บทที่ ๑
ส่วนนา
ความหมาย
หลั กสู ตรสถานศึกษาโรงเรี ย นมารี ย์อนุส รณ์ พุทธศักราช ๒๒๕๓ ตามหลั กสู ตรแกนกลาง
การศึ ก ษาขั้น พื้ น ฐาน พุ ทธศั กราช ๒๕๕๑ เป็น แผนหรื อ แนวทาง หรือ ข๎ อก าหนดของการจั ด
การศึกษาของโรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ที่จะใช๎ในการจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาผู๎เรียนให๎มีคุณภาพตาม
มาตรฐานที่กาหนด มุํงพัฒนาผู๎เรียนให๎เป็นคนดี มีปัญญา มีความสุข มีศักยภาพในการศึกษาตํอ และ
ประกอบอาชีพ โดยมุํงหวังให๎มีความสมบูรณ์ทั้งด๎านรํางกาย จิตใจ และสติปัญญา อีกทั้งมีความรู๎และ
ทักษะที่จาเป็นสาหรับการดารงชีวิต และมีคุณภาพได๎มาตรฐานสากลเพื่อการแขํงขันในยุคปัจจุบัน ดังนั้น
หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ พุทธศักราช ๒๕๕๓ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น
พื้น ฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ จึ งประกอบด๎ว ยสาระส าคัญของหลั กสู ตรแกนกลาง สาระความรู๎ที่
เกี่ยวข๎องกับ ชุม ชนท๎องถิ่น และสาระสาคัญที่ส ถานศึกษาพัฒนาเพิ่มเติม โดยจัดเป็นสาระการเรียนรู๎
รายวิชาพื้นฐานตามมาตรฐานการเรียนรู๎และตัวชี้วัด และสาระการเรียนรู๎รายวิชาเพิ่มเติม จัดกิจกรรม
พัฒนาผู๎เรียนเป็นรายปีในระดับประถมศึกษา เป็นรายภาคในระดับมัธยมศึกษาตอนต๎น และกาหนด
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของสถานศึกษาตามคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของหลักสูตรแกนการศึกษาขั้น
พื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑

ความสาคัญ
หลั กสู ตรสถานศึกษาโรงเรี ย นมารี ย์อนุส รณ์ พุ ทธศักราช ๒๕๕๓ ตามหลั กสู ตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ มีความสาคัญในการพัฒนาผู๎เรียนให๎มีคุณภาพตามมาตรฐาน
การเรียนรู๎ ตัวชี้วัด และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามที่กาหนดไว๎เป็นแนวทางให๎ผู๎บริหารสถานศึกษา ครู
อาจารย์ ตลอดจนผู๎เกี่ยวข๎องกับการจัดการศึกษาของสถานศึกษา ในการจัดมวลประสบการณ์ให๎แกํผู๎เรียน
ได๎พัฒนาให๎บรรลุถึงคุณภาพตามมาตรฐาน ในการพัฒนาเยาวชนของชาติ นอกเหนือจากการใช๎เป็น
แนวทางหรือข๎อกาหนด ในการจัดการศึกษาของสถานศึกษาให๎บรรลุตามจุดหมายของการจัดการศึกษา
แล๎ว หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ พุทธศักราช ๒๕๕๓ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ ที่พัฒนาขึ้นยังเป็นหลักสูตรที่มีจุดมุํงหมายให๎ครอบครัว ชุมชน องค์กร
ในท๎องถิ่น ทั้งภาครัฐและเอกชนเข๎ารํวมจัดการศึกษาของสถานศึกษา โดยมีแนวทางสาคัญ ที่สถานศึกษา
กาหนดไว๎ในหลักสูตรสถานศึกษา ดังนี้
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๑. หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ พุทธศักราช ๒๕๕๓ ตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน พุ ท ธศั ก ราช ๒๕๕๑ มุํ ง พั ฒ นาให๎ ผู๎ เ รี ย นเกิ ด ความสนุ ก สนาน และความ
เพลิดเพลิน ในการเรียนรู๎เปรียบเสมือนเป็นวิธีสร๎างกาลังใจ และเร๎าให๎เกิดความก๎าวหน๎าแกํผู๎เรียนให๎มาก
ที่สุด มีความรู๎สูงสุด ผู๎เรียนทุกคนมีความเข๎มแข็ง ความสนใจ มีประสบการณ์ และ
ความมั่นใจ
เรียนและทางานอยํางเป็นอิสระและรํวมใจกัน มีทักษะในการอํานออกเขียนได๎
คิดเลขเป็น รู๎ข๎อมูล
สารสนเทศ และเทคโนโลยีสื่อสาร สํงเสริมจิตใจที่อยากรู๎อยากเห็น และมีกระบวนการคิดอยํางมีเหตุผล
๒. หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ พุทธศักราช ๒๕๕๓ ตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ สํงเสริมการพัฒนาด๎านจิตวิญญาณ จริยธรรม สังคม และ
วัฒนธรรม พัฒนาหลักการในการจาแนกระหวํางถูกและผิด เข๎าใจและศรัทธาในความเชื่อของตน ความ
เชื่อและวัฒนธรรมที่แตกตํางกัน พัฒนาหลักคุณธรรมและความอิสระของผู๎เรียน และชํวยให๎เป็นพลเมือง
ที่มีความรับผิดชอบ สามารถชํวยพัฒนาสังคม ให๎เป็นธรรมขึ้น มีความเสมอภาค พัฒนาความตระหนัก
เข๎าใจ และยอมรับสภาพแวดล๎อม ที่ตนดารงชีวิตอยูํ ยึดมั่นในข๎อตกลงรํวมกัน ตํอการพัฒนาที่ยั่งยืนทั้ง
ในระดับสํวนตนระดับท๎องถิ่น ระดับชาติ และระดับโลกสร๎างให๎ผู๎เรียนมีความพร๎อมในการเป็นผู๎บริโภคที่
ตัดสินใจแบบมีข๎อมูล เป็นอิสระ และมีความรับผิดชอบ

ลักษณะของหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
หลั กสู ตรสถานศึกษาโรงเรี ยนมารี ย์อนุส รณ์ พุทธศักราช ๒๕๕๓ ตามหลั กสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ เป็นหลักสูตรที่สถานศึกษาได๎พัฒนาขึ้นเพื่อพัฒนาผู๎เรียนใน
ระดั บ ประถมศึ ก ษา และมั ธ ยมศึ กษาตอนต๎ น โดยยึ ด องค์ ป ระกอบหลั ก ส าคั ญ ๓ สํ ว นคื อ หลั ก สู ต ร
แกนกลางการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน พุ ท ธศั ก ราช ๒๕๕๑ สาระการเรี ย นรู๎ ท๎ อ งถิ่ น และสาระส าคั ญ ที่
สถานศึกษาพัฒนาเพิ่มเติม เป็นกรอบในการจัดทารายละเอียดเพื่อให๎เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษาขั้น
พื้น ฐานที่ กาหนด เหมาะสมกับ สภาพชุม ชนและท๎ องถิ่น และจุ ดเน๎น ของสถานศึก ษา โดยหลั กสู ต ร
สถานศึกษาโรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ที่พัฒนาขึ้นมีลักษณะของหลักสูตร ดังนี้
๑. เป็นหลักสูตรเฉพาะของสถานศึกษาโรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ สาหรับจัดการศึกษา
ใน
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน จัดระดับการศึกษาเป็น ๒ ระดับ คือ ระดับประถมศึกษา (ชั้น
ประถมศึกษาปีที่ ๑ – ๖) และ ระดับมัธยมศึกษาตอนต๎น (ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ – ๓)
๒. มีความเป็นเอกภาพ หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ เป็นหลักสูตรของสถานศึกษาสาหรับให๎ครูผู๎สอนนาไปจัดการ
เรียนรู๎ได๎อยํางหลากหลาย โดยกาหนดให๎
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๒.๑ มีสาระการเรียนรู๎ที่สถานศึกษาใช๎เป็นหลักเพื่อสร๎างพื้ นฐานการคิด
การ
เรียนรู๎ และการแก๎ปัญหา ประกอบด๎วย ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และสังคมศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม
๒.๒ มีสาระการเรียนรู๎ที่เสริมสร๎างความเป็นมนุษย์ ศักยภาพการคิดและ
การ
ทางาน ประกอบด๎วย สุขศึกษาและพลศึกษา ศิลปะ การงานอาชีพและเทคโนโลยี และภาษาอังกฤษ
๒.๓ มีสาระการเรียนรู๎เพิ่มเติม โดยจัดทาเป็นรายวิชาเพิ่มเติมตามความเหมาะสมและ
สอดคล๎ องกับ โครงสร๎ างเวลาเรีย น สาระการเรียนรู๎ท๎องถิ่น ความต๎องการของผู๎ เรียน และบริบทของ
สถานศึกษา
๒.๓ มี กิ จ กรรมพั ฒ นาผู๎ เ รี ย น เพื่ อ พั ฒ นาผู๎ เ รี ย นทั้ ง ด๎ า นรํ า งกาย จิ ต ใจ สติ ปั ญ ญา
อารมณ์ และ สั ง คม เสริ ม สร๎ างการเรี ย นรู๎ น อกจากสาระการเรีย นรู๎ ๘ กลุํ ม และการพั ฒ นาตนตาม
ศักยภาพ
๒.๔ มีการกาหนดมาตรฐานของสถานศึกษาที่สอดคล๎องกับมาตรฐานระดับ ตําง ๆ
เพื่อเป็นเปูาหมายของการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา จัดทารายละเอียดสาระการเรียนรู๎
และจัดกระบวนการเรียนรู๎ให๎สอดคล๎องกับสภาพในชุมชน สังคม และภูมิปัญญาท๎องถิ่น
๓. มีมาตรฐานการเรียนรู๎เป็นเปูาหมายสาคัญของการพัฒนาคุณภาพผู๎เรียน หลักสูตรสถานศึกษา
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ เป็นหลักสูตรที่
มีมาตรฐานเป็นตัวกาหนดเกี่ยวกับคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู๎เรียน เพื่อเป็นแนวทางในการประกัน
คุณภาพการศึกษา โดยมีการกาหนดมาตรฐานไว๎ดังนี้
๓.๑ มาตรฐานหลั ก สู ต ร เป็ น มาตรฐานด๎ า นผู๎ เ รี ย นหรื อ ผลผลิ ต ของหลั ก สู ต ร
สถานศึกษา อันเกิดจากการได๎รับการอบรมสั่งสอนตามโครงสร๎างของหลักสูตรทั้งหมด ใช๎เป็นแนวทางใน
การตรวจสอบคุณภาพโดยรวมของการจั ดการศึกษาตามหลักสูตรในทุกระดับ และสถานศึกษาต๎องใช๎
ส าหรั บ การประเมิ น ตนเองเพื่ อ จั ด ท ารายงานประจ าปี ต ามบทบั ญ ญั ติ ในพระราชบั ญ ญั ติ ก ารศึ ก ษา
นอกจากนี้ยั งเป็ นแนวทางในการกาหนดแนวปฏิบัติในการสํงเสริม กากับ ติดตาม ดูแล และปรับปรุง
คุณภาพ เพื่อให๎ได๎ตามมาตรฐานที่กาหนด
๓.๒ มีตัวชี้วัดชั้นปีเป็นเปูาหมายระบุสิ่งที่นักเรียนพึงรู๎และปฏิบัติได๎ รวมทั้งคุณลักษณะ
ของผู๎เรียนในแตํละระดับชั้นซึ่งสะท๎อนถึงมาตรฐานการเรียนรู๎ มีความเฉพาะเจาะจง และ มีความเป็นรูปธรรม
นาไปใช๎ในการกาหนดเนื้อหา จัดทาหนํวยการเรียนรู๎ จัดการเรียนการสอน และเป็นเกณฑ์สาคัญสาหรับการ
วัดประเมินผลเพื่อตรวจสอบคุณภาพผู๎เรียน ตรวจสอบพัฒนาการผู๎เรียน ความรู๎ ทักษะ กระบวนการ
คุณธรรม จริยธรรมและคํานิยมอันพึงประสงค์ และเป็นหลักในการเทียบโอนความรู๎และประสบการณ์จาก
การศึกษาในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัย
๓.๓ มีความเป็น สากล ความเป็นสากลของหลั กสูตรสถานศึกษา คือมุํงให๎ผู๎ เรียน มี
ความรู๎ ความสามารถในเรื่องเทคโนโลยีสารสนเทศ ภาษาอังกฤษ การจัดการสิ่งแวดล๎ อมภูมิปัญญา
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๔

ท๎องถิ่น มีคุณลักษณะที่จาเป็นในการอยูํในสังคมได๎แกํ ความซื่อสัตย์ ความรับผิดชอบ การตรงตํอเวลา
การเสียสละ การเอื้อเฟื้อ โดยอยูํบนพื้นฐานของความพอดีระหวํางการเป็นผู๎นา และผู๎ตาม การทางาน
เป็ น ทีม และการทางานตามลาพังการแขํงขัน การรู๎จักพอ และการรํว มมือกันเพื่อสังคม วิทยาการ
สมัยใหมํ และภูมิปัญญาท๎องถิ่น การรับวัฒนธรรมตํางประเทศ และ การอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยการฝึกฝน
ทักษะเฉพาะทาง และการบูรณาการในลักษณะที่เป็นองค์รวม
๔. มีความยืดหยุํน หลากหลาย หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ เป็นหลักสูตรที่
สถานศึ กษาจั ดทารายละเอียดตําง ๆ ขึ้น เอง โดยยึดโครงสร๎างหลักที่กาหนดไว๎ในหลั กสู ตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ เป็นขอบขํายในการจัดทาจึงทาให๎หลักสูตรของสถานศึกษามี
ความยืดหยุํน หลากหลาย สอดคล๎องกับสภาพปัญหา และความต๎องการของท๎องถิ่น โดยเฉพาะอยํางยิ่ ง
มีความเหมาะสมกับตัวผู๎เรียน
๕. การวัดและประเมินผลเน๎นหลักการพื้นฐานสองประการคือการประเมินเพื่อพัฒนาผู๎เรียนและ
เพื่ อ ตั ดสิ น ผลการเรี ย น โดยผู๎ เ รี ย นต๎ องได๎ รั บการพัฒ นาและประเมิ น ตามตั ว ชี้ วัด เพื่อ ให๎ บ รรลุ ต าม
มาตรฐานการเรียนรู๎ สะท๎อนสมรรถนะสาคัญ และคุณลักษณะอั นพึงประสงค์ ของผู๎เรียนเป็นเปูาหมาย
หลักในการวัดและประเมินผลการเรียนรู๎ใน ทุกระดับไมํวําจะเป็น ระดับชั้นเรียน ระดับสถานศึกษา
ระดับ เขตพื้น ที่การศึกษา และระดับชาติ การวัดและประเมินผลการเรียนรู๎ เป็นกระบวนการพัฒ นา
คุณภาพผู๎เรียน และใช๎ผลการประเมินเป็นข๎อ มูลและสารสนเทศที่แสดงพัฒนาการ ความก๎าวหน๎า และ
ความสาเร็จทางการเรียนของผู๎เรียน ตลอดจนข๎อมูลที่เป็นประโยชน์ตํอการสํงเสริมให๎ผู๎เรียนเกิดการ
พัฒนาและเรียนรู๎อยํางเต็มตามศักยภาพ

วิสัยทัศน์
หลั กสู ตรสถานศึก ษาโรงเรี ย นมารี ย์อ นุส รณ์ ตามหลั กสู ตรแกนกลางการศึก ษาขั้ น พื้น ฐาน
พุทธศักราช ๒๕๕๑ มุํงพัฒนาผู๎เรียนทุกคน ซึ่งเป็นกาลังของชาติให๎เป็นมนุษย์ ที่มีความสมดุล ทั้งด๎าน
รํางกาย ความรู๎ คุณธรรม มีจิตสานึกในความเป็นพลเมืองไทยและเป็นพลโลก ยึดมั่น ในการปกครองตาม
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีความรู๎และทักษะพื้นฐาน รวมทั้ง เจตคติ ที่
จาเป็นตํอการศึกษาตํอ การประกอบอาชีพและการศึกษาตลอดชีวิต โดยมุํงเน๎นผู๎เรียนเป็นสาคัญบน
พื้นฐานความเชื่อวํา ทุกคนสามารถเรียนรู๎และพัฒนาตนเอง ได๎เต็มตามศักยภาพ

หลักการ
หลั กสู ตรสถานศึกษาโรงเรี ย นมารี ย์อนุส รณ์ พุทธศักราช ๒๕๕๓ ตามหลั กสู ตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ มีหลักการที่สาคัญตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พุทธศักราช ๒๕๕๑ มีหลักการที่สาคัญ ดังนี้
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๕

๑. เป็นหลักสูตรการศึกษาเพื่อความเป็นเอกภาพของชาติ มีจุดหมายและมาตรฐาน การเรียนรู๎
เป็นเปูาหมายสาหรับพัฒนาเด็กและเยาวชนให๎มีความรู๎ ทักษะ เจตคติ และคุณธรรม บนพื้นฐานของ
ความเป็นไทยควบคูํกับความเป็นสากล
๒. เป็นหลักสูตรการศึกษาเพื่อปวงชน ที่ประชาชนทุกคนมีโอกาสได๎รับการศึกษาอยําง เสมอภาค
และมีคุณภาพ
๓. เป็นหลักสูตรการศึกษาที่สนองการกระจายอานาจ ให๎สังคมมีสํวนรํวมในการจัดการศึกษาให๎
สอดคล๎องกับสภาพและความต๎องการของท๎องถิ่น
๔. เป็นหลักสูตรการศึกษาที่มีโครงสร๎างยืดหยุํนทั้งด๎านสาระการเรียนรู๎ เวลาและการจัดการ
เรียนรู๎
๕. เป็นหลักสูตรการศึกษาที่เน๎นผู๎เรียนเป็นสาคัญ
๖. เป็นหลักสูตรการศึกษาสาหรับการศึกษาในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัย ครอบคลุม
ทุกกลุํมเปูาหมาย สามารถเทียบโอนผลการเรียนรู๎ และประสบการณ์

จุดหมาย
หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ พุทธศักราช ๒๕๕๓ ตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ มุํงพัฒนาผู๎เรียนให๎เป็นคนดี มีปัญญา
มีความสุข มี
ศักยภาพในการศึกษาตํอ และประกอบอาชีพ จึงกาหนดเป็นจุดหมายเพื่อให๎เกิด กับผู๎เรียนเมื่อจบ
การศึกษาตามหลักสูตร ดังนี้
๑. มีคุณธรรม จริยธรรม และคํานิยมที่พึงประสงค์ เห็นคุณคําของตนเอง มีวินัยและปฏิบัติตน
ตามหลักธรรมของพระพุทธศาสนา หรือศาสนาที่ตนนับถือ ยึดหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจ
พอเพียง
๒. มีความรู๎ ความสามารถในการสื่อสาร การคิด การแก๎ปัญหา การใช๎เทคโนโลยี และ มี
ทักษะชีวิต
๓. มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี มีสุขนิสัย และรักการออกกาลังกาย
๔. มี ค วามรั ก ชาติ มี จิ ต ส านึ ก ในความเป็ น พลเมื อ งไทยและพลโลก ยึ ด มั่ น ในวิ ถี ชี วิ ต และ
การปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
๕. มีจิตสานึกในการอนุรักษ์วัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย การอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล๎อม
มีจิตสาธารณะที่มุํงทาประโยชน์และสร๎างสิ่งที่ดีงามในสังคม และอยูํรํวมกันในสังคมอยํางมีความสุข

สมรรถนะสาคัญของผู้เรียน และคุณลักษณะอันพึงประสงค์
ในการพัฒนาผู๎เรียนตามหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ พุทธศักราช ๒๕๕๓ ตาม
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้ นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ มุํงเน๎นพัฒนาผู๎เรียน ให๎มีคุณภาพตาม
มาตรฐานที่กาหนด ซึ่งจะชํวยให๎ผู๎เรียนเกิดสมรรถนะสาคัญและคุณลักษณะ อันพึงประสงค์ ดังนี้
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๖

สมรรถนะสาคัญของผู้เรียน
หลั กสู ตรสถานศึกษาโรงเรี ยนมารี ย์อนุส รณ์ พุทธศักราช ๒๕๕๓ ตามหลั กสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ มุํงให๎ผู๎เรียนเกิดสมรรถนะสาคัญ ๕ ประการ ดังนี้
๑. ความสามารถในการสื่อสาร เป็นความสามารถในการรับและสํงสาร มีวัฒนธรรม
ใน
การใช๎ภาษาถํายทอดความคิด ความรู๎ความเข๎าใจ ความรู๎สึก และทัศนะของตนเอง
เพื่อ
แลกเปลี่ยนข๎อมูลขําวสารและประสบการณ์อันจะเป็นประโยชน์ตํอการพัฒนาตนเองและสังคม รวมทั้งการ
เจรจาตํอรองเพื่อขจัดและลดปัญหาความขัดแย๎งตําง ๆ การเลือกรับหรือไมํรับข๎อมูลขําวสารด๎วยหลัก
เหตุผลและความถูกต๎อง ตลอดจนการเลือกใช๎วิธีการสื่อสาร ที่มีประสิทธิภาพ โดยคานึงถึงผลกระทบที่
มีตํอตนเองและสังคม
๒. ความสามารถในการคิด เป็นความสามารถในการคิดวิเคราะห์ การคิดสังเคราะห์ การคิด
อยํางสร๎างสรรค์ การคิดอยํางมีวิจารณญาณ และการคิดเป็นระบบ เพื่อนาไปสูํการสร๎างองค์ความรู๎หรือ
สารสนเทศเพื่อการตัดสินใจเกี่ยวกับตนเองและสังคมได๎อยํางเหมาะสม
๓. ความสามารถในการแก้ปัญหา เป็นความสามารถในการแก๎ปัญหาและอุปสรรคตําง ๆ
ที่เผชิญได๎อยํางถูกต๎องเหมาะสมบนพื้นฐานของหลักเหตุผล คุณธรรมและข๎อมูลสารสนเทศ
เข๎าใจ
ความสัมพันธ์และการเปลี่ยนแปลงของเหตุการณ์ตําง ๆ ในสังคม แสวงหาความรู๎ ประยุกต์ความรู๎มาใช๎ใน
การปูองกันและแก๎ไขปัญหา และมีการตัดสินใจที่มีประสิทธิภาพโดยคานึงถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นตํอตนเอง
สังคมและสิ่งแวดล๎อม
๔. ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต เป็นความสามารถในการนากระบวนการตําง ๆ
ไปใช๎
ในการดาเนินชีวิตประจาวัน การเรียนรู๎ด๎ว ยตนเอง การเรียนรู๎อยํางตํอเนื่อง การทางาน และการอยูํ
รํวมกันในสังคมด๎วยการสร๎างเสริมความสัมพันธ์อันดีระหวํางบุคคล การจัดการปัญหาและความขัดแย๎งตําง ๆ
อยํ างเหมาะสม การปรั บ ตัว ให๎ ทั น กับ การเปลี่ ย นแปลงของสั ง คมและสภาพแวดล๎ อม และการรู๎จั ก
หลีกเลี่ยงพฤติกรรมไมํพึงประสงค์ที่สํงผลกระทบตํอตนเองและผู๎อื่น
๕. ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี เป็นความสามารถในการเลือก และใช๎ เทคโนโลยีด๎านตําง ๆ
และมีทักษะกระบวนการทางเทคโนโลยี เพื่อการพัฒนาตนเองและสังคม ในด๎านการเรียนรู๎ การสื่อสาร การ
ทางาน การแก๎ปัญหาอยํางสร๎างสรรค์ ถูกต๎อง เหมาะสม และมีคุณธรรม

คุณลักษณะอันพึงประสงค์
หลั กสู ตรสถานศึกษาโรงเรี ย นมารี ย์อนุส รณ์ พุทธศักราช ๒๕๕๓ ตามหลั กสู ตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ มุํงพัฒนาผู๎เรียนให๎มีคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์
เพื่อให๎สามารถอยูํรํวมกับผู๎อื่นในสังคมได๎อยํางมีความสุข ในฐานะเป็นพลเมืองไทยและพลโลก ดังนี้
๑. รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์
๒. ซื่อสัตย์สุจริต
๓. มีวินัย
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๔. ใฝุเรียนรู๎
๕. อยูํอยํางพอเพียง
๖. มุํงมั่นในการทางาน
๗. รักความเป็นไทย
๘. มีจิตสาธารณะ
๙. รักเมตตา
๑๐.กตัญญู

๗
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๘

บทที่ ๒
โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา
โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
หลั กสู ตรสถานศึกษาโรงเรี ย นมารี ย์อนุส รณ์ พุทธศักราช ๒๕๕๓ ตามหลั กสู ตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ ได๎กาหนดโครงสร๎างของหลักสูตรสถานศึกษา เพื่อให๎ผู๎สอน
และผู๎ที่เกี่ยวข๎องในการจัดการเรียนรู๎ตามหลักสูตรของสถานศึกษา
มีแนวปฏิบัติ ดังนี้
๑. ระดับการศึกษา กาหนดหลักสูตรเป็น ๒ ระดับ ตามโครงสร๎างของหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ และตามภารกิ จหลักของการจัดการเรียนการสอนใน
ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนต๎นของสถานศึกษา ดังนี้
๑.๑ ระดับประถมศึกษา (ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ – ๖) การศึกษาระดับนี้
เป็น
ชํวงแรกของการศึกษาภาคบังคับ มุํงเน๎นทักษะพื้นฐานด๎านการอําน การเขียน การคิดคานวณ ทักษะการ
คิดพื้นฐาน การติดตํอสื่อสารเทคโนโลยี กระบวนการเรียนรู๎ทางสังคม และพื้นฐาน ความเป็นมนุษย์ การ
พัฒนาคุณภาพชีวิตอยํางสมบูรณ์และสมดุลทั้งในด๎านรํางกาย สติปัญญา อารมณ์ สังคม และวัฒนธรรม
โดยเน๎นจัดการเรียนรู๎แบบบูรณาการ
๒.๒ ระดับมัธยมศึกษาตอนต๎น (ชั้นมัธยมศึ กษาปีที่ ๑ – ๓) เป็นชํวงสุดท๎าย ของ
การศึกษาภาคบังคับ มุํงเน๎นให๎ผู๎เรียนได๎สารวจความถนัดและความสนใจของตนเอง สํงเสริมการพัฒนา
บุคลิกภาพสํวนตน มีทักษะในการคิดวิจารณญาณ คิดสร๎างสรรค์ และคิดแก๎ปัญหา มีทักษะในการดาเนิน
ชีวิต มีทักษะการใช๎เทคโนโลยีเพื่อเป็นเครื่องมือในการเรียนรู๎ มีความรับผิดชอบตํอสังคม มีความสมดุลทั้ง
ด๎านความรู๎ ความคิ ด ความดีงาม และมีความภูมิใจในความเป็นไทย ตลอดจนใช๎เป็นพื้นฐานในการ
ประกอบอาชีพหรือการศึกษาตํอ
๒. สาระการเรียนรู๎ สาระการเรียนรู๎ในหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ พุทธศักราช
๒๕๕๓ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑
ได๎กาหนดไว๎ใน
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
พัฒนาอยํางรอบด๎านเพื่อความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ ทั้งรํางกาย สติปัญญา อารมณ์ และสังคม เสริมสร๎าง
ให๎ เ ป็ น ผู๎ มีศีล ธรรม จริ ย ธรรม มีร ะเบี ย บวิ นัย ปลู กฝั งและสร๎ างจิ ตส านึก ของ
การท า
ประโยชน์เพื่อสังคม สามารถจัดการตนเองได๎ และอยูํรํวมกับผู๎อื่นอยํางมีความสุข แบํงเป็น ๓ ลักษณะ
ดังนี้
๓.๑ กิจกรรมแนะแนว เป็นกิจกรรมที่สํงเสริม และพัฒนาผู๎เรียนให๎รู๎จักตนเอง
รู๎รักษ์สิ่งแวดล๎อม สามารถคิดตัดสินใจ คิดแก๎ปัญหา กาหนดเปูาหมาย วางแผนชีวิตทั้งด๎านการเรียน และ
อาชีพ สามารถปรับตนได๎อยํางเหมาะสม นอกจากนี้ยังชํวยให๎ครูรู๎จักและเข๎าใจผู๎เรียน ทั้งยังเป็นกิจกรรมที่
ชํวยเหลือและให๎คาปรึกษาแกํผู๎ปกครองในการมีสํวนรํวมพัฒนาผู๎เรียน
๓.๒ กิจกรรมนักเรียน เป็นกิจกรรมที่มุํงพัฒนาความมีระเบียบวินัย ความเป็นผู๎นาผู๎
ตามที่ดี ความรับผิดชอบ การทางานรํวมกัน การรู๎จักแก๎ปัญหา การตัดสินใจที่เหมาะสม
ความมี
เหตุผล การชํวยเหลือแบํงปันกัน เอื้ออาทร และสมานฉันท์ โดยจัดให๎สอดคล๎องกับความสามารถ ความ
ถนัด และความสนใจของผู๎เรียน ให๎ได๎ปฏิบัติด๎วยตนเองในทุกขั้นตอน ได๎แกํ การศึกษาวิเคราะห์วางแผน
ปฏิบัติตามแผน ประเมินและปรับปรุงการทางาน เน๎นการทางานรํวมกันเป็นกลุํม ตามความเหมาะสมและ
สอดคล๎ องกับ วุ ฒิ ภ าวะของผู๎ เ รี ย น บริ บ ทของสถานศึ กษาและท๎ องถิ่ น กิจ กรรมนัก เรี ย นในหลั กสู ต ร
สถานศึกษาโรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ พุทธศักราช ๒๕๕๓ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พุทธศักราช ๒๕๕๑ ประกอบด๎วย
๓.๒.๑ กิจกรรมลูกเสือ - เนตรนารี
๓.๒.๒ กิจกรรมชุมนุม – ชมรม
๓.๓ กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ เป็นกิจกรรมที่สํงเสริมให๎ผู๎เรียนบาเพ็ญ
ตนให๎เป็นประโยชน์ตํอสังคม ชุมชน และท๎องถิ่นตามความสนใจในลักษณะอาสาสมัคร เพื่อแสดงถึงความ
รับผิดชอบ ความดีงาม ความเสี ยสละตํอสังคม มีจิตสาธารณะ โดยบูรณาการ กับกิจกรรมนักเรียน
(ลูกเสือ - เนตรนารี)
๔. เวลาเรียน หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น
พื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ ได๎กาหนดกรอบโครงสร๎างเวลาเรียนขั้นต่าสาหรับ กลุํมสาระการเรียนรู๎ ๘
กลุํม และกิจกรรมพัฒนาผู๎เรียน ซึ่งผู๎สอนสามารถเพิ่มเติมได๎ตามความพร๎อมและจุดเน๎นของสถานศึกษา 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 คิดน้าหนักของรายวิชาที่เรียนเป็นหนํวยกิต ใช๎เกณฑ์ ๔๐ ชั่วโมงตํอภาคเรียน
มีคําน้าหนักวิชา เทํากับ ๑ หนํวยกิต (นก.)
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๑๑

โครงสร้างและอัตราเวลาการจัดการเรียนรู้
หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ พุทธศักราช ๒๕๕๓
เวลาเรียน
ป.๑

ระดับประถมศึกษา
ป.๒ ป.๓ ป.๔ ป.๕ ป.๖

ภาษาไทย

๑๖๐

๑๖๐

๑๖๐

๑๖๐

๑๖๐

๑๖๐

คณิตศาสตร์

๒๐๐

๒๐๐

๒๐๐

๑๖๐

๑๖๐

๑๖๐

วิทยาศาสตร์

๘๐

๘๐

๘๐

๘๐

๘๐

๘๐

เทคโนโลยี (วิทยาการคานวณ)

๔๐

๔๐

๔๐

๔๐

๔๐

๔๐

สังคมศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม

๘๐

๘๐

๘๐

๘๐

๘๐

๘๐

ประวัติศาสตร์

๔๐

๔๐

๔๐

๔๐

๔๐

๔๐

สุขศึกษาและพลศึกษา

๘๐

๘๐

๘๐

๘๐

๘๐

๘๐

ศิลปะ

๘๐

๘๐

๘๐

๘๐

๘๐

๘๐

การงานอาชีพและเทคโนโลยี

๔๐

๔๐

๔๐

๘๐

๘๐

๘๐

ภาษาอังกฤษ

๑๖๐

๑๖๐

๑๖๐

๘๐

๘๐

๘๐

รวมเวลาเรียน (พื้นฐาน)

๑,๐๐๐

๑,๐๐๐ ๑,๐๐๐

๘๘๐

๘๘๐

๘๘๐

กิจกรรมพัฒนาผู๎เรียน
รายวิชา/กิจกรรม ที่สถานศึกษา
จัดเพิ่มเติมตามความพร๎อมและ
จุดเน๎น
รวมเวลาเรียนทั้งหมด

๑๒๐

๑๒๐

๑๒๐

๑๒๐

กลุํมสาระการเรียนรู๎ / กิจกรรม

๑๒๐

๑๒๐

ปีละ๑๒๐ ชัว่ โมง
๑,๒๐๐ชั่วโมง/ปี

ปีละ ๑๒๐ ชัว่ โมง

ระดับมัธยมศึกษา
ม.๑
ม.๒
ม.๓
๑๒๐
(๓ นก)
๑๒๐
(๓ นก)
๑๒๐
(๓ นก)
๔๐
(๑ นก)

๑๒๐
(๓ นก)
๑๒๐
(๓ นก)
๑๒๐
(๓ นก)
๔๐
(๑ นก)

๑๒๐
(๓ นก)
๑๒๐
(๓ นก)
๑๒๐
(๓ นก)
๔๐
(๑ นก)

๘๐
(๒ นก)

๘๐
(๒ นก)

๘๐
(๒ นก)

๔๐
(๑ นก)
๘๐
(๒ นก)
๘๐
(๒ นก)
๘๐
(๒ นก)
๑๒๐
(๓ นก)
๘๘๐
(๒๒ นก)
๑๒๐

๔๐
(๑ นก)
๘๐
(๒ นก)
๘๐
(๒ นก)
๘๐
(๒ นก)
๑๒๐
(๓ นก)
๘๘๐
(๒๒ นก)
๑๒๐

๔๐
(๑ นก)
๘๐
(๒ นก)
๘๐
(๒ นก)
๘๐
(๒ นก)
๑๒๐
(๓ นก)
๘๘๐
(๒๒ นก)
๑๒๐

ปีละ ๑๒๐ ชัว่ โมง
๑,๑๒๐ชั่วโมง/ปี

** หมายเหตุ ป.๓, ป.๖, และ ม.๓ จะทาปรับโครงสร๎างและอัตราเวลาการจัดการเรียนรู๎ หลักสูตรสถานศึกษา
ในปีการศึกษา ๒๕๖๓
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โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑
รายวิชา / กิจกรรม
รายวิชาพื้นฐาน
ท ๑๑๑๐๑ ภาษาไทย
ค ๑๑๑๐๑ คณิตศาสตร์
ว ๑๑๑๐๑ วิทยาศาสตร์
ว ๑๑๑๐๒ เทคโนโลยี (วิทยาการคานวณ)
ส ๑๑๑๐๑ สังคมศึกษา
ส ๑๑๑๐๑ ประวัติศาสตร์
พ ๑๑๑๐๑ สุขศึกษาและพลศึกษา
ศ ๑๑๑๐๑ ศิลปะ
ง ๑๑๑๐๑ การงานอาชีพและเทคโนโลยี
อ ๑๑๑๐๑ ภาษาตํางประเทศ
รายวิชาเพิม่ เติม
ท ๑๑๒๐๑ ภาษาเพลินใจ
ส ๑๑๒๐๓ หน๎าที่พลเมือง
จ ๑๑๒๐๑ ภาษาจีน (มก : ไมํมีหนํวยกิจ)
อ ๑๑๒๐๑ super starters
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
• กิจกรรมแนะแนว
• กิจกรรมนักเรียน
ลูกเสือ – เนตรนารี
ชุมนุม โครงงานตามกลุมํ สนใจ
• กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน์
รวมเวลาเรียน

เวลาเรียน
(ชั่วโมง / ปี)
(๑,๐๐๐)
๑๖๐
๒๐๐
๘๐
๔๐
๘๐
๔๐
๘๐
๘๐
๔๐
๑๖๐
(๑๖๐)
๔๐
๔๐
๔๐
๔๐
(๑๒๐)
๔๐

ชั่วโมง:สัปดาห์

๓๐
๔๐
๑๐
๑,๒๘๐

** หมายเหตุ กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณูปโยชน์บูรณาการกับกิจกรรมนักเรียน
(ลูกเสือ – เนตรนารี)

๕
๕
๒
๑
๒
๑
๒
๒
๑
๔
๑
๑
๑
๑
๑
๑
๑
๓๒

๑๒

หลักสูตรโรงเรี ยนมารี ยอ์ นุสรณ์ จังหวัดบุรีรัมย์

โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒
รายวิชา / กิจกรรม
รายวิชาพืน้ ฐาน
ท ๑๒๑๐๑ ภาษาไทย
ค ๑๒๑๐๑ คณิตศาสตร์
ว ๑๒๑๐๑ วิทยาศาสตร์
ว ๑๒๑๐๒ เทคโนโลยี (วิทยาการคานวณ)
ส ๑๒๑๐๑ สังคมศึกษา
ส ๑๒๑๐๑ ประวัติศาสตร์
พ ๑๒๑๐๑ สุขศึกษาและพลศึกษา
ศ ๑๒๑๐๑ ศิลปะ
ง ๑๒๑๐๑ การงานอาชีพและเทคโนโลยี
อ ๑๒๑๐๑ ภาษาตํางประเทศ
รายวิชาเพิ่มเติม
ท ๑๒๒๐๑ ภาษาพาสนุก
ส ๑๒๒๐๓ หน๎าที่พลเมือง
จ ๑๒๒๐๑ ภาษาจีน (มก : ไมํมีหนํวยกิจ)
อ ๑๒๒๐๑ Let’ s learn
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
• กิจกรรมแนะแนว
• กิจกรรมนักเรียน
ลูกเสือ – เนตรนารี
ชุมนุม โครงงานตามกลุมํ สนใจ
• กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน์
รวมเวลาเรียน

เวลาเรียน
(ชั่วโมง / ปี)
(๑,๐๐๐)
๑๖๐
๒๐๐
๘๐
๔๐
๘๐
๔๐
๘๐
๘๐
๔๐
๑๖๐
(๑๖๐)
๔๐
๔๐
๔๐
๔๐
(๑๒๐)
๔๐

ชั่วโมง:สัปดาห์

๓๐
๔๐
๑๐
๑,๒๘๐

** หมายเหตุ กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณูปโยชน์บูรณาการกับกิจกรรมนักเรียน
(ลูกเสือ – เนตรนารี)

๕
๕
๒
๑
๒
๑
๒
๒
๑
๔
๑
๑
๑
๑
๑
๑
๑
๓๒

๑๓

หลักสูตรโรงเรี ยนมารี ยอ์ นุสรณ์ จังหวัดบุรีรัมย์

โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓
รายวิชา / กิจกรรม
รายวิชาพื้นฐาน
ท ๑๓๑๐๑ ภาษาไทย
ค ๑๓๑๐๑ คณิตศาสตร์
ว ๑๓๑๐๑ วิทยาศาสตร์
ว ๑๓๑๐๒ เทคโนโลยี (วิทยาการคานวณ)
ส ๑๓๑๐๑ สังคมศึกษา
ส ๑๓๑๐๑ ประวัติศาสตร์
พ ๑๓๑๐๑ สุขศึกษาและพลศึกษา
ศ ๑๓๑๐๑ ศิลปะ
ง ๑๓๑๐๑ การงานอาชีพและเทคโนโลยี
อ ๑๓๑๐๑ ภาษาตํางประเทศ
รายวิชาเพิ่มเติม
ท ๑๓๒๐๑ เขียนสวยด๎วยมือเรา
ส ๑๓๒๐๓ หน๎าที่พลเมือง
จ ๑๓๒๐๑ ภาษาจีน (มก : ไมํมีหนํวยกิจ)
อ ๑๓๒๐๑ English for kids
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
• กิจกรรมแนะแนว
• กิจกรรมนักเรียน
ลูกเสือ – เนตรนารี
ชุมนุม โครงงานตามกลุํมสนใจ
• กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน์
รวมเวลาเรียน

เวลาเรียน
(ชั่วโมง / ปี)
(๑,๐๐๐)
๑๖๐
๒๐๐
๘๐
๔๐
๘๐
๔๐
๘๐
๘๐
๔๐
๑๖๐
(๑๖๐)
๔๐
๔๐
๔๐
๔๐
(๑๒๐)
๔๐
๓๐
๔๐
๑๐
๑,๒๘๐

ชั่วโมง:สัปดาห์
๕
๕
๒
๑
๒
๑
๒
๒
๑
๔
๑
๑
๑
๑
๑
๑
๑
๓๒

** หมายเหตุ กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณูปโยชน์บูรณาการกับกิจกรรมนักเรียน
(ลูกเสือ – เนตรนารี)

๑๔

หลักสูตรโรงเรี ยนมารี ยอ์ นุสรณ์ จังหวัดบุรีรัมย์

๑๕

โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔
รายวิชา / กิจกรรม
รายวิชาพื้นฐาน
ท ๑๔๐๑ ภาษาไทย
ค ๑๔๑๐๑ คณิตศาสตร์
ว ๑๔๑๐๑ วิทยาศาสตร์
ว ๑๔๑๐๒ เทคโนโลยี (วิทยาการคานวณ)
ส ๑๔๑๐๑ สังคมศึกษา
ส ๑๔๑๐๑ ประวัติศาสตร์
พ ๑๔๑๐๑ สุขศึกษาและพลศึกษา
ศ ๑๔๑๐๑ ศิลปะ
ง ๑๔๑๐๑ การงานอาชีพและเทคโนโลยี
อ ๑๔๑๐๑ ภาษาตํางประเทศ
รายวิชาเพิ่มเติม
ท ๑๔๒๐๑ นักอํานรุนํ เยาว์ (มก : ไมํมหี นํวยกิจ)
ค ๑๔๒๐๑ คณิตคิดสร๎างสรรค์ ๔ (มก : ไมํมีหนํวยกิจ)
ว ๑๔๒๐๑ วิทยาศาสตร์นํารู๎ ๑ (มก : ไมํมีหนํวยกิจ)
ส ๑๔๒๐๓ หน๎าที่พลเมือง
จ ๑๔๒๐๑ ภาษาจีน (มก : ไมํมีหนํวยกิจ)
อ ๑๔๑๐๑ English for Enjoy
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
• กิจกรรมแนะแนว
• กิจกรรมนักเรียน
ลูกเสือ – เนตรนารี
ชุมนุม โครงงานตามกลุํมสนใจ
• กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน์
รวมเวลาเรียน

เวลาเรียน
(ชั่วโมง / ปี)
(๘๘๐)
๑๖๐
๑๖๐
๘๐
๔๐
๘๐
๔๐
๘๐
๘๐
๘๐
๘๐
(๒๘๐)
๔๐
๔๐
๔๐
๔๐
๔๐
๘๐
(๑๒๐)
๔๐
๓๐
๔๐
๑๐
๑,๒๘๐

** หมายเหตุ กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณูปโยชน์บูรณาการกับกิจกรรมนักเรียน
(ลูกเสือ – เนตรนารี)

ชั่วโมง:สัปดาห์
๔
๔
๒
๑
๒
๑
๒
๒
๒
๒
๑
๑
๑
๑
๑
๒
๑
๑
๑
๓๒

หลักสูตรโรงเรี ยนมารี ยอ์ นุสรณ์ จังหวัดบุรีรัมย์

โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕
รายวิชา / กิจกรรม
รายวิชาพื้นฐาน
ท ๑๕๑๐๑ ภาษาไทย
ค ๑๕๑๐๑ คณิตศาสตร์
ว ๑๕๑๐๑ วิทยาศาสตร์
ว ๑๕๑๐๒ เทคโนโลยี (วิทยาการคานวณ)
ส ๑๕๑๐๑ สังคมศึกษา
ส ๑๕๑๐๑ ประวัติศาสตร์
พ ๑๕๑๐๑ สุขศึกษาและพลศึกษา
ศ ๑๕๑๐๑ ศิลปะ
ง ๑๕๑๐๑ การงานอาชีพและเทคโนโลยี
อ ๑๕๑๐๑ ภาษาตํางประเทศ
รายวิชาเพิ่มเติม
ท ๑๕๒๐๑ ภาษานํารู๎ (มก : ไมํมีหนํวยกิจ)
ค ๑๕๒๐๑ คณิตคิดสร๎างสรรค์ ๕ (มก : ไมํมีหนํวยกิจ)
ว ๑๕๒๐๑ วิทยาศาสตร์นํารู๎ ๒ (มก : ไมํมีหนํวยกิจ)
ส ๑๕๒๐๓ หน๎าที่พลเมือง
จ ๑๕๒๐๑ ภาษาจีน (มก : ไมํมีหนํวยกิจ)
อ ๑๕๑๐๑ English for fun
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
• กิจกรรมแนะแนว
• กิจกรรมนักเรียน
ลูกเสือ – เนตรนารี
ชุมนุม โครงงานตามกลุํมสนใจ
• กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน์
รวมเวลาเรียน

เวลาเรียน
(ชั่วโมง / ปี)
(๘๘๐)
๑๖๐
๑๖๐
๘๐
๔๐
๘๐
๔๐
๘๐
๘๐
๘๐
๘๐
(๒๘๐)
๔๐
๔๐
๔๐
๔๐
๔๐
๘๐
(๑๒๐)
๔๐
๓๐
๔๐
๑๐
๑,๒๘๐

** หมายเหตุ กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณูปโยชน์บูรณาการกับกิจกรรมนักเรียน
(ลูกเสือ – เนตรนารี)

ชั่วโมง:สัปดาห์
๔
๔
๒
๑
๒
๑
๒
๒
๒
๒
๑
๑
๑
๑
๑
๒
๑
๑
๑
๓๒

๑๖

หลักสูตรโรงเรี ยนมารี ยอ์ นุสรณ์ จังหวัดบุรีรัมย์

๑๗

โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖
รายวิชา / กิจกรรม
รายวิชาพื้นฐาน
ท ๑๖๑๐๑ ภาษาไทย
ค ๑๖๑๐๑ คณิตศาสตร์
ว ๑๖๑๐๑ วิทยาศาสตร์
ว ๑๖๑๐๒ เทคโนโลยี (วิทยาการคานวณ)
ส ๑๖๑๐๑ สังคมศึกษา
ส ๑๖๑๐๑ ประวัติศาสตร์
พ ๑๖๑๐๑ สุขศึกษาและพลศึกษา
ศ ๑๖๑๐๑ ศิลปะ
ง ๑๖๑๐๑ การงานอาชีพและเทคโนโลยี
อ ๑๖๑๐๑ ภาษาตํางประเทศ
รายวิชาเพิ่มเติม
ท ๑๖๒๐๑ ภาษาเพือ่ การสื่อสาร (มก : ไมํมีหนํวยกิจ)
ค ๑๖๒๐๑ คณิตคิดสร๎างสรรค์ ๖ (มก : ไมํมีหนํวยกิจ)
ว ๑๖๒๐๑ วิทยาศาสตร์นํารู๎ ๓ (มก : ไมํมีหนํวยกิจ)
ส ๑๖๒๐๓ หน๎าที่พลเมือง
จ ๑๖๒๐๑ ภาษาจีน (มก : ไมํมีหนํวยกิจ)
อ ๑๖๑๐๑ English is fun
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
• กิจกรรมแนะแนว
• กิจกรรมนักเรียน
ลูกเสือ – เนตรนารี
ชุมนุม โครงงานตามกลุํมสนใจ
• กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน์
รวมเวลาเรียน

เวลาเรียน
(ชั่วโมง / ปี)
(๘๘๐)
๑๖๐
๑๖๐
๘๐
๔๐
๘๐
๔๐
๘๐
๘๐
๘๐
๘๐
(๒๘๐)
๔๐
๔๐
๔๐
๔๐
๔๐
๘๐
(๑๒๐)
๔๐
๓๐
๔๐
๑๐
๑,๒๘๐

** หมายเหตุ กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณูปโยชน์บูรณาการกับกิจกรรมนักเรียน
(ลูกเสือ – เนตรนารี)

ชั่วโมง:สัปดาห์
๔
๔
๒
๑
๒
๑
๒
๒
๒
๒
๑
๑
๑
๑
๑
๒
๑
๑
๑
๓๒

หลักสูตรโรงเรี ยนมารี ยอ์ นุสรณ์ จังหวัดบุรีรัมย์

๑๘

โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
ชั้นมัธยมศึกษาปี ๑
ภาคเรียนที่ ๑
รายวิชา/กิจกรรม

เวลาเรียน
(หน่วยกิต-ชม.)
รายวิชาพื้นฐาน
๔๔๐(๑๑)
ท ๒๑๑๐๑ ภาษาไทย ๑
๖๐(๑.๕)
ค ๒๑๑๐๑ คณิตศาสตร์ ๑
๖๐(๑.๕)
ว ๒๑๑๐๑ วิทยาศาสตร์ ๑
๖๐(๑.๕)
ว ๒๑๑๐๓ เทคโนโลยี(วิทยาการคานวณ) ๑
๒๐(๐.๕)
ส ๒๑๑๐๑ สังคมศึกษาฯ ๑
๔๐(๑)
ส ๒๑๑๐๓ ประวัติศาสตร์ ๑
๒๐(๐.๕)
พ ๒๑๑๐๑ สุขศึกษา ๑
๒๐(๐.๕)
พ ๒๑๑๐๓ พลศึกษา ๑
๒๐(๐.๕)
ศ ๒๑๑๐๑ ศิลปะ ๑
๒๐(๐.๕)
ศ ๒๑๑๐๓ นาฏศิลป์-ดนตรี ๑
๒๐(๐.๕)
ง ๒๑๑๐๑ การงานอาชีพและเทคโนโลยี ๑
๔๐(๑)
อ ๒๑๑๐๑ ภาษาอังกฤษ ๑
๖๐(๑.๕)
รายวิชาเพิ่มเติม
๑๐๐(๒.๕)
ส ๒๑๒๐๕ หน๎าที่พลเมือง ๑
๔๐(๑)
จ ๒๑๒๐๑ ภาษาจีน ๑ (มก : ไมํมหี นํวยกิจ)
๒๐(๐.๕)
อ ๒๑๒๐๑ ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ๑
๔๐(๑)
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
๖๐
๒๐
 กิจกรรมแนะแนว
 กิจกรรมนักเรียน
๑๕
- ลูกเสือ-เนตรนารี
๒๐
- ชมรม
๕
- กิจกรรมเพื่อสังคมและ
สาธารณประโยชน์
รวมเวลาทั้งสิ้น
๖๐๐

ภาคเรียนที่ ๒
รายวิชา/กิจกรรม
รายวิชาพื้นฐาน
ท ๒๑๑๐๒ ภาษาไทย ๒
ค ๒๑๑๐๒ คณิตศาสตร์ ๒
ว ๒๑๑๐๒ วิทยาศาสตร์ ๒
ว ๒๑๑๐๔ เทคโนโลยี (การออกแบบและเทคโนโลยี) ๒

ส ๒๑๑๐๒ สังคมศึกษาฯ ๒
ส ๒๑๑๐๔ ประวัติศาสตร์ ๒
พ ๒๑๑๐๒ สุขศึกษา ๒
พ ๒๑๑๐๔ พลศึกษา ๒
ศ ๒๑๑๐๒ ศิลปะ ๒
ศ ๒๑๑๐๔ นาฏศิลป์-ดนตรี ๒
ง ๒๑๑๐๒ การงานอาชีพและเทคโนโลยี ๒
อ ๒๑๑๐๒ ภาษาอังกฤษ ๒
รายวิชาเพิ่มเติม
ส ๒๑๒๐๖ หน๎าที่พลเมือง ๒
จ ๒๑๒๐๒ ภาษาจีน ๒ (มก : ไมํมีหนํวยกิจ)
อ ๒๑๒๐๒ ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ๒
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
 กิจกรรมแนะแนว
 กิจกรรมนักเรียน
-ลูกเสือ-เนตรนารี
-ชมรม
-กิจกรรมเพื่อสังคมและสารณประโยชน์
รวมเวลาทั้งสิ้น

**หมายเหตุ ผู๎เรียนปฏิบัติกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ ในกิจกรรมลูกเสือ-เนตร
นารีและชมรม

เวลาเรียน
(หน่วยกิต-ชม.)
๔๔๐(๑๑)
๖๐(๑.๕)
๖๐(๑.๕)
๖๐(๑.๕)
๒๐(๐.๕)
๔๐(๑)
๒๐(๐.๕)
๒๐(๐.๕)
๒๐(๐.๕)
๒๐(๐.๕)
๒๐(๐.๕)
๔๐(๑)
๖๐(๑.๕)
๑๐๐(๒.๕)
๔๐(๑)
๒๐(๐.๕)
๔๐(๑)
๖๐
๒๐
๑๕
๒๐
๕
๖๐๐

หลักสูตรโรงเรี ยนมารี ยอ์ นุสรณ์ จังหวัดบุรีรัมย์

๑๙

โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
ชั้นมัธยมศึกษาปี ๒
ภาคเรียนที่ ๑
รายวิชา/กิจกรรม
รายวิชาพื้นฐาน
ท ๒๒๑๐๑ ภาษาไทย ๓
ค ๒๒๑๐๑ คณิตศาสตร์ ๓
ว ๒๒๑๐๑ วิทยาศาสตร์ ๓
ว ๒๒๑๐๓ เทคโนโลยี (วิทยาการคานวณ) ๓

ส ๒๒๑๐๑ สังคมศึกษาฯ ๓
ส ๒๒๑๐๓ ประวัติศาสตร์ ๓
พ ๒๒๑๐๑ สุขศึกษา ๓
พ ๒๒๑๐๓ พลศึกษา ๓
ศ ๒๒๑๐๑ ศิลปะ ๓
ศ ๒๒๑๐๓ นาฏศิลป์-ดนตรี ๓
ง ๒๒๑๐๑ การงานอาชีพและเทคโนโลยี ๓
อ ๒๒๑๐๑ ภาษาอังกฤษ ๓
รายวิชาเพิ่มเติม
ส ๒๒๒๐๕ หน๎าที่พลเมือง ๓
จ ๒๒๒๐๓ ภาษาจีน ๓ (มก : ไมํมหี นํวยกิจ)
อ ๒๒๒๐๓ ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ๓
กิจกรรมพัฒนาผู๎เรียน
 กิจกรรมแนะแนว
 กิจกรรมนักเรียน
-ลูกเสือ-เนตรนารี
-ชมรม
-กิจกรรมเพื่อสังคมและ
สาธารณประโยชน์
รวมเวลาทั้งสิ้น

เวลาเรียน
(หนํวยกิต-ชม.)
๔๔๐(๑๑)
๖๐(๑.๕)
๖๐(๑.๕)
๖๐(๑.๕)
๒๐(๐.๕)
๔๐(๑)
๒๐(๐.๕)
๒๐(๐.๕)
๒๐(๐.๕)
๒๐(๐.๕)
๒๐(๐.๕)
๔๐(๑)
๖๐(๑.๕)
๑๐๐(๒.๕)
๔๐(๑)
๒๐(๐.๕)
๔๐(๑)
๖๐
๒๐
๑๕
๒๐
๕
๖๐๐

ภาคเรียนที่ ๒
รายวิชา/กิจกรรม
รายวิชาพื้นฐาน
ท ๒๒๑๐๒ ภาษาไทย ๔
ค ๒๒๑๐๒ คณิตศาสตร์ ๔
ว ๒๒๑๐๒ วิทยาศาสตร์ ๔
ว ๒๒๑๐๔ เทคโนโลยี (การออกแบบและเทคโนโลยี) ๔

ส ๒๒๑๐๒ สังคมศึกษาฯ ๔
ส ๒๒๑๐๔ ประวัติศาสตร์ ๔
พ ๒๒๑๐๒ สุขศึกษา ๔
พ ๒๒๑๐๔ พลศึกษา ๔
ศ ๒๒๑๐๒ ศิลปะ ๔
ศ ๒๒๑๐๔ นาฏศิลป์-ดนตรี ๔
ง ๒๒๑๐๒ การงานอาชีพและเทคโนโลยี ๔
อ ๒๒๑๐๒ ภาษาอังกฤษ ๔
รายวิชาเพิ่มเติม
ส ๒๒๒๐๖ หน๎าที่พลเมือง ๔
จ ๒๒๒๐๔ ภาษาจีน ๔ (มก : ไมํมีหนํวยกิจ)
อ ๒๒๒๐๔ ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ๔
กิจกรรมพัฒนาผู๎เรียน
 กิจกรรมแนะแนว
 กิจกรรมนักเรียน
-ลูกเสือ-เนตรนารี
-ชมรม
-กิจกรรมเพื่อสังคมและ
สาธารณประโยชน์
รวมเวลาทั้งสิ้น

**หมายเหตุ ผู๎เรียนปฏิบัติกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ ในกิจกรรมลูกเสือ-เนตร
นารีและชมรม

เวลาเรียน
(หนํวยกิต-ชม.)
๔๔๐(๑๑)
๖๐(๑.๕)
๖๐(๑.๕)
๖๐(๑.๕)
๒๐(๐.๕)
๔๐(๑)
๒๐(๐.๕)
๒๐(๐.๕)
๒๐(๐.๕)
๒๐(๐.๕)
๒๐(๐.๕)
๔๐(๑)
๖๐(๑.๕)
๑๐๐(๒.๕)
๔๐(๑)
๒๐(๐.๕)
๔๐(๑)
๖๐
๒๐
๑๕
๒๐
๕
๖๐๐
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๒๐

โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
ชั้นมัธยมศึกษาปี ๓
ภาคเรียนที่ ๑
รายวิชา/กิจกรรม
รายวิชาพื้นฐาน
ท ๒๓๑๐๑ ภาษาไทย ๕
ค ๒๓๑๐๑ คณิตศาสตร์ ๕
ว ๒๓๑๐๑ วิทยาศาสตร์ ๕
ว ๒๓๑๐๓ เทคโนโลยี (วิทยาการคานวณ) ๕

ส ๒๓๑๐๑
ส ๒๓๑๐๓
พ ๒๓๑๐๑
พ ๒๓๑๐๓
ศ ๒๓๑๐๑
ศ ๒๓๑๐๓

สังคมศึกษาฯ ๕
ประวัติศาสตร์ ๕
สุขศึกษา ๕
พลศึกษา ๕
ศิลปะ ๕
นาฏศิลป์-ดนตรี ๕

ง ๒๓๑๐๑ การงานอาชีพและเทคโนโลยี ๕

อ ๒๓๑๐๑ ภาษาอังกฤษ ๕

รายวิชาเพิ่มเติม
ส ๒๓๒๐๕ หน๎าที่พลเมือง ๕
จ ๒๓๒๐๕ ภาษาจีน ๕ (มก : ไมํมหี นํวยกิจ)
อ ๒๓๒๐๕ ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ๕
กิจกรรมพัฒนาผู๎เรียน
 กิจกรรมแนะแนว
 กิจกรรมนักเรียน
-ลูกเสือ-เนตรนารี
-ชมรม
-กิจกรรมเพื่อสังคมและ
สาธารณประโยชน์
รวมเวลาทั้งสิ้น

ภาคเรียนที่ ๒
เวลาเรียน
(หนํวยกิต-ชม.)
๔๔๐(๑๑)
๖๐(๑.๕)
๖๐(๑.๕)
๖๐(๑.๕)
๒๐(๐.๕)
๔๐(๑)
๒๐(๐.๕)
๒๐(๐.๕)
๒๐(๐.๕)
๒๐(๐.๕)
๒๐(๐.๕)
๔๐(๑)
๖๐(๑.๕)
๑๐๐(๒.๕)
๔๐(๑)
๒๐(๐.๕)
๔๐(๑)
๖๐
๒๐
๑๕
๒๐
๕
๖๐๐

รายวิชา/กิจกรรม
รายวิชาพื้นฐาน
ท ๒๓๑๐๒ ภาษาไทย ๖
ค ๒๓๑๐๒ คณิตศาสตร์ ๖
ว ๒๓๑๐๒ วิทยาศาสตร์ ๖
ว ๒๓๑๐๔ เทคโนโลยี (การออกแบบและเทคโนโลยี) ๖

ส ๒๓๑๐๒ สังคมศึกษาฯ ๖
ส ๒๓๑๐๔ ประวัติศาสตร์ ๖
พ ๒๓๑๐๒ สุขศึกษา ๖
พ ๒๓๑๐๔ พลศึกษา ๖
ศ ๒๓๑๐๒ ศิลปะ ๖
ศ ๒๓๑๐๔ นาฏศิลป์-ดนตรี ๖
ง ๒๓๑๐๒ การงานอาชีพและเทคโนโลยี ๖
อ ๒๓๑๐๒ ภาษาอังกฤษ ๖

รายวิชาเพิ่มเติม
ส ๒๓๒๐๖ หน๎าที่พลเมือง ๖
จ ๒๓๒๐๖ ภาษาจีน ๖ (มก : ไมํมหี นํวยกิจ)
อ ๒๓๒๐๖ ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ๖
กิจกรรมพัฒนาผู๎เรียน
 กิจกรรมแนะแนว
 กิจกรรมนักเรียน
-ลูกเสือ-เนตรนารี
-ชมรม
-กิจกรรมเพื่อสังคมและ
สาธารณประโยชน์
รวมเวลาทั้งสิ้น

**หมายเหตุ ผู๎เรียนปฏิบัติกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ ในกิจกรรมลูกเสือ-เนตร
นารีและชมรม

เวลาเรียน
(หนํวยกิต-ชม.)
๔๔๐(๑๑)
๖๐(๑.๕)
๖๐(๑.๕)
๖๐(๑.๕)
๒๐(๐.๕)
๔๐(๑)
๒๐(๐.๕)
๒๐(๐.๕)
๒๐(๐.๕)
๒๐(๐.๕)
๒๐(๐.๕)
๔๐(๑)
๖๐(๑.๕)
๑๐๐(๒.๕)
๔๐(๑)
๒๐(๐.๕)
๔๐(๑)
๖๐
๒๐
๑๕
๒๐
๕
๖๐๐

หลักสูตรโรงเรี ยนมารี ยอ์ นุสรณ์ จังหวัดบุรีรัมย์

๒๑

บทที่ ๓
สาระการเรียนรู้
หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
สาระการเรี ย นรู๎ ประกอบด๎ว ย องค์ความรู๎ ทักษะหรือกระบวนการเรียนรู๎ และคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ ซึ่งกาหนดให๎ผู๎เรียนทุกคนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานจาเป็นต๎องเรียนรู๎ โดยแบํงเป็น ๘
กลุํมสาระการเรียนรู๎
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
ภาษาไทยเป็นเอกลักษณ์ของชาติเป็นสมบัติทางวัฒนธรรมอันกํอให๎เกิ ดความเป็นเอกภาพและ
เสริมสร๎างบุคลิกภาพของคนในชาติให๎มีความเป็นไทย เป็นเครื่องมือในการติดตํอสื่อสาร เพื่อสร๎างความ
เข๎าใจและความสัมพันธ์ที่ดีตํอกัน ทาให๎สามารถประกอบกิจธุระ การงาน และดารงชีวิตรํวมกันในสังคม
ประชาธิ ป ไตยได๎อ ยํ างสั น ติ สุ ข และเป็ น เครื่องมื อในการแสวงหาความรู๎ประสบการณ์ จากแหลํ งข๎ อมู ล
สารสนเทศตํางๆ เพื่อพัฒนาความรู๎ พัฒนากระบวนการคิดวิเคราะห์ วิจารณ์ และสร๎างสรรค์ให๎ทันตํอการ
เปลี่ยนแปลงทางสังคม และความก๎าวหน๎าทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี ตลอดจนนาไปใช๎ในการพัฒนา
อาชีพให๎มีความมั่นคงทางเศรษฐกิจ นอกจากนี้ยั งเป็นสื่อแสดงภูมิปัญญาของบรรพบุรุษด๎านวัฒนธรรม
ประเพณี และสุนทรียภาพ เป็นสมบัติล้าคํา
ควรแกํการเรียนรู๎ อนุรักษ์ และสืบสานให๎คงอยูํคูํชาติไทยตลอดไป
สาระและมาตรฐานการเรียนรู้
สาระที่ ๑ การอ่าน
มาตรฐาน ท ๑.๑ ใช๎กระบวนการอํานสร๎างความรู๎และความคิดเพื่อนาไปใช๎ตัดสินใจ แก๎ปัญหา
ในการดาเนินชีวิตและมีนิสัยรักการอําน
สาระที่ ๒ การเขียน
มาตรฐาน ท ๒.๑ ใช๎กระบวนการเขียนเขียนสื่อสาร เขียนเรียงความ ยํอความ และเขียนเรื่องราวใน
รูปแบบตํางๆ เขียนรายงานข๎อมูลสารสนเทศและรายงานการศึกษาค๎นคว๎า
อยํางมีประสิทธิภาพ

หลักสูตรโรงเรี ยนมารี ยอ์ นุสรณ์ จังหวัดบุรีรัมย์

๒๒

สาระที่ ๓ การฟัง การดู และการพูด
มาตรฐาน ท ๓.๑ สามารถเลือกฟังและดูอยํางมีวิจารณญาณ และพูดแสดงความรู๎ ความคิด และ
ความรู๎สึกในโอกาสตํางๆ อยํางมีวิจารณญาณและสร๎างสรรค์
สาระที่ ๔ หลักการใช้ภาษาไทย
มาตรฐาน ท ๔.๑ เข๎าใจธรรมชาติของภาษาและหลักภาษาไทย การเปลี่ยนแปลงของภาษาและ
หลักภาษา ภูมิปัญญาทางภาษา และรักษาภาษาไทยไว๎เป็นสมบัติของชาติ
สาระที่ ๕ วรรณคดีและวรรณกรรม
มาตรฐาน ท ๕.๑ เข๎าใจและแสดงความคิดเห็น วิจารณ์วรรณคดีและวรรณกรรมไทยอยํางเห็นคุณคํา
และนามาประยุกต์ใช๎ในชีวิตจริง

โครงสร้างรายวิชา
รายวิชาตามโครงสร๎างหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ กลุํมสาระการเรียนรู๎ภาษาไทย

ระดับประถมศึกษา
รายวิชาภาษาไทยพื้นฐาน
ระดับชั้น

รหัส

ชื่อรายวิชา

เวลาเรียนรายปี

ชั้น ป. ๑
ชั้น ป. ๒
ชั้น ป. ๓
ชั้น ป. ๔
ชั้น ป. ๕
ชั้น ป. ๖

ท ๑๑๑๐๑
ท ๑๒๑๐๑
ท ๑๓๑๐๑
ท ๑๔๑๐๑
ท ๑๕๑๐๑
ท ๑๖๑๐๑

ภาษาไทย ๑
ภาษาไทย ๒
ภาษาไทย ๓
ภาษาไทย ๔
ภาษาไทย ๕
ภาษาไทย ๖

๕ ชั่วโมง/สัปดาห์ (๒๐๐/ปี)
๕ ชั่วโมง/สัปดาห์ (๒๐๐/ปี)
๕ ชั่วโมง/สัปดาห์ (๒๐๐/ปี)
๔ ชั่วโมง/สัปดาห์ (๑๖๐/ปี)
๔ ชั่วโมง/สัปดาห์ (๑๖๐/ปี)
๔ ชั่วโมง/สัปดาห์ (๑๖๐/ปี)

หลักสูตรโรงเรี ยนมารี ยอ์ นุสรณ์ จังหวัดบุรีรัมย์

รายวิชาภาษาไทยเพิ่มเติม
ระดับชั้น

รหัส

ชื่อรายวิชา

เวลาเรียนรายปี

ชั้น ป. ๑
ชั้น ป. ๒
ชั้น ป. ๓
ชั้น ป. ๔
ชั้น ป. ๕
ชั้น ป. ๖

ท ๑๑๒๐๑
ท ๑๒๒๐๑
ท ๑๓๒๐๑
ท ๑๔๒๐๑
ท ๑๕๒๐๑
ท ๑๖๒๐๑

ภาษาเพลินใจ
ภาษาพาสนุก
เขียนสวยด๎วยมือเรา
นักอํานรุํนเยาว์
ภาษานํารู๎
ภาษาเพื่อการสื่อสาร

๑ ชั่วโมง/สัปดาห์ (๔๐/ปี)
๑ ชั่วโมง/สัปดาห์ (๔๐/ปี)
๑ ชั่วโมง/สัปดาห์ (๔๐/ปี)
๑ ชั่วโมง/สัปดาห์ (๔๐/ปี)
๑ ชั่วโมง/สัปดาห์ (๔๐/ปี)
๑ ชั่วโมง/สัปดาห์ (๔๐/ปี)

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
รายวิชาภาษาไทยพื้นฐาน
ระดับชั้น
ชั้น ม. ๑
ชั้น ม. ๒
ชั้น ม. ๓

รหัส

ชื่อรายวิชา

ท ๒๑๑๐๑
ท ๒๑๑๐๒
ท ๒๒๑๐๑
ท ๒๒๑๐๒
ท ๒๓๑๐๑
ท ๒๓๑๐๒

ภาษาไทย ๑
ภาษาไทย ๒
ภาษาไทย ๓
ภาษาไทย ๔
ภาษาไทย ๕
ภาษาไทย ๖

เวลาเรียนรายภาค
๓ ชั่วโมง/สัปดาห์
๓ ชั่วโมง/สัปดาห์
๓ ชั่วโมง/สัปดาห์
๓ ชั่วโมง/สัปดาห์
๓ ชั่วโมง/สัปดาห์
๓ ชั่วโมง/สัปดาห์

(๑.๕ หนํวยกิต)
(๑.๕ หนํวยกิต)
(๑.๕ หนํวยกิต)
(๑.๕ หนํวยกิต)
(๑.๕ หนํวยกิต)
(๑.๕ หนํวยกิต)

๒๓

หลักสูตรโรงเรี ยนมารี ยอ์ นุสรณ์ จังหวัดบุรีรัมย์

๒๔

คาอธิบายรายวิชาภาษาไทยพื้นฐาน
รหัสวิชา ท ๑๑๑๐๑
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
เวลา ๒๐๐ ชั่วโมง

อํานออกเสียงคา คาคล๎องจอง ข๎อความสั้นๆ อ่านประวัติความเป็นมาและวิธีการทากุ้งจ่อม
ภูมิปัญญาท้องถิ่น ของ อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์ อ่านชื่ออาหารประจาชาติ และชื่อสกุลเงิน ของ
สมาชิกประเทศอาเซียน 5 ประเทศ และหนังสือตามความสนใจสม่าเสมอ บอกความหมายของพยัญชนะ
สระ วรรณยุกต์ เลขไทย ความหมายของคา ข๎อความที่อําน ข๎อคิดที่ได๎จากการอํานวรรณกรรม ร๎อย
แก๎วร๎อยกรองสาหรับเด็กและความหมายของเครื่องหมายหรือสัญลักษณ์ที่มักพบเห็นในชีวิตประจาวัน
ตอบคาถามจากเรื่องที่อําน เลําเรื่องยํอจากเรื่องที่อําน เรื่องที่ฟังและดูทั้งที่เป็นความรู๎ ความบันเทิง
เขียนพยัญชนะ สระ วรรณยุกต์ เลขไทย สะกดคา เรียบเรียงคาเป็นประโยคงํายๆ สื่อสารด๎วยคาและ
ประโยคงํายๆ คาดคะเนเหตุการณ์จากเรื่องที่อําน นาเสนอเรื่องราวจากเรื่องที่อําน ฟังและปฏิบัติตาม
คาแนะน าหรื อ คาสั่ ง งํ ายๆ พู ดแสดงความคิด เห็ นความรู๎ สึ ก จากเรื่ องที่ฟั ง ดู และสื่ อ สารได๎ต าม
วัตถุประสงค์ ทํองจาบทอาขยาน บทร๎อยกรอง ตามที่กาหนดหรือตามความสนใจ คัดลายมือตัวบรรจง
มีมารยาทในการฟัง พูด อําน เขียน และดู
โดยใช๎กระบวนการเรียนรู๎ กระบวนการอํานแบบที่ 1 กระบวนการอํานแบบที่ 2 กระบวนการ
ฟัง กระบวนการเรียนรู๎ความเข๎าใจ กระบวนการทางภาษา กระบวนการปฏิบัติ กระบวนการสร๎าง
ความคิดรวบยอด กระบวนการสร๎างความตระหนัก กระบวนการตัดสินใจ และกระบวนการกลุํม
เพื่อให๎มีความรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย ใฝุเรียนรู๎ อยู่อย่างพอเพียง มุํงมั่น
ในการทางาน รักความเป็นไทย มีจิตสาธารณะ รักเมตตา และกตัญญู
ตัวชี้วัด
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

หลักสูตรโรงเรี ยนมารี ยอ์ นุสรณ์ จังหวัดบุรีรัมย์

๒๕

คาอธิบายรายวิชาภาษาไทยพื้นฐาน
รหัสวิชา ท ๑๒๑๐๑
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
เวลา ๒๐๐ ชั่วโมง

อํานออกเสียงคา คาคล๎องจอง ข๎อความ ข๎อเขียนเชิงอธิบาย บทร๎อยกรองงํายๆได๎ถูกต๎อง
อ่านประวัติความเป็นของ มหกรรม ว่าวอีสาน ภูมิปัญญาท้องถิ่น อาเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์
ประวัติการละเล่นของประเทศสมาชิกอาเซียน และอํานหนังสือตามความสนใจสม่าเสมอ อธิบาย
ความหมายของคาและข๎อความที่อําน บอก ความหมายของพยัญชนะ สระ วรรณยุกต์ เลขไทย
ความหมายของคาลักษณะคาคล๎องจอง สาระสาคัญของเรื่องที่อําน และ ดู ตั้งคาถาม เกี่ยวกับเรื่องที่อําน
ฟัง และดู ตอบคาถามเกี่ยวกับเรื่องที่อําน ฟัง และดู เลํา เรื่องที่ฟังและดู ทั้งที่เป็นความรู๎และความ
บันเทิง เขียนพยัญชนะ สระวรรณยุกต์ เลขไทย สะกดคา คาดคะเนจากเรื่องที่อําน นาเสนอเรื่องราว
จากเรื่องที่อําน ฟัง และปฏิบัติตามคาแนะนาที่ซับซ๎อน พูดแสดงความคิดเห็นจากเรื่องที่ฟัง ดู แสดง
ความรู๎สึกจากเรื่องที่ฟัง ดู และสื่อสารได๎ชัดเจนตามวัตถุประสงค์ ทํองจาบทอาขยาน บทร๎อยกรองตามที่
กาหนด ที่มีคุณคําตามความสนใจ เรียบเรียงคาที่เป็นประโยคได๎ตรงตามเจตนาของการสื่อสาร เลือกใช๎
ภาษาไทยมาตรฐาน ภาษาถิ่นได๎เหมาะสมกับกาลเทศะ ร๎องบทร๎องเลํนสาหรับเด็กในท๎องถิ่น ระบุใจความ
สาคัญ รายละเอียด ข๎อคิด จากเรื่องที่อําน หรือการฟังวรรณกรรมสาหรับเด็กเพื่อนาไปใช๎ในชีวิตประจาวัน
คัดลายมือตัวบรรจงเต็มบรรทัด แสดงความคิดเห็นจากเรื่องที่อําน มีมรรยาทในการฟัง พูด อําน เขียน
และดูโดยใช๎กระบวนการเรียนรู๎ กระบวนการอําน กระบวนการฟัง กระบวนการเรียนรู๎ความเข๎าใจ
กระบวนการปฏิบัติ กระบวนการทางภาษา กระบวนการ กระบวนการสร๎างความคิดรวบยอด
กระบวนการสร๎างความตระหนัก กระบวนการตัดสินใจ กระบวนการกลุํม กระบวนการการนาเสนอ
กระบวนการขององค์ประกอบดนตรี
เพื่อให๎มีความรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ซื่อสัตย์ กตัญญู สุจริต มีวินัย ใฝุเรียนรู๎ อยู่อย่างพอเพียง
มุํงมั่นในการทางาน รักความเป็นไทย มีจิตสาธารณะ รักเมตตา กตัญญู

ตัวชี้วัด
ท๑.๑ ป.๒/๑ , ป๒/๒ , ป.๒/๓ ,
ท๒.๑ ป.๒/๑ , ป๒/๒ , ป.๒/๓ ,
ท๓.๑ ป.๒/๑ , ป.๒/๒ , ป.๒/๓ ,
ท๔.๑ ป.๒/๑ , ป.๒/๒ , ป.๒/๓ ,
ท๕.๑ ป.๒/๑ , ป.๒/๒ , ป.๒/๓
รวม ๒๗ ตัวชี้วัด

ป.๒/๔ , ป.๒/๕ , ป.๒/๖ , ป.๒/๗ , ป.๒/๘
ป.๒/๔
ป.๒/๔ , ป.๒/๕ , ป.๒/๖ , ป.๒/๗
ป.๒/๔ , ป.๒/๕

หลักสูตรโรงเรี ยนมารี ยอ์ นุสรณ์ จังหวัดบุรีรัมย์

๒๖

คาอธิบายรายวิชาภาษาไทยพื้นฐาน
รหัสวิชา ท ๑๓๑๐๑
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
เวลา ๒๐๐ ชั่วโมง

อํานออกเสียงคา ข๎อความ เรื่องสั้น ข๎อเขียนเชิงอธิบาย บทร๎อยกรองและหนังสือตามความสนใจ
สม่าเสมอ ได๎ถูกต๎องคลํองแคลํว อธิบายความหมายของคาข๎อความ ข๎อความที่อํานความหมายของข๎อมูล
จากแผนภาพ แผนที่และแผนภูมิ บอกสาระความสาคัญ ความหมายของคาจากเรื่องที่ฟังและดู ตั้งคาถาม
เชิงเหตุผลเกี่ยวกับเรื่องที่อํานฟังดู ตอบคาถามเชิงเหตุผลเกี่ยวกับเรื่องที่อํานฟังดู เลํารายละเอียดเกี่ยวกับ
เรื่องที่ฟังและดูที่เป็นความรู๎และความบันเทิง เขียนบันทึกประจาวัน จดหมายลาครู เรื่องตามจินตนาการ
สะกดคาและบรรยายเกี่ยวกับสิ่งใดสิ่งหนึ่งได๎อยํางชัดเจน คาดคะเนเหตุการณ์จากเรื่องที่อําน นาเสนอ
เรื่องที่อําน ฟั ง พูดแสดงความคิดเห็น แสดงความรู๎สึกจากเรื่องที่ฟังและดู พูดภาษาถิ่นแนะนาสถานที่
ท่องเที่ยวในจังหวัดบุรีรัมย์ และสื่อสารได๎ชัดเจนตามวัตถุประสงค์ ทํองจาบทอาขยานบทร๎อยกรองที่มี
คุณคําตามความสนใจ เลือกใช๎ภาษามาตรฐาน ภาษาถิ่นได๎เหมาะสมกับกาลเทศะ ระบุชนิดหน๎าที่ของคา
ในประโยค เหตุผลประกอบเรื่องที่อํานและข๎อคิดที่ได๎จากการอํานวรรณกรรม ลาดับเหตุการณ์จากเรื่องที่
อําน สรุปความรู๎และข๎อคิดจากเรื่องที่อํานเพื่อนาไปใช๎ในชีวิตประจาวัน ปฏิบัติตามคาสั่งหรือข๎อแนะนา
รู๎จักเพลงพื้นบ๎านและเพลงกลํอมเด็ก เพื่อปลูกฝังความชื่นชมวัฒนธรรมท๎องถิ่น แตํงประโยคงํายๆคาคล๎อง
จอง คาขวัญใช๎พจนานุกรมค๎นหาความหมายของคา คัดลายมือตัวบรรจง เต็มบรรทัด มีมารยาทในการฟัง
พูดอํานเขียน
โดยใช๎กระบวนการทางภาษา กระบวนการอําน กระบวนการเรียนรู๎ความเข๎าใจกระบวนการสร๎าง
ความคิด กระบวนการปฏิบั ติ กระบวนการกลุํ ม กระบวนการสร๎างคํ านิย ม กระบวนการสร๎างความ
ตระหนัก กระบวนการฟัง กระบวนการตัดสินใจและกระบวนการสร๎างความคิดรวบยอด
เพื่อให๎มีความรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ซื่อสัตย์สุจริต กตัญญู มีวินัยใฝุเรียนรู๎ อยู่อย่างพอเพียง
มุํงมั่นในการทางาน รักความเป็นไทย มีจิตสาธารณะ รักเมตตา กตัญญู
ตัวชี้วัด
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

หลักสูตรโรงเรี ยนมารี ยอ์ นุสรณ์ จังหวัดบุรีรัมย์

๒๗

คาอธิบายรายวิชาภาษาไทยพื้นฐาน
รหัสวิชา ท ๑๔๑๐๑
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
เวลา ๑๖๐ ชั่วโมง

อํานออกเสียงบทร๎อยแก๎วและบทร๎อยกรองได๎ถูกต๎อง อํานเรื่องสั้นๆ ตามเวลาที่กาหนดและตอบ
คาถามจากเรื่ องที่อําน อํานหนั งสื อที่มีคุณคําตามความสนใจอยํางสม่าเสมอและแสดงความคิดเห็ น
เกี่ยวกับเรื่องที่อําน สะกดคาและบอกความหมายของคาในบริบทตํางๆ บอกความหมายของสานวน
อธิบายความหมายของคา ประโยคและสานวนจากเรื่องที่อําน ข๎อคิดจากการอํานเพื่อนาไปใช๎ในชีวิตจริง
แยกข๎อเท็จจริงและข๎อคิดเห็นจากเรื่องที่อําน จาแนกข๎อเท็จจริงและข๎อคิดเห็นจากเรื่องที่ฟังและดู ตั้ง
คาถามและตอบคาถามเชิงเหตุผลจากเรื่องที่ฟังและดู คาดคะเนเหตุการณ์จากเรื่องที่อํานโดยระบุเหตุผล
ประกอบ ระบุข๎อคิดจากนิทานพื้น บ๎า นหรือนิทานคติธรรม ชนิดและหน๎าที่ของคาในประโยค สรุป
ความรู๎และข๎อคิดจากเรื่องที่อํานเพื่อนาไปใช๎ในชีวิตประจาวัน คัดลายมือตัวบรรจงเต็มบรรทัดและครึ่ง
บรรทัด เขียนสื่อสารโดยใช๎คาได๎ถูกต๎องชัดเจนและเหมาะสม แผนภาพโครงเรื่องและแผนภาพความคิด
เพื่อใช๎พัฒนางานเขียน แผนภาพโครงเรื่อง นิทานพื้นบ้านเรื่อง ท้าวปาจิตกับนางอรพิม (ตานาน) เรื่อง
ตามจินตนาการ ยํอความจากเรื่องสั้นๆ จดหมายถึงเพื่อนและบิดามารดา บันทึกและเขียนรายงานจาก
การศึกษาค๎นคว๎า พูดสรุปความจากการฟังและดู แสดงความรู๎ ความคิดเห็นและความรู๎สึกเกี่ยวกับเรื่ อง
ที่ฟังและดู รายงานเรื่องหรือประเด็นที่ศึกษาค๎นคว๎าจากการฟัง การดูและการสนทนา มีมารยาทในการ
อําน มารยาทในการเขียน มารยาทในการฟัง การดูและการพูด ใช๎พจนานุกรมค๎นหาความหมายของคา
เปรียบเทียบภาษาไทยมาตรฐานกับภาษาถิ่นได๎ แตํงประโยคได๎ถูกต๎องตามหลักภาษา บทร๎อยกรองและ
คาขวัญ ร๎องเพลงพื้นบ๎าน ทํองจาบทอาขยานตามที่กาหนดและบทร๎อยกรองที่มีคุณคําตามความสนใจ
โดยใช๎ กระบวนการเรี ย นรู๎ ความเข๎า ใจ กระบวนการทางภาษา กระบวนการอํานแบบที่ ๑
กระบวนการอํานแบบที่ ๒ กระบวนการฟัง กระบวนการสร๎างเจตคติ กระบวนการสร๎างความตระหนัก
กระบวนการสร๎างความคิดวิจารณญาณ กระบวนการวิเคราะห์ กระบวนการคิดสร๎างสรรค์ กระบวนการ
สร๎างความคิดรวบยอด กระบวนการแก๎ปัญหา กระบวนการตัดสินใจและกระบวนการปฏิบัติ
เพื่อให๎ มีความรั กชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ซื่อสัตย์ สุ จริต กตัญญู มีวินัย ใฝุ เรียนรู๎ อยู่อย่า ง
พอเพียง มุํงมั่นในการทางาน รักความเป็นไทย มีจิตสาธารณะ รักเมตตาและกตัญญู
ตัวชี้วัด
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
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

หลักสูตรโรงเรี ยนมารี ยอ์ นุสรณ์ จังหวัดบุรีรัมย์

๒๘

ท๕.๑ ป.๔ ป.๔/๑ ป.๔/๒ ป.๔/๓ ป.๔/๔
รวม ๓๓ ตัวชี้วัด

คาอธิบายรายวิชาภาษาไทยพื้นฐาน
รหัสวิชา ท ๑๕๑๐๑
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕
เวลา ๑๖๐ ชั่วโมง
อํานออกเสียงบทร๎อยแก๎ว บทร๎อยกรองได๎ถูกต๎อง งานเขียนเชิงอธิบาย คาสั่ง คาแนะนา
หนังสือที่มีคุณคําตามความสนใจ อธิบายความหมายของคา ประโยค ข๎อความความหมายโดยนัย
คุณคําของวรรณคดีและวรรณกรรม แยกข๎อเท็จจริงและข๎อคิดเห็น วิเคราะห์เกี่ยวกับเรื่องที่อําน ความ
นําเชื่อถือ แสดงความคิดเห็น ปฏิบัติตามงานเขียน คาสั่ง คาแนะนา มีมารยาทในการอําน การเขียน
การฟังและพูด คัดลายมือตัวบรรจงเต็มบรรทัดและครึ่งบรรทัด เขียนสื่อสารชัดเจน และเหมาะสม
แผนภาพโครงเรื่อง แผนภาพความคิด ยํอความ จดหมาย แสดงความรู๎สึก ความคิดเห็น คาขวัญเชิญ
ชวนมาเที่ยวปราสาทหินข้าวพนมรุ้ง กรอกแบบรายการตํางๆ พูดแสดงความรู๎ความคิดเห็น ความรู๎สึก
รายงาน ตั้งคาถามและตอบคาถามเชิงเหตุผล ระบุชนิดแลละหน๎าที่ของคาในประโยค ความรู๎ ข๎อคิด
จากวรรณคดีและวรรณกรรม จาแนกสํวนประกอบของประโยค เปรียบเทียบภาษาไทยมาตรฐานกับ
ภาษาถิ่น ใช๎คาราชาศัพท์ สานวน บอกคาภาษาตํางประเทศในภาษาไทย แตํงบทร๎อยกรอง สรุปเรื่อง
จากวรรณคดีหรือวรรณกรรม ทํองจาบทอาขยาน
โดยใช๎กระบวนการการเรียนรู๎ ความเข๎าใจ กระบวนการอําน กระบวนการปฏิบัติ แระบวนการ
สร๎างความตระหนัก กระบวนการทางภาษา กระบวนการวิเคราะห์ กระบวนการสร๎างเจตคติ
กระบวนการสร๎างความนิยม กระบวนการสร๎างความคิดรวบยอด กระบวนการสืบสวน สอบสวน
กระบวนการแก๎ปัญหา กระบวนการสร๎างความคิด วิจารณญาณ กระบวนการตัดสินใจ กระบวนการฟัง
กระบวนการให๎เหตุผลแบบอิงหลักเกณฑ์ กระบวนการคิดสร๎างสรรค์ กระบวนการ ๙ รสแหํงวรรณคดี
เพื่อให๎มีความใฝุเรียนรู๎ รักความเป็นไทย มุํงมั่นในการทางาน ซื่อสัตย์สุจริต กตัญญู มีวินัย
อยู่อย่างพอเพียง รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ มีจิตสาธารณะ กตัญญู รักเมตตา
ตัวชี้วัด
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

หลักสูตรโรงเรี ยนมารี ยอ์ นุสรณ์ จังหวัดบุรีรัมย์

๒๙

ท ๕.๑ ป.๕/๑ ,ป.๕/๒ ,ป.๕/๓ ,ป.๕/๔
รวม ๓๓ ตัวชี้วัด

คาอธิบายรายวิชาภาษาไทยพื้นฐาน
รหัสวิชา ท ๑๖๑๐๑
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖
เวลา ๑๖๐ ชั่วโมง
อํานออกเสียงบทร๎อยแก๎วและบทร๎อยกรองได๎ถูกต๎องเรื่องสั้นๆ อยํางหลากหลายโดยจับเวลาแล๎ว
ถามเกี่ยวกับเรื่องที่อํานเขียนเชิงอธิบาย คาสั่ง ข๎อแนะนา และปฏิบัติตาม หนังสือตามความสนใจ และ
อธิบายคุณคําที่ได๎รับ เลํานิทานพื้นบ๎านท๎องถิ่นตนเองและนิทานพื้นบ๎านของท๎องถิ่นอื่ น เขียนสื่อสารโดย
ใช๎คาได๎ถูกต๎องชัดเจน และเหมาะสม แผนภาพโครงเรื่องและแผนภาพความคิดเพื่อใช๎พัฒนางานเขียน
เรียงความ ยํอความจากเรื่องที่อําน จดหมายสํวนตัว เรื่องตามจินตนาการและสร๎างสรรค์ เขียนความ
ประทั บใจเกี่ย วกั บปราสาทเขาพนมรุ้ ง อ.เฉลิ มพระเกี ยรติ จ.บุรี รั ม ย์ อธิ บายความหมายของค า
ประโยคและข๎อความที่เป็นโวหาร การนาความรู๎และความคิด จากเรื่องที่อํานไปตัดสินใจแก๎ปัญหา ในการ
ดาเนินชีวิต ความหมายของข๎อมูล จากการอํานแผนผัง แผนที่ แผนภูมิ และกราฟ คุณคําของวรรณคดี
และวรรณกรรมที่อํานและนาไปประยุกต์ใช๎ในชีวิต จริง แยกข๎อเท็จจริงและข๎อคิดเห็นจากเรื่องที่อําน
กรอกแบบรายการตํางๆ วิเคราะห์ความนําเชื่อถือจากการฟังและดูสื่อโฆษณาอยํางมีเหตุผล ชนิดและ
หน๎าที่ของคาในประโยค และเปรียบเทียบสานวนที่เป็นคาพังเพย และสุภาษิต ตั้งคาถามและตอบคาถาม
เชิงเหตุผลจากเรื่องที่ฟังและดู พูดแสดงความรู๎ความเข๎าใจจุดประสงค์ของเรื่องที่ฟังและดู รายงานเรื่อง
หรือประเด็นที่ศึกษาค๎นคว๎าจากการฟัง การดูและการสนทนา โน๎มน๎าวอยํางมีเหตุผลและนําเชื่อถือ ใช๎คา
ได๎เหมาะสมกับ กาลเทศะและบุ คคล รวบรวมและบอกความหมายของคาภาษาตํางประเทศที่ใช๎ใ น
ภาษาไทย ระบุลักษณะของประโยค แตํงบทร๎อยกรอง แต่งกลอนสุภาพสถานที่สาคัญในประเทศ
สมาชิกอาเซียน แสดงความคิดเห็นจากวรรณคดีหรือวรรณกรรมที่อําน ทํองจาบทอาขยานตามที่กาหนด
และบทร๎อยกรองที่มีคุณคําตามความสนใจ คัดลายมือตัวบรรจงเต็มบรรทัด และครึ่งบรรทัด มีมารยาทใน
การฟัง การดู และการพูด
โดยใช๎ ก ระบวนการอํ า นแบบที่ ๑ กระบวนการอํ า นแบบที่ ๒ กระบวนการการอํ า นแบบที่ ๑
กระบวนการเรียนรู๎ ความเข๎าใจ กระบวนการสร๎างความคิดรวบยอด กระบวนการสร๎างความตระหนัก
กระบวนการปฏิบัติ กระบวนการสร๎างคํานิยม กระบวนการเชื่อมโยง กระบวนการเทคโนโลยี กระบวนการ
ฟัง กระบวนการฟังแบบที่ ๒ กระบวนการทางภาษา กระบวนการคิดสร๎างสรรค์ กระบวนการตัดสินใจ
กระบวนการสร๎างความคิดวิจารณญาณ กระบวนการกลุํม

หลักสูตรโรงเรี ยนมารี ยอ์ นุสรณ์ จังหวัดบุรีรัมย์

รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ซื่อสัตย์สุจริต กตัญญู มีวินัย ใฝุเรียนรู๎ อยู่อย่างพอเพียง มุํงมั่นใน
การทางาน รักความเป็นไทย มีจิตสาธารณะ

ตัวชี้วัด
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

๓๐

หลักสูตรโรงเรี ยนมารี ยอ์ นุสรณ์ จังหวัดบุรีรัมย์

๓๑

คาอธิบายรายวิชาภาษาไทยพื้นฐาน
รหัสวิชา ท ๒๑๑๐๑
เวลา ๖๐ ชั่วโมง

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
จานวน ๑.๕ หน่วยกิต

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑
ภาคเรียนที่ ๑

อํานออกเสียงบทร๎อยแก๎วและบทร๎อยกรองได๎ถูกต๎องเหมาะสมกับเรื่องที่อํานจับใจความสาคัญ
จากเรื่องที่อําน อธิบายคาเปรียบเทียบและคาที่มีหลายความหมายในบริบทตํางๆจากการอําน ลักษณะ
ของเสียงในภาษาไทย คุณคําของวรรณคดีและวรรณกรรมที่อําน วิเคราะห์คุณคําที่ได๎รับจากการอํานงาน
เขี ย นอยากหลากหลายเพื่ อ น าไปใช๎ แ ก๎ ปั ญ หาในชี วิ ต ชนิ ด และหน๎ า ที่ ข องค าในประโยค วรรณคดี
วรรณกรรมที่อํานพร๎อมยกเหตุผลประกอบ มีมารยาทในการอําน การพูด คัดลายมือตัวบรรจงครึ่งบรรทัด
เขี ย นสื่ อสารโดยใช๎ถ๎ อยค าถู ก ต๎อ ง ชั ดเจนเหมาะสมและสละสลวย บรรยายประสบการณ์ โดยระบุ
สาระสาคัญและรายละเอียดสนับสนุนและยํอความจากเรื่องที่อําน ยํอความจากเรื่องที่อํานและแสดงความ
คิดเห็นเกี่ยวกับสาระจากสื่อที่ได๎รับ พูดสรุปใจความสาคัญของเรื่องที่ฟังและดู เล่าเรื่องย่อจากเรื่องที่ฟัง
และดูสร้างคาในภาษาไทย แต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑เกี่ยวกับเขากระโดง ใช๎สานวนที่เป็นคา
พังเพยและสุภาษิต สรุปความรู๎และข๎อคิดที่อํานเพื่อประยุกต์ใช๎ในชีวิตจริงและ ทํองจาบทร๎อยกรองที่มี
คุณคําตามความสนใจ
โดยใช๎ ก ระบวนการปฏิ บั ติ กระบวนการอํ า นแบบที่ ๑ กระบวนการเรี ย นรู๎ ค วามเข๎ า ใจ
กระบวนการสร๎างเจตคติ กระบวนการทางาน กระบวนการสร๎างความคิดวิจารณญาณ กระบวนการสร๎าง
ความตระหนั ก กระบวนการทางภาษา กระบวนการสร๎างความคิดรวบยอด กระบวนการวิเคราะห์
กระบวนการคิ ด สร๎ า งสรรค์ กระบวนการ ๙ รสวรรณคดี ก ระบวนการฟั ง กระบวนการตั ด สิ น ใจ
กระบวนการอํานแบบที่ ๒
เพื่อให๎มีความรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ซื่อสัตย์สุจริต กตัญญู มีวินัย ใฝุเรียนรู๎ อยู่อย่างพอเพียง
มุํงมั่นในการทางาน รักความเป็นไทย มีจิตสาธารณะ รักเมตตา กตัญญู
ตัวชี้วัด
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

หลักสูตรโรงเรี ยนมารี ยอ์ นุสรณ์ จังหวัดบุรีรัมย์

๓๒

คาอธิบายรายวิชาภาษาไทยพื้นฐาน
รหัสวิชา ท ๒๑๑๐๒
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑
เวลา ๖๐ ชั่วโมง
จานวน ๑.๕ หน่วยกิต
ภาคเรียนที่ ๒
อํานออกเสียงบทร๎อยแก๎วและบทร๎อยกรองได๎ถูกต๎องเหมาะสมกับเรื่องที่อํานจับใจความ
ส าคัญ จากเรื่ อ งที่อํ านระบุ เหตุ และผลข๎อ เท็จ จริง กับ ข๎ อคิ ด เห็ น จากเรื่ องที่ อํา น ข๎ อสั ง เกตและความ
สมเหตุสมผลชองงานเขียนประเภทชักจูงโน๎มน๎าวใจ ตีความคายากในเอกสารวิชาการโดยพิจารณาจาก
บริบทปฏิบัติตามคูํมือแนะนาวิธีการใช๎งานของเครื่องมือเครื่องใช๎ในระดับที่ยากขึ้น มีมารยาทในการอําน
การเขีย น การฟัง การดู และการสนทนา เขี ยน สื่ อสารโดยใช๎ถ๎ อยคาถูก ต๎อ งชั ดเจนเหมาะสมและ
สละสลวย บรรยายประสบการณ์โดยระบุสาระสาคัญและรายละเอียดสนับสนุน เรียงความ ยํอความจาก
เรื่องที่อําน จดหมายสํวนตัว และจดหมายกิจธุระ รายงานการศึกษาค๎นคว๎าและโครงงาน พูด สรุปใจความ
สาคัญของเรื่องที่ฟังและดูแสดงความคิดเห็นอยํางสร๎างสรรค์เกี่ยวกับเรื่องที่ฟังและดู และรายงานเรื่องหรือ
ประเด็นที่ศึกษาค๎นคว๎าจากการฟัง การดูและสนทนาประเมินความนําเชื่อถือของสื่อที่มีเนื้อหาโน๎มน๎าวใจ
อธิบาย ลักษณะของเสียงในภาษาไทย คุณคําของวรรณคดีและวรรณกรรมที่อําน วิเคราะห์ ชนิดและ
หน๎าที่ของคาในประโยคและความแตกตํางภาษาพูดภาษาเขียน จาแนกและใช๎ สานวนที่เป็นคาพังเพยและ
สุภาษิต สรุปเนื้อหาวรรณคดีและวรรณกรรมที่อําน ทํองจาบทอาขยานตามที่กาหนดและบทร๎อยกรองที่มี
คุณคําตามความสนใจ ทํองจาบทอาขยานตามที่กาหนดและบทร๎อยกรองที่มีคุณคําตามความสนใจ
โดยใช๎ ก ระบวนการปฏิ บั ติ กระบวนการอํ า นแบบที่ ๑ กระบวนการเรี ย นรู๎ ค วามเข๎ า ใจ
กระบวนการสร๎างเจตคติ กระบวนการทางาน กระบวนการสร๎างความคิดวิจารณญาณ กระบวนการอําน
แบบที่๒ กระบวนการสร๎างความตระหนัก กระบวนการทางภาษา กระบวนการสร๎างความคิดรวบยอด
กระบวนการสืบสวนสอบสวน กระบวนการแก๎ปัญหา กระบวนการวิเคราะห์ กระบวนการคิดสร๎างสรรค์
กระบวนการ ๙ รสวรรณคดีกระบวนการฟัง กระบวนการตัดสินใจ
เพื่อให๎มีความรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ซื่อสัตย์สุจริต กตัญญู มีวินัย ใฝุเรียนรู๎ อยู่อย่างพอเพียง
มุํงมั่นในการทางาน รักความเป็นไทย มีจิตสาธารณะ รักเมตตา กตัญญู
ตัวชี้วัด
ท ๑.๑
ท ๒.๑
ท ๓.๑
ท ๔.๑
ท ๕.๑

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.๑/๑ 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.๑/๑ ม.๑/๒ ม.๑/๓ ม.๑/๔ ม.๑/๕ ม.๑/๖
ม.๑/๑ ม.๑/๒ ม.๑/๓ ม.๑/๔ ม.๑/๕ ม.๑/๖
ม.๑/๑ ม.๑/๒ ม.๑/๓ ม.๑/๔ ม.๑/๕
รวม ๓๕ ตัวชี้วัด

หลักสูตรโรงเรี ยนมารี ยอ์ นุสรณ์ จังหวัดบุรีรัมย์

๓๓

คาอธิบายรายวิชาภาษาไทยพื้นฐาน
รหัสวิชา ท ๒๒๑๐๑
เวลา ๖๐ ชั่วโมง

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
จานวน ๑.๕ หน่วยกิต

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒
ภาคเรียนที่ ๑

อํานออกเสียง บทร๎อยกรองและบทร๎อยแก๎ว เขียนผังความคิดเพื่อแสดงความเข๎าใจในบทเรียน
ตํางๆที่อําน ทั้งบันเทิงคดีและสารคดี คัดลายมือตัวบรรจงครึ่งบรรทัด เขียนเรียงความ เขียนยํอความ
เขียนรายงานการศึกษาค๎นคว๎า เขียนจดหมายกิจธุระ เขียนบรรยายและพรรณนา ละเขียนวิเคราะห์
วิจารณ์แสดงความรู๎ ความคิดเห็น หรือโต๎แย๎งในเรื่องที่อํานอยํางเหมาะสม พูด อภิปรายแสดงความ
คิดเห็นและข๎อโต๎แย๎งเกี่ยวกับเรื่องที่อําน พูดสรุปความสาคัญ พูดรายงาน วิเคราะห์ประโยคสามัญ
ประโยครวม ประโยคซ๎อน แตํงกลอนสุภาพ แตํงโคลงสี่สุภาพเกี่ยวกับวัดเขาอังคาร ต.เจริญสุข อ.เฉลิม
พระเกียรติ์ จ.บุรีรัมย์ รวบรวมอธิบายคาของภาษาตํางประเทศที่ใช๎ในภาษาไทย ศึกษาเนื้อหาวรรณคดี
วรรณกรรมศาสนา ประเพณีพิธีกรรม สุภาษิตคาสอนเหตุการณ์ประวัติศาสตร์ บันเทิงคดี บันทึกการ
เดินทาง วรรณกรรมท๎องถิ่นโดยสรุปเนื้อหา อธิบายคุณคําทํองจาบทอาขยาน และบทร๎อยกรองที่นําสน
เพื่อเห็นคุณคําของภาษาไทยใฝุเรียนรู๎ มีนิสัยการอําน มีมารยาทในการอําน การเขียน การฟังการดูและ
การพูด
กระบวนการเรียนรู๎ความเข๎าใจทางภาษา การสืบค๎นความรู๎ การจดบันทึก ใช๎ความสามารถในการ
คิดการอภิปราย หรือให๎เกิดความรู๎ความเข๎าใจในการเรียน ใช๎ความสามารถในการสื่อสารกับผู๎อื่นให๎เข๎าใจ
ตรงกัน
เห็นคุณคําของภาษาไทยนาคุณคําไปใช๎แก๎ปัญหาในชีวิตประจาวัน เป็นผู๎มีลักษณะอันพึงประสงค์
มีมารยาทในการอําน เขียน ดู ฟัง และพูด เห็นคุณคําของภาษาไทยจึงเป็นเอกลักษณ์ รักชาติ ศาสน์
กษัตริย์ ซื่อสัตย์ กตัญญู สุจริต มีวินัย ใฝุการเรียนรู๎ มุํงมั่นในการทางาน มีวินัย รักเมตตา อยู่อย่าง
พอเพียง และรักความเป็นไทย
ตัวชี้วัด
ท ๑.๑ ม.๒/๑ ม.๒/๓ ม.๒/๔ ม.๒/๖ ม. ๒/๘
ท ๒.๑ ม.๒/๑ ม.๒/๒ ม.๒/๓ ม.๒/๔ ม.๒/๖ ม. ๒/๗ ม.๒/๖ ม. ๒/๘
ท ๓.๑ ม.๒/๑ ม.๒/๕
ท ๔.๑ ม.๒/๒ ม.๒/๓ ม.๒/๕
ท ๕.๑ ม.๒/๑ ม.๒/๓ ม.๒/๕
รวม ๒๑ ตัวชี้วัด

หลักสูตรโรงเรี ยนมารี ยอ์ นุสรณ์ จังหวัดบุรีรัมย์

๓๔

คาอธิบายรายวิชาภาษาไทยพื้นฐาน
รหัสวิชา ท ๒๒๑๐๒
เวลา ๖๐ ชั่วโมง

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
จานวน ๑.๕ หน่วยกิต

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒
ภาคเรียนที่ ๒

อํานออกเสียงบทร๎อยแก๎วและบทร๎อยกรอง อํานหนังสือ บทความ คาประพันธ์อยํางหลากหลาย
และ ประเมินคุณคําหรือแนวคิดที่ได๎จากการอํานเพื่อนาไปใช๎แก๎ปัญหาในชีวิต อภิปรายแสดงความคิดเห็น
วิเคราะห์จาแนกข๎อเท็จจริง ข๎อมูลสนับสนุน ข๎อคิดเห็น ระบุข๎อสังเกตการชวนหรือประเมินคํา เขียน
จดหมายกิจธุระ พูดวิเคราะห์ข๎อเท็จจริง ข๎อคิดเห็นและความนําเชื่อถือ วิจารณ์เรื่องที่ฟังและพูดอยํางมี
เหตุผล เพื่อนาข๎อคิดมาประยุกต์ใช๎ในการดาเนินชีวิต พูดอวยพร โน๎มน๎าว ได๎ตรงตามวัตถุประสงค์ พูด
โฆษณา สร๎างคาสมาส ใช๎คาราชาศัพท์ ศึกษาวรรณคดีวรรณกรรมศาสนา ประเพณี พิธีกรรม สุภาษิตคา
สอน เหตุการณ์ประวัติศาสตร์ บันเทิงคดี บันทึกการเดินทาง วรรณกรรมท๎องถิ่น โดยวิเคราะห์วิจารณ์เพื่อ
ความรู๎ความคิดเพื่อรักษาความเป็นไทย มีนิสัยรักการอําน มีมารยาทในการอําน เขียน ฟังและพูด
กระบวนการทางภาษา กระบวนการกลุํมสัมพันธ์จัดการเรียนเพื่อพัฒนาความคิดเรียนรู๎แบบ
โครงงาน ให๎รู๎วิธีการแก๎ปัญหาอยํางเป็นระบบ วางแผน คิดวิเคราะห์ ประเมินผล ฝึกการเป็นผู๎นาและผู๎
ตาม มีความสามารถในการใช๎เทคโนโลยี สามารถสร๎างองค์ความรู๎ไปใช๎แก๎ปัญหาในชีวิตประจาวัน
มีมารยาทในการใช๎ภาษา มีคุณธรรม จริยธรรม มีมารยาทในการอํานการเขียน การฟังการดูการ
พูด เห็นคุณคําภาษาไทยยังเป็นเอกลักษณ์ของชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ซื่อสัตย์สุจริต กตัญญู มีวินัย ใฝุเรียนรู๎
มุํงมั่นในการทางาน กตัญญู มีจิตสาธารณะ รักเมตตา อยู่อย่างพอเพียง และรักความเป็นไทย
ตัวชี้วัด
ท ๑.๑
ท ๒.๑
ท ๓.๑
ท ๔.๑
ท ๕.๑

ม.๒/๑
ม.๒/๖
ม.๒/๒
ม.๒/๑
ม.๒/๑

,ม.๒/๔ ,ม.๒/๕ ,ม.๒/๖ ,ม. ๒/๗ ,ม.๒/๘
,ม.๒/๘
,ม.๒/๓ ,ม.๒/๔ ,ม.๒/๖
,ม.๒/๔
,ม.๒/๒ ,ม.๒/๔

รวม ๑๗ ตัวชี้วัด
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๓๕

คาอธิบายรายวิชาภาษาไทยพื้นฐาน
รหัสวิชา ท ๒๓๑๐๑
เวลา ๖๐ ชั่วโมง

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
จานวน ๑.๕ หน่วยกิต

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓
ภาคเรียนที่ ๑

อําน ออกเสียงออกเสียงบทร๎อยแก๎ว ร๎อยกรองได๎ถูกต๎องและเหมาะสมกับเรื่องที่อําน อําน เรื่อง
ตํางๆแล๎ว เขียน กรอบแนวคิด ผังความคิด ยํอความ และรายงาน คัด ลายมือตัวบรรจงครึ่งบรรทัด
เขียน วิเคราะห์ วิจารณ์ และ แสดง ความรู๎ ความคิดเห็ น หรือโต๎แย๎งในเรื่องตํางๆ เขียน ข๎อความโดย
ใช๎ถ๎อยคาได๎ถูกต๎องตามระดับภาษา ชีวประวัติหรืออัตชีวประวัติโดยเลําเหตุการณ์ ข๎อคิดเห็นและทัศนคติ
ในเรื่องตํางๆ แตํง บทร๎อยกรอง เรื่องนิราศการเดินทางจากบ้านของนักเรียนไปสนามนิวไอโมบาย
จั ง หวั ด บุ รี รั ม ย์ จ าแนก และ ใช๎ ค าภาษาตํ า งประเทศที่ ใ ช๎ ใ นภาษาไทย ระบุ ใจความส าคั ญ และ
รายละเอียดข๎อมูลที่สนับสนุนจากเรื่องที่อําน ความแตกตํางของคาที่มีความหมายโดยตรงและความหมาย
โดยนัย วิเคราะห์ และ วิจารณ์ เรื่องที่ฟังและดูเพื่อนาข๎อคิดมาประยุกต์ใช๎ในการดาเนินชีวิต วิเคราะห์
โครงสร๎างประโยคซับซ๎อน ระดับภาษา วิถีไทยและคุณคําจากวรรณคดีและวรรณกรรมที่อําน วิจารณ์
ความสมเหตุสมผล การลาดับความและความเป็นไปของเรื่อง แสดงความคิดเห็น และ ประเมิน เรื่องจาก
การฟังและการดู ประเมิน ความถูกต๎องของข๎อมูลที่ใช๎สนับสนุนในเรื่องที่อําน มีมารยาท ในการอําน
การเขียน การฟัง การดู และการพูด
โดยใช๎กระบวนการเรียนรู๎ กระบวนการอํานแบบที่ ๑ กระบวนการอํานแบบที่ ๒ กระบวนการ
ฟัง กระบวนการเรียนรู๎ความเข๎าใจ กระบวนการทางภาษา กระบวนการปฏิบัติ กระบวนการแก๎ปัญหา
กระบวนการสร๎างความตระหนัก กระบวนการตัดสิ นใจ กระบวนการกลุํม กระบวนการคิดสร๎างสรรค์
กระบวนการคิดวิจารณญาณ และกระบวนการเชื่อมโยง
เพื่อให๎มีความรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ซื่อสัตย์ มีวินัย ใฝุเรียนรู๎ มุํงมั่นในการทางาน รักความ
เป็นไทย มีจิตสาธารณะ รักเมตตา กตัญญูและอยู่อย่างพอเพียง
ตัวชี้วัด
ท ๑.๑ ม.๓/๑ ม.๓/๒
ท ๒.๑ ม.๓/๑ ม.๓/๒
ท ๓.๑ ม.๓/๑ ม.๓/๒
ท ๔.๑ ม.๓/๑ ม.๓/๒
ท ๕.๑ ม.๓/๒ ม.๓/๔
รวม ๒๐ ตัวชี้วัด

ม.๓/๓ ม.๓/๖ ม.๓/๗ ม.๓/๑๐
ม.๓/๓ ม.๓/๗ ม.๓/๑๐
ม.๓/๖
ม.๓/๓ ม.๓/๖
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๓๖

คาอธิบายรายวิชาภาษาไทยพื้นฐาน
รหัสวิชา ท ๒๓๑๐๒
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓
เวลา ๖๐ ชั่วโมง
จานวน ๑.๕ หน่วยกิต
ภาคเรียนที่ ๒
อําน ออกเสียงออกเสียงบทร๎อยแก๎ว ร๎อยกรองได๎ถูกต๎องและเหมาะสมกับเรื่องที่อําน อําน เรื่อง
ตํางๆแล๎ว เขียน กรอบแนวคิด ผังความคิด ยํอความ และรายงาน กรอก แบบสมัครงานพร๎อม เขียน
บรรยายเกี่ยวกับความรู๎และทักษะของตนเองที่เหมาะสมกับงาน เขียน ข๎อความโดยใช๎ถ๎อยคาได๎ถูกต๎อง
ตามระดับภาษา ยํอความ จดหมายกิจธุระ รายงานศึกษาค๎นคว๎าและโครงงาน เขียนอธิบาย ชี้แจง
แสดงความคิดเห็นและ โต๎แย๎ง อยํางมีเหตุผล พูด ในโอกาสตํางๆได๎ตรงตามวัตถุประสงค์ รายงานเรื่อง
หรือประเด็นที่ศึกษาค๎นคว๎าจากการฟัง การดู และการสนทนา โน๎มน๎าวโดยนาเสนอหลักฐานตามลาดับ
เนื้อหาอยํางมีเหตุผลและนําเชื่อถือ ระบุ ใจความสาคัญและรายละเอียดของข๎อมูลที่สนับสนุนจากเรื่องที่
อําน ใช๎ คาทับศัพท์และศัพท์บัญญัติ อธิบาย ความหมายคาศัพท์ทางวิชาการและวิชาชีพ วิเคราะห์ หรือ
แสดงความคิดเห็นโต๎แย๎ง เกี่ยวกับเรื่องที่อําน วิเคราะห์ วิจารณ์ และ ประเมิน เรื่องที่อํานโดยใช๎กลวิธีการ
เปรี ย บเที ย บเพื่ อ ให๎ ผู๎ อํ า นเข๎ า ใจได๎ ดี ขึ้ น ตี ค วาม และ ประเมิ น คํ า แนวคิ ด ที่ ไ ด๎ จ ากงานเขี ย นอยํ า ง
หลากหลายเพื่อนาไปใช๎แก๎ปัญหาในชีวิต สรุป ความรู๎และข๎อคิดจากการอํานเพื่อนาไปประยุกต์ใช๎ในชีวิต
จริง มีมารยาท ในการอําน การเขียน การฟัง การดู และการพูด
โดยใช๎กระบวนการเรียนรู๎ กระบวนการอํานแบบที่ ๑ กระบวนการอํานแบบที่ ๒ กระบวนการ
ฟัง กระบวนการเรียนรู๎ความเข๎าใจ กระบวนการทางภาษา กระบวนการปฏิบัติ กระบวนการแก๎ปัญหา
กระบวนการสร๎างความตระหนัก กระบวนการตัดสินใจ กระบวนการกลุํม กระบวนการคิดสร๎างสรรค์
กระบวนการคิดวิจารณญาณ และกระบวนการเชื่อมโยง
เพื่อให๎มีความรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ซื่อสัตย์ มีวินัย ใฝุเรียนรู๎ มุํงมั่นในการทางาน รักความ
เป็นไทย มีจิตสาธารณะ รักเมตตา กตัญญูและอยู่อย่างพอเพียง
ตัวชี้วัด
ท ๑.๑ ม.๓/๑ ม.๓/๓ ม.๓/๔ ม.๓/๕ ม.๓/๘ ม.๓/๙ ม.๓/๑๐
ท ๒.๑ ม.๓/๒ ม.๓/๔ ม.๓/๕ ม.๓/๖ ม.๓/๘ ม.๓/๙ ม.๓/๑๐
ท ๓.๑ ม.๓/๓ ม.๓/๔ ม.๓/๖
ท ๔.๑ ม.๓/๔ ม.๓/๕
ท ๕.๑ ม.๓/๑ ม.๓/๓
รวม ๒๒ ตัวชี้วัด
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๓๗

คาอธิบายรายวิชาภาษาไทยเพิ่มเติม
รหัสวิชา ท ๑๑๒๐๑
ภาษาเพลินใจ
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
เวลา ๔๐ ชั่วโมง

การอํานออกเสียงและบอกความหมายของคา คาคล๎องจอง และข๎อความที่ประกอบด๎วย
คาพื้นฐาน รวมทั้งคาที่ใช๎เรียนรู๎ในกลุํมสาระอื่น ๆ การอํานหนังสือตามความสนใจ การคัดลายมือ
ตัวบรรจงเต็มบรรทัดตามรูปแบบการเขียนตัวอักษรไทย การฟังและปฏิบัติตามคาแนะนา คาสั่งงํายๆ
การแตํงประโยค คาคล๎องจองพยางค์เดียว วรรณกรรม ร๎อยแก๎วและร๎อยกรองสาหรับเด็ก
อํานออกเสียงคา คาคล๎องจองและข๎อความสั้นๆ ตอบคาถามเกี่ยวกับเรื่องที่อําน คาดคะเน
เหตุการณ์เรื่องที่อําน อํานหนังสือตามความสนใจอยํางสม่าเสมอ คัดลายมือตัวบรรจงเต็มบรรทัด เขียน
สื่อสารด๎วยคาและประโยคตํางๆ ฟังคาแนะนา คาสั่งงํายๆ และปฏิบัติตาม ตอบคาถามและ
เลําเรื่องที่ฟังและดูทั้งที่เป็นความรู๎และความบันเทิง เขียนเรียบเรียงคาเป็นประโยคตํางๆ ตํอ
คาคล๎องจองงํายๆ บอกข๎อคิดที่ได๎จากการอํานวรรณกรรม การร๎อยแก๎ว ร๎อยกรอง สาหรับเด็ก
และบทร๎อยกรองตามความสนใจ
เพื่อพัฒนาพฤติกรรมด๎านความรู๎ เจตคติ คุณธรรม คํานิยม ตามคุณคําพระวรสาร มีมารยาท
ในการอําน การเขียน การฟัง การดูและการพูด สามารถใช๎ทักษะทางภาษเป็นเครื่องมือในการใฝุเรียนรู๎
มุํงมั่นในการทางานรํวมกับผู๎อื่นเห็นคุณคําการใช๎ตัวเลขไทย ภาษาพูดและภาษาเขียนอยํางถูกต๎อง รัก
ความเป็นไทยโดยใช๎ภาษาอยํางสร๎างสรรค์ สอดคล๎องกับขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรม มีจิต
สาธารณะ
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
๑. อํานออกเสียงคา ข๎อความ คาคล๎องจองงํายๆได๎คลํองแคลํว
๒. ตอบคาถามเกี่ยวกับเรื่องที่อํานได๎ถูกต๎อง
๓. คัด เขียนข๎อความด๎วยตัวบรรจงเต็มบรรทัดตามรูปแบบการเขียนตัวอักษรไทยได๎ สวยงาม
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๓๘

คาอธิบายรายวิชาภาษาไทยเพิ่มเติม
รหัสวิชา ท ๑๒๒๐๑ ภาษาพาสนุก
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒
เวลา ๔๐ ชั่วโมง
ศึกษาการอํานออกเสียง จับใจความจากนิทานเรื่องเลําสั้น ๆ บทเพลงและบทร๎อยกรอง ขําว
และเหตุการณ์ประจาวัน อํานหนังสือตามความสนใจ ข๎อเขียนเชิงอธิบายใช๎สถานที่สาธารณะ คาแนะนา
การใช๎เครื่องใช๎ที่จาเป็นในบ๎าน ในโรงเรียน มารยาทในการอําน เขียนเรื่องสั้นเกี่ยวกับประสบการณ์ตาม
จินตนาการ เขียนให๎อํานงํายสะอาด ไมํขีดฆําใช๎ภาษาเหมาะสมกับเวลา สถานที่ และบุคคล ไมํเขียน
ล๎อเลียน จับใจความพูดแสดงความคิดเห็น ความรู๎สึกจากเรื่องเลํา สารคดีสาหรับเด็ก นิทาน การ์ตูน เรื่อง
ขบขัน ขําวเหตุการณ์ประจาวัน เพลง เชํนแนะนาตัวเอง ขอความชํวยเหลือ กลําวขอบคุณ กลําวคาขอ
โทษ พูดขอร๎องเลําประสบการณ์ มีมารยาทใน
การฟัง การดู การพูด
ใช๎ทักษะกระบวนการปฏิบัติในการอําน การเขียน การฟัง การดู การพูด และการใช๎ภาษาไทย
เพื่อให๎เกิดความรู๎ความคิด วิเคราะห์ การตัดสินใจ แก๎ปัญหาในการดาเนินชีวิตอยําง
มีวิจารณญาณและสร๎างสรรค์ สามารถนาไปใช๎ในชีวิตจริงได๎อยํางเหมาะสม
เพื่อพัฒนาพฤติกรรมด๎านความรู๎ เจตคติ คุณธรรม คํานิยม ตามคุณคําพระวรสาร มีซื่อสัตย์
รักการอําน ใช๎กระบวนการเขียนสื่อสารจากการศึกษาค๎นคว๎าอยํางมีประสิทธิภาพ เลือกฟังและดู พูด
แสดงความรู๎ความคิดและความรู๎สึกในโอกาสตํางๆ อยํางมีวิจารณญาณ เห็นคุณคําของวรรณคดี
และวรรณกรรม นาไปประยุกต์ใช๎ในชีวิตจริง
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
๑. อํานออกเสียงคา ข๎อความและบทร๎อยกรองที่สนใจได๎ถูกต๎อง
๒. พูดแสดงความคิดเห็นจากเรื่องที่ฟังและดูได๎ถูกต๎อง
๓. เขียนเรื่องตามจินตนาการด๎วยข๎อความสั้นๆไมํเกิน ๑๐ บรรทัดได๎
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๓๙

คาอธิบายรายวิชาภาษาไทยเพิ่มเติม
รหัสวิชา ท ๑๓๒๐๑ เขียนสวยด้วยมือเรา
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
เวลา ๔๐ ชั่วโมง

.

ศึกษาการคัดลายมือตัวบรรจงเต็มบรรทัดตามรูปแบบการเขียนตัวอักษรไทย ตัวเลขไทย
ข๎อควรปฏิบัติในการฝึกคัดลายมือ การนั่ง การวางสมุด การจับดินสอ ดูวิธีการคัดตัวอักษรให๎เข๎าใจและ
คัดให๎ถูกต๎องตามรูปแบบ เว๎นชํองไฟให๎เหมาะสมและเทํากันสม่าเสมอ
ใช๎ทักษะกระบวนการปฏิบัติการ เขียนบรรยายเกี่ยวกับลักษณะของคน สัตว์ สิ่งของ สถานที่
บันทึกประจาวัน เรียงความตามจินตนาการจากคา รูปภาพ และหัวข๎อที่กาหนด ยํอความในรูปแบบตํางๆ
เพื่อพัฒนาพฤติกรรมด๎านความรู๎ เจตคติ คุณธรรม คํานิยม ตามคุณคําพระวรสาร และมี
ความสามารถในการตัดสินใจ มีความภาคภูมิใจ รักความเป็นไทย ชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ซื่อสัตย์ มีวินัย
ใฝุเรียนรู๎ อยู่อย่างพอเพียง มุํงมั่นทางานและมีจิตสาธารณะ
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
๑. อธิบายการคัดลายมือตัวบรรจงเต็มบรรทัดตามรูปแบการเขียนอักษรไทย
๒. สามารถเขียนบรรยายเกี่ยวกับลักษณะของคน สัตว์ สิ่งของ และสถานที่
๓. นาหลักการคัดลายมือมาเขียนเรียงความตามจินตนาการจากคา ภาพ และหัวข๎อ
ที่กาหนด
๔. อธิบายความหมายการเขียนเรื่องราวในรูปแบบตํางๆและสร๎างสัมพันธภาพของ
การทางานกลุํม
๕. ตระหนักและเห็นคุณคํา มีมรรยาทที่ดีในการเขียนสามารถนาไปใช๎ในชีวิตประจาวันได๎
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๔๐

คาอธิบายรายวิชาภาษาไทยเพิ่มเติม
รหัสวิชา ท ๑๔๒๐๑ นักอ่านรุ่นเยาว์
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
เวลา ๔๐ ชั่วโมง

ศึกษาการอํานออกเสียงคาที่มี ร ล เป็นพยัญชนะต๎น คาควบกล้า บทร๎อยแก๎ว บทร๎อยกรอง อําน
ขําว และเหตุการณ์ประจาวัน สารคดีและบันเทิงคดี อํานหนังสือตามความสนใจ
โดยใช๎ทักษะกระบวนการปฏิบัติในการอําน การเขียน การฟัง การดู การพูด และการใช๎
ภาษาไทยเพื่อให๎เกิดความรู๎ความคิด วิเคราะห์ การตัดสินใจ แก๎ปัญหาในการดาเนินชีวิตอยํางมี
วิจารณญาณและสร๎างสรรค์ สามารถนาไปใช๎ในชีวิตจริงได๎อยํางเหมาะสม
เพื่อพัฒนาพฤติกรรมด๎านความรู๎ เจตคติ คุณธรรม คํานิยม ตามคุณคําพระวรสาร เพื่อให๎มี
ความสามารถในการตัดสินใจ มีความภาคภูมิใจ รักความเป็นไทย ชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ซื่อสัตย์ มีวินัย
ใฝุเรียนรู๎ อยู่อย่างพอเพียง มุํงมั่นทางานและมีจิตสาธารณะ
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
๑. อํานออกเสียงบทร๎อยแก๎วและร๎อยกรองได๎คลํองแคลํวถูกต๎อง
๒. อํานออกเสียงคาที่มี ร ล ได๎ถูกต๎อง
๓. เข๎าใจและอธิบายความหมายจากเรื่องที่อํานได๎
๔. จาบทร๎อยกรองที่มีคุณคําทางความคิดและความงดงามทางภาษาได๎
คาอธิบายรายวิชาภาษาไทยเพิ่มเติม
รหัสวิชา ท ๑๕๒๐๑ ภาษาน่ารู้
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕
เวลา ๔๐ ชั่วโมง
ศึกษาการอํานออกเสียงบอกความหมาย บทร๎อยกรอง อํานบทร๎อยกรองเป็นทานองเสนาะ กลอน ๔
กลอน ๘ โคลงสี่สุภาพ ระบุชนิดและหน๎าที่ของคา คานาม คาสรรพนาม คากริยา คาวิเศษณ์
โดยใช๎ทักษะกระบวนการปฏิบัติในการอําน การเขียน การฟัง การดู การพูด และการใช๎
ภาษาไทยเพื่อให๎เกิดความรู๎ความคิด วิเคราะห์ การตัดสินใจ แก๎ปัญหาในการดาเนินชีวิตอยํางมี
วิจารณญาณและสร๎างสรรค์ สามารถนาไปใช๎ในชีวิตจริงได๎อยํางเหมาะสม
เพื่อพัฒนาพฤติกรรมด๎านความรู๎ เจตคติ คุณธรรม คํานิยม ตามคุณคําพระวรสาร ให๎เกิด
มีนิสัยรักการอําน สนใจใฝุเรียนรู๎ มีระเบียบวินัย มีมารยาทในการเขียน ใช๎ถ๎อยคาเหมาะสม
มี
มารยาทที่ดี รักการอําน การเขียน การฟัง การดู การพูด รักษาภาษาไทยไว๎เป็นสมบัติของชาติ
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๔๑

เห็นคุณคําของวรรณคดีและวรณกรรมไทย
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
๑. บอกความหมายของคานามชนิดของคานาม และยกตัวอยํางคานามแตํละชนิดได๎
๒. บอกความหมายของคาสรรพนาม ชนิดของ คาสรรพนาม และยกตัวอยํางคาสรรพนาม
แตํละชนิดได๎
๓. บอกความหมายของ คากริยา ชนิดของ คากริยา และยกตัวอยํางคากริยาแตํละชนิดได๎
๔. บอกความหมายของคาวิเศษณ์ชนิดของคาวิเศษณ์ และยกตัวอยํางคาวิเศษณ์แตํละชนิดได๎
๕. บอกลักษณะฉันทลักษณ์ของกลอน ๔ และใช๎คามาเรียบเรียงเป็นบทร๎อยกรองกลอน ๔ได๎
๖. บอกลักษณะฉันทลักษณ์ของกลอน ๘ และใช๎คามาเรียบเรียงเป็นบทร๎อยกรองกลอน ๘ ได๎
๗. บอกลักษณะฉันทลักษณ์ของโคลงสี่สุภาพ และใช๎คามาเรียบเรียงเป็นบทร๎อยกรอง
โคลงสี่สุภาพได๎
คาอธิบายรายวิชาภาษาไทยเพิ่มเติม
รหัสวิชา ท ๑๖๒๐๑ ภาษาเพื่อการสื่อสาร
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
เวลา ๔๐ ชั่วโมง

ศึกษาการเขียนเรียงความ ยํอความ นิทาน รายงาน ใบสมัครศึกษาตํอ เขียนชี้แจง และเขียน
เรื่องตามจินตนาการ
โดยใช๎ทักษะกระบวนการปฏิบัติในการอําน การเขียน การฟัง การดู การพูด และการใช๎
ภาษาไทยเพื่อให๎เกิดความรู๎ความคิด วิเคราะห์ การตัดสินใจ แก๎ปัญหาในการดาเนินชีวิตอยํางมี
วิจารณญาณและสร๎างสรรค์ สามารถนาไปใช๎ในชีวิตจริงได๎อยํางเหมาะสม
เพื่อพัฒนาพฤติกรรมด๎านความรู๎ เจตคติ คุณธรรม คํานิยม ตามคุณคําพระวรสาร
เห็นคุณคําของการนาความรู๎ ทักษะ เป็นเครื่องมือในการติดตํอสื่อสาร ใฝุเรียนรู๎ เพื่อสร๎างความเข๎าใจ และ
รักเมตตา มีความสัมพันธ์ที่ดีตํอกัน มีมารยาทในการอําน การเขียน การฟัง การดู และการพูด เหมาะสม
กับกาลเทศะ และบุคคลมีนิสัยรักการอําน รักความเป็นไทย มุํงมั่นในการทางานใช๎ความรู๎เป็นเครื่องมือใน
การแสวงหาความรู๎ ประสบการณ์ มีจิตสาธารณะ พัฒนากระบวนการคิดวิเคราะห์วิจารณ์ และสร๎างสรรค์
ให๎ทันตํอการเปลี่ยนแปลงทางสังคม และความก๎าวหน๎าทางวิทยาศาสตร์ และเป็นสื่อแสดงภูมิปัญญาของ
บรรพบุรุษในท๎องถิ่นด๎านวัฒนธรรมประเพณี และสุนทรียภาพ มีความรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์และมีวินัยใน
ตนเอง
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
๑. เขียนเรียงความได๎ถูกต๎อง
๒. เขียนยํอความได๎ถูกต๎อง
๓. เขียนรายงานได๎ถูกต๎อง
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๔. เขียนชี้แจงการปฏิบัติงาน
ผลการเรียนรู้สาระภาษาเพลินใจ
ท ๑๑๒๐๑ ภาษาไทย ๑
จานวน ๐.๕ หน่วยกิต

ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑
จานวน ๔๐ ชั่วโมง

ผลการเรียนรู้
๑. อํานออกเสียงคา ข๎อความ คาคล๎องจองงํายๆได๎คลํองแคลํว
๒. ตอบคาถามเกี่ยวกับเรื่องที่อํานได๎ถูกต๎อง
๓. คัด เขียนข๎อความด๎วยตัวบรรจงเต็มบรรทัดตามรูปแบบการเขียนตัวอักษรไทย
ได๎สวยงาม

ผลการเรียนรู้สาระภาษพาสนุก
ท ๑๒๒๐๑ ภาษาไทย ๒
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒
จานวน ๐.๕ หน่วยกิต
จานวน ๔๐ ชั่วโมง
ผลการเรียนรู้
๑. อํานออกเสียงคา ข๎อความและบทร๎อยกรองที่สนใจได๎ถูกต๎อง
๒. พูดแสดงความคิดเห็นจากเรื่องที่ฟังและดูได๎ถูกต๎อง
๓. เขียนเรื่องตามจินตนาการด๎วยข๎อความสั้นๆไมํเกิน ๑๐ บรรทัดได๎

ผลการเรียนรู้สาระเขียนสวยด้วยมือเรา
ท ๑๓๒๐๑ ภาษาไทย ๓
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓
จานวน ๐.๕ หน่วยกิต
จานวน ๔๐ ชั่วโมง
ผลการเรียนรู้
๑. อธิบายการคัดลายมือตัวบรรจงเต็มบรรทัดตามรูปแบบการเขียนอักษรไทย
๒. สารมารถเขียนบรรยายเกี่ยวกับลักษณะของคน สัตว์ สิ่งของ และสถานที่
๓. นาหลักการคัดลายมือมาเขียนเรียงความตามจินตนาการจากภาพและหัวข๎อที่กาหนด
๔. อธิบายความหมายการเขียนเรื่องราวในรูปแบบตํางๆ และสร๎างสัมพันธภาพของ
การทางานกลุํม
๕. ตระหนักและเห็นคุณคํามีมรรยาทที่ดีในการเขียนสามารถนาไปใช๎ในชีวิตประจาวันได๎

๔๒
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ผลการเรียนรู้สาระนักอ่านรุ่นเยาว์
ท ๒๑๒๐๑ ภาษาไทย
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ จานวน
๐.๕ หน่วยกิต
จานวน ๔๐ ชั่วโมง
ผลการเรียนรู้
๑.อํานออกเสียงบทร๎อยแก๎วและร๎อยกรองได๎คลํองแคลํวถูกต๎อง
๒.อํานออกเสียงคาที่มี ร ล ได๎ถูกต๎อง
๓.เข๎าใจและอธิบายความหมายจากเรื่องที่อํานได๎
๔.จาบทร๎อยกรองที่มีคุณคําทางความคิดและความงดงามทางภาษาได๎
ผลการเรียนรู้สาระภาษาน่ารู้
ท ๒๑๒๐๑ ภาษาไทย
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ จานวน
๐.๕ หน่วยกิต
จานวน ๔๐ ชั่วโมง
ผลการเรียนรู้
๑. บอกความหมายของคานามชนิดของคานาม และยกตัวอยํางคานามแตํละชนิดได๎
๒. บอกความหมายของคาสรรพนาม ชนิดของ คาสรรพนาม และยกตัวอยํางคาสรรพนาม
แตํละชนิดได๎
๓. บอกความหมายของ คากริยา ชนิดของ คากริยา และยกตัวอยํางคากริยาแตํละชนิดได๎
๔. บอกความหมายของคาวิเศษณ์ชนิดของคาวิเศษณ์ และยกตัวอยํางคาวิเศษณ์
แตํละชนิดได๎
๕. บอกลักษณะฉันทลักษณ์ของกลอน ๔ และใช๎คามาเรียบเรียงเป็นบทร๎อยกรอง
กลอน ๔ได๎
๖. บอกลักษณะฉันทลักษณ์ของกลอน ๘ และใช๎คามาเรียบเรียงเป็นบทร๎อยกรอง
กลอน ๘ ได๎
๗. บอกลักษณะฉันทลักษณ์ของโคลงสี่สุภาพ และใช๎คามาเรียบเรียงเป็นบทร๎อยกรอง
โคลงสี่สภุ าพได๎

๔๓
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ผลการเรียนรู้สาระภาษาเพื่อการสื่อสาร
ท ๑๖๑๐๑ ภาษาไทย
จานวน ๐.๕ หน่วยกิต
ผลการเรียนรู้
๑. เขียนเรียงความได๎ถูกต๎อง
๒. เขียนยํอความได๎ถูกต๎อง
๓. เขียนรายงานได๎ถูกต๎อง
๔. เขียนชี้แจงการปฏิบัติงานได๎

ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖
จานวน ๔๐ ชั่วโมง

๔๔
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๔๕

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
คณิตศาสตร์มีบทบาทสาคัญยิ่งตํอการพัฒนาความคิดมนุษย์ ทาให๎มนุษย์มีความคิดสร๎างสรรค์
คิดอยํางมีเหตุผล เป็นระบบ มีแบบแผน สามารถวิเคราะห์ ปัญหาหรือสถานการณ์ได๎อยํางถี่ถ๎วนรอบคอบ
ชํวยให๎คาดการณ์ วางแผน ตัดสินใจ แก๎ปัญหา และนาไปใช๎ในชีวิตประจาวันได๎อยํางถูกต๎องเหมาะสม
นอกจากนี้คณิตศาสตร์ยังเป็นเครื่องมือในการศึกษาทางด๎านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและศาสตร์อื่น ๆ
คณิตศาสตร์จึงมีประโยชน์ตํอการดาเนินชีวิต ชํวยพัฒนาคุณภาพชีวิตให๎ดีขึ้น และสามารถอยูํรํวมกับผู๎อื่น
ได๎อยํางมีความสุข
กลุํมสาระการเรียนรู๎คณิตศาสตร์เปิดโอกาสให๎เยาวชนทุกคนได๎เรียนรู๎คณิตศาสตร์อยํางตํอเนื่อง
ตามศักยภาพ โดยกาหนดสาระหลักที่จาเป็นสาหรับผู๎เรียนทุกคนดังนี้
- จานวนและการดาเนินการ: ความคิดรวบยอดและความรู๎สึกเชิงจานวน ระบบจานวนจริง
สมบัติเกี่ยวกับจานวนจริง การดาเนินการของจานวน อัตราสํวน ร๎อยละ การแก๎ปัญหาเกี่ยวกับจานวน
และการใช๎จานวนในชีวิตจริง
- การวัด: ความยาว ระยะทาง น้าหนัก พื้นที่ ปริมาตรและความจุ เงินและเวลา หนํวยวัดระบบ
ตําง ๆ การคาดคะเนเกี่ยวกับการวัด อัตราสํวนตรีโกณมิติ การแก๎ปัญหาเกี่ยวกับการวัด และการนาความรู๎
เกี่ยวกับการวัดไปใช๎ในสถานการณ์ตําง ๆ
- เรขาคณิต: รูปเรขาคณิตและสมบัติของรูปเรขาคณิตหนึ่งมิติ สองมิติ และสามมิติ
การ
นึ กภาพ แบบจ าลองทางเรขาคณิ ต ทฤษฎี บททางเรขาคณิต การแปลงทางเรขาคณิ ต (geometric
transformation)ในเรื่ องการเลื่ อนขนาน (translation) การสะท๎อน (reflection) และการหมุน
(rotation)
- พีชคณิต: แบบรูป (pattern) ความสัมพันธ์ ฟังก์ชัน เซตและการดาเนินการของเซต
การ
ให๎เหตุผล นิพจน์ สมการ ระบบสมการ อสมการ กราฟ ลาดับเลขคณิต ลาดับเรขาคณิต อนุกรมเลขคณิต
และอนุกรมเรขาคณิต
- การวิเคราะห์ข้อมูลและความน่าจะเป็น : การกาหนดประเด็น การเขียนข๎อคาถาม
การ
กาหนดวิธีการศึกษา การเก็บรวบรวมข๎อมูล การจัดระบบข๎อมูล การนาเสนอข๎อมูล คํากลางและการ
กระจายของข๎อมูล การวิเคราะห์และการแปลความข๎อมูล การสารวจความคิดเห็น
ความนําจะเป็น
การใช๎ความรู๎เกี่ยวกับสถิติและความนําจะเป็นในการอธิบายเหตุการณ์ตํางๆ และชํวยในการตัดสินใจใน
การดาเนินชีวิตประจาวัน
- ทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ : การแก๎ปัญหาด๎วยวิธีการที่หลากหลาย
การ
ให๎เหตุผล การสื่อสาร การสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์ และการนาเสนอ การเชื่อมโยงความรู๎ตํางๆ
ทางคณิตศาสตร์ และการเชื่อมโยงคณิตศาสตร์กับศาสตร์อื่นๆ และความคิดริเริ่มสร๎างสรรค์
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๔๖

สาระและมาตรฐานการเรียนรู้
สาระที่ ๑ จานวนและการดาเนินการ
มาตรฐาน ค ๑.๑ เข๎าใจถึงความหลากหลายของการแสดงจานวนและการใช๎จานวนในชีวิตจริง
มาตรฐาน ค ๑.๒ เข๎าใจถึงผลที่เกิดขึ้นจากการดาเนินการของจานวนและความสัมพันธ์ระหวําง
การดาเนินการตําง ๆ และสามารถใช๎การดาเนินการในการแก๎ปัญหา
มาตรฐาน ค ๑.๓ ใช๎การประมาณคําในการคานวณและแก๎ปัญหา
มาตรฐาน ค ๑.๔ เข๎าใจระบบจานวนและนาสมบัติเกี่ยวกับจานวนไปใช๎
สาระที่ ๒ การวัด
มาตรฐาน ค ๒.๑ เข๎าใจพื้นฐานเกี่ยวกับการวัด วัดและคาดคะเนขนาดของสิ่งที่ต๎องการวัด
มาตรฐาน ค ๒.๒ แก๎ปัญหาเกี่ยวกับการวัด
สาระที่ ๓ เรขาคณิต
มาตรฐาน ค ๓.๑ อธิบายและวิเคราะห์รูปเรขาคณิตสองมิติและสามมิติ
มาตรฐาน ค ๓.๒ ใช๎การนึกภาพ (visualization) ใช๎เหตุผลเกี่ยวกับปริภูมิ (spatial reasoning)
และใช๎แบบจาลองทางเรขาคณิต (geometric model) ในการแก๎ปัญหา
สาระที่ ๔ พีชคณิต
มาตรฐาน ค ๔.๑ เข๎าใจและวิเคราะห์แบบรูป (pattern) ความสัมพันธ์ และฟังก์ชัน
มาตรฐาน ค ๔.๒ ใช๎นิพจน์ สมการ อสมการ กราฟ และตัวแบบเชิงคณิตศาสตร์
(mathematical model) อื่น ๆ แทนสถานการณ์ตําง ๆ ตลอดจนแปลความหมาย
และนาไปใช๎แก๎ปัญหา
สาระที่ ๕ การวิเคราะห์ข้อมูลและความน่าจะเป็น
มาตรฐาน ค ๕.๑ เข๎าใจและใช๎วิธีการทางสถิติในการวิเคราะห์ข๎อมูล
มาตรฐาน ค ๕.๒ ใช๎วธิ ีการทางสถิติและความรู๎เกี่ยวกับความนําจะเป็นในการคาดการณ์ได๎
อยํางสมเหตุสมผล
มาตรฐาน ค ๕.๓ ใช๎ความรู๎เกี่ยวกับสถิติและความนําจะเป็นชํวยในการตัดสินใจและแก๎ปัญหา
สาระที่ ๖ ทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์
มาตรฐาน ค ๖.๑ มีความสามารถในการแก๎ปัญหา การให๎เหตุผล การสื่อสา การสื่อความหมาย
ทางคณิตศาสตร์และการนาเสนอ การเชื่อมโยงความรู๎ตําง ๆ ทางคณิตศาสตร์และ
เชื่อมโยงคณิตศาสตร์กับศาสตร์อื่น ๆ และมีความคิดริเริ่มสร๎างสรรค์
หมายเหตุ ๑. การจัดการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ที่ทาให๎ผู๎เรียนเกิดการเรียนรู๎อยํางมีคุณภาพนั้น
จะต๎องให๎มีความสมดุลระหวํางสาระด๎านความรู๎ ทักษะและกระบวนการ ควบคูํไปกับ
คุณธรรม จริยธรรม และคํานิยมที่พึงประสงค์ ได๎แกํ การทางานอยํางมีระบบ มีระเบียบ
มีความรอบคอบ
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๔๗

มีความรับผิดชอบ มีวิจารณญาณ มีความเชื่อมั่นในตนเอง พร๎อมทั้งตระหนักในคุณคําและมีเจตคติที่ดีตํอ
คณิตศาสตร์
๒. ในการวัดและประเมินผลด๎านทักษะและกระบวนการ สามารถประเมินในระหวําง การ
เรียนการสอน หรือประเมินไปพร๎อมกับการประเมินด๎านความรู๎
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โครงสร้างรายวิชา
รายวิชาตามโครงสร๎างหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ พุทธศักราช ๒๕๕๓
กลุํมสาระการเรียนคณิตศาสตร์

ระดับประถมศึกษา
รายวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน
ระดับชั้น

รหัส

ชื่อรายวิชา

เวลาเรียนรายปี

ชั้น ป. ๑
ชั้น ป. ๒
ชั้น ป. ๓
ชั้น ป. ๔
ชั้น ป. ๕
ชั้น ป. ๖

ค ๑๑๑๐๑
ค ๑๒๑๐๑
ค ๑๓๑๐๑
ค ๑๔๑๐๑
ค ๑๕๑๐๑
ค ๑๖๑๐๑

คณิตศาสตร์ ๑
คณิตศาสตร์ ๒
คณิตศาสตร์ ๓
คณิตศาสตร์ ๔
คณิตศาสตร์ ๕
คณิตศาสตร์ ๖

๕ ชั่วโมง/สัปดาห์ (๒๐๐/ปี)
๕ ชั่วโมง/สัปดาห์ (๒๐๐/ปี)
๕ ชั่วโมง/สัปดาห์ (๒๐๐/ปี)
๔ ชั่วโมง/สัปดาห์ (๑๖๐/ปี)
๔ ชั่วโมง/สัปดาห์ (๑๖๐/ปี)
๔ ชั่วโมง/สัปดาห์ (๑๖๐/ปี)

รายวิชาคณิตศาสตร์เพิ่มเติม
ระดับชั้น

รหัส

ชั้น ป. ๑
ชั้น ป. ๒
ชั้น ป. ๓
ชั้น ป. ๔
ชั้น ป. ๕
ชั้น ป. ๖

ค ๑๑๒๐๑
ค ๑๒๒๐๑
ค ๑๓๒๐๑
ค ๑๔๒๐๑
ค ๑๕๒๐๑
ค ๑๖๒๐๑

ชื่อรายวิชา
คณิตคิดสร๎างสรรค์
คณิตคิดสร๎างสรรค์
คณิตคิดสร๎างสรรค์
คณิตคิดสร๎างสรรค์
คณิตคิดสร๎างสรรค์
คณิตคิดสร๎างสรรค์

เวลาเรียนรายปี
๑
๒
๓
๔
๕
๖

๑ ชั่วโมง/สัปดาห์ (๔๐/ปี)
๑ ชั่วโมง/สัปดาห์ (๔๐/ปี)
๑ ชั่วโมง/สัปดาห์ (๔๐/ปี)
๑ ชั่วโมง/สัปดาห์ (๔๐/ปี)
๑ ชั่วโมง/สัปดาห์ (๔๐/ปี)
๑ ชั่วโมง/สัปดาห์ (๔๐/ปี)

๔๘
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ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
รายวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน
ระดับชั้น
ชั้น ม. ๑
ชั้น ม. ๒
ชั้น ม. ๓

รหัส

ชื่อรายวิชา

ค ๒๑๑๐๑
ค ๒๑๑๐๒
ค ๒๒๑๐๑
ค ๒๒๑๐๒
ค ๒๓๑๐๑
ค ๒๓๑๐๒

คณิตศาสตร์ ๑
คณิตศาสตร์ ๒
คณิตศาสตร์ ๓
คณิตศาสตร์ ๔
คณิตศาสตร์ ๕
คณิตศาสตร์ ๖

เวลาเรียนรายภาค
๓ ชั่วโมง/สัปดาห์
๓ ชั่วโมง/สัปดาห์
๓ ชั่วโมง/สัปดาห์
๓ ชั่วโมง/สัปดาห์
๓ ชั่วโมง/สัปดาห์
๓ ชั่วโมง/สัปดาห์

(๑.๕ หนํวยกิต)
(๑.๕ หนํวยกิต)
(๑.๕ หนํวยกิต)
(๑.๕ หนํวยกิต)
(๑.๕ หนํวยกิต)
(๑.๕ หนํวยกิต)

รายวิชาคณิตศาสตร์เพิ่มเติม
ระดับชั้น
ชั้น ม. ๑
ชั้น ม. ๒
ชั้น ม. ๓

รหัส

ชื่อรายวิชา

ค ๒๑๒๐๑
ค ๒๑๒๐๒
ค ๒๒๒๐๑
ค ๒๒๒๐๒
ค ๒๓๒๐๑
ค ๒๓๒๐๒

คณิตศาสตร์เพิ่มเติม ๑
คณิตศาสตร์เพิ่มเติม ๒
คณิตศาสตร์เพิ่มเติม ๓
คณิตศาสตร์เพิ่มเติม ๔
คณิตศาสตร์เพิ่มเติม ๕
คณิตศาสตร์เพิ่มเติม ๖

เวลาเรียนรายภาค
๒ ชั่วโมง/สัปดาห์
๒ ชั่วโมง/สัปดาห์
๒ ชั่วโมง/สัปดาห์
๒ ชั่วโมง/สัปดาห์
๒ ชั่วโมง/สัปดาห์
๒ ชั่วโมง/สัปดาห์

(๑ หนํวยกิต)
(๑ หนํวยกิต)
(๑ หนํวยกิต)
(๑ หนํวยกิต)
(๑ หนํวยกิต)
(๑ หนํวยกิต)

๔๙

หลักสูตรโรงเรี ยนมารี ยอ์ นุสรณ์ จังหวัดบุรีรัมย์

๕๐

คาอธิบายรายวิชาคณิตศาสตร์
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑
ค ๑๑๑๐๑ จานวน ๒๐๐ ชั่วโมง
เขียนและอํานตัวเลขฮินดูอารบิกและตัวเลขไทยแสดงปริมาณของสิ่งของหรือจานวนนับที่ไมํเกิน
หนึ่งร๎อยและศูนย์ เปรียบเทียบและเรียงลาดับจานวนนับไมํเกินหนึ่งร๎อยและศูนย์ บวก ลบ บวก ลบระคน
จานวนนับไมํเกินหนึ่งร๎อยและศูนย์ พร๎อมทั้งตระหนักถึงความสมเหตุสมผลของคาตอบ วิเคราะห์และหา
คาตอบของโจทย์ปัญหาและโจทย์ปัญหาระคนของจานวนนับไมํเกินหนึ่งร๎อยและศูนย์ พร๎อมทั้งตระหนัก
ถึงความสมเหตุสมผลของคาตอบ บอกความยาว น้าหนัก ปริมาตรและความจุโดยใช๎หนํวยที่ไมํใชํหนํวย
มาตรฐาน ชํวงเวลา จานวนวันและชื่อวันในสัปดาห์ จานวนและความสัมพันธ์ในแบบรูปของจานวนที่
เพิ่มขึ้นทีละ ๑ ทีละ ๒ และลดลงทีละ ๑ รูปและความสัมพันธ์ในแบบรูปที่มีรูปรําง ขนาด หรือสีที่สัมพันธ์
กันอยํางใดอยํางหนึ่ง จาแนกรู ปสามเหลี่ยม รูปสี่เหลี่ยม รูปวงกลม รูปวงรี จากประเพณีมหกรรมว่าว
อีสานของอาเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์ เป็นการเผยแพร่เอกลักษณ์การละเล่น ใช๎วิธีการที่หลากหลาย
ความรู๎ ทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ในการแก๎ปัญหาในสถานการณ์ตําง ๆ ได๎อยํางเหมาะสม
ภาษาและสัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ในการสื่อสาร การสื่อความหมายและการนาเสนอได๎อยํางถูกต๎อง ให๎
เหตุผลประกอบการตัดสินใจและสรุปผลได๎อยํางเหมาะสม เชื่อมโยงความรู๎ตําง ๆ ในคณิตศาสตร์และ
เชื่อมโยงคณิตศาสตร์กับศาสตร์อื่น ๆ มีความคิดสร๎างสรรค์
โดยใช๎กระบวนการเรียนรู๎ ความเข๎าใจ กระบวนการปฏิบัติ กระบวนการทางภาษา กระบวนการ
สร๎างความคิดวิจารณญาณ กระบวนการสร๎างความคิดรวบยอด กระบวนการแก๎ปัญหา กระบวนการ
วิเคราะห์ กระบวนการทางคณิตศาสตร์(การสอนทักษะแก๎ปัญหาโจทย์) กระบวนการสร๎างคํานิยม ทักษะ
กระบวนการทางคณิตศาสตร์ กระบวนการเชื่อมโยง กระบวนการตัดสิ นใจ กระบวนการสื่ อสาร สื่ อ
ความหมายและการนาเสนอ กระบวนการคิดสร๎างสรรค์
เพื่อให๎มีความรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย ใฝุเรียนรู๎ อยู่อย่างพอเพียง มุํงมั่นใน
การทางาน รักความเป็นไทย มีจิตสาธารณะ รักเมตตาและกตัญญู
ตัวชี้วัด
ค ๑.๑
ค ๑.๒
ค ๒.๑
ค ๓.๑
ค ๔.๑

ป.๑/๑
ป.๑/๑
ป.๑/๑
ป.๑/๑
ป.๑/๑

, ค ๑.๑ ป.๑/๒
, ค ๑.๑ ป.๑/๒
, ค ๒.๑ ป.๑/๒
, ค ๔.๑ ป.๑/๒
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๕๑

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

คาอธิบายรายวิ
บายรายวิชาคณิตศาสตร์
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒
ค ๑๒๑๐๑ จานวน ๒๐๐ ชั่วโมง
เขียนและอํานตัวเลขฮินดูอารบิก ตัวเลขไทยและตัวหนังสือแสดงปริมาณของสิ่งของหรือจานวน
นับไมํเกินหนึ่งพันและศูนย์ รูปเรขาคณิตสองมิติโดยใช๎แบบของรูปเรขาคณิต เปรียบเทียบจานวนนับไมํ
เกินหนึ่งพันและศูนย์ น้าหนักและความยาวในหนํวยเดียวกัน ปริมาตรและความจุ เรียงลาดับจานวนนับไมํ
เกินหนึ่งพันและศูนย์ บวก ลบ คูณ หารและบวก ลบ คูณ หารระคนของจานวนนับไมํเกินหนึ่งพันและศูนย์
พร๎อมทั้งตระหนักถึงความสมเหตุสมผลของคาตอบ วิเคราะห์และหาคาตอบของโจทย์ปัญหาและโจทย์
ปัญหาระคนของจานวนนับไมํเกินหนึ่งพันและศูนย์ พร๎อมทั้งตระหนักถึงความสมเหตุสมผลของคาตอบ
บอกความยาวเป็นเมตรและเซนติเมตร น้าหนักเป็นกิโลกรัมและขีด ปริมาตรและความจุเป็นลิตร จานวน
เงินทั้งหมดจากเงินเหรียญและธนบัตร เวลาบนหน๎าปัดนาฬิกา ( ชํวง ๕ นาที ) วัน เดือน ปีจากปฏิทิน
ประเพณีแซน-โฎนตา บูชาบรรพบุรุษ ตรงกับวันแรม ๑๔ ค่า เดือน ๑๐ – วันขึ้น ๑๔ ค่า เดือน ๑๐
ของทุกปี ประเพณีแซนโฎนตาของประเทศกัมพูชาและเทศกาลตรุษจีนของประเทศเวียดนาม ชนิดของ
รูปเรขาคณิตสองมิติวําเป็นรูปสามเหลี่ยม รูปสี่เหลี่ยม รูปวงกลมหรือรูปวงรี ชนิ ดของรูปเรขาคณิตสามมิติ
วําเป็นทรงสี่เหลี่ยมมุมฉาก ทรงกลมหรือทรงกระบอก จานวนและความสัมพันธ์ในแบบรูปของจานวนที่
เพิ่มขึ้นทีละ ๕ ทีละ ๑๐ ทีละ ๑๐๐ และลดลงทีละ ๒ ทีละ ๑๐ ทีละ ๑๐๐ รูปและความสัมพันธ์ในแบบ
รูปของรูปที่มีรูปรําง ขนาดหรือสีที่สัมพันธ์กันอยํางใดอยํางหนึ่ง แก๎ปัญหาเกี่ยวกับการวัดความยาว การชั่ง
การตวงและเงิน จาแนกระหวํางรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากกับทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากและรูปวงกลมกับทรงกลม ใช๎
ความรู๎ วิธีการ ภาษา สัญลักษณ์ ทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ที่หลากหลายในการสื่อสาร สื่อ
ความหมาย น าเสนอและแก๎ ปั ญ หาในสถานการณ์ ตํ า ง ๆ ได๎ อ ยํ า งถู ก ต๎ อ งและเหมาะสม ให๎ เ หตุ ผ ล
ประกอบการตัดสินใจและสรุปผลได๎อยํางเหมาะสม เชื่อมโยงความรู๎ตําง ๆ ในคณิตศาสตร์กับสาสตร์อื่น ๆ
มีความคิดริเริ่มสร๎างสรรค์
โดยใช๎กระบวนการเรียนรู๎ ความเข๎าใจ กระบวนการปฏิบัติ กระบวนการทางภาษา กระบวนการ
สร๎างความคิดวิจารณญาณ กระบวนการสร๎างความคิดรวบยอด กระบวนการแก๎ปัญหา กระบวนการ
วิ เ คราะห์ กระบวนการทางคณิ ต ศาสตร์ (การสอนทั ก ษะแก๎ ปั ญ หาโจทย์ ) กระบวนการตั ด สิ น ใจ
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๕๒

กระบวนการสร๎างความตระหนัก กระบวนการสื่ อสาร สื่ อความหมายและการนาเสนอ กระบวนการ
เชื่อมโยง กระบวนการคิดสร๎างสรรค์
เพื่อให๎มีความรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย ใฝุเรียนรู๎ อยู่อย่างพอเพียง มุํงมั่นใน
การทางาน รักความเป็นไทย มีจิตสาธารณะ รักเมตตาและกตัญญู
ตัวชี้วัด
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 ๒.๑ ป.๒/๓ , ค ๒.๑ ป.๒/๔ , ค ๒.๑ ป.๒/๕ , ค
๒.๑ ป.๒/๖
ค ๒.๒ ป.๒/๑
ค ๓.๑ ป.๒/๑ ค ๓.๑ ป.๒/๒ ค ๓.๑ ป.๒/๓
ค ๓.๒ 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 ๒๓ ตัวชี้วัด
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๕๓

คาอธิบายรายวิชาคณิตศาสตร์
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓
ค ๑๓๑๐๑ จานวน ๒๐๐ ชั่วโมง
เขียนและอํานตัวเลขฮินดูอารบิก ตัวเลขไทยและตัวหนังสือแสดงปริมาณของสิ่งของหรือจานวน
นั บ ที่ ไ มํเ กิ น หนึ่ ง แสนและศู น ย์ ชื่ อ จุ ด เส๎ นตรง รัง สี สํ ว นของเส๎ น ตรง มุ ม และเขี ยนสั ญ ลั กษณ์ รู ป
เรขาคณิตสองมิติที่กาหนดให๎ในแบบตํางๆ อํานและเขียนจานวนเงินโดยใช๎จุด บันทึกรายรับ รายจําย
บันทึกกิจกรรมหรือเหตุการณ์ที่ระบุเวลาข๎อมูลจากแผนภูมิรูปภาพและแผนภูมิแทํงอยํางงําย เปรียบเทียบ
และเรียงลาดับจานวนนับไมํเกินหนึ่งแสนและศูนย์ บวก ลบ คูณ หาร และบวก ลบ คูณหารระคนของ
จานวนนับไมํเกินหนึ่งแสนและศูนย์ พร๎อมทั้งตระหนักถึงความสมเหตุสมผลของคาตอบ วิเคราะห์และ
แสดงวิธีหาคาตอบของโจทย์ปัญหาระคนของจานวนนับไมํเกินหนึ่งแสนและศูนย์พร๎อมทั้งตระหนักถึง
ความสมเหตุสมผลของคาตอบและสร๎างโจทย์ปัญหาได๎ บอกความยาวเป็นเมตร เซนติเมตร และมิลลิเมตร
เลือกเครื่องมือวัดที่เหมาะสมและเปรียบเทียบความยาว การวัดระยะทางโดยการนับขั้นบันไดของภูเขา
ไฟกระโดง น้ าหนั ก เป็ น กิ โ ลกรั ม กรั ม และขีด เลื อกเครื่ องชั่ งที่ เหมาะสมและเปรี ยบเที ย บน้ าหนั ก
ปริมาตรและความจุเป็นลิตร มิลลิลิตร เลือกเครื่องตวงที่เหมาะสมและเปรียบเทียบปริมาตรและความจุ
ในหนํวยเดียวกัน เวลาบนหน๎าปัดนาฬิกา (ชํวง ๕ นาที) อํานและเขียนบอกเวลาโดยใช๎จุด ความสัมพันธ์
ของหนํวยการวัดความยาว น้าหนักและเวลา ชนิดของรูปเรขาคณิตสองมิติที่เป็นสํวนประกอบของสิ่งของที่
มีลักษณะเป็นรูปเรขาคณิตสามมิติ รูปเรขาคณิตตํางๆที่อยูํในสิ่งแวดล๎อมรอบตัว จานวนและความสัมพันธ์
ในแบบรูปของจานวนที่เพิ่มขึ้นทีละ ๓ ทีละ ๔ ทีละ ๒๕ ทีละ ๕๐ และลดลงทีละ ๓ ทีละ ๔ ทีละ ๕ ทีละ
๒๕ ทีละ๕๐ และแบบรูปซ้า รูปและความสัมพันธ์ในแบบรูปของรูปที่มีรูปรําง ขนาด หรือสีที่สัมพันธ์กัน
สองลักษณะ แก๎ปัญหาเกี่ยวกับการวัดความยาว การชั่ง การตวง เงินและเวลา ระบุรูปเรขาคณิตสอง
มิติที่มีแกนสมมาตรจากรูป รวบรวมและจาแนกข๎อมูลเกี่ยวกับตนเองและสิ่งแวดล๎อมใกล๎ตัวที่พบเห็นใน
ชีวิตประจาวัน ใช๎วิธีการที่หลากหลายแก๎ปัญหา ความรู๎ทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ในการ
แก๎ปัญหาในสถานการณ์ตํางๆได๎อยํางเหมาะสม ภาษาและสัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ในการสื่อสาร การ
สื่อความหมายและการน าเสนอได๎อยํ างถูกต๎อง ให๎ เหตุผ ลประกอบการตัดสิ นใจและสรุปผลได๎อยําง
เหมาะสม เชื่อมโยงความรู๎ตํางๆในคณิตศาสตร์และเชื่อมโยงคณิตศาสตร์กับศาสตร์อื่นๆ มีความคิดริเริ่ม
สร๎างสรรค์
โดยใช๎กระบวนการทางภาษา กระบวนการเรียนรู๎ความเข๎าใจ กระบวนการปฏิบัติ กระบวนการ
ความคิ ด รวบยอด กระบวนการสร๎ า งความคิ ด วิ จ ารณญาณ ทั ก ษะกระบวนการทางคณิ ต ศาสตร์
กระบวนการสร๎างความคิดรวบยอด กระบวนการทางคณิตศาสตร์ กระบวนการแก๎ปัญหา กระบวนการ
สร๎างคํานิยม กระบวนการวิเคราะห์ กระบวนการสืบสวนสอบสวน กระบวนการอําน กระบวนการ
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๕๔

เชื่อมโยง กระบวนการตัดสินใจ กระบวนการสื่อสารสื่อความหมายและการนาเสนอ กระบวนการคิด
สร๎างสรรค์
เพื่อให๎มีความรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย ใฝุเรียนรู๎ อยู่อย่างพอเพียง มุํงมั่นใน
การทางาน รักความเป็นไทย มีจิตสาธารณะ รักเมตตาและกตัญญู
ตัวชี้วัด
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 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 ๒๘ ตัวชี้วัด
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๕๕

คาอธิบายรายวิชาคณิตศาสตร์
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔
ค ๑๔๑๐๑ จานวน ๒๐๐ ชั่วโมง
เขียนและอํานตัวเลขฮินดูอารบิก ตัวเลขไทยและตัวหนังสือแสดงจานวนนับและศูนย์ เศษสํวน
และทศนิยมหนึ่งตาแหนํง บันทึกรายรับรายจําย แผนภูมิรูปภาพและแผนภูมิแทํง เปรียบเทียบและ
เรียงลาดับจานวนนับและศูนย์ เศษสํวนและทศนิยมหนึ่งตาแหนํง บวก ลบ คูณ หาร และ บวก ลบ คูณ
หารระคนของจานวนนับและศูนย์พร๎อมทั้งตระหนักถึงความสมเหตุสมผลของคาตอบ วิเคราะห์และแสดง
วิธีทาหาคาตอบของโจทย์ปัญหาระคนของจานวนนับและศูนย์พร๎อมทั้งตระหนักถึงความสมเหตุสมผลของ
คาตอบ และสร๎างโจทย์ปัญหาได๎ บวกและลบเศษสํวนที่มีตัวสํวนเทํากัน บอกความสัมพันธ์ของหนํวย
การวัดความยาว น้าหนัก ปริมาตร หรือความจุและเวลา ระยะทางจากบุรีรัมย์ถึงอุทยานประวัติศาสตร์
เขาพนมรุ้งในงานขึ้นเขาเดือนเมษายนของทุกปีระยะทางจากบุรีรัมย์ไปได้ ๒ ทาง เวลาบนหน๎าปัด
นาฬิกาอํานและเขียนโดยใช๎จุดและบอกระยะเวลา สํวนประกอบของรูปวงกลม รูปใดหรือสํวนใดของ
สิ่งของมีลักษณะเป็นรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากและจาแนกได๎วําเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสหรือรูปสี่เหลี่ยมผืนผ๎า รูป
เรขาคณิตสองมิติรูปใดเป็นรูปที่มีแกนสมมาตรและบอกจานวนแกนสมมาตร จานวนและความสัมพันธ์ใน
แบบรูปของจานวนที่เพิ่มขึ้นหรือลดลงทีละเทําๆกัน รูปและความสัมพันธ์ในแบบรูปของรูปที่กาหนดให๎
หาพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมมุมฉาก คาดคะเนความยาว น้าหนัก ปริมาตรหรือความจุ แก๎ปัญหาเกี่ยวกับ
ความยาว การชั่ง การตวง และเวลา อํานและเขียนบันทึกกิจกรรมหรือเหตุการณ์ที่ระบุเวลา บอกและ
เขียนชนิดของมุมชื่อมุม สํวนประกอบของมุมและเขียนสัญลักษณ์ เส๎นตรง หรือสํวนของเส๎นตรงคูํใดขนาน
กัน พร๎อมทั้งใช๎สัญลักษณ์แสดงการขนาน นารูปเรขาคณิตมาประดิษฐ์เป็นลวดลายตํางๆ รวบรวมและ
จาแนกข๎อมูล อํานข๎อมูลจากแผนภูมิรูปภาพ แผนภูมิแทํงและตาราง ใช๎วิธีการที่หลากหลายแก๎ปัญหา
ความรู๎ทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ในการแก๎ปัญหาในสถานการณ์ตํางๆได๎อยํางเหมาะสม
ภาษาและสัญลักษณ์ทาคณิตศาสตร์ในการสื่อสาร การลื่อความหมายและนาเสนอได๎อยํางถูกต๎อ ง ให๎
เหตุผลประกอบการตัดสิน ใจและสรุปผลได๎อยํางเหมาะสม เชื่อมโยงความรู๎ตํางๆในคณิตศาสตร์และ
เชื่อมโยงคณิตศาสตร์กับศาสตร์อื่นๆ มีความคิดริเริ่มสร๎างสรรค์
โดยใช๎กระบวนการทางภาษา กระบวนการเรียนรู๎ความเข๎าใจ กระบวนการความคิดรวบยอด
กระบวนการสร๎างความคิดวิจารณญาณ กระบวนการทางคณิตศาสตร์ กระบวนการปฏิบัติ กระบวนการ
สร๎างความตระหนัก กระบวนการทางคณิตศาสตร์การสอนทักษะการแก๎ปัญหา กระบวนการเชื่อมโยง
กระบวนการสื บสวนสอบสวน กระบวนการสร๎างคํานิยม กระบวนการอําน กระบวนการแก๎ปัญหา
กระบวนการตัดสินใจ กระบวนการวิเคราะห์ กระบวนการสื่อสาร สื่อความหมายและการนาเสนอ
เพื่อให๎มีความรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย ใฝุเรียนรู๎ อยู่อย่างพอเพียง มุํงมั่นใน
การทางาน รักความเป็นไทย มีจิตสาธารณะ รักเมตตาและกตัญญู
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รวม ๒๙ ตัวชี้วัด

๕๖

หลักสูตรโรงเรี ยนมารี ยอ์ นุสรณ์ จังหวัดบุรีรัมย์

๕๗

คาอธิบายรายวิชาคณิตศาสตร์
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕
ค. ๑๕๑๐๑ จานวน ๑๖๐ ชั่วโมง
เขียนและอํานเศษสํวนจานวนคลและทศนิยมไมํเกินสองตาแหนํง เศษสํวนในรูปทศนิยมและร๎อย
ละ เขียนร๎อยละในรูปเศษสํวนและทศนิยม และเขียนทศนิยมในรูปเศษสํวนและร๎อยละ แผนภูมิแทํงที่มี
การยํนระยะของเส๎นแสดงจานวน อํานข๎อมูลจากแผนภูมิแทํงเปรียบเทียบ เปรียบเทียบและเรียงลาดับ
เศษสํวนและทศนิยมไมํเกินสองตาแหนํง บวก ลบ คูณ และ บวก ลบ คูณ ระคนของเศษสํวน และทศนิยม
ที่คาตอบเป็นทศนิยมไมํเกินสองตาแหนํง และหาร เศษสํวน พร๎อมทั้งตระหนักถึงความสมเหตุสมผลของ
คาตอบ วิเคราะห์และแสดงวิธีหาคาตอบของโจทย์ปัญหาระคนของจานวนนับ เศษสํวน ทศนิยม และร๎อย
ละพร๎อมทั้งตระหนักถึงความสมเหตุสมผลของคาตอบ และสร๎างโจทย์ปัญหาเกี่ยวกับจานวนนับได๎ สร๎าง
มุมโดยใช๎โพรแทรกเตอร์ รูปสี่เหลี่ยมมุมฉาก รูปสามเหลี่ยม และรูปวงกลม
เส๎ น ขนานโดยใช๎ ไ ม๎ ฉ าก
บอกคํ า ประมาณใกล๎ เ คี ย ง จ านวนเต็ ม สิ บ เต็ ม ร๎ อ ย และเต็ ม พั น ของจ านวนนั บ และน าไปใช๎ ไ ด๎
ความสัมพันธ์ของหนํวยการวัดปริมาตรหรือความจุ ลักษณะและจาแนกรูปเรขาคณิตสามมิติชนิดตํางๆ
ลักษณะสํวนประกอบความสัมพันธ์ และจาแนกรูปสามเหลี่ยมชนิดตํางๆ จานวนและความสัมพันธ์ในแบบ
รูปของจานวนที่กาหนดให๎ บอกได๎วําเหตุการณ์ที่กาหนดให๎นั้นมีโอกาสเกิดขึ้นหรือไมํ หาความยาวรอบรูป
ของรูปสี่เหลี่ยม สามเหลี่ยม พื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมมุมฉาก และรูปสามเหลี่ยม หาปริมาตรหรือความจุ ของ
ทรงสี่เหลี่ยมมุมฉาก ภูมิปัญญาท้องถิ่น (ลูกประคบสมุนไพร) การรักษาโรคจากสมุนไพรในประเทศ
ประชาคมอาเซียน วัดขนาดของมุม แก๎ปัญหาเกี่ยวกับพื้นที่ความยาวรอบรูปของรูปสี่เหลี่ยมมุมฉาก และ
รู ป สามเหลี่ ย ม ใช๎ วิ ธี ก ารที่ ห ลากหลายแก๎ ปั ญ หาในสถานการณ์ ตํ า งๆได๎ อ ยํ า งเหมาะสม ให๎ เ หตุ ผ ล
ประกอบการตัดสินใจและสรุปผลได๎อยํางเหมาะสม ใช๎ภาษาและสัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ในการสื่อสาร
และสื่อความหมายและการนาเสนอได๎อยํางถูกต๎อง เชื่อมโยงความรู๎ตํางๆในคณิตศาสตร์ และเชื่อมโยง
คณิตศาสตร์กับศาสตร์อื่นๆ มีความคิดริเริ่มสร๎างสรรค์
โดยใช๎ทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ กระบวนการคิดรวบยอด กระบวนการเรียนรู๎ความ
เข๎าใจ กระบวนการสร๎างความคิดวิจารณญาณ กระบวนการทางภาษา กระบวนการปฏิบัติ กระบวนสร๎าง
คํานิยม กระบวนทางคณิตศาสตร์ กระบวนแก๎ปัญหา กระบวนการสร๎างความตระหนัก กระบวนการคิด
วิเคราะห์ กระบวนการเชื่อมโยง และกระบวนการคิดสร๎างสรรค์
เพื่อให๎มีความรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย ใฝุเรียนรู๎ อยู่อย่างพอเพียง มุํงมั่นใน
การทางาน รักความเป็นไทย มีจิตสาธารณะ รักเมตตาและกตัญญู
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ตัวชี่วัด
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

๕๘
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ค ๑๖๑๐๑

๕๙

คาอธิบายรายวิชาคณิตศาสตร์
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖
จานวน ๑๖๐ ชั่วโมง

เขีย นและอํานทศนิ ย มไมํเกิน สามตาแหนํง ทศนิยมในรูปเศษสํ ว นและเศษสํ ว นในรูปทศนิยม
แผนผังแสดงตาแหนํงของสิ่งตําง ๆ และแผนผังแสดงเส๎นทางการเดินทาง สมการจากสถานการณ์หรือ
ปัญหา แผนภูมิแทํงเปรี ยบเทียบและกราฟเส๎ น อํานทศนิยมไมํเกินสามตาแหนํง ข๎อมูลจากกราฟเส๎ น
และเเผนภูมิรูปวงกลม ข้อมูลผ้าไหม ผ้าซิ่นตีนแดงของ อ.นาโพธิ์และ อ.พุทไธสง เปรียบเทียบและเรียง
ลาดังเศษสํวนและทศนิยมไมํเกินสามตาเเหนํง มูลคําการสํงออกผ๎าซิ่นตีนแดงของสองอาเภอ คือ อ.นาโพธิ์
และ อ.พุทไธสง บวก ลบ คูณ หาร และ บวก ลบ คูณ หารระคนของเศษสํวนจานวนคละและทศนิยม
พร๎อมตระหนักถึงความสมเหตุสมผลของคาตอบ บอกคําประมาณใกล๎เคียงจานวนเต็ มหลักตําง ๆ ของ
จานวนนับและนาไปใช๎ คําประมาณของทศนิยมไมํเกินสามตาแหนํง ชนิดของรูปเรขาคณิตสองมิติที่เป็น
สํวนประกอบของรูปเรขาคณิตสามมิติ สมบัติของเส๎นทแยงมุมของรูปสี่เหลี่ยมชนิดตําง ๆ เส๎นตรงคูํใด
ขนานกัน ใช๎สมบัติการสลั บที่ สมบัติการเปลี่ยนหมูํและสมบัติการแจกแจงในการคิดคานวณ วิธีการที่
หลากหลายแก๎ปัญหา ความรู๎และทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ในการแก๎ปัญหาในสถานการณ์ตําง ๆ
ได๎อยํางเหมาะสม ภาษาและสัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ในการสื่อสาร การสื่อความหมายและนาเสนอได๎
อยํางถูกต๎อง หาห.ร.ม. และ ค.ร.น. ของจานวนนับ พื้นที่รูปสี่เ หลี่ยมความยาวรอบรูปและพื้นที่วงกลม
อธิบายเส๎นทางหรือบอกตาแหนํงของสิ่งตําง ๆ โดยระบบทิศทางและระยะทางจริงจากรูปภาพ แผนที่และ
แผนผัง เหตุการณ์โดยใช๎คาที่มีความหมาย เชํน เกิดขึ้นอยํางแนํนอน อาจจะเกิดขึ้นหรือไมํก็ได๎ ไมํเกิดขึ้น
อยํางแนํนอน เเก๎ปัญหาเกี่ยวกับพื้นที่ความยาวรอบรูปของรูปสี่เหลี่ยมและรูปวงกลม ปริมาตรและความจุ
ของทรงสี่เหลี่ยมมุมฉาก เเบบรูป ประดิษฐ์ทรงสี่เหลี่ยมมุมฉาก ทรงกระบอก กรวย ปริซึม และพีระมิด
จากรู ป คลี่ ห รื อรู ป เรขาคณิตสองมิติที่กาหนดให๎ สร๎างรูปสี่ เหลี่ ยมชนิดตําง ๆ ให๎เหตุผ ลประกอบการ
ตัดสินใจและสรุปผลได๎อยํางเหมาะสม เชื่อมโยงความรู๎ตําง ๆ ในคณิตศาสตร์และเชื่อมโยงคณิตศาสตร์กับ
ศาสตร์อื่น ๆ วิเคระห์และเเสดงวิธีหาคาตอบของโจทย์ปัญหาและโจทย์ปัญหาระคนของจานวนนับ
เศษสํวนจานวนคละ ทศนิยมและร๎อยละพร๎อมทั้งตระหนักถึงความสมเหตุสมผลของคาตอบ และสร๎าง
โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับจานวนนับได๎ มีความคิดริเริ่มสร๎างสรรค์
โดยใช๎ทักษะกระบวนการเรียนรู๎ ความเข๎าใจ กระบวนการสร๎างความคิดรวบยอด กระบวนการ
สร๎างความคิดวิจ ารณญาณ กระบวนการวิเคราะห์ กระบวนการปฏิบัติ กระบวนการแก๎ปัญหา ทักษะ
กระบวนการทางคณิตศาสตร์ กระบวนการเทคโนโลยี กระบวนการทางภาษา กระบวนการเชื่อมโยง
กระบวนการตัดสินใจ กระบวนการสื่อความหมายและนาเสนอ กระบวนการคิดสร๎างสรรค์
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๖๐

เพื่อให๎มีความรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย ใฝุเรียนรู๎ อยู่อย่างพอเพียง มุํงมั่นใน
การทางาน รักความเป็นไทย มีจิตสาธารณะ รักเมตตาและกตัญญู
ตัวชี้วัด
ค. ๑.๑
ป.๖/๑
ป.๖/๒
ค. ๒.๒
ป.๖/๓
ค. ๓.๒
ป.๖/๑
ค. ๖.๑
ป.๖/๖

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
,
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
, ค. ๒.๑ ป.๖/๓
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

รวม

๓๐

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

ตัวชี้วัด
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๖๑

คาอธิบายรายวิชาคณิตศาสตร์
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑
ค ๒๑๑๐๑ เวลา ๖๐ ชั่วโมง ภาคเรียนที่ ๑
ระบุหรือยกตัวอยํางและเปรียบเทียบจานวนเต็มบวก จานวนเต็มลบ จานวนเต็มศูนย์ เข๎าใจ
เกี่ยวกับเลขยกกาลังที่มีเลขชี้กาลังเป็นจานวนเต็ม และเขียนแสดงจานวนให๎อยูํในรูปสัญกรณ์วิทยาศาสตร์
บวก ลบ คูณ หาร จานวนเต็มและนาไปใช๎แก๎ปัญหา ตระหนักถึงความสมเหตุสมผลของคาตอบ อธิบาย
ผลที่เกิดขึ้นจากการ บวก ลบ คูณ หาร และบอกความสัมพันธ์ของการบวกกับการลบ การคู ณกับการ
หารจานวนเต็ม ผลที่เกิดขึ้นจากการยกกาลังของเลขยกกาลังของจานวนเต็ม เศษสํวน และทศนิยม นา
ความรู๎และสมบัติเกี่ยวกับจานวนเต็มไปใช๎ในการแก๎ปัญหา สร๎างและบอกขั้นตอนการสร๎างทางเรขาคณิต
ใช๎วิธีการที่หลากหลายแก๎ปัญหา ความรู๎ทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ และเทคโนโลยีในการ
แก๎ปัญหาสถานการณ์ตําง ๆ ได๎อยํางเหมาะสม เหตุผลประกอบการตัดสินใจและสรุปได๎อยํางเหมาะสม
ภาษาและสัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ในการสื่อสาร การสื่อความหมาย และการนาเสนอได๎อยํางถูกต๎อง
ชัดเจน เชื่อมโยงความรู๎ตําง ๆในคณิตศาสตร์และนาความรู๎ หลักการ กระบวนการทางคณิตศาสตร์ไป
เชื่อมโยงกับศาสตร์อื่น ๆ มีความคิดริเริ่มสร๎างสรรค์
โดยใช๎กระบวนการสร๎างความคิดรวบยอดิกระบวนการแก๎ปัญหา กระบวนการทางคณิตศาสตร์
กระบวนการเรี ย นรู๎ ความเข๎าใจ กระบวนการสร๎างคํานิยม กระบวนการสร๎างความคิดวิจารณญาณ
กระบวนการเชื่อมโยง กระบวนการทางภาษา กระบวนการปฏิบัติ กระบวนการสื่อสาร สื่อความหมาย
และการนาเสนอ กระบวนการคิดวิเคราะห์ กระบวนการตัดสินใจ การบวนการคิดสร๎างสรรค์
เพื่อให๎มีความรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย ใฝุเรียนรู๎ อยู่อย่างพอเพียง มุํงมั่นใน
การทางาน รักความเป็นไทย มีจิตสาธารณะ รักเมตตาและกตัญญู
มาตรฐาน/ตัวชี้วัด
ค ๑.๑ ม๑/๑,ค ๑.๑ ม. ๑/๒
ค ๑.๒ ม๑/๑ ค ๑.๒ ม๑/๒, 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 ๖.๑ ม๑/๑ ค ๖.๑ ม๑/๒ ค ๖.๑ ม๑/๓ ค ๖.๑ ม๑/๔ ค ๖.๑ ม๑/๕ ค ๖.๑ ม๑/๖
รวม

๑๕ ตัวชี้วัด
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๖๒

คาอธิบายรายวิชาคณิตศาสตร์
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑
ค ๒๑๑๐๒ เวลา ๖๐ ชั่วโมง ภาคเรียนที่ ๒
ระบุหรือยกตัวอยํางและเปรียบเทียบเศษสํวน ทศนิยม ภาพสองมิติที่ได๎จากการมองด๎านหน๎า
ด๎านข๎าง หรือด๎านบนของรูปเรขาคณิ ตที่กาหนดให๎ บวก ลบ คูณ หาร เศษสํวน ทศนิยม และนาไปใช๎
แก๎ปัญหา ตระหนักถึงความสมเหตุสมผลของคาตอบ อธิบายผลที่เกิดขึ้นจากการบวก การลบ การคูณ
การหาร และบอกความสั มพัน ธ์ของการบวกกับการลบ การคูณกัล ป์การหาร เศษสํ ว นและทศนิย ม
ลักษณะของรูปเรขาคณิตสามมิติจากภาพที่กาหนดให๎ เหตุการณ์ที่กาหนดให๎เหตุการณ์ใดมีโอกาสเกิดขึ้น
มากกวํากัน ใช๎การประมาณคําในสถานการณ์ตําง ๆ ได๎อยํางเหมาะสม รวมถึงใช๎การพิจารณาความ
สมเหตุสมผลของคาตอบที่ได๎จากการคานวณ ภูมิปัญญาท้องถิ่น (กุ้งจ่อม อาเภอประโคนชัย) การ
ประมาณค่าส่วนผสมวัตถุดิ บในการทา และการประมาณค่าราคาต่อน้าหนัก วิธีการที่หลากหลาย
แก๎ปัญหา ความรู๎ทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ และเทคโนโลยีในการแก๎ปัญหาสถานการณ์ตําง
ๆ ได๎อยํางเหมาะสม เหตุผลประกอบการตัดสินใจและสรุปได๎อยํางเหมาะสม ภาษาและสัญลักษณ์ทาง
คณิตศาสตร์ในการสื่อสาร การสื่อความหมาย และการนาเสนอได๎อยํางถูกต๎อง ชัดเจน เชื่อมโยงความรู๎
ตําง ๆในคณิตศาสตร์และนาความรู๎ หลักการ กระบวนการทางคณิตศาสตร์ไปเชื่อมโยงกับศาสตร์อื่น ๆ
มีความคิดริ เริ่ มสร๎ างสรรค์ วาดหรื อประดิษฐ์ รูปเรขาคณิตสามมิติที่ประกอบขึ้นจากลู กบาศก์ เมื่อ
กาหนดภาพสองมิติที่ได๎จากการมองด๎านหน๎า ด๎านข๎างและด๎านบน วิเคราะห์และอธิบายความสัมพันธ์
ของแบบรูปที่กาหนดให๎ แก๎สมการเชิงเส๎นตัวแปรเดียวอยํางงําย โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับสมการเชิงเส๎นตัว
แปรเดียวอยํางงํายพร๎อมทั้งตระหนักถึงความสมเหตุสมผลของคาตอบ เขียนสมการเชิงเส๎นตั วแปรเดียว
จากสถานการณ์หรือปัญหาอยํางงําย กราฟบนระนาบในระบบพิกัดฉากแสดงความเกี่ยวข๎องของปริมาณ
สองชุดที่กาหนดให๎ อํานและแปลความหมายของกราฟบนระนาบในระบบพิกัดฉากที่กาหนดให๎
โดยใช๎กระบวนการสร๎างความคิดรวบยอดิกระบวนการแก๎ปัญหา กระบวนการทางคณิตศาสตร์
กระบวนการเรี ย นรู๎ ความเข๎าใจ กระบวนการสร๎างคํานิยม กระบวนการสร๎างความคิดวิจารณญาณ
กระบวนการเชื่อมโยง กระบวนการทางภาษา กระบวนการปฏิบัติ กระบวนการสื่อสาร สื่อความหมาย
และการนาเสนอ กระบวนการคิดวิเคราะห์ กระบวนการตัดสินใจ การบวนการคิดสร๎างสรรค์
เพื่อให๎มีความรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย ใฝุเรียนรู๎ อยู่อย่างพอเพียง มุํงมั่นใน
การทางาน รักความเป็นไทย มีจิตสาธารณะ รักเมตตาและกตัญญู
มาตรฐาน/ตัวชี้วัด
ค ๑.๒ ม๑/๑,ค ๑.๒ ม๑/๒

หลักสูตรโรงเรี ยนมารี ยอ์ นุสรณ์ จังหวัดบุรีรัมย์

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

๒๑ ตัวชี้วัด

๖๓

หลักสูตรโรงเรี ยนมารี ยอ์ นุสรณ์ จังหวัดบุรีรัมย์

๖๔

คาอธิบายรายวิชาคณิตศาสตร์
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒
ค ๒๒๑๐๑ เวลา ๖๐ ชั่วโมง ภาคเรียนที่ ๑
อํานและนาเสนอข๎อมูลโดยใช๎แผนภูมิรูปวงกลม เข๎ าใจเกี่ยวกับการแปลงทางเรขาคณิตในเรื่อง
การเลื่อนขนาน การสะท๎อนและการหมุนและนาไปใช๎ บอกภาพที่เกิดจากการเลื่อนขนาน การสะท๎อน
และการหมุนรูปต๎นแบบและอธิบายวิธีการที่จะได๎ภาพที่ปรากฎเมื่อกาหนดรูปต๎นแบบและภาพนั้น หา
พิกัดของจุดและอธิบายลักษณะของรูปเรขาคณิตที่เกิดจากการเลื่อนขนาน การสะท๎อนและการหมุนบน
ระนาบในระบบพิกัดฉาก ใช๎ความรู๎เกี่ยวกับอัตราสํวน สัดสํวน และร๎อยละในการแก๎โจทย์ปัญหา การ
คาดคะเนเกี่ ย วกั บ การวัด ในสถานการณ์ตํ างๆได๎ อยํ างเหมาะสม ความรู๎เ กี่ย วกั บความยาวและพื้น ที่
แก๎ปัญหาในสถานการณ์ตํางๆ สมบัติเกี่ยวกับความเทํากันทุกประการของรูปสามเหลี่ยม และสมบัติของ
เส๎นขนานในการให๎เหตุผลและแก๎ปัญหา เปรียบเทียบหนํวยความยาว หนํวยพื้นที่ในระบบเดียวกันและ
ตํางระบบและเลือกใช๎หนํวยการวัดได๎อยํางเหมาะสม ภูมิปัญญาที่ใช้ การวัดความยาวของผ้าไหมของ
บ้านนาโพธิ์ ตาบลนาโพธิ์ อาเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์ คาดคะเนเวลาระยะทาง พื้นที่ปริมาตร และ
น้าหนักได๎อยํางใกล๎เคียงและอธิบายวิธีการที่ใช๎ในการคาดคะเน อธิบายได๎วําเหตุการณ์ที่กาหนดให๎
เหตุการณ์ใดเกิดขึ้นแนํนอน เหตุการณ์ใดไมํเกิดขึ้นแนํนอน และเหตุการณ์ใดมีโอกาสเกิดขึ้นได๎มากกวํากัน
โดยใช๎ความรู๎ ทักษะ กระบวนการสร๎างความคิดรวบยอด กระบวนการแก๎ปัญหา กระบวนการ
คณิ ต ศาสตร์ กระบวนการวิ เ คราะห์ กระบวนการสร๎ า งความคิ ด วิ จ ารณญาณ กระบวนการฟั ง
กระบวนการปฏิบัติ กระบวนการสื่อสาร สื่อความหมายและการนาเสนอ กระบวนการสร๎างความตระหนัก
กระบวนการเรียนรู๎ ความเข๎าใจ ทั กษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ กระบวนการเชื่อมโยง กระบวนการ
ตัดสินใจ กระบวนการทางภาษา กระบวนการคิดสร๎างสรรค์
เพื่อให๎มีความรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย ใฝุเรียนรู๎ อยู่อย่างพอเพียง มุํงมั่นใน
การทางาน รักความเป็นไทย มีจิตสาธารณะ รักเมตตาและกตัญญู
มาตรฐาน/ตัวชี้วัด
ค ๑.๑ ม๒/๔
ค ๒.๑ ม๒/๑ ค ๒.๑ ม๒/๒ ค ๒.๑ ม๒/๓
ค ๒.๒ ม๒/๑
ค ๓.๒ ม๒/๑ ,ค ๓.๒ ม๒/๓ ,ค ๓.๒ ม๒/๔
ค ๔.๒ ค ๔.๒ ม๒/๒
ค ๕.๑ ม๒/๑

หลักสูตรโรงเรี ยนมารี ยอ์ นุสรณ์ จังหวัดบุรีรัมย์

ค ๕.๒ ม๒/๑
ค ๖.๑ ม๒/๑ ค ๖.๑ ม๒/๒ ค ๖.๑ ม๒/๓ ค ๖.๑ ม๒/๔ ค ๖.๑ ม๒/๕
รวม ๑๗ ตัวชี้วัด

๖๕

หลักสูตรโรงเรี ยนมารี ยอ์ นุสรณ์ จังหวัดบุรีรัมย์

๖๖

คาอธิบายรายวิชาคณิตศาสตร์
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒
ค ๒๒๑๐๑ เวลา ๖๐ ชั่วโมง ภาคเรียนที่ ๒
อธิบายและระบุรากที่สองและรากที่สามของจานวนจริง ผลที่เกิดขึ้นจากการหารากที่สองและ
รากที่สามของจานวนเต็ม เศษสํวนและทศนิยมบอกความสัมพันธ์ของการยกกาลังกับการหารากของ
จานวนจริง บอกความเกี่ยวข๎องของจานวนจริงจานวนตรรกยะและจานวนอตรรกยะ จาแนกจานวนจริงที่
กาหนดให๎และยกตัวอยํางจานวนตรรกยะและจานวนอตรรกยะ เขียนเศษสํวนในรูปทศนิยมและเขียน
ทศนิยมในรูปเศษสํวน
หาคําประมาณของรากที่สองและรากที่สามของจานวนจริงและนาไปใช๎ในการแก๎ปัญหาพร๎อมทั้งตระหนัก
ถึงความสมเหตุสมผลของคาตอบ ใช๎สมบัติเกี่ยวกับความเทํากันทุกประการของรูปสามเหลี่ยมและสมบัติ
ของเส๎นขนานในการให๎เหตุผลและแก๎ปัญหา ทฤษฎีบทพีทาโกรัสและบทกลับในการให๎เหตุผลและแก๎ปัญหา
แก๎โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับสมการเชิงเส๎น ตัวแปรเดียวพร๎อมทั้งตระหนัก ถึงความสมเหตุ สมผลของคาตอบ
โดยใช๎ความรู๎ ทักษะ กระบวนการสร๎างความคิดรวบยอด กระบวนการแก๎ปัญหา กระบวนการ
คณิ ต ศาสตร์ กระบวนการวิ เ คราะห์ กระบวนการสร๎ า งความคิ ด วิ จ ารณญาณ กระบวนการฟั ง
กระบวนการปฏิบัติ กระบวนการสื่อสาร สื่อความหมายและการนาเสนอ กระบวนการสร๎างความตระหนัก
กระบวนการเรียนรู๎ ความเข๎าใจ ทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ กระบวนการเชื่อมโยง กระบวนการ
ตัดสินใจ กระบวนการทางภาษา กระบวนการคิดสร๎างสรรค์
เพื่อให๎มีความรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย ใฝุเรียนรู๎ อยู่อย่างพอเพียง มุํงมั่นใน
การทางาน รักความเป็นไทย มีจิตสาธารณะ รักเมตตาและกตัญญู
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 ๓.๒ ม๒/๑ ค ๓.๒ ม๒/๒
ค ๔.๒ ม๒/๑
ค ๖.๑ ม๒/๑ ค ๖.๑ ม๒/๒ ค ๖.๑ ม๒/๓ ค ๖.๑ ม๒/๔ ค ๖.๑ ม๒/๕ ค ๖.๑ ม๒/๖
รวม ๑๖ ตัวชี้วัด

หลักสูตรโรงเรี ยนมารี ยอ์ นุสรณ์ จังหวัดบุรีรัมย์

๖๗

คาอธิบายรายวิชาคณิตศาสตร์
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓
ค ๒๓๑๐๑ คณิตศาสตร์๕

เวลา ๖๐ ชั่วโมง

ภาคเรียนที่ ๑

ปริมาตร หาลักษณะและสมบัติของปริซึม พีระมิด ทรงกระบอก กรวย และทรงกลม พื้นที่
ผิวและปริมาตรของปริซึม ทรงกระบอก พีระมิด กรวย และทรงกลม หนํวยความจุหรือหนํวยปริมาตร
ความสัมพันธ์ระหวํางปริมาตรของทรงกระบอก กรวย และทรงกระบอก การนาไปใช๎ กิจกรรมเสริม
ทักษะกระบวนการโดยใช๎ความรู๎เกี่ยวกับพื้นที่ผิว และปริมาตร
กราฟ เขียนกราฟแสดงความเกี่ยวข๎องระหวํางปริมาณสองชุดที่มีความสัมพันธ์เชิงเส๎น ระบบ
สมการเชิงเส๎นสองตัวแปร การแก๎ระบบสมการเชิงเส๎นสองตัวแปรโดยใช๎กราฟ กิจกรรมเสริมทักษะ
กระบวนการโดยใช๎ความรู๎เกี่ยวกับกราฟและระบบสมการเชิงเส๎นสองตัวแปร
ระบบสมการเชิงเส้น การอํานและแปลความหมายกราฟของระบบสมการเชิงเส๎นสองตัว ระบบ
สมการเชิงเส๎นสองตัวแปร การแก๎ระบบสมการเชิงเส๎นสองตัวแปร ความสัมพันธ์ของคาตอบของระบบ
สมการเชิงเส๎นสองตัวแปรที่ได๎จากการ โจทย์ปัญหาระบบสมการเชิงเส๎นสองตัวแปร กิจกรรมเสริมทักษะ
กระบวนการโดยใช๎ความรู๎เกี่ยวกับระบบสมการเชิงเส๎นสองตัวแปรและกราฟ
ความคล้าย การนาสมบัติของรูปสามเหลี่ยมที่คล๎ายกันไปใช๎ โดยใช๎ความรู๎เกี่ยวกับรูป
สามเหลี่ยมที่คล๎ายกัน
โดยจัดประสบการณ์หรือสร๎างสถานการณ์ในชีวิตประจาวันที่ใกล๎ตัวให๎ผู๎เรียนได๎ศึกษาค๎นคว๎าโดย
การปฏิบัติจ ริ ง ทดลอง สรุ ป รายงาน เพื่อ พัฒ นาทั กษะ และกระบวนการในการคานวณ การ
แก๎ปั ญหา การให๎เหตุผล การสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์และนาประสบการณ์ด๎านความรู๎ ความคิด
ทักษะกระบวนการที่ได๎ไปใช๎ในการเรียนรู๎สิ่งตําง ๆ และใช๎ในชีวิตประจาวันอยํางสร๎างสรรค์รวมทั้งเห็น
คุณคําและมีเจตคติที่ดีตํอคณิตศาสตร์ สามารถทางานอยํางเป็นระบบระเบียบ มีความรอบคอบ มีความ
รับผิดชอบ มีวิจารณญาณและ มีความเชื่อมั่นในตนเอง
การวัดและประเมินผลใช๎วิธีการที่หลากหลายตามสภาพความเป็นจริงให๎สอดคล๎องกับเนื้อหาและ
ทักษะที่ต๎องการวัด เพื่อให๎มีความรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย ใฝุเรียนรู๎ อยู่อย่างพอเพียง
มุํงมั่นในการทางาน รักความเป็นไทย มีจิตสาธารณะ รักเมตตาและกตัญญู
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

หลักสูตรโรงเรี ยนมารี ยอ์ นุสรณ์ จังหวัดบุรีรัมย์

ค๖.๑ ม.๓/๑ ค๖.๑ ม.๓/๒
๓/๖ รวม ๑๗ ตัวชี้วัด

ค๖.๑ ม.๓/๓

ค๖.๑ ม.๓/๔

ค๖.๑ ม.๓/๕

๖๘

ค๖.๑ ม.

คาอธิบายรายวิชาคณิตศาสตร์
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓
ค ๒๓๑๐๒ คณิตศาสตร์๖
เวลา ๖๐ ชั่วโมง ภาคเรียนที่ ๒
ศึกษา ค๎นคว๎า ฝึกทักษะ/กระบวนการเกี่ยวกับเรื่องดังตํอไปนี้ใช๎ความรู๎เกี่ยวกับอสมการเชิงเส๎น
ตัวแปรเดียวในการแก๎ปัญหา พร๎อมทั้งตระหนักถึงความสมเหตุสมผลของคาตอบ หาความนําจะเป็นของ
เหตุการณ์จากการทดลองสุํมที่ผลแตํละตัวมีโอกาสเกิดขึ้นเทําๆกันและใช๎ความรู๎เกี่ยวกับความนําจะเป็นใน
การคาดการณ์ได๎อยํางสมเหตุสมผล กาหนดประเด็นและเขียนข๎อคาถามเกี่ยวกับปัญหาหรือสถานการณ์
ตําง ๆ รวมทั้งกาหนดวิธีการศึกษาและการเก็บรวบรวมข๎อมูลที่เหมาะสม หาคําเฉลี่ยเลขคณิต มัธยฐาน
และฐานนิยมของข๎อมูลทีไ่ มํได๎แจกแจงความถี่ และเลือกใช๎ได๎อยํางเหมาะสม นาเสนอข๎อมูลในรูปแบบที่
เหมาะสม อําน แปลความหมาย และวิเคราะห์ข๎อมูลที่ได๎จากการนาเสนอ ใช๎ความรู๎เกี่ยวกับสถิติและ
ความนําจะเป็นประกอบการตัดสินใจในสถานการณ์ตําง ๆ อภิปรายถึงความคลาดเคลื่อนที่อาจเกิดขึ้นได๎จาก
การนาเสนอข๎อมูลทางสถิติ
โดยใช๎ความรู๎ ทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์และเทคโนโลยีในการแก๎ปัญหาในสถานการณ์
ตํางๆ ได๎อยํางเหมาะสม โดยใช๎วิธีการที่หลากหลายในการแก๎ปัญหา รู๎จักคิดวิเคราะห์ ไตรํตรองอยํางมี
วิจารณญาณ ให๎เหตุผลประกอบการตัดสินใจและสรุปผลได๎อยํางเหมาะสม ใช๎ภาษาและสัญลักษณ์
ทางคณิตศาสตร์ในการสื่อสาร การสื่อความหมาย และการนาเสนอได๎อยํางถูกต๎องและชัดเจน เชื่อมโยง
ความรู๎ตํางๆในคณิตศาสตร์และนาความรู๎ หลักการ กระบวนการทางคณิตศาสตร์ไปเชื่อมโยงกับศาสตร์
อื่นๆ และมีความคิดริเริ่มสร๎างสรรค์
เพื่อพัฒนาพฤติกรรมด๎านความรู๎ เจตคติ คุณธรรม คํานิยม มีความรักเมตตา รู๎จักแบํงปัน มี
ความรับผิดชอบ ทางานด๎วยความมุํงมั่น มีความรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ซื่อสัตย์ มีวินัยและใฝุเรียน อยู่
อย่างพอเพียง และมีการใช๎ทรัพยากรอยํางคุ๎มคํา
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

หลักสูตรโรงเรี ยนมารี ยอ์ นุสรณ์ จังหวัดบุรีรัมย์

ค ๑๑๒๐๑

๖๙

คาอธิบายรายวิชาคณิตสร้างสรรค์ ๑
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑
เวลา ๔๐ ชั่วโมง

ศึกษาเรื่องจานวนนับ การเขียนและอํานตัวเลข หลักและคําของตัวเลข การเปรียบเทียบ
จานวน การเรียงลาดับจานวน โดยการเขียนและอํานตัวเลขแทนจานวน การนับเพิ่ม นับลด หลักและ
คําของตัวเลขการเรียงลาดับ
ศึกษาโจทย์ปัญหาระคน การสร๎างโจทย์ปัญหา โดยการวิเคราะห์หาคาตอบของโจทย์ปัญหา
ระคน การสร๎างโจทย์ปัญหา การบวก การลบ ของจานวนนับไมํเกินหนึ่งร๎อยและศูนย์ และ
ความสัมพันธ์ของโจทย์ปัญหา
ศึกษาแบบรูปของจานวน ความสัมพันธ์ของแบบรูป โดยการบอกจานวนและความสัมพันธ์ใน
รูปแบบที่เพิ่มขึ้นทีละ ๑ ทีละ ๒ และลดทีละ ๑ บอกรูปและความสัมพันธ์ในแบบรูปของรูปที่มีรูปรําง
ขนาด หรือสี ที่สัมพันธ์กันอยํางใดอยํางหนึ่ง
ศึกษาทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ โดยการฝึกทักษะกระบวนการในการคิดคานวณ
การแก๎ปัญหา การให๎เหตุผล การใช๎ประสบการณ์ด๎านความรู๎ รู๎จักคิดวิเคราะห์ไตรํตรองอยํางมี
วิจารณญาณ ทักษะในการเรียนรู๎ และแก๎ปัญหาในชีวิตประจาวัน
เพื่อพัฒนาพฤติกรรมด๎านความรู๎ เจตคติ คุณธรรม คํานิยม ตามคุณคําพระวรสาร มีความ
รักเมตตา รู๎จักแบํงปันมีความรับผิดชอบ ทางานด๎วยความมุํงมั่น ใฝุเรียน อยู่อย่างพอเพียง มีการใช๎
ทรัพยากรอยํางคุ๎มคํา กตัญญู และรักความเป็นไทย
ตัวชี้วัด
ค ๑.๑ ป.๑/๑
ค ๑.๒ ป.๑/๑
ค ๔.๑ ป.๑/๑
ค ๖.๑ ป.๑/๑

ป.๑/๒
ป.๑/๒
ป.๑/๒
ป.๑/๒ ป.๑/๓ ป.๑/๔ ป.๑/๕ ป.๑/๖

รวม ๑๒ ตัวชี้วัด

หลักสูตรโรงเรี ยนมารี ยอ์ นุสรณ์ จังหวัดบุรีรัมย์

๗๐

คาอธิบายรายวิชาคณิตสร้างสรรค์ ๒
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒
ค ๑๒๒๐๑

เวลา ๔๐ ชั่วโมง

ศึกษาเรื่องจานวนนับ การเขียนและอํานตัวเลข หลักและคําของตัวเลข การเปรียบเทียบจานวน
การเรียงลาดับจานวน โดยการเขียนและอํานตัวเลขแทนจานวน การนับเพิ่ม นับลด หลักและคําของ
ตัวเลขการเรียงลาดับ
ศึกษาโจทย์ปัญหาระคน การสร๎างโจทย์ปัญหา โดยการวิเคราะห์และแสดงวิธีหาคาตอบโจทย์
ปัญหาและโจทย์ปัญหาระคน การสร๎างโจทย์ปัญหาการบวก การลบ การคูณและการหาร ของจานวนนับ
ไมํเกินหนึ่งพันและศูนย์ และความสัมพันธ์ของโจทย์ปัญหา
ศึกษาทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ โดยการฝึกทักษะกระบวนการในการคิดคานวณ
การแก๎ปัญหา การให๎เหตุผล การใช๎ความรู๎ ทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์และวิธีการที่หลากหลายใน
การแก๎ปัญหา รู้จักคิดวิเคราะห์ไตร่ตรองอย่างมีวิจารณญาณ การใช๎ประสบการณ์ด๎านความรู๎ ความคิด
ทักษะในการเรียนรู๎และแก๎ปัญหาในชีวิตประจาวันอยํางสร๎างสรรค์
เพื่อพัฒนาพฤติกรรมด๎านความรู๎ เจตคติ คุณธรรม คํานิยม ตามคุณคําพระวรสาร มีความ
รั กเมตตา รู๎ จั ก แบํ งปั น ซื่อสั ต ย์ สุ จ ริ ต ทางานด๎ว ยความมุํงมั่น ใฝุ เรีย น อยู่อย่า งพอเพียงมีการใช๎
ทรัพยากรอยํางคุ๎มคําและมีจิตสาธารณะ
รหัสตัวชี้วัด
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

หลักสูตรโรงเรี ยนมารี ยอ์ นุสรณ์ จังหวัดบุรีรัมย์

๗๑

คาอธิบายรายวิชาคณิตสร้างสรรค์ ๓
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓
ค ๑๓๒๐๑ จานวน ๔๐ ชั่วโมง
ศึกษาเรื่องจานวนนับ การเขียนและอํานตัวเลข หลักและคําของตัวเลข การเปรียบเทียบ
จานวนการเรียงลาดับจานวน โดยการเขียนและอํานตัวเลขแทนจานวน การนับเพิ่ม นับลด หลักและ
คําของตัวเลขการเรียงลาดับ
ศึกษาโจทย์ปัญหาระคน การสร๎างโจทย์ปัญหา โดยการวิเคราะห์และแสดงวิธีหาคาตอบโจทย์
ปัญหาและโจทย์ปัญหาระคน การสร๎างโจทย์ปัญหาการบวก การลบ การคูณ การหาร ของจานวนนับ
ไมํเกินหนึ่งแสนและศูนย์ และความสัมพันธ์ของโจทย์ปัญหา
ศึกษาแบบรูปของจานวน แบบรูปซ้า ความสัมพันธ์ของแบบรูปที่สัมพันธ์กัน ๒ ลักษณะ โดย
การบอกจานวนและความสัมพันธ์ในรูปแบบจานวนที่เพิ่มขึ้นทีละ ๓ ทีละ ๔ ทีละ ๒๕ ทีละ ๕๐
และลดลงทีละ ๓ ทีละ ๔ ทีละ ๒๕ ทีละ ๕๐ และรูปแบบซ้า บอกรูปและความสัมพันธ์ในแบบรูป
ของรูปที่มีรูปรําง ขนาด หรือสี ที่สัมพันธ์กันสองลักษณะ
ศึกษาทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ โดยการฝึกทักษะกระบวนการในการคิดคานวณ
การแก๎ปัญหา การให๎เหตุผล การใช๎ความรู๎ ทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์และวิธีการที่หลากหลาย
ในการแก๎ปัญหา รู้จักคิดวิเคราะห์ไตร่ตรองอย่างมีวิจารณญาณ การใช๎ประสบการณ์ด๎านความรู๎
ความคิด ทักษะในการเรียนรู๎และแก๎ปัญหาในชีวิตประจาวันอยํางสร๎างสรรค์
เพื่อพัฒนาพฤติกรรมด๎านความรู๎ เจตคติ คุณธรรมคํานิยม ตามคุณคําพระวรสาร มีความรัก
เมตตา รู๎จักแบํงปัน ซื่อสัตย์สุจริต ทางานด๎วยความมุํงมั่น ใฝุเรียน อยู่อย่างพอเพียงมีการใช๎ทรัพยากร
อยํางคุ๎มคําและมีวินัย ประหยัด อดออม

ตัวชี้วัด
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

หลักสูตรโรงเรี ยนมารี ยอ์ นุสรณ์ จังหวัดบุรีรัมย์

ค ๑๔๒๐๑

๗๒

คาอธิบายรายวิชาคณิตสร้างสรรค์ ๔
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔
เวลา ๔๐ ชั่วโมง

ศึกษาเรื่องจานวนนับ การเขียนและอํานตัวเลขและตัวหนังสือ การเปรียบเทียบและเรียงลาดับ
จานวน โดยการเขียนและอํานตัวเลขและตัวหนังสือแสดงจานวนนับ ศูนย์ เศษสํวน และทศนิยมหนึ่ง
ตาแหนํง หลักและคําของตัวเลขการเรียงลาดับ
ศึกษาโจทย์ปัญหาระคน การสร๎างโจทย์ปัญหา โดยการวิเคราะห์และแสดวิธีหาคาตอบของโจทย์
ปัญหาและโจทย์ปัญหาระคน การสร๎างโจทย์ปัญหาการบวก การลบ การคูณ การหาร ของจานวนนับและ
ศูนย์ ความสัมพันธ์ของโจทย์ปัญหา และการบวกลบเศษสํวนที่มีตัวสํวนเทํากัน
ศึกษาแบบรูปของจานวน และความสัมพันธ์ของแบบรูปที่เพิ่มขึ้นหรือลดลง โดยการบอกจานวน
และความสัมพันธ์ในแบบรูปของจานวนที่เพิ่มขึ้นหรือลดลงทีละเทําๆกัน บอกรูปและความสัมพันธ์ในแบบ
รูปของรูปที่กาหนดให๎
ศึกษาทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ โดยการฝึกทักษะกระบวนการในการคิดคานวณ
การแก๎ปัญหา การให๎เหตุผล การใช๎ความรู๎ ทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์และเทคโนโลยีในการ
แก๎ปัญหาด๎วยวิธีการที่หลากหลาย รู้จักคิดวิเคราะห์ไตร่ตรองอย่างมีวิจารณญาณ การใช๎ประสบการณ์
ด๎านความรู๎ ความคิด ทักษะในการเรียนรู๎และแก๎ปัญหาในชีวิตประจาวันอยํางสร๎างสรรค์
เพื่อพัฒนาพฤติกรรมด๎านความรู๎ เจตคติ คุณธรรม คํานิยม ตามคุณคําพระวรสาร มีความรัก
เมตตา รู๎จักแบํงปัน มีความรับผิดชอบ ทางานด๎วยความมุํงมั่น ใฝุเรียน อยู่อย่างพอเพียง มีการใช๎
ทรัพยากรอยํางคุ๎มคํา และรักความเป็นไทย
รหัสตัวชี้วัด
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

หลักสูตรโรงเรี ยนมารี ยอ์ นุสรณ์ จังหวัดบุรีรัมย์

๗๓

คาอธิบายรายวิชาคณิตสร้างสรรค์ ๕
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕
ค ๑๕๒๐๑ จานวน ๔๐ ชั่วโมง
ศึกษาฝึกทักษะการคิดคานวณ และฝึกการแก๎ปัญหาในเรื่อง การเขียน และอํานเศษสํวน จานวน
คละ และทศนิยม การเปรียบเทียบ และเรียงลาดับเศษสํวน และทศนิยม โดยการเขียน และอํานเศษสํวน
จานวนคละ และทศนิยมไมํเกินสองตาแหนํง การเปรียบเทียบ และเรียงลาดับเศษสํวน และทศนิยมไมํเกิน
สองตาแหนํง การเขียนเศษสํวนในรูปทศนิยม และร๎อยละ
ศึกษาโจทย์ปัญหาระคน การสร๎างโจทย์ปัญหา โดยการบวก ลบ คูณ หาร และบวก ลบ คูณระคน
ของเศษสํวน บวก ลบ คูณ และบวก ลบ คูณระคนของทศนิยมที่เป็นคาตอบทศนิยมไมํเกินสองตาแหนํง
วิเคราะห์ และแสดงวิธีหาคาตอบของโจทย์ปัญหา และโจทย์ปัญหาระคน ของจานวนนับเศษสํวน ทศนิยม
และร๎อยละ การสร๎างโจทย์ปัญหาเกี่ยวกับจานวนนับ
ศึกษาแบบรูปของจานวน และความสัมพันธ์ของแบบรูป โดยการบอกรูปความสัมพันธ์ในแบบรูป
ของที่กาหนดให๎ ซึ่งเป็นแบบรูปของเรขาคณิต และรูปอื่น ๆ
ศึกษาทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ในการแก๎ปัญหาสถานการณ์ ตําง ๆ ให๎เหตุผล
ประกอบการตัดสินใจ รู้จักคิดวิเคราะห์ไตร่ตรองอย่างมีวิจารณญาณ และสรุปผลได๎อยํางเหมาะสม มี
ความสามารถในการใช๎ภาษาและสัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ในการสื่อสาร การสื่อความหมาย การนาเสนอ
เชื่อมโยงความรู๎ตําง ๆทางคณิตศาสตร์กับศาสตร์อื่น ๆ นาความรู๎ไปใช๎ในชีวิตประจาวันอยํางสร๎างสรรค์
เพื่อพัฒนาพฤติกรรมด๎านความรู๎ เจตคติ คุณธรรม คํานิยม ตามคุณคําพระวรสาร มีความรัก
เมตตา รู๎จักแบํงปัน มีความรับผิดชอบ ทางานด๎วยความมุํงมั่น ซื่อสัตย์ มีวินัยและใฝุเรียน อยู่อย่าง
พอเพียง มีการใช๎ทรัพยากรอยํางคุ๎มคํา
ตัวชี่วัด
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

หลักสูตรโรงเรี ยนมารี ยอ์ นุสรณ์ จังหวัดบุรีรัมย์

๗๔

คาอธิบายรายวิชาคณิตสร้างสรรค์ ๖
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖
ค ๑๖๒๐๑ เวลา ๔๐ ชั่วโมง
ศึกษาเรื่องจานวนนับ การเขียนและอํานทศนิยม การเปรียบเทียบและเรียงลาดับเศษสํวนและ
ทศนิยม โดยการเขียนและอํานทศนิยมไมํเดสามตาแหนํง การเปรียบเทียบและเรียงลาดับเศษสํวนและ
ทศนิยมไมํเกิดสามตาแหนํง การเขียนทศนิยมในรูปเศษสํวนและเขียนเศษสํวนในรูปทศนิยม
ศึกษาโจทย์ปัญหาระคน การสร๎างโจทย์ปัญหา โจทย์กรบวก ลบ คูณ หารและบวก ลบ คูณ
หารระคนของเศษสํวน จานวนคละ และทศนิยม วิเคราะห์และแสดงวิธีหาคาตอบของโจทย์ปัญหาและ
โจทย์ปัญหาระคนของจานวนนับ เศษสํวน จานวนคละ ทศนิยม และร๎อยละ การสร๎างโจทย์ปัญหา
เกี่ยวกับจานวนนับบูรณาการกับท๎องถิ่น
ศึกษาแบบรูปของจานวน และปัญหาเกี่ยวกับแบบรูป โดยการแก๎ปัญหาเกี่ยวกับแบบรูปที่
กาหนดให๎
ศึกษาทักษะและกรบวนการทางคณิตศาสตร์ โดยการฝึกทักษะกระบวนการในการคิดคานวณ
การแก๎ปั ญหา การให๎ เหตุ ผ ล รู้ จั กคิด วิเ คราะห์ ไ ตร่ ตรองอย่า งมีวิจ ารณญาณ การใช๎ค วามรู๎ทั กษะ
กระบวนการทางคณิ ต ศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี ใ นการแก๎ ปั ญ หาด๎ ว ยวิ ธี ก ารที่ ห ลากหลาย การใช๎
ประสบการณ์ด๎านความรู๎ ความคิด ทักษะในการเรียนรู๎และแก๎ปัญหาในชีวิตประจาวันอยํางสร๎างสรรค์
เพื่อพัฒนาพฤติกรรมด๎านความรู๎ เจตคติ คุณธรรม คํานิยม ตามคุณคํา พระวรสาร มีความรัก
เมตตา รู๎จักแบํงปัน มีความรับผิดชอบ ทางานด๎วยความมุํงมั่น ซื่อสัตย์ มีวินัยและใฝุเรียน อยู่อย่าง
พอเพียง มีการใช๎ทรัพยากรอยํางคุ๎มคํา
รหัสตัวชี้วัด
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

หลักสูตรโรงเรี ยนมารี ยอ์ นุสรณ์ จังหวัดบุรีรัมย์

๗๕

คาอธิบายรายวิชาคณิตศาสตร์ เพิ่มเติม ๑
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑
ค ๑๓๑๐๑ เวลา

๔๐

คาบ ภาคเรียนที่ ๑

ใช๎ความรู๎และทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์แก๎ปัญหา อํานและเขียนตัวเลขโรมันบอกคํา
ของตัวเลขโดดในตัวเลขฐานตําง ๆ และเขียนตัวเลขฐานที่กาหนดให๎เป็นตัวเลขฐานตําง ๆ ได๎ตระหนักถึง
ความสมเหตุสมผลของคาตอบ ใช๎ห ลักการสร๎างพื้นฐานสร๎างมุมขนาดตําง ๆ และมีพื้นฐานสร๎างรูปที่
ซับซ๎อนตระหนักถึงความสมเหตุสมผลของคาตอบ รู้จักคิดวิเคราะห์ไตร่ตรองอย่างมีวิจารณญาณ ใช๎
ทักษะและกระบวนการที่ได๎ไปใช๎ในการเรียนรู๎สิ่งตําง ๆ และใช๎ ในชีวิตประจาวันอยํางสร๎างสรรค์ เพื่อ
พัฒนาพฤติกรรมด๎านความรู๎ เจตคติ คุณธรรม คํานิยม ตามคุณคําพระวรสาร มีความรักเมตตา รู๎จัก
แบํงปัน มีความรับผิดชอบ ทางานด๎วยความมุํงมั่น ซื่อสัตย์ มีวินัยและใฝุเรียน อยู่อย่างพอเพียง มีการ
ใช๎ทรัพยากรอยํางคุ๎มคํา และรู๎จักประหยัดอดออม
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
๑. ใช๎ความรู๎และทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ แก๎ปัญหาได๎
๒. ตระหนักถึงความสมเหตุสมผลของคาตอบได๎
๓. อํานและเขียนตัวเลขโรมันได๎
๔. บอกคําของตัวเลขโดดในตัวเลขฐานตําง ๆ ที่ กาหนดให๎ได๎
๕. เขียนตัวเลขฐานที่กาหนดให๎เป็นตัวเลขฐานตําง ๆ ได๎
๖. ใช๎ความรู๎และทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์แก๎ปัญหาได๎
๗. ตระหนักถึงความสมเหตุสมผลของคาตอบได๎
๘. ใช๎หลักการสร๎างพื้นฐานสร๎างมุมขนาดตําง ๆ ได๎
๙. ใช๎การสร๎างพื้นฐานสร๎างรูปที่ซับซ๎อนขึ้นได๎
๑๐. ใช๎ความรู๎และทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์แก๎ปัญหาได๎

หลักสูตรโรงเรี ยนมารี ยอ์ นุสรณ์ จังหวัดบุรีรัมย์

๗๖

คาอธิบายรายวิชาคณิตศาสตร์ เพิ่มเติม ๑
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑
ค ๑๓๑๐๒

เวลา

๔๐

คาบ ภาคเรียนที่ ๒

ใช๎ความรู๎และทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์แก๎ปัญหา และสังเกตข๎อความคาดการณ์
และใช๎เหตุผลทางคณิตศาสตร์อยํางงํายโดยใช๎วิธีการที่หลากหลาย ใช๎ความรู๎ทักษะ กระบวนการทาง
คณิตศาสตร์และเทคโนโลยีในการแก๎ปัญหาสถานการณ์ตํางๆ ได๎อยํางเหมาะสมสามารถแสดงเหตุผลโดย
การอ๎างอิงความรู๎ข๎อมูลหรือข๎อเท็จจริงหรือการสร๎างภาพใช๎ภาษาและสัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ในการ
สื่อสารและสื่อความหมาย พร๎อมเชื่อมโยงความรู๎เนื้อหาตําง ๆ ในคณิตศาสตร์และนาความรู๎หลักการ
กระบวนการทางคณิตศาสตร์ไปเชื่อมโยงกับศาสตร์อื่น ๆไปประยุกต์ในการเรียนรู๎สิ่งตําง ๆ และในการ
ดารงชีวิต มีความคิดริเริ่มสร๎างสรรค์ในการทางาน หาผลบวกและผลลบของเอกนามและพหุนาม ผลคูณ
และผลหารพหุนามอยํางงํายได๎ หาแบบรูปของจานวน สร๎างพาลินโดมและลาดับฟิโบนักชีได๎ หาขํายงาน
ที่ผํานได๎ หาจุดยอดคูํและจุดยอดคี่ ประยุกต์เศษสํวนและทศนิยมในการแก๎โจทย์ปัญหา คิดวิเคราะห์
ไตร่ ตรองอย่างมีวิจ ารณญาณ ใช๎ทักษะและกระบวนการที่ได๎ไปใช๎ในการเรียนรู๎สิ่ งตําง ๆ และใช๎ใน
ชีวิตประจาวันอยํางสร๎างสรรค์
เพื่อพัฒนาพฤติกรรมด๎านความรู๎ เจตคติ คุณธรรม คํานิยม ตามคุณคําพระวรสาร มีความรัก
เมตตา รู๎จักแบํงปัน มีความรับผิดชอบ ทางานด๎วยความมุํงมั่น ซื่อสัตย์ มีวินัยและใฝุเรียน อยู่อย่าง
พอเพียง มีการใช๎ทรัพยากรอยํางคุ๎มคํา และรู๎จักประหยัดอดออม
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
๑. สังเกตข๎อความคาดการณ์และใช๎เหตุผลทางคณิตศาสตร์อยํางงํายได๎
๒. ใช๎วธิ ีการที่หลากหลายแก๎ปัญหาได๎
๓. ใช๎ความรู๎ทักษะ กระบวนการทางคณิตศาสตร์และเทคโนโลยีในการแก๎ปัญหาสถานการณ์ตําง ๆ ได๎
อยํางเหมาะสม
๔. สามารถแสดงเหตุผลโดยการอ๎างอิงความรู๎ข๎อมูลหรือข๎อเท็จจริงหรือการสร๎างภาพ
๕. ใช๎ภาษาและสัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ในการสื่อสาร สื่อความหมายและการนาเสนอได๎
๖. เชื่อมโยงความรู๎เนื้อหาตําง ๆ ในคณิตศาสตร์และนาความรู๎หลักการกระบวนการทางคณิตศาสตร์ไป
เชื่อมโยงกับศาสตร์อื่น ๆ
๗. นาความรู๎และทักษะที่ได๎จากการเรียนไปประยุกต์ในการเรียนรู๎สิ่งตําง ๆ และในการดารงชีวิต
๘. มีความคิดริเริ่มสร๎างสรรค์ในการทางาน
๙. หาผลบวกและผลลบของเอกนามและพหุนามได๎
๑๐.หาผลคูณแลละผลหารพหุนามอยํางงํายได๎

หลักสูตรโรงเรี ยนมารี ยอ์ นุสรณ์ จังหวัดบุรีรัมย์

๗๗

๑๑.หาแบบรูปของจานวน สร๎างพาลินโดมและลาดับฟิโบนักชีได๎
๑๒.หาขํายงานที่ผํานได๎ หาจุดยอดคูํและจุดยอดคี่ได๎
๑๓.ประยุกต์เศษสํวนและทศนิยมในการแก๎โจทย์ปัญหาได๎
คาอธิบายรายวิชาคณิตศาสตร์ เพิ่มเติม ๒
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒
ค ๒๒๒๐๑

เวลา ๔๐ ชั่วโมง ภาคเรียนที่ ๑

ศึกษาความรู๎เบื้องต๎น ฝึกทักษะการคิดคานวณ การให๎เหตุผล การแก๎ปัญหาในสาระตํอไปนี้
สมบัติของของเลขยกกาลัง การดาเนินการของเลขยกกาลัง สมบัติอื่น ๆ ของเลขยกกาลัง กิจกรรมเสริม
ทักษะกรบวนการโดยใช๎ความรู๎เรื่องเลขยกกาลัง
พหุนามและเศษสํวนของพหุนาม ทบทวนพหุนาม การคูณ การหาร พหุนามและ เศษสํวนของ
พหุนาม การคูณ การหาร การบวก และ การลบเศษสํวนของพหุนามกิจกรรมเสริมทักษะกระบวนการโดย
ความรู๎เกี่ยวกับการบาก ลบ คูณ และหารพหุนาม
การประยุกต์เกี่ยวกับอัตราสํวนและร๎อยละ อัตราสํวน ร๎อยละ โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับอัตราสํวน
และร๎อยละ กิจกรรมเสริมทักษะกระบวนการโดยใช๎ความรู๎เกี่ยวกับอัตราสํวนและร๎อยละ
การประยุกต์ของการแปลงทางเรขาคณิต การประยุกต์ของการเลื่อนขนาน การสะท๎อน การหมุน
และ เทสเซลเลชัน
การจั ด ประสบการณ์ ห รื อ สร๎ า งสถานการณ์ ที่ ใ กล๎ ตั ว ให๎ ผู๎ เ รี ย นได๎ ศึ ก ษาค๎ น คว๎ า โดยใช๎ ทั ก ษ ะ
กระบวนการทางคณิตศาสตร์ ในการแก๎ปั ญหา เพื่อให๎ มี ความรู๎ ความเข๎า ใจในเนื้ อหา มีทั กษะการ
แก๎ปัญหา รู้ จักคิด วิเ คราะห์ ไตร่ ตรองอย่างมีวิจารณญาณ การให๎เหตุผ ลและนาประสบการณ์ด๎าน
ความรู๎และนาไปใช๎ในชีวิตประจาวันได๎ การวัดและประเมินผล ใช๎วิธีการหลากหลายตามสภาพเป็ นจริง
ตามมาตรฐานและตัวชี้วัดที่กาหนดการวัดและประเมินผล ใช๎วิธีการหลากหลายตามสภาพเป็นจริง ตาม
มาตรฐานและตัวชี้วัดที่กาหนด
เพื่อพัฒนาพฤติกรรมด๎านความรู๎ เจตคติ คุณธรรม คํานิยม ตามคุณคําพระวรสาร มีความรัก
เมตตา รู๎จักแบํงปัน มีความรับผิดชอบ ทางานด๎วยความมุํ งมั่น 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

หลักสูตรโรงเรี ยนมารี ยอ์ นุสรณ์ จังหวัดบุรีรัมย์

๗๘

ค ๔ .๒ ม ๒/๑, ค ๔ .๒ ม ๒/๒ , ค ๔ .๒ ม ๒/๕
รวม ๘ ตัวชี้วัด
คาอธิบายรายวิชาคณิตศาสตร์ เพิ่มเติม ๒
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒
ค ๒๒๒๐๑

เวลา ๔๐ ชั่วโมง ภาคเรียนที่ ๒

ศึกษาความรู๎เบื้องต๎น ฝึกทักษะการคิดคานวณ การให๎เหตุผล การแก๎ปัญหาในสาระตํอไปนี้
การแยกตัวประกอบของพหุนามดีกรีสอง โดยใช๎สมบัติการแจกแจง แยกตัวประกอบของพหุนามดีกรีสอง
ตัวแปรเดียว การแยกตัวประกอบพหุนามดีกรีสองที่เป็นกาลังสองสมบูรณ์ การแยกตัวประกอบของพหุ
นามดีกรีสองที่เป็นผลตํางของกาลังสอง กิจกรรมเสริมทักษะกระบวนการโดยใช๎ความรู๎เกี่ยวกับการแยกตัว
ประกอบของพหุนามดีกรีสอง
สมการกาลังสองตัวแปรเดียว โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับสมการกาลังสองตัวแปรเดียวกิจกรรมเสริม
ทักษะกระบวนการโดยใช๎ความรู๎เกี่ยวกับสมการกาลังสองตัวแปรเดียว
การแปรผัน การแปรผกผัน การแปรผันเกี่ยวเนื่อง กิจกรรมเสริมทักษะกระบวนการโดยใช๎ความรู๎
เกี่ยวกับการแปรผัน
การจั ด ประสบการณ์ ห รื อ สร๎ า งสถานการณ์ ที่ ใ กล๎ ตั ว ให๎ ผู๎ เ รี ย นได๎ ศึ ก ษาค๎ น คว๎ า โดยใช๎ ทั ก ษะ
กระบวนการทางคณิตศาสตร์ ในการแก๎ปั ญหา เพื่อให๎ มี ความรู๎ ความเข๎า ใจในเนื้ อหา มีทั กษะการ
แก๎ปัญหา รู้ จักคิด วิเ คราะห์ ไตร่ ตรองอย่างมีวิจารณญาณ การให๎เหตุผ ลและนาประสบการณ์ด๎าน
ความรู๎และนาไปใช๎ในชีวิตประจาวันได๎ การวัดและประเมินผล ใช๎วิธีการหลากหลายตามสภาพเป็นจริง
ตามมาตรฐานและตัวชี้วัดที่กาหนดการวัดและประเมินผล ใช๎วิธีการหลากหลายตามสภาพเป็นจริง ตาม
มาตรฐานและตัวชี้วัดที่กาหนด
เพื่อพัฒนาพฤติกรรมด๎านความรู๎ เจตคติ คุณธรรม คํานิยม ตามคุณคําพระวรสาร มีความรัก
เมตตา รู๎จักแบํงปัน มีความรับผิดชอบ ทางานด๎วยความมุํงมั่น 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

หลักสูตรโรงเรี ยนมารี ยอ์ นุสรณ์ จังหวัดบุรีรัมย์

๗๙

คาอธิบายรายวิชาคณิตศาสตร์ เพิ่มเติม ๓
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓
ค ๒๓๒๐๑ เวลา ๔๐ ชั่วโมง ภาคเรียนที่ ๑
ศึกษา ค๎นคว๎า ฝึกทักษะ/กระบวนการเกี่ยวกับเรื่องดังตํอไปนี้
การบวก การลบ การคูณ และการหาร จานวนจริงที่อยูํในรูป a เมื่อ a  0 โดยใช๎สมบัติ
a
a
a  b  ab เมื่อ a  0 และ b  0 และ
เมื่อ a  0 และ b  0 การแยกตัวประกอบ

b
b
ของพหุนามดีกรีสองโดยวิธีทาเป็นกาลังสองสมบูรณ์ การแก๎โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับสมการกาลังสองตัวแปรเดียว
การแก๎สมการกาลังสองตัวแปรเดียวโดยใช๎สูตร การแยกตัวประกอบของพหุนามดีกรีสูงกวําสองทีมีสัมประสิทธิ์
เป็นจานวนเต็มโดยอาศัยวิธีทาเป็นกาลังสองสมบูรณ์ หรือใช๎ทฤษฎีบทเศษเหลือ
สมการพาราโบลา กราฟของพาราโบลา การหาพื้นที่ผิวของพีระมิด กรวย และทรงกลม การใช๎ความรู๎
เกี่ยวกับพื้นที่ พื้นทีผ่ ิว และปริมาตรในการแก๎ปัญหา
โดยใช๎ความรู๎ ทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์และเทคโนโลยีในการแก๎ปัญหาในสถานการณ์
ตํางๆ ได๎อยํางเหมาะสม โดยใช๎วิธีการที่หลากหลายในการแก๎ปัญหา รู้จักคิดวิเคราะไตร่ตรองอย่างมี
วิจารณญาณ ให๎เหตุผลประกอบการตัดสินใจและสรุปผลได๎อยํางเหมาะสม ใช๎ภาษาและสัญลักษณ์ทาง
คณิตศาสตร์ในการสื่อสาร การสื่อความหมาย และการนาเสนอได๎อยํางถูกต๎องและชัดเจน เชื่อมโยง
ความรู๎ตํางๆในคณิตศาสตร์และนาความรู๎ หลักการ กระบวนการทางคณิตศาสตร์ไปเชื่อมโยงกับศาสตร์
อื่นๆ และมีความคิดริเริ่มสร๎างสรรค์
เพื่อพัฒนาพฤติกรรมด๎านความรู๎ เจตคติ คุณธรรม คํานิยม ตามคุณคําพระวรสาร มีความรัก
เมตตา รู๎จักแบํงปัน มีความรับผิดชอบ ทางานด๎วยความมุํงมั่น มีความรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ซื่อสัตย์
มีวินัยและใฝุเรียน อยู่อย่างพอเพียง และมีการใช๎ทรัพยากรอยํางคุ๎มคํา

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
ค๖.๑ม.๓/๑
ค๖.๑ม.๓/๒
ม.๓/๖ รวม ๑๕ ตัวชี้วัด

ค๔.๒ม.๓/๓
ค๖.๑ม.๓/๓

ค๔.๒ม.๓/๔
ค๖.๑ ม.๓/๔

ค๔.๒ม.๓/๕
ค๖.๑ ม.๓/๕

ค๖.๑

หลักสูตรโรงเรี ยนมารี ยอ์ นุสรณ์ จังหวัดบุรีรัมย์

๘๐

คาอธิบายรายวิชาคณิตศาสตร์ เพิ่มเติม ๓
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓
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 และการนาเสนอได๎อยํางถูกต๎อง
และชัดเจน เชื่อมโยงความรู๎ตํางๆในคณิตศาสตร์และนาความรู๎ หลักการ กระบวนการทางคณิตศาสตร์ไป
เชื่อมโยงกับศาสตร์อื่นๆ และมีความคิดริเริ่มสร๎างสรรค์
เพื่อพัฒนาพฤติกรรมด๎านความรู๎ เจตคติ คุณธรรม คํานิยม ตามคุณคําพระวรสาร มีความรัก
เมตตา รู๎จักแบํงปัน มีความรับผิดชอบ ทางานด๎วยความมุํงมั่น มีความรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ซื่อสัตย์
มีวินัยและใฝุเรียน อยู่อย่างพอเพียง และมีการใช๎ทรัพยากรอยํางคุ๎มคํา
มาตรฐานและตัวชี้วัด
ค๓.๒ม.๓/๑
ค๓.๒ม.๓/๒
ค๔.๒ม.๓/๖
ค๔.๒ม.๓/๗
ค๖.๑ม.๓/๑
ค๖.๑ม.๓/๒
ม.๓/๖
รวม ๑๔ ตัวชี้วัด

ค๓.๒ม.๓/๓
ค๔.๒ม.๓/๘
ค๖.๑ม.๓/๓

ค๔.๒ม.๓/๙
ค๖.๑ ม.๓/๔

ค๔.๒ม.๓/๑๐
ค๖.๑ ม.๓/๕

ค๖.๑
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กลุ่มสาระการเรียนรู้วทิ ยาศาสตร์
ความสาคัญของวิทยาศาสตร์
วิทยาศาสตร์มีบทบาทสาคัญยิ่งในสังคมโลกปัจจุบันและอนาคต เพราะวิทยาศาสตร์เกี่ยวข๎องกับ
ทุกคนทั้งในชีวิตประจาวันและการงานอาชีพตําง ๆ ตลอดจนเทคโนโลยี เครื่องมือเครื่องใช๎และผลผลิต
ตําง ๆ ที่มนุษย์ได๎ใช๎เพื่ออานวยความสะดวกในชีวิตและการทางาน เหลํานี้ล๎วนเป็นผลของความรู๎
วิทยาศาสตร์ ผสมผสานกับความคิดสร๎างสรรค์และศาสตร์อื่น ๆ วิทยาศาสตร์ชํวยให๎มนุษย์ได๎พัฒนาวิธีคิด
ทั้งความคิดเป็นเหตุเป็นผล คิดสร๎างสรรค์ คิดวิเคราะห์ วิจารณ์ มีทักษะสาคัญในการค๎นคว๎าหาความรู๎
มีความสามารถในการแก๎ปัญหาอยํางเป็นระบบ สามารถตัดสินใจโดยใช๎ข๎อมูลที่หลากหลายและมี
ประจักษ์พยานที่ตรวจสอบได๎ วิทยาศาสตร์เป็นวัฒนธรรมของโลกสมัยใหมํซึ่งเป็นสังคมแหํงการเรียนรู๎ (K
knowledge-based society) ดังนั้นทุกคนจึงจาเป็นต๎องได๎รับการพัฒนาให๎รู๎วิทยาศาสตร์ เพื่อที่จะมีความรู๎
ความเข๎าใจในธรรมชาติและเทคโนโลยีที่มนุษย์สร๎างสรรค์ขึ้น สามารถนาความรู๎ไปใช๎อยํางมีเหตุผล
สร๎างสรรค์ และมีคุณธรรม
กลุํมสาระการเรียนรู๎วิทยาศาสตร์มุํงหวังให๎ผู๎เรียน ได๎เรียนรู๎วิทยาศาสตร์ที่เน๎นการเชื่อมโยงความรู๎
กับกระบวนการ มีทักษะสาคัญในการค๎นคว๎าและสร๎างองค์ความรู๎ โดยใช๎กระบวนการในการสืบเสาะหา
ความรู๎ และการแก๎ปัญหาที่หลากหลาย ให๎ผู๎เรียนมีสํวนรํวมในการเรียนรู๎ทุกขั้นตอน มีการทากิจกรรม
ด๎วยการลงมือปฏิบัติจริงอยํางหลากหลาย เหมาะสมกับระดับชั้น โดยได๎กาหนดสาระสาคัญไว๎ดังนี้
- สิ่งมีชีวิตกับกระบวนการดารงชีวิต สิ่งมีชีวิต หนํวยพื้นฐานของสิ่งมีชีวิต โครงสร๎างและหน๎าที่
ของระบบตําง ๆ ของสิ่งมีชีวิต และกระบวนการดารงชีวิต ความหลากหลายทางชีวภาพ การถํายทอดทาง
พันธุกรรม การทางานของระบบตําง ๆ ของสิ่งมีชีวิต วิวัฒนาการและความหลากหลายของสิ่งมีชีวิต และ
เทคโนโลยีชีวภาพ
- ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม สิ่งมีชีวิตที่หลากหลายรอบตัว ความสัมพันธ์ระหวํางสิ่งมีชีวิตกับ
สิ่งแวดล๎อม ความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิตตําง ๆ ในระบบนิเวศ ความสาคัญของทรัพยากรธรรมชาติ การใช๎
และจัดการทรัพยากรธรรมชาติ ในระดับท๎องถิ่น ประเทศ และโลก ปัจจัยที่มีผลตํอการอยูํรอดของ
สิ่งมีชีวิตในสภาพแวดล๎อมตําง ๆ
- สารและสมบัติของสาร สมบัติของวัสดุและสาร แรงยึดเหนี่ยวระหวํางอนุภาค การเปลี่ยน
สถานะ การเกิดสารละลายและการเกิดปฏิกิริยาเคมีของสาร สมการเคมี และการแยกสาร
- แรงและการเคลื่อนที่ ธรรมชาติของแรงแมํเหล็กไฟฟูา แรงโน๎มถํวง แรงนิวเคลียร์ การออก
แรงกระทาตํอวัตถุ การเคลื่อนที่ของวัตถุ แรงเสียดทาน โมเมนต์การเคลื่อนที่แบบตําง ๆ ในชีวิตประจาวัน
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- พลังงาน พลังงานกับการดารงชีวิต การเปลี่ยนรูปพลังงาน สมบัติและปรากฏการณ์ของแสง
เสียง และวงจรไฟฟูา คลื่นแมํเหล็กไฟฟูา กัมมันตภาพรังสีและปฏิกิริยานิวเคลียร์ ปฏิสัมพันธ์ระหวํางสาร
และพลังงานการอนุรักษ์พลังงาน ผลของการใช๎พลังงานตํอชีวิตและสิ่งแวดล๎อม
- กระบวนการเปลี่ยนแปลงของโลก โครงสร๎างและองค์ประกอบของโลก ทรัพยากรทางธรณี
สมบัติทางกายภาพของดิน หิน น้า อากาศ สมบัติของผิวโลก และบรรยากาศ กระบวนการเปลี่ยนแปลง
ของเปลือกโลก ปรากฏการณ์ทางธรณี ปัจจัยที่มีผลตํอการเปลี่ยนแปลงของบรรยากาศ
- ดาราศาสตร์และอวกาศ วิวัฒนาการของระบบสุริยะ กาแล็กซี เอกภพ ปฏิสัมพันธ์และผลตํอ
สิ่งมีชีวิตบนโลก ความสัมพันธ์ของดวงอาทิตย์ ดวงจันทร์ และโลก ความสาคัญของเทคโนโลยีอวกาศ
- ธรรมชาติของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ การสืบเสาะหา
ความรู๎ การแก๎ปัญหา และจิตวิทยาศาสตร์

สาระและมาตรฐานการเรียนรู้
สาระที่ ๑ สิ่งมีชีวิตกับกระบวนการดารงชีวิต
มาตรฐาน ว ๑. ๑ เข๎าใจหนํวยพื้นฐานของสิ่งมีชีวิต ความสัมพันธ์ของโครงสร๎าง และหน๎าที่ของ
ระบบตํางๆ ของสิ่งมีชีวิตที่ทางานสัมพันธ์กัน มีกระบวนการสืบเสาะหาความรู๎ สื่อสาร
สิ่งที่เรียนรู๎และนาความรู๎ไปใช๎ในการดารงชีวิตของตนเองและดูแลสิ่งมีชีวิต
มาตรฐาน ว ๑.๒ เข๎าใจกระบวนการและความสาคัญของการถํายทอดลักษณะทางพันธุกรรม
วิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต ความหลากหลายทางชีวภาพ การใช๎เทคโนโลยีชีวภาพที่มี
ผลกระทบตํอมนุษย์และสิ่งแวดล๎อม มีกระบวนการสืบเสาะหาความรู๎และจิตวิทยา
ศาสตร์ สื่อสาร สิ่งที่เรียนรู๎ และนาความรู๎ไปใช๎ประโยชน์
สาระที่ ๒ ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม
มาตรฐาน ว ๒. ๑ เข๎าใจสิ่งแวดล๎อมในท๎องถิ่น ความสัมพันธ์ระหวํางสิ่งแวดล๎อมกับสิ่งมีชีวิต
ความสัมพันธ์ระหวํางสิ่งมีชีวิตตําง ๆ ในระบบนิเวศ มีกระบวนการสืบเสาะ
หา
ความรู๎และจิตวิทยาศาสตร์สื่อสารสิ่งที่เรียนรู๎และนาความรู๎ไปใช๎ประโยชน์
มาตรฐาน ว ๒.๒ เข๎าใจความสาคัญของทรัพยากรธรรมชาติ การใช๎ทรัพยากรธรรมชาติในระดับท๎องถิ่น
ประเทศ และโลกนาความรู๎ไปใช๎ในในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม
ในท๎องถิ่นอยํางยั่งยืน
สาระที่ ๓ สารและสมบัติของสาร
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มาตรฐาน ว ๓. ๑ เข๎าใจสมบัติของสาร ความสัมพันธ์ระหวํางสมบัติของสารกับโครงสร๎างและแรงยึด
เหนี่ยวระหวํางอนุภาค มีกระบวนการสืบเสาะ หาความรู๎และจิตวิทยาศาสตร์สื่อสาร
สิ่งที่เรียนรู๎ นาความรู๎ไปใช๎ประโยชน์
มาตรฐาน ว ๓.๒ เข๎าใจหลักการและธรรมชาติของการเปลี่ยนแปลงสถานะของสาร การเกิดสารละลาย
การเกิดปฏิกิริยา มีกระบวนการสืบเสาะ หาความรู๎และจิตวิทยาศาสตร์ สื่อสารสิ่งที่เรียนรู๎
และนาความรู๎ไปใช๎ประโยชน์
สาระที่ ๔ แรงและการเคลื่อนที่
มาตรฐาน ว ๔. ๑ เข๎าใจธรรมชาติของแรงแมํเหล็กไฟฟูา แรงโน๎มถํวง และแรงนิวเคลียร์
มีกระบวนการสืบเสาะหาความรู๎ สื่อสารสิ่งที่เรียนรู๎และนาความรู๎ไปใช๎ประโยชน์อยําง
ถูกต๎องและมีคุณธรรม
มาตรฐาน ว ๔.๒ เข๎าใจลักษณะการเคลื่อนที่แบบตํางๆ ของวัตถุในธรรมชาติมีกระบวนการ
สืบเสาะหาความรู๎และจิตวิทยาศาสตร์ สื่อสารสิ่งที่เรียนรู๎และนาความรู๎ไปใช๎
ประโยชน์
สาระที่ ๕ พลังงาน
มาตรฐาน ว ๕. ๑ เข๎าใจความสัมพันธ์ระหวํางพลังงานกับการดารงชีวิต การเปลี่ยนรูปพลังงาน
ปฏิสัมพันธ์ระหวํางสารและพลังงาน ผลของการใช๎พลังงานตํอชีวิตและสิ่งแวดล๎อม
มีกระบวน การสืบเสาะหาความรู๎ สื่อสารสิ่งที่เรียนรู๎และ
นาความรู๎ไป
ใช๎ประโยชน์
สาระที่ ๖ กระบวนการเปลี่ยนแปลงของโลก
มาตรฐาน ว ๖. ๑ เข๎าใจกระบวนการตําง ๆ ที่เกิดขึ้นบนผิวโลกและภายในโลก ความสัมพันธ์ของ
กระบวนการตําง ๆ ที่มีผลตํอการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ ภูมิประเทศ และสัณฐานของ
โลก มีกระบวนการสืบเสาะหาความรู๎และจิตวิทยาศาสตร์ สื่อสารสิ่งที่เรียนรู๎และนา
ความรู๎ไปใช๎ประโยชน์

สาระที่ ๗ ดาราศาสตร์และอวกาศ
มาตรฐาน ว ๗. ๑ เข๎าใจวิวัฒนาการของระบบสุริยะ กาแล็กซีและเอกภพการปฏิสัมพันธ์ภายในระบบ
สุริยะและผลตํอสิ่งมีชีวิตบนโลก มีกระบวนการสืบเสาะ หาความรู๎และจิตวิทยาศาสตร์
การสื่อสารสิ่งที่เรียนรู๎และนาความรู๎ไปใช๎ประโยชน์
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มาตรฐาน ว ๗.๒ เข๎าใจความสาคัญของเทคโนโลยีอวกาศที่นามาใช๎ในการสารวจอวกาศและ
ทรัพยากรธรรมชาติ ด๎านการเกษตรและการสื่อสาร มีกระบวนการสืบเสาะหาความรู๎
และจิตวิทยาศาสตร์ สื่อสารสิ่งที่เรียนรู๎และนาความรู๎ไปใช๎ประโยชน์อยํางมีคุณธรรม
ตํอชีวิตและสิ่งแวดล๎อม
สาระที่ ๘ ธรรมชาติของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มาตรฐาน ว ๘. ๑ ใช๎กระบวนการทางวิทยาศาสตร์และจิตวิทยาศาสตร์ในการสืบเสาะหาความรู๎ การ
แก๎ปัญหา รู๎วําปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่เกิดขึ้นสํวนใหญํมีรูปแบบที่แนํนอน
สามารถอธิบายและตรวจสอบได๎ ภายใต๎ข๎อมูลและเครื่องมือที่มีอยูํในชํวงเวลานั้นๆ
เข๎าใจวํา วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี สังคม และสิ่งแวดล๎อม มีความเกี่ยวข๎องสัมพันธ์กัน

หลักสูตรโรงเรี ยนมารี ยอ์ นุสรณ์ จังหวัดบุรีรัมย์

โครงสร้างรายวิชา
รายวิชาตามโครงสร๎างหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ กลุํมสาระการเรียนรู๎
วิทยาศาสตร์

ระดับประถมศึกษา
รายวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน
ระดับชั้น

รหัส

ชื่อรายวิชา

เวลาเรียนรายปี

ชั้น ป. ๑
ชั้น ป. ๒
ชั้น ป. ๓
ชั้น ป. ๔
ชั้น ป. ๕
ชั้น ป. ๖

ว ๑๑๑๐๑
ว ๑๒๑๐๑
ว ๑๓๑๐๑
ว ๑๔๑๐๑
ว ๑๕๑๐๑
ว ๑๖๑๐๑

วิทยาศาสตร์ ๑
วิทยาศาสตร์ ๒
วิทยาศาสตร์ ๓
วิทยาศาสตร์ ๔
วิทยาศาสตร์ ๕
วิทยาศาสตร์ ๖

๒ ชั่วโมง/สัปดาห์ (๘๐/ปี)
๒ ชั่วโมง/สัปดาห์ (๘๐/ปี)
๒ ชั่วโมง/สัปดาห์ (๘๐/ปี)
๒ ชั่วโมง/สัปดาห์ (๘๐/ปี)
๒ ชั่วโมง/สัปดาห์ (๘๐/ปี)
๒ ชั่วโมง/สัปดาห์ (๘๐/ปี)

รายวิชาวิทยาศาสตร์เพิ่มเติม
ระดับชั้น

รหัส

ชื่อรายวิชา

เวลาเรียนรายปี

ชั้น ป. ๔
ชั้น ป. ๕
ชั้น ป. ๖

ว ๑๔๒๐๑
ว ๑๕๒๐๑
ว ๑๖๒๐๑

วิทยาศาสตร์นํารู๎ ๑
วิทยาศาสตร์นํารู๎ ๒
วิทยาศาสตร์นํารู๎ ๓

๑ ชั่วโมง/สัปดาห์ (๔๐/ปี)
๑ ชั่วโมง/สัปดาห์ (๔๐/ปี)
๑ ชั่วโมง/สัปดาห์ (๔๐/ปี)

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
รายวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน
ระดับชั้น
ชั้น ม. ๑
ชั้น ม. ๒
ชั้น ม. ๓

รหัส

ชื่อรายวิชา

ว ๒๑๑๐๑
ว ๒๑๑๐๒
ว ๒๒๑๐๑
ว ๒๒๑๐๒
ว ๒๓๑๐๑
ว ๒๓๑๐๒

วิทยาศาสตร์ ๑
วิทยาศาสตร์ ๒
วิทยาศาสตร์ ๓
วิทยาศาสตร์ ๔
วิทยาศาสตร์ ๕
วิทยาศาสตร์ ๖

เวลาเรียนรายภาค
๓ ชั่วโมง/สัปดาห์
๓ ชั่วโมง/สัปดาห์
๓ ชั่วโมง/สัปดาห์
๓ ชั่วโมง/สัปดาห์
๓ ชั่วโมง/สัปดาห์
๓ ชั่วโมง/สัปดาห์

(๑.๕ หนํวยกิต)
(๑.๕ หนํวยกิต)
(๑.๕ หนํวยกิต)
(๑.๕ หนํวยกิต)
(๑.๕ หนํวยกิต)
(๑.๕ หนํวยกิต)

๘๕

หลักสูตรโรงเรี ยนมารี ยอ์ นุสรณ์ จังหวัดบุรีรัมย์

รหัสวิชา ว ๑๑๑๐๑
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑

คาอธิบายรายวิชาวิทยาศาสตร์

๘๖

รายวิชาวิทยาศาสตร์
เวลา ๘๐ ชั่วโมง

เปรียบเทียบความแตกตํางระหวํางสิ่งมีชีวิตกับสิ่งไมํมีชีวิต สังเกตและอธิบายลักษณะและหน๎าที่
ของโครงสร๎างภายนอกของพืชและสัตว์ ลักษณะ หน๎าที่และความสาคัญของอวัยวะภายนอกของมนุษย์
ตลอดจนการดูแลรักษาสุขภาพ ระบุลักษณะของสิ่งมีชีวิตในท๎องถิ่นและนามาจัดจาแนกโดยใช๎ลักษณะ
ภายนอกเป็นเกณฑ์ สังเกตและระบุลักษณะที่ปรากฏหรือสมบัติของวัสดุที่ใช๎ทาของเลํนของใช๎ใน
ชีวิตประจาวัน
จาแนกวัสดุที่ใช๎ทาของเลํน ของใช๎ในชีวิตประจาวัน รวมทั้งระบุเกณฑ์ที่ใช๎จาแนก
ทดลองและอธิบายการดึงหรือการผลักวัตถุ สารวจ ทดลองและอธิบายองค์ประกอบ และสมบัติทาง
กายภาพของดินในท๎องถิ่น พร๎อมทั้งอธิบายภูมิปัญญาท้องถิ่น เรื่อง ดินภูเขาไฟกระโดง ในจังหวั ด
บุรีรัมย์ เรียนรู๎การใช๎ทรัพยากรดินให๎คุ๎มคํา ปลูกพืชหลากหลายชนิด การดูแลบารุงดินทางธรรมชาติ
แหลํงภูเขาไฟในอาเซียน ในประเทศอินโดนีเซีย และฟิลิปปินส์ ระบุวําในท๎องฟูามีดวงอาทิตย์ ดวง
จันทร์และดวงดาว ตั้งคาถามเกี่ยวกับเรื่องที่จะศึกษาตามที่กาหนดให๎หรือตาม ความสนใจ วางแผนการ
สังเกต สารวจตรวจสอบ ศึกษาค๎นคว๎า โดยใช๎ความคิดของตนเองและของครู ใช๎วัสดุอุปกรณ์ในการ
สารวจตรวจสอบ และบันทึกผลด๎วยวิธีงํายๆ จัดกลุํมข๎อมูลที่ได๎จากการสารวจตรวจสอบและนาเสนอ
ผล แสดงความคิดเห็นในการสารวจตรวจสอบ บันทึกและอธิบายผลการสังเกต สารวจตรวจสอบ โดย
เขียนภาพหรือข๎อความสั้นๆ นาเสนอผลงานด๎วยวาจาให๎ผู๎อื่นเข๎าใจ
โดยใช๎กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ กระบวนการสร๎างความคิดวิจารณญาณ กระบวนการ
สร๎ างความคิดรวบยอด กระบวนการเรีย นรู๎ความเข๎าใจ กระบวนการกลุํ ม กระบวนการวิเค ราะห์
กระบวนการสร๎างความตระหนัก กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ กระบวนการการอําน กระบวนการ
แก๎ปัญหา กระบวนการปฏิบัติ กระบวนการการอํานแบบที่ ๑ กระบวนการทางภาษา
ทาให๎เกิดความรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย ใฝุเรียนรู๎ อยู่อย่างพอเพียง
มุํงมั่นในการทางาน รักความเป็นไทย มีจิตสาธารณะ มีเมตตา และกตัญญู
ตัวชี้วัด
ว ๑.๑
ว ๑.๒
ว ๓.๑
ว ๔.๑
ว ๖.๑
ว ๗.๑
ว ๘.๑

ป.๑/๑ ป.๑/๒ ป.๑/๓
ป.๑/๑
ป.๑/๑ ป.๑/๒
ป.๑/๑
ป.๑/๑
ป.๑/๑
ป.๑/๑ ป.๑/๒ ป.๑/๓ ป.๑/๔ ป.๑/๕ ป.๑/๖ ป.๑/๗ รวม

๑๖

ตัวชี้วัด

หลักสูตรโรงเรี ยนมารี ยอ์ นุสรณ์ จังหวัดบุรีรัมย์

รหัสวิชา ว ๑๒๑๐๑
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒

คาอธิบายรายวิชาวิทยาศาสตร์

๘๗

รายวิชาวิทยาศาสตร์
เวลา ๘๐ ชั่วโมง

อธิบายอาหารน้า อากาศ เป็นปัจจัยที่จาเป็นตํอการดารงชีวิตและการเจริญเติบโตของพืชและสัตว์
และนาความรู๎ไปใช๎ประโยชน์ ปัจจัยที่จาเป็นตํอการดารงชีวิตและการเจริญเติบโตของมนุษย์ ประโยชน์
ของพืชและสัตว์ในท้องถิ่น ผลิตภัณฑ์จากพืชในท้องถิ่น ผลิตภัณฑ์มะม่วง เครื่องจักรสาน ดอกไม้
ประจาชาติของประเทศอาเซียน การนาแมํเหล็กมาใช๎ประโยชน์ สารวจเปรียบเทียบและระบุลักษณะ
ของตนเองกับคนในครอบครัวและจาแนกประเภทของดิน โดยใช๎สมบัติทางกายภาพเป็นเกณฑ์ และนา
ความรู๎ไปใช๎ประโยชน์และยกตัวอยํางเครื่องใช๎ไฟฟูาในบ๎านที่เปลี่ยนพลังงานไฟฟูาเป็นพลังงานอยํางอื่น
ทดลองและอธิบาย น้า แสง เป็นปัจจัยที่จาเป็นตํอการดารงชีวิตของพื ช และอธิบายรํางกายของมนุษย์
สามารถตอบสนองตํอแสง อุณหภูมิและการสัมผัส และอธิบายแรงที่เกิดจากแมํเหล็ก และอธิบายแรง
ไฟฟูาที่เกิดจากวัตถุบางชนิด และอธิบายได๎วําไฟฟูาเป็นพลังงาน ระบุชนิดและเปรียบเทียบสมบัติของ
วัส ดุที่น ามาท าของเลํ น ของใช๎ในชีวิตประจาวัน เลื อกใช๎วัส ดุแ ละสิ่ งของตํา งๆ ได๎อยํางเหมาสมและ
ปลอดภัย สืบค๎นและอภิปรายความสาคัญของดวงอาทิตย์ ตั้งคาถามเกี่ยวกับเรื่องที่จะศึกษาตามที่
กาหนดให๎และตามความสนใจใหมํจากผลการสารวจตรวจสอบ วางแผน การสังเกต สารวจตรวจสอบ
ศึกษาค๎นคว๎า โดยใช๎ความคิดของตนเองของกลุํมและของครู ใช๎วัสดุอุปกรณ์เครื่องมือที่เหมาะสมในการ
สารวจตรวจสอบและบันทึกข๎อมูล บันทึกและอธิบายผลการสังเกต สารวจ ตรวจสอบอยํางตรงไปตรงมา
โดยเขียนภาพ แผนภาพหรือคาอธิบาย จัดกลุํมข๎อมูล เปรียบเทียบและนาเสนอผล แสดงความคิดเห็น
เป็นกลุํมและรวบรวมเป็นความรู๎ นาเสนอผลงานด๎วยวาจาให๎ผู๎อื่น เข๎าใจกระบวนการและผลของงาน
โดยใช๎กระบวนการเรียนรู๎ความเข๎าใจกระบวนการสร๎างความคิดรวบยอดกระบวนการแก๎ปัญหา
กระบวนการปฏิบัติ กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ กระบวนการ
อํานแบบที่ ๑
เพื่อให๎มีความรักชาติ ศาสน์กษัตริย์ ซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย ใฝุเรียนรู๎ อยู่อย่างพอเพียง มุํงมั่นใน
การทางาน รักความเป็นไทยและมีจิตสาธารณะ รวมถึงอัตลักษณ์ของโรงเรียน คือ รักเมตตา กตัญญู
ตัวชี้วัด
ว ๑.๑ ป.๒/๑ ป.๒/๒ ป.๒/๓ ป.๒/๔ ป.๒/๕
ว ๑.๒ ป.๒/๑
ว ๓.๑ ป.๒/๑ ป.๒/๒
ว ๔.๑ ป.๒/๑ ป.๒/๒ ป.๒/๓
ว ๕.๑ ป.๒/๑ ป.๒/๒
ว ๖.๑ ป.๒/๑

หลักสูตรโรงเรี ยนมารี ยอ์ นุสรณ์ จังหวัดบุรีรัมย์

๘๘

ว ๗.๑ ป.๒/๑ , 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

รหัสวิชา ว ๑๓๑๐๑
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓

คาอธิบายรายวิชาวิทยาศาสตร์

รายวิชาวิทยาศาสตร์
เวลา ๘๐ ชั่วโมง

อธิบายลักษณะที่คล๎ายคลึงกันของพํอแมํกับลูกวําเป็นการถํายทอดลักษณะทางพันธุกรรมและนา
ความรู๎ไปใช๎ประโยชน์ การใช๎ประโยชน์ของวัสดุแตํละชนิด ความสาคัญของพลังงานไฟฟูาและเสนอ
วิธีการใช๎ไฟฟูาอยํางประหยัดและปลอดภัย อภิปรายลักษณะตํางๆ ของสิ่ งมีชีวิตใกล๎ตัว และนาเสนอ
การใช๎ทรัพยากรธรรมชาติ อยํางประหยัด คุ๎มคํา และมีสํวนรํวมในการปฏิบัติ ประโยชน์และอันตรายที่
เกิดขึ้น เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของวัสดุ เปรียบเทียบและระบุลักษณะที่คล๎ายคลึงกันของพํอแมํกับลูก
สืบค๎นข๎อมูลและอภิปรายเกี่ยวกับสิ่งมีชีวิตบางชนิดที่สูญพันธุ์ไปแล๎ว และที่ดารงพันธุ์มาจนถึงปัจจุบัน(ว.
๑.๒.๓) ข๎อมูลและอภิปรายสํวนประกอบของอากาศและความสาคัญของอากาศ สารวจสิ่งแวดล๎อมใน
ท๎องถิ่นของตนเองและอธิบายความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิตกับสิ่งแวดล๎อม ทรัพยากรธรรมชาติและอภิปราย
การใช๎ ทรั พ ยากรธรรมชาติ ใ นท๎ อ งถิ่ น วนอุท ยานเขากระโดงตั้ งอยู่ ใ น อ.เมือ ง จ.บุ รี รั มย์ บอก
แหล่ ง ก าเนิ ด ของหิ น จะเกิ ด จากการเย็น ตั ว ของปล่ อ งภู เ ขาไฟของแต่ ล ะประเทศในกลุ่ ม อาเซี ย น
ประเทศลาว ประเทศกัมพูชา อนุรักษ์หินในวนอุทยานเขากระโดง และอธิบายสมบัติทางกายภาพของ
น้าจากแหลํงน้าในท๎องถิ่นและนาความรู๎ไปใช๎ประโยชน์ ระบุการใช๎ทรัพยากรธรรมชาติที่กํอให๎เกิดปัญหา
สิ่งแวดล๎อมในท๎องถิ่น จาแนกชนิดและสมบัติของวัสดุที่เป็นสํวนประกอบของของเลํน ของใช๎ ทดลอง
และอธิบายผลการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับวัสดุ เมื่อถูกแรงกระทา หรือทาให๎ร๎อนขึ้นหรือ ทาให๎เย็นลง
และอธิบายผลของการออกแรงที่กระทาตํอวัตถุ การตกของวัตถุสูํพื้นโลก และอธิบายแรงที่โลกดึงดูดวัตถุ
อธิบายการเคลื่อนที่ของอากาศที่มีผลจากความแตกตํางของอุณหภูมิ บอกแหลํงพลังงานธรรมชาติที่ใช๎
ผลิตไฟฟูา สังเกตและอธิบายการขึ้นตกของดวงอาทิตย์ ดวงจัน ทร์ การเกิดกลางวันกลางคืน และการ
กาหนดทิศ ตั้งคาถามเกี่ยวกับเรื่องที่จะศึกษา ตามที่กาหนดให๎และตามความสนใจ จากผลการสารวจ
ตรวจสอบ วางแผนการสังเกต เสนอวิธีสารวจตรวจสอบ ศึกษาค๎นคว๎า โดยใช๎ความคิดของตนเอง ของ
กลุํมและคาดการณ์สิ่งที่จะพบจากการสารวจ ตรวจสอบ เลือกใช๎วัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือที่เหมาะสมใน
การสารวจตรวจสอบและบันทึกข๎อมูล จัดกลุํมข๎อมูล เปรียบเทียบกับสิ่งที่คาดการณ์ไว๎และนาเสนอ
แสดงความคิดเห็นและรวบรวมข๎อมูลจากกลุํมนาไปสูํการสร๎างความรู๎ บันทึกและอธิบายผลการสังเกต
สารวจตรวจสอบตามความเป็นจริ ง มีแผนภาพประกอบคาอธิบาย นาเสนอ จัดแสดงผลงาน โดย
อธิบายด๎วยวาจา และเขียนแสดงกระบวนการและผลของงานให๎ผู๎อื่นเข๎าใจ
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๘๙

โดยใช๎กระบวนการสร๎างความคิดวิจารณญาณ กระบวนการเรียนรู๎ความเข๎าใจ กระบวนการ
แก๎ปัญหา กระบวนการสร๎างความคิดรวบยอด กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ กระบวนการทางภาษา
กระบวนการสร๎างความตระหนัก กระบวนการสร๎างคํานิยม กระบวนการอํานแบบที่ ๑ กระบวนการ
กลุํม กระบวนการคิดวิเคราะห์ ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ กระบวนการสืบสวน สอบสวน
เพื่อให๎มีความรักชาติ ศาสน์กษัตริย์ ซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย ใฝุเรี ยนรู๎ อยู่อย่างพอเพียง มุํงมั่นใน
การทางาน รักความเป็นไทยและมีจิตสาธารณะ รวมถึงอัตลักษณ์ของโรงเรียน คือ รักเมตตา กตัญญู
ตัวชี้วัด
ว ๑.๒ ป.๓/๑ ป.๓/๒
ว ๒.๑ ป.๓/๑
ว ๒.๒ ป.๓/๑ ป.๓/๒
ว ๓.๑ ป.๓/๑ ป.๓/๒
ว ๓.๒ ป.๓/๑ ป.๓/๒
ว ๔.๑ ป.๓/๑ ป.๓/๒
ว ๕.๑ ป.๓/๑ ป.๓/๒
ว ๖.๑ ป.๓/๑ ป.๓/๒
ว ๗.๑ ป.๓/๑
ว ๘.๑ ป.๓/๑ ป.๓/๒
รวม ๒๘ ตัวชี้วัด

ป.๓/๓ ป.๓/๔
ป.๓/๓

ป.๓/๓
ป.๓/๓ ป.๓/๔ ป.๓/๕ ป.๓/๖ ป.๓/๗ ป.๓/๘
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เวลา ๘๐ ชั่วโมง

อธิบายน้า แก๏สคาร์บอนได๎ออกไซด์ แสงและคลอโรฟิลล์ เป็นปัจจัยที่จาเป็นบางประการตํอการ
เจริญเติบโตและการสังเคราะห์ด๎วยแสงของพืช พฤติกรรมของสัตว์ที่ตอบสนองตํอแสง อุณหภูมิ การสัมผัส
และนาความรู๎ไปใช๎ประโยชน์ ทดลองและอธิบายหน๎าที่ของทํอลาเลียงและปากใบของพืช การตอบสนอง
ของพืช ตํอแสง เสี ย ง และการสั มผั ส การเคลื่ อนที่ของแสงจากแหลํ งกาเนิดการสะท๎อนของแสงที่ตก
กระทบวัตถุ การหักเหของแสงเมื่อผํานตัวกลางโปรํงใสสองชนิด ทดลองและจาแนกวัตถุ ตามลักษณะการ
มองเห็นจากแหลํงกาเนิดแสง ทดลองและอธิบายการเปลี่ยนพลังงานแสงเป็นพลังงานไฟฟูาและนาความรู๎
ไปใช๎ประโยชน์ แสงขาวประกอบด๎วยแสงสีตํางๆ และนาความรู๎ไปใช๎ประโยชน์ สารวจและอธิบายการ
เกิดดิน รวมทั้งอธิบายลักษณะของดินในเขตวนอุทยานเขากระโดง อาเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ เป็น
การอนุรั กษ์ ทรั พยากรธรรมชาติ ใ นท้อ งถิ่ น มีค วามรั กและหวงแหนทรั พยากรในท้ องถิ่น รณรงค์
เผยแพร่แหล่งภูเขาไฟกระโดงให้ประเทศอาเซียนได้ รู้จัก ระบุชนิดและสมบัติของดินที่ใช๎ปลูกพืชใน
ท๎องถิ่น สร๎างแบบจาลองเพื่ออธิบายลักษณะของระบบสุริยะ ตั้งคาถามเกี่ยวกับประเด็นหรือเรื่องหรือ
สถานการณ์ที่จะศึกษาตามที่กาหนดให๎และตามความเข๎าใจ วางแผนการสังเกต เสนอวิธีสารวจตรวจสอบ
หรือค๎นคว๎า และคาดการณ์สิ่งที่จะพบจากการสารวจตรวจสอบ เลือกอุปกรณ์ที่ถูกต๎องเหมาะสมในการ
สารวจตรวจสอบ บันทึกข๎อมูลในเชิงปริมาณ นาเสนอผล สรุปผล สร๎างคาถามใหมํเพื่อสารวจตรวจสอบ
ตํ อไป แสดงความคิด เห็ น และสรุ ป สิ่ งที่ได๎เ รียนรู๎ บันทึก และอธิ บายผลการส ารวจ ตรวจสอบ อยํา ง
ตรงไปตรงมา นาเสนอจัดแสดงผลงานโดยอธิบายด๎วยวาจาหรือเขียนอธิบายกระบวนการและผลของงาน
ให๎ผู๎อื่นเข๎าใจ
โดยใช๎ ก ระบวนการสร๎ า งความคิ ด รวบยอด กระบวนการสร๎ า งความรู๎ ค วามเข๎ า ใจทั ก ษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ กระบวนการปฏิบัติ กระบวนการอําน กระบวนการกลุํม กระบวนการทาง
ภาษา กระบวนการแก๎ปัญหา กระบวนการสร๎างความตระหนัก กระบวนการตัดสินใจ
ทาให๎เกิดคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ๘ ประการ รักชาติ ศาสน์กษัตริย์ ซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย ใฝุ
เรียนรู๎ อยู่อย่างพอเพียง มุํงมั่นในการทางาน รักความเป็นไทยและมีจิตสาธารณะ รวมถึงอัตลักษณ์ของ
โรงเรียน คือ รักเมตตา กตัญญู
ตัวชี้วัด
ว ๑.๑ ป. ๔/๑ ป. ๔/๒ ป. ๔/๓ ป. ๔/๔
ว ๕.๑ ป. ๔/๑ ป. ๔/๒ ป. ๔/๓ ป. ๔/๔ ป. ๔/๕ ป. ๔/๖
ว ๖.๑ ป. ๔/๑ ป. ๔/๒
ว ๗.๑ ป. ๔/๑
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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
รวมตัวชี้วัด ๒๑ ตัวชี้วัด

รหัสวิชา ว ๑๕๑๐๑
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕
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อธิบายการสืบพันธุ์ของพืชดอกการขยายพันธุ์พืช และนาความรู๎ไปใช๎ประโยชน์ วัฏจักรชีวิตของ
พืช ดอกบางชนิ ด การสื บ พัน ธุ์และการขยายพันธุ์ของสั ตว์ การถํายทอดลั กษณะทางพันธุกรรมของ
สิ่งมีชีวิตในแตํละรุํน สังเกตและระบุสํวนประกอบของดอกและโครงสร๎างที่เกี่ยวข๎องกับการสืบพันธ์ของ
พืชดอก และอธิบายการเกิดทิศและปรากฏการณ์ขึ้นตกของดวงดาวโดยใช๎แผนที่ อภิปรายวัฏ จักรชีวิต
ของสัตว์บางชนิดและนาความรู๎ไปใช๎ประโยชน์ วัฏจักรชีวิตชองผีเสื้อ อ.นาโพธิ จ.บุรีรัมย์ ผ้าไหม
บ้านหนองโก่ เผยแพร่แหล่งการทอผ้าไหมที่สวยงามของ อ.นาโพธิ์ จ.บุรีรัมย์ ประเทศไทยให้กับ
ประเทศลาว กัมพูชา ฟิลิปปินส์ มาเลเซีย ยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง ไทยทา ไทยขาย ไทยเจริญ
จากการเลี้ยงผีเสื้อไหมแล้วนามาทอใช้เอง หรือขายเป็น อาชีพ สารวจเปรียบเทียบและระบุลักษณะ
ของตนเองกับคนในครอบครัว และอภิปรายอันตรายที่เกิดขึ้นเมื่อฟังเสียงดั งมากๆ ทดลองและอธิบาย
การเกิดเมฆ หมอก น้าค๎าง ฝนและลูกเห็บ จาแนกพืชออกเป็นพืชดอกและพืชไมํมีดอก สัตว์ออกเป็น
กลุํมโดยใช๎ลักษณะภายในบางลักษณะและลักษณะภายนอกเป็นเกณฑ์ ระบุลักษณะของพืชดอกที่เป็นพืช
ใบเลี้ยงเดี่ยว และพืชใบเลี้ยงคูํ โดยใช๎ลักษณะภายนอกเป็นเกณฑ์ ทดลองและอธิบายสมบัติของวัสดุ
ชนิดตํางๆ เกี่ยวกับความยืดหยุํน ความแข็ง ความเหนียว การนาความร๎อน การนาไฟฟูาและความ
หนาแนํน และอธิบายการหาแรงลัพธ์ของแรงสองแรง ซึ่งอยูํในแนวเดียวกันที่กระทาตํอวัตถุ และอธิบาย
ความดันอากาศ และอธิบายความดันของของเหลว และอธิบายแรงพยุงของของเหลว การลอยตัวและ
การจมของวัตถุ และอธิบายแรงเสียดทานและนาความรู๎ไปใช๎ประโยชน์ และอธิบายการเปลี่ยนแสงเป็น
พลังงานไฟฟูาและนาความรู๎ไปใช๎ประโยชน์ และอธิบายการเกิดเสียงสูง เสียงต่า และอธิบายเสียงดัง
เสียงคํอย และอธิบายการเกิดวัฏจักรของน้า และอธิบายการเกิดลมและนาความรู๎ไปใช๎ประโยชน์ใน
ชีวิตประจาวัน สืบค๎นข๎อมูลและอภิปรายการนาวัสดุไปใช๎ในชีวิตประจาวัน ออกแบบและสร๎างเครื่องมือ
อยํางงํายในวัดอุณหภูมิ ความชื้น และความกดอากาศ ตั้งคาถามเกี่ยวกับประเด็นหรือเรื่อง หรือ
สถานการณ์ ที่จ ะศึกษาตามที่กาหนดให๎ และตามความสนใจ วางแผนการสั งเกต เสนอการส ารวจ
ตรวจสอบ หรือศึกษาค๎นคว๎าและคาดการณ์สิ่งที่จะพบจากการสารวจตรวจสอบ เลือกอุปกรณ์ที่ถูกต๎อง
เหมาะสมในการสารวจ ตรวจสอบให๎ได๎ข๎อมูลที่เชื่อถือได๎ บันทึกข๎อมูลในเชิงปริมาณและคุณภาพ และ
ตรวจสอบผลให๎ได๎ข๎อมูลที่เชื่อถือได๎ และอธิบายผลสารวจ ตรวจสอบตามความเป็นจริง มีการอ๎างอิง
สร๎างคาถามใหมํเพื่อการสารวจตรวจสอบตํอไป แสดงความคิดเห็นอยํางอิสระ อธิบาย และสรุปสิ่งที่ได๎
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เรียนรู๎ นาเสนอ จัดแสดง ผลงาน โดยอธิบายด๎วยวาจา หรือเขียนอธิบายแสดงกระบวนการและผ ล
ของงานให๎ผู๎อื่นเข๎าใจ
โดยใช๎ ก ระบวนการคิ ด วิ เ คราะห์ กระบวนการปฏิ บั ติ กระบวนการทางวิ ท ยาศาสตร์
กระบวนการความรู๎ความเข๎าใจ กระบวนการสร๎างคํานิยม กระบวกแก๎ปัญหา กระบวนการเรียนรู๎ความ
เข๎าใจ กระบวนการอําน กระบวนการสร๎างความคิดรวบยอด กระบวนการทางภาษา กระบวนการสร๎าง
คํานิยม
เพื่อให๎มีความรักชาติ ศาสน์กษัตริย์ ซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย ใฝุเรียนรู๎ อยู่อย่างพอเพียง มุํงมั่นใน
การทางาน รักความเป็นไทยและมีจิตสาธารณะ รวมถึงอัตลักษณ์ของโรงเรียน คือ รักเมตตา กตัญญู
ตัวชี้วัด
ว ๑.๑ ป. ๕/๑ ป. ๕/๒ ป. ๕/๓ ป. ๕/๔ ป.๕/๕
ว ๑.๒ ป. ๕/๑ ป. ๕/๒ ป. ๕/๓ ป. ๕/๔ ป. ๕/๕
ว ๓.๑ ป. ๕/๑ ป. ๕/๒
ว ๔.๑ ป. ๕/๑ ป. ๕/๒ ป. ๕/๓ ป. ๕/๔
ว ๔.๒ ป. ๕/๑
ว ๕.๑ ป. ๕/๑ ป. ๕/๒ ป. ๕/๓ ป. ๕/๔
ว ๖.๑ ป. ๕/๑ ป. ๕/๒ ป. ๕/๓ ป. ๕/๔
ว ๗.๑ ป. ๕/๑
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
รวมตัวชี้วัด ๓๔ ตัวชี้วัด
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รหัสวิชา ว ๑๖๑๐๑
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖
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๙๓

รายวิชาวิทยาศาสตร์
เวลา ๘๐ ชั่วโมง

อธิบายการเจริญเติบโตของมนุษย์จากวัยแรกเกิดจนถึงวัยผู๎ใหญํ การทางานที่สัมพันธ์กันของระบบ
ยํอยอาหาร ระบบหายใจ และระบบหมุนเวียนเลือดของมนุษย์ ความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิตกับสิ่งมีชีวิตใน
รูปของโซํอาหารและสายใยอาหาร จาแนกประเภทของหิน โดยใช๎ลักษณะของหิน สมบัติของหินเป็น
เกณฑ์และนาความรู๎ไปใช๎ประโยชน์ อภิปรายผลตํอสิ่งมีชีวิต จากการเปลี่ยนแปลงสิ่งแวดล๎อม ทั้งโดย
ธรรมชาติและโดยมนุษย์ แนวทางในการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม การเลือกใช๎สาร
แตํละประเภทได๎อยํางถูกต๎องและปลอดภัย การเปลี่ยนแปลงของสารที่กํอให๎ เกิดผลตํอสิ่ งมีชีวิตและ
สิ่งแวดล๎อม สืบค๎นข๎อมูลและอธิบายความสัมพันธ์ระหวําง การดารงชีวิตของสิ่งมีชีวิตกับสภาพแวดล๎อม
ในท๎ อ งถิ่ น
ธรณี พิ บั ติ ภั ย ที่ มี ผ ลตํ อ มนุ ษ ย์ แ ละสภาพแวดล๎ อ มในท๎ อ งถิ่ น อภิ ป รายแหลํ ง
ทรัพยากรธรรมชาติในแตํละท๎องถิ่นที่เป็นประโยชน์ตํอ การดารงชีวิต ความก๎าวหน๎าและประโยชน์ของ
เทคโนโลยีอวกาศ สารวจโดยใช๎สมบัติและการใช๎ประโยชน์ของสารเป็นเกณฑ์ อธิบายการเปลี่ยนแปลง
ของหิน อภิปรายความสัมพันธ์ของกลุํม สิ่งมีชีวิตในแหลํงที่อยูํตําง ๆ จาแนกประเภทของสารตํางๆ ที่
ใช๎ในชีวิตประจาวัน จาแนกสารเป็นกลุํมโดยใช๎สถานะหรือเกณฑ์อื่นที่กาหนดเอง ทดลองและอธิบาย
สมบัติของของแข็ง ของเหลว และแก๏ส วิธีการแยกสารบางชนิดที่ผสมกันโดยการรํอน การตกตะกอน การ
กรอง การระเหิด การระเหยแห๎ง สมบัติของสาร เมื่อสารเกิดการละลายและเปลี่ยนสถานะ การตํอ
วงจรไฟฟูาอยํางงําย ตัวนาไฟฟูาและฉนวนไฟฟูา การตํอเซลล์ไฟฟูาแบบอนุกรม และนาความรู๎ไปใช๎
ประโยชน์ การตํอ หลอดไฟฟูาทั้ งแบบอนุ กรม แบบขนานและนาความรู๎ ไปใช๎ป ระโยชน์ การเกิ ด
สนามแมํเหล็กรอบสายไฟที่มีกระแสไฟฟูาผําน และนาความรู๎ไปใช๎ประโยชน์ สร๎างแบบจาลองและ
อธิบายการเกิดฤดู ข๎างขึ้นข๎างแรม สุริยุปราคา จันทรุปราคา และนาความรู๎ไปใช๎ประโยชน์ มีสํวนรํวมใน
การดู แ ลรั ก ษาสิ่ ง แวดล๎ อ มในท๎ อ งถิ่ น วิ เ คราะห์ ผ ลของการเพิ่ ม ขึ้ น ของประชากรมนุ ษ ย์ ตํ อ การใช๎
ทรัพยากรธรรมชาติ และอธิบายการเปลี่ยนแปลงที่ทาให๎เกิดสารใหมํและมีสมบัติเปลี่ยนแปลงไป และ
อภิปรายความจาเป็นที่รํางกายต๎องได๎รับ สารอาหารในสัดสํวนที่เหมาะสมกับเพศและวัย วิเคราะห์สารอาหาร
ประจาชาติของประเทศในอาเซียน ๑๐ ประเทศ อธิบายการกินอยูํอยํางพอเพียง โดยตั้งคาถามเกี่ยวกับประเด็น
หรือเรื่อง หรือสถานการณ์ ที่จะศึกษา ตามที่กาหนดให๎และตามความสนใจ วางแผนการสังเกต เสนอการ
สารวจตรวจสอบ หรือศึกษาค๎นคว๎า คาดการณ์ สิ่งที่จะพบจากการสารวจตรวจสอบ เลือกอุปกรณ์ และ
วิธีการสารวจตรวจสอบที่ถูกต๎องเหมาะสมให๎ได๎ผลที่ครอบคลุมและเชื่อถือได๎บันทึกข๎อมูลในเชิงปริมาณ
และคุณภาพ วิเคราะห์ และตรวจสอบผลกับสิ่งที่คาดการณ์ไว๎ นาเสนอผลและข๎อสรุป และอธิบายผลการ
สารวจ ตรวจสอบตามความเป็นจริง มีเหตุผล และมีประจักษ์พยานอ๎างอิง สร๎างคาถามใหมํเพื่อการ
สารวจ ตรวจสอบตํอไป แสดงความคิดเห็นอยํางอิสระ อธิบาย ลงความเห็น และสรุปสิ่งที่ได๎เรียนรู๎
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นาเสนอ จัดแสดงผลงาน โดยอธิบายด๎วยวาจา และเขียนรายงานแสดงกระบวนการและผลของงานให๎
ผู๎อื่นเข๎าใจ
กระบวนการทีใ่ ช๎สอน กระบวนการสร๎างความคิดรวบยอด กระบวนการปฏิบัติ กระบวนการทาง
ภาษา กระบวนการสร๎างความคิดรวบยอด กระบวนการแก๎ปัญหา กระบวนการตัดสินใจ กระบวนการ
ทางาน กระบวนการเรี ย นรู๎ ความเข๎าใจ กระบวนการอํานแบบที่ ๑ กระบวนการสร๎างวิจารณญาณ
กระบวนการความเข๎าใจ กระบวนการทางวิ ทยาศาสตร์ กระบวนการกลุํ ม กระบวนการสร๎างความ
ตระหนัก กระบวนการความเข๎าใจ กระบวนการสร๎างคํานิยม
รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ซื่อสัตย์สุจริต กตัญญู มีวินัย ใฝุเรียนรู๎ อยู่อย่างพอเพียง มุํงมั่นในการ
ทางาน
รักความเป็นไทย มีจิตสาธารณะ
ตัวชี้วัด
ว ๑.๑ ป๖/๑ ป๖/๒ ป๖/๓
ว ๒.๑ ป๖/๑ ป๖/๒ ป๖/๓
ว ๒.๒ ป๖/๑ ป๖/๒ ป๖/๓ ป๖/๔ ป๖/๕
ว ๓.๑ ป๖/๑ ป๖/๒ ป๖/๓ ป๖/๔ ป๖/๕
ว ๓.๒ ป๖/๑ ป๖/๒ ป๖/๓
ว ๕.๑ ป๖/๑ ป๖/๒ ป๖/๓ ป๖/๔ ป๖/๕
ว ๖.๑ ป๖/๑ ป๖/๒ ป๖/๓
ว๗.๑ ป๖/๑
ว ๗.๒ ป๖/๑
ว๘.๑ ป๖/๑ ป๖/๒ ป๖/๓ ป๖/๔ ป๖/๕ ป๖/๖ ป๖/๗ ป๖/๘
รวม ๓๗ ตัวชี้วัด
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คาอธิบายรายวิชาวิทยาศาสตร์
รหัสวิชา ว ๓๑๑๐๑
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑

วิชาวิทยาศาสตร์ ๑
จานวน ๑.๕ หน่วยกิต

ภาคเรียนที่ ๑
เวลา ๖๐ ชั่วโมง

สังเกตและอธิบายรูปรํา ลักษณะของเซลล์ของสิ่งมีชีวิตเซลล์เดียวและเซลล์ของสิ่งมีชีวิตหลาย
เซลล์ โครงสร๎างที่เกี่ยวกับระบบลาเลียงน้าและอาหารของพืช สังเกตและเปรียบเทียบสํวนประกอบ
สาคัญของเซลล์พืชและเซลล์สัตว์ ทดลองและอธิบายหน๎าที่ของสํวนประกอบที่สาคัญของเซลล์พืชและ
เซลล์สัตว์ กระบวนการสารผํานเซลล์โดยการแพรํและออสโมซิส ผลที่ได๎จากการสังเคราะห์ด๎วยแสงของ
พืช กลุํมเซลล์ที่เกี่ยวข๎องกับการลาเลียงน้าของพืช โครงสร๎างของดอกที่เกี่ยวข๎องกับการสืบพันธุ์ของพืช
การตอบสนองของพืชตํอแสง น้า และการสัมผัส ระยะทางการกระจัด อัตราเร็ว และความเร็วในการ
เคลื่อนที่ของวัตถุ ทดลองหาปัจจัยบาง ๘ ประการที่จาเป็นตํอการสังเคราะห์ด๎ วยแสงของพืช และ
อธิบายวําแสง คลอโรฟิลล์ แก๏ส คาร์บอนไดออกไซด์ น้า เป็นปัจจัยที่จาเป็นต๎องใช๎ในการสังเคราะห์ด๎วย
แสง
อธิบายความสาคัญของกระบวนการสังเคราะห์ด๎วยแสงของพืชตํอสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล๎อม
กระบวนการสืบพันธุ์แบบอาศัยเพศของพืชดอกและการสืบพันธุ์แบบไมํอาศัยเพศของพืช โดยใช๎สํวนตํางๆ
ของพืชเพื่อชํวยในการขยายพันธุ์
หลักการและผลของการใช๎เทคโนโลยี ชีวภาพในการขยายพันธุ์
ปรับปรุงพันธุ์ เพิ่มผลผลิตของพืชและนาความรู๎ไปใช๎ประโยชน์
สืบค๎นข๎อมูลและอธิบายปริมาณ
สเกลาร์ ปริมาณเวกเตอร์ สืบค๎นและอธิบายองค์ประกอบและการแบํงชั้นบรรยากาศที่ปกคลุมผิวโลก
สืบค๎น วิเคราะห์ และแปลความหมายข๎อมูลจากการพยากรณ์อากาศ สืบค๎น วิเคราะห์ และอธิบายผล
ของลมฟูาอากาศตํอการดารงชีวิตของสิ่งมีชีวิต และสิ่งแวดล๎อม ปัจจัยทางธรรมชาติและการกระทาของ
มนุษย์ที่มีผลตํอการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิของโลก รูโหวํโอโซน และฝนกรด ผลของภาวะโลกร๎อน รูโหวํ
โอโซน และฝนกรด ที่มีตํอสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล๎อม ตั้งคาถามที่กาหนดประเด็นหรือตัวแปรที่สาคัญใน
การสารวจตรวจสอบ หรือศึกษาค๎นคว๎าเรื่องที่สนใจได๎อยํางครอบคลุมและเชื่อถือได๎ สร๎างสมมติฐานที่
สามารถตรวจสอบได๎และวางแผนการสารวจตรวจสอบหลาย ๆ วิธีเลือกเทคนิควิธีการสารวจตรวจสอบทั้ง
เชิงปริมาณและเชิงคุณภาพที่ได๎ผลเที่ยงตรงและปลอดภัย โดยใช๎วัสดุและเครื่องมือที่เหมาะสม รวบรวม
ข๎อมูล จัดกระทาข๎อมูลเชิงปริมาณและคุณภาพ วิเคราะห์และประเมินความสอดคล๎องของประจักษ์
พยานกับข๎อสรุป ทั้งที่สนับสนุนหรือขัดแย๎งกับสมมติฐาน และความผิดปกติของข๎อมูลจากการสารวจ
ตรวจสอบ สร๎างแบบจาลอง หรือรูปแบบ ที่อธิบายผลหรือแสดงผลของการสารวจตรวจสอบ สร๎าง
คาถามที่นาไปสูํการสารวจตรวจสอบ ในเรื่องที่เกี่ยวข๎อง และนาความรู๎ที่ได๎ไปใช๎ในสถานการณ์ ใหมํหรือ
อธิบายเกี่ยวกับแนวคิด กระบวนการ และผลของโครงงานหรือชิ้นงานให๎ผู๎อื่นเข๎าใจ บันทึกและอธิบาย
ผลการสังเกต การสารวจ ตรวจสอบ ค๎นคว๎าเพิ่มเติมจากแหลํงความรู๎ตําง ๆ ให๎ได๎ข๎อมูลที่เชื่อถือได๎ และ
ยอมรับการเปลี่ยนแปลงความรู๎ที่ค๎นพบเมื่อมีข๎อมูลและประจักษ์ พยานใหมํเพิ่มขึ้นหรือโต๎แย๎งจากเดิม
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๙๖

จัดแสดงผลงาน เขียนรายงาน และ/หรืออธิบายเกี่ยวกับแนวคิด กระบวนการ และผลของโครงงานหรือ
ชิ้นงานให๎ผู๎อื่นเข๎าใจ
โดยใช๎กระบวนการวิทยาศาสตร์ กระบวนการปฏิบัติ กระบวนการแก๎ปัญหา กระบวนการ
สร๎างคํานิยม กระบวนการเรียนรู๎ความเข๎าใจ กระบวนการกลุํม กระบวนการทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ กระบวนการสร๎างความคิดรวบยอด กระบวนการทางภาษา กระบวนการคิดอยํางมี
วิจารณญาณ กระบวนการสืบสวนสอบสวน
ทาให๎เกิดความรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย ใฝุเรียนรู๎ อยู่อย่างพอเพียง มุํงมั่น
ในการทางาน รักความเป็นไทย มีจิตสาธารณะ มีเมตตา และกตัญญู
รหัสตัวชี้วัด
ว ๓.๑
ว ๓.๒
ว ๕.๑
ว ๘.๑
รวม

ม.๑/๑
ม.๑/๑
ม.๑/๑
ม.๑/๑
๒๐

ม.๑/๒
ม.๑/๒
ม.๑/๒
ม.๑/๒

ม.๑/๓ ม.๑/๔
ม.๑/๓
ม.๑/๓ ม.๑/๔
ม.๑/๓ ม.๑/๔ ม.๑/๕ ม.๑/๖ ม.๑/๗ ม.๑/๘

ตัวชี้วัด

ม.๑/๙
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รหัสวิชา ว ๓๑๑๐๑
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑

คาอธิบายรายวิชาวิทยาศาสตร์
วิชาวิทยาศาสตร์ ๒
จานวน ๑.๕ หน่วยกิต

๙๗

ภาคเรียนที่ ๒
เวลา ๖๐ ชั่วโมง

สังเกตและอธิบายการถํายโอนความร๎อน และนาความรู๎ไปใช๎ประโยชน์ เรียนรู๎ภูมิปัญญาท๎องถิ่น
เรื่อง การทากระติ๊บข้าวเหนียวเก็บพลังงานความร้อน และผลิตภัณฑ์ตํางในอาเซียน เรียนรู๎การอยูํ
อยํางพอเพียง การใช๎ทรัพยากรธรรมชาติอยํางคุ๎มคํา ทดลองและอธิบายสมบัติความเป็นกรด - เบส ของ
สารละลาย วิ ธี เ ตรี ย มสารละลายที่ มี ค วามเข๎ ม ข๎ น เป็ น ร๎ อ ยละ และอภิ ป รายการน าความรู๎ เ กี่ ย วกั บ
สารละลายไปใช๎ประโยชน์ การเปลี่ยนแปลงสมบัติ มวลและพลังงานของสารเมื่อสารเปลี่ยนสถานะและ
เกิดการละลาย ปั จ จั ย ที่มี ผ ลตํอการเปลี่ ย นสถานะ และการละลายของสาร อุณหภูมิแ ละการวั ด
อุณหภูมิ ความสัมพันธ์ระหวํางอุณหภูมิ ความชื้นและความกดอากาศที่มีผลตํอปรากฏการณ์ทางลมฟูา
อากาศ อธิบายสมดุลความร๎อนและ ผลของความร๎อนตํอการขยายตัวของสาร และนาความรู๎ไปใช๎ใน
ชีวิตประจาวัน สมบัติและการเปลี่ยนสถานะของสาร โดยใช๎แบบจาลองการจัดเรียงอนุภาคของสาร การ
ดูดกลืน การคายความร๎อน โดยการแผํรังสีและนาความรู๎ไปใช๎ประโยชน์ ทดลองและจาแนกสารเป็น
กลุํมโดยใช๎เนื้อสารหรือขนาดอนุภาคเป็นเกณฑ์ และอธิบายสมบัติของสารในแตํละกลุํม ตรวจสอบคํา
pH ของสารละลายและนาความรู๎ไปใช๎ประโยชน์ ตั้งคาถามที่กาหนดประเด็นหรือตัวแปรที่สาคัญในการ
สารวจตรวจสอบ หรื อศึกษาค๎นคว๎าเรื่ องที่ส นใจได๎อยํางครอบคลุมและเชื่อถือได๎ สร๎างสมมติฐ านที่
สามารถตรวจสอบได๎และวางแผนการสารวจตรวจสอบหลาย ๆ วิธีเลือกเทคนิควิธีการสารวจตรวจสอบทั้ง
เชิงปริมาณและเชิงคุณภาพที่ได๎ผลเที่ยงตรงและปลอดภัย โดยใช๎วัสดุและเครื่องมือที่เหมาะสม รวบรวม
ข๎อมูล จัดกระทาข๎อมูลเชิงปริมาณและคุณภาพ วิเคราะห์และประเมินความสอดคล๎องของประจักษ์
พยานกับข๎อสรุป ทั้งที่สนับสนุนหรือขัดแย๎งกับสมมติฐาน และความผิดปกติของข๎อมูลจากการสารวจ
ตรวจสอบ สร๎างแบบจาลอง หรือรูปแบบ ที่อธิบายผลหรือแสดงผลของการสารวจตรวจสอบ สร๎าง
คาถามที่นาไปสูํการสารวจตรวจสอบ ในเรื่องที่เกี่ยวข๎อง และนาความรู๎ที่ได๎ไปใช๎ในสถานการณ์ใหมํหรือ
อธิบายเกี่ยวกับแนวคิด กระบวนการ และผลของโครงงานหรือชิ้นงานให๎ผู๎อื่นเข๎าใจ บันทึกและอธิบายผล
การสังเกต การสารวจ ตรวจสอบ ค๎นคว๎าเพิ่มเติมจากแหลํงความรู๎ตําง ๆ ให๎ได๎ข๎อมูลที่เชื่อถือได๎ และ
ยอมรับการเปลี่ยนแปลงความรู๎ที่ค๎นพบเมื่อมีข๎อมูลและประจักษ์พยานใหมํเพิ่มขึ้นหรือโต๎แย๎งจากเดิม
จัดแสดงผลงาน เขียนรายงาน และ/หรืออธิบายเกี่ยวกับแนวคิด กระบวนการ และผลของโครงงานหรือ
ชิ้นงานให๎ผู๎อื่นเข๎าใจ
โดยใช๎กระบวนการวิทยาศาสตร์ กระบวนการปฏิบัติ กระบวนการเรียนรู๎ความเข๎าใจ ทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ กระบวนการสร๎างความคิดรวบยอด กระบวนการทางภาษา
กระบวนการอําน กระบวนการคิดวิเคราะห์
ทาให๎เกิดความรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย ใฝุเรียนรู๎ อยู่อย่างพอเพียง
มุํงมั่นในการทางาน รักความเป็นไทย มีจิตสาธารณะ มีเมตตา และกตัญญู
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๙๘

ตัวชี้วัด
ว ๑.๑ ม.๑/๑
ม.๑/๘
ว ๔.๑ ม.๑/๑
ว ๖.๑ ม.๑/๑
ว ๘.๑ ม.๑/๑
ม.๑/๘

ม.๑/๒
ม.๑/๙
ม.๑/๒
ม.๑/๒
ม.๑/๒
ม.๑/๙

รวม

ตัวชี้วัด

๓๑

ม.๑/๓
ม.๑/๔
ม.๑/๕
ม.๑/๖
ม.๑/๑๐ ม.๑/๑๑ ม.๑/๑๒ ม.๑/๑๓
ม.๑/๓
ม.๑/๓

ม.๑/๔
ม.๑/๔

ม.๑/๕
ม.๑/๕

ม.๑/๗

ม.๑/๖
ม.๑/๗
ม.๑/๖
ม.๑/๗

คาอธิบายรายวิชาวิทยาศาสตร์
รหัสวิชา ว ๓๑๑๐๑
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒

วิชาวิทยาศาสตร์ ๓
จานวน ๑.๕ หน่วยกิต

ภาคเรียนที่ ๑
เวลา ๖๐ ชั่วโมง

สารวจและอธิบายองค์ประกอบ สมบัติของธาตุ และสารประกอบ สืบค๎นข๎อมูลและเปรียบเทียบ
สมบัติของธาตุโลหะ ธาตุอโลหะ ธาตุกึ่งโลหะและธาตุกัมมันตรังสีและนาความรู๎ไปใช๎ประโยชน์ ทดลอง
และอธิบายหลักการแยกสารด๎วยวิธีการกรองการตกผลึก การสกัด การกลั่น และโครมาโทกราฟี และนา
ความรู๎ไปใช๎ประโยชน์ การเปลี่ยนแปลงสมบัติ มวล และพลังงานเมื่อสารเกิดปฏิกิริยาเคมี รวมทั้งอธิบาย
ปัจจัยที่มีผลตํอการเกิดปฏิกิริยาเคมี การหาแรงลัพ์ของแรงในระนาบเดียวกันที่กระทาตํอวัตถุ ทดลอง
อธิบายและเขียนสมการเคมีของปฏิกริยาของสารตํางๆ และนาความรู๎ไปใช๎ประโยชน์ สืบค๎นข๎อมูลและ
อภิปรายผลของสารเคมี ปฏิกิริยาเคมีตํอสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล๎อม สืบค๎นข๎อมูลและอธิบายการใช๎สารเคมี
อยํางถูกต๎อง ปลอดภัย วิธีปูองกัน และแก๎ไขอันตรายที่เกิดขึ้นจากการใช๎ส ารเคมี กระบวนการเกิด
ลักษณะและสมบัติของปิ โตรเลี ยม ถํานหิ น หินน้ามัน และการนาไปใช๎ประโยชน์ อธิ บายแรงลั พธ์ที่
กระทาตํอวัตถุที่หยุดนิ่งหรือวัตถุเคลื่อนที่ด๎วยความเร็วคงตัว สารวจ ทดลองและอธิบายลักษณะของชั้น
หน๎าตัดดิน สมบัติของดิน และกระบวนการเกิดดิน สารวจ วิเคราะห์ และอธิบายการใช๎ประโยชน์และ
ปรับปรุงคุณภาพของดิน ทดลอง เลียนแบบ เพื่ออธิบายกระบวนการเกิดและลักษณะองค์ประกอบของ
หิน ทดสอบและสังเกตองค์ประกอบและสมบัติของหิน เพื่อจาแนกประเภทของหิน และนาความรู๎ไปใช๎
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๙๙

ประโยชน์ พร๎อมทั้งเรียนรู๎ ภูมิปัญญาท้องถิ่น เรื่อง หินในบ้านเรา เขากระโดง ตาบลเสม็ด อาเภอ
เมือง จังหวัดบุรีรัมย์ เศรษฐกิจพอเพียง นาหิ นมาประดิษฐ์เป็นของใช๎ในครัวเรือน ตรวจสอบและ
อธิบายลักษณะทางกายภาพของแรํ และการนาไปใช๎ประโยชน์ ส ารวจและอธิบายลั กษณะแหลํงน้า
ธรรมชาติ การใช๎ ป ระโยชน์ และการอนุ รั กษ์ แหลํ งน้ าในท๎ อ งถิ่ น หรือ ชิ้ นงานให๎ ผู๎ อื่น เข๎ าใจ ทดลอง
เลียนแบบและอธิบายการเกิดแหลํงน้าบนดิน แหลํ งน้าใต๎ดิน กระบวนการผุพังอยูํกับที่ การกรํอน การ
พัดพา การทับถม การตกผลึก และผลของกระบวนการ ดังกลําว สืบค๎น สร๎างแบบจาลองและอธิบาย
โครงสร๎างและองค์ป ระกอบของโลก ตั้งคาถามที่กาหนดประเด็นหรือตัวแปรที่สาคัญในการสารวจ
ตรวจสอบ หรือศึกษาค๎นคว๎าเรื่องที่สนใจได๎อยํางครอบคลุมและเชื่อถือได๎ สร๎างสมมติฐานที่สามารถ
ตรวจสอบได๎และวางแผนการสารวจตรวจสอบหลาย ๆ วิธีเลือกเทคนิควิธีการสารวจตรวจสอบทั้งเชิง
ปริมาณและเชิงคุณภาพที่ได๎ผลเที่ยงตรงและปลอดภัย โดยใช๎วัสดุและเครื่องมือที่เหมาะสม รวบรวม
ข๎อมูล จัดกระทาข๎อมูลเชิงปริม าณและคุณภาพ วิเคราะห์และประเมินความสอดคล๎องของประจักษ์
พยานกับข๎อสรุป ทั้งที่สนับสนุนหรือขัดแย๎งกับสมมติฐาน และความผิดปกติของข๎อมูลจากการสารวจ
ตรวจสอบ สร๎างแบบจาลอง หรือรูปแบบ ที่อธิบายผลหรือแสดงผลของการสารวจตรวจสอบ สร๎าง
คาถามที่นาไปสูํการสารวจตรวจสอบ ในเรื่องที่เกี่ยวข๎อง และนาความรู๎ที่ได๎ไปใช๎ในสถานการณ์ใหมํหรือ
อธิบายเกี่ยวกับแนวคิด กระบวนการ และผลของโครงงานหรือชิ้นงานให๎ผู๎อื่นเข๎าใจ บันทึกและอธิบายผล
การสังเกต การสารวจ ตรวจสอบ ค๎นคว๎าเพิ่มเติมจากแหลํงความรู๎ตําง ๆ ให๎ได๎ข๎อมูลที่เชื่อถือได๎ และ
ยอมรับการเปลี่ยนแปลงความรู๎ที่ค๎นพบเมื่อมีข๎อมูลและประจักษ์พยานใหมํเพิ่มขึ้นหรือโต๎แย๎งจากเดิม
จัดแสดงผลงาน เขียนรายงาน และ/หรืออธิบายเกี่ยวกับแนวคิด กระบวนการ และผลของโครงงานหรือ
ชิ้นงานให๎ผู๎อื่นเข๎าใจ
โดยใช๎กระบวนการวิทยาศาสตร์ กระบวนการปฏิบัติ กระบวนการแก๎ปัญหา กระบวนการ
เรียนรู๎ความเข๎าใจ กระบวนการกลุํม กระบวนการสร๎างความคิดรวบยอด กระบวนการคิดอยํางมี
วิจารณญาณ กระบวนการสืบสวนสอบสวน กระบวนการคิดวิเคราะห์ และกระบวนการอําน
ทาให๎เกิดความรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย ใฝุเรียนรู๎ อยู่อย่างพอเพียง
มุํงมั่นในการทางาน รักความเป็นไทย มีจิตสาธารณะ มีเมตตา และกตัญญู
รหัสตัวชี้วัด
ว ๓.๑
ว ๓.๒
ว ๔.๑
ว ๖.๑
ว ๘.๑
รวม

ม.๒/๑
ม.๒/๑
ม.๒/๑
ม.๒/๑
ม.๒/๑
๒๘

ม.๒/๒ ม.๒/๓
ม.๒/๒ ม.๒/๓ ม.๒/๔
ม.๒/๒
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.๒/๒ ม.๒/๓ ม.๒/๔ ม.๒/๕ ม.๒/๖ ม.๒/๗ ม.๒/๘ ม.๒/๙
ตัวชี้วัด
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คาอธิบายรายวิชาวิทยาศาสตร์
รหัสวิชา ว ๓๑๑๐๑
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒

วิชาวิทยาศาสตร์ ๓
จานวน ๑.๕ หน่วยกิต

ภาคเรียนที่ ๒
เวลา ๖๐ ชั่วโมง

อธิบายโครงสร๎างและการทางานของระบบ ยํอยอาหาร ระบบหมุนเวียนเลือด ระบบหายใจ
ระบบขับถําย ระบบสืบพันธุ์ ของมนุษย์และสัตว์ รวมทั้งระบบประสาทของมนุษย์ ความสัมพันธ์ของ
ระบบตํางๆ ของ มนุษย์และนาความรู๎ไปใช๎ประโยชน์ หลักการและผลของการใช๎เทคโนโลยีชีวภาพใน
การขยายพันธุ์ ปรับปรุงพันธุ์ และเพิ่มผลผลิตของสัตว์และนาความรู๎ไปใช๎ประโยชน์ ผลของความสวําง
ที่มีตํอมนุษย์และสิ่งมีชีวิต อื่น ๆ สังเกตและอธิบายพฤติกรรมของมนุษย์และสัตว์ที่ตอบสนองตํอสิ่ง เร๎า
ภายนอกและภายใน ทดลองวิเคราะห์ และอธิบายสารอาหารในอาหารมีปริมาณพลังงานและสัดสํวนที่
เหมาะสมกับเพศและวัย อภิปรายผลของสารเสพติดตํอระบบตํางๆ ของรํางกาย และแนวทางในการ
ปูองกันตนเองจากสารเสพติด อธิบายผลของความสวํางที่มีตํอมนุษย์และสิ่งมีชีวิต อื่น ๆ การดูดกลืน
แสง สี การมองเห็นสีของวัตถุ และ นาความรู๎ไปใช๎ประโยชน์ ตั้งคาถามที่กาหนดประเด็นหรือตัว
แปรที่สาคัญในการสารวจตรวจสอบ หรือศึกษาค๎นคว๎าเรื่องที่สนใจได๎อยํางครอบคลุมและเชื่อถือได๎ สร๎าง
สมมติฐานที่สามารถตรวจสอบได๎และวางแผนการสารวจตรวจสอบหลาย ๆ วิธีเลือกเทคนิควิธีการสารวจ
ตรวจสอบทั้ง เชิ ง ปริ ม าณและเชิ ง คุณ ภาพที่ไ ด๎ ผ ลเที่ย งตรงและปลอดภัย โดยใช๎วั ส ดุแ ละเครื่ อ งมื อ ที่
เหมาะสม รวบรวมข๎ อ มูล จั ดกระทาข๎ อ มู ล เชิ ง ปริ ม าณและคุ ณภาพ วิ เคราะห์ แ ละประเมิน ความ
สอดคล๎องของประจักษ์พยานกับข๎อสรุป ทั้งที่สนับสนุนหรือขัดแย๎งกับสมมติฐาน และความผิดปกติของ
ข๎อมูลจากการสารวจตรวจสอบ สร๎างแบบจาลอง หรือรูปแบบ ที่อธิบายผลหรือแสดงผลของการสารวจ
ตรวจสอบ สร๎างคาถามที่นาไปสูํการสารวจตรวจสอบ ในเรื่องที่เกี่ยวข๎อง และนาความรู๎ที่ได๎ไปใช๎ใน
สถานการณ์ใหมํหรืออธิบายเกี่ยวกับแนวคิด กระบวนการ และผลของโครงงานหรือชิ้นงานให๎ผู๎อื่น เข๎าใจ
บันทึกและอธิบายผลการสังเกต การสารวจ ตรวจสอบ ค๎นคว๎าเพิ่มเติมจากแหลํงความรู๎ตําง ๆ ให๎ได๎ข๎อมูล
ที่เชื่อถือได๎ และยอมรับการเปลี่ยนแปลงความรู๎ที่ค๎นพบเมื่อมีข๎อมูลและประจักษ์พยานใหมํเพิ่มขึ้นหรือ
โต๎แย๎งจากเดิม จัดแสดงผลงาน เขียนรายงาน และ/หรืออธิบ ายเกี่ยวกับแนวคิด กระบวนการ และผล
ของโครงงานหรือชิ้นงานให๎ผู๎อื่นเข๎าใจ
โดยใช๎ ก ระบวนการปฏิ บั ติ กระบวนการแก๎ ปั ญ หา กระบวนการเรี ย นรู๎ ค วามเข๎ า ใจ
กระบวนการสร๎างความคิดรวบยอด กระบวนการคิดอยํางมีวิจารณญาณ กระบวนการฟัง กระบวนการ
ทางภาษา ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
ทาให๎เกิดความรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย ใฝุเรียนรู๎ อยู่อย่างพอเพียง
มุํงมั่นในการทางาน รักความเป็นไทย มีจิตสาธารณะ มีเมตตา และกตัญญู
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รหัสตัวชี้วัด
ว ๑.๑ ม.๒/๑ ม.๒/๒ ม.๒/๓ ม.๒/๔ ม.๒/๕ ม.๒/๖
ว ๕.๑ ม.๒/๑ ม.๒/๒ ม.๒/๓
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
๑๘ ตัวชี้วัด

คาอธิบายรายวิชาวิทยาศาสตร์
รหัสวิชา ว ๓๓๑๐๑
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓

วิชาวิทยาศาสตร์ ๕
จานวน ๑.๕ หน่วยกิต

ภาคเรียนที่ ๑
เวลา ๖๐ ชั่วโมง

สังเกตและอธิบายลักษณะของโครโมโซมที่มีหนํวยพันธุกรรมหรือยีนในนิวเคลียส การเคลื่อนที่
ของวัตถุที่เป็นแนวตรงและแนวโค๎ง และอภิปรายการตํอวงจรไฟฟูาในบ๎านอยํางถูกต๎องปลอดภัย และ
ประหยัด สารวจและอธิบายความหลากหลายทางชีวภาพในท๎องถิ่นที่ทาให๎สิ่งมีชี วิตดารงชีวิตอยูํได๎อยําง
สมดุล ทดลองและอธิบายแรงกิริยาและแรงปฏิกิริยาระหวํางวัตถุ ความแตกตํางระหวํางแรงเสียดทาน
สถิตกับแรงเสียดทานจลน์ ความสัมพันธ์ระหวํางความตํางศักย์ กระแสไฟฟูา ความต๎านทาน วิเคราะห์
โมเมนต์ของแรงและนาความรู๎ไปใช๎ประโยชน์ แรงพยุงของของเหลวที่กระทาตํอวัตถุ อธิบายความสาคัญ
ของสารพั น ธุ ก รรมหรื อ ดี เ อ็ น เอ และกระบวนการถํ า ยทอดลั ก ษณะทางพั น ธุ ก รรม ผลของความ
หลากหลายทางชีวภาพที่มีตํอมนุษย์ สัตว์ พืช และสิ่งแวดล๎อม ความเรํงและผลของแรงลัพธ์ที่ทาตํอวัตถุ
งาน พลังงานจลน์ พลังงานศักย์โน๎มถํวง กฎการอนุรักษ์พลังงาน และความสัมพันธ์ระหวํางปริมาณเหลํานี้
รวมทั้งนาความรู๎ไปใช๎ประโยชน์ ตัวต๎านทาน ไดโอด ทรานซิสเตอร์ และทดลองตํอวงจรอิเล็กทรอนิกส์
เบื้องต๎นที่มีทรานซิสเตอร์ อภิปรายโรคทางพันธุกรรมที่เกิดจากความผิดปกติของยีนและโครโมโซมและนา
ความรู๎ ไปใช๎ป ระโยชน์ ผลของเทคโนโลยีชีว ภาพตํอการดารงชีวิตของมนุษย์และสิ่ งแวดล๎ อม คานวณ
พลังงานไฟฟูาของเครื่องใช๎ ไฟฟูา และนาความรู๎ไปใช๎ประโยชน์ ตั้งคาถามที่กาหนดประเด็นหรือตัวแปร
ที่สาคัญในการสารวจตรวจสอบ หรือศึกษาค๎นคว๎าเรื่อง
ที่สนใจได๎อยํางครอบคลุํมและเชื่อถือได๎
สร้างสมมติฐานที่สามารถตรวจสอบได๎และวางแผนการสารวจตรวจสอบหลาย ๆ วิธี แบบจาลองหรือ
รูปแบบที่อธิบายผลหรือแสดงผลของการสารวจตรวจสอบ คาถามที่นาไปสูํการสารวจตรวจสอบในเรื่องที่
เกี่ยวข๎อง และนาความรู๎ที่ได๎ไปใช๎ในสถานการณ์ใหมํหรืออธิบายเกี่ยวกับแนวคิด กระบวนการและผลของ
โครงงานหรือชิ้นงานให๎ผู๎อื่นเข๎าใจ เลือกเทคนิควิธีการสารวจตรวจสอบทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพที่
ได๎ผลเที่ยงตรงและปลอดภัย โดยใช๎วัสดุและเครื่องมือที่เหมาะสม รวบรวมข๎อมูลจัดกระทาข๎อมูลเชิง
ปริมาณและคุณภาพ วิเคราะห์และประเมินความสอดคล๎องของประจักษ์พยานกับข๎อสรุป ทั้งที่สนับสนุน
หรือขัดแย๎งกับสมมติฐานและความผิดปกติของข๎อมูลจากการสารวจตรวจสอบ บันทึกและอธิบายผลการ
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สังเกตการสารวจ ตรวจสอบ ค๎นคว๎าเพิ่มเติมจากแหลํงความรู๎ตําง ๆ ให๎ได๎ข๎อมูลที่เชื่อถือได๎ และยอมรับ
การเปลี่ ย นแปลงความรู๎ ที่ค๎ น พบเมื่อมีข๎อ มูล และประจั กษ์พยานใหมํ เพิ่มขึ้ นหรือโต๎แย๎ง จากเดิ ม จั ด
แสดงผลงาน เขียนรายงาน และ/หรืออธิบ ายเกี่ยวกับแนวคิด กระบวนการ และผลของโครงงานหรือ
ชิ้นงานให๎ผู๎อื่นเข๎าใจ
โดยใช๎กระบวนการเรียนรู๎ ความเข๎าใจ กระบวนการสร๎างคํานิยม กระบวนการทางวิทาศาสตร์
กระบวนการกลุํ ม ทั ก ษะกระบวนการทางวิ ท ยาศาสตร์ กระบวนการสร๎ า งความคิ ด รวบยอด
กระบวนการสืบสวนสอบสวน กระบวนการคิดวิเคราะห์ กระบวนการปฏิบัติ กระบวนการแก๎ปัญหา
กระบวนการคณิตศาสตร์ กระบวนการสร๎างเจตคติ กระบวนการอํานแบบที่ ๑ กระบวนการสร๎างความ
ตระหนัก กระบวนการสร๎างความคิดวิจารณญาณ
ทาให๎เกิดความรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย ใฝุเรียนรู๎ อยู่อย่างพอเพียง
มุํงมั่นในการทางาน รักความเป็นไทย มีจิตสาธารณะ มีเมตตา และกตัญญู
รหัสตัวชี้วัด
ว ๑.๒ ม.๓/๑ , ม.๓/๒ , ม.๓/๓ , ม.๓/๔ , ม.๓/๕ , ม.๓/๖
ว ๔.๑ ม.๓/๑ , ม.๓/๒ , ม.๓/๓
ว ๔.๒ ม.๓/๑ , ม.๓/๒ , ม.๓/๓
ว ๕.๑ ม.๓/๑ , ม.๓/๒ , ม.๓/๓ , ม.๓/๔ , ม.๓/๕
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

๒๖

ตัวชี้วัด
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๑๐๓

คาอธิบายรายวิชาวิทยาศาสตร์
รหัสวิชา ว ๓๓๑๐๑
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓

วิชาวิทยาศาสตร์ ๖
จานวน ๑.๕ หน่วยกิต

ภาคเรียนที่ ๒
เวลา ๖๐ ชั่วโมง

สารวจระบบนิเวศตํางๆ ในท๎องถิ่นและอธิบายความสัมพันธ์ขององค์ประกอบภายในระบบนิเวศ
อ่างเก็บน้าจระเข้มาก จังหวัดบุรีรัมย์ ศึกษาแหล่งน้าสาคัญในอาเซียน การใช้น้าอย่างรู้คุ ณค่า การ
บาบัดน้าเสียตามโครงการกังหันน้าชัยพัฒนา สืบค้นและอธิบายความสัมพันธ์ระหวํางดวงอาทิตย์ โลก
ดวงจันทร์และดาวเคราะห์อื่น ๆ และผลที่เกิดขึ้นตํอสิ่งแวดล๎อมและสิ่งมีชีวิตบนโลก องค์ประกอบของเอก
ภพ กาแล็กซี และระบบสุริยะ และอภิปรายความก๎าวหน๎าของเทคโนโลยีอ วกาศที่ใช๎สารวจอวกาศ วัตถุ
ท๎ อ งฟู า สภาวะอากาศ ทรั พ ยากร ธรรมชาติ การเกษตร และการสื่ อ สาร วิ เ คราะห์ แ ละอธิ บ าย
ความสั ม พั น ธ์ ของการถํ า ยทอดพลั ง งานของสิ่ ง มี ชี วิ ต ในรู ปของโซํ อ าหารและสายใยอาหาร การใช๎
ทรัพยากรธรรมชาติตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สภาพปัญหาสิ่งแวดล๎อม ทรัพยากรธรรมชาติใน
ท๎องถิ่นและเสนอแนวทางในการแก๎ไขปัญหา และประเมินความสอดคล๎องของประจักษ์พยานกับข๎อสรุป
ทั้งที่สนับสนุนหรือขัดแย๎งกับสมมติฐานและความผิดปกติของข๎อมูลจากการสารวจตรวจสอบ อธิบายวัฏ
จักรน้า วัฏจักร คาร์บอน และความสาคัญที่มีตํอระบบนิเวศ ปัจจัยที่มีผลตํอการเปลี่ยนแปลงขนาดของ
ประชากรในระบบนิเวศ แนวทางการรักษาสมดุลของระบบนิเวศ อภิปรายการใช๎ทรัพยากร ธรรมชาติ
อยํางยั่งยืน ปัญหาสิ่งแวดล๎อมและเสนอแนะแนวทางการแก๎ปัญหา และมีสํวนรํวมในการดูแลและอนุรักษ์
สิ่งแวดล๎อมในท๎องถิ่นอยํางยั่งยืน ระบุตาแหนํงของกลุํมดาว และนาความรู๎ไปใช๎ประโยชน์ ตั้งคาถามที่
กาหนดประเด็นหรือตัวแปรที่สาคัญในการสารวจตรวจสอบ หรือศึกษาค๎นคว๎าเรื่อง ที่สนใจได๎อยํางครอบ
คลุํมและเชื่อถือได๎ สร๎างสมมติฐานที่สามารถตรวจสอบได๎และวางแผนการสารวจตรวจสอบหลาย ๆ วิธี
แบบจาลองหรือรูปแบบที่อธิบายผลหรือแสดงผลของการสารวจตรวจสอบ คาถามที่นาไปสูํการสารวจ
ตรวจสอบในเรื่ องที่เกี่ย วข๎อง และน าความรู๎ที่ได๎ไปใช๎ในสถานการณ์ใหมํห รืออธิบายเกี่ยวกับแนวคิด
กระบวนการและผลของโครงงานหรือชิ้นงานให๎ผู๎อื่นเข๎าใจ เลือกเทคนิควิธีการสารวจตรวจสอบทั้งเชิง
ปริมาณและเชิงคุณภาพที่ได๎ผลเที่ยงตรงและปลอดภัย โดยใช๎วัสดุและเครื่องมือที่เหมาะสม รวบรวม
ข๎อมูลจัดกระทาข๎อมูลเชิงปริมาณและคุณภาพ บันทึกและอธิบายผลการสังเกตการสารวจ ตรวจสอบ
ค๎นคว๎าเพิ่มเติมจากแหลํงความรู๎ตําง ๆ ให๎ได๎ข๎อมูลที่เชื่อถือได๎ และยอมรับการเปลี่ยนแปลงความรู๎ที่ค๎นพบ
เมื่อมีข๎อมูลและประจักษ์พยานใหมํเพิ่มขึ้นหรือโต๎แย๎งจากเดิม จัดแสดงผลงาน เขียนรายงาน และ/หรือ
อธิบายเกี่ยวกับแนวคิด กระบวนการ และผลของโครงงานหรือชิ้นงานให๎ผู๎อื่นเข๎าใจ
โดยใช๎กระบวนการกลุํม กระบวนการคิดสร๎างสรรค์ กระบวนการสร๎างคํานิยม กระบวนการ
อํานแบบที่ ๑ กระบวนการสร๎างความตระหนัก กระบวนการแก๎ปัญหา กระบวนการเรียนรู๎ ความเข๎าใจ
กระบวนการสร๎างความคิดวิจารณญาณ กระบวนการสร๎างเจตคติ กระบวนการสร๎างความคิดรวบยอด
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๑๐๔

ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ กระบวนการภาษา กระบวนการทางวิทาศาสตร์ กระบวนการ
สืบสวนสอบสวน กระบวนการปฏิบัติ
ทาให๎เกิดความรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย ใฝุเรียนรู๎ อยู่อย่างพอเพียง
มุํงมั่นในการทางาน รักความเป็นไทย มีจิตสาธารณะ มีเมตตา และกตัญญู
รหัสตัวชี้วัด
ว ๒.๑ ม.๓/๑ , ม.๓/๒ , ม.๓/๓ , ม.๓/๔
ว ๒.๒ ม.๓/๑ , ม.๓/๒ , ม.๓/๓ , ม.๓/๔ , ม.๓/๕ , ม.๓/๖
ว ๗.๑ ม.๓/๑ , ม.๓/๒ , ม.๓/๓
ว ๗.๒ ม.๓/๑
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

๒๓

ตัวชี้วัด

หลักสูตรโรงเรี ยนมารี ยอ์ นุสรณ์ จังหวัดบุรีรัมย์

๑๐๕

คาอธิบายรายวิชาวิทยาศาสตร์น่ารู้ ๑ (สาระเพิ่มเติม)
รหัสวิชา ว ๑๔๒๐๑
รายวิชาวิทยาศาสตร์น่ารู้ ๑
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔
เวลา ๔๐ ชั่วโมง
โครงงานวิทยาศาสตร์ คือ การทากิจกรรมทางวิทยาศาสตร์ที่ผู๎ จัดทาต๎องนาเอาวิธีการทาง
วิทยาศาสตร์ ตลอดจนกระบวนการทางวิทยาศาสตร์มาใช๎ใ นการศึกษา ทาให๎ รู๎จักการค๎นคว๎า การ
ทดลอง การเก็บรวบรวมข๎อมูล การแปลผลข๎อมูล การนาเสนอข๎อมูล และการสรุปผลอยํางมี
ทักษะแบบแผนที่ถูกต๎อง ภายใต๎คาแนะนาปรึกษาและการดูแลจากครูอาจารย์ที่ปรึกษา หรือ
ผู๎ ท รงคุ ณ วุ ฒิ ทั้ ง นี้ โ ครงงานวิ ท ยาศาสตร์ เ ป็ น กิ จ กรรมเสริ ม หลั ก สู ต รในวิ ช าวิ ท ยาศาสตร์ ทั ก ษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นพื้นฐานมี ๘ ทักษะ คือ ทักษะการสังเกต ทักษะการจาแนกประเภท
ทักษะการหาความสัมพันธ์ระหวํางสเปส ทักษะการวัด ทักษะการจัดกระทาและสื่อความหมายข๎อมูล
ทักษะการพยากรณ์ ทักษะการลงความคิดเห็นของข๎อมูล ทักษะการคานวณ ทักษะกระบวน
การทางวิทยาศาสตร์ขั้นบูรณาการมี ๕ ทักษะ คือ การกาหนดนิยามเชิงปฏิบัติการ การตั้งสมมติฐาน
การกาหนดและควบคุมตัวแปร การทดลองและทักษะการแปลความหมายข๎อมูลและสรุปผล
สร๎างโครงงานวิทยาศาสตร์ตามความสนใจ อยํางน๎อย ๑ โครงงาน โดยกาหนดชื่อโครงงานตาม
ความสนใจของกลุํมตนเอง พรอมทั้งการนาเสนอผลงานทั้งในรูปแบบอยํางงํายและจัดแสดงผลงานได๎
เพื่อพัฒนาผู๎เรียนให๎มีความใฝุรู๎ มีวินัย มุํงมั่นในการทางาน
ผลการเรียนรู้
๑. นักเรียนรู๎และเข๎าใจทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นพื้นฐานทั้ง ๑๓ ทักษะ
๒. นักเรียนได๎ฝึกฝนทักษะ การคิด การตัดสินปัญหาและการแก๎ปัญหาอยํางมีเหตุและผลทาง
วิทยาศาสตร์ การศึกษาค๎นคว๎าข๎อมูลเพิ่มเติม
๓. เพื่อให๎นักเรียนได๎ฝึกฝนและคิดค๎นหาชื่อโครงงานวิทยาศาสตร์ที่ตนเองสนใจที่จะทา พร๎อมทั้ง
เหตุผลในการติดสินใจทาโครงงานวิทยาศาสตร์นี้
๑. เพื่อให๎นักเรียนได๎ฝึกฝนการทาโครงงานวิทยาศาสตร์อยํางถูกต๎องและสมบูรณ์และเป็นแนวทางในการ
ทาโครงงานครั้งตํอไป
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๑๐๖

คาอธิบายรายวิชาวิทยาศาสตร์น่ารู้ ๒ (สาระเพิ่มเติม)
รหัสวิชา ว ๑๕๒๐๑
รายวิชาวิทยาศาสตร์น่ารู้ ๒
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕
เวลา ๔๐ ชั่วโมง
โครงงานวิทยาศาสตร์ คือ การทากิจกรรมทางวิทยาศาสตร์ที่ผู๎ จัดทาต๎องนาเอาวิธีการทาง
วิทยาศาสตร์ ตลอดจนกระบวนการทางวิทยาศาสตร์มาใช๎ในการศึกษา ทาให๎ รู๎จักการค๎นคว๎า การ
ทดลอง การเก็บรวบรวมข๎ อมูล การแปลผลข๎อมูล การนาเสนอข๎อมูล และการสรุปผลอยํางมีทักษะ
แบบแผนที่ถูกต๎อง ภายใต๎คาแนะนาปรึกษาและการดูแลจากครูอาจารย์ที่ปรึกษา หรือผู๎ทรงคุณวุฒิ
ทั้งนี้โครงงานวิทยาศาสตร์เป็นกิจกรรมเสริมหลักสูตรในวิชาวิทยาศาสตร์
ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นพื้ นฐานมี ๘ ทักษะ คือ ทักษะการสังเกต ทักษะการ
จาแนกประเภท ทักษะการหาความสัมพันธ์ระหวํางสเปส ทักษะการวัด ทักษะการจัดกระทาและสื่อ
ความหมายข๎อมูล ทักษะการพยากรณ์ ทักษะการลงความคิดเห็นของข๎อมูล ทักษะการคานวณทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นบู รณาการมี ๕ ทักษะ คือ การกาหนดนิยามเชิงปฏิบัติการ การ
ตั้งสมมติฐาน การกาหนดและควบคุมตัว แปร การทดลองและทักษะการแปลความหมายข๎อมูลและ
สรุปผล
ศึ ก ษาเกี่ ย วกั บ การด ารงชี วิ ต ของหอยเชอรี่ พื ช ที่ ห อยเชอรี่ ช อบกิ น มากที่ สุ ด เพื่ อ น าไปสูํ
กระบวนการสังเกต โดยใช๎ทักษะกระบวนการทางวิท ยาศาสตร์ เชํน ทักษะการสังเกต ทักษะการ
ทดลอง และรวบรวมข๎อมูลสรุปผลได๎
ศึกษาเกี่ย วกับทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ การสั งเกตในชีวิตประจาวัน ฝึกการคิด
วิเคราะห์ คิดเป็น ทาเป็นและแก๎ปัญหาเป็ น ฝึกการทางานให๎เป็นระบบสามารถทาโครงงานได๎อยําง
ถูกต๎องและเหมาะสม มีความรับผิดชอบตํองานและสิ่งแวดล๎อม ความคิดสร๎างสรรค์ และมีเจตคติที่ดีตํอ
วิชาวิทยาศาสตร์
เพื่อพัฒนาผู๎เรียนให๎มีความรัก เมตตา ซื่อสัตย์สุจริตและ อยู่อย่างพอเพียง
ผลการเรียนรู้
๑. นักเรียนรู๎และเข๎าใจทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นพื้นฐานทั้ง ๑๓ ทักษะ
๒. นักเรียนได๎ฝึกฝนทักษะ การคิด การตัดสินปัญหาและการแก๎ปัญหาอยํางมีเหตุและผลทาง
วิทยาศาสตร์ การศึกษาค๎นคว๎าข๎อมูลเพิ่มเติม
๓. เพื่อให๎นักเรียนได๎ฝึกฝนและคิดค๎นหาชื่อโครงงานวิทยาศาสตร์ที่ตนเองสนใจที่จะทา พร๎อมทั้ง
เหตุผลในการติดสินใจทาโครงงานวิทยาศาสตร์นี้
๔. เพื่อให๎นักเรียนได๎ฝึกฝนการทาโครงงานวิทยาศาสตร์อยํางถูกต๎องและสมบูรณ์และเป็นแนวทางในการ
ทาโครงงานครั้งตํอไป
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คาอธิบายรายวิชาวิทยาศาสตร์น่ารู้ ๓ (สาระเพิ่มเติม)
รหัสวิชา ว ๑๖๒๐๑
รายวิชาวิทยาศาสตร์น่ารู้ ๓
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖
เวลา ๔๐ ชั่วโมง
โครงงานวิทยาศาสตร์ คือ การทากิจกรรมทางวิทยาศาสตร์ที่ผู๎ จัดทาต๎องนาเอาวิธีการทาง
วิทยาศาสตร์ ตลอดจนกระบวนการทางวิทยาศาสตร์มาใช๎ในการศึกษา ทาให๎ รู๎จักการค๎นคว๎า การ
ทดลอง การเก็บรวบรวมข๎อมู ล การแปลผลข๎อมูล การนาเสนอข๎อมูล และการสรุปผลอยํางมีทักษะ
แบบแผนที่ถูกต๎อง ภายใต๎คาแนะนาปรึกษาและการดูแลจากครูอาจารย์ที่ปรึกษา หรือผู๎ทรงคุณวุฒิ
ทั้งนี้โครงงานวิทยาศาสตร์เป็นกิจกรรมเสริมหลักสูตรในวิชาวิทยาศาสตร์
ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นพื้นฐานมี ๘ ทักษะ คือ ทักษะการสังเกต ทักษะการจาแนก
ประเภท ทักษะการหาความสัมพันธ์ระหวํางสเปส ทักษะการวัด ทักษะการจัดกระทาและสื่อความหมาย
ข๎อมูล ทักษะการพยากรณ์ ทักษะการลงความคิดเห็นของข๎อมูล ทักษะการคานวณ
ทักษะกระบวนการทางวิท ยาศาสตร์ขั้ นบูรณาการมี ๕ ทักษะ คื อ การกาหนดนิย ามเชิ ง
ปฏิบัติการ การตั้งสมมติฐาน การกาหนดและควบคุมตัวแปร การทดลองและทักษะการแปลความหมาย
ข๎อมูลและสรุปผล
สร๎างโครงงานเพื่อศึกษาเกี่ยวกับสิ่งแวดล๎อมในโรงเรียนของเรา โรงเรียนของเรามีพืชและสัตว์
หลายชนิดอาศัยอยูํในแหลํงที่อยูํตํางๆ โดยใช๎ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ เชํน การทักษะสังเกต
ทักษะการจาแนกประเภท ทักษะการจัดทาและสื่อความข๎อมูล เพื่อสรุปผลและอภิปรายได๎
สร๎างโครงงานเพื่อศึกษาเกี่ยวกับ เปลือกผลไม๎ชนิดตํางๆ ที่มีตามฤดูการในท๎องถิ่น เชํน เปลือก
มะมํวง ทุเรียน มังคุด เงาะ ลาไย เพื่อทาการทดลองทาปุ๋ยหมักเพื่อเป็นแนวทางในลดประมาณขยะ
โดยอาศัยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ โดยใช๎ทักษะการสังเกต ลักษณะการจดบันทึกข๎อมูล ทักษะการ
ทดลองเพื่อสรุปและอภิปรายได๎
เพื่อพัฒนาผู๎เรียนให๎ มีความกตัญญู มีความรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ มีจิตสาธารณะ
ผลการเรียนรู้
๑. นักเรียนรู๎และเข๎าใจทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นพื้นฐานทั้ง ๑๓ ทักษะ
๒. นักเรียนได๎ฝึกฝนทักษะ การคิด การตัดสินปัญหาและการแก๎ปัญหาอยํางมีเหตุและผลทาง
วิทยาศาสตร์ การศึกษาค๎นคว๎าข๎อมูลเพิ่มเติม
๓. เพื่อให๎นักเรียนได๎ฝึกฝนและคิดค๎นหาชื่อโครงงานวิทยาศาสตร์ที่ตนเองสนใจที่จะทา พร๎อมทั้ง
เหตุผลในการติดสินใจทาโครงงานวิทยาศาสตร์นี้
๔. เพื่อให๎นักเรียนได๎ฝึกฝนการทาโครงงานวิทยาศาสตร์อยํางถูกต๎องและสมบูรณ์และเป็นแนวทางใน
การทาโครงงานครั้งตํอไป
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กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ความสาคัญของสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
สังคมโลกมีการเปลี่ยนแปลงอยํางรวดเร็วตลอดเวลา กลุํมสาระการเรียนรู๎สังคมศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม ชํวยให๎ผู๎เรียนมีความรู๎ ความเข๎าใจ วํามนุษย์ดารงชีวิตอยํางไร ทั้งในฐานะปัจเจกบุคคล
และการอยูํรํวมกันในสังคม การปรับตัวตามสภาพแวดล๎อม การจัดการทรัพยากรที่มีอยูํอยํางจากัด
นอกจากนี้ ยังชํวยให๎ผู๎เรียนเข๎าใจถึงการพัฒนา เปลี่ยนแปลงตามยุคสมัย กาลเวลา ตามเหตุปัจจัยตํางๆ
ทาให๎เกิดความเข๎าใจในตนเอง และผู๎อื่น มีความอดทน อดกลั้น ยอมรับในความแตกตําง และมีคุณธรรม
สามารถนาความรู๎ไปปรับใช๎ในการดาเนินชีวิต เป็นพลเมืองดีของประเทศชาติ และสังคมโลก
กลุํมสาระการเรียนรู๎สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมวําด๎วยการอยูํรํวมกันในสังคม ที่มีความ
เชื่อมสัมพันธ์กัน และมีความแตกตํางกันอยํางหลากหลาย เพื่อชํวยให๎สามารถปรับตนเองกับบริบท
สภาพแวดล๎อม เป็นพลเมืองดี มีความรับผิดชอบ มีความรู๎ ทักษะ คุณธรรม และคํานิยมที่เหมาะสม โดย
ได๎กาหนดสาระตํางๆไว๎ ดังนี้
- ศาสนา ศีลธรรมและจริยธรรม แนวคิดพื้นฐานเกี่ยวกับศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม หลักธรรม
ของพระพุทธศาสนาหรือศาสนาที่ตนนับถือ การนาหลักธรรมคาสอนไปปฏิบัติในการพัฒนาตนเอง และ
การอยูํรํวมกันอยํางสันติสุข เป็นผู๎กระทาความดี มีคํานิยมที่ดีงาม พัฒนาตนเองอยูํเสมอ รวมทั้งบาเพ็ญ
ประโยชน์ตํอสังคมและสํวนรวม
- หน้าที่พลเมือง วัฒนธรรม และการดาเนินชีวิต ระบบการเมืองการปกครองในสังคมปัจจุบัน
การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ลักษณะและความสาคัญ การเป็น
พลเมืองดี ความแตกตํางและความหลากหลายทางวัฒนธรรม คํานิยม ความเชื่อ ปลูกฝังคํานิยมด๎าน
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข สิทธิ หน๎าที่ เสรีภาพการดาเนินชีวิตอยํางสันติสุขใน
สังคมไทยและสังคมโลก
- เศรษฐศาสตร์ การผลิต การแจกจําย และการบริโภคสินค๎าและบริการ การบริหารจัดการ
ทรัพยากรที่มีอยูํอยํางจากัดอยํางมีประสิทธิภาพ การดารงชีวิตอยํางมีดุลยภาพ และการนาหลักเศรษฐกิจ
พอเพียงไปใช๎ในชีวิตประจาวัน
- ประวัติศาสตร์ เวลาและยุคสมัยทางประวัติศาสตร์ วิธีการทางประวัติศาสตร์ พัฒนาการของ
มนุษยชาติจากอดีตถึงปัจจุบัน ความสัมพันธ์และเปลี่ยนแปลงของเหตุการณ์ตํางๆ ผลกระทบที่เกิดจาก
เหตุการณ์สาคัญในอดีต บุคคลสาคัญที่มีอิทธิพลตํอการเปลี่ยนแปลงตํางๆในอดีต ความเป็นมาของชาติ
ไทย วัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย แหลํงอารยธรรมที่สาคัญของโลก
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- ภูมิศาสตร์ ลักษณะของโลกทางกายภาพ ลักษณะทางกายภาพ แหลํงทรัพยากร และ
ภูมิอากาศของประเทศไทย และภูมิภาคตํางๆ ของโลก การใช๎แผนที่และเครื่องมือทางภูมิศาสตร์
ความสัมพันธ์กันของสิ่งตํางๆ ในระบบธรรมชาติ ความสัมพันธ์ของมนุษย์กับสภาพแวดล๎อมทางธรรมชาติ
และสิ่งที่มนุษย์สร๎างขึ้น การนาเสนอข๎อมูลภูมิสารสนเทศ การอนุรักษ์สิ่งแวดล๎อมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

สาระและมาตรฐานการเรียนรู้
สาระที่ ๑ ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม
มาตรฐาน ส ๑.๑ รู๎ และเข๎าใจประวัติ ความสาคัญ ศาสดา หลักธรรมของพระพุทธศาสนาหรือ
ศาสนาที่ตนนับถือและศาสนาอื่น มีศรัทธาที่ถูกต๎อง ยึดมั่น และปฏิบัติตาม
หลักธรรม เพื่ออยูํรํวมกันอยํางสันติสุข
มาตรฐาน ส ๑.๒ เข๎าใจ ตระหนักและปฏิบัติตนเป็นศาสนิกชนที่ดี และธารงรักษาพระพุทธศาสนา
หรือศาสนาที่ตนนับถือ
สาระที่ ๒ หน้าที่พลเมือง วัฒนธรรม และการดาเนินชีวิตในสังคม
มาตรฐาน ส ๒.๑ ข๎าใจและปฏิบัติตนตามหน๎าที่ของการเป็นพลเมืองดี มีคํานิยมที่ดีงาม และธารงรักษา
ประเพณีและวัฒนธรรมไทย ดารงชีวิตอยูํรํวมกันในสังคมไทย และ สังคมโลกอยําง
สันติสุข
มาตรฐาน ส ๒.๒ เข๎าใจระบบการเมืองการปกครองในสังคมปัจจุบัน ยึดมั่น ศรัทธา และธารง
รักษาไว๎ซึ่งการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุข
สาระที่ ๓ เศรษฐศาสตร์
มาตรฐาน ส.๓.๑ เข๎าใจและสามารถบริหารจัดการทรัพยากรในการผลิตและการบริโภคการใช๎
ทรัพยากรที่มีอยูํจากัดได๎อยํางมีประสิทธิภาพและคุ๎มคํา รวมทั้งเข๎าใจ
หลักการของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อการดารงชีวิตอยํางมีดุลยภาพ
มาตรฐาน ส.๓.๒ เข๎าใจระบบ และสถาบันทางเศรษฐกิจตําง ๆ ความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจ
และความจาเป็นของการรํวมมือกันทางเศรษฐกิจในสังคมโลก
สาระที่ ๔ ประวัติศาสตร์
มาตรฐาน ส ๔.๑ เข๎าใจความหมาย ความสาคัญของเวลาและยุคสมัยทางประวัติศาสตร์ สามารถ
ใช๎วิธีการทางประวัติศาสตร์มาวิเคราะห์เหตุการณ์ตํางๆ อยํางเป็นระบบ
มาตรฐาน ส ๔.๒ เข๎าใจพัฒนาการของมนุษยชาติจากอดีตจนถึงปัจจุบัน ในด๎านความสัมพันธ์
และการเปลี่ยนแปลงของเหตุการณ์อยํางตํอเนื่อง ตระหนักถึงความสาคัญและ
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มาตรฐาน ส ๔.๓

สามารถ วิเคราะห์ผลกระทบที่เกิดขึ้น
เข๎าใจความเป็นมาของชาติไทย วัฒนธรรม ภูมิปัญญาไทย มีความรัก
ความภูมิใจและธารงความเป็นไทย

สาระที่ ๕ ภูมิศาสตร์
มาตรฐาน ส ๕.๑ เข๎าใจลักษณะของโลกทางกายภาพ และความสัมพันธ์ของสรรพสิ่งซึ่งมีผล
ตํอกันและกันในระบบของธรรมชาติ ใช๎แผนที่และเครื่องมือทางภูมิศาสตร์ ใน
การค๎นหาวิเคราะห์ สรุป และใช๎ข๎อมูลภูมิสารสนเทศอยํางมีประสิทธิภาพ
มาตรฐาน ส ๕.๒ เข๎าใจปฏิสัมพันธ์ระหวํางมนุษย์กับสภาพแวดล๎อมทางกายภาพที่กํอให๎เกิดการ
สร๎างสรรค์วัฒนธรรม มีจิตสานึก และมีสํวนรํวมในการอนุรักษ์ ทรัพยากรและ
สิ่งแวดล๎อม เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

๑๑๐
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โครงสร้างรายวิชา
รายวิชาตามโครงสร๎างหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ กลุํมสาระ
การเรียนรู๎สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

ระดับประถมศึกษา
รายวิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมพื้นฐาน
ระดับชั้น

รหัส

ชื่อรายวิชา

เวลาเรียนรายปี

ชั้น ป. ๑
ชั้น ป. ๒
ชั้น ป. ๓
ชั้น ป. ๔
ชั้น ป. ๕
ชั้น ป. ๖

ส ๑๑๑๐๑
ส ๑๒๑๐๑
ส ๑๓๑๐๑
ส ๑๔๑๐๑
ส ๑๕๑๐๑
ส ๑๖๑๐๑

สังคมศึกษา ฯ ๑
สังคมศึกษา ฯ ๒
สังคมศึกษา ฯ ๓
สังคมศึกษา ฯ ๔
สังคมศึกษา ฯ ๕
สังคมศึกษา ฯ ๖

๓ ชั่วโมง/สัปดาห์ (๑๒๐/ปี)
๓ ชั่วโมง/สัปดาห์ (๑๒๐/ปี)
๓ ชั่วโมง/สัปดาห์ (๑๒๐/ปี)
๓ ชั่วโมง/สัปดาห์ (๑๒๐/ปี)
๓ ชั่วโมง/สัปดาห์ (๑๒๐/ปี)
๓ ชั่วโมง/สัปดาห์ (๑๒๐/ปี)

รายวิชาประวัติศาสตร์พื้นฐาน
ระดับชั้น

รหัส

ชื่อรายวิชา

เวลาเรียนรายปี

ชั้น ป. ๑
ชั้น ป. ๒
ชั้น ป. ๓
ชั้น ป. ๔
ชั้น ป. ๕
ชั้น ป. ๖

ส ๑๑๑๐๒
ส ๑๒๑๐๒
ส ๑๓๑๐๒
ส ๑๔๑๐๒
ส ๑๕๑๐๒
ส ๑๖๑๐๒

ประวัติศาสตร์
ประวัติศาสตร์
ประวัติศาสตร์
ประวัติศาสตร์
ประวัติศาสตร์
ประวัติศาสตร์

๑ ชั่วโมง/สัปดาห์ (๔๐/ปี)
๑ ชั่วโมง/สัปดาห์ (๔๐/ปี)
๑ ชั่วโมง/สัปดาห์ (๔๐/ปี)
๑ ชั่วโมง/สัปดาห์ (๔๐/ปี)
๑ ชั่วโมง/สัปดาห์ (๔๐/ปี)
๑ ชั่วโมง/สัปดาห์ (๔๐/ปี)

๑๑๑
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ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
รายวิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมพื้นฐาน
ระดับชั้น
ชั้น ม. ๑
ชั้น ม. ๒
ชั้น ม. ๓

รหัส

ชื่อรายวิชา

ส ๒๑๑๐๑
ส ๒๑๑๐๒
ส ๒๒๑๐๑
ส ๒๒๑๐๑
ส ๒๓๑๐๑
ส ๒๓๑๐๑

สังคมศึกษา ฯ ๑
สังคมศึกษา ฯ ๒
สังคมศึกษา ฯ ๓
สังคมศึกษา ฯ ๔
สังคมศึกษา ฯ ๕
สังคมศึกษา ฯ ๖

เวลาเรียนรายภาค
๒ ชั่วโมง/สัปดาห์
๒ ชั่วโมง/สัปดาห์
๒ ชั่วโมง/สัปดาห์
๒ ชั่วโมง/สัปดาห์
๒ ชั่วโมง/สัปดาห์
๒ ชั่วโมง/สัปดาห์

(๑
(๑
(๑
(๑
(๑
(๑

หนํวยกิต)
หนํวยกิต)
หนํวยกิต)
หนํวยกิต)
หนํวยกิต)
หนํวยกิต)

รายวิชาประวัติศาสตร์พื้นฐาน
ระดับชั้น
ชั้น ม. ๑
ชั้น ม. ๒
ชั้น ม. ๓

รหัส

ชื่อรายวิชา

ส ๒๑๑๐๓
ส ๒๑๑๐๔
ส ๒๒๑๐๓
ส ๒๒๑๐๔
ส ๒๓๑๐๓
ส ๒๓๑๐๔

ประวัติศาสตร์ ๑
ประวัติศาสตร์ ๒
ประวัติศาสตร์ ๓
ประวัติศาสตร์ ๔
ประวัติศาสตร์ ๕
ประวัติศาสตร์ ๖

เวลาเรียนรายภาค
๑ ชั่วโมง/สัปดาห์
๑ ชั่วโมง/สัปดาห์
๑ ชั่วโมง/สัปดาห์
๑ ชั่วโมง/สัปดาห์
๑ ชั่วโมง/สัปดาห์
๑ ชั่วโมง/สัปดาห์

(๐.๕
(๐.๕
(๐.๕
(๐.๕
(๐.๕
(๐.๕

หนํวยกิต)
หนํวยกิต)
หนํวยกิต)
หนํวยกิต)
หนํวยกิต)
หนํวยกิต)

๑๑๒

หลักสูตรโรงเรี ยนมารี ยอ์ นุสรณ์ จังหวัดบุรีรัมย์

๑๑๓

คาอธิบายรายวิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
รหัสวิชา ส 11101
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

รายวิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
เวลา 80 ชั่วโมง

อธิบาย บอกและระบุเกี่ยวกับพุทธประวัติ พุทธสาวก พุทธสาวิกา ชาดก ศาสนิกชนตัวอยําง
พระรัตนตรัย โอวาท 3 พุทธศาสนสุภาษิต การสวดมนต์และแผํเมตตา การบาเพ็ญประโยชน์ตํอวัด
หรือศาสนสถาน การแสดงตนเป็นพุทธมามกะ ประวัติของวันสาคัญทางศาสนา การบูชาพระรัตนตรัย
โดยการบอกความหมายความสาคัญพุทธประวัติ บอกแบบอยํางการดาเนินชีวิตและข๎อคิดจากประวัติ
เรื่องเลํา และศาสนิกชนตัวอยําง ฝึกบาเพ็ญประโยชน์ตํอวัดหรือศาสนสถาน แสดงตนเป็นพุทธมามะ
กะ ศึกษาเรื่องการเป็นสมาชิกที่ดี ประโยชน์ของการปฏิบัติตนเป็นสมาชิกที่ดีของครอบครัว และ
โรงเรี ยน ลักษณะความสามารถ ความดี ผลของการทาความดีของตนเองและผู๎ อื่น โครงสร๎าง
บทบาทและหน๎าที่ของสมาชิกในครอบครัวและโรงเรียน ความหมายประชาธิปไตย ความแตกตํางของ
อานาจ บทบาท สิทธิ หน๎าที่ของตนเองในครอบครัวและโรงเรียน โดยการบอกประโยชน์โครงสร๎าง
บทบาท และหน๎าที่ในการปฏิบัติตนเป็นสมาชิกที่ดีของครอบครัวและโรงเรียนและสามารถ ศึกษาเรื่อง
เกี่ยวกับสินค๎า วิธีการใช๎ประโยชน์จากสินค๎าและบริการ การวางแผนการใช๎จํายเงินที่ได๎มาจากการใช๎เงิน
ซื้อและไมํใช๎เงินซื้อในชีวิตประจาวัน โทษของการใช๎เงินเกินตัว และประโยชน์ของการใช๎เงินไมํ เกินตัว
ประโยชน์ของการออม วิธีการใช๎ทรัพยากรที่ใช๎ในชีวิตประจาวันทั้งของสํวนตัว และสํวนรวมอยํางถูกต๎อง
ประหยัด และคุ๎มคํา โดยการบอกความหมาย ประเภท และความสาคัญของเหตุผล ผลของการทางาน
ประเภทตํ างๆ อยํ า งสุ จ ริ ต ที่ มี ตํ อ ครอบครั ว และสั ง คม โดยระบุ สิ น ค๎ า และบริ ก ารที่ ใ ช๎ ป ระโยชน์ ใ น
ชีวิตประจาวัน ยกตัวอยํางการใช๎จํายเงินในชีวิตประจาวันที่ไมํเกินตัว และบอกประโยชน์ของการออม
ศึกษาเรื่องสิ่งตําง ๆ ที่อยูํรอบตัวที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติและที่มนุษย์สร๎างขึ้น ความสัมพันธ์ของ
ตาแหนํงระยะทิศของสิ่งตําง ๆ รอบตัว ทิ ศหลักและที่ตั้งของสิ่งตําง ๆ แผนผังแสดงตาแหนํงของสิ่งตําง
ๆ ในห๎องเรียน การเปลี่ยนแปลงอากาศในรอบวัน สิ่งตําง ๆ ทีเกิดตามธรรมชาติที่สํงผลตํอความเป็นอยูํ
ของมนุษย์ การเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล๎อมที่อยูํรอบตัว การจัดระเบียบสิ่งแวดล๎อมที่บ๎านและชุมชน
โดยการแยกแยะสิ่งตําง ๆ รอบตัวที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติและที่มนุษย์สร๎างขึ้น ระบุความสัมพันธ์ของ
ตาแหนํง ระยะทิศของสิ่งตําง ๆ รอบตัว บอกสิ่งตําง ๆ ที่เกิดตามธรรมชาติที่สํงผลตํอความเป็นอยูํของ
มนุษย์ * การศึกษาเกี่ยวกับงานว่าวอีสาน ดอกไม้ประจาชาติของประเทศสมาชิกในอาเซียน*
ปฏิบัติแสดงตน หรือทําทาง คาพูดในการฝึกปฏิบัติตนในศาสนพิธี พิธีกรรมและวันสาคัญทาง
ศาสนา ชื่นชม และเห็นคุณคําของการสวดมนต์ แผํเมตตา มีสติเป็นพื้นฐานของสมาธิ ปฏิบัติตัว
เป็นคนดีของสังคมได๎และ ยกตัวอยํางความสามารถและความดีของตนเอง ผู๎อื่น และบอกผลของการทา
ความดี ระบุบทบาท สิทธิ หน๎าที่ของตนเองในครอบครัวและโรงเรียน ชื่นชมผลของการทาความดี
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๑๑๔

การใช๎ทรัพยากรในชีวิตประจาวันอยํางประหยัด อธิบายเหตุผลความจาเป็นที่คนต๎องทางานอยํางสุจริต
เห็นคุณคําของการวางแผนการใช๎จํายในชีวิตประจาวันอยํางประหยัด ใช๎แผนผังงําย ๆ ในการแสดง
ตาแหนํ ง ของสิ่งตําง ๆ ในห๎ องเรี ย น สั งเกตการเปลี่ ยนแปลงรอบตัว มีสํว นรํวมในการจัดระเบียบ
สิ่งแวดล๎อมที่บ๎านและชั้นเรียน มีจิตสานึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรและสิ่งแวดล๎อม
เพื่อให๎เกิดทักษะในด๎านการคิดการค๎นคว๎าหาความรู๎ เกิดความรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ซื่อสัตย์
สุจริต มีวินัย ใฝุเรียนรู๎ อยู่อย่างพอเพียง มุํงมั่นในการทางาน มีความภาคภูมิใจ เห็นคุณคํา และ
ประโยชน์ของการศึกษาด๎วยตนเอง รู๎จักชื่นชมตนเองและผู๎อื่น ถํายทอดความรู๎ของตัวเอง มีความกตัญญู
รู๎คุณ มีความรัก มีความสุภาพถํอมตน มีความซื่อตรง มีความเคารพ / ศักดิ์ศรี จากการค๎นคว๎าอยําง
สร๎างสรรค์ สามารถเลือกนาไปใช๎ในชีวิตประจาวันได๎อยํางเหมาะสมกับวัยของตนเอง ตระหนักในคุณคํา
ภูมิปัญญาไทยและนาไปประยุกต์ ใช๎ในชีวิตประจาวัน
ตัวชี้วัด
ส 1.1
ส. 1.2
ส 2.1
ส 2.2
ส 3.1
ส 3.2
ส 5.1
ส 5.2

ป.1/1
ป.1/1
ป.1/1
ป.1/1
ป.1/1
ป.1/1
ป.1/1
ป.1/1

ป.1/2 ป.1/3 ป.1/4
ป.1/2 ป.1/3
ป.1/2 ,
ป.1/2 ป.1/3
ป.1/2 ป.1/3
ป.1/2 ป.1/3 ป.1/4 ป.1/5
ป.1/2 ป.1/3

รวม 28 ตัวชี้วัด
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๑๑๕

คาอธิบายรายวิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
รหัสวิชา ส 12101
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

รายวิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
เวลา 80 ชั่วโมง

ศึกษาเรื่องพุทธประวัติ พระรัตนตรัย โอวาท 3 พุทธศาสนสุภาษิต ศาสนา ศาสดาและคัมภีร์
ของศาสนาตําง ๆ มารยาทของชาวพุทธ โดยการบอกความสาคัญและสรุปพุทธประวัติ พระรัตนตรัย
โอวาท 3 พุทธศาสนสุภาษิต ศาสดา และคัมภีร์ของศาสนา การฝึกมารยาทของชาวพุทธ ศึกษาเรื่อง
ข๎อตกลง กติกา กฎ ระเบียบและหน๎าที่ที่ต๎องปฏิบัติในชีวิตประจาวัน มารยาทไทย พฤติกรรมในการ
ยอมรับ ความคิด ความเชื่อและการปฏิบัติของบุคคลอื่นที่แตกตํางกัน เคารพในสิทธิและเสรีภาพของ
ผู๎อื่น ความสั มพันธ์ของตนเองและสมาชิกในครอบครัว กับชุมชน บทบาทอานาจในการตัดสิ นใจ ใน
โรงเรี ย นและชุ ม ชน โดยการปฏิ บั ติ ต ามข๎ อ ตกลง กติ ก า กฎ ระเบี ย บ หน๎ า ที่ ที่ ต๎ อ งปฏิ บั ติ ใ น
ชีวิตประจาวัน ศึกษาเรื่องทรัพยากรที่นามาผลิตสินค๎า และบริการในชีวิตประจาวัน ที่มาของรายได๎
และรายจําย การประกอบอาชีพของครอบครัว วิธีการทาบัญชีรายรับรายจําย การใช๎จํายที่เหมาะสม
การแลกเปลี่ยนสินค๎าและบริการ ความสัมพันธ์ระหวํางผู๎ซื้อและผู๎ขาย โดยการระบุ อธิบายเกี่ยวกับ
ทรั พยากร ที่ม าของรายได๎ บั น ทึกรายรั บ รายจําย การแลกเปลี่ ยนสิ นค๎าและบริการโดยวิธีตํ าง ๆ
บอกความสัมพันธ์ระหวํางผู๎ซื้อกับผู๎ขาย
ศึกษาเรื่องสิ่งตําง ๆ ที่เป็นธรรมชาติกับที่มนุษย์สร๎างขึ้น และลักษณะทางกายภาพของสิ่งตําง ๆ
ที่ปรากฏในลูกโลก แผนที่ แผนผัง และภาพถําย ปรากฏการณ์ระหวํางโลก ดวงอาทิตย์ และดวง
จันทร์ ความสาคัญและคุณคําของสิ่งแวดล๎อมทางธรรมชาติและทางสังคม ความสัมพันธ์ของฤดูกาลกับ
การดาเนินชีวิตของมนุษย์ การฟื้นฟูปรับปรุงสิ่งแวดล๎อมในโรงเรียนและชุมชน โดยการระบุสิ่งตําง ๆ ที่
เป็นธรรมชาติ กับที่มนุษย์สร๎างขึ้น ซึ่งปรากฏระหวํางโรงเรียนกับบ๎าน ตาแหนํงอยํางงําย และลักษณะ
ทางกายภาพของสิ่ ง ตํ า ง ๆ ที่ ป รากฏในลู ก โลก แผนที่ แผนผั ง และภาพถํ า ย แยกแยะและใช๎
ทรั พยากรธรรมชาติ ที่ใช๎แล๎ ว ไมํห มดไป และที่ใช๎แล๎ ว หมดไปได๎อยํางคุ๎มคํา มีสํ ว นรํว มในการฟื้น ฟู
ปรั บปรุ งสิ่ งแวดล๎อมในโรงเรี ย นและชุมชน มีจิตส านึกและมีสํ วนรํวมในการอนุรักษ์ทรัพยากร และ
สิ่งแวดล๎อม
ปฏิบัติตนตามมรรยาทไทย แสดงพฤติกรรมในการยอมรับความคิด ความเชื่อ การสวดมนต์ไหว๎
พระและปฏิบัติตามข๎อตกลง กติกา กฎ ระเบียบ หน๎าที่ที่ต๎องปฏิบัติใน และทางปฏิบัติของบุคคลอื่นที่
แตกตํางกัน เคารพในสิทธิ เสรีภาพของผู๎อื่น มีคํานิยมที่ดีงามและธารงรักษาประเพณีและวัฒนธรรม
ไทยรํวมสืบสานขนบธรรมเนียม *ประเพณีการแข่งเรือยาวและเรื่องแต่งกายประจาชาติของประเทศ
สมาชิกในกลุ่มประเทศอาเซียน * ดารงชีวิตอยูํรํวมกันในสังคมไทยและสังคมโลกอยํางสันติสุข สรุปผลดี
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ของการใช๎จํายที่เหมาะสมกับรายได๎ และการออม
รู๎คุณคําในการวางแผนการใช๎จํายเงินและการ
ประหยัด
เพื่อให๎มีจิตสานึกและมีสํวนรํวมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ รู๎คุณคําในการวางแผนการใช๎
จํายเงินอยํางประหยัด ภูมิใจการทาความดีของตนเอง บุคคลในครอบครัวและโรงเรียน เห็นคุณคําของ
การสวดมนต์ไหว๎พระและปฏิบัติตามข๎อตกลง กติกา กฎ ระเบียบ ชีวิตประจาวัน มีความรักชาติ ศาสน์
กษัตริย์ ซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย ใฝุเรียนรู๎ อยู่อย่างพอเพียง มุํงมั่นในการทางาน รักความเป็นไทย มี
จิตสาธารณะ รักเมตตา กตัญญู มีมโนธรรม / วิจารณญาณ / ความกล๎าหาญเชิงศีลธรรม มีอิสรภาพ
มีความยินดี มีความเคารพ / ศักดิ์ศรี มีความสุภาพถํอมตน มีความซื่อตรง มีความเรียบงําย / ความ
พอเพียง มีความรัก มีเมตตา มีความกตัญญูรู๎คุณ มีอภัย มีความเป็นหนึ่ง / ความเป็นชุมชน และมีสํวน
รํวมในการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีในท๎องถิ่น ตระหนักในคุณคําภูมิปัญญาไทยและนาไปประยุกต์ ใช๎
ในชีวิตประจาวัน
ตัวชี้วัด
ส 1.1 ป.2/1 ป.2/2 ป.2/3 ป.2/4 ป.2/5 ป.2/6
ส 1.2 ป.2/1 ป.2/2
ส 2.1 ป.2/1 ป.2/2 ป.2/3 ป.2/4
ส 2.2 ป.2/1 ป.2/2
ส 3.1 ป.2/1 ป.2/2 ป.2/3 ป.2/4
ส 3.2 ป.2/1 ป.2/2 ,
ส 5.1 ป.2/1 ป.2/2 ป.2/3
ส 5.2 ป.2/1 ป.2/2 ป.2/3 ป.2/4
รวม 26 ตัวชี้วัด

ป.2/7
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คาอธิบายรายวิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
รหัสวิชา ส 13101
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

รายวิชา สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
เวลา 80 ชั่วโมง

อธิบ ายระบุบ อกประวัติความส าคัญของศาสนา ศาสดา สาวก ชาดก ศาสนิกชนตัวอยําง
พระไตรปิฏกหรือคัมภีร์ทางศาสนา พระรัตนตรัย หลักธรรมของศาสนา การสวดมนต์ไหว๎พระ การ
ฝึกสติ สมาธิ พุทธศาสนสุภาษิต ศาสนวัตถุ ศาสนสถาน ศาสนพิธี พิธีกรรม วันสาคัญ ทางศาสนา
ความเป็นมาของการแสดงตนเป็นพุทธมามะกะ โดยการอธิบาย สรุป บอก ความหมาย ความสาคัญ
ของพระพุ ทธศาสนา พุท ธประวั ติ พุท ธสาวก ชาดก ศาสนิก ชน พระไตรปิฏ ก พระรัต นตรั ย
หลักธรรมโอวาท 3 พุทธศาสนสุภาษิต ศาสนวัตถุ ศาสนสถาน ศาสนบุคคล ของศาสนาที่ตนนับถือ
และศาสนาอื่น แสดงความเคารพพระรัตนตรัย แสดงตนเป็นพุทธมามะกะ ประเพณีและวัฒนธรรมใน
ครอบครัว และท๎องถิ่น พฤติกรรมของตนเองและเพื่อนๆ ในชีวิตประจาวัน วันหยุดราชการที่ส าคัญ
บทบาทหน๎าที่ของสมาชิกในชุมชนและการมีสํวนรํวม ในกิจ กรรมตามกระบวนการประชาธิปไตย บอก
พฤติกรรมการดาเนินชีวิตของตนเองและผู๎อื่นที่อยูํ ในกระแสวัฒนธรรม โดยการอธิบายความสาคัญของ
วันหยุดราชการที่สาคัญ ความต๎องการและความจาเป็น ในการใช๎สินค๎าและบริการในการดารงชีวิต
ความหมายและความสาคัญของสินค๎าและบริการ การทาบัญชีรายรับรายจํายของตนเอง ความหมาย
ของผู๎ผลิตและผู๎บริโภคสินค๎าและบริการ ภูมิประเทศและภูมิอากาศที่มีผลตํอสภาพสังคมในชุมชนการ
พึ่งพาสิ่งแวดล๎อม และทรัพยากรธรรมชาติ และการประกอบอาชีพบนความต๎องการพื้นฐานของมนุษย์
มลพิษที่เกิดจากการกระทาของมนุษย์ ความแตกตํ างของเมืองและชนบท สภาพแวดล๎อมในอดีตและ
ปั จ จุ บั น แผนที่ แ ผนผั ง และภาพถํ า ยในการหาข๎ อ มู ล ทางภู มิ ศ าสตร์ ใ นชุ ม ชนและโรงเรี ย นอยํ า งมี
ประสิทธิภาพ โดยการบอกความสัมพันธ์ของลักษณะกายภาพกับลักษณะทางสังคมของชุมชนและ เขียน
แผนผังงําย ๆ เพื่อแสดงตาแหนํงที่ตั้งของสถานที่สาคัญในบริเวณโรงเรียนและชุมชน เชํน *สภาพแวดล้อม
เขากระโดง ลักษณะภู มิประเทศของประเทศสมาชิกในกลุ่มประเทศอาเซียน *
อธิบายการพึ่งพา
สิ่งแวดล๎อมและทรัพยากรธรรมชาติในการสนองความต๎องการพื้นฐานของมนุษย์และการประกอบอาชีพ
มลพิษและการกํอให๎เกิดมลพิษโดยมนุษย์ ความแตกตํางของเมืองและชนบท
ปฏิบัติตนอยํางเหมาะสมตํอพระรัตนตรัย สาวก ศาสนวัตถุ ศาสนสถาน ศาสนบุคคลของ
ศาสนา ที่ตนนับถือ ชื่นชม แบบอยํางการดาเนินชีวิตและข๎อคิดจากประวัติสาวก ชาดก ศาสนิกตัวอยําง
สรุปประโยชน์ และปฏิบัติตนตามประเพณีและวัฒนธรรมในครอบครัวและท๎องถิ่น ระบุบทบาทหน๎าที่
ของสมาชิก วิเคราะห์ความแตกตําง ยกตัวอยํางการเปลี่ยนแปลงในชั้นเรียน โรงเรียน ชุมชน ตาม
กระบวนการประชาธิปไตย การจาแนกความต๎องการและความจาเป็นในการใช๎สินค๎า และบริการ บอก
ชนิดสินค๎าและบริการที่รัฐจัดหาให๎ บอกความสาคัญของภาษีและบทบาท ของประชาชนในการเสียภาษี
อธิบายเหตุผลการแขํงขันทางการค๎าที่มีผลทาให๎ราคาสินค๎าลดลง วิเคราะห์การใช๎จํายของตนเองการ
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เปลี่ยนแปลงชุมชนจากอดีตถึงปัจจุบัน ใช๎แผนที่ แผนผัง และภาพถํายในการหาข๎อมูลทางภูมิศาสตร์ใน
ชุมชนได๎อยํางมีประสิทธิภาพ
เพื่อเห็นคุณคําของการปฏิบัติตนในการสวดมนต์ แผํเมตตา ทาสมาธิ ศาสนพิธี พิธีกรรม และ
วั น ส าคั ญ ทางศาสนาตามที่ ก าหนดมี ค วามศรั ท ธา ยึ ด มั่ น และธ ารงรั ก ษาไว๎ ซึ่ ง การปกครองระบอบ
ประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข มีมโนธรรม / วิจารณญาณ / ความกล๎าหาญเชิง
ศีลธรรม มีอิสรภาพ มีความยินดี มีความเคารพ / ศักดิ์ศรี มีความสุภาพถํอมตน มีความซื่อตรง มี
ความเรียบงําย / ความพอเพียง มีความรัก มีเมตตา มีความกตัญญูรู้คุณ มีอภัย มีความเป็นหนึ่ง /
ความเป็ น ชุ มชน เห็ น คุ ณคําของการใช๎ทรั พยากรในการผลิ ตและบริ โ ภค รวมทั้งเข๎าใจหลั กการของ
เศรษฐกิจพอเพียง ตระหนักถึงการเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล๎อมในชุมชน เพื่อให๎มีความรู๎ความเข๎าใจเกี่ยวกับ
ศาสนา ศิลธรรม จริยธรรม หน๎าที่พลเมือง เศรษฐศาสตร์ และภูมิศาสตร์เบื้องต๎น ศรัทธายึดมั่นในศาสนาที่
ตนนั บ ถือ มีคุณธรรม จริ ยธรรม มีความรั บผิ ดชอบ ทางานรํว มกับผู๎ อื่นได๎ มีสํ ว นรํว มในกิจกรรมของ
ห๎องเรียน และกิจกรรมตํางๆตามกระบวนการประชาธิปไตย เห็นคุณคําของหลักเศรษฐกิจพอเพียง รํวม
อนุรักษ์สิ่งแวดล๎อมในท๎องถิ่น มีความกตัญญู และรักความเป็นไทย
ตัวชี้วัด
ส 1.1 ป.3/1
ส1.2 ป.3/1
ส 2.1 ป.3/1
ส 2.2 ป.3/1
ส 3.1 ป.3/1
ส 3.2 ป.3/1
ส 5.1 ป.3/1
ส 5.2 ป.3/1

ป.3/2 ป.3/3 ป.3/4 ป.3/5 ป.3/6 ป.3/7
ป.3/2 ป.3/3
ป.3/2 ป.3/3 ป.3/4
ป.3/2 ป.3/3
ป.3/2 ป.3/3
ป.3/2 ป.3/3
ป.3/2 ป.3/3
ป.3/2 ป.3/3 ป.3/4 ป.3/5

รวม 31 ตัวชี้วัด
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คาอธิบายรายวิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
รหัสวิชา ส 14101
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

รายวิชา สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
เวลา 80 ชั่วโมง

อธิบาย ระบุและบอกเรื่องเรื่องประวัติความสาคัญของ ศาสนา ศาสดา สาวก ชาดก เรื่องเลํา
ศาสนิกชนตัวอยําง พระรัตนตรัย ไตรสิกขา หลักธรรมโอวาท 3 พุทธศาสนสุภาษิต การสวดมนต์
แผํเมตตา ทาสมาธิ การบริหารจิต เจริญปัญญา ศาสนสถาน มรรยาทของศาสนิกชนที่ดี โดยการ
อธิบาย อภิปราย สรุปความสาคัญของพุทธศาสนา ประวัติศาสดา ศาสนาพุทธและศาสนาอื่น การมี
สํวนรํวมบารุงรักษาศาสนสถาน ศึกษาเรื่องการเป็นพลเมืองดีตามวิถีประชาธิ ปไตย การเป็นผู๎นา ผู๎
ตามที่ดี สิทธิพื้นฐานของเด็กวัฒนธรรมไทยในภาคตําง ๆ ปัญหาและสาเหตุของการเกิดความขัดแย๎ง
ในชีวิตประจาวัน อานาจอธิปไตย ความสาคัญของการปกครองตามระบอบประชาธิปไตย บทบาท
หน๎ าที่ของพลเมือง ในกระบวนการเลื อกตั้ง สถาบันพระมหากษั ตริย์ในสั งคมไทย ศึกษา อานาจ
อธิปไตยและความสาคัญของระบอบประชาธิปไตย บทบาทหน๎าที่ของพลเมืองในกระบวนการเลือกตั้ง
ความสาคัญของสถาบันพระมหากษัตริย์ตามระบบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
วิเคราะห์สิทธิพื้นฐานที่เด็กทุกคนพึงได๎รับตามกฎหมาย เสนอวิธีการที่จะอยูํรํวมกันอยํางสันติสุขใน
ชีวิตประจาวัน มีคํานิยม ที่ดีงามและธารงรักษาประเพณีวัฒนธรรมไทย * ความเป็นมาของประเทศ
สมาชิกสมาคมประชาชาติแห่งเอเซียตะวันออกเฉียงใต้หรืออาเซียน*
ศึ ก ษาเรื่ อ งปั จ จั ย ที่ มี ผ ลตํ อ การเลื อ กซื้ อ สิ น ค๎ า และบริ ก าร สิ ท ธิ พื้ น ฐาน ของผู๎ บ ริ โ ภค
ผลประโยชน์ของตนเองในฐานะผู๎บริโภค หลักการของเศรษฐกิจพอเพียง อาชีพ สินค๎า และบริการตําง
ๆ ในชุมชน หน๎าที่เบื้องต๎นของเงิน สกุลเงิน การพึ่งพาอาศัยกันด๎านเศรษฐกิจ โดยการระบุปัจจัยที่
มีผลตํอการเลือกซื้อสินค๎าและบริการ บอกสิทธิพื้นฐานและการรักษาผลประโยชน์ของตนเอง ในฐานะ
ผู๎บริโภค อธิบายหลักการของเศรษฐกิจพอเพียง ความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจและหน๎าที่เบื้องต๎นของเงิน
การสร๎ างความเข๎ มแข็ง ให๎ ชุม ชนโดยการใช๎สิ่ ง ของที่ผ ลิ ตในชุมชน เห็ นคุณคํ าในการใช๎ ห ลั กการของ
เศรษฐกิจพอเพียง
ศึกษาเรือ่ งสภาพแวดล๎อมทางกายภาพ การเปลี่ยนแปลง ผลที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงอนุรักษ์
สิ่งแวดล๎อมของชุมชนที่สํงผลตํอการดาเนินชีวิตของคนในจังหวัด องค์การปกครองสํวนท๎องถิ่น แผนที่
ภาพถํ า ย ลั ก ษณะทางกายภาพ ต าแหนํ ง ระยะทาง ทิ ศ ของทรั พ ยากรและสิ่ ง ตํ า ง ๆ ที่ แ สดง
ความสั มพั น ธ์ที่มีอยูํ ในจั งหวัดของตนเอง อธิบายสภาพแวดล๎ อม การเปลี่ ยนแปลง รํว มกันอนุรักษ์
สิ่งแวดล๎อมของชุมชนที่สํงผลตํอการดาเนินชีวิตของคนในจังหวัด มีจิตสานึกและมีสํวนรํวมในการอนุรักษ์
ทรัพยากรและสิ่งแวดล๎อม

หลักสูตรโรงเรี ยนมารี ยอ์ นุสรณ์ จังหวัดบุรีรัมย์

๑๒๐

ปฏิบัติตน การแสดงคาพูดหรือทําทางตามแบบอยํางการดาเนินชีวิ ตและข๎อคิดจากสาวก ชาดก
เรื่องเลํา ศาสนิกชนตัวอยําง หลักธรรมของศาสนา ศาสนพิธี พิธีกรรม วันสาคัญทางศาสนาตามที่
กาหนด เห็นคุณคําในการปฏิบัติตนตามแบบอยํางการดาเนินชีวิตและข๎อคิดจากประวัติสาวก ชาดก
เรื่องเลําและศาสนิกชนตัวอยําง ชื่นชมการทาความดีของตนเอง บุคคลในครอบครัว โรงเรียนและชุมชน
ตามหลักศาสนา เห็นคุณคําในการสวดมนต์ แผํเมตตา การปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดี เป็นผู๎นาผู๎ตามที่ดี
โดยการอธิบายความแตกตํางทางวัฒนธรรมในแตํละท๎องถิ่น และการใช๎แผนที่ ภาพถําย ระบุลักษณะ
สาคัญทางกายภาพ แหลํงทรัพยากรและสิ่งตําง ๆ ในจังหวัดของตนเองด๎วยแผนที่
เพื่อให๎เห็นคุณคําในการปฏิบัติตนตามแบบอยํางการดาเนินชีวิตและข๎อคิดประวัติสาวก ชาดก
เรื่องเลําและศาสนิกชนตัวอยําง ชื่นชมการทาความดีของตนเอง บุคคลในครอบครัว โรงเรียนและชุมชน
ตามหลักศาสนา เห็นคุณคําในการสวดมนต์ แผํเมตตา วิเคราะห์สิทธิพื้นฐานที่เด็กทุกคนพึงได๎รับตาม
กฎหมาย และรํวมกันอนุรักษ์สิ่งแวดล๎อมของชุมชนที่สํงผลตํอการดาเนินชีวิตของคนในจังหวัด มีจิตสานึก
มีคํานิยมที่ดีงาม รักความเป็นไทย มุํงมั่นในการทางาน และธารงรักษาประเพณีวัฒนธรรมไทย เห็น
คุณคําในการใช๎หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
มีมโนธรรม / วิจารณญาณ / ความกล๎าหาญเชิง
ศีลธรรม มีอิสรภาพ มีความยินดี มีความเคารพ / ศักดิ์ศรี มีความสุภาพถํอมตน มีความซื่อตรง มี
ความเรียบงําย / ความพอเพียง มีความรัก มีเมตตา มีความกตัญญูรู้คุณ มีอภัย มีความเป็นหนึ่ง /
ความเป็นชุมชน
ตัวชี้วัด
ส 1.1
ส 1.2
ส 2.1
ส 2.2
ส 3.1
ส 3.2
ส 5.1
ส 5.2

ป.4/1
ป.4/1
ป.4/1
ป.4/1
ป.4/1
ป.4/1
ป.4/1
ป.4/1

ป.4/2
ป.4/2
ป.4/2
ป.4/2
ป.4/2
ป.4/2
ป.4/2
ป.4/2

รวม 30 ตัวชี้วัด

ป.4/3 ป.4/4 ป.4/5 ป.4/6 ป.4/7 ป.4/8
ป.4/3
ป.4/3 ป.4/4 ป.4/5
ป.4/3
ป.4/3
ป.4/3
ป.4/3
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คาอธิบายรายวิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
รหัสวิชา ส 15101
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

รายวิชา สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
เวลา 80 ชั่วโมง

อธิบาย ระบุและบอกความสาคัญของพระพุทธศาสนาในฐานะที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรม พุทธ
ประวัติตั้งแตํเสด็จกรุงกบิลพัสดุ์จนถึงพุทธกิจสาคัญ พุทธสาวก ชาดก ศาสนิกชนตัวอยําง พระไตรปิฏก
พระรัตนตรัย ไตรสิกขา โอวาท 3 การสวดมนต์ แผํเมตตา สติ สมาธิ ศาสนพิธี พิธีกรรม วัน
สาคัญทางศาสนา มรรยาทของศาสนิกชนที่ดี โดยการวิเคราะห์ สรุปความสาคัญของศาสนาในชาดก
ศาสนิ ก ชนตัว อยํ า ง องค์ ป ระกอบของพระไตรปิฏ ก พระรั ตนตรัย ไตรสิ กขา โอวาท 3 สถานภาพ
บทบาท สิทธิ เสรีภาพ หน๎าที่ของพลเมืองดี การละเมิดสิทธิเด็ก ในสังคมไทย วัฒนธรรมไทยที่มีผล
ตํอการดาเนินชีวิตในสังคมไทย ความสาคัญของภูมิปัญญาท๎องถิ่นเชํน *เมืองโบราณบุรีรัมย์และสถานที่
สาคัญในประเทศสมาชิกกลุ่มประเทศอาเซียน * โครงสร๎างองค์กรการปกครองสํว นท๎องถิ่น โดยการ
อธิบายโครงสร๎างอานาจหน๎าที่และความสาคัญของการปกครองสํ วนท๎องถิ่น ระบุบทบาทหน๎าที่และ
วิธีการเข๎าดารงตาแหนํงของผู๎บริหารท๎องถิ่น ความหมายและประเภทของปัจจัยการผลิต เทคโนโลยีการ
ผลิต พฤติกรรมของผู๎บริโภค หลักการประยุกต์ใช๎ปรัชญาของเศรษฐกิจ พอเพียง หลักการและประโยชน์
ของสหกรณ์ บทบาท หน๎าที่ของธนาคาร ผลดี ผลเสียของการกู๎ยืมเงิน โดยการอธิบายเกี่ยวกับปัจจัย
การผลิต สินค๎าและบริการ หลักการสาคัญและประโยชน์ของสหกรณ์ บทบาท หน๎าที่เบื้องต๎นของ
ธนาคาร จาแนกผลดีและผลเสียของการกู๎ยืมเงิน ประยุกต์ใช๎แนวคิดของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เห็น
คุณคําในการใช๎หลักการของเศรษฐกิจพอเพียง ความสัมพันธ์ของลักษณะทางกายภาพ และลักษณะทาง
สังคมในภูมิภาคของตนเอง อิทธิพลของสิ่งแวดล๎อมทางธรรมชาติที่กํอให๎เกิดวิถีชีวิตและการสร๎างสรรค์
วัฒ นธรรมในภู มิภ าค ลั กษณะภูมิลั กษณ์ที่ ส าคัญในภูมิภ าคของตนเองในแผนที่ สภาพแวดล๎ อมทาง
กายภาพที่มีอิทธิพล ตํอลักษณะการตั้งถิ่นฐานและการย๎ายถิ่นฐานของประชากรในภูมิ ภาค ผลจากการ
รักษา การทาลาย และแนวทางการอนุรักษ์สภาพแวดล๎อมในภูมิภาค โดยการระบุลักษณะภูมิลักษณ์ที่
สาคัญในภูมิภาคของตนเองในแผนที่ อธิบายความสัมพันธ์ของลักษณะทางกายภาพกับลักษณะทางสังคม
ในภูมิภาคของตนเอง วิเคราะห์สภาพแวดล๎อมทางกายภาพที่มีอิทธิพลตํอลักษณะการตั้งถิ่นฐาน และ
การย๎ายถิ่นของประชากรในภูมิภาค อธิบายอิทธิพลของสิ่งแวดล๎อมทางธรรมชาติที่กํอให๎เกิดวิถีชีวิต และ
การสร๎างสรรค์วัฒนธรรมในภูมิภาค นาเสนอตัวอยําง และเสนอแนวคิดในการรักษาสภาพแวดล๎อมในภูมิภาค
มีจิตสานึกและมีสํวนรํวมในการอนุรักษ์ทรัพยากรและสิ่งแวดล๎อม
ปฏิบัติแสดงคาพูดหรือทําทางตํอการปฏิบัติตามหลักธรรมของศาสนา สวดมนต์ แผํเมตตา ฝึก
สติ สมาธิ ปฏิบัติตนตามพิธีกรรม พระศาสนา มีมารยาทของความเป็นศาสนิกชนที่ดี เห็นคุณคํ าของ
การประพฤติตนตามแบบอยําง การดาเนินชีวิตและข๎อคิดของพุทธสาวก ชาดก ศาสนิกชนตัวอยํ าง และ
การสวดมนต์ แผํเมตตา ยกตัวอยําง ปฏิบัติตนตามสถานภาพ บทบาท สิทธิ เสรีภาพและหน๎าที่ใน
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๑๒๒

ฐานะพลเมืองดี เสนอวิธีการปกปูอง คุ๎มครองตนเองหรือผู๎ อื่น จากการละเมิดสิทธิเด็ก วิเคราะห์
ประโยชน์ที่ชุมชนจะได๎รับจากองค์กรการปกครองสํวนท๎องถิ่น เห็นคุณคําวัฒนธรรมไทยที่มีผลตํอการ
ดาเนินชีวิตในสังคมไทย ปฏิบัติตนเป็นผู๎ผลิตและผู๎บริโภคที่ดี การเลือกซื้อสินค๎าอยํางถูกวิธี การประหยัด
อดออม การนาวัสดุที่เหลือใช๎มาประดิษฐ์ให๎เกิดประโยชน์การประยุกต์ใช๎เครื่องมือทางภูมิศาสตร์พอสังเขป
เชํ น แผนที่ ลู ก โลก การส ารวจทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดล๎ อ มในชุ ม ชน รํ ว มกั น อนุ รั ก ษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม โดยการสร๎างจิตสานึกการรักษาสิ่งแวดล๎อมในโรงเรียน ชุมชม การ
ปลูกปุาทดแทน การใช๎ทรัพยากรธรรมชาติ อยํางประหยัดและคุ๎มคํา และใช๎อยํางมีเหตุผล
เพื่อพัฒนาพฤติกรรมด๎านความรู๎ เจตคติ คุณธรรมเห็นคุณคําของความเป็นไทย รักชาติ ศาสนา
และพระมหากษั ต ริ ย์ รั ก เมตตาตํ อ ตนเองและผู๎ อื่ น มี น้ าใจแบํ ง ปั น ซึ่ ง กั น และกั น มี จิ ต สาธ ารณะ
ซื่อสัตย์ตํอตนเองและผู๎อื่น มีความรับผิดชอบ มุํงมั่นในการทางาน มีมโนธรรม / วิจารณญาณ / ความกล๎า
หาญเชิงศีลธรรม มีอิสรภาพ มีความยินดี มีความเคารพ / ศักดิ์ศรี มีความสุภาพถํอมตน มีความ
ซื่อตรง มีความเรียบงําย / ความพอเพียง มีความรัก มีเมตตา มีความกตัญญูรู๎คุณ มีอภัย มีความ
เป็นหนึ่ง / ความเป็นชุมชน
ตัวชี้วัด
ส 1.1 ป.5/1 ป.5/2 ป.5/3 ป.5/4 ป.5/5 ป.5/6 ป.5/7 ป.5/8
ส 1.2 ป.5/1 ป.5/2 ป.5/3
ส 2.1 ป.5/1 ป.5/2 ป.5/3 ป.5/4
ส 2.2 ป.5/1 ป.5/2 ป.5/3
ส 3.1 ป.5/1 ป.5/2 ป.5/3
ส 3.2 ป.5/1 ป.5/2
ส 5.1 ป.5/1 ป.5/2 ป.5/3
ส 5.2 ป.5/1 ป.5/2 ป.5/3
รวม 29 ตัวชี้วัด
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คาอธิบายรายวิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
รหัสวิชา ส 16101
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

รายวิชา สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
เวลา 80 ชั่วโมง

อธิบาย ระบุและบอกประวัติความสาคัญของศาสนา ศาสดา พุทธสาวก ชาดก ศาสนิกชน
ตัวอยําง พระรัตนตรัย ไตรสิกขา โอวาท 3 พุทธศาสนสุภาษิต การสวดมนต์ แผํเมตตา บริหารจิต
เจริญปัญญา สติสัมปชัญญะ หลักธรรมสาคัญของศาสนา ศาสนพิธีของศาสนาตําง ๆ สถานที่ใน
ศาสนสถาน มารยาทของศาสนิกชน โดยการวิเคราะห์ อธิบาย สรุปความรู๎ตําง ๆ อธิบาย ระบุและบอก
กฏหมายที่เกี่ยวข๎องกับชีวิตประจาวันของครอบครัวและชุมชน ความหมายและประเภทของวัฒนธรรม
ตามกาลเวลาที่มีผลตํอตนเองและสังคมไทย แนวทางธารงรักษาวัฒนธรรมไทย ความหมายและ
ความสาคัญของมารยาทไทย ประโยชน์และคุณคําทางวัฒนธรรมในสังคมไทย อธิบายแหลํงข๎อมูล
ขําวสาร เหตุการณ์ตําง ๆ ในชีวิตประจาวัน บทบาทหน๎าที่ขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นและรัฐบาล
บทบาทความสาคัญในการใช๎สิทธิออกเสียงเลือกตั้งตามระบอบประชาธิปไตย โดยการอธิบายคุณคําทาง
วัฒนธรรมที่แตกตํางกันระหวํางกลุํมคนในสังคมไทย เปรียบเทียบบทบาทหน๎าที่ขององค์กรปกครองสํวน
ท๎องถิ่นและรัฐบาล วิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมตามกาลเวลาและธารงรักษาวัฒนธรรมอันดีงาม
แสดงออกถึงมารยาทไทยได๎เหมาะสมถูกกาลเทศะ มีความยึดมั่น ศรัทธาและธารงรักษาไว๎ซึ่งการ
ปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข อธิบาย บทบาทของผู๎ผลิต
ผู๎บริโภค ที่มีคุณภาพ อธิบายความสัมพันธ์ระหวํางผู๎ผลิต ผู๎บริโภค ธนาคารและรัฐบาล ยกตัวอยําง *
การรวมกลุ่มเชิงเศรษฐกิจในท้องถิ่น ระบบเศรษฐกิจของกลุ่มประเทศอาเซียน* ในการใช๎หลักการของ
เศรษฐกิจพอเพียง บอกความสัมพันธ์ระหวํางลักษณะทางกายภาพกับปรากฏการณ์ทางธรรมชาติของ
ประเทศ ผลที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงสภาพธรรมชาติในประเทศไทย จากอดีตถึงปัจจุบันและผลที่
เกิดขึ้น การใช๎เครื่องมือทางภูมิศาสตร์ที่แสดงลักษณะสาคัญทางกายภาพและสังคมของประเทศ
ความสัมพันธ์และผลกระทบของสิ่งแวดล๎อมทางธรรมชาติกับสิ่งแวดล๎อมทางสังคมในประเทศ แผน
อนุรักษ์ทรัพยากรในชุมชน
ปฏิบัติตนแสดงคาพูดหรือทําทางในการเข๎ารํวมศาสนพิธี พิธีกรรม กิจกรรมวันสาคัญ การแสดง
ตนเป็นพุทธมามะกะ การประพฤติตนตามแบบอยําง การดาเนินชีวิต การนาข๎อคิดจากสาวก ชาดก
ศาสนิกชนตัวอยํางมาประยุกต์ใช๎ในชีวิตประจาวัน การสวดมนต์ แผํเมตตา บริหารจิต เจริญปัญญา ชื่นชม
บุคคลที่เป็นแบบอยํางที่ดีในท๎องถิ่น การทาความดีของบุคคลในประเทศตามหลักศาสนา ปฏิบัติตาม
กฎหมายที่เกี่ยวข๎องกับชีวิตประจาวัน อภิปรายบทบาทความสาคัญในการใช๎สิทธิออกเสียงเลือกตั้งตาม
ระบอบประชาธิปไตย และมีสํวนรํวมในกิจกรรมตําง ๆ ที่สํงเสริมประชาธิปไตย การปฏิบัติตนเป็นผู๎ผลิต
และผู๎บริโภคที่ดี การนาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช๎ในชีวิตประจาวัน การประหยัด
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๑๒๔

อดออม การนาวัสดุที่เหลือใช๎นามาสร๎างสรรค์ประโยชน์ด๎วยกระบวนการโครงงานบูรณาการ การใช๎
จัดทาแผนการใช๎ทรัพยากรในชุมชน มีจิตสานึกและมีสํวนรํวมในการอนุรัก ษ์ทรัพยากรและสิ่งแวดล๎อม
ท๎องถิ่นและประเทศและการติดตามข๎อมูลขําวสาร เหตุการณ์ตําง ๆ ในชีวิตประจาวัน เลือกรับและใช๎
ข๎อมูลขําวสารในการเรียนรู๎ได๎เหมาะสม
เพื่อพัฒนาพฤติกรรมด๎านความรู๎ เจตคติ คุณธรรมเห็นคุณคําของความเป็นไทย รักชาติ ศาสนา
และพระมหากษัตริย์ รักเมตตาตํอตนเองและผู๎อื่น มีน้าใจแบํงปันซึ่งกัน ซื่อสัตย์ตํอตนเองและผู๎อื่น มี
ความรับผิดชอบ มุํงมั่นในการทางาน สร๎างจิตสานึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรและสิ่งแวดล๎อมท๎องถิ่นและ
ประเทศ มีมโนธรรม / วิจารณญาณ / ความกล๎าหาญเชิงศีลธรรม มีอิสรภาพ มีความยินดี มีความ
เคารพ / ศักดิ์ศรี มีความสุภาพถํอมตน มีความซื่อตรง มีความเรียบงําย / ความพอเพียง มีความรัก
มีเมตตา มีความกตัญญูรู้คุณ มีอภัย มีความเป็นหนึ่ง / ความเป็นชุมชน
ตัวชี้วัด
ส 1.1
ส. 1.2
ส 2.1
ส 2.2
ส 3.1
ส 3.2
ส 5.1
ส 5.2

ป.6/1
ป.6/1
ป.6/1
ป.6/1
ป.6/1
ป.6/1
ป.6/1
ป.6/1

ป.6/2
ป.6/2
ป.6/2
ป.6/2
ป.6/2
ป.6/2
ป.6/2
ป.6/2

รวม 31 ตัวชี้วัด

ป.6/3 ป.6/4 ป.6/5 ป.6/6 ป.6/7 ป.6/8 ป.6/9
ป.6/3 ป.6/4
ป.6/3 ป.6/4 ป.6/5
ป.6/3
ป.6/3

ป.6/3
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คาอธิบายรายวิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
รหัสวิชา ส 21101
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
จานวน 1.5 หน่วยกิต
ภาคเรียนที่ 1 จานวน 60 ชั่วโมง
รู๎และวิเคราะห์การสังคายนา การเผยแผํพระพุทธศาสนา ความสาคัญของพระพุทธศาสนา
ตํอสังคมไทย พระไตรปิฏก พุทธประวัติ ประวัติสาวก ชาดก หลักธรรมสาคัญ อริยสัจ 4 พุทธศาส
สุภาษิต กระบวนการคิดแบบโยนิโสนมสิการ การบริหารจิต เจริญปัญญา ศาสนพิธี วิถีชีวิตชาวพุทธ
วันสาคัญทางพระพุทธศาสนา หลักธรรมทางศาสนาที่ตน นับถือในการดารงชีวิตแบบพอเพียง
ความสาคัญของเศรษฐศาสตร์ คํานิยมและพฤติกรรมการบริโภคของคนในสังคม ซึ่งสํงผลตํอเศรษฐกิจ
ของชุมชน และประเทศไทย ความเป็นมา หลักการ และความสาคัญของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตํอ
สังคมไทย ระบุปัจจัยที่มีอิทธิพลตํอการกาหนดอุปสงค์ – อุปทาน บทบาทหน๎าที่และความแตกตํางของ
สถาบันการเงินและธนาคารกลาง การพึ่งพาอาศัยกัน การแขํงขันกันทางเศรษฐกิจในประเทศ
รวมทั้งอภิปรายผลของการ มีกฎหมายเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญา ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทาง
ธรรมชาติ ความรํวมมือของประเทศตํางๆ ที่มีผลตํอสิ่งแวดล๎อมทางธรรมชาติ รวมทั้งปัจจัยทาง
กายภาพ และสังคม เศรษฐกิจที่มีผลตํอการเคลื่อนไหวของความคิด เทคโนโลยี สินค๎า และประชากร
ในของ
ประเทศไทย อาเซียนในทวีปเอเชีย* ออสเตรเลีย และโอเชียเนีย โดยใช๎แหลํงข๎อมูลที่
หลากหลาย เปรียบเทียบ วัน เวลาของประเทศไทยกับทวีปตํางๆ วิเคราะห์เชื่อม โยงสาเหตุและ
แนวทางปูองกันภัยธรรมชาติ และ การระวังภัยที่เกิดขึ้นในประเทศไทย ทวีปเอเชียออสเตรเลียและโอ
เชียเนีย เลือกใช๎เครื่องมือทางภูมิศาสตร์ใน *การสืบค้นข้อมูลภูมิศาสตร์ท้องถิ่นจังหวัดบุรีรัมย์และ
อาเซียน*
โดยใช๎กระบวนการอธิบาย การบรรยาย การอภิปราย การสอบถาม การสัมภาษณ์ การ
สาธิต การสืบค๎น การแสดงบทบาทสมมุติ การใช๎สถานการณ์จาลอง กระบวนการกลุํม การ
เรียนรู๎ การใช๎เทคโนโลยี การบูรณาการ การเรียนรู๎โดยโครงงาน การปฏิบัติจริง การนาเสนอใน
รูปแบบตําง
เพื่อให๎ มีคุณธรรม จริยธรรม รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย ใฝุเรียนรู๎ อยูํ
อยํางพอเพียง มุํงมั่นในการทางาน รักความเป็นไทย มีจิตสาธารณะ รักเมตตา กตัญญู มีมโนธรรม
/ วิจารณญาณ / ความกล๎าหาญเชิงศีลธรรม มีอิสรภาพ มีความยินดี มีความเคารพ / ศักดิ์ศรี มีความ
สุภาพถํอมตน มีความซื่อตรง มีความเรียบงําย / ความพอเพียง มีความรัก มีเมตตา มีความกตัญญู
รู๎คุณ มีอภัย มีความเป็นหนึ่ง / ความเป็นชุมชนมีสํวนรํวมในการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีในท๎องถิ่น
ตระหนักในคุณคําภูมิปัญญาไทยและนาไปประยุกต์ ใช๎ในชีวิตประจาวัน
ตัวชี้วัด
ส 1.1 ม.1/1 ม.1/2 ม.1/3 ม.1/4 ม.1/6 ม.1/7 ม.1/8 ม.1/9 ม.1/10 ม.1/11
ส 1.2 ม.1/1 ม.1/2 ม.1/3 ม.1/4 ม.1/5

หลักสูตรโรงเรี ยนมารี ยอ์ นุสรณ์ จังหวัดบุรีรัมย์

ส 3.1 ม.1/1 ม.1/2
ส 3.2 ม.1/1 ม.1/2
ส 5.1 ม.1/1 ม.1/2
ส 5.2 ม.1/1 ม.1/2
รวม 29 ตัวชี้วัด

๑๒๖

ม.1/3
ม.1/3 ม.1/4
ม.1/3
ม.1/3 ม.1/4

คาอธิบายรายวิชาสั
ชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
รหัสวิชา ส 21101
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
จานวน 1.5 หน่วยกิต
ภาคเรียนที่ 2
จานวน 60 ชั่วโมง
รู๎และวิเคราะห์ ความสาคัญของพระพุทธศาสนาตํอสังคมไทย พระไตรปิฎก วิเคราะห์พุทธ
ประวัติ ประวัติ สาวก ชาดก หลักธรรมสาคัญ อริยสัจ 4 พุทธศาสสุภาษิต กระบวนการคิดแบบ
โยนิโสนมสิการ การบริหารจิต เจริญปัญญา ศาสนพิธี วิถีชีวิตชาวพุทธ วันสาคัญทางพระพุทธศาสนา
หลักธรรมทางศาสนาที่ตนนับถือในการดารงชีวิตแบบพอเพียง ดูแลรักษาสิ่งแวดล๎อมเพื่อการอยูํรํวมกัน
อยํางสันติสุขศาสนาอื่นได๎ หลักการ เจตนารมณ์ โครงสร๎างและสาระสาคัญของอานาจอธิปไตยใน
รัฐธรรมนูญแหํงราชอาณาจักรไทยโดยสังเขป คุณคําทางวัฒนธรรมที่เป็นปัจจัยในการสร๎างความสัมพันธ์
ที่ดี หรืออาจนาไปสูํความเข๎าใจผิดตํอกัน ปฏิบัติตามกฎหมายในการคุ๎มครองสิทธิของบุคคล รวมทั้งการ
ปฏิบัติตนตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแหํงราชอาณาจักรไทย และแสดงออกถึงการเคารพในสิทธิของ
ตนเองและผู๎อื่นบุคคลดีเดํนทางศาสนา วัฒนธรรม * ประเพณีในท้องถิ่น ภูมิปัญญาท้องถิ่น และ
ประเพณีต่างในอาเซียน * การปฏิบัติตามกฎหมายในชีวิตประจาวัน มีสํวนรํวมในกิจกรรมที่สํงเสริม
ประชาธิปไตยในท๎องถิ่น ความสัมพันธ์ของสิ่งตํางๆ ในประเทศ ใช๎ทรัพยากรอยํางยั่งยืน
โดยใช๎กระบวนการอธิบาย การบรรยาย การอภิปราย การสอบถาม การสัมภาษณ์ การ
สาธิต การสืบค๎น การแสดงบทบาทสมมุติ การใช๎สถานการณ์จาลอง กระบวนการกลุํม การใช๎
แหลํงเรียนรู๎ การใช๎เทคโนโลยี การบูรณาการ การเรียนรู๎โดยโครงงาน การปฏิบัติจริง การนาเสนอ
ในรูปแบบตําง ๆ
เพื่อให๎ มีคุณธรรม จริยธรรม รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย ใฝุเรียนรู๎ อยูํ
อยํางพอเพียง มุํงมั่นในการทางาน รักความเป็นไทย มีจิตสาธารณะ รักเมตตา กตัญญู มีมโนธรรม /
วิจารณญาณ / ความกล๎าหาญเชิงศีลธรรม มีอิสรภาพ มีความยินดี มีความเคารพ / ศักดิ์ศรี มีความ
สุภาพถํอมตน มีความซื่อตรง มีความเรียบงําย / ความพอเพียง มีความรัก มีเมตตา มีความกตัญญู
รู๎คุณ มีอภัย มีความเป็นหนึ่ง / ความเป็นชุมชน และมีสํวนรํวมในการอนุรักษ์ภูมิปัญญาไทย วัฒนธรรม
ประเพณีในท๎องถิ่น ตระหนักในสถานภาพ บทบาท สิทธิ หน๎าที่ ในฐานะพลเมืองดีของท๎องถิ่น
จังหวัด ประเทศ และนาไปประยุกต์ ใช๎ในชีวิตประจาวัน

หลักสูตรโรงเรี ยนมารี ยอ์ นุสรณ์ จังหวัดบุรีรัมย์

๑๒๗

ตัวชี้วัด
ส 2.1 ม.1/1 ม.1/2 ม.1/3 ม.1/4
ส 2.2 ม.1/1 ม.1/2 ม.1/3
รวม 7 ตัวชี้วัด
คาอธิบายรายวิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
รหัสวิชา ส 22101
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
จานวน 1.5 หน่วยกิต
ภาคเรียนที่ 1
จานวน 60 ชั่วโมง
รู๎และวิเคราะห์การเผยแผํพระพุทธศาสนาเข๎ าสูํประเทศเพื่อนบ๎าน พุทธประวัติหรือประวัติ
สาวก ชาดก อธิบายโครงสร๎างพระไตรปิฎก พุทธศาสนาสุภาษิต มารยาทของศาสนิกชน ประวัติสาวก
ชาดก หลักธรรมของศาสนาที่ตนนับถือ การปฏิบัติตนตามหลักธรรม เป็นลูกที่ดี เป็นศาสนิกชนที่ดี
มีเจตคติที่ดีตํอศาสนสั มพันธ์ เพื่อการอยูํรํวมกันอยํางสันติสุข ปัจจัยที่มีอิทธิพลตํอการผลิตสินค๎าและ
บริการ การพึ่งพาอาศัยกัน และการแขํงขันกันทางเศรษฐกิจในเอเชีย การกระจายของทรัพยากรโลกที่
สํงผลตํอความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจระหวํางประเทศ สํงผลตํอคุณภาพสินค๎า ปริมาณการผลิตและราคา
สินค๎า เสนอแนวทางการพัฒนาผลผลิตในท๎องถิ่นตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง อภิปรายแนวทาง
การคุ๎มครองสิทธิของตนเองในฐานะผู๎บริโภคและระบบเศรษฐกิจแบบตําง ๆ ความสัมพันธ์ระหวําง
ลั ก ษณะทางกายภาพและทางสั ง คม การกํ อ เกิ ด สิ่ ง แวดล๎ อ มใหมํ ท างสั ง คม อั น เป็ น ผลจากการ
เปลี่ยนแปลงทางธรรมชาติ และทางสังคมของประเทศในอาเซียน ทวีปยุโรป แอฟริกา ระบุแนวทางการ
อนุ รั ก ษ์ ทรั พ ยากรธรรมชาติ และสิ่ ง แวดล๎ อ ม สาเหตุ และผลกระทบที่ ป ระเทศไทยได๎ รั บ จาก
เปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล๎อมของทางสังคมของประเทศในอาเซียนทวีปยุโรปและแอฟริกา ใช๎เครื่องมือทาง
ภูมิศาสตร์ในการรวบรวม นาเสนอข๎อมูลเกี่ยวกับลักษณะทางกายภาพ *สังคมภูมิศาสตร์ท้องถิ่นจังหวัด
บุรีรัมย์* สารวจ อภิปรายประเด็น ปัญหาเกี่ยวกับสิ่งแวดล๎อมที่เกิดขึ้นในทวีปยุโรปและแอฟริกา
โดยใช๎กระบวน การอธิบาย การบรรยาย การอภิปราย การสอบถาม การสัมภาษณ์ การ
สาธิต การสืบค๎น การแสดงบทบาทสมมุติ การใช๎สถานการณ์จาลอง กระบวนการกลุํม การใช๎
แหลํงเรียนรู๎ การใช๎เทคโนโลยี การบูรณาการ การเรียนรู๎โดยโครงงาน การปฏิบัติจริง การนาเสนอ
ในรูปแบบตําง ๆ
เพื่อให๎ มีคุณธรรม จริยธรรม รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย ใฝุเรียนรู๎ อยูํอยําง
พอเพียง มุํงมั่นในการทางาน รักความเป็นไทย มีจิตสาธารณะ รักเมตตา กตัญญู มีสํวนรํวมในการ
อนุ รั กษ์วัฒ นธรรมประเพณีในท๎องถิ่น มีมโนธรรม / วิจารณญาณ / ความกล๎ าหาญเชิงศีล ธรรม มี
อิสรภาพ มีความยินดี มีความเคารพ / ศักดิ์ศรี มีความสุภาพถํอมตน มีความซื่อตรง มีความเรียบงําย

หลักสูตรโรงเรี ยนมารี ยอ์ นุสรณ์ จังหวัดบุรีรัมย์

๑๒๘

/ ความพอเพียง มีความรัก มีเมตตา มีความกตัญญูรู๎คุณ มีอภัย มีความเป็นหนึ่ง / ความเป็นชุมชน
และนาไปประยุกต์ ใช๎ในชีวิตประจาวัน
ตัวชี้วัด
ส 1.1 ม.2/1
ส 1.2 ม.2/1
ส 3.1 ม.2/1
ส 3.2 ม.2/1
ส 5.1 ม.2/1
ส 5.2 ม.2/1

ม.2/2
ม.2/2
ม.2/2
ม.2/2
ม.2/2
ม.2/2

ม.2/5 ม.2/6 ม.2/7 ม.2/8
ม.2/3 ม.2/4 ม.2/5
ม.2/3 ม.2/4
ม.2/3 ม.2/4
ม.2/3 ม.2/4
ม.2/3 ม.2/4

รวม 27 ตัวชี้วัด

คาอธิบายรายวิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
รหัสวิชา ส 22101
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
จานวน 1.5 หน่วยกิต
ภาคเรียนที่ 2
จานวน 60 ชั่วโมง
รู๎และวิเคราะห์ความสาคัญของพระพุทธศาสนาที่ชํวยเสริมสร๎างความเข๎าใจอันดีกับประเทศเพื่อน
บ๎านและที่เป็นรากฐานของวัฒนธรรม เอกลักษณ์ของชาติและมรดกของชาติ การพัฒนาชุมชนและการ
จัดระเบียบสังคม ประวัติสาวิกา ชาดก อริยสัจ 4 พุทธศาสนาสุภาษิต การคิดแบบโยนิโสมนสิการ
การบริหารจิต เจริญปัญญา มารยาทของศาสนิกชน ระเบียบพิธีการปฏิบัติศาสนพิธีที่เกี่ยวกับวันสาคัญ
ทางศาสนา หลักธรรมของศาสนาที่ตนนับถือ พัฒนาการเรียนรู๎ด๎วยวิธีคิดแบบโยนิโสมนสิการ สวดมนต์
แผํเมตตาจิต บริหารจิตและเจริญปัญญาด๎วยอาณาปานสติ การปฏิบัติตนตามหลักธรรมเพื่อการอยูํ
รํวมกันอยํางสันติสุข เป็นศาสนิกชนที่ดี และปฏิบัติศาสนพิธีได๎ถูกต๎อง วิเคราะห์กฎหมายที่เกี่ยวข๎องกับ
ตนเอง ครอบครัว ชุมชนและประเทศ บทบาทความสาคัญ และความสัมพันธ์ของสถาบันทางสังคม
อธิบายความคล๎ายคลึง ความแตกตํางของวัฒนธรรมไทยและวัฒนธรรมของประเทศในภูมิภาคเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต๎ เพื่อนาไปสูํความเข๎าใจอันดีระหวํางกัน กระบวนการทางกฎหมาย ข๎อมูล ขําวสาร
การเมือง การปกครองที่มีผลกระทบตํอสังคมไทยในปัจจุบันกฎหมายที่เกี่ยวกับตนเอง ครอบครัว ชุมชน
ท๎องถิ่นจังหวัดบุรีรัมย์และประเทศ ในภูมิภาคเอเชีย ระบบการปกครองสํวนท๎องถิ่น และการมีสํวน
รํวมกิจกรรมทางการเมืองในท๎องถิ่นของตนเอง
โดยใช๎กระบวน การอธิบาย การบรรยาย การอภิปราย การสอบถาม การสัมภาษณ์ การ
สาธิต การสืบค๎น การแสดงบทบาทสมมุติ การใช๎สถานการณ์จาลอง กระบวนการกลุํม การใช๎

หลักสูตรโรงเรี ยนมารี ยอ์ นุสรณ์ จังหวัดบุรีรัมย์

๑๒๙

แหลํงเรียนรู๎ การใช๎เทคโนโลยี การบูรณาการ การเรียนรู๎โดยโครงงาน การปฏิบัติจริง การนาเสนอ
ในรูปแบบตําง ๆ
เพื่อให๎ มีคุณธรรม จริยธรรม รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย ใฝุเรียนรู๎ อยูํ
อยํางพอเพียง มุํงมั่นในการทางาน รักความเป็นไทย มีจิตสาธารณะ รักเมตตา กตัญญู มีมโนธรรม
/ วิจารณญาณ / ความกล๎าหาญเชิงศีลธรรม มีอิสรภาพ มีความยินดี มีความเคารพ / ศักดิ์ศรี มีความ
สุภาพถํอมตน มีความซื่อตรง มีความเรียบงําย / ความพอเพียง มีความรัก มีเมตตา มีความกตัญญู
รู๎คุณ มีอภัย มีความเป็นหนึ่ง / ความเป็นชุมชน และมีสํวนรํวมในการอนุรักษ์ภูมิปัญญาไทย วัฒนธรรม
ประเพณีในท๎องถิ่น ตระหนักในสถานภาพ บทบาท สิทธิ หน๎าที่ ในฐานะพลเมืองดีของท๎องถิ่น
จังหวัด ประเทศ และนาไปประยุกต์ ใช๎ในชีวิตประจาวัน
ตัวชี้วัด
ส 1.1 ม.2/3
ส 1.2 ม.2/3
ส 2.1 ม.2/1
ส 2.2 ม.2/1

ม.2/4 ม.2/6 ม.2/8 ม.2/9 ม.2/10
ม.2/4 ม.2/5
ม.2/2 ม.2/3 ม.2/4
ม.2/2

รวม 15 ตัวชี้วัด

คาอธิบายรายวิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
รหัสวิชา ส 23101
จานวน 1.5 หน่วยกิต

ภาคเรียนที่ 1

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
จานวน 60 ชั่วโมง

รู๎ แ ละวิ เ คราะห์ ก ารเผยแผํ พ ระพุ ท ธศาสนาเข๎ า สูํ ป ระเทศตํ า ง ๆ ทั่ ว โลก ความส าคั ญ ของ
พระพุทธศาสนา ในฐานะที่ชํว ยสร๎างสรรค์อารยธรรมและความสงบสุ ขให๎แกํโ ลก 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 ที่มีตํอบุคคลของประเทศไทยและในกลุํมประเทศอาเซียน ปัญหาการวํางงาน มีสํวนรํวมในการ
แก๎ไขปัญหา และพัฒนาท๎องถิ่นตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ลักษณะทางกายภาพและทางสังคม

หลักสูตรโรงเรี ยนมารี ยอ์ นุสรณ์ จังหวัดบุรีรัมย์

๑๓๐

ของอาเซียน ทวีปอเมริกาเหนือและ อเมริกาใต๎ การกํอเกิดสิ่งแวดล๎อมใหมํทางสังคม อันเป็นผลจาก
การเปลี่ย นแปลงทางธรรมชาติ และทางสั งคม ระบุแนวทางการอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล๎อม สาเหตุ และผลกระทบตํอเนื่ องจากการ เปลี่ ยนแปลงของสิ่ งแวดล๎ อมในอาเซียน ทวีป
อเมริ ก าเหนื อ อเมริ กาใต๎ ที่ สํ ง ผลกระทบตํอ ประเทศไทยใช๎เ ครื่อ งมือ ทางภู มิศ าสตร์ ในการรวบรวม
นาเสนอข๎อมูลเกี่ยวกับลักษณะทางกายภาพ สังคม สารวจ อภิปรายประเด็น ปัญหาเกี่ยวกับสิ่งแวดล๎อม
ที่เกิดขึ้นในท๎องถิ่นจังหวัดบุรีรัมย์ *สังคมภูมิศาสตร์ท้องถิ่นจังหวัดบุรีรัมย์ และในกลุ่มสมาชิกประเทศ
อาเซียน*
โดยใช๎กระบวนการอธิบาย การบรรยาย การอภิปราย การสอบถาม การสัมภาษณ์ การ
สาธิต การสืบค๎น การแสดงบทบาทสมมุติ การใช๎สถานการณ์จาลอง กระบวนการกลุํม การใช๎
แหลํงเรียนรู๎ การใช๎เทคโนโลยี การบูรณาการ การเรียนรู๎โดยโครงงาน การปฏิบัติจริง การนาเสนอ
ในรูปแบบตําง ๆ
เพื่อให๎ มีคุณธรรม จริยธรรม รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย ใฝุเรียนรู๎ อยูํ
อยํางพอเพียง มุํงมั่นในการทางาน รักความเป็นไทย มีจิตสาธารณะ รักเมตตา กตัญญู มีมโนธรรม /
วิจารณญาณ / ความกล๎าหาญเชิงศีลธรรม มีอิสรภาพ มีความยินดี มีความเคารพ / ศักดิ์ศรี มีความ
สุภาพถํอมตน มีความซื่อตรง มีความเรียบงําย / ความพอเพียง มีความรัก มีเมตตา มีความกตัญญู
รู๎คุณ มีอภัย มีความเป็นหนึ่ง / ความเป็นชุมชน และมีสํวนรํวมในการอนุรักษ์ภูมิปัญญาไทย
วัฒนธรรมประเพณีในท๎องถิ่น ตระหนักในสถานภาพ บทบาท สิทธิ หน๎าที่ ในฐานะพลเมืองดี
ของท๎องถิ่น จังหวัด ประเทศ และนาไปประยุกต์ ใช๎ในชีวิตประจาวัน
ตัวชี้วัด
ส 1.1 ม.3/2 ม.3/3 ม.3/5 ม.3/6 ม.3/7
ส 1.2 ม.3/4 ม.3/6 ม.3/7
ส 2.1 ม.3/1 ม.3/3 ม.3/4 ม.3/5
ส 2.2 ม.3/1 ม.3/2 ม.3/3 ม.3/4
ส 5.1 ม.3/1 ม.3/2 ม.3/3
ส 5.2 ม.3/1 ม.3/2 ม.3/3 ม.3/4
รวม 23 ตัวชี้วัด

หลักสูตรโรงเรี ยนมารี ยอ์ นุสรณ์ จังหวัดบุรีรัมย์

๑๓๑

คาอธิบายรายวิชา สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
รหัสวิชา ส 23102
จานวน 1.5 หน่วยกิต

ภาคเรียนที่ 2

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
จานวน 60 ชั่วโมง

รู้และวิเคราะห์ ความสาคัญของพระพุทธศาสนา ในฐานะที่ชํวยสร๎างสรรค์อารยธรรมและความ
สงบสุขให๎แกํโลก พระพุทธศาสนา กับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และการพัฒนาที่ยั่งยืน พุทธประวัติ
จากพระพุทธรูปปางตําง ๆ พุทธสาวก พุทธสาวิกา ชาดก ศาสนิกชนตัวอยํางพระรัตนตรัย อริยสัจ4
มงคล 38 หลักธรรมทางศาสนาที่ตนนับถือ ปฏิบัติตนตามแนวทางศาสนาที่ตนนับถือ ปฏิบัติตน
ตามศาสนพิธี พิธีกรรมได๎ถูกต๎อง งดเว๎นอบายมุข แสดงตนเป็นพุทธมามกะ และมีเจตคติที่ดีตํอศาสน
สัมพันธ์ ความแตกตํางของการกระทาผิดระหวํางคดีอาญาและคดีแพํง วิเคราะห์ปัจจัยที่กํอให๎เกิดปัญหา
ความขัดแย๎งในประเทศ อธิบายระบอบการปกครองแบบตําง ๆ ที่ใช๎ในปัจจุบันและการปกครององค์การ
บริหารส่วนท้องถิ่นจังหวัดบุรีรัมย์ วิเคราะห์เปรียบเทียบระบอบการปกครองของไทยกับประเทศอื่นที่
ปกครองด๎วยระบอบประชาธิปไตย วิเคราะห์รัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันในมาตราที่เกี่ยวข๎องกับการเลือกตั้ง
การมีสํวนรํวมและการตรวจสอบการใช๎อานาจรัฐ วิเคราะห์ประเด็นปัญหาที่เป็นอุปสรรคตํอการพัฒนา
ประชาธิปไตยของประเทศไทยมีสํวนรํวมในการปกปูองคุ๎มครองผู๎อื่นตามหลัก
สิทธิมนุษยชน อนุรักษ์วัฒนธรรมไทย และเลือกรับวัฒนธรรมสากลที่เหมาะสม เสนอแนวคิดในการลด
ความขัดแย๎งในประเทศและในการดารงชีวิตอยํางมีความสุขในประเทศและสังคมโลก เสนอแนวทางแก๎ไข
ปัญหาที่เป็นอุปสรรคตํอการพัฒนาประชาธิปไตยของระบบการปกครองสํวนท๎องถิ่น และการมีสํวนรํวม
กิจกรรมทางการเมืองในท๎องถิ่นของตนเอง ประเทศไทย
โดยใช๎กระบวนการอธิบาย การบรรยาย การอภิปราย การสอบถาม การสัมภาษณ์
การสาธิต การสืบค๎น การแสดงบทบาทสมมุติ การใช๎สถานการณ์จาลอง กระบวนการกลุํม การ
ใช๎แหลํงเรียนรู๎ การใช๎เทคโนโลยี การบูรณาการ การเรียนรู๎โดยโครงงาน การปฏิบัติจริง การ
นาเสนอในรูปแบบตําง ๆ
เพื่อให๎ มีคุณธรรม จริยธรรม รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย ใฝุเรียนรู๎ อยูํ
อยํางพอเพียง มุํงมั่นในการทางาน รักความเป็นไทย มีจิตสาธารณะ รักเมตตา กตัญญู มีมโนธรรม
/ วิจารณญาณ / ความกล๎าหาญเชิงศีลธรรม มีอิสรภาพ มีความยินดี มีความเคารพ / ศักดิ์ศรี มีความ
สุภาพถํอมตน มีความซื่อตรง มีความเรียบงําย / ความพอเพียง มีความรัก มีเมตตา มีความกตัญญู
รู๎คุณ มีอภัย มีความเป็นหนึ่ง / ความเป็นชุมชน และมีสํวนรํวมในการอนุรักษ์ภูมิปัญญาไทย วัฒนธรรม
ประเพณีในท๎องถิ่น ตระหนักในสถานภาพ บทบาท สิทธิ หน๎าที่ ในฐานะพลเมืองดีของท๎องถิ่น
จังหวัด ประเทศ และนาไปประยุกต์ ใช๎ในชีวิตประจาวัน
ตัวชี้วัด
ส 1.1 ม.3/2 ม.3/3 ม.3/5 ม.3/3 ม.3/6 ม.3/7

หลักสูตรโรงเรี ยนมารี ยอ์ นุสรณ์ จังหวัดบุรีรัมย์

๑๓๒

ส 1.2 ม.3/4 ม.3/6 ม.3/7
ส 2.1 ม.3/1 ม.3/2 ม.3/3 ม.3/4 ม.3/5
ส 2.2 ม.3/1 ม.3/2 ม.3/3 ม.3/4
รวม 18 ตัวชี้วัด
คาอธิบายรายวิชาสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
รหัสวิชา ส 11102
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

จานวน 0.5 หน่วยกิต

รายวิชาประวัติศาสตร์
เวลา 40 ชั่วโมง

ศึกษาเกี่ยวกับปฏิทิน มีวัน เดือน ปีตามระบบสุริยคติ และจันทรคติ คานวณแสดงชํวงเวลา
ลาดับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอดีตที่มีผลกระทบตํอตนเอง ประวัติความเป็นมาของตนเอง ครอบครัวอยําง
งํายๆ จากแหลํงข๎อมูลในปัจจุบัน
การปฏิบัติตนที่ถูกต๎องเกี่ยวกับสถานที่สาคัญที่เป็นแหลํงวัฒนธรรมในชุมชนท้องถิ่นตนเองและ
ภูมิปัญญาไทย โดยใช๎ทักษะการสังเกต กระบวนการกลุํม การบอกเลํา การเชื่อมโยง การสอบถาม การ
รวบรวมข๎อมูล การสืบค๎นจากแหลํงข๎อมูล การเลําเรื่อง การสรุปความ การใช๎เหตุผล การเปรียบเทียบ
การแยกแยะ การยกตัวอยําง การแสดงความคิดเห็นอยํางมีเหตุผล การอธิบาย การปฏิบัติตนอยําง
ถูกต๎อง
เพื่อให๎เกิดความรู๎ ความเข๎าใจ มีความมุํงมั่นในการทางาน มีวินัยในตนเอง ใฝุเรียนรู๎ มีความซี่
อสัตย์สุจริต ใช๎ชีวิตอยํางพอเพียง มีจิตสาธารณะด๎วยคุณธรรม สามารถสื่อสาร เห็นคุณคําของการนา
ความรู๎ไปใช๎ให๎เกิดประโยชน์ในการดาเนินชีวิตประจาวัน มีมโนธรรม / วิจารณญาณ / ความกล๎าหาญเชิง
ศีลธรรม มีอิสรภาพ มีความยินดี มีความเคารพ / ศักดิ์ศรี มีความสุภาพถํอมตน มีความซื่อตรง มี
ความเรียบงําย / ความพอเพียง มีความรัก มีเมตตา มีความกตัญญูรู้คุณ มีอภัย มีความเป็นหนึ่ง /
ความเป็นชุมชน
ตัวชี้วัด
ส 4.1 ป.1/1 ป.1/2 ป.1/3
ส 4.2 ป.1/1 ป.1/2
ส 4.3 ป.1/1 ป.1/2 ป.1/3
รวม 8 ตัวชี้วัด

หลักสูตรโรงเรี ยนมารี ยอ์ นุสรณ์ จังหวัดบุรีรัมย์

๑๓๓

คาอธิบายรายวิชาสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
รหัสวิชา ส 12102
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

จานวน 0.5 หน่วยกิต

รายวิชา ประวัติศาสตร์
เวลา 40 ชั่วโมง

ศึกษาเรื่องคาที่แสดงเวลาเหตุการณ์ในอดีต ปัจจุบัน และอนาคต เหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ใน
ครอบครัว หรือในชีวิตของตนเอง โดยใช๎หลักฐานที่เกี่ยวข๎อง การเปลี่ยนแปลงวิถีประจาวัน ของคน
ในชุมชนของตนจากอดีตถึงปัจจุบัน ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงที่มีตํอชีวิตของคน ในชุมชน บุคคล
ที่ทาประโยชน์ตํอท๎องถิ่นหรือประเทศชาติ วัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาไทยที่ภาคภูมิใจ และ
ควรอนุรักษ์ไว๎ โดยการระบุบุคคลที่ทาประโยชน์ตํอท๎องถิ่นหรือประเทศชาติ เวลาที่แสดงเหตุการณ์ใน
อดีต ปัจจุบันและอนาคต ลาดับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในครอบครัว หรือในชีวิตของตนเอง สืบค๎นถึงการ
เปลี่ยนแปลงในวิถีชีวิตประจาวันของคนในชุมชนของตนจากอดีตถึ งปัจจุบัน อธิบายผลกระทบของการ
เปลี่ยนแปลงที่มีตํอวิถีชีวิตของคนในชุมชน ยกตัวอยํางวัฒนธรรมประเพณีและภูมิปัญญาไทยที่ภาคภูมิใจ
และควรอนุรักษ์ไว๎ มีความภาคภูมิใจวัฒนธรรม ประเพณีไทย
อธิบาย ระบุและบอกคาที่แสดงเวลา เหตุการณ์ในอดีต ปัจจุบัน และอนาคต เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในครอบ
หรือในชีวิตของตนเอง บอกผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงที่มีตํอชีวิตของคนในชุมชน บุคคลที่ทา
ประโยชน์ตํอท๎องถิ่น หรือประเทศชาติ วัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาไทยที่ภาคภูมิใจและควร
อนุรักษ์ไว๎ โดยระบุบุคคลที่ทาคุณประโยชน์ต่อท้องถิ่นหรือในกลุ่มประเทศอาเซียน * เวลาที่แสดง
เหตุการณ์ในอดีต ปัจจุบัน และอนาคต ลาดับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในครอบครัวหรือในชีวิตของตนเอง
สืบค๎นถึงการเปลี่ยนแปลงในวิถีชีวิตประจาวันของคนในชุมชนจากอดีตถึงปัจจุบัน อธิบายถึงผลกระทบ
ของการเปลี่ยนแปลงที่มีตํอวิถีชีวิตของคนในชุมชน
ปฏิบัติตน แสดงคาพูดหรือทําทางในการใช๎หลักฐานที่เกี่ยวข๎อง การเปลี่ยนแปลงวิถีประจาวันของ
คนในชุมชนจากอดีตจนถึงปัจจุบัน ยกตัวอยํางวัฒนธรรมประเพณีและภูมิปัญญาไทยที่ภาคภูมิใจและควร
อนุรักษ์ไว๎ ซึ่งความเป็นไทย
เพื่อพัฒนาด๎านเจตคติ คุณธรรมและเห็นคุณคําความเป็นไทย รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ รักเมตตา
ตํอตนเองและผู๎อื่น มีน้าใจแบํงปันซึ่งกันและกัน ซื่อสัตย์ตํอตนเองและผู๎อื่น มีความรับผิดชอบ มุํงมั่นใน
การทางาน มีมโนธรรม / วิจารณญาณ / ความกล๎าหาญเชิงศีลธรรม มีอิสรภาพ มีความยินดี มีความ
เคารพ / ศักดิ์ศรี มีความสุภาพถํอมตน มีความซื่อตรง มีความเรียบงําย / ความพอเพียง มีความรัก
มีเมตตา มีความกตัญญูรู้คุณ มีอภัย มีความเป็นหนึ่ง / ความเป็นชุมชน
ตัวชี้วัด
ส 4.1
ส 4.2
ส 4.3

ป.2/1 ป.2/2
ป.2/1 ป.2/2
ป.2/1 ป.2/2 รวม 6 ตัวชี้วัด

หลักสูตรโรงเรี ยนมารี ยอ์ นุสรณ์ จังหวัดบุรีรัมย์

๑๓๔

คาอธิบายรายวิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
รหัสวิชา ส 13102
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

จานวน 0.5 หน่วยกิต

รายวิชาประวัติศาสตร์
เวลา 40 ชั่วโมง

ศึกษาเรื่องวีรกรรมของบรรพบุรุษไทย ที่มีสํวนปกปูองประเทศไทย ปัจจัยที่มีอิทธิพลตํอ การ
ตั้ ง ถิ่ น ฐานและพั ฒ นาการของชุ ม ชน พระราชประวั ติ แ ละพระราชกรณี ย กิ จ โดยสั ง เขปของ
พระมหากษัตริย์ไทย ขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมของชุมชนตนเองกับชุมชนอื่น ๆ โดยการ
เลําวีรกรรมของบรรพบุรุษไทย ที่มีสํวนปกปูองประเทศชาติ ระบุปัจจัยที่มีอิทธิพลตํอการตั้งถิ่นฐานและ
พัฒนาการของชุมชน พระนามและพระราชกรณียกิจโดยสังเขปของพระมหากษัตริย์ไทยที่เป็นผู๎สถาปนา
อาณาจักรไทย อธิบายพระราชประวัติและพระราชกรณียกิจของพระมหากษัตริย์ในรัชกาลปัจจุบัน
เปรียบเทียบความเหมือนและความตํางทางวัฒนธรรมของชุมชนตนเองและชุมชนอื่น สรุปลักษณะที่
ส าคัญ ของขนบธรรมเนี ย มประเพณี และวั ฒ นธรรมของชุมชน ตระหนั กถึงความส าคัญและสามารถ
วิเคราะห์ถึงผลกระทบที่เกิดขึ้น มีความรักความภูมิใจและธารงความเป็นไทย
อธิบาย บอกและระบุเรื่องวีรกรรมของบรรพบุรุษไทยที่มีสํ วนปกปูองประเทศไทย ปัจจัยที่มี
อิทธิพลตํอ การตั้งถิ่นฐานและพัฒนาการของชุมชน พระราชประวัติและพระราชกรณียกิจโดยสังเขป
ของพระมหากษัตริย์ไทย ขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมของชุมชนท้องถิ่นตนเอง กับชุมชน
อื่น ๆ เปรียบเทียบความเหมือนและความต่างทางวัฒนธรรมของชุมชนตนเองและชุมชนอื่นและกลุ่ม
ประเทศอาเซียน*
ปฏิบัติตนโดยการเลําวีรกรรมของบรรพบุรุษไทย ที่มีสํวนปกปูองประเทศชาติ บอกปัจจัยที่มี
อิท ธิพ ลตํอ การตั้ง ถิ่น ฐานและพัฒ นาการของชุม ชน พระนามและพระราชกรณี ยกิ จโดยสั งเขปของ
พระมหากษัตริย์ไทยที่เป็นผู๎สถาปนาอาณาจั กรไทย สรุปลักษณะที่สาคัญของขนบธรรมเนียมประเพณี
และวัฒนธรรมของชุมชน
เพื่อพัฒนาพฤติกรรมด๎านความรู๎ เจตคติ คุณธรรมเห็นคุณคําของความเป็นไทย รักชาติ ศาสนา
และพระมหากษัตริย์ รักเมตตาตํอตนเองและผู๎อื่น มีน้าใจแบํงปันซึ่งกันและกัน ซื่อสัตย์ตํอตนเองและผู๎อื่น
มีความรับผิดชอบ มุํงมั่นในการทางาน ตระหนักในคุณคําภูมิปัญญาไทยและนาไปประยุกต์ ใช๎ใน
ชีวิตประจาวัน มีมโนธรรม / วิจารณญาณ / ความกล๎าหาญเชิงศีลธรรม มีอิสรภาพ มีความยินดี มี
ความเคารพ / ศักดิ์ศรี มีความสุภาพถํอมตน มีความซื่อตรง มีความเรียบงําย / ความพอเพียง มีความ
รัก มีเมตตา มีความกตัญญูรู้คุณ มีอภัย มีความเป็นหนึ่ง / ความเป็นชุมชน
ตัวชี้วัด
ส 4.1
ส 4.2

ป.3/1 ป.3/2
ป.3/1 ป.3/2

ป.3/3

หลักสูตรโรงเรี ยนมารี ยอ์ นุสรณ์ จังหวัดบุรีรัมย์

ส 4.3

ป.3/1 ป.3/2

๑๓๕

ป.3/3

รวม 8 ตัวชี้วัด
คาอธิบายรายวิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
รหัสวิชา ส 14102
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

จานวน 0.5 หน่วยกิต

รายวิชา ประวัติศาสตร์
เวลา 40 ชั่วโมง

อธิบายและระบุประวัติและผลงานของบุคคลสาคัญสมัยสุโขทัย พัฒนาการอาณาจักรสุโขทัย
โดยสังเขป นับชํวงเวลาเป็นทศวรรษ ศตวรรษ และสหัสวรรษ ยุคสมัยในการศึกษาประวัติของมนุษย์ชาติ
โดยสังเขป การสถาปนาพัฒนาการด๎านการเมืองการปกครอง และเศรษฐกิจ ผลงานของบุคคลสาคัญ
ของอาณาจักรสุโขทัย
โดยการบอกประวัติและผลงานของบุคคลสาคัญสมัยสุโขทัย นับชํวงเวลาเป็นทศวรรษ ศตวรรษ
และสหัสวรรษ อธิบายยุคสมัยในการศึกษาประวัติของมนุษยชาติ การตั้งหลักแหลํง และพัฒนาการของ
มนุษย์ยุคกํอนประวัติศาสตร์ และยุคประวัติศาสตร์ พัฒนาการของอาณาจักรสุโขทัย ภูมิปัญญาไทยที่
สาคัญ สมัยสุโขทัยที่นําภาคภูมิใจ
เพื่อแยกแยะประเภทหลักฐานที่ใ ช้ใ นการศึกษาความเป็ นมาของท้องถิ่น และกลุ่มประเทศ
อาเซียน ยกตัวอยํ างหลักฐานทางประวัติศาสตร์ที่พบในท๎องถิ่นที่แสดงพัฒ นาการของมนุษย์ช าติใน
ดิน แดนไทยเห็ น คุณ คํ าของภู มิปั ญ ญาไทย มี ค วามซื่อ สั ต ย์ สุ จ ริ ต มุํ งมั่ น ในการทางาน มีม โนธรรม /
วิจารณญาณ / ความกล๎าหาญเชิงศีลธรรม มีอิสรภาพ มีความยินดี มีความเคารพ / ศักดิ์ศรี มีความ
สุภาพถํอมตน มีเมตตา มีความกตัญญูรู้คุณ มีอภัย มีความเป็นหนึ่ง / ความเป็นชุมชนและสืบตํอถึง
ปัจจุบันที่นําภาคภูมิใจและควรคําแกํการอนุรักษ์
ตัวชี้วัด
ส 4.1
ส 4.2
ส 4.3

ป.4/1 ป.4/2
ป.4/1 ป.4/2
ป.4/1 ป.4/2

รวม 6 ตัวชี้วัด

ป.4/3
ป.4/3

หลักสูตรโรงเรี ยนมารี ยอ์ นุสรณ์ จังหวัดบุรีรัมย์

๑๓๖

คาอธิบายรายวิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
รหัสวิชา ส 15102
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

จานวน 0.5 หน่วยกิต

รายวิชา ประวัติศาสตร์
เวลา 40 ชั่วโมง

ศึกษาเรื่องประวัติความเป็นมาของตนเองและครอบครัว และท้องถิ่นท้องถิ่นจังหวัดบุรีรัมย์
โดยใช๎หลักฐาน ที่หลากหลาย ประวัติและผลงานของบุคคลสาคัญ พัฒนาการปัจจัยที่สํงเสริมความ
เจริญด๎านเศรษฐกิจและการปกครองและภูมิปัญญาไทยที่สาคัญในและสมัยอยุธยาและธนบุรี ข๎อมูลจาก
แหลํงตําง ๆ เพื่อตอบคาถามทางประวัติศาสตร์อยํางมีเหตุผ ล โดยการบอกประวัติความเป็นมาของ
ตนเองและครอบครัว ประวัติและผลงานของบุคคลสาคัญสมัยอยุธยาและธนบุรี สืบค๎นความเป็นมาของ
ท๎องถิ่นโดยใช๎หลักฐานที่หลากหลายสืบค๎น อธิบาย อิทธิพลของอารยธรรมอินเดีย จีน ที่มีตํอไทยและ
เอเชียตะวันออกเฉียงใต๎ พัฒนาการของอาณาจักรอยุธยา และธนบุรี ปัจจัยที่สํงเสริมความเจริญรุํงเรือง
ทางเศรษฐกิจ และการปกครองอาณาจั กรอยุธยา ภูมิปัญญาไทยที่ส าคัญสมัยอยุธ ยาและธนบุรีที่นํา
ภาคภูมิใจ และควรคําแกํการอนุรักษ์ไว๎ อภิปรายอิทธิพลของวัฒนธรรมตํางชาติที่มีตํอสังคมไทย
ปัจจุบัน รวบรวมข๎อมูลจากแหลํงตําง ๆ เพื่อตอบคาถามทางประวัติศาสตร์อยํางมีเหตุผล
เพื่อพัฒนาพฤติกรรมด๎านความรู๎ เจตคติ คุณธรรมเห็นคุณคําของความเป็นไทย รักชาติ ศาสนา
และพระมหากษั ต ริ ย์ รั ก เมตตาตํ อ ตนเองและผู๎ อื่ น มี น้ าใจแบํ ง ปั น ซึ่ ง กั น และกั น มี จิ ต สาธารณะ
ซื่อสัตย์ตํอตนเองและผู๎อื่น มีความรับผิดชอบ มุํงมั่นในการทางาน มีมโนธรรม / วิจารณญาณ / ความกล๎า
หาญเชิงศีลธรรม มีอิสรภาพ มีความยินดี มีความเคารพ / ศักดิ์ศรี มีความสุภาพถํอมตน มีความ
ซื่อตรง มีความเรียบงําย / ความพอเพียง มีความรัก มีเมตตา มีความกตัญญู รู๎คุณ มีอภัย มีความ
เป็นหนึ่ง / ความเป็นชุมชน
ตัวชี้วัด
ส 4.1
ส 4.2
ส 4.3

ป.5/1 ป.5/2
ป.5/1 ป.5/2
ป.5/1 ป.5/2

รวม 9 ตัวชี้วัด

ป.5/3
ป.5/3

ป.5/4

หลักสูตรโรงเรี ยนมารี ยอ์ นุสรณ์ จังหวัดบุรีรัมย์

๑๓๗

คาอธิบายรายวิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
รหัสวิชา ส 16102
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

จานวน 0.5 หน่วยกิต

รายวิชา ประวัติศาสตร์
เวลา 40 ชั่วโมง

ศึก ษาความเป็ น มา สมาชิก ความสั ม พัน ธ์ ทางเศรษฐกิ จและสั ง คมของกลุํ ม อาเซี ย น *
โดยสังเขป ความหมายและความสาคัญของการนาวิธีการทางประวัติศาสตร์ไปใช๎ศึกษาเรื่องราวในท๎องถิ่น
ตนเอง อยํางงําย ๆ สภาพสังคมเศรษฐกิจการเมืองของประเทศเพื่อนบ๎านในปัจจุบัน
โดยการบอกความสัมพันธ์ของกลุํมอาเซียน * อธิบายความสาคัญของวิธีการทางประวัติศาสตร์
ในการศึกษาเรื่องราวทางประวัติศาสตร์อยํางงําย ๆ สภาพสังคม เศรษฐกิจ และการเมืองของประเทศ
เพื่อนบ๎านในปัจจุบัน พัฒนาการของไทยสมัยรัตนโกสินทร์โดยสังเขป ปัจจัยที่สํงเสริม ความเจริญรุํงเรืองทางเศรษฐกิจ
และการปกครองของไทย สมัยรัตนโกสินทร์ ภูมิปัญญาไทยที่สาคัญ สมัยรัตนโกสินทร์ที่นําภาคภูมิใจและควรคํา
แกํการอนุรักษ์ไว๎ ยกตัวอยํางผลงานของบุคคลสาคัญด๎านตําง ๆ สมัยรัตนโกสินทร์นาเสนอข๎อมูลจากหลักฐาน
เพื่อพัฒนาพฤติกรรมด๎านความรู๎ เจตคติ คุณธรรมเห็นคุณคําของความเป็นไทย รักชาติ ศาสนา
และพระมหากษัตริย์ รักเมตตาตํอตนเองและผู๎อื่น มีน้าใจแบํงปันซึ่งกัน ซื่อสัตย์ตํอตนเองและผู๎อื่น มี
ความรับผิดชอบ มุํงมั่นในการทางาน สร๎างจิตสานึกให๎เกิดความภาคภูมิใจในภูมิปัญญาไทย มีมโนธรรม /
วิจารณญาณ / ความกล๎าหาญเชิงศีลธรรม มีอิสรภาพ มีความยินดี มีความเคารพ / ศักดิ์ศรี มีความ
สุภาพถํอมตน มีความซื่อตรง มีความเรียบงําย / ความพอเพียง มีความรัก มีเมตตา มีความกตัญญู
รู๎คุณ มีอภัย มีความเป็นหนึ่ง / ความเป็นชุมชน
ตัวชี้วัด
ส 4.1 ป.6/1 ป.6/2
ส 4.2 ป.6/1 ป.6/2
ส 4.3 ป.6/1 ป.6/2
รวม 8 ตัวชี้วัด

ป.6/3

ป.6/4

หลักสูตรโรงเรี ยนมารี ยอ์ นุสรณ์ จังหวัดบุรีรัมย์

๑๓๘

คาอธิบายรายวิชา ประวัติศาสตร์
รหัสวิชา ส 21102
จานวน 0.5 หน่วยกิต

ภาคเรียนที่ 1

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
จานวน 20 ชั่วโมง

รู๎และวิเคราะห์ความสาคัญของเวลา ยุคสมัยประวัติศาสตร์ ใช๎วิธีการทางประวัติศาสตร์มา
วิเคราะห์เหตุการณ์ตํางๆอยํางเป็นระบบ และเข๎าใจพัฒนาการของมนุษยชาติจากอดีตจนถึงปัจจุบันในด๎าน
ความสัมพันธ์และการเปลี่ยนแปลงของการเรียนรู๎อยํางตํอเนื่อง วิธีการนับศักราชในระบบตํางๆ การแบํง
ยุคสมัยทางประวัติศาสตร์ ความสาคัญ และขั้นตอนของวิธีการทางประวัติศาสตร์ ประเภทของหลักฐาน
ทางประวัติศาสตร์ท้องถิ่นจังหวัดบุรีรัมย์ แหลํงที่มาของหลักฐานทางประวัติศาสตร์ การกํอเกิดและ
พัฒนาการของอารยธรรมในดินแดนของประเทศไทย ประวัติศาสตร์ในยุคกํอนสมัยสุโขทัย สมัยสุโขทัย
จนถึงสมัยรัตนโกสินทร์ ที่มีการเปลี่ยนแปลงไปในแตํละยุคสมัย ปัจจัยทางภูมิศาสตร์ที่มีผลตํอการ
พัฒนาการทางประวัติศาสตร์และการดาเนินชีวิตของคนในสมัยกํอนสุโขทัย ผลงานของบุคคลสาคัญของ
ไทยและตํางประเทศ ในยุคกํอนสุโขทัยที่แสดงถึงภูมิปัญญาในด๎านการเมือง เศรษฐกิจ สังคมและ
วัฒนธรรม ศึกษาการตั้งถิ่นฐาน การดารงชีวิตของประชากรไทย และประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออก
เฉียงใต๎ในอดีตและปัจจุบัน
โดยใช๎กระบวนการอธิบาย การบรรยาย การอภิปราย การคิดวิเคราะห์ การสอบถาม การ
สัมภาษณ์ การสาธิต การสืบค๎น การแสดงบทบาทสมมุติ การใช๎สถานการณ์จาลอง กระบวนการ
กลุํม การใช๎แหลํงเรียนรู๎ การใช๎เทคโนโลยี การบูรณาการ การเรียนรู๎โดยโครงงาน การ
ปฏิบัติจริง การนาเสนอในรูปแบบตําง ๆ
เพื่อให๎ มีคุณธรรม จริยธรรม ด๎านความ รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย ใฝุเรียนรู๎
อยูํอยํางพอเพียง มุํงมั่นในการทางาน รักความเป็นไทย มีจิตสาธารณะ รักเมตตา กตัญญู มีมโนธรรม
/ วิจารณญาณ / ความกล๎าหาญเชิงศีลธรรม มีอิสรภาพ มีความยินดี มีความเคารพ / ศักดิ์ศรี มีความ
สุภาพถํอมตน มีความซื่อตรง มีความเรียบงําย / ความพอเพียง มีความรัก มีเมตตา มีความกตัญญู
รู๎คุณ มีอภัย มีความเป็นหนึ่ง / ความเป็นชุมชน และมีสํวนรํวมในการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีใน
ท๎องถิ่น ตระหนักในคุณคําภูมิปัญญาไทยและนาไปประยุกต์ ใช๎ในชีวิตประจาวัน
ตัวชี้วัด
ส 4.1 ม.1/1 ม.1/2
ส 4.2 ม.1/1 ม.1/2
รวม 5 ตัวชี้วัด

ม.1/3

หลักสูตรโรงเรี ยนมารี ยอ์ นุสรณ์ จังหวัดบุรีรัมย์

๑๓๙

คาอธิบายรายวิชา ประวัติศาสตร์
รหัสวิชา ส 21102
จานวน 0.5 หน่วยกิต

ภาคเรียนที่ 2

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
จานวน 20 ชั่วโมง

รู๎และวิเคราะห์พัฒนาการทางประวัติศาสตร์ของไทยในสมัยสุโขทัย ด๎านการเมือง การปกครอง
สังคม ศิลปวัฒนธรรม ความสัมพันธ์ระหวํางประเทศสมัยสุโขทัย เข๎าใจปัจจัยสาคัญที่มีผลตํอวิถีการดาเนิน
ชีวิตคนในสมัยสุโขทัยตระหนักในความสร๎างสรรค์ของอารยธรรมที่มีผลตํอ ภูมิปัญญาท้องถิ่นจังหวัด
บุรีรัมย์ ในอดีตถึงปัจจุบัน มีสํวนรํวมในการเสนอแนวทางการอนุรักษ์ภูมิปัญญาตลอดจนนาเสนอผลงาน
การอนุรักษ์วัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย เห็นคุณคํา ความสาคัญผลงานที่เกิดจากการสร๎างสรรค์อารย
ธรรมไทย และเข๎าใจพัฒนาการของมนุษยชาติจากอดีตจนถึงปัจจุบันในคําความสัมพันธ์และการ
เปลี่ยนแปลงของการเรียนรู๎อยํางตํอเนื่อง ตระหนักถึงความสาคัญและสามารถวิเคราะห์ผลกระทบที่
เกิดขึ้นได๎
โดยใช๎กระบวนการอธิบาย การบรรยาย การอภิปราย การสอบถาม การสัมภาษณ์ การ
สาธิต การสืบค๎น การแสดงบทบาทสมมุติ การใช๎สถานการณ์จาลอง กระบวนการกลุํม การใช๎
แหลํงเรียนรู๎ การใช๎เทคโนโลยี การบูรณาการ การเรียนรู๎โดยโครงงาน การปฏิบัติจริง การนาเสนอ
ในรูปแบบตําง ๆ
เพื่อให๎ มีคุณธรรม จริยธรรม รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย ใฝุเรียนรู๎ อยู่
อย่างพอเพียง มุํงมั่นในการทางาน รักความเป็นไทย มีจิตสาธารณะ รักเมตตา กตัญญู และมีสํวน
รํวมในการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีในท๎องถิ่น ตระหนักในคุณคําภูมิปัญญาไทยและนาไปประยุกต์ ใช๎
ในชีวิตประจาวัน
ตัวชี้วัด
ส 4.3 ม.1/1
รวม 3 ตัวชี้วัด

ม.1/2

ม.1/3

หลักสูตรโรงเรี ยนมารี ยอ์ นุสรณ์ จังหวัดบุรีรัมย์

๑๔๐

คาอธิบายรายวิชา ประวัติศาสตร์
รหัสวิชา ส 22102
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
จานวน 0.5 หน่วยกิต
ภาคเรียนที่ 1
จานวน 20 ชั่วโมง
รู๎และวิเคราะห์วิธีการนับศักราชในระบบตํางๆการแบํงยุคสมัยทางประวัติศาสตร์ ความสาคัญ
และขั้นตอนของวิธีการทางประวัติศาสตร์ท้องถิ่นจังหวัดบุรีรัมย์ ประเภทของหลักฐานทางประวัติศาสตร์
แหลํงที่มาของหลักฐานทางประวัติศาสตร์
การกํอเกิดและพัฒนาการของอารยธรรมในดินแดนของ
ประเทศไทย ประวัติศาสตร์ในยุคสมัยอยุธยา วิถีชีวิตของคนไทย ในสมัยอยุธยาจนถึงสมัยรัตนโกสินทร์
ที่มีการเปลี่ยนแปลงไปในแตํละยุคสมัยปัจจัยทางภูมิศาสตร์ที่มีผลตํอการพัฒนาการทางประวัติศาสตร์และ
การดาเนินชีวิตของคนในสมัยกํอนอยุธยา ผลงานของบุคคลสาคัญของไทยและตํางประเทศ ในยุคสมัย
อยุธยาที่แสดงถึงภูมิปัญญาในด๎านการเมือง เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม ศึกษาการตั้งถิ่นฐาน การ
ดารงชีวิตของประชากรไทย และประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต๎ในอดีตและปัจจุบัน ตระหนัก
ถึงเห็นคุณคําและความสาคัญผลงานที่เกิดจากการสร๎างสรรค์อารยธรรมไทย
โดยใช๎กระบวนการอธิบาย การบรรยาย การอภิปราย การสอบถาม การสัมภาษณ์ การ
สาธิต การสืบค๎น การแสดงบทบาทสมมุติ การใช๎สถานการณ์จาลอง กระบวนการกลุํม การใช๎
แหลํงเรียนรู๎ การใช๎เทคโนโลยี การบูรณาการ การเรียนรู๎โดยโครงงาน การปฏิบัติจริง การ
นาเสนอในรูปแบบตําง ๆ
เพื่อให๎ มีคุณธรรม จริยธรรม ด๎านความรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย ใฝุเรียนรู๎
อยูํอยํางพอเพียง มุํงมั่นในการทางาน รักความเป็นไทย มีจิตสาธารณะ รักเมตตา กตัญญู มีมโนธรรม
/ วิจารณญาณ / ความกล๎าหาญเชิงศีลธรรม มีอิสรภาพ มีความยินดี มีความเคารพ / ศักดิ์ศรี มีความ
สุภาพถํอมตน มีความซื่อตรง มีความเรียบงําย / ความพอเพียง มีความรัก มีเมตตา มีความกตัญญู
รู๎คุณ มีอภัย มีความเป็นหนึ่ง / ความเป็นชุมชน และมีสํวนรํวมในการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีใน
ท๎องถิ่น ตระหนักในคุณคําภูมิปัญญาไทยและนาไปประยุกต์ ใช๎ในชีวิตประจาวัน
ตัวชี้วัด
ส 4.1 ม.2/1 ม.2/2 ม.2/3
ส 4.2 ม.2/1 ม.2/2
รวม 5 ตัวชี้วัด

หลักสูตรโรงเรี ยนมารี ยอ์ นุสรณ์ จังหวัดบุรีรัมย์

๑๔๑

คาอธิบายรายวิชา ประวัติศาสตร์
รหัสวิชา ส 22102
จานวน 0.5 หน่วยกิต

ภาคเรียนที่ 2

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
จานวน 20 ชั่วโมง

รู้และวิเคราะห์พัฒนาการทางประวัติศาสตร์ของไทยในสมัยอยุธยา ด๎านการเมือง การปกครอง
สังคม ศิลปวัฒนธรรม ความสัมพันธ์ระหวํางประเทศสมัยอยุธยา เข๎าใจปัจจัยสาคัญที่มีผลตํอวิถีการดาเนิน
ชีวิตคนในสมัยอยุธยา ตระหนักในความสร๎างสรรค์ของอารยธรรม ที่มีผลตํอ ภูมิปัญญาท้องถิ่นจังหวัด
บุรีรัมย์ ในอดีตถึงปัจจุบันมีสํ วนรํวมในการเสนอแนวทางการอนุรักษ์ภูมิปัญญาตลอดจนนาเสนอผลงาน
ด๎านพัฒนาการของไทยอยุธยา และธนบุรี ในด๎านตํางๆ ปัจจัยที่สํงผลตํอความมั่นคงและความเจริญรุํงเรือง
ของอยุธยา ระบุภูมิปัญญา และวัฒนธรรมไทยอยุธยา ธนบุรีและกลุ่มประเทศ ภูมิภาคเอเชียตะวันออก
เฉียงใต้และอิทธิพลของภูมิปัญญาดังกลําวตํอการพัฒนา
โดยใช้กระบวนการอธิบาย การบรรยาย การอภิปราย การสอบถาม การสัมภาษณ์
การสืบค๎น การแสดงบทบาทสมมุติ การใช๎สถานการณ์จาลอง กระบวนการกลุํม การใช๎แหลํง
เรียนรู๎ การใช๎เทคโนโลยี การบูรณาการโครงงาน การปฏิบัติจริง การนาเสนอในรูปแบบตําง ๆ
เพื่อให้ มีคุณธรรม จริยธรรม ด้านความรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย ใฝ่เรียนรู้
อยู่อย่างพอเพียง มุ่งมั่นในการทางาน รักความเป็นไทย มีจิตสาธารณะ รักเมตตา กตัญญู มี
มโนธรรม / วิจารณญาณ / ความกล้าหาญเชิงศีลธรรม มีอิสรภาพ มีความยินดี มีความเคารพ /
ศักดิ์ศรี มีความสุภาพถ่อมตน มีความซื่อตรง มีความเรียบง่าย / ความพอเพียง มีความรัก มี
เมตตา มีความกตัญญูรู้คุณ มีอภัย มีความเป็นหนึ่ง / ความเป็นชุมชน และมีสํวนรํวมในการอนุรักษ์
วัฒนธรรมประเพณีในท๎องถิ่น ตระหนักในคุณคําภูมิปัญญาไทยและนาไปประยุกต์ ใช๎ในชีวิตประจาวัน
ตัวชี้วัด
ส 4.3 ม.2/1
รวม 3 ตัวชี้วัด

ม.2/2

ม.2/3

หลักสูตรโรงเรี ยนมารี ยอ์ นุสรณ์ จังหวัดบุรีรัมย์

๑๔๒

คาอธิบายรายวิชาประวัติศาสตร์
รหัสวิชา ส 23101
จานวน 0.5 หน่วยกิต

ภาคเรียนที่ 1

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
จานวน 20 ชั่วโมง

รู้และวิเคราะห์เรื่องราวเหตุการณ์สาคัญทางประวัติศาสตร์ได๎อยํางมีเหตุผลตามวิธีการทาง
ประวัติศาสตร์ การแยกแยะข๎อ มูลความคิดเห็น การตีความทางประวัติศาสตร์ ท้องถิ่นจังหวัดบุรีรัมย์
พัฒนาการทางสังคม เศรษฐกิจและการเมืองของภูมิภาคตําง ๆ ในโลกโดยสังเขป วิเคราะห์ผลของการ
เปลี่ยนแปลงที่นาไปสูํความรํวมมือ และความขัดแย๎งในคริสต์ศตวรรษที่ 20 เชํน สงครามโลก ครั้งที่ 1
สงครามโลก ครั้งที่ 2 สงครามเย็น องค์กรความรํวมมือระหวํางประเทศในภูมิภาคเอเซียตะวันออกเฉียง
ใต้
ใช๎วิธีการทางประวัติศาสตร์ในการศึกษาเรื่องราวตําง ๆ ที่ตนสนใจ
โดยใช้กระบวนการอธิบาย การบรรยาย การอภิปราย การสอบถาม การสัมภาษณ์ การ
สาธิต การสืบค๎น การแสดงบทบาทสมมุติ การใช๎สถานการณ์จาลอง กระบวนการกลุํม การใช๎
แหลํ งเรี ยนรู๎ การใช๎เทคโนโลยี การบูรณาการ การเรียนรู๎โดยโครงงาน การปฏิบัติจริง การ
นาเสนอในรูปแบบตําง ๆ
เพื่อให้ มีคุณธรรม จริยธรรม ด้านความ รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย ใฝ่เรียนรู้
อยู่อย่างพอเพียง มุ่งมั่นในการทางาน รักความเป็นไทย มีจิตสาธารณะ รักเมตตา กตัญญู มี
มโนธรรม / วิจารณญาณ / ความกล้าหาญเชิงศีลธรรม มีอิสรภาพ มีความยินดี มีความเคารพ /
ศักดิ์ศรี มีความสุภาพถ่อมตน มีความซื่อตรง มีความเรียบง่าย / ความพอเพียง มีความรัก มี
เมตตา มีความกตัญญูรู้คุณ มีอภัย มีความเป็นหนึ่ง / ความเป็นชุมชน และมีสํวนรํวมในการอนุรักษ์
วัฒนธรรมประเพณีในท้องถิ่น ตระหนักในคุณคําภูมิปัญญาไทยและนาไปประยุกต์ ใช๎ในชีวิตประจาวัน
ตัวชี้วัด
ส 4.1 ม.3/1 ม.3/2
ส 4.2 ม.3/1 ม.3/2
รวม 4 ตัวชี้วัด

หลักสูตรโรงเรี ยนมารี ยอ์ นุสรณ์ จังหวัดบุรีรัมย์

๑๔๓

คาอธิบายรายวิชาประวัติศาสตร์
รหัสวิชา ส 23162
จานวน 0.5 หน่วยกิต

ภาคเรียนที่ 2

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
จานวน 20 ชั่วโมง

รู๎และวิเคราะห์พัฒนาการของไทยสมัยรัตนโกสินทร์ในด๎านตําง ๆ การสถาปนากรุงเทพมหานคร
เป็นราชธานีของไทย ปัจจัยที่สํงผลตํอความมั่นคงและความเจริญรุํงเรืองของไทยในสมัยรัตนโกสินทร์
วิเคราะห์บทบาทของไทยในสมัยประชาธิปไตย พัฒนาการของไทยสมัยรัตนโกสินทร์ทางด๎านการเมือง
การปกครอง สังคม เศรษฐกิจ และความสัมพันธ์ระหวํางประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต๎และ
ประเทศอื่นๆตามชํวงสมัยตําง ๆ การทาสนธิสัญญาเบาว์ริงในสมัยรัชกาลที่ 4 สมัยรัชกาลที่ 5 การเข๎า
รํวมสงครามโลกครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2 โดยวิเคราะห์สาเหตุ ปัจ จัยตําง ๆ ระบุภูมิปัญญาท้องถิ่นจังหวัด
บุรี รั มย์ ภูมิปัญญาไทย และวัฒ นธรรมไทย สมัยรัตนโกสิ นทร์ และ อิทธิพล ตํอการพัฒนาชาติไทย
บทบาทของพระมหากษั ตริ ย์ ไทยในราชวงศ์จัก รีใ นการสร๎า งสรรค์ ความเจริญ และความมั่น คงของ
ประเทศชาติ การควบคุมกาลังคนและศิลปวัฒนธรรมไทย การเสียกรุงศรีอยุธยาครั้งที่ 1 ครั้งที่ 2 การกู๎
เอกราชและการสถาปนาอาณาจักรธนบุรี วีรกรรมของบรรพบุรุษไทย ผลงานของบุคคลสาคัญของไทยที่
มีสํวนสร๎างสรรค์ชาติไทย เชํน สมเด็จพระรามาธิบดีที่ 2 พระสุริโยทัย พระนเรศวรมหาราช พระเจ๎าตาก
สินมหาราช พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟูาจุฬาโลก
โดยใช๎กระบวนการอธิบาย การบรรยาย การอภิปราย การสอบถาม การสัมภาษณ์ การ
สาธิต การสืบค๎น การแสดงบทบาทสมมุติ การใช๎สถานการณ์จาลอง กระบวนการกลุํม การใช๎
แหลํงเรียนรู๎ การใช๎เทคโนโลยี การบูรณาการ การเรียนรู๎โดยโครงงาน การปฏิบัติจริง การนาเสนอ
ในรูปแบบตําง ๆ
เพื่อให๎ มีคุณธรรม จริยธรรม ความ รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย ใฝุเรียนรู๎ อยูํ
อยํางพอเพียง มุํงมั่นในการทางาน รักความเป็นไทย มีจิตสาธารณะ รักเมตตา กตัญญู มีมโนธรรม
/ วิจารณญาณ / ความกล๎าหาญเชิงศีลธรรม มีอิสรภาพ มีความยินดี มีความเคารพ / ศักดิ์ศรี มีความ
สุภาพถํอมตน มีความซื่อตรง มีความเรียบงําย / ความพอเพียง มีความรัก มีเมตตา มีความกตัญญู
รู๎คุณ มีอภัย มีความเป็นหนึ่ง / ความเป็นชุมชน และมีสํวนรํวมในการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีใน
ท๎องถิ่น ตระหนักในคุณคําภูมิปัญญาไทยและนาไปประยุกต์ ใช๎ในชีวิตประจาวัน
ตัวชี้วัด
ส 4.3 ม.3/1 ม.3/2 ม.3/3 ม.3/4
รวม 4 ตัวชี้วัด

หลักสูตรโรงเรี ยนมารี ยอ์ นุสรณ์ จังหวัดบุรีรัมย์

๑๔๔

กลุ่มสาระการเรียนรู้สขุ ศึกษาและพลศึกษา
ความสาคัญของสุขศึกษาและพลศึกษา
สุขภาพ หรือ สุขภาวะ หมายถึง ภาวะของมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งทางกาย ทางจิต ทางสังคม
และทางปัญญาหรือจิตวิญญาณ สุขภาพหรือสุขภาวะจึงเป็นเรื่องสาคัญ เพราะเกี่ยวโยงกับทุกมิติของ
ชีวิต ซึ่งทุกคนควรจะได๎เรียนรู๎เรื่องสุขภาพ เพื่อจะได๎มีความรู๎ ความเข๎าใจที่ถูกต๎อง มีเจตคติ คุณธรรม
และคํานิยมที่เหมาะสม รวมทั้งมีทักษะปฏิบัติด๎านสุขภาพจนเป็นกิจนิสัย อันจะสํงผลให๎สังคมโดยรวมมี
คุณภาพ
สุขศึกษาและพลศึกษาเป็นการศึกษาด๎านสุขภาพที่มีเปูาหมาย เพื่อการดารงสุขภาพ การสร๎าง
เสริมสุขภาพและการพัฒนาคุณภาพชีวิตของบุคคล ครอบครัว และชุมชนให๎ยั่งยืน
สุขศึกษา มุํงเน๎นให๎ผู๎เรียนพัฒนาพฤติกรรมด๎านความรู๎ เจตคติ คุณธรรม คํานิยม และ
การปฏิบัติเกี่ยวกับสุขภาพควบคูํไปด๎วยกัน
พลศึกษา มุํงเน๎นให๎ผู๎เรียนใช๎กิจกรรมการเคลื่อนไหว การออกกาลังกาย การเลํนเกมและกีฬา
เป็นเครื่องมือในการพัฒนาโดยรวมทั้งด๎านรํางกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม สติปัญญา รวมทั้ง
สมรรถภาพเพื่อสุขภาพและกีฬา
สาระที่เป็นกรอบเนื้อหาหรือขอบขํายองค์ความรู๎ของกลุํมสาระการเรียนรู๎สุขศึกษาและพลศึกษา
ประกอบด๎วย
- การเจริญเติบโตและพัฒนาการของมนุษย์ ผู๎เรียนจะได๎เรียนรู๎เรื่องธรรมชาติของการ
เจริญเติบโตและพัฒนาการของมนุษย์ ปัจจัยที่มีผลตํอการเจริญเติบโต ความสัมพันธ์เชื่อมโยงในการ
ทางานของระบบตํางๆของรํางกาย รวมถึงวิธีปฏิบัติตนเพื่อให๎เจริญเติบโตและมีพัฒนาการที่สมวัย
- ชีวิตและครอบครัว ผู๎เรียนจะได๎เรียนรู๎เรื่องคุณคําของตนเองและครอบครัว การปรับตัวตํอ
การเปลี่ยนแปลงทางรํางกาย จิตใจ อารมณ์ความรู๎สึกทางเพศ การสร๎างและรักษาสัมพันธภาพกับผู๎อื่น
สุขปฏิบัติทางเพศ และทักษะในการดาเนินชีวิต
- การเคลื่อนไหว การออกกาลังกาย การเล่นเกม กีฬาไทย และกีฬาสากล ผู๎เรียนได๎เรียนรู๎
เรื่องการเคลื่อนไหวในรูปแบบตําง ๆ การเข๎ารํวมกิจกรรมทางกายและกีฬา ทั้งประเภทบุคคล และ
ประเภททีมอยํางหลากหลายทั้งไทยและสากล การปฏิบัติตามกฎ กติกา ระเบียบ และข๎อตกลงในการ
เข๎ารํวมกิจกรรมทางกาย และกีฬา และความมีน้าใจนักกีฬา
- การสร้างเสริมสุขภาพ สมรรถภาพ และการป้องกันโรค ผู๎เรียนจะได๎เรียนรู๎เกี่ยวกับหลักและ
วิธีการเลือกบริโภคอาหาร ผลิตภัณฑ์และบริการสุขภาพ การสร๎างเสริมสมรรถภาพเพื่อสุขภาพ และ
การปูองกันโรคทั้งโรคติดตํอและโรคไมํติดตํอ
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๑๔๕

- ความปลอดภัยในชีวิต ผู๎เรียนจะได๎เรียนรู๎เรื่องการปูองกันตนเองจากพฤติกรรมเสี่ยงตํางๆ
ทั้งความเสี่ยงตํอสุขภาพ อุบัติเหตุ ความรุนแรง อันตรายจากการใช๎ยาและสารเสพติด รวมถึงแนวทางใน
การสร๎างเสริมความปลอดภัยในชีวิต

สาระและมาตรฐานการเรียนรู้
สาระที่ ๑ การเจริญเติบโตและพัฒนาการของมนุษย์
มาตรฐาน พ ๑.๑ เข๎าใจธรรมชาติของการเจริญเติบโตและพัฒนาการของมนุษย์
สาระที่ ๒ ชีวิตและครอบครัว
มาตรฐาน พ ๒.๑ เข๎าใจและเห็นคุณคําตนเอง ครอบครัว เพศศึกษา และมีทักษะในการดาเนินชีวิต
สาระที่ ๓ การเคลื่อนไหว การออกกาลังกาย การเล่นเกม กีฬาไทย และกีฬาสากล
มาตรฐาน พ ๓.๑ เข๎าใจ มีทักษะในการเคลื่อนไหว กิจกรรมทางกาย การเลํนเกม และกีฬา
มาตรฐาน พ ๓.๒ รักการออกกาลังกาย การเลํนเกม และการเลํนกีฬา ปฏิบัติเป็นประจาอยํางสม่าเสมอ มี
วินัย เคารพสิทธิ กฎ กติกา มีน้าใจนักกีฬา มีจิตวิญญาณในการแขํงขัน และชื่นชมใน
สุนทรียภาพของการกีฬา
สาระที่ ๔ การสร้างเสริมสุขภาพ สมรรถภาพและการป้องกันโรค
มาตรฐาน พ ๔.๑ เห็นคุณคําและมีทักษะในการสร๎างเสริมสุขภาพ การดารงสุขภาพ
การปูองกันโรคและการสร๎างเสริมสมรรถภาพเพื่อสุขภาพ
สาระที่ ๕ ความปลอดภัยในชีวิต
มาตรฐาน พ ๕.๑ ปูองกันและหลีกเลี่ยงปัจจัยเสี่ยง พฤติกรรมเสี่ยงตํอสุขภาพ อุบัติเหตุ การใช๎ยา
สารเสพติด และความรุนแรง
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โครงสร้างรายวิชา
รายวิชาตามโครงสร๎างหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ กลุํมสาระ
การเรียนรู๎สุขศึกษาและพลศึกษา

ระดับประถมศึกษา
รายวิชาสุขศึกษาและพลศึกษาพื้นฐาน
ระดับชั้น

รหัส

ชื่อรายวิชา

เวลาเรียนรายปี

ชั้น ป. ๑
ชั้น ป. ๒
ชั้น ป. ๓
ชั้น ป. ๔
ชั้น ป. ๕
ชั้น ป. ๖

พ ๑๑๑๐๑
พ ๑๒๑๐๑
พ ๑๓๑๐๑
พ ๑๔๑๐๑
พ ๑๕๑๐๑
พ ๑๖๑๐๑

สุขศึกษาและพลศึกษา ๑
สุขศึกษาและพลศึกษา ๒
สุขศึกษาและพลศึกษา ๓
สุขศึกษาและพลศึกษา ๔
สุขศึกษาและพลศึกษา ๕
สุขศึกษาและพลศึกษา ๖

๒ ชั่วโมง/สัปดาห์ (๘๐/ปี)
๒ ชั่วโมง/สัปดาห์ (๘๐/ปี)
๒ ชั่วโมง/สัปดาห์ (๘๐/ปี)
๒ ชั่วโมง/สัปดาห์ (๘๐/ปี)
๒ ชั่วโมง/สัปดาห์ (๘๐/ปี)
๒ ชั่วโมง/สัปดาห์ (๘๐/ปี)

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
รายวิชาสุขศึกษาและพลศึกษาพื้นฐาน
ระดับชั้น

ชั้น ม. ๑

ชั้น ม. ๒

ชั้น ม. ๓

รหัส

ชื่อรายวิชา

พ ๒๑๑๐๑
พ ๒๑๑๐๒
พ ๒๑๑๐๓
พ ๒๑๑๐๔
พ ๒๒๑๐๑
พ ๒๒๑๐๒
พ ๒๒๑๐๓
พ ๒๒๑๐๔
พ ๒๓๑๐๑
พ ๒๓๑๐๒
พ ๒๓๑๐๓
พ ๒๓๑๐๔

สุขศึกษา ๑
พลศึกษา ๑
สุขศึกษา ๒
พลศึกษา ๒
สุขศึกษา ๓
พลศึกษา ๓
สุขศึกษา ๔
พลศึกษา ๔
สุขศึกษา ๕
พลศึกษา ๕
สุขศึกษา ๖
พลศึกษา ๖

เวลาเรียนรายภาค
๑ ชั่วโมง/สัปดาห์
๑ ชั่วโมง/สัปดาห์
๑ ชั่วโมง/สัปดาห์
๑ ชั่วโมง/สัปดาห์
๑ ชั่วโมง/สัปดาห์
๑ ชั่วโมง/สัปดาห์
๑ ชั่วโมง/สัปดาห์
๑ ชั่วโมง/สัปดาห์
๑ ชั่วโมง/สัปดาห์
๑ ชั่วโมง/สัปดาห์
๑ ชั่วโมง/สัปดาห์
๑ ชั่วโมง/สัปดาห์

(๐.๕ หนํวยกิต)
(๐.๕ หนํวยกิต)
(๐.๕ หนํวยกิต)
(๐.๕ หนํวยกิต)
(๐.๕ หนํวยกิต)
(๐.๕ หนํวยกิต)
(๐.๕ หนํวยกิต)
(๐.๕ หนํวยกิต)
(๐.๕ หนํวยกิต)
(๐.๕ หนํวยกิต)
(๐.๕ หนํวยกิต)
(๐.๕ หนํวยกิต)

๑๔๖
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รหัสวิชา พ ๑๑๑๐๑
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑
๔๐ ชั่วโมง / ภาคเรียน

๑๔๗

คาอธิบายรายวิชา
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
เวลา ๒ ชั่วโมง / สัปดาห์
๑.๐ หน่วยกิต

อธิบายลักษณะของอวัย วะภายนอก หน๎าที่ของอวัยวะภายนอก และวิธีดูแลรักษาของอวัยวะ
ภายนอก ระบุสมาชิกในครอบครัว ความรักของสมาชิกที่มีตํอกัน ความผูกพันของสมาชิกที่มีตํอกัน สิ่ง
ที่ทาให๎เกิดอันตรายที่บ๎าน โรงเรียน บอกสิ่งที่ชื่นชอบ ความภาคภูมิใจในตนเอง ลักษณะความแตกตําง
ระหวํางเพศชาย และเพศหญิงอาการเจ็บปุว ยที่เกิดขึ้นกับตนเอง สาเหตุและการปูองกันอันตรายที่เกิด
จากการเลํน เคลื่อนไหวรํางกายขณะอยูํกับที่ เคลื่อนที่ ใช๎อุปกรณ์ประกอบ เลํนเกมเบ็ดเตล็ด เข๎ารํวม
กิจกรรมทางกายที่ใช๎การเคลื่อนไหวตามธรรมชาติ ออกกาลังกาย และเลํนเกม ตามคาแนะนาอยําง
สนุกสนาน งานวําวอีสานห๎วยราช อาเภอห๎วยราช จังหวัดบุรีรัมย์ ปฏิบัติตนตามกฎ กติกา ข๎อตกลงใน
การเลํนเกมตามคาแนะนา ตามหลักสุขบัญญัติแหํงชาติ และปฏิบัติตนตามคาแนะนาเมื่อมีอาการเจ็บปุวย
แสดงคาพูดหรือทําทางขอความชํวยเหลือจากผู๎อื่นเมื่อเกิดเหตุร๎ายที่บ๎านและโรงเรียน
โดยใช๎กระบวนการสร๎ างความคิดรวบยอด กระบวนการเรีย นรู๎ ความเข๎าใจ กระบวนการ
วิเคราะห์ กระบวนการแก๎ปัญหา กระบวนการปฏิบัติ กระบวนการสร๎างคํานิยม
เพื่อให๎ผู๎เรียนมีความรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย ใฝุเรียนรู๎ อยู่อย่าง
พอเพียง มุํงมั่นในการทางาน รักความเป็นไทย มีจิตสาธารณะ รักเมตตา และกตัญญู

ตัวชี้วัด
พ ๑.๑ ป.๑/๑ , ป.๑/๒
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 ๑๕ ตัวชี้วัด
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๑๔๘

คาอธิบายรายวิชา
รหัสวิชา พ ๑๒๑๐๑
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒
เวลา ๒ ชั่วโมง / สัปดาห์
๔๐ ชั่วโมง / ภาคเรียน
๑.๐ หน่วยกิต
อธิบายลักษณะหน๎าที่ และวิธีดูแลรักษาอวัยวะภายใน ธรรมชาติของชีวิตมนุษย์ ความภาคภูมิใจ
ในความเป็นเพศหญิง หรือเพศชาย อาการและวิธีปูองกันการเจ็บปุวย การบาดเจ็ บที่อาจเกิดขึ้น วิธี
ปูองกันอัคคีภัยและแสดงการหนีไฟ บทบาทหน๎าที่ของตนเอง และสมาชิกในครอบครัว พฤติกรรมที่
เหมาะสมกับเพศ ของใช๎และของเลํนที่มีผลเสียตํอสุขภาพ โทษของสารเสพติด สารอันตรายใกล๎ตัว
และวิธีการปูองกัน ความสาคัญของเพื่อน ลักษณะของการมีสุขภาพดี ชื่อยาสามัญประจาบ๎าน และใช๎
ยาตามคาแนะนาเลือกกินอาหารที่มีประโยชน์ ปฏิบัติตามคาแนะนาเมื่อมีอาการเจ็บปุวยและบาดเจ็บ
การปูองกันอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นทางน้าและทางบก ปฏิบัติตนตามสัญลักษณ์และปูายเตือนของสิ่งของ
หรื อสถานที่ที่เป็น อัน ตราย ควบคุมการเคลื่ อนไหวรํางกาย ขณะอยูํกับที่ เคลื่ อนที่ และใช๎อุปกรณ์
ประกอบเลํมเกมเบ็ดเตล็ดและเข๎ารํวมกิจกรรมทางกายที่วิธีเลํนอาศัยการเคลื่อนไหวเบื้องต๎น ทั้งแบบอยูํ
กับ ที่ เคลื่ อนที่แ ละใช๎ อุป กรณ์ป ระกอบ ออกก าลั งกาย และเลํ น เกมได๎ด๎ ว ยตนเองอยํา งสนุก สนาน
การละเล่นว่าวอีสาน ปฏิบัติตามกฎ กติกาและข๎อตกลงในการเลํนเกมเป็นกลุํม
โดยใช๎กระบวนการสร๎ างความคิดรวบยอด กระบวนการเรีย นรู๎ ความเข๎าใจ กระบวนการ
วิเคราะห์กระบวนการแก๎ปัญหา กระบวนการปฏิบัติ กระบวนการสร๎างคํานิยม
เพื่อให๎ผู๎เรียนมีความรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย ใฝุเรียนรู๎ อยู่อย่าง
พอเพียง มุํงมั่นในการทางาน รักความเป็นไทย มีจิตสาธารณะ รักเมตตา และกตัญญู
ตัวชี้วัด
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

หลักสูตรโรงเรี ยนมารี ยอ์ นุสรณ์ จังหวัดบุรีรัมย์

๑๔๙

คาอธิบายรายวิชา
รหัสวิชา พ ๑๓๑๐๑
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓
๔๐ ชั่วโมง / ภาคเรียน

กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
เวลา ๒ ชั่วโมง / สัปดาห์
๑.๐ หน่วยกิต

อธิบายลักษณะและการเจริญเติบโตของรํางกายมนุษย์ เปรียบเทียบการเจริญเติบโตของตนเอง
กับเกณฑ์มาตรฐาน ปัจจัยที่มีผลตํอการเจริญเติบโต ความสาคัญและความแตกตํางของครอบครัวที่มีตํอ
ตนเอง วิธีสร๎างสัมพันธภาพในครอบครัวและกลุํมเพื่อน วิธีหลีกเลี่ยงพฤติกรรมที่นาไปสูํการลํวงละเมิด
ทางเพศ การติดตํอและวิธีการปูองกันการแพรํกระจายของโรค จาแนกและเลือกกินอาหารหลัก ๕ หมูํ
ในสัดสํวนที่เหมาะสม แสดงการแปรงฟันให๎สะอาดอยํางถูกวิธี ปฏิบัติตนเพื่อความปลอดภัยจาก
อุบัติเหตุในบ๎าน โรงเรียน และการเดินทาง วิธีขอความชํวยเหลือจากบุคคลและแหลํงตําง ๆ เมื่อเกิด
เหตุร๎าย หรืออุบัติเหตุ วิธีปฐมพยาบาลเมื่อบาดเจ็บจากการเลํน ควบคุมการเคลื่อนไหวรํางกาย ขณะ
อยูํกับที่ เคลื่อนที่และใช๎อุปกรณ์ประกอบอยํางมีทิศทาง เคลื่อนไหวรํางกายที่ใช๎ทักษะการเคลื่อนไหว
แบบบังคับทิศทางในการเลํนเกมเบ็ดเตล็ดเลือกออกกาลังกาย การละเลํนพื้นเมือง และเลํนเกม ที่
เหมาะสมกับจุดเดํน จุดด๎อย และข๎อจากัดของตนเอง การละเล่นพื้นบ้านภาคอีสาน ได้แก่ แข่งเรือ
บก วิ่งขาโถกเถก ปฏิบัติตามกฎ กติกาและข๎อตกลงของการออกกาลังกาย การเลํนเกม การละเลํน
พื้นเมืองได๎ด๎วยตนเอง
โดยใช๎กระบวนการสร๎างความคิดรวบยอด กระบวนการเรียนรู๎ ความเข๎าใจ กระบวนการ
วิเคราะห์ กระบวนการแก๎ปัญหา กระบวนการปฏิบัติ กระบวนการสร๎างคํานิยม
เพื่อให๎ผู๎เรียนมีความรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย ใฝุเรียนรู๎ อยู่อย่าง
พอเพียง มุํงมั่นในการทางาน รักความเป็นไทย มีจิตสาธารณะ รักเมตตา และกตัญญู
ตัวชี้วัด
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

หลักสูตรโรงเรี ยนมารี ยอ์ นุสรณ์ จังหวัดบุรีรัมย์

๑๕๐

คาอธิบายรายวิชา
รหัสวิชา พ ๑๔๑๐๑
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔
๔๐ ชั่วโมง / ภาคเรียน

กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
เวลา ๒ ชั่วโมง / สัปดาห์
๑.๐ หน่วยกิต

อธิบายการเจริญเติบโตและพัฒนาการของรํางกายและจิตใจตามวัย ความสาคัญและวิธีดูแล
กล๎ามเนื้อ กระดูกและข๎อที่มีผลตํอสุขภาพ การเจริญเติบโตและพัฒนาการ คุณลักษณะของความเป็น
เพื่ อ นและสมาชิ ก ที่ ดี ข องครอบครั ว ความสั ม พั น ธ์ ร ะหวํ า งสิ่ ง แวดล๎ อ มกั บ สุ ข ภาพ สภาวะอารมณ์
ความรู๎สึกที่มีผลตํอสุขภาพ ข๎อมูลบนฉลากอาหารและผลิตภัณฑ์สุขภาพ เพื่อการเลือกบริโภค กุ้งจ่อมประโคน
ชัย ผลเสียของการสูบบุหรี่ และการดื่มสุรา ที่มีตํอสุขภาพและการปูองกัน ความสาคัญของการใช๎ยาและ
ใช๎ยาอยํางถูกวิธี ยกตัวอยํางวิธีการปฏิเสธการกระทาที่เป็นอันตรายและไมํเหมาะสมในเรื่องเพศ แสดง
พฤติกรรมที่เหมาะสมกับเพศของตนตามวัฒนธรรมไทย วิธีปฐมพยาบาลเมื่อได๎รับอันตรายจากการใช๎ยา
ผิด สารเคมี แมลงสัตว์กัดตํอย และการบาดเจ็บจากการเลํนกีฬา ควบคุมตนเองเมื่อ ใช๎ทักษะการ
เคลื่อนไหวในลักษณะผสมผสานได๎ทั้งแบบอยูํกับที่ เคลื่อนที่ และใช๎อุปกรณ์ประกอบ ฝึกกายบริหารทํา
มือเปลําประกอบจังหวะ เลํนเกมเลียนแบบและกิจกรรมแบบผลัด เลํนกีฬาพื้นฐานได๎อยํางน๎อย ๑ ชนิด
ออกกาลังกาย เลํนเกม และกีฬาที่ตนเองชอบและมีความสามารถในการวิเคราะห์ผลพัฒนาการของ
ตนเองตามตัวอยํางและแบบปฏิบัติของผู๎อื่น ปฏิบัติตามกฎ กติกาการเลํนกีฬาพื้นฐาน ตามชนิดกีฬาที่
เลํน ทดสอบและปรับปรุงสมรรถภาพทางกายตามผลการตรวจสอบสมรรถภาพทางกาย
โดยใช๎กระบวนการสร๎ างความคิดรวบยอด กระบวนการเรีย นรู๎ ความเข๎าใจ กระบวนการ
วิเคราะห์กระบวนการแก๎ปัญหา กระบวนการปฏิบัติ กระบวนการสร๎างความตระหนัก กระบวนการ
กลุํมกระบวนการสร๎างความคิดวิจารณญาณ กระบวนการสร๎างคํานิยม
เพื่อให๎ผู๎เรียนมีความรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย ใฝุเรียนรู๎ อยู่อย่าง
พอเพียง มุํงมั่นในการทางาน รักความเป็นไทย มีจิตสาธารณะ รักเมตตา และกตัญญู
ตัวชี้วัด
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

หลักสูตรโรงเรี ยนมารี ยอ์ นุสรณ์ จังหวัดบุรีรัมย์

๑๕๑

คาอธิบายรายวิชา
รหัสวิชา พ ๑๕๑๐๑
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕
เวลา ๒ ชั่วโมง / สัปดาห์
๔๐ ชั่วโมง / ภาคเรียน
๑.๐ หน่วยกิต
อธิบ าย ความส าคัญ และวิธี ดูแลระบบยํอ ยอาหาร และระบบขับถํายที่มีผ ลตํ อสุ ขภาพ การ
เจริญเติบโต และพัฒนาการ การเปลี่ยนแปลงทางเพศ และปฏิบัติตนได๎เหมาะสม ความสาคัญของการ
มีครอบครัวที่อบอุํนตามวัฒนธรรมไทย พฤติกรรมที่พึงประสงค์ และไมํพึงประสงค์ในการแก๎ไขปัญหา
ความขัดแย๎งในครอบครัวและกลุํมเพื่อน ค๎นหาข๎อมูลขําวสารเพื่อใช๎สร๎างเสริมสุขภาพ สื่อโฆษณาในการ
ตัดสินใจเลือกซื้ออาหาร และผลิตภัณฑ์สุขภาพอยํางมีเหตุผล คุณค่าอาหารเป็ดย่างคูเมือง อาเภอคูเมือง
จังหวัดบุรีรัมย์ ปัจจัยที่มีอิทธิพลตํอการใช๎สารเสพติด ผลกระทบของการใช๎ยา และสารเสพติด ที่มีผล
ตํอรํางกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม และสติปัญญา อิทธิพลของสื่อที่มีตํอพฤติกรรมสุขภาพ ปฏิบัติตน
เพื่อความปลอดภัยจากการใช๎ยาและหลีกเลี่ยงสารเสพติ ด แสดงพฤติกรรมที่เห็นความสาคัญของการ
ปฏิบัติตนตามสุขบัญญัติแหํงชาติ การปูองกันโรคที่พบบํอยในชีวิตประจาวัน จัดรูปแบบการเคลื่อนไหว
แบบผสมผสาน และควบคุมตนเองเมื่อใช๎ทักษะการเคลื่อนไหว ตามแบบที่กาหนด เลํมเกมนาไปสูํกีฬาที่
เลือกและกิจกรรมการเคลื่อนไหวแบบผลัด ควบคุมการเคลื่อนไหวในเรื่องการรับแรง การใช๎แรงและความ
สมดุล แสดงทักษะกลไกในการปฏิบัติกิจกรรมทางกาย เลํนกีฬาไทย กีฬาสากลประเภทบุคคลและประเภท
ทีมได๎อยํางละ ๑ ชนิด อธิบายหลักการ และเข๎ารํวมกิจกรรมนันทนาการ อยํางน๎อย ๑ กิจกรรม ออก
กาลังกายอยํางมีรูปแบบ เลํนเกมที่ใช๎ทักษะการคิดและตัดสินใจ เลํนกีฬาที่ตนเองชอบอยํางสม่าเสมอ
โดยสร๎างทางเลือกในวิธีปฏิบัติของตนเองอยํางหลากหลาย และมีน้าใจนักกีฬา ปฏิบัติตามกฎกติกา การ
เลํนเกม กีฬาไทย และกีฬาสากล ตามชนิดกีฬาที่เลํน ปฏิบัติตนตามสิทธิของตนเอง ไมํละเมิดสิทธิผู๎ อื่น
และยอมรับในความแตกตํางระหวํางบุคคลในการเลํนเกม และกีฬาไทย กีฬาสากล ทดสอบและปรับปรุง
สมรรถภาพทางกายตามผลการทดสอบสมรรถภาพทางกาย ปฏิบัติตนเพื่อปูองกันอันตรายจากการเลํน
กีฬา
โดยใช๎กระบวนการสร๎ างความคิดรวบยอด กระบวนการเรีย นรู๎ ความเข๎าใจ กระบวนการ
วิเคราะห์ กระบวนการแก๎ปัญหา กระบวนการปฏิบัติ กระบวนการสร๎างความตระหนัก กระบวนการ
กลุํม กระบวนการสร๎างความคิดวิจารณญาณกระบวนการสร๎างคํานิยม
เพื่อให๎ผู๎เรียนมีความรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย ใฝุเรียนรู๎ อยู่อย่าง
พอเพียง มุํงมั่นในการทางาน รักความเป็นไทย มีจิตสาธารณะ รักเมตตา และกตัญญู

หลักสูตรโรงเรี ยนมารี ยอ์ นุสรณ์ จังหวัดบุรีรัมย์

๑๕๒

ตัวชี้วัด
พ ๑.๑ ป.๕/๑ , ป.๕/๒
พ ๒.๑ ป.๕/๑ , ป.๕/๒ , ป.๕/๓
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
คาอธิบายรายวิชา
รหัสวิชา พ ๑๖๑๐๑
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖
๔๐ ชั่วโมง / ภาคเรียน

กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
เวลา ๒ ชั่วโมง / สัปดาห์
๑.๐ หน่วยกิต

อธิบาย ความสาคัญและวิธีการดูแลรักษาของระบบสืบพันธุ์ ระบบไหลเวียนโลหิตและระบบ
หายใจที่มีผลตํอสุขภาพ การสร๎างและรักษาสัมพันธภาพกั บผู๎อื่น พฤติกรรมเสี่ ยงที่อาจนาไปสูํการมี
เพศสั มพัน ธ์ การติดเชื้อเอดส์ และการตั้งครรภ์ กํอนวัยอันควร ผลกระทบจากความรุนแรงของภั ย
ธรรมชาติที่มีตํอรํางกาย จิตใจ และสังคม ผลกระทบที่เกิดจากการระบาดของโรคและเสนอแนวทางการ
ปูองกันโรคติดตํอสาคัญที่พบในประเทศไทย สาเหตุของการติดสารเสพติด และชักชวนให๎ผู๎อื่นหลีกเลี่ยง
สารเสพติด บอกประโยชน์และหลักการออกกาลังกายเพื่อสุขภาพ สมรรถภาพทางกายและการสร๎าง
เสริมบุคลิกภาพ วิธีปฏิบัติตน เพื่อความปลอดภัยจากธรรมชาติ แสดงพฤติกรรมในการปูองกันและแก๎ไข
ปัญหาสิ่งแวดล๎อมที่มีผลตํอสุขภาพ แสดงพฤติกรรมที่บํงบอกถึงความรับผิดชอบตํอสุขภาพของสํวนรวม
แสดงทักษะการเคลื่อนไหวรํวมกับผู๎อื่นในลักษณะแบบผลัดและแบบผสมผสานได๎ตามลาดับ ทั้งแบบอยูํ
กับที่ เคลื่อนที่ และใช๎อุปกรณ์ประกอบ เคลื่อนไหวประกอบเพลง แอโรบิคมวยไทย อาเภอบ๎านกรวด
จาแนกหลักการเคลื่อนไหวในเรื่องการรับแรง การใช๎แรง และความสมดุลในการเคลื่อนไหวรํางกายใน
การเลํนเกม เลํนกีฬา และนาผลมาปรับปรุง เพิ่มพูนวิธีปฏิบัติของตนและผู๎อื่น เลํนกีฬาไทย กีฬาสากล
ประเภทบุคคลและประเภททีมได๎อยํางละ ๑ ชนิด ใช๎ทักษะกลไก เพื่อปรับปรุงเพิ่มพูนความสามารถของ
ตนและผู๎อื่นในการเลํนกีฬา รํวมกิจกรรมนันทนาการอยํางน๎อย ๑ กิจกรรม แล๎วนาความรู๎และหลักการ
ที่ได๎ไปใช๎เป็นฐานการศึกษาหาความรู๎เรื่องอื่น ๆ เลํนเกมที่ใช๎ทักษะการวางแผน และสามารถเพิ่มพูน

หลักสูตรโรงเรี ยนมารี ยอ์ นุสรณ์ จังหวัดบุรีรัมย์

๑๕๓

ทักษะการออกกาลังกายและเคลื่อนไหวอยํางเป็นระบบ เลํนกีฬาที่ตนเองชื่นชอบและสามารถประเมิน
ทักษะการเลํนของตนเป็นประจา ปฏิบัติตามกฎ กติกา ตามชนิดกีฬาที่เลํนโดยคานึงถึงความปลอดภัย
ของตนเองและผู๎อื่น จาแนกกลวิธีการรุก การปูองกัน และนาไปใช๎ในการ เลํนเกมและกีฬา ด๎วยความ
สามัคคีและมีน้าใจนักกีฬา สร๎างเสริมและปรับปรุงสมรรถภาพทางกายเพื่อสุขภาพอยํางตํอเนื่อง
โดยใช๎กระบวนการสร๎ างความคิดรวบยอด กระบวนการเรีย นรู๎ ความเข๎าใจ กระบวนการ
วิเคราะห์ กระบวนการแก๎ปัญหา กระบวนการปฏิบัติ กระบวนการสร๎างความตระหนัก กระบวนการ
กลุํม กระบวนการสร๎างความคิดวิจารณญาณ กระบวนการสร๎างคํานิยม
เพื่อให๎ผู๎เรียนมีความรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย ใฝุเรียนรู๎ อยู่อย่าง
พอเพียง มุํงมั่นในการทางาน รักความเป็นไทย มีจิตสาธารณะ รักเมตตา และกตัญญู

ตัวชี้วัด
พ ๑.๑ ป. ๖/๑ ,
พ ๒.๑ ป. ๖/๑ ,
พ ๓.๑ ป. ๖/๑ ,
พ ๓.๒ ป. ๖/๑ ,
พ ๔.๑ ป. ๖/๑ ,
พ ๕.๑ ป. ๖/๑ ,

ป. ๖/๒
ป. ๖/๒ ,
ป. ๖/๒ , ป. ๖/๓ , ป. ๖/๔ , ป. ๖/๕
ป. ๖/๒ , ป. ๖/๓ , ป. ๖/๔ , ๖/๕ , ป. ๖/๖
ป. ๖/๒ , ป. ๖/๓, ป. ๖/๔
ป. ๖/๒ , ป. ๖/๓

รวม ๒๒ ตัวชี้วัด

หลักสูตรโรงเรี ยนมารี ยอ์ นุสรณ์ จังหวัดบุรีรัมย์

๑๕๔

คาอธิบายรายวิชา
รายวิชาสุขศึกษา
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑
๒๐ ชั่วโมง/ภาคเรียน

ภาคเรียนที่ ๑

รหัสวิชา พ๒๑๑๐๑
๑ ชั่วโมง/สัปดาห์
๐.๕ หน่วยกิต

ศึกษาความสาคัญ การดูแล ของระบบประสาท และระบบตํอมไร๎ทํอที่มีผลตํอสุขภาพ การ
เจริญเติบโต พัฒนาการของวัยรุํน และวิธีการปรับตัวตํอการเปลี่ยนแปลงทางรํางกายจิตใจ อารมณ์ และ
สังคม พัฒนาการทางเพศอยํางเหมาะสม วิเคราะห์ภาวการณ์เจริญเติบโตทางรํางกายของตนเองกับเกณฑ์
มาตรฐานแสวงหาแนวทางในการพัฒนาตนเองให๎เจริญเติบโตสมวัย มีทักษะการปฏิเสธเพื่อปูองกันตนเอง
จากการถูกลํวงละเมิดทางเพศ เลือกกินอาหารที่เหมาะสมกับวัย
โดยใช๎กระบวนการเรียนรู๎ ความเข๎าใจ กระบวนการปฏิบัติ กระบวนการ กระบวนการตัดสินใจ
กระบวนการฟัง
เพื่อให๎ผู๎เรียนมีความรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย ใฝุเรียนรู๎ อยู่อย่าง
พอเพียง มุํงมั่นในการทางาน รักความเป็นไทย มีจิตสาธารณะ รักเมตตา และกตัญญู

ตัวชี้วัด
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 ตัวชี้วัด

หลักสูตรโรงเรี ยนมารี ยอ์ นุสรณ์ จังหวัดบุรีรัมย์

๑๕๕

คาอธิบายรายวิชา
รายวิชาสุขศึกษา
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑
๒๐ ชั่วโมง/ภาคเรียน

ภาคเรียนที่ ๒

รหัสวิชา พ๒๑๑๐๒
๑ ชั่วโมง/สัปดาห์
๐.๕ หน่วยกิต

ศึกษาลักษณะอาการ ของผู๎ติดสารเสพติด การปูองกันสารเสพติด ความสัมพันธ์ของการใช๎สาร
เสพติดกับการเกิดโรค และอุบัติเหตุ วิเคราะห์ปัญหาที่เกิดจากการภาวะโภชนาการและเลือกกินอาหารที่
เหมาะสมกับวัยที่มีผลกระทบตํอสุขภาพ มีทักษะการปฐมพยาบาล เคลื่อนย๎ายผู๎ปุวยอยํางปลอดภัย แสดง
วิธีการชักชวนผู๎อื่นให๎ลดและเลิกสารเสพติดโดยใช๎ทักษะตํางๆ และสามารถควบคุมน้าหนักของตนเองให๎
อยูํในเกณฑ์มาตรฐาน เห็นคุณคําของการนาความรู๎ไปใช๎ประโยชน์ในชีวิตประจาวัน
โดยใช๎กระบวนการสร๎างความคิดวิจารณญาณ กระบวนการสร๎างความตระหนัก กระบวนการ
เรียนรู๎ ความเข๎าใจ กระบวนการแก๎ปัญหา กระบวนการสร๎างความคิดรวบยอด กระบวนการปฏิบัติ
เพื่อให๎ผู๎เรียนมีความรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย ใฝุเรียนรู๎ อยู่อย่าง
พอเพียง มุํงมั่นในการทางาน รักความเป็นไทย มีจิตสาธารณะ รักเมตตา และกตัญญู

ตัวชี้วัด
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 ตัวชี้วัด

หลักสูตรโรงเรี ยนมารี ยอ์ นุสรณ์ จังหวัดบุรีรัมย์

๑๕๖

คาอธิบายรายวิชา
รายวิชาสุขศึกษา
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒
๒๐ ชั่วโมง/ภาคเรียน

ภาคเรียนที่ ๑

รหัสวิชา พ๒๒๑๐๑
๑ ชั่วโมง/สัปดาห์
๐.๕ หน่วยกิต

อธิบายการเปลี่ยนแปลงด๎านรํางกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม และสติปัญญาในวัยรุํน วิธีปูองกัน
ตนเองและหลีกเลี่ยงจากโรคติดตํอทางเพศสัมพันธ์ เอดส์ และการตั้งครรภ์โดยไมํพึงประสงค์ ระบุปัจจัย
ที่มีผลกระทบตํอการเจริญเติบโต และพัฒนาการด๎านรํางกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม และสติปัญญา ใน
วัยรุํน วิเคราะห์ปัจจัยที่มีอิทธิพลตํอ เจตคติในเรื่องเพศ ปัญหาและผลกระทบที่เกิดจากการมีเพศสัมพันธ์
ในวัยเรียนผลของการใช๎เทคโนโลยีที่มีตํอสุขภาพ และความสัมพันธ์ของภาวะสมดุลระหวํางสุขภาพกาย
สุขภาพจิตเลือกใช๎บริการทางสุขภาพอยํางมีเหตุผล
โดยใช๎ กระบวนการเรี ย นรู๎ ความเข๎า ใจ กระบวนการปฏิ บัติ กระบวนการความคิดรวบยอด
กระบวนการฟัง กระบวนการสร๎างความตระหนัก กระบวนการสร๎างความคิดวิจารณญาณ
เพื่อให๎ผู๎เรียนมีความรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย ใฝุเรียนรู๎ อยู่อย่าง
พอเพียง มุํงมั่นในการทางาน รักความเป็นไทย มีจิตสาธารณะ รักเมตตา และกตัญญู

ตัวชี้วัด
พ ๑.๑ ม.๒/๑ , ม.๒/๒
พ ๒.๑ ม.๒/๑ , ม.๒/๒ , ม.๒/๓ , ม.๒/๔
พ ๔.๑ ม.๒/๑ - ม.๒/๒ - ม.๒/๔
รวม

๘

ตัวชี้วัด

หลักสูตรโรงเรี ยนมารี ยอ์ นุสรณ์ จังหวัดบุรีรัมย์

๑๕๗

คาอธิบายรายวิชา
รายวิชาสุขศึกษา
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒
๒๐ ชั่วโมง/ภาคเรียน

ภาคเรียนที่ ๒

รหัสวิชา พ๒๒๑๐๒
๑ ชั่วโมง/สัปดาห์
๐.๕ หน่วยกิต

วิเคราะห์ความเจริญก๎าวหน๎าทางการแพทย์ที่มีผลตํอสุขภาพ อธิบายลักษณะอาการเบื้องต๎นของผู๎
มีปัญหาสุขภาพจิต และวิธีการหลีกเลี่ยงพฤติกรรมเสี่ยงและสถานการณ์เสี่ยง เสนอแนะวิธีปฏิบัติตนเพื่อ
จัดการกับอารมณ์และความเครียด พัฒนาสมรรถภาพทางกายตนเองให๎เป็นไปตามเกณฑ์ที่กาหนด ระบุ
วิธีก าร ปั จ จั ย และแหลํ งที่ ชํว ยเหลื อ ฟื้น ฟูผู๎ ติด สารเสพติด ใช๎ทั กษะชีวิ ตในการปูอ งกั นตนเองและ
หลีกเลี่ยงสถานการณ์คับขันที่อาจนาไปสูํอันตราย
โดยใช๎กระบวนการสร๎างความคิดรวบยอด กระบวนการปฏิบัติ กระบวนการสร๎างความรู๎ ความ
เข๎าใจ กระบวนการสร๎างความคิดวิจารณญาณ
เพื่อให๎ผู๎เรียนมีความรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย ใฝุเรียนรู๎ อยู่อย่าง
พอเพียง มุํงมั่นในการทางาน รักความเป็นไทย มีจิตสาธารณะ รักเมตตา และกตัญญู

ตัวชี้วัด
พ ๔.๑ ม.๒/๓ , ม.๒/๔ , ม.๒/๕ , ม.๒/๖ , ม.๒/๗
พ ๕.๑ ม.๒/๑ , ม.๒/๒ , ม.๒/๓
รวม

๗ ตัวชี้วัด

หลักสูตรโรงเรี ยนมารี ยอ์ นุสรณ์ จังหวัดบุรีรัมย์

๑๕๘

คาอธิบายรายวิชา
รายวิชาสุขศึกษา
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓
๒๐ ชั่วโมง/ภาคเรียน

ภาคเรียนที่ ๑

รหัสวิชา พ๒๓๑๐๑
๑ ชั่วโมง/สัปดาห์
๐.๕ หน่วยกิต

เปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงทางด๎านรํางกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม และสติปัญญา แตํละชํวง
ของชีวิต วิเคราะห์อิทธิพลและความคาดหวังของสังคมตํอการเปลี่ยนแปลงของวัยรุํน สื่อ โฆษณา ที่มี
อิทธิพลตํอการเจริญเติบ โตและพัฒ นาการของวัยรุํน ปัจจัยที่มีผลกระทบตํอการตั้งครรภ์และสาเหตุ
แนวทางปูองกัน แก๎ไขความขัดแย๎งในครอบครัว อธิบายอนามัยแมํและเด็ก การวางแผนครอบครัว และ
วิธีการปฏิบัติตนที่เหมาะสม กาหนดรายการอาหารที่เหมาะสมกับวัยตําง ๆ โดยคานึงถึงความประหยัด
และคุณคําทางโภชนาการ เสนอแนวทางปูองกันโรคที่เป็นสาเหตุสาคัญของการเจ็บปุวยและการตายของ
คนไทย
โดยใช๎กระบวนการเรียนรู๎ ความเข๎าใจ กระบวนการสร๎างความคิดรวบยอด
กระบวนการสร๎ างความตระหนั ก กระบวนการฟั ง กระบวนการปฏิ บั ติ กระบวนการสร๎ า งความคิ ด
วิจารณญาณ กระบวนการแก๎ปัญหา
เพื่อให๎ผู๎เรียนมีความรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย ใฝุเรียนรู๎ อยู่
อย่างพอเพียง มุํงมั่นในการทางาน รักความเป็นไทย มีจิตสาธารณะ รักเมตตา และกตัญญู
ตัวชี้วัด
พ ๑.๑ ม.๓/๑ , ม.๓/๒ , ม.๓/๓
พ ๒.๑ ม.๓/๑ , ม.๓/๒ , ม.๓/๓
พ ๔.๑ ม.๓/๑
ม.๓/๒

รวม

๘ ตัวชี้วัด

หลักสูตรโรงเรี ยนมารี ยอ์ นุสรณ์ จังหวัดบุรีรัมย์

๑๕๙

คาอธิบายรายวิชา
รายวิชาสุขศึกษา
ชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ ๓
๒๐ ชั่วโมง/ภาคเรียน

ภาคเรียนที่ ๒

รหัสวิชา พ๒๓๑๐๒
๑ ชั่วโมง/สัปดาห์
๐.๕ หน่วยกิต

รวบรวมข๎อมูล และเสนอแนวทาง แก๎ไขปัญหาสุขภาพในชุมชน วางแผนและจัดเวลาในการออก
กาลังกาย การพักผํอนและการสร๎างเสริมสมรรถภาพทางกาย ทดสอบสมรรถภาพทางกาย และพัฒนาได๎
ตามความแตกตํางระหวํางบุคคล วิเคราะห์ปัจจัยเสี่ยง และพฤติกรรมเสี่ยงที่มีผลตํอสุขภาพและแนวทาง
ปูองกันความสัมพันธ์ของการดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ตํอสุขภาพและการเกิดอุบัติเหตุ อิทธิพลของสื่อ
ตํอพฤติกรรมสุขภาพและความรุนแรง หลีกเลี่ยงการใช๎ความรุนแรงและชักชวนเพื่อนให๎หลีกเลี่ยงการใช๎
ความรุนแรงในการแก๎ปัญหา และแสดงวิธีการชํวยฟื้นคืนชีพอยํางถูกวิธี
โดยใช๎กระบวนการแก๎ปัญหา กระบวนการสร๎างความคิดรวบยอด กระบวนการสร๎างความรู๎ ความ
เข๎าใจ กระบวนการปฏิบัติ กระบวนการสร๎างความตระหนัก กระบวนการสร๎างความคิดวิจารณญาณ
กระบวนการฟัง
เพื่อให๎ผู๎เรียนมีความรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย ใฝุเรียนรู๎ อยู่อย่าง
พอเพียง มุํงมั่นในการทางาน รักความเป็นไทย มีจิตสาธารณะ รักเมตตา และกตัญญู

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

๘ ตัวชี้วัด

หลักสูตรโรงเรี ยนมารี ยอ์ นุสรณ์ จังหวัดบุรีรัมย์

๑๖๐

คาอธิบายรายวิชา
รายวิชาพลศึกษา(แบดมินตัน)
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑
๒๐ ชั่วโมง/ภาคเรียน

ภาคเรียนที่ ๑

รหัสวิชา พ๒๑๑๐๑
๑ ชั่วโมง/สัปดาห์
๐.๕ หน่วยกิต

ศึ ก ษาเพื่ อ ให๎ มี ค วามรู๎ ความเข๎ า ใจ เกี่ ย วกั บ ประวั ติ ค วามเป็ น มา ประโยชน์ แ ละคุ ณ คํ า กี ฬ า
แบดมินตัน มารยาทของการเป็นผู๎เลํนและผู๎ดูที่ดี หลักการเคลื่อนไหวโดยนาหลักการทางวิทยาศาสตร์ด๎าน
กีฬามาใช๎ในการเลํนกีฬาแบดมินตัน ทักษะในการเคลื่อนไหว ทักษะการจับไม๎ การตีลูกแบบหน๎ามือ หลัง
มือ การเสิร์ฟ การตบ การแขํงขันแบบเดี่ยว แบบคูํ แบบคูํผสม
การเสริมและปรับปรุงสมรรถภาพทางกายตามผลการทดสอบเห็นคุณคําการปฏิบัติตามสิทธิ กฎ กติกา
การแขํงขัน ความปลอดภัย และกลวิธีในการเลํนและการแขํงขันแบดมินตัน มีวินัย นาไปประยุกต์ใช๎ใน
ชีวิตประจาวัน ได๎อยํางเหมาะสม มีน้าใจ รักกีฬา
โดยใช๎กระบวนการกระบวนการแก๎ปัญหา กระบวนการปฏิบัติ กระบวนการเรียนรู๎ความเข๎าใจ
กระบวนการกลุํม กระบวนการสร๎างความคิดรวบยอด กระบวนการเชื่อมโยง กระบวนการตัดสินใจ
กระบวนการฟัง กระบวนการสร๎างความคิดวิจารณญาณ
เพื่อให๎ผู๎เรียนมีความรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย ใฝุเรียนรู๎ อยู่อย่าง
พอเพียง มุํงมั่นในการทางาน รักความเป็นไทย มีจิตสาธารณะ รักเมตตา และกตัญญู

ตัวชี้วัด
พ ๓.๑ ม.๑/๑ - ม.๑/๒ - ม.๑/๓
พ ๓.๒ ม.๑/๑ - ม.๑/๒ - ม.๑/๓ - ม.๑/๔ - ม.๑/๕ – ม.๑/๖
พ ๔.๑ ม.๑/๔
รวม ๑๐ ตัวชี้วัด

หลักสูตรโรงเรี ยนมารี ยอ์ นุสรณ์ จังหวัดบุรีรัมย์

๑๖๑

คาอธิบายรายวิชา
รายวิชาฟุตบอล
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑
๒๐ ชั่วโมง/ภาคเรียน

ภาคเรียนที่ ๒

รหัสวิชา พ๒๑๑๐๒
๑ ชั่วโมง/สัปดาห์
๐.๕ หน่วยกิต

ศึกษาเพื่อให๎มีความรู๎ ความเข๎าใจ เกี่ยวกับประวัติความเป็นมาประโยชน์ มารยาทของการเลํน
กีฬาฟุตบอล ทักษะในการอบอุํนรํางกาย การเคลื่อนไหวในรูปแบบตํางๆ การเตะลูกข๎างเท๎าด๎านใน หลัง
เท๎า การหยุดบอลด๎วยข๎างเท๎าด๎านใน หลังเท๎า เขํา หน๎าอก การโหมํง การทุํม การยิงประตู และการ
แขํงขัน แบบ ๗ คน ๑๑ คน สร๎างเสริมและปรับปรุงสมรรถภาพทางกายตามผลการทดสอบเห็นคุณคําการ
ปฏิบัติตามสิทธิ กฎ กติกา การแขํงขันความปลอดภัย และกลวิธีในการเลํน และการแขํงขันกีฬาฟุตบอล มี
วินัย ศึกษาตัวอย่างจากสโมสรฟุตบอลบุรีรัมย์ยูไนเต็ด และนาไปประยุกต์ใช๎ในชีวิตประจาวันได๎อยําง
เหมาะสม มีน้าใจนักกีฬา รู๎แพ๎ รู๎ชนะ รู๎อภัย
โดยใช๎กระบวนการกระบวนการแก๎ปัญหา กระบวนการปฏิบัติ กระบวนการเรียนรู๎ความเข๎าใจ
กระบวนการกลุํม กระบวนการสร๎างความคิดรวบยอด กระบวนการเชื่อมโยง กระบวนการตัดสินใจ
กระบวนการฟัง กระบวนการสร๎างความคิดวิจารณญาณ
เพื่อให๎ผู๎เรียนมีความรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย ใฝุเรียนรู๎ อยู่อย่าง
พอเพียง มุํงมั่นในการทางาน รักความเป็นไทย มีจิตสาธารณะ รักเมตตา และกตัญญู

รหัสตัวชี้วัด
พ ๓.๑ ม.๑/๑ - ม.๑/๒ - ม.๑/๓
พ ๓.๒ ม.๑/๑ - ม.๑/๒ - ม.๑/๓ - ม.๑/๔ - ม.๑/๕ – ม.๑/๖
พ ๔.๑ ม.๑/๔
รวม ๑๐ ตัวชี้วัด

หลักสูตรโรงเรี ยนมารี ยอ์ นุสรณ์ จังหวัดบุรีรัมย์

๑๖๒

คาอธิบายรายวิชา
รายวิชากระบี่กระบอง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒
๒๐ ชั่วโมง/ภาคเรียน

ภาคเรียนที่ ๑

รหัสวิชา พ๒๒๑๐๒
๑ ชั่วโมง/สัปดาห์
๐.๕ หน่วยกิต

ศึกษาเพื่อให๎มีความรู๎ ความเข๎าใจ เกี่ยวกับประวัติความเป็นมาประโยชน์และเห็นคุณคําของการ
เลํนกระบี่กระบอง และมวยไทยโบราณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์คณะครุศาสตร์ สาขาพลศึกษา
ปฏิบัติตามกฎ กติกา มีทักษะในการไหว๎ครูขั้นพรม นั่ง -ยืน ไม๎ราที่ ๑-๑๒ การถวายบังคม การตี การตํอสู๎
และการแขํงขัน
สร๎างเสริมและปรับปรุงสมรรถภาพทางกายตามผลการทดสอบมีความซื้อสัตย์ สุจริต มีวินัย นาไป
ประยุกต์ใช๎ในชีวิตประจาวันได๎อยํางเหมาะสม มีน้าใจนักกีฬา รู๎แพ๎ รู๎ชนะ รู๎อภัย
โดยใช๎กระบวนการกระบวนการแก๎ปัญหา กระบวนการปฏิบัติ กระบวนการเรียนรู๎ความเข๎าใจ
กระบวนการกลุํม กระบวนการสร๎างความคิดรวบยอด กระบวนการสร๎างความตระหนัก กระบวนการฟัง
เพื่อให๎ผู๎เรียนมีความรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย ใฝุเรียนรู๎ อยู่อย่าง
พอเพียง มุํงมั่นในการทางาน รักความเป็นไทย มีจิตสาธารณะ รักเมตตา และกตัญญู

รหัสตัวชี้วัด
พ ๓.๑ ม.๒/๑ - ม.๒/๒ - ม.๒/๓ – ม.๒/๔
พ ๓.๒ ม.๒/๑ - ม.๒/๒ - ม.๒/๓ - ม.๒/๔ - ม.๒/๕
พ ๔.๑ ม.๒/๗
รวม ๘ ตัวชี้วัด

หลักสูตรโรงเรี ยนมารี ยอ์ นุสรณ์ จังหวัดบุรีรัมย์

๑๖๓

คาอธิบายรายวิชา
รายวิชาวอลเลย์บอล
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒
๒๐ ชั่วโมง/ภาคเรียน

ภาคเรียนที่ ๒

รหัสวิชา พ๒๒๑๐๑
๑ ชั่วโมง/สัปดาห์
๐.๕ หน่วยกิต

ศึ ก ษาเพื่ อ ให๎ มี ค วามรู๎ ความเข๎ า ใจ เกี่ ย วกั บ ประวั ติ ค วามเป็ น มาประโยชน์ แ ละคุ ณ คํ า กี ฬ า
วอลเลย์บอล มารยาทของการเลํน และผู๎ดูที่ดี หลักการทางวิทยาศาสตร์ ด๎านกีฬาวอลเลย์บอล มีทักษะใน
การเลํนลูกสองมือลําง สองมือบน มือเดียว การเสิร์ฟการตบ และการเคลื่อนไหวอยํางถูกวิธี การวางแผน
การเลํนทั้งในขณะเป็นผู๎เลํนฝุายรับ ฝุายรุก เห็นคุณคําการปฏิบัติตามสิทธิ กฎ กติกา การแขํงขันกีฬา
วอลเลย์บอล ชื่นชมในสุนทรียภาพของการเป็นผู๎เลํนและผู๎ดูที่ดี สร๎างเสริมสุขภาพ สมรรถภาพ มีความซื้อ
สัตย์ สุจริต มีวินัย นาไปประยุกต์ใช๎ในชีวิตประจัน ได๎อยํางเหมาะสม มีน้าใจ รักกีฬา รู๎แพ๎ รู๎ชนะ รู๎อภัย
โดยใช๎กระบวนการแก๎ปัญหา กระบวนการปฏิบัติ กระบวนการเรียนรู๎ ความเข๎าใจ กระบวนการ
กลุํมกระบวนการสร๎างความคิดรวบยอด
เพื่อให๎ผู๎เรียนมีความรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย ใฝุเรียนรู๎ อยู่อย่าง
พอเพียง มุํงมั่นในการทางาน รักความเป็นไทย มีจิตสาธารณะ รักเมตตา และกตัญญู
รหัสตัวชี้วัด
พ ๓.๑ ม.๒/๑ - ม.๒/๒ - ม.๒/๔
พ ๓.๒ ม.๒/๑ - ม.๒/๒ - ม.๒/๓ - ม.๒/๕
พ ๔.๑ ม.๒/๗
รวม ๘ ตัวชี้วัด

หลักสูตรโรงเรี ยนมารี ยอ์ นุสรณ์ จังหวัดบุรีรัมย์

๑๖๔

อธิบายรายวิชา
รายวิชาเซปักตะกร้อ
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓
๒๐ ชั่วโมง/ภาคเรียน

ภาคเรียนที่ ๑

รหัสวิชา พ๒๓๑๐๒
๑ ชั่วโมง/สัปดาห์
๐.๕ หน่วยกิต

ศึกษาเพื่อให๎มีความรู๎ ความเข๎าใจ เกี่ยวกับประวัติความเป็นมาประโยชน์และคุณคํากีฬาเซปัก
ตะกร๎อ มารยาทของการเลํน มารยาทของการดูการแขํงขันกีฬา หลักการทางวิทยาศาสตร์ด๎านกีฬาเซปัก
ตะกร๎อ การเคลื่อนไหวรํางกาย การอบอุํนรํางกาย ฝึกทักษะการตูกกข๎างเท๎าด๎านใน ลูกหลังเท๎า เขํา ศีรษะ
การเสิร์ฟ เลํนเป็นวง เลํนทีม การแขํงขัน เห็นคุณคําการปฏิบัติตามสิทธิ กฎ กติกา การแขํงขันกีฬาเซปัก
ตะกร๎อ ชื่นชมในสุนทรียภาพของการเลํน และผู๎ดูที่ดี สร๎างเสริมสุภาพ สมรรถภาพ มีความซื่อสัตย์ สุจริต
มีวินัย นาไปประยุกต์ใช๎ในชีวิตประจาวันได๎อยํางเหมาะสมมีน้าใจ รักกีฬา รู๎แพ๎ รู๎ชนะ รู๎อภัย
โดยใช๎กระบวนการแก๎ปัญหา กระบวนการสร๎างความคิดรวบยอด กระบวนการสร๎างความรู๎ ความ
เข๎าใจ กระบวนการปฏิบัติ กระบวนการสร๎างความตระหนัก กระบวนการสร๎างความคิดวิจารณญาณ
กระบวนการฟัง
เพื่อให๎ผู๎เรียนมีความรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย ใฝุเรียนรู๎ อยู่อย่าง
พอเพียง มุํงมั่นในการทางาน รักความเป็นไทย มีจิตสาธารณะ รักเมตตา และกตัญญู

รหัสตัวชี้วัด
พ ๓.๑ ม.๒/๑ - ม.๒/๒ - ม.๒/๓
พ ๓.๒ ม.๒/๑ - ม.๒/๒ - ม.๒/๓ - ม.๒/๔ - ม.๒/๕
พ ๔.๑ ม.๒/๕
รวม ๘ ตัวชี้วัด
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๑๖๕

คาอธิบายรายวิชา
รายวิชาพลศึกษา(แบดมินตัน)
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓
๒๐ ชั่วโมง/ภาคเรียน

ภาคเรียนที่ ๒

รหัสวิชา พ๒๓๑๐๑
๑ ชั่วโมง/สัปดาห์
๐.๕ หน่วยกิต

ศึ ก ษาเพื่ อ ให๎ มี ค วามรู๎ ความเข๎ า ใจ เกี่ ย วกั บ ประวั ติ ค วามเป็ น มา ประโยชน์ แ ละคุ ณ คํ า กี ฬ า
แบดมินตัน มารยาทของการเป็นผู๎เลํนและผู๎ดูที่ดี หลักการเคลื่อนไหวโดยนาหลักการทางวิทยาศาสตร์ด๎าน
กีฬามาใช๎ในการเลํนกีฬาแบดมินตัน ทักษะในการเคลื่อนไหว ทักษะการจับไม๎ การตีลูกแบบหน๎ามือ หลัง
มือ การเสิร์ฟ การตบ การแขํงขันแบบเดี่ยว แบบคูํ แบบคูํผสม การเสริมและปรับปรุงสมรรถภาพทางกาย
ตามผลการทดสอบ
เห็นคุณคําการปฏิบัติตามสิทธิ กฎ กติกา การแขํงขัน ความปลอดภัย และกลวิธีในการเลํนและ
การแขํงขันแบดมินตัน มีวินัย นาไปประยุกต์ใช๎ใน ชีวิตประจาวัน ได๎อยํางเหมาะสม มีน้าใจ รักกีฬา
โดยใช๎กระบวนการกระบวนการแก๎ปัญหา กระบวนการปฏิบัติ กระบวนการเรียนรู๎ ความเข๎าใจ
กระบวนการกลุํม กระบวนการสร๎างความคิดรวบยอด กระบวนการเชื่อมโยง กระบวนการตัดสินใจ
กระบวนการฟัง กระบวนการสร๎างความคิดวิจารณญาณ
เพื่อให๎ผู๎เรียนมีความรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย ใฝุเรียนรู๎ อยู่อย่าง
พอเพียง มุํงมั่นในการทางาน รักความเป็นไทย มีจิตสาธารณะ รักเมตตา และกตัญญู
รหัสตัวชี้วัด
พ ๓.๑ ม.๒/๑ - ม.๒/๒ - ม.๒/๓
พ ๓.๒ ม.๒/๑ - ม.๒/๒ - ม.๒/๓ - ม.๒/๔ - ม.๒/๕
พ ๔.๑ ม.๒/๕
รวม ๘ ตัวชี้วัด
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๑๖๖

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
ความสาคัญของศิลปะ
กลุํมสาระการเรียนรู๎ศิลปะเป็นกลุํมสาระที่ชํวยพัฒนาให๎ผู๎เรียนมีความคิดริเริ่มสร๎างสรรค์ มี
จินตนาการทางศิล ปะ ชื่น ชมความงาม มีสุ นทรียภาพ ความมีคุณคํา ซึ่งมีผลตํอคุณภาพชีวิตมนุษย์
กิจกรรมทางศิลปะชํวยพัฒนาผู๎เรียนทั้งด๎านรํางกาย จิตใจ สติปัญญา อารมณ์ สังคม ตลอดจนการนาไปสูํ
การพัฒนาสิ่งแวดล๎อม สํงเสริมให๎ผู๎เรียนมีความเชื่อมั่นในตนเอง อันเป็นพื้นฐานในการศึกษาตํอหรือ
ประกอบอาชีพได๎
กลุํมสาระการเรียนรู๎ศิลปะมุํงพัฒนาให๎ผู๎เรียนเกิดความรู๎ความเข๎าใจ มีทักษะวิธีการทางศิลปะ
เกิดความซาบซึ้งในคุณคําของศิล ปะ เปิ ดโอกาสให๎ ผู๎ เรียนแสดงออกอยํางอิส ระในศิล ปะแขนงตําง ๆ
ประกอบด๎วยสาระสาคัญ คือ
- ทัศนศิลป์ มี ค วามรู๎ ค วามเข๎ า ใจองค์ ป ระกอบศิ ล ป์ ทั ศ นธาตุ สร๎ า งและน าเสนอผลงาน
ทางทัศ นศิ ล ป์ จ ากจิ น ตนาการ โดยสามารถใช๎ อุป กรณ์ที่ เหมาะสม รวมทั้งสามารถใช๎เทคนิ ค วิธี การ
ของศิลปิ น ในการสร๎ างงานได๎อยํ างมีประสิ ทธิภ าพ วิ เคราะห์ วิพากษ์ วิจารณ์คุณคํางานทัศนศิล ป์
เข๎าใจความสัมพันธ์ระหวํางทัศนศิลป์ ประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรม เห็นคุณคํางานศิลปะที่เป็นมรดก
ทางวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท๎องถิ่น ภูมิปัญญาไทยและสากล ชื่นชม ประยุกต์ใช๎ในชีวิตประจาวัน
- ดนตรี
มีค วามรู๎ ค วามเข๎ า ใจองค์ป ระกอบดนตรี แ สดงออกทางดนตรี อ ยํ างสร๎ างสรรค์
วิเคราะห์ วิพากษ์ วิจารณ์คุณคําดนตรี ถํายทอดความรู๎สึก ทางดนตรีอยํางอิสระ ชื่นชมและประยุกต์ใช๎ใน
ชีวิตประจาวัน เข๎าใจความสัมพัน ธ์ร ะหวํางดนตรี ประวัติศาสตร์ และวัฒ นธรรม เห็ นคุณคําดนตรี
ที่ เ ป็ น มรดกทางวั ฒ นธรรม ภู มิ ปั ญ ญาท๎ อ งถิ่ น ภู มิ ปั ญ ญาไทย และสากล ร๎ อ งเพลง และเลํ น ดนตรี
ในรูป แบบตําง ๆ แสดงความคิดเห็ นเกี่ย วกับเสียงดนตรี แสดงความรู๎สึกที่มีตํอดนตรีในเชิงสุนทรียะ
เข๎าใจความสัมพันธ์ระหวํางดนตรีกับประเพณีวัฒนธรรม และเหตุการณ์ในประวัติศาสตร์
- นาฏศิลป์ มี ค วามรู๎ ค วามเข๎ า ใจองค์ ป ระกอบนาฏศิ ล ป์ แสดงออกทางนาฏศิ ล ป์
อยํางสร๎างสรรค์ ใช๎ศัพท์เบื้องต๎นทางนาฏศิลป์ วิเคราะห์วิพากษ์ วิจารณ์คุณคํานาฏศิลป์ ถํายทอด
ความรู๎ สึ ก ความคิ ด อยํ า งอิ ส ระ สร๎ า งสรรค์ ก ารเคลื่ อ นไหวในรู ป แบบตํ า ง ๆ ประยุ ก ต์ ใ ช๎ น าฏศิ ล ป์
ในชีวิตประจ าวัน เข๎าใจความสั มพัน ธ์ร ะหวํางนาฏศิล ป์กับประวัติศาสตร์ วัฒ นธรรม เห็ นคุณคํา
ของนาฏศิลป์ที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท๎องถิ่น ภูมิปัญญาไทย และสากล
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๑๖๗

สาระและมาตรฐานการเรียนรู้
สาระที่ ๑ ทัศนศิลป์
มาตรฐาน ศ ๑.๑ สร๎างสรรค์งานทัศนศิลป์ตามจินตนาการ และความคิดสร๎างสรรค์ วิเคราะห์ วิพากษ์
วิจารณ์คุณคํางานทัศนศิลป์ ถํายทอดความรู๎สึก ความคิดตํองานศิลปะอยํางอิสระ
ชื่นชม และประยุกต์ใช๎ในชีวิตประจาวัน
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
ชีวิตประจาวัน
มาตรฐาน ศ ๒.๒ เข๎าใจความสัมพันธ์ระหวํางดนตรี ประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรม เห็นคุณคําของดนตรี
ที่ เป็นมรดกทางวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท๎องถิ่น ภูมิปัญญาไทยและสากล
สาระที่ ๓ นาฏศิลป์
มาตรฐาน ศ ๓.๑ เข๎าใจ และแสดงออกทางนาฏศิลป์อยํางสร๎างสรรค์ วิเคราะห์ วิพากษ์วิจารณ์คุณคํา
นาฏศิลป์ถํายทอดความรู๎สึก ความคิดอยํางอิสระ ชื่นชม และประยุกต์ใช๎
ในชีวิตประจาวัน
มาตรฐาน ศ ๓.๒ เข๎าใจความสัมพันธ์ระหวํางนาฏศิลป์ ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม เห็นคุณคํา
ของนาฏศิลป์ที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท๎องถิ่น ภูมิปัญญาไทยและสากล
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๑๖๘

คาอธิบายรายวิชากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
รหัสวิชา ศ ๑๑๑๐๑
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑
จานวน ๘๐ ชั่วโมง
อภิปรายเกี่ยวกับรูปรํางลักษณะและขนาดของสิ่งรอบตัวในธรรมชาติและสิ่งที่มนุษย์สร๎างขึ้นได๎แกํ
อุทยานประวัติศาสเขาพนมรุ๎ง ปราสาทนครวัดนครธม บอกความรู๎สึกที่มีตํอธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม
รอบตัวลักษณะของเสียงดังเบาและความช๎าเร็วของจังหวัดสิ่งที่ตนเองชอบในการแสดงนาฏศิล ป์สิ่งที่
ตนเองชอบจากการดูหรือรํวมแสดง มีทักษะพื้นฐานในการใช๎วัสดุอุปกรณ์สํวนรํวมในกิจกรรมดนตรีอยําง
สนุกสนานเพลงประจาจังหวัดบุรีรัมย์ สร๎างงานทัศนศิลป์โดยการทดลองใช๎สีด๎วยเทคนิคตํางๆ วาดภาพ
ระบายสีธรรมชาติตามความรู๎สึกของตนเอง ระบุงานทัศนศิลป์ที่ใช๎ในชีวิตประจาวันสิ่งที่ชื่ นชมในดนตรี
ท้องถิ่นการละเล่นของเด็กไทยการละเล่นเดินตล๊อก จังหวัดบุรีรัมย์ เรียนรู๎ภาษากัมพูชาในการสื่อสาร
การแตํงกายพื้นเมืองกัมพูชา รู๎วําสิ่งตํางๆกํอกาเนิดให๎เกิดเสียงที่แตกตําง ทํองบทกลอนร๎องเพลงได๎งํายๆ
เลําถึงเพลงในท๎องถิ่น เลียนแบบการเคลื่อนไหว แสดงทําทางสื่อความหมายแทนคาพูด
โดยใช๎กระบวนการเชื่อมโยง กระบวนการสร๎างความคิดรวบยอด กระบวนการสร๎างความคิด
วิ จ ารณญาณ กระบวนการสร๎ า งคํ า นิ ย ม กระบวนการเรี ย นรู๎ ค วามเข๎ า ใจ กระบวนการปฏิ บั ติ
กระบวนการตัดสินใจ กระบวนการทางาน กระบวนการฟัง กระบวนการวิเคราะห์ กระบวนการทาง
ภาษา กระบวนการสร๎างความตระหนัก กระบวนการคิดสร๎างสรรค์
เพื่อให๎ มีความรั กชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ซื่อสัตย์สุ จริต มีวินัย ใฝุ เรียนรู๎ อยู่อย่า งพอเพียง
มุํงมั่นในการทางาน รักความเป็นไทย มีจิตสาธารณะ รักเมตตา และกตัญญู
ตัวชี้วัด
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

หลักสูตรโรงเรี ยนมารี ยอ์ นุสรณ์ จังหวัดบุรีรัมย์

๑๖๙

คาอธิบายรายวิชากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
รหัสวิชา ศ ๑๒๑๐๑
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒
จานวน ๘๐ ชั่วโมง
บรรยายรู ปรํ างรูป ทรงที่พบเห็ นในธรรมชาติและสิ่งแวดล๎ อมได๎แกํรูปทรงที่พบเห็นในบริ เวณ
โรงงานน้าตาล อาเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ โรงงานอุตสากรรมในเขตประเทศอาเซียน ระบุทัศนธาตุที่
อยูํในสิ่งแวดล๎อมโดยเน๎นเรื่องเส๎นสีรูปรํางและรูปทรงมารยาทในการชมการแสดงการละเลํนพื้นบ๎านสิ่งที่
ชื่นชอบและภาคภูมิใจในการละเลํนพื้นบ๎าน สร๎างงานทัศนศิลป์ตํางๆโดยใช๎ทัศนธาตุที่เน๎นเส๎นรูปรํางภาพ
ปะติดโดยการตัดหรือฉีกกระดาษ งานทัศนศิลป์ที่เป็นรูปแบบงานโครงสร๎างเคลื่อนไหว มีทักษะพื้นฐาน
การใช๎วัสดุอุปกรณ์สร๎างงานทัศนศิลป์ ๓ มิติ วาดภาพเพื่อถํายทอดเรื่องราวเกี่ยวกับครอบครัวของตนเอง
และเพื่อนบ๎าน เลือกงานทัศนศิลป์และบรรยายถึงสิ่งที่มองเห็นรวมถึงเนื้อหาเรื่องราว บอกความสาคัญ
ของงานทัศนศิลป์ที่พบเห็นในชีวิตประจาวันความหมายและความสาคัญของเพลงที่ได๎ยินความสัมพันธ์ของ
เสียงร๎องเสียงดนตรีในเพลงท๎องถิ่นโดยใช๎คางํายงําย อภิปรายเกี่ยวกับงานทัศนศิลป์ประเภทตํางๆใน
ท๎องถิ่นโดยเน๎นถึงวิธีสร๎างงานและวัสดุอุปกรณ์ที่ใช๎ จาแนกแหลํงกาเนิดของเสียงที่ได๎ยินคุณสมบัติของ
เสียงสูงต่าดังเบาสั้นยาว เคาะจังหวะหรือ เคลื่อนไหวรํางกายให๎สอดคล๎องกับเนื้อหาของเพลงประกอบ
เพลงประจาจังหวัดบุรีรัมย์และทานองเพลงกันตรึม ร๎องเพลงได๎งํายที่เหมาะสมกับวัย แสดงและเข๎ารํวม
กิจกรรมทางดนตรีในท๎องถิ่นการเคลื่อนไหวที่สะท๎อนอารมณ์ของตนเองอยํางอิสระได๎แกํเพลงเรือมกระโน๏
บติงตอง ภาษาเขมรทีม่ ีในเพลงเรือมกระโน๏บติงตอง ทําทางเพื่อสื่อความหมายแทนคาพูดทําทางประกอบ
จังหวะอยํางสร๎างสรรค์ เคลื่อนไหวขณะอยูํกับที่และเคลื่อนที่ เชื่อมโยงสิ่งที่พบเห็นในการละเลํนพื้นบ๎าน
กับสิ่งที่พบเห็นในการดารงชีวิตของคนไทย
โดยใช๎ ก ระบวนการเรี ย นรู๎ ค วามเข๎ า ใจ กระบวนการ ฟั ง กระบวนการคิ ด วิ จ ารณญาณ
กระบวนการสร๎างคํานิยม กระบวนการสร๎างความตระหนัก กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ กระบวนการ
ตั ด สิ น ใจกระบวนการปฏิ บั ติ กระบวนการคิ ด สร๎ า งสรรค์ กระบวนการสร๎ า งความคิ ด รวบยอด
กระบวนการด๎านภาษาและกระบวนการแก๎ปัญหา
เพื่อให๎ มีความรั กชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ซื่อสัตย์สุ จริต มีวินัย ใฝุ เรียนรู๎ อยู่อย่า งพอเพียง
มุํงมั่นในการทางาน รักความเป็นไทย มีจิตสาธารณะ รักเมตตา และกตัญญู
ตัวชี้วัด
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

หลักสูตรโรงเรี ยนมารี ยอ์ นุสรณ์ จังหวัดบุรีรัมย์

๑๗๐

คาอธิบายรายวิชากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
รหัสวิชา ศ ๑๓๑๐๑
ชัน้ ประถมศึกษาปีที่ ๓
จานวน ๘๐ ชั่วโมง
บรรยายรู ปรํ างรู ปทรงในธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อมและงานทัศนศิลป์เหตุผลในการสร๎างงาน
ทัศนศิลป์โดยเน๎นถึงเทคนิคและวัสดุอุปกรณ์ลักษณะรูปรํางรูปทรงในงานการออกแบบสิ่งตํางๆที่มีในบ๎าน
และโรงเรียน ระบุวัสดุอุปกรณ์ที่ใช๎ส ร๎างผลงานเมื่อชมงานทัศนศิลป์สิ่งที่ชื่นชมและสิ่งที่ควรปรับปรุงใน
งานทั ศ นศิ ล ป์ ข องตนเองตามทั ศ นธาตุ ที่ เ น๎ น ในทั ศ นศิ ล ป์ นั้ น นั้ น ลั ก ษณะของเครื่ อ งดนตรี ที่ เ ห็ น ใน
ชีวิตประจาวันเรื่องรูปรํางของเครื่องดนตรีวงกันตรึม ลักษณะเดํนของดนตรีในท๎องถิ่นและเอกลักษณ์ของ
เครื่องดนตรีในท๎องถิ่นความสาคัญและประโยชน์ของดนตรีตํอการดาเนินชีวิตของคนในท๎องถิ่นสิ่งที่เป็น
ลักษณะเดํนและเอกลักษณ์ของการแสดงนาฏศิลป์ จาแนกทัศนธาตุของสิ่งตํางๆในธรรมชาติสิ่งแวดล๎อม
และงานทัศนศิลป์โดยเน๎นเรื่องเส๎นสีรูปรํางรูปทรงและพื้นผิว วาดภาพสิ่งของรอบตัวถํายทอดความคิด
ความรู๎ สึ กจากเหตุก ารณ์ ในชี วิต จริ ง โดยใช๎ เส๎ น รูปรํ างรู ปทรงสี และพื้น ผิ ว เรื่ องทัศ นศิล ป์ท้อ งถิ่น งาน
แกะสลักเทียนแห่เทียนเข้าพรรษา อาเภอประโคนชัยจังหวัดบุรีรัมย์ ระบายสีสิ่งของรอบตัว มีทักษะ
พื้นฐานในการใช๎วัสดุอุปกรณ์สร๎างสรรค์งานปั้นสํวนรํวมในกิจกรรมการแสดงที่เหมาะสมกับวัย วิธีการใน
การสร๎างงานทัศนศิลป์โดยเน๎นถึงเทคนิคและวัสดุอุปกรณ์การสร๎างงานทัศนศิลป์ในท๎องถิ่น จัดกลุํมของ
ภาพตามทัศนธาตุที่เน๎นในงานทัศนศิลป์นั้นนั้นเลําถึงที่มาของงานทัศนศิลป์ในท๎องถิ่นการแสดงนาฏศิลป์ที่
เคยเห็นในท๎องถิ่นอธิบายเกี่ยวกับ วัสดุอุปกรณ์และการสร๎างงานทัศนศิลป์ในท๎องถิ่นความสาคัญของการ
แสดงนาฏศิลป์ ใช๎รูปภาพหรือสัญลักษณ์แทนเสียงและจังหวะเคาะ บอกบทบาทหน๎าที่ของเพลงที่ได๎ยิน
ประโยชน์ของการแสดงนาฏศิลป์ในชีวิตประจาวัน ขับร๎องและบรรเลงดนตรีงํายงําย เคลื่อนไหวทําทาง
สอดคล๎องกับอารมณ์ของเพลงที่ฟังแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเสียงดนตรีเสียงขับร๎องของตนเองและผู๎อื่น
ทําทางประกอบเพลงตามรูปแบบนาฏศิลป์นาไปใช๎ในชีวิตประจาวันหรือโอกาสตํางๆได๎อยํางเหมาะสม
สร๎างสรรค์การเคลื่อนไหวในรูปแบบตํางๆในสถานการณ์สั้นสั้นเปรียบเทียบบทบาทหน๎าที่ของผู๎แสดงและ
ผู๎ชมเรื่องงานงิ้วประจาปีจังหวัดบุรีรัมย์
โดยใช๎กระบวนการสร๎างความคิดรวบยอด กระบวนการตัดสินใจ กระบวนการเรียนรู๎ความ
เข๎าใจกระบวนการฟัง กระบวนการปฏิบัติ กระบวนการของทัศนธาตุปัจจัยในการมองเห็น กระบวนการ
วิเคราะห์กระบวนการขององค์ประกอบของดนตรี กระบวนการแก๎ ปัญหา กระบวนการสร๎างคํานิยม
กระบวนการขององค์ประกอบของนาฏศิลป์
เพื่อให๎ มีความรั กชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ซื่อสัตย์สุ จริต มีวินัย ใฝุ เรียนรู๎ อยู่อย่า งพอเพียง
มุํงมั่นในการทางาน รักความเป็นไทย มีจิตสาธารณะ รักเมตตา และกตัญญู

หลักสูตรโรงเรี ยนมารี ยอ์ นุสรณ์ จังหวัดบุรีรัมย์

๑๗๑

ตัวชี้วัด
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
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
คาอธิบายรายวิชากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
รหัสวิชา ศ ๑๔๑๐๑
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔
จานวน ๘๐ ชั่วโมง
การเปรี ย บเที ย บ รู ป ลั ก ษณะของรู ป รํ า งรู ป ทรงในธรรมชาติ สิ่ ง แวดล๎ อ มและงานทั ศ นศิ ล ป์
ความคิดความรู๎สึกที่ถํายทอดผํานงานทัศนศิลป์ของตนเองและบุคคลอื่น การแสดงนาฏศิลป์กับการแสดง
ที่มาจากวัฒนธรรมอื่น อภิปราย อิทธิพลของสีวรรณะอุํน และสีวรรณะเย็นที่มีตํออารมณ์ของมนุษย์ งาน
ทัศนศิล ป์ในเหตุการณ์และงานเฉลิมฉลองของวัฒนธรรมในท๎องถิ่น จาแนกทัศนธาตุของสิ่ งตําง ๆ ใน
ธรรมชาติสิ่งแวดล๎อมและงานทัศนศิลป์โดยเน๎นเรื่องเส๎น สี รูปรําง รูปทรง พื้นผิว และพื้นที่วําง ประเภท
ของเครื่องดนตรีที่ใช๎ในเพลงที่ฟัง มีทักษะพื้นฐานในการใช๎วัสดุ อุปกรณ์ สร๎างสรรค์งานพิมพ์ภาพ ทักษะ
พื้นฐานในการใช๎วัสดุ อุปกรณ์ สร๎างสรรค์งานวาดภาพระบายสี บรรยายลักษณะของภาพโดยเน๎นเรื่องการ
จัดระยะความลึ ก น้ าหนั ก และแสงเงาในภาพ เรื่ องรู ปร่ า งรู ปทรงประเพณี วิ่งว่า ว อาเภอห้วยราช
จังหวัดบุรีรัมย์ เกี่ยวกับงานทัศนศิลป์ที่มาจากวัฒนธรรมตําง ๆ วาดภาพ ระบายสีโดยใช๎วรรณะอุํน และ
วรรณะเย็นถํายทอดความรู๎สึกและจินตนาการ เลือกใช๎วรรณะสีเพื่อถํายทอดอารมณ์ ความรู๎สึกในการ
สร๎างงานทัศนศิลป์ ระบุเกี่ยวกับงานทัศนศิลป์ในเหตุการณ์และงานเฉลิมฉลองของวัฒนธรรมในท๎องถิ่น
ทิศทางการเคลื่อนที่ขึ้น – ลงงําย ๆ ของทานอง รูปแบบจังหวะและความเร็ว ของจังหวะในเพลงที่ฟัง
ดนตรีสามารถใช๎ในการสื่อเรื่องราวตําง ๆ ความสาคัญในการอนุรักษ์สํงเสริมวัฒนธรรมทางดนตรีพื้นฐาน
ทางนาฏศิล ป์ และการละครที่ใช๎สื่ อความหมายและอารมณ์เหตุผ ลที่ควรรัก ษาและสื บทอดการแสดง
นาฏศิลป์ บอกประโยคเพลงอยํางงําย แหลํ งที่มาและความสัมพันธ์ของวิถีชีวิตไทยที่สะท๎อนในดนตรีและ
เพลงท๎องถิ่น อําน โน๎ตดนตรีไทยและสากล เขียน โน๎ตดนตรีไทยและสากล ร๎องเพลงโดยใช๎ชํองเสียงที่
เหมาะสมกับตนเอง เรื่องร้องเล่นวงกันตรึม บ้านน้าซับ ตาบลเสม็ด อาเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ ใช๎
เครื่องดนตรีอยํางถู กต๎องและปลอดภัย ภาษาทํา และนาฏยศัพท์หรือศัพท์ทางการละครงําย ๆ ในการ
ถํายทอดเรื่องราว เรื่องการแสดงอาสรวาทรัชกาลที่ ๑ อาเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ เก็บเครื่องดนตรี แสดง
การเคลื่อนไหวในจังหวะตําง ๆ ตามความคิดของตน นาฏศิลป์เป็นคูํและหมูํ เลําสิ่งที่ชื่นชอบในการแสดง
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โดยเน๎นจุดสาคัญของเรื่องและลักษณะเดํนของตัวละคร อธิบายประวัติความเป็นมาของนาฏศิลป์ หรือชุด
การแสดงอยํางงําย ๆ ความสาคัญของการแสดง ความเคารพในการเรียนและการแสดงนาฏศิลป์
โดยใช๎กระบวนการสร๎างความคิดรวบยอด กระบวนการตัดสินใจ กระบวนการเรียนรู๎ความเข๎าใจ
กระบวนการสร๎างผลงาน กระบวนการปฏิบัติ กระบวนการวิเคราะห์ กระบวนการของทัศนธาตุปัจจัยใน
การมองเห็น กระบวนการฟัง กระบวนการขององค์ประกอบของดนตรี กระบวนการขององค์ประกอบ
ของนาฏศิลป์ กระบวนการแก๎ปัญหา กระบวนการสร๎างคํานิยม
เพื่อให๎มีความรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย ใฝุเรียนรู๎ อยู่อย่างพอเพียง
มุํงมั่นในการทางาน รักความเป็นไทย มีจิตสาธารณะ รักเมตตา และกตัญญู
ตัวชี้วัด
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 , ป.๔/๓
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 ๓๐ ตัวชี้วัด

คาอธิบายรายวิชากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
รหัสวิชา ศ ๑๕๑๐๑
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕
จานวน ๘๐ ชั่วโมง
บรรยาย เกี่ ย วกั บ จั ง หวะต าแหนํ ง ของสิ่ ง ตํ า ง ๆ ที่ ป รากฏในสิ่ ง แวดล๎ อ มและงานทั ศ นศิ ล ป์
ประโยชน์ และคุณคําของงานทัศนศิลป์ที่มีผลตํอชีวิตของคนในสังคม องค์ประกอบนาฏศิลป์ เปรียบเทียบ
ความแตกตํางระหวํางงานทัศนศิลป์ที่สร๎างสรรค์ด๎วยวัสดุ อุปกรณ์ และวิธีการที่ตํางกัน การแสดงนาฏศิลป์
ชุ ด ตํ า ง ๆ แสดงประเภทตํ า ง ๆ ของไทย ในแตํ ล ะท๎ อ งถิ่ น วาดภาพ โดยใช๎ เ ทคนิ ค แสงเงาน้ าหนั ก
สร๎างสรรค์ งานปั้นจากดินน้ามันหรือดินเหนียวโดยเน๎นการถํายทอดจินตนาการ งานพิมพ์ภาพโดยเน๎นการ
จัดวางตาแหนํงของสิ่งตํางๆ ในภาพ ระบุ ปัญหาในการจัดองค์ประกอบศิลป์และการสื่อความหมายในงาน
ทัศนศิลป์ของตนเองและบอกวิธีการปรับปรุงงานให๎ดีขึ้น เกี่ยวกับลักษณะรูปแบบของงานทัศนศิลป์ ใน
แหลํงเรียนรู๎หรือนิทรรศการศิลปะ องค์ประกอบดนตรี ในเพลงที่ใช๎ในการสื่ออารมณ์ นาฏศิลป์พื้นบ๎านที่
สะท๎อนถึงวัฒนธรรมและประเพณี อภิปรายเกี่ยวกับงานทัศนศิลป์ที่สะท๎อนวัฒนธรรมและภูมิปัญญาใน
ท๎องถิ่น จาแนกลักษณะของเสียงขับร๎องและเครื่องดนตรีที่อยูํในวงดนตรีประเภทตําง ๆ อําน เขียนโน๎ต
ดนตรีไทยและสากล ๕ ระดับเสียง ใช๎เครื่องดนตรีบรรเลงจังหวะและทานอง รํวมกับกิจกรรมในการ
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แสดงออกตามจิตนาการ ด๎นสดโดยใช๎ประโยคเพลง อธิบาย ความสัมพันธ์ระหวํางดนตรีกับประเพณีใน
วัฒนธรรมตําง ๆ คุณคําของดนตรีที่มาจากวัฒนธรรมที่ตํางกัน แสดงทําทางประกอบเพลงหรือเรื่องราว
ตามความคิดของตน นาฏศิลป์โดยเน๎นการใช๎ภาษาทําทาง
และนาฏยศัพท์ในการสื่ อความหมายของการแสดงออก นาฏศิล ป์พื้นบ๎านที่ส ะท๎อนถึงวัฒนธรรมและ
ประเพณี มี สํวนรํวมในกลุํมการเขียนเค๎าโครงเรื่องหรือบทละครสั้น ๆ บอก ประโยชน์ที่ได๎รับจากการชม
การแสดง
โดยใช๎กระบวนการสร๎างความคิดรวบยอด กระบวนการตัดสินใจ กระบวนการเรียนรู๎ความเข๎าใจ
กระบวนการสร๎างผลงานจิตรกรรม กระบวนการปฏิบัติ กระบวนการวิเคราะห์ กระบวนการของทัศนธาตุ
ปัจจัยในการมองเห็น กระบวนการสร๎างคํานิยม กระบวนการฟัง กระบวนการขององค์ประกอบของดนตรี
กระบวนการขององค์ประกอบของนาฏศิลป์ กระบวนการแก๎ปัญหา
เพื่อให๎ มีความรั กชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ซื่อสัตย์สุ จริต มีวินัย ใฝุ เรียนรู๎ อยู่อย่า งพอเพียง
มุํงมั่นในการทางาน รักความเป็นไทย มีจิตสาธารณะ รักเมตตา และกตัญญู
ตัวชี้วัด
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
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 ตัวชี้วัด
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คาอธิบายรายวิชากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
รหัสวิชา ศ ๑๖๑๐๑
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖
จานวน ๘๐ ชั่วโมง
ระบุสีคูํตรงข๎ามและอภิปรายเกี่ยวกับการใช๎สีคูํตรงข๎ามในการถํายทอดความคิดและอารมณ์ และ
บรรยายอิทธิพลทางวัฒนธรรมในท๎องถิ่นที่มีผลตํอการสร๎างงานทัศนศิลป์ของบุคคล ประโยชน์ที่ได๎รับจาก
การแสดงหรือการชมการแสดงนาฏศิลป์และละคร อธิบายหลักการจัดขนาดสัดสํวน ความสมดุล ในการ
สร๎างงานทัศนศิลป์ เรื่องราวของดนตรีไทยในประวัติศาสตร์ ความสาพันธ์ระหวํางนาฏศิลป์และการละคร
กับสิ่งที่ประสบในชีวิตประจาวัน สิ่ งที่มีความสาคัญตํอการแสดงนาฏศิลป์และละคร สร๎างงานทัศนศิลป์
และรูปแบบ ๒ มิติ เป็น ๓ มิติ โดยใช๎หลักการของแสงเงาและน้าหนัก งานปั้นโดยใช๎หลักการเพิ่มและ
ลด งานปั้นเตาเผาโบราญศูนย์วัฒนธรรมอีสานใต้ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ งานทัศนศิลป์โดยใช๎
หลักการของรูปและพื้นที่วําง งานทัศนศิลป์โดยใช๎สีคูํตรงข๎าม หลักการจัดขนาดสัดสํวนและความสมดุล
งานทัศนศิล ป์ เป็ น แผนภาพ แผนผั งและภาพประกอบ เพื่อถํายทอดความคิดหรือเรื่องราวเกี่ยวกับ
เหตุการณ์ตํางๆ การเคลื่อนไหวและการแสดงโดยเน๎นการถํายทอดลีลาหรืออารมณ์ เรื่องราวอาไยลาแบ
อาเภอบ๎านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ บรรยายบทบาทของทัศนศิลป์ที่สะท๎อนชีวิตและสังคม เพลงที่ฟังโดย
อาศัยองค์ประกอบดนตรีและศัพท์สังคีต ความรู๎สึกของตนเองที่มีตํองานนาฏศิลป์และงานละครอยําง
สร๎างสรรค์ อภิปรายเกี่ยวกับอิทธิพลของความเชื่อความศรัทธาที่มีผลตํองานทัศนศิลป์ในท๎องถิ่น อิทธิพล
ของวัฒนธรรมตํอดนตรีในท๎องถิ่น จาแนกประเภทและบทบาทหน๎าที่เครื่องดนตรีไทยและเครื่องดนตรี
ที่มาจากวัฒนธรรมตํางๆ ดนตรีที่มาจากยุคสมัยที่ตํางกัน อํานเขียนโน๎ตไทยและโน๎ตสากลทานองงํายๆ
ใช๎เครื่องดนตรีบรรเลงประกอบการร๎องเพลงด๎นสด อาไยลาแบ อาเภอบ๎านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ ที่มี
จังหวะและทานองงํายๆ ออกแบบเครื่ องแตํงกายหรืออุปกรณ์ประกอบการแสดงอยํางงํายๆ แสดง
นาฏศิลป์และละครงํายๆความคิดเห็นในการชมการแสดง
โดยใช๎กระบวนการสร๎างความคิดรวบยอด กระบวนการตัดสินใจ กระบวนการเรียนรู๎ความเข๎าใจ
กระบวนการสร๎างผลงานจิตกรรม กระบวนการปฏิบัติ กระบวนการวิเคราะห์ กระบวนการของทัศนธาตุ
ปัจจัยในการมองเห็น กระบวนการสร๎างคํานิยม กระบวนการฟัง กระบวนการขององค์ประกอบของ
ดนตรี กระบวนการขององค์ประกอบของนาฏศิลป์ กระบวนการแก๎ปัญหา
เพื่อให๎ มีความรั กชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ซื่อสัตย์สุ จริต มีวินัย ใฝุ เรียนรู๎ อยู่อย่า งพอเพียง
มุํงมั่นในการทางาน รักความเป็นไทย มีจิตสาธารณะ รักเมตตา และกตัญญู
ตัวชี้วัด
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
ศ ๒.๒ ป.๖ / ๑ , ป.๖ / ๒
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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 ๒๕ ตัวชี้วัด
คาอธิบายรายวิชากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
รหัสวิชา ศ ๒๑๑๐๑

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑

เวลา ๔๐ ชั่วโมง

ศึกษา/ฝึกทักษะ/กระบวนการในสาระต่อไปนี้
บรรยาย ความแตกตํางและความคล๎ายคลึงกันของงานทัศนศิลป์และสิ่งแวดล๎อมโดยเน๎นความรู๎
เรื่ อ งทัศ นธาตุ ระบุ แ ละบรรยายหลั ก การออกแบบงานทั ศนศิ ล ป์โ ดยเน๎น ความเป็นเอกภาพ ความ
กลมกลืน และความสมดุล วาดภาพทัศนียภาพแสดงให๎เห็นระยะไกลใกล๎ เป็น ๓ มิติ รวบรวมงานปั้น
หรือสื่ อผสมมาสร๎างเป็ นเรื่ องราว ๓ มิติ โดยเน๎นความเป็นเอกภาพ ความกลมกลื น และการสื่อถึง
เรื่องราวของงาน แหล่งเรียนรู้ชุมชนเครื่องปั้นดินเผา บ้านหนองบัวโคก ออกแบบรูปภาพ สัญลักษณ์
หรือกราฟิกอื่นๆ ในการนาเสนอความคิดและข๎อมูล อําน เขียน ร๎อง โน๎ตไทยและโน๎ตสากล เปรียบเทียบ
เสี ย งร๎ องและเสี ย งของเครื่ องดนตรี ที่มาจากวัฒ นธรรมตํางกัน ร๎องเพลงและใช๎เครื่องดนตรีบรรเลง
ประกอบการร๎องเพลงด๎วยบทเพลงที่หลากหลายรูปแบบ วงดนตรีเจรียงอีสานใต๎ จังหวัดบุรีรัมย์ ภาษาที่
ใช๎สื่อสาร ภาษาเขมร เครื่องดนตรีที่ใช๎ คือ แคน ของภาคอีสาน จัดประเภทของวงดนตรีไทยและวง
ดนตรีที่มาจากวัฒนธรรมตํางกัน แสดงความคิดเห็นที่มีตํออารมณ์ของบทเพลง ที่มีความเร็วของจังหวะ
และความดังเบาแตกตํางกัน นาฏศิลป์และละครในรูปแบบงํายๆ อธิบายอิทธิพลของนักแสดงชื่อดังที่มีผล
ตํอการโน๎มน๎าวอารมณ์หรือความคิดของผู๎ชม ใช๎นาฏยศัพท์ทางการละครในการแสดง
โดยใช๎ ก ระบวนการปฏิ บั ติ กระบวนการวิ เ คราะห์ กระบวนการสร๎ า งความคิ ด รวบยอด
กระบวนการเรียนรู๎ความเข๎าใจ กระบวนการสร๎างความคิดวิจารณญาณ กระบวนการฟัง กระบวนการ
ตัดสินใจ กระบวนการสร๎างความตระหนัก
เพื่อให๎ มีความรั กชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ซื่อสัตย์สุ จริต มีวินัย ใฝุ เรียนรู๎ อยู่อย่า งพอเพียง
มุํงมั่นในการทางาน รักความเป็นไทย มีจิตสาธารณะ รักเมตตา และกตัญญู
ตัวชี้วัด
ศ ๑.๑ ม.๑/๑, ม.๑/๒ ,ม. ๑/๓ , ม. ๑/๔ ,ม. ๑/๕
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
ศ ๓.๑ ม.๑/๑,ม.๑/๒, ม. ๑/๓ ,ม. ๑/๔ ,ม. ๑ /๕
รวม ๑๓ ตัวชี้วัด

หลักสูตรโรงเรี ยนมารี ยอ์ นุสรณ์ จังหวัดบุรีรัมย์

๑๗๖

คาอธิบายรายวิชากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
รหัสวิชา ศ ๒๑๑๐๒

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑

เวลา ๔๐ ชั่วโมง

ศึกษา/ฝึกทักษะ/กระบวนการในสาระต่อไปนี้
ประเมินงานทัศนศิลป์และบรรยายถึงวิธีการปรับปรุงงานของตนเองและผู๎อื่น โดยใช๎
เกณฑ์ที่กาหนดให๎ ระบุและบรรยายเกี่ยวกับลักษณะรูปแบบงานทัศนศิลป์ของชาติและของท๎องถิ่นตนเอง
จากอดีตจนถึงปัจจุบัน และเปรียบเทียบงานทัศนศิลป์ของภาคตํางๆในประเทศไทย ความหลากหลาย
ขององค์ประกอบดนตรีในวัฒนธรรมตํางกัน เปรียบเทียบความแตกตํางของจุดประสงค์ในการสร๎างสรรค์
งานทัศนศิลป์ของวัฒนธรรมไทยและสากล อารมณ์ความรู๎สึกในการฟังดนตรีแตํละประเภท นาเสนอ
ตัวอยํางเพลงที่ตนเองชื่นชอบและอภิปรายลักษณะเดํนที่ทาให๎งานนั้นนําชื่นชม ใช๎เกณฑ์สาหรับประเมิน
คุณภาพงานดนตรีหรือเพลงที่ฟังและบารุงรักษาเครื่องดนตรีอยํางระมัดระวังและรับผิดชอบ ทักษะชีวิต
การทางานเป็นกลุํมในกระบวนการผลิตการแสดง เรื่อง เรือมจับกรับ การแต่งกายแบบเขมร ดนตรีที่
ใช๎ในการราแบบเขมร เกณฑ์งํายๆที่ทาให๎ในการพิจารณาคุณภาพการแสดงที่ชมโดยเน๎นเรื่องการใช๎เสียง
การแสดงทําทางและการเคลื่อนไหว อธิบายบทบาทความสัมพันธ์และอิทธิพลของดนตรีที่มีตํอสังคมไทย
โดยใช๎กระบวนการวิเคราะห์ กระบวนการเรียนรู๎ความเข๎าใจ กระบวนการสร๎างความคิดรวบ
ยอด กระบวนการปฏิ บั ติ กระบวนการฟั ง กระบวนการติ ด สิ น ใจ กระบวนการสร๎ า งคํ า นิ ย ม
กระบวนการแก๎ไขปัญหา กระบวนการสร๎างความตระหนัก
เพื่อให๎ มีความรั กชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ซื่อสัตย์สุ จริต มีวินัย ใฝุ เรียนรู๎ อยู่อย่า งพอเพียง
มุํงมั่นในการทางาน รักความเป็นไทย มีจิตสาธารณะ รักเมตตา และกตัญญู
ตัวชี้วัด
ศ๑.๑ ม.๑/๖
ศ๑.๒ ม.๑/๑ , ม.๑/๒ , ม.๑/๓
ศ๒.๑ ม.๑/๖ , ม.๑/๗ , ม.๑/๘ , ม.๑/๙
ศ๒.๒ ม.๑/๑ , ม.๑/๒
ศ๓.๑ ม.๑/๔ , ม.๑/๕
ศ๓.๒ ม.๑/๑ , ม.๑/๒
รวม ๑๔ ตัวชี้วัด

หลักสูตรโรงเรี ยนมารี ยอ์ นุสรณ์ จังหวัดบุรีรัมย์

๑๗๗

คาอธิบายรายวิชากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
รหัสวิชา ศ ๒๒๑๐๑

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒

เวลา ๔๐ ชั่วโมง

ศึกษา/ฝึกทักษะ/กระบวนการในสาระต่อไปนี้
อภิป รายเกี่ย วกับ ทั ศนธาตุในด๎านรูป แบบและแนวคิดของงานทัศนศิล ป์ที่เ ลื อกมา บรรยาย
เกี่ยวกับความเหมือนและความแตกตํางของรูปแบบการใช๎วัสดุอุปกรณ์ในงานทัศนศิลป์ของศิลปิน การ
เปลี่ยนแปลงของงานทัศนศิลป์ของไทยในแตํละยุคสมัยโดยเน๎นถึงแนวคิดและเนื้อหาของงาน อารมณ์ของ
เพลงและความรู๎สึกที่มีตํอบทเพลงที่ฟัง วาดภาพเทคนิคที่หลากหลายในการสื่อความหมายและเรื่องราว
ตํางๆ สร๎างเกณฑ์ในการประเมินและวิจารณ์งานทัศนศิลป์ สร๎างสรรค์การแสดงโดยใช๎องค์ประกอบ
นาฏศิลป์ และการละคร น าผลงานการวิจ ารณ์ไปปรับปรุงแก๎ไขและพัฒนางาน เปรียบเทียบการใช๎
องค์ประกอบดนตรีที่มาจากวัฒนธรรมตํางกัน อําน เขียน ร๎อง โน๎ตไทยและโน๎ตสากลที่มีเครื่องหมาย
แปลงเสียง ระบุปัจจัยสาคัญที่มีอิทธิพลตํอการสร๎างสรรค์งานดนตรี ร๎องเพลงและเลํนดนตรีเดี่ยวและ
รวมวง อธิบายการบูรณาการศิลปะแขนงอื่นๆกับการแสดง วิเคราะห์การแสดงของตนเองและผู๎อื่น โดย
ใช๎การแสดงนาฏยศัพท์หรือศัพท์ทางการละครที่เหมาะสม เสนอความคิดเห็นในการปรับปรุงการแสดง
โดยใช๎กระบวนการสร๎างความคิดรวบยอด กระบวนการตัดสินใจ กระบวนการเรียนรู๎ความเข๎าใจ
กระบวนการสร๎างผลงานจิตกรรม กระบวนการปฏิบัติ กระบวนการวิเคราะห์ กระบวนการของทัศนธาตุ
ปัจ จัย ในการมองเห็ น กระบวนการฟัง กระบวนการขององค์ประกอบของดนตรี กระบวนการของ
องค์ประกอบของนาฏศิลป์ กระบวนการแก๎ปัญหา กระบวนการสร๎างคํานิยม
เพื่อให๎ มีความรั กชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ซื่อสัตย์สุ จริต มีวินัย ใฝุ เรียนรู๎ อยู่อย่า งพอเพียง
มุํงมั่นในการทางาน รักความเป็นไทย มีจิตสาธารณะ รักเมตตา และกตัญญู
รหัสตัวชี้วัด
ศ๑.๑ ม.๒/๑ , ม.๒/๒ , ม.๒/๓ , ม.๒/๔ , ม.๒/๕
ศ๒.๑ ม.๒/๑ , ม.๒/๒ , ม.๒/๓ , ม.๒/๔ , ม.๒/๕
ศ๓.๑ ม.๒/๑ , ม.๒/๒ , ม.๒/๓ , ม.๒/๔
รวม ๑๔ ตัวชี้วัด

หลักสูตรโรงเรี ยนมารี ยอ์ นุสรณ์ จังหวัดบุรีรัมย์

๑๗๘

คาอธิบายรายวิชากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
รหัสวิชา ศ ๒๒๑๐๒

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒

เวลา ๔๐ ชั่วโมง

ศึกษา/ฝึกทักษะ/กระบวนการในสาระต่อไปนี้
วาดภาพแสดงบุคลิกลักษณะของตัวละคร บรรยายวิธีการใช๎งานทัศนศิลป์ในการโฆษณาเพื่อโน๎ม
น๎าวใจและนาเสนอตัวอยํางประกอบ ถึงการเปลี่ยนแปลงของงานทัศนศิลป์ของไทยในในแตํละยุคสมัยโดย
เน๎นถึงแนวคิดและเนื้อหาของงาน บทบาทและอิทธิพลของดนตรีในวัฒนธรรมของประเทศตํางๆ อิทธิพล
ของวัฒนธรรมและเหตุการณ์ในประวัติ ศาสตร์ที่มีตํอรูปแบบของดนตรีในประเทศไทย ระบุและบรรยาย
เกี่ยวกับวัฒธรรมตํางๆที่สะท๎อนถึงงานทัศนศิลป์ในปัจจุบัน งานอาชีพตํางๆ ที่เกี่ยวข๎องกับดนตรีและ
บทบาทของดนตรีในธุรกิจบันเทิงหรือแสดงนาฏศิลป์ นาฏศิลป์พื้นบ๎าน ละครไทย ละครพื้นบ๎าน หรือ
มหรสพอื่นที่เคยนิยมกันในอดีต เปรียบเทียบแนวคิดในการออกแบบงานทัศนศิลป์ที่มาจากวัฒนธรรมไทย
และสากล ลักษณะเฉพาะของการแสดงนาฏศิลป์จากวัฒนธรรมตํางๆ ประเมินพัฒนาการทักษะทาง
ดนตรีของตนเอง หลักจากการฝึกฝนปฏิบัติ เชื่อมโยงการเรียนรู๎ระหวํางนาฏศิลป์และการละครกับสาระ
การเรียนรู๎อื่น อธิบายอิทธิพลของวัฒนธรรมที่มีผลตํอเนื้อหาของละคร
โดยใช๎กระบวนการปฏิบัติ กระบวนการสร๎างความคิดรวบยอด กระบวนการเรียนรู๎ความเข๎าใจ
กระบวนการทัศนธาตุปัจจัยในการมองเห็น กระบวนการสร๎างคํานิยม กระบวนการฟัง กระบวนการของ
องค์ประกอบของดนตรี กระบวนการตัดสินใจ กระบวนการขององค์ประกอบของนาฏศิลป์
เพื่อให๎ มีความรั กชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ซื่อสัตย์สุ จริต มีวินัย ใฝุ เรียนรู๎ อยู่อย่า งพอเพียง
มุํงมั่นในการทางาน รักความเป็นไทย มีจิตสาธารณะ รักเมตตา และกตัญญู
รหัสตัวชี้วัด
ศ๑.๑
ศ๑.๒
ศ๒.๑
ศ๒.๒
ศ๓.๑
ศ๓.๒

ม.๒/๖ ,
ม.๒/๑ ,
ม.๒/๖ ,
ม.๒/๑ ,
ม.๒/๕
ม.๒/๑ ,

รวม ๑๓ ตัวชี้วัด

ม.๒/๗
ม.๒/๒ , ม.๒/๓
ม.๒/๗
ม.๒/๒
ม.๒/๒ , ม.๒/๓

หลักสูตรโรงเรี ยนมารี ยอ์ นุสรณ์ จังหวัดบุรีรัมย์

๑๗๙

คาอธิบายรายวิชากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
รหัสวิชา ศ ๒๓๑๐๑

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓

เวลา ๔๐ ชั่วโมง

ศึกษา/ฝึกทักษะ/กระบวนการในสาระต่อไปนี้
บรรยายสิ่งแวดล๎อมและงานทัศนศิลป์ที่เลือกมาโดยใช๎ความรู๎เรื่องทัศนธาตุและหลักการออกแบบ
ระบุและบรรยายเทคนิควิธีการของศิลปินในการสร๎างงานทัศนศิลป์ โครงสร๎างของบทละครโดยใช๎ศัพท์
ทางการละคร วิเคราะห์และบรรยายวิธีการใช๎ทัศนธาตุและหลักการออกแบบในการสร๎างงานทัศนศิลป์
ของตนเองให๎มีคุณภาพ มีทักษะในการสร๎างงานทัศนศิลป์อยํางน๎อย ๓ ประเภท การผสมผสานวัสดุตํางๆ
ในการสร๎างงานทัศนศิลป์โดยใช๎หลักการออกแบบ เชํน การออกแบบลวดลายเสื่อกก เสื่อพับ อาเภอเฉลิม
พระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์ การใช๎ความคิดในการพัฒนารูปแบบการแสดง เชํนการแสดงโปงลาง การแปล
ความและการสื่อสารผํานการแสดง สร๎างงานทัศนศิลป์ทั้ง ๒ มิติและ๓ มิติเพื่อถํายทอดประสบการณ์และ
จินตนาการ งานทัศนศิลป์ สื่อความหมายเป็นเรื่องราวโดยประยุกต์ใช๎ทัศนธาตุและหลักการออกแบบ
เปรียบเทียบองค์ประกอบที่ใช๎ในงานดนตรีและงานศิลปะอื่น ความแตกตํางระหวํางงานดนตรีของตนเอง
และผู๎อื่น เชํน จาเป็ยอีสานใต้ บ้านกระสัง ตาบลกระสัง อาเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ ร๎องเพลงเลํน
ดนตรีเดี่ยวและรวมวงโดยเน๎นเทคนิคการร๎องการเลํนการแสดงออกและคุณภาพเสียง แตํงเพลงสั้นๆ
จังหวะงํายๆ อธิบายเหตุผลในการเลือกใช๎องค์ประกอบดนตรีในการสร๎างสรรค์งานดนตรีของตนเอง ใช๎
นาฏยศัพท์ห รื อศัพท์ทางการละครที่เหมาะสมบรรยายเปรียบเทียบการแสดงอากัปกิริยาของผู๎ คนใน
ชีวิตประจาวันและในการแสดง วิจารณ์เปรียบเทียบงานนาฏศิล ป์ที่มีความแตกตํางกันโดยใช๎ความรู๎
เกี่ยวกับองค์ประกอบนาฏศิลป์
โดยใช๎กระบวนการฟัง กระบวนการวอเคราะห์ กระบวนการปฏิบัติ กระบวนการสร๎างความคิด
รวบยอด กระบวนการตัดสินใจ กระบวนการเรียนรู๎ความเข๎าใจ กระบวนการสร๎างผลงานจิตรกรรม
กระบวนการองค์ประกอบของดนตรี กระบวนการองค์ประกอบของนาฏศิลป์ กระบวนการจองทัศนธาตุ
ปัจจัยในการมองเห็น กระบวนการสร๎างคํานิยม และกระบวนการแก๎ปัญหา
เพื่อให๎ มีความรั กชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ซื่อสัตย์สุ จริต มีวินัย ใฝุ เรียนรู๎ อยู่อย่า งพอเพียง
มุํงมั่นในการทางาน รักความเป็นไทย มีจิตสาธารณะ รักเมตตา และกตัญญู
รหัสตัวชี้วัด
ศ๒.๑ ม.๓/๑ , ม.๓/๒ , ม.๓/๓ , ม.๓/๔ , ม.๓/๕ , ม.๓/๖ , ม.๓/๗
ศ๒.๑ ม.๓/๑ , ม.๓/๒ , ม.๓/๓ , ม.๓/๔ , ม.๓/๕
ศ๓.๑ ม.๓/๑ , ม.๓/๒ , ม.๓/๓ , ม.๓/๔ , ม.๓/๕
รวม ๑๗ ตัวชี้วัด

หลักสูตรโรงเรี ยนมารี ยอ์ นุสรณ์ จังหวัดบุรีรัมย์

๑๘๐

คาอธิบายรายวิชากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
รหัสวิชา ศ ๒๓๑๐๑

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓

เวลา ๔๐ ชั่วโมง

ศึกษา/ฝึกทักษะ/กระบวนการในสาระต่อไปนี้
วิเคราะห์และอภิปรายรูปแบบเนื้อหาและคุณคําในงานทัศนศิลป์ของตนเองและผู๎อื่นหรือของ
ศิลปิน สร๎างสรรค์งานทัศนศิลป์เพื่อบรรยายเหตุการณ์ตํางๆ โดยใช๎เทคนิคที่หลากหลาย ระบุอาชีพที่
เกี่ยวข๎องกับงานทัศนศิลป์และทักษะที่จาเป็นในการประกอบอาชีพนั้นๆ เลือกงานทัศนศิลป์โดยใช๎เกณฑ์
ที่กาหนดขึ้นอยํางเหมาะสมและนาไปจัดนิทรรศการ ศึกษาและอภิปรายเกี่ยวกับงานทัศนศิลป์ที่สะท๎อน
คุณคําของวัฒนธรรม เปรียบเทียบความแตกตํางของงานทัศนศิลป์ในแตํละยุคสมัยของวัฒนธรรมไทยและ
สากล อธิบายเกี่ยวกับอิทธิพลของดนตรีที่มีผลตํอบุคคลและสังคม ความสาคัญและบทบาทของนาฏศิลป์
และละครในชีวิตประจาวัน นาเสนอหรือจัดการแสดงดนตรีที่เหมาะสมโดยการบูรณาการกับสาระการ
เรี ย นรู๎ อื่ น ในกลุํ มศิ ล ปะ แนวคิ ดจากเนื้ อ เรื องของการแสดงที่ส ามารถนาไปปรับ ใช๎ใ นชี วิต ประจาวั น
บรรยายวิวัฒนาการของดนตรี แตํละยุคสมัย อภิปรายลักษณะเดํนที่ทาให๎งานดนตรีนั้นได๎รับการยอมรับ
รํวมจัดงานการแสดงในบทบาทหน๎าที่ตํางๆ ออกแบบและสร๎างสรรค์อุปกรณ์และเครื่องแตํงกายเพื่อแสดง
นาฏศิลป์และละคร แสดงนาฏศิลป์ในการอนุรักษ์
โดยใช๎กระบวนการเรียนรู๎ความเข๎าใจ กระบวนการฟัง กระบวนการสร๎างความคิดรวบยอด
กระบวนการองค์ประกอบของดนตรี กระบวนการองค์ประกอบของนาฏศิลป์ กระบวนการของทัศนธาตุ
ปัจจัยในการมองเห็น กระบวนการปฏิบัติ กระบวนการตัดสินใจ และกระบวนการสร๎างคํานิยม
เพื่อให๎ มีความรั กชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ซื่อสัตย์สุ จริต มีวินัย ใฝุ เ รียนรู๎ อยู่อย่า งพอเพียง
มุํงมั่นในการทางาน รักความเป็นไทย มีจิตสาธารณะ รักเมตตา และกตัญญู
รหัสตัวชี้วัด
ศ๑.๑ ม.๓/๘ , ม.๓/๙ , ม.๓/๑๐ , ม.๓/๑๑
ศ๑.๒ ม.๓/๑ , ม.๓/๒
ศ๒.๑ ม.๓/๖ , ม.๓/๗
ศ๒.๒ ม.๓/๑ , ม.๓/๒
ศ๓.๑ ม.๓/๖ , ม.๓/๗
ศ๓.๒ ม.๓/๑ , ม.๓/๒ , ม.๓/๓
รวม ๑๕ ตัวชี้วัด

หลักสูตรโรงเรี ยนมารี ยอ์ นุสรณ์ จังหวัดบุรีรัมย์

๑๘๑

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ความสาคัญของกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
กลุํมสาระการเรียนรู๎การงานอาชีพและเทคโนโลยีเป็นกลุํมสาระที่ชํวยพัฒนาให๎ผู๎เรียน
มีความรู๎ ความเข๎าใจ มีทักษะพื้นฐานที่จาเป็นตํอการดารงชีวิต และรู๎เทําทันการเปลี่ยนแปลง
สามารถนาความรู๎เกี่ยวกับการดารงชีวิต การอาชีพ และเทคโนโลยี มาใช๎ประโยชน์ในการทางานอยํางมี
ความคิดสร๎างสรรค์ และแขํงขันในสังคมไทยและสากล เห็นแนวทางในการประกอบอาชีพ รักการ
ทางาน และมีเจตคติที่ดีตํอการทางาน สามารถดารงชีวิตอยูํในสังคมได๎อยํางพอเพียง
และ
มีความสุข
กลุํมสาระการเรียนรู๎การงานอาชีพและเทคโนโลยี มุํงพัฒนาผู๎เรียนแบบองค์รวม เพื่อให๎มี
ความรู๎ความสามารถ มีทักษะในการทางาน เห็นแนวทางในการประกอบอาชีพและการศึกษาตํอ
ได๎อยํางมีประสิทธิภาพ โดยมีสาระสาคัญ ดังนี้
- การดารงชีวิตและครอบครัว เป็นสาระเกี่ยวกับการทางานในชีวิตประจาวัน ชํวยเหลือ
ตนเอง ครอบครัว และสังคมได๎ในสภาพเศรษฐกิจที่พอเพียง ไมํทาลายสิ่งแวดล๎อม เน๎นการปฏิบัติจริงจน
เกิดความมั่นใจและภูมิใจในผลสาเร็จของงาน เพื่อให๎ค๎นพบความสามารถ ความถนัด และความสนใจของ
ตนเอง
- การออกแบบและเทคโนโลยี เป็นสาระการเรียนรู๎ที่เกี่ยวกับการพัฒนาความสามารถของ
มนุษย์อยํางสร๎างสรรค์ โดยนาความรู๎มาใช๎กับกระบวนการเทคโนโลยี สร๎างสิ่งของ เครื่องใช๎ วิธีการ
หรือเพิ่มประสิทธิภาพในการดารงชีวิต
- เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เป็นสาระเกี่ยวกับกระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศ
การติดตํอสื่อสาร การค๎นหาข๎อมูล การใช๎ข๎อมูลและสารสนเทศ การแก๎ปัญหาหรือการสร๎างงาน
คุณคําและผลกระทบของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
- การอาชีพ เป็นสาระที่เกี่ยวข๎องกับทักษะที่จาเป็นตํออาชีพ เห็นความสาคัญของ
คุณธรรม จริยธรรม และเจตคติที่ดีตํออาชีพ ใช๎เทคโนโลยีได๎เหมาะสม เห็นคุณคําของอาชีพสุจริต
และเห็นแนวทางในการประกอบอาชีพ

หลักสูตรโรงเรี ยนมารี ยอ์ นุสรณ์ จังหวัดบุรีรัมย์

๑๘๒

สาระและมาตรฐานการเรียนรู้
สาระที่ ๑ การดารงชีวิตและครอบครัว
มาตรฐาน ง๑.๑ เข๎าใจการทางาน มีความคิดสร๎างสรรค์ มีทักษะกระบวนการทางาน ทักษะ
การจัดการ ทักษะกระบวนการแก๎ปัญหา ทักษะการทางานรํวมกัน และทักษะ
การแสวงหาความรู๎ มีคุณธรรม และลักษณะนิสัยในการทางาน มีจิตสานึก
ในการใช๎พลังงาน ทรัพยากร และสิ่งแวดล๎อมเพื่อการดารงชีวิตและครอบครัว
สาระที่ ๒ การออกแบบและเทคโนโลยี
มาตรฐาน ง ๒.๑ เข๎าใจเทคโนโลยีและกระบวนการเทคโนโลยี ออกแบบและสร๎างสิ่งของเครื่องใช๎ หรือ
วิธีการ ตามกระบวนการเทคโนโลยีอยํางมีความคิดสร๎างสรรค์ เลือกใช๎เทคโนโลยี
ในทางสร๎างสรรค์ตํอชีวิต สังคม สิ่งแวดล๎อม และมีสํวนรํวม
ใน
การจัดการเทคโนโลยีที่ยั่งยืน
สาระที่ ๓ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
มาตรฐาน ง ๓.๑ เข๎าใจ เห็นคุณคํา และใช๎กระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค๎นข๎อมูล
การเรียนรู๎ การสื่อสาร การแก๎ปัญหา การทางาน และอาชีพอยํางมีประสิทธิภาพ
ประสิทธิผล และมีคุณธรรม
สาระที่ ๔ การอาชีพ
มาตรฐาน ง ๔.๑ เข๎าใจ มีทักษะที่จาเป็น มีประสบการณ์ เห็นแนวทางในงานอาชีพ ใช๎เทคโนโลยีเพื่อ
พัฒนาอาชีพ มีคุณธรรม และมีเจตคติที่ดีตํออาชีพ

หลักสูตรโรงเรี ยนมารี ยอ์ นุสรณ์ จังหวัดบุรีรัมย์

๑๘๓

คาอธิบายรายวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยีพื้นฐาน
รหัสวิชา ง๑๑๑๐๑
รายวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยีพื้นฐาน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑
จานวน ๔๐
ชั่วโมง
บอกวิธีการทางานเพื่อชํวยเหลือตนเอง ข๎อมูลที่สนใจและแหลํงข๎อมูลที่อยูํใกล๎ตัว ประโยชน์ของ
อุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศ ใช๎วัสดุอุปกรณ์และเครื่องมือตํางๆในการทางานอยํางปลอดภัย เรื่องผ้าไหม
ตีน แดง ต.บ้า นแวง อ.พุทไธสง จ.บุรี รั มย์ การใช๎วัสดุอุป กรณ์ในการปลู กหมํอน เลี้ ยงไหม อุปกรณ์
การเกษตรอาเซียน เชํน ลาว กัมพูชา การสํงเสริมศิลปาชีพ ทางานเพื่อชํวยเหลือตนเองอยํางกระตือรือร๎น
และตรงเวลา
โดยใช๎กระบวนความรู๎ความเข๎าใจ กระบวนการคิดสร๎างสรรค์ กระบวนการแก๎ปัญหากระบวนการ
ปฏิบัติ กระบวนการตัดสินใจ กระบวนการทางาน กระบวนการเทคโนโลยี กระบวนการทางภาษา
เพื่อให๎ผู๎เรียนมีความรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ซื่อสัตย์ สุจริต มีวินัย ใฝุเรียนรู๎ อยู่อย่างพอเพียง
มุํงมั่นในการทางาน รักความเป็นไทย มีจิตสาธารณะ รักเมตตา และกตัญญู
ตัวชี้วัด
ง ๑.๑ ป.๑/๑, ป.๑/๒ , ป.๑/๓
ง ๓.๑ ป.๑/๑, ป.๑/๒
รวม ๕ ตัวชี้วัด

หลักสูตรโรงเรี ยนมารี ยอ์ นุสรณ์ จังหวัดบุรีรัมย์

๑๘๔

คาอธิบายรายวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยีพื้นฐาน
รหัสวิชา ง๑๒๑๐๑
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒

รายวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยีพื้นฐาน
จานวน ๔๐ ชั่วโมง

บอกวิธีการและประโยชน์การทางานเพื่อชํวยเหลือคนเองและครอบครัว ประโยชน์ของสิ่งของ
เครื่องใช๎ในชีวิตประจาวัน ประโยชน์ของข๎อมูลและรวบรวมข๎อมูลที่สนใจจากแหลํงข๎อมูลตํางๆ ที่เชื่อถือได๎
ประโยชน์ และการรั ก ษาแหลํ ง ข๎อมู ล ชื่ อและหน๎ าที่ข องอุ ปกรณ์พื้น ฐานที่เป็ นสํ ว นประกอบหลั กของ
คอมพิวเตอร์ ใช้วัสดุอุปกรณ์และเครื่องมือในการทางานอยํางเหมาะสมกับงานและประหยัด เรื่องผ้าไหม
ตีนแดง ต.บ้านแวง อ.พุทไธสง จ.บุรีรัมย์ ใช้อุปกรณ์ในการสาวไหม เช่น เครื่องสาวไหม หรือพวงสาว
ไหม ไม้คีบ ขั้น ตอนการสาวไหม ขั้น ตอนการทอผ้า ของประเทศลาว อุปกรณ์ทอผ้า ของลาว การ
ส่งเสริมการเกษตรเกี่ยวกับการปลูกหม่อนการเตรียมดิน ทางานเพื่อชํวยเหลือต๎นเองและครอบครัวอยําง
ปลอดภัย สร้างของเลํนของใช๎อยํางงําย กาหนดปัญหาหรือความต๎องการ รวบรวมข๎อมูลโดยถํายทอด
ความคิดเป็นภาพรําง ๒ มิติ ลงมือสร๎างและประเมินผล ออกแบบถํายทอดความคิดเป็นภาพรําง ๒ มิติ ลง
มือประเมินผล นาความรู๎เกี่ยวกับการใช๎อุปกรณ์ เครื่องมือที่ถูกวิธีไปประยุกต์ใช๎ในการสร๎างของเลํนของใช๎
อยํางงําย มีความคิดสร๎างสรรค์อยํางน๎อย ๑ ลักษณะ ในการแก๎ปัญหาหรือความต๎องการ
โดยใช๎กระบวนความรู๎ความเข๎าใจ กระบวนการแก๎ปัญหา กระบวนการปฏิบัติ กระบวนการสร๎าง
ความคิดรวบยอด กระบวนการสร๎ างคํานิยม กระบวนการสร๎างความตระหนักกระบวนการทางภาษา
กระบวนการสร๎างความคิดวิจารณญาณ
เพื่อให๎ผู๎เรียนมีความรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ซื่อสัตย์ สุจริต มีวินัย ใฝุเรียนรู๎ อยู่อย่างพอเพียง
มุํงมั่นในการทางาน รักความเป็นไทย มีจิตสาธารณะ รักเมตตา และกตัญญู
ตัวชี้วัด
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
ง ๓.๑ ป.๒/๑ , ป.๒/๒ , ป.๒/๓
รวม ๑๐ ตัวชี้วัด

หลักสูตรโรงเรี ยนมารี ยอ์ นุสรณ์ จังหวัดบุรีรัมย์

๑๘๕

คาอธิบายรายวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยีพื้นฐาน
รหัสวิชา ง๑๓๑๐๑
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓

รายวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยีพื้นฐาน
จานวน ๔๐ ชั่วโมง

อธิบายวิธีการและประโยชน์การทางานเพื่อชํวยเหลือตนเองและครอบครัว ใช้วัสดุ อุปกรณ์และ
เครื่องมือตรงกับลักษณะงาน ทางานอยํางเป็นขั้นตอนตามกระบวนการทางานด๎วยความสะอาด ความ
รอบครอบ การอนุ ลั กษณ์สิ่ งแวดล๎ อม ผ้า ไหมตีน แดง ต.บ้า นแวง อ.พุทไธสง จ.บุรี รั มย์ การย้อมสี
ธรรมชาติสังเคราะห์ ลักษณะของดอกไม้ประจาชาติ เช่น ลาว ไทย กัมพูชา พม่า อินโดนีเซีย ต้นไม้
พื้นบ้าน ที่ให้สีและนามาใช้ประโยชน์ได้แก่ ต้นมะค่า ต้นมะม่วง ดอกอัญชัญ เลือกใช๎สิ่งของเครื่องใช๎ใน
ชีวิตประจ าวั น อยํ า งสร๎ า งสรรค์ สร้ า งของเลํ น ของใช๎ อยํางงําย โดยก าหนดปัญหาหรือความต๎ องการ
รวบรวมข้อมูล ออกแบบโดยถํายทอดความคิดเป็นภาพรําง ๓ มิติ ลงมือสร๎างและประเมินผล มีการ
จัดการสิ่งของเหลือใช๎ด๎วยการนากลับมาใช๎ซ้า ค้นหาข๎อมูลอยํางเป็นขั้นตอน นาเสนอข๎อมูลในลักษณะ
ตํางๆ บอกวิธีดูแลรักษาอุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศ
โดยใช๎ ก ระบวนการ สร๎ า งความคิ ด รวบยอด กระบวนการสร๎ า งคํ า นิ ย ม กระบวนการกลุํ ม
กระบวนการวิเคราะห์ กระบวนการทางาน กระบวนการสร๎างความคิดวิจารณญาณ กระบวนการแก๎ปัญหา
กระบวนการเรีย นรู๎ ความเข๎าใจ กระบวนการทางภาษา กระบวนการทางาน กระบวนการเทคโนโลยี
กระบวนการสร๎างคุณคํา กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ กระบวนการสืบสวนสอบสวน
เพื่อให๎ผู๎เรียนมีความรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ซื่อสัตย์ สุจริต มีวินัย ใฝุเรียนรู๎ อยู่อย่างพอเพียง
มุํงมั่นในการทางาน รักความเป็นไทย มีจิตสาธารณะ รักเมตตา และกตัญญู
ตัวชี้วัด
ง ๑.๑ ป.๓/๑ , ป.๓/๒ , ป.๓/๓
ง. ๒.๑ ป.๓/๑, ป.๓/๒ , ป.๓/๓
ง. ๓.๑ ป.๓/๑, ป.๓/๒
รวม ๘ ตัวชี้วัด

หลักสูตรโรงเรี ยนมารี ยอ์ นุสรณ์ จังหวัดบุรีรัมย์

๑๘๖

คาอธิบายรายวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยีพื้นฐาน
รหัสวิชา ง ๑๔๑๐๑ (งานบ้านและงานประดิษฐ์) รายวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยีพื้นฐาน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔
จานวน ๔๐ ชั่วโมง
อธิบายเหตุผลในการทางานให๎บรรลุเปูาหมาย ความหมายและความสาคัญของอาชีพ ทางาน
บรรลุเปูาหมายที่วางไว๎อยํางเป็นขั้นตอนด๎วยความขยัน อดทน รับผิดชอบ และซื่อสัตย์ ปฏิบัติตนอยํางมี
มารยาทในการท างาน ใช้ พ ลั ง งานและทรั พ ยากรในการท างานอยํ า งประหยั ด และคุ๎ ม คํ า ระบบ
คอมพิวเตอร์ในการทางาน ผ้าไหมตีนแดง ต.บ้านแวง อ.พุทไธสง จ.บุรีรัมย์ การทอผ้า เช่น กี่ ฟีม หรือ
ฟันหวี กระสวย การใช้ภาษาของประเทศลาว และคนอีสาณ ความแตกต่างของภาษา ระหว่างกัมพูชา
อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ การทักทาย เครื่องมือการดารงชีวิตของคนอีสาณในอดีตและปัจจุบัน บอกชื่อ
และหน๎าที่ของอุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศ ประโยชน์และโทษจากการใข๎งานคอมพิวเตอร์
โดยใช๎กระบวนการการเรียนรู๎กระบวนการทางาน กระบวนการคิดสร๎างสรรค์ กระบวนการปฏิบัติ
กระบวนการกลุํม กระบวนการเทคโนโลยี
เพื่อให๎ผู๎เรียนมีความรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ซื่อสัตย์ สุจริต มีวินัย ใฝุเรียนรู๎ อยู่อย่างพอเพียง
มุํงมั่นในการทางาน รักความเป็นไทย มีจิตสาธารณะ รักเมตตา และกตัญญู

ตัวชี้วัด
ง ๑.๑ ป.๔/๑ , ป.๔/๒ , ป.๔/๓ , ป.๔/๔
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 ๑๐ ตัวชี้วัด

หลักสูตรโรงเรี ยนมารี ยอ์ นุสรณ์ จังหวัดบุรีรัมย์

๑๘๗

คาอธิบายรายวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยีพื้นฐาน
รหัสวิชา ง ๑๕๑๐๑ (งานบ้านและงานประดิษฐ์) รายวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยีพื้นฐาน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕
จานวน ๔๐ ชั่วโมง
อธิ บ ายเหตุผ ลในการทางานแตํล ะขั้นตอนถู กต๎อ งตามกระบวนการทางาน ความหมายและ
วิวัฒนาการของเทคโนโลยี ผ้าไหมตีนแดง ต.บ้านแวง อ.พุทไธสง จ.บุรีรัมย์ การทอผ้าไหมเป็นผ้าพื้น
เรียบและผ้ามัดหมี่ ความรู้เกี่ยวกับพืชเศรษฐกิจในประชาคมอาเซียน โครงการเกษตรผสมผสานของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๙ ใช๎ทักษะในการทางานอยํางเป็นระบบ มีความคิดสร๎างสรรค์
จิ ตส านึ กในการใช๎พ ลั งงานและทรั พยากรอยํางประหยัดและคุ๎มคํา ความคิดสร๎า งสรรค์อยํางน๎อย ๒
ลักษณะในการแก๎ปัญหาหรือสนองความต๎องการ การจัดการสิ่งของเครื่องใช๎ด๎วยการแปรรูปแล๎วนากลับมา
ใช๎ใหมํ ปฏิบัติตนอยํางมีมารยาทในการทางานกับสมาชิกในครอบครัว สร้างสิ่งของเครื่องใช๎ตามความ
สนใจอยํางปลอดภัย โดยกาหนดปัญหาหรือความต๎องการ งานเอกสารเพื่อใช๎ประโยชน์ในชีวิตประจาวัน
ด๎วยความรับผิ ดขอบ เลือกวิธีการออกแบบโดยถํายทอดความคิดเป็นภาพรําง ๓ มติ ลงมือสร๎างและ
ประเมินผล ใช๎เทคโนโลยีในชีวิตประจาวันอยํางสร๎างสรรค์ตํอชีวิต และสังคม นาความรู๎และทักษะการ
สร๎างชิ้นงานไปประยุกต์ในการสร๎างสิ่งของเครื่องใช๎ ค้นหาข๎อมูลที่สนใจและเป็นประโยชน์จากแหลํงข๎อมูล
ตํางๆ ที่เชื่อถือได๎ตรงตามวัตถุประสงค์ รวบรวมข๎อมูลที่สนใจและเป็นประโยชน์จากแหลํงข๎อมูลตํางๆ ที่
เชื่อถือได๎ตรงตามวัตถุประสงค์ สารวจข๎อมูลเกี่ยวกับอาชีพตํางๆ ในชุมชน ระบุความแตกตํางของอาชีพ
โดยใช๎กระบวนการการเรียนรู๎กระบวนการเรียนรู๎ความเข๎าใจ กระบวนการวิเคราะห์ กระบวนการ
แก๎ปัญหา กระบวนการทางาน กระบวนการคิดสร๎างสรรค์ กระบวนการปฏิบัติ กระบวนการสร๎างคํานิยม
กระบวนการสร๎างความตระหนัก กระบวนการเทคโนโลยี กระบวนการสร๎างความคิดรวบยอดกระบวนการ
ทางภาษา
เพื่อให๎ผู๎เรียนมีความรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ซื่อสัตย์ สุจริต มีวินัย ใฝุเรียนรู๎ อยู่อย่างพอเพียง
มุํงมั่นในการทางาน รักความเป็นไทย มีจิตสาธารณะ รักเมตตา และกตัญญู
ตัวชี้วัด
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 ๓.๑ ป.๕/๑ , ป.๕/๒
ง ๔.๑ ป.๕/๑ , ป.๕/๒
รวม ๑๓ ตัวชี้วัด

หลักสูตรโรงเรี ยนมารี ยอ์ นุสรณ์ จังหวัดบุรีรัมย์

๑๘๘

คาอธิบายรายวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยีพื้นฐาน
รหัสวิชา ง ๑๖๑๐๑ (งานบ้านและงานประดิษฐ์) รายวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยีพื้นฐาน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖
จานวน ๔๐ ชั่วโมง
อธิปรายแนวทางในการทางานและปรับปรุงการทางานแตํละขั้นตอน ใช๎ทักษะการจัดการในการ
ทางาน คอมพิว เตอร์ในการค๎นหาข๎อมูล คอมพิวเตอร์ชํวยสร๎างชิ้นงานจากจินตนาการในชีวิตประจาวัน
อยํางมีจิตสานึก ด๎วยความรับผิดชอบ ผ้าไหมตีนแดง ต.บ้านแวง อ.พุทไธสง จ.บุรีรัมย์ การประกอบ
อาหารจากดักแด้ อาหารประจาชาติในกลุ่มอาเซียน ลาว และกัมพูชา สัตว์ในท้องถิ่น มีทักษะในการ
ทางานรํวมกัน ปฏิบัติตนอยํางมีมารยามในการทางานกับครอบครัวและผู๎อื่น อธิบายสํวนประกอบของ
เทคโนโลยี สร้า งสิ่งของเครื่องใช๎ตามความสนใจอยํางปลอดภัยโดยกาหนดปัญหา หรือความต๎องการ
รวบรวมข๎อมูล เลือกวิธีการออกแบบโดยถํายทอดความคิดเป็นภาพรําง ๓ มิติ หรือแผนที่ความคิดลงมือ
สร๎ างและประมวลผล น าความรู๎ แ ละทักษะการสร๎างสิ่ ง ของเครื่องใช๎ บอกหลั กการเบื้องต๎นของการ
แก๎ปัญหา เก็บรักษาข๎อมูลเลือกใช๎ Soft ware ประยุกต์ สารวจตนเองเพื่อวางแผนในการเสืออาชีพ ระบุ
ความรู๎ความสามารถและคุณธรรมที่สัมพันธ์กับอาชีพที่สนใจ
โดยใช๎ ก ระบวนการเรี ย นรู๎ ก ระบวนการเรี ย นรู๎ กระบวนการปฏิ บั ติ กระบวนการตั ด สิ น ใจ
กระบวนการกลุํ ม กระบวนการท างาน กระบวนการสร๎ างความตระหนั ก กระบวนการสร๎ างเจตคติ
กระบวนการคิดสร๎างสรรค์ กระบวนการวิเคราะห์ กระบวนการสืบสวนสอบสวน กระบวนการเรียนรู๎ความ
เข๎าใจ กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ กระบวนการสร๎างคํานิยม กระบวนการสร๎างความคิดวิจารณญาณ
เพื่อให๎ผู๎เรียนมีความรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ซื่อสัตย์ สุจริต มีวินัย ใฝุเรียนรู๎ อยู่อย่างพอเพียง
มุํงมั่นในการทางาน รักความเป็นไทย มีจิตสาธารณะ รักเมตตา และกตัญญู

ตัวชี้วัด
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 ๓.๑ ป.๖/๑ , ป.๖/๒ , ป.๖/๓, ป.๖/๔, ป.๖/๕
ง ๔.๑ ป.๖/๑ , ป.๖/๒
รวม ๑๓ ตัวชี้วัด

หลักสูตรโรงเรี ยนมารี ยอ์ นุสรณ์ จังหวัดบุรีรัมย์

๑๘๙

คาอธิบายรายวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยีพื้นฐาน
รายวิชา ง ๒๑๑๐๑ ( งานบ้าน-งานประดิษฐ์) รายวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยีพื้นฐาน
ชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ ๑
ภาคเรียนที่ ๑
จานวน ๔๐ ชั่วโมง
วิเคราะห์การทางานตามกระบวนการ ใช้กระบวนการทางานกลุํมด๎วยความเสียสละ ผ้าไหมตีน
แดง ต.บ้านแวง อ.พุทไธสง จ.บุรีรัมย์ การประดิษฐ์ดอกไม้จากผ้าไหม ประดิษฐ์ดอกไม้ประจาชาติใน
กลุ่มประชาคมอาเซียน เช่น ลาว กัมพูชา วัสดุต่างๆ ในชุมชนและโรงเรียนที่สามารถนามาประดิษฐ์ได้
เช่น วัสดุธรรมชาติ วัสดุท้องถิ่น ตัดสินใจแก๎ปัญหาการทางานอยํางมีเหตุผล อธิบายหลักการทางาน
บทบาท และประโยชน์ของคอมพิวเตอร์ อภิปรายลักษณะสาคัญและผลกระทบของเทคโนโลยีสารสนเทศ
ประมวลข๎อมูลให๎เป็นสารสนเทศ
โดยใช๎กระบวนการสร๎างความคิดรวบยอด กระบวนการเรียนรู๎ความเข๎าใจ กระบวนการแก๎ปัญหา
กระบวนการสร๎ างคํานิ ย ม กระบวนการสร๎ างความตระหนัก กระบวนการกลุํ ม กระบวนการสื บสวน
สอบสวน กระบวนการทางภาษา กระบวนการสร๎างความคิดวิจารณญาณ
เพื่อให๎ผู๎เรียนมีความรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ซื่อสัตย์ สุจริต มีวินัย ใฝุเรียนรู๎ อยู่อย่างพอเพียง
มุํงมั่นในการทางาน รักความเป็นไทย มีจิตสาธารณะ รักเมตตา และกตัญญู

ตัวชี้วัด :
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

หลักสูตรโรงเรี ยนมารี ยอ์ นุสรณ์ จังหวัดบุรีรัมย์

๑๙๐

คาอธิบายรายวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยีพื้นฐาน
รายวิชา ง ๒๑๑๐๒ ( งานบ้าน-งานประดิษฐ์) รายวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยีพื้นฐาน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑
ภาคเรียนที่ ๒
จานวน ๔๐ ชั่วโมง
วิเคราะห์การทางานตามกระบวนการ ใช๎กระบวนการทางานกลุํมด๎วยความเสียสละ ผ้าไหมตีน
แดง ต.บ้านแวง อ.พุทไธสง จ.บุรีรัมย์ การประดิษ ฐ์ดอกไม้จากรังไหม ประดิษฐ์ดอกไม้ประจาชาติใน
กลุ่มประชาคมอาเซียน เช่น ลาว กัมพูชา วัสดุต่างๆ ในชุมชนและโรงเรียนที่สามารถนามาประดิษฐ์ได้
เช่น วัสดุธรรมชาติ วัสดุท้องถิ่น ตัดสินใจแก๎ปัญหาการทางานอยํางมีเหตุผล อธิบายแนวทางเลือกอาชีพ
มีเจตคติที่ดีตํอการประกอบอาชีพ เห็นความสาคัญของการสร๎างอาชีพ
โดยใช๎กระบวนการสร๎างความคิดรวบยอด กระบวนการเรียนรู๎ความเข๎าใจ กระบวนการแก๎ปัญหา
กระบวนการสร๎ างคํานิ ย ม กระบวนการสร๎ างความตระหนัก กระบวนการกลุํ ม กระบวนการสื บสวน
สอบสวน กระบวนการทางภาษา กระบวนการสร๎างความคิดวิจารณญาณ กระบวนการทางาน
เพื่อให๎ผู๎เรียนมีความรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ซื่อสัตย์ สุจริต มีวินัย ใฝุเรียนรู๎ อยู่อย่างพอเพียง
มุํงมั่นในการทางาน รักความเป็นไทย มีจิตสาธารณะ รักเมตตา และกตัญญู
ตัวชี้วัด :
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

หลักสูตรโรงเรี ยนมารี ยอ์ นุสรณ์ จังหวัดบุรีรัมย์

๑๙๑

คาอธิบายรายวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยีพื้นฐาน
รายวิชา ง ๒๒๑๐๑ (งานบ้าน-งานประดิษฐ์) รายวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยีพื้นฐาน
ชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ ๒
ภาคเรียนที่ ๑
จานวน ๔๐ ชั่วโมง
อธิบายกระบวนการเทคโนโลยี มีจิตสานึกในการทางาน และใช๎ทรัพยากรในการปฏิบัติงานอยําง
ประหยัดและคุ๎มคํา ความคิดสร๎างสรรค์ในการแก๎ปัญหาหรือสนองความต๎องการในงานที่ผลิตเอง สร้าง
สิ่งของเครื่องใช๎หรือวิธีการตามกระบวนการเทคโนโลยีอยํางปลอดภัย ออกแบบถํายทอดความคิดเป็นภาพ
รําง ๓ มิติ หรือภาพฉายเพื่อนาไปสูํการสร๎างต๎นแบบของสิ่งของเครื่องใช๎หรือถํายทอดความคิดของวิธีการ
ด าเป็ น แบบจ าลองความคิ ด และรายงานผลเพื่ อ น าเสนอวิ ธี ก าร ใช้ ทั ก ษะการแสวงหาความรู๎ เพื่ อ
พัฒนาการทางานทักษะกระบวนการแก๎ปัญหาในการทางาน การเรียนรู้ผ้าไหมตีนแดง ต.บ้านแวง อ.พุท
ไธสง จ.บุ รี รั ม ย์ การประดิ ษ ฐ์ สิ่ ง ของจากผ้ า ไหม เพื่ อ เพิ่ ม มู ล ค่ า ของผลิ ต ภั ณ ฑ์ ใ นท้ อ งถิ่ น ศึ ก ษา
ผลิตภัณฑ์ของประเทศลาว กัมพูชา เพื่อพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น จากการส่งเสริมโครงการศิลปะชีพ
ของสมเด็ จพระราชินีที่มีต่อประชาชนคนไทยในการพัฒนาและแปรรู ปผลิตภัณ ฑ์ผ้าไหม เลือกใช๎
เทคโนโลยี อยํ างสร๎ างสรรค์ตํอชีวิต สั งคม สิ่ งแวดล๎ อ มและมีการจัดการเทคโนโลยีด๎ว ยการลดการใช๎
ทรัพยากรหรือเลือกใช๎เทคโนโลยีที่ไมํมีผลกระทบตํอสิ่งแวดล๎อม
โดยใช๎กระบวนการเรียนรู๎ ความเข๎าใจ กระบวนการแก๎ปัญหา กระบวนการปฏิบัติ กระบวนการ
คิดรวบยอด กระบวนการสร๎างความตระหนัก กระบวนการคิดวิจารณญาณ
เพื่อให๎ผู๎เรียนมีความรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ซื่อสัตย์ สุจริต มีวินัย ใฝุเรียนรู๎ อยู่อย่างพอเพียง
มุํงมั่นในการทางาน รักความเป็นไทย มีจิตสาธารณะ รักเมตตา และกตัญญู

ตัวชี้วัด :
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
รวมตัวชี้วัด ๗ ตัวชี้วัด

หลักสูตรโรงเรี ยนมารี ยอ์ นุสรณ์ จังหวัดบุรีรัมย์

๑๙๒

คาอธิบายรายวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยีพื้นฐาน
รายวิชา ง ๒๒๑๐๒ (งานบ้าน-งานประดิษฐ์) รายวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยีพื้นฐาน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒
ภาคเรียนที่ ๒
จานวน ๔๐ ชั่วโมง
อธิบายหลักการเบื้องต๎นของการสืบสารข๎อมูลและเครือขํายคอมพิวเตอร์ หลักการและวิธีการ
แก๎ปั ญหาด๎ว ยกระบวนการเทคโนโลยี ส ารสนเทศ การเสริมสร๎างประสบการณ์อาชีพ การออกแบบ
ผลิตภัณฑ์จากผ้าไหมตีนแดง ต.บ้านแวง อ.พุทไธสง จ.บุรีรัมย์ การศึกษาผลิตภัณฑ์ในท้องถิ่น ศึกษา
ผลิตภัณฑ์ของประเทศลาว กัมพูชา เพื่อพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น จากการส่งเสริม โครงการศิลปะชีพ
ของ สมเด็ จ พระนางเจ้ า สิริ กิ ติ์ พระบรมราชิ นี น าถ ค้ น หาข๎อ มู ล และติ ด ตํ อ สื่ อสานผํ า นเครื อ ขํ า ย
คอมพิวเตอร์อยํางมีคุณธรรมและจริยธรรม มีทักษะพื้นฐานที่จาเป็นสาหรับการประกอบอาชีพ ระบุการ
เตรียมตัวเข๎าสูํอาชีพ
โดยใช๎กระบวนการทางภาษา กระบวนการเรียนรู๎ ความเข๎าใจ กระบวนการสร๎างความตระหนัก
กระบวนการปฏิบัติ กระบวนการสร๎างความคิดวิจารณญาณ
เพื่อให๎ผู๎เรียนมีความรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ซื่อสัตย์ สุจริต มีวินัย ใฝุเรียนรู๎ อยู่อย่างพอเพียง
มุํงมั่นในการทางาน รักความเป็นไทย มีจิตสาธารณะ รักเมตตา และกตัญญู

ตัวชี้วัด :
ง ๓.๑: ม.๒/๑ , ม.๒/๒ , ม.๒/๓
ง ๔.๑: ม.๒/๑ , ม.๒/๒ , ม.๒/๓
รวมตัวชี้วัด ๖ ตัวชี้วัด

หลักสูตรโรงเรี ยนมารี ยอ์ นุสรณ์ จังหวัดบุรีรัมย์

๑๙๓

คาอธิบายรายวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยีพื้นฐาน
รายวิชา ง ๒๓๑๐๑ ( งานบ้าน-งานประดิษฐ์)
รายวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยีพื้นฐาน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓
ภาคเรียนที่ ๑
จานวน ๔๐ ชั่วโมง
อธิปรายขั้นตอนการทางานที่มีประสิทธิภาพ การทางานโดยใช๎ทักษะการจัดการเพื่อการประหยัด
หลังงาน ทรัพยากรและสิ่งแวดล๎อม ใช๎ทักษะการทางานรํวมกันอยํางมีคุณธรรม ผ้าไหมตีนแดง ต.บ้าน
แวง อ.พุทไธสง จ.บุรีรัมย์ การการจาหน่า ยผลิตภัณฑ์จากผ้าไหม สินค้าส่งออกประเภทของตกแต่ง
ของประเทศลาว พม่า เวียดนาม ทาบัญชีรายรับ-รายจ่ายประจาเดือน อธิบายหลักการทาโครงงานที่มี
การใช๎เทคโนโลยี สารสนเทศ เขียนโปรแกรมภาษาขั้นพื้นฐาน โดยใช๎เทคโนโลยีสารสนเทศ น าเสนอ
ผลงานในรูปแบบที่เหมาสมกับลักษณะงาน
โดยใช๎กระบวนการเรียนรู๎ ความเข๎าใจ กระบวนการแก๎ปัญหา กระบวนการกลุํม กระบวนการ
ทางาน กระบวนการเทคโนโลยี กระบวนการสร๎างความคิดรวบยอด
เพื่อให๎ผู๎เรียนมีความรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ซื่อสัตย์ สุจริต มีวินัย ใฝุเรียนรู๎ อยู่อย่างพอเพียง
มุํงมั่นในการทางาน รักความเป็นไทย มีจิตสาธารณะ รักเมตตา และกตัญญู
ตัวชี้วัด :
ง ๑.๑: ม.๓/๑ , ม.๓/๒ , ม.๓/๓
ง ๓.๑: ม.๓/๑ , ม.๓/๒, ม.๓/๓, ม.๓/๔
รวม ๗ ตัวชี้วัด

หลักสูตรโรงเรี ยนมารี ยอ์ นุสรณ์ จังหวัดบุรีรัมย์

๑๙๔

คาอธิบายรายวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยีพื้นฐาน
รายวิชา ง ๒๓๑๐๒ ( งานบ้าน-งานประดิษฐ์)
รายวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยีพื้นฐาน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓
ภาคเรียนที่ ๒
จานวน ๔๐ ชั่วโมง
อธิปรายระดับของเทคโนโลยี สร๎างสิ่งของเครื่องใช๎หรือวิธีการตามกระบวนการเทคโนโลยีอยําง
ปลอดภัย การออกแบบ การถํายทอดความคิดเป็นเครื่องฉาย สร๎างแบบจาลองคิดและรายงานผล ผ้า
ไหมตีนแดง ต.บ้านแวง อ.พุทไธสง จ.บุรีรัมย์ การการจาหน่ายผลิตภัณฑ์จากผ้าไหม สินค้าส่งออก
ประเภทของตกแต่งของประเทศลาว พม่า เวียดนาม ทาบัญชีรายรับ -รายจ่ายประจาเดือน อภิปราย
การหางานด๎วยวิที่หลากหลาย วิเคราะห์แนวทางสูํอาชีพ ประเมินความสนใจของตนเอง
โดยใช๎กระบวนการสร๎ า งความคิดรวบยอด กระบวนการสร๎างคํานิยม กระบวนการแก๎ปัญหา
กระบวนการกลุํม กระบวนการเรียนรู๎ ความเข๎าใจกระบวนการทางาน กระบวนการสร๎างความตระหนัก
กระบวนการฟัง
เพื่อให๎ผู๎เรียนมีความรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ซื่อสัตย์ สุจริต มีวินัย ใฝุเรียนรู๎ อยู่อย่างพอเพียง
มุํงมั่นในการทางาน รักความเป็นไทย มีจิตสาธารณะ รักเมตตา และกตัญญู
ตัวชี้วัด :
ง ๒.๑: ม.๓/๑ , ม.๓/๒
ง ๔.๑: ม.๓/๑ , ม.๓/๒, ม.๓/๓
รวม ๕ ตัวชี้วัด

หลักสูตรโรงเรี ยนมารี ยอ์ นุสรณ์ จังหวัดบุรีรัมย์

๑๙๕

คาอธิบายรายวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยีพื้นฐาน
รหัสวิชา ง ๑๔๑๐๑ (งานเกษตรและงานช่าง)
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔

รายวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยีพื้นฐาน
จานวน ๔๐ ชั่วโมง

ศึกษาวิธีการทางานให๎บรรลุเปูาหมาย เป็นการทางานตามลาดับขั้นตอน ตามกระบวนการทางาน
ในเรื่อง การดูแลรักษา การปลูกไม๎ดอกไม๎ประดับ การซํอมแซมอุปกรณ์เครื่องมือ เครื่องใช๎ การใช๎พลังงาน
และทรัพยากรอยํางประหยัดและคุ๎มคํา
ฝึกทักษะในการทางานให๎บรรลุเปูาหมายตามลาดับอยํางเป็นขั้นตอน มีทักษะกระบวนการทางาน
บอกประโยชน์ของวัสดุและอุปกรณ์การเกษตรและมีทักษะในการใช๎งานให๎เหมาะสม
เพื่อพัฒนาพฤติกรรมด๎านความรู๎ ความเข๎าใจ มีคุณธรรมและการปฏิบัติเกี่ยวกับสุขภาพควบคูํ
ไปด๎วยกัน และรักเมตตา มีวินัย ใช๎ชีวิตอย่างพอเพียง มีความเรียบงําย
ตัวชี้วัด
ง ๑.๑ ป.๔/๑ , ป.๔/๒ , ป.๔/๓ , ป.๔/๔
ง ๔.๑ ป.๔/๑
รวม ๕ ตัวชี้วัด

หลักสูตรโรงเรี ยนมารี ยอ์ นุสรณ์ จังหวัดบุรีรัมย์

๑๙๖

คาอธิบายรายวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยีพื้นฐาน
รหัสวิชา ง ๑๕๑๐๑ (งานเกษตรและงานช่าง)
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕

รายวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยีพื้นฐาน
จานวน ๔๐ ชั่วโมง

ศึกษาขั้นตอนการทางาน ตามลาดับขั้นตอนซึ่งเป็นสํวนหนึ่งของการปฏิบัติงานตามกระบวนการ
ในเรื่อง การปลูกพืช การเตรียมดิน การคัดเมล็ดพันธุ์พืช การใสํปุ๋ย การบารุงรักษา การรดน้า พรวนดิน
การจัดระบบคนและระบบงานเพื่อให๎ทางานสาเร็จตามเปูาหมายอยํางมีประสิทธิภาพ
ศึกษาขั้นตอนการทางาน และการปรับปรุงการทางานในเรื่องการซํอมแซมอุปกรณ์ของใช๎ภายใน
บ๎าน โต๏ะ เก๎าอี้ เครื่องใช๎ไฟฟูาตํางๆ การดูแลรักษาและใช๎สมบัติสํวนตัว
โดยอธิบายเหตุผลในการทางานแตํละขั้นตอนอยํางถูกต๎องตามกระบวนการทางาน ใช๎ทักษะการ
จัดการในการทางานอยํางเป็นระบบ ประณีต ฝึกฝนการใช๎อุปกรณ์เครื่องมือ และเครื่องใช๎ จนสามารถ
ปฏิบัติงานได๎อยํางคลํองแคลํว รวดเร็ว และถูกต๎อง
มีความคิดสร๎างสรรค์ในการทางาน มีจิตสานึกในการใช๎พลังงาน ทรัพยากรอยํางประหยัด
เพื่อพัฒ นาพฤติกรรมด๎านความรู๎ มีความมุํงมั่นในการทางาน รักเมตตาคือ มีน้าใจ รู๎จัก
ชํวยเหลือผู๎อื่น ใช๎ชีวิตอย่างพอเพียง
ตัวชี้วัด :
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

หลักสูตรโรงเรี ยนมารี ยอ์ นุสรณ์ จังหวัดบุรีรัมย์

๑๙๗

คาอธิบายรายวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยีพื้นฐาน
รหัสวิชา ง ๑๖๑๐๑ (งานเกษตรและงานช่าง)
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖

รายวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยีพื้นฐาน
จานวน ๔๐ ชั่วโมง

ศึกษาแนวทางในการทางานและปรับปรุงงาน การทางานแตํละขั้นตอนตามลาดับที่วางแผนไว๎ คือ
กํอนการทางาน ขณะทางาน และเมื่อทางานเสร็จแล๎ว ในเรื่องการดูแลรักษาสมบัติภายในบ๎าน การปลูกไม๎
ดอกไม๎ประดับ หรือการปลูกผัก การเลี้ยงปลาสวยงาม การทางานรํวมกับสมาชิกในครอบครัวและผู๎อื่น
ศึกษาแนวทางและทักษะการจัดการในการทางาน และมีทักษะในการทางานรํวมกันในเรื่องการ
ติดตั้ง ประกอบของใช๎ในบ๎าน มีความสามารถพื้นฐานในการสร๎างชิ้นงานซึ่งเกิดจากการฝึ กฝนจนสามารถ
ปฏิบัติงานได๎คลํองแคลํว รวดเร็ว
ฝึกทักษะการทางาน ปรับปรุงการทางาน ฝึกทักษะในการจัดการและทักษะในการทางานรํวมกัน
อธิบายสํวนประกอบตํางๆและสร๎างสิ่งของเครื่องใช๎อยํางปลอดภัย
เพื่อพัฒนาพฤติกรรมด๎านความรู๎ ความเข๎าใจ มีความซื่อสัตย์คือ จริงใจตํองานที่ทา มีคุณธรรม
ในการประกอบอาชีพ มีความเมตตา มีความรักรู๎จักแบํงปัน และชํวยเหลือผู๎อื่น
ตัวชี้วัด
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

หลักสูตรโรงเรี ยนมารี ยอ์ นุสรณ์ จังหวัดบุรีรัมย์

๑๙๘

คาอธิบายรายวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยีพื้นฐาน
รายวิชา ง ๒๑๑๐๑ ( เกษตร-งานช่าง)
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑

รายวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยีพื้นฐาน
จานวน ๘๐ ชั่วโมง

ศึกษาความหมายความสาคัญเกี่ย วกับบทบาทหน๎าที่ของสมาชิกในครอบครัว อธิบายวิธีการ
ขั้นตอนกระบวนการทางาน การจัดการงานบ๎าน งานเกษตร งานชําง งานประดิษฐ์ และแนวทางการ
เลือกอาชีพในอนาคต
วิเคราะห์ ขั้นตอน กระบวนการทางานเลือกใช๎ เครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ์ อยํางสร๎างสรรค์ และ
เหมาะสมกับงานโดยคานึงถึง ความคุ๎มคํา มีประสิทธิภาพ อนุรักษ์สิ่งแวดล๎อม และสังคม ลงมือผลิต
ชิ้น งานตามขั้น ตอน กระบวนการทางานโดยใช๎กระบวนการกลุํ ม นาเสนอผลงาน และแนวทางการ
ประกอบอาชีพได๎อยํางสร๎างสรรค์
เพื่อพัฒนาพฤติกรรมด๎านความรู๎ ความเข๎าใจ รักและเมตตา คือ ทางานด๎วยความเสียสละ มี
ความซื่อสัตย์คือ มีความจริงใจในการทางาน กตัญญู คือ เชื่อฟังและมีความอํอนน๎อม
ตัวชี้วัด
ง ๑.๑ ม.๑/๑,ม๑/๒,ม๑/๓
ง ๔.๑ ม.๑/๑, ม๑/๒, ม๑/๓
รวม ๖ ตัวชี้วัด

หลักสูตรโรงเรี ยนมารี ยอ์ นุสรณ์ จังหวัดบุรีรัมย์

๑๙๙

คาอธิบายรายวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยีพื้นฐาน
รายวิชา ง ๒๒๑๐๑ ( เกษตร-งานช่าง)
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒

รายวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยีพื้นฐาน
จานวน ๘๐ ชัว่ โมง

ศึกษา วิเคราะห์ สารวจ และแสวงหาความรู๎ เพื่อพัฒนาการทางาน โดยใช๎กระบวนการแก๎ปัญหา
มีความคิดสร๎างสรรค์ มีทักษะกระบวนการทางาน ทักษะการจัดการ ทักษะกระบวนการแก๎ปัญหา ทักษะ
การทางานรํวมกัน ทักษะการแสวงหาความรู๎
ศึกษา สารวจ วิเคราะห์ การจั ดประสบการณ์อาชีพ การเตรียมตัว เข๎าสูํ อาชีพ และมีทักษะที่
จาเป็นตํองานอาชีพ
ฝึกปฏิบัติทักษะที่จาเป็นตํอการประกอบอาชีพ ด๎วยทักษะกระบวนการทางาน การแก๎ปัญหา การ
ทางานรํวมกัน ตลอดจนการแสวงหาความรู๎จากแหลํงเรียนรู๎ตํางๆ
เพื่ อ ให๎ ผู๎ เ รี ย นมี คุ ณ ธรรม มี เ จตคติ ที่ ดี ตํ อ อาชี พ มี จิ ต ส านึ ก ในการใช๎ พ ลั ง งานทั พ ยากร และ
สิ่งแวดล๎อมอยํางประหยัดและคุ๎มคํา เพื่อการดารงชีวิต และครอบครัว ในการประกอบอาชีพ เพื่อให๎มี
ความรู๎ ความเข๎าใจ มีทักษะในการดารงชีวิต ครอบครัว และการทางาน สามารถอยูํรํวมกันในสังคม
เพื่อพัฒนาพฤติกรรมด๎านความรู๎ ความเข๎าใจ มีความซื่อสัตย์คือ มีความจริงใจในการทางาน
สามรถนาไปใช๎ในชีวิตประจาวัน อยู่อย่างพอเพียงและเรียบงําย
ตัวชี้วัด
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

หลักสูตรโรงเรี ยนมารี ยอ์ นุสรณ์ จังหวัดบุรีรัมย์

๒๐๐

คาอธิบายรายวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยีพื้นฐาน
รายวิชา ง ๒๓๑๐๑ ( เกษตร-งานช่าง)
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓

รายวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยีพื้นฐาน
จานวน ๘๐ ชั่วโมง

ศึกษา วิเคราะห์ อภิปราย และสรุปขั้นตอนการทางาน การซัก ตาก พับ เก็บ เสื้อผ๎าที่ต๎องการ
การดูแลอยํางประณีต การสร๎างชิ้นงานหรือผลงาน การทางานรํวมกันในการเตรียม ประกอบ อาหาร
ประเภทสารับ การประดิษฐ์บรรจุภัณฑ์จากวัสดุธรรมชาติ การจัดการในด๎านธุรกิจประเภทตําง ๆ การ
ขยายพันธุ์พืช การติดตั้ง/ประกอบผลิตภัณฑ์ที่ใช๎ในบ๎าน โดยใช๎วิธีการทางงานเย็บ ปัก ถัก จักสาน และ
งานปลูกพืชในท๎องถิ่น
ศึกษา วิเคราะห์ และอธิบายระดับของเทคโนโลยี แบํงตามระดับความรู๎ที่ใช๎เป็น ๓ ระดับ คือ
ระดับพื้นบ๎านหรือพื้นฐานระดับกลาง และระดับสูง การสร๎างสิ่งของเครื่องใช๎หรือวิธีการตามกระบวนการ
เทคโนโลยี จะทาให๎ผู๎เรียนทางานอยํางเป็นระบบ สามารถย๎อนกลับมาแก๎ไขได๎งําย ภาพฉาย เป็นภาพ
แสดงรายละเอียดของชิ้นงาน ประกอบด๎วยภาพด๎านหน๎า ด๎านข๎าง ด๎านบน แสดงขนาดและหนํวยวัด เพื่อ
นาไปสร๎างชิ้นงาน
ใช๎กระบวนการสืบค๎น กระบวนการคิดวิเคราะห์ กระบวนการพัฒนาคํานิยม กระบวนการทางาน
เกลุํม และกระบวนการแก๎ปัญหา เพื่อให๎เกิด ความรู๎ ความเข๎าใจ ความคิด การใช๎ทรัพยากรสิ่งแวดล๎อม
อยํางประหยัด ใช๎ทักษะในการทางานรํวมกันอยํางมีคุณธรรม และทางานอยํางมีประสิทธิภาพ ตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง นาภูมิปัญญาท๎องถิ่นเข๎ามาประยุกต์ใช๎ในการดารงชีวิตอยูํในสังคมรํวมกั นอยําง
มีความสุข
เพื่อพัฒนาพฤติกรรมด๎านความรู๎ ความเข๎าใจ มีความรักเมตตาคือ เสียสละ ชํวยเหลือผู๎อื่น
ซื่อสัตย์ มีความจริงใจในการทางาน กตัญญู เคารพ เชื่อฟัง มีความอํอนน๎อม บนพื้นฐานของความ
พอเพียงอยํางมีความสุข
ตัวชี้วัด
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

หลักสูตรโรงเรี ยนมารี ยอ์ นุสรณ์ จังหวัดบุรีรัมย์

๒๐๑

คาอธิบายรายวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยีพื้นฐาน
รายวิชา ง ๑๑๑๐๑ (คอมพิวเตอร์)
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑

รายวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยีพื้นฐาน
จานวน 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 การติดตํอสื่อสารบอกข๎อมูลของสิ่งที่
สนใจและแหลํงข๎อมูลที่อยูํใกล๎ตัว บอกประโยชน์ของอุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศ ในการเรียน การวาด
ภาพ และการติดตํอสื่อสาร
ฝึ ก ปฏิ บั ติ แ ละวิ เ คราะห์ ห ลั ก การท างานของคอมพิ ว เตอร์ ลั ก ษณะส าคั ญ ของเทคโนโลยี
สารสนเทศ ปฏิบัติตามขั้นตอนการจัดการสารสนเทศ โดยใช๎กระบวนการสืบค๎นข๎อมูล และการแก๎ปัญหา
เพื่อพัฒนาพฤติกรรมด๎านความรู๎ ความซื่อสัตย์คือ การประพฤติดี อยูํบนพื้นฐานของความ
พอเพียงคือ การเรียนอยํางมีความสุข
ตัวชี้วัด
ง ๓.๑ ป.๑/๑, ป๑/๒
รวม ๒ ตัวชี้วัด

หลักสูตรโรงเรี ยนมารี ยอ์ นุสรณ์ จังหวัดบุรีรัมย์

๒๐๒

คาอธิบายรายวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยีพื้นฐาน
รายวิชา ง ๑๒๑๐๑ (คอมพิวเตอร์)
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒

รายวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยีพื้นฐาน
จานวน ๔๐ ชั่วโมง

ประเภทของการทางานและใช๎ให๎ถูกวิธี การรวบรวมข๎อมูลอยํางมีหลักเกณฑ์ มีเหตุผลและมีการ
อ๎างอิงแหลํงข๎อมูลจากทางราชการและแหลํ งข๎อมูล จากผู๎เชี่ยวชาญ การรวบรวมข๎อมูลที่ส นใจจาก
แหลํงข๎อมูลที่เชื่อถือได๎ การรักษาแหลํงข๎อมูลให๎คงอยูํและใช๎งานได๎นาน ๆ เชํน ไมํขีดเขียนตามสถานที่
ตํางๆ ปฏิบัติตามระเบียบการใช๎แหลํงข๎อมูล และไมํทาให๎แหลํงข๎อมูลเกิดความชารุดเสียหาย ศึกษาหน๎าที่
ของอุปกรณ์พื้นฐานที่เป็นสํวนประกอบหลักของคอมพิวเตอร์ เชํน เมาส์ จอภาพ ซีพียู ลาโพง เครื่องพิมพ์
อุปกรณ์เก็บข๎อมูลเชํน แผํนบันทึกซีดี หนํวยความจาแบบแฟลซ-ไดร์ส
วิเ คราะห์ ห ลั ก การท างานของคอมพิว เตอร์ มี ทัก ษะในการรวบรวมข๎ อมู ล ด๎ านเทคโนโลยี
สารสนเทศ ปฏิบัติตามขั้นตอนการจัดการสารสนเทศ โดยใช๎กระบวนการสืบค๎นข๎อมูล และการแก๎ปัญหา
เพื่อพัฒนาพฤติกรรมด๎านความรู๎ ความเข๎าใจ มีความรักเมตตาคือ มีน้าใจ ชํวยเหลือผู๎อื่น
รู้จักกตัญญูคือ เคารพ เชื่อฟัง
ตัวชี้วัด
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 ตัวชี้วัด

หลักสูตรโรงเรี ยนมารี ยอ์ นุสรณ์ จังหวัดบุรีรัมย์

๒๐๓

คาอธิบายรายวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยีพื้นฐาน
รายวิชา ง ๑๓๑๐๑ (คอมพิวเตอร์)
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓

รายวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยีพื้นฐาน
จานวน ๔๐ ชั่วโมง

การค๎นหาข๎อมูลประกอบด๎วยการกาหนดหัวข๎อที่ต๎องการค๎นหา การเลือกแหลํงข๎อมูล การเตรียม
อุปกรณ์การค๎นหาและรวบรวมข๎อมูล การพิจารณา การสรุปผล การนาเสนอข๎อมูลโดยการนาเสนอหน๎า
ชั้นเรียน จัดทาเอกสารรายงาน จัดทาปูายประกาศ จัดทาสื่อนาเสนอด๎วยคอมพิวเตอร์ วิธีดูแลและรักษา
อุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศ
มีทักษะการทางานอยํางเป็นขั้นเป็นตอนตามกระบวนการทางาน บอกขั้นตอนการค๎นหาข๎อมูล
บอกวิธีดูแลและรักษาอุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศ
ใช๎วัสดุอุปกรณ์เครื่องใช๎ด๎วยความประหยัดและปลอดภัย มีคุณธรรมและลักษณะนิสัยในการ
ทางานด๎วยความสะอาด รอบคอบ และอนุรักษ์ความเป็นไทย กระตือรือร๎น
เพื่อพัฒนาพฤติกรรมด๎านความรู๎ มีความรักเมตตาคือ มีน้าใจ ชํวยเหลือผู๎อื่น รู้จักกตัญญูคือ
เคารพ เชื่อฟัง
ตัวชี้วัด
ง ๒.๑ ป.๓/๑ , ป.๓/๒, ป.๓/๓
ง ๓.๑ ป.๓/๑ , ป.๓/๒
รวม ๕ ตัวชี้วัด

หลักสูตรโรงเรี ยนมารี ยอ์ นุสรณ์ จังหวัดบุรีรัมย์

๒๐๔

คาอธิบายรายวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยีพื้นฐาน
รายวิชา ง ๑๔๑๐๑ (คอมพิวเตอร์)
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔

รายวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยีพื้นฐาน
จานวน ๔๐ ชั่วโมง

รู๎หน๎าที่ของอุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศ เชํน กล๎องดิจิตอล สแกนเนอร์ และแผํนซีดี เข๎าใจและรู๎หลักการ
ทางานเบื้องต๎นของคอมพิวเตอร์ การจัดประเภทของอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ตามหลักการทางานเบื้องต๎น
เชํน เมาส์ ซีพียู จอภาพ ลาโพง เครื่องพิมพ์ ประโยชน์จากการใช๎งานคอมพิวเตอร์ในการสร๎างงาน เชํน
จัดทารายงาน สร๎างงาน นาเสนอ ใช๎ในการติดตํอสื่อสารเชํน สํงอีเมล์ ค๎นหาข๎อมูล ศึกษาบทเรียน ใช๎เพื่อ
ความบันเทิง เชํน เลํนเกม ฟังเพลง ร๎องเพลง ดูภาพยนตร์ โทษจากการใช๎งานคอมพิวเตอร์ตํอรํางกายและ
ตํอสังคม รู๎จักประเภทซอฟต์แวร์ ได๎แกํ ซอฟต์แวร์ระบบและซอฟต์แวร์ประยุกต์ การใช๎งาน
ระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์เบื้องต๎น เชํน การสร๎าง ลบ เปลี่ยนชื่อ ย๎ายแฟูม และโฟลเดอร์ การใช๎
โปรแกรมกราฟิก ขั้นพื้นฐาน เชํน การวาดภาพ การระบายสี การพิมพ์ข๎อความ การสร๎างภาพหรือชิ้นงาน
โดยใช๎โปรแกรมกราฟิก ในการวาดภาพประกอบการเลํานิทาน ความหมายและความสาคัญของอาชีพ
โดยการสืบค๎น รวบรวมข๎อมูลจากแหลํงข๎อมูลใกล๎ตัว และการอภิปรายเพื่อให๎เกิดความรู๎ความ
เข๎าใจ ตลอดจนสามารถอธิบายสิ่งที่เรียนรู๎ สร๎างสรรค์ผลงานจากสิ่งที่ได๎เรียน สามารถนาไปใช๎ ให๎
เกิดประโยชน์ในชีวิตประจาวัน เห็นคุณคํา ความสาคัญของชิ้นงานที่สร๎างขึ้น
ใช๎วัสดุอุปกรณ์เครื่องใช๎ด๎วยความประหยัดและปลอดภัย มีคุณธรรมและลักษณะนิสัยในการ
ทางานด๎วยความสะอาด รอบคอบ และอนุรักษ์ความเป็นไทย
เพื่อพัฒนาพฤติกรรมด๎านความรู๎ เจตคติ และการปฏิบัติเกี่ยวกับสุขภาพควบคูํไปด๎วยกัน และรัก
เมตตา มีวินัย ใช๎ชีวิตอย่างพอเพียง มีความเรียบงําย
ตัวชี้วัด
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 ตัวชี้วัด

หลักสูตรโรงเรี ยนมารี ยอ์ นุสรณ์ จังหวัดบุรีรัมย์

๒๐๕

คาอธิบายรายวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยีพื้นฐาน
รายวิชา ง ๑๕๑๐๑ (คอมพิวเตอร์)
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕

รายวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยีพื้นฐาน
จานวน ๔๐ ชั่วโมง

การดาเนินการเพื่อให๎ได๎ข๎อมูลตามวัตถุประสงค์ คือกาหนดวัตถุประสงค์ การวางแผนพิจารณา
เลือกแหลํงข๎อมูลที่มีความนําเชื่อถือ กาหนดหัวข๎อของข๎อมูลที่ต๎องการค๎นหา เตรียมอุปกรณ์ ศึกษาและ
รวบรวมข๎อมูล พิจารณา เปรียบเทียบ ตัดสินใจ สรุปผลการจัดทารายงานโดยมีการอ๎างอิงแหลํงข๎อมูล
การเก็บรักษาข๎อมูลให๎พร๎อมใช๎งาน การใช๎ซอฟต์แวร์ประมวลคาพื้นฐาน เชํน การสร๎างเอกสารใหมํ การ
ตกแตํงเอกสาร การบันทึกงานเอกสาร การสร๎างงานเอกสาร เชํน บัตรอวยพร ใบประกาศ รายงาน
อธิบายความหมายและวิวัฒนาการของเทคโนโลยี มีทักษะในการสร๎างชิ้นงาน ไปประยุกต์ในการ
สร๎างสิ่งของเครื่องใช๎
ฝึกฝนการใช๎อุปกรณ์ เครื่องมือสร๎างชื้นงาน จนสามารถปฏิบัติงานได๎อยํางคลํองแคลํวรวดเร็ว
และถูกต๎อง เลือกใช๎เทคโนโลยีในชีวิตประจาวันอยํางสร๎างสรรค์ตํอชีวิตสังคม
มีความคิดสร๎างสรรค์ในการทางาน มีจิตสานึกในการใช๎พลังงานทรัพยากรอยํางประหยัดและ
คุ๎มคํา ใช๎ถ๎อยคาสุภาพ
เพื่อพัฒ นาพฤติกรรมด๎านความรู๎ มีความมุํงมั่นในการทางาน รักเมตตาคือ มีน้าใจ รู๎จัก
ชํวยเหลือผู๎อื่น ใช๎ชีวิตอย่างพอเพียง
ตัวชี้วัด
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

หลักสูตรโรงเรี ยนมารี ยอ์ นุสรณ์ จังหวัดบุรีรัมย์

๒๐๖

คาอธิบายรายวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยีพื้นฐาน
รายวิชา ง ๑๖๑๐๑ (คอมพิวเตอร์)
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖

รายวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยีพื้นฐาน
จานวน ๔๐ ชั่วโมง

ศึกษาความรู๎เบื้องต๎นและฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ (COMPUTER) สํวนประกอบของ
คอมพิวเตอร์ การทางานของคอมพิวเตอร์ การใช๎โปรแกรมระบบปฏิบัติการ การนาไปใช๎ฝึกพิมพ์สัมผัส
และฝึกใช๎โปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐาน หรือโปรแกรมที่จาเป็นเกี่ยวกับการศึกษาในสังคมปัจจุบัน ได๎แกํ
Windows โปรแกรม Microsoft Powerpoint การนาเสนอผํานเครือขํายคอมพิวเตอร์ (การออแบบเว็บ
ไซค์) ข๎อมูลคือข๎อเท็จจริงที่อยูํรับตัวเรา ความหมายและประโยชน์ การรวบรวมข๎อมูล การใช๎โปรแกรม
จัดการด๎านเอกสาร สิ่งพิมพ์ บทบาทของเทคโนโลยี
การบั น ทึ ก ข๎ อ มู ล การเปิ ด ข๎ อ มู ล การจั ด รู ป แบบเอกสาร การพิ ม พ์ ข๎ อ มู ล สํ ว นประกอบของ
คอมพิวเตอร์ และหลักการทางานของคอมพิวเตอร์ และการนาเสนอข๎อมูลผํานเครือขํายคอมพิวเตอร์
การสืบค๎นข๎อมูลผํานอินเตอร์เน็ต
ฝึกทักษะกระบวนการทางานออกแบบชิ้นอยํางเป็นขั้ นตอน และแก๎ปัญหาในขณะที่ปฏิบัติงาน
ได๎อยํางมีประสิทธิภาพ ทักษะการออกแบบนาเสนอ ทักษะการสร๎างเว็บไซค์
เพื่อให๎คุณคําและความสาคัญของคอมพิวเตอร์ มีความรู๎เกี่ยวกับสํวนประกอบของคอมพิวเตอร์
มีทักษะกระบวนการคิด วิเคราะห์ มีความคิดริเริ่มสร๎างสรรค์
เพื่อพัฒนาพฤติกรรมด๎านความรู๎ ความเข๎าใจ มีความซื่อสัตย์คือ จริงใจตํองานที่ทา มีคุณธรรม
ในการประกอบอาชีพ มีความเมตตา มีความรักรู๎จักแบํงปัน และชํวยเหลือผู๎อื่น
ตัวชี้วัด
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

หลักสูตรโรงเรี ยนมารี ยอ์ นุสรณ์ จังหวัดบุรีรัมย์

๒๐๗

คาอธิบายรายวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยีพื้นฐาน
รายวิชา ง ๓๑๑๐๑ (คอมพิวเตอร์)
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑

รายวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยีพื้นฐาน
จานวน ๔๐ ชั่วโมง

บทบาทของเทคโนโลยี สารสนเทศ ข๎อมูลและสารสนเทศ การประมวลการจัดการข๎อมูล
สารสนเทศ สํวนประกอบคอมพิวเตอร์ และองค์ประกอบของคอมพิวเตอร์ ฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ บุคลากร
ทางคอมพิวเตอร์ เครือขํายคอมพิวเตอร์ LAN WAN MAN และอินเตอร์เน็ต หลักการแก๎ปัญหาหรือสร๎าง
และออกแบบงานโดยใช๎ คอมพิวเตอร์ การใช๎โปรแกรมสาเร็จรูปเบื้องต๎น โปรแกรมประมวลผลคา
โปรแกรมตาราง และโปรแกรมภาษาเพื่อวิเคราะห์ข๎อมูลสารสนเทศ Visual Basic
วิเคราะห์หลักการทางานของคอมพิวเตอร์ ลักษณะสาคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศ ปฏิบัติตาม
ขั้นตอนการจัดการสารสนเทศ โดยใช๎กระบวนการสืบค๎นข๎อมูล และการแก๎ปัญหา
เพื่อให๎เกิดความรู๎ความเข๎าใจ เห็นคุณคํา ปฏิบัติตนอยํางมีระเบียบวินัย และสามารถนาไปใช๎ใน
การดารงชีวิตได๎
เพื่อพัฒนาพฤติกรรมด๎านความรู๎ ความเข๎าใจ รักและเมตตา คือ ทางานด๎วยความเสียสละ มี
ความซื่อสัตย์คือ มีความจริงใจในการทางาน กตัญญู คือ เชื่อฟังและมีความอํอนน๎อม
ตัวชี้วัด
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

หลักสูตรโรงเรี ยนมารี ยอ์ นุสรณ์ จังหวัดบุรีรัมย์

๒๐๘

คาอธิบายรายวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยีพื้นฐาน
รายวิชา ง ๓๒๑๐๑ (คอมพิวเตอร์)
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒

รายวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยีพื้นฐาน
จานวน ๔๐ ชั่วโมง

บทบาทของเทคโนโลยี สารสนเทศ ข๎อมูลและสารสนเทศ การประมวลการจัดการข๎อมูล
สารสนเทศ สํวนประกอบคอมพิวเตอร์ และองค์ประกอบของคอมพิวเตอร์ ฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ บุคลากร
ทางคอมพิวเตอร์ เครือขํายคอมพิวเตอร์ LAN WAN MAN และอินเตอร์เน็ต หลักการแก๎ปัญหาหรือสร๎าง
และออกแบบงานโดยใช๎คอมพิวเตอร์
ฝึกปฏิบัติการใช๎โปรแกรมสาเร็จรูปเบื้องต๎น โปรแกรมประมวลผลคา โปรแกรมตาราง และ
โปรแกรมภาษาเพื่อวิเคราะห์ข๎อมูลสารสนเทศ Visual FoxPro สืบค๎นข๎อมูลผํานเครือขํายได
ให๎เกิดความรู๎ความเข๎าใจ เห็นคุณคํา ปฏิบัติตนอยํางมีระเบียบวินัย มีความรักและแบํงปันในใช๎
ทรัพยากรอยํางพอเพียง มีจิตสานึกในการใช๎เทคโนโลยีอยํางซื่อสัตย์ และสามารถนาเทคโนโลยีไปใช๎ใน
การดารงชีวิตได๎
เพื่อพัฒนาพฤติกรรมด๎านความรู๎ ความเข๎าใจ มีความซื่อสัตย์คือ มีความจริงใจในการ
ทางาน สามรถนาไปใช๎ในชีวิตประจาวัน อยู่อย่างพอเพียงและเรียบงําย
ตัวชี้วัด
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

หลักสูตรโรงเรี ยนมารี ยอ์ นุสรณ์ จังหวัดบุรีรัมย์

๒๐๙

คาอธิบายรายวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยีพื้นฐาน
รายวิชา ง ๓๓๑๐๑ (คอมพิวเตอร์)
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓

รายวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยีพื้นฐาน
จานวน ๔๐ ชั่วโมง

บทบาทของเทคโนโลยี สารสนเทศ ข๎อมูลและสารสนเทศ การประมวลการจัดการข๎อมูล
สารสนเทศ สํวนประกอบคอมพิวเตอร์ และองค์ประกอบของคอมพิวเตอร์ ฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ บุคลากร
ทางคอมพิวเตอร์ เครือขํายคอมพิวเตอร์ LAN WAN MAN และอินเตอร์เน็ต หลักการแก๎ปัญหาหรือสร๎าง
และออกแบบงานโดยใช๎คอมพิวเตอร์ การใช๎โปรแกรมสาเร็จรูปเบื้องต๎น โปรแกรมประมวลผลคา
โปรแกรมตาราง และโปรแกรมภาษาเพื่อวิเคราะห์ข๎อมูลสารสนเทศ Visual FoxPro สืบค๎นข๎อมูลผําน
เครือขํายได๎ การสร๎างบทนาเสนอผํานเครือขํายอินเตอร์เน็ต
Home Page
ฝึกทักษะการปฏิบัติการออกแบบโปรแกรมคานวณ วิเคราะห์ และออกแบบโปรแกรมตามความ
ประสงค์ของการใช๎งานได๎อยํางมีประสิทธิภาพ
ให๎เกิดความรู๎ความเข๎าใจ เห็นคุณคํา ปฏิบัติตนอยํางมีระเบียบวินัย มีความรักและแบํงปันในใช๎
ทรัพยากรอยํางพอเพียง มีจิตสานึกในการใช๎เทคโนโลยีอยํางซื่อสัตย์ และสามารถนาเทคโนโลยีไปใช๎ใน
การดารงชีวิตได๎
เพื่อพัฒนาพฤติกรรมด๎านความรู๎ ความเข๎าใจ มี ความรักเมตตาคือ เสียสละ ชํวยเหลือผู๎อื่น
ซื่อสัต ย์ มีความจริงใจในการทางาน กตัญญู เคารพ เชื่อฟัง มีความอํอนน๎อม บนพื้นฐานของความ
พอเพียงอยํางมีความสุข
ตัวชี้วัด
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
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กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ
ความสาคัญของภาษาอังกฤษ
ในสังคมโลกปัจจุบัน การเรียนรู๎ภาษาตํางประเทศมีความสาคัญและจาเป็นอยํางยิ่ง
ในชีวิตประจาวัน เนื่องจากเป็นเครื่องมือสาคัญในการติดตํอสื่อสาร การศึกษา การแสวงหาความรู๎
การประกอบอาชีพ การสร๎างความเข๎าใจเกี่ยวกับวัฒนธรรมและวิสัยทัศน์ของชุมชนโลก และตระหนักถึง
ความหลากหลายทางวัฒนธรรมและมุมมองของสังคมโลก นามาซึ่งมิตรไมตรีและความรํวมมือกับประเทศ
ตําง ๆ ชํวยพัฒนาผู๎เรียนให๎มีความเข๎าใจตนเองและผู๎อื่นดีขึ้น เรียนรู๎และเข๎าใจความแตกตํางของภาษา
และวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี การคิด สังคม เศรษฐกิจ การเมือง การปกครอง มีเจตคติที่
ดีตํอการใช๎ภาษาตํางประเทศ และใช๎ภาษาตํางประเทศเพื่อการสื่อสารได๎ รวมทั้งเข๎าถึงองค์ ความรู๎ตําง
ๆ ได๎งํายและกว๎างขึ้น และมีวิสัยทัศน์ในการดาเนินชีวิต ภาษาตํางประเทศที่เป็นสาระการเรียนรู๎พื้นฐาน
ซึ่งกาหนดให๎เรียนตลอดหลักสูตรการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน คือ ภาษาอังกฤษ สํวนภาษาตํางประเทศอื่น เชํน ภาษาฝรั่งเศส เยอรมัน จีน ญี่ปุน อาหรับ
บาลี และภาษากลุํมประเทศเพื่อนบ๎าน หรือภาษาอื่น ๆ ให๎อยูํในดุลยพินิจของสถานศึกษาที่จะจัดทา
รายวิชาและจัดการเรียนรู๎ตามความเหมาะสม
กลุํมสาระการเรียนรู๎ภาษาตํางประเทศ มุํงหวังให๎ผู๎เรียนมีเจตคติที่ดีตํอภาษาตํางประเทศ
สามารถใช๎ภาษาตํางประเทศ สื่อสารในสถานการณ์ตําง ๆ แสวงหาความรู๎ ประกอบอาชีพ และศึกษาตํอ ใน
ระดับที่สูงขึ้น รวมทั้งมีความรู๎ความเข๎าใจในเรื่องราวและวัฒนธรรมอันหลากหลายของประชาคมโลก และ
สามารถถํายทอดความคิดและวัฒนธรรมไทยไปยังสังคมโลกได๎อยํางสร๎างสรรค์ ประกอบด๎วยสาระสาคัญ
ดังนี้
- ภาษาเพื่อการสื่อสาร การใช๎ภาษาตํางประเทศในการฟัง-พูด-อําน-เขียน แลกเปลี่ยน
ข๎อมูล ขําวสาร แสดงความรู๎สึกและความคิดเห็น ตีความ นาเสนอข๎อมูล ความคิดรวบยอดและความ
คิดเห็นในเรื่องตํางๆ และสร๎างความสัมพันธ์ระหวํางบุคคลอยํางเหมาะสม
- ภาษาและวัฒนธรรม การใช๎ภาษาตํางประเทศตามวัฒนธรรมของเจ๎าของภาษา
ความสัมพันธ์ ความเหมือนและความแตกตํางระหวํางภาษากับวัฒนธรรมของเจ๎าของภาษา ภาษาและ
วัฒนธรรมของเจ๎าของภาษากับวัฒนธรรมไทย และนาไปใช๎อยํางเหมาะสม
- ภาษากับความสัมพันธ์กับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น การใช๎ภาษาตํางประเทศในการ
เชื่อมโยงความรู๎กับกลุํมสาระการเรียนรู๎อื่น เป็นพื้นฐานในการพัฒนา แสวงหาความรู๎ และ
เปิดโลกทัศน์ของตน
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๒๑๑

- ภาษากับความสัมพันธ์กับชุมชนและโลก การใช๎ภาษาตํางประเทศในสถานการณ์ตํางๆ
ทั้งในห๎องเรียนและนอกห๎องเรียน ชุมชน และสังคมโลก เป็นเครื่องมือพื้นฐานในการศึกษาตํอ
ประกอบอาชีพ และแลกเปลี่ยนเรียนรู๎กับสังคมโลก

สาระและมาตรฐานการเรียนรู้
สาระที่ ๑ ภาษาเพื่อการสื่อสาร
มาตรฐาน ต ๑.๑ เข๎าใจและตีความเรื่องที่ฟังและอํานจากสื่อประเภทตํางๆ และแสดงความคิดเห็น
อยํางมีเหตุผล
มาตรฐาน ต ๑.๒

มีทักษะการสื่อสารทางภาษาในการแลกเปลี่ยนข๎อมูลขําวสาร แสดงความรู๎สึก และ
ความคิดเห็นอยํางมีประสิทธิภาพ
มาตรฐาน ต ๑.๓ นาเสนอข๎อมูลขําวสาร ความคิดรวบยอด และความคิดเห็นในเรื่องตํางๆ โดยการพูด
และการเขียน
สาระที่ ๒ ภาษาและวัฒนธรรม
มาตรฐาน ต ๒.๑ เข๎าใจความสัมพันธ์ระหวํางภาษากับวัฒนธรรมของเจ๎าของภาษา และนาไปใช๎ ได๎
อยํางเหมาะสมกับกาลเทศะ
มาตรฐาน ต ๒.๒ เข๎าใจความเหมือนและความแตกตํางระหวํางภาษาและวัฒนธรรมของเจ๎าของภาษา
กับภาษาและวัฒนธรรมไทย และนามาใช๎อยํางถูกต๎องและเหมาะสม
สาระที่ ๓ ภาษากับความสัมพันธ์กับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น
มาตรฐาน ต ๓.๑ ใช๎ภาษาตํางประเทศในการเชื่อมโยงความรู๎กับกลุํมสาระการเรียนรู๎อื่น และเป็น
พื้นฐานในการพัฒนา แสวงหาความรู๎ และเปิดโลกทัศน์ของตน
สาระที่ ๔ ภาษากับความสัมพันธ์กับชุมชนและโลก
มาตรฐาน ต ๔.๑ ใช๎ภาษาตํางประเทศในสถานการณ์ตํางๆ ทั้งในสถานศึกษา ชุมชน และสังคม
มาตรฐาน ต ๔.๒ ใช๎ภาษาตํางประเทศเป็นเครื่องมือพื้นฐานในการศึกษาตํอ การประกอบอาชีพ และ
การแลกเปลี่ยนเรียนรู๎กับสังคมโลก
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โครงสร้างรายวิชา
รายวิชาตามโครงสร๎างหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ กลุํมสาระ
การเรียนรู๎ภาษาอังกฤษ

ระดับประถมศึกษา
รายวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน
ระดับชั้น

รหัส

ชื่อรายวิชา

เวลาเรียนรายปี

ชั้น ป. ๑
ชั้น ป. ๒
ชั้น ป. ๓
ชั้น ป. ๔
ชั้น ป. ๕
ชั้น ป. ๖

อ ๑๑๑๐๑
อ ๑๒๑๐๑
อ ๑๓๑๐๑
อ ๑๔๑๐๑
อ ๑๕๑๐๑
อ ๑๖๑๐๑

ภาษาอังกฤษ ๑
ภาษาอังกฤษ ๒
ภาษาอังกฤษ ๓
ภาษาอังกฤษ ๔
ภาษาอังกฤษ ๕
ภาษาอังกฤษ ๖

๑ ชั่วโมง/สัปดาห์ (๘๐/ปี)
๑ ชั่วโมง/สัปดาห์ (๘๐/ปี)
๑ ชั่วโมง/สัปดาห์ (๘๐/ปี)
๒ ชั่วโมง/สัปดาห์ (๘๐/ปี)
๒ ชั่วโมง/สัปดาห์ (๘๐/ปี)
๒ ชั่วโมง/สัปดาห์ (๘๐/ปี)

รายวิชาภาษาอังกฤษเพิ่มเติม
ระดับชั้น

รหัส

ชื่อรายวิชา

เวลาเรียนรายปี

ชั้น ป. ๑
ชั้น ป. ๒
ชั้น ป. ๓
ชั้น ป. ๔
ชั้น ป. ๕
ชั้น ป. ๖

อ ๑๑๒๐๑
อ ๑๒๒๐๑
อ ๑๓๒๐๑
อ ๑๔๒๐๑
อ ๑๕๒๐๑
อ ๑๖๒๐๑

super startevs
Let’ s learn
English for kids
English for Enjoy
English for fun
English big fun

๑ ชั่วโมง/สัปดาห์ (๘๐/ปี)
๑ ชั่วโมง/สัปดาห์ (๘๐/ปี)
๑ ชั่วโมง/สัปดาห์ (๘๐/ปี)
๒ ชั่วโมง/สัปดาห์ (๘๐/ปี)
๒ ชั่วโมง/สัปดาห์ (๘๐/ปี)
๒ ชั่วโมง/สัปดาห์ (๘๐/ปี)

๒๑๒
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ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
รายวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน
ระดับชั้น
ชั้น ม. ๑
ชั้น ม. ๒
ชั้น ม. ๓

รหัส

ชื่อรายวิชา

อ ๒๑๑๐๑
อ ๒๑๑๐๒
อ ๒๒๑๐๑
อ ๒๒๑๐๒
อ ๒๓๑๐๑
อ๒๓๑๐๒

ภาษาอังกฤษ ๑
ภาษาอังกฤษ ๒
ภาษาอังกฤษ ๓
ภาษาอังกฤษ ๔
ภาษาอังกฤษ ๕
ภาษาอังกฤษ ๖

เวลาเรียนรายภาค
๓ ชั่วโมง/สัปดาห์
๓ ชั่วโมง/สัปดาห์
๓ ชั่วโมง/สัปดาห์
๓ ชั่วโมง/สัปดาห์
๓ ชั่วโมง/สัปดาห์
๓ ชั่วโมง/สัปดาห์

(๑.๕ หนํวยกิต)
(๑.๕ หนํวยกิต)
(๑.๕ หนํวยกิต)
(๑.๕ หนํวยกิต)
(๑.๕ หนํวยกิต)
(๑.๕ หนํวยกิต)

รายวิชาภาษาอังกฤษเพิ่มเติม
ระดับชั้น
ชั้น ม. ๑
ชั้น ม. ๒
ชั้น ม. ๓

รหัส

ชื่อรายวิชา

อ ๒๑๒๐๑
อ ๒๑๒๐๒
อ ๒๒๒๐๑
อ ๒๒๒๐๒
อ ๒๓๒๐๑
อ๒๓๒๐๒

ภาษาอังกฤษ ๑
ภาษาอังกฤษ ๒
ภาษาอังกฤษ ๓
ภาษาอังกฤษ ๔
ภาษาอังกฤษ ๕
ภาษาอังกฤษ ๖

เวลาเรียนรายภาค
๒ ชั่วโมง/สัปดาห์
๒ ชั่วโมง/สัปดาห์
๒ ชั่วโมง/สัปดาห์
๒ ชั่วโมง/สัปดาห์
๒ ชั่วโมง/สัปดาห์
๒ ชั่วโมง/สัปดาห์

(๑ หนํวยกิต)
(๑ หนํวยกิต)
(๑ หนํวยกิต)
(๑ หนํวยกิต)
(๑ หนํวยกิต)
(๑ หนํวยกิต)

๒๑๓
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๒๑๔

คาอธิบายรายวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน
อ ๑๑๑๐๑ (ภาษาอังกฤษ)
ภาษาต่างประเทศ

ชั้นประถมศึกษาปีที่

๑

กลุ่มสาระการเรียนรู้
เวลา ๔๐ ชั่วโมง

ฟังสถานการณ์งําย ๆ ที่เกิดขึ้นในห๎องเรียน ปฏิบัติตามคาสั่งงํายๆ ที่ฟัง ระบุตัวอักษรและเสียง
ถูกต๎อง เลือกภาพตรงตามความหมายของคาและกลุํมคาที่ฟัง พูดโต๎ตอบด๎วยคาสั้น ๆ งําย ๆ ในการ
สื่ อสารระหวํ างบุ คคลตามแบบที่ฟัง ขอข๎อมูล งําย ๆ เกี่ยวกับ ตนเองตามแบบที่ฟัง ให๎ ข๎อมูล งําย ๆ
เกี่ยวกับตนเองและเรื่องใกล๎ตัวตามวัฒนธรรมของเจ๎าของภาษาในสถานการณ์ตําง ๆ ที่เกิดขึ้นในห๎องเรียน
ตามแบบที่ฟัง ตอบคาถามจากการฟังเรื่องใกล๎ตัว บอกความต๎องการงําย ๆ ของตนเอง ชื่อและคาศัพท์
เกี่ยวกับเทศกาลสาคัญของเจ๎าของภาษา คาศัพท์ที่เกี่ยวข๎องกับกลุํมสาระการเรียนรู๎อื่น คาศัพท์เกี่ยวกับ
ชื่อสถานที่ที่น่าสนใจในจังหวัดบุรีรัมย์และพระบรมราโชวาทพระราชดารัสเกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรมใน
พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติเจ้าสามพระยาจังหวัดพระนครศรีอยุธยาตามแบบที่ฟัง อํานออกเสียงและ
สะกดคาศัพท์งําย ๆ ถูกต๎องตามหลักการอําน ใช๎คาสั่งงําย ๆ ตามแบบที่ฟังโดยใช๎ภาษาตํางประเทศเพื่อ
รวบรวมคาศัพท์ที่เกี่ยวข๎องใกล๎ตัว เข๎ารํวมกิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรมที่เหมาะสม
โดยใช๎กระบวนการสร๎างความคิดรวบยอด กระบวนการเรียนรู๎ความเข๎าใจ กระบวนการทาง
ภาษา กระบวนการปฏิ บั ติ กระบวนการฟั ง กระบวนการสื่ อ สาร กระบวนการคิ ด สร๎ า งสรรค์
กระบวนการอําน กระบวนการสร๎างความคิดวิจารณญาณและกระบวนการสร๎าคํานิยม
เพื่อให๎ มีความรั กชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ซื่ อสัตย์สุจริต มีวินัย ใฝุ เรียนรู๎ อยู่อย่า งพอเพียง
มุํงมั่นในการทางาน รักความเป็นไทย มีจิตสาธารณะ รักเมตตาและกตัญญู
มาตรฐาน/ตัวชี้วัด
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
ต.๔.๑ ป.๑/๑ ต.๔.๒ ป.๑/๑
รวม ๑๖ ตัวชี้วัด

หลักสูตรโรงเรี ยนมารี ยอ์ นุสรณ์ จังหวัดบุรีรัมย์

๒๑๕

คาอธิบายรายวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน
อ๑๒๑๐๑ , อ๑๒๑๐๒ ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒
เวลา ๔๐ ชั่วโมง
ปฏิบัติตามคาสั่ง คาขอร๎อง คาแนะนา คาชี้แจง คาอธิบายอยํางถูกต๎อง ระบุตัวอักษรและเสียงคา
สะกดคา ถูกต๎องตามหลักการอําน ตัวอักษรและเสีย ง ตัวอักษรของภาษาตํางประเทศและภาษาไทย อําน
ออกเสียงคา สะกดคาและอํานประโยคงํายๆ ถูกต๎องตามหลักการอําน สะกดคาถูกต๎องตามหลักการอําน
เลือกภาพตรงความหมายของคา กลุํมคาและประโยคที่ฟัง ตอบคาถามจากการฟังประโยค บทสนทนา
หรือนิทานงํายๆ ที่มีภาพประกอบ พูดโต๎ตอบด๎วยคาสั้ นๆงํายๆ ในการสื่อสารระหวํางบุคคลตามแบบที่ฟัง
เกี่ยวกับตนเองตามแบบที่ฟัง เกี่ยวกับตนเองและเรื่องใกล๎ตัว ตามวัฒนธรรมของเจ๎าของภาษา ใช๎คาสั่ง
และคาขอร๎องงํายๆ ตามแบบที่ฟัง ภาษาตํางประเทศ เพื่อรวบรวมคาศัพท์ที่เกี่ยวข๎องใกล๎ตัว บอกความ
ต๎องการงํายๆ ของตนเองตามแบบที่ฟัง ชื่อและคาศัพท์เกี่ยวกับเทศกาลสาคัญของเจ๎าของภาษา คาศัพท์ที่
เกี่ยวข๎องกับกลุํมสาระการเรียนรู๎อื่น คาศัพท์เกี่ยวกับประเพณีต่างๆใน จ.บุรีรัมย์ เช่น ประเพณีแข่งเรือ
ยาว ประเพณีวิ่งว่าว เป็นต้น ประเพณีสาคัญของประเทศอาเซียน และพระบรมราโชวาท พระราช
ดารัสเกี่ยวกับประเพณีไทย ขอข๎อมูลงํายๆ เกี่ยวกับตนเอง แบบที่ฟัง ให้ข๎อมูลงํายๆ เกี่ยวกับตนเองตาม
แบบที่ฟั ง ทาทํา ประกอบตามวั ฒ นธรรมของเจ๎า ของภาษา ฟั ง/พูด ในสถานการณ์ งํา ยๆ ที่ เกิ ดขึ้ นใน
ห๎องเรียน เข๎ารํวมกิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรมที่เหมาะสม
โดยใช๎กระบวนการสร๎างความคิด รวบยอด กระบวนการสร๎างคํานิยม กระบวนการคิดอยํางมี
วิจารณญาณ กระบวนการฟัง กระบวนการเรียนรู๎ ความเข๎าใจ กระบวนการสื่อสารสื่อความหมายและการ
นาเสนอ กระบวนการแก๎ปัญหา กระบวนการคิดสร๎างสรรค์ กระบวนการกลุํม กระบวนการการอํานแบบที่
๑ กระบวนการอํานแบบที่ ๒ กระบวนการทางภาษา กระบวนการปฏิบัติ และกระบวนความสามารถใน
การใช๎เทคโนโลยี
เพื่อให๎ มีความรั กชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ซื่ อสัตย์สุจริต มีวินัย ใฝุ เรียนรู๎ อยู่อย่า งพอเพียง
มุํงมั่นในการทางาน รักความเป็นไทย มีจิตสาธารณะ รักเมตตาและกตัญญู
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

หลักสูตรโรงเรี ยนมารี ยอ์ นุสรณ์ จังหวัดบุรีรัมย์

๒๑๖

ต ๔.๑ ป.๒/๑
ต ๔.๒ ป.๒/๑
รวม ๑๖ ตัวชี้วัด

คาอธิบายรายวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน
อ๑๓๑๐๑, อ๑๓๑๐๒
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓

ภาษาอังกฤษ

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
เวลา ๔๐ ชั่วโมง

อํานออกเสียงคา สะกดคา อํานกลุํมคา ประโยค และบทพูดเข๎าจังหวะ (Chant) งํายๆถูกต๎องตาม
หลักการอําน ฟังในสถานการณ์งํายๆที่เกิดขึ้นในห๎องเรียน ปฏิ บัติตามคาสั่งและคาขอร๎องที่ฟังหรืออําน
เลือก/ระบุภาพหรือสัญลักษณ์ตรงตามความหมายของกลุํมคา และประโยคที่ฟัง ตอบคาถามจากการฟัง
ตอบคาถามจากการฟังหรือการอํานประโยค บทสนทนา หรือนิทานงํายๆ พูดโต๎ตอบด๎วยคาสั้นๆงํายๆใน
การสื่อสารระหวํางบุ คคลตามแบบที่ฟัง ข๎อมูลงํายๆเกี่ยวกับตนเองและเพื่อนตามแบบที่ฟัง ให๎ข๎อมูล
เกี่ยวกับตนเองและเรื่องใกล๎ตัว ตามมารยาทสังคมและวัฒนธรรมของเจ๎าของภาษาในสถานการณ์งํายๆ ที่
เกิดขึ้นในห๎องเรียน ข๎อมูลงํายๆเกี่ยวกับตนเองและเพื่อนตามแบบที่ฟัง ขอข๎อมูลงํายๆเกี่ยวกับตนเองและ
เพื่อนตามแบบที่ฟัง พูดโต๎ตอบด๎วยคาสั้นๆงํายๆในการสื่อสารระหวํางบุคคลตามแบบที่ฟัง บอกความ
ต๎องการงํายๆของตนเองตามแบบที่ฟัง ความแตกตํางของเสียง ตัวอักษร คา กลุํมคา และประโยคงํายๆ
ของภาษาตํางประเทศและภาษาไทย ชื่อและคาศัพท์งํายๆเกี่ยวกับเทศกาล/วันสาคัญ/งานฉลอง และชีวิต
ความเป็นอยูํของเจ๎าของภาษา เข๎ารํวมกิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรมที่เหมาะกับวัย แนะนาสถานที่ที่
น่า สนใจและประเพณี ต่ า งๆในจั ง หวั ด บุรี รั ม ย์ด้ ว ยประโยคง่า ยๆตามแบบที่ฟั ง หรื อ อ่ า นพระบรม
ราโชวาทพระราชด ารั สเกี่ย วกั บศิ ลปะวั ฒนธรรมในพิธี เ ปิ ดพิ พิธ ภัณ ฑ์ส ถานแห่ง ชาติร ามค าแหง
จังหวัดสุโขทัย จัดหมวดหมูํคาถามประเภทของบุคคล วัตว์ สิ่งของ ตามที่ฟังหรืออําน ทาทําประกอบตาม
มารยาทสั ง คมและวั ฒ นธรรมของเจ๎ า ของภาษา ใช๎ ค าสั่ ง และค าขอร๎ อ งงํ า ยๆตามแบบที่ ฟั ง
ภาษาตํางประเทศเพื่อรวบรวมคาศัพท์ที่เกี่ยวข๎องใกล๎ตัว
โดยใช๎ กระบวนการสร๎ า งความคิ ด กระบวนการเรีย นรู๎ ความเข๎า ใจ กระบวนการทางภาษา
กระบวนการฟัง กระบวนการอํานแบบที่ ๑ กระบวนการอํานแบบที่๒ กระบวนการปฏิบัติ กระบวนการ
สร๎างความคิดรวบยอด กระบวนการสื่อสารสื่อความหมายและการนาเสนอ กระบวนการกลุํม กระบวน
การคืดสร๎างสรรค์ กระบวนการคิด และกระบวนการวิเคราะห์ กระบวนการสร๎างความคิดวิจ ารณญาณ
กระบวนการสร๎างคํานิยม กระบวนการเทคโนโลยีและกระบวนการสืบสวนสอบสวน
เพื่อให๎ มีความรั กชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ซื่ อสัตย์สุจริต มีวินัย ใฝุ เรียนรู๎ อยู่อย่า งพอเพียง
มุํงมั่นในการทางาน รักความเป็นไทย มีจิตสาธารณะ รักเมตตาและกตัญญู
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๒๑๗

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

อ ๑๔๑๐๑ ภาษาอังกฤษ
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔

คาอธิบายรายวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
เวลา๘๐
ชั่วโมง

ปฏิบัติตามคาสั่ง คาขอร๎องและคาแนะนางํายๆที่ฟังหรืออําน อํานออกเสียงคา สะกดคา กลุํมคา
ประโยคงํายๆและบทพูดเข๎าจังหวะถูกต๎องตามหลักการอําน ระบุสัญลักษณ์หรืออํานเครื่องหมายตรงตาม
ความหมายของประโยคและข๎อความสั้นๆที่ฟังหรืออําน ตอบคาถามจากการฟังและอํานประโยค บท
สนทนาและนิทานงํายๆ เทศกาล วันสาคัญ งานฉลอง และชีวิตความเป็นอยูํงํายๆของเจ๎าของภาษาและ
กลุํมประเทศอาเซียน พูดโต๎ตอบในการสื่อสาร แสดงความต๎องการของตนเองความรู๎สึกของตนเองเกี่ยวกับ
เรื่องตํางๆใกล๎ตัว และกิจกรรมตํางๆตามแบบที่ฟังแสดงความคิดเห็นงํายๆเกี่ยวกับเรื่องตํางๆใกล๎ตัวอยํ าง
สุภาพตามมารยาททางสังคมและวัฒนธรรมของเจ๎าของภาษา ใช๎คาสั่งคาขอร๎องและคาขออนุญาตงํายๆ
ภาษาตํางประเทศในการสืบค๎น เขียนเพื่อขอและให๎ข๎อมูลเกี่ยวกับตนเอง เพื่อน ครอบครัวและเรื่องใกล๎ตัว
วาดภาพ แสดงความสัมพันธ์ตามที่ฟังหรืออําน ขอความชํวยเหลือในสถานการณ์งํายๆค๎ นคว๎าคาศัพท์ที่
เกี่ยวกับกลุํมสาระการเรียนรู๎อื่นรวบรวมข๎อมูลตํางๆนาเสนอ ด๎วยการพูดหรือการเขียน ฟังในสถานการณ์
ที่เกิดขึ้นในห๎องเรียนและสถานศึกษา ทาทําทางประกอบอยํางสุภาพตามมารยาททางสังคมและวัฒนธรรม
ของเจ๎าของภาษา เข๎ารํวมกิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรมที่เหมาะสมกับวัย บอกความแตกตํางของเสียง
ตัว อักษร คา กลุํ มคา ประโยคและข๎อความภาษาตํางประเทศและภาษาไทย ความแตกตํางระหวํา ง
เทศกาลและงานฉลองตามวัฒนธรรมของเจ๎าของภาษากับภาษาไทย งานประเพณีแข่งเรือของอาเภอ
สตึก ประเพณีวิ่งว่าว ของอาเภอ ห้วยราชและประเพณีการขึ้นเขาพนมรุ้งของอาเภอ เฉลิมพระเกียรติ
และงานประเพณีของแต่ละกลุ่มประเทศอาเซียน สมเด็จพระเทพฯ ทรงเสด็จเป็นประธานเปิดปราสาท
หินพนมรุ๎งเป็นอุทยานประวัติศาสตร์แหํงชาติเมื่อวันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๓๑
โดยใช๎กระบวนการปฏิบัติ กระวนการเรียนรู๎ความเข๎าใจ กระบวนการทางภาษา กระบวนการอําน
กระบวนการสร๎างความคิดรวบยอด กระบวนการสร๎างความคิดวิจารณญาณ กระบวนการฟังกระบวนการ
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๒๑๘

สื่อสาร กระบวนการสร๎างความคิดสร๎ างสรรค์ กระบวนการเชื่อมโยงกระบวนการกลุํ ม กระบวนการ
ตัดสินใจ กระบวนการสืบสวนสอบสวนและกระบวนการเทคโนโลยี
เพื่อให๎ มีความรั กชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ซื่ อสัตย์สุจริต มีวินัย ใฝุ เรียนรู๎ อยู่อย่า งพอเพียง
มุํงมั่นในการทางาน รักความเป็นไทย มีจิตสาธารณะ รักเมตตาและกตัญญู
มาตรฐาน/ตัวชี้วัด
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
คาอธิบายรายวิชากลุ่มสาระ ภาษาต่างประเทศ
รหัสวิชา อ๑๕๑๐๑ ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕
เวลา
๘๐ ชั่วโมง
ปฏิบัติตามคาสั่ง คาขอร๎อง คาแนะนางํายๆที่ฟังและอําน อํานออกเสียงประโยคข๎อความและบท
กลอนสั้นๆถูกต๎องตามหลักการอํานบทสนทนาและนิทานงํายๆหรือเรื่องสั้นๆระบุวาดภาพสัญลักษณ์หรือ
เครื่องหมายตรงตามความหมายของประโยคและข๎อความสั้นๆที่ฟังหรืออํานหาคาศัพท์ เกี่ยวกับอาหาร
การกินของชาวจังหวัดบุรีรัมย์ในอดีตและวาดภาพประกอบอาหารในกลุํมประเทศอาเซียนและระบุคาศัพท์
ใต๎ภาพ บอกใจความสาคัญบทสนทนาและนิทานงํายๆหรือเรื่องสั้นความเหมือนความแตกตํางการออก
เสียงประโยคชนิดตํางๆการใช๎เครื่องหมายวรรคตอนและการลาดับคา(order)ตามโครงสร๎างประโยคของ
ภาษาตํางประเทศและภาษาไทยความเหมือนความแตกตํางระหวํางเทศกาลและงานฉลองของเจ๎าของ
ภาษากับของไทย ประวัติวนอุทยานภูเขาไฟกระโดงเปรียบเทียบประเพณีสาคัญระหว่างประเพณีไทย
และประเพณีในกลุ่มประเทศอาเซียนและประเพณีอื่นๆ ที่ควรรู้ของท้องถิ่นในจังหวัดบุรีรัมย์เช่น ตัก
บาตรเทโว แข่งเรือยาว ตามคาถามจากการฟังบทสนทนาและนิทานงํายๆหรืองเรื่องสั้นๆ ความสาคัญ
ของเทศกาลวันสาคัญงานฉลองและชีวิตความเป็นอยูํงํายๆของเจ๎าของภาษา *ข๎อมูลและความสาคัญของ
แตํงกายของชาวจังหวัดบุรีรัมย์ในอดีตและปัจจุบันการแตํงกายของประชาชนในกลุํมประเทศอาเซียนใน
อดีตและปัจจุบันด๎วยการวาดภาพและระบุคาศัพท์ใต๎ พูด/เขียน โต๎ตอบในการสื่อสารระหวํางบุคคล แสดง
ความต๎องการของความชํวยเหลือ ตอบรับและปฎิเสธการให๎ความชํวยเหลือในสถานการณ์งํายๆเพื่อขอ
และให๎ข๎อมูลเกี่ยวกับตนเอง เพื่อน ครอบครัว และเรื่องใกล๎ตัว แสดงความรู๎สึกของตนเองเกี่ยวกับเรื่อง
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๒๑๙

ตํางๆใกล๎ตัว และกิจกรรมตํางๆพร๎อมทั้งให๎เหตุผลสั้นๆประกอบ ให๎ข๎อมูลเกี่ยวกับตนเองและเรื่องใกล๎ตัว
ใช๎คาสั่ง คาขอร๎อง คาขออนุญาตและให๎คาแนะนางํายๆถ๎อยคาน้าเสียงและกิริยาทําทางอยํางสุภาพตาม
มารยาทสังคมและวัฒนธรรมของเจ๎าของภาษาตํางประเทศในการสืบค๎นและรวบรวมข๎อมูล ให๎คาสั่ง คา
ขอร๎อง คาขออนุญาตและคาแนะนางํายๆ ข๎อมูลเกี่ยวกับตนเอง เพื่อน ครอบครัวและเรื่องใกล๎ตัวปฎิเสธให๎
ความชํวยเหลือในสถานการณ์งํายๆ แสดงความรู๎สึกของตนเองเกี่ยวกับเรื่องตํางๆใกล๎ตัวและกิจกรรมตํางๆ
พร๎อมทั้งให๎เหตุผลสั้นๆประกอบเขียนภาพแผนผังและแผนภูมิแสดงข๎อมูลตํางๆตามที่ฟังหรืออํานพูดแสดง
ความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องตํางๆใกล๎ตัวในสถานการณ์ตํางๆที่เกิดขึ้นในห๎องเรียนและสถานศึกษา ฟัง ใน
สถานการณ์ตํางๆที่เกิดขึ้นในห๎องเรียนและสถานศึกษา อําน/เขียนในสถานการณ์ตํางๆที่เกิดขึ้นใน
ห๎องเรียนและสถานศึกษา เข๎ารํวมกิจกรรม ทางภาษาและวัฒนธรรมตามความสนใจ ประวัติวนอุทยาน
ภูเขาไฟกระโดง เปรียบเทียบประเพณีสาคัญระหวํางประเพณีไทยและประเพณีในกลุํมประเทศอาเซียน
และประเพณีอื่นๆที่ควรรู๎ของท๎องถิ่นในจังหวัดบุรีรัมย์ เชํนประวัติตักบาตรเทโว ประเพณีแขํงเรือยาวของ
อาเภอสตึก ค๎นคว๎าคาศัพท์ที่เกี่ยวข๎องกับกลุํมสาระการเรียนรู๎อื่นและนาเสนอด๎วยการพูด เขียน รวบรวม
คาศัพท์เกี่ยวกับกลุํมสาระอื่นและนาเสนอด๎วยการพูดการเขียน นาเสนอคาศัพท์ที่เกี่ยวข๎องกับกลุํมสาระ
การเรียนรู๎อื่นและนาเสนอด๎วยการพูดหรือการเขียน โดยใช๎กระบวนการทางภาษา กระบวนการปฎิบัติ
กระบวนการความรู๎ความเข๎าใจ กระบวนการสร๎างความคิด กระบวนการฟัง กระบวนการออกเสียง
กระบวนการสร๎างความคิดรวบยอด กระบวนการอําน กระบวนการสื่อสาร สื่อความหมายและการนาเสนอ
กระบวนการคิดสร๎างสรรค์ กระบวนการกลุํม กระบวนการวิเคราะห์ กระบวนการคิดวิจารณญาณ
กระบวนการสืบสวนสอบสวน
เพื่อให๎ มีความรั กชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ซื่ อสัตย์สุจริต มีวินัย ใฝุ เรียนรู๎ อยู่อย่า งพอเพียง
มุํงมั่นในการทางาน รักความเป็นไทย มีจิตสาธารณะ รักเมตตาและกตัญญู

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
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รหัสวิชา อ๑๖๑๐๑
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖

๒๒๐

คาอธิบายรายวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
จานวน ๘๐ ชั่วโมง

ปฏิบัติตามคาสั่ง คาขอร๎อง คาแนะนาที่ฟังและอําน อํานออกเสียง ข๎อความ นิทาน บทกลอน
ถูกต๎องตามหลักการอําน เลือกหรือระบุประโยคข๎อความ สัญลักษณ์หรือเครื่ องหมายให๎ตรงตามภาพ
บอกใจความสาคัญจากการฟังและอํานบทสนทนา นิทาน เรื่องเลํา และความเหมือนหรือความแตกตําง
ระหวํางกรออกเสียงประโยคชนิดตํางๆ การใช๎เครื่องหมายวรรคตอน การลาดับคาตามโครงสร๎างประโยค
ของภาษาตํางประเทศและภาษาไทย ตอบคาถามจากการอํานบทสนทนา นิทาน เรื่ องเลํา พูดหรือ
เขียนโต๎ตอบในการสื่อสารระหวํางบุคคล ข๎อมูลเกี่ยวกับตนเอง เพื่อน ครอบครัว และเรื่องใกล๎ตัว ความ
ต๎องการขอความชํวยเหลือ การตอบรับและปฏิเสธการให๎ความชํวยเหลือในสถานการณ์งํายๆความรู๎สก
และความคิดเห็นของตนเองเกี่ยวกับเรื่องตํางๆใกล๎ตัว กิจกรรตํ างๆพร๎อมทั้งให๎เหตุผลประกอบ เขียน
ข๎อมูลเกี่ยวกับตนเอง เพื่อน ครอบครัวและเรื่องใกล๎ตัวและเขียนเรียงความโบราณสถานในจังหวัดบุรีรัมย์
คืออุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.บุรีรัมย์ ใช๎คาสั่ง คาขอร๎อง คาแนะนา ภาษา
สื่อสารในสถานการณ์ตํางๆที่เกิดขึ้ นในห๎องเรียนและสถานศึกษาใช๎ถ๎อยคาน้าเสียงและกริยาทําทางสุภาพ
เหมาะสมตามมารยาทสังคมวัฒนธรรมของเจ๎าของภาษาและใช๎ภาษตํางประเทศสืบค๎นรวบรวมข๎อมูลตํางๆ
ให๎คาแนะนาและข๎อมูลเกี่ยวกับงานฉลองชีวิตความเป็นอยูํของเจ๎าของภาษา เข๎ารํวมกิจกรรมทางภาและ
วัฒนธรรมตามความสนใจ เปรียบเทียบความเหมือนหรือความแตกตํางระหวํางเทศกาล ง า น ฉ ล อ ง
ประเพณีของเจ๎าของภาษากับของไทย ค๎นคว๎าและรวบรวมคาศัพท์ทีเกี่ยวข๎องกับกลุํมสาระการเรียนรู๎อื่น
จากแหลํงเรียนรู๎ นาเสนอคาศัพท์ด๎วยการพูดหรือเขียน
โดยใช๎ ก ระบวนกรคิ ด รวบยอด กระบวนการคิ ด สร๎ า งสรรค์ กระบวนการคิ ด วิ จ ารณญาณ
กระบวนการเรียนรู๎ความเข๎าใจ กระบวนการฟัง กระบวนการอําน กระบวนการปฏิบัติ กระบวนกรทาง
ภาษา กระบวนการสื่อสาร สื่อความหมาย กระบวนการนาเสนอ กระบวนการเทคโนโลยี
เพื่อให๎ มีความรั กชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ซื่ อสัตย์สุจริต มีวินัย ใฝุ เรียนรู๎ อยู่อย่า งพอเพียง
มุํงมั่นในการทางาน รักความเป็นไทย มีจิตสาธารณะ รักเมตตาและกตัญญู
มาตรฐาน/ตัวชี้วัด
ต.๑.๑
ต.๑.๒
ต.๑.๓
ต.๒.๑

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

หลักสูตรโรงเรี ยนมารี ยอ์ นุสรณ์ จังหวัดบุรีรัมย์

ต.๒.๒
ต.๓.๑
ต.๔.๑
ต.๔.๒

๒๒๑

ป.๖/๑, ป.๖/๒
ป.๖/๑
ป.๖/๑
ป.๖/๑

รวม ๒๐ ตัวชี้วัด

คาอธิบายรายวิชาภาษาอังกฤษ พื้นฐาน
รายวิชา อ๒๑๑๐๑
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑
เวลา ๖๐ ชัง่ โมง/ ภาคเรียน
จานวน ๑..๕ หน่วยกิต / ภาคเรียน ๑
ศึกษา คาสั่ง คาชี้แจง คาแนะนา งํายๆตามสถานการณ์ตํางๆ ข๎อความ นิทาน บทร๎อย
กรอง การใช๎พจนานุกรม ความเหมือนและความแตกตํางระหวํางการออกเสียงพยัญชนะ คา และประโยค
ชนิดตําง ๆ ประโยคและข๎อความให๎สัมพันธ์กับสื่อที่ไมํใชํความเรียง สนทนา ใช๎ภาษาน้าเสียง กริยาทําทาง
แลกเปลี่ยนข๎อมูล เกี่ยวกับตนเองเรื่องตําง ๆ ในชีวิตประจาวัน ตามสถานการณ์จริง สถานการณ์จาลองที่
เกิดขึ้นในห๎องเรียน สถานศึกษา และชุมชนเหมาะสมกับบุคล โอกาส ตามมารยาทสังคมและวัฒนธรรม
ของเจ๎าของภาษา การใช๎เครื่องหมายวรรคตอน ข๎อมูลเกี่ยวกับตนเอง กิจวัตรประจาวัน แสดงความ
ต๎องการ เสนอและให๎ความชํวยเหลือ ตอบรับ ปฏิเสธ แสดง ความคิดเห็น เรื่องที่ฟังหรืออําน ขําว และ
ประสบการณ์ บอกและ เปรียบเทีย บ ความเหมือนและความแตกตําง การลาดับคา ตามโครงสร๎าง
ประโยค เทศกาล วันสาคัญและวัฒนธรรมความเป็นอยูํ ของเจ๎าของภาษากับของไทย นาเสนอด๎วยการพูด
การเขี ย นจาการคั น คว๎ า ข๎ อ เท็ จ จริ ง เกี่ ย วข๎ อ งกั บ กลุํ ม สาระการเรี ย นรู๎ อื่ น จากแหลํ ง เรี ย นรู๎ โ ดยใช๎
ภาษาตํางประเทศ ในการในการศึกษาตํอ ประกอบวิชาชีพ เข๎ารํวมกิจกรรมทางวัฒนธรรมตามความ
สนใจ ให๎ข๎อมูลเกี่ยวกับสถานที่สาคัญ ประเพณี วัฒนธรรม อาหารในท๎องถิ่นของตนกับเจ๎าของภาษา
โดยใช๎กระบวนการฟัง พูด อําน เขียน ฝึกทักษะ บรรยายหรือแสดง ความคิดเห็น เปรียบเทียบ
ความเหมือนและความแตกตําง และสามารถนาไปประชาสัมพันธ์ เผยแพรํเป็นภาษาตํางประเทศได๎
เพื่อให๎ มีความรั กชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ซื่ อสัตย์สุจริต มีวินัย ใฝุ เรียนรู๎ อยู่อย่า งพอเพียง
มุงํ มั่นในการทางาน รักความเป็นไทย มีจิตสาธารณะ รักเมตตาและกตัญญู

หลักสูตรโรงเรี ยนมารี ยอ์ นุสรณ์ จังหวัดบุรีรัมย์

๒๒๒

ตัวชี้วัด
ต. ๑.๑ ม. ๑/๑, ต. ๑.๑
ต. ๑.๒ ม. ๑/๑, ต. ๑.๒
ต. ๑.๓ ม. ๑/๑, ต. ๑.๓
ต. ๒.๑ ม. ๑/๑, ต. ๒.๑
ต. ๒.๒ ม. ๑/๑
ต. ๓.๑ ม. ๑/๑

ม. ๑/๒
ม. ๑/๒, ต. ๑.๒ ม. ๑/๓
ม. ๑/๒, ต. ๑.๓ ม. ๑/๓
ม. ๑/๒

รวม ๑๒ ตัวชี้วัด

คาอธิบายรายวิชาภาษาอังกฤษ พื้นฐาน
รายวิชา อ๒๑๑๐๒
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑
เวลา ๖๐ ชั่งโมง/ ภาคเรียน
จานวน ๑..๕ หน่วยกิต / ภาคเรียน ๒
ศึกษา คาสั่ง คาชี้แจง คาแนะนา งํายๆตามสถานการณ์ตํางๆ ข๎อความ นิทาน บทร๎อย
กรอง การใช๎พจนานุกรม ความเหมือนและความแตกตํางระหวํางการออกเสียงพยัญชนะ คา และประโยค
ชนิดตําง ๆ ประโยคและข๎อความให๎สัมพันธ์กับสื่อที่ไมํใชํความเรียง สนทนา ใช๎ภาษาน้าเสียง กริยาทําทาง
แลกเปลี่ยนข๎อมูล เกี่ยวกับตนเองเรื่องตําง ๆ ในชีวิตประจาวัน ตามสถานการณ์จริง สถานการณ์จาลองที่
เกิดขึ้นในห๎องเรียน สถานศึกษา และชุมชนเหมาะสมกับบุคล โอกาส ตามมารยาทสังคมและวัฒนธรรม
ของเจ๎าของภาษา การใช๎เครื่องหมายวรรคตอน ข๎อมูลเกี่ยวกับตนเอง กิจวัตรประจาวัน แสดงความ
ต๎องการ เสนอและให๎ความชํวยเหลือ ตอบรับ ปฏิเสธ แสดง ความคิดเห็น เรื่ องที่ฟังหรืออําน ขําว และ
ประสบการณ์ บอกและ เปรียบเทีย บ ความเหมือนและความแตกตําง การลาดับคา ตามโครงสร๎าง
ประโยค เทศกาล วันสาคัญและวัฒนธรรมความเป็นอยูํ ของเจ๎าของภาษากับของไทย นาเสนอด๎วยการพูด
การเขี ย นจาการคั น คว๎ า ข๎ อ เท็ จ จริ ง เกี่ ย วข๎ อ งกั บ กลุํ ม สาระการเรี ย นรู๎ อื่ น จากแหลํ ง เรี ย นรู๎ โ ดยใช๎
ภาษาตํางประเทศ ในการในการศึกษาตํอ ประกอบวิชาชีพ เข๎ารํวมกิจกรรมทางวัฒนธรรมตามความ
สนใจ ให๎ข๎อมูลเกี่ยวกับสถานที่สาคัญ ประเพณี วัฒนธรรม อาหารในท๎องถิ่นของตนกับเจ๎าของภาษา
โดยใช๎กระบวนการฟัง พูด อําน เขียน ฝึกทักษะ บรรยายหรือแสดง ความคิดเห็น เปรียบเทียบ
ความเหมือนและความแตกตําง และสามารถนาไปประชาสัมพันธ์ เผยแพรํเป็นภาษาตํางประเทศได๎
เพื่อให๎ มีความรั กชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ซื่ อสัตย์สุจริต มีวินัย ใฝุ เรียนรู๎ อยู่อย่า งพอเพียง
มุํงมั่นในการทางาน รักความเป็นไทย มีจิตสาธารณะ รักเมตตาและกตัญญู

หลักสูตรโรงเรี ยนมารี ยอ์ นุสรณ์ จังหวัดบุรีรัมย์

รหัสตัวชี้วัด
ต ๑.๑ ม ๑/๓, ๑/๔
ต ๑.๒ ม ๑/๔, ๑/๕
ต ๒.๑ ม ๑/๓
ต ๒.๒ ม ๑/๒
ต ๔.๑ ม ๑/๑
ต ๔.๒ ม ๑/๑
รวม ๘ ตัวชี้วัด

๒๒๓

หลักสูตรโรงเรี ยนมารี ยอ์ นุสรณ์ จังหวัดบุรีรัมย์

๒๒๔

คาอธิบายรายวิชาภาษาอังกฤษ พื้นฐาน
รายวิชา อ๒๒๑๐๑
เวลา ๖๐ ชั่งโมง/ ภาคเรียน

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒
จานวน ๑..๕ หน่วยกิต / ภาคเรียน ๑

ปฏิบัติตามคาขอร๎อง คาแนะนา คาชี้แจงและคาอธิบายตํางๆที่ฟังและอําน อํานออกเสียงข๎อความ
ขําว ประกาศและบทร๎อยกรองสั้นๆถูกต๎องตามหลักการอําน สนทนาแลกเปลี่ยนข๎อมูลเกี่ยวกับตนเองเรื่อง
ตํางๆใกล๎ตัวและสถานการณ์ตํางๆในชีวิตประจาวั นอยํางเหมาะสม แลกเปลี่ยนข๎อมูลเกี่ยวกับตนเองเรื่อง
ตํางๆใกล๎ตัวและสถานการณ์ตํางๆในชีวิตประจาวันอยํางเหมาะสม ใช๎คาขอร๎องให๎คาแนะนา คาชี้แจงและ
คาอธิบายตามสถานการณ์ ภาษา น้าเสียง และกิริยาทางเหมาะกับบุคคลและวัฒนธรรมของเจ๎าของภาษา
ภาษสื่อสารในสถานการณ์จริง/สถานการณ์จาลองที่เกิดขึ้นในห๎องเรียนและสถานศึกษาและชุมชน ให๎
คาแนะน า คาชี้แ จงและค าอธิบ ายตามสถานการณ์ ความชํ ว ยเหลื อ ตอบรั บและปฏิ เสธการให๎ ความ
ชํวยเหลือในสถานการณ์ตํางๆอยํางเหมาะสม พูดและเขียนแสดงความต๎องการเสนอและให๎ความชํวยเหลือ
ตอบรับและปฏิเสธการให๎ความชํวยเหลือในสถานการณ์ตํางๆอยํางเหมาะสม บรรยายเกี่ยวกับตนเอง
กิจวัตรประจาวัน ประสบการณ์และขําว/เหตุการณ์ที่อยูํในความสนใจของสนใจของสังคม สรุปใจความ
สาคัญ/แกํนสาระ หัวข๎อเรื่อง(topic) ที่ได๎จากการวิเคราะห์เรื่อง/ขําว/เหตุการณ์ที่อยูํในความสนใจของ
สังคม แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับกิจกรรมเรื่องตํางๆใกล๎ตัวและประสบการณ์ พร๎อมทั้งให๎เหตุผลสั้นๆ
ประกอบ เขียนแสดงความต๎องการเสนอและให๎ความชํวยเหลือตอบรับและปฏิเสธการให๎ความชํวยเหลือใน
สถานการณ์ตํางๆอยํ างเหมาะสม บรรยายเกี่ยวกับตนเอง กิจวัตรประจาวัน ประสบการณ์และขําว/
เหตุ ก ารณ์ ที่ อ ยูํ ใ นความสนใจของสั ง คม แสดงความคิ ด เห็ นเกี่ ย วกั บกิ จ กรรม เรื่ อ งตํ า งๆใกล๎ ตั ว และ
ประสบการณ์ พร๎อมทั้งให๎เหตุผลสั้นๆประกอบ เสนอความชํวยเหลือในสถานการณ์ตํางๆอยํางเหมาะสม
ตอบรับความชํวยเหลือในสถานการณ์ตํางๆอยํางเหมาะสม ปฏิเสธการให๎ความชํวยเหลือในสถานการณ์
ตํางๆอยํางเหมาะสม แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับกิจกรรม เรื่องตํางๆใกล๎ตัวและประสบการณ์ พร๎อมทั้ง
เหตุผลสั้นๆประกอบ อธิบายเกี่ยวกับเทศกาล วันสาคัญ ชีวิตความเป็นอยูํและประเพณีของเจ๎าของภาษา
ความเหมือนและความแตกตํางระหวํางการออกเสียงประโยคชนิดตํางๆและการลาดับคาตามโครงสร๎าง
และประโยคภาษาของตํางประเทศและภาษาไทย ความเป็นมาและความสาคัญของประเพณีขึ้นเขาพนม
รุ้ง ประเพณีลอยกระทงของประเทศกัมพูชา เปรียบเทียบความเหมือนและความแตกตํางระหวํางการ
ออกเสี ย งประโยคชนิ ดตํางๆและการล าดับ คาตามโครงสร๎างและประโยคภาษาของตํางประเทศและ
ภาษาไทย ค๎นคว๎ารวบรวมและสรุ ปข๎อมูล/ข๎อเท็จจริงที่เกี่ยวข๎องกับกลุํมสาระการเรียนรู๎อื่นจากแหลํง
เรียนรู๎และนาเสนอด๎วยการพูดและการเขียน สรุปข๎อมูล/ข๎อเท็จจริงที่เกี่ยวข๎องกับกลุํมสาระการเรียนรู๎อื่น
จากแหลํงเรียนรู๎และนาเสนอด๎วยการพูดและการเขียน นาเสนอด๎วยการพูดและการเขียน

หลักสูตรโรงเรี ยนมารี ยอ์ นุสรณ์ จังหวัดบุรีรัมย์

๒๒๕

โดยใช๎กระบวนการสร๎างความคิดรวบยอด กระบวนการสร๎างคํานิยม กระบวนการสร๎างความคิด
วิจารณญาณ กระบวนการสร๎างความตระหนัก กระบวนการเรียนรู๎ความเข๎าใจ กระบวนการแก๎ปัญหา
และกระบวนการสืบสวนสอบสวน กระบวนการทางภาษา
เพื่อให๎ มีความรั กชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ซื่ อสัตย์สุจริต มีวินัย ใฝุ เรียนรู๎ อยู่อย่า งพอเพียง
มุํงมั่นในการทางาน รักความเป็นไทย มีจิตสาธารณะ รักเมตตาและกตัญญู

ตัวชี้วัด
ต ๑.๑ ม ๒/๑, ๒/๒
ต ๑.๒ ม ๒/๑, ๒/๒, ๒/๓
ต ๑.๓ ม ๒/๑, ๒/๒, ๒/๓
ต ๒.๑ ม ๒/๑, ๒/๒
ต ๒.๒, ๓.๑, ๔.๑ ม ๒/๑
รวม ๑๓ ตัวชี้วัด

คาอธิบายรายวิชาภาษาอังกฤษ พื้นฐาน
รายวิชา อ๒๒๑๐๒
เวลา ๖๐ ชั่งโมง/ ภาคเรียน

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒
จานวน ๑..๕ หน่วยกิต / ภาคเรียน ๒

ระบุ / เขียนประโยคและข๎อความให๎สัมพันธ์กับสื่อที่ไมํใชํความเรียงรูปแบบตํางๆที่อําน เลือก
หัวข๎อใจความสาคัญเกี่ยวกับเรื่องที่ฟั งและอําน บอกรายละเอียดสนับสนุนเกี่ยวกับเรื่องที่ฟังและอําน
แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องที่ฟังและอําน เกี่ยวกับเรื่องตํางๆ กิจกรรม และประสบการณ์ ให๎เหตุผล
เกี่ยวกับเรื่องที่ฟังและอําน ข๎อมูลเกี่ยวกับเรื่องที่ฟังและอําน ให๎เหตุผลเกี่ยวกับเรื่องที่ฟังและอํ าน ข๎อมูล
เกี่ยวกับเรื่องที่ฟังและอําน เหตุผลประกอบอยํางเหมาะสม ยกตัวอยํางงํายๆ เกี่ยวกับเรื่องที่ฟังและอําน
พูดเพื่อขอและให๎ข๎อมูลเกี่ยวกับเรื่องที่ฟังหรืออํานอยํางเหมาะสม แสดงความรู๎สึก ของตนเองเกี่ยวกับเรื่อง
ตํางๆ กิจกรรมและประสบการณ์ งานนมัสการพระเจ้าใหญ่ที่วัดหงส์ งานไหว้พุทธเจดีย์ประจาปีของ
ประเทศพม่า เขียนเพื่อขอและให๎ข๎อมูล เกี่ยวกับเรื่องที่ฟังหรืออํานอยํางเหมาะสม แสดงความรู๎สึกของ
ตนเองเกี่ยวกับเรื่องตํางๆ กิจกรรมและประสบการณ์ งานนมัสการพระเจ๎าใหญํที่วัดหงส์ งานไหว๎พุทธ
เจดีย์ประจาปีของประเทศพมํา บรรยายความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องที่ฟังหรืออํานอยํางเหมาะสมอธิบาย
ความเหมือนและความแตกตํางระหวํางชีวิตความเป็นอยูํ และวัฒนธรรมของเจ๎าของภาษากับของไทย ใช๎
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๒๒๖

ภาษาตํ างประเทศในการสื บ ค๎ น /ค๎น คว๎า รวบรวมและสรุ ปความรู๎ ข๎อ มูล ตํา งๆ ในการศึก ษาตํอ และ
ประกอบอาชีพ เปรียบเที ยบความเหมือน ความแตกตํางระหวํางชีวิตความเป็นอยูํและวัฒนธรรมของ
เจ๎ าของภาษากับ ของไทย เข๎ารํ ว ม/จั ด กิจ กรรมทางภาษาและวัฒ นธรรมตามความสนใจ เผยแพรํ /
ประชาสัมพันธ์ ข๎อมูล ขําวสารและโรงเรียนเป็นภาษาตํางประเทศ
โดยใช๎กระบวนการสร๎างความคิดรวบยอด กระบวนการสร๎างคํานิยม กระบวนการคิดอยํางมี
วิจารณญาณ กระบวนการเรียนรู๎ ความเข๎าใจ กระบวนการแก๎ปัญหา กระบวนการทางภาษา กระบวนการ
ปฏิบัติ และกระบวนการให๎เหตุผลแบบอิงประสบการณ์
เพื่อให๎ มีความรั กชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ซื่ อสัตย์สุจริต มีวินัย ใฝุ เรียนรู๎ อยู่อย่า งพอเพียง
มุํงมั่นในการทางาน รักความเป็นไทย มีจิตสาธารณะ รักเมตตาและกตัญญู
รหัสตัวชี้วัด
ต. ๑.๑ ม. ๒/๓, ต. ๑.๑ ม. ๒/๔
ต. ๑.๒ ม. ๒/๔, ต. ๑.๒ ม. ๒/๕
ต. ๒.๑ ม. ๒/๓
ต. ๒.๒ ม. ๒/๒
ต. ๔.๒ ม. ๒/๑, ต. ๔.๒ ม. ๒/๒
รวม

๘ ตัวชี้วัด

หลักสูตรโรงเรี ยนมารี ยอ์ นุสรณ์ จังหวัดบุรีรัมย์

๒๒๗

คาอธิบายรายวิชาภาษาอังกฤษ พื้นฐาน
รายวิชา อ๒๓๑๐๑
เวลา ๖๐ ชั่งโมง/ ภาคเรียน

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓
จานวน ๑..๕ หน่วยกิต / ภาคเรียน ๑

ปฏิบัติตามคาขอร๎อง คาแนะนา คาชี้แจงและคาอธิบายที่ฟังและอําน อํานออกเสียงข๎อความ ขําว
โฆษณาและบทร๎อยกรองสั้นๆถูกต๎องตามหลักการอําน สนทนาและเขียนโต๎ตอบข๎อมูลเกี่ยวกับตนเอง
เรื่องตํางๆใกล๎ตัว สถานการณ์ ขําว เรื่องที่อยูํในความสนใจของสังคมและสื่อสารอยํางตํอเนื่องและ
เหมาะสม เขียนโต๎ตอบข๎อมูลเกี่ยวกับตนเอง เรื่องตํางๆใกล๎ตัว สถานการณ์ ขําว เรื่องที่อยูํในความสนใจ
ของสังคมของสังคมและสื่อสารอยํางตํอเนื่องและเหมาะสม แสดงความต๎องการเสนอและให๎ความ
ชํวยเหลือ ตอบรับและปฏิเสธให๎ความชํวยเหลือในสถานการณ์ตํางๆอยํางเหมาะสม บรรยายเกี่ยวกับ
ตนเอง ประสบการณ์ ขําว/เหตุการณ์ เรื่อง/ประเด็นตํางๆที่อยูํในความสนใจของสังคม สรุปใจความสาคัญ
แกํนสาระ หัวข๎อเรื่องที่ได๎จากการวิเคราะห์เรื่อง/ขําว/เหตุการณ์/สถานการณ์ที่อยูํในความสนใจของสังคม
แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับกิจกรรม ประสบการณ์และเหตุการณ์ พร๎อมทั้งให๎เหตุผลประกอบ สื่อสารอยําง
ตํอเนื่องและเหมาะสม ใช๎คาขอร๎อง คาแนะนา คาชี้แจงและคาอธิบายอยํางเหมาะสม ภาษาสื่อสารใน
สถานการณ์จริง/สถานการณ์จาลองที่เกิดขึ้นในห๎องเรียน สถานศึกษา ชุมชนและสังคม ให๎คาขอร๎อง
คาแนะนา คาชี้แจงและคาอธิบายอยํางเหมาะสม ความชํวยเหลือ ตอบรับและปฏิเสธการให๎ความ
ชํวยเหลือในสถานการณ์ตํางๆอยํางเหมาะสม พูดและเขียนแสดงความต๎องการเสนอและให๎ความชํวยเหลือ
ตอบรับและปฏิเสธการให๎ความชํวยเหลือในสถานการณ์ตํางๆอยํางเหมาะสม บรรยายเกี่ยวกับตนเอง
ประสบการณ์ ขําว/เหตุการณ์ เรื่อง/ประเด็นตํางๆที่อยูํในความสนใจของสังคม สรุปใจความสาคัญแกํน
สาระ หัวข๎อเรื่องที่ได๎จากการวิเคราะห์เรื่อง/ขําว/เหตุการณ์/สถานการณ์ที่อยูํในความสนใจของสังคม
แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับกิจกรรม ประสบการณ์และเหตุการณ์ พร๎อมทั้งให๎เหตุผลประกอบ ปฏิเสธให๎
ความชํวยเหลือสถานการณ์ตํางๆอยํางเหมาะสม เสนอและให๎ความชํวยเหลือ ตอบรับและปฏิเสธการให๎
ความชํวยเหลือในสถานการณ์ตํางๆอยํางเหมาะสม ตอบรับและปฏิเสธการให๎ความชํวยเหลือใน
สถานการณ์ตํางๆอยํางเหมาะสม เลือกใช๎ภาษา น้าเสียงและกิริยาทําทางเหมาะกับบุคคลและโอกาสตาม
มารยาทสังคมและวัฒนธรรมของเจ๎าของภาษา เปรียบเทียบและอธิบายความเหมือนและความแตกตําง
ระหวํางการออกเสียงประโยคชนิดตํางๆและการลาดับคาตามโครงสร๎างและประโยคภาษาของตํางประเทศ
และภาษาไทย ความเป็นมา ความสาคัญระหวํางประเพณีขึ้นเขาพนมรุ้งกับประเพณีในจังหวัดบุรีรัมย์
ประเพณีขึ้นเขาพนมรุ้งกับประเพณีในกลุํมประเทศอาเซียนตามความสนใจเป็นภาษาตํางประเทศ อธิบาย
ความเหมือนและความแตกตํางระหวํางการออกเสียงประโยคชนิดตํางๆและการลาดับคาตามโครงสร๎าง
และประโยคภาษาของตํางประเทศและภาษาไทย ความเป็นมา ความสาคัญระหวํางประเพณีขึ้นเขาพนม
รุ๎งกับประเพณีในจังหวัดบุรีรัมย์ ประเพณีขึ้นเขาพนมรุ๎งกับประเพณีในกลุํมประเทศอาเซียนตามความ
สนใจเป็นภาษาตํางประเทศ ค๎นคว๎ารวบรวมและสรุปข๎อมูล/ข๎อเท็จจริงที่เกี่ยวข๎องกับกลุํมสาระการเรียนรู๎

หลักสูตรโรงเรี ยนมารี ยอ์ นุสรณ์ จังหวัดบุรีรัมย์

๒๒๘

อื่นจากแหลํงเรียนรู๎และนาเสนอด๎วยการพุดและการเขียน สรุปข๎อมูล/ข๎อเท็จจริงที่เกี่ยวข๎องกับกลุํมสาระ
การเรียนรู๎อื่นจากแหลํงเรียนรู๎และนาเสนอด๎วยการพุดและการเขียน นาเสนอด๎วยการพุดและการเขียน
โดยใช๎กระบวนการสร๎างความคิดรวบยอด กระบวนการสร๎างคํานิยม กระบวนการคิดอยํางมี
วิจารณญาณ กระบวนการสร๎างความตระหนัก กระบวนการเรียนรู๎ ความเข๎าใจ กระบวนการแก๎ปัญหา
กระบวนการสืบสวน สอบสวน กระบวนการทางภาษา กระบวนการฟัง และกระบวนการปฏิบัติ
เพื่อให๎ มีความรั กชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ซื่ อสัตย์สุจริต มีวิ นัย ใฝุ เรียนรู๎ อยู่อย่า งพอเพียง
มุํงมั่นในการทางาน รักความเป็นไทย มีจิตสาธารณะ รักเมตตาและกตัญญู
รหัสตัวชี้วัด
ต ๑.๑ ม ๓/๑, ๓/๒
ต ๑.๒ ม ๓/๑, ๓/๒, ๓/๓
ต ๑.๓ ม ๓/๑, ๓/๒, ๓/๓
ต ๒.๑ ม ๓/๑
ต ๒.๒ ม ๓/๑
ต ๓.๑ ม ๓/๑
ต ๔.๑ ม ๓/๑
รวม ๑๓ ตัวชี้วัด
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๒๒๙

คาอธิบายรายวิชาภาษาอังกฤษ พื้นฐาน
รายวิชา อ๒๓๑๐๒
เวลา ๖๐ ชั่งโมง/ ภาคเรียน

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓
จานวน ๑..๕ หน่วยกิต / ภาคเรียน ๒

ระบุสื่อที่ไมํใชํความเรียงรูปแบบตํางๆให๎สัมพันธ์กับประโยคและข๎อความที่ฟังหรืออําน หัวข๎อเรื่อง
ใจความสาคัญ รายละเอียดสนับสนุนและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องที่ฟังและอํานจากสื่อประเภท
ตํางๆพร๎อมทั้งให๎เหตุผลและยกตัวอยํางประกอบ เขียนสื่อที่ไมํใชํความเรียงรูปแบบตํางๆให๎สัมพันธ์กับ
ประโยคและข๎อความที่ฟั งหรื ออํ านเพื่ อขอและให๎ ข๎อมูล อธิบาย เปรี ยบเที ยบและแสดงความคิด เห็ น
เกี่ยวกับเรื่องที่ฟังหรืออํานอยํางเหมาะสม บรรยายความรู๎สึกและความคิดเห็นของตนเองเกี่ยวกับเรื่อง
ตํางๆ กิจ กรรม ประสบการณ์และขํา ว/เหตุการณ์ พร๎อมทั้งให๎ เหตุผ ลและยกตัว อยํางประกอบอยํา ง
เหมาะสม แสดงความคิดเห็ นเกี่ย วกับเรื่องที่ฟังและอํานจากสื่ อประเภทตํางๆพร๎อ มทั้งให๎เหตุผลและ
ยกตัวอยํางประกอบเกี่ยวกับเรื่องตํางๆ กิจกรรม ประสบการณ์และขําว/เหตุการณ์ พร๎อมทั้งให๎เหตุผลและ
ยกตัวอยํางประกอบอยํางเหมาะสม ให๎เหตุผลและยกตัวอยํางประกอบ ข๎อมูล อธิบาย เปรียบเทียบและ
แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องที่ฟังหรืออํานอยํางเหมาะสม พู ดเพื่อขอและให๎ข๎อมูลอธิบาย เปรียบเทียบ
และแสดงความคิดเห็ นเกี่ยวกับ เรื่องที่ฟังหรืออํานอยํางเหมาะสม บรรยายความรู๎สึ กและแสดงความ
คิดเห็นของตนเองเกี่ยวกับเรื่องตํางๆ กิจกรรม ประสบการณ์และขําว/เหตุการณ์ พร๎อมทั้งให๎เหตุผลและ
ยกตัวอยํางประกอบอยํางเหมาะสม มหกรรมว่าวอีสานและผ้าบาติกของประเทศอินโดนีเซีย อธิบาย
เปรียบเทียบและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องที่ฟังหรืออํานอยํางเหมาะสม ความเหมือนและความ
แตกตํางระหวํางชีวิตความเป็นอยูํและวัฒนธรรมเจ๎าของภาษากับของไทยและนาไปใช๎อยํางเหมาะสม
เปรียบเทียบและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ เรื่องที่ฟังหรืออํานอยํางเหมาะสม ความเหมือนและความ
แตกตํางระหวํางชีวิตความเป็นอยูํและวัฒนธรรมเจ๎าของภาษากับของไทยและนาไปใช๎อยํางเหมาะสม เข๎า
รํวม/จัดกิจกรรมทางภาษาและวัฒ นธรรมตามความสนใจ ใช๎ภ าษาตํางประเทศในการสื บค๎น/ค๎นคว๎า
รวบรวมและสรุปความรู๎/ข๎อมูลตํางๆจากสื่อและแหลํงการเรียนรู๎ตํางๆในการศึกษาตํอและประกอบอาชีพ
เผยแพรํ/ประชาสัมพันธ์ข๎อมูล ขําวสารของโรงเรียน ชุมชนและท๎องถิ่นเป็นภาษาตํางประเทศ
โดยใช๎กระบวนการสร๎างความคิดรวบยอด กระบวนการสร๎างคํานิยม กระบวนการสร๎างความคิด
วิจารณญาณ กระบวนการเรียนรู๎ความเข๎าใจ กระบวนการแก๎ปัญหา กระบวนการทางภาษา กระบวนการ
ปฏิบัติ และกระบวนการให๎เหตุผลแบบอิงประสบการณ์
เพื่อให๎ มีความรั กชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ซื่ อสัตย์สุจริต มีวินัย ใฝุ เรียนรู๎ อยู่อย่า งพอเพียง
มุํงมั่นในการทางาน รักความเป็นไทย มีจิตสาธารณะ รักเมตตาและกตัญญู
รหัสตัวชี้วัด
ต ๑.๑ ม ๓/๓, ๓/๔

หลักสูตรโรงเรี ยนมารี ยอ์ นุสรณ์ จังหวัดบุรีรัมย์

๒๓๐

ต ๑.๒ ม ๓/๔, ๓/๕
ต ๒.๑ ม ๓/๒, ๓/๓
ต ๒.๒ ม ๓/๒
ต ๔.๒ ม ๓/๑, ๓/๒
รวม ๘ ตัวชี้วัด

อ ๑๑๒๐๑ (ฟัง พูด)
เวลาเรียน ๘๐ ชั่วโมง/ปี
๒ คาบ/สัปดาห์

คาอธิบายรายวิชาภาษาอังกฤษเพิ่มเติม
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑จานวน

เข๎าใจและปฏิบัติตามคาสั่งงํายๆที่ใช๎ในห๎องเรียน การใช๎ภาษาในการฟัง – พูด ในสถานการณ์
งํายๆ ที่เกิดขึ้นในห๎องเรียน คาศัพท์ตํางๆในชีวิตประจาวัน การระบุตัวอักษร เสียงตัวอักษร เสียงสระของ
ภาษาตํางประเทศ การอํานออกเสียง การสะกดคางํายๆ การออกเสียงพยัญชนะต๎นคา พยัญชนะท๎ายคา
การออกเสียงเน๎นหนัก – เบาในคาและกลุํมคา การออกเสียงตามระดับเสียง สูง – ต่าในประโยค การ
ตอบคาถามจากเรื่องที่ฟัง เชํน นิทาน หรือเรื่องใกล๎ตัว ประโยคคาถามและคาตอบ การสนทนาโต๎ตอบ
สั้นๆ งํายๆ เชํน การทักทาย การกลําวลา การกลําวขอบคุณ ขอโทษ การแนะนาตนเอง การใช๎คาศัพท์
สานวนภาษาและประโยคที่ใช๎บอกความต๎องการของตนเอง การพูดขอและให๎ข๎อมูลงํายๆเกี่ยวกับตนเอง
บุคคลใกล๎ตัวและเรื่องใกล๎ตัว การแสดงอาการตอบรับหรือปฏิเสธตามวัฒนธรรมของเจ๎าของภาษา การ
เลํนเกม การร๎องเพลง การเลํานิทานประกอบทําทางการบอกคาศัพท์ที่เกี่ยวข๎องกับกลุํมสาระการเรียนรู๎
อื่นการใช๎ภาษาตํางประเทศในการรวบรวมคาศัพท์ที่เกี่ยวข๎องใกล๎ตัวจากสื่อตํางๆ
เพื่อให๎ผู๎เรียนเกิดเจตคติที่ดีตํอการเรียนภาษาตํางประเทศ เห็นประโยชน์ในการเรียนรู๎ มีความ
มั่นใจในตนเอง กล๎าแสดงออก มีการสื่อสารที่ดี ถํายทอดความคิดได๎อยํางสร๎างสรรค์และเหมาะสม รัก
การอํานและแสวงหาความรู๎ใหมํเรียนรู๎ภาษาด๎วยความเพลิดเพลินมีมนุษยสัมพันธ์ทางานรํวมกับผู๎อื่นได๎มี
ความสุขในการทางานเชื่อมโยงความรู๎กับกลุํมสาระการเรียนรู๎อื่นๆเพื่อเป็นพื้นฐานในการเรียน
ภาษาตํางประเทศในระดับที่สูงขึ้น
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังรายวิชาภาษาอังกฤษเพิ่มเติม (ฟัง – พูด)
๑. การใช๎ภาษาในการฟัง – พูด ในสถานการณ์งํายๆ
๒. พูดกลําวทักทายงํายๆ ได๎
๓. พูดแนะนาตนเองโดยใช๎ภาษางํายๆ ได๎

หลักสูตรโรงเรี ยนมารี ยอ์ นุสรณ์ จังหวัดบุรีรัมย์

๒๓๑

๔. บอกความรู๎สึกของตนเองงํายๆ ได๎
๕. เข๎าใจคาสั่ง คาขอร๎องตามสถานการณ์งํายๆ ได๎

คาอธิบายรายวิชา ภาษาอังกฤษเพิ่มเติม
อ ๑๑๓๐๑๔ (ฟัง-พูด)
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑
จานวนเวลาเรียน ๔๐ ชั่วโมง/ปี
๑ คาบ/สัปดาห์
เข๎าใจและปฏิบัติตามคาสั่งงํายๆที่ใช๎ในห๎องเรียน การใช๎ภาษาในการฟัง – พูด ในสถานการณ์
งํายๆ ที่เกิดขึ้นในห๎องเรียน คาศัพท์ตํางๆในชีวิตประจาวัน การระบุตัวอักษร เสียงตัวอักษร เสียงสระของ
ภาษาตํางประเทศ การอํานออกเสียง การสะกดคางํายๆ การออกเสียงพยัญชนะต๎นคา พยัญชนะท๎ายคา
การออกเสียงเน๎นหนัก – เบาในคาและกลุํมคา การออกเสียงตามระดับเสียง สูง – ต่าในประโยค การ
ตอบคาถามจากเรื่องที่ฟัง เชํน นิทาน หรือเรื่องใกล๎ตัว ประโยคคาถามและคาตอบ การสนทนาโต๎ตอบ
สั้นๆ งํายๆ เชํน การทักทาย การกลําวลา การกลําวขอบคุณ ขอโทษ การแนะนาตนเอง การใช๎คาศัพท์
สานวนภาษาและประโยคที่ใช๎บอกความต๎องการของตนเอง การพูดขอและให๎ข๎อมูลงํายๆเกี่ยวกับตนเอง
บุคคลใกล๎ตัวและเรื่องใกล๎ตัว การแสดงอาการตอบรับหรือปฏิเสธตามวัฒนธรรมของเจ๎าของภาษา การ
เลํนเกม การร๎องเพลง การเลํานิทานประกอบทําทาง การบอกคาศัพท์ที่เกี่ยวข๎องกับกลุํมสาระการ
เรียนรู๎อื่น การใช๎ภาษาตํางประเทศในการรวบรวมคาศัพท์ที่เกี่ยวข๎องใกล๎ตัวจากสื่อตํางๆ
เพื่อให๎ผู๎เรียนเกิดเจตคติที่ดีตํอการเรียนภาษาตํางประเทศ เห็นประโยชน์ในการเรียนรู๎ มีความ
มั่นใจในตนเอง กล๎าแสดงออก มีการสื่อสารที่ดี ถํายทอดความคิดได๎อยํางสร๎างสรรค์และเหมาะสม รัก
การอํานและแสวงหาความรู๎ใหมํ เรียนรู๎ภาษาด๎วยความเพลิดเพลิน มีมนุษยสัมพันธ์ทางานรํวมกับผู๎อื่นได๎
มีค วามสุ ข ในการทางาน เชื่อ มโยงความรู๎ กั บกลุํ ม สาระการเรีย นรู๎ อื่ นๆ เพื่ อเป็น พื้น ฐานในการเรี ย น
ภาษาตํางประเทศในระดับที่สูงขึ้น
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังรายวิชาภาษาอังกฤษเพิ่มเติม (ฟัง – พูด)
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.

การใช๎ภาษาในการฟัง – พูด ในสถานการณ์งํายๆ
พูดกลําวทักทายงํายๆ ได๎
พูดแนะนาตนเองโดยใช๎ภาษางํายๆ ได๎
บอกความรู๎สึกของตนเองงํายๆ ได๎
เข๎าใจคาสั่ง คาขอร๎องตามสถานการณ์งํายๆ ได๎

หลักสูตรโรงเรี ยนมารี ยอ์ นุสรณ์ จังหวัดบุรีรัมย์

คาอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม
ภาษาอังกฤษเพิ่มเติม
อ๑๒๒๐๑ , อ๑๒๒๐๒ Let’ s learn
ภาษาต่างประเทศ
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒
ชั่วโมง

๒๓๒

กลุ่มสาระการเรียนรู้
เวลา ๘๐

เข๎าใจคาสั่ง คาขอร๎อง ภาษา ทําทางและประโยคงํายๆในสถานการณ์ใกล๎ตัว ภาษาทําทาง
การทักทาย การกลําวคา ชื่อสัตว์และสิ่งของตํางๆ การบอกขนาดและการเทียบขนาดของสิ่งของ อําน
ออกเสียงคา กลุํมคา ประโยค บทสนทนา ทบอําน ได๎ถูกต๎องตามหลักการอํานออกเสียง แปลประโยค
เป็นภาพหรือสัญลักษณ์ เข๎าใจคา กลุํมคา ประโยค และคาศัพท์งํายๆในชีวิตประจาวัน เขียนคาตอบใน
รูปประโยคสั้นๆได๎ ใช๎ภาษางํายๆในการติดตํอสื่อสารกันในชีวิตประจาวัน ใช๎ภาษาตํา งประเทศเพื่อให๎
ข๎อมูลเกี่ยวกับบุคคล และสิ่งตํางๆที่พบเห็นในชีวิตประจาวัน ใช๎ภาษาในการแสดงความรู๎สึกของตน
นาเสนอบทเพลงจากสื่อประเภทตํางๆ รู๎จักขนบธรรมเนียมประเพณีในวัฒนธรรมของเจ๎าของภาษา การ
พูดโดยใช๎ประโยคสุภาพ การขออนุญาตตํางๆ สระ พยัญชนะ คา วลี ประโยคและข๎อความสามารถ
น าไปใช๎ ไ ด๎ อ ยํ า งถู ก ต๎ อ ง การแสวงหาความรู๎ ความบั น เทิ ง การติ ด ตํ อ สื่ อ สาร ท ากิ จ กรรม
ภาษาตํางประเทศ เลํนเกม ร๎องเพลง แสดงความคิดเห็นและรับฟังความคิดเห็นของผู๎อื่น
ผลการเรียนรู้รายวิชาภาษาอังกฤษเพิ่มเติม (ฟัง – พูด)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

ให๎ข๎อมูลเกี่ยวกับตนเอง และสิ่งใกล๎ตัวทั่วไป ด๎วยทําทาง ภาพหรือข๎อความสั้นๆ
เข๎าใจคา และกลุํมคา โดยถํายโอนเป็นภาพหรือสัญลักษณ์งํายๆ
เข๎าใจบทสนทนาสั้นๆ เรื่องสั้น บทเพลง หรือนิทานเรื่องงํายๆที่มีภาพประกอบ
เข๎าใจคาสั่ง คาขอร๎อง ภาษาทําทางและประโยคงํายๆในห๎องเรียนและในชีวิตประจาวัน
ใช๎คา กลุํมคา ประโยคงํายๆในการติดตํอปฏิสัมพันธ์กับบุคคลรอบตัว
นาเสนอกิจกรรมทางภาษาที่เหมาะสมกับวัยตามความสนใจด๎วยความสนุกสนาน
เข๎าใจความเหมือนและความแตกตํางระหวํางวัฒนธรรมของเจ๎าของภาษากับ
วัฒนธรรมไทย

หลักสูตรโรงเรี ยนมารี ยอ์ นุสรณ์ จังหวัดบุรีรัมย์

คาอธิบายรายวิชาภาษาอังกฤษเพิ่มเติม
อ๑๒๓๐๑ , อ๑๒๓๐๒ Let’ s enjoy
ภาษาต่างประเทศชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒
เวลา ๔๐ ชั่วโมง

๒๓๓

กลุ่มสาระการเรียนรู้

เข๎าใจคาสั่ง คาขอร๎อง ภาษา ทําทางและประโยคงํายๆในสถานการณ์ใกล๎ตัว ภาษาทําทาง
การทักทาย การกลําวคา ชื่อสัตว์แ ละสิ่งของตํางๆ การบอกขนาดและการเทียบขนาดของสิ่งของ อําน
ออกเสียงคา กลุํมคา ประโยค บทสนทนา ทบอําน ได๎ถูกต๎องตามหลักการอํานออกเสียง แปลประโยค
เป็นภาพหรือสัญลักษณ์ เข๎าใจคา กลุํมคา ประโยค และคาศัพท์งํายๆในชีวิตประจาวัน เขียนคาตอบใน
รูปประโยคสั้นๆได๎ ใช๎ภาษางํายๆในการติดตํอสื่อสารกันในชีวิตประจาวัน ฟังและดูสื่อตํางๆที่พบเห็นใน
ชีวิตประจาวันและในห๎องเรียน ใช๎ภาษาตํางประเทศเพื่อให๎ข๎อมูลเกี่ยวกับบุคคล และสิ่งตํางๆที่พบเห็นใน
ชีวิตประจาวัน ใช๎ภาษาในการแสดงความรู๎สึกของตน บอกคาศัพท์เกี่ยวกับตนเองและสิ่ งใกล๎ตัวด๎วย
ทําทาง ภาพหรื อคาและข๎อความสั้น ๆ นาเสนอบทเพลงจากสื่อประเภทตํางๆ รู๎จักขนบธรรมเนียม
ประเพณีใ นวั ฒ นธรรมของเจ๎ าของภาษา การพูด โดยใช๎ ประโยคสุ ภ าพ การขออนุญ าตตํา งๆ สระ
พยัญชนะ คา วลี ประโยคและข๎อความสามารถนาไปใช๎ได๎อยํางถูกต๎อง การแสวงหาความรู๎ ความ
บันเทิง การติดตํอสื่อสาร ทากิจกรรมภาษาตํางประเทศ เลํนเกม ร๎องเพลง แสดงความคิดเห็นและรับ
ฟังความคิดเห็นของผู๎อื่น
ผลการเรียนรู้รายวิชาภาษาอังกฤษเพิ่มเติม (ฟัง – พูด)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

ให๎ข๎อมูลเกี่ยวกับตนเอง และสิ่งใกล๎ตัวทั่วไป ด๎วยทําทาง ภาพหรือข๎อความสั้นๆ
เข๎าใจคา และกลุํมคา โดยถํายโอนเป็นภาพหรือสัญลักษณ์งํายๆ
เข๎าใจบทสนทนาสั้นๆ เรื่องสั้น บทเพลง หรือนิทานเรื่องงํายๆที่มีภาพประกอบ
เข๎าใจคาสั่ง คาขอร๎อง ภาษาทําทางและประโยคงํายๆในห๎องเรียนและในชีวิตประจาวัน
ใช๎คา กลุํมคา ประโยคงํายๆในการติดตํอปฏิสัมพันธ์กับบุคคลรอบตัว
นาเสนอกิจกรรมทางภาษาที่เหมาะสมกับวัยตามความสนใจด๎วยความสนุกสนาน
เข๎าใจความเหมือนและความแตกตํางระหวํางวัฒนธรรมของเจ๎าของภาษากับ
วัฒนธรรมไทย
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๒๓๔

คาอธิบายรายวิชาภาษาอังกฤษเพิ่มเติม (ฟัง – พูด)
ชื่อรายวิชา
Kids for Fun
ปีการศึกษา ๒๕๕๓
รหัสรายวิชา อ๑๓๒๐๑, อ๑๓๒๐๒
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓
เวลา ๘๐ ชั่วโมง
เข๎าใจคาสั่ง คาขอร๎องที่ใช๎ในห๎องเรียน การอํานออกเสียง คา กลุํมคา ประโยคเดี่ยว และบท
พูด เข๎าจังหวะ และการสะกดคา ตามหลักการอํานออกเสียง ตอบคาถาม จากการฟังประโยคสนทนา
หรือนิทานงําย ๆ ที่มีภาพประกอบ การพูดโต๎ตอบ ด๎วยคาตอบสั้น ๆ งําย ๆ ในการสื่อสารระหวํางบุคคล
เชํน การกลําวทักทาย, กลําวลา, ขอบคุณ, ขอโทษ, การใช๎ประโยคหรือข๎อความที่ใช๎แนะนาตนเอง
การใช๎คาสั่ง คาขอร๎องงําย ๆ ที่ใช๎ในห๎องเรียน การใช๎คาศัพท์, สานวนภาษาและประโยคที่ใช๎บอกความ
ต๎องการหรือการพูดขอและให๎ข๎อมูลงําย ๆ เกี่ยวกับตนเองและเรื่องใกล๎ตัว คา และประโยคที่ใช๎แสดง
ความรู๎สึกเกี่ยวกับสิ่งตําง ๆ ใกล๎ตัว หรือกิจกรรมตําง ๆ คาและประโยคที่ใช๎ในการพูดให๎ข๎อมูล เกี่ยวกับ
ตนเอง บุคคลใกล๎ ตัว และเรื่องใกล๎ตัว คา กลุํมคาที่มีความหมายเกี่ยวกับบุคคล สัตว์ และสิ่งของ
การพูดและทาทําประกอบตามมารยาททางสังคม วัฒนธรรมของเจ๎าของภาษา คาศัพท์เกี่ยวกับเทศกาล
วันสาคัญ งานฉลอง และชีวิตความเป็นอยูํของเจ๎าของภาษาและการเข๎ารํวมกิจกรรมทางภาษาและ
วัฒนธรรม การนาเสนอคาศัพท์ที่เกี่ยวข๎องกับกลุํมสาระการเรียนรู๎ การสืบค๎น และการรวบรวมคาศัพท์
ที่เกี่ยวข๎องใกล๎ตัวจากสื่อและแหลํงการเรียนรู๎ตําง ๆ
โดยใช๎ทักษะ การฟัง การพูด เพื่อให๎มีความรู๎ ความเข๎าใจ และมีทักษะในการสื่อสารทาง
ภาษา สามารถแลกเปลี่ยนข๎อมูลขําวสารแสดงความรู๎สึก แสดงความคิดเห็น ได๎อยํางเหมาะสมกับวัย
เพื่อให๎เห็นความสาคัญของการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ เป็นผู๎ใฝุเรียนรู๎ แสวงหาความรู๎ได๎ด๎วย
ตนเอง รักความเป็นไทย ดาเนินชีวิตอยูํในสังคมได๎อยํางมีความสุข
ผลการเรียนรู้
๑ เข๎าใจคาสั่ง คาขอร๎อง ภาษาทําทางและประโยคงําย ๆในสถานศึกษา
๒ ใช๎ ภ าษางําย ๆ ในการขอและให๎ ข๎อมูล เกี่ยวกับบุค คลและสิ่ งตํา ง ๆ รอบตัว แสดงความ
ต๎องการ
ได๎โดยใช๎ประโยชน์จากสื่อการเรียนทางภาษาและผลจากการฝึกทักษะตําง ๆ
๓ ใช๎คา กลุํมคา และประโยคสั้น ๆ นาเสนอความคิดเห็นที่มีตํอข๎อมูล ข๎อเท็จจริง โดยใช๎เพลง
เกม
บทสนทนาสั้น ๆ และบทบาทสมมตินาเสนอกิจกรรมทางภาษาที่เหมาะสมกับวัยตามความ
สนใจ
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๒๓๕

คาอธิบายรายวิชาภาษาอังกฤษเพิ่มเติม (ฟัง – พูด)
ชื่อรายวิชา Hello,English.
ปีการศึกษา ๒๕๕๓
รหัสรายวิชา อ๑๔๓๐๑, อ๑๔๓๐๒
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔
เวลา ๔๐ ชั่วโมง
ปฏิบัติตามคาสั่ง คาขอร๎อง คาแนะนา และคาขออนุญาตงําย ๆ อํานออกเสียง สะกดคา กลุํมคา
ประโยค ข๎อความสั้น ๆ บทพูดเข๎าจังหวะ บทสนทนา และนิทานงําย ๆ ได๎ถูกต๎องตามหลักการ
อํานออกเสียง พูดสนทนาสื่อสาร ให๎ข๎อมูลเกี่ยวกับตนเอง เพื่อน และครอบครัว แสดงความ
ต๎องการ ขอความชํวยเหลือ แสดงความรู๎สึกและความสัมพันธ์ เกี่ยวกับสิ่งตําง ๆ ใกล๎ตัวตลอดจน
กิจกรรมตําง ๆที่เกิดขึ้นในห๎องเรียนและสถานศึกษา โดยใช๎ทักษะการฟัง การอําน และการเขียน และ
วัฒนธรรมของเจ๎าภาษา และวัฒนธรรมไทยเกี่ยวกับเรื่อง มารยาท เทศกาล วันสาคัญ งานฉลอง
ชีวิตความเป็น อยูํ เสี ยงตัว อักษร คา กลุํ มคา และประโยคและข๎อความ เข๎ารํว มกิจกรรมทาง
วัฒ นธรรมและน าไปใช๎ต ามวั ฒ นธรรมของเจ๎า ของภาษากั บภาษาไทยได๎ อยํ างถู กต๎ องและเหมาะสม
ค๎ น คว๎ า ความสั ม พั น ธ์ ข องค าศั พ ท์ ภ าษาอั ง กฤษที่ เ กี่ ย วข๎ อ งกั บ กลุํ ม สาระการเรี ย นรู๎ อื่ น สามารถน า
ภาษาอังกฤษไปใช๎ในการสืบค๎น ค๎นคว๎าข๎อมูลตําง ๆ ได๎อยํางมีประสิทธิภาพ โดยใช๎กระบวนการทาง
ภาษา การสื่อสาร การฝึกปฏิบัติตามสถานการณ์ตําง ๆ เพื่อให๎เกิดความรู๎ ความเข๎าใจ มีคุณธรรม
จริยธรรมและคํานิยมที่เหมาะสม
ผลการเรียนรู้รายวิชาภาษาอังกฤษเพิ่มเติม (ฟัง – พูด)
๑.เข๎าใจคาสั่ง คาขอร๎อง คาแนะนา คาขออนุญาต ภาษาทําทางและประโยคงํายๆในห๎องเรียน
สถานศึกษาและในชีวิตประจาวัน
๒.ให๎ข๎อมูล พูดสื่อสาร เกี่ยวกับตนเอง เพื่อน ครอบครัวและสิ่งใกล๎ตัว ด๎วยภาษา ทําทาง ได๎
อยํางเหมาะสม
๓.เข๎ารํวมกิจกรรมทางวัฒนธรรมและนาไปใช๎ตามวัฒนธรรมของเจ๎าของภาษากับภาษาไทยได๎
อยํางถูกต๎องและเหมาะสม
๔. ค๎นคว๎าความสัมพันธ์ของคาศัพท์ภาษาอังกฤษที่เกี่ยวข๎องกับกลุํมสาระการเรียนรู๎อื่นได๎
๕.สามารถนาภาษาอังกฤษไปใช๎ในการสืบค๎น ค๎นคว๎าข๎อมูลตําง ๆ ได๎อยํางมีประสิทธิภาพ
๖. ใช๎กระบวนการทางภาษา การสื่อสาร การฝึกปฏิบัติตามสถานการณ์ตําง ๆ เพื่อให๎เกิด
ความรู๎ ความเข๎าใจ มีคุณธรรมจริยธรรมและคํานิยมที่เหมาะสม
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๒๓๖

คาอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม
English for fun
วิชา อ๑๕๑๐๑
เวลา ๔๐ ชั่วโมง

ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ รหัส

ใช๎ภาษาสื่อสารด๎วยถ๎อยคา น้าเสียงและกริยาทําทางสุภาพเหมาะสมตามมารยาท สังคม
วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีของเจ๎าของภาษาในการเข๎ารํวมกิจกรรม การปฏิบัติตามประโยค
คาสั่ง คาขอร๎อง คาแนะนา การบอกใจความสาคัญและคาตอบจากบทสนทนา นิทานสั้น ๆ การ
เขียนภาพ สัญลักษณ์ แผนผัง แผนภูมิ เครื่องหมายตรงตามความหมายเกี่ยวกับตนเอง ครอบครัว
โรงเรียน สิ่งแวดล๎อม อาหาร เครื่องดื่ม เวลาวําง นันทนาการ สุขภาพ สวัสดิการ การซื้อ -ขาย
และลมฟู า อากาศ โดยใช๎ ทั ก ษะการฟั ง และการอํ า นที่ ถู ก ต๎ อ งตามหลั ก การอํ า นเพื่ อ ใช๎ สื่ อ สารใน
สถานการณ์ตํางๆที่เกิดขึ้นในห๎องเรียนและสถานศึกษา มีทักษะการพูดและการเขียนโต๎ตอบในการสื่อสาร
ระหวํางบุคคล การแสดงความต๎องการ
ขอความชํวยเหลือ การตอบรับและปฏิเสธการให๎ความ
ชํวยเหลือ การแสดงความรู๎สึกของตนเองพร๎อมทั้งให๎เหตุผลสั้นๆ ขอและให๎ข๎อมูลเกี่ยวกับตนเอง
เพื่อน ครอบครัว และเรื่องใกล๎ตัว การตอบคาถามบอกความสาคัญของเทศกาล วันสาคัญ งานฉลอง
และชีวิตความเป็นอยูํงําย ๆ ของเจ๎าของภาษา บอกความเหมือนและความแตกตํางระหวํางการออก
เสียงประโยค การใช๎เครื่องหมายวรรคตอน และการลาดับตามโครงสร๎างประโยคของภาษาตํางประเทศ
และภาษาไทย ใช๎กระบวนการทักษะทางภาษาในการสืบค๎น ค๎นคว๎าและรวบรวมคาศัพท์ให๎สามารถ
นาเสนอข๎อมูลที่เรียนรู๎ มีเจตคติและวัฒนธรรมในการใช๎ภาษาตํางประเทศให๎เหมาะสมตามสถานการณ์
ตํางๆ
เพื่อให๎เห็น ความส าคัญของการเรี ยนภาษาอังกฤษ ใฝุเรียนรู๎ มีความภูมิใจในความเป็นไทย
สามารถดารงชีวิตรํวมกับผู๎อื่นได๎อยํางมีความสุข

ผลการเรียนรู้
1. นักเรียนสามารถอํานออกเสียงตั วอักษร คา กลุํมคา ประโยคตํางๆบทสนทนาสั้นๆและบทเพลง
ตํางๆได๎
2. ใช๎ภาษางํายๆสั้นๆในการติดตํอสื่อสารในชีวิตประจาวัน เพื่อสร๎างความสัมพันธ์ระหวํางบุคคล
3. บอกความเหมือนและความแตกตํางระหวํางวัฒนธรรมของเจ๎าของภาษากับวัฒนธรรมไทย
4. ใช๎ประโยชน์ของการเรียนรู๎ภาษาตํางประเทศในการแสวงหาความรู๎และความบันเทิง
5. เข๎าใจคาสั่ง การขอร๎อง ภาษาทําทาง และคาแนะนาในสถานศึกษา
6. ใช๎ภาษางํายๆเพื่อแสดงความต๎องการของตนและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นโดยใช๎สื่อเทคโนโลยีที่มี
อยูํในแหลํงการเรียนรู๎ทั้งในและนอกสถานที่
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๒๓๗

7. นักเรียนสมารถมีเจตคติที่ดีตํอการเรียน
คาอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม
รหัสวิชา อ๑๖๒๐๑ ( English big fun)
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖จานวน
๔๐ ชั่วโมง
เข๎าใจคาสั่ง คาขอร๎อง ภาษาทําทาง คาแนะนาในการเลํนเกม การวาดภาพ การทาอาหารและ
เครื่องดื่ม และการประดิษฐ์ การอํานออกเสียง ข๎อความ นิทาน บทกลอน ตามหลักการอํานออกเสียง
และการใช๎พจนานุกรม การเลือก/ระบุประโยคหรือข๎อความสั่น ๆ สัญลักษณ์ เครื่องหมายที่อํานให๎ตรง
กับ ความหมายเกี่ ย วกับ ตนเอง ครอบครัว โรงเรีย น สิ่ งแวดล๎ อ ม อาหาร เครื่อ งดื่ ม เวลาวํ า ง
นันทนาการ สุขภาพ สวัสดิการ การซื้อ- ขาย ลมฟูาอากาศ ภายในวงคาศัพท์สะสมประมาณ ๑,๐๕๐
– ๑,๒๐๐ คา การหาใจความสาคัญในประโยค บทสนทนา นิทาน เรื่องเลําและการตอบคาถามจากเรื่อง
ที่ฟังและอําน การพูดและเขียนบทสนทานที่ใช๎ในการสื่อสารระหวํางตนเอง เพื่อน และบุคคลใกล๎ตัวและ
สานวนการตอบรั บ การใช๎คาสั่ ง คาของร๎อง คาขออนุญาต คาแนะนาที่มี ๒ – ๓ ขั้นตอน การใช๎
คาศัพท์ สานวนภาษา ประโยคที่แสดงความต๎องการและขอความชํวยเหลือ การตอบรับและปฏิเสธการ
ให๎ความชํวยเหลือในสถานการณ์ตําง ๆ การใช๎คาศัพท์ สานวนภาษาและประโยคเพื่อขอและให๎ข๎อมูล
เกี่ยวกับตนเอง เพื่อน ครอบครัวและเรื่องใกล๎ตัว การใช๎คาและประโยคในการแสดงความรู๎สึกและการ
ให๎ เ หตุ ผ ลประกอบ การใช๎ ป ระโยคและข๎ อ ความในการให๎ ข๎ อ มู ล ตนเอง กิ จ วั ต รประจ าวั น เพื่ อ น
สิ่งแวดล๎อมใกล๎ตัว และการใช๎เครื่องหมายวรรคตอน การนาเสนอความคิดรวบยอดในรูปการเขียนภาพ
แผนผัง แผนภูมิ ตาราง จากเรื่อ งที่ฟังและอําน การใช๎ประโยคในการพูดแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ
เรื่ องตําง ๆ ใกล๎ตัว การใช๎ถ๎อยคา น าเสี ยงและกิริยาทําทาง สานวนในการติดตํอปฏิสั มพันธ์ตาม
วัฒนธรรมของเจ๎าของภาษา การใช๎ชีวิตความเป็นอยูํ งานเทศกาล วันสาคัญ งานฉลอง ของเจ๎าของ
ภาษา และการเข๎า รํ วมกิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรม การเปรียบเทียบความเหมือน และความ
แตกตํางระหวํางการออกเสีย บประโยคชนิดตําง ๆ และการใช๎เครื่องหมายวรรคตอน การลาดับตาม
โครงสร๎างประโยคของภาษาตํางประเทศและภาษาไทย การเปรียบเทียบความเหมือนและความแตกตําง
ระหวํางเทศกาล งานฉลอง และประเพณีของเจ๎าของภาษากับของไทย การค๎นคว๎า รวบรวม และการ
นาเสนอคาศัพท์ที่เกี่ยวข๎องกับกลุํ ม สาระการเรียนรู๎อื่น การใช๎ภาษาสื่อสารในสถานการณ์ตําง ๆ ที่
เกิดขึ้นในห๎องเรียน สถานศึกษาและในท๎องถิ่น การใช๎ภาษาตํางประเทศในการสืบค๎นและการรวบรวม
คาศัพท์ที่เกี่ยวข๎องใกล๎ตัวจากสื่อและแหลํงการเรียนรู๎ตําง ๆ
โดยใช๎ทักษะกระบวนการปฏิบัติในการฟัง การพูด การอําน การเขียน เพื่อให๎ เกิดความรู๎
ความเข๎าใจ สามารถอํานออก เขีย นได๎ และสามารถสื่อสารสิ่ งที่เรียนรู๎โ ดยใช๎ภ าษาอังกฤษได๎อยําง
เหมาะสมกับวัยและสถานการณ์ตําง ๆ
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๒๓๘

เห็นประโยชน์ของการเรียนรู๎ภาษาอังกฤษ ใฝุเรียนรู๎ในการแสดงหาความรู๎ ความบันเทิงและการ
เข๎าสูํสังคม สนใจเข๎ารํวมกิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรม รักความเป็นไทย ตลอดจนมีความมุํงมั่นใน
การทางานจนสาเร็จ และสามารถปฏิบัติงานรํวมกับผู๎อื่นอยํางมีความสุข
ผลการเรียนรู้
1. นักเรียนสามารถเข๎าใจ คาสั่ง คาขอร๎อง ภาษาทําทางและคาแนะนาในสถานศึกษา
2. ใช๎ภาษางํายๆสั้นๆเพื่อแสดงความต๎องการ และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นโดยใช๎สื่อเทคโนโลยีที่มี
อยูํในแหลํงการเรียนรู๎ทั้งในและนอกสถานที่
3. นักเรียนสามารถให๎ข๎อมูลตัวเอง และครอบครัว ด๎วยข๎อความสั้นๆ
4. นักเรียนสามารถบอกความเหมือนและความแตกตํางระหวํางวัฒนธรรมของเจ๎าของภาษากับ
วัฒนธรรมไทย
5. นักเรียนสามารถ อําน เขียนคาศัพท์ภาษาอังกฤษได๎ร๎อยละ ๗๕%
6. นักเรียนสามารถเห็นประโยชน์ของการเรียนรู๎ภาษาตํางประเทศ ในการแสวงหาความรู๎และความ
บันเทง
7. นักเรียนมีเจตคติที่ดีตํอการเรียน
คาอธิบายรายวิชา ภาษาอังกฤษเพิ่มเติม (ฟัง – พูด)
อ๒๑๒๐๑-อ๒๑๒๐๒
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑
จานวนเวลาเรียน ๔๐ ชั่วโมง /ปี
๒ คาบ / สัปดาห์
ออกเสียงคา วลี บทอําน ถํายโอนข๎อมูลที่ได๎ฟังจากบทสนทนาสั้นๆ จากสื่อสิ่งพิมพ์ที่ อยูํในความ
สนใจทั้งที่เป็ น ความเรี ย ง และไมํใชํความเรียงในรูปแบบตํางๆ ฟัง และ เลําเรื่องราวเกี่ยวกับตนเอง
กิจวัตรประจาวัน สถานศึกษา รํวมกิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรมอยํางมีความสุข
เห็นคุณคํา
ของการฟังและพูดภาษาอังกฤษ
ใช๎ ภ าษา น้ าเสี ย ง และทํ า ทาง สื่ อ สารตามมารยาททางสั ง คม ใช๎ เ ทคโนโลยี ใ นการสร๎ า ง
ความสัมพันธ์ระหวํางบุคคล ในการเรียน การปฏิบัติงาน การสมัครงาน ขอและให๎ข๎อมูล ความชํวยเหลือ
และบริ ก ารผู๎ อื่ น ถํ า ยโอนข๎ อ มู ล ที่ ไ ด๎ ฟั ง ออกเสี ย งค า วลี ส านวนงํ า ยๆ ประโยคค าสั่ ง ขอร๎ อ ง
คาแนะนา คาอธิบาย ข๎อความที่ซั บซ๎อน ข๎อมูล บทอําน เรื่องราวสั้นๆ ทั้งที่เป็นความเรียงและไมํใชํ
ความเรี ย ง จากสื่อสิ่ งพิมพ์ และสื่ ออิเลคทรอนิคส์ แล๎ว ถํายโอนเป็นคาพูดของตนเองในรูปแบบงํายๆ
แสดงความคิดเห็น ความต๎องการ ความรู๎สึกเกี่ยวกับประสบการณ์ของตนเอง ในชีวิตประจาวัน
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๒๓๙

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังรายวิชาภาษาอังกฤษเพิ่มเติม (ฟัง – พูด)
1. ใช๎ภาษา ทําทาง น้าเสียง ในการสื่อสารและแลกเปลี่ยนข๎อมูล ขําวสารได๎อยําง เหมาะสม ถูกต๎อง และ
มีมารยาทที่ดี
2. แสดงความรู๎สึก และความคิดเห็นได๎อยํางถูกต๎องและเหมาะสมตาม สถานการณ์ และกาลเทศะ
3. ชํวยเหลือ และให๎บริการผู๎อื่นได๎
๔. ใช๎ภาษาตํางประเทศตามสถานการณ์ตํางๆ ด๎วยรูปแบบที่หลากหลาย

คาอธิบายรายวิชา ภาษาอังกฤษเพิ่มเติม (ฟัง – พูด)
อ๒๒๒๐๑- อ๒๒๒๐๒
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ จานวน
เวลาเรียน ๔๐ ชั่วโมง / ปี
๒ คาบ /
สัปดาห์
ออกเสียงคา วลี บทอําน ถํายโอนข๎อมูลที่ได๎ฟังจากบทสนทนาสั้นๆ จากสื่อสิ่งพิมพ์ที่อยูํในความ
สนใจทั้งที่เป็ น ความเรี ย ง และไมํใชํความเรียงในรูปแบบตํางๆ ฟัง และ เลําเรื่องราวเกี่ยวกับตนเอง
กิจวัตรประจาวัน สถานศึกษา รํวมกิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรมอยํางมีความสุข
เห็นคุณคํา
ของการฟังและพูดภาษาอังกฤษ
ใช๎ ภ าษา น้ าเสี ย ง และทํ า ทาง สื่ อ สารตามมารยาททางสั ง คม ใช๎ เ ทคโนโลยี ใ นการสร๎ า ง
ความสัมพันธ์ระหวํางบุคคล ในการเรียน การปฏิบัติงาน การสมัครงาน ขอและให๎ข๎อมูล ความชํวยเหลือ
และบริ ก ารผู๎ อื่ น ถํ า ยโอนข๎ อ มู ล ที่ ไ ด๎ ฟั ง ออกเสี ย งค า วลี ส านวนงํ า ยๆ ประโยคค าสั่ ง ขอร๎ อ ง
คาแนะนา คาอธิบาย ข๎อความที่ซับซ๎อน ข๎อมูล บทอําน เรื่องราวสั้นๆ ทั้งที่เป็นความเรียงและไมํใชํ
ความเรี ย ง จากสื่อสิ่ งพิมพ์ และสื่ ออิเลคทรอนิคส์ แล๎ว ถํายโอนเป็นคาพูดของตนเองในรูปแบบงํายๆ
แสดงความคิดเห็น ความต๎องการ ความรู๎สึกเกี่ยวกับประสบการณ์ของตนเอง ในชีวิตประจาวัน
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังรายวิชาภาษาอังกฤษเพิ่มเติม(ฟัง – พูด)
1.
2.
3.
4.
5.

การออกเสียงคา วลี ประโยคข๎อความและบทอํานได๎ถูกต๎องตามหลักการอํานออกเสียง
ฟังบทความ ข๎อความ เรื่องราว ข๎อมูลจากสื่อสิ่งพิมพ์แล๎วถํายโอนข๎อมูลได๎
ฟังนิทาน โคลงกลอน บทเพลง บทละครสั้น(skit) แล๎วตีความ สรุปใจความสาคัญได๎
ใช๎ภาษาพูดบรรยาย เลําเรื่องสั้นๆ เกี่ยวกับตนเอง และสิ่งที่อยูํในความสนใจได๎
ถํายทอดเหตุการณ์ประจาวันเป็นคาพูดของตนเองได๎
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คาอธิบายรายวิชา ภาษาอังกฤษเพิ่มเติม (ฟัง – พูด)
อ๒๓๒๐๑ - อ๒๓๒๐๒
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ ๓
จานวนเวลา ๔๐ ชั่วโมง
๒ คาบ / สัปดาห์
อํานออกเสียงคา วลี บทอําน ถํายโอนข๎อมูลที่ได๎ฟังจากบทอํานสั้นๆ จากสื่อสิ่งพิมพ์ที่อยูํในความ
สนใจทั้งที่เป็นความเรียง และไมํใชํความเรียงในรูปแบบตํางๆ เขียนเรื่องราวเกี่ยวกับตนเอง กิจวัตร
ประจาวัน สถานศึกษา รํวมกิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรมอยํางมีความสุข เห็นคุณคําของการ
ฟังและพูดภาษาอังกฤษ
ใช๎ภาษา น้าเสียง และทําทาง สื่อสารตามมารยาททางสังคม และภาษาในการสื่อสาร
โดยใช๎เทคโนโลยีในการสร๎างความสัมพันธ์ระหวํางบุคคล ในการเรียน ขอและให๎ข๎อมูล ความชํวยเหลือ
และบริการผู๎อื่น ถํายโอนข๎อมูลที่ได๎ฟัง ออกเสียงคา วลี สานวนงํายๆ ประโยคคาสั่ง ขอร๎อง คาแนะนา
คาอธิบาย ข๎อความที่ซับซ๎อน ข๎อมูล บทอําน เรื่องราวสั้นๆ ทั้งที่เป็นความเรียงและไมํใชํความเรียง จากสื่อ
สิ่งพิมพ์ และสื่ออิเลคทรอนิคส์ แล๎วถํายโอนเป็นคาพูดของตนเองในรูปแบบตํางๆ สรุป แสดงความคิดเห็น
ความต๎องการ ความรู๎สึกเกี่ยวกับประสบการณ์ของตนเอง บทกวี บทเพลง บทละครสั้นๆ เปรียบเทียบ
ข๎อมูล ขําวสาร เหตุการณ์สาคัญตํางๆ ในชีวิตประจาวัน ท๎องถิ่นและสังคม ประสบการณสํวนตัว งาน
ประเพณี วันสาคัญ ของชาติ ศาสนา วัฒนธรรมไทย และวัฒนธรรมของเจ๎าของภาษา เห็นคุณคําของ
ภาษาอังกฤษ เข๎ารํวมกิจกรรมภาษาและวัฒนธรรม
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังรายวิชาภาษาอังกฤษเพิ่มเติม(ฟัง-พูด)
1. ใช๎ภาษา ทําทาง น้าเสียง ในการสื่อสารและแลกเปลี่ยนข๎อมูล ขําวสารได๎อยําง เหมาะสม ถูกต๎อง
และมีมารยาทที่ดี
2. แสดงความรู๎สึก และความคิดเห็นได๎อยํางถูกต๎องและเหมาะสมตาม สถานการณ์ และกาลเทศะ
3. ชํวยเหลือ และให๎บริการผู๎อื่นได๎ ใช๎ภาษาตํางประเทศตามสถานการณ์ตํางๆ ด๎วยรูปแบบที่
หลากหลาย
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บทที่ ๔
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
ตามหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
ความหมายและความสาคัญของกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
กิจกรรมพัฒนาผู๎เรียนเป็นกิจกรรมสาคัญที่หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ตาม
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ กาหนดให๎จัดทาขึ้นให๎ผู๎เรียนทุกคน ทุก
ระดับชั้น เพื่อสํงเสริมพัฒนาความสามารถของตนเองตามความถนัด ความสนใจ ให๎เต็มศักยภาพ โดยมุํงเน๎น
การพัฒนาองค์รวมของความเป็นมนุษย์ทั้งด๎านรํางกาย สติปัญญา อารมณ์และสังคม สร๎างเยาวชนของชาติให๎
เป็นผู๎มีศีลธรรม จริยธรรม มีระเบียบวินัย ปลูกฝังและสร๎างจิตสานึกของการทาประโยชน์เพื่อสังคมและ
สามารถบริหารการจัดการตนเอง
กิจกรรมพัฒนาผู๎เรียนเป็นกิจกรรมที่จะสํงเสริมให๎ผู๎เรียนได๎พัฒนาความสามารถของตนเองตาม
ศักยภาพ เพิ่มเติมจากกิจกรรมการเรียนรู๎ตามกลุํมสาระการเรียนรู๎ทั้ง ๘ กลุํม การเข๎ารํวม และปฏิบัติ
กิจกรรมที่เหมาะสมรํวมกับผู๎อื่นอยํางมีความสุขกับกิจกรรมที่เลือกด๎วยตนเองตามความถนัด ความสนใจ
อยํางแท๎จริงจะเสริมสร๎างและพัฒนาองค์รวมของความเป็นมนุษย์ให๎ครบทุกด๎านสร๎างความเป็นมนุษย์ที่
สมบูรณ์ ปลูกฝังและสร๎างจิตสานึกของการทาประโยชน์เพื่อสังคม

จุดมุ่งหมายของกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การจัดทากิจกรรมพัฒนาผู๎เรียนในหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ มีจุดประสงค์
สาคัญ คือ
๑. เพื่อชํวยเพิ่มพูนประสบการณ์ของผู๎เรียน ได๎ฝึกฝนทักษะ ได๎เรียนรู๎ โดยการปฏิบัติจริง อันเป็น
การสอดคล๎องกับแนวการจัดการเรียนรู๎ที่ยึดผู๎เรียนเป็นสาคัญ
๒. เพื่อเสริมสร๎างคุณลักษณะดีเดํนของความเป็นประชาธิปไตย ฝึกการเป็นผู๎นา ผู๎ตาม ฝึกการ
ทางานรํวมกัน ฝึกการแสดงความคิดเห็น ฝึกความรับผิดชอบ
๓. เพื่อกํอให๎เกิดความสามัคคี รักหมูํคณะ เกิดความเข๎าใจซึ่งกันและกัน เพราะการปฏิบัติ
กิจกรรมต๎องทางานเป็นกลุํม ต๎องรํวมกันคิด รํวมกันทา ได๎พบความสุข ความทุกข์รํวมกัน เกิดความ
ประทับใจซึ่งกันและกัน
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๔. สํงเสริมความคิดริเริ่มสร๎างสรรค์ ความแปลกใหมํ เพราะการทากิจกรรมรํวมกันต๎องรํวมกัน
ศึกษาค๎นคว๎า ค๎นหาวิธีการที่ดีกวํา ทาให๎ความคิดแตกฉาน พบเทคนิค วิธีการที่แปลก ๆ ใหมํ ๆ ในการ
พัฒนาผลงาน
๕. เพื่อชํวยให๎ผู๎เรียนมีทางเลือก มีโอกาสแสดงออกตามแนวคิด ความสนใจของตนเอง มีโอกาสใน
การเลือกตามความต๎องการ ความถนัด ชํวยพัฒนาศักยภาพของผู๎เรียนเป็นรายบุคคล
๖. เพื่อฝึกผู๎เรียนให๎เป็นสมาชิกที่ดีของสังคม ชุมชน และประเทศชาติ ทั้งในปัจจุบันและอนาคต
เพราะกิจกรรมพัฒนาผู๎เรียนมีลักษณะเป็นสังคมเล็กที่จาลองจากสังคมใหญํ มีกฎระเบียบ กติกา มีความ
รับผิดชอบทั้งในสิทธิหน๎าที่ซึ่งเป็นการปลูกฝังลักษณะนิสัยและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของการอยูํ
รํวมกันในสังคมปกติ
๗. เพื่อชํวยให๎ผู๎สอนรู๎จักผู๎เรียนแตํละคนดีขึ้น เพราะผลงานในการทากิจกรรมของผู๎เรียน
จะชํวยให๎ผู๎สอนเข๎าใจผู๎เรียนและประเมินคุณคําคุณภาพของนักเรียนได๎ดี และถูกต๎องมากขึ้น รู๎จักและเข๎า
ใจความสนใจของผู๎เรียน ความถนัดของผู๎เรียน ชํวยให๎ผู๎สอนทราบข๎อมูลพื้นฐานของผู๎เรียนที่ถูกต๎อง และ
สามารถสํงเสริม สนับสนุน หรือแก๎ไขข๎อบกพรํองของผู๎เรียนได๎ถูกแนวทาง
๘. เพื่อใช๎เป็นข๎อมูลในการปรับปรุงหลักสูตรและการเรียนการสอนของสถานศึกษา เพราะ
พฤติกรรมการแสดงออกของผู๎เรียนในการปฏิบัติกิจกรรม เป็นผลที่บํงชี้ถึงความสาเร็จของหลักสูตรและ
การเรียนการสอนของสถานศึกษาวําบรรลุผลตามจุดมุํงหมายหรือไมํ มากน๎อยเพียงใด หลักสูตรควร
จะต๎องมีการปรับปรุงหรือพัฒนาในสํวนใด

หลักการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
๑. มีการกาหนดวัตถุประสงค์ และแนวปฏิบัติที่ชัดเจนเป็นรูปธรรม
๒. จัดให๎เหมาะสมกับวัย วุฒิภาวะ ความสนใจ ความถนัด และความสามารถของผู๎เรียน
๓. บูรณาการกับชีวิตจริง ให๎ผู๎เรียนได๎ตระหนักถึงความสาคัญของการเรียนรู๎ตลอดชีวิต
๔. ใช๎กระบวนการกลุํมในการจัดประสบการณ์เรียนรู๎ ฝึกให๎คิดวิเคราะห์ สร๎างสรรค์
จินตนาการ ที่เป็นประโยชน์ และสัมพันธ์กับชีวิตในแตํละชํวงวัยอยํางตํอเนื่อง
๕. จานวนสมาชิกเหมาะสมกับลักษณะของกิจกรรม
๖. มีการกาหนดเวลาในการจัดกิจกรรมให๎เหมาะสมตามโครงสร๎างหลักสูตรสถานศึกษา
๗. ผู๎เรียนเป็นผู๎ดาเนินการ มีครูเป็นที่ปรึกษา ถือเป็นหน๎าที่และงานประจา โดยคานึงถึง
ความปลอดภัย
๘. ยึดหลักการมีสํวนรํวม โดยเปิดโอกาสให๎ครู พํอแมํ ผู๎ปกครอง ชุมชน องค์กร ทั้งภาครัฐ
และเอกชน มีสํวนรํวมในการจัดกิจกรรม
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๙. มีการประเมินผลการปฏิบัติกิจกรรม ด๎วยวิธีที่หลากหลาย และสอดคล๎องกับกิจกรรมอยํางเป็น
ระบบและตํอเนื่อง โดยให๎ถือวําเป็นเกณฑ์ประเมินผลการผํานชํวงชั้นเรียน

โครงสร้างและอัตราเวลาจัดกิจกรรม
ระดับประถมศึกษา
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ป. ๑
๔๐
๔๐
๔๐

ป. ๒
๔๐
๔๐
๔๐

ระดับประถมศึกษา
ป. ๓
ป. ๔
๔๐
๔๐
๔๐
๔๐
๔๐
๔๐

ป. ๕
๔๐
๔๐
๔๐

๑. กิจกรรมแนะแนว
๒. ลูกเสือ – เนตรนารี
๓. กิจกรรมชมรม
๔. กิจกรรมเพื่อสังคม
และสาธารณประโยชน์
๑๐
๑๐
๑๐
๑๐
๑๐
เวลาเรียนรวม
๑๒๐
๑๒๐
๑๒๐
๑๒๐
๑๒๐
** หมายเหตุ กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณูปโยชน์บูรณาการกับกิจกรรมนักเรียน
(ลูกเสือ – เนตรนารี)

ป. ๖
๔๐
๔๐
๔๐
๑๐
๑๒๐

ระดับมัธยมศึกษา
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ม. ๑
๔๐
๔๐
๔๐
๑๐

ม. ๒
๔๐
๔๐
๔๐
๑๐

ระดับมัธยมศึกษา
ม. ๓
ม. ๔
๔๐
๔๐
๔๐
๑๐
-

ม. ๕
-

๑. กิจกรรมแนะแนว
๒. ลูกเสือ – เนตรนารี
๓. กิจกรรมชมรม
๔. กิจกรรมเพื่อสังคม
และสาธารณประโยชน์
เวลาเรียนรวม
๑๒๐
๑๒๐
๑๒๐
** หมายเหตุ กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณูปโยชน์บูรณาการกับกิจกรรมนักเรียน
(ลูกเสือ – เนตรนารี)

ม. ๖
-

การดาเนินการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนโรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์จัดกิจกรรมพัฒนาผู๎เรียนโดยมุํงให๎ผู๎เรียนเกิดการเรียนรู๎จากประสบการณ์
ตรง ได๎ฝึกปฏิบัติจริงและค๎นพบความถนัดของตนเอง สามารถค๎นคว๎าหาความรู๎เพิ่มเติมตามความสนใจ
จากแหลํงเรียนรู๎ที่หลากหลาย บาเพ็ญประโยชน์เพื่อสังคม มีทักษะในการดาเนินงาน สํงเสริมให๎มีวุฒิ
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ภาวะทางอารมณ์ สังคม ศีลธรรม จริยธรรม ให๎ผู๎เรียนรู๎จักและเข๎าใจตนเอง สามารถวางแผนชีวิตและ
อาชีพได๎อยํางเหมาะสม

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนโรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
๑. กิจกรรมแนะแนว โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ได๎จัดกิจกรรมแนะแนวเพื่อชํวยเหลือและพัฒนา
ผู๎เรียน ดังนี้
๑. จัดกิจกรรมเพื่อให๎ครูได๎รู๎จักและชํวยเหลือผู๎เรียนมากขึ้น โดยใช๎กระบวนการทาง
จิตวิทยา การจัดบริการสนเทศ โดยจัดให๎มีเอกสารเพื่อใช๎สารวจข๎อมูลเกี่ยวกับตัวผู๎เรียน ด๎วยการสังเกต
การสัมภาษณ์ การใช๎แบบสอบถาม การเขียนประวัติ การพบผู๎ปกครองกํอนและระหวํางเรียน การเยี่ยม
บ๎านนักเรียน การให๎ความชํวยเหลือผู๎เรียนในเรื่องสุขภาพจิต เศรษฐกิจ การจัดทาระเบียนสะสม สมุด
รายงานประจาตัวนักเรียน และบัตรสุขภาพ
๒. จัดกิจกรรมพัฒนาวุฒิภาวะทางอารมณ์ โดยทาแบบทดสอบเพื่อรู๎จักและเข๎าใจ
ตนเอง มีทักษะในการตัดสินใจ การปรับตัว และการวางแผนเพื่อเลือกศึกษาตํอ เลือกอาชีพ
๓. จัดบริการให๎คาปรึกษาแกํผู๎เรียนเป็นรายบุคคล และรายกลุํม ในด๎านการศึกษา
อาชีพ และสํวนตัว โดยมีผู๎ให๎คาปรึกษาที่มีคุณวุฒิ และมีความเชี่ยวชาญในเรื่องการให๎คาปรึกษา
ตลอดจนมีห๎องให๎คาปรึกษาที่เหมาะสม
๓.๑ ชํวยเหลือผู๎เรียนที่ประสบปัญหาด๎านการเงิน โดยการให๎ทุนการศึกษา
แกํผู๎เรียน
๓.๒ ติดตามเก็บข๎อมูลของนักเรียนที่สาเร็จการศึกษา
๒. กิจกรรมลูกเสือ – เนตรนารี ผู๎เรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ – ๖ และระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ ๑ - ๓ ทุกคน ได๎ฝึกอบรมวิชาลูกเสือ – เนตรนารี เพื่อสํงเสริมหลักการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข สํงเสริมความสามัคคี มีวินัย และบาเพ็ญประโยชน์ตํอ
สังคม โดยดาเนินการจัดกิจกรรมตามข๎อกาหนดของคณะกรรมการลูกเสือแหํงชาติ
กิจกรรมลูกเสือ – เนตรนารี ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ – ๓
เปิดประชุมกอง ดาเนินการตามกระบวนการของลูกเสือ และจัดกิจกรรมให๎ศึกษา วิเคราะห์
วางแผน ปฏิบัติกิจกรรมตามฐาน โดยเน๎นระบบหมูํ สรุปผลการปฏิบัติกิจกรรม ปิดประชุมกอง โดยให๎
ผู๎เรียนศึกษาและฝึกปฏิบัติในเรื่อง
๑. เตรียมลูกเสือสารอง นิยายเรื่องเมาคลี ประวัติการเริ่มกิจการลูกเสือสารอง การทาความ
เคารพเป็นหมูํ (แกรนด์ฮาวล์) การทาความเคารพเป็นรายบุคคล การจับมือซ๎าย ระเบียบแถวเบื้องต๎น
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คาปฏิญาณ กฎ และคติพจน์ของลูกเสือสารอง
๒. ลูกเสือสารองดาวดวงที่ ๑ ๒ และ ๓ อนามัย ความสามารถเชิงทักษะ การสารวจ การค๎นหา
ธรรมชาติ ความปลอดภัย บริการ ธง และประเทศตําง ๆ การฝีมือ กิจกรรมกลางแจ๎ง การบันเทิง การผูก
เงื่อน คาปฏิญาณ และกฎของลูกเสือสารอง
โดยใช๎กระบวนการทางาน กระบวนการแก๎ปัญหา กระบวนการกลุํม กระบวนการจัดการ
กระบวนการคิดริเริ่ม สร๎างสรรค์ กระบวนการฝึกปฏิบัติทางลูกเสือ กระบวนการทางเทคโนโลยี
และภูมิปัญญาท๎องถิ่นได๎อยํางเหมาะสม
เพื่อให๎มีความรู๎ ความเข๎าใจในกิจกรรมลูกเสือ สามารถปฏิบัติตามคาปฏิญาณ กฎ และคติพจน์
ของลูกเสือสารอง มีนิสัยในการสังเกต จดจา เชื่อฟัง และพึ่งตนเอง ซื่อสัตย์ สุจริต มีระเบียบวินัย และเห็น
อกเห็นใจผู๎อื่น บาเพ็ญตนเพื่อสาธารณประโยชน์ รู๎จักทาการฝีมือ พัฒนากาย จิตใจ และศีลธรรม ทั้งนี้โดย
ไมํเกี่ยวข๎องกับลัทธิการเมืองใด ๆ สนใจและอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม นาไปใช๎ในชีวิตประจาวันได๎
อยํางมีประสิทธิภาพ
หมายเหตุ - เมื่อผู๎เรียนผํานการทดสอบในข๎อ ๑ แล๎ว จะได๎รับเครื่องหมายลูกเสือสารอง
- เมือ่ ผู๎เรียนได๎ปฏิบัติกิจกรรมและผํานการสอบแล๎ว จะได๎รับเครื่องหมายดาวดวงที่ ๑
๒ และ ๓ ตามลาดับ
- สาหรับวิชาพิเศษ ให๎ใช๎ข๎อบังคับคณะลูกเสือแหํงชาติวําด๎วยการปกครองหลักสูตร
และวิชาพิเศษลูกเสือสารอง (ฉบับที่ ๑๐) พ.ศ. ๒๕๒๒
กิจกรรมลูกเสือ – เนตรนารี ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ - ๖
เปิดประชุมกอง ดาเนินการตามกระบวนการของลูกเสือ และจัดกิจกรรมให๎ศึกษา วิเคราะห์
วางแผน ปฏิบัติกิจกรรมตามฐาน โดยเน๎นระบบหมูํ สรุปผลการปฏิบัติกิจกรรม ปิดประชุมกอง โดยให๎
ผู๎เรียนศึกษาและฝึกปฏิบัติในเรื่อง
๑. ลูกเสือตรี ความรู๎เกี่ยวกับขบวนการลูกเสือ คาปฏิญาณและกฎของลูกเสือสามัญ กิจกรรม
กลางแจ๎ง ระเบียบแถว
๒. ลูกเสือโท การรู๎จักดูแลตนเอง การชํวยเหลือผู๎อื่น การเดินทางไปยังสถานที่ตําง ๆ
ทักษะในทางวิชาลูกเสือ งานอดิเรกและเรื่องที่นําสนใจ คาปฏิญาณ และกฎของลูกเสือ ระเบียบแถว
๓. ลูกเสือเอก การพึ่งตนเอง การบริการ การผจญภัย วิชาการของลูกเสือ ระเบียบแถว
โดยใช๎กระบวนการทางาน กระบวนการแก๎ปัญหา กระบวนการกลุํม กระบวนการจัดการ
กระบวนการคิดริเริ่ม สร๎างสรรค์ กระบวนการฝึกปฏิบัติทางลูกเสือ กระบวนการทางเทคโนโลยี
และภูมิปัญญาท๎องถิ่นได๎อยํางเหมาะสม
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เพื่อให๎มีความรู๎ ความเข๎าใจในกิจกรรมลูกเสือ สามารถปฏิบัติตามคาปฏิญาณ กฎ และคติพจน์
ของลูกเสือสามัญ มีนิสัยในการสังเกต จดจา เชื่อฟัง และพึ่งตนเอง ซื่อสัตย์ สุจริต มีระเบียบวินัย และเห็น
อกเห็นใจผู๎อื่น บาเพ็ญตนเพื่อสาธารณประโยชน์ รู๎จักทาการฝีมือ พัฒนากาย จิตใจ และศีลธรรม ทั้งนี้
โดยไมํเกี่ยวข๎องกับลัทธิการเมืองใด ๆ สนใจและอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม นาไปใช๎ใน
ชีวิตประจาวันได๎อยํางมีประสิทธิภาพ
หมายเหตุ - เมื่อผู๎เรียนได๎ปฏิบัติกิจกรรม และผํานการทดสอบแล๎ว จะได๎รับเครื่องหมายลูกเสือตรี
ลูกเสือโท และลูกเสือเอก ตามลาดับ
- สาหรับวิชาพิเศษ ให๎ใช๎ข๎อบังคับคณะลูกเสือแหํงชาติวําด๎วยการปกครองหลักสูตร
และวิชาพิเศษลูกเสือสามัญ (ฉบับที่ ๑๓) พ.ศ. ๒๕๒๕
กิจกรรมลูกเสือ – เนตรนารี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ - ๓
เปิดประชุมกอง ดาเนินการตามกระบวนการของลูกเสือ และจัดกิจกรรมให๎ศึกษา วิเคราะห์
วางแผน ปฏิบัติกิจกรรมตามฐาน โดยเน๎นระบบหมูํ สรุปผลการปฏิบัติกิจกรรม ปิดประชุมกอง โดยให๎
ผู๎เรียนศึกษาและฝึกปฏิบัติในเรื่อง
๑. เครื่องหมายลูกเสือโลก (ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑)
๒. เครื่องหมายลูกเสือชั้นพิเศษ (ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒)
๓. เครื่องหมายลูกเสือหลวง (ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓)
โดยใช๎กระบวนการทางาน กระบวนการแก๎ปัญหา กระบวนการกลุํม กระบวนการจัดการ
กระบวนการคิดริเริม สร๎างสรรค์ กระบวนการฝึกปฏิบัติทางลูกเสือ กระบวนการทางเทคโนโลยี
และภูมิปัญญาท๎องถิ่นได๎อยํางเหมาะสม
เพื่อให๎มีความรู๎ ความเข๎าใจในกิจกรรมลูกเสือ สามารถปฏิบัติตามคาปฏิญาณ กฎ และคติพจน์
ของลูกเสือสามัญรุํนใหญํ มีนิสัยในการสังเกต จดจา เชื่อฟัง และพึ่งตนเอง ซื่อสัตย์ สุจริต มีระเบียบวินัย
และเห็นอกเห็นใจผู๎อื่น บาเพ็ญตนเพื่อสาธารณประโยชน์ รู๎จักทาการฝีมือ พัฒนากาย จิตใจ และศีลธรรม
ทั้งนี้โดยไมํเกี่ยวข๎องกับลัทธิการเมืองใด ๆ สนใจและอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม นาไปใช๎ใน
ชีวิตประจาวันได๎อยํางมีประสิทธิภาพ
- สาหรับวิชาพิเศษ ให๎ใช๎ข๎อบังคับคณะลูกเสือแหํงชาติ วําด๎วยการปกครองหลักสูตร และวิชา
พิเศษลูกเสือสามัญรุํนใหญํ (ฉบับที่ ๑๔) พ.ศ. ๒๕๒๘
ผลการเรียนรู้กิจกรรมลูกเสือ - เนตรนารี
๑. รู๎ เข๎าใจ และสามารถปฏิบัติตนตามคาปฏิญาณ กฎ และคติพจน์ของ
ลูกเสือ - เนตรนารี
๒. เข๎าใจความเป็นมาและวิวัฒนาการของลูกเสือ - เนตรนารี
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๓. ปฏิบัติตนด๎วยความซื่อสัตย์ สุจริต มีความกล๎าหาญ อดทน เชื่อมั่นในตนเอง มีระเบียบ
วินัย มีความสามัคคี เห็นอกเห็นใจผู๎อื่น มีความเสียสละ บาเพ็ญตนเพื่อสาธารณประโยชน์
๔. มีทักษะการสังเกต จดจา การใช๎มือ เครื่องมือ การแก๎ไขปัญหา และทักษะในการทางาน
รํวมกัน
๕. พัฒนาตนเองอยูํเสมอ สร๎างสรรค์งานฝีมือ สนใจ และพัฒนาเรื่องของธรรมชาติ
๓. กิจกรรมส่งเสริมจริยธรรม ในระดับประถมศึกษา /กิจกรรมชุมนุมในระดับมัธยมศึกษา
ผู๎เรียนสามารถเลือกเข๎าเป็นสมาชิกชุมนุม วางแผนการดาเนินกิจกรรมรํวมกัน โดยมีชุมนุมที่หลากหลาย
เหมาะสมกับเพศ วัย และความสนใจของผู๎เรียน ประกอบด๎วยกิจกรรม
ด๎านคุณธรรม จริยธรรม วัฒนธรรม อนุรักษ์สิ่งแวดล๎อม สํงเสริมประชาธิปไตย สํงเสริมการเรียนรู๎ และคําย
วิชาการ การศึกษาดูงาน การฝึกปฏิบัติ การบรรยายพิเศษ ดังตัวอยํางพอสังเขปตํอไปนี้
๓.๑ กิจกรรมพัฒนาวุฒิภาวะทางอารมณ์ ศีลธรรมและจริยธรรม จัดสอนจริยธรรม
ในห๎องเรียน จัดให๎มีการปฏิบัติกิจกรรมเนื่องในวันสาคัญทั้งทางชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ โดย
ผู๎เรียนมีสํวนรํวมในการจัดกิจกรรมทั้งในด๎านวัฒนธรรม ประเพณี กีฬา และศิลปะ
๓.๒ กิจกรรมพัฒนาทักษะชีวิต จัดกิจกรรมแขํงขันกีฬาสีทุกชํวงชั้น โดยผู๎เรียนได๎ฝึก
ทักษะการทางาน และการแก๎ปัญหาทุกขั้นตอน
๓.๓ กิจกรรมสํงเสริมนิสัยรักการทางาน จัดกิจกรรมวันวิชาการโดยผู๎เรียนมีโอกาสลงมือ
ปฏิบัติจริง และฝึกทักษะการจัดการ
๓.๔ กิจกรรมเพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล๎อมและวัฒนธรรม โดยจัดกิจกรรมสืบสาน
วัฒนธรรมไทย เชํน ประเพณีไหว๎ครู ประเพณีลอยกระทง
๓.๕ กิจกรรมสํงเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตย จัดให๎มีการเลือกคณะกรรมการ
นักเรียน โดยให๎นากระบวนการประชาธิปไตยไปใช๎ในการรํวมวางแผนดาเนินงานพัฒนาโรงเรียน
๓.๖ กิจกรรมคนดีของสังคม จัดให๎มีการบรรยายให๎ความรู๎ เพื่อปูองกันปัญหาโรคติดตํอ
ร๎ายแรง ปัญหายาเสพติด ปัญหาวัยรุํน ให๎ความรู๎เพื่อปลูกฝังให๎เป็นสุภาพบุรุษ สุภาพสตรี
๓.๗ กิจกรรมสํงเสริมการเรียนรู๎ โดยจัดแหลํงเรียนรู๎ ได๎แกํ
ห๎องสมุด ห๎องปฏิบัติการทางภาษา ห๎องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ ห๎องเทคโนโลยีสารสนเทศ
๓.๘ กิจกรรมสํงเสริมสุขภาพอนามัย ให๎บริการห๎องพยาบาล มีบริการให๎ความรู๎แกํ
ผู๎เรียน เพื่อปูองกันโรคระบาดอยํางทันเหตุการณ์
๔. กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน์ เป็นกิจกรรมที่สํงเสริมให๎ผู๎เรียนได๎ทาประโยชน์
ตามความสามารถ ความถนัดและความสนใจในลักษณะอาสาสมัคร เพื่อแสดงถึงความรับผิดชอบ ความ
ดีงาม ความเสียสละตํอสังคม มีจิตใจมุํงทาประโยชน์ตํอครอบครัว ชุมชนและสังคม กิจกรรมสาคัญได๎แกํ
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กิจกรรมบาเพ็ญประโยชน์ กิจกรรมสร๎างสรรค์สังคม กิจกรรมดารงรักษา สืบสานศาสนา ศิลปะและ
วัฒนธรรม กิจกรรมพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อสังคม
เวลาเรียนสาหรับกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ในสํวนกิจกรรมเพื่อสังคมและ
สาธารณประโยชน์จัดสรรเวลาให๎ผู๎เรียนดังนี้
- ระดับประถมศึกษาปีที่ ๑-๖ รวม ๖ ปี จานวน ๖๐ ชัว่ โมง (เฉลี่ยปีละ ๑๐ ชั่วโมง)
- ระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๓ รวม ๓ ปี จานวน ๔๕ ชัว่ โมง (เฉลี่ยปีละ ๑๕ ชั่วโมง)
การจัดกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน์ ในระดับประถมศึกษาปีที่ ๑-๖ นาไป
สอดแทรกในกิจกรรมสํงเสริมจริยธรรม และในระดับมัธยมศึกษาตอนต๎นสอดแทรกในกิจกรรมชุมนุม
ทั้งนี้การทากิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ให๎ผู๎เรียนรายงานแสดงการเข๎ารํวมกิจกรรมลงในสมุด
บันทึก และมีผู๎รับรองผลการเข๎ารํวมกิจกรรมทุกครั้งทั้งกิจกรรมในสถานศึกษาและกิจกรรมนอก
สถานศึกษา

การพิจารณามอบหมายผู้จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
คณะครูทุกคนเป็นที่ปรึกษากิจกรรมพัฒนาผู๎เรียน ตามที่สถานศึกษามอบหมายโดยมีบทบาท
ดังนี้
๑. ปฐมนิเทศผู๎เข๎าเรียนให๎เข๎าใจเปูาหมาย วิธีการจัดกิจกรรมพัฒนาผู๎เรียน
๒. เลือกตั้งคณะกรรมการการดาเนินกิจกรรม
๓. สํงเสริมการจัดทาแผนงาน / โครงการ โดยให๎ผู๎เรียนรํวมแสดงความคิดเห็นใน
การจัดทาแผนงานโครงการ และปฏิทินปฏิบัติงาน
๔. ประสานงาน และอานวยความสะดวกในด๎านทรัพยากรตามความเหมาะสม
๕. ให๎คาปรึกษา ดูแล ติดตามการจัดกิจกรรมของผู๎เรียนให๎เป็นไปตามแผนงานด๎วย
ความเรียบร๎อย และปลอดภัย
๖. ประเมินผลการเข๎ารํวมและปฏิบัติกิจกรรมของผู๎เรียน
๗. สรุปและรายงานผลการจัดกิจกรรมตํอหัวหน๎ากิจกรรมพัฒนาผู๎เรียน

ขั้นตอนการดาเนินการของกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
๑. ประชุมผู๎ที่เกี่ยวข๎อง เพื่อกาหนดนโยบาย
๒. แตํงตั้งคณะทางาน
๓. สารวจความสนใจของผู๎เรียนและความพร๎อมของสถานศึกษา
๔. กาหนดกิจกรรมพัฒนาผู๎เรียน
๕. วางแผนรํวมกันระหวํางผู๎ที่เกี่ยวข๎อง จัดทาแผนงานโครงการและปฏิทินปฏิบัติงาน
๖. ปฏิบัติงานตามแผนที่กาหนด
๗. นิเทศ ติดตาม และประเมินผล
๘. สรุป รายงานผล
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บทที่ ๕
การจัดการเรียนรู้และการส่งเสริมการเรียนรู้
ตามหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
การจัดการเรียนรู๎เป็นกระบวนการสาคัญในการนาหลักสูตรสูํการปฏิบัติ หลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นหลักสูตรที่มีมาตรฐานการเรียนรู๎ สมรรถนะสาคัญและคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ของผู๎เรียน เป็นเปูาหมายสาหรับพัฒนาเด็กและเยาวชน
ในการพัฒนาผู๎เรียนให๎มีคุณสมบัติตามเปูาหมายหลักสูตร ผู๎สอนพยายามคัดสรร
กระบวนการเรียนรู๎ จัดการเรียนรู๎โดยชํวยให๎ผู๎เรียนเรียนรู๎ผาํ นสาระที่กาหนดไว๎ในหลักสูตร ๘ กลุํมสาระ
การเรียนรู๎ รวมทั้งปลูกฝังเสริมสร๎างคุณลักษณะอันพึงประสงค์ พัฒนาทักษะตําง ๆ อันเป็นสมรรถนะ
สาคัญให๎ผู๎เรียนบรรลุตามเปูาหมาย

หลักการจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
การจัดการเรียนรู๎ตามหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ ยึดหลักการจัดการเรียนรู๎ตามแนวทางของพระราชบัญญัติ
การศึกษาแหํงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ ที่เน๎นผู๎เรียนมีความสาคัญที่สุด เชื่อวําทุกคนมีความสามารถเรียนรู๎และ
พัฒนาตนเองได๎ ยึดประโยชน์ที่เกิดกับผู๎เรียน โดยมีเปูาหมายให๎ผู๎เรียนเป็นคนดี เกํง มีความเป็นไทย และ
ทางานรํวมกับผู๎อื่นได๎อยํางมีความสุข ในกลุํมสาระการเรียนรู๎ทั้ง ๘ กลุํม กระบวนการจัดการเรียนรู๎ต๎อง
สํงเสริมให๎ผู๎เรียน สามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ คานึงถึงความแตกตํางระหวํางบุคคล
และพัฒนาการทางสมอง เน๎นให๎ความสาคัญทั้งความรู๎ และคุณธรรม คิดเป็นองค์รวม และรํวมมือกัน
พัฒนาสังคมไทย การจัดการเรียนรู๎เพื่อให๎ผู๎เรียนมีความรู๎ ความสามารถตามมาตรฐานการเรียนรู๎
สมรรถนะสาคัญ และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ตามที่กาหนดไว๎ในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น
พื้นฐาน กระบวนการจัดการเรียนรู๎ต๎องสํงเสริมให๎ผู๎เรียน สามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มตาม
ศักยภาพ คานึงถึงความแตกตํางระหวํางบุคคลและพัฒนาการทางสมอง เน๎นให๎ความสาคัญทั้งความรู๎
และคุณธรรม การจัดการเรียนรู๎ตามหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ จึงได๎กาหนดแนวดาเนินการเพื่อให๎การจัดการเรียนรู๎ตาม
หลักสูตรประสบความสาเร็จตามจุดมุํงหมาย ดังนี้
๑. จัดประสบการณ์การเรียนรู๎โดยยึดหลักการพัฒนาผู๎เรียนให๎ถึงศักยภาพสูงสุด คือ ผู๎เรียนได๎
พัฒนาตนเอง ทั้งรํางกาย สติปัญญา อารมณ์ และสังคม มีความรู๎สึกที่ดีเกี่ยวกับตนเอง ภาคภูมิใจในผลการ
ปฏิบัติ
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๒. จัดประสบการณ์การเรียนรู๎โดยยึดชีวิตจริงของผู๎เรียนเป็นหลัก เน๎นให๎ผู๎เรียนมีศักยภาพในการ
คิดเชิงระบบ และคิดอยํางมีวิจารณญาณ มีรูปแบบการคิดของตนเอง ค๎นพบตนเอง
๓. จัดประสบการณ์การเรียนรู๎โดยยึดหลักความแตกตํางระหวํางบุคคล และหลักการเรียนรู๎ในเชิง
พหุปัญญา และใช๎กระบวนการวิจัยในการแก๎ปัญหาและพัฒนาผู๎เรียน
๔. จัดประสบการณ์โดยใช๎คุณธรรมนาความรู๎ บูรณาการคุณธรรมในการจัดประสบการณ์ทุกกลุํม
สาระการเรียนรู๎ และทุกขั้นตอนในการจัดการเรียนรู๎ ถือวําครูทุกคนมีหน๎าที่พัฒนาผู๎เรียนให๎ประพฤติตน
ยึดหลักคุณธรรม และพัฒนาตนให๎มีคํานิยมอันพึงประสงค์
๕. จัดบรรยากาศให๎เอื้อตํอการแสวงหาความรู๎ด๎วยตนเอง มีอิสระในการคิด ได๎ลงมือปฏิบัติจริง
ครูพร๎อมให๎คาปรึกษา ให๎กาลังใจ เสริมแรงให๎ผู๎เรียนมีความเชื่อมั่นวํา ตนเองมีศักยภาพในการเรียนรู๎ใน
เชิงพหุปัญญา ไมํด๎านใดก็ด๎านหนึ่งหรือหลายด๎านพร๎อมกัน
๖. จัดประสบการณ์การเรียนรู๎ให๎มีความสัมพันธ์ เชื่อมโยง หรือบูรณาการทั้งภายในกลุํมสาระ
การเรียนรู๎ และระหวํางกลุํมสาระการเรียนรู๎ให๎มากที่สุด
๗. จัดประสบการณ์การเรียนรู๎ให๎ยืดหยุํนตามเหตุการณ์ และสภาพท๎องถิ่น โดยใช๎แหลํงการ
เรียนรู๎และภูมิปัญญาท๎องถิ่นในการจัดการเรียนรู๎ตามความเหมาะสม
๘. จัดประสบการณ์การเรียนรู๎โดยมุํงเน๎นกระบวนการเรียนรู๎ กระบวนการคิดอยํางมีเหตุผล และ
สร๎างสรรค์ กระบวนการกลุํม
การจัดการเรียนรู๎ที่เน๎นผู๎เรียนเป็นสาคัญ ผู๎เรียนจะต๎องอาศัยกระบวนการเรียนรู๎ที่หลากหลาย
เป็นเครื่องมือที่จะนาพาตนเองไปสูํเปูาหมายของหลักสูตร กระบวนการเรียนรู๎ที่จาเป็นสาหรับผู๎เรียน อาทิ
กระบวนการเรียนรู๎แบบบูรณาการ กระบวนการสร๎างความรู๎ กระบวนการคิด กระบวนการทางสังคม
กระบวนการเผชิญสถานการณ์และแก๎ปัญหา กระบวนการเรียนรู๎
จากประสบการณ์จริง
กระบวนการปฏิบัติ ลงมือทาจริง กระบวนการจัดการ กระบวนการวิจัย กระบวนการเรียนรู๎การเรียนรู๎
ของตนเอง กระบวนการพัฒนาลักษณะนิสัย
กระบวนการเหลํานี้เป็นแนวทางในการจัดการเรียนรู๎ที่ผู๎เรียนควรได๎รับการฝึกฝน พัฒนา เพราะ
จะสามารถชํวยให๎ผู๎เรียนเกิดการเรียนรู๎ได๎ดี บรรลุเปูาหมายของหลักสูตร ดังนั้น ผู๎สอน
จึง
จาเป็นต๎องศึกษาทาความเข๎าใจในกระบวนการเรียนรู๎ตําง ๆ เพื่อให๎สามารถเลือกใช๎ในการจัดกระบวนการ
เรียนรู๎ได๎อยํางมีประสิทธิภาพ

การออกแบบการจัดการเรียนรู้
ผู๎สอนต๎องศึกษาหลักสูตรสถานศึกษาให๎เข๎าใจถึงมาตรฐานการเรียนรู๎ ตัวชี้วัด สมรรถนะสาคัญ
ของผู๎เรียน คุณลักษณะอันพึงประสงค์ และสาระการเรียนรู๎ที่เหมาะสมกับผู๎เรียน แล๎วจึงพิจารณา
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ออกแบบการจัดการเรียนรู๎โดยเลือกใช๎วิธีสอนและเทคนิคการสอน สื่อ/แหลํงเรียนรู๎ การวัดและ
ประเมินผล เพื่อให๎ผู๎เรียนได๎พัฒนาเต็มตามศักยภาพและบรรลุตามเปูาหมายที่กาหนด
๑. บทบาทของผู้สอนและผู้เรียน
การจัดการเรียนรู๎เพื่อให๎ผู๎เรียนมีคุณภาพตามเปูาหมายของหลักสูตร ทั้งผู๎สอนและผู๎เรียนควรมี
บทบาท ดังนี้
๑.๑ บทบาทของผู้สอน
๑) ศึกษาวิเคราะห์ผู๎เรียนเป็นรายบุคคล แล๎วนาข๎อมูลมาใช๎ในการวางแผน
การจัดการเรียนรู๎ ที่ท๎าทายความสามารถของผู๎เรียน
๒) กาหนดเปูาหมายที่ต๎องการให๎เกิดขึ้นกับผู๎เรียน ด๎านความรู๎และทักษะ
กระบวนการ ที่เป็นความคิดรวบยอด หลักการ และความสัมพันธ์ รวมทั้งคุณลักษณะอันพึงประสงค์
๓) ออกแบบการเรียนรู๎และจัดการเรียนรู๎ที่ตอบสนองความแตกตําง
ระหวํางบุคคลและพัฒนาการทางสมอง เพื่อนาผู๎เรียนไปสูํเปูาหมาย
๔) จัดบรรยากาศที่เอื้อตํอการเรียนรู๎ และดูแลชํวยเหลือผู๎เรียนให๎เกิดการเรียนรู๎
๕) จัดเตรียมและเลือกใช๎สื่อให๎เหมาะสมกับกิจกรรม นาภูมิปัญญาท๎องถิ่น
เทคโนโลยีที่เหมาะสมมาประยุกต์ใช๎ในการจัดการเรียนการสอน
๖) ประเมินความก๎าวหน๎าของผู๎เรียนด๎วยวิธีการที่หลากหลาย เหมาะสมกับ
ธรรมชาติของวิชาและระดับพัฒนาการของผู๎เรียน
๗) วิเคราะห์ผลการประเมินมาใช๎ในการซํอมเสริมและพัฒนาผู๎เรียน รวมทั้ง
ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนของตนเอง
๑.๒ บทบาทของผู้เรียน
๑) กาหนดเปูาหมาย วางแผน และรับผิดชอบการเรียนรู๎ของตนเอง
๒) เสาะแสวงหาความรู๎ เข๎าถึงแหลํงการเรียนรู๎ วิเคราะห์ สังเคราะห์ข๎อความรู๎
ตั้งคาถาม คิดหาคาตอบหรือหาแนวทางแก๎ปัญหาด๎วยวิธีการตําง ๆ
๒) ลงมือปฏิบัติจริง สรุปสิ่งที่ได๎เรียนรู๎ด๎วยตนเอง และนาความรู๎ไปประยุกต์ใช๎
ในสถานการณ์ตําง ๆ
๓) มีปฏิสัมพันธ์ ทางาน ทากิจกรรมรํวมกับกลุํมและครู
๔) ประเมินและพัฒนากระบวนการเรียนรู๎ของตนเองอยํางตํอเนื่อง

การส่งเสริมการเรียนรู้
ปัจจัยสาคัญที่เป็นสํวนหนึ่งของการจัดการศึกษาให๎มีคุณภาพ และประสบความสาเร็จตาม
จุดมุํงหมายของหลักสูตร คือการพัฒนาระบบการสํงเสริม สนับสนุน ของสถานศึกษาในด๎านตําง ๆ ที่จะ
เอื้อให๎สามารถจัดการเรียนการสอนได๎อยํางมีคุณภาพ สาหรับแนวปฏิบัติในการสํงเสริมการเรียนรู๎ และ
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สนับสนุนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของสถานศึกษา ได๎กาหนดแนวในการสํงเสริมการเรียนรู๎
ดังตํอไปนี้
๑. การจัดสภาพแวดล๎อมในสถานศึกษาให๎เอื้อตํอการใช๎หลักสูตร การจัดสภาพแวดล๎อมใน
สถานศึกษาให๎เอื้อตํอการใช๎หลักสูตรเป็นหน๎าที่โดยตรงของบุคลากรทุกคนในสถานศึกษาที่จะต๎อง
รํวมมือกัน โดยยึดเปูาหมาย หลักการ และจุดเน๎นตําง ๆ ของหลักสูตรเป็นหลักในการดาเนินการ ทั้งนี้
เพื่อให๎ผู๎เรียนได๎เรียนรู๎และพัฒนาตนเองได๎อยํางเต็มศักยภาพ
๒. การจัดให๎มีแหลํงการเรียนรู๎ ห๎องสมุด และมุมหนังสือ หรือแหลํงวิชาที่จะให๎ผู๎เรียนได๎ศึกษา
ค๎นคว๎าหาความรู๎ด๎วยตนเอง เพื่อเพิ่มพูนประสบการณ์และความชานาญ โดยเฉพาะห๎องสมุดเป็นแหลํง
การเรียนรู๎ที่สาคัญยิ่งเพราะเป็นแหลํงที่รวบรวมองค์ความรู๎ที่เป็นประโยชน์กับผู๎เรียนโดยตรง นอกจากนี้ยัง
จัดให๎มีแหลํงการเรียนรู๎ในรูปของศูนย์การเรียนรู๎แบบพึ่งพาตนเอง คอมพิวเตอร์ ห๎องปฏิบัติการทางภาษา
ห๎องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ และ เทคโนโลยีตําง ๆ
๓. การจัดให๎มีบริเวณสาหรับให๎ผู๎เรียนได๎ฝึกปฏิบัติกิจกรรมในกลุํมสาระการเรียนรู๎ตําง ๆ เพื่อให๎
ผู๎เรียนได๎เรียนรู๎จากประสบการณ์จริง ได๎คิด ได๎ทา ได๎แสดงออก ได๎เรียนรู๎เอง และค๎นพบความรู๎ด๎วย
ตนเองตามศักยภาพของนักเรียนแตํละคน
๔. การจัดให๎มีแหลํงการเรียนรู๎ในท๎องถิ่น และการใช๎ภูมิปัญญาท๎องถิ่น การจัดการเรียนรู๎ตาม
หลักสูตรเน๎นการเรียนรู๎จากแหลํงการเรียนรู๎ทั้งในและนอกห๎องเรียน ทั้งนี้เพื่อผู๎เรียนจะได๎มีโอกาสที่จะ
สัมผัสกับชีวิตจริงนอกห๎องเรียนหรือนอกโรงเรียน ได๎พบปะกับผู๎คน ผู๎รู๎ ภูมิปัญญาของท๎องถิ่นเพื่อจะได๎
เรียนรู๎สิ่งตําง ๆ มากขึ้น มีประสบการณ์กว๎างขวางขึ้น เรียนรู๎ได๎ทุกเวลาและทุกสถานที่ไมํจากัดวําจะต๎อง
เรียนรู๎จากผู๎สอนในสถานศึกษาเทํานั้น
๕. การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพ การวิจัยเป็นกระบวนการที่ควบคูํกับกระบวนการเรียนรู๎ และ
กระบวนการทางานของผู๎ที่เกี่ยวข๎องกับการศึกษา ซึ่งเป็นกลไกที่นาไปสูํสังคมแหํงภูมิปัญญาและการ
เรียนรู๎ ดังนั้นในการจัดการเรียนรู๎ ผู๎สอนต๎องนากระบวนการวิจัยมาผสมผสานหรือบูรณาการเพื่อพัฒนา
คุณภาพของผู๎เรียน และสามารถใช๎กระบวนการการวิจัยเป็นสํวนหนึ่งของกระบวนการเรียนรู๎
นอกจากนี้ผลการวิจัยยังเป็นประโยชน์ตํอการแก๎ปัญหาหรือพัฒนาคุณภาพของผู๎เรียนได๎เป็นอยํางดี
๖. การจัดเครือขํายวิชาการ ผู๎สอนนับวํามีสํวนสาคัญที่จะทาให๎การจัดการเรียนรู๎ประสบ
ผลสาเร็จ สถานศึกษาจึงจัดให๎มีเครือขํายเชื่อมโยงกับสถานศึกษาอื่น ทั้งนี้เพื่อให๎ผู๎สอนได๎แลกเปลี่ยน
เรียนรู๎ แลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการจัดการเรียนรู๎ซึ่งกันและกัน ทาให๎ได๎รับความรู๎ และแนวคิดใหมํ ๆ
ที่หลากหลาย และกว๎างขวาง ที่สามารถนาไปพัฒนาการจัดการเรียนการสอนได๎อยํางมีคุณภาพ
นอกจากนี้ยังสํงเสริม และสนับสนุนให๎มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู๎ทางวิชาการ จากผู๎สอนในสถานศึกษา
เดียวกัน และสถานศึกษาอื่น ๆ ตลอดจนชมรมวิชาการตําง ๆ เพื่อให๎ผู๎สอนได๎รับการพัฒนาตนเองอยําง
สม่าเสมอ
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บทที่ ๖
การวัดและประเมินผลการเรียน
ตามหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พุทธศักราช ๒๕๕๑ จัดทาขึ้นภายใต๎กรอบของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช
๒๕๕๑ บริบทของสภาพชุมชนและสังคม
ภูมิปัญญาท๎องถิ่นของสถานศึกษา เพื่อใช๎จัดในการศึกษาของสถานศึกษาเพื่อพัฒนาให๎ผู๎เรียนเป็นสมาชิก
ที่ดีของครอบครัว ชุมชน สังคม ประเทศชาติ และพลโลก จากความมูลเหตุดังกลําว การวัดและ
ประเมินผลการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ จึงต๎องปฏิบัติตามข๎อกาหนดการประเมินผลตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ เป็นหลัก ซึ่งการดาเนินการในการวัดและประเมินผลการ
เรียนรู๎ของหลักสูตรสถานศึกษาได๎กาหนดแนวทางในการดาเนินการดังตํอไปนี้

การวัดและประเมินผลการเรียนรู้
การวัดและประเมินผลการเรียนรู๎ของผู๎เรียนต๎องอยูํบนหลักการพื้นฐานสองประการคือ
การประเมินเพื่อพัฒนาผู๎เรียนและเพื่อตัดสินผลการเรียน ในการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู๎ของผู๎เรียน
ให๎ประสบผลสาเร็จนั้น ผู๎เรียนจะต๎องได๎รับการพัฒนาและประเมินตามตัวชี้วัดเพื่อให๎บรรลุตามมาตรฐาน
การเรียนรู๎ สะท๎อนสมรรถนะสาคัญ และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู๎เรียนซึ่งเป็นเปูาหมายหลักในการ
วัดและประเมินผลการเรียนรู๎ในทุกระดับไมํวําจะเป็นระดับชั้นเรียน ระดับสถานศึกษา ระดับเขตพื้นที่
การศึกษา และระดับชาติ การวัดและประเมินผลการเรียนรู๎
เป็นกระบวนการพัฒนาคุณภาพผู๎เรียนโดยใช๎ผลการประเมินเป็นข๎อมูลและสารสนเทศที่
แสดงพัฒนาการ ความก๎าวหน๎า และความสาเร็จทางการเรียนของผู๎เรียน ตลอดจนข๎อมูลที่เป็นประโยชน์
ตํอการสํงเสริมให๎ผู๎เรียนเกิดการพัฒนาและเรียนรู๎อยํางเต็มตามศักยภาพ
การวัดและประเมินผลการเรียนรู๎ตามหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ตามหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ แบํงออกเป็น ๔ ระดับ ได๎แกํ ระดับชั้นเรียน
ระดับสถานศึกษาระดับเขตพื้นที่การศึกษาและระดับชาติ มีรายละเอียด ดังนี้
๑. การประเมินระดับชั้นเรียน เป็นการวัดและประเมินผลที่อยูํในกระบวนการจัดการเรียนรู๎
ผู๎สอนดาเนินการเป็นปกติและสม่าเสมอ ในการจัดการเรียนการสอน ใช๎เทคนิคการประเมินอยําง
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หลากหลาย เชํน การซักถาม การสังเกต การตรวจการบ๎าน การประเมินโครงงาน การประเมินชิ้นงาน/
ภาระงาน แฟูมสะสมงาน การใช๎แบบทดสอบ ฯลฯ โดยผู๎สอนเป็นผู๎ประเมินเองหรือเปิดโอกาสให๎ผู๎เรียน
ประเมินตนเอง เพื่อนประเมินเพื่อน ผู๎ปกครองรํวมประเมิน ในกรณีที่ไมํผํานตัวชี้วัดให๎มีการสอนซํอมเสริม
การประเมินระดับชั้นเรียนเป็นการตรวจสอบวํา ผู๎เรียนมีพัฒนาการความก๎าวหน๎าใน
การเรียนรู๎ อันเป็นผลมาจากการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนหรือไมํ และมากน๎อยเพียงใด มีสิ่งที่จะต๎อง
ได๎รับการพัฒนาปรับปรุงและสํงเสริมในด๎านใด นอกจากนี้ยังเป็นข๎อมูลให๎ผู๎สอนใช๎ปรับปรุง
การเรียนการสอนของตนด๎วย ทั้งนี้โดยสอดคล๎องกับมาตรฐานการเรียนรู๎และตัวชี้วัด
๒. การประเมินระดับสถานศึกษา เป็นการประเมินที่สถานศึกษาดาเนินการเพื่อตัดสินผล
การเรียนของผู๎เรียนเป็นรายปี/รายภาค ผลการประเมินการอําน คิดวิเคราะห์และเขียน คุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ และกิจกรรมพัฒนาผู๎เรียน นอกจากนี้เพื่อให๎ได๎ข๎อมูลเกี่ยวกับการจัดการศึกษา
ของสถานศึกษา วําสํงผลตํอการเรียนรู๎ของผู๎เรียนตามเปูาหมายหรือไมํ ผู๎เรียนมีจุดพัฒนาในด๎านใด
รวมทั้งสามารถนาผลการเรียนของผู๎เรียนในสถานศึกษาเปรียบเทียบกับเกณฑ์ระดับชาติ ผลการประเมิน
ระดับสถานศึกษาจะเป็นข๎อมูลและสารสนเทศเพื่อการปรับปรุงนโยบาย หลักสูตร โครงการ หรือวิธีการ
จัดการเรียนการสอน ตลอดจนเพื่อการจัดทาแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ของสถานศึกษาตามแนว
ทางการประกันคุณภาพการศึกษาและการรายงานผลการจัดการศึกษา ตํอคณะกรรมการสถานศึกษา
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา สานักงานคณะกรรมการการศึกษา ขั้นพื้นฐาน ผู๎ปกครองและชุมชน
๓. การประเมินระดับเขตพื้นที่การศึกษา เป็นการประเมินคุณภาพผู๎เรียนในระดับเขตพื้นที่
การศึกษาตามมาตรฐานการเรียนรู๎ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อใช๎เป็นข๎อมูลพื้นฐาน
ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา ตามภาระความรับผิดชอบ สามารถดาเนินการ
โดยประเมินคุณภาพผลสัมฤทธิ์ของผู๎เรียนด๎วยข๎อสอบมาตรฐานที่จัดทาและดาเนินการโดยเขตพื้นที่
การศึกษา หรือด๎วยความรํวมมือกับหนํวยงานต๎นสังกัด ในการดาเนินการจัดสอบ นอกจากนี้ยังได๎จากการ
ตรวจสอบทบทวนข๎อมูลจากการประเมินระดับสถานศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา
๔. การประเมินระดับชาติ เป็นการประเมินคุณภาพผู๎เรียนในระดับชาติตามมาตรฐาน
การเรียนรู๎ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน สถานศึกษาต๎องจัดให๎ผู๎เรียนทุกคนที่เรียน
ในชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ เข๎ารับการประเมิน
ผล
จากการประเมินใช๎เป็นข๎อมูลในการเทียบเคียงคุณภาพการศึกษาในระดับตําง ๆ เพื่อนาไปใช๎ในการ
วางแผนยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษา ตลอดจนเป็นข๎อมูลสนับสนุนการตัดสินใจในระดับนโยบาย
ของประเทศ
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ข๎อมูลการประเมินในระดับตําง ๆ ข๎างต๎น เป็นประโยชน์ตํอสถานศึกษาในการตรวจสอบทบทวน
พัฒนาคุณภาพผู๎เรียน ถือเป็นภาระความรับผิดชอบของสถานศึกษาที่จะต๎องจัดระบบดูแลชํวยเหลือ
ปรับปรุงแก๎ไข สํงเสริมสนับสนุนเพื่อให๎ผู๎เรียนได๎พัฒนาเต็มตามศักยภาพบนพื้นฐาน
ความ
แตกตํางระหวํางบุคคลที่จาแนกตามสภาพปัญหาและความต๎องการ ได๎แกํ กลุํมผู๎เรียนทั่วไป กลุํมผู๎เรียนที่
มีความสามารถพิเศษ กลุํมผู๎เรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่า กลุํมผู๎เรียนที่มีปัญหาด๎านวินัยและ
พฤติกรรม กลุํมผู๎เรียนที่ปฏิเสธโรงเรียน กลุํมผู๎เรียนที่มีปัญหาทางเศรษฐกิจและสังคม กลุํมพิการทาง
รํางกายและสติปัญญา เป็นต๎น ข๎อมูลจากการประเมินจึงเป็นหัวใจของสถานศึกษาในการดาเนินการ
ชํวยเหลือผู๎เรียนได๎ทันทํวงที ปิดโอกาสให๎ผู๎เรียนได๎รับการพัฒนาและประสบความสาเร็จในการเรียน
สถานศึกษาในฐานะผู๎รับผิดชอบจัดการศึกษา จะต๎องจัดทาระเบียบวําด๎วยการวัดและประเมินผล
การเรียนของสถานศึกษาให๎สอดคล๎องและเป็นไปตามหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติที่เป็นข๎อกาหนดของ
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อให๎บุคลากรที่เกี่ยวข๎องทุกฝุายถือปฏิบัติรํวมกัน

เกณฑ์การวัดและประเมินผลการเรียน
๑. การตัดสิน การให้ระดับและการรายงานผลการเรียน
๑.๑ การตัดสินผลการเรียน
ในการตัดสินผลการเรียนของกลุํมสาระการเรียนรู๎ การอําน คิดวิเคราะห์และเขียน
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ และกิจกรรมพัฒนาผู๎เรียนนั้น ผู๎สอนต๎องคานึงถึงการพัฒนาผู๎เรียนแตํละคน
เป็นหลัก และต๎องเก็บข๎อมูลของผู๎เรียนทุกด๎านอยํางสม่าเสมอและตํอเนื่องในแตํละภาคเรียน รวมทั้งสอน
ซํอมเสริมผู๎เรียนให๎พัฒนาจนเต็มตามศักยภาพ
ระดับประถมศึกษา
(๑) ผู๎เรียนต๎องมีเวลาเรียนไมํน๎อยกวําร๎อยละ ๘๐ ของเวลาเรียนทั้งหมด
(๒) ผู๎เรียนต๎องได๎รับการประเมินทุกตัวชี้วัด และผํานตามเกณฑ์ที่สถานศึกษา
กาหนด
(๓) ผู๎เรียนต๎องได๎รับการตัดสินผลการเรียนทุกรายวิชา
(๔) ผู๎เรียนต๎องได๎รับการประเมิน และมีผลการประเมินผํานตามเกณฑ์ที่
สถานศึกษากาหนด ในการอําน คิดวิเคราะห์และเขียน คุณลักษณะอันพึงประสงค์ และกิจกรรมพัฒนา
ผู๎เรียน
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
(๑) ตัดสินผลการเรียนเป็นรายวิชา ผู๎เรียนต๎องมีเวลาเรียนตลอดภาคเรียน
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ไมํน๎อยกวําร๎อยละ ๘๐ ของเวลาเรียนทั้งหมดในรายวิชานั้น ๆ
(๒) ผู๎เรียนต๎องได๎รับการประเมินทุกตัวชี้วัด และผํานตามเกณฑ์ที่สถานศึกษา
กาหนด
(๓) ผู๎เรียนต๎องได๎รับการตัดสินผลการเรียนทุกรายวิชา
(๔) ผู๎เรียนต๎องได๎รับการประเมิน และมีผลการประเมินผํานตามเกณฑ์ที่
สถานศึกษากาหนด ในการอําน คิดวิเคราะห์และเขียน คุณลักษณะอันพึงประสงค์ และกิจกรรมพัฒนา
ผู๎เรียน
การพิจารณาเลื่อนชั้นทั้งระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ถ๎าผู๎เรียนมีข๎อบกพรํองเพียง
เล็กน๎อย และสถานศึกษาพิจารณาเห็นวําสามารถพัฒนาและสอนซํอมเสริมได๎ ให๎อยูํในดุลพินิจของ
สถานศึกษาที่จะผํอนผันให๎เลื่อนชั้นได๎ แตํหากผู๎เรียนไมํผํานรายวิชาจานวนมาก และมีแนวโน๎มวําจะเป็น
ปัญหาตํอการเรียนในระดับชั้นที่สูงขึ้น สถานศึกษาอาจตั้งคณะกรรมการพิจารณาให๎เรียนซ้าชั้นได๎ ทั้งนี้ให๎
คานึงถึงวุฒิภาวะและความรู๎ความสามารถของผู๎เรียนเป็นสาคัญ
๑.๒ การให้ระดับผลการเรียน
ระดับประถมศึกษา ในการตัดสินเพื่อให๎ระดับผลการเรียนรายวิชา สถานศึกษา
สามารถให๎ระดับผลการเรียนหรือระดับคุณภาพการปฏิบัติของผู๎เรียน เป็นระบบตัวเลขโดยให๎ใช๎ตัวเลข
แสดงระดับผลการเรียนเป็น ๘ ระดับ
การประเมินการอําน คิดวิเคราะห์และเขียน และคุณลักษณะอันพึงประสงค์นั้น
ให๎
ระดับผลการประเมินเป็น ดีเยี่ยม ดี และผําน
การประเมินกิจกรรมพัฒนาผู๎เรียน จะต๎องพิจารณาทั้งเวลาการเข๎ารํวมกิจกรรม การปฏิบัติ
กิจกรรมและผลงานของผู๎เรียน ตามเกณฑ์ที่สถานศึกษากาหนด และให๎ผลการเข๎ารํวมกิจกรรมเป็นผําน
และไมํผําน
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ในการตัดสินเพื่อให๎ระดับผลการเรียนรายวิชา ให๎ใช๎ตัวเลข
แสดงระดับผลการเรียนเป็น ๘ ระดับ
การประเมินการอําน คิดวิเคราะห์และเขียน และคุณลักษณะอันพึงประสงค์นั้น
ให๎
ระดับผลการประเมินเป็น ดีเยี่ยม ดี และผําน
การประเมินกิจกรรมพัฒนาผู๎เรียน จะต๎องพิจารณาทั้งเวลาการเข๎ารํวมกิจกรรม การปฏิบัติ
กิจกรรมและผลงานของผู๎เรียน ตามเกณฑ์ที่สถานศึกษากาหนด และให๎ผลการเข๎ารํวมกิจกรรมเป็นผําน
และไมํผําน
๑.๓ การรายงานผลการเรียน
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การรายงานผลการเรียนเป็นการสื่อสารให๎ผู๎ปกครองและผู๎เรียนทราบความก๎าวหน๎า
ในการเรียนรู๎ของผู๎เรียน ซึ่งสถานศึกษาต๎องสรุปผลการประเมินและจัดทาเอกสารรายงานให๎ผู๎ปกครอง
ทราบภาคเรียนละ ๑ ครั้ง
การรายงานผลการเรียนสามารถรายงานเป็นระดับคุณภาพการปฏิบัติของผู๎เรียนที่สะท๎อน
มาตรฐานการเรียนรู๎กลุํมสาระการเรียนรู๎

๒. เกณฑ์การจบการศึกษา
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน กาหนดเกณฑ์กลางสาหรับการจบการศึกษาเป็น ๓
ระดับ คือ ระดับประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนต๎น และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
๒.๑ เกณฑ์การจบระดับประถมศึกษา
(๑) ผู๎เรียนเรียนรายวิชาพื้นฐาน และรายวิชา/กิจกรรมเพิ่มเติมตามโครงสร๎างเวลาเรียน
ที่หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานกาหนด
(๒) ผู๎เรียนต๎องมีผลการประเมินรายวิชาพื้นฐาน ผํานเกณฑ์การประเมินตามที่
สถานศึกษากาหนด
(๓) ผู๎เรียนมีผลการประเมินการอําน คิดวิเคราะห์ และเขียนในระดับผํานเกณฑ์
การประเมินตามที่สถานศึกษากาหนด
(๔) ผู๎เรียนมีผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ในระดับผํานเกณฑ์การประเมิน
ตามที่สถานศึกษากาหนด
(๕) ผู๎เรียนเข๎ารํวมกิจกรรมพัฒนาผู๎เรียนและมีผลการประเมินผํานเกณฑ์การประเมิน
ตามที่สถานศึกษากาหนด
๒.๒ เกณฑ์การจบระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
(๑) ผู๎เรียนเรียนรายวิชาพื้นฐานและเพิ่มเติมไมํเกิน ๘๑ หนํวยกิต โดยเป็นรายวิชาพื้นฐาน
๖๖ หนํวยกิต และรายวิชาเพิ่มเติมตามที่สถานศึกษากาหนด
(๒) ผู๎เรียนต๎องได๎หนํวยกิตตลอดหลักสูตรไมํน๎อยกวํา ๗๗ หนํวยกิต โดยเป็นรายวิชา
พื้นฐาน ๖๓ หนํวยกิต และรายวิชาเพิ่มเติมไมํน๎อยกวํา ๑๑ หนํวยกิต
(๓) ผู๎เรียนมีผลการประเมิน การอําน คิดวิเคราะห์และเขียน ในระดับผําน เกณฑ์
การประเมินตามที่สถานศึกษากาหนด
(๔) ผู๎เรียนมีผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ในระดับผํานเกณฑ์การประเมิน
ตามที่สถานศึกษากาหนด
(๕) ผู๎เรียนเข๎ารํวมกิจกรรมพัฒนาผู๎เรียนและมีผลการประเมินผํานเกณฑ์การประเมิน
ตามที่สถานศึกษากาหนด

หลักสูตรโรงเรี ยนมารี ยอ์ นุสรณ์ จังหวัดบุรีรัมย์

๒๕๘

เอกสารหลักฐานการศึกษา
เอกสารหลักฐานการศึกษา เป็นเอกสารสาคัญที่บันทึกผลการเรียน ข๎อมูลและสารสนเทศ
ที่เกี่ยวข๎องกับพัฒนาการของผู๎เรียนในด๎านตําง ๆ แบํงออกเป็น ๒ ประเภท ดังนี้
๑. เอกสารหลักฐานการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการกาหนด
๑.๑ ระเบียนแสดงผลการเรียน เป็นเอกสารแสดงผลการเรียนและรับรองผลการเรียน
ของผู๎เรียนตามรายวิชา ผลการประเมินการอําน คิดวิเคราะห์และเขียน ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ของสถานศึกษา และผลการประเมินกิจกรรมพัฒนาผู๎เรียน สถานศึกษาจะต๎องบันทึกข๎อมูลและ
ออกเอกสารนี้ให๎ผู๎เรียนเป็นรายบุคคล เมื่อผู๎เรียนจบการศึกษาระดับประถมศึกษา
(ชั้นประถมศึกษา
ปีที่ ๖) จบการศึกษาภาคบังคับ (ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓) จบการศึกษาขั้นพื้นฐาน(ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖)
หรือเมื่อลาออกจากสถานศึกษาในทุกกรณี
๑.๒ ประกาศนียบัตร เป็นเอกสารแสดงวุฒิการศึกษาเพื่อรับรองศักดิ์และสิทธิ์ของผู๎จบ
การศึกษา ที่สถานศึกษาให๎ไว๎แกํผู๎จบการศึกษาภาคบังคับ และผู๎จบการศึกษาขั้นพื้นฐานตามหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
๑.๓ แบบรายงานผู้สาเร็จการศึกษา เป็นเอกสารอนุมัติการจบหลักสูตรโดยบันทึกรายชื่อ
และข๎อมูลของผู๎จบการศึกษาระดับประถมศึกษา (ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖) ผู๎จบการศึกษา
ภาคบังคับ (ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓)
๒. เอกสารหลักฐานการศึกษาที่สถานศึกษากาหนด
เป็นเอกสารที่สถานศึกษาจัดทาขึ้นเพื่อบันทึกพัฒนาการ ผลการเรียนรู๎ และข๎อมูลสาคัญ
เกี่ยวกับผู๎เรียน เชํน แบบรายงานประจาตัวนักเรียน แบบบันทึกผลการเรียนประจารายวิชา ระเบียน
สะสม ใบรับรองผลการเรียน และ เอกสารอื่น ๆ ตามวัตถุประสงค์ของการนาเอกสารไปใช๎
๒.๑ แบบบันทึกผลการเรียนประจารายวิชา เป็นเอกสารที่จัดทาขึ้น เพื่อให๎ครูผู๎สอน
ใช๎บันทึกพัฒนาการ ผลการเรียนรู๎ กิจกรรมพัฒนาผู๎เรียน คุณลักษณะอันพึงประสงค์ และการอําน คิด
วิเคราะห์ และเขียน สาหรับการพิจารณาตัดสินผลการเรียนแตํละรายวิชาเป็นรายห๎องเรียน
เอกสารบันทึกผลการเรียนประจารายวิชา นาไปใช๎ประโยชน์ ดังนี้
- ใช๎บันทึกพัฒนาการ ผลการเรียนรู๎ คุณลักษณะอันพึงประสงค์ การอําน คิดวิเคราะห์
และเขียน และผลการประเมินกิจกรรมพัฒนาผู๎เรียนของผู๎เรียนแตํละรายวิชา
- ใช๎เป็นหลักฐานสาหรับตรวจสอบ รายงาน และรับรองข๎อมูลเกี่ยวกับพัฒนาการ และ
ผลการเรียนรู๎ของผู๎เรียน
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๒.๒ แบบรายงานประจาตัวนักเรียน เป็นเอกสารที่จัดทาขึ้นเพื่อบันทึกข๎อมูลผลการ
เรียนรายวิชา และพัฒนาการด๎านตําง ๆ ของผู๎เรียนแตํละคน ตามเกณฑ์การตัดสินการผํานระดับชั้นของ
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน รวมทั้งข๎อมูลด๎านอื่น ๆ ของผู๎เรียนที่บ๎านและสถานศึกษา โดย
จัดทาเป็นเอกสารรายบุคคล เพื่อใช๎สาหรับสื่อสารให๎ผู๎ปกครองของผู๎เรียน
แตํละคนได๎รับทราบผลการเรียนและพัฒนาการด๎านตําง ๆ ของผู๎เรียนอยํางตํอเนื่อง แบบรายงาน
ประจาตัวนักเรียน นาไปใช๎ประโยชน์ ดังนี้
- รายงานผลการเรียน ความประพฤติ และพัฒนาการของผู๎เรียนให๎ผู๎ปกครองได๎รับทราบ
- ใช๎เป็นเอกสารสื่อสาร ประสานงาน เพื่อความรํวมมือในการพัฒนาและปรับปรุง
แก๎ไขผู๎เรียน
- เป็นเอกสารหลักฐานสาหรับตรวจสอบ ยืนยัน และรับรองผลการเรียนและ
พัฒนาการตํางๆ ของผู๎เรียน
๒.๓ ระเบียนสะสม เป็นเอกสารที่จัดทาขึ้นเพื่อบันทึกข๎อมูลเกี่ยวกับพัฒนาการของ
ผู๎เรียนในด๎านตําง ๆ เป็นรายบุคคล โดยจะบันทึกข๎อมูลของผู๎เรียนอยํางตํอเนื่อง ตลอดชํวงระยะเวลา
การศึกษาตามหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พุทธศักราช ๒๕๕๑ สามารถนาไปใช๎ประโยชน์ ดังนี้
- ใช๎เป็นข๎อมูลในการแนะแนวทางการศึกษาและการประกอบอาชีพของผู๎เรียน
- ใช๎เป็นข๎อมูลในการพัฒนาปรับปรุงบุคลิกภาพ ผลการเรียนและการปรับตัวของผู๎เรียน
- ใช๎ติดตํอสื่อสาร รายงานพัฒนาคุณภาพของผู๎เรียนระหวํางสถานศึกษากับผู๎ปกครอง
- ใช๎เป็นหลักฐานสาหรับการตรวจสอบ รับรอง และยืนยันคุณสมบัติของผู๎เรียน
๒.๔ ใบรับรองผลการเรียน เป็นเอกสารที่จัดทาขึ้น เพื่อใช๎เป็นเอกสารสาหรับรับรอง
ความเป็นนักเรียนหรือผลการเรียนของผู๎เรียนเป็นการชั่วคราวตามที่ผู๎เรียนร๎องขอ ทั้งกรณีที่ผู๎เรียนกาลัง
ศึกษาอยูํในสถานศึกษาและเมื่อจบการศึกษาไปแล๎วนาไปใช๎ประโยชน์ ดังนี้
- รับรองความเป็นนักเรียนของสถานศึกษาที่เรียนหรือเคยเรียน
- รับรองและแสดงความรู๎ วุฒิการศึกษาของผู๎เรียน
- ใช๎เป็นหลักฐานแสดงคุณสมบัติของผู๎เรียนในการสมัครเข๎าศึกษาตํอ สมัครเข๎าทางาน
หรือเมื่อมีกรณีอื่นใดที่ผู๎เรียนแสดงคุณสมบัติเกี่ยวกับวุฒิความรู๎ หรือสถานการณ์เป็นผู๎เรียนของตน
- เป็นหลักฐานสาหรับการตรวจสอบ รับรอง ยืนยันการใช๎สิทธิ์ความเป็นผู๎เรียน หรือ
การได๎รับการรับรองจากสถานศึกษา
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การเทียบโอนผลการเรียน
สถานศึกษาสามารถเทียบโอนผลการเรียนของผู๎เรียนในกรณีตําง ๆ ได๎แกํ การย๎ายสถานศึกษา
การเปลี่ยนรูปแบบการศึกษา การย๎ายหลักสูตร การออกกลางคัน และขอกลับเข๎ารับการศึกษาตํอ
การศึกษาจากตํางประเทศและขอเข๎าศึกษาตํอในประเทศ นอกจากนี้ ยังสามารถเทียบโอนความรู๎ ทักษะ
ประสบการณ์จากแหลํงการเรียนรู๎อื่น ๆ เชํน สถานประกอบการ สถาบันศาสนา สถาบันการฝึกอบรม
อาชีพ การจัดการศึกษาโดยครอบครัว
การเทียบโอนผลการเรียนควรดาเนินการในชํวงกํอนเปิดภาคเรียนแรก หรือต๎นภาคเรียนแรกที่
สถานศึกษารับผู๎ขอเทียบโอนเป็นผู๎เรียน ทั้งนี้ ผู๎เรียนที่ได๎รับการเทียบโอนผลการเรียนต๎องศึกษาตํอเนื่อง
ในสถานศึกษาที่รับเทียบโอนอยํางน๎อย ๑ ภาคเรียน โดยโรงเรียนมารีย์อนุสรณ์พิจารณาดาเนินการ ดังนี้
๑. พิจารณาจากหลักฐานการศึกษา ซึ่งจะให๎ข๎อมูลแสดงความรู๎ ความสามารถของนักเรียนใน
ด๎านตําง ๆ
๒. พิจารณาจากความรู๎ ประสบการณ์ตรงจากการปฏิบัติจริง การทดสอบ การสัมภาษณ์
๓. พิจารณาจากความสามารถ และการปฏิบัติจริง
๔. ในกรณีมีเหตุผลจาเป็นระหวํางเรียน นักเรียนสามารถแจ๎งความจานงขอไปศึกษาบางรายวิชาใน
สถานศึกษา/สถานประกอบการอื่น แล๎วนามาเทียบโอนได๎ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหาร
หลักสูตรและวิชาการของโรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
๕. การเทียบโอนผลการเรียนให๎คณะกรรมการการเทียบโอนโรงเรียนมารีย์อนุสรณ์จานวน ๕
คน เป็นผู๎ดาเนินการ
๖. การเทียบโอนให๎ดาเนินการดังนี้
๖.๑ กรณีผู๎ขอเทียบโอนมีผลการเรียนมาจากหลักสูตรอื่น ให๎นารายวิชาหรือ
หนํวยกิตที่มีตัวชี้วัด/มาตรฐานการเรียนรู๎/ผลการเรียนรู๎ที่คาดหวัง/จุดประสงค์/เนื้อหาที่สอดคล๎องกัน
ไมํน๎อยกวําร๎อยละ ๖๐ มาเทียบโอนผลการเรียนและพิจารณาให๎ระดับผลการเรียนให๎สอดคล๎องกับหลักสูตร
ที่รับเทียบโอน
๖.๒ กรณีการเทียบโอนความรู๎ ทักษะและประสบการณ์ ให๎พิจารณาจากเอกสารหลักฐาน โดย
ให๎มีการประเมินด๎วยเครื่องมือที่หลากหลาย และให๎ระดับผลให๎สอดคล๎องกับหลักสูตรที่รับเทียบโอน
๖.๓ กรณีการเทียบโอนที่นักเรียนเข๎าโครงการแลกเปลี่ยนตํางประเทศ ให๎ดาเนินการตาม
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่องหลักการและแนวปฏิบัติการเทียบชั้นการศึกษาสาหรับนักเรียนที่เข๎ารํวม
โครงการแลกเปลี่ยน
ทั้งนี้ วิธีการเทียบโอนผลการเรียนให๎เป็นไปตามประกาศของกระทรวงศึกษาธิการและ
แนวปฏิบัติที่เกี่ยวข๎อง
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บทที่ ๗
การบริหารจัดการ
หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
การบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
กระบวนการในการบริหารจัดการนาหลักสูตรไปใช๎ถือวําเป็นปัจจัยที่สาคัญเป็นอยํางมากที่จะชํวย
สนับสนุนสํงเสริมให๎การใช๎หลักสูตรของสถานศึกษาบรรลุผลสูงสุด ดังนั้นสถานศึกษาจึงได๎กาหนด
แผนการบริหารจัดการหลักสูตรของสถานศึกษาขึ้น เพื่อให๎ผู๎ที่มีสํวนเกี่ยวข๎องกับการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษาในทุก ๆ สํวน และทุกระดับ เกิดความรู๎ ความเข๎าใจเกี่ยวกับจุดหมายของหลักสูตร การ
พัฒนาการเรียนการสอน การนิเทศการศึกษา การบริหารหลักสูตร การประเมินผล และแนวปฏิบัติของ
สถานศึกษาที่จะต๎องดาเนินการให๎สอดคล๎องและเหมาะสมกับสภาพความต๎องการของหลักสูตร
สถานศึกษา สาหรับการบริหารจัดการหลักสูตรของสถานศึกษาโรงเรียนมารีย์อนุสณ์ กาหนดแนวทางการ
บริหารจัดการไว๎ ๓ ขั้นตอน ๗ ภารกิจ ดังนี้
แนวทางการบริหารจัดการ
ขั้นตอนที่ ๑ การเตรียมความพร้อมของสถานศึกษา
ภารกิจที่ ๑ การเตรียมความพร๎อมของสถานศึกษา
๑.๑ สร๎างความตระหนักให๎แกํบุคลากร ซึ่งประกอบด๎วย คณะกรรมการสถานศึกษา
ผู๎บริหาร ผู๎สอน ผู๎ปกครอง ชุมชน นักเรียน ทั้งนี้เพื่อให๎เห็นความสาคัญ ความจาเป็นที่จะต๎องรํวมมือกัน
บริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษาของสถานศึกษา
๑.๒ แตํงตั้งคณะกรรมการ และคณะอนุกรรมการของสถานศึกษาตามระเบียบของ
กระทรวงศึกษาธิการวําด๎วยคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและงานวิชาการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
พ. ศ. ๒๕๕๒
๑.๓ ประชาสัมพันธ์ให๎นักเรียน ผู๎ปกครอง ชุมชน หนํวยงาน องค์กรในชุมชนทุกฝุาย
ได๎รับทราบ และความรํวมมือในการบริหารจัดการหลักสูตรของสถานศึกษา
๑.๔ จัดทาข๎อมูลสารสนเทศของสถานศึกษาอยํางเป็นระบบ
๑.๕ จัดทาแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
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๑.๖ พัฒนาบุคลากรของสถานศึกษาให๎มีความรู๎ ความเข๎าใจ และสามารถนาความรู๎ไปใช๎ใน
การจัดทาสาระของหลักสูตรสถานศึกษา
ขั้นตอนที่ ๒ การดาเนินการจัดทาสาระของหลักสูตรสถานศึกษา
ภารกิจที่ ๒ จัดทาสาระของหลักสูตรสถานศึกษา
๒.๑ ศึกษาวิเคราะห์ข๎อมูลที่เกี่ยวข๎อง
๒.๒ กาหนดปรัชญา และเปูาหมายของการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
๒.๓ กาหนดโครงสร๎างของหลักสูตรแตํละรายชั้น และจัดสัดสํวนเวลาเรียน
๒.๔ กาหนดตัวชี้วัด และสาระการเรียนรู๎ของกลุํมวิชา
๒.๕ กาหนดสาระและกิจกรรมพัฒนาผู๎เรียน
๒.๖ กาหนดสื่อการเรียนรู๎
๒.๗ กาหนดการวัดและประเมินผล
ภารกิจที่ ๓ การวางแผนบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษา
๓.๑ การบริหารการจัดการกิจกรรมการเรียนรู๎
๓.๒ การบริหารการจัดการกิจกรรมพัฒนาผู๎เรียน
๓.๓ การสํงเสริมและสนับสนุนการจัดการกิจกรรมการเรียนรู๎ และกิจกรรมพัฒนาผู๎เรียน
ภารกิจที่ ๔ ปฏิบัติการบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษา
ดาเนินการบริหารจัดการหลักสูตรตามภารกิจที่ ๒ และภารกิจที่ ๓ ที่กาหนดไว๎
ขั้นตอนที่ ๓ การนิเทศ กากับ ติดตาม ประเมินผล และรายงาน
ภารกิจที่ ๕ การนิเทศ กากับ ติดตาม ประเมินผล
๕.๑ การนิเทศ กากับ ติดตาม ประเมินผลการบริหารหลักสูตร และงานวิชาการภายใน
สถานศึกษา
๕.๒ การนิเทศ กากับ ติดตาม ประเมินผลการบริหารหลักสูตร และงานวิชาการจากภายนอก
สถานศึกษา
ภารกิจที่ ๖ สรุปผลการดาเนินการบริหารจัดการหลักสูตรของสถานศึกษา
๖.๑ สถานศึกษาสรุปผลการดาเนินการ และเขียนรายงาน
๖.๒ สรุปผลการดาเนินงานรูปแบบบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษา
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ภารกิจที่ ๗ ปรับปรุง และพัฒนากระบวนการบริหารจัดการหลักสูตร
๗.๑ สถานศึกษานาผลการดาเนินการ ปัญหา และข๎อเสนอแนะตําง ๆ มาใช๎เป็นข๎อมูล
พื้นฐานในการวางแผนปรับปรุง และพัฒนากระบวนการบริหารจัดการหลักสูตรของสถานศึกษา
๗.๒ สถานศึกษาดาเนินการปรับปรุง และพัฒนากระบวนการบริหารจัดการหลักสูตร เพื่อให๎
เกิดประโยชน์มากขึ้น

หลักสูตรโรงเรี ยนมารี ยอ์ นุสรณ์ จังหวัดบุรีรัมย์

๒๖๔

คณะผู้จัดทาหลักสูตร
คณะที่ปรึกษา
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.
๗.

บาทหลวงดร.เอกชัย ชิณโคตร
ซิสเตอร์จาเนียร
บุญทัน
นางสาวสุภารัตน์ เหลืองรัตนวิมล
นายสมบัติ
พิมพ์จันทร์
นางพิศมัย
นพคุณ
นางภริตพร
นวลเทํา
นางปิยะนุช
สังข์ทองหลาง

ผู๎จัดการโรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
ผู๎อานวยการโรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
รองผู๎อานวยการฝุายวิชาการ
รองผู๎อานวยการฝุายบริหารทั่วไป
ผู๎ชํวยผู๎อานวยการฝุายจิตตาภิบาลและสํงเสริมวินัย
ผู๎ชํวยผู๎อานวยการฝุายบุคลากร
ผู๎ชํวยผู๎อานวยการฝุายงบประมาณ

คณะผู้จัดทา
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.
๗.
๘.
๙.

นางสาวสุภารัตน์ เหลืองรัตนวิมล
นางสาวดวงใจ แสนกล๎า
นางสมพิศ หมวดประโคน
นางสาววรลักษณ์ กีรัตน์
นางปาริชาติ วาปีโส
นายสมจิตร เวียงใต๎
นายวิรัช หมวดประโคน
นางอุไรวรรณ ธนูศร
นางสาวภาริณี วรรณทวี

รองผู๎อานวยการฝุายวิชาการ
หัวหน๎ากลุํมสาระการเรียนรู๎ภาษาไทย
หัวหน๎ากลุํมสาระการเรียนรู๎คณิตศาสตร์
หัวหน๎ากลุํมสาระการเรียนรู๎วิทยาศาสตร์
หัวหน๎ากลุํมสาระการเรียนรู๎สังคมศึกษาฯ
หัวหน๎ากลุํมสาระการเรียนรู๎ศิลปะ
หั ว หน๎ า กลุํ ม สาระการเรี ย นรู๎ สุ ข ศึ ก ษา พลศึ ก ษา
หั ว หน๎ า กลุํ ม สาระการเรี ย นรู๎ ก ารงานอาชี พ ฯ
หัวหน๎ากลุํมสาระการเรียนรู๎ภาษาตํางประเทศ

จัดพิมพ์/ออกแบบรูปเล่ม
๑. นางสาวรพีพร จาปาพันธ์

ฝุายวิชาการ

