเลือก มีโอกาสแสดงออกตามแนวคิด ความสนใจของตนเอง มีโอกาสใน
การเลือกตามความต๎องการ ความถนัด ชํวยพัฒนาศักยภาพของผู๎เรียนเป็นรายบุคคล 
 ๖. เพ่ือฝึกผู๎เรียนให๎เป็นสมาชิกท่ีดีของสังคม ชุมชน และประเทศชาติ ทั้งในปัจจุบันและอนาคต 
เพราะกิจกรรมพัฒนาผู๎เรียนมีลักษณะเป็นสังคมเล็กท่ีจ าลองจากสังคมใหญํ มีกฎระเบียบ กติกา มีความ
รับผิดชอบทั้งในสิทธิหน๎าที่ซึ่งเป็นการปลูกฝังลักษณะนิสัยและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของการอยูํ
รํวมกันในสังคมปกติ 

 ๗. เพ่ือชํวยให๎ผู๎สอนรู๎จักผู๎เรียนแตํละคนดีขึ้น เพราะผลงานในการท ากิจกรรมของผู๎เรียน 
จะชํวยให๎ผู๎สอนเข๎าใจผู๎เรียนและประเมินคุณคําคุณภาพของนักเรียนได๎ดี และถูกต๎องมากข้ึน รู๎จักและเข๎า
ใจความสนใจของผู๎เรียน ความถนัดของผู๎เรียน ชํวยให๎ผู๎สอนทราบข๎อมูลพื้นฐานของผู๎เรียนที่ถูกต๎อง และ
สามารถสํงเสริม สนับสนุน หรือแก๎ไขข๎อบกพรํองของผู๎เรียนได๎ถูกแนวทาง 
 ๘. เพ่ือใช๎เป็นข๎อมูลในการปรับปรุงหลักสูตรและการเรียนการสอนของสถานศึกษา  เพราะ
พฤติกรรมการแสดงออกของผู๎เรียนในการปฏิบัติกิจกรรม เป็นผลที่บํงชี้ถึงความส าเร็จของหลักสูตรและ
การเรียนการสอนของสถานศึกษาวําบรรลุผลตามจุดมุํงหมายหรือไมํ มากน๎อยเพียงใด หลักสูตรควร
จะต๎องมีการปรับปรุงหรือพัฒนาในสํวนใด 
 

หลักการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

 
๑. มีการก าหนดวัตถุประสงค์ และแนวปฏิบัติที่ชัดเจนเป็นรูปธรรม 
๒. จัดให๎เหมาะสมกับวัย วุฒิภาวะ ความสนใจ ความถนัด และความสามารถของผู๎เรียน 
๓. บูรณาการกับชีวิตจริง ให๎ผู๎เรียนได๎ตระหนักถึงความส าคัญของการเรียนรู๎ตลอดชีวิต 
๔. ใช๎กระบวนการกลุํมในการจัดประสบการณ์เรียนรู๎  ฝึกให๎คิดวิเคราะห์ สร๎างสรรค์  

จินตนาการ ที่เป็นประโยชน์ และสัมพันธ์กับชีวิตในแตํละชํวงวัยอยํางตํอเนื่อง 
๕. จ านวนสมาชิกเหมาะสมกับลักษณะของกิจกรรม 
๖.  มีการก าหนดเวลาในการจัดกิจกรรมให๎เหมาะสมตามโครงสร๎างหลักสูตรสถานศึกษา 
๗. ผู๎เรียนเป็นผู๎ด าเนินการ มีครูเป็นที่ปรึกษา  ถือเป็นหน๎าที่และงานประจ า  โดยค านึงถึง 

ความปลอดภัย 
๘. ยึดหลักการมีสํวนรํวม โดยเปิดโอกาสให๎ครู พํอแมํ ผู๎ปกครอง ชุมชน องค์กร ทั้งภาครัฐ 

และเอกชน มีสํวนรํวมในการจัดกิจกรรม 
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๒๓๘ 

๙. มีการประเมินผลการปฏิบัติกิจกรรม ด๎วยวิธีที่หลากหลาย และสอดคล๎องกับกิจกรรมอยํางเป็น
ระบบและตํอเนื่อง โดยให๎ถือวําเป็นเกณฑ์ประเมินผลการผํานชํวงชั้นเรียน 

โครงสร้างและอัตราเวลาจัดกิจกรรม 
ระดับประถมศึกษา 

 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
ระดับประถมศึกษา 

ป. ๑ ป. ๒ ป. ๓ ป. ๔ ป. ๕ ป. ๖ 
     ๑.  กิจกรรมแนะแนว ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ 

     ๒.  ลูกเสือ – เนตรนารี ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ 
     ๓.  กิจกรรมชมรม ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ 

     ๔.  กิจกรรมเพ่ือสังคม 
และสาธารณประโยชน ์

 
๑๐ 

 
๑๐ 

 
๑๐ 

 
๑๐ 

 
๑๐ 

 
๑๐ 

เวลาเรียนรวม ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ 

**  หมายเหตุ  กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณูปโยชน์บูรณาการกบักิจกรรมนักเรียน  
(ลูกเสือ – เนตรนารี) 

ระดับมัธยมศึกษา 
 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
ระดับมัธยมศึกษา 

ม. ๑ ม. ๒ ม. ๓ ม. ๔ ม. ๕ ม. ๖ 
     ๑.  กิจกรรมแนะแนว ๔๐ ๔๐ ๔๐ - - - 
     ๒.  ลูกเสือ – เนตรนารี ๔๐ ๔๐ ๔๐ - - - 
     ๓.  กิจกรรมชมรม ๔๐ ๔๐ ๔๐ - - - 
     ๔.  กิจกรรมเพ่ือสังคม 
และสาธารณประโยชน ์

๑๐ ๑๐ ๑๐ - - - 

เวลาเรียนรวม ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ - - - 
**  หมายเหตุ  กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณูปโยชน์บูรณาการกบักิจกรรมนักเรียน  

(ลูกเสือ – เนตรนารี) 

 

การด าเนินการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนโรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 
 

โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์จัดกิจกรรมพัฒนาผู๎เรียนโดยมุํงให๎ผู๎เรียนเกิดการเรียนรู๎จากประสบการณ์
ตรง  ได๎ฝึกปฏิบัติจริงและค๎นพบความถนัดของตนเอง  สามารถค๎นคว๎าหาความรู๎เพ่ิมเติมตามความสนใจ
จากแหลํงเรียนรู๎ที่หลากหลาย บ าเพ็ญประโยชน์เพื่อสังคม มีทักษะในการด าเนินงาน  สํงเสริมให๎มีวุฒิ
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๒๓๙ 

ภาวะทางอารมณ์ สังคม ศีลธรรม จริยธรรม ให๎ผู๎เรียนรู๎จักและเข๎าใจตนเอง สามารถวางแผนชีวิตและ
อาชีพได๎อยํางเหมาะสม  
  

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนโรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 
 

๑.  กิจกรรมแนะแนว  โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ได๎จัดกิจกรรมแนะแนวเพ่ือชํวยเหลือและพัฒนา
ผู๎เรียน  ดังนี้   

๑. จัดกิจกรรมเพ่ือให๎ครูได๎รู๎จักและชํวยเหลือผู๎เรียนมากข้ึน โดยใช๎กระบวนการทาง
จิตวิทยา  การจัดบริการสนเทศ  โดยจัดให๎มีเอกสารเพ่ือใช๎ส ารวจข๎อมูลเกี่ยวกับตัวผู๎เรียน ด๎วยการสังเกต 
การสัมภาษณ์ การใช๎แบบสอบถาม การเขียนประวัติ การพบผู๎ปกครองกํอนและระหวํางเรียน การเยี่ยม
บ๎านนักเรียน การให๎ความชํวยเหลือผู๎เรียนในเรื่องสุขภาพจิต เศรษฐกิจ การจัดท าระเบียนสะสม สมุด
รายงานประจ าตัวนักเรียน และบัตรสุขภาพ 

๒. จัดกิจกรรมพัฒนาวุฒิภาวะทางอารมณ์ โดยท าแบบทดสอบเพ่ือรู๎จักและเข๎าใจ 
ตนเอง  มีทักษะในการตัดสินใจ การปรับตัว และการวางแผนเพื่อเลือกศึกษาตํอ เลือกอาชีพ   

๓. จัดบริการให๎ค าปรึกษาแกํผู๎เรียนเป็นรายบุคคล และรายกลุํม ในด๎านการศึกษา  
อาชีพ  และสํวนตัว โดยมีผู๎ให๎ค าปรึกษาที่มีคุณวุฒิ และมีความเชี่ยวชาญในเรื่องการให๎ค าปรึกษา 
ตลอดจนมีห๎องให๎ค าปรึกษาที่เหมาะสม 

๓.๑ ชํวยเหลือผู๎เรียนที่ประสบปัญหาด๎านการเงิน โดยการให๎ทุนการศึกษา 
แกํผู๎เรียน 

๓.๒ ติดตามเก็บข๎อมูลของนักเรียนที่ส าเร็จการศึกษา   
 
๒.  กิจกรรมลูกเสือ – เนตรนารี   ผู๎เรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ – ๖  และระดับชั้น

มัธยมศึกษาปีที่ ๑ - ๓ ทุกคน ได๎ฝึกอบรมวิชาลูกเสือ – เนตรนารี  เพื่อสํงเสริมหลักการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข สํงเสริมความสามัคคี มีวินัย และบ าเพ็ญประโยชน์ตํอ
สังคม โดยด าเนินการจัดกิจกรรมตามข๎อก าหนดของคณะกรรมการลูกเสือแหํงชาติ 

กิจกรรมลูกเสือ – เนตรนารี   ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ – ๓ 

เปิดประชุมกอง  ด าเนินการตามกระบวนการของลูกเสือ และจัดกิจกรรมให๎ศึกษา วิเคราะห์  
วางแผน ปฏิบัติกิจกรรมตามฐาน โดยเน๎นระบบหมูํ สรุปผลการปฏิบัติกิจกรรม ปิดประชุมกอง โดยให๎
ผู๎เรียนศึกษาและฝึกปฏิบัติในเรื่อง 

๑. เตรียมลูกเสือส ารอง  นิยายเรื่องเมาคลี  ประวัติการเริ่มกิจการลูกเสือส ารอง  การท าความ 
เคารพเป็นหมูํ (แกรนด์ฮาวล์)  การท าความเคารพเป็นรายบุคคล การจับมือซ๎าย ระเบียบแถวเบื้องต๎น   
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๒๔๐ 

ค าปฏิญาณ กฎ และคติพจน์ของลูกเสือส ารอง 
๒. ลูกเสือส ารองดาวดวงที่ ๑  ๒ และ ๓ อนามัย ความสามารถเชิงทักษะ การส ารวจ การค๎นหา

ธรรมชาติ ความปลอดภัย บริการ ธง และประเทศตําง ๆ  การฝีมือ กิจกรรมกลางแจ๎ง การบันเทิง การผูก
เงื่อน ค าปฏิญาณ และกฎของลูกเสือส ารอง 

โดยใช๎กระบวนการท างาน กระบวนการแก๎ปัญหา กระบวนการกลุํม  กระบวนการจัดการ  
กระบวนการคิดริเริ่ม สร๎างสรรค์ กระบวนการฝึกปฏิบัติทางลูกเสือ  กระบวนการทางเทคโนโลยี  
และภูมิปัญญาท๎องถิ่นได๎อยํางเหมาะสม 

เพ่ือให๎มีความรู๎ ความเข๎าใจในกิจกรรมลูกเสือ สามารถปฏิบัติตามค าปฏิญาณ กฎ และคติพจน์
ของลูกเสือส ารอง มีนิสัยในการสังเกต จดจ า เชื่อฟัง และพ่ึงตนเอง ซื่อสัตย์ สุจริต มีระเบียบวินัย และเห็น
อกเห็นใจผู๎อ่ืน บ าเพ็ญตนเพื่อสาธารณประโยชน์ รู๎จักท าการฝีมือ พัฒนากาย จิตใจ และศีลธรรม ทั้งนี้โดย
ไมํเก่ียวข๎องกับลัทธิการเมืองใด ๆ สนใจและอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม น าไปใช๎ในชีวิตประจ าวันได๎
อยํางมีประสิทธิภาพ  

 
หมายเหตุ    -  เมื่อผู๎เรียนผํานการทดสอบในข๎อ ๑ แล๎ว  จะได๎รับเครื่องหมายลูกเสือส ารอง 
       -  เมื่อผู๎เรียนได๎ปฏิบัติกิจกรรมและผํานการสอบแล๎ว จะได๎รับเครื่องหมายดาวดวงที่ ๑  

          ๒  และ ๓ ตามล าดับ 
       - ส าหรับวิชาพิเศษ ให๎ใช๎ข๎อบังคับคณะลูกเสือแหํงชาติวําด๎วยการปกครองหลักสูตร   

         และวิชาพิเศษลูกเสือส ารอง (ฉบับที่ ๑๐) พ.ศ. ๒๕๒๒  
 

กิจกรรมลูกเสือ – เนตรนารี  ชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๔ - ๖ 

เปิดประชุมกอง  ด าเนินการตามกระบวนการของลูกเสือ และจัดกิจกรรมให๎ศึกษา วิเคราะห์  
วางแผน ปฏิบัติกิจกรรมตามฐาน โดยเน๎นระบบหมูํ สรุปผลการปฏิบัติกิจกรรม ปิดประชุมกอง โดยให๎
ผู๎เรียนศึกษาและฝึกปฏิบัติในเรื่อง  

๑. ลูกเสือตรี ความรู๎เกี่ยวกับขบวนการลูกเสือ ค าปฏิญาณและกฎของลูกเสือสามัญ กิจกรรม 
กลางแจ๎ง ระเบียบแถว 

๒. ลูกเสือโท  การรู๎จักดูแลตนเอง  การชํวยเหลือผู๎อื่น  การเดินทางไปยังสถานที่ตําง ๆ  
ทักษะในทางวิชาลูกเสือ งานอดิเรกและเรื่องที่นําสนใจ  ค าปฏิญาณ และกฎของลูกเสือ  ระเบียบแถว 

๓. ลูกเสือเอก การพึ่งตนเอง การบริการ การผจญภัย วิชาการของลูกเสือ ระเบียบแถว   
โดยใช๎กระบวนการท างาน กระบวนการแก๎ปัญหา กระบวนการกลุํม กระบวนการจัดการ  

กระบวนการคิดริเริ่ม สร๎างสรรค์ กระบวนการฝึกปฏิบัติทางลูกเสือ กระบวนการทางเทคโนโลยี   
และภูมิปัญญาท๎องถิ่นได๎อยํางเหมาะสม 
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๒๔๑ 

เพ่ือให๎มีความรู๎  ความเข๎าใจในกิจกรรมลูกเสือ สามารถปฏิบัติตามค าปฏิญาณ  กฎ  และคติพจน์
ของลูกเสือสามัญ มีนิสัยในการสังเกต จดจ า เชื่อฟัง และพ่ึงตนเอง ซื่อสัตย์ สุจริต มีระเบียบวินัย และเห็น
อกเห็นใจผู๎อ่ืน บ าเพ็ญตนเพื่อสาธารณประโยชน์  รู๎จักท าการฝีมือ พัฒนากาย จิตใจ และศีลธรรม ทั้งนี้
โดยไมํเกี่ยวข๎องกับลัทธิการเมืองใด ๆ สนใจและอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม  น าไปใช๎ใน
ชีวิตประจ าวันได๎อยํางมีประสิทธิภาพ 
 
หมายเหตุ    -  เมื่อผู๎เรียนได๎ปฏิบัติกิจกรรม และผํานการทดสอบแล๎ว จะได๎รับเครื่องหมายลูกเสือตรี   
                       ลูกเสือโท และลูกเสือเอก  ตามล าดับ 

      -  ส าหรับวิชาพิเศษ ให๎ใช๎ข๎อบังคับคณะลูกเสือแหํงชาติวําด๎วยการปกครองหลักสูตร  
          และวิชาพิเศษลูกเสือสามัญ (ฉบับที่ ๑๓) พ.ศ. ๒๕๒๕ 

กิจกรรมลูกเสือ – เนตรนารี ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  ๑ - ๓ 

เปิดประชุมกอง  ด าเนินการตามกระบวนการของลูกเสือ และจัดกิจกรรมให๎ศึกษา วิเคราะห์  
วางแผน ปฏิบัติกิจกรรมตามฐาน โดยเน๎นระบบหมูํ สรุปผลการปฏิบัติกิจกรรม ปิดประชุมกอง โดยให๎
ผู๎เรียนศึกษาและฝึกปฏิบัติในเรื่อง 

๑. เครื่องหมายลูกเสือโลก  (ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑) 
๒. เครื่องหมายลูกเสือชั้นพิเศษ  (ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒) 
๓. เครือ่งหมายลูกเสือหลวง  (ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓) 
โดยใช๎กระบวนการท างาน กระบวนการแก๎ปัญหา กระบวนการกลุํม กระบวนการจัดการ  

กระบวนการคิดริเริม สร๎างสรรค์ กระบวนการฝึกปฏิบัติทางลูกเสือ กระบวนการทางเทคโนโลยี  
และภูมิปัญญาท๎องถิ่นได๎อยํางเหมาะสม 

เพ่ือให๎มีความรู๎ ความเข๎าใจในกิจกรรมลูกเสือ สามารถปฏิบัติตามค าปฏิญาณ กฎ และคติพจน์
ของลูกเสือสามัญรุํนใหญํ  มีนิสัยในการสังเกต จดจ า เชื่อฟัง และพ่ึงตนเอง ซื่อสัตย์ สุจริต มีระเบียบวินัย 
และเห็นอกเห็นใจผู๎อื่น บ าเพ็ญตนเพื่อสาธารณประโยชน์ รู๎จักท าการฝีมือ พัฒนากาย จิตใจ และศีลธรรม 
ทั้งนี้โดยไมํเกี่ยวข๎องกับลัทธิการเมืองใด ๆ สนใจและอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม  น าไปใช๎ใน
ชีวิตประจ าวันได๎อยํางมีประสิทธิภาพ 
            - ส าหรับวิชาพิเศษ ให๎ใช๎ข๎อบังคับคณะลูกเสือแหํงชาติ วําด๎วยการปกครองหลักสูตร และวิชา
พิเศษลูกเสือสามัญรุํนใหญํ (ฉบับที่ ๑๔) พ.ศ. ๒๕๒๘ 

ผลการเรียนรู้กิจกรรมลูกเสือ - เนตรนาร ี

       ๑. รู๎  เข๎าใจ และสามารถปฏิบัติตนตามค าปฏิญาณ  กฎ และคติพจน์ของ 
ลูกเสือ - เนตรนารี 

       ๒. เข๎าใจความเป็นมาและวิวัฒนาการของลูกเสือ - เนตรนารี 
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       ๓. ปฏิบัติตนด๎วยความซื่อสัตย์ สุจริต มีความกล๎าหาญ อดทน เชื่อมั่นในตนเอง มีระเบียบ
วินัย  มีความสามัคคี เห็นอกเห็นใจผู๎อ่ืน มีความเสียสละ บ าเพ็ญตนเพ่ือสาธารณประโยชน์ 

       ๔. มีทักษะการสังเกต จดจ า การใช๎มือ เครื่องมือ การแก๎ไขปัญหา และทักษะในการท างาน
รํวมกัน 
         ๕. พัฒนาตนเองอยูํเสมอ สร๎างสรรค์งานฝีมือ สนใจ และพัฒนาเรื่องของธรรมชาติ 
 

๓.  กิจกรรมส่งเสริมจริยธรรม ในระดับประถมศึกษา /กิจกรรมชุมนุมในระดับมัธยมศึกษา   
ผู๎เรียนสามารถเลือกเข๎าเป็นสมาชิกชุมนุม วางแผนการด าเนินกิจกรรมรํวมกัน โดยมีชุมนุมที่หลากหลาย 
เหมาะสมกับเพศ วัย และความสนใจของผู๎เรียน ประกอบด๎วยกิจกรรม 
ด๎านคุณธรรม จริยธรรม วัฒนธรรม อนุรักษ์สิ่งแวดล๎อม สํงเสริมประชาธิปไตย สํงเสริมการเรียนรู๎ และคําย
วิชาการ การศึกษาดูงาน การฝึกปฏิบัติ การบรรยายพิเศษ ดังตัวอยํางพอสังเขปตํอไปนี้ 

๓.๑ กิจกรรมพัฒนาวุฒิภาวะทางอารมณ์ ศีลธรรมและจริยธรรม  จัดสอนจริยธรรม 
ในห๎องเรียน  จัดให๎มีการปฏิบัติกิจกรรมเนื่องในวันส าคัญทั้งทางชาติ  ศาสนา และพระมหากษัตริย์  โดย
ผู๎เรียนมีสํวนรํวมในการจัดกิจกรรมทั้งในด๎านวัฒนธรรม  ประเพณี   กีฬา  และศิลปะ 
  ๓.๒ กิจกรรมพัฒนาทักษะชีวิต จัดกิจกรรมแขํงขันกีฬาสีทุกชํวงชั้น โดยผู๎เรียนได๎ฝึก
ทักษะการท างาน และการแก๎ปัญหาทุกขั้นตอน 
  ๓.๓ กิจกรรมสํงเสริมนิสัยรักการท างาน จัดกิจกรรมวันวิชาการโดยผู๎เรียนมีโอกาสลงมือ
ปฏิบัติจริง และฝึกทักษะการจัดการ 

๓.๔ กิจกรรมเพ่ืออนุรักษ์สิ่งแวดล๎อมและวัฒนธรรม โดยจัดกิจกรรมสืบสาน 
วัฒนธรรมไทย เชํน ประเพณีไหว๎ครู ประเพณีลอยกระทง 
  ๓.๕ กิจกรรมสํงเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตย จัดให๎มีการเลือกคณะกรรมการ
นักเรียน โดยให๎น ากระบวนการประชาธิปไตยไปใช๎ในการรํวมวางแผนด าเนินงานพัฒนาโรงเรียน 
  ๓.๖ กิจกรรมคนดีของสังคม จัดให๎มีการบรรยายให๎ความรู๎ เพ่ือปูองกันปัญหาโรคติดตํอ
ร๎ายแรง ปัญหายาเสพติด ปัญหาวัยรุํน ให๎ความรู๎เพ่ือปลูกฝังให๎เป็นสุภาพบุรุษ สุภาพสตรี 
  ๓.๗ กิจกรรมสํงเสริมการเรียนรู๎ โดยจัดแหลํงเรียนรู๎  ได๎แกํ 
ห๎องสมุด  ห๎องปฏิบัติการทางภาษา   ห๎องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์   ห๎องเทคโนโลยีสารสนเทศ 

๓.๘ กิจกรรมสํงเสริมสุขภาพอนามัย ให๎บริการห๎องพยาบาล มีบริการให๎ความรู๎แกํ 
 ผู๎เรียน เพ่ือปูองกันโรคระบาดอยํางทันเหตุการณ์ 

 
 ๔. กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน์ เป็นกิจกรรมที่สํงเสริมให๎ผู๎เรียนได๎ท าประโยชน์
ตามความสามารถ ความถนัดและความสนใจในลักษณะอาสาสมัคร  เพื่อแสดงถึงความรับผิดชอบ  ความ
ดีงาม ความเสียสละตํอสังคม มีจิตใจมุํงท าประโยชน์ตํอครอบครัว ชุมชนและสังคม กิจกรรมส าคัญได๎แกํ 
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กิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์ กิจกรรมสร๎างสรรค์สังคม กิจกรรมด ารงรักษา สืบสานศาสนา ศิลปะและ
วัฒนธรรม กิจกรรมพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อสังคม  
 เวลาเรียนส าหรับกิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์ในสํวนกิจกรรมเพ่ือสังคมและ
สาธารณประโยชน์จัดสรรเวลาให๎ผู๎เรียนดังนี้ 
 - ระดับประถมศึกษาปีที่ ๑-๖  รวม  ๖  ป ี จ านวน  ๖๐  ชัว่โมง (เฉลี่ยปีละ ๑๐  ชั่วโมง) 

 - ระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๓     รวม  ๓ ป ี จ านวน  ๔๕  ชัว่โมง (เฉลี่ยปีละ ๑๕  ชั่วโมง) 
 การจัดกิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณะประโยชน์ ในระดับประถมศึกษาปีที่  ๑-๖  น าไป
สอดแทรกในกิจกรรมสํงเสริมจริยธรรม  และในระดับมัธยมศึกษาตอนต๎นสอดแทรกในกิจกรรมชุมนุม  
ทั้งนี้การท ากิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์ให๎ผู๎เรียนรายงานแสดงการเข๎ารํวมกิจกรรมลงในสมุด
บันทึก และมีผู๎รับรองผลการเข๎ารํวมกิจกรรมทุกครั้งทั้งกิจกรรมในสถานศึกษาและกิจกรรมนอก
สถานศึกษา 

 การพิจารณามอบหมายผู้จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
คณะครูทุกคนเป็นที่ปรึกษากิจกรรมพัฒนาผู๎เรียน  ตามที่สถานศึกษามอบหมายโดยมีบทบาท  

ดังนี้ 
๑. ปฐมนิเทศผู๎เข๎าเรียนให๎เข๎าใจเปูาหมาย  วิธีการจัดกิจกรรมพัฒนาผู๎เรียน 
๒. เลือกตั้งคณะกรรมการการด าเนินกิจกรรม 

       ๓. สํงเสริมการจัดท าแผนงาน / โครงการ โดยให๎ผู๎เรียนรํวมแสดงความคิดเห็นใน 
การจัดท าแผนงานโครงการ และปฏิทินปฏิบัติงาน 
 ๔.  ประสานงาน และอ านวยความสะดวกในด๎านทรัพยากรตามความเหมาะสม 

๕. ให๎ค าปรึกษา ดูแล ติดตามการจัดกิจกรรมของผู๎เรียนให๎เป็นไปตามแผนงานด๎วย 
ความเรียบร๎อย และปลอดภัย   

๖. ประเมินผลการเข๎ารํวมและปฏิบัติกิจกรรมของผู๎เรียน 
  ๗. สรุปและรายงานผลการจัดกิจกรรมตํอหัวหน๎ากิจกรรมพัฒนาผู๎เรียน  

ขั้นตอนการด าเนินการของกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
๑. ประชุมผู๎ที่เกี่ยวข๎อง เพ่ือก าหนดนโยบาย 
๒. แตํงตั้งคณะท างาน 
๓. ส ารวจความสนใจของผู๎เรียนและความพร๎อมของสถานศึกษา 
๔. ก าหนดกิจกรรมพัฒนาผู๎เรียน 
๕. วางแผนรํวมกันระหวํางผู๎ที่เกี่ยวข๎อง จัดท าแผนงานโครงการและปฏิทินปฏิบัติงาน 
๖. ปฏิบัติงานตามแผนที่ก าหนด 
๗. นิเทศ ติดตาม และประเมินผล 
๘. สรุป รายงานผล  
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บทท่ี ๕ 
 

การจัดการเรียนรู้และการส่งเสริมการเรียนรู้ 
ตามหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 

 
 การจัดการเรียนรู๎เป็นกระบวนการส าคัญในการน าหลักสูตรสูํการปฏิบัติ หลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  เป็นหลักสูตรที่มีมาตรฐานการเรียนรู๎ สมรรถนะส าคัญและคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ของผู๎เรียน เป็นเปูาหมายส าหรับพัฒนาเด็กและเยาวชน 
 ในการพัฒนาผู๎ เ รี ยนให๎มีคุณสมบัติตามเปู าหมายหลักสูตร  ผู๎ สอนพยายามคัดสรร                     
กระบวนการเรียนรู๎ จัดการเรียนรู๎โดยชํวยให๎ผู๎ เรียนเรียนรู๎ผํานสาระที่ก าหนดไว๎ในหลักสูตร ๘ กลุํมสาระ
การเรียนรู๎  รวมทั้งปลูกฝังเสริมสร๎างคุณลักษณะอันพึงประสงค์ พัฒนาทักษะตําง ๆ อันเป็นสมรรถนะ
ส าคัญให๎ผู๎เรียนบรรลุตามเปูาหมาย 
 

หลักการจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 
 

 การจัดการเรียนรู๎ตามหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  พุทธศักราช   ๒๕๕๑  ยึดหลักการจัดการเรียนรู๎ตามแนวทางของพระราชบัญญัติ
การศึกษาแหํงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ ที่เน๎นผู๎เรียนมีความส าคัญที่สุด เชื่อวําทุกคนมีความสามารถเรียนรู๎และ
พัฒนาตนเองได๎  ยึดประโยชน์ที่เกิดกับผู๎เรียน โดยมีเปูาหมายให๎ผู๎เรียนเป็นคนดี เกํง มีความเป็นไทย และ
ท างานรํวมกับผู๎อ่ืนได๎อยํางมีความสุข ในกลุํมสาระการเรียนรู๎ทั้ง  ๘  กลุํม กระบวนการจัดการเรียนรู๎ต๎อง
สํงเสริมให๎ผู๎เรียน สามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ ค านึงถึงความแตกตํางระหวํางบุคคล
และพัฒนาการทางสมอง  เน๎นให๎ความส าคัญทั้งความรู๎ และคุณธรรม คิดเป็นองค์รวม และรํวมมือกัน
พัฒนาสังคมไทย การจัดการเรียนรู๎เพ่ือให๎ผู๎เรียนมีความรู๎ ความสามารถตามมาตรฐานการเรียนรู๎  
สมรรถนะส าคัญ และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ตามที่ก าหนดไว๎ในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน   กระบวนการจัดการเรียนรู๎ต๎องสํงเสริมให๎ผู๎เรียน สามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มตาม
ศักยภาพ ค านึงถึงความแตกตํางระหวํางบุคคลและพัฒนาการทางสมอง  เน๎นให๎ความส าคัญทั้งความรู๎ 
และคุณธรรม  การจัดการเรียนรู๎ตามหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  พุทธศักราช   ๒๕๕๑ จึงได๎ก าหนดแนวด าเนินการเพ่ือให๎การจัดการเรียนรู๎ตาม
หลักสูตรประสบความส าเร็จตามจุดมุํงหมาย  ดังนี้ 
 ๑.  จัดประสบการณ์การเรียนรู๎โดยยึดหลักการพัฒนาผู๎เรียนให๎ถึงศักยภาพสูงสุด คือ ผู๎เรียนได๎ 
พัฒนาตนเอง ทั้งรํางกาย สติปัญญา อารมณ์ และสังคม มีความรู๎สึกที่ดีเก่ียวกับตนเอง ภาคภูมิใจในผลการ
ปฏิบัติ  



หลกัสูตรโรงเรียนมารียอ์นุสรณ์  จงัหวดับุรีรัมย ์       

 
๒๔๕ 

๒. จัดประสบการณ์การเรียนรู๎โดยยึดชีวิตจริงของผู๎เรียนเป็นหลัก  เน๎นให๎ผู๎เรียนมีศักยภาพในการ
คิดเชิงระบบ  และคิดอยํางมีวิจารณญาณ  มีรูปแบบการคิดของตนเอง  ค๎นพบตนเอง 

๓. จัดประสบการณ์การเรียนรู๎โดยยึดหลักความแตกตํางระหวํางบุคคล และหลักการเรียนรู๎ในเชิง
พหุปัญญา  และใช๎กระบวนการวิจัยในการแก๎ปัญหาและพัฒนาผู๎เรียน 

๔.  จัดประสบการณ์โดยใช๎คุณธรรมน าความรู๎ บูรณาการคุณธรรมในการจัดประสบการณ์ทุกกลุํม
สาระการเรียนรู๎ และทุกขั้นตอนในการจัดการเรียนรู๎  ถือวําครูทุกคนมีหน๎าที่พัฒนาผู๎เรียนให๎ประพฤติตน
ยึดหลักคุณธรรม และพัฒนาตนให๎มีคํานิยมอันพึงประสงค์ 

๕.  จัดบรรยากาศให๎เอื้อตํอการแสวงหาความรู๎ด๎วยตนเอง  มีอิสระในการคิด  ได๎ลงมือปฏิบัติจริง   
ครูพร๎อมให๎ค าปรึกษา  ให๎ก าลังใจ  เสริมแรงให๎ผู๎เรียนมีความเชื่อมั่นวํา ตนเองมีศักยภาพในการเรียนรู๎ใน
เชิงพหุปัญญา ไมํด๎านใดก็ด๎านหนึ่งหรือหลายด๎านพร๎อมกัน 

๖.  จัดประสบการณ์การเรียนรู๎ให๎มีความสัมพันธ์  เชื่อมโยง หรือบูรณาการทั้งภายในกลุํมสาระ
การเรียนรู๎ และระหวํางกลุํมสาระการเรียนรู๎ให๎มากท่ีสุด 

๗. จัดประสบการณ์การเรียนรู๎ให๎ยืดหยุํนตามเหตุการณ์ และสภาพท๎องถิ่น  โดยใช๎แหลํงการ
เรียนรู๎และภูมิปัญญาท๎องถิ่นในการจัดการเรียนรู๎ตามความเหมาะสม 

๘. จัดประสบการณ์การเรียนรู๎โดยมุํงเน๎นกระบวนการเรียนรู๎  กระบวนการคิดอยํางมีเหตุผล และ
สร๎างสรรค์   กระบวนการกลุํม   

การจัดการเรียนรู๎ที่เน๎นผู๎เรียนเป็นส าคัญ  ผู๎เรียนจะต๎องอาศัยกระบวนการเรียนรู๎ที่หลากหลาย  
เป็นเครื่องมือที่จะน าพาตนเองไปสูํเปูาหมายของหลักสูตร  กระบวนการเรียนรู๎ที่จ าเป็นส าหรับผู๎เรียน อาทิ 
กระบวนการเรียนรู๎แบบบูรณาการ กระบวนการสร๎างความรู๎  กระบวนการคิด กระบวนการทางสังคม 
กระบวนการเผชิญสถานการณ์และแก๎ปัญหา กระบวนการเรียนรู๎                      จากประสบการณ์จริง 
กระบวนการปฏิบัติ ลงมือท าจริง  กระบวนการจัดการ กระบวนการวิจัย กระบวนการเรียนรู๎การเรียนรู๎
ของตนเอง กระบวนการพัฒนาลักษณะนิสัย 

กระบวนการเหลํานี้เป็นแนวทางในการจัดการเรียนรู๎ที่ผู๎เรียนควรได๎รับการฝึกฝน พัฒนา เพราะ
จะสามารถชํวยให๎ผู๎เรียนเกิดการเรียนรู๎ได๎ดี  บรรลุเปูาหมายของหลักสูตร ดังนั้น ผู๎สอน                   จึง
จ าเป็นต๎องศึกษาท าความเข๎าใจในกระบวนการเรียนรู๎ตําง ๆ เพ่ือให๎สามารถเลือกใช๎ในการจัดกระบวนการ
เรียนรู๎ได๎อยํางมีประสิทธิภาพ 

 

การออกแบบการจัดการเรียนรู้ 
 
 ผู๎สอนต๎องศึกษาหลักสูตรสถานศึกษาให๎เข๎าใจถึงมาตรฐานการเรียนรู๎  ตัวชี้วัด  สมรรถนะส าคัญ
ของผู๎เรียน คุณลักษณะอันพึงประสงค์  และสาระการเรียนรู๎ที่เหมาะสมกับผู๎เรียน   แล๎วจึงพิจารณา
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ออกแบบการจัดการเรียนรู๎โดยเลือกใช๎วิธีสอนและเทคนิคการสอน  สื่อ/แหลํงเรียนรู๎ การวัดและ
ประเมินผล เพ่ือให๎ผู๎เรียนได๎พัฒนาเต็มตามศักยภาพและบรรลุตามเปูาหมายที่ก าหนด   

๑.  บทบาทของผู้สอนและผู้เรียน 
 การจัดการเรียนรู๎เพ่ือให๎ผู๎เรียนมีคุณภาพตามเปูาหมายของหลักสูตร ทั้งผู๎สอนและผู๎เรียนควรมี
บทบาท ดังนี้ 
  ๑.๑ บทบาทของผู้สอน 

      ๑) ศึกษาวิเคราะห์ผู๎เรียนเป็นรายบุคคล  แล๎วน าข๎อมูลมาใช๎ในการวางแผน 
การจัดการเรียนรู๎ ที่ท๎าทายความสามารถของผู๎เรียน 

       ๒) ก าหนดเปูาหมายที่ต๎องการให๎เกิดข้ึนกับผู๎เรียน ด๎านความรู๎และทักษะ 
กระบวนการ ที่เป็นความคิดรวบยอด หลักการ และความสัมพันธ์ รวมทั้งคุณลักษณะอันพึงประสงค์  
                     ๓)  ออกแบบการเรียนรู๎และจัดการเรียนรู๎ที่ตอบสนองความแตกตําง
ระหวํางบุคคลและพัฒนาการทางสมอง เพ่ือน าผู๎เรียนไปสูํเปูาหมาย  
               ๔)  จัดบรรยากาศท่ีเอ้ือตํอการเรียนรู๎  และดูแลชํวยเหลือผู๎เรียนให๎เกิดการเรียนรู๎  

      ๕) จัดเตรียมและเลือกใช๎สื่อให๎เหมาะสมกับกิจกรรม  น าภูมิปัญญาท๎องถิ่น   
เทคโนโลยีที่เหมาะสมมาประยุกต์ใช๎ในการจัดการเรียนการสอน 

      ๖) ประเมินความก๎าวหน๎าของผู๎เรียนด๎วยวิธีการที่หลากหลาย  เหมาะสมกับ 
ธรรมชาติของวิชาและระดับพัฒนาการของผู๎เรียน  

      ๗) วิเคราะห์ผลการประเมินมาใช๎ในการซํอมเสริมและพัฒนาผู๎เรียน รวมทั้ง 
ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนของตนเอง 

๑.๒  บทบาทของผู้เรียน 
        ๑)   ก าหนดเปูาหมาย วางแผน และรับผิดชอบการเรียนรู๎ของตนเอง 
        ๒)  เสาะแสวงหาความรู๎ เข๎าถึงแหลํงการเรียนรู๎  วิเคราะห์ สังเคราะห์ข๎อความรู๎          

ตั้งค าถาม คิดหาค าตอบหรือหาแนวทางแก๎ปัญหาด๎วยวิธีการตําง ๆ   
๒) ลงมือปฏิบัติจริง  สรุปสิ่งที่ได๎เรียนรู๎ด๎วยตนเอง และน าความรู๎ไปประยุกต์ใช๎              

ในสถานการณ์ตําง  ๆ  
๓) มีปฏิสัมพันธ์ ท างาน ท ากิจกรรมรํวมกับกลุํมและครู   
๔) ประเมินและพัฒนากระบวนการเรียนรู๎ของตนเองอยํางตํอเนื่อง 
 

การส่งเสริมการเรียนรู ้
 

 ปัจจัยส าคัญที่เป็นสํวนหนึ่งของการจัดการศึกษาให๎มีคุณภาพ และประสบความส าเร็จตาม
จุดมุํงหมายของหลักสูตร คือการพัฒนาระบบการสํงเสริม สนับสนุน ของสถานศึกษาในด๎านตําง ๆ ที่จะ
เอ้ือให๎สามารถจัดการเรียนการสอนได๎อยํางมีคุณภาพ   ส าหรับแนวปฏิบัติในการสํงเสริมการเรียนรู๎ และ
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สนับสนุนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของสถานศึกษา ได๎ก าหนดแนวในการสํงเสริมการเรียนรู๎ 
ดังตํอไปนี้ 
 ๑. การจัดสภาพแวดล๎อมในสถานศึกษาให๎เอ้ือตํอการใช๎หลักสูตร  การจัดสภาพแวดล๎อมใน
สถานศึกษาให๎เอื้อตํอการใช๎หลักสูตรเป็นหน๎าที่โดยตรงของบุคลากรทุกคนในสถานศึกษาที่จะต๎อง 
รํวมมือกัน โดยยึดเปูาหมาย หลักการ และจุดเน๎นตําง ๆ ของหลักสูตรเป็นหลักในการด าเนิ นการ ทั้งนี้
เพ่ือให๎ผู๎เรียนได๎เรียนรู๎และพัฒนาตนเองได๎อยํางเต็มศักยภาพ 
 ๒. การจัดให๎มีแหลํงการเรียนรู๎ ห๎องสมุด และมุมหนังสือ หรือแหลํงวิชาที่จะให๎ผู๎เรียนได๎ศึกษา  
ค๎นคว๎าหาความรู๎ด๎วยตนเอง  เพ่ือเพ่ิมพูนประสบการณ์และความช านาญ   โดยเฉพาะห๎องสมุดเป็นแหลํง
การเรียนรู๎ที่ส าคัญยิ่งเพราะเป็นแหลํงที่รวบรวมองค์ความรู๎ที่เป็นประโยชน์กับผู๎เรียนโดยตรง นอกจากนี้ยัง
จัดให๎มีแหลํงการเรียนรู๎ในรูปของศูนย์การเรียนรู๎แบบพ่ึงพาตนเอง คอมพิวเตอร์ ห๎องปฏิบัติการทางภาษา  
ห๎องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ และ เทคโนโลยีตําง ๆ 
 ๓. การจัดให๎มีบริเวณส าหรับให๎ผู๎เรียนได๎ฝึกปฏิบัติกิจกรรมในกลุํมสาระการเรียนรู๎ตําง ๆ เพ่ือให๎
ผู๎เรียนได๎เรียนรู๎จากประสบการณ์จริง  ได๎คิด  ได๎ท า ได๎แสดงออก  ได๎เรียนรู๎เอง และค๎นพบความรู๎ด๎วย
ตนเองตามศักยภาพของนักเรียนแตํละคน 
 ๔. การจัดให๎มีแหลํงการเรียนรู๎ในท๎องถิ่น และการใช๎ภูมิปัญญาท๎องถิ่น การจัดการเรียนรู๎ตาม
หลักสูตรเน๎นการเรียนรู๎จากแหลํงการเรียนรู๎ทั้งในและนอกห๎องเรียน ทั้งนี้เพ่ือผู๎เรียนจะได๎มีโอกาสที่จะ
สัมผัสกับชีวิตจริงนอกห๎องเรียนหรือนอกโรงเรียน ได๎พบปะกับผู๎คน ผู๎รู๎ ภูมิปัญญาของท๎องถิ่นเพ่ือจะได๎
เรียนรู๎สิ่งตําง ๆ มากขึ้น มีประสบการณ์กว๎างขวางขึ้น เรียนรู๎ได๎ทุกเวลาและทุกสถานที่ไมํจ ากัดวําจะต๎อง
เรียนรู๎จากผู๎สอนในสถานศึกษาเทํานั้น 
 ๕. การวิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพ  การวิจัยเป็นกระบวนการที่ควบคูํกับกระบวนการเรียนรู๎ และ
กระบวนการท างานของผู๎ที่เกี่ยวข๎องกับการศึกษา  ซึ่งเป็นกลไกที่น าไปสูํสังคมแหํงภูมิปัญญาและการ
เรียนรู๎    ดังนั้นในการจัดการเรียนรู๎ ผู๎สอนต๎องน ากระบวนการวิจัยมาผสมผสานหรือบูรณาการเพ่ือพัฒนา
คุณภาพของผู๎ เรียน   และสามารถใช๎กระบวนการการวิจัยเป็นสํวนหนึ่งของกระบวนการเรียนรู๎  
นอกจากนี้ผลการวิจัยยังเป็นประโยชน์ตํอการแก๎ปัญหาหรือพัฒนาคุณภาพของผู๎เรียนได๎เป็นอยํางดี 
 ๖. การจัดเครือขํายวิชาการ  ผู๎สอนนับวํามีสํวนส าคัญที่จะท าให๎การจัดการเรียนรู๎ประสบ
ผลส าเร็จ   สถานศึกษาจึงจัดให๎มีเครือขํายเชื่อมโยงกับสถานศึกษาอ่ืน  ทั้งนี้เพ่ือให๎ผู๎สอนได๎แลกเปลี่ยน
เรียนรู๎  แลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการจัดการเรียนรู๎ซึ่งกันและกัน ท าให๎ได๎รับความรู๎ และแนวคิดใหมํ ๆ  
ที่หลากหลาย และกว๎างขวาง ที่สามารถน าไปพัฒนาการจัดการเรียนการสอนได๎อยํางมีคุณภาพ  
นอกจากนี้ยังสํงเสริม และสนับสนุนให๎มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู๎ทางวิชาการ จากผู๎สอนในสถานศึกษา
เดียวกัน และสถานศึกษาอ่ืน ๆ ตลอดจนชมรมวิชาการตําง ๆ เพ่ือให๎ผู๎สอนได๎รับการพัฒนาตนเองอยําง
สม่ าเสมอ 
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บทท่ี ๖ 
 

การวัดและประเมินผลการเรียน 
ตามหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 

 
 หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนมารีย์อนุสรณ์  ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้ นพ้ืนฐาน  
พุทธศักราช   ๒๕๕๑  จัดท าขึ้นภายใต๎กรอบของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  พุทธศักราช   
๒๕๕๑  บริบทของสภาพชุมชนและสังคม   
ภูมิปัญญาท๎องถิ่นของสถานศึกษา  เพื่อใช๎จัดในการศึกษาของสถานศึกษาเพ่ือพัฒนาให๎ผู๎เรียนเป็นสมาชิก
ที่ดีของครอบครัว ชุมชน สังคม ประเทศชาติ และพลโลก  จากความมูลเหตุดังกลําว  การวัดและ
ประเมินผลการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนมารีย์อนุสรณ์  ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน  พุทธศักราช   ๒๕๕๑  จึงต๎องปฏิบัติตามข๎อก าหนดการประเมินผลตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช   ๒๕๕๑ เป็นหลัก ซึ่งการด าเนินการในการวัดและประเมินผลการ
เรียนรู๎ของหลักสูตรสถานศึกษาได๎ก าหนดแนวทางในการด าเนินการดังตํอไปนี้ 
 

การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 
 

 การวัดและประเมินผลการเรียนรู๎ของผู๎ เรียนต๎องอยูํบนหลักการพ้ืนฐานสองประการคือ 
การประเมินเพ่ือพัฒนาผู๎เรียนและเพ่ือตัดสินผลการเรียน  ในการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู๎ของผู๎เรียน          
ให๎ประสบผลส าเร็จนั้น  ผู๎เรียนจะต๎องได๎รับการพัฒนาและประเมินตามตัวชี้วัดเพ่ือให๎บรรลุตามมาตรฐาน
การเรียนรู๎ สะท๎อนสมรรถนะส าคัญ และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู๎เรียนซึ่งเป็นเปูาหมายหลักในการ
วัดและประเมินผลการเรียนรู๎ในทุกระดับไมํวําจะเป็นระดับชั้นเรียน  ระดับสถานศึกษา  ระดับเขตพ้ืนที่
การศึกษา และระดับชาติ  การวัดและประเมินผลการเรียนรู๎  
เป็นกระบวนการพัฒนาคุณภาพผู๎เรียนโดยใช๎ผลการประเมินเป็นข๎อมูลและสารสนเทศที่ 
แสดงพัฒนาการ ความก๎าวหน๎า และความส าเร็จทางการเรียนของผู๎เรียน ตลอดจนข๎อมูลที่เป็นประโยชน์
ตํอการสํงเสริมให๎ผู๎เรียนเกิดการพัฒนาและเรียนรู๎อยํางเต็มตามศักยภาพ 
 การวัดและประเมินผลการเรียนรู๎ตามหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนมารีย์อนุสรณ์  ตามหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  พุทธศักราช   ๒๕๕๑  แบํงออกเป็น ๔ ระดับ  ได๎แกํ ระดับชั้นเรียน 
ระดับสถานศึกษาระดับเขตพ้ืนที่การศึกษาและระดับชาติ  มีรายละเอียด  ดังนี้ 

๑.  การประเมินระดับชั้นเรียน  เป็นการวัดและประเมินผลที่อยูํในกระบวนการจัดการเรียนรู๎  
ผู๎สอนด าเนินการเป็นปกติและสม่ าเสมอ ในการจัดการเรียนการสอน ใช๎เทคนิคการประเมินอยําง
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หลากหลาย เชํน การซักถาม การสังเกต การตรวจการบ๎าน การประเมินโครงงาน การประเมินชิ้นงาน/ 
ภาระงาน  แฟูมสะสมงาน การใช๎แบบทดสอบ  ฯลฯ  โดยผู๎สอนเป็นผู๎ประเมินเองหรือเปิดโอกาสให๎ผู๎เรียน
ประเมินตนเอง เพ่ือนประเมินเพ่ือน ผู๎ปกครองรํวมประเมิน ในกรณีท่ีไมํผํานตัวชี้วัดให๎มีการสอนซํอมเสริม  
      การประเมินระดับชั้นเรียนเป็นการตรวจสอบวํา ผู๎เรียนมีพัฒนาการความก๎าวหน๎าใน 
การเรียนรู๎  อันเป็นผลมาจากการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนหรือไมํ และมากน๎อยเพียงใด มีสิ่งที่จะต๎อง
ได๎รับการพัฒนาปรับปรุงและสํงเสริมในด๎านใด นอกจากนี้ยังเป็นข๎อมูลให๎ผู๎สอนใช๎ปรับปรุง 
การเรียนการสอนของตนด๎วย ทั้งนี้โดยสอดคล๎องกับมาตรฐานการเรียนรู๎และตัวชี้วัด 
 

๒.  การประเมินระดับสถานศึกษา  เป็นการประเมินที่สถานศึกษาด าเนินการเพ่ือตัดสินผล      
การเรียนของผู๎เรียนเป็นรายปี/รายภาค ผลการประเมินการอําน  คิดวิเคราะห์และเขียน  คุณลักษณะ            
อันพึงประสงค์ และกิจกรรมพัฒนาผู๎ เรียน  นอกจากนี้เพ่ือให๎ได๎ข๎อมูลเกี่ยวกับการจัดการศึกษา             
ของสถานศึกษา วําสํงผลตํอการเรียนรู๎ของผู๎เรียนตามเปูาหมายหรือไมํ ผู๎เรียนมีจุดพัฒนาในด๎านใด 
รวมทั้งสามารถน าผลการเรียนของผู๎เรียนในสถานศึกษาเปรียบเทียบกับเกณฑ์ระดับชาติ ผลการประเมิน
ระดับสถานศึกษาจะเป็นข๎อมูลและสารสนเทศเพ่ือการปรับปรุงนโยบาย หลักสูตร โครงการ หรือวิธีการ
จัดการเรียนการสอน  ตลอดจนเพ่ือการจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ของสถานศึกษาตามแนว
ทางการประกันคุณภาพการศึกษาและการรายงานผลการจัดการศึกษา     ตํอคณะกรรมการสถานศึกษา 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  ส านักงานคณะกรรมการการศึกษา   ขั้นพ้ืนฐาน  ผู๎ปกครองและชุมชน   

 
 ๓.  การประเมินระดับเขตพื้นที่การศึกษา   เป็นการประเมินคุณภาพผู๎เรียนในระดับเขตพ้ืนที่
การศึกษาตามมาตรฐานการเรียนรู๎ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เพ่ือใช๎เป็นข๎อมูลพ้ืนฐาน
ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของเขตพ้ืนที่การศึกษา   ตามภาระความรับผิดชอบ สามารถด าเนินการ
โดยประเมินคุณภาพผลสัมฤทธิ์ของผู๎เรียนด๎วยข๎อสอบมาตรฐานที่จัดท าและด าเนินการโดยเขตพ้ืนที่
การศึกษา หรือด๎วยความรํวมมือกับหนํวยงานต๎นสังกัด ในการด าเนินการจัดสอบ นอกจากนี้ยังได๎จากการ
ตรวจสอบทบทวนข๎อมูลจากการประเมินระดับสถานศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
 
 ๔.  การประเมินระดับชาติ   เป็นการประเมินคุณภาพผู๎เรียนในระดับชาติตามมาตรฐาน 
การเรียนรู๎ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  สถานศึกษาต๎องจัดให๎ผู๎เรียนทุกคนที่เรียน           
ในชั้นประถมศึกษาปีที่  ๓  ชั้นประถมศึกษาปีที่  ๖  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓  เข๎ารับการประเมิน       ผล
จากการประเมินใช๎เป็นข๎อมูลในการเทียบเคียงคุณภาพการศึกษาในระดับตําง ๆ เพ่ือน าไปใช๎ในการ
วางแผนยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษา  ตลอดจนเป็นข๎อมูลสนับสนุนการตัดสินใจในระดับนโยบาย
ของประเทศ 
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 ข๎อมูลการประเมินในระดับตําง ๆ ข๎างต๎น เป็นประโยชน์ตํอสถานศึกษาในการตรวจสอบทบทวน
พัฒนาคุณภาพผู๎เรียน ถือเป็นภาระความรับผิดชอบของสถานศึกษาที่จะต๎องจัดระบบดูแลชํวยเหลือ 
ปรับปรุงแก๎ไข สํงเสริมสนับสนุนเพ่ือให๎ผู๎เรียนได๎พัฒนาเต็มตามศักยภาพบนพ้ืนฐาน  ความแตกตําง
ระหวํางบุคคลที่จ าแนกตามสภาพปัญหาและความต๎องการ ได๎แกํ กลุํมผู๎เรียนทั่วไป กลุํมผู๎เรียนที่มี
ความสามารถพิเศษ   กลุํมผู๎เรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ า กลุํมผู๎เรียนที่มีปัญหาด๎านวินัยและ
พฤติกรรม  กลุํมผู๎เรียนที่ปฏิเสธโรงเรียน กลุํมผู๎เรียนที่มีปัญหาทางเศรษฐกิจและสังคม กลุํมพิการทาง
รํางกายและสติปัญญา เป็นต๎น ข๎อมูลจากการประเมินจึงเป็นหัวใจของสถานศึกษาในการด าเนินการ
ชํวยเหลือผู๎เรียนได๎ทันทํวงที ปิดโอกาสให๎ผู๎เรียนได๎รับการพัฒนาและประสบความส าเร็จในการเรียน 
 สถานศึกษาในฐานะผู๎รับผิดชอบจัดการศึกษา  จะต๎องจัดท าระเบียบวําด๎วยการวัดและประเมินผล
การเรียนของสถานศึกษาให๎สอดคล๎องและเป็นไปตามหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติที่เป็นข๎อก าหนดของ
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน เพ่ือให๎บุคลากรที่เก่ียวข๎องทุกฝุายถือปฏิบัติรํวมกัน 
  

เกณฑ์การวัดและประเมินผลการเรียน 
 

๑. การตัดสิน การให้ระดับและการรายงานผลการเรียน 
      ๑.๑ การตัดสินผลการเรยีน 

     ในการตัดสินผลการเรียนของกลุํมสาระการเรียนรู๎ การอําน คิดวิเคราะห์และเขียน 
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ และกิจกรรมพัฒนาผู๎เรียนนั้น ผู๎สอนต๎องค านึงถึงการพัฒนาผู๎เรียนแตํละคน
เป็นหลัก และต๎องเก็บข๎อมูลของผู๎เรียนทุกด๎านอยํางสม่ าเสมอและตํอเนื่องในแตํละภาคเรียน รวมทั้งสอน
ซํอมเสริมผู๎เรียนให๎พัฒนาจนเต็มตามศักยภาพ    

 
  ระดับประถมศึกษา 

            (๑) ผู๎เรียนต๎องมีเวลาเรียนไมํน๎อยกวําร๎อยละ ๘๐ ของเวลาเรียนทั้งหมด 
            (๒) ผู๎เรียนต๎องได๎รับการประเมินทุกตัวชี้วัด และผํานตามเกณฑ์ท่ีสถานศึกษา 

ก าหนด 
      (๓) ผู๎เรียนต๎องได๎รับการตัดสินผลการเรียนทุกรายวิชา 
            (๔) ผู๎เรียนต๎องได๎รับการประเมิน และมีผลการประเมินผํานตามเกณฑ์ท่ี 

สถานศึกษาก าหนด  ในการอําน คิดวิเคราะห์และเขียน  คุณลักษณะอันพึงประสงค์ และกิจกรรมพัฒนา
ผู๎เรียน  

        ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
             (๑) ตัดสินผลการเรียนเป็นรายวิชา ผู๎เรียนต๎องมีเวลาเรียนตลอดภาคเรียน 
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ไมํน๎อยกวําร๎อยละ ๘๐ ของเวลาเรียนทั้งหมดในรายวิชานั้น ๆ 
             (๒) ผู๎เรียนต๎องได๎รับการประเมินทุกตัวชี้วัด และผํานตามเกณฑ์ท่ีสถานศึกษา 

ก าหนด 
             (๓) ผู๎เรียนต๎องได๎รับการตัดสินผลการเรียนทุกรายวิชา 
       (๔) ผู๎เรียนต๎องได๎รับการประเมิน และมีผลการประเมินผํานตามเกณฑ์ท่ี 

สถานศึกษาก าหนด ในการอําน  คิดวิเคราะห์และเขียน คุณลักษณะอันพึงประสงค์ และกิจกรรมพัฒนา
ผู๎เรียน  
 การพิจารณาเลื่อนชั้นทั้งระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ถ๎าผู๎เรียนมีข๎อบกพรํองเพียง
เล็กน๎อย และสถานศึกษาพิจารณาเห็นวําสามารถพัฒนาและสอนซํอมเสริมได๎ ให๎อยูํในดุลพินิจของ
สถานศึกษาท่ีจะผํอนผันให๎เลื่อนชั้นได๎ แตํหากผู๎เรียนไมํผํานรายวิชาจ านวนมาก และมีแนวโน๎มวําจะเป็น
ปัญหาตํอการเรียนในระดับชั้นที่สูงขึ้น สถานศึกษาอาจตั้งคณะกรรมการพิจารณาให๎เรียนซ้ าชั้นได๎ ทั้งนี้ให๎
ค านึงถึงวุฒิภาวะและความรู๎ความสามารถของผู๎เรียนเป็นส าคัญ 

 ๑.๒  การให้ระดับผลการเรียน 

                     ระดับประถมศึกษา ในการตัดสินเพ่ือให๎ระดับผลการเรียนรายวิชา  สถานศึกษา
สามารถให๎ระดับผลการเรียนหรือระดับคุณภาพการปฏิบัติของผู๎เรียน  เป็นระบบตัวเลขโดยให๎ใช๎ตัวเลข
แสดงระดับผลการเรียนเป็น ๘ ระดับ 

การประเมินการอําน คิดวิเคราะห์และเขียน และคุณลักษณะอันพึงประสงค์นั้น           ให๎
ระดับผลการประเมินเป็น ดีเยี่ยม  ดี  และผําน 

การประเมินกิจกรรมพัฒนาผู๎เรียน จะต๎องพิจารณาทั้งเวลาการเข๎ารํวมกิจกรรม การปฏิบัติ
กิจกรรมและผลงานของผู๎เรียน ตามเกณฑ์ท่ีสถานศึกษาก าหนด และให๎ผลการเข๎ารํวมกิจกรรมเป็นผําน 
และไมํผําน 

                    ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  ในการตัดสินเพ่ือให๎ระดับผลการเรียนรายวิชา  ให๎ใช๎ตัวเลข
แสดงระดับผลการเรียนเป็น ๘ ระดับ 

การประเมินการอําน คิดวิเคราะห์และเขียน และคุณลักษณะอันพึงประสงค์นั้น           ให๎
ระดับผลการประเมินเป็น ดีเยี่ยม  ดี  และผําน 

การประเมินกิจกรรมพัฒนาผู๎เรียน จะต๎องพิจารณาทั้งเวลาการเข๎ารํวมกิจกรรม การปฏิบัติ
กิจกรรมและผลงานของผู๎เรียน ตามเกณฑ์ท่ีสถานศึกษาก าหนด และให๎ผลการเข๎ารํวมกิจกรรมเป็นผําน 
และไมํผําน 
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๑.๓  การรายงานผลการเรียน 
 การรายงานผลการเรียนเป็นการสื่อสารให๎ผู๎ปกครองและผู๎เรียนทราบความก๎าวหน๎า             

ในการเรียนรู๎ของผู๎เรียน ซึ่งสถานศึกษาต๎องสรุปผลการประเมินและจัดท าเอกสารรายงานให๎ผู๎ปกครอง
ทราบภาคเรียนละ ๑ ครั้ง 

การรายงานผลการเรียนสามารถรายงานเป็นระดับคุณภาพการปฏิบัติของผู๎เรียนที่สะท๎อน
มาตรฐานการเรียนรู๎กลุํมสาระการเรียนรู๎ 

         ๒.  เกณฑ์การจบการศึกษา 

 หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ก าหนดเกณฑ์กลางส าหรับการจบการศึกษาเป็น ๓
ระดับ คือ ระดับประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนต๎น  และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
 ๒.๑   เกณฑ์การจบระดับประถมศึกษา 
           (๑)  ผู๎เรียนเรียนรายวิชาพ้ืนฐาน และรายวิชา/กิจกรรมเพิ่มเติมตามโครงสร๎างเวลาเรียน        
ที่หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานก าหนด  
           (๒) ผู๎เรียนต๎องมีผลการประเมินรายวิชาพ้ืนฐาน ผํานเกณฑ์การประเมินตามที่
สถานศึกษาก าหนด 
                        (๓) ผู๎เรียนมีผลการประเมินการอําน คิดวิเคราะห์ และเขียนในระดับผํานเกณฑ์                   
การประเมินตามที่สถานศึกษาก าหนด 

          (๔) ผู๎เรียนมีผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ในระดับผํานเกณฑ์การประเมิน
ตามที่สถานศึกษาก าหนด 
            (๕) ผู๎เรียนเข๎ารํวมกิจกรรมพัฒนาผู๎เรียนและมีผลการประเมินผํานเกณฑ์การประเมิน
ตามท่ีสถานศึกษาก าหนด 
 ๒.๒  เกณฑ์การจบระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
         (๑)  ผู๎เรียนเรียนรายวชิาพ้ืนฐานและเพ่ิมเติมไมํเกิน ๘๑ หนํวยกิต โดยเป็นรายวิชาพ้ืนฐาน 
๖๖ หนํวยกิต และรายวิชาเพ่ิมเติมตามที่สถานศึกษาก าหนด  
         (๒)  ผู๎เรียนต๎องได๎หนํวยกิตตลอดหลักสูตรไมํน๎อยกวํา  ๗๗  หนํวยกิต  โดยเป็นรายวิชา
พ้ืนฐาน ๖๓ หนํวยกิต  และรายวิชาเพ่ิมเติมไมํน๎อยกวํา ๑๑ หนํวยกิต 
         (๓)  ผู๎เรียนมีผลการประเมิน การอําน  คิดวิเคราะห์และเขียน ในระดับผําน เกณฑ์ 
การประเมินตามที่สถานศึกษาก าหนด 
         (๔)  ผู๎เรียนมีผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์  ในระดับผํานเกณฑ์การประเมิน
ตามท่ีสถานศึกษาก าหนด 
         (๕)  ผู๎เรียนเข๎ารํวมกิจกรรมพัฒนาผู๎เรียนและมีผลการประเมินผํานเกณฑ์การประเมิน
ตามท่ีสถานศึกษาก าหนด 
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เอกสารหลักฐานการศึกษา 
 

 เอกสารหลักฐานการศึกษา  เป็นเอกสารส าคัญที่บันทึกผลการเรียน ข๎อมูลและสารสนเทศ                 
ที่เก่ียวข๎องกับพัฒนาการของผู๎เรียนในด๎านตําง ๆ แบํงออกเป็น ๒ ประเภท ดังนี้  
 

๑.   เอกสารหลักฐานการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการก าหนด 
        ๑.๑  ระเบียนแสดงผลการเรียน  เป็นเอกสารแสดงผลการเรียนและรับรองผลการเรียน
ของผู๎เรียนตามรายวิชา ผลการประเมินการอําน คิดวิเคราะห์และเขียน ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ของสถานศึกษา และผลการประเมินกิจกรรมพัฒนาผู๎เรียน สถานศึกษาจะต๎องบันทึกข๎อมูลและ
ออกเอกสารนี้ให๎ผู๎เรียนเป็นรายบุคคล เมื่อผู๎เรียนจบการศึกษาระดับประถมศึกษา         (ชั้นประถมศึกษา
ปีที่ ๖) จบการศึกษาภาคบังคับ (ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๓) จบการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน(ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖)  
หรือเมื่อลาออกจากสถานศึกษาในทุกกรณี  
        ๑.๒  ประกาศนียบัตร  เป็นเอกสารแสดงวุฒิการศึกษาเพ่ือรับรองศักดิ์และสิทธิ์ของผู๎จบ
การศึกษา ที่สถานศึกษาให๎ไว๎แกํผู๎จบการศึกษาภาคบังคับ และผู๎จบการศึกษาขั้นพ้ืนฐานตามหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
        ๑.๓ แบบรายงานผู้ส าเร็จการศึกษา เป็นเอกสารอนุมัติการจบหลักสูตรโดยบันทึกรายชื่อ
และข๎อมูลของผู๎จบการศึกษาระดับประถมศึกษา (ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖) ผู๎จบการศึกษา 
ภาคบังคับ (ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓) 
 
 ๒.  เอกสารหลักฐานการศึกษาที่สถานศึกษาก าหนด  

     เป็นเอกสารที่สถานศึกษาจัดท าขึ้นเพ่ือบันทึกพัฒนาการ ผลการเรียนรู๎ และข๎อมูลส าคัญ 
เกี่ยวกับผู๎เรียน เชํน  แบบรายงานประจ าตัวนักเรียน  แบบบันทึกผลการเรียนประจ ารายวิชา ระเบียน
สะสม  ใบรับรองผลการเรียน และ เอกสารอ่ืน ๆ ตามวัตถุประสงค์ของการน าเอกสารไปใช๎ 

        ๒.๑  แบบบันทึกผลการเรียนประจ ารายวิชา เป็นเอกสารที่จัดท าข้ึน เพ่ือให๎ครูผู๎สอน 
ใช๎บันทึกพัฒนาการ ผลการเรียนรู๎ กิจกรรมพัฒนาผู๎เรียน คุณลักษณะอันพึงประสงค์ และการอําน คิด
วิเคราะห์ และเขียน  ส าหรับการพิจารณาตัดสินผลการเรียนแตํละรายวิชาเป็นรายห๎องเรียน 
เอกสารบันทึกผลการเรียนประจ ารายวิชา น าไปใช๎ประโยชน์ ดังนี้ 
  -  ใช๎บันทึกพัฒนาการ ผลการเรียนรู๎ คุณลักษณะอันพึงประสงค์ การอําน คิดวิเคราะห์
และเขียน และผลการประเมินกิจกรรมพัฒนาผู๎เรียนของผู๎เรียนแตํละรายวิชา 
  -  ใช๎เป็นหลักฐานส าหรับตรวจสอบ รายงาน  และรับรองข๎อมูลเกี่ยวกับพัฒนาการ และ
ผลการเรียนรู๎ของผู๎เรียน  
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        ๒.๒  แบบรายงานประจ าตัวนักเรียน  เป็นเอกสารที่จัดท าข้ึนเพ่ือบันทึกข๎อมูลผลการ
เรียนรายวิชา และพัฒนาการด๎านตําง ๆ ของผู๎เรียนแตํละคน ตามเกณฑ์การตัดสินการผํานระดับชั้นของ
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  รวมทั้งข๎อมูลด๎านอ่ืน ๆ ของผู๎เรียนที่บ๎านและสถานศึกษา โดย
จัดท าเป็นเอกสารรายบุคคล เพื่อใช๎ส าหรับสื่อสารให๎ผู๎ปกครองของผู๎เรียน 
แตํละคนได๎รับทราบผลการเรียนและพัฒนาการด๎านตําง ๆ ของผู๎เรียนอยํางตํอเนื่อง  แบบรายงาน
ประจ าตัวนักเรียน น าไปใช๎ประโยชน์  ดังนี้ 
  -  รายงานผลการเรียน  ความประพฤติ  และพัฒนาการของผู๎เรียนให๎ผู๎ปกครองได๎รับทราบ 
  -  ใช๎เป็นเอกสารสื่อสาร  ประสานงาน  เพ่ือความรํวมมือในการพัฒนาและปรับปรุง
แก๎ไขผู๎เรียน 
  -  เป็นเอกสารหลักฐานส าหรับตรวจสอบ  ยืนยัน  และรับรองผลการเรียนและ
พัฒนาการตํางๆ  ของผู๎เรียน 

        ๒.๓ ระเบียนสะสม  เป็นเอกสารที่จัดท าข้ึนเพ่ือบันทึกข๎อมูลเกี่ยวกับพัฒนาการของ
ผู๎เรียนในด๎านตําง ๆ  เป็นรายบุคคล  โดยจะบันทึกข๎อมูลของผู๎เรียนอยํางตํอเนื่อง  ตลอดชํวงระยะเวลา
การศึกษาตามหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนมารีย์อนุสรณ์  ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
พุทธศักราช   ๒๕๕๑   สามารถน าไปใช๎ประโยชน์ ดังนี้ 
  -  ใช๎เป็นข๎อมูลในการแนะแนวทางการศึกษาและการประกอบอาชีพของผู๎เรียน 
  -  ใช๎เป็นข๎อมูลในการพัฒนาปรับปรุงบุคลิกภาพ  ผลการเรียนและการปรับตัวของผู๎เรียน 
  -  ใช๎ติดตํอสื่อสาร  รายงานพัฒนาคุณภาพของผู๎เรียนระหวํางสถานศึกษากับผู๎ปกครอง 

 -  ใช๎เป็นหลักฐานส าหรับการตรวจสอบ  รับรอง  และยืนยันคุณสมบัติของผู๎เรียน 
        ๒.๔  ใบรับรองผลการเรียน   เป็นเอกสารที่จัดท าขึ้น  เพ่ือใช๎เป็นเอกสารส าหรับรับรอง

ความเป็นนักเรียนหรือผลการเรียนของผู๎เรียนเป็นการชั่วคราวตามที่ผู๎เรียนร๎องขอ  ทั้งกรณีท่ีผู๎เรียนก าลัง
ศึกษาอยูํในสถานศึกษาและเมื่อจบการศึกษาไปแล๎วน าไปใช๎ประโยชน์ ดังนี้ 
  -  รับรองความเป็นนักเรียนของสถานศึกษาที่เรียนหรือเคยเรียน 
  -  รับรองและแสดงความรู๎ วุฒิการศึกษาของผู๎เรียน 
  -  ใช๎เป็นหลักฐานแสดงคุณสมบัติของผู๎เรียนในการสมัครเข๎าศึกษาตํอ  สมัครเข๎าท างาน  
หรอืเมื่อมีกรณีอ่ืนใดที่ผู๎เรียนแสดงคุณสมบัติเกี่ยวกับวุฒิความรู๎  หรือสถานการณ์เป็นผู๎เรียนของตน 
  -  เป็นหลักฐานส าหรับการตรวจสอบ  รับรอง  ยืนยันการใช๎สิทธิ์ความเป็นผู๎เรียน  หรือ
การได๎รับการรับรองจากสถานศึกษา 
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การเทียบโอนผลการเรียน 

 
 สถานศึกษาสามารถเทียบโอนผลการเรียนของผู๎เรียนในกรณีตําง ๆ ได๎แกํ การย๎ายสถานศึกษา 
การเปลี่ยนรูปแบบการศึกษา การย๎ายหลักสูตร การออกกลางคัน และขอกลับเข๎ารับการศึกษาตํอ 
การศึกษาจากตํางประเทศและขอเข๎าศึกษาตํอในประเทศ  นอกจากนี้ ยังสามารถเทียบโอนความรู๎ ทักษะ 
ประสบการณ์จากแหลํงการเรียนรู๎อ่ืน ๆ เชํน สถานประกอบการ สถาบันศาสนา สถาบันการฝึกอบรม
อาชีพ การจัดการศึกษาโดยครอบครัว 
 การเทียบโอนผลการเรียนควรด าเนินการในชํวงกํอนเปิดภาคเรียนแรก หรือต๎นภาคเรียนแรกท่ี
สถานศึกษารับผู๎ขอเทียบโอนเป็นผู๎เรียน  ทั้งนี้ ผู๎เรียนที่ได๎รับการเทียบโอนผลการเรียนต๎องศึกษาตํอเนื่อง
ในสถานศึกษาท่ีรับเทียบโอนอยํางน๎อย ๑ ภาคเรียน โดยโรงเรียนมารีย์อนุสรณ์พิจารณาด าเนินการ ดังนี้ 
 ๑.  พิจารณาจากหลักฐานการศึกษา ซึ่งจะให๎ข๎อมูลแสดงความรู๎  ความสามารถของนักเรียนใน
ด๎านตําง ๆ  
 ๒.  พิจารณาจากความรู๎ ประสบการณ์ตรงจากการปฏิบัติจริง การทดสอบ การสัมภาษณ์   
 ๓.  พิจารณาจากความสามารถ และการปฏิบัติจริง 
 ๔.  ในกรณีมีเหตุผลจ าเป็นระหวํางเรียน  นักเรียนสามารถแจ๎งความจ านงขอไปศึกษาบางรายวิชาใน
สถานศึกษา/สถานประกอบการอื่น  แล๎วน ามาเทียบโอนได๎  โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหาร
หลักสูตรและวิชาการของโรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 
 ๕.  การเทียบโอนผลการเรียนให๎คณะกรรมการการเทียบโอนโรงเรียนมารีย์อนุสรณ์จ านวน  ๕ 
คน เป็นผู๎ด าเนินการ 
 ๖.  การเทียบโอนให๎ด าเนินการดังนี้ 
  ๖.๑  กรณีผู๎ขอเทียบโอนมีผลการเรียนมาจากหลักสูตรอ่ืน  ให๎น ารายวิชาหรือ 
หนํวยกิตท่ีมีตัวชี้วัด/มาตรฐานการเรียนรู๎/ผลการเรียนรู๎ที่คาดหวัง/จุดประสงค์/เนื้อหาที่สอดคล๎องกัน 
ไมํน๎อยกวําร๎อยละ ๖๐ มาเทียบโอนผลการเรียนและพิจารณาให๎ระดับผลการเรียนให๎สอดคล๎องกับหลักสูตร
ที่รับเทียบโอน 
  ๖.๒  กรณีการเทียบโอนความรู ๎ทักษะและประสบการณ์  ให๎พิจารณาจากเอกสารหลักฐาน  โดย
ให๎มีการประเมินด๎วยเครื่องมือที่หลากหลาย และให๎ระดับผลให๎สอดคล๎องกับหลักสูตรที่รับเทียบโอน 
  ๖.๓   กรณีการเทียบโอนที่นักเรียนเข๎าโครงการแลกเปลี่ยนตํางประเทศ  ให๎ด าเนินการตาม
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่องหลักการและแนวปฏิบัติการเทียบชั้นการศึกษาส าหรับนักเรียนที่เข๎ารํวม
โครงการแลกเปลี่ยน 
  ทั้งนี้  วิธีการเทียบโอนผลการเรียนให๎เป็นไปตามประกาศของกระทรวงศึกษาธิการและ 
แนวปฏิบัติที่เก่ียวข๎อง 
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๒๕๖ 

บทท่ี ๗ 
 

การบริหารจัดการ 
หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนมารีย์อนุสรณ ์

 

การบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 
 
 กระบวนการในการบริหารจัดการน าหลักสูตรไปใช๎ถือวําเป็นปัจจัยที่ส าคัญเป็นอยํางมากที่จะชํวย
สนับสนุนสํงเสริมให๎การใช๎หลักสูตรของสถานศึกษาบรรลุผลสูงสุด   ดังนั้นสถานศึกษาจึงได๎ก าหนด
แผนการบริหารจัดการหลักสูตรของสถานศึกษาขึ้น เพ่ือให๎ผู๎ที่มีสํวนเกี่ยวข๎องกับการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษาในทุก ๆ สํวน และทุกระดับ  เกิดความรู๎ ความเข๎าใจเกี่ยวกับจุดหมายของหลักสูตร การ
พัฒนาการเรียนการสอน การนิเทศการศึกษา การบริหารหลักสูตร การประเมินผล และแนวปฏิบัติของ
สถานศึกษาที่จะต๎องด าเนินการให๎สอดคล๎องและเหมาะสมกับสภาพความต๎องการข องหลักสูตร
สถานศึกษา  ส าหรับการบริหารจัดการหลักสูตรของสถานศึกษาโรงเรียนมารีย์อนุสณ์ ก าหนดแนวทางการ
บริหารจัดการไว๎  ๓  ขั้นตอน  ๗  ภารกิจ  ดังนี้ 

แนวทางการบริหารจัดการ 

 ขั้นตอนที่ ๑ การเตรียมความพร้อมของสถานศึกษา 
   ภารกิจที่ ๑ การเตรียมความพร๎อมของสถานศึกษา    

     ๑.๑  สร๎างความตระหนักให๎แกํบุคลากร ซึ่งประกอบด๎วย คณะกรรมการสถานศึกษา  
ผู๎บริหาร ผู๎สอน ผู๎ปกครอง ชุมชน นักเรียน  ทั้งนี้เพ่ือให๎เห็นความส าคัญ ความจ าเป็นที่จะต๎องรํวมมือกัน
บริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษาของสถานศึกษา 

     ๑.๒  แตํงตั้งคณะกรรมการ และคณะอนุกรรมการของสถานศึกษาตามระเบียบของ
กระทรวงศึกษาธิการวําด๎วยคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและงานวิชาการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  

พ. ศ. ๒๕๕๒         

๑.๓  ประชาสัมพันธ์ให๎นักเรียน ผู๎ปกครอง ชุมชน หนํวยงาน องค์กรในชุมชนทุกฝุาย 

ได๎รับทราบ และความรํวมมือในการบริหารจัดการหลักสูตรของสถานศึกษา 

     ๑.๔  จัดท าข๎อมูลสารสนเทศของสถานศึกษาอยํางเป็นระบบ 

     ๑.๕  จัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา   
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     ๑.๖  พัฒนาบุคลากรของสถานศึกษาให๎มีความรู๎ ความเข๎าใจ และสามารถน าความรู๎ไปใช๎ใน
การจัดท าสาระของหลักสูตรสถานศึกษา 

ขั้นตอนที่ ๒ การด าเนินการจัดท าสาระของหลักสูตรสถานศึกษา 

   ภารกิจที่ ๒ จัดท าสาระของหลักสูตรสถานศึกษา 

     ๒.๑  ศึกษาวิเคราะห์ข๎อมูลที่เกี่ยวข๎อง 

     ๒.๒  ก าหนดปรัชญา และเปูาหมายของการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 

     ๒.๓  ก าหนดโครงสร๎างของหลักสูตรแตํละรายชั้น และจัดสัดสํวนเวลาเรียน   

     ๒.๔  ก าหนดตัวชี้วัด และสาระการเรียนรู๎ของกลุํมวิชา 

     ๒.๕  ก าหนดสาระและกิจกรรมพัฒนาผู๎เรียน 

     ๒.๖   ก าหนดสื่อการเรียนรู๎ 

     ๒.๗  ก าหนดการวัดและประเมินผล 

   ภารกิจที่ ๓  การวางแผนบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษา 

     ๓.๑  การบริหารการจัดการกิจกรรมการเรียนรู๎ 

     ๓.๒ การบริหารการจัดการกิจกรรมพัฒนาผู๎เรียน 

     ๓.๓  การสํงเสริมและสนับสนุนการจัดการกิจกรรมการเรียนรู๎ และกิจกรรมพัฒนาผู๎เรียน 

   ภารกิจที่ ๔ ปฏิบัติการบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษา 

       ด าเนินการบริหารจัดการหลักสูตรตามภารกิจที่ ๒ และภารกิจที่ ๓  ที่ก าหนดไว๎ 

ขั้นตอนที่ ๓ การนิเทศ ก ากับ ติดตาม ประเมินผล และรายงาน 

   ภารกิจที่ ๕ การนิเทศ ก ากับ ติดตาม ประเมินผล 

     ๕.๑  การนิเทศ ก ากับ ติดตาม ประเมินผลการบริหารหลักสูตร และงานวิชาการภายใน
สถานศึกษา 

     ๕.๒  การนิเทศ ก ากับ ติดตาม ประเมินผลการบริหารหลักสูตร และงานวิชาการจากภายนอก
สถานศึกษา 

   ภารกิจที่ ๖  สรุปผลการด าเนินการบริหารจัดการหลักสูตรของสถานศึกษา 

     ๖.๑   สถานศึกษาสรุปผลการด าเนินการ และเขียนรายงาน 

     ๖.๒  สรุปผลการด าเนินงานรูปแบบบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษา 
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   ภารกิจที่ ๗ ปรับปรุง และพัฒนากระบวนการบริหารจัดการหลักสูตร 

     ๗.๑ สถานศึกษาน าผลการด าเนินการ  ปัญหา และข๎อเสนอแนะตําง ๆ มาใช๎เป็นข๎อมูล
พ้ืนฐานในการวางแผนปรับปรุง และพัฒนากระบวนการบริหารจัดการหลักสูตรของสถานศึกษา 

     ๗.๒  สถานศึกษาด าเนินการปรับปรุง และพัฒนากระบวนการบริหารจัดการหลักสูตร เพื่อให๎
เกิดประโยชน์มากข้ึน     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



หลกัสูตรโรงเรียนมารียอ์นุสรณ์  จงัหวดับุรีรัมย ์       

 
๒๕๙ 

คณะผู้จัดท าหลักสตูร 
 

คณะที่ปรึกษา 
 

๑. บาทหลวง ดร.เอกชัย   ชิณโคตร ผู๎จัดการโรงเรียนมารีย์อนุสรณ์  ประธานที่ปรึกษา 
๒. นางสาววันทา   สิทธิพล ผู๎อ านวยการโรงเรียนมารีย์อนุสรณ์   ที่ปรึกษา 
๓. 
๔. 
๕. 

นางสาวสุภารัตน์  เหลืองรัตนวิมล 
นายสมบัติ  พิมพ์จันทร์ 
นางพิศมัย  นพคุณ 

รองผู๎อ านวยการฝุายวิชาการ 
รองผู๎อ านวยการฝุายบริการ 
ผู๎ชํวยฝุายกิจการนักเรียน 

ที่ปรึกษา 
ที่ปรึกษา 
ที่ปรึกษา 

 
คณะผู้จัดท า 
๑. นางสาวสุภารัตน์  เหลืองรัตนวิมล  ประธานคณะกรรมการ 
๒. นางภริตพร  นวลเทํา  คณะท างาน 
๓. นางสาววรลักษณ์  กีรัตน์  คณะท างาน 
๔. นางปาริชาติ  วาปีโส   คณะท างาน 
๕. นางสาวภาริณี  วรรณทวี  คณะท างาน 
๖. นางอุไรวรรณ  ธนูศร   คณะท างาน 
๗. นายวิรัช  หมวดประโคน  คณะท างาน 
๘. นายสมจิตร  เวียงใต๎  คณะท างาน 
๙. นางล าเพยพรรณ  พิมพ์จันทร์   เลขานุการ 

 

 
 
 
 
 



 
 
 

ค ำสัง่โรงเรียนมำรียอ์นุสรณ์ 
ท่ี  พิเศษ  /  ๒๕๕๙ 

เรื่อง  แต่งตัง้คณะกรรมกำรรบัผิดชอบจดัท ำหลกัสตูรแกนกลำงพทุธศกัรำช ๒๕๕๓  
ฉบบัปรบัปรงุ ๒๕๕๙ 

 
 

เนื่องดว้ยฝ่ายวชิาการ โรงเรยีนมารยี์อนุสรณ์ จงัหวดับุรรีมัย์ ก าหนดให้มกีารจดัท า ปรงัปรุง
แก้ไขหลกัสูตรการศกึษาขัน้พืน้ฐานพุทธศกัราช ๒๕๕๓ ขึน้ในปีการศกึษา ๒๕๕๙ เพื่อใหก้ารด าเนินการจดัท า
แล้วเสร็จและเป็นไปด้วยความเรยีบร้อย จึงขอแต่งตัง้คณะกรรมการจดัท าหลกัสูตรแกนกลางพุทธศักราช 
๒๕๕๓ ตามรายชื่อดงันี้ 

๑.  คณะผู้บริหำร 
๑.๑  บาทหลวง ดร.เอกชยั  ชณิโคตร  ผูจ้ดัการโรงเรยีนมารยีอ์นุสรณ์ 
๑.๒  นางสาววนัทา  สทิธพิล   ผูอ้ านวยการโรงเรยีนมารยีอ์นุสรณ์         
๑.๓  นางสาวสุภารตัน์  เหลอืงรตันวมิล  รองผูอ้ านวยการฝ่ายวชิาการ 
๑.๔  นายสมบตั ิ พมิพจ์นัทร ์   รองผูอ้ านวยการฝ่ายบรกิาร 
๑.๕  นางพศิมยั  นพคุณ    ผู้ช่ วยผู้ อ านวยการฝ่ายกิจการ

นกัเรยีน 
มีหน้ำท่ี  ให้ค าปรกึษา อ านวยความสะดวก เพื่อให้การจดัท าหลกัสูตรแกนกลางระดบัการศกึษาขัน้พื้นฐาน
พุทธศกัราช ๒๕๕๓ ด าเนินไปดว้ยความเรยีบรอ้ย 
 ๒.  รำชช่ือคณะกรรมกำรผู้จดัท ำโครงสร้ำงและจดัท ำหลกัสูตรสถำนศึกษำ 
  ๑.  นางล าเพยพรรณ  พมิพจ์นัทร ์   หั ว ห น้ าก ลุ่ ม ส า ร ะก าร เรีย น รู้
คณิตศาสตร ์
  ๒.  นางปารชิาต ิ วาปีโส    หัวหน้ากลุ่มสาระการเรยีนรู้สงัคม
ศกึษา   ๓.  นางภรติพร  นวลเท่า    หวัหน้ากลุ่มสาระการเรยีนรู้
ภาษาไทย 
  ๔.  นางสาวภารณิี  วรรณทว ี   หั ว ห น้ า ก ลุ่ ม ส า ร ะ ก า ร เ รี ย น รู้
ภาษาต่างประเทศ 
  ๕.  นางสาววรลกัษณ์  กรีตัน์   หวัหน้ากลุ่มสาระการเรยีนรูว้ทิยาศาสตร ์
  ๖.  นายวริชั  หมวดประโคน   หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา พล
ศกึษา 



  ๗.  นางอุไรวรรณ  ธนูศร    หวัหน้ากลุ่มสาระการเรยีนรูก้ารงาน
อาชพีฯ 
  ๘.  นายสมจติร  เวยีงใต ้   หวัหน้ากลุ่มสาระการเรยีนรูศ้ลิปศกึษา  
มีหน้ำท่ี  จดัท าโครงสร้างและจดัท าหลกัสูตรสถานศกึษาและตรวจสอบความถูกต้องและด าเนินไปด้วยความ
เรยีบรอ้ย 
 ๓.  รำยช่ือคณะผู้ตรวจสอบหลกัสูตรแกนกลำงระดบักำรศึกษำขัน้พื้นฐำนพุทธศกัรำช ๒๕๕๓ 
ตำมกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ดงัต่อไปน้ี 
 

รำยช่ือกลุ่มสำระกำรเรียนรู้คณิตศำสตร ์
  ๑.  นางล าเพยพรรณ  พมิพจ์นัทร ์   หั ว ห น้ าก ลุ่ ม ส า ร ะก าร เรีย น รู้
คณิตศาสตร ์
  ๒.  นางสมพศิ  หมวดประโคน   ครกูลุ่มสาระการเรยีนรูค้ณิตศาสตร ์
  ๓.  นางสาวชลละดา  ชวิรมัย ์   ครกูลุ่มสาระการเรยีนรูค้ณิตศาสตร ์
  ๔.  นางสาวยุพา  ชุ่มเสนา   ครกูลุ่มสาระการเรยีนรูค้ณิตศาสตร ์

รำยช่ือกลุ่มสำระกำรเรียนรู้สงัคมศึกษำ ศำสนำ และวฒันธรรม 
  ๑.  นางปารชิาต ิ วาปีโส    หวัหน้ากลุ่มสาระการเรยีนรูส้งัคมศกึษา 
  ๒.  นางปรยีาภรณ์  มาตหนองแวง   ครกูลุ่มสาระการเรยีนรูส้งัคมศกึษา 
  ๓.  นางสาวหยาดฟ้า  วรรณโกษติย ์  ครกูลุ่มสาระการเรยีนรูส้งัคมศกึษา 
  ๔.  นางเพญ็ศร ี มะนิตรมัย ์   ครกูลุ่มสาระการเรยีนรูส้งัคมศกึษา 
 

รำยช่ือกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำไทย 
  ๑.  นางภรติพร  นวลเท่า    หั ว ห น้ าก ลุ่ ม ส า ร ะก าร เรีย น รู้
ภาษาไทย 
  ๒.  นางสาวมะล ิ ทนกระโทก   ครกูลุ่มสาระการเรยีนรูภ้าษาไทย 
  ๓.  นางสวฐติาภรณ์  เวหน   ครกูลุ่มสาระการเรยีนรูภ้าษาไทย 
  ๔.  นางรวงทอง  ศรศีุภมติร   ครกูลุ่มสาระการเรยีนรูภ้าษาไทย 

รำยช่ือกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำต่ำงประเทศ 
  ๑.  นางสาวภารณิี  วรรณทว ี   หั ว ห น้ า ก ลุ่ ม ส า ร ะ ก า ร เ รี ย น รู้
ภาษาต่างประเทศ 
  ๒.  นางสาวพรรณี  อุตรรมัย ์   ครกูลุ่มสาระการเรยีนรูภ้าษาต่างประเทศ 
  ๓.  นางสาวสายฝน  วรรณพฤกษ์   ค รู ก ลุ่ ม ส า ร ะ ก า ร เ รี ย น รู้
ภาษาต่างประเทศ 
  ๔.  นางสุดารตัน์  อามาตยเ์สนา   ครกูลุ่มสาระการเรยีนรูภ้าษาต่างประเทศ 

รำยช่ือกลุ่มสำระกำรเรียนรู้วิทยำศำสตร ์



  ๑.  นางสาววรลกัษณ์  กรีตัน์   หวัหน้ากลุ่มสาระการเรยีนรูว้ทิยาศาสตร ์
  ๒.  นางสาวธานทั  แพะเมอืง   ครกูลุ่มสาระการเรยีนรูว้ทิยาศาสตร ์
  ๓.  นางนภาพร  บตัรประโคน   ครกูลุ่มสาระการเรยีนรูว้ทิยาศาสตร ์
  ๔.  นายทนิพงศ ์ เขม็บุปผา   ครกูลุ่มสาระการเรยีนรูว้ทิยาศาสตร ์
 
 

รำยช่ือกลุ่มสำระกำรเรียนรู้สุขศึกษำ พลศึกษำ 
  ๑  นายวริชั  หมวดประโคน   หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา พล
ศกึษา 
  ๒  นางสาวจติรลดัดา  กุศลเสถยีร   ครกูลุ่มสาระการเรยีนรูสุ้ขศกึษา พล
ศกึษา 
  ๓  นางสาวสุมติรา  ปลืม้กมล   ครกูลุ่มสาระการเรยีนรูสุ้ขศกึษา พลศกึษา 

รำยช่ือกลุ่มสำระกำรเรียนรู้กำรงำนอำชีพและเทคโนโลยี 
  ๑.  นางอุไรวรรณ  ธนูศร    หวัหน้ากลุ่มสาระการเรยีนรูก้ารงาน
อาชพีฯ 
  ๒.  นายกติตศิกัดิ ์ ศรจนัทร ์   ครกูลุ่มสาระการเรยีนรูก้ารงานอาชพีฯ 
  ๓.  นายประชาสนัต ์ส าเรยีนรมัย ์  ครกูลุ่มสาระการเรยีนรูก้ารงานอาชพีฯ 
 

รำยช่ือกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ศิลปศึกษำ 
  ๑.  นายสมจติร  เวยีงใต ้   หวัหน้ากลุ่มสาระการเรยีนรูศ้ลิปศกึษา 
  ๒.  นางสาวธารทพิย ์ พทิกัษ์สาล ี   ครกูลุ่มสาระการเรยีนรูศ้ลิปศกึษา 
  ๓.  นางสาวโสรญา  สอีุเป    ครกูลุ่มสาระการเรยีนรูศ้ลิปศกึษา 
มีหน้ำท่ี  ศกึษาหลกัสูตรแกนกลางระดบัการศกึษาขัน้พืน้ฐานพุทศกัราช ๒๕๕๓ และเขยีนเรยีบเรยีงหลกัสูตร
ใหถู้กตอ้งและใหแ้ลว้เสรจ็ก่อนน าสง่พมิพ์ 
 

๔.  รำยช่ือคณะกรรมกำรจดัพิมพ ์ตรวจสอบควำมถกูต้อง 
๑.  นางสาวสุภารตัน์  เหลอืงรตันวมิล  รองผูอ้ านวยการฝ่ายวชิาการ 

  ๒.  นางล าเพยพรรณ  พมิพจ์นัทร ์   หวัหน้ากลุ่มงานหลกัสตูร 
  ๓.  นางสาวชญัญานุช  เกดิผล   กรรมการฝ่ายวชิาการ 
  ๔.  นางสาววรลกัษณ์  กรีตัน์   กรรมการฝ่ายวชิาการ 
  ๕.  นางสาวยุพา  ชุ่มเสนา   กรรมการฝ่ายวชิาการ 
  ๖.  นางสาวสุรนิทร  ฉลาดเจน   กรรมการฝ่ายวชิาการ 
  ๗.  นางสาวมะล ิ ทนกระโทก   กรรมการฝ่ายวชิาการ 
  ๘.  นางสาวลกัขณา  ชาตจิอหอ   กรรมการฝ่ายวชิาการ 



  ๙.  นางสาวปรญีารนิท ์ ภกัดหีริญัวงศ์  กรรมการฝ่ายวชิาการ 
  ๑๐.นางสาวรพพีร  พรลุชะ   กรรมการฝ่ายวชิาการ/เลขานุการ 
มีหน้ำท่ี  จดัพมิพ ์ตรวจสอบความถูกตอ้ง และจดัรปูเล่มใหแ้ลว้เสรจ็ ตามล าดบัขัน้ตอนในแต่ละกลุ่มสาระการ
เรยีนรู ้และเป็นไปดว้ยความเรยีบรอ้ย 
 
  ขอใหค้ณะครูที่ไดร้บัมอบหมายงานปฏบิตัหิน้าที่ดว้ยความรบัผดิชอบ เพื่อใหเ้กดิประสทิธผิล 
ทัง้นี้ ตัง้แต่บดันี้เป็นตน้ไป 
 
 
 

  สัง่  ณ  วนัที ่  ๑  พฤษภาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๙ 

 
       ลงชื่อ 

(  บาทหลวง ดร. เอกชยั ชณิโคตร  ) 
ผูจ้ดัการโรงเรยีนมารยีอ์นุสรณ์ 

 


